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التفاصيل ص ٨ - ١٢

األزهر لتجرمي «معاداة املسلمني».. وبريطانيا و«الناتو» مع حرية التعبير 
و«اإلسالمي الفرنسي» يدعو إلى مواجهة دعاة الكراهية

عواصــم ـ وكاالت: يواصــل ماليــني 
املسلمني حول العالم التعبير عن غضبهم 
واستيائهم من الرسوم املسيئة للرسول 
الكــرمي ژ وخطــاب الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون حول اإلســالم، وســط 
دعــوات لنبذ خطاب الكراهيــة باعتباره 
«يؤجج العنف».  وقال الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي إن حرية التعبير يجب 
أن تتوقــف عندما يصل األمــر إلى جرح 
مشاعر أكثر من مليار ونصف املليار إنسان، 

مؤكدا أنــه يرفض متاما «أي أعمال عنف 
أو إرهاب تصدر من أي طرف حتت شعار 
الدفاع عن الدين أو الرموز الدينية املقدسة». 
من جهته، طالب اإلمام األكبر شيخ األزهر 
د.أحمد الطيــب، املجتمــع الدولي بإقرار 
تشــريع يجرم معاداة املسلمني والتفرقة 
بينهم وبني غيرهم في احلقوق والواجبات. 
من جهته، دعا املجلس الفرنسي للديانة 
اإلسالمية، إلى «أن يعم السالم والوئام بني 
جميع مكونات املجتمع» الفرنسي، وأعلن 

دعوة جلنة منع التطرف إلى االنعقاد األحد 
املقبل ووضع خطة ملكافحة جميع أشكال 
التطرف وحتصني الشباب ملواجهة دعاية 
دعاة الكراهية واالنقسام. في املقابل، أعرب 
وزير اخلارجية البريطاني دومينيك راب 
عن تضامن بريطانيا مع فرنسا والشعب 
الفرنسي، وناشد أعضاء في حلف شمال 
األطلسي (الناتو) «الوقوف معا دفاعا عن 

قيم التسامح وحرية التعبير».
التفاصيل ص٢٢

موجة استقاالت في «املالية»
مرمي بندق - أحمد مغربي

في قرار سريع وحاسم، وافق وزير 
املالية براك الشــيتان على االستقالة 
اجلماعية املسببة من قبل وكيل وزارة 
املاليــة صالح الصرعــاوي و٥ وكالء 
مســاعدين هم عبدالغفــار العوضي، 
وإبراهيم العنزي، وعبداحملسن الطيار، 
وعــادل املناعي، وغازي العياش، بعد 
اعتراضهــم على قــرار تدوير الوكالء 
املساعدين، وجاء في قرار وزارة املالية 
بقبول االستقالة الذي حمل رقم ٦١ لسنة 
٢٠٢٠ أن الوزارة ال تخضع في مثل هذا 
الشأن إال للمصلحة العامة. وكان وكالء 
وزارة املاليــة قد قالوا في االســتقالة 
ان سبب إجراء هذا التدوير هو رفض 
البعض ممن شملهم هذا التدوير تنفيذ 
تعليمات بأعمــال وتصرفات مخالفة 
للقانون واللوائح. وأكد املســتقيلون 
ان هــذا التدويــر قد بني على ســبب 
العامــة وباطنــه  ظاهــره املصلحــة 
احلقيقي تغييب العمل املؤسسي في 
وزارة مهنية عالية اخلطورة، وتغليب 
مصالح خاصة على سالمة التصرف 

واإلجراء املطلوب. وأضافوا أن «قرار 
التدوير يضغــط على قطاع امليزانية 
العامــة لتمرير مشــاريع مالية عالية 
الكلفة دون جدوى تنموية ودون األخذ 
باالعتبار الصعوبات والظروف التي 
متر بهــا املالية العامة». وفي ســياق 
متصل، وعقب قبول االستقاالت، وجه 
وكالء وزارة املاليــة كتابا إلى ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالــد جــاء فيــه: «لقد طفــح الكيل 
ووصلت األمور إلى أن نضطر لقبول 
ممارسات تسيء ملؤسستنا كما تسيء 
إلى أشخاصنا وتضر باملصلحة العامة، 
حيث مت جتاوز الكثير في التصرفات 
واملمارسات حتى نحافظ على سمعة 
الــوزارة واحلكومة». وذكروا ان قرار 
التدوير يضغط على امليزانية العامة 
لتمرير مشــاريع عاليــة الكلفة دون 
جدوى تنمويــة وعدم مراعاة ظروف 
املالية العامة للدولة، ناهيك عن محاولة 
إعاقــة أعمال أمالك الدولة التي تهدف 
الــى زيادة اإليــرادات العامة، وأخيرا 
عــدم االكتــراث مبالحظــات اجلهات 

الرقابية.

الوزير براك الشيتان يقبل استقالة وكيل الوزارة و٥ وكالء مساعدين.. ويؤكد: الوزارة ال تخضع إّال للمصلحة العامة

السفيرة التركية عائشة كويتاك  (أحمد علي)

الشيخ محمد بن عبداهللا آل ثاني الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

السفيرة التركية في حوار مع «األنباء»:
٨ مليارات دوالر تكلفة ٤٦ مشروعًا
نفذتها ٥٠ شركة تركية في الكويت

 ٧١٢ مليون دوالر حجم التبادل 
التجاري بني البلدين خالل عام ٢٠١٩

 أكثر من ١٠ آالف عقار ميتلكها 
الكويتيون في مختلف املناطق التركية

«Ooredoo الكويت»: ٨٪ منو الدخل.. 
و٢٪ ارتفاع قاعدة العمالء .. 

وتعيني الشيخ محمد آل ثاني رئيسًا ملجلس اإلدارة

٥٥ مرشحًا في اليوم الثالث بينهم ٤ سيدات
إجمالي عدد املسجلني النتخابات «أمة ٢٠٢٠» بلغ ١٧٥ من الذكور و١٨ من اإلناث 

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

ترشح أمس ٥٥ مرشحا ومرشحة في 
اليوم الثالث من فتح باب التسجيل بينهم

٤ سيدات، ليصبح إجمالي عدد املرشحني 
حتــى اليوم الثالث ١٩٣ مرشــحا  بينهم

 ١٨ سيدة. 
ومــن أبــرز مرشــحي اليــوم الثالث 
الذين تقدموا بطلبات ترشحهم إلى إدارة 

االنتخابات النواب د.عادل الدمخي ود.بدر 
املال ود.عودة الرويعي وســعد اخلنفور 
وعلي الدقباسي، والوزير والنائب محمد 

اجلبري. 
وترشح أيضا عدد من النواب السابقني 
منهم أحمد الشحومي وعبداهللا الطريجي 
وجمــال العمر وعبداهللا املعيوف وعمار 
العجمي وحسني مزيد الديحاني وهاني 

شمس.  

وكيل «املالية» لـ «األنباء»: لم منتنع عن العمل 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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عصام الفليج رحمه اهللا

أحمد العيدان

د.حسن عاشور

الكويت توّدع 
عصام الفليج.. رائد 
العمل اإلسالمي 

التوعوي

عاشور: ١٥ دقيقة 
لفحص «كورونا» 

في مركز صبحان
ونستقبل ١٠٠٠ 

مراجع يوميًا شرط 
ملشاهدة الڤيديووجود موعد

صفحات متخصصة مبناسبة الذكرى 
الـ ٩٧ لتأسيس اجلمهورية التركية

مع «األنباء» اليوم

التفاصيل ص ١٨

الوكالء في كتاب لرئيس الوزراء: «طفح الكيل» واألمور وصلت لقبول ممارسات تسيء ملؤسستنا وأشخاصنا

أحمد العيدان: 
تكويت ٣٨٤١ وظيفة

في «نفط الكويت»

إعادة «الكهرباء» جزئيًا ملناطق في حولي

اختبارات الثانوية ورقية حتى تقرر «الصحة»

دارين العلي

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء عن إعادة التيار بشكل جزئي الى بعض 
املناطق املتضررة في الساملية وحولي وميدان حولي وبيان واجلابرية 
وانه جار العمل على إعادة التيار الكهربائي بشكل كامل في أقرب وقت 
ممكــن. وكانت الوزارة قد أعلنت عــن خروج محطة التحويل 
الرئيســية الســاملية W عن اخلدمة مما أدى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي بشــكل جزئي عن عدة مناطــق في محافظة حولي، 
وتواجدت فرق الطــوارئ التابعة للوزارة إلعادة التيار. وقالت 
مصادر مطلعة ان املناطق التــي طالتها االنقطاعات توزعت ما 
بني الســاملية وميدان حولي واجلابرية وبيان والرميثية وبعض 

أجزاء من منطقة حولي.

عبدالعزيز الفضلي

حسمت وزارة التربية مصير آلية االختبارات الفصلية، 
حيث توصل اجتماع موسع عقد برئاسة وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د. ســعود احلربي، إلى عقد اختبارات ورقية 
لطلبة املرحلة الثانوية للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر 
باملدارس خالل شهر يناير املقبل. وكشفت مصادر تربوية، 
عن أنه مت االتفاق على ان تكون في االختبارات مرونة وعدم 
التركيز على أسئلة ال تساعد الطالب وتربكه خاصة في ظل 
الظروف االستثنائية احلالية. وأشارت املصادر، الى ان وزارة 
التربيــة في قرارها هذا وضعت الكرة مبلعب وزارة الصحة 
التي ســيكون القرار األول واألخير بيدها في املوافقة على 

التفاصيل ص ٥قرار «التربية» من عدمها.

مصادر: االستقالة اُملسّببة جتوز.. واملبنية 
على قيد أو شرط ال جتوز وتعتبر كأن لم تكن

قال وكيل وزارة املالية املستقيل صالح الصرعاوي 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، إن استقاالت الوكالء 
املساعدين قدمت بسبب عدم إبالغهم بقرارات التدوير 
قبل إصدارها، «وقدمت استقالتي تضامنا معهم لعدم 
استشــارتي في القرارات قبل إصدارها». وردا على 
سؤال عن السبب احلقيقي للتدوير، أجاب الصرعاوي: 
«الوكالء املســاعدون يرون من وجهة نظرهم الفنية 
واإلدارية إنها مخالفة». وعن نوعية القرارات املخالفة 
وهل هي مالية أم قانونية؟ قال: نحن لسنا بصدد قرار 
بل بصدد املمارسة وقد عبرنا عنها. وعما إذا سيتم 
التراجع عن االستقاالت، أجاب: ليست لنا عالقة بذلك، 
وبالنسبة لنا قدمنا االستقاالت ونترك األمر للوقت. 

وردا على سؤال عن الوكالء املساعدين الذين لم يقدموا 
اســتقاالتهم، قال الصرعاوي: وكيل مساعد واحد 
املسؤول عن قطاع الضريبة واملالية. من جانبها، قالت 
مصادر خاصة لـ «األنباء»: حسب القوانني واللوائح 
نعم ميلك الوزير إجراء تدويــر وإمنا يجب مراعاة 
املالءمة والظروف، ويراجع قرار مجلس اخلدمة في 
موضوع القرارات املنظمة، واالستقالة املسببة جتوز 
وال أثر لها إمنا االســتقالة املبنية على قيد أو شرط 
ال جتوز وتعتبر كأن لم تكن. ومن األهمية اإلشارة 
إلى أن ديوان اخلدمة املدنية ليست له عالقة من بعيد 
أو قريب باملوضوع، حيــث ان تعيني القياديني يتم 

مبراسيم وال عالقة وال اختصاص للديوان.

يوسف البذالي

جراح الفوزان

د.عبداملطلب بهبهاني

هبة محمد

02مرمي بندق

لقاح «كورونا» لكبار السن وذوي األمراض املزمنة ومقدمي الرعاية 
الصحية والعاملني بالصفوف األمامية ومقدمي اخلدمات األساسية 

قوة العمل ٥٠٪ فقط في القطاعني العام واخلاص حفاظًا على صحة اجلميع
ال انتقال إلى «اخلامسة» قبل ٥ ديسمبر وحملة التطعيم تستمر عامًا 

أبرز قرارات مجلس الوزراء

«التواصل»: مدة احلجر املنزلي للعائدين من السفر التزال ١٤ يومًا 
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«الطيران املدني»: سرعة إجناز مبنى الركاب اجلديد «تي ٢»

تعاون بني الهيئة اخليرية واألمم املتحدة 
لتأهيل املساكن املتضررة من انفجار بيروت

العليــا  اللجنــة  عقــدت 
الســتيفاء املتطلبــات الفنية 
والتشــغيلية ملبنــى الركاب 
اجلديــد (تــي ٢) فــي مطــار 
الكويت الدولي اجتماعها األول 
برئاسة رئيس االدارة العامة 
للطيران املدني الشيخ سلمان 
احلمــود وعضويــة اجلهات 
احلكومية املعنية املشــاركة 

باالجتماع.
وأكد الشيخ سلمان احلمود، 
الذي يشــغل ايضــا منصب 
رئيس اللجنة العليا، أن اللجنة 
تهدف الى سرعة اجناز مبنى 
الــركاب اجلديد (تي ٢) الذي 
كان احدى رغبات سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، والذي وضع 
حجر األســاس لهذا املشروع 

احليوي في ابريل ٢٠١٧.

ليلى الشافعي

أكــد مديــر عــام الهيئــة 
اخليرية اإلســالمية العاملية 
م.بدر الصميط على استجابة 
الهيئة لدعم اجلهود املبذولة 
الحتــواء اآلثــار اإلنســانية 
حلادثة تفجير مرفأ بيروت. 
جــاء ذلــك في حفــل توقيع 
مشروع اعادة تأهيل املساكن 
املتضررة في بيروت والذي 
عقــد بــني الهيئــة اخليرية 
العاملية وبرنامج  اإلسالمية 
األمم املتحدة للمستوطنات 
البشــرية (موئــل) وقــال 
م.الصميــط نحن في الهيئة 
إلى برنامــج «موئل»  ننظر 
التقديــر واالحتــرام  بعــني 
فــي  امللموســة  جلهــوده 
امليدان اإلنســاني وقد سبق 
ان استضافت الهيئة اخليرية 
ورشة عمل للبرنامج للتعرف 
على جهوده ومســيرته في 
العــراق وآفاق رؤيته إليواء 
النازحــني العراقيــني وهــي 
جهــود مقدرة ملنظمة كبيرة 
ذات حضور انساني واسع، 
ونحــن نحرص علــى آفاق 

رفع قدرات قطاع النقل اجلوي.
من جانبه، قــال املتحدث 
الرسمي في «الطيران املدني» 
ســعد العتيبي لـــ «كونا» ان 
اللجنة بحثت جاهزية مبنى 
«تي ٢» واستيفاء كل املتطلبات 
الفنيــة للمنشــآت واألنظمة 

انسانية ال تستطيع ان تعمل 
منفردة في احلقل اإلغاثي مهما 
كانت قدرتها، الفتا إلى انه فور 
وقوع انفجــار مرفأ بيروت 
تواصلت الهيئة اخليرية مع 
اجلمعيات اخليرية اللبنانية 
املعتمدة في وزارة اخلارجية 
الكويتية وقد خصصت الهيئة 
٢٥٠ ألف دينار كمرحلة اولى 

الفعلي الناجح.
وذكــر أنــه ســيتم التأكد 
من قيــام كل اجلهات املعنية 
الفنية  املتطلبــات  بتحقيــق 
والتشــغيلية إلمتــام عملية 
املنشــآت  اســتالم  اعتمــاد 
والتحويل من اجلهة املسؤولة 
عن البناء واإلجناز الى اجلهة 
الترخيــص  املســؤولة عــن 

والتشغيل.
وبني أهميــة عمل اللجنة 
على اســتكمال عملية إسناد 
تشغيل مبنى الركاب اجلديد 
(تي ٢) وإدارة مطار الكويت 
الدولي كنمــوذج متكامل الى 
مشغل مطار عاملي والعمل على 
امتام اســتيفاء كل املتطلبات 
لبرنامج تشغيل مطار الكويت 
الدولــي اجلديــد فــي موعده 

املقرر.

مبوقــع االنفجــار بالتعاون 
مع شــركائنا من اجلمعيات 

اخليرية اللبنانية.
وقدمت املشاركني رئيسة 
بــاألمم  بعثــة املســتلزمات 
املتحدة د أميرة ابو احلسن 
حيــث قدمــت د.عرفان علي 
املمثل اإلقليمي للدول العربية 
حتدث مباشرة من القاهرة عن 
االتفاقية بني الهيئة اخليرية 
وبينهم حول إعادة وتصليح 
١٠٠ منزل متضرر وقال ان هذا 
البرنامج سيساعد على خلق 
فرص عمــل من خالل أعمال 
الترميم وأن هذا مشروع رائد 
بني دولة الكويت وبني األمم 
املتحــدة، بعدهــا حتدث من 
بيروت ممثل املجلس ببلدية 
برج حمود (اجلهة املستفيدة) 
جورج كريكوريان من مكتب 
برنامــج األمم املتحــدة فــي 
بيروت مشيرا إلى ان هناك ٣٠ 
ألف منزل متضرر في بيروت 
وان هذا املشــروع سيساعد 
على تأهيل املساكن في منطقة 
بوحمدون ثم قامت د. أميرة 
بتسليم بدر الصميط نسختها 

ونسخة من االتفاقية.

وذلك لتلبية احتياج العمليات 
التشــغيلية املستقبلية كافة 

جلعل املبنى مطارا ذكيا.
أن  العتيبــي  وأوضــح 
اللجنة تطرقت للبحث كذلك 
لتنفيذ عمليات الربط لألنظمة 
والشبكات ملبنى الركاب اجلديد 
وكل مبانــي املطــار جلميــع 
اجلهــات العاملــة فيــه وفقا 
ألحداث التقنيات املعتمدة في 
املطارات طبقا للبرامج الزمنية 

املقررة بهذا الشأن.
وأكــد أن اللجنــة تهدف 
إلــى إجناز كافــة املتطلبات 
الواجبــة لنجــاح برنامــج 
االستعداد جلهوزية التشغيل 
والتحقق من قيام كل اجلهات 
املعنية من استيفاء املتطلبات 
للتشغيل ليتم حتقيق عملية 
التحول الى التشغيل الكامل 

إلغاثة ضحايا االنفجار قبل 
مرور ٢٤ ساعة من وقوعه.. 
فأطلقــت الهيئــة اخليريــة 
(أغيثــوا بيــروت) شــملت 
توزيع ٩٠٠٠ ســلة غذائية، 
١٠٠٠٠ طرد غذائي، وترميم 
وإصالح ٣٠٠ مسكن متضرر 
أدوية ومستلزمات  وتوفير 
طبية للمراكز الطبية احمليطة 

ً استيفاء كل املتطلبات الفنية للمنشآت واألنظمة لتلبية احتياج جميع العمليات التشغيلية املستقبلية جلعل املبنى مطاراً ذكيا

الصميط: تخصيص ٢٥٠ ألف دينار كمرحلة أولى إلغاثة ضحايا االنفجار

د. بدر الصميط ود.أميرة أبو احلسن خالل توقيع االتفاقية                  (زين عالم)

واوضح ان سموه، رحمه 
اهللا، كان حريصا على سرعة 
اجناز املشروع كونه البوابة 
األولى احلضارية للدولة، كما 
كان لسموه دور بارز وكبير في 
سرعة اجناز مبنى الركاب «تي 
٤» الذي حقق نقله نوعية في 

شــراكات فعالة مــع العديد 
مــن املنظمــات االقليميــة 
والدولية ومن بينها وكاالت 
األمم املتحدة املتخصصة في 
املجال االنساني انطالقا من 
خطتنا االستراتيجية ٢٠٢٠-
٢٠٢٤ التي تضع وزنا كبيرا 
للشــراكات االســتراتيجية 
واميانــا منا بــأن اي منظمة 

إنشاء مكتب قطري لبرنامج األغذية 
العاملي في الكويت

حظر ورفع احلظر عن استيراد مواد 
ومنتجات غذائية من عدة دول

اجتمــع نائــب وزيــر اخلارجيــة خالد 
اجلاراهللا مع ممثل برنامج األغذية العاملي 
لدى مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
عبداملجيد يحيى الذي يقوم بزيارة إلى البالد.

ومت خــالل اللقاء بحث العالقة املتميزة 
بني الكويت والبرنامج إضافة إلى األنشطة 
التي يقوم بها البرنامج حول العالم، حيث 
هنأ اجلــاراهللا الضيف بحصــول برنامج 
األغذية العاملي على جائزة نوبل للســالم 
والتي أتت تقديرا لدور البرنامج والنشاط 

البارز الذي يقوم به.
من جانبه، أشاد يحيى باجلهود الكبيرة 
واملقدرة التي تقوم بها الكويت في مجاالت 
دعم اجلهود اإلنسانية ودعم أنشطة البرنامج 
في هذا املجال، مشيرا إلى أن برنامج الغذاء 
العاملي ينوي افتتاح مكتب له في الكويت 

نظــرا ألهميتها ودورها البــارز في مجال 
الديبلوماسية اإلنسانية.

هذا، وقد مت في وقت الحق مبقر وزارة 
اخلارجية التوقيع على اتفاقية بني حكومة 
الكويت وبرنامج األغذية العاملي بشأن إنشاء 

مكتب قطري للبرنامج في الكويت.
وقع االتفــاق عن الكويــت نائب وزير 
اخلارجيــة خالــد اجلاراهللا وعــن برنامج 
األغذية العاملي مدير وممثل برنامج األغذية 
العاملي لــدى دول مجلس التعــاون لدول 

اخلليج العربية عبداملجيد يحيى.
حضر اللقاء ومراســم التوقيع مساعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون مكتــب نائب 
الوزير الســفير أيهم العمر ونائب مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون املراسم املستشار 

عبداحملسن الزيد.

أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية بحظر 
ورفع احلظر عن استيراد منتجات غذائية مـــن 

عــدة دول بـعد زوال أسبابــه.
وقال أمني سر اللجنة العليا لسالمة االغذية 
بالهيئة م.عادل السويط في بيان صحافي ان 
اللجنة العليا اوصت باالجتماع التاســع لها 
هــذا العام برفع احلظر على اســتيراد جميع 
أنواع حلوم الفصيلة البقرية الطازجة واملبردة 
واملجمدة واملصنعة بكل أنواعها ومشــتقاتها 

ومنتجاتهـــا مـــن دولة كنـــدا.
وأضاف ان ذلك يســتوجب ارفاق شهادة 
صحية يتوافر فيها االشــتراطات الواردة في 
الفصــل اخلاص مبــرض جنــون االبقار فئة 

اخلطورة واالشتراطات اخلاصة مبرض بالسل 
البقري. وأشار السويط الى انه مت حظر استيراد 
جميع أنواع حلوم الطيور الطازجة واملبردة 
واملجمدة واملصنعة بكل أنواعها ومشــتقاتها 
ومنتجاتها وبيــض املائدة فيما عدا املعاجلة 
حراريــا على درجة حــرارة ٧٠ درجة مئوية 
بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة 
الضراوة فئة (H٥) من جمهورية كازاخستان.

وبني انه مت حظر استيراد جميع أنواع حلوم 
املخترات الطازجة واملبردة واملجمدة واملصنعة 
بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها بسبب تفشي 
مرض حمى الوادي املتصدع من جمهوريــــة 

موريتانيـــا وجمهوريـــة السنغـــال.

خالل اتفاقية وقَّعها اجلاراهللا وممثل البرنامج

خالد اجلاراهللا خالل توقيع اتفاقية مع ممثل برنامج األغذية العاملي لدى مجلس التعاون عبداملجيد يحيى

سفيرة تشاد تثّمن دور الكويت 
ومكانتها في القضايا اإلنسانية

ثمنت سفيرة جمهورية تشاد لدى البالد 
البتول زكريا دور الكويت ومكانتها بني دول 
العالم وجهودها في كل القضايا االنسانية 
بهدف مساعدة احملتاجني واملنكوبني جراء 

الكوارث الطبيعية او من صنع االنسان.
وقالت الســفيرة البتــول، عقب لقائها 
رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
الكويتي د.هالل الساير، ان الشعب الكويتي 
يتسابق في الوصول الى كل محتاج، مشيرة 
الى انه في كل محفل يهم االنســان تتقدم 
الكويــت الصفوف لتقــدمي العون بفضل 
توجيهــات ومبــادرات قيادتها الرشــيدة 
وخصال شعبها. وعبرت عن بالغ شكرها 
للهالل االحمر الكويتي الذي حرص خالل 

الفتــرة املاضية على دعم ســفارة تشــاد 
بالكويت من خالل توفير السالل الغذائية 

والصحية للعاملني في السفارة.
وبحثت مع د.الساير فرص تقدمي الدعم 
للشــعب التشــادي بعد تعــرض بالدهم 
للفيضانــات واالنزالقــات االرضيــة التي 
تسببت بدمار كبير باالراضي واملمتلكات.

وناقشــت ســفيرة تشــاد العديــد من 
املتعلقــة بالعمــل اإلنســاني  املواضيــع 
والتطوعي وســبل تعزيزهــا بني البلدين 
الصديقني، مشــيدة بجهود اجلمعية على 
الصعيديــن العربي والدولي وما تقوم به 
خلدمة الكويت من خالل تقدمي املساعدات 
اإلنسانية بصورة عاجلة للدول املنكوبة.

اللوغاني: شراكة  مع املؤسسات اخليرية ملواجهة «كورونا»
ليلى الشافعى

ثمن رئيس مجلس إدارة املبرة اإلســالمية 
اخليرية منصور اللوغاني الشراكات البناءة في 
املجال اخليري بني اجلمعيات واملبرات اخليرية 
الكويتية، معتبرا أن العديد من مبادرات الشراكة 
والتعاون التي أثمرت تنفيذ العديد من املشاريع 
اخليرية التي ســاهمت في دعم جهود مكافحة 
ڤيروس كورونا املستجد. جاء ذلك عقب تكرمي 
املبرة اإلسالمية اخليرية ملؤسسة مناء للزكاة 
والتنمية املجتمعية بجمعية اإلصالح االجتماعي 
تقديرا جلهودها وتعاونها املثمر مع املبرة في 

تنفيذ العديد من مشاريع دعم األسر والعمالة 
املتضررة مــن أزمة كورونا. وقد تســلم درع 
التكرمي مدير عام مناء سعد مرزوق العتيبي. 
وبني اللوغاني أن شراكة املبرة مع مناء أثمرت 
تنفيذ املشاريع اخليرية بدقة وكفاءة مبا يصب 
في صالح املستفيد ويحقق أهداف املتبرع الكرمي، 
نظرا خلبــرة مناء الطويلة في العمل اخليري 
داخل الكويت. وختم اللوغاني بالتوجه بالشكر 
إلى مؤسسة مناء وإلى أصحاب األيادي البيضاء 
فــي كويت اخلير، راجيا من اهللا العلي القدير 
التوفيق والسداد والقبول وأن يحفظ الكويت 

جانب من التكرميوأهلها من البالء والوباء وسيئ األسقام.

ملشاهدة الڤيديو

سعد العتيبيالشيخ سلمان احلمود

حملة التطعيم ضد «كورونا» ستستمر ملدة عام فور وصول اللقاح
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعا استثنائيا في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد. وبعد االجتماع، صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
استمع مجلس الوزراء في 
مســتهل اجتماعه إلى عرض 
مرئــي قدمــه وزيــر الصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
والوكيــل املســاعد لشــؤون 
الصحة العامة حول الوضع 
الوبائي «كوفيدـ  ١٩» بالكويت 
د.بثينة املضف، تضمن نبذه 
عــن تقرير منظمــة الصحة 
العامليــة األســبوعي آلخــر 
التطورات واملستجدات للوضع 
الوبائي للجائحة والذي يبني 
ارتفاع عدد احلاالت اجلديدة 
إلى أكثر من ٤٠ مليون حالة 

للتطعيم من ڤيروس «كوفيد 
ـ ١٩» بشأن اخلطة التشغيلية 
الڤيــروس  للتطعيــم ضــد 
تضمن شــرحا ألهداف خطة 
التطعيــم والتــي تتمثل في 
تقليــل املضاعفات ومعدالت 

اللقاح وعلى مدار عام كامل، 
كما مت حتديد الفئات املستهدفة 

للتطعيم وهي:

أوال: الفئات األكثر عرضة 
لتطور املرض إلى مضاعفات 

٭ مقدمو الرعاية الصحية.
٭ العاملــون فــي الصفوف 

األمامية.
٭ مقدمو اخلدمات األساسية.
وانطالقــا مــن حــرص 
مجلس الوزراء على استكمال 
كل االجــراءات االحترازيــة 
واالشــتراطات الصحية في 
مواجهــة ڤيــروس كورونا 
والتي تقلل وحتّد من انتشار 
الوبــاء، واحملافظــة علــى 
متاســك املنظومة الصحية 
دون أي معوقات من شأنها 
التقليــل من كفاءة اخلدمات 
الصحيــة، وحيث إن العمل 
على مواجهة الوباء مسؤولية 
وطنية مشتركة بني كل أبناء 
الكويــت حكومــة وشــعبا، 
فقــد أكــد مجلــس الــوزراء 
على ضرورة االستمرار مبا 
قرره مسبقا من آلية العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
مــن االلتــزام بحضور ٥٠٪ 

اإلصابــة باملــرض ومعدالت 
دخول املستشــفى وتخفيف 
الضغط على العناية املركزة 
وتقليل الوفيــات، حيث من 
املقــرر البدء بحملة التطعيم 
مــع وصــول أول دفعــة من 

خطيرة
٭ كبار السن.

٭ ذوو األمراض املزمنة.

ثانيا: الفئــات األكثر عرضه 
لإلصابة باملرض

من قوة العمل في القطاعني 
احلكومــي واخلــاص، مــع 
التأكيد على متابعة تطبيق 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
وقيــام كل جهــة بتوفيــر 
الكــوادر املناســبة ملتابعــة 
تنفيذ االجــراءات وتطبيق 
االشتراطات الصحية داخل 
املنشــآت التابعــة لهــا، مع 
ضرورة محاسبة املقصرين، 
من جهة ثانية يهيب مجلس 
الوزراء باإلخــوة املواطنني 
واملقيمني لتحمل مسؤولياتهم 
والقيــام بالواجبات املناطة 

بهم وهي كالتالي:
٭ اخلروج للضرورة. 

٭ ارتداء الكمام.
٭ التباعد اجلسدي.

٭ تعقيم اليدين.
٭ احلرص على كبار الســن 

وأصحاب األمراض املزمنة.
متمنــني للجميع الصحة 

والعافية.

مجلس الوزراء: الفئات املستهدفة كبار السن وذوو األمراض املزمنة ومقدمو الرعاية الصحية والعاملون بالصفوف األمامية ومقدمو اخلدمات األساسية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مترئساً االجتماع بحضور الشيخ أحمد املنصور وأنس الصالح

وعدد الوفيــات إلى أكثر من 
١٫١ مليــون حالة وفاة عامليا، 
كما بــني اإلجــراءات املتخذة 
مــن بعض الدول للســيطرة 
على تفشي الوباء منذ بداية 
الشهر اجلاري، وكذلك تفاصيل 
عدد احلاالت املسجلة في دولة 
الكويت يوميا حتى تاريخ ٢٦ 
أكتوبر ٢٠٢٠ ونسبة إشغال 
العناية املركزة حسب فئات 
العمر وعدد الوفيات اليومي، 
كما مت عرض األسباب املؤدية 
الســتمرار انتشار الوباء في 
الكويت وآليات وبروتوكوالت 
التصدي لتفشي العدوى واحلد 
من زيادة حاالت «كوفيدـ  ١٩» 
نتيجــة إلعادة فتح املجتمع، 
وقد انتهى العرض إلى تقدمي 

عدد من التوصيات.
مــن جانب آخر، اســتمع 
املجلس إلى عرض مرئي قدمه 
وزيــر الصحــة رئيس جلنة 
إعداد وتنفيذ اآللية املناسبة 

دعوة املواطنني واملقيمني إلى عدم اخلروج إال للضرورة وارتداء الكمام والتباعد اجلسدي وتعقيم اليدينااللتزام بحضور ٥٠٪ من قوة العمل بالقطاعني احلكومي واخلاص
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األمير استقبل ولي العهد والغامن واحملمد واخلالد
اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
بقصر بيان ســمو ولي العهد 

الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه ســمو 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اســتقبل سموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس 
ميلوش زميان رئيس جمهورية 
التشــيك الصديقــة عبر فيها 
ســموه عــن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيــا لــه موفــور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيس ميلوش 
زميان رئيس جمهورية التشيك 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وتلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد رسالة 
تهنئة من قداسة احلبر األعظم 
البابا فرنسيس بابا الكنيسة 
الكاثوليكية- دولة الڤاتيكان 
أعرب فيها عن خالص تهانيه 
لسموه مبناسبة توليه مقاليد 
احلكــم، متمنيــا لســموه كل 
التوفيــق والســداد ملواصلة 
مسيرة اخلير والنماء للكويت 
والتطلــع إلــى تعزيز أواصر 
العالقات الطيبة بني البلدين 
الصديقني، متمنيا لسموه دوام 

التوفيق والسداد.
وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة 
شــكر جوابية لقداسة احلبر 

األعظم البابا فرنســيس بابا 
الكاثوليكية- دولة  الكنيسة 
الڤاتيكان ضمنها سموه، حفظه 
اهلل، بالــغ شــكره وتقديــره 
لقداسته على ما عبر عنه من 
طيب املشاعر مبناسبة تولي 
ســموه مقاليد احلكم، مشيدا 
سموه بالعالقات الوطيدة بني 
البلدين الصديقني ومتمنيا له 
موفور الصحة ودوام العافية.

مــن جانــب آخــر، تلقــى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمد رســالة تعزية 
من صاحب الســمو السلطان 
محمد اخلامس سلطان والية 
كلنتان فــي ماليزيا الصديقة 
أعرب فيها عن خالص تعازيه 

لسموه، رعاه اهلل، وللشعب 
الكويتي بوفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد طيب اهلل 
ثراه، ســائال الباري عز وجل 
أن يتغمــده بواســع رحمتــه 
ومغفرتــه وأن يلهم ســموه 
رعاه اهلل والشــعب الكويتي 
جميل الصبر وحسن العزاء.

هذا وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة شكر جوابية ضمنها 
خالص شــكره وتقديره على 
ما عبر عنه ســموه من دعاء 
صادق ومواساة بهذا املصاب 
األليم، ســائال ســموه املولى 
تعالى أن يــدمي عليه موفور 

الصحة ومتام العافية وأن ال 
يريه مكروها بعزيز.

وتلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة من 
الرئيس فالدميير زيلينسكي 
رئيس أوكرانيا الصديقة، أعرب 
فيها باســمه وباســم الشعب 
األوكراني عن خالص التعازي 
واملواساة لسموه، حفظه اهلل، 
بوفــاة ســمو األميــر الراحل 
الشــيخ صباح األحمد، طيب 
اهلل ثــراه، مســتذكرا املناقب 
الكرمية لســموه، رحمه اهلل، 
وإســهاماته البارزة في مجال 
العمــل اإلنســاني ودوره في 
تعزيــز الســالم فــي منطقة 

الشرق األوسط.
كما عبر عن خالص تهانيه 
لسموه مبناسبة توليه مقاليد 
احلكم، متمنيا لســموه دوام 

التوفيق والسداد.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
برسالة جوابية له ضمنها بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه 
من صادق التعازي واملواساة 
بهذا املصــاب اجللل وعلى ما 
أعرب عنه من تهنئة مبناسبة 
تولي ســموه مقاليــد احلكم، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من الرقي واالزدهار.

صاحب السمو هنأ رئيس التشيك وتلقى رسالة تهنئة من البابا فرنسيس ورسالتي تعزية من رئيس أوكرانيا وسلطان كلنتان

صاحب السمو خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

»الفتوى والتشريع«: رفض انضمام مستثمر أجنبي
 لدعوى حتكيم دولي ضد الكويت

أعلن رئيس إدارة الفتوى 
والتشريع املستشار صالح 
املســعد عن صــدور قرار 
إجرائــي من هيئة محكمني 
في املركز الدولي لتسوية 
منازعات االستثمار التابع 
للبنك الدولي برفض طلب 
مســتثمر اجنبي )ســيدة 
اعمال مصرية( لالنضمام 
كمــدع في دعــوى حتكيم 
مقامة ضد الكويت بشــأن 

مشروع القرية التراثية.
وقال املسعد في تصريح 
لـ»كونا« ان الهيئة أسست 
 5 فــي  الصــادر  حكمهــا 
أكتوبر اجلــاري على مبدأ 

عــدم جــواز التعديل على 
االتفاق االجرائي لألطراف 
مــن دون احلصــول علــى 

موافقة جميع األطراف وملا 
لم تصــدر موافقة الكويت 
على انضمام املدعية فأكدت 
الهيئة على أن طلب املدعية 

يجب ان يرفض.
ولفــت الــى أن هذا يعد 
ثاني اجراء يصدر للصالح 
ضمــن إجــراءات التحكيم 
الذي اليــزال منظورا أمام 
الدولــي لتســوية  املركــز 
منازعات االســتثمار حيث 
سبق أن صدر حكم إجرائي 
آخــر فــي ذات الدعوى من 
رئيس البنك الدولي رفض 
فيه الطلب املقدم من املدعني 
كمحاولة الستبعاد أعضاء 

الدولي.
وأشاد املستشار املسعد 
بجهــود الفــرق القانونية 
املتخصصــة والواعدة في 
الفتــوى والتشــريع التي 
تتولى الدفــاع عن األموال 
العامة ومصالح الدولة أمام 

احملافل الدولية.
القانوني  الفريق  ومثل 
الفتــوى  مــن  الكويتــي 
والتشــريع وكيــل االدارة 
عبدالرحيــم  املستشــار 
واملستشــار  العوضــي 
نورة الروضان واحملامون 
ســليمان الفودري والزين 

الصباح وضحى الساير.

هيئة التحكيم تأييدا للدفاع 
الذي قدمته الكويت في ذلك 

الشأن.
وبني أنه في شهر يونيو 
املاضي جنحت الكويت في 
التصدي ملطالبتني قيمتهما 
86 مليــون دوالر ودعوى 
أخرى مرتبطة بها قيمتها 
8٠٠ مليون دوالر مقامة أمام 
الدائمــة للتحكيم  احملكمة 
فــي الهــاي )بي ســيايه( 
اتفاقيــة اســتثمار  وفــق 
لألونســيترال بشأن فسخ 
عقــود اخلدمــات الصحية 
لتتوالــى جناحــات دولــة 
الكويت في مجال التحكيم 

املستشار صالح املسعد

إمتام الربط اإللكتروني بني »املهندسني« و»الداخلية«
قــال رئيــس جمعيــة 
فيصــل  م.  املهندســني 
العتل انــه بحث مع وكيل 
وزارة الداخليــة لشــؤون 
املــرور اللــواء جمال حامت 
الصايــغ ومدير ادارة نظم 
املعلومات بوزارة الداخلية 
م. عــادل القــالف، آليــات 
الربط اإللكتروني لتزويد 
الــوزارة واطالعهــا علــى 
املهندســني غير الكويتيني 
الذين مت اعتمادهم من قبل 
اجلمعيــة ملزاولــة املهنــة 
الهندسية في البالد، مشيدا 
بتعاونهما وحرصهما على 
توفير البنية التحتية المتام 
عملية الربط واالســتفادة 
منه وعمليــة منح رخص 
القيادة وغيرها من املعامالت 

بشكل خاص.
وذكــر العتــل أن تلقى 
ثناء الوكيل املساعد للمرور 

شارع اخلليج، مشيرا الى 
مقترح قدمته اجلمعية في 
وقت سابق لتنظيم حركة 
الســير عند تقاطع شارع 
الســور واخلليج للحد من 
احلــوادث واخلســائر في 

األرواح واملمتلكات.
وثمن العتل هذا التعاون 
الــذي يعتبر مثاال يحتذى 
لترســيخ دور مؤسســات 
املجتمع املدنــي املهني في 
البالد مع العمل الرســمي، 
معربا عن األمل في أن ترى 
الربــط االلكتروني  عملية 
بني اجلمعية والوزارة النور 
خالل الفترة القليلة املقبلة، 
حيث ملســنا حرصا كبيرا 
من قبل االخوة في الوزارة 

إلمتام هذه العملية.

ومدير االدارة على مقترحات 
جمعية املهندسني بخصوص 
تطوير حركة الســير على 

م. فيصل العتل متوسطا اللواء جمال الصايغ وم. عادل القالف

للمهندسني غير الكويتيني 
في وزارة الداخلية عموما 
العامــة للمــرور  واالدارة 

الوزان لـ »األنباء«: التأهيل املهني أعّد مركزًا متكاماًل
لتلقي اتصاالت ذوي اإلعاقة ضمن حملة »صحتكم غالية«

بشرى شعبان

كشفت مديرة إدارة التأهيل املهني 
لذوي االعاقة العنود الوزان، عن أن 
االدارة أعدت مركزا متكامال لفريق 
استقبال وتوزيع حاالت ذوي اإلعاقة 

ضمن حملة »صحتكم غالية«.
وأوضحت الــوزان في تصريح 
خاص لـ»األنباء«، أن الفريق مقسم 
الى قســمني، األول يتلقى االتصال 

ويتواصل عبر خدمة الواتساب أو 
الكول سنتر أو موقع الهيئة، ويقوم 
بتحويلها الى القسم الثاني املعني 
بدراسة وحتديد طبيعة احلالة، حيث 
تقوم رئيسة الفريق بدراسة كل حالة 
على حدة وحتيلها وفق مشــكلتها 
الى أحد املراكز املختصة املشاركة 
باحلملــة، كل وفق طبيعة احلالة، 
أو إلى قسم االستشارات الهاتفية.
وبينت الوزان أن الفريق تلقى 

منذ إطالق احلملة 65 حالة منها 31 
مت حتويلها إلــى املراكز املختصة، 
و34 حالــة مت التعامــل معهم عبر 

خدمة االستشارات الهاتفية.
وأكدت أن متخصصني من اخلدمة 
االجتماعية والنفســية يتعاملون 
مع كل االتصاالت والرســائل التي 
 تــرد إلــى املركــز عبــر اخلدمــات
الثالث »الكول ســنتر والواتساب 

العنود الوزانواملوقع«.

ولي العهد استقبل الغامن واحملمد واخلالد

رئيس الوزراء تسلم نسخة
من تقرير ديوان احملاسبة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.

كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ 

ناصر احملمد.
واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد  في قصر السيف 
رئيس ديوان احملاسبة فيصل فهد الشايع، 

حيث ســلم ســموه نســخة من التقرير 
الســنوي لديوان احملاســبة عن السنة 

املالية ٢٠1٩ /٢٠٢٠.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم التقرير من رئيس ديوان احملاسبة

 نقابة الكهرباء: املوافقة على حتويل 
نظام النوبات من 8 إلى 12 ساعة

دارين العلي

قال رئيس نقابة العاملني 
فــي وزارة الكهربــاء واملاء 
إدارة  إن  العازمــي،  دعيــج 
التدقيــق والتفتيش  مكتب 
في قطاع مكتــب الوزير قد 
اصدرت املوافقة على كتاب 
النقابــة اخلــاص بتحويــل 
نظــام الــدوام في عــدد من 
قطاعات الــوزارة بالنوبات 
من 8 ساعات إلى 1٢ ساعة. 
وقــال ان هذا املطلب يعتبر 

حيويا جــدا وكان ينتظره جميــع العاملني 
بنظام النوبــات في بعض قطاعات الوزارة، 
معتبرا ان اقراره يعتبر اجنازا يشكر عليه كل 
من ساند وساهم في إقراره. وأشاد العازمي 
بتفاعل واستجابة وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملــاء بالوكالة د.خالد الفاضل جتاه مطلب 
النقابة، مثمنا جهود وكيل الوزارة بالتكليف 
م. جاســم النوري التي بذلها إلقرار حتويل 
نظام النوبات في عدد من قطاعات الوزارة.

إلــى مواصلــة  وأشــار 
النقابة جهودها خالل االيام 
املقبلة بالتنسيق مع الوزير 
الفاضل لتحقيق بقية املطالب 
التي قدمتها النقابة للوزير، 
باعتبــار أن هــذه املطالــب 
حقــوق مشــروعة ملوظفي 
الوزارة، متمنيــا أن تبصر 
النور خــالل االيــام املقبلة 
أسوة مبطلب حتويل نظام 
الــدوام. هذا، وكانت النقابة 
قد قدمت لوزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء مجموعــة 
مطالــب متثلت فــي »إقرار األعمال الشــاقة 
واخلطرة في إدارات محطات القوى الكهربائية 
وتقطير امليــاه، إعادة بدل االعمال االضافية 
للعاملني في قطاعي الشؤون االدارية والشؤون 
املالية، إرجاع املكافأة املالية الشــهرية »بدل 
العيــار«، وإقرار بدل التلــوث وبدل اخلطر 
ملوظفي احملطات الذين لم يحصلوا عليها أسوة 
ببقية زمالئهم، وإقرار بدل شاشــة للعاملني 

في إدارة تشغيل وصيانة املنشآت املائية.

أشادت بتفاعل الوزير الفاضل مع مطالب املوظفني احملقة

دعيج العازمي

محافظ العاصمة بحث 
مع السفير الُعماني التعاون الثنائي

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد 
»قوة ومتيــز العالقات الكويتية ـ العمانية، 
والتــي متتد جذورهــا عبر التاريــخ«، آمال 
»التوفيــق والســداد للســفير العماني لدى 
الكويــت د.صالح بن عامــر اخلروصي، في 

مهام منصبه اجلديد في البالد«.
جاء ذلــك في تصريح صحافي للمحافظ 
اخلالد على هامش استقباله امس في مكتبه 
بديوان عام احملافظة ســفير ســلطنة عمان 
الشــقيقة لــدى الكويــت د.صالح بــن عامر 
اخلروصــي، وذلك مبناســبة تســلمه ملهام 

منصبه اجلديد سفيرا لبالده لدى الكويت.
ورحب اخلالد بـ»دفع أطر التعاون الثنائي 
مع اجلانب العماني على جميع املستويات«، 
آمــال »املزيد من التقدم واالزدهار لســلطنة 
عمان الشقيقة حتت قيادة السلطان هيثم بن 
طارق آل ســعيد«. من جهته، اعرب السفير 
اخلروصي عــن امله في أن »حتظى املرحلة 
املقبلة مبزيد من التعاون املشترك بني اجلانبني 
العماني والكويتي«، معربا عن »خالص شكره 
وتقديره حلفاوة االســتقبال التي ملسها من 

احملافظ اخلالد«.

أكد أن العالقات الكويتية ـ الُعمانية متميزة ومتتد عبر التاريخ

محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد مستقبال السفير العماني

ملشاهدة الڤيديو
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القحطاني لـ «األنباء»: حصر «اإلسبستوس» وحتديد أماكنها متهيدًا إلزالتها

في البداية نود ان تعرفينا 
على ماهية مادة االسبستوس؟

٭ هي مجموعــة من املعادن 
األليــاف  تشــبه  الناعمــة 
تســتخرج من مناجم خاصة 
وتتميــز بتوصيلهــا الرديء 
للحرارة والكهربــاء وانعدام 

قابليتها لالحتراق والصدأ.

ما مدى خطورة املادة على 
البيئة والصحة العامة؟

٭ املادة في صورتها الطبيعية 
أن  إال  تشــكل خطــورة،  ال 
خطورتها تكمن حني تعرضها 
إلى عوامل تؤدي إلى تكسرها 
وتطاير أليافها واستنشــاقها 
عبــر اجلهــاز التنفســي مما 
يتسبب بالعديد من األمراض 

السرطانية.

ملاذا يتم استخدام 
االسبستوس، وفي أي 

الصناعات تدخل؟
مــادة  تــداول  يعتبــر  ٭ 
محظــورا  االسبســتوس 
بــأي  دوليــا، وال يســتخدم 
شكل من األشكال في الكويت 
كونه مــادة خطــرة مت حظر 
اســتيرادها وتصديرهــا منذ 
زمن طويل، وجتدر اإلشــارة 
إلى أنه كان يســتخدم سابقا 
فــي مجــال البناء وتســقيف 
الداخلية  املنــازل والعــوازل 
واخلارجيــة وأنابيب صرف 
امليــاه واألدخنــة والتهوية، 
وتدخل ألياف األسبســتوس 
فــي صناعــة أغلفــة األبواب 
املقاومة للحريــق واخلزائن 
الفوالذية، كما كانت تستخدم 
الواقية  في صناعة املالبــس 

من احلريق وكوابح السيارات 
وبعض أجزاء السيارات وكذلك 
كمادة عازلة للكابالت واألسالك 
واللوحات الكهربائية. ويرجع 
انتشارها واستخدامها  سبب 
قدميا في تلك الصناعات كونها 
موجودة فــي الطبيعة، ومن 
السهل استخراجها وتشكيلها 
ولكونها رخيصة الثمن مقارنة 
باملــواد االخرى التــي تقاوم 
درجات احلرارة العالية واملواد 

الكيماوية.
منع االستيراد

ماذا عن الكميات املوجودة من 
األسبستوس في الكويت؟

٭ كمــا ذكرنا ســابقا، تعتبر 

مادة االسبســتوس محظورة 
دوليا وعامليا، حيث أصدرت 
الكثيــر مــن دول العالم عدة 
منــذ  وتشــريعات  قوانــني 
سنوات تقضي مبنع وحترمي 
استخدام أو انتاج أو استيراد 
األسبستوس ومنتجاته نهائيا، 
وتعتبر الكويت واحدة من تلك 
الدول، حيث توقف اســتيراد 
املادة بجميع أنواعها واعتبارها 
من املواد احملظور دخولها إلى 
الكويت منــذ عام ١٩٩٥ وذلك 
بقرار ٢٦ لسنة ١٩٩٥ والصادر 
عن وزارة التجارة والصناعة، 
وفي عام ٢٠٠١ صدر قرار مبنع 
مواد العوازل التي حتمل مادة 
االسبستوس، األمر الذي جعل 

الهيئــة العامــة للبيئة متنع 
شحنات كبيرة حتمل تلك املادة 
اخلطرة ونشر آنذاك تعميم رقم 
٢٠٠١/٢١٠ والذي يلزم بالتعامل 
مع األلواح األسبستية من خالل 

إزالتها.

كيف يتم التعامل مع الكميات 
املوجودة حاليا في البالد 

والتي دخلت قبل املنع؟
٭ تقوم الهيئة العامة للبيئة 
ممثلة في إدارة املخلفات بحصر 
كميات االسبستوس املتواجدة 
في الكويت، حيث متت مخاطبة 
كل جهــات الدولــة لتزويدنا 
مبواقع تواجد االسبســتوس 
لديهــم وحتديــد كمياتهــا، 
باإلضافة إلى حصرها من خالل 
الطلبات التي ترد إلى الهيئة 
العامة للبيئة بشــأن املوافقة 
علــى إزالــة ونقــل مخلفــات 
االسبستوس التي يتم العثور 
عليها سواء باألعمال اخلاصة 
بتطويــر الطــرق أو املبانــي 

القدمية التي يتم ترميمها.
التخلص من النفايات

كيف يتم التخلص من نفايات 
االسبستوس ورفعها وجتنب 

مخاطرها؟
٭ يتم التخلــص من نفايات 
االسبستوس وفق آلية محددة 
مت وضعها من قبل الهيئة العامة 
للبيئة بالتنسيق مع اجلهات 
املعنية، حيث مت تطوير اآللية 
وأصبحــت الطلبات اخلاصة 
مبنح املوافقات على التخلص 
مــن نفايــات االسبســتوس 
تقــدم إلكترونيــا عبر املوقع 
اإللكترونــي للهيئــة العامــة 

للبيئةـ  منصة االمتثال البيئي 
ـ وتطبيق التخلص من نفاية 

االسبستوس.

هل هناك مواد في القانون 
البيئي حول مخالفات 

استخدام االسبستوس وهل 
تدخل ضمن املواد اخلطرة في 

التعامل معها؟
٭ نعم حيث تنص املادة رقم 
٣٧ من قانــون حماية البيئة 
لســنة ٢٠١٤ علــى ان «تلتزم 
اجلهــات املعنية خالل خمس 
ســنوات مــن تاريــخ صدور 
هــذا القانون باحلصر الكامل 
ألنواع وكميات ومواقع تواجد 
املخلفات االسبســتية بالبالد 
كما تلتزم بالتخلص من هذه 
املخلفات اخلطــرة في موقع 
مؤهــل لذلك وتتكفــل الدولة 
بااللتزامــات املاليــة املترتبة 
على عمليــات اجلمع والنقل 
والتخلــص من هذه املخلفات 
من السكن اخلاص واملنشآت 
احلكومية»، وقد صدرت لوائح 
تنظيمية بشأن هذه املادة في 

القرار رقم ٦ لسنة ٢٠١٧.

ما الغرامات اخلاصة مبخالفة 
هذه املادة؟

٭ تخضع املخالفات اخلاصة 
باستخدام مادة االسبستوس، 
للعقوبــات اخلاصــة بتداول 
املواد اخلطرة وحتدد العقوبة 
والغرامة املالية وفقا ملا أصدرته 
الهيئة العامة للبيئة في القرار 
٥ لســنة ٢٠١٨ واملــادة رقم ٩ 
اجلــدول اخلــاص مبخالفات 
النفايــات اخلطــرة والطبية 

الصلبة واحلمأة.

تعمل الهيئة العامة للبيئة ممثلة في إدارة املخلفات حاليا على حصر كميات مادة االسبستوس 
اخلطرة املتواجدة في البالد متهيدا إلزالتها وفق آلية محددة وضعتها الهيئة بالتعاون مع 
اجلهات املعنية. وقالت رئيسة قسم املخلفات البلدية بالهيئة فاطمة القحطاني، في لقاء 
خاص مع «األنباء»، ان «البيئة» قامت مبخاطبة كل جهات الدولة لتزويدها مبواقع تواجد 

االسبستوس لديهم وحتديد كمياتها، باإلضافة إلى حصر كمياتها من خالل الطلبات التي 
ترد إلى الهيئة بشأن املوافقة على إزالتها ونقلها، معلنة عن تطوير الهيئة آللية التخلص 
من هذه املواد، حيث أصبحت الطلبات اخلاصة مبنح املوافقات على التخلص من نفايات 
االسبستوس تقدم الكترونيا من خالل املوقع االلكتروني. وأكدت القحطاني ان التعامل 

بهذه املادة ممنوع ومحرم دوليا، الفتة الى ان الكويت منعت التعامل بها منذ عام ١٩٩٥ 
وقامت «البيئة» مبنع شحنات كبيرة من العوازل التي تتضمن هذه املادة من الدخول الى 
البالد، مؤكدة ان مخلفات هذه املادة يتم العثور عليها سواء في األعمال اخلاصة بتطوير 

الطرق أو املباني القدمية التي يتم ترميمها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ً املادة ممنوعة دولياً والكويت حظرت استيرادها وتصديرها منذ زمن طويل.. و«البيئة» طورت آلية التعامل معها وتقدمي طلبات التخلص منها إلكترونيا

فاطمة القحطاني

رفع بعض املخلفات من املواقع اخلارجية أكياس مخصصة لتجميع املادة متهيدا لنقلها في أحد املواقعإزالة سقف يحتوي على مواد إسبستية في إحدى املؤسسات

استنشاق متطايرات اإلسبستوس عبر اجلهاز التنفسي 
يسبب العديد من األمراض السرطانية

«البيئة» منعت منذ ٢٠٠١ شحنات كبيرة من املادة اخلطرة وملتزمون بالعمل على إزالتها

اإلسبستوس يستخدم في مجال البناء وتسقيف املنازل 
والعوازل وأنابيب صرف املياه واألدخنة

الدولة تتكفل ماديًا بالتخلص من مخلفات اإلسبستوس من السكن اخلاص واملنشآت احلكومية

إجراءات ومواصفات مواقع الردم

املعايير الصحية للنقل

هناك عدة اجــراءات يتم اتخاذها وفقا 
للقانون اخلاص بحماية البيئة قبل عمليات 
الردم سواء باختيار املوقع او املواصفات 

الفنية املتعلقة به ومنها:
٭ يتعني عند اختيار مواقع الدفان ان تتم 
على أسس علمية ثابتة تأخذ في االعتبار 
عمق طبقة املياه اجلوفية باإلضافة إلى 
البشرية  املناخية واألنشــطة  العوامل 

احمليطة.
٭ يجب تغطية أرضية وجدران احلفرة 
بعد االنتهاء من عملية الدفان بطبقة مانعة 
لتسرب السوائل إلى املياه اجلوفية، اما 

بالتربة الطينية او املواد االســفلتية او 
األغشية البالستيكية.

٭ تغطية املوقع بطبقة من البناء ال يقل 
ســمكها عن متر واحــد، أو بطبقة من 
األسفلت بعد االنتهاء من عملية الردم.

٭ التأكد من أن موقع االسبســتوس 
خارج نطاق أي استخدامات مستقبلية 
باملنطقة، وال متر به أي خطوط خدمات 
من مياه أو كهرباء حتى ال يفتح املوقع 

مرة أخرى.
٭ يتم تسوير املوقع بسور من الشبك 
املناسب ووضع الفتات إرشادية عليه. 

هناك عدة إجراءات للتعامل املباشر 
اثناء جمعها ونقلها للتخلص  مع املادة 

منها وهي كاآلتي:
الوقاية الشخصية  ٭ توفير وســائل 
للعاملــني مبواقع العمــل من افروالت 
أن  وكمامات وكفوف ونظــارات على 
يتم االستحمام فور االنتهاء من العمل، 
واســتبدال املالبس امللوثــة في مكان 

مخصص لذلك.
٭ رش مخلفات االسبســتوس باملياه 
للتقليل من حدة تطاير أليافها أثناء عملية 

اإلزالة.
٭ تغليف األســقف الصناعية القدمية 
قبل التخلص منها، وذلك بوضعها في 
أكياس بالستيكية سميكة ال يقل سمكها 
عن ٠٫٢ مم، وعرض أكبر من قياس اللوح 
وتربط جيدا وتخزن في مكان مخصص 
مؤقتا حلــني نقلها ملواقع ردم النفايات 

املخصصة لذلك.
٭ االتصال بالهيئــة العامة للبيئة فور 
االنتهاء من عمليات التغليف لعمل ما يلزم 
من حيث حتديد املوعد واملوقع املناسب 
للتخلص من تلك النفايات باالضافة إلى 

تعبئة النموذج اخلاص بذلك.
٭ نقــل األلواح في شــاحنات مغلقة 
مغطاة لتجنــب تطاير أي ألياف للهواء 

اخلارجي.
٭ إمتام عمليــة الفك والتركيب خارج 
أوقات الدوام الرسمي، مع توقف أجهزة 
التكييف املركزي عن العمل للحفاظ على 
انتشــار  النظام نظيفة وجتنب  فالتر 

األلياف من خاللها لبقية املبنى.
٭ ضرورة تأهيل شركات خاصة لنقل 

نفايات االسبستوس.
٭ تركيب نظام GPS في املركبة املخصصة 

للنقل.

إزالة ٦ مظالت مخالفة في محيط مسجد بالفروانية العنزي: إشراك «اخلاص» في استثمار مواقف السيارات
في إطار اجلهود املبذولة 
من قبل الفرق الرقابية بأفرع 
البلدية باحملافظات، أعلنت 
إدارة العالقــات العامــة عن 
قيام الفريق الرقابي بطوارئ 
فرع بلدية محافظة الفروانية 
بتنفيذ جوله ميدانية مبنطقة 
أشبيلية إلزالة مظالت مخالفة 
على أمــالك الدولــة بجوار 
مسجد بعد انتهاء فترة اإلنذار 

بناء على شكوى واردة.
وفي هــذا الســياق، أكد 
رئيس فريق الطوارئ بفرع 
بلدية احملافظة أحمد الشريكة 
إن اجلولة امليدانية التي نفذها 
املفتشــون بالفريق الرقابي 
جاءت في إطار شكوى واردة 
من وزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية بإقامــة مظالت 
في محيط مســجد بالتعدي 
على أمالك الدولة واستغالل 
مساحات بدون ترخيص من 

قبل البلدية.
أوضح الشريكة أن اجلولة 
أســفرت عن إزالة ٦ مظالت 
مخالفــة بعد اتخــاذ جميع 
اإلجراءات القانونية، فضال 
عن حترير تعهد بإزالة اجلزء 
املتبقي من قبل املخالف خالل 
مدة ال تتجاوز ٢٤ ساعة وعدم 

تكرار املخالفة.
إلــى مواصلــة  وأشــار 

دعا رئيس جلنة االصالح والتطوير 
في املجلس البلــدي م.حمود العنزي 
إلشــراك القطاع اخلاص في تشــغيل 
القطاعات املختلفة بالكويت وذلك ضمن 
إجراء إصالحــات اقتصادية وانفتاح 
مينح القطاع اخلاص مزيدا من املشاركة 

واحلركة والنمو.
وقال العنزي بعــد انتهاء اجتماع 
اللجنة أمس ان الدولة يجب ان تتخارج 
من قطاعات التشــغيل ويكون دورها 
وضع السياسات واللوائح والقوانني، 
مشيرا إلى ان اللجنة بحثت اقتراح احتاد 
العقاريني باشراك القطاع اخلاص في 

ادارة وصيانة مواقف السيارات متعددة 
األدوار فــي املدينــة وكذلك مالحظات 
االدارة القانونية التي أشارت لتعارض 
املقترح مــع البنود اخلاصة باجلدول 
رقم ٦ فــي الئحة البنــاء لذلك طلبت 
اللجنة من اجلهاز التنفيذي اعداد تقرير 
لتعديل البنود اخلاصة بالئحة البناء 
اخلاصة باملجمعات التجارية ملنح مزيد 
من املرونة إلشراك القطاع اخلاص في 
اســتثمار وإنعاش مواقف الســيارات 

متعددة االدوار في مدينة الكويت.
وذكر ان اللجنة ناقشت التحديات 
التي يواجهها قطاع التنظيم العمراني 

واملخطط الهيكلي واملساحة في البلدية 
وخاصة تســرب املوظفني الكبير من 
هذه القطاعات املهمة وعدم اقرار مكافأة 
خاصة ملوظفيها وقررت اللجنة الطلب 
من اجلهــاز التنفيــذي اعــداد مذكرة 
باألضــرار الناجتة عــن عدم التصدي 
لقلة عدد الكادر الوظيفي وعدم اقرار 
مكافأة خاصة ملوظفي قطاع التنظيم 
واملساحة وما سببه في تأخر مشاريع 
الدولة واخلسائر الناجتة عن القضايا 
التي ترفع على بلدية الكويت، كما أحالت 
اللجنــة كتاب الهيئة العامة لشــؤون 

الزراعة الى اجلهاز التنفيذي.

بها في البلدية للحد من جميع 
املظاهــر الســلبية بجميــع 
مناطق احملافظة سواء كانت 
مخالفات حملــالت أو تعديا 
صريحا باستغالل مساحات 

بالتعدي على للدولة.
من جانبهــا، دعت إدارة 
العامــة املواطنني  العالقات 

واملقيمني لالتصال على اخلط 
املباشر ١٣٩ الذي يعمل على 
مدار الساعة أو التواصل عبر 
 @kuwmun حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي 
أو عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ 
في حال وجود أي شــكوى 

تتعلق بالبلدية.

الشريكة: املفتشون مستمرون في جوالتهم امليدانية صباحاً ومساًء لرصد املخالفات «اإلصالح والتطوير» ناقشت حتديات قطاع التنظيم العمراني واملخطط الهيكلي واملساحة

املفتشني في الفريق الرقابي 
بالنوبــات الثالث جلوالتهم 
امليدانيــة خــالل الفترتــني 
الصباحية واملسائية لرصد 
جميع املخالفات، مؤكدا على 
أنهم ال يألون جهدا في رصد 
ومتابعة املخالفني للشروط 
واللوائح واألنظمة املعمول 

جانب من إزالة املظالت املخالفة

م.حمود العنزي مترئسا اجتماع جلنة اإلصالح والتطوير

ازالة االسبستوس من واجهة مستشفى العدان

أجرت اللقاء: دارين العلي
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«التربية»: اختبارات الثانوية ورقية.. والقرار األخير بيد «الصحة» 
ومصادر صحية لـ «األنباء»: األمر يحتاج إلى دراسة متأنية

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  حســمت وزارة 
مصير آلية االختبارات الفصلية 
حيث توصل االجتماع املوسع 
الذي عقد برئاسة وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د. سعود 
احلربي صباح امس وحضور 
عدد مــن القيادات الوســطى 
والعليا في الــوزارة الى عقد 
اختبارات ورقية لطلبة املرحلة 
الثانوية للصفوف من العاشر 
حتى الثاني عشــر باملدارس 
خالل شــهر يناير املقبل، في 
حني تبقى بقية صفوف املراحل 
التعليمية كما هي على اآللية 
املعمول بها حاليا وال توجد لها 
اختبارات ورقية في املدارس، 
االشــتراطات  مــع حتقيــق 
الوقائية واالحترازية حسب 

توجيهات وزارة الصحة. 
وفيما يتعلــق باملرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة، ستكون 
اآللية عبر تقييمات الكترونية 
طوال الفصل الدراسي األول.

حضــر االجتمــاع وكيــل 
الــوزارة باالنابــة والوكيــل 
املســاعد للتنميــة التربويــة 
واألنشــطة فيصــل املقصيد 
والوكيل املساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان ومديرو عموم 
املناطــق التعليمية وموجهو 
عموم املواد الدراسية، باالضافة 
الى مراقب االمتحانات وشؤون 

الطلبة سلطان املشعل.
وفي هذا الســياق، كشفت 

هــي تقدمي اختبــارات ورقية 
الثامــن حتى  للصفــوف من 
الثاني عشر غير ان االمر حصل 
عليه خالف ومعارضة من اغلب 
احلضور ومت التراجع واالبقاء 
على املرحلة الثانوية رغم ان 

التركيز على اسئلة ال تساعد 
الطالب وتربكه خاصة في ظل 
الظروف االستثنائية احلالية، 
مشــيرة الــى ان التربيــة في 
قرارها هذا وضعت الكرة في 
ملعــب وزارة الصحــة التــي 
سيكون القرار االول واالخير 
بيدها فــي املوافقة على قرار 
«التربية» من عدمه. واضافت 
املصادر انه اتفق اجلميع على 
انــه لن تقام االختبارات دون 
موافقــة وزارة الصحة، الفتة 
الى انه في حال رفض الصحة 
قرار التربية فإنه سيتم ترحيل 
االختبارات الى شــهر يونيو 
املقبل وفق آلية يتم وضعها من 
جديد. واوضحت املصادر انه 
في حال اصابة طالب بڤيروس 
كورونا فلن يسمح له بدخول 
االختبار وســيقدم له اختبار 
مؤجل في الدور الثاني باملنهج 
كامال، مشــددة على ان صحة 
ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار.

من جهتهــا، اكدت مصادر 
انــه فــي  بــوزارة الصحــة 
حــال وصــول طلــب وزارة 
التربية الــذي يوصي بإقامة 
االختبارات في املدارس فسيتم 
مناقشــته وبحثــه من جميع 
اجلوانب واالطالع على اآللية 
إلى  املوضوعة لذلك، مشيرة 
أن االمــر يحتاج الى دراســة 
متأنية قبــل البت به من قبل 
السلطات الصحية، مؤكدة ان 
صحة وسالمة ابنائنا تأتي في 

املقام األول.

البعض كان يرغب باالختبار 
فقط على صف الثاني عشــر 
المكانية السيطرة على الوضع.

وبينــت املصــادر انــه مت 
االتفــاق علــى ان تكــون في 
االختبــارات مرونــة وعــدم 

الطالب املصاب بـ «كورونا» ُسيَقدم له اختبار في املنهج كامالً نهاية العام الدراسي

مصادر تربويــة ان االجتماع 
شهد تبادل اآلراء واملقترحات 
ومناقشــة آليــة االختبــارات 
بشــكل عــام جلميــع املراحل 
التعليميــة، مشــيرة الــى ان 
احد املقترحــات التي طرحت 

مجموعة املرأة الدولية أطلعت عقيالت 
السفراء اجلدد على التاريخ احلضاري للكويت

استقبلت بكل حفاوة وترحيب رئيسة 
مجموعــة املــرأة الدولية وحرم ســفير 
باكستان بالكويت أمبرين مصطفى يوم 
االثنني املاضي ٢٦ اجلاري عضوات مجلس 
إدارة املجموعة وعقيالت السفراء اجلدد 
املعتمدين لدى الكويت للقاء تعارف وتبادل 

وجهات النظر.

وتفضلــت عضوات املجلــس بإعطاء 
زوجات السفراء نبذة موجزة عن التاريخ 
احلضــاري والثقافي والعادات والتقاليد 
للكويت، ثم استعرضت رئيسة املجموعة 
معهــن أيضا األنشــطة والفعاليات التي 
تنظمها مجموعة املرأة الدولية، واتســم 

اللقاء باأللفة واملودة بينهن.

في لقاء تعارف وتبادل وجهات النظر

رئيسة املجموعة وعضوات مجلس اإلدارة مع عقيالت السفراء اجلدد

الصالح: توزيع ١٠٪ من أرباح تعاونية 
الفيحاء على املساهمني

أعلــن نائــب رئيــس 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
التعاونية أحمد  الفيحــاء 
جمــال الصالــح أن نتائج 
السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩ جاءت محققة 
آلمــال وطمــوح مجلــس 
اإلدارة رغم حدة املنافسة 
بني اجلمعيــات التعاونية 
واألسواق التجارية املوازية 

لها.
أن  الصالــح  وأعلــن 
مجلس اإلدارة مستمر في 

توزيع احلد األعلى لنســبة توزيع أرباح 
املســاهمني حســب قرار وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل والتي تبلغ ١٠٪ عائدا 
على مشتريات املساهمني، مؤكدا أن مجلس 
إدارة جمعيــة الفيحاء التعاونية وإدارتها 
التنفيذيــة قاموا مبراعــاة جميع القوانني 
واألنظمة واألسس اإلدارية واملالية املتبعة 
واملعمــول بها، مما أدى إلى حتقيق نتائج 
ماليــة وإدارية خالل العــام املاضي تفوق 
التوقعات، مبا عزز النجاح والتميز املستمر 

للجمعية على مدى سنوات متتالية.
وّزف الصالــح البشــرى للمســاهمني 
أن إيــداع األرباح في احلســابات البنكية 
للمساهمني يوم الثالثاء ٢٤ نوفمبر املقبل، 
وذلــك بعــد انعقــاد اجلمعيــة العمومية 
اإلثنني ٢٣ نوفمبر، كما أشــار الصالح إلى 
ضــرورة تزويد اجلمعية برقم احلســاب 

البنكــي للمســاهمني فــي 
أقرب وقت حتى يتســنى 
لنا إيداع األرباح بحسابات 
املساهمني، وذلك بعد قرار 
وزارة الشؤون االجتماعية 
باســتبدال طريقــة صرف 
األربــاح للمســاهمني مــن 
إصدار الشيكات إلى اإليداع 

باحلسابات البنكية.
وأشــار الى أن مجلس 
اإلدارة قــام بعمــل خطــة 
شاملة على جميع قطاعات 
اجلمعية وخصوصا جلنة 
املشتريات التي ساهمت بشكل مباشر في 
حتسن مبيعات اجلمعية خالل عام ٢٠١٩م، 
وذلك من خالل إقامة العديد من املهرجانات 
التســويقية والعروض الدائمة بالســوق 

املركزي وأفرع اجلمعية على مدار العام.
وأكد الصالح أن حتقيق اجلمعية ملبيعات 
قياســية وأرباح غير مسبوقة يعتبر من 
أهم املؤشرات التي تقاس بها قوة ومتانة 

املركز املالي ألي جمعية.
وعلى صعيد النشــاط اإلنشائي الذي 
يحظى برعاية خاصة، وهو من أهم األمور 
التي يركز عليها مجلس اإلدارة خالل الفترة 
احلاليــة واملقبلة،أشــار الصالح إلى قرب 
االنتهاء من مرحلة توسعة السوق املركزي 
احلالي مبســاحة ٢٢٠ م بالــدور األرضي 
وامليزانني، مما يساهم في زيادة األنشطة 

واخلدمات بالسوق املركزي.

قريباً توسعة السوق املركزي مبساحة ٢٢٠م

أحمد الصالح

إعالن نتائج مشروع حتدي القراءة العربي 
بدورته اخلامسة على مستوى الكويت

عبدالعزيز الفضلي

أعلن مدير إدارة املكتبات بوزارة التربية 
ورئيس جلنة مسابقة حتدي القراءة العربي 
أحمد املاجدي نتائج الفائزين مبشروع حتدي 
القراءة العربي على مســتوى الكويت للعام 
٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ بدورتــه اخلامســة، فقد فازت 
الطالبة علياء لويف عبداهللا العجمي بثانوية 
أم الهيمان للبنات باملركز األول على مستوى 
الكويت لتمثل البالد في مشروع حتدي القراءة 

على مستوى الوطن العربي.
وحصلت مدرسة الزهراء مبنطقة مبارك 
الكبير التعليمية على لقب املدرسة املتميزة 
في مشروع حتدي القراءة العربي، وحصلت 
مشاعل العنزي مبنطقة األحمدي التعليمية 
على لقب املشرف املتميز كأفضل منسق على 

مستوى الكويت.
جــاء ذلك خالل إعــالن نتائــج الفائزين 
مبسابقة مشروع حتدي القراءة العربي عبر 
البث املباشر حتت رعاية وكيل وزارة التربية 
باإلنابة والوكيل املســاعد للتنمية التربوية 

واألنشطة فيصل املقصيد.
وذكر املاجدي أن مشروع حتدي القراءة 
هو أكبر مشــروع عربي أطلقه نائب رئيس 
االمــارات العربية املتحــدة ورئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، وذلك لتشجيع القراءة لدى الطالب 
في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون 
طالب باملشاركة بقراءة خمسني مليون كتاب 

خالل كل عام دراسي.
ولفــت املاجــدي الى أنه علــى الرغم من 
الظروف الصحية التي مر بها العالم بسبب 
جائحة كورونا، اال أن هذا املشروع لم يتوقف 
مستخدما التقنية احلديثة التي يجيدها هذا 
اجليل، موضحا على استمرار املبادرة بتأدية 
رسالتها وهي إحداث نهضة في القراءة عبر 
وصول مشــروع حتدي القراءة العربي إلى 
جميع الطلبــة في مدارس وجامعات الوطن 
العربي شــاملة أبناء اجلاليــات العربية في 
الدول األجنبية ومتعلمي اللغة العربية من 

الناطقني بغيرها.
وقدم املاجدي شــكره وعرفانه لصاحب 
املبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
لتشجيع القراءة لدى الطالب في العالم العربي 
والــى وزير التربية ووزيــر التعليم العالي 
د.سعود احلربي على دعمه لهذه املبادرة والى 
وكيل وزارة التربية باإلنابة فيصل املقصيد 
والــى رئيس جلنة التحكيــم طارق العنزي 
وأعضاء اللجنة والى كل من ســاهم بنجاح 
هذه املبادرة من منسقني ومشرفني وموجهني.

علياء العجمي باملركز األول و«الزهراء» املدرسة املتميزة

جانب من إعالن النتائج

الكلية األسترالية ُتسلِّط الضوء على جناح التعليم األسترالي

اجلامعة األمريكية تبدأ العام الدراسي بالتعليم اإللكتروني

الكليــة  رئيــس  شــارك 
األسترالية في الكويت األستاذ 
د.عصــام زعبــالوي، ممثــال 
الكليــة، في سلســلة ندوات 
تواصل الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا ٢٠٢٠ عبر اإلنترنت 
التي تركز على أجندة التعليم 

واملهارات.
وتعــد سلســلة تواصــل 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
٢٠٢٠ مبادرة مشتركة بني غرفة 
التجارة والصناعة األسترالية 
 -(AACCI) العربيــة   -
وأوستريد، ووزارة الشؤون 
 .(DFAT) اخلارجية والتجارة
وتشمل سلسلة ندوات تواصل 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
٢٠٢٠ عبر اإلنترنت أربع ندوات 
خاصة بقطاع الصناعة، حيث 
تسلط الضوء على أسواق دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
والفرص احملتملة ملشاركة أكبر 
بني أستراليا والشرق األوسط 
فيمــا يتعلق بقطــاع التعليم 
والتدريب. وتعد هذه املبادرة 
السنوية الثامنة التي توجت 
بالنجاح، وقد مت طرحها عبر 
اإلنترنت ألول مرة هذا العام.
مشــاركة  محــور  وكان 
األســتاذ د.عصام في الندوة 
الثانيــة هــو أهميــة التعليم 
التجريبي خللــق بيئة غنية 
باملعرفــة، ضمن إطــار رؤية 
الكلية األسترالية في الكويت: 

آالء خليفة

بــدأت اجلامعة األمريكية 
فــي الكويت عامها الدراســي 
عبــر   ٢٠٢١/٢٠٢٠ اجلديــد 
اإلنترنــت بالكامل، حيث مت 
الترحيــب بالطــالب اجلــدد 
واملوظفــني  والعائديــن 
وأعضــاء هيئة التدريس في 
اجلامعة من خالل اجتماعات 
عبر اإلنترنت وسلســلة من 
التوجيهات بشــأن العمليات 
واملنصات االلكترونية اجلديدة 
التي ســتخدم مجتمع احلرم 
أكادميية  اجلامعــي بجهــود 

وإدارية.
أمــام  كلمتهــا  وخــالل 
مجتمــع احلــرم اجلامعــي، 
أوضحــت د.روضــة عــواد، 
رئيســة اجلامعــة األمريكية 
فــي الكويت، التطورات التي 
أجرتها اجلامعة مبا يتوافق 
مع املعاييــر احلالية، وقالت 
«لقد شرعنا في عملية التحول 
الرقمي حلرمنا اجلامعي والتي 
تهــدف إلى تزويــدك بأدوات 
التعلــم فــي أي وقــت. وفي 
أي مكان. لقد قمنا بتوســيع 
وتطوير منشــآتنا، وإضافة 
برامج جديــدة مؤخرا. أمننا 
اإللكترونــي متــني، وقــد مت 

في الكويــت لطالبها املهارات 
الوظيفية واملعارف املتوافقة 
عليها من سوق العمل احلالي 
واملستقبلي ليكون الطالب على 
أمت االستعداد لالنضمام لسوق 
العمل. وباإلضافــة إلى ذلك، 
اســتعرض جوانــب التعاون 
بني الكلية ومؤسسات أخرى 
محليا وإقليميــا ودوليا عبر 
الشراكات املختلفة. حيث توفر 
تلك الشراكات للكلية إمكانية 
الوصول إلــى املوارد وفرص 
البحث على أن يكون لها بعد 
دولي. وعلى سبيل املثال، كجزء 
من شراكتها االستراتيجية مع 
جامعة سنترال كوينزالند في 
أستراليا، تتم مراجعة برامج 
بالكليــة  الدراســة اخلاصــة 
األسترالية في الكويت سنويا 
من قبل شريكها املعني لضمان 
التعليمية  البرامــج  تقدميهم 
وفقا للمعايير الدولية. وأوضح 
أيضا أن الشراكة االستراتيجية 
للكلية األسترالية في الكويت 
مع جامعة سنترال كوينزالند 
أدت إلى تشكيل جلنة بحثية 
مشــتركة تهدف إلــى تعزيز 
التعاون البحثي وبناء القدرات 

وتبادل املعرفة.
وأكد أيضا على أن كل برامج 
الدبلوم والبكالوريوس املقدمة 
مــن قبل كلية الهندســة لدى 
الكلية األسترالية في الكويت 
معتمــدة مــن قبــل جمعيــة 

في اجلامعــة األمريكية في 
الكويت بشكل عام إلى فرص 
تطوير وتغذية تلك املهارات 
والهوايــات التــي متتلكهــا 
بالفعل». ثــم متت مخاطبة 
الطالب من قبل عدة أقســام 
- املنح الدراسية واملساعدات 
املاليــة وقســم تكنولوجيا 
واملكتبــة  املعلومــات 
ومركــز الكتابــة والدروس 
اخلصوصية ومركز اإلرشاد 
- التي قدمت جميع اخلدمات 
وامليــزات االلكترونية التي 
من شــأنها مساعدة الطالب 
فــي تفاعالتهم ودراســاتهم 

الهندسي، حيث تتم دعوة حكام 
من ذوي اخلبرات كمقيمني.

وختاما، شــارك األســتاذ 
د.عصام مبالحظات أساسية 
التعليــم  قطــاع  تخــص 
والتدريب، من خالل تسليط 
الضوء علــى مؤمتر التعليم 
اإللكترونــي والتعلــم عــن 
ُبعد الذي اســتضافته الكلية 
األســترالية في الكويت عام 
الوعــي بشــأن  ٢٠١٩ لرفــع 
الطلــب املتزايد على التعليم 
املــرن فــي كل أنحــاء العالم 
مبــا في ذلك منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا، مما 
يشــير إلى الــدور املهم الذي 
لعبه التعليم اإللكتروني لدى 
الكلية األسترالية في الكويت 
مــا قبل جائحــة كورونا من 
خالل توفير املواد التعليمية 
الرقميــة لطلبتهــا. كمــا أكد 
األســتاذ د.عصــام أيضا أن 
الكليــة عملــت علــى تعزيز 
برامج الدبلوم والبكالوريوس 
ليصبح خريجوها مستعدين 
ومزوديــن مبجموعــة مــن 
املهارات والكفاءات األساسية 
ملا بعد كوفيــد-١٩ من قدرة 

على التكييف واملرونة.
ومت اختتام سلسلة ندوات 
تواصل الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا ٢٠٢٠ عبر اإلنترنت 
بطرح حلقة أســئلة وأجوبة 

مع املشاركني في الندوة.

نــوادي ومؤسســات احلرم 
اجلامعي التي ميكن للطالب 

االنضمام إليها.
يجــرى الفصل الدراســي 
األول لعام ٢٠٢٠ في اجلامعة 
األمريكية في الكويت بالكامل 
عبر اإلنترنت من خالل فصول 
افتراضيــة واجتماعــات مع 
الدراســية،  املقررات  معلمي 
وفعاليات وأنشطة ترفيهية 
وخدمات إدارية متاحة طوال 
أيام العمل لضمان بقاء مجتمع 
احلرم اجلامعي آمن مع توفير 
دعــم كبير للطــالب من أجل 

خبرة جامعية رائعة.

مهندسي أستراليا، وهي إحدى 
اجلهات املوقعــة على ميثاق 
ســيدني وميثــاق واشــنطن 
وميثاق دبلن، مما يجعل الكلية 
األسترالية في الكويت املؤسسة 
الوحيدة خارج أستراليا التي 
حتصل على اعتمــاد جمعية 
مهندسي أستراليا الكامل لكل 
برامجها الهندســية. وتتمثل 
أهمية تلك االعتمادات أن جميع 
طالب الهندســة لــدى الكلية 
األسترالية في الكويت ميكنهم 
اآلن احلصــول علــى مؤهــل 
يشمل محتوى أكادمييا دوليا 
واعترافا تخصصيا عامليا. مما 
يجعــل خريج الهندســة لدى 
الكلية من حاملي شهادات ذات 
معايير عاملية مماثلة ملعايير 
الدراسة في أستراليا. كما ميكن 
خلريجي الهندســة احلصول 
فــورا على عضوية انتســاب 
كاملة فــي الهيئة الهندســية 
املتخصصة جلمعية مهندسي 
أســتراليا. وتعد كل مبادرات 
الكلية موجهة إلعداد خريجني 
يتمتعون مبهــارات أكثر دقة 
ومستعدين للعمل، من خالل 
استحداث عمليات تعليم تهيئ 
اخلريج لبيئة العمل، وتطوير 
فرص تدريب محلية ودولية 
لطالب الكلية وإنشاء برنامج 
أسبوعي للضيوف املتحدثني 
من ســوق العمل واستضافة 
التخــرج  معــرض مشــروع 

اليومية عبر اإلنترنت. وقد 
مت تقســيم الطالب بعد ذلك 
إلى مجموعــات صغيرة في 
عدة غرف دردشة حيث قدموا 
أنفسهم ولعبوا ألعابا لكسر 
اجلليد ودخلوا في مسابقات 
علــى جوائز، حيــث قدم هذا 
النشاط فرصة للطالب ملقابلة 

بعضهم البعض افتراضيا.
كما شــهدت بداية الفصل 
اجلديد سلسلة من األنشطة 
عبــر اإلنترنت التــي نظمها 
قسم شؤون الطالب لتعزيز 
التواصل املفتوح بني املوظفني 
والطــالب، والتعريــف على 

في سلسلة ندوات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠٢٠

أ.د.عصام زعبالوي

«إنشاء رأسمال بشري مزود 
باملعرفــة العمليــة واملهارات 
والسلوكيات الشخصية لدخول 
سوق العمل مباشرة واملساهمة 
في تنمية االقتصاد الكويتي».
أكــد  وخــالل مشــاركته، 
زعبالوي علــى عالقة الكلية 
العمل  الوثيقــة مبؤسســات 
النصائــح والــرؤى  لتلقــي 
القيمة، موضحا  والتعليقات 
قيام الكلية في عام ٢٠١٤ بإنشاء 
مجلس استشاري مهني على 
مســتويات مختلفــة (كليات 
وأقســام). ويقــدم املجلس- 
الذي يشمل خبراء ومدربني من 
القطاعني اخلاص واحلكومي- 
مشــورة اســتراتيجية فــي 
املناهــج  تطويــر  مجــاالت 
والبحوث والتوعية. وتضمن 
الشراكة مع املؤسسات العملية 
على تقدمي الكلية األسترالية 

توســيع نطــاق االجــراءات 
الصحيــة لتقليــل املخاطــر 

.«١٩-COVID املرتبطة بنقل
وقــد واصلــت اجلامعة 
األمريكية في الكويت سلسلة 
التوجيهات عبــر اإلنترنت 
باســتخدام Zoom مــع عقد 
املقبولني  جلســات للطالب 
حديثــا. واســتهلت نائبــة 
الرئيــس لشــؤون الطالب، 
د.حنــان مظفــر االجتمــاع 
بالترحيــب بالطلبة اجلدد، 
وقالت «لدينا الكثير لنقدمه 
لكم، بدءا من الدعم أثناء التنقل 
عبر موادك الدراسية وحياتك 

مصادر لـ «األنباء»: املكاتب الثقافية غير مسؤولة
عن توفير تذاكر املوظفني املبتعثني العالقني

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء»، عن ان 
هناك عددا من املوظفني املبتعثني من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية للدراسة في اخلارج استكملوا 
دراستهم وتسلموا شهاداتهم الدراسية من بعض 
اجلامعات األميركية ومازالوا عالقني حتى اآلن، 
مشيرة الى أن بعض هؤالء املوظفني ال تقوم 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية بتوفير تذاكر 
لهم وفق الئحة ابتعاث الديوان التي اشترطت 
إصدار التذكرة من قبل «الكويتية»، وال تقوم 
«الكويتية» بإصدار تذاكر لهم بســبب قرار 
وقف رحالت الطائرات الكويتية، منوهة الى أن 
املوظفني مهددون بفقدان وظائفهم احلكومية 

فــي حال جتاوز غيابهم شــهرين من انتهاء 
دراستهم. وبينت املصادر ان املكاتب الثقافية 
غير مســؤولة عن توفير تذاكر للمبتعثني بل 
اخلطوط اجلوية الكويتيــة هي التي تتحمل 
مسؤولية ذلك، باإلضافة إلى جهة االبتعاث التي 
تشترط إصدار التذكرة من خالل «الكويتية»، 
علما بأن عددا من جهات االبتعاث بالدولة قامت 
بصرف بدل تذكرة نقدا للمبتعثني ليتســنى 
لهــم العودة على أي طيران متاح الى الكويت 
خالل الفترة احملددة بعد تخرجهم، متمنية من 
ديوان اخلدمة املدنية التدخل وتســهيل أمور 
املبتعثني من خالل تعديل الئحة االبتعاث للسماح 
لهم بالعودة الى الوطن ومباشرة أعمالهم في 

وظائفهم احلكومية.

االتفاق على أن تكون أسئلة االختبارات مرنة والبعد عن إرباك الطلبة 
رفض «الصحة» للقرار يرحل االختبارات إلى يونيو وفق آلية جديدة

طالبت ديوان اخلدمة بالتدخل وإنهاء معاناتهم

د. حنان مظفر خالل كلمتها الترحيبية بالطلبة د. روضة عواد خالل كلمتها ملجتمع اجلامعة
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تهنئة قلبية

٧١٢ مليون دوالر حجم التبادل التجاري بني البلدين خالل عام ٢٠١٩

أمن الكويت أمن لتركيا ونتعاون معا في تبادل املعلومات ونقل «التكنولوجيا الدفاعية»

٤٠ اتفاقية ومذكرة تفاهم تسّير العالقات مع الكويت وتغطي مجاالت التعاون 

الدور اإلنساني الكويتي محل إشادة عاملية وساهم بشكل بارز في تعميق عالقاتها

الكويت متثل منوذجًا رائعًا في املنطقة بقيادتها احلكيمة ودميوقراطيتها املتجذرة 

الكويت تتبع سياسة خارجية إنسانية متوازنة رسم مالمحها الرئيسية سمو األمير الراحل

٥٠٠٠ مواطن تركي بالكويت يعمل معظمهم مبجاالت البنية التحتية واملشاريع الكبرى

نهتم بالتبادل الثقافي ونسعى الفتتاح مركز «يونس إمري الثقافي التركي» في الكويت

التوصل إلى حّل عادل للقضية الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السالم بالشرق األوسط

أكثر من ١٠ آالف عقار ميتلكها الكويتيون في مختلف املناطق التركية

٣٠ ألف تأشيرة أصدرها القسم القنصلي في ٢٠١٩ واملركز استأنف عمله ٢٠ يوليو 

أكثر من ٣٧٤ ألف سائح كويتي زاروا بالدنا العام املاضي ونهتم بتعزيز عالقاتنا

 أجرى اللقاء: أسامة دياب

في البداية كيف تصفني 
العالقات الكويتية ـ التركية 

وأبرز مراحل تطورها 
وآفاقها املستقبلية؟

ـ  التركيــة  العالقــات  ٭ 
الكويتيــة مثالية ومنوذج 
يحتذى به بني الدول، فهي 
في مجملها تاريخية وممتازة 
ومتطــورة علــى مختلــف 
األصعدة ومجاالت التعاون، 
والتزال هناك إمكانية كبيرة 
لتعزيز التعاون الثنائي في 
ضوء اإلمكانات الهائلة التي 
يتمتعــان بها ومبــا يخدم 
مصالــح شــعبينا، لذلــك 
سنزيد من جهودنا لتعميق 
عالقاتنا مع الكويت في ظل 
القيادة السياســية  رعاية 
فــي البلديــن املتمثلــة في 
الرئيس رجب طيب أردوغان 
وصاحــب الســمو األميــر 
الشيخ نواف األحمد، وأنا 
علــى يقني تام باملســتقبل 

املشرق لهذه العالقات.

ما أبرز مجاالت التعاون 
الثنائي بني البلدين؟

٭ لدينــا تعــاون كبير في 
مختلف املجــاالت وأبرزها 
الســياحة، حيــث  قطــاع 
أهــم  تعتبــر تركيــا مــن 
الوجهات السياحية املفضلة 
للكويتيــني، وقبل تفشــي 
وباء كورونا، كانت الكويت 
الدولة التي تنظم أكبر عدد 
مــن الرحــالت اجلوية إلى 
بالدنــا بــني دول اخلليج، 
وكان عدد الكويتيني الذين 
يزورون تركيا يزداد سنويا، 
حيث زار بالدنا أكثر من ٣٧٤ 
ألف سائح كويتي في ٢٠١٩، 
وأود التأكيــد على أنني ال 
أقوم بتقييم الســياحة من 
التجارية  حيث اجلوانــب 
فقط، لكن اهتمامي بها ينبع 
من أنها وسيلة فعالة تتيح 
الفرصة ملعرفة  لشــعبينا 
وفهــم بعضهمــا البعــض 

بشكل أفضل.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

كم عدد االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تسير العالقات 

الثنائية بني البلدين؟ وهل 
تعملون على اتفاقيات 

جديدة سيتم توقيعها في 
املستقبل القريب وفي أي 

مجاالت؟
٭ لدينا حوالي ٤٠ اتفاقية 
تســير  تفاهــم  ومذكــرة 
الثنائيــة مــع  العالقــات 
الكويــت وتغطــي مختلف 
مجاالت التعــاون الثنائي، 
كمــا تتواصــل املفاوضات 
بشــأن عدد من االتفاقيات 
اجلديدة املزمع توقيعها على 
القصير واملتوسط  املديني 
وتتعلق مبجاالت واســعة 
من التعــاون من االقتصاد 
إلى التعليــم، ومن الثقافة 

إلى األمن.

ما حجم التبادل التجاري 
بني البلدين؟ وإلى أي مدى 
تأثر بالوضع العاملي الذي 

فرضه تفشي ڤيروس 
كورونا؟

٭ استنادا إلى معطيات 
التركــي  معهــد اإلحصــاء 
«TSI» فــي ٢٠١٩ بلغ حجم 
التجارة اخلارجية بني تركيا 
والكويت ٧١٢ مليون دوالر، 
تشــكل الصادرات التركية 
منهــا ٥٥٧ مليــون دوالر، 
ومع تأثير الوباء العاملي في 
٢٠٢٠، انخفضت صادراتنا 
بنسبة ١١٪ خالل الفترة من 
يناير إلى أغسطس، لتصل 
إلى ٣١٣ مليون دوالر، على 

وتبــذل شــركتنا قصارى 
جهدها إلكمــال بناء مبنى 
الركاب ومواقف السيارات 
في الوقت احملــدد، ونولي 
أهمية خاصة ملشروع املطار 
اجلديــد، وكســفارة نتابع 

تطوراته عن كثب.
تأشيرات الدخول 

كم عدد التأشيرات التي 
يصدرها قسم القنصلي في 
السفارة سنويا؟ ومتى تفتح 

التأشيرات للسياح؟
٭ ميكــن حلاملي جوازات 
السفر الكويتية السفر إلى 
تركيــا دون احلصول على 
تأشــيرة دخول، والقســم 
القنصلي بالســفارة أصدر 
أكثــر من ٣٠ ألف تأشــيرة 
فــي ٢٠١٩ ملواطنــي الدول 
إلــى  يحتاجــون  الذيــن 
تأشــيرة وبســبب قيــود 
السفر املفروضة جراء تفشي 
الوباء، مت تعليق إجراءات 
التأشــيرة من مارس حتى 
يوليو وقد اســتأنف مركز 
تقــدمي طلبــات التأشــيرة 
التركية عمله في ٢٠ يوليو 
املاضي وكما كان احلال في 
السابق، يتم اجناز معامالت 

قام وزير اخلارجية مولود 
جاويــش أوغلــو ومن ثم 
الرئيس رجب طيب أردوغان 
الكويــت لتقــدمي  بزيــارة 
واجب العزاء، ومت التوصل 
إلــى توافق في اآلراء حول 
أهمية الزيارات املتبادلة في 
احملادثــات التي أجراها كل 
من وزير اخلارجية ورئيس 
اجلمهوريــة مــع نظرائهم 
الكويتيني، كما أن تســريع 
الزيارات رفيعة املستوى بني 
البلدين سيسهم في تعميق 

العالقات الثنائية.
تعاون عسكري

ماذا عن أبرز مالمح التعاون 
العسكري بني البلدين 
في مجاالت التسليح 
والتدريبات املشتركة؟

أمــن  إلــى  ننظــر  ٭ 
واســتقرار الكويــت علــى 
أنه أمن واســتقرار لتركيا 
ولدينــا تعاون عســكري، 
وقــد توقفــت التدريبــات 
واألنشــطة املشــتركة بني 
املؤسســتني العســكريتني 
فــي بلدينا مؤخرا بســبب 
تفشــي «كورونــا»، ونأمل 
إلــى  أن تعــود األنشــطة 

األحمــد، طيــب اهللا ثراه، 
األهــداف  أحــد  أن  وأرى 
الرئيســية للديبلوماسية 
الكويتية هــو التعاون مع 
جميع الدول من أجل احلفاظ 
األمــن واالســتقرار  علــى 
العامليــني وضمان التنمية 

املستدامة للمجتمعات.
نحــن فــي اجلمهورية 
تعــاون  لدينــا  التركيــة 
وثيق مع زمالئنا في وزارة 
اخلارجية الكويتية وأتوجه 
بالشكر لكل منتسبيها وعلى 
رأســهم وزيــر اخلارجيــة 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ملســاهمتهم فــي توطيــد 
عالقاتنا الثنائية وتسهيل 

مهامي كسفيرة لبالدي.

كيف تقيمني الدور الذي 
تلعبه الكويت في حل 

النزاعات وإحالل السالم 
إقليميا ودوليا، باإلضافة 

إلى دورها اإلنساني؟
٭ الكويت أحد أبرز عوامل 
االســتقرار والتــوازن في 
املنطقة بسياستها اخلارجية 
الســلمية والبنــاءة التــي 
تعتمد على احلوار كأساس ال 
بديل عنه في حل النزاعات، 
فضال عن مبادراتها الرائدة 
ووســاطاتها املميــزة فــي 
حتقيــق املصاحلة الدولية 
واإلقليمية، والدور الكويتي 
قيــم وله أهميــة بالغة في 
سياق احلفاظ على السالم 

والهدوء في منطقتنا.
أما فيمــا يتعلق بالدور 
اإلنســاني فهو محل إشادة 
عاملية ويسهم بشكل بارز 
في تعميق عالقاتها مع الدول 
الشقيقة والصديقة وزيادة 
فاعليتهــا، ومبســاهماتها 
الســخية خففــت مــن آالم 
الالجئــني  مــن  املاليــني 
والنازحني وضحايا الكوارث 

الطبيعية واإلنسانية.
تبادل ثقافي 

ماذا عن أبرز مالمح التبادل 
الثقافي واألكادميي بني 

البلدين الصديقني؟
٭ نولــي التبــادل الثقافي 
واألكادميــي أهميــة كبرى 
ملــا له مــن تأثيــر إيجابي 
وفعال في دعم التقارب بني 
الشــعوب، لذلك نرغب في 
افتتاح «مركز يونس إمري 
الثقافي التركي» بالكويت، 
كمــا أن اإلملام باللغات أحد 
أهم عناصر التفاعل الثقافي، 
لذلــك قمنــا بالتوســع في 
دورات اللغة التركية، حيث 
نقدم دروس اللغة التركية 
بشكل اختياري في جامعة 
إلــى  الكويــت، باإلضافــة 
تنظيم دورات للراغبني في 
املدرسة التركية، فضال عن 
تنفيذ مشروع جديد وهو 
«النادي التركي الكويتي».

من ناحية أخرى، وعندما 
توليت منصبي كانت منح 
اللغــة العربية املخصصة 
للطــالب األتراك مــن قبل 
الكويــت معطلة  حكومــة 
نوعا ما فقمنا بتنشيطها، 
ويسعدني أن أالحظ اهتمام 
الشــباب الكويتــي باللغة 
اهتمــام  التركيــة وكذلــك 
الشباب التركي بتعلم اللغة 
العربية آخــذ في االزدياد، 
وأود أن أشــير إلــى جودة 
النظــام التعليمــي التركي 
واجلامعات، وان املؤسسات 
االكادميية مصنفة في أعلى 
العامليــة وتقــدم  املراتــب 
باللغة  التعليمية  خدماتها 
اإلجنليزية، ونحن قادرون 
على تزويد شبابنا بفرص 

التأشيرة بسرعة.

هل لكم أن تصفوا التنسيق 
بني البلدين بشأن امللفات 

اإلقليمية والدولية؟
٭ باتباع سياسة خارجية 
سلمية وبناءة، فإن الكويت 
هي أحد األطراف الرئيسية 
لالســتقرار فــي املنطقــة، 
كبيــرة  أهميــة  ونولــي 
للتشــاور واحلوار الوثيق 
مــع الكويت فــي القضايا 
اإلقليميــة، ويســعدني أن 
أالحــظ تطابقنــا وتقاربنا 
حول العديــد من القضايا، 
وأعتقد أن تعاوننا سيسهم 
في إحالل السالم واالستقرار 

في منطقتنا.

هل تخططون لزيارات عالية 
املستوى من كال االجتاهني؟

الزيــارات  توقفــت  ٭ 
املتبادلة رفيعة املســتوى 
الوباء، واستمرت  بســبب 
االتصاالت عبــر اإلنترنت 
بشــكل طبيعي خالل هذه 
الفترة، أعتقد أن الزيارات 
ستبدأ من جديد خالل الفترة 
املقبلة، وعقب وفاة األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد 

طبيعتها بعد أن يفقد الوباء 
تأثيره، وبصفة عامة نحن 
منفتحون على جميع أنواع 
الكويت، مبا  التعاون مــع 
في ذلك تبــادل املعلومات 
ونقل التكنولوجيا في مجال 

الصناعات الدفاعية.
قطــاع  تطــور  وقــد 
الصناعات الدفاعية التركية 
بشكل ســريع حيث نوفر 
٧٠٪ من صناعتنا الدفاعية 
مبواردنا احمللية، ولدينا ٧ 
شركات تركية تأخذ مكانها 
بني أفضل ١٠٠ شركة صناعة 
دفاعيــة فــي العالــم، وفي 
هذا املجال ننظر إلى الدول 
الشقيقة كشركاء لنا وليس 
كأســواق تصدير، وحتتل 
الكويــت مكانــة خاصــة 

بالنسبة لنا.

كيف تصفني الديبلوماسية 
الكويتية؟ وما مدى تعاون 

زمالئك في وزارة اخلارجية 
الكويتية؟

٭ الكويــت تتبع سياســة 
خارجية إنسانية متوازنة 
وعادلــة رســم مالمحهــا 
الرئيســية ســمو األميــر 
الشــيخ صبــاح  الراحــل 

تعليمية جيدة في مجاالت 
الطب والهندســة والعلوم 
االجتماعية. وأدعو الشباب 
الكويتي إلى إعادة اكتشاف 
تركيــا كوجهــة تعلميــة 

وأكادميية مميزة.

ما رؤيتكم لعملية التطبيع 
مع إسرائيل؟

تركيــا  أعلنــت  ٭ 
موقفها بوضــوح من هذه 
املسألة من خالل البيانات 
التــي صــدرت عــن وزارة 
اخلارجية واملسؤولني في 
احلكومة ونرى أنها ضربة 
جديدة جلهــود الدفاع عن 
الفلســطينية،  القضيــة 
وشــجعت إســرائيل على 
مواصلــة ممارســاتها غير 
املشــروعة جتاه فلسطني 
والفلســطينيني، أعتقد أن 
الســبيل الوحيــد لتحقيق 
سالم واستقرار دائمني في 
الشــرق األوسط هو إيجاد 
حل عادل وشامل للقضية 
الفلســطينية فــي إطــار 
الدولــي وقرارات  القانون 

األمم املتحدة.

ما رؤيتكم للمشهد الصعب 
واملعقد في الشرق األوسط 
خاصة في سورية والعراق 

وليبيا واليمن؟
٭ إن إحالل الســالم الدائم 
والشامل في الشرق األوسط 
وحتويل املنطقة إلى واحة 
اســتقرار وازدهار من بني 
األهداف األساسية للسياسة 
اخلارجيــة التركية، فعلى 
سبيل املثال جند أن املالمح 
األساسية للسياسة التركية 
جتاه ســورية منــذ اليوم 
األول كانــت تعتمــد علــى 
ايجاد نهاية سلمية لعملية 
الهادفة  التغيير السياسي 
إلى حماية وحــدة أراضي 
سورية وســالمتها وإنهاء 
النزاعــات وتلبية املطالب 
املشروعة للشعب السوري. 
أما بالنســبة للعــراق فإن 
ضمــان االســتقرار واألمن 
الدائمــني جلارتنــا ميثــل 
أهميــة بالغة لنــا وتركيا 
تدعم وحدة العراق وسالمة 
أراضيه ونــرى أن القضاء 
علــى املنظمــات اإلرهابية 
املتواجدة على أراضيه والتي 
تشــكل تهديدا لنــا، ممكن 
من خالل ترسيخ السيادة 
العراقية بشكل كامل، ونعمل 
بشــكل وثيق مع احلكومة 
العراقية للحفاظ على سالمة 
العراق اإلقليمية ووحدته 

السياسية.
ومنذ نهايــة عام ٢٠١٤، 
دعمت تركيا عملية احلوار 
فــي ليبيــا، حيــث تتطور 
عالقاتنا مع ليبيا في جميع 
املجاالت على أساس املنفعة 
املتبادلة واملساهمة في إقامة 
سالم واستقرار وأمن دائم 
كمــا تدعم بالدنا بنشــاط 
اجلهــود الدوليــة إليجــاد 
حــل سياســي للمشــكلة 
الليبيــة، حتت قيادة األمم 
املتحــدة، وأيضــا ندعــم 
السالم واالستقرار في اليمن 
الــذي جتمعنا بــه عالقات 
تاريخيــة وثقافية عميقة 
اجلــذور، ولقــد دعينا منذ 
البداية إليجاد حل ســلمي 
لألزمة اليمنية على أسس 
احلوار واحترام الشرعية، 
ونراقــب عن كثــب عملية 
السياســي والوضع  احلل 
املتدهــور فــي  اإلنســاني 
اليمن، وتتواصل مساعداتنا 
اإلنســانية ملــداواة جراح 

الشعب اليمني.

(أحمد علي) السفيرة التركية عائشة كويتاك متحدثة إلى الزميل أسامة دياب  

الرغم من انخفاض صادراتنا 
املنتجــات  بعــض  أن  إال 
خاصــة الغذائيــة لوحــظ 
أنها قد ســجلت منــوا في 
العام احلالي وهذا مؤشــر 
علــى أن املصدرين األتراك 
قد تغلبوا نسبيا على تأثير 
الوبــاء، ونأمل أن يســتمر 
الزخم اإليجابي في جتارتنا 
باالزدياد بعد القضاء على 

«كورونا».

ماذا عن حجم االستثمارات 
الكويتية في تركيا؟ وما 
أبرز جهودكم لزيادتها؟

٭ هناك أكثر من ٣٠٠ شركة 
كويتية تستثمر في تركيا، 
ووصلت اســتثماراتها إلى 
٢ مليار دوالر، ومنذ العام 
٢٠١٥، أصبحت الكويت من 
أكثــر الدول شــراء للعقار 
فــي تركيــا إذ تخطى عدد 
التــي ميلكهــا  العقــارات 
أشقاؤنا الكويتيون ١٠ آالف 
عقار، وأدعو رجال األعمال 
الكويتيــني  مــن األشــقاء 
لالســتثمار فــي بالدنــا، 
فاالقتصاد القوي، والسهولة 
في الوصول إلى األســواق 
احمللية واإلقليمية الكبيرة، 
واملوقع االستراتيجي، وعدد 
الســكان، والعمالة املؤهلة 
وبأسعار معقولة، فضال عن 
اســتمرار عملية اإلصالح، 
وبيئة االستثمار الليبرالية 
واحلوافز املربحة، والنظام 
Ar&Ge اإليكولوجي املتميز 
والفرص املتاحة في مختلف 
القطاعات جعل تركيا بلدا 
جاذبا لالســتثمار، في هذا 
الســياق، أوصي باالطالع 
على نظــام احلوافز القائم 
علــى املشــاريع اخلــاص 
مبكتب االستثمار الرئاسي 
https:// للمســتثمرين 
www.invest.gov.tr/en/
investmentguide/pages/
 ،incentives-guide.aspx
وهناك تطوير لبيئة ريادة 
األعمال حيث تتمتع الشركات 
«الناشئة» بإمكانات عالية 
للنجاح واعتقــد أن تركيا 
فرصة كبيرة للمستثمرين 
مجــال  فــي  الكويتيــني 

التكنولوجيا.
٥٠ شركة تركية 

كم يبلغ عدد الشركات 
التركية في الكويت؟ وما 

حجم مساهماتها باملشاريع 
الكويتية العمالقة؟

٭ يبلــغ عــدد الشــركات 
التركية (مبا في ذلك أصحاب 
االمتيــاز) املوجــودة فــي 
الكويت حوالي ٥٠ شركة، 
حيث نفذت ٤٦ مشروعا في 
الكويت حتى اآلن وبلغ حجم 
أعمالها ٨ مليــارات دوالر، 
ويعد مشروع مطار الكويت 
 Tومبنى الركاب اجلديد ٢ T٤
ومشروع مواقف السيارات 
ومشــاريع البنية التحتية 
والطرق في مدينة املطالع 
من بني املشاريع الرائدة لها.

حدثينا عن آخر املستجدات 
اخلاصة باملطار اجلديد؟

٭ لقد أثر تفشي «كورونا» 
علــى الكويت، كمــا العالم 
أجمــع وكذلــك على جميع 
املشــاريع مبا فيها «املطار 
اجلديد» فعلى سبيل املثال 
فقد انخفض العمل بسبب 
املتبعة  القيود االحترازية 
وبالرغم من ذلك فقد مت البدء 
خالل هذه الفترة مبشروع 
املواقف وهو املرحلة الثانية 
من مشروع املطار، والعمل 
مســتمر بأقصــى ســرعة 

سفيرة تركيا لـ «األنباء»:
٨ مليارات دوالر تكلفة ٤٦ مشروعا
نفذتها ٥٠ شركة تركية في الكويت

أكدت أن حجم استثمارات أكثر من ٣٠٠ شركة كويتية في تركيا يبلغ نحو ملياري دوالر

أكدت ســفيرة اجلمهورية التركية لدى البالد عائشة هالل كويتاك أن الكويت متثل منوذجا رائعا في املنطقة بقيادتها احلكيمة ودميوقراطيتها املتجذرة وشعبها املثقف، 
العالقات التركية ـ الكويتية والتي تعتبر منوذجا يحتذى به، الفتة إلى تطورها على مختلف األصعدة ومجاالت التعاون، موضحة أن الكويت تتبع سياسة خارجية إنسانية متوازنة 

مالمحها الرئيسية سمو األمير الراحل الشــيخ صباح األحمد، وانها أحد ابرز عوامل االستقرار والتوازن في املنطقة بسياستها السلمية والبناءة، كما أن الدور اإلنساني الكويتي 
عاملية وساهم بشــكل بارز في تعميق عالقاتها مع الدول الشقيقة الصديقة. وكشفت كويتاك في لقاء خاص مع «األنباء» عن حجم االستثمارات الكويتية في تركيا والتي 

الفتة إلى وجود ٥٠ شركة تركية تعمل في الكويت نفذت ٤٦ مشروعا بإجمالي ٨ مليارات دوالر، ومبينة أن حجم التبادل التجاري بني البلدين بلغ ٧١٢ مليون دوالر في 
إلى إقبال الكويتيني على شراء العقار في تركيا حيث ميتلكون أكثر من ١٠ آالف عقار في بالدها. وعلى صعيد التعاون العسكري أكدت أن أمن واستقرار الكويت هو أمن واستقرار 

أن بالدها تتعاون مع الكويت في تبادل املعلومات ونقل التكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية، وفيما يلي التفاصيل:

أعربت كويتــاك عــن سعادتها 
كونها سفيرة لبالدها في الــكويت التي 
متثل منوذجا رائعا في املنطقة بقيادتها 
املتجذرة  احلكيمــة ودميوقراطيتها 
وشعــبها املثقف، رافعة أسمى آيات 
التهاني القلبية إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، وإلى سمو الشيخ 
مشــعل األحمد لتوليه منصب والية 
العهد، متمنية املزيد من التقدم والرقي 
واالزدهار للشعب الكويتي الشقيق.

العيد الوطني التركي اليوم
أشارت السفيرة التركية إلى أن بالدها 
حتتفل بالعيــد الوطني «يوم اجلمهورية» 
في ٢٩ أكتوبر من كل عام والذي يصادف 
اليوم والذكرى الـ٩٧ لتأسيس اجلمهورية 
التركية في ٢٩ أكتوبر ١٩٢٣ والذي يعتبر 
نقطة حتول أساسية في تاريخ تركيا نتج 
عنها تأسيس السيادة الوطنية وإرساء أسس 
الدولة القومية احلديثة بكل مؤسســاتها، 
بفضل جهود ونضال األمة بقيادة «الغازي» 
مصطفى كمال أتاتورك، متوجهة بالتهنئة إلى 
اجلالية التركية في الكويت بهذه املناسبة.

جالية نوعية
كشــفت كويتاك عن أن 
غالبية مواطنيها في الكويت 
من العمالــة النوعية الفنية 
املدربة والتي تعمل مجاالت 
التحتية ومشــاريع  البنية 
أن  الكبرى، موضحة  البناء 
لهم يقدر  العدد اإلجمالــي 
حاليا بحوالي ٥٠٠٠ مواطن 
تركي، مشــيرة إلى أن عدد 
أبناء اجلالية في الكويت كان 
٨٠٠٠ قبل تفشي وباء كورونا.

ملشاهدة الڤيديو

من أجواء اللقاء
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عاشور لـ «األنباء»: ١٥ دقيقة فقط لفحص «كورونا» في مركز صبحان
ونستقبل ١٠٠٠ مراجع يوميًا شرط وجود موعد إلكتروني مسبق

عبدالكرمي العبداهللا

مركــز  مســؤول  قــال 
الفحص السريع بالسيارات 
في «صبحان» للكشــف عن 
«كورونا» د.حســن عاشور 
إن املركز يعتبر بديال ملوقع 
ستاد جابر، والذي مت إغالقه 
قبــل فترة، كمــا يعتبر أحد 
املتقدمــة للفحص  املواقــع 
النشــط والترصــد الوبائي 

لڤيروس كورونا.
وذكــر فــي تصريــح لـــ 
«األنبــاء» انه مت اســتئناف 
العمل فــي موقــع صبحان 
منذ ســبتمبر املاضي، الفتا 
إلى أن املوقع يستقبل فئتني، 
األولــى هــي مــن املخالطني 
إيجابيــة، والثانية  حلاالت 
للراغبني في إجراء املسحات، 
مــع اشــتراط حجــز موعد 
إلكتروني مسبقا عبر موقع 
وزارة الصحة، كاشفا عن أن 
املوقع يســتقبل قرابة ١٠٠٠ 
مراجع يوميــا، موضحا أن 
دخولهم ملوقع الفحص يكون 

أشار د.عاشور إلى أن املراكز 
الوقائية تقوم بشكل دوري 
بإرســال كشــوفات لفريــق 
العمــل والذي بــدوره يقوم 
بالتنسيق مع هيئة املعلومات 
املدنية وشركات االتصاالت 
احمللية إلرسال رسالة نصية 
لـ «املخالطني» بالتوجه الى 
أحد مراكز الفحص سواء في 

امليدانية، والتي جميعها تعمل 
كفريق واحد ملواجهة كورونا 

وحتديد بؤر انتشاره.
وأشار إلى أن موقع الفحص 
الســريع فــي صبحــان قادر 
على استيعاب أكثر من ١٠٠٠ 
شــخص، حيث مت تصميمه 
املعاييــر الصحية،  بأحــدث 
فضال عــن األخــذ باالعتبار 

مــزودا بهــا رابــط إلكتروني 
لطباعة النتيجة، مشــيرا إلى 
أن فتــرة دخول املراجع ملركز 
الفحص حتى اجراء املسحة ال 

تتعدى ١٥ دقيقة.
شهادة املسافرين

وبالنســبة للمسافرين، 
أوضح د.عاشــور أنه يجب 
حجز موعد عبر موقع وزارة 
الصحة وإحضار جواز السفر 
أو صورة عنه إلصدار شهادة 
البيانات تســتخدم  دقيقــة 
للســفر، ويتم تسلمها عبر 
رسالة نصية بها رابط لتتم 

طباعتها.
الطاقة االستيعابية

مــن جانبه، ذكــر عضو 

صبحان او مركز اجلزيرة.
بؤر االنتشار

وأضاف أن مركز الفحص 
السريع في صبحان يعد من 
أحــد املواقع املهمــة إلجراء 
املسحات للكشف عن كورونا، 
هذا باإلضافة إلى مركز فحص 
اجلزيرة واملنافذ واملسوحات 

عــدم تســببه فــي االزدحام 
خارجــه، علما انــه في حالة 
زيادة عدد احلــاالت فاملوقع 
مستعد الستقبال عدد اكبر.

٤٨ ساعة

ولفت إلى أن نتيجة الفحص 
تظهــر خالل ٤٨ ســاعة ويتم 
إرسال رسالة نصية للشخص 

إشراف فريق مركز الفحص 
السريع للكشف عن كورونا بـ 
«صبحان» عبداهللا بو صخر 
أن الطاقة االستيعابية باملركز 
تستوعب ٢٠ سيارة في وقت 
واحد، كما يقوم الفريق في 
السيارة  البداية باســتقبال 
والتدقيــق علــى مواعيــد 

املراجعني.
وبني أن املواعيد نوعان، 
األول برســائل عــن طريق 
الوقائيــة وتكون  الصحــة 
للمخالطــني، والنوع الثاني 
يكون عبر احلجز اإللكتروني 
من موقع وزارة الصحة، وبعد 
التدقيق وإدخال البيانات في 
النظام وطباعة الباركود لكل 
عينــة ويتم أخذ املســحات 
وإرســالها للمختبــرات في 

نهاية كل يوم.
وبني أن ســاعات العمل 
في مركز الفحص السريع 
للكشــف عــن «كورونــا» 
تكــون مــن الســاعة ٥:٣٠ 
حتى الســاعة ٩:٣٠ ما عدا 

يوم اجلمعة.

املسؤول عن املركز السريع املخصص للسيارات ذكر أنه يتعامل مع فئتني هما املخالطون حلاالت إيجابية والراغبون في إجراء املسحة وكل مراجع يُسمح له بـ ٣ مرافقني معه للمسحة

أحد أقسام جتميع العينات متهيداً إلرسالها إلى املختبر

ًعناصر «الداخلية» يسهمون بفاعلية في تنظيم عملية الفحص باملركز املركز يستوعب ٢٠ سيارة في وقت واحد مبا يصل إلى أكثر من ١٠٠٠ مراجع يوميا

صورة تذكارية جتمع د.حسن عاشور والعاملني في مركز صبحان للفحص السريع والزميل عبدالكرمي العبداهللا  (محمد هنداوي)إجراء املسحة في املركز بأعلى معايير األمان

التأكد من حجز املوعد قبل الدخول عبداهللا بوصخر د.حسن عاشور

عبر مطابقة الرسالة النصية 
التي تصل للمراجع بعد حجز 
املوعد إلكترونيــا، ومن ثم 
إرشادهم الى أماكن الفحص 
وتوجيههم حلارات مخصصة 

إلجراء املسحات.
وشــدد د.عاشــور علــى 
عدم إجراء أي فحوصات إال 
«مبوعد مسبق إلكترونيا»، 
مبينــا أن املنصــة اجلديدة 
التي دشنتها وزارة الصحة 
تســمح لكل مراجــع بحجز 
موعد لـــ ٣ مرافقني معه، ما 
سهل عملية احلجوزات ومكن 
من استيعاب أعداد أكبر في 

اليوم الواحد.
املخالطون

وبالنســبة للمخالطــني، 

املراجع ال يستغرق أكثر من ١٥ دقيقة منذ وصوله وحتى إنهاء الفحص

رقيب نفسهاحلجر املنزلي
أكد د.حسن عاشــور أن كل من يجري مسحة وتظهر 
نتيجته إيجابية عليه التقيد باحلجر املنزلي ملدة ١٠ أيام وتتم 
متابعته من قبل فريق تطبيق «شلونك» ومراكز «كوفيد-١٩» 

باملناطق الصحية.

قال د.حسن عاشور: «اإلنسان رقيب نفسه»، لذا على كل 
شخص جتنب التواجد في األماكن املزدحمة، ومن الضروري 
ارتداء الكمام وتعقيم اليدين، وهذه األمور بسيطة لكنها تعتبر 

الرادع األول ملنع االصابة بـ«كورونا».

نتيجـة الفحص تظهر خالل ٤٨ سـاعة وُترسـل برسـالة نصية للشـخص مزودًا بهـا رابـط إلكتروني إلصدار شـهادة اخللو مـن «كوفيد-١٩»
علـى املسـافرين حجـز موعد عبـر موقـع «الصحـة» وإحضـار اجلـواز أو صورتـه إلصدار شـهادة يتـم تسـلمها برسـالة نصية ثـم طباعتها
بوصخـر: املركـز يسـتوعب ٢٠ سـيارة فـي وقـت واحـد.. سـاعات العمل متتـد مـن السـاعة ٥:٣٠ إلـى السـاعة ٩:٣٠ ما عـدا اجلمعة

تسجيل ٧ وفيات و٨١٤ إصابة جديدة
بـ «كورونا» وشفاء ٨٠٧ أشخاص

حنان عبداملعبود

الصحــة  وزارة  أعلنــت 
الكويتية امس تســجيل ٨١٤ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
املستجد (كوفيد ١٩) خالل الـ٢٤ 
ســاعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ١٢٣٩٠٦ في حني 
مت تســجيل ٧ حــاالت وفــاة 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املسجلة حتى اليوم ٧٦٣ حالة.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باسم وزارة الصحة د.عبداهللا 
الســند إن عــدد مــن يتلقــى 

الرعايــة الطبيــة في أقســام 
العناية املركزة بلغ ١٠٧ حاالت 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميــع احلــاالت التي ثبتت 
إصابتهــا مبرض (كوفيد ١٩) 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٨٢٢٠ حالة.
وأشار الســند إلى أن عدد 
املســحات التــي مت القيام بها 
خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٧٤٣١ مســحة ليبلــغ مجموع 
الفحوصات ٨٩٦٩٨٦ فحوصات.
وجــدد الدعوة للمواطنني 
واملقيمــني ملداومة األخذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 

اآلخرين واحلرص على تطبيق 
اســتراتيجية التباعد البدني 
موصيــة بزيارة احلســابات 
لــوزارة الصحــة  الرســمية 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع علــى اإلرشــادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 

الفيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت ســابق أمس 
شفاء ٨٠٧ إصابات خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حــاالت الشــفاء ١١٤٩٢٣ 

حالة.

ً السند أشار إلى أن عدد املسحات التي مت إجراؤها خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٧٤٣١ مسحة ليبلغ املجموع ٨٩٦٩٨٦ فحصا
«الهالل األحمر»: دعم لوجستي لتطبيق 

االشتراطات الصحية النتخابات «أمة ٢٠٢٠»
أكدت األمني العام جلمعية الهالل 
األحمــر مهــا البرجــس أن مواكبــة 
اجلمعيــة النتخابــات مجلس األمة 
٢٠٢٠ تأتــي فــي إطار تقــدمي الدعم 
اللوجستي والصحي ومساندة جهات 
الدولة املعنية في تطبيق االشتراطات 
الصحية ملواجهة ڤيــروس كورونا 

املستجد (كوفيد ١٩).
وقالت البرجــس لـ «كونا» أمس 
خالل تفقدها أجنحة اجلمعية داخل مقر 
تسجيل طلبات الترشح لـ«أمة ٢٠٢٠» 
مبدرسة خولة إن متطوعي ومتطوعات 
اجلمعية مستعدون للحضور داخل 
جميع اللجان االنتخابية الرئيســية 
والفرعية باملدارس في اخلامس من 
شهر ديسمبر املقبل ملساعدة الناخبني 
والناخبات وتوعيتهم باإلرشــادات 

الصحية لناحية ارتداء الكمام وتعقيم 
اليدين والتباعد اجلسدي.

وأعربت عن خالص الشكر والتقدير 
للمتطـــــوعني واملتطوعـــــات على 
مـــــا يبذلونه مـــن جهــــد خلدمـــة 
وطنهـــــم ومسانــــــدة اجلهـــــات 
املعنية لضمـــان سهولـــة وسالمـــة 

االنتخابــــات.
يذكر أن فريق اجلمعية موجود منذ 
اليوم األول لفتح باب تقدمي طلبات 
الترشح لالنتخابات في مقر اللجان 
االنتخابية مبدرســة خولة لتطبيق 
االشــتراطات الصحيـــــة من خالل 
فحص حرارة املرشحني واملرشحات 
وإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات 
حفاظــا علــى صحــــــة وسالمـــــة 

اجلميـــع.

ملشاهدة الڤيديو
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بوابة الدخول إلى مقر التسجيل

55 مرشحًا في اليوم الثالث من فتح باب
التسجيل لالنتخابات البرملانية بينهم ٤ سيدات

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

تقــدم أمس 55 مرشــحا 
مرشــحات   4 بينهــم  مــن 
بطلبات الترشــح إلى إدارة 
شــؤون االنتخابات التابعة 
لــوزارة الداخليــة وذلك في 
ثالث أيام فتح باب الترشح 
األمــة  النتخابــات مجلــس 
للفصل التشريعي الـ 16 املقرر 
عقدها في 5 ديسمبر املقبل، 

وترشــح أيضا عــدد من 
الســابقني: احمــد  النــواب 
الشحومي وعبداهلل الطريجي 
العمــر وعبــداهلل  وجمــال 
املعيــوف وعمــار العجمــي 
وحسني مزيد الديحاني وهاني 

شمس.
الدائــرة  وترشــح عــن 
أمــس 13 مرشــحا  األولــى 
بينهم 11 مرشحا من الذكور 
ومرشحتان من اإلناث ليصبح 

أمس 1٠ مرشحني من الذكور 
ليصبح اإلجمالي 43 مرشحا، 
وترشح عن الدائرة اخلامسة 
6 مرشحني بينهم 5 مرشحني 
من الذكور ومرشحة واحدة 
ليصبح إجمال املرشحني في 

الدائرة 3٢.
بــدوره، وجــه حســني 
مزيــد ثالث رســائل، خالل 
تصريح صحافي، حيث وّجه 
رسالته األولى إلى صاحب 

وجمعــان احلربــش وباقي 
النواب الســابقني والشباب 
املهجريــن، وأنتم يا ســمو 
األمير أهل للعفو والصفح، 
وهم ابناء الكويت وأبناؤكم، 
وكلنا متفائلون بعهد جديد 
وصفحة جديدة توحد الصف 
الوطني خلف قيادة سموكم 

احلكيمة«.
ووجــه مزيــد رســالته 
الثانية إلى الشعب الكويتي 

إجمال املرشحني في الدائرة 
األولى 44 مرشحا ومرشحة، 
فيما ترشح عن الدائرة الثانية 
1٠ مرشحني، ليصبح إجمالي 
املرشــحني فــي الدائــرة ٢4 
مرشحا ومرشحة، فيما ترشح 
عن الدائرة الثالثة 16 مرشحا 
بينهم 15 مرشحا من الذكور 
ومرشحة من اإلناث، ليصبح 
إجمالي مرشحي الدائرة 5٠، 
فيما ترشح عن الدائرة الرابعة 

السمو األمير الشيخ نواف 
االحمد بعودة أبناء الكويت 

املخلصني.
وقــال في نص رســالته 
»حضرة صاحب السمو أمير 
البالد والد اجلميع والقائد 
واحلكيم وربان سفينتنا، يا 
ســمو األمير، الكويت تريد 
ابنائهــا املخلصني،  عــودة 
وفيصــل  البــراك  مســلم 
املســلم ومبــارك الوعــالن 

قائال »اقتدوا وأطيعوا سمو 
األمير الذي قال في خطابه 
الســامي: لتكــون فزعتكم 

للكويت أوال«.
ودعــا مزيــد اجلميــع 
بالفزعــة للكويت من خالل 
التصويت للمرشح الصالح 
الذي يضع الكويت وشعبها 
فــوق أي مصلحــه أخرى، 
الشــعب واختياركم  فأنتم 
الصحيح هو أقوى ســالح 

اإلجمالي ١٧5 من الذكور و١٨ سيدة

جراح الفوزان

عبدالرزاق الرشيدي

د.عادل الدمخي

عمار العجمي خالد العجيلجمال العمر

احد املرشحنيأحمد اخلشنام

سعد الظفيريسارة الناصر

هاني حسن

محمد اجلبري

فواز الرشيديهيثم العوض عبيد سيف

سعد اخلنفور

ليصبح إجمالي املرشحني 1٩3 
مــن بينهم 175 مرشــحا من 
الذكور و1٨ مرشحة من اإلناث.

ومن أبرز مرشحي اليوم 
الثالث الذين تقدموا بطلبات 
ترشحهم إلى إدارة االنتخابات 
النواب د.عادل الدمخي ود.بدر 
املال ود.عودة الرويعي وسعد 
اخلنفــور وعلي الدقباســي 
والوزيــر والنائــب محمــد 

اجلبري.
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جانب من عملية التسجيل

إجراءات أمنية

أحمد الشحومي: أمتنى أن حتقق املرحلة املقبلة آمال وتطلعات 
وطموحات الشعب بقيادة سمو األمير وسمو ولي عهده

الفساد واملفسدين  حملاربة 
الذيــن عاثــوا فــي الكويت 

فسادا.
وأكــد مزيد في رســالته 
الثالثــة »أن احلكومة التي 
انتهكت الدستور، وتنصتت 
علــى حرمــات املواطنــني 
واســتغلت ســلطاتها ضد 
الشرفاء املخلصني وتخاذلت 
الشــعب ومصاحله  جتــاه 
واحتياجاته، وقدمت التاجر 

إلى تزوير إرادة األمة وإيصال 
الفاســدين إلى قبة عبداهلل 

السالم«.
مــن جهته، قال مرشــح 
الدائرة الرابعة النائب علي 
الدقباسي بعد تقدمه بأوراق 
ترشحه »أســأل اهلل تعالى 
أن يولي علينا خيارنا وأن 
يحفظ بالدنا من كل مكروه«، 
مؤكــدا ثقتــه فــي الشــعب 
الكويتي باالختيار الصحيح 

داعيا الشــعب الكويتي إلى 
التفاؤل واالختيار الصحيح.

بدوره، قال النائب محمد 
اجلبري: إنه بعد التوكل على 
اهلل، تقدمــت اليوم )أمس( 
بأوراق ترشحي النتخابات 
مجلس األمة ممثال عن الدائرة 
الثالثة، سائال املولى عز وجل 
التوفيق والسداد وأن يحفظ 
الكويت واميرها وشعبها من 

كل مكروه.

أوراق ترشــحه لالنتخابات 
البرملانيــة ٢٠٢٠ أمــس، ان 
البعض صنف ذلك املجلس 
على أنه من أســوأ املجالس 
التــي مــرت علــى احليــاة 
النيابية بالكويت، من خالل 
متابعتنا للواقع السياسي في 
البالد، وانتشار الفساد في كل 
مكان حتى وصل إلى السلطة 
التشريعية، مما تسبب في 
تلوثها وسقوطها في وحل 

ملرشحي مجلس األمة.
من جانبه، متنى مرشح 
الدائرة األولى أحمد الشحومي 
ان تكــون املرحلــة املقبلــة 
مرحلة جديــدة حتقق آمال 
وتطلعات وطموحات الشعب 
الكويتــي بقيــادة صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
االحمد، حفظه اهلل، وسمو 
ولــي عهــده األمني الشــيخ 
مشعل االحمد، حفظه اهلل، 

من جهتــه، أكد مرشــح 
الدائرة األولى أسامة زيد الزيد 
»أن مجلس األمة السابق ٢٠16 
أمت مدته الدستورية كاملة في 
سابقة لم حتدث منذ ٢٠ عاما، 
غير أنها كانت أربع سنوات 
عجاف، وفشل املجلس فشال 
ذريعا في حتقيق طموحات 
الكويت وأمنياتهم،  شــعب 
وكان مجلسا مخيبا لآلمال«.

وقــال الزيد، عقب تقدمي 

الفســاد، وأصبــح بعــض 
الفاسدين يتحكمون مبصير 

أبناء الشعب الكويتي.
وأضاف أنه قرر ترشحه 
لالنتخابات حتت شعار »لن 
نتركها لهــم«، أي لن نترك 
الكويت بيد الفاسدين، داعيا 
إلــى التكاتــف إلصــالح ما 
ميكن إصالحه، ألنه بإصالح 
السلطة التشريعية وإعادتها 
ملكانتها الطبيعية ستنصلح 

عمار العجمي: الوطن أمانة بأعناقنا جميعًا وأهل الكويت ال يتركون إرادتهم الوطنية ولن يتركوا الكويت للفاسدين

د.محمد املقاطع نبيل العبيديعبداهلل املعيوف

أحمد الشحومي مهند الساير

جاسم العوضي

أحمد البديح

د.عودة الرويعيد.بدر املال

وليد الغامن

أسامة السندجمال الساير

اجلشع على املواطن البسيط 
الذي أنهكته القروض والغالء 
املعيشــي، فهــي حكومــة 
ساقطة شــعبيا ولن تفلت 
من احملاسبة إذا قدر لنا اهلل 

النجاح«.
واختتم مزيد قائال »على 
وزيــر الداخليــة أن يتحمل 
مســؤولياته جتاه عمليات 
شــراء األصــوات في جميع 
الدوائر االنتخابية التي تهدف 

الرومي يثمن دور مجلس األمة خالل الفترة السابقة
ثّمن أمني صندوق اجلمعية الكويتية حلماية 
املستهلك وعضو مجلس إدارة نقابة احملاسبني 
واملراجعني الكويتية د.عبدالعزيز الرومي الدور 
الــذي قام به مجلس األمــة خالل مدة عمله 

املاضية.
ومتنى الرومــي ان يكون املجلس القادم 
يحاكي ويلبــي طموحات وتطلعات ورغبات 
ويالمس احتياجات املواطنني من خالل إقرار 
القوانني التي تنصب من الدرجة األولى ألهداف 
التنمية املســتدامة وخدمة الوطن واملواطن 
وتفعيل طرق الرقابة املتنوعة مبا يخدم الدولة 
ويعجل في محــرك ودوران عجلة التنمية 
االقتصادية التي باتت ومازالت معطلة مقارنة 
بدول اجلوار، ومحاربة الفســاد بكل أنواعه 
وأشكاله الذي تفشى مؤخرا في وزارات ومراكز 

ومؤسسات وجهات الدولة املختلفة، وتفعيل األطر القانونية 
وتطبيق القانون ومعاقبة كل من تســول له نفسه املساس 
والتالعب بأمن وأموال ومقدرات الوطن أيا كان منصبه ومكانته، 
والعمل بشفافية تنظيمية للحد من الفساد املالي واالداري 
والقضاء عليه قطعا بإذن اهلل تعالى، ومد يد العون والتعاون 
مع احلكومة في كل ما من شــأنه دفع عجلة النمو والتطور 
الزاخر ملستقبل بلد مشرق جبل اهله على احترام القانون 
واالعتزاز وحفظ مقدراته والعمل برفعته ونصرته في شتى 
املجاالت، ومعاجلة القضايا العالقة كالصحة والتعليم واالسكان 
واحملافظة على الثوابت االسالمية والوحدة الوطنية وتقدمي كل 

ما يخدم اجيال املستقبل من توفير سبل 
املعرفة املتنوعة لكويت املستقبل الواعد.

فهناك قضايا كبرى تراكمت في البلد 
وحتتاج إلى رجال على قدر املســؤولية، 
فالدور األساسي اآلن يتوجب على املواطن 
اختيار »القوي األمني«، النائب الذي ميثله 
مبا يرضي اهلل، والبعد كل البعد عن الطائفية 
والقبلية، ألنها تنحاز بشكل عام الى شراء 
اخلواطر والتصويت مقابل خدمات وإمتام 

معامالت أو صلة قرابة وغيرها.
فالكويت اليوم بحاجة إلى نائب يسن 
ويشرع القوانني ويخاف اهلل في الكويت 
خصوصا في املرحلة القادمة جلعل الكويت 
بلدا مثاليا يســتفيد منه األجيال القادمة، 
السيما حالة الترهل التي كانت ومازالت 

تعيشها البالد منذ زمن طويل.
وكذلك القضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشــباب 
والشابات من أبناء الوطن في مختلف اجلهات احلكومية ورفع 
نســبة العمالة الوطنية في القطاع اخلاص وحمايتهم وفق 
تشريعات قانونية، ومحاربة ارتفاع األسعار، وفتح الوكاالت 
وتنويع مصادر الدخل أمام اجلميع، ال أن تكون حكرا على 

تاجر يقوم برفع أسعار منتجاته دون مبرر.
وأخيرا، أطالب اخواني الناخبني بضرورة انتخاب القوي 

األمني من أجل نهضة البالد وعزها.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

د.عبدالعزيز الرومي

ملشاهدة الڤيديو
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العقيد صالح الشطي يتابع تنفيذ اإلجراءات األمنية 

مقر التسجيل في مدرسة خولة جتهيزات ملساعدة كبار السن

مهند الساير: األوضاع الدقيقة التي مير بها وطننا ضمن إقليم ملتهب 
تستوجب منا خطوات جادة وعاجلة بعيدًا عن اخلطابات املكررة

باقي السلطات.
بيــد  القــرار  أن  وأكــد 
الناخبــني والناخبــات في 
اختيــار األصلــح ملجلــس 
األمة، فهم مصدر السلطات 
وباســتطاعتهم اختيار من 
ميثلهم، »وكلنا ثقة بحسن 
اختياركم«، معربا عن أمله 
أن تكون املشاركة الشعبية 
متميزة تتناســب مع حجم 
القادمــة رغــم  التحديــات 

الشــعب بتنمية  طموحات 
اقتصادية حقيقية تقوم على 
تنويع مصادر الدخل وعدم 
االعتماد على النفط كمصدر 
دخــل وحيــد، وباإلمــكان 
الذهاب إلى املشتقات النفطية 
وصناعــة البتروكيماويات 
ألنها ستزيد الدخل وتوفر 
فرص عمل للشباب الكويتي 
الذي ينتظــر الوظيفة منذ 
ســنوات، فمن غير املعقول 

الــرأي والكلمــة، فضال عن 
تطوير املنظومة التعليمية 

والصحية.
وأكد أنه من غير املقبول 
أن يكــون بالكويت جامعة 
حكومية واحــدة فقط، إلى 
جانــب نــدرة التخصصات 
واملقاعد الدراسية، مبينا ان 
القطاع الصحي يحتاج إلى 
تطوير هو اآلخر، إلى جانب 
إنشاء املشــاريع الترفيهية 

بــدوره، أصدر مرشــح 
الدائرة الثالثة مهند الساير 
بيانــا قال فيه: قــال تعالى 
لــو تعلمون  )وإنه لقســم 
عظيم(، صدق اهلل العظيم، 
أقسم باهلل العظيم أن أكون 
مخلصا للوطن ولألمير وأن 
أحتــرم الدســتور وقوانني 
الدولــة وأذود عــن حريات 
الشعب ومصاحله وأمواله 
باألمانــة  أعمالــي  وأؤدي 

أن تكون الكويت بلدا نفطيا 
وأبناؤها ومهندسوها غير 

معينني بالقطاع النفطي.
وأوضح أن التوظيف في 
القطاع النفطي أصبح حلما 
للشباب غير قابل للتحقيق، 
وهذا أمر غريب في الكويت، 
الفتا إلى ضــرورة حتقيق 
العدالة االجتماعية وعودة 
الكويــت كبلــد للحريــات، 
وإلغاء قوانني احلبس على 

ألبناء الكويت، وسرعة إجناز 
تلك املشاريع.

وتطــرق إلــى ضــرورة 
البــدون  معاجلــة قضيــة 
بعدالة، الفتــا إلى ضرورة 
جتنيس أبناء الكويتيات أو 
معاملتهم معاملة الكويتي، 
ووضع حلول مناسبة لتمكني 
املرأة من خالل الكفاءة ال عن 
طريق »الكوتة«، ومساواتها 

مع الرجل.

والصدق.
وقال الســاير في بيانه: 
يشهد التاريخ واليزال على 
متيز أبناء الكويت وقدرتهم 
على البذل والعطاء ومواجهة 
احملن واألزمات والصعاب، 
باذلني في ســبيل احملافظة 
على اسم الكويت ومكانتها 
والذود عن ترابها ومقدراتها 
دماءهم وأموالهم بعيدا عن 
املصالــح الدنيوية الفانية، 

أحمد البديح: الكويت اليوم مقبلة على مفترق طرق ونحن بحاجة إلى فزعة وطنية للحفاظ على وطننا والعهد اجلديد بحاجة إلى رجال دولة

خالد العنزي د.عبداملطلب بهبهاني

أحمد البديح عذراء الرفاعيسليمان دهراب

حمود العنزيمحمد العوضيعلي القالف

أحمد احملميد وائل املطوع

أسامة الزيد د.عبداهلل الطريجي

عبدالعزيز جمشير

الظروف الصحية التي مير 
بهــا العالــم، لكنهــا فرصة 
إلصالح مــا مضى واختيار 
أعضــاء ميثلــون الشــعب 
في املجلس القادم لتحقيق 

الطموحات.
وذكر أن فســاد السلطة 
التشريعية ميكن أن يؤدي 
إلى فساد السلطة القضائية، 
مؤكــدا  عملهــا،  ويعــوق 
أنه ســيعمل علــى حتقيق 
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استعدادات الستقبال املصابني بـ »كورونا« واحملجورين

عملية التعقيم قبل الدخول جانب من اإلجراءات األمنية

علي الدقباسي: نؤكد ثقتنا في الشعب الكويتي باختيار األصلح 
حسني مزيد: احلكومة التي تنصتت على احلرمات.. ساقطة شعبيًا

وصوال لدستور 1٩6٢ الذي 
أرسى قواعد الدميوقراطية 
مصــدر  األمــة  وســيادة 
الســلطات جميعــا وبــات 
نبراســا ينيــر لنــا طريق 

الريادة.
وأكد الساير أن األوضاع 
التــي ميــر بهــا  الدقيقــة 
وطننا ضمــن إقليم ملتهب 
تستوجب منا خطوات جادة 
وعاجلة يشــارك بها جميع 

مجلس األمــة كفريق واحد 
لنكون معــا يدا بيد ممثلني 
عن األمة منارس دورا رقابيا 
وتشــريعيا بحق من خالل 
مشروع متكامل يساهم به 
املواطنون ليس بأصواتهم 
فقــط بــل بــكل التصورات 
والقضايــا التي من شــأنها 
االرتقــاء بالعمــل النيابــي 
وتطبيــق مــواد الدســتور 
والقانون وفق نظام سياسي 

يشعر باإلحباط جتاه حاضر 
ومستقبل الكويت.

وأكد العجمي ان هذا األمر 
هو الذي يريده الفاســدون 
بزرع التشــاؤم في نفوس 
الشعب الكويتي وتقويض 
إرادة األمــة، مضيفا أن أهل 
الكويت ال يتركون إرادتهم 
الوطنية ولن يتركوا الكويت 

للفاسدين.
وقــال العجمــي: الوطن 

وانتخابي عادل يحارب كل 
صــور التفرقــة والتمييــز 
العدالــة  ويرســخ أســس 
واملساواة لتعود الكويت كما 
كانت وكمــا يجب أن تكون 

دائما درة األوطان.
بــدوره، انتقــد مرشــح 
الدائرة الثالثة عمار العجمي 
الفاســدين  تكــرمي  نهــج 
وتهجرين بعض املواطنني 
الشرفاء، مما جعل الشعب 

أمانــة بأعناقنا جميعا وكل 
مواطن على وطنه مؤمتن.

بدوره، أكد مرشح الدائرة 
الرابعــة أحمــد البديح، أن 
الكويت اليــوم مقبلة على 
مفترق طرق ونحن بحاجة 
الى فزعة وطنيــة للحفاظ 
على وطننا، مضيفا: ان العهد 
اجلديد بحاجة الى نهج جديد 
وبحاجة إلى رجال دولة على 

قدر املسؤولية الوطنية.

أسامة الزيد: مجلس األمة السابق أمت مدته الدستورية كاملة في سابقة لم حتدث منذ 20 عامًا غير أنها كانت أربع سنوات عجاف

حسني مزيد

حمد املناور

حسني جمالهبة محمد

هاني شمس علي الدقباسي

نيفني معرفي صالح الفضلي

رياض العدساني

يوسف البذالي

أطياف املجتمــع بعيدا عن 
اخلطابات املكررة، حتقيقا 
لرؤى التنميــة وكي نضع 
حدا لكل صور الفساد التي 
طالت أغلب مؤسسات الدولة 
ومحاســبة كل من ســولت 
له نفســه العبث والتعدي 
على حقوق الشعب وأمواله 

ومصاحله.
وتابع »إننا نعلن اليوم 
)امس( خوضنا النتخابات 

العدساني يطالب
 رئيس الوزراء بقبول 
استقالة وزير املالية

طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس 
الوزراء بقبول استقالة وزير املالية براك الشيتان على 
إثر االســتقالة املســببة التي تقدم بها وكيل الوزارة 

وعدد من الوكالء املساعدين.
وأضاف العدســاني أن اســتقالة قياديي الوزارة 
تعد سابقة تاريخية، وتؤكد انهيار املؤسسة املالية، 
خاصة أن خطاب االســتقالة أرجع سببها إلى مترير 
مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية واألخذ 

بصعوبات الظروف التي متر بها امليزانية العامة.
وقال العدساني »على رئيس الوزراء قبول استقالة 
وزيــر املالية ووضع مصلحة البالد فوق كل اعتبار، 
وإنقــاذ وزارة املاليــة والهيئات التابعــة مثل الهيئة 
العامة لالســتثمار ومؤسســة التأمينات االجتماعية 
والبنك املركزي واخلطوط اجلوية الكويتية واإلدارة 

العامة للجمارك«.
واعتبر أن وزير املالية تسبب في تراجع التصنيف 
االئتمانــي للكويت، كما أنه لم يحافظ على املصلحة 
العامــة وتعزيز إيراد الدولة، وقدم وثيقة اقتصادية 

متس جيوب املواطنني املعتمدين على رواتبهم.
وبــني أن مــن بني األمور التي تؤخــذ على الوزير 
الشــيتان تقدميه مشروع قانون الضمان املالي لدعم 

التجار بقيمة 3 مليارات دينار والذي مت وقفه. 
وأشــار إلى أن الوزير لم يــف بوعوده بأن تكون 
األغلبية للحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل، وفيما 
يتعلق بقروض االستبدال التي أعلن أنها ستكون وفق 

الشريعة اإلسالمية ولم يحدث ذلك.
عبدالعزيز السمحان

ملشاهدة الڤيديو



٥٥ مرشحًا ومرشحة في اليوم الثالث بإجمالي ١٩٣  بينهم ١٨ سيدة

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

الدائرة األولى
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤١٦٦٠ ٣٦٩٨٣
٧٨٦٤٣ املجموع

اإلجمالي

٤٤

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

إناث ذكور
٢٩٠٢٦ ٢٦٣٥٠
٥٥٣٧٦ املجموع

اإلجمالي

٢٤

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤٦٥٧٨ ٣٩٦٧٥
٨٦٢٥٣ املجموع

اإلجمالي
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الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٩١٤ ٥٩٤٩٤
١٢٧٤٠٨ املجموع

اإلجمالي

٤٣

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٥٨٤ ٦٧٩٢٨
١٣٥٥١٢ املجموع

اإلجمالي

٣٢

طق
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ا
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ا

طق
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ا
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ا
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ا
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اليرموك، أبرق خيطان، خيطان اجلديدة، السالم، الصديق، حطني، 

الشهداء، والزهراء.

الفردوس، العمرية، الرابية، الرقعي، األندلس، جليب الشيوخ، 
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واملساكن احلكومية، مدينة سعد العبداهللا، الشدادية، صيهد 

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر.

صباح السالم، املسيلة، العدان، القرين، أبوفطيرة، الفنطاس، 
القصور، مبارك الكبير، العقيلة، جابر العلي، الظهر، املهبولة، الرقة، 
هدية، أبوحليفة، الصباحية، املنقف، األحمدي، الفحيحيل، علي 
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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 احلميدي
٭ عبداهللا تركي األنبعي

٭ منى عبداحلسني عوض

٭ يوسف راشد املذن
٭ أحمد صالح احملميد

٭ أسامة باسم السند
٭ بدر حامد املال

٭ جمال أحمد الساير
٭ خالد عايد العنزي

٭ صالح محارب الفضلي
٭ عودة عودة الرويعي

٭ محمد أحمد العوضي
٭ محمد عبداحملسن املقاطع

٭ هيثم أحمد العوض

٭ 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 الراجحي

٭ باسم علي خلف السعد
٭ حسني عبداهللا الصايغ
٭ حمد عادل علي العبيد

٭ خالد أيوب اخلميس
٭ روضان عبدالعزيز الروضان

٭ رمي عبداهللا العيدان
٭ صفاء عبدالرحمن الهاشم

٭ عبدالرحمن حسن العتيبي
٭ فاضل فارس الدبوس

٭ مبارك زيد املطيري
٭ نادية عبداهللا العثمان

٭ هشام عبدالصمد الصالح
٭ يوسف عبداللطيف اخلضر

٭ أحمد حامد اخلشنام
٭ جاسم مصطفى العوضي

٭ جراح خالد الفوزان
٭ جمال حسني العمر

٭ خالد عبدالعزيز العجيل

٭ سليمان سلطان دهراب
٭ عبدالرزاق يوسف الرشيد

٭ عبدالعزيز محمد السمحان
٭ عبداهللا يوسف املعيوف

٭ عمار محمد العجمي
٭ محمد ناصر اجلبري

٭ مهند طالل الساير
٭ نبيل محمد العبيدي

٭ هبة يعقوب محمد
٭ وائل يوسف املطوع

٭ وليد عبداهللا الغامن

٭ 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 الرشيدي

٭ جزاع فهد العنزي

٭ جسار مناور اجلسار
٭ عبداحلميد علي عيسى

٭ عبدالرحمن عبداهللا الدويلة
٭ عمر أحمد السويلم

٭ فهد جهيم املطيري
٭ مرزوق فهد املطيري
٭ نواف ناصر الرشيدي

٭ أنور حسن جعفر
٭ حسني مزيد الديحاني

٭ حمد مناور املناور
٭ حمود مبارك العنزي
٭ سعد علي الرشيدي
٭ عبيد شحاذة سيف

٭ علي سالم الدقباسي
٭ فواز فارس الرشيدي

٭ نايف بدر املطيري
٭ يوسف محمد البذالي

٭ 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 العازمي

٭ جابر سعد العازمي
٭ حمود مبرك العازمي

٭ حمود محمد احلمدان
٭ كوثر صادق الناصر

٭ مدغش محمد الهاجري
٭ مرزوق فالح العازمي

٭ نايف عبدالعزيز العجمي

٭ أحمد حمد السهلي
٭ سارة محمد الناصر

٭ سعد سلمان الظفيري
٭ علي عبدالهادي املري
٭ محمد مبارك الشطي

٭ هاني حسني شمس

٭ 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 عمر
٭ أحمد فؤاد الشطي

٭ خالد حسني الشطي
٭ صالح أحمد عاشور

٭ عبدالعزيز سليمان العجيري

٭ عبداهللا جاسم املضف
٭ عيسى أحمد الكندري

٭ عيسى حجي موسى
٭ هند سليمان البالول

٭ يعقوب يوسف دشتي
٭ أحمد خليفة الشحومي

٭ أسامة زيد الزيد
٭ حسني غلوم جمال

٭ عادل جاسم الدمخي
٭ عبدالعزيز محمد جمشير

٭ عبدالكرمي عبدالرحمن جراغ
٭ عبداهللا محمد الطريجي

٭ عبداملطلب محمد بهبهاني

٭ عذراء محمد الرفاعي
٭ علي حسن القالف

٭ محمد عيسى حسن
٭ نيفني عبدالواحد معرفي

٭ هاني حسن حسني
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رحلت حبيبنا.. وها هو هادم اللذات يجبرنا على 
فقدك يا عصام وال منلك إال الدعاء لك أبا عبداهللا!

التقيته في الثمانينيات في مكتبي بجمعية املعلمني 
الكويتية (أمانة السر) عرفني بنفسه وكان تخرج 
توا لينضم إلى مسيرة املعلمني، وبدأ يرسم لنفسه 
(دربا) جنح فــي حتقيقه وكان بحق صديقا وأخا 
وفيّاً، له اتصال بي بني فترة وأخرى لنتشاور حول 
بعض القضايا التربوية واخليرية والتطوعية. اليوم 
أرثي حبيب قلبي املرحوم بإذن اهللا الدكتور عصام 
عبداللطيف الفليج األستاذ واملربي والكاتب والناشط 
في العمل اخليري واإلنساني عن عمر يناهز ٥٩ 
عاما (من مواليد ١٩٦١) وديوان الفليج في ضاحية 

عبداهللا السالم.
خســارتنا فيه اليوم عظيمة، فلقد ترجل عن 
صهوة املجد (فارســا) يُفتقد في أكثر من ميدان 
فهو ابن التربية خريج كلية العلوم جامعة الكويت.

وهو ابن جمعية املعلمني الكويتية التي نهل منها 
فكره النقابي، وهو ابن جلنة استكمال الشريعة، وهو 
ابن العمل اخليري الذي سيفتقده بعد ان صار احد 
رموزه، وهو اوال واخيرا ابن الكويت البار الذي لطاملا 
شرف الكويت بحضوره في املؤمترات وامللتقيات، 
وساهم في حياته بنشر فكره التربوي والتطوعي 

واخليري والدعوي في أكثر من ميدان ومجال.
باألمس حزنت أمنا الكويت على واحد من اخلص 
ابنائها االبن البار بالكويت وشعبها املربي الفاضل 
الدكتور عصام عبداللطيف الفليج بعد صراع مرير 

مع املرض.
أول من أمس كنت مع الزميل أسعد عبداهللا وإذا 
بـ«واتساب» يعلن وفاة أخي العزيز (أبي عبداهللا) 
والذي هزنا فقده ورحيله وكان وقع اخلبر علينا 

قويا مدويا، ألنه فقيد يفتقد.
رحمك اهللا يا عصام فلقد كنت صاحب ابتسامة 
واثقــة وخلق رفيع وتواضع جم مدافعا عن القيم 
واملبادئ اإلسالمية واملجتمعية وسيفتقده قراؤه في 
داخل الكويت وخارجها كما سيفتقده العمل اخليري 
واإلنساني والتطوعي فلقد كان أخونا أبوعبداهللا 
مثاال يحتذى في الدفاع ونصرة الدين ومســاندة 

العمل اخليري والتطوعي والدعوي والتربوي.
مارس التدريس وعشق العمل اإلعالمي (اخليري) 
وله مقابالت تلفازية ولقاءات حوارية مع شخصيات 
ورموز العمل اخليــري والتطوعي، وترأس مجلة 
سفراء اخلليج وله مجموعة كبيرة من الكتب، وكان 
يهتم بأمور التوثيق وله اصدارات عن غزة احملاصرة 
والصومال وفلســطني وكلمات ســمو أمير دولة 
الكويت الراحل الشــيخ صباح األحمد في ابريل 
٢٠١١، كما وثق جرمية االحتالل العراقي الصدامي 
اآلثم من خالل اشرافه على اصدار قوافل شهداء 

الكويت األبرار،
وكتاب «الشهيد.. مثوبة ومكانة»، وكتاب جنود 
اخلفاء يروي فيه قصة املتطوعني الذين عملوا خالل 
فترة االحتالل العراقي في املقابر، وفي عام ٢٠٠٠ 
اخرج اجندة بعنوان «ذكريات كويتية»، كما ان له 
كتاب شهداء الواجب. وأتذكر دوره املميز املساند 
ملسرحية «راجع» اخلاصة بقضية اسرى الكويت 
الشــهداء وكيف حققت املسرحية جناحا في دول 

اخلليج العربية وبريطانيا واميركا.
هكذا هو د.عصام الفليج (ناشر دينمو) فال عجب 
ان قرأت ان اجلاليات االسالمية االوروبية ترثيه، 
فلقد عمل جاهدا في سنوات عمره على دعم هذه 
االقليات في شيفلد البريطانية وأملانيا وأوروبا عامة.
حضرنا عرس جنلــه عبداهللا الذي صار اليوم 
مدربــا يقدم الدورات املتخصصة في قضايا املال 
والتســويق، وهو شبل من أســد ومن شابه أباه 

فما ظلم.

ومضة: عصام رحمه اهللا كان يؤمن بأنه ال شيء 
يجتلب النجاح كالنجاح، وكان سر جناحه اخالقه 
وشــخصيته املؤثرة، وكان يطرق باب كل فرصة 
تطوعية خيرية انسانية من غير تردد، وكان قلمه 
سالحه الدائم في نصرة قضاياه املبدئية دون ان 

يفقد حماسه وطموحه.

آخر الــكالم: كان رحمه اهللا مــن األذكياء الذين 
يقبلون على مأدبة احلكمة ويتلذذ بالعمل اخليري 
واإلنساني، وكان رغم شدة وسطوة املرض يقوم 
بكل واجباته زارعا ليحصد اآلخرة.. وقد حصد حب 
الناس واحترامهم.. نسأل اهللا أن يرزقه الفردوس 

األعلى من اجلنة.

زبدة احلچي: أترك هذه املســاحة للدكتور خالد 
املذكور والذي يرثي الدكتور عصام الفليج ويدعو 
لــه ونحن نؤّمن معه: اللهم إن عبدك عصام الفليج 
اصبح في ذمتك وحبل جوارك، مفتقر الى رحمتك 
ومغفرتك ورضوانك، اللهم جازه باإلحسان احسانا 
وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم آنس وحشته ووسع 
مدخله وثبته عند السؤال واجعل قبره روضة من 
رياض اجلنة وأره مكانته عندك واكسه حللك واعطه 
نوالك اللهم إنا عرفناه في الدنيا تقيا نقيا باذال جهده 
ووقته وماله وقلمه في طاعتك ورفع كلمتك مدافعا 
عن شريعتك في صحته ومرضه، اللهم انه كان لنا 
أخا وصاحبا وصديقا وزميال ورفيقا فأحلقنا به في 
الصاحلني واجمعنا به في جنات النعيم، وال حترمنا 
اجره وال تفتنا بعده، اللهم اربط على قلوب زوجته 
وأبنائه وبناته ووالده وإخوانه وعائلته ومحبيه برباط 

الصبر واإلميان بقضائك وآجرهم مبصيبتهم.
يا أبا عبداهللا ان القلب ليفجع وإن العني لتدمع وإنا 
لفراقك يا عصام حملزونون، وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

كنت أمتنى أن أشارك في املسيرة في جنازتك يا 
عصام لكننا نتقيد باالحترازات واإلجراءات، سندعو 
لك ونصلي عليك صالة الغائب الذي سأفقد تواصله 
اليومي معي، وال أملك إال الدعاء له بأن يكون قبره 
روضة من ريــاض اجلنة ومثواه الفروس األعلى 

من اجلنة.
كل العزاء لرفيقة دربه زوجته ضياء املنيفي (أم 
عبداهللا) الصابرة احملتسبة وعياله: عبداهللا ومحمد 
ودينا ودانة ومليس.. اهللا يحفظهم لعيون ترجاهم 

ويطول في أعمارهم.
والعزاء موصول ألسرته الكرمية وإخوانه ومحبيه 

وذويه.
وندعو اهللا العلي القديــر ان يتغمد فقيد العمل 
اخليري التطوعي اإلنساني املغفور له بإذن اهللا تعالى 
ابن الكويت البار بواســع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته ونقولها كما يقولها اآلن أهلنا في الكويت «يا 
عصام ان القلب ليفجع وإن العني لتدمع وإنا لفراقك 

يا أبا عبداهللا حملزونون».. وتسقط دمعات!

ومضات

.. ورحل عصام الفليج 
فقيد العمل التطوعي

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

.. ويحمل طفال في احد املخيمات صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد أثناء تسلمه من الراحل موسوعة األسرة مع د.خالد املذكور ود.عبداحملسن اخلرافي ويعقوب الكندري

الكويت توّدع عصام الفليج.. رائد العمل اإلسالمي التوعوي
شّيعت الكويت امس د.عصام 
عبداللطيف الفليج، األمني العام 
املساعد في اللجنة العليا للعمل 
علــى اســتكمال تطبيــق أحكام 
الشريعة اإلســالمية سابقا، عن 
عمــر يناهز ٥٩ عامــا بعد رحلة 
دعويــة حافلــة كان خاللها أحد 
رواد االعالم االسالمي في الكويت.

وقد نعى رئيس مجلس االمة 
مرزوق الغامن الراحل قائال عبر 
حسابه على تويتر قائال: نتقدم 
بخالص العزاء وصادق املواساة 
لعائلــة الفليــج الكــرام لوفــاة 
فقيدهــم الغالي املغفور له بإذن 
اهللا د.عصام الفليج أحد رجاالت 
الكويت األوفياء الذي أفنى حياته 
في العمل اخليري ودعم املشاريع 

اخليرية.
ولــد الراحل ســنة ١٩٦١، وقد 
تعــددت نشــاطاته مــن تأليف 
الكتب الى إعداد وتقدمي البرامج 
اإلذاعية والتلفزيونية الى كتابة 
املقاالت الصحافية الهادفة، فضال 
عــن جهوده في العمل التطوعي 
وتوثيقه للعمل اخليري والوطني، 
فأشرف على البرنامج التلفزيوني 
«سفراء اخلير»، الذي دعم العمل 
االنساني واخليري للكويتيني من 
خالل إجراء اللقاءات التلفزيونية 
احليــة مــع شــخصيات ورموز 
العمل اخليري الرسمي واألهلي 
في الكويت، كمــا ترأس حترير 

مجلة «سفراء اخلليج».
كما قام د.الفليج، رحمه اهللا، 
بتوثيق زياراته اإلعالمية الى كل 
من غــزة احملاصرة، والصومال، 
فأصدر كتابيه «غزة رأي العني» 
في أبريل ٢٠١٠ و«الصومال اآلمن 
رأي العني» (أكتوبر ٢٠١٠)، وأصدر 
كتابه «فلسطني في كلمات سمو 
أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصبــاح» (أبريل ٢٠١١). 
وأبدع، رحمه اهللا، فكرة انشــاء 
«جلنة تأهيل اخلريجني لســوق 
العمل» في جامعة الكويت، حيث 
تقــوم اللجنــة بإعــداد البرامج 
املكثفــة  التأهيليــة  التدريبيــة 
خلريجــي اجلامعــات لتهيئتهم 

لسوق العمل.
أسرة «األنباء»

بــدأ الراحل عملــه الصحافي 
في «األنباء» التي كتب فيها اول 
مقاالتــه عــام ١٩٨٢، ثم بعد ذلك 
في الزميلة «القبس» ثم الزميلة 
«الوطن»، ثم عاود االنضمام الى 
اسرة «األنباء» عام ٢٠١٧ بزاوية 
«آن األوان»، وكتب املقال األخير 
في ٢٠٢٠/١٠/٢٠ بعنوان «مارس 

هواية».
رثاء الراحل

واستـــذكر د.عبدالـمحـسـن 
اخلرافــي مآثــر الراحــل قائــال: 
كان وإلى آخــر حلظة في وعيه 
وقدرتــه وهــو ـ بقلمه الســيال 
وملكته الكتابية االنسيابية بشكل 
طبيعي وبال تكلفـ  يكتب املقاالت 
التوعويــة والتغريدات الدعوية 
املليئة باحلس الوطني اإلسالمي 
االســالمية  القضايــا  ويتابــع 
والدينية واالجتماعية فيتعامل 
معها بتفاعل ايجابي دائم يحدوه 
االمــل فــي االصالح وال يســمح 
لإلحبــاط بأن يجــد محال له في 

حياته العامرة باالجناز.
وتابع اخلرافي قائال: بصماته 
التي تركها كثيرة، اسســنا معا 
فور التحرير صنــدوق التكافل 
لرعاية اسر الشــهداء واالسرى 
وكان نائــب الرئيس والســاعد 
األمين في التأسيس ثم الرئيس 
بعد انشــغالي في عمــادة كلية 
التربية االساســية ومســؤولية 
االمانة العامة لالوقاف، كما عملنا 
معا في اللجنة االستشارية العليا 
للعمــل علــى اســتكمال تطبيق 
احكام الشريعة االسالمية، فكان 
مبدعا في مجال عمله فيها مديرا 
إلدارة االعالم والعالقات العامة 
ثم مساعدا لالمني العام ثم امينا 
عامــا، ثــم تزاملنا في تأســيس 
جمعية «املنابــر القرآنية» التي 
كان فيهــا نائبــا لرئيســها عند 
التأسيس فضيلة د.خالد املذكور، 

حفظــه اهللا، ثــم تفــرغ للكتابة 
الدعوية من خالل الكتب الكثيرة 
واملقاالت الوفيرة التي تشــكل ـ 
وبال مجاملة أو مبالغة ـ ســجال 
دعويا تربويا زاخــرا في تلبية 
احلاجات الدعوية امليدانية بعيدا 
عن التنظيــر واملثاليــة، وكان، 
رحمــه اهللا، صاحــب مبــادرات 
في محيطه حيث لــم يكن يوما 
شخصا عاديا يعيش على هامش 
احلدث، بل يصنع احلدث ويوجهه 
مببادراته الطيبة ويعني اآلخرين 
على االختيار االنسب ألولويات 

املرحلة ومبادراتها.
من جانبها، نعت مناء للزكاة 
والتنميــة املجتمعيــة بجمعية 
اإلصالح االجتماعي الراحل، حيث 
قال املدير العام ســعد العتيبي: 
عندمــا تتحــدث عــن د.عصــام 
الفليج فإنك ال تعرف من أين تبدأ 
وبأي اخلصال احلســنة تستهل 
احلديث، فلقد عرفناه على الدوام 
محبا للعمل اخليري والدعوي، 
صاحب ابتسامة جميلة يوزعها 
على كل من يقابله، فقد استطاع 
من خالل أسلوبه املميز ودماثة 
خلقه ودعوته الربانية اخلالصة 
ان يجعــل له مكانــة مميزة في 
قلوب من يجلس معه أو يستمع 
حلديثه، فكان له عظيم األثر في 
تربية أبنائنا على املنهج الوسطي 
املعتدل وغرس في نفوسهم حب 
العمل اخليري والدعوي وخدمة 

اإلسالم واملسلمني.
العتيبــي: د.عصــام  وتابــع 
الفليج، رحمه اهللا، ترك بصمات 
واضحة في ميادين العمل اخليري 
والذود عن قضاياه عبر مسيرة 
العمــل اإلعالمــي  طويلــة مــن 
واخليري واإلنســاني والقيمي، 

فجوانب اخلير في مســيرة هذا 
الرمــز اخليري الكبيــر متعددة 
ومتنوعة، وال ميكن إحصاؤها، 
فقد كان رحمه اهللا يرى أن خدمة 
الفئــات الضعيفة فــي املجتمع 
اإلســالمي ليســت عمــال كرميا 
فحســب، بل هي عبادة إسالمية 
تصــل إلى حــد الفريضــة على 

اإلنسان القادر عليها.
كما نعى د.محمد الشطي نائب 
رئيس مجلس إدارة جمعية «املنابر 
القرآنية» الراحــل قائال: افتقدنا 
رمزا من رموز العمل اإلســالمي 
واخليري بالكويــت عرفناه أخا 
حبيبا وداعية صابرا وكاتبا المعا، 
وقال حســني العنزي:  رحم اهللا 
املربــي الفاضل د.عصام الفليج، 
الصابر احملتســب على ما ألم به 
مــن بالء، رحم اهللا الســاعي في 
اخلير، البــار بوالديه وأرحامه، 
احملب لنشــر رســالة اخلير من 
خالل املشاريع اخليرية املؤسسية، 
احلريص على ترك األثر القيمي 

من خالل كتاباته.
 كمــا نعــت جمعيــة الرحمة 
العاملية الراحل حيث عبر نائب 
رئيــس مجلــس اإلدارة واألمني 
العام للجمعيــة يحيى العقيلي 
عن خالص تعازيه ألهله وذويه 
ومحبي هذه الشخصية الكبيرة 
د.عصــام الفليــج، رحمــه اهللا، 
الذي يعــد واحدا من أبرز رجال 
العمــل اخليــري والقيمــي فــي 
العالم اإلســالمي، فقــد كان همه 
مساعدة احملتاج، حيث تواصل 
في آخر أيام من حياته مع بعض 
القياديني فــي اجلمعية للتفكير 
في مشــروعات إنســانية تخدم 

النازحني السوريني.
وأضاف العقيلي: كان د.عصام 

الفليــج، رحمــه اهللا، من محبي 
العمــل اخليــري واملدافعني عنه 
ومــن الذيــن نشــروا بجهودهم 
رسالة الكويت اإلنسانية، وكانت 
سيرته رحمه اهللا حافلة باألعمال 
اخليرية واإلنســانية ومساعدة 
املعوزين إلــى جانب الدفاع عن 

العمل اخليري.
الفليــج  د.عصــام  وتابــع: 
منوذج مشــرف للعمل اخليري 
واالجتماعي والدعوي الكويتي، 
ســعى خلدمة اإلنســانية ورفع 
راية وطنه من خالل مشــاركته 
افتتــاح املشــاريع اخليرية  في 
والتنموية وزيارتها وتفقد سير 
العمل بهــا، للتخفيف من لوعة 
املسكني، واملسح على رأس اليتيم 
واحلنو عليه، وعرفناه يرحمه اهللا 
بشوشا لم تفارقه االبتسامة عند 
لقاء إخوانه ومحبيه، ولم يهجره 
التفاؤل أو البشــر حتى في أيام 
مرضه األخير، ولم يقعده املرض 

عن مواصلة رسالته اخليرية.
الغزو والتحرير

لم تقتصر جهــود د.الفليج، 
رحمه اهللا، على اجلانب اخليري 
والدعوي، بل كان ايضا من أبرز 
املوثقــني الحداث الغزو العراقي 
الغاشم وتوثيق بطوالت املقاومة 
الكويتية، حيث اشرف على إصدار 
سلســلة «قوافل شهداء الكويت 
األبــرار»، التي صدر منها ثماني 
قوافل باللغــة العربية، وواحدة 
باللغــة االجنليزية واالشــراف 
كذلك على كتاب «شهداء الواجب» 
وشارك في إعداد كتاب «الشهيد.. 
مثوبة ومكانة» وقام بإعداد كتاب 
«التكافل.. تاريخ وإجنازات»، الذي 
يســجل فيه دور جلنــة التكافل 

في املقاومة الشــعبية، وتثبيت 
املرابطني وخدمتهم أثناء االحتالل 
الغاشــم، باالضافة العداد كتاب 
«جنود اخلفاء»، الذي روى فيه 
إجنازات املتطوعني القائمني على 
املقابر والدفــن فيها خالل فترة 
االحتالل الغاشــم في الفترة من 
٢ أغســطس حتى فبرايــر ١٩٩١ 
وإعداد «أجنــدة ٢٠٠٠» بعنوان 
«ذكريــات كويتية»، وكانت ذات 
طابع جديد ومتميز، وثقت أسماء 
الشــهداء واألســرى، واألحداث 
التــي جرت خالل فترة االحتالل 
العراقي الغاشم للكويت احلبيبة. 
واإلشــراف املباشــر علــى إدارة 
وتنفيــذ ثالثــني حملــة إعالمية 
بخصوص قضية األسرى، سواء 

في داخل الكويت أو خارجها.
وفي لقاء سابق له مع «األنباء»، 
روى الراحل، رحمه اهللا، جتربته 
اثناء الغزو العراقي اآلثم وحترير 
البالد قائال: فــي بداية االحتالل 
عملت في املجال اإلعالمي لفترة 
قصيرة ثم حتولت خلدمة املسجد 
وتنظيفه والعمل على رفع الروح 
املعنوية لدى املصلني، وأذكر انه 
في يوم من األيام مت اعتقال جميع 
املصلــني وكان يفترض أن أكون 
من بينهــم، لكــن اهللا حفظني، 
فالعمــل في فتــرة االحتالل كان 
محفوفا باملخاطر، إال أنك من خالله 
تشعر بقيمة وأهمية الوطن ومن 
الواجــب علينــا أن نحافظ على 
وحــدة وترابط الكويــت. وبعد 
التحريــر عملــت فــي صندوق 
التكافــل لرعاية أســر األســرى 
والشهداء وكان رئيس الصندوق 
د.عبداحملسن اخلرافي واستفدت 
من هذه التجربة اجلديدة وخضت 
جتارب إعالمية وسياسية وقمنا 
بتشكيل جلان الستقبال األسرى 
ثم بعد ذلك حرصنا على توثيق 
حيــاة الشــهداء وكنــا أول جهة 
تقوم بهــذا العمــل وقمنا بعمل 
رحالت كثيرة للتعريف بقضية 
األسرى الكويتيني وكان من بني 
تلــك الرحالت رحلة اجلمال إلى 
أميركا والتي قادها األخ هشــام 

العمر، رحمه اهللا.
اإلذاعـيـــة  بـرامـجـــه  وعـــن 
والتلفزيونية، قال في لقاء ســابق: 
قدمت بعــض البرامج اإلذاعية مثل 
برنامج «الصراحة راحة» الذي أذيع 
عام ١٩٩٥ عبر البرنامج الثاني وقد 
اســتمر هذا العمل ملدة ١٠ ســنوات، 
وكذلك برنامج عن الغوص وبرنامج 
عــن آل البيت وبرنامج جدد حياتك 
والعمل اإلذاعي ممتع لكنه في الوقت 
نفســه متعب ويحتاج إلى حتضير 
مســتمر وأما فيما يخــص البرامج 
التلفزيونية، فقد قدمت برنامج سفراء 
اخلير وهي فكرة األخ عبداهللا الكمالي 
وقد تعرفت من خالل هذا البرنامج 
على الكثير من أهل اخلير الذين عملوا 

على ذلك لسنوات طويلة.
وعن نشــأته، قال رحمه اهللا: 
البداية كانت فــي منطقة الفيحاء 
ووالدتــي كانت في عام ١٩٦١، وقد 
عشــت فــي أجــواء تعلمــت منها 
الترابــط ومحبــة اجليــران حتى 
كأنهم أســرة وكنــت وهللا احلمد 
متفوقا في دراســتي، لدرجة أنني 
في العطلــة أقول ألصدقائي: متى 
نعود للمدرســة؟ وجميع املراحل 
الدراســية درســتها فــي منطقــة 
الفيحاء أمــا الثانوية فقد انتقلت 
للدراســة في ثانوية يوســف بن 
عيسى. وفي فترة الدراسة، كانت 
لي أنشطة وبرامج أدبية مثل اإلذاعة 
املدرسية وتقدمي الفقرات الطالبية، 
وأيضا أنشــطة صحافية، لكنني 
مــع هذا كنت أحب امليول العلمية 
مثل الرياضيــات والعلوم ولذلك 
تخصصت فــي العلمــي وجعلت 
األمور األدبية هوايات أحرص على 
ممارستها ونصيحتي لكل إنسان 
يريد النجاح أن يتعرف على ميوله 

ويعمل على تنميتها.
وبهذه املناسبة األليمة، تتقدم 
«األنباء» الى ذوي الفقيد الراحل 
وعائلتي الفليج واملنيفي الكرام 
بأحر التعازي، سائلني املولى عز 
وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم 

الصبر والسلوان.

تعددت نشاطاته من تأليف الكتب وإعداد وتقدمي البرامج اإلذاعية والتلفزيونية إلى كتابة املقاالت الصحافية الهادفة

رة الراحل خالل توزيعه املساعدات لبعض االسر السورية املهجَّ

عصام الفليج رحمه اهللا
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«مطر صيف».. عندما يصبح األبناء نقمة على األب !

فيه جديدة من نوعها ومختلفة.
«طراقات» الدنيا

أما الفنان عبداهللا بهمن فقال: 
هذه ليست التجربة األولى لي مع 
املخرج مناف عبدال، وأنا سعيد 
ومستمتع بهذا العمل، وإن كان 
الدور الــذي أقدمه ليس جديدا 
علــي، فقــد ســبق وقدمت هذه 
النوعية من قبل، ولكن في «مطر 
صيــف» أقدمه بشــكل مختلف 
وغريب، وسعيد جدا بالتعاون 
للمرة الرابعة أو اخلامســة مع 
النجم الكبير سعد الفرج، وأيضا 

كل جنوم العمل.
مــن جهتهــا، قالــت الفنانة 
حصة النبهان: أجسد شخصية 
«أبرار بنت غامن» التي جردتها 
إحباطات الزمن من شخصيتها 
كفتــاة، حيــث تتحمــل مواقف 
وكســرات كثيرة، وحتمل على 
عاتقها هّم أبيها وإخوانها كونها 
تعيش في مجتمع رجولي، فتأخذ 
منهم جنونهم ومواقفهم، وتأخذ 
منهم احلــزم والشــدة أحيانا، 
ولكن أكيــد يختلف األمر معها 
قليــال، ألن بيتهــا يحمل جانبا 
كوميديــا بســيطا يعتمد على 
كوميديــا املوقــف، وتتعــرض 
«أبــرار» للكثير مــن املصائب 
التي تقويها وحتولها الى إنسانة 
أخرى تختلف قناعاتها بعد أن 
عانت من «طراقات» الدنيا لها.

فيمــا قــال الفنان مشــاري 
املجيبل: مسلسل «مطر صيف» 
اجتماعــي درامــي وبــه ملســة 
كوميديــة نوعــا مــا، ودوري 
«يوسف» طالب في كلية الطب، 
وهو شخص مسالم جدا ويعيش 
قصة حب، وبالرغم من أنه مسالم 
إال أن «التهامي جتيله وهو نامي» 
ويدخل في العديد من املشاكل، 
حتــى يصــل الــى مرحلــة انه 
يستســلم للحياة، وال أريد أن 
أحــرق الدور، لكن فــي النهاية 

ستشاهدون شيئا سيعجبكم.

في الدراما بالشكل الذي يناسب 
هذه العالقة الراقية، مكملة: أنا 
مستمتعة بالعمل مع مخرج مميز 
وأحبه وأرتاح بالعمل معه نفسيا 
وهو مناف عبدال الذي بحرفيته 
الشديدة يجعل املشاهد القوية 
سلسة وبسيطة وميلك القدرة 
على استخراج أفضل أداء لدينا.

يحرق الدنيا

بــدوره، قال الفنان حســني 
املهدي: الدور جديد، حيث أقدم 
شــخصية االبن البــار بعائلته 
والذي لديه استعداد ألن يحرق 
الدنيا من أجــل عائلته حتى ال 
ميســها أي شــيء، وفــي نفس 
الوقــت حتــدث لــه العديد من 
املفارقات، فهو إنسان «سوي» 
لكنه يضطر لفعل أشياء بعيدة 
عن شخصيته احلقيقية من أجل 
أهله، ويتجه الى الطريق احلرام 
سواء النصب أو السرقة، وفوق 
كل ذلك يتمتع بخفة دم، وإن شاء 
اهللا اجلمهور يتقبلها مني، الفتا 
الى أن اجلانب الرومانسي في هذا 
العمل سيقدمه مع الفنانة كفاح 
الرجيب التي قال عنها: كفاح ما 
شاء اهللا جميلة على الشاشة، 
وجميلة جــدا بأدائها املميز في 
العمــل، وبالفعل أبهرتني، وإن 
شــاء اهللا يجمعني تعاون آخر 

معها.
وقالــت الفنانــة ميس كمر: 
«مطــر صيف» جتربة أعتز بها 
جــدا، وشــهادتي مجروحة في 
املخــرج الكبير منــاف عبدال، 
والذي سبق لي أن عملت معه في 
مسلسلني، األول «عافك اخلاطر» 
والثاني «احلــزرة»، وصراحة 
أحببت التجربــة وأحببت فيه 
حرصــه على العمل والرقي في 
التعامل مع اجلميع، وفي «مطر 
صيف» أنا حريصة على أن أقدم 
فيه مثل أعمالي السابقة كل ما هو 
جديد من حيث احملتوى والطرح 
والكاركتر، وأرى أن شخصيتي 

فيه شخصية «مضاوي» أخت 
النجم الكبير سعد الفرج في ثاني 
لقاء يجمعني معه بعد مسلسل 
«توالي الليل» عام ٢٠١٢، فالفرج 
عمالق مبعنى الكلمة، من كثر ما 
نأخذ ونتعلم منه يفيض علينا 
مثــل النهر اهللا يطــول بعمره، 
باختصار سعد الفرج غير عن 

أي أحد.
وتابعــت نور: كمــا ذكرت، 
أجســد دور أخته والتي تتركه 
فترة بسبب ظروف ما بينهما، 
ولكن بعد انفصالها عن زوجها 
تعــود للعيش معــه من جديد 
في بيته ألنه أخوها الذي حتبه 
وتعتبره مثل والدها خصوصا 
انــه من قام بتربيتها، ويشــهد 
العمــل أحداثا حلــوة بني األخ 
وأخته، ألن لألســف عالقة األخ 
باألخــت لم يتم التطــرق إليها 

له وكيف يكون في البيت.
األبواب املغلقة

وأردف حمداني: أريد من خالل 
جريدة «األنباء» الغراء أن أشيد 
باملخــرج مناف عبــدال ودعمه 
الكبيــر، فهو الوحيد الذي فتح 
لي بابه واستمع وشاهد عملي 
فــي الوقت الــذي أغلقت أبواب 
الكثير من املنتجني واملخرجني 
في وجهي بحجة أنني كاتب جديد 
وليس لدي رصيد من األعمال، 
فكل الشــكر لهذا املخرج الفنان 

واإلنسان.
وقالت الفنانة نور: أنا حظي 
حلو واحلمــد هللا، ولقد دخلت 
مسلسل «مطر صيف» منذ شهر 
ســبتمبر املاضي ومســتمتعة 
جــدا بــكل مــن فيه مــن أبطال 
وإخراج وفريــق عمل، ودوري 

الــذي يعاني كثيــرا لدرجة أنه 
يدخل السجن بسبب أبنائه.

وقــال كاتب العمــل املؤلف 
ياســر حمداني: إذا ببســط لك 
العمل بجملة واحــدة أقول لك 
«احلياة هــي أحجية للذات من 
الوالدة إلى املمات»، فأنت في هذه 
الدنيا تشاهد شغالت تدفعك الى 
طرق ال تريد أن تسلكها، فتجبر 
على السير فيها، فهل ستسلك 
فــي هذه احلالة طريق احلق أم 
الباطل؟ في النهاية هذا اختيارك، 
ونســلط الضوء على الدنيا إذا 
ضايقتك كيف ستختار الطريق 
الصحيح، وأيضا سلطنا الضوء 
على األب والعائلة بشكل كبير، 
وأن دور األب ال يقــل عــن دور 
األم، واستطعنا مع النجم الكبير 
سعد الفرج أن نشكل شخصية 
األب ورسمنا املالمح احلقيقية 

م  عن اجلديد واملتميز الذي لم يقدَّ
من قبل من خــالل موضوعات 
جديدة غير مســتهلكة ترضي 
غروري وتفيد املشــاهد وتليق 
به، ومؤلف «مطر صيف» كاتب 
شاب وهو ياسر حمداني أوجه 
له التحية، وهــذا أول عمل له، 
وأنا أصررت على أن يكون معي، 
ونفس الشيء حدث من قبل في 
«الديرفة» مع الكاتب محمد أنور 
في جتربته األولى، وحقق العمل 
جناحا كبيرا، واستمررت على 
النهج نفســه في هذا املسلسل، 
فياســر حمدانــي عنــده فكــر 
والشباب بشكل عام يحتاجون 
الى فرصة ودعم وإلى شخص 
يسمعهم، و«مطر صيف» يحمل 
مضمونــا جميال وفيه رســائل 
كثيرة ستنال رضا املشاهدين، 
وأهم هذه األشياء هو دور األب 
الذي نحن غافلون عنه، خاصة 
أننا نشــاهد في كل املسلسالت 
أن األم هي من حتتوي األســرة 
واألبناء، لذا حرصت من خالل هذا 
العمل على إبراز دور األب الكبير 
والفعال في لّم شــمل األســرة، 
وكيف يدفع ثمن أخطاء أبنائه، 
والتي يقدمها النجم الكبير سعد 
الفرج من خالل شخصية «غامن» 

في البداية، قال النجم الكبير 
سعد الفرج: أصور «مطر صيف» 
وأنا مســتمتع باجلميع ســواء 
الفريق الفني واملخرج والنص 
املمثلــون واملمثالت،  والزمالء 
أصبحنا عائلة واحدة، وسعداء 

بتواجدنا معا.
وعــن ثيمة العمــل، أوضح: 
باختصــار املال مــن املمكن أن 
يكــون نعمة وقد يكــون نقمة، 
واألوالد كذلك ميكن أن يكونوا 
نقمة على أبيهم، وفي هذا العمل 
عندي ثالثة أبناء أصبحوا نقمة 

علّي واهللا ابتالني بهم.
وحول إشادة وحب املخرج 
منــاف عبــدال والفنانــة نور، 
له على املســتويني الشــخصي 
والفني، قــال الفــرج: هذا كرم 
منهما، وأشــكرهما علــى ذلك، 
وجتربتي احلاليــة مع املخرج 
مناف عبدال ليســت األولى لنا 
وإمنا هي الثالثة، وأنا سعيد جدا 
بوجودي معه في هــذا العمل، 
وآمــل أن نلتقــي مســتقبال في 

أعمال قادمة.
رهان الشباب

من جهته، قال مخرج ومنتج 
العمل مناف عبدال: دائما أبحث 

من إخراج وإنتاج مناف عبدال وأول جتربة لياسر حمداني

(زين عالم) مناف عبدال ونور وحصة النبهان مع الزميل ياسر العيلة من موقع التصوير  

عبداهللا بهمنالكاتب ياسر حمدانيمشاري املجيبلالفنان الكبير سعد الفرج حسني املهدي ميس كمر

ميس كمر: شخصيتي في العمل مختلفة وجديدة من نوعهاحسني املهدي: أحرق الدنيا من أجل عائلتي حتى ال ميسها أذىنور: «الفرج» نهر يفيض علينا باحلب وعبدال مميز دائمًا

املسلسل من تأليف ياسر حمداني وإخراج وإنتاج 
مناف عبدال وبطولة: سعد الفرج وعبدالرحمن العقل 
وانتصار الشراح ونور وحسني املهدي وعبداهللا بهمن 
وميس كمر وحصة النبهان ومشاري املجيبل وكفاح 

الرجيب والوجه اجلديد دالل عقيل.
مخرج منفذ فهد الفالح ومساعد مخرج أول فاضل 
املصطفى ومساعد مخرج ثاني أحمد القريشي وكالكيت 

شهد الدخيل ومدير التصوير محمود احلوساني.

مناف عبدال: أبرزت دور األب ألننا غافلون عنه في أعمالنا!ياسر حمداني: أشياء في الدنيا تدفعنا لطرق ال نريد أن نسلكهاسعد الفرج: اهللا ابتالني بأوالدي الثالثة وسعيد بفريق العمل

«مطر صيف» مسلسل جديد يتم تصويره حاليا، وهو عمل 
درامي اجتماعي يناقش الكثير من القضايا، ويبرز الدور املهم 
لألب داخل األسرة واحتوائه لها بشكل ال يقل أهمية عن دور 
األم، كما يناقش فكرة عندما يكون األبناء نقمة وليس نعمة 
على والدهم، وأيضا يبرز العالقة القوية بني األخ واألخت بشكل 

جديد على الدراما اخلليجية.
«األنباء» تواجدت في موقع تصوير املسلسل والتقت مخرج 
ومؤلف العمل، باإلضافة الى النجوم املشاركني الذين حتدثوا 

عن أدوارهم، والتي جاءت على النحو التالي:

ياسر العيلة

«مطر صيف»

مفرح الشمري

بعد دخولنا املرحلة الرابعة من خطة 
العودة التدريجية حلياتنا الطبيعية، عادت 
مع هذه املرحلة العديد من األنشطة مثل 
فتح املوالت التجارية والكافيهات واملقاهي 
واملطاعم، اصبح مــن الضروري عودة 
احلياة للمسرح الذي ينتظره جماهيره 
بفارغ الصبر ألنه يعتبر متنفسا جميال لهم 
عن بعض القضايا االجتماعية واإلنسانية 

التي يعاني البعض منها.
مطالبة املسرحيني لهذا األمر اصبح 
أمرا حتميا خصوصــا بعد حتقيق هذا 

االمر في البلدان املجاورة ســواء أكانت 
خليجية أو عربية حسب االحترازات الطبية 
التي أوصت بها اجلهات الصحية، حيث 
عرضت في تلك البلدان العديد من العروض 
املسرحية والتي نالت استحسان احلضور 

تتماشى مع الظروف التي نعيشها.
في الكويت، لألســف لم أالحظ من 
العودة  املســرحيني احلرص على هذه 
باســتثناء الفنان القدير د.طارق العلي 
والفنان محمــد احلملي اللذين يطالبان 
بعــودة احلياة للمســرح، أمــا الباقي 

«خاموش» وكأن األمر ال يعنيهم!
املطلوب وقفة جادة من مســرحيينا 

لعــودة احلياة للمســرح باإلضافة الى 
وقفة من نقابة الفنانني واملجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ألن «ايد واحدة 
ما تصفق»، ألن هناك الكثير ممن أوقفت 
«كورونا» حال شــغلهم طالبوا بعودته 
وآخرها أصحاب «مقاهي الشيشة» الذين 
اعتصموا وطالبوا بحقوقهم بالعودة ألن 
لديهم التزامات مالية يجب تنفيذها، فهل 
جند اعتصاما مماثال للمسرحيني يطالبون 
فيه بعودة احلياة للمسرح ويكونوا كلمة 
واحدة للتأثير على أصحاب القرار لتحقيق 

مرادهم؟
ننتظر ونرى؟!

مطلوب وقفة جادة من نقابة الفنانني واملجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب لعودته

أيها املسرحيون «إيد واحدة ما تصفق».. احتدوا!

سمية اخلشاب
و«مفتاح السعادة» 

بيروت - بولني فاضل

يجزم املمثل القدير رفيق 
علي أحمد بأنه لم يكن ليقبل 
احللول بديال عن املمثل فادي 
إبراهيم في مسلسل «عروس 
بيروت» لو لم يتصل بزميله 
ويطلع منه على ظروف عدم 
استكمال دوره في املسلسل، 
مؤكــدا انــه ليــس مــن يقبل 
الدخول في أدوار ترتسم حولها 
عالمات استفهام أو ما شابه.

ويجســد رفيق شخصية 
«احملامــي عــادل» التي كانت 
ترتبط «الست ليلى» بعالقة 
حب معها قبل سنوات كثيرة، 
علما بأن رفيق علي أحمد وتقال 
شمعون سبق أن اجتمعا معًا 
في مسلسالت أخرى، وبالتالي 
ميكــن احلديث عن تناغم في 

األداء بينهما.

احتفلت الفنانة سمية اخلشاب بعيد 
ميالدها الـ ٥٤، وخضعت سمية جللسة 
تصوير بفستان شفاف باللون األسود، مع 
باقة من الزهور باللون األحمر، وكشفت 
عن «مفتاح الســعادة احلقيقية»، حيث 
علقت على الصور اجلديدة عبر حسابها 
الرسمي بـ «انستغرام»، قائلة: «الشيء 
الذي يجب على اجلميع إدراكه أن مفتاح 
الســعادة هو أن تكون ســعيدا مبفردك 

ومن أجل نفسك».
ونفت ســمية مؤخرا كل ما تردد عن 
زواجها سراً سواء في مصر أو املغرب، 
ودشنت حملة لـ «حب الذات» مع دعوة 
ألن يصبح كل يوم في حياة املرء مبنزلة 

«عيد حب»، ونشرت جلسة تصوير 
باللون األحمر، وكتبت: «حب نفسك، 

واجعل من كل يوم عيدا للحب».
يذكر أن سمية خضعت ألغرب 
جلسة تصوير في صيف هذا العام، 
حيث ظهــرت وكأنها في حوض 
سباحة، وغارقة في عدد كبير من 

البرتقال، ولكنها وضعت  حلقات 
تعليقا عميقا يبرر هذا التنسيق غير 
املعتاد جللســات التصوير، خاصة 
أنها لــم تنشــر ســابقا أي صورة 
لها من داخل حوض الســباحة أو 
مبالبس السباحة، قائلة: «عندما 
تكون احلياة بطعم الليمون املر، 
ميكــن فجــأة أن تصبح بطعم 
البرتقال»، في إشارة لشعورها 
ســابقا باملرارة واستمتاعها 

حاليا باحلياة.

ملاذا وافق 
رفيق علي أحمد 

بـ «عروس بيروت»؟

ملشاهدة الڤيديو
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متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: ٢٠٠ يوم غيرت وجه الكون ـ د.أمين ابوالروس

شخصيات صنعت التاريخ ـ أسيمة جانو
أفقياً:

كلمة السر: فنان مصري من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku عالم االختراعات

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

شخصيات صنعت التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

رفاعة الطهطاوي

من أعظم الشخصيات األزهرية التي ساهمت 
التاسع عشر وفي  القرن  في حتديث مصر في 
إحياء التراث العربي واإلسالمي في الوقت نفسه. 
كان معلما ومربيا وصحافيا ومترجما، واعتبره 
البعض مساهما رئيسيا في مشروع نهضة مصر 

الفكرية الذي أعّده محمد علي باشا.
ولد رفاعة رافع الطهطاوي في طهطا بسوهاج 
في صعيد مصر في جمادى اآلخرة ١٢١٦ هجرية/ 

١٥ أكتوبر ١٨٠١.
أبيه بني مدن  الكرمي وتنقل مع  القرآن  حفظ 
صعيد مصر، وبعد موت والده عاد الى طهطا فرعاه 
اخواله وأسرة أمه التي كان فيها كثير من الشيوخ 
والعلماء وتعلم الفقه والنحو واتسع اطالعه على 
الكتب. وكان عمره ١٦ سنة حني التحق باألزهر وعني 
واعظا في اجليش املصري، وتتلمذ على كثيرين 
بينهم الشيخان حسن القويسي وحسن العطار الذي 
كان وراء ترشيحه ليكون مشرفا على البعثة العلمية 
العلوم احلديثة  لدراسة  من بعض طالب األزهر 
في فرنسا عام ١٨٢٦ ليذكرهم بأمور دينهم، لكن 
رفاعة الشاب أراد اكثر من مجرد التوجيه الديني 
للبعثة فتعلم الفرنسية وهو على ظهر السفينة الى 
فرنسا، وهناك اتخذ مدرسا للفرنسية على نفقته 
اخلاصة ودرس مع املبعوثني واشترى الكتب من 
ماله الضئيل فلفت انتباه العالم الفرنسي (جومار) 
اليه وكان هو املشرف الفرنسي الذي عينه محمد 
البعثة كما اهتم به املستشرق  علي باشا على 

الفرنسي الكبير (دي ساسي).
وقبل التقدم لالمتحان النهائي كان قد ترجم 
١٢ عمال الى العربية في مختلف العلوم من تاريخ 
وجغرافيا وهندسة وصحة وغيرها حتى ضعف 
بصره. وضم للبعثة للتخصص في الترجمة. وفي 
فرنسا كتب هناك مخطوطته الشهيرة: (تخليص 
النفيس  (الديوان  أو  باريز)  اإلبريز في تلخيص 
في وصف باريس) وصف فيه حياة الباريسيني 

وعاداتهم وحضارة فرنسا وعالقتها باملواطن. 
وفي طهطا، هاربا من الطاعون في القاهرة، كتب 
مجلدا في اجلغرافيا وأهداه حملمد علي بالقاهرة. 
إدارتها  افتتح مدرسة األلسن عام ١٨٣٥ وتولى 
وكانت تعلم اللغات الفرنسية واإليطالية واالجنليزية 
والتركية والفارسية الى جانب الهندسة والتاريخ 

واجلغرافيا والشريعة.
مات رفاعة الطهطاوي في ١ ربيع اآلخر ١٢٩٠ 

هجرية املوافق ٢٧ مايو ١٨٧٣.

هاني شاكر

ريتا حايك

اإليطالي «جوجليلمو ماركوني» له الفضل األكبر 
في ظهور االتصاالت الالسلكية التي تصلنا ببعضنا 
البعض بصورة تلقائية دون التفكير في كيفية اكتشاف 
هذه املوجات الالسلكية وتطبيق استخدامها. في سنة 
١٨٩٤م، ذكر (هنريش هيرتز) عن اكتشافه ملوجات تنقل 
بدون أسالك وأطلق عليها اسم (موجات هيرتز) والتي 
الراديو  أو موجات  الالسلكية  باملوجات  تعرف كذلك 
(Radio waves). وظل مركوني مشغوال بتلك املوجات 
لفترة طويلة محاوال ايجاد وسيلة لتطبيق استخدامها 

عمليا في نقل رسائل أو أحاديث.
لتوليد موجات   (a cohere) وابتكر جهازا خاصا 
السلكية في صورة ذبذبات كهربية تتحول بعدها 
الى موجات صوتية، وبدأ جتاربه ببث واستقبال تلك 
أول رسالة  املوجات، وفي سنة ١٨٩٥م، استطاع بث 
صوتية من داخل منزله، واستقبالها في حديقة املنزل، 
وبعد ذلك بنحو سنة واحدة استطاع زيادة املسافة 

ألكثر من ميل واحد. وحقق بذلك جناحا كبيرا.
اإليطالي اجلنسية توسيع نطاق  وأراد ماركوني 
استخدام املوجات الالسلكية لكن حكومته لم تتحمس 
لتلك الفكرة ولذلك االختراع مما اضطره للرحيل الى 
اجنلترا. وهناك استطاع تأسيس اول شركة لالتصاالت 
التلغراف، واستطاع بث رسائل  الالسلكية واعمال 
أميال وزادت مسافة  وصل مداها ألكثر من تسعة 
البث تدريجيا حتى استطاع نقل رسائل السلكية ما 
بني اجنلترا واستراليا. واستطاع ماركوني من خالل 
ذلك االختراع جمع ثروة طائلة من املال. وظل ميارس 
الرسائل الصوتية من فوق  هوايته في تطوير بث 
يخته اخلاص حتى توفي تاركا للعالم واحدا من أكبر 

االجنازات احلضارية.

ةريمسسبراه

الديرةسرغا

ديعوارغربل

رماللمحةات

نمثبجقييلر

يسدكبحسبوا

درارامفراب

جححمرالمسد

البرةسالعو

ركالعملا١ش

يوارلايرمع

سريرةمقنلا

١ ـ سياسي لبناني راحل، ٢ ـ ريح ـ لإلسناد، ٣ ـ أبناء 
ـ خاصتي (معكوسة)، ٤ ـ يرغب ويحب (معكوسة) ـ 
يغني، ٥ ـ متشابهة، ٦ ـ خططوا بدهاء (معكوسة) ـ 
متشابهان، ٧ ـ شاطئ البحر ـ ضجر (معكوسة)، ٨ ـ 
املجهول (معكوسة) ـ غبار، ٩ ـ خاصتي (معكوسة) ـ 
من العلومـ  عكس ينهى (معكوسة)، ١٠ـ  شاعر صوفي.

سميرة
العمل
املربية
التراب
الديرة

اجلبارة
 البر
سبر
رمال

جد

مركب
مسرح
حادث

الراوي
عمري

 النقمة
غرس
غرب

ود
الواسع

الفسيح
سامح
وعيد
سرير
رمق

١ ـ نضالي ـ عكس بطيء، ٢ ـ متشابهة ـ أحيي، ٣ 
ـ سباق السيارات ـ أفك، ٤ ـ أتى ـ عكس قصروا 
(معكوسة)، ٥ ـ مواطن ـ عقل (معكوسة)، ٦ ـ 
نصف ادخل ـ حامدة، ٧ ـ تهديد ـ عكس أليف، 
٨ ـ يدخرون ـ عذال، ٩ ـ مآدب، ١٠ ـ احدى بنات 

الرسول (ژ).

أفقياً: عموديًا:
١ ـ جورج حاوي، ٢ ـ هواء ـ دعائم، ٣ ـ أوالد ـ لي (معكوسة)، 
٤ ـ يود (معكوسة) ـ يشدو، ٥ ـ ا ا ا، ٦ ـ مكروا (معكوسة) ـ 
و و، ٧ ـ ساحل ـ ملل (معكوسة)، ٨ ـ السر (معكوسة) ـ هباء، 

٩ ـ لي (معكوسة) ـ طب ـ يأمر (معكوسة)، ١٠ ـ عمر اخليام.

١ ـ جهادي ـ سريع، ٢ ـ و و و و ـ أسلم، ٣ ـ 
رالي ـ أحل، ٤ ـ جاء ـ اطالوا (معكوسة)، ٥ ـ ديار 
ـ لب (معكوسة)، ٦ ـ (اد) ـ شاكرة، ٧ ـ وعيد ـ 
بري، ٨ ـ يألون ـ الما، ٩ ـ والئم، ١٠ ـ أم كلثوم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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وداعًا..
بويوسف

رحمك اهللا

مساحة للوقت

طارق إدريس

يحتفل العالم أجمع مبيالد سيد البشرية محمد بن عبداهللا 
ژ وحال املسلمني حال فرقة وشتات، كل يسير على هواه وكأن 
دعوة النبي ژ لم تكن إال دعوة هاشمية كما يتصورها من لم 
يكن اإلســالم صلبا في قلوبهم. ولد الرسول ژ في صبيحة 
يوم االثنني الثنتي عشــرة ليلة خلت من شهر ربيع األول عام 
الفيل ســنة ٥٧١ ميالدية، فعن غيث بن محزمة قال: ولدت أنا 

ورسول اهللا ژ عام الفيل، فنحن لّدان.
وعن حسان بن ثابت قال: واهللا إني لغالم يافع بن سبع سنني 
أو ثمان أعقل كل ما ســمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى 
صوته على آطمة (احلصن) بيثرب، يا معشــر يهودا حتى إذا 
اجتمعــوا إليه قالوا ويلك؟ قال: طلع الليل جنم أحمد الذي ولد 
به. وان إرهاصات بالبعثة وقعت عند امليالد فسقطت ١٤ شرفة 
من إيوان كسرى وخمدت النار التي يعبدها املجوس وانهدمت 
الكنائس حول بحيرة ســاوا بعد أن غاصت. وملا ولدته أمه آمنة 
بنت وهب أرسلت إلى جده عبداملطلب تبشره بحفيده، فجاء به 
مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا وشكر اهللا واختار له اسم محمد، 
وهذا االســم لم يكن معروفا عند العرب وأول من أرضعته من 
املراضــع بعد أمه ژ ثويبة موالة أبي لهب بلنب ابن لها يقال له 
مسروح وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبداملطلب، وأرضعت 

له أبا سلمة بن عبداألسد املخزومي.
وكانت العادة عند احلاضرة من العرب أن يلتمسوا املراضع 
ألوالدهم ابتعادا لهم عن أمراض احلواضر لتقوى أجســامهم 
وتشــتد أعصابهم، فالتمس عبداملطلب للرسول ژ املرضعات 
واسترضع له امرأة من بني سعد ابن بكر، وهي حليمة بنت أبي 
ثويب، واخوته ژ من الرضاعة عبداهللا بن احلارث وأنيسة بنت 
احلارث وحذافة بنت احلارث وهي الشيماء وهذا لقب لقبت به 
على اسمها، وكانت حتضن الرسول ژ وأبا سفيان ابن احلارث 
بن عبداملطلب ابن عم الرسول ژ وكان عمه حمزة بن عبداملطلب 
مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول اهللا ژ 
يوما وهو عند أمه حليمة، وكان حمزة الرضيع مع رســول اهللا 

من وجهني من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.
ورأت حليمة من بركته ژ ما قصت من العجب وأن نفرا من 
أصحاب رسول اهللا ژ قالوا له: يا رسول اهللا أخبرنا عن نفسك؟ 
قال:نعم أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حني 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاء قصور الشام، واسترضعت 
في بني ســعد بن بكر، فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى 
بُهما لنا إذ أتاني رجالن عليهما ثياب بيض بطســت من ذهب 
مملوء ثلجا ثم أخذاني فشقا صدري واستخرجا قلبي فشقاه 
فاســتخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسال قلبي وبطني 
بذلك الثلج حتى أنقياه، قال أحدهما لصاحبه زنه بعشــرة من 
أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه مبائة من أمته فوزنني 
بهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال: دعه 
عنك فو اهللا لو وزنته بأمته كلها لرجح، فلما بلغ رسولنا الكرمي 
ژ ست سنوات توفيت أمه آمنة بنت وهب في األبواء بني مكة 
واملدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، 
فماتت وهي راجعة به إلى مكة ثم كفله جده عبداملطلب بن هاشم 
وكان ميسح على ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع، فلما بلغ 
الرسول ژ ثماني سنوات توفي جده عبداملطلب، فكفله عمه ابو 
طالب وفي يوم خرج عمه أبو طالب في ركب متاجرا إلى الشام 
فلما تهيأ للرحيل وأجمع املسير تعلق به رسولنا ژ فرق قلب 

أبي طالب وقال ألخرجن به معي وال يفارقني وال أفارقه أبدا.
وأود أن أشــير هنا إلى أن الرئيس الفرنسي ماكرون سقط 
سقطة كبيرة عبر خطابه األخير املتلفز عندما قال إن بالده لن 
تتخلى عن الرسومات الســاخرة وذلك في معرض حديثه عن 
املدرس الفرنســي الذي قتل بعد نشره صورا مسيئة لرسولنا 
محمد ژ، وتناسى ماكرون اآلثار اإلنسانية املترتبة عن إذكاء 
البغضاء بني الديانات وأن األمم املتحدة دعت إلى حوار األديان، 
والتقرب بني احلضارات وهذا الشــيء الذي لم يدركه الرئيس 
الفرنسي، فهل يرى أن نهجه هذا هو الصحيح عندما أساء إلى 
رسولنا الكرمي؟! ونسأل اهللا سبحانه وتعالى أن يرسل العذاب 

على كل من أساء إلى سيد البشرية محمد ژ.
قال الشاعر:

جتلى مولد الهادي فعمت **** بشائره البوادي والقصابا 
 وأسدت للبرية بنت وهب **** يدا بيضاء طوقت الرقابا

لطاملا التزمت اجلمهورية الفرنسية نهجا سياسيا متزنا في 
سياساتها اخلارجية في العقود األخيرة من القرن املنصرم، ولعل 
العالقات الوطيدة التي أسسها الرئيس «الديغولي» جاك شيراك 
مع العديد من الدول العربية كانت وال تزال مثاال للديبلوماسية 
الدولية، ويذكر الكثيرون باعتــزاز كبير لـ «رجل اجلمهورية 
اخلامســة» موقف املتحدي جلنود االحتالل اإلسرائيلي خالل 
زيارته للقدس احملتلة ٢٢ أكتوبر ١٩٩٦، كما متتع مناصر القضايا 
العادلة بشــعبية كبيرة في الوطــن العربي من خليجه وانتهاء 
مبحيطه األطلســي، ملواقفه املناصرة للحق العربي واتخاذه ما 

ُعرف بـ «سياسة فرنسا العربية» نهجا ومسلكا.
تغير احلال بعض الشــيء مع بداية األلفية الثالثة، شــهدنا 
االنتخابات الرئاسية الفرنسية املاضية، وحدة الطرح غير املألوف 
سعيا حلشد أصوات الناخبني، في فترة شهدت القارة األوروبية 
أشــبه ما تكون مبوجة عرفت بـ «الشــعبوية القومية» تبنتها 
األحزاب اليمينية املتطرفة، واتخــذت من العنصرية البغيضة 
حد الوقاحة في خطابها السياسي نهجاً، وترويع اآلمنني بكلمات 
غالظ ووعود بالويل والثبور، لكن فرنسا الليبرالية قالت كلمتها 
احلاسمة، وانتصرت ملبادئها الثابتة بفوز ذي االثنني واألربعني 

عاما إميانويل ماكرون.
شهدت إحدى ضواحي باريس حادثة منكرة ومستفزة بذات 
الوقت لكل نفس سوية، أسفرت عن مقتل مدرس بعدما عرض 
صوراً مسيئة للنبي األكرم، متت إدانة الفعل القبيح برمته، شعبيا 
ورسميا من أغلب الدول اإلسالمية، وأعلنت السلطات الرسمية 
الفرنسية ومؤسساتها األكادميية بدورها عن اتخاذ عدة إجراءات 
من شأنها نبذ العنصرية، وتخليد ذكرى املدرس صموئيل باتي، 
لكن الرئيس الفرنسي ذهب بعيدا بربط احلادثة باإلسالم بقوله 
«إرهاب إسالمي»، وهو يعلم قبل غيره أن اإلسالم من مثل هذه 
التصرفات براء وال يقّرها جملة وتفصيال، بحكم اطالعه وتناوله 
مختلف القضايا املشــتركة مع عديد الزعماء العرب واملسلمني 
من موقع مسؤوليته، وزاد موقفه حدة وتطرفاً بتمسكه بنشر 
الصور املســيئة للنبي األكرم، في حتدٍّ ســافر وغير مقبول 
ملشاعر ماليني املسلمني حول العالم، وهذا سلوك لم يكن ليقوم 
به الراحل شــيراك، أو غيره من الرؤساء الفرنسيني السابقني، 

فـ «الشعبوية» نهج ال يليق باجلمهورية الفرنسية.
نبينا األكرم قائد مسيرة عطرة، وصاحب رسالة عاملية سمحة، 
تدعو إلى العدالة في جميع صورها، تنشد السالم، وحسن اجلوار، 
ويحترم الرأي اآلخر، وإن شذَّ شارد هنا أو مطارد هناك فهذا 

ال يخول أياً كان باإلساءة جلنابه الكرمي.

لقد فقدت الكويت واحدا من 
رموز العمل التطوعي والشعبي 
والذي كان شعلة مدرسة لنا في 
دعم الشباب والطفولة، رحم اهللا 
العم عبدالرحمن يوسف املزروعي 
الذي لن تنســاه كل األوساط 
الشبابية والرياضية واملجتمعية 
والذي أفنى عمره - رحمه اهللا 
- في خدمــة الكويت من خالل 
الرائد واملتواصل بوزارة  عمله 
الشؤون بكل قطاعاتها الرياضية 
والشبابية وقطاع الطفولة وكذلك 
بالقطاع اإلداري والفني! لقد كان 
شعلة من النشاط الدؤوب وكل 
الذين عملوا معه بالطبع يتذكرون 
تفانيه وإخالصه وحرصه على 
تقدمي الواجب املتكامل في العمل 
وبأحســن صورة! وقد كان لي 
الشــرف بالعمل معه في بداية 
حياتــي العملية ضمــن قطاع 
الشباب، حيث عملت مبركز شباب 
الدعية عام ١٩٧٥ كما كنت طالبا 
مبعهد التربية للمعلمني وتعلمت 
من ذلك الرجل العمالق الكثير من 
املبــادئ واحترام العمل وكذلك 
احترام الرأي والثبات على اتخاذ 

القرار الصالح ملصلحة العمل!
املرحوم عبدالرحمن املزروعي 
قدوة يجب أن يشار إليها بالبنان، 
وأن تــدرس كل حياته العملية 
وجهوده فــي خدمة الوطن في 
القطاع احلكومــي والتطوعي 
العاملني في  حتى يقتــدي كل 
هذه القطاعات بشخصه املتفاني 
- رحمــه اهللا - واليوم يجب أن 
نسجل لهذه الشخصية الوطنية 
هذه الكلمة في حق إنسان كان 
مدرسة للشباب والعاملني معه، 
ولذلك نقول إن تاريخ املزروعي 
الرائد في كل املجاالت التي خدم 
الكويت من خاللها يجب أن يخلد، 
لذلك نقول إن إطالق اسمه على 
إحدى املدارس كرمز من رموز 
الشباب والذي خدم قطاع الشباب 
طيلة حياته هو رد اجلميل ملثله 
ولكل الذين تفانوا بخدمة الكويت 
من جيله وبالتأكيد نحن نتطلع 
الى ذلك اليوم الذي نشــهد فيه 
تكرمي هذه الشخصية املجتهدة 
واملخلصة حتى نحقق ألســرة 
املزروعي الكرمية شيئا من رد 
اجلميل بشخص العم بويوسف 
عبدالرحمن املزروعي - رحمه اهللا 
وأحسن مأواه- وستبقى ذكراه 
في ذاكرتنا وذاكرة اجليل الذي 

عمل معه وحتت إشرافه لألبد!
< < <

نحن على أبــواب مصلحة 
الكويت!

قبل أيام ُفتح باب الترشــح 
البرملانية ديسمبر  لالنتخابات 
٢٠٢٠ لدور االنعقــاد للفصل 
التشريعي السادس عشر ونحن 
هنا نسجل بكل اعتزاز في هذا 
العهد اجلديد للقيادة السياسية 
التي كانت حريصة على تطبيق 
الدستور بوجه كامل بعد انتقال 
األمانة الوطنية حلضرة صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر الصباح - رعاه اهللا - الذي 
اســتكمل أركان الدميوقراطية 
والدســتور بتزكية سمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
اجلابر الصباح - سدد اهللا خطاه - 
ليكون خير معني في هذه املرحلة 
اجلديدة للكويت ونهضتها التي 
حافــظ عليها رجالهــا العقالء 
واحلكماء منــذ عصر النهضة 
واليزالون يقودون مسير العال 
املواطنة والتي  واملجد بــروح 
الكويت جيال  جبل عليها حكام 
بعد جيل! واليوم نحن نناشــد 
الواعي واألبي  الكويتي  الشعب 
بأي يحسن االختيار في صناديق 
األمة ديسمبر ٢٠٢٠ حتى يكون 
هذا املجلس حالة وطنية رائدة في 
مسيرة الدميوقراطية والدستور، 
ويؤكد صيانة األمة ومسيرتها!

سياسي يشكل عددا يحميه ويحمي 
زمالءه الوزراء متى ما احتاجوه في 
االستجوابات وفي حتصني «خمبقة 
الوزير احمللل» الذي يقوم بدوره فتح 
بوابة ميزانية الوزارة وتعييناتها لعيال 

عمة النواب.. على حساب الوطن.
٭ املنطقة احلرة: إهانة في حق اإلعالم 
واإلعالميني: إذا تولى أمورهم شخص 
ال يفقه في اإلعــالم وتأثيره على 

صورة وهوية البلد!
إهانة في حق الزراعة واملزارعني: 
إذا تولى أمورهم شخص ال يفقه في 
الزراعة وال في كيفية حتقيق األمن 

الغذائي للبلد!
إهانة في حق املبدعني من الشباب: 
إذا تولى أمورهم شخص آخر هّمه 
الشباب.. ومنشغل بتمكني  متكني 

مصاحله الشخصية واالنتخابية!
وأكبر إهانة في حق البلد.. وجود 
هذه النوعية من املسؤولني مستقبال 

في مراكز القرار!

الذي حصدت حتى تستكبر وتقاطع.
إن كنت كذلــك فال وزن لك وال 
ملقاطعتك التي سيأكلها الزمن البسيط 
وتعود حليمه لعادتها القدمية، العمل 
هو عمل امة كاملة ال ردود أفعال هنا 
وهناك. العمل عمل تاجر مسلم غيور 
يوفر البديل الناجح ويكافح لطرد كل 
الكبيرة  تاجر يستفيد من أسواقنا 
ويسب رســولنا بكل وقاحة وقبح 
دون أي خوف منا أو احتساب لألرقام 
التجارية لنا، فالهيبة هنا ال تصنعها 
صور أو بوستات او هاشتاقات يضعها 
البعض للتعبير عن غضبه املؤقت دون 
أي قيمه فعلية على أرض احلقيقة، 
اعلموا يا أمة محمد أنه الشفيع، وأن 
اهللا سبحانه وتعالى كفاه املستهزئني 
ال أنتم، واعلمــوا أن محمدا ژ ال 
يحتاج منكم ال حمدا وال شــكورا، 
اللهم إال احلياء يوم نلقاه ونحن لم 
نتخذ موقفا حقيقيا قويا ورجوليا 
للجم كل معتد أثيم، اللهم صل وسلم 
وبارك على حبيبي وسيدي وقدوتي 
وتاج رأسي، فداه أمي وأبي وأوالدي 

ومالي وكل ما أملك.

مؤسسة متثل السياسة العامة للدولة 
وأن ميزانيتها مال عام للدولة ويجب 
عليه احلرص والبر بالقســم الذي 
أقسم عليه عند توليه شؤونها بأن 
يصون األمانة، فــوق هذا اختيار 
الوزير احمللل ليس على أساس كفاءة 
أو تخصص، بل على أساس حصانة 
برملانية ميلكها «احمللل املختار» من 
نواب قبيلة بالدرجة األولى أو تيار 

ونتراخى ونســامح وننســى، من 
أراد النصرة احلقيقية فعليه باالتباع 
الكامل للرسول في كل السنن دون 
التمييز. كل شعوب األرض املثقف 
منها او البسيط تعلم أن الرأسماليني 
ال يتأثرون إال باملال أو اخلوف فقط ال 
غير، فال مكان للعواطف أو اخلجل أو 
التقدير، املال ثم املال ثم املال، ومن هذا 
املنطلق من أراد أن يوجع الغير فعليه 
بتوفير البدائل أوال قبل املقاطعة، أما 
إذا كان كل أو أغلب أكلك من األعداء 
كما تزعم فما الذي زرعت أنت وما 

كاتب مقال ومفكرا سياسيا وفلسفيا. 
ولكن الوزير «احمللل» للحكومة 
في واقعنا اليوم فاهم كلمة «محلل» 
غلط!، فهو قد «يحلل» ميزانية كل 
قطاعات الوزارة ملصاحله ويستبيح 
التعيينــات والترقيــات لطوائفه 
واألولوية في املراكز القيادية ألبناء 
قبيلته وملفاتيحه االنتخابية!، وكأن 
الوزارة ورث ورثه من أبيه، وليست 

صبر وكفــاح إلــى أن اصبح هذا 
املشروب مشــروبا منافسا للغير، 
انتشارا واســعا في اجلهة  وحقق 
الشرقية من العالم وخصوصا الدول 
اآلسيوية، وللعلم إن كثيرا من ريع هذه 
التجارة يتوجه إلى األعمال اخليرية 
املناصرة للقضايا اإلسالمية كفلسطني 

وبورما وغيرهما.
ال شــك أبدا في حبنا للرسول 
الكرمي ژ، إال أن نصرة الرســول 
ال تأتــي بردود األفعال والهبّة ومن 
بعد ذلك نتناســى ونعــود نتعامل 

من أسباب التخلف والتراجع (في 
أي بلد) هي عدم الشعور باملسؤولية 

األخالقية والوطنية، و....
وضع املرحــوم د.أحمد الربعي 
الفتة عند باب مكتبــه عندما كان 
وزيــرا للتربية والتعليم كتب فيها 
املناقصات  (منعا لإلحراج/ متنــع 
احلكومية أو التدخالت في قرارات 
الوزارة عن أقربــاء الوزير)، وهو 
بالفعل، رحمه اهللا، نفذ ذلك بالعمل 
ولم يســخر الــوزارة بالتعيينات 
والترقيات ألبنــاء دائرته وقواعده 
االنتخابية على حســاب مصلحة 
الوطن، وانعكس ذلك بالسلب على 
حظوظه في االنتخابات وخسر مقعده 
النيابي، ولكن لم يخسر مبادئه وظل 
اسمه باقيا رغم وفاته منذ ١٤ عاما 
بني املخلصني لهذا الوطن ملا قدمه 
له طوال فترة عمله ســواء عندما 
كان نائباً في البرملان أو وزيرا في 
احلكومة أو دكتورا في اجلامعة أو 

الضيقة  في إحدى الضواحــي 
باملنطقة الشمالية الشرقية للعاصمة 
الفرنسية باريس وفي شقة صغيرة 
ال تتجــاوز ١٦ مترا، بــدأ أحد أهم 
املشــاريع املناهضة للفكر القمعي 
واالستعماري، من وجهة نظر أحد 
املهاجرين العرب املقيمني في فرنسا، 
وهو رجل األعمال توفيق املثلوثي. 
بدأ فقيرا وكافح إلى أن أصبح أحد 
رجال األعمال الفرنسيني، ومن منطلق 
فكره ومجاراته لألعمال اإلسالمية 
للغرب كمشروب «زمزم  املناهضة 
كوال» اإليراني للحد من الســيطرة 
والهيمنة التجاريــة للدول الغربية، 
ابتدع مشروب «مكة كوال»ـ  مشروب 
غازي يشبه كثيرا املشروبات الغازية 
األخرىـ  وكافح كفاح األبطال لنشر 
الغازي كمشروب  ووضع مشروبه 
الكثير من  لغيــره، وواجــه  بديل 
الصعوبات والقضايا، وقد منع في 
الكثيــر من الدول العربية بســبب 
استغالل اســم «مكة» كحجة لعدم 

دخوله بالدهم لألسف.
اســتمر املثلوثي في العمل بكل 

السوداء قد أمنت لها االستقاللية وعدم االرتطام ببعضهما بعضا، 
واملسافات بينها إلى جانب بنيتها املادية مقدرة على أساس النسبة 
والتناسب، وعملها يســير وفق نظام وتكرارية متقنة، فسبحان 

اهللا أحسن اخلالقني! 
ومثال آخر، خلق اهللا النحلة من أجل صناعة شــراب العسل 
وجعلها تعمل مبصنعية نظامية متقنة جدا يتعظ منها اإلنســان، 
فإن اختل قانون من قوانينها فسد شرابها الذي فيه شفاء للناس، 
لقوله تعالى (..ثُمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْســُلِكي ُســبَُل َربِِّك ُذلًُال 
ِّلنَّاِس ِإنَّ ِفي  يَْخُرُج ِمن بُُطوِنَها َشــَراٌب مُّْختَِلٌف أَلَْوانُهُ ِفيِه ِشَفاٌء ل

نســتكمل مقالنا حول مقومات أقوات األرض رباعية املصدر 
واجلزء األخير منه بإذن اهللا، وكما ذكرت ســلفاً أن املقومات هي 

املادة السوداء والنسبة والتناسب والتكرارية ورابعا كما يلي:
النظام: إن النظام عكس الفوضى، أي أن اهللا عز وجل جعل كل 
فرد من أفراد منظومة هذا الكون الشاسع العظيم يعمل على أسس 
نظامية معينة خاصة به تأمنه من الفوضى، والنظام هو عمل كل 
وحدة في الوجود بآلية معينة ومصنعية متخصصة، وذلك إلنتاج 
احتياجات احلياة من األقوات املختلفة بشتى أنواعها بتكرارية متقنة 
ونسبة وتناسب دقيق وظالم يحتوي عمل تلك املصنعية، فسبحان 
اهللا العظيم الذي جعل لكل شــيء تخصصا وهدفا، واحلكمة من 
ذلك للتكامل املعنوي واملادي ألفراد هذا الكون مع بعضهم بعضا 

ألجل الهدف األكبر أال وهو عبادة اهللا اخلالق مالك امللك.
فعلى سبيل املثال واألمثلة كثيرة، فلوال الشمس والقمر املختلفان 
في اخلواص والعمل والتركيبة ملا اســتطاع البشر حساب الوقت 
ْمُس َوالَْقَمُر ِبُحْسبَاٍن) (الرحمن:٥) وقوله  واأليام، لقوله تعالى (الشَّ
ْمُس يَنبَِغي لََها أَن تُْدِرَك الَْقَمَر َوَال اللَّيُْل َساِبُق النََّهاِر  تعالى: (َال الشَّ
َوُكلٌّ ِفي َفلٍَك يَْسبَُحوَن) (يس: ٤٠)، فلوال نظام العمل لهما ملا داما 
كقوت من األقوات املستفيد منهما األرض والبشر واخلليقة بأكملها، 
فكل يعمل على شاكلته وكل مســتفيد من بعضه بعضا، فاملادة 

ُروَن) (النحل:٦٩). ومن الدراســات األخيرة  َِّقْوٍم يَتََفكَّ َذِلــَك َآليَةً ل
للنحل الحظ عالم نحلة قد وقعت على خمر فسرعان ما هرع إليها 
أفراد خليتها لقتلها خوفا من إفســادها لشراب العسل، فمن علّم 
هذه املخلوقات أنظمتها التي تعمل ضمن قوانني ومقاييس خاصة 
بها؟ تبــارك الرحمن! كما أن النظام وميكانيزم العمل واملصنعية 
جتري على اخللية ونواتها أصغر خلق اهللا فســبحان اهللا اخلالق 

اللطيف املتبصر بخلقه!
فــال حياة دون نظام وقوانني، وذلك حتى تأمنها من الفوضى 
واالنحراف والفساد، فأقوات األرض متنوعة في املاء واليابسة وفي 
باطنها ومن سمائها، راجع عزيزي القارئ مقاالتي عن «املتشابهات» 
«وهللا في خلقه شؤون»، ففيها الكثير من األمثلة التي تعمل على 
أنظمة معينة، قد جعلها اهللا آيات لإلنسان كمراجع لزيادة معرفته 
في الصناعة املادية واملعيشــية والتفاعلية، والتي تكفل له يسر 

املعيش واألمن بنواحيه املختلفة.
وبهذا عزيزي القارئ ينتهي موضوع مقومات أقوات األرض 
رباعيــة املصادر، فجميل جدا التفكر في الكون وخلق اهللا، حيث 
ال رقي وال حضارة وال تنمية دون ذلك التفكر، فسبحان اهللا عما 
يصفون واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا محمد 

خامت األنبياء واملرسلني.

صراحة

مولد سيد 
البشرية ژ

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

قارعة الطريق

«الشعبوية»
نهج فرنسي
غير مألوف!

hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

األزمة رغم خطورة الوضع وسرعة 
انتشار العدوى التي لم متنعهم من 
املنوطة، وخصوصا  تنفيذ األعمال 
العاملني في وزارة الصحة من أطباء 
وفنيني وإداريني ورجال األمن والقوات 
املســلحة واحلرس الوطني ورجال 
السلك الديبلوماسي وممثلي البعثات 
العسكرية باخلارج وموظفي البلدية 
واإلطفاء واألشغال والتجارة والكهرباء 
والطيران املدني واملتطوعني من أبناء 
النفط وجهات  الوطن والعاملني في 

أخرى.
اآلن وبعد أشهر من إقرارها أصبح 
الــوزراء احلالي  لزاما على مجلس 
إنهاء هذا األمر واالستعجال في رفع 
الكشوف املشمولني بأسرع وقت ممكن 
إلى ديوان اخلدمة املدنية للتنسيق مع 
وزارة املالية متهيدا إليداع املكافآت 
في حسابات املستحقني خالل الفترة 
املقبلة حتى تكون حافزا لتشجيعهم 

ودعمهم.. ومنا إلى سمو الرئيس.

الوزراء الشــيخ صباح اخلالد حث 
وزرائه على االستعجال في صرف 
املكرمة خالل هذه األيام حتديدا وقبل 

انتهاء عمر احلكومة احلالية.
املطلوب من سمو الرئيس حاليا 
حســم األمر وحتديــد موعد معني 
لصرف تلــك املكافآت تنفيذا لرغبة 
أميرنــا الراحل الــذي حرص على 
مكافــأة أبنائه الذيــن عملوا خالل 

ومكافأة خاصة ملن أصيب بالڤيروس 
خالل العمل، وكذلك من توفي بسبب 
كورونا وهــم على رأس عملهم في 
مختلف الوظائــف احلكومية خالل 
تلك الفترة احملددة من قبل الديوان.
العاملون فــي مختلف اجلهات 
مازالوا يتنظرون البشارة من مجلس 
الوزراء مبوعد الصرف، لذلك بات من 
الضروري على سمو رئيس مجلس 

منذ بداية جائحــة كورونا أثبت 
العاملــون في اجلهــات احلكومية 
جدارتهم منذ األيام األولى في إدارة 
ومواجهة األزمة، وتقديرا جلهودهم 
املغفور  أمر  املبذولة وتضحياتهــم 
لــه بإذن اهللا، ســمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
بتكرمي العاملني في الصفوف األمامية 
واملساندة نظير ما يقدمونه من عمل 

جبار في مواجهة الڤيروس.
التكرمي الــذي أوصى به األمير 
الراحل منذ مارس املاضي وحتى اليوم 
لم يتم منحه للمستحقني رغم موافقة 
مجلس الوزراء عليه مسبقا وإحالته 
إلى ديوان اخلدمة املدنية الذي اعتمد 
بدوره آلية التكرمي بتصنيف الفئات 
املشمولة إلى ٣ فئات مع حتديد تاريخ 
االستحقاق من ٢٤ فبراير وحتى ٣١ 
مايو ملن هم في مقدمة الصفوف أثناء 

أزمة كورونا.
إضافــة إلى ذلــك مت وضع آلية 

إطاللة

مكرمة الصفوف 
األمامية حتتاج 

دعم سمو الرئيس
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

مسار حر

مكة 
كوال فرنسي

Q٨naifQ٨@gmail.comنايف اجلاسمي الظفيري

للسطور عنوان

مقومات أقوات األرض رباعية 
املصدر (٤)
@family _ scienceشيخة العصفور

الغمندة

د.أحمد الربعي 
والوزير «احمللل»..!

 مزيد مبارك املعوشرجي
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اخلميس ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

كتاب االستقالة اجلماعية املسببة املقدم من وكالء وزارة املالية

الشيتان: قبول استقالة وكالء «املالية».. للمصلحة العامة

أحمد مغربي

أصدر وزير املالية براك 
الشيتان قرارا وزاريا بقبول 
االستقالة املقدمة من وكيل 
وزارة املالية وبعض الوكالء 
املســاعدين فــي الــوزارة. 
وقالــت وزارة املاليــة فــي 
بيــان صحافــي، ان القرار 
الوزاري الذي حمل رقم ٦١ 
لسنة ٢٠٢٠، والذي يقضي 
بقبول االستقالة، جاء بناء 
املالية،  علــى طلــب وكالء 
حيث أوضحت الوزارة انها 
ال تخضع في مثل هذا الشأن 

إال للمصلحة العامة.
لــوزارة  وكان ٦ وكالء 
املاليــة، هم: وكيــل وزارة 
املاليــة صالــح الصرعاوي 
وكالء   ٥ الــى  باالضافــة 
مســاعدين، هم: عبدالغفار 
العوضي، وإبراهيم العنزي، 
وعبداحملسن الطيار، وعادل 
املناعي، وغازي العياش، قد 
تقدموا صباح أمس باستقالة 

وأشــاروا الــى ان هــذا 
التدوير قد بني على سبب 
ظاهــره املصلحــة العامــة 
وباطنــه احلقيقــي تغييب 
العمل املؤسسي في وزارة 
مهنيــة عاليــة اخلطــورة، 
وتغليب مصالح خاصة على 
ســالمة التصرف واإلجراء 
املطلوب وعدم اتفاقه وأحكام 
القوانني واللوائح ومحاولة 
إعاقة أعمال أمالك الدولة التي 
تهدف الــى زيادة اإليرادات 
العامة، وأخيرا عدم االكتراث 
مبالحظات اجلهات الرقابية.

وأضافوا: «فضال عن أن 
إجراء هذا التدوير يرتب شغل 
البعض األعم من الوظائف 
أو  ال تتفــق والتخصــص 

للشؤون املالية والضريبية، 
وأسيل املنيفي وكيال مساعدا 
لشــؤون امليزانيــة العامة، 
وعبداحملسن الطيار وكيال 
العامة،  مساعدا للمحاسبة 
العنــزي وكيال  وإبراهيــم 
مساعدا لشــؤون التخزين 

ونظم الشراء.
طفح الكيل

وفي سياق متصل، وعقب 
قبول االستقاالت، وجه وكالء 
وزارة املالية كتابا إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالــد جــاء فيه: 
«لقد طفــح الكيل ووصلت 
األمور إلى أن نضطر لقبول 
ممارسات تسيء ملؤسستنا 

وســموكم نحــن أبناء هذه 
املؤسسة وتربينا على قيمها 
وتقاليدها ونهجها الواضح، 
وقد تعاقب علينا العديد من 
الوزراء وكان اساس عملنا 
هــو اجلانب املهني اخلاص 
الوطنية، ندرك  واملصلحة 
حجم املسؤولية السياسية 
التي يتعرض لهــا الوزراء 
مبــا يتطلبه ذلك من بعض 
التــي ينبغــي  التنــازالت 
تفهمهــا وقبولهــا في كثير 
من األحيــان، ومبا ال يخل 
بااللتزام املهني ومتطلباته 
وما يجدر اإلشارة إليه إلى 
صعوبة التعامل مع معالي 
الوزير براك الشيتان، فهو 
على خالف كل الوزراء الذين 

اخلبرة التراكمية املتوافرة 
البعــض وباملخالفة  لــدى 
ألحــكام قانــون ومرســوم 
ولوائــح اخلدمــة املدنيــة، 
قطــاع  علــى  والضغــط 
امليزانيــة العامــة لتمريــر 
مشاريع مالية عالية الكلفة 
دون جدوى تنموية ودون 
األخذ باالعتبار الصعوبات 
والظروف التي متر بها املالية 
العامة، لذلك نرفع ملعاليكم 
استقالة جماعية مسببة من 

وظائفنا». 
وكان وزيــر املاليــة قد 
أصدر قرارات تتضمن تدوير 
الوكالء املســاعدين، حيث 
مت نقل عبدالغفار العوضي 
ليصبــح وكيــال مســاعدا 

إلى اشخاصنا  كما تســيء 
العامة،  وتضر باملصلحــة 
حيــث مت جتاوز الكثير في 
التصرفات واملمارسات حتى 
نحافظ على سمعة الوزارة 
واحلكومــة، ونحــن علــى 
تواصل مستمر مع زمالئهم 
في اجلهات األخرى التابعة 
لوزير املالية بحكم طبيعة 
العمــل، وهــم يعانــون مّر 
الشكوى وذات التجاوزات».
وجاء فــي الكتاب الذي 
حصلــت «األنبــاء» علــى 
«تشــرفنا  منــه:  نســخة 
بالعمــل في هذه املؤسســة 
احليوية مبا تشــتمل عليه 
من اهمية كبرى، كما تشرفنا 
بالثقة الغالية لسمو األمير 

تعاقبوا على وزارة املالية».
وأضافوا انهم ترددوا في 
مخاطبة سمو رئيس الوزراء 
باعتبــار أننــا نعمل ضمن 
أســرة وزارة املاليــة ولكن 
بعد أن طفح الكيل ووصلت 
األمور إلى أن نضطر لقبول 
ممارسات تسيء ملؤسستنا 
كما تســيء إلى اشــخاصنا 
العامة  وتضــر باملصلحــة 
جتاوزنا الكثير في التصرفات 
واملمارسات حتى نحافظ على 

سمعة الوزارة واحلكومة.
وتابعــوا: «انطالقــا مما 
تقدم وانسجاما مع توجهات 
سموكم املخلصة وحرصكم 
الصادق مع االلتزام باملصلحة 
العامــة، والســيما بعد قيام 
معالــي الوزيــر ونحن على 
مقربة من انتهاء عمر احلكومة 
بعملية تدوير شاملة جلميع 
الوكالء والقياديني، لذا فإننا 
قد تقدمنا باستقالة جماعية 
حفاظا وحماية للعمل املهني 

واملؤسسي».

وكيل الوزارة و٥ وكالء مساعدين قدموا استقاالت مسبّبة اعتراضاً على قرار وزير املالية بالتدوير

«كتاب وكالء املالية» املوجه لسمو رئيس مجلس الوزراءكتاب قبول االستقالة من وزير املالية براك الشيتانبراك الشيتان

جماعية مسببة من مناصبهم 
اعتراضــًا منهم على إجراء 
وزير املالية براك الشيتان 

تدوير بني الوكالء.
استقالة مسببة

وجاء في نص االستقالة 
املســببة، التــي مت قبولهــا 
الحقــا، ان وزيــر املالية قد 
أجرى حركة تدوير شامل غير 
مسبوقة بني جميع القياديني 
بالــوزارة من درجــة وكيل 
وزارة مساعد، موضحني أن 
سبب اجراء هذا التدوير هو 
رفض البعض ممن شــملهم 
هذا التدوير تنفيذ تعليماتكم 
بأعمــال وتصرفات مخالفة 

للقانون واللوائح.

الوكالء في كتاب لسـمو رئيس الوزراء: طفح الكيل.. واألمور وصلت لقبول ممارسـات تسيء ملؤسستنا وأشـخاصنا وتضر باملصلحة العامة
التدويـر يحتوي على تعليمـات بأعمال وتصرفـات مخالفة للقانون واللوائـح.. وظاهره املصلحـة العامة وباطنه تغييب العمل املؤسسـي
قـرار التدويـر يضغط علـى امليزانيـة العامة لتمرير مشـاريع عاليـة الكلفة دون جـدوى تنمويـة.. وعدم مراعـاة ظروف املاليـة العامة

العيدان: تكويت ٣٨٤١ وظيفة في «نفط الكويت»
أحمد مغربي 

قــال الرئيــس التنفيذي 
باإلنابــة فــي شــركة نفــط 
الكويت أحمد جابر العيدان 
إن الشركة حققت دورا رياديا 
في إرســاء نظــام التكويت 
وتضمــني بنــوده من ضمن 
عقود اخلدمات منذ عام ١٩٩٣، 
حيــث إن الهدف األساســي 
لهــذا النظام هو خلق فرص 
الكويتي  وظيفية للشــباب 
واستقطابهم للعمل، وإدارة 
مشاريع الشركة املختلفة من 
خالل خلق كوكبة من العمالة 
الوطنية قادرة على تشغيل 
مشاريع الشــركة من خالل 
التعاقــد مع جهــات محلية 

ودولية.
وقال العيدان في املوجز 
الــذي حصلــت  اإلخبــاري 
نســخة  علــى  «األنبــاء» 
منــه ان العمــل علــى نظام 
التكويت اســتمر منذ حينه 
بــني جناحــات وحتديــات، 
وأولت شــركة نفط الكويت 
اهتماما أساسيا لتحفيز العمل 
في نظــام التكويــت، حيث 
تؤمن الشــركة بأهمية دعم 
العمالة الوطنية وتشجيعها 
علــى العمل باجلهــات غير 
احلكوميــة، وكان لنــا دور 
فعال في تطبيق القانون رقم 
٢٠٠٠/١٩، وعززت مؤسســة 

تقــل عــن ٣٠٪ فــي العقود 
القابلة للتكويت عند التجديد 
املســتقبلية،  العقــود  او 
وبناء عليه قامت الشــركة 
بدراسة االحتياجات الفنية 
األخــذ  ومــع  ملشــاريعها 
اســتراتيجية  باالعتبــار 
الشــركة الطامحة الى رفع 
سقف اإلنتاج والذي يتطلب 
تكثيف العمل في خلق فرص 
وظيفية للعمالة الوطنية مع 
التأكيد علــى أهمية تطوير 
املهارات والتأهيل املهني مبا 
يناسب احتياجات الشركة 

وبرنامــج صيانة كهربائية 
منشآت نفطية».

وأضاف العيدان: «أننا في 
القطاع النفطي عامة وشركة 
نفط الكويــت خاصة نعمل 
علــى محوريــني أساســيني 
متوازيــني من خــالل تنفيذ 
أهدافنا ومشاريعنا احلالية 
ورســم اخلطط املستقبلية 
القادمة،  واالســتراتيجيات 
وبهذا الصدد ترأس شــركة 
نفــط الكويت فريــق تنفيذ 
املندرجتــني  املبادرتــني 
ضمن اخلطة االستراتيجية 
للمحتوى احمللي لعام ٢٠٤٠، 
وهما معاجلة فجوة املهارات 
واملؤهــالت املطلوبــة فــي 
الوظائــف القابلة للتكويت 
لدى مقــاول القطاع النفطي 
وإنشــاء منظومــة متكاملة 
لتطويــر كفــاءات العمالــة 
الوطنية لدى مقاول القطاع 
النفطــي، حيــث كلــف هذا 
املبادرتني  الفريــق بتنفيــذ 
ومتابعه تقدمي ســير العمل 
لتحقيق املخرجات املطلوبة».
وجتــدر اإلشــارة هنــا 
الــى تســخير كل اجلهــود 
والطاقــات لتعزيز احملتوى 
احمللي في الصناعات النفطية 
القوى  وخصوصــا تنميــة 
العاملــة وتأسيســها فنيــا 
ومهاريا مبا يخدم احتياجات 

القطاع املستقبلية.

الفنية في احلفر وتشــغيل 
اآلبار والصيانة، حيث عززت 
الشــركة أوجه التعاون مع 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقي والتدريب في عام 
٢٠١٩، من خالل اســتحداث 
برنامج فني ميكانيكا منشآت 
نفطية اضافــة الى برنامج 
عامل حفر آبار بترولية الذي 
انطلق في عام ٢٠١٦، وخالل 
كتابتنا لهذا املوجز مت اإلعالن 
عــن برنامجــني تدريبيــني 
حديثيــني همــا «برنامــج 
آالت دقيقة منشــآت نفطية 

البترول الكويتية هذا النظام 
بإصدار الالئحــة التنفيذية 
التــي نظمــت آليــات العمل 
وتنفيذ قــرار التكويت، فقد 
متكنت شركة نفط الكويت من 
تكويت ما يقارب ٣٨٤١ وظيفة 
بنسبة تكويت تصل الى ٢٧٪ 
في السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وذكــر انــه فــي ابريــل 
مؤسســة  أصــدرت   ٢٠١٨
البتــرول الكويتيــة قرارها 
برفــع نســبة التكويت من 
خالل إلــزام املقاول بتعيني 
العمالة الوطنية بنســبة ال 

الديحاني: إصابات «كورونا» بني العاملني 
في مصفاة ميناء األحمدي آخذة باالرتفاع.. وتثير القلق

أحمد مغربي

قال نائب الرئيس التنفيذي ملصفاة ميناء األحمدي 
في شركة البترول الوطنية الكويتية نواف الديحاني: 
إن عدد اإلصابــات بڤيروس كورونا بني العاملني 
في مصفاة مينــاء األحمدي آخذ باالرتفاع، حيث 
سجلنا باألسابيع القليلة املاضية عددا من اإلصابات 
يثير القلق، مما يدل على التهاون باتباع إرشادات 
السلطات الصحية في الدولة ومخالفة معايير الوقاية 
الصحية املتبعة في شركة البترول الوطنية الكويتية.
وقال الديحاني في كتــاب وجهه للعاملني في 
املصفاة، وحصلت «األنباء» على نســخة منه، ان 

التباعد االجتماعــي ولبس الكمامات من أهم تلك 
املعايير التي تعتبر من الوسائل القليلة التي ثبتت 
فاعليتها في الوقاية من الڤيروس واحملافظة على 
سالمتنا وســالمة أســرنا وزمالئنا من اإلصابة 

بالڤيروس.
وأضاف الديحاني: «مازالت تداعيات أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد تلقي بظاللها على العالم، فقد طال 
تأثيره كل أركان املجتمعات، وما مييز هذه الفترة التي 
لم يشهدها العالم من قبل تسارع وتيرة التغيرات، 
فكمــا يعكف العلماء على فهــم طبيعة الڤيروس 
وخصائصــه واقترابهم من التوصل إلى عالج أو 
لقاح تزداد أعداد اإلصابات من ناحية أخرى، مما 

اضطر العديد من الدول إلى إعادة فرض إجراءات 
وقيود شديدة حملاصرة واحتواء العدوى والتقليل 

من انتشارها».
وذكر أن شركة البترول الوطنية، وكما عهدمتوها، 
حريصة كل احلــرص على تطبيق أفضل معايير 
الصحة والســالمة البيئية، فهي ال تألو جهدا في 
حتديــث كل التوصيات املتعلقة بڤيروس كورونا 
املســتجد، لكن تبقى مســألة اتباع وتطبيق هذه 
اإلرشادات والتدابير منوطة بكم وتقع على عاتقكم 
لتؤدي الغرض منها وتصبح فعالة، وعليه فإن أي 
مخالفة لهذه اإلرشادات سيتم التعامل معها بحزم 
ولن متر مرور الكرام للمحافظة على سالمة اجلميع.

«جني األرباح» يفقد البورصة 
مكاسبها القياسية في أكتوبر

شريف حمدي

انهــت بورصة الكويت تعامالت شــهر 
اكتوبر اجلاري بنهاية جلســة امس التي 
تعتبــر األخيرة في الشــهر لتعطل اعمال 
الســوق اليوم اخلميس مبناســبة حلول 
املولد النبوي الشريف، وذلك على تراجعات 
محدودة على مســتوى املؤشر العام الذي 
انخفض بنسبة ٠٫٠٥٪ متأثرا بتراجع أداء 
مؤشــر الســوق األول الذي يضم البنوك 

والشركات القيادية.
فيما ارتفع مؤشــر الســوق الرئيســي 
بقدر محدود بنهاية تعامالت الشــهر على 
وقع عمليات مضاربية تزامنت مع عمليات 

التصريف الالفتة لألسهم الكبيرة.
وتأثر مجمل أداء البورصة خالل تعامالت 
شــهر اكتوبر بعدة عوامــل متباينة منها 
االيجابي واستفاد منها السوق في النصف 
األول من الشهر ومتثلت في حالة التفاؤل 
بالســوق مع تولي صاحب السمو الشيخ 
نــواف األحمد مقاليد احلكم في البالد، ثم 
تنصيب ســمو الشيخ مشعل األحمد وليا 
للعهد، حيث صاحب هذا االنتقال السلس 
للســلطة ارتفاعــات الفتة على مســتوى 
مؤشرات ومتغيرات البورصة خاصة في 
األسبوع األول من أكتوبر، واستمر هذا األداء 
االيجابي للبورصة في األسبوع الثاني من 

الشهر ولكن بقدر أقل نسبيا.
ومع حلول األسبوع الثالث من اكتوبر 
بدأت العوامل السلبية تؤثر في أداء السوق، 
ومتثلت في عمليات تصريف واسعة طالت 
العديد من األسهم القيادية بالسوق األول 
وكذلك السوق الرئيسي ليبدأ السوق في 
اجلنوح للتراجع وخسارة املكاسب احملققة 
في األســبوعني األولني علــى إثر عمليات 

جني أرباح الفتة.
كما تأثر الســوق بتنامي املخاوف من 
زيادة اعداد املصابني بفيروس كورونا حول 
العالم، لينهي السوق تعامالت اكتوبر على 
خسائر محدودة على مستوى مؤشر السوق 

األول ومن ثم املؤشر العام للسوق.
وعلى مستوى املتغيرات خسرت القيمة 
الســوقية للبورصة الكويتيــة ١٤ مليون 
دينار فقط خالل اكتوبر بنسبة ٠٫٠٤٪، إذ 
بلغت القيمة السوقية بنهاية الشهر ٣١٫٥٩ 
مليار دينار تراجعا من ٣١٫٦ مليار دينار في 
نهاية سبتمبر املاضي، ومع هذه اخلسائر 
احملققة على مستوى القيمة السوقية في 
آخر اسبوعني ارتفعت نسبة اخلسائر من 

أول العام إلى ١٠٫٩٪.
وشهدت السيولة املتدفقة للسوق ارتفاعا 
بنســبة ٦٫٥٪، إذ بلغت احملصلة الشهرية 
١٫١٤٣ مليار دينار مبتوسط يومي ٦٠ مليون 
دينار ارتفاعا من ١٫٠٧٣ مليار دينار مبتوسط 
يومي ٥١ مليون دينار نهاية الشهر املاضي. 
وتراجعــت كميات التداول بنســبة ٢٤٪، 
حيث بلغــت أحجام التداول خالل اكتوبر 
٦٫٢ مليارات سهم تراجعا من ٨٫٢ مليارات 
سهم في سبتمبر املاضي. وانهت البورصة 
تعامالت الشهر على تباين في أداء املؤشرات 

وذلك على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشــر الســوق األول بنسبة 
٠٫٣٪ بخسارته ١٧ نقطة ليصل إلى ٦٠٠٣ 
نقاط تراجعا من ٦٠٢٠ نقطة الشهر املاضي.

٭ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٦٪ 
مضيفا ٢٨ نقطة ملكاسبه السابقة ليصل إلى 

٤٣٣١ نقطة ارتفاعا من ٤٣٠٣ نقاط.
٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫٠٥٪ 
خاسرا ٣ نقاط ليصل إلى ٥٤٤٢ نقطة من 

٥٤٤٥ نقطة الشهر املاضي.

أنهت الشهر على خسائر ١٤ مليون دينار بالقيمة السوقية

البورصة شهدت موجة جني أرباح كبيرة خالل أكتوبر افقدتها املكاسب القياسية التي حققتها في بداية الشهر (ريليش كومار)
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«Ooredoo الكويت»: ٨٪ منو الدخل.. و٢٪ ارتفاع قاعدة العمالء
خالل الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني.. ليصل عدد العمالء إلى ٢٥٫٣ مليون عميل

واصلنا االستثمار بإستراتيجيتنا الرقمية لتوسيع خدمات الـ «٥G» خلدمة ٢٫٤ مليون عميل في الكويت
آل ثاني: «Ooredoo الكويت» أول من أطلق حلول التعلم اإللكتروني لدعم املدارس بالتعليم عن ُبعد 

٥٫٩ ماليني دينار أرباح ٩ أشهر
حتدث الشيخ ســعود بن ناصر  
آل ثاني عن التبعات السلبية جلائحة 
كورونا علــى القطاعات االقتصادية 
وعمليات الشركة، مشيرا الى ان قاعدة 
العمالء املوحدة انخفضت بنسبة ٦٪ 
لتصل إلى ٢٥٫٣ مليونا في نهاية فترة 
التسعة أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٠، مقارنة بـ ٢٦٫٨ مليون لنفس 

الفترة من ٢٠١٩.
بالدينار  اإليــرادات  أن  وأضاف 
الكويتي تأثــرت بانخفاض املبيعات 
في الكويت (مع الدعم املجاني الكبير 
للعمالء احملليني)، وانخفاض إيرادات 

Ooredoo اجلزائر بشــكل رئيســي 
بســبب ضعف البيئــة االقتصادية 
وانخفاض قيمة العملة، باإلضافة إلى 
األسعار التنافســية وتأثير ڤيروس 
كورونا وما تبعــه من قيود جتارية 
لذلك،  العمليات. ونتيجة  على جميع 
املوحدة بنسبة  اإليرادات  انخفضت 
٦٪ لتصل إلــى ٤٤١٫٧ مليون دينار 
في نهاية فترة التسعة أشهر املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة بـ ٤٧٠ 
مليون دينار لنفس الفترة من ٢٠١٩، 
وانخفض الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

١٣٪ لتصل إلــى ١٥١٫٦ مليون دينار، 
مقارنة بـ ١٧٤٫٤ مليون دينار لنفس 

الفترة من ٢٠١٩.
وبلغ صافي الربح العائد إلى الشركة 
الوطنية لالتصاالت املتنقلة مبلغا وقدره 
٥٫٩ ماليني دينار بنهاية التسعة أشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة 
بـ ٢٣٫٥ مليــون دينار لنفس الفترة 
من ٢٠١٩، وذلك بسبب االنخفاض في 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء، فيما بلغت األرباح 
املوحدة للسهم الواحد ١١٫٧ فلسا، مقارنة 

بـ ٤٦٫٩ فلسا للسهم الواحد.

«Ooredoo - الكويت».. مضاعفة املبيعات الرقمية
بلغت إيرادات «Ooredoo الكويت» لفترة 
التسعة أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ 
نحو ١٥٥٫٤ مليون دينار، مقارنة بـ ١٦٩٫٧ 
مليون دينار لنفس الفترة من ٢٠١٩، كما 
بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء ٤٠٫٦ مليون دينار 

لنفس الفترة، مقارنة بـ ٥٣٫١ مليون دينار 
لنفس الفترة من ٢٠١٩. 

وقد عرضت «Ooredoo الكويت» مزايا 
خاصة للعاملني في الوزارات واملؤسسات 
احلكومية لدعم جهودهــم في مكافحة 
األزمات و٥ غيغابايت من البيانات املجانية 

يوميا ومكاملات محلية غير محدودة جلميع 
عمالئها خاللة أزمة ڤيروس كورونا، كما 
شهدت «Ooredoo الكويت» زيادة مضاعفة 
في أعداد املستخدمني للخدمات الرقمية 
 Ooredoo واملبيعات الرقمية مدعومة بتطبيق

سهل االستخدام.

 Ooredoo» انخفضت قاعدة عمــالء
تونس» إلى ٨٫٨ ماليني عميل لفترة التسعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ ســبتمبر ٢٠٢٠، 
مقارنة بـ ٩٫١ ماليني عميل لنفس الفترة 

من ٢٠١٩. وارتفعت اإليرادات بنسبة ٤٪ 
لنفس الفترة لتصل إلى ٩٤٫٧ مليون دينار، 
مقارنة بـ ٩١٫٥ مليون دينار لنفس الفترة 
من ٢٠١٩. كما بلغ الدخل قبل احتســاب 

الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
٤١٫٦ مليون دينار لفترة التســعة أشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة بـ 
٤٣٫٧ مليون دينار لنفس الفترة من ٢٠١٩.

 Ooredoo» انخفضت قاعدة عمالء
اجلزائر» إلى ١٢٫٣ مليون عميل خالل 
فترة التســعة أشــهر املنتهية في ٣٠ 
سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة بـ ١٣٫٤ مليون 
عميل لنفس الفترة من ٢٠١٩. وتأثرت 
األعمال في اجلزائر سلبا بسبب انخفاض 

الدينــار اجلزائري واألســعار  قيمة 
التنافسية الشديدة باإلضافة إلى البيئة 
االقتصادية غير الفعالة. ونتيجة لذلك، 
انخفضــت اإليرادات إلى ١٤٢٫١ مليون 
دينار لفترة التسعة أشهر املنتهية في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٥٧٫٣مليون 

دينار لنفس الفترة من سنة ٢٠١٩. وبلغ 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء ٤٨٫٥ مليون دينار، 
انخفاضا من ٥٥٫٣ مليون دينار لنفس 
الفترة من ٢٠١٩. وتراجعت قيمة الدينار 
اجلزائري بنسبة ٤٪ على أساس سنوي. 

 Ooredoo» ارتفعت قاعــدة عمالء
فلسطني» بنســبة ٣٪ لتصل إلى ١٫٣ 
مليون عميل خالل فترة التسعة أشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠. وارتفعت 
اإليرادات بنسبة ٤٪ لتصل إلى ٢٣٫١ 
مليون دينار كويتي لفترة التســعة 

أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ 
مقارنة بـ ٢٢٫٢ مليون دينار كويتي 
لنفس الفترة من سنة ٢٠١٩. وارتفع 
الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بشكل جوهري 
بنسبة زيادة ١٩٪ إلى ٧٫٧ ماليني دينار 

كويتي لفترة التســعة أشهر املنتهية 
في ٣٠ سبتمبر من سنة ٢٠٢٠ مقارنة 
بـ ٦٫٥ ماليني دينــار كويتي لنفس 
الفترة من سنة ٢٠١٩ وذلك من خالل 
أنحاء  التشغيلية في جميع  الكفاءات 

األعمال التجارية.

سجلت «Ooredoo املالديف» انخفاضا 
في اإليرادات بنســبة ١٠٪ لتصل إلى 
٢٦٫٣ مليون دينار لفترة التسعة أشهر 
املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة 

بـ ٢٩٫٣ مليون دينار لنفس الفترة من 
٢٠١٩. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد 
 ١٣٫١ والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
مليون دينار لفترة التسعة أشهر املنتهية 

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، مقارنة بـ ١٦٫٠ 
مليون دينــار لنفس الفترة من ٢٠١٩. 
وتقدم Ooredoo املالديف اآلن خدماتها 

ملا مجموعه ٣٥٤ ألف عميل.

«تونس».. ٨٫٨ ماليني عميل

«اجلزائر».. إيرادات بـ ١٤٢ مليون دينار 

«فلسطني».. ٣٪ منو قاعدة العمالء

«املالديف».. ٣٥٤ ألف عميل 

أعلنت Ooredoo خالل اجتماع مجلس اإلدارة أمس، عن تولي الشيخ محمد 
بن عبداهللا آل ثاني منصب رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، وذلك خلفا 
للشيخ سعود بن ناصر آل ثاني. وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الشيخ 
سعود بن ناصر آل ثاني، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
Ooredoo، أعرب عن تقديره للجهود املميزة التي قام بها الشيخ محمد خالل 
تسلمه منصب الرئيس التنفيذي في Ooredoo الكويت منذ ٢٠١٤ وحتى أوائل 
العام احلالي، قاد خاللها الشــركة نحو مسيرة حافلة بالعديد من اإلجنازات 
والنجاح ومساهما بشكل جذري في زيادة حصة الشركة في السوق الكويتي. 
وأعرب الشيخ سعود عن تقديره وثقته العالية في خبرة الشيخ محمد ودوره 
الكبير في خطة التطوير وتعزيز استراتيجية الشركة مستقبال. اجلدير بالذكر، 
أن الشيخ محمد آل ثاني يســتكمل اليوم مسيرة النجاح التي استهلها في 
الكويت، حيث تندرج على قائمة أولوياته بلورة االســتراتيجية التطويرية 
للشركة وتفعيل اخلطط التنفيذية لألعوام املقبلة، استنادا إلى خبرة قوامها 
أكثر ١٦ عاما في مجال االتصاالت والتحول الرقمي واحملاسبة واملالية. وقد 
شغل الشيخ محمد العديد من املناصب في Ooredoo منذ انضمامه للشركة 
عام ٢٠٠٩، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشــركة Ooredoo الكويت 
الذي شغله منذ عام ٢٠١٤، كما شــغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة 
شركة Ooredoo اجلزائر. كما ويشغل حاليا نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة 
Ooredoo والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر منذ مارس العام احلالي، 
باإلضافة إلى منصب رئيس مجلس ادارة شركة إندوسات Ooredoo. وقد 
حصل الشيخ محمد بن عبداهللا آل ثاني على شهادة املاجستير في املالية 
واحملاسبة من جامعة كارديف باململكة املتحدة، وشهادة البكالوريوس في 

احملاسبة من جامعة قطر.

الشيخ محمد بن عبداهللا آل ثاني

أعلنت شركة «Ooredoo الكويت» 
عن نتائجها املالية لفترة التسعة 
أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، 
حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 
١٥٥٫٤ مليون دينار مقارنة بـ ١٦٩٫٧ 
مليون دينار لنفس الفترة من ٢٠١٩، 
فيما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد 
والضرائب واالســتهالك واإلطفاء 
٤٠٫٦ مليون دينار، مقارنة بـ ٥٣٫١ 
مليون دينار لنفس الفترة من ٢٠١٩. 
وأعربت «Ooredoo الكويت» في 
بيــان صحافي امــس، عن فخرها 
باإلجنازات املستمرة التي عززت 
مــن مكانتها القوية في الســوق، 
مشيرة الى انها طرحت مزايا خاصة 
للعاملني في الوزارات واملؤسسات 
احلكومية لدعم جهودهم في مكافحة 
األزمات، باإلضافة الى ٥ غيغابايت 
من البيانات املجانية يوميا ومكاملات 
محلية غير محدودة جلميع عمالئها 
خاللة أزمة «كورونا»، كما شهدت 
«Ooredoo الكويت» زيادة مضاعفة 
فــي أعداد املســتخدمني للخدمات 
الرقميــة  واملبيعــات  الرقميــة 
مدعومة بتطبيق «Ooredoo» سهل 

االستخدام.

وتعقيبــا على هــذه النتائج، 
قال رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
سعود بن ناصر آل ثاني: «خالل هذه 
الفترة التي واجهنا فيها حتديات 
جسيمة، انصب تركيزنا على ضمان 
استمرارية اخلدمة جلميع عمالئنا 
مع االســتمرار في دعم موظفينا 
واملجتمــع بكل أطيافــه من خالل 
توفير خدمــات مبتكرة وإمكانية 
الوصول إلى البيانات، في الكويت 
أصبحنا أول شركة اتصاالت متنقلة 
تطلق حلول التعلــم اإللكتروني 
لدعم املدارس في كل أنحاء الدولة، 
وفي تونس، قمنــا بتوفير الدعم 
للمستشفيات ومراكز االحتجاز من 
خالل توفير إمكانيات الوصول إلى 
البيانات مجانا طوال فترة جائحة 

الكورونا». 
وأضــاف: «نظرا ألننــا جددنا 
جهودنــا الراميــة للتركيــز على 
توسيع نطاق قنواتنا الرقمية جلذب 
العمالء وتلبية احتياجاتهم، فقد 
حافظنا على قاعدة عمالئنا املوحدة 
القويــة والتي بلغت ٢٥٫٣ مليون 
عميل في نهاية األشــهر التســعة 
األولــى مــن ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٢٦٫٨ 

مليون للفتــرة ذاتها من الســنة 
املاضيــة. ولكن، وكمــا هو احلال 
بالنسبة لقطاع االتصاالت املتنقلة 
عامليا، تأثرت نتائجنا املالية لألشهر 
التسعة األولى من ٢٠٢٠ بجائحة 
كورونا ومــا أدت إليه من تباطؤ 
اقتصــادي أدى بــدوره إلى تفاقم 
األوضــاع االقتصاديــة في بعض 
أســواق عملياتنا. وبلــغ إجمالي 
إيرادات الشركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة ٤٤١٫٧ مليون دينار خالل 
األشهر التســعة األولى من ٢٠٢٠ 
بتراجع بلغ ٦٪ عما كان عليه في 
الفترة ذاتها من الســنة املاضية، 
األمر الــذي انعكس علــى الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء وكذلك على 

صافي الربح». 
 Ooredoo» وأشار آل ثاني الى ان
الكويت» شــهدت منوا في الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالســتهالك واالطفاء بنسبة ٨٪ 
وفــي قاعــدة العمالء بنســبة ٢٪ 
في الربع الثالث من ٢٠٢٠ مقارنة 
بالربع الثاني مــن نفس العام ما 
يعكس االنتعــاش التدريجي من 

تداعيــات جائحة كورونــا. وفي 
الكويت، واصلت الشركة االستثمار 
في استراتيجيتنا الرقمية وقمنا 
بتوســيع نطاق عرضنا خلدمات 
اجليل اخلامس بهدف خدمة قاعدة 
عمالئنا البالغة ٢٫٤ مليون عميل. 
وفي تونس، ارتفعت إيراداتنا بنسبة 
٤٪ لتصل إلى ٩٤٫٧ مليون دينار 
كويتي لألشهر التسعة األولى من 
سنة ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة ذاتها من 
السنة املاضية على الرغم صعوبة 
األوضاع االقتصادية التي واجهنا 
في ظلها حتديات كبيرة. واليزال 
أداؤنا في اجلزائر متأثرا باألوضاع 
االقتصاديــة الصعبة واملنافســة 
الســعرية الشــديدة وانخفــاض 
قيمة العملة حيث انخفضت قيمة 

الدينار اجلزائري بنسبة ٤٪ خالل 
الفترة ذاتها من الســنة املاضية. 
وفي فلســطني، واصلنــا التركيز 
على الكفاءة التشغيلية وحتسني 
التكلفة، حيث مازالت جهودنا في 
هذا االجتــاه تعود على الشــركة 
بنتائج إيجابية، وقد ارتفع الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة ١٩٪ 
خالل األشــهر التسعة األولى من 
الســنة مقارنة بالفتــرة ذاتها من 
الســنة املاضيــة ليصل إلــى ٧٫٧ 
ماليني دينار كويتي. وفي املالديف 
واصلنا تطويــر خدماتنا بإطالق 
نظام «أوريدو ســنتريبيز» وهو 
أحد حلول اخلدمة الهاتفية املدارة 

املقدمة للمؤسسات الصغيرة».

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

تعيني الشيخ محمد آل ثاني رئيسًا 
ملجلس إدارة «Ooredoo الكويت»
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الذهب مستقر وسط ضبابية
االنتخابات األميركية وتفشي «كوڤيد»

«املتحد» في خدمة عمالئه
خالل عطلة املولد النبوي

مبناسبة حلول ذكرى 
املولد النبوي الشريف، 
يتقــدم البنــك األهلــي 
املتحد إلى صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح، 
وسمو ولي عهده األمني 
الشيخ مشــعل األحمد 
اجلابــر الصبــاح، ومن 
الكويت حكومة وشعبا 
واملقيمــني فيها بأطيب 
التهانــي والتبريــكات، 
داعــني املولــى القديــر 
أن يعيــده علــى األمــة 
اإلسالمـــــية باليمـــــن 

والبركات. 
وبهذه املناسبة يعلن البنك أنه سيغلق 
جميع فروعــه اليوم اخلميــس املوافق

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ على أن يستأنف الدوام 
الرسمي يوم األحد املوافق ١ نوفمبر٢٠٢٠.

وفي ســياق متصل، أشار البنك إلى 
أنــه ميكن للعمــالء خالل عطلــة املولد 
النبوي التواصل مع البنك عبر القنوات 
االلكترونية، والتي تتضمن تطبيق البنك 
عبر الهاتف النقال ومن خالل موقع البنك 

رويترز: اســتقر الذهب فوق مســتوى 
١٩٠٠ دوالر خالل تعامالت أمس، إذ تصدت 
الضبابية بشأن االنتخابات األميركية وزيادة 
حاالت كوفيد-١٩ عامليا لضغوط من صعود 
الدوالر مع تالشــي اآلمال في االتفاق على 

حزمة حتفيز أميركية على الفور.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب 
في املعامالت الفورية عند ١٩٠٩٫٢٠ دوالرات 
لألوقيــة (األونصة). واســتقر الذهب في 
التعامالت اآلجلة في الواليات املتحدة عند 

١٩١١٫٦٠ دوالرا.
وقال اخلبير االســتراتيجي في أكسي، 
ســتيفن إينس: «املســتثمرون يحتاجون 
سببا لشراء املزيد من الذهب وسيأتي هذا 

السبب من مؤشر بشأن السياسة».
وأضاف «مع تفشــي الڤيروس في كل 
مكان، سنحصل على حتفيز في وقت ما... 

ويحتمــل أن يكــون ثمة ميل جتــاه مزيد 
مــن التدخل من البنك املركزي ألن الضرر 

االقتصادي سيكون هائال».
وبفضــل عملية طباعة غير مســبوقة 
لألموال وانخفاض أســعار الفائدة عامليا، 
يتجه الذهب لتسجيل أفضل عام في عقد 
نظرا جلاذبيته كوسيلة حتوط في مواجهة 
التضخم وانخفاض قيمة العملة. وارتفع 
املعدن األصفر نحو ٢٦٪ منذ بداية العام.

كما ارتفع الــدوالر األميركي الذي يعد 
مالذا آمنا أيضا ٠٫٢٪ أمام سلة من العمالت 
الرئيســية مســتفيدا من الضبابية جراء 

االنتخابات األميركية.
وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، 
استقرت الفضة عند ٢٤٫٥٢ دوالرا لألوقية 
وزاد البالتني ٠٫٦٪ إلى ٨٨٤ دوالرا وكسب 

البالديوم ٠٫٩٪ إلى ٢٣٥١ دوالرا.

www.ahliunited.) على شبكة اإلنترنت
com.kw)، وخـــــدمة حياكم التي تعمل 
على مدار ٢٤ ســاعة يوميـــا على الرقم 
١٨١٢٠٠٠ لتلبية االحتياجات واخلدمات 
واإلجابة عن استفـــــسارات العـــمالء، 
وكذلك ميكن لعمــــالئنا إجراء جمـــيع 
عملياتهــم املصرفيــة من خــالل أجهزة 
السحب اآللي املنتشرة في مختلف مناطق 

الكويت.

«أوابك»: الطلب على النفط يتراجع ألدنىمستوى في ١١ عامًا
العامة  أصدرت األمانــة 
ملنظمــة األقطــار العربيــة 
املصدرة للبترول (أوابك)، 
تقريرا حول التطورات في 
األوضاع البترولية العاملية 
فــي ظــل جائحــة ڤيروس 
كورونــا املســتجد، حيــث 
تنــاول التقريــر التطورات 
االقتصاديــة العامليــة وفقا 
آفــاق االقتصــاد  لتقريــر 
العاملي، أكتوبر ٢٠٢٠ الصادر 
عن صنــدوق النقد الدولي، 
اإلمــدادات  كما اســتعرض 
اخلــام  النفــط  النفطيــة 
الطبيعي  الغــاز  وســوائل 
(مليون برميل يوميا)، وفقا 
للتقريــر الشــهري ملنظمة 
 Petroleum» أوپيك، وتقرير
Intelligence Weekly» أكتوبر 

.٢٠٢٠
وتوقع التقرير انخفاض 
االمــدادات النفطية العاملية 
خــالل ٢٠٢٠ علــى خلفيــة 
اتفاقية دول «أوپيك+» بشأن 
خفض قياسي إلنتاج النفط 
اخلام الذي دخل حيز التنفيذ 
منذ شــهر مايــو ٢٠٢٠، كما 
أشــار إلى إعالن رفع حالة 
القاهرة واســتئناف  القوة 
انتــاج النفــط فــي ليبيــا، 
التي ال يشــملها اتفاق دول 
«أوپيك+»، عقب توقف دام 
حوالي ٨ أشهر، حيث تشير 
أحدث توقعات لوكالة الطاقة 
الدولية إلــى وصول انتاج 
ليبيا النفطي إلى نحو مليون 
برميل يوميا بحلول نوفمبر 

.٢٠٢٠
إلــى  التقريــر  وأشــار 
دول  التــزام  نســبة  أن 
«أوپيــك+» باالتفاق بلغت 
١٠٢٪ فــي ســبتمبر ٢٠٢٠، 
وهي األعلى منذ شهر مايو 
٢٠٢٠ (باستثناء التخفيضات 
اإلضافيــة الطوعيــة فــي 

يونيو).
ولفــت إلــى أن تباطــؤ 
تعافــي االقتصــاد العاملــي 
الثانية من  بســبب املوجة 
اإلصابات بڤيروس كورونا 
املســتجد فــي االقتصادات 
الرئيســية، الســيما فــي 
األميركتني وآسيا وأوروبا، 
يســتوجب ضرورة توخي 
اليقظة واتخــاذ اإلجراءات 
االســتباقية الالزمة في ظل 
ظروف السوق غير املستقرة 

وآفاقها املستقبلية.

أسعار النفط اخلام، بسبب 
جائحــة ڤيــروس كورونا 

املستجد.
والحظ بدء تعافي إنتاج 
النفط الصخري في الواليات 
املتحــدة خالل الربع الثالث 
من ٢٠٢٠ بدعــم من ارتفاع 
أســعار النفــط اخلــام إلى 
مســتويات أعلى من تكلفة 
اإلنتاج. وفي هذا الســياق، 
أظهر أحدث مســح فيدرالي 
للطاقة مت إجراؤه في مقاطعة 
Dallas إلى أن سعر خام غرب 
تكســاس الذي حتتاج اليه 
شــركات الطاقــة األميركية 
لتغطيــة نفقــات تشــغيل 
االبــار احملفــورة املكتملــة 
بــني ٢٣ و٣٦  يتــراوح مــا 
دوالرا. كما الحــظ التقرير 
ان مــن الواضح أن انتعاش 

العاملي  الطلب  اجلارية في 
على النفط، أوضح التقرير 
حدوث انخفاض في الطلب 
العاملــي علــى النفط خالل 
الثانــي مــن ٢٠٢٠  الربــع 
بشــكل قياســي بلــغ نحو 
١٠٫١ ماليــني برميــل يوميا 
مقارنة مع الربع الســابق. 
قبــل أن يبدأ فــي التعافي 
الثالث، تزامنا  الربع  خالل 
مع بدء اســتئناف النشاط 
االقتصادي فــي العديد من 
دول العالم. وتوقع التقرير 
استمرار تعافي الطلب خالل 
الربع األخير من عام ٢٠٢٠، 
إال أن حالــة من عدم اليقني 
حتيط بتلــك التوقعات في 
ظل املوجة الثانية املتصاعدة 
مــن اإلصابــات بڤيــروس 
كورونــا املســتجد علــى 
مستوى العالم، والتي تركز 
أغلبها في الهند والواليات 
املتحدة وأوروبا وبعض دول 
أميركا الالتينية، ما اضطر 
عــدة دول مثــل بريطانيــا 
وفرنسا وإسبانيا إلى فرض 
قيود أكثر صرامة والعودة 
إلجراءات اإلغالق اجلزئي.

وبشــكل عــام يتوقــع 
تراجــع الطلب العاملي على 
النفط في عام ٢٠٢٠ بشكل 
قياسي يبلغ نحو ٩٫٥ ماليني 
برميل مقارنة بالعام السابق، 
مسجال ٩٠٫٣ مليون برميل 
يوميا، ويعد هــذا التراجع 
هــو األول منذ ٢٠٠٩ (أي ١١ 
عاما). ومن املتوقع أن يرتفع 
الطلــب العاملــي بنحو ٦٫٥ 

ماليني برميل خالل ٢٠٢١.

النفــط الصخري  صناعــة 
األميركي يبدو محدودا نظرا 
للتخفيضــات الكبيرة التي 
أجرتها الشركات في النفقات 
الرأسمالية، إلى جانب تراجع 
إقبال املستثمرين في األسهم 
والســندات علــى شــركات 
التنقيب الصغيرة واملستقلة، 
التي كانت سببا رئيسيا في 
طفرة إنتاج النفط الصخري 
بالواليات املتحدة األميركية. 
وأشار التقرير إلى انخفاض 
عدد احلفارات العاملة خالل 
الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، 
مسجال أدنى مستوى فصلي 
له منذ بدء االحتفاظ بسجالت 

وهو ٢٢٤ حفارة.
الطلب العاملي

التطـــــورات  وحــــول 

توقعات بانخفاضه ٩٫٥ ماليني برميل يومياً العام احلالي إلى ٩٠٫٣ مليون برميل

النفط الصخري

وتطرق التقرير للتطورات 
اجلارية علــى صعيد انتاج 
النفــط الصخــري وعــدد 
احلفارات العاملة في الواليات 
املتحــدة األميركيــة، وفقــا 
للتقرير الشــهري إلنتاجية 
احلفر لشــهر أكتوبر ٢٠٢٠ 
الصادر عن إدارة معلومات 

الطاقة األميركية.
وأوضح ان إنتاج النفط 
الواليــات  الصخــري فــي 
املتحدة قد انخفض بشــكل 
حاد خالل الربع الثاني من 
عام ٢٠٢٠، مسجال بذلك أكبر 
انخفــاض فصلي لــه على 
اإلطالق منــذ بدء االحتفاظ 
بســجالت فــي عــام ٢٠٠٧، 
تزامنا مع التراجع احلاد في 

النفط يتراجع بفعل املخاوف من تخمة املعروض
رويترز: تراجعت أسعار النفط خالل تداوالت 
أمس، لتتخلى عن املكاســب التي حققتها في 
اليوم السابق إذ أججت زيادة مخزونات اخلام 
األميركية وارتفاع حــاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا في أوروبا والواليات املتحدة مخاوف 
بشــأن تخمة املعروض وضعــف الطلب على 

الوقود.
ونزلت العقود اآلجلة خلام برنت ١٫٦٠ دوالر 
إلى ٣٩٫٦٠ دوالرا للبرميل بعدما صعدت بنحو 

٢٪ أمــس األول، فيما انخفض اخلام األميركي 
١٫٨٤ دوالر أو ٤٫٦٪ إلى ٣٧٫٧٣ دوالرا للبرميل 

بعد ارتفاعها ٢٫٦٪ الثالثاء.
وكشفت بيانات معهد البترول األميركي أن 
مخزونات اخلام والبنزين األميركية ارتفعت 
األسبوع املاضي، حيث سجلت مخزونات اخلام 
زيــادة مبقــدار ٤٫٦ ماليني برميــل لتصل إلى 
نحو ٤٩٥٫٢ مليون برميل وهو ما يفوق بكثير 
توقعات محللني في استطالع أجرته «رويترز» 

بزيادتها ١٫٢ مليون برميل.
وسجلت الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا 
وبلدان أخرى زيادات قياسية في حاالت اإلصابة 
بڤيــروس كورونا في األيام املاضية وفرضت 
احلكومات األوروبية قيودا جديدة في محاولة 

للحد من التفشي السريع للمرض.
ويزيد من الضغط على أسواق النفط توقعات 
بأن ينمو إنتاج ليبيا النفطي إلى مليون برميل 

يوميا في األسابيع املقبل.

وزير النفط البحريني: املرأة البحرينية أثبتت قدرتها
على تولي مناصب قيادية في قطاع النفط

النفــط  وزيــر  شــارك 
البحريني الشــيخ محمد بن 
خليفة آل خليفة في فعاليات 
ملتقى وجائزة التميز القيادي 
للمرأة الســادس فــي قطاع 
النفط والغاز (ليواس ٢٠٢٠)، 
والتي أقيمت بتقنية االتصال 
املرئي عن بعد حتت رعايته، 
وذلك خالل الفترة من ٢٧ حتى 
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠، ومبشاركة 
عدد من املسؤولني واملختصني 
والفنيــني واألكادمييــني من 
العالــم فــي  مختلــف دول 
مجــال الطاقــة، وبدعــم من 
الهيئة الوطنية للنفط والغاز 
وجمعية مهندســي البترول 
واالحتاد اخلليجي للتكرير 
وشركة نفط البحرين «بابكو» 
وشركة «أرامكو» السعودية.
النفــط  وزيــر  وأشــاد 
البحريني باســتمرار رعاية 
فعاليــات «ليــواس» للمرة 
السادســة، وهو ما يؤكد ما 
حتظى به املرأة في البحرين 
من رعايــة واهتمام من قبل 
امللــك  البحرينــي  العاهــل 
حمد بــن عيســى آل خليفة 
واحلكومة، كما يجسد مدى 
اإلميــان بقــدرات وإمكانات 
املــرأة البحرينية في جميع 
املجاالت والســيما في مجال 
النفــط والغاز، حيث أثبتت 

لالرتقاء باملــرأة البحرينية 
على الصعيدين االقتصادي 

واالجتماعي.
وأعرب الشيخ محمد بن 
خليفة عــن تقديره للجهود 
املبذولــة فــي تنظيــم هذه 
الفعاليــات  مــن  النوعيــة 
املتخصصة والتي تهدف إلى 
مناقشة ودراسة سبل تنمية 
دور املرأة وزيادة فعاليته في 
خدمة الوطن، مشيرا إلى أنه 
كان هناك حرص كبير على 
عقــد الفعالية رغم األوضاع 
الراهنة جراء جائحة كورونا.
وأوضــح أن امللتقى يعد 

القيادية في  املتعلقة باملرأة 
قطاع الطاقة والتي تشــمل 
إتاحة الفرص املتساوية بني 
اجلنســني في مجال التطور 
الوظيفي واملهنــي، وكيفية 
االستفادة من خبرات الكفاءات 
وباألخص النسائية في كل ما 
يرتقي بقطاع النفط والغاز 
في املنطقة، كما سلط الضوء 
على القضايا املتعلقة باملرونة 
التنظيميــة وإعــادة رســم 
اخلطــط واالســتراتيجيات 
بعــد جائحــة «كوفيد-١٩»، 
واملرونة التشغيلية املطلوبة 
واستــــمرارية األعمــــــال، 
وضرورة التنوع في التكيف 
التنظيمــي في عصر ما بعد 
«كوفيد-١٩»، وطرق املوازنة 
بني ضغوط احلياة العملية 

والعمل.
وقد شــارك فــي امللتقى 
أكثر من ٧٢٢ مشاركا من ٥٣ 
دولة من أنحــاء دول العالم 
باإلضافة إلى مشاركة أكثر من 
٣٣٠ شركة متخصصة في هذا 
املجال احليوي واملهم بهدف 
تبادل املعلومات واخلبرات 
واالستماع إلى قصص النجاح 
التي تسهم بال شك في تعزيز 
القدرات الراميــة إلى تنمية 
وتطويــر وإنتاجيــة املــرأة 

القيادية.

منصة علمية وعملية للتعلم 
من القيادات النسائية الالئي 
حققن إجنازات مشهودة في 
مختلف املجاالت والتواصل 
مع مثيالتهن في قطاع الطاقة 
واستكشــاف طرق حتســني 
القيادية، وكذلك  مهاراتهــن 
تعلم أفضل املمارســات في 
هذا املجال، متمنيا كل التوفيق 
والنجاح في حتقيق األهداف 

املرجوة لهذه الفعالية.
وناقش امللتقى على مدى 
٣ أيام عدة موضوعات، وهي: 
املرونــة فــي مجــال العمــل 
املوضوعــات  مــن  وعــددا 

خالل مشاركته في فعاليات «ليواس ٢٠٢٠»

وزير النفط البحريني خالل مشاركته في الفعاليات عبر االتصال املرئي

البحرينيــة قدرتهــا  املــرأة 
في تولي عــدد من املناصب 
القيادية املهمة في هذا القطاع 

احليوي واملهم.
كما أشاد باجلهود الكبيرة 
التي تقوم بها رئيسة املجلس 
األعلى للمرأة االميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة على 
صعيد متكــني وتقدم املرأة، 
وما توليه مــن حرص على 
النهــوض بواقــع املــرأة في 
مملكة البحرين ومبا يسهم 
في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص 
لضمان التنافســية وضمان 
تعدد وتنوع اخليارات املتاحة 

«مركز سلطان»: تخفيض
رأس املال بنسبة ٥٠٪

أعلنت شركة مركز سلطان في بيان 
صحافي أمس عــن انتهائها من عملية 
تخفيــض رأس املال املدفوع للشــركة 

بنسبة ٥٠٪.
وقالت الشركة انها بهذه اخلطوة تكون 
قــد انتهت من املرحلة الثانية من خطة 
«األسواق الكويتية أولويتنا»، وهي خطة 
للعودة إلى الربحية التي وضعت الشركة 
على مسار األرباح الثابتة لعشرة أرباع 
متتالية من خالل إعادة تركيز أنشطتها 
على أسواق البيع بالتجزئة في الكويت.

وأوضحت ان خطة «األسواق الكويتية 
أولويتنــا» ذات الثــالث مراحل تهدف 
إلى إعادة هيكلة الشركة للتركيز على 
تطوير أسواق مبيعات التجزئة، وتعزيز 
ميزانيتهــا العمومية، وحتســني األداء 
وزيادة التدفق النقدي. ويتضمن جوهر 
هذه اخلطــة االلتزام بأعمال أساســية 

وبصورة ثابتة في مجال التجزئة.
وأشارت إلى انه بعد انتهاء مرحلتني 
من اخلطة، ســتحقق الشــركة حوالي 
٩٠٪ من إيراداتها من عملياتها في قطاع 
البيع بالتجزئة، وميثل السوق الكويتي 

وحده ٦٠٪ منها.
يذكر أن الشــركة لديها عمليات في 
قطاع أســواق البيــع بالتجزئة في كل 

من األردن وسلطنة عمان والبحرين.
وبهذه املناســبة، قــال نائب رئيس 
مجلس إدارة شركة مركز سلطان عصام 
الرفاعي: «يســرني أن أبلغ مســاهمي 
الشــركة بأن خطتنا تسير على املسار 
الصحيح وهي في تقدم مستمر ومتسق 
مــع تطلعاتنا، واخلطوة التي قمنا بها 
بتخفيض رأسمال الشركة املدفوع بنسبة 
٥٠٪ هــي خطوة مهمــة هدفها حتصني 
امليزانيــة وجعلها أكثــر متانة لتمكن 
الشــركة من النمو مجــددا في املرحلة 

القادمة».
وكشفت الشركة في بيانها عن أبرز 
نتائج خطة «العودة إلى الربحية» حتى 
اليوم والتــي تتمثــل بالتالي: حتقيق 
ربحية ثابتة في عشرة أرباع متتالية، 

مضاعفة أداء األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك وذلك 
منذ بدء خطة إعادة الهيكلة، تطوير النظم 
واملمارســات التجارية املتعلقة بإدارة 
وتوافر وتوزيع وتنوع املنتجات بأسعار 
تنافسية وإدخال أنظمة تقنية حتليلية 
إلى عمليات الشركة التجارية، تطوير 
نظم وأجهــزة إدارة املخزون وعمليات 
توافــر املنتجات ومســتويات اخلدمة، 
وحتسني شــروط التعاقد التجاري مع 
البائعني، زيادة في إيرادات خدمة التسوق 
عبر اإلنترنت بنسبة ٧٥٠٪، عقد اتفاقيات 
مع أفضــل املوردين مبــا يضمن رضا 
العمالء، تطوير مستوى عمليات أسواق 
البيع بالتجزئة، وحتسني جتربة التسوق 
لدى العمالء وخدمة الزبائن واملعايير 
التشــغيلية، التعاقد مع شركة «بيور 
هارفســت» الرائدة فــي املزرعة الذكية 
في املنطقة لتوفيــر مجموعة متنوعة 
من املنتجات العضوية حصريا لعمالء 
مركز سلطان. ومن النتائج اخلطة أيضا 
التخارج من االستثمارات واألصول غير 
األساســية بإجمالي ٣٠ مليــون دينار 
وإحــراز تقــدم في خطة إعــادة هيكلة 
الديــون البنكيــة بدعــم مــن الدائنني، 
باإلضافة إلى خفض الديون بقيمة ٢٠ 
مليونا وخفض االلتزامات الطارئة بقيمة 

٨٫٥ ماليني.
كمــا أعلنت الشــركة عــن أولويات 
خطة «العــودة إلى الربحية» للمرحلة 
الثالثة وهي: التركيز على جتارة التجزئة 
وتنميتها، التوسع بشكل استراتيجي في 
متاجر البيع بالتجزئة اجلديدة، مواصلة 
برنامج حتديث/افتتاح مراكز التسوق، 
زيادة تطوير قطاع التسوق اإللكتروني 
ومنصات البيع عبر اإلنترنت، تطوير 
نظــم تكنولوجيا املعلومــات للتحول 
الرقمي، تقدمي شــركاء جدد ومنتجات 
وخدمــات تكميليــة جديــدة للزبائن، 
باإلضافــة إلى مواصلة بناء وحتســني 
العالقــات التجارية مع جميع أصحاب 

املصلحة من شركاء وموردين.

الشركة أنهت املرحلة الثانية من خطة «العودة إلى الربحية»

أسعار النفط.. تذبذب كبير في ٢٠٢٠
بشــأن التطورات في أسعار النفط اخلام 
العاملية، أشار تقرير «أوابك» إلى حدوث انخفاض 
في معدل أسعار سلة خامات أوپيك خالل شهر 
أبريــل ٢٠٢٠ إلى ١٧٫٦٦ دوالرا/ برميل، وهو 
أدنى مســتوى شهري له منذ شهر ديسمبر 
٢٠٠٢. كما شهد شهر مايو ٢٠٢٠ أول ارتفاع 
ملعدل أسعار سلة خامات أوپيك خالل هذا العام. 
واســتمر هذا االرتفاع حتى شهر أغسطس 
٢٠٢٠ بدعم من انخفاض الفائض في اإلنتاج، 
وانتعاش عمليات التكرير ومعدالت التشغيل 
في مصافي النفط العاملة في املناطق الرئيسية، 
رغم إنها التزال دون مستويات ما قبل جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، تزامنا مع التحسن 

التدريجي في الطلب على املنتجات النفطية في 
ظل قيام املزيد من الدول بإلغاء تدابير العزل 
التي اتخذتها ملواجهــة هذه اجلائحة، ما أدى 
إلى انخفــاض مخزونات النفط اخلام خاصة 

في الواليات املتحدة األميركية. 
وأشــار التقرير إلى معاودة أسعار سلة 
خامات أوپيك انخفاضها في شــهر سبتمبر 
٢٠٢٠ متأثرة بتنامي املخاوف بشــأن تباطؤ 
وتيرة تعافي الطلــب على النفط على خلفية 
تزايد عدد اإلصابات اجلديدة بڤيروس كورونا 
املستجد عامليا، ما قد يهدد اآلمال بشأن تعافي 
االقتصاد العاملي. باإلضافة إلى جتدد املخاوف 

بشأن تخمة املعروض النفطي.
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اإلمارات: ملتزمون بدولة فلسطينية مستقلة وفق حدود ٦٧

إصابات «كورونا» ترتفع بنحو مليونني خالل ٥ أيام
وأوروبا «في شبه» إغالق عام

عواصــم ـ وكاالت: أكدت 
اإلمارات العربية املتحدة على 
أهمية أن يغتنم مجلس األمن 
الدولي الفرصة التي أتاحها 
«االتفاق اإلبراهيمي» للسالم 
التاريخي لكسر اجلمود في 
عملية الســالم واســتئناف 
املباشــرة بــني  احملادثــات 
الفلسطينيني واالسرائيليني.

وأكدت اإلمارات، في بيانها 
املفتوحة  اخلطي للمناقشة 
التــي عقدها مجلــس األمن 
الدولــي بشــأن «احلالة في 
الشــرق األوســط، مبــا في 
ذلك مســألة فلسطني»، أنها 
كانت وستظل ملتزمة دائما 
بحل الدولتــني، وقيام دولة 
فلســطينية مســتقلة على 
حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية، على أساس قرارات 
األمم املتحــدة ذات الصلــة، 
ومرجعيات مدريد، ومبادرة 
العربية، وخريطة  الســالم 
التــي وضعتهــا  الطريــق 

املجموعة الرباعية.
اإلمــارات، في  وأعربــت 
البيــان الــذي بثتــه وكالة 
انباء االمارات الرسمية (وام) 
امس، عــن إميانهــا بأهمية 
التصعيــد وفتــح  خفــض 
قنــوات التواصــل وتعزيز 
الديبلوماسية كركائز أساسية 
ملعاجلــة أي توترات حالية 
وسابقة، ولتجنب انبثاق أي 
حتديات جديدة في املنطقة، 
مؤكدة أهمية إعادة التفكير 
في النهج الســابق من أجل 
جتاوز اجلمود الراهن وإرساء 

عواصــم ـ وكاالت: جتاوز 
عدد االصابات بڤيروس كورونا 
املستجد حاجز الـ ٤٤ مليونا 
ونحو ١٠٠ ألف اصابة، وأكثر 
مــن مليــون و١٧٠ ألــف وفاة 
بحسب احصاءات جامعة جونز 
هوبكنــز األميركيــة ما يعني 
أنه أضاف أكثــر من مليوني 
اصابة منذ يوم السبت املاضي، 
في مؤشر خطير على سرعة 
انتشــار الڤيروس. ويبدو أن 
االعداد مرشحة بقوة لالرتفاع 
مع اســتمرار املساعي اليجاد 
لقــاح، حيــث وأعلنت كل من 
أملانيا وفرنسا أمس عن قيود 
تقترب من مستوى إجراءات 
العــزل العــام الشــامل التي 
فرضت في الربيع املاضي في 
الوقت الذي ارتفعت فيه حاالت 
الوفاة بسبب مرض «كوفيدـ١٩» 
في جميع أنحاء أوروبا بنسبة 
٤٠٪ تقريبا في أسبوع. ومن 
هذه اإلجراءات املطروحة في 
أملانيا إغالق املطاعم واحلانات 
مع اإلبقاء على املدارس ودور 
احلضانة مفتوحة والســماح 
لألشخاص باخلروج في األماكن 
العامة فقط مع أفراد أسرهم.

وفي فرنســا، التي تشهد 

من املجتمع الدولي، مبا في 
ذلك العديد من الدول األعضاء 
املشاركة في املناقشة، للحفاظ 
على حل الدولتني من خالل 

وقف الضم.
وأشــار البيــان إلــى أن 
هــذه  أن  تــرى  اإلمــارات 
املعاهدة، إلــى جانب إعالن 
السالم والتعاون والعالقات 
الديبلوماسية والودية البناءة 
التي أبرمتهــا كل من مملكة 
البحرين وإســرائيل، تتيح 
فرصة للمنطقة للتحرك في 
اجتاه االستقرار واالزدهار، 
حيــث يعمل مجلــس األمن 

أقل شــدة من اإلغــالق العام 
شــبه الكامل الــذي فرض في 
بداية األزمة في مارس وأبريل.

من جهته، استبعد مساعد 
وزير الصحة الروسي أليكسي 
امــس تقــدمي  كوزنتســوف 
الوزارة لقاح «سبوتنكـ  في» 
املخصص ملواجهة الڤيروس، 

بشكل جتاري لألجانب.
وأضاف املسؤول الروسي، 

دول عربية أخرى مســتعدة 
للتطبيع مع إسرائيل، دون 
الكشف عن جدول زمني محدد. 
وقال ترامب للصحافيني في 
إشــارة إلى العالــم العربي: 
سيكون لدينا الكثير، أعتقد 
أننا سنحصل عليها جميعا.. 
سيتم اإلعالن عن املزيد من 
الصفقــات إلى حد كبير بعد 
االنتخابات األميركية. نحن 
نقوم بالكثير من العمل اآلن. 
وأضاف ان: اجلمال هو السالم 
في الشــرق األوسط بال مال 
وال دم. ليس هناك دماء فوق 

الرمال، وهذا يحدث.

قياسية جديدة يتواصل معها 
التصاعــدي حلاالت  النســق 
«كوفيــدـ١٩» فــي اجلمهورية 
اإلســالمية. وأفادت املتحدثة 
باســم الوزارة ســيما سادات 
الري عــن وفاة ٤١٥ شــخصا 
خــالل ٢٤ ســاعة، فــي زيادة 
ملحوظة عن احلصيلة اليومية 

القياسية السابقة (٣٤٦).
وفــي تونــس، أكــد وزير 
الصحة فوزي مهدي أن ٦٠٪ من 
التونسيني غير واعني بحقيقة 
الوضــع الصحي الذي أصبح 
خطيرا بسبب تفشي ڤيروس 
يضعــون  وال  «كوفيــدـ١٩» 
الكمامة، منبهــا من أن البالد 
دخلــت فــي املرحلــة الرابعة 
لتفشي الڤيروس والتي تتمثل 
في انتشــار عدوى مجتمعية 
يصعــب فيها تتبــع احلاالت 
والتعرف على مصدر العدوى.

وأوضح مهدي، في تصريح 
له امس، أن وصف الوضع بـ 
«اخلطير جدا» ليس بســبب 
تفشي الڤيروس في البالد، بل 
بســبب نقص وعي املواطنني 
بخطورة الوضع خصوصا أن 
التعايش مع الڤيروس سيمتد 
ألشهر إلى حني إيجاد اللقاح.

على حتقيق السالم واألمن 
الدوليني.

واختتم البيــان بالتأكيد 
اإلمــارات  دولــة  أن  علــى 
ستستمر في دعوتها للسالم 
وللوحدة من قبــل املجتمع 
الدولي ضــد كل ما ميكن أن 
يقــوض اجلهــود املجتمعة 
فــي إرســاء دعائم الســالم 
واالستقرار، باعتبارها عضوا 
منتخبــا فــي مجلــس األمن 

للفترة ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣.
مــن جهــة اخــرى، أعلن 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب، أن زهاء تسع أو عشر 

في تصريح لوكالة أنباء (تاس) 
الروسية، أنه ال ميكن احلديث 
عن أي توريد جتاري للقاح إال 

حني االكتفاء احمللي منه.
في غضــون ذلك، واصلت 
ايران تســجيل ارقام قياسية 
للوفيات جراء الڤيروس القاتل 
حيــث أعلنــت وزارة الصحة 
اإليرانية امس، تســجيل ٤١٥ 
وفاة في ٢٤ ساعة، في حصيلة 

ترامب: ٩ أو ١٠ دول عربية ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل

تونس تدخل مرحلة يصعب فيها تتبع اإلصابات.. وإيران تسجل حصيلة وفيات قياسية

(ا.ف.پ) فلسطينيون من ذوي االحتياجات اخلاصة يحتجون على منع االحتالل إقامة ملعب في بلدة سفليت بالضفة 

(رويترز) جانب من مظاهرة في بريطانيا احتجاجا على قيود كورونا 

االستقرار والسالم واالزدهار 
في الشرق األوسط.

وأكــد البيــان أنــه على 
الرغم من الصراعات احلالية 
باملنطقــة  تعصــف  التــي 
الفلســطيني  يبقى الصراع 
ـ اإلســرائيلي فــي صلــب 
النزاعات فــي منطقتنا. في 
هذا السياق، وقعت اإلمارات 
علــى االتفــاق اإلبراهيمــي 
للسالم مع إسرائيل بتاريخ 
١٥ ســبتمبر ٢٠٢٠ حتــت 
رعايــة الواليــات املتحــدة، 
حيث يســتجيب هذا القرار 
التاريخي للنداءات املتكررة 

أكثر من ٥٠ ألف حالة جديدة 
يوميا، أفادت قناة «بي.إف.إم» 
التلفزيونية أن احلكومة تدرس 
إغالقــا ملدة شــهر اعتبارا من 

منتصف ليل اليوم.
ومــن املتوقــع أال تشــمل 
اإلجراءات، التي ســتأتي بعد 
خطــوات مماثلة فــي إيطاليا 
وإســبانيا، إغــالق املــدارس 
الشــركات وستكون  ومعظم 

أذربيجان وأرمينيا تتبادالن االتهامات

عواصــم ـ وكاالت: تبادلــت أرمينيــا 
وأذربيجــان االتهامات بقتــل املدنيني عن 
طريق قصف املدن في إقليم ناغورني قره 
باغ واملناطق احمليطة به امس، في تصعيد 
للقتال املستمر منذ شهر والذي لم يتوقف 
رغم ثالثة اتفاقات على وقف إطالق النار.

وقالت أذربيجان ان ١٤ قتلوا في قصف 
لبلدة باردا شــمال شــرقي قره باغ، وقال 
مسؤولون مدعومون من أرمينيا في اإلقليم 
إن قصف أذربيجان ألكبر مدينتني باملنطقة 

أسفر عن مقتل شخص واحد.
وقال مكتب املدعي العام في أذربيجان 
ان ١٤ قتلوا في قصف باردا، وكانت وزارة 
الدفاع قالت في وقت سابق ان قوات األرمن 
قصفت مناطق ســكنية في منطقة تارتار 

املجاورة وفي مقاطعة آقجبدي.
وقال جهاز الطــوارئ واإلنقاذ في قره 
باغ ان القصف طــال خانكندي أكبر مدن 
اإلقليــم، وأضاف أن مدنيا قتل في قصف 
آخر على مدينة شوشي الواقعة على مسافة 

١٥ كيلو مترا باجتاه اجلنوب.
الدفــاع  وزارة  بدورهــا  وأعلنــت 
األذربيجانية قصف القوات املسلحة األرمنية 
للمواقــع األذربيجانية علــى احلدود بني 

الدولتني.
وأضافت الوزارة، حســبما ذكرت قناة 

«روسيا اليوم» اإلخبارية امس، أن القوات 
املســلحة األرمنيــة أطلقــت النيــران من 
األســلحة اخلفيفة على مراكزنا السكنية 
ومواقع وحدات اجليش األذربيجاني على 

حدود بني البلدين.
في املقابل، هدد رئيس الوزراء األرمني 
نيكول باشينيان بتوجيه ضربة مضادة 
للقوات األذربيجانية في قره باغ «في الوقت 

املناسب».
وفي خطاب للمواطنني مســاء اول من 
امس، قال باشــينيان ان لــدى جمهورية 
قــره باغ كميــات كافية من األســلحة من 
أجل املقاومة وأن «شعب قره باغ وجميع 
األرمن سيقاتلون وستكون الضربة املضادة 
املوجهــة إلى العــدو في الوقت املناســب 
ومدمرة بالنسبة له»، وتابع «لدينا أعداء 
كثــر في العالم، لكــن لدينا أيضا أصدقاء 

كثيرون وقفوا وسيقفون إلى جانبا».
من جانبه، اعرب دمييتري بيســكوف 
املتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملني) 
عن أســف وقلق بالده من استمرار القتال 
بني أرمينيا وأذربيجان في إقليم قره باغ.

وقال بيســكوف ردا على ســؤال حول 
تقييــم الكرملني لألحداث في قره باغ «إن 
القتال مســتمر على أي حــال، وهذا األمر 

يسبب القلق واألسف».

روسيا تبدي قلقها من استمرار القتال في «قره باغ»

(رويترز) أذربيجاني يزيل احلطام في عيادة بعد القصف االرميني على بلدة باردا 

أكثر من ٧٠ مليونًا صوتوا مبكرًا.. وترامب يشكك في نزاهة االنتخابات
واشــنطن ـ وكاالت: أدلى 
أكثــر مــن ٧٠ مليــون ناخب 
فــي  بأصواتهــم  أميركــي 
املبكر لالنتخابات  التصويت 
الرئاسية في إقبال قياسي قبل 
أيام من يــوم االنتخابات في 
٣ نوفمبر املقبل، فيما شــكك 
الرئيــس دونالــد ترامب في 

نزاهة االنتخابات.
وذكرت صحيفة «نيويورك 
تاميز» في نسختها اإللكترونية 
امــس أن إقبال الناخبني على 
اإلدالء بأصواتهم مبكرا ارتفع 
بقوة لدرجة أن عدد املشاركني 
في التصويــت املبكر جتاوز 
بالفعــل نصف عدد األصوات 
التي جرى فرزها خالل كامل 
االنتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦، 
وفقا للبيانــات الصادرة عن 
الواليات  انتخابات  «مشروع 
املتحدة» الذي يرصد العملية 

االنتخابية في البالد.
الصحيفــة  وأوضحــت 
أن جائحــة ڤيــروس كورونا 

في جتمعني انتخابيني بوالية 
جورجيا في سعيه لغزو منطقة 

مؤيدة تقليديا للجمهوريني.
وأظهرت استطالعات للرأي 
أجرتها «رويترز/ إبسوس» أن 
بايدن عزز تقدمه على ترامب 

«رويترز/ إبسوس»، وخلص 
الوطنــي عبــر  االســتطالع 
اإلنترنــت إلــى أن ٥٢٪ مــن 
الناخبني احملتملني قالوا إنهم 
يدعمون بايــدن بينما صوت 

٤٢٪ لصالح ترامب.

وقال اوبامــا في اورالندو 
بفلوريدا خــالل جتمع جديد 
«يدعي هذا الرئيس بان لديه 
كل الفضــل في اقتصاد ورثه 
ويرفــض اي مســؤولية عن 
جائحــة جتاهلها». وحذر من 
تكرار ما حصل في انتخابات 
٢٠١٦ عندمــا هزمــت هيالري 
كلينتــون علــى الرغم من أن 
استطالعات الرأي كانت تفيد 
بتصدرها نوايا التصويت، امام 

خصمها في مفاجأة مدوية.
الى ذلــك، شــهدت مدينة 
فيالدلفيــا تظاهرات تخللتها 
توقيفــات وعمليــات نهــب، 
غــداة مقتل رجل أســود على 

يد الشرطة.
وكتبت شرطة املدينة في 
تغريــدة أن «حشــدا كبيــرا» 
يضــم حوالــى ألف شــخص 
هاجم متاجر في شمال شرق 
فيالدلفيــا. وأظهرت مشــاهد 
التقطت من مروحية مخربني 
اول مــن امس يفرغون متجر 

في ميشيغان على نحو متزايد 
لكن االثنني اليزاالن يسيران 
كتفا بكتف في نورث كاروالينا.

ويتقدم بايدن على ترامب 
على الصعيد الوطني بعشــر 
نقاط مئوية وفقا الســتطالع 

في الســياق، عاد الرئيس 
السابق باراك اوباما بقوة الى 
املنابر في االسبوع االخير قبل 
االقتراع ليهاجم مجددا ترامب، 
مؤكدا انه يفتقر الى الكفاءة.

ألبسة رياضية ومحال آخر، كما 
أظهرت مقاطع ڤيديو صورتها 
وسائل إعالم محلية نهب متجر 
أغذية كبير في شمال املدينة.

وخرجت التظاهرات في حي 
آخر، في «ويســت فيالدلفيا» 
(غــرب فيالدلفيا)، حيث كان 
يعيش والتر واالس جونيور، 
الشاب األسود البالغ ٢٧ عاما 
الذي أرداه شرطيان بعد ظهر 

االثنني املاضي.
ومت تعليق مهام الشرطيني 
املتورطني مبقتل والتر واالس 
جونيــور بانتظــار نتائــج 
التحقيق الذي جتريه الشرطة 

واملدعي العام احمللي.
وكان الشــرطيان توجهــا 
إلى مكان احلادث بعد أن ورد 
اتصال يفيد عن شجار عائلي 
وعن وجود رجل يحمل سكينا، 
وأوضح املتحدث باسم شرطة 
فيالدلفيا إريك غريب أن واالس 
جونيور رفض إلقاء ســالحه 

رغم أوامر الشرطة.

توقيفات ونهب في فيالدلفيا غداة مقتل رجل أسود بيد الشرطة

واخلــوف من تأخــر وصول 
بطاقــات االقتــراع املرســلة 
التأييــد  بالبريــد ومشــاعر 
للمرشــحني  املعارضــة  أو 
الرئاســيني، ساهمت جميعها 
في وصــول التصويت املبكر 

إلى مستوى قياسي.
وأرسل أكثر من ٧٠ مليون 
أميركــي بطاقــات اقتراعهــم 
بالبريد أو صوتوا حضوريا، 
وفقــا للبيانات التــي جمعها 

املشروع.
فــي غضــون ذلك، شــكك 
الرئيس دونالد ترامب مجددا 
في نزاهة االنتخابات قائال انه 
ســيكون «من غير املناسب» 
اســتغراق وقت إضافي لفرز 
عشــرات املاليني من بطاقات 
االقتــراع بالبريد في ســباقه 
أمــام منافســه الدميوقراطي 
جــو بايدن، مضيفا «ســنرى 

ماذا سيحدث».
من جهته، قدم خصمه جو 
بايدن رسالة من أجل الوحدة 

بومبيو يندد باحلكومة الصينية
وبكني ترد بـ «لعبة ڤيديو شهيرة»

عواصــمـ  وكاالت: نــدد وزير اخلارجية 
األميركــي مايــك بومبيــو امــس باحلكومة 
الشــيوعية الصينيــة التــي وصفهــا بأنها 
«مفترسة»، خالل رحلة تهدف لتعزيز العالقات 
مع ســريالنكا التي تلقت أخيرا استثمارات 

ضخمة ودعما ديبلوماسيا من بكني.
وجدد بومبيــو هجومه على الصني بعد 
محادثــات مع رئيــس ســريالنكا غوتابايا 
راجاباكسا بشأن التعاون األمني إلبقاء املمرات 
البحرية احليوية في احمليط الهندي مفتوحة 

جنوب سريالنكا.
وقال بومبيو للصحافيني، في ختام زيارته 
التي استغرقت ١٢ ساعة، وهي احملطة الثانية 
في جولة تشــمل أربع دول، ان «ســريالنكا 
ذات السيادة القوية شريك استراتيجي قوي 

للواليات املتحدة على املسرح العاملي».
ووصــف بومبيو كيف قدمت واشــنطن 
تدريبات عسكرية للجزيرة اآلسيوية ومنحتها 
مؤخرا سفينتني خلفر السواحل، في مقارنة 

مع ما تتلقاه سريالنكا من الصني.
وصرح بومبيو بأن «احلزب الشــيوعي 

الصيني مفترس».
لتــرد الســفارة الصينية فــي كولومبو 
وتنشر على تويتر صورة ترويجية للعبة 
الڤيديو الشهيرة «الفضائيون ضد املفترسني».

وكتبــت «معذرة الوزيــر بومبيو، نحن 
منشغلون في تعزيز الصداقة والتعاون بني 
الصني وســريالنكا، ولسنا مهتمني بدعوتك 

للعب لعبة الفضائيني ضد املفترسني».
بــدوره، قال وزيــر خارجية ســريالنكا 
دينيش جوناواردينا في مؤمتر صحافي مع 
بومبيو إن بالده حتافظ على سياسة خارجية 
غير منحازة، دون أن يشير صراحة للصني.

وتأتي زيــارة بومبيو بعد أقل من ثالثة 
أسابيع من زيارة يانغ جيتشي، عضو املكتب 
السياســي في احلزب الشــيوعي الصيني، 
لسريالنكا وتعهده تقدمي مزيد من املساعدات 

االقتصادية للجزيرة.

(أ.ف.پ) وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو ونظيره السيريالنكي خالل مؤمتر صحافي امس 
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أنباء مصرية

السيسي: اإلساءة لألنبياء استهانة بقيم دينية رفيعة.. كفى إيذاء لنا

املجلس الفرنسي للديانة اإلسالمية يدعو ليعّم السالم ومواجهة «الكراهية»

أكد أن حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما جترح مشاعر أكثر من ١٫٥ مليار إنسان

أنشأ جلنة لتدريب األئمة والقساوسة ودعا إلى مؤمتر ملكافحة التطرف

القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس املصــري 
أن  السيســي  عبدالفتــاح 
االستهانة باألنبياء والرسل 
هــي اســتهانة بقيــم دينية 
رفيعــة يعتقد فيهــا الكثير 

من البشر.
وأوضح الرئيس السيسي، 
خالل احتفالية وزارة األوقاف 
بذكرى املولد النبوي الشريف، 
امس، أن إميان املسلم ال يكتمل 
إال إذا آمن بالرســل جميعا، 
وقال: «شوفو فيه كالم كتير 
وفيه نقاش كتير وهناك لغط 
كتير واحنا كمسلمني من كمال 
اميانا اننا نؤمن بكل الديانات 
األخرى.. ال يستطيع مسلم 
كائن من كان أن يقول إنه كامل 
اإلميان إال إذا أقر واعترف من 
صميم قلبه بالرسل جميعا 
بكل الرســل.. دي قضية أن 
بقولها دلوقتي وأتصور أن 
كل الناس في مصر وآخرين 
يسمعوها.. دي من احلقائق 
املوجــودة فــي ديننــا إننــا 
نؤمن بالكل ونحترم الكل.. 
كل الرسل.. ونوقرهم كلهم.. 
طيب ليه.. ألنهم املختارون 
من قبل اهللا.. فإذا اختار اهللا 
الرســل فإننــا ننحنــي لهذا 
االختيــار ونحترمه ونحبه 

ونقبله ونؤمن به».
وحذر الرئيس من اإلساءة 
لألنبيــاء قائــال: «النقطــة 
الثانية أن اإلســاءة لألنبياء 
والرســل هي استهانة بقيم 
دينيــة رفيعة.. االســتهانة 
بقيــم دينية رفيعة.. يعتقد 
فيها الكثير من الناس.. من 
ال يعتقد فهذا شــأنه.. من ال 
يؤمن فهذا شأنه.. ولكن جرح 
مشاعر املاليني حتى لو كانت 
الصورة املقدمة هي صورة 
التطرف.. يا ترى في املليار 
ونصف وأكثر من املسلمني 
تفتكــروا كام في امليه منهم 

متطرفون». 
وتابع «اتصور ان اذا كان 
من حــق الناس انهــا تعبر 
عمــا يجول فــي خواطرها، 

عواصــم ـ وكاالت: دعــا 
املجلــس الفرنســي للديانة 
اإلسالمية إلى مكافحة أشكال 
التطــرف وأن يعم الســالم  
فرنسا. وقال املجلس في بيان 
إنه مبناسبة صالة اجلمعة 
االســبوع املاضــي، توجــه 
مكتب املركــز وممثلون عن 
االحتادات اإلسالمية، إلى كلية 
Conflans- في Bois d›Aulne

Saint-. للوقوف دقيقة صمت 
في ذكــرى صموئيــل باتي 
ووضــع إكليل مــن الزهور 
نيابة عن املساجد بفرنسا.

«كانــت  انهــا  واعتبــر 
فرصة لتكرمي أعضاء هيئة 
الذين اســتثمروا  التدريس 
في مهمة نبيلة، وهي تثقيف 
ونقــل القيم واملعرفة ألبناء 
اجلمهورية وجعلهم مواطنني 

أحرارا ومسؤولني». 
ودعا املجلس الفرنســي 
للديانة اإلسالمية كذلك أئمة 
فرنســا إلى التفكير بشــكل 
خاص في ذكــرى صموئيل 
باتي وعائلته وطالبه وزمالئه 
وإدانــة مروجــي الكراهيــة 
الذين تعتبر أيديولوجيتهم 
وأفعالهــم خيانة لكل ما هو 
مقدس وقبل كل شيء احلياة 

البشرية.
وأضاف «لقد رفع الدعاء 
في مساجدنا من أجل أن يعم 
السالم في بالدنا، ومن أجل 
حمايــة إخواننــا املواطنني، 
ومــن أجل الوئام بني جميع 
مكونات املجتمع الوطني».

 CFCM وتابع «يدرك مكتب
هــذه املســؤوليات إلصالح 
العبادة اإلسالمية من خالل 
املشاركة في النظر في آثارها 
الثقافية واالجتماعية». وأعلن 
أنه حتقيقا لهذه الغاية أنشأ 
«جلنة مسؤولة عن تطوير 
برنامــج تدريبــي مشــترك 
لألئمة والقساوسة في فرنسا 
قادرة على تنسيق الدورات 
املقدمــة والســماح لألئمــة 
املســتقبليني باالســتجابة 
لتوقعات وحتديات اإلسالم 

الســماحة واليســر، وليس 
التطرف والتشدد والعسر.

وأضاف: «ستظل قضية 
الوعي الرشيد وفهم صحيح 
الدين مــن أولويات املرحلة 
الراهنــة فــي مواجهــة أهل 
الشر الذين يحرفون معاني 
النصوص ويخرجونها من 
سياقها، ويفســرونها وفق 
أهدافهــم أو يعتمــدون على 
تفســيرات خاطئــة لهــا، ما 
يتطلب االستمرار في املهمة 
واملسؤولية الثقيلة التي يقوم 
بها علمــاء الدين لتصحيح 
املفاهيم اخلاطئة وتصويبها، 
لنحمــي املجتمــع والدولــة 
مــن مخططــات التخريــب، 
وليدرك العالم أجمع سماحة 
العظيــم  الديــن اإلســالمي 
الذي يتأســس على الرحمة 
والتسامح والتعايش السلمي 

بني الناس جميعا».
وأضاف أن بنــاء الوعي 
الرشيد، يتطلب تضافر كافة 
املؤسسات الدينية والتربوية 
والثقافية واإلعالمية لإلسهام 

للنبي» محمد ژ.
وتابــع الرئيس التركي 
«نــدرك أن الهــدف ليــس 

شخصي إمنا قيمنا».
وأعلنت دائرة االتصاالت 
في الرئاســة التركية امس 
أنها ستتخذ خطوات قانونية 
وديبلوماسية ردا على مجلة 
الفرنســية  إبدو»  «شــارلي 
الســاخرة. وقالــت «يجــب 
أال يكون لدى شعبنا أدنى 
شك في أن جميع اخلطوات 
القانونية والديبلوماسية 
ستتخذ ضد الرسم املعني»، 
وأضافت في بيان «ستستمر 
النهايــة  معركتنــا حتــى 

انضمــت الــى فرنســا في 
االنتقــادات  وجــه موجــة 
الرافضــة  واالحتجاجــات 
وزيــر  ودعــا  لإلســاءة، 
خارجيتهــا دومينيك راب 
الــدول األعضــاء في حلف 
شــمال األطلســي «الناتو» 
للوقوف معا دفاعا عن قيم 
التســامح وحرية التعبير 
في انتقــاد مبطــن لتركيا 
العضو في احللف التي تدعو 
ملقاطعة البضائع الفرنسية.
وقــال راب فــي بيــان 
«بريطانيــا متضامنــة مع 
فرنســا والشعب الفرنسي 
فــي أعقــاب القتــل املروع 

في كلمته: «التطرف ال ميكن 
قصــره على ديــن بعينه... 
ففي جميــع الديانات، وبكل 
أســف، يوجــد املتطرفــون 
الذين يســعون إلذكاء روح 
الفتنة، وإشعال نار الغضب 
والكراهية، حتى أن ســيرة 
النبي العطرة لم تســلم من 
ذلك التطرف، وأؤكد للجميع 
أن مكانة سيد اخللق النبي 
العظيم فــي قلوب ووجدان 
املسلمني في كل أنحاء العالم ال 
ميكن أن ميسها قول أو فعل، 
كما أؤكد الرفض القاطع ألي 
أعمال عنف أو إرهاب تصدر 
مــن أي طرف حتت شــعار 
الدفــاع عن الدين أو الرموز 
املقدســة، فجوهر  الدينيــة 
الدين هو التسامح، ولنستلهم 
معــا في هذا اإلطار الدروس 
والعبر من سيرة نبينا (ژ) 
الذي أرسله ربه (عز وجل) 
ليتمم مكارم األخالق، فرسخ 
(ژ) أسس التعايش وقبول 
اآلخر واإلميان بالتنوع، فال 

إكراه في الدين».

التركية إبراهيم قالني على 
تويتــر «نديــن بشــدة ما 
نشر عن رئيسنا في املجلة 
الفرنسية التي ال حتترم أي 
عقيدة أو قدسية أو قيم».

وقال «إنهــم يعرضون 
فقط بذاءاتهــم وفجورهم. 
أي اعتــداء علــى احلقــوق 
الشــخصية ليس دعابة أو 

حرية تعبير».
بدوره، قال رئيس دائرة 
االتصــاالت فــي الرئاســة 
التركيــة فخر الدين ألتون 
ان «أجندة ماكرون املناهضة 
للمسلمني تؤتي ثمارها!».

بريطانيــا  ان  ويبــدو 

محمــد ژ قد تشــجع على 
«العنف وإراقة الدماء».

وقال روحاني في خطاب 
االجتمــاع  خــالل  متلفــز 
األسبوعي للحكومة «إهانة 
النبي ليســـت عمـــال بطوليا، 
هي عمل غيــر أخالقي، هي 
تشجيع على العنف. إثـــارة 
مشــاعر املاليني واملليارات 
حول العالم، من املســلمني 
وغيــر املســلمني، هذا ليس 

عمال بطوليا».
وتابــع «مــن املفاجئ أن 
يصــدر ذلك عن مدعي الثقافة 
والدميوقراطيــة، (لكنهــم) 
يشجـــعون بشكل أو آخر، 
بطريقة غير مباشرة، حتى 
وإن كانت غير مرغوبة، على 

العنف وإراقة الدماء».
وسأل روحاني «أي جزء 
من تعريف احلرية، يتضمن 

التخلي عن األخالق؟».
وشــدد روحاني على أن 
«إهــــانة (النبي) هي إهانة 
لكل املسلمني، لكل األنبياء، 
القيــم اإلنســانية»،  لــكل 
معتـــــبرا أن «كل أوروبــي 
يدين لنبي اإلسالم ألنه كان 

معلم االنسانية».
وتابــع «اذا كان الغــرب 
يقــول احلقيقــة، اذا كانــت 
أوروبــا وفرنســا تقــوالن 
احلقيقة، اذا كانوا يبحثون 
فعال عــن حتقيق الســالم، 
املساواة، الهدوء، واألمن في 
مجتمعات اليوم، فعلى الغرب 
أن يوقف التدخل في الشؤون 

الداخلية للمسلمني».
أعلــن  ماكــرون  وكان 
االسبوع املاضي وقوفه إلى 
جانــب من يرغب في نشــر 
رســوم مســيئة عــن نبــي 
اإلســالم بدعوى الدفاع عن 
حريــة الــرأي، وذلك خالل 
حفل تأبني املعلم الفرنســي 
صموئيل باتي، الذي عرض 
الرسوم املسيئة على طالبه 
وتقول السلطات الفرنسية 
ان شابا مسلما قتله ردا على 

ذلك.

في بناء الشــخصية القوية 
السوية والقادرة على مواجهة 
التحديات والتمييز بني احلق 
والباطل، وبني الوعي السديد 
والوعي الزائف، وبني احلقائق 

والشائعات.
وعبر الرئيس عن تقديره 
للدور الذي تقوم به مؤسسات 
الدولة الدينية في نشر الفكر 
املستنير وتصحيح املفاهيم 
اخلاطئة، مؤكدا أننا في حاجة 
إلى مضاعفة اجلهد املبذول من 
جميع مؤسسات ومنظومة 
إلى  الوعــي، للوصول  بناء 
جميع شــرائح املجتمع في 
هذه املرحلة الفارقة من تاريخ 
أمتنا ومنطقتنا والعالم من 

حولنا.
كمــا أكــد أن الدولــة لن 
تألــو جهدا في دعــم األئمة 
وفي توفير املناخ املناســب 
ألدائهم للــدور املرجو منهم 
في املرحلة احلالية من تاريخ 
مصر لدعم اخلطاب الديني 

الوسطي املستنير.
وقال الرئيس السيســي 

بإصــرار وعــزم ضــد هذه 
اخلطوات الوقحــة املهينة 

التي تضمر سوء النية».
العــدل  وزيــر  وقــال 
عبداحلميد غول للصحافيني 
الســلطات  ان  أنقــرة  فــي 
التركية اتخذت كل املبادرات 
الضروريــة مــع اجلهــات 
املعنيــة. وذكرت وســائل 
اإلعالم الرســمية كذلك أن 
ممثلي االدعاء األتراك بدأوا 
حتقيقا بحق املسؤولني في 

«شارلي إبدو».
وانتقد كبار املســؤولني 
الرســم، وكتــب  األتــراك 
املتحــدث باســم الرئاســة 

لصامويــل باتي». وأضاف 
«اإلرهاب ال ميكن وال يجب 

أن يكون مبررا».
وتابــع «أعضــاء حلف 
شــمال األطلسي واملجتمع 
الدولــي األوســع يجب أن 
يقفوا كتفا بكتف وراء القيم 
األساسية للتسامح وحرية 
التعبير وأال مننح اإلرهابيني 

أبدا شرف شق صفوفنا».
وفي اندونيسيا دعا نائب 
رئيس اجلمعية االستشارية 
لعلماء آتشيه، فيصل علي، 
إلى  احلكومة اإلندونيسية 
االنضمام إلى دعوات مقاطعة 
املنتجات الفرنسية، طبقا ملا 
ذكرته وكالة «أنتارانيوز» 

اإلندونيسية لألنباء. 
وزراء  رئيــس  وقــرر 
باكستان، عمران خان، إثارة 
قضية الرسوم املسيئة للنبي 
ژ في فرنســا، فــي احملافل 

الدولية.
وذكــرت شــبكة «جيــو 
التلــــــفزيونية  نيـــــوز» 
الباكســتانية، أن رئيــس 
أبلـــــغ احلكـــومة  الوزراء 
بأنه ســيكتب خطابات إلى 
زعماء العالم اإلسالمي ليطلب 

دعمهم في هذه القضية.
وأضافــت املصــادر «في 
اخلطابات، سيطلب رئيس 
الوزراء مــن الزعماء إظهار 
وحدتهــم وتضامنهم حول 
قضية الرسوم املسيئة للنبي 

محمد».
وقال خان إنــه «لن يتم 
الســماح ألحــد بإظهار عدم 
احترام النبي محمد، باســم 

حرية التعبير».
وأدانـــــت احلكــــومة 
الباكــستانية أيضا، وبأشد 
العبــــارات، تصريحــات 
الرئيس الفرنسي، إميانويل 
التــي أضــرت  ماكــرون، 
مبشاعر املسلمني في بقاع 

العالم.
من جهته، حذر الرئيس 
اإليراني حسن روحــاني من 
أن اإلســــــاءة الى النـــــبي 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي يلقي كلمته خالل احتفالية وزارة األوقاف بذكرى املولد النبوي الشريف

فأتصور ان هــذا األمر يقف 
عندما يصل األمر الن جترح 
مشاعر أكثر من مليار ونصف 

مليار شخص».
وأضــاف «احلقيقــة أن 
األمــر يتطلب منا جميعا ان 
نتوقف ونتدبر األمور التي 
نتحــدث عنها، أنــا ال أوجه 
اي كلمة إساءة أو لوم ألحد، 
ولكن اقول إن األمر يتطلب 
مراجعة مع النفس للجميع، 
انا ال أحتدث عن مصر فقط 
انا أحتدث على الدنيا كلها.. 
من فضلكم، كفى إيذاء لنا».

وشــدد الرئيس املصري 
عبدالفتــاح السيســي فــي 
كلمته خــالل االحتفالية أن 
االحتفال بذكرى مولد سيد 
اخللق ونبي الرحمة (ژ)، 
يستدعي كل معاني الرحمة 
في ديننا احلنيف، ويذكرنا 
بأن شريعة اإلسالم السمحة 
قد قامت على البناء ال الهدم، 
مشددا على أن مقاصد األديان 
قائمة علــى حتقيق مصالح 
البالد ومنفعة العباد من خالل 

فــي فرنســا». vتتألف هذه 
اللجنــة من رؤســاء مراكز 
التدريــب احلالية أو من هم 
في طور اإلنشاء وستجتمع 
في جلسة عامة يوم السبت 

٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.
كما اتخذ مكتب CFCM قرارا 
بدعوة جلنة منع التطرف إلى 
االنعقاد يوم األحد ١ نوفمبر 
٢٠٢٠ في جلسة عامة من أجل 
وضع خطــة ملكافحة جميع 
أشكال الراديكالية والتطرف 
القادرة على حتصني الشباب 
ملواجهة دعاية دعاة الكراهية 

واالنقسام.
هــذا، وتتواصــل ردود 
الفعل حول العالم االسالمي 
للتعبيــر عــن الغضب من 
اإلســاءة لالسالم ورسوله 
الكرمي ژ، وســط دعوات 
لنبــذ اخلطــاب «املؤجــج 
للكراهية والعنف» واالحتاد 
والتضامن بني قادة املسلمني 
في وجه هذه احلملة املسيئة. 
وقــال الرئيــس التركي 
رجب طيــب أردوغــان إن 
الدول الغربية التي تهاجم 
اإلسالم تريد «إعادة احلمالت 

الصليبية».
وأضــاف أردوغــان في 
كلمة أدلى بها لنواب حزبه 
(العدالــة والتنميــة) فــي 
البرملــان أن الوقــوف فــي 
وجه الهجمــات على النبي 

«شرف لنا».
وانـــتقـــــد اردوغـــان 
بشــدة تصويره في رســم 
كاريكاتوري نشرته مجلة 
الفرنسية  إيبدو»  «شارلي 
الســاخرة التــي كانت أول 
من نشر الرسوم املسيئة، 
معتبرا أنه «هجوم حقير» 

من جانب «أوغاد».
وقال اردوغان في خطاب 
في أنقرة «لم أنظر إلى هذا 
الرســم (...) ال داعي لقول 
أي شيء عن هؤالء األوغاد». 
وأضاف «غضبي ليس ناجما 
عــن الهجــوم احلقير ضد 
شخصي، إمنا عن الشتائم 

املسجد الكبير في باريس

شيخ األزهر يطلق منصة عاملية للتعريف بالنبي 
م معاداة املسلمني ويدعو لتشريع عاملي يجرِّ

القاهرة - خديجة حمودة

أعلن فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب، 
شــيخ األزهر الشريف، امس عن إطالق 
األزهر الشريف منصة عاملية للتعريف بنبي 
الرحمة ورسول اإلنسانية ملسو هيلع هللا ىلص يقوم على 
تشغيلها مرصد األزهر ملكافحة التطرف، 
وبالعديد من لغــات العالم.. وتخصيص 
مسابقة بحثية عاملية عن أخالق محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
وإسهاماته التاريخية الكبرى في مسيرة 

احلب واخلير والسالم.
وأكد شيخ األزهر خالل كلمته باالحتفال 
السنوي باملولد النبوي الشريف بحضور 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الفكرة 
التي تشرفه غاية الشرف جاءت من وحي 
هذه الذكرى العطرة، داعيا املجتمع الدولي 
إلقرار تشريع عاملي يجرم معاداة املسلمني 
والتمييز ضدهم، كما دعا فضيلته املواطنني 
إلى االندماج  الغربية  الدول  املسلمني في 
اإليجابي الواعي في هذه املجتمعات، مع 
احلفاظ علــى هوياتهم الدينية والثقافية، 
وعدم االجنرار وراء اســتفزازات اليمني 
املتطرف، أو استقطابات جماعات اإلسالم 
السياســي، واحلرص الدائم على الطرق 
السلمية والقانونية والعقالنية في مقاومة 

خطــاب الكراهية، وفــي احلصول على 
حقوقهم املشروعة، اقتداء بأخالق نبيهم 

الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.
وأشــار شــيخ األزهر إلى أن العالم 
اإلسالمي ومؤسساته الدينية وفي مقدمتها 
األزهر الشريف قد سارع إلى إدانة حادث 
القتل اإلرهابي البغيض للمدرس الفرنسي 
في باريس، وهو حادث مؤسف ومؤلم، وفي 
ذات الوقت أيضا جند من املؤســف أشد 
األسف أن اإلساءة لإلسالم واملسلمني في 
عاملنا اليوم قد أصبحت أداة حلشد األصوات 
واملضاربــة بها في أســواق االنتخابات، 
وهذه الرسوم املسيئة لنبينا العظيم التي 
تتبناها بعض الصحف واملجالت، بل بعض 
السياســات. وشدد شيخ األزهر على أن 
اإلساءة لإلسالم واملسلمني هي عبث وتهريج 
وانفالت من كل قيود املسؤولية وااللتزام 
اخللقي والعرف الدولي العام، وهو عداء 
صريح لهذا الدين احلنيف، ولنبيه الذي 
بعثه اهللا رحمة للعاملني، معربا عن رفض 
األزهر مع كل دول العالم اإلسالمي وبقوة 
هذه البذاءات التي ال تســيء في احلقيقة 
إلى املسلمني ونبي املسلمني، وإمنا تسيء 
إلى هؤالء الذين يجهلون عظمة هذا النبي 

الكرمي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

شيخ األزهرد.أحمد الطيب خالل كلمته باالحتفال السنوي باملولد النبوي الشريف

بريطانيا تتضامن مع فرنسا وتدعو «الناتو» للدفاع عن قيم التسامح وحرية التعبيرروحاني: اإلساءة تشجع على العنف وتثير مشاعر ماليني املسلمني حول العالم

الرئاسة التركية تعلن أنها ستتخذ اإلجراءات القانونية ضد «شارلي إبدو»
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بري: احلكومة قد تبصر النور في غضون ٤ أو٥ أيام
بيروت - عمر حبنجر و زينة طبارة

تســير عملية تشــكيل 
اللبـنــــانـــية،  احلكومــة 
بالســرعة اإلمالئية بتؤدة 
وثبات، اللقــاء الثالث بني 
رئيس اجلمهورية ميشال 
عون والرئيس املكلف سعد 
احلريــري، أجنــز خطوات 
اساســية حــول احلجــم 
واملداورة، والرهان على ان 
التالي، الذي  اللقاء  يفضي 
كان مقررا اليوم، الى خطوات 
اضافية ايجابية متقدمة على 
صعيد التشكيل احلكومي، 
ثم تردد انه سيؤجل الى يوم 
غد اجلمعة، كون اليوم عطلة 
رسمية مبناسبة ذكرى املولد 
النبوي الشــريف، علما أن 
لقاء مسائيا حصل أمس بني 
الرئيسني بعيدا عن اإلعالم.
في غضــون ذلك، حاور 
رئيــس  املجلــس النيابــي   
نبيــه بري  وفدا طالبيا من  
جامعــة القديــس يوســف  
كشف فيه عن أن «احلكومة 
العتيدة قد تبصر النور في 
غضــون ٤ أو ٥ أيــام إذا ما 
بقيت األجواء إيجابية تسير 
علــى النحو القائم حاليا». 
وجدد الرئيس بري التأكيد 
علــى أن املفاوضــات التي 
يجريها  لبنان  في  الناقورة  
هي حصرا من أجل تثبيت 
حقوق لبنان باالســتثمار 
علــى ثرواتــه كاملــة دون 
زيــادة أو نقصــان، قائال: 
ليس واردا ال من قريب وال 
من بعيد القبول أن تفضي 
الى  الترســيم  مفاوضــات 
تطبيع مع  العدو اإلسرائيلي  
الــذي يتم التفــاوض معه 
وفقــا آلليــات واضحة هي 
مندرجــات تفاهم نيســان 
وبطريقة غير مباشرة حتت 

علم  األمم املتحدة ».
وتشير آخر املعطيات الى 
امكانية اعالن احلكومة يوم 
االثنني املقبل ما لم تستجد 
تطورات او معوقات خارجية 
تنعكــس اصداؤهــا علــى 

الداخل اللبناني.
في اللقــاء الثالث وافق 
الرئيس احلريري للرئيس 
عون على ان تكون احلكومة 
من ٢٠ وزيرا، ورغم التكتم 
الرسمي، علم ان احلريري 
قــدم لرئيــس اجلمهورية 
مســودة حكومية اعتمدت 
فيها املــداورة في احلقائب 
السيادية، باستثناء حقيبة 
املــال الباقية مــع الثنائي 
الشيعي، وأن تكون وزارة 
اخلارجية للسنة، والداخلية 
للموارنة، والدفاع مع نيابة 
رئاسة احلكومة لألرثوذكس.
وتشــمل املداورة وزارة 
الطاقة التي قد تعطى لوزير 
ارمني بالتفاهم مع رئيس 
اجلمهورية، مقابل ان يتخلى 
حزب اهللا عن وزارة الصحة، 
وأن يأخــذ بدال منها وزارة 
التربية أو االتصاالت، وقد 
تسحب وزارة األشغال من 
«املــردة» رغــم إصرارهــم 
لتعطــى الى وزيــر درزي 
يرضى عنه وليد جنبالط، 
فــي حني يكون هناك وزير 

مــن املســتثمرين والتجار 
التابعني له من هذه األموال 

بطرق مختلفة.
وتشير مواقع التواصل 
الى ان الرئيس املكلف يتجه 
لطرح اسم د. فراس األبيض 
مدير مستشــفى احلريري 
احلكومــي اجلامعــي فــي 
بيروت، وزيرا للصحة بحكم 
خبرته الواسعة في مواجهة 

ڤيروس كورونا.
ان  املصــادر  وتعتقــد 
متســك حزب اهللا بوزارة 
الصحة، مرتبط، بحصرية 
وزارة املال للثنائي. وعند 
اقــرار ذلك في التشــكيلة 
احلكومية، ال ميانع بتسليم 
اي وزارة أخرى ملتخصص 
يراه مناســبا، مــن خارج 

احلزب.
ويبدو ان هناك ما هو أكثر 
تعقيدا من اإلتفاق على حجم 
احلكومة وتوزيعة وزاراتها، 
أال وهي ورقة صندوق النقد 
الدولــي التي يتعــني على 
احلكومة اجلديدة االلتزام 
مبندرجاتها الصعبة، حيث 
انها تشترط زيادة الضريبة 
 (TVA) على القيمة املضافة
وحترير سعر صرف العملة، 
وتقليص حجم القطاع العام، 
وضبــط احلــدود، وزيادة 

التي يعاني منها، وتداعيات 
جانحة «كورونــا»، فضال 
عن اخلسائر التي حصلت 
نتيجــة االنفجــار في مرفأ 
بيروت. واعتبر ان املبادرة 
الروسية التي انطلقت في 
العام ٢٠١٨ إليجاد حل ألزمة 
النازحــني الســوريني، لــم 
تكتمل بســبب مواقف عدد 
مــن الدول الغربية التي لم 
توفــر التمويل الالزم لهذه 
املبادرة، إضافة الى ان ربط 
هــذه العــودة بإيجــاد حل 
سياسي لالزمة السورية هو 
امر غير مشجع خصوصا ان 
القضية الفلسطينية تنتظر 
منذ ٧٢ عاما ولم يأت احلل 
العادل والشامل لها، وكذلك 

القضية القبرصية.
وأشار الرئيس عون الى 
ان املساعدات الدولية التي 
تقدم للنازحني الســوريني 
ينبغــي ان تقــدم لهــم في 
سورية، ألن ذلك يشجعهم 
ويضمــن  العــودة  علــى 
استمرار مساعدتهم. وأعرب 
رئيس اجلمهورية عن امله 
في ان انعقاد مؤمتر جديد 
للبحث في قضية النازحني 
ميكن ان يســاعد في إيجاد 
حل مناســب لهذه املســألة 

اإلنسانية.

سعر البنزين؟
وتقول قناة «ال بي سي» 
ان هذه اإلصالحات املوجعة، 
هــي بوابة العبور اإللزامي 

للحكومة اجلديدة.
وفي غضــون ذلك، أكد 
رئيس اجلمهورية ميشال 
عون انه يتطلع الى إيجاد 
حــل ســريع يحقــق عودة 
الى  الســوريني  النازحــني 
بالدهم الســيما ان مناطق 
عــدة فــي ســورية باتــت 
مستقرة بعد انتهاء القتال 
فيها، الفتا الى ان لبنان لم 
يعد قادرا على حتمل املزيد 
من التداعيات السلبية لهذا 
النــزوح الذي كبــد لبنان 
خســائر جتــاوزت الـــ ٤٠ 
مليــار دوالر أميركي وفق 
ارقام صندوق النقد الدولي.

وأبلــغ عون امس الوفد 
الروســي برئاسة املبعوث 
اخلاص للرئيس الروســي 
للشؤون السورية الكسندر 
الفرنتييف بأن وجود نحو 
مليون ونصف مليون نازح 
ســوري في لبنــان ونحو 
٥٠٠ ألف الجئ فلسطيني، 
يشــكل مجموعهــم نصف 
ســكان لبنان، يؤثر ســلبا 
على مختلف القطاعات فيه 
السيما مع االزمة االقتصادية 

ورقة صندوق النقد الدولي ُعقدة بوجه احلكومة.. واعتراض أميركي على إعطاء «الصحة» حلزب اهللا

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال في بعبدا الوفد الروسي برئاسة املبعوث اخلاص للرئيس الروسي للشؤون السورية الكسندر الفرنتييف (محمود الطويل)

درزي آخر من اجواء النائب 
طالل أرسالن، ويتقبله وليد 

جنبالط.
قناة «أو تي في» الناطقة 
الوطنــي  التيــار  بلســان 
احلر أشارت الى ان وزارة 
الطاقــة التــزال خاضعــة 
للنقاش، ونقلت عن مصادر 
اعتبرتهــا مطلعــة، انه اذا 
جرت املداورة على احلقائب 
الوزارية األخرى، فال مشكلة 
بالطاقــة أيضــا. وقالت ان 
حزب اهللا متمسك بحقيبة 
وزارة الصحة، ومحاوالت 
اسنادها الى احلزب التقدمي 

االشتراكي لم تنجح بعد.
وتقول مصــادر متابعة 
الرئيــس  ان  لـ«األنبــاء» 
سعد احلريري أبلغ الثنائي 
الشيعي بأن رسالة اميركية 
وصلتــه، وفيهــا رفــض 
قاطع إلبقاء وزارة الصحة 
مــع حــزب اهللا، كونها من 
التــي  املهمــة  الــوزارات 
تصلها مســاعدات ومبالغ 
ماليــة بالعملــة الصعبــة 
الدوليــة،  مــن املنظمــات 
وحتديــدا منظمــة الصحة 
العامليــة، ملكافحة ڤيروس 
كورونا، وان تقارير وصلت 
الى األميركيني بأن احلزب 
يستفيد، عبر شبكة واسعة 

الترسيم البحري للبنان ينطلق من رأس الناقورة
وجولة جديدة من املفاوضات اليوم

بيروت ـ داود رمال

عقدت أمس في مقــر قوات األمم 
املتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) 
اجلولــة الثانية مــن املفاوضات غير 
املباشرة بني لبنان واسرائيل حول ترسيم 
احلدود البرية والبحرية، بعدما اقتصرت 
الشكليات ووضع  اجلولة األولى على 
الالزمة إلجراء املفاوضات  اللوجستية 
مثل موقع كل وفد وموقع الراعي الدولي 
والوسيط األميركي وكلمات افتتاحية.

وفي معلومات خاصة لـ «األنباء»، فإن 
اجللسة دامت ثالث ساعات تعزز التوافق 
خاللها على نقطة بداية الترسيم البحري، 
وعلى هذا تقــررت متابعة املفاوضات 

اليوم.
وبدأت مهمة الوفــد اللبناني، التي 
يعول عليها الرأي العام من أجل استعادة 
حقوق لبنان في حدوده البرية والبحرية 
وثرواته الغازية، اعتبارا من اجلولة الثانية 
امس، السيما بعد أن حددت قيادة اجليش 
أسس املفاوضات ووافق عليها رئيس 
اجلمهورية. ومن أبرز هذه األسس أن 
املفاوضات تهدف «الى ترسيم احلدود 
البحرية على أساس اخلط الذي ينطلق 
من نقطة رأس الناقورة برا واملمتد بحرا 
تبعا لتقنية خط الوسط دون احتساب أي 
تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطني 
احملتلة، وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها 
الدولية»،  للقوانني  قيادة اجليش وفقا 

كما جاء في بيان قيادة اجليش.
وقال مصدر معني بامللف لـ «األنباء»، 
انه «يفهم مما ورد أعاله أن خط احلدود 
البحرية ينطلق من نقطة رأس الناقورة، 
وهي النقطة احملددة في اتفاق ترسيم 
احلدود الذي أجراه االنتداب البريطاني 
على فلسطني واالنتداب الفرنسي على 
لبنان عام ١٩٢٣ والــذي عرف باتفاق 
«بوليه نيوكامب». هذا االتفاق رســم 
احلدود البرية استنادا إلى نقطة أساس 
على البحر، وهي رأس الناقورة، وقد 
سجل هذا الترســيم في عصبة األمم 
ومن بعدها في األمم املتحدة، وهذا ما 
انطلق منه الوفد اللبناني في مفاوضات 

اجلولة الثانية».

األمم املتحدة: ال حّل سياسيًا
في سورية إال بانتخابات حرة ومستقلة

أردوغان يتهم موسكو بأنها
ال تريد «سالمًا دائمًا» في سورية

وكاالت: ربطت األمم املتحدة جناح احلل 
السياسي في سورية باجراء انتخابات حرة 
ونزيهة، ورجحت أن يكون تفشــي ڤيروس 
«كورونا املستجد» (كوفيد- ١٩) في سورية 

«أكبر بكثير من احلاالت املؤكدة».
وقال املبعوث األممي اخلاص إلى سورية، 
غيــر بيدرســون، إنه التقــى بطرفي اللجنة 
الدســتورية، النظام واملعارضة، مشيرا إلى 
إمكانية عقد لقاءين إضافيني في األيام القليلة 

املقبلة.
جاء ذلك خــالل إحاطة إلى مجلس األمن 
الدولي حول التطورات السياسية والعسكرية 
في سورية أمس األول، ونتائج مباحثاته مع 
وزير اخلارجية السوري، وليد املعلم، ورئيس 

«هيئة التفاوض» املعارضة، أنس العبدة.
ولم يحدد بيدرسون موعدا محددا النطالق 
جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية 
في مدينة جنيڤ السويسرية، رابطا املوعد 
بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية خالل هذه 
احملادثات، متوقعا أن يكون في نوفمبر املقبل.

ومن املفترض أن تناقش اللجنة الدستورية، 
املكونة مــن ثالثة وفود (املعارضة والنظام 
واملجتمع املدني)، آلية وضع دســتور جديد 
لسورية، وفق قرار األمم املتحدة ٢٢٥٤، القاضي 
بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات 

جديدة.
وأضاف بيدرسون أنه لم يصل إلى أي اتفاق 
مع أي طرف من أطراف اللجنة الدستورية، 
لكــن املباحثــات انصبت علــى إجناح احلل 
السياســي. وأكد بيدرسون أنه ناقش تنفيذ 
قــرار مجلس األمن ٢٢٥٤ مــع رئيس «هيئة 
التفاوض السورية» ووزير اخلارجية السوري، 
رابطا جناح احلل السياسي بانتخابات حرة 

ومستقلة.
وجدد املبعوث األممي التأكيد على أن حل 
النزاع السوري من خالل إصالح دستوري او 
دستور جديد فقط غير ممكن مشيرا الى ان 
التقدم في اللجنة الدستورية ميكن ان يفتح 

بابا لعملية أعمق وأوسع لتسوية األزمة.
وأوضح أن «حل النزاع الســوري ميكن 
ان يتجسد على ارض الواقع في حال عملت 
اللجنة باستمرار ومبصداقية وفقا لواليتها 

وإذا كان هذا العمل مصحوبا بخطوات اخرى 
من قبل االطراف السورية والالعبني الدوليني 
لبناء الثقة خطوة بخطوة وتطوير تدريجي 
لعملية سياسة اوسع لتنفيذ القرار ٢٢٥٤».

وقال انه يجب على الرئيسني املتشاركني 
للجنة الدســتورية املضي قدمــا في جداول 
األعمال وخطط العمل بطريقة متكن من النظر 
في جميع املسائل دون ان يكون النظر فيها 
يعتمد على االتفاق بشأن مسائل اخرى ودون 

شروط مسبقة.
وشــدد بيدرسون على ان هذا الوقت هو 
بالتحديد الــذي ينبغي فيه العمل بنشــاط 
على احدى اولوياته الرئيسية واملتمثلة في 
معاجلة مصير عشرات اآلالف من السوريني 

احملتجزين او املختطفني او املفقودين.
وخــالل اجتمــاع مجلــس األمــن الدولي 
االفتراضي ذاته نوقش الوضع اإلنساني في 
سورية، وقال األمني العام للشؤون اإلنسانية 
ومنســق اإلغاثة، مارك لولــوك، إن «حاالت 
كوفيد- ١٩ التي جرى تأكيدها في ســورية 
كانت في الغالب نتيجــة انتقال مجتمعي»، 
مشــيرا إلى صعوبة إمكانيــة تتبع ٩٢٪ من 
اإلصابــات املؤكدة رســميا. وأكد أن «مرافق 
الرعاية الصحية في بعض املناطق غير قادرة 
على استيعاب جميع احلاالت املشتبه فيها، ما 
يضطرها إلى تعليق العمليات اجلراحية أو 
تكييف األجنحة الستيعاب املزيد من املرضى».

وأعــرب عن قلــق خاص بشــأن املناطق 
املكتظة بالسكان، مثل املراكز احلضرية في 
دمشــق وحولها وحلب وحمص، ومخيمات 
النــزوح املزدحمة واملســتوطنات واملالجئ 
اجلماعية في شمال شرقي سورية، وفي شمال 
غربي البالد، حيث ازداد عدد اإلصابات ستة 

أضعاف خالل سبتمبر املاضي.
وحتــدث عــن وجــود ١٨ حالــة إصابــة 
بالفيروس بني العاملني الصحيني وموظفي 
اإلغاثة العاملني في مخيم «الهول» مبحافظة 
احلســكة، وخمس حاالت إصابة بني ســكان 

املخيم.
وبحســب ما ذكره لولــوك، فإن ٣٠٪ من 
احلاالت املؤكدة في الشمال الغربي من سورية 

هي في منطقة الباب بريف حلب.

عواصــم - وكاالت: دان الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان أمس الضربات الروسية 
التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من 
مقاتلي املعارضة في معسكر لهم شمال غرب 
ادلب قرب احلدود مع تركيا، متهما موسكو 
بأنهــا ال تريد «ســالما دائما» فــي هذا البلد 

الذي يدمره نزاع.
وقــال اردوغان في خطاب فــي أنقرة إن 
«مهاجمة روسيا ملركز تدريب للجيش الوطني 
الســوري في منطقة إدلب هي مؤشر إلى أن 
سالما واستقرارا دائمني غير مرغوب فيهما».

وهدد الرئيس التركي بأن بالده لديها حق 
مشروع في التحرك مرة أخرى إذا لم يتم طرد 
املتطرفني من املنطقة املتاخمة حلدودها مع 
سورية في إشارة الى املسلحني االكراد على 
مــا يبدو، وذلــك في كلمة ألقاهــا أمام نواب 
حزب العدالة والتنمية احلاكم في البرملان.

ويعتبــر هذا أول وأعنــف رد فعل تركي 
على الضربات الروسية التي استهدفت االثنني 
املاضي معسكرا تدريبيا جلماعة «فيلق الشام» 
التابعة للجيش الوطني املعارض واملدعومة 
من أنقرة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات 
من مقاتليه في أكثر تصعيد دموي منذ اتفاق 
وقف النار املوقع بني اردوغان ونظيره الروسي 

فالدمييــر بوتني في مــارس املاضي. وردت 
فصائل معارضة بقصف مواقع للنظام السوري 
في احملافظة نفســها، ما أســفر عن مقتل ١٥ 
عســكريا ومســلحا مواليا، بحسب املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
وفــي األثنــاء، اســتهدفت قــوات النظام 
الســوري مدينة أريحا جنوبي مدينة إدلب 
بقذائف املدفعية لليوم الثاني على التوالي، 
ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بني املدنيني.

وقال قائــد قطاع أريحا في الدفاع املدني 
«اخلوذ البيضاء» وليد أصالن إن شــخصني 
قتال على األقل في القصف باإلضافة إلى تسع 
إصابات، بينهــا امرأة وثالثة أطفال، بعد أن 
طال القصف سوقا شعبية ومنازل للمدنيني.

كما استهدفت القوات السورية املدعومة من 
القوات الروسية بلدات البارة وابلني والفطيرة 
في جبل الزاوية بأكثر من ١٠٠ قذيفة مدفعية، 
بحسب أصالن. وهي جميعها تقع ضمن نطاق 

اتفاق وقف النار التركي - الروسي. 
ونص االتفــاق على وقف إطــالق النار، 
وتســيير دوريات مشتركة روسية- تركية 
 (M٤) على الطريــق الدولي حلب- الالذقية
بني قريتي الترنبة غرب سراقب (شرق إدلب) 

وعني حور الواقعة غرب إدلب.

رجحت أن تكون إصابات «كورونا» أعلى بكثير من احلاالت املؤكدة

قتلى وجرحى في جتدد القصف على ريف إدلب
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النجار: العربي جاهز.. وثقتنا كبيرة بالرشيدي والعثمان
مبارك اخلالدي

أبدى نائب رئيس جهاز الكرة 
بالنادي العربي أحمد النجار، في 
تصريح لـ«األنباء»، ثقته الكبيرة 
للفريق  الفني  بتشــكيل اجلهاز 
بقيادة املدربني الوطنيني يوسف 
الرشيدي وأحمد العثمان والصربي 
بويان تركوجا، والذي ســيقود 
األخضر اليوم في مباراته القوية 
أمام غرميه القادسية ضمن اجلولة 

الرابعة لــدوري stc التصنيف. وقال النجار إن 
اجلهاز الفني ليس بالغريب أو البعيد عن الفريق 
والالعبني وهم على دراية تامة بأدق التفاصيل، 

وهذا مبعث ثقتنا في املرحلة املقبلة 
والتي نستهلها بلقاء قوي اليوم 
أمام القادسية، مضيفا أن األخضر 
يتمتع بجاهزيــة عالية خلوض 
املباراة وال نعانــي من إصابات، 
ولكــن نفتقد احملترفــني أحمد 
اللذين  الصالح وعيسى يعقوبو 
يتمتعان بإجازة وسيتبعها احلجر 
الصحي. وذكر النجار أن في مثل 
هذه اللقاءات نفتقد جمهورنا الوفي 
الذي يقف دائمــا خلف الفريق، 
ونتمنى أن نقدم العرض الالئق واخلروج بالثالث 
نقاط حلاجة األخضر املاسة للفوز بعد الظروف 

االستثنائية التي عايشها الفريق مؤخرا.

أحمد النجار

الفاضل للكويت بشكل نهائي.. والطراروة إعارة إلى كاظمة
يحيى حميدان

 أبرمــت إدارتا ناديي الكويت وكاظمة صفقة 
تبادلية يضم «األبيض» مبوجبها طالل الفاضل 
بصفة نهائية من «البرتقالي» والذي ســيحصل 
بدوره على خدمات املهاجم يعقوب الطراروة ملدة 
٣ مواسم بنظام اإلعارة من الكويت. وتأتي هذه 
الصفقة في ظل حاجة كل من الناديني لالعب اآلخر، 
حيث قدم الفاضل مســتويات طيبة مع الكويت 
في املوسمني األخيرين بعدما شارك معه بنظام 
اإلعارة، فيما يحتاج كاظمــة إلى مهاجم محلي 
بإمكانات الطراروة لتعزيــز الناحية الهجومية. 
هذا، وأعارت إدارة نادي الكويت املدافع مساعد 

طراد للجهراء ملدة موسم واحد.

عودة دي بيازي وأولسن إلى تشكيلة خيطان
ويعود اليوم كذلك املدرب اإلسباني خوسيه 
كامبيلو ليتواجد مع «األحمر واألسود» على 
دكة االحتياط بعد إنهائه فترة احلجر املنزلي 
أمس عقب إصابته بڤيروس كورونا، بيد أن 
القيادة الفنية ستكون ملساعده محمد السلمان، 
وذلك البتعاده عن جميع احلصص التدريبية 
السابقة. وقامت إدارة الفريق بتسجيل املصري 
أحمد عادل الذي يشغل مركز الوسط املتأخر 

بعدما لعب املوسم املاضي مع الشباب.

يحيى حميدان

بات محترفا خيطان اإليطالي نيكوالس دي 
بيازي واألسترالي نيكوالس أولسن جاهزين 
للمشاركة اليوم أمام الفحيحيل بعد شفائهما 
من ڤيروس «كورونا». وأنهى خيطان قبل أيام 
مسألة تسجيل أولسن بشكل رسمي بعدما 
حصل الالعب على املخالصة املالية املطلوبة 

من فريقه السابق اجلهراء.

فرنانديز ُيكمل
 عقد محترفي «األشاوس»

جنم العنزي مستقبال فرنانديز

هادي العنزي

وصل إلى البالد فجر أمس احملترف اخلامس لنادي 
الفحيحيل العب الوســط البرازيلي لويس فرنانديز، 
حيث كان في اســتقباله مدير الفريــق جنم العنزي. 
وعلى الفور دخل فرنانديز احلجر الصحي املنزلي ملدة 
أسبوعني، على أن يباشر بعدها تدريباته بقيادة املدرب 
الوطني ظاهر العدواني. وبانضمام فرنانديز يكتمل عقد 
محترفي الفحيحيل اخلمسة، حيث يضم في صفوفه 
الرباعي املهاجم الغيني نابي ســوما، واملدافع السوري 
عبداهللا الشــامي، واملدافع الكاميروني أرون امبيبي، 

والعب الوسط اإليفواري جاكوب ديبوري.

النصر يعاني من ٤ غيابات مؤثرة
عبدالعزيز جاسم

يدخل النصر مواجهة الكويت وهو يعاني من ٤ 
غيابات مؤثرة بني صفوفه، حيث لن يشارك مهاجمه 
الليبي سالم املسالتي بعد أن أكدت الفحوصات 
الطبية إصابته بتمزق في العضلة اخللفية وسيغيب 
ملدة ١٠ أيام، وكذلك العب الوسط البحريني سيد 
ضياء الذي لم يشــارك منذ بداية املوسم بسبب 
اإلصابة. كما لن يتمكن املهاجم طالل العجمي من 

املشاركة لعدم تعافيه من إصابة في األنكل، فضال 
عن إصابة املهاجم اآلخر مشعل فواز الذي يعاني 
من شد عضلي قوي سيحرمه من اللعب بنسبة 
كبيرة. ورغم تلك الظروف، اجتمع اجلهاز اإلداري 
برئاســة فيصل العدواني واجلهاز الفني بقيادة 
أحمد عبدالكرمي مع الالعبني ووجهوا لهم رسالة 
بأن جميع املسجلني في القائمة مهمون ومؤثرون 
وقادرون على ســد أي نقص وغياب، وشكروا 
جميع الالعبني على التزامهم في الفترة املاضية.

الديربي الكبير.. «قدساوي وال عرباوي»؟
الكويت والنصر في مواجهة قوية.. والفحيحيل والساحل يلتقيان خيطان وكاظمة في ختام اجلولة الـ ٤

صافرة جمالي للديربي
تقرر أن يدير مباراة القادسية والعربي اليوم باجلولة الرابعة من 
دوري stc «التصنيف» احلكم عبداهللا جمالي، ويعاونه املساعدان علي 

جراغ ومحمد اشكناني وعمار أشكناني رابعا.

اجلهاز الفني إلى التغيير في التشكيلة 
السابقة التي كشفت عن خلل في الدفاع 
وعجز في الهجوم، واألخضر قادر على 
العودة الى مستواه الطبيعي، فليس من 
الالئق ان يكون في هذا املركز املتأخر 

بنقطة واحدة من مباراتني.
األبيض أم العنابي؟

وفي مباراة الكويت والنصر ستكون 
املنافسة بينهما شديدة لالقتراب أكثر 
وأكثــر من مراكز الصدارة، فالعنابي 
في أفضل حاالته الفنية بعدما جمع 
٦ نقاط مــن مباراتني لكــن اختباره 
اليوم سيكون مختلفا واخلصم ليس 
بالــس هل لذلــك على املــدرب أحمد 
عبدالكــرمي ان يحفــظ حقوق فريقه 
دفاعا وهجوما، ويغيب عن العنابي 
مهاجمه الليبي سالم املسالتي لإلصابة. 

لالســتعداد اجليد، فلو لعب الفريقان 
بعناصر االحتياط فسوف تكون في قمة 
التنافس والندية، ويتفوق «األصفر» في 
موقعة اليوم عن خصمه اللدود، حيث 
يأتي في مركز متقدم جدا بعدما فاز في 
مبارياته الثالث السابقة واحتل الصدارة 
في اجلولتني املاضيتني، وتبدو صفوفه 
مكتملــة بعدما دفع مدربه اإلســباني 
بعدد من الالعبني في املباريات السابقة 
كفلت له التفوق وبرز من العبيه سيف 
احلشان وعدي الصيفي. أما «األخضر» 
فقد عاش أسبوعا عصيبا بعد خسارته 
املوجعة من برقان بهدف وتسببت في 
إقالة مدربه اللبناني باسم مرمر وإسناد 
املهمة الى الثنائي يوســف الرشيدي 
وأحمد العثمــان مؤقتا واملصادفة أن 
هــذه التغييرات جاءت قبــل أيام من 
ديربــي اليوم، ومــن املتوقع ان يلجأ 

ناصر العنزي

 stc دوري  فــرق  تتنافــس 
«التصنيف» على مقاعد املقدمة بإقامة 
٤ مباريات في ختام اجلولة الرابعة 
مساء اليوم، وتتجه األنظار صوب 
ديربي الكــرة الكويتية الذي يجمع 
القادسية (٩ نقاط)» مع العربي «نقطة 
واحدة» على ســتاد نــادي الكويت، 
وفي مواجهة أخــرى يلتقى النصر 
(٦ نقــاط) مــع الكويــت (٥ نقاط) 
على ملعب ثامر بنادي الساملية، كما 
يلتقي الساحل (٦ نقاط) مع كاظمة 
«نقطتني» على ملعب نادي الشباب، 
ويسعى الفحيحيل املفاجأة (٩ نقاط) 
إلــى مواصلة عروضــه اجليدة أمام 
خيطــان «نقطة واحدة» على ملعب 

عبداهللا اخلليفة بنادي اليرموك.
األصفر واألخضر وكفى

ال حتتاج مواجهة جتمع القادسية 
والعربــي إلــى تعريف، فيكفي اســم 
الفريقني وتاريخهما ملتابعة مباراة لن 
تخلو من التشويق واإلثارة واألهداف 
حتى لو كانت ظروف أحدهما ال تسعفه 

ناصرالعنزي

 تعادل الشباب والساملية بهدف لكل منهما في املباراة 
التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
مــن دوري stc «التصنيف»، وبذلك أصبح للســماوي ٦ 

نقاط مقابل نقطتني للشباب.
وبدأ الساملية في التسجيل عن طريق مدافعه مساعد 
ندا بعدما أكمل الكرة برأســه في مرمى حارس الشــباب 

سعد العنزي «١٦».
ولعب مدرب الســاملية محمد املشعان بنهج هجومي 
ركائزه مبارك الفنيني وحمد القالف في الوسط، وفابيانو 
وحسني املوسوي في املقدمة، ولم يحسن العبو السماوي 
في استغالل الفرص التي سنحت لهم واكتفوا بهدف ندا 
املبكر، وشــكل حمد القالف في الطرف األيســر ازعاجا 

للخصم كما سدد كرة قوية مرت بحانب القائم.
ولم يركن فريق الشــباب للدفــاع عن مرماه بل نظم 

هجمات متتالية هدد بها مرمى احلارس الســلماوي بدر 
الصعنــون، وســنحت له فرصتــان ثمينتــان اهدرهما 
عبدالهــادي خميــس «٢٥» واوســينو نــداي «٣٩» ولو 
أنصفت الكرة الشباب خالل الشوط األول خلرج بهدف. 
وبرز من العبيه عبداحملسن تركماني الذي قاد اكثر من 

هجمة لفريقه.
وفي الشــوط الثاني أدرك املهاجم النشط عبدالهادي 
خميس التعادل للشباب «٥٧»، وكانت األفضلية للشباب 
فــي هذا الشــوط بعدما أحســن املدرب مالــك ديون في 
توظيف العبيه وتنشيط صفوفه وكان قريبا من الفوز.

احلكم منفعل

 أدار املباراة احلكم هاشم الرفاعي وظهر عليه االنفعالية، 
وكاد ان يحتك مع مدافع الشباب مامي ساهر بعد اعتراض 
األخير، وتقابال وجها لوجه، ويجب على احلكم التعامل 

بهدوء مع ردة فعل الالعبني. (أحمد علي) الساملية لم يفلح في تخطي عقبة الشباب  

الصليبخات يتجاوز كبوته بهزمية التضامنبرقان يواصل صحوته و«يغرق» اليرموك
عبدالعزيز جاسم

حقــق برقان فوزه الثانــي على التوالي 
بــدوري stc «التصنيف» والــذي جاء على 
حســاب اليرموك بنتيجــة ٣-٢ في املباراة 
التي جمعتهما مساء امس على ستاد الشباب، 
ليرفع برقان بذلك رصيده إلى النقطة السابعة، 
فيما تعرض أبناء مشرف خلسارتهم الرابعة 
ويبقــى من دون رصيد مــن النقاط. وعلى 
الرغم مــن البداية اجليــدة لليرموك بعدما 
افتتح التسجيل في الدقيقة ٥ من ركلة جزاء 
حملترفه التونسي وســام اإلدريسي، إال أن 
مهاجم برقــان نيكوالس كوفي جنح في ان 
يعادل النتيجة في الدقيقة األولى من الوقت 
بدل الضائع من الشوط األول. وفي الشوط 
الثاني بحث برقان عن هدف التقدم وكان له 
ما اراد بعدما سدد كوفي كرة قوية ارتدت من 
القائم وحاول مدافع اليرموك علي عبداهللا 
إبعادهــا إال أنه وضعها باخلطــأ في مرماه 
(٥٥).وفي الدقيقة ٩٢ متكن فرحان سعد من 
تسجيل هدف األمان الثالث بالفعل لبرقان، 
إال ان العب وسط اليرموك الغيني اوسينو 
نداي متكن من تسجيل هدف التقليص الثاني 

بعد استغالله كرة عرضية (٩٥).

يحيى حميدان

حقق الصليبخات فوزا مستحقا على 
حساب التضامن ٢-١ مساء امس على 
ستاد ثامر في افتتاح مباريات اجلولة 
الرابعــة مــن دوري «stc» التصنيف. 
وسجل هدفي «األحمر» كل من البرازيلي 
رافايل ادلبرتو (١٤) وبدر املطيري (٧٥)، 
فيما أحرز هدف «العنيد» مشعل الشمري 
(٥١). ورفع الصليبخات رصيده الى ٣ 
نقاط بتحقيقه الفوز األول في املسابقة 
حتت قيادة مدربه اجلديد ناصر العمران 
بعد ٣ هزائم متتالية، فيما بقي التضامن 
على رصيده السابق بـ ٤ نقاط. وأنهى 
الصليبخات الشوط األول متقدما بهدف 
نظيف سجله البرازيلي رافايل ادلبرتو 
بطريقة مقصية جميلة (١٤). وفي الشوط 
الثاني، عدل التضامن النتيجة بشــكل 
مبكر بعدما أرســل محمد القبندي كرة 
عرضية في العمق، ليحولها عبدالوهاب 
الصليلي ملشعل الشمري الذي أودعها 
فــي مرمى حــارس الصليبخــات داود 
اخلالدي (٥١). واســتعاد الصليبخات 
االفضلية بتســجيله الهدف الثاني عن 

طريــق مهاجمه بــدر املطيــري بعدما 
اســتغل خطأ حارس التضامن سعود 
القناعي في التعامل مع عرضية محمد 
العالطي خير اســتغالل ووضع الكرة 
فــي املرمى (٧٥). وأشــهر احلكم عمار 

اشكناني البطاقة احلمراء في وجه كل 
من مدافع الصليبخات عبداهللا سالمة 
«طرد مباشر»، ومهاجم التضامن فيصل 
عجب حلصوله على البطاقة الصفراء 

الثانية قبل دقائق من النهاية.

برقان قدم أداء جيدا استحق به الفوز على اليرموك                         (محمد هاشم)

الصليبخات حقق أول ٣ نقاط على حساب التضامن

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
ستاد ثامر٥:٣٠الكويت ـ النصر

 عبداهللا اخلليفة٥:٣٠خيطان ـ الفحيحيل
الشباب٧:٤٥الساحل ـ كاظمة

الكويت٧:٤٥العربي ـ القادسية

وعلى اجلانب اآلخر يســعى الكويت 
إلى زيــادة رصيده من النقاط بعدما 
تعثر بتعادلني مع كاظمة والشباب، 
ووضح أثر غياب جنمه العاجي جمعة 
ســعيد الذي لن يشارك اليوم أيضا، 
وقامــت إدارة الفريق بتدعيم هجوم 
الفريق بالتونســي أحمد العكايشي 

الذي سيكون مصدر هجوم خطر.
األحمر لفوز رابع

ويســتحق الفحيحيــل «األحمر» 
بإشراف مدربه ظاهر العدواني اإلشادة 
بعد أن جمع ٩ نقاط كاملة بال خسارة 
وتعادل، ويلتقي اليوم خيطان املتأخر 
في الترتيب. أما في مباراة الســاحل 
وكاظمة فالصراع ســيكون متكافئا، 

وكالهما قادر على الفوز.د 

الرومي يستقيل من اليرموك
قدم عضو مجلس إدارة نادي اليرموك ابراهيم الرومي استقالته من رئاسة جهاز 
الكرة بالنادي بعد تعرض الفريق األول لكرة القدم للخسارة في أربع مباريات على 
التوالــي في دوري stc «التصنيف» آخرها أمام برقان ٣-٢. ومن املتوقع ان تصدر 
عدد من القرارات خالل الساعات املقبلة، قد تصل إلقالة املدرب الصربي دراغان.

الساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطةالساملية يخرج من مواجهة الشباب بنقطة
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العجمي: دوري الهوكي يسهم في تطوير مستوى الالعبات
أكد رئيس نادي األلعاب 
الشــتوية فهيد العجمي ان 
مستوى الالعبات الكويتيات 
في رياضة الهوكي على اجلليد 
يتطور ويتحسن باطراد منذ 
انطــالق منافســات بطولة 
الدوري الوطني للسيدات لهذا 
املوسم (٢٠٢١/٢٠٢٠) والذي 

يشهد مشاركة أربع فرق.
وقال العجمي في تصريح 
القســم األول  بعــد ختــام 
للبطولة ان نسخة هذا العام 
للبطولة تتميز بانضمام عدد 
كبير من الالعبات الواعدات 
صغيرات الســن للفرق الى 
جانب الالعبات ذوات اخلبرة، 
معتبــرا ان اقامتهــا بصالة 
النادي اجلديدة التي تتوافر 
على كل االمكانيات املطلوبة 

«منحها جناحا اكبر».

للسيدات املقررة في الفلبني 
ابريل املقبل، مشيدا بعزمية 
جميع الالعبات وحرصهن على 
بالتدريبات وبذلهن  االلتزام 

أقصى اجلهد باملباريات.
من جانبها، قالت حارسة 
مرمى فريق (بلو ويفز) وداد 
الهندال ان مسابقة هذا العام 
تتســم بالندية واملنافســة 
القويــة بســبب أن جميــع 
الفرق االربع متقاربة املستوى 
وتضم مزيجا من الالعبات من 
اخلبرة والشباب، مشيرة الى 
ان مستوى املباريات يرتفع 

من مباراة الى اخرى.
 ٢٩) الهنــدال  وبينــت 
ســنة) ان املشاركة في هذه 
املباريــات التــي تقــام وفق 
قوانني االحتاد الدولي للعبة 
ستنعكس ايجابا على التعود 

شــكرها لرئيــس واعضــاء 
النادي على دعمهم وجميع 
العبي والعبــات النادي في 
ألعاب النادي اخلمس وهي 
اضافة للعبــة الهوكي على 
اجلليد (الفيغر) و(الكيرلنج) 
و(التزحلــق علــى اجلليد) 

و(السرعة على اجلليد).
وشــهدت مباراة اول من 
امس فوز فريق (بلو ويفز) 
على نظيــره (وايلد كاتس) 
بنتيجــة (٥-٤) بعد مباراة 
متكافئــة ومثيرة في جميع 
اشــواطها الثالثــة ليواصل 
الفائز تصدره للبطولة، فيما 
تراجع اخلاسر للمركز الثاني، 
بينما يحتــل فريق (كويت 
قالديتر) املركز الثالث امام 
فريــق (الدامينز) الذي يقع 

في املركز الرابع.

املباريات،  على ضغوطــات 
مضيفة ان نسخة هذا العام 
متيزت مبشــاركة مجموعة 
كبيرة من الالعبات الشابات 
الالتي اثبنت جدارتهن بفضل 

تقدميهن مستويات جيدة.
بدورهــا، قالــت الالعبــة 
الشابة في فريق (وايلد كاتس) 
خالدة الديولي (١٩ سنة) ان 
اقامة البطولــة على مدى ١٥ 
اسبوعا ستكون مردودها طيبا 
علــى تعلم واتقــان املهارات 
املهمــة فــي اللعبــة دفاعيــا 
وهجوميا «مــا يعود بالنفع 
علــى املنتخبات الوطنية في 

فئتي العمومي والشباب».
الــى ان هنــاك  ولفتــت 
حتديا ونديــة بني الالعبات 
لتحقيق الفوز في املباريات 
وتصــدر البطولــة، مقدمــة 

فهيد العجمي

وأوضح ان قوة املسابقة 
ستتيح للجهاز الفني ملنتخب 
الســيدات فرصــة الختيــار 
عناصر مميزة لفريق املنتخب 
السيما ان بانتظاره مشاركات 
خارجية مهمة العام املقبل في 
مقدمتها البطولة اآلســيوية 

الفحيحيل يسيطر على ألقاب موسم «الطاولة»

املقبلة على صالة االحتاد.
وبادر رئيس مجلــس ادارة نادي 
الفحيحيــل حمــد الدبــوس بتكــرمي 
«األنباء» لتغطيتها منافسات البطولة 
الفردية لكرة الطاولة، وحرصها على 
دعم جميع األلعاب، كما كرم احتاد كرة 
الطاولــة واللجان العاملة على جناح 
املوســم آمال التوفيق لالحتاد لكل ما 
من شأنه خدمة كرة الطاولة الكويتية.

من جهته، ذكر القحطاني أن البطولة 
شــهدت التزامــا كبيــرا باإلجــراءات 
الصحيــة والوقائيــة والتباعــد بني 
الالعبني والرياضيني، ومبينا: «حتقق 
النجــاح علــى كافة املســتويات فنيا 
وإداريــا، ولم يصــدر احتجاج واحد 
من أي ناد، ونأمل أن تكون منافسات 
املوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بحال أفضل على 
جميع املســتويات»، كما أبدى حامل 
امليدالية الفضية في البطولة الفردية 
ســالم احلســن لـ«األنباء» ســعادته 

باحلصول على املركز الثاني.

بعد فترة توقف طويل بسبب جائحة 
كورونا، مرجعا ذلك للتعاون الكبير 
الذي أبدته األندية، ومضيفا ان جلان 
االحتاد بدأت لإلعداد للموســم املقبل 
قبل فترة كافية، وســتقام املنافسات 

فــي البطولة الفردية ٧٢ العبا من ١٥ 
نادي واستمرت منافساتها ألربعة أيام.

وبهذه املناسبة، أكد رئيس مجلس 
ادارة احتاد الطاولة علي الدبوس جناح 
بطولتي الكأس والفردي اللتني اقيمتا 

هادي العنزي

جمــع فريق كــرة الطاولة بنادي 
الفحيحيل جميع ألقاب السن العام، 
بعدمــا تــوج إبراهيــم احلســن أوال 
وشــقيقه ســالم احلســن ثانيــا في 
البطولــة الفردية للســن العام، فيما 
حــل العبــا التضامن جابــر البلهان 
ومرزوق الرشيدي باملركزين الثالث 
والرابع تواليا، وذلك في ختام بطوالت 
املوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، ليفرض الفحيحيل 
ســيطرته الكاملة بعدما فــاز بلقبي 

الدوري والكأس.
وقد حضر املباريات النهائية التي 
اقيمت على صالة كرة الطاولة بنادي 
الفحيحيل عضو مجلس إدارة احتاد 
كرة الطاولة ونائب رئيس جلنة احلكام 
نواف القحطاني، ورئيس مجلس إدارة 
نادي الفحيحيل حمد الدبوس، واملدير 
اإلداري لالحتاد أحمد القالف واملدير 
الفني صبري جمعان، حيث شــارك 

القحطاني لـ «األنباء»: تعاون األندية وراء جناح بطوالت االحتاد

(متني غوزال) نواف القحطاني مع الالعبني إبراهيم وسالم احلسن واجلهازين اإلداري والفني لفريق الفحيحيل      

الزميل هادي العنزي متسلما تكرمي «األنباء» من حمد الدبوس

ملشاهدة الڤيديو

باإلجماع وحضور ١٠ أندية.. عمومية 
«السلة» تعتمد التقريرين اإلداري واملالي 

هادي العنزي

باإلجماع وبحضور ١٠ أندية، اعتمدت اجلمعية 
العمومية الحتاد كرة السلة التقريرين اإلداري 
واملالي عن املوســم الرياضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ في 
اجتماعها أمــس األول مبقر االحتاد في صباح 
السالم، وغاب عن احلضور أندية الكويت والعربي 

وكاظمة.
وتطرق رئيس مجلس إدارة االحتاد رشيد 

العنــزي، إلى اإلجنازات التــي حتصلت عليها 
املنتخبات الوطنية قبل مناقشة االقتراحات التي 
تقدمت بها اجلمعيــة العمومية لالحتاد، ومتت 
إحالتها جميعا إلى اللجنة الفنية لدراستها وتكليف 
مجلس اإلدارة باتخاذ القرارات املناسبة بشأنها 

الحقا. 
وقد تأجل اجتماع اجلمعية العمومية ٥ أشهر 
تقريبا بسبب اإلجراءات احلكومية ملكافحة انتشار 

ڤيروس كورونا.

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية  الحتاد كرة السلة

(قاسم باشا) جانب من املباراة الودية التي جمعت املنتخب األوملبي واليرموك مؤخرا 

«األوملبي» يجتمع «األوملبي» يجتمع «األوملبي» يجتمع ٩٩ نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية» نوفمبر.. ويترقب قرار «الفنية»
مبارك اخلالدي

قررت اللجنة الفنية باحتاد كرة القدم اســتئناف جتمع 
وتدريبــات منتخبنا األوملبي ٩ نوفمبــر املقبل خالل فترة 
التوقف الدولي (فيفا دي)، وذلك الستكمال البرنامج اإلعدادي 
لألزرق، ومن املتوقع أن تشهد املرحلة الثانية من البرنامج 
اإلعدادي للمنتخب جتمعا يوميا وخوض عدد من املباريات 

الودية مع الفرق احمللية.
وفي جانب متصل، ما زال اجلهازان الفني واإلداري لألزرق 
األوملبي بانتظار القرار النهائي للجنة الفنية بشأن املدرب 
اإلســباني كاراسكو وقيادته للمنتخب األول أو األوملبي أو 
إشــرافه على املنتخبني معا، خصوصــا أن أجندة املنتخب 
األوملبي تخلو من أي مشاركات خارجية أو مباريات دولية 
فــي املنظــور القريب، فضال عــن أن قائمــة املنتخب األول 
تضم مجموعة من العبي املنتخب األوملبي ما يعزز االجتاه 
باستعانة اللجنة الفنية به لقيادة األزرق في املرحلة املقبلة.
وقــد علمت «األنبــاء» أن اجلهاز الوطني املشــرف على 
املنتخــب األوملبي بقيادة املدرب محمد العزب مســتمر في 

عمله وبتنسيق مع اللجنة الفنية واإلسباني كاراسكو.

الهالل والنصر لنهائي كأس امللك
الرياض - خالد املصيبيح

الهــالل والنصر  بلغ 
نهائي كأس خادم احلرمني 
للمرة  ليتواجها  الشريفني 

اخلامسة في تاريخهما.
الهالل  تأهــل  وجــاء 
الـ١٥ الــى النهائي، والتي 
حقق منهم اللقب ٨ مرات، 
أبها  بالفوز علــى ضيفه 
بهدفني نظيفني ســجلهما 
سالم الدوسري واإليطالي 
جوفينكــو، حيث لم يجد 
الفوز  الهالل صعوبة في 
بسبب فارق اإلمكانات التي 
وضحت خالل املباراة، فيما 
جنح النصــر الذي تأهل 
للمرة الـ١٤ حقق منهم اللقب 

٦ مرات، في قلب تأخره أمام األهلي بهدف 
عبر عمر الســومة إلى الفوز بهدفني بفضل 
جنمه العائد البرازيلي بيتروس واألرجنتيني 

مارتينيز.
وكان الهالل والنصر قد تقابال في النهائي 
أعوام ١٩٨١و١٩٨٧ وفاز بهما النصر و١٩٨٩ و٢٠١٥، 
وفاز بهما الهالل وإن كان األخير عن طريق ركالت 
الترجيح، ولم يتحدد موعد النهائي رسميا وإن 

تردد أنه سيكون نهاية نوفمبر.

إلى ذلك، تنطلق اليوم منافسات املرحلة 
الثالثة، حيث تشهد مباراتي ديربي جدة بني 
األهلي واالحتاد، وتختتم األحد بكالســيكو 

الشباب والنصر.
وتفتتح املرحلة مبباراتي الباطن والرائد، 
والقادســية والتعاون، وتستكمل املباريات 
اجلمعة والســبت حيث يلتقــي الوحدة مع 
الفيصلي، والعني مع الفتح، فيما يلعب الهالل 

مع ضمك، وأبها مع االتفاق.

برقان يفاجئ العربي في «اليد»
يعقوب العوضي

فاز الكويت على كاظمة 
بنتيجــة ٣١-٢١ في املباراة 
التي جمعتهما مساء أول من 
أمس ضمن منافسات اجلولة 
الثامنة من الدوري املمتاز 
لكرة اليد، ليرفع «األبيض» 
رصيده إلى ١٦ نقطة، بينما 
بقي «البرتقالي» عند نقطة 
واحدة، وفي مباراة أخرى 
العربي  فاز برقان علــى 
بصعوبــة بنتيجة ٢٦-٢٥ 
رافعا رصيده إلى ٤ نقاط 
فيما بقي «األخضر» عند 

٧ نقاط.
وبذلــك، انحصــرت 
املنافسة على لقب الدوري 
بني الكويت والساملية الذي 
تغلب على القادسية ٢٢-٢٠ 
معززا مركزه في الوصافة 
برصيــد ١٢ نقطة، حيث 

تتبقى له مواجهتان األولى مع برقان غدا الى 
جانب املواجهة احلاسمة مع الكويت في ختام 
البطولة االثنني املقبل، وللحصول على لقب 
البطولة يحتاج الساملية الى حتقيق الفوز في 
املباراتني، في املقابل الكويت لديه مواجهتان مع 

القادسية والساملية ويحتاج الى ٣ نقاط لضمان 
لقب البطولة رسميا، فيما حسم القادسية املركز 
الثالث حيث ميلك ١٢ نقطة وحصده لنقاط اخر 
مباراتني قد يضعه في وصافة الترتيب العام 

في نهاية املشوار.

الكويت حافظ على الصدارة بفوز مريح على كاظمة (املركز االعالمي للكويت)

القادسية والعربي مع كاظمة والكويت 
بنصف نهائي كأس «الطائرة»

يعقوب العوضي

القادســية في  جنح 
الساحل ٣-٠  الفوز على 
في املباراة التي جمعتهما 
أمس األول ضمن منافسات 
بطولــة كأس االحتــاد 
الكويتي للكرة الطائرة، كما 
فاز كاظمة على اجلهراء 
اليرموك  والعربي علــى 
بذات النتيجــة، وبالتالي 
ســيجمع نصف نهائي 
البطولة العربي مع الكويت 
في الـ ٥٫٠٠، فيما سيلعب 
القادســية مع كاظمة في 
الـ ٧٫٠٠ وذلك على مجمع 

الشيخ سعد العبداهللا.
تشكل جلان االحتاد

وفي سياق متصل، شكل االحتاد اللجان 
العاملة، حيث أعلن امني سر اللجنة اخلماسية 
املؤقتة إلدارة االحتاد عبدالرحمن السهو عن 
تشــكيل اللجان في اجتمــاع اللجنة املؤقتة 
األخير، فضمت جلنة املســابقات برئاســة 
مشعل رمضان في عضويتها كال من عارف 

الصبيحي (مقررا) وأحمد عبداحلسني (عضوا)، 
أما جلنة احلكام فيترأسها عادل احلربي، وتضم 
أحمد اخلالدي (نائب الرئيس)، عبداالمير أحمد 
(مقررا)، وعضوية كل من أحمد العنيزان، عباس 
اشكناني، خالد احلشاشو ورمي الزعابي، بينما 
يترأس جلنة التدريب واملنتخبات الوطنية بدر 
عبدالرحمن الكوس الذي يرقد حاليا في أحد 

املستشفيات بسبب تعرضه لطارئ صحي.

(املركز االعالمي للقادسية) «االصفر» جتاوز الساحل بسهولة  

اجلهراء يكّرم مبارك العبداهللا لدعمه أنشطة النادي
أشــاد رئيس نــادي اجلهراء 
الرياضــي نــواف جديــد بالدعم 
الكبير الذي يقدمه الشيخ مبارك 
عبداهللا املبارك للنادي وما ميثله 
هذا الدعم من قيمة معنوية ومادية 
عاليــة ترتقي مبســتوى  النادي 
وحضوره في املجتمع وتســهيل 
املتعددة،  الرياضيــة  نشــاطاته 
خاصــة أنه قد حقق فــي الفترة 
األخيرة متيزا كبيرا في الصعود 
إلــى الــدوري املمتــاز للموســم 
الرياضــي  ٢٠٢٠ /٢٠٢١ . وقد أقام 
النادي منذ أيام حفل تكرمي للشيخ 
مبارك العبداهللا،  حضره رئيس 
وأعضاء النادي وعدد من اإلداريني 
والرياضيني، تثمينا لدور الشيخ 
مبــارك وما يقدمه من دعم مادي 

ومعنوي للنادي. 

من جهته، قال الشيخ مبارك 
العبداهللا، إن دعمه للنادي يأتي 
اســتمرارا للنهج الذي أرســاه 
والده الشــيخ عبــداهللا املبارك 
من دعم للرياضة والرياضيني في 
الكويت وما تركه من مؤسسات 
وأندية ومرافق رياضية كان له 
الســبق في تأسيسها، كما عبر 
عما يكنه في نفسه من احترام 
لهذه األندية الرياضية ومن بينها 
نادي اجلهراء الذي يسعى بجهود 
حثيثة إلى التميز بعمل دؤوب 
مــن رئيســه وأعضــاء مجلس 

إدارته وكل املنتسبني إليه.
وقــدم نــواف جديــد درعــا 
تذكارية للشيخ مبارك العبداهللا 
الــذي رافقه في احلضور جنله 

الشيخ عبداهللا. الشيخ مبارك العبداهللا مع نواف جديد وعدد من مسؤولي والعبي اجلهراء
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مارادونا يحجر نفسه احترازيًا

كوملان يستأنف قرار إيقافه

كلوب يترّقب فحوصات املصابني

دخل أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا في حجر منزلي اختياري 
بعدما عزل نفسه بعد ظهور أعراض كوفيد-١٩ على أحد أفراد 
حرسه الشخصي. وعزل مارادونا، الذي قاد األرجنتني للتتويج 
بكأس العالم ١٩٨٦، نفسه في منزله باألرجنتني أمس األول بعد 
أن اختلط بفرد األمن آلخر مرة مطلع األسبوع. وذكرت وسائل 
إعالم محلية أن مارادونا (٥٩ عاما) لم يشعر بأعراض وسيخضع 
لفحص كوفيد-١٩ اليوم اخلميس. ويدرب مارادونا، الذي عانى 
من مشاكل صحية في السنوات األخيرة، فريق خيمناسيا البالتا 

الذي يستعد ملواجهة باتروناتو في الدوري األرجنتيني غدا.

سيستأنف بطل العالم احلالي في سباق ١٠٠م األميركي كريستيان 
كوملان قرار إيقافه ملدة سنتني خلرقه قوانني مكافحة املنشطات، 
بحسب ما أعلن مدير أعماله إميانويل هادسون أمس، وقد أعلنت 
وحدة النزاهة فــي االحتاد الدولي أللعاب القوى إيقاف كوملان 
لسنتني. وكانت وحدة النزاهة وهي ذراع االحتاد الدولي أللعاب 
القوى املعنية باملنشــطات، أوقفت كوملان بطل العالم في سباق 
١٠٠م بصورة مؤقتة عن املشاركة في أي مسابقة أو نشاط في 
يونيو املاضي خلرقه قوانني مكافحة املنشــطات فيما يخص 
مكان تواجده وتغيبه عن االختبارات املفاجئة لثالث مرات تواليا 

في غضون عام واحد.

ذكر نادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم أنه بانتظار معرفة 
طبيعة اإلصابة التي تعرض لها فابينيو خالل املباراة التي فاز 
فيها الفريق على ميتيالند الدمناركي ٢ -٠ في دور املجموعات 
بدوري أبطال أوروبا. ولدى ســؤال املــدرب األملاني يورغن 
كلوب عن حجم إصابة فابينيو، قال بعد املباراة: «ال أعلم في 
الوقت احلالي، إنها إصابة عضلية». وعما إذا كان جويل ماتيب 
سيعود إلى تشكيل ليڤربول في مباراة يوم السبت املقبل أمام 
ويستهام في الدوري اإلجنليزي، قال: «ال أعلم، سنرى، واألمر 
يتعلق بأننا نلعب مباراة كل ثالثة أيام، وســنكون في حاجة 

إلى العبينا باستمرار».

توتنهام ونابولي وأرسنال للفوز.. و«السلطان» لكتابة التاريخ في «يوروبا ليغ»
يسعى اجلاران اإلجنليزيان 
اللدودان أرســنال وتوتنهام 
إلى فــوز ثــان تواليــا، فيما 
الســويدي زالتــان  يتطلــع 
إلى مواصلة  إبراهيموفيتش 
مســتواه الرفيع في الدوري 
اإليطالــي مــع نــادي ميالن، 
اليوم ضمــن اجلولة الثانية 
من منافسات الدوري األوروبي 

«يوروبا ليغ» لكرة القدم.
يستضيف أرسنال فريق 
دوندالك األيرلندي ضمن في 
املجموعة الثانية، بعد الفوز 
في املباراة االفتتاحية ٢-١ على 
رابيد ڤيينا النمساوي، ويأمل 
«املدفعجية» أن يضعوا خيبة 
أمل املوسم املاضي خلفهم، بعد 
خروجهــم من دور الـ٣٢ أمام 

أوملبياكوس اليوناني.
ودوندالك هو ثالث الفرق 
املمثلة أليرلندا التي تتأهل إلى 
دور املجموعات، بعد معادلة 
إجنازه في ٢٠١٦-٢٠١٧ وإجناز 
شامروك روفرز في ٢٠١١-٢٠١٢.

ويعول توتنهام على خبرة 
البرتغالــي جوزيــه  مدربــه 
مورينيو املتوج بلقب املسابقة 
في مناسبتني، مع بورتو عام 
٢٠٠٣ ومان يونايتد في ٢٠١٧، 

بعدمــا تغلــب علــى نظيره 
النمساوي السك لينتس ٣-٠ 
في املباراة االفتتاحية ضمن 

املجموعة العاشرة.
فيما يسافر ليستر سيتي، 
ثالث الفــرق اإلجنليزية في 
العاصمــة  إلــى  املســابقة، 

ضمــن منافســات املجموعة 
الرابعة.

ولم يخسر رجال املدرب 
االجنليزي ستيفن جيرارد أي 
مباراة املوسم احلالي، وحققوا 
الفوز في آخر سبع مباريات، 
أما سلتيك فلن تكون مهمته 

سهلة حني يلعب على أرض 
ليل الفرنسي.

أما زالتان إبراهيموفيتش، 
فقد ســجل سبعة أهداف في 
خمس مباريات هذا املوسم، 
رغــم غيابــه عن عــدد منها 
لثبــوت إصابتــه بڤيروس 

كورونا املستجد.
وأحرز املهاجم السويدي 
الدولــي الســابق البالغ من 
العمــر ٣٩ عاما هدفني للمرة 
الثالثة على التوالي في دوري 
الدرجة األولى اإليطالي، حني 
تعــادل ميالن ٣-٣ مع روما 
االثنــني، رافعــا رصيده إلى 
ستة أهداف للتفرد بصدارة 
الئحة الهدافني، وســيصبح 
إبراهيموفيتــش ثانــي أكبر 
هــداف فــي تاريــخ الدوري 
األوروبي، في حال تسجيله 
هدفــا ضــد ســبارتا بــراغ 

التشيكي.
إلى ذلك، يستضيف ريال 
سوسييداد اإلسباني، نابولي 
اإليطالــي ضمــن املجموعة 
الفريق  السادسة، ويســعى 
اإليطالي إلى تعويض سقوطه 
في املرحلة األولى على أرضه 

أمام ألكمار الهولندي.

اليونانيــة ملالقاة أيك أثينا، 
ســاعيا إلــى حتقيــق فوزه 
الثانــي ضمــن منافســات 

املجموعة السابعة.
أما فريق رينجرز متصدر 
الدوري االسكتلندي املمتاز، 
فيستضيف اليوم ليخ بوزنان 

إضافة الــى الثنائــي الناري 
هاري كني والكوري اجلنوبي 
ســون هيونغ مني الذي يقدم 
مســتويات هائلة مع انطالق 

الدوري املمتاز هذا املوسم.
إلى  ويتوجــه توتنهــام 
أنتويرب،  بلجيكا ملواجهــة 

أبرز مباريات الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» - اجلولة الثانية

٨٫٥٥beIN sports HD١ميالن - سبارتابراغ

٨٫٥٥beIN sports HD٦ليل - سيلتيك

٨٫٥٥beIN sports HD٤ايك اثينا - ليستر سيتي

٨٫٥٥beIN sports HD٥جينيك - هوڤنهامي

٨٫٥٥beIN sports HD٢انتويرب – توتنهام

٨٫٥٥beIN sports HD٧سسكا موسكو - دينامو زغرب

٨٫٥٥beIN sports HD١٠فينورد - وولفسبيرجر

١١٫٠٠beIN sports HD٤روما - سسكا صوفيا

١١٫٠٠beIN sports HD١ارسنال – دوندانك

١١٫٠٠beIN sports HD٥سالفيا براغ – بايرليڤركوزن

١١٫٠٠beIN sports HD٧غرناطة - باول سالونيكا

١١٫٠٠beIN sports HD٣ريال سوسييداد – نابولي

بارتوميو يغادر برشلونة من الباب الضّيق.. مكرهًا
يتعني على نادي برشلونة 
اإلسباني استعادة الثقة بعد 
غرقه في أزمــة عميقة يأمل 
جمهوره أن تكون قد وصلت 
إلى خواتيمها السعيدة، بعد 
استقالة رئيسه جوزيب ماريا 
بارتوميو ومجلس إدارته أمس 

األول.
ورغم نفيه تقدمي استقالته 
قبل يوم واحد إثر استهدافه 
الثقــة  بتصويــت لســحب 
منــه، رفع بارتوميــو أخيرا 
الراية البيضاء بعد تعرضه 
النتقادات الذعة من اجلماهير 

ومتكن املعارضون وبينهم 
بعض املرشحني لالنتخابات 
الرئاسية للنادي املقررة في 
٢٠ مارس ٢٠٢١ من جمع أكثر 
مــن ١٦٥٢١ توقيعا ضروريا 
مــن األعضاء (املشــجعني- 
املساهمني) لتفعيل مسلسل 

العزل.
وذكــر بارتوميو أن قرار 
احلكومة احمللية بعدم تأجيل 
االستفتاء كان «غير مسؤول»، 
مشيرا إلى أن التصويت في 
خضم أزمة صحية كان أحد 
أسباب تقدمي اســتقالته «ال 

ميكننــا وال نريــد أن نكون 
فــي وضــع االختيــار بــني 
حماية الصحة وممارسة حق 

التصويت».
 ٥٧) بارتوميــو  وكان 
عاما) انتخب رئيسا للنادي 
الكاتالوني عام ٢٠١٤ وأحرز 
الفريق فــي واليتــه بطولة 
إســبانيا أربع مرات ودوري 
أبطــال أوروبــا مــرة واحدة 
عام ٢٠١٥، ومن املقرر إجراء 
انتخابات جديدة في غضون 
ثالثة أشهر مع تولي مجلس 

إدارة مؤقت املسؤولية.

والالعبني وأعضــاء مجلس 
إدارته.

قبل ٢٤ ساعة من قراره، 
قال بارتوميــو: «أعتقد أنها 
ستكون أسوأ حلظة للتخلي 
عن بارســا»، لكنه لم يتأخر 
بإعــالن االســتقالة راضخــا 
للضغوط واألمر الواقع «قرار 
مدروس، هادئ ومشترك وافق 
عليه جميــع أعضاء مجلس 
اإلدارة»، ودافــع عن نفســه 
«كان شرفا لي خدمة النادي 
كإداري ورئيس. حاولت حتمل 

مسؤولية املنصب بأمانة».

ليڤربول و«السيتي» يواصالن الفوز بدوري األبطال

«امللكي» يأبى اخلسارة.. 
و«الباڤاري» ينتصر في موسكو

جنــا ريال مدريد اإلســباني حامل 
الرقم القياسي في عدد األلقاب في دوري 
أبطال أوروبا (١٣ مرة) من اخلســارة 
الرابعة تواليا في املسابقة القارية عندما 
قلب تخلفه ٠-٢ حتى الدقيقة ٨٧ أمام 
مونشنغالدباخ األملاني الى تعادل ٢-٢ 
في الرمق األخير، في حني حقق كل من 
بايــرن ميونيخ األملانــي حامل اللقب 
وليڤربول ومان ســيتي االجنليزيني 

الفوز الثاني تواليا.
في مونشنغالدباخ، كان ريال يسير 
نحو أزمة حقيقية على الصعيد القاري 
عندما تخلف بهدفني أمام أصحاب األرض 
ســجلهما املهاجم الفرنسي ماركوس 
تورام (٣٣ و٥٨)، لكن الفرنسي االخر 
كرمي بنزمية والبرازيلي كاســيميرو 
أنقذا املوقف وجنبا خسارة رابعة تواليا 

لفريق العاصمة اإلسبانية.
وأعرب حــارس مونشــنغالدباخ 
السويسري يان سومر عن خيبة أمله 
من النتيجة بقوله: «ال شك أننا نشعر 
بخيبة امل السيما اننا تقدمنا بهدفني 
من دون ان متكن من احلفاظ على هذا 

التقدم حتى النهاية».
وفي مباراة حامل اللقب، رفع بايرن 
سلسلة انتصاراته املتتالية في دوري 
االبطال الى ١٣ اثر تغلبه على مضيفه 
لوكوموتيف موســكو الروسي ٢-١، 

وتعود آخر خســارة لبايرن ميونيخ 
الى ١٣ مارس ٢٠١٩ عندما ســقط على 
ارضه أمام ليڤربــول االجنليزي ١-٣ 

في الدور ثمن النهائي.
دخل الفريق البافاري مباراته مع 
نظيره الروسي وقد سجل ٤٧ هدفا في 
اخر ١٢ مباراة في دوري االبطال انتهت 
جميعها بفوزه اي مبعدل (٣٫٩ اهداف 

في املباراة الواحدة).
وعلق مدرب بايرن ميونيخ هانسي 
فليــك على نتيجة فريقه بقوله: «انه 
فوز مستحق على الرغم من انتصارنا 
لم يكن بطريقة مرضية كما متنينا».

وفــي املجموعــة ذاتهــا، حقــق 
اتلتيكو مدريد االسباني فوزا صعبا 
على ضيفه ســالزبورغ النمساوي 
للفائــز ماركــوس  ٣-٢، وســجل 
يورنتــي (٢٩) والبرتغالــي جواو 
فيليكــس (٥٢ و٨٥)، وللخاســر 
املجري دومينيك تشوبوشالي (٤٠) 

وميرغيم بيريشتا (٤٧).
كمــا حقق ليڤربول فــوزه الثاني 
تواليا أيضا اثر تغلبه على ميدتيالند 
الدمناركي ٢-٠، وارتأى مدرب ليڤربول 
األملانــي يورغن كلوب عدم مشــاركة 
ثالثيــه الهجومي النــاري املؤلف من 
املصري محمد صالح والسنغالي ساديو 
مانــي والبرازيلي روبرتــو فيرمينو 

فــي مطلع املبــاراة، واوكل املهمة الى 
البلجيكي ديفوك اوريجي مبساندة من 
اجلناحني جوتا والسويسري شيردان 
شــاكيري، وتعرض ليڤربول لضربة 
قوية بإصابة العب وسطه البرازيلي 
فابينيــو بتمزق في العضلة اخللفية 
ما اجبره على مغادرة امللعب وإشراك 
ريس وليامس بدال منه بعد مرور نصف 
ســاعة، وسجل هدفي «الريدز» جوتا 
(٥٥) والفرعون املصري محمد صالح 
من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وفي مباراة ثانية ضمن املجموعة 
ذاتها، قلب اتاالنتا االيطالي تخلفه أمام 
اياكس امستردام الهولندي بهدفني الى 

تعادل ٢-٢.
وعــاد مــان ســيتي مــن ملعــب 
«فيلودروم» اخلاص مبرسيليا الفرنسي 
بفوزه الثاني وجاء بنتيجة كبيرة ٣-٠.
املــدرب اإلســباني  كان فريــق 
جوسيب غوارديوال استهل مشواره 
نحو حتقيق حلم إحراز اللقب للمرة 
األولى بفوز على بطل سابق بشخص 

بورتو البرتغالي ٣-١.
ويسير ســيتي بثبات نحو بلوغ 
الدور الثاني عن املجموعة التي شهدت 
سقوطا ثانيا للمضيف الفرنسي بعد 
أن خسر في اجلولة األولى أيضا أمام 

أوملبياكوس اليوناني (٠-١).

الفرعون املصري يواصل 
صناعة التاريخ في الريدز

انفرد الفرعون املصري محمد صالح باملركز الثالث 
في قائمة أفضل هدافي الريدز على املستوى أألوروبي 
على مدار التاريخ، بعدما ســجل الهدف الثاني أمام 
ميتالند من ركلة جزاء، حيث كشفت اإلحصائية التي 
نشــرتها شبكة «أوبتا» أن صالح رفع رصيده إلى 
٢١ هدفا في املســابقات األوروبية بقميص الريدز 
ليتخطى إيان راش الذي سجل ٢٠ هدفا، ليأتي ثالثا 
خلف األسطورة ستيفن جيرارد الذي يتصدر 
القائمــة برصيد ٤١ هدفــا ويليه مايكل أوين 

وصيفا بـ ٢٢ هدفا.
كما أصبح صالح ثاني العب في تاريخ 
ليڤربول ينجح في تســجيل ٢٠ هدفا 
فــي دوري أبطال أوروبا خلف النجم 

السابق جيرارد.
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«الداخلية» تستعني بـ «الدرون» لتتبع املستهترين
محمد اجلالهمة

في خطــوة مهمة نحو 
إحــكام الســيطرة علــى 
ولتجنــب  املســتهترين 
مطاردتهــم وهــو مــا قــد 
يعرضهــم للمخاطر، بدأت 
للمــرور  العامــة  اإلدارة 
والتي يرأسها اللواء جمال 
الصايــغ فــي اســتخدام 
تقنية طائرات الدرون في 
مالحقة املستهترين وتوثيق 
وصــالت اســتهتارهم إلى 

جانــب رصدهــم وحتديد 
إقامتهــم وضبطهم  أماكن 
الحقــا. وبحســب بيــان 
العامة  صادر عــن اإلدارة 
للمرور، فقد أبلغت عمليات 
وزارة الداخلية عن وجود 
مستهترين في الوفرة ليتم 
اإليعاز لرجال مباحث املرور 
الذين اســتخدموا طائرات 
الدرون ومتكنوا من ضبط 
٣ مستهترين ومتت إحالتهم 
التحفظــي  الــى احلبــس 
ومركباتهم الى كراج احلجز.

في تقنية جديدة بديلة وناجعة بدالً من املطاردات

أحد رجال املباحث خالل توجيه «الدرون» وعلى جانبي الصورة مركبتان ملستهترين

اللواء جمال الصايغ

«سوابق» يفزع لنجدة صديقه املريض ويهرب مبركبته
مبارك التنيب

أسفرت حتريات املباحث 
اجلنائية بشأن قضية سرقة 
مركبة مواطن من قبل احد 
اصدقائــه بــأن اللــص او 
صديــق املجنــي عليه من 
غير املبالني بالقانون، ولديه 
ســوابق عديدة في قضايا 
ســرقات املنازل واملركبات 

حتى قام املتهــم بالهروب 
مبركبة املريض.

وحول تفاصيل القضية 
قال مصدر امني ان مواطنا 
مــن مواليــد ١٩٩٣ قال في 
بــالغ حمل عنوان ســرقة 
مركبــة وأخــذت القضيــة 
رقم ٢٠٢٠/٣٧٠ جنح ميدان 
حولــي انه شــعر بهبوط 
مفاجئ خــالل وجوده في 

جهة غير معلومة.
وأضاف املصدر: احيلت 
القضية الى مباحث ميدان 
حولــي إلجــراء التحريات 
إلــى أن روايــة  لتخلــص 
املريــض «املجنــي عليه» 
الشــخص  صحيحــة وأن 
املدعــى عليــه مــن أرباب 

السوابق.

ديوانيتــه وأبلــغ حضور 
انه ســيتوجه  الديوانيــة 
الى عيادة طبية، ليقوم احد 
املتواجدين- وهو املتهم- 
باإلصرار علــى ان يرافقه 

الى الطبيب
وبالفعل صعد الى جواره 
وبعد ان وصال الى العيادة 
الطبية ونزل صاحب املركبة 
حتــى هرب بها مرافقه الى 

حتريات املباحث: املتهم غير مباٍل بالقانون وال محل ثابتاً يقيم فيه

وأنــه ال محــل ثابتــا يقيم 
فيــه ودائــم التنقــل نظرا 
لكــــــونه مطلوبــًا لعــدة 

جـهات امنيــــة.
أما الغريب في القضية 
ان اللص (فزع لصديقه أو 
تظاهر أنه فــزع لنجدته) 
بأن ســارع به الــى احدى 
املستشفيات اخلاصة وما ان 
دخل صاحب املركبة للعيادة 

متهم بـ ٦ قضايا قاوم رجال أمن حولي
بـ «شفرة» ومّكن أصدقاءه من الهرب

املتهمون عثر في مركبتهم على كحوليات ومخدرات
 وأدواتها ومفاتيح مركبات مسروقة

ضبط حدث دهس شابًا وتسبب في وفاته 
وإصابة وكيل ضابط في انقالب دورية

سعود عبدالعزيز

توفي شاب كويتي ٢٢ عاما إثر تعرضه 
للدهس في منطقة جابر األحمد أثناء قيادته 
دراجة هوائية. هذا، ومت توقيف الداهس 

وهو حدث يبلغ من العمر ١٥ عاما.
من جهة أخرى، أســعف وكيل ضابط 
الى مستشفى اجلهراء إثر انقالب دورية 

كان يستقلها على طريق الصبية، وحلقت 
بدورية املرور تلفيات كبيرة جراء االنقالب.
وبحســب مصدر أمني، فــإن عمليات 
الداخلية أبلغت باحلادث في ساعة متأخرة 
مساء الثالثاء، ولدى انتقال دوريات األمن 
تبني أن احلادث هو انقالب دورية مرور 
وأن قائدهــا، وهو برتبــة وكيل ضابط، 

مصاب بإغماء.

سعود عبدالعزيز

شــرع رجال مباحث حولــي بالتحقيق مع مواطن من مواليد 
١٩٩٧ للتعجيل بسرعة ضبط ٣ من شركائه مكنهم من الهرب عقب 
مقاومة عنيفة منه، على ان يخضع االشخاص االربعة لتحقيقات 
اضافية خاصة قضايا ســرقات مســجلة ضد مجهولني، على ان 
توضــع االعترافــات التي ادلى بها املوقــوف لرجال مديرية امن 
حولي واخلاصة بأنه ســرق ٦ مركبات كأساس في التحقيقات. 
وبحسب مصدر امني فإن دورية تابعة ألمن حولي وخالل جولة 
لهــم في منطقة النقــرة وحتديدا خلف مطعم وجبات ســريعة 
بشارع تونس اشــتبه قائد دورية االمن ومرافقه في مركبة بها 

٤ أشــخاص ولدى الطلب من قائدها التوقف رفض وهرب لتتم 
مطاردته واجباره على التوقف، ليقوم االشخاص االربعة خاصة 
املوقوف باالعتداء على رجلي األمن بشفرة موس حادة تستخدم 
في محالت احلالقة، فتم ضبط واحد منهم فيما هرب الباقون بني 
البنايات وبتفتيش املركبة التي كان االشخاص بداخلها عثر فيها 
علــى عدد من مفاتيح املركبات التي ســرقوها مؤخرا الى جانب 

مواد مخدرة ومسكرة وادوات تعاطي املخدرات.
وذكر املصدر ان مقاومة املتهمني لرجلي االمن تسببت بإصابة 

العسكريني ومت نقلهما للعالج في مستشفى مبارك.
وأكد املصدر اهمية االنتشار األمني للحد من اجلرائم بأنواعها 

خاصة السرقات.

رفض تظلمات شركة 
و٣ مشاهير ضد جتميد أرصدتهم

تبادل سّب وضرب بني زوجني 
وآسيوية في سكن مشترك

خيانة أمانة بخرسانة مدعومة

عبدالكرمي أحمد

رفضت محكمة اجلنايات برئاســة املستشار عبداهللا 
العثمان امس تظلمات قدمتها شــركة وثالثة من مشاهير 
وسائل التواصل االجتماعي طالبوا فيها برفع قرار النيابة 
العامــة بالتحفظ علــى أرصدتهم البنكيــة ليتمكنوا من 

تصريف أمور معيشتهم.
وبذلــك احلكم يســتمر قرار النيابــة العامة بالتحفظ 
علــى األرصدة املصرفيــة لهؤالء املتظلمــني، وذلك حلني 
البت النهائي في الدعاوى املتهمني فيها بغسيل األموال.

يذكر أن النيابة أصدرت قرارها املشار إليه إثر بالغ من 
وحدة التحريات املالية بتضخم أرصدة املتظلمني، حيث 
قررت التحفظ على جميع عقارات ويخوت وأموال املتهمني 
وحظر التصرف فيها إلى حني انتهاء محاكمتهم بالقضية.

سعود عبدالعزيز

بعد أن استمع محقق مخفر شرطة الصليبخات إلفادات 
٣ وافديــن منهــم امرأتان، أمر بتســجيل قضية بعنوان 
تبادل اعتداء بالضرب وتبادل سب وقذف، وكانت وافدة 
هندية تقدمت الى مخفر الصليبخات أبلغت بأنها تعرضت 
للضرب والســب من قبــل هندية وزوجها داخل ســكن 
مشترك، وأحضرت تقريرا طبيا يفيد بإصابات حلقت بها.

سعود عبدالعزيز

اتهم مواطن مقاوال من اجلنسية السورية في مخفر 
شــرطة الصليبخات بخيانة األمانة بخرسانة مدعومة 
بقيمــة ٢٦٦٠ دينارا. وقــال املبلغ ويعمــل محاميًا انه 
اتفق مع مقاول سوري على إنشاء قسيمة شمال غرب 
الصليبخات وســلم املقاول كتاب صرف مواد مدعومة 
«خرســانة» لتســلمها من احدى الشركات اال ان الوافد 
تســلم اخلرسانة ولم يؤد املهمة التي كلف بها ورفض 
الرد على اتصاالته. هذا، وســجلت قضية خيانة أمانة 

في مخفر شرطة الصليبخات.

شكر وتقدير
خالص الشكر والتقدير للضابط في قسم تراخيص 
املركبات بإدارة مرور العاصمــة النقيب فهد صالح 
الغنام إلخالصه بالعمل وخدمته كل املراجعني بتفان، 
ليكون مثاال يحتذى في األخالق والربط العسكري.

حريق مخزن أصباغ وأعالف 
يستنفر مركزي الوفرة والنويصيب

ضرب مواطن أمام جمعية

«املرور»: بيع دراجات وباقيات 
األربعاء املقبل في مزاد علني

مبارك التنيب

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام عن 
متكن فرق اإلطفاء التي هرعت من مراكز الوفرة والنويصيب 
ظهر امس، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن بأحد 
مــزارع الوفرة. وأوضحــت اإلدارة أن املخزن يحتوي على 
أعالف وأصباغ ومواد أخرى، وقد متت السيطرة على احلادث 

من دون وقوع أي إصابات.

أحمد خميس

قــام ضابط مباحث مخفر شــرطة العــدان باالنتقال 
إلى جمعية العدان وطلب االطالع على كاميرات مواقف 
اجلمعية بعدما تعرض مواطن للضرب من قبل مجهول.

وبحسب مصدر أمني، فإن الكاميرات ميكن أن ترصد 
املركبة التي استقلها املدعى عليه.

وكان مواطن من مواليد ١٩٧٥ تقدم إلى مخفر شرطة 
املنطقة ببالغ عن أن شــخصا ال يعرفه وعلى اثر خالف 
مروري قام باالعتداء عليه بالضرب مقابل جمعية القصور 

والعدان سوق رقم (١).
علــى صعيد آخر، تقدم بائع أجهــزة كمبيوتر ببالغ 
الــى أحد مخافــر محافظة األحمدي ببــالغ عن تعرضه 
لالعتداء بالضرب من قبل شــخص مجهــول داخل مقر 

عمله، وسجلت قضية اعتداء بالضرب.

أعلنت اإلدارة العامة للمرور عن بيع عدد من الدراجات 
اآلليــة والباقيات باملــزاد العلني يوم األربعــاء املوافق 
٤/١١/٢٠٢٠، في الساعة الرابعة عصرا، بقسم حجز املركبات 
بكراج شركة رابطة الكويت واخلليج مبحافظة (اجلهراء) 
والتي أعلنت عنها في الصحف بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٩، وطالبت 
أصحابها بضرورة مراجعة جلنة بيع املركبات والدراجات 

باملزاد العلني.
ودعت الراغبني في دخول املزاد ملراجعة قســم حجز 
املركبات بكراج شــركة رابطة الكويت واخلليج مبنطقة 
اجلهراء قبل موعد املزاد بيوم ملعاينة الدراجات والباقيات.

إثيوبية وهندي أنهيا حياتهما شنقًا بحبال
في «صباح الناصر» و«سعد العبداهللا»

محمد اجلالهمة ـ أحمد خميس

تواصلت قضايا االنتحار والتي تزايدت في 
األشهر القليلة املاضية وخاصة مع بدء تفشي 
أزمة كورونا، فبعد ســاعات مــن إقدام وافدة 
فلبينية علــى إنهاء حياتها بتمزيق شــرايني 
يدها والقاء نفســها من علو أمس األول، وهو 
ما اشارت إليه «األنباء» في حينه، حتى شهدت 
منطقتا سعد العبداهللا وصباح الناصر واقعتي 
انتحــار جديدتني. وبحســب مصدر أمني فإن 
بالغــا ورد الــى عمليــات وزارة الداخلية عن 
إقدام خادمة على شنق نفسها في منزل كفيلها 
في منطقة صبــاح الناصر ليقوم رجال األمن 

باالنتقال الى موقع البالغ، حيث تبني ان الوافدة 
من اجلنسية اإلثيوبية وفي العقد الرابع، وقد 
شنقت نفسها داخل غرفة بحبل تقيم بها أعلى 
سطح املنزل، ومت رفع اجلثة الى الطب الشرعي 

وتسجيل قضية.
والى منطقة ســعد العبداهللا وفي ســاعة 
متأخرة من يوم الثالثاء تلقت عمليات الداخلية 
بالغا من مواطن متقاعد أفاد من خالله بإقدام 
ســائق على شنق نفســه داخل غرفته بحبل، 
وبانتقــال رجال االمن الــى موقع البالغ تبني 
ان املنتحر هندي اجلنســية مــن مواليد ١٩٨٧ 
وقد علق رقبته في حبل وشنق نفسه، ومتت 
احالة اجلثة للطب الشرعي وتسجيل قضية.

في تواصل لقضايا االنتحار وعقب انتحار مصابة كورونا

وفاة رضيع غرقًا في نافورة مزرعة بالعبدلي
محمد اجلالهمة

لقي طفل «رضيع» يبلغ 
من العمــر عامني مصرعه 
غرقــا داخــل مزرعــة فــي 
منطقــة، فيمــا لــم يعرف 

مســتوصف تابــع ملنطقة 
القشعانية أبلغت عمليات 
الداخلية بوصول طفل من 
مواليد ٢٠١٨ متوفى، وعلى 
الفــور انتقل رجــال األمن 
الى املســتوصف، وبسؤال 

والد الطفل أبلغ بأنه توفي 
غرقا داخل نافورة مزرعة، 
مشيرا إلى أن الطفــل سقط 
باخلطــأ خالل لهوه داخل 
النافــورة ليتــم إخراجــه 

سريعا لكنه توفي.

مــا إذا كان محقــق مخفــر 
القشعانية- حيث سجلت 
قضية- سيوجه ألفراد من 
أسرة الطفل قضية إهمال في 
رعاية قاصر أم ال. وبحسب 
مصــدر أمنــي، فــإن إدارة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

احد رجال االطفاء يتعامل مع احلريق الذي اتى على محتويات املخزن

صورة ارشيفية من مزاد للمركبات

مشاجرة «التواصل» سداسية وشرارتها «خزة» في مجّمع

سعود عبدالعزيز 

أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
بأن التحقيقات بشأن مقطع 
مت تداوله على نطاق واسع 
امس االول ملشاجرة سداسية  
داخــل احد شــوارع منطقة 
حولي، كشفت عن ان شرارة 

وفور تداول املقطع صدرت 
اليهم استطاعوا  التعليمات 
ومــن خالل لوحات مركبات 
املتشاجرين من ضبط عدد 
منهــم واســتدعائهم حيــث 
اعترفوا بأنهم التقوا بثالثة 
اشخاص داخل مجمع وحدث 
بينهم تالســن ثــم خرجوا 

وتبادلوا الضرب فيما بينهم، 
وأكد املصدر أن لدى الوزارة 
خطط جديــدة للتعامل مع 
املشــاجرات بحــزم وعــدم 
السماح بالتنازل خاصة اذا 
كان االمــر كان فيــه ترويع 
للمواطنني واملقيمني وميس 
األمن واالستقرار داخل البالد.

ً .. وزميله اآلخر يوجه لكمات الى مواطن من وضعية الوقوفأحد املتشاجرين يطيح بآخر أرضا وينهال عليه ضربا

املشاجرة اندلعت بخزة داخل 
مجمع. هــذا، ومت توقيف ٣ 
من  اطراف املشــاجرة وهم 
مواطنون فيما جاري البحث 
عــن ٣ آخرين من قبل إدارة 
بحث وحتري محافظة حولي.

وكانت اجهزة وزارة الداخلية 
وحتديــدا رجــال أمن حول 

ملشاهدة الڤيديو

أمن حولي ضبط ٣ من أطرافها مبوجب لوحات املركبات



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اخلميس

أبعد من الكلمات
«بايدن سيرســل وظائفكم للصين، لكني 

سأوطن الوظائف هنا»

الرئيس ترامــب مخاطبا الناخبني 
األميركيني.

«الكمام إلزامي، لكن ال إغالق»

الروسي ڤالدميير بوتني  الرئيس 
يأمــر بتعميم ارتــداء الكمام في 
األماكن العامة، ويعد بعدم فرض أي 
قيود إلغالق املطاعم أو املؤسسات.

«لن نحظر التنقيب على الشــواطئ، فقط 
سنخفض دعمه الحكومي»

املرشح الرئاسي األمريكي جو بايدن 
يوضــح موقفه من حظر التنقيب 
عن النفط على الشواطئ األميركية.

«ساندرز يريد منصب وزير العمل»

الصحافية أليس ميراندا اولستاين 
تنشر مقاال في صحيفة «بوليتيكو» 
عن مستقبل بيرني ساندرز حال 

فوز بايدن.

«ترامب ال يحترم المؤسسات ويطرد مديريها 
ألهداف شخصية»

املعارض  السياســي اجلمهوري 
لترامب، بيل كريستول، مؤكدا أن 

انتخاب ترامب سيكون كابوسا.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 
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٤:٣٨الفجر
٥:٥٨الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٤١العصر

٥:٠٥املغرب
٦:٢٣العشاء

العظمى: ٣٢
الصغرى: ١٧

أعلى مد: ١٠:٥٩ ص ـ ١١:١٤ م
أدنى جزر: ٠٤:٥٧ ص ـ ٠٥:١٦ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

بدر سالم عبدالوهاب الرشود: ٥٤ عاماـ  ت: ٩٩٩٧٨٩٧٧ـ  شيع.
عصام عبداللطيف عبداهللا الفليج: ٥٩ عاما ـ ت: ٩٩٨١١٩٨٤ ـ 

٦٦٠٠٠٤٩١ ـ ٩٧٨٠٠٤٥٣ ـ شيع.
أرملــة عبداهللا عبدالواحد  زمزم عبداهللا عبدالرحمن مبارك، 
األنصاري: ٦٨ عاماـ  ت: ٩٩٦٤٤٧٥٠ـ  ٩٧٧٧٦٣٧١ـ  شيعت.

هديل صباح محسن سيالن عامر، زوجة علي عبداجلليل عابدين: 
٢٩ عاما ـ ت: ٩٩١٩١٩٥٥ ـ شيعت.

سوده صالح ناصر الضويحي: ٨٤ عاماـ  ت: ٦٦٦٤٧٥٧٥ـ  شيعت.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

27األمنية 17آراء

خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

«وكاالت»: إصابات «كورونا» 
ترتفع بنحو مليونني خالل

٥ أيام.

مجلس الوزراء لم يقرر االنتقال 
للمرحلة اخلامسة ويبقي على 

تواجد قوة العمل بنسبة ٥٠٪.

  اهللا يفرجها بخير.  أين عقاركم املزعوم؟!

بقلم: د. يعقوب يوسف الغنيم

تذكرني هذه الصورة مبدرســة الشــويخ الثانوية في سنة ١٩٦١م عندما 
كنت مدرسا بها، وكنت أرى هذا املشهد كلما دخلت من بوابة املدرسة الكبيرة 

متجها إلى العمل.
كان هذا املشهد رمزا للمدرسة املذكورة، يوضع مع كل حديث عنها سواء 
أورد هذا احلديث في كتاب أو في صحيفة وهو ميثل الكرة األرضية، وسط 
دائــرة مزروعة مليئة بالزهور، يســعى التالميذ للوقــوف والتقاط الصور 
التذكاريــة حولها، ومع األســف فإن هذه الكرة اجلميلــة ذات القيمة الفنية 

العالية قد أزيلت بال سبب.
أُنشئت املدرسة عام ١٩٥٢م وحولت إلى جامعة عام ١٩٧٥.

صورة يوم اخلميس
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تابعونا وتواصلوا معنا

اجلزائر تفتتح أكبر مسجد في العالم بعد احلرمني

٢٠٢٤ بداية استعمار القمر

ما مــن جديد في تأكيــد وكالة الفضــاء األميركية 
(ناســا) وجود كميات كبيــرة من املياه املتجمدة على 
سطح القمر، ولكنها لم تكن وحتى وقت قريب متأكدة 
من امكان االســتفادة من البقع اجلليدية املوجودة في 

الثنايا والفوهات البركانية الظليلة.
اجلديــد هو أن املعلومات التــي توافرت أخيرا من 
مركبات حتلق في مدار حول القمر تشــير الى وجود 
ماليني األطنان من اجلليد في الفوهات البركانية الظليلة 
بشــكل دائم في منطقتي القطبني الشمالي واجلنوبي 

للقمر.
املشكلة هي ما اذا كان باالمكان الوصول الى اجلليد 
الذي تأكد وجوده في الفوهة املعروفة باسم «كالفيوس» 
في النصف اجلنوبي من القمر، حيث السطح أشد قساوة 
ووعورة بالنسبة لعجالت ومسبارات املركبات القمرية.

ولكن االكتشــافات األخيرة توســع نطاق األماكن 
الصاحلة لهبوط الروبوتات ورواد الفضاء مما يعطي 
أمال بأن يكون العثور على مصادر املياه أكثر سهولة.
وتقــول الصحيفة ان درجات احلــرارة في األماكن 
الظليلــة عنــد القطبني الشــمالي واجلنوبي ميكن ان 
تنخفض الى ١٦٣ درجة مئوية حتت الصفر األمر الذي 

يسمح ببقاء اجلليد ملاليني وحتى ملليارات السنني.
وكجزء من برنامج «أرتيميس» للهبوط على سطح 
القمر، تعتزم «ناسا» ارسال مركبة «فايبر» الى القطب 
اجلنوبــي للقمر بنهاية ٢٠٢٢ للبحث عن املاء على ان 
تعقبها رحالت مأهولة تهدف الى إقامة قواعد طويلة 
األمد رمبا بنهاية ٢٠٢٤ تعتمد في استدامتها على توافر 

موارد املياه للشرب وإلنتاج وقود الصواريخ.

فوهة أحد براكني القطب اجلنوبي بالقمر

أين ذهبت االنفلونزا املوسمية وملاذا اختفت؟!
مع اقتراب فصل الشتاء في 
نصف الكرة الشــمالي شنت 
الســلطات الصحيــة حملــة 
واسعة حلقن لقاح االنفلونزا 
املوســمية خشية ان تتسبب 
في آثــار كارثية على األنظمة 
الصحية التي تنوء سلفا حتت 

وطأة التصدي لكوفيد-١٩.
لكن أرقام منظمة الصحة 
العاملية أظهرت انخفاضا كبيرا 
في حاالت االصابة باالنفلونزا 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

املاضي.
وقــد أطلقــت بريطانيا ما 
تصفه صحيفة «صندي ميل» 
بأنه أضخم برنامج تلقيح ضد 
االنفلونزا فــي تاريخ البالد، 
حيــث من املعــروف ان نحو 

أســتراليا عن ١٤ إصابة فقط 
باالنفلونزا في ابريل املاضي 
مقارنة بـ ٣٦٧ إصابة في ابريل 
٢٠١٩ أي بانخفاض بنسبة ٩٦٪. 
بل، وفي ذروة موسم االنفلونزا 
في يونيو لم تسجل أي حالة. 

وفي التشيلي سجلت ١٢ حالة 
فقط بني ابريل وأكتوبر من هذا 
العام بينما كانت هنالك نحو 
٧٠٠٠ حالــة فــي الفترة ذاتها 
من العام املاضي. فأين ذهبت 

االنفلونزا املوسمية؟ 
هنالك من يقول ان احلاالت 
اختلطت مع حاالت كوفيد-١٩ 
وان االختبــارات ال متيز بني 
ڤيروس كورونا واالنفلونزا. 
ولكن التفسير األكثر منطقية 
هــو ان اجــراءات الوقاية من 
الوقايــة  كوفيــد-١٩ وفــرت 
أيضا من ڤيروس االنفلونزا. 
يضاف الى ذلك تفســير آخر 
هــو ان ڤيــروس كوفيــد-١٩ 
فرض هيمنته ونبذ ڤيروس 

االنفلونزا. سنرى!

١٠ آالف بريطانــي يقضــون 
نحبهم سنويا بسبب االصابة 

باالنفلونزا.
وفي نصف الكرة اجلنوبي، 
حيث يأتي الشتاء في توقيت 
صيف النصف الشمالي، أفادت 

.. ومئذنته األعلى في العالم وميكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة قاعة الصالة تتسع لـ ١٢٠ ألف مصلٍّ

اجلزائر ـ وكاالت: افتتحت اجلزائر أمس ثالث أكبر 
مسجد في العالم واألكبر في افريقيا وهو مسجد اجلزائر 
مبناســبة االحتفال باملولد النبوي، بعد ســنة ونصف 
الســنة على االنتهاء من بنائه. وتستوعب قاعة الصالة 

في مسجد اجلزائر ١٢٠ ألف مصل.
وميتد جامع اجلزائر على مساحة ٢٧٫٧٥ هكتارا، وهو 
بذلك الثالث في العالم من حيث املساحة بعد املسجد النبوي 
في املدينة واحلرم املكي في اململكة العربية السعودية.

أما مئذنته التي ميكن رؤيتها من كل أنحاء العاصمة، 
فهي األعلى في العالم، إذ تبلغ ٢٦٧ مترا، أي ٤٣ طابقا، 
وميكن الوصول اليها مبصاعد توفر مشاهد بانورامية 

على العاصمة اجلزائرية.
ومت تزيني اجلزء الداخلي للجامع بالطابع األندلسي 
مبا ال يقل عن ستة كيلومترات من لوحات اخلط العربي 
على الرخام واملرمر واخلشب، أما السجاد فباللون األزرق 
الفيروزي مع رسوم زهرية، وفق طابع تقليدي جزائري.

موجة انتقادات لكارديشيان 
بسبب عيد ميالدها «الباذخ» 

لوس أجنيليسـ  أ.ف.پ: أثارت جنمة تلفزيون الواقع 
كيم كارديشــيان موجة انتقادات علــى مواقع التواصل 
االجتماعي بعدما استقلت طائرة خاصة لالحتفال بعيد 
ميالدها األربعني في جزيرة مدارية مع أقربائها في خضم 

األزمة الوبائية.
وكتبت كارديشيان «ال أظن أن أحدا منا كان قبل كوفيد 
يقدر فعال فرصة السفر ولقاء األهل واألصدقاء في مكان 
آمن»، ناشرة صورا «لهذه الرحلة التي تسنى لنا خاللها 

االدعاء لفترة وجيزة بأن األمور عادت إلى طبيعتها».
وأفــادت مواقع متخصصة في أخبار املشــاهير مثل 
«إي!» و«تي أم زي» بأن كيم اصطحبت معها، في جملة 
املدعوين، شــقيقاتها كلــوي وكورتني وكندال على منت 

طائرة «بوينغ ٧٧٧» من لوس أجنيليس إلى تاهيتي.
وانضم إليهم الحقا زوجها مغني الراب كانييه ويست.
وأخبرت النجمة «رقصنــا وركبنا الدراجة الهوائية 
وسبحنا إلى جانب احليتان وجدفنا قوارب كاياك وشاهدنا 
فيلما على الشاطئ وفعلنا أمورا كثيرة أخرى. وأنا أدرك 
أن هذه االمور ليست في متناول األغلبية راهنا وفي أوقات 

كهذه أقدر فعال نعمة العيش الرغيد الذي أحظى به».
غيــر أن هــذه العطلــة الفاخــرة لم تلق استحســان 
مستخدمني كثر لإلنترنت اعتبروها في غير وقتها وغير 

الئقة في أوقات األزمة الوبائية واالقتصادية هذه.

كيم مع عارض األزياء الفلسطيني األصل فيصل أبو خضرة خالل االحتفال

القصور امللكية البريطانية حتقق في صلتها بالعبودية
لنــدن - أ.ف.پ: أطلقــت 
اجلمعيــة املكلفــة بصيانــة 
ســتة قصور ملكية بريطانية 
حتقيقا بشأن صالت هذه املقار 
بتاريخ العبودية، لتنضم إلى 
جملة مؤسســات تعيد النظر 
في ماضيها إثر الزخم املتجدد 
العنصرية،  حلركة مناهضــة 
على ما أعلنت أمينة اجلمعية 
أمس األربعاء. وقالت لوســي 
وورسلي في مقابلة مع صحيفة 
«ذي تاميز» البريطانية «فكرنا 

طويال وخططنا لشــتى أنواع 
التغييــرات. لقد حــان الوقت 
التحقيــق  لذلــك». وســيركز 
على ماضي بعض أشهر املقار 
البريطانيــة، بينها برج لندن 
وقصر كنسينغتون الذي يتخذه 
األمير وليام وزوجته كايت مقرا 
لهما. وأضافت املؤرخة املعروفة 
بتقدميهــا برامــج تلفزيونية 
تاريخيــة عبر «بي بي ســي»، 
«كل ما يرتبط بساللة ستيوارت 
يفترض وجــود أموال متأتية 

من االستعباد». وقد أدت ساللة 
ستيوارت دورا مهما في جتارة 
الرقيق، إذ ســمح امللك تشالز 
الثاني ســنة ١٦٦٣ بإنشــاء ما 
أصبــح الحقا الشــركة امللكية 
االفريقية التي استأثرت حتى 
١٩٦٨ بتجــارة الرقيــق، والتي 
اســتمرت في االجتار بالرقيق 
حتى ١٧٣١، كانت قد تأسســت 
على يد جيمس الثاني شــقيق 
الثاني والــذي اعتلى  تشــالز 

العرش فيما بعد. لوسي وورسلي
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