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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غرامات الكمام «الفورية».. وقف التنفيذ
مرمي بندق 

أحملت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إلــى أن توقيع الغرامــات املالية «الفوريــة» على املخالفني 
لالشــتراطات الصحية، التي اعتمــد مجلس الوزراء تعديل 
القانــون لتطبيقهــا بنــاء علــى توصيــات وزارة الصحة،

ال ميكن تطبيقه إال مبوافقة مجلس األمة. وأوضحت املصادر 
أن التطبيق يحتاج إلى أن يوضع مشروع القانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ اخلاص باالحتياطات 
الصحية والوقاية من األمراض الســارية، الذي وافق عليه 
مجلس الوزراء، موضع التنفيذ بشكل ميكن الفرق احلكومية 
املختصة مــن حتصيل الغرامــات املاليــة الفورية. ولفتت 
املصادر إلى ان مشروع القانون لكي يوضع موضع التنفيذ 
يحتاج إلى موافقة مجلس األمة والنشر في اجلريدة الرسمية 
(الكويت اليوم). من جانبها، قالت مصادر خاصة لـ «األنباء» 
إن مشــروع القانــون الذي وافق عليه مجلــس الوزراء في 
جلسة ١٢ اجلاري بتعديل القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ لتطبيق 
الغرامات الفورية ال تســتطيع احلكومة تطبيقه اآلن إال إذا 
وافــق عليــه مجلس األمة، ويظل تعديــل القانون مع وقف 
التنفيذ حتــى موافقة مجلس األمة. واســتطردت املصادر: 
وإذا رغبــت احلكومــة فــي تطبيق الغرامــات الفورية على 
وجه السرعة فيمكنها دعوة املجلس الى اجتماع غير عادي 
وفقــا للمادة ٨٨ من الدســتور التي تنــص على انه «يجوز 
لألمير أو ألغلبية األعضاء بني أدوار االنعقاد دعوة املجلس 
الجتمــاع غير عادي لعرض مشــروع القانون».  وردا على 
ســؤال حول إضافة أمر الصلح إلى القانون، أجابت مصادر 
أخرى: معناها اعادة تعديل القانون، وأضافت: مادة الصلح 
معناها امكانية الصلح بحيث ال تسجل قضية على املخالفني

وال حتال القضية الى احملاكم، وتعطى فرصة ملن سجلت عليه 
املخالفة في تسديدها إذا لم يكن قادرا على دفع الغرامة فورا.  

تطبيقها مشروط مبوافقة البرملان.. وال ميكن حتصيلها مبوافقة احلكومة فقط على تعديل بعض أحكام القانون ٨/ ١٩٦٩ اخلاص باالحتياطات الصحية والوقاية من األمراض السارية

لنحو ٦٧ ألف مواطن وبزيادة ٢٫٢٪.. والقطاع اخلاص استوعب ١٤٫٥٪ فقط من العمالة 

٤١٠ ماليني دينار «دعم العمالة» في ٢٠٢٠
أحمد مغربي 

كشفت مصادر رفيعة املستوى لـ «األنباء»، 
عن أن عدد املشمولني في برنامج دعم العمالة 
في ٢٠٢٠ وصل إلى ٦٧ ألف مواطن، ووصلت 
املبالغ املدفوعة من قبل احلكومة لدعم العمالة 
خالل العام احلالي ٤٠٩٫٩ ماليني دينار وذلك 
بارتفــاع بلغ ٢٫٢٪، مشــيرة إلــى أن املبالغ 
املتراكمــة املدفوعة لدعــم العمالة بلغت ٥٫٢ 
مليارات دينار، وذكرت انه بعد مرور نحو ٢٠ 
عامــا على صدور القانون رقم ١٩ لعام ٢٠٠٠ 
فإن القطاع اخلاص لم يستوعب سوى ١٤٫٥٪ 

من العمالة الكويتية.

وقالت املصادر ان سوق العمل احمللي يعاني 
خلال هيكليا ناجتا عن ضعف مساهمة العمالة 
الكويتية في «اخلاص» ألسباب متعددة أهمها 
اعتبارات املهارة ومستوى األجور، مع إغراق 
السوق بعمالة غير ماهرة العتبارات جتارية 

مرتبطة بتجارة اإلقامات.
ووفقا لبيانات حصلــت عليها «األنباء»، 
فإن قوة العمل اإلجمالية في البالد تبلغ ٢٫٩٦ 
مليــون عامل منهم ٤٤٠ ألف كويتي بنســبة 
١٤٫٨٪ ونحو ٢٫٥٢ مليون وافد بنسبة ٨٥٫٢٪، 
وتتركز أغلبية قوة العمل الكويتية في القطاع 
احلكومي بـ ٧٨٫٤٪ ثم في «اخلاص» بـ ١٤٫٥٪، 

بينما تصل البطالة إلى ٧٪.

عقدان مع أسترازينيكا اإلجنليزية وفايزر األميركية

«الصحة» تتعاقد جللب لقاح «كورونا» 
بـ ٥٠٫٥ مليون دوالر

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة، أن اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة وافق لوزارة الصحة على التعاقد املباشر 
مع شركتني عامليتني لتوفير لقاح ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد-١٩) بقيمة إجمالية للعقدين تقدر بنحو ٥٠٫٥ مليون 

دوالر، ما يعادل نحو ١٥٫٥ مليون دينار.
وقالت املصادر إن املوافقة للعقد األول بقيمة ٢٥٫٦ مليون 
دوالر مع شركة أسترازينيكا  وهي شركة إجنليزية- سويدية 
متعددة اجلنسيات مختصة بصناعة األدوية واملستحضرات 

الصيدالنية احليوية. 
وذكــرت أن العقــد الثاني بقيمــة ٢٤٫٩ مليون دوالر مع 

شركة فايزر العاملية األميركية.

«الفتوى»: استحداث قطاع «حتت الرفع» 
وإجراء تدوير في قطاعات القضايا

أكثر من ٦٫٧ ماليني دينار خسائر 
مكاتب العمالة املنزلية بسبب «كورونا»

عبدالكرمي أحمد

اســتحدثت إدارة الفتــوى والتشــريع قطاعا جديدا 
للدعاوى اإلدارية مبسمى «حتت الرفع» يختص بإعداد 
وقيد ورفع صحف الدعاوى التي تطلب اجلهات اإلدارية 
إقامتهــا وتدخل قانونا باختصــاص الدائرة اإلدارية في 

احملكمة الكلية.
جاء ذلك في قرار أصدره رئيس اإلدارة املستشار صالح 
املسعد، وأوكل فيه إلى القطاع توزيع االختصاص على 
األعضاء عند تسميتهم، على أن يرفع تقريرا بآلية عمل 
القطاع العتماده خالل شــهر من تاريخ تكليفه برئاسة 

القطاع.
ونص قرار املسعد على إعادة التكليف املسند إلى بعض 
األعضــاء الفنيني في قطاعات قضايــا املدني والتجاري 
الكلــي وقضايا اجلزئــي واملســتعجل والقضايا املدنية 
والتجارية حتت الرفع وقضايا االستئناف اإلداري وقضايا 

اإلداري الكلي.

كرمي طارق

طالب عدد كبير من أصحاب مكاتب العمالة املنزلية في 
الكويت وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح بضرورة 
عودة عملية اســتقدام وفتح التأشــيرات أمــام العمالة 
املنزليــة في الكويت، وذلك خــالل وقفتهم االحتجاجية 
صباح أمس أمام مبنــى وزارة الصحة، وتقدميهم كتابا 

بتفاصيل شكواهم إلى مكتب الوزير.
وأشــار أصحاب املكاتب إلى حجم اخلسائر الفادحة 
التي تعرضت لها مكاتبهم جراء وقف التأشيرات وحظر 
الطيران اجلوي خالل جائحة كورونا، الفتني إلى أن أصغر 
مكتب للعمالة ال تقل مصاريفه الشهرية عن ٢٠٠٠ دينار، 
وهذا يعكس حجم اخلسائر الفادحة شهريا نتيجة اإلغالق.
وأضافوا أن إجمالي اخلسائر املالية لـ ٤٢٠ مكتبا في 
الكويت يبلغ ٨٤٠٠٠٠ دينار شهريا تقريبا، ما يعني أن 
إجمالي اخلسائر منذ بداية اجلائحة يصل إلى ٦٧٢٠٠٠٠ 

دينار.

وزير اخلارجية للسفيرة الفرنسية: ضرورة وقف اإلساءات لألديان 
السماوية كافة واألنبياء

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد مستقبال السفيرة الفرنسية آن كلير لو جيندر

خالد الراشد

السفير ماريان وربا

مدير إدارة التخطيط 
في قطاع شبكات 

التوزيع خالد الراشد 
لـ «األنباء»: تقوية 

الكهرباء نهج الوزارة 
لتجنب االنقطاعات

السفير النمساوي 
ماريان وربا لـ «األنباء»: 

نعّول على دعم الكويت 
في األمم املتحدة 

ملبادراتنا بشأن حظر 
األسلحة النووية
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صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد لدى استقباله وزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور ورئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح ونائب رئيس األركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد أثناء تفقده إلدارة االنتخابات

األمير استقبل وزير الدفاع ورئيس األركان ونائبه

اخلالد: توفير اإلمكانات وتطبيق اإلرشادات 
الصحية أثناء التسجيل لالنتخابات

دعا سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد األجهزة املعنية الى توفير كل اإلمكانات 
وإيجــاد أماكــن مناســبة جلميــع القادمني 
للتسجيل للترشــح لالنتخابات البرملانية 
املقبلــة مــع ضــرورة تطبيق االرشــادات 
الصحيــة. وأكد اخلالد، خالل قيامه بزيارة 
تفقدية امس الى مقر إدارة شؤون االنتخابات 

مبنطقة الشــويخ الســكنية، على ضرورة 
اتباع كل اإلجــراءات الصحية اثناء عملية 
التسجيل، مشيرا الى ان األزمة الصحية التي 
شــهدها العالم ضاعفت من جهود األجهزة 
احلكومية لضمان سالمة املوظفني واملوظفات 
والراغبني في تسجيل ترشيحهم لعضوية 

مجلس األمة.  03
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التفاصيل ص ١٦

عبدالرحمن املزروعي 
رائد العمل 
االجتماعي

.. وداعًا

أصحابها نّظموا وقفة احتجاجية أمام «الصحة»

عواصم ـ وكاالت: يصّر 
الرئيس دونالد ترامب على 
أن الواليات املتحدة تخطت 
املرحلة الصعبة من مواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد، 
لكــن االحصــاءات القامتة 
تقول عكس ذلك، وتصعب 
جهوده في اللحاق بخصمه 
الدميوقراطي جو بايدن قبل 
ايام من االنتخابات الرئاسية، 
إذ تشير الى تسجيل أميركا 
أعدادا قياســية يومية من 
اإلصابات بـ «كوفيد - ١٩» 
بلغت ٨٩ ألف إصابة في يوم 

حملاربــة الڤيــروس، وقال 
«دونالــد ترامب لــن يقوم 
فجــأة بحمايتنــا جميعــا، 
هو ال ميكنه حتى أن يتخذ 
اخلطوات األساسية حلماية 
نفسه». وحذر بايدن بدوره 
من أن الشتاء قد يكون أكثر 
قســوة، وقال «أنت تطلب 
منا أن نتعلم كيف منوت به 
وهذا خطأ. ينتظرنا شتاء 
قامت ما لم نغير أساليبنا».
ولكــن ترامــب جتاهــل 
االنتقــادات، ووعد أنصاره 
بأنه سيحقق تعافيا سريعا 

مــن الضــرر االقتصــادي 
الناجم عن إجراءات العزل. 
وقال «هذه االنتخابات هي 
اختيار بــني ازدهار ترامب 

الفائق وكساد بايدن». 
كما جتاهل استطالعات 
الرأي التي مازالت تظهر أن 
بايدن يقود السباق، واتهم 
وســائل االعالم التي تنقل 
نتائجهــا بأنهــا «تريــد أن 
حتبطكم. هذه االستطالعات 
أفضل بكثير مما كانت عليه 

قبل أربع سنوات». 

(ا.ف.پ) الرئيس دونالد ترامب وسط أنصاره في شمال كاروالينا  

واحد أمس، بحسب جامعة 
جونز هوبكنز، وبلغ إجمالي 
الوفيات ٢٢٥ ألفا من أصل 
٨ ماليــني ونحــو ٦٠٠ ألف 
إصابة، وهي أعلى حصيلة 

في العالم.
وتعــزز هــذه االرقــام 
الدميوقراطيــني  اتهامــات 
الرئيــس األميركي  ومنهم 
السابق باراك أوباما لترامب 
بأنــه «أخفــق متامــا» في 
إدارة أزمــة الوبــاء. وكرر 
أوباما اتهام الرئيس بعدم 
امتالكــه حتــى اآلن خطــة 

ترامب يتجاهل انتقادات الدميوقراطيني «القامتة»:
هذه انتخابات بني ازدهار ترامب وكساد بايدن

التفاصيل ص ٢١

«التربية»: ال توصيات باالختبارات 
الورقية بل مقترحات

عبدالعزيز الفضلي

قدمت اإلدارات املدرسية مقترحاتها إلى املناطق التعليمية 
بشأن االختبارات الفصلية، وذلك بناء على طلب وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي الذي سيتسلم املقترحات 
نهاية األسبوع اجلاري واتخاذ القرار املناسب بشأنها. وفي هذا 
السياق، كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«األنباء» أن اإلدارات 
املدرسية وأهل امليدان بشكل عام لم يوصوا بجعل االختبارات 
ورقيــة، بل قدموا مقترحات حول آلية العمل إذا كان االختبار 
ورقيا أو إلكترونيا، مشيرة إلى أن مسؤولي املناطق التعليمية 
قاموا باالطالع على تلك املقترحات وتلخيصها واعتمادها قبل 
رفعها لقطاع التعليم العام الذي بدوره سيقدمها لوزير التربية. 
وبينت املصادر أن هناك من اقترح أن تكون االختبارات إلكترونية 
بشرط تقوية النت وعدم انقطاعه بشكل مفاجئ على الطلبة، 
مع عدة شــروط يجب االلتزام بها من قبل الطالب وولي أمره، 
مضيفة أن البعض اآلخر يفضل تقدمي االختبارات في املدرسة 
وفق خطة معينة وآلية عمل متكاملة بالتعاون والتنسيق مع 
وزارة الصحــة في إطار االشــتراطات التــي وضعتها اجلهات 

الطبية في البالد.

التفاصيل ص٩

التفاصيل ص ٢

التفاصيل ص ٤

التفاصيل ص ٢
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االثنني ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

مكاتب العمالة املنزلية: خسائرنا أكثر من ٦٫٧ ماليني دينار بسبب «كورونا»
أصحابها نّظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة وقدموا كتاباً بشكواهم: «خسارتنا عودة.. ونبيها منك يا وزير الصحة»

مناقشات حول خسائر املكاتب بسبب وقف االستقدام منذ بداية «كورونا» (ريليش كومار) عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة املنزلية خالل وقفتهم االحتجاجية  

دول خليجية استحدثت إجراءات طبية ووقائية لضمان سالمة العمالة قبل وصولها وانخراطها بالعملفتح التأشيرات حاليًا يعني أن العمالة لن تصل إلى الكويت قبل يناير بسبب اإلجراءات املطلوبة

كرمي طارق

«خسارتنا عودة.. ونبيها 
منك يا وزير الصحة» بهذه 
الكلمــات طالب عــدد كبير 
من أصحاب مكاتب العمالة 
املنزلية فــي الكويت وزير 
الصحة د.باســل الصباح، 
بضــرورة عــودة عمليــة 
التأشيرات  استقدام وفتح 
أمــام العمالــة املنزلية في 
الكويت، وذلك خالل وقفتهم 
االحتجاجيــة صباح أمس 
أمام مبنــى وزارة الصحة، 
وتقدميهــم كتابا بتفاصيل 
شكواهم إلى مكتب الوزير.
املكاتب  وأشار أصحاب 

إلى حجم اخلسائر الفادحة 
التي تعرضت لها مكاتبهم 
التأشــيرات  جــراء وقــف 
وحظر الطيران اجلوي خالل 
جائحة «كورونا»، الفتني إلى 
أن أصغر مكتب للعمالة ال 
تقل مصاريفه الشهرية عن 
٢٠٠٠ دينــار وهذا يعكس 
الفادحة  حجــم اخلســائر 

شهريا نتيجة اإلغالق. 
وأضافــوا أن إجمالــي 
اخلسائر املالية لـ ٤٢٠ مكتبا 
في الكويــت يبلغ ٨٤٠٠٠٠ 
دينار شهريا تقريبا، وهو 
ما يعني أن إجمالي اخلسائر 
منذ بداية اجلائحة يصل إلى 
٦٧٢٠٠٠٠ دينار، الفتني إلى 

وتابعــوا أن اإلجراءات 
 pcr تتمثل في عمل فحص
قبل السفر وفور الوصول، 
باإلضافة إلى حجر صحي 
إلزامي إما في مكتب العمالة 
املنزلية أو في منزل الكفيل، 
مؤكديــن أن الكويــت هــي 
الدولــة الوحيــدة التي لم 
تســمح بفتح التأشــيرات 
اخلاصة بالعمالة حتى اآلن، 
رغــم أن املواطنني بحاجة 
دائما إلــى العمالة املنزلية 
التــي ال ميكن االســتغناء 

عنها. 
وأشــاروا إلــى أن هناك 
تتعلــق  أخــرى  مشــكلة 
بانتهاء عقود عدد كبير من 

أن احلــل في تعويض هذه 
اخلسائر يكمن في السماح 
بفتح إجراءات االســتقدام 
لهذه املكاتب لتعاود أعمالها 

من جديد.
املكاتب  وطالب أصحاب 
وزارة الصحة باتخاذ إجراءات 
مماثلة لتلك املتبعة في باقي 
دول اخلليــج فيمــا يخص 
املنزلية  العمالــة  اســتقدام 
في ظل جائحــة «كورونا»، 
موضحــني أن معظــم دول 
اخلليــج اتخــذت إجــراءات 
فحص مشددة للعمالة قبل 
ســفرها ومغادرتها ملوطنها 
األصلي وكذلك حني وصولها 

إلى دول االستقدام.

املتواجدة  املنزلية  العمالة 
في الكويت والتي أصبحت 
بحاجة إلى العودة لبالدها، 
وهناك عدد آخر من العمالة 
لم تنته عقودهم بعد لكنهم 
مازالوا عالقني في بالدهم.

أصحــاب  وأوضــح 
أنهــم يطالبــون  املكاتــب 
بعودة االستقدام تدريجيا 
خاصــة فــي ظــل انتهــاء 
رخص معظمهم وحاجتهم 
إلــى جتديدها، إلــى جانب 
أن عملية استقدام العمالة 
تســتغرق حاليــا أكثر من 
شهرين تقريبا، ما يعني أن 
العودة احلقيقية للعمالة لن 

تكون قبل يناير. كتاب يوضح حجم اخلسائر التي تعرض لها أصحاب املكاتبنائب رئيس االحتاد عبداهللا الفي متحدثا إلى «األنباء» 

تسجيل حالتي وفاة و٧٠٨ إصابات 
جديدة بـ «كورونا»

حنان عبد املعبود

أعلنت وزارة الصحة 
عن تسجيل ٧٠٨ إصابات 
جديدة بڤيروس كورونا 
املســتجد «كوفيــد-١٩» 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ١٢١ ألفا و٦٣٥ حالة، 
إلى جانب تسجيل حالتي 
وفاة نتيجــة مضاعفات 
املرض ليرتفــع مجموع 
حــاالت الوفاة املســجلة 
حتى اليوم إلى ٧٤٦ حالة.
وقالت وزارة الصحة 
فــي البيــان اإلحصائــي 
اليومي للوقوف على آخر 

مســتجدات الڤيــروس إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص املخالطني لها.

وأكــدت الــوزارة شــفاء ٦٦١ حالة من 
املرض خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
إجمالي حاالت الشــفاء من املرض إلى ١١٢ 
ألفا و٧٧١ حالة وبنسبة ٩٢٫٧٪ من إجمالي 
اإلصابات اإلجمالية في البالد، وذلك عقب 
التأكد من متاثل تلك احلاالت للشفاء بعد 
إجراء الفحوصات الطبية الالزمة واخلطوات 

املتبعة بهذا الشأن.

وأوضحت أن عدد مــن يتلقى الرعاية 
الطبية في أقســام العناية املركزة بلغ ١٢١ 
حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي جلميع 
احلــاالت التــي ثبتــت إصابتهــا مبــرض 
«كوفيد-١٩» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٨١١٨ حالة.
وذكرت الوزارة أن عدد املســحات التي 
مت إجراؤها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٥٤٩٦ مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات منذ 
بدايــة اجلائحة حتــى اآلن ٨٧٦ ألفا و٢٥٠ 
فحصا مخبريا، وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات 

اجلديدة من املسحات ١٢٫٨٪.

«الصحة» كشفت عن تعافي ٦٦١ شخصاً من املرض خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية

اإلحصائية اليومية لوزارة الصحة عن حاالت «كورونا» في الكويت

السليمي: ذوو السمنة املفرطة معرضون 
لإلصابة بـ «كورونا» أكثر من غيرهم

حنان عبداملعبود

كشف اختصاصي جراحة 
السمنة في مستشفى الصباح 
د.محمد الســليمي أن نسبة 
الســمنة لــدى البالغني في 

الكويت تصل إلى ٧٠٪.
فــي  الســليمي  وقــال 
تصريــح صحافــي إن مــن 
يعانون من السمنة املفرطة 
هــم أكثر عرضة من غيرهم 
لإلصابة بڤيروس «كورونا»، 
الفتا إلى أن دراســة أجريت 

أخيرا أشــارت إلى احتمــال تعرض مصابي 
«كورونا» من البدناء إلى دخول املستشــفى 
أعلــى بـــ١١٣٪ مقارنة بغيرهــم. وأوضح أن 
للسمنة أضرارا كبيرة وخطيرة على صحة 
املصابني بها، إذ إنها تعتبر مبنزلة أم األمراض 
ألنها منشأ الكثير من العلل واألسقام، الفتا 
إلى أن الســمنة من أمراض العصر احلديث 
التي يعاني منها ماليني األشخاص، خصوصا 
في العالم العربي، والذي ميتلك نسبا مرتفعة 
في معدالت السمنة مقارنة بالواليات املتحدة 
األميركية والدول الغربية. وذكر أن السمنة 

تعني تراكم الدهون باجلسم، 
مما يعوق اإلنسان عن أداء 
مهامه اليومية البدنية بكل 
ســهولة، الفتــا إلــى أن كل 
شخص ميتلك أكثر من ٢٠٪ 
فأكثر من الوزن املثالي لطول 
جســمه فهو بديــن، ويجب 
عليــه فورا البــدء في اتباع 
تعليمــات الطبيــب املعالج 
وأن يأخذ ذلك بجدية تامة. 
وقال د.الســليمي إن أضرار 
السمنة كثيرة ومتعددة فهي 
تؤدي إلى ضيق في اجلهاز 
التنفســي، وذلك مــن خالل الكتــل الدهنية 
املتراكمــة، كما أنها تؤثر علــى الكبد عندما 
تتراكــم الدهــون عليه وقد يــؤدي ذلك إلى 
تليفه، كما أنها تؤدي في الكثير من األحيان 
إلى هشاشــة العظام، إضافة إلى أنها تعتبر 
املسؤول األول عن ارتفاع نسبة الكوليسترول 
في الدم بسبب األطعمة الضارة املليئة بالدهون 
واألمالح، مشــيرا إلى أن الدراسات احلديثة 
تقول إن نحو ٨ من كل ١٠ أشخاص مصابني 
مبرض الســكري النوع الثاني هم أشخاص 

يعانون من السمنة.

أشار إلى أن نسبتها لدى البالغني في الكويت تبلغ ٧٠٪.. والبد من عالجها

د.محمد السليمي

«التطبيقي»: نسعى لتطوير منصتنا التعليمية للتعليم عن ُبعد
صــرح نائب املديــر العام 
للخدمات األكادميية املساندة 
للتعليــم  العامــة  بالهيئــة 
التطبيقي والتدريب د.جاسم 
األستاد بأن جتربة الهيئة في 
مشــروع التعليم اإللكتروني 
تعتبــر متميــزة ليــس فقط 
على مستوى الهيئة إمنا على 
مستوى املؤسسات احلكومية 
بالدولة، مبينــا أنه مت وضع 
خطة متكاملة كان من أولوياتها 
التعليمية  اختيار املنظومــة 

املناسبة وتدريب أعضاء هيئة 
التدريس والتدريب والطلبة 
حتى يتمكنوا من استخدامها 

بكل سهولة ويسر.
وأوضح د.األستاد أنه خالل 
فترة تطبيق خطة التعليم عن 
ُبعد حرصــت الهيئة على أن 
تقدم كل الدعم ملنتسبيها عن 
طريق بــث رســائل توعوية 
وبرامج تعليمية على منصاتها 
حتى يتمكنوا من مشاهدتها في 
حال احلاجة لها، مضيفا أن ما 

مع برامــج التعليم املختلفة، 
موضحا أنه مت تدريب أعضاء 
هيئة التدريس والتدريب على 
منصتي «مودل وتيمز» وبرامج 
«أوفيس ٣٦٥» من خالل خطة 
تدريبية تكونت من مرحلتني 
خاللها مت تدريب ٢٩٦٣ عضوا 
من أعضــاء هيئــة التدريس 
والتدريب على برنامج «تيمز» 
و١٤٠٥ أعضــاء علــى نظــام 
«املــودل» و١٠٩٥ عضوا على 

نظام «أوفيس ٣٦٥».

متيــزت به الهيئــة بتجربتها 
بالتعليــم عن ُبعــد هي إقامة 
فتــرة تدريبيــة للطلبة قبل 
موعــد بدء الدراســة الفعلي، 
والــذي شــارك فيــه أكثر من 
٨٠ ألــف طالــب وطالبة وهو 
عدد يفوق العدد الكلي لطلبة 
وطالبات الهيئــة الذين يبلغ 
عددهم أكثر من ٥٤ ألف طالب 
وطالبة مما يدل على مشاركة 
الطالب ألكثر من مرة بالتدريب 
الكتســاب مهــارات التعامــل 

األستاد ذكر أن أكثر من ٨٠ ألف طالب وطالبة شاركوا في التدريب على «تيمز»

د.جاسم األستاد

معرض دولي افتراضي للخط العربي مببادرة كويتية
انطلقــت أعمــال املعرض 
االفتراضي الدولي لفن اخلط 
العربي يوم أمس مببادرة من 
عدد من فناني اخلط العربي في 
الكويت ومشاركة ١٠٣ خطاطني 

ميثلون ٣٢ دولة.
وقال رئيس مركز الكويت 
للفنون اإلسالمية املشرف العام 
علــى أعمال املعرض اخلطاط 
الكويتي فريد العلي لـ «كونا» 
ان املعرض يتكون من معرضني 
األول بعنوان «ســيجعل اهللا 
بعــد عســر يســرا» والثاني 
«استشفاء جمالي» ويتضمنان 
لوحات جميلة للخط العربي.

وأضاف أن هــذه الفعالية 
تأتــي اســتجابة للتحديــات 
الصحية الراهنة الناجمة عن 
انتشار ڤيروس كورونا وذلك 
عبر بث جماليات اخلط العربي 

١٠٣ خطاطــني مــن ٣٢ دولة 
شملت الكويت والدول العربية 
وتركيا وإيران وســنغافورة 
وماليزيا والصني وبريطانيا 
والواليات املتحدة األميركية.

وأشار إلى أن عدد األعمال 
املشاركة بلغ ٣٧٤ عمال تشمل 

واإلعــداد امتدت ٦ أشــهر ما 
التواصــل والتنســيق  بــني 
مع املشــاركني واجناز أعمال 
خاصــة تتصــل مبوضــوع 
إلــى  باإلضافــة  املعــرض 
تصميــم اجلولة االفتراضية 
لتسمح للزوار باالطالع على 
األعمــال في جتربــة حتاكي 
قاعات العرض الفني وتتيح 
االســتمتاع باألعمــال الفنية 
بســهولة وأمــان مــن خالل 
تصفح املوقع اإللكتروني أو 
استخدام التطبيق اخلاص على 

الهاتف النقال.
راعــي  بجهــود  وأشــاد 
اخلطاطــني  وكل  املعــرض 
املشــاركني فــي املعرضــني، 
داعيــا اجلمهــور إلــى زيارة 
املعرض على املوقع الرسمي 
.https://www.callihealing.com

العديد من املدارس واألساليب 
واخلطوط املختلفة، الفتا إلى 
أن هذه الفعالية تعد من أولى 
فعاليــات اخلــط العربي في 

الفضاء االفتراضي.
وبــني العلــي أن الفعالية 
استغرقت فترة من التنظيم 

مبشاركة ١٠٣ خطاطني من ٣٢ دولة ويستجيب لتحديات «كورونا»

جانب من محتويات املعرض االفتراضي للخط العربي

التــي تقــدم اآليــات القرآنية 
واألحاديث الشــريفة واحلكم 

واألقوال املأثورة.
األعمــال  أن  وأوضــح 
املشاركة في املعرض تستلهم 
جمال املعاني التي تضمنتها 
تلك النصوص وصاغتها أيادي 

«التربية»: مقترحات بجعل االختبارات ورقية 
عبدالعزيز الفضلي

قدمت اإلدارات املدرسية مقترحاتها إلى املناطق 
التعليمية بشأن االختبارات الفصلية، وذلك بناء 
علــى طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي الذي سيتسلم املقترحات نهاية 
األسبوع اجلاري واتخاذ القرار املناسب بشأنها.

وفي هذا الســياق، كشــفت مصــادر تربوية 
ميدانية لـ«األنباء» أن اإلدارات املدرســية وأهل 
امليدان بشكل عام لم يوصوا بجعل االختبارات 
ورقية، بل قدموا مقترحات حول آلية العمل إذا 
كان االختبــار ورقيا أو إلكترونيا، مشــيرة إلى 
أن مســؤولي املناطق التعليمية قاموا باالطالع 
على تلك املقترحات وتلخيصها واعتمادها قبل 
رفعها لقطاع التعليم العام الذي بدوره سيقدمها 

لوزير التربية.

وبينت املصادر أن هناك من اقترح أن تكون 
االختبارات إلكترونية بشرط تقوية النت وعدم 
انقطاعــه بشــكل مفاجئ على الطلبــة، مع عدة 
شروط يجب االلتزام بها من قبل الطالب وولي 
أمــره، مضيفــة أن البعض اآلخــر يفضل تقدمي 
االختبارات في املدرسة وفق خطة معينة وآلية 
عمــل متكاملــة بالتعاون والتنســيق مع وزارة 
الصحة في إطار االشتراطات التي وضعتها اجلهات 

الطبية في البالد.
من جهة اخرى، أصــدر وكيل وزارة التربية 
باإلنابة فيصل املقصيد تعميما بشأن استكمال 
إجراءات تقييم األداء للعاملني باملدارس عن العام 

الدراسي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠.
وقال املقصيد إنه مت جتهيز قاعات بديوان عام 
وزارة التربية باإلضافة إلى تشــكيل فريق عمل 
متكامل لتذليل العقبات أمــام مديري ومديرات 

املدارس الذين يواجهون مشاكل في إدخال واعتماد 
تقييم الكفاءة ملوظفيهم ليتمكنوا من االنتهاء من 

عملهم بصورة صحيحة.
وبني أن عمل الفريق بدأ من يوم األحد املوافق 
٢٥ أكتوبر على فترتني األولى من الساعة ١ ظهرا 
وحتى الســاعة ٣ عصــرا، والثانية من ٣ عصرا 

وحتى ٥ مساء، وملدة ثالثة أسابيع فقط.
ووجه املقصيد عناية جميع مديري ومديرات 
املدارس الذين لديهم مشاكل في إدخال واعتماد 
تقييــم األداء املوظفني بضرورة حجز موعد من 
 ،https://٢u.pw/OuKmmy خالل الرابــط اآلتــي
مشيدا بالتعاون البناء بني قطاع الشؤون اإلدارية 
والتطوير اإلداري، وقطاع التعليم العام وإدارة 
نظــم املعلومات، حلل املشــكالت التي يواجهها 
مديرو ومديرات املدارس في كل مراحل التعليم 

ورياض األطفال أثناء تقييم األداء ملوظفيهم.

ستتم بلورتها ورفعها إلى قطاع التعليم العام لتقدميها إلى الوزير

ملشاهدة الڤيديو
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ولي العهد استقبل الغامن واخلالد
والتقى املنصور مع رئيس األركان ونائبه

رئيس الوزراء استقبل وزير الدفاع 
والفريقني خالد الصالح وفهد الناصر

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل ســمو ولــي العهد بقصر 
الســيف صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد .
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف 
صبــاح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور، حيث 

قدم لسموه رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن الشيخ خالد الصالح ونائب 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
فهــد الناصــر، وذلك مبناســبة تعيينهما 

مبنصبيهما اجلديدين.
كما اســتقبل ســمو ولــي العهد بقصر 
السيف أمس نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية ووزير الدولة لشــؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد في قصر الســيف أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
أحمد املنصــور، حيث قدم لســموه رئيس 

األركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ 
خالــد الصالح ونائب رئيس األركان العامة 
للجيــش الفريق الركن فهــد الناصر، وذلك 
مبناسبة تعيينهما في منصبيهما اجلديدين.

سموه التقى وزير الداخلية

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال الشيخ أحمد املنصور والفريق الركن الشيخ خالد الصالح والفريق الركن فهد الناصر

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال مرزوق الغامن

ملشاهدة الڤيديوصاحب السمو األمير مستقبال وزير الدفاع مع رئيس األركان العامة للجيش ونائبه

األمير استقبل وزير الدفاع ورئيس األركان ونائبه
استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمس 
ســمو ولي العهد الشــيخ 

مشعل األحمد. 
كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واستقبل سموه بقصر 
الســيف صباح أمس سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح أمس نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الدفــاع الشــيخ  ووزيــر 
أحمــد املنصور، حيث قدم 
لسموه رئيس االركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
خالد الصالح ونائب رئيس 
العامــة للجيــش  االركان 
الفريق الركن فهد الناصر 
وذلك مبناســبة تعيينهما 

مبنصبيهما اجلديدين.
واستقبل ســموه بقصر 
الســيف صبــاح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولــة  الداخليــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح.
إلى ذلــك، تلقى صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد رســالة تعزية من 
الرئيس ايغور دودون رئيس 
جمهورية مولدوفا الصديقة 
أعرب فيها باســمه وباســم 
شــعب جمهوريــة مولدوفا 
الصديق عن خالص التعازي 
واملواساة لسموه وللشعب 
الكويتي بوفاة ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 

لرئيــس مولدوفــا ضمنها 
بالغ شكره وتقديره على ما 
عبر عنه من صادق التعازي 
واملواساة بوفاة سمو األمير 
الراحل، طيب اهللا ثراه، ومن 
ثناء وإشادة بسموه رحمه 
اهللا، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية ولشعب 

الصديقة، أعرب فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
املغفــور  مواســاته بوفــاة 
لــه بــإذن اهللا تعالى جنله 
األميــر عبدالعظيم، مبتهال 
ســموه الى املولى جل وعال 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته وأن 
يلهمه واألسرة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية الى صاحب اجلاللة 
الســلطان احلــاج حســن 
البلقيــه ســلطان بروناي 
دار السالم الصديقة ضمنها 
ســموه خالــص تعازيــه 
وصــادق مواســاته بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى 
جنله األميــر عبدالعظيم، 
سائال سموه املولى تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث ســمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد ببرقية تعزية 

مماثلة.

جمهورية مولدوفا الصديق 
كل التقدم واالزدهار.

من جهــة أخــرى، بعث 
األميــر  الســمو  صاحــب 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
إلى صاحب اجلاللة  تعزية 
السلطان احلاج حسن البلقيه 
سلطان بروناي دار السالم 

صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيسي السلطتني والصالح.. وتلقى رسالة تعزية من رئيس مولدوفا

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال أنس الصالح

طيب اهللا ثراه، مشيدا مبناقب 
سموه، رحمه اهللا، وبدوره 
البارز في اإلسهام في تعزيز 
األمن السلم والتفاهم ما بني 

دول العالم.
هــذا، وبعــث صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد برســالة جوابيــة 

صاحب السمو تلقى رسالة تهنئة من مدير عام «أوپيك» 
تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد رسالة تهنئة من محمد 
باركينــدو مدير عــام منظمة الدول 
املصدرة للنفط (أوپيك)، أعرب فيها 
عن خالص تهانيه لسموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، متمنيا لسموه 

دوام التوفيق والسداد.

كما ضمنها خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى ســمو األمير الراحل الشــيخ 

صباح األحمد، طيب اهللا ثراه.
هذا، وقد بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية 
أعرب فيها ســموه عن بالغ شــكره 

وتقديره ملدير «أوپيك» على ما عبر 
عنه من طيب املشاعر مبناسبة تولي 
ســموه مقاليد احلكم وعلى ما أبداه 
من صادق التعازي واملواساة بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل، طيب اهللا ثراه، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.

الفارس: حريصون على االهتمام بحقوق العمالة
وتعزيز قيم السالمة والصحة املهنية في مواقع العمل

فرج ناصر

أكدت وزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
د. رنا الفارس حرص مؤسسات 
الدولة علــى االهتمام بحقوق 
العمالة في البالد خاصة على 
صعيد الصحة والســالمة في 

مواقع العمل.
وشــددت الفارس على أن 
ضمــان حقوق العمالة في أي 
مشــروع يعزز ســالمة بيئة 
العمل وهو األمــر الذي يجب 
احلــرص عليــه ونســعى في 
وزارة األشغال العامة لتعزيزه 

كقيم وكممارسات.
جاء ذلك بعد توقيع وزارة 
االشغال العامة التفاقية تعاون 
مع اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنسان بشأن الصحة والسالمة 
املهنيــة فــي مواقــع العمــل، 
وتعتبر اول اتفاقية تقوم وزارة 

مقر العمل، حيث سيتم إعداد 
اســتراتيجية وطنية للصحة 
والسالمة املهنية، وجملة من 

األنشطة الوطنية األخرى.
بدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية الكويتية حلقوق 
اإلنســان خالد احلميــدي إن 
توقيع االتفاقيــة تعد فرصة 

وأضــاف: «من خــالل هذا 
التعــاون مع الدولة ســنبذل 
قصــارى جهدنــا فــي تعزيز 
حقوق اإلنســان املعترف بها 
في القانون واملعاهدات الدولية 
وتأمــني احلفــاظ علــى هــذه 
احلقوق واحترامها وحمايتها، 
وتعزيز آليات الرقابة الوطنية 
لتحقيــق الهــدف رقــم ١٧ من 

أهداف التنمية املستدامة».
واستطرد احلميدي إلى أن 
عمل جمعيات النفع العام قد ال 
يكون كافيا في حال لم تتوافر 
شراكة حقيقية مع املؤسسات 
احلكومية، ومن أجل تعزيز هذه 
الشراكة املستمرة، السيما أن 
حقوق العمــال من األولويات 
التي يعمــل عليهــا الطرفان، 
وإميانــا مــن الطرفــني حيال 
دورهما في نشر الوعي حول 
مفاهيم حقوق اإلنسان ونشر 

املعرفة جتاه حقوق العمال.

مناســبة حلمايــة العمال في 
مواقع العمل التي تشرف عليها 
الوزارة، وهي جتســيد فعلي 
لشراكة حكومية جادة باجتاه 
يســهم في حتقيق الهدف رقم 
١٧ من أهداف التنمية املستدامة 
الــذي يؤكد علــى أهمية عقد 
الشراكات املجتمعية بني القطاع 

احلكومي واملجتمع املدني.
إلــى أن وزيــرة  وأشــار 
األشغال العامة ووزيرة الدولة 
لشؤون االسكان د. رنا الفارس 
رحبــت مبثل هذا التعاون مع 
الكويتيــة حلقوق  اجلمعيــة 
االنسان بهدف توطيد أواصر 
التنســيق والتعاون املشترك 
بينها وبني اجلمعية فيما يتعلق 
باملســاهمة في خطة التنمية 
الوطنيــة املنبثقة عن تصور 
سمو األمير الراحل املغفور له 
بإذن اهللا الشيخ صباح األحمد 

لرؤية الكويت ٢٠٣٥.

بعد توقيع اتفاقية تعاون جتمع «األشغال» و«حقوق اإلنسان»

د. رنا الفارس وخالد احلميدي لدى توقيع االتفاقية

األشغال العامة بتوقيعها مع 
جمعيــة نفع عام فيما يتعلق 
بشأن السالمة املهنية للعمال.
وجــاء توقيــع االتفاقيــة 
بهدف زيادة وتطوير وتعزيز 
التعاون بني الطرفني للحصول 
على فائدة متبادلة فيما يختص 
بالصحة والسالمة املهنية في 

احلميدي: الشراكة احلقيقية مع املؤسسات احلكومية ضرورية إلجناز عمل جمعيات النفع العام

«الدولية للصليب األحمر»: الكويت
قدمت منوذجاً للعطاء اإلنساني

أشــاد رئيس البعثــة اإلقليمية للجنة 
الدوليــة للصليــب األحمر لــدول مجلس 
التعاون اخلليجــي د.عمر عودة باجلهود 
االنســانية الكويتيــة التي تنــدرج ضمن 
الواجب اإلنســاني الذي يعبر عنه املوقف 
الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

وقال عودة لـ «كونا» أمس األحد عقب 
لقائه رئيس مجلــس ادارة جمعية الهالل 
الكويتــي د.هــالل الســاير إن اجلمعيــة 
اســتطاعت الوصول ملناطــق متعددة في 
أرجــاء املعمورة وقدمــت منوذجا للعطاء 
اإلنساني ال حدود له وأرست نهجا متفردا 
في تقدمي العون واإلغاثة إلى مستحقيهما.

وذكر أنه ناقش سبل التعاون في مجاالت 
دعم الجئــني الروهينغيا فــي بنغالديش 
من خالل املســاهمة في مشــروع مشترك 
يدعم بناء مستشفى يقدم الرعاية الصحية 
لهم. وأشار الى أن توفير الرعاية الصحية 
لالجئني الروهينغيا سيعزز من ثقة االفراد 

من أداء أدوارهم املطلوبة في املجتمع.
وأكد حرص اللجنــة الدولية للصليب 
األحمر على التنسيق املستمر مع اجلمعية 
في كل املجاالت التي تدعم اجلهود اإلنسانية.

من جانبه، أكد د.هالل الساير في تصريح 
مماثل لـ «كونا» أهمية تفعيل الشراكة في 
العمل االنساني واالغاثي وتوزيع االدوار 
واملسؤوليات القائمة على التنسيق والعمل 
املشترك مع اللجنة الدولية للصليب االحمر.
وقــال ان اجلمعية لــن تدخر جهدا في 
مساعدة واغاثة الجئي الروهينغيا، الفتا 
الى املســاعدات املقدمة لهم سواء الغذائية 
والصحية واملأوى للتخفيف من معاناتهم 
في ظل االوضاع احلالية التي يعيشون بها.

وأكد أن العمل االنساني في الكويت قطع 
خطوات واثقة جتاه تقدمي مشاريع متنوعة 
ومتميــزة تشــهد بنهج الدولة االنســاني 
وحرصهــا علــى تفقد حاجــات احملتاجني 

حول العالم.

رئيس البعثة اإلقليمية للجنة ناقش سبل دعم الجئي الروهينغيا في بنغالديش

د.عمر عودة ود.هالل الساير خالل اللقاء

السبيعي لـ «األنباء»: ١١٨٦ مسنًا 
يستفيدون من مواقف كبار السن

بشرى شعبان

كـشف الــوكــــــيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية 
مســلم الســبيعي في تصريح لـ «األنباء»، عــن قيام إدارة 
املسنني بتقدمي الرعاية اإليــوائيـــــة إلى ١٩ مســــنًا منهم 
٦ رجــال و١٣ نســاء. وقــال إن االدارة تقــدم الرعايــة فــي 
املنــازل عبر اخلدمة املتنقلة لـ٣٧٣١ مســنا منهم ٩٩٢ رجال 
و٢٧٣٩ امرأة، وذلك وفقا إلحصائية صــــــادرة نهاية شهر 
ســبتمبر املاضي. وكشف السبيعي عن صدور ٤٤٠ بطاقة

أولوية خالل شهر سبتمبر. وبالنسبة إلصدار بطاقة مواقف 
لكبار الســن، قال السبيعي: إن عدد احلاالت املستفيدة من 
لوحات املركبات بلغ ١١٨٦ حالة. وأوضح أن اللوحات متنح 
لكبار السن بعد موافقة اللجنة الطبية املعنية بدراسة الطلبات 
املقدمة وتصدر البطاقة مباشرة دون أي تأخير لكل مستحق.

أعلن أن اإلدارة ترعى ٣٧٣١ مسناً في منازلهم و١٩ حالة إيوائية

مسلم السبيعي

«القوى العاملة»: إعادة فتح التقدمي للدعم اإلضافي 
للمنشآت عن العمالة الوطنية حتى ٥ نوفمبر

بشرى شعبان

دعت الهيئة العامة للقوى 
الراغبة  العاملــة املنشــآت 
باالستفادة من مضاعفة الدعم 
املالي املقرر للعمالة الوطنية 
املســجلة لديهــا على الباب 
الثالث والتي لم تقدم طلب 
صرف الدعم اإلضافي حتى 
تاريخه، املسارعة إلى تقدمي 
طلب الصرف آليا عبر املوقع 
اإللكتروني للهيئة حتى يوم 

اخلميس ٥ نوفمبر ٢٠٢٠.
إدارة  مديــرة  وقالــت 
العالقــات العامــة واإلعالم 
بالهيئــة أســيل املزيــد في 
تصريح صحافي إن الهيئة 
الدعــم  بصــرف  ســتقوم 

و١٠ و١١) وفقا لضوابط صرف 
الدعم اإلضافي.

وأوضحــت أن املنشــآت 
التي ســبق لها االســتفادة 
مــن الدعم اإلضافي ســيتم 

الصــرف للملتزمــني منهم 
في حتويــل رواتب العمالة 
الوطنية املسجلة لديها دون 
املساس بقيمة الراتب تلقائيا 
ودون احلاجة لتقدمي طلب 

صرف جديد.
وأشارت الى أن البيانات 
املطلوبــة فــي طلــب الدعم 
اإلضافي هي شهادة من البنك 
موضــح بها رقــم (اآليبان) 
مســجل لديه باسم املنشأة 
ورقم اجلهة املدني للمنشأة 
املثبت لدى املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
وأضافت أن من البيانات 
املطلوبة كذلك رقم تسجيل 
املنشأة لدى املؤسسة العامة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
اخلاص بالباب الثالث ورقم 
هاتف املفوض بالتوقيع الذي 
ميثل املنشــأة إلرسال رمز 
التحقق عليه وإجناز املعاملة 

واعتماد التوقيع.

الهيئة العامة للقوى العاملةأسيل املزيد

اإلضافي للمنشآت عن العمالة 
الوطنية املسجلة لديها التي 
تقدمت بطلب الصرف حتى 
٥ نوفمبر ٢٠٢٠ عن األشهر 
الثالثة املتبقية من الدعم (٩ 
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أتابع ما يخرج من «رواســخ» وهي مؤسســة غير ربحية تهتم 
مبعاجلة القضايا الفكرية املعاصرة وفق أسس عقلية وعلمية ومنهجية، 
ويعجبني في إصداراتها محاكاة الواقع ومشكالته وفق خطاب علمي 
عبر تأليف وترجمة وطباعة الكتــب والبحوث احلوارية التأصيلية 
مســتهدفة شــرائح مختلفة من املجتمعات في هذا الكون الفسيح 
الكويت، تلفوناتها: ٠٠٩٦٥٢٢٤٠٨٦٨٦ - ٠٠٩٦٥٢٢٤٠٨٧٨٧،  ومقرها 

واتساب: ٠٠٩٦٥٩٠٩٦٣٣٦٩.
من ترجمات هذه املؤسســة الرائعة كتاب «هناك إله»، وهو كتاب 
نوعي، فبعد خمســني عاما قضاها في اإلحلاد كونه أشرس مالحدة 
هذا العصر وما تبع هذا من إصدارات له، صارت حجرا أساسيا لفكر 
امللحدين، أصدر فيلسوف األديان البريطاني الشهير ومدرس الفلسفة 
في جامعات أوكسفورد وابردين وكيلي وردينج ويورك (أنتوني فلو) 
كتابه «هناك إله» بعد أن بلغ من العمر واحدا وثمانني عاما، ليعلن أنه 

اآلن يؤمن بوجود إله بدافع من البراهني العلمية.
هذا الكتاب الذي صدر في عام ٢٠١٨ شــكل (حدث صدمة) التي 
أثرت في عقول مفكري اإلحلاد ومنظريه لدرجة أن الكاهن اإلحلادي 
األشهر ريتشارد دو كينز يقول في إحدى محاضراته عن مؤلف كتاب 

«هناك إله» أنتوني فلو، لقد كان ذات يوم فيلسوفا عظيما!
ولكن اآلن وبعد أن آمن بوجود اإلله وأعلن أن قضية (أزلية العالم) 
قضية خاســرة أمام املعطيات احلديثة، وان قوانني الطبيعة املتناهية 
فــي الدقة ال بد لها من كاتب، وان التطور الدارويني لم يكن ليصمد 
أمام أدلة الكيمياء احليوية والتي ثبت أن اخللية كانت متثل صندوقا 
أسود لداروين لم يعلم عنه شيا يذكر وان آليات عمل DNA وتشفيره 
وترجمته تتطلب وجود مصمم ذكي وان احلل الديني ملعضلة الشر: 
هو األكثر عقالنية ومنطقية بعد أن أعلن «الفيلسوف العظيم» عن كل 
ذلك، من الطبيعي جدا أال يستمر دو كينز - فضال عن بقية منظري 

اإلحلاد اجلديد - في اعتباره كذلك.
أنــا وقفت طويال أمام جهود املترجم جنــات جمال في صعوبة 
العبارات وترجمتها، وأيضا الهوامش وما له صلة باملعلومات إضافة 
الــى ما يخص االعتذار عن اإلرهاق الذي قد يجده البعض من وضع 
أسماء األعالم والكتب باالجنليزية داخل النص واقتضته الضرورة 

(إلكمال احلالة التوثيقية التي حرص عليها املترجم).
أما الدكتور محمد العوضي، فإنه يأخذك مع أنتوني فلو وجدلية 

النص والشخص!
وكعادتــه في تفنيد حجة انقالب العالم أو الفيلســوف أو الرمز 

الفكري عن قناعاته السابقة!
وأنا مع مقدم الكتاب أنه انقالب أطاح مبفاهيم أفنى أنتوني فلو 
حياته للتبشــير بها ومكنه من يقني جديــد كان مبنزلة معول هدم 

لألسس العقلية والفلسفية لبنائه املعرفي القدمي.
ثم يواصــل: في أي مراتب احلجج املنطقية ميكننا تصنيف هذا 

التحول الفكري؟
هل نحن أمام حجة برهانية أم جدلية أم خطابية أم شــعورية أم 

مغالطية (سفسطية) وفق تقسيمات أهل املنطق!
بهذه التســاؤالت بدأ املقدم تصديره لكتــاب «هناك إله» وذلك 

العتبارات عدة أهمها:
أوال: مكانة الشخصية (أنتوني فلو) بني أصحاب النزعات املادية 
املعاصــرة، فهو كما جاء في كتاب: «ملحدون محدثون ومعاصرون» 

في طبعته األولى ١٩٩٨م.
مع األخذ باالعتبار أن برتداند راسل وصديقه الفرد آير من أبرز 
َمن هاجموا الدين قبل احلرب العاملية الثانية، ويعتبر أنتوني فلو من 

أهم منتقدي الدين في الفترة التي أعقبت احلرب!
ثانيا: ما ترتب على قناعاته اجلديدة املعلنة من ضجة إعالمية في 
صفوف معسكري (املؤمنني) و(امللحدين) وعلو صوت العاطفة عندهما 

على حساب العقل واالتزان واملوضوعية العلمية.

مقدم الكتاب مبا لديه من خلفية عن موضوع اإلحلاد والرد على 
امللحدين اســتطاع أن يجول في هذا الفكر املنحرف ويجلي ثنائية 
التهويل من املؤمنني والتهوين من امللحدين مستشهدا بالكاتب عبداهللا 
القصيمي الذي تغنى املالحــدة بردته العنيفة من التوحيد وما اتخم 
مؤلفاته من نقد وسخرية بالرب والدين وكذلك عودة مصطفى محمود 
الى اإلميان بعد شكوكه وتشكيكاته املستفزة وافتخروا مبا قدمه في 
برنامجه الشــهير «العلم واإلميان» في قرابــة ٤٠٠ حلقة تلفزيونية 

إضافة الى كتبه ومؤلفاته.
وذكر كيف رفع أهل اإلميان (الزغاريد) بعودة الفيزيائي البريطاني 

بول ديفيز إلى اإلميان باخلالق بعد إحلاده!
معسكران متناقضان من اإلميان واإلحلاد كيف سيلتقيان؟

لقد أسهب املقدم في تساؤالته ومداخالته مبينا خلل التفكير في 
هذه التجاذبات من خالل جدلية النص والشخص!

لقد استطاع املقدم أن يعري املالحدة من اتخاذهم رجوع أنتوني 
فلو (الشخص) عن اإلحلاد حجة لصالح اإلميان فإنهم مارسوا املنطق 
ذاته ولكن بطريقة عكســية كما فعل ريتشارد دو كينز، فعوضا عن 
مناقشة أدلة فلو (النص) بشكل موضوعي متجرد قفزوا الى التهوين 
من الشخص معللني رجوعه عن اإلحلاد لكبر سنه ومحاولته خطف 

األضواء!
لقــد ارتكب هؤالء املالحدة مغالطات فــي اعتراضهم على إميان 
أنتوني فلو بوجود االله وما أثاروه من شــبهات عديدة وإشــكاالت 

فلسفية كبرى.
٭ ومضة: من بديهيات املعرفة اإلنسانية ومشتركاتها أن احلقيقة العلمية 
واحلكمة اخلالدة واملعنى اجلميل هي البضاعة القابلة للتبادل املعرفي 
العاملي واالحتفاء بها بصرف النظر عن مصدرها أو االختالف مع قائلها.
نحن أهــل اإلميان األولى باالندهاش مــن أولئك املعترضني 
امللحدين الذين فقدوا احلــد األدنى من بديهيات املنطق والوعي 
والبصيرة، وهم يدسون شكوكهم في حجج فكرية ومنهج اتبعه 
أنتوني فلو ومتيز به عن غيره وهنا تبرز أهمية صلة (شخصيته 
بنصه)، فنحن لســنا أمام مفكر تراجع عمــا يؤمن به وإمنا مع 
إرادة صادقة في البحث عن احلقيقة وجهد متواصل في مراجعة 

املفاهيم ومحاكمتها.
٭ آخر الكالم: من يطلع على فكر هذا املفكر أنتوني فلو يجد أنه استثمر 
ردود اخلصوم وناقديه بأن صحح أخطاءه وما مكنه من تطوير رؤيته 
بخالف العديد من معاصريه ورفــاق دربه من املالحدة، ولم يكتف 
أنتوني فلو بالرجوع الى املصادر العلمية التي أدرجها في كتابه القيم 

وإمنا تواصل بشكل مباشر مع أهل االختصاص.
٭ زبدة احلچي: (ملحد شهير يؤمن اآلن باإلله).. كان هذا هو مانشيت 
جريدة أسوشيتد بريس: Associated Press البريطانية في ٩ ديسمبر 
٢٠٠٤ وجاء في اخلبر الرئيسي: أستاذ الفلسفة البريطاني الذي قاد 
مسيرة اإلحلاد ألكثر من نصف قرن غير اآلن آراءه فهو اآلن يؤمن 

بوجود إله بصورة وبأخرى بناء على األدلة العلمية!
وتبقى احلقيقة: إن تراجع (الشــخص) بحــد ذاته ومترده على 
فكره السابق واستقراره على يقني جديد ال يشكل برهانا ساطعا وال 
حجة ملزمة على صواب ما انتهــى إليه، وإمنا التعويل على (النص) 
الذي يشرح لنا فيه جتربته املقرونة باألدلة والتحليل والتعليل ومن 
ثم احلكم لك على ما نضعه بني يديك في اختيار محتوى (النص) اال 

وهو كتاب: «هناك إله»!
عزيزي القارئ الكرمي اليوم زاد عدد امللحدين وامللحدات وتبقى 
القضية مفتوحة للنقاش، لكن الســؤال الذي مازال في ذاكرتي اآلن 
بعد قراءة كتاب انتوني فلو.. ما الذي أوصله إلى معرفة احلقيقة ومن 

ثم قوله «هناك إله» ثم تأليفه هذا املؤلف!
جميلة هي رواسخنا في معرفة اهللا.. وجميل هو إصدار «رواسخ»!

في أمان اهللا..

ومضات

هناك إله!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الفتوى» تستحدث «حتت الرفع» للدعاوى اإلدارية
عبدالكرمي أحمد

علمت «األنباء» أن رئيس 
والتشــريع  الفتــوى  إدارة 
املستشار صالح املسعد أصدر 
قرارا بإعادة التكليف املسند 
لبعــض األعضاء الفنيني في 

قطاعات القضايا.
وتضمن القرار إنشاء قطاع 
للدعــاوى اإلدارية مبســمى 
«حتت الرفع» يختص بإعداد 
وقيد ورفع صحف الدعاوى 
التــي تطلب اجلهات اإلدارية 
قانونــا  وتدخــل  إقامتهــا 
باختصاص الدائرة اإلدارية في 
احملكمة الكلية. وأوكل لرئيس 
القطاع توزيــع االختصاص 
على األعضاء عند تسميتهم 
ورفع تقرير بآلية عمل القطاع 
لرئيس الفتوى والتشــريع 
العتماده خالل شهر من تاريخ 

املطيري واملستشــار حمود 
عبداهللا النصافي إنابة رئاسة 

هذا القطاع بالتكليف.
وعهــد إلى فهــد عبداهللا 
املقلد رئاســة قطاع القضايا 
اجلـــزئـــــي واملســــتعجل 
بالتكليــف، وفــراج مطلــق 
الســبيعي إنابة رئاســة هذا 
القطاع بالتكليــف، كما عهد 
إلى املستشار ريهام مشاري 
الفوزان رئاسة قطاع القضايا 
املدنية والتجارية حتت الرفع 
بالتكليف، واملستشار سوسن 
عيسى بهمن إنابة رئاسة هذا 

القطاع بالتكليف.
ووفقا للمــادة الثالثة من 
القرار، فيتولى كل من وكيل 
اإلدارة املستشــار مراحــب 
عبدالعزيز الفهد رئاسة قطاع 
قضايــا االســتئناف اإلداري 
بالتكليف، واملستشار ياسر 

جاسم العبداهللا واملستشار 
عبداحلميــد محمــد املطــر 
واملستشــار مــرمي يوســف 
القطامــي إنابــة رئاســة هذا 
القطاع بالتكليــف. ويتولى 
وكيل اإلدارة املستشار خالد 
شــاكر بهبهاني رئاسة قطاع 
قضايا اإلداري الكلي بالتكليف، 
واملستشار هزاع جاسم محمد 
بهمــن واملستشــار حصــة 
عبداهللا اخللف واملستشــار 
مهنــد عبدالرزاق الدوســري 
إنابــة رئاســة هــذا القطــاع 
بالتكليــف. كما يتولى وكيل 
اإلدارة املستشار سهى عبداهللا 
الصالح رئاسة قطاع القضايا 
اإلدارية حتت الرفع بالتكليف، 
واملستشار خالد عبدالرحمن 
البكــر واملستشــار تغريــد 
يوســف املطر إنابة رئاســة 

هذا القطاع بالتكليف.

أجرت تدويراً لبعض األعضاء الفنيني في قطاعات القضايا.. و«األنباء» تنشر األسماء

املستشار صالح املسعد

تكليفه برئاسة القطاع.
وعهــد القــرار فــي مادته 
الثانيــة إلى املستشــار علي 
فهــاد العازمي رئاســة قطاع 
قضايا املدني والتجاري الكلي 
بالتكليــف، وإلى املستشــار 
راشــد حميد العنــزي وإلى 
املستشــار عقــاب شــعوان 

بحث تعديل قانون اجلمارك املوحد لـ «التعاون»
شارك املدير العام لإلدارة 
العامــة للجمارك املستشــار 
جمال اجلالوي في االجتماع 
الرابــع والعشــرين لهيئــة 
االحتاد اجلمركي بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، والذي أقيم 
على مــدار يومني عبر تقنية 

االتصال املرئي.
االجتـــــماع  وتنــــاول 
القضايــا واملواضيــع ذات 
ومت  املشــترك،  االهتمــام 
االتفاق على تعديل وإضافة 
املــواد  وحــذف عــدد مــن 
والفقــرات اخلاصة بقانون 
اجلمــارك املوحــد، ملواكبة 
املستجدات الدولية وتنفيذ 
القــرارات الالزمة ملتطلبات 
العمــل املشــترك فــي إطار 

للمســتندات  اإللكترونــي 
والوثائق بــني دول مجلس 
التعاون اخلليجي، واالتفاق 
علــى تصنيــف وتعديــل 
واســتحداث وحــذف بنود 

عــدد من الســلع من جدول 
التعرفة اجلمركية املوحدة 
ليبــدأ العمل بها اعتبارا من 
يناير ٢٠٢١. واتفق املجتمعون 
على اعتمــاد محاضر جلنة 
تســوية وحتويل الرســوم 
اجلمركيــة، مع حــث الدول 
على االلتــزام باالنتهاء من 
تســوية كل املطالبــات من 
خالل االجتماعات الثنائية، 
والعمل على سرعة حتويل 
االستحقاقات املتأخرة، إضافة 
إلى االتفاق على محاور اللقاء 
املشترك مع القطاع اخلاص، 
والتأكيــد على مهــام جلنة 
االحتاد اجلمركي التي تعمل 
على معاجلة قضايا التبادل 
التجاري بني الدول األعضاء.

ناقشوا تطوير البيان اجلمركي لتسهيل التبادل التجاري

املستشار جمال اجلالوي خالل االجتماع

االحتــاد اجلمركــي. كما مت 
االتفــاق على حــذف حقول 
من البيان اجلمركي املوحد 
التي ال تستــخدم، إضــافــة 
إلــى وضــع آليــة للتبــادل 

ندوة اقتراضية عاملية ناقشت مناهج «البابطني» 
لتدريس السالم العادل من احلضانة إلى اجلامعة

نظمت جامعة بيجاسو بالتعاون مع 
مركز التيروســبينيلي بروما وجامعة 
الدراســات الشــرقية بنابولــي ودائرة 
األساقفة بدولة مالطا، ندوة افتراضية 
بعنوان التعليم من أجل ثقافة السالم، 
وذلك يوم السبت املاضي. ومت استلهام 
موضــوع النــدوة من إجناز مؤسســة 
عبدالعزيز ســعود البابطــني الثقافية 
املتمثل فــي ١٧ منهجــا لتدريس ثقافة 
الســالم العــادل مــن احلضانــة حتى 

اجلامعــة، وقــد افتتحت هــذه الندوة 
رئيســة مالطا الســابقة د. ماري لويز 
كوليرو بريكا، وأدارها مدير عام مؤسسة 
عبدالعزيز ســعود البابطــني الثقافية 
د.تهامي العبدولي، وشارك فيها كوكبة 
من األساتذة املختصني واملؤسسات وهم: 
مستشارة رئيس دولة ألبانيا د.هاريس 
فوجنولي، رئيسة جلنة تطوير التعليم 
مبالطا د.روز آن شيري، وجنيب الفريجي 
من املعهد الدولي للسالم، ورئيس مركز 

التيروسبينيلي بروما د. لويجي موشيا، 
ومدير برامج الدراسات الديبلوماسية 
بجامعة غالســكو ـ اســكتالندا د.نبيل 
عيــاد، ود.محفــوظ العــارم مــن كلية 
سوسة الدولية بتونس، زد.ماريا بونس 
دي ليــون من جامعة متبــل بإيطاليا، 
ود.جوســيبي كتالدي رئيــس جامعة 
الدراسات الشــرقية بنابولي، ورئيس 
دائرة األســاقفة مبالطا الســيد شــارل 

سيكلونا.

املجددي: أكثر من ٩٥٪ من أنواع العسل قابلة للتبلور
كشف خبير صناعة العسل ومدير شركة 
معجزة الشفاء محمد املجددي عن تزايد نسب 
تبلور (جتمد) العسل، مع حلول فصل الشتاء 
حيث إن خصائص العســل تتيح تبلوره مع 
انخفاض درجة احلــرارة. وأضاف أن معظم 
املستهلكني ومبختلف الفئات التعليمية، باستثناء 
مــن لهم صلة مبهنة النحالة وإنتاج العســل 
يعتقدون أن تبلور أو حتبب عسل النحل دليل 
على غشه بالسكر، بل وكثير منهم يعتقد أنه 
فسد ويتخلص منه، مستدركا أن أكثر من ٩٥٪ 

من أنواع العسل قابلة للتبلور، مما يدفع بعض 
النحالني والتجار إلى تسخني العسل ملنع تبلوره 

وإمكانية تسويقه مما يضر بقيمة العسل.
وأفاد بأن من أخطاء بعض منتجي العسل 
احلرص على الكــم دون االلتفات إلى الكيف 
والفوائد املطلوبة من تناول املنتج املشــمول 
برعاية وجودة وجتنب التسخني العالي والفلترة 
الدقيقة ألن فوائد العسل تعود إلى هذه الترسبات 
املوجودة في العســل من شمع النحل وغبار 

النباتات (حبوب اللقاح).

محمد قاسم املجددي

العبداهللا: تطبيق السياسات احلديثة في «املوانئ» 
كرمي طارق 

املوانئ  قامــت مؤسســة 
الكويتيــة ممثلــة مبديرهــا 
يوســف  الشــيخ  العــام 
العبــداهللا بالتوقيــع علــى 
ترخيص استغالل الرصيف 
رقــم (١٣) وأرض ومبانــي 
مبيناء الشــعيبة مع شركة 
إيكويــت للبتروكيماويــات 
ممثلة في رئيسها التنفيذي 
الدوســري، وذلــك  ناصــر 
وفقا لألســعار احملــددة من 
جانب مجلس الوزراء املوقر 
بقراره رقم (٨٣٤/٢٠١٣) وبعد 
املوافقة السابقة من مجلس 
إدارة املؤسسة، وموافقة كل 
من إدارة الفتوى والتشريع 

وديوان احملاسبة.
مــن جانبــه، قــال مدير 
عام مؤسسة املوانئ الشيخ 
يوســف العبداهللا ان توقيع 
هذا الترخيص يأتي كإحدى 
اخلطوات املهمة في مســيرة 
العمــل باملوانــئ،  تطويــر 

بأعمال تطوير املواقع محل 
الترخيص وتطبيق سياسات 
التشغيل احلديثة املعتمدة 
باملوانــئ العامليــة، وثمــة 
تكامــل بــني هــذه األعمال 
وخطة التطويــر والتنمية 
اخلاصة باملؤسسة واملنبثقة 
عن خطة التنمية املعتمدة 
بالدولــة، والتي تقوم على 
تنفيذ مشروعاتها احليوية 
إدارة املؤسسة، والتي يأتي 
من بينها مشــروع تطوير 

وتوســعة ميناء الشعيبة، 
بصــورة  ينعكــس  ممــا 
ايجابية على تصنيف موانئ 
الكويــت التجاريــة ورفــع 
مؤشــرات األداء واألعمــال 
الى جانــب رفع  العامليــة، 
الكفاءة التشغيلية والقدرة 
التنافسية ملوانئ املؤسسة 

بني موانئ املنطقة.
ومن جانبه، قال الرئيس 
إيكويت  التنفيذي لشــركة 
ناصــر  للبتروكيماويــات 
الدوسري ان سبل التعاون 
املشترك مع مؤسسة املوانئ 
قد متتد إلى تبادل اخلبرات 
والعمل علــى دعم الطاقات 
الوطنية من خالل الزيارات 
املتبادلــة فــي مصانعنا في 
الداخل وحتــى في اخلارج 
في جميــع املجاالت التقنية 
والفنيــة والعملية، متمنيا 
املزيــد من التقدم واالزدهار 
والتعاون البناء الذي يصب 
في تقدم ومصلحة الصناعات 
احمللية واالقتصاد الكويتي.

املؤسسة وّقعت اتفاقاً مع «إيكويت» لترخيص استغالل بعض منشآت امليناء

الشيخ يوسف العبداهللا وناصر الدوسري بعد توقيع االتفاق

وتطبيــق أعلــى املواصفات 
التشــغيلية  واالشــتراطات 
على غرار تلك املطبقة باملوانئ 
العامليــة، والســيما االلتزام 
بقواعد وأحكام املدونة الدولية 
ألمن السفن واملرافق املينائية 
(ISPS-CODE ) الصادرة عن 
.IMO املنظمة البحرية الدولية
وأوضح «العبداهللا» أن 
الشركة املذكورة كغيرها من 
الشركات األخرى في مينائي 
الشويخ والشعيبة، ملتزمة 
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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة الــوزان الكرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن اهلل تعالى

عبدالرحمن سليمان خالد الوزان
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

بداية ما مهام ادارة 
التخطيط والمتابعة وما 

االعمال المنوطة بها؟
٭ االدارة تختص بالبرامج 
اهــم  مــن  والمخططــات 
االدارات في القطاع، فنحن 
ننفذ جميع المعامالت التي 
تأتــي مــن ادارة شــبكات 
التوزيع في جميع المشاريع 
االســتثمارية والصناعــة 
والتجارية وحتى السكنية 
احيانــا بوضــع المعــدات 
لبعــض االماكن الســكنية 
الخاصــة وذلــك بتوريــد 
المعــدات لمحطات  جميع 
التحويــل الثانويــة التــي 
نتسلمها خالية كليا ونبدأ 
بتوريد المعدات لها لتصبح 
جاهــزة لتزويــد المناطق 
بالطاقة ونقــوم بتركيبها 
مــن محــوالت وقواطــع 
ولوحة الضغط المنخفض 
الخاصة  الكيبالت  وتمديد 
داخل المحطة، وهذا يعتبر 
بمنزلة تأثيث المحطة ثم 
بعدها نقوم بفحص المحطة 
والكيبالت للتأكد من القدرة 
على اطالق التيار بالتعاون 
مــع مراكز التحكــم وادارة 

طورائ الشبكات.
تجهيز المحطات

ذكرتم انكم تعملون على 
تأثيث المحطات الجديدة 

فما المحطات التي تعملون 
على تجهيزها حاليا؟

٭ هنــاك عــدد كبيــر من 
المحطات التي نعمل على 
تجهيزهــا حاليــا ســواء 
الكبرى  المشاريع  لتزويد 
او فــي المناطق الســكنية 
الجديــدة وبالتنســيق مع 
الرعايــة الســكنية حيــث 
انتهينــا منــذ اســبوع من 

دراسة مخططات مشروع 
بالتعاون  المطــالع  مدينة 
الرعايــة الســكانية  مــع 
واستكمال مشروع مدينة 
عبداهلل المبــارك ومنطقة 
شــرق تيماء، كما ان هناك 
عــددا من المشــاريع الذي 
نقــوم بالعمــل عليهــا مع 
كجهــة  األشــغال  وزارة 
اشرافية واستشارية لوضع 
المواصفات الفنية للمعدات 
لتضمينهــا  الكهربائيــة 
كمستشــفى  مشــاريعهم 
االطفــال ومبنــى ديــوان 
المحاســبة وقصــر العدل 
الجديــد، ومبانــي االدارة 
الجنائية  العامة للمباحث 

كيبــالت 11 ك.ف اطوال - 7٠ 
كيلومترا، اما تكلفة المشروع 
1٠ مالييــن و84 الــف دينــار 
ومازال العمل جاريا الستكمال 

واالدلــة الجنائيــة ويبقى 
مشروع جامعة الشدادية من 
أهم المشاريع التي انشأته 
االشغال وكان للكهرباء دور 
أساسي اليصال التيار اليه 
ومازلنا ننسق مع االشغال 
لتوريد المعدات والمحطات 

الستكمال المشروع.

ذكرتم ان مشروع الشدادية 
من أهم المشاريع فأين 
اصبح وكم تكلفته فيما 
خص الجانب الكهربائي؟

٭ في مشروع الشدادية قمنا 
خالل المرحلة األولى بتوريد 
وتركيب محطات تحويل ثانوية 
عــدد 4٦ محطــة وتــم تمديد 

كافة مراحل المشروع.
تقوية الشبكة

هناك توجه لدى القطاع 

لتقوية الشبكة ملاذا تتم تقوية 
الشبكة وما الهدف منها؟

٭ تقوية الشــبكة تبدأ في 
مرحلة ما بعد الصيف اي بعد 
انتهــاء اوقات الذروة حيث 
تنصب اجلهــود باحملافظة 
والتعامــل  اخلدمــة  علــى 
مــع االنقطاعــات، وبالتالي 
التقوية نقوم بها في فصل 
الشــتاء عــادة، وهــي تأتي 
مــن خــالل دراســات تقوم 
بها ادارة شــبكات التوزيع 
التــي تقوم بإعادة دراســة 
األحمــال في املناطــق التي 
تســجل انقطاعات بســبب 
والضغوط  االحمــال  زيادة 
على الشــبكة فــي املناطق 
الســكانية  الكثافــة  ذات 
حيث حتــدد اماكن التقوية 
وترسل املعاملة الينا للبدء 
بعمليــات توريــد وتركيب 
الكيبالت واملعدات اخلاصة 
بالتقوية وذلك بهدف اضافة 
 الطاقــة الــى املناطــق التي
جتنبــا  لذلــك  حتتــاج 

لالنقطاعات.
ما املناطق التي ستتم فيها 

عمليات التقوية خالل املرحلة 
املقبلة؟

٭ هنــاك عدد مــن البرامج 
فــي  بالتقويــة  اخلاصــة 

البالد  مختلف املناطــق في 
منهــا محيــط املستشــفى 
االميري ومستشفى الصباح 
وكذلك هنــاك برامج تقوية 
في منطقة الزهراء باالضافة 
الى مناطق الكثافة السكانية 
التي تخطرنا بها ادارة شبكات 

التوزيع.
انقطاعات التيار

برأيكم ما أسباب االنقطاعات 
في مناطق الكثافة السكانية؟

٭ يتم ذلك بســبب االحمال 
الزائــدة بحيــث ال تتمكــن 
مــن  احملــوالت واملعــدات 
حتمل هــذا االمــر وبالتالي 
تفصــل وتخرج عن اخلدمة 
ما يحتم اعادة دراســة هذه 
االحمال للنظــر في امكانية 
توزيعهــا على دوائر اخرى 
ذات احمال خفيفة او تقوية 

التيار في احملطة نفسها.
ما مشاريع التقويات التي 
قامت بها االدارة خالل املوسم 

املاضي؟
مــن  بالعديــد  قمنــا 
التقويــة ســواء  مشــاريع 
فــي الشــويخ واألندلــس 
والــري والرقعي واجليوان 
والدوحة ومستشفى االميري 

ومستشفى الصباح.

تجهيز 19٢ محطة تحويل 
ثانوية في الوفرة السكنية 
وذلك بدعم وتوجيهات وزير 
الكهربــاء والمــاء د. خالد 
الفاضل بضرورة االنتهاء 
واالسراع بإنجاز المحطات 
في المنطقة، وقبلها في جابر 
االحمد وكذلك نعمل حاليا 
في االشــراف على تركيب 
المحطات في غرب عبداهلل 
المبــارك وكلهــا بناء على 
معامــالت تردنا مــن ادارة 

شبكات التوزيع.

وما أبرز المشاريع التي تم 
االنتهاء منها خالل السنة 

المالية الحالية؟
٭ انتهينــا كمــا قلنــا من 
مشــروع الوفرة الســكني 
ومن عدد من مراحل غرب 
عبداهلل المبارك وكذلك من 
مستشفى االمراض السارية 
وعدد من المراكز الصحية 
في مختلف المناطق وكذلك 
مبنــى جهاز االمن الوطني 
ومبنــى محافظــة مبــارك 
الكبير ومبنى وزارة المالية 
في مجمع الوزارات ومبنى 
مجمــع المحاكم في حولي 
ومبنى المعلومات المدنية 
في الصباحية باالضافة الى 

المشاريع المتفرقة.
المشاريع المستقبلية

وماذا عن المشاريع 
المستقبلية لتوريد 

المحطات في اي مناطق؟
٭ هنــاك عــدد كبيــر من 
المشاريع ابرزها مع وزارة 
الصحــة لتوريد المحطات 
التي ســتزود مستشفيات 
الصباح والوالدة والسرطان 
الجديد والعدان والفروانية 
باالضافة الــى العمل على 

نعمل على إجناز مشاريع املباني احلكومية كقصر العدل وديوان احملاسبة لتزويدها بالطاقةأطلقنا التيار في عدد من مشاريع الدولة وأبرزها التابعة لـ»الصحة« كاألمراض السارية واملراكز الطبية

 م.خالد الراشد

خالد الراشد لـ »األنباء«: تقوية التيار نهج 
»الكهرباء« لتجنب االنقطاعات

مدير إدارة التخطيط في »التوزيع« أعلن عن برامج مختلفة خاصة في مناطق ارتفاع األحمال لرفع كفاءة الطاقة

تتجه وزارة الكهرباء واملاء ممثلة بقطاع شبكات التوزيع الى تقوية التيار في مختلف املناطق في البالد وخاصة تلك التي شهدت انقطاعات خالل موسم الصيف. 
وأكد مدير ادارة التخطيط والبرامج في القطاع م. خالد الراشــد في لقاء خاص مع »األنباء« أن تقوية الشبكة الكهربائية من اهم االمور التي تنفذها ادارت قطاع 
الشبكات بهدف جتنب االنقطاعات التي تشهدها املناطق ذات الكثافة السكانية وارتفاع نسب االحمال الكهربائية فيها، الفتا الى وجود عدة برامج خاصة بهذا 
الشأن. وحتدث الراشد عن اعمال ادارته في توريد جميع املعدات اخلاصة مبحطات التحويل الثانوية في مختلف املشاريع الكبرى واملدن اجلديدة، الفتا الى 
استمرار العمل على عدد من املشاريع احليوية في الدولة وابرزها مشروع الشدادية الذي تفوق تكلفته كهربائيا الـ10 ماليني و84 ألف دينار. وتطرق الى املشاريع 

االسكانية التي يتم العمل على جتهيز محطاتها ومنها غرب عبداهلل املبارك وشرق تيماء وكذلك اعداد الدراسات ملنطقة املطالع، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أجنزنا عددًا من مشاريع التقوية في عدد من املناطق ونعمل على تقوية محيط »األميري« ومنطقة الزهراء
انقطاعات بعض املناطق ناجتة عن ارتفاع األحمال وتستوجب دراستها وإعادة توزيعها

ندرس مع »السكنية« محطات منطقة املطالع ونعمل على استكمال »غرب عبداهلل املبارك« و»شرق تيماء«

ملشاهدة الڤيديو )محمد هنداوي( م.خالد الراشد مع الزميلة دارين العلي  

»املهندسني«: عدم إزالة عوائق 
»جنوب سعد العبداهلل« يوقع 

خسائر باملال العام
دعا أمني صندوق جمعية 
املهندسني م.علي الفيلكاوي 
إلى اإلسراع مبعاجلة مرادم 
اإلطارات واالستفادة من هذه 
اإلطارات بإعادة تدويرها أو 
طرحها للشركات اخلاصة 
لالســتفادة منها، مشــيرا 
إلــى ضرورة اإلســراع في 
التنســيق بــني اجلهــات 
احلكوميــة املعنية ممثلة 
العامــة للبيئــة  بالهيئــة 
والهيئــة العامة للصناعة 

وبلدية الكويت.
وقــال الفيلــكاوي فــي بيــان صحافي إن »املهندســني« 
يســتغربون املماطلــة في هــذا األمر وإرجاء هذه املشــكلة 
بشــكل الفت وتعريــض البيئة واملناطــق احمليطة مبرادم 
النفايات إلى مزيد من االستنزاف البيئي واإلضرار مبشاريع 
الرعاية الســكنية وغيرها من مشاريع التنمية، مشيرا الى 

تكرار احلرائق في مردمي الساملي و»ارحية«.
وأشــار أمني صندوق »املهندســني«، إلــى أن ضرر عدم 
معاجلة هذه املشكلة كان أحد األسباب الرئيسية الى جانب 
عقبــات أخرى تعوق تنفيذ مشــروع مدينة جنوب ســعد 
العبداهلل االسكاني الذي سيوفر نحو 4٠ ألف وحدة سكنية 
وفقا للدراسات واملخططات األولية التي قامت بها اجلهات 
املعنيــة، مضيفــا أن هذا التأخير في عــدم معاجلة عوائق 
املشروع يضيف أعباء مالية ويرفع من كلفة البنية التحتية 
التي يفترض أن تنفذها املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
كما أنه يوقع ضررا على املواطنني الذين ينتظرون سنوات 

طويلة للحصول على أرض سكنية.
وأشــار الفيلكاوي، الى أن جمعية املهندســني الكويتية 
ومنــذ وقوع احلريق األول في ارحيــة بادرت الى التعاون 
مع عدد املختصني وعقدت ورشة عمل خاصة لالستفادة من 
هذه اإلطارات التي ملسنا حتركا في حينها، إال أن عدم القيام 
بحــل جذري يتوافق واالشــتراطات البيئية أعاد األمر الى 
مرحلة الصفر. وأشــار أمني صندوق اجلمعية، إلى اجلهود 
التي رأيناها مؤخرا مــن قبل اللجان املختصة في املجلس 
البلدي وغيره، إال أنها التزال غير كافية وحتتاج الى خطوة 
تنفيذية حاسمة إلنهاء ومعاجلة هذه األمر الى غير رجعة، 
مؤكدا أن حلوال فنية وصديقة للبيئة ميكن وضعها إلنهاء 
مشكلة اإلطارات وال تكلف املال العام واجلهات ذات العالقة 
كهيئتي البيئة والصناعة وبلدية الكويت أية مبالغ، وتوكل 

إلى القطاع اخلاص لالستفادة من االطارات املستهلكة.

م.علي الفيلكاوي

دارين العلي



لقـاء
االثنني ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠

07

لست غريبًا على الكويت وعملت بها كسفير من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١٢ وسعيد جدًا بعودتي 
تعايشت مع الكويتيني وملست منهم كرم األخالق وجزيرة «وربة» تشاركني في اسم عائلتي 

العام احلالي يشهد الذكرى الـ ٥٥ إلقامة العالقات الديبلوماسية بني الكويت والنمسا

الكويت أحد أبرز عناصر دعم االستقرار في املنطقة ونقدر دورها في حل النزاعات 

١٢٠ مليون يورو إجمالي التبادل التجاري في ٢٠١٩ واالستثمارات الكويتية لدينا قدمية

الدور الكويتي اإلنساني محل إشادة عاملية ومساهماتها خففت من معاناة ضحايا الكوارث 

الديبلوماسية الكويتية تتميز بدرجة عالية من االحترافية وحتظى مبكانة مرموقة دوليًا

رؤية الكويت التنموية الطموحة ٢٠٣٥ ستعزز من تعاوننا على الصعيد االقتصادي

ندعم احللول السلمية للنزاعات في الشرق األوسط وال بديل عن احلوار في هذا الشأن
في البداية متى تقدمت بأوراق 

اعتمادك إلى صاحب السمو 
األمير؟ وما انطباعك عن 

الكويت وأهلها؟
٭ فــي ٢٨ ســبتمبر املاضي، 
تشرفت بتقدمي أوراق اعتمادي 
إلــى صاحــب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد، وفي 
احلقيقة انا لست غريبا على 
الكويت فلقد ســبق أن عملت 
فيهــا كســفير لبــالدي خالل 
الفتــرة بــني ٢٠٠٨ إلــى ٢٠١٢ 
وهي الفترة التي شهد زيارة 
الرئيس النمســاوي د. فيشر 

الى البالد عام ٢٠٠٩.
وتعلمت في هذه السنوات 
األربع أن أحترم الكويت بشدة 
وأن أقــدر عاليــا التوجيهات 
احلكيمة لسمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمــد التي 
أمنت السالم والثروة واالزدهار 
للكويت ومنحتها دورا معترفا 
بــه دوليا كوســيط للســالم 
واألمن في املنطقة بأســرها، 
وأعتقــد أن الكويــت بدورها 
الدولي الواضح هي حقا مركز 

رائع لكل ديبلوماسي.
وأنا وزوجتي تعايشنا مع 
الشــعب الكويتي وملسنا منه 
اللطف وكرم األخالق والضيافة 
وكنا نلقى كل ود وترحاب في 
كل مــكان نتواجد فيه وكانت 
الكويت مبثابة وطننا الثاني 
على مدار هذه السنوات األربع، 
والتقيت بالعديد من الكويتيني 
الذيــن تلقوا تعليمــا ممتازا، 
وخضــت مناقشــات ممتعــة 
وتبادلت اآلراء معهم في اجواء 
من احلرية والتسامح واالنفتاح 
الدميقراطي، والكويت تتميز 
بدرجة عاليــة جدا من األمان 
وانخفــاض معــدل اجلرمية، 
وهذا ما يجعلنا أنا وزوجتي 
نشعر باألمن واألمان ويتيح 
لنــا التنقل بحريــة ومينحنا 
الكويت  الفرصة الستكشاف 

دون أي قيود.
كما نحب املناظر الطبيعية 
في الكويت، فلديها خليج جميل 
وبيئة بحرية رائعة وعدد من 
اجلزر املمتعة والساحرة مثل 
كبر وأم املرادم وفيلكا، والعديد 
مــن األماكــن الســاحرة مثل 
اجلليعة واخليــران، وفنادق 
ومطاعم ممتازة، ولديها أيضا 
مناطــق صحراويــة جميلــة 
وهناك جزيرة تشــاركني في 
اســم عائلتــي «وربــة»، وأنا 
سعيد جدا ألنه بناء على طلبي 
أتيحت لي الفرصــة الذهبية 
ألعــود مــرة أخرى كســفير 
للنمســا في الكويت، وأتطلع 
بشــدة إلى الســنوات األربع 

القادمة هنا في الكويت.
عالقات قوية 

كيف تصف العالقات الكويتية 
- النمساوية؟ وما أبرز مراحل 

تطورها وآفاقها املستقبلية؟
النمســاوية -  العالقــات  ٭ 
الكويتية قوية ومتينة بنيت 
على أسس صلبة من الصداقة 
والثقــة واالحتــرام املتبادل، 
ولذلك ميكن وصفها باملمتازة 
والتاريخية حيث نحتفل هذا 
العام مبرور ٥٥ عاما على إقامة 
الديبلوماســية بني  العالقات 
بلدينا، ولقد افتتحت سفارتنا 
فــي الكويت في عام ١٩٧٩ في 
الروضة واآلن هي في الدعية، 
أما السفارة الكويتية في فيينا 

فقد مت افتتاحها عام ١٩٨٤.
الثنائيــة مع  والعالقــات 
الكويــت متطــورة علــى كل 
األصعــدة ومختلــف مجاالت 

الكويت إقليميا ودوليا على 
صعيد حل النزاعات وإحالل 

السالم؟
٭ الكويــت أحد أبرز عناصر 
دعم االســتقرار فــي املنطقة، 
ونقــدر الدور الذي تلعبه في 
حل النزاعات وإحالل السالم 
من خالل مبادراتها كوســيط 
دولي رائد، والديبلوماســية 
الكويتية تتميز بدرجة عالية 
من االحترافية تظهر بوضوح 
في أعمال ســفاراتها باخلارج 
مثــل الســفارة الكويتية في 
فيينــا، باإلضافة إلــى املكانة 
املرموقــة التي حتظى بها في 
احملافــل الدوليــة مثــل األمم 
املتحدة وغيرها من املنظمات.
والدور اإلنساني للكويت 
محل إشادة وتقدير عاملي وأبلغ 
دليل على ذلك هو تسمية األمم 
املتحدة لســمو األمير الراحل 
كقائد للعمل اإلنساني والكويت 
مركز للعمل اإلنســاني وذلك 
بســبب مســاهمات الكويــت 
الســخية التــي ســاهمت في 
التخفيــف من معاناة ضحايا 
الكوارث الطبيعية واإلنسانية 

حول العالم.

إلى أي مدى تعكس الزيارات 
املتبادلة رفيعة املستوى قوة 
ومتانة العالقات الثنائية بني 

البلدين؟
٭ تعكــس الزيارات املتبادلة 
بــني البلدين عمــق العالقات 
الثنائيــة، ففي احلقيقة لدينا 
زيارات عديدة للوفود رفيعة 
املســتوى مــن كال اجلانبــني 
وفي ديسمبر ٢٠١٨ زار وزير 
اخلارجية النمساوي الكويت، 
التقــى   ٢٠١٩ مــارس  وفــي 
املستشار االحتادي النمساوي 
سيباستيان كورتز في الكويت 
نظيره ســمو رئيس مجلس 
الوزراء السابق الشيخ جابر 
املبارك واستقبله سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
في قصر بيان وفي عامي ١٩٨٨ 
و٢٠٠٩ قام الرئيس النمساوي 
بزيارتني رسميتني إلى الكويت، 
ومبا أن ڤيينا هي مقر «أوپيك»، 
فهناك اتصاالت غير رســمية 
متكررة بني املبعوثني الكويتي 
والنمساوي والوزراء في ڤيينا.

عن حجم هذه االســتثمارات، 
باإلضافــة إلــى أن العديد من 
املواطنــني الكويتيــني لديهم 
استثمارات وممتلكات خاصة 
في القطاع العقاري، وبصفة 
عامة هناك استثمارات كويتية 
فــي النمســا ســواء حكومية 
أو خاصــة، ونعمــل بصورة 
جديــة علــى رفع حجــم تلك 
االستثمارات في بلدنا مبا يعود 

بالنفع على اجلانبني.

ما أبرز جهود السفارة في 
دعم التبادل الثقافي بني 

البلدين؟
الثقافــي  التبــادل  ٭ نولــي 
بني الشــعوب أهميــة كبيرة 
والديبلوماسية الثقافية جسر 
للتقريب بني الشعوب ومفتاح 
للتفاهــم واالحتــرام املتبادل 
بينهم، وأبلــغ دليل على ذلك 
احلفــل الناجح الــذي قدمته 
الفرقة املوسيقية ملركز جابر 
الثقافي فــي فبراير من العام 
احلالي بالتزامــن مع احتفال 
الكويت باألعياد الوطنية حتت 
عنوان «في قصــر هوفبورغ 
جــزءا  وكان  النمســاوي» 
من الســنة الثقافيــة العربية 
النمســاوية، ومما ال شك فيه 
أن مهرجان «صوت الكويت» 
ساهم إلى جانب أنشطة فنية 
أخــرى فــي تعزيــز وتقوية 
أواصــر التعــاون الكويتي- 

النمساوي.
والســفارة ال تدخر جهدا 
في دعم التبادل الثقافي لدعم 
التفاهم املشترك ونتعاون في 
هذا الصدد مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ودار 
اآلثار اإلســالمية، ونظرا ألن 
النمســا هــي مهد املوســيقى 
املعتــرف بهــا دوليــا، نركز 
بشكل خاص على جلب الفرق 
املوســيقية من الطــراز األول 

إلى الكويت.
وجهة سياحية 

إلى أي مدى تسهم السياحة 
في دعم العالقات الشعبية 

بني البلدين؟ وكيف تأثر 
هذا القطاع احليوي بجائحة 

«كورونا»؟
٭ سعداء للغاية بتزايد أعداد 

التعاون املشترك 

ما أبرز مالمح ومجاالت 
التعاون االقتصادي الكويتي- 

النمساوي؟
٭ مــن املؤكــد أن العالقــات 
النمســاوية-  التجاريــة 
الكويتية لديها إمكانية ملزيد 
من التطور نظــرا لإلمكانات 
التــي يتمتــع بهــا  الهائلــة 
البلــدان، وفــي ظــل اهتمــام 
الكويــت بتنويــع اقتصادها 
أرى أن هنــاك فرصــا مهمــة 
للغاية للشــركات النمساوية 
فــي مجاالت التقنيــات عالية 
اجلــودة واملبتكــرة، الصحة 
والطاقــة املتجــددة والبيئة، 
انــا على يقــني مــن أن خطة 
الطموحة  التنمويــة  الكويت 
٢٠٣٥ ستفتح بالتأكيد العديد 
من األبــواب لتعزيز تعاوننا 

على الصعيد االقتصادي.

ماذا عن حجم التبادل التجاري 
بني البلدين وأبرز الصادرات 

في االجتاهني؟
٭ يبلغ حجم التبادل التجاري 
بني البلدين نحــو ٤٠ مليون 
دينــار أي حوالي ١٢٠ مليون 
يورو سنويا حسب احصائية 
عــام ٢٠١٩، والســيارات مــن 
أبــرز صادراتنا إلــى الكويت 
مثــل بــي ام دبليــو وبورش 
وجاكوار التي يتم تصنيعها 
في النمسا باإلضافة إلى قطع 
غيار السيارات واآلالت بصفة 
عامــة، فضــال عــن األطعمة 
واملشــروبات مثل ريــد بول 
وراوخ واملجوهرات من ماركة 
شوارفيسكي النمساوية التي 
حتظــى بشــهرة كبيــرة في 

الكويت.

ما حجم االستثمارات الكويتية 
في النمسا؟

٭ االستثمارات الكويتية في 
النمســا موجودة منــذ فترة 
طويلــة، فعلى ســبيل املثال 
عندما بنينــا مركز املؤمترات 
الدولــي فــي فيينــا كانــت 
للكويت استثمارات فيه، كما 
أن الهيئة العامة لالســتثمار 
لديها اســتثمارات في النمسا 
ولكن ليست لدينا أرقام محددة 

الســائحني الكويتيــني الذين 
النمســا كوجهــة  يختــارون 
ســياحية مفضلــة لقضــاء 
عطالتهــم، وفــي احلقيقــة 
النمسا بلد سياحي من طراز 
فريد تتميز بتنوعها احلضاري 
والثقافــي، وتعتبر العاصمة 
ڤيينــا مــن أكثــر الوجهــات 
املميزة واملنطقة  الســياحية 
اجلبليــة اخلالبــة فــي والية 
سالزبورغ مع بلدة زيل أم سي 
الشهيرة، ومدينة سالزبورغ 
(مســقط رأس موتســارت) 
ومدينة إنسبروك الواقعة في 

جبال األلب.
الكويتي مغرم  والســائح 
بالطبيعة واملناظر الطبيعية 
جلبال األلب، فضال عن التنزه 
عبر مراكز املدينة التاريخية في 
فيينا أو سالزبورغ، وبالرغم 
من أن فصــل الصيف يعتبر 
موســم إقبال الكويتيني على 
النمسا إال أننا الحظنا مؤخرا 
اهتمامــا أكبر منهــم بتجربة 
النمســا فــي فصــل الشــتاء 
الكويتــي  الســائح  وأصبــح 
 Winter» أكثر اهتماما بتجربة
Wonderland»، وأكثــر إقبــاال 
على اكتشــاف تقاليد الشتاء 
مثل أسواق الشتاء الشهيرة، 
وخالل السنوات األخيرة، رأينا 
أيضا أن السائحني األكثر خبرة 
يحبون اكتشاف وجهات جديدة 
داخل النمســا، لــذا أصبحت 
مناطق معينة وخصوصا في 
املنطقة اجلبلية في تيرول مثل 
«Achensee» أو «Seefeld» بني 

املناطق األكثر شهرة.
وحاليــا تســيطر جائحة 
كورونا على السياحة العاملية 
سيطرة كاملة، وبسبب القيود 
والتدابير االحترازية فإن السفر 
الترفيهي بني الكويت والنمسا 
غير ممكن حاليا، لكننا نتطلع 
إلى مزيد من تعزيز العالقات 
السياحية في املستقبل القريب.

وقبل «كورونا» كانت هناك 
رحالت صيفيــة منتظمة من 
الكويت إلى ڤيينا، ومن اإلمارات 
كان لدينا ٢١ رحلة مباشرة في 
األسبوع على مدار السنة إلى 
ڤيينــا ومن اململكــة العربية 
الســعودية ٧ رحــالت جوية 
مباشــرة على مدار األسبوع 
ومن قطر ١٧ رحلة أسبوعيا، 
نأمل أن تنجح اجلهود الدولية 
في احتواء ڤيــروس كورونا 
وتطوير لقــاح لعالجه حتى 
تعــود احلياة فــي العالم إلى 

سابق عهدها.

كيف ترون املشهد في الشرق 
األوسط في ظل العديد من 
الصراعات والنزاعات التي 

تزيد من أوجاعه؟
٭ املشهد في الشرق األوسط 
معقد وملتبس ويحتوي على 
العديد من املناطق امللتهبة مثل 
ســورية واليمن وليبيا على 
سبيل املثال ال احلصر والتي 
تزيد مــن أوجاعه وتضاعف 
من معاناة شعوبه، ونحن في 
النمسا واالحتاد األوربي ندعم 
احللــول الســلمية للنزاعات 
باستخدام احلوار كآلية ال بديل 
عنها، وندعو األطراف املتنازعة 
في الشرق األوسط إلى ضرورة 
العودة إلى احلوار والعمل معا 
على إيجاد حلول ناجعة تخفف 

من معاناة الشعوب.
وفيمــا يخــص الصــراع 
اإلســرائيلي - الفلســطيني. 
فموقفنــا واضح فنحن ندعم 
حل الدولتني مبا يحقق مصالح 
الفلسطينيني واإلسرائيليني.

السفير النمساوي لدى البالد ماريان وربا متحدثا إلى الزميل أسامة دياب  (زين عالم)

التعاون، وفــي هذا املقام أود 
التأكيد على مــا قال الرئيس 
النمساوي في رسالة التهنئة 
التي بعث بها إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، أن 
النمسا واثقة من أن كال البلدين 
سيواصالن تعزيز تعاونهما 
املثمــر والبّناء فــي املجاالت 
واالقتصاديــة  السياســية 
والثقافية بالتعاون مع القيادة 
اجلديدة، وبصفة عامة لدينا 
عالقــات مميزة مــع الكويت 
وأمامنا فرصة كبيرة لتطوير 
وتعزيز العالقات الثنائية في 
املستقبل من خالل البناء على 

األسس املتينة.

ما أبرز مجاالت التعاون 
الثنائي بني البلدين الصديقني؟

٭ نعمــل مع الكويت بشــكل 
وثيق حول العديد من امللفات 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 
مثل محاربة اجلرمية ومكافحة 
اإلرهــاب واحلد من النشــاط 
النووي ونتبادل الدعم عامليا 
على صعيد املنظمات الدولية.
وعلى الصعيد السياســي 
لدينا تعاون وتنسيق سياسي 
ممتاز فعلى سبيل املثال عام 
٢٠١٨ رحبت النمســا ودعمت 
الكويــت  انتخــاب  بفعاليــة 
لعضويــة لغيــر دائمــة فــي 
مجلــس األمــن التابــع لألمم 
املتحــدة، كما ميكن للنمســا 
االعتماد على الدعم القيم من 
الكويت فــي اجلمعية العامة 
لــألمم املتحدة فــي نيويورك 
بشــأن املبادرات النمســاوية 
حلظر األسلحة النووية، وانا 
علــى يقني أننا ســنعمل على 
تعميق عالقتنا املمتازة وأننا 
مصدر إلهــام لبعضنا ولدينا 
تعــاون مميز علــى الصعيد 
واالقتصــادي  السياســي 
والثقافــي والعلمي، والبلدان 
يتمتعان بإمكانات هائلة تسمح 
لنا بتطوير مجاالت التعاون 
مبا يعود بالنفع على الشعبني 
الصديقني، فضال عن ان افتتاح 
بعثــة االحتــاد األوروبي في 
الكويــت سيســاهم فــي دعم 

وتعزيز هذا التعاون.

كيف تقيّمون الدور الذي تلعبه 

العيد الوطني اليوم 

تهنئة ودعوات بالتوفيق 

جالية صغيرة نوعية

النمسا والسياحة اخلليجية 

٢٠ ألف سائح كويتي

١٢ ألف تأشيرة في ٢٠١٩

أكد السفير ماريان وربا أن بالده حتتفل في 
يوم ٢٦ أكتوبر من كل عام بالعيد الوطني والذي 
يصادف إعالن احلياد النمساوي بعد حترير 
بالده عام ١٩٤٥ واســتعادة كامل سيادتها عام 
١٩٥٥، موضحا أن بالده حتتفل اليوم مبرور ٦٥ 
عاما على خروج القوات االجنبية من اراضيها 
في اعقاب احلرب العاملية الثانية وإعالن حيادها 
الذي أصبح عيدا وطنيــا حتتفل به كل عام، 
مشــيرا إلى أن بالده تشترك مع الكويت في 
جتربة استعادة احلرية بعد االحتالل من القوى 

األجنبية.

رفع السفير النمساوي لــــدى الــــبالد 
مــاريان وربا أسمى آيات التهاني والتبريكات 
ملقام صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
مبناسبة توليه مسند اإلمارة ولسمو ولي العهد 
الشــيخ مشعل األحمد مبناسبة توليه منصب 
ولي العهد، معربا عن خالص امنياته لسموهما 
بالتوفيق والسداد وللكويت وشعبها دوام التقدم 

واالزدهار.

أشار السفــير ماريـــان وربا إلــــى أن 
اجلــــالية النمساوية في الكويت صغيرة حيث 
ال تتجاوز الـ ١٠٠ نسمة ولكنها جالية نوعية، 
فنية ومدربة وتعمل في عــدد من القطاعات 

الهامة بالكويت.

أوضح وربا أن بــالده هي وجهة العطالت 
املفضلة للســائحني من دول مجلس التعاون 
اخلليجي، الفتا إلــى أن حوالي نصف مليون 
سائح من دول مجلس التعاون اخلليجي زاروا 
النمسا في عام ٢٠١٩، محققني ١٫٣ مليون ليلة 
إقامة، مشــيرا إلى أن الدول اخلليجية األكثر 
إقباال على السياحة في بالده هي اململكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت 

وقطر.

كشف السفير النمساوي لدى البالد ماريان 
وربا أن بالده من الوجهات الســياحية املميزة 
والتي تعتبر قبلة السائحني من مختلف انحاء 
العالم وذلك نظرا لتنوعها احلضاري وثقافتها 
الغنية، الفتا إلى أن ٢٠ ألف سائح كويتي يزورون 
بالده سنويا مما يعني أنها من الوجهات املفضلة 

للكويتيني.

خالل اللقاء لفت السفير النمساوي الى أن القسم 
القنصلي في السفارة أصدر ١٢ ألف تأشيرة في 
عام ٢٠١٩، موضحا أن إصدار التأشيرة للكويتيني 
يتم عبر إجراءات ســهلة وميسرة وال يستغرق 

إصدارها أكثر من ٤٨ ساعة.

أجرى اللقاء: أسامة دياب

ً أكد في أول لقاء له مع صحيفة محلية أن بالده تعمل مع الكويت بشكل وثيق في العديد من القضايا ويتبادالن الدعم دوليا

السفير النمساوي لـ «األنباء»:
نعول على دعم الكويت ملبادراتنا

بشأن حظر األسلحة النووية

من أجواء اللقاء

ملشاهدة الڤيديو
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وزير اخلارجية للسفيرة الفرنسية: ضرورة
وقف اإلساءات لألديان السماوية كافة واألنبياء

التقى وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد 
ناصر احملمد أمس سفيرة اجلمهورية 
الفرنسية لدى الكويت آن كلير لو جيندر، 
ومت خالل اللقاء بحث تداعيات اجلرمية 
النكراء التي راح ضحيتها أستاذ التاريخ 
في إحدى املدارس الفرنسية التي سبق 
أن أدانتها الكويت في حينها، حيث أكد 

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد على موقف 
الكويت الرافض لإلرهاب بكل أشــكاله 

وصوره.
كما أكد الوزير على ضرورة وقف 
اإلساءات لألديان السماوية كافة واألنبياء 
عليهم السالم في بعض اخلطابات الرسمية 
والسياســية التي من شأنها بث املزيد 

الكراهية والعداء والعنصرية  من روح 
بني الشعوب والتأكيد أيضا على أهمية 
إشاعة ثقافة التسامح والسالم بني اجلميع.
وشــدد وزير اخلارجية على رفض 
الكويت أي سياســات من شأنها ربط 
سماحة الدين اإلسالمي باإلرهاب واملساس 

بشريعتنا السمحاء.

أكد أنها تسبب مزيداً من روح الكراهية والعداء والعنصرية بني الشعوب

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد مستقبال السفيرة الفرنسية آن كلير لو جيندر

قتل مدرس التاريخ في فرنسا جرمية نكراء.. والكويت ترفض اإلرهاب بكل أشكاله وصوره 
نرفض أي سياسات من شأنها ربط الدين اإلسالمي باإلرهاب واملساس بشريعتنا السمحاء

تعاونيون لـ «األنباء»: املقاطعة رسالة بعدم قبول أن ُيهان سيد اخللق

محمد راتب

لعل شــرارة الغضب ضد 
فرنسا ومنتجاتها التي انطلقت 
في البالد عبر ميادين التواصل 
االجتماعي ليست في طريقها 
إلى االنكماش، فالواقع يؤكد 
أنها باقية وليس على أدل من 
ذلك من تعاظمهــا ككرة ثلج 
وانتقالها من القطاع التعاوني 
إلى األســواق املوازيــة، وقد 
التعاونية  أكدت اجلمعيــات 
أن توافقهــا علــى مقاطعــة 
املنتجات الفرنســية سيتخذ 
طابعا تصعيديا خالل الفترة 
املقبلــة خصوصا مع حمالت 

التوعية.
اســتكملت  «األنبــاء» 
تغطيتهــا حلمــالت املقاطعة 
املنتشــرة فــي البــالد عبــر 
تصريحات خاصــة أدلى بها 
رؤساء اجلمعيات التعاونية:
فــي البدايــة، أكــد ممثــل 
جمعيــة الرميثية لدى احتاد 
اجلمعيات التعاونية ورئيس 
اللجنة املالية واإلدارية محمد 
الرميضي، أن مقاطعة املنتجات 
الفرنسية ليست سوى رد فعل 
طبيعي من أي مســلم يشعر 
باالنتماء احلقيقي الى اإلسالم 
ويعلــم أن عليــه مســؤولية 

الدفاع عن نبيه محمد ژ.
بــدوره، أوضــح رئيــس 
مجلس إدارة جمعية الشهداء 
التعاونية د.أســامة اجلهيم، 
أن احلكومة الفرنسية خلقت 
أزمة عاملية بتصرفاتها الرعناء 
ضد ديننا اإلسالمي، وأقل ما 
ميكننا فعله ردا على الرسوم 
املسيئة لرسولنا الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص هو 
مقاطعة املنتجات الفرنسية.

أمــا رئيس مجلــس إدارة 
الســكنية  الوفــرة  جمعيــة 
التعاونية عبــداهللا بوهندي 
فأوضح أن ما جرى ميثل إهانة 
لألمة اإلسالمية برمتها، والتي 
تأملت من أقصاها إلى أقصاها، 
مؤكــدا أن ثوابتنــا الدينيــة 
حتتم علينا التحــرك وإدانة 
هذه اإلساءات ومقاطعة الدولة 
الطائشة ومنتجاتها، فالنبي 
ژ قال: «ال يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعــني»، مؤكدا أن 
مــن محبة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص   اتباع 
هديه الكرمي، والدفاع عنه أصل 
عظيم من أصول الدين وشرف 

رفيع ال يناله إال مؤمن.
بدوره، ذكر رئيس مجلس 
إدارة جمعية العدان والقصور 
التعاونيــة أحمــد بن فجري 
أن الرئيــس الفرنســي خلق 
حالة من تغذية التطرف ضد 
ديننا اإلسالمي، مشيرا إلى أن 
مقاطعة املنتجات الفرنســية 
مستمر حتى إشعار آخر، ولن 
نســمح بتنزيل أي منتج في 
أســواقنا نصرة لرسول اهللا 

ژ.
وذكر رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة النزهــة التعاونيــة 
فيصل الرويح أن اجلمعيات 
التعاونية ال تقبل بوجود أي 
منتج لدولة تسيء لإلسالم، 
ولذلــك مت رفــع املنتجــات 
الفرنسية من جميع األسواق 

نصرة لرسول اهللا ژ.
مــن جانبــه، بــني املديــر 
املعني في جمعية فهد األحمد 
التعاونية طــالل اللحدان أن 

نصرة رسول اهللا تكون باملال 
والكلمــة والنفــس وقد قمنا 
برفع املنتجات الفرنسية ردا 
على اإلساءات املتكررة وتبني 
الرئيس الفرنســي للرســوم 

املشينة.
امــا رئيس مجلــس إدارة 
التعاونيــة  جمعيــة هديــة 
العتيبــي فــرأى  د.عبــداهللا 
أن تأييــد الرئيس الفرنســي 
للرسوم املسيئة أمر طبيعي 
للغاية في دولة تدعي حرية 

التعبير وال تطبقه.
من جهتــه، أكــد رئيس 
مجلس إدارة جمعية املنقف 
التعاونيــة منير العصيمي 
أن ما شــهدناه من إســاءات 
متواليــة ومتعمدة من قبل 
بعــض دول الغرب بشــكل 

إدارة جمعية كيفان التعاونية 
يوســف العيدان انه رفضا 
املمنهجــة بغرض  للحملــة 
اإلســاءة لنبــي الرحمة ژ 
وانطالقــا من مســؤوليتنا 
وشعورنا كمسلمني ودورنا 
في إدارة هذا الصرح التعاوني 
فقد قررنا مقاطعة املنتجات 
الفرنســية وعــدم إدخالهــا 
مطلقــا إلى األســواق حتى 

إشعار آخر.
وقــال رئيــس مجلــس 
إدارة جمعيــة مبارك الكبير 
إبراهيم  التعاونية  والقرين 
العبودي إننا لسنا مضطرين 
إلبقاء املنتجات الفرنسية في 
أسواقنا بعد اإلساءة لديننا 
ونبينــا محمــد ژ، ولذلك 
سنقوم بدعم املنتج احمللي 

الكــرمي ژ أو أي شــيء من 
مقدساتهم، مؤكدا أن املقاطعة 
رســالة للعالم وللمســلمني 
داخل فرنســا ان الشــعوب 
اإلســالمية ال تقبل أن يهان 

سيد اخللق ويستخف به.
مــن جانبه، اكــد رئيس 
مجلس إدارة جمعية حطني 
التعاونية عباس كرميي أنه 
ال ميكن ألي مسلم السكوت 
عن هذه اإلســاءات املتكررة 
لنبينا محمد ژ، ولذلك قمنا 
على الفور برفــع املنتجات 
الفرنسية ومقاطعتها نصرة 

لرسول اهللا ژ.
إدارة  مجلــس  رئيــس 
التعاونية  جمعية الصديق 
بدر الوعالن طالب احلكومة 
الفرنســية باعتــذار فوري 

جماعي ودعم حزبي ورسمي 
جتاه نبينــا الكرمي ژ إمنا 
ينم عن كراهية كبيرة وحقد 
دفني لديننا وعقيدتنا وهي 
حتد سافر ملشاعر املسلمني 
ويوضح لنا حقدهم الدفني 

اجتاه عقيدتنا.
أمــا رئيس مجلــس إدارة 
جمعية الرقة التعاونية فالح 
العازمي فأوضح أنه منذ بدء 
نشــر الرسوم املسيئة للنبي 
محمــد ژ ودفــاع الرئيــس 
الفرنسي عنها باعتبارها متثل 
حريــة التعبير مع أنها متثل 
إســاءة لآلخرين، قررنا الرد 
الفوري على هذه التصرفات 
ومقاطعة البضائع الفرنسية 

ورفعها من الرفوف.
بدوره، قال رئيس مجلس 

لتغطيــة النواقص من تلك 
املنتجات حتى إشعار آخر.

وأكد رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الســرة التعاونية 
محمد عبــداهللا أن املقاطعة 
ستستمر، ولن يتم توريد أي 
منتج فرنسي إلى اجلمعية 
حتى تقوم احلكومة الفرنسية 
باالعتذار رسميا عن إهاناتها 
إزاء  الرعنــاء  وتصرفاتهــا 

رسولنا الكرمي ژ.
بدوره، شدد رئيس مجلس 
أبوحليفــة  إدارة جمعيــة 
البداح  التعاونية منصــور 
على ضرورة املقاطعة على 
مختلف املســتويات، وذلك 
للضغط على فرنسا ولردع 
أي دولــة من التعــدي على 
املسلمني أو املساس بنبيهم 

والتراجــع عن بث الكراهية 
في املجتمع واستعداء العالم 

اإلسالمي.
أمــني صنــدوق جمعيــة 
التعاونيــة ناصــر  حطــني 
عبدالعزيز الهاجري عبر عن 
غضبه الشديد من التجاوزات 
املسيئة لرسولنا محمد ژ، 
مبينا أن التصرف الالمسؤول 
من الرئيس الفرنسي يغذي 
التطرف في العالم كله، ويزيد 
حالــة الصراع على أســاس 

ديني.
مــن جهتــه، أكــد رئيس 
مجلس إدارة جمعية األندلس 
والرقعي التعاونية مشعان 
الشمري أننا نفدي رسولنا 
الكــرمي ژ بأرواحنــا ولن 
نقبل باإلســاءة إليه من أي 
جهة ولذلــك قمنا مبا ميليه 
علينا واجبنا الديني مبقاطعة 
بضائع الدولة التي أســاءت 

إلى نبينا وإلى ديننا.
بدوره، قال رئيس اللجنة 
املالية واالدارية في جمعية 
كيفان التعاونية فهد بوقماز 
ان نصرتنا لرسول اهللا ژ 
هي من خالل مقاطعة املنتجات 
الفرنســية ومستعدون ألي 
حتركات تســاهم فــي ردع 
التصرفات الطائشــة ومنع 

نشر الكراهية في العالم.
اما عضو مجلس اإلدارة 
ورئيــس جلنــة املشــاريع 
الصغيرة في جمعية املنقف 
العنزي  التعاونيــة نــواف 
فأوضــح أن املقاطعــة هــي 
واجب على كل مسلم، ولذلك 
لبينا نداء الواجب وأعلنا رفع 
جميع املنتجات الفرنسية من 
أســواق جمعيتنا وفروعها 

حتى إشعار آخر.
وأوضــح نائــب رئيــس 
مجلس إدارة جمعية املسايل 
التعاونية مبارك القحطاني أن 
ما جرى ميثل انتهاكا صارخا 
للقيم اإلنسانية وطعنة في 
التعايش الســلمي،  مفاهيم 
املقاطعــة  إلــى أن  مشــيرا 
للمنتجات الفرنسية أمر البد 
منه إلسماع املسيئني صوتنا.
من جهته، اســتنكر أمني 
الســر في جمعية املســايل 
التعاونيــة علــي اجلريــد 
مــا مت نشــره وعرضــه من 
رسومات مسيئة عن أشرف 
اخللق محمد ژ في األماكن 
العامــة بفرنســا وما متثله 
هذه األعمال من إهانة لألمة 

اإلسالمية.
وردا على الرسوم املسيئة، 
قال أمني سر جمعية الشعب 
التعاونيــة ســابقا عبداهللا 
شمساه ان تعامل الفرنسيني 
مــع حادثــة قتــل املعلــم 
والرد عليها بهــذه الطريقة 
واألسلوب هو تفسير طبيعي 
حلالة الكراهية املوجودة في 
نفوس الكثيرين جتاه اإلسالم 
الذي يدين به أكثر من مليار 
مسلم على مستوى العالم.

اما رئيــس مجلس إدارة 
جمعية الصليبخات والدوحة 
التعاونية سابقا ياسر احلاي 
الرئيس  فقــال ان تصــرف 
الفرنســي تصــرف طائش 
وسلوك معاد للمسلمني وأقل 
ما ميكننا فعله للرد عليه هو 
مقاطعة املنتجات الفرنسية 

نصرة لنبينا محمد ژ.

أكدوا أن الدفاع عن رسول اإلسالم شرف رفيع ال يناله إال مؤمن وما شهدناه ينّم عن كراهية كبيرة للدين اإلسالمي

د. عبداهللا حزام العتيبي

فهد بوقماز

ناصر الهاجري

د. سعد الشبو

علي سليمان اجلريد

منير العصيمي

د. أسامة اجلهيم

عبداهللا محمد بوهندي

منصور البداح

جمال سليمان

عبداهللا شمساه

مشعل العازمي

بدر الوعالن

عبدالعزيز العنزي

مشعان الشمري

القحطاني املسايل

عباس كرميي

محمد جواد عبداهللا

يوسف العيدان

ٔاحمد بن فجري

طالل اللحدان ياسر احلاي

محمد الرميضي

د. نواف العنزي 

فيصل الرويح

إبراهيم العبودي

تصرفات الرئيس الفرنســي 
جعلت فرنســا فــي مواجهة 
مباشــرة مع العالم اإلسالمي 
وأقل ما ميكننا القيام به نصرة 
لرســول اهللا ژ هو مقاطعة 
املنتجات ورفعها من األسواق.
من ناحيتــه، لفت رئيس 
مجلس إدارة جمعية املسايل 
التعاونية مشعل العازمي إلى 
أن محبتنا لديننا واحترامنا 
ملساهمينا يلزمنا شرعا التحرك 
ضد من يســيء إلى عقيدتنا 
ويتخذ من ديننا ذريعة لنشر 
ســمومه فــي املجتمــع وبث 
رسومه املشــينة في ميادين 

دولة البغض لإلسالم.
أمــا رئيس مجلــس إدارة 
التعاونية  أبوفطيرة  جمعية 
عبدالعزيــز العنزي فذكر أن 

العنزي: مقاطعة 
اجلمعيات عمل مشّرف

سليمان: احلملة 
املوجهة لإلسالم تتخذ 

طابعًا استفزازيًا

الشبو: اجلمعيات التعاونية 
لبت نداء الواجب

صــرح مديــر إدارة تفتيش محافظــة اجلهراء 
ورئيس جلنتي املشــتريات واخلدمة االجتماعية 
في جمعية العارضية التعاونية األسبق د.نواف 
العنــزي لـــ «األنباء» بأن ما قامــت به اجلمعيات 
التعاونية مــن مقاطعة املنتجات الفرنســية أمر 
مشرف ومبعث فخر لكون هذه التصرفات نابعة 

من عقيدة راسخة بعدم املساس باملقدسات.
وذكر أن ما قام به الرئيس الفرنسي ميثل خطأ 
غبر مبرر، وعمال عدوانيا ضد أمة بكاملها، مؤكدا 
أن العالم كله تفاعل مع ما قامت به الكويت وبدأت 
الدول واملؤسسات واملراكز التجارية بعملية الرد 
على احلكومة الفرنســية كل بطريقته وبحســب 

إمكاناته.

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة جمعية الشــرق 
التعاونية جمال سليمان أن جمعيته أوقفت فعليا 
جميع املنتجات ذات املنشأ الفرنسي وذلك في باكورة 
حملــة املقاطعة التي بــدأت اجلمعيات التعاونية 
بتنظيمها ردا على مــا وصفه بـ «احلملة الوقحة 

ضد اإلسالم» من قبل الرئيس الفرنسي.
وأضاف سليمان ان احلملة املوجهة ضد دينيا 
اإلسالمي تتخذ طابعا استفزازيا متناميا، ووصلت 
الى حد نشــر الصور املسيئة لرسولنا محمد ژ 

في امليادين العامة بشكل مهني لكل مسلم.

أكد رئيس جمعية الســاملية التعاونيــة ورئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية السابق د.سعد الشبو أن حملة املقاطعة 
للمنتجات الفرنسية مستمرة ردا على اإلساءات املوجهة إلى 
نبينا محمد عليه أفضل الصالة والسالم وإلى ديننا اإلسالمي 
احلنيف، مشــددا على أننا لن نسكت عن كل من يسيء إلى 

ديننا ورسولنا ومعتقداتنا اإلسالمية.
وتوقع أن يكون هناك حترك قوي وفعال على مســتوى 
العالم اإلســالمي ردا على الرئيس الفرنســي ســيئ الذكر، 
موضحا أن احتاد اجلمعيات التعاونية دأب منذ تأسيســه 
على نصرة مختلف القضايا احمللية واإلسالمية والعربية، 
وقــد جتلى ذلــك في حوادث مشــابهة كما جــرى في العام 
٢٠٠٨ ونشر الدمنارك للرسوم املسيئة حيث قمنا بخطوات 

للمقاطعة اجلماعية.
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الكندري إلجراءات تضمن نزاهة
االنتخابات.. ويحّذر من مراسيم الضرورة

النائــب د.عبدالكــرمي  وجــه 
الكنــدري عــددا من الرســائل إلى 
العملية  احلكومة تتعلق بتنظيم 
االنتخابية املرتقبــة، واإلجراءات 
الصحيــة واالحترازيــة الواجــب 
اتخاذهــا للحفــاظ علــى صحــة 

املواطنني.
وقــال الكنــدري فــي تصريح 
صحفــي مبجلس األمــة، إن هناك 
رسائل يجب أن تصل إلى عدد من 
املســؤولني وأولهم وزير الصحة 
بــأن على وزارته أن تكون جاهزة 
فيما يتعلق بإجراءات الترشــيح 
وإجــراءات االنتخــاب والتأكد من 
صالحيــة جميع املــدارس ومدى 

توافق جميع اإلجــراءات الصحية والطبية 
واالحترازية ليوم االقتراع.

وطالب وزارة الصحة بالتأكد من زيادة 
عــدد اللجــان ووجــود جميع التســهيالت 
اخلاصة بكبار السن وكذلك املواطنني بشكل 
عام، باإلضافة إلى ضرورة جتهيز املرئيات 
واإلعالميات ونشرها قبل موعد االنتخابات 
خللق وعي وثقافة لــدى املجتمع بإمكانية 
أداء واجــب التصويت من دون اخلوف من 
العــدوى أو اإلصابة وحتى يشــعر اجلميع 

بالطمأنينة.
وأضاف أن الرســالة الثانية موجهة إلى 
وزارة العدل بأنه أصبح من الواجب تكويت 
اللجان التي تشــرف علــى االنتخابات وأن 
جترى االنتخابات بأياد كويتية، نظرا لوجود 
شــباب وقضاة ووكالء نيابة من املواطنني 
بأعداد كبيرة، مشددا على ضرورة البدء من 

اآلن خالل إعداد الكشوف االنتخابية.
ووجه الكندري رسالته الثالثة إلى وزارة 
الداخلية بتحذيرها من التالعب أو التأثير على 
االنتخابات خصوصا بعد أن مت إعالن فتح 
باب الترشح وما ورد به من شروط جتافي 
وتخالف القانون وبالتحديد فيما يتعلق بعدم 
األخذ برد االعتبار سواء القضائي أو القانوني 
في اجلرائم التي وردت في قانون املسيء.

ورأى أن هــذا األمر يعني أن هناك منعا 
من الترشــح بشــكل أبدي وهذا يعد مبثابة 
مخالفة للدســتور ألنه ال يوجد هناك أبدية 
للعقوبة، محذرا وزارة الداخلية بأال تسعى 
للتأثيــر في االنتخابات وضــرورة تطبيق 

القانون مبسطرة واحدة.
وشــدد على أنه من غير املقبول أن جند 
املرشحني خصوصا اجلدد يحاولون إيصال 
أفكارهم وأصواتهم ألكبر عدد من الناخبني 
وفقا لإلجراءات الصحية، وفي املقابل هناك 
نواب سابقون وحاليون ومرشحون يفتتحون 
دواوينهم وال يلتزمون باإلجراءات الصحية 
ويتم التغافل عنهم من جانب احلكومة وال 
يطبق القانون عليهم. وطالب الكندري وزارة 
الداخلية بالتصدي لظاهرة شراء األصوات ال 
سيما أن الكثير من املعلومات متأل الشارع 
عن وجود محاوالت للتالعب بإرادة الناخبني 
وبالذات عن طريق شراء األصوات، مطالبا 

الوزارة بالتصدي لهذه الظاهرة وعدم التغافل 
عنها لصالح بعض املرشحني.

وأكــد أن رســالته الرابعــة موجهة إلى 
احلكومة بتحذيرها من استغالل هذه الفترة 
بإصدار مراســيم الضــرورة التي قد حتمل 
مساســا باملواطنني أو املال العام أو التأثير 
في العملية االنتخابية، مشددا على أنه سيتم 

التصدي لهذه املراسيم إذا صدرت.
وقال «وكأن احلكومة تستغل هذه الفترة 
لتبدي كل ما تستطيع من أجل التأثير على 
الرأي العام ســواء بعدم تطبيق القانون أو 
تطبيق القانون بانتقائية أو االستمرار في 
التأثير بالرأي العام، ولذلك على املواطنني وهم 
صمام األمان األول ومصدر السياسة األساسي 

والرقيب األول التنبه لكل ما يحصل».
ووجه الكندري رســالة إلى مؤسســات 
املجتمع املدني وجمعيات النفع العام بضرورة 
التصــدي جلميــع التحــركات التي حتصل 
خالل االنتخابات من خالل الوجود والرصد 
واملقاومة سواء خالل عملية االنتخابات أو 

حتى في يوم االقتراع.
وأكد أن الشعب في النهاية هو من يراقب 
اجلميــع وهو من يراقب الســلطات الثالث 

وعليه أن يراقب هذه االنتخابات.
وقال الكندري «إن رسالتي األخيرة هي 
رسالة شكر توجه لكل املوظفني في مجلس 
األمة سواء في األمانة العامة أو املوظفني في 
اللجان، وكذلك لإلخوة واألخوات الصحفيني 
الذين تواجدوا معنا خالل ٤ سنوات لتغطية 

أحداث البرملان».
وأضــاف «شــكرا لهم لوجودهــم الدائم 
وتغطيتهم الدائمــة وتعاونهم الدائم معنا، 
وفي النهاية يبقى هذا العمل من دون أي قيمة 
إذا لم ينشر ولم يتم حتليله ودراسته وهذا 
هو ما قام به إخواننا وأخواتنا الصحفيون 

فلهم منا جزيل الشكر».
ومتنى من اجلميع تقييم جتربة االنتخابات 
املاضية من أجل حسن االختيار في التجربة 
املقبلة، مؤكدا أن املسؤولية اليوم كبيرة على 
اجلميع بــأن يكون املجلــس القادم يعكس 
حقيقة الرأي العام والتمثيل الشعبي احلقيقي 
وذلك ال يكون إال باختيار األصلح واملشاركة 

في االنتخابات.

د.عبدالكرمي الكندري

العدساني: نتائج إيجابية جلهود 
التصدي لقضايا املال العام

أكد النائب رياض العدساني أن 
جهود التصدي لعدد من القضايا 
التــي متــس املــال العــام جاءت 
بنتائج إيجابيــة من خالل اتخاذ 
إجراءات بشأنها وإحالتها إلى جهات 
التحقيق املعنية، مجددا رفضه أي 
توجه حكومي للمساس بجيوب 

املواطنني.
وقال العدســاني، في تصريح 
مبجلــس األمــة، إنه كســر الرقم 
القياسي في االستجوابات وقدم ١٤ 
استجوابا خالل الفصل التشريعي 
منها ٩ في دور االنعقاد الرابع بهدف 
القيام بالدور الرقابي، معتبرا أنه 
مهما فعل فإنه يكون مقصرا بحق 

الوطن واملواطنني.
وأوضــح أنه من بني القضايا التي متت 
متابعتها إيقاف الوثيقة االقتصادية مرتني، 
مضيفا أن احلكومة احلالية أرادت تطبيق 
هــذه الوثيقة العام احلالــي إال أنه تصدى 
لهــا وأوقفها منفــردا بعد أن قدم بشــأنها 

استجوابني.
وتابــع أن مــن ضمــن القضايــا املالية 
التي أثارها الكشــف عــن قضية اإليداعات 
باألسماء واملبالغ في فبراير من عام ٢٠١٧، 
مؤكدا أن القضية متت إحالتها للنيابة بعد 
التلويح باستجواب وزيري املالية والداخلية 
السابقني. وأشار العدساني إلى أن من بني 
القضايــا املهمة التي تابعهــا خالل الفصل 
التشــريعي ما يخص قضية بند الضيافة 
بوزارة الداخلية كون قضايا األموال العامة 
ال تســقط بالتقادم، مشــيرا إلى اســتمرار 
املتابعة حتى صدور احلكم القضائي بحبس 
املتعدين على املال العام وإرجاع هذه األموال 

مع الغرامة إلى خزينة الدولة.
وأوضــح أن متابعة قضايــا املال العام 
شملت مصروفات التسليح واليوروفايتر 

 «١٨ «إف  الـــ  وطائــرات 
والكراكال التي بلغت قيمة 
الصفقــة بأكملهــا نحــو ٦ 
مليارات و٢٠٠ مليون، منها 
التي  اليوروفايتر  صفقــة 
تصــل قيمتها إلى مليارين 
وصفقــة  مليــون  و٦٠٠ 
الكراكال التي تصل قيمتها 
إلى مليار يورو أي ما يقارب 

٣٥٠ مليون دينار.
وأضــاف أن هــذا امللف 
متــت وقائعــه فــي فتــرة 
املجلس املاضي إال أنه قدم 

تقريرا أعده بنفســه مكونا من ٢٤ صفحة 
وضمنه في رسالة واردة إلى مجلس األمة 
بضرورة حتويل امللف للنيابة ومت حتويله 

بالفعل.
وقال العدساني إن قضية مدير التأمينات 
الســابق الــذي تعدى على أكثــر من مليار 
دوالر من أموال املؤسسة العامة للتأمينات 
وشوه سمعتها فقد قدم بشأنه رسالة واردة 
مكونة من عشر صفحات ذكر فيها األحداث 
واإلجراءات املتخذة وما يجب أن يتخذ في 

هذا الشأن ومتت موافقة املجلس عليها.
وأضاف أنه فيما يخص صفقات اإلدارة 
العامة للطيران املدني واألمور التي تتعلق 
بشــركتي اإليرباص والبوينغ فهناك حكم 
بريطاني صدر وذكر فيه اسم الكويت وقد 
قدم رسالة واردة من ٢٠ صفحة إلى مجلس 
األمــة الذي وافق عليهــا ومت حتويلها إلى 

جهات التحقيق.
وقــال العدســاني إنه اجتهــد في ملف 
صنــدوق املوانــئ كما أن هناك أشــخاصا 
اجتهــدوا أكثر منه في هذا امللف، وأخذ كل 
املرفقات وقدمها للتأمينات وللموانئ حتى مت 
تشكيل جلنة حتقيق مكونة 
من ٧ أعضاء تشرف عليها 
الفتوى والتشريع وحتويل 
هذا امللف الى النيابة العامة.

وأشار إلى أن متابعته 
الكثير من القضايا املالية 
التــي تتعلــق بشــبهات 
غســيل أموال أتت بنتائج 
إيجابية ما بني حبس مدانني 
والتحقيق في قضايا أخرى، 
مضيفا أن «جميع القضايا 
اتخــاذ  التــي توالهــا مت 

اإلجراءات بشأنها».

رياض العدساني

اخلالد: توفير اإلمكانات للمرشحني لالنتخابات
دعا ســمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد األجهزة 
املعنية الى توفير كل اإلمكانات 
وإيجاد أماكن مناسبة جلميع 
القادمني للتســجيل للترشح 
لالنتخابات البرملانية املقبلة 
مع ضرورة تطبيق االرشادات 

الصحية.
وكان اخلالــد قــام امــس 
بزيارة تفقدية الى مقر إدارة 
شــؤون االنتخابات مبنطقة 
الشويخ السكنية رافقه خالل 
الزيارة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح ووزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 

د.فهد العفاسي.
علــى  اخلالــد  واطلــع 
االستعدادات والتجهيزات التي 
قامت بها وزارة الداخلية ممثلة 
بــإدارة شــؤون االنتخابات 
بالتعاون مع اجلهات احلكومية 
االخرى الســتقبال املواطنني 
الراغبني في الترشح لعضوية 
مجلــس األمــة فــي فصلــه 
التشريعي السادس عشر مبا 
فيها آليــة العمل واالجراءات 
امليســرة لتسجيل املرشحني 
وفقا لالشــتراطات الصحية 
املطلوبة، مؤكدا على ضرورة 
اتباع كل اإلجراءات الصحية 
اثناء عملية التسجيل، مشيرا 
الــى ان األزمة الصحية التي 
شــهدها العالــم ضاعفت من 
جهــود األجهــزة احلكوميــة 
لضمــان ســالمة املوظفــني 
واملوظفــات والراغبــني فــي 
تسجيل ترشيحهم لعضوية 
مجلــس األمــة. ودعا ســمو 
رئيس الوزراء األجهزة املعنية 
الى توفير كل اإلمكانات وإيجاد 
أماكن مناسبة جلميع القادمني 
للتسجيل مع ضرورة تطبيق 
االرشادات الصحية في جميع 
اجــراءات العمليــة بــدءا من 
يوم التسجيل اليوم وطوال 

العشرة أيام القادمة.
وأضــاف انه اطلــع على 
العاملني  استعدادات وجهود 
فــي وزارة الداخلية ووزارة 
االعــالم  ووزارة  الصحــة 
واجلهات املساندة الذين قاموا 
بكل ما هو مطلوب، معربا عن 
األمل فــي تعــاون املواطنني 
الراغبني في التســجيل أثناء 
قدومهم للمقر ورؤية عملية 
التسجيل منقولة على الهواء 
مباشرة للتأكد من تطبيق هذه 

االجراءات.
وأعرب عن الشكر والتقدير 
لكل األجهزة احلكومية على 
عملهــا املنظم واملتكامل لبدء 
تســجيل املرشــحني، حيــث 
واصلوا الليل بالنهار لتحضير 
البيئة الصحية املناسبة لبدء 

العملية االنتخابية.
مــن جانبــه، أكــد املدير 
العام لالدارة العامة للشؤون 
القانونية بــوزارة الداخلية 
العقيد حقوقي صالح الشطي 
استعداد االدارة التام الستقبال 
الراغبني بالترشح النتخابات 
مجلس األمــة (أمــة ٢٠٢٠) 

صدور املرســوم (١٥٠ لسنة 
بالدعــوة  اخلــاص   (٢٠٢٠
لالنتخابــات وحتديــد يوم 
٥ ديســمبر املقبــل موعــدا 

لالقتراع.
وأضاف أن اإلدارة وضعت 

باب الترشيح للراغبني بخوض 
االنتخابات ستخضع لشروط 
السلطات الصحية في البالد، 
مشيرا إلى أن عملية التسجيل 
ستســتمر ١٠ أيــام بداية من 
اليوم حتى األربعاء ٤ نوفمبر 
املقبل من الساعة ٧٫٣٠ صباحا 
حتى الساعة ١٫٣٠ ظهرا ويكون 
االستقبال في مدرسة (خولة 
املشتركة للبنات) في منطقة 
الشويخ السكنية بجانب إدارة 

شؤون االنتخابات.
تســجيل  آليــة  وعــن 
املرشحني املصابني بـ(كورونا) 
أو اخلاضعني للحجر الصحي 
أوضح الشطي أن (الصحة) 
قامــت بتوفير كــوادر طبية 
الستقبال املرشحني املصابني 
واحملجوريــن وذلــك عبــر 
تسجيلهم في تطبيق (شلونك) 
ألخذ اإلذن املسبق ومن ثم يتم 
التوجه إلى مدرسة (خولة) 

للتسجيل.
وأضــاف أنه فور وصول 
املرشــح املصاب أو اخلاضع 
للحجر ســيتم استقباله من 
قبل موظفــي وزارة الصحة 
للتأكد من وجود اسمه ومن ثم 
توجيهه إلى املكان املخصص 
للتســجيل وفق االشتراطات 
الصحية وهو داخل مركبته 
اخلاصة لضمان عدم احتكاكه 
باآلخرين. وأشار الشطي إلى 
صدور قرار وزاري بتشكيل 
جلنة لفحص طلبات الراغبني 
اإلدارة  إن  بالترشــح حيــث 
تقوم برفع الطلب الى اللجنة 
للتأكد من انطباق الشروط، 
مبينا أنه في حال عدم توافر 
الشروط ســيتم رفع مذكرة 
إلى وزير الداخلية ألخذ القرار 

باستبعاده.
وذكــر أنه يحــق ملن يتم 
استبعاده اللجوء إلى القضاء 
وفق درجات التقاضي الثالث 
واالســتئناف  درجــة  أول 
والتمييز، مؤكــدا أن احملاكم 
حتدد جلسات مستعجلة لنظر 
تلــك الدعاوى على أن تصدر 
اليــوم احملدد  احكامهــا قبل 
لالنتخاب حتى تتمكن الوزارة 
من طباعة أوراق التصويت.

أنــه بنــاء علــى  وأفــاد 
السلطات  تعليمات وشروط 
الصحية وبالتعاون مع وزارة 
الداخلية، فقد تقرر منع تواجد 
وسائل اإلعالم بكافة أنواعها 
والسماح فقط لوزارة اإلعالم 
الكويتيــة  ووكالــة األنبــاء 
(كونا) لنقل ســير تســجيل 
املرشــحني وتزويد وســائل 
اإلعــالم املختلفة بالتفاصيل 
كافة لضمان عدم وجود تزاحم 
أو اختالط في اإلدارة للحفاظ 

على سالمة اجلميع.
وأكد حرص وزارة الداخلية 
على بذل كافة جهودها وتنفيذ 
تعليمات نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنس الصالح ووكيل الوزارة 
الفريق عصام النهام لتوفير 
ما يلزم املرشحني والعمل على 
تذليل العقبــات كافة إلظهار 
العرس الدميوقراطي في البالد 

بأفضل صورة

ترتيبــات خاصة الســتقبال 
مــن  بالترشــيح  الراغبــني 
املصابني بڤيروس «كورونا» 
أو اخلاضعــني منهم للحجر 

الصحي.
وأوضح أن إجراءات فتح 

مع ضرورة تطبيق اإلرشادات الصحية في جميع إجراءات التسجيل

اليــوم، وذلك وفــق املعايير 
واالشتراطات الصحية املقرة.
وقال العقيد الشــطي في 
تصريح لـ«كونا» إن استقبال 
تسجيل املرشحني النتخابات 
(أمة ٢٠٢٠) اليوم يأتي بعد 

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح يستمعان إلى شرح من مدير إدارة االنتخابات العقيد حقوقي صالح الشطي

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير العدل د.فهد العفاسي يتفقدون العيادة الصحية في مقر التسجيل

«العدل» جاهزة للقيام مبسح شامل لكل املدارس
أعلنت وزارة العدل جاهزيتها للقيام بعمل 
مسح شامل لكل املدارس احملددة من قبل وزارة 
الداخلية وعددها ١٠٧ مدارس إلجراء العملية 
االنتخابية الستكمال التجهيزات الالزمة فيها 

كمقار للجان االنتخابية في كل الدوائر.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة العدل 
عيسى البشر في تصريح لـ«كونا» إن الوزارة 
خاطبت املجلس األعلى للقضاء مبناسبة صدور 
املرسوم رقم (١٥٠ لسنة ٢٠٢٠) بدعوة الناخبني 
النتخاب أعضاء مجلس األمة لتسمية رئيس 
اللجنة االستشــارية املشرفة على  وأعضاء 
االنتخابات وذلك متهيدا الستصدار القرارات 

الوزارية الالزمة في هذا اخلصوص.
وأضاف البشر أن «العدل» بصدد تشكيل 
جلنة إداريــة إلعداد وجتهيز كل االحتياجات 
واملتطلبات الالزمة للعملية االنتخابية وتشكيل 
فريق عمل ميداني من ذوي اخلبرة الستيفاء 
التجهيزات الالزمة لكل مقار اللجان االنتخابية.

وأكــد تعاون الــوزارة مــع كل اجلهات 
احلكومية ذات الصلــة مثل وزارات الصحة 
والتربية والداخلية لتضافر اجلهود في إجناح 
العملية االنتخابية، مبينا أن «العدل» ملتزمة 
بكل التعليمات واإلجــراءات الصحية حفاظا 

على صحة وسالمة املواطنني.

الشطي: منـع تواجد وسـائل اإلعـالم والسماح فقط لوزارة اإلعالم 
و«كونا» بنقل سير تسجيل املرشحني لتزويدها بالتفاصيل كافة

فور وصول املرشح املصاب يتم استقباله وهو داخل مركبته للتأكد من 
وجود اسمه ومن ثم توجيهه للتسجيل لضمان عدم احتكاكه باآلخرين

رفع طلب الترشيح إلى جلنة للتأكد من انطباق الشروط وفي حال 
عدم توافر ها يرفع األمر إلى وزير الداخلية ألخذ القرار باستبعاده 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

وكيل «الداخلية» اطلع على االستعدادات 
لالنتخابات البرملانية «أمة ٢٠٢٠»

تــرأس وكيــل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام اجتماعا مع الوكالء املساعدين 
واملديرين العامني تناول االستعدادات اخلاصة 
(أمة ٢٠٢٠)  املقبلة  البرملانيــة  باالنتخابات 

واملقرر لها ٥ ديسمبر املقبل.
وقالــت «الداخلية»، في بيان صادر عن 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني، إن 
الفريق النهام اســتمع خالل االجتماع إلى 
املتطلبات البشرية والفنية اخلاصة بتأمني 
العملية االنتخابية ومتابعة اإلجراءات الوقائية 
واالحترازية املنفذة بالتعاون مع وزارة الصحة 
واجلهات املعنية في الدولة للوقاية من ڤيروس 

كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩).

وشهد االجتماع مناقشة موضوعات عدة 
كما بحث معاجلة السلبيات التي رصدت في 
االنتخابات السابقة وطرح احللول واملعاجلات 
لتأمينها ودور كل وحــدة أمنية في تأمني 
العملية االنتخابية واملهام واملسؤوليات املنوطة 
بها مبا يظهر الصورة الدميوقراطية احلقيقية 

للكويت.
ودعا النهام القيادات األمنية إلى مواصلة 
العمل بنفس العطاء املتميز لتأمني االنتخابات 
واحلرص على أن تكون األجهزة األمنية على 
استعداد تام للتعامل مع أي طارئ أمنيا أو 
صحيا مبا يوفــر الطمأنينة لكل الناخبني 

واملرشحني.

الفريق عصام النهام لدى ترؤسه االجتماع
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العمار: إنشاء املدن العمالية ينهي ظاهرة سكن العزاب في «اخلاص» و«النموذجي»

أكــد نائــب مديــر عــام 
البلدية لشؤون محافظتي 
الفروانيــة ومبارك الكبير 
ورئيس جلنة متابعة ظاهرة 
ســكن العزاب فــي مناطق 
السكن اخلاص والنموذجي 
م.عمار العمــار أن البلدية 
وبدعــم قوي مــن وزيرها 
ومديرها العام ماضية قدما 
في التصدي لظاهرة سكن 
الســكن  العــزاب مبناطق 
اخلاص والنموذجي حتى 
جتعلهــا جزءا من املاضي، 
خصوصــا بعــد أن أثبتت 
جائحــة «كورونــا» التــي 
ضربت العالم كله أن املخاطر 
جراء هذه الظاهرة صحية 
وليســت فقــط اجتماعية 
وأمنية، نظرا لتكدس األعداد 
الكبيرة في مكان واحد األمر 
الذي يعتبر بيئة جيدة لنقل 
العدوى، مشيرا الى أن جميع 
احملافظات في البالد باتت 
تعاني مــن الظاهرة، األمر 
الذي يستدعي بالضرورة 
تضافــر اجلهود ملواجهتها 
من خالل توعية املواطنني 
بأضرارها ومخاطرها على 
املجتمع فضال عن استخدام 
املتاحة  القانونية  األدوات 
وتغليــظ العقوبــات التي 
التــزال تعاقــب املخالــف 
بغرامة حدها األقصى ٥٠٠ 
دينار فقط وألف دينار مع 
إخــالء العني حــال عودته 
إلى املخالفة خالل سنة من 

صدور احلكم األول.
وقــال العمار فــي لقاء 

متابعة مســتمرة لظاهرة 
ســكن العزاب فــي مناطق 
السكن اخلاص والنموذجي 
والبد مــن تضافــر جهود 
الهيئــات والــوزارات  كل 
املعنية واملواطنني، وأيضا 
تعديل بعض التشــريعات 
الصادرة كتغليظ العقوبات 
وقامت اللجنة بتنفيذ املهام 
املطلوبــة منهــا بالشــكل 
األمثل وظهر ذلك من خالل 
اإلحصاءات والتقارير وما 
ملسه املواطنون خالل فترة 
عملهــا من إجنــازات للحد 
من انتشــار تلــك الظاهرة 
والقضــاء عليها، الفتا الى 
وضــع آليــة عمــل للجنة 
وذلك بالتنسيق مع اجلهات 
والهيئات املعنية ومت حتقيق 
العديد مــن اإلجنازات في 
مختلف احملافظات، حيث مت 

الثانية من حيث انتشــار 
سكن العزاب في احملافظات، 
ومت التعامل مع تلك املناطق 
بشــكل كبيــر ومت إجنــاز 
املهــام بهــا،  العديــد مــن 
مؤكــدا ان عقوبــة تأجيــر 
سكن العزاب حسبما جاء 
بالقانون ١٢٥ لســنة ١٩٩٢ 
تتمثل فــي الغرامة التي ال 
تزيد على ٥٠٠ دينار وفي 
حالة العودة إلــى ارتكاب 
املخالفــة خــالل ســنة من 
تاريخ احلكم األول يعاقب 
املالك املخالف بالغرامة التي 
ال تزيد على ١٠٠٠ دينار مع 
احلكم فــي جميع األحوال 

بإخالء العني من شاغلها.
تغليظ العقوبات

وطـــالـــب بضـــــرورة 
تغليط وتشديد العقوبات 

على الرغم من الصعوبات 
واملعوقات التي واجهتهم. 
وردا على ســؤال حول 
التــي  أغــرب املصادفــات 
الفريــق خــالل  شــاهدها 
اجلــوالت امليدانيــة قــال: 
واجهتنا العديد من املعوقات 
والتحديــات خــالل قيامنا 
مبهامنــا املكلفــني بها ومت 
بحمد اهللا تذليلها ومن أهمها 
استخدام مولدات الكهرباء 
إلعادة التيــار للعقار بعد 
قطعه في محاوالت مستمرة 
لاللتفاف على القانون ولكن 
مت التصدي لها جميعها ومت 
التعامــل معها بــكل حزم، 
مبينــا ان مدة عمل اللجنة 
كما جاء بالقــرار الوزاري 
رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٩ عام من 
تاريخ عقد أول اجتماع إال 
أنــه ونظرا ملــا مت إجنازه 
ورغبــة من وزيــر الدولة 
لشئون البلدية ومدير عام 
البلدية في استكمال ما مت 
حتقيقــه من إجنازات قمنا 
برفع كتاب بطلب التجديد 
ألعمال اللجنة الستكمال ما 
مت خالل الفترة الســابقة، 
مشيرا الى وجود إحصائية 
ملــا قامت به اللجنة في كل 

احملافظات.
جائحة كورونا 

اذا  مــا  وبخصــوص 
كانت جائحة «كورونا» قد 
كشــفت عن جوانب كانت 
خافية على اللجنة بشــأن 
ظاهرة ســكن العزاب، ذكر 

تسخير اجلهود واإلمكانيات 
املتاحة للمساهمة في تنفيذ 
املهام، وكان من ضمن اآللية 
املوضوعة توعية املواطنني 
بأضــرار ومخاطر تفشــي 
ظاهرة ســكن العزاب على 
املجتمع الكويتي حتى ال يتم 
تكرار املخالفات، األمر الذي 
أثمر بشكل كبير ومؤثر في 
احلد من انتشــار وتفشي 

تلك الظاهرة.
أكثر احملافظات  وحول 
معانــاة من ظاهرة ســكن 
العــزاب، لفــت العمار الى 
ان الظاهرة تفشت مؤخرا 
في جميــع احملافظــات إال 
أن محافظــة الفروانية هي 
النصيــب األكبر  صاحــب 
وخصوصــا فــي منطقتي 
جليب الشيوخ وخيطان، 
وتأتــي حولي فــي املرتبة 

على املخالفني متاشــيا مع 
الوضع احلالي وحتى تكون 
رادعــا جتــاه مــن يخالف 
القانون لإلســهام في احلد 
من انتشــار تلك الظاهرة، 
مشــيرا الــى التعــاون مع 
اجلهــات املعنيــة ملواجهة 
الظاهرة كــوزارة الكهرباء 
وغيرها، فمنذ صدور القرار 
الوزاري بتشــكيل اللجنة 
وفور عقــد أول اجتماع مت 
وضــع آلية عمــل اللجنة، 
مشيدا بالتعاون مع جميع 
اجلهات املعنية حيث أثمر 
عــن اإلجنــازات التي متت 
فــي كل احملافظات، موجها 
الشــكر جلميــع اجلهــات 
املشاركة باللجنة وكل من 
شارك في األعمال امليدانية 
ملا بذلوه من جهد وتعاون 
من أجل إجناز مهام اللجنة 

العمــار ان الڤيروس أظهر 
اخلطر الكامن وراء تكدس 
العزاب بأعــداد كبيرة في 
مكان واحــد وقد يصل في 
بعض األحيان إلى ١٥٠-٢٠٠ 
شــخص في البيت الواحد 
وأكثــر مــن ١٠ أشــخاص 
فــي الغرفــة الواحدة وهو 
ما يشــكل مخاطر صحية 
وبيئة مناســبة النتشــار 
العدوى، مؤكدا ان اجلائحة 
كشــفت لنا جوانب كثيرة 
مــن أهمهــا األثر الســلبي 
لظاهرة العزاب وتواجدهم 
في مناطق السكن اخلاص 
والنموذجي خصوصا فيما 
يتعلــق باجلانب الصحي، 
التركيــز فــي  حيــث كان 
السابق ينصب على اآلثار 
واألمنيــة،  االجتماعيــة 
باإلضافة إلــى الدمار الذي 
يطـــول البنـــية التحــــتية 
إال أنــه بعــــد «كورونــا» 
تبــني أن اخلطر الصحي ال 
يقل أهميه عن باقي اآلثار 
الســلبية لتواجــد العزاب 

بهذه األعداد.
وبني ان احلــل الوحيد 
للقــــضاء علــى ظاهــرة 
سكن العزاب في املـــناطق 
والنموذجيــة  اخلاصــة 
هــو بنـــــاء مــدن عمالية 
مبواصفــات واشــتراطات 
تســاعد علــى إيــواء هذه 
العمالــة مبا يضمــن عدم 
تواجدهــم داخــل املناطق 
احملددة لتفادي جميع اآلثار 

السلبية التي مت ذكرها.

أكد أن جائحة «كورونا» أظهرت املخاطر الصحية واألمنية واالجتماعية للظاهرة.. ويجب تغليظ العقوبات أكثر على املخالفني

م. عمار العمار

مع مجلــة البلدية ان املدن 
العمالية تبقى احلل اجلذري 
للظاهرة التي ستصبح جزءا 
من املاضي حــال إجنازها 
إن شاء اهللا تعالى، وحول 
اختيــاره لرئاســة اللجنة 
ذكــر انه جــاء بتكليف من 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
بتشــكيل جلنــة متابعــة 
العــزاب،  ظاهــرة ســكن 
والظاهرة انتشرت وتفاقمت 
في الفترة األخيرة بجميع 
احملافظات دون اســتثناء، 
ومت التعامــل منذ اللحظة 
األولــى مــن صــدور قرار 
التكليف باملهام التي كلفت 
بها مبوجــب القانون رقم 

١٢٥ السنة ١٩٩٢.

متابعة مستمرة

وردا على ســؤال حول 
فعالية اللجنة في القضاء 
على هذه الظاهرة، أوضح 
ان القضــاء عليها يتطلب 

إغالق ٣ محالت وحترير ٦٥٠ مخالفة
في «العاصمة» خالل سبتمبر املاضي

أكــد مديــر فــرع بلدية 
محافظــة العاصمــة م.بدر 
بورقبة أن اجلوالت امليدانية 
التي نفذتها الفرق الرقابية 
مبختلف اإلدارات بفرع بلدية 
احملافظة خالل شهر سبتمبر 
املاضي أسفرت عن توجيه 
٤٠١ تنبيه لبقاالت بالسكن 
واألســواق  االســتثماري 
املوازية واملطاعم فضال عن 
حترير ٦٥٠ مخالفة، وغلق 
٣ محالت بعد الكشف على 

٦٨٨٠ محال.
وقال بورقبة فــي تصريح صحافي ان 
الفــرق الرقابيــة مبختلــف اإلدارات بفرع 
بلدية احملافظة كثفت من جوالتها امليدانية 
على كافة األنشــطة التجاريــة باملجمعات 
والبقــاالت واملقاهي واملطاعــم للتأكد من 
التزام العاملني بتعليمات السلطات الصحية 
بإتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر الوقائيــة 
واالحترازية بارتــداء القفازات والكمامات 
والتباعد اجلسدي لتجنب انتشار ڤيروس 
كورونا فضال عن التأكد من التزامهم بلوائح 

وأنظمة البلدية.
وأضــاف أن املفتشــني بالفريق الرقابي 
بــإدارة النظافة العامة وإشــغاالت الطرق 
قاموا مبتابعة أعمال الشركات املتعاقدة مع 
البلدية للتأكد من مستوى النظافة باحملافظة 

فضال عن غســيل وتعقيم 
احلاويات، مشــيرا في هذا 
إلــى غســيل  اخلصــوص 
وتعقيــم ٢٩٠٧٢ حاويــة 
مختلفــة األحجام وســالل 
متحركة منها غسيل وتعقيم 
١٧٨٦٠ حاوية سعة ٢٤٠ لترا، 
و٧٢٨٠ حاوية ســعة ١١٠٠ 
لتر إلــى جانــب ٣٩٣٢ من 
السالل املتحركة فضال عن 
نقل ١٢٦٧٨٧م٣ من املخلفات 
واإلنشــائية  الســكانية 
والسكراب، كما قام الفريق 
بالكشف امليداني على ٦٨٨٠ بقالة بالسكن 
االستثماري واألســواق املوازية واملطاعم، 
وحترير ١٩٩ مخالفة وتوجيه ٢٥٠ تنبيها. 
وتابع: قام املتفشــون بتوجيه ووضع 
٨٧ تنبيها وملصق مراجعة لعقارات بعموم 
احملافظة، وإصدار ٦٥ شهادة سالمة جلميع 
املشاريع فضال عن إصدار ٣٣ تقريرا ميدانيا 
والتعامل مع ١٦ شكوى وإصدار ٢٣ ترخيصا 
لعمل قطوعات طرق وحتويلة، الفتا الى انهم 
قاموا ايضا من خالل جوالتهم امليدانية املكثفة 
على احملــالت واألســواق املوازية بتحرير 
٢٣١ مخالفة وإصدار أمرين غلق إداري إلى 
جانــب توجيه ١٥١ تنبيهــا، ونفذوا العديد 
من اجلوالت أسفرت عن حترير ٢٣١ مخالفة 

وإصدار أمر غلق إداري.

تعقيم ٢٩٠٧٢ حاوية وسالل مختلفة األحجام

م.بدر بورقبة

إصدار توثيقي متنوع من «بلدية الكويت»
أصــدرت البلدية مطبوعة 
توثق أهم إجنازاتها وأعمالها 
خالل العام املاضي حتت اسم 
«بلدية الكويت»، وذلك بغالف 
مزدوج فاخر يحاكي تطورات 
األيام األخيرة قبيل صدورها 
واملتمثلة في وفاة سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد ـ 
طيب اهللا ثراهـ  وتولي صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد مسند اإلمارة ومقاليد 
احلكم وتزكية ســموه لسمو 
الشــيخ مشــعل األحمــد وليا 
للعهد، وقد تضمن العدد تغطية 
للحدث األليم احملزن الذي أبكى 
عيــون الكويتيــني واملقيمــني 
وأنصار اإلنســانية في ربوع 
املعمورة حتت عنوان «من قرير 
العني.. طبت حيا وطبت ميتا 
يا صاحب السمو» تضمن تأبني 
كل من وزير الدولة لشــؤون 
البلدية م.وليد اجلاسم ومدير 
عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
للفقيد الكبير وســلط الضوء 
على إنصافه رحمه اهللا وطيب 
ثــراه للبلديــة قبيــل رحيله 
واشادته بأدائها في السنوات 
األخيرة ومبا شهدته من نقلة 
تطويريــة نوعية ومشــاريع 

بقلم م.أحمد املنفوحي قال فيها 
ان «كورونا» داهمت الديرة كما 
العالــم في ظل ســير البلدية 
بخطى ثابتــة وواثقة لتنفيذ 

تعامل البلدية مع اجلائحة وفي 
طيات املطبوعة حوار حملافظ 
العاصمة كضيف للعدد خاض 
فيــه عن واقــع التعــاون بني 
احملافظــة والبلدية، مؤكدا ان 
رسالة البلدية وصلت الشارع 
باحترافيــة ومطالبا بضرورة 
اإلستفادة من دروس اجلائحة.
النظافــة  وكانــت قضيــة 
حاضرة بقوة بني ثنايا «بلدية 
الكويت» ســواء في اطار ملف 
باســتضافة  أو  «كورونــا» 
ممثلي شركات النظافة الذين 
حتدثــوا عن الواقــع واملأمول 
في هذا الشــأن وتضمن العدد 
حــوارا مع املمثل املقيم للبنك 
الدولي بالكويت والذي أكد أن 
الكويت وبجهــود بلديتها في 
املقــام األول باتــت من أفضل 
عشــر اقتصادات إصالحا في 
العالم، وأيضا حوارا آخرا مع 
الفنان احملبوب نبيل شــعيل 
الذي بدأ حياته العملية مفتشا 
للبناء في البلدية، ويســتحق 
العدد التوثيقــي الفاخر الذي 
جاءت ترويسته ببروز ذهبية 
املتابعة واالقتناء لكل من يهمه 
شؤون العمل البلدي خصوصا 

واخلدمي عموما.

خطتها، األمر الذي مكن أجهزة 
البلدية من القيــام بواجباتها 
انطالقا من مســؤولية وطنية 
ال وظيفية فحســب واستنادا 
الــى ما مت تشــييده مــن بنية 
حتتيــة تضمنت خطــة معدة 
ســلفا لتنفيذها عند األزمات، 
واختتم العــدد عضو مجلس 
األمة السابق يوسف الفضالة 
مبقــال حتــت عنــوان «نظرة 
إيجابيــة للبلدية» ثمن خالله 
جهود القائمــني على البلدية، 
متمنيا ان يرى أمثالهم في بقية 

مؤسسات الدولة.
وما بني افتتاحية املنفوحي 
وختامية الفضالة تضمن العدد 
ثالثة ملفــات كل منها يحاكي 
محورا من محاور خطة البلدية 
وهــي: فــرض هيبــة القانون 
وتبســيط اإلجــراءات ودعــم 
خطة التنمية، حيث مت تسليط 
الضوء مــن خالل موضوعات 
وحــوارات  وحتقيقــات 
واحصائيات باإلضافة الى ملف 
رابع فرضته ظــروف جائحة 
«كورونا» ســلط الضوء على 
جهود البلدية كالعب أساسي في 
خط دفاع الكويت في مواجهة 
األزمة ويعتبر توثيقا لكيفية 

العدد تضمن تغطية لوفاة سمو األمير الراحل وملفاً كامالً عن «كورونا»

تنموية. 
وبدأ العــدد الذي بلغ مائة 
صفحة فاخرة بافتتاحية حتت 
عنوان «كورونا.. كارثة كاشفة» 

الفروانية صاحبة النصيب األكبر في أعداد العزاب وحولي في املرتبة الثانية

الكثيرون من املخالفني استخدموا مولدات الكهرباء إلعادة التيار للعقارات بعد فصله

٢٠٠ شخص في البيت الواحد و١٠ بالغرفة بيئة خصبة ومناسبة النتشار العدوى

غالف العدد

 إحصائية بأعمال جلنة متابعة سكن العزاب مبختلف احملافظات

احملافظة
مبارك حوليالفروانيةاإلجراءات

اإلجمالياألحمديالعاصمةاجلهراءالكبير

٢٩٥١٧٩٣٣١٧٩٥٥٢٨١١٠٢٢عدد املنازل التي مت رصدها وإنذارها

٨١١٨٩٥١٥٨٩٦٣٢٣عدد محاضر املخالفات التي مت حتريرها

٢٩٠٣٣٦٤٤٥١١٣٤٥٥٨عدد املنازل التي مت قطع التيار عنها

١٠٣٣١٥٧٣٢١٤٥٢٧٨عدد املنازل التي مت إخالؤها من العزاب

٧٣٣١٠٢٣١٦٦٤٢٠٧عدد املنازل التي متت إعادة التيار إليها
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«إيكيا» ُتعلن انضمامها إلى سوق السلطنة
 بأكبر متجر لها باملنطقة في «ُعمان أڤنيوز مول»

مسقط: تستعد السلطنة النضمام 
أول متجــر ضخم إليكيا فــي «ُعمان 
أڤنيــوز مــول» فــي مركــز العاصمة 
مســقط، ومن املتوقع أن يتم افتتاح 
متجر العالمة التجارية العاملية لألثاث 
بحلول الربع األول من عام ٢٠٢٢، حيث 
مت خالل املؤمتر الصحافي، الذي عقد 
على شــبكة االنترنــت، التوقيع على 
االتفاقية املشتركة بني مجموعة الطاهر، 
وهي شركة متعددة األعمال التجارية 
في السلطنة واملطور الرئيسي لـ «ُعمان 
أڤنيوز مول»، ومجموعة الفطيم التي 
تتخذ من اإلمارات مقرا لها، واحلاصلة 
على امتياز إيكيا في السلطنة، ودول 
أخرى كاإلمارات العربية املتحدة وقطر 

ومصر.
ومبناســبة توقيع االتفاقية، قال 
الشيخ محمد بن سعود اخلليلي عضو 
مجلس إدارة مجموعة الطاهر «يسرنا 
التعاون مع مجموعة الفطيم، الفتتاح 
فــرع للعالمــة التجارية الســويدية 
املعروفــة عامليا إيكيا في عمان أفنيو 
مول، وال نعتقد أن افتتاح متجر إيكيا 
عمان سيعزز من كون «ُعمان أڤنيوز 
مول» وجهة رائدة للتسوق فحسب، 
بل وأيضا سيسهم في تعزيز مكانته 
القوية باعتباره أحد املراكز التجارية 

الرئيسة للتسوق في السلطنة».
وسيتم افتتاح فرع إيكيا على امتداد 
طابقني، وسيكون هذا املتجر اجلديد 
أحــد أكبــر متاجر العالمــة التجارية 
فــي املنطقــة، ومن املتوقــع أن يلبي 
احتياجات العمالء في محافظة مسقط 
والسلطنة بشكل عام كوجهة مفضلة 
للتسوق ملنتجات هذه العالمة التجارية 

الشهيرة املنتظرة.
ويتــم تشــغيل املركــز التجــاري 
وإدارته من قبل مجموعة اللولو الدولية 
العمالقــة للبيع بالتجزئة والتي تعد 
واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق 
في منطقة الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيا، يدير املجموعة رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب يوسف علي 
إم أيــه، وهي رائدة في عمليات البيع 

بالتجزئة، حيــث تعتبر لولو هايبر 
ماركت العالمة األولى الرائدة في قطاع 
بيع املواد الغذائية واملتاجر في الشرق 

األوسط واألقاليم األخرى.
معربا عن شكره ملجموعة الطاهر 
والفطيم، قال أشرف علي أم إيه، املدير 
التنفيذي ملجموعة لولو العاملية «نحن 
سعداء وفخورون بانضمام إيكيا في 
«ُعمان أڤنيوز مول»، حيث ان افتتاح 
أكبر متجر إليكيا على مستوى الشرق 
األوسط في «ُعمان أڤنيوز مول» يعد 
جزءا من التزامنا بالنمو املستدام وثقة 
جتار التجزئة بنــا، ونحن ملتزمون 
بتعزيز البنية التحتية لـ «ُعمان أڤنيوز 
مول» باعتباره العالمة التجارية الرائدة 
واألكثر ثقة على مستوى السلطنة».

وفي عام ٢٠١٨ مت اإلعالن عن خطط 
إعــادة تطوير، والتــي كان من املقرر 
تنفيذهــا وفق مراحــل ضمن اخلطة 
االستراتيجية، حيث مت افتتاح مجموعة 
من اخليارات الترفيهية التي تناسب 
متطلبــات احلياة املعاصرة، وافتتاح 
عدد مــن متاجر العالمــات التجارية 
الشــهيرة، كما أن افتتاح متجر إيكيا 
يعد جزءا من هذه اخلطط. وكجزء من 
حملة التطوير الشاملة التي قامت بها 
مجموعة الفطيم لســوق التجزئة في 
السلطنة، مت االنتهاء من مرحلتني في 
خطة التوسعة، حيث شهدت املرحلة 
الثانية من التوسع إطالق أكبر مجمع 
سينمائي في السلطنة، والتي تديرها 
شركة سينيبوليس، الرائدة في مجال 

دور العرض السينمائي عامليا.
وحول خطة التوسع القوية للعالمة 
التجارية، قال فينود جايان، العضو 
املنتدب لشــركة إيكيا فــي مجموعة 
الفطيــم، «ســعيدون جــدا بتوقيــع 
اتفاقيــة افتتاح فــرع ملتجر إيكيا في 
الســلطنة، حيث ان هــذه اخلطوة لم 
تكن لتتحقق لوال وجود شــريك ذي 
خبرة واسعة في السوق مثل مجموعة 
الطاهر ووجود مركز جتاري حيوي 
أساســي مثل «ُعمان أڤنيــوز مول». 
إن اختيار الشــريك واملوقع املناسب 

وتطوير البنية التحتية التي تعكس 
هوية العالمة التجارية إليكيا يعد أمرا 
بالغ األهمية لتوسيع نطاق تواجدها 
فــي األســوق اجلديدة حــول العالم، 
ونحن نتطلع إلى حتقيق االســتفادة 
اجليدة للطرفني من خالل هذه الشراكة 

االستراتيجية».
وســيكون متجر إيكيــا جزءا من 
املرحلة الثالثة خلطة توسعة املركز 
التجاري، كما ســيتم تطوير شبكات 
الطرق حول املركز التجاري للتعامل 
مع زيــادة حجــم احلركــة املرورية، 
باإلضافة الى إنشــاء مواقف إضافية 
لسيارات، والذي سيربط بني مواقف 
السيارات السفلية والعلوية املتصلة 
مبتجر إيكيا اجلديد، وإضافة ربط جديد 
بالطابق الثاني من املرافق احلالية في 
املركز التجاري، حيث تتواصل األعمال 
اإلنشائية على أمل أن يتم االفتتاح في 

املوعد املقرر.
نبذة عن «ُعمان أڤنيوز مول»

في الوقــت احلالي، يقــدم «ُعمان 
أڤنيوز مــول» مجموعة واســعة من 
خيارات البيع بالتجزئة املوزعة على 
مساحة ٨٠ ألف متر مربع من املساحات 
املبنية على امتداد ١٠٥٫٠٠٠م٢. تتميز 
وجهة التسوق الرائدة بأكثر من ٢٠٠ 
منفذ للبيع بالتجزئة ووجود متاجر 
متميــزة غير موجودة فــي أي مركز 
جتاري آخر في السلطنة. يقع «ُعمان 
أڤنيوز مول» في مركز العاصمة مسقط، 
ويتمتع بوجود تســهيالت وخدمات 
مميزة من أجل راحة الزبائن، كما أنه 
يقدم جتربة تسوق عصرية لهم، بدءا 
من العالمــات التجارية العاملية لبيع 
إلى االكسسوارات العصرية  املالبس 
الشــخصية  واملجوهــرات والهدايــا 
واألجهــزة اإللكترونية إلــى خيارات 
الترفيه واملطاعم التي توفر خيارات 
متعددة من املأكوالت، واملقاهي، يقدم 
«ُعمــان أڤنيوز مول» جتربة تســوق 
وطعــام وترفيــه متكاملــة للســكان 

احملليني والسياح على حد سواء.

«ُعمان أڤنيوز مول» في مركز العاصمة مسقط

Rado من Captain Cook ساعة
ُصنعت للمستكشفني العصريني بتقنية فائقة

(لنجناو - سويسرا) مع 
تخطيط املناطــق اجلديدة 
باألســلوب العتيــق، فــإن 
ســاعة Captain Cook مــن 
Rado هي االختيار الطبيعي 
للمستكشــفني العصريني. 
ومــن خــالل جمعهــا بــني 
تضــم  التــي  اخلامــات 
الســيراميك فائــق التقنية 
والكريستال الصفيري، فإنها 
أبلغ تأكيد علــى التصميم 
العصــري الــذي يســتحق 

االستكشاف.
وسواء كنت تستكشف 
دفء الغابات احلضرية أو 
برودة األرياف، فستحتاج 
إلى ساعة ميكنها التماشي 
معك خطوة بخطوة وتناسب 
طبيعتك وأسلوبك، إذ يظهر 
اللون األخضر الالمع على 
امليناء والطوق احمليط وهو 
اللون املثالي للمستكشفني 
الباحثــني عن  العصريــني 

املناطق البرية.
 Captain وتستمد ساعة
آليــة  مــن  Cook طاقتهــا 
احلركة C٠٧ األوتوماتيكية 
سويســرية الصنع والتي 
توفر طاقة احتياطية تكفي 
٨٠ ساعة ومســجل الوقت 
املوثوق فيه والذي حتتاجه 
في كل وقت أثناء مغامراتك. 
أمــا الكريســتال الصفيري 
الســاعة،  فيحمــي مينــاء 
بينما يوجد الطوق احمليط 
املصنوع من السيراميك فائق 
التقنية ليوفر مستوى عاليا 
من مقاومة اخلدوش ويضفي 
على الساعة ملعانا واضحا 

يدوم طويال.
يتاح لك اكتساب الطابع 
الشــخصي على أســلوبك 
اخلاص بشكل لم يكن بهذه 
السهولة من قبل نظرا لنظام 
الطي السهل Easy Clip اجلديد 

واكتشاف اآلفاق اجلديدة.
 Captain وتتميز ســاعة
Cook مبظهر أكبر وأكثر جرأة 
مقارنة بالطراز األصلي من 
أرشيف Rado لعام ١٩٦٢. كما 
 Captain Cook تتميز ساعة
بتصميــم ال تخطؤه العني 
مع خامات جديدة وعصرية، 
ومقــاس ٤٢ مم جديد، كما 
تتميز مبقاومة املاء حتى ٣٠ 
بــار (٣٠٠ متر) وقد أثبتت 

قدرتهــا على نيــل إعجاب 
عشــاق الساعات العصرية 

واملستكشفني العصريني.
كنــت مستكشــفا  إذا   
عصريا وتبحث عن أفضل 
وآخر الصيحــات في عالم 
الساعات، فهذه بال شك هي 
الســاعة التي تبحث عنها! 
اإلنسان يعيش مرة واحدة، 
لذلــك انطلــق مع ســاعتك 

العصرية واستمتع بها!

مــن Rado، والذي يتيح لك 
تغيير سوار الساعة ثالثي 
الطيات املصنوع من الفوالذ 
املقاوم للصدأ أو أي ســوار 
 Nato جلدي أو سوار طراز
املصنوع من النايلون بكل 
سهولة وبدون استخدام أي 
أدوات. هذا األسلوب السهل 
لتغيير السوار يتيح تغيير 
مظهرك ورجوعك ســريعا 
إلــى طريقك لالستكشــاف 

كلية بوكسهل الكويت: مستمرون في استقبال 
طلبات االلتحاق حتى ١٥ نوفمبر املقبل

أعلنــت مديــر شــؤون الطلبة في 
كلية بوكســهل الكويت نادية كعوش 
عن استمرار استقبال طلبات االلتحاق 
للفصل الدراسي األول ٢٠٢٠ /٢٠٢١ لغاية 
١٥ نوفمبر ٢٠٢٠. علما أن كلية بوكسهل 
الكويت هي الكليــة اخلاصة الوحيدة 
في الكويت املختصة بالتعليم العالي 
للمــرأة فقط وهــي متنــح خريجاتها 
شهادة أسترالية معتمدة داخل الكويت 
وخارجها في عدد من التخصصات منها 
إدارة أعمــال، وإدارة أعمــال تخصص 
تسويق، وخدمات مصرفية باإلضافة 
الــى تخصصات التصميــم الغرافيكي 
والتصميم الداخلي والديكور وتطوير 

املواقع اإللكترونية.
وذكرت كعوش أن الكلية تســتقبل 
جميع الطالبات من مختلف اجلنسيات 
واللواتي لديهن نســبة ٥٥٪ وما فوق 
فــي الثانويــة العامــة للدراســة على 
نفقتهن اخلاصة. كما تســتقبل الكلية 
الشهادات القدمية باإلضافة الى الطالبات 
واملوظفات الراغبات في الدراسة املسائية 
لتخصص التصميم الداخلي والديكور 
ايضا، وما مييز كلية بوكســهل هو أن 
جميع املناهج الدراســية هــي مناهج 

أكادميية تعتمد على النواحي العلمية 
أكثر من النظرية ما يجعل مخرجاتها 
مهيأة لتلبية احتياجات سوق العمل. 
وأكدت كعوش أن الكلية حترص على 
استقبال الطالبات من ذوي االحتياجات 
اخلاصة وتوفر لهن الدعم الكامل لتكون 
لديهــن فرصــة احلصول علــى تعليم 

أكادميي متميز.
واضافت: «حرصا منا على ســالمة 
جميع الزوار في ظل هذه الظروف نقوم 
بشــكل دوري بتعقيم وتنظيف جميع 
مرافق الكلية اضافة الى استقبال أولياء 
األمور والطالبات عن طريق حجز موعد 
مســبق من خالل تطبيق «الواتساب» 
على رقم الكليــة اخلاص او من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي».
وتأسست كلية بوكسهل الكويت سنة 
٢٠٠٧ في الكويت وهي اول كلية خاصة 
للطالبات فقط وفرع معتمد من جامعة 
بوكســهل أســتراليا وجميــع البرامج 
معتمدة من مؤسسة الـASQA األسترالية، 
بحيث ان جميع املؤهالت التي متنحها 
الكلية هي مؤهالت استرالية معتمدة من 
وزارة التعليم العالي ومجلس اجلامعات 
اخلاصة. كمــا خرجت الكليــة كوكبة 

متميــزة من اخلريجــات، بلغ عددهن 
اكثر من ٢٠٠٠ خريجة معظمهن استكملن 
دراســة البكالوريوس بنظام ٢+٢ من 
اجلامعــات اخلاصة فــي الكويت مثل: 
الكلية األسترالية، اجلامعة األميركية، 
وجامعة اخلليج باإلضافة الى اجلامعة 
امللكية في البحرين من خالل اتفاقيات 
أبرمتها الكلية مع تلك اجلامعات، وتقوم 
إدارة القبول والتسجيل بتسهيل عملية 
تكملة البكالوريوس عبر دعوة ممثلي 
تلك اجلامعات الى الكلية ليتم التواصل 

مع خريجاتنا مباشرة.
ودعــت كعــوش جميــع خريجات 
الثانويــة العامة على زيارة الكلية من 
خالل حســابنا على مواقــع التواصل 
االجتماعــي للتعرف اكثر على طبيعة 
الدراسة في الكلية وما مييزها من جو 
مريح وممتــع والعالقة املميــزة التي 
تربطنا بطالباتنا وخريجاتنا حتى ما 
بعد التخرج. واكدت حرص الكلية على 
دعم هدف الدولة التنموي في الكويت 
مــن خالل تطوير رأس املال البشــري 
واالستجابة بشكل مستمر الى احتياجات 
ســوق العمــل مبــا يخــدم االقتصــاد 

وباالخص متكني املرأة الكويتية.

«زكاة سلوى»: جهود تعليمية وطبية
واجتماعية وإغاثية رائدة في ألبانيا

قــال مدير زكاة ســلوى 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليريــة م.ثامر الســحيب: 
حققنا الســبق والريادة في 
التواجد امليداني بجمهورية 
البانيا الصديقة، حيث قدمنا 
محاضرات دعوية وتربوية 
ساهمت بشكل كبير وفعال 
في تنمية الثقافة اإلسالمية 
وشحذ الوازع الديني، بجانب 
تنفيذ العديد من املشــاريع 
واإلنشــائية  اإلنتاجيــة 
واالجتماعية التي كان لها أثرا 
إيجابيا على املجتمع األلباني. 
وأوضــح أن زكاة ســلوى 
تكفل أكثر من ٧٠٠ يتيم في 
البانيا ونحرص بدورنا على 
زيارتهم والوقوف عن كثب 
على أهم احتياجاتهم ودعم 
التعليمية وإقامة  مسيرتهم 
برامج وأنشطة الدعم النفسي 
لهم، فجهود النجاة اخليرية 
حيال ملف األيتام ال تقتصر 
فقط علــى تقــدمي الكفاالت 
املاديــة بل نســعى جاهدين 
اليتيــم  لتخفيــف معانــاة 
ومســاعدته وتأهيله ليكون 
عضــوا نافعا فــي مجتمعه. 
وأضاف م.الســحيب: لدينا 
سلســلة رائدة من املشاريع 
املميزة التي ننفذها بألبانيا 
منها مشاريع دعوية كمشروع 
بناء وترميم املساجد، وكذلك 
دعم حلقــات حتفيظ القرآن 
األمــام  كفالــة  ومشــروع 

املدرســية،  العلم واحلقيبة 
واملشــاريع الصحيــة مثــل 
مشروع املســاعدات الطبية 
وشراء األدوية ولدينا مشاريع 
تنمويــة وأخرى موســمية 
إلــى  كاألضاحــي، إضافــة 
مشروع دعم مركز العالقات 
اإلسالمية في ألبانيا ومشروع 
الطالبــات. وحــول  ســكن 
املشــاريع اإلنتاجيــة التــي 
تنفذها زكاة ســلوى هناك، 
ذكر م.السحيب: منها ماكينة 
اخلياطة، ومناحل العســل، 
ومزرعــة األغنــام، والبقرة 
احللوب، ومشــروع برنامج 
التدريب املهني، واملساعدات 
الطبية، وغيرها من املشاريع. 
للتواصل ودعم زكاة سلوى 
االتصــال علــى ٥٥٦٤٤٠٠١ ـ 
٢٥٦٤٤٠٠٢ أو زيارة حسابات 
النجــاة اخليريــة مبواقــع 

التواصل االجتماعي.

تكفل أكثر من ٧٠٠ يتيم ألباني وتزورهم دورياً للوقوف على احتياجاتهم

رعاية األيتام من أهم األولويات

من حفل األيتام تزامنا مع احتفاالت الكويت الوطنية

مشــاريع  هنــاك  مضيفــا 
إنســانية رائــدة أخرى مثل 
ترميــم بيوت الفقراء والذي 
نســعى من خاللــه لتوفير 
بيئة مناسبة للعيش الكرمي 
لشــريحة الفقــراء واأليتام، 
بجانب كفالة األيتام وكسوة 
الفقراء، واملشاريع التعليمية 
األخرى كمشروع كفالة طالب 

واحملفظ، ومشــروع توفير 
الشــرعي، ومشــروع  الزي 
ترجمة معاني القرآن الكرمي 
األلبانيــة، باإلضافة  باللغة 
إلى مشــروع دعــم اإلذاعات 
اإلسالمية والتي تبث برامجها 
علــى غــرار إذاعــة القــرآن 
الكرمي بالكويت وتعمل على 
تثقيــف وتوعية املســلمني، 

م.ثامر السحيب

طهاة «ماكي» في حتدي «واشوكو» للمذاق الياباني
يفخــر مطعــم «ماكــي» 
باإلعــالن عن إجناز جديد له، 
فقد شــارك اثنان من رؤساء 
الطهــاة فــي مجموعته وهما 
الشــيف بيرســيفال أدريــان 
شيدن والشــيف أسيث أميال 
فرناندو في حتدي «واشوكو» 
العاملــي اليابانــي، بدعــم من 
ـ املطبــخ  اليابــان»  «مــذاق 
اليابانــي األصيــل، ووزارة 
الزراعة والغابات، وكبار الطهاة 

اليابانيني ومعلمي الطهي.
وكان يوشيهيرو موراتا، 
سفير النوايا احلسنة للمطبخ 
اليابانــي، ومالــك وطاهــي 
ومصايــد األســماك اليابانية 

رئيسا للجنة التحكيم.
وقــد تأهــل طهــاة مطعم 
«ماكــي» إلى اجلولــة الثانية 
واألخيرة، وهما اثنان من بني 
١٥ طاهيــا مت اختيارهــم من 
جميــع أنحاء العالم، مبن في 
ذلك مالكو وطهاة املطاعم في 
الواليــات املتحــدة األميركية 
واململكــة املتحدة وإســبانيا 
وهونــغ كونغ وســنغافورة 

وكوريا وغيرها.
وألول مــرة، أقيمــت هذه 
املسابقة عبر اإلنترنت بسبب 
قيــود «كوفيــد ـ ١٩»، ومــع 
ذلك ال تــزال املنافســة قوية 
كمــا كانــت، ويحكمها مطعم 
Kikunoi، ورئيــس أكادمييــة 

الطبخ اليابانية.
وكان على الطاهيني فرناندو 
وأدريان إعداد طبقني يابانيني 
لكل منهما باستخدام التقنيات 
واألذواق واألساليب اليابانية 
وكتابــة مقالني عــن األطباق 
وشغفهما بالطبخ الياباني أو 
كما هو معروف في اليابانية 

باسم «واشوكو».

ناكاتا ماســاهيرو مــن كلية 
كيوتــو للطهي «الطبق األول 
عبارة عن قدر ساخن من اللحم 
البقري وامليســو، يبدو لذيذا 
جدا، وأود أن أحاول صنعه في 
اليابان أيضا، والطبق التالي 
هو اجلندرا (سمك القد األسود) 
املشوي، وإضافة العسل إلى 

ميسو أمر إبداعي للغاية».
هذا وقام الشــيف أدريان 
بإعــداد طبــق شيســو إيبي 
تيمبورا، وكان املكون الرئيسي 
أوراق الشيسو، «تتواجد أوراق 
الشيسو في منطقة شرق آسيا 
وحتظى بشــعبية كبيرة في 
اليابان ومت اختيارها بســبب 
نكهتها الفريدة التي ميكن أن 

تكمل مزيج الروبيان».

والطبق الثاني هو أوناجي 
شيراشي (Unagi Chirashi)، أو 
أنقليس مع أرز الشيراشــي، 
مع قطعة كبيرة من األنقليس 
 ،(Unagi Kabayaki) الكباياكي
مع صلصة الترياكي، توضع 
فوق األرز املمزوج مع ســمك 

الساشيمي واخلضروات.
وحتدث ماتسو هيدياكي، 
مالك وطاهي املطبخ الياباني 
كاشيوايا في أوساكا وسفير 
النوايــا احلســنة للمطبــخ 
الياباني، عن أطباق الشــيف 
أدريــان قائــال «اعتقد أنه من 
الصعــب إعداد طعــام ياباني 
جيد في الكويت، لكن ميكنني 
القــول من هــذه األطباق انها 
معدة بتقنيات عالية جدا من 
املطبخ الياباني. وأنا أقدرهم 
كثيرا ألنهم أعدوا أطباقا يابانية 
فريدة مت إنشاؤها في الكويت».

ولطاملا كان الشيف أدريان 
والشيف فرناندو جزءا مهما 
من فريق ماكي لسنوات، فهذا 
اإلجناز يجلب الفخر ليس فقط 
ملجموعة ماكــي، ولكن أيضا 
للكويت واملنطقة كلها، حيث 
يوجــد ملطعــم ماكــي فرعني 
آخرين، أحدهما في البحرين 
وامتياز جتاري (فرنشــايز) 

في قطر.

الشيف أدريانالشيف فيرناندو

طبق جندارا مشوي بعسل ميسوطبق أوناجي شيراشي

وقــال الشــيف فرنانــدو 
«لقد ألهمني حســاء ميســو 
 Tonjiru Miso) تون جيــروا
نســختي  البتــكار   ،(Soup
اخلاصة التي تســمى حساء 
جيونيكوجيــروا  ميســو 
 (Gyunikujiru Miso Soup)
حساء ميسو حلم البقر، مع 
اخلضار اإلقليمية مثل البامية 
املوجودة في الشرق األوسط 
وكذلك اليابان، وأضفت فطر 
شــيتاكي إلعطــاء الشــعور 
بالدفء والعمق املوجود في 

املطبخ الياباني».
وكان طبقه الثاني جندارا 
مشوي بعسل ميسو مع أوبا 
متبورا والزجنبيل املقلي. وقال 
نائب رئيس جلنــة التحكيم 
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رحمه اهللا يوزع «العيادي» على األطفال في املقاهي الشعبية

الراحل أثناء تكرميه أحد أطفال الكويتالعم عبدالرحمن املزروعي، رحمه اهللا، خالل افتتاحه معرض الوفاء لدعم املجهود احلربي

الكويت عبدالرحمن املزروعي  شــيعت 
وكيل وزارة الشــؤون االجتماعية االسبق، 
وأحد رجاالت الرعيل االول، ومن ابرز الوجوه 
املؤسسة في الديرة لقطاعات عديدة، واالب 
الروحي لقطــاع الشــؤون االجتماعية في 

الكويت.
واملزروعي، رحمــه اهللا، صاحب الدور 
البناء في تنمية قطاعات الطفولة والشباب 
والرياضة في الكويت، وفي انشاء معسكرات 
الشباب، كما يعتبر، رحمه اهللا، من مؤسسي 
اجلوالة وبيوت الشباب وفي متابعة مراكز 
محــو االمية وتعليــم الكبــار، وكذلك يعد 
املزروعي، رحمه اهللا، من مؤسسي مسرح 
الشباب واملشجعني على رفعة شأن املسرح 
الشبابي الكويتي، وصاحب الدور البارز في 
انشــاء النادي الكويتي للمعاقني وتســلمه 
منصب اول رئيس مجلس ادارة له، وكذلك 
مركز اعداد القادة الرياضيني ومركز اختبارات 
التأهيل الرياضي، كما دعم املزروعي، رحمه 
اهللا، زيادة عدد االندية الرياضية وتأسيس 
الكثير منهــا لتعم جميــع مناطق الكويت 
ولتكون متنفسا للشباب وللنهوض باحلركة 
الرياضية في مختلــف االلعاب الرياضية، 
بحيث تكون تلك االنديــة حاضنة للنشء 
والشباب، ومراكز لتطوير مهاراتهم وقدراتهم 
الرياضيــة والعقلية، ومحطات الكتشــاف 

املواهب والطاقات عند ابناء الكويت.
وهب بويوســف، رحمــه اهللا، كل عمره 
خلدمة الكويت بني قطاعات الشباب والطفولة 
والرياضة والعمل في القطاع االهلي وتأسيس 
وادارة املقاهي الشــعبية التي تعتبر املالذ 

االخير والكرمي لرعيل كبار السن.
عبدالرحمــن املزروعي، رحمه اهللا، كان 
أحد القالئل الذين نسوا انفسهم في زحمة 
العمل الوظيفي واخلدمة العامة ولم يطالبوا 
مبقابل، فكان موضع تقدير من امراء الكويت 
الراحلني ومن ابناء الشعب الكويتي الذين 
كانوا يرون فيه أصالة الكويت وعبق تاريخها 
الذي حافظ عليه املزروعي في حياته وعمل 

على ترسيخه في نفوس الشباب.
وعبدالرحمن املزروعي، رحمه اهللا، خريج 
جامعة القاهرة عام ١٩٦٢ عمل رئيسا لقسم 
النشاط األهلي ومراقبا لتنمية املجتمع، ثم 

التحضيرية األولى للشباب العربي (اجلزائر 
عام ١٩٧١).

- متثيــل الكويت فــي اجتماعــات اللجان 
العربية لرعاية الشباب العربي.

- عضو وفد دولــة الكويت في اجتماعات 
مؤمترات وزراء الشباب والرياضة العرب.
- عضــو وفــد الكويت الجتماعــات وكالء 
وزارات الشــباب والرياضــة لدول مجلس 
التعــاون اخلليجــي وغيرهــا العديــد من 

املشاركات.
نال، رحمه اهللا، العديد من األوسمة ومت 
تكرميه مــن قبل وزارة الشــؤون وهيئات 
معنية باخلدمات االجتماعية، ومنها وسام 
الشــباب اخلليجي من األمانة العامة لدول 

مجلس التعاون.
وعن الوضع أيــام الغزو العراقي اآلثم، 
قــال املزروعي رحمه اهللا فــي أحد لقاءاته 
الصحافية السابقة: لقد عبث الغزو العراقي 
في املنشــآت واألنديــة الرياضية ودمرها، 
وعندما تسلم صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد وزارة الشــؤون االجتماعية 
بعد الغزو عمل جولة ميدانية شملت جميع 
االندية، واجتمع بأعضاء مجالس اإلدارات 
وطلب ســموه تصليح جميع هذه املنشآت 
وتطويرها وبالفعل مت ذلك وكانت مطالب 
االنديــة الرياضيــة واالحتــادات واللجان 
األوملبية كثيرة مبا يخص امليزانية واملشاركة 
باملعسكرات والبطوالت اخلليجية والعربية 
والدولية، وكذلك الديون التي تراكمت على 
األندية استطاعت احلكومة أن تغطي العجز 
وكانت ميزانية األندية في بداية تأسيسها 
تأخذ مبلــغ ٣٠٠٠ دينار وبعد ذلك مت عمل 
ميزانية سنوية وتطورت هذه املساعدات حتى 
وصلت الى ١٨٠ ألف دينار في ذلك الوقت.

وعن احلياة، قال املزروعي رحمه اهللا في 
أحد اللقاءات: احلياة ينبوع ال ينفد بالعطاء، 
احلياة كلها جتارب وخبرة وحيوية ونشاط، 
وأنا شــخصيا اســتفدت من احليــاة العلمية 
والعملية، وأعطيت الكثير في العمل التطوعي 
من خالل خدمة اخواني املواطنني في املقاهي 
الشعبية والرعيل األول، وعملت بجد وإخالص 
وهدفــي الوحيد خدمة وطني وأهلي، واضعا 
أمامي مخافة اهللا وحب تراب هذا الوطن وأهله.

وللراحل العديد من املشاركات في املؤمترات 
واالجتماعــات احملليــة واخلليجيــة والعربيــة 
والدولية، وكذلك في املعسكرات والدورات، والتي 
كانت تنصب اهتماماتها على شــؤون الشــباب 
واملعاقني والرياضة والبيئة والتوعية بالكثير من 
القضايا الوطنية واإلنسانية والعلمية واالجتماعية 

والتربوية، إضافة الى األنشطة الترويحية.
ومثــل الكويت في العديــد من االجتماعات 
واملؤمتــرات العربيــة والدوليــة والشــبابية 

والرياضية منها:
- متثيــل الوزارة في اجتماعات الهيئة الفنية 

لرعاية الشباب العربي.
- متثيل دولة الكويت في اجتماعات اللجنة 
االجتماعيــة والثقافيــة في جامعــة الدول 

العربية.
- متثيــل الكويــت فــي اجتماعــات اللجنــة 

األلعاب الستكمال دوره في قيام اللجنة األوملبية 
الكويتية.

لم تقف أعمال املزروعي، رحمه اهللا، عند هذا 
احلد، فهو من أنشأ مركز اعداد القادة الرياضيني 
في عام ١٩٦٦ وبعد ذلك مركز اختبارات التأهيل 
الرياضي عام ١٩٨٢ وهو من أنشأ حدائق األطفال 
مبناطــق الكويت وهو مــن وقف في عام ١٩٨٨ 
وراء افتتــاح أول مركــز إلدارة تنمية املجتمع 
مشوار املزروعي بإنشاء املقاهي الشعبية بدأ 
استجابة لرغبة أميرية سامية في عهد املغفور 
له الشيخ جابر األحمد، فكان مقهى القبلة االول 
في عام ١٩٧٧ ثم الشــرق عام ١٩٧٨ والســاملية 
١٩٧٩ وأبوحليفة ١٩٧٩ أيضا، وفي نفس العام 
افتتحــت املقاهي الشــعبية في جزيــرة فيلكا 
والصليبخــات وأعقبها في عام ٢٠٠٣ بافتتاح 
مقهى اجلهراء ومقهى الفروانية في عام ٢٠٠٨.

مديرا إلدارة رعاية الشباب والنشاط األهلي في 
الكويت ثم وكيل وزارة مســاعد من عام ١٩٧٥ 
الى ١٩٩١ ثم وكيال للوزارة من ٩١ الى عام ١٩٩٩.
وبعد استكمال إنشاء مراكز رعاية النشء، 
أنشأ النادي الكويتي للمعاقني في عام ١٩٧٨ وكان 
أول رئيس ملجلس إدارته وهو صاحب مبادرات 
إنشاء معســكرات الشباب في عام ١٩٦٩، وفي 
إحداها متت زراعة ٤٠ ألف شجرة في يوم واحد.
واملزروعي، رحمه اهللا، لعب دورا بارزا في 
إثراء احلركة والنشاط الرياضي فبعد ان كان 
عدد أندية الكويت ٣ قبل عام ١٩٦٢ جتاوز عدد 
االندية الرياضية العشرات، فضال عن النادي 
البحري وأندية التجديف والصيد والفروسية 
ونادي الفتاة الرياضي. كما كان مديرا لرعاية 
الشباب والنشاط األهلي حيث استجاب وتبنى 
إشــهار وتأســيس ١٧ احتادا رياضيا ملختلف 

عبدالرحمن املزروعي 
رائد العمل االجتماعي.. وداعًا

رحمه اهللا مع  وفد منتخب الكويت للصم والبكم

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد مع العم عبدالرحمن املزروعي وجاسم العون في إحدى املناسباتصاحب السمو االمير الشيخ نواف االحمد مع العم عبد الرحمن املزروعي والعم عبد الرحمن العتيقي رحمهما اهللا وهاشم تقي
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مواقع األمن الغذائي

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

ساعة احلائط

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

مع انتهاء الــدور التكميلي اخلامس من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة واإلعالن عن 
خوض انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ في ديسمبر املقبل، 
كان تقييم املواطن لهذا املجلس على مستوى الشارع 
الكويتي أن املجلس لم يخــرج بإجنازات للقوانني 
املســتحقة إال بقوانني تعد على األصابع، وملا جاء 
التصويت على تعديل قانون الصوت الواحد للقانون 
االنتخابي الكويتي، أحدث هذا التصويت نوعا من 
التذمر بني األوساط الشعبية في الشارع الكويتي!

هذا التذمــر لم يأت من فراغ بــل كانت هناك 
مطالبات شــعبية بتعديل القانون االنتخابي وفق 
مرتكزات أساسية، ومنها على سبيل املثال التعرف 
على إحصاءات املواطنني في املنطقة الواحدة باملقارنة 
مبناطق كويتية أخرى، وأيضا مثال آخر ما أفرزته 
التشاوريات الفرعية من أسماء لنواب عملوا حتت 
قبة عبداهللا السالم لسنوات.. ومازال املواطن يشتكي 
من أدائهم، وبهذا يكون االختيار قد وقع قبل الذهاب 
لالقتراع، وكثير من األمور التي تقلق املواطن املنتخب 
ملمثليه القادمني، وآخرون من أبناء الدوائر يتطلعون 
إلى جتديد الدماء السياسية في املجلس واحلكومة 
بفوز نواب ميتلكــون اخلبرة وال ميتلكون الواقع 
األكادميي، ما يعطل الرؤى التي من شأنها تشريع 
قوانني جديدة مواكبة للتغيير تدفع عجلة التنمية في 
البالد، بينمــا هناك من يرى أن النواب األكادمييني 
واملختصني هم األولى بإخــراج البالد من مرحلة 

الركود التنموي.
فكثير من التحالفات السياســية بدأت باإلعالن 
عن مرشحيها بعد اإلعالن االنتخابي لالنتخابات في 
٤ ديسمبر وهكذا، وما بني ايجابية إعادة النظر في 
القانون االنتخابي والسلبية التي يراها كثيرون، يجب 
إعادة النظر في مرتكزات العملية االنتخابية برمتها.

وما بني اختالف التوقعات املستقبلية بني املواطنني 
عــن عودة النواب القدامى مــن عدمها، أو انتخاب 
مرشحني من حملة الشهادات العليا، سيفتح مجاال أمام 
التكهنات مبستقبل املرحلة القادمة من حياة الكويت 
والكويتيني، نحن نريــد أن يحمل النائب املنتخب 
األمانة الوطنية ويصونها ويسعى لتحقيق اجلو العام 
ملفهوم االستقالل واالستقرار الوطنيني، االستقالل 
من تبعيات األجندات والوالءات غير الوطنية (الطائفية 
والقبلية والفئوية)، واالستقرار برفع مستوى الوعي 
واالقتصاد الوطني وقطاع اخلدمات وتوفير احلياة 
اآلمنة املستقرة، لتعود الكويت إلى سابق عهدها، في 
مصاف الدول املزدهرة واملتقدمة، والتغيير ضروري 
وحتمي.. ترى أي الرؤيتني ستصدق؟ مجلس قادم 
بوجوه قدمية، أم مجلس قادم بوجوه جديدة في مرحلة 
جديدة من عمر الكويت.. هذا ما ستكشفه لنا األيام 
القادمة، فهل سيكون نظام الصوتني التغيير القادم؟

كلمة: اللهم احفظ الكويت من كل مكروه واغفر لسمو 
أميرنا الراحل الشيخ صباح األحمد، واجعل اجلنة داره 
ومأواه، واسبغ على أميرنا وقائدنا صاحب السمو 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل 

األحمد، الصحة والعافية، إنك على ما تشاء قدير.

قانون التركيبة السكانية الذي أقره مجلس األمة 
قبــل أيام قليلة هو خطوة فــي االجتاه الصحيح 
ملواجهة الزيادة العشوائية للعمالة الوافدة الهامشية 
في البالد، خاصة بعدما زادت بشــكل ملحوظ في 

السنوات املاضية.
هذا القانــون بالرغم من أهميته الكبيرة إال أنه 
البد أن يواكبه أيضا حتــرك آخر ملواجهة التمدد 
العشوائي للعزاب في املناطق السكنية، والذي تعاظم 
كثيرا في السنوات األخيرة، وازداد أكثر تزامنا مع 
أزمة ڤيروس كورونا املستجد نتيجة تطبيق العزل 
املناطقي الذي مت على بعض املناطق، مما دفع ذلك 
العزاب للخروج من مناطق معينة واالجتاه نحو مناطق 
منوذجية للنأي بأنفسهم عن أي عزل مناطقي آخر، 
حال عاودت احلكومة تطبيقه على مناطق الوافدين.
جميعنا يعلم جيدا أن احلل األمثل لهذه املشكلة 
هو املدن العمالية النموذجية، هذا احلل من شأنه أن 
يوفر األمن واألمان للعمالة الوافدة، إضافة توفير 
األمن لباقي املناطق األخرى، فال يعقل أن تقيم عائلة 
بجانب عمارة بها ســكن عزاب في نفس املنطقة، 
فهذا األمر غير مطمئن ســواء كانــت تلك العائلة 

ملواطنني أو مقيمني.
هذه املدن إذا مت إجنازها بشــكل سليم ستوفر 
أيضا حياة كرمية للعزاب وتتيح لهم كل ما يحتاجون 
إليه من خدمات مثل املستشفى واملخفر واجلمعية 
وخدمات البنية التحتية املختلفة لتكون مدنا عمالية 

متكاملة وشاملة.
إن اإلسراع في إنشاء املدن العمالية يشكل أهمية 
بالغة للمجتمع الكويتي كونها تتعلق بالتعامل مع 
ظاهرة أصبحت تشكل خطرا مجتمعيا وأمنيا منذ 
ســنوات، وفعليا أوجدت انعكاســات سلبية على 
املجتمع، مما يحتم علينا التحرك السريع للتعامل 
مع هذه الظاهرة، حلمايــة مجتمعنا وتوفير بيئة 

صحية وسليمة.
وجود هذه املدن له العديد من الفوائد األخرى، 
منها القضاء على العديد من الظواهر السلبية التي 
بدأت تسيء للمظهر العام للمدن، كما أن وجودها 
سيســاهم في رفع مستوى اإلنتاجية، فضال عن 
تقليل املشاكل التي قد حتدث مع وجود العزاب في 

األحياء السكنية وسط العائالت.
واقعيا هناك تأخر حكومي في إجناز هذه املدن، 
حيث كان من املفترض أن يتم االنتهاء من إنشائها 
منذ سنوات، وعدم وجودها ساهم أيضا في ارتفاع 
أســعار العقارات في البالد، ولكن أن تأتي متأخرا 
خير من أال تأتي، ولكننا نشد على أيدي احلكومة 
بأن يتم تســريع وتيرة إنشاء هذه املدن، فنتمنى 
أن تتعامل احلكومــة بجدية أكبر مع عملية تنفيذ 
هذه املدن، بحيث يتم االنتهاء منها خالل عام بحد 
أقصى ويتم نقل العمالة إليها تدريجيا، حتى يكون 
قانون التركيبة السكانية ذا فعالية، ألنه بدون املدن 

العمالية سيفقد القانون الكثير من فاعليته.

للعالم املتقدم مواقع مدن يطلق 
عليها ذات املســمى «أمنا ورصيد 
مخزون غذائي للحاالت الطارئة بيئة 
وطبيعة جاهزيتها بأياد أمينة اليوم 

ودوم!».
٭ تتوافر لكل ذلك أساسيات والدة 
هذه املدن كأمن غذائي اسما وعنوانا، 

منوذج بكل قواعدها التالية:
ـ نظافة تشــمل داخلها وخارجها 
لكل خدماتها لها مراعيها ومصانعها 
ومتيز إنتاجها ونوعية البشر الواعي 
لهذه الصناعة املهمة، ومراكز بيطرتها 
التي ال تقل مستوى في التخصص 
عن مراكز الدولة للرعاية الصحية 
البشرية، بعكس احلاصل مبواقعنا 

لألمن الغذائي البيطري!
٭ يجب حماية ورعاية املنتج الغذائي 
بكل أنواعه عــن اخلارجي لتكون 
األولوية للمنتــج احمللي وتكاليفه 
بدايــة ونهاية، وحفظه من تقلبات 

البيئة والقسوة املوسمية!
٭ ضبط وربط تســويق اإلنتاج 
احمللــي عن منافســاته اخلارجية 

باعتدال عرضه وأسعاره!
٭ توسيع رقعته اخلضراء لتشمل 
مراعي واســعة تناســب ثرواته 
احليوانية وطيوره ومنع األخطار 
الزاحفة واحليوانات السائبة مريضها 
ومحظورهــا، وكذلك نقل العدوى 
الطائرة والسارحة، كما هو حاصل 

في دول الثروات املماثلة؟!
٭ كثافة التوعية اإلعالنية اإلعالمية 
بلغاتها املناســبة لتوعيــة العمالة 
املــدن بتخصصها  لهذه  املعتمدة 
لألمن الغذائي، وجعلها مســتقبال 
رافدا سياحيا موسميا ألهل الديرة 
ووافديها باحترام والتزام شروطها 
ورســومها ضبطا وربطا لضمان 
استمرارها واإلنفاق عليها كما هي 

مدن العالم ألمنها الغذائي.
للعزم  لعل احللم يكون حقيقة 
املخلص من أهــل الديرة حاكمها 
ومحكومها األفاضل، قدوتها هدي 

نبيها وكتابها العظيم.

كانت الساعة في ذلك الوقت هي 
الواحدة ظهرا، شــدة احلر في تلك 
الساعة جعلتني أنظر مجددا إلى ساعة 
يــدي، في بادئ األمر كنت أنظر في 
األرجاء فوقعت عيني على ساعة احلائط 
الكبيرة، املعلقة في سقف املبنى العالي.
إلى  والتي توقفت وهي تشــير 
الساعة العاشــرة والنصف، لم تكن 
شمس العاشــرة فلقد كانت شديدة 
وســاطعة جدا، بالطبع ال أعلم متى 
توقفت، هل في الصباح أم املســاء، 
لفظت ثوانيها األخيرة في ذلك الوقت، 
وأنا على يقني من أنه لم يعلم أحد من 
احلضور بذلك، مشت دقيقتها التاسعة 
والعشرون كاملة ثم توقفت ولم يلق 

أحد لها باالً.
تلك  في طبيعــة احلال فقــدت 
الساعات مصداقيتها منذ زمن طويل، 
لم يعد الزوار وال احلضور ميارسون 
عادة النظر إليها، حتى وإن فعلوا ذلك، 
فإنهم ينظــرون إلى هواتفهم للتأكد 

من التوقيت.
أذكر في القدمي القريب كانت هذه 
اآللة محط أنظار اجلميع، أما اآلن فلم 
تعد من ضمن االهتمامات، جتد الرقاب 
كلها معلقة صوبها، يراقبون الوقت 

وهي تراقبهم.
أظن السبب وراء تعطلها هو عدم 
االهتمام بهــا، كأنها تقول ال أحتاج 
إلى تلك البطاريات، بــل أحتاج إلى 
النظرات أحتاج إلى االهتمام فأنا ما 
زلت موجــودة، ما زال دوري مهماً، 
فأنا من أنظم وقتكم وأنا الدليل الدامغ 
إذا تأخر موظــف وأهمل في إمتام 
إلى  معامالتكم، ينظرون ويشيرون 
عقاربي الصغيرة والكبيرة لتشــهد 
على ذنب املقصر املهمل. ال تتأخر في 
القيام بواجبها، فلقد كانت تقف في 
جانب احلق وإذا أنكر تصيح األجراس 

الصاخبة ناكرة لفعلته.
أعدك بأن أنـــــظر إليك دائــما 
وأبحث عن مكانك وهو غالبا ما يكون 
بارزا وجليا ملن يهتم ويبحث، سأنظر 
حتى وان أخطأت في التوقيت، ألنني 
لــم أعد أهتم بالوقت بعد ذلك اليوم، 
كنت أحســب الدقائق وأنا إلى جانبه 
وحني رحل لم أتوقف عن العد ولكن 
حني طالت املدة، طالت كثيرا توقفت 
عن احلســاب وعن اجلمع والضرب 
والقسمة ولم أتوقف عن الطرح، طرح 
الثقيلة  الذكريات واملاضي واألحمال 

التي أنهكتني.

سلطنة حرف

نظام
الصوتني.. 

التغيير القادم!
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

رؤية قلم

تسريع 
وتيرة املدن 

العمالية
Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي

في الصميم

منصة رقمية 
للتراث الفني 

الكويتي
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي

وقفة

إّال رسول اهللا 
للعاملني

 al.dujaini@hotmail.comمحمد الدجيني

علني متحديا كل األعراف والتقاليد.
< < <

يعلل الرئيس الفرنسي فعلته بأنها 
رد فعل على مقتل املدرس الفرنسي 
الذي عرض الصور املسيئة على يد 
مسلم، وهو تعليل باطل قاصر، فكيف 
يعاقب أمة كاملة بجريرة شخص واحد؟

< < <
النهاية فرنسا ليست  عموما في 
ماكرون، والفرنسيون ليسوا ماكرون، 
اإلدارات  الفصل بــني  فنحن جنيد 
الشعوب، ولسنا مثل  احلاكمة وبني 
ماكرون، وحتما لسنا مثل ربعنا من 
«املاكرونيني» العــرب الذين خلطوا 
احلابل بالنابل فــي تبريراتهم لفعل 

الرئيس الفرنسي.
< < <

توضيح الواضح: ترى مو كل «ما دق الكوز 
باجلرة» قلتوا لنا.. اإلخوان، صحيح 
انهم حركة سياسية براغماتية ال يعجب 
الكثيرين حتركهم السياسي، ولكنهم 

ليسوا مسؤولني عن كل حدث.
< < <

توضيح األوضح: في تبريرك املستميت 
ملا فعلته اإلدارة الفرنســية ال أقول 

سوى: خسارة انك مسلم.

ديكتاتوريــة ال بلد حريات، بلد قائم 
على حرية االعتقاد وتشتم معتقدات 

اآلخرين.
< < <

ما فعلته صحيفة شــارلي ايبدو 
فــي املقام األول من نشــر الصور 
املسيئة ملقام النبي ژ يُحسب عليها 
لوحدها وعلى القائمني عليها، أما ما 
فعله الرئيس الفرنسي فيُحسب على 
فرنسا كلها، بل يُحسب بشكل آخر على 
أوروبا التي يبدو أن النظرة العنصرية 
اليمينية املتطرفة تتنامى فيها بشكل 
متسارع، وما فعله الرئيس الفرنسي 
ســوى أنه مارس العنصرية بشكل 

الرئيس الفرنسي وبال أدنى شك 
جتاوز كل األعراف، بل وخرق مفهوم 
حرية االعتقاد والتي هي ركن أساسي 
من أركان العقيدة السياسية الفرنسية، 
وجتاوز ذلك إلى ممارسة العنصرية 
ضد فئة من فئات املجتمع الفرنسي 
خاصة، وضد املســلمني عامة، دون 
مراعاة للحد األدنى من األخالق. لقد 
مارس الرئيس الفرنسي اليمينية في 
أقبح صورها، وفعله ال يُحسب عليه 
لألسف، بل يُحسب على فرنسا كلها، 
فرنسا منبع الثورة وأصل احلريات 
تطعن احلريات على يد رئيسها. كان 
ميكن أن يُفهم هذا التصرف من دولة 

مشكلتنا ليست في فعل الرئيس 
الفرنسي ماكرون عندما جتاوز احلدود 
واألعراف والقيم وقام باألمر بإعادة 
نشر الصور املسيئة ملقام النبي ژ، 
وعندما أقول ليست مشكلتنا أنا أعني 
ما أقول، إذ إن مشكلتنا احلقيقية في 
«املاكرونيني» الذين يعيشــون بيننا 
ويدينون بديننــا ومع هذا يبررون 
فعل الرئيس الفرنســي بأنه هجوم 
على اإلرهاب واإلرهابيني، بل ويتجاوز 
العقل واملنطق  «املاكرونيون» حدود 
ويقولون إن الرئيس الفرنسي لم يفعل 
ما فعلــه إال ليقّوض متدد «اإلخوان 

املسلمني» في فرنسا.
< < <

أقسم باهللا انني لم أَر ولم أشهد 
أكثر غباء من «املاكرونيني»، فاحلدث 
املســيء لنبي األمة ژ شــيء وما 
يبررون له وتفســيراتهم شيء آخر 
متاما، تفســيراتهم أغبى من الغباء 
انهم محسوبون  نفسه، ولألســف 
علينا مثقفني وأكادمييني، ولكن قاتل 
اهللا الغبــاء الذي يبدو أنه هذه األيام 
ال يحط رحاله إال في رؤوس مثقفينا 

وأكادمييينا.
< < <

ينقل لها جميع أرشيف وزارة اإلعالم 
مع وضع شعار تلفزيون الكويت في 

أعلى ميني الشاشة لكل عمل.
الوضع حاليا أن أرشــيف التراث 
الكويتي مســتباح لكل من  الفنــي 
هــب ودب. يكفي تعمــل قناة على 
اليوتيوب تعرض عليها أعمال كويتية 
باملاليني ثم يكافئك  تأتي كمشاهدات 
اليوتيوب مبردود مالي غير اإلعالنات 
التي (تزرقها) في قناتك لتحظى باملزيد 
من األموال على حســاب تراث فني 
كويتي نتج من عرق وتعب جنوم الفن 

الكويتي.
نقطة أخيرة: شعار وزارة اإلعالم 
في املرحلة القادمة بخصوص التراث 
 enough) الفني الكويتي يجب أن يكون
is enough) يعز علّي رؤية عمل تراثي 
خالد تعب عليه فنان كويتي توفاه اهللا 
يســترزق اآلن منه عشرات دون أن 

يبذلوا أي جهد فيه.

ثانيا: مخاطبــة املنصات الرقمية 
املشهورة مثل تطبيق اليوتيوب وغوغل 
ونت فليكس بإزالة أي عمل من إنتاج 
تلفزيون الكويت ووضع رسالة تقول 
«حظر نشر هذا العمل خلضوعه لقوانني 
امللكية الفكرية ألنه من إنتاج تلفزيون 

الكويت».
ثالثا: إنشاء منصة رقمية (تطبيق) 

وهو املختص األول في الشرق بقضايا 
حقوق النشر والطبع لكي يصيغ لهم 
رسالة قانونية حازمة تنشر كإعالن في 
الصحف اخلليجية والعربية الكبرى عن 
التحذير من املساس بحقوق تلفزيون 
الكويت في نشــر وإذاعة أعمال من 
إنتاجه دون أخــذ اإلذن منه مع ذكر 

التبعات القانونية لذلك.

أصابتني الصدمة عندما جاءتني 
رسالة من شاشة تطبيق اليوتيوب لدى 
محاولتي مشــاهدة عمل فني كويتي 
قدمي من بطولة املرحوم عبداحلسني 
عبدالرضا، والفنانة سعاد عبداهللا، اهللا 
يطول عمرها. فحوى تلك الرسالة يحظر 
مشاهدة هذا العمل خلضوعه لقوانني 
حقوق الطبع أو النشر ال أذكر، وذكر 
اســم قناة فضائيــة خليجية كمالك 

حصري لذلك العمل.
(شلون)؟؟ سألت نفسي. هذا العمل 
بالذات مت إنتاجه من تلفزيون الكويت، 
ومازلت أذكر عندمــا قدمه تلفزيون 
الكويت في نهايــة العام ١٩٧٥، كيف 
حتول هذا العمل اخلالد إلى ملك حصري 
لقناة فضائية خليجية؟ ومن ســمح 

لهم بذلك؟.
لهذا الســبب أمتنــى على وزارة 
اإلعالم املبادرة فــورا بالتواصل مع 
مكتب األستاذ احملامي طالل أبوغزالة 

التصرف، كمــا يجب املطالبة بقانون 
دولي يجرم اإلساءة إلى األنبياء عليهم 
السالم جميعا والرسول ملسو هيلع هللا ىلص لفظا أو 
رســما، كما حدث مع اليهود بتجرمي 
عدم إدانة ما حصل بالهولوكوســت. 
املوضوع لن يقف إال هنا ألنهم باختصار 
يستفزون املسلمني بالتعدي واإلساءة 
إليهم ورموزهم وإذا حصل أي رد فعل 
منهم قالوا: انظروا هذا هو اإلسالم.. 
إرهــاب وقتل! بل أنتم من يزرع هذه 
إلى اإلرهاب والقتل  التي تؤدي  الفنت 
وتلبسونها للمســلمني، لكن هيهات، 
على العكس، هذا الدين اإلسالمي دين 
سماحة وسالم وتسامح ومحبة، وهو 
محمي من اهللا سبحانه، وهو ينتشر 

في كل بقاع األرض. 
لنتبع أشــرف اخللق محمدا ملسو هيلع هللا ىلص، 

بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا.
اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

فينا إن سكتنا، إنه أشرف اخللق. يجب 
على الشعوب االلتزام باملقاطعة اجلادة 
جلميع املنتجات وهي كثيرة ألن شعبه 
يحب املال أكثر من كل شيء وسوف 

يهاجم من شعبه.
ويجب أن يأخذ رؤساء الدول العربية 
واإلسالمية موقفا سياسيا جتاه هذا 

املسيئة على البنايات في باريس حتت 
حماية حكومته! وهنا أقول له: أردت 
اإلساءة فازداد حب املسلمني لنبيهم ملسو هيلع هللا ىلص 
العقالء يحتوون  ونصروه.  واحلكام 

الفتنة وال يزيدونها أو يشعلونها. 
لكننا يجب علينا أال نسكت، ألنها 
عندما تصل إلــى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فال خير 

يقــول اهللا عز وجل فــي  قرآنه 
العظيم : بسم اهللا الرحمن الرحيم (إنا 
كفيناك املستهزئني) سورة احلجر: اآلية: 
٩٥، ويقول سبحانه في سورة التوبة 
(إال تنصروه فقد نصره اهللا) ڈ 

(آية:٣٩).
لو اجتمــع كل من في أقطار هذه 
املعمورة علــى نصرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلن 
يبلغوا جزءا يسيرا من نصرة اهللا لنبيه 
ملسو هيلع هللا ىلص، فقد نصره اهللا عز وجل وسينصره، 
لكن أحب أن أبني في هذا املقال البسيط 
أن اإلساءة التي حدثت ليست من فرد 
مختل كالعادة أو من مجلة خاصة أو 
رسام متطرف أو عنصري متحيز لدينه 
أو حاقد على اإلسالم، إمنا جاءت من 
رئيس دولة عظمى لم يحترم ٦ ماليني 
مســلم في فرنسا وال ملياري مسلم 
في العالم بدولها ورؤســائها، بل على 
العكس دعم املــدرس وعلق اللوحات 

للجار، وال الصديــق وقت الضيق، 
وال األقربون أولى باملعروف، فأغلبهم 

لألسف منافقون).
فإيــاك أن تغفل انــت أيضا أو 
تنســى أن كل من على هذه الدنيا 
يعيش، ســيأخذ نصيبه من (األلم، 
الفقد، احلزن، اخلذالن)، مثلما أخذ 
نصيبه من (الفرح، السعادة، الرفاهية، 
السرور)، ففي النهاية واألخير تبقى 
دنيا! مليئة بالتقلبات وال شيء يدوم 

فيها.
وكن واثقا أيضــا، بأن في كلتا 
احلالتني، هناك جانب مختلف، جانب 
قد يدعمك ويشجعك، وجانب آخر قد 
يزرع الصبر في قلبك، وقوة التحمل 

في مكامنك.
ما ســيجعلك بــأن تتجاوز كل 
متاعبــك، وميدك بالقــوة واألمل، 
وبصورة كبيرة سينضجك، وسترى 
أن مع مرور األيام، سيغير اهللا سبحانه 
وتعالى حالك، من حال إلى حال، فقد 
يعتلي في املقابل مقامك، وقد ترتقي 

انت لكل ماهو يليق مبكانتك.
فقط ال تستبق األمور، بل تريث 

بكل هدوء، وبال عجل.. انتظر.

مهما هزمت، ال تنكسر مهما تأملت.
فهناك الكثير من بعض البشر، ال 
يعون بتاتا فيما بني ايديهم من نعم، إال 
بعد فقدانهم لها، لذا جتدهم يسفهون، 
يتسيدون، يتكبرون عليك ويكابرون.
وتلك النعم ليست بالضرورة أن 
تكون نعما (مادية أو معنوية) فقط، 
بل إمنا قد تكون نعما على هيئة بشر 
كـ(أصدقاء، أقــارب، إخوة، أخوات، 

معارف، أحباب... إلخ).
هذا، وخاصة بأننا اصبحنا نعيش 
في زمن لم نعــد نعي بوقت رخائه، 
شــدته، بالئه، ملا قيل عنه: (ال اجلار 

يقول علي بن أبي طالب كرم اهللا 
وجهه: 

ً ال تظلمّن إذا ما كنَت مقتدرا
فالظلُم ترجع عقباه إلى الندم

تنام عيناك واملظلوم منتبه
يدعو عليك وعني اهللا لم تنم
أروعها واجملها من كلمات،  فما 
تزيد من إميانك وتوكلك، ولألفضل 
حتفزك، وبثقة عالية متدك وتدعمك، 
لتتغلب حتى على نقاط ضعفك، دون 
االلتفات ألباطيل ال تستحق ثانية من 

وقتك.
فال ترضخ مهما ظلمت، ال تستلم 

حينما تكون وحدك، وجتتاز أشد 
محنك وصعابك، وأقوى ما مررت به 
من ظروف آملت قلبك وشرخت حدود 
ذاتك، والتي بســببها قد اضطربت 

جميع أحاسيسك ومشاعرك.
فهنا فقط تيقن من أنك قد وصلت 
لبر أمانك، وأصبحت ومن تلقاء نفسك 
شخصا مختلفا جدا، شخصا قويا 

وصلبا، يصعب بسهوله كسره.
متهيئا لكل ما قد يحدث لك، وان 
كان ما يحــدث لك ال يخلو من تلك 
الرياح العاتية، والتي قد تلويك أحيانا.

كما ستصبح متمكنا، ثابتا، يصعب 
على الغير مواجهتك، وباألخص ان 
كنــت على حق وهــم وغيرك على 
باطل، كما ســتكون في الوقت ذاته 
مرنا وانســيابيا، متشبثا بعزميتك 

وإصرارك.
ألن مبرونتك تلك، ســتتخلص 
من تفاهات الدنيا مبا فيها، وبثباتك 
ستتجاهل كل من عليها، وبانسيابيتك 
ستتحاشى أولئك الذين اعتادوا على 
أن ميسوك وميسوا غيرك، ويستبدون 
بافتراءاتهم وكذبهم وظلمهم، وذلك 
طبعا من خالل باطنهم ال ظاهرهم.

في سياق احلياة

فتيل ثابت
فاطمة املزيعل

احلرف ٢٩

«املاكرونيون» 
العرب 

و«اإلخوان»
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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أثقب اللؤلؤ

دخل بشار بن برد يوما على املهدي اخلليفة 
العباسي وكان عنده خاله يزيد بن منصور احلميري، 
فأنشده قصيدة مدحه فيها، وملا أمتها، قال له يزيد: 
اللؤلؤ،  أثقب  ما صناعتك يا شيخ؟ فقال بشار؟ 
وأصنع منه عقودا تزين صدور احلسان، فقال له 

املهدي: أتهزأ بخالي يا بشار؟
فقال: يا أمير املؤمنني، ماذا يكون جوابي له، اذا 

كان يراني شيخا أعمى ينشد شعراً.
بني «حانة ومانة»، ضاعت حلانا

تزوج رجل بامرأتني إحداهما كان اسمها (حانة) 
والثانية (مانة) وكانت حانة صغيرة في السن، بينما 
الشيب برأسها. فكان  مانة كانت كبيرة، ولعب 
كلما دخل حجرة حانة تنظر الى حليته، ثم تنزع 
منها كل شعرة بيضاء وهي تقول: يؤملني ان أرى 
الشعر الشايب يلعب بهذه اللحية اجلميلة، وأنت 
مازلت شابا وعندما يذهب الى حجرة مانة متسك 
بلحيته هي األخرى وتنزع منها الشعر األسود، 
وهي تقول: يكدرني ان أرى شعرا اسود بلحيتك 

وانت رجل وقور جليل القدر.
ودام حال الرجل على هذا احلال الى ان نظر 
يوما في املرآة فرأى حليته وقد ضاع اكثر الشعر 

بها فقال: بني حانة ومانة ضاعت حلانا.
ورمت قدماه

سأل ابوعلقمة النحوي ابن أخيه: ما فعل أبوك؟
قال: مات. فسأله: وما كانت علته؟ فقال: ورمت 

قدميه.
فقال له: قل ورمت قدماه فقال: فارتفع الورم 

إلى ركبتاه.
فقال: بل قل: ركبتيه فقال يا عم، دعني فليس 

موت أبي بأشد علي من نحوك هذا.
ال تخبر أحدًا أنني أنقذتك

كان احلجاج يعوم في الفرات، وأوغل فيه حتى 
كاد يغرق، فأنقذه رجل كان بالصدفة قريبا منه 
وبعد ان خرج من املاء قال له: أنت أنقذتني، فاطلب 
مني ما تشاء، فأقضيه لك. وكان الرجل ال يعرفه، 

فقال له: ومن انت حتى تقضي لي ما اطلبه؟
قال: انا احلجاج، فقال له: طلبي إليك أال تخبر 

أحدا أنني أنقذتك من الغرق.

الرابية

محمد املنصور

هل إضافة الكثير من الفلفل الى الطعام يضر بالصحة؟

٭ ال، فالفلفل، على عكس امللح، يفيد اجلسم، وذلك 
ألنه يحتوي على مادة الببرين او الفلفلني التي تزيد من 
امتصاص اجلسم للمواد الغذائية املوجودة في الطعام 
وتتسم هذه املادة بقدرتها الكبيرة على حتسني كمية 
املواد الغذائية التي تدخل اجلسم، فيمكن مضاعفة 
تلك املواد عن طريق االكثار من الفلفل على الطعام. 
وتكثر مادة الفلفلني بشكل ملحوظ في الفلفل االسود 
وليس االبيض، كما انها ال تتوافر في االشكال االخرى 
من الفلفل مثل الفلفل األحمر والفلفل احللو والفلفل 
االرناؤطي، فكل هذه االنواع من عائلة الفلفل ولكنها 
الفلفل  املفيدة. فيعتبر  حتمل خصائصها األخرى 
األحمر، على سبيل املثال من اكثر املواد الغنية بفيتامني 
c. وقد يعاني بعض الناس من احلساسية جتاه هذه 
األنواع ولكن تندر اإلصابة باحلساسية من الفلفل 

األسود وان كان يسبب العطس.
ما أحدث القوائم وأشملها لألغذية املكونة لألحماض والقلويات؟

الكالسيوم واملغنيسيوم  املعادن مثل  ٭ ان وجود 
والبوتاسيوم والصوديوم هو الذي مينح الطعام القدرة 
على تكوين القلويات. فالفاكهة واخلضراوات من املواد 
الغذائية الغنية بالبوتاسيوم واملغنيسيوم. ولذلك تعد 
من القلويات (ماعدا الهيليون «االسبرجس» والتوت 
البري والبرقوق والزيتون). وما يجعل الطعام مكونا 
لألحماض هو وجود االحماض االمينية به. فتعتبر 
اللحوم واالسماك والبيض واجلنب  البروتينات من 
اما احلبوب  اللوز من االحماض،  واملكسرات ماعدا 
بها  مثل اجلاودار والشوفان والقمح واألرز فتقل 
االحماض. والزبدة والسمن النباتي والسكر والشاي 

والقهوة ليست من االحماض او القلويات.

لامجعحرميا

السمنصموبا

لراهـياشارل

ابءودريسغش

حاررةارملج

ببواباراار

اةنسولالنة

ءمزررروسوو

واوادينقبع

تغعءراااري

رنلممحليطد

ةاارسياةمب

١ - التقابل بال موعد - قام على رجليه، ٢ - دماغ 
- قلع العني، ٣ - شجيرة كثيفة - لونا، ٤ - للتوجع 
- للعطف، ٥ - أمسياته - حيا، ٦ - أرشد - عكس 
قاس (معكوسة) - تبسط (معكوسة)، ٧ - عكس 
يغتر، ٨ - أمطر - حصون منيعة (معكوسة)، ٩ - 

للتعريف - متشابهة، ١٠ - مطرب كويتي.

األحباء
أنغام

الشجرة
مطربون

العوز

وعيد
الربابة
الغربي

وتر
جمهور

مواسم
إسراء

نور
سمر

مر

السقاية
رمشي
األنوار
حصار
الرياح

دروب
مساء
عنيدة

١ - منطقة كويتية، ٢ - تتبعهم (معكوسة) - والد، ٣ - 
يشرب ببطء (معكوسة) - يعبث (معكوسة)، ٤ - ولج 
- أغفو، ٥ - عكس تغضب، ٦ - من أقاربهما (معكوسة) 
- اترك، ٧ - من األشجار - يترك (معكوسة)، ٨ - علو 
(معكوسة) - فاصل - أرشد، ٩ - للكتاب - للجزم، ١٠ 

- الزائد من الشيء.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصدفة - وقف، ٢ - مخ - سمل، ٣ - خميلة - 
رسما، ٤ - اه - او، ٥ - ليالته - سلم، ٦ - دل - مرن 
(معكوسة) - متد (معكوسة)، ٧ - يتواضع، ٨ - همي 
- قالع (معكوسة)، ٩ - ال - د د د، ١٠ - نبيل شعيل.

١ - اخلالدية، ٢ - تليهم (معكوسة) - اب، ٣ - ميص (معكوسة) 
- يلهو (معكوسة)، ٤ - دخل - أنام، ٥ - ترضى، ٦ - عمها 
(معكوسة) - دع، ٧ - سرو - يدع (معكوسة)، ٨ - سمو 

(معكوسة) - سد - ادل، ٩ - قلم - لم، ١٠ - املتبقي.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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فنـوناالثنني ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠

بشكل يومي، ولكن ما أحتاج أتابع 
«دفعة بيروت» ألنني قرأت النص 
بالكامل من قبل وأعرف أحداثه.

 هل لديك جديد بعد مسلسل 
«عالقون»؟

 ٭ حتى اآلن ال يوجد شيء.

 ما نوعية األعمال التي تفضل 
تقدميها حاليا في مجال الدراما؟

٭ أريد أن أقدم أدوارا لم تشاهدني 
النــاس فيهــا مــن قبــل، مثــل 
الشخصية التي اقدمها حاليا في 
«عالقون»، حيث أظهر كشخص 
هادئ ومسكني، وأمتنى مستقبال 
أن أقدم شخصيات مركبة فيها 
«كاركتــر» مثل دور رجل عنده 

انفصام في الشخصية وهكذا.

 من وجهة نظرك، ما الذي حتتاج 
اليه الدراما اخلليجية؟

٭ حتتاج الى أن يكون ســقف 
احلرية أعلى من قبــل، الرقابة 
وسقف احلرية ال يعنيان أن نقدم 
شيئا سيئا، وال اقصد هنا احلرية 
التي تفسر بشكل خاطئ، ولكن 
أمتنى أن نقدم أعماال ومواضيع 
لم نتطرق لها من قبل، وأنا ضد 
من يقولون «ان عندنا أزمة في 
الكّتاب»، فأنا أرى العكس، وأن 
عندنا كتابا مميزين ولديهم أشياء 
ومواضيع حلوة، لكن رقابيا ال 

يستطيعون تقدميها.

 أعلم أنك متابع جيد لألعمال 
األجنبية، فهل أوحت لك هذه 
األعمال بفكرة ما من املمكن 

تقدميها دراميا؟
 ٭ بالفعــل اســتوحيت فكــرة 
وهــي حاليا في طــور الكتابة، 
بالعكــس دائما اإلنســان ينظر 
لألفضل، واألجانــب أفضل منا 
في األعمال التي يقدمونها، سواء 
أكانت سينمائية أو تلفزيونية، 
ومن األفالم التي أعشــقها فيلم 
لويل ســميث بعنوان «السعي 
للســعادة» أو «البحــث عــن 
الســعادة» فالعمــل ال توجد به 
قصة حب من املتعارف عليها  في 
عاملنا العربي وإمنا تدور احداثه 
حــول عالقة حب جتمع بني أب 
وابنه جتعله يقاتــل الدنيا من 

اجل هذا االبن.

 هل لديك مشكلة مع قصص 
احلب الرومانسية؟

 ٭ ال طبعا، ولكن أقصد انه توجد 
مناذج كثيرة للحب غير عالقة 
احلب بني رجل وامرأة التي تدور 
حولها كل أعمالنا، فهناك أنواع 
من احلب بخالف احلب العاطفي 
مثل حب األب ألبنائه وحب األخ 
ألخيــه أو حب الصديق أو حب 

احليوان.

املرة األولى التــي التقي فيها مع 
مخــرج العمل عباس اليوســفي 
ألننــي من محبيــه وجتمعني به 
صداقة، وسعيد أيضا باملشاركة 
مع جنوم العمل زمالئي الفنانني 
نور وعبداهللا التركماني والفنان 

القدير عبدالعزيز احلداد.

ما الذي جذبك ملسلسل «عالقون»؟
٭ أهــم شــيء جذبني فيــه  أننا 
خرجنا من دائرة األعمال التقليدية 
وعالقات احلــب املتعارف عليها، 
فالقصة غريبة في أحداثها ولم يتم 
التطرق إليها من قبل في أعمالنا، 
وفيها بعد إنســاني ونفسي جدا 
عميــق وأحداث «راح تلف» راس 
املشــاهد، تخيــل نحــن كفنانني 
عندما قرأنا النــص «افتر» مخنا 
وتســاءلنا فيمــا بيننا «شــلون 
الناس سيتقبلون هذه األحداث؟!»، 
بالتأكيد ستحدث عندهم صدمة، 
وأنا أحب هــذا النوع من األعمال 
التي جتعل املشاهد  في حالة تفكير 
دائم، ومتفائل خيرا لهذا املسلسل.

 كيف ترى عرض األعمال الدرامية 
بكثرة حاليا عبر املنصات 

اإللكترونية؟
٭ املنصات شيء إيجابي جدا ألنها 
سهلت للمشاهدين متابعة األعمال 
في أي مــكان وفي أي وقت، ولها 
انتشــار كبير حاليا عبر املوبايل 

و«السوشيال ميديا».

 هل تأثرت بعدم مشاركتك في أي 
عمل في رمضان املاضي؟

 ٭ أنــا وغيــري مــن الفنانني لم 
نشارك في رمضان بسبب أحداث 
«كورونا» التي أوقفت الكثير من 
األعمال التي كان متوقعا عرضها 

خالل رمضان املاضي.

 بعد النجاح الكبير في مسلسل 
«دفعة القاهرة» توقعنا جناح 
أكبر لك في «دفعة بيروت»، 

لكنك اعتذرت عن تصوير العمل 
في لبنان وعدت للكويت.. ما 

تعليقك؟
 ٭ فــي النهايــة هــذا نصيــب، 
باإلضافــة الى انــه كانت عندي 
ظروف خاصة حالت دون وجودي 
في لبنان، والبركة في كل زمالئي 
الذين شــاركوا فــي العمل، وإن 
شاء اهللا يكون النجاح حليفهم 
ويقدمون شــيئا جميال يرضي 

اجلمهور.

تابعت احللقات التي عرضت حتى 
اآلن من مسلسل «دفعة بيروت»؟

 ٭ «ال واهللا ما تابعت شي»، ويا 
ريت مخرج مسلسل «عالقون» 
عباس اليوسفي يعطينا فرصة 
ملتابعة أي عمــل أو حتى نتابع 
انفسنا، فتصوير العمل مستمر 

معه أو ال يحبــه، من منطلق انه 
الشغل ولقمة العيش حتتم عليه 
العمل مع أي شخص حتى لو لم 
يكن يحبه، «ولكــن أنا واحد من 
الناس ما ميشي معاي هالشي»، وال 
اقدر على فعل ذلك ألنني أرى أن 
العالقة احللوة بني الفنانني ينتج 
عنها ود وراحة وتفاهم وكل ذلك 
يصب في صالح العمل، وأيضا هذه 
هي املرة األولى التي أتعامل فيها 
مع اخوي الفنان واملنتج عبداهللا 
عبدالرضا في «عالقون» وتشرفت 
بالعمل معه، فأســلوبه راق معي 
ومع باقي الفنانــني، وأيضا هذه 

ســبب، أهمها أن هذه املرة األولى 
التي أعمل فيها مع النجمة بثينة 
الرئيســي بالرغــم مــن أن عالقة 
صداقــة وزمالــة جتمعنــي بهــا 
منذ فترة طويلة، وان شــاء اهللا 
سيشاهد اجلمهور «دويتو» جميال 

بيني وبينها من خالل العمل.

هل عالقة الصداقة والود بني 
الفنانني تنعكس بشكل إيجابي 
على اجلمهور من خالل أدائهم 

التمثيلي؟
٭ البعض عندهم املوضوع عادي 
سواء كان يحب الفنان الذي يعمل 

ملاذا لم تفكر في الغناء داخل أي 
عمل فني شاركت فيه من قبل؟

٭ ألنني ال أحب ذلك، رغم مطالبة 
منتجــي هــذه األعمــال دائما بأن 
أشــارك في الغنــاء، ولكن كانت 
وجهة نظري لكي تكون مشاركاتي 
في األعمال واقعية اكثر يجب أن 
افصل بني دوري كممثل وكمطرب، 
ولذلك كنت أنصحهم باالستعانة 

مبطرب آخر.

كلمنا عن مشاركتك احلالية في 
مسلسل «عالقون»؟

٭ سعيد جدا بهذا العمل ألكثر من 

فترة»، واآلن أنا بصدد تقدمي أعمال 
غنائية جديدة في الفترة املقبلة.

يحسب لك دعمك للمطربني 
الشباب رغم انك لم جتد مثل هذا 

الدعم في بداياتك؟
٭ رمبــا بطريقة مــا كانت فرص 
الدعم لي قليلة، ولكن بدر الشعيبي 
حبيبــي وفنان موهوب وأعتبره 
أخوي الصغيــر، وأفرح لنجاحه 
كأننــي أنا الــذي جنحــت، لذلك 
عندمــا طلب منــي ان اكون معه 
في األغنية لم أتردد حلظة، وأمتنى 
ان تسود هذه الروح وهذه الثقافة 
بني الفنانني، لكن مشكلة بعضنا 
يأخذوها «بثقل» وهو شيء حلو.

من املمكن أن تقبل بالظهور 
كضيف شرف في عمل ما؟

٭ يــا ريت وأتشــرف بذلك طاملا 
انه يتــم توظيفي فــي العمل في 

مكان صحيح.

هل افتقدت مسرح «زين» هذا 
العام؟

٭ طبعــا أكيــد افتقدنا املســرح 
واجلمهــور والعالقــة اجلميلــة 
التي جتمعنــا باألطفال وأهاليهم 
كل عام، فهذه السنة كانت صعبة 
على اجلميع، وافتقدت بشدة لقائي 

وتفاعلي املباشر معهم.

كانت لك جتارب سينمائية جميلة، 
ولكن ملاذا مشاركاتك السينمائية 

قليلة؟
٭ أنا شاركت من قبل في فيلمي 
«هامة» و«ســرب احلمام»، ولدي 
فيلم ثالث بعنوان «يا بعده» من 
املنتظر طرحه عقب عودة احلياة 
لدور العرض السينمائي من جديد 
فــي املرحلة احملددة لذلك، وفيلم 
«يا بعده» من تأليف الكاتبة علياء 
الكاظمــي عــن رواية مــن اجنح 
رواياتهــا وحتمــل نفس االســم 
ومت حتويلها الى فيلم سينمائي، 
مــن إخراج لولــوة عبدالســالم، 
ويشــاركني البطولة كل من نور 
الكويتية ونــور غندور، والفيلم 
رومانســي اجتماعــي فيــه ألــم 

وانكسار.

قدمت تلفزيونا وسينما ومسرحا، 
ما الذي مييز السينما حتديدا؟

٭ عندما أقدم مسلسال الناس 
تشاهده في البيت، واحللو في 
الســينما انك حتضر العرض 
وجتلس بني اجلمهور وتشاهد 
ردة الفعــل على مــا قدمته في 
الفيلــم مباشــرة، وحدث معي 
أنني بعد بداية عروض أفالمي 
الســابقة كنــت أدخــل القاعة 
احلضــور  وســط  واجلــس 
و«أســتانس» باندماجهــم مع 

العمل وتعليقاتهم اإليجابية.

ما رأيك في برنامج اكتشاف 
املواهب «ذا فويس سينيور» الذي 

يعرض حاليا على محطة MBC؟
٭ لألسف لم أتابعه، ولكن شاهدت 
ڤيديو فــي «السوشــيال ميديا» 
للمشــاركة املغربية سعاد حسن 
وهي صوت رائــع، واحلقيقة لم 
أكــن أعلم أن برنامج «ذا فويس» 

عندهم اكتشاف مواهب للكبار.

سبق لك املشاركة في برنامج 
«ستار أكادميي» ومن بعده ظهرت 
الكثير من برامج اكتشاف املواهب، 

لو عاد بك الزمن أي برنامج من 
هذه البرامج تختاره لتشارك فيه؟

٭ من دون تفكير سأختار برنامج 
«ستار أكادميي».

املطرب ملحم زين من أبناء جيلك 
ويشارك حاليا ضمن أعضاء جلنة 
حتكيم «ذا فويس سينيور»، فهل 
تلقيت عرضا من قبل للمشاركة 

ضمن جلنة حتكيم مثل هذه 
البرامج؟

٭ بالفعــل تلقيت من قبل عرضًا 
للمشاركة في أحد البرامج اخلاصة 
مبحطة MBC ولكننــي اعتذرت، 
ألنني شعرت بأن املوضوع صعب 
علــي، خاصــة أننــي خرجت من 
برنامج الكتشاف املواهب ومطلوب 

مني تقييم أصوات املشاركني.

ولكنك متلك خبرة موسيقية 
كمطرب وملحن وموزع تؤهلك 

للتقييم؟
٭ صحيح أملك خبرة موسيقية 
ولكن اشعر أنني مازلت أحتاج من 
الوقت خلوض مثل هذه التجربة، 
فأنا ال أرغب أن أتخذ قرارات كعضو 
جلنة حتكيم من املمكن أن تغضب 
املشــاركني، السيما أنني كنت في 

نفس ظروفهم من قبل.

ما الذي تغير في بشار الشطي بعد 
١٦ عاما من مشاركتك في «ستار 

أكادميي»؟
٭ أصبحت أكثر نضجا، وأمتنى 
ان اكون تطورت، وأصبحت انظر 
للكثير من األشياء مبنظور مختلف 
كليا عن ما كنت عليه قبل ١٦ سنة.

هل بشار املمثل ظلم بشار 
املطرب؟

٭ «ال واهللا ما ظلمته» لكن رمبا 
في فترة ما اجتهت الى مكان آخر 
عن قصد وقناعــة، وليس ألنني 
لم أجــد روحي فــي الغناء، على 
ســبيل املثال اجتهت الى مجاالت 
التلحني والتوزيع واإلعالنات، وان 
كنت بني فترة وأخرى أطرح عمال 
غنائيا، وآخر شــيء قدمته كانت 
أغنية «محسومة» مع املطرب بدر 
الشعيبي و«كسرت الدنيا»، وتقدر 
تقول «اروح وأرجع على الغناء كل 

خّص «األنباء» بلقاء بعد سنوات من الغياب عن احلوارات الصحافية

بوستر «عالقون»  بشار الشطي وبثينة الرئيسي أثناء تصوير مسلسل «عالقون»        (ريليش كومار)

بشار الشطي من مسرحية «زين واألقزام الثمانية»

كي تكون مشاركاتي واقعية رفضت الغناء في أعمالي الفنية

ال توجد لدينا أزمة كّتاب ولكن سقف احلرية في الرقابة «محتاج يعلى»

لم أظلم بشار املطرب ولكن اجتهت عن قصد إلى هذا املكان
أتشرف بالظهور كضيف شرف وافتقدت بشدة مسرح «زين» هذا العام

الفنان النجم بالنسبة لي له عدة شروط حتى يتمكن من أن يكون جنما ومختلفا، 
وهي «الكاريزما واملوهبة واحلضور»، والفنان بشار الشطي ميتلك العناصر الثالثة 
التي جتعله جنما مختلفا عن أبناء جيله.  الشــطي جنح كمطرب وملحن منذ أن 
شارك قبل ستة عشر عاما في املوسم األول من برنامج «ستار أكادميي»، وجنح 
كممثل من خالل مشاركته في مسلسل «كنة الشام وكناين الشامية» قبل ثمانية 
أعوام، ومن يومها وهو يصول ويجول بني الدراما والسينما واملسرح، ويثبت في 
كل عمل قدمه انه فنان موهوب من طراز خاص. بشار الشطي والذي بالرغم من 
غيابه لسنوات كثيرة عن احلوارات الصحافية، إال انه خص «األنباء» بهذا اللقاء الذي 

حتدث من خالله عن الكثير من األمور الفنية، وفيما يلي التفاصيل:

حوار - ياسر العيلة

لو عاد بي الزمن الخترت «سـتار أكادميـي» من بني كل برامج اكتشـاف املواهبعدم مشـاركتي فـي «دفعة بيـروت» نصيب وجنوم العمـل فيهم اخليـر والبركة

بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!بشار الشطي: «عالقون» راح «يفر» رأس املشاهد!

بشار الشطي من فيلم «سرب احلمام»

علي املدفع.. جتاوز املرحلة الصعبة
بعد تعرض املمثل السعودي القدير 
علي املدفع لعارض صحي تسبب في 
دخوله أحد املستشــفيات بالعاصمة 
(الرياض) طوال األيام العشرة املاضية، 

منها أربعة أيام في العناية املركزة.
وأكد طارق ابن الفنان علي املدفع، 
بحسب مجلة «سيدتي»، أن والده بحالة 
صحية مســتقرة متاما، وأنه جتاوز 
مرحلــة اخلطــر، وأن الفترة احلالية 
هي أفضل مــن املاضية بعد جتاوزه 
للمرحلــة الصعبــة، إذ ال يزال والده 
حتت املالحظــة حاليا، ولكن وضعه 
الصحي مستقر، مقدما الشكر لكل من 
يسأل عن والده. ويعد علي املدفع أحد 
أبرز املمثلني السعوديني في الوسط 
الفني، إذ خاض غمار التمثيل منذ عام 
١٩٧٠ إلى وقتنا احلاضر، وقدم الكثير 
من األعمال السعودية واملسرحيات، 
وعرفــت أدواره بأنها حتاكي الواقع، 
باإلضافــة إلــى األدوار الكوميديــة، 
واتســمت أعمالــه بالطرافــة، ويعد 
مسلســل «رحى األيام»، الذي شارك 
فيه وعرض خــالل رمضان املاضي، 

آخر أعماله الدرامية.

أسيل في «اجلونة » ألول مرة.. 
ر مسلسل رعب وُتصوِّ

اجلونة - خلود أبواملجد 

عبرت الفنانة أسيل عمران عن 
ســعادتها بتواجدها فــي مهرجان 
اجلونــة واملشــاركة فــي حضور 
أنشطته املتنوعة، حيث أكدت انه 
واحد من أهم املهرجانات في العالم 
العربــي، لذلك كان من املســتحيل 
أن تأتيني دعوة وأرفض تلبيتها. 
وقالت إنها تستعد خلوض جتربة 
تصوير فيلم سينمائي جديد، كما 
أنها ستبدأ خالل عشرة أيام تصوير 
مسلسلها اجلديد في بيروت وهو 
خارج الســباق الرمضاني ويقوم 
بكتابته مجموعة الكتاب الشــباب 
املصريــني، وهــو ١٠ حلقات يدور 
حول فتاة تقودها الظروف للدخول 
ملشاهدة الڤيديوفي مجموعة من القصص املرعبة.



16
االثنني ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

٤١٠ ماليني دينار صرفتها احلكومة على «دعم العمالة» في ٢٠٢٠

أحمد مغربي 

بعد حوالي ١٩ عاما على 
صدور قانــون رقم ١٩ لعام 
٢٠٠٠ حــول إعــادة هيكلــة 
القوى العاملة (دعم العمالة) 
ليوفر حافزا للقطاع اخلاص 
باستيعاب العمالة الكويتية 
بهدف تخفيف الضغط على 
القطاع احلكومي كمستوعب 
أساســي لهــذه العمالة، فإن 
القطاع اخلاص لم يستوعب 
ســوى ١٤٫٥٪ مــن العمالــة 
الكويتيــة مع حتمــل الباب 
األول مــن امليزانيــة العامة 
للدولــة ألكبــر عــبء مالي 
لتوفير فرص العمل حكوميا 
في ظل تزايد الضغوط إليجاد 
مصــادر متويــل إضافيــة 
للميزانية في ظل الصدمات 
اخلارجيــة احلالية املتمثلة 
في صدمتي انخفاض أسعار 
النفــط والصدمــة الصحية 
املتمثلــة في وبــاء ڤيروس 

كورونا املستجد.
ووفقــا ملصــادر رفيعــة 
املســتوى لـ«األنبــاء»، فإن 
عدد املشــمولني في برنامج 
دعم العمالة في ٢٠٢٠ وصل 
الى ٦٧ ألف مواطن ووصلت 
املبالــغ املدفوعــة مــن قبل 
احلكومة لدعم العمالة خالل 
العــام احلالي ٤٠٩٫٩ ماليني 
دينــار وذلــك بارتفــاع بلغ 
٢٫٢٪ مقارنــة مــع دعم بلغ 
٤٠٠٫٨ مليــون دينــار خالل 
٢٠١٩، ومببلغ متراكم ولغاية 
منتصف العــام احلالي بلغ 

نحو ٥٫٢ مليارات دينار.
وقالــت املصــادر إن عام 
٢٠١٨ شهد أكبر دعم مدفوع 
للمشمولني في القطاع اخلاص 
بقيمــة ٥٠٢٫٨ مليون دينار 
حيث بلغ عدد املســتفيدين 

نحو ٧٠٫٥ ألف مواطن.
األرقــام  علــى  وبنــاء 
املذكورة، فإن ســوق العمل 
احمللي يعانــي خلال هيكليا 
ناجتا عن ضعف مســاهمة 
العمالة الكويتية في القطاع 
اخلاص ألسباب متعددة أهمها 
اعتبارات املهارة ومســتوى 
األجور، وجتدر االشارة هنا 
الى أن ارتفاع نسبة العمالة 
غير الكويتية ال ميكن تبريره 
دائما بنمو حقيقي ألنشطة 
القطــاع اخلــاص دائما، بل 
قد يبرر وبدرجات متفاوتة 
مــن قطاع الى آخــر بإغراق 
الســوق بعمالة غير ماهرة 
العتبارات جتارية مرتبطة 

١٤٫٨٪ ونحــو ٢٫٥٢ مليــون 
وافــد بنســبة ٨٥٫٢٪ وذلك 
وفقا آلخر احصاء، علما بأن 
هذا اإلحصاء قد شهد تغيرا 
ملحوظا خالل األشهر املاضية 
التــي شــهدت خــروج آالف 
الوافدين من سوق العمل الى 
بلدانهم، وتتركز أغلبية قوة 
العمــل الكويتية في القطاع 
احلكومي بنسبة ٧٨٫٤٪ ثم 
في القطاع اخلاص بنســبة 

واملزايــا االضافية املرتبطة 
بالعمــل احلكومــي والــذي 
تفضله أغلبية قــوة العمل 

الكويتية.
تركز القوى العاملة

وعند النظر الى توزيع 
قوة العمل حسب األنشطة 
التجاريــة، يالحــظ تركز 
قــوة العمــل الكويتية في 
العامــة  اإلدارة  أنشــطة 

تليها اإلنشــاءات بنســبة 
١٦٫٧٨٪، واألنشطة العقارية 
واإليجارية وخدمات األعمال 
بنسبة ٦٫٤٣٪، والصناعة 
التحويلية بنسبة ٥٫٩٥٪.
وفــي مجــال توزيع قوة 
العمــل حســب املســتوى 
التعليمــي، تشــير قواعــد 
بيانــات نظــام معلومــات 
سوق العمل باإلدارة املركزية 
لإلحصاء إلــى هيمنة حملة 
الشــهادات اجلامعية ضمن 
قوة العمل الكويتية، ٣٩٪، ثم 
حملة الثانوية وما يعادلها 
٤٫٢١٪، ثــم فــوق الثانويــة 
 ،٪١٥٫١٣ اجلامعيــة  ودون 
تليها املتوســطة ١٢٫٥٪، مع 
تركز حوالي نصف قوة العمل 
غير الكويتيــة ضمن حملة 
الشهادة املتوســطة ٥٠٫٥٪ 
ثــم الثانويــة ومــا يعادلها 
٢٥٫٥٪ يليها اجلامعية ١٢٫١٪، 
ويعكس هذا التوزيع حسب 
املســتوى التعليمــي حاجة 
القطــاع اخلــاص للعمالــة 
الوســطى والتــي غالبــا ما 
تتطلب الشــهادة املتوسطة 

١٤٫٥٪ بينمــا تصل البطالة 
إلى ٧٪.

وعلى النقيض من ذلك، 
يستحوذ القطاع اخلاص على 
غالبية العمالة الوافدة بنسبة 
٦٥٫٥٩٪ ثم العمالة املنزلية 
بنســبة ٢٩٫٤٨٪، واخيــرا 
القطــاع احلكومي بنســبة 
٤٫٧٦٪، ويعكس هذا التوزيع 
اســتمرار الوضع التاريخي 
الذي يبرر بفــوارق األجور 

والدفاع بنســبة ٧٩٫٧١٪، 
العقاريــة  واألنشــطة 
واإليجارية وأنشطة خدمات 
األعمــال بنســبة ٥٫٤٦٪، 
واإلنشاءات بنسبة ٤٫٣٪، 
والوســاطة املالية بنسبة 
٢٫١٪، في حني تتركز قوة 
الكويتية في  العمل غيــر 
العمالــة املنزلية بنســبة 
٢٩٫٥٨٪، ثم جتارة اجلملة 
والتجزئة بنسبة ١٧٫١٥٪، 

او الثانوية الفنية.
ويالحــظ وجــود فجوة 
(فائض في طلــب التوظف 
وانخفاض في عرض الوظائف 
في القطــاع اخلاص)، وبلغ 
معدل منو هذه الفجوة ٦٥٫٤٪ 
وهو األمر الذي يعكس ضمن 
اعتبارات اخــرى حقيقة ان 
املعروض من العمالة للعمل 
بالقطــاع اخلاص ال يتســق 
مع احتياجــات هذا القطاع، 
ويتضــح ذلــك بجــالء مــن 
خــالل املعلومــات الصادرة 
مــن الهيئــة العامــة للقوى 
العاملة، والتي تشير الى أن 
الباحثني عن العمل بالقطاع 
اخلاص يحملون في األغلب 
تخصصــات في احملاســبة 
والهندسة امليكانيكية واملدنية 
واحلقوق والفقه وان اقبال 
القطاع اخلاص ضعيف على 
حملة مثل هذه التخصصات، 
في حني يرتفع طلب القطاع 
اخلــاص علــى تخصصات 
هندســة الطيــران وخدمــة 
العمالء واالتصال اجلماهيري 

والعالقات العامة.

لنحو ٦٧ ألف مواطن وبزيادة بلغت ٢٫٢٪.. والقطاع اخلاص لم يستوعب سوى ١٤٫٥٪ من العمالة الكويتية

بتجارة االقامات، وهي من بني 
الظواهر التي كشفت جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد عن 

مدى اتساعها.
قوة العمل

ووفقــا لبيانات حصلت 
عليهــا «األنباء»، فــإن قوة 
العمل اإلجماليــة في البالد 
تبلغ ٢٫٩٦ مليون عامل منهم 
٤٤٠ ألــف كويتــي بنســبة 

٤٥ ٪ انخفاض عدد املتعطلني 
الكويتيني عن العمل في ٢٠١٩ 

وفقا لبيانات ديوان اخلدمة املدنية حسب آخر بيانات 
رسمية قبل انتشــار جائحة ڤيروس كورونا في البالد 
وانعكاســاتها الســلبية على القطاع اخلاص، يبلغ عدد 
املتعطلني الكويتيني فــي ٢٠١٩ ما مجموعه ٧٤١٠، منهم 
٣٣١١ من الذكور وبنســبة ٤٤٫٦٨٪ من االجمالي و٤٠٩٩ 
من االناث، وبنسبة ٥٥٫٣٫٢٪ من االجمالي، وباملقارنة مع 
أرقام عام ٢٠١٨ يالحظ انخفاض عدد املتعطلني بنســبة 
٤٥٫٢٪ (من ١٣٥٢٣ الى ٧٤١٠)، ويســري هذا االنخفاض 

على حالتي الذكور واإلناث.
أمــا عن فترة التعطل فتركزت فــي فترة اقل من ٦ 
اشــهر عام ٢٠١٩ (٦٥٫٣٦٪ من اجمالي املتعطلني)، تليها 
فترة ٦ ١٢ شهرا (٢٤٫٨٣٪ من اجمالي املتعطلني) ثم فترة 
١ شهرا واكثر (٩٫٨١٪ من اجمالي املتعطلني)، ويالحظ في 
هذا املجال انخفاض نسبة املتعطلني لفترة ١٢ شهرا واكثر 

بني عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ من ٤٥٫٦٦٪ الى ٩٫٨١٪.
ومن اخلصائص األخرى للمتعطلني املســجلني لدى 
ديــوان اخلدمة املدنية، غلبة االنــاث ٥٥٫٣٢٪ من جملة 
املتعطلني باملقارنة مع النسبة املتبقية للذكور ٤٤٫٦٨٪، مع 
انخفاض نسبة املتعطلني من اإلناث، وارتفاعها للذكور بني 
عامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، كما تتركز أعداد املتعطلني في الفئة 
العمرية ١٥ - ٢٩ سنة (٧٤٫٧٢٪ من املتعطلني) ثم في الفئة 
العمرية ١٥ - ٣٩ سنة (٨٩٫٣٩٪ من املتعطلني)، وتنخفض 
اعداد املتعطلني كلما ارتفعت الفئة العمرية، كما تنخفض 
نسبة املتعطلني من املتزوجني ٤٠٫٣٨٪ وكذلك احلال مع 

املطلقني واالرامل ١٩٫١٦٪.

عامًا  ٢٠ خالل  العمالة  بدعم  للمشمولني  املدفوعة  املبالغ  إجمالي  دينار  مليارات  «اخلاص»٥٫٢  في  الكويتية  العمالة  مساهمة  ضعف  عن  ناجتًا  هيكليًا  خلًال  يعاني  العمل  سوق 
ارتفاع نسبة العمالة «الوافدة» نتيجة إغراق السوق العتبارات جتارية مرتبطة بتجارة اإلقامات٢٫٩٦ مليون عامل.. منهم ٤٤٠ ألف كويتي بنسبة ١٤٫٨٪ و٢٫٥٢ مليون وافد بـ ٨٥٫٢٪ 

«كوفبك»: ١٠ مناقصات جديدة قيد الطرح

«السكنية»: توافر ٨ وحدات سكنية شاغرة 
من املساكن احلكومية املؤّجرة

مصطفى صالح

أعلنــت املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية، عن توافر عدد ٨ وحدات سكنية 
شاغرة من املساكن احلكومية املؤجرة 
(بيوت منخفضة التكاليف وشقق صباح 
الســالم)، وذلك ملن يرغب ولديه طلب 
مسكن حكومي مســتأجر، مشيرة إلى 

أنه يجب حجز موعد ملراجعة املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية عن طريق منصة 
«متــى»، وذلك بإدارة خدمـــــة املواطن 
بدءا من ٢٥ أكتوبر اجلــــــاري حتى ١٢ 

نوفمبــر املقبل.
وذكرت «السكنية» أن البيوت موجودة 
فــي مناطق الصليبية وتيماء ومبجمع 

صباح السالم السكني.

أحمد مغربي

كشفت الشركة الكويتية 
البترولية  لالستكشافات 
اخلارجيــة (كوفبك) عن 
اعتزامها طرح ١٠ مناقصات 
الفتــرة  خــالل  وعقــود 
املقبلــــــة، وذلــك ضمــن 
خطـــة الشركة السنويـــة 

للمناقصــات. 
العقود  ووفقا لقائمــة 
لـ «كوفبك»،  واملناقصات 
والتــي حصلــت عليهــا 
«األنباء»، فإن الشركة تنوي 
عقد خدمات التنظيف في 
مكتب «كوفبك» الرئيسي 
ويجــب أن يكــون املقاول 
متخصصــا فــي خدمــات 
املكاتــب وقادرا  تنظيــف 

على توفير املالة املطلوبة 
خلدمات التنظيف، إضافة 
الى املواد واملعدات الالزمة 
لتنفيذ العمل املطلوب مبا 
في ذلــك تنظيف واجهات 
املبنى الزجاجية، وتعتزم 
الشركة طرح عقد خدمات 
فــي  واألمــن  احلراســة 

الشركة.
وتنوي الشــركة طرح 
عقــد خدمــات احلراســة 
واألمن في الشركة الرئيسي 
ويجب على املقاول توفير 
العدد املطلوب من املوظفني 
واملعــــــدات واألجهـــــزة 
وعلى املقاول تأمني املرافق 
بخدمــات احلراســة على 
الساعة طـــــوال  مـــــدار 
أيـــــام األســبوع، وعقــد 

الســفر اخلاص  خدمــات 
بكوفبــك، ويجــب علــى 
املقــاول أن يقدم اخلدمات 
املتعلقــة بالســفر مبا في 
الطيــران  ذلــك تذاكــــــر 
الفنــادق  وحجــــــوزات 
(محليـــــــا وخارجيـــا) 
وتوريد موظفي املقـــاول 
الداخلني  الداخلني لتنفيذ 
لتنفيــــذ األعمـــال اليومية.

وذكرت أن الشركة تنوي 
طرح عقد حوكمة البيانات 
اخلاصــة  االستشــارية 
بنظام اإلدارة املتكامل في 
الشركة، وحتديث اخلوادم 
التخزين والنسخ  ونظام 
االحتياطي وخدمات مكتب 
املساعدة وبرنامج التدريب 

الفني.

تشمل عقود حراسة ونظافة ملكتب الكويت اإلداري

الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية اخلارجية

الشطي لـ «األنباء»: ٢٠٪ من الشركات 
الصغيرة بالكويت تعرضت لالختراق

باهي أحمد

قال خبير تكنولوجيا 
املعلومات م.قصي الشطي 
إن عددا كبيرا من املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة في 
الكويت تتراوح نسبتها 
بــني ١٥ و٢٠٪ تعرضــت 
لالختــراق وقامــت بدفع 
فديــة تتراوح بــني ٥٠٠ 
و١٥٠٠ دوالر لفك الشيفرة 
واســتعادة احلســابات 
املسروقة باالتفاق املسبق 

بني الطرفني، مشددا على أن أنظمة تلك 
الشركات عادة ما يكون تأثير االختراق 
عليها كبير وفــي عصب العمل كون أن 
األنظمة التي تعتمدها بســيطة وسهلة 
لالختراق مــا يجعل صاحب املشــروع 
الصغيــر معرضا للضرر بشــكل كبير 

مقارنة بالشركات الكبرى.
وأضاف الشطي في تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن جميع القطاعات العاملة في 
الكويــت قد تتعرض لعمليات االختراق 
دون استثناء، حيث إن عددا كبيرا منها 
مت ســرق حســاباتها مبواقــع التواصل 
االجتماعــي خاصــة فــي «انســتغرام» 

و«تويتر».
واكد الشطي أن هناك عددا كبيرا من 
الشــركات ترفض اإلعالن عن تعرضها 
لالختــراق وذلك حرصــا منها على ثقة 
عمالئها وسمعتها املعنوية، مشيرا إلى 
أن هناك هدفا وحيدا لعمليات االختراق 
وهو محاولة جني األرباح من الشركات، 
مشددا أن أنظمة احلماية واخلصوصية 
التي تستخدمها تلك الشركات يجب أن 
يكــون أقوى لردع احملاوالت املســتمرة 

الختراقها.
وأوضح أن مفهوم «الهاكر القانوني» 

عالــم  فــي  موجــود 
تكنولوجيــا املعلومــات 
معظــم  وتســتخدمه 
الشــركات واملؤسســات، 
وذلك بهدف تقييم وضعها 
األمنــي من خالل إحضار 
هاكر الذي عادة ما يبحث 
عــن الثغــرات املوجودة 
فــي البيئــة املعلوماتية 
اخلاصة بالشركة فيحاول 
البيانــات ثــم  اختــراق 
يقــوم بتحديــد الثغرات 
في األنظمــة املعلوماتية 
للشركة بهدف املنع والتقليل من عمليات 
االختراق في املستقبل، مؤكدا أن بعض 
الشركات الكبرى قامت باستقطاب العديد 
منه (الهاكر القانونــي) لتأمني أنظمتها 
وبرامجها ومنتجاتها حول العالم، وذلك 
لكسب ما ميتلكه من مهارات وتسخيرها 
ملصلحة الشــركة، مشــيرا إلى أن هناك 

دورات تدريبية لذلك.
ولفت الشطي إلى أن العمل الذي يقوم 
به «الهاكر القانوني» قد يحتاج إلى اختراق 
مضاد للنظام إلعادته إلى حالته الطبيعية 
وهذا العمل يعتبر مجرما ما لم يأخذ به 
إذن مسبق حســب قانون جرائم تقنية 
املعلومات لذلــك يحتاج إلى موافقة من 
وزارة الداخلية بعد موافقة صاحب العمل.

يذكر أن شــبكة كاسبرسكي األمنية 
(KSN) كشفت مؤخرا في أحدث إحصاءاتها 
أن الكويت شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة 
٦١٪ في الهجمــات املالية خالل النصف 
األول مــن ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة نفســها 
من العام املاضي، كما شــهدت انخفاضا 
بنســبة ٣١٫٦٪ في هجمات طلب الفدية، 
مشــيرة إلى أن االنخفاض في احلالتني 
يدفع للنظر بتفاؤل إلى مستقبل مشهد 

التهديدات الرقمية في الكويت.

دفعت ٥٠٠ - ١٥٠٠ دوالر لفك الشفرات واستعادة احلسابات املسروقة

م.قصي الشطي
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مشكلة الكويت إدارية بعدم تفعيل «الدين العام».. وليست مالية

محمود عيسى

قالت صحيفة غلــف نيوز ان الكويت 
تتمتع بسمعة طيبة في مجال استثمارات 
الصناديق السيادية، فضال عن كونها رائدة 
في إنشاء اول صندوق من هذا النوع على 
مستوى العالم، والذي انشئ في ستينيات 
القرن املاضي. وذكرت الصحيفة ان الكويت 
لديها نوع مختلف من قضايا الديون التي 
تبقى في حالة شــد وجذب بني احلكومة 
التي تســعى لالقتــراض، ومجلس االمة 
الذي يبدي مخاوف من الديون قد ال تكون 
مســتندة الى اســاس، وقد عطل املجلس 
مرارا اصدار قانون الديون الذي سيمكن 
الكويت من التوجه ألسواق الدين الدولية 

للحصول على احتياجاتها املالية.
وقالت الصحيفة في مقال بقلم محررها 
محمد العسومي انه برغم جتربة الكويت 
البرملانيــة وخبراتها الواســعة في مجال 
االســتثمارات الســيادية، فــإن التوترات 
السياسية، خاصة بني احلكومة واملشرعني 
في مجلس األمة، تعكس توجهات ذات تأثير 

سلبي على النمو االقتصادي.
وساقت الصحيفة على سبيل املثال ما 
صرح به وزير املالية براك الشــيتان في 
أغســطس املاضي مــن ان احلكومة قد ال 
تتمكن من دفع رواتب املوظفني في نوفمبر، 
االمر الذي دفع وكالــة موديز للتصنيف 
االئتمانــي إلى خفض تصنيــف الكويت 
.«Aإلى «١ «Aaالسيادي في سبتمبر من «٢

وفي ضوء ذلك دعا الكاتب املسؤولني في 
احلكومة الكويتية لتوخي احلذر الشديد 
فيما يصرحون بــه او يحاولون التعبير 
عنــه، كما يقول املثــل اخلليجي: «تناول 
التمر ليس مثل عد البذور»، مشــيرا الى 
ان التصريح أثار الذعر باملجتمع الكويتي 
وعلى مواقع التواصل االجتماعي، رغم أنه 
ال يعكس حقيقــة األوضاع املالية القوية 

نسبيا في البالد. 
طبيعة املشكلة

وتســاءل الكاتب عما اذا كانت مشكلة 
السيولة التي تواجهها وزارة املالية مشكلة 
مالية أم إدارية، حيث قال إذا كان األمر إداريا 
بحتا، فيمكن التغلب عليه بســهولة، كما 
هو احلال من الناحية املالية، الن الكويت 
تتمتع باحتياطيات كبيرة وتبلغ أصول 
الهيئة العامة لالستثمار ٥٣٠ مليار دوالر، 
وتعد مــن أكبر الصناديق الســيادية في 

العالم وحتقق عوائد سنوية عالية.
وباإلضافة إلى ذلك فإن الكويت تنتج 
حوالــي ٣ ماليني برميل من النفط يوميا، 
وهو ما يؤهلها لتكون ســابع أكبر منتج 
للنفط في العالم، وبالتالي يرى الكاتب ان 
املشكلة تكمن في إدارة العالقة بني احلكومة 
ومجلس األمة الذي يرفض إعطاء تفويض 
قانوني للحكومة إلصدار سندات دين من 
شأنها املساهمة في حل مشكلة السيولة.

وال ميكن تصور االقتصاد العاملي دون أن 
تلعب أدوات الدين دورا مهما فيه، حيث ان 

هذه األدوات معززة بهياكل قانونية فعالة 
وتوفــر اخليار األفضل فــي ظل الظروف 

احلالية.
االستفادة من الديون

في حالــة الكويت، قال الكاتب ان ثمة 
خيارين حلل مشــكلة الســيولة الناجتة 
عن انخفاض األســعار وتراجع العائدات 
النفطية، ويتمثل األول في االقتراض السيما 
وأن الكويــت برغم تخفيــض التصنيف 
مؤخرا، اال انها مازالت بتصنيف ائتماني 
عال، ما يؤهلها إلصدار سندات أو صكوك 

بأسعار فائدة منخفضة للغاية.
أمــا اخليــار اآلخــر فهو الســحب من 
صندوق احتياطي األجيال القادمة، ولكن 
في هــذه احلالة يجب بيــع أصول جيدة 
بأسعار منخفضة بسبب تآكل قيمة االصول 
جراء تداعيات ڤيروس كورونا، فضال عن 

االنكماش االقتصادي العاملي.
ولنكن موضوعيني، فإن اخليار الثاني 
باهــظ التكلفة، خالفا لالقتراض الذي لن 
يحل مشــاكل الســيولة فحســب، بل انه 
ســيوفر التمويــل للمشــاريع التنموية، 
وميكن بسهولة للدول التي تتمتع بتصنيف 
ائتماني مرتفع كالكويت ان جتمع األموال 
من اسواق الدين بأسعار فائدة رخيصة. 
جتدر االشارة الى ان هذا األمر ال يقتصر 
على احلكومات فقط، بل ينطبق ايضا على 
القطاع اخلاص الذي ميكنه االستفادة من 
هذا الوضع االستثنائي في أسواق الديون.

«غلف نيوز»: السحب من «صندوق األجيال» حّل باهظ التكلفة.. فيما سيحل االقتراض مشاكل السيولة ويوفر التمويل لإلنفاق الرأسمالي

الكويت ميكنها بسهولة جمع األموال من أسواق الدين.. بفضل تصنيفها السيادي القويمخاوف مجلس األمة من إصدار قانون جديد للدين العام.. قد ال تكون مستندة ألساس 
باألزمات مالية  خيارات  من  توفره  ملا  الدين..  أدوات  عن  يستغني  لن  العاملي  االقتصاد  الكويـت سـابع أكبر منتـج نفطي بالعالـم بحجم إنتـاج ٣ ماليـني برميل نفـط يوميًا

ل أعمالها  «احتاد املصارف»: البنوك ُتعطِّ
اخلميس مبناسبة املولد النبوي

قــال األمني العام الحتاد مصــارف الكويت 
د.حمد احلســاوي إنه مبناســبة ذكرى املولد 
النبوي الشــريف للســنة الهجرية ١٤٤٢، فإن 
البنوك احمللية ستعطل أعمالها يوم اخلميس 
املوافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ باعتباره عطلة رسمية، 
على أن تباشر البنوك أعمالها األحد ١ نوفمبر 
٢٠٢٠، وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك 
الكويت املركزي بهذا الشــأن. وبهذه املناسبة، 

تقــدم احتاد مصارف الكويــت بأطيب التهاني 
والتبريكات إلى حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، وولي عهده األمني 
سمو الشيخ مشعل األحمد، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، وشعب الكويت 
وجميع عمالء البنوك، سائلني اهللا العلي القدير 
أن يحفــظ الكويــت وشــعبها، وأن يعيد هذه 
د.حمد احلساوياملناسبة على اجلميع باخلير واليمن والبركات.

الراجحي: «الطيران املدني» خالفت 
١٠ مكاتب سياحة وسفر

إدارة  قــال مديــر 
النقــل اجلــوي فــي 
اإلدارة العامة للطيران 
عبــداهللا  املدنــي 
الراجحي إنه في إطار 
اجلهــود التي تبذلها 
اإلدارة وقســم سوق 
النقل اجلوي اللتزام 
الشــركات ومكاتــب 
الســياحة والســفر 
بالقوانني والتعليمات 
واللوائــح الصــادرة 
من اإلدارة العامـــــة 

للطيــران املدني، فقد قام مفتشــو 
اإلدارة بعمل جوالت على أشخاص 
ســوق النقــل اجلوي أســفرت عن 
مخالفة ١٠ مكاتب ســياحة وســفر 

ومت حتويل املخالفات 
إلى جلنة الشــكاوى 
والتحكيــم التخــاذ 
القوانني  الالزم وفق 

واللوائح.
الراجحي  وشــدد 
علــى انــه ســتكون 
هناك جولة تفتيشية 
على مكاتب السياحة 
لضبــط  والســفر 
واتخــاذ  املخالفــني 
اإلجــراءات الصارمة 
بحقهم، مؤكــدا عدم 
التهاون مــع املخالفني، وذلك حفاظــــا 
على سمعــــة سوق السياحة والسفر 
في الكويت واحترامــــــا للقوانني 

املوضوعة ألجله.

حتويل املخالفات إلى جلنة الشكاوى والتحكيم.. وال تهاون مع املخالفني

عبداهللا الراجحي

«الطيران املدني».. 
«SMS»

مصطفى صالح

أعلنــت اإلدارة العامــة 
عــن  املدنــي  للطيــران 
طــرح املمارســة رقم (٩-
٢٠٢١/٢٠٢٠) اخلاصــــــة 
الرســائل  بصيانــة نظام 
 ،(SMS) القصيــرة لديهــا
حيث أوضحــت اإلدارة أن 
الطرح سيكون مقابل دفع 
مبلــغ ٧٥ دينارا، مشــيرة 
الى انه سيتم عقد اجتماع 
متهيدي مبقر اإلدارة العامة 
للطيران املدني يوم الثالثاء 
املــوافــــــــق ٣ نوفمبــر 

املقبــل.
وأوضحــت «الطيــران 
املدني» أن التأمني االبتدائي 
يجــب أال يقل عــن ٢٪ من 
قيمــة العطاء فــي صورة 
شــيك مصدق، مع خطاب 
ضمــان صــادر عــن أحــد 
البنوك املعتمدة في الكويت، 
وصادر باسم مقدم العطاء 
العامــة  ولصالــح اإلدارة 
للطيــران املدني، مشــيرة 
الــى أن التأمــني يجــب أن 
يكون صاحلا ملدة سريان 
العطاء املطلوبة، وان آخر 
موعد لتقدمي العروض هو 
األربعــاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٠، 
ويرفــض أي عــرض بعد 

هـــذا املوعـــد.

«املركز» تعّني 
علي خليل

رئيسًا تنفيذيًا
املركز  أعلنــت شــركة 
املالــي الكويتي عن تعيني 
علي حسن خليل مبنصـــب 
التنفيــــــذي  الرئيــــس 
للشركــــــة، حيـــــــــــث 
قالــت فــي بيـــــــان على 
موقــع البورصــة أمــس، 
إن تعيني خليل ســيكون 
اعتبــارا مــن تاريــخ ٣٠ 

أكتوبـــراجلــــاري.
أن  بالذكــر  اجلديــر 
«املركــز»  إدارة  مجلــس 
يتكون من رئيس املجلس 
الغــامن،  ضــرار يوســف 
وينوب عنه فــي منصبه 
فيصل عبدالعزيز اجلالل، 
وبعضوية ٥ أعضاء آخرين. 
الشــركة  ويبلغ رأســمال 
٤٨٫٠٨ مليون دينار تقريبا 
موزعــا على نحــو ٤٨٠٫٨ 
مليون سهم بقيمة اسمية 
تبلــغ ١٠٠ فلــس للســهم 

الواحد.
ومتتلك شــركة كويت 
بيــالرز لالســتثمار املالي 
احلصة األكبر في رأسمال 
«املركز» بواقــع ٢٨٫٧٢٪، 
تليها حصــة بنك اخلليج 
بنســبة ٥٫٤٧٪، ثم حصة 
شــركة املبــادرة بنحــــو 

.٪٥٫١٣
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»الوطني«: االقتصاد األميركي بال حتفيز مالي منذ 6 أشهر
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطني إن إجمالي 
اجلديــدة  الطلبــات  عــدد 
للحصول على إعانة البطالة 
في الواليات املتحدة بلغ 787 
ألف طلب األســبوع املاضي، 
مقابل توقعات بأن يصل عدد 
الطلبات إلــى 875 ألفا، فيما 
يعــد أقل مســتوى يســجله 
تقريبا منــذ بداية اجلائحة، 
وتعتبر تلك األرقام بعيدة كل 
الذروة  البعد عن مستويات 
األســبوعية التي بلغت 9.٦ 
ماليني طلب في مارس املاضي. 
كما انخفضت أيضا أعداد 
الطلبــات املســتمرة، حيث 
تراجعت مبقدار 1.٠٢ مليون 
إلى 8.37 ماليني طلب - وهو 
أدنى مســتوى تشهده منذ 
مارس املاضي، إال انه يجب 
أيضــا أن نأخذ في االعتبار 
أن بعض العاطلني عن العمل 
لفترات طويلة فقدوا أهليتهم 
للحصــول علــى مثــل تلك 
البرامج التي عادة ما تكون 

بحد أقصى ٦ أشهر. 
وتكشــف البيانــات عن 
توافر برنامج منفصل يقدم 
مزايا مماثلة وقد شهد ارتفاعا 
مبقدار 3 ماليني طلب خالل 
الشهر اجلاري وحده. من جهة 
أخرى، أصبح من املستبعد 
اجلمهوريــون  يتفــق  أن 
علــى  والدميوقراطيــون 
حزمة حتفيز مالي قبل موعد 
االنتخابات الرئاسية. وبهذا 
يبقى االقتصاد من دون أي 
حافز بخالف حزمة املساعدات 
بقيمــة 3 تريليونات دوالر 
التي مت ضخها في شــهري 
مــارس وأبريــل، أي منذ ٦ 

أشهر.

للبقاء فــي منازلهم وإغالق 
الشركات مجددا. 

وارتفــع مؤشــر مديري 
التصنيعي في  املشــتريات 
منطقــة اليــورو إلــى 54.4 
مــن 53.٠، بينمــا تفاقــم 
تعثــر أداء مؤشــر مديــري 
املشتريات لقطاع اخلدمات 
وعمق تراجعه داخل منطقة 
االنكماش بتســجيله 4٦.٢ 
مقابل 47.1 في وقت سابق. 
وقد ظهرت بيانات مماثلة في 

بحلول منتصف نوفمبر، وفقا 
لتصريحات كبير املفاوضني 
البريطانيني ديڤيد فروست. 
الديبلوماســيون  ويهــدف 
إلى إبرام اتفــاق في الوقت 
املناســب ليتم تنفيذه قبل 
مغــادرة بريطانيــا االحتاد 
األوروبــي في 31 ديســمبر. 
إلــى  التوصــل  ومــن دون 
اتفــاق، ســتضطر اململكــة 
املتحــدة لاللتــزام بقواعــد 
منظمــة التجــارة العامليــة 

االجتماعــي تويتر: »العمل 
اجلاد مطلوب«. »ليس لدينا 

وقت لنضيعه«.
التضخم باململكة املتحدة
تسارعت وتيرة التضخم 
الســنوي في اململكة املتحدة 
خالل شــهر ســبتمبر وذلك 
بعد انتهاء صالحية البرنامج 
احلكومي الذي استهدف خفض 
أســعار وجبــات املطاعم، اذ 
ارتفعت أســعار املستهلكني 
بنســبة ٠.5% علــى أســاس 

فرنسا وأملانيا، حيث ارتفع 
مؤشــر قطاع التصنيع في 
كلتا الدولتني إلى 51 و58 على 
التوالي. وفــي ذات الوقت، 
تراجع مؤشر قطاع اخلدمات 
إلى 4٦.5 في فرنســا و48.9 

في أملانيا. 
احملادثات التجارية 

املفاوضات  مت استئناف 
بني االحتاد األوروبي واململكة 
املتحدة للتوصل إلى اتفاق 

التعرفة  وستتأثر بتكاليف 
اجلمركية ونظام احلصص 
التجاريــة. وتنحصــر أبرز 
احلواجــز التــي تقف حجر 
عثــرة أمــام املفاوضني في 
نقطتــني رئيســيتني همــا 
الوصــول إلى ميــاه الصيد 
البريطانية وقواعد املنافسة 
املنصفة. وصرحت رئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير الين فــي تغريدة 
نشرتها في موقع التواصل 

ســنوي في ســبتمبر مقابل 
ارتفاعها بنسبة ٠.٢% الشهر 
السابق. ويعزى هذا االرتفاع 
بصفة رئيســية إلــى ارتفاع 
تكاليف املواصالت واملطاعم 
بعــد انتهاء برنامــج »تناول 
الطعام في املطاعم ملســاعدة 
االقتصــاد«. وعلى الرغم من 
ارتفــاع األســعار، ظل معدل 
التضخــم أقــل بكثيــر مــن 
مســتوى ٢% الذي يستهدفه 
بنك إجنلترا منذ أبريل املاضي.

اجلمهوريون والدميوقراطيون لن يتوافقوا على أي حزمة حتفيز قبل موعد االنتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر

أوروبا.. ركود مزدوج

اجتاحــت موجــة ثانية 
كوفيــد-19  جائحــة  مــن 
القارة األوروبية، ما زاد من 
توقعات حدوث ركود مزدوج 
ومتكرر. وفــي الوقت الذي 
جنح فيه قطاع التصنيع في 
االستفادة من تزايد الطلب 
العاملي، حاول قطاع اخلدمات 
جاهدا احملافظة على نشاطه 
في ظل اضطرار املستهلكني 

االقتصاد الصيني 
يتعافى سريعًا

قال تقرير الوطني إنه على خالف باقي اقتصادات 
العالم املماثلة لها، واصلت الصني تعافيها من الركود 
االقتصادي النــاجت عن اجلائحة كما يتضح من منو 
الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 4.9% على أساس ربع 
سنوي في الربع الثالث من العام 2020. حيث اكتسبت 
مبيعات التجزئة واإلنتاج الصناعي زخما هائال، بنمو 
بلغت نســبته 3.3% و6.9% على التوالي على أساس 
سنوي. وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى حتسن 
أداء النــاجت احمللي اإلجمالي إال انــه من الواضح أن 
االقتصاد يسير على طريق حتقيق انتعاش اقتصادي 
قوي. إال انــه على الرغم من ذلك، فإن خطر حدوث 
موجة أخرى من اإلصابات - والتي ظهرت بالفعل في 
منطقة اليورو والواليات املتحدة - سيستمر في تهديد 
ذلك االنتعاش نظرا العتماد االقتصاد الصيني بشدة 

على الطلب العاملي.
ويترقب صانعو السياســات في كل أنحاء العالم 
رؤية انتعاش قوي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى 
العالم. وصرح محافظ البنك املركزي يي جاجن األسبوع 
املاضي بأن الصني لديها »سياســة مالية استباقية« 

و»سياسة نقدية تيسيرية لدعم االقتصاد«.

جلسة »دامية« في »البورصة« و325 مليون دينار خسائر
شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت 
تعامــالت األســبوع علــى 
تراجــع الفت على مســتوى 
كل املؤشرات، خاصة مؤشر 
الســوق االول، والذي شكل 
ضغطا على توجه السوق منذ 
بداية التعامالت جراء تعرض 
عدد من األسهم القيادية للبيع 
فــي ظــل اســتمرار عمليات 
التصريف بهدف جني األرباح 
الذي تشــهده البورصة منذ 

عدة جلسات.
وعلى إثر عمليات البيع 
لكثير من األسهم خسرت 
القيمة السوقية للبورصة 
امس نحو 3٢5 مليون دينار 
بنسبة تراجع ٠.9% ليصل 
إجمالــي القيمة الى 3٢.٢9 
مليــار دينار انخفاضا من 
3٢.٦1 مليــار دينار نهاية 
جلســة اخلميس املاضي، 
ارتفعــت  املقابــل  وفــي 
املتدفقة للسوق  السيولة 
بنسبة كبيرة بلغت %47، 
إذ بلغت قيمة التداول امس 
5٠ مليون دينار ارتفاعا من 
34 مليون دينار في جلسة 

ختام األسبوع املاضي.
الســيولة  وتركــزت 
بشــكل كبير حول األسهم 
املدرجة بالسوق  القيادية 
االول، حيث استحوذت 5 
اسهم على ٦5% من إجمالي 
السيولة، وتصدر »بيتك« 
هذه االسهم بـ 11.7 مليون 
دينار، تاله سهم »الوطني« 

من األسبوع املاضي، وقد 
يعــود الســوق لنشــاطه 
الصعودي خالل اجللسات 
القليلة املقبلة، خاصة بعد 
تراجع األسعار ملستويات 
مشجعة فضال عن اقتراب 

إفصاحات الربع الثالث.
وأنهت البورصة جلسة 
امــس علــى تراجع مؤشــر 

بنســبة  االول  الســوق 
1.17%بخســارته 73 نقطــة 
الــى ٦157 نقطــة،  ليصــل 
الرئيسي  وتراجع املؤشــر 
بنسبة ٠.4٦% بخسارته 3.٢٠ 
نقطة ليصل الى 4381 نقطة، 
وتراجع املؤشر العام بنسبة 
٠.99% بعد خســارته 55.8 
نقطة ليصل الى 55٦٢ نقطة.

47% قفزة بسيولة جلسة األمس إلى 50 مليون دينار.. و1.17% خسائر السوق األول

)ريليش كومار( البورصة استهلت اولى جلسات االسبوع على انخفاضات كبيرة 

باستحواذه على 8.9 ماليني 
دينار، ثم »األهلي املتحد« 
بقيمــة تــداول 5.4 ماليني 
دينــار، تاله ســهم »زين« 
بســيولة 4 ماليني دينار، 
ثم سهم »اخلليج« بسيولة 
بلغت ٢.٢ مليــون دينار. 
وبدا جلياً منذ بداية اجللسة 
أن الضغط البيعي مستمر 

»التجارة« تصدر الئحة تنظيم 
الشركات املهنية الهندسية

التجارة  أصــدرت وزارة 
والصناعــة قــرارا تضمــن 
الئحة تنظيم الشركات املهنية 

الهندسية.
التجــارة  وقالــت وزارة 
والصناعة في بيان صحافي، 
إنــه بالتعــاون مــع جمعية 
املهندســني الكويتية واحتاد 
الهندســة والــدور  املكاتــب 
الكويتيــة، مت  االستشــارية 
إقرار الالئحة حيث تضمنت 
39 مادة، موزعة على 1٠ فصول 
تضمن األول منها التعريفات، 
فيما حدد الثاني أحكاما عامة.

وأضافت أن املادة الثانية، 
أنــه »يجــوز  نصــت علــى 
للمهندسني الكويتيني تأسيس 
شركات مهنية هندسية، وذلك 
بعد تقدمي إفادة جلنة تنظيم 

مزاولة املهنة«.
وأضافــت أنــه »ال يجوز 
للمهندسني تأسيس شركات 
جتارية ملمارســة األعمال أو 
االستشــارات الهندسية، كما 
ال يجــوز أن يكونوا شــركاء 
أو مديريــن أو موظفــني في 
شــركات املقاوالت العامة أو 
جتارة املــواد اإلنشــائية أو 
غيرهــا مــن الشــركات التي 

تتعلق بهذه األنشطة«.
وأوضحت أن املادة حددت 
شكل الشركة املهنية الهندسية 
إما شركة تضامن، او شركة 
مســاهمة مقفلــة، أو شــركة 
توصية بسيطة، او شركة ذات 

املقررة للشكل الذي تتخذه«.
رأســمال  أن  وأضافــت 
الهندســية  املهنية  الشــركة 
أيا كان الشــكل الذي تتخذه 
يجــب أال يقل عــن 1٠٠ ألف 
دينار، ويتولى إدارة شــركة 
املساهمة املقفلة مجلس إدارة 
مكونا من عدد من مساهميها، 
ويحدد نظام الشركة األساسي 
صالحيات املجلس واألحكام 

املتعلقة بتشكيله.
وأكدت أنه ال يجوز للشريك 
أو املساهم في الشركة املهنية 
الهندسية أن يكون شريكا أو 
مساهما في شركة مهنية أخرى 

متارس املهنة نفسها، وال أن 
يباشر املهنة حلسابه اخلاص 
أو من خالل شخص آخر سواء 
كان مستترا أو باسم مستعار.
وأشــارت إلى أن الشركة 
الهندســية تختص  املهنيــة 
مبمارسة املهنة محل نشاطها 
فقط، وال يجوز لها ممارسة 
األعمال التجارية أو املشاركة 
من خالل تأســيس الشركات 
التجارية، ومع ذلك يجوز لها 
متلك األصول املالية والعقارية 

خلدمة أغراضها.
إن  »التجــارة«  وقالــت 
الهندســية  املهنية  الشــركة 
ال متنــح ترخيــص مزاولــة 
النشاط إال بعد تقدمي وثيقة 
تأمــني مبرمــة مع شــركات 
تأمــني محليــة أو عاملية لها 
فروع في الكويت للتعويض 
عن األخطاء املهنية التي تقع 
من الشركاء أو املساهمني أو 
العاملني لديها، على أن متتد 
صالحيــة هــذه الوثيقة ملدة 
ســتة أشــهر بعد انتهاء عقد 
الشركة، ويتم جتديدها طوال 
مدة الشركة، مبينة أن الوثيقة 
يجب أال تقل عن مليون دينار 
كويتــي، وذلــك ما لــم تقرر 
الئحة مزاولة املهنة للمكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 

نسبة أخرى.

مسؤولية محدودة، الفتة إلى 
ان الشركات املهنية الهندسية 
تخضع للجنة تنظيم مزاولة 
املهنة، وينشــأ لديها ســجل 
خــاص تقيــد به الشــركات 
املهنية الهندسية التي تؤسس 
وفقا ألحــكام القانون وهذه 

الالئحة.
وعن شــروط التأسيس، 
ذكرت »التجارة« أن الالئحة 
نصت على أنــه »يقدم طلب 
املهنيــة  الشــركة  تأســيس 
الهندسية لدى مركز الكويت 
لألعمــال )النافــذة الواحدة( 
مرفقــا به إفادة جلنة تنظيم 
املهنــة، ويخضــع  مزاولــة 
املهنيــة  الشــركة  تأســيس 
الهندســية لــذات اإلجراءات 

»السور« تطلق »Alfa Pay« للتزود بالوقود السلكيًا
وسم 3.3 أطنان معادن ثمينة أعلنت شــركة الســور 

عــن  الوقــود  لتســويق 
 »Alfa Pay« توفير خدمــة
للتزود بالوقود الســلكيا، 
وذلك للحد من اســتخدام 
األوراق النقدية والبطاقات 
البنكيــة في محطــات ألفا 
للتــزود بالوقــود، وذلــك 
تطبيقا للشروط الصحية 
والوقائيــة والتعامل وفق 
اآلليات والتوصيات احملددة 
انتشــار ڤيروس  بســبب 

كورونا املستجد.
وقالت الشــركة في بيان 
 Alfa Pay صحافــي إن نظــام
من أكثــر األنظمة أمانا حيث 
تعمل من خالل شريحة الصقة 
تخزن بها كل بيانات العميل 
املسجلة لدى النظام وتلصق 
بجانب خزان الوقود، على أن 
يتم التعرف على البيانات من 

الذكية Alfa Pay أو من خالل 
البيع املتوافرة  زيارة مواقع 
فــي محطات ألفــا، حيث يتم 
شحن الشريحة بطريقة سهلة 
وآمنــة وســريعة، موضحة 
أن الشــريحة تتمتــع بنظام 
حماية متطور حيث ال ميكن 
اســتخدامها إال علــى املركبة 
املخصصة لها وإذا مت انتزاع 

الشريحة تلغى تلقائيا.
وذكرت الســور أن خدمة 
Alfa Pay املتطــورة متوافرة 
في كافة محطات عالمة »ألفا« 

التجارية املنتشرة محليا حيث 
يســتطيع من خاللها العميل 
برمجــة نوع الوقــود املالئم 
للمركبة وحتديد مبلغ التعبئة 
لكل استخدام وخاصية اختيار 
احملطــة املــراد التعبئــة من 

خاللها.
يذكر أنــه للحصول على 
الشــريحة يجب التوجه الى 
مراكز البيع األربعة مبحطات 
ـ  ـ بيــان  الفــا )ابوحليفــة 
املنصوريةـ  اجلهراء( ساعات 
العمل 8 صباحا الى 3 ظهرا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
أن إجمالــي وزن املعــادن الثمينة 
املوســومة خالل شــهر ســبتمبر 
املاضي بلغ نحو 3.3 أطنان حصلت 
عنها رسوم تقدر بنحو ٢٠3 آالف 

دينار.
وقالــت »التجــارة« فــي بيان 
صحافــي إن وزن الذهــب احمللي 
واخلارجي املوسوم بلغ نحو 1.837 
كيلو غراما حصلت عنه رسوم تقدر 

بنحو 91.8 ألف دينار.
وأوضحت أن كمية الذهب احمللي 
املوسومة من عيار ٢٢ بلغت 7.1٠٦ 
كيلو غرامات، في حني بلغت كمية 
الذهب اخلارجي 1٠8 كيلو غرامات.

وذكرت أن كمية الذهب احمللي 

املوسومة من عيار ٢1 بلغت 873.7 
كيلــو غراما في حــني بلغت كمية 
الذهب اخلارجي نحــو 4٠٢ كيلو 

غرام.
وبينت »التجارة« أن كمية الذهب 
احمللي املوسومة من عيار 18 بلغت 
نحو ٢٢.9 كيلو غراما، في حني بلغت 
كمية الذهب اخلارجي 3٢٢.9 كيلو 
غراما، مشيرة إلى أن كمية السبائك 
الذهبية املوسومة بلغت 1311 كيلو 
غرامــا حصلت عنها رســوم تقدر 

بنحو ٦5.5 ألف دينار.
وأضافــت ان كميــة الفضــة 
املوســومة خالل شــهر ســبتمبر 
املاضــي بلغــت 1٦9.8 كيلو غراما 
حصلت رســوما عنها بنحو 94٠ 

دينارا.
ولفتــت إلــى أن إدارة املعــادن 
الثمينــة بالوزارة أصــدرت 1957 
كشفا حول املشغوالت للتخليص 
ومطابقة البيــان اجلمركي، فضال 
عن 418 شهادة للسبائك واملاركات 
مــن اخلتــم املعفــاة   واملعــادن 
وحصلت عنها رسوم تقدر بنحو 

95٦٠ دينارا.
وأشــارت »التجــارة« إلــى أن 
اإلدارة فحصــت أيضا 1٠75 عينة 
مت إدخالها إلى البالد كما أجرت 9 
معامالت لتدقيق وفحص الذهب في 
هذا الشان لنحو 3.9 كيلو غرامات 
حصلــت عنها رســوم بلغت 34٠ 

دينارا.

للحد من استخدام األوراق النقدية والبطاقات البنكية والتواصل املباشر باحملطات

حتصيل 203 آالف دينار رسومًا في سبتمبر املاضي

خالل قارئ الشــريحة الذكي 
املثبت على مزود الوقود وتتم 
عملية ســحب املبلغ تلقائيا 
عند التعبئة وحتدث البيانات 
بشكل آلي وتعمم على جميع 
محطات ألفا التابعة لشــركة 

السور. 
وأضافت السور أن عميل 
»ألفا« ميكنه تعبئة الرصيد 
الالســلكية عــن  للشــريحة 
طريــق املوقــع اإللكترونــي 
اخلاص بالشركة أو من خالل 
التطبيق اإللكتروني للهواتف 

النص الكامل لالئحة على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw

تضمنت 3٩ مادة موزعة على 10 فصول

إقرار الالئحة بالتعاون مع جمعية املهندسني واحتاد املكاتب الهندسية
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الصقر: دور مهم للقطاع اخلاص في تعزيز 
التعاون االقتصادي بني الكويت وتركيا

اســتقبل رئيــس غرفــة 
جتارة وصناعة الكويت محمد 
جاسم الصقر، أمس، سفيرة 
جمهورية تركيا لدى الكويت 
عائشــة كويتــاك، وبرفقتها 
املستشار التجاري بالسفارة 
أتيال باشبوغ، وذلك بحضور 
مدير عام الغرفة رباح الرباح.

وأشار الصقر خالل اللقاء 
إلى متانة العالقات التاريخية 
الكويتيــة- التركيــة علــى 
السياســية  جميع األصعدة 
املشــتركة،  واالقتصاديــة 
متطرقا إلى سبل تنمية أوجه 

التعاون بني البلدين.
وأكد اســتعداد الغرفة لتقدمي كل خدماتها 
للسفارة والتعاون معها لتعزيز التبادل التجاري 
القائــم بني الطرفــني، وللتعرف عن كثب على 
الفرص االستثمارية املتاحة في شتى املجاالت 
وأهمها الرعاية الصحيــة والعقار واملقاوالت 
والزراعة، وإطالع قطاع األعمال الكويتي على 
النظم والقوانني التجارية واالستثمارية املعمول 

بها في تركيا. 
وأوضح الصقر أهمية دور القطاع اخلاص 
فــي مجــاالت التنميــة االقتصاديــة وتعزيز 
التعاون املشترك من خالل استقطاب املشاريع 
االستثمارية وعمل شراكات ناجحة بني اجلانبني 

الكويتي والتركي.
من جانبها، تقدمت السفيرة عائشة كويتاك 
بالشكر للغرفة على حسن االستقبال وسعيها 
نحو تطوير العالقــات التجارية بني البلدين، 
معربــة عــن ســعادتها مبســتوى العالقــات 
االقتصاديــة العميقة التي تربــط البلدين في 

مختلف املجاالت.
وأملت كويتاك بأن تقوم الشركات الكويتية 
بعقد شراكات استراتيجية مع نظرائهم األتراك 
لفتح آفاق اقتصادية جديدة خصوصا في املناطق 
الصناعية احلرة في تركيا وعددها ٢٣، مؤكدة 
أن قطــاع العقار يحظى بإقبــال كويتي كبير، 
حيث بلغ عدد مالك العقار الكويتيني في تركيا 

١٠ آالف تقريبا.

«الغرفة» استقبلت السفيرة عائشة كويتاك والسفير اإلسباني ميغيل آغيالر

محمد الصقر مستقبال السفيرة التركية عائشة كويتاك

جلنة «التعاون االقتصادي اخلليجي» ناقشت برنامج 
الوحدة االقتصادية لدول التعاون بحلول ٢٠٢٥ 

اختتمت أمس أعمال االجتماع الـ 
١١٢ للجنة التعاون املالي واالقتصادي 
على مستوى وزراء املال واالقتصاد 
بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبر تقنية االتصال املرئي، 
حيث تــرأس الوفــد الكويتي وزير 
املالية براك الشيتان ومبشاركة وكيل 
وزارة املالية صالح الصرعاوي وعدد 

من كبار املسؤولني في الوزارة.
ومت خــالل االجتمــاع اعتمــاد 
توصيــات االجتماع الـــ ٥٩ للجنة 
وكالء وزارات املالية بدول املجلس، 
واعتمــاد محضــر االجتمــاع الـ ٧٥ 
للجنــة محافظــي مؤسســات النقد 
والبنــوك املركزية بــدول املجلس، 
واعتماد محضر االجتماع الـ ٧ للجنة 
رؤساء ومديري اإلدارات الضريبية 
بــدول املجلس، اضافة الــى اعتماد 
محضر االجتماع الـ ٢٩ للجنة السوق 
اخلليجية املشتركة ونتائج االجتماع 
الـ ٢٤ لهيئة االحتاد اجلمركي بدول 

مجلس التعاون.

املالي واالقتصــادي، ورؤية األمانة 
العامة بشأن تعزيز العمل املشترك 
(مرحلــة مــا بعد جائحــة كورونا) 
وبرنامج حتقيق الوحدة االقتصادية 

بــني دول مجلس التعــاون اخلليج 
العربي بحلول ٢٠٢٥.

واطلعــت اللجنــة علــى نتائج 
اللقاء التشاوري بني وزارة التجارة 
والصناعة ورؤســاء احتادات غرف 
التجارة بدول اخلليج، بشأن مخرجات 
دراسة ضريبة القيمة املضافة، حيث 
أوصــت بإحالة الدراســة الى جلنة 
رؤســاء ومديري الضريبة في دول 
مجلس التعاون، كما اعتمدت اللجنة 
آليــة متابعة التطبيق والشــكاوى 
للقواعــد املوحدة إلعطــاء األولوية 
في املشتريات احلكومية للمنتجات 

الوطنية لدول اخلليج.
وتوصل الــوزراء في اجتماعهم 
الــى اتفــاق حول مجمــل املواضيع 
والقضايــا املعروضة علــى جدول 
األعمال متاشيا مع توجيهات قادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي بشأن زيادة 
التنسيق والتعاون وتوثيق الروابط 
بني الــدول األعضاء في كل امليادين 

السيما في اجلوانب االقتصادية.

مبشاركة وزير املالية براك الشيتان

براك الشيتان

كما مت خالل االجتماع استعراض 
مذكرات األمانة العامة بشأن آلية طلب 
اعتمــاد أي مبالغ مالية مرفوعة من 
قبل اللجان الوزارية للجنة التعاون 

التكنولوجيا على وشك تدمير ماليني الوظائف
املنتدى  توقع تقرير صادر عن 
االقتصادي العاملي (WEF)، أن تشهد 
الســنوات اخلمس املقبلة إلغاء ٨٥ 
مليون وظيفة بســبب التكنولوجيا 
اجلديــدة. لكن ميكــن موازنة هذا 
االجتــاه من خالل إيجاد ٩٧ مليون 
وظيفة جديدة، مع مراعاة الشركات 
واحلكومات التي تبذل جهودا إضافية 
لتحسني مهارات القوى العاملة وإعادة 

تدريبها.
وجاء عــام ٢٠٢٠ مع العديد من 
األحداث غير املتوقعة، مما ســرع 
التغييرات التي ميكن أن تهدد استقرار 
سوق العمل في وقت أقرب مما هو 
متوقع، حيــث أدت جائحة كورونا 
إلى تســريع عملية التحول الرقمي 
ملعظم الشــركات، مما أدخل العمل 
عن بعد في االجتاه السائد، بحسب 

«العربية.نت».
ووجد املنتدى االقتصادي العاملي 
أن ٨٠٪ من صانعي القرار يخططون 
لتسريع أمتتة العمليات، في حني أن 
نصفهم مستعد لزيادة أمتتة الوظائف 

في الشركة.
وتوصل املنتدى إلى هذه النتائج 
من خالل دراسة استقصائية ألكثر 
من ٣٠٠ شركة من الشركات الكبرى 
في العالم، التي توظف معا ٨ ماليني 

شخص حول العالم.
وتظهر الصناعات، مثل: التمويل 
والرعايــة الصحية والنقل، اهتماما 
بالذكاء االصطناعي، بينما  متجددا 
العــام على زيادة  القطاع  يحرص 
استخدام البيانات الضخمة وإنترنت 

ويعني هذا أن العديد من الوظائف 
ســتصبح زائدة عــن احلاجة في 

السنوات القليلة املقبلة.
املنتــدى االقتصادي  وتوقــع 
العاملي أيضا أن يتم استبدال العديد 
البيانات  إدخال  الوظائف، مثل:  من 

واحملاسبة والتدقيق، باألمتتة.
وقد يعوض منو ما يسمى بوظائف 
الغد - التي تتطلب مهارات جديدة - 

نقص الطلب على العمال في الوظائف 
التي ميكن شغلها بواسطة اآلالت. 
وقال التقريــر إنه بالنظر إلى احلد 
الفاصل بني مهام العمل التي يؤديها 
البشــر وتلك التــي تؤديها اآلالت 
واخلوارزميات، فــإن لدينا فرصة 
لضمان أن تؤدي هذه التحوالت إلى 
عصر جديد مــن العمل والوظائف 

وحتسني نوعية احلياة للجميع.

األشياء والروبوتات.
ويعتمد مدراء التكنولوجيا على 
أنظمة الذكاء االصطناعي واآلالت من 
أجل تنفيذ املهام التي كان من املمكن 

القيام بها يدويا في السابق.
وتوقع املنتدى أن تؤدي اآلالت ما 
يصل إلى ٦٥٪ من معاجلة املعلومات 
والبيانات واسترجاعها في عام ٢٠٢٥، 

تاركة ٣٥٪ فقط من العمل للبشر.

ما مصدر إيرادات «أمازون» األميركية؟

تطورت شركة «أمازون» األميركية على مدار السنوات، 
فلم تعد متجرا إلكترونيا فحسب، فعلى الرغم من أن التجارة 
اإللكترونية تشكل جزءا كبيرا من إجمالي مبيعات الشركة، 
إال أن «أمازون» تعتمد على منوذج إيرادات متنوع يحقق لها 

مليارات الدوالرات، من خالل قطاعات مختلفة. 
وتعد «أمازون» حاليا أكثر متاجر التجزئة قيمة في العالم، 
بقيمة سوقية تبلغ ١٫٧ تريليون دوالر، ومن املتوقع أن تساهم 
الشــركة بـ ٤٫٦٪ من إجمالي مبيعات التجزئة في الواليات 
املتحــدة األميركية بنهاية هذا العام. ومن أهم عوامل جناح 
شركة «أمازون» هو تنوع مصادر إيراداتها، ومتثل مبيعاتها 
عبر اإلنترنت نسبة كبيرة من إجمالي إيرادات الشركة، فخالل 
الفتــرة من يونيو ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠، حققت مبيعات منتجات 
موقع «أمازون» ١٦٣ مليار دوالر، أي أكثر من إيرادات باقي 
إيرادات وحدات األعمال األخرى للشــركة مجتمعة. ويعد 
«برامي داي» من أهم األيام ملبيعات «أمازون»، والذي أصبح 
حدثا مهما مثل «اجلمعة الســوداء»، ومن املتوقع أن يحقق 
هذا اليوم إيرادات عاملية للشركة تبلغ نحو ١٠ مليارات دوالر 
هذا العام. في حني تشكل التجارة اإللكترونية جزءا كبيرا من 
إجمالي إيرادات «أمازون»، إال أن هناك العديد من القطاعات 
التي حتقق إيرادات ضخمة مبليارات الدوالرات للشركة، مبا 
في ذلــك وحدة خدمات بائعي الطرف الثالث التي تعد ثاني 
أكبر وحدة للشركة من حيث صافي املبيعات، بحجم إيرادات 
بلغ ٦٣ مليار دوالر على مدار العام، حســب «أرقام». وال 
تعد «أمازون» الشركة الوحيدة التي تتبنى منوذج إيرادات 
متنوعا، فهناك الكثير من شركات التكنولوجيا الكبيرة التي 
حتقق إيراداتها من خالل مجموعة من التطبيقات واخلدمات 

واملنتجات، من بينها شركة «آبل». 
فبينما يأتي جزء كبير مــن إيرادات «آبل» من مبيعات 
«آيفــون»، إال أن ١٧٪ من إيراداتها تأتــي من مجموعة من 
اخلدمات، مثل «آبل باي» و«آبل ميوزيك». يذكر أن منوذج 
اإليــرادات املتنوع أثبت أهميته على نحو خاص خالل عام 
٢٠٢٠، فالعديد من شركات اجلواالت على سبيل املثال اضطرت 
إلى تأجيل إنتاج أو إطالق اجلواالت املرتقبة بسبب جائحة 

كورونا، لكنها كانت تعتمد على مصادر أخرى لإليرادات.

.. والسفير اإلسباني ميغيل آغيالر

من جهة أخرى، اســتقبل محمد الصقر 
سفير مملكة إســبانيا لدى الكويت ميغيل 
آغيــالر وامللحــق االقتصــادي والتجــاري 

فرانثيسكو مدينا، بحضور رباح الرباح.
وفــي بداية اللقاء، قدم الصقر للســفير 
اإلســباني التهنئة مبناســبة تقدمي أوراق 
اعتماده كسفير ململكة إسبانيا لدى الكويت.

وتطــرق الصقر إلــى تاريــخ العالقات 
االقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بني 
البلدين، مؤكدا أن البلدين يتمتعان بإمكانات 
جيدة لتنمية التعاون التجاري واالستثماري 
وبذل املزيد من اجلهود لتحقيق ذلك من خالل 
تبــادل زيارات الوفــود التجارية، وتزويد 
الغرفة باملشاريع االستثمارية املتاحة لنشرها 

على املهتمني من قطاع األعمال الكويتي.
وأكد الصقر أن الغرفة على أمت االستعداد 
لتقــدمي كل خدماتهــا للتوصــل إلى نتائج 
إيجابية بني البلدين، مشيرا إلى أن القطاع 
اخلــاص الكويتــي لــه خبــرات وجتــارب 
اســتثمارية ناجحة ومنوذجية في العديد 

من دول العالم.
من جانبه، أعرب السفير ميغيل آغيالر 
عن سعادته لزيارة الغرفة، مثمنا جهودها 
الكبيــرة في ســبيل توطيــد العالقات بني 
البلدين، مؤكدا حرصه على تعميق العالقات 

االقتصادية والتجارية.
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«التجاري» يعلن الفائزين في سحبي «النجمة» 
األسبوعي وحملة «أكثر من الراتب»

«اخلليج» يطلق حساب Red اجلديد
مبميزات أكثر للشباب

«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملة «أكثر من راتب»، وقد 
مت إجراء السحب يوم أمس 
في مبنى البنك الرئيســي، 
بحضور ممثل وزارة التجارة 
البصمان،  والصناعة أحمد 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي. 
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيث أعلن عن فوز وســن 
علي بشاشي بجائزة نقدية 
بقيمة ٥ آالف دينار في سحب 
النجمة األسبوعي، اما جائزة 
سحب حملة «أكثر من راتب» 
والتي تعــادل راتب وتصل 
لغايــة ١٠٠٠ دينــار فكانت 
من نصيــب صيته عبداهللا 

العجمي.
وأوضح البنك أن حملة 
«أكثر مــن راتــب» موجهة 
للعمــالء الكويتيــني الذين 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
البالغة ٥٠٠ دينار أو أكثر على 
البنك وبصفة خاصة العاملني 
القطاعــني احلكومــي  فــي 
والنفطي والشركات املدرجة 
لدى البنك، واالستفادة من 
مزايا هذه احلملة واحلصول 
على هدية نقدية فورية تبلغ 
قيمتها مــن ٢٥٠ دينارا إلى 

أطلق بنك اخلليج حساب 
مبميــزات  للشــباب   Red
جديدة، وخصائص تناسب 
احتياجاتهــم وأسلـــــــوب 
حياتهــم، حيــث يقــدم لهم 
احلساب بطاقة مسبقة الدفع 
مجانية عند فتح احلساب أو 
عند طلبها، وسحب سنوي 
يتــم خالله اختيــار الرابح 
بجائــزة تعــادل ١٢ ضعف 
العــالوة الطالبيــة، إضافة 
إلــى اســترداد ١٠٪ نقدا من 
مصروفاتهم الشهرية، وهو 
ما ينفرد بنك اخلليج بتقدميه 

للطالب في الكويت. 
وحول ذلك، قــال املدير 
العام للمجموعة املصرفية 
لألفــراد فــي بنــك اخلليج، 
محمد القطــان: نحرص في 
بنــك اخلليج علــى تصميم 
خدمــات ومنتجــات تلبــي 
العمــالء وتقدم  احتياجات 
لهــم اخلدمــات املصرفيــة 
إليهــا،  يحتاجــون  التــي 
حســاب Red من احلسابات 
املهمة بالنســبة لنا في بنك 
اخلليــج ألنــه يخــدم فئــة 
الشباب في املراحل الثانوية 
واجلامعية، وقد مت طـــــرح 
اخلدمــات اجلديدة فيه بعد 
أخــذ ذلــك بعــني االعتبار. 

أعلن بنك برقان عن أسماء 
الفائزيــن فــي الســحوبات 
اليومية على حساب يومي، 
وقــد فــاز كل واحــد منهــم 
بجائــزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 
احلظ في هذه الســحوبات 
من نصيب: سلوى عبداهللا 
علي العليان، بســمه طالب 
توفيق النقيــب، تركي فهد 
خلــف الهندال، بدر حســني 
علــي القطان، مرتضى علي 

حسني راغب.
وباإلضافة الى الســحب 
اليومــي، يوفر بنــك برقان 
سحبا ربع سنوي حلساب 

فــي إطــار حــرص بنك 
الكويت الوطني على تطوير 
كوادره البشــرية من خالل 
دورات تدريبية متخصصة 
فــي املجــاالت التــي تخدم 
عمالء البنك وتوجهاته، نظم 
البنك ورشــة عمل تفاعلية 
عن بعد (أونالين) ملوظفيه 
من مسؤولي عالقات العمالء 
بهــدف تطوير مهاراتهم في 
التعرف على حاجات العمالء 
وتلبيتها، وتعريفهم بأفضل 
املمارسات املتبعة في إدارة 
العمــالء وتطوير  عالقــات 
االستراتيجيات املبتكرة في 
هذا املجال، وتستمر الدورة 
ملدة ١٠ أيام بحضور ١٨ متدربا 

ومتدربة.
الفعاليــات،  وتضمنــت 
تدريــب املشــاركني علــى 
حتقيــق  اســتراتيجيات 
أعلى قدر من رضا العمالء، 
العروض  وكيفيــة تهيئــة 
اجلذابــة وتقــدمي خدمــات 
عالية اجلودة ترتكز إلى فهم 
متطلبات وطموحات العمالء، 
وكذلك تدريبهم على أساليب 
وفنــون التواصل ومهارات 
البيع والسلوكيات الواجب 
توافرهــا لتأديــة كل مهــام 

إلــى تنوعها طوال الســنة، 
والتــي تتضمن ســحوبات 
أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ دينار، 
وشهرية بقيمة ٢٠٠٠٠ دينار، 
باإلضافة الى جائزة نصف 
سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار، 
وســحب آخــر العــام على 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة 
بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار. 
وعــن آلية فتح حســاب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 
الســحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 
يكون في احلســاب مبلغ ال 
يقل عــن ٥٠٠ دينار للتأهل 
ودخول جميع الســحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلســاب، فكلما زاد رصيد 

حســاب Red هــو حســاب 
توفيــري معــد خصيصــا 
الكويتيــني فــي  للطــالب 
الثانويــة العامة، والكليات 
واجلامعــات الذين تتراوح 
أعمـــارهم بني ١٥ و٢٥ سنة. 
ويقدم خصومات موسمية 
على محالت جتارية مختارة 
كل شهر، وأخرى طوال العام 
على محالت جتارية ومطاعم. 
كما يوفر احلساب أيضا بطاقة 
Red للســحب اآللي املميزة 
حتمــل العالمــة التجاريــة 
ماستركارد. وتسجيل مجاني 
فــوري للخدمــة املصرفية 
اإللكترونيــة: تفعيل خدمة 

جــودة خدماتنــا وتلبيــة 
احتياجات عمالئنا».

من جانبه، قال مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية محمد العثمان: 
أثبتت كــوادر بنك الكويت 
الوطنــي باختالف مواقعها 
متتعهم مبســتويات عالية 
من الكفــاءة واملهنية والتي 
الظــروف  ســاهمت رغــم 
االســتثنائية فــي تقــدمي 
كل أشــكال الدعــم لعمالئنا 
ومســاعدتهم علــى جتاوز 

تداعيات األزمة.
وأكد العثمان أن موظفي 
الوطنــي ميثلــون الركيزة 
األساســية لتقــدمي أفضــل 
اخلدمات املصرفية لعمالئه 
فــي ظــل حرصهــم علــى 
استثمار خبراتهم ومهاراتهم 
في تطويــر منتجات البنك 
لتواكب أحدث املســتويات 
العاملية، مبا يضمن احلفاظ 
على مستوى متميز من رضا 

العمالء.
وجدير بالذكر أن تطوير 
املوظفني من أهم األولويات 
الراســخة لدى بنك الكويت 
الوطني، والتي تأتي ضمن 
ركائز االستدامة الست التي 

العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
ويســتطيع  آلــي  ســحب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمــان احلســاب وكذلــك 
احلصول على كل اخلدمات 
املصرفية من البنك التجاري.

وكشف البنك أن حساب 
النجمــة متــاح للجميــع، 
وبإمــكان أي شــخص فتح 
حســاب النجمة مــن خالل 
تطبيق CBK Mobile بخطوات 
بسيطة ومن أي مكان وفي 
أي وقت. ويذكر البنك عمالءه 
بأن ١ نوفمبر ٢٠٢٠ هو آخر 
موعد لفتح احلساب أو زيادة 
الرصيــد للتأهــل ودخــول 

سحب اجلائزة الكبرى.

األونالين، تطبيق املوبايل 
والرسائل النصية القصيرة 
SMS. وميكــــــن للشــباب 
تســلم أموالهــم فــورا فــي 
حساباتهــــم من أي حساب 
في بنك محلـــي عبر تطبيق 
 Itunes and ،الدفــع الذاتــي
Google play. وميكــن أيضا 
الهاتــف  تســديد فواتيــر 
باســتخدام تطبيــق بنــك 
اخلليج علــى املوبايل. كما 
ميكن لعمالء Red استخدام 
 ATM أجهزة الصــرف اآللي
وأجهــزة الصــرف اآللــي 
التفاعلــي ITM في أكثر من 

فرع من فروع البنك.

«يومــي» للفــوز بجائــزة 
نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، 
وللتأهــل للســحوبات ربع 
السنوية يتعني على العمالء 
أن ال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ 
دينار ملدة شهرين كاملني قبل 
تاريخ السحب، كما أن كل ١٠ 
دنانير متثل فرصة واحدة 

لدخول السحب.
وإذا كان رصيد احلساب 
فــوق،  ومــا  دينــار   ٥٠٠
ســيكون صاحب احلساب 
مؤهال للدخــول في كل من 
اليومية وربع  الســحوبات 

السنوية.

يتبناها البنك، حيث يسعى 
البنــك إلى تركيــز اجلهود 
لتحقيــق أهدافــه فــي ذلك 
الشأن عبر مجاالت مختلفة، 
مبــا في ذلــك إدارة املواهب 
الكوادر  والتنوع وتعزيــز 
الوطنية وإشــراك املوظفني 
وتزويدهم ببرامج التدريب 
الالزمــة لتطويــر مهاراتهم 
وأداء مهــام عملهــم بكفاءة 

واحترافية.
كما يحرص بنك الكويت 
الوطنــي على دعم موظفيه 
بشــكل مســتمر ومتكينهم 
وتأهيلهم عبر طرح البرامج 
املتخصصــة،  التدريبيــة 
واملصممــة وفــق معاييــر 
منهجية وعلمية تتنوع بني 
التدريــب والتطوير إلعداد 
الكوادر املهنية املتخصصة. 
ويوفر البنك في الوقت ذاته 
ألجل ذلــك نخبة من أفضل 
خبراء العمل املصرفي الذين 
يقدمــون خبراتهــم لهؤالء 
الكــوادر، وذلــك انطالقــا 
من مســؤولية البنك جتاه 
موظفيه وحفاظا على ريادته 
للقطاع املصرفي في تقدمي 
أفضل اخلدمــات املصرفية 

لعمالئه.

٥٠٠ دينــار أو قــرض مــن 
دون فائدة بقيمة ٥ أضعاف 
الراتب وبحد أقصى ١٠٠٠٠ 
دينار، وسيكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
ممــن  واجلــدد  احلاليــني 
يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتبا واحدا من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. كما ميكن 
للعمالء الكويتيني املتقاعدين 
باإلضافة الى املقيمني الذين 
يقومون بتحويل مديونيتهم 
البالغة ١٠٠٠٠ دينار وما فوق 
الى البنك احلصول على هدية 
نقديــة قدرهــا ١٪ من قيمة 

املديونية احملولة. 
ويذكر أن جوائز «حساب 
النجمة» مميزة بحجم مبالغ 
اجلوائــز املقدمة، باإلضافة 

فاحلساب حاليا يقدم بطاقة 
مسبقة الدفع مجانية، وهو 
احلساب الوحيد في الكويت 
الذي يوفر خدمة االسترداد 
النقدي على بطاقات السحب 
اآللي للشــباب، إضافة إلى 
فرصة الفوز مببلغ ١٢ ضعف 
العــالوة الطالبيــة. ندعــو 
الشباب للتعرف أكثر على 
احلساب ومميزاته، ونتمنى 

لهم كل التوفيق.
وسيجري السحب على 
اجلائزة السنوية من حساب 
Red وهي ١٢ ضعف العالوة 

الطالبية في أبريل ٢٠٢١.
مــن اجلديــر بالذكر أن 

وظيفتهم بكفاءة واحترافية.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عام املوارد البشرية ملجموعة 
بنك الكويــت الوطني عماد 
أحمد العبالنــي: يولي بنك 
الكويت الوطني اهتماما بالغا 
بتطوير موظفيه وتزويدهم 
الالزمــة والتي  باخلبــرات 
مــن شــأنها أن تســاهم في 
تشكيل مســتقبلهم املهني، 
وذلك من خالل تشــجيعهم 
على املشــاركة في الدورات 
العمــل  التدريبيــة وورش 
بهدف وصولهم ملســتويات 
عالية مــن الكفاءة واملهنية 
املطلوبة ملواكبة التوجهات 

االستراتيجية للبنك.
وأضــاف العبالنــي «ما 
نشهده من ظروف استثنائية 
لم يثنينا عن مواصلة تطوير 
موظفينــا وذلــك بفضــل 
استجابتنا املبكرة للتعامل 
مــع اجلائحة والتــي كانت 
من بني ركائزها الرئيســية 
ضــرورة مواصلــة تطوير 
موظفينا من خالل التدريب 
املســتمر وتوفيــر فــرص 
املهنــي املصممة  التطويــر 
لتعزيز كفاءتهم، مبا يساهم 
في ضمان اســتمرار تطور 

م ورشة عمل ملوظفيه «الوطني» ُينظِّ
من مسؤولي عالقات العمالء

العبالني: نحرص على تطوير موظفينا بهدف متكينهم من مواكبة توجهات البنك

احلساب الوحيد الذي يوفر خدمة االسترداد النقدي على بطاقات السحب اآللي للشباب

العثمان: كفاءة ومهنية املوظفني ساهمت في تقدمي الدعم الالزم لعمالئنا

جانب من ورشة العمل التفاعلية

محمد القطان

kiosks جهاز اخلدمة الذاتية

«وربة» يجري سحب «السنبلة» األسبوعي الـ ٣٨
أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبوعية، حيث يستمر 
البنك في إجراء السحوبات 
الختيار ١٠ رابحني أسبوعيا 
بحضــور ممثل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
الســنبلة األسبوعي الثامن 
والثالثني، فقد توج ١٠ رابحني 
من عمالء بنك وربة حصل 
كل منهم علــى ١٠٠٠ دينار، 
وهــم: علــي إبراهيــم علي 
العطار، نايف عبداهللا فالح 
الدوســري، ناصر عبداهللا 
باني العدواني، سارة خالد 
أحمد الغاشم، فوزية شعالن 
مرزوق الشعالن، حصة راشد 
حمد العازمــي، محمد علي 
ســليمان احلويــس، أحمد 
الرئيس،  عبــاس عبــداهللا 
أمينة فريد رزفي، ياسر عبد 

اللطيف محمد حسن.
وميثل حســاب السنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني 
في توفير األموال وحتقيق 
عوائد مالية مناســبة على 
أرصدتهم في الوقت نفســه 
باإلضافــة إلى فرص للفوز 
بجوائز نقدية طوال العام.

ومتاشــيا مع رغبتـــــه 
بتطويــر وحتديث خدماته 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق 
مع حتقيق املصلحة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي 

أعلن بنك بوبيان عن 
التعاون مع الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية لتوفير 
الذاتية  أجهــزة اخلدمــة 
kiosks التــي متكن عمالء 
التســجيل  البنــك مــن 
فــي «تطبيــق هويتــي» 
البطاقة  للحصول علــى 
املدنية الرقمية والتوقيع 
اإللكتروني والذي سيسهل 
إجناز العديد من التعامالت 
مــع اجلهــات احلكومية 

واخلاصة عن بعد.
وقال البنــك في بيان 
صحافــي ان توفير هذه 
اخلدمة املميزة يعتبر نقلة 
نوعية في مجال اخلدمات 
التــي تقــدم للمواطنــني 
واملقيمــني، وهــي مثــال 
على التعاون بني القطاعني 
املصرفــي واحلكومي في 
ســبيل حصــول اجلميع 
علــى خدمــات رقمية في 

ظل التطورات احلالية.
وتتوافر هذه األجهزة 
فــي خمســة فــروع هي 
الصديــــــق والقصـــــر 
واألندلــــس واألحمــدي 

و٥ فائزيــن مببلــغ ١٠٠٠٠ 
دينار.

أما السحب الكبير الثاني 
فســيقام في نهاية الســنة، 
حيــث تتضاعــف اجلائزة 
الكبــرى لتصــل ٢٠٠ ألــف 
دينار للفائز األول، ٥٠٠٠٠ 
دينار للفائز الثاني، وهنالك 
٥ فائزين مببلغ ١٠٠٠٠ دينار.

وحول الشروط اجلديدة، 
يتطلب اآلن وجود ١٠٠ دينار 
لدخول ســحوبات السنبلة 
األســبوعية والســحوبات 
الكبــرى، علما بــأن العميل 
مازال يحصــل على فرصة 
واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في 
احلساب، والفرص حتتسب 
على حسب أدنى رصيد في 
احلساب خالل الشهر، لذلك 
يجب أن يكون قد مضى على 
املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامالن للسحوبات 
الفرص.  الكبرى الحتساب 

هذا، وال توجد قيود أو حدود 
للســحب واإليداع، كلما زاد 
املبلــغ املــودع زادت فرص 

العميل للربح.
واجلديــــــر بالذكــر أن 
بنــك وربــة أطلــق أحــدث 
 Customer حلوله املصرفية
بنــود  وفــق   Onboarding
اســتراتيجيته اخلمســية 
التــي متكن غير  الطموحة 
عمالء بنك وربة من التقدم 
بطلب فتح حساب السنبلة 
بطريقــة إلكترونية ســهلة 
عبر موقع البنك االلكتروني 
دون احلاجة لزيارة أي فروع 
البنــك. وفي غضون خمس 
دقائق فقط -من خالل النظام 
اآللي اجلديد الذي يستخدمه 
لتطبيق هذه اخلدمة وينفرد 
بــه فــي القطــاع املصرفي 
الكويتي- سيتمكن العمالء 
اجلدد من استكمال طلب فتح 
حساب السنبلة في أي وقت 

وأي مكان.

وصباح السالم.
وتأتــي هــذه اخلدمة 
اجلديـــــدة فــي إطــــــار 
التطورات التي شــهدتها 
الكويت والعالم بســبب 
انتشــار وبــاء كورونــا 
املســتجد واآلثــار التــي 
ترتبــت عليــه خاصة ما 
يتعلق بتفعيل املزيد من 

اخلدمات الرقمية.
ويوفر تطبيق هويتي 
املقدم مــن الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية بطاقة 
مدنية رقمية معتمدة في 
إثبات الهوية والتصديق 
والتوقيــع اإللكترونــي 
احلكوميــة  للجهــات 
والقطــاع اخلاص، حيث 
املواطنني  تتوافر جلميع 

واملقيمني.
وميكــن التحقــق من 
الهويــة من خــالل الرمز 
 Encrypted) املربع املشفر
QR Code)، وعالوة على 
ذلك سيتم إطالق خدمات 
مختلفــة الحقــا مبــا في 
التصديق والتوقيع  ذلك 

اإللكتروني.

قاعــدة عمالئــه والتجاوب 
الكبير الذي لقاه احلســاب، 
يعيد بنك وربة إطالق حساب 
«الســنبلة» بحلــة جديــدة 
ومتطورة في ٢٠٢٠ تطوي 
فــي ثناياها جوائــز نقدية 
أكبــر، حيــث قــام بتعديل 
وتيرة السحوبات والقيمة 
النقدية  اإلجمالية للجوائز 
التي يحصل عليها العمالء.
ومــن التطــورات التــي 
أضافها بنك وربة على حملة 
السنبلة ٢٠٢٠ هي مضاعفة 
عدد الفائزين في السحوبات 
األسبوعية، حيث أصبح اآلن 
عدد الفائزين ١٠ مببلغ ١٠٠٠ 
دينار لكل فائز أســبوعيا. 
وحول السحوبات الكبرى، 
فقد مت السحب الكبير األول 
في شــهر أغسطس اجلاري 
حيــث مت الســحب علــى ٧ 
فائزين، ففــاز األول مببلغ 
١٠٠ ألــف دينــار، بينما فاز 
الثاني مببلغ ٥٠٠٠٠ دينار، 

«بوبيان» يوفر أجهزة اخلدمة الذاتية
في عدد من فروعه

بالتعاون مع «املعلومات املدنية»
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ترامب «املتفائل» يتجاهل انتقادات الدميوقراطيني ويعد باالنتعاش
عواصم ـ وكاالت: يصّر 
الرئيس دونالد ترامب على 
أن البــالد تخطــت املرحلة 
مواجهــة  مــن  الصعبــة 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
لكــن االحصــاءات القامتــة 
التي يسجلها الوباء تصعب 
جهوده في اللحاق بخصمه 
الدميوقراطي جو بايدن قبل 
ايام من االنتخابات الرئاسية. 
الــى  األرقــام  وتشــير 
أعــدادا  أميــركا  تســجيل 
قياسية يومية من اإلصابات 
بـــ «كوفيــد ـ ١٩» بلغت ٨٩ 
ألف إصابة مســاء السبت، 
وهي حصيلــة اعلى بكثير 
من ٨٣ الف اصابة سجلتها 
في اليوم الســابق، بحسب 
جامعة جونز هوبكنز، وبلغ 
إجمالي الوفيات ٢٢٥ ألفا من 
أصل ٨ ماليني ونحو ٦٠٠ ألف 
إصابة، وهي أعلى حصيلة 

في العالم.
وتعــزز هــذه االرقــام 
الدميوقراطيــني  اتهامــات 
ومنهــم الرئيــس األميركي 
السابق باراك أوباما لترامب 
بأنه «أخفق متاما» في إدارة 
أزمة الوباء. وقال أوباما في 
كلمة له خالل جتمع حاشد 
فــي ميامي بفلوريــدا دعما 
للمرشــح الدميوقراطي إنه 
«بعــد ثمانيــة أشــهر على 
بدايتهــا، التــزال احلــاالت 
أرقامــا  اجلديــدة تســجل 
قياســية»، وأضــاف «كان 
سيكون صعبا على أي رئيس 
أن يدير هذه اجلائحة. لكن 
فكــرة أن البيت األبيض لم 
يفعل شيئا سوى أنه أخفق 

بالكامل، هي هراء».
وأمام مؤيدين من سكان 
فلوريــدا أتــوا بســياراتهم 
حلضور هذا التجمع، وجه 
أول رئيس أسود للواليات 
املتحدة اللوم إلى امللياردير 
اجلمهــوري بســبب عــدم 
امتالكــه حتــى اآلن خطــة 
حملاربــة ڤيــروس كورونا، 

على حد قول أوباما.
أوبامــا «دونالد  وتابــع 
لــن يقــوم فجــأة  ترامــب 
بحمايتنا جميعا. هو ال ميكنه 
حتــى أن يتخــذ اخلطوات 
األساســية حلماية نفسه»، 
مشيرا بذلك إلى دخول ترامب 
املستشــفى إثر إصابته في 
وقت سابق بـ «كوفيدـ  ١٩».

وانتقد أوباما أيضا فشل 
الرئيس في إدانة الداعني إلى 
تفوق العرق األبيض، وقال 
«ميكننــا أن جنعــل األمور 
أفضــل.. هذا ما يدور حوله 
التصويت، ليس جعل األمور 

مثالية، لكن حتسينها».
ولكــن ترامــب جتاهــل 
انتقادات أوبامــا قائال على 

حتبطكم. هذه االستطالعات 
أفضل بكثير مما كانت عليه 

قبل أربع سنوات».
أمــام بضعــة  وســخر 
فــي  أنصــاره  مــن  آالف 
مؤمتر انتخابــي مكتظ في 
الهواء الطلق بوالية نورث 
كاروالينــا، إحدى الواليات 
احلاسمة، من احلرص الزائد 
الذي تلتزم به حملة بايدن 
االنتخابية. وشارك الرئيس 
املتأخر في االستطالعات، في 

هــي اختيــار بــني انتعاش 
وكســاد  الفائــق  ترامــب 
بايــدن»، مســلطا الضــوء 
علــى وعــوده باالنتعــاش 
االقتصادي السريع. وتابع 
«تعلمون، سأراكم وأسمعكم 
انتخبــت  إذا  واحترمكــم.. 
رئيسا، لن تكون هناك واليات 
حمراء أو واليات زرقاء، فقط 

الواليات املتحدة».
وعلــى النقيض من هذا 
املشــهد، حذر بايدن من أن 

ثالثة لقــاءات انتخابية في 
يوم واحد، مستهدفا واليات 

أساسية. 
ووعــد أنصــاره حتــت 
أشعة الشمس احلارقة بأنه 
سيحقق تعافيا سريعا من 
الضرر االقتصادي الناجم عن 
إجراءات العــزل العام التي 
الڤيروس  اتخذت ملكافحــة 
والتي دمرت شركات صغيرة 

وجعلت املاليني بال عمل.
وتابع «هذه االنتخابات 

شــهور الشتاء الوشيكة قد 
تكون أكثر قســوة بســبب 
اإلصابــات  عــدد  ارتفــاع 
بالڤيــروس. واعتبر خالل 
جتمــع حاشــد، وهــو أحد 
حدثــني أقيمــا في مســقط 
رأســه بواليــة بنســلفانيا 
املتأرجحة، أن «هذه رئاسة 
دونالد ترامب». وأضاف «قال 
دونالد ترامب مازال يقول، 
نحن نقترب من نهاية الوباء. 
ســيزول. نحن نتعلم كيف 
نتعايش معه»، وتابع «نحن 
ال نتعلم كيف نتعايش معه. 
أنت تطلب منا أن نتعلم كيف 

منوت به وهذا خطأ».
وقال «ينتظرنا شتاء قامت 

ما لم نغير أساليبنا».
بهــذه  بايــدن  وأدلــى 
التصريحــات خالل مؤمتر 
انتخابي في مدينة بريستول، 
حيــث احتشــد أنصاره في 
سيارات وشاحنات لتجنب 
العــدوى، وحرصــت حملة 
بايــدن االنتخابيــة على أن 
يكون في كل ســيارة أربعة 

ركاب كحد أقصى.
فــي  ترامــب  وســخر 
المبرتــون من هــذا املؤمتر 
الذي شــاهده على شاشــة 
«كان  وقــال  التلفزيــون، 
هناك عــدد قليل للغاية من 
السيارات. لم أر قط جمهورا 
كهــذا من قبل.. كان حشــدا 

صغيرا جدا جدا».
الى ذلك، هددت إيفانكا، 
ابنة الرئيس وصهره جاريد 
كوشــنر، وكالهما من كبار 
املساعدين بالبيت األبيض، 
مبقاضــاة مجموعــة مــن 
املناهضــني  اجلمهوريــني 
لترامــب لنشــرهم إعالنات 
علــى لوحــة إعالنيــة فــي 
ساحة تاميز سكوير مبدينة 
نيويــورك تربطهم بوفيات 

كورونا في البالد.
ووجــه احملامــي مــارك 
كاسويتز، الذي ميثل إيفانكا 
وكوشــنر، هذا التهديد في 
رسالة إلى مشروع لينكولن 
ووصــف اإلعالنــات بأنهــا 
«كاذبة وخبيثــة وتنطوي 
علــى تشــهير»، وأضــاف 
أنها تشكل «تشهيرا شائنا 

ومخزيا».
وقال كاسويتز في رسالته 
التي نشرها مشروع لينكولن 
على تويتر «إذا لم تتم إزالة 
هــذه اللوحــات اإلعالنيــة 
علــى الفور، فســنقاضيكم 
على ذلك مما ســيكلفكم بال 
شــك تعويضــات ضخمــة 

وتأديبية».
لكن مشروع لينكولن رد 
في بيان من خالل تدوينات 
منفصلة «مجانني! اللوحات 
اإلعالنية ستبقى في مكانها».

كوشنر وإيفانكا ترامب يهددان برفع دعوى قضائية بسبب إعالنات «جمهورية» ضدهما

تويتر ان الرئيس السابق لم 
يكن لديه سوى «٤٧ شخصا» 
في هذا احلــدث، وتابع «لم 
يكــن يتمتــع بالطاقة، لكن 

مازال أفضل من جو!».
كما جتاهل استطالعات 
الــرأي التي مازالــت تظهر 
أن منافســه الدميوقراطــي 
يقــود الســباق إلــى البيت 
األبيض. وعن وسائل اإلعالم 
التي  السياسية واإلعالمية 
تنقل األرقــام قال «تريد أن 

أميركية تدلي بصوتها من الفضاء
وكاالت: أدلت رائدة فضاء أميركية بصوتها في االنتخابات 
األميركية ٢٠٢٠ من محطة الفضاء الدولية، حســب وسائل 
إعالم أميركية.  وبدأت كيت روبينز في ١٤ من هذا الشــهر 
رحلة إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق ٦ أشهر. واقترعت 
روبينز عبــر اإلمييل من كابينة تصويــت إلكترونية آمنة 
خارج محطة الفضاء، متصلة مبركز جونسون للفضاء في 
مدينة هيوسنت، تكساس، حسب «نيويورك بوست». وبعد 
التصويت، قامت روبينز بإرسال صورة على «تويتر» عبرت 
فيها عن سعادتها بأداء استحقاقها املدني، وحثت مواطنيها 

على األرض أن يحذوا حذوها.
ونشرت وكالة الفضاء األميركية (ناسا) عبر حسابها على 

«تويتر» صورة لروبينز بجانب مقصورة االنتخابات.
وحسب «ناسا»، سبق لروبينز أن صوتت بذات الطريقة 
في عام ٢٠١٦. ويحق لرودا الفضاء بالتصويت أثناء رحالت 

الفضاء مبوجب قانون أصدرته والية تكساس عام ١٩٩٧.
صورة نشرتها «ناســا» لرائدة الفضاء األميركية كيت روبينز 

بجانب مقصورة االنتخاب

ليلة االنتخابات الرئاسية متثل حتديًا 
غير مسبوق للتلفزيونات األميركية

نيويورك - أ.ف.پ: تستعد القنوات التلفزيونية األميركية 
لليلة انتخابية غير مسبوقة وطويلة على األرجح في الثالث 
من نوفمبر، ستكون معقدة بسبب حجم التصويت عبر البريد 
وانعدام الثقة املتزايد بوسائل اإلعالم، مع خطر اإلعالن املبكر 
عن اسم الفائز. ويخيم شبح السابع من نوفمبر ٢٠٠٠ على 
القنوات التلفزيونية فــي الواليات املتحدة وكذلك التحول 
املفاجئ الذي كان ال بد من القيام به بعد إعالن بشكل سابق 
ألوانه فوز الدميوقراطي آل غور في والية فلوريدا احلاسمة. 
وشكل األمر نقطة سوداء بالنسبة لصدقية وسائل اإلعالم.
وكما يحصل في كل انتخابات، ســيكون الضغط على 
«مكاتــب القرار»، وهي فرق مؤلفة من إحصائيني ومحللني 

جتمعهم كل قناة للقيام بالتقديرات وتوقع النتائج.
ولطاملا ارتكزت هذه الفرق بشكل أساسي على استطالعات 
الرأي لدى خروج الناخبني من مراكز االقتراع لتوقع الفائز 
بشكل موثوق. لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة نورث 
ايسترن كوستاس بانايوبولوس الذي يعمل مع فرق قناة «ان 
بي ســي» يقول إن «هذه لم تعد احلال» في الوقت الراهن. 
إذ إن وبحسب غالبية التقديرات، فإن ما ال يقل عن نصف 
الناخبني صوتوا قبل يوم االنتخابات، مقابل ١٤٪ تقريبا عام 
٢٠٠٠. وأدت األزمة الصحية إلى تسريع استخدام التصويت 
عبر البريد أو التصويت املسبق شخصيا اللذين كانا يحظيان 

بشعبية حتى قبل تفشي ڤيروس كورونا املستجد.
ويقول جو لينسكي، مدير عام شركة «ايديسون للبحوث» 
التي تزود قنوات «ايه بي ســي» و«سي بي اس» و«ان بي 
سي» و«سي ان ان» باستطالعات رأي وتقديرات وعمليات 
حســاب، وهي املواد األولية بالنسبة لـ«مكاتب القرار» في 
كل مؤسســة إعالمية، «نحن مستعدون للتعداد على مدى 
أيام وحتى أسابيع. هذا ما فعلناه في االنتخابات التمهيدية».
ويذكر جو لينســكي الذي سيشغل ثالثة آالف شخص 
في الثالث من نوفمبر، أن قانونيا ليس بإمكان واليات عدة 
من بينها واليتا ويسكونسن وبنسلفانيا الرئيسيتني، البدء 
بفرز األصوات التي أدلي بها مسبقا، قبل يوم االنتخابات.

وسأل رؤساء سابقون جلمعية العلوم السياسية األميركية 
في مقالة نشرتها صحيفة «الغارديان»، «هل وسائل اإلعالم 
األميركية ستعلن الفائز الصحيح ليلة االنتخابات؟ ال تعتمدوا 
عليها». وكتب هؤالء «رغم انعدام الثقة املرتبط بعدد كبير من 
بطاقات التصويت، ستتنافس وسائل اإلعالم إلعطاء النتيجة 

واستقطاب انتباه املشاهدين ليلة االنتخابات».
وأكد مدير مكتب «سي ان ان» في واشنطن سام فيست 
أثناء طاولة مستديرة نظمتها جمعية «بني أميركا» (قلم أميركا) 
«لن نخوض سباقا»، مضيفا أنه «سيكون غير منتج بالنسبة 

إلينا جميعا. ندرك أنه علينا انتظار خروج األرقام».
وقال أرنون ميشكني، أبرز أعضاء «مكتب قرار» شبكة 
«فوكس نيوز»، أثناء الطاولة املســتديرة إنه على دراية أن 
خالل الليلة االنتخابية، قد تكون هناك تصريحات بشــأن 
نتائج أولية من جانب فريقي احلملتني االنتخابيتني، األمر 
الذي «سيعقد حياتنا». وأعربت فانيتا غوبتا رئيسة جمعية 
«مؤمتر القيادة حول احلقوق املدنية وحقوق اإلنسان» عن 
قلقها حيال احتمال خضوع «فوكس نيوز» القناة اإلخبارية 
األكثر مشاهدة في الواليات املتحدة وذات امليول احملافظ، 
لضغوط فريق الرئيس دونالد ترامب وإعالنها بشكل سابق 
ألوانه انتصاره. وقالت شبكة «فوكس نيوز» التي لديها منذ 
العــام ٢٠١٨ نظامها اخلاص لإلحصــاءات وقد مت تصميمه 
باالشتراك مع وكالة «أسوشييتد برس»، لوكالة فرانس برس 
إن «نزاهة مكتبنا راسخة». رغم هذه اجلهود، تدرك القنوات 
التلفزيونية أن هذه االنتخابات في ظل أزمة الوباء، تأتي على 
خلفية انعدام ثقة متزايد جتاه وسائل اإلعالم، وبعد أشهر 
شــهدت تصريحات كثير من جانب معسكر ترامب بشأن 
خطــر مفترض بحصول عمليات تزوير في األصوات التي 

أدلي بها مسبقا، لكن لم يتم توثيق ذلك أبدا.

«كورونا».. طوارئ واستنفار.. وفاوتشي: اللقاح رمبا نهاية نوفمبر
عواصــم - وكاالت: توقع 
أنتوني فاوتشي، مدير املعهد 
الوطني األميركي للحساسية 
واألمــراض املعديــة وكبيــر 
اخلبراء األميركيني، أن معرفة 
ما إذا كان هناك لقاح آمن وفعال 
ضد ڤيروس كورونا املستجد 
ستكون نهاية نوفمبر أو مطلع 
ديسمبر، لكنه رجح أال يحدث 
تلقيح قطاع واسع من السكان، 
بحيــث يكون لــه تأثير كبير 
على ديناميكية اجلائحة، قبل 
الربع الثاني أو الثالث من العام 

املقبل.
وقال في تصريحات لهيئة 
البريطانيــة (بــي. اإلذاعــة 
بي.سي) «يبقى السؤال املهم 
هو كيفية توزيع اللقاح على 
من يحتاجون إليه في أســرع 
وقت ممكن، وبالتأكيد لن يكون 
لدينا في ديسمبر لقاحات تكفي 
للجميــع. وســيتعني علينــا 
االنتظار لعدة أشهر في ٢٠٢١».

وهذه املواعيد التي توقعها 
فاوتشــي، تعنــي املزيــد من 
االصابــات والوفيــات حيــث 
تواصــل املوجــة الثانية من 
الوباء االنتشــار السريع في 
معظم دول العالم، حتى تلك 
التي سبق وأعلنت السيطرة 

عليه.
فقد أعلنت الســلطات في 
منطقــة شــينجيانغ أعلــى 
مســتوى للــرد علــى حاالت 
الطوارئ الصحية العامة، بعد 
أن أظهرت االختبارات إصابة 
١٣٧ شخصا بڤيروس كورونا 

تخفيفه تدريجيا والذي أضر 
باالقتصــاد وأدى إلى ارتفاع 

معدالت البطالة.
كولومبيــا  وخصصــت 
بالفعل ٢١٣ مليون دوالر ملبادرة 
«كوفاكس» العاملية ما يضمن 
توفيــر لقاح ضد «كوفيدـ١٩» 
لنحو عشــرة ماليني نســمة، 
ويتوقــع أن تنضــم اليها كل 
من املكسيك والبيرو خالل أيام 
حيث تتجاوز اإلصابات فيهما 

الـ ٨٨٠ ألف إصابة. 
من جهتــه، أعلــن رئيس 

قبل أيام.
وأمــرت إيطاليــا بإغــالق 
احلانات واملطاعم عند السادسة 
مســاء، كمــا أمــرت بإغــالق 
الرياضيــة ودور  الصــاالت 
الســينما وحمامات السباحة 
في محاولة منها لوقف انتشار 
الڤيروس مرة أخرى مع ارتفاع 
معدالت اإلصابات اليومية إلى 

مستويات قياسية جديدة.
التي  وتأتــي اإلجــراءات، 
تدخــل حيــز التنفيــذ اليوم 
وجــرى االتفــاق عليهــا بني 

املرحلــة األولى من األزمة، إال 
أنها اضطرت لتشديد القيود 
علــى نحو مطرد مع تســارع 
وتيرة الوباء بعد أن تباطأت 

خالل فصل الصيف.
النــاس  القــرار  ويحــث 
علــى عدم اخلروج واحلد من 
التواصــل في املنــازل مع أي 
شخص من خارج إطار العائلة، 
لكنه ال يفــرض حظر جتول 
إلزاميــا أو إجــراءات إغــالق 
على مســتوى البالد ويسمح 
باستمرار فتح املتاجر ومعظم 

الشركات.
وصوتت اجلمعية الوطنية 
الفرنسية في قراءة أولى على 
متديد حال الطوارئ الصحية 
إلــى ١٦ فبراير، بينما يخضع 
ثلثا الفرنسيني حلظر جتول 
ليلي فــي محاولــة للحد من 
انتشار وباء «كوفيدـ١٩». ومن 
املتوقع أن يتم تبني مشروع 
القانون، الذي يهدف إلى متديد 
هذا النظام االستثنائي وأعيد 
تفعيله السبت، نهائيا في بداية 

نوفمبر.
ويخول القانون احلكومة 
فرض قيود ملواجهة «مرحلة 
ستكون طويلة وصعبة»، كما 
حذر وزيــر الصحة أوليفييه 
فيران، في حني مت تسجيل رقم 
قياسي جديد بلغ ٤٥٤٢٢ إصابة 
يومية بـ «كوفيدـ١٩» أول من 
امس غداة جتاوز فرنسا عتبة 

مليون إصابة.
ومت توســيع نطاق حظر 
التجول املفروض في باريس 

الــوزراء اإلســباني بيــدرو 
سانشيز أمس حال الطوارئ 
الصحية حتى بداية شهر مايو، 
تترافــق مع حظــر جتول في 
عموم البالد باســتثناء جزر 

الكناري.
وقال سانشيز في مداخلة 
تلفزيونية في ختام جلســة 
وزارية استثنائية «منر بوضع 
صعب للغاية»، حيث تواجه 
إســبانيا طفــرة وبائية تبدو 
خارجــة عــن الســيطرة بعد 
جتاوزها عتبة املليون إصابة 

الــوزراء  رئيــس  حكومــة 
جوزيبي كونتي في العاصمة 
روما والسلطات احمللية، بعد 
تظاهــرات اســتمرت ليلتــني 
فــي نابولي وروما وصدامات 
احتجاجا على إجراءات حظر 
التجول التي فرضت في عدد 
من املناطق األسبوع املاضي.

وكانت حكومة روما، التي 
تدرك التكلفة الضخمة إلغالق 
االقتصاد، قد قالت انها ال تريد 
العام  العزل  تكرار إجــراءات 
الشــاملة التــي فرضتهــا في 

وضواحيها واملدن الكبرى اآلن 
ليشمل ٥٤ مقاطعة باإلضافة 
إلى بولينيزيا، أي أن ٤٦ مليون 
شــخص ملزمون بالبقاء في 
منازلهم بني من الساعة ٩ الى 

٦ صباحا.
وفــي الوقت الذي تشــهد 
فيــه اململكــة املتحــدة موجة 
ثانية من الڤيروس، تســعى 
احلكومة إلى تطعيم العاملني 
بالقطاع الطبي باللقاح الوقائي 
مــن «كوفيــدـ١٩» والعاملون 
في اخلطوط األمامية، إضافة 
إلى عمــال الرعايــة املنزلية، 
واملســنون الذين يبلغون ٨٠ 

عاما فما أعلى.
وبحســب صحيفة «ديلي 
ميل»، فإن احلكومة البريطانية 
تتحرك ســريعا، إلــى اعتماد 
اللقــاح بصفــة رســمية قبل 
موســم األعياد فــي اخلامس 
والعشرين من ديسمبر املقبل.
وأدخلت احلكومة قوانني 
جديدة من شــأنها أن تسمح 
للمملكة بتجاوز عملية موافقة 
إذا كان  االحتــاد األوروبــي، 
اللقاح آمنا وفعاال قبل خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي 

في ٣١ ديسمبر.
وســتعزز هــذه اخلطــوة 
التفاؤل بشأن تخفيف القيود 
االجتماعية التي شلت البالد 

منذ مارس املاضي.
وقال مصدر حكومي رفيع: 
إذا تأكدنــا مــن أن اللقاح آمن 
وفعال، فلن تكون هناك حاجة 
إلى موافقة بروكسل العتماده.

كولومبيا تتجاوز املليون إصابة  وإغالق وحظر جتول في معظم أوروبا

(أ.ف.پ) أحد شوارع كوملبو التجارية فارغة بعد ان اعادت سلطات سريالنكا احلظر عليها بسبب ارتفاع االصابات بـ«كوفيد - ١٩» 

املستجد.
وقــال تلفزيــون الصــني 
املركزي «سي.سي.تي.ڤي» إن 
جميع احلاالت التي مت اكتشافها 
في مدينة كاشجار النائية غرب 
البــالد، دون أعراض ظاهرة، 
ولم يعان أي من هؤالء الذين 
أثبتت االختبــارات إصابتهم 
بالڤيروس من سعال وال حمى.
اللجنة  وقال نائب مديــر 
الصحية اإلقليمية إن األشخاص 
الـ ١٣٧ يخضعون حلجر صحي 
وإشراف طبي في املستشفى، 
وجميــع احلاالت لهــا بعض 
الصلــة مبصنع «ســانكون» 

باملدينة.
وأثبتت االختبارات أيضا 
إصابة فتاة (١٧ عاما) «يعمل 
والداها باملصنع أيضا في وقت 

سابق من هذا األسبوع.
وقالت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة (شينخوا) إن جلنة 
الوطنيــة الصينية  الصحــة 
عمــل  مجموعــة  أرســلت 
إلــى املنطقــة لقيــادة جهود 

االستجابة.
وانضمــت كولومبيــا الى 
قائمــة الدول التــي جتاوزت 
حاجز املليون إصابة، لتصبح 
ثامن دولة تتخطى هذا الرقم 
على مســتوى العالم، وثالث 
دولة في أميركا الالتينية بعد 

األرجنتني والبرازيل.
وارتفعــت حاالت اإلصابة 
في كولومبيا بشكل مطرد على 
الرغم من أكثر من خمسة أشهر 
من احلجر الصحــي الذي مت 



عربية وعاملية
االثنني ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠

22

حملة التنديد باإلساءة للنبي متواصلة.. واألزهر: ازدواجية فكرية وأجندة ضيقة
عواصمـ  وكاالت: تواصلت 
اإلدانــات لتصريحات  امس 
الفرنسي إميانويل  الرئيس 
ماكرون »املســيئة« لإلسالم 
والنبــي محمــد ژ، والتــي 
ترافقت مع دعوات متصاعدة 
ملقاطعة املنتجات والسياحة 

الفرنسية.
حيث أعلــن اإلمام األكبر 
شيخ األزهر الشريف د.أحمد 
الطيب استنكاره من احلملة 
الشرســة املمنهجــة علــى 
اإلســالم، رافضــا أن تكــون 
رمــوزه ومقدســاته ضحية 
مضاربة رخيصة في سوق 
والصراعــات  السياســات 

االنتخابية في الغرب.
جاء ذلك من خالل تدوينة 
لشــيخ االزهر على موقعي 
التواصل االجتماعي فيسبوك 
العربيــة  وتويتــر باللغــة 
والفرنســية واإلجنليزيــة، 
جاء فيها »نشــهد اآلن حملة 
ممنهجة للزج باإلســالم في 
املعارك السياسية، وصناعة 
فوضى بدأت بهجمة مغرضة 
على نبي الرحمة ژ، ال نقبل 
بأن تكون رموزنا ومقدساتنا 
ضحية مضاربة رخيصة في 
سوق السياسات والصراعات 

االنتخابية«.
وأضاف اإلمام األكبر »أقول 
ملــن يبررون اإلســاءة لنبي 

له احلاقدون الذين انكشفوا 
على حقيقتهم العنصرية.

وجدد مطالبته بضرورة 
ســن قوانــني دوليــة حترم 
اإلساءة إلى األديان ورموزها، 
ومعاقبة كل من يتطاول على 
الرموز الدينيــة، محذرا من 
اســتمرار هذه اجلرائم التي 
ترفع من وتيرة األحقاد بني 
النــاس وتغــذي العــداوات 

الرســمية  األنبــاء األردنية 
)بتــرا(، أن »هــذه اإلســاءة 
غير املقبولــة، تولد العنف 
وخطــاب الكراهيــة، وهــي 
اعتداء صارخ وجرمية بحق 
األديان واملعتقدات واإلنسانية 

جمعاء«.
من جانبه، غرد مدير عام 
الوكالة فايق حجازين قائال 
»منتلك مســاحة كبيرة من 

إلى فحوص لصحته العقلية 
بعد يوم على استدعاء باريس 
ســفيرها لــدى أنقــرة على 

خلفية تصريحات مماثلة.
وقال الرئيس التركي ان 
ماكرون »مهووس بأردوغان 
ليل نهار«، مضيفا »لذا عليه 
حقــا اخلضــوع لفحوص« 

لصحته العقلية.
مــن جهتــه، نــدد وزير 
الفرنســي جان  اخلارجيــة 
إيف لودريان مبا سماه »رغبة 
)تركية( في تأجيج الكراهية« 
ضد فرنسا ورئيسها إميانويل 
ماكرون، مشيرا إلى أن السفير 
الفرنسي لدى أنقرة سيعود 

إلى باريس »للتشاور«.
وانتقد وزيــر اخلارجية 
على منت طائرة كانت تقله إلى 
مالي »سلوكا غير مقبول من 

جانب دولة حليفة«.
وقال لودريــان في بيان 
»في غياب أي تنديد رسمي أو 
تضامن من جانب السلطات 
التركية بعد االعتداء اإلرهابي 
في كونفالن سانتـ  أونورين، 
باتت تضاف منذ بضعة أيام 
دعاية كراهيــة وافتراء ضد 

فرنسا«.
وأشارت فرنسا إلى انعدام 
التضامن مــن جانب بعض 
الدول األخرى، بعد قتل أستاذ 
التاريخ واجلغرافيا صامويل 

والصراعات بينهم.
وفي ثاني موقف رســمي 
لألردن، بعد وزارة اخلارجية، 
اعتبر وزيــر األوقاف محمد 
اخلاليلة أن اإلســاءة للنبي 
محمــد ولألنبيــاء جميعــا 
»ليست حرية شخصية وإمنا 
جرمية تشجع على العنف«.
وأضــاف اخلاليلــة، في 
تصريحــات نقلتهــا وكالــة 

احلريــة واحلــوار والنقاش 
واالختالف، لكن ال منتلك أي 
مســاحة من اإلساءة للغير، 
خصوصــا عندمــا يتعلــق 
الدينية  املوضوع بالرمــوز 

التي تخص املعتقد«.
هذا، وجدد الرئيس التركي 
رجب طيــب اردوغان امس 
الفرنســي  دعوتــه لنظيره 
إميانويل ماكرون باخلضوع 

باتي ردا على عرضه الرسوم 
املسيئة للنبي ژ.

ونــدد لودريــان أيضــا 
بـــ »إهانــات مباشــرة ضد 
الرئيس )إميانويل ماكرون( 
مت التعبيــر عنها فــي أعلى 
مستويات الدولة التركية«.

وأضاف الوزير أن »السفير 
الفرنسي لدى تركيا )إيرفي 
ماغرو( استدعي ويعود إلى 

باريس للتشاور«.
وقــد شــهدت عــدة دول 
مظاهــرات محدودة بســبب 
املخــاوف من وبــاء كورونا 
للتنديد باالساءة الفرنسية. 
وتظاهــر املئات فــي مناطق 
شــمال غرب وشرق سورية 
اخلاضعة لســيطرة األكراد 
وفصائل املعارضة السورية. 
ورفــع املتظاهــرون الفتات 
منــددة بالرئيس الفرنســي 
ومواقفه العدائية للمسلمني، 
العلــم  بإحــراق  وقامــوا 

الفرنسي.
العشــرات من  وتظاهــر 
عرب 48 أمام مقر إقامة سفير 
فرنسا في إسرائيل للتنديد 
مبوقف الرئيس الفرنســي. 
ورفع املتظاهرون الذين وضع 
بعضهــم كمامــات وقائيــة، 
الفتات مكتوبة بالعربية تندد 
باإلساءة للنبي محمد ژ في 

يافا أول من أمس.

السجال التركي ـ الفرنسي مستمر وجتدد تصريحات أردوغان املنددة مبوقف ماكرون

)أ.ف.پ( متظاهرون أتراك يرددون هتافات ضد فرنسا احتجاجا على إساءات ماكرون لإلسالم 

اإلسالم: إن األزمة احلقيقية 
هــي بســبب ازدواجيتكــم 
الفكرية وأجنداتكم الضيقة، 
املســؤولية  أن  وأذكركــم 
األهــم للقــادة هــي صــون 
الســلم األهلي، وحفظ األمن 
املجتمعي، واحتــرام الدين، 
وحماية الشعوب من الوقوع 
في الفتنة، ال تأجيج الصراع 

باسم حرية التعبير«.
كما ندد مفتي عام القدس 
والديار الفلسطينية خطيب 
املبــارك  املســجد األقصــى 
الشــيخ محمد حسني بنشر 
صور مسيئة للرسول الكرمي 
محمد ژ، حتت ذريعة حرية 

التعبير والنشر.
فــي  املفتــي،  واعتبــر 
بيــان نقلتــه وكالــة األنباء 
الفلسطينية )وفا( امس، أن 
هذه اإلســاءة غير أخالقية، 
وال يرقــى فاعلوهــا إلى أي 
مســتوى حضاري، ومدانة 
بكل املقاييس، ومن تقوم بها 
فئة ضالة حاقدة على اإلسالم 

واملسلمني ورموزهم.
وأشــار إلــى أن األعراف 
والقوانني والشرائع السماوية 
حتــرم التطاول على األديان 
ورموزهــا، واإلســالم ديــن 
تســامح ورحمــة ومحبــة، 
والرسول األكرم محمد ژ، 
أعلى وأسمى من أن يتعرض 

العراق: اشتباكات بني األمن واملتظاهرين
في الذكرى األولى الحتجاجات أكتوبر

اندلعت  بغــداد- وكاالت: 
اشتباكات بني القوات األمنية 
العراقية ومتظاهرين امس في 
العاصمــة بغداد فــي الذكرى 
الســنوية األولــى النطــالق 
املظاهرات االحتجاحية في ٢5 
اكتوبر ٢٠19 التي راح ضحيتها 
نحو ٦٠٠ قتيل وأكثر من ٢5 

ألف مصاب.
وقال شــهود عيان لوكالة 
األنبــاء األملانيــة )د.ب.أ( إن 
اشــتباكات عنيفــة اندلعــت 
بــني متظاهريــن والقــوات 
األمنية التــي حاولت تفريق 
املتظاهرين بالقرب من مبنى 
املجلس الوطني السابق، وذلك 
على الرغم من تعهد احلكومة 
بحماية املتظاهرين ومنع أي 
احتــكاك مع القــوات األمنية 

املنتشرة في الشوارع.
وتوافــد املتظاهــرون الى 
ســاحة التحرير وسط بغداد 
حيــث معقــل االحتجاجــات 
الرئيس وهم يحملون االعالم 
العراقيــة وصــور الضحايــا 
الذين سقطوا في احتجاجات 
العــام املاضي. ونقلت قنوات 
تلفزيونية رســمية مشــاهد 
للمتظاهرين من داخل الساحة 
وهم يعرضون مطالبهم التي 
ركزت على املطالبة مبحاسبة 
املتورطني بقتل املتظاهرين في 
احتجاجات العام املاضي فضال 
عن محاربة الفساد واإلسراع 

بإجراء االنتخابات املبكرة.
التظاهر  وشهدت ساحات 
فــي بغــداد و8 محافظات في 
وسط وجنوبي البالد جتمعات 

ملتظاهرين.
واســتخدمت قوات األمن 
العراقية مدافع املياه وأطلقت 
الغاز املســيل للدموع باجتاه 
احملتجني في بغداد ملنعهم من 
عبور حواجز على جسر يؤدي 
إلى مبان حكومية. كما وقعت 
مناوشات مع مئات املتظاهرين 

أي حالة ســلبية او مشبوهة 
وعدم السماح لبعض املدعني 
باالنتماء للمتظاهرين باالعتداء 
على القوات االمنية املتواجدة 

حلمايتهم.
لــدى االجهــزة  ان  وأكــد 
االمنية تعليمات صارمة باتخاذ 
االجــراءات القانونية الالزمة 
بحــق كل من يحاول التجاوز 
على املمتلكات العامة واخلاصة 
او يعتدي على االجهزة االمنية 

واملتظاهرين.
امــا في محافظــة البصرة 
جنوبي البالد فشهدت ساحة 
البحرية وسط احملافظة جتمع 
املتظاهرين تلبية لدعوات عدد 
من تنسيقيات طلبة اجلامعات 

واملدارس.
املتظاهــرون  وطالــب 
بالكشــف عن مصادر متويل 
االحزاب السياســية احلاكمة 
ومحاسبة القادة االمنيني الذين 
اصدروا اوامر باالعتقال والقتل 

والقمع بحق املتظاهرين.

العراقي مصطفى الكاظمي إلى 
الوقوف دقيقــة صمت حدادا 

على أرواح شهداء العراق.
وقال املتحدث باسم رئيس 
الــوزراء أحمد مــال طالل، في 
تغريــدة عبــر حســابه على 
»الكاظمــي  إن  »تويتــر« 
الفاحتة  دعا لقــراءة ســورة 
ألرواح شــهداء العــراق مــن 
املتظاهريــن والقوات األمنية 
بالتزامن مع املبادرة التي دعا 
إليها املتظاهرون في ســاحة 
التحريــر«. وكان الكاظمي قد 
دعــا فــي خطاب امــس االول 
الى سلمية التظاهر، قائال انه 
فــي الوقت الذي يؤكد فيه ان 
التظاهر السلمي حق اصيل من 
حقوق الشعب فانه يدعو الى 
احليطة واحلذر من محاوالت 
من وصفهم بعدميي الوطنية 
فــي اخــراج التظاهــرات عن 
سلميتها او جرها الى الصدام 
مع االجهزة االمنية او االضرار 

باألموال العامة واخلاصة.

ودعا احملتجون كذلك الى 
االلتزام باملوعد احملدد إلجراء 
االنتخابــات املبكرة في البالد 
واحملدد في السادس من شهر 

يونيو من العام املقبل.
الناصريــة  وفــي مدينــة 
كبرى مــدن محافظة ذي قار 
املجــاورة للبصــرة، شــهدت 
ساحة احلبوبي مظاهرة واسعة 
مبشاركة اآلالف من املتظاهرين 
ومعظمهم من شريحة الشباب.
الناصرية  ونقل تلفزيون 
احمللي مشــاهد للمتظاهرين 
وهم يحملون االعالم العراقية 
وصورا لناشــطني مختطفني 
ومجهولــي املصير حتى اآلن 
فيما حتدث عدد منهم مبطالب 
التــي تلخصــت  احملتجــني 
مبحاســبة قتلــة املتظاهرين 
وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.

وتكــرر املشــهد ذاتــه في 
مدن النجف وواسط وميسان 
والديوانية واملثنى وكربالء.

الــوزراء  ودعــا رئيــس 

)ا.ف.پ( جانب من االشتباكات بني احملتجني وقوات األمن على جسر اجلمهورية وسط بغداد امس 

في بعض املدن اجلنوبية.
وكانــت قــوات األمــن قد 
انتشرت بكثافة للسيطرة على 
االحتجاجات ملنع املتظاهرين 
من عبور جســر اجلمهورية 
بالعاصمــة الذي يــؤدي إلى 
املنطقــة اخلضــراء شــديدة 
التحصــني والتــي تقــع فيها 
املباني احلكوميــة والبعثات 

األجنبية.
كما فرضت االجهزة االمنية 
اجراءات مشددة، حيث قطعت 
عــددا من الطــرق املؤدية الى 
ساحة التظاهر فضال عن قطع 
احلركــة على جســر الســنك 

القريب.
القائد  الناطق باسم  ودعا 
العام للقوات املسلحة العراقية 
اللواء يحيى رسول في بيان 
املتظاهرين الى عدم التظاهر 
خارج ساحة التحرير ببغداد 

كونها مؤمنة بالكامل.
كما دعاهم الى التعاون مع 
االجهــزة االمنية واالبالغ عن 

باكو تعارض »بشكل قاطع« تدويل النزاع في »قره باغ«: 
ياريڤان طلبت تدخل روسيا عسكريًا

عواصمـ  وكاالت: أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف 
أن بالده تعارض بشكل قاطع تدويل النزاع في إقليم 
ناغورني قرة باغ احملتل من قبل انفصاليني أرمنيني.

واتهم علييف في تصريحات نقلتها قناة »روسيا 
اليوم« اإلخبارية أرمينيا بطلب املساعدة العسكرية 
من روسيا. وقال »لقد طلبت أرمينيا من روسيا إرسال 
عناصر من جيشــها إلى منطقة الصراع، وهذا غير 
فعال على اإلطالق ويتعارض مع القانون الدولي، ال 
نريد أن تتدخل الدول األخرى، موقفنا يتلخص في 
أنه يجب على جميع دول املنطقة والعالم أن متتنع 
عن التدخل املباشر في النزاع«. وأشار إلى أنه على 
الرؤســاء املشــاركني مبجموعة »مينســك« التابعة 
ملنظمة األمــن والتعاون في أوروبــا إقناع أرمينيا 
»بوضع حد للعدوان وااللتــزام بوقف إطالق النار 

واالنسحاب من األراضي«.
وحول رؤيته للسالم الذي يقر بحقوق اجلانبني، 
شدد علييف على أن »هذا يجب أن يقوم على أساس 
قاعدة منطقية ضمن وحدة أراضي أذربيجان وضمان 

حقوق ومصالح اجلزء األرمني من سكان أذربيجان«.
وقال علييف في مقابلة اخرى مع »فوكس نيوز«: 
»أنا على ثقة تامة في فعالية مفاوضات السالم لكن 
ذلك يعتمــد أيضا على اســتعداد اجلانب األرميني 
للمشاركة فيها«. وفي امليدان، اندلع قتال جديد بني 
أذربيجان وقوات من عرق األرمن أمس بسبب اقليم 
قره باغ اجلبلي مع تبادل الطرفني اتهامات بعرقلة 

التوصل إلى تسوية سلمية للصراع.
في املقابل، قال آرمني ساركيسيان رئيس أرمينيا 
ان باكو »عنيدة بشــدة ومدمــرة«، ودعا »الالعبني 
الدوليني« الى التدخل فورا لفرض وقف إلطالق النار.

وقال: »روسيا وسيط موثوق به وسباق في إطار 
الصراع، روسيا تلعب دورا مهما هنا«.

الى ذلك، نشــر احلرس الثــوري اإليراني قوات 
وآليات فــي املناطق احلدودية شــمال غربي البالد 
واحملاذيــة لــكل مــن أذربيجــان وأرمينيــا في ظل 

االشتباكات الدائرة في منطقة قره باغ.
ووفقا ملا نقلته وكالة أنباء اجلمهورية اإليرانية 

)إرنا( فإن »)لواء اإلمام الزمان امليكانيكي( بالقوة 
البريــة للحرس الثوري نشــر قواته، على احلدود 
الشــمال الغربية، من أجل حماية املواطنني وتأمني 

الشريط احلدودي ملدينتي خداآفرين وجلفا«.
ونقلــت »إرنا« عــن قائد القــوة البرية للحرس 
الثوري العميد محمد باكبور القول إن »أمن الشعب 
واملصالح الوطنية خــط أحمر«، وحذر من أن »أي 
فلتان أمني أو تهديد تتعرض إليه حدودنا سيواجه 

برد مماثل«.
إلى ذلك، ذكرت السفارة األميركية في أذربيجان أول 
من امس، أنها تلقت معلومات عن هجمات وعمليات 
خطف قد تستهدف مواطنني أميركيني وأجانب في هذا 
البلد على خلفية النزاع في قره باغ. وقالت البعثة 
الديبلوماسية على موقعها االلكتروني أوردتها وزارة 
اخلارجية األميركية على تويتر: إن »سفارة الواليات 
املتحدة في باكو تلقت معلومات تتمتع بالصدقية عن 
هجمات إرهابية وعمليات خطف محتملة تستهدف 

مواطنني أميركيني وأجانب في باكو«.

احلرس الثوري اإليراني ينشر قواته على احلدود مع أذربيجان وأرمينيا

نتنياهو: اتفاقات التطبيع
تغير خارطة الشرق األوسط

االحتالل يقتل شابًا بالضرب املبرح

عواصــم ـ وكاالت: صادقت احلكومة 
اإلسرائيلية رسميا امس على إعالن السالم 
الذي مت توقيعه الشهر املاضي مع مملكة 
البحريــن، ما ميهــد للتصديق عليه من 
جانب )الكنيســت(، كمــا صادقت على 
اتفاق السالم املوقع بني اسرائيل ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وذلك بعد أيام 

من إقرار البرملان له.
مــن جهتــه، اعتبــر رئيس الــوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أن اتفاقات 
التطبيع مع اإلمارات والبحرين والسودان 
تضع حدا للعزلة اجلغرافية التي كانت 
تعاني منها اسرائيل، وتقصر مدة الرحالت 

اجلوية وتخفض كلفتها.
وقال رئيس الوزراء اإلســرائيلي في 
تصريح متلفز مســاء امس االول »نحن 
نغير خارطة الشرق األوسط«، مستعينا 
برســوم بيانيــة تظهر مســار الرحالت 

اجلوية.
ولفت نتنياهو الى أن الرحالت اجلوية 
عبر أجواء السعودية والبحرين واإلمارات 
ســتوفر على الركاب املتجهني إلى الهند 
ووجهات آسيوية أخرى »ساعات وبالطبع 

الكثير من املال«.
وأكد أن بلدانا أخرى ستطبع العالقات 
مع إسرائيل، قائال إن التقارب مع السودان 
سيكون مفيدا لإلسرائيليني الراغبني في 

عبور األطلسي.
وتابــع »ميكننا الطيــران غربا فوق 
الســودان وفــق اتفاقــات أبرمناها قبل 
اإلعالن عن التطبيع، )و( فوق التشــاد 
التي أقمنــا معها عالقات إلــى البرازيل 

وأميركا الالتينية«.
وأضــاف نتنياهــو »كانت إســرائيل 
معزولــة متامــا... إســرائيل اليوم على 

تواصل مع العالم بأسره«.

عواصــم ـ وكاالت: استشــهد شــاب 
فلسطيني من بلدة )يتما( جنوب نابلس 
بالضفة الغربية امس بعد االعتداء عليه 

من قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وقال مدير مجمع فلسطني الطبي حامد 
البيتــاوي في بيان لــوزارة الصحة إن 
املعاينة األولية مــن األطباء في املجمع 
الطبــي أظهرت تعــرض الشــهيد عامر 
صنوبــر )18 عاما( لضــرب مبرح على 

رقبته.
من جانبهم، قال شهود عيان إن قوات 
االحتــالل أوقفــت مركبة كان يســتقلها 

صنوبر برفقة صديقــه بالقرب من رام 
اهلل ومت االعتداء عليهما بالضرب ما أدى 

الى وفاة أحدهما وإصابة اآلخر. 
من جهة اخرى، اقتحم ٦7 مستوطنا 
ساحات املســجد األقصى، امس، بقيادة 
املتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست 

اإلسرائيلية شولي معلم.
وأفادت األوقاف اإلسالمية الفلسطينية 
وفقا ملا أودته وكالة األنباء الفلسطينية 
)وفا( بأن االقتحامات جرت بحماية شرطة 
االحتالل، وجتول املقتحمون في باحات 

املسجد.

احلكومة اإلسرائيلية تقّر إعالن السالم مع البحرين وتصادق على االتفاق مع اإلمارات

ملشاهدة الڤيديو

أفغانستان تقتل »أبو محسن املصري« 
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

وكاالت:  ـ  عواصــم 
أعلنت السلطات األفغانية 
امس، مقتل قيادي مهم في 
تنظيم القاعدة في وســط 
أفغانستان، بينما ارتفعت 
حصيلــة ضحايــا الهجوم 
االنتحاري الذي نفذه تنظيم 
»داعش« فــي كابول امس 

االول إلى ٢4 قتيال.
وأعلنت االســتخبارات 
األفغانية أن القوات اخلاصة 
قتلت قياديا مهما في تنظيم 
القاعدة. وقالت مديرية األمن 

الوطني في تغريدة على »تويتر« إن أبو 
محســن املصري، وهو مصــري يعتبر 
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه 
القارة الهندية، قتل في والية غزنة وسط 

أفغانستان.
ورأى وزير الداخلية األفغاني مسعود 
أندرابــي أن مقتل املصري يكشــف عن 

العالقة بني طالبان والقاعدة.
وكتــب الوزير األفغانــي في تغريدة 
على تويتر »مقتل املصري أحد العناصر 
الرئيســية في القاعدة على يد املديرية 
الوطنية لألمن يكشف عن صالت وثيقة 
بني طالبان واجلماعــات اإلرهابية التي 
تعمل ضد احلكومة األفغانية وشعبها«. 
وأضاف »مازالوا على عالقات وثيقة مع 
اجلماعات االرهابيــة وهم يكذبون على 

أطراف مختلفة«.
واملصري املعروف أيضا باسم حسام 

عبد الرؤوف مدرج على 
الئحة مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي )اف بي آي( 
األميركي ألهم اإلرهابيني 

املطلوبني.
وقد أصدرت الواليات 
املتحــدة مذكرة توقيف 
باســمه فــي ديســمبر 
٢٠18 بعد اتهامه بتقدمي 
الدعم واملــوارد ملنظمة 
إرهابية أجنبية والتآمر 
لقتل مواطنني أميركيني، 
حسب مكتب التحقيقات 

الفيدرالي.
وذكر مصدر في االستخبارات األفغانية 
لوكالــة فرانس برس طالبا عدم كشــف 
هويته أن مســاعدا للمصري كان »على 
اتصال مع طالبان« اعتقل خالل العملية 
 فــي واليــة غزنــة املنطقــة املضطربــة
التي يتمتع فيها مقاتلو طالبان بوجود 

قوي.
وكان انتحاري قد فجر نفســه امس 
االول، فــي ممر يؤدي إلى مركز تعليمي 
في غرب العاصمة األفغانية بعدما رصده 
حراس. وتبنى االعتداء تنظيم »داعش« 

على شبكات التواصل االجتماعي.
وقال املتحدث باســم وزارة الداخلية 
األفغانية طارق عريــان امس، إن »عدد 
 القتلــى فــي الهجــوم اإلرهابــي وصــل
 الــى ٢4«، موضحا أن عدد اجلرحى »لم 

يتغير«.

ابو محسن املصري
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«ترويكا» دولية تدعم حكومة احلريري واجتاه لتسريع تأليفها
بيروت - عمر حبنجر 

يبــدو ان تفاهمــا مت بني 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
عون والرئيس املكلف سعد 
احلريري على صيغة احلكومة 
العناوين  ومهمتها، وبعض 
املرتبطــة مبــا ينتظرها من 
مهمات أساسية كعملية توزيع 
احلقائــب واالختصاصــات 

واملداورة.
ويبــدو أيضــا ان مالمح 
التبدل في مناخ التأليف بني 
جتربة السفير مصطفى أديب 
وجتربــة الرئيس احلريري 
التواصــل  وطريقتــه فــي 
املباشــر تركت أثرا إيجابيا 

لدى الرئيس عون.
ورمبا لهذا عالقة بانضمام 
روسيا الى الواليات املتحدة 
وفرنســا، في دعــم حكومة 
«املهمة احملددة» التي يشكلها 
احلريــري والــذي كان كلف 
مستشاره للشؤون الروسية 
جورج شعبان بالتواصل مع 
املســؤولني الروس، وبدا أن 
لقاء شــعبان مــع ميخائيل 
بوغدانــوف، الديبلوماســي 
الروســي املعنــي بشــؤون 

الشرق األدنى، كان مثمرا.
ووفــق مصــادر متابعة 
لـ«األنباء» ان ثمار هذا التالقي 
الدولي الثالثي حول احلكومة 
احلريرية، ستظهر ترجمته، 
بانحسار التأثير اإليراني على 

تشكيلة احلكومة.
ونتائج ذلك، يفترض ان 
تظهر على املستوى الداخلي، 
بتفهــم األطــراف الداخليــة 
ملعطيات اإلحلاح الدولي على 
تشكيل احلكومة بأسرع وقت، 
وبالتالــي جتــاوز املعوقات 
التقليدية من احملاصصة الى 
املــداورة، الى الثلث املعطل، 
الذي لم يطــرح في التداول 
بعد، بانتظار مترير املعرقالت 
األخرى األكثــر إحلاحا، الى 
ربط توقيت تأليف احلكومة 

ســعد احلريري على تخطي 
شــروط الفئات السياســية 
والشروط املضادة، وجتنب 
مستنقع املصالح واحملاصصة 
وشهية السياسيني الطائفيني 
والشعب منهم براء، واحترام 
االلتزام ببنود امليثاق الوطني 
والدستور ومستلزمات اإلنقاذ 
وقاعــدة التــوازن واملداورة 

الشاملة.
وحذر الراعي من االتفاقات 
الثنائية السرية ومن الوعود 
التي حتمل في طياتها خالفات 
ونزاعــات، علــى حســاب 
جناحات احلكومة، فما «خفي 

إال وظهر».
الراعي توجه الى احلريري 
آمــال  تخيبــوا  «ال  قائــال: 
اللبنانيني واملجتمع الدولي، 
وأضاف: يا رئيس احلكومة 
اجلديدة، ال تضع وراء ظهرك 

على «الشــرق» في إيصاله 
إلى هــذا احلائط. وينســب 
املتابعون التحذيرات الصادرة 
اجلمهــوري  القصــر  مــن 
لتسريبات ألصقت مبصادر 
القصــر، قبــل وبعــد لقــاء 
عون- احلريري، إلى مواقع 
اعالمية ليســت غريبة عن 
وصفــت  والتــي  التيــار، 
بـــ «التشويشــية». وكان 
املكتب اإلعالمي في رئاســة 
اجلمهوريــة لفت فــي بيان 
إلى ما تنشره وسائل إعالم 
مرئية ومكتوبة ومسموعة، 
من حني إلى آخر عن معلومات 
ومواضيع مختلفة تنسبها 
إلــى مصــادر قصــر بعبدا 
أو «مقربــني» مــن «رئيــس 
اجلمهوريــة»، أو «مصــادر 
واسعة االطالع» على مواقف 
بعبدا وغيرها من توصيفات، 

املســيحيني»، تذكــر ما كان 
يردده املغفور له والدك: «ال 
ميشــى من دون املسيحيني، 
هــذا انتبــاه فطــن وحكيم، 
فاملسيحيون ال يساومون على 
لبنان ألنه وطنهــم الوحيد 
واألوحد وقد ضحوا في سبيل 
ايجاده وطنا للجميع. والحظ 
متابعون غياب رئيس التيار 
الوطني احلر جبران باسيل 
عن لقاءات بعبدا احلكومية، 

ألول مرة.
ورد املتابعــون ذلك إلى 
اإلخفاقــات التــي منــي بها 
العهد طوال ســنواته األربع 
وخصوصــا األخيــرة منها، 
والتي شهدت تدخالت دولية 
مباشرة، فقد فيها باسيل أي 
دور تواصلي مــع اخلارج، 
وخصوصــا على املســتوى 
العربي، ورمبا اسهم رهانه 

مؤكــدا أن هــذه املعلومــات 
كاذبة. وفي ســياق متصل، 
توقع نائب بيروت من كتلة 
املستقبل نزيه جنم، تشكيل 
احلكومة خالل عشرة أيام، 

كما وعد الرئيس املكلف.
وقــال جنــم فــي حديث 
اذاعي أن احلريري أتى برؤية 
جديدة وأنه والرئيس عون 
سيشكالن ويوقعان حكومة 
بوجوه جديدة ونظيفة. اما 
عن رؤيــة احلريــري فإنها 
الفرنســية،  تتمثل بالورقة 
التي ستكون البيان الوزاري 

للحكومة اجلديدة.
وأضاف: اجلميع يدرك 
أنه باحملاصصة سيخسرون 
العقوبات سيكون  وسيف 
موجعــا، مشــيرا إلــى أن 
انفجــار املرفــأ شــد أنظار 

العالم باجتاه لبنان.

الراعي يحّذر الرئيس املكلف من االتفاقات الثنائية السرية ويحثه على االلتزام بالدستور والتوازن واملداورة

(محمود الطويل) الرئيس املكلف سعد احلريري مستقبال وفداً من نادي الشباب في جامعة رفيق احلريري في بيت الوسط 

الرئاسيــــــة  باالنتخابــات 
األميركية.

الرئيس املكلف، أخذ من 
االحتضــان الدولــي حافــزا 
لتســريع تأليــف احلكومة، 
مراهنا على جتاوب األطراف 
احمللية، باالبتعاد عن الشروط 
التي تثير شروطا مقابلة، أكان 
على صعيد احتكار الوزارات 

او نوعية الوزراء.
وهنــا يقــال ان الرئيس 
احلريري عرض التنازل عن 
وزارة الداخليــة، فــي إطار 
عملية التبادل، في حني يقول 
موقع «األنباء» االشــتراكي 
التابــع لوليــد جنبــالط ان 
الثنائــي الشــيعي متمســك 

بوزارة املال.
املارونــي  البطريــرك 
بشارة الراعي حث في عظة 
األحــد من بكركــي، الرئيس 

فريد البستاني لـ «األنباء»: احلسابات 
اإلقليمية مواتية لتشكيل احلكومة

بيروت ـ زينة طبارة

أكد عضــو تكتل لبنان 
القوي النائب فريد البستاني، 
احلسابات االقليمية والدولية 
مواتية لتشكيل احلكومة، وأن 
ما يشاع عن وجود صفقة 
وتقاسم للحصص الوزارية 
بني رئيس اجلمهورية ميشال 
عون والرئيس املكلف سعد 
احلريــري، مجرد حرتقات 
سياسية واعالمية من قبل 
بعض املتضرريــن، وذلك 

بهدف تشويه صورة احلكومة وضربها قبل والدتها.
ولفت بســتاني في تصريح لـ«األنباء»، الى أن مواقف 
الوزير السابق جبران باسيل حيال تشكيل احلكومة، واضح 
وال يحتمل التأويل والتفسير، أال ان البعض يريد شيطنة 
مواقفه لغايات سياسية معروفة، مشيرا الى ان باسيل مصّر 
على تطبيق املبادرة الفرنســية االصالحية، وجل ما طالب 
الرئيس احلريري به خالل جلســة االستشارات االخيرة، 

توحيد املعايير في تعيني الوزراء ال اكثر وال اقل.
وردا على سؤال، أكد بستاني أن حكومة الـ ٢٤ وزيرا، 
هي االنســب للمرحلة الراهنة، وذلك العتباره ان حكومات 
«املهمة»، تتطلب تعيني وزير واحد لكل حقيبة، وذلك بهدف 
ضمان جودة االداء واالنتاج في العمل التنفيذي، مستدركا 
بالقول: «التساؤل اليوم، يتمحور حول وزارة املالية اكثر منه 
حول عدد الوزراء، ففي حال اصر «الثنائي الوطني الشيعي» 
على هذه احلقيبة، فإن تكتل لبنان القوي، سيتعامل مع هذا 
املطلب، انطالقا من االجماع الوطني على تسهيل والدة احلكومة 
االنقاذية، وتعبيد الطريق امام اموال سيدر، وايصال التفاهم 

مع صندوق النقد الدولي الى القطاف املرضي».
وعليه اكد بستاني ان احلكومة العتيدة، هي حكومة «مهمة» 
Mission وعمرها من ٦ الى ٨ اشهر، وتوجهها سيكون صرفا 
اقتصاديا ونقديا ومعيشــيا، على ان تكون احلكومة التي 
ستليها، حكومة العهد االخيرة التي ستشرف على االنتخابات 
النيابية والبلدية، معتبرا استطرادا ان جناح احلكومة املرتقب 
والدتها، رهن بالتزام الفرقاء بالورقة الفرنسية املؤلفة من ٢٠ 
بندا، واملستندة اساسا بغالبية بنودها، الى الورقة االقتصادية 
التي قدمها الوزير السابق جبران باسيل في اجتماع قصر 
الصنوبر، معربا بالتالي عن امله بنجاح احلريري في مهمته.

النائب فريد البستاني

بيدرسون يبحث في دمشق «اللجنة الدستورية»ناخبو ١٤ محافظة اختاروا «نوابهم».. والنتيجة ١ نوفمبر
ومعلومات عن استئناف اجتماعاتها األسبوع املقبل القاهرة - مجدي عبدالرحمن

أدلى املصريون بالداخل 
أمس لليوم الثاني واألخير 
على التوالي بأصواتهم في 
١٠١٤٠ جلنة فرعية باملرحلة 
األولى من انتخابات مجلس 
النواب، الختيار ٢٨٤ عضوا 
بواقع ١٤٢ عضــوا بالنظام 
الفردي و١٤٢ بنظام القوائم.
وأكد املستشــار الشــني 
الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس 
لالنتخابات، ونائب رئيس 
محكمة النقض، أن عمليات 
التصويت في املرحلة األولى 
من انتخابات مجلس النواب، 
متت دون رصد أي مخالفات 
من شأنها التأثير على سير 

عملية االنتخاب.
وأوضح املستشار الشني 
إبراهيم أن الهيئة الوطنية 
لالنتخابــات تابعــت عــن 
كثب كل مجريــات عمليات 
التصويــت التي متت داخل 
اللجان االنتخابية، مشــيرا 
إلى أن غرفة عمليات الهيئة 
وجهازهــا التنفيــذي كانت 
على اتصال دائم مع رؤساء 
احملاكــم االبتدائية واللجان 
العامة ملتابعة عملية االقتراع 
بشكل حلظي وواقعي، ورصد 
أي شكاوى متعلقة بعملية 

االنتخاب.
الهيئــة  وقــال رئيــس 
الوطنيــة لالنتخابــات إن 
عملية انتخاب ثاني برملان 
في مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو 
سارت حتت إشراف قضائي 
كامــل وفقا ملــا نصت عليه 
القوانني االنتخابية وقرارات 
الهيئة، من خالل تخصيص 
قاض على كل صندوق، وذلك 
وســط إجــراءات احترازية 
مشددة للوقاية من انتشار 

ڤيروس كورونا. 
وأشــار إبراهيــم رئيس 
الهيئة الوطنية لالنتخابات 
إلى أنه سيتم إعالن نتيجة 
االنتخابات بالنسبة للمرحلة 
األولــى في موعــد أقصاه ١ 
نوفمبر وبالنسبة للمرحلة 
الثانية في موعد ١٥ نوفمبر، 
وفــي حالــة اإلعــادة تعلن 

وكاالت: أجــرى املبعوث 
األممي اخلاص إلى ســورية 
غير بيدرسون في دمشق أمس 
مباحثات الستئناف اجتماعات 
«اللجنة الدستورية» السورية 
مبدينة جنيڤ السويسرية.

وناقــش بيدرســون فــي 
اجتماعه مع وزير اخلارجية 
وليد املعلم، القضايا املتعلقة 
بقرار مجلس األمن «٢٢٥٤»، 
وفقــا لتصريحــات نقلتهــا 

صحيفة «الوطن» احمللية.
وأضــاف املبعوث األممي 
أن عشر سنوات من الصراع 
في ســورية هي فترة طويلة 
جدا، خاصة أنها تترافق حاليا 
مع أزمة اقتصادية وانتشــار 
ڤيروس «كورونا املســتجد» 

(كوفيد-١٩).
كما أشــار بيدرسون إلى 
أن االجتماع شمل نقاشات مع 
املعلم حول املناطق اخلارجة 
عن سيطرة النظام في شمال 
غربي ســوريا التي تســيطر 
عليهــا املعارضة الســورية، 
ومناطق شرق الفرات، الواقعة 
حتت سيطرة «اإلدارة الذاتية» 
الكردية، مؤكدا على أن املسار 
السياســي هو احلل الوحيد 

في سورية.
مــن جهتها نقلــت وكالة 
«ســبوتنيك» الروســية عن 
مصــادر ديبلوماســية (لــم 
تسمها) أن النقاشات شملت 
أعمــال اللجنــة الدســتورية 
السورية. وأشارت الوكالة إلى 
أن األســبوع املقبل سيشــهد 
اســتئناف األعمال في مدينة 

«جنيڤ» السويسرية.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرسمية «سانا» إن اجلانبني 
أكدا أهمية جناح عمل اللجنة 
الدستورية «األمر الذي يقتضي 
االلتــزام بقواعــد إجراءاتهــا 
املتفــق عليهــا وخاصة عدم 
التدخل اخلارجــي في عملها 
وعدم وضع أي جداول زمنية 

مفروضة من اخلارج».
ونقلت عن وزير اخلارجية 
وليد املعلــم قوله إن اللجنة 

وبني سويف واملنيا وأسوان 
والبحر األحمر واإلسكندرية 
والبحيرة ومطروح وأسيوط 
وســوهاج والوادي اجلديد 
وقنا واالقصر»، مؤكدا امتام 
العمليــة االنتخابيــة دون 

وجود أي معوقات.
وأشار إلى انه كان الفتا 
توافــد الناخبني فــي اليوم 
الثانــي واألخيــر بكثافــة 
اللجان االنتخابية في  على 
احملافظــات الـ ١٤، مؤكدا أن 

شعب مصر واجه التحديات 
وانتصــر ملســتقبله وقرر 
مواصلــة خطــط التنميــة 
واإلجنــازات والبنــاء فــي 
جميــع ربوع البــالد، الفتا 
إلى أن أعداد املواطنني أمام 
اللجان متيزت بالتنوع بني 
املــرأة والرجال والشــباب 
ولكن املرأة املصرية تصدرت 
املشــهد كالعادة في املراحل 
التاريخيــة واحلاســمة في 

تاريخ مصر.

أجنداتهم السياسية. وتعتبر 
الثانية  زيارة بيدرسون هي 
إلى سورية بعد تسلم مهامه 

مطلع العام احلالي.
واختتمت اجلولة الثالثة 
اللجنــة  اجتماعــات  مــن 
الدســتورية فــي جنيڤ، في 
٢٩ مــن أغســطس املاضــي، 
اتفــاق  الــى  التوصــل  دون 
يذكــر حول أي مــن القضايا 
اجلوهرية، بعد تأجيل لعدة 
أشهر بسبب ڤيروس كورونا. 
وقد مت الكشــف عن إصابة ٣ 
أعضاء من املشاركني ما أدى 
إلى توقف أعمالها لعدة أيام.

وتتألف اللجنة الدستورية 
من ١٥٠ عضوا، ينبثق منها 
اللجنــة املصغــرة والتــي 
تضم ٤٥ عضــوا، مثالثة ١٥ 
ممثال عن وفــد النظام، و١٥ 
ممثال للمعارضــة، و١٥ عن 
املدنــي اختارتهم  املجتمــع 
األمم املتحدة. ولها رئاســة 
مشــتركة مناصفة بني أحمد 
كزبــري عن وفــد احلكومة 
الســورية، وهــادي البحرة 
عن وفد املعارضة، ويشارك 
في اجللسات املبعوث األممي 
اخلاص غير بيدرسون بصفة 

مسير أعمال اللجنة.

دمشق تعتزم تنظيم مؤمتر دولي لالجئني نوفمبر املقبلوزير التنمية احمللية: عمليات التصويت متت دون معوقات

(أ.ف.پ) مصريات من العياط بانتظار دورهن لإلدالء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب أول من أمس 

مبعوث األمم املتحدة لسورية غير بيدرسون متحدثا للصحافيني في دمشق  (أ.ف.پ) النتيجــة النهائية للمرحلة 
األولــى في موعد أقصاه ٣٠ 
نوفمبر وبالنسبة للمرحلة 
الثانية في موعد أقصاه ١٤ 

ديسمبر املقبل.
من جانبــه، اكــد اللواء 
محمــود شــعراوي وزيــر 
التنميــة احمللية، انه اجرى 
اتصاالت هاتفية مبحافظي 
املرحلة األولى من االنتخابات 
 ١٤ وعددهــم  البرملانيــة 
محافظة هي«اجليزة والفيوم 

الســوري هــو صاحب احلق 
احلصري في تقرير مستقبل 
بالده». من جهة أخرى، عرض 
املعلم التفاصيل املتعلقة بعزم 
احلكومة السورية عقد مؤمتر 
دولي حول الالجئني يومي ١١ 

و١٢ نوفمبر املقبل.
وانتقد املعلم الدور الغربي 
فــي وضع شــروط واختالق 
حجــج واهيــة لعرقلة عودة 
إلــى  الســوريني  الالجئــني 
وطنهــم ما يؤكد تسييســهم 
لهذا امللف اإلنســاني البحت 
واستخدامه كورقة في تنفيذ 

الدستورية هي ملكية سورية 
والشعب السوري هو صاحب 
احلــق احلصري فــي تقرير 

مصير بالده.
وأضاف خالل اســتقباله 
بيدرســون، إن «اللجنة منذ 
أن تشكلت وانطلقت أعمالها 
باتت سيدة نفسها وهي التي 
تقــرر التوصيات التي ميكن 
أن تخــرج بها وكيفية ســير 
أعمالهــا وذلك بحيث تتم كل 
هذه العملية في كل مراحلها 
بقيادة وملكية سورية فقط، 
الشــعب  أن  وعلــى أســاس  شقق لإلسكان االجتماعي بقنا اجلديدة..

اجليش اإلسرائيلي يجري تدريبات على حرب وإطالق التيار الكهربائي بأخميم اجلديدة
متعددة اجلبهات على حدود سورية ناهد إمام

قال محافظ قنا أشرف الداودي إن وزارة 
اإلسكان ممثلة في صندوق اإلسكان االجتماعي 
ودعم التمويل العقاري، تبدأ في طرح كراسات 
شروط الطرح اجلديد من اإلسكان االجتماعي 
واإلسكان املتوسط بـ١٠ مدن من ضمنها مدينة 
قنا اجلديدة، وذلك ضمــن مبادرة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس اجلمهورية لتوفير 
وحدات سكنية كاملة التشطيبات يوم ١ نوفمبر 
املقبل ملتحدي اإلعاقة و٨ نوفمبر لكل املواطنني 
على أن يستمر التقدمي حتى يوم ٧ نوفمبر 

املقبل.
في ســياق متصل، قال وزير اإلسكان 

واملرافق واملجتمعات العمرانية د.عاصم اجلزار 
إنه مت إطالق التيار الكهربائي مبدينة أخميم 
اجلديدة من محطة كهرباء محوالت شــرق 
سوهاج جهد ٥٠٠/ ٢٢٠/ ٦٦/ ٢٢ كيلو فولت، 

والتي مت االنتهاء من تنفيذها باملدينة.
وقال رئيس جهــاز تنمية مدينة إخميم 
اجلديدة م. أحمد مصطفى محمد ـ في بيان 
لوزارة اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية 
ـ إن حصة مدينة أخميم اجلديدة منها قدرة 
٢* ٤٠ م.ف.ا، بجهد ٢٢ كيلو فولت، بتكلفة 
٢٥٠ مليون جنيه، والتي ستساهم في خدمة 
املدينة بالكهرباء واملنطقة الصناعية باملدينة، 
الصناعية  العمل والتوسعات  وزيادة فرص 
املستقبلية باملدينة، وزيادة االستثمارات بها.

وكاالت: بدأ جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس 
مترين «السهم القاتل» الذي يحاكي حربا متعددة 
اجلبهات مع التركيز على اجلبهة الشمالية التي 

تشمل احلدود مع لبنان وسورية.
وكتب أفيخاي أدرعي، املتحدث باسم اجليش 
اإلسرائيلي لإلعالم العربي، على حسابه على 
موقــع تويتر، أن التمريــن يهدف إلى «رفع 
اجلاهزية وحتسني القدرات الهجومية جليش 
الدفاع على كافة املستويات، بشكل متكامل، 
مع تبني طريقة عمل لتحقيق االنتصار بآليات 

جديدة بني مختلف املقار الرئيسية». ويشارك في 
التدريب قوات نظامية واحتياط من أسلحة اجلو 
والبحر والبر، باإلضافة إلى هيئة االستخبارات 
والهيئات التكنولوجية واللوجستية واحلماية 
في املجال السيبراني. ولفت املتحدث إلى أنه 
مت التخطيط للتمرين في إطار خطة التدريبات 
السنوية لعام ٢٠٢٠، وسيستمر حتى اخلميس 
املقبل. وأشار إلى أنه ســتكون هناك حركة 
نشطة للطائرات املقاتلة واملروحيات واملركبات 

العسكرية والقطع البحرية.
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العنزي: اليرموك يحتاج إلى ترتيب األوراق
عبدالعزيز جاسم

الفريــق  إداري  قــال 
األول لكــرة القــدم فــي 
العنزي،  اليرموك يوســف 
إن الفريق لم يكن في يومه 
الفحيحيل والتي  مببــاراة 
 stc خسرها 0-2 في دوري
»التصنيف«، مشيرا إلى أن 
الفريق عليه إعادة حساباته 
أوراقه  مرة أخرى وترتيب 
بصورة سريعة بعد أن تلقى 
الثالث  »اليرامكة« هزميتهم 

في الدوري.
وأوضح العنزي أن اجلهازين اإلداري والفني 
سيجتمعان مع الالعبني للنظر في األسباب التي 
أدت إلى تراجع املستوى والنتائج، مضيفا:»علينا 
تصحيح املسار في مباراة برقان األربعاء املقبل 

باجلولة الرابعة وحتقيق الفوز 
ليكون مبنزلة انطالقة جديدة 
للفريق، السيما ان االنتصار 
سيرفع من الروح املعنوية، 
لذلــك ال مجال لألخطاء في 

الفترة املقبلة«.
وأشار عوض إلى تعرض 
الفلســطيني عدي  املهاجم 
الدبــاغ لإلصابة بشــد في 
العضلة اخللفية وســنرى 
مدى فترة غيابه من خالل 

تقرير اجلهاز الطبي.
أكمل  اليرموك قد  وكان 
عقد محترفيه بالتعاقد مع العب الوسط الغيني 
أوسينو نداي الذي شــارك أمام الفحيحيل، 
لينضم إلى الدبــاغ واملدافع الغابوني فرانك 
بيرن والعب الوسط التونسي وسام اإلدريسي 

واملهاجم التوغولي سينامي دوف.

إصابة الدباغ بشد في العضلة اخللفية

يوسف العنزي

هادي العنزي

أكــد مدير الفريق األول لكــرة القدم بنادي الســاملية بدر اخلالدي أن 
حتقيق الفوز األول للسماوي في دوري stc التصنيف والتي جاءت على 

حساب الصليبخات 4-1 تعد بداية مبشرة النتصارات مقبلة.
وقال اخلالدي في تصريح خاص لـ»األنباء« إن الفريق دخل املباراة 
بهدف حسم النتيجة مبكرا، ملنع املنافس من أن يحرجنا بتقدم عمر 
املباراة، وكذلك لرغبتنا الكبيرة في تسجيل أول فوز في البطولة، ومتكنا 
من حتقيق هدفنا في الشــوط األول للمواجهة، كما أن احلسم املبكر 
أعطى لـ»السماوي« فرص كبيرة إلراحة عدد من الالعبني في ظل وجود 
 جدول مزدحم باملباريات، وهو ما مت بإراحة مساعد ندا، ومبارك الفنيني، 
وفابيانو. وذكر اخلالدي أن أداء الساملية لم يكن مرضيا بالقدر الكافي، 
معلال ذلك لقصر فترة تواجد املدرب مع الفريق، مضيفا: »ال يخفى على 
اجلميع أن أي مدرب يحتاج الى وقت كاف لكي يوصل فكره التكتيكي 
وطريقة لعبه إلى عناصر الفريق، وهذا لم يتح للمدرب د.محمد املشعان 
بعد التعاقد معه قبل انطالق الدوري بأسبوع واحد حيث نأمل خالل 

)املركز اإلعالمي للساملية(املباريات املقبلة أن يظهر الفريق بشكل أفضل كمجموعة وأفراد«. أداء جيد للساملية وفوز مستحق على الصليبخات  

اخلالدي: »السماوي« حقق املطلوب 
وضغط املباريات مرهق

العجمي لـ »األنباء«: »األشاوس« أبطال 
والعدواني باٍق ملواسم عدة

هادي العنزي

أبدى رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل 
حمد العجمي سعادته بالنتائج اإليجابية التي 
يحققها الفريق في دوري stc التصنيف لكرة 
القدم، مضيفا ان الفوز الثالث على التوالي 
من 3 مباريات محققــا 9 نقاط جاء نتيجة 
للجهود املميــزة واملخلصة التي يقوم بها 
أعضاء اجلهازين اإلداري والفني والالعبني، 
والدعم املــادي واملعنوي الكبير من رئيس 
مجلس اإلدارة حمد الدبوس الذي يحرص على 
متابعة الفريق بشكل يومي، ويقدم مكافآت 
فوز فورية عقب كل مبــاراة في الدوري، 
باإلضافة إلى مكافأة املتخصصة من االحتاد 
وقدرها 1000 دينار عن كل فوز، الفتا إلى 

أن الفــوز على اليرموك 2-0 جاء كانعكاس 
واضح للحالة الفنية والبدنية التي يعيشها 

الفريق كمجموعة واحدة. 
وأكد العجمي في تصريح خاص لـ»األنباء« 
أن املدرب الوطني ظاهر العدواني باق على 
رأس اجلهاز الفني لسنوات قادمة، بعدما أثبت 
كفاءة فنية عالية، ورؤية بعيدة املدى مكنته 
من قيادة »األشاوس« إلى مراحل متقدمة من 
التطور، ومضيفا: »الطريق ال يزال في أوله، 
وتنتظرنا مواجهات صعبة ومع فرق تسعى 
للفوز ولديها ما يؤهلها لذلك، ونحن هدفنا 
التأهل إلى الدوري املمتاز بالدرجة األولى، 
كما أن محافظتنا على نظافة شــباكنا دليل 
آخر على جودة الالعبــني وروحهم العالية 

واألسلوب التكتيكي احملكم للعدواني«.

)محمد هاشم( الفحيحيل يواصل نتائجه املتميزة بفوز ثالث وشباك نظيفة  

العمران مدربًا للصليبخات وعبيد مساعدًا
هادي العنزي

اعتمد اجلهاز اإلداري لكرة القدم بنادي 
املدرب  الصليبخات برئاسة ماجد عناد 
الوطني ناصر العمــران مدربا للفريق 
األول، فيما سيكون املدرب الوطني محمد 
عبيد الذي تولى اإلشراف على الفريق 
منتصف املوسم املاضي مساعدا، وجاء 
القرار اإلداري استجابة لطلب احتاد الكرة 

بضرورة ان يتولى تدريب الفرق األولى 
مدرب حاصل على شهادة PRO التدريبية. 
وقال عبيد في تصريح خاص لـ »األنباء« 
انه يتمنى االفضل دائمــا لبيته الثاني 
الصليبخات، مضيفا: »أعمل ألجل النادي 
من أي موقع، وسوف ندعم املدرب العمران 
ونسعى معا وبالتعاون مع اجلهاز اإلداري 
والالعبني كفريق عمل واحد إلى كل ما من 
شأنه تطوير االحمر سواء على مستوى 

األداء أو النتائج«. إلى ذلك قال مدير الفريق 
أحمد السويدان في تصريح لـ »األنباء« 
 stc إن اخلسارة الثالثة تواليا في دوري
من الســاملية اول من امس بنتيجة 4-1، 
جاءت موجعة بدرجة كبيرة، مضيفا أن 
الفريق يعاني من غياب أبرز مدافعيه وهما 
مجيد طالل وعبدالرحمن الرفاعي لإلصابة، 
إضافة إلى عدم وصول احملترفني الليبي 

محمد عبدالسالم والعاجي إسماعيل.

السويدان: الفريق يعاني اإلصابات وغياب احملترفني

عبدالعزيز جاسم

أعلن نادي القادسية أن مهاجم 
الفريق األول لكرة القدم النيجيري 
دينيس سيســوجه سيغيب عن 
الفريق خالل املباريات املقبلة بعد 
تعرضــه لإلصابة بشــد قوي في 
العضلــة اخللفية اليســرى وهو 

ما يعتبر بداية متزق من الدرجة 
األولــى يحتــاج معها إلــى راحة 
ملدة أســبوع مع خضوعه للعالج 

الطبيعي.
وبعــد فتــرة الراحة ســيقوم 
اجلهاز الطبــي بعمل الفحوصات 
الطبية لالعب من خالل التدريبات 
االنفراديــة للوقــوف على حالته 

وبالتالي حتديد موعد مشــاركته 
في املباريات بشكل مؤكد.

وكان األصفــر قــد تعاقــد مع 
سيسوجه بدال من الفلسطيني عدي 
الدباغ الذي متت إعارته لليرموك 
ومتكن من التســجيل في الظهور 
األول أمام التضامن باجلولة األولى 

من دوري stc »التصنيف«.

»األصفر» يعلن إصابة سيسوجه بتمزق عضلي

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان

حقق القادسية فوزا صعبا 
ومهما على الســاحل بنتيجة 
فــي صــدارة  ٢-1 وضعــه 
دوري stc »التصنيــف« مــع 
ختــام اجلولة الثالثة ليحقق 
العالمــة الكاملــة بـــ 9 نقاط 
متفوقا على الفحيحيل بفارق 
افضلية تسجيل األهداف، فيما 
بقــي »أبنــاء أبوحليفة« على 
رصيدهم السابق بـ ٦ نقاط.

ســجل لـــ »األصفــر« بدر 
املطــوع من ركلــة جزاء)44( 
وســالم البريكي )84(، بينما 
البرازيلــي  ســجل للســاحل 
تاليســون ســوزا )1٦(. دخل 
القادسية الشوط األول بضغط 
كبير على مرمى الساحل، وكاد 
يفتتح التسجيل بعد مرور ٦ 
دقائق من تسديدة قوية لعيد 
الرشيدي إال أن احلارس نواف 
املنصور أبعدها بطريقة رائعة. 
وكان واضحا اعتمــاد »أبناء 

أبوحليفــة« علــى الهجمــات 
املرتــدة في ظل اندفاع العبي 
الهجومــي، ليتمكن  األصفــر 
الساحل من افتتاح التسجيل 
بعد متريرة مميزة من ناصر 
فالح ضرب مــن خاللها دفاع 
القادســية لتصــل إلــى رأس 
املدافــع البرازيلي تاليســون 
سوزا الذي وضعها في املرمى 
اخلالي بعد خروج خاطئ من 
احلارس خالد الرشيدي )1٦(.

ولم يؤثر الهدف كثيرا على 
معنويات العبي األصفر الذي 
واصل ضغطه بغية تسجيل 
هدف التعادل وأضاع اكثر من 
فرصة محققة للتسجيل بسبب 
تألق احلارس املنصور والدفاع 
بصد الهجمات، حتى قام املدافع 
ضاري الفضلــي بعرقلة عيد 
الرشيدي ليحتســبها احلكم 
سعد الفضلي ركلة جزاء انبرى 
لها بدر املطوع بنجاح محرزا 

هدف التعادل )44(.
وعلى الرغم من استحواذ 

القادســية الكبير على الكرة 
في الشــوط الثاني إال أنه لم 
يصــل كثيرا ملرمــى املنصور 
مثلما وصل في الشوط األول، 
وحاول مدرب القادسية تنشيط 
خــط الهجــوم بدخــول عدي 
الصيفي وسيف احلشان، وكاد 
احلشــان يسجل هدف التقدم 
إال أن املدافــع ضاري الفضلي 
أبعد الكرة من على خط املرمى 
)81(. وبعدهــا مباشــرة مرر 
الصيفــي كــرة عرضية قوية 
ابعدها تاليسون باخلطأ لتصل 
للبديــل ســالم البريكي الذي 
ســجل هدف التقــدم لألصفر 

من اللمسة األولى له )84(.
خيطان والنصر

وفي مبــاراة أخرى، حقق 
النصر فــوزا مســتحقا على 
حساب خيطان ٢-٠ على ملعب 

نادي الكويت.
وأحرز هدفــي »العنابي« 
الليبي سالم املسالتي »روما« 

)5٠( ومشعل فواز )٦٠(. ليرفع 
بذلــك رصيده الى ٦ نقاط في 
املركز الثالث، فيما بقي خيطان 
على رصيده الســابق بنقطة 
يتيمة من 3 مباريات في املركز 

الـ13.
ودانت االفضلية في الشوط 
االول بشكل كامل للنصر، الذي 
ســيطر العبوه علــى منطقة 
العمليات والكرة بشكل كامل، 
وحاول أكثر من مرة افتتاح باب 
التســجيل دون جدوى بعدما 
افتقــد اللمســة األخيــرة من 
أحمد الرياحي والليبي سالم 
املسالتي، فيما عجز خيطان عن 
اخلروج بالكرة بشكل صحيح 
وبدا مهاجمه االسباني خيمي 

سياج معزوال في املقدمة.
وفي الشوط الثاني، خطف 
»روما« هدف الســبق للنصر 
بعدما حول برأسه كرة عرضية 
مرســومة مــن الظهير األمين 
خليفــة الراجحي في شــباك 
خيطان )5٠(، وأضاف مشعل 

فواز الهدف الثاني بتســديدة 
جميلة من خارج منطقة اجلزاء 
على يسار حارس خيطان أحمد 

الدوسري )٦٠(.

القادسية يعبر الساحل بصعوبة.. ويحتفظ بالصدارة

)قاسم باشا( القادسية تخطى عقبة الساحل بصعوبة  

الكويت وكاظمة »تعادل إيجابي«
ناصرالعنزي

تعــادل كاظمــة والكويت بهدف لــكل منهما في 
املباراة التــي جمعتهما على ملعب »ثامر« ليصبح 
لـ»األبيض« 5 نقاط ولـ»البرتقالي« نقطتان، حيث 
حافظ الفريقان على ســالمة شــباكهما في الشوط 
األول ولم يختبر احلارســان حميد القالف وحسني 
كنكونــي بعدما انحصــر اللعب في وســط امللعب 

وغابت اخلطورة من الفريقني.
ودفــع مدرب »األبيــض« الهولنــدي رود كرول 
بتشكيلة غاب عنها احملترف جمعة سعيد وفيصل 
زايد وحســني حاكم وأحمد زنكي، حيث اعتمد على 
حتركات الفرنســي سيســوكو وضاحي الشــمري 
ودميبلــي وعبداهلل البريكي لتهديد مرمى اخلصم، 
ولم يجد املهاجم أحمد حزام دعما من زمالئه وبقي 
محاطا من دفاع اخلصم وسدد كرة قوية مرت بجانب 

القائم )٢9(.
فــي املقابل، لم يغير مــدرب كاظمة بيانيكي من 
تشــكيلته السابقة باستثناء املهاجم اخلطر شبيب 

اخلالدي ولعب مكانه بندر بورسلي، وحاول العبو 
خط الوســط عبداهلل اجلزاف وبابلو وعمر حبيتر 
ووليد التورة ايجاد منافذ نحو مرمى »األبيض« ولكن 
صعب عليهم، فيما متكن عمر حبيتر من تسديد كرة 

قوية مرت من فوق العارضة )34(.
هدفان في الشوط الثاني

وفــي الشــوط الثاني دفــع مــدرب »البرتقالي« 
بالعبه شبيب اخلالدي، واندفع العبو الفريق بغية 
تســجيل هدف الســبق، ولكن كراتهم لم تصل الى 
درجــة اخلطورة، وغابــت اللمســات املعروفة عن 
الكويــت والذي متكن العبوه من الوصول ســريعا 
الــى منطقة جزاء اخلصم، وفــي الدقيقة 73 تدخل 
عنصر اخلبرة من عبداهلل البريكي ليســجل هدف 
التقدم بعدما انطلق بالكرة ومرر الى سامي الصانع 
الذي أعادها له فســددها بقــوة هدفا جميال، وعادل 
النتيجة لكاظمة ناصر الفرج من ركلة جزاء )8٠(.
أدار املبــاراة احلكم علي محمود وجاءت قراراته 

سليمة. )ريليش كومار( كاظمة والكويت ارتضيا نقطة التعادل  

ناصر العمران

النصر يتخطى خيطان في ختام اجلولة الـ 3 من دوري stc »التصنيف«

النصرقدم أداء جيدا
أمام خيطان   )أحمد علي(
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دهيمان: مستوى اجلهراء في تصاعد 
وتنقصه اللمسة األخيرة

مبارك اخلالدي

أشــاد املدرب املســاعد 
الفنــي لفريق  في اجلهاز 
اجلهــراء بــدر دهيمــان 
باملستوى الفني املتصاعد 
لفريقه حتى اآلن. وقال في 
تصريح لـ «األنباء» عقب 
التعــادل مع التضامن من 
افتتاح  أهــداف فــي  دون 
 stc اجلولة الثالثة لدوري
«التصنيــف» إن العبينــا 
قدمــوا أداء رجوليــا على 

الرغم من عاملي اإلرهاق وضغط املباريات، 
وكذلك عدم تواجد بعض احملترفني الذين 
تأخــر حضورهم ألســباب إدارية، لكننا 
لعبنــا مباراة أمام فريــق متطور ومنظم 
شهدت تألق حارس مرمانا فواز الدوسري 

والعبي الفريق بشكل عام.
وأضاف: املتابــع ألداء اجلهراء يلحظ 

التحسن في منظومة األداء 
بشــكل عــام، خصوصــا 
الدفاعيــة منها، وتنقصنا 
ترجمة الفرص السانحة الى 
أهداف لتتوج جهود الفريق 
بالنقاط الثــالث، وهذا ما 
نســعى إلــى تطويره في 
األيام املقبلة، الفتا إلى أننا 
وصلنا مرحلة اســتيعاب 
الفكر الفني للمدرب زوران 
ميلونكوفيتش وجتاوب 
الالعبني مع املطلوب فنيا 
في كل مباراة، وهذا مؤشر 

جيد على التحسن املطرد.
وذكــر دهيمان أن مباريــات الدوري 
بدأت تشهد اإلثارة والندية نظرا للتقارب 
في النقاط وحرص اجلميع على تفادي 
اخلســارة والهروب من منطقه اخلطر، 
مــا يضفي آثار غير متوقعة على القادم 

من املباريات.

الزنكي: حتقيق العبد الرزاق بطولة العالم إجناز غير مسبوق

تعادل«يد» الكويت والعربي.. والساملية يواصل انتصاراته

أشاد رئيس نادي الرياضات 
البحرية الكويتي محمد الزنكي 
باإلجنــاز الذي حققــه البطل 
العاملي الكويتي العب النادي 
يوســف العبدالرزاق بإحرازه 
لقب بطولة العالــم ٢٠٢٠ في 
فئــة Gp١ وفئــة slalom لكبار 

احملترفني.
وقــال الزنكي في تصريح 
صحافــي إن هذا اإلجناز يؤكد 
علــو كعــب البطــل يوســف 
العبــد الرزاق الذي يحقق هذا 
اللقب العاملي للمرة اخلامسة 
في تاريخــه، وهو إجناز غير 
مسبوق، مشيرا إلى أن العبد 
الرزاق يســعى دائما إلى رفع 
علم الكويت في احملافل الدولية، 
وهو ما يحققه في كل بطولة 

يشارك فيها.
وأوضح ان األلقاب املتتالية 
التي يحققها هذا الالعب تؤكد 
ضرورة احملافظة عليه، وتذليل 
كل الصعوبات التي قد تواجهه، 
وهذا الــدور تقوم بــه الهيئة 
العامــة للرياضة فــي الوقت 

احلالي على أكمل وجه.
قائــال:  الزنكــي  وأردف 
«البطولة األخيرة التي حققها 
العبد الرزاق لم تأت من فراغ 
وإمنا بعد تدريبات مســتمرة 
من قبل الالعب نفســه، وبعد 
جهود مضنية بذلها كل من نادي 
الرياضــات البحرية الكويتي 

يعقوب العوضي

تعادل العربي مع الكويت بنتيجة ٢٤-٢٤ في املباراة 
التي جمعتهما مساء اول من أمس على صالة مجمع 
الشيخ سعد العبداهللا في ضاحية صباح السالم ضمن 
منافسات اجلولة الـ٧ من الدوري املمتاز لكرة اليد، 
ورفع االبيض رصيده الــى ١٤ نقطة بينما اصبح 
رصيد االخضر ٧ نقاط وهو التعثر الثاني للكويت 
في مشــواره في الدفاع عن لقبه بطال للدوري بعد 
خسارته من الساملية في اجلولة قبل املاضية ٢٧-١٩.
وفي مباراة أخرى واصل الساملية انتصاراته إذ 
جتاوز كاظمة بنتيجة ٢٩-١٤ ورفع السماوي رصيده 
إلى ١٢ نقطة محتال بها وصافة الترتيب خلف الكويت 
بينما بقي البرتقالى على نقطة واحدة في املركز األخير. 
كما فاز القادسية على برقان ٣٢-٢٦ ورفع رصيده 

الى ١٢ نقطة متساويا مع الساملية محتال املركز الثالث 
بفارق االهداف بينما جتمد رصيد برقان عند نقطتني. 
ويتبقــى من البطولة ثالث جوالت وينتظر الكويت 
والساملية والقادسية محطتني غاية في الصعوبة، إذ 
يلتقي الساملية مع الكويت في آخر مباريات البطولة، 
كما يواجه االبيض االصفر في اجلولة قبل االخيرة. 
ووقد عادت اإلثارة مرة اخرى الى منافسات دوري 
اليد من خالل بروز الساملية والقادسية بعد ان كانت 
املنافسة محسومة لصالح الكويت في السنوات السبع 
املاضية حيث بسط العميد قبضته على كافة البطوالت 
احمللية ولكن في هذا املوسم يبدو ان املنافسة عادت 
الى اليد الكويتية. وما مييز الفرق املتنافسة وجود 
املدرب الوطني حيث يقــود االبيض املدرب هيثم 
الرشــيدي بينما يقود الساملية املدرب أحمد فوالذ 

فيما يدرب القادسية املدرب وليد ساملني.

اهللا الشــيخ صبــاح األحمد، 
مضيفاً أن تلك الرعاية السامية 
ستبقى في ذاكرة أبناء النادي 
على اعتبار أنها كانت الرعاية 
األخيــرة في مجــال الرياضة 
لسمو األمير الراحل، مؤكدا أن 
مثل هذه الرعايات من قبل رأس 
الهرم في البالد تعتبر مبنزلة 
دعم للشباب من أبناء هذا الوطن 
عموما، وأبناء نادي الرياضات 
البحريــة الكويتي خصوصا 
للمضــي قدما في تنظيم أكبر 

اإلعالن عن تشكيل فريق في 
إحدى األلعاب على أن تتبعه 
فرق أخرى ستكون حتت مظلة 
النادي، وذلك من أجل تشجيع 
محبي األلعاب املائية لالنضمام 
إليه من أجل ممارسة هوايتهم 
املفضلة بشــكل رسمي حتى 
ميكنهم املشاركة في البطوالت 
احمللية والعاملية، مضيفا انه 
ســيتم تنظيم بطولة محلية 
سيتم اإلعالن عنها في القريب 

العاجل. 

البطوالت على مستوى العالم 
وبنجــاح منقطــع النظير، ال 
سيما أن رئيس االحتاد الدولي 
 UIM البحريــة  للرياضــات 
د.رافاييل تشيولي أشاد بنجاح 
البطولة وبالتنظيم الرائع لها.

وفــي ختام تصريحه، أكد 
رئيس نادي الرياضات البحرية 
الكويتــي محمــد الزنكــي أن 
النادي يســير بخطــى ثابتة 
ملواصلة حتقيــق اإلجنازات، 
ومــن أجل ذلك ســيتم قريبا 

بعد إحرازه اللقب للمرة اخلامسة في تاريخه

مدرب برقان برونو شيكلتش 
يوجه العبه محمد الربيع 

خالل لقاء العربي    (أحمد علي)

تعادل عادل بني العربي والكويت في ممتاز اليد

والهيئــة العامــة للرياضــة، 
حيث إنهما وفرا لالعب كل ما 
يحتاجه من أجل الوصول إلى 
هذه املرحلة، وحتقيق مثل هذه 
األلقاب العاملية». وأضاف أن ما 
يثلج صدورنا ويفرح قلوبنا 
أن هذه اإلجنازات تتحقق رغم 
العمــر القصير للنــادي، فقد 

تأسس عام ٢٠١٩.
وأشار إلى أن النادي حظي 
برعاية ســامية من سمو أمير 
البالد الراحل املغفور له بإذن 

برونو لـ «األنباء»: فوز برقان على العربي «مفاجأة كبيرة»
مكافأة مالية لالعبني عقب الفوز التاريخي

يحيى حميدان

أكد مدرب فريق كرة القدم بنادي 
برقان، الكرواتي برونو شيكلتش، أن 
الفوز على العربي ١-٠ ضمن اجلولة 
الثالثة مــن دوري stc «التصنيف» 
يعتبر مفاجأة كبيرة خاصة أنه األول 
في تاريخ النادي على حســاب أحد 

الفرق الكبيرة. 
وأضاف برونو: «أعلم أن الفوز 
على األخضر أخذ جانبا كبيرا من 
التفاعل في وسائل اإلعالم والتواصل 
كذلك، ونحن عملنا على صنع املفاجأة 

أمام العربي وقمنا بدراسة منافسنا 
وحتليل أســلوبه خالل األيام التي 

سبقت املواجهة». 
وأشار برونو إلى أن إحراز هدف 
التقدم في الدقيقة األخيرة من الشوط 
األول ساهم في رفع معنويات العبينا 
الذين خاضوا الشوط الثاني بعزمية 
وروح قتالية كبيــرة للحفاظ على 
التقدم وهو مــا حتقق في النهاية، 
مضيفا: إننا عانينا قليال من ضيق 
الوقت بني مباراة وأخرى، وقد لعبنا 
ضد القادسية ثم العربي في ظرف 
أيام وجيزة، ورغم ذلك اســتطعنا 

العمل بكل ما منلك لتحقيق مثل هذا 
االنتصار الكبير على حساب فريق 

كبير مثل العربي». 
ومضى برونــو قائال: «أعلم أن 
مثل هذه االنتصارات قد يكون لها 
مردود سلبي الحقا، لكنني أدرك متاما 
عقلية الالعبني الكبيرة التي ميتلكونها 
وسيضعون الفوز على العربي خلف 
ظهورهم وسنركز حاليا على مباراتنا 
املقبلة أمام اليرموك األربعاء املقبل، 
وسنأخذ هذه املواجهة مبحمل اجلد 

وال ميكن التراخي بالتأكيد».
هذا، وقد أعلنت إدارة فريق برقان 

عن تقدمي مكافأة مالية لالعبني عقب 
الفوز على «األخضر» بخالف مكافأة 
الفوز (١٠٠٠ دينار للفريق) التي حددها 
احتاد الكرة عن كل انتصار في دوري 

التصنيف. 
وينتظر اجلهاز الفني بقيادة برونو 
البرازيلي  تقريرا فيما يخص حالة 
برونو ســيلفا الذي غاب عن لقاء 
العربي ملعاناته من شد في العضلة، 
فيما شعر صاحب هدف الفوز الغاني 
نيكوالس كوفي ببعض اآلالم عقب 
املباراة وســيخضع لفحص طبي 

مكثف الحقا.

األسطورة حبيب محمدوف 
يخلع قفازه ويعتزل الفنون القتالية

الداغســتاني حبيب  املقاتــل  أعلن 
الوزن اخلفيف في  نورمحمدوف بطل 
 (UFC يو إف سي) الفنون القتالية املختلطة
اعتزاله بشــكل مفاجئ بعد تغلبه مساء 
امس االول على األميركي جاسنت غيثي.
وعقــب انتهاء النــزال، صدم نور 
محمدوف الصحافيني املواكبني لبطولة 
«يــو أف ســي ٢٥٤» (UFC ٢٥٤) في 
أبوظبي باعتزاله مباشــرة على الهواء 

وأمام الكاميرات.
وقضى نور محمدوف علـى منافسه 
غيثـي وأفقده الوعي بعد خنقه في اجلولة 
الثانية، ليحتفظ بلقبه بطال للوزن اخلفيف.

وانهار البطل القادم من داغستان (٣٢ 
عاما)، الذي لم يخسر أبدا، وسط احللبة 
باكيا عقب فوزه على غيثي.. وعندما نهض 
خلع قفازاته وقال «هذه آخر معركة لي 

في (يو إف سي)».
وأزعج األميركي غيثي منافسه حبيب 

بركالت ساقه، لكنه استسلم عندما خنقه 
في اجلولة الثانية، ليرســخ محمدوف 
مكانته باعتباره املقاتــل األكثر هيمنة 
على اإلطالق بســجل بلغ ٢٩ انتصارا 

دون هزمية.
وأصر نــور محمدوف أنه لن يعود 
للنزاالت مرة أخرى من دون والده عبد 
املناف الذي توفي قبل فترة قريبة بعد 
مضاعفات بسبب إصابتــه بڤيــــروس 
كورونا، مؤكـدا انه وعد والـده باعتزال 

اللعب.
يذكـــــر أن عبد املنــاف نقل إلى 
مستشفى فــي العاصمة الروسية موسكو 
بعدما ظهــرت عليه أعراض حادة جراء 
اإلصابة بكورونا، ويبدو أن حبيب تأثر 

كثيرا برحيل والده.
ووعد والدته (التي حتدث إليها مدة ٣ 
أيام قبل أن يقرر قبول مواجهة غيثي) 

بأن نزاله القادم سيكون األخير له.

بعد تغلبه على األميركي غيثي محققاً لقب العالم بالوزن اخلفيف

«األخضر».. «حيرتونا معاكم»
مبارك اخلالدي

احلالة التي مير بها الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي عجيبة غريبة، فباألمس القريب 
خطف «األخضر» األضواء بفوزه بلقب كأس 
سمو األمير بعد أن قدم عروضا استثنائية 
النقاد وخرجت جماهيره  القت استحسان 
بعفوية الى الشوارع ابتهاجا باالنتصار الغالي 

الغائب عن خزائن النادي سنوات.
وال نبالغ في القول بأن الفرحة عمت عموم 

الكويت مبختلف ميولهم، وذلك  أهل 
إلدراك الرياضيني بأن عودة العربي 

الى منصات التتويج هي عودة 
الروح الــى الكرة الكويتية، 
لكــن خيبة األمــل عادت 
سريعا مع الظهور الباهت 
للفريق في مباريات دوري 
التصنيف بتعادل أول مع 
اجلهراء بهدف لهدف ثم 
اخلسارة التاريخية أمام 
برقان بهــدف نظيف. 
املباراتني جعلت  ونتيجة 

العرباوية يضعون أيديهم 
على قلوبهم، ففي عرف كرة 

أو  أو اخلسارة  الفوز  القدم 
حتى التعادل حاالت واردة لكن 

وفق سياقها الطبيعي، ولكن العربي 
لم يقدم ما يشــفع له حتى اآلن وافتقد 

خاصية االســتقرار على التشكيلة كأنه ال 
يــزال في مرحلة التجــارب، كما انه افتقد 
خاصيته التي انفرد واشتهر بها وهي الروح، 
فما الذي جرى خالل هذه الفترة القصيرة؟ 
االنتصار والفوز بكأس ســمو األمير، جاء 
بعد رفع شعار االعتماد على الشباب، حيث 
قدم النادي منوذجا أصبــح قدوة لألندية 
األخرى بتقدمي أوراق اعتماد مجموعة من 
الشباب اســتحقت االنضمام الى املنتخب 

األوملبي ومنهم بندر السالمة ومحمد صفر 
وحسني اشكناني وحسن حمدان وعبداهللا 
عمار بخالف الوعود بتقدمي أســماء أخرى 
يعرفها اجلميع ومازالت تنتظر الفرصة، لكن 
املفاجأة غير املتوقعة كانت بعدم االستمرار 
على تلك السياسة، حيث عاد احلرس القدمي 
الى تشكيلة الفريق فلم نعد نعرف ما الذي 
يريده اجلهاز الفني التجديد الذي حقق كأس 
سمو األمير عن جدارة واستحقاق أم العودة 
الى عناصر اخلبرة التي لم حتقق شيئا طوال 
سنوات وجودها في النادي. وهنا تعالت 
أصوات عاشقي «األخضر» مطالبة 
بوقفة جادة تستوجب سرعة 
التصحيح، السيما أن اجلميع 
الحظ مقدار االهتمام الكبير 
التقصير من قبل  وعدم 
مجلــس إدارة النــادي 
برئاسة عبدالعزيز عاشور 
املتواجدين  وزمالئــه 
بشــكل يومــي خلف 
الفريق تشجيعا وحتفيزا 
ودعما سواء في املباريات 
أو التدريبــات، كمــا أن 
اجلهاز اإلداري الذي يقوده 
املخضرم علي مندني قريبا 
جدا من الالعبني، ويواصل العمل 
ليل نهــار دون كلل أو ملل حلل 

املشاكل الطارئة.
وتبقى الكــرة اآلن في ملعب اجلهاز 
الفني، فالوقت اليزال أمامه إلعادة حساباته 
واتخــاذ قراراته بدقــة، فبطولة دوري 
التصنيف ليست بطولة تنشيطية، بل هي 
مسابقة مهمة جدا على صعيدين، أولهما، 
البقاء في دائرة األضواء فتاريخ العربي ال 
يسمح بالتواجد في مناطق اخلطر، وثانيهما 
بناء فريق قوي ميكنه البقاء ضمن الكبار 

واملنافسة على األلقاب.

اجلابر يشيد بإجناز التونسية أُنس جابر في التنس
بعــث رئيــس االحتادين 
الكويتــي والعربــي للتنــس 
الشيخ أحمد اجلابر العبداهللا 
برســالة تهنئــة إلــى وزيــر 
الشــباب والرياضة واإلدماج 
املهني باجلمهورية التونسية 
كمال دقيش مبناسبة صعود 
العربيــة  التنــس  جنمــة 
التونســية أنــس جابــر إلى 
املركز ٣٢ على قائمة التصنيف 
العاملية لالحتاد العاملي لتنس 
الســيدات (WTA)، كما بعث 

رئيــس االحتاديــن الكويتي 
والعربي للتنس رسالتي تهنئة 
مماثلتني إلــى كل من رئيس 
اللجنــة الوطنيــة األوملبيــة 
التونســية محــرز بوصيان 
ورئيس اجلامعة التونســية 
للتنس (احتاد التنس) ونائب 
رئيس االحتاد العربي للتنس 

د.سلمى املولهي.
وقد أعرب اجلابر في رسائل 
التهنئة الثالث عن ســعادته 
بهذا اإلجنــاز العربي الفريد، 

مؤخرا ووصولها للدور الرابع 
وخروجها على يد األميركية 

دانييل كولينز.
وأضاف اجلابر أن االحتاد 
العربي للتنس على استعداد 
كامل لتقدمي كل الدعم املمكن 
التونســية للتنس  للجامعة 
وغيرها مــن احتادات التنس 
العربيــة مــن أجــل حتقيــق 
الســنوات  الطموحــات فــي 
القادمــة، الســيما فــي مجال 

تطوير الالعبني.

وأكد أنها هي املرة األولى في 
تاريــخ التنــس العربي التي 
تصــل فيها العبة عربية لهذا 
املركــز العاملي املتقــدم على 
العامليــة  التصنيــف  قائمــة 
لالعبات التنــس احملترفات، 
مضيفا أن النجمة التونسية 
وصلت إلى هذا الترتيب العاملي 
بعد أدائها املتميز في بطوالت 
غراند ســالم الكبرى، السيما 
بطولة فرنسا املفتوحة للتنس 
(روالن غاروس) التي اختتمت  الشيخ أحمد اجلابر العبداهللا

بدر دهيمان
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كومان ينتقد الـ VAR وسط انقسام إسباني بشأن الكالسيكو
وسط انقســام في إسبانيا 
بشــأن ضربــة اجلــزاء التــي 
احتســبها احلكــم لفريق ريال 
مدريــد في مباراة الكالســيكو 
أمس األول أمام برشلونة، شن 
الهولندي رونالد كومان املدير 
الفني لفريق برشلونة انتقادات 
الذعــة ضد نظام حكم الفيديو 
املساعد (VAR) بسبب احتساب 
هذه الضربة املثيرة للجدل من 
خالل مراجعة احلكم لنظام الـ 
VAR لصالح املدافع ســيرخيو 
راموس وسجل منها هدف التقدم 
٢-١ لتكون مبنزلة نقطة التحول 
في املباراة حيث مهدت الطريق 

أمام فوز الريال بالكالسيكو.
وشن كومان هجوما عنيفا 
الـــVAR حيــث ذكــرت  علــى 
صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
اإلسبانية في صفحتها األولى: 
«كومان ينفجــر»، فيما ذكرت 
التــي  صحيفــة «ســبورت» 
تصــدر فــي برشــلونة أيضا: 
كمــا  الكالســيكو»،  «ســرقة 
انتقــدت «ســبورت» احلكــم 
خوان مارتينيز مونويرا الذي 
منح راموس ضربة اجلزاء بعد 
مراجعــة نظام الـــVAR بعدما 
تعــرض رامــوس جلــذب من 
قميص اللعب بواسطة الفرنسي 
كليمونت لينجلي داخل منطقة 
اجلزاء عندما كانت النتيجة ١-١.

يحتســب احلكــم أي قرار ضد 
راموس وقتها.

وقال ألبرت ماســنو املدير 
الفرعي لصحيفة «ســبورت»، 
إن مونويــرا كان «احلكم الذي 
يخشــاه اجلحيم»، مشيرا إلى 
«تعاطفه املعروف» جتاه ريال 
مدريــد، وأضــاف: «رامــوس 
ومونويرا طبخا هذا فيما بينهما 
وسط نظرات الدهشة من العبي 

برشلونة إزاء ما حدث».
وقــال كومــان: إن نظام الـ

VAR استخدم ضد فريقه فقط 
وليــس لصاحله. وأوضح: «ال 

طــرد أالن نيوم العب خيتافي 
خالل مباراة الفريقني التي انتهت 

بفوز خيتافي.
ورغم هذا، بدا شعور الريال 
مختلفا بشــأن ضربــة اجلزاء 
في الكالســيكو الســيما وأنها 
ساعدت الفريق في قلب الطاولة 
على برشــلونة الذي كان أكثر 
ســيطرة على مجريات اللعب. 
وقال إمييليو بوتراجينيو جنم 
الريال السابق ومدير العالقات 
املؤسسية بالنادي حاليا: «(فار) 
يستخدم ملساعدة احلكم. احلكم 
راجع اللعبة واتخذ القرار الذي 

ميكننا تفهمه».
فيما أوضح الفرنسي زندين 
زيدان املدير الفني لريال مدريد 
أن فريقه يستحق الفوز بركلة 
أو  املعتــرض عليهــا  اجلــزاء 
بدونها، والتي سجلها راموس 

العائد من اإلصابة.
وذكــرت صحيفــة «آس» 
املدريدية في صفحتها األولى: 
«(ريال) مدريــد يعود دائما»، 
في إشارة إلى فوز الفريق بعد 
هزميتني متتاليتني أمام قادش 
٠-١ في الدوري اإلسباني وأمام 
شــاختار دونيتسك األوكراني 
٢-٣ فــي دوري أبطال أوروبا، 
وفي املقابــل، ذكــرت «ماركا» 
أن فريق زيــدان «وجه ضربة 

للمسؤولني في كامب نو».

أتفهم قــرار احلكم الـVAR فهو 
يظهر فقط عندما يكون الوضع 
ضد برشــلونة.. من يستطيع 
أن يقول لي إنها ضربة جزاء.. 
هو أمر غير مفهوم.. لم يرق لي 
هذا القــرار.. كل القرارات ضد 
برشلونة، وليس هناك أي قرار 
لصالح الفريــق. وهناك أمثلة 

عديدة».
وأشار كومان إلى اخلطأ الذي 
ارتكب ضد ميسي داخل منطقة 
اجلزاء في مباراة أشبيلية التي 
انتهت بالتعادل إضافة للعديد 
من اللعبات التي كانت تستدعي 

الصحيفــة:  وأوضحــت 
«مارتينيز مونويرا منح الفوز 
للريال في الكالسيكو.. وتسبب 
هذا اإلجــراء في كســر مباراة 
ســيطر عليها برشــلونة الذي 
تعادل عبر أنســو فاتي بعدما 
افتتح فالفيردي التسجيل بهدف 

للريال».
وبدت ضربة اجلزاء مثيرة 
للجدل ألنه على الرغم من ظهور 
لينجلي وهو يجــذب راموس 
من قميــص اللعــب، فقد ظهر 
رامــوس قبلهــا بلحظات وهو 
يدفــع لينجلي نفســه فيما لم 

سواريز يقود أتلتيكو للفوز على بيتيس
تغلــب أتلتيكو مدريــد على ضيفه ريــال بيتيس 
بثنائيــة نظيفة في املباراة التي جمعتهما على ملعب 
وانــدا ميتروبوليتانو في اجلولة الســابعة بالدوري 

االسباني لكرة القدم (الليغا).
وأحرز ثنائيــة اتلتيكو ماركوس لورنتي ولويس 
سواريز (٤٦ و٩١)، ليرفعا رصيد فريقهما إلى ١١ نقطة 
في وصافة «الليغا» مؤقتا خلف ريال مدريد املتصدر 
برصيد ١٣ نقطة، بينما جتمد رصيد ريال بيتيس عند 
٩ نقاط في املركز العاشر. وشهدت املباراة طرد العب 
ريال بيتيــس مارتني مونتويــا (٧٤)، ليكمل الفريق 

املباراة بـ١٠ العبني فقط.
وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات املرحلة 
الـ ٧ للدوري اإلسباني، حيث يستضيف صاحب املركز 
األخير ليفانتي (٣ نقاط) نظيره ســيلتا ڤيغو سابع 

عشر الترتيب بـ ٥ نقاط.

ميالن لالبتعاد بالقمة على حساب روما

«سان جرمان» يفوز ويتصدر
و«كورونا» يصدم اجلميع بتأجيل أول مباراة

ليڤركوزن يستضيف أوغسبورغ
وبايرن يخسر ديفيس ٨ أسابيع

أفلت نابولي من كمني مضيفه بنفينتو وقلب تأخره 
بهدف نظيف في الشــوط األول إلى فوز ثمني ٢-١ 
بالشوط الثاني من مباراتهما باملرحلة اخلامسة من 
الدوري اإليطالي والتي شــهدت أيضا تعادل بارما 
مع سبيزيا ٢-٢ وفوز كالياري على كروتوني ٤-٢، 
وبذلك قفــز نابولي للمركز الثاني برصيد ١١ نقطة 
وبفارق األهداف فقط أمام ساسولو وبفارق نقطة 
واحــدة خلف ميالن املتصــدر فيما جتمد رصيد 
بنفينتو عند ٦ نقاط باملركز الثاني عشر. والطريف 
ان املباراة شهدت تسجيل لورينزو إنسيني وشقيقه 
األصغر روبرتو هدفني لكال الفريقني، حيث سجل 
روبرتو العب بنيفنتو هدفا مفاجئا ليهز الشباك ألول 
مرة بالدوري وعمره ٢٦ عاما، لكن إنسيني تعادل 
بعد مرور ساعة من اللعب ثم أضاف البديل أندريا 
بيتانيا هدف االنتصار. كما واصل التسيو صحوته 
بالفوز على ضيفه بولونيا ٢-١ في الدوري اإليطالي 
لكرة القدم، وسجل اإلسباني لويس ألبرتو روميرو 
(٥٤) وتشيرو اميوبيلي (٧٦) لالتسيو، ولورنسو دي 
سيلفيستري (٩٠+١) للضيوف. واستعاد إميوبيلي 
هداف أوروبا في املوسم املنصرم برصيد ٣٦ هدفا 
حسه التهديفي بتسجيله ثاني أهدافه في البطولة 
بعد صيام في املرحلتني الســابقتني، علما أن هدفه 
الوحيد كان في مرمى كالياري ضمن املرحلة الثانية، 
وهو الفوز الثاني لفريق العاصمة في غضون أيام 
بعد انتصاره الكبير على ضيفه بوروسيا دورمتوند 
األملاني ٣-١ الثالثاء ضمن اجلولة األولى من دوري 
أبطال أوروبا. إلى ذلك، يســتضيف فريق اي سي 
ميالن نظيره روما اليوم في قمة مباريات املرحلة 
اخلامســة من الدوري اإليطالي «الكالتشيو»، في 

متكن كل من باريس سان جرمان حامل اللقب 
ومرسيليا، من اســتعادة توازنهما محليا بعد 
اخليبة األوروبيــة، وارتقى األول إلى صدارة 
الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه 
بنتيجة ٤-صفر على ضيفــه ديجون بفضل 
ثنائية لإليطالي مويز كني والفرنســي كيليان 
مبابي، في حني تفوق الثاني بهدف نظيف على 

مضيفه لوريان في املرحلة الثامنة.
بوردو يستعيد االنتصارات

إلى ذلك، استعاد بوردو نغمة االنتصارات التي 
غابت عنه في املرحلة املاضية عقب فوزه ٢-٠ 

على ضيفه نيــم، ليرتفع رصيده إلى ١٢ نقطة 
باملركز الثامن مؤقتا في حني توقف رصيد نيم 
عند ٨ نقاط باملركز السادس عشر. كما أسفرت 
باقي مباريات املرحلة التي جرت امس عن خروج 
ستراسبورغ سلسلة الهزائم بالفوز على مضيفه 
بريســت ٣-٠ وميتز على ضيفه سانت إيتيان 
٢-٠ وستاد رميس على مضيفه مونبيلييه ٤-٠. 
وأعلنت الرابطة إلغاء املباراة املقررة بني نانت 
وضيفه لنس بسبب وجود ١١ إصابة بڤيروس 
كورونا املستجد في صفوف األخير، لتصبح 
أول مباراة تؤجل في الدوري منذ أغســطس 

الفائت بسبب الوباء. 

تستكمل املرحلة اخلامسة من الدوري األملاني لكرة 
القدم اليوم بلقاء وحيد يجمع بايرليڤركوزن حادي 
عشر الترتيب (٦ نقاط) مع ضيفه أوغسبورغ السابع 
(٧ نقاط)، ويسعى كال الفريقني إلى الفوز في املواجهة 
لتحسني ترتيبهما في «البوندسليغا». وضمن اجلولة 
ذاتها، فاز فولڤسبورغ على ضيفه أرمينيا بيلفيلد 

٢-١ ليرفع رصيده إلى ٧ نقاط باملركز الثامن، فيما 
توقف رصيد بيلفيلد عند ٤ نقاط باملركز الرابع عشر. 
إلى ذلك، تعرض ظهير ايسر نادي بايرن ميونيخ 
االملاني، الكندي الدولي الفونســو ديفيس إلصابة 
في أربطة الكاحل األمين ستبعده عن املالعب لفترة 
تتراوح بني ٦ و٨ اسابيع، كما أعلن النادي الباڤاري.

قمة كبيرة بني الفريقني، ويســعى ميالن متصدر 
ترتيب الدوري برصيد ١٢ نقطــة الى الفوز، فيما 
يأمــل روما، الذي يحل في املركز الثامن برصيد ٧ 
نقاط، في حتقيق نتيجة تضعه مبوضع منافس في 
األسابيع األولى للدوري اإليطالي. وكان ميالن قد 
حقق الفوز على إنتر ميالن ضمن مباريات اجلولة 
املاضية بالدوري بهدفني لهدف، ثم حقق فوزا مهما 
على سلتيك األسكوتلندي ضمن مباريات الدوري 
األوروبي بثالثة أهــداف مقابل هدف، بينما روما 
حقق الفوز على بينفينتو في الدوري بخمسة أهداف 

مقابل هدفني.

نابولي يفلت من كمني بنفينتو ويقفز للمركز الثاني

هاميلتون يتجاوز شوماخر ويغير تاريخ «فورموال ١»
أصبــح لويــس هاميلتون، 
بطل العالم ٦ مرات، أكثر سائق 
فوزا في بطولة العالم لسباقات 
«فورموال ١» للســيارات عندما 
حقق انتصاره رقم ٩٢ في جائزة 

البرتغال الكبرى امس.
وكان ســائق مرســيدس، 
الذي عبــر خط النهاية متفوقا 
بفــارق ٢٥٫٥٩٢ ثانيــة علــى 
زميلــه فالتيــري بوتــاس، قد 
عــادل رقــم االســطورة مايكل 
شوماخر القياســي برصيد ٩١ 
فوزا فــي الســباق املاضي في 

نوربرجرينج.
ومدد هاميلتون، الذي حصل 
على نقطة إضافية بعد حتقيق 
أسرع لفة، صدارته أمام بوتاس 
إلى ٧٧ نقطة قبل ٥ سباقات من 
النهاية، وأبلغ مرسيدس سائقه 
هاميلتــون عبر دائرة االتصال 

الداخليــة «أنــت تعيــد كتابة 
التاريخ». وأضاف توتو فولف 
رئيس مرسيدس «لويس.. ٩٢»، 
ورد هاميلتون «أنا مدين بالفضل 
للموجودين هنا والعاملني في 
املصنع.. العمل معكم شرف كبير 
واليوم كان صعبا وكان يتعلق 

بدرجات احلرارة».
واحتــل الهولنــدي ماكــس 
فرســتابن املركز الثالث مع رد 
بول في السباق الذي اقيم على 
حلبة أجلارفي بالقرب من مدينة 
بورتيماو في أول جائزة كبرى 
تستضيفها البرتغال في ٢٤ عاما.
وقال هاميلتون الذي حقق 
انتصاره الثامن هذا املوسم و٧١ 
منذ انضمامه إلى مرسيدس «لم 
أكن ألحلم بالوصول إلى ما أنا 
عليه اليوم»، وأضاف «أنا بحاجة 

لبعض الوقت إلدراك األمر».

أهدر إيڤرتون فرصــة االنفراد بصدارة الدوري اإلجنليزي 
عقب خســارته ٠-٢ امــام مضيفه ســاوثهامبتون في املرحلة 
السادســة للمسابقة، وبذلك جتمد رصيد إيڤرتونـ  الذي تلقى 
خســارته األولى هذا املوسم ـ عند ١٣ نقطة، لكنه ظل متواجدا 
على القمة، بفارق األهداف فقط أمام أقرب مالحقيه جاره اللدود 
ليڤربول (حامل اللقب)، املتساوي معه في الرصيد نفسه، وفي 
املقابل ارتفع رصيد ساوثهامبتون الذي حقق فوزه الثالث في 
مبارياته األربع األخيرة باملسابقة إلى ١٠ نقاط، ليتقدم للمركز 

اخلامس مؤقتا حلني انتهاء باقي مباريات املرحلة. 
وفــي مباراة اخرى، فشــل ولڤرهامبتون في احملافظة على 
هدف املهاجم املكسيكي خيمينيز حتى الدقيقة االخيرة حينما 
سجل نيوكاسل يونايتد هدف التعادل لتنتهي املباراة ١-١، ليرفع 
ولڤرهامبتون رصيده إلى ١٠ نقاط باملركز الســابع ونيوكاسل 

رصيده إلى ٨ نقاط باملركز الرابع عشر.
من جهة أخرى، استعاد ليڤربول حامل اللقب سكة االنتصارات 
بفوزه ٢-١ على ضيفه شــيفيلد يونايتد في املرحلة السادسة 
من الدوري االجنليزي لكرة القدم، ليرتقي الفائز الى الوصافة 

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

اجنلترا- (املرحلة الـ ٦)
٨:٣٠beIN sports HD٢برايتون - وست بروميتش

١١:٠٠beIN sports HD٢بيرنلي - توتنهام
إسبانيا ـ (املرحلة الـ ٧)

١١:٠٠beIN sports HD٣ليڤانتي - سلتا ڤيغو
إيطاليا ـ (املرحلة الـ ٥)

١٠:٤٥beIN sports HD١ميالن - روما
أملانيا – (املرحلة الـ ٥)

١٠:٤٥باير ليڤركوزن - أوغسبورغ

برصيد ١٣ نقطة بفــارق األهداف عن غرميه إيڤرتون املتصدر 
الذي لعب مباراة أقل. وحقق ليڤربول فوزه األول بعد مباراتني 
بانتصار صعب على ضيفه شيفيلد يونايتد على ملعب «أنفيلد» 
بنتيجة ٢-١.  وسجل البرازيلي فيرمينو (٤١) والبرتغالي ديوغو 
جوتا (٦٤) هدفي أصحاب األرض والنرويجي ساندر بيرغ هدف 
الضيــوف (١٣ من ركلة جزاء).  وشــهد اللقــاء عودة احلارس 
البرازيلي أليســون بيكر للمرة االولى الى التشكيلة األساسية 
منذ فوز ليڤربول ٣-١ على أرسنال في املرحلة الثالثة ليبتعد 
بعدها بداعي اإلصابة ويحل مكانه احلارس اإلسباني أدريان.

وافتتح شيفيلد التسجيل بعد أن عرقل البرازيلي فابينيو 
االســكتلندي أوليفر ماكبيرني على خط منطقة اجلزاء، حيث 
 «VAR» اضطــر احلكم الى اللجــوء الى حكم الڤيديو املســاعد
لتأكيدها وسط ســخط العبي الفريق األحمر، انبرى لها بيرغ 
بنجاح (١٣).  وسجل فيرمينو هدف التعادل عندما رفع القائد 
جوردان هندرسون الكرة نحو داخل املنطقة تابعها السنغالي 
ساديو مانيه رأســية تصدى لها احلارس آرون رامسدايل، ثم 
تهيأت أمام البرازيلي الذي تابعها على باب املرمى (٤١). وتدخل 
الـ «VAR» مجددا ضد ليڤربول ليلغي هدفا حملمد صالح، إال أن 
حامل اللقب لم ينتظر ســوى دقيقتني ليثأر بعدما رفع مانيه 
عرضية عن اجلهة اليسرى تابعها غوتا الوافد هذا املوسم من 
ولڤرهامبتون والذي شــارك أساسيا للمرة االولى في الدوري 
مع ليڤربول، رأســية في الشــباك (٦٤). ووقف احلظ والقائم 
في وجه صــالح مجددا عندما وصلته الكرة إلى داخل املنطقة 

فراوغ ببراعة وسدد من مسافة قريبة (٨١). 
وبقــي ليڤربــول من دون هزميــة على أرضه فــي الدوري 
للمبــاراة الـ ٦٢ تواليا. وتســتكمل املرحلة السادســة للدوري 
االجنليــزي اليوم بلقاءين، حيث يســتضيف برايتون نظيره 
وســت بروميتش، فيما حتل كتيبة املــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيــو بقيادة االجنليزي هاري كني ضيفا على بيرنلي، في 

مواجهة يسعى خاللها توتنهام الى حتقيق الفوز.

ليڤربول «يقلبها» 
على شيفيلد.. 
ويستعيد أليسون
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نقص في «اخلام» يعوق جتديد رخص قيادة املواطنني والوافدين
عبداهللا قنيص

 تشــهد أجهزة اجناز رخص الســوق فــي املجمعات 
املخصصة ازدحاما شديدا ونفادا للرخص بشكل سريع، 
ممــا ال ميّكن الراغبني في جتديد الرخص من اســتكمال 
إجراءاتهــم عقب جتديدهــا أونالين. وأعــرب مواطنون 
ووافــدون عن أملهم في إيجــاد حلول لهم ومتكينهم من 
اســتخراج رخص السوق بحيث ال حترر لهم مخالفات، 
مؤكدين انهم باشروا في جتديد رخص السوق، لكن نقص 
اخلام يشكل مشكلة، كما ذكر وافدون أن قصر االجهزة في 
األڤنيوز على املواطنني صباحا ومساء يعمق مشكالتهم.

في هذا السياق، قال مصدر امني ان هناك مشكلة في 
توافر اخلام الذي مبوجبه يتم استصدار الرخص، الفتا 
الى أن إدارات املرور يوزع عليها خام يكفي لـ ٧٠٠ رخصة 
سوق أســبوعيا، مضيفا أن هناك مساعي لتوفير املزيد 
من اخلام، مشيرا الى انه يحق للمواطن مراجعة إدارات 

املرور ومراكز اخلدمة إلجناز معاملته.
وكشــف املصدر عــن أن اإلدارة العامة للمرور دخلت 
في املرحلة الثانية من اســتصدار الرخص الذكية، حيث 
أصبــح بإمكان الوافدين الذين تصدر لهم رخص ســوق 
للمرة األولى احلصول على الرخص الذكية ذات ســمات 
أمنية وشــكلية حديثة ومواكبة للتطورات واملواصفات 

العاملية باإلضافة إلى كونها مطابقة للمواصفات واملعايير 
 ISOوحتتوي على سمات أمنية حديثة ملنع التزوير ١٨٠١٣

الدولية.
وأشار املصدر الى أن املرحلة الثالثة جاٍر العمل على 
تنفيذها، وسيتم توفير الرخص الذكية جلميع الوافدين 
الذين بصدد جتديد الرخص أو اســتخراج بدل فاقد. هذا 
وقــال وافد لـــ «األنباء» انه قام مبراجعــة إحدى إدارات 
املــرور ومت إبالغه بأنه اذ رغب باحلصول على الرخصة 
فعليه احلضور فجــرا ليحصل على دور، فيما قال آخر 
إن إجمالي اخلام الذي يكون برفقة الضابط أو الشــرطي 

(متني غوزال)بالكاد يكفي إلجناز ٥٠ معاملة فقط. ماكينة استالم رخصة القيادة 

تزاحم الفت وشكاوى وطوابير ال تنتهي ودعوات للحضور فجراً لرمبا يحصل املراد

على مدار أشهر، دأب مشاهير على نشر مقاطع وصور 
مبتذلة واهمــني أن أعني الدولة غافلة، فتمادوا في نشــر 
اخلالعة، ما حذا بقطاع األمن اجلنائي برئاسة اللواء محمد 
الشرهان وإدارة اآلداب وحماية االجتار بالبشر بقيادة العقيد 
النشط هيثم العثمان ومدير إدارة اجلرائم اإللكترونية العقيد 
عبدالعزيز املطوع إلى مواجهة اإلسفاف واتخاذ ما يجب أن 
يتخذ، فتم ضبط نســاء يطلق عليهن «فاشينيستات» من 
جنسيات مختلفة وإبعادهن، مواطنات جتاوزن حدود األدب 
ووصل ببعضهن الى التصوير داخل احلمامات. ال أعلم ملاذا 
هذا الســفه؟ وال أتخيل أن الشهرة قد توصل الى اجلنون 
ولكن يبدو أن البعض يؤمن بذلك، وكان ال بد لقطاع األمن 

اجلنائي ردع هذه الفئة.
عقب نشري تقريرا صحافيا الثالثاء املاضي عن التوجهات 
املستقبلية وخطط األمن اجلنائي للتعامل مع هذا امللف، حتى 
تلقيت ســيال من االتصاالت واإلمييالت والتي تشيد بهذا 

احلزم في مواجهة هذه التجاوزات.
وأهمية مساندة اجلهود األمنية التي تتصدى لهذا التجاوز 
الصارخ بحق العادات والتقاليد، وفي مقابل ذلك تلقيت تهديدات 
بــأن أتوقف عن فضح هؤالء، وأقول ألصحاب تلك احلملة 
استريحوا فلن يستمع أحد إليكم وسنمضي في املواجهة.

في خضم احلملة للتصدي لهذا التجاوز، قامت ســيدة 
بنشــر مقطع كالت من خالله االتهامات لشرفاء في األمن 
اجلنائي ووزيرهم وبعد االستقصاء عن هذه الناشطة تبني 
لي أنها تريد بهذا العبث رفع دعاوى عليها لكي حتصل على 
جلوء سياسي وهو ما لم يتحقق، وستعود لتنال ما تستحق 

من عقاب جراء التشهير واإلساءة.
يوم اخلميس املاضي تواصل معي مسؤول وأبلغني بأنه 
وفــي أعقاب «العني احلمراء» لوحظ تخلص مشــاهير من 
صورهم ومقاطعهم اخلالعة. وان الكثير بدأوا في مراجعة 

حساباتهم وتخلصوا من االبتذال.
التأكيد على مضي وزارة الداخلية في حزمها وإجراءاتها 
تلك، ولن تتراجع بعد اليوم عن مالحقة ومتابعة أي من كان 
حال نشر ما يخدش احلياء العام وأشياء ال يصح أن تكون 
متاحة ألن تشــاهد من اجلميع، ألن لدينا تراثا من العادات 

والتقاليد الراسخة وال ميكن غض النظر عنها. 
يا سادة ال وجه للشبه بني احلرية ونشر ما يخالف العادات 
والتقاليد ملجرد زيادة أعداد املتابعني على وسائل السوشيال 
ميديا، وأقول للفاشينيستات من غير الكويتيات «يا غريب 
كن أديب» ومن يعتقد أن حريته مقيدة وان ما يفعله «عادي» 

عليهم أن ينصرفوا إلى بالدهم ويفعلوا ما يشاؤون».

وجهة نظر

«اجلنائية» في مواجهة 
فساد الفاشينيستات

aljalahmahq٨@hotmail.comبقلم محمد اجلالهمة

إنقاذ عامل سقط في غرفة 
محركات حوض سباحة

.. وحريق «فارهة» بقنينة بنزين
في «سعد العبداهللا»

حتويل خط من «شركات» إلى 
«خاص» يورط مواطنًا في «خيانة»

أحمد خميس

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة االطفاء العام 
أن رجــال اطفــاء مركز القريــن متكنوا من انقــاذ عامل من 
احدى اجلنسيات اآلسيوية بعد سقوطه في غرفة محركات 
حوض ســباحة مبنزل قيد اإلنشاء في منطقة ابو فطيرة، 
وأوضحــت اإلدارة أن العامل تعرض إلصابات متفرقة ومت 
تسليمه للطوارئ الطبية الذين قام رجالها بنقله للمستشفى.

سعود عبدالعزيز

سجلت في مخفر شرطة سعد العبداهللا قضية حريق 
عمد، فيما وجه وكيل النيابة بإحالة قنينة بالســتيكية 
بها بنزين الى الطب الشرعي لرمبا تكون هناك بصمات 
عليهــا تدل علــى اجلاني، وكذلك وجــه املباحث بضبط 
اجلناة، وجاءت هذه اإلجراءات في اعقاب تقدم مواطن الى 
مخفر املنطقة مشيرا الى ان سيارته الفارهة موديل ٢٠١٤ 
وخالل توقفها مقابل منزله تعرضت لالحتراق وتفحمت، 
الفتا الى انه وجدت الى جوار السيارة قنينة بها بنزين، 
وانه يرجح ان املجهول ســكب البنزين وأشعل النيران، 

وسجلت قضية حريق عمد.
مــن جهة أخرى، تقدم املمثل القانوني لشــركة وأبلغ 
عــن تعرض مركبة يابانية كانت بحــوزة أحد املوظفني 
للحريــق العمــد في منطقة بنيد القار، وســجلت قضية 

حريق مركبة.

سعود عبدالعزيز

تقدمت شركة متخصصة في التجارة العامة واملقاوالت ببالغ 
إلى مخفر شــرطة الشــامية متهمة احد موظفيها وهو مواطن 
بخيانة األمانة. وبحسب إفادة الشركة فإنها كانت متنح املوظف 
خطا هاتفا باسمها وتقوم بتسديد فواتير الهاتف، وقبل اشهر 
قامت باالستغناء عن املوظف اال انه فوجئت بأن املوظف قام 

بتحويل اخلط من على اسم الشركة الى اسمه.
وذكر املمثل القانوني للشركة ان حتويل اخلط ال يجوز ألن 
رقم الهاتف يأتي عليه اوامر عمل متعددة، وبتحويل الرقم فإن 
خسارة كبيرة تلحق بها، وتعود الفائدة على املوظف املفصول.

رجال االطفاء خالل انقاذ العامل من غرفة احملركات

ُموِدع «الهنغارية» إنعاش «الرازي»:
هسترة ابني دفعتني للهرب

تطعيم خاطئ البن الـ ٤ أعوام يودعه «اإلنعاش»

مبارك التنيب

اســتطاع رجــال اإلدارة العامــة 
للمباحــث اجلنائيــة إغــالق قضية 
دهــس وهروب فــي منطقــة ميدان 
حولي، والتي اصيبت خاللها وافدة 
هنغاريــة ونقلت بني احلياة واملوت 
الى مستشفى الرازي وأودعت غرفة 
العناية املركزة، وذلك بضبط الداهس 
وهو موظف من مواليد ١٩٩٩. وبرر 
اجلاني هروبه تــاركا املجني عليها 
تصــارع املــوت بــأن ابنــه أصيــب 

بحالة هســتيرية مبجرد مشــاهدة 
دمــاء الوافــدة متناثــرة على زجاج 
السيارة فلم يســتطع تهدئته وقام 
مبغادرة موقع احلادث حسبما زعم 
في التحقيقات معه. وبحسب مصدر 
أمنــي فإن عمليــات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا يفيد بوقوع حادث دهس 
وهروب في شارع بغداد مبنطقة ميدان 
حولــي، وان املجني عليها هنغارية 
اجلنسية وتبلغ من العمر ٣٨ عاما، 
وأصيبت بإصابات خطرة استدعت 
نقلها الى مستشفى الرازي ودخول 

غرفة اإلنعــاش. وقال املصدر: متت 
إحالة ملف القضية الى املباحث الذين 
قاموا بتكثيف حترياتهم واالستماع 
الى شهود عيان ومتابعة الكاميرات 
في موقع احلادث وخلصت كل هذه 
اجلهود بتحديد اجلاني، وهو مواطن 
كان يســتقل مركبة أميركية فارهة، 
ليتم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف 
بأنه هو من دهس الوافدة وهرب ألن 
ابنه «املعاق» اصيب بحالة هستيرية 
ليتم حتويل القضية من ضد مجهول 
إلى قضية معلومة بضبط اجلاني.

مبارك التنيب

طلب رجــال أحد مخافر محافظة 
األحمدي مــن مواطن إحضار تقرير 
طبــي يفيد باإلصابــات التي حلقت 
بابنــه ذي األعوام األربعــة، وإذا ما 
كانت حالة ابنه سببها التطعيم أم أمر 
آخر، بحيث يتم مبوجب هذا التقرير 
اســتدعاء ممرضــة والتحقيق معها 

في قضية خطأ طبي قام األب بطلب 
تسجيلها داخل املخفر.

فيما اكد مصدر امني ان مثل هذه 
القضايــا يحتاج الى مشــورة طبية 
قبــل املضي في اجراءات اإلحالة الى 

القضاء ومباشرة التحقيق فيها.
وبحسب مصدر امني فإن مواطنًا 
من مواليد ١٩٧٨ تقدم الى احد مخافر 
االحمدي وقال انه توجه بابنه البالغ 

٤ ســنوات الى مســتوصف املنطقة 
إلجــراء تطعيم له، حيــث تدهورت 
حالته بعد اعطائه التطعيم، فسارع 
الى نقله الى مستشفى العدان وأودع 
غرفــة اإلنعاش، وقــال ان الطفل مت 
منحــه تطعيمــا يفتــرض ان مينح 
ألطفــًال تتعدى أعمارهم الـ ١٢ عاما، 
وأن املمرضة اعطت ابنه هذا التطعيم 
وهو ما تسبب في دخوله اإلنعاش.

ترك الوافدة تصارع املوت في «ميدان حولي»

األب اتهم املمرضة بإعطاء الطفل تطعيماً ملن تتجاوز أعمارهم ١٢ عاماً

مشاجرة «أبو فطيرة» بدايتها تهور
وختامها سواطير وتصادم باملركبات

محمد اجلالهمة

العامــة  ٫ذكــرت االدارة 
للعالقــات واالعــالم األمني 
بوزارة الداخلية انه مت حتديد 
اطراف املشاجرة التي ظهرت 
مبقطع ڤيديو مت تداوله على 
وسائل التواصل االجتماعي 
وكانت فيها محاوالت دهس 
باملركبات وتبادل بالضرب 
بني مجموعة من االشخاص 
وظهور سواطير في منطقة 

ابو فطيرة.
وفي التفاصيل، اوضحت 
االدارة انه بعــد ورود بالغ 
يفيــد بوجود مشــاجرة في 
ابوفطيــرة توجهت  منطقة 
الدوريــات على الفــور إلى 
موقع البالغ، ولم يتم العثور 

يقودها شخص من اصدقائه 
ومعــه شــخص آخــر ومت 
استدعاء قائد املركبة الذي كان 
طرفا في املشاجرة وبسؤاله 
عــن الواقعه اقــر بأنه اثناء 
تواجده في منطقة املهبولة 

حدث خالف بينه وبني قائدي 
احدى املركبات بسبب تهور 
االخــر بالقيــادة، ممــا ادى 
الــى مطــاردة بــني الطرفني 
وادخاله منطقــة ابوفطيرة 
عنوة وعليه قام عدة اشخاص 
مجهولــني باالعتــداء عليه 
بالضــرب وحصــل بينهــم 
تصــادم باملركبــات. وبناء 
عليه مت التعرف على جميع 
االطراف املتشاجرة ومت ضبط 
وحجز مجموعة منهم وجاٍر 
ضبط اآلخرين للتعرف على 
مالبســات الواقعــة واتخاذ 
االجــراءات القانونيــة بهذا 
الشأن. وتهيب االدارة العامة 
للعالقــات واالعــالم األمني 
باجلميــع التقيــد بقوانــني 

الدولة وعدم جتاوزها.

«الداخلية» ضبطت أطرافها بعد استدعاء صاحب الدعامية

من مشاجرة ابو فطيرة

على اطراف املشاجرة، حيث 
مت التعرف على احدى لوحات 
املركبات اخلاصة بأحد اطراف 
املشاجرة ومن خالل بيانات 
صاحــب املركبة مت التعرف 
عليــه، واتضــح ان من كان 

إلغاء حبس مواطن اتهم 
بغسل ١٥٥ ألف دينار

ضبط «بدون» محكوم بـ ٩٥ 
سنة سجن في قضايا مخدرات

عبدالكرمي أحمد

ألغت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف حكم محكمة 
اجلنايات بحبس مواطن ملدة ٤ سنوات مع الشغل والنفاذ، 
وقضــت مجددا ببراءته من تهمة غســل أمــوال مببلغ ١٥٥ 

ألف دينار.
وأكد وكيل املتهم حملكمة االستئناف تناقض أدلة اإلثبات 
املقدمة ضــد موكله، وانتفاء أركان جرمية غســيل األموال 

بحقه، مؤكدا مشروعية مصدر أمواله املتهم بها.

سعود عبدالعزيز

أنهــى رجــال مباحث اجلهــراء هروب شــخص من غير 
محــددي اجلنســية من أحكام صادرة بحقــه تبلغ ٩٥ عاما 
للسجن جميعها متعلقة بقضايا مخدرات. وقال مصدر أمني 
إن هنــاك احكاما مشــمولة بالنفاذ وأحكاما باحلبس أخرى 

صادرة عن محكمة أول درجة. 
وبحسب املصدر، فإن معلومات وردت إلى مباحث اجلهراء 
عن وجود هارب من مواليد ١٩٨٦ داخل منزل أحد أقاربه في 
منطقة تيماء، وعليه قام رجال املباحث باالنتقال إلى املكان 
وتطويق املنزل الذي يتواجد فيه وعندما هم بالصعود إلى 

داخل مركبته مت ضبطه دون مقاومة تذكر.

استدراج طفل بلعبة إلكترونية واالعتداء عليه
أمير زكي

شــهدت إحــدى مناطق 
محافظــة العاصمــة قضية 
تشــكل رســالة الــى جميع 
اولياء االمور مبراقبة ابنائهم 
وحتذيرهــم مــن مخاطــر 
األلعاب اإللكترونية الصحية، 
وكذلك مــن تكوين عالقات 
مــع آخرين قد يلحقون بهم 

الضرر البالغ.
وبعــد قضايــا احلــوت 
االزرق وغيرها من االلعاب 
االلكترونيــة، تعرض طفل 
يبلــغ من العمر ١٢ عاما الى 
اعتداء غير اخالقي من قبل 
شاب يبلغ من العمر ١٧ عاما، 
حيث مت استدراج الطفل من 
قبــل الذئب البشــري بزعم 
اطالعه على حسابه في لعبة 
الفورتنايت، ومن ثم افتراسه 

داخل املركبة.
وبحســب مصــدر أمني 
قــال إن مواطنا مــن مواليد 

هذا الذئب البشري ان يلتقي 
به داخل حديقة، مشيرا الى 
ان اجلاني كان داخل مركبته 
وطلب من الطفل ان يتحدثا 
معــًا داخــل املركبــة ليقوم 

باالعتداء عليه.

وأشــار املصــدر الى ان 
اجلانــي مت توقيفــه داخــل 
النظارة وصدرت تعليمات 
بإحالــة الطفل املجني عليه 
الى الطب الشرعي لتوثيق 

االعتداء الذي وقع عليه.

في قضية مبنزلة جرس إنذار إلى اآلباء بتحذير أبنائهم من عالقات األلعاب اإللكترونية

١٩٧٩ تقدم الــى احد مخافر 
محافظة العاصمة وأبلغ ان 
ابنه (مواليد ٢٠٠٨) تعرف 
على شاب من مواليد ٢٠٠٣ 
مــن خــالل احــدى االلعاب 
االلكترونية حيث طلب منه 

حريق باب منزل يخلي
عائلة مكونة من ١٦ شخصًا 

في «العارضية»

متكن رجال االطفاء من السيطرة على حريق اندلع 
في منزل مبنطقة العارضية. وكانت عمليات االطفاء 
وفــور تلقي بــالغ بحريق املنزل كلفــت رجال مراكز 

 العارضية واجلليب واالسناد التعامل مع احلريق.
وعند وصول فرق اإلطفاء تبني ان احلريق في باب 
شــقة بالدور الثانــي وعلى الفور مت تشــكيل فرقتي 
مكافحة وإنقاذ، ومت إخالء املنزل من افراد األسرة التي 
تتكون من ١٦ شخصا عن طريق سلم اإلطفاء وباشرت 
فرقة اإلطفــاء مبكافحة احلريق واخماده قبل انتقاله 
الى باقي اجزاء املنزل. وقد اســفر احلادث عن إصابة 
شــخصني من افراد األسرة باختناق ومت عالجهما في 
موقع احلادث من قبل الطوارئ الطبية. هذا وباشرت 
مراقبــة التحقيق في حوادث احلريــق عملها ملعرفة 

مسببات احلادث.

الباب الذي تسبب باحلريق
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كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام 1976 تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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االثنني

أبعد من الكلمات
»فساد السياسيين الديموقراطيين هو ما 

دفعني للترشح«

الرئيس األميركي ترامب يؤكد أنه 
ليس سياسيا، وال ينتمي للمؤسسات 

السياسية األميركية.

»إذا عجزت عن إدارة حوار مع الصحافيين، 
فكيف تتوقع إدارة حوار مع رؤساء الدول؟«

الرئيس األميركي الســابق باراك 
أوباما، منتقدا تعامل الرئيس ترامب 

مع الصحافة األميركية.

»الهدف تشكيك الناخبين في شرعية نتائج 
االنتخابات األميركية«

رينيه دايرســتا، مديــرة مرصد 
ستانفورد لإلنترنت، حتدد محصلة 
الشائعات حول االنتخابات األميركية.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هلل

أمينة مطر غريب محمد: أرملة محمد يوسف محمد البشير: 79 
عاما ـ ت: 99738149 ـ شيعت.

ناصر بدر عبدالرضى مال اهلل مبارك: 36 عاماـ  ت: 94977046ـ  شيع.
عبدالرحمن يوسف عبداهلل املزروعي: 83 عاما ـ ت: 99685456 

ـ 99281801 ـ شيع.
بدر حسني علي القطان: 76 عاما ـ ت: 99601746 ـ 66459555 

ـ شيع.

خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

رائدة فضاء أميركية تدلي 
بصوتها في انتخابات الرئاسة 

من الفضاء.

»الصليب األحمر«: الكويت 
قدمت منوذجًا للعطاء 

اإلنساني.

   تذّكرني بحال الشرق 
األوسط!

  وراح نتم چذي بإذن اهلل.

4:37الفجر
5:57الشروق

11:32الظهر
2:42العصر

5:07املغرب
6:24العشاء

بعد سلســلة جناحاته املثمرة الســابقة 
وحضوره اإلقليمي والدولي وتتويجا للتعاون 
املستمر، تعاقدت Apple في مشروع مشترك 
مع املصور الكويتي عبداهلل الشايجي كأول 
مصور في الشرق األوسط لتصوير حملة إطالق 
»آيفون 12« قبل طرحه في األسواق كمصور 
يقوم باختبار أداء ودقة كاميرا اجلهاز اجلديد.

في هذا اجلانب، عبر الشايجي في تصريح 
صحافي، عن االعتزاز والتقدير الختياره ضمن 
مجموعة محددة مــن املصورين احملترفني 
في العالــم لكي يقوم بتجربة كاميرا »آيفون 
12« اجلديد قبل إطالقه في الشرق األوسط، 
معربا عن الفخر بهذا االختيار وحمل اســم 

الكويت عامليا.

وذكر الشايجي أنه قام بتجربة الكاميرا ذات 
النقال  للهاتف  املتطورة  األبعاد واملواصفات 
اجلديد ضمن احلملة اإلعالمية في الشــرق 
األوسط من خالل تصويره مجموعة متنوعة 
من الصور التي التقطها في عدة مواقع بينها 
صحراء دبي، ومت عرض تلك الصور ضمن 
التقاريــر الصحافية في العالم، وحازت هذه 

التجربة على إعجاب وتقدير Apple بشكل كبير. 
وأضاف أن هذه الصور ســيتم نشرها 
الحقا في العديد من املواقع اإلخبارية ومواقع 
التواصل االجتماعي في الشرق األوسط، مؤكدا 
أن التعاون مع Apple كان رائعا وجميال ويدون 
في سجل تعاونه املستمر معها، وإضافة جديدة 

في مسيرته كمصور كويتي محترف.

الكويتي عبداهلل الشايجي أول مصور يتم اختياره 
بالشرق األوسط لتجربة كاميرا »آيفون 12«

ً يشعر بالفخر واالعتزاز بحمل اسم الكويت عامليا

املصور عبداهلل الشايجي
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