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الثالثاء
   ١٠Tuesday October 27, 2020 - Issue No.15998 من ربيع األول ١٤٤٢ املوافق ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

أكد صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ثقته التامة مبسؤولي 
ورؤســاء ونواب رؤساء األجهزة 
واحملاكم القضائية، «وأنهم جميعا 
خيــر من ميثل القضــاء ولهم كل 
التقدير واالعتــزاز كرجال قضاء 
وحاملي لواء العدل واحلق». ومتنى 
سموه لهم دوام التوفيق ملواصلة 
مسيرة قضائنا املشهود له بالعدل 
والنزاهة، شاكرين املولى تعالى أننا 
نعيش في ظل دولة دستور وقانون 
ومؤسسات. وكان سموه قد استقبل 
كال من املستشارين: أحمد العجيل 
ود.عادل بورسلي ومحمد بن ناجي 
وعلي املطيرات وضرار العسعوسي 
وعبداللطيف الثنيان وخالد املزيني 
ومحمــد أبوصليب ووكيل وزارة 
العدل عمر الشرقاوي، حيث شهد 
ســموه أداء اليمــني الدســتورية 
للمستشارين العجيل وبورسلي 

والثنيــان. الى ذلك، شــدد ســمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
خالل استقباله رؤساء ومسؤولي 
األجهزة القضائية، على اعتزازه 
برجــال الســلطة القضائية كافة 
وعملهــم الــدؤوب فــي مختلــف 
القضايا وإرساء العدل حفاظا على 
أمن الوطن واســتقراره وحماية 
حقوق املواطنني واملقيمني وصون 

كرامتهم. 
وأكــد ســموه علــى ضــرورة 
اإلسراع وإجناز وتعجيل إجراءات 
التقاضــي ليظل القضــاء حصنا 
منيعا ومالذا آمنا يلجأ إليه اجلميع. 
وقال سموه: «أنتم رجال القضاء 
الكويتي الشامخ، فال جتاملوا وال 
نسمح ألحد بأن يتدخل في أحكامكم 
القضائية وضعوا نصب أعينكم 
احلزم واحلسم في تطبيق القانون 

على اجلميع».

األمير : نتمنى مواصلة مسيرة قضائنا املشهود له بالعدل والنزاهة
ولي العهد لرجال القضاء: ال جتاملوا.. وال نسمح ألحد بأن يتدخل في أحكامكم

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع وزير العدل املستشار د.فهد العفاسي واملستشارين أحمد مساعد العجيل ود.عادل ماجد بورسلي ومحمد جاسم بن ناجي وعلي امثيب املطيرات وضرار علي العسعوسي 
وعبداللطيف ثنيان الثنيان وخالد صالح املزيني ومحمد عبداهللا أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال املستشار د.فهد العفاسي واملستشار أحمد العجيل واملستشار د.عادل بورسلي واملستشار محمد بن ناجي 

التفاصيل ص٣

سيارات 

«هيونداي شمال اخلليج»
تطلق إلنترا ٢٠٢١ اجلديدة كليًا

«املال أوتوموبيلز» تستقبل
  Mercedes - AMG GLE ٥٣

كوبيه اجلديدة

عادل املاجدعصام الصقرناصر الساير

١٦٨٫٧ مليون دينار أرباح «الوطني» في ٩ أشهر
 الساير: مرونة منوذج أعمالنا متكننا من تخطي األزمات 

 الصقر: إمكاناتنا تؤهلنا لنكون أكبر املستفيدين مع التعافي

املاجد: ٧٠ مليون دينار 
أرباح «بوبيان» التشغيلية 

في ٩ أشهر 1718

رئيس اللجنة العليا 
للعفو األميري  

املستشار محمد 
الدعيج لـ «األنباء»: 

الكويت أول دولة 
في الشرق األوسط تطبق العقوبات البديلة

 العفو يأتي مع فرض اإلقامة اجلبرية وتثبيت 
السوار اإللكتروني حلني انتهاء مدة احلبس

 تستثنى من النظام القضايا اخلطيرة كأمن 
الدولة واالعتداء على املال العام وغسيل األموال

املستشار محمد الدعيج

السجن ٦ أشهر وغرامة ١٠ آالف ملخالف «التجمعات»

«أمة ٢٠٢٠».. ٩٣ مرشحًا ومرشحة في اليوم األول

سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان

تقدم أمس ٩٣ مرشحا بينهم ٨ سيدات إلى 
إدارة شؤون االنتخابات التابعة لوزارة الداخلية 
بطلبات الترشح في أول أيام فتح باب التسجيل 
النتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي الـ١٦ 
املقرر عقدها في اخلامس من ديسمبر املقبل. 
وبلــغ إجمالي عــدد املرشــحني الذكور ٨٥ 
واملرشــحات اإلنــاث٨. وتقدم ٢١ مرشــحا في 
الدائــرة األولى مــن بينهم ١٨ مــن الذكور و٣ 

ســيدات، فيما تقدم ١٠ في الدائرة الثانية من 
بينهــم ٩ ذكور ومرشــحة واحــدة، في حني 
تقدم ٢٠ مرشحا ومرشحة في الدائرة الثالثة 
مــن بينهم ١٧ مــن الذكور و٣ إنــاث، وتقدم 
٢٤ مرشــحا في الدائرة الرابعة، كما تقدم ١٨ 
في الدائرة اخلامســة من بينهم ١٧ مرشــحا 
من الذكور ومرشــحة واحــدة. وكانت إدارة 
شــؤون االنتخابات التابعة لوزارة الداخلية 
افتتحت في وقت ســابق أمس باب الترشح 
النتخابــات أعضاء مجلــس األمة في الفصل 

التشريعي الـ١٦ (أمة ٢٠٢٠) ويستمر ذلك حتى 
نهاية الدوام الرســمي ليوم األربعاء املوافق

٤ نوفمبــر املقبل.ومن أبرز املســجلني امس 
النــواب حمــد الهرشــاني وخليــل الصالح 
وسعدون حماد وعبدالوهاب البابطني «أول 
من سجل أمس» وثامر السويط ومحمد هايف. 
كما سجل أمس فيصل الدويسان ود. يوسف 
الزلزلة ويوسف الغريب بالدائرة األولى وحامد 
البذالي وسلمان العازمي وفهد املسعود بالدائرة 
الثانية وســعدون حماد ود. شيخة اجلاسم 

وعبدالوهاب البابطني وفارس العتيبي ومهلهل 
املضف ويعقوب الصانع بالدائرة الثالثة وثامر 
السويط ومرزوق اخلليفة وسلطان اللغيصم 
وماجد موسى ومبارك اخلرينج ومحمد هايف 
بالدائرة الرابعة واحلميدي السبيعي وعايض 

العتيبــي وصالــح ذياب 
وفيصــل الكندري وماجد 
املطيري وناصر الدوسري 

بالدائرة اخلامسة. 

مرمي بندق 

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاســة 
ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد تشكيل 
جلنــة إلعداد آلية التطعيم ضــد ڤيروس كورونا، 
وأعلن الناطق باسم احلكومة طارق املزرم صدور 
مراسيم بقبول استقالة وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب محمد اجلبــري، وتكليف وزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان بحقيبة «الشباب» 
بالوكالة، ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد الناصر 
بحقيبة «اإلعالم» بالوكالة. وقد علمت «األنباء» أن 
اجلبري يرغب في الترشح، بينما وزير املواصالت 
ووزير الدولة لشــؤون اخلدمــات مبارك احلريص 
لن يخــوض االنتخابات. وحــذرت مصادر مطلعة 

في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، من التجمعات، 
موضحــة أن القانــون ينص علــى معاقبة مخالف 
التدابير احلكوميــة االحترازية ملواجهة الڤيروس 
والتي منها منع التجمعات، وذلك بالســجن ملدة ال 
تتجاوز ٦ أشهر وغرامة ال تزيد على ١٠ آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني. وتفرض العقوبات أيضا 
السجن ملدة تصل أقصاها إلى ١٠ سنوات ملن يتسبب 
عمدا في نقل العــدوى بڤيروس كورونا، وبغرامة 
ال تقل عن ٣٠ ألف دينار.  هذا، وقال النائب ووزير 
النفط األسبق د.علي العمير لـ «األنباء»، ان قانون 
املسيء ال يســري بأثر رجعي. وأوضح د.العمير، 
ردا على سؤال لـ «األنباء»، ان «املسيء» قبل صدور 
القانون في يونيو ٢٠١٦ من حقه الترشح بشرط أن 
يكون قد رد إليه اعتباره سواء مبرور املدة القانونية 

أو من خالل حكم القضاء. وأكد د.العمير أن املوافقة 
على تســجيل املرشح ليست معناها توافر شروط 
الترشح، فهناك جلنة مختصة تفحص الطلبات، وقد 
مت شــطب بعض املرشحني في االنتخابات املاضية 
٢٠١٦ بعد أن مت تســجيلهم، وفي حال الشــطب من 
حق املشــطوب التظلم لدى القضاء صاحب الكلمة 

الفصل وفق درجات التقاضي الثالث. 
وبينــت املصادر أن مجلس الــوزراء لم يصدر 
أمس قــرارا باالنتقــال إلى املرحلة اخلامســة ولم 
يصــدر قرارا بفرض حظر جتول أو عزل مناطقي. 
وأوضحت  املصادر أن قرار العمل بأنشطة املرحلة 
الرابعة، والتي تدخل أسبوعها العاشر ومت االنتقال 
إليهــا منــذ ١٨ أغســطس املاضــي، مســتمر حتى 

إشعار آخر.

اجلبري يترشح  والناصر وزيراً لـ «اإلعالم» والروضان لـ «الشباب» بالوكالة.. والعمير لـ «األنباء»: «املسيء» ال يسري بأثر رجعي 

يعقوب الصانعيوسف الغريب

احلميدي السبيعي

مبارك اخلرينج

ثامر السويط

د.يوسف الزلزلةسلطان اللغيصم

عبدالوهاب البابطني محمد هايف 

د.شيخة اجلاسمسلمان العازمي فارس العتيبيبدر الداهوم

سعدون حماد

مرزوق اخلليفة

خليل الصالح فيصل الكندري ناصر الدوسري ماجد املطيري

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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06محليات

«البترول» تكشف 
عن إعالن توظيف 

املهندسني
أحمد مغربي

كشفت مؤسسة البترول 
إعـــالن  الكويتيـــة عـــن 
توظيــف املهندســني مــن 
حملة الشهادات اجلامعية 
للكويتيني حديثي التخرج 
للعمــل فــي «البتــرول» 
وشــركاتها التابعــة فــي

١١ تخصصا.
وجــاء في اإلعــالن أن 
وظائف الهندسة املطلوبة 
امليكانيكا  في تخصصات 
والكيميائية والكمبيوتر 
والصناعيــة والكهربائية 
واإللكترونية والســالمة 
والبيئة واملعادن باإلضافة 
إلــى علــــوم الكمبيوتــر 

والكيميائية.
ووفقــا ملصادر نفطية 
مسؤولة، فإن فترة التقدمي 
اعتبــارا  حتديدهــا  مت 
مــن اليوم الثالثــاء حتى

٢٥ نوفمبر املقبل. ية
مل

وعا
ية 

عرب

«كورونا» .. مليون إصابة 
خالل ٤٨ ساعة 

وفرنسا تسجل ١٠٠ 
ألف حالة يوميًا

العراق.. هالك مجرم 
احلرب عزة الدوري 

«البريعصي»  بعد هروبه 
١٧ عامًا

أميركا.. موقف محرج لبايدن 
على الهواء.. وترامب 
يسخر: ناداني جورج 

ولم يتذّكر اسمي!

لبنان.. تأجيل ترسيم 
احلدود إلى الغد.. 

واحلريري يتوقع احلكومة 
خالل أسبوع 212122

ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص٤

حمد الهرشاني

ملشاهدة الڤيديو التفاصيل ص ١٠ - ١٢
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02
الثالثاء ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

القصار: يجب على املرأة املوازنة بني االهتمام بنفسها وأسرتها
العثمان: سببان رئيسان لرفع معدل خطر اإلصابة بسرطان الثدي

السلمان: إجناز الئحة املهن الهندسية مثال يحتذى
في التعاون احلكومي مع مؤسسات املجتمع املدني

ثّمن رئيس احتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية م.بدر السلمان قيام 
وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان بإصدار الئحة تنظيم 
الهندسية  املهنية  الشــركات 
والتي جهد االحتاد وشــارك 
الوزارة في العمل على إقرارها 
منذ صدور القانون ١ لعام ٢٠١٦ 
املهنية،  املعنــي بالشــركات 
مثمنــا جهود الزمــالء الذين 
عملوا في اللجنة التي قامت 
بدراسة ومتابعة إقرار ووضع 
الوكيــل  الالئحــة بإشــراف 
املســاعد لشــؤون الشركات 
والتراخيص التجارية بوزارة 
التجارة والصناعة د.صالح 
العقيلي وبرئاســة مستشار 
الشــركات  وكيــل  مكتــب 
والتراخيص التجارية د.محمد 
املطيري وبتعاون الزمالء من 
املهندســني وبلدية  جمعيــة 

سوق العمل املهني واالرتقاء 
املهنيــة،  بــأداء مؤسســاتنا 
مضيفــا أن هــذا التعاون في 
إعــداد الالئحــة بــني االحتاد 
واجلمعية والبلدية واجلهات 
املشاركة ميثل منوذجا يحتذى 
لالستفادة من جتارب املجتمع 
املدني املهني في العمل الرسمي.

وأضاف السلمان: إننا في 

الهندسية، مضيفا أن هذا لن 
يغنينا عن االستمرار باملطالبة 
للقيــام مــع بلديــة الكويــت 
وغيرها من اجلهــات املعنية 
للسماح بالضبطية القضائية 
والتفتيش على املكاتب للحد 
مــن االجتــار بالتراخيــص 
الهندســية. وأعــرب رئيــس 
االحتــاد في ختــام تصريحه 
عن األمل في أن تســتفيد كل 
املكاتــب الهندســية والــدور 
االستشارية الكويتية من هذه 
الالئحة وحتقق ما ترجوه من 
تنظيم للعمل املهني الهندسي، 
مما سيساهم في تفعيل دور 
القطــاع اخلاص فــي االرتقاء 
باالقتصــاد الكويتــي وقيادة 
التنمية إلى آفاق أرحب وفق 
رؤية «كويــت ٢٠٣٥» بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.

املكاتب الهندسية نؤكد أن مثل 
هذه الالئحة ستحفظ دميومة 
واستمرارية العمل االستشاري 
والهندسي وسترتقي مبكاتبنا 
الهندسية ودورنا االستشارية 
إلى العاملية، مؤكدا أن الالئحة 
تضمن ملن يرغب من املهندسني 
الكويتيــني فــي إبقــاء مكتبه 
الهندسي أو داره االستشارية 
أو تأســيس شــركات مهنية 
هندســية، وذلك بعــد تقدمي 
إفادة جلنة تنظيم مزاولة املهنة 
الهندســية. وأوضح السلمان 
أن رأس املــال األدنى واحملدد 
بـ١٠٠ ألف دينار ووجود مجلس 
إدارة للشــركة ومدير عام له 
مهمــات وواجبــات وحقــوق 
كلها عناصر ستحد من عملية 
االجتار بالتراخيص الهندسية 
وتأجيرهــا مــن الباطن، مما 
سيرتقي باألداء املهني ويرفع 
من مستوى جودة منتجاتنا 

أشار إلى تعاون احتاد املكاتب مع وزارة التجارة واجلهات األخرى

م.بدر السلمانخالد الروضان

الكويت واالحتاد.
وقال الســلمان فــي بيان 
صحافــي مبناســبة صــدور 
قــرار هــذه الالئحــة: إن هذا 
العمل واجلهد املشترك يعكس 
جنــاح مؤسســات املجتمــع 
املدنــي بقيادة وزارة التجارة 
والصناعة ومبشاركة االحتاد 
واجلهــات األخرى في تنظيم 

«ڤولڤو الكويت» أقامت حلقة نقاشية عن سرطان الثدي
حنان عبداملعبود

أقامت وكالة «ڤولڤو الكويت 
بي ان كي أوتوموتف» بالتعاون 
مع مستشفى الكويت واحلملة 
الوطنيــة للتوعيــة مبــرض 
السرطان (كان) حلقة نقاشية 
مغلقة عن التوعية عن سرطان 
الثدي واملفاهيم اخلاطئة عن 
املــرض، جمعت فيهــا نخبة 
مــن األطبــاء واألخصائيــات 
التــي شــاركن  والناجيــات 
جتربتهن ونصائح مهمة عن 
أهمية الكشف املبكر ومعركتهن 

مع املرض.
وحتدث خــالل احللقة كل 
من د.دالل العرادي استشارية 
جراحة عامة ورئيســة قســم 
الثــدي فــي مستشــفى جابر 
األحمــد، ود.ناديــة احملمــود 
استشاري طب عائلة وعضو في 
حملة «كان» ومسؤولة عيادة 
التوعية التابعة حلملة «كان» 
ورئيس قسم التوعية في وزارة 
الصحة سابقا، واملمثلة زهرة 
اخلرجي، والكاتبــة واألديبة 
دلع املفتــي، ود.وجد العثمان 
أخصائيــة التغذيــة في إدارة 
التغذيــة واإلطعام، وبســمة 
القصار من مؤسسة «منتدى 
مساندة املرأة» واملتخصصة في 
إدارة املوارد البشرية ومتكني 

املرأة والقيادة املهنية.
جاءت هذه احللقة النقاشية 
اختتاما لسلســلة من املبادرة 
جمعــت كل من وكالة «ڤولڤو 
الكويت بي ان كي أوتوموتف» 
ومستشــفى الكويــت ومركز 
ســلطان واحلملــة الوطنيــة 
الســرطان  للتوعيــة مبرض 
(كان) حلث عمالء الشــركات 
علــى الفحــص املنتظــم عبر 
ورشات تدريبية عن أعراض 
سرطان الثدي وكيفية الفحص 
الذاتــي، ذلــك باإلضافــة إلى 
برنامج ملساعدة نساء يخضن 
هذه املعركة اليوم ويحتجن إلى 

الدعم املادي واملعنوي.
وتعليقا على هذه املبادرات، 
قال مدير عــام وكالة «ڤولڤو 
الكويت بي ان كي أوتوموتف»، 
شريف السيد «نحن في ڤولڤو 
الكويت نضع سالمة عمالئنا 
على قمة أولوياتنا، وعلى وجه 
اخلصوص عميالتنا. إن الكشف 
املبكــر اليوم هــو خير وقاية 
لهن وبادرنا بتشجيعهن على 
الكشف في مستشفى الكويت 
حرصــا علــى مســؤوليتنا 
جتاههــن، واســتمرارا لكل ما 
نقــوم بــه لضمان ســالمتهن 
على الطــرق أيضا. فنحن في 
ڤولڤو نؤمن بأهمية السالمة 
ومشــاركة أحدث ما نتوصل 
إليه للحفاظ على ســالمة كل 
فرد، إذا نقوم مبشاركة أحدث 
تقنيات الســالمة مع شركات 
عاملــة في قطاعنــا. ومن هذا 
املنطلق تأتي مبادرة التوعية 
عن سرطان الثدي التي نفخر 
مبا حققته هذا العام بالتعاون 
مع شركائنا مستشفى الكويت 

وحملة (كان)».
من جهته، قال نائب الرئيس 
التنفيذي ملستشــفى الكويت 
هشــام صديق «كمستشــفى 
خاص، تقع مسؤوليتنا اليوم 
في توعية وتثقيف مجتمعنا 
الثدي  عــن مــرض ســرطان 
وأن اإلصابــة به ال يعد نهاية 

على ما يجب فعال معرفته عن 
ســرطان الثــدي، والتحديات 
املوجودة اليوم على الصعيد 
الطبي والدعم املعنوي واملادي 
واملؤسســي املتوافر للنســاء 
اللواتي يخضن هذه املعركة، 
باإلضافة إلــى حقيقة ما متر 
به املرأة خالل وبعد معركتها 
مع سرطان الثدي. وشددت كل 
مــن د.دالل العرادي ود.نادية 
احملمــود على أهمية الكشــف 
املبكر واالبتعــاد من املفاهيم 
اخلاطئة عن مضاعفات املرض 
وذلــك لزيادة فرص الشــفاء 
املبكــر، فيمــا ألقــت د.وجــد 
العثمــان الضــوء على أمناط 
احلياة الصحية التي يكون لها 
دور رئيســي في الشفاء عند 
اإلصابة بســرطان الثدي، كما 
ركزت على أهمية املتابعة مع 
أخصائي تغذية خالل العالج 
ألن كل امرأة تتفاعل مع املرض 
بشــكل مختلــف. مــن ناحية 
أخرى، حتدثت بسمة القصار 
عن املسؤولية املؤسسية جتاه 
املوظفني فــي خلق بيئة عمل 
صحيــة وإيجابية مبــا يعود 
بالنفع على أداء املوظف وأيضا 

على النفسية عامة.
وفــي تفاصيــل احللقــة 

ان اجلمعيــة األميركية ملرض 
الســرطان اوصت بــأن يكون 
معــدل ممارســة الرياضة من 
٤٥ دقيقة الى ســاعة ٥ مرات 

باألسبوع.
من جانبها، أكدت مؤسس 
«منتدى مساندة املرأة» بسمة 
القصار أهمية االنتباه للمرأة 
كعنصر مهم وصحتها النفسية 
وكيفية موازنتها بني ضغوطات 
احلياة والعمل واملســتلزمات 
املطلوب منها القيام بها سواء 
للعمل أو لألســرة أو نفسها، 
وقالت: رسالتي اليوم للمرأة 
والتي نركز دائما باملنتدى على 
متكينها من كل النواحي، حيث 
الناحية النفســية واجلسدية 
فهما يكمالن بعضهما البعض، 
ولهذا نشدد على النساء بعدم 
اهمال انفسهن وتقوية الذات 

لتظل تعطي.
بدورها، أكدت استشــاري 
طب عائلة عضو الفريق املساند 
في احلملة الوطنية للتوعية 
مبرض السرطان (كان) د.نادية 
احملمود ان ضغوط احلياة قد 
تدفع بعض النساء الى تناول 
الطعــام بكثرة وهــذا العامل 
الذي يعد نفســيا نوعا ما هو 
املسبب لعوامل السمنة ومنط 
احلياة غير الصحي ويؤدي الى 
االمراض املزمنة املوجودة حاليا 
بأغلــب مجتمعاتنا، كما أكدت 
السمنة  اختصاصي جراحات 
واملناظيــر د.دالل العرادي ان 
العامل النفسي يلعب دور مهما 

في العالج.
وأبــرز ما مت تقدميه خالل 
احللقة النقاشــية هو جتربة 
كل من الفنانة زهرة اخلرجي 
والكاتبــة دلــع املفتــي اللتني 
حتدثتــا عــن حقائــق العالج 
وأهميــة  النفســي  والدعــم 
اإليجابية واالهتمام بالنفس، 
حيــث قالــت اخلرجــي عــن 
جتربتهــا مــع املــرض «على 
الرغم من انني فحصت بأحد 
املستشــفيات اخلاصة والتي 
جاءت نتيجتها سلبية لإلصابة، 
اال أنني لم أفاجأ حينما فحصت 
بعدهــا بأيام مبركــز الكويت 
للسرطان وتأكدت من اإلصابة 
بالــورم»، مبينة ان أكبر عدو 
للمرأة والذي يتســبب لها في 
اإلصابــة باألمراض هو القلق 
واالكتئــاب والتوتــر والــذي 
يصيب الســيدات في مختلف 
االعمــار، حتــى مــع احلفاظ 
على تغذية صحية وممارسة 
الرياضة، مشــددة على أهمية 
الذاتــي لــكل امرأة  الفحــص 
واحلرص علــى متابعة طبية 

من وقت آلخر.

النقاشــية، فقــد حتدثــت في 
البدايــة اخصائيــة التغذيــة 
وجد العثمان ان عدم ممارسة 
الرياضة ونوع النظام الغذائي 
غيــر املتــوازن من مســببات 
الســيدات  املــرض، ناصحــة 
الالتي لديهن أطفال باحلرص 
على الرضاعة الطبيعية، حيث 
يشــكل هذا عنصر وقاية من 
خطر االصابة بسرطان الثدي، 
وقالت: منط احلياة غير الصحي 
يشكل على السيدة التي لديها 
تاريــخ وراثي عنصــرا يرفع 
معدل اخلطــر لديها لإلصابة 
بســرطان الثدي، كما نحرص 
دائما على الوزن املثالي للجسم 
من جانب كونه صحة ووقاية 
من األمراض خاصة بعد انقطاع 
الطمث، الفتة الى انه كلما كان 
الوزن مناســبا كانت الوقاية 
من املرض أعلى وكانت فرص 
العالج افضل وأسرع وعودة 

املرض اقل أيضا.
وأضافت «كذلك ممارســة 
الرياضــة تعد عنصــر وقاية 
من العديد من االمراض وترفع 
مناعة اجلســم وقوة التحمل 
خاصــة املصابــات باملــرض 
ويواجهن العالج تكون نسبة 
تقبلهن للعالج اعلى»، مبينة 

تناولت املفاهيم اخلاطئة حول املرض بالتعاون بني الوكالة ومستشفى الكويت وحملة «كان»

(متني غوزال) د.دالل العرادي ود. نادية احملمود ود. وجد العثمان وبسمة القصار ودلع املفتي وزهرة اخلرجي 

الطريــق، بــل معركــة ميكن 
التغلب عليه بفضل العديد من 
العوامل أهمها الكشــف املبكر 
واملتابعة في اخلطة العالجية 
واالهتمام بالذات من الناحية 
الغذائيــة والنفســية وراحة 
النفس، حيث يأتي دورنا كطاقم 
طبــي في توفير جميع ســبل 
الشــفاء. كما يقع على عاتقنا 
أيضا كأعضاء في هذا املجتمع 
أن ندعم من ال يستطيع حتمل 
العــالج، لذا بادرنــا هذا العام 
بالتعاون مع مؤسســات مثل 
وكالــة ڤولڤــو الكويت بي ان 
كي أوتوموتيف ومركز سلطان 
واحلملــة الوطنيــة للتوعية 
مبرض السرطان التي تشاركنا 
القيم ذاتها للمبادرة في مساعدة 

نساء يحتجن إلى دعمنا».
هذا يعرض استوديو ڤولڤو 
الكويت الكائن في منطقة شرق 
لوحات فنية مقدمة من مركز 
وجــه للفن واإلبداع، حيث ان 
هذه اللوحات جميعها معروضة 
التبرع بريعها  للبيع وسيتم 
لصالح النساء اللواتي يحتجن 
إلــى الدعم املــادي للعالج من 

سرطان الثدي.
وفيمــا يتعلــق باحللقــة 
النقاشــية، فقد تركز النقاش 

املفتي: االكتشاف املبكر يجعل العالج أفضل كثيرًا
حتدثت الكاتبة دلع املفتي عن جتربتها مع 
املرض، وقالت: بعد التشخيص باالصابة واجراء 
جراحة وعالجات كاملة، اكتشفت أوراما بالرحم 
بعد عامني، وأجريت جراحة إلزالتها، وبعدها 
أصبت بورم بالثدي اآلخر وأجريت جراحة، 
ومن ثم من شــهرين اكتشفت إصابة أخرى 
وأجريت جراحة أيضا، فرحلتي متكررة ومن 

اجليد انني اكتشفتها كلها في البدايات، ولهذا 
فإن عمليات العالج والشفاء كانت افضل كثيرا 
من تأخر االكتشاف. وأرجعت املفتي املسؤولية 
الى املرأة فمثلها مثل الطبيب، حيث اهتمامها 
بنفسها وشعورها بكل تغير ميثل عنصر وعي، 
حيث ميكنها اكتشاف مرضها في مرحلة مبكرة 

بحيث يكون عالجها اسهل وأبسط.

جانب من اللوحات الفنية املعروضة في استوديو ڤولڤو الكويت مبنطقة شرق

٦٨٢ إصابة جديدة بـ «كورونا»
وتسجيل ٣ حاالت وفاة

حنان عبداملعبود 

أعلنــت وزارة الصحة 
أمس االثنني تسجيل ٦٨٢ 
إصابة جديــدة بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد 
١٩) في الـ٢٤ ساعة املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
احلــاالت املســجلة فــي 
البالد إلى ١٢٢٣١٧ في حني 
مت تســجيل ثالث حاالت 
وفاة إثر إصابتها باملرض 
ليصبــح مجمــوع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أمس 

٧٤٩ حالة.
كما أعلنت الوزارة عن 
شــفاء ٦٢٠ إصابــة خالل 
الـ٢٤ ساعة املاضية ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشفاء 

١١٣٣٩١ حالة. 
وقال املتحدث الرسمي 
الصحــة  وزارة  باســم 
د.عبداهللا الســند إن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية املركزة 
بلــغ ١٢٢ حالــة ليصبــح 
الكلــي  بذلــك املجمــوع 
جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبرض (كوفيد ـ 
١٩) ومازالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٨١٧٧ حالة.

وأضاف السند ان عدد 
املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ٢٤ ساعة املاضية 
بلــغ ٥٤٣١ مســحة ليبلغ 
مجموع الفحوصات ٨٨١٦٨١ 

فحصا.
الــى  الدعــوة  وجــدد 
املــواطـــــنني واملقيمــني 
ملداومــة األخذ بكل ســبل 
الوقايــة وجتنب مخالطة 

اآلخرين واحلــرص على 
اســتراتيجية  تطبيــق 
التباعــد البدني، موصية 
بزيارة احلسابات الرسمية 
لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمــــية فـــــي الدولة 
لالطالع على اإلرشــادات 
والتوصيــات وكل ما من 
شأنه املساهمة في احتواء 

انتشار الڤيروس.

شفاء ٦٢٠ حالة و١٢٢ يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة

شعيب: إعفاء املستثمرين في «التعاونيات» 
من القيمة اإليجارية بنسب متفاوتة

بشرى شعبان

أشاد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية عبدالعزيز شعيب 
باجلهود املبذولة من قبل كل أعضاء مجالس إدارات وكل 
العاملني باجلمعيات التعاونية منذ بداية انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩)، وذلك تنفيذا للسياسات 
احلكيمة التــي اتبعتها الدولة لتحقيــق األمن الغذائي.  
وأعلن الشــعيب عن توجيه اجلمعيات التعاونية نحو 
إعفاء املســتثمرين من القيمة اإليجارية بنسب متفاوتة 
وفــق اإلجراءات احلكومية املتزامنــة مبواجهة ڤيروس 
كورونا، وذلك بسبب األثر السلبي على أغلب املستثمرين 
الذين مت إيقاف أنشــطتهم في اجلمعيات بسبب فترتي 

احلظر الكلي واجلزئي.

وفق إجراءات احلكومة ملواجهة «كورونا»

عبدالعزيز الشعيب

«الرعاية االجتماعية» 

تنسق مع «الصحة» 

لتطعيم النزالء والعاملني

بشرى شعبان

أعلنت  وزارة الشــؤون االجتماعية أن قطاع 
الرعاية االجتماعية يقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة 
إلجراء تطعيم االنفلونزا وااللتهاب الرئوي احلاد. 
وأوضحت الوزارة أن هذا اإلجراء يأتي انطالقا 
من حرصها على سالمة النزالء وسالمة العاملني 

في القطاع.

الفيلكاوي قدم أوراق اعتماده
مللك تايلند سفيرًا للكويت

الفيلــكاوي  محمــد  الســفير  ســلم 
اوراق اعتمــاده مللــك مملكــة تايلند ماها 
فاجيرالونغكــورن فــي القصــر امللكــي 

بالعاصمة بانكوك.
وقالت ســفارتنا لدى تايلند، في بيان 
تلقــت «كونا» نســخة منه، ان الســفير 

الفيلــكاوي نقل حتيات صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد إلى ملك مملكة تايلند 
ومتنياتهما مبزيد مــن التقدم واالزدهار 
ململكــة تايلنــد الصديقة ملــكا وحكومة 

وشعبا.

ملك تايلند ماها فاجيرالونغكورن يتسلم أوراق اعتماد السفير محمد الفيلكاوي

«األشغال» تصرف الدفعات املالية 
للمقاولني والشركات املنفذة للمشاريع

فرج ناصر

أكد مصدر مســؤول بوزارة األشــغال 
أن الــوزارة صرفت جميع الدفعات املالية 
للمقاولني والشركات املنفذة جلميع املشاريع 

بالوزارة.

وكشــف املصدر عن أن الوزارة أبلغت 
اجلهات الرقابية بهذا اخلصوص وهي اجلهاز 

املركزي للمناقصات وديوان احملاسبة.
واضــاف أن الوزارة تهدف من ذلك إلى 
عدم تأخير مشــاريعها مــن قبل املقاولني 

والشركات التي تقوم بتنفيذ املشاريع.

ملشاهدة الڤيديو
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األمير لرجال القضاء:  نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات
ولي العهد: ضعوا نصب أعينكم احلزم واحلسم في تطبيق القانون 

صاحب السمو استقبل املبارك وشهد أداء اليمني الدستورية للعجيل وبورسلي والثنيان

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله املستشار د. فهد العفاسي واملستشار أحمد العجيل وعددا من رجال القضاء

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله د. فهد العفاسي واملستشار أحمد العجيل واملستشار د. عادل بورسلي واملستشار محمد بن ناجي واملستشار علي املطيرات واملستشار ضرار العسعوسي واملستشار عبداللطيف الثنيان واملستشار خالد املزيني واملستشار محمد أبو صليب وعمر الشرقاوي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر الســيف صباح امس 

سمو الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصــر الســيف صباح امس 
املستشار أحمد مساعد العجيل 
الذي أدى اليمني الدســتورية 
أمام سموه مبناسبة تعيينه 
رئيس املجلس االعلى للقضاء 
التمييــز  ورئيــس محكمــة 
واملستشــار د. عــادل ماجــد 
بورســلي الــذي أدى اليمــني 
ســموه  أمــام  الدســتورية 
مبناسبة تعيينه نائب رئيس 
التمييز واملستشــار  محكمة 
محمد جاسم بن ناجي رئيس 
محكمة االستئناف واملستشار 
علــي امثيب املطيــرات نائب 
رئيــس محكمة االســتئناف 
والنائب العام املستشار ضرار 
علي العسعوسي واملستشار 
عبداللطيف ثنيان الثنيان الذي 
أدى اليمني الدســتورية أمام 
سموه مبناسبة تعيينه رئيس 
احملكمة الكلية ووكيل محكمة 
التمييز املستشار خالد صالح 
املزيني ووكيل محكمة التمييز 
املستشــار محمــد عبــداهللا 
أبوصليب ووكيل وزارة العدل 

عمر خالد الشرقاوي.
وأكد ســموه علــى الثقة 
التامــة بأنهــم جميعــا خير 
مــن ميثل القضــاء ولهم كل 
التقديــر واالعتــزاز كرجال 
قضــاء وحاملي لــواء العدل 
واحلــق، متمنيا ســموه لهم 
ملواصلــة  التوفيــق  دوام 
مســيرة قضائنا املشهود له 
بالعدل والنزاهة، شــاكرين 
املولــى تعالــى بأننا نعيش 
في ظل دولة دستور وقانون 

ومؤسسات.
حضر املقابلة وزير شؤون 
الشــيخ  الديــوان األميــري 
علــي اجلراح ووزيــر العدل 
ووزيــر االوقاف والشــؤون 
االســالمية د. فهد العفاســي 
ورئيــس الديــوان األميــري 
الشيخ مبارك الفيصل ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ محمد العبداهللا ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب 
صاحب الســمو األمير أحمد 
فهــد الفهد ورئيس املراســم 
والتشريفات األميرية الشيخ 

خالد العبداهللا.
واســتقبل ســمو ولــي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
بقصر السيف رئيس محكمة 
التمييــز ورئيــس املجلــس 
األعلــى للقضاء املستشــار 
أحمد العجيل ونائب رئيس 
محكمــة التمييز املستشــار 
د. عــادل بورســلي ورئيس 
محكمة االستئناف املستشار 
محمد بن ناجي ونائب رئيس 
محكمة االستئناف املستشار 
علي امثيب املطيرات والنائب 
ضــرار  املستشــار  العــام 
العسعوسي ورئيس احملكمة 
الكلية املستشار عبداللطيف 
الثنيان ووكيل محكمة التمييز 

املجلــس األعلــى للقضــاء، 
متمنيا لهم التوفيق والسداد 
ملواصلة جهودهــم احلثيثة 
في حتقيق العدل واملساواة 

بني الناس.
وأكد سموه ثقته بالقضاء 
الكويتي العادل املشــهود له 

كرامتهم، مشددا سموه على 
ضرورة اإلســراع في اجناز 
وتســهيل إجراءات التقاضي 
ليظــل القضاء حصنا منيعا 
ومالذا أمنا يلجأ اليه اجلميع 
بعد اهللا ســبحانه وتعالى، 
ومخاطبا إياهم بقوله: «انتم 

حضر املقابلة وزير العدل 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشار د. فهد 

العفاسي.
واســتقبل ســمو رئيس 
الشــيخ  الــوزراء   مجلــس 
صبــاح اخلالــد فــي قصــر 

بالنزاهــة واعتــزازه برجال 
القضائيــة كافــة  الســلطة 
الدؤوب في متابعة  وعملهم 
مختلــف القضايــا وإرســاء 
العدل حفاظا على امن الوطن 
واســتقراره وحماية حقوق 
املواطنــني واملقيمني وصون 

رجال القضاء الكويتي الشامخ 
فال جتاملوا وال نسمح ألحد 
بــأن يتدخــل فــي احكامكم 
القضائيــة وضعــوا نصــب 
اعينكم احلزم واحلســم في 
تطبيق القانون على اجلميع 

بدون استثناء».

السيف رئيس املجلس األعلى 
للقضــاء ورئيــس محكمــة 
التمييــز املستشــار أحمــد 
العجيــل وأعضــاء املجلس 
وذلك مبناسبة تعيينهم في 

مناصبهم اجلديدة.
وأعرب سموه عن تهنئته 
لرئيــس وأعضــاء املجلــس 
األعلى للقضاء، سائال املولى 
عز وجل أن يعينهم على حمل 
األمانة ويسدد خطاهم إلكمال 
مســيرة العدالة التي يحظى 

بها قضاؤنا النزيه.
وأكد سموه أهمية التعاون 
بــني الســلطتني التنفيذيــة 
الفصــل  مــع  والقضائيــة 
بينهما تطبيقا للمادة ٥٠ من 
الدستور الكويتي، مشيرا الى 
دور السلطة القضائية البارز 
في العملية االنتخابية والتي 
تأتي جتســيدا لهذا التعاون 
وترجمــة حقيقية لدســتور 
الدولة ودميقراطيتها الرائدة.

وثمن سموه الدور املميز 
للقضاء الكويتي الشامخ في 
ترسيخ مبدأ سيادة القانون 
وحتقيق العدالة الناجزة مبا 
يعزز إرســاء دعائــم العدل 

واملساواة.
حضر املقابلة وزير العدل 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشار د. فهد 

العفاسي.

املستشار خالد املزيني ووكيل 
محكمــة التمييز املستشــار 
محمد أبوصليب ووكيل وزارة 
العدل عمر الشرقاوي وذلك 
مبناســبة تشــكيل املجلس 

األعلى للقضاء اجلديد.
وقد هنأهم سموه بتشكيل 

رئيس الوزراء: دور بارز للسلطة القضائية في العملية االنتخابية ودور مميز للقضاء الشامخ في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحتقيق العدالة الناجزة

املستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان خالل أداء القسم املستشار د.عادل ماجد بورسلي خالل أداء القسم املستشار أحمد مساعد العجيل خالل أداء القسم

ولي العهد استقبل 
املبارك والدعيج

اســتقبل سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد بقصر الســيف 
صباح أمس سمو الشيخ 

جابر املبارك.
واســتقبل ســموه 
رئيس مجلــس اإلدارة 
املدير العام لوكالة األنباء 
الشيخ  الكويتية (كونا) 

مبارك الدعيج.

األمير هنأ رئيس النمسا بالعيد الوطني  وتلقى رسالة تعزية من رئيس غامبيا
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس د. ألكسندر فان دير بيلني رئيس جمهورية 
النمسا االحتادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده ،متمنيــا له موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس د. ألكسندر فان دير بيلني رئيس جمهورية النمسا 
االحتادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده، راجيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد رسالة 

تعزية من الرئيس أدما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة 
أعرب فيها  باسمه وباسم شعب وحكومة جمهورية غامبيا 
الصديقة عن خالص التعازي واملواســاة لسموه وللشعب 
الكويتي بوفاة ســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، مشــيدا باملســيرة احلافلة بالعطاء لسموه، 
رحمه اهللا، وباسهاماته البارزة في تعزيز الشراكة والتعاون 

بني الدول العربية واألفريقية.
هذا، وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
برسالة جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه 
من صادق التعازي واملواســاة بهذا املصاب األليم ومن ثناء 
باملناقب الكرمية لسموه، رحمه اهللا، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله الشيخ مبارك الدعيج

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله املستشار د.فهد العفاسي ملشاهدة الڤيديو
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مجلس الوزراء: ال انتقال إلى املرحلة 
اخلامسة وال حظر وال «عزل مناطقيًا» 

اجلبري يترشح واحلريص لم يستقل لعدم رغبته في الترشح لالنتخابات

تشكيل جلنة برئاسة وزير الصحة وعضوية ٥ جهات إلعداد اآللية املناسبة للتطعيم من «كوفيد ـ ١٩»املجلس استمع إلى عرض من «األشغال» وهيئة الطرق عن االستعدادات ملواجهة موسم األمطار

االنتهاء من تطبيق «سهل» إلتاحة الدخول املوّحد إلى اخلدمات احلكومية
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه األســبوعي بعــد 
ظهر أمس في قصر الســيف 
برئاسة سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وبعد االجتمــاع صرح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 

مبا يلي:
مبناســبة حلــول املولــد 
الشــريف، يتقــدم  النبــوي 
مجلس الوزراء بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وللشعب الكويتي 
الكرمي ولكل املسلمني، مبتهال 
إلى العلي القدير أن يعيد هذه 
املناســبة الكرميــة باخليــر 
واليمن والبركات على أمتنا 
اإلسالمية وهي ترفل بأثواب 

العزة واالزدهار.
ثــم اســتعرض مجلــس 
الســامي  النطــق  الــوزراء 
لصاحــب الســمو واخلطاب 
األميري مبناسبة افتتاح دور 
االنعقاد التكميلي اخلامس من 
الفصل التشــريعي اخلامس 
عشــر ملجلــس األمــة يــوم 
الثالثاء املاضي وما اشــتمل 
عليه من مضامني وتوجيهات 
ســامية من أبرزهــا االلتزام 
بالنهــج الدميوقراطــي الذي 
الكويتي  جبل عليه املجتمع 
والتأكيد على استمرار الكويت 
بسياستها اخلارجية الراسخة 
التــي أرســى دعائمها ســمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد، طيب اهللا ثراه، على 
كل املســتويات اخلليجيــة 
والعربية واإلسالمية والدولية 
واإلشــادة باجلهود اجلبارة 
التي بذلت من جميع اجلهات 
ملكافحــة جائحــة ڤيــروس 
كورونا، والشكر والتقدير لكل 
املادية واملعنوية  املساهمات 
التي مت تقدميها لدعم مواجهة 
هذا الوباء، وللتعاون اإليجابي 
من مجلس األمة في دعم جهود 
احلكومــة مبواجهة انتشــار 

الكويت» Kuwait App «سهل» 
والذي ميثل أحد العناصر في 
احملاور الثالثة لبرنامج عمل 
احلكومة الذي أعلن في بداية 
عمل احلكومة بعد تشكيلها، 
فقد استمع املجلس إلى عرض 
قدمته مدير عام اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيــا املعلومات هيا 
أحمد الودعاني وقياديي اجلهاز 
بشأن هذا التطبيق، موضحة 
أنــه قد مت االنتهــاء من إعداد 
تطبيق الكويت «سهل» والذي 
يعتبر نافذة حكومية موحدة 
وقنــاة لتســّلم اإلشــعارات 
واإلخطارات من جميع اجلهات 
احلكومية ويتيــح للمواطن 
واملقيم الدخول املوحد إلى كل 
اخلدمات احلكومية ويساهم في 
حتسني تقدمي اخلدمات العامة 
إلكترونيــا ومتكني وصولهم 
بأقل تكاليف وبأســرع وقت 
ويرفع الكفاءة ويرشد اإلنفاق، 
كما ســيؤثر علــى اخلدمات 
املقدمــة لألفراد فــي مجاالت 
الصحة والتعليم والســالمة 
واألمن ويحسن في األداء من 
خالل وضع مؤشــرات قياس 
أداء، ويتيح إمكانية تســديد 
كل املستحقات احلكومية من 
خالل موقــع واحد كما يتيح 
أيضــا احلصول على مواعيد 
ألي خدمــة حكومية تتطلب 
احلضور شخصيا ومن خالله 
تتحقق املتابعة والرقابة على 
أداء املوظفني باإلضافة إلى أنه 
ميثل أحد أهم األدوات التي حتد 
بشكل كبير من مظاهر الفساد. 
وقد أشاد مجلس الوزراء 
بهذا اإلجناز الطيب واجلهود 
املخلصــة التــي بذلــت فــي 
إعداده وكلــف املجلس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء بالتعاون مع 
جميع اجلهات املعنية لوضع 
اآلليات املناسبة الكفيلة بتنفيذ 
الواردة بالتقرير  التوصيات 
واتخاذ كل اإلجراءات الالزمة 
التطبيــق  لضمــان جنــاح 

واستدامته وحتقيق أهدافه.

ناصر الروضان وزير التجارة 
والصناعة باإلضافة إلى عمله 
وزير دولة لشــؤون الشباب 

بالوكالة.
هــذا واســتمع مجلــس 
الوزراء إلى شرح قدمه نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 
بشــأن اخلطــوات اجلــاري 
اتخاذهــا فــي إدارة شــؤون 
االنتخابــات واالســتعدادات 
القائمة لتســجيل املرشحني 
خلوض االنتخابــات القادمة 
ملجلس األمــة وذلك مبراعاة 
االشتراطات الصحية الالزمة.
ثم اســتمع املجلــس إلى 
شــرح قدمــه وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
البيانــات واإلحصاءات  آخر 
املتعلقة بأعداد حاالت اإلصابة 
والشفاء من ڤيروس كورونا 
املستجد والوفيات في العالم 
وفي الكويت خاصة التي تشير 
إلى تصاعد متزايد في أعداد 
املصابــني والوفيــات والتي 
استوجبت اتخاذ أشد التدابير 
فــي مختلــف دول العالم في 
مواجهة مخاطر املوجة الثانية 
لهذا الوباء وجتنب املزيد من 

آثاره.
كما أحــاط وزير الصحة 
املجلــس بنتائــج اجلهــود 
التي تقــوم بها الــوزارة من 
أجــل تأمني اللقاحات الالزمة 
الڤيــروس، وفــي  ملواجهــة 
هــذا الصدد فقد قرر املجلس 

تشــكيل جلنة برئاسة وزير 
الصحــة وعضويــة كل من: 
وزارة  ـ  الداخليــة  وزارة 
العامــة  ـ األمانــة  الصحــة 
الهيئــة  ـ  الــوزراء  ملجلــس 
العامة للمعلومــات املدنية ـ 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات إلعــداد وتنفيــذ 
اآللية املناسبة للتطعيم من 
ڤيروس «كوفيدـ  ١٩» مبراعاة 
القواعد واالشتراطات الصحية 
واإلجراءات االحترازية للحفاظ 
على األمن الصحي في البالد 
وللجنــة دعوة مــن تراه في 
املختصــني ملعاونتها في أداء 

مهمتها.
كما استمع مجلس الوزراء 
إلى العرض املرئي املقدم من 
قبل وزيــر األشــغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
د.رنا الفارس وقيادات وزارة 
األشغال العامة والهيئة العامة 
للطرق والنقل البري بشــأن 
واالســتعدادات  اإلجــراءات 
اجلارية ملواجهة موسم األمطار 
وتضمن العــرض اإلجراءات 
االحترازية التي متت حلماية 
مواقــع الســيول وتكــدس 
امليــاه والتي شــاركت بها ١٦ 
جهــة حكوميــة وكذلك خطة 
العمل املعدة من قبل الفريق 
اجليولوجي للحلول الدائمة.
تضمنــه  ملــا  وترجمــة 
اخلطاب األميــري الذي ألقاه 
مؤخرا ســمو رئيس مجلس 
الوزراء في افتتاح دور االنعقاد 
التكميلــي بشــأن «تطبيــق 

مجلس الوزراء أكد أن ما تضمنه النطق السامي واخلطاب األميري من نصائح سديدة ورسائل مهمة من شأنه ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ أحمد املنصور وأنس الصالح خالل اجللسة

الوباء، باإلضافة إلى التأكيد 
على التزام احلكومة بإجراء 
االنتخابات التشريعية ملجلس 
التشــريعي  األمــة للفصــل 
ومتكــني  عشــر  الســادس 
الناخبني من ممارسة حقوقهم 
بسهولة ويسر وسط أجواء 
تســودها احلرية والنزاهة، 
مع احلفاظ علــى مقتضيات 
ودواعــي املصلحــة العامــة 
وما تفرضه مواجهة انتشار 
اجلائحة من إجراءات وتدابير.

وأكد مجلس الوزراء على 
أهميــة مــا تضمنــه النطــق 
الســمو  الســامي لصاحــب 
واخلطاب األميري مبناسبة 
افتتاح دور االنعقاد التكميلي 
اخلامس من الفصل التشريعي 
اخلامس عشر ملجلس األمة من 
نصائح سديدة ورسائل مهمة 
من شأنها ترســيخ مقومات 
الوحدة الوطنية وكل ما يسهم 
في احملافظة على كيان بلدنا 

العزيز وتقدمه ورفعته.
مــن جانــب آخــر، أحيط 
مجلس الــوزراء علما بقبول 
االســتقالة املقدمة من وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد ناصر اجلبري.

كما أحيط مجلس الوزراء 
علمــًا بصــدور املرســومني 

التاليني:
١ ـ مرسوم بتعيني الشيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد وزير 
اخلارجية باإلضافة إلى عمله 

وزيرا لإلعالم بالوكالة.
٢ ـ مرســوم بتعيني خالد 

مرمي بندق 

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد تشكيل 
جلنة إلعداد وتنفيذ اآللية املناسبة للتطعيم ضد 
ڤيروس كورونا مع مراعاة قواعد االشتراطات 
الصحية واإلجراءات االحترازية للحفاظ على األمن 
الصحي في البالد، ويرأس اللجنة وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح وعضوية اجلهات املعنية. 
ومن جانبه أعلن الناطق باسم احلكومة طارق 
املزرم صدور مراسيم بقبول استقالة وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشــؤون الشباب محمد اجلبري 
وتكليف كل مــن وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب 
بالوكالة، ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
الصباح بحقيبة وزارة اإلعالم بالوكالة، وقد علمت 

«األنباء» ان اجلبري يرغب في الترشح. 
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر ثقة ان عدم 
استقالة وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات مبــارك احلريص يرجع إلى عدم نيته 
خوض االنتخابات. وقالــت مصادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» إن التجمعات بجميع 
اشــكالها ممنوعة ومنها التجمعات االنتخابية، 
مشــيرة الى ان احلكومة تبذل أقصى جهودها 
للمحافظة على صحة املواطنني. وكشفت املصادر 
عن أن مجلس الوزراء يضع نصب عينيه ضرورة 
التزام املرشحني بالضوابط واالحترازات الصحية 
لتنفيذ العملية االنتخابية من دون التســبب في 
اصابة اي مواطنني بسبب التجمعات، مشيرة الى 
ان هذه املســؤولية سيحاسبون عليها امام رب 
العاملني، وستكون احلكومة مضطرة الى تطبيق 
القانون حلماية املواطنني وخصوصا من كبار السن 
ممن يحمل الڤيروس وال تظهر عليه اي أعراض. 
واستطردت املصادر ان القانون ينص على معاقبة 
مخالف التدابير احلكومية االحترازية والتي منها 
منع التجمعات ملواجهة الڤيروس بالسجن ملدة ال 
تتجاوز ٦ أشــهر، وغرامة ال تزيد على ١٠ آالف 

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.
العقوبات ايضا السجن ملدة تصل  وتفرض 

أقصاها إلى ١٠ سنوات ملن يتسبب عمدا في نقل 
العدوى بڤيروس كورونا، وبغرامة ال تقل عن ٣٠ 
ألف دينار.  وأكدت املصادر على احلق القانوني 
ملوظفي وزارة الصحة في دخول املساكن للبحث 
عن املرضى باألمراض السارية، أو الكشف على 

املخالطني ولهم االستعانة بأفراد قوة الشرطة.
هذا، وقال النائب ووزير النفط األسبق د.علي 
العمير لـ «األنباء» ان قانون املســيء ال يسري 
بأثر رجعي. وأوضح د.العمير رداً على ســؤال 
لـ«األنباء» ان املســيء قبل صدور القانون في 
يونية ٢٠١٦ من حقه الترشح بشرط ان يكون قد 
رد اليه اعتباره ســواء مبرور املدة القانونية او 
من خالل حكم القضاء. وأكد د.العمير ان املوافقة 
على تسجيل املرشح ليست معناها توافر شروط 
الترشح، فهناك جلنة مختصة تفحص الطلبات، 
وقد مت شــطب بعض املرشحني في االنتخابات 
املاضية ٢٠١٧، بعد ان مت تســجيلهم، وفي حالة 
الشــطب من حق املشطوب التظلم لدى القضاء 
صاحب الكلمة الفصل وفــق درجات التقاضي 
الثالث. وينص قانون املسيء رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ 
على انه «كمــا يحرم من االنتخاب كل من ادين 
بحكم نهائي في جرمية املساس بالذات اإللهية أو 
األنبياء أو الذات األميرية». وقد اضيف القانون 
كتعديل على املادة ٢ من القانون رقم ٣٥ لســنة 
١٩٦٢ في شــأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
ونشر التعديل رسميا في ٢٩ يونيه ٢٠١٦. وقد 
أعلن د. العمير عدم ترشحه في االنتخابات احلالية. 
هذا، وقالت املصادر إن مجلس الوزراء لم يصدر 
في اجتماعه أمس قــرارا باالنتقال الى املرحلة 
اخلامسة ولم يصدر قرارا بفرض حظر جتول أو 
عزل مناطقي. وأوضحت ان قرار العمل بأنشطة 
املرحلة الرابعة التي تدخل اسبوعها العاشر مستمر 
حتى إشعار آخر، والتي مت االنتقال اليها منذ ١٨ 
أغسطس املاضي.  ومن األهمية توضيح انه بعدم 
االنتقال للمرحلة اخلامسة ستظل بعض األنشطة 
محظورة مثل املناسبات بكل أنواعها والتجمعات 
االنتخابية والعائلية واالجتماعية، وحفالت الزفاف 
والتخرج، والفعاليات واملؤمترات واملعارض الثقافية 

والدورات التدريبية، ودور السينما واملسارح.

استمرار اإلساءات لألديان السماوية أو الرسل من قبل بعض 
اخلطابات السياسية الرسمية يشعل روح الكراهية والعداء

استنكار استهداف 
املدنيني في السعودية

ترحيب باتفاق 
وقف إطالق النار 

بني أذربيجان وأرمينيا

الــوزراء  مجلــس  أعــرب 
عن إدانــة واســتنكار الكويت 
االســتمرار  إزاء  الشــديدين 
في اســتهداف املناطــق املدنية 
واملدنيني في املنطقة اجلنوبية 
من اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة مــن قبــل ميليشــيا 
احلوثــي عبر تواصــل األعمال 
اإلجرامية والتي تتمثل في إطالق 
طائرات من دون طيار مفخخة في 
حتد صارخ للقوانني واألعراف 
الدوليــة وإمعانا في تهديد أمن 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 
شــعبها  وســالمة  الشــقيقة 
وتقويضــا الســتقرار املنطقة، 
األمر الذي يتطلب حتركا دوليا 
فوريا لوضع حد لهذه االعتداءات 
اإلجرامية وردع مرتكبيها، وأكد 
املجلــس وقــوف الكويت التام 
إلــى جانــب اململكــة العربيــة 
السعودية الشــقيقة وتأييدها 
فــي كل ما تتخذ مــن إجراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها. 
كما عبر مجلس الوزراء عن إدانة 
الشديدين  الكويت  واســتنكار 
للتفجير اإلرهابي الذي استهدف 
مركــزا تعليميا فــي جمهورية 

أفغانستان.

أعرب مجلس الوزراء عن 
ترحيب الكويت باإلعالن عن 
توقيع اتفاق لوقف إطالق النار 
بني األطراف الليبية في ختام 
أعمال الــدورة الرابعة للجنة 
العســكرية الليبية املشتركة 
برعاية األمم املتحدة التي عقدت 
في جنيف خالل الفترة من ١٩ 
إلى ٢٣ اجلاري. وأشاد املجلس 
باجلهود التي بذلت للوصول 
إلى هذا االتفاق من قبل جميع 
األطراف، السيما األمم املتحدة 
ممثلــة باملبعــوث األممي إلى 
ليبيا. وأعــرب املجلس كذلك 
عن ترحيب دولة الكويت بقرار 
وقف إطالق النار بني جمهورية 
أذربيجان وجمهورية أرمينيا 
في إقليم ناغورنــو كاراباخ، 
واشاد باملســاعي التي بذلت 
للتوصل إلى هذا االتفاق السيما 
في الرعاية األخيرة للواليات 
املتحدة األميركية، وعبر عن 
أمله بأن يلتزم طرفا النزاع بهذا 
االتفاق مبا ميهــد لبدء حوار 

بني البلدين.

بحــث مجلــس الــوزراء الشــؤون 
السياســية في ضوء التقارير املتعلقة 
مبجمل التطورات الراهنة في الساحة 
السياســية علــى الصعيديــن العربي 
والدولــي، حيث تابــع مجلس الوزراء 
باســتياء بالغ اســتمرار نشر الرسوم 
املسيئة للرسول ژ وأكد تأييده للبيان 
الصادر عن منظمة التعاون اإلســالمي 
والذي يعبر عن األمة اإلسالمية جمعاء 
وما جاء به من مضامني شاملة رافضه 
لتلــك اإلســاءات واملمارســات وحــذر 
املجلــس من مغبة دعم تلك االســاءات 
واستمرارها ســواء لألديان السماوية 

كافة أو الرســل عليهم السالم من قبل 
بعض اخلطابات السياســية الرسمية 
والتي تشــعل روح الكراهيــة والعداء 
والعنــف وتقوض اجلهود التي يبذلها 
املجتمع الدولي لوأدها وإشــاعة ثقافة 
التسامح والســالم بني شعوب العالم، 
مشيرا إلى خطورة االستمرار في دعم 
هذه اإلســاءات والسياسات التمييزية 
التي تربط اإلســالم باإلرهاب ملا متثله 
من تزييف للواقع وتطاول على تعاليم 
شريعتنا الســمحاء الرافضة لإلرهاب 
فضال عما متثله من إساءة بالغة ملشاعر 

املسلمني حول العالم.
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الرشيد: األمر يتوقف على مهارات الطلبة التي تطورت ضمن مناهج «التعليم عن ُبعد»

املوسى: انقطاع اإلنترنت من أهم املعوقات التي قد تواجه تطبيق االختبارات اإللكترونية

الصانع: االختبارات الورقية األفضل ونستطيع من خاللها التحكم في منع الطلبة من الغش

الشريكة: قرار العودة للمدارس ساهم في زيادة انتشار الڤيروس في الدول األوروبية

د والفروق الفردية للمتعلمني يجب أن تكون االختبارات موضوعية وتناسب الوقت احملدَّ

استغالل جميع مسارح وصاالت التربية البدنية وتوزيع الطلبة لضمان حتقيق التباعد

عبد العزيز الفضلي

فــي البداية، أكــد الوكيل 
املساعد بوزارة التربية سابقا 
د.خالد الرشــيد أن املوضوع 
يتوقــف علــى املهــارات التي 
تطــورت لــدى الطلبة ضمن 
مناهج التعليم عن ُبعد، مبينا 
انه في حال كانت تلك املناهج 
معدة لبيئة التعليم اإللكتروني 
فاملفترض أن تكون االختبارات 
إلكترونية متاشيا مع التطوير، 
أما إذا كانت هي ذاتها التقليدية 
وتقــدم عن بعد فقط بســبب 
الظــروف الراهنــة، فاألفضل 
أن تكون االختبارات النهائية 
ورقية ضمن الضوابط الصحية 
املتعــارف عليهــا، متمنيــا 
التوفيق جلميع الطلبة، شاكرا 
أهل امليدان الذين يعملون دون 
كلــل أو ملل خلدمــة العملية 

التعليمية.
التجربة األوروبية

مــن جانبــه، اكــد اخلبير 
التربــوي د.محمد الشــريكة 
أن العالم مــازال في مواجهة 
جائحة كورونا والكويت ليست 
ببعيدة عن ذلك، لذا يجب أن 
حتذر سلطاتنا التنفيذية من 
أن املوجــة احلاليــة لتفشــي 
الوباء في أوروبا تزامنت مع 
عــودة الطالب الى مدارســهم 
وجامعاتهم من دون إجراءات 
وقائية، مطالبا وزارة التربية 
بــأن تســتفيد مــن التجربة 
األوروبية التي تتفوق علينا في 
اإلمكانات الصحية والقدرات 
الوقائية، حيث إن قرار العودة 
للمدارس ساهم في االنتشار 
املتصاعد للڤيروس بكثير من 

الدول األوروبية.
وفيمــا يتعلــق ببعــض 
املخــاوف املتعلقــة بالتعليم 

وتابع: في السعودية مثال 
استفادت هيئة تقومي التعليم 
والتدريب من تطبيقات الذكاء 
االصطناعــي لرصد ومتابعة 
أداء االختبــارات عــن بعد ما 
حقق نســبة موثوقية عالية 
في هذه التجربة التي تستطيع 
وزارة التربية االستفادة منها 
ومن املمكن تطبيق االختبارات 
الورقيــة على الصــف الثاني 
عشــر فقــط متى مــا مت ذلك 
وفقا لالشتراطات واملتطلبات 
الصحية، فالــوزارة وفي ظل 
استمرار اجلائحة متلك خيارا 
وحيــدا يتمثــل فــي تطبيق 
االختبارات اإللكترونية حتى 
ينجز الفصل الدراسي احلالي 
من دون تأخير وهو ما تبنته 
دول إقليمية كثيرة، الفتا الى أن 
قيادتنا التعليمية عليها إدراك 
حقيقــة أن التعليم تغير الى 
األبد ولن يعود كما كان سابقا، 
مبينا أن التكنولوجيا ستكون 
هي احملرك الرئيسي للميدان 

في مجموعات صغيرة وتوزيع 
الوقت بينهم مع كثرة مناذج 
االختبــارات، الفتة إلى أهمية 
التطــور بتطبيــق  مواكبــة 
االختبارات االلكترونية أسوة 
بالدول األخرى وذلك حتسبا 
ألي طــارئ مســتقبال، وفــي 
ظل عــدم الدخول في املرحلة 
اخلامسة ودوام العاملني بنسبة 
٥٠٪ فإن ذلك يشكل عبئا على 
اإلدارات املدرسية والكنترول 

وآلية التصحيح.
وذكرت املوسى انها تقدمت 
مبقترحــات في حــال اعتماد 
وجــود اختبــارات للمرحلة 
االبتدائيــة وهــي أن تكــون 
االختبــارات للصف اخلامس 
االبتدائي فقط ويكون تقييم 
الصف الرابع كبقية الصفوف 
وتكــون  األولــى  الثالثــة 
االختبارات بعد نهاية االسبوع 
الرابــع بدال مــن أن تكون في 
نهايــة الفصــل الدراســي مع 
تدريب املتعلمني على طريقة 

اإللكترونــي هــي عــدم قدرة 
املتعلم على الدخول لالختبار 
وانقطاع االنترنت لدى املتعلم 
أثناء االختبار، موضحة ان ذلك 
يعود الى عــدم توافر أجهزة 

حديثة لدى املتعلمني.
منع الغش

من جهته، قال مدير ثانوية 
الراعي النميري للبنني صالح 
الصانع انه من األفضل ان تكون 
االمتحانــات الفصلية ورقية 
داخل املدرســة وذلك لضمان 
البعــد مــن األعطــال التقنية 
املصاحبة للتعليم االلكتروني، 
وضبط إدارة االمتحانات ملنع 
حاالت الغش ومراعاة لظروف 
األســر املتعففة والتي يتعذر 
عليها توفير اإلمكانات املادية، 
مشيرا الى ضرورة استغالل 
جميع املدارس ملسارح وصاالت 
البدنيــة وتوزيــع  التربيــة 
الطلبة لضمان حتقيق التباعد 
االجتماعــي، امــا امتحانــات 

التعليمــي خــالل الســنوات 
العشر القادمة ومالمح العملية 
التعليميــة تبدلــت والتعليم 
خرج من الرتابــة التي كانت 

سائدة قبل «كورونا». 
مواكبة التطور 

بدورهــا، شــددت مراقبة 
التعليــم االبتدائــي مبنطقــة 
التعليميــة  الكبيــر  مبــارك 
أنوار املوسى على ضرورة أن 
الكترونية  تكون االختبارات 
لعدة أســباب منهــا أن البالد 
متر بظــروف صحية حرجة 
مــع صعوبة التــزام اجلميع 
باالحتــرازات الصحية لكثرة 
األعداد وصغر سن املتعلمني 
في مدارس املرحلة االبتدائية، 
كما يفتقد بعض أولياء األمور 
اجلدية في تطبيق التعليمات 
الصحيــة إضافــة الــى منــع 
التــداول الورقي واســتخدام 
األوراق املطبوعة، مشيرة الى 
أن صعوبة تقسيم املتعلمني 

االختبار اإللكتروني بصورة 
أسبوعية، مطالبة بأن تكون 
موضوعيــة  االختبــارات 
ومتنوعة وأن يتناســب عدد 
األســئلة مــع زمــن االختبار 
الفرديــة  الفــروق  ومراعــاة 
للمتعلمــني، وقيــام كل معلم 
مادة بوضع االختبار على ان 
يقوم رئيس القسم بتسليمها 
والــذي  الفنــي  للتوجيــه 
يقــوم بــدوره بإعــداد مناذج 
اختبارات إلكترونية وإرسال 
الرقم الســري لفتح االختبار 
اإللكتروني ملدير املدرسة ليعيد 
إرساله الى رئيس القسم قبل 
موعد االختبار بربع ساعة ثم 
يقوم رئيس القســم بإرساله 
للمتعلمــني في قنــاة اختبار 
خاصة ببرنامج «تيمز» ويكون 
االختبار محــددا مبدة زمنية 
يغلق بعدها على أن تكون هناك 
توجيهات وإرشادات للمتعلم.

وبينت انه مــن املعوقات 
التي قد تواجه تطبيق االختبار 

الصــف الثاني عشــر فتكون 
بوقتهــا مع اســتغالل مباني 
املدارس االبتدائية واملتوسطة، 
مشــيرا الى انه في حال عدم 
رغبــة وقــدرة الــوزارة على 
تغييــر بدايــة االمتحانــات، 
ولتحقيق التباعد فإنه باإلمكان 
جعل موعد امتحانات املرحلة 
املتوسطة صباحا، وامتحانات 

املرحلة الثانوية مساء.
الورقية أفضل 

فــي الســياق ذاتــه، أكــد 
معلــم التاريخ مطرب العراك 
ضرورة أن تكون االختبارات 
ورقية وفــي املدارس على أن 
يتم التباعد بــني الطلبة وأال 
يكون داخــل الفصل اكثر من 
 ٨ طــالب وأن تتغيــر مواعيد 
االختبار لكل مرحلة او فصل 
 لكي يتسنى للمدرسة واملعلمني 
السيطرة على االختبارات، الفتا 
الى أن من أهم مميزات االختبار 
الورقي منع الغش بصورة أكبر 
من االلكتروني وهذا سيكشف 
ما اذا كان الطالب استفاد من 
التعليم عن بعد أم ال، كما انه 
يعطينا تصور أكبر وأوضح 
التــي  التعليميــة  للمشــاكل 
تنتج عن التعليم اإللكتروني 
ويوضح بصورة ال تدع مجاال 
للشك مدى استفادة الطلبة من 
هذا التعليم اإللكتروني ويدعم 
باإلحصاءات النتائج احلقيقية 

لالختبارات.
وبــني العــراك أن بعــض 
الطلبــة «فنانني» فــي ابتكار 
أســاليب غــش جديــدة دون 
املقــدرة علــى منعها بســبب 
البعد التقني لذلك فإن االختبار 
الورقي يظهر حقيقة الطالب 

املجتهد عن غيره.

مطرب العراكصالح الصانعأنوار املوسىد.محمد الشريكةد.خالد الرشيد

عن بعد والتي يطلقها بعض 
العاملــني واملختصــني فــي 
التعليم، أوضح الشــريكة أن 
اخليارات التي يطرحها البعض 
غيــر منطقية وتنــم عن عدم 
معرفة بخفايا امليدان التعليمي 
التــي  التحديــات  ومقــدار 
تواجهها القيــادات التربوية، 
ولعل منها ما يتعلق بالشــق 
التقوميــي للطلبة، فهناك من 
ينادي باالختبــارات الورقية 
أو ترحيــل االختبــارات إلــى 
ما بعد «كورونــا»، مؤكدا أن 
اخليــار األمثــل للــوزارة هو 
تبنــي االختبــارات الفصلية 
اإللكترونية للفصل الدراسي 
تســتعني  أن  علــى  األول 
مبؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي وتستفيد من خبراتها 
وإمكاناتها لتنفيذ استراتيجية 
تقوميية إلكترونية قادرة على 
جتاوز املعضــالت واملخاوف 
املصاحبــة لهــذا النــوع مــن 

االمتحانات.

تعيني عضو هيئة تدريس في GUST باللجنة 
االستشارية ملجلس أمناء مؤسسة األبحاث اإلقليمية

أعلنــت جامعــة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
«GUST» عن تعيني االستاذ 
املســاعد في علــم االقتصاد 
د.فــدى كــرم كعضــو فــي 
اللجنة االستشارية اخلاصة 
مبجلس أمناء منتدى البحوث 
االقتصاديــة، كما مت تعيني 
األعضاء التسعة في اللجنة 
االستشارية من قبل املجلس 
لتقدمي اإلرشادات للمجلس 
التنفيــذي حــول  واملديــر 
اجلوهريــة  املوضوعــات 
البحوث  املتعلقة مبجتمــع 
وصناعــة السياســات إلــى 
جانب النظر في الترشيحات 
ذات الصلة مبنتدى البحوث 

االقتصادية.
ويعتبر منتدى البحوث 
االقتصادية شــبكة إقليمية 
مــن األكادمييــني وصنــاع 
السياســات والشــخصيات 
املؤثرة املهتمة بالترويج عن 
البحــوث االقتصادية عالية 
اجلودة بهدف املساهمة في 
التنمية املستدامة في الدول 
العربية وإيران وتركيا، وتتم 
إدارة املنتدى عبر مقرين في 
املنطقة وهما القاهرة ودبي، 
حيث يتواجد املكتب الرئيسي 
في العاصمة املصرية، ويدعم 
املنتدى عن طريق العديد من 

علــى  بنــاء  واملؤمتــرات 
مخرجــات البحوث ونشــر 
نتائج الدراســات من خالل 
قنــوات متعــددة مبــا فــي 
ذلــك أوراق العمــل والكتب 
وملخصات السياسات وكذلك 
عن طريق بوابة سياســات 
منتدى البحوث االقتصادية 
واملعروف باسم «املنتدى».

وفي هذا الســياق أكدت 
أســتاذ االقتصــاد املســاعد 
في جامعــة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا د.فدى كرم 
أنه وخالل السنوات التسع 
من ارتباطها مع عمل منتدى 

البحوث االقتصادية، شهدت 
منــوا متزايــدا فــي كل عام 
مبجال الدراسات االقتصادية 
في الشرق األوسط ومنطقة 
شــمال أفريقيــا، مشــيدة 
بإجنــازات شــبكة منتــدى 

البحوث االقتصادية.
وأضافت كرم أنها تتشرف 
بصفتها عضو هيئة تدريس 
في جامعــة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيــا بأن حتظى 
بفرصة العمل واملشاركة في 
اللجنة االستشارية ملجلس 
أمنــاء املنتــدى، مؤكــدة أن 
إمكانية  الترشيح ســيعزز 
اجلامعة في التعاون البحثي 
الدولــي  علــى املســتويني 
واإلقليمي إلى جانب تعزيز 
مكانتها في نشر ثقافة البحث 

العلمي ذات األثر.
ويعد هذا ترشيحا مرموقا 
يرفع من مكانة وشأن جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
في احملافل اإلقليمية والعاملية 
والتأثيــر األكادميــي التــي 
تســعى اجلامعــة لتحقيقه 
إلــى جانب تعزيــز مكانتها 
وتأثيرهــا ضمــن أفضــل 
اجلامعــات املســاهمة فــي 
البحوث االقتصادية مبنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا.

يعزز الدراسات العالية اجلودة التي تركز على التنمية املستدامة في الشرق األوسط

د.فدى كرم

املانحني اإلقليميني والدوليني 
كالبنك الدولي وبرنامج األمم 
املتحــدة اإلمنائــي ومنظمة 
العمل الدوليــة والصندوق 
العربــي لإلمناء االقتصادي 

واالجتماعي.
وتتضمن نشاطات منتدى 
البحوث االقتصادية تعبئة 
املقترحات  األموال لصالــح 
املعتمــدة وإدارة مبــادرات 
البحوث اإلقليمية املختارة 
بعنايــة وتقــدمي التدريــب 
وبرامــج اإلرشــاد لصغــار 
الباحثــني، وتتضمــن كذلك 
النقــاش  تنظيــم حلقــات 

تعاون بني «التربية» و«مايكروسوفت» لتقدمي جتربة 
آمنة  ألكثر من ٤٠٠ ألف معلم وطالب في الكويت

إصدارات جديدة ملركز دراسات اخلليج واجلزيرة

فــي خطوة إلثراء وتعزيز منظومة 
بيئــة التعلــم الذكي بشــكل آمن داخل 
الدولــة، أعلنــت وزارة التربيــة عــن 
تعاونها مع «مايكروسوفت» من خالل 
متكني أكثر من ٤٠٠٫٠٠٠ معلم وطالب 
 Microsoft٣٦٥ و Office مــن اســتخدام
Teams في جميع أنحاء الكويت، حيث 
ســتتيح املؤسسات التعليمية لكل من 
الطــالب واملعلمني إمكانية االســتفادة 
من ابتكارات وتقنيات «مايكروسوفت» 
داخل فصولهم الدراسية عبر اإلنترنت 
للتواصل واملشاركة والتعلم بشكل أفضل 

ضمن بيئة رقمية آمنة.
وتعليقا على هذا التعاون، قال املدير 
العام ملايكروسوفت الكويت عالء الدين 

كرمي: تولــي احلكومة الكويتية أهمية 
كبيرة جتاه استمرار العملية التعليمية 
عبر االســتعانة بالتعلــم اإللكتروني، 
مع ضمان وضع مسألة الصحة العامة 
أيضــا في أعلــى هــرم أولوياتها، وقد 
اعتمــدت الدولة في هذا الشــأن حلوال 
وأدوات ذكية وآمنة من أجل تشــجيع 
االلتــزام املســتمر بالتعلــم والتطور، 
ونعمل على دفــع عجلة أهداف الدولة 
في مجال التعليم من خالل متكني املعلمني 
والطالب باألدوات املبتكرة، موضحا ان 
هــذا النهج يتميز بأعلى معايير األمان 
على مســتوى املؤسســات مبا يضمن 
لها حتقيق أفضل الطرق اآلمنة لتقدمي 

مناهج شاملة عن بعد.

 Microsoft Teams واجلدير بالذكر أن
يوفر للفصول الدراســية االفتراضية 
القــدرة على اجــراء احملادثــات وأداء 
الواجبــات والتعامــل مــع احملتــوى 
والتطبيقــات كل ذلك حتت ظل منصة 
واحدة ميكن الوصول إليها بسهولة، مما 
ميكن املعلمني من إنشاء بيئات تعليم 
نابضة باحليوية ومدعومة بكل سمات 
األمــان واخلصوصية، إضافة الى ذلك 
يتــم ضمان جتربة املعلم والطالب من 
خالل توفير إمكانات مثل إدارة الهوية، 
واملصادقة متعددة العوامل، ومميزات 
إدارة األجهــزة والتطبيقات احملمولة، 
وصالحيات الوصول املشروط، فضال 

عن مزايا حماية املعلومات.

أصــدر مركــز دراســات اخلليــج 
واجلزيرة العربية في جامعة الكويت 
اصدارات جديدة منوعة منها تقارير 
استراتيجية ودراسات مترجمة واصدار 

خاص بالوثائق التاريخية.
ومن أبرز هذه االصدارات «وثائق 
تاريخية» وهي عبارة عن دورية ربع 
سنوية تصدر عن املركز، وشارك فيها 
أ.د.عبداهللا الهاجري ود.علي الكندري 
وباسم اللوغاني، وتأتي فكرة اصدار 
هــذه الدوريــة كمحاولة لالســتفادة 
من األرشــيف التاريخي الثري الذي 
يحتــوي عليه املركــز وإخراجه إلى 

النور من خالل عرضه بصورة بحثية 
لكي يستفيد منه الباحثون واملهتمون 
بتاريــخ الكويت واملنطقة، ويحتوي 
على ثــالث وثائق وهي «الكويت في 
مخطوطــة مرتضــى بن علــوان عام 
١٧٠٩م»، و«زيارة القنصل الروســي 
فــي بوشــهر للكويــت عــام ١٩٠١»، 
باإلضافة إلى «أمالك الكويتيني قدميا 

في البصرة».
وأتــى االصــدار الثانــي بعنــوان 
«اآلثار االقتصادية جلائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد علــى دول مجلس 
التعاون اخلليجــي» وهو عبارة عن 

تقريــر اســتراتيجي يتنــاول قضية 
مســتجدة وغاية فــي األهمية، حيث 
أثبتــت اجلائحــة أن األوبئة العاملية 
تعتبر مــن املهــددات الفعلية لألمن 
الدولي وأنها عابرة للحدود الوطنية 
للدول وال يقتصر تأثيرها على نطاق 
جغرافي محدد، باإلضافة إلى اصدار 
التقرير االستراتيجي «األزمة اخلليجية 
وتداعياتها على الكويت» من إعداد عبير 
إبراهيم صالح، حيــث تتمثل األزمة 
اخلليجية معضلة أمنية ســتتحرك 
بال شك آثارها واضحة وخطيرة على 
الدول الصغرى والكويت واحدة منها.

العراك: االختبارات الورقية ستكشف مدى استفادة الطالب من آلية «التعليم عن ُبعد»

تربويون لـ «األنباء»: تربويون لـ «األنباء»: 
ظروف «كورونا» حتتمظروف «كورونا» حتتم

إجراء االختبارات «أونالين»إجراء االختبارات «أونالين»

أكدوا أن نظام التعليم تغير إلى األبد وطالبوا باالستعانة بخبرات «التقدم العلمي» أكدوا أن نظام التعليم تغير إلى األبد وطالبوا باالستعانة بخبرات «التقدم العلمي» 



محليات
الثالثاء ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠

06

كتاب خطيــر تكمن خطورته في كيفية 
التعامل مع هذا الكتاب النوعي املتخصص 
الذي ألّفه كل من جيري فودور وماســيمو 

بيتالي باملاريني.
هذا ليس كتابا عن اهللا وال عن التصميم 
الذكــي، وال عن مذهب اخللقية، فكالهما ال 
يؤمن بأي من هذه األشــياء، مبعنى أوحد 
كما فهمت حتى عند الذين ال يعرفون ما هي 
الداروينية متاما أصبح إعالن الوالء للداروينية 
هو االختبار املعياري كاختبار احلمض بورقة 
عباد الشمس - الذي يحدد إن كان املرء يتمتع 

برؤية كونية (علمية صحيحة) أم ال؟
ويقال لنا: عليك أن تختار إما اإلميان باهللا 

أو اإلميان بداروين!
إن أردت أن تكــون علمانيا من أنصار 
املذهــب اإلنســاني: Humanist، فعليك أن 

تختار األخير.
هذان اخلياران يستغرقان حصريا كل 
اخليارات املتاحة، وهذا يعني أن تكون علمانيا 
ومن أنصار املذهب اإلنساني وأن تزعم اإلحلاد 
الكامل ومشبع حتى النخاع دون حتفظات، 
وسنبحث بعمق عن تفسيرات طبيعية متاما 
حلقائق التطور كما تكون التفسيرات العلمية 
عادة ونفترض أن التطور عملية آلية بالتمام 
والكمال وال تؤمن بذلك فقط لكي نستبعد 
دور األسباب اإللهية ولننفي دور األسباب 
املطلقة والقــوة احليوية واألرواح أو قوى 
التحقق وتدخل الكائنــات الفضائية.. إلخ، 
ويتفق هذا مع منهج داروين في مناقشــة 

قضية التطور.
الكتاب مبعظمــه كتاب ناقد، ما يتحدث 
عنه هو األشــياء التي نعتقد أن الداروينية 
قد أخطأ فيها ويقــدم تلميحات قبل نهاية 
الكتاب الى أين يحتمل وجود بديل مناسب 

إضافة الى اإلشارات العامة جدا.
من ثقافتي العامة اخلاصة بالفكر اإلحلادي 
هناك تياران للنظر في التطور: الداروينية 
التي تعتمد على الوظائف والتكيفية وتيار 
البنيوية الذي يرى التطور ثمرة لبنية الكون 
أساسا وليس نتيجة عمليات عشوائية توجهها 
الوظيفة املالئمة للبقاء، وكتاب (التطور) ال 
يزال نظرية في أزمة ملايكل دنتون يوضح 

هذا التوجه.
فرضيات يعرضهــا الكتاب حتتاج الى 
إنسان مدرك خللفية البيولوجيا العميقة في 
نظرية التطور مع بيان أصولها العامة وبيان 
االفتراضات واملسلمات ومواضع التناقض 
واالستثناء غير املعلل والرغبة في البعد عن 
األسباب العقلية كتفســير لتطور األمناط 

الظاهرية بدءا بداروين نفسه!
هذا الكتاب يحتاج قارئه الى فهم أساسيات 
في الفلسفة واملنطق حتى تتحقق االستفادة 
التامة من األفكار املطروحة وهل يشكل إضافة 
عميقة للسجال الدارويني والتطوري ملساسه 
بجانب كثير مما يغفل عنه العلماء في أبحاثهم 
التفصيلية (املنهجي - الفلســفي) والكتاب 
يعني طرفي اخلالف على تفهم عمق املسألة 
وتعالقها واشتباكها مع حقول معرفية متعددة 
وهو كفيل بجعل الباحث املنصف أكثر أناة 

وأشد حذرا عند نقاش النظرية!
واهللا.. إنه جهد يشكر عليه الفريق العلمي 
في مركز «رواســخ» لطرحهم هذه النظرية 
التي ستظل محل جتاذب املدارس املتنوعة 

بيولوجيا وفلسفيا وإنسانيا!
هذا الكتاب:

يوجه لنظرية التطور الداروينية (اجلديدة)، 
شــقان منفصالن لكنهما مرتبطان: فهناك 
التفسير التاريخي لسالالت األنواع، وهناك 

.NS نظرية االنتقاء الطبيعي
إن األطروحة الرئيسية لهذا الكتاب هي 

أن االنتقاء الطبيعي نظرية خاطئة، وال أمل 
في إصالحها، فليست لدينا مشكلة مع نظرية 
سالالت األنواع: إذ من احملتمل جدا - بل لعله 
األرجح - أن تكون نظرية سالالت األنواع 
صحيحة، وإن كانت نظرية االنتقاء الطبيعي 
خاطئة، ولذلك فإننا مستعدون متاما - على 
األقل ملصلحة النقاش في هذا الكتاب - ان 
نقبل بأن أغلب األنواع أو كلها ذات أنساب 
مرتبطة تاريخيا ورمبــا تنحدر جميعا من 
سلف بدائي مشترك وانه قاعدة ثابتة - كلما 
زاد التشابه في األمناط الظاهرية بني نوعني 

كان السلف املشترك لهما أقرب.
إال أن قولنا إن نظرية ســالالت األنواع 
الطبيعي مســتقلتان عن  االنتقاء  ونظرية 
بعضهما ال يعني أننــا نفترض أنهما غير 

متصلتني.
فّكر في نظرية سالالت األنواع كشجرة 
أو شجيرة (Bush) تتكون من عقد ومسارات 
أغصان فتمثل كل عقدة نوعا، وكل نوع هو 
سلف لكل العقد التي تتلوه في املسارات وتبرز 
حينئذ األسئلة: كيف أصبح تصنيف األنواع: 

Taxonomy بالشكل الذي هو عليه اآلن؟
ما الذي يحــدد أي العقد توجد، ويحدد 

أي مسارات توجد بينها؟
وبشكل أدق ما العملية التي يتمايز بها 
النوع الســلف حتى ينتهي به املطاف إلى 

تصنيف من األنواع األخرى؟

٭ ومضة: عزيزي القــارئ الكرمي: كتاب 
يستحق أن تطلع عليه خاصة أن «الداروينية» 
نظرية عميقــة لها تأثيرها على علم النفس 

السلوكي!
النظرية  ســتبقى أجيال كثيرة تناقش 
الداروينية وتطورها البيولوجي ملؤلفها تشالز 
داروين (١٨٠٩ - ١٨٨٢) وطبعا ناصره علماء 
آخرون وجمهرة ال تزال تظهر عبر التاريخ 
تتكلم عن نظرية النشأة والتطور وانضم لهم 
عبر التاريخ الذي مضى (داروينيون عرب) 

يعدون من دعائم الكفر واإلحلاد.

٭ آخر الكالم: كل الشــكر والتقدير ملركز 
(رواسخ) الذي قدم للمثقفني والعامة وطالب 
العلم هذه الكتب املترجمة والبحوث التأصيلية 
واحلوارية، وأخص بالشكر الدكتورين اللذين 
قدما الكتاب د.محمد العوضي واألخ د.خالد 
عبدالرحمن الشايع على ردودهما املقنعة التي 
أعطت الكتــاب زخما وتفنيدا لهذه النظرية 
وحوارهما األمثل في الردود حول هذه القضية 

بطريقة علمية عقلية ومنهجية.
شكرا من القلب على هذه اجلهود املباركة 
في محاولة وقــف اجتياح اإلحلاد للكويت 
والوطن العربي والعالم اإلسالمي وهذا يتطلب 
تعاون الدول اإلسالمية مجتمعة واملقترح أن 
تدعم هذه اجلهات غير احلكومية ألنها جنحت 

في تقدمي البديل ملعاجلة اإلحلاد!

٭ زبدة احلچي: في جائحة كورونا استغل 
امللحدون (امليديا) لنشر كفرهم وإحلادهم، 
وصار هناك خاصة في أوساط الشباب التفاخر 

بالقول: أنا ملحد!
هذا يحتاج الى ردود علمية وفلســفية 
ومنطقية ومنهجية وجدته في مركز «رواسخ» 
وهم بالفعل متخصصون في فهم أســباب 
اإلحلاد وأنواعــه وكيفية الرد على كل هذه 
الشبهات واجلدليات وفق أسلوب علمي رصني.

أين أخطأ داروين.. بانوراما كتاب تعطيك 
ردا منطقيا علميا ميلك احلجة ملن يريدون 
معرفة أين أخطأ داروين.. وداروين بشر، ألن 
كل بني آدم خطاء! وخير اخلطائني التوابون. 

في أمان اهللا..

ومضات

أين أخطأ داروين؟
  What  Darwin
got  wrong?

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

املستشار الدعيج لـ «األنباء»: إفراج مشروط بـ «السوار اإللكتروني» 
عن بعض املسجونني وفق اشتراطات محددة بتوجيهات سامية

أسامة أبو السعود

تأكيدا ملا انفردت «األنباء» 
بنشــره في فبراير املاضي، 
أعلن رئيــس اللجنة العليا 
للعفــو األميري املستشــار 
محمــد راشــد الدعيــج أنه 
وإنفاذا للتوجيهات السامية 
مــن صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، سيتم 
العفو عن بعض املســاجني 
وتأهيلهــم ليكونــوا أدوات 

فاعلة وبناءة في املجتمع.
فــي  الدعيــج  وكشــف 
تصريح لـ «األنباء» أن اللجنة 
العليا للعفو األميري اعتمدت 
رسميا قواعد العفو األميري 
للعام ٢٠٢١ وكان من أبرز ما 
متت إضافته للسنة اجلديدة 
الســوار اإللكتروني  إقــرار 
البســيط  لعقوبات احلبس 
التــي ال تتجــاوز مدتهــا ٣ 
ســنوات، وذلــك بعد إطالق 
سراح بعض احملكوم عليهم 
الذين ال يشكلون خطرا على 
األمن العام مع تقييد إقامتهم 
فــي نطاق محدد خالل فترة 

مشــروطا مع فــرض إقامة 
جبريــة عليه فــي منزله أو 
في نطاق محدد مبا يســمح 
بالتحقق إلكترونيا من عدم 
مبارحتــه مــكان إقامته مع 
تثبيت سوار إلكتروني عليه 
لضمان بقائه في ذلك احمليط 
مدة حكمه وذلك وفقا للقواعد 
التي ستحددها اللوائح التي 

ستصدر تباعا».
وأوضح أن السوار مزود 
بنظام تنبيه إلكتروني ضد 
خلعه من قبل غير املختصني 

وقضايا االعتــداء على املال 
العام وغسيل األموال، علما 
بأن إدارة تنفيذ األحكام هي 
مــن ســتتولى تطبيــق هذا 
النظام حتت إشراف النيابة 

العامة.
وأكد أن الكويت تعد أول 
دولة في الشــرق األوســط 
العقوبــات  نظــام  تطبــق 
البديلــة الحقا أثنــاء تنفيذ 
عقوبة احلبــس وليس كما 
هــو متبع في كثير من دول 
العالم من تطبيق هذا النظام 
أثناء محاكمة املتهم، وفي ذلك 
ميزة وفرصة كبيرة لتدارس 
سلوك احملكوم أثناء وجوده 
في السجن وقبل منحه العفو 
يكون فيها حتت بصر ورقابة 
املؤسسة اإلصالحية لبيان 
ما إذا كان يســتحق اإلفراج 
املشروط بالسوار اإللكتروني 
من عدمه، ذلك ان هذا العفو 
يشترط تنفيذ عقوبة احلبس 
ودخول احملكوم عليه السجن 
لتنفيذ مدة معينة يكون فيها 
حتت االختبــار وان يراعي 

حسن السير والسلوك.

ويرتبط هذا السوار بغرفة 
حتكم آلية لتتبع املســجون 
ورصد حتركاته، وفي حالة 
مغادرته النطاق احملدد بدون 
اذن من اجلهة الرقابية يلغى 
عنه اإلفــراج فورا بقرار من 
النائــب العــام ويعــاد إلى 
محبسه الستكمال فترة حكمه 

بالكامل.
وشدد املستشار الدعيج 
علــى أنه يســتثنى من هذا 
النظــام القضايــا اخلطيرة 
واملهمــة كقضايا أمن الدولة 

رئيس اللجنة العليا للعفو األميري كشف عن اعتماد قواعد العفو األميري للعام ٢٠٢١

املستشار محمد الدعيج

الرقابــة إلى حني انتهاء مدة 
املقــررة باحلكــم  احلبــس 
وذلك على غرار ما هو متبع 
في كثيــر مــن دول العالم، 
للحيلولــة دون انخراط من 
ليس لديهم سوابق ومحكوم 
البســيط  عليهــم باحلبس 
قصير األمد مع عتاة املجرمني 
احملكــوم عليهــم باحلبــس 

املشدد.
وقال املستشــار الدعيج 
«ويطبق هــذا النظــام بعد 
منح املســجون عفوا أميريا 

الكويت أول دولة في الشـرق األوسـط تطبق نظـام العقوبـات البديلة الحقًا أثنـاء تنفيذ احلبـس وليس احملاكمة
في حالة مغادرة احملكوم النطاق احملدد له بدون إذن يلغى اإلفراج عنه فورًا ويعاد إلى محبسه الستكمال فترة حكمه

«املهندسني» تبرم مذكرة تفاهم مع «املختبر اخلليجي» السعودي
للتعاون في الفحص والتفتيش واعتماد املرافق والشركات الصناعية

عاطف رمضان

املهندســني  أبرمت جمعية 
الكويتيــة مذكــرة تفاهــم مع 
املختبــر اخلليجــي لفحــص 
املعدات الكهربائية في اململكة 
العربية السعودية، وذلك بهدف 
التعــاون املشــترك فــي مجال 
الفحــص والتفتيش  خدمــات 
واالعتماد للمرافق والشركات 
الصناعية ومصنعي املعدات.

وقد أقيمت مراســم توقيع 
أمــس عبــر تقنيــة  املذكــرة 
رئيــس  ووقعهــا  «زوووم» 
اجلمعية م.فيصل دوي العتل 
عن اجلانــب الكويتــي، بينما 
وقعها عن اجلانب الســعودي 
الرئيــس التنفيــذي للمختبر 
صالح العمري، وذلك بحضور 
كل من أمني سر اجلمعية م. فهد 
ارديني العتيبي، ورئيس جلنة 
الطاقة املتجددة باجلمعية د.بدر 
الطويل وعضو اللجنة م.سالم 
العجمي، كما شارك من اجلانب 
السعودي كل من نائب الرئيس 
التنفيــذي للمختبــر م.محمد 
املعيلي واملدير العام م.سعيد 
باحلداد ومدير باملختبر م.عمر 

الغامدي.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
م.فيصل العتــل إن إمتام هذه 
املذكــرة ينشــئ إطــارا مهمــا 
لتقدمي الدعــم لعمليات الربط 
الكهربائي اخلليجي من خالل 

والتفتيش واالعتماد للمرافق 
والشركات الصناعية ومصنعي 

املعدات.
وأشار العتل إلى أن املذكرة 
تشمل أيضا العمل إلنشاء إطار 
للتعاون املهني والهندسي من 
أجــل املنفعــة املتبادلــة لــكال 
الطرفني فــي مجاالت التدريب 
الكويتيــة  الكــوادر  وتأهيــل 

على أن اجلمعية ستستمر في 
تقدمي أية دعم فني وتأهيل كوادر 
بشــرية متخصصــة وتوفير 
أفضــل وســائل التكنولوجيا 
والعمل على نقلها لدعم خطط 
التنمية بالدولة وفقا ملا تقتضيه 
متطلبات املرحلة والتركيز على 
دعم توفير مــوارد اقتصادية 
متنوعة لتحقيق منو االقتصاد 

الوطني.
ومن جانبه، أعرب الرئيس 
التنفيذي للمختبر السعودي 
م.صالح العمري، عن ســعادة 
املختبــر باالتفاق مــع جمعية 
املهندسني الكويتية والتعاون 
مــع املهندســني الشــباب فــي 
الكويت، الفتا إلى أننا حريصون 
على التعاون في مجاالت الطاقة 
املتجددة لتطويــر املواصفات 
واملقاييس العاملية مبا يتواءم 
مع متطلبات البيئة اخلليجية 

القاسية.
وأضاف العمري: أن تبادل 
اخلبرة مع األخوة في الكويت 
موضوع أساسي لهذا التعاون 
وخاصة في مجال احلفاظ على 
االستثمارات الكبرى في مجاالت 
الطاقة املتجــددة والعمل على 
إجناحها، مضيفا: اننا سنتعاون 
الكــوادر  لتوفيــر وتطويــر 
البشــرية مبختلــف مجــاالت 
املتجــددة وتطبيقاتها  الطاقة 
والعمل على توحيد املواصفات 

واملقاييس.

الشــهادات املعتمدة  وإصــدار 
التدريــب  وتطويــر معامــل 

املتخصصة.
وقال: ســنعمل مع األشقاء 
الســعوديني خللــق دور فاعل 
في تعزيز الفحص واالختبارات 
لألجهــزة  املعتمــدة  الفنيــة 
الكهربائيــة وأنظمــة الطاقــة 
املتجــددة في الكويت للتوافق 
مع أشــقائها فــي دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
بشكل خاص وفي العالم عموما.

وذكر رئيس «املهندسني» أنه 
وحرصا من اجلمعية على إجناح 
هــذا العمل الفنــي املتخصص 
ودعمه بكل السبل قامت بتخويل 
رئيس جلنة الطاقة باجلمعية 
د.بــدر الطويــل في إجــراءات 
التنســيق والترتيب وتفعيل 
العالقة مــع املختبر اخلليجي 
في اخلدمات والفعاليات التي 
تساهم في خدمة العمل الهندسي 
في البلدين الشــقيقني، مشددا 

في مجال األجهزة الكهربائية وأنظمة الطاقة املتجددة.. ومراسم التوقيع متت عبر الـ «أونالين»

املقابلة التي اجرتها «األنباء» مع املستشار محمد الدعيج في فبراير املاضي

(زين عالم) م.فيصل العتل خالل توقيع مذكرة التفاهم  

املعاييــر واملواصفات  توحيد 
اخلليجية وخاصــة في مجال 
الطاقة املتجددة وتوحيدها في 
مجــال إنتاج وتوزيــع الطاقة 
الكهربائية التقليدية ومعداتها.
وأضــاف العتــل أن إطــار 
التعاون سيكون مهنيا هندسيا 
ويشمل عددا من اجلوانب ذات 
العالقة بتوفير خدمات الفحص 

الدوسري لـ«األنباء»: زيادة ٩٠ ألف دينار 
في مبيعات اخلضار والفاكهة بجمعية قرطبة

محمد راتب

أعلن رئيس جلنة املشتريات في جمعية 
قرطبة التعاونية عبد اللطيف الدوســري 
في تصريح لـ «األنباء» أنه متت توســعة 
منطقة العروض والتي حتتوي على املنتجات 
الغذائية واالستهالكية التي تلبي احتياجات 
مرتادي السوق املركزي بشكل دائم، وأيضا 
جتديد قسم اخلضار والفاكهة ما يعزز من 
املركز املالي وحجم املبيعات ويجعل التسوق 
أكثر انســيابية مــع زيادة عــدد املنتجات 

املعروضة وتنوعها.
وكشــف عن زيــادة مبيعــات اخلضار 

والفاكهة مببلغ ٩٠ ألف دينار تقريبا مقارنة 
بالعام املاضي، وذلك بعد التوسعة والتجديد، 
وإطالق التخفيضات يومي األحد واخلميس 
من كل أسبوع والتي القت استحسان وقبول 
املستهلكني جلودة املنتجات وزيادة الكميات.

وأشار إلى أن جلنة املشتريات حريصة 
علــى تقــدمي األفضل دائمــا والتواصل مع 
كبــرى الشــركات لتوفــي مــن منتجاتهــا 
وأصنافها، موضحا: اننا نعمل على التحضير 
للمهرجانات التسويقية مبا يلبي تطلعات 
رواد اجلمعية ضمن اإلجراءات الوقائية ملنع 
انتشــار ڤيروس كورونا املستجد وضمان 

سالمة اجلميع.

توسعة منطقة العروض وزيادة املنتجات الغذائية واالستهالكية

جانب من توسعة منطقة العروض وجتديد قسم الفاكهة واخلضارعبداللطيف الدوسري

العتل لـ «األنباء»: فتح فرص وظيفية للشباب الكويتي في الطاقة املتجددة
املهندسني م.فيصل  قال رئيس جمعية 
العتل في تصريح لـــ «األنباء» إن مذكرة 
التفاهم بني اجلمعية واملختبر الســعودي 
تهدف إلى تدريب وتطوير الشباب الكويتي 
وخلق فرص وظيفية جديدة في مجال الطاقة 
املتجددة ووضع معايير واشتراطات للمعدات 

الكهربائية في الكويت.
وأضاف العتل انه سيكون هناك تنسيق 
الكهرباء وفتح  أوســع فيما يخص مجال 
مختبر لفحص املعدات الكهربائية وحتديدا 
في مجال الطاقة املتجددة في الكويت وجمعية 

املهندسني الكويتية.

األنصاري لـ «األنباء»: التعاونيون 
وقفوا صفًا واحدًا لنصرة دينهم ونبيهم ژ

محمد راتب

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية سابقا 
فيصل األنصاري في تصريح لـ«األنباء» رؤســاء وأعضاء 
مجالس إدارات ٦٨ جمعية تعاونية منتشرة في البالد إلى 
التأقلم مع مقاطعة املنتجات الفرنسية واستبدالها مبنتجات 
وطنية أو ذات منشــأ آخر. وأكد األنصاري أن ما شــهدته 
الكويت من تفاعل وجتاوب غير مسبوق من قبل اجلمعيات 
إزاء اإلهانات املوجهة لنبي اإلسالم محمد ژ يؤكد أهمية 
التكاتــف بني الصــروح التعاونية مع مثــل هذه احلاالت، 
مشيدا مبجالس إدارات تلك اجلمعيات وانتصارهم لنبيهم 
فيصل األنصاريولدينهم في وجه أي تطاول أو استفزاز عنصري طائش.

ملشاهدة الڤيديو
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«كورونا» والـ «أونالين» يطيحان بعربات الطباعة املتنقلة

محمد الدشيش

آثــار تداعيــات  مازالــت 
ڤيروس «كورونا املســتجد» 
السلبية مســتمرة في ضرب 
معظم مجــاالت احلياة إن لم 
يكن كلها ســواء فــي الكويت 
أو في غيرها من الدول، مهما 
كانت قوة اقتصاداتها ونسب 
منوها املختلفة، ففي الكويت 
أثر «كورونــا» وما رافقه من 
إجــراءات احترازية ووقائية 
على مشاريع كبيرة في البالد، 
وأصاب بعضها بالشلل التام 
على اختالف تنوع أنشطتها.

بالتأكيــد أن هــذه األزمــة 
الكثير من املشــاريع  طالــت 
التجاريــة املتنوعــة كاملــواد 
الغذائية والصناعات احلرفية 
واإلنتاجية، إضافة إلى قطاعات 
اخرى تخص الشباب الكويتي 
بالذات الذي اعتمد عليها خالل 
السنوات األخيرة وهي مشاريع 
تعتبــر صغيرة جــدا وتقوم 
بترخيصها وزارة التجارة بكل 
يسر للمواطن غير املسجل في 
التأمينات أو املواطنة، وهذه 
املشاريع القت رواجا كبيرا بني 
الشــباب الكويتي لالستفادة 
املادية منها. ومن هذه املشاريع 
العربات املتنقلة التي متارس 
نشــاط (الطباعة والتصوير 
ومــلء النمــاذج احلكوميــة) 
التــي رخصتهــا «التجــارة» 
وسمحت بوضعها أمام الدوائر 
احلكوميــة وخصوصا دوائر 
الهجرة والشؤون ومراكز خدمة 
املدنية  املواطن واملعلومــات 
وغيرهــا، حيث اجته املواطن 
لهذه املشاريع، وكانت حسب 
استطالعنا أنها مربحة وغير 
مكلفة كثيرا، ولكن وكما يقال: 
«جتري الرياح مبا ال تشتهي 
الســفن»، فقد اســتمرت هذه 

في أول عربــة والعام الثاني 
ثانــي عربــة والعــام الثالث 
أكملت العربة الثالثة، واليوم 
أغلقت اثنتني والثالثة أعتقد 
الشهر القادم سأغلقها، وذلك 
بســبب قلة الزبائن وســفر 
املوظفني، فقــد كان عندي ٩ 
موظفني من إخواننا املوظفني 
العــرب واليوم ولــدي وافد 
واحــد، وكان مدخول العربة 
اليومي من ٨٠ إلى ١٠٠ دينار، 
واليــوم من ١٢ إلى ٢٠ دينارا 
فقط. وأضــاف الهاجري: إن 
جتهيز العربات الثالث كلفني 
خالل ٣ ســنوات أكثر من ٢٠ 
ألف دينار، وجميعها قروض 
واليوم كما تشاهدون توقف 
حاله، ونســأل اهللا تعالى أن 

يوفقنا ويعوضنا.
املواقع واملنصات اإللكترونية

أمــا نور املصــري العامل 
املوجود في إحدى العربات، 
والــذي يعمل بهــا منذ ثالث 
ســنوات فيقــول: كنــا ثالثة 
موظفــني نســتقبل الزبائــن 

مشاريع أخرى خصوصا أن 
هناك التزامات وأعباء مالية 
كبيــرة جنمــت عــن تضرر 
هذا النشــاط، فهذا املشروع 
كلفني ٣٥ ألــف دينار خالل 
عام واحد، واليوم أعاني من 
أمرين أقساط البنوك وأنا ال 
أعمل، كما أنني مسجل بهذا 
النشــاط على هذه املؤسسة 
فــي «التأمينــات» ونحــن 
أصحاب املشروعات الصغيرة 
ومنثل شريحة كبيرة في هذا 

البلد.
التصوير فقط!

عبــداهللا  املواطــن  أمــا 
اجلدحي فيقول: ال حتدثني 
عــن أمــس واليوم فقــد كنا 
الزبائــن مــن  ال نســتقبل 
كثرة الزحمة ونرسلهم إلى 
جيراننا، واليوم نبحث عن 
الزبون حتى املوظف ينادي 
على الزبون من أمام الباب، 
ولكن املثــل يقول «مصائب 
قوم عند قوم فوائد»، ولكن 
هــذا «اليــوزر» والتجديــد 

وأحب أن أقوم بعملي داخل 
اإلدارات بشكل مباشر.

جميع النماذج

وعند سؤال هيثم حسن، 
احد العاملني في هذه العربات 
عن األوضاع حاليــا، أجابنا: 
نحن سابقا كانت عندنا جميع 
النمــاذج احلكومية وخاصة 
مــا يتعلق مبعامــالت وزارة 
الداخليــة بجميع أنواعها من 
هجرة ومرور وما يرتبط بها 
سواء إقامات جديدة أو حتويل 
أو جتديد أو نقل وكذلك رخص 
القيــادة وجتديدهــا وكل مــا 
يتعلق بها، كذلك القوى العاملة 
العمــل  (الشــؤون) كعقــود 
ومنــاذج التجديد والتحويل، 
أما اليــوم فهذا كلــه موجود 
عبر «اليوزر» وبشكل مجاني 
والذي جددته احلكومة حتى ٣١ 
ديسمبر من هذا العام للشركات 
تفاديا حلضور أصحاب العمل 
واملناديب لإلدارات احلكومية.
وقبــل أيام أعلنــت وزارة 
الداخليــة عن جتديد ما يزيد 
عــن املليــون معاملــة ما بني 
شــركات وأفراد وخدم منازل 
وهــذا املليــون يقســم بني ٦ 
محافظــات، وهــذا العدد كان 
يقسم بني عدد هذه العربات.

التجديد اإللكتروني

قبــل  هيثــم:  وأضــاف 
«كورونــا» كان عملنــا يبــدأ 
منذ الساعة السابعة صباحا 
حتى الثانية بعد الظهر ومن 
الســابعة  اخلامســة حتــى 
مساء، ونقوم بطباعة جميع 
النماذج الورقية منها جتديد 
الشــؤون،  االقامــة، منــوذج 
وتقدير االحتياج، والتصوير 
بأنواعه وكل معاملة أو ادارة 
لها منوذجها اخلاص، ومبنى 

وكان هنــاك إقبــال كبير من 
احلكوميــة  اجلهــات  رواد 
وكان  معامالتهــم  إلجنــاز 
العمل ممتــازا، واليوم نفرح 
اذا دخل علينا زبون والسبب 
أن الشركات واألفراد أصبحوا 
ينجــزون معامالتهــم عبــر 
املنصات واملواقع احلكومية 
ان  اإللكترونيــة، وصحيــح 
هــذه اآلليــة نفعــت النــاس 
لعــدم تواجدهم وتكدســهم 
في الدوائر احلكومية حرصا 
على ســالمتهم لكنها مضرة 
لنا، وأعتقد أن هذه العربات 
ســتكون نهايتها أن تباع في 
الســكراب، وفي ذلــك ضرر 
كبير ألصحابها الشباب نظرا 
لاللتزامــات الكبيرة املترتبة 

عليهم.
شريحة كبيرة

عبــداهللا  عبــر  كذلــك 
البلوشي عن الضرر الكبير 
الذي حلق بــه، فقال: أطالب 
احلكومة بااللتفات إلى الشاب 
الكويتــي ومســاعدته فــي 

للعاملني للشــركات الكبرى 
والصغرى افاد أناسا كثيرين 
فقد مت االستغناء عن املندوبني 
وتخفيــف االزدحامــات في 
الدوائر احلكومية، إضافة إلى 
سرعة االجناز، ونحن بقينا 
على التصوير فقط، وأنا اقول 
إن أصحاب الشركات الكبرى 
هم أكثر الناس املســتفيدين 
فــإذا كان عندهــم ٥ مناديب 
اآلن أصبــح عندهم مندوب 

واحد أو اثنان.
عدد قليل

كمــا التقت «األنباء» أحد 
املواطنني في إحدى العربات، 
وهــو راشــد فالــح العازمي 
اإلعالمي في تلفزيون الكويت، 
حيــث قال: صحيــح أن هذه 
العربات قريبة أمام منزلي في 
«جابر العلي» وقبل جائحة 
ڤيــروس «كورونــا» كانــت 
كثيرة جدا واليوم يوجد منها 
عدد قليل، كما نالحظ قلة عدد 
مرتاديها، وبالنسبة لي فأنا 
ال أســتخدم نظام «اليوزر» 

«احلكومــة مول» هــذا يضم 
اكثــر مــن ٨ وزارات وادارات 
حكوميــة ال مير مواطن حتى 
نقــوم بطباعة منوذج يخص 
الوزارة الذي سيذهب إلجناز 
معاملته فيهــا، واليوم تغير 
كل شيء فأصبح جتديد اقامة 
الوافد من جتديد اقامة منوذج 
شوؤن وتأمني صحي، ومنوذج 
جتديد اقامة الشؤون والهجرة 
كل هذا ال يســتغرق أكثر من 
ثالث دقائــق «اونالين» عبر 

منصة التجديد االلكتروني.
شهادة جتديد الراتب

كما التقت «األنباء» املواطن 
حســن الشمري الذي قال: انا 
صاحــب مؤسســة صغيــرة 
ولــدي عدد من العمال يقارب 
٢٢ شخصا، وأتوجه بالشكر 
للحكومة على هذا العمل ملا فيه 
من تسهيل على املواطنني في 
إجنازمعامالتهم على اختالف 
أنواعهــا وكذلك على أصحاب 
األعمــال، فأنا اليوم ال احتاج 
إلى مندوب، فقط أقوم بالدخول 
إلى برنامج املنصة االلكترونية 
الذي يتيح لي عمل كل شــيء 
واألهم طبعا هو جتديد االقامات 

وحتويلها بجميع اجلهات.
وأضاف الشمري: لكن عندي 
مالحظة واحدة موجهة للقوى 
العاملة «الشوؤن» بأن تكون 
شهادة جتديد الرواتب عبر هذه 
املنصة وأن تكون مدتها سنة 
فذلك أفضل من مدتها احلالية 
املقتصرة على ثالثة اشهر فقط، 
وهذه االزمة عاملية واحلكومة 
الكويتية نوجه لها الشكر عبر 
«األنباء» على ما قدمته خالل 
هذه اجلائحة وكذلك على كل ما 
تقدمه من خدمات متنوعة في 
سبيل راحة املواطنني وتيسير 

أمورهم.

أصحابها عبّروا عن الضرر الكبير الذي تعرضوا له بسبب تطبيق النظام اإللكتروني و«املنصة» في معظم اجلهات احلكومية

هيثم حسننور املصريراشد العازمي خالل جتهيز أوراق معاملته

إحدى عربات الطباعة املتوقفة عن العمل عدد من عربات الطباعة املتنقلة وقد خلت من الزبائن

التجارة ٤ أعوام قبل ڤيروس 
«كورونــا» وتداعياته، ولكن 
بعد ظهور هذا الڤيروس الذي 
أصاب العالم أجمع والكويت 
اصيبت هذه العربات بالشلل، 
الكويتــي  وتكبــد صاحبهــا 
خســائر كبيرة بعدما أعلنت 
احلكومة إنشاء «يوزر» مجاني 
يتيح للشركات واألفراد جتديد 
وتخليص جميــع معامالتهم 
بشــكل مجاني بعدمــا كانت 
تقوم هذه العربات بهذا الدور 
أمام اإلدارات احلكومية، وذلك 
من منطق حرص الدولة على 
احلمايــة الصحية املجتمعية 
في ظل الظروف االستثنائية 
التي متر بها البالد في مواجهة 
هذا الڤيروس، ووفقا للجهود 
التي تبذلها لتطوير القطاعات 
احلكومية واحلد من مراجعة 
الــوزارات  إلــى  املواطنــني 

واجلهات احلكومية.
وللوقوف علــى ما أصاب 
هذا النشــاط، قامت «األنباء» 
بجولــة على عدد مــن مواقع 
هــذه العربــات فــي محافظة 
األحمدي وحتديدا في منطقة 
جابر العلــي «حكومة مول»، 
والتقت بأصحاب هذه العربات 
من مواطنني والعاملني فيها من 
الوافدين لالطالع على أوضاع 
هذه العربات وما باتت تواجهه 
من مشــاكل مختلفة وأضرار 
لهذا القطاع املنتعش الذي كان 
منتعشا في السابق، حيث كان 
عدد هذه العربات أمام اإلدارات 
يتجاوز العشرين عربة، واليوم 
ال يوجد سوى ٣ عربات وهي 

خاوية من الزبائن.
في البداية، التقينا محمد 
ناصر الهاجري وهو صاحب 
٣ عربــات طباعــة وتصوير 
في ٣ محافظــات، والذي قال 
لـ«األنباء»: بدأت قبل ٣ أعوام 

ناصر الهاجري: ٢٠ ألف دينار خسارتي هذا العام ورّحلت ٨ موظفني إلى بالدهم ألني ال أستطيع دفع أجورهم وحاليًا لدي عامل واحد فقط
سيف اجلدحي مواطن صاحب عربة: ال حتدثني عن األوضاع ما قبل «كورونا» وبعدها وهذه املهنة في طريقها إلى االندثار كذلك «املندوب»

عبداهللا البلوشي: أطالب احلكومة بااللتفات إلى الشاب الكويتي ومساعدته نظرًا لاللتزامات الكبيرة واألعباء املالية الناجمة عن تضرر هذا النشاط

«النجاة اخليرية»: نقدم برامج رائدة
في حفظ القرآن الكرمي للنساء واألطفال

قســم  رئيــس  أعربــت 
التطوير والتدريب ورئيس 
القسم النسائي بإدارة القرآن 
النبويــة  الكــرمي والســنة 
بجمعية النجاة اخليرية عبير 
الهجرس عن سعادتها البالغة 
باإلقبال الكبير الذي تشهده 
البرامــج واحللقات القرآنية 
خــالل العــام ٢٠٢٠، فرغــم 
اجلائحة العاملية وتداعياتها 
إال أن خطتنا ممتلئة ببرامج 
مميزة ومتنوعة تخدم جميع 
األعمار والشرائح التي ترغب 

في حفظ القرآن الكرمي.
وتابعــت: القــت حلقاتنا 
وبرامجنا تفاعــال كبيرا من 
شــريحة املشاركات من دول 
شتى منها أميركا وبريطانيا 
املغــرب واألردن،  واجلزائر 
وكذلك اشتراك نساء من دول 
اخلليج العربي مثل السعودية 
وعمان وغيرها، موضحة أن 
شــريحة العنصر النســائي 
من عمر ١٨ سنة فما فوق لها 
النصيب األكبر من حلقاتنا 
مثل «الزهراوان» حلفظ سورة 
البقرة وآل عمران، وحلقات 
«اجلنان» اجلماعية للحفظ 
واملراجعة ولتصحيح التالوة 

خالل تعليمهن وتأسيسهن 
في القراءة والكتابة، بجانب 
تالوة وحفظ قصار الســور 
من جزء «عم» مع فهم معاني 

السور وتفسيرها.
وأضافــت: حرصنا على 
إقامة حلقات تعتني بالصغار 
والناشئة، وفكرتها جديدة إذ 
تقوم علــى احلفظ والتربية 
والبناء والتأســيس بشــكل 
متــواز وهــذه الطريقــة في 
التربية القرآنية هي األولى من 
نوعها في الكويت، وركائزها 
تقــوم علــى حفــظ القــرآن 
الكــرمي والتربيــة القرآنيــة 
املهاري والشخصي  والبناء 
والتأسيس الشرعي من خالل 
منهج شــرعي قيمي مهاري 

ســلوكي تنفرد بــه اإلدارة، 
يتعرض فيه احلفاظ الصغار 
إلى مقتطفات من التفســير 
واحلديث والعقيــدة والفقه 
والسيرة واألخالق واملهارات 
مبا يتناسب مع كل شريحة 

عمرية واحتياجها.
وفي اخلتام، أكدت الهجرس 
أن الريادة والتميز في خدمة 
كتاب اهللا هو رسالتنا في إدارة 
ورتل وهو ما مييز حلقاتنا، 
لتخريــج جيل راق بأخالقه، 
نافع ملجتمعه، محب لوطنه. 
ونصحت النساء بأهمية تعاهد 
القرآن الكرمي طبقا لقول النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فــي الصحيحــني حيــث 
قــال: «تعاهدوا هــذا القرآن، 
فو الــذي نفس محمــد بيده 
لهو أشــد تفلتا من اإلبل في 
عقلها»، فمن تريد أن تســعد 
بحفظ القرآن الكرمي وتتشرف 
بحمله البد لها أن حترص على 
تعاهــده ومراجعته واإلكثار 
من تالوته وتدبره، ملزيد من 
املعلومات التواصل مع إدارة 
القرآن الكرمي والسنة النبوية 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
االتصــال علــى ١٨٠٠٠٨٢ أو 

.٢٢٢٧١٤٢١

الهجرس: إقبال املشاركات عبر روابطنا اإللكترونية من داخل الكويت وخارجها «فاق التوقعات»

حفظ الزهراوانحلقات اجلنان حلفظ القرآن بإتقان

والتجويــد، وأيضــا دورة 
«االتقــان في جتويد القرآن» 
لتعليــم التجويد، باإلضافة 
إلى حلقات «الفرقان ملدارسة 
القــرآن» وهي حلقات فردية 
متكن املنتســبة من تصميم 
حلقتها اخلاصة وفق ظروفها 
وأوقاتها وخطتها احلياتية.

وحول نصيب اجلاليات 
غير الناطقة باللغة العربية 
من األنشطة، أجابت الهجرس: 
نهتم بكل املشاركات ألنشطتنا 
وبفضــل اهللا ثــم بجهــود 
العاملني في النجاة اخليرية 
متكــن املنتســبات لدوراتنا 
مــن شــريحة اجلاليات غير 
الناطقــة باللغة العربية من 
إتقــان اللغــة العربيــة مــن 

«الرحمة العاملية» تقيم امللتقى النسائي 
zoom االفتراضي األول عبر تقنية

تقيــم جمعيــة الرحمة 
العامليــة «ملتقــى الرحمة 
النســائي األول» والــذي 
يقام حتت شعار «جناحات 
وإجنــازات» وذلــك يــوم 
األربعــاء ٢٨ اجلــاري، من 
الساعة ٥٫٣٠ إلى ٧٫٣٠ مساء، 
 zoom وذلــك عبــر تقنيــة
بهدف التعريف بدور اإلعالم 
والشبكات االجتماعية في 
إجناح املشروعات اخليرية 
التكنولوجي في  والتطور 
العمــل اخليــري وجهــود 
املــرأة في العمــل اخليري 
إلــى  واإلنســاني إضافــة 
بصمات وتطلعات العاملني 

في هذا احملال.
وفي هــذا الصدد، قالت 
النشــاط  رئيســة وحــدة 
النسائي في جمعية الرحمة 
العامليــة ناهد الرفاعي: إن 
العمل اخليري في الكويت 
داللة على اخلير املتأصل في 
هذا البلد الطيب، والنافذة 
الرحبــة مــن الكويت على 
العالم اخلارجي، واحلراك 
اخليري املوجود في الكويت 
يساعد على تنمية الشعوب 
في العالم العربي واإلسالمي 

واخلسائر وعدد املشردين 
وعدد البيوت املهدمة، وذلك 
يفيد فــي التخطيط اجليد 
حلملة اإلغاثة لهذه املنطقة، 
التبــرع عن  كمــا أصبــح 
طريق الشبكة العنكبوتية 
ووسائل االتصال احلديثة 
من وسائل التعجيل بالبر 
والعمل الصالح، فخير البر 

عاجله.
وأكــدت الرفاعــي أهمية 
دور املرأة في العمل اخليري 
أن  مؤكــدة  والتطوعــي، 
القطاعات النســائية أصبح 
لها دور رئيسي في حتقيق 
التنميــة املســتدامة، وفــي 
مختلف املجاالت االجتماعية 
والتعليميــة  واالغاثيــة 
والصحية وكذلك التنموية، 
الفــرق  أن  إلــى  مشــيرة 
والقطاعات النسائية الكويتية 
كانت لها مساهمات كبيرة في 
الكثير من املشاريع اخليرية 

داخل الكويت وخارجها.
أن  الرفاعــي  وبينــت 
املرأة الكويتية تؤدي دورا 
ناصع البيــاض في مجال 
العمل اخليري واإلنساني 
حتــى  ودوليــا  محليــا 

أصبحت جنما ساطعا في 
ســمائه، آخذة على عاتقها 
رســالة الكويت اإلنسانية 
الرائــدة وتقاســمتها مــع 
شقيقها الرجل. وأوضحت 
الرفاعي أن مواكبة التطور 
التكنولوجي لم يعد ترفا بل 
أصبح امرا ضروريا، ومن 
هنــا يحرص العاملون في 
املجال اخليري واإلنساني 
على مواكبة أحدث التطورات 
في مجال البرمجة الرقمية، 
آملني أن تساهم هذه اجلهود 
في تنميــة وتطوير العمل 
اخليــري وزيــادة موارده 
ما يعود بالنفع واإليجاب 
على شــريحة املستفيدين 
واحملسنني وحتقيق أهداف 

وغايات عملنا اإلنساني.
الرفاعــي  واختتمــت 
تصريحهــا قائلــة: إن هذا 
امللتقــى الــذي يعــد األول 
من نوعــه للجمعية يأتي 
إميانا من «الرحمة العاملية» 
بأهمية املرأة في املجتمعات 
العربية واإلسالمية، وسيتم 
خاللــه تبنــي العديــد من 
املشروعات اإلنسانية التي 

تخص املرأة.

الرفاعي: يقام األربعاء ٢٨ اجلاري حتت شعار «جناحات وإجنازات»

ناهد الرفاعي

والدولي، وهذا امللتقى املزمع 
اقامته يهدف إلى إبراز دور 
املــرأة في العمــل اخليري 

واإلنساني.
وشــددت الرفاعي على 
أهميــة شــبكات التواصل 
االجتماعي التي يستخدمها 
مئــات املاليني فــي العالم 
إلبراز دور العمل اخليري 
واإلنســاني وبخاصــة في 
مجال اإلغاثة اإلنســانية، 
فقــد أصبــح من اليســير 
أن نتعــرف علــى أماكــن 
الكوارث اإلنسانية من زالزل 
وفيضانــات وقت حدوثها 
الكارثــة  ومعرفــة حجــم 
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«البلدي»: ٣٫٦ ماليني م٢ كافية ملعاجلة مشكلة اإلطارات في «الساملي»
بداح العنزي

ناقــش أعضــاء املجلــس 
خــالل جلســة أمــس تقريرا 
بشأن موقع جتميع اإلطارات 
فــي «رحية» محملــني الهيئة 
العامــة للصناعــة والهيئــة 
العامة للبيئة مسؤولية تردي 
األوضاع في املوقع، مؤكدين 
أن ما يشهده من عمليات رمي 
عشوائية تنذر بكارثة بيئية 
حال حــدوث حريــق في ظل 
عدم تســوير املوقع أو وضع 
كاميــرات مراقبــة، وفــي هذا 
السياق قال نائب املدير العام 
لشــؤون التنظيم في البلدية 
م.محمد الزعبي ان «الصناعة» 
هي املسؤولة عن املوقع وهناك 
توجه لتأهيل الشركات لتتولى 
عمليــات نقــل االطــارات من 
«رحيــة» الى الســاملي، الفتا 
الــى ان دور البلديــة يقتصر 
على مراقبة املوقع ومنع وجود 

اي مخالفات.
واستخدم املجلس املادة ٢٥ 
لالعتراض على رفض الوزير 
لقراريــن لـ «البلــدي» االول 
يتعلق بتثمني عقار في منطقة 
الشــامية واآلخر حول رفض 
املوافقة علــى بند املالحظات 
في جدول االعمال حيث ستتم 
احالــة تلــك املوضوعات الى 
مجلس الوزراء للفصل فيها، 
وفيما يلي تفاصيل اجللسة: 
افتتح رئيس املجلس اسامة 
العتيبــي اجللســة فــي متام 
الساعة ١٠ صباحا حيث تلى 
االمني العام بند الرسائل الواردة 
الوزير  واملتضمنــة مصادقة 
على محضر املجلس واعتراضه 
علــى عدد من القرارات ومنها 
موافقة املجلس على تثمني احد 
العقارات مبنطقة الشامية حيث 
اكد العضو عبدالعزيز املعجل 
ان صاحب العقار متضرر من 
وجود جسر املشاة الذي يكشف 
منزله بالكامل مطالبا باستخدام 
املادة ٢٥ لرفــض االعتراض، 
ووافــق املجلــس على الطلب 
بأغلبية عشرة اعضاء إلحالته 
الى مجلس الوزراء للفصل فيه، 
كما اســتخدام االعضاء املادة 
٢٥ لرفــض اعتــراض الوزير 
على بنــد اعتمــاد مالحظات 
من جدول اللجان حيث اشار 
العضو مشعل احلمضان الى 
ان القانون اعطى الوزير احلق 

اللجنة باعتبــار انه من غير 
املقبــول ان رئيــس اجلهــاز 
التنفيذي هــو من يدقق على 
نفسه وذلك لتعارض املصالح، 
ولفت د.حســن كمــال الى ان 
هذا االجــرا داخلــي واجلهاز 
التنفيذي معني بآلية التدقيق 
على املعامالت للمساهمة في 
تقليــل االخطاء، فيما أشــار 
العضــو حمــد املدلــج إلى ان 
الرأي الفني يأتي من مدير عام 
البلدية بصفته وليس اجلهاز 
وال ارى تعارضا في املصالح، 
ووافــق املجلس علــى إحالة 
املوضــوع الى مكتب املجلس 

العداد التقرير املناسب.
وانتقــل املجلس الى طلب 

م.مهــا البغلي علــى ضرورة 
تسليط الضوء على موضوع 
االطارات املســتعملة خاصة 
ان مــا متت مشــاهدته خالل 
اجلولة باملوقــع يدعو لوقفة 
جادة ملعاجلة الوضع احلالي 
والذي يشــهد عمليــات إلقاء 
االطارات بصورة عشــوائية 
خارج املساحات املقررة، ولذلك 
البد من معرفة اجراءات البلدية 
اخلاصة باملوقع، مشيرة الى 
ان مجلس الوزراء كلف الهيئة 
العامة للبيئة بنقل االطارات 
من رحية الــى املوقع اجلديد 

خالل سنة.
العضــو مشــعل  وأشــار 
احلمضان إلى ان كمية االطارات 

بتخصيــص ١٫٦٠٠ مليون م٢ 
للهيئة العامة للبيئة للتخلص 
مــن االطــارات، ومت تكليــف 
«البيئة» الن املوقع يفتقر الى 
وجود البوابات وكذلك اآللية 
املتعلقة بنقل املخلفات، وهناك 
توجه لتأهيل الشركات لتتولى 
عملية النقل وهو اختصاص 
منــوط بهيئة الصناعة ودور 
البلدية مراقبــة املوقع وعدم 

السماح بوجود مخلفات.
وأكد العضو احمد العنزي 
ان املوقــع احلالــي يعتبــر 
استغالال ألمالك الدولة بدون 
وجه حق ويفتقر الى الكاميرات 
وهناك تداخل في االختصاصات 
بــني البلديــة والبيئــة والبد 
من حتديــد ومخاطبة اجلهة 

املسئولة وهي «البيئة».
وذكــر م.محمــد الزعبــي 
ان البلديــة قدمــت مخططات 
تنظيمية عند تســليم املوقع 
ولكــن عمليات رمي االطارات 
العشوائي هي مسؤولية اجلهة 
املنوط بهــا املوقع، فيما لفت 
د.حســن كمال إلى وجود ٥٦ 
مصنعا وهناك مدينة صناعية 
خاصة أن اهمال املوقع سيحدث 
مشــاكل عديدة في ظل وجود 
٥٣ مليون اطار، ودور البلدية 
توضيح اخلطر البيئي باملوقع 
وعدم تكرار مشكلة االطارات 

في موقع رحية.
من جهتــه، أكــد م.حمود 
العنــزي ضــرورة ان تلتــزم 
هيئــة الصناعــة باملخططات 
واالشتراطات البيئية باملوقع 
والعمل على تسويره. وأشار 
العضو مشعل احلمضان الى 
وجوب ايقاف عمليات الرمي 

األعضاء حمد املدلج، وم.حمود 
العنــزي، وعبــداهللا الرومي، 
وعبد الوهاب بورسلي، ومحمد 
الرقيب، وعبد العزيز املعجل، 
وحمدي العازمي بشأن طلب 
تشــكيل جلنة حمايــة أمالك 
الدولة من خمس أعضاء ومت 
ابقاء الطلب على جدول االعمال 

للجلسة املقبلة.
إطارات الساملي 

وبحــث املجلــس تقريــرا 
حول زيارة عــدد من اعضاء 
املجلس الى موقــع االطارات 
في منطقة الساملي، مؤكدين ان 
٣٫٦ ماليني م٢ كافية ملعاجلة 
مشكلة اإلطارات، حيث شددت 

احلالية كبيرة جدا وفي حال 
حدوث حريق تؤدي الى كارثة 
بيئية غير طبيعية، حيث يتم 
رمي من ٣-٤ آالف اطار يوميا 
باملوقع، ولذلك البد من مراقبة 
إلقاء االطارات خاصة أنها تقع 
على العديد من اجلهات لتداخل 

باالختصاصات.
من جانبــه، أوضح نائب 
املدير العام لشؤون التنظيم 
م.محمــد الزعبي انه حســب 
قانون البلدية فقد مت تخصيص 
موقــع مبســاحة اكثــر من ٢ 
مليون لهيئــة الصناعة لنقل 
االطــارات من منطقــة رحية 
الــى الســاملي، وصــدر قــرار 
من املجلــس البلــدي مؤخرا 

العشوائي لإلطارات وان يتم 
ترخيص سيارات متخصصة 
وتغليــظ  االطــارات  لنقــل 

العقوبات على املخالفني.
وأوضح العضو حمد املدلج 
انه حتى اآلن لم يتم التعامل 
الصحيح مع االطارات وليس 
هنــاك حــل منطقــي ملعاجلة 
الوضع وال ميكن طلب األرض 
إال بعد توفير الشركات املعنية 
بأعمال تقطيــع االطارات مع 
بيــان املســؤول عــن اخلطة 
خاصة وان املوقــع اآلن لدى 
هيئة الصناعة والبلدية تتحمل 
الرقابي ملنع املخالفات  الدور 
باملوقع. ووافق املجلس على 
إحالــة التقريــر الــى اللجنة 
القانونية واملالية إلعداد تقرير 

للمجلس.
أسئلة األعضاء 

وانتقل املجلس ملناقشــة 
ردود اجلهــاز علــى اســئلة 
االعضاء، حيث مت االكتفاء بالرد 
على السؤال املقدم من العضو 
عبداهللا الرومي بشأن نقل برج 
كهربائي والســؤال املقدم من 
العضو عبد الوهاب بورسلي 
بشــأن جمعيــات النفع العام 
وســؤال م.مها البغلي بشأن 
تعيني مكتب محلي وعاملي من 
قبل البلدية لعمل تقرير بيئي 
للمرادم.  وانتقل املجلس الى 
توصيات جلنة العاصمة، حيث 
وافق على اعتماد ترقيم القطع 
٦،٧، ٨ مبنطقة الشويخ، كما مت 
املوافقة على طلب تخصيص 
موقع محطــة حتويل ثانوية 
بأبعــاد ١٢٫٥م ١٦٫٥م مبنطقة 
الســرة كبديــل ملوقع احملطة 
القائمــة واملالصقــة إلحــدى 
القســائم.  وأحــال املجلــس 
االقتراحات املقدمة من االعضاء 
الى اجلهاز التنفيذي للدراسة 
وإعداد الردود بشأنها، وتشمل 
اقتراح العضو احمد العنزي 
بشأن الســماح بزيادة نسبة 
بناء الدور الرابع في الســكن 
اخلاص دون مســاحة ٣٧٥م٢ 
وآخر بشأن تخصيص موقع 
حديقــة بــني جنــوب ســعد 
العبداهللا و«الدائري السادس»، 
واالقتراح املقدم من العضو عبد 
العزيز املعجل بشــأن إنشاء 
جسر مشاة على طريق دمشق 
بني منطقتي العديلية والروضة 

حفاظا على سالمة املارة.

األعضاء أعربوا خالل مناقشة تقرير حول عمليات الرمي العشوائي لها عن تخوفهم من حدوث كارثة بيئية في ظل عدم التعامل اجلدي معها

تصويت أعضاء املجلس على أحد القرارات د.علي بن ساير وحمدي العازمي

حديث بني م.حمود العنزي ود.علي بن ساير (محمد هاشم) أحمد هديان وحمد املدلج ود.حسن كمال وم.مها البغلي ومشعل احلمضان 

باملوافقة او رفض الطلب بصفة 
عامة وليــس رفض بنود من 

قرار املوافقة.
من جهته، اوضح املستشار 
القانونــي رجعان الغريب ان 
الوزير يعتــرض على القرار 
بالكامل، مبينا ان اعتراضه على 
بند املالحظات تأكيد لعدم جواز 
موافقة املجلس على مالحظات 
اللجان ألنها تكون لالطالع دون 
اتخاذ قــرار، فيما اكد العضو 
د.حســن كمــال ان االجــراء 
املتبــع هــو ان يتخذ املجلس 
قرارا باملوافقة على توصيات 
جدول االعمال وان يصدر بكل 
موضوع على حدة قرار. بدوره، 
اوضح رئيس املجلس البلدي 
اسامة العتيبي ان حق الوزير 
ال يتعدى االعتراض او املوافقة 
ومن حق املجلس عدم االلتفات 
لتنويهات الوزير على احملضر، 
فيما اعتبــر م.حمود العنزي 
ان اي تنويهات ســواء كانت 
لغويــة او قانونية تصب في 
مصلحــة القرار ولذلك اقترح 
احالــة املوضوع إلــى اإلدارة 
القانونية، كما اشــارت م.مها 
البغلي الى ان التنويه تصحيح 

خلطأ مادي بالقرار.
وقالــت القانونيــة مــرمي 
الكنــدري: فــي الســابق كان 
املكتــب الفني يقوم مبراجعة 
املعامالت التي ترفع للمجلس 
البلــدي وبخصوص املعاملة 
موضــوع النقاش فلــم ترفع 
للمكتب الفني حيث مت تشكيل 
جلنة برئاسة مدير عام البلدية 
تتولى التدقيق على املعامالت 
ومراجعة التقارير، كما اعترض 
م.حمود العنــزي على وضع 

أعضاء املجلس لعمدة باريس: مواجهة خطابات الكراهية 
والتمييز واحترام اآلخر

قدم أعضــاء املجلس البلدي كتاب 
استنكار الى عمدة ورئيس بلدية باريس 
احتجاجا على الرســوم املسيئة للنبي 
ژ والتصريحات املشينة من الرئيس 
الفرنسي بنشر ودعم تلك الرسومات 

املسيئة وجاء في الكتاب ما يلي: 
السيدة أن هيد الغو عمدة ورئيس 
بلدية باريس نود أن نعبر عن استيائنا 
البالغ واستنكارنا الستمرار نشر الرسوم 
والصور املسيئة للنبي محمد ژ التي 
آذت مشاعر قرابة ملياري مسلم حول 
العالم ونالت من مقدساتهم، وبكل مشاعر 
الغضــب نرفض دعم تلك االســاءات 
واالهانة مــن قبل بعــض اخلطابات 

السياسية الرسمية والتي تشعل روح 
الكراهيــة والعــداء وتتنافى مع ثقافة 
التسامح والســالم بني شعوب العالم، 
كما إن االحترام هو أســاس العالقات 
البشرية وكف األذى واجب كل انسان 
جتاه االنســان اآلخر، وحرية التعبير 
والرأي يجب أن حتترم حريات اآلخرين 
وحقوقهم، فإذا كان ال يحق ألي انسان 
حتت ذريعة حرية الرأي والتعبير اإلساءة 
إلنســان آخر او إهانة أهله أو اإلساءة 
لوالديه أو أبنائه فكيف مبا يسيء ملن 
هو أحب للمســلم من نفسه ووالديه 
وأبنائه والناس أجمعني حسب معتقدنا 

اإلسالمي؟

وتابع الكتاب: إن دعم خطاب الرئيس 
الفرنسي للرسومات املسيئة للرسول 
محمد ژ، له وقع شــديد على جميع 
مسلمي العالم ملا فيه من اهانة مباشرة 
لنا، وقد القت تلك التصريحات الغير 
مبررة واملشــينة موجة غضب عارمة 
فــي الكويت وأضرت باملشــاعر التي 
يكنها الكويتيون إلى فرنســا، وبدأت 
املنتجات  حملة مقاطعة شاملة جلميع 
الفرنسية، إننا ندعوكم لتكاتف اجلهود 
ملواجهة اخلطابات املثيرة ملشاعر الكراهية 
والتمييز، وترسيخ ثقافة فهم واحترام 
اآلخر والسالم والتسامح بني شعوب 

العالم.

الهيئة العامة للصناعة مسؤولة عن تسوير املوقع ووضع كاميرات مراقبة به املجلس استخدم املادة ٢٥ لرفض اعتراض الوزير على قرارين لـ «البلدي»

أسامة العتيبي مترئسا اجللسة
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ماكرون..
واخلسران املبني

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

لقد أذهلني ما قام به الرئيس الفرنسي ماكرون 
من مكر سياسي واضح من خالل وضع الرسومات 
املســيئة للرســول محمد ژ على مباٍن حكومية 
وهذا يعني التحريض على الكراهية ضد املسلمني، 
وهذا األمر ال يخدم العالقات السياسية والعسكرية 
والصحية والتجارية بني فرنسا والعالم اإلسالمي 
وأصبحت االعتداءات املتتالية على املسلمني في فرنسا 
مثيرة لالشمئزاز وكراهية فرنسا، وعادة لكل فعل 
رد فعل مساٍو له بالقوة ومضاد له باالجتاه، وهذا 
ما ابداه املسلمون من سخط وغضب على من بدأ 
بصناعة الكراهية وأساء حملمد رسول اهللا ژ، وهذا 
يعني حتدياً صارخاً حلريات املسلمني ومعتقداتهم 
الدينية في فرنسا والعالم اإلسالمي اجمع، والتي 

كنا نعتقد في السابق بأنها بلد احلريات العاملية. 
وقبل ذلك ادعى ماكرون باطال أن اإلسالم ميّر 
بأزمة حرجة، واحلقيقة أن ماكرون نفسه هو من مير 
بأزمة حرجة واضطراب نفسي وسياسي ليصرف 
الشعب الفرنسي عن األزمة احلرجة التي متر بها 
فرنسا بسبب تداعيات ڤيروس كورونا على االقتصاد 
واملجتمع الفرنسي لينقلهم الى عالم الكراهية الدينية 
واإلساءة لرسول أمة اإلسالم التي يتجاوز عددها 

املليار ونصف املليار مسلم.
وهذه األزمة احلرجة الفرنسية تكاد تكون مشابهة 
لوضع الكنيســة األوروبية في العصور الوسطى 
فعندما تكثر األزمات احلرجة عليها تنادي باحلمالت 
الصليبية ضد املسلمني للخروج من أزماتها احلرجة 
وقد استمرت احلمالت الصليبية على املسلمني الى ان 
قامت الثورة الصناعية فألغت فيما بعد دور الكنيسة 

وانتهت بذلك احلمالت الصليبية ضد املسلمني.
كما أن انتشار الدين اإلسالمي في فرنسا ووصوله 
املركز الثاني بعدد معتنقي األديان في فرنسا يعتبر 
أمرا خطيرا من وجهة نظر ماكرون، اذ إن الدراسات 
العلمية تشــير إلى أن اإلسالم سيصل إلى املركز 
األول خــالل العقود القليلة القادمة بســبب منوه 

السريع في فرنسا.
وهذا يعني انه خطر على العلمانية الفرنســية 
امللحــدة من وجهة نظر ماكــرون وهذه العلمانية 
جندها عكس اإلســالم متاما فهي ال تعترف باهللا 
وتسمح بتبادل الزوجات مع العلم انه أساسا مخالف 
للفطرة قبل الدين، اذ ان فحول احليوانات (باستثناء 
اخلنازير) ال تســمح ألي ذكر باالقتراب من إناثها 
حتى ان بلغ عددهن ١٠٠ انثى، وكذلك تســمح لهم 
علمانيتهم بزواج املثليني وانتشار ظاهرة األمهات 
العازبات واكل اخلنزير وشرب اخلمر والقمار وكل 
هذه األمور مخالفة للفطرة اإللهية ومحرمة باإلسالم. 
َسُب أَنَّ أَْكثََرُهْم  وهذا تصديقا لقول اهللا تعالى: (أَْم َحتْ
يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقلُوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ 

َسِبيالً) سورة الفرقان - آية ٤٤.
وميكننــا القول انه على الرغــم من احلروب 
الفرنســية الكثيرة التي خاضتها فرنسا في بالد 
املسلمني وما خلّفته من دماء وتخلّف عن احلضارة 
املعاصرة جند ان املســلمني استوطنوا في فرنسا 
وتركوا كل آالم املاضي وأصبحوا مواطنني فرنسيني 
صاحلني، وهذا يدل على أن اإلســالم دين تسامح 
ورحمه لكافة البشرية وقدم لكل من اتبع تعاليمه 
استقرارا اسريا ونفسيا واجتماعيا وأرسى قواعد 
القوانني الشــرعية التي صنعت األمن واالستقرار 

في بالد املسلمني.
وأما من يفكر في اخلرافة املسماة (فوبيا اإلسالم) 
فعليه أن يسأل الالعب محمد صالح او مايك تايسون 
أو أن يزور بالد املسلمني ويبحث عن هذه الفوبيا 
املزعومة، وحتما سوف يجد احلب بدال من الفوبيا. 
والختصار الوقت واجلهد واملال وللتخلص من املرض 
النفسي لهذه الفوبيا يجب على القنوات اإلعالمية 
الفرنسية العادلة القيام باستضافة الفرنسية املسلمة 

مرمي بترومني وسيجدون احلقيقة عندها. 
سيادة الرئيس، إن احلقائق صعب جتاهلها، أنت 
لست أول من هاجم اهللا ورسوله فقد سبقك الكثيرون 
بهذا االجتاه ونالوا عقابهم القاسي من اهللا عز وجل، 
فاإلسالم ومنذ زمن بعيد اعتاد على هجمات أعدائه 
عليه سواء ان كانوا طواغيت او حاقدين أو حاسدين 
أو حمقى أو مغفلني أو انهم ال يعلمون شــيئا عن 
اإلسالم. وهؤالء قد اخبرنا عنهم القرآن الكرمي إذ 
قال تعالى: (َقْد بََدِت الْبَْغَضاءُ ِمْن أَْفَواِهِهْم َوَما تُْخِفي 

ُصُدوُرُهْم أَْكبَُر) آل عمران - آية ١١٨.
والسبب في كثرة أعداء اإلسالم هو أن اإلسالم 
كالشجرة املثمرة التي تقذف باحلجارة فيتساقط 

ثمرها.
ومن هنا أحتدى أي مسلم بأن يرد هذه اإلساءة 
بإساءة مثلها، أي يسب عيسى املسيح او أمه مرمي 
او موسى او سليمان او داوود او غيرهم من الرسل 
واألنبياء عليهم السالم جميعا، إذ إن اإلسالم مينعنا 
من ذلك إذ قال تعالى: (آَمَن الرَُّســوُل ِمبَا أُنِزَل ِإلَيِْه 
ِ َوَمَالِئَكِتِه َوُكتُِبِه  بِِّه َواْملُْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِبــاهللاَّ ِمن رَّ
ُسِلِه َوَقالُوا َسِمْعنَا  َوُرُســِلِه َال نَُفرُِّق بَْنيَ أََحٍد مِّن رُّ
َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوِإلَيَْك اْملَِصيُر) البقرة - آية ٢٨٥.

وعلى سبيل املثال فرعون مصر اّدعى األلوهية 
وقاتل موسى گ واتباعه ثم غرق هو وجنوده في 
البحر األحمر، والنمرود الذي ادعى أيضا األلوهية 
وقذف نبي اهللا إبراهيم گ باملنجنيق في النار أما 
جرميته فهي انه قال للنمرود (اهللا ربي) ولم حترقه 
النار وخرج منها ساملا وكان طعامه يأتيه من اجلنة 
وهو في نار النمرود، أما النمرود اخلاسئ املتكبر 
واملستعلي على اهللا فأرسل اهللا عليه اصغر خلقه 
وهي البعوضة فدخلت من منخاره الذي يشبه منخار 
اخلنزير واســتقرت في رأسه وسببت له مشكلة 
صحية كبيرة في رأســه، فآالمه ال تخف من هذه 
البعوضة إال بعد أن يضرب على رأسه بالنعال، ويقال 
انه ظل على هذه احلال ملدة ٤٠ عاما حتى مات يعني 

انه «يتصبح بنعال ويتمسى بنعال» إلى أن مات.
أخيرا: بأفعالك السابق ذكرها يا سيادة الرئيس أنت 
أعلنت احلرب رســميا على اهللا ورسوله، والقرآن 
يخبرنا بأنه ال غالب إال اهللا، لذلك استعد أو ال تستعد 
للمواجهة مع جيوش اهللا التي ال تعد وال حتصى، 
ألنه ال طاقة لك بقتالها أو أنك تعتقد بأن مكرك الذي 
مكرته قد جنحت به في محاربة اإلسالم واملسلمني 
فعليك أيضا باملقابل ان تســتعد من اآلن ملكر اهللا 
سبحانه وتعالى بك واهللا خير املاكرين، واعلم ان اول 
صفعة لك من اإلسالم (وهو ابو األديان السماوية 
كافة) هي اعتناق مرمي بترومني لدين اإلسالم بعد أن 
دفعتم ١٠ ماليني يورو إلطالق سراحها وال تلومها 
بأنها أسلمت، فاإلسالم دين عظيم وجدت به حقيقة 
اخلالق لهذا اخللق العظيم وهو اهللا عز وجل الذي 

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
سيادة الرئيس الفرنسي، ما ذكرته لك في الفقرة 
السابقة األخيرة ما هو إال حقائق في العقيدة اإلسالمية 
يؤمن بها كل املسلمني، واحلقائق صعب جتاهلها.

رئيس فرنســا املتطــرف يفرد 
عضالته في الهواء ويواجه قوة اخلالق 
مالك امللك عظيم الشأن بضعف املخلوق 

وخسران محقوق.
اهللا أرسل حبيبه محمد ژ، فآمن به 
اخللق جميعهم إنسه وجنه ومخلوقاته، 
أرســله لينقذ العباد من عبادة الذات 
واتباع امللذات إلى أعالي اجلنات والفوز 
والنجاة، مدحه رب الســموات فقال 
(وإنك لعلى خلق عظيم)، وانبهر من 
خلقه ومعاملته عتاولة الكفر والشرك 
كأبي جهل وأميــة والوليد وغيرهم، 
وانهزم أمامه هرقل الروم وكســرى 
الفرس وأحبــار اليهود، حتى عرف 
العارفون عظم هذا الرجل فآمنوا به 
واتبعوه فأصبحــوا من خيرة األمم 

والشعوب.
يعتقد ماكرون املتطرف أنه هازم 
املسلمني بادعائه نشر هذه الرسومات، 
لكنه نســي أن محمدا ژ في قلب 
كل مسلم وحبه من اإلميان ومرتبط 
بعقيدتهم، فهل لك يا ماكرون أن تواجه 
املليــار ونصف املليار من أتباعه، لو 
كنت محقا وقائدا فذا ملا وسع لك إال 
أن تتبعه وتفخر به، كما قال عنه مايكل 
هارت في كتابه «العظماء املائة»: إنه 

أعظم رجل في التاريخ.
لقد نصــر اهللا رب اخلليقة نبيه 
محمدا ژ على أعدائه على مدار التاريخ 
في حياتــه وبعد مماته كما حدث في 
الدمنارك وفرنسا وهولندا وغيرها، 
أفال تعتبر بأنك تواجه قوة احلق رب 
العاملني؟ سترى نصرة اهللا لرسوله الذي 
قال له (واهللا يعصمك من الناس)، فإن 
موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب؟!

حربا على رسولنا الكرمي ژ.
< < <

اإلدارة الفرنسية احلاكمة يبدو أنها 
تعيش في عالم آخر، هل نسوا أو تناسوا 
أن اللبنانيني ضربــوا أوامر ماكرون 
بـ «احليط» عندما جاء إلى لبنان قبل 
شهرين معتقدا انه املخلّص املنقذ للبنان، 
بل اعتقد لوهلة أنه يحكم لبنان، قبل أن 
يعيده اللبنانيون إلى حجمه الطبيعي.

< < <
مسيو ماكرون نحن نعيش في العام 
٢٠٢٠ ولســنا في القرن الثامن عشر 
أو التاسع عشر حتى تأتي خارجيتك 
اللهجة االســتعالئية  وتخاطبنا بهذه 
وتأمرنا أو حتثنــا على عدم مقاطعة 
منتجات بلدكم، املقاطعة باملناسبة خيار 
احتجاجي سلمي للتعبير عن رفضنا 

ملا قمت به شخصيا.
< < <

بالرئاســة  أبدا  توضيح الواضح: ال يليق 
الفرنسية أن تتقمص شخصية اإلدارة 

األميركية في الشرق األوسط.
< < <

توضيح األوضح: اإلدارة الفرنسية احلاكمة 
ليست الشعب الفرنسي.

< < <
خطاب اخلارجية الفرنســية كأنه 
يقول: «سنشتم نبيكم وستأكلون مما 

ننتج»..
أوال املعترضون على فعل الرئيس 
الفرنسي ليسوا «أقلية متعصبة»، بل 
أغلبية مطلقة معتدلة تعّرض رسولها 
الكرمي إلهانة متعمدة من قبل رئيسكم، 
لذا كانت هذه أدنى حدود ردود أفعالهم، 
بل هي ردة الفعل الوحيدة التي بأيدينا.
في احلالة الطبيعية لم نكن لنقبل 
طلب اخلارجية الفرنسية بالتوقف عن 
مقاطعة منتجاتهم، فكيف وهم يعلنونها 

يبدو أن اإلدارة الفرنسية، ولسبب 
غير مفهــوم، تتصور ذات الوهم، أن 
فرنسا هي فرنسا القرن التاسع عشر 
عندما كانت حتكم الســاحل الشمالي 
ألفريقيــا ال بل كانــت حتكم ٨٪من 
مساحة الكرة األرضية، شيء ما أصاب 
اإلدارة الفرنسية جعلها تعتقد أنها ذات 
االمبراطوريــة التي كانت حتكم ثمن 
العالم، فخطاب اخلارجية الفرنســية 
خطاب استعالئي غير الئق ال منطقيا 
وال عقليا وال سياسيا وال ديبلوماسيا 
وال حتى «حلمنتيشيا»، وفق احلجم 

السياسي احلالي لفرنسا.

يبدو أن وزارة اخلارجية الفرنسية 
تخلت عن اللغة الديبلوماسية واستبدلتها 
بلغة استعمارية، لغة توقفت فرنسا عن 
استخدامها منذ احلرب العاملية الثانية، 
بعد أن قامت واستبدلت لغتها املعتدلة 
بلغة استعالئية، لغة تبدو معها فرنسا 
كقوة عظمى وحيدة وهي ليست كذلك.

< < <
بيان وزارة اخلارجية الفرنســية 
األخير املوجه لدول الشــرق األوسط 
والذي «يحث» تلك الدول على التوقف 
عن مقاطعة البضائع الفرنســية التي 
اتخذتها دول عربية كرد على فعل الرئيس 
ماكرون بإعادة نشر الصور املسيئة ملقام 
النبي ژ، بل تتهم اخلارجية لفرنسية 
بأن دعوات املقاطعة تلك مدفوعة من 
«أقليــة متعصبة»، بيان خال من أدنى 

درجات احلصافة الديبلوماسية.
وحتدثت به اخلارجية الفرنسية لنا 
وكأننا دول تابعــة لها، ويبدو أن من 
أمر بالبيان وصاغه نســي أن فرنسا 
فقدت «قوتها االستعمارية» متاما بعد 
ســقوطها في يد اجليش األملاني في 

احلرب العاملية الثانية.
< < <

الشــيخ صباح األحمد في حتويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي 
مهم في املنطقة، وخلق مصادر أخرى للدخل غير النفط.

ومما ال شــك فيه أن القرار االســتثماري الذي كان ميتلك اجلرأة 
وبعد النظر في الكويت أصبح مقيدا بقرارات سياسية مرتبطة مبصالح 
نواب اختارهم الشعب لألسف الشــديد على حساب مصلحة الوطن 
وأضاعوا على الكويت عدة فرص اســتثمارية كاخلسائر االستثمارية 
في صفقة «كي-داو» وبناء املصفاة الرابعة وشركة مستودعات العبدلي 
وخصخصة اخلطوط اجلوية الكويتية، وخصخصة الرياضة، واملنطقة 

هناك أشخاص يجعلون األمور حتدث، وهناك أشخاص يشاهدون 
األمور وهي حتدث، وهناك أشــخاص يقولون «ماذا حدث؟»، ونحن 
وهللا احلمــد نعيش في دولة على الرغم مــن صغر حجمها، إال أن لها 
قيمة كبيرة ومؤثرة في مختلف القضايا املصيرية في املنطقة، وتقدم 
املساعدات ملختلف دول العالم عبر صندوق الكويت للتنمية الذي يعد من 
أهم صناديق التنمية في العالم، واختيار األمم املتحدة للكويت كعاصمة 
للعمل اإلنساني نظرا لدورها الكبير في دعم القضايا اإلنسانية دليل 
على مكانتها املهمة بني دول العالم، في ظل وجود بيئة دميوقراطية كفلها 
لنا الدســتور الذي نظم العمل السياسي وضمن حقوق الشعب ونظم 
العالقة بني احلاكم واحملكوم، ولعل االنتقال الراقي والسلس للحكم في 
البالد بعد وفاة أمير اإلنســانية وفقيد األمة املغفور له بإذن اهللا سمو 
الشيخ صباح األحمد، وتولي عضده صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد مقاليد احلكم، وتزكية سمو الشيخ مشعل األحمد لوالية العهد 
خير تأكيد على قوة الدستور ومتسك القيادة السياسية بالدميقراطية.
ومنذ التحرير عام ١٩٩١ وكانت الكويت منشــغلة بالهاجس األمني 
الذي انتهى بسقوط النظام العراقي البائد عام ٢٠٠٤، وبعد ذلك انشغلت 
الكويت واملنطقة في األحداث السياسية التي غيرت مالمح خارطة العالم 
السياســية وغيرت توازناته، وكان وضع البلد في الشأن احمللي في 
تراجع مستمر على جميع األصعدة وصل باملواطنني إلى درجة اإلحباط 
واليأس، على الرغم من النوايا الصادقة واجلادة من سمو األمير الراحل 

التجارية احلرة، واملدينة اإلعالمية. 
ومؤخرا القرارات الضائعة واحملزنة في إعادة تنمية اجلزر، والتردد 
وضعف القرار في أخذ خطوات جريئة ومستحقة وحاسمة في ميناء 
مبارك، مما يقلل من مكانة الكويت وتراجعها من بني دول املنطقة التي 
كانت تســبقها مبراحل في مختف املجاالت، فمرونة القرار في شراء 
سانتافي انترناشيونال األميركية، واحلصة املرموقة في شركة بريتيش 
بتروليــوم وغيرهما من القرارات االســتثمارية اجلريئة، كانت تؤكد 
مكانة الكويت املرموقة باالستثمار واالقتصاد خارجيا، فالبد من مرونة 
واستقاللية للقرار االستثماري مبا فيه صالح اقتصاد البلد حتت إدارة 
أيٍد خبيرة وأمينة همها مصلحة الوطن، حتت رقابة إيجابية فاعلة وداعمة 
من احلكومة ومن مجلس األمة، مع احملاسبة العاجلة على أي تقصير، 
والدعم بالتشريعات وإعطاء الصالحيات في حتقيق النتائج اإليجابية، 
وكلي تفاؤل باملرحلة القادمة نحــو خطوات إصالحية حتمل قرارات 

حازمة وحاسمة في اجتاه التنمية، ومرنة وداعمة لالقتصاد الوطني.
٭ املنطقة احلرة: اخلارجية الكويتية املسؤول األول عن صورة الكويت 
باخلارج، والبد من احلزم جتاه أي إساءة ترد على الكويت ورموزها، 
كما يجب عليها الدفاع عن ثوابتنا الدينية وردع أي إســاءة لرســولنا 
املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص والدعوة نحو التمسك باملواثيق الدولية التي تنص على 
ضرورة احترام األديان، وأن حرية الرأي ال تعني خلق الفوضى والدعوة 

للعنف والكراهية.

اإلجنازات العربية الشخصية في التاريخ املعاصر نادرة جدا، وأغلبها 
لــم يخرج من رحم املجتمع العربي، إمنا تكون لعربي عاش في الغربة 
أو على األقل عاش فترة ليســت بسيطة من حياته في اخلارج، وغالب 
اإلجنازات التي نســمع فيها في الداخل العربــي تكون مجرد أضواء 
إعالمية الغرض منها تلميع الشخص وهي أقرب لألحالم منها للواقع.
املتتبع لتاريخ الســواد األعظم للشخصيات التي حققت إجنازات 
على املستوى البشري سيجد أن بيئة املجتمع عامل مهم في إجنازاته، 
ألن كل اإلجنازات البشرية سواء الفردية أو اجلماعية مرتبطة بشيئني 
اإلرادة والقدرة، اإلرادة تنشــأ لدى الفرد من خالل جتاربه وخبراته 
وبيئته، أما القدرة فهي مرتبطة بظروف الفرد وبيئته واملستوى العلمي 
والعملي. والبيئة املجتمعية هنا عامل مهم في اإلرادة والقدرة، فمتى ما 
كان اإلنســان يعيش في بيئة تسخر له القدرات كانت إجنازاته أضخم 

وأكبر، والبيئات املشجعة للفرد جتعل إرادته أقوى.
بسبب الظروف والتراكمات التاريخية التي مرت بها املنطقة العربية 
أصبحت املجتمعات محبطة، فتجد االنتقاد السلبي في كل مكان وأصبح 

السمة السائدة لها، وابتكرنا مصطلحات وتفننا في التنمر والتندر على 
كل ما هو مختلف، وهذا انعكس على شخصية الفرد العربي وإرادته، 
ومن استطاع النجاة من حالة اإلحباط السائد في هذه املجتمعات وأصبح 

بســبب ظروفه اخلاصة ذا إرادة قوية لتحقيق اإلجنازات يرتطم بعدم 
املقدرة، فال يجد بيئة داعمة لتنفيذ إرادته، وتطوير نفســه، وإن وجد 
سيجد أن هذه الدعم مخصص لطبقات معينة غير محتاجة للدعم أصال، 
فلن يســتطيع الوصول لهذا الدعم إال بتعريض نفســه للمهانة حتى 
يحصل على (واسطة) تؤهله لهذا الدعم أو توظفه في مجال تخصصه 
الذي ســيبدع فيه. وإذا ما نفذ من هذا كله سيحتاج للواسطة في كل 
ترقية أو دعم آخر حتى يرجع ليصاب باإلحباط كبقية أفراد املجتمع.

الدعم املوجود في غالب الدول العربية موجه لعامة الناس شكال، لكن 
الواقع من يحصل عليه غالبا هم من الطبق امليسورة، واملشكلة هنا أن 
أفراد الطبقة امليســورة لم مير بخبرات تؤهله لهذا الدعم، ألن احلاجة 
أم االختراع فهو غير محتاج لكســب خبرات يطور به نفسه، فمجرد 
مكانة عائلته االجتماعية تؤهله لكل شيء، فالتنافسية عند هؤالء شبه 
معدومة أو محدودة في مجالت معينة، لذلك يجب على املجتمعات العربية 
التي ترغب في التطور فعال وليس قوال أن تبني مجتمعا ذا إرادة قوية 
يشجع أفراده، وتوجيه الدعم حملتاجيه احلقيقيني من ذوي اخلبرات.

جوهر احلديث

مكر اهللا 
تعالى 

ومكر ماكرون
مفرح النومس العنزي

«الغمندة»

أمنيات اقتصادية 
في العهد

اجلديد
malmoasharji@gmail.comمزيد مبارك املعوشرجي

ومؤرخي العالم أجمع، وقد رفع اسم 
الكويت في مختلف احملافل األكادميية 
الرحالة  لقبته باســم  التي  والعلمية، 
األكادميي، ومنحته العديد من اجلوائز 
والتكرميات العاملية ومنها جائزة الدولة 
التشجيعية وكان آخرها جائزة شوامخ 
املؤرخني العرب لعام ٢٠٢٠، والتي حصل 
عليها الرحالة األكادميي الكويتي تقديرا 
جلهوده البحثية واألكادميية، وهو ما 
يجعلني أقول دوما أن لدى هذا الشامخ 
معني ال ينضب مــن العمل واملثابرة 
والطموح واإلخالص والشغف لرفع اسم 
الكويت عاليا في كل أرجاء املعمورة، 
من أقصاها إلى أقصاها، ومن األرض 
احملرمة في جبل آثــوس إلى دهاليز 
غابات األمازون وحضارات الهنود احلمر 
بحثا عن تراث وحضارة العرب، ولعلي 
هنا أذيع ســرا من أسراره وفتوحاته 
ورحالته القادمة، لكن ال ريب في ذلك 
فالشامخ يصل دوما أبعد مما يتصور 
اجلميع، والقادم سيثبت ذلك مبشيئة اهللا 
تعالى، أما بالنسبة للحموضة وأعوانها، 
فانتظروا في املقال القادم ألن الوبال 
قــادم إليكم وعليكم، فاحذروا يا أهل 

الشر.

قدراته األكادميية والعلمية فقط، وإمنا 
يتســق ذلك مع قدراته اإلدارية التي 
يلمس اجلميع صداها في كلية اآلداب، 
فلقد كان له الفضل في تطوير منظومة 
العمل، ويعرف اجلميع فضله وجهده 
في مختلف املشــروعات واملناسبات 
التي تتطلب وقفة القائد، ورؤية املبدع 
جنبا إلى جنب مع حكمة املؤرخ ورجاحة 
املفكر. فإذا كنا هنا بصدد احلديث عن 
قامة من قامات قســم التاريخ وكلية 
اآلداب، فمن املهم تســجيل شــهادة 
للتاريخ بأن هذا الرجل قد حفر اسم 
الكويت في قلوب وعقول طالبه وزمالئه 

الشامخ عبدالهادي العجمي في جعبته 
الكثير والكثير، وهو الذي اشتهر في 
األواسط األكادميية والبحثية بالرحالة 
األكادميي، فقد جاب العالم في رحالت 
التاريخ  أكادميية وعلمية ميزت قسم 
بكلية اآلداب على مستوى العالم، وأعتقد 
أن األيام القادمة ســتظهر العديد من 
مشروعاته العاملية التي ترفع اسم الكويت 
في مختلف احملافل الدولية، كعهدنا به 
دائما، فالرجل القادر على اختراق كل 
هذه احلواجز، قادر دوما على حتقيق 

اإلجناز واثبات أن للكويت رجالها.
وال يقتصر شموخ عبدالهادي على 

هناك فــي اجلبل املقدس «األرض 
احملرمة» التي يحرم دخول النســاء 
وغير األرثوذكــس إليها، كانت رحلة 
األكادميي الرحالة، الــذي أحيا تراث 
أجدادنا املؤرخــني العرب العظام في 
بالكشف  األكادميية  الرحلة  استخدام 
عــن التاريخ واآلثار، كما أخرج كنوز 
املعرفة من األديرة واملكتبات في سفوح 
جبل آثوس املقدس. من الكويت انطلق 
الشامخ األستاذ د.عبدالهادي العجمي 
بحثــا عن آثــار ومخطوطات وتراث 
أجدادنا العــرب في أحد أكثر األماكن 
قدســية لدى املسيحيني األرثوذكس، 
وكانت املفاجأة للعالم أجمع مبا أخرجه 
من كنوز ومخطوطــات عربية تثبت 
التواصل بني الشرق والغرب، وتؤكد 
التواصل بني دفتي املتوسط في حقب 
زمنية، وفي أماكن مقدســة قد يكون 
من الصعــب التصديق أنها قد حوت 
تراثــا عربيا وفكــرا عظيما في قلب 
احلضارة األوروبية، وفي واحدة من 
املناطق القدسية احملرمة على النساء، 

وغير األرثوذكس.
هــذه الرحلة وحدها لو وجدت في 
لكفته، ولكن  الباحث واملؤرخ  مسيرة 

أرجوحة

الشامخ 
عبدالهادي 

العجمي
أ.د.مناور بيان الراجحي

خارج الصندوق

أحالمنا كبيرة.. 
وأفعالنا
صغيرة

بدر سعيد الفيلكاوي

احلرف ٢٩

سأشتمك.. 
وستشتري 

بضاعتي
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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٩٣ مرشحًا حصيلة اليوم األول من فتح باب التسجيل
 النتخابات مجلس األمة من بينهم ٨ سيدات

سلطان العبدان

تقدم ٩٣ مرشــحا بينهم ٨ 
مرشــحات إلى إدارة شــؤون 
االنتخابــات التابعــة لــوزارة 
الداخلية بطلبات الترشح في 
أول أيــام فتــح باب الترشــح 
النتخابات مجلس األمة للفصل 
التشريعي الـ١٦ املقرر عقدها في 
اخلامس ديسمبر املقبل، وبلغ 
إجمالي عدد املرشحني الذكور 
٨٥ مرشــحا، فيما بلغ إجمالي 
عدد املرشــحات اإلناث ثماني 

مرشحات.
وتقدم ٢١ مرشحا ومرشحة 
فــي الدائرة األولــى من بينهم 
١٨ مــن املرشــحني الذكور و٣ 
مرشحات، فيما تقدم ١٠ مرشحني 
ومرشحات في الدائرة الثانية 
مــن بينهم ٩ ذكور ومرشــحة 
واحدة، في حني تقدم ٢٠ مرشحا 
ومرشحة في الدائرة الثالثة من 
بينهم ١٧ مرشحا من الذكور و٣ 
مرشــحات، وتقدم ٢٤ مرشحا 
فــي الدائرة الرابعة، وتقدم ١٨ 
مرشــحا ومرشحة في الدائرة 
اخلامسة من بينهم ١٧ مرشحا 

من الذكور ومرشحة واحدة.
شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابــات التابعــة لــوزارة 
افتتحــت فــي وقــت ســابق 
أمس باب الترشح النتخابات 
أعضاء مجلس األمة في الفصل 
الـ١٦ (أمة ٢٠٢٠)  التشــريعي 
ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام 
الرسمي ليوم األربعاء املوافق 

الرابع من نوفمبر املقبل.
وأكد مرشح الدائرة الثانية 
حامد محري البذالي أنه ترشح 
النتخابات مجلس األمة بسبب 
دعم وتزكية من أبناء العمومة 
وبعــض أبناء الدائرة الثانية، 
مبينا أنــه «لدعمهــم وثقتهم 
الغالية فلذلك اخترت شــعارا 

لالنتخابات «لن أخذلكم».
وقــال البذالــي إن من أهم 
أولوياتي مكافحة الفساد وسن 
قوانني تنهي أســباب وعوامل 
الفساد واملثالب القانونية لذلك، 
وأيضا تتبع سراق املال العام 
والســعي نحو عملية املراقبة 
النيابية في جميــع الوزارات 
واملؤسسات احلكومية وتكويت 
املكاتب اخلارجية لالستثمارات 
اخلارجية، فليس من املعقول 
من يحمي ويتابع أموال الدولة 

احلكومية ورفع نسبة العمالة 
الوطنية فــي القطاع اخلاص 
وحمايتهم وفق تشريع قانون 
يكون أكثر وضوحا لهذه الفئة 

من املواطنني.
من جهته، قال مرشح الدائرة 
االولى عادل عباس اخلضاري 
انه في حال الوصول للبرملان 

احلكومة في عملية الترشــح 
الناخبــني،  والتواصــل مــع 
حيث منعت املقار االنتخابية 
والندوات، وهذا االمر يقمع ارادة 
الناخبني ويحجم املرشــح من 

التواصل.
بدوره، قال مرشح الدائرة 
الثانية طالل فهد الدبوس إنه 

وديوان احملاسبة لم يقم بدوره 
جتاه املخالفات.

وبدورهــا، أكدت مرشــحة 
الدائــرة اخلامســة د.خديجة 
القالف أن الكوتــا مطلب مهم 
وضروري إلتاحة الفرصة امام 
املــرأة الكويتيــة ألداء دورها 
املهم جتاه مجتمعها، مبينة ان 

سوف نعمل على تشكيل جتمع 
نيابــي داخــل املجلــس لعدم 
جدوى العمل بشكل منفرد وان 
تكون هناك معارضة دستورية 
حتمل على رأس أولوياتها إلغاء 
قانــون املرئي واملســموع إلى 
جانب حسم مسائل اجلنسية.

وانتقد اخلضاري اجراءات 

يجــب أن جنعــل الكويت بلدا 
مثاليا ليســتفيد منها األجيال 
القادمة، الســيما حالة الترهل 
التــي عانت منهــا الدولة منذ 

سنوات طويلة ماضية.
وعن املجلس السابق، قال 
الدبــوس إن املجلس الســابق 
لم يكن على مستوى الطموح 

الصحة في الكويت عانت وعلى 
مدار أعوام واملواطن الكويتي 
يســتحق العنايــة املثلــى في 
وطنــه واالرتقاء في اخلدمات 
الصحية مطلب أساسي لكفالة 
األمان  الصحــي للمواطن، إلى 
جانب ملفات غاية في األهمية 
مثل التعليم واالسكان وامللف 

االقتصادي.
ومن جانبها، شددت مرشح 
الدائرة الثالثة د.نورة املليفي 
على ضــرورة إيقاف الفســاد 
االداري ألنــه البوابــة الكبرى 
للفساد املالي وكذلك وضع حد 
للفاسد مهما كبر منصبه، مبينة 
ان بنــاء كويت جديدة يحتاج 
إلى إذابة أوجه الفساد مبختلف 

أشكاله.
وبدوره، قال مرشح الدائرة 
اخلامسة د.صالح املطيري «إن 
أهم التزام منر به هو االلتزام 
بالثوابت الشرعية واحملافظة 
على املكتســبات الدســتورية 
والقضاء على الفساد االداري 
واملالــي وهي واجب شــرعي 
نعاهد اهللا واملواطنني عليها، 
موضحا ان املجلس السابق كان 
ضعيفا أداء ورقابة وبرزت كمية 
فساد كبيرة سواء مالي او اداري 
او قضايا التجسس، باإلضافة 

٨٥ مرشحاً من الذكور و٨ إناث 

فيصل الكندري

د.نورة املليفي

فهد البصمان

عادل اخلضاري

مبارك اخلرينج 

طالل دشتي

احلميدي السبيعي

عبد اهللا السبيعي مساعد السعيدي

 مرزوق اخلليفة

 نيف العالطي

ثامر السويط

أسامة اخلشرم

خليل الصالحناصر الدوسري

بكر الرشيدي

محمد بوعركيد.حمد األنصاري

 سعدون حماد

فاطمة رمضان

فهد املسعود

حمد الهرشاني

ياسر العازمي

د. بدر الداهوم

محمد هايف

د. شيخة اجلاسم

فــي اخلــارج أشــخاص غيــر 
كويتيني، مستطردا بقوله «فذلك 

أمر يرفضه املنطق».
وأضــاف البذالــي أن مــن 
أهدافــه أيضــا القضــاء علــى 
البطالــة وخلق فــرص العمل 
للشباب والشابات الكويتيات 
الــوزارات واملؤسســات  فــي 

سعدون حماد: يجب اختصار زيارات الدواوين والتواصل من خالل الهاتف ووسائل التواصل

عادل اخلضاري: سأعمل على تشكيل جتمع نيابي داخل املجلس لعدم جدوى العمل بشكل منفرد  وإلغاء قانون املرئي واملسموع

نورة املليفي: ضرورة إيقاف الفساد اإلداري مبختلف أشكاله ألنه البوابة الكبرى للفساد املالي و وضع حد للفاسد مهما كبر منصبه

طالل الدبوس: يجب أن جنعل الكويت بلدًا مثاليًا لتستفيد منه األجيال القادمة
ثامر السويط: أسعى للحفاظ على الثوابت اإلسالمية وإعالء العقيدة اإلسالمية والوحدة الوطنية

خديجة القالف: «الكوتا» مطلب مهم وضروري إلتاحة الفرصة أمام املرأة الكويتية ألداء دورها جتاه ملفات التعليم واإلسكان واالقتصاد

حامد البذالي: أولوياتي مكافحة الفساد وتكويت املكاتب اخلارجية لالستثمارات اخلارجية و القضاء على البطالة وخلق فرص العمل

يعقوب الصانع: الفساد أرهق الكويت وله أبعاد ثالثة قصور تشريعي وتنفيذي وتوعوي

(قاسم باشا - ريليش كومار) الطواقم الطبية واألمنية في استقبال املرشحني  

مرشحون يقدمون اوراق ترشحهم النتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ مدرسة خولة املشتركة للبنات تستقبل املرشحني في اليوم األول النتخابات أمة ٢٠٢٠

استعدادات الستقبال املرشحني

يوسف الغريب

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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مكافحة الفساد والتنمية االقتصادية وقضايا اإلسكان
والصحة والتعليم أهم أولويات مرشحي اليوم األول

الى التأخير في بعض امللفات 
التي تهم املواطنني مثل االسكان.
اللجنــة  أداء  إن  وقــال 
اإلسكانية البرملانية كان صفر٪ 
إلى جانب التهــاون بالقضايا 
الصحية وهناك فوضى تعليمية 

مررنا بها.
ومــن جهتــه، قال مرشــح 
م.طــالل  األولــى  الدائــرة 
عبداحلميد دشــتي إنه سوف 
يحمل ملف اإلصالح بشكل عام 
مثل إصالح النظام االنتخابي 
والنظام االقتصادي واملهجرين 
باخلارج. وأضاف دشــتي «ان 
حالة االحباط العام لدى الشعب 
الكويتي دفعتنا خلوض هذه 
االنتخابــات حملاولــة إصالح 
جميع امللفات العالقة»، موضحا 
ان الشعب مطالب باختيار رجال 
قادريــن علــى انقــاذ الكويت 
وأهلها مع بداية العهد اجلديد.
ومــن جانبه، اكد مرشــح 
الدائرة اخلامسة د.بدر الداهوم 
ان الكويتيني مطالبون بحسن 
االختيــار، الفتا إلــى أن هناك 
مسؤولية جســيمة تقع على 
عاتقهــم الختيار مــن ميثلهم 
ويتحمل همومهم وقضاياهم.

وبني الداهوم أن هناك قضايا 
كبيرة تراكمت في البلد وحتتاج 
إلى رجال على قدر املسؤولية.
وقــال الداهوم: «نتمنى أن 
نكون عند حسن ظن الناخبني 
واألمــر بيد الشــعب الكويتي 
باختيــار من يرونه مناســبا 
لتمثيلهم في مجلس االمة من 
حيث الرقابة والتشريع وهذه 
مســؤولية على كاهل الشعب 
الكويتي ونحن اخلاسرون امام 

اي اختيار سيئ».
وبدوره، اكد مرشح الدائرة 
الثالثــة يعقــوب الصانــع ان 
الفســاد أرهق الكويــت، الفتا 

إرادة شــعب وان يكون دوره 
هو الرقابة والتشريع لتحقيق 
الرفاه للشــعب الكويتي وان 
ينحاز للناس وال سواهم، وأن 
يحمل الثوابت اإلسالمية واعالء 
العقيدة اإلســالمية والوحدة 
الوطنية إلى جانب احلفاظ على 
الهوية الوطنية كما يراها العدل 

وبني أن الوضع احلالي أظهر 
الكثير من العيوب وهناك نواب 
اقسموا ولكن مع االسف ال يوجد 
تطبيق للواقع ويجب اال يكون 
التصويــت بنــاء علــى زيارة 
ديوانية او تخليص املعامالت 
واهم شــيء القوانني التي تهم 

الشعب الكويتي.

القادم من اجل الوطن واملواطن، 
داعيــا املواطنــني إلى حســن 
االختيــار وأن يضعوا الوطن 

في عيونهم.
وقال مرشح الدائرة الرابعة 
سعود بوصليب إنه «يجب ان 
تفتح كل ملفات الفساد ويجب 
ان نحسن االختيار ألجل بلدنا 

والدستور وليس كما يراها اهل 
اخلرف العنصري.

ومن جهته، متنى مرشــح 
الدائــرة االولى فخري هاشــم 
السيد رجب ان يكون تصويت 
الناخبــني بأمان ويقدمون من 
يســتحق ان يترشــح ويكون 

عضوا في مجلس االمة.

وبدوره، قال مرشح الدائرة 
الرابعــة هزاع بن هدبة ان من 
اهــم القضايا التي ســيتبناها 
هي اســقاط القروض وقضايا 
االسكان، مؤكدا أن مجلس ٢٠١٦ 
من اســوأ املجالس ولم يخرج 
بأي قرار مــن اجل املواطن او 
الوطن. ومتنى ان يكون املجلس 

وامــن واقتصــاد البلد وألجل 
رفاهيــة الشــعب ويجــب ان 
نحسن االختيار لنحافظ على 

الكويت».
وبدوره، أكد مرشح الدائرة 
الثالثة النائب ســعدون حماد 
«إننــا منــر بظــروف صحية 
وإجراءات الداخلية والعدل أكدت 
على ذلــك بالتباعد االجتماعي 
من خالل التسجيل ويجب ان 
نختصر حتى زيارات الدواوين 
ونعتذر عن زيــارات الكل في 
الدواوين والتواصل من خالل 

الهاتف ووسائل التواصل».
واضاف حمــاد أنه اول من 
طالب بإجالء الكويتيني باخلارج 
واول من طالب بتعطيل العام 
الدراســي وتأجيــل اقســاط 
املواطنــني نتيجــة لظــروف 

ڤيروس كورونا.
أما مرشــح الدائرة الرابعة 
مبارك اخلرينج، فقال إنه «ليس 
جديد علــى مبــارك اخلرينج 
االستمرار في العطاء واالداء لهذا 
الشعب الكويتي وان اخدم البالد 
أمانة ومصداقية  والعباد بكل 
وشــفافية ألننا بأمس احلاجة 
للمصداقية التي يقوم بها النائب 

جتاه وطنه وأبنائهم».
وقالــت مرشــحة الدائــرة 
الثالثة د.شــيخة اجلاســم إن 
الدائرة الثالثة دائرة حية وغنية 
وبهــا توجهــات وبعــد عائلي 
ومختلــف املذاهــب والقبائــل 
والناس يتميــزون بأنهم أهل 

اطالع ونتمنى التوفيق.
وأعرب مرشح الدائرة الرابعة 
النائب محمد هايف عن تفاؤله 
بالعهد اجلديد وبهذه االنتخابات 
ووقوف الشــعب الكويتي مع 
االصالحيني واملصلحني، متمنيا 
أن يكون التغيير على يد الشعب 

الكويتي.

طالبوا املواطنني بانتخاب القوي األمني من أجل نهضة البالد

أسامه املناور

د. علي القطان طالل الدبوس

سلطان اللغيصمعبدالوهاب البابطني

فارس العتيبي

صالح العجمي خالد الغامن

سعود بوصليب

فيصل احلربي

محسن اخلليفي

رياض احلبشي

مهلهل املضف

محمد خورشيد

عايض العتيبي سلمان العازمي

أحمد احلمد

ماجد موسى 

طارق الوزان

يعقوب الصانعماجد املطيري

 خديجة القالف

د. دومي املويزري

هزاع الهدبة

فيصل الدويسان صالح املطيري

مبارك العازمي

إلى أن املشكلة لها أبعاد ثالثة 
هي قصور تشريعي وتنفيذي 
وتوعوي والبد من إقرار هذه 
التشريعات كأسلحة مساعدة 

في احلرب ضد الفساد.
ومــن جانبه، قال مرشــح 
الدائــرة الرابعــة النائب ثامر 
السويط ان ترشحه جاء إليصال 

صالح املطيري: االلتزام بالثوابت الشرعية واحملافظة على املكتسبات الدستورية والقضاء على الفساد اإلداري واملالي

شيخة اجلاسم: الدائرة الثالثة دائرة حية وغنية وبها توجهات وبعد عائلي ومختلف املذاهب والقبائل وتتميز بأن أهلها على اطالع

بدر الداهوم: هناك قضايا كبيرة تراكمت في البلد وحتتاج إلى رجال على قدر املسؤوليةمحمد هايف: متفائل بالعهد اجلديد واالنتخابات ووقوف الشعب الكويتي مع اإلصالحيني

فخري رجب: يجب أال يكون التصويت بناء على زيارة ديوانية أو تخليص املعامالت والتركيز على القوانني التي تهم الشعب

طالل دشتي: الشعب مطالب باختيار رجال قادرين على إنقاذ الكويت وسأعمل على إصالح النظام االنتخابي والنظام االقتصادي 

مبارك اخلرينج: لنستمر في العطاء واألداء لهذا الشعب الكويتي وخدمة البالد والعباد سعود بوصليب: يجب أن تفتح كل ملفات الفساد ويجب أن نحسن االختيار ألجل بلدنا

رجال األمن يقومون بواجبهم في تأمني عملية الترشح

أحد املعاقني في طريقه لتقدمي أوراق ترشحهجانب من اإلجراءات االحترازية خالل تسجيل املرشحني لـ «أمة ٢٠٢٠»

عربة طوارئ طبية استعدادا ألي طارئ

احلمد: كرسي البرملان خلدمة 
الكويت والكويتيني بكل جترد 

وموضوعية وهو تكليف
تقدم م. أحمد احلمد بأوراق الترشــح النتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٠ عن الدائرة الثانية، وذلك في أول 
يوم لفتح باب التســجيل لالنتخابات واملقرر عقدها 

يوم ٥ ديسمبر ٢٠٢٠.
بهذه املناســبة، قال احلمد إن من ينظر إلى الفوز 
فــي االنتخابــات واحلصول على كرســي حتت قبة 
عبد اهللا الســالم على أنه منصب أو مركز سلطة أو 
تشريف ال ميكن أن يحقق أي إجناز ألن هذه الرؤية 
تتناقض كليا مع احلقيقة الواجبة بأن هذا املكان هو 
املنطلق الشرعي خلدمة الكويت والكويتيني بكل جترد 
وموضوعية ودراية وكفاءة وهو تكليف من الضمير 
الشخصي أوال ومن الشعب ثانيًا للقيام مبهام نبيلة 

ال عالقة لها بالشخص نفسه بأي شكل كان.
وأضــاف احلمــد أن اإلصالح السياســي في إطار 
العهــد اجلديد هو ما يجب التركيز عليه وفقا لرؤية 
جديدة أيضا تقوم على التنسيق الفعال بني السلطتني 
مع الفصل الكامل والواضح في صالحية كل منهما، 
مبينا أن اإلصالح بأشــكاله املختلفة والذي يترأسه 
اإلصالح السياسي يحتاج إلى وقت خاصة أنه لم تتم 
حتى اآلن أية خطوة نحو اإلصالح احلقيقي املتمثل 
بتعديل النظام االنتخابي والتشكيل احلكومي وفصل 
السلطات حســب الدستور، مشــددا على أن العامل 
الرئيســي الذي ميكن أن يؤثر إيجابا في هذه احلالة 
هــو وعي الناخبني والناخبات بعد أن جربوا الكثير 

من الوجوه دون فائدة!
يذكــر أن احلمــد حصــل علــى ٢٤٣٧ صوتــا في 
االنتخابات التكميلية ٢٠١٩ والتي لم تتجاوز نســبة 

املشاركة فيها ٤٠٪.

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت



٩٣ مرشحًا حصيلة اليوم األول من فتح باب التسجيل بينهم ٨ سيدات

إجمالي عدد النخبني: ٤٨٣١٢٦ إناث: ٢٥٢٦٩٦ ذكور: ٢٣٠٤٣٠ املجموع

الدائرة األولى
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤١٦٦٠ ٣٦٩٨٣
٧٨٦٤٣ املجموع

اإلجمالي

٢١

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

إناث ذكور
٢٩٠٢٦ ٢٦٣٥٠
٥٥٣٧٦ املجموع

اإلجمالي

١٠

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤٦٥٧٨ ٣٩٦٧٥
٨٦٢٥٣ املجموع

اإلجمالي

٢٠

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٩١٤ ٥٩٤٩٤
١٢٧٤٠٨ املجموع

اإلجمالي

٢٤

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٥٨٤ ٦٧٩٢٨
١٣٥٥١٢ املجموع

اإلجمالي

١٨

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

شرق، الدسمة، املطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، 
حولي، النقرة، ميدان حولي، بيان، مشــرف، الساملية، البدع، 
الراس، سلوى، الرميثية، ضاحية مبارك العبداهللا اجلابر، جزيرة 

فيلكا وسائر اجلزر.

املرقاب، ضاحية عبداهللا الســالم، القبلة، الشويخ، الشامية، 
القادســية، املنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبخات، الدوحة، 

غرناطة، والقيروان.

كيفان، الروضة، العديلية، اجلابرية، الســرة، اخلالدية، قرطبة، 
اليرموك، أبرق خيطان، خيطان اجلديدة، السالم، الصديق، حطني، 

الشهداء، والزهراء.

الفردوس، العمرية، الرابية، الرقعي، األندلس، جليب الشيوخ، 
ضاحية صباح الناصر، الرحاب، الفروانية، العارضية، إشبيلية، ضاحية 
عبداهللا املبارك، اجلهراء اجلديدة، اجلهراء القدمية، الصليبية 
واملساكن احلكومية، مدينة سعد العبداهللا، الشدادية، صيهد 

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر.

صباح السالم، املسيلة، العدان، القرين، أبوفطيرة، الفنطاس، 
القصور، مبارك الكبير، العقيلة، جابر العلي، الظهر، املهبولة، الرقة، 
هدية، أبوحليفة، الصباحية، املنقف، األحمدي، الفحيحيل، علي 
صباح السالم، الزور، الوفرة، ميناء عبداهللا، ضاحية فهد األحمد، 

الفنيطيس، وأم الهيمان.

  األرقام واملناطق وأعداد الناخبني الواردة في اجلدول حسب الكشوف االنتخابية الرسمية التي صدرت من اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات وفق التسجيل السابق وسيتم حتديثها حال إصدارها من اإلدارة

٭ أحمد محمد احلمد 
٭ حامد محري البذالي 

٭ حمد سيف الهرشاني
٭ خليل إبراهيم الصالح
٭ سلمان خالد العازمي

٭ طالل فهد الدبوس 
٭ فهد عبدالعزيز املسعود

٭ مبارك فالح العازمي 
٭ مساعد سعد املانع 

٭ هدى سعود العازمي

٭ أسامة أحمد املناور 
٭ أسامة مشاري اخلشرم

٭ آمال سليمان احلداد 
٭ جاسم محمد الكندري 

٭ حمد إسماعيل األنصاري 
٭ خالد فهد الغامن 

٭ سعدون حماد العتيبي 
٭ سعود خليفة الشحومي 

٭ شيخة يوسف بن جاسم 

٭ عادل عيسى اليحيى
٭ عبداحملسن أحمد حسن 

٭ عبدالواحد محمد خلفان
٭ عبدالوهاب محمد البابطني

٭ علي تركي التركي 
٭ فارس سعد العتيبي

٭ محمد خليفة بوعركي 
٭ مهلهل خالد املضف 

٭ نادر يوسف منصور

٭ نورة ناصر املليفي
٭ يعقوب عبداحملسن الصانع

٭ أحمد سودان الضويحي
٭ بكر بادي الرشيدي 
٭ ثامر سعد الظفيري 
٭ خالد راشد الصدي 

٭ خالد سالمة احلربي 
٭ دومي فالح املويزري

٭ رياض عبداهللا حبشي 
٭ سعد جريش العدواني 

٭ سعود سعد املطيري 

٭ سلطان جدعان الشمري
٭ طارق إبراهيم الوزق 

٭ فايز غنام املطيري 
٭ فهد غشام البصمان 

٭ فهيد الفي الرشيدي 
٭ فهيد محمد العجمي 
٭ فيصل صالح احلربي 

٭ ماجد موسى املطيري 
٭ مبارك بنيه اخلرينج 

٭ محمد نايف العنزي 
٭ محمد هايف املطيري

٭ مرزوق خليفة اخلليفة
٭ مساعد خلف السعيدي

٭ نيف سالم العالطي 
٭ هزاع مطلق الهدبة

٭ أحمد محمد السميري
٭ احلميدي بدر السبيعي 

٭ بدر زايد العازمي 
٭ خديجة سميح القالف 

٭ سالم شاكر الشمري 
٭ صالح ذياب املطيري

٭ صالح علي العجمي 
٭ عايض نايف العتيبي 
٭ عبدالعزيز عامر نوري

٭ عبداهللا زايد الشمري
٭ عبداهللا سعود السبيعي 

٭ غازي حجاج العازمي 
٭ فالح سلطان السبيعي 
٭ فيصل محمد الكندري

٭ ماجد مساعد املطيري 
٭ محمد علي ثاني 

٭ ناصر سعد الدوسري 
٭ ياسر مطر العازمي

٭ أحمد علي بوصخر
٭ أمين إبراهيم األشوك

 ٭ حمد روح الدين
٭ طالل عبـداحلميد دشتـي

٭ عادل عباس اخلضاري
٭عبدالرحمن علي القديري

 ٭عبداهللا حسني الرومي
٭ عبداهللا محمد الطليحي
٭ علي عبدالرسول القطان

٭ علي محمد العلي
٭ عيسى هاشم القالف 

٭ فاطمة مجيد رمضان
٭ فخري السيد رجب 

٭ فيصل سعود الدويسان 
٭ لولوة حمزة باقر 

٭ محسن علي اخلليفي
٭ محمد عبدالوهاب خورشيد 

٭ وفاء إبراهيم العطار 

٭ يوسف سيد الزلزلة
٭ يوسف صبري الغربللي

 ٭ يوسف فهد الغريب
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عادل إمام

أهل الفن: رسولنا الكرمي يعلو فوق كل هامات البشر
دالل العياف

حالة من الغضب وثــورة عارمة في 
الدول اإلسالمية بسبب اإلساءات  جميع 
الفرنسية املتواصلة ضد املسلمني والنبي 
الكرمي سيدنا محمد عليه أفضل الصالة 
والسالم، وأدانت منظمة التعاون اإلسالمي 
هذه اإلساءة الى الرموز الدينية وشخص 
نبينا العظيم ژ، كما نستشــهد مبقولة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: «ال 
بد أن ماكرون قد فقد عقله»، بالضبط وإال 

ملا أساء ألفضل خلق اهللا.
وكــون الكويت عود من حزمة ضمن 
الدول العربية التي لن ولم تقبل مبثل تلك 
اإلساءة فقد كان لها دور فعال ايضا نقف له 
احتراما، وتصدرت الكويت املشهد اإلسالمي 
نصرة للرسول ژ، وكانت من أكثر الدول 
الرافضة رفضا قاطعا لإلساءات، وإلصرار 
فرنسا على نشر مزيد من الرسوم املسيئة 
التي تستفز مشاعر املسلمني وتطعن في 
رمزهم، وجاءت النصرة على املستويني 
الرسمي والشــعبي، حيث أعلنت وزارة 

اخلارجية أن الكويت تابعت باستياء بالغ 
نشر الرسوم املســيئة للرسول الكرمي، 
مؤكــدة تأييدها لبيان منظمــة التعاون 
اإلسالمي الذي يعبر عن األمة اإلسالمية 
جمعاء وما جاء فيه من مضامني شــاملة 
رافضة لتلك االساءات واملمارسات النتنة.
وفي حب الرسول الكرمي عليه أفضل 
آلــه وصحبه  الصالة والســالم وعلى 
الطاهرين أجمعــني كان ألهل الفن دور 
ودفعتهم احلمية للدفاع عن رســول اهللا 
على طريقتهم، حيث قالت سيدة الشاشة 
اخلليجية القديرة حياة الفهد: «حســبنا 
اهللا ونعم الوكيل، ويبقى رسولنا الكرمي، 
صل اهللا عليه وسلم، فوق اجلميع مهما 
أنكروا، وان اهللا خير املاكرين، اهللا ينتقم 
منهم ويورينا فيهم قدرته يا رب يا كرمي، 
الرسول العزيز مكرم عن كل ما يصفونه، 
واحلمد هللا حمدا كثيرا طيبا مباركا، فاهللا 
أنصفه باألول واآلخر، واآلن محكمة العدل 
اللي اصدرها ماكرون  القرارات  رفضت 

حسب ما وصلني، اللهم لك احلمد».
من جهتها، قالت الفنانة القديرة أسمهان 

توفيق: «اللهم صل وســلم وبارك على 
سيدنا محمد شفيعنا يوم تقوم الساعة، 
رسول األمة الذي جاء الى البشرية حامال 
رسالته اإلنسانية املقدسة ليتمم مكارم 
األخالق، محمــد النبي الذي حمل فوق 
عاتقه أنبل رسالة بعثت الى البشر، وهو 
يســمو فوق كل الهامات وفوق كل من 
يريد برسالته شــرا، رسول األمة الذي 
حتمل كل الصعاب ليوصل رسالته الى 
اإلنسانية، لن يضره شيء في األرض وال 
في السماء فهو في حفظ اهللا ورعايته» 
(فاهللا خير حافظا وهو أرحم الراحمني)، 
بئس يد رسمت، وأجلم اهللا فاه كل باغ 
أثيم مّسك بسوء، من قرير العني رسولنا 
الكرمي فأنت في حماية عني العلي القدير، 
ال تهاون وال تنازل ألولئك السفلة اجلهلة، 
فرســولنا الكرمي يعلو فوق كل هامات 
البشر، «إال رســول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم وعلى آله وصحبه أجمعني».
بدوره، قال الفنان القدير د.طارق العلي: 
اإلساءة الى رســول اهللا شيء مرفوض 
وما فيها نقــاش، ولألســف دول مثل 

فرنسا عليها أن تقدر مثلما نحن نحترم 
الديانات االخرى، يجب عليها أن حتترم 
الدين اإلســالمي، وهل ينتظر منا هؤالء 
الذين أساؤوا الى ديننا احلنيف ورسولنا 
الكرمي بأن نسيء الى دياناتهم أو األنبياء 
والديانات التي ينتمون لها؟! ال طبعا فنحن 
نحب أنبياءنا وكرم اهللا أنبياءنا عن تلك 
األشكال، ونحن نريد موقفا عربيا وإسالميا 
من الهيئات اإلســالمية وتلك اجلمعيات 
الكبيرة، فالشعوب قد تقاطع ماركة معينة 
ولكن فعال اليوم نحن نحتاج الى موقف 
من اجلامعة العربية واجلامعة اإلسالمية، 
وحقوق اإلنسان ايضا عليها دور، فليس 
ألي شخص حق بانه يتطاول على رسول 
اهللا عليه افضل الصالة والسالم، فأنت 
اآلن أثــرت نعرة طائفية وعرقية ودينية 
في فرنسا يا ماكرون والنتيجة اآلن هي 
مظاهرات، ونطالب الدول العربية واإلسالمية 
ببيان استنكار لفرنسا وعن طريق األمم 
املتحدة الن اليــوم باقي الدول يجب ان 
تأخذ التدابير كي يقــف كلن عند حده، 
وال تتاح فرصة للتمادي والتطاول على 

الرسول الكرمي حبيبنا سيدنا محمد عليه 
افضل الصالة والسالم.

أينما يكون  وكعادتها تنصر احلــق 
وهي صاحبة القلب النقي والشــخصية 
القويــة في ذات احلــني، احتجت «فنانة 
العرب» أحــالم احتجاجا واضحا منقطع 
النظير، وأخذتها احلمية على رسول اهللا 
عليه افضــل والصالة، حيث عبرت عبر 
حساباتها بـ «السوشيال ميديا» بغضب 
شديد، وقالت: «اللهم أرنا عجائب قدرتك 
بحق رســولك الكرمي، بأبي انت وأمي يا 
رسول اهللا» وأطلقت هاشتاغ بعنوان «إال 
رســول اهللا»، وفي بوست آخر وضعت 
صورة ملاكرون ومطبوع على وجهه «حذاء»، 
وعلقت: «أفيقوا.. وينكم ناميني؟! حسبي 

اهللا ونعم الوكيل.. إال رسول اهللا».
املنصور:  القدير حسني  الفنان  وقال 
رسولنا الكرمي سيدنا محمد عليه أفضل 
الصالة والسالم مترفع عن كل تلك املهاترات 
الرخيصة، فهو شفيعنا وحبيبنا محمد 
حبيب اخللق وخامت الرسل الكرام، وبالوحي 
والقرآن كنت مطهرا، واحسن منك لم تر 

قط عيني، واجمل منك لم تلد النســاء، 
خلقت مبرأً من كل عيب كأنك قد خلقت 
كما تشاء، بأبي وأمي انت يا خير الورى، 
وصالة ربي والسالم معطرا، يا خامت الرسل 
الكرام محمد، فلم ولــن نقبل عليك اي 
كلمــة فأنت منقى ومنزه ومكرم عن كل 

تلك الكلمات الدنيئة.
أما الفنان القدير جمال الردهان فقال: 
إال رسول اهللا ژ، إن شاء اهللا ربي يرد 
كيدهم في نحرهم بإذن اهللا، واهللا يكافيه 
استهزاءهم، وهو مكّرم عنهم عليه افضل 
الصالة والسالم، ألنه منزه عن هذا األمر، 
وهناك كثير مــن األحاديث التي تكلمت 
عن استهزاء اليهود بالرسول الكرمي واهللا 
سبحانه وتعالى نزهه عنهم وعن أقاويلهم، 
و«هذوله من حرتهم»، ونقول اال سيدنا 
محمد عليه افضل الصالة والسالم، هذا تاج 
راسنا وشفيعنا، واهللا سبحانه وتعالى ينتقم 
لنا منهم، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، وان 
شاء اهللا نحن مع املقاطعة، ومع مسؤولينا 
في البلد وان يكون لهم موقف لهذا الشيء، 

وربي يرد كيد املسيئني في نحورهم.

أكدوا لـ «األنباء» أن اإلساءة مرفوضة وما فيها نقاش
أحالم حسني املنصور جمال الردهانحياة الفهد أسمهان توفيق طارق العلي

أحمد العنزي يخوض االنتخابات
بشار جاسم 

يخــوض اإلعالمي أحمــد العنزي 
ترشحه باالنتخابات، لكن عن طريق 
برنامجه اجلديد «إلى البرملان»، وهو 
برنامــج حواري يومي مع مرشــحي 
مجلــس األمــة ٢٠٢٠ ويعــرض على 

منصات شبكة سرمد اإلعالمية.
يســتعرض العنــزي مــن خــالل 
برنامجه مواقف املرشحني من القضايا 

الراهنة وتطلعاتهم إلى املستقبل.
البرنامج يعتبر األول للعنزي خارج 
أسوار اإلعالم التقليدي وقناة «الراي» 
التي تألق مــن خاللها مذيعا لألخبار 
ومقدما للبرامج السياسية مثل برنامج 

«لقاء الراي».
يذكر أن اإلعالمي أحمد العنزي من 
الطاقات اإلعالمية الكبيرة في الكويت، 
بدأ حياته املهنية في الصحافة وانتقل 
بعدها إلــى العمل فــي تلفزيون دبي 
وإذاعــات خليجية وبرامــج وقنوات 
محليــة قابل مــن خاللهــا العديد من 

الشخصيات السياسية العربية واخلليجية 
واحمللية، ويسعى العنزي من خالل جتربته في 
برنامجه اجلديد ألن تكون مختلفة من حيث 
الهــدف واملضمون في ظل التراجع امللحوظ 
للقنوات التقليدية باستقطاب املشاهد وكثرة 
املنصات اإلعالمية اإللكترونية املنافسة، خاصة 
فــي هذه الفترة التي يراهن بها على مهنيته 

وخبرته الطويلة.

بروتوكول تعاون بني املعهد املوسيقي واجليش الكويتي
العسكرية باجليش الكويتي، 
واحلصول على االمتيازات 
املتعددة، الفتا إلى أنه سيتم 
الرئيســية  وضع اخلطوط 
متهيدا لتوقيــع بروتوكول 
التعاون خالل الفترة القليلة 

املقبلة.
البغيلــي حرصه  وأكــد 
وإدارة املعهد العالي للفنون 
املوسيقية على تفعيل أطر 
التعاون مع مؤسسات الدولة 
من خالل تفعيل وحدة خدمة 
املجتمع في املعهد ومد جسور 
التواصل مع عدة مؤسسات 
وجهات حكومية، مشيرا إلى 
البروتوكوالت  أن مثل تلك 
حتمــل العديد مــن األهداف 
املنشودة مبا يخدم الشباب 
الكويتي من اجلنسني نحو 
فتح آفاق مستقبلية وحتقيق 
املزيد من التطلعات، ضمن 
رؤية كويت ٢٠٣٥، وتنفيذا 
التنمية املســتدامة  ألهداف 

للدولة.

كذلك إتاحة فرص التوظيف 
أمام خريجي املعهد املوسيقي 
الذيــن يحملــون الثانويــة 
التخصصيــة والدبلوم من 
االنخراط في شرف اخلدمة 

الكويتــي، إلى جانب القيام 
التي  املتنوعــة  باألنشــطة 
تخدم الشراكة بني املؤسسات 

األكادميية واحلكومية.
وأضاف أن التعاون يشمل 

العديــد من أوجــه التعاون 
املتبادل على صعيد الورش 
العلمية واســتخدام اآلالت 
املوسيقية، وتوزيع األحلان 
واملارشات العسكرية للجيش 

مفرح الشمري

بــني  تفعيــًال للتعــاون 
األكادمييــة  املؤسســات 
أعلــن املعهد  واحلكوميــة، 
العالي للفنون املوســيقية 
عــن االتفــاق مــع اجليــش 
الكويتي ضمــن بروتوكول 
من التعاون في عدة مجاالت 
تدريبيــة ومهنية، بحضور 
العقيد الركن مشعل يوسف 
فــرع  رئيــس  الصفــران 
العالوات والبدالت مبديرية 
شؤون الضباط، ومقدم ركن 
حمد راشد اخلضر مساعد آمر 
كتيبة املوسيقى العسكرية.
فــي هــذا اجلانــب، قال 
عميد املعهد العالي للفنون 
املوسيقية د.رشيد البغيلي 
التعــاون  بروتوكــول  إن 
مع اجليــش الكويتي يأتي 
الشــراكة  تفعيــل  ضمــن 
بــني املؤسســات األكادميية 
واحلكومية، والذي يشــمل 

د.رشيد البغيلي متوسطا العقيد الركن مشعل الصفران وحمد اخلضر في املعهد العالي للفنون املوسيقية

زينة الصفار: انتظروني في «الباص»
أميرة عزام

@amira٣zzam
ضمن األعمال االجتماعية الهادفة، 
واستمرارا لنجاح األفالم السينمائية 
الكويتية القصيرة، وبعد مشاركتها 
في عدة أعمال مســرحية وغنائية، 
تشارك الطفلة زينة الصفار ببطولة 
للفيلــم القصيــر «البــاص» قائلة: 
«يناقش الفيلم قضية اإلهمال األسري 
وتنمر األطفال على بعضهم بعضا 

باملزح املستفز».
وعــن دورها في العمــل، قالت: 
«ألعــب دور الطالبــة التــي تذهب 
كعادتهــا الــى املدرســة ولكــن ألن 
األب مشغول بعمله واألم منشغلة 
بصديقاتها وحياتها فينسوني في 
املدرســة، وحتديدا داخل «الباص» 
وأفكــر كيــف أجد حال إلــى أن أنام 
ليكتشف الوالدان الحقا بعد صراخ 
الفيلــم  وصــراع..»، مضيفــة أن 
سيشــارك فــي مهرجــان الســينما 
وســيعرض على «يوتيوب» قريبا 

وملدة محدودة.
والفيلــم فكرة علــي رضا ومن 
إخراج وإنتاج خالد اجلدي وتنفيذ 
طاقم العمل مشعل العوام وبدر العمر 
وجيهان علي وسعد الشمالن وزينب 
ســالم وبجــاد محمد، ومــن متثيل 
عبدالعزيز احلسن وسارة الكويتية 
وأنوار الســبيعي وهاجر العطوان 
وقنوت وغنى وملوك العنزي، طيبة 
مبارك وميســاء القداح، ابيار وملار 
علي، منار العديلة، ماريا وجلني املال، 
حور العني املرجــان، ريناد محمد، 
جلني وهيب، هناء السعيدين، ماريا 

احلداد، والغال املطيري.

كرمي عبدالعزيز 
يعترف بسرقة عادل إمام

اعتــرف الفنان كرمي عبدالعزيز بســرقة اســم فيلمه 
«البعــض ال يذهب للمــأذون مرتني» من عنــوان الفيلم 
الشهير للنجم عادل إمام «البعض يذهب للمأذون مرتني» 
الــذي عــرض للمرة األولى عــام ١٩٧٨، مقلــال من أهمية 
األمر، وأكد أن العملني يناقشان قضايا اجتماعية تخص 
 MBC» العالقات الزوجية. وقال كرمي، أثناء لقائه ببرنامج
Trending»: «ســرقنا االسم اه شوية، والفيلم فكرته إننا 
بنتكلم عن اجلواز والطالق واملشــاكل االجتماعية، وفي 
تقارب شديد جدا ما بني الفيلمني في السطر االجتماعي ما 
بني اجلواز والطالق، واستأذنا األساتذة وحطينا كلمة (ال) 
وخدنا االسم»، نافيا وجود خوف من املقارنة مع الفنان 
أمير كرارة بعد اختياره لتقدمي بطولة اجلزء الثاني من 
مسلسل «االختيار» مبوسم رمضان ٢٠٢١، وأبدى حماسة 
ملشــاركة الفنان أحمد مكي البطولة قائال: «إن شــاء اهللا 
ربنا يقدرنا ونقدم حاجة حلوة للناس، وأنا فرحان جدا 
إني هتعامل مع األستاذ أحمد مكي، وهو جنم كبير جدا، 
والورق مكتوب بشــكل جيد جــدا بينا إحنا االتنني، ويا 

رب نقدر نوصل للناس ونعملهم حاجة حلوة». 

كرمي عبدالعزيز

زفاف درة األسبوع املقبل
احتفلت الفنانة التونســية درة أمس بعقد قرانها، على 
رجل األعمال ومهندس الديكور املصري هاني سعد، بعد قصة 
حب اقتربت من العام، ومتت خطبتهما منذ أبريل املاضي.

واحتفل العروسان بعقد قرانهما في أحد الفنادق الكبرى 
باجلونــة، علــى أن يقيما حفــل زفافهما اإلثنــني املقبل (٢ 
نوفمبر)، والذي من املقرر، بحسب صحيفة «اليوم السابع» 
املصرية، أن يحضره عدد كبير من جنوم الفن الذين وجهت 

لهم الدعوات.
وكانت الفنانــة درة قد عادت من باريس، بعد تواجدها 
هناك خالل الفترة املاضية، لشــراء فســتان زفافها وبعض 
مستلزمات الزفاف، وقررت أن تقيم حفل الزفاف في اجلونة.
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«اخلليج»: ٥ فائزين بسحب الدانة األسبوعي

«بيتك» يطلق خدمة «بيتي أونالين» اجلديدة

أجرى بنــك اخلليج في 
يوم األحد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠ 
سحب الدانة األسبوعي عن 
الفتــرة من ١٨ - ٢٢ أكتوبر 
٢٠٢٠، وأعلــن عــن أســماء 
الفائزيــن اخلمســة الذيــن 
حصل كـــل منهم على ١٠٠٠ 
دينـــــار، وهم: محمد خليفة 
محمد املال، مصطفى ســيد 
الزلزلـــــة، حميــــد  حسن 

في إطار سعيه الدائم نحو 
تلبية مختلــف احتياجات 
عمالئه، أطلق بيت التمويل 
الكويتــي «بيتــك» اخلدمة 
اجلديدة «بيتــي أونالين» 
التــي تتيح عــرض وإدارة 
حســابات أبنائهــم وذلــك 
من خالل حساب األب عبر 

.KFHonline
ويهــدف «بيتــك» أيضا 
عبر طرحه اخلدمة املصرفية 
اجلديــدة املتوافــرة مجانا 
للعمالء، إلى مساعدة األهل 
التخطيط الستثمارات  في 
أبنائهم املستقبلية. وتتوافر 
عبــر  أوناليــن»  «بيتــي 
KFHonline (املتصفح الكامل 
النقالة  الهواتــف  وتطبيق 
أيفون وأندرويد)،  ألجهزة 
فضال عن أنهــا متاحة منذ 
اليــوم األول لوالدة األبناء 

حتى نهاية سن الـ ١٤. 
ومن املزايا التي تتمتع 
بها اخلدمة اجلديدة إمكانية 
عــرض كشــف احلســاب 
العمليــات  وتفاصيــل 
األبنــاء، وفتح  حلســابات 
حســاب توفير استثماري 
ممتاز وودائع اســتثمارية 
بــني  والتحويــل  لهــم، 
(حســابات االبــن نفســه/ 
واالبــن/  األب  حســابات 
حســابات االبــن واألب)، 
 KFH وخدمة الدفع الشخصي

مسلم علـــي املشموم، فضيله 
حســني أحمد عبدالســالم، 
عبدالرضــا ســيد حســن 

املوسوي.
هذا، وقد أعلن بنك اخلليج 
عــن أن الدانة كبــرت، وإن 
اجلائزة الكبرى لسحب الدانة 
السنوي ستكون ١٫٥ مليون 
دينار، وسيعقد السحب في 

تاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١.

اخلاصة باألبنــاء، وإيقاف 
بطاقة السحب اآللي وربط 
احلسابات، إضافة إلى عرض 

اآليبــان حلســابات األبناء 
وعرض املبالــغ احملجوزة 

على حساباتهم.
هــذا، وميكــن تفعيــل 
اخلدمة مــن خالل االتصال 
على خدمة ألو بيتك الهاتفية 
١٨٠٣٣٣٣ على مدار الساعة.

وتعكس اخلدمة اجلديدة 
«بيتــي أوناليــن» حــرص 
«بيتك» علــى تقدمي أفضل 
املزايا واخلدمــات املبتكرة 
لعمالئه وتلبية تطلعاتهم 
واحتياجاتهــم إلــى جانب 
تعزيز مجموعــة منتجاته 
املتميــزة والقيمة املضافة 

التي يقدمها لهم. 
وتأكيدا ملركزه الريادي في 
طرح احللول املالية الرقمية، 
يوفــر «بيتــك» باقــة مــن 
أحدث خدمات التكنولوجيا 
مــع   «FinTech» املاليــة 
تطبيــق تكنولوجيا الذكاء 
االصطناعــي والروبــوت 
العمليــات املصرفية،  فــي 
إلــى جانب طرحــه العديد 
من اخلدمــات الرقمية على 
 ،KFHonline تطبيق املوبايل
البديلــة  القنــوات  وعبــر 
املختلفة مبا فيهــا الفروع 
الذكية KFH Go املنتشــرة 
مبحافظــات مختلفــة فــي 
الكويت، األمر الذي يساهم 
العميــل  بتعزيــز جتربــة 

الرقمية. 

عن الفترة من ١٨ - ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠

ملتابعة حسابات األبناء والتخطيط الستثماراتهم املستقبلية

PAY، وتفعيل بطاقة السحب 
اآللي املجددة وعرض الرقم 
السري لبطاقة السحب اآللي 

«طيران اجلزيرة» ُتطلق رحالت إلى مسقط
أعلنت طيران اجلزيرة عن 
إطالق رحالت مباشــرة بني 
الكويت والعاصمة العمانية 
(مسقط)، وذلك اعتبارا من 
٢ نوفمبر ٢٠٢٠ بواقع رحلة 
ذهابا وعودة أســبوعيا كل 
يوم اثنني. وبهذه الرحالت 
اجلديــدة، تخــدم طيــران 
اجلزيرة املسافرين املتوجهني 
إلى مسقط وعمان عامة حيث 
ميكنهم االستمتاع بالتاريخ 
والثقافة الغنية التي تشتهر 
بها السلطنة، وكذلك أسواق 
التاريخية  مسقط ومعاملها 
واحلصون القدمية واملتاحف 
ومطاعم املأكوالت البحرية 
إذ تقــع  الشــواطئ،  علــى 
اجلبــال  بــني  العاصمــة 
واحمليطات وتتميز بطابعها 

الفريد واملضياف للزوار.
وتعليقــا علــى إطــالق 

نعيــد تســيير رحالتنا من 
جديد إلى مسقط وأن نقدم 
لعمالئنا وجهات ســياحية 
جديدة ومميزة لعمالئنا في 

الكويت حيث حتظى مسقط 
وعمان بشعبية كبيرة لديهم، 
حيث يعد هذا اخلط الثالث 
الــذي نقوم بإطالقه في ظل 
استمرار القيود التي فرضتها 
جائحة كوفيد-١٩، وهو ما 
يشدد على التقدم التشغيلي 
الــذي نلتزم بــه في طيران 
اجلزيــرة لعــودة عملياتنا 

تدريجيا».
يذكر أن طيران اجلزيرة 
إجــراءات  جميــع  تتخــذ 
الســالمة واالحترازية على 
منت طائراتها وفي مبنى ركاب 
اجلزيرة T٥ لضمان سالمة 
املســافرين. كما يطلب من 
املسافرين االلتزام باللوائح 
املفروضة  الصحية احمللية 
في كل من الكويت وسلطنة 
عمــان واالمتثــال بهــا قبل 

وخالل السفر.

اعتباراً من ٢ نوفمبر املقبل

خط الرحــالت اجلديد، قال 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
طيــران اجلزيــرة، روهيت 
راماشــاندران: «يسعدنا أن 

«املطوع والقاضي»: «جي إيه سي موتور»
العالمة األولى في اجلودة على مستوى الصني

أعلنت مجموعة «املطوع والقاضي»، 
املوزع املعتمد لسيارات «جي إيه سي» 
 GAC» في الكويت، عن حصول مجموعة
MOTOR» على املرتبة االولى في دراسة 
«جي دي باور للجودة» عن العام ٢٠٢٠، 
وذلك للسنة الثامنة على التوالي، على 

صعيد شركات السيارات الصينية.
وتعكس اجلائزة جنــاح «جي إيه 
ســي» فــي تلبيــة تطلعــات العمالء 
الباحثــني عن التميز فــي القيادة، من 
خالل املوديالت املتنوعة التي تقدمها 
ضمن مجموعتها، والتي ترضي جميع 

الفئات، وتناسب احتياجاتهم.
وجاء تتويج العالمة بالصدارة خالل 
الدراسة األخيرة التي أجرتها «جي دي 
باور»، بناء على تفوقها في أعلى درجات 
اجلــودة وأرقى مواصفــات األمان، ما 
يعكس التزامها الدائم بإرضاء العمالء 
وهو املعيار الذي يشكل أولوية لديها 

على الدوام.
وذكرت «املطوع والقاضي» أن منح 
«جي إيه سي» اللقب أتى بعد خضوع 
سياراتها الختبارات قاسية في مواجهة 
العديــد مــن الظروف اجلويــة وعلى 
مختلــف الطرقات، األمــر الذي يجعل 
منها اخليار األبرز للسائقني في جميع 

أنحاء العالم.
ويأتــي ذلك في وقت أشــاد تقرير 
«جي دي باور» بإستراتيجية «جي إيه 
سي موتور» املرتكزة في األساس على 
اجلودة واالبتكار واحلرفية العالية في 
كل موديالتهــا. ولفتت إلى أن العالمة 
الصينية أنشأت نظام مراقبة اجلودة 
الصارم الذي يهدف إلى حتقيق هدف 
«صفر عيوب» في جميع سياراتها التي 

تقدمها في جميع أنحاء العالم.
وأفــادت «جي دي بــاور» أن «جي 
إيه سي» تعتمد في سياساتها على ٤ 
مرتكزات أساسية هي تقدمي منتجات 
تتفوق على توقعات العمالء، وجودة 
التصميم اجلذابة، وجودة قطع الغيار 
املطمئنة، وجودة اخلدمة والتصنيع.

وشملت الدراسة السنوية العشرين 
مــن «جي دي بــاور» نحو ٣٢٥٣٦ من 
مالكي الســيارات الذين اشتروها بني 
يونيــو ٢٠١٩ ويونيو ٢٠٢٠، ومعرفة 
املشاكل التي واجهتهم خالل أول ٩٠ يوما 
من امللكية، وتضمنت ٢٤١ موديال لنحو 

عــّززت مجموعة هواوي ألعمال املســتهلكني 
 HUAWEI مجموعة منتجاتها مع سلسلة هواتف
Mate40 املتقدمة، وهي أحدث الهواتف الذكية الرائدة 
والثورية التي متكن املستخدمني من حتقيق قفزة 
إلى األمام. تعرض السلسلة اجلديدة أفضل ما في 
تقنيات هــواوي، وتعزز التزام هواوي باالبتكار 
 «Mate» وتصميمهــا الــذي ال يلني خللق أفضــل

على اإلطالق.
 HUAWEI Mate 40 حتتوي سلسلـــة هواتف
على الهوية اجلوهرية لسلسلة هواتف Mate، على 
مدار السنــــــوات الثماني املاضية، كان هناك 10 
أجهزة متميزة من سلســلة هواتف Mate، واآلن، 
ترتقــــي أحدث الهواتف الذكية الرائدة بسلسلة 
هواتف Mate إلى آفاق جديدة مع أفضل التقنيات في 
الصناعة. من األداء القوي إلى تفاعالت املستخدم 
الفريدة، مت ضبط كل شــيء في سلســلة هواتف 
HUAWEI Mate 40 لتوفيــر جتربة الهاتف الذكي 
األكثر إثارة على اإلطالق. يشــتمل كل من هاتفي 
 +HUAWEI Mate 40 Proو HUAWEI Mate 40 Pro
على شريحة مدمجة في النظام من اجليل اخلامس 
تعتبــر األولى في العالم مبعماريــة 5 نانوميتر 
 Space وتصميم Ultra Vision Cine ونظام كاميرا
Ring الشــهير، باإلضافة إلــى جتربة رقمية أكثر 

ذكاء وانتباها.
قال ريتشــارد يو، املديــر والرئيس التنفيذي 
ملجموعة هواوي ألعمال املســتهلكني: جتمـــــــع 
سلســلة هواتــف HUAWEI Mate Series كل عام 
التكنولوجيــا األكثر إثــارة معا في حزمة واحدة 
مذهلة. هذا هو ما مييز الهوية اجلوهرية لسلسلة 
هواتف Mate وكل ذلك أصبح ممكنا بفضل تفانينا 
في االبتكار. في هذه األوقات غير املسبوقة، نظل 
ملتزمني بصنع مستقبل أفضل، مع التكنولوجيا 
املبتكرة التي حتقق تأثيــرا إيجابيا وهادفا على 
حياة املستهلكني. في املستقبل، سنواصل العمل 
عن كثب مع شركائنا لتقدمي جتربة حياة سلسة 
 Seamless AI Life مدعمة بالــذكاء االصطناعــي ـ

للمستهلكني في جميع أنحاء العالم.
 HUAWEI Mate40 Pro ويجمــع كل من هاتفي
وHUAWEI Mate40 Pro+ بني التصميم االستثنائي 
والتقنيــة املبتكرة والدقة، مبــدأ التصميم الذي 

يشكل الوظيفة الفعالة.
ويحمل الهاتفان فتحــة كاميرا أمامية أصغر، 
ومليئــة بالتكنولوجيا، مــع خاصية فتح الوجه 
ثالثي األبعاد، وكاميرا «سيلفي» بزاوية عريضة 
للغاية، ومستشعر إمياءات عالي الدقة. وبتشغيل 
 Kirin األفضل علــى اإلطالق، فإن معالج Mate الـ
9000 مجهز جتهيز كامل لشبكة اجليل اخلامس 
5G، وهو قادر على التعامل مع العمليات احلسابية 
املكثفة والعمليات متعددة املهام بسهولة. ويعتبر 
معالــج Kirin 9000، املدمــج فــي الهاتفني األكثر 
تطــورا، والذي يوفر أداء محســنا وكفاءة عالية 

في استهالك الطاقة مقارنة بسابقه.
HUA- وستبدأ الطلبات املسبقة لسلسلة هواتف
WEI Mate40 في الكويت اعتبارا من نوفمبر املقبل.

٥٧ وكالة مختلفة، ومت إعداد بياناتها 
في ٧٠ مدينة في السوق الصيني، ملنح 
شركات الســيارات املعلومات الالزمة 

للحد من املشــاكل التــي يتعرض لها 
العمالء، وحتسني موديالت مركباتهم 

بشكل مستمر.

حصدت الصدارة في دراسة «جي دي باور» السنوية للعام الثامن على التوالي

..Mate 40 هواوي» تكشف عن»
أحدث هواتفها الذكية

تقدم أقوى سلسلة Mate على اإلطالق

«جي إيه سي» جنحت في تلبية تطلعات العمالء الباحثني عن التميز في القيادة

السيارات خضعت الختبارات قاسية في مختلف الظروف اجلوية والطرقات

م ورشة عمل حول االستدامة «شركات االستثمار» نظَّ
نظــم مركــز دراســات 
االستثمار لدى احتاد شركات 
االســتثمار، وبالتعاون مع 
«RSM - الكويت» ورشة عمل 
حول االستدامة يوم االثنني 
١٩ اجلاري، باستخدام منصة 
«Microsoft Teams»، وذلــك 
متاشــيا مع جهــود االحتاد 
و«RSM - الكويت» املستمرة 
فــي تقــدمي الدعــم والوعي 
لــكل العاملني في شــركات 
االستثمار فيما يخص تنمية 
األسواق، واالهتمام املستمر 
لتبنــي ودعــم املمارســات 

املستدامة.
وأوضح االحتاد في بيان 
صحافي، أن ورشــة العمل 
ركزت على تأثيرات االستدامة 
الرئيسية وأدوات التكامل بني 
ممارسات االستدامة والنهج 
االســتراتيجي للشــركات 
خاصة أهمية االستدامة في 
قطــاع االســتثمار والعائد 

القيمة املضافة للمساهمني 
علــى املــدى الطويــل، وقد 
خــالل  الضــوء  إلقــاء  مت 
ورشــة العمل على احملاور 
التاليــة: نظــرة عامــة عن 
االستدامة، وأطر االستدامة، 
االســتدامة  ومحــركات 
واملؤشــرات  ونتائجهــا، 
واالجتماعيــة  البيئيــة 
واحلوكمة (ESG) واملقّيمون 

الرئيســيون، ومؤشــرات 
بورصة الكويت لالستدامة 
وESG، وعناصر أوســع في 
 ،ESG /نهج االستدامة الشاملة
العاملية  املمارسات  وأفضل 
البيئيــة واالجتماعيــة   -

وحوكمة الشركات.
مــن جانبها، قالت نائبة 
أمني عــام االحتــاد ومديرة 
مركز دراســات االســتثمار 
بالوكالة فدوى درويش، إن 
هذه الورشة أتت تزامنا مع 
ترقية بورصة الكويت إلى 
MSCI، وهذا ســيعمل على 
دخول استثمارات خارجية 
للكويــت، وبالتالــي هــذه 
الشــركات األجنبية تتطلع 
للمساهمة في شركات محلية 
تأخذ مببدأ االســتدامة، لذا 
أتــت ورشــتنا هــذه لتلقي 
الضــوء علــى أهــم املبادئ 
واملؤشرات املعمول بها في 

تقارير االستدامة.

«Microsoft Teams» الكويت».. وباستخدام منصة - RSM» بالتعاون مع

املرجو منه.
قدم الورشة شريك قسم 
 - RSM» االســتدامة فــي
الكويت» كرمي أبوعيد، وقد 
كان الهدف األساسي لورشة 
العمل هــو بنــاء االعتراف 
واملجتمعــي  املؤسســي 
املســتدامة  األعمــال  فــي 
مــن خــالل دراســة أفضل 
املمارســات، باإلضافــة إلى 

جانب من ورشة العمل



سيارات
الثالثاء ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠

15

«هيونداي شمال اخلليج»
تطلق إلنترا ٢٠٢١ اجلديدة كليًا

أعلنت شركة «شمال اخلليج» التجارية، 
الوكيل احلصري لسيارات هيونداي في 
إلنترا ٢٠٢١  الكويت عن إطالق سيارة 
التواصل  قنوات  عبر  كليا  اجلديدة 
االجتماعي اخلاصة بهيونداي، لتكون 
متوفرة في صاالت عرض شمال اخلليج 

أمام عمالء هيونداي.
السابع من  ومت الكشف عن اجليل 
إلنترا خالل حفل افتراضي مباشر نظمته 
السيارة اجلديدة  الشركة، ظهرت فيه 
وقد خضعت لتغييرات كبيرة، لتصبح 

السيارة األكثر تقدما ضمن فئتها.
وتتميز إلنترا ٢٠٢١ بأنها أطول وأعرض 
وأكثر قوة في التصميم، كما أنها تتضمن 
مجموعة واسعة من التقنيات واخلصائص 
املتقدمة. ويعد التصميم اجلديد كليا في 
سيارة إلنترا خطوة أخرى إلى األمام، كما 
ميثل جناحا مستمرا لعالمتها التجارية 
التي ظهرت ألول مرة منذ ثالثة عقود 

في عام ١٩٩٠.
الطراز اجلديد يتألق بتشطيب فائق ضمن 
التصميم الداخلي واخلارجي في السيارة، 
ليعكس من خالل شكلها اجلديد هوية 
 Sensuous -التصميم «الرياضية احلسية
Sportiness» لشركة هيونداي. كما مت 
جتهيز إلنترا اجلديدة أيضا بهيكل مصمم 
بشكل متقن يسمح للسائق باالستمتاع 

بالطابع الرياضي املميز للتصميم.
ومع هذه التحسينات اجلديدة، أصبحت 
إلنترا أكثر سيارات السيدان املدمجة 
اجلذابة، والتي سترغب األجيال املستقبلية 
في قيادتها، إذ توفر جتربة قيادة أفضل 

وأكثر تطورا.
مظهر خارجي رياضي أكثر قوة 

تبرز سيارة إلنترا اجلديدة كليا على 
الطرقات بأسلوبها اجلريء، ففي املقدمة 
يحقق اجلمع بني الشبكة العريضة املتصلة 
باملصابيح األمامية واملصد مظهرا أماميا 
أكثر قوة. وتضفي الشبكة األمامية مظهرا 
مستقبليا على السيارة، كما تشكل اجلوانب 
احلادة على حافة ممتص الصدمات ومداخل 
الهواء مزايا أساسية أيضا للجيل اجلديد 

من إلنترا.
ويبرز جانب السيارة بحجمه العريض 
وخطوطه الواضحة واملميزة ضمن الطراز 
اجلديد، باإلضافة لغطاء احملرك األطول، 
وخط السقف األنيق، واخلط اجلانبي ذي 
احلواف احلادة التي تؤكد على الطابع 

الرياضي في تصميم سيارة إلنترا.
باإلضافة إلى ذلك، تبرز األسطح بشكل 
متقن ثالثي األبعاد بينما تتوافق املرآتان 

اخلارجيتان مع بقية عناصر التصميم 
األنيق.

وينعكس التأثير الرياضي بوضوح 
أيضا في تصميم العجالت املسبوكة، التي 
تأتي إما من الفوالذ قياس ١٥ إنشا، أو من 
سبائك معدنية قياس ١٥ و١٦ و١٧ إنشا.

ومت إدخال املزيد من التحسينات على 
اجلانب اخللفي إللنترا، حيث تتميز 
بجزء خلفي يعبر عن الثبات والتقنيات 

املستقبلية.
وباإلضافة إلى التصميم األنيق للمصابيح 
اخللفية املدمجة بتقنية LED، فإن تزيني 
السطح األسود أسفل الزجاج مينح السيارة 
منطا شبيها بسيارات الكوبيه، ويكتمل 
املظهر النهائي باللمسات األنيقة لغطاء 
صندوق السيارة، والتي توفر أقصى 

درجات الرقي واجلاذبية.
ومتتاز سيارة إلنترا اجلديدة باملزيد 
من التحسينات والتغيرات على التصميم 
الداخلي، حيث زاد حجم املقصورة الداخلية 
بشكل واضح، لتتوفر بذلك مساحة أوسع 

وراحة أكثر للركاب.
الرياضي  ويشعر السائق بالطابع 
الهيكل  القيادة بفضل  أثناء  للسيارة 
املنخفض والواسع، وتوجد أمام السائق 
 AVN ١٠٫٢٥ إنشا، وشاشة Cluster شاشة
مدمجة بغطاء زجاجي واحد لعرض 

صور واضحة.
وميكن للعمالء االختيار بني شاشة 
TFT-LCD Cluster كاملة بالقياس نفسه، 
والتي تعرض جميع املعلومات األساسية 
على شاشة ملونة رقمية أو مجموعة 

LCD التقليدية قياس ٤٫٢ بوصة.
 MPI ٢٫٠ Nu يحقق احملرك املطور
املوفر للوقود قوة قصوى تبلغ ١٥٩ 
حصانا/٦٢٠٠ دورة في الدقيقة، وعزم 
دوران أقصى قدره ١٩٫٥ كغ/م عند الوصول 
إلى ٤٥٠٠ دورة في الدقيقة. وألداء أكثر 
 Gamma سالسة يتوفر أيضا خيار محرك
١٫٦ MPI (١٢٧٫٥ حصانا، ٦،٣٠٠ دورة في 
الدقيقة، وعزم دوران أقصى ١٥٫٧٧ كغ/م 

عند ٤٨٥٠ دورة في الدقيقة).
وتستمر هيونداي في التركيز على 
ابتكارات السالمة باعتبارها أولوية في 
كافة انتاجها من السيارات، لذا مت جتهيز 
إلنترا ٢٠٢١ مبجموعة واسعة من املزايا 
التي تهدف إلى حماية الركاب. حيث يتم 
الركاب من خالل هيكل  تعزيز حماية 
الذي ميتص  السيارة شديد الصالبة 
الصوت واالهتزازات. كما توفر الوسائد 
الهوائية الست في األمام واجلوانب، 
ونظام الكبح الناعم واملريح أمانا إضافيا.
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أعلنت شركة املال أوتوموبيلز، املوزع 
املعتمد والوحيد لشركة مرسيدس- بنز 
Mer- في الكويت، عن وصول سيارة

cedes-AMG GLE 53 كوبيه اجلديدة، 
ويظهر أحدث جيل من سيارات الدفع 
الرباعي الكوبيه الرائدة من مرسيدس- 
بنز مظهرا ديناميكيا جديدا، واختيارا 
جديدا لتصميمات العجالت والديناميكا 
الهوائية احملسنة، مع توفير توازن 
مثالي بني التصميم واملظهر الرياضي 

واألداء والتكنولوجيا.
وبهذه املناسبة، قال مايكل رويله، 
املدير العام لشركة املال أوتوموبيلز: 
 Mercedes-AMG نحن سعداء بوصول
GLE 53 +كوبيه اجلديدة، حيث تبني
GLE 53 Coupé اجلديدة على جناح 
الطراز السابق، بتصميم رياضي جديد 
وخصائص قيادة ديناميكية أصبحت 

 .AMG مرادفة ملنتجات
حضور قوي وديناميكي

يجسد التصميم اخلارجي للسيارة 
اجلديدة األداء القوي الذي تشتهر به 
 AMG وتظهر مزايا فئة ،AMG سيارات
بوضوح من الوهلة األولى وذلك بفضل 
شبك التهوية األمامي من AMG. ومتنح 
اخلطوط اخلارجية للسيارة مظهرا قويا 
وحضورا واثقا، وتعكس شغف األداء 
 Mercedes-AMG GLE الذي تتمتع به
4MATIC 53+ كوبيه اجلديدة، ويتعزز 
هذا املظهر بفضل فتحات التهوية في 
غطاء احملرك. وتتميز مقدمة السيارة 
بلمسات من األناقة، مثل جنمة مرسيدس 
التي تتوسط حلقة مزدوجة، واملصابيح 
الرفيعة، واجلناح األمامي A-wing في 
الواقي األمامي، والذي يعزز احلضور 

القوي والرياضي للسيارة.
يتميز واقي AMG األمامي بخصائص 
مميزة مثل فتحات إدخال الهواء ذات 
الرياضي، وتضم كل منه  التصميم 
فتحتني جانبيتني من الكروم الفضي 
وفتحات خلفية باللون األسود. ويأتي 
الفاصل األمامي بالكروم الفضي ليتماشى 
مع فتحات التهوية األمامية. أما أغطية 
AMG اجلانبية وفاصل اجلناح وغطاء 
صندوق األمتعة، فتأتي بنفس لون 
السيارة. وتتيح أقواس العجالت إمكانية 
استخدام عجالت أكبير، وتأتي السيارة 
اجلديدة مع عجالت مصنوعة من املعدن 
خفيف الوزن بقياس 20 إنشا مع أحرف 
AMG كتجهيز أساسي. وميكن االختيار 
من بني ستة تصاميم للعجالت بأحجام 

تتراوح بني 20 و22 إنشا.
أما الواقي اخللفي فيتميز بتصميمه 
 ،AMG اجلديد الذي يضم تفاصيل من
الهواء وخط بلون  مبا فيها مشتت 
السيارة.  امتداد عرض  على  فضي 
 AMG ويضم نظام العادم اخلاص من
أنبوبني مستديرين من الكروم ليضفي 
اللمسة النهائية على املظهر الرياضي 
للسيارة. وميكن إضافة ملسات من 
التفرد مع حزمة AMG الليلية، والتي 
تشمل نوافذ مع عزل حراري وتظليل 
مزدوج، باإلضافة إلى فاصل أمامي، واق 
أمامي، مشتت هواء، وفتحات تهوية 
خارجية، أغطية للمرايا، إطار للنوافذ، 

وأنابيب للعوادم بألوان غامقة.
أناقة وعنفوان بلمسة عصرية

يحمل التصميم الداخلي األنيق الطابع 
الذي تشتهر به سيارات مرسيدس. 
الداخلية باأللوان  وتتميز املقصورة 
التي تضفي ملسات من اجلمال، مثل 
الدرزات احلمراء وأحزمة األمان احلمراء، 
والتي متنح املقصورة الداخلية طابعا 
وملسة  ديناميكيا  ومظهرا  رياضيا 
حصرية. وتأتي مقاعد AMG باللون 
األسود وجلد ARTICO املصنوع يدويا 
 ،DINAMICA مع قماش املايكروفايبر
الدعم للركاب، وتتزين هذه  لتمنح 

 AMG Performance الدفع الرباعي املتغير
4MATIC+ للوصول ألفضل مستويات 
الثبات واألداء الديناميكي. ويربط نظام 
التوجيه الذكي احملور اخللفي، والذي 
يتلقى الدفع بشكل دائم، باحملور األمامي 
بشكل متغير، ويعمل باستمرار على 
احتساب التوزيع األفضل للعزم، وذلك 
باالعتماد على حالة الطريق وبرنامج 

القيادة واحتياجات السائق.
التحكم اإللكتروني الذكي

 Mercedes-AMG GLE تتميز سيارة
4MATIC 53+ كوبيه اجلديدة بوجود 
سبعة برامج للقيادة: وتشمل منط 
الزلق» Slippery، «والنمط  «الطريق 
 Sport Comfort و«الرياضي»  املريح» 
و«الرياضي+» Sport+ و«الشخصي» 
Individual، باإلضافة إلى إعدادات مخصصة 
للطرق الوعرة: «الطرق غير املعبدة» 
Trail و«الطريق الرملي» Sand. يعمل 
 AMG DYNAMIC البرنامج الديناميكي
SELECT على تعديل عوامل مهمة مثل 
استجابة احملرك وناقل احلركة، باإلضافة 
إلى أداء دواسة السرعة وعجلة القيادة، 
وتخميد التعليق وحتى صوت املركبة. 
عند اختياره باستخدام املفتاح في 
أو األزرار على  الكونسول الوسطي 
عجلة قيادة AMG، تظهر البرامج على 
لوحة العدادات وعلى شاشة الوسائط 

املتعددة.
MBUX نظام املعلومات والترفيه

التشغيل والعرض  يتوافر نظام 
املبتكر MBUX كتجهيز قياسي في سيارة 
 +Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC
كوبيه، ويحتوي على العديد من العناصر 
اخلاصة بطراز AMG. مع مقصورة 
القيادة ذات الشاشة العريضة، مت اجلمع 
بصريا بني مجموعة العدادات وشاشة 
الوسائط املتعددة التي تعمل باللمس 
ضمن وحدة واحدة. ميكن أيضا تفعيل 
العديد من الوظائف عن طريق التحكم 
.«Hey Mercedes» الذكي في الصوت

تتميز مجموعة العدادات بتفاصيلها 
 AMG اخلاصة مثل قائمة بدء تشغيل
القابلة للضبط:  واألساليب األربعة 
 ،Sport «الرياضي» ،Classic «الكالسيكي»
و«الرياضي املتفوق» Supersport حصريا 
لطراز AMG، و«احلذر» Discreet. عندما 
 DYNAMIC SELECT يتم تفعيل برنامج
اخلاصة بـ «الطرق غير املعبدة» و«الطريق 
الرملي»، ميكن حتديد إعدادات محددة 
الوعرة مثل املنحدرات  على الطرق 
وااللتواءات واملستوى وعرضها على 
مجموعة األجهزة. يتم تضمني املفاتيح 
في وحدة التحكم لعرض ومراقبة برامج 
القيادة ونقل احلركة ونظام التعليق 
التحكم اإللكتروني بالثبات  ونظام 

ESP ونظام العادم.
AMG Perfor- وتأتي عجلة القيادة

mance بجلد نابا األسود مع تطريزات 
باللون األحمر وعالمة حمراء في اجلهة 
العلوية، وتتيح أقصى قدر ممكن من 
عالية  اخلصائص، وتتميز بجودة 
في امللمس، باإلضافة إلى مستويات 
العمالنية والراحة. كما  مرتفعة من 
ومتتاز بأزرار نقل السرعة املصنوعة 
من األملنيوم، وكبسات التحكم احلدسية، 
حيث ميكن التحكم بنظام املعلومات 
والترفيه بشكل كامل من خالل حركة 
األصابع. وتعمل كبسات التحكم على 
حتسني عجلة القيادة من خالل مقبض 
حتكم دائري مع شاشة خلف اجلهة 
القيادة، باإلضافة  اليمنى من عجلة 
إلى زرين طوليني مع شاشة ملونة 
ومفاتيح خلف اجلهة اليسرى من عجلة 
القيادة. وميكن من خالل هذه األزرار 
القيادة بشكل مباشر،  تفعيل برامج 
التحكم في خصائص  إلى  باإلضافة 

.AMG أخرى من خصائص

املقاعد بشارة AMG على مساند الظهر 
في املقاعد األمامية.

ومتنح خصائص وأجهزة التحكم 
من AMG أجواء خاصة للمقصورة 
الداخلية، كما وتسهم في تعزيز دقة 
األداء الرياضي للسيارة. وتأتي عجلة 
القيادة بتصميم ثالثي من أحدث جيل 
من AMG، وتضم بداالت من األملنيوم 
لتغير السرعة مت تصميمها لتتالءم 
مع وضعية السائق. ويستمر املظهر 
الرياضي للمقصورة الداخلية من خالل 
دواسات AMG الرياضية املصنوعة من 
الفوالذ املصقول وأغطية من املطاط، 
باإلضافة إلى لوحات عتبات األبواب 
وسجاد األرضيات األسود الذي تزينه 

.AMG كلمة
املرونة والدقة

 AMG يوفر نظام التعليق الهوائي
RIDE CONTROL+، والذي تطويره 
أفالترباخ، جتربة قيادة  مؤخرا في 
العالية والراحة في  تتسم باملرونة 
املسافات الطويلة، باإلضافة إلى سهولة 

الدوران حول املنعطفات وأكبر قدر 
ممكن من الثبات.

وتسهم خاصية التحكم النشط في 
AMG ACTIVE RIDE CON- التعليق

TROL في رفع مستوى األداء الديناميكي 
وتعزيز ثبات السيارة، وذلك بفضل 
إلكترو-ميكانيك مستقلني  محركني 
على احملورين األمامي واخللفي. ويعمل 
هذا النظام على تقليل خطر التدحرج 
على املنعطفات، كما ويضمن مزيدا 
أكبر  الدوران وحتكم  الدقة عند  من 
النظام  الوزن. ويسهم هذا  بتوزيع 
برفع مستوى الراحة عند القيادة في 
خط مستقيم، على سبيل املثال يقوم 
النظام مبعادلة وضعية السيارة عند 
املــرور فوق مطب من جهة واحدة. 
السيارة  وميكن تعديل حركة جسم 
بشكل نشط لتالئم حالة الطريق عند 
القيادة، وهذا يضفي مزيدا من احلماس 

إلى جتربة القيادة.
ومن املزايا التي يتمتع بها هذا النظام 
الهيدروليكية  باملقارنة مع األنظمة 
التقليدية هو سرعة التجاوب، حيث 

ميكن لنظام AMG تعديل حالة القيادة 
مبقدار 1000 مرة في الثانية، وهذا يعني 
أن التعديل يتطلب جزءا باأللف من 
الثانية. ومن املزايا األخرى هي الوزن 
اخلفيف ملكونات هذا النظام باملقارنة 

مع األنظمة التقليدية األخرى.
وتتميز عجلة القيادة اإللكتروميكانيكية 
بحساسيتها العالية للسرعة، كما وتتميز 
بدقتها وسرعة استجابتها. وميكن تعديل 
مساعد عجلة القيادة عند اختيار برنامج 
Comfort أو Sport. ويتم اختيار برنامج 
عجلة القيادة بشكل أوتوماتيكي عند 
اختيار برنامج القيادة من خالل نظام 

 .AMG DYNAMIC SELECT
محرك قوي

يعد احملرك العنصر األساسي ألداء 
AMG، ويأتي احملرك بسعة 3 ليترات 
و6 أسطوانات مع شاحن توربيني 
ثنائي ومحرك كهربائي لتعزيز األداء. 
ويستطيع هذا احملرك توليد قوة تبلغ 
435 حصانا، مع عزم دوران مبقدار 
 EQ 520 نيوتن متر. ويسهم نظام

Boost لتعزيز االنطالق في توليد قوة 
إضافية تبلغ 22 حصانا، وعزم دوران 
مبقدار 250 نيوتن متر لفترة موجزة، 
الطاقة إلى  كما ويعمل على إرسال 
األنظمة الكهربائية التي تعمل بجهد 

48 فولت.
ويضم نظام EQ Boost لتعزيز االنطالق 
املشغل واملبدل، والتي تشكل محركا 
كهربائيا قويا، ويتخذ هذا احملرك الكهربائي 
مكانا مثاليا بني محرك البنزين وناقل 
احلركة. ويجتمع هذا االبتكار، إلى جانب 
الشحن الذكي من خالل ضاغط كهربائي 
مساعد وشاحن توربيني يعمل بغاز 
العادم، لتحقيق هدف واحد وهو تعزيز 
أداء سيارات AMG املميز وديناميكية 
قيادتها، وفي نفس الوقت التقليل من 
استهالك الوقود واالنبعاثات. تتسارع 
4MATIC+ كوبيه اجلديدة من صفر 
إلى 100 كلم/ ساعة خالل 5.3 ثوان، 
فيما تبلغ السرعة القصوى 250 كلم/ 

ساعة (محددة إلكترونيا).
 Mercedes-AMG GLE ومت تزويد
4MATIC 53+ كوبيه اجلديدة بنظام 

«املال أوتوموبيلز» تستقبل
Mercedes - AMG GLE 53 كوبيه اجلديدة



17
اقتصـادالثالثاء ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٠

الساير:  مرونة منوذج أعمالنا متكننا من تخطي األزمات وتؤكد قدرتنا على مواصلة النمو 
ندعم عمالءنا بالتمويل واخلدمات االستشارية لعبور األزمة والوفاء بالتزاماتهم طويلة األجل 
ملتزمون مبسؤولياتنا املجتمعية لدعم جهود الدولة واملجتمع املدني في التصدي للجائحة

الصقر:  «الوطني» يعبر األزمات بثبات وإمكاناتنا تؤهلنا لنكون أكبر املستفيدين مع التعافي
نتائجنا املالية تبرهن على جناح إستراتيجيتنا للتنويع والتحول الرقمي وحصافتنا بإدارة املخاطر

مركزنا املالي صلب تدعمه ودائع مستقرة ورسملة ومستويات جودة أصول قوية وسيولة مريحة

١٦٨٫٧ مليون دينار أرباح «الوطني» في ٩ أشهر

أعلن بنك الكويت الوطني 
عــن حتقيــق ١٦٨٫٧ مليــون 
دينــار أرباحــا صافية خالل 
فترة التســعة أشــهر األولى 
مــن العام، واملنتهيــة في ٣٠ 
ســبتمبر ٢٠٢٠، مقابل ٣٠٢٫٢ 
مليون دينار في الفترة املماثلة 
من العام السابق، بانخفاض 
بلغــت نســبته ٤٤٫٢٪ علــى 

أساس سنوي. 
وأوضــح البنك فــي بيان 
صحافــي، أنــه حقــق أرباحا 
صافية عن فترة الثالثة أشهر 
واملنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ 
بلغــت قيمتهــا ٥٧٫٦ مليون 
دينــار، والتي تضمنت أرباح 
البنك من بيع املبنى الرئيسي 
السابق، وقد منت أرباح الربع 
الثالــث بنســبة ٧٢٫٣٪ على 
أساس فصلي مقارنة بأرباح 
الربع الثاني من العام احلالي، 
فيما انخفضت بنسبة ٣٨٫١٪ 
على أســاس ســنوي مقارنة 
بالربع الثالث من العام املاضي.

مؤشرات التعافي 

وفي إطــار تعقيبــه على 
النتائج املالية للبنك عن فترة 
التسعة أشهر األولى من العام 
٢٠٢٠، قال رئيس مجلس إدارة 
بنك الكويــت الوطني ناصر 
الســاير: «مازالــت التداعيات 
االقتصادية السلبية الناجمة 
عن انتشــار ڤيروس كورونا 
تلقي بظاللهــا على االقتصاد 
العاملــي، وذلــك علــى الرغم 
مما أظهرته بعــض البيانات 
من مؤشــرات علــى التعافي 
خــالل الربــع الثالــث، والتي 
تزداد حدتها بالنســبة لدول 

مبسؤولياته املجتمعية والتي 
كانت حاضــرة بقوة منذ بدء 
األزمــة لدعــم جهــود الدولة 
واملجتمع املدني في التصدي 
للجائحة، كما يلتزم الوطني 
بتطبيــق مبــادئ احلوكمــة 
الرشــيدة والتــي متثل حجر 
الزاويــة للتنمية املســتدامة 

لكل أعمال البنك.
وأعرب عن شكره وتقديره 
ملا يبذله موظفو الوطني من 
جهد استثنائي، وما يظهرونه 
من حــس املســؤولية وروح 
الفريــق فــي تلــك الظــروف 
يجعــل  مــا  االســتثنائية 
مجهوداتهم مثار فخر ويبرهن 
على أن موظفي الوطني ميثلون 
الركيــزة األساســية لتنفيــذ 
األهداف املستقبلية للمجموعة 

ورؤيتها بعيدة املدى. 
واختتم الساير قائال: «أنعى 

مــن جانبه، قــال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عصــام الصقر: « إن 
الكويت الوطني  أنشطة بنك 
ليســت مبعزل عمــا تفرضه 
جائحــة كورونا من تداعيات 
على النشاط االقتصادي، وعلى 
الرغم من ذلك تبرهن نتائجنا 
املالية على جناح استراتيجيتنا 
االستباقية والتي بدأناها منذ 
سنوات بهدف تنويع مصادر 
الدخل والتحول الرقمي. كما 

٩٨٫٤٪ على أساس سنوي».
مركز مالي صلب 

وأضــاف أن «الوطنــي» 
يتمتــع مبركــز مالــي صلب 
يرتكز إلى قاعدة ودائع متنوعة 
ومســتقرة ومستويات قوية 
من الرسملة وجودة األصول 
والسيولة املريحة، كما أشار 
إلى انعــكاس صالبــة املركز 
املالي على التوسع في امليزانية 
العمومية للبنك، حيث حققت 
محفظــة القــروض وودائــع 
العمالء منــوا ملحوظا خالل 
التسعة أشهر األولى من العام.
وأشــار إلــى أن التوجــه 
خلفــض التكلفة عــن طريق 
مبــادرات لتحســني الكفــاءة 
على مستوى املجموعة واحلد 
مــن تأثيــر تداعيــات األزمة 
علــى الربحيــة مت بالتــوازن 
مــع مواصلة االســتثمار مبا 
يحقق األهداف االستراتيجية 
للبنك من التوسع في األسواق 
الرئيسية باملنطقة في مصر 
والســعودية، واإلســراع في 
تنفيذ خارطة التحول الرقمي 
والتي أثمرت عن تقدمي البنك 
للعديد من اخلدمات املصرفية 
الرقمية وحلول الدفع املتطورة 
خالل األشــهر املاضية والتي 
القــت قبــوال ملحوظا من كل 

شرائح العمالء.
واختتــم الصقر مؤكدا أن 
الوطني دائما ما يعبر الظروف 
االســتثنائية بثبــات بفضل 
إمكاناتــه الهائلة التي تضمن 
له أن يكون أكبر املستفيدين 
من انحسار األزمة وبدء تعافي 

االقتصاد.

ببالغ احلزن واألسى نيابة عن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة وكل 
العاملني بالبنك ســمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 
قائد العمل اإلنساني، سائلني 
املولــى عز وجــل أن يتغمده 
برحمتــه، وأن يوفق صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد الســتكمال املسيرة ملا 
فيه اخلير واالستقرار لوطننا 
احلبيــب والرخــاء واألمــن 

ألبنائه». 

تعكــس نتائجنا املالية خالل 
تلك الفترة الصعبة حصافتنا 
فــي إدارة املخاطــر وجناحنا 
فــي بناء منــوذج أعمال مرن 
وقادر علــى تخطي الظروف 
االســتثنائية وحتقيــق أكبر 
اســتفادة ممكنة من التعافي 

في املستقبل». 
قائــال:  الصقــر  وأكمــل 
«علــى الرغم مــن التداعيات 
التي فرضتها األزمة، اســتمر 
التزامنــا بنهجنــا املتحفــظ 
خــالل فترة التســعة أشــهر 
األولى من العام، وقد واصلنا 
تكويــن املخصصات ملواجهة 
التوقعات بزيــادة حالة عدم 
التشغيلية  اليقني والظروف 
الصعبة التي تشهدها العديد 
مــن القطاعات، حيــث زادت 
تكلفــة مخصصات خســائر 
االئتمــان وانخفــاض القيمة 

٧٢٫٣ ٪ قفزة بأرباح الربع الثالث إلى ٥٧٫٦ مليون دينار مقارنة مع أرباح الربع الثاني

عصام الصقر ناصر الساير

اخلليــج، لتزامنها مع تذبذب 
أسعار النفط وما نتج عنه من 
ضغوط على مركزها املالي».

وأوضح أنه وعلى الرغم من 
التحديات التي تشهدها البيئة 
التشغيلية وتأثيرها الواضح 
علــى أرباح القطاع املصرفي، 
إال أن النتائــج املاليــة للبنك 
خالل التسعة أشهر األولى من 
العام أكدت ما يتمتع به الوطني 
من منوذج أعمال مرن وركائز 
صلبــة تدعمها اســتراتيجية 
تنويع مصادر الدخل والتحول 
الرقمي ما يدعــم قدرة البنك 
على تخطــي تداعيات األزمة 
واســتمرارية منو األرباح مع 
بدء مرحلة التعافي التدريجي.
الكويت  وأضاف أن بنــك 
الوطنــي وفي ظــل الظروف 
االســتثنائية يســعى جاهدا 
مبــا ميلكه من إمكانات هائلة 
وخبرات ممتدة وكوادر متميزة 
إلــى مواصلــة تقــدمي الدعم 
لعمالئــه من خــالل التمويل 
واالستشــارات، واخلدمــات 
املصرفية املتميزة مبا ميهد لهم 
الطريق لتخطي ما يواجهون 
من حتديات ويساعدهم على 
الوفــاء بالتزاماتهم في األجل 

الطويل.
خدمات متميزة 

بنــك  أن  الســاير  وأكــد 
الكويت الوطني مســتمرا في 
التزامــه جتاه جميع أصحاب 
املصالح على اختالف الظروف، 
مستهدفا في املقام األول تقدمي 
خدمــات مصرفيــة متميــزة 
القيمــة  لعمالئــه وتعظيــم 
املضافــة ملســاهميه والقيام 

أرقام
ذات داللة

٭ ٦٣٢٫٤ مليــون 
صافــي  دينــار 
اإليرادات التشغيلية 
في ٩ أشهر بانخفاض 

.٪٦
ارتفــاع   ٪٥٫١ ٭ 
البنك  موجــودات 
على أساس سنوي 
إلى ٣٠٫٤ مليار دينار.
٭ ١٧٫٦ مليار دينار 
القروض والتسليفات 
اإلجماليــة بنمــو 

سنوي ٧٫٨٪.
٭ ١٠٫٨٪ منواً سنوياً 
العمالء لدى  بودائع 
البنك إلى ١٧٫٥ مليار 

دينار.
نســبة   ٪١٫٨٩ ٭ 
املتعثرة  القــروض 
لــدى البنك.. و١٩١٪ 

نسبة تغطيتها.
معــدل   ٪١٧ ٭ 
كفايــة رأس املال.. 
متجاوزاً احلد األدنى 
للمستويات املطلوبة.
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أعلن بنــك بوبيان في بيان صحافــي أمس عن حتقيقه 
أرباحــا تشــغيلية بنهاية ســبتمبر ٢٠٢٠ بلغت حوالي ٧٠ 
مليون دينار على الرغم من الظروف التي مرت بها الكويت 
بســبب تداعيــات جائحة ڤيروس كورونا املســتجد والتي 
اجتاحت العالم خالل األشهر املاضية وأدت إلى آثار سلبية 

على االقتصادين احمللي والعاملي. 
وواصل البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات 
بقيمة ٤٦ مليون دينار لينهي هذه الفترة من العام بصافي 

ربح قدره ٢٣٫٢ مليون دينار.
وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي لبنك بوبيان عــادل املاجد انه «علــى الرغم من 
الظــروف التــي مررنا بها خــالل العام احلالــي فإنه ميكن 
اعتبــار الربــع الثالث أفضل مــن الربع الثاني كونه شــهد 
عودة تدريجية ملعظم مناحي احلياة اليومية مع اســتعادة 

القطاعات االقتصادية لعافيتها تدريجيا».
وأكد املاجد أنه مع اســتمرار عودة احلياة إلى طبيعتها 
- مــع اتخاذ االحتياطات الصحية املطلوبة - فإن التفاؤل 
لــدى اجلميع يتزايد، وهو ما ينعكــس إيجابيا على حركة 

االقتصاد احمللي مبختلف قطاعاته. 
وأضاف «رغم ذلك كان من الضروري جتنيب مخصصات 
حتوطيــة إضافية لدعم املركز املالــي للبنك وزيادة القدرة 
على مواجهة التداعيات املســتقبلية ألزمة كورونا احلالية، 
وهو أمر طبيعي نتيجة األزمة التي رمبا تعتبر األولى من 

نوعها والتي منر بها في العصر احلديث».
وبالنســبة للنتائج املاليــة، قال املاجــد إن البنك حقق 
معدالت منو مرتفعة مدعومة بالزيادة في عدد عمالء البنك 
في الكويت باإلضافة إلى االستحواذ على بنك لندن والشرق 
األوســط خالل الربع األول من العام احلالي، حيث ارتفعت 

األصول املجمعة ملجموعة بنك بوبيان حتى نهاية سبتمبر 
من العام احلالي إلى ٦٫٣ مليارات دينار بنســبة منو تصل 
إلــى ٢٥٪ في حــني بلغت ودائع العمــالء٥٫١ مليارات دينار 
بنسبة منو تصل إلى ٢٤٪، فيما بلغت محفظة التمويل ٤٫٦ 
مليارات دينار بنسبة منو تصل إلى ٢٨٪ وبلغت اإليرادات 

التشغيلية ١٢٣ مليون دينار بنسبة منو تصل إلى ١٣٪.
بداية مبشرة 

من ناحية أخرى، قال املاجد إن الشهر اجلاري شهد بداية 
مبشــرة من خالل قيام بنك بوبيان باملســاهمة حتت مظلة 

شريحة التمويل اإلسالمية ضمن اتفاقية تسهيالت ائتمانية 
مشــتركة بقيمة ١ مليار دينار بقيادة بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي لتمويل مؤسسة البترول الكويتية، 

حيث بلغت حصة مساهمة بوبيان ٦٠ مليون دينار.
يذكــر أن بنك بوبيان جنح إقليميــا وعامليا مطلع العام 
احلالــي في تغطية االكتتاب فــي أول إصدار صكوك أولية 
غير مضمونة حتت مظلة برنامج الصكوك مبجموع طلبات 
يناهز ٤٫٦ مليارات دوالر أي ٦ أضعاف املبلغ املستهدف (٧٥٠ 
مليون دوالر) تقريبا والتي مت إدراجها في بورصة أيرلندا.

وخالل الربع األول من العام احلالي، أعلن بنك بوبيان عن 
استحواذه على أسهم إضافية في بنك لندن والشرق األوسط 
متثل ٤٥٫٢٥٪ تقريبا، ليصبح اإلجمالي بعد إضافة األسهم 
اململوكــة ملجموعة بنك بوبيان ٧١٫٠٨٪ تقريبا من األســهم 

العادية املصدرة لبنك لندن والشرق األوسط.
جوائز مميزة

وأشار املاجد إلى أن بوبيان واصل تربعه على قمة خدمة 
العمــالء فــي الكويت من خالل حصوله علــى جائزتني من 
مؤسسة «ســيرفس هيرو» العاملية املتخصصة في قياس 
مستوى رضاء العمالء وهما، جائزة املركز األول في خدمة 
العمالء على مستوى جميع القطاعات االقتصادية في الكويت 
وذلك للمرة اخلامسة باإلضافة إلى جائزة أفضل بنك إسالمي 
في خدمة العمالء للعام العاشر على التوالي منذ عام ٢٠١٠ 

كما حصل أيضا على جائزة األفضل إسالميا لعقد كامل. 
كمــا حصــل البنك علــى جائزة أفضل بنك إســالمي في 
الكويت لعام ٢٠١٩ من مؤسسة غلوبل فاينانس، وذلك للعام 
الرابع على التوالي إلى جانب االستمرار في حصد اجلوائز 

من املؤسسات األخرى. 

٧٠ مليون دينار أرباح «بوبيان»
التشغيلية في ٩ أشهر

البنك جنَّب ٤٦ مليون دينار مخصصات حتوطية

عادل املاجد

إجنازات 
«بوبيان» 

خالل أزمة 
«كورونا»

اســتعرض عادل املاجد أبرز ما قام به البنك خالل 
األزمة التي سببها انتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
حيث كانت البداية مع مشاركة البنك في متويل الصندوق 
الذي أعلن عن تأسيســه بنك الكويت املركزي بقيمة 
١٠ ماليني دينار متوله البنوك الكويتية لدعم املساعي 
احلكومية في مكافحة انتشار ڤيروس كورونا املستجد.

كما وظف البنك جميع اإلمكانات املتاحة لتنفيذ القرار 
القاضي بتأجيل جميع أقســاط التمويل االستهالكي 
والتمويل اإلسكاني والبطاقات االئتمانية جلميع العمالء 
إلى جانب تأجيل أقساط الشركات الصغيرة واملتوسطة 
مع عدم احتســاب أي أرباح إضافية على هذا التأجيل 
وأية رســوم أخرى، وذلك ملدة ٦ اشــهر اعتبارا من 

أبريل ٢٠٢٠. 
وأشار املاجد إلى أن بوبيان خالل هذه األزمة جنى 
ثمار استثماراته في قطاع اخلدمات املصرفية الرقمية، 

حيث وضــح ومنذ بدئها تزايد اإلقبال من قبل عمالء 
البنك على استخدام اخلدمات املصرفية الرقمية سواء 
مــن خالل موقع البنك أو من خالل تطبيق البنك على 

الهواتف الذكية.
وأضــاف «دون الدخول في تفاصيــل اخلدمات 
واملنتجات التي يتمتع بهــا عمالء بوبيان عبر املوقع 
اإللكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية فإن العمالء أصبح 
بإمكانهم إجراء الكثير من العمليات املصرفية من منازلهم 

دون احلاجة إلى زيارة الفرع خاصة أثناء احلظر».
وخالل أبريل، بدأ البنك في استقبال طلبات التمويل 
بشروط ميسرة التي أعلن عنها بنك الكويت املركزي 
ضمن احلزمة االقتصادية لدعم الشــركات والعمالء 
املتضررين واملشاريع الصغيرة واملتوسطة املتضررة 

من جراء األزمة احلالية.
وتتم جميع خطوات التمويل إلكترونيا بســهولة 

ويسر مع ضمان السرية وحفظ املعلومات والبيانات 
ومبا يحقق األهداف التي وضعها بنك الكويت املركزي 
في تسهيل وسرعة احلصول على التمويل للقطاعات 

احملددة ضمن برنامج احلزمة االقتصادية.
وتهدف هذه اخلطــوة الى دعم القطاعات احليوية 
واألنشطة التي تتميز بقيمتها املضافة لالقتصاد الكويتي 
والتي كانت تعمــل بكفاءة قبل األزمة مع العمل جنبا 
إلــى جنب مع البنك املركــزي واجلهات األخرى ملنع 
تفاقم األوضاع وحتول أزمة الســيولة إلى أزمة مالءة 
مع احلفاظ على العمالة الوطنية وانســياب التدفقات 

النقدية بني القطاعات.
ووجه املاجد الشــكر جلميع اجلهــات التي أدارت 
األزمة، السيما العاملني في الصفوف األمامية، كما وجه 
الشكر الى بنك الكويت املركزي ملا اتخذه من إجراءات 

ساهمت في تخفيف حدة األزمة.

املاجد: عودة احلياة إلى طبيعتها مع اتخاذ االحتياطات املطلوبة تزيد التفاؤل بتحقيق نتائج أفضل
البنك حقق معدالت منو مرتفعة مدعومة بالزيادة في عدد العمالء واالستحواذ على بنك لندن والشرق األوسط

أرقام ذات داللة
٦٫٣ مليــارات دينار األصــول املجمعة ٭

للمجموعة بنمو ٢٥٪ 
٥٫١ مليارات دينار ودائع العمالء بزيادة ٢٤٪  ٭
٤٫٦ مليارات دينار محفظة التمويل بنمو ٢٨٪  ٭
١٢٣ مليــون دينار اإليرادات التشــغيلية ٭

بارتفاع ١٣٪

٥ مليارات دوالر االستثمارات 
الكويتية في الهند

محمود عيسى

قالت صحيفة ايكونوميك تاميز الهندية، ان صندوق 
الثروة الســيادية الكويتي استثمر في الهند ملياري 
دوالر في ٢٠١٧، وذلك وفقا ملا نقلته عن تقارير قدرت 
اجمالي هذه االســتثمارات في تلك الدولة االســيوية 
بنحو ٥ مليارات دوالر، مشيرة الى ان الكويت تعتبر 
حليفــا قويا واســتراتيجيا للهند في منطقة اخلليج 

العربي وهي سادس أكبر موردي النفط اخلام لها.
وقالت الصحيفة إن اجلالية الهندية التي يبلغ قوتها 
حوالي مليون شخص تعتبر أكبر جالية من الوافدين 
العاملــني الكويت، وحتظى بكونهــا املجتمع املفضل 

األول بني املغتربني الهنود في مختلف دول العالم.
وأضافت ان افراد اجلالية الهندية في الكويت من 
مختلف التخصصات كاملهنيني واملهندسني واألطباء 
واحملاسبني القانونيني والعلماء وخبراء البرمجيات 
واالستشــاريني اإلداريني واملهندسني املعماريني، كما 
تشمل مختلف فئات الفنيني واملمرضات والعاملني في 
القطاع الصحي. وباإلضافة الى هؤالء يعمل كثيرون 
مــن الوافدين الهنود كرجال اعمال وفي مجال جتارة 
التجزئة في الكويت، على الرغم من أن نسبة كبيرة 

تتكون من العمالة غير املاهرة وشبه املاهرة.
وفــي ســياق تعقيبها على زيارة وزيــر البترول 
الهندي دارمندرا برادان الكويت ولقاء صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حيث قدم التعازي بوفاة 
ســمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، نقلت عن 
الوزيــر الهنــدي قوله إن األمير الراحل عرف باســم 
«عميد الديبلوماسية العربية» خلبرته الديبلوماسية 
الواسعة التي ساهمت بشكل كبير في السالم واألمن 
واالستقرار في املنطقة. «وكان قائدا في املجال اإلنساني 
اضافة لدوره الفعال في تعزيز العالقات الثنائية بني 
الكويت والهند، وكان دائم االهتمام باجلالية الهندية 

في الكويت».
وأضافت أن الهند وشعبها يعتبرون األمير الراحل 
من دعاة السالم ورجل دولة بامتياز، وكانت صداقة 
سموه والتزامه جتاه عالقة ثنائية قوية بني البلدين 

موضع تقدير لدى الهند وشعبها.

أحمد مغربي

نفطــي  كشــف مصــدر 
مســؤول لـ«األنبــاء» عن أن 
مســتقبل اإلنتاج في شركة 
نفــط الكويــت يعتمــد على 
تطويــر العديد مــن املكامن 
النفطية املكلفة جتاريا، حيث 
ستكون بعض مصادر اإلنتاج 
املســتقبلية من إنتاج النفط 
غيــر التقليدي التي تشــمل 
النفــط الثقيــل والعمليــات 
البحريــة واملكامــن النفطية 
التــي ســيتطلب  اجلديــدة 
اســتغاللها تطبيــق تقنيات 
جديدة وتقييمات استراتيجية 
وجتارية واقتصادية رصينة، 
وســيتطلب كل ذلك تطوير 
نظم إلعــداد تقارير توقعات 
التكاليف،  اإلنتاج وتوزيــع 
لتمكني التقييــم االقتصادي 
وحتليل مختلف اخليارات في 
احملفظة االستثمارية، ولتحديد 
أولويات االســتثمار في هذه 
الهيدروكربونيــة،  املــوارد 
وحصر الفرص االستثمارية 
العالية والتي  التكلفــة  ذات 
ميكــن تطويرهــا مــن خالل 
برنامج دقيق لتحسني التكلفة.
وقــال املصــدر إن «نفط 
علــى  تعمــل  الكويــت» 
مشروع نظام إدارة احملفظة 
االســتثمارية للشركة وهو 
املبــادرات احليوية  إحــدى 
لتحقيق استراتيجية شركة 
نفــط الكويــت لعــام ٢٠٤٠ 
لتقييم واختيار أفضل الفرص 
االســتثمارية املســتقبلية 
الشــركة  لتطويــر أصــول 
وحتقيــق أكبر عائــد مربح 

وذكر أن شركة نفط الكويت 
قامت باستضافة العديد من 
ورش العمــل خــالل الفترة 
املاضية لتسليط الضوء على 
تنفيذ «نظام إدارة احملفظة 
االستثمارية»، حيث مت خاللها 

مــع  ومتوافقــة  متكاملــة 
املبــادئ التوجيهيــة لنظام 
ســير العمليــات فــي مجال 
اإلنتاج، والنفقات الرأسمالية، 
التشــغيلية،  والنفقــات 
والدراسات االقتصادية. بذلك 

ستكون النتائج املستخلصة 
بواسطة نظام إدارة احملفظة 
غاية في احليوية والدقة في 
حتليــل اإليــرادات الربحية 
والسيولة النقدية، وحتديد 
فرص حتسني التكلفة من أجل 
دراسة جدوى فرص اإلنتاج 
املختلفة. وبالتالي، يســاعد 
ذلك على تسهيل عملية اتخاذ 
القــرارات اإلداريــة والفنية 
لتحقيق استراتيجية شركة 

نفط الكويت لعام ٢٠٤٠.
واشار املصدر الى أنه سيتم 
توسيع النظام ليشمل األصول 
الرئيســية الثالثة في شركة 
نفط الكويت (شمال الكويت، 
الكويــت، وجنــوب  وغــرب 
وشرق الكويت)، باإلضافة إلى 
مديرية االستكشاف والغاز.

وبــني أن خطط الشــركة 
اإلنتــاج  وزيــادة  لتدعيــم 
تتركز في ٤ محاور، تتضمن 
احملافظة على املكامن احلالية 
وتطويرها، وتقييم وتطوير 
التقليديــة،  الطبقــات غيــر 
وتقييم وتطوير الغاز باملناطق 
املمتــدة بني احلقــول منطقة 
(TILT) وإنشاء وحدات جديدة 

إلنتاج الغاز اجلوراسي.
إلــى أن جهــود  وأشــار 
الشــركة مازالــت مســتمرة 
القــدرة اإلنتاجية  لتعزيــز 
من خالل مشاريع رأسمالية 
عديــدة تســتهدف تطويــر 
مكامن نفطية جديدة، مبينا 
أن اجلهود مستمرة وحثيثة 
على املدى القصير لرفع قدرة 
«نفــط الكويــت» اإلنتاجية 
لالســتفادة مــن أي فرصــة 

متاحة عامليا.

تقدمي عدد من العروض عن 
أساســيات النظام والفوائد 
التــي ســيوفرها للشــركة 
مبجــرد تطبيقــه.  وقال إن 
املشــروع بــدأ فــي أكتوبــر 
٢٠١٨ من خالل إنشاء منصة 

سؤال في «نفط الكويت».. كيف نزيد اإلنتاج
ونخفض كلفة استخراج البرميل؟

الشركة تعمل على مشروع إدارة احملفظة االستثمارية

على االستثمار، حيث يتطلب 
ذلك تنســيق آليــات العمل 
املوجودة حاليا واآلليات التي 
يتم تطويرها الحقا، إلنشاء 
أنظمــة وضوابــط لضمــان 
تنفيذ املبادرة على أكمل وجه. 

إنشاء منصة متكاملة لنظام سير العمليات في اإلنتاج والنفقات الرأسمالية والتشغيلية والدراسات االقتصادية
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١٥٤٫٥ ألف دينار أرباح «أسس» بالربع الثالث
أعلــن رئيــس مجلــس 
اإلدارة في شركة مجموعة 
أسس القابضة عبداحملسن 
املشعان، عن حتقيق الشركة 
صافي خسارة لفترة التسعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
ألــف  ٢٠٢٠ بواقــع ٨٢٦٫٩ 
دينار، باملقارنــة مع العام 
السابق والذي بلغ به صافي 
الربــح مبلــغ ٩٨٣٫٨١ ألــف 
دينار، فيما حققت الشركة 
ربح خالل فترة الثالثة أشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ 

مبلغ ١٥٤٫٥٥ ألف دينار.
وأوضــح املشــعان في 
بيان صحافــي، أن مجلس 
اإلدارة قد اعتمد املعلومات 
املاليــة املرحليــة لفتــرة 
التسعة أشــهر املنتهية في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، باجتماعه 
املنعقــد يــوم اخلميس ٢٢ 
اجلــاري، حيث بلغ حقوق 
امللكية اخلاصة مبســاهمي 
الشــركة األم بنهاية الربع 
الثالث من ٢٠٢٠ نحو ١١٫٦٧ 
مليون دينار، باملقارنة مع 
ذات الفترة من ٢٠١٩ والبالغ 
خاللها ١٢٫٨٧ مليون دينار، 

أي بانخفاض ٩٪. 
القيمــة  أن  وأضــاف 
الدفتريــة للســهم كمــا في 
٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٠ بلغــت 
١١١ فلسا للســهم، باملقارنة 
مــع ذات الفترة مــن العام 
املاضي كما في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٩، حيث بلغت ١٢٩ فلسا 
للسهم، أي بانخفاض قدره 

باملقارنة مع فترة التســعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٩، حيث بلغ العائد على 
األصول ٥٪، أي بفارق قدره 

.(٪٩٫٣)
كما بلغ معدل اخلسارة 
امللكيــة  حقــوق  علــى 
التسعة  (املساهمني) خالل 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٠ للشركة نسبة (٧٫٦٪)، 
باملقارنة مع فترة التســعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٩، حيث بلغ العائد على 
حقــوق امللكيــة ٦٫٦٪، أي 

بفارق قدره (١٤٫٢٪).

١٨ فلسا للسهم الواحد، وما 
نسبته ١٤٪.

وأشار املشــعان الى ان 
خسارة السهم الواحد لفترة 
التسعة أشهر املنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٠ بلغت (٧٫٨٨) 
فلوس للسهم، باملقارنة مع 
ذات الفترة من العام املاضي، 
حيث بلغت ربحية الســهم 
٩٫٣٧ فلــوس للســهم، أي 
بفارق قدره ١٧ فلسا للسهم.
وبلــغ معدل اخلســارة 
على األصول لفترة التسعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٠ نسبة (٤٫٣٪)، وذلك 

١١١ فلساً القيمة الدفترية للسهم الواحد

خالد النوري عبداحملسن املشعان

«سيرفس هيرو»: ٦٪ انخفاض
معدل الرضا العام في الكويت

«التجارة» تعدل 
مادة من قانون 

الشركات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، صدور تعديل لالئحة التنفيذية 
للقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦، حيث أوضحت أن التعديل جاء على املادة 
(٤٦) من القرار الوزارة رقم (٢٨٧). وقالت «التجارة» في بيان صحافي، 
إن نص املادة يكون كاآلتي: «يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخ 
من محاضر اجتماعات جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء، بحسب 

األحوال، وكذلك بنسخ من بياناتها املالية السنوية املعتمدة».

كشــفت نتائج النســخة الثانية من 
استطالع الرأي الوطني حول «استجابة 
الكويت جلائحة كورونا»، والذي أجرته 
سيرفس هيرو - الشركة املسؤولة عن 
إدارة املؤشر الوحيد احملايد في املنطقة 
لقياس رضا العمالء - بالتعاون مع األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
ومركز الكويت للسياسات العامة التابع 
له أن اجلمهور في الكويت كان أقل رضا 
عن خدمات القطاعني العام واخلاص خالل 
املرحلتني الثانيــة والثالثة من اجلهود 
الوطنية إلدارة جائحة كورونا، مقارنة 

بتلك اجلهود في املرحلة األولى. 
وكشــفت نتائج االستطالع أن معدل 
الرضا اإلجمالي قد شهد انخفاضا مبعدل 
٦٪، ليصل إلى ٦٢٫٠ نقطة من ١٠٠، مقارنة 
بـــ ٦٦٫٢ نقطة مت تســجيلها في املوجة 
األولى من االســتطالع والتي نشرت في 

١١ يوليو. 
وفيما يتعلق باالهتمامات ذات األولوية، 
كانت اجلوانب املالية هي الشاغل األكبر 
للمستهلكني، حيث استحوذت على نسبة 
٢٨٪ بزيادة هامشــية ٢٪، تليها الرعاية 

الصحية، والتي انخفضت بنسبة ١٤٪ من 
االستطالع األخير لتصل إلى ٢٥٪. وحصل 
التعليم على ١٧٪ من اهتمام املستهلكني، 
بينما جاءت أساسيات الغذاء في املرتبة 

األدنى بنسبة ١٢٪.
وشكلت اجلوانب املالية االهتمام األكبر 
ملا يصل إلــى ٣٥٪ من موظفــي القطاع 
اخلــاص، و٣٤٪ من العــرب، و٣٢٪ من 
غير العرب، بينما كانت الرعاية الصحية 
هي الشغل الشاغل للموظفني في القطاع 
احلكومــي. وشــكل التعليــم واحدا من 
االهتمامات الرئيســية لنســبة ٢٢٪ من 
الكويتيــني وكذلــك لـ ١٩٪ مــن موظفي 
القطاع احلكومي، بينما شكلت أساسيات 
الغذاء مصدرا الهتمام ١٧٪ من غير العرب، 

لتتجاوز التعليم بنسبة ٨٪. 
وكانــت الزيادة األكبــر خالل فترتي 
االســتطالع وبفــارق كبير هي حتســن 
التعليم، حيث بلغت النســبة ٦٣٪، في 
الوقت الذي شهدت فيه أساسيات الغذاء 
أكبر انخفاض بنسبة ٢٣٪، بينما ارتفع 
معدل الصحة العقلية بنســبة ٤٪ فقط 

إلى ١٨٪.

خالل استطالع للشركة حول «استجابة الكويت جلائحة كورونا»

٦٫٥٨ ماليني دينار أرباح «القرين للبتروكيماويات»
أعلنــت شــركة القريــن 
الكيماويــات  لصناعــة 
البترولية عن حتقيق صافي 
ربح بقيمة ٦٫٥٨ ماليني دينار 
خالل النصف األول املنتهي 
فــي ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٠ من 
الســنة املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
وذلــك مقابــل حتقيق ٩٫٦٩ 
ماليــني دينــار خــالل ذات 
الفترة مــن العــام املاضي، 
فيمــا بلغت ربحية الســهم 
الواحــد خــالل ذات الفترة 
٦٫٤٤ فلــوس، باملقارنــة بـ 
٩٫٣٨ فلــوس بــذات الفترة 
من العام املاضي. وأوضحت 
الشــركة في بيان صحافي، 
أن مجمل األربــاح املجمعة 
ســجل ارتفاعا بنســبة ١١٪ 
ليصل الى مبلغ ٣٩٫١٤ مليون 

نتائج الشــركة الســعودية 
ملنتجــات األلبــان واألغذية 
(ســدافكو). وأضافــت أن 
إجمالي األصول سجل مبلغ 
٧٦٨٫٢٥ مليون دينار كما في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، باملقارنة 

قطاع البتروكيماويات».
مــن جانبــه، قــال نائب 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
والرئيس التنفيذي للشركة 
ســعدون علي: «على الرغم 
من انخفاض النتائج املعلنة 
خــالل فترة النصــف األول 
مــن الســنة املاليــة نتيجة 
تدهــور أســعار املنتجــات 
البتروكيماويــة باملقارنــة 
بالعــام املاضــي، باإلضافة 
الــى اثر الوباء املهيمن على 
األسواق العاملية، اال انه جدير 
بالذكــر أن الربع الثاني من 
السنة املالية قد شهد حتسنا 
ملحوظــا فــي نتائج جميع 
شــركاتنا التابعة والزميلة 
باملقارنة بالربــع األول من 

نفس السنة املالية. 

بـ ٧٧٩٫٤٢ مليون دينار كما 
في ٣١ مارس ٢٠٢٠، متمثال 
بانخفــاض طفيــف نتيجة 
توزيعات أرباح القرين عن 
السنة املالية السابقة. وفي 
معــرض تعليقــه على هذه 
النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة الشركة الشيخ مبارك 
العبداهللا: «مازال يعاني قطاع 
البتروكيماويات من قصور 
في العرض والطلب نتيجة 
آثار انخفاض أسعار البترول 
البتروكيماوية،  واملنتجات 
وأزمة انتشار وباء كورونا 
املستجد، ما أثر بشكل أساسي 
على األرباح املعلنة لشركة 
القريــن وحتديــدا نتيجــة 
لتركيز محفظتنا االستثمارية 
إلى ما يقارب نسبة ٤٠٪ في 

خالل النصف األول املنتهي في ٣٠ سبتمبر من السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠

سعدون عليالشيخ مبارك العبداهللا

دينار، باملقارنة مببلغ ٣٥٫٢٦ 
مليون دينار لذات الفترة من 
العام املاضي، نتيجة جتميع 
بيانات شركة جاسم للنقليات 
واملناولة (جاسم للنقليات) 
عن الفترة املقارنة، وحتسن 

السعودية: االستغناء عن النفط «احتمال غير واقعي»

«البورصة» تخسر ٨٧٠ مليون دينار في جلستني

رويترز: قال وزير الطاقة السعودي 
صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز 
بن سلمان أمس إنه ينبغي أن يدرس 
العالــم جميــع خيــارات احلــد مــن 
االنبعاثــات املســببة الرتفــاع درجة 
حــرارة األرض من أجل مكافحة تغير 
املناخ، لكن االستغناء عن النفط والغاز 
«احتمال بعيد وغيــر واقعي». وأبلغ 
األمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود 
مؤمتر قمة سنغافورة للطاقة «دعونا 

ال نقتصــر في تركيزنا علــى الوقود 
احملبذ استخدامه بل على كيفية احلد من 
والتكيف مع هذه احلقائق دومنا محاباة 
لتفضيالت معينة.» وأضاف أنه يدعم 
التقنيات التي تسمح للمملكة، صاحبة 
أكبر احتياطيات من النفط والغاز في 
العالم، باســتغالل مواردها استغالال 
كامــال. وعلــى ســبيل املثال، تشــيد 
السعودية محطات للطاقة الشمسية 
إلتاحة مزيد من النفط والغاز للتصدير. 

وردا على سؤال كيف حققت «أوپيك+» 
التزامــا عاليا بحصــص اإلنتاج، قال 
األمير عبدالعزيز «بالتعامل مع الناس 
على قدم املساواة، والتأكد من إدراكهم أن 
عدم االمتثال وعدم االلتزام سيقوض... 
مصداقية هذا االتفاق لدى الســوق». 
وتابع «وبالتالي فإن السوق، بدال من 
مكافئتنا، ســتعاقبنا، وكلما عاقبتنا 
انحســرت جدوى مواصلة القيود في 

نظر امللتزمني بها،

ومن ثم سيؤول كل هذا إلى ال شيء». 
من جهة أخرى، قال األمني العام ملنظمة 
أوپيك أمــس إن منتجي «أوپيك+» ال 
يتوقعون انهيار أسعار النفط من جديد 
مثلما حدث في الربع الثاني من العام، 
مضيفا أن أعضاء التحالف لن يغيروا 
املسار على صعيد إعادة التوازن إلى 
الســوق، مضيفًا «مازلنــا متفائلني.. 
تعافــي االقتصاد والطلب على النفط 

مازال هزيال».

شريف حمدي

لليوم الثاني على التوالي، 
شــهدت مؤشــرات بورصــة 
الكويت انخفاضــات كبيرة، 
حيث خسرت القيمة السوقية 
أمس نحو ٥٤٤ مليون دينار، 
خســائر  إجمالــي  ليصــل 
الســابقتني ٨٧٠  اجللســتني 
مليون دينار، بنسبة تراجع 
٢٫٦٪، ولترتفــع اخلســائر 
السوقية السنوية إلى ١٠٫٥٪ 
بعــد أن كانت عند مســتوى 
٦٫٥٪ قبل نحو أسبوع تقريبا، 
وبنهاية جلسة أمس وصلت 
الســوقية لبورصة  القيمــة 

حققها السوق خالل الفترة 
املاضية، إضافة الى الضغط 
على األســهم القيادية التي 
ستشملها الترقية على مؤشر 
 (MSCI) «مورغان ستانلي»

لألسواق الناشئة.
ولعل من العوامل السلبية 
التي أدت إلى تراجع الفت على 
مستوى مؤشــرات البورصة 
الكويتية في اجللسات األخيرة، 
وكانــت كبيــرة فــي جلســة 
تعامالت أمــس، وفي مقدمتها 
توجه بيعي لألفراد في األغلب، 
وسط مخاوف من عودة تفشي 
ڤيروس كورونا مجددا في ظل 
سرعة عودة انتشاره في كثير 
من دول العالم، ويعد هذا العامل 
من أهــم العوامل املؤثرة على 
أداء البورصة الكويتية كغيرها 
من البورصات نظرا للتداعيات 
السلبية الناجمة عن تفشي هذا 

الڤيروس التاجي الذي لم يجد 
العالم له حتى اآلن لقاحا ناجعا.

وأيضا تراجع أسعار النفط 
بنحو ٣٪ خالل تعامالت أمس 
االثنني مع تزايد املخاوف بشأن 
الطلب على اخلام وسط قفزة 
إصابــات كورونــا بالواليات 
املتحــدة األميركيــة وعدد من 
دول أوروبا، إذ ضغطت إصابات 
كورونا املتزايدة على معنويات 
املستثمرين بأسواق املال وسط 
مخاوف مــن اتخــاذ إجراءات 
لتقييد احلركة، وبالتالي تراجع 

الطلب على النفط.
في املقابل، قفزت السيولة 
بنســبة ٣٥٪ ببلوغهــا ٦٧٫٧ 
مليون دينــار ارتفاعا من ٥٠ 
مليــون دينــار أول من أمس، 
ومتركزت حول األسهم القيادية 
فــي مقدمتهــا الوطنــي الذي 
استحوذ على ٢٢٫٣ مليون دينار 

وسجل السهم تراجعا بنسبة 
٢٫٤٪، تاله بيتك بسيولة ١٦٫٢ 
مليون دينار وتراجعا بنسبة 
٢٫٥٪، وتاله سهم اهلي متحد 
بسيولة ٥ ماليني دينار وتراجعا 
١٫٧٪، تاله سهم اخلليج بسيولة 
تقــدر بـــ ٣٫٤ ماليــني دينــار 
وتراجعا بنسبة ٣٫٤٪، ثم سهم 
زين بسيولة ٢٫٨ مليون دينار 
وتراجعا بنسبة ٠٫٨٪. وأنهت 
البورصة تعامالت امس على 
تراجع جماعي ملؤشراتها، حيث 
انخفض مؤشــر السوق األول 
بنسبة ١٫٩٪ بتراجعه ١٢١ نقطة 
ليصــل إلــى ٦٠٣٦ نقطة، كما 
تراجع مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة ٠٫٩٪ خاسرا ٣٧٫٥ نقطة 
ليصل إلى ٤٣٤٣ نقطة، وتراجع 
مؤشر السوق العام بنسبة ١٫٧٪ 
محققــا ٩٣٫٧ نقطة ليصل إلى 

٥٤٦٨ نقطة.

ً أمني عام «أوپيك» ال يتوقع انهياراً نفطياً جديدا

٣٥٪ ارتفاعاً في السيولة املتدفقة للسوق.. واستمرار تركزها حول األسهم القيادية

الكويت إلى ٣١٫٧٤ مليار دينار.
ورغــم افصاحــات بنــك 
الكويت الوطني وبنك بوبيان 
أمــس عن نتائجهمــا املالية 
لفترة الـ ٩ أشهر األولى من 
العام احلالي، والتي أظهرت 
حتسنا في النتائج املالية في 
الربع الثالث مقارنة بالربع 
الثاني من العام احلالي، إال ان 
السوق شهد تصريفا كبيرا 
لألسهم نتيجة البيع املكثف 
من قبل األفراد. وســيطرت 
عمليات جنــي األرباح على 
تعامالت البورصة الكويتية 
خالل اجللستني السابقتني، 
وذلك بعــد االرتفاعات التي 

«أكسفورد»: الصني قد تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد بالعالم في املستقبل القريب
قال تقرير ملعهد أكسفورد لدراسات 
الطاقــة إن الطلب الصيني على النفط 
تضاعف خالل العقدين املاضيني ثالث 
أضعاف تقريبــا، حيث ارتفع من ٤٫٧ 
ماليني برميل يوميا في ٢٠٠٠ إلى نحو 
١٤٫١ مليون برميــل يوميا في ٢٠١٩، 
ليســاهم بنحو ثلث النمو في إجمالي 
الطلب العاملي على النفط سنويا، متوقعا 
أن تواصل الصني قيادتها لقاطرة منو 
الطلب العاملي على النفط في املستقبل، 

حيث من املتوقع أن يتجاوز االقتصاد 
الصيني نظيره األميركي كأكبر اقتصاد 

عاملي في املستقبل القريب.
ومنح املعهد اإلذن ملنظمة «أوابك» 
بشــأن ترجمة ملخــص وتوصيات 
الدراسات واألوراق البحثية التي تصدر 
بشــكل دوري عنه الى اللغة العربية 
ومنها هذا التقرير الذي جاء حتت عنوان 
«الطلب الصيني على النفط في أعقاب 

جائحة كوفيد-١٩».

بالرغم من  أنــه  التقرير  وأضاف 
الكامنــة في االقتصاد  النمو  مواطن 
الصيني الذي ال يتجــاوز فيه حجم 
اســتهالك الفرد من النفط فيها ثلث 
نظيره في مجموعة الدول األعضاء في 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إال 
أن وتيرة النمو في استهالك الصني من 
النفط خالل العقدين القادمني يتوقع أن 
للعقدين  تنخفض كثيرا عن نظيرتها 
املاضيني. ففي الوقت الذي ارتفع فيه 

استهالك الصني من النفط بنحو ٩٫٤ 
العقدين  ماليني برميل يوميا خــالل 
السابقني، ال يتوقع أن يزيد حجم الزيادة 
في اســتهالك الصني من النفط خالل 
العقديــن القادمني عن ٣ إلى ٤ ماليني 

برميل يوميا.

باقي التفاصيل على موقع «األنباء» 
www.alanba.com.kw
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: أروع األمثال العاملية ـ مصطفى علي

من كتاب: حول العالم س وج ـ إعداد: مصطفى غنيم
أفقياً:

أحد أكبر وأشهر مالعب العالم من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku أروع األمثال العاملية

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

سؤال وجواب

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

من مخترع شخصية ميكي ماوس؟

٭ شخصية الفأر ميكي ماوس واحدة من أشهر الشخصيات 
الكرتونية في التاريخ، وهو اسم مألوف لنا جميعا.

هذه الشخصية من اختراع األميركي (والت ديزني) 
الذي كان مغرما بإنتاج األفالم الكرتونية، وقد قدم أول 
فيلم صامت مليكي ماوس عام ١٩٢٨، اما أول فيلم ناطق 
فكان عام ١٩٢٩ وكانت شخصية ميكي ماوس تنطق 

بصوت ديزني نفسه.
ولد «والت ديزني في مدينة شيكاغو عام ١٩٠١ 
وقد بدأ في إنتاج األفالم اإلعالمية في مدينة كانساس 
عام ١٩١٩ ثم حتول الى االفالم الكارتونية وانتقل الى 
هوليوود مع أخيه روي وهنا قدم شخصية ميكي ماوس 
التي اشتهرت في انحاء العالم. وقد قدم ديزني أفالما 
أخرى مثل «بيضاء كالثلج واألقزام السبعة»، وغيرها. 
وفي مرحلة تالية اجته الى إنتاج أفالم عن احلياة البرية 
واحليوانات، وهو أول من قدم مسلسال تلفزيونيا ملونا 
عام ١٩٦١. ومن األعمال املهمة التي يذكرها الناس لهذا 
الرجل منتزهات التسلية التي ابتكرها وهي ديزني الند 
في كاليفورنيا وعالم ديزني في فلوريدا. وقد مات والد 

ديزني في لوس اجنيليس عام ١٩٦٦.
من أول إنسان نزل القمر؟

٭ ظل اإلنسان عدة قرون يحلم بالسفر في الفضاء 
واستكشاف الكواكب القريبة من األرض، وكانت أول 
الروس  بها  التي قام  تلك  املجال  خطوة قوية في هذا 
عندما اطلقوا سفينة الفضاء (سبوتنيك ١) في ١٩٥٧/١٠/٤، 
وبعدها بشهر اطلقوا سفينة اكبر هي (سبوتنيك ٢) والتي 
حملت أول مخلوق الى الفضاء وهي الكلبة «اليكا». وفي 
١٩٦١/٤/١٢ انطلق اول رائد فضاء دار حول األرض وهو 
الروسي «يوري جاجارين» في سفينة الفضاء (فوستوك 
الفضاء مع  املتحدة فقد دخلت سباق  الواليات  أما   .ّ(١
روسيا منذ عام ١٩٥٨ حيث ارسلت أول سفينة اميركية. 
أما الرحلة التاريخية فهي رحلة سفينة الفضاء (ابوللو ٢) 
الى القمر في يوليو ١٩٦٩ وعلى متنها رواد الفضاء: نيل 
أرمسترونغ وادوين الدرين ومايكل كولنز. وفي الساعة 
العاشرة و٥٦ دقيقة بتوقيت جرينتش في ١٩٦٩/٧/٢٠ 
وضع نيل أرمستروجن قدمه على سطح القمر وأرسل 
رسالة الى االرض يقول فيها: «إنها خطوة صغيرة قطعتها 
ولكنها خطوة عمالقة بالنسبة للجنس البشري»، وبعد 
وقت قصير هبط الدرين من السفينة الى سطح القمر 
ايضا اما مايكل كولنز فقد ظل في السفينة. وبعد هذه 
القمر وأحضر  الى  الرحالت  الشهيرة تعددت  الرحلة 
رواد الفضاء عينات كثيرة من سطح القمر لدراستها.

كامب نو

أروى

أمثال إيطالية

٭ أحبب صديقك بعيوبه.
٭ آخر ما يفقد اإلنسان، األمل.

٭ عقوبة الكذاب، هو اال يُصدق إذا قال الصدق.
٭ الفراش دواء.

٭ من ال يعلم شيئا، ال يشك في شيء.
٭ األرباح املعتدلة متأل الكيس.

٭ من أراد أن يعيش سعيدا، فليبتعد عن األقارب.
٭ ال أحد أقل علما باخلدم من سيدهم.

٭ خطأ الطبيب إرادة اهللا.
٭ حق الكلب يحصل على اخلبز بهز ذيله.

٭ ال يعرف احلمار ذنبه إال إذا فقده.
٭ لكل باب طارق.

٭ من أكل طبقا واحدا، لم يحتج إلى طبيب.
٭ العداء القدمي يتجدد سريعا.

٭ كل زهرة تفقد رائحتها في النهاية.
٭ صديق كل إنسان ليس صديقا ألحد.

٭ ال أحد يفتقر باإلحسان.
٭ جمال السماء في جنومها، وجمال املرأة في شعرها.

٭ الكتاب القيم، صديق طيب.
٭ من بنى على أرض غيره، فقد األسمنت والطوب.

٭ من لم يكن له أوالد، ال يعرف احلب.
٭ ال تعط النصيحة إال ملن يطلبها.

٭ املوت ال يسامح أحدا.
٭ حزن مائة عام، ال يسدد شيئا من الدين.

٭ من ظن أنه يخدع اهللا، خدع نفسه.

سةدمعالااك

ممقابتساسا

اراةدقاحهـل

ءتدةصروبمم

اقيبمقرسار

لبنرمتسملت

مةامركونمق

فلوبنطساتب

تقعةرطاخمو

رملرءارسان

قراةلماخثر

داعتبالالب

١ ـ ممثل مصري راحل، ٢ ـ شاعر عباسي ـ من 
ابتعد عن احلق، ٤ ـ والدة  ـ  الزهور، ٣ ـ مشى 
(معكوسة) نصف اقرأـ  عبرا، ٥ـ  مجهولـ  الذهب، 
٦ ـ نهتم ـ والدة (معكوسة)، ٧ ـ وجهة نظري 
(معكوسة)ـ  قهوة (معكوسة)، ٨ـ  اقتراب (معكوسة) 

ـ انكشف، ٩ ـ دك، ١٠ ـ دولة أوروبية.

املرتقبون
رب

أسهم
املفترق

رمق

دينا
بورصة

شرق
االبتعاد
املتماثل

خاملة
سرائر

عال
كرم

حاقدة

األعمدة
مرتقبة
سماء

اسطنبول
خاطرة

مستمر
استباق

١ـ  من الزهورـ  خوف، ٢ـ  مرض منتشرـ   آلة احلراثة 
القدمية (معكوسة)، ٣ ـ ضياء ـ فرحات ومسرورات، 
٤ ـ في الفم ـ حرف هجاء، ٥ ـ انضاج اللحم بالنار 
تاليا، ٧ ـ يشتم (معكوسة)  ـ  ـ برواز (معكوسة)، ٦ 
القى، ٩ ـ قبطان، ١٠ ـ من  ـ  ـ نضحي، ٨ ـ بقيتم 

القوارض ـ ثلثا بيع.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  يونس شلبي، ٢ـ  أبو نواسـ  فل، ٣ـ  سارـ  احيد، ٤ 
ـ ام (معكوسة)ـ  (ا ق)ـ  مرا، ٥ـ  سرـ  التبر، ٦ـ  نرعى 
ـ أم (معكوسة)، ٧ ـ رابي (معكوسة) ـ بن (معكوسة)، 

٨ ـ دنو (معكوسة) ـ اسفر، ٩ ـ دمر، ١٠ ـ ليتوانيا.

١ ـ ياسمني ـ وجل، ٢ ـ وباء ـ نير (معكوسة)، ٣ ـ 
نور ـ سعيدات، ٤ ـ سن ـ راء، ٥ ـ شواء ـ اطار 
(معكوسة)، ٦ـ  الحقاـ  ٧ـ  يسب (معكوسة)ـ  نفدي، 
٨ ـ دمتم ـ رمى، ٩ ـ ربان، ـ ١٠ ـ الفأر ـ (ب ي).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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  ترامب يتحدى «كورونا» ويحقق انتصارًا مبعركة تثبيت باريت في احملكمة العليا
بــدأ  وكاالت:  ـ  عواصــم 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ومنافســه الدميوقراطــي جو 
بايدن أمس األسبوع األخير في 
حملة الدعاية االنتخابية قبل 
يــوم التصويت في ٣ نوفمبر 
املقبــل، في الوقــت الذي اعاد 
ظهور حاالت إصابة بڤيروس 
كورونا املستجد بني العاملني 
مــع نائب الرئيــس األميركي 
مايك بنس تسليط الضوء على 
اجلائحــة، رغم اصرار ترامب 
أنه مت إحراز تقدم في مكافحة 
املرض الذي مازال يسجل أرقاما 
قياسية في الواليات املتحدة.

وقــال ترامب فــي تغريدة 
على تويتر «قمنا بعمل جبار 
ملواجهة الڤيروس الصيني لكن 
االعالم املزيف يرفض احلديث 
عــن ذلــك ونحن نقتــرب من 
االنتخابات»، واضاف «كوفيد 
كوفيد كوفيد، يســتخدمونه 
بتنســيق تام بينهــم لتغيير 
االرقام العظيمــة لالنتخابات 
املبكــرة. انــه خــرق لقانون 

االنتخابات».
ورغم تراجعه املستمر في 
أمام منافســه  االســتطالعات 
الدميوقراطي قبل نحو أسبوع 
واحد مــن االنتخابات، ورغم 
أن ڤيــروس كورونــا مــازال 
يضرب اجنازاته االقتصادية 
بل وحتى اعضاء ادارته، حقق 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
انتصــارا كبيــرا للمحافظــني 
الذين يشكلون قاعدة انتخابية 
اساسية له، مع تثبيت مرشحته 
القاضية اميي كوني باريت في 

ومن شأن تثبيت باريت في 
املقعد الذي شغر في ١٨ سبتمبر 
بوفــاة القاضيــة روث بــادر 
غينسبورغ أن مينح احملافظني 
غالبية ستة اصوات مقابل ثالثة 
في أعلى هيئة قضائية أميركية، 
ما قد يسهل على الرئيس رفع 
طعن بنتائج االنتخابات أمام 

احملكمة في حال خسارته.
ويحذر الدميوقراطيون من 
أن باريــت قد تصوت لصالح 
إلغاء نظــام الضمان الصحي 
(أوباماكيــر) الذي ســاهم في 

والواليــة األولى للرئيس 
كانــت مثيــرة للجــدل لكــن 
ترشــيحاته لقضــاة احملكمة 
العليا هــي «ذروة» إجنازاته، 
وفق مــا ذكرت الســيناتورة 
اجلمهوريــة مارشــا بالكبرن 

لـ«فوكس نيوز».
والعمليــة احلالية جتري 
بسرعة غير اعتيادية ال تتعدى 
٣٠ يوما من ترشيح القاضية 
إلى تثبيتهــا احملتمل، أي أقل 
مــن نصف معدل فتــرة ٦٩٫٦ 
يوما التي عادة ما يستغرقها 

باإلعــالن عــن إصابــة مارك 
شــورت، مديــر مكتــب نائب 
الرئيس مايك بنس بـ «كوفيد 
ـ ١٩» السبت املاضي. اذ يتولى 
بنس مهاما دستورية بوصفه 
رئيس مجلس الشيوخ وبالتالي 

رئيس اجللسة.
ووضــع مديــر املكتب في 
احلجــر الصحي، لكــن بنس 
رفض االلتزام باحلجر، معلال 
ذلك بأن الفحوص أثبتت عدم 
إصابته وزوجته بالفيروس، 
وقــال متحدث باســمه انه لن 

يعلق برنامجه االنتخابي.
وقد حذر شومر من أن قرار 
بنس يعــرض أعضاء مجلس 
الشــيوخ وموظفــني للخطر، 
وقــال ان «احلزب اجلمهوري 
مستعد لتجاهل الوباء من أجل 
اإلسراع في عملية التثبيت هذه 

في احملكمة العليا».
البيت األبيض إلى  وأشار 
العاملني  وضع بنس «كأحــد 
األساسيني»، في تبرير سفره 
فــي حملتــه االنتخابية على 
الرغم من مخالطته ملدير مكتبه 
الذي ثبتت إصابته بالڤيروس.
وقــال كبير موظفي البيت 
األبيض ان االختبارات أثبتت 
إصابة العديد من كبار مساعدي 

بنس بـ «كوفيد ـ ١٩».
وألقى بنس كلمة أمام حشد 
في كينســتون بوالية نورث 
كاروالينــا أول مــن امس قبل 
االنتقــال أمــس إلــى هيبينغ 

بوالية مينيسوتا.
ومازالت اجلائحة التي أدت 
إلى وفــاة أكثر مــن ٢٢٥ ألف 

حصــول ماليــني األميركيــني 
على ضمان صحي. ويشــعر 
بالغضــب  الدميوقراطيــون 
إزاء مســار العمليــة، وعرقل 
اجلمهوريــون فــي مجلــس 
الشــيوخ تعيني مرشح باراك 
أوباما للمحكمة العليا في مارس 
٢٠١٦ معتبرين موعد ذلك قريب 
جدا من انتخابات ستجرى بعد 
ثمانية أشهر. لكن عندما أعلن 
ترامب ترشيح باريت قبل ٣٨ 
يوما على انتخابات ٢٠٢٠، رحب 

اجلمهوريون باخلطوة.

الترشــيح وحتــى التصويت 
النهائي في مجلس الشــيوخ، 
بحسب تقرير للكونغرس عام 
٢٠١٨. وأعطــى زعيم االغلبية 
اجلمهورية ميتــش ماكونيل 
عملية تثبيت باريت األولوية 
علــى باقــي ملفــات املجلس، 
مبا فــي ذلك مشــروع قانون 
مســاعدة ماليــني األميركيني 
من أفراد وشــركات وسلطات 
محلية املتضررين بشدة جراء 

جائحة «كوفيد ـ ١٩».
ولــم يبــال اجلمهوريون 

أميركي وفقد ماليني األمريكيني 
الســباق  وظائفهــم تتصــدر 
الرئاســي. ووفقــا ملشــروع 
االنتخابات األميركية بجامعة 
فلوريــدا فقد أدلــى قرابة ٦٠ 
مليون ناخبا بأصواتهم بالفعل 
حتى مساء أول من أمس. لكن 
وحتى مع زيادة انتشار ڤيروس 
كورونا في مناطق كثيرة من 
الواليات املتحدة أصر ترامب 
أمام جتمع حاشــد باملطار في 
نيو هامبشــاير علــى أنه «ال 
توجد دولة في العالم تعافت 

مثلما تعافينا».
وقال ألنصــاره الذين كان 
كثيــرون منهــم بــال كمامات 
وال يلتزمــون بقواعد التباعد 
النجاح  االجتماعــي «نحقــق 
ولدينا اللقاحــات، ولدينا كل 
شيء. حتى دون اللقاح نحقق 
جناحا»، وتابع قائال «سينتهي 
األمر. وتعلمون من أصيب به؟ 

أنا.. هل تصدقون ذلك؟».
وقــال كبير موظفي البيت 
األبيض مارك ميدوز في شبكة 
«سي.إن.إن»: «لن نسيطر على 
الوباء نســيطر علــى حقيقة 
اللقاحــات  حصولنــا علــى 
والعالجات وغيرها من مجاالت 
التخفيف»، واستغل بايدن في 
بيــان صادر عــن حملته تلك 
التصريحــات وقال إن ميدوز 
«اعترف هذا الصباح بشــكل 
مذهل بأن اإلدارة تخلت حتى 
عن محاولة السيطرة على هذا 
الوباء، وأنهم تخلوا عن واجبهم 
األساســي في حماية الشعب 

األميركي.

بنس يرفض اخلضوع للحجر رغم مخالطته نائبه املصاب.. وبايدن يتهم خصمه باالستسالم للڤيروس

جو بايدن وزوجته خالل املقابلة

احملكمة العليا. وذلك بعد إخفاق 
الدميوقراطيني في آخر محاولة 
لعرقلة العملية املثيرة للجدل 
فــي مجلس شــيوخ منقســم 
بشــدة. ففــي جلســة عقــدت 
اول من امــس، وهو أمر نادر 
احلصــول، متكنــت الغالبية 
اجلمهوريــة فــي املجلس من 
تخطي مماطلة الدميوقراطيني، 
وتقــرر فــي تصويــت جاءت 
نتيجتــه ٥١ مقابل ٤٨، حتديد 
موعد جللسة التصويت النهائي 

مساء أمس.

ر اسمي! موقف محرج لبايدن على الهواء .. وترامب يسخر: ناداني جورج ولم يتذكَّ
للرئاسة  وكاالت: تعرض املرشــح 
األميركية عن احلزب الدميوقراطي جو 
بايدن ملوقف محرج خالل بث مباشر على 
اإلنترنت، عندما أخطأ في اسم منافسه، 
الرئيس دونالــد ترامب، الذي لم يفوت 
الفرصة للسخرية من منافسه واعتبره 
دليال على تشكيكه املستمر بقواه العقلية.
وبدال من ترامب ذكر بايدن اســم 
«جورج»، قبل أن تتدخل زوجته وتصحح 
االسم همســا. وكان جو بايدن، البالغ 
مــن العمــر ٧٧ عامــا، وزوجته جيل، 
يوجهان حديثهما إلى أنصاره حلشــد 
مزيد من احلماس والدعم قبل أســبوع 

من االنتخابات.
«إنها  بايــدن:  وخالل احلدث، قال 
االنتخابات األكثــر أهمية، ليس ألنني 
مرشح للرئاسة، ولكن بسبب من أترشح 
أمامه. إنها االنتخابات األكثر أهمية منذ 

وقت طويل جدا».

احملرج وغرد على تويتر قائال «جو بايدن 
أطلق علي اسم جورج. لم يتذكر اسمي 
حتى حصل على الدعم ليتمكن من إمتام 
املقابلة». واتهم وسائل اإلعالم بالتغاضي 
عن هذه الهفوة، وقال «االعالم املزيف 

يعمل جاهدا للتغطية على ذلك».

واعتبر أن التصويت سيحدد «نوع 
البلد الذي ستصبح عليه أميركا»، مضيفا: 
«٤ سنوات أخرى مع جورج». وهنا تدخلت 
زوجته فورا وهمست بصوت منخفض 
اسم «ترامب» عدة مرات، دون أن حترك 
شفتيها، في محاولة لتدارك املوقف دون 

أن يدرك أحد أنها صححت اخلطأ.
ويبدو أن بايدن نفسه استوعب أنه 
أخطأ خالل حديثه، إذ بدأ بالتلعثم قائال: 
«سنجد أنفســنا في موقف.. في حال 
مت انتخاب ترامب، فســنكون في عالم 
مختلف». ولم يفوت ترامب هذا املوقف 

تصاعد التنديد بـ «الرسوم املسيئة» وتوّسع دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية
وكاالت:  ـ  عواصــم 
توسعت االحتجاجات ضد 
الفرنســية للنبي  االساءة 
محمد ژ وتزايدت الدعوات 
الرسمية والشعبية ملقاطعة 
البضائع الفرنسية، فيما أكد 
الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكــرون أنه لــن يتراجع 
عــن دعم نشــر الرســوم 
الكاريكاتيرية املسيئة للنبي 

الكرمي ژ.
وزارة  وضغطــت 
الــدول  خارجيتــه علــى 
االســالمية لوقــف حمالت 
املقاطعــة، لكــن احلمالت 
تصاعــدت خصوصا على 
مواقــع التواصــل وارفقت 
بالوسوم املدافعة عن النبي 
محمــد ژ، خصوصا بعد 
عرض الرسوم املسيئة على 
مبان حكومية في فرنسا.

وزارة  واســتدعت 
الباكســتانية  اخلارجيــة 
السفير الفرنسي في إسالم 
آباد مارك بريتي وســلمته 
رســالة احتجــاج شــديدة 
اللهجة استنكارا للرسومات 

النازيني، وقال إنه يخشى 
أن تكون هناك خطة «أكثر 
ظالما ومكرا بسبب ما يجري 

للمسلمني في أوروبا».
وأضاف أن الهجوم على 
النبي الكرمي محمد ژ بدأ 

رفض زعيم احلزب اليساري 
الفرنســي (فرنسا األبية) 
جان لوك ميلينشون امس، 
الفرنســي،  الرئيس  دعــم 
معتبــرا أن «ماكــرون فقد 
السيطرة على املوقف كليا».

أفعله هو الصمت»، وأضاف 
«اعتقد أن ماكرون ال يحتاج 
لدعــم اليســار، خصوصا 
أنــه أعطى األمــر بتوجيه 
االتهام إليـنا بــاعتبــارنــا 
إسـالميني يساريني أو يسارا 

إسالميا».
وشدد ميلينشون على 
أنه «بدل أن يطلب ماكرون 
الدعــم، عليــه أن يفكر في 
استراتيجيته ملواجهة هذا 
الوضــع الــذي تقبــع فيه 
فرنســا، حيث أنهــا مهانة 
ومحــل ســخرية وإذالل»، 
وختم ميلينشــون بالقول 
«مــا الــذي ينــوي فعلــه 
ماكــرون بخــالف التغريد 

على تويتر؟».
كمــا هاجــم أردوغــان 
املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل على خلفية اقتحام 
الشــرطة األملانيــة ألحــد 
املساجد، داعيا العالم لنصرة 
املســلمني «املظلومني» في 

أوروبا.
وقال أردوغان ان مداهمة 
الشــرطة األملانية ملســجد 

بدعم وحتفيز من الرئيس 
الفرنسي ماكرون احملتاج 
للرعايــة العقلية، حســب 

تعبيره.
وفي سياق السجال الدائر 
اردوغــان وماكرون،  بــني 

وردا على ســؤال حول 
دعــم ماكــرون فــي هــذه 
القضية، أجاب ميلينشون 
«لقــد دعمتــه مــرات عدة 
بالفعل.. لن أفعل ذلك بعد 
اآلن.. أفضل ما أستطيع أن 

وقت صالة الفجر ليســت 
حدثا عاديا، متوجها مليركل 
بالسؤال «أين حرية األديان 
التي تزعمونها؟ كيف ألكثر 
من مائة شرطي أن يداهموا 
مسجدا في بالدكم؟»، وحذر 
أردوغان األوروبيني بأنهم 
لن يستطيعوا حتقيق أي 
مكسب من معاداة اإلسالم 

واملسلمني.
من جانبها، قالت وزارة 
ان  املغربيــة  اخلارجيــة 
اســتمرار نشــر الرســوم 
الكاريكاتيرية «املســيئة» 
ژعمــل  محمــد  للنبــي 

استفزازي.
وقالت الوزارة في بيان 
ان «اململكة املغربية تدين 
بشدة اإلمعان في نشر رسوم 
الكاريكاتير املسيئة لإلسالم 
وللرسول سيدنا محمد ژ، 
وتستنكر هذه األفعال التي 
تعكس غياب النضج لدى 
مقترفيهــا، وجتدد التأكيد 
على أن حرية الفرد تنتهي 
حيث تبــدأ حرية اآلخرين 

ومعتقداتهم».

باكستان تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً.. وأردوغان يُحذر من العنف ضد املسلمني كما حصل لليهود في احلرب العاملية

تظاهرة احتجاجية في باكستان ضد اإلساءة لإلسالم  (أ.ف.پ)

املســيئة للرســول محمد 
الرئيس  ژ، وتصريحات 
الفرنسي املعادية للمسلمني.
من جانبــه، قال رئيس 
وزراء باكســتان عمــران 
خان ان تشــجيع الرئيس 
الفرنسي للرسوم املسيئة 
للرسول ژ يجرح مشاعر 
املســلمني في جميع أنحاء 

العالم.
بــدوره، دعــا الرئيــس 
التركي رجب طيب أردوغان 
األتراك إلى مقاطعة البضائع 
الفرنســية، وقــال «أوجه 
نداء إلى شــعبي وأقول: ال 
تشتروا املنتجات الفرنسية 
أبدا»، وفقا ملا نقلته وكالة 

«األناضول».
كذلك دعا أردوغان زعماء 
العالم للوقوف إلى جانب 
املســلمني املظلومــني فــي 

فرنسا.
وأشــار إلى أن املسلمني 
في أوروبا يتعرضون حلملة 
عنف ممنهجة كالتي تعرض 
لهــا اليهــود قبــل احلرب 
الثانيــة على يد  العامليــة 

«كورونا» يضيف مليون إصابة خالل ٤٨ ساعة 
وفرنسا تسجل ١٠٠ ألف حالة يوميًا !

عواصمـ  وكاالت: تسارعت وتيرة 
انتشــار ڤيروس كورونا املستجد 
حول العالم، وســجل رقما قياسيا 
جديــدا متثل بزيادة مليون اصابة 
خالل ٤٨ ســاعة، وجتاوزت أمس 
٤٣ مليونــا ونحو ٢٠٠ الف اصابة 
ارتفاعــا مــن ٤٢ الســبت املاضي، 
بحســب احصــاءات جامعة جونز 
هوبكنز االميركية، وسط حتذير من 
ان االعــداد ميكن ان ترتفع مبقدار 
مليون حالة يوميا في حال استمرت 

وتيرة االنتشار على حالها. 
والتزال الواليات املتحدة تتصدر 
دول العالم األكثر تضررا مبا يزيد 
علــى ٨ ماليني و٦٠٠ الــف اصابة 
ونحــو ٢٢٥ الــف وفاة.  وتشــكل 
هذه الزيــادة ترجمــة للتحذيرات 
املتكررة من شــتاء قاس سيشهده 
العالم بانتظار التوصل الى لقاح. 
وتدفع العديد مــن دول العالم في 
مقدمتها اوروبا التي اعلنت املزيد من 
دولها فرض حظر التجوال لـ «إنقاذ 
عيد امليالد» وجتنب اغالقات عامة 
ســتكون كارثية على اقتصاداتها 

املتهالكة.
وتصاعد الغضب في إيطاليا أمس 
عقب فرض تدابير جديدة صارمة، 
وقوبل قرار رئيس الوزراء اإليطالي 

جوزيبــي كونتي بإقفــال املطاعم 
واحلانات من السادسة مساء وإغالق 
املســارح ودور السينما والنوادي 
الرياضية لشهر، بانتقادات واسعة 
بل أن العلماء شككوا فيما إذا كانت 
هذه االجراءات كافية لوقف انتشار 
الڤيروس. وأعلن كونتي انه يأمل 
في أن القيود اجلديدة التي ال حتظى 
بشعبية «ستمكننا من أن نكون أكثر 
ارتياحا بحلول عيد امليالد»، منبها 
في الوقت نفســه إلــى أن «العناق 
واحلفــالت» رمبــا ســيبقيان غير 

واردين.
وسخرت صحيفة «كورييري دي 
ال ســيرا» من القرار ونشرت على 
صفحتها األولى رسما كاريكاتوريا 
لكونتي وهو يقول لسانتا كلوز وهو 
يحــاول االنتحار«توقف! أحضرنا 
مرسوما إلنقاذك». وحذر مستشار 
طبي للحكومة الفرنسية في تصريح 
إلذاعة (آر.تي.إل) إنه قد تكون هناك 
مائة ألف إصابة جديدة بـ «كوفيد 
ـ ١٩» فــي فرنســا يوميــا أي أكثر 
من ضعف أحــدث األرقام املعلنة. 
وأضاف البروفيسور جان فرانسوا 
دلفريســي رئيس املجلس العلمي 
الذي يقدم املشورة للحكومة فيما 
يتعلق باجلائحة «يحتمل أن يكون 

هناك أكثر من ٥٠ ألف حالة يوميا. 
نحن في اللجنة العلمية نقدر أننا 

في نطاق مائة ألف حالة يوميا».
وبذلــك يرتفــع إجمالــي عــدد 
اإلصابــات في فرنســا إلى مليون 
و١٣٨٥٠٧ حاالت لتتجاوز البالد بذلك 
األرجنتني وإســبانيا وتصبح في 
املركز اخلامس على مستوى العالم 
من حيث عدد حاالت اإلصابة بعد 
الواليات املتحدة والهند والبرازيل 

وروسيا.
وأعلنت اســبانيا حالة طوارئ 
وطنية جديدة وحظر جتول ليلي، 
فيما سجلت فرنســا عددا قياسيا 
من اإلصابات اليومية مع أكثر من 
٥٠ ألف حالة، ومددت حظر جتول 
ليلي يطول مناطق يسكنها قرابة 

٤٦ مليون شخص.
وأودت جائحــة «كوفيــد ـ ١٩» 
بحياة أكثر مــن مليون و١٥٥ الف 

شخص على مستوى العالم.
وعلــى اجلهة األخرى من الكرة 
األرضيــة تلقى مواطنــو ملبورن 
البالغ عددهم خمسة ماليني شخص 
أنباء يترقبونها، وهي رفع تدابير 

اإلغالق هذا األسبوع.
ويخضع سكان املدينة إلجراءات 
أكثــر صرامــة مــن أي مــكان في 

استراليا، لكن مع انخفاض حاالت 
اإلصابة اجلديدة بشكل جذري، فإن 
املســؤولني السياسيني في الوالية 
يتعرضون لضغوط لرفع التدابير.

وقــال رئيــس حكومــة واليــة 
فكتوريا دانيل أندروز «كانت سنة 
صعبة للغاية. ضحى أهالي فكتوريا 
كثيــرا وأنــا فخــور بكل شــخص 
منهم».وفــي آســيا، مــددت إيران 
القيــود املفروضــة ملكافحة الوباء 
في العاصمة طهران وسائر أنحاء 
البالد فيما قالت ســلطات الصحة 
إنها تسجل حالة وفاة باملرض كل 

أربع دقائق.
وقال علي رضا زالي رئيس فريق 
عمليــات مكافحة ڤيروس كورونا 
الرســمي ان بعــض  للتلفزيــون 
املستشفيات لم يعد بها أسرة لعالج 
أي مرضى جدد وأضاف «أطباؤنا 
وممرضونا متعبون. أحث اجلميع 

على االلتزام بالقواعد».
وأعلنت وزارة الصحة في إيران، 
أكثر دول منطقة الشــرق األوسط 
تضررا باملرض، تسجيل ٣٣٧ وفاة 
و٥٩٦٠ إصابة أمس، وأفاد شريط 
إخباري على التلفزيون الرســمي 
بأن هذا املعدل يعني أن هناك حالة 
وفاة بـ «كوفيدـ  ١٩» كل أربع دقائق.

الصني تعاقب شركات أميركية مرتبطة وفاة كل أربع دقائق في إيران والسلطات متدد القيود.. وغضب من اإلجراءات اجلديدة في إيطاليا
مببيعات أسلحة لتايوان

اليابان: لن ننضم إلى معاهدة
األمم املتحدة حلظر األسلحة النووية

عواصــم - وكاالت: أعلنت الصني امس، 
أنها ســتفرض عقوبات على شــركة لوكهيد 
مارتن وأنشطة الصناعات الدفاعية في بوينغ 
وشــركات أميركية أخرى مرتبطة مببيعات 
أســلحة إلى تايوان، اجلزيــرة التي حتظى 
بحكم ذاتي وتعتبرها بكني جزءا من أراضيها.
األميركيتــان  الشــركتان  وارتبطــت 
العمالقتــان، إلى جانب رايثيون، في صفقة 
مؤخرا لبيــع صواريخ بقيمــة مليار دوالر 
إلى تايوان. وحض املتحدث باسم اخلارجية 

الصينية جاو ليجيان الواليات املتحدة على 
وقف بيع األسلحة إلى اجلزيرة.

وقــال جــاو إن الغــرض مــن العقوبات 
«ضمان املصلحة الوطنية» وســتطبق على 
الذين «تصرفوا بشــكل سيئ في عملية بيع 

أسلحة إلى تايوان».
وأضــاف «ســنواصل اتخــاذ اإلجراءات 
الضرورية لضمان السيادة الوطنية واملصالح 
األمنية» من دون اإلدالء بأي تفاصيل أخرى 

بشأن العقوبات.

طوكيوـ  وكاالت: قال كبير أمناء مجلس 
الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو ان بالده 
لن تنضــم الى معاهدة االمم املتحدة حلظر 
االسلحة النووية، مضيفا ان «لليابان نهجا 
مختلفا»، مؤكدا أن بالده تشارك الهدف من 
هذه املعاهدة بإلغاء األسلحة النووية وتسعى 
إلــى حتقيقه، ولكنها تختلــف حول كيفية 

التعامل مع هذه القضية.
وأضاف كاتو في مؤمتر صحافي امس «مبا 
أن معاهدة حظر األسلحة النووية تختلف 
عن نهجنــا فلن نوقع املعاهدة. ليس هناك 

تغيير في موقفنا».
وأعلنت االمم املتحدة يوم السبت املاضي 

ان معاهدة حظر األسلحة النووية ستدخل 
حيز التنفيذ خالل ثالثة اشهر.

واوضــح كاتو «أن هذا القرار يرجع ألن 
البيئة األمنيــة احمليطة باليابــان متزايدة 
الصعوبة ولذلك فمن الضروري إحراز تقدم 
ثابت وواقعي نحو نزع السالح النووي مع 
احلفاظ على قدراتنا للردع وتعزيزها للتعامل 

مع التهديدات ومواجهتها».
ومن املقرر أن تدخل معاهدة حظر األسلحة 
النووية حيــز التنفيذ ٢٢ يناير املقبل بعد 
أن أصبحت هندوراس الدولة اخلمسني التي 
تصدق عليها السبت املاضي. بينما لم تصادق 

أي من القوى النووية على هذه االتفاقية.

تغريدة الرئيس األميركي دونالد ترامب
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األسد ينهي خدمات محافظني 
ويعني آخرين بينهم محافظان للرقة وإدلب

وكاالت: أصدر الرئيس 
بشار األسد أمس ٥ مراسيم 
قضت بتعيني ونقل وإنهاء 
خدمة عدد مــن احملافظني 
من بينهم محافظان للرقة 
وإدلــب اخلارجتــني عــن 
سيطرة حكومته في ٢٠١٣ 

و٢٠١٥ على التوالي.
املرســوم  ومبوجــب 
الصادر امس عني األســد، 
عبد الرزاق خليفة محافظا 
حملافظــة الرقــة، ومحمــد 
نتــوف محافظــا حملافظة 
إدلب، وفاضل جنار محافظا 
الــزور وهي  حملافظة دير 
احملافظة الثالثة التي تقع 
اراضيهــا خــارج  معظــم 
ســيطرته حيــث تخضــع 
لسيطرة األكراد والتحالف 

الدولي الذي يدعمهم.
وكان عبدالرزاق خليفة 
يشغل منصب رئيس مكتب 
التربيــة في فــرع «حزب 
البعث» في محافظة إدلب، 
بينمــا تولــى فاضل جنار 
منصب األمني العام لـ «حزب 

البعث» في مدينة حلب.
وأنهى األسد أيضا، تعيني 
محافظ حماة محمد عبداهللا 
احلــزوري، وعني بدال عنه 
محافظ القنيطرة الســابق 
محمد طــارق كريشــاتي، 
فيما كلف عبد احلليم خليل 
محافظا للقنيطرة، والذي 
شغل سابقا منصب عضو 
قيادة فرع حماة لـ «حزب 

البعث» منذ عام ٢٠١١.
مايــو  مــن   ٣٠ وفــي 
املاضــي، أصــدر األســد 
املرسوم «رقم ١٢٧» القاضي 
بإنهاء تعيني عامر إبراهيم 
العشي محافظا للسويداء، 
ونقل همام صادق دبيات، 
محافظ القنيطرة، وتعيينه 

خلفا له.
كما أنهى حينها تسمية 
بســام ممــدوح بارســيك 
معاونــا لوزير الســياحة، 
وعينه محافظا حلمص، بدال 
عن محافظها السابق طالل 
البرازي، وعني محمد طارق 
زيــاد كريشــاتي محافظا 
للقنيطرة، وإبراهيم شربك 
محافظا لدرعا، وغسان حليم 

خليل محافظا للحسكة.

فرصة سياسية سانحة إلنقاذ ما تبقى

مفاوضات «سد النهضة» تستأنف اليوم..
والسودان يصّر على تغيير «الطريقة السابقة»

عشرات القتلى واجلرحى في غارات روسية
على معسكر للمعارضة املدعومة من تركيا

بيروت ـ د. ناصر زيدان

في زمن السقوط اللبناني على مختلف 
املستويات، أطلت بارقة أمل ميكن أن تؤسس 
إلنقاذ ما تبقى مــن مقومات، وقد تكون 
الفرصة سانحة للعودة عن سياسة اجلنوح 
الرهيبة التي مارســتها القوى السياسية 
التي تتحكم بزمام األمور، ومع هذه العودة 
ميكن استعادة جزء من اخلسائر الكبيرة 
التي مني بها عهد الرئيس ميشــال عون، 
ذلك إذا استدرك فريقه أن النهج السابق 
لم يحصد سوى اخليبة، وكان وباال على 

البالد وعلى العباد.
فرص النجاح متساوية مع فرص الفشل. 
واألبواب التي قد تفتح أمام الرئيس املكلف 
تشكيل احلكومة سعد احلريري، قد تقفل 
هي ذاتها، وتعود األمور الى سابق عهدها 
فيمــا لو مت التعاطي مــع عملية التأليف 
ومع البيان الوزاري بالطريقة الســابقة. 
وبعض الترحيب الدولي الذي رافق تكليف 
احلريري مشروط بوالدة حكومة بعيدة عن 
احملاصصة، ومجردة من املؤثرات السلبية 
التي كانت حتملها احلكومات الســابقة، 
وتكون قادرة على استعادة الثقة املفقودة 
بالفئة احلاكمة، وبالسياسة اخلارجية واملالية 
للدولة. واألهم من كل ذلك، أن تعيد ترميم 
العالقة بني لبنان وأشــقائه العرب، والتي 

مت حتطيمها على مذبح العناد واملكابرة.
انطلقت منذ  التي  الشعبية  االنتفاضة 
عام نهشت من جسدها، وتالشت من جراء 
عدة عوامل خاصة وعامة، السيما انكشافها 
أمام إفشال جتربة مصطفى أديب املستقلة، 
وعدم تقدمي الدعم له للصمود أمام التحديات 
التي فرضت عليــه االعتذار، على اعتبار 
أنه حمل شعار تأليف حكومة طوارئ من 
مختصــني ال ينتمون الى األحزاب، وهذا 
كان مطلبا أساسيا من مطالب االنتفاضة. 
لكن تراجع منسوب تأثير ما تبقى من 
احلراك، ال يعني أن القوى السياسية التي 
تتحمل مسؤولية االنهيار أصبحت مبأمن، 
خصوصا منها القوى احملسوبة على العهد 
والثنائي الشيعي والتهديدات التي تشكل 

خطرا محدقا على هؤالء، مصدرها الشعب 
اللبناني برمته، والبيئة احلاضنة لهم على 
وجه التحديد، ألن اجلميع يرزحون حتت 
نير اخلوف من اجلوع ومن املرض ومن 

املستقبل.
في املعلومات املسربة، إشارة واضحة 
الى جتاذبات حتصل بني فريقني مقربني 
من موقع القرار، فريق اول يضغط باجتاه 
تسهيل تشكيل احلكومة وفق رؤية الرئيس 
املكلف، على أن يكون رئيس اجلمهورية 
ضابط إيقاع لعملها، وهو قادر بالصالحيات 
التــي ميلكها على تعطيل كل ما ال يرغب 
بحدوثه. وفريق ثان ينصح بالتشدد في 
عملية التأليف، وفرض محاصصة وازنة 

لصالح تيار الرئيس في احلكومة.
وإذا كانت األجــواء اإليجابية التي مت 
تعميمها بعد االجتماعات التي عقدت بني 
عون وبري واحلريري صحيحة، فاحلكومة 
يجب أن تولد خالل أسبوع على أبعد تقدير، 
إال أن املعطيات املتوافرة تؤكد وجود تنازع 
بني الرؤيتني اآلنفتي الذكر، خصوصا لكون 
فريق أساسي من احمليطني بالرئاسة اعتادوا 
علــى االطالع على كل ما يعرض ويطرح 
علــى املوقع األول قبل البث فيه، وأجواء 
اخلطاب الغريب الذي ألقاه عون األربعاء 
املاضي مازال ماثال أمامهم، برغم أن معظم 
مفاعيل اخلطاب طويت بنتيجة االستشارات 
النيابية امللزمة التي جرت في اليوم التالي.

يتفق املراقبون على أن حكومة الرئيس 
احلريري لن تكون مثالية مهما كان شكلها 
وحجمها، ولكنهم يتفقون ايضا على أنها 
الفرصة الوحيدة السانحة في الوقت احلالي 
إلنقاذ ما تبقى، على اعتبار أن كل اخليارات 
األخرى اســتنزفت، او أجهضت، والبالد 
تنهار شيئا فشــيئا، واملصائب املعيشية 
والصحيــة واملالية تلف املواطنني من كل 

حدب وصوب.
او  اإلنقاذية  القرار بإجناح اخلطــوة 
إفشــالهم أمام أصحاب الشأن أنفسهم، 
وهؤالء حتكموا بقرار الدولة منذ ٧ سنوات، 
وكانت النتيجة وبــاال ماحقا. فهل هناك 

من يتعظ؟

اخلرطوم ـ أ.ف.پ: أعلنت وزارة الري 
السودانية أن وزراء خارجية السودان ومصر 
وإثيوبيا ســيعقدون اجتماعا اليوم برعاية 
االحتاد االفريقي لبحث ســبل اســتئناف 
املفاوضات املتوقفة حول سد النهضة اإلثيوبي 

منذ أكثر من شهرين.
وذكرت وكالة السودان لألنباء (سونا) أن 
وزير الري ياسر عباس بعث برسالة لوزيرة 
التعاون الدولي بجنوب أفريقيا جى باندورا، 
أكد فيها على متسك السودان باملفاوضات 
للتوصل  الثالثية برعاية االحتاد األفريقي، 
التفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت الرسالة على أن السودان «ال ميكنه 
مواصلة التفاوض بنفس األساليب والطرق التي 
اتبعت خالل اجلوالت السابقة والتي أفضت 
إلى طريق مسدود من املفاوضات الدائرية».

وتشــارك الواليات املتحــدة واالحتاد 
األوروبي والبنك الدولــي وصندوق النقد 
الى االحتــاد االفريقي في  الدولي، إضافة 
املفاوضــات منذ مطلع العام احلالي بخبراء 

ومراقبني.
القادمة  املفاوضات  لدعــم  ودعا عباس 
بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس االحتاد 
األفريقي، وقال إن السودان سيشارك في 
اجتماع الثالثاء «للتباحث حول ابتداع طرق 
ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في 
اجلولة املاضية، وذلك مبنح دور أكبر وأكثر 
املفاوضات  لدفع  للخبراء واملراقبني  فعالية 
وتقريب وجهات النظر بني الدول الثالثة، ثم 
ترفع مناهج التفاوض اجلديدة لرؤساء الدول 
إلقرارها واستئناف التفاوض على أساسها 

بجدول زمني محكم».

وكاالت: أفادت تقارير ميدانية ومصادر 
في املعارضة السورية عن تعرض معسكر 
يديره فصيل تابع للمعارضة املدعومة من 
قبل تركيا، لغارة جوية روسية أسفرت عن 
مقتل وإصابة العشرات من املقاتلني في جبل 

الدويلة شمال غرب سورية.
ونقلت رويترز عن مصدر في املعارضة 
إن الضربات الروسية استهدفت معسكرا 
املنضوي ضمن  الشــام»  لفصيل «فيلق 
«اجلبهة الوطنية للتحرير» قرب كفر تخارمي 
على بعد نحو عشرة كيلومترات من احلدود 

التركية في محافظة إدلب.
وقال النقيب «ناجي املصطفى» املتحدث 
الرسمي باسم «اجلبهة الوطنية للتحرير» 
عبر حســابه في موقع تلغرام، إن «طائرة 
روسية أقلعت من قاعدة «حميميم» اجلوية 
الروسية ارتكبت مجزرة في أحد معسكراتنا 
التدريبية في كتيبة الدويلة شمال إدلب».

وأكد أن «عشــرات الشهداء واجلرحى 
ســقطوا في صفوف املقاتلني املتواجدين 

ضمن تلك الكتيبة».
واعتبر «ناجي» أن هذا االستهداف خرق 
من خروقات جديدة للقوات الروسية، لوقف 
إطالق النار املوقع بني أنقرة وموسكو في 

اخلامس من مارس املاضي.
وأضاف أن اجلبهــة الوطنية للتحرير 
بدأت بالرد عبر اســتهداف مواقع القوات 
السورية وامليليشيات الروسية في مواقع 

عدة بالراجمات والصواريخ.

وأكد موقع «زمــان الوصل» واملرصد 
السوري حلقوق اإلنسان، مقتل ٣٥ شخصا 
وجرح ٧٠ كحصيلة أولية، إثر الغارة اجلوية 
على معســكر تدريب لـ «اجلهة الوطنية 

للتحرير» في أحد اجلبال شمال إدلب.
وقالت وسائل إعالم روسية إن «القوات 
اجلوية الروسية استهدفت معسكرا تدريبيا 
لـ «هيئة حترير الشام»، لكن مصادر نفت 
لـ «زمان الوصل» أن يكون املعسكر للهيئة، 
وال يوجد أي عنصر للهيئة بداخله وجميع 
من قضوا وجرحوا هم عناصر من «فيلق 

الشام» املدعوم من تركيا.
ونشرت وســائل إعالم روسية صورا 
الستهداف فصيل «فيلق الشام» التابع لـ 
«اجلبهة الوطنيــة للتحرير» بغارة جوية 
روسية استهدفت مركزا عسكريا تابعا له 
في جبل الدويلة شمال غربي محافظة إدلب 

بالقرب من احلدود السورية- التركية.
وقالــت وكالة «ANAA» الروســية، إن 
طائرتني روسيتني أسقطتا نصف طن من 

املتفجرات. 
وقال املرصد إن عدد القتلى مرشــح 
لالرتفاع، لوجود أكثر من ٧٠ جريحا بعضهم 
في حاالت خطرة باإلضافة لوجود مفقودين 

وعالقني.
ووفق املرصد، كان من املفترض أن يتم 
تخريج دفعة مقاتلني من املعســكر خالل 
أيام، بعد إجراء دورة تدريبية لهم من قبل 

فيلق الشام.

سوريون يؤدون صالة اجلنازة على ١٠ من مقاتلي فيلق الشام قتلوا في الغارة الروسية قرب احلدود التركية (أ.ف.پ)

تأجيل ترسيم احلدود إلى الغد.. واحلريري يتوقع احلكومة خالل أسبوع
بيروت ـ عمر حبنجر

استشعر رئيس مجلس 
النواب نبيه بري اجتاهات 
لترحيل تشــكيل احلكومة 
الــى مــا بعــد االنتخابــات 
الرئاســية األميركية، ومن 
هنا كان حتذيره من تداعيات 
ذلك، مستبعدا أي مبرر لهذا 
التأجيل في ضوء ما وصل 
إليه من مشاورات الرئيسني 
ميشال عون وسعد احلريري، 
معطوفة علــى قناعته بأن 
نتائج هــذه االنتخابات لن 
تقدم أو تؤخــر، بخالف ما 
هــو معــروف عــن الرؤية 
اإليرانية لهذه االنتخابات، 
والتي يعكســها حزب اهللا 

عادة.
ونقل زوار بري عنه أن 
لبنان أمام مرحلة حاســمة 
هذا األســبوع، رمبا بسبب 
اجلولة الثانية من مفاوضات 
ترسيم احلدود التي أرجئت 
أمــس الى الغــد، بطلب من 
الوسيط األميركي، أو بسبب 
وصــول وفــد روســي غدا 
األربعاء أيضا، كان يفترض 
أن يكون وزيــر اخلارجية 
الروسي ســيرغي الڤروڤ 
على رأســه، قبــل أن يحل 

محله مسؤول آخر.
من جهته، يبدو الرئيس 
املكلــف ســعد احلريــري 
مرتاحا ملسار عملية التأليف 
وتشاوره الدائم مع الرئيس 
ميشال عون، وقد أشار امام 
مهنئيه في بيت الوسط الى 
انه اذا كانت نوايا األطراف 
صافية حقــا، كما يبدو في 
العلن، فإنه باإلمكان االنتهاء 
من تشكيل احلكومة خالل 

أسبوع.
صحيفــة  ونقلــت 
«اجلمهورية» عن احلريري 
قوله ان كل شــيء ميكن ان 
يخضــع للنقاش والتفاهم، 

وتتداول بعض الصحف 
أرقاما متفاوتة حول حجم 
احلكومــة، بعضهــا من ١٨ 
وزيرا والبعــض اآلخر من 
٢٠، دون إشارة الى مستوى 
نكهتها السياســية، وال الى 
العقد املســتجدة، وأبرزها 
عودة الرئيس ميشال عون 
الى اإلصرار علــى املداورة 
الشاملة في الوزارات، ودون 
اســتثناء وزارة املال، التي 
وعد احلريري بإبقائها هذه 
املــرة مــن حصــة الثنائي 

الشيعي.
وفيمــا ال يــرى قريبون 
من اجواء حزب اهللا مبررا 
الستعجال تأليف احلكومة 
الرئاســية  قبل االنتخابات 
األميركيــة، تؤكــد املصادر 
املتابعة لـ «األنباء» ان ثمة 
ضغوطا أميركية واقليمية 
معينــة متــارس إلجنــاز 

احلكومة في أسرع وقت.
واستبعدت املصادر قيام 
بعــض اجلهــات احلزبيــة 

احلاصلــة جــزأ مــن هــذا 
التصعيد.

وتســتأنف مفاوضــات 
ترســيم احلدود بني لبنان 
واســرائيل فــي مقــر األمم 
املتحــدة في الناقــورة غدا 
حال عودة الوسيط األميركي.
من جهتها، قالت رئيسة 
الوطنية لشــؤون  الهيئــة 
املرأة اللبنانية كلودين عون 
روكز «ان حل مشكالت لبنان 
املستعصية مرتبط بترسيم 
احلــدود، وحــل مشــكلة 
الفلســطينيني،  الالجئــني 

وعودتهم».
وأضافــت، فــي حديــث 
لقنــاة «اجلديــد»: «بعدئذ 
أنــا ال أمانع بإقامــة الدولة 
اللبنانية السالم مع اسرائيل، 
لكن بعد الترســيم وضمان 
املــوارد واســتعادة مزارع 
شبعا أيضا»، وقالت كبرى 
بنات الرئيس ميشال عون 
«ليس لدينا خالف عقائدي 
مع أحد، اخلالف سياسي».

بعرقلــة البيــان الــوزاري 
ولــو  حتــى  للحكومــة 
تظاهــرت باإلصــرار علــى 
نقاط معينة، ألن احلريري 
كان واضحــا عندما قال ان 
الورقة اإلصالحية الفرنسية، 
ســتكون «البيــان الوزاري 
املفترض  املهمــة»  حلكومة 
اجنازها في غضون ٦ أشهر.
بيــار  النائــب  لكــن 
بوعاصــي، عضــو كتلــة 
«اجلمهورية القوية»، يرى 
انه سيتم تشــكيل حكومة 
«تانغو» سياســية، مبعنى 
خطوة الى األمــام واثنتان 

الى الوراء.
في غضون ذلك، توقعت 
مصــادر مطلعة في بيروت 
حصول توترات أمنية على 
احلــدود اجلنوبية عشــية 
الرئاســية  االنتخابــات 
مــن  كدعــم  األميركيــة، 
نتنياهو لترامب في معركته 
االنتخابية، وان التدريبات 
االســرائيلية  العســكرية 

كلودين عون: ال مانع من السالم مع إسرائيل بعد الترسيم وإعادة مزارع شبعا وعودة الالجئني الفلسطينيني

(محمود الطويل) رئيس حزب الكتائب سامي اجلميل مستقبال املنسق اخلاص لألمم املتحدة في لبنان يان كوبيتش في مقره في بكفيا  

لكــن املهم ان تبقى املبادرة 
الفرنسية احملور واألساس، 
عامــل  ان  علــى  مشــددا 
االختصــاص ال يكفــي عند 
اختيار الوزراء، بل املطلوب 
توافر اخلبرة أيضا الى جانب 
االختصاص، ألن الشهادات 
وحدها ليست معيارا للكفاءة 
ما لم تكن مرفقة بالتجربة، 
واحلكومة األخيرة هي أكبر 

دليل على ذلك.
احلريــري أكــد ردا على 
ســؤال ان االعتذار عن عدم 
متابعة تأليف احلكومة ليس 
واردا لديــه، وأضــاف: من 
املعروف ان نصفي عراقي، 
ألن والدتي عراقية األصل، 
وبالتالــي فأنــا عنيــد عند 

الضرورة.
احلريــري  ويعتمــد 
«املرونــة» بالتشــدد فــي 
عملية تأليف احلكومة من 
اختصاصيني غير حزبيني، 
مهمتهــا اجناز بنود الورقة 

اإلصالحية الفرنسية.

السيسي يوّجه بالبدء الفوري في مبادرة «مصر الرقمية» 
وباستخدام الذكاء االصطناعي في التخطيط العمراني

القاهرة ـ خديجة حمودة و(أ. ش. أ)

الرئيــس املصري  أصدر 
عبدالفتــاح السيســي القرار 
اجلمهــوري رقم ٥٩٦ لســنة 
٢٠٢٠ بتمديد حالة الطوارئ 
في جميع أنحــاء البالد ملدة 
ثالثة أشــهر تبدأ اعتبارا من 
الســاعة الواحدة من صباح 
امس اإلثنني املوافق للسادس 
والعشــرين من أكتوبر عام 

.٢٠٢٠
ونصت املادة الثانية من 
القرار الذي نشرته اجلريدة 
الرســمية بأن تتولى القوات 
املســلحة وهيئــة الشــرطة 
اتخاذ ما يلزم ملواجهة أخطار 
اإلرهاب ومتويله وحفظ األمن 
بجميع أنحاء البالد وحماية 
العامة واخلاصة  املمتلــكات 

وحفظ أرواح املواطنني.
ووفقــا للمادة الثالثة من 
القرار يفوض الرئيس مجلس 
الوزراء في اختصاصات رئيس 
اجلمهورية املنصوص عليها 
فــي القانون رقم ١٦٢ لســنة 

١٩٨٥ بشأن حالة الطوارئ.
الرابعــة  ووفقــا للمــادة 
يعاقب بالسجن كل من يخالف 
األوامر الصــادرة من رئيس 
اجلمهورية بالتطبيق الحكام 
القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ 

املشار إليه.
الــى ذلك، وجــه الرئيس 
بالبدء  عبدالفتاح السيســي 

الوزراء د.مصطفى مدبولي، 
ووزير االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات د.عمرو طلعت.
وصرح املتحدث الرسمي 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي بأن 
االجتماع تناول متابعة املوقف 
التنفيذي للمشروعات القومية 
اخلاصــة بقطــاع االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات.

وأوضح املتحدث الرسمي 
أن د.عمرو طلعت استعرض 
مستجدات بناء منصة لنماذج 
املجتمعات العمرانية، والتي 
تهدف إلــى حوكمة منظومة 
البناء في مصر في إطار واضح 
يتسم بالتخطيط والتنظيم 
وااللتزام بالقانون، ويحد من 
مخالفات البنــاء والتعديات 

على األراضي.

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ ثالثة أشهر

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس احلكومة د.مصطفى مدبولي ووزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د.عمرو طلعت

الفــوري فــي تنفيــذ مبادرة 
لدعــم  الرقميــة»  «مصــر 
جهود التحول الرقمي لألداء 
احلكومي، وتعظيم استخدام 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
فــي مشــروعات التخطيــط 

العمراني والبناء.
جــاء ذلك خــالل اجتماع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
امس االول مع رئيس مجلس 
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هالك مجرم احلرب عزة الدوري بعد مطاردة استمرت ١٧ عامًا
عواصم ـ وكاالت: أكدت 
مصــادر اعالميــة وحزبية 
عراقيــة هالك نائب رئيس 
البائــد  العراقــي  النظــام 
عــزة الــدوري امللقــب بـــ 
«البريعصــي»، واملطلوب 
للحكومة العراقية، عن عمر 

يناهز الثمانني عاما.
وقالــت وســائل إعــالم 
عراقيــة إن «البريعصــي» 
توفــي صبــاح امــس دون 
حتديــد مــكان وفاتــه أو 
توضيح اي مالبســات عن 

اسبابها.
الســياق، قالــت  وفــي 
مصادر عراقيــة في مدينة 
الــدور ان الدوري لم يدفن 
باملدينــة بــل مبــكان آخر 
الدين،  من محافظة صالح 
وبحضــور عــدد قليل من 
مقربيــه كانــوا يكلفــون 
بحمايتــه طوال الســنوات 

املاضية.
مــن  مقــرب  وحتــدث 
حزب «البعث» املنحل عن 
أن قيــادة احلزب القومية، 
التي كان الدوري على رأسها، 
قــد تنتقل إلــى علي الريح 
السنهوري، أمني سر قيادة 

قطر السودان للحزب.
ومتثل وفاة الدوري نهاية 
واحدة من أطول املطاردات 
األمنية في العراق منذ عام 
٢٠٠٣، وهو احللقة االخيرة 
في سلسلة الدائرة املقربة 
من املقبور صدام، بعد وفاة 
كل من «عراب االفك» طارق 
عزيز وزير خارجية النظام 
البائد وطه ياسني رمضان 

نائب املقبور.
ومطلع الشــهر اجلاري 
حذر القيــادي في املجلس 
األعلى اإلسالمي في العراق 
الداخلية األســبق  ووزير 
باقــر جبــر الزبيــدي من 
مخطط النقالب عســكري 

قدرهــا ١٠ ماليــني دوالر 
ملــن يدلي مبعلومــات عن 
«البريعصي»، بينما رصدت 
احلكومات العراقية املتعاقبة 
مكافأة مالية لم حتددها ملن 

يبلغ عن مكان وجوده.
وأعلنت جهــات عراقية 
عدة في أكثر من مرة مقتل 

الرجــل البعثي الثاني إبان 
حكم املقبور صدام حسني، 
وكان يوصــف بأنــه ظله، 
حيث شــغل منصب نائب 
رئيــس ما ســمي مبجلس 
قيــادة الثورة، وقبلها عدة 
مناصب مــن بينها منصب 
وزيــر الداخليــة العراقــي 

ووزير الزراعة العراقي.
عــام ١٩٩٠ اســند اليــه 
حســني  صــدام  املقبــور 
مهمة محددة وهي إفشــال 
مفاوضــات جــدة لتنفيــذ 
مخطط االحتالل، وعاد الى 
بغــداد لتدخل بعدها قوات 
البائــد  العراقــي  النظــام 
الكويــت مباشــرة لتعيث 
فســادا وقتال وترويعا في 

الوطن.
الـُجبـــُن كـــان سمـــة 
مــن ســماته االساســية ، 
فاجلميع يذكــر عام ١٩٩٩ 
املذعــور  هروبــه كالفــأر 
من النمســا واختباءه في 
دورة ميــاه (مراحيــض) 
ملدة ٤ ســاعات لينجو من 
التي  الدوليــة  املالحقــات 
طالبت باعتقاله ومحاكمته 
كمجرم حرب، وفضل وهو 
مرعــوب ان يقطــع رحلة 
عالجــه وميكــث ســاعات 
الرائحــة  طويلــة وســط 

الكريهة وينجو برقبته.
وصفه معهد واشــنطن 
لسياسة الشرق االدنى بأنه 
احــد اخطر ثالثة مطلوبني 
في العالم، واضافت وسائل 
االعالم نقال عن مايكل نايتس 
اخلبيــر املتخصــص فــي 
القضايا االمنية والعسكرية 
في العــراق وايران واليمن 
وبلــدان اخلليج عــام ٢٠١١ 
أن نفــوذ الدوري الواســع 
وشبكاته املتشعبة لم تهيئ 
الفرص املطلوبة للوصول 
اليه، حتى مات مختبئا امس، 

بقتل كل معارضي البعث، 
ليحصــد الثمــن، وبالفعل 
اختاروه عضوا في القيادة 
القطرية، ولم تطله ماكينة 
االعدامــات، التــي حصدت 
العديــد مــن الرفــاق، ألنه 
اختار ان يكون أداة طيعة 
في يد املقبور صدام، ينفذ 
مآربــه واهدافه فــي ازاحة 

منافسيه من احلزب.
تآمر على رفيقه صالح 
مهــدي عمــاش، وطالــب 
بإعدامه حتى يخلو احلزب 
للمقبور، ولم ينس الطاغية 
املقبور خدمات الدوري بعد 
ذلك وابقاه بداية من ١٩٧٩ 

تابعا ذليال.
ترأس في ١٩٧٣ محكمة 
خاصة إلعــدام املعارضني، 
وحكم باملوت على ناظم كزار 
وجماعتــه، ومثقف البعث 
الســامرائي،  عبداخلالــق 
وبعد انفراد املقبور صدام 
بالسلطة تخلى عزة الدوري 
عن رفيقه وابن قريته محمد 
محجــوب الــدوري، وزير 
التربيــة وعضــو مجلس 
قيادة الثورة، وهو يســاق 
الى حبل املشنقة، واملدهش 
ان املقبور صدام كلفه تنفيذ 

حكم االعدام في قريبه.
املتعطش للدماء

لتعطشــه للدماء اسند 
اليه املقبور صدام اإلشراف 
على محكمة القيادات املتهمة 
بالتآمر على الطاغية املقبور 
عندما تولى رئاسة النظام 
فــي ١٩٧٩، وكان الــدوري 
جديــرا باملنصــب فأصدر 
احكامــا بإعــدام ٤٢ مــن 
القيادات ونال مكافأة فورية 
بتعيينــه نائبا ملا يســمي 
رئيس مجلس قيادة الثورة.
لــم يكن له، طوال فترة 
توليــه املســؤولية نائبــا 

الــدوري، كان آخرهــا عام 
٢٠١٥، حيث أظهرت صورة 
رجــل ســبعيني وقــد مت 
إعدامــه من قبل ميليشــيا 
«العصائــب»، إال أنه تبني 
فيما بعــد عدم صحة ذلك، 

وأنه راعي أغنام.
و«الـبريـعصـــي» كان 

واشــارت وســائل االعالم 
حينها نقال عن نايتس الى 
ان البريعصي كان من بني 
االفراد الذين سيطروا على 
الســلطة حينمــا احاطــوا 
بالقصر اجلمهوري (املنطقة 
اخلضراء) في انقالب سنة 
١٩٦٨، ولعب دورا رئيسيا 
فــي التمــرد داخــل البالد، 
كمــا قــاد جماعــة تعــرف 
باسم جيش رجال الطريقة 
النقشــبندية، وهي جماعة 
صوفيــة مرتبطــة بثقافة 
اخرى عن تنظيم القاعدة، 
اال انها شكلت جزءا رئيسيا 
من التمرد الذي تشكل في 

البالد.
عقدة النقص

وسط واقع محتقر ولد 
الــدوري عام ١٩٤٢ ونشــأ 
وهو يحمل كل عقد الشعور 
بالنقص واالنسحاق، فبرع 
في اخلنوع واالنحناء لكل 
التكريتيني بداية من أحمد 
حسن البكر واملقبور صدام 
حســني وعّوض شــعوره 
بالنقص الذي يالحقه عند 
رؤية أي تكريتي بســلوك 
عدواني جتاه شعبه، فأسرف 
في القتل والتعذيب واالعدام.
لــم يتجــاوز حتصيله 
االبتدائية  الشهادة  العلمي 
وانصرف الى بيع الثلج في 
الصيف وأحشــاء اخلراف 
والغنم في الشــتاء، ووجد 
في «البعث» ضالته ليلعب 
دورا آخر في حياته خالف 
االنحناء، فالتحق باحلزب 
في اخلمســينيات، واثبت 
جدارة في التجســس على 
اصدقائــه، وأبنــاء جلدته، 
فرقي في احلزب على الرغم 

من تواضع ثقافته.
اشــترك في انقــالب ١٧ 
يوليو ١٩٦٨، وكان مهووسا 

للمقبور صــدام، اي نفوذ 
اوامــر  باســتثناء تنفيــذ 
الطاغية، خاصة في األزمات، 
لهذا استطاع احملافظة على 
رأسه وكرسيه، خالفا للعديد 
مــن الرفاق، وقــاد مبفرده 
عمليــة قمــع االنتفاضــة 
الشعبية في جنوب العراق 
وشماله بعد حرب حترير 
الكويت واشرف على دخول 
مدينة كركــوك فوق جثث 
الضحايــا، مما ثبت قدميه 

في السلطة.
تعرض الكثر من محاولة 
اغتيــال، لكــن الســلطات 
العراقية كشفت عن واحدة 
فقط فــي كربــالء، وقالت 
املعارضة انها لم تقع، امنا 
االعالن عنهــا كان لتبرير 
اعتقال اكثر من الفي شاب 

في كربالء.
تزوج ثالث مرات وادخل 
املستشفى في اخلارج اكثر 
من مرة للعالج من سرطان 
الدم، وكاد يعتقل في النمسا 
باعتباره من مجرمي احلرب 
لقتله املئات وتدمير املباني 
واملقدســات اثنــاء قمعــه 
لالنتفاضة الشعبية، لكنه 

فر من املستشفى.
لكن اكثر االخبار اثارة 
عنه كانت عام ٢٠١٣ عندما 
ذكرت مصادر عراقية انها 
تالحقه قــرب بلدة تكريت 
واعترف عام ٢٠١٣ وللمرة 
االولى بتحالف البعث مع 

القاعدة.
رمبا كان التسجيل املثير 
للجدل هو ما اعلنه في ابريل 
٢٠١٥ مبناسبة مرور ٦٠ عاما 
على تأسيس حزب البعث 
املنحــل، فقد وجه فيه عدة 
رســائل حتذر مــن «الغزو 
الفارسي»، كما اعلنت بغداد 
عام ٢٠١٥ مقتله، اال ان حزب 

البعث نفى حينها االمر.

كلّفه «املقبور» بإفشال مفاوضات جدة لتنفيذ مخططه باالحتالل اآلثم

في البالد يرعاه الدوري.
أبــرز  والــدوري أحــد 
قائمــة  علــى  املطلوبــني 
الواليات املتحدة لشخصيات 
النظام العراقي السابق، وظل 
الســنوات  مختفيــا طوال 

املاضية.
ورصدت واشنطن مكافأة 

صدامات جديدة بني األمن واحملتجني في بغداد 
والكاظمي يعتبر التظاهرات «درسًا للجميع»

بغــداد ـ وكاالت: وقعــت 
صدامــات جديــدة لليــوم 
الثانــي علــى التوالــي بني 
عشرات املتظاهرين وقوات 
األمــن العراقية في ســاحة 
التحرير بالعاصمة (بغداد) 
امس، غداة تظاهرات إحياء 
الذكــرى الســنوية األولــى 
لـ«ثورة أكتوبــر»، فيما أكد 
رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمي أن هذه التظاهرات 
قدمت «درسا للجميع»، مشيدا 

بطابعها السلمي.
وحاول عشــرات الشبان 
عبور جسر اجلمهورية الذي 
يصل ساحة التحرير باملنطقة 
اخلضراء حيث مقر احلكومة 
والبرملان والسفارة األميركية.
وقام متظاهــرون برمي 
احلجــارة وحاولــوا تخطي 
الشــرطة  حواجز وضعتها 
التــي ردت بإطــالق الغــاز 
املســيل للدمــوع وقنابــل 

صوتية.
وفي مدينة كربالء التي 
كانت خالل العــام املاضي 
مســرحا لتظاهرات ليلية، 
قام متظاهرون شباب حتى 
ساعات صباح امس برمي 
احلجارة على عناصر شرطة 
يحتمون خلف دروع حديدية 
ويحملون هــراوات، كانوا 
يقومون بدورهم برميها على 

املتظاهرين من جديد.
كمــا أطلقت قوات األمن 
النــار فــي الهــواء لتفريق 
املتظاهرين الذين تراجعوا 

إلى اخللف.
الناصريــة املعقل  وفي 
للتظاهــرات  التاريخــي 
فــي العــراق، لــزم مئــات 
املتظاهريــن حتــى وقــت 
متأخر أول من أمس ساحة 
االحتجــاج وســط املدينة، 
مردديــن النشــيد الوطني 
وشــعارات داعية للحفاظ 

على طابع سلمي للحراك.
وشهدت مدينة الديوانية، 
تظاهــرات مماثلــة حــرق 
خاللها متظاهرون إطارات 
لبعــض الوقت في عدد من 
الشوارع وسط املدينة، فيما 
شهدت مدينة احللة صدامات 

مماثلة.
في غضون ذلك، أعلنت 
منظمــة حقــوق اإلنســان 
العراقية امس إصابة ما ال 

استخدام احلجارة والهراوات 
والعصي.

مــن جهته، أكــد رئيس 
الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي أن القوات األمنية 
أبدت أعلــى درجات ضبط 
النفس في التعامل مع من 
بـ«املتجاوزيــن»  وصفهــم 
خالل تظاهرات امس األول.
الكاظمــي،  ووصــف 
فــي تغريــدة علــى موقع 
تويتــر، هــذه التظاهــرات 
بأنهــا «اســتذكار ســلمي 
للتظاهــرات التي كانت قد 
اندلعت فــي أكتوبر ٢٠١٩، 
في بغداد وبقية محافظات 
جنوب العراق احتجاجا على 
تردي األوضاع االقتصادية، 
وانتشــار الفســاد اإلداري 
والبطالــة. وقــال رئيــس 

في بيان امــس إن الهجوم 
خطط له أشخاص على صلة 
بحزب العمال الكردستاني 
االنفصالــي الكــردي الذي 
يشــن متردا منذ عقود في 

تركيا املجاورة.
أن  املجلــس  وذكــر 
املهاجمني املرتبطني بحزب 
العمال الكردستاني خططوا 
لقتل الديبلوماسيني الذين 

لم تذكر جنسياتهم.
وأضــاف «راقبت قوات 
األمن املجموعة ثم اعتقلتهم 
في عملية اســتمرت أربعة 

أشهر».
في املقابل، نفى مسؤول 
من جماعة سياسية كردية 
العمــال  مرتبطــة بحــزب 
الكردستاني أن تكون للحزب 

عالقة بأي هجمات.

الوزراء العراقي إن الغالب 
املتظاهريــن  مــن  األعــّم 
الســلميني أثبتوا التزامهم 
ووطنيتهم، مضيفا أنه «كان 
هناك بعض املتجاوزين على 
قواتنا األمنية البطلة التي 
أبدت أعلــى درجات ضبط 
النفــس وااللتــزام وقدمت 

التضحيات».
علــى صعيد آخر، قالت 
السلطات الكردية في شمال 
العراق إنها أحبطت مخططا 
للهجوم على ديبلوماسيني 
العاصمــة  فــي  أجانــب 
اإلقليميــة أربيل، بعد أكثر 
من سنة على مقتل مسؤول 

قنصلي تركي في املدينة.
وقال مجلس أمن إقليم 
كردستان، وهو أكبر وكالة 
أمنية في كردستان العراق، 

إحباط هجوم على ديبلوماسيني في إقليم كردستان

(ا.ف.پ) متظاهرون يحتمون من الغاز املسيل للدموع خالل مواجهات مع قوات األمن على جسر اجلمهورية ببغداد امس 

يقل عن ١٧١ شخصا معظمهم 
من عناصر األمن العراقي في 
التي شهدتها  االحتجاجات 
بغــداد ومدن أخــرى امس 

األول.
وذكــر بيــان للمنظمــة 
أن املصادمــات التي رافقت 
االحتجاجات أدت الى إصابة 
٣١ متظاهرا و١٣٨ عنصر أمن 
في بغداد، فضال عن إصابة 
متظاهر واحد ومنتسب أمن 
واحد في محافظة الديوانية 

جنوبي البالد.
وعــزت املفوضيــة تلك 
املصادمــات الى اســتخدام 
عــدد من املتظاهرين الذين 
وصفتهم بـ«غير السلميني» 
لثالث قنابــل يدوية وعدد 
من قنابل املولوتوف جتاه 
القــوات األمنية إضافة الى 

فشل ثالث محاولة لوقف إطالق النار 
في «قره باغ» بعد دقائق من سريانه

عواصم - وكاالت: فشلت ثالث محاولة 
إلنهــاء القتال بني اجليــش األذربيجاني 
والقوات األرمينية في ناغورني قره باغ 
امس، حيــث تبادل اجلانبــان االتهامات 
حــول «االنتهاك الصــارخ» لوقف إطالق 
النار الذي مت التفاوض عليه في واشنطن.

وكان من املقرر أن يدخل هذا «الوقف 
االنســاني إلطالق النار» في االشتباكات 
املســتمرة في هذه املنطقــة اجلبلية من 
القوقــاز منذ ٢٧ ســبتمبر، حيز التنفيذ 
امس في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت 
احمللي لكن الطرفني املتحاربني أبلغا على 
الفور عن انتهاكه كما حدث في احملاولتني 

السابقتني خالل األسابيع األخيرة.
مــن جانبه، قال الرئيس األذربيجاني 
إلهام علييف، إن من يريدون وقف إطالق 
النار يرسلون أســلحة إلى أرمينيا، وإن 
لديه قائمة بأسماء تلك البلدان. وأضاف 
علييــف في خطاب لشــعب بالده، امس: 
«أقول لداعمي أرمينيــا إن أردمت إنقاذها 
فقولوا لها أن تنسحب من أراضينا، وهي 

بكلمة منكم ستنسحب».
وأوضــح علييف أن بالده قبلت وقف 
إطالق النار من أجل تبادل األسرى والقتلى، 
لكــن أرمينيا انتهكــت االتفاق بعد بضع 

دقائق.
وتابع قائال: «دمرنا ٢٥٢ دبابة أرمينية 
وغنمنا ٥٣، إلى جانب تدمير ٦ منظومات 
دفاع جوي من طراز «إس٣٠٠»، فمن أين 

ألرمينيا كل هذه األسلحة».
وصرح الرئيس األذربيجاني أن قوات 
بــالده متكنت من حترير ١٧ قرية جديدة 

من االحتالل األرميني.
واتهمت وزارة اخلارجية األذربيجانية 
القوات األرمينية بقصف بلدة ترتر وقرى 
مجاورة وكذلك مواقع جليش باكو، مؤكدة 

من جانبها «االحترام الصارم» لالتفاق.
واعتبر حكمت حاجييف، أحد مساعدي 

الرئيس األذربيجاني، أن «هذا يظهر مرة 
أخرى أن أرمينيا ال تدعم سوى بالكالم مبدأ 
الهدنة اإلنسانية. إنها في الواقع تتستر 
وراء الهدنة وحتاول إعادة جتميع (قواتها) 
ومحاولة السيطرة على مواقع جديدة».

ونددت «وزارة دفــاع» ناغورني قره 
باغ من جهتها بالقصف املدفعي املعادي 
على مواقعها في مختلف مناطق اجلبهة، 
مؤكــدة أن القوات التابعــة لها «تواصل 
االلتزام التــام بوقف إطــالق النار» وأن 
«اتهامــات العدو ال عالقة لهــا بالواقع». 
واســتنكر كل طرف «االنتهاك الصارخ» 

للهدنة من قبل اخلصم.
ومت التفــاوض على هــذه االتفاق في 
واشنطن وسط حملة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب إلعادة انتخابه. ووعد األخير 
بأنه «ســيجد حال» لهذا النزاع، مؤكدا أن 

ذلك سيكون «سهال».
وفي ســتيباناكرت، كبرى مدن إقليم 
ناغورني قره باغ، ساد الهدوء خالل الليل، 
بحسب مراسل وكالة فرانس برس. لكن 
قبل عشــر دقائق من بدء ســريان وقف 
إطــالق النار صباح امــس، دوى انفجار 
وشــوهد دخان على تلة قريبة، ثم سمع 

قصف املدفعية مرتني عن بعد.
وجرى التوصل إلى أحدث اتفاق على 
وقف إطالق النار أمس األول بعد محادثات 
منفصلة في واشنطن بني وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو ونظيريه األرميني 

واألذربيجاني.
وشــارك في احملادثات أيضا ممثلون 
عــن مجموعة مينســك التابعــة ملنظمة 
األمن والتعاون في أوروبا، والتي تشكلت 
للوســاطة في الصراع وتقودها فرنســا 
وروســيا والواليــات املتحــدة. وقالــت 
املجموعة إن رؤساءها ووزراء اخلارجية 
اتفقوا على االجتماع مرة أخرى في جنيف 

في ٢٩ أكتوبر اجلاري.

(أ.ف.پ) أحد السكان احملليني يقف بجانب مقهى دمره القصف األرمني في أذربيجان 

تفّنن في التجسس على أصدقائه وغدر برفاقه من أجل الوصول للسلطةاُجلُنب واخلضوع والتعطش للدماء كانت سمات أساسية لـ «البريعصي»
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القادسية ال ييأس.. والفحيحيل »ال يخشى أحدًا«.. وبرقان يكتب التاريخ
قراءة في اجلولة الثالثة من دوري stc »التصنيف«

للمدرب بســبب عدم حصوله على 
شــهادة »pro« فــي التدريب ورمبا 
يكون هذا التغيير معنويا وتتحسن 

نتائج الفريق السلبية.
التضامن هاجم.. واجلهراء دافع

يدرك التضامن في الوقت احلالي 
ومدربه جمال القبندي أن مشــكلة 
الفريق الرئيسية تكمن في ترجمة 
الفرص إلى أهــداف وهذا ما حدث 
فــي مواجهة اجلهــراء ٠-٠، حتى 
أن ركلة اجلزاء التي حتصل عليها 
أضاعها محترفه النيجيري إميانويل 

إيفياني.
من جهته، يجــب على اجلهراء 
املبادرة للهجوم بشكل أفضل ألن 
دفاعــه حتــى اآلن يعتبــر احللقة 
األقوى لكن نقطة التعادل لن تكفيه 
مستقبال ألن الفوز هو الذي سيؤمن 

بقاءه مع فرق املمتاز.
برقان يستاهل.. والعربي »ضايع«

قدم برقان درسا كبيرا ومميزا 
مــن ناحيــة االنضبــاط والروح 
القتالية أمام العربي من الدقيقة 
األولى حتى نهاية املباراة استحق 
مــن خالله الفــوز بهدف دون رد 
ليثبت للجميــع أنه جاء لدوري 
التصنيــف مــن أجل البقــاء في 
املمتــاز وليــس العــودة لدوري 

الدرجة األولى.
وعلى الطرف اآلخر، نرى شبه 
»ضياع« فــي صفــوف العربي، 
وخلــال فنيــا كبيــرا واضحا من 
ناحية متركــز الالعبني وطريقة 
اللعب واختيار األسماء والتبديالت 
غير املفيدة، ورمبا تكون مباراة 
القادسية املقبلة مبثابة انتعاشة 

جديدة لألخضر.

بشكل متراجع في اجلولة املاضية، 
ورمبا يكون األمر الوحيد الذي يجب 
أن ينتبه له كل فريق هو عدم استغالل 
الفرص الســهلة والذي يؤثر بالشك 

على النتيجة النهائية.
السماوي عاد.. والصليبخات يغير مدربه

استعاد الساملية في هذه اجلولة 
عافيته نوعا ما بتحقيق الفوز األول 
لــه على حســاب الصليبخات 1-4 
وبالتالي زال جزء من الضغط على 
العبيه وجهازه الفني واآلن يفكر في 
استعادة مســتواه والذي سيرتفع 
بالشك ألنه ميتلك مجموعة مميزة 

من الالعبني.
بدوره، قــام الصليبخــات بعد 
املباراة بتغيير بســيط في جهازه 
الفني بتعيني ناصر العمران كمدرب 
واإلبقاء على محمد عبيد لكن كمساعد 

وخطــة لعب واضحة، فمــع املدرب 
أحمد عبدالكرمي بات الفريق أكثر قوة 
ورغبــة في الفوز وهــو ما فعله في 
مواجهة خيطان ألنه لم يجد صعوبة 

في حتقيق الفوز بهدفني.
من جهتــه، مير خيطان بظروف 
صعبــة بســبب اإلصابــات الكثيرة 
بڤيروس كورونا في صفوفه والتي 
ســاهمت بشــكل طبيعي في تراجع 
مستواه لذلك ســيكون احلكم عليه 
خالل اجلوالت املقبلة عندما تكتمل 

صفوفه.
األبيض والبرتقالي.. فرص وتعادل

على الرغم من أن الكويت وكاظمة 
حققا نقطة واحدة بالتعادل 1-1 لكن 
قد يكون كل جهاز فني خرج راضيا 
على أقل تقدير من ناحية املســتوى 
الســيما أن كل فريــق منهما قد ظهر 

األفضل حتى اآلن، وهو الفريق الوحيد 
الذي لم يستقبل أي هدف، وقد ظهر 
مبستوى مميز أمام اليرموك وحقق 
الفوز بثنائيــة دون رد ما يثبت أن 
املــدرب ظاهــر العدواني يســير في 

الطريق الصحيح مع فريقه.
وعلــى اجلهــة األخــرى، واصل 
اليرموك نتائجه املتواضعة وتراجع 
مســتواه بشكل كبير فضال عن عدم 
قدرتــه على حل مشــكلته الدفاعية 
واستقباله لألهداف ما يعني أن هناك 
خلاًل أيضا على مستوى اجلهاز الفني 
يستوجب تدخل اجلهاز اإلداري قبل 
أن يجد الفريق نفسه غير قادر على 

العودة.
العنابي ما يغير أسلوبه

يعتبر النصر مــن أفضل الفرق 
التي تقدم مستوى ثابتا ولديها طريقة 

عبدالعزيز جاسم

لم يكن أحد يتوقع أن يظهر دوري 
stc »التصنيف« بتلك القوة واملنافسة 
بني معظم الفــرق، وأن يكون الفوز 
بشــق األنفس، ولم تختلف اجلولة 
الثالثة عن اجلولتني السابقتني، حيث 
حملت فوزا تاريخيا لبرقان، كما واصل 
الفحيحيل انطالقته القوية ويكفي أنه 
الفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي 

هدف في شباكه حتى اآلن.
األصفر واثق.. والساحل ال توقف

مــا يجعــل جماهيــر القادســية 
مطمئنة على فريقها هو دخول األصفر 
دائما برغبــة الفوز والتي تظهر من 
الدقيقــة األولى حتــى النهاية، لذلك 
وبعــد التأخــر بهدف أمام الســاحل 
لم يدخل الشــك في قلوب مشجعيه 
ان فريقهم سيعود بسبب هجومهم 
املتواصل، وهو ما ساهم بالفعل بعودة 
الفريق وتســجيله هدفي الفوز، كما 
يحسب للمدرب بابلو فرانكو تبديالته 
املميزة بدخول سيف احلشان وعدي 
الصيفي وسالم البريكي ما ساعد على 

حتقيق االنتصار.
أما الســاحل فكان فعال ندا قويا 
ومميزا ومنظما، وهو أمر يدل على أن 
املدرب يوسف جالي قام بتطبيق فكره 
بصورة سليمة خصوصا من ناحية 
تطبيق الهجمات املرتدة، وال يجب أن 
توقفه اخلسارة عن مواصلة التقدم 

وحتقيق نتائج إيجابية مستقبال.
الفحيحيل مميز مع ظاهر

ما يقدمه الفحيحيل من ثبات في 
املســتوى بجميع خطوطــه يجعله 
يســتحق فعال مشــاركة القادســية 
فــي الصدارة، الســيما أن دفاعه هو 

 »موغريبة«
على القدساوية

عبدالعزيز جاسم

القادســية قبل  رفع العبو 
الســاحل الفتة  أمام  مباراتهم 
حملت عبــارة »بأبي وأمي أنت 
يا رسول اهلل محمد ژ« وهو 

ما القى استحسان اجلماهير.
بادرة  املباراة  كما شــهدت 
طيبة أخــرى من اجلهاز الطبي 
في األصفــر بعالج أحد العبي 
الساحل املصابني بعدما تعرض 
العب الســاحل عبدالعزيز إياد 
إلصابة قوية انشغل معها اجلهاز 

الطبي في الساحل.
وشهدت املباراة ايضا وضع 
القادسية  لرابطة جمهور  صور 
في املدرجات، ودعت من خاللها 
اجلماهيــر لتواصل مع الرابطة 
لوضع صورهــم في املباريات 
املقبلــة نظرا الســتمرار منع 
حضور اجلمهــور في املالعب 

بسبب ڤيروس كورونا.

او مساعدين  للساحة  املسابقة كحكام 
وذلك بعد اكتسابهم املهارات القانونية 
عبر الورش املتعددة التي نظمتها وأقامتها 
اللجنة حتت اشــراف خبراء التحكيم 

احملليني واآلسيويني.
اجلدير بالذكر ان جلنة احلكام تعمل 
حاليا على االعداد لورشتي عمل االولى 
للحكمات  للحكام املستجدين والثانية 

وهي االولى من نوعها.

وعبدالعزيز السبهان وجاسم البلوشي 
وسعود الشمالي وعلي احلداد وحسني 
جواد وعبدالعزيز الشطي وسالم الشطي.
وتعمل جلنة احلكام برئاســة نائب 
رئيــس احتاد كرة القــدم أحمد عقلة 
القدير قاسم  اللجنة واملدرب  وأعضاء 
حمزة على اعطاء الفرصة للصف الثاني 
من احلكام الشــباب الكتساب اخلبرة 
العملية من خــالل ادارة املباريات في 

مبارك اخلالدي

 stc شهدت بطولة دوري التصنيف
بروز عدد مــن احلكام الواعدين وهم 
من حكام الدرجة االولى ضمن برنامج 
جلنة احلكام إلعــداد رافد متميز من 
الشباب كرديف للحكام الدوليني، حيث 
دفعت باحلكام طالل الشمري وسعود 
العطار وعلي عباس  الشمري ومحمد 

احلكام اجلدد خضعوا لتدريبات وتأهيل كبير قبل انطالق املوسمقاسم حمزة

دفعة من احلكام الواعدين

العكايشي: عازم على التألق مع »األبيض«

فرانكو: »األصفر« قدم مستوى مميزًا

يحيى حميدان

كشف املهاجم التونسي أحمد العكايشي 
عن التوقيع رسميا على عقود انضمامه الى 
نادي الكويت بعقد ميتد حتى الصيف املقبل.

وكتب العكايشي في حسابه بـ»فيسبوك«: 
»مت بفضل اهلل مساء اليوم )اول من امس 
االحد( توقيع عقدي اجلديد خلوض جتربة 
جديدة في منطقة اخلليج العربي وحتديدا 
مع عميد األندية الكويتية نادي الكويت«، 
مضيفا: »بــإذن اهلل لدي إصــرار كبير 
وحتّد جديد ألقدم املستوى الذي يليق بي 
ويليق باسم الكرة التونسية ألكمل مسيرة 

زمالئي الالعبني احملترفني خارجيا وأرفع 
علم بالدي تونــس اخلضراء في احملافل 
الدولية.. دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح«.

وبذلك تكون ادارة »األبيض« قد أغلقت 
ملف احملترفني االجانب اخلمسة بالتعاقد 
مع العكايشي )31 سنة( الى جانب مواطنه 
الفرنســي عبدول  رامي بدوي وكل من 
سيسوكو والعاجي جمعة سعيد واالسباني 

جاي دميبلي.
وتنقل العكايشي في املوسم االخبر بني 
اللبناني والشحانية واالهلي  العهد  أندية 
القطريــني، فيمــا تعتبر أبــرز محطاته 

االحترافية في احتاد جدة السعودي.

العثمان والرشيدي يقودان  العربي خلفًا ملرمر
مبارك اخلالدي 

قرر مجلــس ادارة النادي العربي مســاء أمس 
تكليف املدربني الوطنيني في اجلهاز الفني يوسف 
 الرشــيدي وأحمــد العثمــان قيــادة الفريــق فــي
املرحلة املقبلة خلفا للمـــــدرب اللبناني بـــاســـم 

مرمر.
وذكر بيان للنادي أن العثمان والرشيدي سيقودان 
تدريبات الفريق اعتبارا من اليوم، مشيرا الى نتائج 
الفريق في مباريات دوري stc »التصنيف«، حيث 

تعادل مع اجلهراء 1-1 وخسر من برقان بهدف.
ويستعد األخضر خلوض مباراته الثالثة واملهمة 
في البطولة أمام غرميه التاريخي القادسية اخلميس 
املقبــل. وكان العربي قــد تعاقد مع اللبناني مرمر 
فــي يوليو املاضــي قبل أن يتولى مهمته رســميا 
أوائل سبتمبر املاضي حيث حقق مع الفريق لقب 

بطولة كأس األمير.

عبدالعزيز جاسم

كشف مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
كاظمة روبيرتو بيانكي في تصريح خاص لـ 
»األنباء«، عن أن فريقه واجه أســبوعا صعبا 
 stc قبل لقائه الكويت في الجولة الثالثة لدوري
»التصنيف« والتي انتهت بالتعادل اإليجابي 
1-1، مشيرا إلى أن الفريق عانى غياب عدد من 
الالعبين سواء بسبب اإلصابة أو اإليقاف فضال 
عن وجــود أكثر من العب اليــزال في مرحلة 
االستشــفاء من اإلصابة، وهو ما أثر بطريقة 
مباشــرة على أسلوب الفريق طوال الـ 9٠ في 

مباراته مع األبيض.
وأكد بيانكي أنه على الرغم من كل الصعوبات 

إال أن البرتقالــي قــدم أداء جيــدا ومثاليا من 
الناحية التكتيكية/

وأضاف: »تأثرنا سلبا من الناحية البدنية 
في الدقائق الـ 5 األخيرة للمباراة، ما أدى  الى  
نقــص في التركيز العام لعــدد من الالعبين، 
لكن هذا ال يفقدنا الجودة التي قدمناها طوال 
المواجهة، وعلينا أن نعي جيدا أن كاظمة بدأ 
الموســم الحالي بوجود 11 العبا من الشباب، 
باإلضافة إلى عدد آخر كان بالكاد يشــارك في 
بعض المباريات مع الفريق األول، وفي النهاية 
أعتقد أن النتيجة التي آلت إليها المباراة كانت 
عادلــة بدرجــة كبيرة، وأنا ســعيد بالصالبة 
التــي قدمها جميع أعضــاء الفريق وبااللتزام 

التكتيكي لالعبين«.

بيانكي: تعادل كاظمة والكويت.. عادل

)ريليش كومار( روبيرتو بيانكي       

)املركز اإلعالمي بالعربي( يوسف الرشيدي وأحمد العثمان وباسم مرمر في تدريب سابق للعربي  

ترتيب الفرق بعد اجلولة الثالثة
النقاطالفارقعليهلهخسارةتعادلفازلعبالفريقاملركز
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برقان مفاجأة اجلولة الثالثة 
)أحمد علي(

ظاهرة استبدال الكرات
مبارك اخلالدي

 stc شــهد عدد من مباريات دوري
»التصنيف« ظاهرة اســتبدال الكرات 
أثناء املباراة لعدم مالءمتها، وبلغ األمر 
ذروته في مباراة العربي وبرقان، حيث 
استبدل حكم املباراة الكرة بناء على طلب 
الالعبني ثالث مرات خالل ربع الساعة 

األول من املباراة.
وقد استنكر املتابعون هذا املشهد الذي 
ال يرى في مالعب ودوريات أخرى، فمن 
يتحمل مســؤولية فحص معدل الهواء 
ووزن الكرة الصحيح وســالمتها قبل 
انطالق املباراة، علما أن الالئحة الداخلية 
تشير إلى وجوب توافر 10 كرات مع كل 

فريق إلجراء عمليات اإلحماء.

عبدالعزيز جاسم

أكــد مــدرب الفريــق األول لكــرة 
القدم بنادي القادســية بابلو فرانكو 
أن مواجهة الساحل التي انتهت بفوز 
»األصفر« لم تكن سهلة، مضيفا: »علمنا 
هذا األمر مبكرا، وقد خسرنا نقاطا مهمة 
أمامه املوســم املاضي، باالضافة الى 
أنه بدأ املوسم احلالي بأفضل طريقة 
ممكنة بعد فوزه في أول مباراتني له، 

وهو ما صعب من مهمتنا«. 
وأوضح: »كنا على امت االستعداد، 

وقدمنا واحدة مــن أفضل مبارياتنا، 
وخلقنا العديد من الفرص، وعلى اجلهة 
األخرى، دافع الساحل بشكل متميز، 
وزاروا شباكنا في لقطة الهدف بعدم 

توفيق منا«. 
واشــار إلــى أنــه يســعى العطاء 
الفرصة للعديد من العبي »االصفر« 
في املواجهات املقبل، مبينا: »التدوير 
سيكون حاضرا ملا فيه مصلحة الفريق، 
وعلينــا إبقاء احلالة التنافســية بني 
الالعبني والرغبة في حتقيق الفوز على 
الفرق األخرى حاضرة على الدوام«.
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يوسف الفضلي

«األبيض» بطًال لـ «ثالثيات السلة»

اجلهراء اجتاز الشباب في كأس «الطائرة»
يعقوب العوضي 

فاز اجلهراء على الشباب 
بنتيجة ٣-١ في املباراة التي 
جمعتهمــا مســاء أول مــن 
أمس ضمن منافســات الدور 
التمهيــدي مــن بطولة كأس 
االحتاد الكويتي للكرة الطائرة 
والتي أقيمت على صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا في 
ضاحيــة صباح الســالم في 
مقــر االحتاد اجلديــد، وعلى 
نفس امللعب اكتسح الكويت 
برقــان بثالثيــة نظيفة، كما 
حقق الساحل فوزا مستحقا 
بثالثيــة نظيفة أيضــا على 
حســاب التضامن في املباراة 
التي جمعتهما على صالة نادي 
اليرموك، فيمــا فاز اليرموك 
على الصليبخات بنتيجة ٣-١ 
في املباراة التي دارت بينهما 

على صالة نادي التضامن.
وفي الســياق ذاتــه تقام 

الشيخ سعد العبداهللا، وفي 
املباراة الثالثة يتواجه كاظمة 
مع اجلهراء على صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا في 
الـــ٧٫٠٠. وكانــت الفــرق قد 
اكتفت في االستعدادات احمللية 

نظرا للوضع الصحي الراهن 
باإلضافة الى املعضالت التي 
مر بها االحتاد السابق من خالل 
عــدم االســتقرار على جدول 
املباريات ومشاركة احملترف 

األجنبي.

العبو الكويت يحتفلون بلقب «الثالثية» مع رئيس االحتاد رشيد العنزي وأعضاء مجلس اإلدارة

طموح الكويت والقادسية حتقيق اللقب

اليــوم ٣ مباريــات، فيلتقــي 
على صالة نادي الساحل في 
الـ٦٫٠٠ العربي مع اليرموك، 
فيمــا جتمع املبــاراة الثانية 
بــني القادســية مع الســاحل 
في الـ٥٫٠٠ على صالة مجمع 

«يد» القادسية مع الساملية.. «ذابح ومذبوح»

«إعصار» األنصار يسقط العهد.. وفوز ثاٍن للنجمة

يعقوب العوضي 

تنطلق منافسات اجلولة 
الثامنة من الدوري املمتاز لكرة 
اليد مســاء اليوم بلقاء قوي 
يجمع القادســية (١٢ نقطة) 
مع الساملية (١٢ نقطة) في الـ 
٤٫٣٠ على صالة مجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا في ضاحية 
صباح السالم، تليها مواجهه 
الكويت (١٤ نقطة) مع كاظمة 
(نقطة واحدة) في الـ ٦٫١٥ فيما 
يتواجه العربي (٧ نقاط) مع 
برقان (نقطتني) في الـ ٨٫٠٠. 
ويتســلط الضــوء علــى 
مــع  «األصفــر»  مبــاراة 
«السماوي» حيث يحتل زعيم 
اليــد وصافــة الترتيب العام 
بفارق األهداف عن امللكي الذي 
يحتــل املركــز الثالث وعليه 
ستحمل املواجهة في طياتها 
الكثير اذ إن الفائز سيشارك 
الكويت صدارة الترتيب العام 
مؤقتا ويرفع حدة املنافســة 

على لقب البطولة.
وعطفــا على أهمية اللقاء 
فإن التوتر والشــد العصبي 
بطبيعة احلال سيهيمن على 
مجريات اللعب ولكن الفريق 
املتمكــن مــن ضبــط النفس 
واللعب على املضمون وعدم 
االجنــراف خــارج محتــوى 

بيروت ـ ناجي شربل

حســم األنصــار مبــاراة 
القمة مــع العهد حامل اللقب 
في املواســم الثالثة املاضية 
بفوزه عليه ٣-١ (الشوط االول 
٢-١) في املبــاراة التي جرت 
بينهما في مجمع فؤاد شهاب 
الرياضي فــي جونية بختام 
املرحلة الرابعــة من الدوري 
العام اللبناني الـ٦١ لكرة القدم.

واحتفــظ األنصــار، وهو 
الفريــق الوحيد الــذي جمع 
العالمــة الكاملــة مــن أربــع 
مباريات، بفارق النقطتني عن 
مطارده االخاء االهلي عاليه. 
ومتكن الفريــق األخضر من 
حتويل تخلفه ٠-١، الى تقدم 
خالل دقائق قليلة، وأفاد من 
طرد احلكم حسني ابو يحيى 
ملدافــع العهــد حســني الزين 

ببطاقتني صفراوين. 
اال ان الفريق األخضر قدم 
أداء مميزا وفرض إيقاعه على 
املباراة وجنح في امتصاص 
فــورة منافســه فــي الدقائق 

العشرين األولى.
وافتتــح محمــد قــدوح 
التسجيل للعهد بكرة رائعة 

وفي املقابل كاظمة فقد فرصة 
الصعود إلى منصة التتويج 
ولكــن مواجهــة «األبيــض» 
وحتقيق نتيجة إيجابية مطلب 
الســتعادة الثقــة والتمهيــد 

لبطولة كأس االحتاد.
وإلى دوري الدرجة األولى، 
فقــد جنح اليرموك في الفوز 
على النصر ٣٤-٣٢، كما فاز 
القريــن علــى اجلهــراء ٢٨-

٢٥، وأيضــا تخطى الشــباب 

لألنصار بكرة أرضية سددها 
من داخل املنطقة من بني قدمي 
احلــارس مهدي خليــل، اثر 
متريــرة متقنة مــن حجازي 
الذي أفاد من كرة ممرها خطأ 
مهدي فحص. ثم طرد احلكم 
ابو يحيــى مدير فريق نادي 
العهــد محمد شــري بســبب 

االعتراض. 
وفي الشــوط الثاني عزز 
معتوق تقدم فريقه بتسجيله 
االصابــة الثالثة مــن ضربة 

التضامن بنتيجة ٤٣ -٢٩ فيما 
فاز خيطان على الصليبخات 
بنتيجــة ٢٣-١٨ والفحيحيل 

على الساحل ٢٧-١٦.
ويتصــدر الترتيب العام 
خيطــان برصيــد ١٢ نقطــة 
يليه في الوصافة الشباب بـ 
١١ نقطة ثم الفحيحيل ثالثا بـ 
١٠ نقاط متساويا مع القرين 
واليرمــوك ومتقدمــا عليهما 

بفارق األهداف.

جــزاء، حصــل عليهــا بعــد 
تعرضه للعرقلة من احلارس 
خليل. وسدد معتوق الكرة الى 
سقف املرمى خادعا احلارس 

خليل.
وعلى ملعب رشيد كرامي 
البلــدي فــي طرابلــس حقق 
النجمــة فــوزه الثانــي على 
مضيفــه طرابلــس بثالثيــة 
بيضاء ٣-٠ (الشــوط األول 
٢-٠). وسجل للنجمة محمود 
ســبليني ومحمد غدار وعمر 
الكردي، ليرفع فريقهم رصيده 
من النقــاط الى ٨ من فوزين 
وتعادلني. فيما استقر رصيد 
طرابلس عند ثالث نقاط من 
فوز على جاره السالم زغرتا 

مقابل ثالث خسارات.
وعلى ملعب أمني عبدالنور 
البلدي في بحمــدون، انتزع 
الســالم زغرتا نقطته األولى 
في البطولة بتعادله والبرج 
٢-٢ (الشــوط األول ١-١). 
ســجل للســالم زغرتا حمزة 
علي وأوســكار غنطوس (١٦ 
ســنة). وللبرج الذي حصد 
نقطتــه اخلامســة مــن فوز 
وتعادلني وخســارة، حسني 

العوطة وفضل عنتر.

الكويت يلتقي كاظمة والعربي يواجه برقان

القادسية يتطلع لتحقيق اللقب بعد غياب

أحمد حجازي مسجال هدف التعادل لألنصار في شباك احلارس مهدي خليل

النقطتني  املباراة ســيخطف 
ال محالة. 

مــن جهة اخــرى، لن تقل 
مبــاراة الكويت أمــام كاظمة 
أهميــة عن ســابقتها خاصة 
أن «العميد» فــرط في نقطة 
ثمينة أمام «األخضر» باجلولة 
املاضيــة بالتعــادل ٢٤-٢٤ 
وسيسعى للتعويض ومحاولة 
تعزيــز صدارتــه لضمــان 
االبتعاد عن أقرب املنافسني، 

ســددها على الطاير من قرب 
نقطة اجلزاء الى الزاوية العليا 
اليسرى ملرمى احلاسر نزيه 
أســعد. وأدرك أحمد حجازي 
التعــادل لالنصار متابعا في 
داخــل املرمــى كــرة أرضية 
سددها حسن معتوق من خارج 
املنطقــة وارتــدت من املقص 
األيسر ملرمى احلارس مهدي 

خليل. 
وبعدهــا بدقيقــة ســجل 
معتــوق هــدف التقــدم ٢-١ 

بيراميدز يخسر حلمه األفريقي أمام نهضة بركان
القاهرة - سامي عبد الفتاح

عادت إلى القاهرة مساء أمس بعثة 
فريق نادي بيراميدز لكرة القدم بعد 
ان خسر حلمه في التتويج بكأس 
بطولة الكونفدرالية االفريقية، وأول 
لقب قاري في التاريخ له أمام فريق 
نهضة بركان املغربي الذي توج باللقب 
األفريقي للمرة األولى في تاريخه، 
بعد فوزه على بيراميدز (٠/١)، في 
املبــاراة النهائية على ملعب موالي 
عبداهللا بالرباط، ليعوض خسارته أمام 
الزمالك في نهائي النسخة املاضية، 
وسجل هدف الفوز الوحيد لنهضة 
بركان الالعب يوســوفا دايو، في 
الدقيقة ١٥ نتيجة دربكة هجومية أمام 
مرمى بيراميدز ولم تفلح محاوالت 
التعادل  الفريق املصري في ادراك 

حتى نهاية اللقــاء الذي كان عنيفا 
أكثر منه ممتعا. ونتيجة لهذا العنف 
املتبادل تعرض العب بيراميدز عمر 
جابر العتداء قوي من بكر الهاللي 
قبل نهاية املباراة لينال األخير بطاقة 
الفحوصات إصابة  حمراء، وأثبتت 

جابر بشرخ في شظية القدم.
وسيعود بيراميدز لنفس البطولة 
في نســختها القادمة مع املقاولون 
العرب إال اذا لعب معه احلظ ليحصل 
على البطاقة الثانية للمشــاركة في 

دوري األبطال مع األهلي.
إلى ذلك، قررت اللجنة اخلماسية 
باحتاد الكرة مشاركة بطل كأس مصر 
في النســخة احلالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ 
في البطولة العربية بعد االستقرار 
رسميا على مشاركة األول والثاني 
في دوري أبطــال أفريقيا والثالث 

والرابع في الكونفدرالية.
األهلي يستعد للطالئع والنهائي

 وبعد راحة ٤٨ ساعة عاد أمس العبو 
األهلي للتدريبات استعداداً ملباراة طالئع 
اجليش السبت املقبل في ختام بطولة 
الدوري واستكمال االستعدادات لنهائي 
دوري أبطــال أفريقيا يوم ٦ نوفمبر 
مع الفائز من الزمالك والرجاء املغربي.

وبات من املؤكد استمرار غياب النجم 
التونسي علي معلول عن مباراة طالئع 
اجليش، حيث يخضع لبرنامج عالجي 
مكثف بعد إصابته بإجهاد في العضلة 
اخللفية منعه من املشاركة في لقاء الوداد 
األخير، كما ان اجتاه موســيمانى هو 
إشراك عدد كبير من البدالء في مباراة 
الدوري لتفادي إجهاد جنوم الفريق قبل 

النهائي األفريقي.

هادي العنزي

كــرة  فريــق  تــوج 
الســلة بنادي الكويت (أ) 
البطولــة األولــى  بلقــب 
لـ«الثالثيــات» بعد تغلبه 
على القادسية (أ) بنتيجة 
٢١-٩، فيمــا حصد برقان 
املركز الثالــث بعد تغلبه 
علــى فريــق الكويت (ب) 

بنتيجة ١٧-١٥ نقطة.
املنافســات  وأقيمــت 
التــي اســتمرت على مدار 
يومــني على صالة االحتاد 
ســعد  الشــيخ  مبجمــع 
العبداهللا للصاالت، حيث 
قدم رئيــس مجلس إدارة 
احتاد كرة الســلة رشــيد 
العنــزي وأعضاء مجلس 
اإلدارة الكؤوس وامليداليات 
للفائزيــن باملراكز الثالثة 

أنديــة، واعتــذار ناديــي 
والصليبخــات  العربــي 
ألســباب خاصــة نقدرها، 
مضيفا لم تشهد البطولة 
أي احتجاج، بل على العكس 
متاما اجلميع أشاد باألجواء 
الرياضية الودية، كما قدم 
الالعبون مستويات جيدة، 

تعد باألفضل في البطوالت 
املقبلة، وسوف نقيم بطولة 
أخرى للثالثيات في املوسم 
احلالي بصورة أفضل قدر 
املســتطاع، وذلــك نظــرا 
للعوائد اإليجابية الكثيرة 
البطولــة  التــي شــهدتها 

األولى.
وذكر العنزي أن االحتاد 
 (FIBA) الدولي لكرة السلة
البطولة رســميا،  اعتمــد 
وهــذا من شــأنه حتســني 
تصنيف منتخب الكويت، 
مــا يدفعنا إلــى مزيد من 
العمل واالجتهاد وبتعاون 
جميــع اللجان العاملة في 
االحتــاد واألندية ســوف 
نصل معا إلى أفضل النتائج 
علــى املســتويني احمللــي 
واخلارجي، متمنيا موسما 

متميزا للجميع.

عويد العنزي

األولــى. وبهذه املناســبة، 
أكد أمني السر العام املساعد 
الثالثيات  ورئيس جلنــة 
عويد العنزي في تصريح 
لـــ «األنبــاء» أن  خــاص 
البطولــة جــاءت ناجحة 
بامتيــاز، بعدمــا شــهدت 
مشــاركة ١٨ فريقــا مــن ٩ 

عبدالعزيز جاسم

قال مــدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي النصر أحمد عبدالكرمي لـ«األنباء» 
عقب الفوز علــى خيطان بهدفني دون 
 stc رد فــي اجلولة الثالثة مــن دوري
«التصنيف»، إن الفريق لم يقدم املستوى 
املطلوب خصوصا من ناحية الهجمات 
اخلطرة بالشوط األول، مشيرا إلى 
أن العنابي رتب أوراقه في الشوط 
البداية  الثاني وسيطر عليه من 
حتى النهاية وتوجه بهدفني، وكان 
النتيجة.  من املمكن مضاعفة 
وأشار إلى أن ضغط املباريات 
ال يعطينا وقت للراحة لذلك 
علينا نسيان مباراة خيطان 
والتفكيــر مبواجهــة 
الكويت اخلميس املقبل 
والتــي سنســتعد لها 
مثل بقية املباريات وبالشك 
نحن ندرك قوة بطل املوسم املاضي. وأضاف 

عبدالكرمي: نســعى في الوقت احلالي لتجهيز 
املصابني وننتظر تقرير اجلهاز الطبي بشأن إصابة 
املهاجم الليبي سالم املسالتي الذي استبدل في 
مواجهة خيطان بسبب شد في العضلة اخللفية، 
كما شعر مشعل فواز بشد قوي، مبينا أن العب 
الوسط البحريني سيد ضياء يعاني من إصابة 
عبارة عن متزق بالعضلة اخلارجية للركبة ولم 
يشارك منذ بداية املوسم ويحتاج إلى وقت من 
١٠ أيام إلى أسبوعني للمشاركة، كما يغيب طالل 

العجمي أيضا لإلصابة.

عبدالكرمي: النصر ينتظر التقرير 
الطبي بشأن إصابة املسالتي

(أحمد علي) أحمد عبدالكرمي 

الفضلي: قلة اخلبرة وراء خسارة الساحل
هادي العنزي

ذكر مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل يوسف 
الفضلي أن الســبب الرئيس وراء خسارة فريقه من القادسية 
يعود إلى نقص اخلبرة. وقال الفضلي لـ «األنباء»: «الكلمة احلاسمة 
كانت للفريق األكثر خبرة، وقدمنا أداء جيدا في الشوط األول، فيما 
بدا تأثر الالعبني بالضغط الواقع عليهم نتيجة فوزهم في أول مباراتني 
بالدوري واضحا بالشوط الثاني، باإلضافة الى خطأ دفاعي أدى للهدف 
الثاني». وأكد أن التشخيص األولى إلصابة العب الوسط عبدالعزيز 
اياد هو حترك في صابونة الركبة، وسيبقى التشخيص النهائي رهن 
نتيجة األشعة املقطعة التي سيجريها مبستشفى الرازي، مضيفا: 
«سنباشر تدريباتنا مباشرة، وسوف نخرج من أجواء اخلسارة 
سريعا، لالستعداد اجليد ملواجهة كاظمة اخلميس املقبل، كما 
أن استعادة أحمد غازي في هذة املباراة ستكون دفعاً جيداً 

للفريق ملا ميثله من إضافة فنية مهمة للفريق».

العنزي لـ «األنباء»: 
اعتراف دولي 

وجناح متكامل 
للبطولة بتعاون 

اجلميع
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
دوري األبطال – اجلولة الثانية

٨:٥٥beIN SPORTS HD١لوكوموتيف موسكو – بايرن ميونيخ
٨:٥٥beIN SPORTS HD٢شاختار – إنترميالن

١١beIN SPORTS HD٣أتلتيكو مدريد – سالزبورغ
١١beIN SPORTS HD١بوروسيا مونشغالدباخ – ريال مدريد

١١beIN SPORTS HD٥بورتو – أوملبياكوس
١١beIN SPORTS HD٦مرسيليا – مان سيتي
١١beIN SPORTS HD٢ليڤربول – ميدتيالند

١١beIN SPORTS HD٤أتاالنتا – أياكس

سوسييداد وحيدًا في صدارة «الليغا»
تربع ريال سوســييداد 
على الصدارة بتحقيقه فوزه 
الثالــث تواليا وجــاء على 
حساب ضيفه هويسكا ٤-١، 
مســتفيدا من اخلدمة التي 
أسداها له قادش، العائد للعب 
بني الكبار للمرة األولى منذ 
موسم ٢٠٠٥-٢٠٠٦، بإجباره 
ضيفه ڤياريال على التعادل 
سلبا في املرحلة السابعة من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
سوســييداد،  ويديــن 
القــادم من انتصــار خارج 
ملعبه اخلميس على رييكا 
الكرواتي ١-٠ في مســتهل 
مشواره في دور املجموعات 
ملســابقة الدوري األوروبي 
الوافد  إلى  «يوروبا ليــغ»، 
اجلديد من مان سيتي العب 
الوسط دافيد ســيلفا الذي 
مرر كرتني حاسمتني للمرة 
األولى في الدوري اإلسباني 

متقدما من ركلة جزاء سجلها 
ميكيل أويارسابال بعد ملسة 
يد فــي املنطقة علــى بابلو 
مافيو (٣٥)، وجد سوسييداد 

نفسه على املسافة ذاتها من 
ضيفه بعد ثوان معدودة على 
انطالق الشوط الثاني بعد 
هدف ســجله رافا مير بكرة 

رأسية (٤٦).
لكــن أويارســابال ضرب 
مجددا وأعاده الى املقدمة بكرة 
رأسية (٥٤) ثم عزز كريستيان 
النتيجة (٦٨)  بورتوغيــس 
بتســديدة مــن زاوية ضيقة 
بعد متريرة من ســيلفا الذي 
لعــب دورا في حســم اللقاء 
نهائيا لصالح فريقه اجلديد، 
بتمريره كرة الهــدف الرابع 
الذي سجله السويدي ألكسندر 

إيزاك (٧٥).
الباســكي  النادي  ورفع 
رصيــده الــى ١٣ نقطــة في 
الصدارة بفــارق نقطة أمام 
ريال مدريد وغرناطة الذي 
فــاز على مضيفــه خيتافي 

.١-٠

منذ يناير ٢٠١٠ خالل مباراة 
فريقه السابق ڤالنسيا ضد 

ڤياريال.
وبعدما أنهى الشوط األول 

إصابة رونالدينيو بـ «كوفيد - ١٩»

ليستر ينهي عقدة أرسنال بهدف فاردي

أعــاد املهاجم البديــل جاميي فاردي 
فريقه ليستر سيتي إلى سكة االنتصارات 
عندما قاده إلى الفوز على مضيفه أرسنال 
بهدف وحيد ســجله في الدقيقة ٨٠، في 
املرحلة السادسة من الدوري اإلجنليزي 

لكرة القدم.
وهو الفوز األول لليستر سيتي بعد 
خسارتني متتاليتني والرابع هذا املوسم، 
فصعد الى املركز الرابع برصيد ١٢ نقطة 
بفــارق نقطة واحدة خلــف املتصدرين 

ايڤرتون وليڤربــول، فيما جتمد رصيد 
آرســنال عنــد تســع نقــاط فــي املركز 
العاشــر بعدما مني باخلســارة الثانية 
تواليا والثالثة هذا املوسم وفي مبارياته 

األربع األخيرة.
كما وضع ليســتر ســيتي حدا لـ ١٤ 
مباراة دون فوز على الفريق اللندني في 

العاصمة (تعادالن و١٢ خسارة).
واحتاج فاردي إلى ٢٠ دقيقة لهّز شباك 
حارس املرمى األملاني بيرند لينو حيث 

دخل مكان البلجيكي دينيس برايت في 
الدقيقة ٦٠ وســجل هدف الفوز بارمتاء 
رائع بالرأس من مسافة قريبة إثر متريرة 
عرضية من الدولي التركي جمغيز أوندر 

داخل املرمى اخلالي (٨٠).
وفضل املــدرب األيرلندي الشــمالي 
براندن روجرز اإلبقاء على فاردي على دكة 
البدالء في الشوط األول، لكنه اضطر إلى 
الدفع به في الثاني بعد سيطرة أصحاب 
األرض على املجريات في الشوط األول.

الريال بشعار.. «السقوط ممنوع» أمام مونشغالدباخ
بايرن لتحقيق االنتصار الـ ١٤ تواليًا.. و«الريدز» الستعراض عضالته أمام ميدتيالند في دوري األبطال

ضمــن منافســات املجموعــة االولى، سلســلة 
انتصاراته في مســتهل مشواره القاري، موجها 
رسالة قوية الى منافسيه عندما اكتسح اتلتيكو 
مدريد اإلســباني العنيد برباعية نظيفة. ورفع 
بايرن رصيده من االنتصارات املتتالية في املسابقة 

القارية الى ١٣ فوزا.
وكان بايرن عاد بفوز كاسح بخماسية نظيفة 
في آخر مرة واجه فيها لوكوموتيف في موسكو، 
وذلك في دور املجموعات ملسابقة كأس االحتاد 

األوروبي في سبتمبر ١٩٩٥.
في املقابل، يسعى أتلتيكو مدريد الى استعادة 
توازنه عندما يســتقبل ســالزبورغ النمساوي 

ضمن املجموعة ذاتها.
وفي املجموعــة الرابعة، يخــوض ليڤربول 
بقيادة ثالثيه الهجومي الناري املؤلف من املصري 
محمد صالح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي 
روبرتو فيرمينو اختبارا ســهال ضد ميدتيالند 
الدمناركي الذي اســتقبلت شــباكه رباعية من 
أتاالنتا االيطالي على أرضه في اجلولة االولى.

وحقق ليڤربول فوزا ثمينا خارج ملعبه ضد 
أياكس أمستردام بهدف يتيم في اجلولة االولى.

وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها، يلتقي 
اتاالنتــا مع ضيفــه اياكس في مبــاراة ال ميكن 
لألخيــر ان يفرط بهــا الن خســارته تعني أنه 
ســيبتعد عن احد ابرز منافســيه على البطاقة 

الثانية بفارق ٦ نقاط.
وفي املجموعة الثالثة، يحل مان سيتي الساعي 
الى احراز باكورة ألقابه في املسابقة القارية االهم، 
ضيفا على مرسيليا الفرنسي الفريق الوحيد من 
بــالده حتى اآلن الذي توج باللقب القاري وكان 

ذلك عام ١٩٩٣.
وسيخوض الـ«سيتيزنز» املباراة على األرجح 
فــي غيــاب مهاجميــه األساســيني األرجنتيني 
سيرخيو أغويرو الذي تعرض لإلصابة مجددا 
خالل مباراة فريقه ضد وست هام، باإلضافة الى 

البرازيلي غابريال جيزوس.

بنقطة واحدة.
لكــن مدريد يدخــل املباراة منتشــيا بفوزه في 
الكالســيكو علــى غرميه التقليدي برشــلونة ٣-١ 
في عقر دار األخير ملعب كامب نو في مباراة ظهر 
فيهــا فريق العاصمة مصمما على محو خســارتني 
متتاليتــني، واألخرى كانت في الدوري احمللي على 
أرضه ايضا ٠-١ أمام قادش العائد الى الدرجة األولى 

ألول مرة منذ موسم ٢٠٠٥-٢٠٠٦.
ويحل انتر ميالن ضيفا على شاختار في مباراة 
ثأرية للثاني الذي خسر أمام منافسه بخماسية نظيفة 
في نصف نهائي الــدوري األوروبي (يوروبا ليغ) 
لدى استئناف النشاط في أغسطس املاضي، قبل أن 
يخسر الفريق اإليطالي النهائي أمام اشبيلية ٢-٣.
ويعــول الفريق االيطالي بقيــادة مدربه احملنك 
أنتونيو كونتي على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو 
الذي سجل ١٠ أهداف هذا املوسم في مختلف املسابقات 
وانقذ فريقه من اخلسارة على ارضه في اجلولة االولى 
بإدراكه التعادل ٢-٢ مع بوروسيا مونشنغالدباخ.

بايرن للمواصلة

واصــل بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي 
يحل ضيفا على لوكوموتيف موسكو الروسي 

ســيحاول ريــال مدريــد حامــل الرقم 
القياســي في عــدد ألقــاب دوري أبطال 
أوروبا (١٣ لقبا) حتاشي خسارة ثانية 
تواليا في مســتهل مشــواره القاري، 
وذلك عندما يحل ضيفا على بوروسيا 
مونشنغالدباخ في اجلولة الثانية من 

منافسات املجموعة الثانية اليوم.
وتضم املجموعة ايضا انتر ميالن 
االيطالي وشاختار دانيتسك األوكراني.

وســقط الفريق امللكي على ملعبه 
بصورة مفاجئة أمام شاختار ٢-٣ في 
مبــاراة أراح خاللهــا مدربه 
الفرنسي زين الدين زيدان 
بعــض العبي الصف االول 
في الشوط االول الذي تخلف 
فيــه ٠-٣، قبــل أن يــزج بهم في 

الشوط الثاني من دون أن 
ينجح فــي اخلروج ولو 

اليوڤي يسقط في فخ ڤيرونا.. وفوز صعب لڤيورنتينا
جتنــب يوڤنتوس حامل 
اللقب هزمية تاريخية أولى 
له على ملعبــه ضد هيالس 
ڤيرونا، وذلك بفضل البديل 
السويدي ديان كولوشيفسكي 
(٧٧) صاحــب هدف التعادل 
١-١ في املرحلة اخلامسة من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم.

ويأتــي التعــادل الثانــي 
تواليــا ليوڤنتــوس، الــذي 
اكتفى بنقطة أيضا وبالنتيجة 
ذاتها في املرحلة السابقة أمام 

مضيفه كروتوني.
وبغياب النجم البرتغالي 
رونالــدو  كريســتيانو 
للمبــاراة الثالثــة بســبب 
اإلصابــة بڤيروس كورونا 
املســتجد الذي قــد يحرمه 
من املشــاركة ضــد غرميه 
األرجنتيني ليونيل ميسي 
وبرشلونة، عانى يوڤنتوس 
أمام صاحب أفضل دفاع في 
الدوري مشاركة مع ميالن 
املتصــدر، وكاد أن يتلقــى 
هزميته األولى على اإلطالق 
أمــام هيــالس ڤيرونــا في 
تورينو بتاريخ املواجهات 
بــني الفريقني. وقد ســجل 
لڤيرونا أندريا فافيلي (٦٠).
مــن جانــب آخــر، حقق 
ڤيورنتينا فوزه الثاني أيضا، 
والــذي جــاء بصعوبة على 

ضيفه أودينيزي ٣-٢.

كورونا تضرب دوناروما وهاوغي
أعلــن نادي ميالن الذي يتصدر ترتيب الدوري اإليطالي لكرة القدم، عن إصابة حارســه 
الدولي جانلويجي دوناروما وجناحه النرويجي ينس بيتر هاوغي بڤيروس كورونا املستجد.
وقــال ميالن: «تبني مــن النتائج التي حصلنا عليها من املختبــر وجود حالتني إيجابيتني 

جلانلويجي دوناروما وينس بيتر هاوغي وثالثة أعضاء آخرين من الفريق».
وأشار إلى أن «جميعهم بدون عوارض مت إخضاعهم فورا للعزل املنزلي ومت إبالغ السلطات 
الصحية احمللية. مت اليــوم اختبار مجموعة الفريق بأكملها مرة أخرى وفقا للبروتوكول، 

ولم تظهر أي نتيجة إيجابية جديدة».
وغاب دوناروما وهاوغي (كالهما ٢١ عاما) عن مباراة أمس ضد روما.

أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدينيو، 
الفائــز عام ٢٠٠٥ بالكرة الذهبية التي متنحها 
مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية ألفضل العب، 
األحد أنه مصاب بڤيروس كورونا املســتجد، 

لكنه طمأن أنه «من دون عوارض».
ونشر في حسابه على انستغرام مقطع ڤيديو قال 
فيه: «حتياتي أيها األصدقاء، العائلة، املشجعون، 
لقد أجريت اختبار كوفيد والنتيجة إيجابية. أنا 

بخير، ال أعاني من العوارض في الوقت احلالي».
وسيبقى ابن األربعني عاما معزوال في الفندق 
الذي يقيم فيه في بيلو هوريزونتي (جنوب-شرق 
البالد)، حيث كان من املفترض أن يشارك في 
حدث تنظمه إحدى الشركات الراعية في ملعب 
مينيراو الذي شهد تتويجه بطال ملسابقة كوبا 
ليبرتادوريس ألندية أميركا اجلنوبية عام ٢٠١٣ 

بألوان أتلتيكو مينيرو.

نيس يوقف ليل بالتعادل
حرم نيس ضيفه ليل من استعادة الصدارة 
عندما أرغمه على التعادل ١-١، وحقق رينس 
فوزه األول هذا املوســم بســحق مضيفه 
مونبلييه برباعية نظيفــة، فيما عمق متز 
جراح ضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 
٢-٠ في املرحلة الثامنة من بطولة فرنســا 
لكرة القدم. في املبــاراة األولى، كان نيس 
في طريقه الى إحلاق اخلسارة األولى بليل 
هذا املوسم عندما تقدم عليه بهدف مهاجمه 
الدولي الدمناركي كاسبر دولبرغ (٥٠). لكن 
فرحته لم تدم ســوى ٨ دقائق حيث أدرك 
التركي بوراق يلماظ التعادل (٥٨). ورفع ليل 
الوحيد الذي لم يخسر حتى اآلن في الدوري 
إلى ١٨ نقطة بفارق األهداف خلف باريس سان 
جرمان الذي انتزع الصدارة بفوزه الكبير 

على ضيفه ديغون ٤-٠. 
وواصل ليون صحوته وحقق فوزه الثاني على 
التوالي بعد أربعة تعادالت وخسارة واحدة، 
عندما تغلب على موناكو ٤-١. وحسم ليون 
نتيجة املباراة في شــوطها األول بتسجيله 
األهداف األربعة عبر الهولندي ممفيس ديباي 
(١٢) والكاميروني كارل توكو ايكامبي (٣٤ و٤٤) 

وحسام عوار (٤١ من ركلة جزاء). 
وسجل وسام بن يدر الهدف الوحيد ملوناكو 
مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (٤٨). وصعد 

ليون إلى املركز السادس برصيد ١٣ نقطة.
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إحباط تهريب ٨ كيلو حشيش 
وشبو في ثالجة شاحنة

تهديد مفوض عن شركة تأمني 
بحث في ملف غرق يخت

اإلبعاد لزوجني دّشنا عيادة 
لعالج األسنان في الساملية

سريالنكي يتهم مواطنه بسرقة 
٥٨٠٠ دينار بعد كسر الشقة

مشاجرة بني مسافَرْين
و٤ من أمن «الساملي»

القبض على سوابق تسلل
إلى كراج احلجز للسرقة

.. وطعن حارسًا

عبداهللا قنيص

متكن رجال االدارة العامة ألمن احلدود البرية بالتنسيق 
مع إدارة األثر التابعة لقطاع املرور والعمليات من ضبط 
٥ كيلو و٣٠٠ غرام من مادة احلشيش و٣ كيلو من مادة 

الشبو في احدى ثالجات الشاحنات اخلاصة.
وبحسب بيان لـ «الداخلية» فإنه وخالل عمل حمالت 
تفتيشــية مفاجئــة باالســتعانة بإدارة األثــر بناء على 
معلومات ســابقة بعملية تهريــب تتم في معبر خباري 
العوازم في االرتال واحلموالت التابعة للجيش االميركي، 
مت تفتيشها من قبل احلدود البرية وبالتعاون مع إدارة 
االثر، حيث مت العثور على عدد ٣ اكياس يعتقد بأن بها 
مــواد مخدرة وضبط عدد ٥ كيلــو و٣٠٠ غرام من مادة 

احلشيش وكذلك عدد ٣ كيلو من مادة الشبو.
هذا، ومتت احالة االشخاص واملضبوطات الى جهات 

االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

محمد اجلالهمة

تقدم مواطــن بصفته مفوضا بالتوقيع عن احدى 
شــركات التأمني ببالغ الى احد مخافر العاصمة يتهم 
فيه مواطنا آخر بتهديده بإحلاق االذى ملجرد متابعة 
ملف املدعى عليه داخل ادارة املسح البحري اثر غرق 
يخــت يعود الى املدعى عليه، وبحســب مصدر امني 
فــإن املواطــن قال في بــالغ ان صاحــب اليخت تقدم 
الى الشركة طالبا تعويضا جراء غرق اليخت املؤمن 
عليه، مشــيرا الى ان اجراءات الشركة تستلزم التأكد 
من اشــتراطات بعينها يجب على صاحب التعويض 
القيام بها، وبعد ان علم بأن شركة التأمني تقوم بهذه 
اإلجراءات توجه الى الشــركة وقــام بتهديد املفوض 

بالتوقيع أو مديرها املسؤول.

عبداهللا قنيص

داهم رجال أمن حولي أمس شقة تدار كعيادة لعالج 
األسنان في الساملية، وجرى توقيف وافدين من اجلنسية 
الفلبينية «زوجني»، حيث تبني ان الوافد يعمل في شركة 
مقــاوالت فيما زوجته ربة منــزل وال عالقة لها بالطب، 
وبحسب مصدر امني فإن بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
عن وافد مصري، قال فيه ان هناك شقة تستغل كعيادة 
بدون ترخيص، وأن هناك أشخاصا يترددون على الشقة 

بشكل دوري ويتسببون في إزعاج سكان البناية.
وقــال مصدر امنــي إنه فور تلقي البــالغ مت توجيه 
دوريــات من امن حولي الى موقع البالغ وتبني صحته، 
ولدى االطالع على هويات صاحب الشقة تبني ان الزوج 
من اجلنسية الفلبينية ويبلغ من العمر ٤٠ عاما ويعمل في 
شركة مقاوالت وزوجته ربة منزل وعثر داخل الشقة على 
أدوات طبية وكرسي تستخدم في عالج مرضى االسنان.

وبســؤال الوافدين، قاال انهمــا يقدمان خدمات عالج 
االسنان بأسعار زهيدة مقارنة بالعيادات اخلاصة.

إلــى ذلك، رجــح مصدر امني أن يتــم إبعاد الزوجني 
مع إدراج اســميهما على قوائم غير املصرح لهم بدخول 

البالد مجددا.

سعود عبدالعزيز

اتهــم وافد ســريالنكي مواطنه بســرقة مبلغ وقدره 
٥٨٠٠ دينار من داخل شــقة بعد كســر الباب اخلارجي، 
وإثر البالغ مت تسجيل قضية والطلب من األدلة اجلنائية 
معاينة موقع الســرقة ورفع اآلثار من داخلها مع ضبط 

وإحضار املدعى عليه للتحقيق.
وبحسب مصدر أمني، فإن وافدا سريالنكيا من مواليد 
١٩٧٥ تقــدم الــى مخفر الفحيحيل وذكر انه باب شــقته 
اخلارجي تعرض للكســر وسرق من داخل املنزل مبلغ 
٥٨٠٠ دينار. واضاف املبلغ ان صديقه الســريالنكي من 
مواليد ١٩٧٩ هو من سرق املبلغ، حيث هرب من مسكنه 
الى جهة غير معلومة واغلق هاتفه النقال، وطلب املجني 
عليه وضع اســم مواطنه على قوائــم غير املصرح لهم 
بالســفر، وهذا ما حتقق له وصدرت أوامر بوضع اســم 

املتهم على قوائم منع السفر.

محمد اجلالهمة

فتحت اجهزة وزارة الداخلية حتقيقا في واقعة تبادل 
ضرب بني مواطنني و٤ عسكريني يعملون في منفذ الساملي 
وأرفق في ملف القضية ٦ تقارير طبية ألطراف املشاجرة.

وبحســب مصدر امني فإن مســافَرْين كويتيْني قدما 
عبــر مركبتهما مــن اململكة العربية الســعودية وحدث 
اشكال بينهما وبني رجال املنفذ وعلى اثر اإلشكال حدث 

تبادل للضرب.

محمد اجلالهمة

كشــفت التحقيقات التي أجريت مع شخص من غير 
محددي اجلنســية ضبط متلبســا بالسرقة داخل كراج 
احلجــز في البلدية عن انه ســبق وتســلل للكراج اكثر 
من مرة وســرق قطع غيار وباعها على محالت سكراب 

في اجلهراء.
كما كشفت التحقيقات مع املتهم عن ارتكابه سرقات 
مركبات في انحاء متفرقــة تركها اصحابها في وضعية 
تشــغيل، فيما اكد مصدر امني ان مزيدا من التحقيقات 
ستجرى مع املتهم لتحديد القضايا التي نفذها مؤخرا.

وجاءت التحقيقات مع املتهم بعدما مت ضبطه متلبسا 
داخل الكراج من قبل ٣ حراس امن هما مصريان وهندي.
وبحســب مصدر امني فإن عمليــات وزارة الداخلية 
تلقت بالغا يفيد بضبط لص تسلل الى داخل كراج حجز 
املركبــات في منطقة ميناء عبــداهللا، وعلى الفور انتقل 
الى موقع البالغ رجال االمن ومت ضبط اللص وتبني انه 

قام بطعن احلارس الهندي الذي امسك به.
وبتفتيش املتهم مت العثــور بحوزته على اداة حادة 

(سكني) ومنظار ليلي يستخدمه في السرقة.

املضبوطات من الشبو واحلشيش

ضرب خمسينية رفضت تقدمي رقم هاتفها ملتحرش!

د سيدتان تتبادالن الضرب واالصطدام املتعمَّ

التحقيق في ملف ميت يكشف عن دخوله البالد 
قبل ١٣ عامًا بجواز سفر يعود آلخر

أمير زكي

في قضية ال تخلو من الغرابة اتهمت 
مواطنــة في العقد اخلامس من عمرها 
شخصا مجهوال باالعتداء عليها بالضرب 
بعدما رفضت حترشه بها في أحد مواقف 
السيارات في العاصمة. وبحسب مصدر 
أمني، فإن مواطنة من مواليد ١٩٦٧ قالت 

إنها خــالل نزولها مــن مركبتها بأحد 
املواقف العامة فوجئت بشخص يقترب 
منهــا ويطلب أن تــزوده برقم هاتفها 
ألنه معجــب بها، وحينمــا طلبت من 
املدعى عليه وهو يرتدي الزي الوطني 
االنصراف إلى حال سبيله قام بالتلفظ 
عليها بألفاظ غير الئقة وانصرف الى 
حال سبيله. هذا، ولم تستطع املبلغة 

أن تزود رجال األمن برقم لوحة املركبة، 
مشــيرة إلى ان الشخص املدعى عليه 
فــر ركضا إلى جهة غير معلومة. هذا، 
ومن املقرر أن تتم االستعانة بكاميرات 
املواقــف لتحديــد هويــة املدعى عليه 
واســتدعائه للتحقيق معه في قضية 
حملت عنوان اعتداء بالضرب وســب 

وحتريض على الفسق والفجور.

سعود عبدالعزيز

بعد أيام من واقعتي الضرب وإشهار 
السواطير في أبوفطيرة و«بلطجة» صباح 
السالم، وهو ما أشارت إليه «األنباء» في 
حينه، شهدت منطقة كيفان أمس قضية 
مماثلــة، عبارة عن تبادل فتاة وخالتها 
اإليرانيــة الضرب واالصطــدام املتعمد 
باملركبــات، وصنفت كجناية ومســمى 

عنف أسري.
وبحسب مصدر أمني، فإن فتاة (٣٦ 
عامــا) تقدمت إلى مخفر شــرطة كيفان 
وأبلغت عن أن خالتها (٤٩ عاما)، وعلى 
إثر خالفات عائلية قامت باالعتداء عليها 
بالضرب املبرح، مشيرة إلى أنها قامت 
باالنصراف من موقع املشــادة الكالمية 
والتي تخللها الضرب، وحينما صعدت 
إلى مركبتها قامت املدعى عليها باالصطدام 

بها عمدا في محاولة إلجبارها على التوقف 
ومواصلة االعتداء عليها، وأرفقت تقريرا 
طبيا. وأضاف املصــدر: على الفور، مت 
تسجيل قضية واستدعاء املدعى عليها، 
وبسؤالها عن الواقعة، قالت إن خالفات 
عائلية تســببت في نشوب مشادة وأن 
املدعية اعتدت عليها بالضرب واصطدمت 
مبركبتهــا، وقدمت تقريرا طبيا تضمن 

وقوع إصابات.

أمير زكي

خلصت حتريات مباحث الصليبية 
الى ان الشخص الذي مت العثور على 
جثته في مخزن مبنطقة امغرة، الى ان 
الوافد دخل في العام ٢٠٠٧ بجواز سفر 
يخص وافدا آخر، وعليه مت تسجيل 
قضية تزوير في محرر رسمي، على ان 
تتم معرفة ما اذا كان صاحب اجلواز 

الذي كان بحــوزة املتوفى على علم 
بذلك.

واستنادا الى مصدر امني فإن بالغا 
ورد الى عمليات الداخلية من مواطن 
قال فيه انه اشــتم رائحة كريهة في 
احد املخازن املجاورة وتبني ان هذه 

الرائحة جلثة شخص مجهول.
وأضاف املصدر: متت احالة اجلثة 
الى الطب الشرعي وتبني انه ال توجد 

معلــــومات فــي جهـــــاز حاســوب 
الداخلية وبعد التحـــريات مت حتديد 
مكان سكن املتوفى وبتفتــيشه عثر 
على جواز ســـــفر يخص آخر، وأن 
املتوفــى دخل بهذا اجلواز منذ العام 
٢٠٠٧، وأنه قام بنزع صورة صاحب 
اجلواز األصلي ووضع صورته بدال 
منه وخالف ولم يقم بعمل إقامة منذ 

ذلك التاريخ.

بعد أيام من واقعتي إشهار السواطير في أبوفطيرة و«بلطجة» صباح السالم

شكاوى بأعطال كهربائية تكشف
عن استهداف لصوص لـ ٣ محوالت في اليرموك

ربط شركات تأجير السيارات بـ «املرور» 
إلكترونيًا اعتبارًا من األحد املقبل

محمد اجلالهمة

وجــه مدير عــام اإلدارة 
العامــة لألدلــة اجلنائيــة 
بتوجيه فرق فنية متخصصة 
إلى منطقــة اليرموك وذلك 
لرفع اآلثار من على ٣ محوالت 
تعرضــت للســرقة من قبل 
مجهولني في قطع (١) و(٢) 
و(٣) وذلــك بعد أن رصدت 
وزارة الكهربــاء واملاء خلال 
في التيار الكهربائي وانقطاع 
التيــار على بعــض القطاع 
ما أدى إلى اكتشــاف وقائع 

السرقة.
وبحسب مصدر أمني، فإن 
مسؤوال عن وزارة الكهرباء 
ومفوضا من قبــل الوزارة 
تقدم يــوم امس ببالغ، قال 
فيه ان عدة شكاوى وردت من 
قاطني اليرموك عن انقطاع 
في التيار الكهربائي، وعليه 
جرى اإليعاز الى فرق فنية 
بتمشيط احملوالت والوقوف 
على أوجه اخللل، وتبني لتلك 
الفرق ان احملول الكائن في 

أحمد خميس

اعلنــت وزارة الداخلية 
عن تشغيل برنامج الربط 
املباشر بني شركات تأجير 
الســيارات واإلدارة العامة 
إدارة حتقيــق  ـ  للمــرور 
املخالفــات املروريــة لدعم 
اجلانــب األمنــي واملروري 
وحفظ بيانات املستأجرين 
وتســهيل اجراء تســجيل 
املخالفات املرورية الكترونيًا 
على مستأجر املركبة، اعتبارا 
مــن يــوم االحــد املوافــق 
٢٠٢٠/١١/١، وذلــك من خالل 
التعاون املشترك مع اإلدارة 
العامــة لنظــم املعلومــات 
والتنسيق املباشر مع وزارة 

التجارة.
العامة  اإلدارة  وذكــرت 
للمرور أن تشغيل برنامج 
املباشر  الربط اإللكتروني 
مع مكاتب تأجير السيارات 
يوفر قاعدة البيانات األمنية 
واملروريــة للمســتأجرين 
لــدى الــوزارة، ممــا يتيح 
إلدارة حتقيــق املخالفــات 
بتسجيل املخالفات املرورية 

يساهم في إنهاء املعامالت 
الورقية، حيث يتطلب الربط 
اإللكترونــي مراجعة إدارة 
حتقيق املخالفات املرورية 
(شعبة الشركات) من قبل 
شــركات تأجير السيارات 
اعتبــارا مــن يــوم االحــد 

من داخله ٢٠ كيبل. 
إلى ذلك، قال مصدر أمني 
ان توجيهــات صــدرت الى 
مدير أمن العاصمة بضرورة 
تكثيف االنتشار األمني في 
محيط احملوالت وغيرها من 

إلكترونيًا وبشــكل مباشر 
على املستأجر دون احلاجة 
إلى املراجعة من قبل شركات 
التأجير لتحويل املخالفات 
من الشركة املالكة للمركبة 
الــى املســتأجر بنــاء على 
العقــد املبرم بينهــم، كما 

قطعة (١) تعرض للســرقة 
وقــد ُســرق مــن داخله ١٢ 
كيبــل، وأن احملــول الكائن 
في قطعــة (٢)، ُســرق من 
داخله ١٢ كيبل، وان احملول 
الكائن في قطعة (٣) ُسرق 

املوافــق ٢٠٢٠/١١/١ لتعبئة 
االســتمارة للحصول على 
كلمة املشغل والرقم السري 
للبدء في استخدام النظام، 
ويأتي ذلك من خالل التعاون 
املشترك مع اإلدارة العامة 

لنظم املعلومات.

املناطــق، وذلك فــي اعقاب 
تزايد قضايا الســرقات في 
مناطق العاصمة سواء كانت 
محوالت او منشآت خاصة أو 
عامة وكذلك استهداف مركبات 

بالسرقة.

تعليمات ألمن العاصمة باالنتشار للحّد من السرقات املتزايدة

بهدف توفير قاعدة البيانات األمنية واملرورية للمستأجرين لدى الوزارة

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

«التمييز» تلغي حبس الدويلة 
بدعويي القيام بالعمل العدائي 

ضد السعودية واإلمارات

االمتناع عن عقاب وافد
اتهم بخيانة األمانة

بـ ٦٠ ألف دينار

«اجلنايات» تؤجل دعوى 
تسريبات «أمن الدولة»

إلى األسبوع املقبل

ألغت الدائرة اجلزائية 
التمييز حكمني  مبحكمة 
صادريــن مــن محكمــة 
االستئناف بحبس النائب 
األســبق ناصر الدويلة، 
واكتفــت بتغرميــه فــي 

واحدة من الدعويني.
وقــضـــت احملكـــمة 
برئاسة املستشار عبداهللا 
جاســم، بتغرمي الدويلة 
مبلغ ١٠٠٠ دينار عن تهمة 

إســاءة اســتعمال الهاتف في دعوى اإلســاءة إلى 
اململكة العربية السعودية، فيما برأته من دعوى 

اإلساءة إلى اإلمارات.
وأحيــل الدويلة إلى احملاكمــة عن تهم تتعلق 
مبخالفة قانون مكافحــة جرائم تقنية املعلومات 
على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في «تويتر»، 
حيث اتهم بإساءة استعمال الهاتف والقيام بعمل 
عدائــي ضد دولتني صديقتني هما اململكة العربية 

السعودية واإلمارات.
وقضت محكمة االستئناف خالل يوليو املاضي 
بإدانــة الدويلة باحلبس ســنة عن تهمة إســاءة 
اســتعمال الهاتــف وبرأته من تهمــة القيام بعمل 

عدائي ضد اململكة العربية السعودية.
كما قضت محكمة االستئناف خالل يوليو املاضي 
بإدانة الدويلة باحلبس ستة أشهر مع تغرميه ٢٠٠٠ 
دينار عن تهمة إساءة استعمال الهاتف وبرأته من 

تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة اإلمارات.

ألغت محكمة التمييز 
حكم محكمة اســتئناف 
اجلنــح بحبس وافد ملدة 
ستة أشهر مع إبعاده من 
البالد على خلفية اتهامه 
بخيانــة االمانة وقضت 
النطــق  باالمتنــاع عــن 

بالعقاب.
وتتحــصل وقــائــــع 
الدعوى فيما أســندت له 
التحقيقــات العامة تهمة 

خيانة االمانة واالستيالء على مبلغ ستني الف دينار 
كويتي وترافع احملامي بندر املطيري أمام محكمة 
التمييز دافعا في مرافعته بعدم جواز نظر الدعوى 
لرفعها من غير ذي صفة وأيضا دفع بكيدية االتهام 
وتلفيقه حلرمان موكلنا من مستحقاته العمالية، 
ودفع أيضا بعدم بلوغ األوراق حد الكفاية إلدانة 
املتهــم وختمها بأن األحــكام اجلزائية تبنى على 
اجلزم واليقني ال على الشك والتخمني. وعلى هذه 
الدفوع والدفاع حكمت محكمة التمييز بإلغاء حكم 
محكمة االستئناف وقضت باالمتناع عن النطق.

أجلت محكمة اجلنايات دعوى تسريبات إدارة 
أمن الدولة، إلى الثاني من نوفمبر املقبل للمرافعة 
اخلتامية، ورفضت طلبات إخالء الســبيل املقدمة 

من دفاع املتهمني احملتجزين.
ويتهم بالدعوى مسؤولون وضباط في اجلهاز 
مبخالفة قوانني اجلزاء وإســاءة استعمال أجهزة 
االتصــاالت الهاتفية وأجهــزة التنصت ومكافحة 

جرائم تقنية املعلومات.
وكانت وسائل التواصل االجتماعي قد تداولت 
بامتعاض، تسجيالت «مرئيةـ  صوتية» لكاميرات 
مثبتة بأنحاء متفرقــة في إحدى غرف جهاز أمن 
الدولة، ويظهر فيها أشــخاص بينهم ضباط وهم 
يتحدثــون تــارة عــن اختــراق حســابات بعض 
السياسيني واملواطنني في «تويتر»، وتارة أخرى 
عن قضية كبيرة مت تداولها في نيابة األموال العامة.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه 
أن هذه التسريبات تعود إلى العام ٢٠١٨، مضيفة 
أن الوزيــر أنس الصالح أمر بإيقاف مدير اجلهاز 

وسبعة ضباط عن العمل حلني انتهاء القضية.

ناصر الدويلة

احملامي بندر املطيري



تتبع أعلى معايير
الصحة واألمن والسالمة 

وحترز شهادة االعتراف الدولي 
«S.A.F.E»

أبعد من الكلمات
»نحن ال نخاف من الڤيروس كما يخاف بايدن، 

بل نتعلم الحياة معه«

الرئيس األميركي ترامب مؤكدا أن بايدن 
يخيف األميركيني من الڤيروس أكثر 

من الالزم.

»لن نسيطر على الڤيروس، لكن فقط سنوفر 
العالج«

رئيــس طاقم البيــت األبيض مارك 
ميدوز يؤكد أنه يســتحيل السيطرة 

على الڤيروس.

»الحياة ليست سياسة فقط«

املمثل األميركي مارك رافاللو يدافع 
عن زميله كريس برات الذي يتعرض 
لهجمة بعد إعالن انتمائه حلزب ترامب.

4:37الفجر
5:57الشروق

11:32الظهر
2:42العصر

5:07املغرب
6:24العشاء
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الثالثاء
خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

»كورونا« يضيف مليون إصابة 
خالل 48 ساعة.

أمس كان أول يوم لتسجيل 
املرشحني النتخابات مجلس 

األمة.

   هل عجز العلم والعالم  
       عن  املواجهة؟!

  خلوا عينكم على الكويت.

جدل حول الكمام والتعقيم.. فأيهما يفضل اخلبراء؟
ال يزال اجلدل قائما حول 
أيهمــا أكثر وقايــة من عدوى 
ڤيــروس كورونــا، تعقيــم 
اليدين أم وضع الكمام. ولكن 
يبدو أن هنالك ميال عاما لدى 
اخلبراء الى إعطــاء األولوية 
فــي الوقاية الــى الكمام، ألنه 
ممارسة اجتماعية ظاهرة، مع 
عدم استبعاد دور غسل اليدين 
وتعقيم األسطح، التي حتدث 

بني الشخص ونفسه.
جــذور اخلالف ترجع كما 
تقول صحيفــة »الغارديان« 
الــى بدايــات انتشــار الوباء 
والى كثــرة األبحاث عن دور 
مالمسة األســطح امللوثة في 
نقل العدوى كما هو احلال في 

مالمسة األسطح امللوثة املسبب 
األكبر للعدوى.

ونقلــت الصحيفــة عــن 
البروفيسور املساعد جوليان 
تانغ من جامعة ليســتر في 

بريطانيا قوله ان االنشغال 
املفرط باألسطح امللوثة حرف 
اهتمام الدول عن النظر بجدية 
الــى انتقــال العدوى  أكبــر 
عن طريق الهــواء وأدى الى 
االستخفاف بضرورة وضع 
الكمامــات. وأضــاف: »لقــد 
أنفقــت أمواال طائلــة ووقتا 
طويال على تعقيم األســطح 
في حني ان اخلطر الرئيس كان 
ناجما رمبا عن تبادل الناس 
لألحاديث. ولو أننا وضعنا 
ذلك االستثمار في الكمامات 
في وقت مبكر ملا شهدنا على 
األرجح هذا االنتشار الكبير 
للوبــاء في أوروبــا وأميركا 

الشمالية«.

انتقال الڤيروسات التنفسية 
املعروفة. ولكن كوفيد-19 كان 
جديدا ومع انتشــار األبحاث 
عن كيفية انتشاره أخذ بعض 
العلماء يتساءلون عما اذا كانت 

د.صالح محمد العجيري
باحث فلكي

عطلة املولد 
النبوي الشريف

اخلميس 29 أكتوبرـ  12 ربيع األولـ  عطلة املولد 
النبوي الشريف.

اجلمعة 30 أكتوبرـ  13 ربيع األولـ  عطلة أسبوعية.

السبت 31 أكتوبرـ  14 ربيع األولـ  راحة أسبوعية.

احلربي: اخلنفساء املدفعيةحرقت لسان داروين.. وتقصف مبتفجرات
قالت خبيرة علم احلشرات 
واألستاذ املساعد ب قسم العلوم 
فــي الهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي د.جنان احلربي ان 
اخلنفســاء »املدفعيــة« تقتل 
العدو باستخدام رشاش قاتل 
يرشــق 500 مرة في الثانية، 
مضيفة أن هذه احلشرة حرقت 
 Charles لسان شارلز داروين
Darwin عندمــا وضعها على 
أسنانه، وقال شعرت بحرقة 

مثل حرقة احلمض.
وأضافــت احلربــي فــي 
تصريــح لـ»األنبــاء« أن هذا 
هو ســبب استخدام كثير من 
العلماء خنفساء بومبارديير 
Bombardier Beetle مثــاال في 
دعايتهم مع تأكيدهم أن مخلوقا 
مبثــل هــذا النظــام الدفاعي 
الكيميائي املعقد واملدمر للذات 
ال ميكــن أن يتطور من خالل 
العمليات الطبيعية، إمنا هو 

من معجزات اخلالق.

أصفــر. وعندمــا تتعــرض 
البومبارديير للتهديد، تقوم 
برش املهاجم املشــتبه به مع 
خليط كيميائي مغلي من املواد 
الكاويــة تصل إلى 100 درجة 
مئوية. تعتمد هذه اخلنافس 
الصغيرة على شبكة داخلية 
متقنة من اخلزانات والغرف 
انفجاراتهــا بأمان.  لتجميــع 

تطلقها للخارج لقتل العدو.
وأضافت احلربي أن إنشاء 
قنبلة كيميائية ساخنة الغليان 
داخل اجلسم ليس مهمة سهلة 
وهي غير آمنة بالتأكيد ولكن 
القصة مغايرة مع خنفســاء 
مســتر بي بي، حيث كشــفت 
أبحاث عديدة أن هذه احلشرة 
تعيش بأمان بينما حتيك في 

داخلها متفجرات قاتلة.
صــور  كشــفت  وزادت: 
األشعة الســينية أن الدهليز 
الــذي يربــط الغدتــني مزود 
بصمام وغشــاء، فمــع زيادة 
الضغــط في بطن مســتر بي 
بي، يتوســع الغشاء ويغلق 
الصمام ويحدث انفجار يحرر 
مــادة البنزوكينــون احلارق 
ثــم يخــف الضغــط ويرتاح 
الغشــاء. وتكرر العملية مرة 
أخــرى إلطالق الدفعة التالية 
مــن املــواد الكيميائية للرش 
إلــى أن  الدفاعــي، مشــيرة 

انبعاثات بومبارديير تتراوح 
بني اإلفرازات البطيئة احلارقة 
والرشقات السريعة، الساخنة 
مبــا يكفي حلــرق حتى جلد 
اإلنســان، وطلقاتهــا الكاوية 
تهيج العيون واجلهاز التنفسي 

لإلنسان.
ولفتــت إلى قــول العلماء 
إن هــذه احلشــرة ال تخضع 
لنظرية التطور فكل خلية أو 
بروتني مــن جهازها الدفاعي 
يحتاج إلــى أضعاف أضعاف 
عمر الكون )1.73 مليار سنة( 
لكي يتطور، وهكذا لن تكون 
بومبارديير عرضة لالنقراض 

كبقية الكائنات.
وختمت احلربــي بالقول 
إن مســتر بي بي معجزة من 
معجــزات اهلل حيــث جعلت 
 العديــد مــن العلمــاء ومنهم

د.جــون مارتن يتحولون من 
املعتنقني لنظرية التطور إلى 
اإلميان باهلل سبحانه وتعالى.

املقاتلة تستخدم  اخلنفســاء 
غدتــني رقيقتــا اجلــدران في 
مؤخرة البطن. واحدة حتتوي 
على الهيدروكينون واآلخرى 
بيروكســيد الهيدروجني. كما 
تقــوم بعد ذلك بخلــط املواد 
القاتلة في الدهليز وتسخنها 
بواسطة اإلنزميات التحفيزية 
)الكاتليز والبيروكسيديز( ثم 

اخلنفساء »املدفعية« تعيش بأمان بينما تصنع قنبلة كيميائية في جسمهاد.جنان احلربي

خنفســاء  أن  وتابعــت 
بومبارديير تعرف أيضا باسم 
مستر بي بي التي تنتمي إلى 
عائلة الكارابيداي، مضيفة أن 
لديها نحــو 4٨ نوعا تتواجد 
أغلبها في أميركا الشــمالية، 
السيما في اجلنوب، ويتراوح 
طولها عادة بني 5 و 13 ملليمترا 
ولها جسم داكن اللون ورأس 

هذه احلشرة تسببت في حتول العديد من العلماء ومنهم جون مارتن من معتنقي نظرية التطور إلى اإلميان باخلالق
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