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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

»األنباء« تعزز موقعها المتقدم جدًا... 
على كافة األصعدة وعند كل الشرائح

ورقيًا وإلكترونيًا

 على ثقتكم..
ً
شــكرا

جريدة كل الكويت

مجددًا وفي تأكيد لنتائج الدراسات الموثوقة

لشركة نيلسن                   للدراسات والبحوث العالمية 
حول قّراء الصحف اليومية في الكويت...
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«أمة ٢٠٢٠».. ٤٥ مرشحاً في اليوم الثاني 
بإجمالي ١٣٨ بينهم ١٤ مرشحة

٣ شروط لرخصة سوق املعلمني 
في التعليم اخلاص واستمرار استثناء 

٨ فئات من مدة اإلقامة والراتب 
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االربعاء ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

األمير تسلَّم تقرير «احملاسبة» للسنة املالية ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠
اســتقبل صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد، 
بقصــر بيــان صبــاح امــس، 
رئيس ديوان احملاسبة فيصل 
الشــايع، حيــث قدم لســموه 
التقرير السنوي للسنة املالية 

٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠.
حضر املقابلة، وزير شؤون 
الديوان األميري الشــيخ علي 
الديــوان  اجلــراح، ورئيــس 
األميري الشيخ مبارك الفيصل، 
ونائب وزير شــؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبداهللا، 
ووكيل الديوان األميري ومدير 
مكتــب صاحب الســمو أحمد 
فهــد الفهــد، ورئيس املراســم 
والتشــريفات األميرية الشيخ 

خالد العبداهللا.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى سوزان دوجان 
حاكــم عام ســينت فينســنت 
وغرينادينــز الصديقــة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، 
متمنيــا لهــا موفــور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد ببرقية 
إلــى ســوزان دوجان  تهنئــة 
حاكــم عام ســينت فينســنت 
وغرينادينز الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبالدها، راجيا 

لها موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
مــن ناحيــة أخــرى، تلقى 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد رســالة تهنئة 
مــن الرئيس د.محمــد عرفان 
علي رئيــس جمهورية غايانا 

بوركينا فاسو الصديقة، أعرب 
فيها فخامته عن خالص تهانيه 
لسموه مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم، مشيدا فخامته بالعالقات 
الوطيدة بني الكويت وبوركينا 
فاســو الصديقة، كمــا ضمنها 
خالص متنياته لسموه، رعاه 
اهللا، بدوام التوفيق والسداد.

هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برســالة جوابيــة أعــرب فيها 
عن بالغ شــكره وتقديره على 
ما عبر عنه من فيض املشاعر 
الطيبــة، مؤكــدا ســموه على 
التطلع واحلرص املشترك على 
البلدين  تعزيز العالقات بــني 
الصديقــني، ومتمنيــا ســموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
وللبلد الصديق املزيد من التقدم 

واالزدهار.
وتلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رســالة 
تهنئة مــن الرئيس إيســوفو 
محمــدو رئيــس جمهوريــة 
النيجر الصديقــة، أعرب فيها 

عن خالص التعازي واملواساة 
لسموه وللشعب الكويتي بوفاة 
ســمو األميــر الراحل الشــيخ 
صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
مشيدا باملناقب الكرمية لسموه، 
رحمــه اهللا، ودوره في تعزيز 

األمن واالستقرار اإلقليمي.
كما عبر لسموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة تولي سموه 
مقاليد احلكم، متمنيا لســموه 
دوام التوفيق والسداد وموفور 

الصحة والعافية.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برســالة جوابية ضمنها بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه 
فخامته من تعاز ومواساة بهذا 
املصاب األليم ومن تهنئة بتولي 
ســموه مقاليد احلكم، مشــيدا 
سموه بالعالقات الوطيدة بني 
البلديــن الصديقــني، ومتمنيا 
ســموه لــه موفــور الصحــة 
والعافية وجلمهورية كرواتيا 
الصديقــة املزيــد مــن التقدم 

واالزدهار.
الســمو  وتلقــى صاحــب 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
رسالة تعزية من الرئيس إدغار 
شاغوا لونغو رئيس جمهورية 
زامبيا الصديقة، أعرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
لسموه بوفاة سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا 
ثراه، مشيدا فخامته باإلسهامات 
البارزة لسموه، رحمه اهللا، في 
تعزيز السالم واالستقرار في 

منطقة الشرق األوسط.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة جوابية ضمنها خالص 
شــكره علــى ما عبــر عنه من 
صادق التعازي واملواساة بهذا 
املصاب اجللل، متمنيا ســموه 

له موفور الصحة والعافية.

عــن خالــص تهانيــه وتهاني 
حكومــة وشــعب جمهوريــة 
النيجر لسموه مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم، مؤكدا التطلع إلى 
تعزيــز العالقات بــني الكويت 
وجمهوريــة النيجر الصديقة 
في كافة املجاالت، كما ضمنها 
خالص متنياته لسموه بدوام 

التوفيق والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة جوابية له أعرب فيها 
عن بالغ شــكره وتقديره على 
ما عبر عنه من فيض املشاعر 
الطيبة، مشيدا سموه بالعالقات 
املتميزة بني الكويت وجمهورية 
النيجر الصديقة، ومتمنيا سموه 
له موفــور الصحــة والعافية 
النيجر الصديقة  وجلمهورية 

املزيد من الرقي واالزدهار.
من جانب آخر، تلقى صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمد رسالة من الرئيس زوران 
ميالنوفيتش رئيس جمهورية 
كرواتيــا الصديقة، أعرب فيها 

صاحب السمو هنأ حاكم عام سينت فينسينت وغرينادينز وتلقى املزيد من برقيات التهاني والتعازي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يتسلم تقرير ديوان احملاسبة من فيصل الشايع

التعاونية الصديقة، أعرب فيها 
باسمه وباسم حكومة وشعب 
التعاونية  جمهوريــة غايانــا 
الصديقة عــن خالص التهاني 
لسموه مبناسبة توليه مقاليد 
احلكــم، مؤكدا احلــرص على 
مواصلــة تطوير العالقات بني 
البلديــن الصديقــني، متمنيــا 
لسموه، رعاه اهللا، دوام التوفيق 

والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة جوابية أعرب فيها عن 
بالغ شكره وتقديره على ما عبر 
عنه فخامته من فيض املشاعر 
الطيبة، مشيدا سموه بالعالقات 
الوطيدة بني الكويت وجمهورية 
التعاونيــة الصديقة،  غايانــا 
ومتمنيا لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من التقدم واالزدهار. 
الســمو  وتلقــى صاحــب 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
رسالة تهنئة من الرئيس روك 
مارك كرستيان كابوري رئيس 

ملشاهدة الڤيديو

سفيرنا بالرياض زار «اعتدال»: يعّزز قيم التسامح والتعايش
قام سفيرنا لدى الرياض الشيخ علي اخلالد بزيارة إلى 
املركــز العاملــي ملكافحة الفكر املتطرف (اعتــدال) في مقره 
بالعاصمة الرياض، وكان في استقباله األمني العام للمركز 

د. منصور الشمري. 
واطلع السفير اخلالد والوفد املرافق له على آليات الرصد 
والتحليل والتقنيات املستخدمة والنماذج التي يتم بناؤها 

وتطويرها داخل املركز. 
وأشاد بدور املركز في تعزيز قيم التسامح والتعايش عبر 
األهداف التي يســعى إلى حتقيقها، مشيدا بالتعاون البناء 
بني الكويت واململكة العربية الســعودية في كافة املجاالت، 
ومعربــا عن إعجابه مبا يقــوم به الشــباب القائمون على 
املركز، وذكر أنه عمل جبار للمركز منذ العام ٢٠١٧ إلى اآلن.

وفي ختام زيارته دون كلمة في سجل «اعتدال» للزيارات، 
السفير الشيخ علي اخلالد خالل زيارته املركزومت تبادل الهدايا التذكارية بهذه املناسبة.

محسني: الئحة الشركات الهندسية يجب أن تشمل كل التخصصات

م.علي محسني

هنــأ عضو مجلــس إدارة 
املهندســني م.علــي  جمعيــة 
محســني، املهندسني بصدور 
قرار الئحة تنظيم الشــركات 
املهنية الهندســية، معربا عن 
األمــل فــي أن ترتقــي أنظمة 
املهنــة  مزاولــة  وقــرارات 
الــى متطلبــات  الهندســية 
الالئحــة لتشــتمل كل  هــذه 

التخصصات الهندسية.
وأوضــح محســني أنه 
وخــالل متثيلنــا للجمعية 
في اللجنة اخلاصة بوضع 

الالئحة بالتعاون مع فريق 
وزارة التجــارة الصناعــة 
واحتاد املكاتب الهندســية 
وبلدية الكويت ركزنا على 
ضرورة أن تشــمل اللجنة 
كل التخصصات الهندسية 
وعدم االقتصار على أصحاب 
التــي  الهندســية  املكاتــب 
العمارة  تشــمل مهندســي 
والهندسة املدنية، الفتا الى 
أن وجود مكاتب تخصصية 
هندسية بات أمرا ضروريا 
وعلى جلنــة مزاولة املهنة 

الهندســية إصدار القرارات 
اخلاصــة فــي إنشــاء هذه 
املكاتــب املتخصصــة التي 

باتت أمرا ضروريا.
وأضاف ليس من املعقول أن 
يستمر عمل مهندسي الكهرباء 
وامليكانيكا والكمبيوتر الذين 
يقومون بادارة وتنفيذ برامج 
كل املباني الذكية دون تراخيص 
ملزاولة املهنة الهندسية، مؤكدا 
أن هذا األمر يخالف توجهات 
الدولــة في الدفــع مبزيد من 
املهنــي  الكويتــي  الشــباب 

للعمــل في القطــاع اخلاص، 
كمــا أن عــدم الســماح لهــم 
بفتــح مكاتب خاصة يناقض 
الدستور الكويتي الذي يضمن 
املساواة بني اجلميع، ونأمل أن 
تصدر قرارات للوائح تنظيم 
للشركات الهندسية األخرى من 
التجارة والصناعة بالتزامن 
مع تطوير الئحة مزاولة املهنة 
الهندســية في بلدية الكويت 
للسماح للزمالء بفتح املكاتب 
الهندسية املتخصصة والتي 

طال انتظارها.

ولي العهد يتسلم تقرير «احملاسبة»

اســتقبل ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد بقصر بيان صباح أمس 
رئيس ديوان احملاســبة فيصل الشايع، 

حيث قدم لســــموه نسخة من التقرير 
السنوي لديوان احملاسبة عن السنة املالية

.٢٠١٩ /٢٠٢٠

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل تسلمه تقرير ديوان احملاسبة

املنصور استقبل محافظ حولي

اســتقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشــيخ أحمد املنصور في 
مكتبه بوزارة الدفاع محافظ حولي الفريق 

أول م. الشــيخ أحمد النواف، حيث جرى 
خــالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وأهم 

املواضيع ذات االهتمام املشترك.

الشيخ أحمد املنصور مستقبال الشيخ أحمد النواف

اجلاراهللا اطلع على سير عمل
الدورة التدريبية للديبلوماسيني اجلدد

قام نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا 
بزيارة إلى معهد ســعود الناصر الصباح 
الديبلوماســي، حيث اطلع على سير عمل 
الــدورة التدريبيــة التــي يقيمهــا املعهد 
للديبلوماســيني اجلــدد الذيــن اجتــازوا 
االختبــارات املخصصــة لوظيفــة ملحق 

ديبلوماسي.

وقد ألقى نائب الوزير كلمة رحب فيها 
بالديبلوماسيني اجلدد وحثهم على املثابرة 
لالستفادة من هذه الدورة التي ستؤهلهم 

حلياتهم الديبلوماسية اجلديدة.
يذكــر أن هذه الدورة تعقــد افتراضيا 
التزاما باالشتراطات التي تفرضها اجلهات 

الصحية جراء جائحة كورونا.

جانب من زيارة خالد اجلاراهللا االفتراضية ملعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي

الروضان هنأ األمير وولي العهد باملولد النبوي
الروضان  هنأ روضــان 
عميد عائلة الروضان صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو ولــي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
النبــوي  املولــد  مبناســبة 
الشريف، وعبر عن خالص 
التهانــي وأطيب التبريكات 
بهذه املناسبة العطرة، سائال 
اهللا أن يعيدها على ســموه 
والشــعب الكويتــي واألمة 
العربيــة باخليــر واليمــن 
والبركات ومبزيد من التقدم 

والرفعة واالزدهار لوطننا الغالي.
وأكد الروضان في تهنئته أن مولد خامت 
األنبياء واملرســلني محمد (ژ) شكل ميالد 
أمة كانت وســتظل خير أمة أخرجت للناس 
تأمر باملعروف وتنهى عن الفحشاء واملنكر، 
وستواصل هذه األمة دورها النبيل في خدمة 
البشرية جمعاء، كما أنه مبولد الرسول األعظم 
محمد بن عبداهللا (صلوات اهللا عليه وسالمه) 
امتألت الدنيا نــورا وهداية، فجاءت تعاليم 
اإلســالم السمحة ليعم معها السالم واخلير 

واحملبة والعدل بني الناس أجمعني.
وأعــرب الروضان عن بالغ اســتيائه من 
استمرار نشر الرسوم املسيئة للرسول ژ 

، قائــال: إن مثل هذه األمور 
الكراهيــة  روح  تشــعل 
والبغضــاء بــني كل األديان 
الســماوية ونحــن في زمن 
أحوج إلــى بث روح احملبة 
الشــعوب.  والتســامح بني 
وأشار الروضان الى خطورة 
ربط اإلسالم باإلرهاب فهو 
تزييــف للحقائــق وتطاول 
على شريعة اإلسالم السمحاء 
باالضافة الى االساءة البالغة 
ملشاعر املسلمني في العالم من 
جانب آخر، أعرب الروضان 
عن تقديره لسمو األمير وحكمته التي تنهل من 
سيرة أسرة الصباح العطرة ابتغاء وحتقيقا 
خلير الشــعب الكويتي وصالحه، فقد أكرم 
اهللا العلــي القدير هذا البلد األمني بأن جعل 
سموه قائدا لها وناصرا لدين اهللا ومقدساته.

وأنهــى الروضان تهنئته بقوله: إننا وإذ 
نستذكر هذه املناسبة الكرمية لنستشرف من 
عبقها ما قدمه سمو األمير منذ توليه العمل 
بالشأن العام وخدمة البالد والعباد لرفعتها 
وازدهارها، واملواقف النبيلة واملشرفة ألسرة 
الصباح احلكيمة في الدفاع عن الدين اإلسالمي 
وعقيدته السمحة وقضايا األمة برؤى عربية 

إسالمية جتسد صورة اإلسالم السمحة.

روضان الروضان

الغامن يستقبل رئيس ديوان احملاسبة

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في مكتبه أمس رئيس ديوان احملاسبة فيصل 

فهد الشايع الذي قدم للغامن التقرير السنوي 
للديوان عن السنة املالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال رئيس ديوان احملاسبة فيصل الشايع

رئيس الوزراء اجتمع مع ٤ فرق ملعاجلة القضايا احليوية
فــي إطــار اهتمــام ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد مبتابعة املضامني 
الرئيسية التي وردت في الكلمة 
األبويــة التــي ألقاها صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعاه، 
(إبان توليه منصب نائب األمير 
وولي للعهد) في ٢٣ أغسطس 
املاضي وما تناولته من تأكيد 
علــى أهميــة بعــض امللفات 
احليوية ومــا اتخذه مجلس 
الوزراء من قرارات بتشــكيل 
فرق متخصصة ملعاجلة تلك 
امللفات، فقد اجتمع سموه في 
قصر السيف أمس مع كل من 
فريــق اإلصــالح االقتصادي 
وفريق تنظيم وسائل التواصل 
االجتماعــي وفريــق تعديــل 
التركيبــة الســكانية وفريق 

استراتيجية التعليم.
واســتمع ســمو رئيــس 
مجلس الــوزراء الــى عرض 
تفصيلي من رئيس وأعضاء 
فريــق اإلصــالح االقتصادي 

الراميــة للنهــوض  اجلهــود 
االقتصادي واملالي.

ثم استمع سموه أيضا من 
رئيس وأعضاء فريق تنظيم 
وسائل التواصل االجتماعي 
املتعلقــة  عــن تصوراتهــم 
مبعاجلة اجلوانب الســلبية 
في هذه الوسائل والتوصيات 

وتقييم للوضع الراهن بشأن 
خطط املؤسســات التعليمية 
بجميع مجاالتها وتخصصاتها 
علــى مســتوى التعليم العام 
احلكومــي واخلــاص وكذلك 
التعليم العالــي وإبداء الرأي 
بخصوص اخلطط املوضوعة 
التربيــة  وزارة  قبــل  مــن 
التعليميــة  واملؤسســات 
واإلجراءات االحترازية للتعامل 
مــع وبــاء ڤيــروس كورونــا 
املســتجد لبدء العام الدراسي 

القادم.
هــذا وعبــر ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء عــن خالص 
شكره وتقديره للجهود الطيبة 
التي بذلتها الفرق األربع املشار 
إليها في إعداد هــذه التقارير 
القيمــة، مؤكــدا على ضرورة 
بحثهــا ومناقشــتها بشــكل 
تفصيلي في اجتماعات مجلس 
الــوزراء وصــوال الــى أفضل 
احللول الكفيلة مبعاجلة هذه 
امللفات احليوية وتطبيق أفضل 

احللول لها.

العملية الالزمة للحد من هذه 
االنحرافات، وذلك ضمن إطار 
القانون ودون املساس بأجواء 
حريــة الــرأي التــي يكفلها 
الدســتور واحلــرص علــى 

تكريسها واحملافظة عليها.
واستمع سمو رئيس مجلس 
الوزراء كذلك من رئيس وأعضاء 
فريق تعديل التركيبة السكانية 
بشأن احللول املقترحة إلعادة 
هيكلــة العمالــة الوافــدة في 
جميــع القطاعــات احلكومية 
واألهلية بكل أبعادها األمنية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
ووضــع الضوابــط للحد من 
العمالــة الهامشــية وحتديــد 
اإلداريــة والعملية  الثغــرات 
والقانونيــة التي تــؤدي الى 
تزايــد أعداد العمالــة الوافدة 
والتشريعات الالزمة حملاسبة 

املتسببني بهذا اخللل.
في الســياق ذاته، استمع 
ســمو الشــيخ صباح اخلالد 
مــن رئيــس وأعضــاء فريق 
استراتيجية التعليم الى حتليل 

 «اإلصالح االقتصادي» و«تنظيم وسائل التواصل االجتماعي» و«تعديل التركيبة السكانية» و«إستراتيجية التعليم»

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

بشأن تنســيقهم مع اجلهات 
املعنية فــي القطاعــني العام 
واخلاص الستقراء مستجدات 
الوضــع االقتصــادي احلالي 
وتأثيراته على املوارد املالية 
للدولــة واملرئيــات العمليــة 
واخلطــوات التنفيذيــة التي 
من شأنها املساهمة في تعزيز 
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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

سلطان العبدان 
 عبدالعزيز املطيري

تواصل اجلهات املختصة 
املعنيــة وضع االشــتراطات 
الصحية خلوض االنتخابات 
البرملانية املقبلة اجتماعاتها 
املكثفــة لالنتهاء من صياغة 
الشــروط واآلليات املطلوبة 
الالزمة إلمتام عملية االقتراع 
املقررة ٥ ديسمبر املقبل. في 
هذا اإلطار، قالت مصادر مطلعة 

اللجنــة  إن  «األنبــاء»،  لـــ 
املشــتركة وضعت املســودة 
اخلاصة باالشــتراطات التي 
ســتكون مراعيــة لقانــون 
الوقــت  االنتخابــات وفــي  
نفســه تؤمن املشــاركني في 
مــن  االنتخابيــة  العمليــة 
الناحية الصحية. وأشــارت 
الــى ان املســودة  املصــادر 
املذكــورة مت توزيعهــا على 
اجلهات املعنية إلبداء آرائها 
ومالحظاتها متهيدا لالجتماع 

وإقرار املناسب منها. وأمس، 
تقدم ٤٥ مرشــحا من بينهم 
٦ مرشحات بطلبات الترشح 
إلى إدارة شؤون االنتخابات 
التابعــة لــوزارة الداخليــة، 
وذلك في ثاني أيام فتح باب 
الترشــح النتخابات مجلس 
األمة للفصل التشريعي الـ١٦ 
املقــرر عقدها فــي اخلامس 
من ديســمبر املقبل، ليصبح 
إجمالي عدد املرشحني ١٣٨ من 
بينهم ١٢٤ مرشحا من الذكور 

و١٤ مرشحة من اإلناث. ومن 
أبرز مرشــحي اليوم الثاني 
الذين تقدموا بطلبات ترشحهم 
إلى إدارة االنتخابات النواب: 
صالح عاشور وصفاء الهاشم 
ونائب رئيــس مجلس األمة 
عيسى الكندري وخالد الشطي 

ونايف املرداس.
وترشــح أيضا عــدد من 
النواب السابقني وهم: مرزوق 
احلبينــي وأحمد بــن مطيع 
العازمــي وجابــر احمليلبــي 

وحمود احلمــدان، باإلضافة 
إلى الوزير األسبق بدر ناصر 
احلميدي والنائــب والوزير 

األسبق روضان الروضان.
وترشح عن الدائرة األولى 
١٠ مرشحني، منهم ٩ من الذكور 
ومرشحة واحدة، فيما ترشح 
عن الدائرة الثانية ٤ مرشحني، 
بينهم ٣ من الذكور ومرشحة 
واحدة، فيما ترشح عن الدائرة 
الثالثة ١٤ مرشحا بينهم ١١ من 
الذكور و٣ مرشحات، وترشح 

عن الدائرة الرابعة ٩ مرشحني 
مــن الذكــور، وترشــح عــن 
الدائرة اخلامسة ٨ مرشحني 
بينهم ٧ من الذكور ومرشحة 

واحدة. 
ومن أبرز املرشحات الالئي 
تقدمــن بــأوراق ترشــحهن 
إلــى إدارة االنتخابات أمس: 
صفاء الهاشم ونادية العثمان 
ومنــى عبداحلســني عوض 
وكوثر الناصر ورمي عبداهللا 

العيدان.

حمد العبيد د.حمود العازمي بدر احلميديجابر احمليلبي  مرزوق احلبينيد. أحمد مطيع العازمي نايف املرداسعيسى الكندريصالح عاشور صفاء الهاشم
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م. مزيد احلربيد. محمود عبدالرحمن

مبنى بنك الكويت املركزي

وليد البدر

السفير الصيني لي مينغ قانغ

«stc» ٢٧٫٥ مليون دينار أرباح
في ٩ أشهر.. وإيرادات الشركة تسجل 

٢٠٩ ماليني دينار 

«املركزي» يبقي سعر اخلصم عند ١٫٥٪ 
ويخّفض أسعار التدخل األخرى  ٠٫١٢٥٪ 

الهاشل: القرار لتكريس قوة وجاذبية 
الدينار كوعاء موثوق للمدخرات 

«البترول الوطنية» في عيدها 
الـ ٦٠.. كيان نفطي عمالق 

وليد البدر:
 ٧٫٥ مليارات دينار 

إيرادات الشركة 
في السنة املالية 

األخيرة 

السفير الصيني 
لي مينغ قانغ:  إنشاء 

منصة حوار متعدد 
األطراف والعمل 

املشترك لبناء واحة 
األمن في اخلليج

مسودة شروط إجراء االنتخابات.. جاهزة
٤٥ مرشحاً في اليوم الثاني من فتح باب التسجيل بإجمالي ١٣٨ بينهم ١٤ مرشحة

شيخة البحر عصام الصقر

عصام الصقر: 
قوة «الوطني» 
جتعله األكثر 

استعدادًا 
لالستفادة 
من التعافي

 أصول البنك قاربت الـ ١٠٠ مليار
        دوالر بنهاية سبتمبر ٢٠٢٠ 

 «كوورنا» أثبتت جناح رؤية «الوطني»
        الثاقبة في التحول الرقمي 

شيخة البحر: 
البنوك الكويتية 
«قوية».. ولم تعد 
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ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

أولياء أمور لـ «األنباء»: فترة الساعتني 
ونصف الساعة في «التعلم عن ُبعد» 

ال تكفي.. والصعوبات كثيرة

محليات ترامب يتقدم ألول مرة في االستطالعات
وفرز أصوات الناخبني بالبريد يستغرق أسابيع

عواصــم ـ وكاالت: يتجه 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إلــى االنتخابــات الرئيســية 
األســبوع املقبل وفي جعبته 
تطوران مهمان: تثبيت مجلس 
القاضية  الشيوخ ملرشــحته 
احملافظة إميي كوني باريت في 
احملكمة العليا املنوط بها فض 
النزاعــات االنتخابية، وتقدم 
ألول مرة في استطالع للرأي 
منــذ نحو شــهرين. ويشــير 

االســتطالع ـ الــذي نظمتــه 
مؤسسة «راسموسن» لألبحاث 
ـ إلــى أن ٤٨٪ من األميركيني 
باتوا يؤيــدون ترامب، بينما 
يؤيــد ٤٧٪ منهــم خصمــه 
الدميوقراطي جو بايدن.  في 
األثناء، كّثــف ترامب جهوده 
ونّظم لقــاءات جماهيرية في 
ثــالث واليــات مهمــة آلماله 
في الفــوز بوالية ثانية، هي: 
ميتشــيغان وويسكونســن 

ونبراسكا أمس، في حني زار 
بايدن والية جورجيا وتوجه 
الرئيس السابق باراك أوباما 
إلــى فلوريــدا ذات األهميــة 
البالغــة. مــن جهتــه، توجه 
بايدن إلى جورجيا، وهي من 
املعاقل التقليدية للجمهوريني، 
عالمة على التفاؤل في أوساط 
حملته االنتخابيــة بإمكانية 
إحداث خرق في الوالية التي 
لم تؤيد دميوقراطيًا منذ ١٩٩٢.

فــي األثنــاء، تواصلــت 
أعداد قياسية من األميركيني، 
جتــاوزت ٦٤ مليــون ناخب، 
أدلوا بأصواتهم باكرا ســواء 
أو  الشــخصي  باحلضــور 
عبر البريد، بحســب مشروع 
االنتخابات األميركية بجامعة 
فلوريدا. ويقول خبراء إن فرز 
العدد الهائل ملن أدلوا بأصواتهم 
عبر البريد قد يستغرق أياما 

أو أسابيع.

بايدن ينافسه في معقله بـ «جورجيا»

(ا.ف.پ) سيدتان ترفعان الفتتني لدعم املرشح الدميوقراطي جو بايدن ونائبته كاماال هاريس في والية جورجيا  

التفاصيل ص٢٢
التفاصيل ص٢٢

عواصمـ  وكاالت: استنكرت اململكة العربية السعودية 
أمس الرسوم املسيئة للنبي محمد ژ، ورفضت الربط 

بني اإلسالم وأي عمل إرهابي. 
 هذا، وتواصلت ردود الفعل الشعبية في عدد من الدول 
اإلسالمية رفضا لنشر الرسوم املسيئة وعلى تصريحات 

الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون ضد اإلسالم. 
فــي املقابل، نصحت فرنســا مواطنيهــا املقيمني في 
عدة دول ذات غالبية من املســلمني أو املســافرين إليها 
بأخذ احتياطــات أمنية إضافية بســبب تصاعد موجة 

الغضب.

تواصل حمالت التنديد بالرسوم 
املسيئة..  والرياض تستنكر 

ربط اإلسالم بأي عمل إرهابي

حرق صور الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون في باكستان        (أ.ف.پ)

فرنسا تدعو رعاياها في اخلارج إلى توخي احلذر

٣ شروط لرخصة سوق املعلمني 
في التعليم اخلاص واستمرار استثناء 

٨ فئات من مدة اإلقامة والراتب 
مرمي بندق

كشفت مصادر حكومية 
رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»، عن ٣ شروط 
إلصــدار رخصــة ســوق 
جديدة للمعلمني الوافدين 
املــدارس  فــي  العاملــني 
اخلاصة. وقالــت املصادر 
بشأن املعلمني العاملني في 
املــدارس اخلاصة ينطبق 
عليهم راتب شهري ال يقل 
عن ٦٠٠ دينار، واحلصول 
على شهادة جامعية، وإقامة 
قانونية فــي البالد مضت 
عليها ســنتان على األقل.  

ودعا تعميم رقم ٦٩ على ٢٠٢٠ - حصلت «األنباء» على نسخة 
منه - مديري اإلدارات باحملافظات الست، ورؤساء أقسام رخص 
الســوق، وجميع العاملني بقسم رخص السوق الى التقيد مبا 
جاء بالقرار الوزاري رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض 
أحكام القرار الــوزاري رقم ٨١ على ١٩٧٦، وبالالئحة التنفيذية 
لقانون املرور بشــأن الفئات املســتثناة من شرطي مدة اإلقامة 
والراتب املنصوص عليها بالفقرة «د» البند رقم ٨ الذي ينص 
علــى العاملني في اجلهــات احلكومية وهــم الباحثون بجميع 
مسمياتهم، والقانونيون، واملترجمون، واملعلمون، واألخصائيون 

االجتماعيون، وأمناء املكتبات، وأئمة املساجد، واملؤذنون.

صورة عن التعميم

الهويدي لـ «األنباء»: قرار تنظيمي للحّد من هدر املال العام

«التجارة»: «قانون اإلفالس» يواكب أفضل املمارسات 
العاملية وحججه قانونية واقتصادية

قالت وزارة التجــارة والصناعة ان 
قانــون «اإلفــالس» الذي أقــره مجلس 
األمة أخيرا خال من أي أخطاء تشريعية، 
وإن كامل نصوصه تســتقيم مع أفضل 
املمارســات العاملية في هذا اخلصوص 
وحججه قانونية واقتصادية. وأوضح 
بيــان صحافــي للوزارة بشــأن ما أثير 
بخصوص وجود خطأ فادح يتعلق بإلغاء 

الضبط واإلحضار بحق املفلس واملدين، 
أن إلغاء حبس املدين عن ديون مدنية جاء 
بعد دراسة مستفيضة ليشمل املفلسني 
وغيرهم من املدينني. وأشار البيان إلى 
ان توجه الوزارة احلديث بهذا الشأن جاء 
مدعوما بحجج اقتصادية وقانونية اتفقت 
جميعهــا على أن ضرر احلبس في هذه 
احلالة أكبر بكثير من جدواه خصوصا 

أن «احلبس سيكون قصير املدة». وأفاد 
بأن «االختالط مبرتكبي اجلرائم قد يحول 
املدين مجرما عالوة على أن حبس املدين 
في االلتزامات التعاقدية يخالف حقوق 
اإلنسان ويتنافى مع كرامته إضافة إلى 
أنــه وبخالف ما يعتقــد البعض يعطل 
حبــس املدين قدرته على ســداد الدين 

وال يحفزه».

مفرح الشمري

أصــدرت وكيلة وزارة 
االعــالم منيــرة الهويدى 
قرارا مبنع املتعاونني من 
خارج الــوزارة من العمل 
في برامج قطاعات االذاعة 
والتلفزيون واالخبار وذلك 
اعتبــارا من مطلــع يناير 

.٢٠٢١
وأكدت وكيلة اإلعالم في 

تصريح خاص لـ«األنباء»، 
ان القرار الذي اصدرته هو 
قرار تنظيمــي ويحد من 
هدر املال العام، مؤكدة أن 
الوزارة لديها عدد كبير من 
املوظفني يتمتعون بطاقات 
إبداعيــة كبيــرة ويجــب 
االستفادة منهم في املرحلة 

املقبلة.
وقالــت الهويــدي إنها 
شكلت جلنة برئاسة الوكيل 

التخطيط  املساعد لقطاع 
والتنميــة املعرفية محمد 
بن ناجي لتقدير احتياجات 
الوزارة لالستعانة بطاقات 
وخبــرات تعمــل خــارج 
الوزارة لالستفادة منها في 
برامج االذاعة والتلفزيون 
واألخبار بشرط أن متتلك 
خبــرات ومميــزات غيــر 
لــدى موظفــي  متوافــرة 

الوزارة.

بعد منع املتعاونني من خارج «اإلعالم» من العمل في البرامج

منيرة الهويدي

التفاصيل ص١٧
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تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة أبو الجبين الكرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن اهلل تعالى

عميد العائلة
المربي الفاضل األستاذ

خيري الدين أبو الجبين
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

أجيال ســابقة وأخرى الحقة دار بينها 
)موضوع وقضية( احلجاب ومتت عبر الزمن 
حوارات )موضوعية وأخرى طرشاء( حول 

فرض احلجاب وإنكاره.
وبحكم إشرافي على بعض اإلصدارات 
في الســابق مثل مجلــة »الرائد - اإلميان« 
ملحق صدر عن »األنباء« كانت تصلنا بعض 
املقاالت املؤيدة للحجاب وأخرى رافضة وكنت 
أسمح )للمقالني( أن ينزال واحلكم للقارئ في 

نهاية املطاف.
احلجاب قضية كل بيت مسلم وفي صحوة 
العقود السابقة ومع نشاط  اإلسالميني في 
الدعاة ورجال ونساء الصحوة حتجبت ماليني 
من النساء في الوطن العربي والعالم اإلسالمي 
وأوســاط األقليات في صحوة الثمانينيات 

والتسعينيات.
وكان هناك دعاة ومفكرون إســالميون 
عملــوا بجد وإخالص ومثابرة وكانوا وراء 
)حتجيب( مئــات اآلالف من البنات هنا في 
الكويت وفي اململكة العربية السعودية ودول 
اخلليج العربية ومصر واملغرب العربي وإيران 
وباكستان ودول منطقة جنوب آسيا ودول 

آسيا الوسطى والقوقاز واألقليات.
الدعوية واملؤسسات  ولعبت اجلمعيات 
واملنظمات اإلسالمية دورا حميدا في عودة 
كثير من النساء الى لبس احلجاب وخرج من 
الدائرة اإلسالمية ليصل إلى الدول الغربية 
واألميركتني والقارة الهندية وفي مشــارق 
األرض ومغاربها حتى بات )مظهر احلجاب( 
مألوفا ثم مت ربطه بعمليات اإلرهاب وصار 
في بعض الدول األوروبية )مجّرما( ومحظورا!
من أجمل الردود واملداخالت والتصدي 
العاقل الواثق ما رأيته من جهود مشــكورة 
للدكتور صهيب بن محمود الســقار الذي 
نشــأ في مكة املكرمة وحفظ القرآن الكرمي 
في حلقات املســجد احلرام وأكمل تعليمه 
اجلامعي في جامعــة بغداد الدولية وحصل 
على املاجستير، ثم نال الدكتوراه في أصول 
الدين وحصل على اإلجازات في القرآن الكرمي 
واحلديث النبوي الشريف وعمل في عدد من 
اجلامعات الليبية، وهو عضو نشط في جملة 
من املجالس والروابط العلمية والدعوية وله 
العديد من الكتب والبحوث الشرعية املؤصلة.
كتاب »جدليــة احلجاب حوار عقلي في 
فــرض احلجاب وإنــكاره« مؤلفه الدكتور 
صهيب محمود الســقار وقدم له الدكتور 
محمد العوضي )عظمة الطرح( في هذا املَؤلف 
املليء باألدلة والبراهني متجنبا الركون لألهواء 
واالنقياد للنوازع النفسية التي صار االعتماد 
عليها شائعا في قضية احلجاب وغيره من 
املوضوعات عند كثير من شبابنا وبناتنا الكرام 
من هذا اجليل الواعد الذي يهمه بالفعل احلفاظ 
على )املســلّمات والقيم(، راصدا التحوالت 
الفكرية في العالم خاصة فيما تثيره التيارات 
العلمانية واإلحلادية والليبرالية وما نسميه 

بحركات التحرر والتنوير واحلداثة.
هناك اليوم )حرب ليست في وقتها( يقوم 
بها كل اولئك الذين لألسف ضاعت بوصالتهم 
من حيث األولويات وتركيزهم على الشكليات 
والقشــور والهوامش على حساب القضايا 
الكبرى التي تخص واقع مجتمعاتهم، وهم 
فقط بارعون فيما ميلكون من اآللة اإلعالمية 
لشن حروب مصطنعة يسقطون فيها ذات 

النقيصة التي ألبسوها خصومهم!
انظروا فيما حولكم في امليديا والتواصل 
االجتماعي وفي كل فروع الشبكة العنكبوتية 

وندواتهــم ولقاءاتهم التلفزيونية واإلذاعية 
واإلعالمية في املقروء واملسموع، ليس عندهم 

اال موضوع احلجاب واإلحلاد!
كلها موضوعات قدمية متجددة تستهدف 
الشباب إلبعادهم عن دينهم وقيمهم وتشتيت 
أفكارهم وإشــغالهم بإثارة الشبهات ليس 
باحلجاب وإمنا بالقرآن الكرمي وقضايا التوحيد 

وكل القضايا اجلدلية.
لقد قرأت الكتاب القيم اخلاص باحلجاب 
وتفهمت أسباب احتضانه ونشره في مركز 
»رواســخ«، فهذا الكتاب يغني كل »إنسان 
مسلم« للرد على منكري احلجاب، ففيه األدلة 
للرد على الشبهات عارضا األدلة القرآنية وما 
حوته السنة النبوية وأقوال العلماء وتفنيد 
كل الروايات بصورة علمية ونقد األســس 
على منكري احلجاب بكل خطوات االستدالل 
والتدقيق والفحص واتباع الفقهاء وما انكشف 

من دالالت القرآن على فرض احلجاب.
أغرب ما شاهدت في جائحة كورونا فتيات 
ينزعن احلجاب في احتفالية مبقهى او في 

البيت.. ِلَم؟ أي تفّسخ هذا؟!

ومضة: هــذا الكتاب يحقق للعقول احلرة 
مطلبها والتحرر من قيود اجلمود والتقليد 
املطلق وفــق حرية فكرية ترفع عنك اغالل 

القدامى وعلو صوت املعاصرين.
الكتــاب يجيب عن أســئلة الباحث عن 

احلقيقة ال الهرج وفق )خذوهم بالصوت(!
أيهــا األب وأيتها األم.. أيتها الشــابات 
املسلمات في كل مكان من حقكن السؤال اذا 
اخبركن فقيه او عالم دين عن حكم احلجاب 
ان تسألن عن الدليل؟.. وأنا أحمد اهلل كلما 
شاهدت بناتي دعوت لهن وذراريهن بالصالح 

وطاعة الرحمن والرسول ژ.
إن مــن ميلك حترير العقول هو اهلل عّز 
وجّل، وبجهــدك انت وحدك تعرف من هذا 
الفقيه مــا يحقق لك، ما ترغب في معرفته، 
ونحن دائما نقولها في الكويت: حطها براس 

عالم واخرج منها وأنت سالم!

آخر الكالم: عجيب مؤلف هذا الكتاب، وقد 
وّفق الى حد كبير في تدبر آيات القرآن وفي 
كل خطوات االستدالل على صدق منهجه في 
عرض احلجاب مما يحطم عنك كل نوازع الشر 
والتشكيك والرفض وتدليس شياطني اإلنس.
لقد ناقــش مخالفي احلجــاب بأدلتهم 
وأعجبني تفكير الدكتور صهيب الذي حول 
النقاش والردود في ثالثة فصول، فصل في 
ادلة فرض احلجاب، وفصل في ادلة انكاره، 
وفصل ثالث في مناقشة االصول واملقدمات 
التي توصل بها احلداثيون الى انكار احلجاب.

فصول وموضوعات الكتاب رائعة باألدلة 
واملعلومات.

زبدة احلچي: هذا الكتاب القيّم فرصة مواتية 
لكل مهتم بهذه القضية للموازنة بني اقوال 
الفريقني واحلكم في هذه اجلدلية املعاصرة.
لقد استطاع املؤلف - وفقه اهلل - فضح 
اســلوب احلداثيني ومنكري احلجاب ألنه 
فرض رباني ثابت بالكتاب والســنة، وليس 
للفقهاء مع النص اجتهاد في مورده وحسم 
االمر لصالح الشريعة. اسأل اهلل عّز وجّل ان 
يجزي مؤلفه ومقدمه وناشره كل خير، وأن 
ينفع القراء الكرام في كل مكان في مشارق 

األرض ومغاربها، إنه احلجة القوية.
في أمان اهلل.

يوسف عبد الرحمن

ومضات

جدلية احلجاب!

y.abdul@alanba.com.kw

احلويلة: بدء التسجيل في صندوق رعاية الطلبة »البدون«
عبدالعزيز الفضلي

املســاعد  الوكيــل  أعلــن 
للتعليــم اخلــاص والنوعــي 
د.عبداحملسن احلويلة عن البدء 
في استقبال طلبات التسجيل 
في الصندوق اخليري لرعاية 
الطلبة غير محددي اجلنسية 
)البدون( واحملتاجني عن العام 
الدراسي ٢٠٢٠ - ٢٠٢1 وذلك منذ 
األحد املاضي.  وقال احلويلة 
إن اســتقبال طلبات املتقدمني 
يكون في مبنى التعليم اخلاص 
مبنطقــة مبــارك الكبيــر من 
الســاعة الثالثــة عصرا حتى 
الساعة السابعة مساء، بشرط 
أن يتــم حجز موعــد من قبل 
املراجعني عبر منصة »متى«، 
مبينــا أن الصندوق مســتمر 
في اســتقبال طلبــات الطلبة 

إلى أن قبول الطلبات سيتم وفق 
الشــروط احملددة، بعد تقدمي 
املســتندات الدالة على وجود 
مشكالت مادية بناء على تقرير 
الراتب وكشف البنك واألوراق 
الدالة على املصاريف الشهرية 
لرب األســرة. وذكر أن املتقدم 
عليه توفير شــروط القبول، 
والتي تتمثل في وجود بطاقة 
صاحلة للطالــب واألب واألم 
مع شــهادة امليــالد للطالب أو 
بالغ الوالدة، إضافة إلى صورة 
مــن آخــر مؤهلــني دراســيني 
)ناجح(، وشــهادة ملــن يهمه 
األمر من املدرســة، إضافة إلى 
كشف حســاب آخر 3 شهور، 
وصورة من عقــد اإليجار مع 
مطابقة األصل، وإثبات احلالة 
االجتماعية، فضــال عما يفيد 
بااللتزامات الشهرية لألسرة.

ً مبيزانية تصل إلى 7 ماليني دينار يستفيد منها أكثر من 18 ألفا

د. عبد احملسن احلويلة

املستوفني لشروط القبول حتى 
٢6 نوفمبر املقبل، مشيرا الى أن 
امليزانية التقديرية للصندوق 
اخليري للعام الدراسي احلالي 
٢٠٢٠ - ٢٠٢1 تبلــغ نحــو 7 
ماليني دينار، يستفيد منها أكثر 
من 1٨ ألف طالب وطالبة، الفتا 

القيادات التربوية ترغب في االختبارات الورقية والقرار بيّد وزير الصحة
عبدالعزيز الفضلي

يقوم مديرو املناطق التعليمية اليوم بتقدمي 
املقترحات اخلاصة بطريقــة وآلية االختبارات 
الفصلية لوكيل التعليم العام اســامة السلطان 
الذي بدوره سيرفع املقترحات الى وزير التربية 
د.سعود احلربي التخاذ القرار املناسب بشأنها.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ »األنباء« 
انــه رغم املقترحات التي قدمت من اهل امليدان 
واملعنيــني في التعليم وهــي مقترحات وليس 
توصيات غير ان التوجه لــدى اغلب القيادات 
التربوية ان تكون االختبارات ورقية داخل املدرسة 
وليست إلكترونية، مشيرة الى ان ذلك يحتاج 
الى العديد من االمور التي تساعدها على تنفيذ 

هذا التوجه.
وأوضحت املصادر انه مهما كان توجه التربية 
في حتديد آلية االختبــارات فإن القرار االول 
واألخير بيــد اجلهات الطبية في البالد، مؤكدة 
أن العودة لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
واألخذ برأيه أمر البد منه، خاصة في ظل انتشار 

الوباء بشكل الفت للنظر.

مديرو املناطق يقدمون املقترحات اليوم

رؤساء أقسام املواد الدراسية لتحديد مهامهم العملية
عبدالعزيز الفضلي

أصدر عدد من رؤساء أقسام املواد 
الدراســية بيانا يطالبــون فيه وزارة 
التربية بإصدار نشرة او تعميم رسمي 
يبني املهام املطلوبة من رئيس القسم 
خاصة ان هناك بعض اإلدارات املدرسية 
تطالبه بالتدريس والبعض اآلخر تعفيه 

من مهمة التدريس. 
وقال رؤساء األقســام في بيانهم، 
الذي تلقت »األنباء« نسخة منه: نؤكد 
نحن رؤساء األقسام للمراحل التعليمية 

املختلفــة علــى متســكنا بتوصيفنا 
الوظيفــي، وقــرارات ديــوان اخلدمة 
املدنية رقم )3٠( لســنة ٢٠15، وخطة 
التعليم عن بعــد الصادرة من مكتب 
وكيل التعليم العام بتاريخ 1٢/٢٠٢٠/٨، 
ودليل العمل املدرسي، وبطاقات الوصف 
الوظيفي، والتي تنص على أن رئاسة 
القسم »وظيفة إشرافية فنية يختص 
شاغلها باإلشراف واملتابعة والتقييم«، 
رافضني في الوقت نفسه اسناد جدول 
دراسي لرئيس القسم تطبيقا ومتاشيا 
مع حكم احملكمة اإلدارية الذي ألغى قرار 

رقم ٢45 لســنة ٢٠13 وت/وز املؤرخ 
٢٠13/9/4 والذي تضمن اســناد فصل 
دراسي لرؤساء األقسام جلميع املراحل 

الدراسية.
 وأضافــوا أن »املتأمل مبوضوعية 
يجــد أن رؤســاء األقســام يتحملون 
أعباء وتبعــات تتزايد يوما بعد يوم 
في ظل تطويــر التعليم والعمل على 
جودته وتنوع أساليبه، وهذه التبعات 
تــكاد مــن كثرتها تفــوق احلصر كما 
وكيفا، فرؤســاء األقســام مسؤولون 
مســؤولية مباشــرة عن جل ما يدور 

في العملية التعليمية، فعليهم متابعة 
اإلعداد الكتابي ومراجعته واعتماده، 
ومتابعة تنفيذ احلصص املتزامنة وغير 
املتزامنة، واالطالع على مصادر التعلم 
على اختالف أنواعها، ومتابعة الواجبات 
وأوراق العمــل وإعــداد االختبــارات، 
وتوزيــع العمل وفــق رؤية واضحة، 
وحــل املشــكالت الفنيــة واإلداريــة 
للمعلمــني والطــالب، ومتابعة تنفيذ 
اخلطة الدراســية ومــدى توافقها مع 
املدى الزمني املخصص لها«، باالضافة 

إلى مهام اخرى كثيرة. 

»الدعوة اإللكترونية«: 
التعريف بسيرة النبي 

العطرة أهم أولوياتنا

قال مديــر جلنــة الدعوة 
التابعة جلمعية  اإللكترونية 
النجــاة اخليريــة عبــداهلل 
الدوســري إن اللجنــة تضع 
بالنبــي  التعريــف  هــدف 
ژ ونشــر ســنته الشــريفة 
وســيرته العطــرة على رأس 
أهدافها االستراتيجية. وأوضح 
الدوسري أن التعريف بسيرة 
النبي ژ ونصرته هو العامل 
املشــترك في جميع أنشــطة 
ومشاريع اللجنة، ففي مشروع 
التعريــف باإلســالم لغيــر 
املسلمني يتم التعريف بالنبي 
ژ حامل الرسالة ومبلغ رسالة 

اإلسالم للعاملني.
وتابع: وفي مشروع الدعوة 
اإللكترونيــة لدينا أكثر من 5 
مواقع الكترونية متخصصة 
حلوار األديان كل منها يحمل 
قســما كامــال عــن النبي ژ 
وبيــان أنــه شــخصه ليــس 
كأي شــخص، وأن تكرميــه 
وتعظيمه واجب شرعا والزم 
عقــال وتأدبــا، وفي مشــروع 
املكتبة اإلسالمية اإللكترونية 
الشــاملة لدينــا قســما كامال 
للســنة النبوية، وقسما آخر 
لترجمات كتب السنة إلى عدة 
لغات عاملية ومنها الفرنسية، 
ومبشروع بطاقات الواتساب 
الدعوية تصدر اللجنة بطاقات 
متخصصة للتعريف بالنبي 
ژ وســيرته العطــرة وأهم 
التي علمت البشرية  املواقف 
واإلنســانية وأرســت قواعد 
احلقوق والواجبات للعاملني.

وأشــار الدوســري إلى أن 
اللجنة تسعى حاليا إلنتاج عدد 
مــن الڤيديوهات املتخصصة 
التي تستهدف اجلمهور الغربي 
تبــني فيها أن شــخص النبي 
ژ ليس كأي شخص وأن أي 
تعــرض له ولو بالتلميح هو 

تعرض مرفوض.

عبداهلل الدوسري

جهود مشكورة لوليد الشمري
في منطقة اجلهراء التعليمية

يبذل مراقــب االمتحانات 
وشــؤون الطلبة فــي منطقة 
التعليمية وليد مبارك  اجلهراء 
الشــمري جهودا مشــهودة 
ومشــكورة في إجناز األعمال 
والتســهيل على املراجعني من 
خالل االستقبال املميز بتواجد 
عدد من املوظفني إلجناز املعامالت 
بطريقة انســيابية، والتعامل 
الراقي مــع اجلميع بكل مهنية 
الــذي يترك  وإخالص، األمر 

انطباعا مميزا لدى املراجعني.
وليد مبارك الشمري»موفق وعساك عالقوة«.
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فقيد العمل 
االجتماعي 

والرياضي
بقلم ابن أخيه: يوسف 
إبراهيم يوسف املزروعي

الســبت  لقد كان يوم 
٢٠٢٠/١٠/٢٤ يوما حزينا على 
أسرتنا وعلى الكويت فقدت 
فيه ابنهــا البار رائد العمل 
االجتماعي والرياضي املغفور 
له بــإذن اهللا عبدالرحمن 
يوســف املزروعي، والذي 
تبوأ مســؤولية اإلشراف 
علــى الشــباب والطفولة 
السبعينيات  والرياضة في 
التســعينيات،  لغاية نهاية 
وكان يحرص طوال عمره 
على تشجيع الشباب، وتنمية 
مهاراتهم واستثمار طاقاتهم، 
الشباب  ومخرجات مراكز 
وحدائق األطفال ومعسكرات 
العمل شاهدة على ذلك ودليل 
عليــه، وبصماته واضحة 

وجلية في هذا الشأن.
له، رحمه اهللا،  كما كان 
دور مع األندية واالحتادات 
النفع  الرياضية وجمعيات 
العام، وكل مؤسسات املجتمع 

املدني.
وكان الفقيــد رائدا من 
العمــل االجتماعي،  رواد 
وقــدوة طيبة في حســن 

التعامل مع اجلميع.
تدرج عبدالرحمن يوسف 
املزروعي في عمله في وزارة 
الشــؤون، وحتمــل عدة 
مسؤوليات حتى أصبح وكيال 
للوزارة، وبعدها مستشارا 

للوزير.
كانت له عالقات وطيدة 
مع كثير من اجلهات واللجان 
في الدولة (وزارات التربية، 
الصحة، اإلعالم، األوقاف، 
الداخلية، اجلامعة، التطبيقي، 
رعايــة املســنني وذوي 
اخلاصــة  االحتياجــات 
ورعايــة األحداث وجمعية 
الهــالل األحمر)، إذ كان له 
دور ومشاركة معهم وفي 

أنشطتهم.
الفقيد مشرفا  كما كان 
عن املقاهي الشعبية، وساهم 
في تأسيسها، ورعاها واهتم 
بروادهــا واحتياجاتهــم 
الوزارة  وطلباتهم. وقامت 
مشــكورة بتســمية أحد 
املقاهي باســمه في حياته، 
تكرميا للــدور البارز الذي 

قدمه للمقاهي وروادها.
ورغم هــذا املصاب إال 
الهاتفيــة  أن االتصــاالت 
والبرقيات والرسائل النصية 
التي انهالت علينا وما فيها 
من مشاعر طيبة وأحاسيس 
مرهفة بعثــت فينا وأكدت 
لنا أن ما قدمه عبدالرحمن 
يوسف املزروعي، رحمه اهللا، 
خالل مسيرته وخدمته لبلده 
وأبناء وطنه لم يذهب سدى، 
بل كان حاضرا في أذهان من 
عاشروه وعملوا معه، وهذا 

الوفاء بكل معانيه.
اتصل أحدهم ونحن في 
الدفن) يعزي  (قبل  املقبرة 
لعــدم متكنه من  ويعتذر 
احلضور لظــرف صحي، 
ويؤكد على حسن عالقته مع 
الراحل خالل عمله معه في 
مجال الرياضة، وفي الوزارة 
ومن املشهورين رياضيا، 
العزاء في  وآخر يقف بعد 
الفقيد  املقبرة ويثني على 
وحســن أخالقه وطيبته 
وتعامله الراقي مع اجلميع، 
وهذا كان أحد رؤساء األندية 
الرياضية املشهورة، ومن 

رجاالت الدولة النادرين.
هذان مثاالن، وغيرهما 

كثير، لكن املقام ال يسع.
إن عالقــة عبدالرحمن 
يوســف املزروعي، رحمه 
اهللا، كانت مميزة مع اجلميع 
والكل يثني علــى تعامله 
وأسلوبه، ســواء من اتفق 

معه أو من اختلف.
وكان، رحمه اهللا، يعمل 
ليل نهار غير مكتف بساعات 
لذا كان  الرســمية،  العمل 
قدوة صاحلة ورمزا لشباب 

الكويت.
كان مــن جيل الطيبني، 
الكويت  ومــن رجــاالت 
املخلصني احلريصني على 
سمعتهم وسمعة بلدهم وأهل 

ديرتهم.
لذا، علينا أن نكون قدوات 
صاحلة في مجتمعنا كل في 
مكانه، ونعمل بجد واجتهاد 
وإخالص، وأن نحسن التعامل 
مع اجلميع، واالستماع للرأي 
والرأي اآلخر ونهتم بالعمل 
التطوعي، ونعتز بشــباب 
الوطن، فهــو عماد  هــذا 
املستقبل، حتت ظل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ مشعل األحمد، 

حفظهما اهللا ورعاهما.
العــم  اهللا  ورحــم 
عبدالرحمن يوسف املزروعي 

وأسكنه فسيح جناته.

أثر االنتخابات األميركية على الكويت واخلليج.. برؤية متخصصة

أعلن مركز ريكونســنس 
للبحــوث والدراســات، عــن 
تنظيم نــدوة مباشــرة يوم 
اجلمعــة املقبــل ٣٠ اجلاري، 
بعنوان «االنتخابات األميركية 
وأثرها على اخلليج» بالتعاون 
مع «نادي هارفارد الكويت»، 
وذلــك الســاعة ٨:٣٠ مســاء 
بتوقيــت  مســاء   ١٠:٠٠  -
الكويت، عبــر رابط تطبيق 
برنامج «زووم»، وســيكون 
الرابط متاحا لعموم الراغبني 
باملشــاهدة احليــة من خالل 
حساب املركز على تويتر @

.ReconnResearch
وكما هو معروف فإن حدة 
أزمــة كورونا التــي أصابت 
العالــم فــي ازديــاد، كما أن 
الكويت خصوصــا ومنطقة 
اخلليج عموما تواجه حتديات 
كبيرة على املدى الطويل، في 
مقدمتها انهيار أسعار النفط، 
فضال عن تأثر قطاعات أخرى 
أوشك كثير منها على االنهيار، 
إضافة إلى تزايد حدة الصراع 
اجليوسياســي بني الواليات 
املتحــدة والصني وإيران وما 
ســيكون لذلك مــن آثار على 
املنطقة، باإلضافة الستمرار 
تأثر املنطقة مبشكالت عالقة 
مازالــت بــال حلــول ناجعة، 
وهو مــا ينبئ بتغيرات غير 
مســبوقة ســتتأثر بها دول 
اخلليج، حتى بعد انحســار 
أزمة كورونا، وعليه ستناقش 
الندوة املتغيرات احملتملة على 
السياسة اخلارجية األميركية 
جتاه اخلليج وعرض وجهات 
نظــر من خبــراء ومختصني 
باجلوانب األمنية واالقتصادية 

واجليوسياسية.
وسيشــارك فــي الندوة، 

كل من:
روش،  دي  أ.ديڤيــد   -١
أستاذ في مركز الشرق األدنى 
وجنــوب آســيا للدراســات 
اإلســتراتيجية (NESA) في 
جامعــة الدفــاع الوطني في 
العاصمــة، حيث  واشــنطن 
تخصص في دول شبه اجلزيرة 
العربية، واألمن اإلقليمي لدول 
التعــاون اخلليجي،  مجلس 
وأمن احلدود، وعمليات نقل 
األسلحة، والدفاع الصاروخي، 
ومكافحــة اإلرهــاب، وعضو 
املجلــس االستشــاري ملركز 

ريكونسنس.
 NESA قبــل انضمامه إلى
عمل باملناصب التالية: مدير 
مبكتب وزيــر الدفاع ملنطقة 
اخلليــج وشــبه اجلزيــرة 
العربيــة، كمــا تولى منصب 
مسؤول االتصال بوزارة الدفاع 
في وزارة األمن الداخلي، كما 
كان مدير عمليات الناتو حيث 
صاغ توجيهات النهج الشامل 

٣- فيصــل عبداللطيــف 
التنفيذي  الرئيــس  احلمــد، 
لشــركة الوطني لالستثمار، 
ومنذ تعيينه في ٢٠٠٧، شغل 
العديد من املراكز القيادية في 
الشركة. وقبل انضمامه إلى 
شــركة الوطني لالســتثمار، 
شــغل العديد مــن املناصب 
القيادية في مؤسسات جتارية 
رائدة أخرى، حيث كان املدير 
العام لشركة أجيليتي، واملدير 
املستشار بشركة ويلينغتون 
لــإلدارة الدوليــة فــي لندن، 
اململكة املتحــدة. وقد حصل 
على درجة البكالوريوس من 

جامعة شــيكاغو، كما حصل 
على ماجستير إدارة األعمال 
من كلية إدارة األعمال بجامعة 

هارفارد.
٤- الشــيخ نواف سعود 
الصبــاح، الرئيس التنفيذي 
الكويتية  البتــرول  لشــركة 
العاملية (Q٨)، التابعة ملؤسسة 
الكويتية والرئيس  البترول 
التنفيذي للشــركة الكويتية 
البتروليــة  لالستكشــافات 
اخلارجية (كوفبيك) وأمضى 
١٤ عاما في مؤسسة البترول 
الكويتية شــغل فيها منصب 
املستشــار العام للمؤسسة، 

وكان رئيسا ملكتب مؤسسة 
البترول الكويتية في واشنطن، 
ومســؤوال عن تطوير فرص 
األعمــال التجاريــة وحتليل 
الواليــات  السياســات فــي 
املتحدة، وقد حصل الشــيخ 
نــواف ســعود الصباح على 
درجة البكالوريوس بامتياز 
مع مرتبة الشــرف من كلية 
وودرو ويلســون للشــؤون 
العامــة والدوليــة بجامعــة 
برينســتون، ودكتــوراه في 
القانــون بامتياز مــع مرتبة 
الشــرف مــن كليــة احلقوق 

بجامعة هارفارد.

الندوة كيرسنت  وستدير 
فونتنــروز، مديــرة مبادرة 
سكوكروفت للشرق األوسط 
في املجلس األطلسي، وعضو 
املجلــس االستشــاري ملركز 
ريكونســنس. والتي شغلت 
خالل ٢٠ عامــا عدة مناصب 
الشــرق  بشــؤون  معنيــة 
األوسط، حيث شغلت منصب 
مديــر شــؤون اخلليــج في 
مجلس األمــن القومي التابع 
للبيت األبيض. وهي حاصلة 
على درجة البكالوريوس في 
دراسات الشرق األوسط من 
كلية وليام وماري، وماجستير 

في دراسات الشرق األوسط 
من جامعة إنديانا، وماجستير 
إدارة األعمــال مــن جامعــة 

هارفارد.
آثار إيجابية

وعن التعاون اجلديدة بني 
«مركز ريكونسنس» و«نادي 
هارفــارد الكويــت»، صــرح 
رئيس نادي هارفارد الكويت، 
الشــيخ صباح محمد صباح 
السالم الصباح بأن «النادي 
يقوم من خالل املشاركة مع 
مركز ريكونســنس في هذه 
الندوة بالعمل على التعاون 
البحثيــة  مــع املؤسســات 
احمللية، وذلك تنفيذا خلطة 
النادي الداعمة للنقاش املثمر 
حــول القضايــا التي تخص 
املجتمــع. حيث إننــا نؤمن 
بأهميــة العمل اجلماعي وما 
ينتج عنه مــن آثار إيجابية 
فيها خدمة للكويت والصالح 
العــام، وجند فيمــا يقوم به 
مركز ريكونسنس من توفير 
منصة حوار وبناء جســور 
تواصل مبستوى مهني عال 
جانبــا مكمــال لرؤيــة نادي 
هارفرد الكويت، الذي يسعى 
إلى إقامة عالقات متبادلة بني 
جامعة هارفــارد وخريجيها 
بشكل خاص واملجتمع االوسع 
بشــكل عــام، حيث تأســس 
النادي فــي العام ٢٠١٨ بدعم 
وإشراف مباشرين من جمعية 
خريجــي جامعــة هارفارد، 
ويضم اكثر مــن ٣٠٠ عضو 
سيكونون أساسا لهذا التعاون 
البحــوث  املثمــر بجوانــب 
والنــدوات وورش العمل مع 

مركز ريكونسنس»
تعاون مشترك

وقال املؤســس والرئيس 
التنفيذي ملركز ريكونسنس، 
عبدالعزيز محمد العنجري، إن 
«املركز تأسس في ٢٠١٩ وفق 
رؤية واضحة، وهي أن يكون 
منصــة حوار فعالــة لألفكار 
واآلراء املتعــددة، ومناقشــة 
مختلــف املوضوعــات مــن 
خالل الندوات وورش العمل، 
باإلضافــة الى إعداد البحوث 
الصلــة،  ذات  والدراســات 
مبشــاركة نخــب فاعلــة في 
الدوائر السياسية والثقافية 
والعلمية واألدبية من الكويت 
والعالم، ونحن ســعداء بهذا 
التعــاون املشــترك مع نادي 
هارفارد، ونتطلع إلى أن يكون 
إنتاج هذه الشراكة املعرفية 
والثقافيــة مــع أعضاء نادي 
هارفارد الكويت مصدرا نافعا 
لعموم املهتمــني ملا يزخر به 
النادي من كفــاءات وقيادات 

مهنية».

تناقشها ندوة مركز «ريكونسنس» ونادي «هارفارد الكويت» مساء اجلمعة عبر «زووم» مبشاركة خبراء ومختصني في جوانب مختلفة

كيرسنت فونتنروز ديڤيد دي روش فيصل عبداللطيف احلمد

شعار نادي هارفارد

شعار مركز ريكونسنس

د.عباس كاظم الشيخ نواف سعود الصباح

عبدالعزيز محمد العنجريالشيخ صباح محمد الصباح

حللف الناتو.
٢- د.عبــاس كاظم، مدير 
برنامج العــراق في املجلس 
األطلسي بواشنطن، واملشرف 
الشــأن  العــام علــى (إدارة 
العراقي) مبركز ريكونسنس، 
اخلبير في الشؤون العراقية 
والباحث املتمرس في السياسة 
اخلارجية، والذي يركز حاليا 
في مشــاريعه البحثية على 
آليــة إعــادة بنــاء االقتصاد 
السياسي في العراق، ولديه 
عدة مؤلفــات مهمة مختصة 
العراقي، واملذاهب،  بالشــأن 

واألحزاب السياسية.

 الندوة تستعرض التحديات الكبيرة أمام منطقة اخلليج ومنها انهيار أسعار النفط وتزايد حدة الصراع  اجليوسياسي بني الواليات املتحدة والصني وإيران

صباح محمد الصباح: نتعاون مع املؤسسات البحثية 
احمللية تنفيذًا خلطة «نادي هارفارد الكويت» الداعمة 

للنقاش املثمر حول القضايا التي تخص املجتمع

عبدالعزيز العنجري: سعداء بالتعاون مع «هارفارد» 
ونتطلع إلى أن يكون ذلك مصدرًا نافعًا لعموم 

املهتمني ملا يزخر به النادي من كفاءات

رثاء
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في البداية، قال عبدالرضا 
ملك: فــي الوقــت احلالي ال 
يوجــد حــل غيــر التعليــم 
عــن بعــد في ظــل الظروف 
الراهنة والتخوف من انتشار 
العدوى بني الطلبة أو الهيئة 
التدريســية واإلداريــة فــي 

املدارس.
وأضاف ملك: لكن الوقت 
قليل جدا فالطالب ال يقضي 
ســوى ســاعتني ونصف او 
ثالث ساعات في التعليم عن 
بعــد، ومبقارنة ذلك بالدوام 
املدرســي الذي كان يتراوح 
بــني ٦ الى ٧ ســاعات يوميا 
فــإن ذلك قد ال يفي باحلاجة 
أو املقدرة على تغطية فقرات 
الــدروس واملنهــاج بشــكل 
عام، ولهذا يجب اطالة املدة 
اليوميــة ألخذ  التدريســية 
املعلومــات بشــكل اوســع 
وإلنهاء املنهاج، باألخص ان 
املوضوع جديد على الطالب 
وهناك بعض الصعوبات في 
تلقــي املعلومــات واختالف 
املســتويات بــني الطلبة من 
جهــة وكذلــك مســتويات 
املعلمني واملعلمات وقدرتهم 
على الشرح املبسط للتالميذ، 
ولكــن ال يوجد حل ألن فتح 
املدارس في الوقت الراهن فيه 
مخاطرة خصوصا مع ما يثار 
عن احتمال الدخول مبوجة 

ثانية من «كورونا».
بدوره، قال سالم العنزي: 
ان هناك الكثير من الصعوبات 
التــي يواجههــا الطالب في 
الدراسة عن بعد، ومنها ضيق 
الوقت وقلة الســاعات التي 
تتراوح بي ساعتني و ثالث 

تلقي املعلومة حيث إن تالميذ 
االبتدائي خاصــة الصفوف 
األولــى يكونون بحاجة إلى 
االنتباه واملتابعة املباشــرة 
ليستوعبوا الدروس ومعاني 
الكلمــات وكيفيــة تركيبها، 
ورمبــا أن هنــاك الكثير من 
القادريــن على  األســر غير 
تقدمي الشرح بنفس أسلوب 
املعلمــة، ونتمنى من وزارة 
التربيــة البحث عــن حلول 
ناجحة لتسهيل األمر عليهم، 
وان شاء اهللا متضي االمور 
على خير وتنتهي هذه الفترة 

الــدروس تبــدأ  أن  كمــا 
منذ الصباح وتســتمر حتى 
املســاء ملن عندهم أبناء في 
جميع املراحل الدراسية وهذا 
يشكل عبئا كبيرا على األسرة 
ووجوب تفرغ األهل ملتابعتهم 

بشكل مستمر وجيد.
اختصار الوقت

من جـــــهته، قــال محمد 
الرمحــي وهــو مــدرس في 
وزارة التـــــربية - املرحلة 
املتوسطــة: ان الوزارة قامت 
بإعداد خطة زمنية ممنهجة 
ومدروســة بعــد العديد من 
واللقــاءات،  االجتماعــات 
وتتناســب خطــة التعليــم 
عن بعد مع اخلطة الزمنــية 
املوضوعة للمناهج، باإلضافة 

الراهــن، وذلــك حرصا على 
سالمة األبناء وكذلك ضمانا 
التعليمية  العمليــة  لســير 

وحتقيق الفائدة لهم.
جتربة جديدة

محمــد  قــال  بــدوره، 
األنصــاري وهو مدرس أيضا: 
املــدة الزمنية للدراســة  ان 
عن بعــد كافية، ولكن هناك 
مشــاكل أخرى باألخص في 
املراحل التأسيسية في األول 
االبتدائي، ولكن بنفس الوقت 
هي جتربــة جديدة وجميلة 
ونســتطيع جتاوز املشاكل 
املوجودة باملتابعة املستمرة 

وببعض اجلهد الزائد.
وأضــاف األنصــاري: أما 
في االعمار االكبر فيستطيع 

بالسالمة للجميع.
مــن جانبــه، قــال محمد 
فهد: ان التدريس في املدرسة 
افضل بكثير ونسبة التركيز 
تكون أعلى واملشاركة أيضا 
مــن الطــالب تســهم بالفهم 
واالســتيعاب بشــكل أكبر، 
موضحا أنه مع إعادة افتتاح 
املــدارس شــريطة االلتــزام 
باتخــاذ جميــع االجــراءات 
الالزمــة وتخفيف  الوقائية 
عــدد الطــالب فــي الفصــل 
الواحد للحفاظ على التباعد 
االجتماعي، فالتواصل املباشر 
بــني املعلم والطالب يســّرع 
من عملية الفهم وكذلك حفظ 
املعلومــات واملقــدرة علــى 
تذكرها خصوصا في املراحل 

الدراسية األولى.

الى احلصص غير املتزامنة 
التــي يســتطيع الطالب ان 
يراهــا فيما بعــد، والتي لم 

يتم شرحها.
ان  الرمحــي:  وأضــاف 
«التعليم اونالين» في الوضع 
احلالــي يعتبــر افضل حل، 
واتبعتــه اكثر الدول تطورا 
واإليجابيــة فيــه ان الطالب 
استطاع ان يختصر الوقت في 
الذهاب إلى املدرسة بالدراسة 
في املنزل، ومت اختصار فقط 
وقت االستراحة بني احلصص 
في املدرســة واملــواد الفنية 
والديكــور التــي ألغيــت او 
ُقننت، وحتى نهاية العام ان 
شاء اهللا تعالى يكون املنهاج 
مغطى بشكل كامل وبطريقة 
حديثــة ومناســبة للوضع 

الطالــب بجهــده ان يصــل 
جلميع املعلومات، باألخص 
ان هناك ايجابيات كبيرة لم 
يتم االنتبــاه إليها وهي انه 
بوجود البرامج التي اعدتها 
الطالب  الــوزارة يســتطيع 
الــدروس  االســتغناء عــن 
اخلصوصية واالعتماد عليها 
في صقل املعلومات وشــرح 
الــدروس، كما ميكن للطلبة 
التفاعل مع املدرســني خالل 
احلصــص، متمنيا التوفيق 
لألبنــاء في دراســتهم وبذل 
اجلهــود للنجــاح والتميــز 
خصوصــا فــي مثــل هــذه 

الظروف االستثنائية.
املدرسة هي األفضل

من جانبها، قالت ام محمد: 
إن هــذه الظــروف التي منر 
بهــا صعبــة جــدا، ولهذا ال 
يوجد حــل إال في الدراســة 
عن بعــد، ونتمنــى جلميع 
الطالب التوفيق والنجاح وان 
يستطيعوا االستفادة من هذه 
التجربة اجلديــدة ويأخذوا 
االيجابيــات املوجــودة، مع 
االجتهاد الشــخصي إلى ان 
تعــود األمور كمــا كانت في 
الســابق قبل «كورونا» وأن 
تنتهي هذه اجلائحة وتفتح 
املدارس بشكل طبيعي، ألن 
املدرســة تظل افضل بكثير 
لتلقي املعلومــات وحتقيق 
الفائــدة للطلبــة، كما علينا 
كأولياء أمور أن نســاعدهم 
معنوياتهــم  مــن  ونرفــع 
وتشــجيعهم على الدراســة 
واملواظبــة، كمــا يجــب أن 
نلفت نظرهم أيضا إلى أهمية 
الرجوع إلى الكتب املدرسية 
وقراءة الدروس منها وبشكل 
منتظم مع عدم تراكم الدروس 
كــي ال يشــعروا بصعوبــة 

احلفظ والفهم والتذكر.

أم محمدعبدالرضا ملك  محمد فهدمحمد األنصاريسالم العنزي محمد الرمحي متحدثا للزميلة ندى أبو نصر  (متني غوزال)

ساعات، وهي مدة قصيرة جدا 
إذا أخذنــا باالعتبار اختالف 
املواد وكثرة األفكار املطروحة 

في احلصص الدراسية.
وزاد العنزي: كما ان هناك 
صعوبــات أيضا في تقنيات 
االنترنــت والضغــط علــى 
الشــبكة، فاجلميع يدخلون 
تقريبا بنفس التوقيت ومن 
املمكن ان يفصــل االنترنت 
وتذهب املعلومة على الطالب، 
وهناك معاناة كبيرة باألخص 
في األعمار الصغيرة واملراحل 
التأسيسية من حيث صعوبة 

أغلقت كثير من الدول مدارسها على مدار األشهر املاضية بعد تفشي ڤيروس كورونا املســتجد «كوفيد-١٩» ما أجبر نحو ١٫٥ مليار طالب في العالم على االعتماد 
بعد» عبر شبكة اإلنترنت حتى نهاية العام الدراســي احلالي على األقل. لكن الكثيرين يتساءلون عن مستقبل أبنائهم طالب املراحل الدراسية؟ ومتى سيعودون 

يتلقون في املنزل مســتوى التعليم ذاته الذي تقدمه املدرسة؟ وهل الوقت الذي يتراوح بني ساعتني او ثالث ساعات تقريبا في التعليم عن بعد كاف ألخذ املعلومات 
الدراسي بشكل جيد، خصوصا مع ما يواجه هذا النظام التعليمي من مشكالت متنوعة كاختالف املراحل العمرية ومقدرة األبناء على التجاوب مع معلميهم ومعلماتهم، 

مقدرة املعلمني على إيصال املعلومات واألفكار للتالميذ بأســلوب سهل ومبسط، إضافة إلى بعض املشاكل التقنية كسرعة اإلنترنت ومتابعة األطفال وجذبهم 
لهم الفائدة املرجوة. وللوقوف على انطباع الناس عن «التعلم عن بعد» فقد استطلعت «األنباء» آراء بعض أولياء األمور، وفق اآلتي:

أولياء أمور لـ «األنباء»: فترة الساعتني ونصف 
في  «التعّلم عن ُبعد»  ال تكفي والصعوبات كثيرة!

في زمن «كورونا».. هل ينجح املعلمون واملعلمات في إيصال محتوى املنهج الدراسي للمتعلمني في مراحلهم املختلفة؟

ضرورة متابعة األبناء بشكل مستمر وفي جميع احلصص وهناك أعباء كبيرة على األسرة حيث تبدأ الدروس صباحًا وتستمر حتى املساء ملن عندهم أكثر من مرحلة

الهولي: ضرورة عودة التالميذ إلى مقاعدهم الدراسية لينالوا تعليمًا حقيقيًا
يوسف غامن

رأت أســتاذة املناهج وطرق التدريس 
في كلية التربية األساسية د.عبير الهولي 
ضرورة عودة الطلبة والتالميذ في جميع 
املراحل الدراسية إلى مقاعدهم ومدارسهم، 
مع تطبيق اإلجراءات االحترازية التي تراها 
وزارتا الصحة والتربية ضرورية من تباعد 
وارتداء كمامات وأمور النظافة والتعقيم، 
وذلك من خالل تقسيم طلبة الفصول إلى 
مجموعات بأعداد أقــل، وإيقاف التخبط 
الذي مازال ميارس بحق أبنائنا املتعلمني.

وأشــارت د.الهولــي إلــى أن التالميذ 
واملعلمــني ليســوا حقال للتجــارب التي 
متارس عليهم بحجة سالمة األبناء واألسرة 
التربوية والتعليمية، مشيرة إلى أنه ميكن 

أخذ اإلجــراءات الصحية 
الوقائية التي متنع انتقال 
العدوى واستثمار الوقت 
فــي التعليــم الصحيــح، 
اجلميــع  أن  خصوصــا 
يدركــون أننــا نفتقد إلى 
البنيــة التحتية التي كان 
من املفترض إعدادها منذ 
سنوات، ال أن تكون خطط 
وزارة التربية مبنية على 

ردود األفعال.
وتســاءلت د.الهولــي: 
كيــف يطلــب مــن أولياء 

األمــور القيام بدور املعلمني؟ وكيف لألم 
أو األب أن يدرســا أبناءهما في الصفوف 
املختلفة جميع املواد؟ وهل لديهما الوقت 

الكافي واملناسب لتوقيت 
هذه الدروس؟ وما نسبة 
التي  التحصيل احلقيقية 
ينالها املتعلم خالل فترة 
احلصة الدراســية؟ وماذا 
عن االمتحانات التي مازال 
أمرها غير محدد وقد يقابل 
بالكثير من املفاجآت التي 
تنتظــر جميــع أطــراف 
العملية التعليمية. ثم ملاذا 
ال يلتقي الطالب وميارسون 
الرياضــة أيضا ملا لها من 
فوائــد جســدية وعقلية 
خصوصــا مع حتســن األحــوال اجلوية 
والطقس، وكذلك آلثارها في التخفيف من 
الضغوط النفسية على األبناء، خصوصا 

أنه ميكن أن متارس بإشراف مدرس التربية 
البدنية وفي ساحة املدرسة.

وأشارت إلى أن معظم الدول املتقدمة 
عاد أبناؤها للدراسة وانتظموا في صفوفهم 
وفــق أعداد قليلة، وباختيــار التوقيتات 
املناسبة، والتركيز على املواد التي حتتاج 
حضــور الطلبة والتفاعل مع املدرســني، 
موضحة أن علينا استثمار الوقت بالشكل 
األفضل بعيــدا عن املزايــدات واملخاوف 
غير املبررة والتي لها الكثير من احللول 
التي كان مــن الواجب اتخاذها منذ بداية 
األزمة ومبا يضمن تعليما حقيقيا ألبنائنا 
وفي جميع املواد الدراســية األساســية، 
ألن مســتقبل البالد مرتبــط بهم واآلمال 
معقودة عليهم والبد أن يكون مستواهم 
التعليمي أفضل مما نشاهده هذه األيام.

دعت إلى إيقاف التخبط الذي ميارس بحق املتعلمني واملعلمني وأولياء األمور

د.عبير الهولي

تربويون: الوقت غير كاف للدراسة 
والشرح «سلق بيض» ودمار للتعليم

عبدالعزيز الفضلي

وللوقوف على آراء بعض التربويني وأهل االختصاص 
حول مدى فعالية التعليم عن بعد، وما إذا كان الوقت مناسبا 
أو كافيا للمعلمني ليقدموا دروسهم بالشكل املطلوب سألنا 
مدير ثانوية عبداللطيف الغامن للبنني حسني أحمد عن هذا 
األمر، فقال: إن ما يحدث حاليا عبث في الدراسة والوقت 
غير كاف لكي يســتوعب الطالب ويفهم ما يقدم له خالل 
وقت قصير جدا، مشيرا إلى أنه كان من األفضل في ظل 
الظروف احلالية إيقاف تدريس املواد غير األساسية وإيجاد 
حصص تعويضية، مؤكدا أن الشرح أصبح كما يقال «سلق 
بيض» وهذا دمار للتعليم، إضافة إلى الكثير من املشكالت 
التقنية التي تواجه املعلمني والتالميذ وأولياء األمور بسبب 
ضعف شبكة اإلنترنت أحيانا وعدم معرفة األطفال استخدام 
األجهزة والبد من وجود شخص بالقرب منهم بشكل دائم.
من جانبه، أكد رئيس قسم اللغة العربية نادر العتيبي، 
أن الساعتني ونصف الســاعة للدراسة غير كافية، ال من 
ناحية إمتام اخلطة املنهجية وال من ناحية املمارسة التطبيقية 
داخل احلصة االفتراضية، مشيرا إلى أن املنهج وآلية تنفيذه 
في احلصة (اإلعداد الكتابي) لم يتغيرا بحيث يتماشيا مع 
النظام التعليمي اجلديد، فمازالت املمارسات التعليمية بثوبها 

التقليدي في كل شيء عدا (البعد املكاني).
وأضاف العتيبي: ان الوزارة غير جادة في استيعاب التعليم 
اإللكتروني وحتاول جر امليدان إلى التقليدية مبحافظتها على 
أساسيات التعليم التقليدي وآخرها اجتاهها إلى االختبار 
الورقي،  ناهيك عن الواجبات واملمارسات الصفية واألنشطة 
التي حتتاج إلى وقت وعدد طالب مناسب، فهل تتخيل أن 
أعداد الطالب في الفصول الدراســية جتاوزت ٤٠ طالبا، 
وكيف ميكن التعامل مــع هذه األعداد إليصال املعلومات 

بشكل سليم.

ملشاهدة الڤيديو
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«اجلليب» حتتضر.. ازدحام وبنية حتتية متهالكة

عادل الشنان

منذ سنوات طويلة تعاني 
منطقة جليب الشيوخ العديد 
من املشكالت وأهمها التواجد 
الكبيــر للعزاب وانتشــار 
الســرقات وتهالــك البنيــة 
التحتيــة من طرق وصرف 
صحي وغيرهما، حتى باتت 
تصدر وتستورد املشكالت 
مــن املناطق القريبــة منها 
مثل العباسية واحلساوي. 
«األنباء» ورغبة في تسليط 
الضوء على اهم التحديات 
فــي اجلليــب التقــت عددا 
من املواطنــني القاطنني بها 
لسماع آرائهم ونقل شكواهم 
ومطالبهم للجهات املختصة، 
حيث أكــدوا انهم يفتقدون 
األمن واالســتقرار بســبب 
النزوح الكبير للوافدين الى 
املنطقة، مطالبني بضرورة 
ســحب البيــوت احلكومية 
ممــن يقومون بتأجيرها او 
استغاللها كمحالت ومخازن 
واعطائها للمســتحقني من 

املواطنني.
وقال األهالي ان املنطقة 
فقــط  بيتــا   ٥٥٠ تضــم 
وشوارعها مكتظة باملركبات 
ملوقعها بالقرب من الكراجات، 
مؤكديــن انهــم غربــاء في 
منطقتهم، مناشدين اجلهات 
املختصة التحرك على وجهة 
الســرعة النقاذ املوقف قبل 
فــوات اآلوان، وفيمــا يلــي 

التفاصيل: 
فــي البدايــة قــال أحمد 
اشكناني: نعاني في منطقة 
جليب الشيوخ من مشكلة 
كبيــرة تتلخص فــي قيام 
املواطنــني بتأجير  بعــض 
منازلهــم بالكامل للمقيمني 
من مختلف اجلنسيات وهذا 
أمر مخالف للقانون ويجب 
سحب املنازل منهم واعطاؤها 
للمستحقني الفعليني الذين 
يعانــون االمريــن من غالء 
االيجــار وانتظــار طابــور 
السكن، ويجب على مفتشي 
«الرعاية الســكنية» القيام 
بدورهم في املنطقة وكشف 
املنــازل احلكومية املؤجرة 
الكويتيــني ورفــع  لغيــر 
لســحبها  بهــا  كشــوفات 

وحتويلها ملن يستحقها.
واشار اشــكناني الى ان 
املنطقــة صغيــرة وتضــم 
٥٥٠ بيتا فقط اال ان موقعها 
بالقرب مــن الكراجات ادى 
لوجــود عــدد هائــل مــن 
املركبــات داخل شــوارعها، 
يراعــون  ال  فالســائقون 

كويتية، وعندما تتوجه الى 
مستوصف منطقة عبداهللا 
املبارك االقــرب للمنطقة ال 
يتم تقدمي اخلدمات اليهم ألن 
عنوانهم في البطاقة املدنية 
مختلف وعندما يتوجهون 
الــى مســتوصف جليــب 
الشــيوخ القــدمي يعانــون 
االمرين من زحام الوافدين 
وبســبب الضغط الكبير ال 
يلقون رعاية صحية جيدة، 
مشيرا الى ان املنطقة باتت 
مســرحا مفتوحــا للعمالة 
الوافدة، فتجدهم يسرحون 
وميرحــون بــني الشــوارع 
الداخلية دون مراعاة حرمة 

االهالي.
وتابــع: نعتمــد اعتمادا 
كليا على أفرع اجلمعية في 
مشــترياتنا واحتياجاتنــا 
اليومية ونناشد املسؤولني 
االلتفات الى املنطقة واهلها 
الذين باتوا يعانون االمرين 
من تردي اخلدمات، كما انها 
باتت محاطة بسكن العزاب 
واستغالل الكراجات واحملالت 
املالصقــة للمنطقة وأيضا 
قيــام الوافدين باســتئجار 
منازل باملنطقة واستغاللها 
كمخازن او محالت جتارية 

او سكن جماعي.
معاناة مستمرة

مــن جانبه، قال ابراهيم 
العلــي نناشــد املســؤولني 
االلتفات الى أوضاع اجلليب، 
وقد بــادر عدد مــن اعضاء 
مجلسي األمة والبلدي بنقل 
معاناة املنطقــة، حيث كنا 
في السابق نعاني من نقص 
املواد االساسية واالحتياجات 
اليومية في افرع اجلمعية، 
واليوم نالحظ تطورا كبيرا 
في هذا الشأن وتقدمي خدمة 
افضل، وخالل بدايات ازمة 
افــرع  «كورونــا» قدمــت 
الكثيــر لتوفير  اجلمعيات 
احتياجــات االهالــي، وكنا 
نــرى ان العزاب يتوجهون 
الــى افرع جمعيــة املنطقة 

االحتياجــات  كل  لشــراء 
اليومية مما أثر على نقص 
املواد الغذائيــة الضرورية 
التــي يحتاجها املواطن الى 
ان متت السيطرة على االمر.

مواطنون غرباء

مــن جهتــه، قال ســعد 
املطيري ان املنطقة بها نحو 
٥٥٠ منــزال، كما تعاني من 
كثرة وجــود العزاب، وهذا 
االمر قد يتســبب مستقبال 
في هجر االهالي لها، وحاليا 
يقوم البعض بتأجير بيته 
يقــل  أو مبــا ال  للعــزاب 
عــن اربعة أســر وافدة في 
البيت الواحــد وهذا يجعل 
املواطنني غرباء في منطقتهم، 
واذا اســتمر الوضــع هكذا 
فسيكون عدد املواطنني اقل 
من ١٠٠ اسرة في مقابل آالف 
الوافدين، وال نقلل من شأن 
الوافدين ولكن هناك اختالفا 
في العادات والتقاليد وحتى 
االديان، وال ميكن الشــعور 
باالمن واالمــان في منطقة 
العزاب متواجدين في  بات 
كل شارع بها، وعلى احلكومة 
التحرك على وجه السرعة 
النقــاذ املوقف قبــل فوات 

األوان.
وفي الســياق ذاته، قال 
فرحــان املطيــري ان حــل 
مشــكالت منطقــة جليــب 
الشــيوخ فــي يــد اجلهات 
املسؤولة والتي من واجبها 
ان حتــرك فــرق التفتيــش 
املواطنــني  عــن  للكشــف 
الذين قاموا بتأجير منازلهم 
وسحبها منهم مباشرة حتى 
يكونوا عبرة لغيرهم وايضا 
تفتيش كل احملالت التجارية 
والكراجات املالصق للمنطقة 
وغالبيتهــا غيــر مرخــص 
واغالقها بشــكل نهائي مع 
املالك واملستأجر،  محاسبة 
مبينــا انــه اذا كان احملــل 
مرخصا فهو مرخص كنشاط 
جتاري وليس سكنا للعمال 

كما هو احلال حاليا.

أهالي املنطقة لـ «األنباء»: باتت مسرحاً مفتوحاً للعمالة الوافدة وأصبحنا «غرباء» فيها ويجب التدخل السريع إلنقاذ الوضع

وليد احلبيل أحمد اشكنانيإبراهيم العلي

بنية حتتية متهالكة في مختلف املناطق

(محمد هنداوي) أسواق عشوائية في الشوارع  

قوانــني املــرور أو احتــرام 
خصوصية أهالــي املنطقة 
من االطفال وكبار السن مما 
دعانــا للتوجه الــى وزارة 
االشغال العامة لطلب زيادة 
«املطبات» حفاظا على ارواح 
الصغار والكبار، وأكدوا لنا 
ضرورة اخذ موافقة وزارة 
الداخليــة وتوجهنــا ايضا 
إلــى االدارة املعنية وقدمنا 
الكتــب اخلاصــة بطلباتنا 
ولم يتم الرد علينا نهائيا، 
ونطالب الــوزارات املعنية 
بضرورة عمــل مطبات في 
الطرق الداخلية لكبح جماح 
املستهترين بأرواح الناس، 
مؤكدا انه على امت االستعداد 
لعمل املطبات على حسابه 
الشــخصي بعــد موافقــة 

اجلهات املختصة.
وأكــد انه من خالل جهد 
شخصي قام بزرع عدد كبير 
من املســاحات فــي املنطقة 
ذات  نباتــات  واســتخدم 
روائح عطرية لتزيينها وذلك 
إميانا منه بالدور املجتمعي 
لالفراد في النهوض مبستوى 

املنطقة اجلمالي.
انعدام األمن

بدوره، أكد وليد احلبيل 
ان منطقة جليب الشــيوخ 
تعاني من انعدام األمن حيث 
تكثر السرقات، الفتا الى ان 
منزله تعرض للسرقة ثالث 
مــرات وفي كل مــرة يقوم 
السارقون بفتح انابيب الغاز 
لترك املنزل عرضة للحريق 
حتى تختفي آثار ســرقتهم 
وقمت بتقدمي بالغات رسمية 
بهذا الشأن، وقامت «االدلة 
اجلنائيــة» مبعاينة املنزل 
البصمــات وكل ذلك  ورفع 
دون جدوى ولم يتم التوصل 
ملن قاموا بالســرقات حتى 

اليوم. 
وذكر احلبيل ان املنطقة 
تعانــي مــن عــدم وجــود 
خدمات صحية إطالقا وهي 
تضــم حوالــي ٥٥٠ اســرة 

املنطقة تضـم ٥٥٠ بيتًا فقط وشـوارعها مكتظة باملركبات ملوقعها بالقـرب من الكراجاتضرورة سـحب البيـوت احلكومية مـن املؤّجريـن وإعطائها للمسـتحقني مـن املواطنني 
زيادة معدالت السرقات باملنطقة مؤخرًا وإشعـال احلرائق في املنازل إلخفـاء آثـار اجلرائم

عدد من أعضاء مجلسـي األمـة والبلدي بـادروا إلى حل مشـكالت أفرع اجلمعيـة التعاونية
الوافـدون يسـتأجرون منـازل ويسـتغلونها كمخـازن أو محـالت جتاريـة أو سـكن جماعي

ملشاهدة الڤيديو
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م متفوقي الثانوية العامة من املكفوفني إطالق مسابقة تقنية املعلومات واالتصاالت الرابعة«بوبيان» ُيكرِّ
في الكويت بالشراكة بني «التقدم العلمي» و«هواوي»

كّرم بنك بوبيان متفوقي 
الثانوية العامــة من الطلبة 
املكفوفــني للعــام الدراســي 
٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلــك في إطار 
مسؤوليته االجتماعية جتاه 
مختلــف شــرائح املجتمــع 
ذوي  الســيما  الكويتــي، 
االحتياجــات اخلاصة الذين 
ال يقل دورهم في املجتمع عن 

بقية الشرائح.
وقــال املديــر التنفيــذي 
إلدارة االتصاالت والعالقات 
املؤسســية قتيبــة صالــح 
البســام: «يدعم بنك بوبيان 
كل تفوق وإبداع في مختلف 
التي  املجــاالت خاصة تلــك 
الكويتي  تتعلــق بالشــباب 
الســيما مــن هم فــي مقتبل 
العلمية والوظيفية  حياتهم 
وتشــجيعهم على االستمرار 
بالتفوق في دراسته اجلامعية 

للمساهمة في خدمة كويتنا 
الغالية في املستقبل».

وأضاف البســام: من هذا 
املنطلــق حــرص البنك على 
تكرمي الطلبــة املتفوقني من 
فئة املكفوفني لتشجيعهم في 
االســتمرار على هذا التفوق 
وإظهار قدراتهم املتميزة في 
كل املجــاالت وعلــى جميــع 
األصعــدة العلمية والعملية 
والرياضية وغيرها وهو ما 
يحرص عليه بنك بوبيان دائما 
متمثال في إدارته العليا التي 
تؤكد دائمــا على أهمية دعم 
أبنائنا ذوي اإلعاقة وضرورة 
دمجهــم في مجــاالت احلياة 

املختلفة.
من جانبــه، تقدم رئيس 
جلنة العالقات العامة بجمعية 
املكفوفني الكويتية فهد العنزي 
بالشــكر إلــى بنــك بوبيــان 

وإدارتــه العليا، قائال «ليس 
غريبا على بنك بوبيان هذه 
املبادرة الطيبة التي بعثت في 
ابنائنــا الطلبة من املكفوفني 
التحفيز واملثابرة على ضرورة 
النجــاح والتفوق،  مواصلة 
متمنيا لهم دوام التوفيق في 
حياتهم الدراسية املستقبلية».

وأضــاف «ان هذا التكرمي 
هــو مبنزلــة رســالة شــكر 
مميزة ستســاهم في حتقيق 
طموحاتهم في خدمة وطنهم 
ومحافظتهم في كل املجاالت»، 
مؤكدا تقدمي كل أوجه الدعم 
والرعاية لتمكينهم من حتقيق 

أهدافهم وطموحاتهم.
ومت التكرمي في مقر جمعية 
املكفوفني بحضور فريق بنك 
بوبيــان من إدارة االتصاالت 
والعالقات املؤسســية وعدد 
مــن أهالي املكرمني، حيث مت 

تكرمي ١٧ طالبا وطالبة، وهم: 
عبدالعزيــز ســمير العتيبي 
املركــز األول مبجموع ٩٨٪، 
جــوري محمد ســعد املركز 
الثانــي مبجمــوع ٩٧٪ أمــا 
املركز الثالث فالطالب عبداهللا 
يوسف األذينة مبجموع ٩٦٪.
بجانــب عدد مــن الطلبة 
املتفوقــني وهم:عبدالعزيــز 
أحمد شــيخون، عبدالرحمن 
عبداهللا العدواني، عبدالعزيز 
فاضل الشــطي، عبد الناصر 
قــدور الدعس، محمــد حمد 
محمــد  جاســم  العازمــي، 
ناجي الشمري، حمود عادل 
البديوي، حبيب عبدالرحمن 
ياســر، عبدالرحمن ســعيد 
العضيله، عبد الرححمن علي 
أحمد، اجلوري محمد سعود، 
ود علي العتيبي، منى فيصل 
املطيري، شهد فالح ردعان.

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
وشركة هواوي، الشركة العاملية الرائدة 
في مجال تطوير وتشغيل البنى التحتية 
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
واألجهــزة الذكية، عن إطالق النســخة 
الرابعة من مسابقة منطقة الشرق األوسط 
لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
السنوية الرائدة في الكويت. يأتي إطالق 
املسابقة بهدف دعم اجليل املقبل من القادة 
من أجل عالم ذكي، مبا يتماشى مع اخلطط 
واالســتراتيجيات الوطنيــة للحكومة. 
ويتزامن إطالق هذه النســخة اجلديدة 
من املسابقة مع حتول التكنولوجيا رويدا 
رويدا لتشكل ركنا أساسيا للمجتمع الذكي 
في الكويــت، وتزايد أهميتها خالل هذه 
الفترة التي تشهد انتشار وباء ڤيروس 
كورونــا وبطبيعــة احلالة فــي مرحلة 

التعافي املقبلة من هذا الوباء.
اســتخدام  املبــادرة  هــذه  تدعــم 
التكنولوجيــا وتســتهدف دعم التنمية 
االجتماعية واالقتصادية من خالل تعزيز 
النظــام البيئــي الشــامل لتكنولوجيــا 
املعلومات واالتصاالت من خالل املواهب 
احملليــة. بدورهم، ميكــن لهؤالء األفراد 
املوهوبني مساعدة الكويت على حتقيق 
خطط التنمية الوطنية والرؤى الطموحة 
القتصاد قائم على املعرفة وأكثر استدامة.

ومن املتوقع أن يشارك آالف الطالب 
اجلامعيني خالل الفترة املمتدة بني أكتوبر 

وديسمبر في املسابقة التي سيتم تنظيمها 
عبر اإلنترنت ألول مرة بسبب إجراءات 
التباعد االجتماعي. وتشارك في نسخة 
هذا العام أربع جامعات كويتية هي الكلية 
األســترالية في الكويت، وكلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا، واجلامعة العربية 
املفتوحة واجلامعة األميركية في الكويت.

وقالت مديرة البرامج في مؤسســة 
الكويت للتقدم العلمي ليلى املوســوي: 
«يعتبر قطــاع تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصاالت صناعة وطنية مهمة تعزز 
القــدرة التنافســية العامليــة للكويــت 
وقوتهــا االقتصاديــة. وحتظــى برامج 
القطــاع اخلــاص مثل مســابقة هواوي 
الشرق األوسط لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بتقديــر كبير في دعم هذه 
الطموحــات، وتطوير االبتــكار احمللي 
بشكل عام مع رعاية بيئة داعمة لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على 

وجه اخلصوص».
من جانبــه، قال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة هــواوي تكنولوجيــز الكويت 
ريكون لني: «يلعب متكني الشباب الكويتي 
باملعرفة العاملية واملهارات اجلديدة دورا 
رئيسيا في مســتقبل النمو االجتماعي 
واالقتصادي. إن شركة هواوي ملتزمة 
بنشر وتعزيز قيمة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في الكويت من خالل املواهب 
احمللية وبنــاء أنظمة بيئيــة مفتوحة. 

إننا في شــركة هواوي نؤمن باالنفتاح 
والتعــاون والنجــاح املشــترك، ونبذل 
قصارى جهدنا في دعم التنمية املستدامة 
للدول الطموحــة مثل الكويت. كما أننا 
ملتزمون بتعزيز املواهب املبتكرة متعددة 
التخصصــات من خالل تبــادل املعرفة 
واخلبرة. وباإلضافة إلى ذلك ومن خالل 
إتاحة الفرصة للمشاركني بالوصول إلى 
التبــادل والتعلم عبر اإلنترنت، ميكننا 
توفير املزيد من الفرص املتكافئة للتعليم 
اجليد، وبالتالي إتاحة الفرصة للمزيد من 
األفراد لالستفادة من االقتصاد الرقمي».

سيشهد هذا العام أيضا تنظيم مسابقة 
هواوي لالبتــكار، والتي تقام بالتوازي 
مــع مســابقة تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت. والتــي تركــز علــى دعم 
الطــالب اجلامعيني واملعلمني لتمكينهم 
مــن اســتخدام التقنيات املبتكــرة مثل 
الذكاء االصطناعي، واحلوسبة السحابية، 
والبيانات الضخمة إلنشاء تطبيقات قيمة 
وذات فائدة للمجتمع. وقد دعت شــركة 
هواوي اجلامعــات والكليات في جميع 
أنحاء منطقة الشرق األوسط للمشاركة 
في مسابقة االبتكار اجلديدة، حيث سيتم 
اختيار ١٠ فرق للمشاركة في املنافسات 
النهائية اإلقليمية. وسيحصل الفائزون 
في املسابقات اإلقليمية على شهادة وفرص 
تعلم مســتقبلية وجائزة نقدية قدرها 
٢٠ ألف دوالر أميركي وغير ذلك الكثير.

إنشاء منصات افتراضية جديدة للطالب الكويتيني لتبادل األفكار وتعزيز املهارات العمليةالبسام: بنك بوبيان ال يتوانى في دعم أبناء الكويت الفائقني في مختلف املجاالت

قتيبة البسام وفهد العنزي مع املتفوقني

«بوش» تفوز بعقد جتهيز فندق «والدورف 
أستوريا» الفاخر باألجهزة املنزلية

علــي  شــركة  أعلنــت 
التجارية  عبدالوهاب املطوع 
امس توقيعها عقدا مع شركة 
املبانــي العقارية في الكويت 
لتجهيــز فنــدق «والــدورف 
أســتوريا» الفاخر في مجمع 
األڤنيــوز بأحــدث األجهــزة 
املنزلية من العالمة التجارية 

«بوش».
الرئيــس  نائــب  وقــال 
التنفيــذي فــي شــركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية، 
علي فيصل املطوع: «يسعدنا 
أن نكون الشريك املختار إلحدى 
أهم الشركات الرائدة في مجال 
التطوير العقاري في الكويت، 
العقاريــة،  املبانــي  شــركة 
وذلك لتجهيز واحد من أفخم 
مشــاريعها، فندق «والدورف 
أســتوريا» الواقع في مجمع 
األڤنيوز. ومبوجب هذا العقد 
سنقوم بتجهيز الفندق بأجهزة 
بــوش املنزلية عالية اجلودة 
واملوفرة للطاقة. ونشكر شركة 
املباني على ثقتهم املستمرة في 
شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية، ونتطلع لتنفيذ العقد 
بالكامل بحلول ديسمبر ٢٠٢٠».

من املتوقع أن يفتح فندق 
«والدورف أســتوريا» أبوابه 
للــزوار من الســياح ورجال 
األعمــال فــي حلــول العــام 
٢٠٢١، حيث سيضم ٢٠٠ غرفة 
وقاعات واسعة لالجتماعات 

املواقد واألفران والشــفاطات 
وغساالت الصحون والغساالت 
والنشافات والثالجات، إضافة 
إلى األجهزة املنزلية الصغيرة 
كاملكانس الكهربائية وأجهزة 
حتضيــر القهــوة والغاليات 

الكهربائية وأجهزة الكوي.
ومتتد عالقة شــركة علي 
التجارية  عبدالوهاب املطوع 
مــع مجموعــة بــوش ألكثــر 
مــن ٢٠ عامــا كونهــا املوزع 
فــي  ملنتجاتهــا  احلصــري 
الكويت، حيث توفر منتجات 
عالية اجلودة للمســتهلكني. 
شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية هي واحدة من أكبر 
الشركات التجارية في الشرق 
األوسط، حيث تدير أعمالها في 
العديد من القطاعات كالسلع 

االستهالكية، واألدوية، واألثاث 
والسجاد، والعقارات، وأثاث 
املطبــخ، واألدوات املنزليــة، 
ولوازم األنشــطة اخلارجية 
باإلضافة إلى املالبس واملعدات 
الرياضية. متثل الشركة أكثر 
مــن مائة عالمــة جتارية في 
قطاعي اجلملة والتجزئة في 
الســوق التجــاري الكويتي، 
وتقدم من خالل إدارة املطابخ 
املنزليــة حلــوال  واألجهــزة 
وخدمات للمشاريع السكنية 
والتجاريــة بالتعاون مع أهم 
الشــركات العاملية مبــا فيها 
«مجموعــة بــوش» لألجهزة 
املنزليــة وشــركة «نولتــي» 
للمطابــخ وأنظمــة اخلزائن 
وشــركة «ويــري» ملعــدات 

املطاعم.

فندق والدورف ٔاستوريا الكويت

واملؤمترات، إضافة إلى مرافق 
متعددة ووسائل راحة مختلفة 
ممــا يجعله اخليار األنســب 
للنــزالء. وهذا املشــروع قيد 
اإلنشــاء وهو جزء من مجمع 
أهــم وأفخم  األڤنيــوز وأحد 
املبانــي  املشــاريع لشــركة 
العقارية، ويتميز مبوقع مميز 
ميتد على طول شارع الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان. وتعد 
مجموعة بوش، ومقرها أملانيا، 
أكبر مصنع لألجهزة املنزلية 
في أوروبا، وثاني أكبر مصنع 
فــي العالــم، كما تعــد إحدى 
الشــركات الرائــدة في مجال 
التكنولوجيــا اخلضــراء في 
هذا القطاع. وتوفر املجموعة 
منتجات متنوعة تشمل جميع 
األجهزة املنزلية احلديثة منها 

إدارة مجمــع «كويــت  نظمــت 
ماجيك» حملة توعية للكشف املبكر 
عن سرطان الثدي مبناسبة الشهر 
العاملي للتوعية به، وذلك بالتعاون 
مع مستشفى عالية الدولي واستمرت 
ملدة ثالثة أيــــام، وقد القت احلملة 
إقبال الزوار على الفحص، بحضور 
مدير عام مجموعة «عدنان الصالح» 
بدرية الصالح، ورئيس مجلس إدارة 
الدولــي د.عالية  مستشــفى عالية 

الفضلي.
وتأتي احلملة استمرارا لعدد من 
احلمالت التوعويــة التي تقوم بها 
إدارة «كويت ماجيك»، حيث تهدف 
احلملة إلى زيادة الوعي حول أهمية 
الوقايــة والفحص املبكر في تقليل 
نســبة الوفيات بســبب هذا املرض 
وتثقيــف الســيدات حــول مخاطر 
ســرطان الثدي وزيــادة معرفتهن 
بعالماته وأعراضــه ومتكينهن من 
معرفة طــرق احلفــاظ على صحة 

الثدي.
من جهتها، قالت مدير عام مجموعة 
«عدنان الصالح» بدرية الصالح: إن 
إدارة مجمع كويت ماجيك تســعى 
دائما في إطار مسؤوليتها االجتماعية 
إلى إقامة احلمالت التوعوية خاصة 
تلــك التي تدعم املرأة وتســاهم في 
متكينهــا، وذلــك عبر تزويــد زوار 
املجمــع باملعرفة التــي يحتاجونها 
حول الوعي بالثــدي وتقليل خطر 
اإلصابــة بالســرطان والتأكيد على 
ضرورة الكشف املبكر عنه، مشيدة 
بالدور الذي يقوم به مستشفى عالية 

الدولي في هذا اخلصوص.

بالتعاون مع مستشفى عالية الدولي وملدة ثالثة أيام

بدرية عدنان الصالح ود.عالية الفضلي خالل مشاركتهما في احلملة

«كويت ماجيك» تنظم حملة توعية
للكشف املبكر عن سرطان الثدي

الصالح: نسعى إلقامة فعاليات دعم املرأة ضمن مسؤوليتنا االجتماعية
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إنشاء منصة حوار متعدد األطراف
والعمل املشترك لبناء واحة األمن في اخلليج

قامت الكويت حريصــة، بصفتها عضوا في 
مجلس التعاون اخلليجي، بالوســاطة وإنشاء 
منصة احلوار والنصح بالتصالح واحلث على 
التفاوض في إطار جهودها الدؤوبة للدفع بتحقيق 
الســالم واالستقرار في منطقة اخلليج. وفي 
وجه التقلبات التي شهدها اخلليج عقب قطع 
العالقات الديبلوماسية في عام ٢٠١٧ وغيرها 
من القضايا الســاخنة، دائما ما تعزز الكويت 
احلوار بني جميع األطراف باإلخالص واجلدية 

لرأب الصدع وبناء الثقة وتقوية الوحدة.
إن الصني تقدر وتدعم جهود الكويت حلل 
األزمات وصيانة الســالم وتعزيز التنمية، 
وحترص على تعميــق التعاون مع اجلانب 
الكويتي لبلورة قوة مشتركة. وفي األعوام 
األخيرة، تواصل العالقات بني الصني والكويت 
وغيرهما من دول اخلليج زخمها اجليد في 
التطور، وتلقت الدعوة التي طرحها الرئيس 
الصيني شي جني بينغ للمشاركة في إنشاء 
النمط اجلديد من العالقات الدولية ومجتمع 
املستقبل املشترك للبشــرية، تأكيد ودعم 
قيادات دول منطقة اخلليج على نطاق واسع. 
ووقعــت الصني مع جميع الدول في منطقة 
اخلليج على وثائق التعــاون لبناء «احلزام 
والطريق»، وبلغ حجم التبادل التجاري بني 
اجلانبــني ٢٣٠ مليار دوالر أميركي في عام 

.٢٠١٩
وفي ظل اجتياح جائحة كورونا الشرس، 
قامت الصني ودول املنطقة بتبادل الدعم ومكافحة 
الوباء يدا بيد. إننا على ثقة بأن الكويت، وحتت 
قيادة صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح، ستستمر في لعب دور خاص 
ومهم في حتقيق التنمية السلمية في املنطقة. 
كما أن الصني على استعداد للعمل مع الكويت 
على مواصلة املضي قدما جتاه الهدف املشترك 
املنطقة واســتقرارها،  للحفاظ على ســالم 
واملساهمة في توطيد األمن واالستقرار فيها، 
والتعاون في بناء واحة األمن في اخلليج، وإنشاء 

مجتمع املستقبل املشترك للبشرية.

طرح مستشــار الدولة وزيــر اخلارجية 
الصينــي وانغ يي أثناء حضــوره لالجتماع 
الوزاري في مجلس األمن الدولي بشأن األوضاع 
في منطقة اخلليج عبر تقنية االتصال املرئي 
مؤخرا، ثالثة مقترحات صينية بشأن تخفيف 
حدة التوتر لألوضاع اخلليجية، هي: االلتزام 
بحكم القانون والعمل معا على حتقيق السالم 
في منطقة اخلليج، التمســك بعالقات حسن 
اجلوار والعمل معا على حتقيق األمن في اخلليج، 
والتمسك بالعدالة واإلنصاف والعمل معا على 

حتقيق االستقرار في اخلليج. 
وباإلضافة إلى ذلك، طرح اجلانب الصيني 
أيضا مبادرة إلقامة منصة حوار متعدد األطراف 
في منطقة اخلليج تتميز باالنفتاح واملساواة 
وتخدم العمل احلقيقي وتســعى إلى حتقيق 
تقدم مســتمر في الوقت الذي يتمســك فيه 
اجلميع باالتفاق الشامل مللف إيران النووي، 
لضخ القوة الدافعة لتخفيف حدة التوتر، سعيا 
للتوصل إلى توافق جديد حول صيانة السالم 

واالستقرار في املنطقة.
إن منطقة اخلليج باعتبارها املركز العاملي 
للطاقة، يهم كل ما يجري فيها االقتصاد العاملي 
واستقرار إمداد الطاقة. كما تعتبر منطقة اخلليج 
في الوقت نفسه مرساة االستقرار ملنطقة الشرق 
األوسط بأكملها، مثلما أشار إليه الرئيس الصيني 
شي جني بينغ من أهمية سالم واستقرار منطقة 
اخلليج بالنسبة ألمن وتنمية الشرق األوسط، بل 
وحتى العالم برمته، إذ يجب أن تبقى كـ «واحة 
للسالم» بدال من «منبع جديد لالضطرابات».

وميثل أمن اخلليج التطلع املشترك جلميع 
دول املنطقة واملجتمــع الدولي، خاصة حتت 
الظــروف الراهنة املصابة بالتفشــي العاملي 
لڤيروس كورونا املستجد والتباطؤ املستمر 
لالقتصاد العاملي، حيث يستحيل على اإلطالق 
أن تؤدي الصراعات واملواجهات مبنطقة اخلليج 
إلى أي مخرج. ففي هذا السياق، أشار مستشار 
الدولة الصيني وانغ إلى أن التعايش املتناغم 
هو اخليار الصحيح الوحيد. يتعني على كافة 
األطراف السعي إلى إيجاد أرضية مشتركة مع 
االعتراف باخلالفات، وجتاوز االختالفات في 
النظم وترك النزاعات الطائفية جانبا، وااللتزام 

باحلوار والتشاور.
ويعد اخلليج ملكاً لدول املنطقة، ميكن للدول 
خارجها تقدمي املساعدة البناءة بدال من إحالل 
محل أصحاب الشأن، ناهيك عن كسب املصالح 
األنانية. يجب اتخــاذ موقف عادل ومتوازن، 
واملساهمة في حتقيق االستقرار في املنطقة.

ظلت الكويت حتت قيادة سمو األمير الراحل 
الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، لزمن 
طويل، تنتهج السياسة اخلارجية الساعية إلى 
السالم والصداقة وتتبنى املواقف العادلة من 
القضايا الساخنة، وتدعو إلى اإلنسانية بنشاط، 
ما جعلها حتظى باحترام دول املنطقة واملجتمع 
الدولي على نطاق واسع. وفي السنوات األخيرة، 

بقلم: السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ

ليس هناك دواء دون آثار جانبية لكن الفوائد كثيرة ومنها تقليل الوفيات بسبب املضاعفات للحاالت اخلطرة

حسني لـ «األنباء»: «كورونا» يزيد من أهمية تطعيم اإلنفلونزا

حنان عبداملعبود

أكد استشاري طب األطفال 
واملناعة اإلكلينيكية د.ميثم 
حســني أنه مع اقتراب فصل 
الشــتاء وتغيــرات الطقــس 
املوسمية على املرضى خاصة 
أصحــاب األمــراض املزمنــة 
وكبار الســن وكذلك النساء 
احلوامــل ومــن يعانون من 
أمراض مناعية ضرورة أخد 

لقاح اإلنفلونزا املوسمي.
وقال حسني، في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، ان اللقاح 
مفيد جــدا لتجنــب اإلصابة 
الشــديدة نتيجة مضاعفات 
اإلصابة بڤيروس اإلنفلونزا، 
ومنهــا االلتهابــات الرئويــة 
احلادة والتي تستدعي أحيانا 
دخول العناية املركزة، حيث 
التطعيــم عبارة عــن جرعة 
واحدة حتتوي على ثالث أو 
اربع من ســالالت مــن أنواع 
اإلنفلونــزا وتعطــي حماية 
عــن طريــق إنتــاج أجســام 
مناعيــة، وفي حــال اإلصابة 
بالڤيروس تقوم هذه األجسام 
املناعيــة بتقليل أثر اإلصابة 
لدى األشخاص، ولفت إلى أن 
األفراد الذين يعانون من نقص 
املناعة وعدم قدرة أجسامهم 
علــى فــرز أجســام مناعية 
ننصــح بإعطائهــم التطعيم 
وملن يرعاهم أيضا سواء من 
ممرضــني أو هيئــة طبية أو 

حتى األهل باملنزل.
وأشــار إلــى أن أعضــاء 
الهيئــة الطبية والتمريضية 
ممن يشــرفون على املرضى 
خاصــة في العنايــة املركزة 
أو مرضى القلب والســرطان 
وغيرهــم ينصــح ســنويا 
بتطعيمهم لتجنب إصابتهم 
ومن ثــم نقلها إلــى املرضى 
إلــى  باملستشــفيات، الفتــا 
أن هذا املوســم تزداد أهمية 
التطعيم نتيجة وجود جائحة 
«كورونا» املستجد والذي رمبا 
يتقاطع كثيرا من أعراضه مع 
أعراض اإلنفلونزا املوسمية.

إلــى ان اإلجراءات  ولفت 
الوقائيــة األخــرى عــدا أخذ 

نهاية العام التالي يكون لديهم 
أجســام مناعيــة تســاعدهم 
للمقاومة، واجلزء اآلخر من 
التطعيمات يكون ضد بكتيريا 
تســمى بكتيريــا االلتهــاب 
الرئوي املكورة وهو تطعيم 
يعطــى كل خمس ســنوات، 
وهــذا العام كان هناك تركيز 
على هــذه التطعيمات ومدى 
فاعليتها وأمانها، وبالنسبة 
لآلثــار اجلانبيــة فإنه ليس 
هناك دواء ليس له آثار جانبية 
ولكننا نوازن اآلثار اجلانبية 
أمــام الفوائد، فهنــاك فوائد 

متقطعتــني حتــت إشــراف 
الطبيــب املعالــج خاصة من 
لديهم أمراض مزمنة في اجلهاز 

التنفسي.
مقارنة

وفــي مقارنة بني اإلصابة 
بڤيروس اإلنفلونزا وكورونا، 
قال د.حسني ان موسم الشتاء 
ال يقتصــر علــى االلتهابات 
الڤيروســية، حيــث هنــاك 
التهابــات بكتيريــة وكذلــك 
موسم احلساسية وبشكل عام 
فإن اإلصابة بالرشح قد يكون 
ســببها أمراض احلساســية 
املوســمية ســواء حساسية 
اجليوب األنفية أو حساسية 
النخال املوسمية والتي يكون 
بها رشــح وضيق في مجرى 
التنفس األعلى، ولكن غالبا ما 
يكون معها ارتفاع في درجة 
احلرارة والذي حني تصاحبه 
األعراض فإنه يؤكد اإلصابة 

بالتهاب ڤيروسي.
والرشح قد يسببه العديد 
من الڤيروســات وليس فقط 
اإلنفلونــزا أو كورونا وإمنا 
أيضا الكثير ولكننا نركز على 
اإلنفلونزا وكورونا بســبب 
املضاعفات الشديدة الناجتة 
عن اإلصابه بأحدهما، الفتا إلى 
أن كورونا ڤيروس جديد ولهذا 
من الصعب حتديد الفروقات 
بشكل دقيق، ولكن بشكل عام 
ومقارنة باحلاالت التي أصيبت 
بكورونا فإننا وجدنا أن من 
عانوا مــن اإلصابة بكورونا 
فقدوا حاستي الشم والتذوق 
وهمــا عارضــان ال يالزمــان 
اإلنفلونزا املوسمية، كذلك في 
كورونا تكون هناك صعوبة 
شديدة في التنفس وآالم في 
الصــدر، ولكن مع اإلنفلونزا 
يكون األلم في اجلســم أكثر 
بشــكل عــام، ومــن الصعب 
جــدا التفريــق بــني املرضني 
دون الفحص املخبري، وهو 
فحــص واحد حيث مســحة 
األنف تكشــف عــن اإلصابة 
سواء بكورونا أو اإلنفلونزا 
حيث التحليلني مختلفني لكن 

عن طريق نفس املسحة.

كثيرة منها تقليل عدد الوفيات 
من مضاعفات اإلنفلونزا في 
حال أصابت الرئة لألشخاص 

األكثر عرضة للخطورة.
وأوضح د.ميثم حسني أن 
هناك أنواع من احلساســية 
املعروفــة قــد تتعــارض مع 
التطعيــم ضــد اإلنفلونــزا 
املوسمية ولهذا يجب التحدث 
أنــواع  الطبيــب عــن  إلــى 
احلساســية مثل احلساسية 

من البيض.
وذكــر أن الڤيروس عامة 
عبــارة عــن كائــن طفيلي ال 
يعيش خارج اخللية، وبالتالي 
يحتــاج إلــى خليــة معينــة 
ووسط ينمو فيه وتطعيمات 
اإلنفلونزا من التطعيمات التي 
يدخل فــي تصنيعها بروتني 
ومنها بروتني البيض، ولهذا 
فإن األشخاص الذين يعانون 
حساسية شديدة من البيض 
معرضون للخطر ألن التطعيم 
فــي احــد مكوناتــه بروتني 
البيــض ولكن هــذا ال مينع 
أصحاب احلساسية البسيطة 
واملتوسطة من أخذ جرعتني 

اجلرعة الواحدة حتتوي على ٣ أو ٤ سالالت من الڤيروس وتعطي حماية عن طريق إنتاج أجسام مناعية

د.ميثم حسني

التطعيم تعد نفس اإلجراءات 
والتعليمــات والتوصيــات 
الصحيــة مــن لبــس الكمام 
والتباعد اجلســدي وغســل 
اليدين للوقايــة من كورونا 
واإلنفلونزا املوسمية وغيرهما 
املوســمية  األمــراض  مــن 

الڤيروسية او البكتيرية.
وفيما يختص بالتطعيمات 
واجلــدل حــول جدواها، قال 
د.حسني إن تطعيمات الشتاء 
املوسمية تتكون من جزأين 
أساسيني األول منهما والشائع 
هــو التطعيم ضد اإلنفلونزا 
املوســمية وهــو عبــارة عن 
ڤيــروس يضــم الكثيــر من 
السالالت ولكن تتركز بعض 
الســالالت مــن موســم إلــى 
آخر، ولهذا فإنه سنويا تركز 
كبرى شــركات األدوية على 
ثالث او اربع سالالت ويعطى 
لألشــخاص األكثــر عرضــة 
لإلصابة بأمراض اإلنفلونزا، 
ويكــون هــذا التطعيم خالل 
شهري سبتمبر وأكتوبر لبناء 
جهازهم املناعي، وحتى حينما 
تأتي اإلنفلونزا املوسمية مع 

٧ حاالت وفاة و٧٧٥ إصابة جديدة بـ «كورونا»
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة على مواقع التواصل 
االجتماعي املختلفة لها عن دورها، ممثلة 
بقطاع الصحة العامة، في تطبيق االشتراطات 
الصحية واإلجراءات الوقائية، الســتقبال 
املرشحني في املدارس واإلجراءات املختلفة 
التي ســيتم اتباعها خالل فترة التصويت 
وشددت على اعتماد اإلجراءات االحترازية.

ودعت املواطنني واملقيمني ملداومة األخذ 
بكل سبل الوقاية وجتنب مخالطة اآلخرين 
واحلرص على تطبيق استراتيجية التباعد 
البدني موصية بزيارة احلسابات الرسمية 
لوزارة الصحة واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطالع على اإلرشادات والتوصيات وكل 
ما من شــأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.
كما أعلنت كذلك عن تسجيل ٧٧٥ إصابة 
جديدة بڤيروس كورونا خالل الـ٢٤ ساعة 

املاضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ١٢٣٠٩٢، في حني مت 
تسجيل ٧ حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ٧٥٦ حالة.
وبينــت «الصحة» أن عــدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقســام العناية املركزة 
بلــغ ١١٦ حالة ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت إصابتها مبرض 
(كوفيد-١٩) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 
الالزمة ٨٢٢٠ حالة، الفتة إلى أن عدد املسحات 
التي مت القيام بها خالل الـ٢٤ ساعة املاضية 
بلغ ٧٨٧٤ مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 
٨٨٩٥٥٥ فحصا حيث بلغت نسبة اإلصابة 

.٪١٠
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت 
سابق من اليوم شفاء ٧٢٥ إصابة خالل الـ٢٤ 
ســاعة املاضية ليبلغ مجموع عدد حاالت 

الشفاء ١١٤١١٦ حالة. 
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تسجيل ٤٥ مرشحًا ومرشحة  بينهم ٦ سيدات حصيلة
 اليوم الثاني من فتح باب التسجيل لالنتخابات البرملانية

بإجمالي 1٣٨ بينهم 1٤ سيدة

جابر احمليلبي

إجراءات صحية

د.أحمد مطيع العازمي

روضان الروضان

جانب من قاعة تسجيل املرشحني

صفاء الهاشم

نايف املرداس

صالح عاشور

خالد الشطي

احد املرشحني

مرشح بعد تسجيل اوراقه

منى عبداحلسنيكوثر الناصر

مبارك زيد املطيريأحمد فؤاد الشطي

عبدالرحمن العتيبي

مدغشم محمد الهاجري

مرشح يقدم اوراقه

عبد الرحمن احلويلة احد املرشحني

هند البالول

د.حمد العبيد

نادية العثمان رمي العيدان

باتل الرشيدي إبراهيم عمر

سلطان العبدان

تقدم أمس 45 مرشحا من 
بينهم 6 مرشــحات بطلبات 
الترشــح إلى إدارة شــؤون 
التابعة لوزارة  االنتخابــات 
الداخلية، وذلك في ثاني أیام 
فتح باب الترشح النتخابات 
مجلس األمة للفصل التشریعي 
الـ16 املقرر عقدها في اخلامس 
من دیسمبر املقبل، ليصبح 
إجمالــي املرشــحني 13٨ من 

العازمــي وجابــر احمليلبــي 
وحمود احلمــدان، باإلضافة 
إلى الوزیر األسبق بدر ناصر 
احلميدي، والنائب والوزیر 

األسبق روضان الروضان.
وترشح عن الدائرة األولى 
1٠ مرشحني، منهم 9 مرشحني 
من الذكور، ومرشحة واحدة، 
فيما ترشح عن الدائرة الثانية 
4 مرشحني، بينهم 3 مرشحني 
ذكور ومرشحة واحدة، فيما 
ترشح عن الدائرة الثالثة 14 

الناصــر ورمي عبد  وكوثــر 
اهلل العيدان.

وجاءت أسماء املرشحني 
في الدوائــر االنتخابية وفق 

اآلتي:
الدائرة االولى: أحمد فؤاد 
الشــطي ـ عبــداهلل جاســم 
املضفـ  یعقوب یوسف دشتي 
ـ إبراهيم عبداهلل السيد عمرـ  
عيسى أحمد الكندريـ  عيسى 
حجي موســى ـ خالد حسني 
الشطيـ  صالح احمد عاشورـ  

أیوب اخلميس ـ عبدالرحمن 
حســن العتيبي ـ مبارك زید 
املطيــري ـ نادیــة العثمان ـ 
هشــام عبدالصمد الصالح ـ 
حسني عبداهلل الصایغـ  حمد 
عــادل العبيد ـ فاضل فارس 
الدبوسـ  یوسف عبداللطيف 

اخلضر.
الدائرة الرابعة: جزاع فهد 
القحصـ  باتل محمد الرشيدي 
ـ جسار مناور اجلسارـ  عمر 
أحمد الســویلم ـ فهد جهيم 

مرشحا بينهم 11 مرشحا من 
الذكور و3 مرشحات، وترشح 
عن الدائرة الرابعة 9 مرشحني 
مــن الذكــور، وترشــح عن 
الدائرة اخلامسة ٨ مرشحني 
بينهم 7 مرشحني من الذكور 

ومرشحة واحدة.
ومن أبرز املرشحات الالئي 
تقدمن بأوراق ترشحهن إلى 
إدارة االنتخابات أمس: النائب 
صفاء الهاشم ونادیة العثمان 
ومنــى عبد احلســني عوض 

عبدالعزیز سليمان العجيري 
ـ هند سليمان البالول.

الثانيــة: منــى  الدائــرة 
عبداحلسني عوض ـ یوسف 
راشــد املــذن ـ بــدر ناصــر 
احلميــديـ  عبــداهلل تركــي 

األنبعي.
 الدائرة الثالثة: رمي عبداهلل 
العيدان ـ باسم علي السعد ـ 
روضان عبدالعزیز الروضان 
ـ صفاء عبدالرحمن الهاشم ـ 
باسل جاسر الراجحيـ  خالد 

ـ نــواف ناصــر  املطيــري 
الرشــيدي ـ عبداحلميد علي 
عيسىـ  عبدالرحمن عبداهلل 
الدویلهـ  مرزوق فهد املطيري.

الدائرة اخلامســة: حمود 
مبرك العازميـ  كوثر صادق 
ـ أحمــد عبــداهلل  الناصــر 
العازميـ  جابر سعد العازمي 
ـ مدغشــم محمــد الهاجري ـ 
مرزوق فالح العازميـ  نایف 
عبدالعزیــز العجميـ  حمود 

محمد احلمدان. 

بينهم 1٢4 مرشحا من الذكور 
و14 مرشحة من اإلناث.

ومن أبرز مرشحي اليوم 
الثاني الذین تقدموا بطلبات 
ترشحهم إلى إدارة االنتخابات 
النواب: صالح عاشور وصفاء 
الهاشم ونائب رئيس مجلس 
األمة عيسى الكندري وخالد 

الشطي ونایف املرداس.
وترشــح أیضا عــدد من 
النواب السابقني وهم: مرزوق 
احلبينــي واحمد بــن مطيع 
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الشطي:  نحن أمام مرحلة ال تطيق املشاريع الشخصية 
ونحتاج إلى رجال دولة ونواب على قدر املسؤولية

روضان الروضان: سأخوض انتخابات رئاسة املجلس القادم حال فوزي

عيسى الكندري

استعدادات التسجيل

مرزوق احلبيني

د. هشام الصالححمود احلمدان

جانب من عملية التسجيل

بدر ناصر احلميدي 

يوسف اخلضر

د.حمود العازمي

حسني عبد اهلل الصايغ نواف ناصر الرشيدي

عيسى حجي موسى

عبد احلميد علي عيسى

جسار اجلسار خالد اخلميس فهد جهيم املطيريمرشح اثناء التسجيل

باسل اجلاسر

فاضل الدبوس عبداهلل تركي األنبعي

عبد العزيز سليمان العجيري

جزاع القحص

يوسف راشد املذن

شــؤون  إدارة  وكانــت 
االنتخابات قــد افتتحت في 
الترشــح  بــاب  اكتوبــر   ٢6
النتخابــات أعضــاء مجلس 
األمة في الفصل التشــریعي 
الـ16)أمة ٢٠٢٠( ویستمر ذلك 
حتى نهایة الدوام الرســمي 
ليوم األربعاء املوافق الرابع 

من نوفمبر املقبل.
وعقب تسجيل ترشحه قال 
مرشح الدائرة الثالثة النائب 
والوزیــر األســبق روضــان 

الروضان، إنه من أجل الكویت 
البد من حسن االختيار، مؤكدا 

أن القادم أفضل.
الروضــان أن  وأضــاف 
املجلس الســابق أخذ فرصة 
كاملة ولم یوفق، متمنيا من 
املجلس القادم أن یكون فيه 
خير البــالد والعباد وكویت 
املســتقبل وان یكــون هناك 
تعاون بني الســلطتني لعهد 

جدید.
تفاؤلــه  عــن  وأعــرب 

باملجلس القــادم، معلنا انه 
وبعد حصوله على ثقة ناخبي 
الدائــرة الثالثــة بــإذن اهلل 
سيخوض انتخابات الرئاسة.
مــن  انتهائــه  وعقــب 
التســجيل قال النائب خالد 
الشــطي »إننا أمام مرحلة ال 
تطيق املشاریع الشخصية، 
وستكتســحنا تســوناميات 
على غرار كورونا، لذا نحن 
بحاجة لرجال دولة، ونواب 
على قدر املسؤولية الثقيلة 

التي تنتظرنا«.
وأضــاف الشــطي، عقب 
تقدمه أمس بأوراق ترشحه 
إدارة االنتخابــات، ان  فــي 
جناح شخص قد یكون حال 
ملشكلة هذا الشخص نفسه، 
وحتقيقا لرغباته وتطلعاته، 
مخاطبــا الناخــب والناخبة 
الكویتيني بقولــه »ال تهدي 
صوتك الثمني ملن یریده حال 
ملشكلته، وفرصة ملناقصاته، 
ورغدا في عيشه، وكشخة في 

معيشــته وحياته بل امنحه 
لعامل كادح ومناضل مكافح«.
وتابع الشــطي »حتى إذا 
كتب اهلل لي النجاح، ال أعاني 
الوحــدة التي كنت أعيشــها 
في املجلس الســابق، إال من 
أفــراد معدودیــن، وأنــا في 
هذا ال أرید االســتعراضيني، 
أصحاب الشعارات اجلوفاء، 
بــل الوطنيــني احلقيقيــني، 
الذیــن یحملون هــم أبنائك 

ومستقبلهم«.

الشاهني يحّذر من إقرار مشروع 
»الضمان املالي« مبرسوم ضرورة

أســامة  النائب  حّذر 
الشاهني احلكومة من إقرار 
مشــروع قانون متويل 
للمتضررين من  البنوك 
تداعيات أزمة كورونا من 
خالل مرسوم ضرورة، 
مشيرا إلى أن هذا اإلجراء 
ســيكون غير دستوري 

وغير دميوقراطي.
الشاهني في  وأضاف 
تصريح مبجلس األمة أن 
مراسيم الضرورة تكون 
في احلاالت التي ال حتتمل 
التأخير وليس ألجل قضية 
اقتصاديــة متداولة على 

مدى أشهر طويلة.
أهمية  على  وشــدد 
عدم انصيــاع احلكومة 
ملطالب بعض املستفيدين 
وإقــرار القانــون الذي 
تبلغ قيمته ثالثة مليارات 
دينار مبرسوم ضرورة 
العامة  وتغليب املصلحة 

في هذا اجلانــب.  وأوضح أنه عندما متت 
مناقشة هذا القانون في املجلس ومحاولة 
التوافق حول تخفيض مبلغ الضمان إلى 500 
مليون دينار واقتصاره على ضمان املشاريع 
الصغيرة واملتوســطة مت إسقاط القانون، 
معتبرا أن متريــر مبلغ 3 مليارات مبنزلة 

استغالل للمشــروعات الصغيرة كقميص 
عثمان ملآرب أخرى.

وقال الشاهني »لسنا ضد التجار لكننا ضد 
االحتكار واإلضرار مبصالح الوطن واملواطنني 
واألموال العامة ونأمل في كسر هذا االحتكار 
التجاري واملالي لتحقيق املصلحة العامة«.

أسامة الشاهني



٤٥ مرشحًا ومرشحة في اليوم الثاني بإجمالي ١٣٨  بينهم ١٤ سيدة

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

الدائرة األولى
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤١٦٦٠ ٣٦٩٨٣
٧٨٦٤٣ املجموع

اإلجمالي

٣١

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

إناث ذكور
٢٩٠٢٦ ٢٦٣٥٠
٥٥٣٧٦ املجموع

اإلجمالي

١٤

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤٦٥٧٨ ٣٩٦٧٥
٨٦٢٥٣ املجموع

اإلجمالي

٣٤

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٩١٤ ٥٩٤٩٤
١٢٧٤٠٨ املجموع

اإلجمالي

٣٣

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٥٨٤ ٦٧٩٢٨
١٣٥٥١٢ املجموع

اإلجمالي

٢٦

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون
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٭ 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
٭ بدر ناصر عبدالعزيز احلميدي
٭ عبداهللا تركي حسني األنبعي

٭ منى عبداحلسني محمد عوض
٭ يوسف راشد عبداهللا املذن

٭ 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
٭ باسل جاسر خالد الراجحي

٭ باسم علي خلف السعد
٭ حسني عبداهللا جواد الصايغ

٭ حمد عادل علي العبيد
٭ خالد أيوب حمد اخلميس
٭ روضان عبدالعزيز الروضان
٭ رمي عبداهللا مطر العيدان

٭ صفاء عبدالرحمن سعود الهاشم
٭ عبدالرحمن حسن العتيبي

٭ فاضل فارس جاسم الدبوس
٭ مبارك زيد العرو املطيري

٭ نادية عبداهللا علي العثمان
٭ هشام عبدالصمد حسني الصالح

٭ يوسف عبداللطيف اخلضر

٭ 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

٭ باتل محمد حميدان الرشيدي
٭ جزاع فهد ضيف اهللا العنزي

٭ جسار مناور مبارك اجلسار

٭ عبداحلميد علي محمد عيسى
٭ عبدالرحمن عبداهللا الدويلة

٭ عمر أحمد فرج السويلم
٭ فهد جهيم زويد املطيري

٭ مرزوق فهد راشد املطيري
٭ نواف ناصر البراك الرشيدي

٭ 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 عبداهللا مطيع العازمي
٭ جابر سعد عايد العازمي

٭ حمود مبرك مبارك العازمي
٭ حمود محمد أحمد احلمدان

٭ كوثر صادق محمد صالح الناصر
٭ مدغش محمد سعد الهاجري
٭ مرزوق فالح احلبيني العازمي

٭ نايف عبدالعزيز العجمي

٭ 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
٭ إبراهيم عبداهللا السيد عمر

٭ أحمد فؤاد سالم الشطي
٭ خالد حسني الشطي

٭ صالح أحمد حسن عاشور
٭ عبدالعزيز سليمان العجيري

٭ عبداهللا جاسم محمد املضف

٭ عيسى أحمد محمد الكندري
٭ عيسى حجي موسى

٭ هند سليمان يعقوب البالول
٭ يعقوب يوسف دشتي
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إضاءات
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د.عادل عبداهللا الوقيان

لم تكن اإلساءة األخيرة للنبي محمد ژ تأخذ هذه األبعاد 
لوال لألســف التدخل السياســي فيها، وخاصة ما أفصح عنه 
الرئيس الفرنسي جتاه اإلسالم واملسلمني، وردة الفعل السيئة 
منه، التي لم تقل عن الفعل املشــني البعيد عن تعاليم اإلسالم، 
الذي قام به قاتل املدرس الفرنسي، ففعلة هذا القاتل ال يقبلها 
أحد، وال يحث عليها ديننا احلنيف كرد فعل إلســاءة الرسام 
إلى املســلمني بتعديه على أحب شخص إلى قلوبنا وهو النبي 

الكرمي محمد ژ.
إن التستر بحجة حرية التعبير باإلساءة إلى الرسول الكرمي 
وإلى حرق املصحف املقدس (القرآن) ليس له مكان في عاملنا هذا 
إال شيء واحد هو زيادة الكراهية بني الشعوب، رغم أن حرية 
التعبير في فرنسا تقف عند أي شخص يتكلم عن الهولوكوست 
أو معاداة السامية فتنبري له املنظمات ووسائل اإلعالم لتصمه 
بأقدح العبارات، أما إثارة ملياري مسلم برسوم كارتونية للنبي 
محمد ژ وحرق القرآن فيعتبرونه حرية تعبير، أي منطق هذا؟!

لعلي أستحضر مؤمتر اإلرهاب الدولي الذي عقد في الرياض 
باململكة العربية الســعودية الشــقيقة عام ٢٠٠٥ ومت تقسيم 
جدول املؤمتر إلى حلقات نقاشية منها حلقة «جذور اإلرهاب» 
شاركت فيها الكويت، وكنت شــخصيا ممثال للوفد الكويتي 
فيهــا إلى جانب ممثلي أميركا وماليزيا ومصر وكندا وهولندا 
وبريطانيا وعدد آخر من الدول، وكانت بحق من أهم احللقات 
في ذلك املؤمتر ألنها متس اإلرهــاب، وكانت وجهة النظر أن 
الفقر هو السبب! وكانت مداخلتي تتمثل بأن األساس الرئيس 
لإلرهاب هو التعدي على األديان والرســل والكتب السماوية 
وحتى املعتقدات أيا كانت بحجة حرية التعبير مبا تبثه وسائل 
اإلعالم األجنبيــة وليس الفقر فقط كما يدعي! وذكرت أن أي 
مساس بها دون وجود رادع حلرية التعبير سيؤدي بال محالة 
إلى اإلضرار مبئات املاليني من املؤمنني بها كما هو حاصل مبن 

يتعدى على السامية!
فما بالنا مبلياري مسلم يتم إهانتهم برسوم كرتونية وحرق 
كتابهم املقدس وتكرار حاالت التعدي وإثارة مشاعرهم مما يولد 
شــعورا باالنتقام لدى بعض املسلمني ممن يأخذون االنتقام 
بيدهم ســبيال للتعبير عن رفضهم لإلساءة! فهل نلوم املسلم 
أو املســيحي أو اليهودي أو الهندوسي وغيرهم إذا تعرضت 
مقدساتهم ورسلهم لإلهانة إن أقدم أحدهم على فعل وبالتبعية 
يوصم باإلرهابي؟ إن املنطق يتطلــب أن تقف احلكومات مع 
الثوابت التي يعتنقها املليارات من الناس ووضع حد رادع ملن 
يتجاوز على األديان والرسل وليس هناك مجال حلرية التعبير 
في هذه املســألة التي تثير املشاعر وتزيد الكراهية ليس على 

مستوى الدول فقط بل على املستوى الشعبي وهو األهم! 
وال يخفى أن اإلهانة املستمرة مللياري مسلم تتطلب ليس 
شجبا حكوميا إلرضاء الشعوب بل توجها دوليا صادقا يجعل 
التعرض لألديــان وملعتقديها حصانة ال ميكن جتاوزها حتت 

أي ذريعة.
ونحن هنا في الكويت وفي دول عربية وإسالمية كثيرة وهللا 
احلمد تغير اخلطاب الديني بعدم الدعاء على اليهود والنصارى 
بنهاية كل خطبة، وهذه هي السياســة وتعاليم ديننا اإلسالمي 
احلنيف وسنة نبينا محمد صلي اهللا عليه وسلم، فكيف أدعو 
علــى من يعيش بني ظهرانينا واملطلوب منا حمايتهم، كما أننا 
نعيش في عالم صغير يتقارب يوما بعد يوم بتطور تكنولوجيا 
االتصاالت مما يؤدي إلى إثارة املصلني جتاه شــعوب أخرى 
وبالتبعية املعاملة باملثل، كما أن اإلميان بالتعايش السلمي هو 
األساس بني الشعوب وليس بث الكراهية واحلقد التي ال تؤدي 

إال إلى اإلرهاب.
فهل يعي الرئيس الفرنسي الذي لم يفتأ بالهجوم على اإلسالم 
واإلصرار على حتدي مشاعر املسلمني بتصريحات سياسية 
واملفترض فيه أن يحكم بني كل املقيمني في فرنسا. نعم، نشجب 
ما قام به القاتل الذي ال ميت لإلسالم وبتعاليمه السمحاء بصلة، 
وفي الوقت ذاته نستنكر إلصرار ماكرون وأركان حكومته على 
حتدي مشاعر املســلمني على الرغم مما نكنّه لفرنسا رئيسا 
وحكومة وشعبا من تقدير واحترام كما ال نقبل أي تعبير إلهانة 
شخص الرئيس وبأي صورة كانت بحجة الدفاع عن نبينا الكرمي 
وان يكون النقد بناء لكن ما وقع فيه الرئيس وحكومته أمر ال 
يستساغ وال ميت للسياســة والفصاحة بصلة وال خير فينا 
على األقل إن لم نشجب التصرف الرسمي الفرنسي وعلى من 

يتعدى على ثوابتنا الدينية وخاصة قرآننا ونبينا

عند قراءة العنوان قد تظن عزيزي القارئ أن احملتوى يتضمن 
عدة أوجه وإمنا سيقتصر على اهتمام القيادة الرشيدة باملفهوم 
اإلداري املعرفي وترجمة هذا املفهوم على أرض الواقع ضمن 
خطط ورؤى تنموية ابتداء بالترابط املعرفي بني املؤسســات 
احلكومية، وهو نهج ورؤى جديدة بالدور الفاعل والبناء الذي 
حملته األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وغرفة 
جتارة وصناعة الكويت وغيرهما كل وفق اختصاصه على سبيل 
املثال ال احلصر من خالل اخلطة اإلمنائية وفق البرنامج الزمني 
املعد لذلك لتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص لصياغة 
حاضر ومســتقبل الدولة في تعزيــز التنمية ضمن املنظومة 

املتكاملة في هذا الشأن. 
لذا، فإن املعرفة اإلدارية في الدولة املتقدمة تعد الثروة الوطنية 
املســتدامة التي يجب أن يحافظ عليها والعمل على حتسينها 
للوصول الى الغايــة املرجوة من ذلك، علما أن جناح التجارب 
لبعض الدول ناجت عن تبني الوظائف اإلدارية التي تتسم باملرونة 
والواقعية والتكيف مع املتغيرات بوجه عام وفق القانون املعد 
لذلك والتي من شــأنها أن تساعدها في رسم خارطة الطريق 
لدعــم وجتاوز تلك املعوقات ما يســهم في جناحات اآلخرين 
االستراتيجية لإلدارة على نحو يوفر البيئة التشغيلية احملفزة 
للشــباب ملبادئ االبتكار واملعرفة والتنافسية واإلنتاجية في 

القطاعني العام واخلاص.
وهذا يعزز إبراز هدف دور املؤسســات العامة في مفهوم 
اإلدارة على نحو يثمر التناغم واالتســاق مع اإلدارة املعرفية 
متهيدا لرسم السياسات والبرامج التي تساعد احلكومات على 
تطوير وظائفها وأدوارها مبا يتضمن أصول الربحية واإلنتاجية 
للدولة املجتمعية بدمج هؤالء الشــباب في احلياة واالستفادة 
من تلك الطاقات ضمن أهداف واضحة وحل تلك املعوقات التي 
تستهدفهم ومواجهتها وفق خارطة طريق حلل تلك اإلشكاليات، 
للنهوض بأصول تلك املجتمعات (املجتمع الكويتي) برؤية وفارق 
حضاري، ما يسهم في استثمار الفرد (اجليل الواعد) ورفع تلك 
املهارات وصقلهــا وفق رؤية احملاكاة اإلدارية وتوجيهها نحو 
حاجة سوق العمل وتنظيمها وتشجيع القطاع اخلاص الستقطاب 
اخلريجني املؤهلني إداريا وعلميا وتوفير األمان الوظيفي لهم 
في القطاع اخلاص، بدعم تلك املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
واإلشراف عليها إداريا لتحقيق الهدف املرجو من تلك الطاقات 

بالنفع املنشود للدولة وبرؤية وفارق حضاري.

دخلنــا تدريجيا في موســم 
انتخابات تتنوع فيه طرق الوصول 
إلى املواطن للوصول إلى الكرسي 
النيابــي بأي ثمــن. وفي عصر 
قرب انتشار موجة كورونا الثانية 
وزيادة االعتماد على التكنولوجيا 
احملمولة، سيتغير اخلطاب االنتخابي 
عن الســابق. ففي حني كان طرح 
املرشحني لبرامجهم إما باحلضور 
الشخصي أو في الندوات املسجلة 
أو بالتقارير واللقاءات الصحافية 
فيعطي للمواطــن الفرصة ليقرأ 
ويفكر، ســيتحول خطاب من ال 
ميلك وسائل إعالمية عالية االنتشار 
إلى استخدام الرسائل اإللكترونية 
امللخصــة خاصة أن املتلقي يريد 

«الزبدة» ويسأم من «الطوالة».
وكم الحظنا أنه ما إن يطرح أي 
شخص وجهة نظر حول موضوع 
ما، إال ويتطور األمر بسرعة إلى 
جدال فسخرية بني املتابعني يتبعه 
تخوين يصل إلى إثارة شــحناء 
عرقية أو إقليمية أو طائفية خالل 
فترة وجيزة جدا. هذا املســار ال 
ينتج نقاشا مفيدا وال يبني وطنا 
وال يحل مشكلة، بل يزرع تخندقا 
وتعصبا وال يسعد إال من تربص 
شرا بنا. فلماذا ازدهر هذا النهج 

البغيض يا ترى؟
منذ بــدء عصر التواصل عبر 
االنترنت، ظهر نــوع خبيث من 
املســتخدمني يسمى (Troll) أو ما 
ميكن تسميتهم جوازا بـ«مسعري 
النيران»، وهو نوع يهدف أفراده 
إلى إثارة اخلالف بعيدا عن موضوع 
النقاش األساسي باستخدام أسلوب 
التهكم واالســتهزاء والســباب 
على األصــل أو الدين أو العادات 
االجتماعية أو السياسة لكي يتغير 
موضوع النقاش، وينصب التفكير 
على رد اإلساءة بإساءة أكبر منها، 
فيموت موضوع النقاش، ويلتهب 
التفرقة  جروح املجتمع، وتبــث 
بني مكوناته. وبذلك يخرج القراء 
باســتياء وغضب أكبــر بدال من 
أو رأي  مناقشة مشــكلة حللها، 
ميكــن تقييمه. وكم من مذيع في 
القنوات الفضائية أتقن هذا الدور 
املخــرب، وزرع الفتنة ليس فقط 
بني أبناء البلد الواحد فحسب، بل 
تاريخ  بني أمم مختلفــة يجمعها 
مشترك ومصير واحد. ويكفي أن 
يبعث أحدهم بتصوير مسموم أو 
رســالة صوتية تستفز اآلخرين، 
وتبدأ معها املصارعة احلرة والردح 
خارج إطار أبسط مقومات األدب، 
ولكون البشر يتعلمون باحملاكاة، 
أصبح هذا األسلوب هو املنهج املعتاد 
للنقاش وال عزاء للحقيقة أو الفائدة.

وفي موسم االنتخابات، يزدهر 
دور «مسعري النيران» لبث الطرح 
املســموم على اختــالف أنواعه 
وأشــكاله، ويترصد له وســائل 
التسجيل لبث هذا اخلطاب املخرب 
لينتج عنه تشــرذم وتفرقة ألهل 
الوطن الواحد، فنزداد انقساما فوق 
ما نحن فيه، وما أسعد الشامتني 
واملتربصني بنا بذلك. وعندما يتحول 
العقالنية  الطرح االنتخابي مــن 
واملنطقية إلى أسلوب عاطفي بدائي 
يتم من خالله بث اخلوف بتخوين 
اآلخرين وانتهاج سياسة إلغاء اآلخر 
وحتجيمه جلمع األصوات، فاعلم أن 
املرشح صاحب املصلحة الشخصية 
لن يحرص على املصلحة العامة وان 
تظاهر بذلك، ولن يغير في النهج 
احلالي بل سيكون مسمارا جديدا 

له وعبئا إضافيا عليه.
وفي بلــد اختفت أمية القراءة 
والكتابة وازدهر التواصل االجتماعي 
بني مواطنيه فهل ميكن ملواطنيه 
من صد أدوار «مسعري النيران» 
التخريبي  من ممارســة دورهم 
في انتخابات ٢٠٢٠، بحيث ميكن 
للمواطن أن يتبني الغث من السمني 
ليصوت ملستقبل بلد بدال من أولئك 
الذين يعطون وعودا بالتنفيع على 

حساب اآلخرين والبلد عموما.

< < <
طبعاً قبلهــا بأيام قام موقع 
«اجلزيــرة. نت» بتضخيم خبر 
اعتداء مواطن على طبيبة مصرية 
في قضية ال تستحق حتى خبرا 
صغيرا في صفحة احلوادث، وكان 
التضخيم متعمدا إلثارة قلق بني 

الكويت ومصر.
< < <

األمر يبدو ممنهجاً وليس وليد 
مصادفة وال ميكننا اعتباره حتت 
بند «سقط ســهواً»، بل «سقط 
عمــداً»، وكأن «اجلزيرة» تعيد 

سيرتها السيئة األولى معنا.
< < <

توضيح الواضح: شــكرا لوكالة  ٭ 
(أ.ش.أ)  الشرق األوســط  أنباء 
الختيارهم مقالي املنشور يوم ٢٥ 
أكتوبر اجلاري وعنوانه «اجلزيرة 
لنا من جديد» وتضمينه  تسيء 
في نشرتهم اليومية حيث نشرته 
بعدها أغلب الصحف املصرية في 

ذات اليوم.
< < <

٭ توضيح األوضــح: لدغنا اإلعالم 
الفاســد مرة، ولن نسمح باملرة 

الثانية.

نهيب بكم كمجتمع أن يلتزم جميع 
منتسبي وزارتكم املوقرة بقرارات 
السلطات الصحية.. فمن املفترض 
العاملون في وزارتكم  أن يلتزم 
بقرارات الصحة وااللتزام بارتداء 

الكمامة.
أو  قصتــي ليســت فردية 
شــخصية، بل هناك العديد من 
القصص التي نراها ونسمع عنها 
من هذا القبيل، فعلى سبيل املثال 
ال احلصر: بعض املتواجدين في 
نقاط التفتيش ال يرتدون الكمامات، 
ويقومون بالتحدث مع املواطنني 
الكمامات،  ارتداء  واملقيمني دون 
علما أن «كورنا» تنتقل من النفس 
ورذاذه، فكيف تطلبون من املجتمع 
أن يلتزم ونحن نرى البعض منكم 
غير ملتزم بقرارات الســلطات 

الصحية؟!
٭ مسك اخلتام: قالوها أهل مصر: 
«باب النجار مخلّع»! واهللا من وراء 

القصد.

باقي الناس إال أنني سعدت كثيرا 
مبوقف بالدي وأميري من خالل 
بيان وزارة اخلارجية الذي شجب 
واستنكر مثل هذه األفعال املشينة 
جتاه قدوتنا وحبيبنا وسيدنا رسول 
اهللا، وســعدت أكثر مبوقف أهل 
الكويت واحتجاجهم وردهم الصاع 
صاعني، وهذا يزيدني فخرا بوطني 
احلبيب الكويت وشعبه الذي دائما 
ما تكون مواقفة مشرفة أمام العالم.
أما النبــي الكرمي محمد صلى 
اهللا عليه وسلم فإن ذكره ومحبته 
وتعلقنا به أمور راسخة في وجداننا 
منذ أن خلــق اهللا الدنيا وإلى أن 

يفنيها.
 ونسأل اهللا تعالى جلت قدرته 
أن يأخذ بحق رسوله وحبيبه من 
كل من أساء له، فإن سبحانه وتعالى 
قادر على كل شيء، وحسبنا اهللا 

ونعم الوكيل.

قناة اجلزيرة يتعمدون إقصاءنا 
كدولة من مثل هذه النوعية من 
األخبــار النوعية احلدثية املهمة 

وفي توقيت غريب!
حسناً، سأحسن الظن، رغم أن 
اإلقصاء واضح وتعمد عدم ذكر 
ردة الفعل الكويتية األولى حكوميا 
وشعبيا على املستوى اإلقليمي، 
وهي التي كانت أولى بالذكر في 

نشر اجلزيرة املبتورة.
عموما هي واحدة من اثنتني، 
إما أن هنــاك موقفا من الكويت 
تتخذه إدارة القناة ألسباب غير 
مفهومة، أو أن محرري النشرات 

اإلخبارية يعملون على كيفهم.

بتعجب، وعندما انتهى من حديثه، 
قلت: أنا آسفة وبالفعل أنا مخطئة 
الـ السؤال حلضرتك: وين  بس 

mask؟
٭ رسالتنا لوزارة الداخلية واللجنة 
املختصة بتطبيق قرارات السلطات 
الصحية اخلاصة بجائحة «كوفيدـ  
١٩»: املفترض أنكم قدوة وصورة 
أنتم  للمجتمع، ومثل ما  عاكسة 
تهيبون بالناس االلتزام نحن أيضا 

ونشــر سياســة القتل والرعب 
والتدمير بني الناس وإظهار صورة 
املسلمني بأنهم رعاة لإلرهاب، لكن 
وهللا احلمد انكشــفت مخططاتهم 

للجميع ورد عليهم كيدهم.
وأنا كمواطن كويتي مســلم 
بقدر ما أثر بنفســي هذا احلدث 
وشــعرت معه بألم وحسرة مثل 

بغير ذلك، فاألمر واضح، الكويت 
كانــت أول دولة أعلنت رفضها 
واحتجاجها وأول من استدعت 
السفيرة لنقل االحتجاج، وال يعني 
ذلك اإلهمال من تلك القناة سوى 
أن اجلزيرة واألشــقاء في قطر 
لديهم موقف سلبي غير معلن، 
ويــا ليتهم يعلنونه حتى نعرف 
أين أخطأنا معهم، أو ما هو اخلطأ 
الذي يدفعهم لفعل إقصائي كالذي 

يفعلونه معنا؟!
< < <

شــخصيا أمتنــى أن أكون 
مخطئا، رغم أنني أعتقد أنني لست 
كذلك، فال دافع يجعل القائمني على 

جالسة في مركبتي، وأعترف بأنني 
كنــت واقفة باخلطأ وإذا بإحدى 
مركبــات وزارة الداخلية (ولدي 
رقمهــا وألي إدارة تتبع).. تقف 
وراء مركبتي وينزل منها شرطي 
ال يرتدي «الكمامة»! املضحك أنه 
توجه إلي وكان يتحدث بانفعال 
وصوت عال، دون أي اعتبار ألي 
شروط وال قواعد صحية خاصة 
بجائحة «كوفيدـ  ١٩».. وأنا أنظر له 

أجــل مصالح انتخابية يجامل بها 
التيارات العلمانية والليبرالية.

إن رسولنا الكرمي عليه أفضل 
الصالة والتسليم ال يضره وال يقلل 
من شأنه كالم الضائعني واخلاسرين 
الذين يعرفون مكانة الرسول الكرمي 
عند املسلمني، ولكنهم قصدوا من 
هذا الفتنة واخلراب إشعال احلروب 

في نشــرتها اإلخبارية ليوم 
٢٥ أكتوبر وحتديدا في الساعة 
الكويت، قامت  السابعة بتوقيت 
قناة اجلزيرة ببث تقرير عن األزمة 
التي أعقبت إعادة نشر الرسوم 
املسيئة ملقام النبي ژ، وجاء في 
بداية التقريــر ذكر للدول التي 
استدعت السفراء الفرنسيني في 
الدول  تلك  بلدانهم، وذكرت كل 
واستعرضت بيانات «خارجيات» 
تلك الدول وأغفلــت متاما ذكر 
اســتدعاء اخلارجيــة الكويتية 
الفرنسية، كما أهملت  للسفيرة 
متاما ذكر بيان االستنكار الكويتي 
الرسمي للحادثة رغم أن الكويت 
كانت أول دولة تعلن احتجاجها 
واستنكارها لتلك احلادثة رسميا 

وشعبيا.
< < <

ذكرت اجلزيرة في تقريرها 
الشامل القاصي والداني ونسيت 
بلدنا، وهــذا اإلهمال اإلعالمي 
املتعمد ال يعني سوى شيء واحد 
ال تفسير له، وميكن ألي إعالمي 
مبتدئ أن يفســره لك، وهو أن 
«اجلزيرة» تتخذ موقفا ســلبيا 
من الكويت، وال أحد أن يقنعني 

الداخليــة  وزارة  «أهابــت 
باملواطنــني لضــرورة االلتزام 
السلطات الصحية في  بقرارات 
البالد مبنع التجمعات سواء العامة 
أنها ستتخذ  أو اخلاصة، مؤكدة 
اإلجراءات القانونية جتاه من يدعو 
أو يشــارك في أي جتمعات».. 

اخلميس ٢٠٢٠/١٠/٢٢.
كان هذا تصريحا من وزارة 
الداخلية ونشــر في العديد من 
الصحف الكويتية، جميل أن نقرأ 
ونسمع على التشدد واملعاقبة لكل 
السلطات  من ال يلتزم بقرارات 
الصحية اخلاصة بجائحة «كوفيد 
ـ ١٩»، لكن الســؤال الذي يطرح 
السلطة  لديه  الذي  نفســه: من 
مبعاقبة بعض األفراد املنتسبني 
لوازرة الداخلية عندما ال يلتزمون 

بقرارات السلطات الصحية؟
قصة من بعض القصص التي 
حدثت وما زالــت حتدث.. كنت 
في أحد األسواق التجارية وكنت 

في السنوات األخيرة أصبحنا 
نرى بعض دول الغرب وحكوماتها 
وأحزابها واملتطرفني فيها يتعرضون 
باإلســاءات املختلفــة لإلســالم 
واملســلمني، واألكثر بل واألدهى 
من هذا انهم يوجهون اإلساءة إلى 
سيد اخللق وحبيب احلق سيدنا 
محمد صلى اهللا عليه وسلم شفيعنا 

يوم القيامة.
والشــك أن هذا األمر مرعب 
ومؤذي لنفوس املسلمني في شتى 
أنحاء األرض، وال ميكن أن يتحمله 
أي عقل والبد أن يخلق نوعا من 
التشنج والصدمة وكان آخرها ما 
قام به الرئيس الفرنسي ماكرون 
من تصريحات مسيئة جتاه أطهر 

وأشرف رجل عرفته البشرية.
ورغــم أن فرنســا أخذ وباء 
كورونا يفتك بها إال أن رئيســها 
تعمد إعالن هذه البيان املشني من 

انفلتت األمور فلن يتداركها أحد كائنا من كان.
حينما تكون املشاكل متعلقة بفرد من املجتمع أو تطاول على 
دول أو أي مســألة سياسية بشكل عام، يكون للحكمة دور في 
هذه القضايا، نحن ال نبحث عن التصعيد، وال تأزمي العالقات، 
نعم نبحث عــن احلكمة واحترام املبــادئ والقوانني الدولية، 
ولكن حينما تطول اإلســاءات رسولنا الكرمي، فلتسقط املبادئ 

متى سنغضب؟ ومتى سيكون للمسلمني اعتبار في العالم، 
ألم يكف أننا فرطنا بحضارتنا، وقبلنا بثقافة الغرب الدخيلة على 
ديننا وعاداتنا؟! وها هم اآلن يتبنون اإلســاءة لرسولنا الكرمي، 

أما اكتفينا من هذه اإلهانات والتعدي على عقيدتنا؟!
خرج أحد زعماء الغرب يتبنى اإلساءات لرسولنا الكرمي علناً 
دون احترام لشعبه من املسلمني أو تفكير فيمن كانوا أسياده في 
وقت مضى، واهللا ال خير فينا إن لم نضع حداً لهذه التجاوزات 
والتطاوالت التي مرغت أنوفنا بالتراب أمام مجتمعات نتنة علمتها 
احلضارة اإلسالمية ثقافة النظافة وهي أبسط آداب املجتمعات.
نعم نفتخر مبوقف الكويت الذي عهدناه بها من خالل بيان 
وزارة اخلارجية، ولكن طموحنا اليوم كشعوب مسلمة لن تتوقف 
إال بالتصعيد الدولي مــن خالل جامعة الدول العربية بتخفيف 
التمثيل الديبلوماسي في جمهورية فرنسا واالعتذار الرسمي 

منها أمام الكرة األرضية.
إذا قبلنا أن نكون شــماعة لكل متســلق يبحث عن الفوز 
بانتخابات رئاســية، إذاً من حقنــا أن نعبر عن رأينا ونتجاوز 
ســقف احترام الغير وال نحاسب، فإن مبدأ احلياة هو املعاملة 
باملثل، وإال فإننا نعيش بشريعة غاب ال حتكمها القوانني، وإذا 

والقوانني، وليطلقوا علينا ما شــاءوا من املسميات والصفات، 
فواهللا لن تزيدنا إال عزة ومتسكا مبواقفنا، سيأتي يوم ال ينفع 
فيه مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم، وسالمة القلب تبدأ 
باالنتصار لديننا احلنيف ورسوله الكرمي، فإذا كان تصريح ذلك 
اخلسيس مجاملة لقضية مقتل املعلم «لعنة اهللا عليهما مجتمعني»، 
كان األجــدر أن يصدر قانون مينع التعدي على املعتقدات وكل 
ما ميّس األديان، ال العكس كما فعل ذلك، وإن كان ال يعلم كيف 
يدير شــؤون بالده فليعتذر عن االستمرار وليتم انتخاب من 

هو أجدر منه باملسؤولية.
تعلمنا من سياســة الكويت عدم التدخل في شؤون الدول 
األخــرى، ولكنها علمتنا الدفاع عــن معتقداتنا وقيمنا وكل ما 
ميس كرامة املســلمني، وســتبقى بإذن اهللا تعالى صوت احلق 
الذي يصدح في وســط العالم، نابية للكراهية واحلرب، مدافعة 

عن السالم واحلق، منتصرة خلامت األنبياء والرسل.
وأحســن منك لم تــر قط عيني

وأجمــل منك لــم تلد النســاء
خلقــت مبــرأ مــن كل عيــب

كأنــك قــد خلقــت كما تشــاء

قضية ورأي

فرنسا: اإلسالم 
واملسلمون

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم

 رؤية

استكمال
عهد

لرؤية معاصرة
جاسم اخلطاف 

محلك سر

باب النجار..

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

كلمات

إال.. رسول اهللا

zaben٩٠٠@hotmail.com زبن حمد البذال

مكتوب

عذرًا 
يا رسول اهللا

حمد بدر األذينة

احلرف ٢٩

سقط عمدًا.. 
يا قناة اجلزيرة

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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جانب من املشاركني في ورشة «مكياج املؤثرات اخلاصة» 

أماندا ماري تختتم «مكياج املؤثرات اخلاصة»

بالفن تتحدى أكادمييــة الفنون األدائية 
«البا» ظــروف «كورونا» وما تركه من كآبة 
وظالل ســيئة على العالم.. باملسرح يتأهل 
الشباب الكويتي والعربي ملواجهة املستقبل 

وتعزيز قيم السالم.
مــن هــذا املنطلق، تواصــل «البا» ورش 
وبرامج «املالذ املسرحي» في نسخته الثانية، 
حيث انتهت أخيرا ورشــة «مكياج املؤثرات 
اخلاصة» للفنانة العاملية أماندا ماري شايفر 
التي عبرت عن ســعادتها بالورشة، وقالت: 
شــكرا لـ «البا» وطالبها علــى الترحيب بي 
وانفتاحهم الكبير على الغوص في عالم آخر 
من الفن. لقد كانوا مجموعة مبدعة وموهوبة 
تبنــوا حتديات جديدة وأخذوا ما أعطي لهم 

في الورشة وصنعوه بطريقتهم اخلاصة. 
في نفس الوقت الذي أمتنى فيه أن يكون 
لدينا املزيد من الوقت لإلبداع والتواصل أتطلع 
بالتأكيد إلى املرة القادمة على أمل أن أمتكن 
من العمل معهم جميعا شخصيا. شكرا مرة 

أخرى على هذه الفرصة الرائعة.

من خالل «املالذ املسرحي الثاني» التي تنظمه «البا»

أماندا ماري

كوثر بن هنية: «الرجل الذي باع ظهره» قصة حقيقية

األميركــي املعاصر الشــهير جيفري 
جودفروي، ويعقد معه اتفاقا سيغير 
حياته لألبد، شــارك الفيلم كمشروع 
في مرحلة التطوير في منصة اجلونة 
السينمائية في الدورة الثانية ملهرجان 
اجلونة السينمائي، عرض «الرجل الذي 
باع ظهره» عامليا ألول مرة في الدورة 
الـ ٧٧ ملهرجان ڤينيسيا السينمائي.

فيلم الرجل الذي باع ظهره، يتناول 
قصة «ســام» شاب ســوري حساس 
عفوي، فر إلى لبنان، هربا من احلرب 
في بالده، دون إقامة رسمية، يتعثر سام 
في احلصول على تأشيرة سفر ألوروبا، 
حيث تعيش حبيبتــه عبير. يتطفل 
ســام على حفالت افتتــاح املعارض 
الفنية ببيروت، حيــث يقابل الفنان 

كوثر حول حتولها لشــقراء بالعمل، 
وأنها شاهدت فيلم كوثر السابق علي 
كف عفريت وبعدها وافقت على العمل 

بعد قراءة السيناريو.
فيما قال يحيى مهايني، إن سيناريو 
العمل كان متماسكا وأنه شارك كوثر 
بن هنية في دراســة الشخصية وأنه 
دوما يفضل احترام النص، وااللتزام به.

اجلونة - خلود أبو املجد

قالــت املخرجــة كوثــر بــن هنية 
مخرجة فيلم افتتاح مهرجان اجلونة 
«الرجــل الذي باع ظهــره»، إن قصة 
الفيلم اســتوحتها من قصة حقيقية 
لفنان رســم لوحة للعذراء مرمي على 
ظهر رجل سويدي، وإنها شاهدت هذا 
العمل الفني وتأثرت به بشــكل كبير 
وظل فــي خيالها تلــك الفكرة ومدى 

تأثرها به.
وأضافت بن هنية خالل املؤمتر الذي 
أداره الناقــد محمد عاطف، أن الفكرة 
تبلورت نتيجة وجود سوريني حولها 
وبالتالي تنبهت ألن فكرة الرجل الذي 
باع ظهره من املمكن أن تكون لشــاب 

سوري، وبدأت الفكرة.
وأوضحت كوثر أنها اختارت بطل 
الفيلم يحيى مهايني بعد عمل اختبارات 
كثيرة للممثلني واستقرت في النهاية 
على يحيى، مشيرة إلى أن يحيى تطلب 
منه أن يتحدث اإلجنليزية بلكنة عربية، 
ألنــه في الفيلم ســوري وتدور باقي 
أحداث الفيلم في بلجيكا وبالتالي يجب 

أن يتكلم اإلجنليزية.
واســتكملت كوثــر حديثهــا بأن 
مشــاركة مونيكا بيلوتشــي لم تكن 
صعبة وأنها حاولت أن متنحها شكال 
مختلفا عن الشكل املعروف عن مونيكا، 
ولذلك فضلت أن تقدمها كشقراء لتكون 

مناسبة لدورها في الفيلم.
وأضــاف ندمي شــيخوريه حبيب 
املشارك في إنتاج الفيلم بأن مونيكا 
بيلوتشي شاركت في العمل دون تردد 
أو طلبات، وأنها كانت لديها نفس فكرة 

املخرجة كوثر بن هنية خالل املؤمتر الصحافي اخلاص بفيلم «الرجل الذي باع ظهره»

هبة طوجي تغني ملنصور الرحباني
بيروت - بولني فاضل

جولة طويلة في كوريا اجلنوبية 
تنتظر الفنانة هبة طوجي وفريق 
مســرحية «أحدب نوتردام» الذي 
يجول بها منذ أكثر من سنتني في 
مختلف أنحاء فرنسا والعالم. هبة 
كانت سجلت أخيرا في باريس أغنية 
وطنية من شــعر الراحل منصور 
الرحباني وأحلان أسامة الرحباني، 
كما ثمة أغنية وطنية أخرى سيجري 
تسجيلها بعدما عثر أسامة على نص 
لوالده كان قد حلنه قبل ســنوات 

طويلة قبل أن يضع الكلمات.

بشار جاسم

مقدم البرامــج واملذيع اللبناني عباس 
زلزلي صاحب الكاريزما واحلضور الالفت، 
حيث إنه يقدم نشرات األخبار الرئيسية على 
قناة NBN إضافــة الى البرنامج احلواري 
السياسي الصباحي اليومي وبرنامج حواري 
مســائي بعنوان «ملفات» يفتــح امللفات 

السياسية واالقتصادية والصحية.
زلزلي حاصل على ماجستير في اإلعالم 
الرقمــي، ويعمل كمذيع لألخبار والبرامج 
احلوارية في راديو الرسالة منذ عام ٢٠٠٦ 
ويعمــل أيضا voice over وهو يقدم حاليا 
برنامج «ملفات» كل يوم ثالثاء على الهواء 

مباشرة وهو برنامج سياسي.
«األنباء» هاتفت اإلعالمي عباس زلزلي 
للســؤال عن برنامجه وفكرتــه اجلميلة 
واجلريئة، حيث قال: ســعيد جدا بإعداد 
تقدمي برنامج جديد «ملفات»، كتحد جديد 
لي وإلمكاناتي، ألنه منذ بداية مســيرتي 
اإلعالميــة أحب أن أناقــش قضايا الناس 
وأكون على متاس مــع معاناتهم اليومية، 

عباس زلزلي: صباح األحمد اسم يحفظه عباس زلزلي: صباح األحمد اسم يحفظه 
اللبنانيون واجلنوبيون خصوصًا عن ظهر قلباللبنانيون واجلنوبيون خصوصًا عن ظهر قلباللبنانيون واجلنوبيون خصوصًا عن ظهر قلباللبنانيون واجلنوبيون خصوصًا عن ظهر قلباللبنانيون واجلنوبيون خصوصًا عن ظهر قلباللبنانيون واجلنوبيون خصوصااللبنانيون واجلنوبيون خصوصًا عن ظهر قلب

ومدة البرنامج ١١٠ دقائق وتتم مناقشة ملفني 
أو ثالثة، وكل ملف ضيفان، ضيف استديو 
ولينك أو ضيف من استديو ثاني أو سكايب.
ويضيف: أشكر كل الزمالء والزميالت 
وكل من ميد يد العون، وشكر خاص لرئيس 

خصوصا فــي ظل األوضاع الصعبة التي 
مير بها لبنان والتــي تهدد كيانه، برنامج 
«ملفات» من إعــدادي وتقدميي، وإخراج 
يوسف حرقوص وفكرة البرنامج هي فتح 
امللفات السياسية واالقتصادية والصحية، 

عباس زلزلي يتوسط رنني إدريس من قناة «أم تي ڤي» وروند بوخزام والزميل علي حمو من قناة «اجلديد»

ملشاهدة الڤيديو

«اإلذاعة» في العرس الدميوقراطي..غير
بناًء على توجيهات وكيلها الشيخ فهد املبارك

كما أن اإلذاعة تستعد لعمل مجموعة 
الفالشات الصوتية حلضرة  من 
صاحب السمو أمير البالد املفدى 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، يؤكد من خاللها على أهمية 
الدستور والدميوقراطية التي تنعم 
بها بالدنا.  وأشــار مدير إذاعة 
إلى  الفندي،  العام سعد  البرنامج 
أن اإلذاعة ستكون لها تغطية خاصة 
يوم االقتراع مــن الصباح حتى 
إعالن النتائــج، وذلك على الهواء 
مباشــرة، حيث ستشكل في هذا 
اليوم العديد من فرق العمل ملواكبة 

احلدث أوال بأول.

اخلطة البرامجية تنطلق من تغطية 
تســجيل املرشحني من 
املراسلني في  خالل 
االنتخابات  إدارة 
باإلضافــة إلى 
لقاءات  إجراء 
مع ضيــوف 
مختصيــن 
بشــــؤون 
االنتخابــات 
للحديث عــــن 
الدميوقراطية في 
الكويت والتشجيع على 
املشاركة في العملية االنتخابية، 

بنــاء على  االنتخابات  لتغطيــة 
توجيهات الوكيل املساعد 

لقطاع شؤون اإلذاعة 
الشيخ فهد املبارك 

الصبــاح الذي 
طالب اجلميع 
بضـــرورة 
متيز تغطــية 
االنتخابــات، 
أنها  خصوصا 

تقــام بظروف 
استثنائية النتشار 

الكورونــا.   جائحــة 
وبني الفندي لـ «األنبـــاء»، أن 

مفرح الشمري

الطبية  وفقــا لالحتــرازات 
والتعليمات الصحية، اســتعدت 
إذاعة الكويــت لتغطية انتخابات 
مجلس األمة ٢٠٢٠ منذ اليوم األول 
الراغبني  إلعالن دعوة املرشحني 
للتسجيل في هذه االنتخابات التي 
تقام في ظروف اســتثنائية بعد 

انتشار جائحة الكورونا.
هذه االستعدادات ليست بغريبة 
على قطاع اإلذاعة الذي يكون دوما 
في قلب احلدث وحتى تكون تغطياته 
«غير» عن باقي احملطات األخرى.

فــي هذا الصدد، أكــد الوكيل 
الشيخ  اإلذاعة  املساعد لشــؤون 
فهد املبارك الصباح جهوزية إذاعة 
انتخابات مجلس  لتغطية  الكويت 
األمة ٢٠٢٠ على أكمل وجه في ظل 
استعدادها فنيا وبرامجيا وهندسيا 
حتــى تنال تغطيتها استحســان 
اجلميــع في ظل الظــروف التي 

نعيشها. 
وقــال املبارك فــي تصريح 
لـ«األنباء» إن قطاع اإلذاعة حريص 
على تنفيذ خطته البرامجية التي 
وضعها لهذه االنتخابات بشــكل 
مختلف عن السابق، وذلك إلظهار 
بأبهى  الدميوقراطي  العرس  هذا 
صورة في جميع محطات اإلذاعة.

مــن جانبه، قــال مدير إذاعة 
الفندي،  العام ســعد  البرنامــج 
إن اإلذاعة أعــدت خطة برامجية 

وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك الصباحمدير إذاعة البرنامج العام سعد الفندي

تشارك نسرين طافش في بطولة مسلسل 
«الوجه اآلخر» الذي يعرض حاليا على شاشة 
cbc، وجتســد شخصية «ســارة»، وتشارك 
فيه الى جانب: ماجد املصري، وندى موسى، 

وهبة األباصيري، ومادلني طبر، وعماد رشاد، 
وكارولني عزمي، ومهند حسني، والعمل قصة 
ماجد املصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج 

سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

نسرين طافش 
و«الوجه اآلخر

مجلس إدارة القناة األستاذ قاسم سويد على 
الثقة التي منحني إياها وعلى الدعم املستمر 

منذ قدومي إلى القناة في عام ٢٠١٦.
وتابع قائال: واســمح لــي أن أغتنم 
الفرصة ولو كانت متأخرة وأعزي الكويت 
الشقيقة دولة وشعبا بوفاة أمير اخلير 
الشــيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
رحمه اهللا، االسم الذي يحفظه اللبنانيون، 
واجلنوبيون خصوصا عن ظهر قلب، ملا 

للكويت من مساهمات ومساعدات 
للبنان في كل احملن التي مر 

ومير بها.
اجلدير بالذكر أن زلزلي 
يقدم أيضا برنامجا أسبوعيا 
«الرسالة»  إذاعة  أثير  عبر 
وهو يفتح ملفات إقليمية، 
وذلك كل سبت في احلادية 
عشرة صباحا، كما يعمل 
زلزلي كأستاذ ومدرب 
في تأســيس وإعداد 
البرامــج  وتقــدمي 

واألخبار.
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«املركزي» ُيكّرس قوة وجاذبية 
الدينار كوعاء موثوق للمدخرات

الكويــت  بنــك  أبقــى 
املركزي على سعر اخلصم 
بالكويــت عنــد مســتواه 
احلالــي البالــغ ١٫٥٪ دون 
تغيير، محافظا بذلك على 
احلــدود القصوى القائمة 
حاليا ألسعار الفائدة على 
التي  بالدينــار  القــروض 
البنوك لعمالئها،  متنحها 
كمــا قــرر البنــك إجــراء 
تخفيض مبقــدار ٠٫١٢٥٪ 
في أسعار التدخل املطبقة 
حاليا وعلــى جميع آجال 
هيكل ســعر الفائدة حتى 
١٠ ســنوات، ويشمل ذلك 
الشــراء  إعــادة  عمليــات 
(الريبــو)، ســندات بنــك 
املركــزي، نظام  الكويــت 
قبول الودائع ألجل، أدوات 
التدخل املباشر، باإلضافة 
إلــى أدوات الديــن العام، 
وذلك ابتداء من ٢٨ اجلاري.
وأوضــح «املركــزي»، 
فــي بيان صحافــي أمس، 
انه هذه اخلطوة تأتي في 
إطار املتابعــــة املتواصلة 
لتطــــورات األوضــــــاع 
االقتصاديــة والنقديــــة 
واملصرفية واجتاهاتهـــــا 
املتوقعــــــة، واملراجعــة 
الدورية ملستجدات اجتاهات 
أسعار الفائدة على العمالت 
العاملية وفي مقدمتها الدوالر 
األميركــي، مــع اســتمرار 
تدني أســعار الفائدة على 
األموال الفيدرالية ملجلس 
الفيدرالـــــي  االحتياطــي 
األميركــي إلى مســتويات 
قريبة من الصفر، وهو ما 
ترتب عليه اتساع الهامش 
لصالح الفائدة على الدينار 
مقارنة بالدوالر األميركي 
ومواصلــة تعزيز جاذبية 
وتنافسية الدينار الكويتي.

وأضــاف أن ذلــك يأتي 

ســعر الفائــدة مــن خالل 
تخفيض سعر اخلصم إلى 
مستويات متدنية تاريخيا 

ليصل إلى ١٫٥٪.
تعافي االقتصاد

فــي هــذا الســياق، قال 
محافظ بنك الكويت املركزي 

ألحدث ما يتوافر من بيانات، 
وفــي ضــوء مــا يطبق من 
سياسات تستهدف احملافظة 
النقــدي  علــى االســتقرار 

واملالي.
أسعار الفائدة

ووفقــا لبيانــات بنــك 
علــى  املركــزي  الكويــت 
موقعــه اإللكترونــي، فــإن 
أسعار عمليات إعادة الشراء 
(الريبو) تبلغ لليلة واحدة 
١٪، وملــدة أســبوع ١٫٢٥٪، 

وملدة شهر ١٫٧٥٪.
فيما تبلغ أسعار الفائدة 
بني البنوك (الكايبور) ملدة 
ليلة ٠٫٨١٢٥٪، وملدة أسبوع 
١٫١٢٥٠٪، وملدة شهر ١٫٣١٢٥٪، 
ولثالثــة أشــهر ١٫٥٦٢٥٪، 
ولستة أشهر ١٫٨١٢٥٪، وملدة 

سنة ٢٫١٢٥٠٪.
الفائدة  وتبلــغ أســعار 
على سندات البنك املركزي 
والتورق املقابل ملدة ٣ أشهر 
١٫٢٥٠٠٪، وملــدة ٦ أشــهر 

.٪١٫٣٧٥٠
جدير بالذكر أن سندات 
الدين العام توقف إصدارها 
منــذ أكتوبــر ٢٠١٧ بانتهاء 
العمل بقانــون الدين العام 

القدمي.

د.محمد الهاشل إن إجراءات 
تدخــل البنك املركــزي في 
السوق النقدي تأتي في إطار 
النقدية للبنك  السياســات 
التي يحرص من خاللها على 
تعزيــز أجواء تعافي النمو 
االقتصادي للقطاعات غير 
النفطية، ومواصلة تكريس 
قوة وجاذبية العملة الوطنية 
وموثــوق  مجــز  كوعــاء 
للمدخرات احمللية، باعتبارها 
ثوابت راســخة للتوجهات 
األساسية للسياسة النقدية.

وأوضح أن هذه القرارات 
ترتكز بأساسها على القراءة 
البيانات  الفاحصة ألحدث 
واملعلومــات االقتصاديــة 
واملصرفيــة  والنقديــة 
املتوافــرة مبــا فــي ذلــك 
معــدالت األداء االقتصادي 
العام ومؤشــرات السيولة 
الودائع  احملليــة وحركــة 
وأسعار الفائدة على الدينار 
العمالت  الكويتــي وعلــى 

األجنبية الرئيسية.
واختتم الهاشل تصريحه 
مؤكدا علــى مواصلة البنك 
املتابعــة  املركــزي لنهــج 
ومســتجدات  لتطــورات 
االقتصاديــة  األوضــاع 
والنقديــة واملصرفية طبقا 

البنك أبقى سعر اخلصم عند ١٫٥٪.. وخفض أسعار التدخل األخرى مبقدار ٠٫١٢٥٪

د.محمد الهاشل

أيضا متاشيا مع اإلجراءات 
االســتثنائية التي اتخذها 
الكويــت املركــزي  بنــك 
ملواجهــة تداعيات جائحة 
كورونــا علــى األوضــاع 
االقتصادية واملصرفية وفي 
مقدمتها تطبيق سياسات 
نقدية تيسيرية على صعيد 

مليار دينار طارت من «البورصة» في ٣ جلسات
شريف حمدي

الكويت  واصلت بورصة 
أمــس مسلســل خســائرها 
املســتمر على كل املستويات 
في الفترة األخيرة على وقع 
استمرار الضغط على العديد 
من األسهم وفي مقدمتها األسهم 
القيادية بالسوق األول الذي 
يقود السوق ككل في االجتاه 

الهابط منذ نحو أسبوعني.
البورصــة  زالــت  ومــا 
متأثرة بعوامل ســلبية عدة، 
فــي مقدمتها عمليــات جني 
األرباح على الكثير من األسهم، 
فضال عن تنامي املخاوف من 
تفشي ڤيروس كورونا حول 
العالم، وهو األمر الذي يلقي 
بظالله على أســواق املال من 
جهة وعلى حجم الطلب على 
النفط من جهة أخرى وســط 
تراجــع ملحوظ فــي الطلب 
ومــن ثــم األســعار. وعلــى 
إثر هــذه اخلســائر املتتالية 
ملؤشرات البورصة، ارتفعت 
نسبة اخلسائر السوقية في 
الفترة األخيرة لتتجاوز ١١٪ 
منذ بداية العام بعد أن كانت 
عنــد نحو ٦٪ حتى منتصف 
أكتوبــر اجلاري. وخســرت 
القيمة أمس ٢٤٤ مليون دينار 
ليتجاوز إجمالي خسائر آخر ٣ 

بـ ١٣٫٧ مليون دينار تاله سهم 
الوطني بـ ١٢٫٦ مليون دينار، 
ثم ســهم أهلي متحــد بـ ٨٫٢ 
ماليــني دينار، ثم ســهم زين 
بـ ٤٫٤ ماليني دينار، وســهم 
الدولي بـــ ٢٫٨ مليون دينار، 
وجميع هذه األســهم سجلت 
تراجعات ســوقية باستثناء 
سهم أهلي متحد الذي ارتفع 
بنســبة ٠٫٤٪. وانخفضــت 
أحجام التداول أمس بنســبة 
 ٢٣٠٫٣ إلــى  لتصــل   ٪١٫٤
مليــون ســهم مقابــل ٢٣٣٫٦ 
مليون سهم بجلسة أول من 
أمس، وســجلت مؤشــرات ٩ 
قطاعــات هبوطــا بصــدارة 

«التكنولوجيا» بتراجع نسبته 
٩٫٣٪، بينما ارتفعت مؤشرات 
٣ قطاعات أخــرى يتصدرها 
 .٪١٫١ بنســبة  «التأمــني» 
وتراجعت املؤشــرات بشكل 
جماعي للجلسة الرابعة على 
التوالي، وكان مؤشر السوق 
األول ســجل ٠٫٩٪ انخفاضا 
بتراجع ٥٧ نقطة ليصل إلى 
٥٩٧٩ نقطة، كما تراجع مؤشر 
السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٢٣٪ 
خاســرا ١٠ نقــاط ليصل إلى 
٤٣٣٣ نقطة، وتراجع مؤشــر 
الســوق العام بنســبة ٠٫٨٪ 
خاســرا ٤٢ نقطة ليصل إلى 

٥٤٢٦ نقطة.

٢٤٤ مليون دينار خسائر جلسة األمس.. ليصل اإلجمالي منذ بداية العام إلى ١١٪

البورصة تواصل النزيف وتسجيل اخلسائر للجلسة الثالثة على التوالي خالل األسبوع اجلاري     (ريليش كومار)

جلسات املليار دينار، ووصلت 
القيمــة الســوقية لبورصــة 
الكويت أمس إلى ٣١٫٥ مليار 
دينــار من ٣١٫٧٤ مليار دينار 
أول مــن أمــس. وتراجعــت 
السيولة املتدفقة للسوق في 
جلسة تعامالت امس بنسبة 
٨٫٥٪، إذ بلغــت ٦١٫٩ مليون 
دينار تراجعا من ٦٧٫٧ مليون 
دينــار أول من أمس، وكعادة 
الســيولة تركزت في األسهم 
القيادية التي تستحوذ يوميا 
على النصيب األكبر من قيمة 
التداول، إذ استحوذت ٥ أسهم 
قياديــة أمس علــى ٦٧٪ من 
السيولة، تصدرها سهم بيتك 

 «DOOR TO DOOR» األغذية» يطالب بوقف آلية»
لتسببها بزيادة أسعار السلع على املستهلكني

طارق عرابي

وجــه االحتــاد الكويتــي 
لألغذيــة كتبــا عــدة إلى كل 
مــن وزيــر الدولة لشــؤون 
الدولــة  اخلدمــات ووزيــر 
لشؤون مجلس األمة، ووزير 
التجــارة والصناعة ورئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت، 
تتعلق بآليــة نقل احلاويات 
 DOOR TO من ميناء الشعيبة

.DOOR
وفي هذا اخلصوص، أكد 
رئيــس مجلس إدارة االحتاد 
أن  البعيجــان،  عبــداهللا 
االحتاد تلقى شكاوى العديد 
الشــركات املســتوردة  مــن 
ومصانع األغذية والتي تفيد 
بأن مؤسسة املوانئ الكويتية 
استحدثت آلية جديدة تتعلق 
بنقــل احلاويــات مــن ميناء 
الشعيبة إلى ســاحة ترابية 
مبيناء عبــداهللا تخلو متاما 
مــن الكهرباء واالشــتراطات 
املطلوبــة  والتجهيــزات 
تؤمــن  والتــي  للحاويــات 
سالمة املواد الغذائية واملواد 
األوليــة في هــذه احلاويات، 
األمــر الذي أدى إلــى تكدس 
احلاويات بالســاحة وتأخير 
اإلفــراج اجلمركــي للواردات 
من السلع إلى البالد وحتمل 
الشركات واملصانع املستوردة 
لرسوم على احلاويات بواقع 
٣٠ دينارا للحاوية ســعة ٢٠ 
قدما ٣٥ دينارا للحاوية سعة 
٤٠ قدما مقابل النقل من داخل 
ميناء الشــعيبة إلى الساحة 

الترابية مبيناء عبداهللا.
وأضاف في تصريح خاص 
لـ«األنباء»، أن ذلك األمر تسبب 
في زيادة تكاليف الشاحنات 
الناقلة للحاويات من الساحة 
إلى مخازن الشركات نتيجة 
لتأخير حتميل احلاويات ملدد 
وصلت إلى أكثر من ٤٨ ساعة، 

ســيؤدي إلى تكبد الشركات 
املصــدرة لرســوم أرضيات 
وخسائر إضافية ال مبرر لها.
وأكد البعيجان أن تسليم 
احلاويــات قبل صــدور هذا 
القرار كان يتم لصاحب العالقة 
مباشــرة أو مــن ميثله، وأي 
تأخر عن التسلم تفرض عليه 
رســوم أرضيات بعد إخطار 
صاحب العالقــة طبقا لنص 
املادة ١٤ من القرار الوزاري رقم 
٢٠٠١/١٤٧. وأشار إلى أن ملثل 
هذا القرار اإلداري انعكاسات 
عديدة منها على سبيل املثال:

٭ ارتفاع أسعار النقل.
٭ ازدحام وتكدس احلاويات 
في امليناء اجلاف (الساحات 
الترابية) بطريقة عشــوائية 
يصعب معها تعرف مندوبي 
الشــركات املســتوردة علــى 
احلاويــات الــواردة إليهم ما 
إلــى مضاعفــة رســوم  أدى 
األرضيات عدة مرات نتيجة 
التأخير في تسليم احلاويات 
إلى املستوردين باإلضافة إلى 
جتديد أذونات التسليم نتيجة 

لهذا السبب.
٭ تأخير تسليم احلاويات 

إلــى الشــركات واملصانــع 
املســتوردة ملــدد تصل إلى 
أكثــر من ١٠ أيــام ما عرض 
بعضهــا إلــى تلــف املــواد 
الغذائيــة بداخلهــا خاصة 
األغذيــة املبــردة واملجمدة 
لعدم وجود كابالت كهربائية 
بالســاحة لتشغيل التبريد 
والتجميد باحلاويات، علما 
بأن نقل احلاوية قبل القرار 
يستغرق يوما واحدا أو أقل.

٭ ارتفاع أسعار نقل احلاويات 
من ميناء الشعيبة إلى الساحة 
الترابية والتي وصلت إلى ١٢٠ 
دينارا نتيجة ملا متت اإلشارة 

إليه أعاله.
«Door To Door» قرار

وتابــع البعيجان: إن آلية 
 door to door تطبيــق قــرار
وقصرها على عدد ٤ شركات 
أدت إلــى وقف نشــاط النقل 
ألكثر من ٣٧٦٠ شــركة نقل، 
العمــل بشــاحنات  ووقــف 
الشركات املســتوردة للمواد 
الغذائية ما رسخ مبدأ االحتكار 
واجتاه عودة العمالة الوطنية 

إلى القطاع احلكومي.

اآللية ال تشجع على حتقيق األمن الغذائي بالبالد في ظل عدم وجود ظروف مناسبة للتخزين

عبداهللا البعيجان

ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف 
السلع وانعكاس هذه التكلفة 
املرتفعة على املواد الغذائية 
وزيادة أســعارها باألســواق 
وانعكاس ذلك على املستهلك.
أنــه  البعيجــان  وتابــع 
قــد نتــج عــن تطبيــق آلية 
DOOR TO DOOR عــدد مــن 
األمــور املســتحدثة، منهــا 
منع املســتوردين من إدخال 
شــاحناتهم اخلاصــة وقيام 
الشركة املؤهلة للعمل مبيناء 
الشعيبة بهذا الدور، األمر الذي 
الشــركات املســتوردة  حمل 
لتكاليف ال مبرر لها ورســخ 
االحتــكار وقضى على حرية 
املنافسة، كما أن تأخير الشركة 
 Door to املؤهلة للعمل بآلية
Door فــي إرجــاع احلاويات 
الفارغة ستترتب عليه خسائر 

للشركات املستوردة.
خسائر إضافية

وزاد أن تأخيــر الشــركة 
املؤهلة للعمل مبيناء الشعيبة 
في نقل حاويات التصدير إلى 
ميناء الشعيبة ومغادرة السفن 
دون حتميل حاويات التصدير، 

٦٫٣٪ انكماش متوقع القتصاد الكويت في ٢٠٢٠
أظهــر اســتطالع رأي فصلــي لـ 
«رويترز» أمس أن دول مجلس التعاون 
اخلليجي ستواجه انكماشا اقتصاديا حادا 
خالل العام احلالي قبل أن يتعافى جزئيا 
في ٢٠٢١، إذ تواجه معظم الدول تراجعات 
أكثر حدة مما كان متوقعا في وقت سابق.

واحتفظ محللون في االستطالع الذي 
أجري في الفترة بني ١٣ و٢٥ أكتوبر برأيهم 
بشأن تسبب اعتماد املنطقة الكبير على 
الهيدروكربون في تعرضها لضرر بالغ 
جراء أزمة ڤيروس كورونا نظرا لتأثيرها 

على الطلب على النفط وأسعاره.
التوقعات القتصاد  وجاء متوســط 
الكويت بانكماش ٦٫٣٪ في ٢٠٢٠ ثم يسجل 
منوا ٢٫٦٪ في العام املقبل و٣٫٣٪ في ٢٠٢٢. 
وقبل ٣ أشهر، كانت التوقعات النكماش 
٦٫١٪ في ٢٠٢٠ ومنو ٢٫٥٪ في العام املقبل. 
ووفقا لالستطالع، من املتوقع أن ينكمش 
أكبر  الناجت احمللي اإلجمالي للسعودية، 
اقتصاد فــي املنطقة، ٥٫١٪ في ٢٠٢٠ ثم 
يتعافى إلى منو ٣٫١٪ في العام املقبل. وكان 
اســتطالع مماثل قبل ٣ أشهر توقع أن 

تسجل اململكة انكماشا بنسبة ٥٫٢٪ عام 
٢٠٢٠. وكتــب محللون في بنك الكويت 
الوطني «تواجه املنطقة اآلن خيارات صعبة 
تتعلق بالسياسات. وال زالت ثمة حاجة 
لدعم مالي ملواجهة اإلصابات املستمرة 
واملتزايدة والتي تظهر بالفعل في أوروبا 

والواليات املتحدة».
وأضافوا «لكن من املنظور متوسط 
املدى، ينبغي أن تسعى احلكومات لتحقيق 
استدامة مالية وللقطاع اخلارجي في ظل 
التصور املرجح ألسعار نفط منخفضة».

اقتصار القرار على 
٤ شركات أدى 

لوقف نشاط نحو 
٣٧٦٠ شركة 

نقل.. ويقضي على 
حرية املنافسة

ل «املركزي» بالسوق لتعزيز أجواء تعافي منو االقتصاد غير النفطي الهاشل: تدخُّ
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٢٧٫٥ مليون دينار أرباح «stc» في ٩ أشهر

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية 
(stc) عن نتائجها املالية لفترة التسعة 
أشــهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، 
حيث حققت الشركة إيرادات بلغت ٢٠٩ 
ماليــني دينار، فيما بلغت األرباح قبل 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
٥٧٫٩ مليون دينار، وبلغ صافي الربح 
٢٧٫٥ مليون دينار، وربحية السهم ٥٥ 

فلسا.
وأوضحت الشركة، في بيان صحافي 
امس، ان إجمالي املوجودات بلغ ٤١١٫٩ 
مليون دينار، وحقوق املساهمني ٢١٧٫٨ 
مليون دينار، وبلغت القيمة الدفترية 
للسهم ٤٣٦ فلسا، وقاعدة عمالء الشركة 

نحو ١٫٨٤ مليون عميل.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس 
إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن «شهد 
قطاع االتصاالت خالل الربع الثالث من 
٢٠٢٠ انتعاشــا تدريجيا فيما يتعلق 
بالنتائج التشغيلية واملالية للشركة، 
في ظل استمرار التداعيات السلبية التي 
خلفتها األزمة االقتصادية احلالية جراء 
ڤيروس كورونا املستجد على مستوى 

العالم في معظم القطاعات».
وأضاف انه منذ بداية األزمة، حرصت 
stc على دعم كل شرائح املجتمع الكويتي 
خالل تلك الفترة عبر إطالق سلســلة 
من املبادرات االجتماعية والتي تنطوي 
على دعم أنشــطة الدولة الوقائية في 
مجال الصحة والســالمة والتوعوية 
االجتماعية، كما تعاونت stc مع بعض 
اجلهات احلكومية والشركات الطبية 
بشأن سبل الوقاية من األمراض املعدية، 
إضافــة إلى اتخاذها لعدد من التدابير 
واإلجراءات االحترازية بغرض الوقاية 
تبعا لإلرشادات والتعليمات الصحية 
التي نصت عليها وزارة الصحة وتبنيها 
ألفضل معايير الســالمة وغرسها في 
ثقافة أداء العاملني لديها لتقدمي خدمات 
ذات جــودة عالية تتفق مع اإلجراءات 
الكفيلة بحماية عمالئها والعاملني لديها.
وباإلضافــة إلى ريادتها في توفير 
حلول رقمية وتقنية متكاملة ومتطورة 
ومبتكرة لألفراد والشــركات على حد 
سواء طوال فترة تفشي ڤيروس كورونا 
املســتجد، أشــار عبدالرحمــن الى ان 
stc متكنــت من حتقيق هــذه النتائج 

من خــالل اعتمــاد منوذج تشــغيلي 
مرن باإلضافة إلــى مرونتها بتطبيق 
استراتيجية الشركة للتحول الرقمي 
وتقدمي حلول تقنية متكاملة مبا يخدم 
توجهات حكومة الكويت فيما يتعلق 
بالتباعد االجتماعي لألفراد والشركات.
وحرصت stc على االســتفادة من 
شبكة اجليل اخلامس لتقدمي مجموعة 
من اخلدمات الرقمية، والتي أصبحت 
تشكل جزءا كبيرا من األنشطة اليومية 
للمجتمع الكويتي، كما متكنت من تلبية 
الطلــب املتزايد على شــبكات النطاق 
العريض العالية الســرعة في أعقاب 
أحدث القــرارات احلكوميــة املتعلقة 
مبتابعة السنة الدراسية احلالية، من 
خالل منصات اإلنترنت باإلضافة لتوجه 
الشركات للحلول الرقمية والسحابية.
وتعليقا على إعالن النتائج املالية 
لفترة التســعة أشــهر املنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٠، قال عبدالرحمن «بلغت 
إيــرادات الشــركة ٢٠٩ ماليــني دينار 
خالل فترة التســعة أشهر األولى من 
٢٠٢٠، مقارنة بـــ ٢١٥٫٦ مليون دينار 
للفترة نفســها من العام السابق. من 
جهة أخرى، بلغ الدخل قبل احتســاب 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
٥٧٫٩ مليون دينار خالل فترة التسعة 
أشهر األولى من ٢٠٢٠، مقارنة بـ ٦٠٫١ 
مليون دينار خالل الفترة نفســها من 

٢٠١٩، كمــا وصل هامــش الدخل قبل 
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء إلى ٢٧٫٧٪ خالل التسعة أشهر 
األولى من ٢٠٢٠، مقارنة بـ ٢٧٫٩٪ من 
العام الســابق. وبالتالي، أثمرت هذه 
النتائج حتقيق صافي ربح بلغ ٢٧٫٥ 
مليون دينار (ربحية السهم ٥٥ فلسا) 

وبهامش ربحية ١٣٫١٪».
وأضــاف «لقــد عكســت النتائــج 
املالية لشركة stc خالل فترة التسعة 
أشــهر األولى لعام ٢٠٢٠، قدرتها على 
املنافسة وتعزيز مكانتها كثاني أكبر 
شــركة اتصــاالت من حيــث حصتها 
السوقية من حجم اإليرادات في قطاع 
االتصــاالت الكويتي بحصة ســوقية 
تصل إلــى نحو ٣٥٪. ومع اســتمرار 
التداعيات والتحديــات التي نواجهها 
جراء أزمة كورونا، نعمل في stc على 
تفعيل برنامج خلفض التكاليف وذلك 
للوصــول إلى أفضل النتائج وتعزيز 
الربحية عبر اعتماد سياسة مالية متزنة 
وفعالة على صعيد النفقات التشغيلية 

والرأسمالية».
وتعليقا على األداء الربع ســنوي 
للثالثة أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٠، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
م.مزيد احلربي «شهدت النتائج املالية 
للشركة منوا ملحوظا خالل الربع الثالث 
مقارنة بالربع الثاني من العام احلالي 

لتصــل إيرادات الربــع الثالث من عام 
٢٠٢٠ إلى ٧٢٫٦ مليون دينار، مقارنة بـ 
٦٤٫٢ مليون دينار خالل الربع الثاني 
من ٢٠٢٠ أي بنسبة منو ١٣٪. كما سجل 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء منو بنسبة ١٦٫٣٪، 
حيث بلغ ٢٢٫٠ مليون دينار في الربع 
الثالث من ٢٠٢٠، مقارنة بـ ١٨٫٩ مليون 
دينار في الربــع الثاني من ٢٠٢٠، في 
حني ارتفعت األرباح الصافية للفترة 
نفسها إلى ١١٫٦ مليون دينار مقارنة بـ 
٩٫٣ ماليني دينار وبنسبة منو وصلت 

إلى ٢٣٫٧٪».
وأشــار الى ان الشركة حققت هذه 
النتائــج علــى الرغــم مــن التحديات 
االقتصاديــة التي شــهدها العالم إثر 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد، حيث 
استطاعت stc أن حتقق مستويات جيدة 
في اإليرادات باإلضافة إلى تعزيز الكفاءة 
التشغيلية خللق قيمة مضافة لعمالئها 

وعوائد أفضل ملساهميها.
وحــول املركز املالي للشــركة كما 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، قال احلربي إن 
إجمالي موجودات الشــركة في نهاية 
الفترة بلغ ٤١١٫٩ مليون دينار، كما بلغ 
إجمالي حقوق مساهمي الشركة ٢١٧٫٨ 
مليون دينار لتصــل القيمة الدفترية 
للسهم إلى ٤٣٦ فلسا. باإلضافة إلى ذلك 
تتمتع الشركة مبالءة مالية قوية على 
مستوى شركات االتصاالت في الشرق 
األوسط. هذا، وقد بلغت قاعدة العمالء 
١٫٨٤ مليون عميل في نهاية ســبتمبر 
٢٠٢٠ بنمو ٧٫١٪. وأضاف «لقد شــهد 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٠ إطالق العديد 
من العروض واخلدمات التي تصب في 
مصلحة العمالء من األفراد والشركات، 
حيث مت إطالق خدمة الربط االحتياطي 
خلدمات االتصال باإلنترنت، في خطوة 
إضافية إلى جانب سلسلة من العروض 
 stc واخلدمات االستثنائية التي متنحها
للعمالء من الشــركات وقطاع األعمال 
لتجنبهم أي ضرر قد ينتج عن انقطاع 
خدمة الربط األساســية، آخذين بعني 
االعتبار التحديات املختلفة التي تواجه 
الشركات وكذلك املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة في سبيل حتقيق العودة 

الطبيعية لسير األعمال».

٢٠٩ ماليني دينار اإليرادات.. و٧٪ منو قاعدة العمالء إلى ١٫٨٤ مليون عميل بنهاية الربع الثالث

م.مزيد احلربيد.محمود عبدالرحمن

«التجارة»: «قانون اإلفالس» 
يستقيم مع املمارسات العاملية

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قانون اإلفالس الذي أقره 
مجلس األمة أخيرا خال من أي خطأ تشريعي، وأن كامل نصوصه 

تستقيم مع أفضل املمارسات العاملية في هذا اخلصوص.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي حول ما أثير بخصوص 
وجــود خطأ فادح يتعلق بإلغاء الضبط واإلحضار بحق املفلس 
واملدين، أن إلغاء حبس املدين عن ديون مدنية جاء بعد دراســة 
مستفيضة ليشمل املفلسني وغيرهم من املدينني. وأشارت، إلى أن 
اجتاه «التجارة» احلديث بهذا الشأن جاء مدعوما بحجج اقتصادية 
وقانونيــة، اتفقت جميعها على أن ضرر احلبس في هذه احلالة 
أكبر بكثير من جدواه خصوصا أن احلبس سيكون قصير املدة. 
وأوضحت أن إلغاء الضبط واإلحضار لم يكن خطأ تشريعيا، ولم 
يسقط سهوا من اجلهات التي شاركت في إعداد القانون ومنها 
مجلس األمة الذي ناقش هذا القانون بشكل مستفيض باإلضافة 
لفريق يتمتع أعضاؤه بخبرة قانونية واسعة، بل يكتسي القانون 
وجاهة قانونية خاصة، كونه جاء كاستحقاق اللتزامات الكويت 
الدولية والتــي تنص على أن حبس أي مدين لدين مدني يعتبر 
مخالفا للعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والصادر 
بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ (اتفاقية نيويورك) وامليثاق العربي 
حلقوق اإلنسان، وهو ما أخذه القائمون على إعداد القانون اجلديد 
بعني االعتبــار. وذكرت الوزارة أن إلغاء الضبط واإلحضار جاء 
ضمن رؤية متكاملة لتحســني بيئة االعمال الكويتية، حيث إن 
حبس األفراد لم يعد ممارسا بالدول الغربية وأميركا ودول عربية، 
موضحة أن اإللغاء يستهدف حتقيق أهداف رئيسية، أبرزها مسايرة 
أفضل املمارسات واألعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات 
الرقابية، كما يأتي ضمن خطط حتديث البيئة التشريعية احمللية، 
ومبا يواكب املتغيرات في ضوء سياســة االصالح االقتصادي. 
وأشــارت إلى أن إلغاء هذه املادة جاء بعد أن مت إصدار القانون 
تنظيم تبادل املعلومات االئتمانية رقم (١٩ لســنة ٢٠١٩) والذي 
استحدث مؤشرا رقميا لألفراد والشركات الصغيرة واملتوسطة، 
يحدد الوضع االئتماني األمر الذي يعطي صورة حقيقية للدائنني 
قبل الدخول في أي تعامل مســتقبلي مع األفراد حول مركزهم 
االئتماني، مشــددة على ان هذا القانون يعاقب باحلبس كل من 
يستفيد من أحكامه سواء باستصدار حكم إفالس أو إعادة هيكلة 
أو تسوية عن طريق التدليس أو تقدمي بيانات غير مطابقة للواقع. 
وأكدت «التجارة» أنه سيكون إللغاء حبس املدين لديون جتارية 
ومدنية من قانون اإلفالس اجلديد أثر إيجابي كبير على املواطنني 

سواء أفراد أو جميع املشتغلني بالتجارة.

احلربي: «stc» حققت إيرادات جيدة وعززت كفاءتها التشغيلية رغم حتديات «كورونا» االقتصاديةعبدالرحمن: نتائج الـ ٩ أشهر عكست قدرة «stc» على املنافسة وتعزيز مكانتها بالسوق الكويتي

الشركة تتمتع مبالءة مالية قوية على مستوى قطاع االتصاالت في منطقة الشرق األوسط«stc» عززت مكانتها كثاني أكبر شركة اتصاالت في الكويت بحصة سوقية ٣٥٪ من اإليرادات

عروض حصرية.. وباقات مميزة
أعلنت «stc» عن إطالق العرض احلصري واألحدث 
في الكويت TURBONET، مستعينة بأحدث التقنيات 
التكنولوجية املعروفة في عالم االتصاالت لتوفير 
سرعات إنترنت ثابتة للعمالء عبر شبكاتها ضمن 
باقات شهرية، باإلضافة إلى تزويد العمالء بتقنية
الـــ Mesh وراوتر خارجي يضمن أقصى تغطية 
للمنزل دون أي تكلفة إضافية، فضال عن توفير 
مجموعة باقــات «خلك ON» الصوتية واالنترنت 
اجلديدة للدفع اآلجل، والتي توفر العديد من املزايا 
اجلديدة وغير املسبوقة، والتي مت تصميمها لتلبية 
العمــالء. وميكن للعمالء  كل احتياجات تواصل 
االنطالق إلى عالــم مختلف من املزايا الرائعة من 
خالل االشتراك بإحدى باقات stc املتنوعة والتي 

تشمل خدمات اتصال وخدمات رقمية حصرية، من 
املكاملات الصوتية إلى اإلنترنت املستمر والرسائل 

النصية وغيرها الكثير.
من جهة أخرى، أطلقت stc خدمات التجوال غير 
احملدود وفائق السرعة عبر شبكات اجليل اخلامس 
٥G جلميع باقات الدفع اآلجل واملسبق والشركات 
بكل دول اخلليج ألول مرة على مستوى الشرق 
األوسط، إضافة إلى سلسلة من العروض املبتكرة 
والرائدة التي توفرها الشركة مبا سيسمح للعمالء 
احلاليني واجلدد االستمتاع بسرعات فائقة خلدمة 
٥G عبر مشغلي االتصاالت في جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي دون أي زيادة في أسعار باقات 

التجوال الشهرية..

«٥G» شبكات الـ
في إطار عروض «stc» احلصرية واالستثنائية 
لعمالئها احلاليني واجلدد، فقد اشتملت على هدايا 
مجانيــة ودقائق محلية إضافية تصل الى ٥٠٠ 
دقيقة محلية شــهريا، وضعف سعة اإلنترنت 
لتصل إلى ١٠٠ غيغابايت على شــبكات اجليل 
اخلامس ٥G ذات التغطية االوسع على مستوى 

الكويت.
وفي ســبيل تقوية شبكات اجليل اخلامس 
لتوفير خدمات أفضل للعمالء، قامت «stc» بتعزيز 
جتربة شبكة اجليل اخلامس ٥G على نطاق تردد 
٢٫١GHz، التقنية األولى من نوعها في الكويت، 
والتي تساهم في حتسني جتربة العمالء، ومتهد 
أيضا السبيل أمام استكشاف وتطوير التطبيقات 

.٥G احلديثة خلدمات شبكة اجليل اخلامس
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األيــام  هــذه  تصــادف 
الســتني لتأســيس  الذكرى 
شــركة البتــرول الوطنيــة 
الكويتية، ففي شهر أكتوبر 
من عام ١٩٦٠، وفي عهد أمير 
البالد األسبق الشيخ عبداهللا 
الســالم- طيــب اهللا ثراه- 
صدر املرســوم األميري رقم 
٩، الذي أقر تأسيس الشركة، 
برأســمال بلــغ حينهــا ١٠٠ 
مليــون روبية، أي ما يعادل 

٧٫٥ ماليني دينار.
وتطورت الشركة منذ ذلك 
احلني، واتسع نطاق أعمالها 
وأنشطتها، وتعددت مهامها، 
لتؤسس كيانا نفطيا عمالقا 
وتصبح واحدة من شركات 
تكريــر النفط البــارزة على 
املستويني اإلقليمي والعاملي، 
وكان من الطبيعي أن يترافق 
هذا التوسع الكبير في أعمال 
الشركة مع زيادة متصاعدة 
في رأسمالها، الذي وصل طبقا 
لبيانات السنة املالية األخيرة 
إلى ١٫٥٨٧ مليار دينار، وبينما 
بلغت إيرادات الشركة في سنة 
التأسيس ٢٫٧٥ مليون دينار، 
فقد حققــت هــذه اإليرادات 
قفــزات واســعة، لتصل في 
الســنة املاليــة األخيرة إلى 
٧٫٥ مليارات دينار. واستذكر 
الرئيس التنفيذي في شركة 
البتــرول الوطنية الكويتية 
وليد البدر األيادي البيضاء 
مــن األجيــال املتعاقبــة في 
الشــركة الذين ســاهموا في 
رفع مكانتها، ولوال جهودهم 
وتفانيهم وإخالصهم ما كانت 
لتصل إلى ما وصلت إليه من 

مكانة متميزة.
وذكر البدر أن أولى كميات 
النفط املكــرر التي أنتجتها 
الشركة بلغت ٦٤٫٥ ألف برميل 
يوميا، وكان ذلك في عام ١٩٦٩ 
من مصفاة الشــعيبة، فيما 
يبلــغ إنتاج الشــركة حاليا 
٦١٦ ألف برميل يوميا، تنتجه 
مصفاتــا مينــاء األحمــدي، 
وميناء عبداهللا، ومن املنتظر 
أن يصــل إنتــاج املصفاتني 
معا إلى ٨٠٠ ألف برميل من 
املشــتقات النفطيــة عاليــة 
اجلودة، املواكبة الشتراطات 
األسواق العاملية، وذلك بعد 
الكامل ملشــروع  التشــغيل 
الوقود البيئي الضخم، الذي 
يجري العمل على استكماله 
حاليا، مشيرا إلى أن الشركة 
متلك مصنعا إلســالة الغاز 
في مصفــاة ميناء األحمدي، 
مت افتتاحــه في عــام ١٩٧٨، 
بطاقــة إنتاجية تبلغ ٢٫٣٢٠ 
مليــار قدم مكعبة قياســية 
من الغــاز يوميا، و٢٢٦ ألف 
برميل يوميا مــن املكثفات، 

الشأن، وتعمل الشركة جاهدة 
لزيادتها.

الشــركة  وحرصــا مــن 
على تطويــر كفاءة وقدرات 
البشري،  العنصر  ومهارات 
فقد مت التركيــز على جانب 
التدريــب، حيــث تلقــى ما 
مجموعه ٧٦١٧ موظفا وموظفة 
داخليــة  تدريبيــة  دورات 
وخارجية خالل السنة املالية 
٢٠١٩/ ٢٠٢٠، في مقابل بدايات 
متواضعــة لبرامج التدريب 
عــام ١٩٦٥، حيــث بلغ عدد 
املتدربني حينها ٧٥ موظفا. 

ولفت البــدر إلى أنه منذ 
نشــأة الشــركة لــم تدخــر 
«البترول الوطنية» جهدا في 
احلفاظ على سالمة موظفيها، 
وممتلكاتهــا، واحلفاظ على 
البيئــة، وذلــك مــن خــالل 
متكاملــة  عمــل  منظومــة 
خاصة بالصحة والســالمة 
والبيئــة، تتــم مراجعتهــا 
وتطويرها باستمرار، ووفق 
أحدث املعايير العاملية، وهي 
تغطــي كل مراحل العمليات 
واملشاريع والتشغيل اآلمن 
للمنشــآت وأمن املعلومات، 
وغير ذلك من اجلوانب ذات 

الصلة. 
وقــال البدر «لقــد أردت 
من وراء تقــدمي هذا اإليجاز 
أن أضعكم أمام حملات عابرة 
التطورات  وسريعة لبعض 
التي مرت بها الشــركة على 
مدار ٦٠ عاما منذ تأسيسها، 
وهــي مناســبة كنا نــود أن 
نحتفي بها على نحو أفضل، 
يليق بهذه املسيرة الناجحة 
والطويلــة، غيــر أن أجواء 
احلزن التي خيمت على بالدنا 
الشــيخ  الغالي  أميرنا  بفقد 
صبــاح األحمــد، رحمه اهللا 
وأحســن مثواه، حالت دون 
ذلــك، يضــاف إليــه طبيعة 
املرحلــة احلاليــة الناجمــة 
عن تفشــي ڤيروس كورونا 
املســتجد، وتداعياتهــا على 
مختلــف املســتويات، ومــا 

النفط الكويتية، إذ كانت أول 
مصفاة تقوم شركة البترول 
الكويتية كشــركة  الوطنية 
وطنية ببنائها بالكامل على 
مســتوى املنطقة، حيث بدأ 
العمل في تشييدها عام ١٩٦٦، 
وافتتحت رســميا في أبريل 
عــام ١٩٦٨، بطاقــة تكريرية 
تبلــغ ٩٥ ألف برميل يوميا، 
وفي عام ١٩٧٥ نفذت الشركة 
ازدادت  مشروعا لتوسعتها 
معه طاقتهــا التكريرية إلى 

٢٠٠ ألف برميل يوميا.
مشروع الوقود البيئي

الوقــود  يعــد مشــروع 
الــذي يهــدف إلى  البيئــي، 
التوسع في القدرات اإلنتاجية 
ملصفاتــي مينــاء عبــداهللا، 
ومينــاء األحمــدي أحد أهم 
وأضخم املشاريع في تاريخ 
القطاع النفطي الكويتي، وهو 
مبنزلة قفــزة نوعية كبيرة 
ينقــل الكويــت إلــى مرحلة 
جديدة، ويضعها في مصاف 
الــدول املتقدمــة عامليــا في 

صناعة تكرير النفط.
إسالة الغاز

يشكل تصنيع الغاز جزءا 

محطة أخرى مملوكة لشركة 
ألفا خلدمــات الوقود، فيما 
بقي لـ «البترول الوطنية» 
٣٩ محطــة منتشــرة فــي 
مختلف مناطق البالد خلدمة 
املســتهلكني، ثــم مت دعمها 
الحقا بـ ٤ محطات إضافية 
ومحطتــني متنقلــة ليصل 

العدد إلى ٤٥ محطة.
توسعة مستودع األحمدي

مت تنفيــذ هذا املشــروع 
لتلبية التوقعات املستقبلية 
للطلــب االســتراتيجي على 
املنتجات بالسوق احمللي حتى 
عام ٢٠٣٠، وذلــك على عدة 
مراحل، ويتضمن املشــروع 
إنشــاء خزانات للمشــتقات 
النفطيــة، وأذرع حتميــل، 
ومرافق اخلدمات املســاندة، 
وبلغت امليزانية املعتمدة له 
٧٥٫٦٧٠ مليــون دينار. وقد 
مت االنتهاء من تنفيذ املرحلة 
األولى من املشروع، وتشغيل 

معظم مرافقها.
استراتيجية ٢٠٤٠

أطلقــت شــركة البترول 
الوطنية الكويتية مع نهاية 
٢٠١٨ خطتها االســتراتيجية 
طويلــة املــدى، والتي متتد 
حتــى ٢٠٤٠، وتتوافــق مع 
رؤية وتوجهات استراتيجية 
مؤسســة البترول الكويتية 

املستقبلية.
وتتضمن االستراتيجية 
رؤيــة، ورســالة، وأهــداف 
الشركة، باإلضافة إلى أسس 
الريــادة  ومبــادئ حتقيــق 
واالستدامة في صناعة النفط 
والغاز، والوصول إلى أعلى 
املعاييــر العاملية للتميز في 
التشــغيل، وتوفيــر الوقود 
والطاقــة الالزمــة للســوق 
احمللي، والوفــاء بالتزامات 
مؤسســة البترول الكويتية 

جتاه األسواق العاملية.
مشاريع بيئية

تقــوم الشــركة بتنفيذ 
مجموعــة مــن املشــاريع 
الكبــرى ملكافحــة التلوث 
وحماية البيئة في مصافيها، 
ومــن أهــم هذه املشــاريع 
مشروع الوقود البيئي، الذي 
يهدف الى إنتاج مشــتقات 
نفطيــة بنســب كبريــت 
منخفضة، وكذلك مشروع 
استرجاع غاز الشعلة، الذي 
يعمل على االســتفادة من 
الغاز احملروق في الشعلة 
في وحــدات إنتاج البخار، 
ومشــروع معاجلــة ميــاه 
الصرف لعدم تلويث البيئة 

البحرية باخلليج.

تشــهده الصناعــة النفطية 
مــن حتديات صعبــة، وهو 
ما نرجو أن نتجاوزه بسالم 

قريبا مبشيئة اهللا». 
مصفاة ميناء عبداهللا

تقع مصفاة ميناء عبداهللا 
على بعد حوالي ٥٣ كيلومترا 
جنوب مدينة الكويت، وتطل 
مباشرة على ساحل اخلليج 
العربي، وقد مت تشييدها في 
عــام ١٩٥٨، بطاقــة تكريرية 
تبلغ ٣٠ ألف برميل يوميا، في 
عهد املغفور له الشيخ عبداهللا 
الســالم الصبــاح، وكانــت 
متلكها في ذلك الوقت شركة 
الزيــت األميركية املســتقلة 
(AMINOIL)، قبــل أن تنتقل 
ملكيتها إلى الكويت في عام 
١٩٧٧، وكانــت حينها تابعة 
لشركة وطنية حتت التأسيس 
هي شركة «نفط الوفرة»، ثم 
انتقلت ملكيتها إلى شــركة 
البتــرول الوطنية الكويتية 

عام ١٩٧٨.
مصفاة الشعيبة

تعتبر مصفاة الشــعيبة 
إحــدى احملطات الرئيســية 
فــي تطــور صناعــة تكرير 

أساســيا مــن أعمال شــركة 
البترول الوطنية الكويتية، 
حيث متلك الشركة مصنعا 
إلســالة الغــاز فــي مصفاة 
افتتاحه  ميناء األحمدي، مت 
في عام ١٩٧٨، ويتألف حاليا 
من ٤ وحدات الستخالص غاز 
البروبان والبيوتان والغاز 
الطبيعي، بطاقة تبلغ ٢٫٣٢٠ 
مليار قدم مكعبة قياسية من 
الغاز يوميا، و٢٢٦ ألف برميل 
يوميا من املكثفات، وذلك بعد 
أن مت تشغيل خط الغاز الرابع 

في العام ٢٠١٤.
خط الغاز اخلامس

يهدف هذا املشــروع إلى 
إنشاء وحدة خامسة إلنتاج 
غاز البترول املسال في مصفاة 
ميناء األحمدي، الســتيعاب 
ومعاجلة الزيادة املتوقعة في 
إنتاج الغــاز واملكثفات بعد 
تنفيــذ اخلطط املســتقبلية 
لتطوير استكشــافات الغاز 

بحقول النفط والغاز.
وستبلغ الطاقة اإلنتاجية 
للخط ٨٠٥ ماليني قدم مكعبة 
مــن الغاز يوميا، و١٠٦ آالف 
برميل مــن املكثفات يوميا، 
وبعــد االنتهــاء مــن تنفيذ 
الطاقــة  املشــروع ســتبلغ 
اإلجماليــة خلطــوط الغــاز 
التابعة للشــركة  اخلمســة 
٣٫١٢٥ مليــارات قدم مكعبة 
قياســية يوميــا، و٣٣٢ ألف 

برميل يوميا من املكثفات.
محطات الوقود

في عام ١٩٦١ بدأت شركة 
البتــرول الوطنية الكويتية 
بامتــالك ١٤ محطــة تعبئــة 
وقود، ثم توســعت لتمتلك 
جميع احملطات في الكويت، 
والتي بلغ عددها ١١٩ محطة.
قــرار  أعقــاب  وفــي 
خصخصــة محطات تعبئة 
الوقود عام ٢٠٠٥، أصبحت 
٤٠ محطة مملوكة لشــركة 
األولى لتسويق الوقود، و٤٠ 

جاهزية عالية 

في إطار اإلبقاء على درجة 
عالية من اجلاهزية املرتفعة 
ملواجهــة احلــاالت الطارئة، 
تقــوم دائرة األمن واإلطفاء، 
بتنظيم مترينات دورية على 
مدار العام في إطار االستجابة 
خلطة الطوارئ املعمول بها في 
الشركة، بناء على توصيات 
مؤسسة البترول الكويتية، 
بالتدريــب املســتمر علــى 
عمليات اإلطفاء والســيطرة 
على احلرائق، والتســربات 
النفطيــة، واإلخــالءات فــي 
املصافي، ومستودعي صبحان 
واألحمدي، واملبنى الرئيسي 

للشركة.
التدريب والتطوير الوظيفي

تولــي شــركة البتــرول 
الكويتيــة أهمية  الوطنيــة 
تطويــر  لعمليــة  كبيــرة 
بــأن  إلميانهــا  موظفيهــا، 
ارتباطــا  تقدمهــا يرتبــط 
وثيقا بــأداء موظفيها، لذلك 
تعتبر االستثمار في عملية 
التدريب والتطوير من الركائز 
األساسية لتحقيق التميز في 
العمل. وتغطي برامج التدريب 
التي  الوظيفــي  والتطويــر 
تنظمها الشركة طيفا واسعا 
من املجــاالت والتخصصات 
في مختلف الدوائر، ملواكبة 
بيئة العمل العصرية، وتلبية 
احتياجات ومتطلبات الشركة.

 «كافكو»

تأسست الشركة الكويتية 
لتزويــد الطائــرات بالوقود 
(كافكو) في عام ١٩٦٣، كشركة 
كويتية مملوكة بنسبة ٥١٪ 
الوطنية  البتــرول  لشــركة 
 ٪٤٩ ونســبة  الكويتيــة، 
لشركة «بريتش بتروليوم» 
البريطانية، والحقا أصبحت 
الشــركات  «كافكــو» إحدى 
املستقلة، والتابعة ملؤسسة 

«البترول الكويتية»

وفــي مــارس مــن عــام 
٢٠١٧، انضمت مجددا لشركة 
البترول الوطنية الكويتية، 
بعد اســتكمال إجراءات نقل 
ملكية أســهمها من مؤسسة 
البتــرول الكويتية كشــركة 
تابعة، على أن تستمر بحمل 
اســم «كافكو»، حفاظا على 
تاريخهــا العريــق. وتنفرد 
«كافكو» بتقدمي كافة اخلدمات 
اخلاصــة بتزويــد جميــع 
الطائرات بالوقود في مطار 
الكويــت الدولــي، كما تقوم 
بتقدمي االستشارات وخدمات 

الدعم الفني لوزارة الدفاع.

محطة أخرى مملوكة لشركة 

مشروع الوقود البيئي وليد البدر

مرسوم التأسيس

فيمــا نفذت وتنفذ الشــركة 
مشاريع مهمة لزيادة الطاقة 
التصنيعيــة والتخزينيــة، 
والتي ســتصل بعد االنتهاء 
من هذه املشاريع إلى ٣٫١٢٥ 
مليارات قدم مكعبة قياسية 
يوميا، و٣٣٢ ألف برميل يوميا 

من املكثفات.
محطات الوقود

وأضاف البدر أن محطات 
تعبئة الوقود كانت والتزال 
جــزءا ال يتجــزأ مــن أعمال 
«البتــرول الوطنية»، حيث 
حرصت الشــركة دائما على 
تطويرهــا وجودة خدماتها، 
وزيادة أعدادها لســد حاجة 
مختلف مناطق البالد من هذه 
احملطات، مبا يلبي التوسع 
العمراني وزيادة عدد السكان، 
وقد بدأت رحلة الشركة في 
هــذا اجلانــب بـــ ١٤ محطة 
مت تســلمها من شــركة نفط 
الكويت فــي يونيو ١٩٦١، ما 
لبثت أن وصلت في عام ٢٠٠٤ 
إلــى ١١٩ محطــة، وذلك قبل 
أن يتم تخصيــص بعضها، 
لتستمر الشــركة في تزويد 
جميع احملطات باملشــتقات 
النفطيــة، وعددهــا احلالي 
١٤٢ محطــة، ٤٣ منهــا تتبع 
شــركة الســور، و٤٢ تتبــع 
شركة األولى، فيما احتفظت 
الشــركة مبلكية ٥٧ محطة، 
مع تنفيذها خطة مستقبلية 
طموحة بدأت بالفعل إلنشاء 

١٠٠ محطة وقود جديدة.
العنصر البشري

وأكــد البــدر أن العنصر 
البشري هو الركيزة األساسية 
التي تعتمد عليها الشركة في 
تنفيذ خططها ومشاريعها، 
وحتقيق تقدمها وجناحاتها، 
فقد ظل موظفونا على الدوام 
محل رعاية الشركة واهتمامها، 
حيث واكبت الشركة الزيادة 
الكبيرة في أعدادهم بتوفير 
العوامل احملفزة لهم، وبيئة 
العمل املناسبة، التي متكنهم 
مــن أداء مهامهــم على أكمل 

وجه.
وأشار إلى أن عدد موظفي 
الشــركة في عــام ٦٠/ ١٩٦١ 
كان ٢٣٨ موظفــا، من بينهم 
٦ كويتيــني فقط، وبنســبة 
٢٫٥٢٪، بينمــا يبلــغ العدد 
اإلجمالــي حاليا ٦٢٦٤ منهم 
٥٥٠٨ كويتيني، وهو ما نسبته 
٨٧٫٩٣٪، وفيما يتعلق بأعداد 
العمالة الوطنيــة في عقود 
املقاولني، فقد وصلت نسبتها 
فــي ســبتمبر املاضــي إلى 
٢٨٫٥٪، وهي نسبة تتجاوز 
التوجيهــات احلكومية بهذا 

عودة الطلب على النفط الكويتي إلى مستويات ما قبل «كورونا» بحلول ٢٠٢٤
محمود عيسى

تناولت شــركة EINPresswire في تقرير حديث تأثير جائحة 
كورونا على قطاع النفط والغاز في الكويت، متضمنا انتاج النفط 
الغاز واالستهالك والتداول. وجاء في التقرير ان الطلب في سوق 
النفط والغاز الكويتي في النصف األول من ٢٠٢٠ شهد أحداثا غير 
عادية لم تشهدها الصناعة النفطية من قبل، بعد أن فرض انتشار 
الڤيروس على الكويت، شــأنها شأن دول العالم االخرى، تنفيذ 
أوامر اإلغالق وفرض القيود على السفر والبقاء في املنازل، حيث 
أدت القيود املفروضة على احلركة إلى تقليل استخدام السيارات 

وتقلص النشاط الصناعي والشحن والنقل بشكل كبير.
واضاف التقرير ان هذا التأثير قد ظهر فورا على الطلب على 
النفط والغاز في الكويت، مقدرا انهيار الطلب في الكويت بأكثر 
من ٢٠٪ فــي أبريل املاضي، حيث أطاح نقص الطلب املادي على 

النفط اخلام باألسعار بسرعة، كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي 
املســال التي كانت بالفعل تعاني من ضغــوط ضعف املقومات 
األساســية، كما تســبب العمل من املنازل في انخفاض حاد في 

استخدام الكهرباء في الكويت. 
ولكن اعتبارا من مطلع النصف الثاني من يونيو ٢٠٢٠، بدأت 
قيود اإلغالق تتراجع باالضافة لعودة السوق البطيئة لألوضاع 
الطبيعية، لكن برغم انتهاء قيود اإلغالق في البالد، إال أن العودة 
بالكامل الى مستويات استهالك الوقود قبل الڤيروس لم تتحقق بعد.

وقال التقرير انه مع تخفيف إجراءات اإلغالق في الكويت، بدأ 
النشاط االقتصادي ينتعش مصحوبا بتزايد الطلب على الوقود، 
ولكن أصبح من غير املتوقع عودة الطلب على النفط والغاز في 
الكويت إلى مســتويات ٢٠١٩ قبل حلــول عامي ٢٠٢٣ أو ٢٠٢٤ 
رغم توقع التعافي املبكر اســتنادا الى توفر اللقاح ضد ڤيروس 

كورونا في البالد.

واعتبر التقرير ان التعافي البطيء الستهالك السوق الصينية إلى 
مستويات ما قبل الوباء يوفر اآلمال لسوق النفط والغاز الكويتي، 
حيث ان الصني التي كانت واحدة من أولى الدول املتضررة فرضت 
اإلغالق في مارس، ناهيك عن أحد اهم التطورات الرئيسية التي 
شهدتها صناعة النفط والغاز العاملية في ٢٠٢٠ وهو اتفاق دول أوپيك 
واملنتجني اآلخرين على بدء تخفيضات اإلنتاج مطلع أبريل ٢٠٢٠.

وتوقع أن يشهد سوق النفط والغاز الكويتي في النصف الثاني 
من ٢٠٢٠ واحدة من اشــد حاالت تدهور الطلب التي سجلت في 
العقد املاضي بسبب جائحة كورونا، مع احتمال أن تؤدي املوجة 
الثانية من العدوى وإجراءات اإلغالق اإلضافية إلى إحباط اآلمال 
بتعافي ســوق النفط والغاز في البالد. كما توقع التقرير ارتفاع 
أسعار النفط في ضوء توقعات بتحسن املقومات االساسية ألسواق 
النفط خالل الســنوات القليلة القادمة، في حني تركز «أوپيك+» 
على إبقاء مستويات اإلنتاج معتدلة، حيث سيوفر تخفيف قيود 

اإلغالق وحتسن الطلب على الوقود مجاال النتعاش األسعار، اال 
ان حالة عدم اليقني بشــأن تأثيرات الڤيروس طويلة املدى على 

طلب صناعة النفط والغاز في الكويت ستبقى ماثلة في ٢٠٢٠.
واشار الى ان «التوقعات ملدة ١٠ سنوات قادمة ال تنطوي على 
اي دالئــل ببلوغ الطلب على النفط ذروته في العقد املقبل مع أن 
توقعاتنا للنمو ادنى بكثير من املتوسطات التاريخية التي تسرع 
وتيرة الطلب ليبلغ ذروتــه. وعلى الرغم من االنهيار الهائل في 
الطلب العاملي على الوقود واملقدر بنحو ٥٫٨١ ماليني برميل يوميا 
بحلول عام ٢٠٢٠، فليست ثمة مؤشرات على بلوغ ذروة الطلب على 
النفط في السنوات القادمة مع ان النظرة املستقبلية لنمو الطلب ما 
زالت ادنى من املستويات التاريخية». ورأى ان زيادة عدد العاملني 
من املنازل قد تؤثر بشــكل خطير على تعافي الطلب على النفط 
والغاز على املدى الطويل، ومن شــأن التراجع الكبير في الطلب 
على وسائط النقل خلق انخفاض كبير في استهالك النفط والغاز.

٧٫٥ مليارات دينار إيرادات الشركة في السنة املالية األخيرة.. و ٦٢٦٤ إجمالي عدد موظفي الشركة منهم ٥٥٠٨ كويتيني.. ما يعادل نسبة التكويت ٨٧٫٩٣٪ 

«البترول الوطنية» في عيدها الـ ٦٠.. كيان نفطي عمالق
تأسست برأسمال بلغ حينها ١٠٠ مليون روبية ليصل حالياً إلى ١٫٥٨ مليار دينار

«البترول الوطنية» في سطور
تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر 
١٩٦٠، كشــركة مساهمة عامة مملوكة من قبل احلكومة 
الكويتية والقطاع اخلاص، بنسب ٦٠٪، و٤٠٪ على التوالي، 
بدعوة من املغفور له الشــيخ جابر األحمد، والذي كان 
يشغل وقتها منصب وزير املالية، لتكون أول شركة نفطية 
وطنية في الكويت ومنطقة اخلليج العربي، وفي عام ١٩٧٥ 

أصبحت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة الكويتية.
ومت إنشــاء مصفاة ميناء األحمدي عام ١٩٤٩ من قبل 
شــركة نفط الكويت احملدودة، بطاقة تكريرية قدرها ٢٥ 
ألف برميل باليوم، لتغطية احتياجات الســوق احمللي من 
املنتجات البترولية، مثل: البنزين، والديزل، والكيروسني، 
والغاز املسال، ووقود الطائرات، والبيتومني (القار)، وغير 

ذلك من املشتقات األساسية.
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الصقر: قوة «الوطني» جتعله األكثر استعدادًا لالستفادة من التعافي التدريجي
ميزانية البنك استمرت في النمو رغم أزمة «كورونا».. واألصول قاربت ١٠٠ مليار دوالر بنهاية سبتمبر ٢٠٢٠

قال الرئيس التنفيذي 
ملجموعــة بنــك الكويــت 
الوطني عصام الصقر إن 
أرباح البنك خالل التسعة 
أشهر األولى من العام ٢٠٢٠ 
قد تأثرت مبا تعانيه البيئة 
التشغيلية بكل االقتصادات 
حول العالم جراء تداعيات 
جائحة كورونا والذي ازداد 
بالكويــت ودول اخلليج 
بسبب تذبذب أسعار النفط 
وهــو مــا أثر علــى األداء 
التشغيلي للقطاع املصرفي 
ونتائج أعماله، مؤكدا أنه 
وعلــى الرغم من ذلك فقد 
التزم البنك بالتحوط جتاه 
إدارة املخاطر بزيادة تكلفة 
املخصصــات وخســائر 
انخفــاض القيمــة ٩٨٫٤٪ 
على أساس سنوي خالل 
التســعة أشهر األولى من 
العام والتي كانت أغلبها 
اســتباقية ملواجهــة كل 
املتعلقة  الســيناريوهات 
بتوقعات بحالة عدم اليقني 

حول التعافي االقتصادي في الفترة القادمة.
وأشــار الصقر فــي لقائه مــع قناة العربيــة إلى تأثر 
هوامش الربحية بانخفاض أســعار الفائدة على مستوى 
الكويت، حيث مت تخفيض سعر اخلصم ١٫٥٪ منذ أكتوبر 
٢٠١٩ ونتيجــة إلعادة تســعير القروض تأثــرت إيرادات 
الفوائد مباشرة بينما في املقابل تنخفض تكلفة التمويل 
بشــكل تدريجي، أما عامليا فقد انخفضت أســعار الفائدة 
ملســتويات متدنية مــا أثر على عائد محفظة االســتثمار 
والقروض املقومــة بالعمالت االجنبيــة. وبني الصقر أن 
األمر اإليجابي هو ما أظهرته بعض البيانات من مؤشرات 
على تعاف جزئي خالل الربع الثالث بالتزامن مع تخفيف 
قيود اإلغالق وأن ذلك قد انعكس على نتائج البنك حيث 
ارتفعت أرباح الثالثة أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر بنسبة 
٧٢٫٣٪ مقارنة بأرباح الربع الثاني. وأشار الصقر الى تأثر 
عمليات املجموعة بإجراءات اإلغالق التي فرضتها اجلائحة 
في كل األسواق التي تعمل بها كما أدت إجراءات احلظر إلى 
انخفاض حجم املعامالت، وبالتالي تراجع إيرادات الرسوم 
والعموالت، ومع زيادة حالة عدم اليقني بشأن العديد من 
القطاعات متت زيادة املخصصات االستباقية، وقد تزامن 
ذلك مع انخفاض أسعار الفائدة ملستويات تاريخية ما أدى 
إلى تراجع هوامش الربحية وعوائد االستثمارات املالية. 
وتعليقا على إمكانية توزيع أرباح نقدية على املساهمني 
عن النتائج املالية للعام احلالي، أكد الصقر أن البنك يتمتع 
مبســتويات رســملة مريحة ومعدل كفاية رأسمال يفوق 
املتطلبات الرقابية ما يســمح له باالستمرار في سياسته 
بخصوص التوزيعات النقدية والتي ســوف تتحدد وفقا 
للنتائــج املالية للعام احلالي الذي لم ينته بعد ويصعب 
معه التوقع في ظل استمرار حالة عدم اليقني، كما يتوقف 
القرار فــي النهاية على توصيات مجلس اإلدارة وموافقة 

اجلمعية العمومية.
مركز مالي صلب

وأكد الصقر على متتع الوطني مبركز مالي صلب يرتكز 

إلى مستويات جودة أصول 
ورســملة قويــة وقاعدة 
ودائع متنوعة ومستقرة 
وكذلك مستويات سيولة 
مريحة حيث بلغت نسبة 
القروض املتعثرة إلجمالي 
القــروض ١٫٨٩٪  محفظة 
مبعــدل تغطية يصل إلى 
١٩١٪، مشيرا إلى أنه ورغم 
اجلائحة فقد اســتمر منو 
امليزانية العمومية للبنك 
خالل التسعة أشهر األولى 
من العام حيث منت الودائع 
بنحو ١١٪ والقروض بنحو 
٨٪ على أساس سنوي. ما 
دعم منــو إجمالي أصول 
البنك لتقــارب ١٠٠ مليار 

دوالر بنهاية سبتمبر.
وأضــاف الصقــر أن 
قــوة املركز املالي وجودة 
األصول التــي يتمتع بها 
البنــك جلانب سياســته 
الوطني  املتحفظة جتعل 
األكثر استعدادا لالستفادة 
من التعافي التدريجي وهو 
ما يؤكده التحسن امللحوظ في أرباح الربع الثالث بالتزامن 

مع تخفيف قيود اإلغالق.
مسؤولية مجتمعية

وفي املقابل، فقد زادت النفقات في ظل حتمل «الوطني» 
مســؤوليته الوطنية واملجتمعية، حيث ساهم البنك إلى 
جانب باقي البنوك الكويتية في صندوق أسسه بنك الكويت 
املركزي لدعم جهود احلكومة ملواجهة اجلائحة برأسمال ١٠ 
ماليني دينار، كما مت التبرع جلمعية الهالل األحمر مبليون 
دينار إلــى جانب اإلنفاق على إجراءات ســالمة املوظفني 
والعمالء ومواصلة تقدمي خدمات استثنائية للعمالء من 
األفرع املتنقلة واخلدمات الرقمية لتلبية كل احتياجاتهم 

في تلك الظروف االستثنائية.
فيمــا أوضح الصقــر عدم تأثر األرباح بتأجيل ســداد 
أقســاط القروض لســتة أشــهر، حيث مت حتميل خسائر 
التعديل على حقوق املساهمني على أن يتم تدارك تأثيرها 
على معدل كفاية رأس املال على مدار٤ أعوام تبدأ من ٢٠٢١ 

وفقا للتعليمات الرقابية في ذلك الشأن.
إصدار أوراق مالية

واختتم الصقر حديثه حول إصدار البنك لســندات 
جديدة بعد استدعاء سندات قائمة، مؤكدا أن «الوطني» 
كان أول البنوك التي قامت في العام ٢٠١٥ بإصدار أوراق 
مالية ضمن الشريحة الثانية لرأس املال تلبية ملتطلبات 
بازل ٣ املتعلقة مبعيار كفاية رأس املال. وبحلول نوفمبر 
٢٠٢٠ أصبحت تلك الســندات قابلة لالسترداد، لذلك مت 
اســتردادها واستبدالها بإصدار ســندات جديدة لنفس 

الغرض 
كما أكد على أن سياسة البنك ثابتة جتاه إصدار أي 
أوراق مالية، حيث تهدف إلى رفع كفاءة هيكل رأس املال 
والتمويل عن طريق التركيز على خفض تكلفة التمويل 
وتنويع مصادره، كذلك حتقيق أقصى استفادة من املركز 

املالي الصلب الذي تتمتع به املجموعة.

البحر: البنوك الكويتية «قوية».. ولم تعد سبب «األزمة» بل جزء رئيسي من احلّل

قالــت نائب الرئيــس التنفيذي ملجموعــة بنك الكويت 
الوطني شيخة البحر، في مقابلة مع قناة «بلومبيرغ» العاملية 
تعقيبا على النتائج املالية للبنك عن التسعة أشهر األولى 
مــن العام ٢٠٢٠، إن االقتصاد العاملــي مازال يواجه ظروفا 
اســتثنائية وحالة من عدم اليقــني أدت إلى توقع صندوق 
النقد الدولي انكماش الناجت احمللي اإلجمالي العاملي بنسبة 
٤٫٤٪ هــذا العام، ورغم ظهور بــوادر تعافي بالربع الثالث 
إال أن املوجة الثانية من التفشــي قد متحو تلك املؤشــرات 
اإليجابية.وأشارت البحر إلى أن ذلك التعافي بالربع الثالث 
قــد انعكس على العمليات التشــغيلية للبنك في ظل رفع 
القيود والفتح التدريجي لألنشطة االقتصادية، فيما التزال 
تداعيات اجلائحة تلقي بظاللها على النشاط االقتصادي لكن 
بنك الكويت الوطني قادر على تخطيها بفضل صالبة املركز 
املالي الذي مت بناؤه على مدار سنوات ومرونة منوذج أعماله 
واستراتيجيته القادرة على التكيف بسهولة مع املتغيرات.
وعلى الرغم من انخفاض األرباح على أســاس سنوي، 
أكدت البحــر أن نتائج البنك تعتبر قوية للغاية وذلك في 
ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها االقتصادات بشكل عام 

والقطاع املصرفي بشكل خاص.
وتابعــت البحر أن التحدي الرئيســي إلــى جانب تأثر 
األنشــطة التشــغيلية متثل في زيادة تكلفــة مخصصات 
خســائر االئتمــان وانخفاض القيمة التــي زادت بأكثر من 
٩٨٫٤٪ مقارنة بالعام املاضي في ظل حالة عدم اليقني التي 
حتيط بالتعافي االقتصادي في جميع أنحاء العالم، ما دفع 
إلى تكوين مخصصات ملواجهة املخاطر املستقبلية واحلفاظ 
على مســتويات جودة األصول وفقــا لنهج البنك املتحفظ 

في إدارة املخاطر.
في املقابل، ســعى البنك إلى خفض تأثير تلك العوامل 
علــى الربحية من خالل تنفيذ مبــادرات خلفض التكاليف 
والتي ساعدت في احلفاظ على ثبات املصروفات التشغيلية 
على أســاس ســنوي مع العمل على املزيد من التحسينات 

في املستقبل.
ميزانية قوية

وأشــارت البحر إلــى أن اجتاهات منــو األصول بنهاية 

سبتمبر كانت صحية للغاية، حيث ركزت على األنشطة املصرفية 
األساســية واتســمت بالتنوع فــي طبيعتها مبا يتماشــى مع 
استراتيجية البنك، حيث جاء التحسن مدفوعا بشكل أساسي 
بنمو محفظة القروض مبا يقارب ٨٪ على أساس سنوي وسط 
اســتمرار دعم التركيبة السكانية في الكويت الجتاهات النمو 
القوية في اإلقراض االستهالكي إضافة إلى موقع البنك الريادي 
الذي يضمن له دورا رائدا في الصفقات الكبيرة وقروض املشاريع 
التنموية. وبينت البحر أن وضع السيولة القوي الذي تتمتع 
به املجموعة وعالمتها التجارية الرائدة محليا ودوليا قد ساهم 
في منو املركز املالي، حيث منت الودائع بنســبة ١٠٫٨٪ بنهاية 

سبتمبر على أساس سنوي.
التحول الرقمي

وأوضحت البحر أن األزمة قد أبرزت أهمية اخلدمات املصرفية 
الرقمية ووسائل الدفع اإللكترونية ملستقبل القطاع املصرفي، 
وهــو ما يثبت جنــاح رؤية الوطني الثاقبة واالســتباقية في 

تطبيقه الستراتيجية التحول الرقمي وتطوير خدماته املصرفية 
الرقمية في السنوات األخيرة ما أضاف لنهج البنك مرونة أكبر 
ساهمت في إثراء التجربة املصرفية للعمالء وتلبية احتياجاتهم 
املصرفية املتنوعة، وقد مكنت البنية التحتية الرقمية الهائلة 
تقدمي البنك خلدمات استثنائية لعمالئه خالل مراحل مختلفة 
من فترة اإلغالق مبستوى خدمة مرض للغاية، ويهدف البنك 
إلى استغالل هذه املستويات من رضا العمالء واالستفادة بشكل 
أكبــر من القــدرات واملنصات الرقمية ملواصلــة النمو وزيادة 
احلصة السوقية في الكويت باإلضافة لألسواق التي يستهدف 

منو أعمال املجموعة فيها.
وأكدت تركيز البنك على اســتمرار رحلــة التحول الرقمي 
التي بدأها البنك منذ سنوات والتي تشهد تطورا ملحوظا في 
الفتــرة األخيرة من جناح كبير في تلبيــة احتياجات العمالء 
بتقدمي خدمات رقمية متميزة خالل فترة اإلغالق والتحسينات 
املتواصلة لبرنامج خدمة الوطني عبر املوبايل وتطوير الفروع 
لتتكامل مع القنوات اإللكترونية بهدف إثراء جتربة العمالء والتي 
كان أخرها افتتاح فرع البنك اجلديد كليا في مجمع األڤنيوز.

تنوع إستراتيجي

وعن رؤية البنك لبعض الفرص االستثمارية التي قد تتيحها 
األزمة، أكدت البحر أن البنك يركز في الوقت احلالي على التوسع 
باألســواق الرئيســية التي تعمل بها املجموعــة بهدف تعزيز 
احلصة السوقية وحتقيق مزيد من النمو والتكامل بني العمليات 
الدولية في إطار اســتراتيجية الوطني لتنويع مصادر الدخل 
واالستفادة من ريادته في تقدمي اخلدمات املصرفية الرقمية.

كما أوضحت أن تنوع مصادر الدخل جغرافيا وقطاعيا ميثل 
ركيزة أساسية في استراتيجية الوطني لتحقيق منو مستدام، 
حيث ساهمت العمليات الدولية في زيادة حجم أعمال املجموعة، 
في الوقت الذي يتم فيه التركيز على النمو باألسواق الرئيسية 
في السعودية ومصر، باإلضافة إلى مواصلة النمو في السوق 
الكويتية، حيث يتم دعم أنشطة شركة إدارة الثروات باململكة 
وربطها مبنصة البنك العاملية إلدارة الثروات تزامنا مع السعي 
لزيادة املنتجات واخلدمات املصرفية التجارية لبيع منتجات 
وخدمات املجموعة لعمالء البنك في اململكة، فيما يهدف البنك 
في مصر إلى التوسع بسوق التجزئة، عن طريق التركيز على 

تعزيز اكتساب العمالء وتسهيل إمتام معامالتهم واالستثمار 
في اخلدمات املصرفية الرقمية. وأشارت البحر إلى أن نهج 
الوطني الرائد بشأن التوسع اجلغرافي قد أثبت جناحه على 
مدار سنوات طويلة، حيث يعتمد على تقييم السوق والكيان 
املســتهدف وفقا للقيمة املضافة التي سيحققها االستحواذ 
ملساهمي البنك ومدى مساهمته في إثراء التكامل بني عمليات 
املجموعة وهو النهج الذي سيستخدمه في حالة ظهور أي 

فرص استثمارية في املستقبل.
جاهزية مصرفية

وقالــت البحر إن اجلائحة أثبتــت أن البنوك الكويتية 
أصبحــت اليــوم أقوى مما كانت عليه قبــل عقد من الزمن 
عندمــا وقعت األزمة املاليــة العاملية، ما يعطي آماال كبيرة 
بقدرتهــا على حتمل تأثير األزمة التــي تزامنت مع تراجع 
أســعار النفط، فالبنوك اليوم ليســت من يصنع األزمة بل 
حتولــت جلزء رئيســي من احلل وهو ما تأكــد مؤخرا في 
دعمها جلميع مبادرات احلكومة وبنك الكويت املركزي لدعم 

القطاعات املتضررة.
وبينت البحر أن ذلك التحول اإليجابي نتيجة استراتيجية 
البنوك التي تبنتها على مدار ١٠ سنوات بقيادة بنك الكويت 
املركــزي والتي أثمــرت اليوم عن متتعها برســملة جيدة، 
وميزانية عمومية قوية من مستويات سيولة مريحة ومعايير 

جودة أصول قوية.
دعم حكومي

وأكــدت البحــر أن الدعم احلكومي الــذي تلقته البنوك 
منذ بداية األزمة جتسد في الدور احليوي الذي قام به بنك 
الكويت املركزي من تخفيف بعض املتطلبات الرقابية التي 
سمحت بزيادة قدرة البنوك على اإلقراض مع بدء التعافي 

ومساعدة االقتصاد على معاودة النمو مرة أخرى.
وفيما يخص اإلنفاق احلكومي، أشارت إلى ضرورة عودة 
وتيرة ترســية املشــروعات تدريجيا خــالل الفترة املقبلة 
وزيــادة اإلنفاق االســتثماري لدعم األنشــطة االقتصادية 
وهو ما ســوف يســتفيد منه القطاع املصرفي الذي يتمتع 

مبستويات سيولة مريحة ومركز مالي قوي.

األزمة أثبتت جناح رؤية «الوطني» الثاقبة واالستباقية في تطبيق إستراتيجية التحول الرقمي منذ سنوات

شيخة البحر

البنك يتمتع مبستويات رسملة مريحة ما يسمح له باالستمرار في سياسته بخصوص التوزيعات النقدية

حالة عدم الثقة أثرت على أرباحنا ونواصل تكوين مخصصات استباقية ملواجهة كل السيناريوهات

خفض الفائدة أدى لتراجع هوامش الربحية وعوائد استثماراتنا املالية واإلغالق أثرًا على الرسوم والعموالت

عصام الصقر

           تخفيف قيود اإلغالق دعم حتقيقنا قفزة
بأرباح الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني

مستويات السيولة القوية وريادة عالمتنا التجارية محليًا ودوليًا دعمت منو مركزنا املاليقادرون على تخطي األزمة بفضل صالبة مركزنا املالي الذي مت بناؤه على مدار سنوات

تفوقنا الرقمي ميكننا من زيادة حصتنا السوقية بالكويت ومنو أعمالنا بباقي أسواق املجموعةاجتاهات منو أصولنا صحية للغاية لتنوعها وتركيزها على األنشطة املصرفية األساسية
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الصقر: القطاع اخلاص يواجه حتديات بسبب «كورونا».. 
وبحاجة إلقرار «الضمان املالي» والتركيبة السكانية

اســتقبل رئيــس غرفــة 
جتــارة وصناعــة الكويــت 
محمد الصقر مبكتبه صباح 
أمس، رئيس احتاد شركات 
السلمي،  االســتثمار صالح 
وعضو مجلس إدارة االحتاد 
خالد السعيد، ونائب األمني 
العــام فدوى درويــش، كما 
حضــر اللقــاء رئيس جلنة 
املالية واالســتثمار وعضو 
مجلــس إدارة الغرفــة وفاء 
القطامي، ومدير عام الغرفة 

رباح الرباح.
وأوضحت «الغرفة» في 
بيــان صحافــي، أن الصقر 
أشــاد بالدور الكبيــر الذي 
يقــوم بــه احتــاد شــركات 
االســتثمار لتنمية وتطوير 
قطاع االســتثمار باستخدام 
أفضل االمكانيات واخلبرات 
املتاحــة، وذلــك  البشــرية 
خدمة لالقتصاد الوطني من 
خالل إبداء الرأي والتشاور 
مــع كافــة املؤسســات فــي 
الدولة ملراجعة التشريعات 
االقتصادية وإعداد الدراسات 
املتعلقة باالستثمار وتقدمي 
االقتراحات املناسبة وتذليل 
العقبــات التــي تواجه هذا 
ومشــيدا  املهــم،  القطــاع 
بالتعاون املســتمر واملثمر 
ما بني الغرفــة واالحتاد في 

باإلضافة إلى أن قضية إصالح 
خلل التركيبة السكانية للبالد 
تعتبــر إحــدى أهــم قضايا 
اإلصــالح االقتصــادي ألنها 
تتعلــق مبســتقبل الكويت 

االقتصادي.
ومن جانبه، قدم السلمي 
التهنئــة للصقر مبناســبة 
توليه رئاســة مجلس إدارة 

واملعوقات على الرغم دوره 
الهام فــي االقتصاد الوطني 
وهذا يتطلب أن تكون هناك 
وقفه جاده وتوحيد الرؤى 
التحديــات  ملواجهــة هــذه 
خصوصــا بعــد تداعيــات 
أزمــة كورونا وما ســببته 
من صعوبات مالية لشريحة 

كبيرة من قطاع األعمال.

الغرفــة متمنيا له ولزمالئه 
أعضــاء مجلــس اإلدارة كل 
التوفيق والنجاح في مهمتهم 
الكويتي،  خدمة لالقتصــاد 
وأن يســتمر التعاون البناء 
مع الغرفة في القضايا ذات 
االهتمام املشــترك، مشــيرا 
القطــاع اخلــاص  إلــى أن 
يعاني الكثير من الصعوبات 

خالل استقباله رئيس احتاد شركات االستثمار.. والسلمي: ينبغي وقفة جاّدة ملواجهة مشاكل «اخلاص»

صالح السلمي مهديا درعا تذكارية لرئيس الغرفة محمد الصقر

العديد من القضايا التي تهم 
قطاع األعمال. وأكد أن القطاع 
اخلــاص يواجه فــي الوقت 
احلاضــر حتديــدات عديدة 
بسبب أزمة جائحة كورونا، 
وهناك اســتحقاقات يطالب 
القطــاع اخلــاص بضرورة 
إقرارهــا يأتي فــي مقدمتها 
إقرار قانون الضمان املالي، 

ثروة مؤسس «علي بابا» على موعد مع قفزة بـ ٢٧٫٤ مليار دوالر
يســتعد جاك ما، مدرس 
اللغــة اإلجنليزية الســابق 
الــذي شــارك في تأســيس 
مجموعة علي بابا القابضة 
احملدودة مببلغ ٦٠ ألف دوالر، 
ليصبح ثاني أغنى شخص 
في العالم بعد أن قامت شركة 
آنت جروب بتسعير أسهمها 

في طرح عام أولي قياسي.
تبلــغ قيمــة حصة جاك 
ما البالغــة ٨٫٨٪ نحو ٢٧٫٤ 
مليار دوالر بناء على تسعير 

األســهم فــي هونــغ كونــغ 
وشنغهاي. وســيؤدي ذلك 
إلــى رفع ثروة «مــا» البالغ 
مــن العمر ٥٦ عاما إلى ٧١٫٦ 
مليــار دوالر علــى مؤشــر 
بلومبــرغ للمليارديــرات، 
متجاوزا ثروة الري إليسون 
من شركة أوراكل، وفرانسواز 
بيتنكور مايرز، وريثة شركة 
لوريال سا، وأفراد من عائلة 
والتونس، التي متتلك عائلتها 

شركة وول مارت.

تستعد قائمة شركة آنت 
الضخمــة لتعزيــز ثــروات 
مجموعــة من املســتثمرين 
واملوظفــني األوائــل، حيث 
أســهما  الشــركة  منحــت 
كمكافآت للموظفني منذ عام 
٢٠١٤ وأصبــح ١٨ شــخصا 
آخــر على األقل من أصحاب 
املليارات جراء االكتتاب العام.

من بني هؤالء مديرة شركة 
املدفوعات العمالقة لوســي 
بينغ، هــي أكبر مالك فردي 

في شــركة آنت بعــد «ما»، 
ولديها حصــة تبلغ قيمتها 
٥٫٢ مليارات دوالر. فيما تبلغ 
الرئيس إريك  قيمة ملكيــة 
جينــغ ٣٫١ مليــارات دوالر، 
وفقا لـ «العربية.نت». بدأت 
آنــت جروب عندمــا أطلقت 
 Alipay علــي بابــا تطبيــق
للمدفوعــات في عــام ٢٠٠٤ 
كخدمــة ضمان للمشــترين 
 Ma والبائعــني علــى موقع

للتجارة اإللكترونية.

أ.ف.پ: أعلنت منظمة السياحة العاملية 
أمس أن حركة وفود السياح الدوليني سّجلت 
تراجعاً حاداً بنسبة ٧٠٪ في العالم في األشهر 
الثمانية األولى من ٢٠٢٠ مقارنة بالســنة 

املاضية، بسبب تفشي وباء كوفيد-١٩.
وأوضحت املنظمة األممية ومقرها مدريد، 
أن شهري فصل الصيف اللذين يشكالن 
عادة موسما سياحيا ناشطا في نصف الكرة 
األرضية الشمالي، كانا كارثيني. فقد شهدا 
تراجعا في عدد السياح بنسبة ٨١٪ في يوليو 
مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي، و٧٩٪ 

في أغسطس.
وأشارت املنظمة في بيانها إلى أن هذا 
االنهيار ميثل تراجعا قدره ٧٠٠ مليونا في 
عدد السياح وخسائر تصل قيمتها إلى ٧٣٠ 

العاملي «أي  مليار دوالر للقطاع السياحي 
أكثر من ثماني مرات من اخلسائر املسجلة 

بعد األزمة املالية العاملية في ٢٠٠٩».
ومنطقة آسيا-احمليط الهادئ التي كانت 
أولى املناطق التي تفشــى فيها الوباء، هي 
األشّد تضررا (-٧٩٪) تليها افريقيا والشرق 
األوســط (-٦٩٪) وأوروبا (-٦٨٪) والقارة 

األميركية (-٦٥٪).
وكان تراجع وفود املصطافني إلى أوروبا 
أضعف قليال من سائر مناطق العالم (-٧٢٪ في 
يوليو و-٦٩٪ في أغسطس)، لكن «االنتعاش 
كان قصير األمد بسبب فرض قيود جديدة 
على السفر على خلفية ارتفاع عدد اإلصابات 
مجددا»، على ما ذكرت منظمة الســياحة 

العاملية.

وعلى مجمل العام ٢٠٢٠، تقّدر املنظمة أن 
يتراجع وفود املسافرين ٧٠٪ مقارنة بالعام 
املاضي وال تتوقع أن يرتفع عدد الســياح 

قبل نهاية ٢٠٢١.
ويتوقع نحو ٢٠٪ مــن اخلبراء الذين 
استشارتهم املنظمة، عدم حصول انتعاش 
فعلي قبل «العام ٢٠٢٢». وأوضحت املنظمة 
أن تراجع الســياحة يعود إلى بطء احتواء 
الڤيروس وغياب االســتجابة املنسقة بني 
مختلف الدول لوضع بروتوكوالت مشتركة 

وكذلك تدهور السياق االقتصادي.
وفي ٢٠١٩، شهدت السياحة العاملية منوا 
على مســتوى الوافدين بلغت ٤٪. وكانت 
فرنسا الوجهة السياحية األولى تلتها إسبانيا 

والواليات املتحدة.

٧٣٠ مليار دوالر
خسائر قطاع السياحة العاملي

٧٠٪ تراجعاً في حركة السياح الدوليني في ٨ أشهر

«اخلدمات العامة»: نسعى لطرح مشاريع 
متطورة تعزز الشراكة بني القطاعني

ً عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديدا

جانب من العمومية

عقدت اجلمعية العمومية 
العادية لشــركة اخلدمات 
العامــة، حيــث ناقشــت 
اجنازاتها السابقة وخططها 
واعتمــدت  املســتقبلية 
البيانات املالية للعام املالي 
٢٠١٩، باالضافة الى انتخاب 
مجلس ادارة جديد للثالث 

سنوات القادمة.
وأوضحت الشركة في 
بيان صحافــي امس، انها 

تخطو نحو بناء قاعدة كبيرة للتوسع في 
اخلدمات احلكومية، مشيرة إلى أن الشركة 
تهدف لتعزيــز اســترايجيتها وخططها 
املستقبلية برفع حصتها السوقية وتنمية 

عائداتها عبر فريق عمل محترف.
وأضافــت أنهــا تعمــل علــى وضــع 
احللول املناســبة للقطاع احلكومي على 
ضــوء تســهيل اإلجــراءات لعمالئها من 
املواطنني واملقيمني، حيث تتجه الشركة 
لطرح مشاريع جديدة متطورة من شأنها 
تعزيز أطر الشراكة بني القطاعني احلكومي 

واخلاص.

وقالت «اخلدمــات العامة» في بيانها، 
انها تخطط للتوسع في خدماتها من خالل 
تفعيل أسس الشراكة لفتح املجاالت لدعم 
القطاعــات احلكوميــة بخدمات تعزز من 
ارتفاع اإليردات العامة املعطلة، مبا يخدم 
تسريع خطوات الدولة الرامية إلى جلب 

استحقاقاتها املالية لدى الغير.
وأفادت بأن حتسني أداء خدمات الشركة 
يعتمد على مواكبة التطورات التكنولوجية 
العاملية وتنفيذها محليا لدعم استراتيجة 
الكويت نحو تعزيــز دورها الريادي في 

املنطقة.

عمومية شركة اخلدمات العامة انتخبت مجلس إدارة جديدا للسنوات الثالث القادمة

العجيل: إصالح اختالالت األجور بني القطاعني.. ضرورة ملحة
أشــاد املستشــار املالــي 
واخلبيــر االقتصــادي خالد 
العجيل، بإقرار قانون تنظيم 
التركيبة الســكانية، واصفا 
اياه باإلجناز االيجابي، مطالبا 
بتطبيق رقابة صارمة على 
العمالة  جلــب واســتقطاب 
الوافدة والقضاء على ظاهرة 
اإلجتار باإلقامات والهوامير 
التي تقــف وراءها، وأكد أن 
إعادة النظر في قطاع العمل 
التــوازن  يتطلــب حتقيــق 
وتوطــني الوظائــف وفتــح 
املجال يشكل أوسع للكوادر 

الوطنية.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحافــي، إن محدودية دور 
القطاع اخلاص في النشــاط 
االقتصادي تكرس عدم اجلدية 
في حتفيز مشــاريع القطاع 

في توفير فرص عمل حقيقية 
للقوى العاملة الوطنية.

وقــال العجيــل إن اعداد 
برامج فاعلة إلصالح اختالالت 
ومواجهــة  العمــل  ســوق 
التشوهات في هياكل األجور 
بني القطاعني العام واخلاص 
تعتبر من اهم آليات إصالح 
القطاع، موضحــا أن تأهيل 
وتدريب قوى العمل الوطنية 
يساعد على حتقيق التنمية 

االقتصادية املستدامة.
وأشــار إلــى أن حل هذه 
القضيــة يكمن فــي تطوير 
فرص العمل بشكل محترف 
مــع ضــرورة إحــداث نقلة 
نوعيــة في مكونات ســوق 
العمل احمللــي والتفكير في 
اطر حديثة ومبتكرة حلل هذه 
املشكلة، منوها إلى أن تطوير 

حتتــاج الى العمالــة الفنية 
املاهــرة واملدربة، خصوصا 
في املهن واحلرف التي تعزف 
عنها العمالة الوطنية جتنبا 
حلــدوث فجــوة فــي قطاع 

العمل.
ودعا العجيل إلى ضرورة 
وضع حلوال سريعة وحقيقية 
لظاهرة هجرة االستثمارات 
علمــي  بشــكل  والتفكيــر 
ومــدروس في إعادة رؤوس 
األمــوال للســوق احمللي مع 
جــذب وحتفيــز اخلبــرات 
األجنبيــة املاهــرة للســوق 
وإعــادة النظــر في أســباب 
هــروب املســتثمرين للدول 
املجــاورة حتــى نتمكن من 
تنميــة وإيجاد فــرص عمل 
جديــدة تواجــه احتياجات 

السوق.

األســاليب واملهارات املهنية 
احلديثة يؤدي إلى حتســني 
قوة العمل في قطاعي السوق.

وأملــح العجيــل إلــى أن 
ڤيروس كورونا كشــف عن 
مــدى جســامة التأخــر في 
معاجلة العديد من القضايا 
أبرزها التركيبة الســكانية، 
الفتا إلى أن التركيز بشــكل 
أساســي على تنظيــم النمو 
الســكاني سيكون له مردود 
إيجابــي لصالــح املواطنني، 
السيما ان احدث اإلحصاءات 
الرســمية أظهــرت أن عــدد 
سكان الكويت يبلغ حاليا ٤ 
ماليني و٧٠٠ ألف نسمة نسبة 

املواطنني منهم ٣٠٪ فقط.
األخــذ  وأكــد ضــرورة 
بعــني االعتبار عدم اإلضرار 
بالقطاعات االقتصادية التي 

أكد أن دعم القطاع اخلاص يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للعمالة الوطنية

خالد العجيل

احلر التي حتقق رؤية «كويت 
جديدة ٢٠٣٥» التي تســتند 
الريــادي للقطاع  الدور  الى 
التــي  اخلــاص واملشــاريع 
يقــوم بتنفيذها في العملية 
التنموية للبالد، الفتا إلى أن 
دعم القطاع اخلاص يساهم 

«آبل».. أعلى العالمات التجارية قيمة بالعالم

النفط يصعد ١٪ إلى ٤٠٫٨ دوالرًا
رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط خالل 
تــداوالت أمس بعد خســائر حــادة تكبدتها 
فــي اآلونة األخيرة، لكن معنويات الســوق 
مازالــت ضعيفة إذ يلحــق ارتفاع اإلصابات 
بـ«كوفيد-١٩» الضرر بآفاق الطلب على الوقود 

بينما ترتفع اإلمدادات.وارتفع خام برنت ٤٢ 
سنتا أو ما يعادل ١٪ إلى ٤٠٫٨٨ دوالرا للبرميل. 
وربح اخلام األميركي ٣٧ سنتا أو ما يعادل ١٪، 
إلى ٣٨٫٩٣ دوالرا للبرميل. وانخفض اخلامان 
القياسيان ما يزيد على ٣٪ االثنني املاضي.

حافظــت «آبــل» علــى صــدارة قائمــة 
«إنتربراند» ألعلى العالمات التجارية قيمة 
في العالم لعام ٢٠٢٠، إذ بلغت قيمتها املقدرة 

عند حوالي ٣٢٣ مليار دوالر.
وتلتها في املرتبة الثانية «أمازون» التي 
ارتفعت قيمتها بحوالي ٦٠٪ على أســاس 
سنوي لتصبح األفضل أداء في القائمة، ثم 
«مايكروسوفت» في املركز الثالث، وبعدها 
«جوجل». وللمرة األولى على اإلطالق احتلت 
«سامسوجن» املركز اخلامس مع قيمة تبلغ 
٦٢٫٢٨ مليــار دوالر، كمــا جــاءت «إنتــل» 

في الترتيب الثاني عشــر تلتها مباشــرة 
«فيسبوك» ثم «آي بي إم»، حسب «أرقام». 
ومن بني الشــركات التــي انضمت للقائمة 
للمرة األولى على اإلطالق: «إنستجرام» في 
الترتيب التاسع عشر، و«يوتيوب» الثالثني، 
و«زووم» في الترتيب املائة واألخير، وذلك 
بســبب التأثير الكبير لوباء «كوفيد -١٩» 
على األعمــال التجارية. كما عادت صانعة 
السيارات الكهربائية «تسال» إلى الترتيب 
مرة أخرى واحتلت املركز األربعني، إذ كان 

آخر ظهور لها في قائمة عام ٢٠١٧.

«يوتيوب» و«زوم» ضمن الوافدين اجلدد على القائمة

مؤسس شركة علي بابا جاك ما
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«التجاري» يدعم محافظة مبارك الكبير بتوفير أجهزة 
الكمبيوتر احملمول لطالب األسر املتعففة

«كي جي ال» حتصد شهادة
وكالة الدفاع اللوجستية األميركية ذ «الصاحلية»: مشروع «العاصمة» ينفَّ

بأحدث التقنيات ومواصفات البناء العاملية

في إطار الترتيبات املسبقة 
التي قام بها البنك التجاري 
لتقدمي الدعم واملساندة لعدد 
مــن األنشــطة االجتماعية 
والتربوية والتعليمية التي 
تنظمهــا محافظات الكويت 
خلدمة أفراد املجتمع ومنها 
محافظة مبارك الكبير، قام 
قطــاع التواصل املؤسســي 
بالتعاون مع إدارة محافظة 
مبارك الكبير بتوفير عدد من 
أجهزة الكمبيوتر الشخصي 
احملمول (Laptop) لتوزيعها 
على طالب األســر املتعففة 
فــي نطاق محافظــة مبارك 
الكبير، وتأتي هذه اخلطوة 
ضمن جهود البنك املتواصلة 
في خدمــة املجتمــع ودعم 

الفعاليات التربوية.
أعــرب  جانبــه،  ومــن 
محافظ مبارك الكبير اللواء 
م.محمــود بوشــهري عــن 
شكره للبنك التجاري على 
جهوده املستمرة مع احملافظة 
الدعــم ملختلــف  وتقــدمي 

مجموعــة  حصــدت 
الكويــت  شــركات رابطــة 
واخلليج للنقل «كي جي ال 
KGL» شــهادة وكالة الدفاع 
األميركيــة  اللوجســتية 
 DEFENSE LOGISTICS
علــى جهودهــا   AGENCY
واملتميــزة  االســتثنائية 
ڤيــروس  خــالل جائحــة 
كورونا «كوفيد-١٩»، بإمداد 
اجليش األميركي في املنطقة 
بكل متطلباته اللوجســتية 
والغذائية بخدمة ســريعة 
إدارة  وبــأداء متميــز فــي 

األزمات.
الشــهادة نتيجة  وتأتي 
أداء «كــي جــي ال» املتقــن 
واملتميز في الدعم املستمر 
ملكتب الشرق األوسط لوكالة 
الدفــاع اللوجســتية خالل 
جائحة كورونا، واستمرار 
الشــركة بشكل اســتثنائي 

في إطــار اجلهود الرامية 
لتعزيــز وتطويــر القطــاع 
الســياحي والتجــاري فــي 
شــركة  أعلنــت  الكويــت، 
العقاريــة عــن  الصاحليــة 
تقدم ســير أعمال مشــروع 
بــرج ومجمــع «العاصمــة» 
املتعدد االستخدامات، والذي 
يعتبر أحدث وجهة سياحية 
وتســويقية يتــم تطويرها 
مبســتوى ومقاييس عاملية، 
حيــث يقــع هــذا املشــروع 
التنمــوي الضخــم في قلب 
مدينــة الكويــت وســمي بـ 
«العاصمــة» ألنــه يعتبــر 
مدينة صغيرة توفر العديد 
من اخلدمات الرئيسية، إلى 
جانب مختلف وسائل املتعة 
والترفيــه للــزوار في مكان 
واحــد، حيث يضم مجموعة 
العناصــر واملكونــات  مــن 
األساسية التي تشكل بنيته 
املميزة، والتي تشمل مجمعا 
جتاريا وبرجا جتاريا وفندقا 

من فئة اخلمس جنوم.
شــركة  قامــت  وقــد 
الصاحليــة العقاريــة (مالك 
املشــروع) بالتعــاون مــع 
املكتب العربي لالستشارات 
الهندسية (Pace)، أحد أكبر 
الدور االستشارية الكويتية 
الرائدة في املنطقة واملتعددة 
بتطويــر  التخصصــات، 
التصميم املعماري للمشروع 
وفق رؤية عصرية وعقارية 
تتالءم مع معطيات الســوق 
وتلبــي متطلباتــه وتعيــد 
الرونــق والثقــل التجــاري 
املعهود ملدينة الكويت كمركز 
إلى  مالي وجتــاري للدولة، 
جانب اإلشراف على مراحل 

تقــدمي  علــى  حرصــا 
العروض واخلدمات  أفضل 
االستهالكية لعمالئه، قام بنك 
الكويت الدولي «KIB» مؤخرا 
بتوقيع اتفاقية استراتيجية 
جديدة مع شركة بنتا لألثاث، 
بحضور كل من املدير العام 
للخدمات املصرفية لألفراد 
في البنــك، عثمان توفيقي، 
والرئيس التنفيذي لشركة 
بنتا، معاذ عبدالعزيز بودي، 
وتتضمن هذه االتفاقية تقدمي 
عروض مميزة وتســهيالت 
ائتمانية لعمالء كال الطرفني. 
وبهذه املناسبة، صرح املدير 
العــام للخدمــات املصرفية 
لألفــراد في البنــك، عثمان 
 «KIB» توفيقي، قائال: يسعى
دائما ملكافأة عمالئه ومنحهم 
أفضل اخلدمات املصرفية إلى 
جانب العروض االستهالكية 
التي تناسب أسلوب حياتهم 
وتلبي متطلباتهم املتعددة. 
معربــا عــن ســعادته بهذه 
الشراكة اجلديدة مع شركة 
بنتا لألثاث والتي تعد خطوة 
مهمــة فــي ســبيل تعزيــز 

الورع: لقد  أماني  الكويتي، 
جاء هذا الدعــم انطالقا من 
إمياننا بضرورة مد يد العون 
واملســاعدة ألبنــاء األســر 
الذيــن يحتاجون  املتعففة 
املســاعدة  مــن  الكثيــر 
واملساهمة في تسهيل عملية 
التعليم للطلبة املنتمني لهذه 
الفئــة خصوصــا فــي ظل 
الظــروف الصحية الراهنة 

بسرعة ومهنية واحترافية.
وبهــذه املناســبة، قــال 
ديفــون ويليامــز ضابــط 
اتصــال سلســلة التوريــد 
لوكالة الدفاع اللوجســتية 
في الشرق األوسط والكويت 
إن فريق كي جي ال تخطى 
املهمات خالل جائحة كورونا 
بنسبة ١٠٠٪ مع عدم وجود 
أي إخفاقات منذ وصولي إلى 
الكويت في عام ٢٠١٣، وهذا 
حقــا إجنــاز عظيم وســمة 
مميزة للشــركة، وأنا واثق 

مــن ١١ دورا منها ١٦٤ جناحا 
مــع خدماتهــا مــن مطاعــم 
وقاعــات متعــددة األغراض 
وناديــا صحيــا، يخدمهمــا 
مبنيــان ملواقف للســيارات 
متعــددي الطوابــق. أما عن 
برج العاصمــة، فقد أوضح 
النفيســي أنه يتألف من ٥٤ 

طابقا بإطاللة مميزة.
من جانبه، علق الرئيس 
العربي،  التنفيذي للمكتــب 
م.طــارق شــعيب، قائال: مت 
التصميــم املعماري  تطوير 
ملشــروع «العاصمــة» وفقا 
املعمارية  املفاهيــم  ألحــدث 
احلديثة وملبيا لكل املتطلبات 
التقنية والبيئية التي جتعل 
هذا الصرح العقــاري معلم 
بارز في أفق مدينة الكويت، 
حيث روعي توفير مساحات 
خضراء متاشيا ملبادئ التنمية 
املستدامة والتهوية الطبيعية 
مع اســتخدام أحدث تقنيات 
املباني الذكية خلفض استهالك 

الطاقة.
أما عن أبــرز اإلجنازات، 
أكد شــعيب أنه يتــم اعتماد 

لغاية ٦٠ شــهرا، باإلضافة 
إلى خصومــات خاصة من 
قيمة مشترياتهم من األثاث 
واملفروشــات عند التسوق 
لدى شركة بنتا لألثاث. وفي 
املقابل سيقوم البنك بتقدمي 
متويالت لعمالء الشركة من 
دون أربــاح تصــل قيمتها 
لغاية ٢٥ ألف دينار ومتتد 
حتى ٦٠ شهرا بحد أقصى.

كما أشاد توفيقي بجهود 
فريق عمل شركة بنتا لألثاث 

والتي تتطلــب توفير كافة 
األجهزة لعملية التعليم عن 
بعد. وأضافت الورع موضحة 
أن البنك يولي اهتماما لدعم 
ورعاية األنشــطة التربوية 
املوجهة للطالبات والطلبة 
إميانًا منه بأن الشــباب هم 
الركيــزة األساســية لبناء 
األوطــان وأن توفير الدعم 
الــالزم لهــم ميكنهــم مــن 
التحصيــل الدراســي ويعد 
حافــزا كبيرا لهــم من أجل 

االبتكار واإلبداع. 
واختتمــت الورع مبينة 
أن البنك التجاري الكويتي 
- علــى الرغم من الظروف 
والتحديــات الصعبــة التي 
فرضتها جائحة كورونا - 
يحرص على تكريس مفهوم 
العمل االجتماعي التطوعي 
العديــد  فــي  واملســاهمة 
الفعاليات اإلنســانية  مــن 
واخليرية ومنها تقدمي الدعم 
للمتضرريــن مــن األزمات 

احلالية.

من ان كي جي ال ستستمر 
لفتــرات طويلة بهذا التميز 
واألداء. وأضاف ان كي جي ال 
تعمل باحترافية وهي عضو 
قيم في سلسلة مقاولي وكالة 
الدفاع اللوجستية في الشرق 
األوســط والكويت، السيما 
أن الطريقــة املتميــزة التي 
يــؤدي بها فريق كي جي ال 
أعمالها يوميا بأعلى املعايير 

املؤسسية.
ومتنى ويليامز استمرار 
كــي جــي ال في هــذا األداء 
الذي جنحت  االســتثنائي، 
فيــه الشــركة فــي حتقيق 
أداء متميــز على صعيد كل 
مجاالت األعمال، األمر الذي 
انعكس على استمرار نتائج 
قويــة، وهو ما يؤكد أن كي 
جي ال على املسار الصحيح، 
لترســيخ مكانتها وتعزيز 

وجودها.

أحدث نظــم وتقنيات البناء 
العامليــة إلجنــاز املشــروع 
باملســتوى العاملي املطلوب. 
حيــث مت االنتهــاء مــن كل 
األعمــال اإلنشــائية ألدوار 
التجــاري، وجــار  املجمــع 
اســتكمال األعمال اإلنشائية 
للبرج، مع االستمرار في أعمال 
التركيبــات الفنية والتقنية 
وأعمال التشطيبات الفاخرة 

للواجهات.
العناصــر  بــني  ومــن 
املعمارية الداخلية للمجمع، 
بني شعيب عدم إغفال العنصر 
املائــي بتصميم املشــروع، 
وذلــك ممثــال بإقامة شــالل 
بطول ثالثة طوابق يقع بني 
املقاهــي واملطاعــم الفاخرة، 
إضافة إلى مصاعد بانورامية 
مطلــة على املجمــع بأكمله، 
فضال عن االرتفاعات العالية 
للطوابق التــي متنح الزوار 
شعورا بالفخامة والهيبة، مع 
انسيابية في مسارات املمرات 
الداخلية املتموجة واملتناغمة 

مع حركة الضوء.
أشــار  اخلتــام،  وفــي 
النفيسي إلى حرص القائمني 
على املشروع بااللتزام بكامل 
تطبيقات األمن والسالمة داخل 
موقع العمــل وفقا للمعايير 
الدوليــة، مــع التركيز على 
اتبــاع كل التدابير الوقائية 
واالحترازية لتفادي العدوى 
بڤيروس كورونا بني العاملني، 
مؤكدا التزامهم بالتقيد بارتداء 
قناع الوجه، النظارات الواقية 
الوجــه، ســترات  أو واقــي 
وأحذية الســالمة، باإلضافة 
إلى مراعاة توجيهات التباعد 

االجتماعي.

وتعاونهم املثمر في سبيل 
إمتام هذه االتفاقية التي من 
شأنها توسيع قاعدة عمالء 
الطرفني وتلبية كل احتياجات 
العمالء. مــن جانبه، صرح 
الرئيس التنفيذي في شركة 
بنتا لألثاث، معاذ عبدالعزيز 
بودي، قائال: في إطار تعزيز 
اخلدمات املقدمة من شركة 
بنتا لألثاث لعمالئها الكرام، 
فقــد مت بحمــد اهللا االتفاق 
مــع بنــك الكويــت الدولي 
«KIB» بهدف تقدمي عروض 
مميزة وتسهيالت ائتمانية 
لعمالء بنتا من خالل خدمة 
«املســاومة»، موضحــا أن 
العرض يتضمن املوافقة على 
التمويل ابتداء من ٣٠٠ د.ك 
مباشرة عند تواجد العميل 

داخل معارض بنتا.
كمــا أكد بــودي أن هذه 
االتفاقيــة تعكــس حــرص 
شركة بنتا لألثاث على تقدمي 
التسهيالت الالزمة لعمالئها، 
ووعد بتقدمي خدمات متميزة 
في القريب العاجل متاشيا مع 
متطلبات السوق الكويتي. 

ألدائها املتميز في إدارة األزمات خالل جائحة «كوفيد - ١٩» في الشرق األوسط
يضم مجمعاً وبرجاً جتارياً وفندقاً من فئة اخلمس جنوم

أنشطة وفعاليات املسؤولية 
االجتماعية لتحقيق التنمية 
االجتماعيــة املســتدامة في 
املجتمع ومســاعدة األســر 
األكثر احتياجا وغيرها من 
الفعاليات التي تعود بالنفع 
علــى جميع أفــراد املجتمع 
الكويت. وبدورها، قالت نائب 
املدير العام، قطاع التواصل 
املؤسسي في البنك التجاري 

في خدمة اجليش األميركي 
بالتخزيــن والنقــل في كل 
املرات التي كلفت الشــركة 
بتحريك أسطولها في األوقات 
احلرجة. وقدمت وكالة الدفاع 
الشــهادة بناء  اللوجستية 
على اخلدمة السريعة وبأداء 
متميز في إدارة األزمات، وهو 
املقياس احلقيقي اللتزام كي 
جي ال بإمتام املهمات املنوطة 
بها، باإلضافة إلى الســمعة 
التي ال تشــوبها شائبة في 
قدرتهــا على حل املشــاكل 

التنفيذ للمشــروع وإجنازه 
بأرقى معايير اجلودة العاملية 
للبنــاء. وفي هذا الســياق، 
صرح رئيــس مجلس إدارة 
شــركة الصاحلية العقارية، 
غــازي النفيســي: «بالرغــم 
من التحديات التي واجهتنا 
جراء انتشار جائحة ڤيروس 
كورونا (كوفيد-١٩) في البالد، 
إال أنه جار اســتكمال أعمال 
املشروع على قدم وساق وفقا 
للجداول الزمنية حيث روعي 
الدفع بعجلة التنفيذ وتسريع 
وتيرته بصورة تتفادى أثر 
اجلائحة وحتقق احلد األدنى 
من التأخير. ويتوقع االنتهاء 
من املشروع وافتتاحه خالل 

العام املقبل».
أن  النفيســي  وأضــاف 
مشروع «العاصمة» اجلديد 
ســيقدم جتربــة تســويقية 
وترفيهية فريدة، حيث يتألف 
املجمع من ســرداب وخمسة 
طوابق تضم مساحات جتارية 
وترفيهية شاســعة يعلوها 
 Marriott Executive فنــدق 
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العالقات بني الطرفني، حيث 
إنها تتضمــن تقدمي أفضل 
واخلصومــات  العــروض 
لعمالء البنك الراغبني بتأثيث 
 «KIB» منازلهم، كما سيمنح
حلــوال وخدمــات مصرفية 
الشــركة  مبتكــرة لعمــالء 
لتلبية مختلف احتياجاتهم 
املالية. وأوضح توفيقي أنه 
مبوجب هذه االتفاقية سيتم 
منح عمالء «KIB» متويالت 
ائتمانية ميسرة ملدة تصل 

ع اتفاقية جديدة مع «بنتا» لألثاث «KIB» يوقِّ

تتضمن عروضاً مميزة وتسهيالت ائتمانية لعمالء الطرفني

قدمت خدمات استثنائية سريعة خالل فترة ڤيروس كورونا مبهنية واحترافية

محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود بوشهري يتسلم األجهزة من أماني الورععثمان توفيقي ومعاذ بودي خالل توقيع االتفاقية

«أودي الكويت» ُتطلق عروضًا حصرية
على A٤ وA٥ اجلديدة كليًا خالل «أكتوبر»

الكويــت،  أودي  تقــدم 
املمثلة من شركة فؤاد الغامن 
وأوالده للسيارات، لعمالئها 
امتــالك ســيارات  فرصــة 
أودي A٤ وA٥ اجلديدة كليا 
بعروض استثنائية وميزات 

متعددة.
العــرض اجلديد  يقــدم 
لعمــالء أودي ضمان إعادة 

 Aو٥ Coupe Aوسعر أودي ٥
Sportback بـ ١٧٧٧٧ دينارا، 
وجميع السيارات متوافرة مع 
مواصفات عصرية وتقنيات 

عديدة.
يشـــــار إلى أن طرازات 
أودي وأودي سبــــــورت 
معروضة ومتوافرة لتجربة 
أيـــام فـــــي  القيـــــادة ٦ 

لــــــدى معرض  األســبوع 
أودي الكويــت املتواجد في 
منطقة الشــويخ الصناعية 
- طريــق اجلهراء (شــارع 
الــدوام  أثنــاء  البيبســي) 
الرســمي من الســاعة ٩:٠٠ 
صباحا حتى الســاعة ٨:٣٠ 
مســاء من يوم السبت إلى 

اخلميس.

الشــراء، كفالة ٥ ســنوات، 
خدمــة ٥ ســنوات وخدمــة 
مســاعدة على الطريق ملدة 
٥ ســنوات علــى ســيارات 
أودي A٤ وA٥. وباإلضافــة 
إلى هذه امليزات، تتقدم هذه 
السيارات اجلديدة بأسعار 
خاصة خالل العرض: سعر 
أودي A٤ حاليا ١٤٤٤٤ دينارا 

Aأودي ٤ A5 Sportback أودي

هكذا تعزل سماعة هواوي FreeBuds Pro الضوضاء
 HUAWEI تتميز سماعات
FreeBuds Pro مبيــزة ذكية 
ديناميكية إللغاء الضوضاء 
النشطة، وال تلغي ببساطة 
كل الضوضــاء مــن حولك. 
هــذا ألن هــواوي تعتقد أنه 
ليس كل األصوات من حولك 
تقنيا «ضوضاء أو ضجيج»، 
ميكن أن تكون هناك معلومات 
مهمة أو حتى محادثات يجب 
ســماعها. هذا هو مــا يفعله 
إلغاء الضوضاء النشط الذكي 
بشــكل أساســي، فهو يحدد 
ويعزل الضوضاء الفعلية من 
حولك ويزيلها للحصول على 
جتربة صوتية أفضل. اللتقاط 
األصوات في البيئة، تستخدم 
سماعات FreeBuds Pro ثالثة 
ميكروفونات ذات حساسية 
عاليــة، ومحــركا ديناميكيا 

اجلودة. تساعد امليكروفونات 
ســماعات FreeBuds Pro في 
التعرف بســرعة ودقة على 

الضوضاء في البيئة احمليطة 
والتــي تعمل بعــد ذلك على 
قــدرة ســماعات األذن علــى 
التبديــل تلقائيا بني أوضاع 
إلغاء الضوضاء، والتي تدفع 
املكونات الصوتية بشكل ثابت 
لتوليــد موجات صوتية في 
االجتــاه املعاكــس للقضــاء 
علــى الضوضــاء ولتحصل 
على جتربة استماع مريحة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يقوم 
الديناميكــي  نظــام اإلدراك 
املزود مبستشــعر تســريع 
داخلي ومستشــعر األشعة 
بدراســة  احلمــراء  حتــت 
املستخدم، مثل عادات ارتدائه 
ووضعياتــه، لتحســني دقة 
التعرف علــى بيئة الصوت 
إلغــاء  وتزويــده بتجربــة 

الضوضاء ذكية وثرية.

فائق املغناطيسية بحجم ١١ 
مم، ومستشعر بصمة العظام، 
ومكونات صوتية أخرى عالية 

«برقان» يعطل أعماله
مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف

أعلــن بنــك برقــان عن 
تعطيل أعماله رســميا يوم 
اخلميس املوافق ٢٩ أكتوبر 
٢٠٢٠، وذلك مبناسبة ذكرى 
املولد النبوي الشريف، على 
أن يستأنف الدوام الرسمي 
يوم األحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠. 
وبهذه املناســبة، يتقدم 
بنك برقان جلميع املوظفني 
الكــرام بخالص  والعمــالء 
التهانــي وأطيــب التمنيات 
النبــوي  املولــد  مبناســبة 
الشــريف وكل عــام وأنتم 

بخير.

ولضمان متتــع العمالء 
بخدماتهم املصرفية سيستمر 
فرع املطــار بخدمة العمالء 
من الساعة ٨ صباحا وحتى 
٧ مساء طوال أيام العطلة، 
الــى اســتمرار  باإلضافــة 
اخلدمــات اإللكترونيــة من 
خالل موقع البنك اإللكتروني 
www.burgan.com وتطبيق 
بنــك برقــان. كمــا ميكــن 
التواصــل مع مركــز خدمة 
العمالء أو خدمة الواتساب 
على مدار الساعة على الرقم 

.١٨٠٤٠٨٠
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واشنطن تدعو مجلس األمن
لوقف بحث القضية الفلسطينية

.. وإيران ترّحب بعودتها إلى « النووي» بشروط

أذربيجان حتقق نصرًا عسكريًا 
إستراتيجيًا وإقالة وزير دفاع «قره باغ»

عواصم - وكاالت: دعت سفيرة الواليات 
املتحدة لدى األمم املتحدة كيلي كرافت مجلس 
األمن الدولي لوقف عقد اجتماعاته الشهرية 
بشأن القضية الفلسطينية، معتبرة ان «مبادرة 
السالم العربية لم تعد ضرورية» خصوصا مع 
«صفقة القرن» التي طرحها الرئيس االميركي 

دونالد ترامب رسميا مطلع العام اجلاري.
جاء ذلك خالل اجللسة الشهرية ملجلس 
األمن الدولي، التي عقدت مســاء أمس االول 
عبر دائرة تلفزيونية، بشأن احلالة في الشرق 

األوسط مبا في ذلك القضية الفلسطينية.
وقالت كرافت في افادتها خالل اجللسة ان: 
«جتربة (الرئيس األميركي دونالد) ترامب أدت 
إلى الســالم، ورؤيتنا ممكنة، وقمنا بالكثير 
مــن العمل لتقدمي خطة الســالم وهي مليئة 

بالتفاصيل».
وأضافت «لــم تعد هناك حاجة للمبادرة 
العربية لعام ٢٠٠٢. صفقة القرن فتحت آفاقا 

جديدة أمام الفلسطينيني»
وأضافت املندوبة األميركية «مرة أخرى جند 
أنفسنا في املجلس نناقش الصراع اإلسرائيلي 
الفلســطيني، وتقرأ الــدول األعضاء بيانات 
مليئة قيلت مئات املرات من قبل، وحان الوقت 
لكي يوقف املجلس عقد اجتماعاته الشهرية 
بشأن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، تكرر 
خاللها الدول املواقف ذاتها دون أن يؤدي ذلك 

إلى أي شيء».
واعتبرت أن عددا من الدول «محصورة في 
سياسات وروايات قدمية ستفشل دائما في 

إحالل السالم»، ورأت أن خطة السالم العربية 
«ال تقدم التفاصيل، التي نحتاجها للتوصل 
إلى ســالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، 
وما حتتاجه املنطقة اليوم، هو صفقة سالم 
جتلب الدعم االقتصادي واالســتثمار، الذي 

تشتد احلاجة إليه للشعب الفلسطيني».
وقالت إن ديبلوماسية الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب «هي ما يكمن في صميم اتفاقات 
التطبيع بني إســرائيل واإلمارات والبحرين 
والســودان، وأن تعامله بشــكل مختلف هو 
ما أدى إلى أهم خطوة للســالم منذ أكثر من 

٢٥ عاما».
وتســاءلت كرافت عن جدوى عقد مؤمتر 
دولي بدعوة من الرئيس الفلسطيني، وعن 
كيفية اختالفه عن املؤمترات السابقة، ودعت 
الفلســطينيني إلى االنخــراط في مفاوضات 
مباشرة مع إسرائيل، على أساس خطة السالم 
األميركيــة، املعروفة إعالميا باســم «صفقة 

القرن».
من جانبها، حذرت روسيا من مغبة «جتاهل 
القضية الفلســطينية» قائال انها لن تختفي 
بحالها وان االســتقرار الشــامل في الشــرق 
االوسط لن يتحقق بدون حل دائم وطويل االمد 
لهذه القضية. وطالبت موسكو اسرائيل بوقف 
االستيطان وهدم بيوت الفلسطينيني والتخلي 

«متاما» عن تهويد االراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الفروف التي ألقاها نيابة عنه نائبه 
سيرغي فيرشينني خالل جلسة مجلس االمن.

طهرانـ  وكاالت: أعلنت طهران أنها سترحب 
بأي عودة أميركية الى االتفاق النووي، لكن 
بشرط أن يقترن ذلك بـ«ضمانات» لعدم خروج 
واشنطن عنه مرة جديدة. وقال املتحدث باسم 
احلكومــة اإليرانية علــي ربيعي في مؤمتر 
صحافــي امــس «ال فارق بالنســبة إلينا أي 
رئيــس فــي الواليات املتحدة يقــرر العودة 
الى خطة العمل الشــاملة املشــتركة (االسم 
الرسمي لالتفاق)، والتوقف عن وضع عوائق 

أمام اآلخرين من أجل حتقيق التزاماتهم».
وأضــاف «نحن ســنرحب بــأي قرار من 
هذا النوع من أي رئيس كان. لكن في الوقت 
عينه، ومع العودة الى خطة العمل الشاملة 

املشــتركة، املطلوب من الواليات املتحدة أن 
تكون مستعدة لتحمل (مسؤولية) األضرار 
التي سببتها لشعب إيران خالل فترة انسحابها 
منه»، في إشارة الى االتفاق الذي مت التوصل 

إليه في ڤيينا قبل خمسة أعوام.
وشدد على أنه «بالطبع، عليها أن تكون 
أيضا مستعدة لتوفير ضمانات لعدم تكرار 
خــروق من هذا النوع». وســبق ملســؤولني 
إيرانيــني أن أكــدوا أن نتيجــة االنتخابــات 
االميركيــة ال تعني بالدهم بشــكل مباشــر، 
وشددوا على أن أي عودة أميركية الى االتفاق 
النووي، يجب أن تتضمن تعويض طهران عن 
األضرار التي تكبدتها جراء العقوبات األخيرة.

عواصــم ـ وكاالت: اعترفــت أرمينيــا 
بأن قوات ناغورني قره باغ انسحبت من 
بلدة استراتيجية تقع بني اإلقليم واحلدود 
اإليرانية مما قد يشــير إلــى حتقق نصر 
عســكري ألذربيجان بعدما فشــلت هدنة 
ثالثة توســطت فيها الواليات املتحدة في 

إنهاء القتال املستمر منذ شهر.
وقال آرترون هوفانيســيان املسؤول 
بوزارة الدفاع األرمينية في مؤمتر صحافي 
بوقت متأخر أمس االول إن القوات من عرق 
األرمن انســحبت من مستوطنة جوبادي 
جنــوب اإلقليم «لتجنب خســائر ال داعي 

لها» لكن الوضع «لم يكن خطيرا».
وميكــن للمكاســب األذربيجانيــة أن 
تصعب التوصل حلل ديبلوماسي. وترفض 
أذربيجــان أي حلــول مقترحــة تســمح 
باستمرار سيطرة عرق األرمن على اإلقليم. 
وتقول أرمينيا إنها لن تنسحب من أراض 
تعتبرهــا جزء من تاريخها الوطني حيث 

يحتاج املواطنون للحماية. وقالت وزارة 
دفــاع قره باغ في بيــان إن معارك محلية 
دارت في أنحاء مختلفة من اجلبهة صباح 
امس. ووصفت وزارة دفاع أذربيجان القتال 

بأنه يتركز في ثالث جبهات.
وقالت وزارة دفــاع اإلقليم امس، إنها 
سجلت مقتل ٣٥ آخرين في صفوف قواتها 
ليرتفع بذلك عدد قتالها العســكريني إلى 
١٠٠٩ منذ اندالع القتال ضد قوات أذربيجان 

في ٢٧ سبتمبر.
ودفع القتال رئيس اقليم قره باغ غير 
املعتــرف به أرايك اروتونيــان امس، الى 
توقيع مرســوما بإقالة وزير دفاع وقائد 
جيش االقليــم الفريق جــالل أروتونيان 

بسبب تعرضه إلصابة.
وأوضــح اروتونيــان أن قائد اجليش 
أصيب بجروح قبل أيام خالل تواجده في 
أحد املواقع العســكرية، متمنيا له الشفاء 

العاجل.

إدانات متجددة لـ «الرسوم املسيئة»
والرياض: نرفض ربط اإلسالم بأي عمل إرهابي

احتفاالت أعياد امليالد «افتراضية» بسبب «كورونا».. 
و«الصحة العاملية» تدعو إلى عدم االستسالم للجائحة

وكاالت:   - عواصــم 
العربية  اململكة  استنكرت 
الســعودية امس، الرسوم 
املســيئة للنبي محمد ژ، 
ورفضت الربط بني اإلسالم 

وأي عمل ارهابي.
جاء ذلك في بيان نقلته 
وكالــة األنباء الســعودية 
(واس) عن مسؤول بوزارة 
اخلارجية السعودية قال فيه 
إن اململكــة «تدين كل عمل 

إرهابي أيا كان مرتكبه».
وأفاد البيان «تدين كل 
عمل إرهابي أيا كان مرتكبه 
وتدعو إلى أن تكون احلرية 
الفكريــة والثقافية منارة 
تشع باالحترام والتسامح 
والسالم وتنبذ كل املمارسات 
واألعمال التي تولد الكراهية 
والعنف والتطرف ومتس 
التعايش املشــترك  بقيــم 
واالحتــرام املتبــادل بــني 

شعوب العالم».
مــن جانبه، حذر محمد 
العيســى أمني عــام رابطة 
العالــم اإلســالمي مــن أن 
املبالغة في رد الفعل «أمر 
سلبي يتجاوز املقبول» ولن 
تفيد سوى احملرضني على 

الكراهية.
وفــي العراق، اســتنكر 
البرملان العراقي، في جلسته 
امس، اإلساءة للنبي محمد 
الرســوم  ژ مــن خــالل 
الكاريكاتيرية املسيئة في 

فرنسا.
هــذا، وتواصلــت ردود 
الفعــل الشــعبية في عدد 
من الدول االسالمية رفضا 
لنشــر الرســوم املســيئة 
وعلى تصريحات الرئيس 
الفرنســي ضــد اإلســالم، 
حيث تظاهر عشرات آالف 

من أمام املسجد الرئيسي في 
البالد، مســجد بيت املكرم 
الوطني في وسط العاصمة.
املتظاهــرون  وهتــف 
بشعارات تدعو إلى «مقاطعة 
املنتجات الفرنسية» وإلى 

«معاقبة» ماكرون.
الرحمن  وقــال عطــور 
الكــــبير فــي  املســــؤول 
احلزب للحشد أمام املسجد 
«ماكــرون هو أحــد القادة 
الذين يعبدون الشيطان»، 
داعيا احلكومة إلى «طرد» 

السفير الفرنسي.
مــن جهته، أكد حســن 
جمال قائد إسالمي آخر أن 
احملتجني «ســيهدمون كل 
حجر» من السفارة في حال 

لم يطرد السفير.
بدورها، أعلنت جمعية 

الغضب من عرض الرسوم 
الكاريكاتيرية.

وشـــــدد املسؤولــــون 
الفرنسيون على حقهم في 

عرض الرسوم.
ونشر املوقع اإللكتروني 
لوزارة اخلارجية الفرنسية 
امــس، نصيحــة جديــدة 
للمواطنني في إندونيســيا 
والعــراق  وبنغالديــش 
وموريتانيا بتوخي احلذر.

كمــا أصدرت الســفارة 
الفرنسية في تركيا نصيحة 
مماثلة ملواطنيها املقيمني في 
البــالد. وقالت التوجيهات 
الفرنسية إن على املواطنني 
الفرنسيني االبتعاد عن أي 
الرســوم  احتجاجات على 
وحتـــــاشي التجـــــمعات 

الشعبية.

القاضية روث بادر غينسبرغ». 
واعتبر انه يوم تاريخي ألميركا 
وعلــى النقيض من االحتفال 
البيت األبيض  الذي شــهده 
الشهر املاضي كان عدد أكبر من 
احلاضرين يضعون الكمامات 

وكانت املقاعد متباعدة.
وتولى قاضي احملكمة العليا 
احملافظ كالرنس توماس إدارة 
عملية اإلدالء في البيت االبيض 
وهو أحــد اليمينــني اللذين 
املعينون.  القضــاة  يؤديهما 
بــإدارة كبير  الثاني  واليمني 
القضاة جــون روبرتس في 

احملكمة أمس.
وفي تصريحات مقتضبة، 
أعلنت باريت اســتقاللها عن 
ترامب والعملية السياسية رغم 

أن ترامب كان واقفا خلفها.
أديته  الذي  وقالت «اليمني 
بكل جدية يعني في جوهره أنني 
سأؤدي املهمة دون خوف أو 
مجاملة وسأفعل ذلك على نحو 
مستقل عن األفرع السياسية 
وعن تفضيالتي الشخصية».

وعقب املراسم لوح ترامب 
وباريت من شرفة البيت األبيض 
للضيوف الذين ارتفعت أكفهم 

بالتصفيق.

احملكمة العليا حيث يشــكل 
انتخابية  احملافظون قاعــدة 
مهمة له. وحصلت باريت على 
الشيوخ على  موافقة مجلس 
تعيينها بأغلبية ٥٢ صوتا مقابل 

اعتراض ٤٨ صوتا. 
وعكــس االحتفــال الذي 
اقيم في وقت ذروة املشاهدة 
البيت  التلفزيونية في حديقة 
األبيــض احتفــاال نظم قبل 
شــهر واحد أعلن فيه ترامب 
ترشيح القاضية باريت وذلك 
قبل إصابته وعــدد من كبار 
اجلمهوريني بڤيروس كورونا.

وأقيم االحتفال بعد ما يزيد 
قليال على الســاعة من تأكيد 
مجلس الشيوخ الذي يسيطر 
عليه اجلمهوريون تعيني باريت 
قاضية مدى احلياة في احملكمة 
العليا بأغلبية ٥٢ صوتا مقابل 
اعتراض ٤٨ صوتا. واحتدت 
آراء الدميوقراطيني في رفض 

تعيينها.
وقال ترامب في مراســم 
إلى  االحتفال وباريــت تقف 
جواره «عائلة باريت استولت 
على قلب أميــركا. من املالئم 
جدا أن القاضية باريت تشغل 
مقعدا لرائدة حقيقية من النساء 

في حني من املتوقع أن يفوز 
ترامب في الدائرتني األخريني.
وإذا تعادل ترامب وبايدن 
في أصوات املجمع االنتخابي 
من احملتمــل أن ترجح دائرة 
أوماهــا بصوتها الفردي في 

املجمع كفة الفوز. 
ويزور ترامب هذه الواليات 
مســلحا بانتصــار تعيــني 
مرشحته احملافظة باريت في 

وال تضم الكثير من الناخبني 
املتردديــن الذيــن ال تتعدى 

نسبتهم ٤٪.
ويشير اللقاء اجلماهيري 
الذي عقده ترامب في نبراسكا 
لنتيجة  تتأهب  إلى أن حملته 
متقاربة. فالوالية مقسمة إلى 
انتخابية، ومن  ثالث دوائــر 
احملتمل أن تكون دائرة أوماها 
فرصة سانحة لفوز بايدن فيها 

االنتخابات.
وقال بايدن للصحافيني إنه 
يعتقد أن لديه فرصة للفوز في 

جورجيا وإن لم تكن سهلة.
وأدلــى قرابــة ٤٠٪ من 
الناخبني في جورجيا بصوتهم 
بشكل مبكر. ويبلغ عدد سكان 
جورجيا ١٠٫٦ ماليني نســمة 
ثلثهم من الســود، مع كثير 
من الشــباب واألكثر تعليما. 

على التفاؤل في أوساط حملته 
االنتخابية في بداية األسبوع 

األخير.
الرأي  وتبني استطالعات 
أن املنافســة شديدة في تلك 
لم تؤيد مرشحا  التي  الوالية 
دميوقراطيــا فــي انتخابات 
الرئاســة منذ ١٩٩٢ وسيعد 
فوز بايدن فيها ضربة شديدة 
لفــرص ترامب في الفوز في 

األهمية البالغة.
ويقول مشروع االنتخابات 
األميركية بجامعة فلوريدا إن 
أكثــر من ٦٤ مليــون ناخب 
أدلوا بأصواتهم عمال بإمكانية 
التصويت املبكر سواء احلضور 
الشــخصي او عبــر البريد. 
ويقول خبــراء إن فرز العدد 
الهائل ملن أدلوا بأصواتهم عبر 
البريد قد يســتغرق أياما أو 

أسابيع.
وكان الرئيــس ترامب قد 
زعم مرارا دون أن يقدم أدلة 
أن التصويت عن طريق البريد 
سيكون على األرجح عرضة 

للتزوير.
وقال ترامــب على تويتر 
«يجب أن يكون لدينا اإلجمالي 
النهائي في الثالث من نوفمبر». 
التغريدة  ونشر موقع تويتر 
ومعهــا ملحوظــة إلخــالء 
مسؤوليته واصفا محتواها بأنه 
«محل خالف» ورمبا ينطوي 

على تضليل.
األثنــاء، يواصــل  فــي 
املكثفة،  املرشحان حمالتهما 
وميثــل ســفر بايــدن إلى 
املعاقل  جورجيا، وهي مــن 
القدميــة للجمهوريني، عالمة 

عواصــمـ  وكاالت: يتجه 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إلى االنتخابــات وفي جعبته 
تطوران مهمان: تثبيت مجلس 
القاضية  الشيوخ ملرشــحته 
احملافظة اميي كوني باريت في 
احملكمة العليا املنوط بها فض 
النزاعات االنتخابية، وتقدم ولو 
طفيفا في استطالعات كانت 
ترجح باستمرار كفة خصمه 
الدميوقراطي جو بايدن حتى 
األمس القريب. فقد أشــارت 
نتائج االستطالع الذي نظمته 
مؤسسة «راسموسن» لألبحاث، 
إلى أن ٤٨٪ من األميركيني باتوا 
يؤيدون ترامب، بينما يؤيد ٤٧٪ 

منهم يفضلون بايدن.
وأشار تقرير «راسموسن» 
إلى أن ترامب تقدم على منافسه 
ألول مرة منذ منتصف سبتمبر 

املاضي. 
وكثف ترامب جهوده ونظم 
لقــاءات جماهيرية في ثالث 
واليات مهمة آلماله في الفوز 
بوالية ثانية هي ميتشــيغان 
وويسكونســن ونبراســكا 
أمس، في حني زار بايدن والية 
جورجيا وتوجه الرئيس السابق 
باراك أوباما إلى فلوريدا ذات 

قــال  وكاالت:  ـ  عواصــم 
ديبلوماســي أجنبي لــدى دولة 
الڤاتيــكان أمس إنه من املقرر أن 
تقام فعاليــات احتفــاالت البابا 
فرنسيس بعيد امليالد هذا العام 
على اإلنترنت، من دون حضور 
شخصي، بســبب تفشي جائحة 
كورونــا. وأفادت وكالــة األنباء 
الكاثوليكيــة بأنــه قــد مت إبالغ 
السفارات املعتمدة لدى الڤاتيكان 
بأن القداسات ستتم «بشكل خاص، 
من دون حضور أعضاء الســلك 
الديبلوماسي»، وسيتم بثها على 
اإلنترنت. وقال املونسنيور أوليفر 
الل، وهــو مــن ممثلي الســفارة 

األملانية لوكالــة األنباء األملانية 
(د.ب.أ)، إن الڤاتيكان أرسل تلك 
الرســالة املتعلقــة بفتــرة أعياد 
امليــالد. وعادة ما يتــرأس البابا 
في ٢٤ ديسمبر قداس عشية عيد 
امليالد في كنيسة القديس بطرس، 
بحضور ديبلوماسيني معتمدين 
لدى الڤاتيكان وأعضاء مختارين 
من املواطنني. في غضون ذلك، حذر 
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية 
تيــدروس أدهانــوم مــن العناء 
الناجم عن اجلائحــة مع ارتفاع 
عدد حــاالت اإلصابــة بڤيروس 
كورونــا حــول العالــم وامتالء 
أســرة املستشــفيات باملرضــى. 

وقــال أدهانــوم للصحافيني في 
جنيڤ امس ان «وحدات الرعاية 
املركزة امتألت ألقصى طاقتها في 
بعض األماكن، خاصة في أوروبا 
وأميركا الشــمالية». واعتبر أن 
«العمل من املنزل وتعلم األطفال 
عن بعد وعدم القدرة على االحتفال 
باملناسبات مع األصدقاء والعائلة 
أو عــدم القــدرة علــى احلضور 
للحداد على األحباء هو أمر قاس 
والتعب حقيقي». لكنه تابع: «ال 
ميكننا االستســالم.. يتعني على 
القــادة املوازنــة بــني اضطراب 
احلياة وسبل العيش، واحلاجة 
إلــى حماية العاملــني الصحيني 

واألنظمــة الصحيــة مــع امتالء 
العناية املركــزة». كما  وحــدات 
حث مدير منظمة الصحة العاملية 
القادة «على اتباع نصائح اخلبراء 
والتوقف عن استخدام الفيروس 

كلعبة سياسية».
فــي غضــون ذلــك، أعلنــت 
الرئاسة اجلزائرية دخول الرئيس 
عبداملجيد تبون الى املستشــفى 
النعجــة  العســكري فــي عــني 
بالعاصمــة، مؤكــدة أن حالتــه 

الصحية مستقرة.
وكانــت الرئاســة اجلزائرية 
قد أعلنت السبت املاضي دخول 
الرئيس تبون الى احلجر الصحي 

الطوعــي ملدة ٥ أيــام، فيما غرد 
مطمئنا مواطنيه أنه بخير وأنه 
يواصــل عمله عن ُبعــد. وقالت 
الرئاســة انــه «بعدمــا تبــني أن 
العديــد مــن اإلطارات الســامية 
برئاســة اجلمهوريــة ورئاســة 
احلكومة، قد ظهرت عليهم أعراض 
اإلصابة بڤيروس كورونا، نصح 
الطاقم الطبي للرئاســة، رئيس 
اجلمهورية، مبباشرة حجر صحي 
طوعي، ملدة خمسة أيام ابتداء من 
٢٤ أكتوبــر ٢٠٢٠». وعقــب ذلك 
غرد الرئيس تبون قائال: أنا بخير 
وعافية وسأواصل عملي عن ُبعد 

إلى نهاية احلجر الصحي.

«التجمع ضد اإلسالموفوبيا 
بفرنسا» (CCIF)، اعتزامها 
نقــل مقرهــا إلــى خــارج 
فرنســا، لعــدم شــعورها 
باألمان، عقــب تصريحات 
ماكرون املناهضة لإلسالم 
واملسلمني. وأفادت اجلمعية 
- التي تقــوم بالدفاع عن 
املسلمني، الذين يتعرضون 
للتمييــز واالعتــداءات في 
فرنســا - أنهــا تعرضــت 
للعديــد مــن االفتــراءات 
واإلساءات خالل األسبوع 

األخير.
الى ذلك، نصحت فرنسا 
مواطنيها املقيمني في عدة 
دول ذات غالبية من املسلمني 
أو املســافرين إليهــا بأخذ 
احتياطــات أمنية إضافية 
بســبب تصاعــد موجــة 

عشرات آالف البنغالديشيني يتظاهرون ضد فرنسا.. وباريس حتّذر رعاياها في اخلارج

(أ.ف.پ) متظاهرون في باكستان يحرقون صوراً للرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 

(رويترز) آنصار الرئيس دونالد ترامب يترقبونه في مؤمتر انتخابي في النسينغ في ميتشيغان 

البنغاليني أمس، في دكا ضد 
فرنســا داعني إلى مقاطعة 
املنتجات الفرنسية وأحرقوا 
دمية متثل الرئيس الفرنسي 
إميانويــل ماكرون متهمني 
إياه بـ«عبادة الشــيطان»، 
بعد أن دافع هذا األخير عن 
نشر الرسوم الكاريكاتيرية 
للنبي محمد ژ باسم حرية 

التعبير.
أن  الشــرطة  وأفــادت 
أكثــر من ٤٠ ألف شــخص 
شــاركوا في املسيرة التي 
نظمها حزب إسالمي، ومت 
توقيفهــا قبل أن تصل إلى 
قرب السفارة الفرنسية في 

العاصمة البنغالديشية.
التظاهــرة  وانطلقــت 
التي نظمها حزب «إسالمي 
أندوالن بنغالديش» املؤثر، 

ترامب يتقدم في أول استطالع للرأي.. وبايدن ينافسه مبعقله في جورجيا

الرئيس يحتفل بـ «اليوم التاريخي ألميركا» بعد تعيني باريت

الرئاسة اجلزائرية: نقل الرئيس تبون إلى املستشفى العسكري وحالته مستقرة
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

عون واحلريري متفاهمان على ما أجنز.. ومداورة تستثني املال والصحة والطاقة
بيروت ـ عمر حبنجر

تأليف احلكومة اللبنانية 
«عود على بدء»، الى الوقوف 
على رأي األحــزاب بوزراء 
االختصاص املستقلني، مع 
مراعاة عدم إغفال التوازنات 
الطائفية، وحتى التوازنات 
داخــل الطوائف، وهــذا ما 
حذر منه بحــّدة البطريرك 
املاروني بشارة الراعي الذي 
يرى ضمنا ان عدم تسمية 
اللبنانيــة  القــوات  نــواب 
للرئيس املكلــف، وبالتالي 
عدم مطالبتها مبقعد وزاري 
ومثلها حزب الكتائب، الذي 
اســتقال نوابه من عضوية 
مجلــس النــواب، ال يعني 
انهــم غيــر موجوديــن، ما 
يبرر مراعاة الواقع ال محاولة 
توزير من يشــّكل توزيره 

استفزازا لهم.
فــي غضون ذلك ، التقى  
الرئيس ميشال عون  رئيس  
املكلــف  ســعد  احلكومــة  
احلريــري  وعــرض معــه 
الوضــع احلكومــي في جو 
من التفاهــم على ما حتّقق 

حتى االن من تقّدم. 
املكلف ســعد  الرئيــس 
احلريــري يحصــر لقاءاته 
ومشاوراته بالرئيس ميشال 
عون، عمال بالدستور الذي 
يضع تأليف احلكومة بعهدة 
الرئيس املكلف وبالتشاور 
مع رئيس اجلمهورية، الذي 
لــه حق الرفض أو االمتناع 
عــن التوقيــع، لكن ظروف 
لبنان الراهنة فرضت توسيع 
دائرة التشــاور من ثنائية 
الى ثالثيــة عبر «انضمام» 
الثنائــي الشــيعي الى هذه 
الدائرة، مباشرة، من خالل 
رئيس مجلس النواب نبيه 

بري، وضمنا حزب اهللا.
يتطلــب  الواقــع  هــذا 
تنــازالت مــن كل األطراف، 
واذا تعذر فمن طرف واحد، 
على األقل. فقد متسك الرئيس 
عون، ومن خلفه التيار احلر، 

محور التجاذبات والتي يبدو 
أنها ستؤخذ بعني االعتبار، 
بعد استثناء وزارة املال التي 
يتمسك بها الثنائي الشيعي، 
ويبدو أن الرئيس احلريري 
وعــد بها أثناء استشــارات 
التكليف، وهو ملتزم بوعده.
دســتورية  علــى  وردا 
هذا التخصيــص للوزارات 
وبالــذات وزارة املــال التي 
يريدها الثنائي الشيعي، فإن 
مصدرا متابعا قال لـ «األنباء»: 
فــي فرنســا االســتثناء ال 
ينقص القاعدة، ومن هنا فإن 
القوانني العلمانية مطبقة في 
فرنسا باستثناء مقاطعتني، 

هما االلزاس واللورين.
ومبعــزل عن مــدى دقة 
التشبيه بني احلالتني، يبدو 
أن املداورة ستستثني ايضا 
وزارة الصحة، التي يطالب 
بها حزب اهللا، ووزارة الطاقة 
التي يتشبث بها التيار احلر، 
التــي  ووزارة اخلارجيــة 
يريدها الرئيس احلريري من 
أجل إعادة التفاعل اللبناني 
مع عامله العربي، ويطرح اسم 

الوزيران الدرزيان احملسوبان 
عليه رمزي مشرفية وصالح 
النائــب  الغريــب، وعلــق 
االشتراكي هادي ابواحلسن 
على مطالبة ارسالن بوزير 
بالقــول: ان مــا يحكى عنه، 
بأن الوزير الــدرزي الثاني 
سيكون متفقا عليه بني وليد 
جنبالط وطالل ارسالن، غير 

مطروح أبدا.
فــي هــذه األثنــاء، قال 
النائب املستقل العميد شامل 
روكز ان الناس غير راضية 
عن تكليف احلريري وعليه 
أن يحسب حساب غضبهم، 
وأضــاف «اننــي لــم اســم 
احلريري ألنه آت من خلفية 
التســويات واحملاصصــة، 
ومتنيــت عليــه ان تكــون 
حكومة اختصاصيني بعيدة 
عن احملاصصــة»، الفتا في 
تصريح لتلفزيون «اجلديد» 
إلى «اننا بحالة ترقب لنرى 
كيف ستتشكل احلكومة وما 
هي املعطيات التي سيرتكز 
عليها احلريري في تشكيل 

احلكومة».

رئيس احلكومة الذي كلف 
واعتذر سفير لبنان في أملانيا 
مصطفى أديب لهذا املوقع.

في املقابل، ستكون وزارة 
الداخليــة ضمــن احلصــة 
املســيحية للرئيس ميشال 
عون، وهنا قد تكون املفاجأة 
باختيــار شــخصية مهنية 
مستقلة، إال عن انتفاضة ١٧ 
اكتوبر، لكن هذه الشخصية 
مترددة في خوض هذا الغمار 

وفي هذا الوقت بالذات.
الدرزي بحاجة  التمثيل 
ملراجعــة أيضــا، فقــد وعد 
سعد احلريري وليد جنبالط 
بحقيبتــني وزاريتني، إال أن 
تكتل لبنان القوي برئاسة 
جبــران باســيل طالب بأن 
ميثل أحد الوزيرين الدرزيني 
النائب طالل ارســالن الذي 
قاطع االستشارات الرئاسية 
ألن  اســتياء  والنيابيــة، 
الرئيس املكلــف لم يتصل 
به قبــل ان يكلف، كما فعل 

رؤساء كتل آخرين.
وقد زار ارسالن الرئيس 
ميشال عون في بعبدا يرافقه 

شامل روكز: على الرئيس املكلف أن يحسب حساب غضب الناس

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال رئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني النائب طالل ارسالن في بعبدا 

العشــرين وزيرا،  بحكومة 
الفرنســية  الورقــة  فيمــا 
تلحــظ حكومة من ١٤ وزير 
اختصاص، ولقد رفع الرئيس 
احلريــري شــعار حكومــة 
االختصاصيني املســتقلني، 
واذا التداول يتناول اســماء 

حزبية مموهة، بحذاقة.
عمليًا، احلصة املسيحية 
تبدو فــي صدارة املعوقات 
أن  ويتــردد  احلكوميــة، 
الرئيــس عــون ومن خلفه 
جبــران  تيــاره  رئيــس 
باسيل يريدان ٧ من املقاعد 
املخصصة للمسيحيني وأن 
يوزع الباقي على من وعدهم 
الرئيــس املكلــف باملقعــد 
الــوزاري، اي علــى املردة 
والطاشناق األرمني والقومي 
الســوري، مع التســليم لـ 
«املردة» بوزيرين، ما يعني 
رفــع عــدد وزراء احلكومة 
إلــى ٢٢ (١١ للمســلمني و١١ 

للمسيحيني).
إشــكالية  حــل  وبعــد 
العدد ستكون املداورة التي 
الفرنسية  الورقة  اعتمدتها 

بالل عبداهللا لـ «األنباء»: لن نشارك 
في احلكومة تسهيًال ملهمة احلريري

بيروتـ  أحمد منصور 

أكد عضو اللقاء الدميوقراطي 
النائب بالل عبداهللا «ان الوضع 
االقتصــادي واالجتماعي في 
لبنان، ال يســتطيع أن ينتظر 
االنتخابات األميركية ونتائجها، 
ألن أي عهد جديد في اميركا، 
سيكون بحاجة لبعض الوقت 
إلعادة ترتيب أوضاعه وادارته، 
وقد يستغرق ذلك عدة اشهر، 
معربــا عن أمله في تشــكيل 

احلكومة بأسرع وقت، متمنيا النجاح للرئيس 
املكلف بحكومة رشيقة من اختصاصيني توحي 
بالثقة للداخل واخلارج». ودعا عبداهللا في تصريح 
لـ«األنباء» الى «تسهيل مهمة احلريري بتشكيل 
حكومة بعيدة عن الوجوه احلزبية السياسية 
والتقليدية عبر التركيز على اصحاب الكفاءات 
ان يتولوا مهمة االصالح، ألن االصالح االداري 

واملالي هو عنوان احلكومة».
وقال: «عندما نتحدث عن شروط البنك الدولي 
واملؤسسات الدولية و«سيدر»، لتمدنا باملساعدات 

والقروض، هو االصالح، بحد 
ذاتــه، ألنه اذا لم نحصل على 
ضخ مال من خارج البلد ينهار 
البلد كليا، ويبدو ان الوجه البارز 
للحكومة هو الوجه االصالحي 
بكفاءات متخصصة في كثير 

من املجاالت».
وأشار الى «ان هناك تركيزا 
لتكون حكومة غير موســعة 
كثيــرا، لكن لالســف مازلنا 
نعيش في نظام طائفي، فأنت 
ملزم باحلفــاظ على التوازن 
واملناصفة ومتثيل كل الطوائف، والتشاور مع 
رئيس اجلمهورية حسب الدستور، ألنه هو من 
يوقع مرسوم تشكيل احلكومة، لذلك هناك عدة 
اعتبارات يجب اعطاؤها االهتمام الكافي، واملهم 
االسراع في التأليف، واجناح برنامجها االصالحي، 
ونحن لن نشارك كحزب، تسهيال ملهمة الرئس 
احلريري، ولن نسمي وجوها سياسية من كتلتنا 
أو من حزبنا، ويبقى ان يختار الرئيس احلريري 
الشخصيات الكفؤة من كل البيئات السياسية 

في لبنان لتقوم باملهمة االصالحية».

النائب بالل عبداهللا

مصر والسودان: متمسكان بالتوصل التفاق ملزم
يضمن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

القاهرة ـ خديجة حمودة

استقبل الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، امس بقصر االحتادية 
الفريق أول ركــن عبدالفتاح 
البرهان رئيس مجلس السيادة 
الســوداني، وذلــك بحضور 
د.محمد شاكر وزير الكهرباء 
والطاقــة املتجــددة، وعباس 
كامل رئيس املخابرات العامة، 
والسفير املصري باخلرطوم.
الرسمي  وصرح املتحدث 
باســم رئاســة اجلمهوريــة 
الســفير بســام راضــي، بأن 
الرئيــس السيســي رحــب 
بالفريــق عبدالفتاح البرهان 
بالقاهرة، مشيرا إلى الروابط 
األزلية التي جتمع شعبي وادي 
النيــل، والترابــط التاريخي 
بني مصر والسودان، ووحدة 
املصير واملصلحة املشــتركة 
التــي تربــط بــني الشــعبني 
الشــقيقني، مؤكــدا املوقــف 
املصري االستراتيجي الثابت 
الداعم ألمن واستقرار السودان 
الشــقيق، وحرص  وشــعبه 
مصــر على مواصلة التعاون 
والتنســيق مع السودان في 
كافــة امللفات محــل االهتمام 
املتبادل، والدفع نحو سرعة 
تنفيذ املشــروعات التنموية 
املشتركة، كالربط الكهربائي 
وخط الســكك احلديدية، من 

أجل شعبي البلدين.
وأشــار الرئيس السيسي 
إلى متابعتــه احلثيثة لكافة 
التطورات الراهنة على الساحة 
الســودانية إقليميــا ودوليا، 
مؤكــدا مســاندة مصر إلرادة 
وخيارات القيادة السياسية في 
السودان الشقيق في صياغة 
مستقبل بالدهم، ومرحبا بكافة 
اجلهود التي من شأنها مساعدة 
السودان على مواجهة األزمة 
االقتصاديــة ملــا فيــه صالح 
الشعب السوداني، باإلضافة 
إلى حتقيق االستقرار والسالم 

اإلقليميني.

مجلس الســيادة السوداني 
فــي  األوضــاع  تطــورات 
الســودان واجلهود املبذولة 
للتعامــل مــع املســتجدات 
فــي هذا الصــدد، مبــا فيها 
التوقيع مؤخرا في جوبا على 
اتفاق الســالم بني احلكومة 
السودانية وعدد من احلركات 
املســلحة، معربــا فــي هذا 
اخلصوص عن تقدير بالده 
للدعم املصري غير احملدود 

حتت رعاية االحتاد األفريقي، 
حيث مت التوافق حول األهمية 
امليــاه  القصــوى لقضيــة 
بالنســبة للشعبني املصري 
والسوداني باعتبارها مسألة 
أمن قومي، ومن ثم متســك 
البلدين بالتوصل إلى اتفاق 
قانوني ملزم يضمن قواعد 
واضحة لعملية ملء وتشغيل 
الســد، ويحقــق املصالــح 

املشتركة جلميع األطراف.

للحفاظ على سالمة واستقرار 
السودان ومؤازرته للنجاح 
في املرحلة االنتقالية الراهنة. 
وأضاف املتحدث الرسمي أن 
اللقاء شــهد التباحث حول 
القضايــا اإلقليمية  مجمــل 
ذات االهتمــام املتبادل، كما 
مت استعراض تطورات ملف 
سد النهضة في ضوء املوقف 
احلالي للمفاوضات الثالثية 
بني مصر والسودان وإثيوبيا 

السيسي يؤكد مساندة إرادة القيادة السياسية بالسودان في صياغة مستقبل بالدهم

الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بقصر االحتادية أمس

مــن جانبه، أكــد الفريق 
الروابــط  البرهــان متانــة 
التاريخية املتأصلة بني مصر 
والســودان، مشــيدا في هذا 
املتبادلة  الســياق باجلهود 
لتعزيــز أواصــر التعــاون 
املشترك بني البلدين، ومؤكدا 
حرص السودان مصر على 
مواصلة التنسيق مع مصر 
في كافة امللفات محل االهتمام 
املتبادل. واستعرض رئيس 

«التأمني الصحي الشامل»: إجراء ٥١ ألفًا و٤٨٤ فحصًا طبيًا 
ملواطني األقصر مجانًا

ناهد إمام

أعلنت إدارة مشروع التأمني الصحي 
الشامل إجراء ٥١ ألفا و٤٨٤ فحصا طبيا 
ملواطني محافظة األقصر املســجلني 
ضمن املنظومة، وذلك من خالل املنشآت 
الصحية املقررة للعمل حتت مظلة التأمني 

الصحي الشامل باألقصر.
وأوضحت إدارة املشروع - في بيان 

امس - أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية 
من خالل الوحدات واملراكز الطبية املقرر 
عملهم ضمن منظومة التأمني الصحي 
الشامل باألقصر، واملوزعني على ٧ إدارات 
إدارات  للمحافظة وهي  تابعني  صحية 
(بندر األقصــر - القرنة - البياضية - 
إسنا - أرمنت - الطود - الزينية)، وذلك 
لتشــمل التغطية الصحية الشاملة كل 

أنحاء احملافظة.

وأضافت أن الفحص الطبي الشامل 
للمواطنني شمل فحوصات (الباطنة - 
األســنان - صورة دم كاملة - حتاليل 
معملية شاملة) ملعرفة العالمات احليوية 
لكافة املنتفعني، فضال عن التعرف على 
للمريض من وجود  العائلــي  التاريخ 
أمراض مزمنة لــدى العائلة من عدمه 
أو أي أمراض وراثية، وذلك لتسجيلها 
داخل امللف الطبي للمنتفعني باملنظومة.

املعارضة ترد على الغارة الروسية في إدلب 
وقتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في البادية

الوطنيــة  وكاالت: وســعت «اجلبهــة 
للتحريــر»، التابعة لـــ «اجليش الوطني» 
املعارض، قصفها لنقاط متركز قوات اجليش 
السوري في أرياف حماة وحلب وإدلب، وذلك 
ردا على الضربة الروســية التي استهدفت 
مركزا عسكريا تابعا لـ «فيلق الشام» أحد 

مكونات «اجلبهة» أمس األول.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان، إن 
قصفا صاروخيا ومدفعيا من قبل الفصائل 
املعارضة استهدف مواقع ومتركزات النظام 
في محاور شمال الالذقية وريف حماة الغربي 
وريــف إدلب وريف حلــب، حيث تواصل 
الفصائل استهداف مواقع النظام بعشرات 
الضربات الصاروخية، ردا على املجزرة التي 
ارتكبتها طائرات روســية، بعد استهدافها 
معسكرا لـ «فيلق الشام» قرب احلدود مع 

تركيا في ريف إدلب الشمالي الغربي.
وقال املتحدث باسم «اجلبهة»، النقيب 
ناجــي مصطفى، إن «مدفعيــة وصواريخ 
اجلبهــة الوطنية اســتهدفت عــدة مواقع 
عســكرية لقــوات النظــام، منها معســكر 
جورين وســهل الغــاب شــمالي محافظة 
حماة، ومعصران وســراقب وخان السبل 
بريف إدلــب»، إضافة إلــى الريف الغربي 
حملافظة حلب، بحســب ما نقل عنه موقع 

«عنب بلدي».
وحتــدث مصطفــى عن مقتــل وإصابة 
عدد من الضباط الروس إثر استهداف مقر 
عملياتهــم على محور كفرنبل، كما حتدث 

عــن مقتــل ١٠ ضباط ســوريون مبختلف 
الرتب العسكرية، ومقتل وإصابة أكثر من 

٤٠ عنصرا.
وقال النقيب فــي تصريح صحافي إن 
رد اجلبهة الوطني على قصف معسكرها، 
خلف تدمير ٤ مرابض مدفعية، واستهداف 
وتدمير ٣٠ موقعا عسكريا، وتدمير ٤ آليات 
عسكرية، وتدمير مقر قيادة عمليات تابع 

للقوات روسية في معصران. 
ويأتي التصعيد ردا على سقوط عشرات 
القتلى واجلرحى من فصيل «فيلق الشام»، 
بغــارة جويــة روســية اســتهدفت مركزا 
عســكريا تابعا له في جبل الدويلة شمال 
غربــي محافظة إدلب بالقــرب من احلدود 

السورية - التركية.
من ناحية أخرى، قتل نحو ثالثني عنصرا 
وأصيــب آخرون في اشــتباكات بني قوات 
النظــام وتنظيــم داعــش، تخللتها غارات 
روسية على البادية في وسط سورية، على 
ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان أمس.
وأفــاد املرصــد عن معــارك تركزت في 
منطقة إثريا في ريف حماة الشمالي الشرقي 
ومناطــق أخرى تربط بني محافظات حلب 
والرقة وحماة، حيث حتاول قوات النظام 
بدعم مــن الطيران الروســي صد هجمات 

التنظيم املتواصلة في املنطقة.
وتسببت املعارك مبقتل ١٣ عنصرا من 
التنظيم املتطرف، بينما قتل ١٦ عنصرا من 

قوات النظام واملسلحني املوالني لها.

احلكومة السورية: لدينا قمح يكفي إلنتاج 
اخلبز لشهر ونصف فقط

وكاالت: ذكر موقع الوطن اإلخباري أن 
رئيس الوزراء السوري قال إن القمح الذي 
اشترته دمشق يكفي إلنتاج اخلبز ملدة شهر 

ونصف الشهر فقط.
السورية  للحكومة  املوالي  املوقع  ونقل 
عن حســني عرنوس قوله في اجتماع مع 
نقابات عمال «مت خالل العام احلالي شــراء 
٦٩٠ ألف طن من القمح منها ٣٠٠ ألف طن 
في احلسكة» التي يسيطر عليها األكراد في 
شمال شرق سورية دون حتديد ما إذا كانت 

الكمية الباقية مشتراه محليا أيضا.
وذكر التقرير أن عرنوس أضاف «قرارنا 
أن الرغيف خط أحمر ولن ميس إال في احلدود 
البســيطة». وأكد عرنوس أن احلكومة لن 
تلغي الدعم عن أي من اخلدمات التي تقدمها.

ويذكر ان مناطق سيطرة حكومة دمشق 
تعانــي من ازمة خبز حــادة حيث يتداول 
ناشطون صورا لطوابير طويلة أمام االفران. 
وقامت احلكومة بتوزيع السوريني الى شرائح 
وخصصت كمية اخلبز لكل عائلة بحســب 

عدد افرادها.
من جهة أخرى، قال متعاملون أوروبيون 
أمس إن املؤسسة العامة للتجارة اخلارجية 
في سورية طرحت مناقصة عاملية لشراء ٣٩ 

ألفا و٤٠٠ طن من األرز األبيض.
وأضافت أن املناقصة تغلق في ٢٣ نوفمبر 
املقبل. وتطلب املناقصة أرزا أبيضا قصير 
احلبة صينيا أو مصريا من الدرجة الثالثة أو 
الرابعة. والشحنة مطلوبة للتوريد في غضون 

ثالثة أشهر من تأكيد الطلبية.

احملكمة الدولية تستدعي شهودًا 
بقضايا «حمادة واملر وحاوي»

بيروت ـ يوسف دياب

تســلم القضاء اللبناني كتابا من احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان، تطلب فيه إبالغ عدد 
من االشخاص اللبنانيني، بضرورة املثول امام 
احملكمة لإلدالء بإفاداتهم كشــهود مبا خص 
محاولتي اغتيال الوزيرين الســابقني مروان 
القيادي  حمادة والياس املر، وجرمية اغتيال 
في احلزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي.

وكشفت مصادر قضائية لبنانية لـ«األنباء»، 

ان التبليغ يشمل ٦ اشخاص، وسبق للمحكمة 
ان ارسلت الئحة بأسماء شهود آخرين جرى 
ابالغهم وفق االصــول بضرورة املثول امام 
قضاة احملكمة في الهاي لإلدالء بإفاداتهم بهذا 
اخلصوص. وعلمت «األنباء» ان املدعي العام 
لدى احملكمــة الدولية وجه اتهامات بالضلوع 
في هذه اجلرائم الثالث الى القيادي في «حزب 
اهللا» سليم عياش الذي أدانته احملكمة الدولية 
بقضية اغتيال رئيس وزراء لبنان األســبق 

رفيق احلريري و٢٢ آخرين.
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األزرق يستعد محليًا بدًال من مواجهة أميركا
واملباريات املسجلة، كما سيحضر 
مع مســاعديه إلــى أرضية امللعب 
غــدا اخلميس متهيدا إلعالن قائمة 

الالعبني.
املــدرب اإلســباني  وســيقود 
منتخبنــا فــي مباريات أســتراليا 
واألردن والصــني تايبيه واملقررة 
بشكل غير رسمي في مارس ٢٠٢١ 
ضمــن تصفيات آســيا املشــتركة 
املؤهلــة إلى نهائيــات كأس العالم 
في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا 
في الصني ٢٠٢٣، حيث يحتاج األزرق 
الذي يحتل املركز ١٤٧ عامليا للفوز 
في مباراتني من بينها األردن لضمان 
بلوغ الدور احلاسم في التصفيات 
والذي سيصل إليه ١٢ منتخبا يتم 
تقســيمها الى مجموعتني بواقع ٦ 
منتخبات بــكل مجموعــة، يتأهل 
صاحبا املركزين األول والثاني من 
كل مجموعة إلــى النهائيات، فيما 
يخوض صاحبا املركز الثاني مباراة 
يحــدد مــن خاللها من ســيخوض 

امللحق.

وســيكون جتمع األزرق محليا 
من خالل التدريبات وإقامة مباراتني 
وديتــني أو ثالث مــع فرق محلية، 
حيث يتابع كاراسكو الالعبني خالل 
فترة حجره من خالل النقل املباشر 

وســتعقد اللجنة الفنية األحد 
املقبل اجتماعا مع كاراسكو لوضع 
اخلطوط العريضة لإلعداد، باإلضافة 
الــى النظر في كيفية تســلم مهام 
تدريب املنتخبني األوملبي واألول.

أميركا ألغيت، والتي كان مقررا لها 
ان تقام في اجنلترا بدال من ارمينيا، 
وذلك بســبب التأخر في إجراءات 
املراسالت من قبل اجنلترا بخصوص 

آلية دخول وفد األزرق.

عبدالعزيز حاسم

حــددت اللجنة الفنيــة باحتاد 
كــرة القدم خطــة إعــداد منتخبنا 
الوطنــي األول خالل فترة التوقف 
الدولي «فيفا دي» في الفترة من ٩ 
حتى ١٧ نوفمبر، والتي ســيقودها 
املدرب اإلسباني اندريس كاراسكو 
وطاقمــه من مواطنيه بعد تعيينه 
مدربا لألزرق بصفة رسمية أول من 
أمس، على أن يكون املدرب الوطني 
ثامر عناد مساعدا له خالل الفترة 

املقبلة.
وألغى منتخبنــا فكرة التجمع 
اخلارجــي وخــوض وديتــني مــع 
منتخبــي أرمينيا وعمان بســبب 
عدم استثناء وزارة الصحة العبي 
األزرق من احلجر الصحي «ملدة ١٤ 
يوما» في حال العودة من اإلمارات 
باإلضافــة إلى احلــرب القائمة بني 
أرمينيا وأذربيجان وخشية احتاد 
الكرة من الظروف الراهنة التي متر 
بهــا املنطقة هناك، كمــا أن مباراة 

التدريبات تنطلق بقيادة اإلسباني كاراسكو.. وعناد مساعداً له

يعقوب العوضي 

تستمر منافسات دوري الدرجة األولى لكرة اليد بإقامة ٥ مباريات 
ضمن اجلولة الـ ٨، فيلتقي على صالة مجمع الشيخ سعد العبد اهللا 
في ضاحية صباح السالم اليرموك (١٠ نقاط) مع الساحل في الـ٤٫٣٠، 
ويتواجه النصر (٦ نقاط) مع اجلهراء (٣ نقاط) في الـ٦٫١٥، كما يلعب 
خيطان (١٢ نقطة) مع الشــباب (١١ نقطة) في الـ ٨٫٠٠، وعلى صالة 
الشــهيد في مقر االحتاد في الدعية يتواجه الصليبخات (٦ نقاط) 
مع الفحيحيل (١٠ نقاط) في الـــ ٥٫٠٠، ويلتقي القرين (١٠ نقاط) 
مع التضامن (بال رصيد) في الـ ٦٫٤٥.  وتتجه األنظار إلى مواجهة 
وصافة الترتيب العام التي ستجمع املتصدر خيطان بقيادة املدرب 

البحريني علي العنزور ومنافسه املباشر الشباب.

خيطان والشباب 
لالنفراد بقمة «يد» األولى

األمر الذي يعرضه للعقوبــة، لذلك على كل 
مدرب والعب أن يحسب لكل خطوة حسابا 

فالنقطة أصبحت ثمينة جدا.
وفي مباراة برقان واليرموك، سيكون األول 
بإشراف مدربه الكرواتي برونو سيكلك حقق 
في اجلولة املاضية فوزا غاليا على العربي بهدف 
وتســبب في إقالة مدربه باسم مرمر، وعلى 
«الذهبي» نســبة إلى قميص برقان أن يثبت 
أن فوزه ليس طفــرة وقتية وأنه يبحث عن 
اللعب في دوري األضواء، فيما خسر اليرموك 
مبارياته الثالث وهو الوحيد مع الصليبخات 

اللذان لم يسجال في رصيدهما أي نقطة.
السماوي يتطلع للمقدمة

أما في مباراة التضامن والصليبخات 

ناصر العنزي

 stc تتجدد املنافســة على مقاعد دوري
«التصنيف» مساء اليوم في بداية اجلولة الرابعة، 
حيث تقــام ٣ مباريات جتمع برقان صاحب 
املركز الثامن بأربع نقاط مع اليرموك األخير 
بال نقاط على ملعب نادي الشباب، والتضامن 
السابع برصيد ٤ نقاط مع الصليبخات الرابع 
عشــر «بدون نقاط» على ملعب ثامر بنادي 
الساملية، فيما يلتقي الساملية السادس بخمس 
نقاط مع الشباب احلادي عشر بنقطة واحدة 
على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.

حتسني مراكز

بات على الفرق املتبارية اليوم أن تعزز من 
نقاطها وحتسن مراكزها كي ال تبتعد أكثر عن 
املراكز العشرة اآلمنة التي تضمن لها اللعب في 
الدرجة املمتازة، وال شك أن اجلوالت الثالث 
املاضية كشــفت للمدربني أوجه القصور في 
فرقها ملعاجلتها وبينت لهم أيضا طريقة لعب 
كل فريق ومفاتيح لعبه، كما لوحظ على بعض 
الالعبني االنفعــال والغضب عند أي احتكاك 

يحيى حميدان 

يتواصل غياب جنم نادي الكويت العاجي جمعة سعيد عن لقاء 
 «stc» فريقه املقرر غدا أمام النصر ضمن اجلولة الرابعة من دوري

التصنيف، وذلك لعدم االنتهاء من احلجر املنزلي. 
وكان جمعة قد دخل في احلجر املنزلي عقب سفره إلى بلجيكا 
لاللتحاق مبعســكر منتخب بالده، حيث شارك أمام اليابان ملدة 
٣٩ دقيقة في املباراة الدولية الودية التي أقيمت منتصف الشهر 
اجلاري، وسيكون يوسف ناصر ضمن قائمة الغائبني أيضا بسبب 

عقوبة اإليقاف ملباراتني املوقعة عليه من قبل احتاد الكرة. 
وتعمل إدارة «األبيض» في الوقــت احلالي،على االنتهاء من 
إجراءات وصول املهاجم التونسي أحمد العكايشي بعد التعاقد معه 
قبل أيام بصفة رسمية ليتم بذلك إغالق ملف احملترفني األجانب.

ليما يغيب ٣ أسابيع عن «السماوي» جمعة يواصل غيابه عن «األبيض»

«سلة» الشباب تضم املطيري والرجيبة والسالم

املجموعة األولى من الكويت واجلهراء 
بالنظام اجلديد للدوري العام الذي 
قسم األندية إلى مجموعتني، على أن 
يتأهل األول والثاني عن كل مجموعة، 

وهو نظام جيد بدرجة كبيرة».
وطالب القالف مجلس إدارة احتاد 
كــرة الســلة بتخصيــص حصص 
تدريبية لألندية، لكي يعتاد الالعبون 

على أجواء الصالة املختلفة.

وكشــف القالف عن ســعيه إلى 
إقامة معســكر داخلي ملدة أســبوع 
للفريق قبل انطالق منافسات الدوري 
العام، مضيفا: «وصلنا إلى مرحلة 
متقدمة باإلعــداد، ومبعدل حضور 
مرتفــع يصــل ما بــني ١٦ و١٨ العبا 
يوميا، وهذا يدل على الرغبة الكبيرة 
لالعبني في املنافسة على أحد املراكز 
املتقدمة، رغم املنافسة املتوقعة في 

هادي العنزي

أمت اجلهاز اإلداري للفريق األول 
لكرة السلة بنادي الشباب تعاقداته 
احملليــة بعدمــا ضم بــدر املطيري 
ومحمــد الرجيبة وفيصل الســالم، 
كما جدد التعاقد مع حسني حاجية، 
ومحمــد املــال ليدعم صفوفــه قبل 
انطالق أولى مواجهاته في الدوري 
العام ضمن منافسات املجموعة األولى 
والتي ستجمعه مع التضامن في ١١ 

نوفمبر املقبل. 
وقــد خــاض الشــباب مباراتني 
وديتــني مــع كاظمــة وبرقــان، كما 
سيلعب أخريني مع الصليبخات غدا 
اخلميس واليرموك مطلع األسبوع 

املقبل.
الشــباب  مــدرب ســلة  وأكــد 
عبدالعزيز القالف في تصريح خاص 
لـ «األنبــاء»، أن التعاقدات األخيرة 
للفريق من شأنها أن تعطي دفعة فنية 
كبيرة، وتعزز حظوظنا بحجز مركز 
متقدم في الدوري العام، واملنافسة 
علــى أحد املراكز األولى في الدوري 
املمتاز، مضيفا: «لدينا فريق متكامل 
بصورة مرضية، وقدم أداء جيدا في 
بطولة كأس االحتاد للموسم املاضي، 
رغم التأثر الواضح للغياب الطويل 
عن املباريات بسبب التوقف الطويل 

الذي فرضته جائحة كورونا».

تلعب ودياً مع الصليبخات واليرموك

املطيري والرجيبة والسالم عقب االنضمام لـ «سلة» الشباب

١٢ مسابقة في أولى البطوالت 
النسائية أللعاب القوى

هادي العنزي

تواصل اللجنة النسائية في 
احتاد ألعاب القوى حتضيراتها 
متهيدا النطالق أولى البطوالت 
النسائية للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
والتي ستقام ١٤ نوفمبر املقبل. 
وقد أعلنــت اللجنة فتح باب 
التســجيل ألي فتاة رياضية 
كويتية شريطة أن يكون عمرها 
أكثر من ١٨ ســنة، وستقام 
البطولة على  منافســات 
الرشدان  مضمار أحمد 

في كيفان.
وقد اعتمدت اللجنة النســائية ١٢ مسابقة متنوعة، 
تشمل سباقات اجلري: ١٠٠م، و١٠٠م/ح، و٥٠٠م، و٨٠٠م، 
و٤ ـ في ـ ١٠٠م، و٥٠٠٠م، وسباقات الرمي املتمثلة في 
رمي الرمــح، ورمي اجللة، ورمي القرص، وإطاحة املطرقة، 

باإلضافة إلى مسابقتي الوثب الطويل والوثب العالي.
من جانبها، أكدت نائب رئيس اللجنة النسائية في احتاد ألعاب 
القوى فرح البابطني في تصريح خاص لـ«األنباء»، أن البطولة 
ســتكون برعاية احتاد اللعبة، علــى أن تتبعها أكثر من بطولة 
مقبلة خالل املوســم احلالي، ونرحب مبشاركة جميع األندية 
الشاملة والنسائية في مختلف مسابقات البطولة، كما سيكون 
باب املشــاركة مفتوحا للرياضيــات الالتي ال ينتمني ألي ناد، 
ونأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الالعبات، وستكون البطولة 
فرصة كبيرة لبداية مسيرة رياضية واعدة ألي رياضية جتد في 
نفسها القدرة على ممارسة ألعاب القوى بشكل منتظم وتنافسي، 
وسوف نحرص مستقبال على رعاية جميع الالعبات مبا يضمن 
تطورهن فنيا وبدنيا، الفتة إلى أن ستقام البطولة ليوم واحد.

وذكرت البابطني أن البطولة ستكون بداية رسمية أولى لرياضة 
ألعاب القوى النسائية في الكويت، مضيفة أننا بالتنسيق ودعم 
جلنة رياضة املرأة في اللجنة األوملبية الكويتية برئاسة فاطمة 
حيات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد ألعاب القوى سوف 
ننفذ كل اخلطط التي وضعناهــا ألجل إيصال الفتاة الكويتية 
إلى املراتب املتقدمة إقليميا وقاريا، مشيدة بالتعاون املثمر مع 

األندية النسائية.

ختام البطولة األولى لسلسلة 
بطوالت التنس املفتوحة

بحضور رئيس االحتادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ 
أحمد اجلابر العبداهللا يرافقه وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم الرفاعي، اختتمت أول من أمس البطولة املفتوحة األولى 
للرجال والســيدات (١st RNAK Tournament)، التي انطلقت ٢١ 
اجلاري، وهي واحدة من سلسلة بطوالت تنظمها أكادميية رافا 
نادال للتنس بالكويــت (RNAK) بالتعاون مع االحتاد الكويتي 

للتنس مبشاركة نخبة من العبي املنتخبات الوطنية للتنس.
وحصــل على لقب بطولة الرجال األولى الالعب عبداحلميد 
محبوب جمعة جنم املنتخب الوطني ونادي الساملية والذي يعمل 
في احلرس الوطني بوظيفة مالزم أول بفرع اإلطفاء، بعد تغلبه 
في املباراة النهائية على جنم املنتخب الوطني ونادي اليرموك 
الرياضي عيســى قبازرد مبجموعتني نظيفتني، بينما حصلت 
على لقب بطولة الســيدات الالعبة إميان املتولي بعد تغلبها في 
املباراة النهائية على الالعبة ياسمني الشمالي مبجموعتني مقابل 

مجموعة واحدة.
وحضر املباراة النهائية للبطولة أمني سر عام االحتاد الكويتي 
للتنس فالح العتيبي وأمني الصندوق علي سليم الديحاني واملدير 
الفني عباس البصيري وممثلة اللجنة النسائية باالحتاد الكويتي 
للتنس دانة الفليج ومدير عام أكادميية رافا نادال للتنس بالكويت 

مارتن بلجريفر ورئيس املدربني باألكادميية نونو ماركيز.
يذكر أن األكادميية ستنظم بطولتني أخريني مماثلتني خالل 
نوفمبر املقبل تعقبهما بطولة رابعة للماسترز يشارك فيها أفضل 

٨ العبني في البطوالت الثالث.
وبهذه املناســبة، أعرب اجلابر عن سعادته بنجاح البطولة 
األولى ضمن سلسلة البطوالت التي تنظمها أكادميية رافا نادال 
بالكويت بالتعاون مع االحتاد الكويتي للتنس تنظيمها بعد فترة 
طويلة من توقف النشاط اخلارجي املهم وعدم االحتكاك خليجيا 
وعربيا وإقليميا ودوليا بالنسبة لالعبي املنتخبات الوطنية، وذلك 
بسبب جائحة ڤيروس كورونا ١٩-COVID، كما أشاد باملستويات 

املرتفعة التي أظهرها الالعبون الذين شاركوا في البطولة.

عبداحلميد جمعة يتسلم كأس بطولة الرجال

الغامن يشيد مبسيرة الرندي

أشــاد رئيس نادي الكويت خالد الغامن مبسيرة العب نادي 
القادسية واملنتخب الوطني لإلسكواش أحمد الرندي، مؤكدا أن 
الرندي قدم الكثير للرياضــة الكويتية، متمنيا له التوفيق في 

حياته املستقبلية.
جاء ذلك خالل اســتقبال الغامن للرندي، والذي قدم له درعا 
تذكارية مبناســبة اعتزاله اللعبة بعد البطولة التنشــيطية في 

نوفمبر املقبل بعد سنوات من العطاء.

خالد الغامن يتسلم درعا تذكارية من أحمد الرندي

فرح البابطني

الساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشبابالساملية ملركز متقدم على حساب الشباب
برقان يلتقي اليرموك.. والتضامن مع الصليبخات في اجلولة الـ برقان يلتقي اليرموك.. والتضامن مع الصليبخات في اجلولة الـ برقان يلتقي اليرموك.. والتضامن مع الصليبخات في اجلولة الـ ٤٤ لدوري  لدوري  لدوري stcstc «التصنيف» «التصنيف» «التصنيف» «التصنيف» «التصنيف» «التصنيف»

فحظــوظ األول أقــرب الــى الفــوز، 
لكن الكــرة ال تعتــرف إال بمن يبحث 
عن إدخالهــا المرمــى، والتضامن قدم 
الثــالث عروضا جيدة  المباريــات  في 
لكنه يهدر الفرص بسهولة، والصليبخات 
خســر مبارياته الثالث ودخلت مرماه ٩ 

أهداف.
وفي لقاء الســالمية والشباب يبحث 
السماوي يبحث عن المنافسة على مراكز 
المقدمة بعد فــوزه األخير برباعية على 
الصليبخات ولديه المؤهالت الفنية على 
ذلك، شريطة أن يوازن خطوطه، فال هجوم 
مفرطا وال دفاع دائما. أما الشباب فيلعب 
مباراته الثالثة، حيث خســر في واحدة 

وتعادل باألخرى.

امللعبالتوقيتالفريقان

الشباب٥:٣٠اليرموك ـ برقان
ستاد ثامر٥:٣٠التضامن ـ الصليبخات

علي صباح السالم٧:٤٥الشباب ـ الساملية

العربي تدرب بقيادة وروح جديدتني
مبارك اخلالدي

أجرى الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي تدريبه الرئيسي 
مســاء امس بقيادة املدربني الوطنيني يوسف الرشيدي وأحمد 
العثمان والصربي بويان، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة 
النادي، وهي احلصة التدريبية األولى للجهاز الفني بتشكيلته 
اجلديدة بعد قرار مجلس اإلدارة إقالة املدرب اللبناني باسم مرمر.
وكانت إدارة النادي قد أقالت اللبناني مرمر لســوء النتائج، 
حيث يســتعد الفريق ملواجهة القادســية غدا اخلميس ضمن 
اجلولة الرابعة لبطولة دوري stc التصنيف وشهدت التدريبات 
حضورا كبيرا من الالعبني ومبعنويات عالية في مؤشــر على 
تصميم الفريق على اســتعادة توازنه وتقــدمي عروض تلبي 
طموحات جماهيره. وفي شأن آخر يعكف اجلهاز اإلداري على 
وضع تصوراته لقائمة الفريق بشــكلها النهائي قبل إغالق باب 

التسجيل مع نهاية الشهر اجلاري.

هادي العنزي

يبدو أن إصابة مدافع السالمية البرازيلي اليكس ليما ليست 
بالسهلة، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية وجود شد بوتر الركبة، 
وعليه فإنه يحتاج إلى االبتعاد عن المالعب من أسبوعين إلى 
ثالثة أسابيع مع المداومة على العالج الطبيعي، وبالتالي يتوقع 
عدم مشاركته في المباريات الثالث المقبلة للفريق ضد كل من 

الشباب واليرموك والنصر تواليا. 
وأيضا لن يتمكن الحارس األول أحمد عادي من المشاركة في 
مباراة اليوم أمام الشباب، حيث يتوقع أن يعود إلى التدريبات 
مطلع األسبوع المقبل، وذلك بعد تعرضه لإلصابة في العضلة 
 stc الخلفية خالل مباراة كاظمــة بالجولة االفتتاحية لدوري

التصنيف.
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سون يقود توتنهام لالنتصار على بيرنلي

نادال يتألق في الغولف

أنقذ الثنائي الهجومي النــاري لنادي توتنهام 
الدوليان الكوري اجلنوبي ســون هيونغ-مني 
وهاري كني فريقهمــا اللندني من فخ مضيفه 
بيرنلي مبساهمتهما في تسجيل هدف الفوز ١-٠ 
في ختام املرحلة السادسة من الدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم. وكان توتنهام في طريقه إلى السقوط 
في فخ التعادل الثاني على التوالي والثالث هذا 
املوسم قبل ان يحصل على ركلة ركنية طار لها 
كني برأسه وأكملها سون برأسه أيضا من مسافة 

قريبة داخل املرمى (٧٦).
وهو الهدف الثامن لســون هذا املوسم فانفرد 
بصــدارة الئحة الهدافني بفــارق هدف واحد 

أكد العب التنس اإلسباني رافايل نادال املصنف 
ثانيا عامليا علو كعبه في رياضة الغولف أيضا 

بحلوله سادسا في دورة مايوركا.
فبعد أسبوعني من تعزيز رقمه القياسي في 
عدد االلقاب في بطولة فرنسا املفتوحة على 
مالعب روالن غاروس عندما ظفر بها للمرة 
الثالثة عشــرة رافعا رصيده إلى ٢٠ لقبا في 
الغراند ســالم ومعادال السويسري روجيه 
فيدرر، شارك نادال، على مدى ثالثة أيام، في 
دورة مايوركا للهواة واحملترفني في مسقط 
رأسه جزيرة مايوركا وحل سادسا بحسب ما 

ذكرت صحيفة «ماركا».
وأنهى «رافا» اليومني األولني بتسجيله ٧٤ ضربة 
أي ثالث ضربات فوق املعدل، قبل أن يسجل ٧٧ 
ضربة في اليوم الثالث األخير (خمس ضربات 

فوق املعدل).
وحل نادال سادســا في الترتيب العام بفارق 
١٠ ضربات خلف الفائز مواطنه سيباســتيان 
غارسيا املصنف ٣٢٤ عامليا في تصنيف محترفي 
الغولف، والذي أنهى دورة البرتغال للماسترز 
ضمن الدوري األوروبي للمحترفني في املركز 

السادس الشهر املاضي.

أمام شريكه السابق مهاجم إيڤرتون دومينيك 
كالفرت- لوين.

ولعب كايــن دور املنقذ أيضا في مباراة اليوم 
حيث متكن قبل خمس دقائق من صناعة هدف 
الفوز لتوتنهام، من إبعاد كرة رأسية جلاميس 

االن تراكوفسكي من باب املرمى.
وصعد توتنهــام الى املركز اخلامس برصيد ١١ 
نقطة بعد فوزه الثالث هذا املوسم، فيما تراجع 
بيرنلي الى املركز الثامن عشر بنقطة واحدة بعد 
تلقيه اخلسارة الرابعة. وخرج برايتون بتعادل 
مخيب أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون العائد 

حديثا الى دوري االضواء ١-١.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

دوري األبطال - اجلولة الثانية

٨:٥٥beIN SPORTS HD٢كراسنودار ـ تشلسي

٨:٥٥beIN SPORTS HD١إسطنبول باشاك ـ باريس جرمان

١١:٠٠beIN SPORTS HD٣إشبيلية ـ رين

١١:٠٠beIN SPORTS HD٦فرنتسفاروش ـ دينامو كييف

١١:٠٠beIN SPORTS HD١يوڤنتوس ـ برشلونة

١١:٠٠beIN SPORTS HD٤كلوب بروج ـ التسيو

١١:٠٠beIN SPORTS HD٥بوروسيا دورمتوند ـ  زينيت

١١:٠٠beIN SPORTS HD٢مان يونايتد ـ اليبزيغ

بارتوميو: لن أستقيل.. وميسي «مفتاح» املشروع اجلديد
نفى رئيس نادي برشلونة 
اإلسباني لكرة القدم جوسيب 
ماريا بارتوميو، املســتهدف 
بتصويت لسحب الثقة منه، 
في مؤمتر صحافي تفكيره في 
االستقالة من منصبه، معلال 
قراره بأنه «ســيكون أســوأ 
وقت للتخلي عن برشلونة»، 
ومؤكدا أن جنمه األرجنتيني 
ليونيل ميســي هو «مفتاح 

املشروع اجلديد».
وقــال بارتوميــو عقــب 
اجتماع للجنة اإلدارية للنادي 
الكتالوني «ال توجد أســباب 
لالســتقالة. هناك الكثير من 
املســؤوليات علــى احملــك، 
وأعتقد أن هذه ستكون أسوأ 
حلظة للتخلي عن برشلونة 
إلــى جلنــة إدارة انتقاليــة» 
الرئاســة  ســيتعني عليهــا 
بالوكالــة حتــى االنتخابات 

اجلديدة.
وأضــاف «إنهــا حلظــة 
مسؤولية عالية، إنها حلظة 
اتخاذ القرارات»، موضحا أن 
«جلنــة اإلدارة االنتقالية ال 

لالنتخابات الرئاسية للنادي 
املقــررة في ٢٠ مارس ٢٠٢١) 
مــن جمــع أكثــر مــن ١٦٥٢١ 
توقيعا ضروريا من األعضاء 
ملســاهمني)  (املشجعني-ا

لتفعيل مسلسل العزل.
ونشــر بارتوميو رســالة 
مفتوحة أوضح خاللها أنه يريد 
إجراء االستفتاء على عزله في 
عطلة نهاية األســبوع في ١٥ 
و١٦ نوفمبــر، معلال ذلك بأن 

فســخ عقده مع برشلونة من 
جانب واحد، قبل أن يغير رأيه 

في أوائل سبتمبر املاضي.
وأكد بارتوميو أن ميســي 
«هــو مفتــاح هــذا املشــروع 
اجلديــد» الذي بدأ منذ تعيني 
الهولنــدي رونالــد كومــان 
مدربا للنادي الكتالوني مطلع 

سبتمبر املاضي.
وأضــاف «أتفهــم أنه كان 
غاضبــا، لكننــا بحاجــة الى 
ميسي، نحن بحاجة إليه في 

برشلونة».
 تعادل ليڤانتي وسلتا فيغو

واصــل ليڤانتــي وضيفه 
ســلتا فيغــو نزيــف النقاط 
بتعادلهما ١-١ في ختام املرحلة 
السابعة من الدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
البــادئ  ليڤانتــي  وكان 
بالتسجيل عبر روجيه مارتي 
في الدقيقة ٤٨ من ركلة جزاء، 
وأدرك ســلتا فيغــو التعادل 
بواسطة سيرخيو كاريرا بعد 

خمس دقائق.

األمر يستغرق أسبوعني على 
األقل لإلعداد لهذا التصويت.

وســيقام التصويت الذي 
سيجري ألول مرة في تاريخ 
النادي، على مدى يومني وفي 
عــدة مراكز اقتراع منتشــرة 
في جميــع أنحاء برشــلونة 
وكتالونيــا وإســبانيا، مــن 
أجل جتنب احلشود البشرية 
التدابيــر الصحيــة  واتخــاذ 
املناســبة ملواجهــة ڤيــروس 

كورونا املستجد.
لكــن املعارضــني يريدون 
تنظيم هذا االســتفتاء يومي 
األول والثانــي نوفمبر، وهو 
املوعــد النهائي احملــدد وفقا 
لنــادي  األساســي  للنظــام 
البلوغرانا. وكان رجل األعمال 
جوردي فاري، املرشح املعلن 
لالنتخابات الرئاسية للنادي 
املقــررة في مــارس ٢٠٢١، قد 
أودع طلب «سحب الثقة» من 
بارتوميو واإلدارة احلالية في 
٢٦ أغسطس، غداة إعالن النجم 
الدولــي األرجنتيني  والقائد 
ليونيل ميسي عن رغبته في 

ميكنهــا اتخاذ القرارات التي 
نحن بصــدد اتخاذها إليجاد 
حلول للمشاكل الناجمة عن 
الوبــاء (كوفيــد-١٩) الــذي 
أثــر بشــدة على حســابات 

برشلونة».
وال يزال الرئيس بارتوميو 
واللجنــة اإلداريــة للنــادي 
يواجهان خطر ســحب الثقة 
بعــد أن متكــن املعارضــون 
(بينهــم بعــض املرشــحني 

«ذئاب روما» توقف انطالقة ميالن بالتعادل
أوقف روما مضيفه ميالن 
املتصدر عندما أرغمه على 
تعادل مثير ٣-٣ على ملعب 
سان سيرو في ميالنو بقمة 
وختام املرحلة اخلامسة من 
الــدوري اإليطالي في كرة 

القدم.
الدولي  املهاجم  وفرض 
السويدي السابق املخضرم 
زالتان إبراهيموڤيتش نفسه 
جنما للمباراة بتســجيله 
ثنائية لفريقه في الدقيقتني 
الثانية و٧٩ من ركلة جزاء، 
وتســببه عــن غيــر قصد 
فــي هدف التعــادل الثالث 
للضيوف عندما حاول إبعاد 
كرة إثر ركلة ركنية فأبعدها 
عن حارس مرمى الروماني 
تاتاروشــانو  ســيبريان 
فتهيأت أمام املدافع األلباني 
ماراش كومبوال الذي تابعها 

داخل املرمى اخلالي.
وتقدم ميالن ثالث مرات 
عبر إبراهيموڤيتش (٢ و٧٩ 
من ركلة جزاء) والبلجيكي 
أليكسيس سايليمايكرس 

حتقيق الفوز اخلامس على 
التوالــي للمرة الرابعة في 
تاريخه وانتزع منه نقطتني 
ثمينتني رفع بهما رصيده 
الــى ٨ نقــاط فــي املركــز 
التاســع، فيمــا بقي ميالن 

املرحلة اخلامسة من الدوري 
األملاني لكرة القدم.

ويدين بايــر ليڤركوزن 
بفــوزه الثاني على التوالي 
إلــى مهاجمــه األرجنتيني 
لوكاس أالريو الذي ســجل 
ثنائية في الدقيقتني ١٦ من 
ركلــة جــزاء و٧٤، وأضاف 
الفرنسي موسى ديابي الثالث 
(٩٤)، فيما سجل اإليطالي 
دانيــال كاليغيوري الهدف 
الوحيــد ألوغســبورغ في 

الدقيقة ٥٢.
ليڤركــوزن  واســتهل 
املوســم بثالثــة تعــادالت 
متتاليــة مخيبــة قبــل أن 
ينتــزع فــوزه األول فــي 
البوندسليغا على حساب 

مضيفه ماينز ١-٠.
وصعد بايــر ليڤركوزن 
إلى املركز الرابع برصيد تسع 
نقاط، وهو الوحيد إلى جانب 
اليبزيغ املتصدر (١٣ نقطة) 
العاشر (٧  وڤولڤســبورغ 
نقاط) لم يتعرض للهزمية 

حتى اآلن هذا املوسم.

متصدرا برصيد ١٣ نقطة.
أملانيا

واصــل بايــر ليڤركوزن 
صحوته بفوزه على ضيفه 
أوغســبورغ ٣-١ في ختام 

(٤٧)، ورد روما ثالث مرات 
عبر قائده البوســني إدين 
دجيكــو (١٤) والفرنســي 
جــوردان فيريتــو (٧١ من 
ركلة جزاء) وكومبوال (٨٤).

وحرم روما مضيفه من 

سولسكاير إلنهاء عقدة أولد ترافورد !
يبحــث النرويجي أولي سولســكاير مدرب 
مــان يونايتد عن فك النحس املالزم لفريقه 
على أرضه منذ بداية املوسم احلالي عندما 
يســتضيف اليبزيغ علــى ملعب «أولد 

ترافورد» في مانشستر.
وقد مني مانشستر يونايتد بخسارتني 
مذلتني على أرضه هذا املوسم وكانتا في 
الدوري احمللي، األولى أمام كريستال باالس 
١-٣ في ١٩ سبتمبر املاضي، والثانية أمام توتنهام 
١-٦ مطلع الشهر اجلاري، ما أدخل النادي في 
أزمة كبيرة دفعت مدربه إلى اإلسراع في إصالح 
خط دفاعه املهزوز. وجنح سولســكاير في 
إعادة االطمئنان إلى أنصار النادي بفوزين 

ثمينني خارج القواعد على نيوكاسل ٤-١ وباريس 
ســان جرمان الفرنســي وصيف بطل مسابقة 
دوري أبطال أوروبــا ٢-١ في اجلولة األولى من 
دور املجموعات للنسخة احلالية. لكن الشياطني 
احلمر عادوا لالنتكاس مجددا بتعادل سلبي ضد 
تشلسي خلف األبواب املوصدة مللعب أولد ترافورد، 
وفشلوا في حتقيق أول فوز لهم في الدوري على 
أرضهم هذا املوسم. وهي املرة األولى منذ موسم 
١٩٧٢-١٩٧٣ التي يفشل فيها مان يونايتد في الفوز 
بأي من مبارياته الثالث األولى في الدوري على 
أرضه، ما جعله يتراجع الى املركز اخلامس عشر 
برصيد سبع نقاط من خمس مباريات. وأضاف: 
«كنا نرغب في الفــوز، بالطبع تريد الفوز على 

األرض، لكن أعتقد أننا قدمنا أداء قويا عندما تفكر 
في األسبوع الذي مررنا به. لقد قضينا أسبوعا 
جيدا جدا مع انتصارين وتعادل». وفي تناقض حاد 
مع مستواه السيئ على أرضه، كان يونايتد مثيرا 
لإلعجاب حقا خارج القواعد. كان فوزهم املثير في 
العاصمة باريس العاشر على التوالي خارج أرضهم، 
باســتثناء املباريات التي خاضوها على املالعب 
احملايدة في مســابقتي كأس االحتاد اإلجنليزي 
والدوري األوروبي «يوروبا ليغ» املوسم املاضي، 
وهو رقم قياسي جديد للنادي. وعزا سولسكاير 
أحد أســباب تراجع النتائج في أولد ترافورد إلى 
تغيير الروتني خالل فترة العزل الصحي وغياب 

اجلماهير واحتفالياتهم وتشجيعاتهم.

«البرسا» و«اليوڤي»..  من يفرض كلمته الليلة؟
باريس وباشاك مواجهة بحسابات أخرى.. و«الشياطني احلمر» لإلطاحة باليبزيغ في دوري األبطال

١٩ ســبتمبر املاضي 
وتوتنهــام ١-٦ مطلع 

الشــهر اجلاري، قبل أن 
يســقط في فخ التعادل أمام 

ضيفه تشلسي سلبا.
وتشــهد املجموعة الثامنة مباراة 
بطعم خاص بني باريس سان جرمان 
وباشــاك شــهير التركي، إذ ستكون 
سياسية بامتياز في ظل األزمة القائمة 

حاليا بني رئيسي البلدين.
وما يزيد من الثقل السياسي لهذه 
املباراة بــني الفريق الفرنســي الذي 
وصــل املوســم املاضي الــى النهائي 
للمرة األولى فــي تاريخه، ومضيفه 
التركي الذي يخوض باكورة مشاركاته 
في املســابقة القاريــة األم، أن األخير 
يعد فريق رئيــس البالد رجب طيب 
أردوغان الذي يخوض حربا إعالمية مع 
نظيره إميانويل ماكرون على خلفية 
تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي 

بشأن اإلسالم.
ويبحث تشلســي عن العودة الى 
سكة االنتصارات عندما يحل ضيفا على 
كراسنودار ضمن املجموعة اخلامسة 
التــي تشــهد مواجهة بني اشــبيلية 

وضيفه رين الفرنسي.

فيليبــي كوتينيــو والذي سيشــكل 
ضغطا كبيرا علــى دفاع يوڤنتوس، 
حيث يحوم الشك حول مشاركة قطب 
دفاعــه وقائده ليوناردو بونوتشــي 
إلصابته في املباراة ضد فيرونا، فيما 
يغيب قطب دفاع النــادي الكتالوني 
جيــرار بيكيه لطرده في املباراة ضد 

فرنتسفاروش املجري ٥-١.
مواجهة قوية بني مان يونايتد واليبزيغ 

وإلى ملعب «أولد ترافورد»، حيث 
يلتقي مان يونايتد مع ضيفه اليبزيغ 
فــي قمة املجموعة الثامنة، ويســعى 
كالهما الى تأكيد انطالقته القوية في 

املسابقة.
وفجر يونايتد مفاجأة من العيار 
الثقيل عندما تغلب على مضيفه باريس 
سان جرمان الوصيف ٢-١ في اجلولة 
االولى، فيما تغلب اليبزيغ على ضيفه 

باشاك شهير التركي ٢-٠.
وميني مان يونايتد النفس البناء 
على فوزه الثمني على فريق العاصمة 
عندما يســتقبل اليبزيغ في محاولة 
لفك النحس الــذي الزمه على أرضه 
هــذا املوســم، حيث خســر مباراتيه 
أمام كريســتال باالس ١-٣ في 

يوڤنتوس بعد إقالة ماوريتسيو ساري 
مباشرة عقب خروج الفريق من ثمن 
النهائــي على يد ليون الفرنســي في 

أغسطس املاضي.
وباملناسبة، فإن آخر مباراة لبيرلو 
كالعــب مــع يوڤنتــوس كانــت أمام 
برشــلونة بالذات في نهائي املسابقة 
القاريــة العريقة عام ٢٠١٥ عندما فاز 

الفريق اإلسباني ٣-١.
من جهته، ال يختلف وضع برشلونة 
محليا عــن يوڤنتوس، فهو يقبع في 
املركز الثاني عشــر بفوزين وتعادل 
وخســارتني متتاليتني أمــام مضيفه 
خيتافي ٠-١ وضيفه وغرميه التقليدي 

ريال مدريد ١-٣.
واذا كان بيرلو سيخوض مباراته 
الكبيرة االولى هذا املوسم، فإن نظيره 
كومان سيخوض الثانية بعد خسارته 
الكالسيكو، وهو مطالب بإعادة ترتيب 
األوراق لوضع النادي الكتالوني على 
السكة الصحيحة في سعيه الى الظفر 
بلقب املسابقة للمرة االولى منذ ٢٠١٥.

وبدوره، ميلك برشلونة االسلحة 
الالزمة حلســم قمته مــع يوڤنتوس 
خصوصا هجومه الناري بقيادة ميسي 

والواعــد أنســو فاتــي والبرازيلي 

تتجه األنظار إلى قمتي يوڤنتوس 
اإليطالــي وضيفه برشــلونة، ومان 
يونايتــد وضيفه اليبزيغ األملاني في 
ختام اجلولة الثانية من دور املجموعات 
ملســابقة دوري أبطال أوروبا في كرة 
القدم. وتشهد املباريات مواجهة بنكهة 
سياســية بامتياز بني باشــاك شهير 
وضيفه باريس سان جرمان وصيف 
بطل النســخة األخيرة في ظل األزمة 

القائمة حاليا بني رئيسي البلدين.
ويبحث كل من تشلسي وبوروسيا 
دورمتوند عن تعويض خيبة اجلولة 
االولى عندما يحــل االول ضيفا على 
كراسنودار الروسي، ويستضيف الثاني 

زينيت سان بطرسبورغ الروسي.
ويســعى يوڤنتــوس وضيفــه 
برشــلونة إلى محو آثــار خيبتيهما 
احمللية والتركيز على مشوارهما في 
املســابقة القارية العريقة التي ميني 
كل منهما النفس بالظفر بلقبها عندما 
يلتقيان على ملعب «أليانز ستاديوم» 
فــي تورينو فــي أول اختبار حقيقي 
للمــدرب اجلديــد لفريــق «الســيدة 
العجوز» العب وسطه السابق أندريا 
بيرلو. وهي املبــاراة الكبيرة األولى 
لبيرلــو (٤١ عاما) منذ توليه تدريب 
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.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: أغرب عادات الشعوب  ـ بيل فاوست

من كتاب: دائرة املعارف الثقافية ـ ابراهيم مرزوق
أفقياً:

أطول أنهار أوروبا وأغزرها من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

مصطلحات ومعان

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

زنك: «الزنك» معدن أبيض مائل الى الزرقة يُستخدم 
في تغطية األسالك احلديدية والصاج حلمايته من 
الصدأ ويستخدم في صناعة احلاشدات اجلافة، 
وهو أحد العناصر التي تكون النحاس األصفر، 

ويُطلق عليه اسم توتياء وهو لفظ جتاري.
زيتون: «الزيتون» أشجار دائمة اخلضرة وتنمو 
في إيطاليا وفرنسا واسبانيا واليونان، وقد جاء 
ذكر أشجار الزيتون كثيرا في كتب األدب، كما 
كانوا يتبارون لنيل إكليل من الزيتون، ويقال: 
فالن يقدم غصن زيتون، أي أنه يعرض السالم 
والصداقة، وغصن الزيتون الذي يكون في فم 

حمامة السالم هو رمز عاملي للسالم.
زيت احلوت: «زيت احلوت» هو مادة أولية تستخرج 
من دهن احلوت تستخدم في صناعة الصابون 
واملسلى الصناعي بعد إزالة رائحتها بالهدرجة 
التي أمكن بواسطتها استخدام  العملية  وهي 
الزيوت ذات الرائحة النفاذة مثل زيوت احلوت 

واألسماك جتاريا على نطاق واسع.
زينون: «زينون» عنصر غازي، وهو أحد الغازات 
اخلاملة وتصل وفرته في الهواء اجلوي الى جزء 

واحد من كل ١٧×٧١٠ أجزاء باحلجم.
زواحف: هي مجموعة من احليوانات الفقارية ذوات 
الدم البارد التي تستنشق الهواء وهي فقاريات ذات 
قلب يتكون من  ثالث حجرات كما تغطي اجللد 
حراشيف وهي تنقسم الى التماسيح والسالحف 

البرية واحليات.
زنبق: زهرة الزنبق تشبه الكأس ولها ساق طويلة 
األلوان،  ويوجد منها حوالي ٥٠٠ نوع متعددة 
والزنبق نوع من األبصال، موطنه األصلي سفوح 
اجلبال في آسيا الوسطى، وقد نقل الى أوروبا 
عن طريق سفير النمسا في بالط السلطان املسلم 
سليمان الكبير، وتزرع هذه الزهور في الربيع 
وتقطف في الصيف وعندما انتقلت زهور الزنبق 
الى هولندا أحبها الهولنديون واهتموا بها كثيرا 
وحافظوا عليها واستنبطوا منها أصنافا جديدة، 
وتعتبر مدينة ليسن في هولندا املدينة الوحيدة 

في العالم التي تزرع كلها بزهور الزنبق.
زئبق: هو معدن سائل يوجد منفردا غالبا، وهو المع 
يتجمد عند درجة ٤٠ درجة مئوية حتت الصفر 
ويغلي عند ٣٦٠ درجة ويتحد باألوكسجني عند 
درجة ٣٠٠ فيتحول الى مسحوق أحمر هو أكسيد 
الزئبق وهو يستعمل في استخراج الذهب وفي 

البارو مترات والترمومترات.
زمزم: بئر زمزم نبع ماؤها حتت قدم إسماعيل 
أمه هاجر على شربة ماء  گ عندما تلهفت 
إلنقاذه من العطش بعد أن تركهما إبراهيم گ 

في الصحراء القاحلة.

الفولغا

فارس كرم

لالتقنيةاا

ااااتامولم

للللقلنرال

ركححدنايبع

ابدريوفدتب

قييةمرقةكي

يرثلوطةياف

باةفجيمررس

للحؤزحصصبب

ابنايماعرا

لرادرلرليق

ادنيةاعاءغ

١ - الالمباالة - في القميص (معكوسة)، ٢ - يعظم (معكوسة) 
- مظلم، ٣ - عمالقان - أجابا، ٤ - لإلغالق - حرف هجاء، 
٥ - عكس حر - متجبر، ٦ - مسلسل خليجي - في البيضة، 
٧ - حب - حرف جر - والد، ٨ - نطمئن - متشابهة، ٩ 
- دقات اجلرس - هرب (معكوسة)، ١٠ - جنون - عالمة 

موسيقية.

االبتكار
الكبير
التقنية

العصرية
احلديثة

سباق
فؤادي
جزيرة
احمليط
النور

الراقي
منافقة
تقدمي
احلرة
ملعبي

بريء
مصارع

حنان
بالل
وريد

البرد

١ - من أصابهم املرض، ٢ - رسن - يعلم، ٣ - تسابقا 
(معكوسة) - تستغيب (معكوسة)، ٤ - دكا - آلة 
موسيقية، ٥ - بسطا - أرشد - نصف ترعى، 
٦ - يبتعد - ترك، ٧ - للجزم - أعاقب - للمساحة 
، ٨ - وهم - للتأفف، ٩ - جواري، ١٠ - موسيقار 

لبناني.

أفقياً: عموديًا:
١ - االهمال - زر (معكوسة)، ٢ - يجل (معكوسة) - دامس، 
٣ - ماردان - ردا، ٤ - صمام - ياء، ٥ - برد - جبار، 
٦ - بيت العز - مح، ٧ - ود - في - اب، ٨ - نأمن - ا 

ا ا، ٩ - رنات - فر (معكوسة)، ١٠ - هستيريا - ري.

١ - املصابون، ٢ - جلام - يدارس، ٣ - تباريا (معكوسة) 
- تنم (معكوسة)، ٤ - دمرا - ناي، ٥ - مدا - دل - (تر)، 
٦ - ينأى - عّف، ٧ - لم - أجزي - آر (معكوسة)، 

٨ - سراب - اف، ٩ - اماء، ١٠ - زياد رحباني.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

عادات وتقاليد

ـ الطعام االيطالي هو احد افضل انواع الطعام 
العالم، فلماذا نهدره؟ خذ قطعة من اخلبز  في 
اذ  وامسح ما تبقى من الصلصة في طبقك، 
ان هناك شعورا عميقا بالرضا في بعض املدن 
البياض بعد  االيطالية عندما ترى طبقا ناصع 
وجبة طعام دسمة وسيكون مضيفك مسرورا 
بكل تأكيد، وميكنك غالبا سماع اصحاب املطاعم 
وهم يطلبون من زبائنهم ان ميسحوا اطباقهم، 

االمر الذي يسبب االرباك للسياح.
املعاطف واألوشحة في الصيف: يتم  ارتداء  ـ 
ارتداء االوشحة واملعاطف الدافئة اغلب الوقت 
ايطاليا،  القرى في  السنة في بعض  على مدار 
وميكنك ان ترى االجانب فقط يرتدون السراويل 

القصيرة والفساتني في شهر يونيو.
ـ هناك العديد من املظالت في البيت االيطالي، 
انه عندما متطر يلغي معظم االيطاليني  ويقال 
مواعيدهم ويختارون طريقة احلماية االفضل 
على االطالق.. البقاء في املنزل، األمر الذي يثير 
ألغي  الذين  غضب اصدقائهم غير االيطاليني 

املوعد معهم.
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مصري بعدما سدد ٣ طعنات في وجه 
مواطنته: حجابها يشبه حجاب مطلقتي!

أمير زكي

في قضية شــديدة الغرابة، وميكن أن 
تندرج حتت تصنيف «صدق أو ال تصدق»، 
وبحسب ما ذكره مصدر أمني لـ«األنباء»، 
فإن وافدا مصريا أقدم صباح امس على طعن 
مواطنته املصرية في عرض الشارع وعلى 
مرأى من املارة بعدما أجبرها على التوقف، 
فيما كانت في طريقها لزيارة زوجها املريض 
مبستشــفى الصباح، وانهال عليها طعنا 
بثالث طعنات جميعها في الوجه، وكادت 

احدى الطعنات تبتر لسانها.
أمــا الغرابــة االخرى فــي الواقعة فإن 
اجلاني لم يسبق له ان قابل املجني عليها 
او يعرفهــا، وإمنا، وفــق اعترافات املتهم 
وحتريات املباحث، األمر اختلط عليه نظرا 
لتشابه مركبة املجني عليها واحلجاب الذي 
ترتديه مع مركبة وحجاب طليقة اجلاني 

حســب زعمه، ما دفعه الــى إجبارها على 
التوقف في دوار الشــيراتون وســدد لها 

الطعنة تلو األخرى.
وقال مصدر أمني إن املجني عليها (٢٧ 
عاما) أسعفت الى العالج وأدخلت الى غرفة 
العناية، واجريت لها عدة عمليات في الوجه 
واستقرت حالتها، أما املتهم فعمره ٣٢ عاما، 
مشــيرا الى ان حتقيقات مكثفة ســتجري 
مــع املتهــم للوقوف على كامــل احلقيقة، 
اذ يفتــرض انه يعرف زوجته جيدا، ومن 
املنطقي ان يكف عن الطعن بعدما تبني له 
انها ليست مطلقته، ايضا البد ان يحدد الوافد 
ملاذا كان يحوز سالحا حادا داخل سيارته. 
ولفت املصدر األمني الى ان احلصول على 
اجابات صريحة وكافية من املتهم سيحل 
الكثير من الغموض حول القضية على ان 
يحال في جميع األحوال الى النيابة العامة 

بتهمة الشروع في القتل.

ً أجبرها على التوقف مبركبتها داخل دوار الشيراتون وانهال عليها طعنا

التحقيق في انتحار وافدة أصيبت بـ «كورونا»
محمد اجلالهمة

فتحت أجهــزة وزارة الداخلية ممثلة في 
مباحث صباح الناصر حتقيقا للوقوف على 
املالبســات التي دفعت وافدة فلبينية تعمل 
خادمة، الى االنتحار مع سبق اإلصرار والترصد 
بأن مزقت شــرايني يدها وألقت بنفسها من 
الطابق الثاني مبنزل كفيلها في منطقة صباح 
الناصر، فيما مت تسجيل الواقعة باعتبارها 
«انتحــار» بعد تأكد جهــات التحقيق من ان 
املجني عليها فعلت ذلك بسبب يأسها عقب 

إصابتها بفيروس كورونا.
وبحسب مصدر أمني فإن عمليات وزارة 
الداخلية تلقت صباح امس بالغا يفيد بسقوط 
من علو في صباح الناصر ق٧، وعلى الفور 
انتقل رجال االمن واالسعاف وتبني ان اخلادمة 
القت بنفســها من علــو، وتبلغ من العمر ٥١ 
عاما فلبينية اجلنسية، وانها مصابة بكورونا، 
وقبــل أن تلقي بنفســها قامــت بقطع وريد 
اليد. هذا ومت نقل اجلثة الى الطب الشــرعي 
وسط احترازات خاصة نظرا إلصابة الوافدة 

بالفيروس.

تغرمي شركة ٥٠٠ دينار لتقدميها هدايا
عبدالكرمي أحمد

قضت دائرة اجلنح باحملكمة الكلية بتغرمي صاحب شركة 
مبلغ ٥٠٠ دينار إلعالنه عن تقدمي هدايا للزبائن دون احلصول 
على تصريح بذلك. وأنكر صاحب الشركة االتهام، وقرر أن 
لديه قسم تسويق يتصل بالزبائن لتعريفهم بعروضها إال أنه 
مت إيقاف هذه العروض بعدما منى إلى علمه أنها حتتاج إلى 
استخراج ترخيص. وذكر وكيل الشاكي احملامي عبدالرحمن 
املقدم أن احملكمة أصدرت حكمها بعد أن وقر في يقينها أن 
املتهم قد ارتكب جرمية اإلعالن عن تقدمي هدايا دون احلصول 
على ترخيص، وقد اســتقام الدليل على ثبوت االتهام أخذا 

احملامي عبدالرحمن املقدممبا ورد مبحضر الضبط ومعاينة مفتش وزارة التجارة.

أحد أطراف مشاجرة الساملي مع العسكريني األربعة لـ «األنباء»: 
«ضربوني أمام أمي وخالتي وكلبشوا أخي ولم يسعفوني»

سعود عبدالعزيز

يوم أمس انفردت «األنباء» 
بقضيــة تبــادل ضــرب بني 
مواطنني قدما الى البالد عبر 
منفذ الساملي و٤ عسكريني، 
واكتفــت «األنبــاء» بخبــر 
مختصر عــن الواقعة لكون 
املعلومات بشأنها غير كافية، 
ويــوم أمــس تواصــل أحد 
أطراف املشــاجرة وهو أحد 
املسافرين وحتدث لـ «األنباء» 
بشــكل مفصل عما حدث له 
واالعتــداء الكبير الذي وقع 
عليــه من قبل ٤ عســكريني 
يعملون في منفذ الســاملي، 
حسب تأكيده، وقص املجني 
عليه تفاصيل الواقعة كاآلتي:
اللي حصــل اني دخلت 
املنفذ الكويتي ومعاي أمي 
وخالتي واخوي، وصلت عند 
موظف اجلوازات وســلمته 
جوازاتنا وطبــق على أمي 
وخالتي ألنهم ما يلبســون 
نقــاب (ســفور) وختم لنا 
دخول.. وصلنا عند التفتيش 
اجلمركي وفتشوا سيارتنا 
وبعدهــا وصلــت لبوابــة 
اخلروج عند شرطة املنافذ 
سلمتهم اجلوازات مع أوراق 
اخلروج، وسألني كم واحد 
انتــم؟ قلت له ٤، قالي نزل 
اجلام وشــاف أمي وخالتي 
وطابقهم باجلوازات بعدها 

سفور مكشوفات الوجه هو 
ما شــافهم قلت بلى، وقالي 
نزل اجلام انت يالشــرطي 
وشــاف اجلوازات وشــاف 
الوجــه.. موظف اجلوازات 
قالي ماشي وختم على ورقة 
أمــي وورقــه خالتي وكتب 
عليهم مت التطبيق وسلمهم 
لي، ورجعت للشرطي ثاني 
مرة وســلمته األوراق جان 

ورجعتني ثاني مرة للموظف 
عشــان يختــم واحلني تبي 
ترجعني على تطبيق النساء 
ال تعنــي أمي وخالتي وهن 
حرمي كبــار وحنا خالصني 
أساسا، قالي شــتقول انت 
وفتح علــي باب الســيارة 
وسحبني منها ومسكني من 
غولة دشداشتي وسحبني 
ومد ايده علي وطقوني كلهم 
العســكر ونــزل اخوي من 
السيارة مسكوه وكلبشوه 
وطقــوه وأنــا صعدونــي 
الدورية وركبوا أمي وخالتي 
دورية ثانية وودهم يطبقون 
وهم خالصني أساسا ومختوم 
على جوازاتهم وحجزوني 
ساعة كاملة، وبعدها اتصلت 
على عمليات وزارة الداخلية 
وقلــت حصل معاي كذا كذا 
الــى اآلن ودقــوا  وانــزف 
العمليات على املنافذ بعدها 
قالو لي روح مخفر الساملي 
وسجل قضيتك وما طلبو لي 
إسعافا وال طلعوا لي إسعاف 
املنفذ.. خلوني انطر إسعاف 
مركز الشقايا ٥٠ كيلو بيني 
وبينهــم اللــي طلبــوه لي 
العمليات وأنا فيني كســر 
باخلشم واحتاج عملية بعد 
ما يخف التــورم والكدمات 
اللــي بوجهــي وجرح فوق 
احلاجب مع كدمات وزلوغ 

بباقي جسمي.

يقولي االجــراءات هذي ما 
متشــي عنــدي وانــزل من 
السيارة وبطل الدبة.. بطلت 
له الدبــة بالرميوت وفتش 
الدبة واألغراض جان يجيني 
ثاني مــرة قالي يــال ارجع 
روح لتطبيق النساء وخلهم 
يطبقــون، قلت لــه احلرمي 
ســفور وموظف اجلوازات 
طبــق عليهم وانــت طبقت 

أكد تعرضه لإلهانة واالعتداء غير املبرر وال ذنب وال دخل له فيهما

املوطن وتبدو االصابات واضحة على وجهه التقرير الطبي اخلاص باملواطن

صورة للخبر الذي نشرته «األنباء» أمس

قالــي وين ختــم التطبيق، 
قلت مادري املوظف عطاني 
هــذي األوراق بــس.. قالي 
الشــرطي روح للموظــف 
خله يختم لك على األوراق، 
قلت له ابشر، بعدها رجعت 
ملوظــف اجلــوازات قلــت 
الشــرطة يقولــون لي وين 
ختــم التطبيق جــان يقول 
لي موظف اجلوازات احلرمي 

إيداع «غير طبيعيني» النظارة بتهم مقاومة رجال األمن
أحمد خميس

احتجز مواطن وخليجي نظارة 
مخفر شــرطة الفحيحيل على ذمة 
قضايا مقاومة رجال االمن واالشتباه 
في انهمــا غير طبيعيــني، وجرى 
حترير ٧ مخالفات مرورية جسيمة 
لقائد املركبة، وهو مواطن. وبحسب 
مصدر امني، فــإن دورية مرورية 

اشتبهت مبركبة بها شخصان، وعليه 
مت الطلب من قائدها التوقف، اال انه 
رفض وحاول الهرب، لتتم مالحقته 
واجباره علــى التوقف، وتبني انه 
مواطــن ومرافقه خليجي في حالة 
غير طبيعية ولم يعثر بحوزتهما 
على اثبات او رخصة ســوق، ليتم 
حتريــر ٧ مخالفات جســيمة منها 
قيادة مركبة من دون رخصة سوق، 

واخــرى مــن دون رخصــة مركبة 
والتظليل وتعريض حياة اآلخرين 

للخطر.
مــن جهة اخــرى، حــاول رجال 
مخفر شرطة الشويخ التواصل مع 
صاحب مركبة مبوجب رقم اللوحة 
إال أن رقم الهاتف املدون في سجالت 
املــرور، ويفترض أنــه يخص مالك 
املركبة، مغلق على الدوام. وبحسب 

مصــدر أمني، فإن مواطنة قالت في 
بالغ تقدمت به إن شــخصا اصطدم 
مبركبتها خالل تواجدها في منطقة 
الشويخ، مشــيرة الى ان االصطدام 
الذي وقع على مركبتها وأحدث بها 
تلفيات كان متعمدا وغير مبرر، وأن 
مــن صدمها«عطاها طــاف»، أي إنه 
انصرف الى حال سبيله، مؤكدة أنه لم 
يحدث خالف بينها وبني املدعى عليه.

قائد السيارة ُحررت له ٧ مخالفات جسيمة

مزقت شرايني يدها وألقت بنفسها من الطابق الثاني
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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األربعاء

أبعد من الكلمات
«الزائفون يركبون موجة التخويف من كوفيد»

الرئيس األميركــي ترامب منتقدا 
تركيز بعض اإلعالم األميركـــي، 
الذي يصفه بالزائف، على جائحة 

«كورونا».

«البلد ال يتحمل إغالقًا جديدًا»

رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي 
يرفض خيــار اإلغالق رغم ارتفاع 

عدد اإلصابات بكورونا.

«ســعيد للتصويت للمرة العاشرة، وحزين 

لتصويتي للمرشح الديموقراطي ال الجمهوري»

احملامــي األميركي جورج كونواي 
وبعض متابعيه يعلقون: ال حتزن، 
فمصلحة الدولة فوق مصلحة احلزب.

«التحيز شيء طبيعي لدى البشر ويحتاج الى 

وعي سياسي لعالجه»

املمثــل األميركــي فرانك الجنيال 
عن دوره كقاض متحيز في الفيلم 

السياسي «محاكمة شيكاغو ٧».

«أتحدى الشباب في ألعاب اإلنترنت ألشجعهم 

على المشاركة السياسية»

النائبة األميركية اليكساندريا أوكازيو 
كورتيز عن أسلوبها اجلديد في حشد 

الشباب األميركي.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:٣٨الفجر
٥:٥٨الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٤٢العصر

٥:٠٦املغرب
٦:٢٣العشاء

العظمى: ٣٢
الصغرى: ١٧

أعلى مد: ١٠:٠٥ ص ـ ١٠:٤٦ م
أدنى جزر: ٠٤:٠٧ ص ـ ٠٤:٣٧ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سلطنت عباس شيرالي، أرملة ذياب خليفة فتح اهللا: ٧٠ عاما ـ 
ت: ٩٨٠٦٠٠٠٥ ـ شيعت.

وضحه محمد دغش العجمي، أرملة تراحيب سالم كروز العجمي: 
٦٤ عاما ـ ت: ٥٥٥٥٥٣٧٤ ـ شيعت.

صالح عيد صالح الهدهود: ٦٦ عاما ـ ت: ٩٩٦٢٢٩٢٨ ـ شيع.
نوره محمد عثمان، أرملة عبدالرحمن عبداهللا قشيعان املطيري: 

٨٥ عاما ـ ت: ٥٥٠٠٢٥٢٥ ـ ٥٥٥٢٠٤٠١ ـ شيعت.
فالح عبود لياح العنزي: ٨٧ عاما ـ ت: ٩٩٦١١٥١٥ ـ ٦٥٧٠٠٧٠٠ ـ 

٩٩٧٠٣١١٢ ـ شيع.
علي أحمد حسن علي: ٦٢ عاما ـ ت: ٩٩٢٠٠٢٠١ ـ ٩٩٠٥٥٦٦٠ ـ 

٩٩٠٢٤٩٢٤ ـ شيع.
فهد منصر حمد العجمي: ٩٣ عاماـ  ت: ٩٩٥٧٥٥٣٧ـ  ٥٠٦٤٥٦٤٤ 

ـ شيع.
مساعد عبداللطيف عبداهللا احلداري: ٥٢ عاما ـ شيع.

زيد إبراهيم زيد اخلبيزي: ٥٤ عاماـ  ت: ٩٩١٦٦٩٤٤ـ  ٦٩٩٩٢٩٦٦ 
ـ شيع.

خير الدين صالح أبو اجلبني: ٩٣ عاماـ  ت: ٩٧٦١٣٣٩٩ـ  ٩٧٦٦٩٧٧٥ 
ـ شيع.

رحيمه علي إدريس إدريس، زوجة صباح محمد براك الشمالي: 
٦٩ عاما ـ ت: ٥٥٥٥٦٥٧٢ ـ ٥٥٥٥٦٥٩١ ـ شيعت.

مشــعل عايض محمد القحطاني: ٥٦ عامــا ـ ت: ٩٧٨٠٤٤٥٨ ـ 
٩٩٧٠٩٠٩٩ ـ شيع.
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خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

٧٣٠ مليار دوالر خسائر قطاع 
السياحة العاملي منذ بداية 

.٢٠٢٠

أولياء أمور يشتكون عبر «األنباء» 
من زمن التعليم عن ُبعد 

والصعوبات التي يواجهونها.

  نتمنى نكون اقتربنا
  من نهاية األزمة.

  املوضوع يبيله دراسة.

حتدثت صحيفــة «الغارديان» عن بوادر اجتاه 
لدى األصغر ســنا في بريطانيا للتصدي بشكل 
مباشــر لڤيروس كورونا خصوصا في غياب أي 
لقاح حتــى اآلن. ونقلت الصحيفة عن األخصائي 
بأمراض املناعة بجامعة كيمبريدج البروفيســور 
بــول لينر قوله ان هنالك احتمــاال بأن الڤيروس 
جاء ليبقى معنا وان الشباب قد يلجأون الى إقامة 
«حفالت كوفيد» لتعريض أنفسهم للعدوى بهدف 
اكتساب مناعة مادام مستوى اخلطورة منخفضا 

بالنسبة لهم في سن الشباب.
وأوضح البروفيســور لينر انــه ال يعتقد أن 
الڤيروس سيقضي على البشرية أو يجعلنا نعيش 
بالشكل االستثنائي الذي منارسه حاليا. وأضاف: 
«اظن انه سيصبح مماثال للڤيروسات األربعة التي 
تســبب الزكام، أي اننا اما سنأخذ لقاحا أو نصاب 

به ونحن صغار بالسن، مع معرفة ان صغار السن 
ال يصابون باملرض نتيجة العدوى».

االخصائي في األمراض السارية واملناعة في جامعة 
لندن للنظافة والطب االستوائي البروفيسور ديقيد 
هيمان يعتقد أيضا باحتمال ان يتحول كوفيد-١٩ 
الى ڤيروس مثل الڤيروسات األربعة املستوطنة التي 
تسبب الزكام، ولكنه يحذر من ان فكرة احلصول 
على املناعة عبر العدوى املبكرة تنطوي على محاذير، 
ألننا ال نعرف حتى اآلن اآلثار الطويلة األمد للعدوى 
حتى على صغار السن الذين ال يظهرون أي أعراض 
حاليا، كما اننا ال نعرف كم ســتدوم الوقاية ضد 

تكرار اإلصابة بالعدوى.
ويتفق معه في ذلك البروفيســور داني ألتمان 
من «امبريال كوليج لنــدن» الذي يحذر من تعمد 
اإلصابة بكوفيد-١٩ او تعريض األطفال للعدوى به.

ترجيحات بأن يتحول مستقبله مع البشرية إلى االعتياد و«حفالت كوڤيد»

هل يلجأ الشباب فعالً إلى إقامة «حفالت كوفيد» لتفعيل مناعة القطيع؟!

كمية املياه في القمر أكبر بكثير من املتوقع
باريــس ـ أ.ف.پ: يكتنز ســطح القمر كميــات من املياه 
أكبــر بكثير من املتوقع، وذلك على شــكل جليد موزع على 
فوهــات صغرى كثيرة، ما قد يشــكل مــوردا محتمال ميكن 
للمهمات الفضائية املســتقبلية اإلفادة منه، على ما أظهرت 
دراســتان نشرت نتائجهما يوم اإلثنني. ولطاملا ساد اعتقاد 
أن القمر جرم ســماوي جاف، إلى أن اكتشــف باحثون سنة 
٢٠٠٨ جزيئات مياه داخل صهارة (ماغما) جلبها رواد فضاء 
خالل مهمات «أبولو». هذا املاء موجود على شكل جليد مائي 
فــي قاع فوهــات كبيرة تبقى على الدوام فــي الظل بالقرب 
مــن املناطق القطبية في القمر حيث تكون درجات احلرارة 
منخفضة للغاية. وكشفت دراسة نشرت نتائجها مجلة «نيتشر 
أسترونومي»، عن وجود فوهات دقيقة كثيرة تكتنز جليد 
املاء في قاعها، وتســمى «املصائد الباردة». وقال بول هاين 
من قسم الفيزياء الفلكية في جامعة كولورادو األميركية، إن 
درجات احلرارة هي نفسها املوجودة في الفوهات الكبيرة، أي 
نحو ١٦٠ درجة مئوية دون الصفر، لكن عددها أكبر بكثير، 
«إذ ثمة عشــرات املليارات منها، مقابل بضع مئات للكبيرة 
منها». وعند إضافتها إلى املناطق التي رصدت سابقا، تصل 
املســاحة اإلجمالية للمياه علــى القمر إلى ٤٠ ألف كيلومتر 
مربع، ٦٠٪ منها في القطب اجلنوبي، «ما يشير إلى أن املياه 

القطب الشمالي من القمر به الكثير من الفوهاتمنتشرة على القمر أكثر مما كان يعتقد سابقا».

التوقيت الشتوي.. حكاية 
بريطانية من احلرب العاملية!

يفترض بالبريطانيني أن يكونوا قد استمتعوا بتمضية 
ساعة إضافية في الفراش صباح األحد املاضي بعد عودة 
بريطانيا الى التوقيت الشتوي (أو توقيت غرينيتش) 
مبوجــب قانون صدر عام ١٩١٦ بتقدمي التوقيت ســاعة 
واحدة في الصيف وإعادته الى التوقيت املعتاد في آخر 

يوم أحد من شهر أكتوبر.
ويقــول موقع «ميــل اونالين» ان الغايــة من تقدمي 
التوقيت هي منح املزارعني والعمال ســاعة إضافية من 
ضــوء النهار للعمل ممــا يعني زيــادة االنتاج. وصدر 
القانــون في خضم احلرب العاملية األولى (١٩١٤-١٩١٨) 
كجزء من املجهود احلربي وبعد جدل طويل بني املؤيدين 
واملعارضني. وكان من بــني املؤيدين رجل يدعى وليام 
ويليت نشــر عــام ١٩٠٧ كتيبا بعنــوان «إضاعة ضوء 
النهار» حول إهدار الناس لساعات ثمينة من ضوء النهار 
خالل الصيف. ولكن لم يكتب له ان يعيش ليرى حتقق 
أمنيتــه وتوفي قبل عام من صــدور القانون. ليس كل 
البريطانيني سعداء بساعة النوم االضافية في الصباح 
ومــن هؤالء العاملون في القصور امللكية الذين أمضوا 
٤٠ ســاعة في إعادة عقارب ١٥٠٠ ساعة الى الوراء منها 

٦٠٠ ساعة في قصر بكنغهام.
ولكن العودة الى التوقيت الشتوي ال تخلو من نتائج 
جانبيــة خصوصا في األيام األولــى، فخروج املوظفني 
والعمال من أعمالهم بعد ساعة من الوقت املعتاد وبالذات 
أولئك الذين يتعني عليهم قيادة سياراتهم مسافة طويلة 
في طريق العودة الى منازلهم، يعني انهم سيقودون مع 
بدء حلول الظالم مما يتســبب في زيادة احلوادث على 

الطرقات وبشكل خاص في األجواء املاطرة.

ملك بلجيكا السابق يلتقي ابنته 
اخلمسينية ألول مرة لـ «املصاحلة»

بروكســل ـ أ.ف.پ: عقد ملك بلجيكا السابق ألبير 
الثانــي واألميرة دلفني التي رفــض طويال االعتراف 
بنســبها له، أول لقاء بينهما منــذ املعركة القضائية 
الطويلة التي تواجها فيهــا، وأبديا خالله الرغبة في 

«املصاحلة»، على ما أعلن القصر امللكي الثالثاء.
وجــاء في بيان للقصــر لإلعالن عــن اللقاء «بعد 
املنازعات واجلراح واملعاناة، حان وقت الصفح والشفاء 
واملصاحلة». وأشار البيان إلى أن اللقاء عقد األحد في 
مقر امللك السابق اخلاص في اليكني بضواحي العاصمة 
بروكسل، في حضور زوجته باوال. وقد أرفق البيان 

بصورة عن اللقاء.
وأضاف القصر في البيان الذي شارك في توقيعه 
ألبير الثاني وباوال ودلفني (املعروفة أساسا باسم دلفني 
بويل) التي اعترف بها القضاء كفرد من العائلة امللكية 
مطلع الشهر اجلاري «هذا األحد في ٢٥  أكتوبر، شهد 
فتح فصل جديد مفعــم بالعواطف والتهدئة والتفهم 

وأيضا باألمل».
وخــالل اللقاء، «متكن كل منــا من التعبير بصفاء 
وتعاطف، عن مشــاعره ومعايشاته»، بحسب البيان 
الذي لفت إلى أن مســار «الصفح» و«املصاحلة» أتى 
«بقرار حاسم مشترك» من الزوجني امللكيني السابقني 
ودلفني املولودة مــن عالقة أللبير الثاني خارج إطار 
الــزواج. وقد ولدت دلفني فــي فبراير ١٩٦٨ من عالقة 
طويلة (١٩٦٦-١٩٨٤) بني والدتها البارونة سيبيل دو 

سيليس لونشان مع ألبير.

ملك بلجيكا الســابق ألبير الثاني األميرة دلفني
وزوجته باوال

هل يصبح «كورونا» فعًال مثل ڤيروسات الزكام؟

ملشاهدة الڤيديو
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