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  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

حتالفات الكتل.. تبادل بني الدوائر
٢٧ مرشحًا في اليوم الرابع من فتح باب التسجيل بإجمالي ٢٢٠ بينهم ١٩ سيدة

رشا البحر د. خليل أبل 

عبداهللا فهاد

محمد طنا

عدنان عبدالصمدخالد العتيبي

سامي الدبوس كامل العوضي  سعود املطيري 

يوسف الفضالةالصيفي مبارك الصيفي عبداهللا املضف

 
«A٣٣٠neo 15«الكويتية» تتسلم أول طائرتني من طراز «إيرباص

سلطان العبدان - عبدالعزيز املطيري

جتري العديــد من الكتل 
والتجمعــات  السياســية 
مشاورات حثيثة فيما بينها 
لالتفــاق علــى آليــة لتبادل 
األصوات بني الدوائر بحسب 
املرشحني. مصادر مطلعة قالت
لـــ «األنباء»، إن املشــاورات 
تتركز على توجيه األصوات 
في دائرة معينة ملرشح محدد 
في مقابــل توجيــه أصوات 
كتلته ملرشــح آخر في دائرة 

مختلفة.
هذا، وتقدم أمس ٢٧ مرشحا 
بينهم سيدة واحدة بطلبات 
الترشــح إلى إدارة شــؤون 
التابعة لوزارة  االنتخابــات 
الداخليــة وذلــك فــي اليوم 
الرابع من فتح باب الترشح 
النتخابات مجلس األمة للفصل 

التشريعي الـ ١٦ املقرر عقدها 
فــي اخلامــس من ديســمبر 
املقبل، ليصبح إجمالي عدد 
املرشــحني ٢٢٠ مــن بينهــم
٢٠١ مرشــح مــن الذكور و١٩ 

من اإلناث.
مرشــحي  أبــرز  ومــن 
اليوم الرابــع النواب عدنان 
عبدالصمد وخليل عبداهللا أبل 
ويوســف الفضالة وعبداهللا 
فهاد العنــزي وخالد مونس 
العتيبــي، فيمــا ترشــح من 
كامــل  الســابقني  النــواب 
العوضي والصيفــي مبارك 
الصيفي ومحمد طنا العنزي، 
فيما ترشــحت سيدة واحدة 

هي رشا البحر.
الدائــرة  عــن  وترشــح 
األولى ٤ مرشــحني، ليصبح 
إجمالــي عدد املرشــحني في 
الدائــرة ٤٨ مرشــحا، بينهم 

الذكــور  مــن  مرشــحا   ٤٢
و٦ مرشحات، فيما ترشح عن 
الدائــرة الثانية ٤ مرشــحني 
ليصبح اإلجمالي في الدائرة
٢٨ بينهــم ٢٦ مرشــحا مــن 

الذكور وسيدتان.
وترشح عن الدائرة الثالثة 
٦ مرشــحني بينهــم ٥ ذكور 
ومرشــحة واحــدة، ليصبح 
إجمالي عدد مرشحي الدائرة 
٥٦ بينهــم ٤٨ مرشــحا مــن 

الذكور و٨ سيدات.
وترشح عن الدائرة الرابعة 
٦ مرشحني، ليصبح إجمالي 
عدد املرشــحني فــي الدائرة
٤٩ مرشحا، فيما ترشح عن 
الدائرة اخلامسة ٧ مرشحني 
ليصبح اإلجمالي في الدائرة

٣٩ مرشحا بينهم ٣٦ مرشحا 
من الذكور و٣ مرشحات.

٢٠٠ مليون ملعاجلة التربة امللوثة بالنفط
أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، ان شركة نفط 
الكويــت وضعت ميزانية تقديريــة بنحو ٢٠٠ مليون دينار 
لتنفيذ عقدي معاجلة التربة امللوثة شمال وجنوب الكويت، 
والتي متثل جزءا من برنامج األمم املتحدة للمعاجلة البيئية 
للتربة من الغزو العراقي الغاشم. وقالت املصادر إن الشركة 
حــددت ١٥ نوفمبر املقبل آخر موعــد لتلقي العروض املالية 
لعقدي شمال وجنوب الكويت للحفر والنقل واملعاجلة، مشيرة 
إلى أن املشــروع يهدف إلى بناء مكبني للنفايات غير القابلة 
للمعاجلة، والتي تشــمل بحيرات النفــط الرطبة وبحيرات 
الزيت اجلافة، حيث تبلغ السعة األساسية لكل مكب نفايات 
مليون متر مكعــب. وذكرت أن العقدين يهدفان إلى معاجلة 

نحو ١٣ مليون متر مكعب من التربة امللوثة بالنفط.

قبول ٨٠٤٦ طالبًا وطالبة في جامعة 
الكويت للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠

أعلنت جامعة الكويت عن نتائج قبول الطلبة الكويتيني 
وأبناء الكويتيات للعام الدراســي ٢٠٢١/٢٠٢٠ بواقع ٧٥٦٦ 
طالبــا وطالبــة للفصل األول و٤٨٠ طالبــا وطالبة للفصل 
الثاني بزيادة قدرها ٢٣٥٤ طالبا وطالبة عن العام املاضي.

وقال القائــم بأعمال عميد القبول والتســجيل بجامعة 
الكويت د.علي املطيري، في تصريح صحافي، إنه مت االنتهاء 
مــن عملية فرز طلبات االلتحــاق للطلبة الكويتيني وأبناء 
الكويتيات من خريجي املرحلة الثانوية املستوفني لشروط 
القبــول وذلك خالل فترة تقدمي طلبات االلتحاق باجلامعة 
للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، مؤكدا قبول جميع الطلبة الذين اختاروا 
جميع التخصصات املســتوفني لشروط القبول فيها ضمن 

طلب االلتحاق.

«التربية»: على كل من انتهى ندبه 
ولم يستكمل إجراءات نقله العودة إلى عمله 

عبدالعزيز الفضلي 

دعت وزارة التربيــة قطاعاتها املختلفة إلى ضرورة 
إبالغ العاملني فيها ممن انتهت فترة ندبهم ولم يستكملوا 
إجراءات نقلهم بأن عليهم العودة إلى مقار أعمالهم السابقة.

وأوضحت نشرة عممتها الوزارة، وتلقت «األنباء» نسخة 
منها، ضرورة إبالغ املنتدبني من انتهى ندبهم ولم تستكمل 
إجراءات نقلهم أو صدور قرار بنقلهم قبل تاريخ ٥ اجلاري، 
مبباشرتهم العمل لدى جهات عملهم األصلية، على أن تتم 
معاجلة آثار ذلك بتزويد الوزارة بآخر يوم مباشرة عمل 
لديها.  وأضافت: ان أولئك الذين ينتهي ندبهم اعتبارا من 
٥ اجلاري، أي بعد صدور تعميم ديوان اخلدمة املدنية، 
عليهم اســتكمال مدة الندب ثم يباشرون عملهم بجهات 
عملهم األصلية وتزويد الوزارة بآخر يوم مباشرة عمل 
لديها ما لم يصدر تعميم جديد من ديوان اخلدمة املدنية.

عواصم - وكاالت: عبر العالم 
عن صدمته وتضامنه مع فرنسا 
فــي أعقــاب الهجوم بالســالح 
األبيــض بكنيســة «نوتــردام» 
مبدينة نيس والذي أســفر عن 
مقتل ٣ أشــخاص ونفذه شــاب 
مهاجــر غير شــرعي من أصول 
تونسية، جاء من إيطاليا ويبلغ 

من العمر ٢١ عاما. 
وأعربــت وزارة اخلارجيــة 
في بيان لهــا، عن إدانة الكويت 
واستنكارها الشديدين  للجرمية 
اإلرهابية البشعة.  وأكدت الوزارة 
موقف الكويت املبدئي والثابت 
املناهــض لكل  أشــكال اإلرهاب 
والتطرف والعنف الذي  ترفضه 
كل األديــان الســماوية والقيــم 

اإلنســانية وجترمــه  القوانني 
الدولية. وشــددت  واألعــراف 
الوزارة على ضرورة مضاعفة 
أي  الدوليــة  لنبــذ  اجلهــود 
ممارسات من شــأنها أن تولد 
الكراهية بني الشعوب وتغذي 
الغلــو والتطــرف واإلرهــاب. 
الــوزارة بيانهــا   واختتمــت 
باإلعــراب عن خالص التعازي 

وصادق املواساة ألسر الضحايا 
ومتنياتها للمصابني بالشــفاء 

العاجل. 
الرئيــس  وتعهــد  هــذا، 
إميانويل ماكرون خالل تفقده 
موقــع االعتداء بعــدم التنازل 
عــن «أي من القيم الفرنســية 
خصوصا حرية اإلميان أو عدم 
اإلميان»،معتبــرا «أننا نهاجم 

من أجل قيمنا». وفتحت نيابة 
مكافحــة اإلرهــاب الفرنســية 
حتقيقا فيه بعــد القبض على 
املنفذ املفترض الذي ردد عبارة 
«اهللا اكبر» بعد تنفيذ الطعن. 
وتوالــت اإلدانــات االســالمية 
والدولية للهجــوم. واعتبرت 
اململكــة العربيــة الســعودية 
أن الهجــوم يتنافى مع جميع 

الديانات ومع الفطرة االنسانية. 
وقال األزهر الشــريف وإمامه 
األكبر د.أحمد الطيب، في بيان 
انــه «إذ يديــن ويســتنكر هذا 
البغيض،   احلــادث اإلرهابــي 
وكذلك ندد الڤاتيكان بالهجوم 
الذي « زرع املوت مكان احملبة».  
من جهته، دعا البابا فرنسيس 
إلى أن «يرد الشعب الفرنسي 

بطريقــة موحــدة على الشــر 
باخليــر». واعتبرت الرئاســة 
الروســية أنها «مأساة مروعة 
علــى اإلطــالق»، وقالــت إنه: 
«ليــس مــن املقبول اإلســاءة 
إلى املشــاعر الدينية، وال قتل 
الناس. كال األمرين غير مقبولني 

إطالقا».

الكويت تدين وتستنكر .. والسعودية: االعتداء يتنافى مع الديانات.. واألزهر لتغليب احلكمة.. والبابا لـ «الرد على الشر باخلير»

الشرطة اجلنائية الفرنسية تنتشر في ساحة كنيسة نوتردام في مدينة نيس بعد اجلرمية البشعة.. وفي اإلطار الرئيس ماكرون متفقدا مسرح اجلرمية    (ا.ف.پ - رويترز)
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التفاصيل ص ١٦

التفاصيل ص ١٩
عواصــم ـ وكاالت: بعــد توقــف دام نحو ٩ أشــهر، أعلنت 
وزارة احلج والعمرة في اململكة العربية السعودية استعدادها 
الستقبال املعتمرين من اخلارج ابتداء من األول من نوفمبر في 
ظــل تخفيف إجراءات احلد من تفشــي ڤيروس كورونا. ونقل 
التلفزيون الرســمي عن بيان لــوزارة احلج والعمرة، أن «أداء 
مناســك العمرة متاح ملســلمي العالم». وتبــدأ املرحلة الثالثة 
للعودة للعمرة عبر فتح الباب للمعتمرين من خارج السعودية 
والتي ترفع الطاقة التشغيلية االحترازية بنسبة ١٠٠٪، لتصل 
طاقتها التشغيلية في احلرم املكي إلى ٢٠ ألف معتمر في اليوم، 

و٦٠ ألف مصل و١٩٫٥٠٠ زائر.

السعودية تستقبل معتمري اخلارج األحد 

العالم ينّدد بجرمية نيس «الوحشية».. وماكرون: هوجمنا ألجل قيمنا

التفاصيل ص ١٧

ترامب ينازل بايدن في «والية الشمس املشرقة»
ثلث األميركيني اقترعوا مبكراً.. وفلوريدا تقرع جرس اإلنذار للمرشح الدميوقراطي

عواصمـ  وكاالت: قبل خمسة أيام من االنتخابات 
الرئاســية األميركية، حتولت والية فلوريدا الى ما 
يشبه النسخة املصغرة من املعركة االنتخابية التي 
ستجري في الثالث من نوفمبر، حيث توجه إليها كل 
من الرئيس دونالد ترامب ومنافســه الدميوقراطي 
جو بايدن للقيــام بحملة انتخابية في اليوم للمرة 
األولى. وتكتســب «والية الشــمس املشرقة» أهمية 
كبرى، إذ تســتحوذ هيئتها الناخبة على ٢٩ صوتا 
من أصل ٢٧٠، وهي ترجح غالبا نتيجة االنتخابات 

منذ العام ١٩٦٤ باستثناء دورة واحدة.
ورغــم أن بايدن مــازال يتصدر االســتطالعات 

على صعيد البالد وفي عدد من الواليات األساسية 
غيــر احملســوبة تاريخيــا علــى أي مــن احلزبني، 
لكــن الفارق تقلص، وبــات ترامب هو املتصدر في 
فلوريــدا وإن بفارق ضئيل، وهو ما يشــكل جرس 
إنذار للدميوقراطيني. هذا، وتظهر بيانات «مشروع 
االنتخابــات» األميركــي بجامعة فلوريــدا، أن أكثر

٧٥ مليون ناخب باكرا عبر التصويت الشخصي أو 
التصويت بالبريد، وهؤالء يشــكلون رقما قياســيا 
يقدر بنحو ثلث األميركيني الـ٢٣٠ مليونا املدعوون 
لالقتراع، ويتجاوز ٥٣٪ من إجمالي عدد املشاركني 

في انتخابات ٢٠١٦.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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ملشاهدة الڤيديوالتفاصيل ص ٦-٨

منفذ الهجوم شاب مهاجر غير شرعي من أصول تونسية جاء من إيطاليا ويبلغ من العمر ٢١ عامًا و ردد «اهللا أكبر» بعد تنفيذ الطعن

(قاسم باشا) العربي انتزع فوزا مستحقا من القادسية  
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اجلمعة ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٠ محليات

الصالح: ٥ عوامل مهمة يجب اعتمادها للوقاية من السرطان

الرفاعي: «كيمز» الذراع األكادميية للصحة وسنستفيد 
من كوادرنا املدربة في محاربة املوجة الثانية من «كورونا»

حنان عبداملعبود

شدد رئيس مجلس إدارة 
احلملــة الوطنيــة للتوعيــة 
مبرض السرطان (كان) د. خالد 
الصالح علــى اهمية التركيز 
على خمس أمور للوقاية من 
السرطان وهي جتنب األطعمة 
الغنية بالدهون والســعرات 
احلرارية، واإلقبال على تناول 
اخلضراوات والفواكه، واتباع 
منــط رياضــي مبمارســتها 
ثالث مــرات باألســبوع، مع 
االنتباه للتغيرات التي تطرأ 
علــى أجســامنا مثــل تغيــر 
لــون اجللد أو وجــود تورم 
أو تغيــر بطبيعــة اجللد من 
حيث امللمس ووجود تكتل غير 
طبيعي حتــت اجللد فحينها 
يجب استشارة الطبيب ملعرفة 
سبب التغيرات، باإلضافة الى 
جتنب الوقوع باحلزن والكآبة 
ألن ذلك يشغل الشخص عن 

االنتباه لنفسه وصحته.
وقال الصالح في كلمة له 
خــالل امللتقى االول للتوعية 
بالسرطان ضمن حملة (بدي 
نفسك) التي أطلقتها احلملة 
الوطنيــة للتوعيــة مبــرض 
بالتعــاون  الســرطان (كان) 
الكويتيــة  اجلمعيــة  مــع 

يتخطــى معهــد الكويــت 
لالختصاصات الطبية (كيمز) 
التقليــدي للصروح  املفهوم 
التدريبية الطبية ليكون منارة 
طبية عصرية فائقة النوعية 
تلبي اآلمال الكبيرة املعقودة 
عليــه فــي تصــدر الصفوف 
األماميــة ضمــن املنظومــة 
الكويتية لتحقيق  الصحيــة 
مفهوم األمن الطبي ومناعته 

صحيا.
وقال األمني العام للمعهد 
د.فــواز الرفاعــي، فــي لقــاء 
«كونــا»، ان «كيمــز» الذراع 
لــوزارة الصحة  األكادمييــة 
يعتبر واجهة مشرفة ومنارة 
نفتخر بها في الوزارة وبدورها 
تشرف على تدريب األطباء ما 
بعد فترة التخرج ومن شأن 
افتتاح مبناه العصري احلديث 
استيفاء احتياجات املعهد في 

الفترة القادمة.
أن  الرفاعــي  وأضــاف 
إنشاء مشروع معهد الكويت 
للتخصصــات الطبيــة مرده 
إلى التزايد املستمر واحلاجة 
املتســارعة للخدمات الطبية 
بسبب زيادة عدد السكان في 
الكويــت، لــذا أصبحت هناك 
ضرورة وطنية ملحة لتطوير 
أداء وتدريب األطباء املقيمني.
وأوضح أن املكان احملدود 
للمعهد وتزايد أعداد االطباء في 
الوقت احلالي جعل املعهد يقيم 
برامجه التدريبية ونشاطاته 
مــن مؤمتــرات ومحاضرات 
فــي قاعة كليــة الطب أحيانا 
واستئجار أماكن مختلفة هنا 

أقل من ٣٠٪ والســكر أقل من 
١٠٪. مبينة أن الســمنة تزيد 
من افراز هرمون االنســولني 
وان ارتفاعــه بالــدم مرتبط 
بزيادة خطر اإلصابة بسرطان 
الثدي. مشددة على ان السيدات 
بالــوزن  اللواتــي يتمتعــن 
الطبيعي يكن أكثر تفاعال مع 
العالج اخلاص بالسرطان وهن 
أقل عرضة لتكرار اإلصابة به.

ومن جهتها، شددت د.جنالء 
الســيد على وجــوب التحرك 
الســريع حــال ادراك احــدى 
عالمات اإلصابة بسرطان الثدي 
وعدم التأخر بداعي اخلوف أو 

املاضية ونحن في طور جتديد 
تلــك االتفاقية التــي تضمن 
االعتراف املؤسسي بالبرامج 

التي نضمها في املعهد.
وأوضح أن هناك برنامجا 
واحــدا فقــط حاصــال علــى 
االعتراف املؤسسي العاملي من 
الكلية امللكيــة الكندية وهو 
برنامج التشريح املرضي وعلم 
اخلاليا، فضال عن الكثير من 
اخلطط والبرامج التي يعكف 
املعهد على دراستها لالستفادة 
منها والعمل على رفع مستوى 
األطبــاء الكويتيني امللتحقني 

بالبرامج.
ولفت الرفاعي في موازاة 
ذلك إلى نظرة نوعية إلنشاء 
مختبر مبعايير عاملية يقوم 
على نظام احملاكاة وهو علم 
جديد ومتطور دائما حترص 
عليه املؤسســات األكادميية 
والعاملية توصي باستخدامه 
ضمن التعليم الطبي في فترة 

بني مســببات بيئيــة نتيجة 
التلــوث وانتشــار الغــازات 
اكتشــاف  الســامة وكذلــك 
نوعيات معينة من املأكوالت 
قد تســاعد علــى زيادة خطر 
اإلصابة باملرض. باإلضافة الى 
أن اخلاليا الســرطانية تنشأ 
من تغير في املــادة الوراثية 
ويرجــع العلماء هذا التغيير 

الى أربعة عوامل ومنها
الغذاء،  البيئــة، طبيعــة 
اإلصابــة بأنــواع معينة من 
الڤيروسات، والعامل الوراثي.

وأن تشــخيص السرطان 
يتم عن طريــق أخذ اخلزعة 
من اجلسم، ومعظم اخلزعات 
يتم أخذها في عيادة الطبيب 
ومن ثــم يتم خالل اجلســم 
مجهريا. أمــا اختبار العالج 
فيعتمــد على عدة امور منها 
موقع الورم ودرجته ومرحلة 
املرض، كما يعتمد كذلك على 
الوضع العام للمريض، الفتة 
الــى ان بعــض الفحوصــات 
املستخدمة لتشخيص سرطان 
الثدي، هي الفحص السريري 
والرنني املغناطيسي والفحص 
باملوجــات فــوق الصوتية، 
وفحص الثدي االشــعاعي ( 
املاموجرام ) والفحص النووي 

ألشعة جاما وخزعة الثدي.

املناقصة بشــكل جيد وكامل 
تفاديا الرتفاع التكلفة، عالوة 
على التقيد وااللتزام باجلداول 
الزمنية ســواء بالتصميم أو 
التنفيــذ إلنهاء املشــروع في 
موعده احملدد. وذكر أن املبنى 
مزود بشــبكة اتصاالت ذكية 
ومربوطــة بعضها مع بعض 
مثــل الكمبيوتــر والهواتــف 
والكاميرات ونظام «الستاليت» 
ونظام الصوتيات واملرئيات 
طبقــا آلخر النظــم املتطورة 
بحيث أن املبنى ميكن اعتباره 
من املباني الذكية. وعن كيفية 
االستفادة من املركز في محاربة 
املوجــة الثانية مــن جائحة 
كورونا هذا الشــتاء وغيرها 
من حتديات، قال الرفاعي «إننا 
فخــورون بكوادرنــا الطبية 
من أطباء كويتيني ســواء في 
الطب البشري أو األسنان كذلك 
باألطبــاء امللتحقني بالبرامج 
الطبيــة الذين يقومون بدور 
كبير وكذلــك األطباء حديثي 

التخرج».
وتابع بهذا الصدد أنه حتت 
مظلــة املعهد هنــاك أكثر من 
٢٥٠ طبيبــا وطبيبة وهناك 
الكثير من البرامج التدريبية 
ســواء حلديثــي التخــرج أو 
أطبــاء ملتحقــني بالبــورد 
الكويتــي وأكثــر مــن ٨٠٠ 
طبيب مت إحلاقهــم بالبرامج 
قمنا بتوظيفهــم للخدمة في 
الوزارة بالصفــوف األمامية 
األولى ملواجهة جائحة كورونا 
وســنعكف على زيــادة تلك 

الكوادر وتعزيزها.

اخلجل ألن ذلك يؤخر احلصول 
على احللول الطبية في الوقت 
املناسب، وقالت «إن البعض 
قد يلجأ الى العالج باألعشاب 
على يــد مختصني األمر الذي 
يضر وال يفيد». كما أوضحت 
أن األورام احلميــدة ليســت 
ســرطانا أما األورام اخلبيثة 
فهــي الســرطان. مؤكــدة أن 

السرطان ليس معديا.
وأشــارت الــى ان هنــاك 
أسبابا كثيرة بالعالم املتحضر 
والدول الفقيرة على الســواء 
وتعتبر من املسببات الرئيسية 
ملــرض الســرطان. وتتراوح 

ما بعد التخرج. وكشف أيضا 
عــن توجه الفتتــاح وجهات 
ومحطــات جديــدة لالبتعاث 
مــن أســتراليا وســنغافورة 
وبعــض دول أوروبــا مثــل 
السويد بغية تنويع املدارس 
التي نقوم بابتعــاث األطباء 

الكويتيني إليها.
واستذكر الرفاعي أنه في 
عام ١٩٨٣ قام مركز عبداحملسن 
العبدالــرزاق للعلوم الطبية 
بكلية الطب بجامعة الكويت 
بتخريج أول دفعة من األطباء 
وفي العام نفسه أسس معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
(كيمز) لتطوير أداء وتدريب 
االطباء الكويتيني في مرحلة 

ما بعد التخرج.
وعن األهداف االقتصادية 
للمشــروع أكد على  االختيار 
األمثل ملــواد البناء من حيث 
النــوع واملصــدر إضافة إلى 
التنســيق ودراســة وثائــق 

خالل امللتقى األول للتوعية بالسرطان

معهد الكويت لالختصاصات الطبية منارة أكادميية مشرفة لتدريب األطباء بعد التخرج

فريق اجلمعية الكويتية لتنمية الشباب

املختبرات

(متني غوزال) د.نادية احملمود تتوسط عائشة العلي ووجد العثمان  

معهد الكويت لالختصاصات الطبية من الداخل

رئيس امللتقى سالمة الغريب يلقي كلمة

أمني عام معهد الكويت لالختصاصات الطبية «كيمز» د.فواز الرفاعي

النســائية خلدمة  التطوعية 
وتنمية املجتمع والتي ترأسها 
الشيخة فادية سعد العبداهللا 
إن مشــاركة حملة (كان) في 
امللتقــى األول للتوعيــة من 
الســرطان يأتي ليغطي هذه 
اجلوانب ويركز عليها، لنؤكد 
بضرورة االهتمام بأنفسنا من 

أجلنا ومن أجل من حولنا.
بدورها، اكدت اختصاصية 
التغذيــة وجــد العثمان على 
ضرورة اتباع نظام غذائي غني 
باملصادر النباتية والتقليل من 
الدهون املشــبعة واملتحورة 
وأن تكــون نســبة الدهــون 

وهناك ومن هذا املنطلق برزت 
احلاجة لبناء هذا املشروع الذي 
يضم حتت قبته األمانة العامة 
للمعهد ونشاطاته املختلفة لكل 

االختصاصات الطبية.
وعن حجم اآلمال املعقودة 
على املعهد مــع دخوله حيز 
العمل ضمن املنظومة الصحية 
فــي البــالد الســيما محاربة 
جائحة كورونا لناحية السعة 
والطاقة البشرية والتجهيزات، 
أفــاد الرفاعــي بأننــا نفتخر 
مبعهد الكويت لالختصاصات 
الطبية بوجــود ٢٥ برنامجا 
تخصصيا بالبورد و٦ زماالت.
وأضــاف أن املعهد حصل 
على االعتراف املؤسســي من 
الكلية امللكية الكندية لالطباء 
واجلراحني في يوليو عام ٢٠١٧ 
ونحــن في طــور جتديد هذا 
االعتراف عــالوة على وجود 
اتفاقيــة مــع الكليــة امللكية 
الكندية في الســنوات الثالث 

٧٦٠ إصابة جديدة و٤ حاالت وفاة
حنان عبد املعبود 

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٧٦٠ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيد - ١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ١٢٤٦٦٦ في حني مت تسجيل 
اربع حــاالت وفاة إثــر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة املســجلة 
٧٦٧ حالة. وقال املتحدث الرســمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند إن عدد من يتلقى 
الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلــغ ١٠٤ حاالت، ليصبــح بذلك املجموع 
الكلي جلميع احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبــرض (كوفيــد - ١٩) ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٨٤٢٤ حالة. وأشار 
السند إلى أن عدد املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٨١٤٧ مسحة 
ليبلغ مجموع الفحوصات ٩٠٥١٣٣ فحصا.
وجدد الدعوة إلــى املواطنني واملقيمني 
ملداومــة األخذ بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخريــن واحلرص على تطبيق 

استراتيجية التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة في 
احتواء انتشــار الڤيروس. وكانت وزارة 
الصحة أعلنت في وقت ســابق شفاء ٥٥٢ 
إصابــة خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية ليبلغ 
مجموع عدد حاالت الشفاء ١١٥٤٧٥ حالة.

شفاء ٥٥٢ إصابة وإجمالي املتعافني ١١٥٤٧٥

إنهــم يتجملــون بالشــعارات البراقة 
للحداثــة والطعن بكل مســلَّماتنا وثوابتنا، 

إنهم انسالخيون!
إنها احلرب على الكتاب والسنة واحلجاب.. 

من التيار احلداثي التغريبي الغربي!
معترك اخلصوم في القرن احلالي باأللفية 
الثالثة والقرن الذي سبقه والقادم هو موضوع 
(احتراب) في ميدان امليديا ووسائل التواصل 
االجتماعي، ومن كال الطرفني رموز تصدروا 
املنابر للطعن في الّســنة والقــرآن الكرمي 
واحلجاب واملجاهرة العلنية بالكفر واإلحلاد 

حتت مسميات شتى!
وآخرون يردون عليهم من واقع الكتاب 
للنصوص والقيم  والسنة والفهم الصحيح 

والثوابت!
إنها حرب إعالمية مفتوحة األبواب وقد 
أمرنا الدين بالدفاع عن النبي محمد ژ وُسنته، 
وهو أمر واجب، إذ ال إسالم وال شريعة دون 
األخذ بالكتاب والسنة الشريفة عن النبي اخلامت 
ژ وما بلغه عن ربه بعد الوحي القرآني البعيد 

كلية عن االجتهاد اإلنساني!
لقد تولى التيــار العلماني واحلداثي في 
دول اخلليج العربية وملحدو املغرب العربي 
الدور في الطعن بالقرآن الكرمي والسنة النبوية 

واحلجاب!
قال تعالى في محكم التنزيل: (فاصبر إن 
وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون) 

الروم: ٦٠.
«رواسخ»، هذا املركز غير الربحي الذي 
يتصدى اليوم لقضايا مهمة مســتعرة هنا 
وهناك طبع لنا في جائحة كورونا ١٤٤٢هـ - 
٢٠٢٠م رائعته اجلديدة للرد على احلداثيني 
العرب والعدوان على الســنة النبوية ملؤلفه 
الدكتور سامي عامري من تونس الذي يتصدى 
لإلحلاد الدهري والعلمانية والتيار احلداثي 
في تونس واملغرب العربي، وهو الذي كثيرا 

ما عرف «العلمانية» بأنها طاعون العصر!
بعد قراءتي لهذا الكتاب القيم أراه يســد 
عجزا في املكتبة العربية، حيث يتحدث عن 
معركة املرجعية والتأويل وهي معركة اإلسالم 
الكبرى منذ القرن الهجري األول ألنها معركة 
االنتماء والتعبير عن الوفاء لإلســالم بحق 
الفهم القومي وااللتزام األمني مبتابعة أحكامه، 
ولذلك قام اإلســالم على مفاصلة كل طريق 
ال يرى مرجعية القول والعقل «النبويني» أو 
يتجاوز فهم الصحابة رضوان اهللا عليهم للنص 

القرآني والسنة النبوية الشريفة.
اليوم أمتنا فيها فريق عريض يرفع «ال 
إله إال اهللا محمد رسول اهللا» وآخر انسالخي 
يتجمل بالشــعارات البراقة للحداثة ويدعو 
بحماسة وشراسة إلى رد حجية التراث النبوي 
وحفظه مع الطعن الصريح والفج األجوف في 
عدالة الصحابة رضوان اهللا عليهم أجمعني.

إنه فهم محدث لإلســالم كله شطحات 
ومنزلقات خطيرة توصلك بعد التشكيك إلى 

اإلحلاد والعياذ باهللا!
مؤلّف كتابنا اليوم د.سامي عامري (أيقونة) 
القلم احملافظ في الــرد على احلداثيني أخذ 
(عبداملجيد الشرفي) أمنوذجا لهؤالء احلداثيني 
االنسالخيني الذين يريدون الدين اإلسالمي 
والشريعة اإلسالمية الغراء حسب القيم الغربية، 
ويتجاوزون في سبيل هذا املطلب كل شيء 
ويستبيحون ألنفسهم احلق في امتهان شديد 

للتراث العلمي والفقه والتفسير!
وقد استطاع أ.د.احلسني بن عمر شواط 
أن يعرض بأسلوبه املميز تقدمي الكتاب القيم 
«احلداثيــون العرب والعدوان على الُســنة 
النبوية.. عبداملجيد الشرفي منوذجا»، مستندا 
إلى السنة النبوية الشريفة وبيان تهافت زيف 
احلداثيني ألن الدين اإلسالمي والشريعة الغراء 
يحمالن خصائص القوة واحلجة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في الســماء، ومصداقا 
لقولــه تعالى: (إنا نحن نزلنــا الذكر وإنا له 

حلافظون) سورة احلجر: (٩).
أعداء اإلسالم، وهم اآلن كثر أو من قبل، 
مارسوا الكيد والتشكيك ضد ملة اإلسالم، 
فظهــر زيف مقوالتهم املتهافتــة أمام قوة 
احلق وتبددت أراجيفهم بنور اإلسالم وهوت 
رموزهم وطواغيتهم بقدرة اهللا الغالبة وإرادته 

التي ال تقهر.
الناظر اليوم في الصراع الفكري يجده 

مركزا في بالد العرب وديار املسلمني حتديدا 
فيما غرقت مصر فيما سمي التنوير والتغريب، 
والليبرالية في بالدنا، فلقد دارت منذ وعينا 
على الدنيا كجيل مخضرم مســاحات جدل 
كبيرة في املسائل العقدية والقيمية والتاريخية 
فيما اكتفت العامة بالنظر ومواصلة الســير 
باحلياة في واقع ضاقــت فيه لقمة العيش 
والدميوقراطيات. وتلك فرصة ألشــكر كل 
املواطنني ممن يســمون العامة في البلدان 
اإلسالمية على دورهم املســاند إلخوانهم 
احملافظني الذين يرفعون راية الهوية الدينية 
ويعارضــون التيار العلماني وكل تصوراته 

املعارضة للدين أو التعلم!
حتية للرجل العامي في كل البلدان العربية 
واإلسالمية، الذي يرفض كل هذه اخلطابات 
التي حتاول أن تُغيِّر قناعاتنا وقيمنا ومبادئنا 
بتصدير فكرهم التخريبي وجدلهم وفتنهم!

٭ ومضة: لقد استطاع د.سامي عامري مؤلّف 
الكتاب والدكتور احلسني بن محمد شواط أن 
يعريا عبداملجيد الشرفي الذي طعن وضلل 
حول الســنة والصحابة رضوان اهللا عليهم 
أجمعني بأقواله الشاذة وتشكيكه في حجية 
أقوال الصحابة وأفعالهم، وهو الذي يغمط 
التراث اإلسالمي ويحاول أن يخلط أكثر من 
تراث مع بعض، وله محاوالته الدائمة لسلخ 
التراث اإلسالمي واخللط بني التطور املادي 
واملوروث الديني وإنكاره مجمل ثوابت الدين 
واإلصرار على النقد الهدام واستفزاز مشاعر 
املســلمني بالطعن في القرآن الكرمي والسنة 

والصحابة لألسف!

٭ آخــر الكالم: لقد هيمــن التيار احلداثي 
والهدمي على وسائل اإلعالم املختلفة احلكومية 
واخلاصة وتوافرت له منابر كثيرة في اجلامعات 
لضرب الدين اإلسالمي، وكانت هناك محاوالت 
مستميتة من احلداثيني لزحزحة الناس عن 
ثوابت الدين عبر برامج ووســائل ووسائط 

شتى!

٭ زبدة احلچي: إلى كل شباب املسلمني في 
هذا الكون الفسيح.. عليكم أن تواصلوا مسيرة 
النور التي حافظ عليها اآلباء واألجداد وليكن 
شعاركم قوله تعالى: (فاصبر إن وعد اهللا حق 
وال يستخفنك الذين ال يوقنون) الروم: ٦٠.

أسأل اهللا عز وجل أن يهيئ ألمتنا وبالدنا 
الكويت خاصة رشد أمرها. ونحيي أولي أمرنا 
الذين قامــوا مؤخرا بقطع كل البرامج وقت 
األذان بدال من ذلك الشريط الذي ينزل: (حان 

اآلن موعد أذان...) جزاهم اهللا خيرا.
ال خيار ملن يحملون الدعوة إلى اإلسالم 
إال أن يؤصلوا رســالتهم غير مترددين وال 
متلجلجني في إعالن والئهم للكتاب والسنة 
ونصرة احلجاب غيــر عابئني ألولئك الذين 
حسبوا علينا ونحسبهم مندسني يبغونها عوجا!

إن أعداء اهللا ورسوله مكانهم السراديب 
ألنهم يخشون النور ويعيشون في الظلمة، 
ظالمة أنفسهم وعيشة الوهم من سوء ظنهم، 
رغم توافر املنابر املختلفة لهم واملال السخي، 
دفعا لهم لتكون هذه فرصتهم لتحقيق تطلعاتهم 
ال أوصلهم اهللا إلى مبتغاهم الباطل وتأويلهم 
اجلاهل وانتهازيتهم ومحاولتهم االنسالخ من 
االنتماء اإلسالمي الرصني املبني على القرآن 

والسنة واإلجماع والقياس.
ملواجهة احلداثيني العــرب أذكر لكم ما 
قاله اإلمام ابن اجلوزي، رحمه اهللا، اقرؤوا 
واستمتعوا وتفحصوا ما قال: إلهي ال تعذب 
لســانا يخبر عنك، وال عينا تنظر إلى علوم 
تدل عليك، وال قدما متشي إلى خدمتك، وال 
يدا تكتب حديثا رسولك، فبعزتك ال تدخلني 
النار، فقد علم أهلها أنني كنت أذّب عن دينك.

احلداثيون ميلكون كل مقومات التواصل 
واالنتشــار والتأثير وهم مــن كل البلدان 
والتخصصات بيدهم كل شيء للتصدي للكتاب 
والسنة وال يقابلهم إال جهود مؤسسية من 
«رواســخ»، جعلها اهللا منبرا راسخا يدافع 
عن قيمنا ومبادئنا وفق أسس عقلية وعلمية 
الكرام  ومنهجية، وأمتنى أن يلتفت جتارنا 
إلــى هذا املركز الذي يعادل أمة!.. حتية لكل 

جهوده املباركة التي متثلنا جميعا.
في أمان اهللا..

توجـه الفتتاح وجهات ومحطات جديدة لالبتعاث إلى أسـتراليا وسـنغافورة وبعض دول أوروبا مثل السـويد 

احلداثيون العرب!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات
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الناصر: خطة شاملة لالنتخابات تعكس وجه الكويت احلضاري
أكــد وزيــر اخلارجيــة 
ووزيــر االعــام بالوكالة 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ان احلكومة تقــوم بإعداد 
خطــة شــاملة مبشــاركة 
جميــع  فــي  املســؤولني 
واملؤسســات  الــوزارات 
املعنيــة في اطــار العملية 
االنتخابية مبا يعكس وجه 
الكويت احلضاري ومكانتها 

املرموقة.
الشــيخ د.أحمد  وقــال 
الناصــر عقــب اجتماعــه 
مع قيــادات وزارة االعام 
ان الــوزارة بــكل كوادرها 
ووسائلها املتطورة ال تدخر 
جهدا في مواكبة االنتخابات 
القادمــة وإظهــار العــرس 
بالشــكل  الدميوقراطــي 
الذي يعكس وجه الكويت 

احلضاري واملتقدم.
وأشــار الى ان الكوادر 
الوطنية في وزارة االعام 
بكل اداراتها متميزة دائما في 

واضعني املشاهد اينما كان 
في قلب احلدث.

بــأن احلكومــة  وأفــاد 

ڤيروس كورونا املســتجد 
)كوفيد19( في مقار اإلدالء 
باألصوات، مؤكدا احلرص 
الذي توليه احلكومة على 
صحــة الناخبــني وجميع 
املشــاركني من كل اجلهات 
في هذا العرس االنتخابي.

الشــيخ د.أحمد  وكان 
ناصر احملمد اجتمع وقت 
ســابق فــي مبنــى وزارة 
االعــام مع وكيل الوزارة 
الهويدي والوكاء  منيرة 
املساعدين ملناقشة خطة 
لانتخابــات  الــوزارة 
البرملانيــة املقبلــة )امــة 

.)٢٠٢٠
واســتعرض االجتماع 
والفاشــات  البرامــج 
املصاحبــة مبــا يعبر عن 
وجه الكويت احلضاري وما 
تتمتع به من دميوقراطية 
ومشاركة شعبية متأصلة 
انعكست إيجابا على الباد 
سواء في املاضي أو احلاضر.

ضــرورة  علــى  شــددت 
االلتزام التام باالشتراطات 
مــن  للوقايــة  الصحيــة 

ضرورة االلتزام التام باالشتراطات الصحية للوقاية من ڤيروس كورونا في مقار اإلدالء باألصوات

وزير اخلارجية ووزير االعالم بالوكالة خالل اجتماعه مع قيادات وزارة االعالم

نقل سير العملية االنتخابية 
مــن كل الدوائــر على مدار 
أعوام مديدة بأبهى صورها 

املجتمع املدني يستنكر تبّني فرنسا للرسومات املسيئة
)إنا كفيناك املستهزئني( 
بهذه اآلية الكرمية وقعت ٣7 
من مؤسسات املجتمع املدني 
الكويتيــة على هذا البيان، 
معلنة اســتنكارها الشديد 
لدعــوة القيادة الفرنســية 
لتبني الرســومات املسيئة 
للنبــي محمــد ژ بحجــة 
حريــة التعبيــر واإلصرار 
على حماية املنهج الفرنسي 
العلماني، مما سبب غضبا 
في العالم العربي واإلسامي، 
مؤكدة أن هذا التطاول على 
خامت األنبياء والرسل انتهاك 
صارخ بحق املسلمني بالعالم 
وتعــد ســافر علــى خــامت 

األنبياء والرسل.
وأكــدت أننــا كمجتمــع 
مدنــي نعتبــر أن تأجيــج 
التــي  الفتنــة والكراهيــة 
الــدول  تنتهجهــا بعــض 
الغربية ومن بينها فرنسا 
الســيما في ظــل احلوادث 
املتوالية التي شهدتها مؤخرا 
جتاوزا على مبادئ احلرية 
وحقوق اإلنسان واملعاجلة 
الظواهر،  السليمة لبعض 
مشــيرة إلى أن تبني نشر 
الرسوم املسيئة للنبي محمد 
ژ مــن قبل قيــادة واحدة 
من أكبر الــدور األوروبية 
يساهم بشكل كبير في تهديد 
قواعد التعايش املشترك بني 

الشعوب واألديان.
وشددت على أن تبرير 
نشــر الرســومات املسيئة 

ورسله والرموز واملقدسات 
الدينية أمر مستهجن ومجرم 
والميكــن الســكوت عنــه، 
وشــددت علــى أن احترام 
األنبياء والرســل واألديان 
الســماوية وعدم املســاس 
بها من شأنه حتقيق األمن 
والسلم االجتماعي للشعوب 

والدول.
وطالبــت قــادة العالــم 

مؤكدة بأن التطرف العلماني 
هــو الذي يهــدد اســتقرار 
املجتمــع الفرنســي وليس 
االسام دين الرحمة والسام 
السيما مع حوادث الكراهية 
التي ضربت  والعنصريــة 
أوروبا مؤخرا، مذكرة بأبرز 
ما قاله املفكرون الغربيون 
املنصفون حيث يقول أستاذ 
الفلسفة واألديان في كلية 
ديفيــس بواليــة فرجينيا 
األميركية ويليام إيفيس »إنه 
من الصعب أن جتد االحترام 
الذي يستحقه النبي محمد 
في الغــرب وليس أحد من 
التاريخية لم  الشخصيات 
يتم تقديرها وتكرميها في 
الغــرب كمحمد ژ، فكتاب 
الغرب مالوا إلى تصديق كل 
ما هو ســيئ عن هذا النبي 
وأينمــا ســنحت الفرصــة 
لتشويه أو حتريف أي عمل 
قام في عيون الغرب، عملوا 
على عرض ذلك كحقيقة«، 
أما القس بوسورث سميث 
في كتابه »محمد واحملمدية« 
فقد قال »لقد كان محمد من 
غير جيوش جــرارة، ومن 
غير حارس شخصي، ومن 
غير قصر أو قلعة، ومن غير 
إيرادات مادية ثابتة من أحد، 
فلو حق ألي رجل أن يقول 
إنــه يحكم بحــق إلهي فهو 
محمد، فقد امتلك محمد القوة 
والسلطة من غير أسلحة أو 

دعم من أحد«.

العربي واإلسامي واملنظمات 
واملؤسســات اإلسامية أن 
يقومــوا بواجبهــم باتخاذ 
املواقف املسؤولة في الدفاع 
عن نبيهم ودعت عبر بيانها 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
ومجلــس حقوق اإلنســان 
استصدار قرار ملزم يجرم 
كل مــن يســيء أو ينتهــك 
حرمات أنبياء اهلل ورسله، 

أشارت إلى أن اإلساءة إلى شخصه الكرمي تخالف أحكام احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

للنبــي ژ حتــت شــعار 
حرية الفكر والتعبير تبرير 
يختلف شكا وموضوعا مع 
أحكام احملكمــة األوروبية 
حلقوق اإلنسان، فاحملكمة 
األوروبية حلقوق االنسان 
)أكدت اإلســاءة للرســول 
ال تنــدرج ضمــن حريــة 
بــأن  التعبيــر(، وأكــدت 
اهلل  بأنبيــاء  االســتهزاء 

مؤسسات املجتمع املدني الكويتية املوقعة على البيان:
٭ اجلمعية الكويتية للمقومات األساســية 

حلقوق اإلنسان
٭ نادي الكويت للسينما

٭ جمعية املقاصد التعليمية
٭ اجلمعية الكويتية للعمل الوطني

٭ جمعية دار اخلبرة للتنمية والتطوير
٭ جمعية الدكتور الكويتية

٭ اجلمعية الكويتية للدسلكسيا
٭ اجلمعية الكويتية للتنمية الدميوقراطية

٭ جمعية التمريض الكويتية
٭ جمعية العالج الطبيعي الكويتية

٭ جمعية أبي أتعلم
٭ جمعية الكاريكاتير الكويتية

٭ اجلمعية الكويتية لفاقدي األطراف
٭ جمعية املتقاعدين الكويتية

٭ اجلمعية الكويتية لفنون التصوير
٭ جمعية الرياضيني الكويتية

٭ جمعية الكويتية للخدمة االجتماعية
٭ اجلمعية الكويتية لتنمية الشباب

٭ اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني

٭ جمعية أصدقاء النخلة
٭ اجلمعيــة الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 

البرملاني
٭ اجلمعية التربوية االجتماعية الكويتية

٭ جمعية الشفافية الكويتية
٭ جمعية علم النفس الكويتية

٭ اجلمعية الكويتيــة للحماية من أخطار 
احلريق

٭ اجلمعية الكويتية إلداريي املؤسســات 
التعليمية

٭  جمعية الوحيني القرآن والسنة
٭ اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنسان

٭ اجلمعية الكيميائية الكويتية
٭ جمعية احملامني الكويتية

٭ جمعية الثقافة االجتماعية
٭ اجلمعية الكويتية لإلعالم واالتصال

٭ اجلمعية االقتصادية الكويتية
٭ جمعية ريادة األعمال التنموية

٭ جمعية مكافحة البهاق
٭ اجلمعية الطبية الكويتية

احتاد اإلعالميني العرب يدين إعادة الصحافة الفرنسية 
نشر الرسوم املسيئة للرسول الكرمي

عقــد احتــاد اإلعاميني 
العــرب اجتماعــا له أمس 
بالقاهرة  بشكل استثنائي 
وذلك برئاسة القائم بأعمال 
رئيس االحتاد املستشــار 
الشرقاوي للوقوف  محمد 
والتنديد باألعمال املسيئة 
الكــرمي صلــى  للرســول 
اهلل عليه وســلم. واستكر 
االحتاد ومجلس االدارة من 
خال بيان صحافي بأشــد 

العبارات، مــا أقدمت عليه 
الفرنســية من  الصحافــة 
إعادة نشــر رسوم مسيئة 
للرسول األعظم صلى اهلل 

عليه وآله وسلم.
وحمل احتاد اإلعاميني 
العرب فــي البيان الصادر 
امس »اخلميــس« اجلهات 
املســؤولة عــن الصحافة 
الفرنسية مسؤولية تأجيج 
الكراهيــة ضــد اإلســام 

أكثر من مليار ونصف املليار 
مسلم.

واضاف أن ذلك يكشف 
عــن خلــل فــي اخلطــاب 
اإلعامي والثقافي الغربي، 
الدفــني  ويعكــس احلقــد 
التســلطية لدى  والعقلية 
الثقافيــة  النخــب  بعــض 
واإلعاميــة والفكريــة في 
الغرب القائمــة على إلغاء 

اآلخر.

وتغذية احلقد على املسلمني 
وتعمــد تشــويه الصورة 
السمحاء لرسول اإلنسانية 

محمد ژ.
وأكــد أن احلرية تنتهي 
حيث تبــدأ حرية اآلخرين 
ومعتقداتهم معتبرا إصرار 
الفرنســية على  الصحافة 
نشر تلك الرسوم، استفزازا 
واإلســاءة  للمســلمني 
للمقدسات والقيم وعقيدة  محمد الشرقاوي

»األوقاف« تنتصر لرسول اهلل ژ بخطبة »هذا رسول اهلل«
أسامة أبو السعود

انتصارا لنبــي الرحمة 
مت  ســيدنا محمــد ژ، عمَّ
خطبــة  األوقــاف  وزارة 
اليــوم بعنــوان  اجلمعــة 
»هــذا رســول اهلل«، حيث 
أكدت أن املسلمني يتابعون 
الرســوم  بالــغ  باســتياء 
املســيئة إلــى النبــي ژ، 
التــي تتحــدى مشــاعرهم 
ضمائرهــم،  وتســتثير 
وتنال من دينهم، وتســيء 
إلى نبيهم، وهم يرفضون 
تلــك اإلســاءات الرخيصة 
املتكررة، ويدينون بشــدة 
تلــك املمارســات املســيئة 
املتهورة، التي ال تصدر عن 
عقل وحكمة، وال عن وعي 
وفطنة، ويدعون إلى وقفها 

وترك التطاول على اإلسام 
واإلساءة لنبيه ژ، واحترام 
مقدسات املسلمني وقيمهم.
وشددت خطبة اجلمعة، 
التي تلقت »األنباء« نسخة 
منها، على أن ما نراه ونسمعه 
من محاوالت لتشويه سمعته، 
وإســاءات رخيصــة للنيل 
مــن شــخصه وأتباعه ومن 
رســالته، لهي إساءة للخير 
واحلــق والفضيلة، ودعوة 
للشــر والباطــل والرذيلة، 
وانتقــاص ملــن وصفه اهلل 
بأنه رحمة للعاملني، وانتهاك 
حلرمة من جعله اهلل خامتا 
للنبيني، فوجب على املسلمني 
أن يدافعوا ـ بالطرق املمكنة 
املشــروعة ـ عن شــريعته، 
ويذبوا عن ملته، وال يحيدوا 

عن سنته.

أن محبة النبي ژ ينبغي 
أن تكون با غلو وال جفاء، 
فــإن محبته ژ ال تســوغ 
للمحب أن يتجاوز احلدود 
الشرعية والضوابط املرعية، 
وقــد كفــى اهلل رســوله 
املســتهزئني، )فاصدع مبا 
تؤمر وأعرض عن املشركني 
إنــا كفيناك املســتهزئني( 
)احلجر:94-95(، وهذا وعد 
من اهلل لرسوله ژ، أن ال 
يضره املســتهزئون، وأن 
يكفيه اهلل إياهم مبا شــاء 
من أنواع العقوبة. وقد فعل 
سبحانه، فإنه ما تظاهر أحد 
باالستهزاء برسول اهلل ژ 
ومبا جاء به إال أهلكه اهلل. 

وأكــدت أن مــن واجبنا 
الشرعي جتاه النبي ژ أن 
نقــوم بحقوقه من اإلميان 
به، ومحبته وتقدميها على 
محبة اخللق كلهم، وتقدمي 
أمره وقوله على أمر غيره 
وقولــه، ومــن حقــه على 
الناس أن يحب وال يسب، 
وأن يطرى باخلير وال يذكر 
بالشر، وأن يحسن إليه وال 
يســاء، وأن ينصر ويوقر 
ويبجل بــا غلو وال جفاء 
)لقد كان لكم في رسول اهلل 
أسوة حسنة ملن كان يرجو 
اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل 
كثيــرا( األحــزاب:٢1. ومن 
صدقت محبته: صدق اتباعه 

وطاعته.
وأوضحت خطبة اجلمعة 
انه »مما يجب أن نتنبه له 

وإن مبغضه إللى هاك وذل 
مهني، فهو املقطوع من كل 
خير في العاملني، )إن شانئك 
هو األبتر( )الكوثر:٣(. واهلل 
ناصر نبيه وناصر أتباعه 
وأولياءه، وخاذل مبغضيه 

ومنتقصيه وأعدائه.
وأوضحــت اخلطبة ان 
اهلل تعالــى أكــرم العاملني 
بإرسال خامت النبيني محمد 
بن عبداهلل بن عبداملطلب 
ژ،  القرشــي  الهاشــمي 
عبداهلل ورسوله، وصفيه 
من خلقه وخليله، أشــرف 
الناس نسبا وأكرمهم حسبا، 
وهو أكملهم خلقا وأعظمهم 

خلقا.

م على مساجدها ليوم اجلمعة وتضمن أنه يجب على املسلمني أن يدافعوا عن شريعتهم بالطرق املمكنة املشروعة تُعمَّ

www.alanba.com.kw  نص اخلطبة على موقع األنباء

األمير هنأ الرئيس التركي بالعيد الوطني

الكويت تدين استمرار استهداف ميليشيا 
احلوثي مناطق مدنية في السعودية

سفارتانا لدى فرنسا وأملانيا تدعوان 
املواطنني إلى االلتزام باإلجراءات الصحية

»التربية«: تسجيل دروس في عطلة املولد!

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب 
أردوغان رئيس اجلمهورية التركية الصديقة، 
عبــر فيها ســموه، حفظــه اهلل، عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان 
رئيس اجلمهورية التركية الصديقة، ضمنها 

سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لباده، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

من جهــة اخري، بعــث رئيس مجلس 
األمة مــرزوق الغامن أمــس ببرقية تهنئة 
إلى رئيس مجلس األمة التركي الكبير في 
اجلمهورية التركية البروفيسور الدكتور 
مصطفى شــانتوب، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلده.

أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية 
عــن إدانة واســتنكارالكويت الشــديدين 
الستمرار استهداف املناطق املدنية واملدنيني 
في اململكة العربية السعودية الشقيقة من 
قبل ميليشــيا احلوثي بعدد من الطائرات 

املسيرة.
وأوضــح املصدر فــي بيــان صحافي أن 
اســتمرار هــذه األعمــال اإلجراميــة وتزايد 
وتيرتها يعــدان انتهاكا صارخــا للمواثيق 
والقوانني الدولية وتهديدا سافرا ألمن اململكة 

العربية السعودية وشعبها الشقيق وتقويضا 
الستقرار املنطقة  األمر الذي يستوجب معه 
حترك املجتمع الدولي والسيما مجلس األمن 
لتحمــل  مســؤولياته في جلم تلــك األعمال 
اإلجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدها 

مباشرا لألمن والسلم الدوليني.
وجدد املصدر التأكيد على تضامن الكويت 
التام مع اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.

باريسـ  برلنيـ  كونا: دعت سفارتنا لدى 
فرنســا رعاياها املتواجديــن على األراضي 
الفرنسية إلى االلتزام التام باإلجراءات اجلديدة 
املتعلقة مبواجهة ڤيروس )كورونا املستجد 

- كوفيد 19(.
وقالت الســفارة في بيــان ان االجراءات 
اجلديــدة تتضمــن تقييد التنقــل وااللتزام 
باحلجر املنزلي على كافة االراضي الفرنسية 
اعتبارا من منتصف الليلة بالتوقيت احمللي.

وأضافت انه ال يسمح مبغادرة السكن إال 
للحاجات الضرورية والتي حددت بالذهاب 
للعمل أو للدراسة أو للتزود باملواد الغذائية 

أو الصيدلية أو زيارة الطبيب.
وأشــارت الــى انه ســيتم إغــاق جميع 

املؤسسات غير األساسية واملطاعم.

وجددت السفارة مناشدتها جميع مواطنيها 
االلتزام بعدم مغادرة املساكن واالتصال بها 

في حال الطوارئ على الرقمني التاليني:
٠٠٣٣147٢٣54٢5
٠٠٣٣67٠67٣8٣4

من جانبها ناشدت ســفارتنا لدى أملانيا 
رعاياها املتواجدين علــى األراضي األملانية 
االلتــزام بإجراءات جديدة اتخذتها احلكومة 
االملانية مــن اجل مواجهة ڤيروس )كورونا 
املســتجد - كوفيد 19(. وقالت السفارة في 
بيــان حصلــت »كونا« على نســخة منه ان 
اإلجــراءات اجلديدة التي تهدف الى مواجهة 
املوجة الثانية من الڤيروس تتضمن نصائح 
بعدم السفر والتنقل داخل األراضي األملانية 

إضافة الى اغاق الفنادق للسياح.

عبدالعزيز الفضلي

فوجئ أمس عدد من املعلمني واملعلمات 
بتلقيهم تعليمات من مدارســهم بضرورة 
تســجيل دروس غير متزامنة وإرســالها 
للطلبة وأولياء امورهم. وكشفت مصادر 
تربوية مطلعــة لـ»األنباء« انه بالرغم ان 
يوم امس عطلة رسمية ذكرى املولد النبوي 
الشريف وجميع اجلهات والهيئات احلكومية 
في اجازة غير انه مت اباغ عدد من املعلمني 
واملعلمات بتسجيل دروس تعليمية غير 

متزامنة، مشيرة الى ان ذلك ازعج املعلمني 
كثيرا خاصة انهم في منازلهم ويوم عطلة 
رســمية. وأوضحت املصــادر ان البعض 
اآلخر راعى ظروف الهيئات التعليمية ولم 
يطلب منهم او يبلغهم بذلك الســيما انهم 
فــي اجازة، غير ان املصادر ذاتها اكدت ان 
الهــدف من هذه التعليمات هو ســباق مع 
الزمن وحتى يعود ذلك بالفائدة على ابنائنا 
الطلبة، مشيرة الى ان الكثير من املعلمني 
واملعلمات نفذوا هذه التعليمات وسجلوا 

دروسا للطلبة.

الغامن يهنئ نظيره في اجلمهورية التركية

بريطانيا تعني بليندا لويس سفيرة بالكويت
لندنـ  كونا: أعلنت احلكومة البريطانية تعيني بليندا 
لويــس ســفيرة لها لــدى الكويت خلفا للســفير مايكل 
دافنبورت. وقالت وزارة اخلارجية البريطانية في بيان 
صحافي إن السفيرة لويس ستتولى مهامها بصفة رسمية 
بداية من شــهر أبريل املقبل، مشــيرة الى أن الســفيرة 

اجلديدة تتمتع بخبرة حكومية وديبلوماسية طويلة.
وأوضحت ان السفيرة لويس شغلت عدة مناصب في 
وزارات االعــام والثقافة والعدل وهيئة احلدود التابعة 
للداخلية الى جانب مناصبها الديبلوماسية في البعثات 
البريطانيــة بالواليــات املتحدة والعراق وافغانســتان 
وباكســتان قبــل أن تعني في آخر ســنتني مديرة إلدارة 

املوارد البشرية الدولية.

ستتولى مهامها بصفة رسمية بداية من شهر أبريل املقبل

السفيرة بليندا لويس

رئيس »الصداقة اإليطالية ـ الكويتية«: 
اجلمعية رافد شعبي لتعزيز عالقات البلدين

رومــا: أكد رئيــس أقدم 
ايطاليــة  جمعيــة شــعبية 
وأوروبيــة للصداقــة مــع 
الكويــت حــرص اجلمعيــة 
على مــدى ثاثة عقود على 
تعميــق العاقــات املتميزة 
بني البلدين الصديقني وابراز 

مكانة الكويت الريادية.
جــاء ذلك عند اســتقبال 
رئيــس جمعيــة الصداقــة 
د.  الكويتيــة  ـ  االيطاليــة 
بييرأندريا فاني لسفيرنا لدى 
روما الشيخ عزام الصباح في 
زيارة ملقر اجلمعية مبدينة 
فلورنسا بحضور لفيف من 
الشخصيات أصدقاء الكويت 
في اقليم توسكانا وايطاليا.

وقالت سفارتنا في بيان 
لهــا ان د.فانــي الصحافــي 
املرموق وعمدة مدينة سورانو 
شــدد على أهميــة التواصل 
الشعبي والثقافي واالنساني 
في توطيد روابط التعاطف 
واملودة لدى الشعب االيطالي 

جتاه الكويت. وعبر مؤسس 
ورئيس اجلمعية عن اعتزازه 
بانطــاق أول هبة شــعبية 
في أوروبــا ملناصرة قضية 
الكويت العادلة غداة الغزو 
وبدورهــا الفعال في حشــد 
التأييد الشعبي والرسمي في 
ايطاليا لنصرة حق الكويت 
وتنظيــم كثير مــن مختلف 
الفعاليات وامللتقيات إلبراز 
الوجه احلضاري واملشــرق 
للكويت بفضل رعاية ودعم 

سمو الشــيخ ناصر احملمد. 
ومن جانبه، قال الشيخ عزام 
الصباح ان الكويت ال ميكن 
ان تنســى من ناصــر حقها 
في محنة الغزو وان القيادة 
السياســية وســمو الشيخ 
ناصر احملمد حريصون على 
مواصلة دعم اجلمعية تقديرا 
ووفاء لدورهــا احليوي في 
نصرة احلــق الكويتي وفي 
توثيــق روابط الصداقة بني 

الشعبني.

د. بييرأندريا فاني خالل لقائه السفير الشيخ عزام الصباح
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برامج التدريس والتدريب على املنصة التعليمية متتد خالل الفترة من الساعة ٩ إلى ١ يوميًا٧٠ متدربًا يستفيدون من خدمات اإلدارة مت توزيعهم على ورش محببة وفق ميولهم وهواياتهم

إعداد برنامج متكامل باحلصص املتاح تقدميها «عن ُبعد».. ونتعاون مع «األوقاف» لتدريس «مهارات احلياة والقرآن الكرمي والسيرة النبوية»

ننظم زيارات منزلية إلى األبناء إذا دعت احلاجة إلى ذلك.. إضافة إلى اللقاءات املستمرة عن ُبعد معهم ومع ذويهم كل على حدة
استحداث ورش متخصصة في ميكانيكا السيارات والتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع «التطبيقي» واملعهد العالي للفنون املسرحية

إنشاء قرية السالم لأليتام واملعاقني في اليمن بأكثر من ١٫٤مليون دينار

اجلامعة األمريكية: د.خالد سعيد أجنز الزمالة البحثية في جامعة هارفارد

للنجارة واحلدادة واالملنيوم 
واإللكترونيــات ومخزنــني 
وغرفة لإلدارة ودورات مياه، 
وتبلغ كلفته الكلية للمجمع 
احلرفي مبلغ ١١٠٧٠٠ دينار.

واشار د. العون الى انه مت 
بناء مدرسة للتعليم األساسي 
حتتوي على ٩ فصول دراسية 
وغرفة للمدرســني ومكتبة 
لــإلدارة ومختبــر  وغرفــة 
ودورات مياه بلغت تكلفتها 
الكليــة شــاملة التجهيزات 

الداخلية ٧٨٠٠٠ دينار.

اخلطوات لتنويع اقتصادها 
بعيدا عن املوارد الطبيعية، 
فيدعو بحث د.خالد إلى مزيد 
من املشاركة احلكومية في 
قطاع البحث والتطوير من 
خالل االستثمار في األصول 
األكثــر قيمة في البالد عبر 
مواطنيهــا، مؤكــدا ان نهج 
النمــو املركزي الذي طوره 
يشدد على أهمية بناء البنية 
الالزمة  التحتية املعرفيــة 
للتنمية املستدامة والنمو. 

واملعــدات الالزمــة ملشــغل 
التأهيلي  التنــوي  اخلياطة 
وتبلغ التكلفة الكلية لبناء 
املجمــع شــاملة التجهيزات 
٩٥٥٢٠ دينــارا، كما تشــمل 
قريــة الســالم مركــزا طبيا 
شــامال التجهيــزات الطبية 
األوليــة واملتوســطة بكلفة 
٢٩٥٢٠ دينارا. وبخصوص 
املجمــع احلرفــي التنمــوي 
التأهيلــي االنتاجي، قال د. 
العون: هذا املجمع يتكون من 
طابقني يحتوي على ٧ ورش 

والدخل في البالد ومع ذلك 
التــزال الكويــت تكافح في 
املجاالت احلاســمة الالزمة 
إلــى  اقتصادهــا  لتحويــل 
اقتصاد قائم على املعرفة».

ووفقا للبيانات احلديثة 
للــدول ذات الدخل املرتفع، 
حتتل الكويت املرتبة األدنى 
في أنظمة التعليم والتدريب 
واالبتكار، وهمــا ركيزتان 
إلطار اقتصاد املعرفة. وفي 
مــا اتخــذت الكويت بعض 

مسجد جامع لعدد ١٢٠ مصلى 
مبســاحة ٩٥٠ متــرا مربعا 
شامل دورات املياه، وايضا 
مركز حتفيظ القرآن الكرمي 
الكترونية شــاملة  ومكتبة 
التجهيــزات باإلضافــة الى 
سكن لإلمام وسكن للمؤذن 
الداخلية  التجهيزات  شامل 
دينــارا   ١١٣٦٢٠ بتكلفــة 
باإلضافة إلى جتهيز مجمع 
التنموي  مشــاعل اخلياطة 
التأهيلي اإلنتاجي ويتكون 
مــن طابقني يشــمل املكائن 

والتقدم فيها، وأوضح الدافع 
وراء هذا املوضوع قائال «ان 
بناء البنية التحتية املعرفية 
في الكويت أمر بالغ األهمية 
ألهداف التنمية املستدامة في 
البالد، في السنوات األخيرة 
خلص صناع السياسة في 
الكويت الى أن االعتماد على 
صادرات النفط غير مستدام 
ملستقبل البالد ونتيجة لذلك 
فقــد اتخذوا خطوات أولية 
التصدير  لتنويــع قاعــدة 

جميــع املرافق التــي تخدم 
األيتام واألرامــل، الفتا الى 
ان التكلفة الكلية للمشروع 
تبلغ ١٤٦٥٤٨٠ دينارا. وبني 
العون أن املشروع يحتوي 
على ١٢ وحدة ســكنية وكل 
وحــدة مكونة من ٣ طوابق 
في كل طابق ٤ شقق سكنية، 
ويبلغ العدد الكلي للشــقق 
١٤٤ شــقة وتبلــغ التكلفــة 
الكلية لعدد ١٢ وحدة سكنية 
التجهيزات ٩٥٣٢٨٠  شاملة 
دينارا، كما يلحق باملشروع 

األساســي هو التحقيق في 
كيفية تأثيــر قطاع البحث 
القــوي علــى  والتطويــر 
املعرفــة والقدرة اإلنتاجية 
للبلد والدور احلاسم الذي 
ميكن أن تلعبه احلكومات في 
حتقيق الزيادات املستدامة 
في إجمالي إنتاجية العوامل.
الزمالة،  وخــالل فتــرة 
تعــاون د.خالــد مــع عــدد 
مــن االقتصاديني البارزين 
البحــث  ملناقشــة جهــود 

ليلى الشافعي

أعلن مديــر عام جمعية 
الســالم لألعمال اإلنسانية 
واخليريــة د. نبيــل العون 
أن مشــروع إنشــاء قريــة 
الســالم لأليتــام واألرامــل 
واملعاقني التنموية التهيلية 
فــي اليمن يعد مــن أضخم 
املشاريع التي تخدم األيتام 
واألرامــل واملعاقني، كما انه 
مشــروع تنمــوي تأهيلــي 
حرفي وقفــي يحتوي على 

آالء خليفة

أكمل األستاذ املساعد في 
كلية االقتصاد في اجلامعة 
الكويــت  األمريكيــة فــي 
(AUK) د.خالد سعيد الزمالة 
البحثية فــي مركز التنمية 
الدوليــة بجامعــة هارفارد 
والتي ركــزت على التنمية 
املســتدامة  االقتصاديــة 
ومنــاذج التحــول الهيكلي 
للبلدان النامية كان الهدف 

د. نبيل العون

د.خالد سعيد

الوزان لـ «األنباء»: «التأهيل املهني» حققت السبق 
في التواصل مع ذوي اإلعاقات الذهنية «عن بُعد» 

وأنشأت منصة متخصصة لذلك

مديرة اإلدارة كشفت عن وجود فريق خدمات نفسية واجتماعية ملتابعة حالة األبناء والتواصل معهم ومع ذويهم على مدار الساعة منذ بداية «كورونا»

إلى أي مدى أثرت أزمة 
«كورونا» على سلوك األبناء؟

٭ الظــروف الطارئــة التي 
اجتاحت العالم، ومن ضمنها 
دولة الكويت بسبب انتشار 
ڤيــروس كورونــا، بالطبع 
تركت أثرا نفسيا على أبنائنا 
من ذوي اإلعاقة الذهنية، ألن 
تعطيل األعمال أدى إلى زيادة 
األثر الســلبي علــى األبناء، 
نظرا لعدم التواصل املباشر 
مع مراكز التأهيل وعدم القيام 
باألنشطة االعتيادية اليومية 
التي تسهم في تفريغ طاقات 
األبناء داخل حصص العالج، 
وذلك أدى إلى اضطراب في 
احلالة النفسية لهم، وخالل 
هــذه الفترة بــادرت اإلدارة 
وعبر األخصائيات النفسيات 
واملشــرفات االجتماعيــات 
على التواصل املســتمر مع 
األبناء من ذوي اإلعاقة ومت 
تشكيل فريق عمل وتقسيم 
األخصائيات إلى مجموعات 
عمل برئاســة رئيسة قسم 
النفسيني، ومت  األخصائيني 
توزيع العمل بني املجموعات 
ملتابعة األبناء وأولياء األمور، 
الفريــق يقوم  ومازال هــذا 
بعمله في كل مناطق الكويت 
عبــر التواصــل بالهواتــف 
ومتابعة األبنــاء مع أولياء 
أمورهم أوال بــأول، ومازال 
ذلك الفريق مستمرا في عمله.

التعليم عن ُبعد

وماذا بعد العودة إلى العمل؟
٭ بعد بدء العمل وفق خطة 
احلكومة للعودة التدريجية، 
باشر املركز بإعداد وتنظيم 
دورات تدريبيــة عــن بعــد 
خالل الفصــل الصيفي ومت 
وضع خطة تدريبية لألبناء 
ونتواصل معهم ولو احتاجوا 
إلى املواد التي يستخدمونها 
في للورش التي يلتحقون بها 
نعمل على توفيرها لهم في 
منازلهم ليعملوا مع املشرفات 
واألخصائيات واملدربات «عن 
بعد»، واحلمد هللا كان هناك 
إقبال جيد وتعاون من قبل 
أولياء األمور وجتاوب ممتاز 
ومستمر، ومتت مواكبة العمل 
مع وزارة التربية وفق خطتها 

في «التعليم عن بعد».
وهنا يجدر بنا أن نذكر 
أن إدارة التأهيل املهني كانت 

اجلاري عبر «الويب سات» 
للهيئة.

املنصة التعليمية

ماذا عن املنصة التعليمية 
للتدريب هل هي من داخل 

املركز؟
٭ طبعــا مت جتهيــز منصــة 
للتعليــم في املركــز وجميع 
العاملــني متواجــدون أثنــاء 
الدوام الرسمي من الساعة ٩ 
صباحــا إلى الســاعة ١ ظهرا. 
وتبدأ احلصص وفق برنامج 
محــدد تبــدأ مــع األخصائي 
االجتماعي تليها حصة مركز 
املعالي حول مهارات حياتية 
أو حصة قرآن كرمي أو سيرة 
نبويــة، وبعدهــا يدخل على 
الورش العاملة وحتى املطبخ 
مدرج ضمن احلصص والسيكو 

دراما أيضا ضمن الورش.
وفــي األخيــر يأتــي دور 
األخصائي النفسي مع كل حالة 
بحالها وهي جلسة تكون جزءا 
مع الطالب لالســتماع إلى ما 
يزعجــه وجزءا مع ولي األمر 
كل حدة لتالفي أي مشكلة مع 
األخصائي النفسي، وفي حال 
استوجب الوضع أيضا يتدخل 

املشرف االجتماعي.

ما عدد املتدربني في املركز؟
٭ عدد املســجلني في اإلدارة 
وصل العام الدارسي احلالي إلى 
٧٠ متدربا ومتدربة مت التوصل 
معهم ويتــم توزيعهــم على 
الورش وفق ميولهم وهواياته 
ويتم منح كل متدرب اكثر من 
فرصة وفي ورش مختلفة ويتم 
تسجيله في اكثر ورشة محببة 

له.
متابعة منزلية

هل يتم القيام بزيارات إلى 
منازل األبناء ملتابعة احلاالت؟

٭ ال يوجد ما مينع والفريق 
العامــل فــي قســم اخلدمــة 
االجتماعيــة والنفســية على 
تواصل دائم مع األبناء، كما أن 
جميع العاملني لديهم إحساس 
مبسؤوليتهم عن حالة األبناء، 
وحتى في فترة احلظر الشامل 
لم ينقطع تواصل العاملني مع 
األبنــاء في أي يــوم، وما زال 
الفريق يواصل عمله، وفي حال 
استدعى األمر يتم القيام بزيارة 

للحالة في منزلها مباشرة.

ســباقة ومســتعدة بكامل 
جاهزيتهــا لبــدء الفصــل 
الدراســي األول فــي العام 
الدراســي، وقد مت تقسيم 
الورش التي ميكن تقدميها 
وفق نظام التعليم عن بعد 
مثــل ورش األعمال الفنية 
واألشغال اليدوية والورش 
التعليمية واملوسيقى، وقد 
شاركت معنا وزارة األوقاف 
متمثلــة في مركــز املعالي 
لتقــدمي دروس تربويــة 
حياتية تعليمية في حفظ 
الكرمي والســيرة  القــرآن 
النبوية، وتعليمهم مهارات 
احلياة اليومية والعمل جار 
وفــق هــذه اخلطــة، فيما 
يعتبر يوما دراسيا متكامال 
يأخذه االبن وهو في منزله.

إلى أي مدى كان جتاوب 
األهل في تنفيذ خطة 

التدريب عن بعد لألبناء؟
إن  القــول  ٭ نســتطيع 
التجاوب ال بأس به من قبل 
أولياء األمور واألبناء أكثر 
من ٥٠٪ وهي نسبة ممتازة 

وأكثر مما كنا نتوقع.

متى بدأ تنفيذ اخلطة 
التعليمية؟

الصحة.
الورش احلية

هل تقام ورش تدريبية حية 
«عن بعد» للطلبة؟

٭ طبعــا يقــام عــدد مــن 
الــورش احليــة للطلبة عن 
بعد للملتحقني فــي اإلدارة 
التواصــل  عبــر منصــات 
االجتماعيــة وكل منصــة 
تضم وجود أخصائية نفسية 
واجتماعية ومشــرفات من 
اخلدمة االجتماعية ومدربني 
ومدربات وفق تخصص كل 
ورشة وذلك لتنفيذ األهداف 

استبعادها؟
٭ ورشــة النجارة، ورشــة 

الطباعة وورشة احلدادة.

هل من ورش جديدة يجري 
اإلعداد إلضافتها إلى الورش 

املوجودة؟
علــى  العمــل  يجــري  ٭ 
جديــدة  ورشــة  جتهيــز 
خاصة مبيكانيكا السيارات 
ويجري التنسيق مع التعليم 
التطبيقــي لتجهيــز املــواد 
التعليميــة اخلاصــة بهــذه 
الورشة، ونعمل على تقنينها 
مبا يتماشى مع قدرات أبنائنا 

تنفيــذ  فــي  بدأنــا  ٭ 
اخلطــة منــذ ١٠/١٨ وملــدة 
ثالثــة شــهور فــي تعليم 
وتدريب األبنــاء عن بعد، 
في الفصــل األول وبعدها 
ســتكون هنــاك قــرارات 
جديدة وفق املعطيات على 
أرض الواقع ومتاشــيا مع 
ضوابط الدولة في االنتقال 
للمراحل اجلديدة من العودة 
التدريجية للحياة، وسيتم 
النظر في اســتكمال العام 
الدراســي، وطبعــا وفــق 
االلتزام التام باالشتراطات 
الصحية الصادرة عن وزارة 

املرجوة من التعليم عن بعد 
وكأننا موجودون فعليا في 

الورش وبالدولة الرسمي.
وقد مت توزيع املشرفات 
على الورش التدريبية التي 
تتناسب مع الطلبة في املنزل 
ويكون من السهل تقدميها عن 
بعد وفقا للمهــام واألهداف 
املرجــوة، ألن هنــاك بعض 
الورش مــن الصعب توفير 
موادهــا، لذا اقتصــر العمل 
على الورش التي ميكن توفير 

أدواتها في املنزل.

وماذا عن الورش التي مت 

ووفقا حلاجات سوق العمل.
كمــا مت اســتحداث ورشــة 
«الســيكو دراما» قبل فترة 
ومت افتتاحها وحاليا بصدد 
عمل تعاون مع املعهد العالي 
للفنون املسرحية، وكان هناك 
تواصــل مع عميد املســرح 
وحــوار لعمــل بروتوكــول 
خاص بهذا املوضوع لتقدمي 
املتدربني  األبنــاء  اختبارات 
الختبارهم في املعهد العالي 
للفنون املسرحية، ليتخرجوا 
فــي تخصــص يناســبهم 
لالنضمام لسوق العمل، وهذا 
نعمل عليه ليتخرج األبناء 

بشهادة تؤهلهم للعمل
علــى  أيضــا  ونعمــل 
استحداث ورشة للتصوير 
الفوتوغرافي وبسبب ڤيروس 

كورونا تأخر التنفيذ.
شروط القبول

هل من شروط محددة 
للقبول بالورش؟

٭ ال توجد أي شروط خاصة 
إذ  لالنضمــام ألي ورشــة، 
تقتصر على شروط القبول 
في مركز التأهيل املهني، وهي 
معروفة للجميع، ومت نشرها 
أكثر من مرة وموجودة على 
موقع الهيئة والتسجيل العام 

ذكرت مديرة إدارة مركز التأهيل املهني لذوي اإلعاقة بالهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة العنود الوزان أن طبيعة عمل اإلدارة تتركز على تدريب وتأهيل الطلبة من ذوي 
اإلعاقة الذهنية املتوسطة والبسيطة لالنخراط في سوق العمل، مضيفة أنه رغم كل الظروف الناجتة عن انتشار ڤيروس «كورونا» ظلت اإلدارة على تواصل مع األبناء وأولياء 

أمورهم حتى في مراحل احلظر سواء الشامل أو اجلزئي، إذ كان هناك فريق عمل متخصص كان يتواصل باستمرار وعلى مدار الساعة مع احلاالت املختلفة. وأشارت الوزان في 
لقاء خاص مع «األنباء» إلى أن اإلدارة كانت سباقة في إعداد خطة لتدريب وتأهيل األبناء عن بعد وأنشأت لتحقيق ذلك عدة منصات اجتماعية للتعليم وبدأت في مرحلة جتريبية 
خالل الفصل الصيفي، كاشفة عن العمل على استحداث ورشة ميكانيكا سيارات بالتعاون مع التعليم التطبيقي وورشة للتصوير الفوتوغرافي وهناك اتصاالت إلعداد بروتوكول 
تعاون مع املعهد العالي للفنون املسرحية. وأضافت أنه يتم حاليا إعداد برنامج متكامل للحصص عن بعد للورش املتاح إقامتها عن بعد، وهناك تعاون مع مركز املعالي في وزارة 

األوقاف لتقدمي حصص يومية حول مهارات احلياة والقرآن الكرمي والسيرة النبوية وأمور أخرى متعددة، فإلى التفاصيل:

بشرى شعبان

ملشاهدة الڤيديومتابعة مستمرة «عن بُعد» مع األبناء وذويهم من خالل فريق متخصص   (متني غوزال)مديرة إدارة مركز التأهيل املهني العنود الوزان خالل اللقاء مع الزميلة بشرى شعبان

 توزيع ورش التدريب املهني لطلبة التدريب عن بعد

اجلدول الزمني للتدريب عن األخصائياتاملشرفة االجتماعيةورشة التدريب عن بعد
فترة التدريببعد

ورشة األعمال الفنية

عدد ٢ مشرفة مقسمة 
على كل ورشة تأهيلية

عدد ٨ أخصائيات 
نفسية واجتماعية 
مقسمة على جميع 
الورش التأهيلية

يبدأ العام الدراسي بتاريخ 
٢٠٢٠/١٠/١٨م وملدة ٣ شهور 

أو حسب قرار وزارة 
التربية بالتعليم عن بعد

من ١٠ إلى ١١ حصة 
األخصائية النفسية 

واالجتماعية

من ١١ إلى ١٢ ورش 
التدريب

من ١٢ إلى ١ ظهراً 
حصص الدراسة التابعة 

ملركز املعالي

ورشة األشغال اليدوية
الورشة التعليمية
ورشة املوسيقى
ورشة الزراعة
ورشة اخلزف

ورشة االقتصاد املنزلي
ورشة اخلياطة

دورة في حفظ القرآن للنساء
بدأ في جمعية إحياء التراث اإلســالمي التســجيل للدورة 
اخلريفية في حتفيظ القرآن الكرمي وإتقانه، والتي تنظمها اللجنة 
النسائية التابعة لها في منطقة سعد العبداهللا، عبر (األونالين)، 
حيث ستبدأ الدراسة فيها يوم أول نوفمبر وستستمر حتى يوم 
٣١ ينايــر املقبل، وذلك خالل يومي األحد والثالثاء، وســيكون 

التسجيل من خالل الواتساب (٥٥٠٢٣٠٤٩).
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صرخة مؤملة لترميم سوق األحمدي القدمي وإعادة تأهيله
األهالي وقفوا ضد إزالة هذا املعلم التاريخي وناشدوا املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب واجلهات املعنية االهتمام به

ملشاهدة الڤيديو

أم عمر: هناك اقتراحات لتطوير السوق وتقسيمه لقسمني حديث وقدمي خلدمة أهالي املنطقةناصر الزيد: أشهر مطاعم الكويت «ومبي» أول فرع له خارج مدينة الكويت كان باألحمدي
أم عماد: لألسف بعدما كان السوق منارة للمنطقة أصبح مكّبًا للنفايات ونتمنى إعادة ترميمهحيدر احلسيني: أهالي األحمدي جيل بعد جيل لهم ذكريات مع هذا الصرح العمراني التراثي

يعتبر سوق مدينة األحمدي من أقدم األسواق في الكويت، ارتبطت ذكريات الكثيرين من أهل املنطقة وسكانها به، تلك املدينة التي تبعد عن العاصمة حوالي ٤٠ كيلومتراً، والتي ارتبط اسمها باخلير، حيث إنها مصدر 
الثروة «الذهب األسود»، وقد بنيت منذ أربعينيات القرن املاضي، وسميت «األحمدي» نسبة للمغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ أحمد اجلابر، وأطلق على الكويت عروس اخلليج واألحمدي عروس اجلنوب أو منارة اجلنوب، هي 
مدينة احلدائق والزهور، سكنها األجانب العاملون بالنفط عند قدومهم منذ األربعينيات. ونظرا ملكانة سوق األحمدي التراثي في قلوب الكويتيني، كان استطالع «األنباء» عن هذا املعلم املهم، حيث استمعنا إلى عدد من أهالي 

املنطقة من اجليلني، جيل القدامى من موظفي نفط األحمدي، واجليل الثاني من أبنائهم حتى اجليل الثالث من أحفادهم، ووجهنا إليهم مجموعة من األسئلة عن رأيهم بالسوق الذي أغلق منذ أكثر من ٨ سنوات وقد اصبح مأوى 
للحيوانات السائبة حسب رأي األهالي، وإمكانية تطويره واستغالله لغرض آخر، او أن يتم تنظيف املكان وحتويله ملشروع جتاري أو مكان اثري او سياحي واالحتفاظ بشكله التقليدي، حيث أجمع من التقينا بهم من رجال 

ونساء على رأي واحد وهو ترميم السوق وتطويره حتى يكون مركزا ثقافيا وتاريخيا واجتماعيا ألهالي املنطقة خاصة ولألبناء الكويت عامة، وفيما يلي التفاصيل:

ونحن ضد ازالته وال نريد شيئا 
آخر غير ترميمه واعادة افتتاحه 

واالهتمام به من جديد.
امــا مبــارك العجمــي فقال: 
اشكر «األنباء» على طرحها لهذا 
املوضوع، وانــا اقول ليس هذا 
السوق فقط بل كل معلم تراثي 
بالكويت يجــب احملافظة عليه 
لألجيال القادمــة وعدم ازالته، 
واليوم نشاهد هذا السوق وقد 
اصبــح بحالة يرثــى لها بعدما 
كان الناس يزورونه من خارج 
الكويت ومن داخلها اهل السور 
والديرة، حيث كان يتميز مبا فيه 
من محالت وبضائع وبأسعاره 

املناسبة جدا.
«األحمدي» تستاهل

بدوره، قال حيدر احلسيني: 
لن تتم ازالة هذا السوق بفضل 
اهللا وبفضــل اهالــي األحمــدي 
وجهودهــم، وانا واحــد منهم، 
فقبل ٨ ســنوات عندما ما كانت 
جرافات البلدية تقف على ابوابه 
إلزالته طرقنا ابواب املسؤولني 
لوقف اإلزالة، وأشكر جميع من 
اســتجاب بوقف أعمال اإلزالة، 
ولكن انظروا الى شــكله حاليا 
وهو محاط بالصفائح احلديدية 
القدميــة والشــباب والصغــار 
واالحداث يكتبون عليه عبارات 
غريبة كمعاني الغزل واحلب وانا 
برشلوني وانا مدريدي وغيره 

من اجلمل الغريبة!
وتابع: وحقيقة لقد استبشرنا 
خيرا عندما سمعنا باتخاذ قرار 
بتحويله الى معلم تراثي، ولكن 
األمر طال واصبح اليوم املنظر 
يسيء للمنطقة ككل ونتمنى من 
املسؤولني االهتمام أكثر به، وأن 
يعود السوق إلى سابق عهده بل 
وأفضل ألن «األحمدي» تستاهل 

وأهلها يستحقون األفضل.

للنفايــات، ثم أين اعضاء جلنة 
املرافق التراثية واجلهات املعنية 

عن معالم محافظة األحمدي؟
طراز تراثي

كما التقينــا عبداهللا عباس 
الذي تكلم عن ســوق االحمدي، 
أكــرم فريــق «األنبــاء»  وقــد 
بالترحيــب والضيافة، وبعدها 
بدأ احلديث عن هذا السوق، فقال: 
احلديث طويل لكن سأختصره 
لكم، بتوجيه رســالة إلى األمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنــون واآلداب عــن أملنا ان 
يعطــي األولويــة لهذا الســوق 
والعمل على ترميمه واحملافظة 
عليه، وعلى طرازه القدمي فنحن 
من اوقفنا ازالته، ونشكر كل من 
ساهم معنا بهذا األمر، واقتراحي 
عليكم ان يكون هذا السوق مكانا 
للكبار والصغار واحملافظة على 
شــكله القــدمي، وأال يترك بهذه 
احلالــة املزريــة وصحيــح أن 
محالته قدمية لكن ترميمها شيء 
بسيط جدا مع أن تكون بطراز 
تراثي يتماشى وتاريخ السوق.

جمال وبساطة

كما التقينا منصور العجمي 
وزميله مبارك العجمي بديوانهم 
القريب من السوق ومن منتزه 
األحمدي اجلديد، فقاال لـ«األنباء»: 
نحن من موظفي النفط، واسواقنا 
معروفــة، وهــذا هــو الســوق 
الرئيســي لنا منذ الســتينيات 
ونحن ال نعرف اال هذا السوق، 
وكان يتمتع بالكثير من اجلمال 
والبســاطة، حتــى أن اســعاره 
ارخص من االســواق املجاورة 
ألن ايجاراته كانت ال تذكر مقارنة 
بغيرها، شيء قليل واصحابها 
من ســكان املنطقة، يعني اهلنا 
وجيراننــا فلماذا تتــم ازالته؟ 

متر مبدينة اشباح، فلماذا يكون 
السوق على هذا الوضع؟ وملاذا 

ال يتم االهتمام به؟
وأشار إلى أن ترميمه ال يكلف 
الكثير ويفيد سكان املنطقة ككل، 
وكان في السابق بجميع احملالت 
التجارية املواد الغذائية واألواني 
املنزلية وقربه مسجد األحمدي 
القدمي، ونتساءل: متى يبدأ ترميم 
هــذا الصــرح، اليــوم او غدا او 
سينطوى في صفحات النسيان؟

املرافق التراثية

مــن جهتهــا، أكــدت أم عماد 
أن هنــاك ذكريــات جميلة بهذا 
الســوق، واليــوم اصبح شــبه 
خرابة وال أحد يسأل عنه، فكل 
شــيء كان فيه حلــوا ومميزا، 
وجميع العاملــني به يعرفوننا 
نحن وعوائلنا وكنا منشي بأمن 
وأمان، اما اليوم فإن االقتراب منه 
مرعب، مطالبة باالهتمام بجميع 
مرافق مدينتي مدينة األحمدي، 
وأن يتــم تطويــره كي ال يكون 
على هذا الشكل املأساوي ومكبا 

املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، ومنذ قرابة ٨ أعوام وهذا 
الســوق مغلق وموضوع عليه 
ســياج، حتى أن شــكله أصبح 
بشــعا ومنظره غيــر حضاري 
أمــام املــارة والبد مــن جتديده 
واالهتمام به، فاألحمدي منطقة 
منوذجية وفيها معالم عديدة ومن 
اهم معاملها هذا الســوق واليوم 

اصبح بعهدة النسيان.
مدينة أشباح

بــدوره، قــال ابــو عبــداهللا 
العازمي: أؤكد لكم أنه لوال جهود 
ســكان املنطقة وحرص بعض 
املسؤولني جزاهم اهللا خيرا لكان 
هذا الســوق قد متت ازالته منذ 
ســنوات، ولكن جتمــع االهالي 
حفاظا على تراثهم وتوجهنا الى 
احملافظ األسبق الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج بكتاب حول املوضوع مع 
تعاون بعض املســؤولني حتى 
وقفت اإلزالة، واليوم وبعد هذه 
السنوات اصبح السوق مهجورا 
وعندما متــر قربه تبدو وكأنك 

لهــم كل عام عن طريق القرعة، 
وفيه تباع املواد الغذائية ومالبس 
األطفال اما القسم اجلنوبي من 
السوق وهو مساحته كبيرة ايضا 
يتم تقســيمه جلزأين اجلنوبي 
يكون على قرار منطقة املباركية 
ومشابه لها واملقابل له ان يكون 
مطاعم وجبات سريعه وكافيهات 

حديثة.
أجيال بعد أجيال

كذلك حتدث د.راشــد الدماك 
عــن رأيه بالســوق، فقــال: هذا 
مركــز مــرت عليه اجيــال بعد 
اجيال ولهم فيه ذكريات، واحنا 
ســكان االحمــدي مــا عرفنا اال 
هذا الســوق منذ اخلمسينيات، 
وباألصل كان هذا السوق يخدم 
القرى القدمية وسكان البادية، 
واطالب املسؤولني بأن يتم في 
القريب العاجل حتديثه وبنائه 

من جديد.
وأضاف د.الدماك: لقد شاهدت 
على السوق لوحة تشير إلى انه 
اصبح من امالك الدولة وبعهدة 

وقــال الزيــد: علــى جميــع 
املسؤولني في الدولة من املعنيني 
ان يوجهــوا بترميمــه وإعادته 
للحياة مع إضافة بعض األشياء 
احلديثة له، ألن كثيرا من معالم 
األحمدي اندثرت وهي مشهورة 
بطابعهــا اخلــاص وهويتهــا 
التراثية، وقــد زارها الكثيرون 
من مشــاهير العالم من ساسة 
وفنانني وشــعراء وحتى شاعر 
الكويت الكبير فهد العسكر قال 

بها شعرا مادحا هذه املدينة.
فكرة وجتديد

أما أم عمر، وهي من ســكان 
األحمدي فمنذ عام ١٩٥٧ أي منذ 
ثالثة وســتني عاما وتعتبر من 
اجليل الثالــث لقدامى العاملني 
باألحمــدي، فعبرت عــن رأيها 
بوضع السوق قائلة: ان السوق 
بحالة يرثى لها، وقد استبشرنا 
خيــرا عندما علمنا بعدم إزالته 
بعدمــا كان علــى حافــة اإلزالة 
بعــد قيام ســكان املنطقة بدور 
كبير وجهــود متواصلة لوقف 
ازالتــه ألنه يعتبر مــن املعالم 
الكويت وليس  التاريخية فــي 

فقط في «األحمدي».
وزادت أم محمد: عندي فكرة 
اردت أن أنشرها عبر جريدتكم 
حول هذا الصرح التراثي للحفاظ 
علــى هويته واالســتفادة منه، 
وهــي أن يتم ترميمــه وإدخال 
بعض التعديالت احلديثة عليه 
وجتديد جميع رخص أصحابه 
القدامــى كاخلياطني واحلالقني 
واخلبــاز، وجميــع األشــغال 
احلرفيــة وعمل مجســم ملدينة 
األحمــدي القدميــة وســط هذا 
السوق وبناء «احلوش» الذي كان 
موقفا للسيارات مبحالت صالة 
كبيرة على شكل محالت يستفيد 
منها الشــباب الكويتون تعطى 

كان ناصــر الزيــد أول مــن 
التقينــا بهم من اجليــل األول، 
وبســؤاله عن رأيه بحال سوق 
األحمدي وما آل إليه وملاذا ال يتم 
جتديــده وتطويره، قال: أنا من 
العاملني القدامى في شركة نفط 
الكويت، وحتديدا منذ تاريخ ٢٩ 
ديسمبر ١٩٥٩ وحتى ١٥ مارس 
١٩٨٧، ونحــن مــن يطلق علينا 
«قدامى األحمــدي»، وانا اليوم 
اتذكر هذا السوق او هذا املبنى 
التاريخي الذي تشــاهده امامك 
وكأن الزمن نســيه، فقد انشئ 
منذ بدايــة خمســينيات القرن 
املاضي، وخدم ســكان األحمدي 
من العاملني بالشركات النفطية، 
وكان مبنيا على الطراز احلديث 
فــي وقته، ويتكون من دورين، 
الــدور األول محــالت والثانــي 
مخــازن، وكانــت فيــه محالت 
وأنشطة متنوعة وحرفية مثل 
اخلياطــني واحلالقيني واخلباز 
اإليراني واللبناني، وايضا كانت 
فيه محالت للســاعات الثمينة 
«مــاركات»، كمــا أن أول مطعم 
«ومبــي» يفتــح فرعــا خــارج 

العاصمة كان في هذا السوق.
معالم تراثية

وأضاف الزيد: ان «األحمدي» 
فيها الكثير من املعالم التراثية غير 
هذا السوق، وفي اخلمسينيات 
والستينيات كانت تزور الكويت 
وفود خارجية كثيرة، وكان يتم 
تنظيم رحلة ترفيهية لهم لالطالع 
على األحمدي لتميزها عن باقي 
املناطق، فمنازلها بنيت من أواخر 
األربعينيات وعلى النمط والشكل 
االجنليزي، وشوراعها واسعة 
وحدائقها كبيرة، ونستغرب ملاذا 
يريدون إزالة هذا املعلم؟ وملاذا 
يتركونه مهجورا بهذه الطريقة 

غير الالئقة؟!

(ريليش كومار) لوحة للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب معلقة على سوق األحمدي القدمي  

عبداهللا العازمي حيدر احلسيني عبداهللا عباس د. راشد الدماك أم عماد مبارك العجمي منصور العجمي

كتابات على الصفائح احلديدية احمليطة بالسوق سوق األحمدي القدمي  

محمد الدشيش



٢٧ مرشحًا في اليوم الرابع من فتح باب التسجيل
النتخابات «أمة ٢٠٢٠» منهم سيدة واحدة

سلطان العبدان

تقدم أمس ٢٧ مرشــحا 
مــن بينهم ســيدة واحدة 
بطلبات الترشح إلى إدارة 
شؤون االنتخابات التابعة 
لوزارة الداخلية، وذلك في 
اليــوم الرابع من فتح باب 
الترشح النتخابات مجلس 
األمة للفصل التشريعي الـ١٦ 
املقــرر عقدها في اخلامس 

الســابقني كامــل العوضي 
والصيفي مبارك الصيفي 
ومحمد طنا العنزي. فيما 
ترشحت سيدة واحدة وهي 

رشا البحر.
وترشــح عــن الدائــرة 
األولى ٤ مرشحني ليصبح 
إجمالــي املرشــحني فــي 
الدائرة ٤٨ مرشحا، بينهم 
٤٢ مرشحًا من الذكور و٦ 
مرشحات، فيما ترشح عن 

الرابعة ٦ مرشحني ليصبح 
إجمالي املرشحني في الدائرة 
٤٩ مرشحًا، فيما ترشح عن 
الدائرة اخلامسة ٧ مرشحني 
ليصبح اإلجمالي في الدائرة 
٣٩ مرشحاً بينهم ٣٦ مرشحًا 
من الذكور و٣ مرشــحات، 
وفيما يلي أسماء املرشحني 
واملرشــحات الذين تقدموا 
بأوراق ترشحهم اليوم وفق 

الدوائر اخلمس.

عبداهللا أبل - رشا عبداهللا 
البحر - صالح عبدالرحمن 
الهاشــم - عبــداهللا فهــد 
العبداجلــادر - يوســف 
صالــح الفضالة - ســالم 

محمد اخلضر.
الرابعة: أحمد  الدائــرة 
راشــد الصدي - عبداهللا 
العنــزي - محمــد  فهــاد 
العنــزي - محمــد  طنــا 
عبيد الراجحي - مســاعد 

الدائرة الثانية ٤ مرشحني 
ليصبح اإلجمالي في الدائرة 
٢٨ بينهم ٢٦ مرشــحًا من 

الذكور وسيدتان .
وترشــح عــن الدائــرة 
الثالثة ٦ مرشــحني بينهم 
٥ ذكور ومرشــحة واحدة 
ليصبح إجمالي مرشــحي 
الدائرة ٥٦ بينهم ٤٨ مرشحًا 

من الذكور و٨ سيدات.
وترشــح عــن الدائــرة 

الدائــرة األولــى: ظافر 
حســني الصائــغ - جعفر 
جمعــه العابديــن - كامل 
محمــود العوضي-عدنان 

سيد عبد الصمد.
الثانية: نايف  الدائــرة 
فــالح الفضلــي - ســمير 
محمــود جمعة - ســعود 
سعد املطيري - محمد علي 

احلميدي.
الثالثة: خليل  الدائــرة 

عبدالرحمــن املطيــري - 
محمد عبداهللا الديحاني.

الدائرة اخلامسة: خالد 
محمــد العتيبي - ســامي 
علــي الدبــوس - عبــاس 
فاضــل عــوض - محمــد 
هادي الهاجري - الصيفي 
مبارك الصيفي - حســن 
فالح السبيعي - عبداهللا 

طالل الهندال.
الدائرة  وقــال مرشــح 

بإجمالي ٢٢٠ بينهم ١٩ مرشحة منذ اليوم األول

خالد العتيبي

محمد الراجحي

عبداهللا فهاد

صالح الهاشممساعد املطيريمحمد الهاجري جعفر العابدينعبد اهللا الهندال

كامل العوضي

د. خليل عبداهللا

مدخل مدرسة خولة حيث االستعدادات للتسجيل لالنتخابات

سالم اخلضر

يوسف الفضالة

ديســمبر املقبــل، ليصبح 
إجمالي املرشحني ٢٢٠ من 
بينهم ٢٠١ مرشح من الذكور 

و١٩ مرشحة من اإلناث.
ومن أبرز مرشحي اليوم 
الرابع النــواب عدنان عبد 
الصمــد وخليــل عبــداهللا 
الفضالــة  أبــل ويوســف 
وعبــداهللا فهــاد العنــزي 
وخالــد مونــس العتيبي، 
فيمــا ترشــح مــن النواب 
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دعا لضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية

طنا: نبذ خطابات العنصرية والكراهية
وحل قضية «البدون» حًال جذريًا عادًال

أعلن ترشحه عن الدائرة األولى حتت شعار «سنعيدها األولى»

عبداهللا املضف: ال توجد في الكويت مشكلة
 موارد مالية أو كوادر وطنية بل نحتاج إلى قرار

سلطان العبدان

وعد مرشح الدائرة الرابعة محمد 
طنا الشــعب الكويتي بأنه سيقف 
إلى جانب المواطن دفاعا عن حقوقه 

ومكتسباته.
واضاف مرشح الدائرة الرابعة 
محمد طنا أن الكويت بلد الدستور 
والقانون، وعلــى الجميع احترام 

القانون ومؤسسات الدولة.
وقال طنا، في تصريح صحافي 

عقب ترشحه امس في اإلدارة العامة 
لالنتخابــات عن الدائــرة الرابعة، 
أن ترشــيد الميزانيــة ومعالجــة 
االختالالت والعجــز الموجود بها 
ال نســمح بأن يكون على حســاب 
المواطن والمساس بحياته وبجيبه 
ومقدراته التي كفلها له الدستور.

وشدد طنا على ضرورة إيجاد 
حل جذري وعادل لقضية البدون، 
رافضــا أي حل عنصري تعســفي 
لهذه الفئة، مشيرا إلى أن القضاء، 

وخاصة المحكمة اإلدارية، يجب أن 
يكون هو الفيصل في النظر وحسم 

قانون الجنسية.
ورفض طنا أي هيئة أو جهة غير 
القضاء تنظر في مسألة الجناسي، 
مؤكدا عدالة ونزاهة قضاء الكويت 

الشامخ.
وشدد طنا على ضرورة الحفاظ 
على الوحدة الوطنية ونبذ الخطابات 
العنصرية وخطابات الكراهية من 

أي مجاميع عنصرية.

أعلن مرشح الدائرة األولى عبداهللا 
جاسم املضف عن تقدمه بالترشح 
النتخابات مجلس االمة حتت شعار 

«سنعيدها األولى».
وقال املضف في تصريح صحافي 
إن التحديات السياسية واالقتصادية 
التي تواجهنــا اليوم هي تراكمات 
القرارات االصالحية طوال  لتأخر 
العقود السابقة، الفتا إلى أنه ال توجد 
لدينا في الكويت مشكلة موارد مالية 

وال كــوادر وطنية بــل منتلك كل 
مقومات النجاح وما نحتاج له اليوم 
هو قرار سياسي رشيد. وأضاف 
السياسي  القرار  أن غياب  املضف 
أن االصالح  الرشيد يجعلنا نؤكد 
السياسي هو أبو االصالحات ومن 
خالله ميكن لنــا إصالح مختلف 
املجاالت التي تأخــرت عن ركبها 

الكويت.
وعن خوضــه لالنتخابات في 

الدائرة األولى، قال املضف إن الدائرة 
االنتخابية متثل حتديا حقيقيا بحد 
ذاتها فقد وصمت بأنها دائرة مفروزة 
طائفيا وقبليا وعائليا، وفي حقيقة 
االمر ما تلمسناه من دعم وتأييد من 
أبناء الدائرة يجعلنا نؤمن بأن الطرح 
الوطني الصادق املنادي باإلصالح 
الدائرة  الرئيسي ألبناء  هو اخليار 
التي قدمت العديد من رموز ورواد 

عبداهللا جاسم املضفالعمل الوطني والسياسي.



آلية التسجيل ألحد كبار السن

إجراءات صحية قبل التسجيل

خالد العتيبي: على املواطنني تفعيل واجبهم الدستوري
الختيار ممثليهم حملاولة انتشال الكويت من عثرتها

النائــب خالــد  اخلامســة 
مونــس العتيبــي إنه في 
اخلامــس مــن ديســمبر 
املقبل سيتوافد املواطنون 
علــى صناديــق االنتخاب 
لتفعيل واجبهم الدستوري 
باعتبارهم مصدر السلطات 
وأصحاب القــرار الختيار 
ممثليهــم فــي بيــت األمة 
حملاولــة انتشــال الكويت 
من عثرتها التي تعاني منها. 

أحد منكم».
وتابــع «مــن حقكم أن 
تغضبــوا على ما آلت إليه 
األوضــاع وقد حان الوقت 
لتفعيل دوركم الدستوري 
والتاريخي للتعبير عن هذا 
السخط بشكل عملي وراق».
وأضــاف «كلــي يقــني 
أن األغلبيــة مــن أخواتنا 
يكونــوا  لــن  وإخواننــا 
ضيــوف شــرف فــي هذا 

«ومــن هذا املنطلــق أعلن 
عــن ترشــحي النتخابات 
مجلــس األمة عــن الدائرة 
اخلامسة، فبعد مضي أربع 
سنوات لهذا املجلس على 
األمــة أن تختار من اختار 
الكويت واختارها سواء في 
الدائرة اخلامســة أو بقية 
دوائــر الكويت، حفظ اهللا 
الكويــت وشــعبها من كل 

مكروه وسوء».

مرشحو اليوم الرابع طالبوا باختيار القوي األمني القادر على مكافحة الفساد

أحد املرشحني خالل التسجيل

سعود الشالحي

عدنان عبدالصمد

رشا البحر

سامي الدبوس  الصيفي مبارك الصيفي

عباس عوض

 محمد طنا

د. عبداهللا العبداجلادر

ظافر حسني الصايغ

نايف الفضلي

وخاطب العتيبي الشعب 
بقوله «علــى عاتقكم تقع 
الـــمسؤولية الكبــرى في 
إعـــادة البالد إلى الطريق 
الصحيــح بعدمــا حــادت 
عنه بسبب مظاهر الفساد 
ومحاوالت متزيق املجتمع 
أقلية  وتفريقه واستحواذ 
ذات نفوذ على خيرات البالد 
وثرواته بجانب استفحال 
مشاكل كثيرة ال تخفى على 

الدميوقراطــي  العــرس 
وســتكون لهم اليد الُعليا 
وينجحون في حتويل هذا 
الغضــب واخلــوف علــى 
الكويــت إلى قــوة ضاربة 
ُمتكن اإلصالحيني واألحرار 
من اســتكمال مشــاريعهم 
اإلصالحيــة والتــي كانت 
شــوكة فــي حلــق هؤالء 

املتنفذين». 
أنــه  العتيبــي   وأكــد 
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أعلن خوضه االنتخابات حامالً راية اإلصالح ومكافحة الفساد

السبيعي لـ «األنباء»: إسقاط القروض وتعزيز 
شة حقوقها أولوياتي األمن ومنح الفئات املهمَّ

عبدالعزيز املطيري

أعلــن عبــداهللا الســبيعي في 
لـــ «األنبــاء» ترشــحه  تصريــح 
النتخابات مجلس األمة عن الدائرة 
اخلامســة حامــال رايــة اإلصــالح 
ومكافحة الفساد والعمل املشترك 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
لتحقيق تطلعات املواطنني، مشيرا 
إلــى أن ملفات الصحــة والتعليم 
واإلســكان والشــباب فــي قائمــة 

أولوياته.
وأضاف مرشح الدائرة اخلامسة 
تقــدمي  أن  الســبيعي  عبــداهللا 
املشروعات واالقتراحات مسؤولية 
النائب في مجلس األمة بعد االطالع 
على الدراسات والتقارير ومعرفة 
األصلــح للجميع، مبينــا أن هناك 
الكثير مــن امللفات والقضايا التي 
حتتاج إلى مناقشة وتدارس حتت 

قبة عبداهللا السالم.
وبسؤال مرشح الدائرة اخلامسة 

عبداهللا السبيعي عن أبرز القضايا 
التي سيعمل على إثارتها في املجلس، 
أوضح السبيعي أنها تشمل إسقاط 
القــروض وتعزيز األمن والرقابة، 
ومنح الفئات املهمشة حقوقها كاملة 
وخصوصا املتقاعدين، الى جانب 
حماية مستقبل األبناء عبر وضع 
سياســة لتوظيــف اخلريجني مبا 
يتناسب مع سوق العمل، إضافة إلى 
املشكالت التي تعاني منها الدائرة 

اخلامسة.

عبداهللا السبيعي

عودة الرويعي: املرحلة املقبلة
تتطلب سّن تشريعات تهم املواطنني

أكد مرشح الدائرة الثانية 
أمني سر مجلس األمة النائب 
املرحلة  أن  الرويعي  د.عودة 
املقبلة تتطلب تضافر اجلهود 
والعمل على تغليب مصلحة 
الكويت والتركيز على حتقيق 
االصالحــات االقتصاديــة 
ومعاجلة عجز امليزانية العامة 
للدولة بعيداً عن جيب املواطن.

وقال الرويعي في تصريح 
عقب تســجيل ترشحه في 
انتخابــات مجلس أمة ٢٠٢٠ 
عن الدائرة االنتخابية الثانية 
«املرحلــة املقبلــة تتطلــب 
تعاون اجلميع من أجل سن 
التشريعات الالزمة، لتحسني 
أوضاع املواطن، والتركيز على 
التنمية». وأضاف الرويعي كما 
أنه من االستحقاقات التي يجب 
التركيز عليها ملف التعليم في 
ظل دخول الكويت اإلجباري 

مرحلة التعليم عن بعد، دون استعداد يذكر من 
وزارة التربية والتعليم، رغم األموال الهائلة التي 
مت صرفها، مشيراً إلى أنه في حال وصوله إلى 
املجلس مجدداً وحصوله مجددا على ثقة أبناء 
الدائرة ســيواصل ما بدأه، مبشاركة الزمالء 

النواب في اللجنة التعليمية.
وأشــار الرويعي إلــى أن مجلس ٢٠١٦ 
رغم ما واجهه من محاوالت لعرقلة أدائه، إال 

أنه جنح في إقرار عدد مــن القوانني املهمة، 
ومنها قانون القرض احلسن الذي قدمته مع 
زمالء، واجلامعات احلكومية، وتعديالت املرئي 
واملسموع واملطبوعات والنشر، وقانون اإلطفاء 
العام، وكذلك تعديل قانون االستبدال والتقاعد 
املبكر والتأمني الصحي على األجانب وفرض 
رســوم مقابل اخلدمات الصحية والتركيبة 

السكانية.

 لتحسني أوضاع املواطن والتركيز على التنمية

د. عودة الرويعي
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الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني
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وفق االشتراطات الصحية لـ «كورونا»

للتواصل
  ٢٢٢٧٢٨٣٠  -  ٢٢٢٧٢٨٥٧
majlisalomma@alanba.com.kw

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

فيلكا وسائر اجلزر.

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

غرناطة، والقيروان.

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

الشهداء، والزهراء.

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

العوازم، العضيلية، ومنطقة البر.

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

الفنيطيس، وأم الهيمان.

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

٭ أحمد محمد احلمد 
٭ حامد محري البذالي 

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

٭ طالل فهد الدبوس 
٭ فهد عبدالعزيز املسعود

٭ مبارك فالح العازمي 
٭ مساعد سعد املانع 
٭ هدى سعود العازمي

٭ 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

٭ سعود سعد املطيري
٭ سمير محمود جمعة
٭ محمد علي الشمري

٭ نايف فالح الفضلي

٭ 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
٭ خليل عبداهللا أبل
٭ رشا عبداهللا البحر

٭ سالم محمد اخلضر
٭ صالح عبدالرحمن الهاشم
٭ عبداهللا فهد العبداجلادر

٭ يوسف صالح الفضالة

٭ 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 راشد الصدى

٭ عبداهللا فهاد العنزي
٭ محمد طنا العنزي

٭ محمد عبداهللا الديحاني
٭ محمد عبيد الراجحي

٭ مساعد عبدالرحمن املطيري

٭ 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
٭ الصيفي مبارك الصيفي

٭ حسن فالح السبيعي
٭ خالد محمد العتيبي
٭ سامي علي الدبوس

٭ عباس فاضل عوض
٭ عبداهللا طالل الهندال

٭ محمد هادي الهاجري

٭ 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

٭ جعفر جمعة العابدين
٭ ظافر حسني الصائغ

٭ عدنان سيد عبدالصمد
٭ كامل محمود العوضي
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ثالث ثالثة 
أبو عبداهللا  

رحمه اهللا

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

إلى امللتقى 
دكتور عصام 

حتت ظل الرحمن

نبض

S _ alnashwan@hotmail.com
سعد النشوان

هو اإلمام احلسن بن علي الهادي بن محمد اجلواد 
امللقب بالعســكري، وهو اإلمام احلادي عشر من 
سلسلة أئمة أهل البيت عليهم السالم، الذي أوصى 
جدهم رسول اهللا (صلى اهللا عليه وآله وسلم) بهم 
خيرا بالسمع والطاعة: «.... أذكركم اهللا في أهل بيتي، 
أذكركم اهللا في أهل بيتي، أذكركم اهللا في أهل بيتي». 
ولقب بالعسكري نسبة إلى العسكر في مدينة 
سامراء، كما لقب بالزكي. ولد في ربيع الثاني عام 
٢٣٢هـ في املدينة املنورة، ثم انتقل مع والده اإلمام 
علي الهادي (عليهما الســالم) إلى سامراء بعد أن 
استدعاه اخلليفة املتوكل العباسي إليها ليجعله حتت 

إقامة جبرية هناك ويكون حتت أنظار السلطة.
واستمرت الرقابة املشددة على اإلمام العسكري، 
خاصة أنه والد اإلمام الثاني عشــر وهو محمد بن 
احلســن املهدي املنتظر عجل اهللا فرجه الشريف 
حتى استشهاده على يد اخلليفة العباسي املعتمد. 

وفيما يلي باقة من أقواله احلكيمة:
- «من مدح غير املستحق فقد قام مقام املتهم».

- «اعلم أن املدبر لك أعلم بالوقت الذي يصلح حالك 
فيه، فثق بخيرته في جميع أمورك يصلح حالك». 
- «األرزاق املكتوبة ال تنال بالشره، وال تدفع باملساك 

عنها».
- «من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة». 

- «ال تعجل بحوائجك قبــل وقتها، فيضيق قلبك 
وصدرك ويغشاك القنوط». 

- «لم يعرف راحة القلب من لم يجرعه احللم ُغَصَص 
الغيظ». 

- «جعلت اخلبائث في بيت وجعل مفتاحه الكذب». 
(٨ ربيع األول ســنة ٢٦٠هـ ذكرى استشــهاد 

اإلمام العسكري)

نعيش اليوم ذكرى جميلة غالية على قلوب املسلمني 
جميعا أال وهي ذكرى مولد النبي عليه أفضل الصالة 
والتســليم، ففي كل عام متر علينا ذكرى مولده، 
البعــض يتوقف قليالً لدى هــذا اليوم املبارك في 
استحضار سيرة النبي محمد ژ وأخالقه الكرمية 
التي لن يصل إليها أي كان، فمهما بلغنا من مكارم 
األخالق يبقى النبي محمد ژ سيدها وملكها، ولن 

نصل إليه أبدا فيما حتلى به من خلق كرمي.
وفي مصادفة غريبة مع ذكرى مولد نبينا محمد، 
العالم اليوم منقسم حول مؤيد ومعارض للجرمية 
التي حدثت نصرة للنبي محمد ژ  جراء اإلساءات 
املتكررة لرسول اهللا، إال أن احلقيقة األساسية هي 
أن الرسول محمد الذي كرمه اهللا على سائر املرسلني 
والعاملني بالتأكيد كل من يسيء إليه حتل عليه اللعنة 
السماوية، صدق من صدق وكذب من كذب، إال أنها 
احلقيقة، فالرسول ژ نزل عليه باإلسالم روح القدس 
(جبريل گ) وكان عليه أفضل الصالة والتسليم 
يرد اإلساءة باإلحسان، إال أن سيد املالئكة كان يرد 
نيابة عنه، وهناك قصص تاريخية كثيرة كيف كان 
اهللا سبحانه يرد على كل من يسيء لرسوله الكرمي 
إلى يومنا هذا ســواء جرمنا اجلرمية النكراء التي 
حدثت باســم اإلسالم أو أيدناها، إال أن احلقيقة أن 

اهللا سلط على من أساء لنبيه من هو أشر منه.
وهذا مــا يدفعنا دائما إلى ضرورة التأكيد على 
جترمي اإلساءة لكل الرسل واألنبياء، ألن ما سينتج 
عنها هو غضب الرب، ولعنة اهللا ســبحانه متى ما 
طالت أيا منا فال مفر منها إال أنه مع شديد األسف 
نضع القوانني، إال أنها تبقى حبرا على ورق فهناك 
من يطبق وهناك من ال يطبق، وفي النهاية تنتج أزمة 
دولية وإساءات أكبر بالتأكيد عواقبها أكبر، وكل هذا 
ألجل ماذا؟ ألجــل عدم االلتزام بالقوانني واملواثيق 
الدولية وعدم احترام القانون الدولي الذي يجّرم مثل 

هذه االنتهاكات للرسل عليهم السالم.
البعــض يعتقد أن النبي محمد ژ هو فقط من 
يتعرض لإلســاءة وهذا غير صحيح، فهناك النبي 
يعقوب گ (النبي إسرائيل) الذي اختار الصهاينة 
اســمه ليقترفــوا كل اجلرائم النكراء حتت اســم 
إسرائيل، فسموا باسمه فلسطني احملتلة ويقولون 
نحن إسرائيليون، ولو ذهبنا إلى النسابني فستعلمون 
متاما من هم بنو إسرائيل الذين كرمهم اهللا في كتابه 

وهم أبعد البعد عن الصهاينة.
إال أن الكل اليوم يشتم إسرائيل ويلعن إسرائيل 
وهو نبي اهللا الكرمي يعقوب گ والد سيدنا يوسف، 
فكيــف نقبل مبثل هذه اجلرمية التي ترتكب حتت 

اسم نبي اهللا إسرائيل گ.
إن كل ما نشهده اليوم من فوضى تعتري العالم 
تتحمل مسؤوليتها منظمة األمم املتحدة ألنها املسؤولة 
عن التحقق من تطبيق االتفاقيات ومحاسبة الدول التي 
ال تلتزم مبواثيق األمم املتحدة وهي عليها أن تتخذ 
إجراءاتها جتاه املخالفات التي تقوم بها بعض الدول 
ونتمنى حقيقه أن تنتفض األمم املتحدة من ظاهرة 
عدم تقبل اآلخر وفكر اآلخر فاليوم نحن نعيش بقرية 
صغيرة العالم كله متصل ببعضه واألخبار تتداول 
أســرع من البرق لذا فخطاب الكراهية والعنصرية 
الذي تشــنه أي طائفة جتاه األخرى بات ليس من 
السهل إخفاؤه وهو ما سيزيد من األزمات بني الدول 

األعضاء في املنظمة.
اليوم لدى انطونيو غوتيريش مسؤولية كبيرة 
وهي التحقق من تطبيق القوانني واملواثيق والتأكيد 
على ضرورة عدم اإلساءة لرسل اهللا جميعا ألن اللعنة 
السماوية ستحل على العالم إذا لم نلتزم بهذا امليثاق 

ويكون القانون محل تطبيق جدي.
فلو كانت فرنســا ملتزمة بتطبيق قانون عدم 
اإلساءة للرسل ملا كان قتل أستاذ جامعي وحلت عليه 
اللعنة السماوية، وملا نتج اليوم مقاطعة للمنتجات 
الفرنســية التي تضرر من جرائها أفراد كثر، هذا 
فضال عن عدم رغبتنا أن تتخلى فرنسا عن ثوبها 
العلماني الذي يفرض عليهــا ضرورة احترام كل 

األديان السماوية.
أخيرا: ما نتمناه أيضا من األمم املتحدة أن تفرض 
على الصهاينة تغيير اسم دولتهم احملتلة ألنه ال يجوز 
أن تتســمى دولة باسم نبي من أنبياء اهللا، ويدنس 
اسمه الشريف باألعمال اإلجرامية، أيضا نريد وقفة 
جادة للحد من خطاب الكراهية، فكل ما نسعى إليه 
هو أن نعيش بسالم ونتقبل بعضنا البعض ونحد من 
العنف واجلرمية بنزع بذور الشر التي تتسبب بها.

فقدت الكويت أخا عزيزا وزميال 
حبيبا ترك فراغا في العمل اخليري 
لم ميلؤه إال الكبار العاملون فيه، إنه 
املغفور له بإذن اهللا، د.عصام الفليج 
الذي نذر نفسه للتواصل مع األيتام 
والفقراء واحملتاجني واملســلمني 
جمعاء، ال جتد مجاال للعمل اخليري 
واإلنساني في الكويت أو خارجها 
إال وله بــاع فيه، كما اهتم بتعليم 
القرآن الكرمي وحتفيظه ورعاية أهله 
وحفاظه، فما أن تزور مشــروعا 
خيريا إال وجتد أبــا عبداهللا أحد 

رعاته وداعميه.
عاشرته في أعمال اخلير بحضر 
وســفر، ووجدت به الهمة العالية 
واإلخالص والتفاني في العمل، أحبه 
الكثير وتوالت االتصاالت من خارج 
البالد لتقدمي التعازي بوفاته، حتى 
أن أحدهم أصّر على حضور جنازته، 
كل ذلك معبرا عن دوره الرائد، رحمه 
اهللا، في نشر دعوة اإلسالم املعتدلة 

وسد حاجة املسلمني والبشرية.
ثالث ثالثة فريق عمل به الفقيد، 
رحمه اهللا، مــع أخويه في العمل 
اخليري واإلنساني، فأجنز خيرا 
وحقق برا وأّصل مبدأ ساميا في بلد 

اإلنسانية الكويت احلبيبة.
عّز علينا فراقه وآملنا فقده وكسر 
بوفاته جزءاً من فريقه، إال أننا نسأل 
العلي القدير أن يجعل جميع أعماله 
في موازينه مقبولة وعمال صاحلا، 
وأن يتقبله بقبول حســن ويكرم 
منزله ويحسن مدخله ويظله حتت 
ظل عرشه ويدخله الفردوس األعلى 
النبيني والصديقني والشهداء  مع 

وحسن أولئك رفيقا.

الــذي كنت أراجع  في الوقت 
أعمالــي مع مديــر حترير مجلة 
املجتمع، ونحن نتحدث عن صحة 
نائب رئيس حترير مجلة املجتمع، 
املغفور له بإذن اهللا د.عصام الفليج، 
خرج مدير التحريــر من مكتبه، 
حينها وصلتني رسالة تبلغني بوفاة 
د.عصام وأنا غير مصدق، وإذ بي 
بال شعور أتصل بولده محمد الفليج 
قائال عظم اهللا أجرنا وأجركم اخلبر 

الصاعق.
تعرفت على د.عصام قبل عملي 
معه في املجتمع وكانت معرفتي معه 
بســيطة في بدايتها، وال أخفيكم 
بأنني وددت االقتراب منه  القول 
وذلك لشعوري النفسي بنقاء هذا 
اإلنسان، وفعال كنت حريصا على 
أي دعوة يكــون الدكتور عصام 
موجودا فيها، زرت ذات يوم د.خالد 
املذكور في اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على استكمال تطبيق الشريعة 
اإلســالمية، وإذ بي أرى د.عصام 
الفليج شعلة من النشاط املتقد في 
العمل والفقيد، رحمة اهللا عليه، كان 
متزنا في كل شيء وكانت له، رحمه 
اهللا، شــبكة عظيمة من العالقات 
االجتماعيــة، وميتاز بحب الناس 
وكل أطياف املجتمع، وكان، رحمه 
العمل  اهللا، حريصا على توضيح 
اخليري لــكل فئات املجتمع، فقد 
رأيته يذهب مع الفنانني والرياضيني 

وكبار السن في رحالت خيرية.
وكان، رحمــه اهللا، يحترم كل 
فئات املجتمع فال يفرق بني أبناء 
املجتمع الكويتي، وكذلك كان يأخذ 
بيد الفرق التطوعية، وكان الدكتور 
عصام حريصا على عمله اخليري 
بصمت وعلمت مــن غيره دعمه 
للكثير من املساجد في أوروبا ومنها 

أملانيا والنرويج.
كان د.عصام، رحمه اهللا، يجلس 
معي ويشعرني كمسؤول في املجلة 
ويأخذ رأيي في كل شاردة وواردة 

ويناقشني في أبسط األمور.
لقد رحل عنا د.عصام كجسد 
لكنه أسس لنا عدة مدارس منها وهي 
البناء للعالقات االجتماعية وتنوعها، 
وكذلك العمل بصمت دون النظر ألي 
صعوبة.. اللهم إني استودعك أخي 
د.عصام، وأسأل اهللا أن يجمعنا به 

حتت ظل عرشه.

ال شيء سيتغير، ليس في األمر نظرة 
تشاؤمية، بل إقرار بواقع نحن مقبلون 
عليه، كما ذكرت ستتغير الوجوه ولكن 
األداء لن يتغير، في ظل غياب معارضة 
حقيقية، وفي ظل امتالك احلكومة ألغلبية 
مريحة، وفي ظل أجواء سياسية ملوثة، 
فلن يتغير شيء، على األقل هذا الواضح 

حتى اآلن.
> > >

ال تعولــوا كثيرا على املجلس القادم 
فزيد أخو عبيد، ال، وأخاه التوأم أيضا، وإن 
حصل تغيير فلن يتجاوز الـ ١٪، ليس في 
األمر تشاؤم ولكن هذا واقعنا السياسي.

رمبا يتغير شيء، ولكن الظاهر حتى 
اآلن أن احلال ســيبقى على ما هو عليه، 

وكل عرس دميوقراطي وأنتم بخير.
> > >

توضيح الواضح: إذا كان املجلس السابق 
«حفرة» فالقادم «ُدحديرة».

في املجلس الســابق، ولن يكون هناك 
تغيير في املنظور القريب، وأننا سنضطر 
للتعايش مع مجلــس ميارس احلدود 
الدنيا من الرقابة والتشريع، وأن معظم 
التشريعات ستكون إما ضد املواطن أو 

ضد املواطن ورمبا ضد املواطن.
> > >

وال ألومهم، فاملعطيات احلالية تقول 
إن مجلس ٢٠١٦ سيعود من جديد، حتى 
وإن كانت نسبة التغيير تتجاوز الـ ٦٠ أو 
حتى الـ ٧٠٪، إذ إن الواضح ومع األسماء 
التي أعلنت ترشيحها أن التغيير سيكون 
تغييرا في الوجوه فقــط، إمنا املنهج 
سيكون ذاته واألداء سيكون نفس األداء 

االنتخابات املقبلة لن تكون كمثيالتها 
أبدا، والسبب بســيط أنها ستجري في 
ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا 
والتي أعتقد أنها سيكون لها تأثير مباشر 
على نسبة أعداد املصوتني في يوم االقتراع، 
فكثير من الناخبني سيعزف عن الذهاب إلى 
مقار االقتراع، وهذا سيؤثر سلبا بالتالي 

على حظوظ بعض املرشحني.
> > >

نسبة التصويت ووفق املعطيات احلالية 
ستكون أقل من جيدة، واألمر اآلخر الذي 
ســيؤدي إلى انخفاض نسبة التصويت 
هو القناعة العامة بأن شــيئا لن يتغير، 
وأن املجلــس القادم نســخة معدلة من 
املجلس السابق، وسؤال معظم املمتنعني 
عــن التصويت - وليس املقاطعني - هو: 
ما الذي ستغيره أصواتنا واألمر محسوم 
سلفا من أن املجلس القادم سيكون توأماً 

للمجلس السابق؟

والدعارات! وقتل النفس التي حرم اهللا إال 
باحلق! وهــدر دماء الصحبة واألصدقاء 
بسيوف وخناجر املزارع والطرق البرية 
والشوارع وزهق األرواح بعجالت الدفع 
الرباعي وتكرار دهســها طمعا بانتصار 
واسطاتها والفوز باللقب عندنا أمة اجلهالة 
املركبة والتصويت مبقاطعة دول كانت يوما 
ما بتعقلنا صديقة لنا عدوة اليوم بتجاوز كل 
حدودنا وإسالمنا وأدياننا الكتابية املنادية 
بالســالم قوال وفعال وليس بالتصويت 
وصراخ الساحات»! فهل نتدبر ونتبصر 
ما يدور حولنا من خالفات جعلت العالم 
حولنا ينبذنا ويكره أشكالنا وتصرفاتنا، 
جهالة ليس لها حدود ولإلعالم بكل نسيجه 
ومسلســالته وأفالمه وصحفه ووسائل 
أطروحاته دور كبير وأمانة عظيمة تتحملها 
برامج تدخل كل بيوتنا تخاطب أســرنا 
وأفرادنا، ومثلها منابر بيوت اهللا وخطبها 
األسبوعية واملوسمية، ومن يقوم بإعدادها 
وفارغ محتوياتها للدقائق احملددة لها كذلك 
حلاكمها ومحكومها سلطة تغيير أهدافها 
لو تأكدت نواياهم لإلصالح، اهللا املستعان 
لألمن واألمان العربي ودياناته السماوية.

وكمــا ورد بالهــدي النبوي احلكيم 
«مثلما تكونوا يولى عليكم!» فاجلهل وارد 
للمنادين بصوت  واحلماقة بيننا مركبة 
مبحوح عال انفعالي «قاطعوا فرنسا ومثلها 
جداول مقاطعات سياسية جتارية ثقافية، 
رياضية تعليمية صحية، وغيرها للعالم 
الواسع لن تعود علينا حاضرا ومستقبال 
بذنوبنا سوى باخلسران املزدوج ما دمنا 
ال نعتني بتعليم أجيالنا أصول تربيتهم ثم 
تعليمهم أساسيات العلوم احلديثة! دون 
تقاتل بزجاجات اخلمارات! وأوكار القمار 

بالقرآن العظيم ومعلم األولني واآلخرين 
نبينا احلليــم، وتكرارها للماضي علماء 
ومختصي مراجعها أستاذ وعالم االجتماع 
العربي املسلم ابن خلدون مبقدمته «كنز 
العلوم االجتماعية وحتذيراتها لعصرنا 
احلاضر راجعوها تفلحوا»، ومبثلها للعصر 
احلالي د.مهاتير محمد املفكر السياسي 
املســلم رئيس وزراء ومؤسس ماليزيا 
احلديثة وطرحه وشــرحه ملا يحصل لنا 
اليوم كعالم إسالمي تعبث مبقدراته األمم 

وليس فرنسا ماكرون أخيرا! 

للمتأمل ملا يدور بيننا وحولنا وقريبا 
منا أو بعيدا ليس جديدا للقتل والتشريد، 
والوعد املهدور والتهديد بالذات ألمة اإلسالم 
بال تكلف وال مالم! لو تبصرناه وتأملناه 
ببصر وليس انفعاال يفوق فعله لوجدناه 

من صنع أفعالنا، كل يبدأ بنفسه.
مسلمو لغة القرآن ومثلهم أعاجم غير 
العرب من اإلسالم عنوانا بواقع مؤلم قدوة 
لآلخرين بالفساد العام، ومزيد من اجلهل 
وغياب االحترام لقواعد وتوصيات وثواب 
وعقاب وارد بدستور اإلسالم ومنهاجه ال 
يطبقه حاكم وال محكوم، غنيهم وفقيرهم، 
صغيرهم وكبيرهم رئيسهم ومرؤوسهم! 
الكل بذلك قدوة للنسيج املنتمي إليه 
بعيدا بجهالة ومنوذج سيئ للمجتمعات 
األخرى، ينظر اآلخرون لنا باحتقار وازدراء 
نتيجة تلك القيم الهابطة والتصرفات العبثية 
دليل ذلك األقرب لنا وحزمتنا يجاهر بكرهك 
لهويتك العربية وخروجك عن أدميتها، وهم 
منك وفيك باإلســالم والكتب السماوية 
عربية وغيرها! علة كل ذلك تردي التعليم 
وخراب مخرجاته والتمسك بالشكليات 
جهال وترك األساسيات منهجا، كما ورد 

الدول األوروبية، والثالث الذي يأخذ في 
احلسبان التدفق الكبير للمهاجرين غير 
الشــرعيني، والذي كان في القارة عامي 

.٢٠١٤ - ٢٠١٦
وفي فرنسا، التي قدرت بيانات املركز 
عدد املسلمني فيها عام ٢٠١٦، بنحو ٥٫٧ 
ماليني نسمة أي ٨٫٨٪ من مجمل السكان، 
قدرت الدراسة حسب التصور األول أن 
العدد ســينمو خالل ٨ سنوات إلى ٨٫٦ 

ماليني شخص.
أما حسب التصور الثاني سيصل العدد 
إلى ١٢٫٦ مليونا أي ١٧٫٤٪ من مجمل السكان، 
وفي حالة التصور الثالث سيصل العدد 
إلى ١٣٫٢ مليونا أي ١٨٪ من مجمل السكان.
إن التضخيم املبالغ فيه لعدد ونسبة 
املسلمني، حمال أوجه، فقد يراه البعض 
إيجابيا والسيما املســلمون، بينما يراه 
آخرون سلبيا، وأنه يدخل في باب تضخيم 
اخلصم لتبرير استهدافه وبقوة مفرطة، 
وهو ما حدث مؤخرا بالفعل بقيام السلطات 
الفرنسية، عقب مقتل املدرس الفرنسي 
باستهداف بعض الشخصيات واملؤسسات 

اإلسالمية في فرنسا.

من املجموع العام للسكان وبشكل يفوق 
الفرنســيون نسبة  الواقع، حيث يقدر 
املسلمني في فرنســا بـ ٣١٪، على حني 

أنها في حدود ٨٪.
وفي دراسة ملركز PEW، أجريت عام 
٢٠١٧ وشملت ٢٨ من دول االحتاد األوروبي 
إلى جانب النرويج وسويسرا، مت التطرق إلى 
ثالثة سيناريوهات محتملة لنمو املسلمني 
في أوروبا، أولهــا يقوم على توقع عدد 
املســلمني في حالة «الهجرة الصفرية»، 
والثاني مع معــدل الهجرة القانونية في 

وأقل من ثلثهم يرون أن املهاجرين املسلمني 
مندمجون في املجتمع الفرنسي.

ويبدي الفرنســيون، وبشكل يفوق 
غيرهم من الغربيني، رفضا لرموز الدين 
اإلسالمي، حيث وصلت نسبة من يعارضون 
بناء املزيد من املساجد إلى نحو ٤٣٪ في 
استطالع املعهد الفرنسي للرأي العام إيفوب 

Ifop في أكتوبر ٢٠١٢.
لكن األمر األهم واألكثر إثارة للجدل، 
هو ميل الفرنسيني، كحال الشعوب الغربية 
األخرى، إلى تضخيم عدد ونسبة املسلمني 

كان لتصريحات الرئيس الفرنســي 
ماكــرون األخيرة، والتــي وصف فيها 
اإلسالم بأنه يعيش في أزمة، ثم تأكيده، 
عقب مقتل املدرس الفرنسي على يد مسلم، 
أن بالده لن تتخلى عن الرسومات املسيئة 
للرسول ژ وللرموز اإلسالمية، أن تسلط 
الضوء مجددا وبقوة على نظرة الفرنسيني 
الى اإلسالم واملســلمني. وأستشهد هنا 
إلينا؟... اإلسالم  بكتابي «كيف ينظرون 
واملسلمون في استطالعات الرأي العاملية»، 
ألعرض بعض مع جاء في استطالعات آراء 
الفرنسيني حول اإلسالم واملسلمني، وكيفية 
استخدام استراتيجية التضخيم والتخويف 

من املسلمني الستهدافهم.
على صعيد العالقات بني املســلمني 
والغــرب، يرى ٦ من ١٠ فرنســيني أنها 
سيئة، كما أن الفرنسيني قد فاقوا نظراءهم 
من البريطانيني واألميركيني واإلسبانيني 
والــروس في االهتمــام بتنامي ظاهرة 

األصولية، وبنسبة وصلت الى ٨٩٪.
كما أن ثالثة أرباع الفرنســيني (٧٤٪) 
يــرون أن اإلســالم ال يتوافق مع منط 
احلياة الفرنســية أو املجتمع الفرنسي، 

التصرف في كل األمور.
وال أنسى أختي الغالية فاطمة، رحمها 
اهللا، ببذل اجلهد في ليالي عيد األضحى 
وعيد الفطر وفي املناسبات لعمل أطباق 
تتناسب مع فرحة األعياد مثل كعك العيد 
واحللوى واخلبيص والبالليط وهي من 
األكالت الشــعبية الكويتية وغيرها من 
األطباق لتمدها على سفرة الطعام وطاولة 
األكل سفرة عامرة باألصناف مبا لذ وطاب 
والكل يثني ويشكر أختنا الغالية فاطمة، 
رحمها اهللا، لقد نثرت البهجة والفرحة في 
نفوسنا في صبيحة يوم العيد. لقد ذقنا 
طعما لذيذا من أياديكما مبا لذ وطاب مذاقا 
واتقانا من صنوف األكل مبا تتميزان به 
مهارة فن الطبخ ورعاية شــؤون املنزل، 

رحمكما اهللا رحمة واسعة.
لقد أودع اهللا في حديثكما ســرورا 
لقلوبنا وفي صفاتكمــا ترويحا لروحنا 
وفي خلقكما تفريحا لنفوسنا، ومن الوفاء 
مبا يوجبه حقكما أن نقدم الشكر لكما من 
قلوبنا من املودة وفي صدورنا من اإلجالل 

بفضائلكما ونبلكما.
أدعــو اهللا عز وجل أن يجعل قبركما 
روضــة من رياض اجلنــة وأن ينزلكما 
الفردوس األعلى مــن اجلنة وفي جنته 

ونعيمه.

عادة تكون في منتصف العام الدراســي 
في فصل الربيع.

وال أنسى عندما عمت الفرحة الكبرى 
أرجاء منزلنا وسعادة غامرة فرحا وابتهاجا 
بنجاح أختي الغالية نورة، رحمها اهللا، بنيلها 
شهادة الدراسة املتوسطة بجدارة وتفوق 
ونالت استحسان اجلميع رضا وسرورا 
ومكافأة والدي، رحمه اهللا، لها بهديه قيمة 
واستعدادها لدخول املرحلة الثانوية في 
ثانوية املرقاب للبنات ومبثابرتك واجتهادك 
استطعت نيل الشهادة اجلامعية من جامعة 
عني شمس بالقاهرة «قبل أن تفتتح جامعة 
الكويت». أختاي فاطمة ونورة، رحمهما 
اهللا، ربات بيوت من الطراز األول وحتسنان 

مخارج احلروف بشكل متقن، لها الفضل 
الكثير على تعليمي وتدريسي وتوجيهي. 
وكنت كثيرا من األحيان أشاهد أختي الغالية 
فاطمة، رحمها اهللا، جالسة في زاوية من 
زوايا املنزل منهمكة ومندمجة في تفريغ 
أفكارها ومشــاعرها على لوحتها الفنية 
لتعبر بأحاسيسها بريشتها الفنية باأللوان 
الزيتية الزاهية والتي زادها حسنا ورونقا 
لتظهر لوحة فنية رائعة اإلتقان واجلمال، 
وكذلك انشغالها بأشغال اإلبرة والتطريز 
بخيوط تســر الناظرين بألوانها املبهجة 
لتطريز مفارش لطاوله األكل وجميع أعمالها 
تشارك بها في معارض األنشطة املدرسية 
والتي تشرف عليها وزارة التربية والتي 

أرثي أختيَّ الغاليتني على نفسي وقلبي 
فاطمة ونورة، رحمهما اهللا، تتفطر عبراتي 
وقلبي حزنا ووجدا ولهفا وكمدا، فجعنا 
لنا  باملصاب اجللل بفقدانكمــا، تركتما 
الذكريات من الزمن اجلميل، وبرحيلكما 
عن دنيانا ستظل ذكراكما باقية في أذهاننا 
ونفوســنا، فبصفاتكما اجلليلة كسبتما 
احترام اجلميع ومحبة الناس لكما بحسن 
معاملتكما وتواضعكما اجلم، وطيب املعشر. 
لم تبخال على اجلميع بالنصح والتوجيه 
واإلرشاد بعطفكما وحنانكما وفضائلكما 
وخصالكما ومآثركما احلميدة والتي ال تعد 
وال حتصى وهــي محل تقدير واحترام 
بالقيم األخالقية  من اجلميع والتزامكما 
العالية التي جتسدها مبادئ اإلسالم ودماثة 
أخالقكما، حتى غدا صيتكما وسمعتكما 

الطيبة تسبقكما.
 كنتما خير معني والســاعد اليمنى 
لوالدتي، رحمها اهللا، في تدبير وإدارة شؤون 
املنزل ورعايتكم لنا ونحن صغار في السن 
وخاصة وقت اإلجازات والعطل الرسمية مع 

وجود مستخدمه لدينا للمساعدة.
وال أنسى فضل أختي الغالية نورة، 
العلمي  رحمها اهللا، مبتابعــة حتصيلي 
والدراسي يوميا في وقت املساء مع تركيزها 
وحرصها على قراءتي باللغة العربية وعلى 

م. ٣٦

عندما 
يتحدث 

العسكري

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

صلوات اهللا وسالمه 
على احلبيب املصطفى

عزة الغامدي

نقش القلم

ومن يهن 
يسهل هوانه!

محمد عبداحلميد اجلاسم الصقر

عالم اآلراء

تضخيم اخلصم..
املسلمون 
في فرنسا!

د.سامر أبو رمان

بوضوح

لهفتي وشوقي ألختيَّ 
الغاليتني فاطمة ونورة 

رحمهما اهللا
wasmiya _ m@yahoo.comوسمية املسلم

احلرف ٢٩

املجلس القادم 
ونسبة الـ ١٪

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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«اإلطفاء»: حريق في محطة التحويل الرئيسية 
مبنطقة بيان أظلم مناطق في حولي

أعلنت عن إنقاذ ما يقارب ٣٠ شخصاً احتجزوا في املصاعد

سلب هاتف مواطنة بعد تهشيم زجاج مركبتها بقبضة يد
عبداهللا قنيص

اســتطاع رجــال االدارة 
العامــة للمباحث اجلنائية 
إغالق ملــف قضية غريبة 
متثلــت فــي قيــام مواطن 
بســلب هاتــف نقــال مــن 
مواطنة بعد ان كسر زجاج 
مركبتهــا بقبضة يده، فيما 
أكد مصدر امني ان توقيف 
املتهم جاء بعد ساعات من 
تنفيذ اجلرمية وتقدم املبلغة 
ببالغ إذ إن اللص لم يغلق 
الهاتف املسلوب ما دعا رجال 

بشــخص يهشــم زجــاج 
مركبتهــا اجلانبي من جهة 
الســائق وذلــك بلكمة من 
يده وسلب هاتفها من يدها 
مؤكدة عدم معرفتها باملتهم.

أنــه مت  وقــال املصــدر 
حتويل ملــف القضية إلى 
مباحــث حولــي وحينمــا 
إبقــاء  فرصــة  انتهــزوا 
الهاتف في وضعية تشغيل 
ليتواصلــوا مــع شــركات 
االتصــاالت ويحددوا مكان 
تواجد املتهم ويلقوا القبض 

عليه.

املباحث للتنسيق مع إحدى 
شركات االتصاالت املتنقلة 
وحتديد مكان تواجد املتهم 
والعثور بحوزته على الهاتف 
املسلوب واعترافه بارتكاب 
جرمية ســلب الهاتف، كما 
مت إخضــاع املتهم ملزيد من 
التحقيقــات للوقوف على 
جرائم سلب أخرى ارتكبها.
وبحســب مصدر أمني، 
فــإن مواطنة أبلغــت بأنها 
وخالل توقفهــا مقابل أحد 
املجمعــات وفيمــا تتحدث 
في هاتفهــا النقال فوجئت 

اللص لم يحكم إغالق اجلهاز بعد اجلرمية فضبط بتقنية األقمار االصطناعية

احتجاز ٧ وافدين ضبطوا متلبسني بسرقة رمال الوفرة
محمد اجلالهمة

انتقل فريق في اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية 
بتعليمات من العميد عيد العويهان الى محول 
في منطقة الشــهداء لرفــع اآلثار من عليه في 
محاولة لتحديد هوية لص أو لصوص مجهولني 
استهدفوه بالسرقة، وجاءت تعليمات العويهان 
بهذا اخلصوص بعــد أن اطلع على بالغ يفيد 
بتعــرض أحد احملوالت الكهربائية في منطقة 
الشهداء إلى السرقة. من جهة اخرى، شرعت 
بلدية الكويت،  في التصدي لقضايا سرقة 

امــالك الدولة ممثلة فــي الرمال، حيث مت 
تسجيل قضيتني في مخفر شرطة الوفرة، 
األولى اتهم فيها ٥ وافدين من اجلنســية 
الســودانية والقضية الثانيــة اتهم فيها 
سوريان وحملت القضيتان اسما مشتركا 
وهو ســرقة رمال. وبحسب مصدر أمني، 
فإن ٣ مفتشــني من بلدية الكويت، ابلغوا 
عمليات الداخلية عن قيام الوافدين بسرقة 
الرمال وتوقيفهم متلبســني ليتم ارســال 
دوريات من مخفر الوفرة وتوقيف الوافدين 

واحتجازهم في النظارة.

سرقات احملوالت والكيبالت تتواصل في «الشهداء»

قضية نصب في مشروع «فنكوش»
كّلفت «بنكية» ٢٠ ألف دينار

اتهام خليجي باإلهانة والتعدي
على موظف في مستشفى «الصباح»

موظفة «تطبيقي» في مخفر الروضة: 
خادمتي الهاربة عادت لتسرقني

ضرب مواطن داخل «ستاربكس»

محمد اجلالهمة

«صور لي األمر أنني ســوف أحتول الى 
مليونيــرة فــي غضــون عامني علــى األكثر 
وتالشت اآلمال رويدا رويدا وحتول الطموح 
إلى مجــرد احلصول علــى رأس املال ولكن 
كل ذلــك لم يحــدث واكتشــفت انني وقعت 
ضحية نصب واحتيال بـ ٢٠ ألف دينار وأن 
املشروع الذي مت ايهامي بأنه سيكون بوابة 

الثــراء والتحليق في فلك األثرياء، ما هو إال 
مجرد مشروع وهمي او «فنكوش» كما جاء 
في ســيناريو فيلم «واحدة بواحدة» للفنان 
القدير عادل إمام حينما باع الوهم الفنكوش.

هــذا ما قالته مواطنة في بالغ تقدمت به 
الى احد مخافر محافظة العاصمة، والغريب 
في الواقعة ان املجني عليها بنكية أي تعمل 
في أحد البنــوك احمللية وحتما لديها خبرة 

باملشروعات التجارية.

سعود عبدالعزيز

أطلق محقق مخفر شــرطة الشويخ 
الصناعية سراح خليجي بعد احتجازه 
لبعض الوقت والتحقيق معه في قضية 
إهانة موظف عام والتعدي بالضرب على 
املجني عليه، على أن حتال القضية الى 

القضاء.
واســتنادا الى مصدر، فــإن خليجيا 
(١٩ عاما) دخل الى مستشــفى الصباح 

برفقة مريض، وحدثت مشــادة كالمية 
بينــه وبني موظف فــي العالقات العامة 
وجــرى احتواؤها، وانصرف اخلليجي، 
وبعد نحو ساعتني فوجئ املوظف بنفس 
الشخص يدخل الى املستشفى ويتعدى 
عليه ويقوم بإهانته على مرأى ومسمع 
من املراجعني وزمالئه، ليتم اإلمساك به 
حلني وصول دورية من مخفر الشــويخ 
والتي اقتادت املتهم الى املخفر وعرضه 

على التحقيق.

سعود عبدالعزيز

أدرج محقق مخفر شــرطة الروضة اسم 
وافدة فلبينية على قوائم إلقاء القبض ومنع 
الســفر وإضافة قضية ســرقة الــى القضية 
األخرى املسجلة بحقها مطلع يونيو املاضي 
وحملت عنوان تغيب. وجاء ادراج اسم الوافدة 
على قوائم القبض وتكليف مباحث العاصمة 

بضبــط الوافدة في اعقاب تقدم مواطنة الى 
املخفر وأبلغت عن ان خادمة فلبينية كانت 
تعمل لديها هربت في مايو املاضي وفوجئت 
مؤخــرا بأن هناك مبلغ ١٦٠٠ دينار ســرقت 
مــن داخل خزينة املنــزل، مرجحة ان تكون 
اخلادمة دخلت الى املنزل خالل تواجدها في 
مقر عمــلهـــا في الهيئة العــامــة للتعــلـــيم 
التطبيقي وسرقت املبلغ من داخل اخلزنة.

مبارك التنيب

فتــح محقق فــي أحد مخافــر محافظة 
العاصمة حتقيقا في املالبسات التي دعت 
مواطنا إلى ضرب آخر بشكل عنيف داخل 
احد محالت ستاربكس. وكان مواطن تقدم 

الى املخفر ببالغ  يفيد بأن مشادة كالمية 
حدثت بينه وبني مواطن آخر أثناء شرب 

القهوة ومت االعتداء عليه.
وزود املجني عليه احملقق باسم املدعى 
عليه ليتم توقيفه وتسجيل قضية بحقه 

بتصنيف جنح.

أحمد خميس - مبارك التنيب

ذكرت قوة اإلطفاء العام ان حريقا في محطة التحويل 
الرئيسية مبنطقة بيان هو ما تسبب في انقطاع التيار 

الكهربائي عن عدة مناطق في محافظة حولي.
وقالــت «االطفاء» في بيان لها ان معظم البالغات 
كانــت عبارة عن احتجاز أشــخاص في املصاعد وقد 
تراوحت أعدادهم مبا يقارب ٣٠ شخصا، وكان أول بالغ 
ورد الى غرفة عمليات قوة اإلطفاء في متام الســاعة 
٥:٠٦ مساء وآخر بالغ في متام الساعة ٠٦:٠٦ مساء. 
وأضافــت اإلدارة أن من ضمن البالغات التي تعاملت 
معهــا فرق قوة اإلطفاء احتجاز اشــخاص في رافعة 
مبنطقة حولي، وقد تعامل معها مركز االنقاذ الفني، 
مشيرة الى ان فرقها متكنت من انقاذ وحترير جميع 

األشخاص احملتجزين بكل احترافية ودون تعرض أي 
شخص ألي إصابات.  وجددت التأكيد على ان السبب 
الرئيسي النقطاع التيار الكهربائي جراء اندالع حريق 
في احدى محطات التحويل الرئيسية للطاقة والكائنة 
مبنطقــة بيان، والذي مت التعامل معه عن فرق اطفاء 

مراكز مشرف والبدع. 
وختمت ادارة العالقات العامة واإلعالم بيانها انه 
مت تفعيــل خطة التعامل مع حوادث انقطاع الكهرباء 
ما ساهم بشكل ايجابي في التعامل مع جميع البالغات 
التي كانت حتت اشراف مباشر من رئيس قوة اإلطفاء 
العــام الفريق خالد املكراد ونائب رئيس قوة اإلطفاء 
لقطاع املكافحة اللواء جمال البليهيص ورئيس مركز 
العمليات املقدم د. مشاري الفرس الذين تواجدوا في 
غرفة اتخاذ القرار لالطالع على جميع عمليات اإلنقاذ.

ً املجني عليه رفض مالحقة املتهمني جنائيا

مجهوالن على مركبتني هددا مواطنًا مبسدس بعد «طمر» سور مزرعة
أمير زكي

رفض مواطن مراجعة مخفر شرطة الصليبية 
حيــث االختصاص املكاني بتســجيل قضية 
تهديد بالقتل أو اتالف مال الغير، قائال في هذا 
اخلصوص «ما أبي مشاكل». وبحسب مصدر 
أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية ١١٢ تلقت بالغا 

في ساعة متأخرة من مساء امس األول قال فيه 
انه وفيمــا يتواجد في مزرعة دواجن ميتلكها 
في منطقة الصليبية فوجئ مبركبتني من دون 
لوحات تتجاوز حدود املزرعة أو الساتر الترابي 
بـ «طمرة» أي بجواره، مشيرا الى انه اعترض 
طريق املركبتني ليقوم أحدهما بإشهار سالح 
ناري وتوجيهه إلى وجهه، طالبا منه ان يتركهما 

حلال سبيلهما، وخالل هروب الشخصني قام 
أحدهما باالصطدام مبركبتي.

وأضاف املصــدر: مت ابالغ املواطن بأن ما 
صدر بحــقــه يشكــل جناية تهديد بالقتل 
وحيازة ســالح ناري، ومت الطلب منه مراجعة 
مخفر املنطقة إال أنه رد على الطلب بالقول «ما 

أبي مشاكل».

رمال الوفرة

احملول وقد تعرض للتلفيات
رجال اإلطفاء شرعوا في فتح 

حتقيق بعد رفع اآلثار
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ڈ
د.عجيل النشمي

فسخ العقد بسبب ڤيروس كورونا

أنا صاحب شركة وعندي عدد كبير جدا من 
العمال يعملون باسم شركتي لدى الدولة، ونظرا 

للظروف احلالية االستثنائية لتفشي وباء ڤيروس 
الكورونا التي طبقتها الدولة اجباريا، فقد توقف 
العمل، ويستحيل علي دفع مرتبات العمال، ألن 
مورد الرواتب قد توقف ولم أتسلم أي تعويض 

يكفي لسداد الرواتب، فهل علّي إثم شرعي بفسخ 
العقود لألسباب املذكورة.

٭ ما حدث من وباء الكورونا وآثاره االقتصادية 
الكبيــرة محليا وعامليا فهو يعد من الكوارث او 
اجلوائح بل هو أشد أنواع اجلوائح التي ال دخل 
للطرفني فيها، وهي تعد من أقدار اهللا تعالى، وال 
يجوز أن تنسب الى الطبيعة بأن يقال «كوارث 
طبيعية» باعتقاد أنها من الطبيعة. وفقهاء املسلمني 
يعبرون عنها باألعذار واجلوائح، فإذا وصل األمر 
الى استحالة تنفيذ العقد من الطرفني - كما هو 
في احلال املســؤول عنها وهــو عقد اجارة وهو 
ملزم في األصل وسواء كان العدد كبيرا او قليال 
مادام وصل حد اســتحالة تنفيذ العقد، فينقض 
االلتزام، ويسقط عن كل طرف التزامه، وينفسخ 
العقــد. ومذهــب احلنفية أجاز فســخ العقد في 
مثل هذه األحوال وهي التي تســمى في القانون 
«الظروف القاهرة». وفي هذه احلال إذا عوضت 
الدولــة صاحب العمل مرتبــات عماله كاملة او 
جزءا منها، فهذا املال من حق العمال، يدفعه لهم 
أو يحتفظ ملن ســافر منهم مثــال. وأما اذا كانت 
احلالة ال تصل إلى حد االســتحالة، وإمنا يكون 
فيها تنفيذ االلتزام مرهقا ألحد األطراف او كليهما. 
فيرد القاضي االلتزام املرهق إلى احلد املعقول، 
وهذا ما ذهب اليه املالكية واحلنابلة في اجلوائح 
تصيب الثمار فينقصون من الثمن بقدر ما أصاب 
الثمر من الضرر، وتوزع اخلسارة على الطرفني، 
وهذا ما يسمى في القانون «الظروف الطارئة».

وسواس الشيطان للمتدين

أنا شخص مسلم ومتدين كثيرا واحلمد هللا ولكن 
أحيانا يخطر على البال أمور كفرية فماذا أفعل 

وهل أنا محاسب على ذلك.
٭ هذا من تعرض الشــيطان فهو يتعرض ألهل 
اإلميان، وخاصة أهل العلم منهم بوساوس الكفر 
التــي يلقيها إليهم من أجــل فتنتهم عن دينهم. 
قــال ابن تيمية: املؤمن يبتلى بوســاوس الكفر 
التي يضيق بهــا صدره، كما ورد «أن الصحابة 
قالوا: يا رســول اهللا، إن أحدنا ليجد في نفســه 
ما ألن يخر من السماء إلى األرض أحب إليه من 
أن يتكلــم به، فقال ژ: احلمد هللا الذي رد كيده 
إلى الوسوسة» أخرجه أحمد في املسند (١/ ٢٣٥) 
من حديث ابن عباس. وفي حديث آخر: «ســئل 
النبي ژ في الوسوسة: قال: تلك محض اإلميان» 
أخرجــه مســلم (١/ ١١٩). يعنــي أن حصول هذا 
الوســواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه 
عــن القلب - هو من صريــح اإلميان، كاملجاهد 
الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه. وإمنا صار 
صريحا ملا كرهوا تلك الوســاوس الشــيطانية 
فدفعوها، فخلص اإلميــان فصار صريحا، قال: 
ومن الناس من يجيب تلك الوســاوس فيصير 
كافرا أو منافقا، والشيطان يكثر تعرضه للعبد 
إذا أراد اإلنابة إلى ربه، والتقرب إليه، واالتصال 
به، فلهذا يعرض للمصلني ما ال يعرض لغيرهم، 
ويعــرض للخاصة أهل العلــم والدين أكثر مما 
يعــرض للعامة، ولهذا يوجــد عند طالب العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند 
غيرهم ومن وســاوس الشــيطان في هذا الباب 
ما نبه إليه النبي ژ في قوله: «يأتي الشيطان 
أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليســتعذ باهللا 
ولينته» أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٣٣٦)، ومسلم 

(١/ ١٢٠) من حديث أبي هريرة.

جنون املدين

أطالب شخصا مببلغ كبير من املال كان قد 
اقترضه مني وهو قريب وصديق ولكنه مرض 

مرضا شديدا حتى فقد عقله فهل يحق لي املطالبة 
بالدين وأتسلمه فورا أو أنتظر حلني موعد سداد 

الدين بعد حوالي سنة.
٭ إذا جن من عليه الدين املؤجل أو من له الدين، 
يرى احلنفية والشافعية واحلنابلة جنون املدين 
ال يوجب حلول الدين عليه إلمكان التحصيل عند 
حلول األجل بواسطة وليه، فاألجل باق، ولصاحب 
احلق عند حلول األجل مطالبة وليه مباله. وألن 
األجل حق للمجنون فال يسقط بجنونه كسائر 
حقوقه ، وألنه ال يوجب حلول ما له قبل الغير، 
فال يوجب حلول ما عليه، وأما املالكية فقد نصوا 
علــى أن الدين املؤجل يحــل بالفلس واملوت ما 
لم يشترط املدين عدم حلوله بهما وما لم يقتل 
الدائــن املديــن عمدا، ولم ينصــوا على اجلنون 
معهما مما يدل علــى أن اجلنون عندهم ال يحل 

الدين املؤجل.

كيف تعاملت اجلمعية 
الكويتية لألسر املتعففة مع 

جائحة كورونا؟
٭ في الوقت الذي تعرض 
فيه العالم الى اجلمود التام 
بعد انتشار ڤيروس كورونا 
وارتفاع عدد احلاالت املصابة 
التجارية  واغالق االنشطة 
والعملية، مضت اجلمعية 
قدما في ان تكون لها البصمة 
الفاعلة في التصدي لتبعات 
هذه اجلائحة اجتماعيا على 
الفــرد واملجتمــع على حد 
ســواء، باعتبــار ان هدفها 
توطــني العمــل االنســاني 
واخليــري داخــل الكويت، 
فقدمت اجلمعية املساعدات 
الى الشريحة األكثر تضررا 
بهذه اجلائحة ولم تكن املهمة 
ســهلة، ولــوال اهللا وثقــة 
املتبرعني وعطاء  وســخاء 
والتزام املتطوعني واملوظفني 
لتسهيل مهمتنا ما كان لهذا 
العطاء ان يحقق شيئا من 

أهدافه.

قلتم ان اجلمعية تعاملت 
بشكل سريع، فهل استعانت 
اجلمعية بالعنصر التطوعي؟

٭ ادركنا حجم املسؤولية 
امللقاة على عاتقنا من اجل 
تقدمي كل ما نستطيع فعله 
في التصدي لهذه اجلائحة 
التكافــل  مبــدأ  وارســاء 
االجتماعــي، مســتذكرين 
بذلك عطــاء اآلباء واألجداد 
الذين جبلوا على فعل اخلير، 
فقمنا بتنظيم فرق اجلمعية 
التــي حملــت  التطوعيــة 
كثيرا من املسؤولية خالل 
اجلائحة، والتقينا مباشرة 
وباســتمرار مع املتطوعني 
الذيــن كانوا لنا ســندا في 

كل احملن.

اجلمعية على وشك ان 
حتتفل بالذكرى السنوية 

الثانية لتأسيسها، فأين هي 
اآلن؟

٭ مــع بدايــة عــام جديد، 
فيــه اجلمعيــة  تطلعــت 
الكويتيــة لألســر املتعففة 
باملســتويات  للنهــوض 
املعيشية لألسر املتعففة التي 
تقدم لها الرعاية االجتماعية 
سنويا والتي تتلخص في 
الكثير من املجاالت االغاثية 
والتربويــة  والتعليميــة 
واالجتماعية جلميع فئات 

كان لهم نصيب من مشاريع 
اجلمعية، اما مع بداية الربع 
الســلطات  الثالــث قامــت 
الصحية بتخفيف االجراءات 
االعمــال  علــى  والقيــود 
واالنشطة اخلاصة والعامة 
من اجــل احتواء الڤيروس 
ومنع انتشاره، وهذا احدث 
حتسنا نسبيا في املعيشة 
بالنســبة للفرد واالســرة، 
وفي الربعني الثاني والثالث 
تصاعــد اهتمــام اجلمعية 
بالغارمني الكويتيني، وهذا 
ما دفع اجلمعية الستحداث 
طرق وآليات يتم من خاللها 

الوصول لألكثر احتياجا.

ما أولويات اجلمعية في 
املراحل املقبلة؟

٭ تشــدد اجلمعيــة علــى 
وصــول املســاعدات داخل 
الكويت ملستحقيها وملن ال 
متكنهم الفرصة من احلصول 
على مســاعدات من جهات 
اخرى، كما حترص اجلمعية 
على وصول جميع التقارير 
الدوريــة والفورية جلميع 
املتبرعني واجلهات الرسمية، 
كما تطمح الى حتويل اليد 
الســائبة الــى يــد منتجة 
تنهض وينهض بها املجتمع، 
كما تسعى لطرح مشاريع 
تربويــة  قيمــة  تضيــف 
واجتماعيــة علــى االســر 
التي ترعاها من خالل خطط 
سنوية وواضحة تتالءم مع 
اي احداث داخلية أو إقليمية 

متغيرة.

شهدت اجلمعية اهتماما 

بحقها إجراء قانوني.

هل من حتفظات من 
اجلمعية ملساعدة بعض 

احلاالت؟
٭ ال تولي اجلمعية اهتماما 
وال تنظــر فــي املديونيات 
التاليــة: شــركات االتصال 
واالنترنت واملديونيات التي 
تكون دون الـ ١٠٠٠ دينار، وال 
يتم النظر في القضايا املخلة 
بالشــرف واألمانة او القتل 
(الديــة)، وفي حــال كانت 
القضية على احد السجناء 
يجب ان تكون مدة دخوله 
السجن اكثر من ٦ أشهر وال 
يتم النظر فــي املديونيات 
التي تكون ضد أشــخاص، 
وللجمعيــة اجتهاداتها في 
مساعدة الغارمني وتسوية 

اوضـاعهم.

ما اهداف مشروعكم 
«التعليم عن بُعد»؟

٭ نظرا النقطاع الطلبة في 
الكويت عن الدراسة، اصبح 
من الضروري االبتعاد عن 
التعليــم  ادوات مســتوى 
التقليدي واصبحت احلاجة 
ملحــة اكثر مــــن اي وقت 
مضى الى االرتقــاء بالفكر 
والتعليم متاشيا مع العالم 
الرقمــي من حولنــا، لذلك 

الكويتية  ارتأت اجلمعيــة 
لألســر املتعففــة ان تخلق 
املناسبة للنهوض  االجواء 
فــي  التعليــم  مبســتوى 
الكويــت، لــذا عكفــت على 
خلق مشروع توفير االجهزة 
الكمبيوتــر  العلميــة مــن 
الشخصي او اجهزة التابلت 
للطلبة واأليتام وضعيفي 
مســتوى الدخــل ملواكبــة 
فرصة التعليم عن ُبعد عن 
طريق الدخول الى املنصات 
الرقميــة املعتمــدة من قبل 
وزارة التربية في الكويت، 
ويهدف املشــروع الى نقل 
املــواد العلميــة والتربوية 
للطلبة بشكل سهل ومبسط 
بعيدا عن االحتكاك وااللتزام 
بالتباعــد االجتماعــي، كما 
يخلــق جيــال مــن الطلبة 
حريصــا على اســتمرارية 
التعليــم حتى فــي أصعب 

الظروف الطبيعية.

كم عدد األسر املتعففة التي 
ترعاها اجلمعية؟

٭ العــدد االجمالــي ٨٢٣٥، 
منهم ٣٩١٣ غير كويتي و١٨٠٢ 
سوري و٨١٧ مصريا و٧٤٥ 
كويتيــا و٣٦٨ اردنيــا و٩٨ 
عراقيا و٨٧ ســعوديا و٨٤ 
لبنانيــا و٦٦ ايرانيا و٢٥٥ 

جنسيات اخرى.

كبيرا بالغارمني الكويتيني؟
٭ اهتمام اجلمعية بالغارمني 
من كونهم أولوية ومسؤولية 
اجتماعيــة، وحتــرص من 
خــالل عملهــا فــي الكويت 
احلفــاظ علــى خصوصية 
املتعففــة  وكرامــة األســر 
واحملتاجــة التــي تقدم لها 
الرعاية بأنواعها وذلك من 
خــالل اســتحداث طريقــة 
املوقــع  عبــر  التســجيل 
اإللكتروني وتزويد اجلمعية 
بكل املستندات الالزمة لذلك 
دون احلاجــة للقــدوم الى 
افرعنــا واالنتظار، وهذا ما 
تسعى من اجله اجلمعية من 
خالل إضفاء أســمى معاني 
التعفف في مجتمعنا، وبعد 
مراجعة دقيقة لهذه األســر 
وحاالتهم االجتماعية وجدنا 
فئة من املواطنني يحتاجون 
الى وقفة للنظر في حاالتهم 
املاديــة إال وهــم الغارمــني 

الكويتيني.

ما الضوابط واستحقاقات 
ملساعدة الغارمني الكويتيني 

من قبل اجلمعية؟
تقــوم  مشــروع  كل  ٭ 
بــه اجلمعية يحتــاج الى 
ضوابــط دقيقــة لتصــل 
املساعدات الى مستحقيها، 
ومن هذه الضوابط ان يكون 
الغارم كويتي اجلنســية، 
وان يكــون قد صدر بحقه 
ضبط واحضار او ســجني 
او معرض لذلك، وان تسدد 
جميع املديونيات الى ادارة 
التنفيذ ـ وزارة الداخلية ـ 
اذا كانــت احلالــة قد صدر 

د.طالل املسعد متحدثا للزميلة ليلى الشافعي

املجتمــع من أرامــل وايتام 
ومحتاجني وغارمني متعففني 
دون النظر في اجلنسية او 
العرق او فئة دون األخرى، 
واستمرت في اعقاب تفشي 
جائحة كورونا لتثبت انها 
تخطت فترة االسوأ اجتماعيا 
وماديا على األسر احملتاجة 
واملتضررة من هذا الوباء، 
ورغــم عــدم وجــود خطة 
مســبقة ملثل هــذه االزمات 
والكوارث اال ان اجلمعيات 
واملبــرات وهيئات املجتمع 
املدني مبساندة اجهزة الدولة 
استطاعت ادارة تبعات هذه 
األزمة بشكل مميز بالتزامن 
مــع ســخاء املتبرعــني في 
حملة «فزعــة الكويت»، اال 
ان اآلثــار الناجمة عن هذه 
االزمة تســببت في انقطاع 
الكثير من االعمال في القطاع 
اخلاص وهذا االنقطاع ورث 
تراكما مــن االزمات املادية 
جلميع الفئات التي ترعاها 
اجلمعية الى الربعني الثالث 
والرابــع وقــد تصــل الــى 

السنوات املقبلة.

هل شهدت تبرعاتكم 
حتوال بعد ان خفت قسوة 

اجلائحة؟
٭ في الربع الثاني حتولت 
اكثر مــن ٩٠٪ من حصيلة 
الــى معاجلــة  التبرعــات 
التبعات اخلاصــة باالزمة 
املناطق  وحتســني اوضاع 
احملجورة صحيا، هذا التحول 
في منط املساعدات املقدمة 
لــم يغير اهتمــام اجلمعية 
بالغارمــني الكويتيني، فقد 

نائب رئيس اجلمعية أكد االلتزام مبساعدة الغارمات والغارمني الكويتيني

املسعد لـ«األنباء»:املسعد لـ«األنباء»:
«الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى «الكويتية لألسر املتعففة» ترعى ٨٢٣٥ أسرة 

بينهم بينهم ٧٤٥٧٤٥ مواطنًا ومواطنة ومواطنة مواطنًا ومواطنة مواطنًا ومواطنة مواطنًا ومواطنة مواطنًا ومواطنة مواطنًا ومواطنة مواطنًا ومواطنة
أكد نائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة د.طالل املسعد حرص اجلمعية على وصول 

التقارير الدورية والفورية املصورة والورقية جلميع املتبرعني واجلهات الرسمية، مؤكدا سعي اجلمعية لطرح التقارير الدورية والفورية املصورة والورقية جلميع املتبرعني واجلهات الرسمية، مؤكدا سعي اجلمعية لطر
مشاريع تضيف قيمة تربوية واجتماعية على األسر التي ترعاها، كما شدد على وصول املساعدات داخل الكويت مشاريع تضيف قيمة تربوية واجتماعية على األسر التي ترعاها، كما شدد على وصول املساعدات داخل الكويت
ملستحقيها وملن لم متكنهم الفرصة من احلصول على مساعدات من جهة اخرى، الفتا الى ان اجلمعية تطمح ملستحقيها وملن لم متكنهم الفرصة من احلصول على مساعدات من جهة اخرى، الفتا الى ان اجلمعية تطمح

الى حتويل اليد الســائلة الى يد منتجة تنهض وينهض بها املجتمع، وحتدث عما قدمته اجلمعية اثناء ازمة 
كورونا، موضحا اجلنسيات التي تقوم اجلمعية مبساعدتها، والى تفاصيل احلوار:

مشروع «التعليم عن ُبعد» راعى مصلحة الطلبة في االنخراط بالعملية التربوية ووفرنا لهم األجهزة العلمية املطلوبة
اجلمعية حترص على وصول التقارير الدورية والفورية املصورة والورقية للمتبرعني واجلهات الرسمية

مدحه اهللا بقوله (وإّنك لعلى خلق عظيم)
كما بعثه اهللا تعالى نبيا ورسوال يبلغ الرسالة 
اخلامتة والدين املتمم لكل األديان الســماوية 
الســابقة فقد بعثه كذلك رحمة ونورا وقدوة 
حســنة ليعلم اإلنسان األخالق القومية ونرى 
أمثلة متنوعة في ذلك في سيرته العطرة وكيف 
كان رفيقا رقيقا لني املعشر مع آل بيته، وودودا 
ورحيما مع أصحابه وخدمه، وكيف كان حازما 

في رأيه عادال في حكمه.
الرسول الوفّي

في موقفني يعبران عن أصدق ألوان الوفاء 
االنساني عندما رأى سعد بن عبادة ے النبي 
ژ وهو يبكي على مواله زيد بن حارثة ے 
الذي استشهد في غزوة مؤتة حينما رأى ابنته 
أجهشت بالبكاء، وقالت له: يا رسول اهللا ما هذا؟ 
قال الرسول الوفي ژ: هذا شوق احلبيب الى 
احلبيب واملوقف اآلخر حينما بكى الرســول 
ژ بكاء شــديدا حتى اخضلت حليته ومسح 
بدموعه رؤوس أبناء جعفر بن أبي طالب ے  

حينما علم باستشهاده في مؤتة، وقال لزوجته 
اسماء حينما شكت ضياعهم وفقرهم بعد فقد 
عائلهم: العيلة تخافــني عليهم، وأنا وليهم في 
الدنيا واآلخرة؟ أما موقفــه من عتبة ومعتب 
فهــو يعبر عن أصدق ألــوان الوفاء نحو ابن 
عمه ابي لهب الذي كان اعدى اعداء النبي ے 
وهو الذي خذله في كل موقف ولم يرع حرمة 
القرابة وأمر ابنيه عتبة ومعتب أن يطلقا ابنتي 

الرسول رقية وأم كلثوم.
سماحة نبي الرحمة

ملا نزلت آية (خذ العفو وأمر باملعروف وأعرض 
عن اجلاهلني) سأل رسول اهللا ژ جبريل گ 
عن تأويلها فقال له جبريل أسأل العالم فذهب 
يسأل اهللا عز وجل ثم عاد للنبي ژ فقال: «يا 
محمد إن اهللا يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي 
من حرمك وتعفو عمن ظلمــك» وقال ايضا: 

«اصبر على ما أصابك».
وقال له عز وجل: (فاصبر كما صبر أولوا 

العزم من الرسل) وقال: (وليعفوا وليصفحوا) 
وقال تعالى: (وملن صبر وغفر إن ذلك ملن عزم 
األمور) ومما يبرهن على ســماحة اإلسالم أن 
النبي كما كسرت رباعيته وشّج وجهه يوم أحد 
شق ذلك على أصحابه وقالوا لو دعوت عليهم 
يا رســول اهللا، فقال: إني لم أبعث لعانا ولكني 
بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم ال 
يعلمون. وروي عن عمر ے انه قال في بعض 
كالم لرسول اهللا ژ: بأبي أنت وأمي يا رسول 
اهللا لقد دعــا نوح على قومه فقال (رب ال تذر 
على األرض من الكافرين ديارا) ولو دعوت علينا 
مثلها لهلكنا عن آخرنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي 
وجهك وكســرت رباعيتك فأبيت أن تقول إال 
خيرا، فقلت: اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون».

شيمة العفو

وال ننسى واقعة العفو عن أهل مكة الذين 
كانوا قد آذوا الرسول أشد اإليذاء ثم جنده يقول 
لهم يوم فتح مكــة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ 

قالوا: خيرا أخ كرمي وابن أخ كرمي، قال: أقول 
لكم مقولة أخي يوسف (ال تثريب عليكم اليوم 
اذهبوا فأنتم الطلقاء) كما ان هناك واقعة اخرى 
عن عفوه العظيم يوم عفا النبي ژ عن اليهودية 
التي سممت له شاة بعد اعترافها، بل انه ژ لم 
يؤاخذ عبداهللا بن أبي وأمثاله من املنافقني رغم 
ما قالوه وأشاعوه عنه ژ قوال وفعال بل قال 
ملن أشار بقتل بعض هؤالء «لئال يتحدث الناس 
ويقولون أن محمدا يقتل أصحابه» وحني جاءه 
ژ زيد بن سعنة قبل إسالمه يطلب دينا له على 
رسول اهللا ژ فجذبه زيد من منكبه وأخذ بثيابه 
وأغلظ له القول ثم قال انكم يا بني عبداملطلب 
مطل، فانتهره عمر وشدد له في القول والنبي 
ژ صامت فقال النبي لعمر انا وهو كنا أحوج 
الى غير هذا منك يا عمر تأمرني بحسن األداء 
وتأمره بحسن الطلب فكانت هذه الكلمات سببا 
في اسالم زيد وكثير من املواقف في حياة النبي 
ژ جاءتنا مبكارم االخالق فعلينا دفع األذى عنه 

والدفاع عن مقامه العظيم واتخاذه ژ قدوة.
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: أمثال X أمثال ـ جمع وإعداد: سعد رفعت

من كتاب: الكشكول صندوق املعرفة ـ منصور عبداحلكيم
أفقياً:

مسلسل درامي سعودي ٢٠٢٠ من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku أمثال X أمثال

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

هل تعلم؟

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ أن آخر ما نزل من القرآن الكرمي (واتقوا يوما 
ترجعون فيه إلى اهللا - البقرة: ٢٨١).

أن من قال (سبحان اهللا وبحمده) مائة مرة  ٭ 
غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

٭ أن من قال (بسم اهللا الرحمن الرحيم وال حول 
وال قوة إال باهللا العلي العظيم سبعا، بعد صالتي 
السعداء ولو كان من  الصبح واملغرب كتب من 

األشقياء).
٭ أن من قال (ال إله إال انت سبحانك إني كنت 
الظاملني) وهو في شدة فرج اهللا عنه، كما  من 
فرج عن يونس گ عندما قال هذه الكلمات في 

بطن احلوت.
٭ أن رسول اهللا ژ قال: «كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في امليزان حبيبتان إلى الرحمن، 

سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم».
الهم، واحلزن، واجلوع،  البدن:  - وأربعة تهدم 

والسهر.
- وأربعة تيبِّس الوجه وتذهب ماءه وبهجته: الكذب، 
السؤال عن غير علم، وكثرة  والوقاحة، وكثرة 

الفجور.
التقوى،  الوجه وبهجته:  - وأربعة تزيد في ماء 

والوفاء، والكرم، واملروءة.
- وأربعة جتلب الرزق: قيام الليل، وكثرة االستغفار 
باألسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره.

- وأربعة متنع الرزق: نوم الصبحة، وقلة الصالة، 
والكسل، واخليانة.

٭ أن من قال «سبحان اهللا وبحمده غرست له 
بها نخلة في اجلنة».

٭ أن أول من أعطي النبوة بعد آدم گ يقال 
إنه إدريس گ.

٭ أن عدد األعوام بني آدم ونوح عليهما السالم، 
عشرة قرون حلديث رسول اهللا ژ: «كان بني آدم 

ونوح عشرة قرون كلهم على اإلسالم».
٭ أن من أوائل الرسل الذين بعثوا إلى األرض 

بعد آدم گ سيدنا نوح گ.
٭ أنه ينتسب كل من على األرض إلى أبناء نوح 
(أبواحلبش)،  (أبوالعرب)، حام  گ وهم: سام 

يافث (أبو الروم).
٭ أن عدد األنبياء: ١٢٠ ألف نبي، وعدد الرسل: 
٣١٣ رسوال. ذكر القرآن منهم: ٢٥ رسوال، وأول 

من خط بالقلم إدريس گ.

امليراث

سعد الفرج

«أبصر من زرقاء اليمامة»

٭ زرقاء اليمامة: هي امرأة مشهورة بحدة البصيرة 
وكانت تعيش في اليمن في منطقة اليمامة من 
البيضاء في  الشعرة  قوة بصرها كانت تبصر 
اللنب، وتستطيع أن ترى الشخص املسافر على 
بعد ثالثة أيام، وكانت تنذر قومها من اجليوش 
اذا غزتهم، وذات مرة أراد العدو أن يهجم على 
اليمامة على  قبيلتها، وقد سمع بقدرة زرقاء 
اإلبصار الشديد، فعمل حيلة حتى يزحف على 

قومها دون أن تشعر هذه املرة.
قطع العدو شجرا وأمسكوه أمامهم بأيديهم 
اني أرى  اليمامة وقالت:  وساروا نظرت زرقاء 
الشجر قد أقبل إليكم، فكذبها قومها واتهموها 
البصر. وفي  العقل وذهاب  باخلرف وضعف 
الصباح هجم عليهم العدو، وقتلوا زرقاء اليمامة 
وقوروا عينيها فصارت قصتها مثال يضرب لكل 

من كان بصره حادا: أبصر من زرقاء اليمامة.
«أحلم من األحنف بن قيس»

٭ األحنف بن قيس من حكماء العرب ويشتهر 
باحللم وهو زعيم قومه وكان يقال له أطم العرب.

ذات مرة شتمه رجل أعرابي فأشاح عنه األحنف، 
فلحقه الرجل وأخذ يزيد في شتمه وسبه واألحنف 
ال يرد عليه إلى أن وصال قريبا من قومه أي من 
يا هذا: قد  له  اليه وقال  قوم األحنف، فالتفت 
اكثرت وانا قد قربنا من بني قومي وأخشى عليك 
ان يسمعوك فيقعوا فيك فانصرف يرحمك اهللا، 
فاستحى األعرابي وانصرف. ويضرب هذا املثل 
لكل من اتصف بصفة احللم فيقال له: أحلم من 

األحنف بن قيس.

لجنةيفاقاا

لباءالبقلن

بادمالهـطوح

للمداهـسرعل

اقوبكاوموة

يبنالصديدم

احسمهنلاةر

وقرفماكرمو

اءاعنكسميا

حابسدارمخث

ددروضقيحرق

ةحمسلبرطعث

١ - مدينة فلسطينية - حرف جر، ٢ - خاصتي - ضجر 
- اتعلم (معكوسة)، ٣ - منتصبة (معكوسة) - حيوانات 
مفترسة، ٤ - رفض - ضمير منفصل (معكوسة)، ٥ - 
بالي ومهترئ - أعطى، ٦ - قبيلة عربية - أكلة إيرانية، 
٧ - جواب - ثمار، ٨ - حقد (معكوسة) - من املخلوقات، 

٩ - أديب إجنليزي مشهور، ١٠ - تسيب - ناظر.

الوعود
واثق

حدائق
نادمون

عطر

رحيق
بلسم
نحلة

روض
قافية

الفل
واحدة
خيمة
سراب

مراد

سعف
حبق
سهاد
جبال

مسكن

قطر
النهم

الصدى
ركام

مواكب

بالء
هالم

١ - اإلطالق من األسر - حرف عطف (معكوسة)، ٢ - حيوان 
ضخم (معكوسة) - اعتني به، ٣ - مفصل عظم الذراع (معكوسة) 
- سحاب، ٤ - رجاء (معكوسة) - ضجر، ٥ - مدينة سياحية 
ارتاب (معكوسة)، ٦ - والد (معكوسة)، ٧ - نور   - تركية 
وضياء - عكس اليسر، ٨ - قطع اللحم - منّ - والد (معكوسة)، 
٩ - يسجله - فضة، ١٠ - أخافه - يدق اجلرس (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - اخلليل - في، ٢ - لي - مل - ادرس (معكوسة)، 
٣ - واقفة (معكوسة) - منور، ٤ - ابي - هن (معكوسة)، 
٦ - يام - اش، ٧ - رد - غالل، ٨ - غل (معكوسة) - 

جن، ٩ - وليم شكسبير، ١٠ - اهمل - راني.

١ - التحرير - أو (معكوسة)، ٢ - فيل (معكوسة) - أذلـله، ٣ - 
مرفق (معكوسة) - غيم، ٤ - أمل (معكوسة) - مل، ٥ - يلوا - شك 
(معكوسة)، ٦ - أب (معكوسة)، ٧ - سنا - العسر، ٨ - فرم - وشى 
- أب (معكوسة)، ٩ - يدونه - جلني، ١٠ - ارهبه - يرن (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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العجيرب: «غيبوبة» يعرض مع افتتاح السينما
أميرة عزام

@amira٣zzam
يواصل الفنان خالد العجيرب تصوير فيلمه السينمائي 
اجلديد (غيبوبة) من إنتاجه وبطولته مع أحمد العونان 
وشهاب حاجية ورانيا شهاب، موجها شكره من خالل 
«األنبــاء» للفنان القدير د.طــارق العلي على موافقته 
للظهور في الفيلم كضيف شرف، واصال شكره أيضا 

للفنان عبداإلمام عبداهللا والفنان خالد املظفر.
الفيلم يضم مجموعة كبيرة من الفنانني منهم عبداهللا 
احلمادي، بالل الشامي، وهبه العبسي، وهو من تأليف 

محمد الكندري ومن إخراج عمار املوسوي.
وأضاف: وصلتني دعوات لعرض الفيلم في كل من 
السعودية واإلمارات، وسيتم عرض الفيلم مع أول افتتاح 

للسينما بعد أزمة كورونا إن شاء اهللا.

محمد عبده.. «ارتاح»

ليلى علوي.. «بني السما واألرض»
رشح القائمون على مسلسل «بني 
الســما واألرض»، الفنانة ليلى علوي 
للمشــاركة فــي بطولة العمــل املقرر 
عرضــه في رمضان املقبل، من تأليف 
إســالم حافظ، وإخراج ماندو العدل، 
وإنتاج شركة سينرجي، واملأخوذ عن 
رواية األديب العاملي جنيب محفوظ. 
كما مت ترشيح هاني سالمة للمشاركة 
في البطولة، ولكن لم يحسم الثنائي 
موافقتهما حتى اآلن، كما مت وضع قائمة 
كبيرة من الفنانني ستشارك فى العمل، 
سيتم اإلعالن عنهم خالل الفترة املقبلة.

وفي حالة موافقة ليلى، ستعود بذلك 
للدراما بعد غياب ٤ أعوام، حيث قدمت 
آخر أعمالها مسلسل «هي ودافنشي» 
البطولــة  عــام ٢٠١٦، وشــارك فــي 
الفنانــون خالد الصاوي، مي ســليم، 
أحمد سعيد عبدالغني، وعدد كبير من 
الفنانني، تأليف محمد احلناوي، إخراج 
عبدالعزيز حشــاد، كما تنتظر علوي 
عرض فيلمها «التاريخ السري لكوثر»، 
وتشــارك في بطولته مع زينة، أحمد 
حامت، فراس سعيد، وآخرين، والفيلم 

تأليف وإخراج محمد أمني.

٭ أنا افتخر بشخصية كمرة 
التي حولتني من ممثلة الى 
فنانة، ولكن هناك شخصيات 
كبيــرة شــكلت حضــورا 
ســناء  الســم  وترســيخا 

عبدالرحمن عند الجمهور.

هل نقابة الفنانين لديكم 
تقوم بدورها تجاهكم وتتابع 

أحوالكم ومشاكلكم؟
٭ عزيزي، اآلن هيستيرية 
المناصــب هي المســيطرة 
على عقــل الفنــان العراقي 
وبسبب رداءة الموجود تجد 
هوســا ولهاثا مستمرا نحو 
السلطة والمال من قبل أناس 
ال يستحقون، النقابة لم تقدم 
شــيئا اكثر من الهوية، كنا 
نتمنى ان تضغط على مجلس 
النواب لتشريع قانون يحمي 
ويؤمن الفنان العراقي سواء 
من الرواد أو الشباب وأتمنى 

سماع مطالب الفنانين.

لماذا ال توجد حاليا لديكم 
في العراق أعمال خالدة مثل 

«النسر وعيون المدينة»؟
٭  لقد مررنا بأزمات سياسية 
ضخمة جدا وقضايا وأحداث 
كبيرة اإلرهــاب واحد منها 
والحديــث يطــول ويحتاج 
الــى مجلــدات لوصــف مــا 
مررنــا بــه، وفــي كل مــرة 
ننتصر على اليأس أمال في 
توجيه البوصلة نحو الهدف 

الصحيح.

«بحيــرة الوجع» فشــل في 
الداخــل، بالعكس لقد حقق 
أروع حضور وهناك كتابات 
تثبت ذلك والكل أجمع على 
انه مــن أفضل ثالثــة أفالم 
لبغداد عاصمة الثقافة، فأين 
هــو الفشــل، كان الجمهور 
هو التحدي االكبر، أما على 
مستوى النقاد فهم اتفقوا على 
انه واحد مــن أفضل األفالم 

التي انتجت في العراق.

ما دام انه ناجح، فلماذا تم 
فصلك من وزارة الثقافة؟

٭ ال وزارة الثقافــة وال أي 
شخص يجرؤ على ان يفصل 
ســناء عبدالرحمن، لكن من 
هفوات الزمن هناك أســماء 
وجدت نفسها في يوم وليلة 
إدارية وبسبب  في مناصب 
الفوضــى اعتقــدوا أن هــذا 
المنصب يسمح لهم بالنيل 
من أسماء من هم أكبر منهم 

فنا وتاريخا.

شخصيات كثيرة قمت 
بتقديمها على الشاشة 

والمسرح ولكن تبقى «كمرة» 
العمياء «بياعة الباجالء» 

التي قدمتيها في مسلسل 
«النسر وعيون المدينة» 
في الثمانينيات عالقة في 

األذهان.. فما السبب؟

يليق بحجم صناعتها، وبما 
أن التراكم يخلق النوع، هناك 
فرز ألعمال تستحق المتابعة 
والتقدير واإلشادة بمن قاموا 
على هذه الدراما لذلك حتى 
ال أبخس حق من أبدعوا فيها 
لن اذكر أسماء حتى ال أنسى 

أحدا.

فيلم «بحيرة الوجع» من 
األفالم التي حملت بين 

طياتها رسالة سامية وهو 
يعتبر أول فيلم عراقي 

عرض في أميركا بنجاح 
ولكن فشل أثناء عرضه في 

داخل العراق.. ما تعليقك؟
٭ مــن الــذي قــال إن فيلم 

موجود، ولكن الصناعة يجب 
ان تبقــى متواصلــة وغير 

متلكئة.

كيف تنظرين للدراما 
الكويتية وهل هناك أسماء 

تحرصين على متابعتها؟
٭ أفــرزت الدراما الكويتية 
شــخصيات مهمــة ثبتــت 
حضورهــا علــى مســتوى 
الفــن العربي، هنــاك تطور 
ملحــوظ وكبير في صناعة 
الكويتية  الدراما، والدرامــا 
والقائمون عليها أدركوا أثر 
وفعــل الدراما فــي عصرنا 
الحديث على كل المستويات 
وبالتالــي حظيــت باهتمام 

ومــا يصــدر من اللســان ال 
يتعدى اآلذان، الفنان الحقيقي 
الصــادق يصــل الــى قلوب 

الناس وعقولهم.

الفن العراقي كان يتبوأ مكانة 
كبيرة، لماذا اختفت هذه 

النظرة حاليا؟
٭ أنــت تعــرف اكثــر مــن 
الغير، مررنا بأزمات عظيمة 
ومتوالية جعلتنا في كل مرة 
نبدأ من الصفر، وأنت تعرف 
نحن نعمل في حقل ينتمي 
الى الصناعة الكبيرة وهذه 
الصناعة ما لم تتواصل تفقد 
الكثير من بريقها وسماتها، 
العقل موجود واإلحســاس 

هو االكثر صعوبة واألغلى 
واالكثر احتراما.

 
نظرة الناس للفن ومن 

يعمل به نظرة مبتذلة بسبب 
ما يسمعونه عنه هل هذه 

النظرة موجودة حاليا؟
٭ تغير المفهوم كثيرا، اآلن 
في زمننا اإلنسان ينبئ عن 
نفســه، عندنا مثل شــعبي 
يقــول «كل لشــة (الشــاة) 
تتعلك من كراعها»، فالفنان 
الحقيقي يفرض نفسه على 
الناس حتى لو تكالبت عليه 
الدنيا فهو يبث ما يؤمن به 
وما يصدقه ونقول ما يصدر 
من القلب يصــل الى القلب 

ذهبِت لتمثيل دور 
عروس؟!

٭ حدثــت أحــداث كبيرة 
أثــرت فيها االلتــزام على 
األشياء الشخصية بضمنها 

الذي تتحدث عنه.

حدث هذا في أي عمل؟ 
كان ذلك خالل مســرحية 
المدينــة» وهذا  «أســوار 
نــوع من أنــواع االلتزام، 

واحترامك لجمهورك.

االلتزام واإليمان برسالة 
الفن من خالل األعمال 

الفنية نادر ان نجدها في 
الوقت الحالي بينما كانت 
في السابق من األولويات 

عن الفنان.. ما تعليقك؟
٭ ال شــك فــي أن الفــن 
رســالة، وأنا هنا أتحدث 
عن الدراما يجب ان تحمل 
رســالة ايــا كانــت هــذه 
الرسالة جمالية أو ثقافية 
ومع التطور الذي نعيشه 
ودخــول الميديا كعنصر 
أساسي في حياتنا وسيادة 
الســهولة في التعامل مع 
األنماط الفنية خلط األوراق 
كثيرا عند المتلقي العادي 
الفن  والبسيط ولكن ظل 
الحقيقي حتــى في الدول 

االكثر تقدما 

ما سبب غيابك عن 
المشاركة في األعمال 

الفنية بالتلفزيون 
والمسرح.. هل بسبب 

عدم وجود أفكار جديدة 
تقدمينها للمتلقي؟

الفــن هــو  أن  ٭ أعتقــد 
انعكاس الحالة االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية 
ألي بلد، كثير من الفنانين 
الملتزميــن والذيــن لهــم 
دائمــا  وذاكــرة  تاريــخ 
ارتبطوا بأعمال كبيرة على 
مستوى اإلنتاج والمستوى 
اإلبداعي، اعتقد أن المرحلة 
التــي ذهبــت أدخلتنا في 
التباســات كبيــرة جــدا، 
والفــن مثل مــا تعرف ال 
يجوز فيه حرق المراحل 
ويحتاج الى قدر كبير من 
التأمل هذا بشكل عام، أما 
عما يخصني أنا، فال اعمل 
اال بمــا اعتقد، هناك كثير 
من األعمال التي تعبر عن 
المرحلة، ليس هناك إنتاج 
كبيــر، ليــس هنــاك عمل 
ابداعي بالمعنى (وهنا أنا 
ضد اإلطالق) وليست هناك 
فرصــة للتأمــل، خالصة 
القول االلتــزام ثمنه غال 
وبالتالي هو مرتبط بالفن 

الغالي.

أستاذة سناء، هل صحيح 
أنه في يوم وفاة خالك 
الشاعر جعفر الخياط 

في أول حوار لها في صحيفة كويتية 

من مشاركاتها في األعمال املسرحية

سناء في شخصية «كمرة» مع قاسم املالك في مسلسل «النسر وعيون املدينة»

سناء عبدالرحمن مع بشرى إسماعيل في فيلم «بحيرة الوجع»

هيستيرية املناصب هي املسيطرة على عقل الفنان العراقي!الدراما الكويتية متطورة.. والفن العراقي مرَّ بأزمات عظيمة

الفنانة العراقية القديرة سناء عبدالرحمن، ولدت في مدينة الناصرية 
ونشأت في ســوق الشيوخ، بدايتها كانت باملشــاركة في النشاطات 
املدرســية، ومن ثم دخلت اجلامعة لدراســة الزراعة في السليمانية، 
ثم انتقلت إلى أكادمييــة الفنون اجلميلة، حيث بدأت االحتراف الفني 
وشــاركت في العديد من األفالم واملسلســالت التي أغنت التلفزيون 
العراقي بأعمالها الكوميدية والتراجيدية، أهمها «النسر وعيون املدينة» 
بشخصية «كمرة» الفتاة العمياء «بياعة الباجالء» وذلك في ثمانينيات 
القرن العشرين، حيث ال تزال شــخصية «كمرة» عالقة في األذهان. 
ســناء عبدالرحمن «مع حفظ األلقاب»، امتدحت الدراما الكويتية الذي 
يوجد بها تطور كبير على مستوى الوطن العربي، حسب قولها، وذلك 
من خالل أول حوار لها في صحيفة كويتية، «األنباء» التقتها فكان هذا 

احلوار االستثنائي من خالل الهاتف.. فإلى التفاصيل:

 @Mefrehs حاورها - مفرح الشمري

أصدر فنــان العرب  محمد عبده  أغنيتــه الجديدة « ارتاح » 
على موقع «يوتيوب»، من كلمات الشاعر أحمد فالح الرويلي، 
وألحــان عبدالرب إدريــس، ويقول مطلعهــا: «ارتاح ارتاح يا 

قلبــي خالص ارتاح، ما عاد في عمري كثر ما راح، مابي هموم 
الوقت تعذبني، مابي جروح الحب تبعثرني، كافي عليك يا قلب، 

ال تتعبني انسى التعب، وانسى األلم، وانسى اللي راح أرجوك 
ساعدني، أبي ارتاح».

جديــر بالذكــر ان محمــد عبــده طــرح مؤخــرا 
أغنيــة «يــا أمنيات» في تعاون مــع رئيس هيئة 

الترفيه الســعودية تركي آل الشيخ الذي كتب 
كلماتهــا، وألحان عبدالــرب إدريس وتوزيع 
وليد فايــد، ويقول فيها: «يا أمنيات.. يا أجمل 
إحساس الحياة.. يا اللي سكنتيني عمر.. ما بين 

ود وبين هات.. فــي الحنين اللي في قلبي.. في 
الشــعور اللي لعب بي.. في السوالف.. في الكالم 

انتي حبي انتي حبي».

مي عز الدين ُحتذر جمهورها!
مــع بــدء العــد التنازلــي 
«خيــط  مسلســل  لعــرض 
حرير»، كشــفت بطلة العمل 
الفنانة مي عز الدين عن اإلعالن 
التشويقي الرسمي، الذي زاد 
من غمــوض أحــداث العمل، 
وهو ما عبرت عنه مي بتعليق 
مثير خلطف أنظار جمهورها 
منذ الدقيقة األولى، ونشــرت 
اإلعالن التشويقي عبر حسابها 
الرســمي علــى «فيســبوك»، 
وعلقت عليه محذرة جمهورها 
بقولها: «املوضوع شكله كبير، 
واحلدوتــة خيوطهــا كتيــر، 

وعايزة تركيز».
وتــدور أحداث املسلســل فــي ٣٥ حلقة، 
في إطــار اجتماعي، ويشــارك فــي بطولته 
مــع الفنانة مي عــز الدين كل مــن: محمود 
عبداملغني وسوســن بــدر ونيقوال معوض 
ومي ســليم وهنادي مهنا، محمد ســليمان، 
صفــاء الطوخي، ومحمد علــي رزق، ووالء 
الشريف، وعبدالرحيم حسن وحنان سليمان، 
وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان 
وياســمني رحمي، ويوسف عثمان وممدوح 

الشــناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة 
سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبداملالك، 

وإخراج إبراهيم فخر.
ويعتبر «خيط حرير» العمل الرابع الذي 
يجمع مي عــز الدين واملخرج إبراهيم فخر، 
حيث قدما معا مسلســل «حالة عشــق» عام 
٢٠١٥، ومسلسل «رسايل» عام ٢٠١٨، ومسلسل 
«وعد» عــام ٢٠١٦، والثالث مع مؤلف العمل 

محمد سليمان عبداملالك.

وفاة بسام كوسا.. شائعة
تناقلت صفحات 
على مواقع التواصل 
االجتماعــي أخبارا 
تفيــد بوفاة الفنان 
الســــوري بســام 
إثر معاناته  كوسا 
من ڤيروس كورونا، 
ولكن موقع «سيدتي 
نت»، ذكــر أن هذه 
األخبــــار ليســت 
ســـــوى مجــــــرد 
شائعات ال أســاس 
لها من الصحة وانه 
بألف خير وصحــة 
جيدة ولم يتعرض 
لإلصابة بأي مرض.

أما على الصعيد 
الفنــي، فيــــدرس 

كوسا خياراته للموسم الدرامي الرمضاني املقبل، وسيكون 
حاضــرا فــي رمضان املقبــل ببطولة اجلــزء الثاني من 
مسلسل «سوق احلرير» والذي قام ببطولة اجلزء األول 
منه برفقة النجوم: سلوم حداد وفادي صبيح وكاريس 
بشــار وآخريــن، والعمل تأليف حنان حســني املهرجي، 

وإنتاج ميسلون فيلم للمنتج بسام املال.

بسام كوسا

سناء عبدالرحمن لـ «األنباء»: 
وزارة الثقافة ال جترؤ على فصلي!
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اجلمعة ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

محمود عيسى

قالت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب، 
انه في حني كان النتشار ڤيروس كورونا تأثير 
سلبي على العديد من الشركات طوال عام ٢٠٢٠، 
إال أن االنتعــاش األخير فــي عمليات االندماج 
واالســتحواذ اعتبر دليال على انتعاش جزئي 
فــي ميول املســتثمرين وشــهيتهم للمخاطر، 
باإلضافــة إلــى إثبات أن بعــض القطاعات قد 
اكتســب أهمية أكبر من البعض األخر نتيجة 

لتداعيات الڤيروس.
وأضافــت املجموعــة البريطانيــة لإلعــالم 
والنشر، ان الربع الثالث من العام احلالي شهد 
اجــراء معامــالت اندماج واســتحواذ جتاوزت 
قيمتهــا تريليــون دوالر على مســتوى العالم، 
وفقا لإلحصاءات التي استقتها املجلة من شركة 
»Refinitiv« التــي تعتبــر مزودا مهمــا لبيانات 
السوق املالية، حيث متثل هذه النتائج ارتفاعا 
بنســبة 8٠٪ عــن الربع الثاني الــذي عانى من 
االضطرابــات املرتبطة بالڤيــروس، والتي ادت 
الــى ايقاف حركة التنقل والتجارة ونشــاطات 

األعمال بصورة كبيرة.
وأضافت املجموعة انــه في حني أن العديد من 
عمليات االندماج واالستحواذ قد متت في الواليات 

املتحدة وأوروبا وآسيا، فقد كان هناك أيضا بعض 
النشــاط في األســواق الناشــئة في مناطق أخرى 

من العالم.
وحسب املناطق واألقاليم، فقد تضاعف نشاط 
عمليات الدمج واالســتحواذ فــي الواليات املتحدة 
مبعدل ثالثة أضعاف ليصل إلى 414 مليار دوالر في 
الربع الثالث، بينما ارتفع بنسبة 67٪ في منطقة آسيا 
والباسيفيك ليصل إلى ٢74 مليار دوالر، كما ارتفع 
بنسبة ٢1٪ في أوروبا ليصل إلى ٢٣1 مليار دوالر.

وكشفت البيانات أن الكثير من أنشطة االندماج 
واالستحواذ تتركز في الصناعات املقاومة للڤيروسات 

مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية.
ونظــرا ألهمية مثل هذه القطاعات أثناء الوباء 
فقد أعاد كثير من املســتثمرين والشركات الكبرى 
تقييم خططهم االستراتيجية بحثا عن فرص جديدة، 
ولكن برغم هذا االنتعاش، فإن قيمة املعامالت على 
مدار األشهر التسعة األولى من العام والتي بلغت 
٢.٢ تريليون دوالر - التزال أقل بنســبة ٢1٪ عما 

كانت عليه في الفترة ذاتها من عام ٢٠19.
االندماجات اخلليجية

وكانت املجموعة قد أوضحت في مايو ان الڤيروس 
أجبر عددا من البنوك واملؤسسات املالية في الشرق 
األوســط على النظر في عمليات االندماج للتغلب 

على التحدي املزدوج في املنطقة املتمثل في ڤيروس 
كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ففي أبريل املاضي، وقع البنك املركزي العماني 
علــى اندمــاج بني بنك عمــان العربــي وبنك العز 
اإلســالمي، بينما مت اإلعالن في أكتوبر عن موافقة 
البنك األهلي التجاري - أكبر البنوك السعودية - 

على االندماج مع مجموعة سامبا املالية.
ومبجرد اكتمال الصفقة، سيولد االندماج ثالث 
أكبر بنك في اخلليج بأصول تبلغ ٢٢٣ مليار دوالر، 

بعد بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي األول.
ومضت OBG الى القول بانه بعد اندماج األسواق 
الكبير في املنطقة العام املاضي، اصبح من الضروري 
إنشاء مؤسسات مالية أكبر وأكثر استقرارا وقدرة 
على دعم القطاع اخلاص والتنويع االقتصادي األوسع 
بفضل الزيادة في عمليات االندماج واالستحواذ في 

القطاع املصرفي اخلليجي.
على الرغم من االنخفاض السنوي بنسبة ٪15 
)على أساس سنوي( في عمليات االندماج واالستحواذ 
العاملية عبر احلدود خالل األشــهر التسعة األولى 
مــن العام، وفقا لإلحصــاءات الصادرة عن مؤمتر 
األمم املتحدة للتجــارة والتنمية - األونكتاد، فان 
الوضع في آســيا يبدو مختلفا متاما، حيث ارتفع 
النشــاط مبقدار 6٠٪ )على أســاس سنوي( خالل 

الفترة موضوع البحث.

77.3 مليون دينار تعامالت املطلعني بـ »البورصة« في 9 أشهر

شريف حمدي

شهدت تعامالت املطلعني على بواطن 
األمور في الشركات املدرجة بالبورصة 
الكويتية انخفاضا، الفتًا على مستوى 
قيمة التعامالت خالل تعامالت التسعة 
أشهر املاضية، حيث تراجعت بنسبة 
7٢٪ تقريبــا مقارنة بــذات الفترة من 

العام املاضي.
إذ بلغــت قيمة تعامالت التســعة 
أشــهر األولى من العــام احلالي ٣.77 
مليون دينار مقابل ٢79.٣ مليون دينار 
في الفتــرة املماثلة من ٢٠19، ويرجع 
ذلك لسببني رئيســيني، األول تفشي 
ڤيروس كورونا خاصة في النصف األول 
من العام ومــا نتج عنها من تداعيات 

سلبية، والثاني هو عدم تكرار عمليات 
بيع وشراء قوية وبقيم كبيرة كالتي 
شهدتها الفترة املماثلة من ٢٠19 على 
أســهم بنك اخلليج، وهي الفترة التي 
شــهد البنك فيها تغيــرات الفتة على 

مستوى خارطة ملكياته.
ووفقًا لرصد اجرته »األنباء« يعتمد 
على وحدة ابحاثها االقتصادية، تبني ان 
اجلالسني على املقاعد الوثيرة واصلوا 
عمليات اقتناء األســهم خالل التسعة 
اشــهر األولى من ٢٠٢٠، وذلك وفقا ملا 

يلي:
٭ بلغت قيمة عمليات الشراء 47.5 
مليون دينار، متت من خالل 48 عملية 
على أسهم ٢٠ شركة، وهي تشكل نحو 
61.5٪ من إجمالــي تعامالت املطلعني 

خالل الفترة املذكورة اعاله.
٭ بلغت قيمــة عمليات البيع في 
تعامالت املطلعني ٢9.8 مليون دينار، 
متــت من خالل ٣7 عملية على أســهم 
18 شركة، وهي تشكل نحو ٣8.5٪ من 

إجمالي قيمة التعامالت.
٭ تبــني من الرصــد أن التداوالت 
كانت عبارة عن 99 عملية تنوعت ما 
بني الشراء والبيع ونقل امللكية، ومتت 
على اســهم ٣4 شــركة مدرجة بسوق 

األسهم الكويتي.
٭ شــهدت تعامالت التسعة أشهر 
تنفيذ 1٢ عملية نقل ملكية على أسهم 
6 شــركات هي املزايــا، بيتك، ارجان، 
املنار، الصاحلية، باإلضافة إلى ميزان.
٭ لوحظ خالل تعامالت التســعة 

أشهر األولى من العام احلالي أن الربع 
الثالث شهد قفزة في قيمة التعامالت 
مقارنــة بالربعني اآلخريــن، إذ بلغت 
القيمة للثالثة أشهر األخيرة 5٣ مليون 
دينار مقابــل ٣ ماليني دينار بالثالثة 
أشهر األولى، و٢1.٣ مليون دينار للثالثة 
أشــهر الثانية، وبدا جليًا ان املطلعني 
تفاعلــوا مــع حتســن أداء البورصة 
الكويتيــة في الربــع الثالث مع عودة 
احليــاة لطبيعتها تدريجيا، وبالتالي 

عودة النشاط االقتصادي.
٭ اقرضــت شــركتي دبــي األولى 
وأسيكو نحو ٢.٣ مليون سهم، وذلك 
في ظل تفعيل آلية صانع السوق، بواقع 
1.75٠ مليون ســهم لألولى و55٠ ألف 

سهم للثانية.

72% هبوطاً بتعامالتهم نتيجة تداعيات جائحة »كورونا«.. والشراء يطغى على البيع

  29 مليار دوالر ترسيات املشاريع اخلليجية في 9 أشهر 
محمود عيسى

تنــاول تقريــر ملجلة ميد 
مشــاعر القلق لدى شــركات 
املقاوالت واالنشاءات في دول 
اخلليج جراء تقلص نشاطات 
العقود  املشاريع وترســيات 
التي متر بحالة مــن الركود، 
فــي حــني يســتمر أصحــاب 
املشاريع الكبرى والعمالء في 
تبني استراتيجيات متحفظة 
بشان املصروفات خالل الربع 
االخيــر مــن ٢٠٢٠ باالضافة 

للسنة املالية ٢٠٢1.
قطــاع  محــررة  وقالــت 
املشاريع نيها باتيا، إن القيمة 
االجمالية للعقود الرئيســية 
التــي ارســيت فــي قطاعــي 
االنشــاءات والنقــل في دول 
اخلليج بلغت ٢9 مليار دوالر 
بني يناير وســبتمبر من هذا 
العام، وتتعلق مبشاريع قيد 
التنفيذ، مقارنة بعقود بقيمة 
4٢ مليــار دوالر خالل الفترة 

ذاتهــا مــن ٢٠19، وهذا يعني 
من الناحية الفعلية أنه بينما 
انخفض عدد املشاريع التي مت 
تأكيد ترسيتها في ٢٠٢٠ بنسبة 

4٢٪ على أساس سنوي.
وبالتالي، فإن هذه البيانات 
تعكس حــدة وعنف الوتيرة 
في خفض املصروفات والتي 

وعلى صعيد متصل، فقد مت 
تخفيض الهوامش الربحية على 
عقود البناء بالفعل في أعقاب 
االنهيار املالي العاملي في عامي 
٢٠٠8/٢٠٠7 واستمرت وتيرة 
االنخفاض منذ انهيار أسعار 
النفط بني عامي ٢٠14 و٢٠16. 
وفي غمــرة جائحــة كورونا 
والركود الذي تسبب فيه، بدأ 
املقاولــون فــي دول اخلليج، 
باالضافــة الى دول اخرى في 
الشرق األوسط األوسع يتلقون 
مطالبات من اصحاب املشاريع 
إلعادة تســعير عطاءاتهم أو 
إعــادة هيكلة تكاليف العقود 

احلالية القائمة.
وفي ظل هــذه التداعيات، 
وافــق مجلــس إدارة شــركة 
اإلماراتية »أرابتك  اإلنشاءات 
القابضــة« علــى تصفيتهــا 
الشــهر املاضي في اشارة إلى 
أن وضعها املالي »غير املستقر« 
نــاجت عن قيود الســيولة في 

قطاع البناء.

أصبحــت أمــرا شــائعا هــذا 
العام نتيجــة املخاطر املالية 
التي تشــكلها تقلبات أسعار 
النفط مصحوبــة بالضغوط 
املالية الناجمــة عن ڤيروس 
كوفيد-19 املستجد والتي تؤثر 
على املستثمرين من املؤسسات 

واألفراد على حد سواء.

»ميد«: جائحة »كورونا« قلّصت ترسيات العقود بدول املنطقة ما أثار قلق شركات املقاوالت

ذاتهــا مــن ٢٠19، أي بتراجع 
نسبته ٣1٪.

وقالت مجلة ميد بروجكتس 
التي تتتبع نشاطات املشروعات 
االقليمية، ان الفترة بني يناير 
وسبتمبر ٢٠٢٠ شهدت اجناز 
عقود ٣59 مشروعا فقط مقارنة 
بإجناز 6٢7 مشروعا في الفترة 

»الشراكة« تتلقى عروض اخلدمات 
ملشاريع الطاقة واملياه املستقلة

الرفاعي: ميزانية الكويت تعاني من تضخم 
اإلنفاق.. ومتويل مشاريع غير فعالة

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد ان 
حتالفا بقيادة شركة إرنست 
اند يونغ البريطانية، قدم 
العرض االدنــى بقيمة ٢.1 
مليــون دينار )مــا يعادل 
٣.9 ماليــني دوالر( للفــوز 
بعقد اخلدمات االستشارية 
ملعامالت مشــروعي شمال 
الــزور ٢ و٣ واخليــران 1 
املســتقلني املخطــط لهمــا 
لتحلية املياه وتوليد الطاقة.
أن  املجلــة  وعلمــت 
التحالف اآلخر بقيادة شركة 
KPMG للخدمات االستشارية 
قــدم العرض االدنى التالي 

بواقع 1.6 مليون دينار.
وخــالل اتصــال املجلة 
الشراكة  بهيئة مشروعات 
بني القطاعني العام واخلاص 
الذكر  آنفــي  وبالتحالفــني 
للتأكــد مــن عمليــة تقدمي 

باهي أحمد

قــال الرئيــس التنفيذي 
ملركــز »كوروم« للدراســات 
االســتراتيجية واألبحــاث 
االقتصادية طارق الرفاعي، في 
تصريح خاص لـ»األنباء«، إن 
احلكومة الكويتية متر بأزمة 
مالية تعــد األســوأ لها منذ 
سنوات، حيث يعتقد معظم 
االقتصاديــني أن هذه األزمة 
كانت نتيجة انهيار أســعار 
النفط وهذا خطأ شائع على 
الرغم من أن انهيار النفط قد 
تســبب في اندالع األزمة، إال 
أن احلقيقة هي أن احلكومة 
كانت تتجه نحو أزمة مالية 
لفترة طويلة وذلك بســبب 
امليزانيــة املتضخمة املليئة 
باإلنفاق االجتماعي واملشاريع 

غير الفعالة.
أن  الرفاعــي  وأضــاف 
هناك القليل من االســتثمار 
في امليزانية، حيث ال توجد 
رؤيــة طويلــة املــدى لــدى 
احلكومة للتعامل مع الوضع 
االقتصادي الراهن، وهذا هو 

العطــاءات، تبني أن الهيئة 
قد فضــت املظاريف املالية 
لكال الفريقني في ٢1 أكتوبر 
اجلاري، ومن ثم أعلنت أن 
الفريقني قد اجتازا مرحلة 
التقييم الفني للعقد األسبوع 

املاضي.
الفريقــان  ويتشــكل 

املذكوران من:
٭ »ايرنســت انــد يونغ« 
للشــؤون املالية بالتحالف 
مع شركة اتكينز للشؤون 
ادلشــو  الفنيــة وشــركة 
للشؤون القانونية، وجميع 

أحــد األســباب التــي دفعت 
وكاالت التصنيف الدولية إلى 
خفض التصنيف الســيادي 
للكويت هذا العام، مشيرا إلى 
أن وكاالت التصنيــف تقول 
إن الكويت بحاجة إلى مزيد 
من الشــفافية وإعادة هيكلة 
اقتصادها مثل دول التعاون 
اخلليج األخرى إلعادة تنشيط 

النمو.
وأشار إلى أنه إذا نظرت 
النمــو االقتصــادي في  إلى 
الكويــت منذ عام ٢٠٠٠، فقد 

هذه الشركات بريطانية.
٭ حتالــف بقيادة شــركة 
KPMG للشؤون املالية، وهي 
محلية، مع شركة دي ال ايه 
القانونية  بايبر للشــؤون 
وهــي بريطانية، وشــركة 
ILF Consulting النمساوية 

للشؤون الفنية. 
وكانت الهيئة قد تلقت 4 
عطاءات للعقد في ٢٣ يوليو 
وفتحت مظاريف العطاءات 

الفنية بعد 5 أيام.
ولفتــت »ميــد« الى أن 
شــركتي برايــس ووتــر 
هاوس كوبرز ورودل الشرق 
البريطانيتــني  االوســط 
 قادتــا الفرق التي فشــلت 
عروضها الفنية في مرحلة 

التقييم.
وهذه هــي املرة الثانية 
التي يطرح فيها عقد خدمات 
استشارية للمعامالت لكال 

املشروعني.

كان ينمــو دون متوســطه 
التاريخــي، وليــس بســبب 
أسعار النفط )فقد وصل سعر 
النفط إلى 14٢ دوالرا للبرميل 
في ٢٠٠8 وكان يتداول فوق 
1٠٠ دوالر للبرميــل من ٢٠11 
إلى ٢٠14(، إال أن الناجت احمللي 
اإلجمالي للبالد لم يرتفع وفقا 

لذلك.
ولفت الى أنــه ال يتوقع 
أن يصل سعر النفط إلى 1٠٠ 
دوالر للبرميــل في أي وقت 
قريب، ورمبــا لن يصل هذا 
العقد اال في حالة واحدة وهي 
حدوث أي حدث جيوسياسي 
كبيــر، بــل مــن املرجــح أن 
ينخفض النفط إلى مستوى 
أدنــى مــع اســتمرار اآلثــار 
االقتصادية العاملية جلائحة 
ڤيروس كورونا حتى ٢٠٢1، 
موضحــا أنــه يجــب علــى 
احلكومة أن تكــون واقعية 
وتعــد ميزانيــة مــع توقع 
انخفاض أسعار النفط لعدة 
ســنوات، وهو مــا يعني أن 
اإلنفاق احلكومي يحتاج إلى 

إعادة هيكلة بالكامل.

»ميد«: تتضمن مشروعي »شمال الزور 2 و3« و»اخليران 1«

أكد لـ »األنباء« أن اإلنفاق احلكومي يحتاج إلعادة هيكلة

طارق الرفاعي

»الكهرباء« تتلقى عروض خصخصة »الشعيبة 
الشمالية« حتى 17 نوفمبر

محمود عيسى

علمت مجلة »ميد« أن وزارة الكهرباء 
واملاء أمهلت شركات اخلدمات االستشارية 
حتى 17 نوفمبر املقبــل بدال من توقعها 
الســابق )نهاية اكتوبــر اجلاري( لتقدمي 

عروضها بشأن تقييم أصول محطة الشعيبة 
الشــمالية لتوليد الكهرباء وحتلية املياه 

وبكلفة تبلغ 1.26 مليار دوالر.
ونســبت املجلة الــى املجلس األعلى 
للتخطيط قولــه إن برنامج اخلصخصة 

املقترح يتكون من 3 مراحل.

نشاط الدمج واالستحواذ بالواليات املتحدة تضاعف 3 مرات إلى 414 مليار دوالر بالربع الثالث

تريليون دوالر حجم عمليات االندماج واالستحواذ العاملية بالربع الثالث
»أوكسفورد بيزنس«: االندماجات بدأت تكتسب زخماً نتيجة حتسن ميول املستثمرين في ظل تقييمها لتداعيات »كورونا«



اقتصـاد
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«املتحد» يعلن رابحي السحب 
األسبوعي حلساب احلصاد اإلسالمي

مع االلتزام التام بكل اإلرشادات الوقائية 
من اجلهات الصحيــة، قام البنك األهلي 
املتحــد يوم األربعــاء ٢٨ أكتوبر احلالي 
بإجراء السحب األســبوعي على جوائز 
احلصاد اإلسالمي، حساب السحب على 
اجلوائز األول في الكويت واحلاصل على 
«جائزة أفضل برنامج ادخار في الكويت 
للعام ٢٠١٩» من مجلة بانكر ميدل إيست 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد من املميزات 
التي ينفرد بها، حيث يقدم لعمالئه أكبر 
عدد من فرص للفوز على مدار العام من 
خــالل ما يزيد على ٨٠٠ جائزة ســنويا 
واستطاع أن يعيد رسم حياة اآلالف من 

الرابحني من سعداء احلظ.
وأسفر السحب عن حصول ٢٠ فائزا 
علــى ١٠٠٠ دينار لــكل منهم، وهم: فالح 
عبداهللا العبدالعالي، وعبداهللا اجلليبي، 
وعبداهللا عبدالقادر ســالم، وأمني محمد 
عبداللطيف، ورائد عبدالعزيز الضفيري، 
ووفاء محمد علي، وناصر محمد الهاجري، 
وهبــة اهللا عبدالعزيز يونــس، ومحمد 
مصطفى حســني، وفايز سالم النشوان، 
وطاهــر أحمد اإلبراهيم، وجنالء ســالم 
احلايف، وعبدالرحمن عبداهللا الشمري، 
وصفية عبدالرحيم الصفار، وأمالك فهد 
العدواني، وإسماعيل سهيل األحمد، وحداد 
غلوم البلوشــي، وأمين أحمــد احلكيم، 
وجواد عبدالرحيم الصفار، ولولوة ناصر 

اخلضر.
جدير بالذكر، أن ســحوبات احلصاد 
تتضمن العديد من اجلوائز التي من بينها 
جائــزة قيمتها ١٠٠ ألف دينار في كل من 
العيدين. وتبقى اجلائزة ربع الســنوية 
الكبرى بقيمة ٢٥٠ ألف دينار أهم ما يطمح 
إليه العمالء لتحقيق أحالمهم وتطلعاتهم. 
كل ذلك مع وجود ســحب شــهري على 
جائزة بقيمــة ١٠٠ ألف دينار، باإلضافة 
إلى ٢٠ جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار 

لكل رابح.
وباإلضافة إلى هذه الباقة من اجلوائز 
اجلذابة، يحظى العمالء بأرباح ســنوية 
متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا 
احلساب، وهو ما يجعل حساب احلصاد 

اإلســالمي مفيدا لألســرة وللراغبني في 
التوفير بوجه عام من خالل حتقيقه للعديد 
من املميزات سواء على املدى القصير أو 
على املدى الطويل مما يقابل باستحسان 
وتقدير مختلف العمالء ســواء اجلدد أو 

احلاليني.
إضافة إلى ذلك، ألول مرة في الكويت، 
مت تقدمي «سحب األفضلية» ربع السنوي 
بقيمة ٢٥ ألف دينار كويتي حصريا للعمالء 
الذين لم يفوزوا بأي من جوائز احلصاد 
اإلسالمي خالل السنوات اخلمس األخيرة 
بشــرط مرور عام على فتح حســاباتهم 
وتتيح كل ٥٠ دينارا في حساب العمالء 
ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة 

في السحب.
وقد نال حساب احلصاد «جائزة أفضل 
برنامج ادخار في الكويت للعام ٢٠١٩» من 
مجلة بانكر ميدل إيست املرموقة، وذلك 
نظرا للعديد من املميزات التي ينفرد بها، 
ومنها أنه أبســط وأسهل برنامج ادخار 
والذي يقدم إلى أكبــر عدد من الفائزين 
أكبــر قيمة من اجلوائــز، وكذلك لتميزه 
بســحوبات متميزة في عيد الفطر وعيد 
األضحى، فضال عن مضاعفات نقاط برامج 
الــوالء، مع ميزة فريدة لفتح احلســاب 
عبر اإلنترنت، حيث تتســم السحوبات 
على اجلوائز بالنزاهة والشــفافية ويتم 
بثها من خالل البرامج اإلذاعية وحسابات 
البنك عبر وسائل التواصل االجتماعي.

السفر جوًا خالل «كورونا» أكثر أمانًا من ارتياد املطاعم أو التسوق

وجد علماء من جامعة هارفارد في 
الواليات املتحدة األميركية أن السفر 
اجلوي يشــكل خطرا منخفضا فيما 
يتعلــق باإلصابة بڤيــروس كورونا 

(كوفيد-١٩) أو انتشاره.
وأكد الباحثون أن السفر جوا أكثر 
أمانا من أنشطة مثل تناول الطعام في 
املطاعم أو التسوق، وذلك بسبب ارتداء 
الكمامات وأعمــال التعقيم والتهوية 
اجليدة في الطائرات، وفقا ملوقع «ميل 

أونالين».
وقال املوقــع إن الباحثني راجعوا 

دراســات حول أنظمــة التهوية في 
املرتبطة  الطائرات ومعدالت اإلصابة 
بالرحــالت اجلوية وإجراءات التقليل 
من انتشار الڤيروس، واكتشفوا ندرة 
حاالت العدوى على منت الطائرات وإلى 
فعالية اجــراءات الوقاية املتخذة لدى 
الصعود الى الطائرة وعند مغادرتها. 
ولفت املوقع الى أن البحث جرى متويله 
من قبل مجموعة جتارية متثل عددا 
من شركات الطيران الكبرى وشركات 
الطائرات ومعداتها وشركات  صناعة 
مشغلة للمطارات، حيث يأتي ذلك بعد 

تكبد شــركات الطيران خسائر تقدر 
انخفاض  الدوالرات بسبب  مبليارات 
الطلب بنسبة ٦٥٪ على الرحالت اجلوية 
نتيجة النتشار وباء كورونا. وأوضح 
أن شركات الطيران تشغل ٥٠٪ فقط من 
عدد الرحالت التي سجلتها عام ٢٠١٩، 
كما أن بعضها أعلن عن اعتزامه إلغاء 
وقف اشغال املقعد األوسط الذي جلأت 
اليه بسبب انتشار الڤيروس. وفي حني 
أشار تقرير الدراسة الى ندرة حاالت 
العدوى على منت الطائرات وإلى فعالية 
إجراءات الوقاية املتخذة لدى الصعود 

الى الطائرة وعند مغادرتها، أوضح ان 
الهواء داخــل الطائرة يتم تغييره كل 
٢-٣ دقائــق وأن الفالتر حتتجز اكثر 
من ٩٩٪ من اجلزيئات التي هي بحجم 
ڤيروس كورونا. وكان االحتاد الدولي 
للنقل اجلوي قد افاد بـ٤٤ حالة فقط 
للعدوى من أصل ١٫٢ مليار مســافر 
جوا هذا العام، وهو ما رفضه د.ديڤيد 
فريدمان من جامعة أالباما ألنه لم يأخذ 
باالعتبار حاالت العدوى التي لم يتم 
تسجيلها، وان كان قد أقر بأن خطر 
انتقال العدوى منخفض داخل الطائرات.

جامعة «هارفارد» أشارت إلى ندرة حاالت العدوى بالڤيروس على منت الطائرات

مضيفة داخل طيران قطر بالكاب األحمرمسافرون داخل طائرة في إحدى الرحالت اجلوية

املطيري: الكويت تعاني شح العمالة احلرفية بسبب «كورونا»
أكــد رئيس مجلــس إدارة 
شــركة «نطاقات» للمقاوالت 
العامــة محمــد املطيــري أن 
الكويت باتت تعاني من شــح 
العمالة احلرفيــة العاملة في 
قطاع التشييد والبناء تزامنا 
مع أزمة «كورونا» وهو ما أدى 
الى زيادة أجور العمالة احلرفية 
وارتفاع سعر اخلدمة املقدمة 

للمواطن. 
وقــال املطيــري فــي بيان 
صحافــي أمــس إن تنامــي 
الطلب على العمالة كاحلدادين 
والنجاريــن والتخصصــات 
املســاندة كمراقبــي العمــال 
واملناديــب أدى الــى ارتفــاع 
ســعر اليوميــة، إذ بات هناك 
نقص شديد في هذه النوعية 
من العمالة ما أحدث ربكة في 
ســوق العمل خاصة أن البالد 
بصدد إجناز مدن سكنية جديدة 
كاملطــالع وعبــداهللا املبــارك 
وجنوب سعد العبداهللا وهو 
ما سيؤثر على قطاع املقاوالت 

بصفة عامة. 
وأضــاف أن قطــاع البناء 
من أهــم القطاعات في شــتى 
الــدول كونــه املعنــي بتنفيذ 
خطــط الدولة اإلســكانية، إذ 
إنه احملــرك الرئيــس لعجلة 
االقتصاد، فاذا ما حترك قطاع 
البناء ستلحقه كافة القطاعات 
األخرى النه همزة الوصل بني 

البالد لألمطار اذ تضررت بعض 
البيوت واحملال خاصة ما يتعلق 
بأعمال الديكور والتشطيبات 
وذلك العتمادهم على مقاولي 

الرصيف. 
وقال إن ما يسمى مبقاول 
الرصيــف يعتمــد على حرق 
األسعار، فمثال املشروع الذي 
يكلــف ٥٠ الــف دينــار ميكن 
احلصــول عليــه بـــ ٢٠ الفــا 
الستقطاب الزبون وفي مقابل 
ذلك يستخدم خامات جتارية 
غيــر مكفولة مع أن األســاس 
والصحي والكهرباء هي حجر 
األساس في البناء بل وفي اي 

مشروع بصفة عامة. 
وأوضــــح ان شركـــــــة 
«ضمانات» تســعى دائما الى 
إرضاء العميل من خالل الدقة 
فــي العمــل وااللتــزام بعامل 
الوقت مستعينة في ذلك بأفضل 
املكاتــب االستشــارية كما ان 
جميع تعامالت الشركة املالية 
تتم من البنوك وبحسب مراحل 
اإلجناز إضافة الى ما تقدمه من 
خدمات الحقة للعمل، لذا فقد 
اســتعانت مبدير شريك لديه 
خبرة عريضة في أعمال البناء 
تزيد على ١٧ سنة وقام بتنفيذ 
العديد من املنشآت كاملساجد 
واملجمعات التجارية والسكنية 
كما نفذ العديد من املشــاريع 

احلكومية. 

شــركة  أن  الــى  وأشــار 
«نطاقات» لديها ما مييزها عن 
غيرها من الشــركات األخرى 
العاملة في ذات املجال من خالل 
ما تقدمه للعميل من خدمات قبل 
وأثناء وبعد اخلدمة، فالشركة 
وفــرت لصاحب العمــل آلية 
ملتابعة مراحل اإلجناز املختلفة 
من خالل كاميرات وبذلك فهو 
يتابع سير العمل أينما كان وفي 
أي وقت، اضافة الى ما نقدمه من 
شهادات ضمان او كفالة العمل 
ملدة تتراوح بني ٥ و١٥ عاما الن 
رأسمالنا هو سمعة الشركة في 
السوق، مشيرا الى انه بالرغم 
من وفرة الشركات العاملة في 
مجال املقاوالت اال ان القليل منها 
يلتزم مبعايير الدقة وااللتزام 
في العمــل خاصــة ان بعض 

الشركات ال عالقة لها بالعمل 
اال من خالل االسم فقط، بدليل ما 
سمعنا عنه خالل الفترة املاضية 
من إغالق وإحاالت الى النيابة 
لتورط الكثير من هذه الشركات 
فــي جتارة اإلقامــات وان كان 
بعضها نفذ بعض املشــاريع 

فذلك ألن رخصها مضمونة. 
وأكد املطيري أن الكويت 
اليوم باتــت أكثر حاجة الى 
شــركات تقــدم املزيــد مــن 
الضمانــات الكافية للعمالء 
وهو مبدأ مهم نلتزم به أمام 
عمالئنا ألن بعض املواطنني 
واملقيمني تضرروا من بعض 
شركات املقاوالت لعدم التزامها 
باملواصفات وهو ما ظهر جليا 
قبل ســنتني حينما تعرضت 

النقص في تلك العمالة أحدث ربكة في سوق العمل ورفع األسعار

محمد املطيري

احلكومــة والقطــاع اخلاص، 
وقد عانــت بعض الشــركات 
غيــر املصنفة مــن قبل جلنة 
املناقصات كونها حتصل على 
بعض األعمال من خالل وسيط 
وهو الشركات الكبرى بنصف 
القيمة املالية وما يصاحب ذلك 
من تأخيــر في احلصول على 
املســتحقات والدفعات املالية 
بدليل ما حــدث من تظاهرات 
عمالية بســبب تأخر الرواتب 
في حني أن الشــركات الكبرى 
حتصل على الدفعات وال تعطي 
الشــركة املنفذة، لذا نحن في 
شركة «نطاقات» ال نعمل من 
الباطن بتاتا مهما كانت قيمته 
املاليــة حرصــا على ســمعة 
الشــركة والرغبة في النجاح 

في السوق الكويتي. 

البلــدان الصحية في  نظرا لظروف 
ظهور ڤيروس كورونا واإلجراءات الصحية 
االحترازية بعدم التجمع والبعد االجتماعي، 
فكان نصيب التعليم الروتيني السنوي أن 
يتغير مع إغالق املدارس، وأصبح التعليم 
عن بُعد هو البديــل، ويعني ذلك أن تبدأ 
الدراسة وأنت في البيت عن طريق أنظمة 

وإنترنت واستخدام الكمبيوتر.
ولكن هذا البديل متت جتربته وظهر 
فيه الكثير من املشاكل والصعوبات التي 
واجهت الطلبة وعائالتهم، وهذه آراء بعض 
أولياء األمور، ومنهــا كاختالف املراحل 
العمرية ومقدرة األبناء على التجاوب مع 
معلميهم ومعلماتهم، وكذلك مدى مقدرة 
املعلومات واألفكار  املعلمني على إيصال 

للتالميذ بأسلوب سهل ومبسط.
إضافة إلى بعض املشاكل التقنية كسرعة 
اإلنترنت ومتابعة األطفال وجذبهم للمتابعة 
حتى تتحقق لهم الفائدة املرجوة، كما أن 
الوقت قليل جدا فالطالب ال يقضي سوى 
ساعتني ونصف الساعة أو ثالث ساعات 
في التعليم عن بُعد، ومبقارنة ذلك بالدوام 
املدرسي الذي كان يتراوح بني ٦ و٧ ساعات 
يوميــا، فإن ذلك قــد ال يفي باحلاجة أو 
املقدرة على تغطية فقرات الدروس واملنهاج 

بشكل عام.
كما أن هناك صعوبات أيضا في تقنيات 
االنترنت والضغط على الشبكة، فاجلميع 
يدخل تقريبا بنفس التوقيت ومن املمكن 
أن يفصل االنترنت وتذهب املعلومة على 
الطالب، وهناك معاناة كبيرة باألخص في 
األعمار الصغيرة واملراحل التأسيســية 

من حيث صعوبة تلقي املعلومة، حيث إن 
تالميذ االبتدائي خاصة الصفوف األولى 
يكونــون بحاجة إلى االنتبــاه واملتابعة 
الدروس ومعاني  املباشرة ليســتوعبوا 

الكلمات وكيفية تركيبها.
ورمبا أن هناك كثيرا من األســر غير 
القادرين على تقدمي الشرح بنفس أسلوب 
املعلمة، كما أن الدروس تبدأ منذ الصباح 
وتستمر حتى املساء ملن عندهم أبناء في 
جميع املراحل الدراسية، وهذا يشكل عبئا 
كبيرا على األســرة ووجوب تفرغ األهل 

ملتابعتهم بشكل مستمر وجيد.
لذلك، فقــد مت تصميم نظام بريطاني 
جديد يسمى «LTS» يعتبر مدرسة الكترونية 
متكاملة الفصول التعليمية ملراحل التعليم 
املختلفة حتــى الثانوية بصورة عصرية 
مدعومــة ببرامج حتفيز التعليم املبرمج، 
املتطورة خلدمة  اإلمكانــات  عالوة على 
احتياجات املدرسة من اخلطط واألنشطة 
واللقاءات واالحتفاالت عن بعد واملسابقات 
واالختبــارات وتقارير مســتوى األداء، 
ومزودة مبكتبة الكترونية متكاملة ووحدة 
نشر املشروعات واألبحاث العلمية للجميع 
لتحقيق كل معايير التعليم املبرمج وضمان 
جودة االستخدام، وهذا النظام بدأ استخدامه 
في الكويت ودبي ومصر من خالل مدارس 
خاصة، وأقترح على وزارة التربية والتعليم 
سواء للمدارس احلكومية أو اخلاصة جتربة 
هذا النظام الذي يتالفى عيوب ومشاكل 
التعليم عن بُعد املطبق حاليا، وهذا النظام 
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في الكويت.
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د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة 

«A٣٣٠neo الكويتية» تتسلم أول طائرتني من «إيرباص»
تسلمت اخلطوط اجلوية الكويتية 
إيربــاص A٣٣٠neo من  أول طائرتي 
أصل ٨ طائرات طلبتها الشركة، لتنضم 
الطائرتان إلى اسطول الشركة احلالي من 
طائرات إيرباص املكون من ١٥ طائرة، من 
بينها ٧ طائرات A٣٢٠ceo وثالث طائرات 

.A٣٣٠ceo وخمس طائرات A٣٢٠neo
وتعتبر عملية التسليم هي األولى 
لطائــرات ٨٠٠-A٣٣٠، حيــث تعتبر 
الطائرة من اجليل اجلديد ذات الهيكل 
العريض األحدث ضمن خطوط انتاج 
شركة إيرباص، وتؤكد على استراتيجية 
الشركة لتحقيق كفاءة تشغيلية ووفورات 
اقتصادية للمشغلني باإلضافة إلى راحة 
استثنائية للمسافرين باستخدام أحدث 
التقنيات التي توصل إليها قطاع الطيران.

كما تعتبر الـA٣٣٠neo الطائرة املثالية 
للمشغلني خالل مرحلة التعافي من جائحة 
(كوفيد-١٩) من خالل قدرتها االستيعابية 
املتوسطة ومرونتها التشغيلية املتميزة. 
املناســبة، تقدم رئيس  وفي هذه 
إدارة شركة اخلطوط اجلوية  مجلس 
الكويتية الكابــنت علي الدخان بجزيل 

الشكر والتقدير لشركة ايرباص على 
حســن التعاون املتبــادل وعلى عمق 
العالقات بني اخلطوط اجلوية الكويتية 
وشــركة ايرباص في مجال الطيران 
التجاري والتي متتد إلى نحو ٣٧ عاما 
منذ سبتمبر ١٩٨٣، مبينا أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية سعيدة اليوم باستالم 
أول طائرتني من طراز A٣٣٠neo والتي 
تعد عالمة فارقة ومهمة للخطوط اجلوية 
الكويتية، حيث ان الشركة ماضية نحو 
أهدافها وتنفيذ استراتيجيتها  حتقيق 

لتطوير أسطولها.
وأضاف الدخان: «إن إدخال طائرة 
A٣٣٠neo في أسطول اخلطوط اجلوية 
املتنامي سيعزز من مكانتها  الكويتية 
كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران 
اإلقليمي والعاملي، كون الشركة تتابع 
باستمرار متطلبات الركاب لديها لتقدمي 
أحدث وأفضل اخلدمات، كما حترص 
الراحة واألمان  على توفير كافة سبل 
لركابها االعزاء أثناء كل رحلة، إن وصول 
A٣٣٠neo يعد كبداية مرحلة جديدة في 
اخلدمات املميزة والتي نقدمها ملسافرينا 

االعزاء على منت طائراتنا، باإلضافة إلى 
خدمات النقل اجلوي الفعالة واملريحة 
مع اخلطوط اجلوية الكويتية». وتتسع 
طائرة A٣٣٠neo التابعة للخطوط اجلوية 
الكويتية بشكل مريح إلى ٢٣٥ راكب، 
وتضم ٣٢ مقعدا ميكن أن تتحول إلى 
أسرة مستوية في درجة رجال األعمال 
و٢٠٣ مقعد مريح في الدرجة االقتصادية، 
كما توفر مقصورة شحن واسعة قادرة 
على استيعاب كميات كبيرة من أمتعة 

املسافرين. 
وبهذا الصدد، قال الرئيس التجاري 
في شركة إيرباص كريستيان شيرير: 
الطائرة األمثل   A٣٣٠neoالـــ «تعتبر 
للخطــوط اجلويــة الكويتية في هذه 
الظروف الصعبة التي مير بها العالم، 
حيث تنسجم بشكل مثالي مع طموحات 
الشركة في تعزيز شبكتها بأكثر الطرق 
فعالية وتنوعا. ومع توفير أقصى درجات 
الراحة للمسافرين في جميع الدرجات 
وذلك بفضل مقصورة «إيرســبيس» 
املميــزة، وإننا على يقــني بإن هذه 
الطائرة ستصبح الطائرة املفضلة لدى 

املسافرين». وأضاف شيرير: «ستنسجم 
طائرة الـA٣٣٠neo بشــكل سلس مع 
أسطول طائرات اخلطوط اجلوية الكويتية 
 Aاحلالي املكون من طائرات إيرباص ٣٢٠
وA٣٣٠ واالسطول املستقبلي من طراز 
التي  القواسم املشتركة  A٣٥٠ بفضل 

جتمع بني طائرات إيرباص».
وتعتبر طائــرة الـA٣٣٠neo جيال 
جديدا بالكامــل، حيث جرى تطويرها 
 Aباالســتناد إلى مواصفات عائلة ٣٣٠
األكثر شــعبية وتتمتع بالتكنولوجيا 
اخلاصة بطراز A٣٥٠. ويدفع الطائرة 
 Trent» محركي رولز- رويس من طراز
٧٠٠٠»، وأجنحة جديدة مبساحة أكبر 
 Aوأطراف مســتوحاة من عائلة ٣٥٠
XWB، لتوفر مستويات غير مسبوقة 
من الكفاءة استهالك وقود أقل بنسبة 
٢٥٪ للمقعد الواحد من األجيال السابقة 
لدى املنافسني. كما جرى جتهيز طائرة 
A٣٣٠neo مبقصورة «إيرسبيس»، لتوفر 
للمســافرين مبساحة  جتربة فريدة 
شخصية أوسع وأحدث أنظمة الترفيه 

واالتصال.

الطراز من اجليل اجلديد ذات الهيكل العريض األحدث ضمن خطوط إنتاج الشركة

النفط يعمق خسائره ألكثر من ٦٪
وكاالت: زادت العقــود اآلجلة للنفط 
خسائرها إلى أكثر من ٦٪ خالل تداوالت 
أمــس، حيث هبط خام برنت إلى ٣٦٫٧٨ 
دوالرا للبرميــل، بينمــا تراجــع اخلام 

األميركي إلى ٣٥٫٠٧ دوالرا.
وهذه التراجعات تأتي تزامنا مع إعادة 
حكومات فرض قيود الحتواء موجة ثانية 
من اإلصابات بڤيروس كورونا املستجد 
ووسط مؤشــرات على تخمة معروض 

عاملي آخذة بالتنامي.
ووسط تزايد إصابات كورونا (كوفيد 
ـ ١٩) فــي أوروبا، فرضت فرنســا لزوم 
املنازل ابتداء من اليوم اجلمعة إال لألنشطة 
الضرورية، في حني ستغلق أملانيا احلانات 
واملطاعم واملسارح من الثاني من نوفمبر 

املقبل إلى نهاية الشهر.
وفي هذا السياق، قالت االستراتيجية 
فــي ديلــي إف.إكــس مارغريــت يــاجن، 
«توقعــات الطلب تتدهور مع اكتســاح 
موجة ڤيروسية ثانية الواليات املتحدة 
ومعظم أوروبا، حيث ان تشديد إجراءات 
التباعد االجتماعي وزيادة اإلغالقات قد 

يكون لهمــا تأثير أكبر مــن املتوقع في 
الطلب على الطاقة».

من جهتها، أفادت «آي.إن.زد» لألبحاث 
في مذكرة أن «عــودة اجلائحة للتنامي 
تضغط على منظمة أوپيك لتأجيل زيادة 

إنتاجها املزمعة في يناير املقبل».
هذا، وتعتزم منظمة البلدان املصدرة 
للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف مبجموعة 
«أوپيك+»، تقليص تخفيضات اإلنتاج 
فــي ينايــر ٢٠٢١ مــن ٧٫٧ ماليني برميل 
يوميا حاليا إلى ٥٫٧ ماليني برميل يوميا.

وقدمت بيانات إدارة معلومات الطاقة 
األميركية األربعاء أدلة جديدة على تخمة 
متناميــة، فقــد زادت مخزونــات اخلام 
األميركية ٤٫٣ ماليني برميل في األسبوع 
املنتهي في ٢٣ أكتوبر، وهي زيادة فاقت 

املتوقع.
أما محليا فقد انخفض ســعر برميل 
النفــط الكويتي ٧٧ ســنتا ليبلغ ٣٨٫٩٥ 
دوالرا في تداوالت األربعاء مقابل ٣٩٫٧٢ 
دوالرا في تداوالت الثالثاء، وفقا للسعر 
املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

مع إعادة فرض القيود الحتواء «كورونا»
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بابا الڤاتيكان يدعو الفرنسيني 
إلى الرد على الشّر باخلير 

وكاالت: دان الڤاتيــكان أمــس الهجوم الذي أودى 
بحياة ثالثة أشــخاص بالقرب من كنيسة في مدينة 
نيس بفرنســا، مشددا على أن اإلرهاب والعنف غير 

مقبولني على اإلطالق.
وقال املتحدث باســم الڤاتيــكان ماتيو بروني في 

بيان، إنه «هجوم زرع املوت مكان احملبة».
وشــدد على «أنها حلظــة ألم في زمــن االرتباك. 
اإلرهــاب والعنف ال ميكن قبولهمــا». وقال إن البابا 
فرنسيس أبلغ وكان يصلي من أجل الضحايا. وأعرب 
البابا عن أمله في أن «يرد الشعب الفرنسي بطريقة 

موحدة على الشر باخلير».
من جهتها، وصفت الرئاسة الروسية عملية الطعن، 
بأنها «مأساة مروعة على اإلطالق»، محذرة أيضا من 

املخاطر الناجمة عن اإلساءة ملشاعر املؤمنني.
وصرح املتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري 
بيســكوف، للصحافيني: «ليس من املقبول اإلســاءة 
للمشــاعر الدينية، وال قتــل الناس. كال األمرين غير 

مقبولني إطالقا».
وأعرب بيسكوف عن قناعته، بأن مجلة مثل «شارلي 
إبدو» الفرنســية لم تكن ستؤسس في بلده، مشيرا 
إلى أن روسيا ميكن اعتبارها «دولة إسالمية جزئيا».
وأوضح املتحدث باسم الكرملني، أن عدد املسلمني 
بني مواطني روسيا يصل إلى ٢٠ مليونا، مشيرا إلى 
أن روسيا تعد دولة فريدة من حيث تعددية القوميات 

واألديان.
وتابع: «تعيش جميع الطوائف (في روسيا) وفق 
االحترام املتبــادل التام، لذلك من املســتحيل إطالقا 
وجــود مجلة مثل «شــارلي إبدو» فــي بلدنا، خاصة 

مبوجب القوانني السارية».

إدانة دولية للهجوم «البغيض» .. السعودية: يتنافى مع الفطرة
و«األزهر»: ال يوجد مبرر بأي حال لألعمال التي تتناقض مع اإلسالم

أدان  وكاالت:  ـ  عواصــم 
األزهر الشريف وإمامه األكبر 
د.أحمد الطيب بشدة الهجوم 
اإلرهابــي البغيض الذي وقع 
أمــس بالقــرب مــن كنيســة 
نوتــردام فــي مدينــة نيــس 

الفرنسية.
وأكد األزهر الشــريف في 
بيــان صحافي أنــه «ال يوجد 
بأي حال من األحوال مبرر لتلك 
البغيضة  األعمال اإلرهابيــة 
التــي تتنافــى مــع تعاليــم 
اإلسالم السمحة وكل األديان 
السماوية»، داعيا إلى ضرورة 
العمل على التصدي لكل أعمال 
العنف والتطــرف والكراهية 

والتعصب.
وشدد األزهر في بيانه على 
أنــه «إذ يدين ويســتنكر هذا 
احلادث اإلرهابي البغيض، فإنه 
يحذر من تصاعد خطاب العنف 
والكراهية»، داعيا إلى تغليب 
صوت احلكمة والعقل وااللتزام 
باملسؤولية املجتمعية خاصة 
عندمــا يتعلق األمــر بعقائد 

وأرواح اآلخرين.
وتقــدم بخالــص العــزاء 
واملواســاة إلى أسر الضحايا 
والشعب الفرنسي، داعيا اهللا 
أن مين على املصابني بالشفاء 

العاجل.
ودانــت منظمــة التعاون 
اإلسالمي بشدة استفزاز مشاعر 
املسلمني حتت دعاوى حرية 

التعبير.
وجــددت األمانــة العامــة 
للمنظمــة، وفقا لبيــان بثته 
وكالــة األنبــاء الســعودية 
الرســمية (واس)، تأكيدهــا 
أن اإلســاءة للرسول ژ غير 
مقبولة حتت أي ذريعة، مذكرة 
في هذا الســياق باحلكم الذي 
أصدرتــه احملكمــة األوروبية 
حلقوق اإلنســان فــي أكتوبر 
عام ٢٠١٨، القاضي بأن اإلساءة 
للرســول محمد ژ ال تندرج 
ضمــن حرية التعبيــر، وهو 
احلكم الذي جاء تأييدا حلكم 
قضائي صدر في النمسا ضد 
امرأة منساوية أدانتها إحدى 
احملاكم اإلقليمية بتهمة اإلساءة 
للرسول عليه أفضل الصالة 

والتسليم.
كما جددت املنظمة رفضها 
أي محاولة للربط بني اإلسالم 

من جهتهــا، دانــت تركيا 
الهجــوم ووصفته  «بشــدة» 
واضعــة  «الوحشــي»،  بـــ 
جانبــا التوتــر الكبيــر بــني 
انقرة وباريــس للتعبير عن 

«تضامنها».
واعلنت وزارة اخلارجية 
التركية في بيان «ندين بشدة 
الهجوم الذي نفذ داخل كنيسة 
نوتــردام فــي نيــس ونقدم 

تعازينا ألقارب الضحايا».
واضافت «من الواضح ان 
الذين ارتكبوا مثل هذا الهجوم 
الوحشــي فــي مــكان مقدس 
للعبادة ال ميكن ان تكون لديهم 
اي قيم دينية او انســانية او 
اخالقية»، مؤكدة «تضامنها مع 
الشعب الفرنسي في مواجهة 

االرهاب والعنف».
كمــا أدان رئيس احلكومة 
ســعد  املكلــف  اللبنانيــة 
احلريري الهجوم، واصفا إياه 

بـ«اإلجرامي».
وقال احلريري، عبر حسابه 

دوجاريك من نيويورك.
وقال املتحــدث في مؤمتر 
صحافي يومي ان غوتيريش 
«يجدد التأكيــد على تضامن 
األمم املتحدة مع شعب وحكومة 

فرنسا» في هذه احملنة. 
أوروبيا، نددت أورســوال 
فون دير الين رئيسة املفوضية 
األوروبية بالهجوم، ووصفته 
بأنه «بغيض ووحشي»، وقالت 
إن أوروبا كلها تقف جنبا إلى 
جنب مع فرنسا وستظل متحدة 
وحازمة «في مواجهة الهمجية 

والتطرف».
االحتــاد  نــدد  بــدوره، 
األوروبــي ومؤمتــر أســاقفة 
فرنســا اخلميــس بالهجــوم 
بســكني الــذي أدى إلى مقتل 
ثالثة أشخاص وجرح آخرين 
في كنيسة نوتردام في نيس 
بجنوب شــرق فرنسا والذي 
فتحت نيابة مكافحة اإلرهاب 

الفرنسية حتقيقا فيه.
مــن جهتــه، دعــا رئيس 

البرملــان األوروبــي ديڤيــد 
إلــى  ساســولي األوروبيــني 
«االحتــاد ضد العنــف وضد 
الذين يسعون إلى التحريض 
ونشر الكراهية» بعد الهجوم.

وقال ساسولي في تغريدة 
علــى تويتر «أشــعر بصدمة 
وحزن عميقني ألخبار هجوم 
نيس املروع. نشعر بهذا األلم 

كلنا في أوروبا».
مــن جهتــه، قــال رئيس 
البريطاني بوريس  الــوزراء 
جونسون إن بالده تقف بثبات 

مع فرنسا بعد الهجوم.
وكتب جونسون على تويتر 
باللغتني اإلجنليزية والفرنسية 
«روعني سماع األنباء الواردة 
من نيس عن هجوم وحشــي 

بكاتدرائية نوتردام».
مــع  «قلوبنــا  وأضــاف 
الضحايــا وعائالتهم، وتقف 
اململكة املتحدة بثبات مع فرنسا 

ضد اإلرهاب والتعصب».
وأكدت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل وقــوف أملانيا 
إلى جانب فرنسا بعد الهجوم 
«الوحشي»، وقالت في تغريدة 
نشرها املتحدث باسمها شتيفان 
زايبرت «أشعر بصدمة كبيرة 
إزاء عمليات القتل الوحشية 
في الكنيسة في نيس. أفكاري 
مع أقــارب القتلى واجلرحى. 
أملانيا تقف مع فرنسا في هذا 

الوقت الصعب».
كمــا دان رئيس الــوزراء 
اإليطالــي جوزيبــي كونتــي 
«الهجوم الشائن»، مؤكدا أنه 
«لن يزعــزع اجلبهة املوحدة 
للدفــاع عــن قيــم احلريــة 
والسالم». وأضاف في تغريدة 
«قناعاتنا أقوى من التعصب 

والكراهية واإلرهاب».
في الســياق، اكــد رئيس 
الكســندر  البلجيكي  الوزراء 
دي كرو ادانة بالده بـ «أشــد 
العبارات جميع اشكال اإلرهاب 

والتطرف العنيف».
الــوزراء  رئيــس  وقــال 
الهولندي مارك روته للشعب 
الفرنســي «لســتم وحدكم»، 
وكتب في رســالة بالفرنسية 
علــى تويتر «نقول للشــعب 
الفرنســي لســتم وحدكم في 
احلرب على التطرف. هولندا 

تقف بجانبكم».

علــى تويتــر «أشــد اإلدانــة 
واالستنكار للهجوم اإلجرامي 
الشنيع على كنيسة نوتردام 
في مدينة نيس الفرنســية»، 
مشيرا إلى أن «اإلرهاب ال دين 
له». وأعرب الرئيس األميركي 
دونالد ترامب عن تضامنه مع 
فرنســا، منددا بـــ «اعتداءات 

إرهابية» مرفوضة.
وكتــب ترامب في تغريدة 
«قلوبنــا مع شــعب فرنســا. 
أميركا تقف مــع أقدم حليف 
لنا في هذه املعركة»، وأضاف 
«يجــب أن تنتهي فــورا هذه 
االعتداءات اإلرهابية اإلسالمية 
املتطرفة»، معتبرا أنه «لم يعد 
بإمكان أي دولة، سواء كانت 
فرنسا أو غيرها، أن تتسامح 

معها!».
كما دان األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش 
«بشدة االعتداء املقيت» الذي 
وقع اخلميس في نيس، وفق ما 
أعلن املتحدث باسمه ستيفان 

ترامب يعرب عن تضامنه مع فرنسا ويندد بـ «اعتداءات إرهابية» مرفوضة.. وأوروبا تدعو لالحتاد ضد العنف والكراهية.. وتركيا: مرتكبوه بال قيم

أغلقت الشرطة الفرنسية الطريق املؤدي إلى كنيسة نوتردام عقب الهجوم  (ا.ف.پ)

واإلرهاب وانها «تدين كل عمل 
إرهابي أيا كان مرتكبه، وتدعو 
إلى أن تكون احلرية الفكرية 
والثقافية منارة تشع باالحترام 
والتسامح والسالم وتنبذ كل 
املمارسات واألعمال التي تولد 
الكراهية والعنف والتطرف».
ودانــت اململكــة العربيــة 
الســعودية الهجوم االرهابي 
الــذي وقع فــي مدينة نيس، 
وجددت اخلارجية السعودية 
في بيان بثته وكالة (وا) امس 
تأكيد رفض اململكة القاطع ملثل 
هــذه األعمال املتطرفــة التي 
تتنافــى مع جميــع الديانات 
واملعتقدات اإلنسانية والفطرة 
اإلنســانية الســليمة، مؤكدة 
أهمية نبذ املمارسات التي تولد 
الكراهية والعنف والتطرف.

اخلارجيــة  وأعربــت 
السعودية عن العزاء واملواساة 
لــذوي الضحايــا وللحكومة 
والشعب الفرنسي مع التمنيات 

للمصابني بالشفاء العاجل. 

فرنسا تستنفر أمنيًا وتتعهد برّد صارم على هجوم «نيس» املرّوع

عواصــم ـ وكاالت: رفعت 
فرنســا أمس درجــة التأهب 
األمنــي في املباني ووســائل 
النقل واألماكن العامة، بدرجة 
«طــوارئ ملواجهــة اعتداء»، 
أعقــاب هجــوم  وذلــك فــي 
بســكني قتــل فيه شــخصان 
وقطع رأس امرأة في كنيسة 
مبدينة نيس جنوبي شــرق 
البالد، وقتل مسلح في واقعة 
أخرى، واعتقال مسلح ثان في 

مدينة ليون.
وأعلــن رئيــس الــوزراء 
الفرنســي جان كاســتيكس 
التأهب درجة التأهب القصوى 
في إطار خطة «فيجيبيرات» 
التي تنص على تدابير ملكافحة 

الفرنســي إميانويل ماكرون 
مكان االعتداء، قرعت الكنائس 
فــي جميــع أنحــاء فرنســا 
أجراسها في الثالثة بعد ظهر 
امس تكرميا لضحايا الهجوم، 
ووقف النواب فــي اجلمعية 
الوطنيــة (البرملــان) دقيقة 
صمت تضامنا مع الضحايا.

وقال ماكرون إن فرنسا هي 
التي هوجمت، مشيرا الى أن 
القيم الفرنسية تدعم احلرية 

جلميع األديان.
بــالده  أن  إلــى  وأشــار 
«تتعرض لهجوم مرة أخرى 
بسبب قيمنا» وحرية االعتقاد، 
مؤكدا أنه سينشــر مزيدا من 
القوات لتعزيز حماية املواقع 

أكبــر» قطع رأس امرأة وقتل 
اثنــني آخرين في هجوم عند 

كنيسة مبدينة نيس.
وقال كريستيان إستروزي 
رئيس بلدية نيس على تويتر 
الــذي وصفــه  الهجــوم  ان 
باإلرهابــي وقع فــي أو قرب 
كنيسة نوتردام وان الشرطة 
ألقت القبض على املهاجم الذي 
ظل يردد «اهللا أكبر» حتى بعد 

إلقاء القبض عليه.
وأضــاف أن أحــد القتلى 
سقط داخل الكنيسة ويعتقد 

أنه حارسها.
وتابــع «أطلقت الشــرطة 
النار على املهاجم املشتبه به 
فــي أثناء القبض عليه ونقل 

وقــال مصــدر بالشــرطة 
الفرنســية لـ«رويتــرز» إن 
السلطات تعتقد أن منفذ هجوم 
نيس مواطن تونسي يبلغ من 

العمر ٢١ عاما.
وأوضح املصدر أن الرجل 
دخــل فرنســا مؤخــرا عبــر 
إيطاليا، مضيفا أن السلطات 

التزال تتحقق من هويته.
القضائي  وأشار املتحدث 
فــي تونــس محســن الدالي 
لـ«رويتــرز» إلــى إن جهــاز 
مكافحــة اإلرهاب فــي بالده 
فتح حتقيقا في شبهة تورط 

الشاب التونسي. 
وعقب ساعات من هجوم 
نيس، قتلت الشرطة رجال هدد 

الهامة ومنهــا أماكن العبادة 
واملدارس.

أدان ممثــل  مــن جهتــه، 
املجلــس الفرنســي للديانــة 
اإلســالمية الهجــوم بشــدة، 
وقــال ان «دليــال على احلداد 
والتضامــن مــع الضحايــا 
وأحبائهم، أدعو جميع املسلمني 
في فرنســا إلى إلغــاء جميع 
االحتفــاالت باملولــد النبوي 

الشريف».
وافادت إدارة املدعي العام 
الفرنســي ملكافحــة اإلرهاب 
بأنها تلقت طلبا للتحقيق في 
الهجوم، فيما أوضحت الشرطة 
ومســؤولون أن مهاجما كان 
يحمل ســكينا ويــردد «اهللا 

إلى املستشــفى واليزال على 
قيد احلياة».

وقال إستروزي ان الضحايا 
قتلوا «بطريقة مروعة».

وتابع «طفح الكيل.. حان 
الوقت اآلن لكي تتبرأ فرنسا 
مــن قوانني الســالم من أجل 
القضاء نهائيا على الفاشــية 

اإلسالمية في أراضينا».
وقــال صحافيــون مــن 
«رويترز» فــي مكان احلادث 
إن الشرطة املسلحة بأسلحة 
آلية فرضت طوقا أمنيا حول 
الكنيســة الواقعة في شارع 
جان ميديسان في نيس وهو 
الرئيســي  التســوق  شــارع 

باملدينة.

املارة مبسدس في مونتفافيه 
قرب مدينة أفينيون بجنوب 
فرنســا، وقالت الشرطة انه 
كان يــردد أيضا «اهللا أكبر»، 
«إذاعــة  أوردت  بحســبما 

أوروبا-١».
كما أوقفت الشرطة أفغاني 
يرتــدي زيــا تقليديا ويحمل 
ســكينا في مدينــة ليون في 
وســط شرق فرنســا بعد أن 
اعتبر مبنزلة تهديد، وفق ما 
علم من مصدر قريب من امللف.
أن  املصــدر  وأضــاف 
الرجل كان سيقدم على عمل 
معني، واصفــا احلادثة بأنها 
«خطيــرة»، إذ إنها تأتي بعد 

هجوم السكني في نيس.

تونس تفتح حتقيقا في تورط أحد مواطنيها في قتل اثنني وقطع رأس امرأة.. ومقتل مسلح في أفينيون واعتقال آخر أفغاني في ليون.. و ماكرون: هوجمنا بسبب قيمنا

(ا.ف.پ) (ا.ف.پ)أقارب احد ضحايا هجوم نيس يبكون أمام كنيسة نوتردام أمس  الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون متحدثاً في مؤمتر صحافي عقب تفقده موقع الهجوم في نيس أمس 

اإلرهاب، وتفرض فور وقوع 
اعتداء أو إذا حتركت مجموعة 
إرهابيــة معروفــة لــم يحدد 
مكانهــا، لفترة زمنية محددة 

الى أن تتم معاجلة األزمة.
ودان كاســتكس االعتداء 
الــذي وصفه بـ «الوحشــي» 
الذي قتل فيه ثالثة اشخاص 
فــي  األبيــض  «بالســالح 
ظــروف فظيعــة»، مؤكدا أن 
«رد احلكومة سيكون حازما 

وفوريا».
وأكد أن «الهجوم الوحشي 
أحزن البالد بأسرها»، معتبرا 
املســيحيني  «أصــاب  أنــه 

الكاثوليك في الصميم».
الرئيــس  تفقــد  وفيمــا 

اعتقال سعودي اعتدى 
بآلة حادة على حارس أمن 

بالقنصلية الفرنسية في جدة
جدةـ  وكاالت: أعلنت السلطات األمنية السعودية 
القبض على مواطن سعودي بعد اعتدائه بآلة حادة 
على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة ما أدى 

إلى تعرضه إلصابات طفيفة.
وقال املتحدث اإلعالمي لشرطة منطقة مكة الرائد 
محمد الغامدي، في بيان صحافي أوردته وكالة األنباء 
السعودية الرسمية (واس) أمس، إن «القوة اخلاصة 
لألمن الديبلوماسي متكنت من القبض على اجلاني».

وأوضح أنه مواطن سعودي بالعقد الرابع من العمر 
ومت إيقافــه واتخاذ اإلجــراءات النظامية بحقه فيما 
نقل املجني عليه إلى املستشفى لتلقي العالج الالزم.

من جانبها، دعت السفارة الفرنسية في السعودية 
مواطنيها، إلى اتخاذ أقصى درجات احلذر واحليطة، 
وقالت في بيان نشرته على حسابها على موقع «تويتر» 
إن احلادثة اســتهدفت حارس أمن موظفا في شــركة 

أمن خاصة.
وأدانت السفارة احلادثة، ووصفتها بأنها «اعتداء 
أثيم»، معربة عن ثقتها في أن الســلطات السعودية 
ستعمل على «ضمان أمن املنشآت واجلالية الفرنسية 

في اململكة».

ملشاهدة الڤيديو

«التعاون اخلليجي» يدين االعتداء 
ويجدد رفضه لإلرهاب والتطرف

الرياض ـ واس: أعرب 
األمني العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية د.نايف 
احلجرف عن إدانته للهجوم 
اإلرهابي الذي وقع بالقرب 
من كنيسة نوتردام في مدينة 
الفرنســية، وأسفر  نيس 
عن مقتل وإصابة عدد من 
األشخاص. وجدد احلجرف، 
في بيــان بثته وكالة األنباء 
السعودية الرسمية (واس) 
التأكيد على مواقف  امس، 

املجلس الثابتة جتاه اإلرهاب والتطرف، ونبذه جلميع أشكاله 
وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراتــه، وأي كان مصدره، 
والعمل على جتفيف مصادر متويله ودعمه. كما عبر األمني 
العام ملجلس التعاون عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا 

وللشعب الفرنسي الصديق.

د. نايف احلجرف
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السعودية تبدأ استقبال معتمري اخلارج اعتبارًا من بعد غد

أذربيجان وأرمينيا تتبادالن جثث قتلى معارك «قره باغ» 

عواصــم ـ وكاالت: بعــد 
توقــف دام نحــو ٩ اشــهر، 
أعلنت وزارة احلج والعمرة 
في اململكة العربية السعودية 
الســتقبال  اســتعدادها 
املعتمرين من اخلارج ابتداء 
مــن اول نوفمبــر املقبل في 
ظل تخفيف إجــراءات احلد 
من تفشي ڤيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الرسمي 
عــن بيــان لــوزارة احلــج 
والعمــرة أن «أداء مناســك 
العمرة متاح ملسلمي العالم».
وتبــدأ املرحلــة الثالثــة 
للعــودة للعمــرة عبر فتح 
الباب للمعتمرين من خارج 
الســعودية والتــي ترفــع 
الطاقة التشغيلية االحترازية 
بنسبة ١٠٠٪، لتصل طاقتها 
التشــغيلية في احلرم املكي 
إلى ٢٠ ألف معتمر في اليوم، 
و٦٠ ألف مصل و١٩٫٥٠٠ زائر.
أكــد وكيل  مــن جهتــه، 
والعمــرة  احلــج  وزارة 
خلدمات احلجاج واملعتمرين 
د.عمرو املــداح على اكتمال 
باقة املعتمرين من اخلارج، 
والتي شملت تنظيم وجدولة 
رحالت الطيــران من خارج 
الســعودية علــى اخلطوط 
الســعودية، حســب الطاقة 
واإلجــراءات  التشــغيلية 
االحترازية، وخدمة االستقبال 
في املطارات واملنافذ بواسطة 

الشركات املعتمدة.
آليــة تنظيــم  إن  وقــال 

عواصم - وكاالت: أعلنت 
أذربيجان امس، أنها ســلمت 
أرمينيــا ٣٠ جثــة لضبــاط 
وجنود تابعني للقوات املسلحة 
األرمينية باإلضافة إلى اثنني 
من كبار الســن مــن مواطني 
أرمينيــا الذيــن ســقطوا في 
املعارك التي دارت بني اجلانبني 
فــي إقليم ناغورنــي قره باغ 
املتنازع عليــه، وذلك بعد أن 
مت االتفاق علــى تبادل جثث 

القتلى بوساطة روسية.
رئيــس  مســاعد  وقــال 
أذربيجــان حكمت حاجييف، 
في مؤمتر صحافي،: «مت تسليم 
حوالــي ٣٠ جثــة من اجليش 
القــوات املســلحة  وضبــاط 
األرمينية املتبقني في ســاحة 
املعركة إلى اجلانب األرميني 
باإلضافة إلــى اثنني من كبار 
الســن من مواطني أرمينيا»، 
التســليم  مضيفــا أن عملية 
متت فــي منطقة قــره باغ - 
توفوز، بحسب ما نقلته وكالة 
«سبوتنيك» الروسية لألنباء.
وأشــار حاجييــف إلى أن 
اجلانــب األرمني لــم يبد في 
البداية رغبة في قبول اجلثث 
وقال: «نقدر بشدة جهود وزارة 
الروســية والوزيــر  الدفــاع 
سيرغي شــويغو شخصيا.. 
ووافق اجلانب األرميني على 
قبــول جثــث القتلــى ودعم 

والطلب من كل دولة.
جاء ذلك خالل لقاء نظمته 
التجارية الصناعية  الغرفة 
املكرمــة مــع وزارة  مبكــة 
احلــج والعمرة الســعودية 
بعنــوان «التعريف بأنظمة 
العمرة االستثنائية» لشرح 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
ملوسم العمرة ١٤٤٢هـ، وفق 
التي  الضوابــط واملعاييــر 
وضعتهــا الــوزارة، ورفــع 
الكفاءة التشــغيلية للقطاع 
لالرتقــاء بخدمــة ضيــوف 

وارمينيا على اقليم ناغورني 
قره باغ وكشــفت عن خطتها 
لتســوية شاملة بني الدولتني 
الســوفييتيني تتمثل في عدة 
مبــادئ منها إنهــاء االحتالل 
واحترام وحدة أراضي الدول 

وسيادتها وحرمة احلدود.
وزيــر  وانتقــد مســاعد 
اخلارجيــة اإليرانــي، عباس 
عراقجــي، مجموعة مينســك 
التابعة ملنظمة األمن والتعاون 
في أوروبا. وصرح عراقجي، 

التســويق املتاحــة لشــراء 
.(B٢B) اخلدمات

كذلك، أوضح أن تصنيف 
اإلجــراءات الوقائيــة قامت 
بهــا وزارتا احلــج والعمرة 
والصحــة، واملركز الوطني 
األمــراض  مــن  للوقايــة 
ومكافحتها بتصنيف الدول 
التي يقــدم منها املعتمرون، 
إلى مستويات تتم مراجعتها 
بشــكل دوري مبا يســتجد 
في مســتوى تطور ڤيروس 

كورونا فيها.

املسؤولية وسنساعد في حل 
األزمة». وأوضح الديبلوماسي 
اإليراني أن اخلطة تقضي في 
التــزام دول  املرحلــة األولى 
املنطقــة بسلســلة مبــادئ، 
منهــا إنهاء االحتالل واحترام 
وحدة أراضي الدول وسيادتها 
وحرمــة احلــدود. كما تنص 
اخلطة علــى احترام احلقوق 
اإلنســانية وحقوق األقليات، 
ووقف الهجمات على املدنيني 

واملرافق املدنية.

الرحمن. وأتــى اللقاء قبيل 
بدء املرحلة الثالثة للعمرة، 
عبر فتح الباب للمعتمرين 

من خارج السعودية.
وشــدد املــداح علــى أن 
النموذج التشــغيلي يرتكز 
علــى تصنيــف اإلجــراءات 
الوقائية واالشتراطات للدول 
التي يقــدم منها املعتمرون، 
والطاقة االستيعابية احملددة 
لعمــرة اخلــارج، وتنظيــم 
قدوم املعتمرين على شــكل 
ومنصــات  مجموعــات، 

وهو املبعوث اخلاص للرئيس 
اإليرانــي حســن روحانــي، 
لــدى وصوله  للصحافيــني، 
إلى موســكو امس، قادما من 
العاصمة األذربيجانية باكو، 
بأن مجموعة مينسك (اخلاصة 
بالتسوية في قره باغ) أظهرت 
عدم فعاليتها في تسوية النزاع، 
مشــيرا إلى أن خطــة طهران 
متنح الدول اإلقليمية، ومنها 
روســيا، الدور الرئيســي في 
جهود التسوية. وقال: «نتحمل 

ترفع الطاقة التشغيلية للحرم املكي إلى ٢٠ ألف معتمر و٦٠ ألف مصلٍّ و١٩٫٥٠٠ زائر في اليوم

إيران تدخل على خط الوساطة وتكشف خطتها لتسوية الصراع

(العربية) اداء العمرة في ظل االجراءات االحترازية 

(رويترز) محققون آذريون يقومون بتحميل قذيفة مدفعية في شارع تعرض لقصف ارمني 

العمــرة للقادمني من خارج 
السعودية تتطلب إجراءات 
محددة، منها تقدمي طلب أداء 
العمــرة مع كامــل البيانات 
الشخصية والصحية، بحد 
أقصى ٥٠ شخصا للمجموعة 
الواحدة من الدول املسموح 
بهــا، وضرورة وجود وكيل 
عمرة خارجي أو مسوق باقات 
العمرة املتاحة، ومكون باقات 
العمرة املتكاملة ذات اجلودة 
العاليــة وحجــز الرحــالت 
اجلويــة بناء علــى العرض 

مبادرة روسيا االحتادية لفتح 
ممر إنساني».

ومــن جانبهــا، صرحــت 
السكرتيرة الصحافية لوزارة 
الدفــاع األرمينيــة شوشــان 
ستيبانيان امس، بأن اجلانب 
األرميني مستعد لتسليم جثث 
اجلنود األذربيجانيني في قره 

باغ إلى أذربيجان.
وفي السياق، دخلت ايران 
على خط الوساطة فعليا حلل 
النــزاع القائم بــني اذربيجان 

بومبيو يواصل جولته اآلسيوية 
الحتواء نفوذ الصني في املنطقة

عواصم - وكاالت: وصف وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو معاملة الصني ملسلمي 
األويغور بأنها أكبر تهديد للحرية الدينية، 
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها أمام جناح الشباب 
في «نهضة العلماء»، أكبر منظمة إســالمية 

بإندونيسيا.
وحث بومبيو، خــالل زيارته أكبر دولة 
ذات غالبية مسلمة في العالم كجزء من رحلة 
إقليمية لتعزيز العالقات التجارية واألمنية، 
حث اإلندونيسيني على البحث عن احلقائق 
املتعلقة مبعاملة مسلمي األويغور في مقاطعة 

شينغيانغ الصينية.
وكانت الواليات املتحدة األميركية قالت 
إن الصني ترتكب «شــيئا قريبــا من اإلبادة 
اجلماعية» في معاملتها للمسلمني في منطقة 
شــينغيانغ. وقال مستشــار األمــن القومي 
األميركي، روبرت أوبراين، في مناسبة على 

اإلنترنت اســتضافها معهد أســنب، األسبوع 
املاضي، «إن لم تكن إبادة جماعية، فإن شيئا 
قريبا منها (اإلبادة) يحدث في شينغيانغ».

وأشاد بومبيو امس، بإندونيسيا لرفضها 
مزاعم الصني بشــأن بحــر الصني اجلنوبي 
املتنــازع عليــه. تأتي تصريحــات بومبيو 
متطاقبة مع تصريحات أدلى بها في محطات 
سابقة ضمن جولة إقليمية تشمل أربع دول، 
والتي ُينظر إليها على أنها محاولة لتعزيز 
العالقات واحتواء نفوذ الصني املتنامي في 
املنطقة. وزار بومبيو بالفعل سريالنكا والهند 
وجزر املالديف. وقال بومبيو للصحافيني عقب 
محادثات مع وزيرة اخلارجية اإلندونيسية 
ريتنو مرصودي في جاكرتا: «جميع الدول 
التــي حتتــرم القانون ترفــض املزاعم غير 
القانونية للحزب الشيوعي الصيني في بحر 

الصني اجلنوبي».

أشاد مبوقف إندونيسيا الرافض ملزاعم بكني بشأن بحر الصني اجلنوبي

(أ.ف.پ) وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو خالل زيارته اندونيسيا امس 

كورونا.. أوروبا تواجه موجة ثانية «تفوق طاقتها» وإصابات محلية في الصني
عواصم - وكاالت: من إعادة 
احلجر العام فــي اوروبا إلى 
عودة ارتفاع اإلصابات احمللية 
في الصني، يواجه العالم ضغطا 
كبيرا للحد من تفشي ڤيروس 
كورونا املســتجد على ابواب 
شــتاء يقول مســؤولون انه 

سيكون صعبا. 
التــي  وتتوقــع أوروبــا 
«فوجئت» بعنف املوجة الثانية 
من وباء كوفيد-١٩ الذي أصبح 
«يفوق طاقتها»، أشهرا صعبة 
وتضاعف اجراءاتها اجلديدة. 
وقــال الرئيس الفرنســي 
إميانويــل ماكرون في خطاب 
أمس األول «مثل كل جيراننا، 
يغرقنا التسارع املفاجئ للوباء 
بڤيروس يبدو أنه يكتسب قوة 
مع اقتراب الشتاء وانخفاض 

درجات احلرارة».
وأضاف الرئيس الفرنسي 
«مرة أخرى، يجب أن نتحلى 
بالكثيــر من التواضع، فنحن 
جميعا في أوروبا متفاجئون 
بتطــور الڤيــروس»، قبل أن 
يعلن عــن فرض حجــر ملدة 

شهر واحد على األقل.
وقال إن البالد قد تشهد «ما 
ال يقل عن ٤٠٠ ألف حالة وفاة 
إضافية» خالل بضعة أشهر إذا 

لم يتم فعل أي شيء.

حدوث موجة ثالثة للجائحة، 
وقــال إنــه قــد يكــون هناك 
نحو مليون شــخص مصاب 
بالڤيروس في فرنسا في الوقت 

الراهن.
وبذلــك أصبحت فرنســا 
واحدة من البلدان أو املناطق 
النــادرة فــي أوروبــا - إلــى 

يوصــف فــي أغلــب األحيان 
بأنه خطوة أخيرة قبل إعادة 
فرض حجر كامل. وفي أملانيا 
أعلنت املستشارة أجنيال ميركل 
عن إجــراءات جذرية مبا في 
ذلك إغــالق ملدة شــهر واحد 
الترفيهية،  للمطاعم واملراكز 
إلى جانب دعم تصل قيمته إلى 

األوسط، أعربت إيران الدولة 
األكثر تضررا مــن الوباء في 
املنطقة عن أســفها لوفاة ٤١٥ 
شــخصا بالفيروس خالل ٢٤ 
ساعة، وهو رقم قياسي جديد.

وقالت السلطات إن املرضى 
يضطرون للوقوف في طوابير 
للوصــول إلــى األســرة فــي 
بعض املستشفيات، والطاقم 
الطبي يعبر عن «تعب نفسي 
وجسدي» ونقص في معدات 
العمل. في آسيا، سجلت روسيا 
ارتفاعا قياسيا جديدا أمس على 
غرار األسبوع املاضي بكامله، 
حيث رصدت ١٧٧١٧ إصابة أمس 
منها ٤٩٠٦ حاالت في موسكو 
وبهذا ترتفع حصيلة اإلصابات 
الكلية إلى مليون و٥٨١٦٩٣ منذ 

بدء اجلائحة.
كمــا أعلنــت الســلطات 
تســجيل زيادة قياســية في 
حــاالت الوفاة باملرض، حيث 
أودى بحياة ٣٦٦ شخصا خالل 
٢٤ ســاعة مما يرفع حصيلة 
الوفيات الرسمية إلى ٢٧٣٠١.

وفي الصني التي احتفلت 
منــذ اشــهر بالقضــاء علــى 
الڤيروس، أفادت جلنة الصحة 
الوطنية بأنهــا تلقت تقارير 
عن تسجيل ٤٧ إصابة مؤكدة 

جديدة في البر الرئيسي. 

جانب إيرلندا ومقاطعة ويلز 
البريطانية - التي تختار حجر 
سكانها بالكامل، وهو اإلجراء 
الذي يشكل أقوى سالح ضد 

االنتشار السريع للڤيروس.
وفرضت العديد من الدول 
األوروبيــة األخــرى قــرارات 
حظــر جتــول وهــو إجــراء 

عشرة مليارات يورو ملساعدة 
االقتصاد على تخفيف الصدمة.

وحذرت املستشارة األملانية 
أمام البرملان إن فصل الشتاء 
سيكون صعبا، وقالت «أربعة 
أشــهر طويلة وصعبة. لكنها 

ستنتهي».
وتــدرس إيطاليا تشــديد 
القيود املفروضة على احلركة، 
وتشــمل إجراءات إغالق على 

نطاق محلي.
ونقلت وكالــة بلومبيرغ 
لألنباء عن مسؤولني حكوميني 
الــوزراء  القــول إن رئيــس 
جوزيبــي كونتــي يريــد أن 
يستغل األسبوع املقبل لتقييم 
كفــاءة أحدث قيود مت فرضها 
قبــل اتخاذ قرار بفرض قيود 

أخرى. 
باســم  املتحــدث  وقــال 
احلكومة البلجيكية إيف فان 
ليثيم الذي يؤيد فرض حجر 
عام من جديد «األسوأ لم يأت 
بعد». واعترف رئيس الوزراء 
البلجيكي ألكســندر دي كرو 
بأنه «قد يكون من الضروري 
اتخــاذ مزيــد من اإلجــراءات 

الصارمة في األيام املقبلة».
في اجنلترا يتضاعف عدد 
اإلصابات كل تسعة أيام حسب 
دراسة نشرت أمس. في الشرق 

ونقلت وكالة أنباء الصني 
اجلديدة (شينخوا) عن اللجنة 
أن ٢٣ من اإلصابــات انتقلت 
إليها العدوى محليا، بينما ٢٤ 
حالة كانت قادمة من اخلارج.

وكانــت جميــع احلــاالت 
املعلنة في االســابيع االخيرة 

تأتي من اخلارج. 
وتخطى عدد املصابني في 
الهند ثمانية ماليني بحســب 
بيانات نشرتها وزارة الصحة 
أمــس، وهــي ثانــي دولة في 
العالم من حيث عدد املصابني 
الواليات  بالڤيــروس خلــف 
املتحــدة. لكن عــدد الوفيات 
الناجمة عن الڤيروس الفتاك 
في الهند والبالغ ١٢٠ ألفا هو 
أقل بكثير باملقارنة مع نظيره 
فــي الواليــات املتحــدة التي 
ســجلت لغاية اليوم أكثر من 

٢٣٠ ألف حالة وفاة.
وعلى الرغــم من أن الهند 
ســجلت فــي األيــام األخيرة 
تباطــؤا فــي عــدد اإلصابات 
اجلديــدة بالفيــروس، إال أن 
الســلطات تســتعد ملوجــة 
وبائية بعد «ديوالي»، املهرجان 
الدينــي األضخــم فــي البالد 
والــذي يصادف هذا العام في 
١٤ نوفمبر ويتزامن مع بداية 

فصل الشتاء.

روسيا تسجل أرقاماً قياسية يومية.. وميركل حتّذر من شتاء صعب لكنه سينتهي.. والهند تتجاوز ٨ ماليني حالة

(رويترز) سيدات يرتدين الكمامات للوقاية من كورونا خالل سيرهن في حديقة في القرم 

وأكد ماكرون «نحن جميعا 
في النقطة نفسها، نواجه موجة 
ثانية تفوق طاقتنا وأصبحنا 
نعرف أنها ستكون على األرجح 
أنها ستكون أقسى واكثر فتكا 

من املوجة األولى».
ولم يستبعد وزير الصحة 
الفرنسي أوليفييه فيران أمس 

نواب بريطانيون يقاضون جونسون 
بسبب التدخل الروسي في االنتخابات

اإلدارة األميركية تبلغ الكونغرس عزمها 
بيع مقاتالت إف - ٣٥ لإلمارات

لندن - رويترز: رفعت مجموعة من أعضاء 
مجلس العموم البريطاني املعارضني دعوى 
قضائية على رئيس الوزراء بوريس جونسون 
بسبب ما يصفونه باإلخفاق في حماية حق 
اجلماهيــر في انتخابات حــرة نزيهة، وذلك 

بعد تردد مزاعم عن حدوث تدخل روسي.
وقال تقرير برملانــي صدر في يوليو إن 
احلكومة تقاعســت عن معرفــة ما إذا كانت 
روســيا قد تدخلت في اســتفتاء ٢٠١٦ على 
عضوية االحتــاد األوروبي، وأوصى أجهزة 

املخابرات بإجراء مزيد من التحقيقات.
ورفضت حكومة جونســون على الفور 
هذه التوصيــة وقالت إنها لــم تكن راضية 
عــن «التهديد الدائم والكبير» الذي تشــكله 
روســيا. ونفت روسيا أي تدخل. وتعترض 
الدعوى القضائية التي رفعها النواب امس، 

على أسلوب تعامل جونسون مع األمر وسعت 
إلى مراجعة قضائية، مشيرة إلى أن احلكومة 
انتهكت احلق في انتخابات حرة واملنصوص 
عليه في االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

وقالت كارولــني لوكاس، وهــي واحدة 
من ستة نواب وردت أسماؤهم في الدعوى 
«ســيادة وأمــن بلدنــا إلــى جانب ســالمة 
دميقراطيتنــا في خطر، وال ميكن الســماح 
لهــذه احلكومة أن تغض الطــرف عن عمد 
دون أن تواجه اعتراضا». وقال لي داي، وهو 
مكتب محاماة ميثــل املجموعة، إنه يطالب 
احملكمة بالتدخل لضمــان امتثال احلكومة 
«لواجبها القانوني بإجراء حتقيق مستقل 
في مزاعم موثوق بها بحدوث تدخل روسي 
وحماية االنتخابات بشكل مناسب من التدخل 

األجنبي في املستقبل».

واشنطن - أ.ف.پ: وافقت الواليات املتحدة 
على بيع ٥٠ طائرة من طراز «إف-٣٥» املتطورة 
إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة في خطوة 
من شأنها أن حتدث تغييرا في ميزان القوى 

اإلقليمي، وفق ما أفاد نائب أميركي امس.
وقال النائــب الدميوقراطي إليوت إنغل 
الذي يترأس جلنة الشــؤون اخلارجية في 
مجلس النــواب األميركي إن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب: أبلغت الكونغرس بالصفقة 
التي «من شأنها أن حتدث تغييرا عسكريا 

كبيرا في اخلليج وتؤثر على تفوق إسرائيل 
العسكري».

وقال إنغل إن «تصدير هذه الطائرة يحتاج 
إلى تفكير متأن وعلى الكونغرس أن يحلل 
جميع انعكاســاته. ال تصب املســارعة في 
إجراء عمليات البيع هذه في مصلحة أحد».

وســعت اإلمارات، لشراء املقاتالت أثناء 
احملادثات التي أجرتها مع الواليات املتحدة 
قبيل توقيعها على االتفاق التاريخي لتطبيع 

العالقات مع إسرائيل الشهر املاضي.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

تشكيل احلكومة بني «تأني» بعبدا.. و«تقدم» بيت الوسط
مصادر تربط مسار التأليف بترسيم احلدود.. و«التدقيق اجلنائي» يصطدم بالسرية املصرفية

إيلي ماروني لـ «األنباء»: التوافق ّمت 
بني احلريري وباسيل بطريق غير مباشر

بيروت ـ أحمد منصور

اعتبر النائب والوزير 
السابق عن حزب الكتائب 
ايلــي مارونــي «أنــه 
انطالقا  الواضــح،  من 
من حركــة االتصاالت 
والتسريبات، أن توافقا ما 
مت بني رئيس اجلمهورية 
ميشال عون والرئيس 
املكلف لتشكيل احلكومة 
سعد احلريري، ما يعني 

بطريقة غير مباشرة، انه مت التوافق بني 
احلريري ورئيــس التيار الوطني احلر 
النائب جبران باســيل على احملاصصة 
املتســترة باالســتقاللية، ليتم تقاسم 
احلكومة املرتقبة بني أفرقاء الســلطة، 
بعد أن فرض الثنائي الشــيعي شروطه 
واعتبار وزارة املالية من حقه وتسمية بقية 
وزرائه، ما أعطى الذريعة لباقي األحزاب في 
ضرورة املعاملة باملثل ونيلهم حصصهم، 
وهــذا يعني ان التحريض على الرئيس 

املكلف فعل فعله».
ومتنى ماروني في تصريح لـ «االنباء» 
تأليف حكومة لتنقــذ ما تبقى من وطن 
يحتضر وشعب يعاني، وقال: «ان الثورة 
قامت على املطالبة بحكومة مستقلني بعيدة 
عن احلزبيات الضيقة، وبالتالي فإن أي 
حكومة ال حتظى بثقة شعبها واألطراف 
األساسية الداخلية ال ميكن ان حتظى بثقة 
اخلارج، وهي ال تنال صفة حكومة الوحدة 
الوطنية، إمنا حكومة اللون الواحد املبطنة 
بأسماء ميكن ان تكون جديدة، لكنها تابعة».

وأضاف: «لبنان مير بأصعب املراحل 
التاريخية، فاالنهيار املالي واالقتصادي 

والبطالة واجلوع والفقر 
والعتمــة واالنشــقاق 
الداخلي سمات املرحلة، 
وصحيح ان بعض املآسي 
نتيجة تراكمية لسنوات 
صعبة على الوطن، لكن 
الكبير حصل  االنفجار 
فــي كل املياديــن في 
هــذا العهد، ولم يتمكن 
أركانه حتى من فرملته، 
الى أي طرف،  والنظرة 
يرفضه الشعب، كرئيس 
للجمهورية في نهاية عهد الرئيس ميشال 
عون، هو اســتمرار لنزيف مميت قد 
ال يتحمله ال الوطن وال الشــعب، لذلك 
أســتبعد أي حظ يكون جلبران باسيل 
رئيسا للجمهورية في هذه الظروف التي 

دمرت الشعب اللبناني».
وردا على ســؤال قال ماروني: «إن 
حزب اهللا يحكم ويأمر، وعلى باقي أركان 
السلطة االنصياع والتنفيذ، وكل التدخالت 
اخلارجية حتى الساعة لم تنجح في ضبط 
انتشارية ودور احلزب في القضاء على 

الدولة وحلول دويلته مكانها».
ورأى أنه «ال وجود للبنان وال للقرار 
الرسمي، فقرارا احلرب والسلم ليسا بيد 
الدولة بل بيد حزب اهللا ومثلها السياسة 
اخلارجية، واألمن ممســوك من احلزب 
ومن ســاحة تسود فيها سلطة الدويلة. 
ورأينا وسمعنا عن مبادرات دولية فرنسية 
الساعة  لكنها حتى  وأميركية وروسية، 
لم تؤثر في تغيير املعادلة الداخلية، ألن 
الســلطة اللبنانية لم حتزم امرها ولن 
تدافع عن سيادتها، لذلك كل التأثير في 

الوطن حلزب اهللا ودوره».

ايلي ماروني

بيروت ـ عمر حبنجر

مــن «الســرعة اإلمالئية» 
إلى «التأني» في ملف تشكيل 
احلكومة، حسب الوصف الوارد 
في البيان املقتضب الصادر عن 
رئاسة اجلمهورية، في أعقاب 
اللقــاء الرابع بني الرئيســني 
ميشال عون وسعد احلريري 
أول من أمس، ألن «في التأني 
السالمة وفي العجلة الندامة» 

كما تقول احلكمة.
لكن البيان الرئاسي حتدث 
في الوقــت ذاته عن «حتقيق 
تقــدم» فــي ملــف تشــكيل 
احلكومــة، وكان القصــد من 
العبارة الثانية «تغطية حسنة 
هذه لشر تلك»، وهناك تفسير 
آخر لكلمة «التأني» التي تعني 
الفرملــة، أو إبطــاء احلركة، 
بانتظــار أمر ما، وقد اختصر 
البعــض مضمون البيان إياه 
بإدراجــه في خانــة الرد على 
توقع الرئيس نبيه بري والدة 
احلكومة «خالل ٤ أو ٥ أيام» 
كما قال في لقاء مع طالب من 

اجلامعة اليسوعية.
والحقــا، صدر بيــان عن 
املكتــب اإلعالمــي للرئيــس 
احلريــري  ســعد  املكلــف 
يقول «ان األجــواء الوحيدة 
واحلقيقيــة التــي يعكســها 
رئيس اجلمهورية والرئيس 
املكلــف، هــي أجــواء التقدم 
في عملية تشــكيل احلكومة 
في ظل مناخــات من التفاهم 
واإليجابيــة». ونفــى البيان 
التسريبات التي حتدثت عن 
توزيع وزارات واسماء وزراء.
وتقول املصادر املطلعة لـ 
«األنباء» ان حقيقة ما يجري 
هي ان حزب اهللا ربط مسار 
تشكيل احلكومة مبفاوضات 
ترسيم احلدود مع اسرائيل، 
وان ترسيم احلدود هو الذي 
يتحكــم بتشــكيل احلكومــة 
وليس العكس، وكال املسارين 
ليسا متحررين من استحقاق 
االنتخابات الرئاسية األميركية 

احلريري دار الفتوى معايدا 
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريان مبناسبة ذكرى املولد 

النبوي الشريف.
يســتكمل  أن  وقبــل 
«التدقيــق الــوزاري» مهامه، 
خيب «التدقيق اجلنائي» في 
حسابات مصرف لبنان ووزارة 
املال آمال املراهنني عليه، حيث 
اعلنــت شــركة «الفاريز آند 
مارســيل» املكلفــة بالتدقيق 
أنهــا لم تتلــق كل املعلومات 
التي طلبتها من مصرف لبنان 
املركزي إلجــراء التدقيق في 
حســاباته العتبارات تتعلق 
النقــد والتســليف  بقانــون 
والســرية املصرفيــة اللذين 
يحظران على املصرف املركزي 
كشــف حســاباته وحسابات 
املتعاملــة معــه،  املصــارف 
الشــركة ان مــن  والحظــت 
عقد االتفاق معها كان يعرف 
هذه النتيجــة، ومع ذلك اقام 
االحتفــال بإجنــاز مســرى 

الشــرقية مــن عاصمتــه في 
أوســع كارثة مدمرة يشهدها 
في تاريخه، ما جعل إمكانية 
املتابعة مع هذه األوضاع في 

شبه استحالة.
والالفــت ان التواطؤ على 
التدقيــق اجلنائــي  مســألة 
تتحملــه الســلطة التنفيذية 
والتشــريعية والقضائيــة، 
وتقــول قنــاة «اجلديــد» ان 
رئيس جلنة املــال واملوازنة 
فــي مجلــس النــواب النائب 
ابراهيــم كنعان نأى بنفســه 
وبلجنته عمــا حدث، مطالبا 
مبحاسبة جيش املستشارين 
ممن لم يقرأوا القانون، بينما 
هــو رئيس اللجنــة النيابية 
التــي عليهــا التدقيــق بــكل 
شــاردة مالية واردة! وكيف 
ترك رئيس اجلمهورية محتفال 
بإجناز تلزمي عملية التدقيق 
اجلنائي، وهو مــا كان عليه 
ادراك بأن التدقيق متعذر، قبل 

تعديل القوانني املانعة؟!

التدقيق اجلنائي، وهو يدرك 
أن التدقيق ســيعطله قانون 
النقــد والتســليف وقانــون 
الســرية املصرفية الذي كان 
يتعني تعديلهمــا في مجلس 
النواب مبا يســمح للمدققني 
بالدخول إلى «مغارة» البنك 
املركزي ووزارة املال وأخواتها 
من وزارات الهدر والقرصنة 
املسؤولة عن املائة مليار دوالر 
دين عام، مع دوالر اميركي، قفز 
من ١٥١٥ ليــرة في ١٧ اكتوبر 
٢٠١٩ إلى ٩ آالف في ١٧ اكتوبر 
٢٠٢٠، وسط فلتان في األسعار 
واقفــال مؤسســات وتفاقــم 
البطالة وعجز القطاع الصحي 
عن مواجهة ڤيروس كورونا 
وتعاظم الهجرة وانهيار هيبة 
السلطة مبصداقيتها أمام أنظار 
الدولــي وصندوق  املجتمــع 
النقد، والدول املانحة، فضال 
عــن اللبنانيــني الذيــن دمر 
انفجار املرفأ املجهل األسباب 
ـ حتــى اآلنـ  نصــف االحياء 

(محمود الطويل) مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبال الرئيس املكلف سعد احلريري في دار الفتوى أمس 

في ٣ نوفمبر املقبل، ما يوحي 
وكأن الرئيس بري بنى تقديره 
الزمني لتشكيل احلكومة (٤ او 
٥ أيام) على توقيت االنتخابات 
األميركية، نافيا في الوقت ذاته 
ما يقــال عن كون الترســيم 
مدخال للتطبيع مع اسرائيل.

ويأتي هذا النفي في أعقاب 
تقاريــر اعالمية وعبر مواقع 
التواصل تشير الى مفاوضات 
اســرائيلية اقليمية، حول ما 
يــدور فــي لبنــان. وتتحدث 
هــذه املعلومــات عــن أجواء 
وحتضيرات تغييرية لبنانية 

تتجاوز احلكومة.
املقابــل، رأت قنــاة  فــي 
«املنار» ان التأخر في تشكيل 
احلكومة عائد الى ان الرئيس 
عون يريد املداورة في الوزارات 
مع احتفاظه بالوزارات األمنية 

(الدفاع والداخلية والعدل).
ولم يســجل حــراك على 
مســتوى تشــكيل احلكومة، 
امنا زار الرئيس املكلف سعد 

األكراد يحتجزون نحو ألف أوروبي مرتبطني 
بداعش  منهم ٦٠٠ طفل في شمال شرق سورية

اجليش التركي يخلي ثاني نقاط املراقبة 
في ريف حماة.. وتوقعات بإخالء نقطتني أخريني

بروكســل - أ.ف.پ: أكد 
باحثان بلجيكيان في دراسة 
أن أكثر من ٦٠٠ طفل من أبناء 
مســلحني أوروبيني، ثلثهم 
تقريبا فرنسيون، محتجزون 
حاليا في مخيمني يخضعان 
لســيطرة األكراد في شمال 
شــرق ســورية، منددين بـ 

«تقاعس» دولهم.
وقال توما رينار وريك 
اخلبيــران  كولســايت، 
بشؤون املتطرفني في معهد 
إيغمونت في بروكسل، في 
دراســتهما إن «ما بني ٦١٠ 
و٦٨٠» طفــال من مواطني 
االحتاد األوروبي محتجزون 
حاليا مع أمهاتهم في مخيمي 
«روج» و«الهول» في شمال 

شرق سورية.
وأضافت الدراسة أن هؤالء 
األطفال احتجزوا اعتبارا من 
٢٠١٩ مع أمهاتهم اللواتي كن، 
في قســمهن األكبر، يقاتلن 

في صفوف تنظيم داعش.

القــوات  بــدأت  وكاالت: 
التركيــة فــي إخــالء نقطة 
الثانيــة احملاصرة  املراقبة 
في ريف حماة الشمالي بعد 
اخالئها نقطتهــا في مورك 

األسبوع املاضي.
وقالت مصادر محلية في 
ريــف حماة لوكالــة األنباء 
األملانية (د.ب.أ) إن اجليش 
التركــي بــدأ عمليــة إخالء 
نقطة املراقبة املتواجدة في 
قرية شير مغار بريف حماة 
الغربي أمس، والتي اصبحت 
ضمن املواقع التي أصبحت 
حتت سيطرة قوات النظام، 
واجتهت إلى نقطة املراقبة 
في قرية قوقفني بريف إدلب 
اجلنوبي اخلاضع لسيطرة 

طفال بلجيكيا محتجزا و٣٥ 
قاصرا بريطانيا.

واعتبر الباحثان أنه فيما 
يخص اجلهاديــني البالغني 
الذيــن قاتلوا فــي صفوف 
الدولة اإلســالمية  تنظيــم 
والذيــن اســتبعدت دولهم 
إمكانيــة اســتعادتهم، فإن 
احتجاز هؤالء «خارج أي إطار 
قانوني دولــي» والغموض 
الذي يكتنف إمكان حصولهم 
على محاكمة حيث هم، يذكر 
بقضية املعتقلني في معسكر 

غوانتانامو األميركي.
وقال توما رينار لوكالة 
«نشــهد  بــرس  فرانــس 
اليــوم مع هــؤالء املعتقلني 
األوروبيــني وضعا مماثال» 
لوضع معتقلي غوانتانامو، 
داعيا إلى النظر في إمكانية 
محاكمة هــؤالء أمام محاكم 

تابعة لإلدارة الكردية.
أما األطفــال، فكما يقول 
الباحــث، «فهــم ضحايــا 

قبــل أســبوع الواقعــة في 
مدينة «مورك» بريف حماة 

الشمالي.
وأشــار إلــى أن أكثر من 
٢٢ شــاحنة دخلت النقطة، 
وعملــت علــى فــك أبــراج 
االتصــاالت داخــل النقطة، 
باإلضافــة إلــى فــك جميع 
واملعــدات  «الكرافانــات 
والتحصينات داخل النقطة».

وأضاف املصدر أنه سيتم 
إخــالء النقــاط «اخلامســة 
والسادســة» الواقعتني في 
بلدتــي «الصرمــان، وتــل 
الطوقان» بريف إدلب الشرقي 
إلى بلدة «قوقفني» أيضا في 
بداية ونهاية األسبوع القادم، 
وبعــد ذلــك ســيتم توزيع 

آبائهــم وضحايا  خيــارات 
احلــرب والظروف الصعبة 
للغاية في هــذه املخيمات، 
وكذلــك ضحايــا تقاعــس 

احلكومات األوروبية».
وشــدد رينــار علــى أن 
احلكومات األوروبية «تدرك 
ولكنهــا  متامــا وضعهــم 
اختــارت عــدم إعادتهم إلى 
خالفــا  غالبــا  أوطانهــم، 
لتوصيات إداراتهم وأجهزتهم 
مبكافحــة  املتخصصــة 

اإلرهاب».
ورفــض الباحث الفكرة 
القائلة بأن هــؤالء األطفال 
ســيكونون مبنزلة «قنابل 
موقوتــة» إذا ما أعيدوا إلى 

بلدانهم.
وقال «٦٠ إلى ٧٠٪ منهم 
هم دون اخلامسة من العمر، 
وجميــع اآلخريــن تقريبــا 
تقل أعمارهم عــن ١٢ عاما، 
وليســت هناك سوى حفنة 

من املراهقني».

النقاط بعــد جتميعها على 
قرى «كنصفرة، وسفوهن» 
في جبل الزاوية جنوب إدلب، 
وقرية «كدورة» جنوب شرق 
إدلب. وكانت القوات التركية 
بــدأت كذلك تفكيــك اجلدار 
االســمنتي احمليــط بقاعدة 
مــورك العســكرية التركية 
في ريــف حماة الشــمالي، 
والتي تعتبــر أكبر القواعد 
التركيــة فــي  العســكرية 

سورية.
وأوضحــت املصــادر أن 
عملية إزالة اجلدار االسمنتي 
رمبا تنتهي اليوم اجلمعة، 
وبذلــك يعــاد فتــح طريق 
دمشق حلب في منطقة مورك 

أمام حركة السير.

وإذا مــا أضيــف هــؤالء 
األطفــال إلــى حوالــي ٤٠٠ 
بالغ - بينهم معتقلون على 
وجه اخلصوص في مدينة 
احلسكة السورية - يصبح 
هناك في املجموع نحو ألف 
أوروبــي محتجزيــن فــي 
املنطقة العراقية - السورية، 
وفقا للدراسة التي استندت 
إلى بيانات رسمية وتقديرات 
خبراء وإحصاءات ملنظمات 

غير حكومية ميدانية.
الفرنســيون  ويتصــدر 
قائمــة هــؤالء احملتجزيــن 
األوروبيــني، إذ هناك ما بني 
«١٥٠ إلى ٢٠٠» بالغ و«٢٠٠ 
إلى ٢٥٠» طفــال، غالبيتهم 

العظمى في سورية.
ويلي الفرنسيني من حيث 
العدد األملان ثم الهولنديون 
ثــم  الســويديون  ثــم 
البلجيكيون فالبريطانيون، 
وفقا للدراسة التي لفتت إلى 
أن هنــاك مــا ال يقل عن ٣٨ 

فصائل املعارضة واجليش 
التركي. وأكدت املصادر أن «٥ 
شاحنات خرجت من النقطة 
حتمل معــدات لوجســتية 
ترافقها ٣ سيارات عسكرية 

تركية».
ومن جهتــه، نقل موقع 
الوصــل» مصدر  لـ«زمــان 
مطلــع أن النقطة «احلادية 
عشــرة» والواقعة في بلدة 
«شــير مغــار» بريف حماة 
الغربــي بدأت عند الســاعة 
احلادية عشــرة من مســاء 
أمس األول بإخــالء النقطة 
لنقلها إلى بلــدة «قوقفني» 
في منطقة «جبل شحشبو» 
بريف إدلب اجلنوبي، وذلك 
بعد إخالء النقطة «التاسعة» 

إعالن نتائج املرحلة األولى من «النواب» األحد
القاهرة - مجدي عبدالرحمن

قــررت الهيئــة الوطنية 
لالنتخابات برئاسة املستشار 
الشني إبراهيم اعالن نتيجة 
انتخابــات املرحلــة األولى 
ملجلس النواب األحد املقبل 
في مؤمتر صحافي عاملي في 
مســرح التلفزيــون مببنى 

ماسبيرو. 
وانتهت الهيئة من تسلم 
جميع نتائج انتخابات الداخل 
من ١٤ محافظــة وراجعتها 

بشكل نهائي.
وتلقــت اللجــان العامة 
البالغ عددها ٧٠ جلنة عامة 
لنظــام الفــردي وجلنتــان 
للقوائــم، على مــدار يومني 
تظلمــات املرشــحني علــى 
عمليتــي االقتــراع والفــرز 
والتي تضمن بعضها املطالبة 
بإعادة بعــض فرز عدد من 
اللجــان، وعرضــت اللجان 
العامة تلــك التظلمات على 
مجلس إدارة الهيئة الوطنية 
لالنتخابات، للبت فيه بعد 
فحصها ثم إخطار كل متظلم 
بقرار الهيئة في موعد أقصاه 

٢٤ ساعة من صدوره. 
البيانات  وقــد أســفرت 
اإلحصائيــة األوليــة فــي 
انتخابــات اجلولــة األولى 
خــوض عــدد كبيــر مــن 
املرشحني على املقاعد الفردية 
جولة اإلعادة في العديد من 
الدوائــر االنتخابيــة، وذلك 
الذي  وفقا للحصر العددي 
أعلنتــه اللجــان العامة في 
الـ١٤ محافظة، ومن املنتظر 
أن تعلــن الهيئــة الوطنية 
النتائــج بعد  لالنتخابــات 
إضافــة أصــوات املصريني 
في اخلارج. ووفقا للجدول 
الزمنــي املعلن مــن الهيئة 
الوطنيــة لالنتخابــات، في 
حالة اإلعادة تستأنف الدعاية 
االنتخابية للمرحلة األولى 
من يوم ٢ نوفمبر وحتى ١٨ 
نوفمبر ٢٠٢٠، ويبدأ الصمت 
االنتخابي من الساعة ١٢ ظهر 

يوم ١٨ نوفمبر. 
وجترى انتخابات اإلعادة 

األولى يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر.
وقد حددت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات موعد أقصاه ٣ 
نوفمبــر للطعــن على قرار 

الهيئة بإعالن نتيجة املرحلة 
األولى وتفصل احملكمة فيها 
خــالل ١٠ أيام اعتبارا من ٤ 

وحتى ١٣ نوفمبر.

تلقي الطعون حتى ٣ نوفمبر..واحملكمة تفصل فيها خالل ١٠ أيام

(رويترز) مصريون يشترون احللوى مبناسبة مولد النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم في القاهرة 

في اخلارج للمرحلة األولى 
أيــام ٢١ و٢٢ و٢٣ نوفمبــر، 
بينما جترى انتخابات اإلعادة 
في الداخل بالنسبة للمرحلة 

تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري 
والتوثيق لبناء «مصر الرقمية»

القاهرة ـ هالة عمران

نشــر املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء 
املصري، ڤيديو استعرض من خالله خطة 
الدولة لتطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري 
والتوثيق على مستوى اجلمهورية والتي 

يبلغ عددها ٤٨١ مكتبا.
وأوضح املركز أن مصر متضي قدما في 
الرقمي  التحول  لدعم  إطار استراتيجيتها 
والنهوض بــاألداء احلكومي على مختلف 
املستويات، خاصة تلك املتعلقة باخلدمات 
املقدمة للمواطنني ومن بينها مكاتب الشهر 
العدل  لوزارة  التابعــة  العقاري والتوثيق 
التي تشــهد عملية تطوير شاملة تتضمن 
التوسع اجلغرافي والتكنولوجي في خدماتها، 
مبا يكفل تقدمي خدمــة متميزة، وحماية 
ملكيات املواطنــني، فضال عن دفع عجلة 
النمو االقتصادي إلى األمام وتشجيع بيئة 

االستثمار.
وجاء في الڤيديو أن هذه اخلطة قائمة 
على عدة محاور تشمل االرتقاء والتوسع 

في هذه املكاتب وفتح فروع لها في مكاتب 
البريد، وميكنة كل خدماتها من خالل تزويدها 
بالوسائل التكنولوجية املتطورة، والتي حتقق 
الدقة في العمل وتبســيط اإلجراءات أمام 
املواطنني، وذلك توفيرا للوقت واجلهد ومنعا 
لالزدحام وحتقيق الهدف في الوصول إلى 
بناء مصر الرقمية. وأظهر الڤيديو أن خطة 
التطوير تتضمن إنشاء أنظمة جديدة للشهر 
العقاري منهــا إصدار التوكيالت بأنواعها 
املختلفة، سواء محررات رسمية موثقة، أو 
محاضر التصديق على التوقيعات، فضال عن 
إطالق تطبيق إلكتروني على الهاتف احملمول، 
ميكن من خالله التقدمي على بعض خدمات 
الشهر العقاري، وأيضا احلجز املسبق من 
خالله. كما متت إتاحة إمكانية عمل جميع 
التوكيالت عبر املنصة اإللكترونية «مصر 
الرقمية» (https://digital.gov.eg)، سواء أكانت 
توكيالت قضايــا أو توكيالت ضرائب أو 
توكيالت تأســيس شركات أو نقل امللكية 
في الشهر العقاري (التصديقات على عقود 

نقل امللكية).



«والية الشمس» جرس إنذار لبايدن.. وترامب يهدد مواقع التواصل

عواصــم - وكاالت: قبل 
خمسة أيام من االنتخابات 
الرئاسية األميركية، توجه 
الرئيــس دونالــد ترامــب 
ومنافسه الدميوقراطي جو 
بايدن للقيام بحملة انتخابية 
في املكان نفسه للمرة األولى 
أمــس، في تامبــا في والية 
فلوريدا التي تكتسب أهمية 
كبرى في االقتراع، فيما تظهر 
بيانات «مشروع االنتخابات» 
األميركي بجامعة فلوريدا أن 
أكثر ٧٥ مليون ناخب باكرا 
عبر التصويت الشخصي أو 
التصويت بالبريد حتســبا 
للتجمعات احلاشدة يوم ٣ 
نوفمبر، وهؤالء يشــكلون 
رقمــا قياســيا بنحــو ثلث 
األميركيني الـــ ٢٣٠ مليونا 
املدعوون لالقتراع، ويتجاوز 
عــدد  إجمالــي  مــن   ٪٥٣
املشاركني في انتخابات ٢٠١٦.

وبفارق ساعات قليلة عقد 
املرشحان جتمعني انتخابيني 
في هذه املدينة الواقعة في 
غرب فلوريدا، والتي ترجح 
فــي غالب األحيــان نتيجة 
االنتخابات األميركية، فمنذ 
العام ١٩٦٤ يحقق الفائز في 
فلوريدا فوزا في االنتخابات 
الرئاسية باســتثناء دورة 

واحدة.
لــكال املرشــحني  لكــن 
استراتيجية مختلفة متاما، 
ففي حني يصر الرئيس على 
عقــد اجتماعــات انتخابية 
حاشدة، يواصل بايدن عقد 
املؤمتــرات لكن فــي الهواء 
الســيارات  الطلــق وداخل 
على طريقــة «درايف-ان» 
لضمان احلفاظ على التباعد 
االجتماعــي في ظل تفشــي 

وباء «كورونا».
ورغــم أن بايــدن مازال 
يتصدر االستطالعات على 
صعيــد البالد وفي عدد من 
الواليــات األساســية غيــر 
احملسوبة تاريخيا على أي 
مــن احلزبني، لكــن الفارق 
تقلص في عدد من الواليات، 
وبات ترامب هو املتصدر في 
فلوريدا، وإن بفارق ضئيل 
وهو ما يشكل جرس إنذار 

للدميوقراطيني.
وتعتبــر فلوريدا والية 
بالغة األهمية في االستحقاق 
إذ تستحوذ هيئتها الناخبة 
على ٢٩ صوتا من أصل ٢٧٠ 
يتوجب الفوز بها للوصول 
إلى البيت األبيض. وتشتهر 
بشواطئها املتنوعة، ما جعلها 
الشــمس  تلقــب بـ«واليــة 

املشرقة».
ويتخوف الدميوقراطيون 
الذيــن ال تــزال عالقــة في 
أذهانهم الهزمية املفاجئة التي 
تكبدتها هيــالري كلينتون 
في انتخابات ٢٠١٦، من قلة 
األنشطة االنتخابية لبايدن 

مقارنة بترامب.
لكن نائب الرئيس السابق 
الــذي غالبا ما يثير وضعه 
الصحي تساؤالت، يؤكد أنه 
يتقيد بشدة بشروط الوقاية 
الصحية. وهو يكتفي بتنظيم 

جتمعات صغيرة احلجم.
وحذرت مديــرة حملته 
جــني أومالي ديلــون قائلة 
والياتنــا  «فــي  مؤخــرا 
األساسية، السباق متقارب، 
بــل أكثر تقاربــا بكثير مما 
تظهره االســتطالعات التي 
جترى على صعيد الوطن».
وبعد لقائه عبر الڤيديو 
اخلبــراء  مــن  مجموعــة 

ومنــذ عــدة أيــام يبدو 
ترامب منزعجا من التركيز 
الشديد بحســب قوله على 
الوباء. وكتب فــي تغريدة 
«كوفيــد، كوفيــد، كوفيــد 
هو النشــيد املوحد لإلعالم 
الكاذب»، مضيفا «ســيكون 
هذا موضوعهم األوحد حتى 
الرابع من نوفمبر»، أي اليوم 

التالي ملوعد االستحقاق.
وذهــب ترامــب الى حد 
القــول ان بــالده ال تتمتــع 
بحريــة الصحافــة وفيهــا 
قمع للحقيقة، مشــددا على 
ضرورة إلغاء املادة ٢٣٠ من 
قانون االتصاالت في صفحة 
جديدة من معركته مع مواقع 

التواصل.
وكتب فــي تغريدة على 
«تويتر»: «الواليات املتحدة 
ليست لديها حرية صحافة، 
لدينا فقط قمع للحقيقة، أو 

مجرد أخبار مزيفة».
وأضــاف: «لقــد تعلمت 
الكثيــر خــالل األســبوعني 

ميتشــيغان وويسكونسن 
ومينيسوتا. ويعتزم الرئيس 
أن يزور في األسبوع األخير 
مــن حملــة الدعاية عشــر 
واليــات وســيحضر فــي 
الساعات الثماني واألربعني 

األخيرة ١١ لقاء جماهيريا.
وقــد يعيــد األســبوع 
األخير للحملــة االنتخابية 
الى الواجهة قضايا جتيش 
الشارع األميركي على غرار 
عنف الشرطة والعنصرية، 
التي أطلقت شرارة حتركات 
احتجاجيــة حاشــدة علــى 
خلفية مقتل األميركي األسود 
جورج فلويد على يد شرطي 
أبيض في أواخــر مايو في 

مينيابوليس.
فقد فرض حظر التجول 
في مدينة فيالدلفيا الواقعة 
في والية بنسلفانيا املتوقع 
ان تشــهد معركة انتخابية 
حامية، بعد مقتل االفريقي- 
االميركي والتر واالس الذي 
كان يعاني من مشاكل نفسية 

املاضيني حول مدى فســاد 
لدينــا،  اإلعــالم  وســائل 
واآلن رمبــا تكون شــركات 
التكنولوجيا الكبرى أسوأ».

وتابع: «يجب إلغاء املادة 
٢٣٠ مــن الدســتور»، وهي 
تنص على حماية الشركات 
املشــغلة ملواقــع التواصل 
االجتماعي من املسؤولية عن 
أي شيء يتم نشره بواسطة 

طرف ثالث.
وقبل ذلك بساعات ومن 
أريزونا، ســخر كمــا يفعل 
عادة، من اإلفراط في وضع 
الكمامات لغايات سياسية.

وقال «في كاليفورنيا، ال 
ميكنكم بأي شكل كان إزالة 
الكمامة»، مضيفا «يجب أن 
تتناولوا الطعام عبر الكمامة، 

إنها آلية معقدة جدا».
فــي  وأعلــن مســؤول 
احلملــة االنتخابية لترامب 
الرئيس ينــوي العودة  إن 
إلى الغرب األوســط اليوم 
ليواصل الدعاية في واليات 

برصاص الشرطة، ما تسبب 
بتظاهرات وأعمال نهب.

وحمل الرئيس اجلمهوري 
هــذه  عــن  املســؤولية 
االضطرابات ملجلس بلدية 
املدينة الذي يســيطر عليه 

الدميوقراطيون.
وقال ترامب «ما أشاهده 
مــروع، وبصراحــة، فــإن 
رئيس البلدية أو كائنا من 
يكن ذاك الذي يسمح للناس 
باالحتجاج والنهب من دون 
أن يضع حدا لهم هو أيضا 

مروع».
ومــن املقرر أن تنتشــر 
في فيالدلفيا، عاصمة والية 
بنسلفانيا، قوات من احلرس 
الوطني، من دون أن يتضح 

عديد هذه القوات بعد.
بايــدن املطالبة  وجــدد 
بوقــف أعمــال النهب. وفي 
تصريح لشبكة «سي أن أن» 
قال نائب الرئيس الســابق 
«ليس هناك أي عذر للنهب 

والعنف».

ً املرشح الدميوقراطي أدلى بصوته.. وثلث األميركيني اقترعوا مبكرا

مدينتــه  فــي  الصحيــني 
ديالوير، ندد نائب الرئيس 
الســابق بــأداء املليارديــر 
اجلمهــوري فــي إدارة أزمة 
كوفيد-١٩. وقال بايدن في 
خطاب مقتضب أمام عدد من 
الصحافيني إن «رفض إدارة 
ترامب االعتراف بالواقع الذي 
نعيشــه فيما ميوت حوالي 
ألف أميركي يوميا، يشــكل 
إهانة حيال كل شخص يعاني 
من كوفيــد-١٩ وكل عائلة 

فقدت عزيزا».
وأضــاف بايــدن «أنا ال 
أترشــح على أســاس وعد 
خاطئ بانني سأكون قادرا 
على وقف هذا الوباء بطريقة 
سحرية، لكن ما ميكنني أن 
أعدكم به هو القيام مبا يجب 
فعله. سنترك العلم يوجهنا 

في قراراتنا».
ثم توجه بايــدن برفقة 
بايــدن  جيــل  زوجتــه 
لــإلدالء بصوتــه مبكرا في 

ويلمينغتون. 

تقرير إخباري

مأساة «األطفال املهاجرين» تفرض نفسها على حملة االنتخابات األميركية
نيويورك - أ.ف.پ: فرضت مأســاة ٥٤٥ طفال 
ُفصلوا عن ذويهم على احلدود األميركية- املكسيكية 
نفســها على حملة االنتخابات الرئاسية األميركية، 
بينما تقوم جمعيات بالبحث عن أهلهم الذين طرد 
ثلثاهم من البالد. وفي املناظرة األخيرة بني الرئيس 
اجلمهوري دونالد ترامب واملرشح الدميوقراطي جو 

بايدن، احتلت هذه القضية حيزا كبيرا.
وكانت منظمة االحتاد األميركي للحريات املدنية 
ذكرت أنه لم يتم العثور على آباء ٥٤٥ طفال فصلوا 

عنهم عند دخولهم الواليات املتحدة منذ ٢٠١٧.
وال تقوم احلكومة، بل جمعيات والسيما االحتاد 
األميركي للحريات املدنية، بالبحث عن اآلباء الذين 
طرد ثلثاهم تقريبا وعادوا إلى بلدانهم األصلية، كما 

تفيد تقديرات هذه املنظمات.
ويرى ترامب أنــه «مت جلب األطفال عن طريق 
ذئاب والكثير من األشرار والعصابات إلى البالد»، 
مؤكدا أن العديد منهم مت إحضارهم إلى احلدود من 
دون والديهم.لكن االحتاد األميركي للحريات املدنية 
واستنادا إلى بيانات قدمتها اإلدارة األميركية، حتدث 
عن أكثر من ٥ آالف حالة فصل فعلي ألطفال عن أهلهم.

ورأى بايدن أن هذا النهج الذي فشل في وضع 
نظام للّم شمل العائالت التي كان معظمها يفر من 
الفقر والعنف في املكسيك وأميركا الوسطى «ينتهك 

كل فكرة عن هويتنا كأمة».
لكن ترامب قال مبررا سياسته املتعلقة بالهجرة 
«اليوم لدينا احلدود األكثر أمانا على اإلطالق». وأكد 
امللياردير اجلمهوري أن هؤالء األطفال «يلقون عناية 

جيدة» وموجودون في «أماكن نظيفة جدا».
من جهتها، أكدت وزارة األمن الداخلي لصحيفة 
واشنطن بوست أن جميع هؤالء األطفال الذين لم 
يتجاوز ســتون منهم سن اخلامسة، عهد بهم اآلن 

إلى أقارب أو بالغني.
لكن العديد من املراقبني شــهدوا على ظروف 
اإلقامة املقلقة لهؤالء القاصرين عندما كانوا ال يزالون 

في مراكز استقبال مغلقة، السيما في مجال الصحة 
العامــة والنظافة. وقالت رئيســة االحتاد اللوثري 
للهجرة وخدمات الالجئني كريش أومارا فينياراجاه 
«إذا كان الرئيس يعتبر أن البطانيات املصنوعة من 
البوليستر واألرضيات اخلرسانية والغرف اخلالية 
من النوافذ واألسوار هي املعيار خلدمات األطفال، 

فهو ال يفقه شيئا».

إدارة ترامب تبرر فصل املهاجرين القُّصر عن عائالتهم وال تهتم بالتداعيات السلبية املترتبة على ذلك

ترامب.. «أميركا وأنا أوًال»
واشنطن - أ.ف.پ: بعبارة «يعتقد البعض أنني عبقري 
حقيقي»، واالســتفزازات واإلهانات والتغريدات الساخرة، 
كتــب الرئيس دونالد ترامب فصال اســتثنائيا بالكامل من 
تاريخ الواليات املتحدة. وذلك الى حد أنه يخوض االنتخابات 
لتولي والية ثانية، كما كأنها اســتفتاء فعلي على شخصه 

وعلى أسلوب رئاسته غير املسبوق متاما.
هذا الرئيس االستعراضي الذي كان سببا في مضاعفة 
مخاوف وانقسامات أميركا، رفض على الدوام بعد وصوله 
الى البيت األبيض لعب دور شــخص يوحد األميركيني ما 

يشكل قطيعة واضحة مع أسالفه.
حتى في ذروة انتشار وباء كوفيد-١٩ الذي تسبب بوفاة 
أكثر من ٢٢٧ ألف شخص في الواليات املتحدة، وفيما كانت 
أميركا تسعى الى صوت ثابت ومطمئن، رفض بعناد التصرف 

بسلوك رئاسي ولم يبد أي تعاطف مع الضحايا.
على مدى أربعة أعوام شــهد األميركيون- سواء أكانوا 
متحمسني أو خائفني، عرضا غير مسبوق لرئيس وصل الى 

السلطة بطريقة مدوية ولم يضع لنفسه أي رادع.
«أستمتع بذلك»

وضــرب ترامب املعروف بأنه يعشــق مخالفة القواعد 
واالستفزاز، بالقوانني واألعراف عرض احلائط، وهز املؤسسات 

وزعزع حتالفات أميركا.
فقد هاجم قضاة وموظفني رسميني وأعضاء منتخبني 
وأجــج التوترات العرقية في البالد، كما أبدى إعجابه بقادة 
أجانب ســلطويني من فالدميير بوتني وصوال الى الزعيم 
الكوري الشــمالي كيم جونغ اون واوقف بشــكل مفاجئ 

التعبئة في سبيل املناخ.
وال تزال هــذه العبارة التي قالها خــالل مقابلة ملجلة 
«بــالي بوي» فــي ١٩٩٠ تنطبق عليه اليــوم «العرض هو 
(ترامب) والبطاقات نفقت متاما. أســتمتع بذلك وسأستمر 

في االستمتاع».
والرئيس اخلامس واألربعون للواليات املتحدة واجه ايضا 

محاولة إقالة في الكونغرس ستبقى وصمة على رئاسته.
امللياردير األميركي الذي يقوم بأداء رائع على منصات 
احلمالت االنتخابية متكن مــن النجاح في رهان تنصيب 
نفســه في موقع الناطق باسم «املنســيني» او «اجلديرين 
بالشــفقة» بحسب تعبير منافسته الدميوقراطية عام ٢٠١٦ 

هيالري كلينتون.
عــرف ترامب كيف يلعب على وتر مخاوف أميركيني - 
غالبيتهم من البيض ومتقدمني في السن عموما- كانوا يشعرون 
بانهم «محتقرون» من قبل «النخب» على الساحل الشرقي 

للواليات املتحدة وجنوم هوليوود على الساحل الغربي.
هذا احملب للهامبرغر والدايت كوك، الذي عرفه األميركيون 
أساســا من خالل برنامج تلفزيون الواقع «ذي ابرينتس»، 
يطلب قاعدة بسيطة بدون هوادة: أن يحل في املكان بالكامل 

وبأي ثمن.
وبسبب استخفافه بالعلم وتصريحاته غير املطابقة للواقع 
بشــكل كامل، اضطر فريق تقصــي احلقائق من صحيفة 
«واشنطن بوست» الى خلق فئة جديدة للتثبت من املعلومات 

اخلاطئة التي تتكرر أكثر من ٢٠ مرة.
من جناحه الشــهير في البيت األبيض «ويست وينغ»، 
عمد رجل األعمال السابق الى توسيع الهوة بني أميركيتني: 

احلمراء (اجلمهوريون) والزرقاء (الدميوقراطيون).
بعيدا عن إطالق دعوات جامعة كما أســالفه، استخدم 

ترامب ورقة مخاوف األميركيني.
وفي بلد يعشق اللحظات املؤثرة التي تعبر عن الوحدة 
الوطنيــة، لم يعتمد ترامب اال نادرا لهجة تبلســم اجلراح 
حتى بعد حدوث كارثة طبيعية او عمليات إطالق نار دموية.

استخدم هجماته العنيفة على وسائل اإلعالم التي يصفها 
بانها «كاذبة» و«فاسدة» و«عدوة الشعب»، لكي يؤلب قسما 

من الشعب ضد القسم اآلخر.
لكن ترامب يبقى الرئيــس الوحيد في التاريخ الذي لم 

يصل هامش شعبيته الى نسبة ٥٠٪ خالل توليه مهامه.
سياسة االنسحاب

يتفق مؤيدوه، ومعارضوه علــى نقطة واحدة: هي أن 
ترامب وّفى بوعوده االنتخابية. وكما أعلن سابقا، انسحب 
مــن معاهدات أو اتفاقات مت التفاوض بشــأنها مطوال، في 
مقدمتهــا اتفاق باريس حول املناخ الذي وقعت عليه معظم 

دول العالم للحد من االحترار املناخي.
لكن هذا الوفاء بتعهداتــه ووعوده االنتخابية جاء عبر 

عمليات اعتبرت هدامة.
وحول مبادراته هذه، يبدو احلكم على النتيجة متفاوتة. 
فعبر انسحابه من امللف النووي اإليراني قام بتمزيق االتفاق 
الذي تفاوض عليه سلفه لفترة طويلة وصعد الضغط على 
إيران وصوال الى تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني 

لكن من دون تقدمي استراتيجية فعلية.
وخطته الكبرى للسالم في الشرق األوسط التي أوكلها 
الى صهره ومستشاره جاريد كوشــنر، لم تؤد الى نتائج 
بعــد. لكن بإمكانه القول انه متكن من حتريك اخلطوط في 
املنطقة عبر رعايته اتفاقات تطبيع بني اسرائيل وثالث دول 

عربية: االمارات والبحرين والسودان.
ويبقى مقتل زعيــم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي في 
أكتوبر ٢٠١٩ خالل عملية أميركية في سورية، احملطة األقوى 

في رئاسته.
لكن حتركــه األكثر جرأة والذي فاجأ فيه العالم وخوله 
أن يحلم بنيل جائزة نوبل للسالم، لم يأت بالنتائج املرجوة.

فقد انتهت القمتان مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
اون وزيارة ترامب التاريخية الى املنطقة املنزوعة السالح 
بني الكوريتني و«الرسائل الرائعة» بينهما، من دون حتقيق 
أي نتيجة ملموســة. فالنظام الكوري الشمالي لم يقدم أي 

تنازل بشأن مسألة نزع األسلحة النووية.
في األجواء اجليوسياســية املعقدة واملتقلبة في القرن 
الـ٢١، هاجم ترامب شخصيا رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو 
والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون واملستشارة األملانية 

أجنيال ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.
ولم يأت التحذير األشــد من خصومه السياســيني بل 
من وزير دفاعه جيمس ماتيس. ففي كتاب االســتقالة، قال 
ماتيس موجها كالمه إلى الرئيس األميركي، إن قاعدة بسيطة 

للديبلوماسية هي ضرورة «معاملة احللفاء باحترام».
في سيناريو سياسي غير مسبوق لم يتوقعه أي محافظ، 
أقدم دونالد ترامب بقدرته على إشعال مشاعر قاعدته الناخبة، 
على حتجيم احلــزب اجلمهوري الذي كان قلل من أهميته 

في البداية أو حتى جتاهله.

٢٠١٦ سيناريو  تكرار  من  يتخوفون  والدميوقراطيون  ساعة..   ٤٨ آخر  في  جماهيريًا  لقاًء   ١١ وينظم  األخير  األسبوع  في  واليات  عشر  يزور  الرئيس 

بعد ٤ أعوام.. أوروبا تعّلق آمالها على فوز بايدن إلصالح عالقات أفسدها ترامب
روما - د.ب.أ: بتبنيه شعار «أميركا أوال»، لم يكن دونالد ترامب 
شريكا سهال ألوروبا، ولهذا السبب إذا فشل في إعادة انتخابه 
والفوز بوالية جديدة في االنتخابات الرئاسة املقبلة املقررة في 
٣ نوفمبر املقبل، فمن احملتمل أال يكون هناك الكثير من الوجوه 

اآلسفة أو احلزينة على اجلانب اآلخر من احمليط األطلسي.
وكتب أولريش سبيك، الزميل البارز في صندوق مارشال األملاني 
للواليات املتحدة في برلني، في موجز سياســي حديث: «ترحب 
معظم الدول األوروبية بشدة بفوز املرشح الرئاسي الدميوقراطي 
جو بايدن». وأوضح سبيك ان هذا يرجع إلى «شعورهم املشترك 
واسع النطاق بأن رئاسة ترامب متثل أدنى نقطة للعالقات عبر 

األطلسي في فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية».
من جانبها، قالت ناتالي توتشي، مديرة مركز أبحاث «معهد 
الشؤون الدولية» في روما واملستشار اخلاص ملنسق السياسة 
اخلارجية باالحتاد األوروبي جوزيب بوريل، لوكالة األنباء األملانية 
(د.ب.أ): إن صورة العالقة احلالية عبر احمليط األطلسي «كارثية 

حقا، وال أعرف كيف أصفها غير ذلك».
فقد مزقت رئاسة ترامب اتفاقات دولية يدعمها االحتاد األوروبي 
مثل اتفاق باريس للمناخ واالتفاق النووي اإليراني، كما انسحبت 

من منظمة الصحة العاملية ومقرها جنيڤ وسط جائحة ڤيروس 
كورونا، وشككت في جدوى حلف شمال األطلسي (الناتو). كما 
فاجأ الرئيس األميركي أوروبا ووضعها في موقف سيئ بتعامله 
مع عملية السالم في الشرق األوسط واحلرب في سورية، وأثار 
نزاعا بشــأن العقوبات التجارية مع االحتاد األوروبي، ووصف 
االحتاد بأنه «عدو» على قدم املساواة مع الصني وروسيا، وقال 

إن لديه «مشكلة كبيرة مع أملانيا»، أكبر اقتصاد في القارة.
وردا على طلب لذكر مجال تعاونــت فيه أوروبا والواليات 
املتحدة بنجاح في األعوام األخيرة، حاولت توتشي جاهدة الرد، 
قبل أن تقول إن قضايا الناتو «لم تسر بالسوء الذي كان ميكن 

أن يسير به.. رمبا ألنه (ترامب) لم يتابع امللف شخصيا».
وكان مــن الصعب أن يحدث توافق بــني نهج ترامب القائم 
على االنفراد والقومية والتذبذب إزاء السياسة اخلارجية - رمبا 
السياسة بشكل عام - وبني النموذج متعدد األطراف التدريجي 
الذي يؤيده االحتاد األوروبي. وقالت توتشي: «كل آراء وتوجهات 
االحتاد األوروبي، بالتعريف احلرفي للكلمة، تتعارض مع رؤية 
(ترامب) للعالم». وفي املقابل، من املتوقع أن يكون جو بايدن - وهو 
رئيس سابق للجنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األميركي 

ونائب الرئيس السابق باراك أوباما لفترتني، ويتمتع بخبرة في 
السياسة اخلارجية لعدة عقود - أكثر تفهما للحساسيات األوروبية.

وكتب بايدن املرشح الدميوقراطي للرئاسة في مجلة «فورين 
أفيرز» (الشؤون اخلارجية) قائال إن «أجندة السياسة اخلارجية 
لبايدن ســتعيد الواليات املتحدة إلــى رأس الطاولة، في وضع 
ميكنهــا من العمل مع حلفائها وشــركائها للقيام بعمل جماعي 

بشأن التهديدات العاملية».
ومن املتوقع أيضا أن تكون رئاســة بايــدن أكثر تعاونا مع 
أوروبا على جبهات أخرى مختلفة، بدءا من تغير املناخ بالعودة 
إلى اتفاقات باريس، وجتديد االلتزام بحلف الناتو العســكري. 
وقال بايدن لصحيفة «ستار آند سترايبس» وهي صحيفة تابعة 
للقوات األميركية «أول شيء سأفعله، وأنا ال أمزح: إذا مت انتخابي 
فسوف أجرى اتصاالت برؤساء الدول األعضاء بحلف الناتو وأقول 
لهم إن أميركا عــادت، وميكنكم االعتماد علينا». وفي حتركات 
أخرى ســتكون موضع ترحيب بالتأكيد في أوروبا، تعهد بايدن 
بإعادة بناء العالقات الديبلوماسية مع الفلسطينيني، وأشار إلى 
أنه سيكون مستعدا - في ظل ظروف معينة - للعودة مرة أخرى 

إلى االتفاق النووي اإليراني.
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هادي العنزي

الفريق  أبــدى مديــر 
بنادي  القــدم  األول لكرة 
الصليبخات أحمد السويدان 
ســعادته بفوز فريقه على 
املواجهة  التضامن ٢-١ في 
التي جمعت الفريقني ضمن 
الرابعة  منافســات اجلولة 
التصنيف أول   stc لدوري
من أمس. وقال لـ«األنباء»: 
«كانت البداية سيئة في هذه 

املسابقة بعد خسارتنا ثالث مباريات تواليا، 
لكن لم نفقد إمياننا بالفريق وقدرات الالعبني 
الفردية، مجددين الثقة باجلميع دون استثناء 
بعد اجتماع بهم سبق املباراة األخيرة، وقد 
متكنا من حتقيق فوز مهم على التضامن بعد 
أداء رجولي اتسم بالروح العالية على مدار 

املواجهة. وأضاف  شوطي 
السويدان: كنا األكثر رغبة 
وإصرارا على اخلروج بنقاط 
املبــاراة كاملة، ومتكنا من 
تغيير الصورة التي ظهر بها 
الفريق في البداية، رغم قوة 
املنافس واألداء املتميز الذي 
السابقة  قدمه في مبارياته 
وعناصره اجلدية في مختلف 

املراكز».
وذكر أن الصليبخات مر 
أثناء سير  بظروف صعبة 
املباراة أدت إلى تبديل إجباري في الشوط 
األول وخطة تكتيكية في الشوط الثاني، وقد 
خسرنا جهود العائد من اإلصابة مجيد طالل 
بعد جتدد إصابتــه بتمزق عضلي، وكذلك 
الفرنسي أبو بكر لطوفي الذي أصيب في 

آخر تدريب قبل مالقاة «العنيد».

أحمد السويدان

الساملية يدعم صفوفه  
مبحترفني برازيلي وإسباني

املشعان لـ «األنباء»: أحتمل تعثر «السماوي».. ونسير بخطى ثابتة

املشعان ينتظر األفضل 
من الالعبني (أحمد علي)

هادي العنزي

أبرم اجلهاز اإلداري لكرة القدم بنادي الساملية 
برئاســة الشيخ تركي اليوســف تعاقده مع العبني 
في خط الوسط من إسبانيا والبرازيل، ليكمال عقد 
احملترفني اخلمسة بالفريق، حيث يتوقع أن يصال 
خالل األيام القليلة املقبلة حال االنتهاء من استخراج 
التأشيرة اخلاصة بهما.  إلى ذلك، أكد مدرب الساملية 
د.محمد املشعان في تصريح خاص لـ «األنباء» حتمله 
املسؤولية الفنية ملا يراه البعض من تعثر للفريق في 
بداية مشواره بالدوري، وذلك بعد تعادله مع الشباب 
١-١ في املواجهة التي جمعت الفريقني ضمن منافسات 
اجلولة الرابعة لدوري stc التصنيف، مضيفا:«نسير 
في املســار التكتيكي الصحيح، وفي بداية الطريق 
أيضا، وليست النتائج وحدها هي التي تقيم العمل 
الفني، كما أنها ال تعطي احلكم أو االنطباع النهائي 

عن الفريق، خاصة عندما يكون التقييم أو االنطباع 
مطلع املوسم، ومن ينشد التحسن عليه االنتظار ومنح 
الوقت الكافي لتتضح له صورة الفريق كاملة». وشدد 
املشعان على إميانه الكبير بجميع عناصر الفريق، 
مضيفا: «الساملية مبا ميلكه من العبني متميزين قادر 
على مقارعة الكبار وحتقيق نتائج مرضية جلماهيره 
ومتابعيه». وفيما يتعلق مبباراة الشباب، قال املشعان: 
«جاءت على عدة مراحل، بعد الهدف دافعنا من اخلط 
اخللفي، وهو األسلوب اخلاطئ، حيث كان يفترض 
أن يكــون الدفاع من اخلط األمامــي، كما يجب أن 
يكون أيضا عبر االســتحواذ على الكرة، وهذا أمر 
يتعلق بالعقلية الكروية، وهو ما علينا تغييره بشكل 
جذري». وأشاد املشعان بعودة نايف زويد ملستوياته 
املتميزة وأيضا أحمد عبدالغفور، والتحسن امللحوظ 
في مســتوى فهد املجمد، مبينا: «نحن في حتسن 

دائم وثقتي كبيرة بجميع الالعبني».

النتائج وحدها ال تقّيم العمل الفني.. ونحتاج وقتًا لتتضح صورة الفريق كاملة

ناصر العنزي

كل  العربــي  خالــف 
التوقعــات وعاد من الباب 
الواسع وأوقع أول خسارة 
بخصمه اللدود القادســية 
فــي   ٣-٢ بـــ  وأســقطه 
التــي جمعتهما  املواجهــة 
في ختام اجلولة ٤ لدوري 
stc «التصنيــف»، ليرفــع 
االخضــر رصيــده الــى ٤ 
نقــاط من ثــالث مباريات 
وبقي األصفر متصدرا رغم 

خسارته برصيد ٩ نقاط.
شوط سيئ

شوط ســيئ للغاية في 
احلصة األولى من املواجهة، 
العبون كســالى، خطوات 
ثقيلــة، كــرات مقطوعــة، 

هجمات عقيمة، تسديدات 
عشوائية، فرص معدومة، 
انهزاميــة، ســقوط  روح 
متكــرر من الالعبــني عند 
اي احتكاك، وكرات تتبادل 
بالطول والعــرض بال اي 
نتيجة، فانتهى الشوط األول 
بال طعم وخرج الفريقان من 
امللعب وقمصانهم لم تتبلل 
من العرق. ولم يكن مدربا 
الفريقــني افضــل حاال من 
العبيهما، فمدرب القادسية 
بابلــو فرانكــو يصر على 
اشراك عدي الصيفي ظهيرا 

وهــو أفضــل من 
يجيــد اللعب على 
الطرف واملراوغة 
يد  لتســد ا و
والتهديف، وتظهر 
خطورتــه عندما 

يكون قريبا مــن الهجمة، 
الوســط  ثالثــي  ومــال 
والظفيــري  االنصــاري 
ومــاوي الى االســتعراض 
مقابــل أداء قوي من رضا 
هانــي. أما اجلهــار الفني 
للعربي فقد غابت ملســته 
عن خطة الفريق، وكانت 
الكرات تنتقل كيفما يريد 
العــب  وكل  الالعبــون 
الشــخصي،  ومجهــوده 
والسنوســي ال ميــرر إال 
بعد أن يراوغ، وسيدريك 
هنري حصل على فرصة 
مثالية جــدا لكنه 

ســدد في اجتــاه احلارس 
خالــد الرشــيدي بدال من 
زوايا املرمى الواسع (١٨).

شوط مثير

وفي مطلع الشوط الثاني 
احتســب احلكــم عبــداهللا 
جمالي ركلــة جزاء للعربي 
بعد احتــكاك «عــادي» بني 
جيمــس وعبــداهللا عمــار 
انبرى لها الهادي السنوسي 
وســجل هدف التقدم (٥١)، 
وادخل بعدها مدرب القادسية 
العبيه سيف احلشان وعيد 
الرشيدي وسلطان العنزي 

إلصالح مــا ميكن إصالحه، 
وسدد بدر املطوع «املختفي» 
كرة ثابتة أبعدها عبدالغفور 
الى ركنية (٦٦)، ومتكن عيد 
الرشيدي من تسجيل هدف 
التعادل بعــد حتضير جيد 
الظفيــري (٧٨)، وظهر  من 
األخضر نشطا في هجماته 
بعدما ظهر دفاع القادســية 
على أربعة شــوارع! وتألق 
الهادي السنوســي وســجل 
هدفــني آخريــن أحدهما من 
ركلة جــزاء (٨٧ و٩٣) فيما 
ســجل لــوكاس غاوتشــيو 

الهدف الثاني للقادسية.

مبارك اخلالدي

اوقف خيطان انطالقة 
الفحيحيل بالتغلب عليه 
بهدف دون رد في املباراة 
التي جمعتهما مساء امس 
على ستاد عبداهللا اخلليفة 
اليرمــوك ضمــن  بنــادي 
 stc اجلولة الرابعة لدورى
«التصنيف»، وبهذا الفوز 
رفع خيطــان رصيده الى 
٤ نقاط فيما جتمد رصيد 
الفحيحيــل عنــد ٩ نقاط، 
وســجل الهــدف الوحيــد 

االسترالي اولسن (٩٢).
وجاءت املباراة متكافئة 
بني اجلانبــني مع افضلية 
الفحيحيل الذي كان اكثر 
اصرارا على التسجيل لكن 
محاوالته باءت بالفشــل. 
في املقابل، اجــاد خيطان 
تنظيــم صفوفه وكان ندا 
لغرميــه لتنتهــي حتــى 
الدقائق االخيرة التي شهدت 
اثارة مــن اجلانبني. ومن 

عبدالعزيز جاسم

تعــادل الكويت والنصر ٠-٠ فــي املباراة التي 
جمعتهما على ستاد ثامر مساء امس ضمن منافسات 
اجلولــة الرابعة مــن دوري stc «التصنيف» لكرة 
القدم، وبهــذا التعادل ارتفع رصيد العنابي للنقطة 
السابعة من ٣ مباريات، فيما ارتفع رصيد األبيض 
إلى ٦ نقاط من ٤ مباريات، وهو التعادل الثالث على 
التوالي للكويت في الدوري بعد تعادله مع الشباب 

وكاظمة واألول للنصر. 
في الشوط األول لم يظهر الفريقان باملستوى 
املطلوب خصوصا النصر الذي اكتفى بالدفاع، فيما 
سيطر الكويت لكنه لم ميثل خطورة كبيرة على مرمى 
منافسه بالشكل املطلوب بسبب البطء في التحرك 
والتمرير. وعلى الرغم من عودة مهاجم األبيض 
جمعة سعيد بعد انتهاء فترة احلجر الصحي، إال 
أن الفريق لم يظهر بشكل هجومي مميز حتى ان 

اولى هجماته جاءت من رأسية فهد حمود من ركلة ركنية ابعدها احلارس 
محمد هادي بصعوبة (٣٥)، وبعدها اعتمد العبو االبيض على التسديد الذي لم 
يــأت بأي جديد. في املقابل، ظهر واضحــا تأثر النصر بالغيابات الهجومية في 
صفوفه بغياب الليبي ســالم املسالتي ومشعل فواز وطالل العجمي خصوصا 
من ناحية الهجمات املرتدة لكن ما ميزه في هذا الشوط التنظيم الدفاعي املميز. 
وفي الشــوط الثاني حاول «العنابي» مباغتة الكويت بتسجيل هدف مبكر من 
تسديدة ثابتة لألردني بهاء عبدالرحمن ابعدها احلارس حميد القالف لترتد إلى 
خالد شامان الذي وضعها في املرمى إال ان القالف ابعدها ببراعة (٤٨)، ورد عليها 

االســباني جاي دميبلي بتسديدة قوية من داخل منطقة اجلزاء ابعدها الصالل 
(٥١). وشهدت الدقيقة ٦٧ إشهار احلكم أحمد العلي البطاقة احلمراء ملدافع النصر 
معاذ الظفيري بعد اعاقته للمهاجم أحمد العنزي وهو في طريقه لالنفراد باملرمى. 
وضغط الكويت كثيرا على مرمى العنابي في الدقائق األخيرة من أجل تســجيل 
هدف التقدم والفوز، إال ان متاسك مدافعي النصر وتألق احلارس محمد هادي 
ســاهم بانتهاء املواجهة كما بدأت، وقد تعرض هــادي الصابة قوية في الركبة 
بالدقيقة األخيرة من الوقت بدل الضائع، ما اضطر الفريق لالســتعانة باملهاجم 

أحمد الرياحي للوقوف في املرمى بدال منه بعد استنفاد التغييرات.

هادي العنزي

متكــن كاظمة مــن الفوز 
على الساحل ١-٠ في املباراة 
التي جمعتهما أمس على ستاد 
«الشــباب» باألحمدي ضمن 
منافســات اجلولــة الرابعة 
لــدوري stc «التصنيــف»، 
ليرفــع الفائز رصيده إلى ٥ 
نقاط، فيما بقي املهزوم على 
رصيده الســابق ٦ نقاط. لم 
الشــوط األول ليخرج  يكن 
ســلبي النتيجة لوال إجادة 
حارس كاظمة حسني كنكوني 
وقائم مرماه األمين الذي تكفل 
لوحده بصد تسديدة محمد 
جمال (١٤) من داخل منطقة 
الـــ ١٨، والتســديدة البعيدة 
للمدافع البرازيلي تاليسون 
(٣٦)، فيمــا منــع كنكونــي 
مهاجــم الســاحل املنفــرد 
افتتــاح  ادواردو (٤٤) مــن 
النتيجة. ولم يتمكن كاظمة، 
الــذي اعتمد علــى األطراف 
والكــرات املتوســطة خلف 
الدفاع، من تشكيل تهديد كبير 
على مرمــى نواف املنصور، 
وأفضل فرصه تسديدة حلامد 
ماريوس حولها الدفاع لركنية 

كرة عرضيــة متقنة لنجم 
خيطان محمد عبيد تلقفها 
االســترالي اولســن غيــر 

الشباك  املراقب ليســكنها 
محرزا هــدف الفوز الثمني 

لفريقه.

(٢٧)، وأخــرى اضاعها عمر 
احلبيتــر (٤٠). ونشــط كال 
الفريقني في الشــوط الثاني 
سعيا للخروج بنقاط املباراة 
كاملة، ومن كرة عرضية متكن 
غير املراقب شبيب اخلالدي 
مــن تســجيل هــدف التقدم 
لكاظمــة (٥٧)، وبعدها بادر 
الســاحل بالهجوم لتقليص 

النتيجــة لكــن كنكوني كان 
حاضرا مرة أخرى لتسديدة 
ماثيــو هنريك الثابتة (٦٣)، 
وبــني تعديــل واضافة هدف 
ثان انتهى اللقاء بفوز كاظمة. 
أدار اللقــاء احلكم خالد ندى 
وانذر بابلو جانيت وعبداهللا 
اجلزاف من كاظمة، وليوناردو 

من الساحل.

أحمد الظفيري محاصرا من العبي العربيالهادي السنوسي خالل تسجيل الهدف االول للعربي من ركلة جزاء            (قاسم باشا)

خيطان جنح في إيقاف الفحيحيل        (محمد هنداوي)

كاظمة حقق فوزه األول بالدوري على حساب الساحل    (محمد هنداوي)

«هاتريك» السنوسي ُيسقط القادسية
stc األخضر عاد من الباب الواسع وتغلب على األصفر في ختام اجلولة الرابعة لدوري

خيطان يوقف انطالقة الفحيحيل

فوز ثمني لكاظمة على الساحل

السويدان لـ «األنباء»: بالعزمية..الصليبخات السويدان لـ «األنباء»: بالعزمية..الصليبخات 
تفّوق على «العنيد» واإلصاباتتفّوق على «العنيد» واإلصابات

الطرف واملراوغة 
يد  لتســد ا و
والتهديف، وتظهر 
خطورتــه عندما 

الكويت «سلبي» مع النصر

الكويت قدم أداء متواضعا 

أمام النصر      (قاسم باشا)
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العربي يستغيث مبجلس الوزراء

٢٠ فريقًا يشارك في «ثالثيات السلة» النسائية

الكويت استعرض خطة عمل قطاع الناشئني

استقبال حافل حلجازي في جدة

مبارك اخلالدي

ناشد مجلس إدارة النادي 
الــوزراء  العربــي مجلــس 
حلل مشــكلة تأخــر إصدار 
الفيز والتأشيرات للمدربني 
العاملني فــي األندية. وقال 
عضو مجلــس إدارة النادي 
علي اتش، إن األندية مرتبطة 
بعقود مع الالعبني واملدربني 
وملتزمة بتسديد مستحقاتهم 
املادية دون االستفادة الفعلية 
منهم نتيجة إجراءات «جلنة 

الكورونــا» املنبثقة من مجلس الوزراء، كما 
أن عدم تسلم الالعبني واملدربني مستحقاتهم 
املادية سيعرض األندية واالحتادات الرياضية 
لعقوبات من قبل االحتادات الدولية. وأضاف 
اتــش أن األنديــة أصبحــت معلقة بســبب 
اإلجــراءات غير املنطقية مــن بعض اللجان 
التابعة ملجلــس الوزراء، وفي ظل تخبطات 

القرارات احلكومية وتداخل 
االختصاصــات بــني الهيئة 
العامــة للرياضــة والوزير 
الوزارية  الكورونــا  وجلنة 
املشــكلة مــن قبــل مجلس 
الوزراء جعلتنا نفقد الثقة في 
كيفية التعامل مع هذا امللف، 
حيث إن جميــع التعاقدات 
اخلارجيــة مــع املدربني أو 
الالعبــني احملترفــني باتــت 
عشــوائية ودون حتقيــق 
الفائــدة املرجــوة، وباتــت 
إدارات األندية تهدر األموال 
دون االستفادة الفعلية من الالعبني واملدربني 
بســبب اإلجــراءات املعقــدة. وقــال: «نحن 
مؤمتنون من قبل اجلمعية العمومية باحلفاظ 
على مقدرات األندية ومواردها، لذلك نتمنى 
من القائمني ســرعة إجناز الطلبات الواردة، 
فمن غير املقبول أن تســتمر بعض الطلبات 

٨ أسابيع دون البت فيها».

هادي العنزي

أكــدت مقــررة اللجنــة 
النسائية في احتاد كرة السلة 
حنان الزايد في تصريح خاص 
لـ «األنباء»، أن التحضيرات 
لبطولة «ثالثيات» كرة السلة 
النســائية املفتوحــة والتي 
تنطلق منافساتها ١٢ نوفمبر 
املقبل وصلت ملرحلة متقدمة، 
مضيفة انــه مت االنتهاء من 
حصر عدد الفرق املشاركة في 
البطولة، حيث وصل العدد 

النهائي إلى ٢٠ فريقا، وذلك مبشاركة مشجعة 
ألندية الفتاة، وسلوى، والعيون النسائية، فيما 
شــارك العربي والقرين من األندية الشاملة، 
باإلضافة إلى مشاركة ١٦ العبة بنظام التسجيل 
املباشــر في البطولة التي ستقام على صالة 
االحتــاد في مجمع الشــيخ ســعد العبداهللا 

للصــاالت. وذكرت الزايد أن 
«الثالثيات النسائية» لن تقام 
بطريقة خروج املغلوب من 
مرة واحدة، بل ستقسم الفرق 
على ٤ مجموعات لزيادة عدد 
املباريــات وحتقيــق أقصى 
اســتفادة ممكنــة لالعبات، 
مضيفة: «البداية مشــجعة 
مبشــاركة ٨٠ العبة فوق ١٨ 
عاما، ونأمل زيادة العدد في 
املســتقبل املنظور، والباب 
مفتــوح دائمــا الســتقبال 
الراغبات في مزاولة كرة السلة 
بشكل منتظم، وسنسعى إلقامة بطولة الدوري 
في فبراير املقبل، على أن تتبعها بطولة الكأس 
بعد شهر رمضان املبارك، الفتة إلى أن البطولة 
ستشــهد تكرمي العديد من الشخصيات التي 
أسهمت وتســهم في دعم الرياضة النسائية 

خاصة كرة السلة».

مبارك اخلالدي

عقد مدير قطاع الناشــئني لكرة القدم 
بنادي الكويت محمد خالد الغامن مســاء 
أول من امس اجتماعا مع األجهزة الفنية 
واإلداريــة لقطــاع البراعــم والناشــئني 
والشــباب، وذلــك مبقر املركــز اإلعالمي 
بالنــادي. حضر االجتمــاع مدربو الفرق 
واملديرون اإلداريون واملشــرفون، حيث 
مت اســتعراض خطــة العمــل بالقطــاع 
والهيكل اإلداري والفني اجلديد للموسم 
٢٠٢٠/٢٠٢١ ترقبــا لقرار اللجنة الثالثية 
بالسماح لالعبني بالعودة الى التدريبات 

مع بدء املرحلة اخلامسة خلارطة الطريق 
احلكومية واخلاصة بالعودة الى احلياة 

الطبيعية.
ويأتي االجتماع حرصا من إدارة النادي 
على استمرار تنفيذ ومتابعة االستراتيجية 
اخلاصــة بتوفير كل مســتلزمات الدعم 
الفنية واإلدارية للقطاع ومدرسة الناشئني 
لتظل رافدا قويا ومستمرا للفريق األول.

جدير بالذكر أن فرق القطاع في النادي 
منافس على كل األلقاب ملختلف املسابقات 
وحققت إجنازات الفتة في السنوات العشر 
األخيرة، كما صّدرت أسماء بارزة للفريق 

األول لكرة القدم واملنتخبات الوطنية.

وصل املدافع الدولي املصري أحمد 
حجازي، محتــرف االحتاد اجلديد، في 
الساعات األولى من صباح امس إلى جدة، 
وسط استقبال كبير وحفاوة من جماهير 
النــادي، حيث جتمع جمهــور االحتاد 
بشــكل كبير في مطار امللك عبدالعزيز 
الدولــي في جدة، حــول أحمد حجازي 
املنضم للعميد قادما من وست بروميتش 
ألبيون اإلجنليزي ملدة موسم على سبيل 
اإلعارة، عند وصولــه إلمتام إجراءات 
انتقاله للعميد، ومت استقباله بطريقة 
رائعة، ورددوا باستمرار«حجازي بس»، 

ومت التقاط الصور معه.

للتدخل في حل أزمة التأشيرات اخلاصة مبدربي والعبي الفرق

الزايد: بداية مشجعة مبشاركة ٨٠ العبة في البطولة األولى ١٢ نوفمبر

(محمد هنداوي) ٨٠ العبة تشارك في بطولة «ثالثيات» كرة السلة النسائية 

يحيى حميدان 

أرجع مدير فريق الكرة بنادي برقان 
انتصار فريقه على  مصطفى عزيز 
اليرموك ٣-٢ مساء أول من امس ضمن 
 «stc» مباريات اجلولة الرابعة من دوري
التصنيف، إلــى حالة التركيز العالية 
التي يعيشــها الفريق خالل املرحلة 
احلالية والتي أسفرت عن فوز تاريخي 

على العربي بهدف نظيف في املرحلة 
قبل املاضيــة. وأضاف عزيز: «قدم 
الالعبون روحا كبيرة خالل التدريبات 
االخيرة واملباريات كذلك، وهذا يعود 
التواجد ضمن  الكبيرة في  لرغبتهم 
فرق الدوري املمتاز عقب انتهاء دور 
التصنيف، وهذا طموح مشروع لنا 
وجلميع الفرق، ويجب علينا تقدمي كل 

ما منلك لتحقيق هذا الهدف».

وأشاد كذلك بالدعم اإلداري الكبير 
لالعبني، منوها في الوقت نفســه عن 
جهود املدرب الكرواتي برونو شيكلتش 
وطاقمه املعاون، إذ يقومون بعمل كبير 
في التجهيز للمباريات ودراسة كل نقاط 
القوة والضعف لدى املنافســني وهذا 

االمر يحسب لهم. 
وبني عزيز ان تســجيل املدافع 
التونسي رامي بوشنيبة في كشوفات 

برقان سليم وقانوني، نافيا في الوقت 
نفسه صحة شــكوى ناديه السابق 
مستقبل سليمان لعدم سند قانوني 
لديهم. هذا، وخاض الفريق البرقاني 
تدريبا خفيفا مســاء أمس، على أن 
يحصل الالعبون على راحة ملدة يومني 
اليوم وغدا اللتقاط أنفاسهم بعد أن 
جنبت القرعة الفريق خوض منافسات 

اجلولة اخلامسة.

عبدالعزيز جاسم

 قرر مجلس إدارة نادي 
اليرموك إقالة مدرب الفريق 
الصربي  القدم  لكرة  األول 
دراغان غافرلوفيتش بعد 
النتائج السلبية التي حققها 
 stc الفريــق فــي دوري 
«التصنيف» بخسارتــــه 
أربـــع مباريــات خاضها 
الدوري  حتــــى اآلن في 
آخرهــا الهزميــــة مــن 

نهائي كأس سمو األمير قبل 
أن يخرج أمام العربي بركالت 
الترجيح الذي أحرز اللقب 
الحقا على حساب الكويت.
ورفض مجلس اإلدارة 
التي تقدم بها  االســتقالة 
عضــو مجلــس اإلدارة 
إبراهيم الرومي من رئاسة 
جهاز الكـرة عقب اخلسارة 
مــن برقان، حيث جددت 
إدارة النادي الثقة باجلهاز 

اإلداري.

أن  برقان ٢-٣، ما يعنــي 
الفريق سيعاني كثيــرا من 
أجـــل البقـــاء في دوري 

األضــواء.
وكلــف مجلس اإلدارة 
املدير الفني لقطاع الناشئني 
حسني ياسني بقيادة الفريق 
مؤقتا وهو نفس القرار الذي 
مت اتخاذه عند اســتئناف 
املاضي، حيث قدم  املوسم 
ياسني مســتويات مميزة 
وصل من خاللها إلى نصف  حسني ياسني مدربا مؤقتا لليرموكالصربي دراغان.. «باي باي»

جون لـ «األنباء»: انتظروا الشباب.. ولدينا األفضل

«األبيض و«األصفر».. مصيرية في «اليد»

مبارك اخلالدي

عبر مــدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الشباب مالك 
جون عن ســعادته بالنتائج 
اإليجابية للفريق في دوري 
stc «التصنيف». وأضاف في 
تصريح لـــ «األنباء»: نعمل 
مــع اجلهــاز اإلداري كفريق 
واحــد حتت شــعار االرتقاء 
باملســتوى وجمع أكبر قدر 
من النقاط لضمان البقاء في 
دائرة األضواء ومع العشرة 

الكبار.
وقال: منذ تكليفي بقيادة 
الفريق فــي املرحلة الراهنة 
ونحن نواصل العمل مع إدارة 
النادي ومن سبقنا في العمل 
من مدربني لنقدم مستويات 

يعقوب العوضي

تتجــه األنظــار الى صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح السالم عند 
الـ٦:١٥ حني يلتقي القادسية (١٢ 
نقطة) مع الكويت (١٨ نقطة) 
ضمن منافســات اجلولة الـ٩ 
وقبــل األخيــرة مــن الدوري 

املمتاز لكرة اليد.
وتســبق املباراة املنتظرة 
مواجهة جتمع كاظمة (نقطة 
واحدة) مع العربي (٧ نقاط) 
عند الـ٤:٣٠ كما يلتقي الساملية 
(١٦ نقطة) مع برقان (٥ نقاط) 

في الـ٨:٠٠.
وحتمل مباراة العميد مع 
امللكي أهمية كبيرة لألول حيث 
يحتــاج الكويت الــى ٣ نقاط 
ليحافظ على لقبه بطال للدوري 
رسميا، بينما يسعى القادسية 

الى خطف املركز الثاني.
الكويــت علــى  ويعتمــد 
مجموعة من الالعبني املميزين 
يقودهم املدرب الوطني هيثم 
الرشيدي ومنهم عبدالرحمن 
البالول، ومشــاري ومشــعل 
طه، وعبداهللا ومحمد وخالد 
الغربللي، وعبداهللا اخلميس، 

على خبرة العبيه عبدالعزيز 
الســويلم،  جنيب، ومشــعل 
ومهدي القالف، وباقر خريبط، 
وناصر بوخضــرا، وحيوية 
صانــع األلعــاب عبدالعزيــز 

مع مجلــس اإلدارة واجلهاز 
اإلداري الذي منحني الضوء 
األخضــر الختيــار الالعبني 
احملترفني مــن واقع خبرتي 
ومعرفتي في الالعبني سواء 
في أفريقيــا أو دول اخلليج 
فلدي قناعة بأن احملترف ان 
لم يلعب ملنتخب بالده ومبا ال 
يقل عن ٣٥ مباراة دولية فلن 
يقدم اإلفادة للنادي، وعلى ذلك 
األساس يتم اختيار محترفينا 
وهم يشــكلون مزيجا طيبا 
ومميزا مع الالعبني احملليني 

الذين مت اختيارهم بعناية.
وختــم جــون تصريحه 
بالقــول: انتظــروا الشــباب 
فلدينــا الكثير في القادم من 
املباريات، ولدينــا الثقة في 

العبينا وإخالصهم.

٢٠ ويتطلع الى تكرار الفوز 
اليوم، فيمــا يهدف األصفر 
الى تفادي األخطاء التي وقع 
فيها في مواجهته الســابقة 

مع الكويت.

تليق بشعار النادي، وبالفعل 
ظهر أداؤنا بشكل جيد حتى 
اآلن، وعلى الرغم من البداية 
املتعثرة أمام فريق النصر فقد 
جنحنا في انتزاع التعادل أمام 
فريقني من الكبار ينافســان 
على البطوالت احمللية وهما 

الكويت والساملية.
وعن مباراة الساملية، قال 
جون: كنا األفضل أغلب فترات 
املباراة ولعبنا بشكل جريء 
وجنحنا فــي إدراك التعادل 
عبر هدافنا الكبير عبدالهادي 
خميس واحلقيقــة أن لدينا 
إميان بأننا ال نقل عن اآلخرين 
وسنقاتل حتى نأخذ فرصتنا 

الكاملة في املنافسة.
وذكر: أعمل بســعادة في 
نادي الشباب وبتعاون كبير 

ساملني ويقودهم املدرب الوطني 
وليد فيروز.

وكان الكويــت قد تغلب 
على القادســية في الذهاب 
بصعوبة بالغة بنتيجة ٢١-

٣ مواجهات باجلولة قبل األخيرة من الدوري املمتاز اليوم

(أحمد علي) مالك جون مدرب الشباب 

وسعود الضويحي وعبدالعزيز 
الدوسري ومن خلفهم حارسا 
املرمى علي صفر وعبدالعزيز 

الظفيري.
وفي املقابل، يعول القادسية 

اليرموك يقيل دراغان.. وياسني مدربًا مؤقتًا

عزيز: روح العبي برقان «سر االنتصارات»
أشاد بالعمل الكبير للمدرب الكرواتي برونو ومساعديه

فرحة برقانية بالفوز على اليرموك 
(محمد هاشم)

علي اتش

حنان الزايد

رفض استقالة الرومي وجدد الثقة باجلهاز اإلداري
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«البارسا» و«امللكي» يواجهان أالڤيس وهويسكا
يتطلع برشــلونة للبناء 
على أفضل أداء قدمه في عهد 
املديــر الفني رونالد كومان، 
عندما يحل ضيفا على أالڤيس 
غدا السبت في اجلولة الثامنة 
من الدوري اإلســباني لكرة 

القدم.
وعانى «البارسا» من أيام 
صعبــة بدايــة مــن الهزمية 
أمام ريــال مدريد في مباراة 
الكالســيكو نهاية األسبوع 
املاضي، وصوال إلى استقالة 
النــادي جوســيب  رئيــس 
ماريــا بارتوميو ومجلســه 
يــوم الثالثاء املاضي، إال أنه 
متكــن من الفــوز ٢-٠ على 
يوڤنتوس في دوري أبطال 

أوروبا األربعاء.
ويحتاج كومان ألن يعود 
مهاجمــو الفريق لتســجيل 
األهداف، إذا أراد الفريق، الذي 
يحتل املركز الثاني عشر في 
الدوري، للعودة للمنافســة 

على اللقب.
فــي الوقت نفســه، لدى 
زيــن الدين زيدان مشــاكله 
اخلاصة في ريال مدريد رغم 
الفوز في مباراة الكالسيكو 
خالل املرحلة املاضية قبل أن 

يستقبل هويسكا غدا.

واستطاع الريال أن يحصد 
نقطة التعادل أمام بوروسيا 
مونشــنغالدباخ األملاني في 
دوري أبطــال أوروبــا يــوم 
الثالثــاء فــي وقــت متأخر 
من املباراة، ليصبح الفريق 
حقق فوزا واحدا في آخر أربع 
مباريات في جميع املسابقات.
ومــع ذلــك يبقــى زيدان 
هادئــا، كما هو معتاد، حيث 
يحتل الريال املركز الثاني في 
جدول الترتيب بعدما حصد 
١٣ نقطة في ســت مباريات، 

بفــارق نقطــة خلــف ريال 
سوسييداد.

البلجيكي  وغاب اجلناح 
عــن الفريــق لإلصابة خالل 
املرحلــة املاضيــة، ولكنــه 
أمــام  ظهــر بشــكل جيــد 
مونشنغالدباخ ومن املمكن 

أن يشارك أمام هويسكا.
وفي بقيــة مباريات هذه 
اجلولة يلعب إيبار مع قادش 
اليــوم، وأتلتيــك بلباو مع 
أشــبيلية، وأوساســونا مع 

أتلتيكو مدريد غدا.

إنترميالن لتفادي مفاجآت بارما غدًا
يأمل انتر ميالن في تفادي 
مفاجــآت بارمــا، وذلك عندما 
يستقبلها غدا السبت في افتتاح 
مباريات املرحلة السادسة من 
الدوري اإليطالي. ويلعب غدا 
أيضا كروتوني مــع اتاالنتا، 

وبولونيا مع كالياريا.
أملانيا

تنطلق منافسات املرحلة 
السادسة من الدوري األملاني 
القــدم (بوندســليغا)  لكــرة 
اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع 
بــني شــالكه وشــتوتغارت، 
املتصــدر  سيســعى  فيمــا 
اليبزيــغ وكذلــك بوروســيا 
مونشنغالدباخ، إلى التخلص 
مــن مشــاعر خيبــة األمــل 
التــي واجههــا الفريقــان إثر 
نتائجهمــا هذا األســبوع في 
دوري أبطــال أوروبــا عندما 
يلتقيــان غدا. وبعــد أن تقدم 
مونشــنغالدباخ على ضيفه 
ريال مدريد اإلســباني ٢-٠، 
جنح الفريق امللكي في إدراك 
التعادل ٢-٢ بهدفني متأخرين، 
ليحــرم مونشــنغالدباخ من 
انتصــار ثمني. أمــا اليبزيغ، 
فقد كانــت صدمته أكثر قوة، 
حيث تلقى هزمية ثقيلة أمام 

مضيفه مان يونايتد اإلجنليزي 
٠-٥ األربعــاء. ويســعى كل 
وبوروســيا  اليبزيــغ  مــن 
إلى تخفيف  مونشنغالدباخ، 
صدمته عبر املواجهة املقررة 
بــني الفريقني مســاء غد على 
ملعب مونشــنغالدباخ ضمن 

منافسات البوندسليغا.
أمــا بايــرن ميونيــخ فقد 
واصــل انطالقتــه فــي بداية 
مشوار الدفاع عن لقب دوري 
األبطال، وتغلب بصعوبة على 
لوكوموتيــف موســكو ٢-١ 

الثالثاء، ويلتقي كولن.
ويحل بوروسيا دورمتوند 
ضيفا على أرمينيا بيليفيلد، 

لكــن دورمتونــد ســيكون 
منتشيا باالنتصار الذي حققه 
أمام زينيت ســان بطرسبرغ 
الروســي ٢-٠ األربعــاء في 

دوري األبطال.
وتشهد املرحلة نفسها أيضا 
لقاء آينتراخت فرانكفورت مع 
فيردر برمين، وأوغســبورغ 

مع ماينتس. 
فرنسا

تفتتح منافســات املرحلة 
التاسعة من الدوري الفرنسي 
غدا السبت بإقامة لقاءين، حيث 
يلعب نانت مع باريس سان 

جرمان، ورين مع بريست.

شالكه يالقي شتوتغارت اليوم.. وباريس في ضيافة نانت

ليڤربول يتحدى اإلصابات ووست هام غدًا

بــدأت اإلصابــات واإلعياء في 
ضرب الفرق اإلجنليزية التي تشارك 
في البطوالت األوروبية هذا املوسم، 
حيث ســيضطر ليڤربــول للدفع 
مبدافع شاب عندما يستضيف وست 
هام غدا السبت املقبل في اجلولة 
الســابعة من الــدوري اإلجنليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وقال املدير الفني لفريق ليڤربول 
يورغــن كلــوب إن اإلصابــة التي 
تعرض لها فابينيو في أوتار الركبة، 
يوم الثالثاء املاضي كانت آخر ما 

يريده الفريق.

وكان فابينيو العب خط الوسط 
يلعب في مركز قلب الدفاع لســد 
الفراغ الذي تركه فيرجل ڤان دايك 
عقــب إجرائه جراحة فــي الركبة 
وابتعاده عن املالعب لفترة طويلة.

وسيفتقد ليڤربول أيضا خدمات 
جويل ماتيب في مباراة وست هام، 
ما يعنــي أن كلوب علــى األرجح 
سيدفع باملدافع الشاب ريس ويليامز 
(١٩ عامــا) الذي كان اخليار األول 
للمدرب عند استبداله فابينيو أمام 
ميتييالند الدمناركي، لكن املدرب 
األملاني قال إن هناك العبني شباب 

آخرين في دائرة اهتمامه.
ويلعــب غــدا أيضــا شــيفيلد 
يونايتد مع مان سيتي، وبيرنلي 

مع تشلسي. 
وقال مدرب مان سيتي جوسيب 
غوارديوال إن فريقه «ســيخوض 
أصعــب املباريات خــارج أرضه» 
عندمــا يحل ضيفا على شــيفيلد 

يونايتد.
مشاكل اإلصابات لدى غوارديوال 
كبيرة، حيث يواصل الفريق اللعب 
بدون مهاجم صريح، بسبب غياب 
غابرييــل جيســوس وســيرخيو 

أغويرو بسبب إصابتهما في أوتار 
الركبة.

لكن غوارديوال أعرب عن سعادته 
بعد أن متكن اجلناح اإلسباني فيران 
توريس (٢٠ عاما)، الذي تعاقد معه 
«السيتي» من ڤالنسيا، من قيادة 

هجوم الفريق.
وقال غوارديوال: «فيران ليس 
مهاجمــا. أود أن أهنئه على اجلهد 

الذي بذله للعب في هذا املركز».
ويفتتح وولڤرهامبتون مباريات 
اليــوم مبواجهــة  هــذه اجلولــة 

كريستال باالس.

مان سيتي وتشلسي في ضيافة شيفيلد وبيرنلي.. وولڤرهامبتون يفتتح املرحلة السابعة اليوم بلقاء كريستال باالس

برنامج املباريات بتوقيت الكويت

اليوم اجلمعة

إجنلترا (املرحلة الـ ٧)

١١beIN sports HD٢ولڤرهامبتون ـ كريستال

إسبانيا (املرحلة الـ ٨)

١١beIN sports HD٣قادش ـ إيبار

أملانيا (املرحلة الـ ٦)

١٠:٣٠شالكه ـ شتوتغارت

غدًا السبت

إجنلترا (املرحلة الـ ٧)

٣:٣٠beIN sports HD٢شيفيلد ـ مان سيتي
٦beIN sports HD٢بيرنلي ـ تشلسي

٨:٣٠beIN sports HD١ليڤربول ـ وست هام

إسبانيا (املرحلة الـ ٨)

٤beIN sports HD١ريال مدريد ـ هويسكا
٦:١٥beIN sports HD٣بلباو ـ إشبيلية

٨:٣٠beIN sports HD٣أوساسونا ـ أتلتيكو مدريد
١١beIN sports HD١أالڤيس ـ برشلونة

إيطاليا (املرحلة الـ ٦)

٥beIN sports HD٤كروتوني ـ أتاالنتا
٨beIN sports HD٤إنتر ميالن ـ بارما
١٠:٤٥beIN sports HD٤بولونيا ـ كالياري

أملانيا (املرحلة الـ ٦)

٥:٣٠اينتراخت ـ برمين
٥:٣٠كولن ـ بايرن ميونيخ
٥:٣٠بيليفيلد ـ دورمتوند
٥:٣٠أوغسبورغ ـ ماينتس

٨:٣٠مونشنغالدباخ ـ اليبزيغ

فرنسا (املرحلة الـ ٩)

٧beIN sports HD٦رين ـ بريست
١١beIN sports HD٦نانت ـ باريس

برشلونة حّطم يوڤنتوس.. ومان يونايتد يفترس اليبزيغ

حسم برشلونة اإلسباني قمته 
األولــى أمــام مضيفــه يوڤنتوس 
اإليطالــي ٢-٠، وأكد مان يونايتد 
االجنليــزي انطالقته القوية بفوز 
كاسح على ضيفه اليبزيغ األملاني 
٥-٠ بينها ثالثية ملهاجمه راشفورد 
في اجلولة الثانية من الدور األول 

لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واســتعاد باريس سان جرمان 
الفرنسي توازنه بفوز صعب على 
مضيفه باشاك شهير التركي ٢-٠ 
ســجلها مهاجمه اإليطالي مويس 
كني وخسر جهود جنمه البرازيلي 
نيمار، وعاد تشلسي اإلجنليزي الى 
سكة االنتصارات بفوزه الكبير على 
مضيفه كراسنودار الروسي ٤-٠. 
واستغل برشلونة الغيابات املؤثرة 
في صفوف يوڤنتوس وتغلب عليه 
بانتظار قمتهما الثانية في اجلولة 
السادسة األخيرة في ديسمبر املقبل.

ويدين برشلونة بفوزه الى قائده 
وجنمه االرجنتيني ليونيل ميسي 
الذي صنع الهدف األول للفرنسي 

عثمان دميبيلي (١٤) وسجل الثاني 
من ركلة جزاء (٩٠+١).

الثانــي تواليــا  الفــوز  وهــو 
لبرشلونة، فانفرد بصدارة املجموعة 
السابعة بســت نقاط بفارق ثالث 
نقاط أمام يوڤنتوس وخمس نقاط 
أمام فرنتسفاروش املجري ودينامو 
كييڤ األوكراني اللذين تعادال ٢-٢.

ثالثية راشفورد 

وفي مدينة مانشســتر حســم 
«اليونايتــد» القمة أمــام اليبزيغ 
٥-٠ بينها ثالثية ملهاجمه البديل 
راشفورد، مؤكدا انطالقته القوية 
في املسابقة وفك النحس الذي الزمه 

على أرضه هذا املوسم.
الثانــي تواليــا  الفــوز  وهــو 
ليونايتــد بعــد األول علــى ســان 
جرمــان ٢-١، واألول علــى أرضه 
هذا املوســم بعد خسارتني مذلتني 
أمام كريستال باالس ١-٣ وتوتنهام 
١-٦ وتعادل مع تشلسي. وسجل 
راشــفورد ثالثيته في الدقائق ٧٤ 

و٧٨ و٩٠+٢، وبات ثاني العب ملان 
يونايتد يسجل ثالثية كبديل بعد 
مدربه النرويجي اولي سولسكاير 
في مرمى نوتنغهام فوريست في 
فبرايــر ١٩٩٩ في الدوري. وافتتح 
غرينيوود التسجيل (٢١)، وأضاف 
الرابع  الفرنسي أنتوني مارسيال 
(٨٧ من ركلة جزاء). وفي املجموعة 
ذاتهــا (الثامنة) اســتعاد باريس 
سان جرمان وصيف بطل النسخة 
األخيرة توازنه بفوز بشق النفس 
على مضيفه باشاك شهير بثنائية 
نظيفــة ملهاجمه الدولــي اإليطالي 
مويــس كني وخســر جهود جنمه 

البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وسجل كني املعار من إيڤرتون 
االجنليزي الهدفــني في الدقيقتني 

٦٤ و٧٩.
وعانى الفريق الباريسي األمرين 
بسبب غياب خمسة العبني أساسيني 
بسبب اإلصابة هم: إيكاردي ومواطنه 
لياندرو باريديس واالسباني خوان 
برنات واالملاني يوليان دراكســلر 

واإليطالي ماركو فيراتي، وانضم 
إليهم نيمــار لتعرضه إلصابة في 

عضالت احملالب. 
وشــعر نيمار بــآالم في فخذه 
دون أي احتكاك مع العبي الفريق 
املضيف في الدقيقة ١٨، وخرج إلى 
العالج بعد دقيقتني قبل أن يعود 
الى امللعب دون أن يتمكن من إكمال 
املباراة ليترك مكانه لإلسباني بابلو 

سارابيا (٢٦). 
تشلسي يستعيد نغمة االنتصارات 

نغمــة  تشلســي  واســتعاد 
االنتصــارات بفــوزه الكبير على 
مضيفه كراسنودار ٤-٠، فيما حقق 
اشبيلية اإلسباني فوزا صعبا على 
ضيفــه رين الفرنســي ١-٠ ضمن 

املجموعة اخلامسة.
في املباراة األولى سجل كالوم 
هودسون-أودوي (٣٧) واألملاني 
تيمو فيرنــر (٧٦ من ركلة جزاء) 
واملغربــي حكيــم زيــاش (٧٩) 
واألميركي كريستيان بوليستش 

(٩٠) أهداف تشلســي الذي وضع 
حــدا لثالثة تعــادالت متتالية في 
مختلــف املســابقات، علمــا بــأن 
االيطالــي جورجينيــو أهدر ركلة 

جزاء (١٠).
وحقق إشــبيلية بطل الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ» فوزا صعبا 
على رين بهدف للهولندي لوك دي 

يونغ (٥٥).
وفي املجموعة السادسة استعاد 
بوروسيا دورمتوند األملاني توازنه 
بفــوز بشــق النفس علــى ضيفه 
زينيت سان بطرسبورغ الروسي 
بهدفني لالجنليزي جايدون سانشو 
(٧٨ مــن ركلة جــزاء) والهولندي 

إرلينغ هاالند (٩٠+١).
وعاد التسيو اإليطالي املنقوص 
بســبب إصابات بڤيروس كورونا 
املســتجد بنقطــة ثمينة من أرض 
مضيفه كلــوب بــروج البلجيكي 
بتعادله معه بهــدف لألرجنتيني 
خواكــني كوريــا (١٤) مقابل هدف 
لهانز فاناكن (٤٢ من ركلة جزاء).

باريس يكسب باشاك شهير ويخسر نيمار.. وإشبيلية يتجاوز رين في دوري أبطال أوروبا
كومان: انتصار مهم لـ «البرسا»

بيرلو: اليوڤي «حتت اإلنشاء»

سولسكاير: اليونايتد «مذهل»

أكد املدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان أن فريقه 
قدم أفضل مبارياته هذا املوسم عندما تغلب على يوڤنتوس 
٢-٠  في اجلولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحات نشرها املوقع الرسمي لالحتاد 
األوروبي: «كانت هذه أفضل مباراة لنا طوال املوســم. 
هذا انتصار كبير أمام فريق أوروبي مهم، وكنا قادرين 

على لعب كرة القدم التي نحاول فرضها».
وأضاف: «كنت أريد أن نلعب بثالثة العبني في الدفاع، 
وأن ندفع برجل لألمــام ليكون لدينا العب إضافي في 
وســط امللعب. هذا يعني أننا خلقنا العديد من الفرص 
لتسجيل األهداف، وبصراحة أعتقد أنه كان ينبغي علينا 

أن ننهي املباراة قبل ذلك بوقت كبير».

قال املدير الفني لفريق يوڤنتوس، أندريا بيرلو، إن فريقه 
خسر مباراة «أمام فريق يعرف كيف يلعب» مثل برشلونة 

(٠-٢)، كما أوضح أن فريقه مازال «حتت اإلنشاء».
وقال بيرلو في تصريحات نشرتها وكالة أنباء «أوروبا 
برس»: «كانت مباراة صعبــة، أمام فريق يعرف كيف 
يلعب، وتقدم مبكرا في النتيجة. نحن فريق حتت اإلنشاء. 

ستساعدنا اخلسارة على التطور».
ولم يرغب بيرلو في تقدمي األعذار لكنه يأمل أن يكتمل 

فريقه سريعا.
وقــال: «نتمنى أن يتواجد املزيــد من الالعبني قريبا»، 
خاصة كريستيانو رونالدو الذي غاب عن اللقاء بسبب 

استمرار إصابته بڤيروس كورونا.

أعرب املدير الفني لفريق مان يونايتد اإلجنليزي لكرة 
القدم أولي غونار سولسكاير عن سعادته بالفوز الكبير 
الذي حققه فريقه على اليبزيغ األملاني ٥-٠ في اجلولة 

الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وقال سولسكاير في تصريحات نشرها املوقع اإللكتروني 
لالحتاد األوروبي عقب املباراة: «اليبزيغ فريق مذهل، 
يتميــز بالضغط العالي والكثافة، ولكنني أعتقد أننا كنا 
مذهلني. كان تركيزنا كبيرا، وكان الالعبون يعلمون أن 

املباراة ستكون صعبة».
وأضاف: «كل فريق يدخل كل مباراة من أجل الفوز بها. 
أعتقد أننا نحقق نتائج أفضل عندما نركز على أنفسنا، 
وهــذا ما فعلناه. أعتقــد أن النتيجة تبدو مغرية بعض 
الشيء، ولكن عندما تقدم نفس األداء الذي قدمناه ميكننا 

أن نشكل مشاكل لهم».
كما أثنى سولسكاير على ماركوس راشفود، الذي سجل 
ثالثة أهداف في اللقاء، وقال: «كان ماركوس مذهال. عمل 

بكد بعد نزوله أرض امللعب وكان له تأثير رائع».
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اخلليفي: الشيمة مكانها الدردور

أخذت حب البحر واحلداق من الوالد، ربي 
يطــول في عمــره، وكنا نذهــب إلى احملادق 
الشمالية وأسيافها وكنت أحرص على أن أتقن 
السباحة وأتعلم أساسيات احلداق والصيد 
إلى أن اعتمدت على نفسي وبدأت أتعلم أكثر 
وأمارس الهواية بأحسن طريقة، وخبرة البحر 
ما لها نهاية دائما تتعلم أشياء جديدة وأحسن 
طريقــة للتعلم جتربة كل مــا هو جديد في 
عالم الصيد والتنوع بطرق الصيد من وقت 
آلخر مثل التشخيط واجلق واللفاح وامليرور 
حسب املكان واألخذ بنصيحة أصحاب اخلبرة.

موسم النقرور والشيم

ويضيــف: النقرور من ألذ األســماك بعد 
الزبيدي والشيم، بس احرص على أن يكون 
صيد النقرور في موسمه من شهر مارس إلى 
يوليو، ويكثر تواجده في موسم السرايات، 
حتصــل النقرور في مجــرى البواخر وعند 
الطبعانــات، لكــن يجــب احلذر من موســم 

الســرايات بســبب التغير السريع 
لألجواء من غير سابق إنذار، 

الشــيم ال يعلــى  صيــد 
عليه سمچة جدا قوية 

ونشــيطة باحلــداق 
الــدردور  ومكانهــا 
ويحتاج لها خبرة 
كبيــرة لصيدهــا، 
وأيضــا تواجدهــا 
في أماكن التيارات 
القويــة يزيــد من 

وصعوبــة  قوتهــا 
صيدهـــــا، ودائمـــــا 

احلداقة يتفاخرون في 
صيدها ويقولون الشيم أكل 

احلشيم ألنها لذيذة جدا في األكل 
وأيضا قيمتها مرتفعة بالسوق لكثرة 

الطلب عليها من الناس.
السبيطي ال تبخل عليه

ويتابع: أفضل صيد السبيطي بالليل عند 
الطبعانات الشمالية وييمته مصران الدجاج 
أو محايــاة زورية ميده ونغاقه حتى الييمه 
الفرش نقطعها أو نصلخها والسبيطي يحب 
الييمــه كبيرة، يعنــي ال تبخل عليه خل كل 
شي راهي وأنا أفضل تردع ركة طويلة وميدار 
٦/٠ وخيط ٦٠ - ٧٠ - ٨٠ ألن السبيطي ذكي 

ميكن يقص اخليط في الطبعانة.
نصيحة للحداقة

ويضيف: أنا من عشاق صيد سمكة الچنعد 
وحاليا بدأ وقتها ولها متعة خاصة وجميلة 
لسبب أن وقت صيدها يكون في بداية دخول 
البرد، والصيد يكون بواســطة التشــخيط، 
وحالة التشخيط يكون بالشتاء، التشخيط 

هواية يحتاج لها تركيز وذكاء وليست سهلة 
ونســتخدم فيها البورد والقفشــة والبورد 
يكــون أحجام واســتخدامه يعتمد على غزر 
البحر أو أماكن تواجد الچنعد والقفشــة لها 
مقاســات من ٣، ٥ إلى ٦ كل ما كبر الرقم زاد 

من حجم القفشة.
ألوان القفاش

ال بد ان نحرص على اختيار األلوان ألنها 
تختلف من مكان إلى آخر بسبب طبيعة املكان 
أو درجــة صفــاوة البحر، بس ملــك األلوان 
الــوردي والذهبــي أهــم أمر في التشــخيط 
الشخص اللي يسوق الطراد الزم تكون عنده 
دراية كاملة في مكان التشخيط ويعرف يختار 
املكان الصحيح للتشخيط أماكن تواجد الچنعد 
األسياف واجلزر والقطع الصخرية، وغالبا 
كل سنة يكثر تواجد الچنعد من شهر سبتمبر 
إلــى فبراير وبداية تواجد الچنعد تكون في 
األسياف لكثرة العوم ويكثر اخلباط، خاصة 
في ســبتمبر وأكتوبر، ويكون على 
الرق غــزر ٢٠ إلــى ٣٠ قدما، 
ويكثر تواجده على امتداد 
الســواحل اجلنوبيــة 
ثــم من تنــزل درجة 
احلــرارة في شــهر 
نوفمبر وديسمبر 
يبني الچنعد بالغزر 
واألحجــام تكــون 
كبيرة ومتوسطة 
وأفضل جزيرة أحب 
أشخط فيها جزيرة 
كبر أم الچنعد الكبار 
وحتى قطعة عريفجان 

وجليعة.
أماكن الشعم الرق والغزر

ويقــول: الشــعم الكل يرغــب في صيده 
ويتواجد تقريبا بكل األماكن من الشمال إلى 
اجلنوب وعلى األســياف، الشــعم املتعارف 
عليه عند احلداقة الشــعم األبيض واألزرق 
واألصفر ويرتبط تواجده وصيده باملوســم 
وأماكن الصيد الغزر أو الرق، ويكون بخيط 
ناعــم من ٢٥ إلى ٤٠ والترديعة ركة وبلد أو 
خراري من غير مدور الييم مصير أو ربيان 
أو شــريب وأحرص على الييمه الزم تكون 
فرش ويفضل حتط عليها ملح خشن علشان 

تقوي الييمه ومتسك علي امليدار.
ختامية: واختتــم اخلليفي قائال: لقد زاد 
الوعي عند احلداقة ونشوف الكثير من األمور 
اإليجابية من احملافظة على البحر وتنظيفه، 
واحلداقة ساهموا بكثير من احلمالت للحفاظ 
علــى البيئة البحرية، ونكون خير من ميثل 
الســلوك احلضاري والثقافــي وربي يحفظ 

اجلميع.

يتفاخر بها احلداقة لصعوبة صيدها في التيارات القوية

ونشــيطة باحلــداق 
الــدردور  ومكانهــا 

وصعوبــة  قوتهــا 

صيدها ويقولون الشيم أكل 
احلشيم ألنها لذيذة جدا في األكل 

ويكثر تواجده على امتداد 
الســواحل اجلنوبيــة 

فرش ويفضل حتط عليها ملح خشن علشان 

الوعي عند احلداقة ونشوف الكثير من األمور 

واحلداقة ساهموا بكثير من احلمالت للحفاظ 

عشق حب البحر والصيد واكتسب اخلبرة من والده، فكانت احملادق الشمالية وأسيافها أولى خطوات صعود السلم، أتقن السباحة ومسكة اخليط واختيار الييم ومعرفة 
أنواع األسماك من ضربتها على اخليط. صفحة «بحري» تلتقي اليوم احلداق عبداهللا اخلليفي الذي حدثنا عن موسم النقرور والشيم وأماكنهما وأفضل وقت لصيد السبيطي 

والترديعة اخلاصة له وطريقة تشخيط الچنعد في البورد والقفشة وأفضل ألوان القفشات التي يضرب عليها الچنعد وأين يكثر صيد الشعم، كما أطلعنا اخلليفي على النصيحة 
التي قدمها إلخوانه احلداقة وأهم األمور التي زادت من الوعي لديهم، ومعلومات بحرية متنوعة عن صيد أسماك الشعم والسبيطي والنقرور والشيم والچنعد، فإلى التفاصيل:

هواية يحتاج لها تركيز وذكاء وليست سهلة 

تختلف من مكان إلى آخر بسبب طبيعة املكان 

الشخص اللي يسوق الطراد الزم تكون عنده 
دراية كاملة في مكان التشخيط ويعرف يختار 
املكان الصحيح للتشخيط أماكن تواجد الچنعد 

كل سنة يكثر تواجد الچنعد من شهر سبتمبر 

األسياف لكثرة العوم ويكثر اخلباط، خاصة 

ويكثر تواجده على امتداد 
الســواحل اجلنوبيــة 

نوفمبر وديسمبر 
يبني الچنعد بالغزر 

كبيرة ومتوسطة 
وأفضل جزيرة أحب 

إعداد: هادي العنزي



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

١٣Friday October 30, 2020 - Issue No.16001 من ربيع األول ١٤٤٢ املوافق ٣٠ اكتوبر ٢٠٢٠

اجلمعة
خووش حچي يا ألطاف اهللا

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
«المال ال يغير البشر، بل يكشف حقيقتهم 

المختبئة»

املمثل األميركي جوني ديب، متحدثا 
عن تأثير الشــهرة والنجاح على 

حياته الشخصية.

«وصلت ٤٠ عاما، بكل تواضع»

النجمة األميركية كيم كارديشيان 
حتتفل بعيد ميالدها بكلفة مليون 
دوالر، مرتدية فســتانا مرصعا 

بالذهب سعره ١٠ آالف دوالر.

«من يدري ماذا تفعلون داخل سياراتكم؟»

املمثــل البريطاني هيــو جرانت 
أميركية  يستقبل مرتادي سينما 
للســيارات بدعابة بريطانية غير 

مفهومة.

«اقتصاد الهند سينكمش بمعدل يفوق ١٠٪»

ديڤيد مالباس، رئيس البنك الدولي، 
انكماشا حادا القتصادات  يتوقع 

العالم حتت «كورونا».

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٤:٣٩الفجر
٥:٥٩الشروق

١١:٣٢الظهر
٢:٤٠العصر

٥:٠٤املغرب
٦:٢٢العشاء

العظمى: ٣٢
الصغرى: ١٧

أعلى مد: ١١:٤٢ ظ ـ ١١:٤٠ م
أدنى جزر: ٠٥:٣٧ ص ـ ٠٥:٤٨ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

موضي سالم ســعيد الرخيمي: ٧٧ عامــا ـ ت: ٩٦٦٦٣٠٠٥ ـ 
٩٩٣٢٤٣٢١ ـ شيعت.

بسام عبداهللا إبراهيم الربيعان: ٦٢ عاماـ  ت: ٥١١١٣٢٢٢ـ  شيع.
غزوه ذعار فالح املطيري، زوجة عبداهللا برجس املطيري: ٦٤ 

عاما ـ ت: ٦٧٧٨١١٨٠ ـ ٩٩٨٧٨٦٠٩ ـ شيعت.
خالد أنور عبدالعزيز البشــارة: ٢٣ عامــا ـ ت: ٩٩٢٦٤٤٣٢ ـ 

٥٠٩٢٠٦٦٠ ـ ٥٥٧٨١٢٥٨ ـ شيع.
أمل علي عبداهللا الكندري: ٣٠ عاماـ  ت: ٩٧٩٧٨٣٤٥ـ  ٩٩٧٩١٢٧٢ 

ـ شيعت.
هيا سعد ناصر، زوجة سعد محمد حماد هتيل الدوسري: ٦٥ 

عاما ـ ت: ٥٥٧٨٥٥٥٧ ـ ٩٧٨٣٣٣٤٩ ـ شيعت.
فايز أحمد محمد صالح الفوردي: ٦٠ عاماـ  ت: ٦٥١١٢٢٠٠ـ  شيع.
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تابعونا وتواصلوا معنا

تعرض املوقع الرسمي
 حلملة ترامب االنتخابية 

الختراق.

«الداخلية» تتخذ إجراءات 
مشددة ضد املستهترين 

في بعض املناطق.

  زين تسوون.   باب النجار...!

تدفع برودة الطقس أغلبية الناس إلغالق 
النوافــذ والبقاء لفتــرات أطول في الداخل، 
األمر الذي يوفر البيئة املناســبة النتشــار 

وباء «كوفيد-١٩» خالل الشتاء.
وتقــول صحيفــة «الغارديــان» إن هذا 
يســبب قلقا عميقا لدى األوساط الصحية 
وبشــكل خاص بعد األبحــاث التي أظهرت 
ان التهويــة غيــر الكافيــة ميكــن ان تزيد 
انتقــال الڤيروس في الهواء حســب تقرير 
للمجموعة االستشــارية العلمية للطوارئ 

التابعة للحكومة البريطانية.
ودعا التقرير الى جعل التهوية جزءا ال 
يتجزأ من استراتيجية تخفيف املخاطر في 
املباني العامة وأماكن العمل، وحث على اطالق 

حمالت توعية عامة حول أهمية التهوية أسوة 
بحمالت التوعية التي تركز على غسل اليدين 
ووضع الكمامات والتباعد االجتماعي. كما انه 
وضع في اعتباره ان تقييم مستوى التهوية 
في بيئات مختلفة يتطلب خبرة هندسية، 
وأخــذ طبيعــة املبنى ومســتخدميه ومدة 
التعرض ونوعية األنشطة، بعني االعتبار.

وفــي حني رجــح التقريــر ان مضاعفة 
التهوية ســتؤدي الى تخفيــض احتماالت 
انتقال العدوى الى النصف، فإنه اشــار من 
جهة أخرى الى ضرورة النظر الى احلاجة 
الى الدفء والى جتنب البعض لفتح النوافذ 
بسبب ذلك وما سيترتب عليه من زيادة في 

مضاعفة التهوية تخفض احتماالت انتقال العدوى إلى النصفاستهالك الطاقة للتدفئة.

كيف حتمي التهوية من «كورونا» في الشتاء؟

منساوي يسرق ١٠٠ علبة تونة 
بسبب اخلوف من اإلغالق

«آبل» تطّور محرك
 بحث ملنافسة غوغل

ڤييناـ  د.ب.أ: شعر رجل منساوي محب ألسماك التونة 
بالقلق الشــديد من أن موجة جديدة من اإلغالق الرامي 
إلى احتواء ڤيروس كورونا ســتؤدي إلــى نفاد التونة 
املعلبة لدرجة أنه بدأ في ســرقتها لتخزين كميات منها 
لتناولها أثناء اإلغالق، حســبما قالت الشــرطة بالقرب 

من مدينة جراتس.
وقالت الســلطات إن الرجل اعترف بالسرقة بعد أن 
مت ضبطــه ومعه أكثر من ١٠٠ علبة تونة في ســيارته، 
ومت القبض عليه بعد أن أثار انتباه محقق بأحد املتاجر.

وقالت الشرطة في بيان: «قال املتهم في دفاعه إنه يحب 
سمك التونة، وأنه بسبب جائحة ڤيروس كورونا، كان 
قلقا من عدم وجود املزيد من أسماك التونة في املتاجر».
وأوضحت الشــرطة أن الرجل سرق علب التونة من 

تسعة متاجر مختلفة.

واشنطن - أ.ف.پ: سّرعت آبل العمل على تطوير محرك 
بحث خاص بها يسمح لصانع آيفون تقدمي بديل عن محرك 
غوغل، وفق ما أورد تقرير لصحيفة فايننشل تاميز األربعاء.

وقال التقرير الذي استند الى مصدر لم يسمه إن هناك 
عالمات على تقنيات البحث تظهر في نظام تشغيل آبل األحدث 
«آي او أس ١٤». وتأتي هذه اخلطوة وسط تدقيق متزايد من 
هيئات مكافحة االحتــكار التي تقاضي غوغل في الواليات 
املتحدة على خلفية هيمنتها املطلقة على تقنيات البحث.

وأشــارت وزارة العدل األميركية فــي جزء من الدعوى 
القضائيــة الى أن محرك غوغل يدفع لشــركة آبل مليارات 
الدوالرات كي يكون محرك البحث الرئيســي على األجهزة 

العاملة بنظام «آي أو أس».
وحاولت وكالة فرانس برس احلصول على ايضاح من 
شــركة آبل التي لم ترد على الفور. وكانت تقارير ســابقة 
قد ذكرت أن آبل بدأت القيام بأبحاث داخلية من أجل إنشاء 

محرك بحث خاص بها.
ووفق فايننشل تاميز، فقد وّظفت آبل قبل عامني جون 
جياناندريا الذي عمل في غوغل كرئيس لقسم البحث والذكاء 
االصطناعــي، في خطوة تهدف لبناء قدرات في هذا املجال 

وتعزيز قدرات املساعد الشخصي سيري.

مــع  أ.ف.پ:  ـ  مانيــال 
الفوضى الناشئة في الرزنامة 
الرياضيــة بســبب ڤيروس 
كورونا املستجد، ارتأت رابطة 
الدوري الفلبيني لكرة القدم 
تقليص موسمها إلى أسبوعني 

فقط.
وكان الــدوري قد توقف 
في مارس املاضي واستؤنف 
األربعاء وراء أبواب موصدة 
في فقاعة آمنة مبركز التدريب 
الوطنــي علــى بعــد ٤٠ كم 

نوفمبر، ان ستة أندية لديها 
فرصة املنافسة على اللقب، 
بحيث تكون كل مباراة مبنزلة 

نهائي فعلي.
مــن جهتــه، قــال مديــر 
دون  الوطنــي  املنتخــب 
باالمي إن تبســيط الدوري 
يعود ألسباب مالية، مع بقاء 
اإلداريــني والفنيني  جميــع 
والالعبــني في الفنــادق ثم 
يتم نقلهــم إلــى املباريات، 
مضيفا: «هناك أموال قليلة 

مقبلة لكن التكاليف ارتفعت 
بشكل كبير».

الطبيعية  الظروف  وفي 
كان يتعــني علــى كل فريق 
مواجهة اآلخرين أربع مرات، 
لكن تأثيرات كورونا جعلت 

من هذا األمر مستحيال.
ورغم النظام غير املعتاد 
سألت الرابطة األندية والرعاة 
عما إذا كانون يريدون املضي 
قدما في املوســم املختصر، 

وكان جوابهم «نعم».

الدوري الفلبيني استؤنف وراء أبواب موصدة في فقاعة آمنة مبركز التدريب الوطني

جنوب العاصمة مانيال، حيث 
تغلب يونايتد ســيتي على 
أزكال، وكايــا إيلويلو على 
ماهارليــكا مانيالن بنتيجة 
١-٠، وذلك بعد تأخر انطالقة 
الدوري بسبب مجموعة من 
االختبارات اإليجابية لكورونا 

وإعصار مقبل.
ويعني النظام غير املعتاد 
للمســابقة، املنقولــة علــى 
وسائل التواصل االجتماعي 
والتــي ســتختتم فــي ١٢ 

النساء أكثر عرضة ألثار «كوفيد املديد»
أظهــرت دراســة لباحثني 
من مستشفى «كينغز كوليج 
لنــدن» أن النســاء يواجهــن 
ضعف احتمــاالت ما يواجهه 
الرجال من االصابة مبا يعرف 
بأثــار «كوفيــد املديــد» التي 
تــدوم أعراضه، بعد االصابة، 
بشهر فأكثر. وتقول صحيفة 
الباحثــني  ان  «الغارديــان» 
اعتمدوا على دراسة لبيانات 
٤١٨٢ مستخدما لتطبيق موبايل 
كانوا يســجلون فيه بانتظام 
حالتهم الصحية بعدما بينت 
االختبارات إصابتهم بڤيروس 

كورونا.
وخلصت الدراســة الى ان 
النســاء في ســن ٥٠-٦٠ هن 
أكثر عرضة من أقرانهن الرجال 
لالصابة بأثار «كوفيد املديد»، 
ولكن هــذه اخلطورة تصبح 
متقاربة لدى النساء والرجال 
فوق سن الســتني. والحظت 
الدراســة ان ٢٢٪ مــن الذيــن 
جتاوزوا السبعني معرضون 

الدرقية والذئبية التي تنتشر 
أكثر مبقدار الضعفني او ثالثة 
أضعاف لدى النســاء اللواتي 
هن على مشــارف سن اليأس 
قبل ان تتقارب مع مثيالتها من 

األمراض عند الرجال».
ووجد الباحثون أيضا ان 
املعانــاة من خمســة أعراض 
أو أكثر خالل األســبوع األول 

بالڤيــروس  االصابــة  مــن 
ترتبط بتهديد أكبر باالصابة 
مبشــكالت صحيــة طويلــة 
األمــد. هذه األعراض تشــمل 
املشــكالت الهضمية والطفح 
اجللدي واملشكالت العصبية 
والدماغية، أي ان اجلسم بأكمله 
يتأثر وليس اجلهاز التنفسي 

فقط.

«كوفيد املديد» تدوم أعراضه بعد اإلصابة بشهر فأكثر

خلطر أكبر باالصابة بكوفيد 
املديد مقارنة بـ١٠٪ فقط ممن 
تتراوح أعمارهم بني ١٨ و٤٩.

كما الحــظ أحــد القائمني 
البروفيسور  الدراســة،  على 
تيم سبيكتر، ان هذه الفروق 
متاثل الفــروق «التــي نراها 
فــي أمــراض املناعــة الذاتية 
مثل التهــاب املفاصل والغدة 

ع مدينة سياحية هندية آالف القردة تروِّ
شيمال (الهند) - أ.ف.پ: 
تثير اآلالف من القردة الرعب 
في مدينة شيمال، العاصمة 
الصيفيــة القدميــة في زمن 
االستعمار البريطاني شمال 
الهنــد، إذ دأبــت أخيرا على 
مهاجمة السكان، متسببة لهم 

في إصابات بالغة.
وخــالل فتــرة احلجــر 
الصارم الذي فرض من مارس 
إلــى يونيو الحتواء جائحة 
كوفيــد-١٩، هجــرت معظم 
القرود هذه املدينة اجلبلية 
الشــهيرة عند سفوح جبال 
الهيمااليــا، واجتهــت نحو 
الريفيــة احمليطة  املناطــق 

بحثا عن الطعام.
لكن هــذه احليوانات لم 
تتأخــر في العودة ما إن بدأ 
تخفيــف القيــود، وعاودت 
مــن  مجموعــة   ٥٠ نحــو 
القــرود اجلائعــة هجماتها 
على السكان، لتسرق منهم 
أكياس الطعام حينا أو تعض 

املارة حينا آخر.
(ا.ف.پ)وإذا كانت هذه املدينة التي  مجموعة من القرود أمام أحد املنازل في مدينة شيمال  

الفيكتورية  تتسم مببانيها 
الراقية ويبلغ عدد ســكانها 
نحو ١٦٠ ألفا جتتذب السياح 
خصوصــا أولئــك الراغبني 
في الهروب من حر الصيف، 
فإن عاصمة والية هيماتشال 
براديــش تســتقطب أيضــا 
القرود، تأتي لتتنعم ببقايا 
حلــوم الهامبرغــر أو قطع 
البيتزا التي يرميها السياح.

ويشير ناند الل (٤٦ عاما) 
إلى اجلروح التي أصيب بها 
جــراء تعرضــه لهجوم من 
القردة في الشارع. ويروي 
«كنت مارا أمام مجموعة من 
القــرود، فمــا كان من الذكر 
املهيمن إال أن هاجمني فجأة 
ثم انضمت إليه ثالثة قرود».

وتابع الل: «حلسن احلظ 
أمسكت بعصا ومتكنت من 
دفع القرود إلى االبتعاد. لدي 
كدمات في كل أنحاء رأســي 
ووجهي. كنــت أنزف بفعل 
عضة في ظهري». واستلزم 
وضــع الل حقنــه بأكثر من 
جرعة واقية من داء الكلب.

«كوفيد - ١٩» جعل املسنني 
أكثر نشاطًا من الشباب

ذكــرت دراســة أجراهــا باحثــون فــي مستشــفى 
«يونيفيرســيتي كوليج لندن» ان من هم فوق ســن الـ 
٦٥ هم الفئة العمرية الوحيدة التي أصبحت أكثر نشاطا 

خالل وباء كورونا.
واستخدمت الدراسة تطبيقات الهواتف الذكية الستطالع 
عادات اكثر من ٥ آالف بريطاني بعد قرارات االغالق، وتبني 
للباحثني انه مع بداية االغالق في مارس انخفضت ممارسة 
نحــو ثلثي البريطانيني للرياضة وكان االنخفاض أكبر 
لدى فئة الشباب رمبا بسبب اغالق الصاالت الرياضية.

وينقل موقع «ميل اونالين» عن الدراســة ان من هم 
في سن اخلامسة والســتني وما فوق كانوا اكثر نشاطا 
خالل االغالق، كما ان مســتويات نشــاطهم ازدادت بعد 

تخفيف قيود االغالق.
واســتخدم الباحثون نظــام حتديد املواقــع ملراقبة 
مســتويات النشــاط ألفراد العينة خــالل الفترة ما بني 
يناير ويونيو، وذكرت احدى املشرفات على الدراسة هانا 
مكارثي انهم اكتشفوا تغيرات كبيرة في النشاط اجلسدي 
بعد األسبوع األول من االغالق، وتبني ان الناس خفضوا 
زمن التمارين بنسبة ٣٧٪، ولكن الباحثني لم يتوصلوا 
الى أسباب واضحة لعزوف الشباب عن التمارين وخمنوا 
ان السبب الرئيسي قد يكون اغالق الصاالت الرياضية 

والشعور بالقلق بسبب الوباء.
وأشار املوقع الى ان السلطات الصحية في بريطانيا 
توصي بقضاء ١٥٠ دقيقة على األقل اسبوعيا في ممارسة 
التماريــن املعتدلــة او ٧٥ دقيقة في ممارســة التمارين 

الصعبة.

املسنون البريطانيون كانوا أكثر نشاطا خالل اإلغالق

«كورونا» يقّلص الدوري الفلبيني.. أسبوعان فقط!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

