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بدر اخلرافي:  «زين» 
الشركة الكويتية 

الوحيدة بقائمة «فوربس» 
ألفضل أرباب العمل

حدود التجمعات «املتاحة».. غامضة
مرمي بندق 

فيما يغلق باب التســجيل للترشــح 
النتخابــات «أمــة ٢٠٢٠» نهايــة الــدوام 
الرســمي ليوم األربعاء ٤ اجلاري، قالت 
مصــادر مطلعة في تصريحــات خاصة 
لـ «األنباء»: إن اســتبعاد غير املستوفني 
شــروط الترشــيح من قوائم املرشحني 
سيكون نهاية األسبوع املقبل، والبت في 
الشطب النهائي للقضاء قبل ٥ ديسمبر.
من جانبهــا، أعلنت مصادر أخرى أن 
التجمعات في احلدود املتاحة التي جاءت 
ضمن االحترازات واإلجــراءات الوقائية 
حتتــاج الــى توضيح حتــى ال يتعرض 

املرشحون للعقوبات.
وأوضحــت املصادر أن االشــتراطات 
الصحية واضحة، لكــن الغموض مازال 
يكتنف قضية التجمعات، وتساءلت: هل 
احلدود املتاحة تتعلق بعدد احلاضرين، أم 
مبساحة املكان الذي تتم فيه التجمعات؟ 
وهــل كلمــا اتســع أصبحت زيــادة عدد 
املجتمعــني قانونية أم مــاذا؟ وهل هناك 
ارتباط بني قانونية التجمع واملكان إذا كان 
مغلقا أو مفتوحا وهدف التجمع أيضا؟

هذا، وأكدت املصادر أن مجلس الوزراء 
ســينظر بدقة في التصورات املقدمة من 
«الصحة» لتصويت املصابني واحملجورين 
واعتماد آلية تضمن عدم االحتكاك نهائيا 

مع اآلخرين، مع األخذ في االعتبار مراعاة 
االحتــرازات الصحيــة وإخضــاع أوراق 
االقتراع إلى التعقيم الكامل، كما ســيتم 
في جميع الدوائــر االنتخابية التأكد من 
عملية التعقيم وفحــص وقياس حرارة 
كل الناخبــني قبل االقتــراع وتطبيق كل 
اإلجراءات الصحيــة لتجاوز هذه الفترة 

صحيا.
وحــول إمكانية تخصيص ســاعتني 
من الوقت املخصص لالقتراع لتصويت 
املرضــى واحملجوريــن، قالــت املصادر: 
سيتم األخذ باملقترحات التي ال تتعارض 
مــع قانون االنتخاب وفــي حدود الوقت 
املنصوص عليه حاليا وال يستقيم الوضع 
بإضافة ســاعتني، ورمبا تثمر الدراســة 
قانونية التطبيق في آخر ســاعتني حتى 
ال ينخفض إقبــال املواطنني واملواطنات 
صباحــا تخوفــا من انتقــال العدوى، أو 
تطبيق بديل ثالث وهو تخصيص إحدى 

املدارس أو املداخل لهم. 
وردا على ســؤال حول: ماذا عن عدم 
الســماح لهما بالتصويت وهل ســتكون 
نتائج االنتخابات معرضة للطعن بالبطالن، 
قالت مصادر خاصة: القرار هنا بيد وزارة 
الصحة والقانــون يخول لوزير الصحة 
اتخاذ أي اجراءات استثنائية، وسيكون 
وضعهم مثل بقيــة املرضى العاديني في 

املستشفيات.

استبعاد غير املستوفني شروط الترشح من قوائم املرشحني نهاية األسبوع املقبل كحد أقصى والبّت في الشطب النهائي للقضاء قبل ٥ ديسمبر

إشراك املرضى واحملجورين في التصويت 
دون احتكاك مع اآلخرين وتعقيم أوراق االقتراع

سلطان العبدان ـ عبدالعزيز املطيري

تقدم في اليومني اخلامس والسادس 
«اجلمعــة والســبت» مــن فتــح باب 
الترشــيح النتخابــات مجلــس األمة 
للفصل التشريعي الـ ١٦ املقرر عقدها 
فــي ٥ ديســمبر املقبــل، ٤٠ مرشــحا 
بينهم ٤ سيدات، وأصبح إجمالي عدد 
املرشحني في كل الدوائر ٢٦٠ من بينهم 

٢٣ سيدة، حيث بلغ عدد املرشحني في 
الدائرة األولى ٥٢ مرشحا، والثانية ٣٤، 
والثالثة ٦٦ والرابعة ٥٥ واخلامسة ٥٣ 
مرشحا. وترشح عن الدائرة األولى في 
اليومني اخلامس والسادس ٤ مرشحني 
بينهم مرشحتان، ليصبح إجمالي عدد 
املرشحني في الدائرة األولى ٥٢ مرشحا 
من بينهم ٨ سيدات، وترشح عن الدائرة 
الثانية ٦ مرشحني بينهم مرشحة واحدة 

فقط ليصبح اإلجمالي ٣٤ مرشحا بينهم 
٣ مرشحات، وترشح عن الدائرة الثالثة 
١٠ مرشــحني بينهــم مرشــحة واحدة 
ليصبــح إجمالــي عدد املرشــحني في 
الدائرة ٦٦ مرشحا بينهم ٩ سيدات، فيما 
ترشح عن الدائرة الرابعة في اليومني 
اخلامس والسادس ٦ مرشحني ليصبح 
اإلجمالي ٥٥ مرشحا، ولم يترشح أي 
من النساء في هذه الدائرة، وترشح في 

الدائرة اخلامســة ١٤ مرشحا ليصبح 
إجمالي عدد املرشحني ٥٣ مرشحا من 
بينهم ٣ ســيدات. وأبرز املرشحني في 
اليومــني اخلامس والســادس النواب: 
خلف دميثير ود.حمود اخلضير والنائب 
السابق أحمد الشريعان، وعضوا املجلس 
املبطل األول: د.حمد املطر ونواف الفزيع 
ووزير األشغال األســبق عبدالرحمن 

املطوع.

اقتصاد
«االستثمارات 

الوطنية».. أفضل 
مبادرة جتاه 

املسؤولية 
االجتماعية خالل 

مديرة املركز احلكومي 
للفحوصات وضبط اجلودة 

بـ «األشغال» د.خديجة 
املطيري: ميزانيتنا 

نصف مليار ولدينا ٣٢ 
مختبرًا خلدمة اجلهات 

واملواطنني

حرم كلية العمارة اجلديد يستوعب ١١٤٠ طالبا 
وطالبة و٢٩٠ من أعضاء التدريس واملواطنني 

أطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهّدد صحة أطفالنا 
ويفقدهم التعلم من خبرات زمالئهم 

١٨٫٥ مليار دينار األصول املدارة لشركات االستثمار

 «The Global Economics» 21«كورونا» من
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عبدالعزيز الصقعبي د.حمد املطرخلف دميثير  د. حمود اخلضير
ملشاهدة الڤيديو

٤٠ مرشحًا في اليومني اخلامس والسادس
لـ «أمة ٢٠٢٠» بإجمالي ٢٦٠ بينهم ٢٣ سيدة

تركيا.. انتشال العشرات من حتت األنقاض في «إزمير» 
وزلزال جديد و٥٢٠ هزة ارتدادية في «إيجة»

السعودية تستقبل 
معتمري اخلارج اليوم

الرياض ـ وكاالت: يستقبل 
احلرم املكــي اليوم طالئع 
خــارج  مــن  املعتمريــن 
الســعودية بعــد توقــف 
دام قرابة ٩ أشــهر بســبب 
التــي اتخذتها  اإلجــراءات 
اململكــة ملواجهــة تفشــي 
ڤيروس كورونا املستجد. 
األنبــاء  وبحســب وكالــة 
السعودية «واس»، تستقبل 
اململكة اليوم أول رحلة عبر 
مطار امللك عبدالعزيز الدولي 
وســط تطبيق كل التدابير 
الوقائيــة والبروتوكوالت 
املتخذة من اجلهات الرسمية 
حفاظا على صحة وسالمة 
ضيوف الرحمن. وتبدأ اليوم 
املرحلــة الثالثة بالســماح 
العمــرة والزيــارة  بــأداء 
للمواطنــني  والصلــوات 
واملقيمني من داخل اململكة 

وخارجها. 

عواصــم ـ وكاالت: أعلنت 
تركيا عن جناح رجال اإلنقاذ 
في انتشال عشرات األشخاص 
من حتت أنقاض مبان منهارة 
في إزمير جراء الزلزال القوي 
الذي ضرب منطقة بحر إيجة، 
فيما هز زلــزال جديد املدينة 
أمــس. وارتفعــت حصيلــة 
الضحايــا لنحو ٢٨ قتيال وما 
ال يقل عن ٨٨٥ مصابا بعضهم 
حاالتهم حرجة. وقالت إدارة 
التركية  الكوارث والطــوارئ 
إن زلزاال جديدا ضرب مدينة 
ازمير، التي كانت قد شــهدت 
نحو ٥٢٠ هــزة ارتدادية منذ 
وقوع زلزال إيجة الرئيســي 

أمس األول.

محليات

د.خديجة املطيري

(ا.ف.پ) دونالد ترامب يوزع قبعات حملته على انصاره في حديقة البيت االبيض قبل توجهه الى بنسلڤانيا    عمال إنقاذ يبحثون عن ناجني حتت األنقاض في إزمير أمس  (رويترز) 

ملشاهدة الڤيديو

واشنطن تتحّصن.. وترامب وبايدن يركزان على واليات احلسم
عواصــم ـ وكاالت: وســط 
مخــاوف من انتقــال فوضوي 
للسلطة في حال خسر الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب أمام 
خصمه الدميوقراطي جو بايدن، 
تقوم العديد من املتاجر واألبنية 
في العاصمة واشنطن بتحصني 
واجهاتها بألواح خشبية خوفا 
من حصول تظاهرات تتطور إلى 
سيناريوهات كارثية يقوم بها 
أنصار املرشحني قد تصل الى 
حمل الســالح يوم االقتراع أو 
بعده في حــال تقارب النتائج 
بشكل كبير أو تأخر إعالنها على 
غرار االضطرابات التي شهدتها 
الواليات املتحدة لعدة اشهر بعد 
املظاهرات املناهضة للعنصرية. 
في هذه األثناء، يركز اخلصمان 
اللــدودان قبل ايــام قليلة من 

ماكرون: أتفّهم مشاعر املسلمني وال نقف خلف الرسوم
عواصمـ  وكاالت: أكد الرئيس الفرنسي 
إميانويــل ماكــرون، أنه يتفهم مشــاعر 
املســلمني إزاء الرســوم املســيئة للنبي 
محمد (ژ)، مشــددا علــى أن حكومته 
ال تقــف خلف هــذه الرســوم. وفي أول 
مقابلة له بعد الغضب الذي أثارته الرسوم 
املسيئة التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو 
وتصريحاته حول اإلسالم، قال ماكرون 
لقناة اجلزيرة: «الرسوم الكاريكاتورية 
ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة 
من صحــف حرة ومســتقلة غير تابعة 
للحكومة». وأضاف: «أفهم أنه قد نشعر 

بالصدمة من رسوم كاريكاتورية لكنني 
لن أوافــق مطلقا على تبريــر العنف»، 
مؤكــدا «حرياتنــا وحقوقنــا، أعتبر أن 
مهمتنا هي حمايتها». وقالت مصادر في 
محيط ماكرون إنه سعى في هذه املقابلة 
إلــى «توضيح رؤيتــه بطريقة هادئة»، 
مــع رغبته فــي إظهــار أن «تصريحاته 
حــول محاربة االنعزالية اإلســالمية مت 
تشويهها و(تصريحاته) حول الرسوم 
يتــم عرضها بطريقــة كاريكاتورية في 
أغلب األحيان». وأكد ماكرون في املقابلة 
بحســب قنــاة اجلزيــرة، خصوصا أن 

الرســوم الكاريكاتورية لم يتم نشرها 
من قبل احلكومة، بل نشرتها صحف حرة 
ومستقلة. إلى ذلك، أفاد مصدر قضائي 
فرنســي امس، بأن رجال ثالثا مقربا من 
املشتبه به الثاني الذي أوقف مساء أمس 
األول، وضع في احلبس على ذمة التحقيق 
في إطار الهجوم على كنيسة نوتردام في 
نيس وأســفر عن ٣ قتلى. وكان الرجل 
حاضرا خالل تفتيش عناصر الشــرطة 
ملنزل مشتبه فيه ثان كان على تواصل مع 
املنفذ عشية الهجوم. ويحاول احملققون 
معرفــة مــا إذا كان املهاجم اســتفاد من 

مساعدة وكيف حصل على الهاتفني اللذين 
عثر عليهما في حقيبة حتوي مقتنياته 
الشخصية. هذا، وقال مصدر بالشرطة 
الفرنسية إن كاهنا أصيب في إطالق نار 
مبدينة ليــون، وأن املهاجم الذ بالفرار. 
وقــال املصدر إن الكاهن تعرض إلطالق 
النار مرتني في نحو الساعة الرابعة مساء 
بالتوقيت احمللي بينما كان يغلق الكنيسة 
وتلقــى العــالج في املوقع مــن إصابات 
تهــدد حياته. ولم حتدد وزارة الداخلية 
الفرنسية ماهية الهجوم، لكنها اعتبرته 

«واقعة خطيرة».

الرئيس الفرنسي أكد أن تصريحاته حول محاربة «االنعزالية اإلسالمية» مت تشويهها

فرنسيون يضعون الزهور ويحيون ذكرى ضحايا هجوم كاتدرائية نوتردام في نيس.. وفي اإلطار الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون متحدثا لقناة اجلزيرة     (أ.ف.پ)

التفاصيل ص ٢٤

التفاصيل ص ٢٦

انتخابات الثالثاء الكبير، على 
الواليات احلاسمة في الوسط 
والغرب، في حني تهيمن أعداد 
اإلصابات القياســية بڤيروس 
كورونا املستجد التي جتاوزت 
١٠٠ ألف حالة خالل ٢٤ ســاعة 
على احلملــة االنتخابية. وقد 
توجه ترامب أمــس إلى والية 
بنسلڤانيا، في حني توجه بايدن 
إلى ميتشيغان برفقة الرئيس 
الســابق بــاراك أوبامــا، وهما 
واليتان أساســيتان. وأدلى ما 
ال يقل عــن ٨٦ مليون أميركي 
بأصواتهم مبكرا سواء باحلضور 
الشخصي أو عبر البريد، وهو 
ما يشكل ٦٣٪ من نسبة الذين 
صوتــوا عــام ٢٠١٦، وســط 
توقعــات بإقبال قياســي على 

االنتخابات.

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

التفاصيل ص ٢٤

التفاصيل ص ٢٧ ملشاهدة الڤيديو

التفاصيل ص ١٢- ١٥

أبرار الصالح فرز الديحاني
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االحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠ محليات

العنزي: تشكيل مجلس أعلى للتطوير العمراني

الطاهر لـ «األنباء»: وحدة طفل األنبوب مبستشفى اجلهراء 
تستقبل مرضى الُعقم من «الفروانية» و«العدان»

املجلــس  عضــو  دعــا 
البلــدي م.حمــود العنــزي 
الى تشــكيل مجلــس أعلى 
العمراني يتولى  للتطويــر 
توحيد اخلطط والسياسات 

احلضرية في الكويت.
وقال العنزي: إننا نتطلع 
لتحافظ مدننا على املستوى 
املنشــود جلــودة احليــاة 
مــع اتخــاذ كل السياســات 
واخلطط الالزمة لدعم قدرة 
املدن على مقاومة الضغوط 
املضــرة  واالســتعماالت 
الناجتة عن اختالل التركيبة 

السكانية.
جــاء ذلك في تصريح له 

عبدالكرمي العبداهللا

كشف رئيس قسم النساء 
والوالدة في مستشفى اجلهراء 
د.ســامي الطاهر عن حتويل 
التابعــني  مرضــى «العقــم» 
ملستشفيي الفروانية والعدان 
لوحدة طفل االنبوب مبستشفى 
اجلهراء لتلقي العالج، وذلك 
علــى  الضغــط  لتخفيــف 
الــوالدة مبنطقة  مستشــفى 
الصبــاح الطبيــة، وتغطيــة 
مستشفيي الفروانية والعدان 
لعدم وجود مثل هذه الوحدة 

وأضــاف: زيــادة ضغط 
العمالــة الوافدة الزائدة عن 
احلاجــة في ظل عدم وجود 

بهمها، موضحا أن وحدة طفل 
االنبوب في «اجلهراء» تستقبل 
الكويتيــني وغيــر محــددي 
اجلنســية. وقــال الطاهر في 
تصريح لـ «األنباء» إن قســم 
النســاء والوالدة مبستشفى 
اجلهــراء يســتقبل املرضــى 
بجميــع التخصصــات فــي 
العيادات اخلارجية باملستشفى 
على فترتني صباحية ومسائية، 
مشيرا الى أن الفترة الصباحية 
للكويتيــني فقط، واملســائية 
للوافديــن وللمريــض حرية 
االختيار في املراجعة بالفترة 

القسائم واملنازل التي توفرها 
الدولــة للمواطنني حتولت 
الى ســلع استثمارية رفعت 
األســعار وأضــرت مبفهوم 
الســكن عــادل التكلفــة في 

الكويت. 
ودعا الى اعتماد سياسة 
حضريــة وطنيــة للدولــة 
تضبــط التطــور العمراني 
في الكويت ضمن مســارات 
طبيعيــة للنمــو وتتصدى 
للتحديــات احلضريــة فــي 
الــى أن  الكويــت، مشــيرا 
الكويــت ملزمــة باتفاقيــة 
اخلطة احلضريــة اجلديدة 
العاملية التي وقعتها في ٢٠١٦.

مبستشــفى اجلهراء يستقبل 
احلوامــل املصابات بڤيروس 
كورونا في حال كانت حالتهن 
تستدعي الدخول للمستشفى 
من جميــع املناطق، الفتا الى 
أنــه مت تخصيــص جناحــني 
لـ«كورونا» الستقبال احلوامل 
املصابات، فضال عن وجود قسم 
للعناية املركزة مخصص أيضا 
لهن، مبينــا ان حاالت جميع 
احلوامل املصابات في مستشفى 
اجلهراء مستقرة وهللا احلمد، 
ويتلقني العناية الطبية الالزمة 
وفق البروتوكوالت العاملية.

للســكن  ناجحــة  حلــول 
اجلماعي أو مدن العمال أدى 
الى تغلل هذه األعداد مبناطق 
السكن اخلاص واالستثماري 
وســبب أضــرارا كثيرة كما 
أن قلة املناطق اللوجستية 
التخزينية أدى الى نزوح هذه 
االســتعماالت ايضا ملناطق 
الســكن وحتولت كثير من 
العقارات السكنية الى مخازن، 
الفتا الــى أن ضعف ربحية 
مناطق السكن االستثماري 
وقلة خياراتــه أدت لنزوح 
رؤوس األموال االستثمارية 
الســكن اخلــاص  ملناطــق 
وتســبب في أن كثيــرا من 

الفتــرة  أن  املســائية. وبــني 
الصباحيــة تضــم ٩ عيادات 
النســاء  تخصصــات  بــكل 
والوالدة، واملسائية تشمل ٦ 
عيادات، الفتا الى أن الفترتني 
يعمل فيها أطباء وممرضون 
وفنيــون متخصصــون فــي 
النساء والوالدة خلدمة املرضى 
واملراجعني بقوة ١٠٠٪، مشددا 
في الوقت ذاته على عدم وجود 
أي ازدحام في العيادات، قائال: 
«العمل يتــم بطريقة منظمة 
املراجعــني». وأشــار  تريــح 
الى أن قســم النساء والوالدة 

لتوحيد اخلطط والسياسات احلضرية في مختلف املناطق

لتخفيف الضغط عن مستشفى الوالدة.. وعالج مرضى «النساء والوالدة» على فترتني صباحية ومسائية في «اجلهراء»

م.حمود العنزي

د.سامي الطاهر

مبناسبة اليوم العاملي للمدن 
الــذي يحتفل بــه العالم في 
٣١ أكتوبــر مــن كل عام منذ 
اعتماده في اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في ديســمبر 
عام ٢٠١٣، مبينا أن مشــاكل 
التركيبة السكانية وضغط 
االحتياجات الناجتة عنه مع 
عجز اخلطط والسياســات 
الكويــت  فــي  احلضريــة 
ملواكبــة هذه التحديات أدت 
خلروج املناطــق احلضرية 
عن اســتعماالتها األساسية 
ودخول اســتعماالت مضرة 
لها ال تتناســب مــع طبيعة 
تلك املناطق وبناها التحتية.

«الفنية» تبحث تطوير مواقع محطات الوقود
بداح العنزي 

تبحــث اللجنــة الفنية 
في املجلــس البلدي خالل 
اجتماعهــا اليوم برئاســة 
د.علــي بــن ســاير كتاب 
شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتية بخصوص قرار 
املجلــس البلــدي اخلاص 
بتطويــر مواقــع محطات 
البنزيــن، وكتاب شــركة 
العموميــة  املرافــق  إدارة 
بشأن تغيير أنشطة مراكز 

خدمة في مواقف الســيارات الســطحية، 
واالقتــراح املقدم من العضــو عبدالوهاب 

بورسلي بشأن حتديث الرد 
بخصوص تطوير وحتديث 
الواجهة البحرية، والكتاب 
العالقة  املقدم من صاحب 
بشأن وضع الئحة خاصة 
باملداخــن املســتخدمة في 

السكن اخلاص.
كمــا تناقــش االقتراح 
املقدم من العضو املجلس 
أحمد هديان بشأن الساحات 
املالصقــة  واالرتــدادات 
للقسائم السكنية واالقتراح 
املقدم من عضــو املجلس 
البلدي م. مها البغلي بشأن مواقع مقترحة 

ملسارات الدراجات الهوائية.

د.علي بن ساير

رفع ٣٤٧ مركبة في األحمدي خالل سبتمبر
اســتعرض مديــر فرع 
بلديــة محافظــة األحمدي 
م.سعود الدبوس في تصريح 
صحافي له اإلجراءات التي 
مت اتخاذها مــن قبل الفرق 
الرقابية مبختلف اإلدارات 
بفرع بلدية احملافظة خالل 
الفترة مــن ٢٠٢٠/٩/١ حتى 
٣٠ منــه من خــالل تكثيف 
اجلــوالت امليدانية على كل 
األنشطة التجارية باملجمعات 
والبقاالت واملقاهي واملطاعم 
للتأكد من التــزام العاملني 

بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ اإلجراءات 
والتدابيــر الوقائيــة واالحترازيــة بارتداء 
القفازات والكمامات والتباعد اجلسدي للحد 
وجتنب انتشار ڤيروس كورونا فضال عن 

التأكد من التزامهم بلوائح 
وأنظمة البلدية.

وأشــار الدبوس إلى أن 
اجلوالت التفتيشــية التي 
نفذها الفريق الرقابي بفرع 
بلديــة احملافظــة أســفرت 
عن توجيــه ٣٠٧ تنبيهات 
وإنذارات وتعهدات لبقاالت 
االســتثماري  بالســكن 
واألسواق املوازية واملطاعم 
فضــال عــن حتريــر ٣٣٢ 
مخالفة حملالت، ١٧٦ مخالفة 
ألنشطة متنوعة، الفتا إلى 
أن املفتشني بالفريق الرقابي باحملافظة قاموا 
برفع ٣٤٧ مركبة مهملة وســكراب، ووضع 
٣٩ ملصقا على ســيارات مهملة إلى جانب 

اإلفراج عن ١٧٤ سيارة.

م.سعود الدبوس

٦ حاالت وفاة و٥٨٩ إصابة بـ «كورونا»
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ٥٨٩ 
إصابة جديدة بڤيروس كورونا املســتجد 
خــالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد إلى 
١٢٥٩٢٦ حالة لتبلغ نســبة االصابة ١١٫٤٪ 
من عدد املسحات التي مت القيام بها خالل 
الـ٢٤ ساعة املاضية والتي وصلت الى ٥١٧١ 
مســحة في حني كان مجموع الفحوصات 
٩١٦٥٢٥ فحصا. وأكدت الوزارة تسجيل ٦ 
حاالت وفاة إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة ٧٧٩، مؤكدة 
ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 

العناية املركزة بلغ ١١٠ حاالت ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها ومازالت تتلقــى الرعاية الطبية 
الالزمة ٨٢٨٥ حالة، معلنة شفاء ٦٦٠ إصابة 
خالل الـ٢٤ ســاعة املاضية ليبلغ مجموع 

عدد حاالت الشفاء ١١٦٨٦٢ حالة.
وجددت الدعــوة للمواطنني واملقيمني 
ملداومــة األخذ بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخريــن واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الڤيروس.

هل نحن في املوجــة الثانية؟، أم أننا لم 
نخرج من املوجة األولى لندخل املوجة الثانية؟، 

إذن ملاذا استمرت املوجة األولى؟
هل بسبب عدم االلتزام املجتمعي بالتباعد 
االجتماعي؟، أم بســبب تخفيف اإلجراءات 

وعودة األعمال وفتح حركة الطيران؟
أم أن هذه الزيادة ناجتة عن التوسع في 
التشــخصية؟، هل هناك  إجراء املسوحات 

تضخيم ملا يحدث؟
هل بدأ املجتمع فــي التأقلم مع الوضع 

الوبائي؟، أم دخل مرحلة امللل والالمباالة؟.
هذه بعض األســئلة التي قد تتبادر الى 
ذهن البعض منا في ظل أزمة ڤيروس كورونا 
املستجد، قد ال يسعنا في هذا املقال اإلجابة 
على كل هذه التســاؤالت ولكن الشيء املهم 
لكل فرد في ظل هذه اجلائحة هو حماية نفسه 
وأسرته ومجتمعه عن طريق االلتزام بتعليمات 
الســلطات الصحية من احلفاظ على التباعد 
االجتماعي واملســاهمة في احلد من انتشار 
الڤيروس قدر اإلمكان، وسأحاول إعطاء حملة 
عامة ومختصرة عما يحدث ببعض دول العالم 

وربطه ملا يحدث في بلدنا العزيز الكويت.
أظهرت اإلحصاءات العاملية أن حاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا املستجد ترتفع على ما يبدو 
في معظم مناطق العالم وخاصة مع التوسع في 
الفحوصات التشخيصية أو بسبب دخول العالم 
املوجة الثانية من ڤيروس كورونا كما تنبأ بذلك 
الكثير من قبل، ذكر الكثير من علماء الصحة 
العامة أنهم يتوقعون دائما ارتفاع حاالت اإلصابة 
مبجرد رفع اإلجراءات التي حتد من االختالط 
وتساعد على التباعد االجتماعي، وقد حان الوقت 
للتجربة واخلطأ في اإلجراءات املتخذة ملعرفة 
مدى إمكانية السيطرة على الڤيروس وخاصة 
مع عودة املدارس واألعمال إلى طبيعتها، حيث 
مت التخلي عن احلظر بدرجاته املختلفة والذي 
ساعد في تسطيح املوجة األولى من الڤيروس 
ألسباب مختلفة منها التحذيرات االقتصادية 

واالندفاع للعودة إلى احلياة الطبيعية.
وميكننا أن نرى مــا يحدث في باريس 
ومدريد وما يحدث أيضا في مناطق مختلفة 
من بريطانيا، حيث ان معدالت اإلصابة بارتفاع 
واألشخاص الذين يتم إدخالهم إلى املستشفى 
يتصاعد عددهم بشكل كبير وكذلك إشغال 
أسّرة العناية املركزة في ازدياد وأعداد الوفيات 
تتزايد مرة أخرى، قد تكون الزيادة في عدد 
احلــاالت نتيجة للتخفيف من قيود اإلغالق 

البارد وعــودة املدارس واألعمال  والطقس 
وخاصة بعد العطلــة الصيفية، نتيجة لذلك 
على سبيل املثال أصبحت إسبانيا أول دولة 

في أوروبا الغربية تسجل مليون إصابة.
والوضع في الكويت نوعا ما مختلف، حيث 
انه لم تكن هناك موجة ثانية بحسب اإلحصاءات 
املسجلة فلم نشهد نزوال سريعا للمنحنى، بل 
ظل يترنح ما بني الصعود والنزول مبعدالت 
متقاربة، وما كان مالحظا حسب األرقام املعلنة 
هو ارتفاع عدد اإلصابات باإلضافة الى زيادة 
نســبة الوفيات في الكويت، حيث بلغ عدد 
الوفيات في الثالث أســابيع األولى من شهر 
أكتوبــر ١١١ وفاة، على الرغم من أن البيانات 
الرسمية لدول العالم تظهر أن معدالت البقاء 
على قيد احلياة بعــد دخول العناية املركزة 
نسبيا تتحســن باملقارنة باملوجة األولى من 
الوباء، مع األخذ باالعتبار أن النتيجة النهائية 
للعديد من املرضى لم يتم الكشف عنها بعد.

قد تعود هذه الصــورة اإلحصائية في 
الكويت للكثير من األســباب منها السياسة 
املتبعة في الفحوصــات والتي تعتمد عليها 
اإلحصاءات املسجلة، عدم وجود التزام من 
األفراد وضعــف املراقبة وتطبيق العقوبات 
للمخالفني وعدم تطبيــق بعض اإلجراءات 
بالشكل الصحيح، وتوقيت فرض وتخفيف 
اإلجراءات، وكما ذكرنا سابقا بإحدى املقاالت 
تردي اخلدمات في بعض املناطق والتي تتميز 
باملســاكن املزدحمة التي تقطنها غالبية من 
العزاب، مما أدى الى انتقال العدوى بشــكل 
مستمر وقلل من فرص الكشف السريع للمرض 

وتطبيق العزل احملكم.
إذن هل ســنعود للحظر كما عادت إليه 

بعض العواصم العربية والغربية؟!.
يتعلق ذلك باتخاذ اإلجراءات الصحيحة من 
جهات الدولة املختلفة، وكذلك مبدى االلتزام 
املجتمعي بالتباعد االجتماعي، ولبس الكمام، 
وعدم املصافحة، وترك مسافة مترين، واحلد 
التجمعات قدر املستطاع مع االستمرار  من 
مبمارســة احلياة اليومية عن طريق التأقلم 
مع األوضاع احلالية، فاحلياة ال تتوقف ولكن 

اإلنسان يحتاج أن يتكيف.
في اخلتام نكرر يجب احلفاظ على التباعد 
االجتماعي فهو الطريقة التي ميكننا بها حماية 
أنفسنا وأحبابنا، نسأل اهللا أن يزيل هذه الغمة 
عن األمة وأن يلطــف بنا ويحفظنا ويحفظ 

بالدنا من الوباء والبالء.

حقيقة املوجة الثانية 
من ڤيروس كورونا

Email: dr.hisham٨١@gmail.com
Twitter: @Dr _ hisham٨١

د.هشام أحمد كلندر
طبيب متخصص في اإلدارة الصحية

«اجلهراء» يستقبل احلوامل املصابات بڤيروس كورونا إذا كانت حالتهن تستدعي الدخول للمستشفى من جميع املناطق

« املعلمني»: «التعليم املدمج» قبل االختبارات الورقية
عبدالعزيز الفضلي

أشــارت جمعيــة املعلمني إلى أنــه كان من 
املفترض علــى وزارة التربيــة، تطبيق نظام 
التعليم املدمج قبل اعتماد االختبارات الورقية، 
لكونه النموذج األفضل ملثل الظروف احلالية 
واالســتثنائية التي منر بهــا مع أزمة كورونا، 
وسيتيح الفرصة لتطبيق االختبارات الورقية 
بشــكل ممكن ومقبول مع تطبيق االشتراطات 

الصحية.
وذكرت اجلمعية في بيان لها، أن آلية نظام 

االختبارات الورقية، ال ميكن لها أن تتناسب مع 
نظام التعليم عن ُبعد في ظل قلة وقت احلصص 
الدراسية، وعدم تعديل اخلطط الدراسية، وكمية 
الدروس في املنهج، وعدم منح الطلبة كفايتهم 
من التحصيل العلمي، في الوقت الذي تتفاوت 
فيــه آليات التقييم فــي املراحل التعليمية بني 
اإللكتروني والورقي، بالرغم من أن نظام التعليم 
القائم في كل املراحل، هو التعليم عن بعد، وانه 
كان ينبغي على صاحــب القرار التربوي فهم 
وإدراك الفرق الشاسع ما بني التعليم التقليدي 

والتعليم عن بعد.

وجددت اجلمعية انتقادهــا لوزير التربية 
د.ســعود احلربي، مشــيرة إلى أن اســتمراره 
في عدم األخذ أو االســتئناس برأي املختصني 
واخلبراء من األكادمييني وأهل امليدان، زاد من 
معــدالت التخبط وجعل مصيــر آالف الطلبة 
مرهونا بقراراته غير املدروسة، في الوقت الذي 
مازالت فيه الوزارة متضي قدما ومنذ بداية أزمة 
كورونــا، إلى املزيد من اإلخفاقات والتخبطات 
بعد أن فقدت للرؤية املدروســة واملوضوعية، 
والتخطيط الســليم واملناســب، وان آثار هذه 
اإلخفاقات والتخبطات ستظهر عاجال أو آجال.

«التربية» أمام خيارين في االختبارات أحالهما مر  !
عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» أن وزارة 
التربية بصدد مخاطبة وزارة 
الصحة إلبالغها بشكل رسمي 
مبــا توصلت إليــه من قرار 
االختبــارات  بخصــوص 
الفصليــة لطلبــة املرحلــة 
الثانويــة، والذي حســمته 
في األســبوع املاضي خالل 

االجتماع املوســع للقيادات 
التربويــة بــأن تكــون هذه 
االختبارات ورقية، مشــيرة 
التربيــة  وزارة  أن  إلــى 
ســتعرض األمر على وزارة 
الصحة للحصول على الضوء 
األخضــر، ومن ثم البدء في 
اإلجراءات املتبعة بهذا الشأن.
وأوضحــت املصــادر أن 
من ضمن خطــة التربية أن 
االختبارات لن تكون في وقت 

واحد بالنسبة للصفوف من 
العاشر والثاني عشر، الفتة 
إلــى أن الفتــرات ســتكون 
متفاوتة حتى ال تكون هناك 

جتمعات بني الطلبة.
أن  املصــادر  وذكــرت 
هنــاك خطة بديلــة في حال 
الصحــة  وزارة  رفضــت 
إقامة االختبارات ورقية في 
املدارس، خاصة أننا مازلنا 
فــي املرحلــة الرابعة والتي 

متنــع التجمعات، مؤكدة أن 
ذلــك يقلــق وزارة التربية، 
وستبقى األمور لديها معلقة 
وأمــام خيارين أحالهما مر، 
فالعودة للمــدارس وتقدمي 
االختبارات بنظام ورقي قد 
تدخل الوزارة فــي متاهات 

وأمور هي في غنى عنها.
وذكرت أن إصابة أي طالب 
بڤيــروس «كورونــا» خالل 
فترة االختبارات قد تعرقل 

سير عملية االمتحانات ويتم 
إغالق املدرســة، أما اخليار 
الثاني فهو تقدمي اختبارات 
إلكترونيــة فــي ظل ظروف 
اســتثنائية مــن الصعــب 
السيطرة على الوضع فيها، 
مشيرة إلى أن جميع اخليارات 
القرار  مفتوحة، وبانتظــار 
األخير مــن وزارة الصحة، 
وتبقى سالمة وصحة أبنائنا 

الطلبة فوق كل اعتبار.

املرزوق لـ «األنباء»: غيوم رعدية متفرقة بدءًا من السبت املقبل
الفلكــي  أكــد اخلبيــر 
املــرزوق  عــادل يوســف 
أن منطقــة شــمال اخلليج 
العربــي تتعــرض خــالل 
األيام املقبلة وتقريبا حتى 
منتصــف نوفمبر اجلاري 
الــى نطــاق مــن الضغط 
اجلوي املتوسط االرتفاع، 
حيث يكون متوسط قياس 
الضغط اجلــوي بني ١٠١٥ 
فيســبب  مليبــارا  و١٠١٨ 
هذا الضغــط هبوب رياح 
جنوبية إلى جنوبية شرقية 
وكذلك رياح شرقية والتي 
تعرف محليا باسم «الكوس 
املطلعــي» وتكون ســرعة 
هذه الرياح خفيفة السرعة 
تتراوح سرعتها بني (١٤-
٢٢) كم/ساعة، هذه الرياح 
سوف تكون رياحا خالية 
من الغيوم، ولكن تكون فيها 
الرطوبة متوسطة بني (١٠ 
و٢٥٪) في املناطق الداخلية 
بينما تكون نسبة الرطوبة 
عالية بعض الشــيء على 
املناطق الســاحلية، حيث 

أن تظهر في السماء بعض 
الغيوم املتفرقة من بعد ظهر 
يوم السبت املقبل على أن 
تســتمر هذه الغيوم التي 
من احملتمل أن تكون غيوما 
رعديــة منخفضة االرتفاع 
وغير ممطرة، حتى مســاء 
اجلــاري،   ١٢ اخلميــس 
مشيرا إلى أنه من احملتمل 
تزايد هذه الغيوم الرعدية 
فــي مســاء هــذا اخلميس 

حتى اجلمعة املقبل، حيث 
تتحــول التيارات البحرية 
إلى تيارات الفساد املناسبة 
للصيد وسوف تستمر هذه 
التيارات حتى ١٢ اجلاري، 
فالبحر خالل هــذه الفترة 
سوف يكون بني خفيف و 
معتدل املوج وسوف يكون 
علو املوج بني (٢-٥) أقدام 
في مناطق الغزر. أما على 
الشــاطئ فعلــو املوج بني 
(٢/١ – ٣) أقــدام وســوف 
يكون انســب وقت للصيد 
مع وقفة املاية التي سوف 
تكون خالل هذه الفترة يوم 
اجلمعة املقبل الساعة ١٢:٣٠ 
الظهر وتستمر ٥٢ دقيقة ثم 
تبدأ املاية في حركة الثبر 
(اجلزر) حتى الساعة ٨:٣٨ 
مساء، حيث تقف املاية ٥٢ 
دقيقة مــرة أخــرى وتبدأ 
املاية فــي حركة الســجي 
(املد). وملعرفة وقت وقفة 
املاية أنقص ٥٢ دقيقة من 
آخر وقت وقفة املاية. واهللا 

تعالى أعلم.

وأن يكــون اليــوم التالــي 
(اجلمعة) يوما ممطرا الى 
املساء وتكون نسبة احتمال 
ســقوط األمطــار بــني (٥ 
و٢٠٪) لتكون أمطارا خفيفة 
ومتفرقة وقليلة جدا كميتها 
بني ٣ و٤ ملم، تتوقف مساء 
اجلمعة مع حتول الرياح الى 
رياح شــمالية إلى شمالية 
غربية سرعتها ال تزيد على 
(١٥) كم/ساعة، حيث تقشع 
هذه الرياح الغيوم املوجودة 

في املنطقة.
أمــا  املــرزوق:  وتابــع 
بالنســبة لإلخوة احلداقة 
فــإن البحر في هذه الفترة 
قد دخل في فتــرة تيارات 
احلمل غير املناسبة للصيد، 
وهــي الفترة التــي تكون 
فيهــا التيــارات البحريــة 
شــديدة االندفــاع والقوة، 
حيث متنع (البلد) أو ثقل 
اخليــط من الوصــول الى 
قاع البحر من قوة وشــدة 
اندفــاع التيارات وســوف 
تستمر تيارات احلمل هذه 

أكد أن البحر في هذه الفترة يشهد تيارات غير مناسبة للصيد بسبب شدة اندفاعها

عادل املرزوق

تكون نسبة الرطوبة فيها 
خــالل  و٦٥٪)   ٣٥) بــني 
هــذه الفتــرة، كما ســوف 
يظهر الضباب في الفترات 
املســائية خصوصــا على 

املناطق الساحلية.
املــرزوق في  وأضــاف 
تصريح لـ «األنباء» ان اجلو 
بصــورة عامة خــالل هذه 
الفترة سوف يكون صحوا 
ومشمسا وجيدا خالل فترة 
املساء، حيث درجة احلرارة 
تكون وفق املعدل العام وال 
تزيد على (٣٢) درجة مئوية 
خــالل فترة الظهيــرة، أما 
في خالل ســاعات الصباح 
األولى فمن احملتمل أن تصل 
درجة احلرارة إلى أدنى من 
(١٥) درجة مئوية، فتلبس 
املالبــس الربيعية في هذه 
األوقــات من اليــوم، علما 
انه قد مضى فترة أكثر من 
أسبوعني منذ دخول فترة 
الوســم ١٥ أكتوبر ولم نر 
فيهــا أمطارا حتــى يومنا 
هــذا. ولكن هنــاك احتماال 
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األمير عّزى الرئيس التركي وهّنأ الرئيس اجلزائري
الســمو  بعــث صاحــب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئــة إلــى أخيه 
الرئيــس عبداملجيــد تبون 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الشقيق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئــة إلــى أخيــه الرئيس 
عبداملجيــد تبــون رئيــس 
اجلزائريــة  اجلمهوريــة 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الشــقيقة ضمنهــا ســموه 
خالــص تهانيــه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا 
له موفور الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة. 
الــى ذلك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تعزية إلى 
امللك كارل الســادس عشــر 
غوستاف ملك مملكة السويد 
أعرب فيها عن خالص تعازيه 

امللكــة  جلاللتــه وجلاللــة 
سيلفيا بوفاة شقيق جاللة 

امللكة، راجيا له الرحمة.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة. 
وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية الى الرئيس 
رجب طيب أردوغان رئيس 
التركية أعرب  اجلمهوريــة 
فيها سموه عن خالص تعازيه 

اســتنكار الكويــت وإدانتها 
الشــديدة للجرمية البشعة 
التي وقعت في مدينة نيس 
الفرنسية والتي أسفرت عن 
ســقوط عدد مــن الضحايا 
واملصابني، مشــيرا ســموه 
إلى أن هــذا العمل االجرامي 
الذي استهدف أرواح األبرياء 
اآلمنني يتنافى مع كل القيم 
والشرائع السماوية والقوانني 
واألعــراف الدوليــة، مؤكدا 
سموه موقف الكويت الرافض 
لكل أشكال االرهاب والتطرف، 
كما ضمنها ســموه خالص 
تعازيــه بضحايا هذا العمل 
الشــنيع، راجيــا للضحايا 
الرحمة وللمصابني ســرعة 

الشفاء والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
إلى الرئيس إميانويل ماكرون 
رئيس اجلمهورية الفرنسية 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
العمــل االجرامي  بضحايــا 
الذي وقع فــي مدينة نيس 
الفرنســية، راجيــا ســموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية مماثلة.

وصادق مواســاته بضحايا 
الزلزال الــذي ضرب بعض 
املواقــع غــرب تركيا والذي 
اســفر عن ســقوط عدد من 
الضحايا واملصابني، ســائال 
املولــى تعالــى أن  ســموه 
يتغمــد الضحايــا بواســع 
رحمتــه ومغفرته وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية وان ميكن املسؤولني 
في البلد الصديق من جتاوز 

آثار هذه الكارثة.
وبعث ســمو ولي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
ببرقيــة تعزية الى الرئيس 
رجب طيب أردوغان رئيس 
التركية ضمنها  اجلمهورية 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا الزلزال 
الذي ضرب عدة مناطق غرب 
تركيا، راجيا سموه للضحايا 
الرحمة واملغفرة وللمصابني 

سرعة الشفاء والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.
وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية إلى الرئيس إميانويل 
ماكــرون رئيس اجلمهورية 
الفرنســية أعــرب فيها عن 

صاحب السمو عّزى ملك السويد وبعث برسالة للرئيس الفرنسي

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

وصادق مواساته له وللملكة 
سيلفيا بوفاة شقيق جاللة 
امللكة سيلفيا، والترلودفيج 
راجيا له الرحمة، وجلاللته 
وجاللة امللكة ولألسرة املالكة 

جميل الصبر.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى امللك كارل السادس 
عشر غوســتاف ملك مملكة 
السويد ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته 

سفاراتنا حول العالم تدعو إلى االلتزام باإلرشادات الصحية
عواصــم عربية وعاملية ـ 
(كونا): دعت ســفارتنا لدى 
هولندا املواطنني املتواجدين 
على األراضي الهولندية إلى 
التقيد بكل اإلرشادات الصحية 
انتشــار  املتعلقــة مبكافحة 
ڤيروس (كورونا املستجد- 

كوفيد ١٩).
وأكدت الســفارة في بيان 
صحافي أهمية التقيد بإجراءات 
اإلغالق اجلزئي الصادرة من 
الهولندية وإيالء  الســلطات 
التعليمات املتعلقة بإجراءات 
التباعد االجتماعي الصادرة 

بهذا الشأن االهتمام الالزم.
كما أشــارت إلى ضرورة 
متابعة ما سيصدر من إجراءات 
الحقة ومتوقعة هذا األسبوع.
ودعت السفارة املواطنني 
الكويتيني الى التواصل معها 
فــي حالة طلب املســاعدة أو 
حــدوث أي ظــرف طــارئ 
على الرقمــي التاليــني: رقم 
الطوارئ: ٣١٦٣٩٣٧٤١٥٧+ - 
رقم السفارة:  ٣١٧٠٣١٢٣٤٠٩+

وفي مدريد، دعت سفارتنا 
املواطنــني  إســبانيا  لــدى 
االلتــزام  إلــى  الكويتيــني 
باإلجراءات الوقائية الصادرة 
الســلطات اإلســبانية  عــن 
ملواجهــة جائحــة ڤيــروس 
(كورونا املســتجد - كوفيد 

.(١٩
وقالت السفارة الكويتية 
فــي مدريد فــي بيــان تلقت 
«كونا» نسخة منه انها تهيب 
باملواطنني الكرام املوجودين 
في مختلف املدن اإلســبانية 
بأهمية االلتــزام بالتعليمات 
واإلرشــادات الصــادرة عــن 
السلطات اإلقليمية والسلطة 
املركزية في جميع أنحاء املدن 
اإلسبانية واملتعلقة بالتصدي 
للڤيروس املستجد، والسيما 
في ظــل االرتفاع املتســارع 
لعدد اإلصابات وما صدر عن 
الســلطات املختصــة بإعالن 
حالة الطوارئ الوطنية ملدة 

٦ أشهر.
وأشار البيان إلى ان ساعات 
حظــر التجــوال املفروضــة 
تختلــف من إقليــم إلى آخر 
وأن بعــض املــدن جلأت إلى 
اإلغالق التام (احلجر الكلي).
ودعت السفارة املواطنني 
إلى التواصــل معها في حال 
احلاجة ألي مساعدة أو عند 
احلــاالت الطارئــة على مدار 
الســاعة، وذلك على الرقمني 

ضرورة توخي احليطة واحلذر 
فــي ظل رصد وتزايــد أعداد 
املصابــني بڤيروس (كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩).
وطالبت السفارة في بيان 
املواطنني الكويتيني في قبرص 
باتخاذ كافة التدابير الوقائية 
التي حثت عليها وزارة الصحة 
في اجلزيــرة وااللتزام التام 
بارتــداء الكمام عند اخلروج 
األماكــن  والتنقــل وجتنــب 

املزدحمة.
وشــددت علــى ضــرورة 
التعليمــات  االلتــزام بــكل 
الســلطات  عــن  الصــادرة 
القبرصيــة بشــأن ڤيــروس 
(كورونا) ومتابعة ما يستجد 
www. :عبر املوقع اإللكتروني

.pio.gov.cy/coronavirus
ودعت املواطنني املتواجدين 
فــي جمهوريــة قبــرص الى 
التواصــل مع الســفارة عند 
احلاجــة إلى أي مســاعدة او 
لالستفســار علــى األرقــام 
التالية: ٦٥٦ ٤٦٦ ٢٢ (+٣٥٧)
 ،(٣٥٧+)  ٢٢  ٤٦٥  ٥٦٦
والتواصل على رقم الطوارئ: 

.(٣٥٧+) ٣٨٩٩٩٦٩٦
وفي ڤيينا، أهابت سفارتنا 
باملواطنــني  بلغــراد  فــي 
أراضــي  فــي  املتواجديــن 
جمهوريــة صربيا بضرورة 
االلتزام باإلجراءات الوقائية 
واالحترازيــة والتعليمــات 
الصادرة عن اجلهات الرسمية 
املختصــة للحد من انتشــار 
ڤيروس (كورونا املستجد - 

كوفيد ١٩).
وجاء في البيان أن صربيا 
شــهدت خالل األيــام القليلة 
املاضية ارتفاعا ملحوظا في 
معدل اإلصابات بـ«كورونا» 
وفي عدد احلــاالت احملتاجة 

(كونا) نسخة منه املواطنني 
بأهمية جتنب األماكن املزدحمة 
والتقيد بالتعليمات الصحية 
واتخاذ التدابير الالزمة للوقاية 

من اإلصابة بالڤيروس.
ووجهت السفارة املواطنني 
إلى التواصــل معها في حال 
أو  مســاعدة  ألي  احلاجــة 
عنــد احلــاالت الطارئة على 
مــدار الســاعة وذلــك علــى 
األرقام التاليــة: رقم خلوي: 
٠٠٩٦٢٧٩٣٢٠٢٠٢٠ - أرقــام 
أرضيــة: ٠٠٩٦٢٦٥٦٧٥١٣٥، 

 ،٠٠٩٦٢٦٥٦٧٥١٣٦
٠٠٩٦٢٦٥٦٧٥١٣٧

وفي لندن، دعت سفارتنا 
في لندن املواطنني الكويتيني 
املتواجدين في مختلف املدن 
الــى االلتــزام  البريطانيــة 
باإلرشــادات الصحيــة التي 
تطبقها احلكومة البريطانية 
ملنع انتشار ڤيروس (كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩).
وشددت السفارة في بيان 
صحافي على أهمية االلتزام 
بالقرارات املتعلقة بإجراءات 
التباعد االجتماعي وضرورة 
االلتزام بارتداء أقنعة الوجه 
في األماكن العامة وفي مقدمتها 
املطاعم واحملالت واملجمعات 
وســائل  وفــي  التجاريــة 

املواصالت العامة.
ودعت السفارة املواطنني 
فــي حــال حاجتهم الــى أي 
مساعدة عدم التردد باالتصال 
بالقســم القنصلي بالسفارة 
والذي يعمل على مدار الساعة 

على الرقم ٠٢٠٧٥٩٠٣٤٠٠.
وفي أثينا، دعت سفارتنا 
املواطنــني  اليونــان  لــدى 
املتواجديــن  الكويتيــني 
باليونان الى ضرورة االلتزام 
باإلجــراءات التــي أصدرتها 
السلطات الصحية ملنع انتشار 
ڤيروس (كورونا املستجد - 

كوفيد ١٩).
وطالبت السفارة في بيان 
تلقــت «كونــا» نســخة منه 
الكويتيني بتوخي  املواطنني 
احلــذر واتخــاذ كل التدابير 
الالزمة للوقاية من الڤيروس 
وضرورة االلتزام بعدم مغادرة 

مساكنهم في أوقات احلظر.
كما دعت السفارة املواطنني 
التواصــل  الــى  الكويتيــني 
معهــا علــى أرقــام الطوارئ 
املخصصة للسفارة في أثينا 
٠٠٣٠٦٩٤٣٠١٠٣٠١ عند حدوث 

أي أمر طارئ.

إلى الرعاية في املستشفيات 
ووحدات العناية املركزة.

الســفارة  شــددت  كمــا 
على أهميــة التزام املواطنني 
بالتعليمــات العامة للوقاية 
من الڤيروس والصادرة عن 
العاملية مثل  منظمة الصحة 
عدم ارتياد األماكن املزدحمة 
ومالزمــة مــكان اإلقامة قدر 
املســتطاع وتقليل االختالط 
التباعــد  علــى  واحلفــاظ 

اجلسدي.
وفيما يخــص جمهورية 
اجلبل األسود (مونتنيغرو)، 
دعــت الســفارة فــي بيانهــا 
املواطنــني املتواجدين هناك 
أيضــا الى التقيد باإلجراءات 
والقيود املعمول بها والسيما 
ارتداء الكمامــات في األماكن 
العامة واملغلقة وحظر جتمع 
أكثر من ٤٠ شخصا في األماكن 
املكشوفة وأكثر من ٢٠ شخصا 

في األماكن املغلقة.
وأكدت السفارة في ختام 
التــام  اســتعدادها  بيانهــا 
للرد على كافة استفســارات 
املواطنني بغية تقدمي اخلدمات 
واملشورة الالزمة ومبا يضمن 
حمايتهم من املرض، وذلك عن 
طريــق االتصــال على هاتف 
الطوارئ اخلاص بالســفارة 
وهو التالي: ٠٠٣٨١٦٢٢٥٩٣٧٤.
وفي عّمان، دعت سفارتنا 
لــدى األردن جميع املواطنني 
املتواجديــن فــي اململكة إلى 
االلتزام باإلجراءات  ضرورة 
الوقائيــة واإلرشــادات التي 
السلطات الصحية  أصدرتها 
األردنيــة للحد من انتشــار 
ڤيروس (كورونا املستجد - 

كوفيد ١٩).
وطالبت السفارة في بيان 
تلقت وكالة األنباء الكويتية 

دعت إلى توخي احلذر وحّددت أرقام الطوارئ للتواصل معها

التاليني (٠٠٣٤٩١٣٨٦٩٦٦٦) 
و(٠٠٣٤٦٥٦٦٦٥٥٥٥).

وفي أنقرة، دعت سفارتنا 
لدى تركيا املواطنني الكويتيني 
املتواجديــن علــى األراضي 
التركية الى االلتزام بالتدابير 
الســلطات  التــي أصدرتهــا 
الصحية ملنع انتشار ڤيروس 
(كورونا املســتجد - كوفيد 

.(١٩
وطالبت السفارة في بيان، 
تلقــت «كونا» نســخة منه، 
الرعايــا الكويتيــني بتوخي 
احلــذر واتخــاذ كل التدابير 
الالزمة للوقاية من الڤيروس 
واتباع اإلرشــادات الصحية 

خصوصا أماكن التجمعات.
كما دعت السفارة املواطنني 
التواصــل  الــى  الكويتيــني 
معهــا علــى رقــم الطــوارئ 
املخصص للسفارة في أنقرة 
٠٠٩٠٥٣٣١٦٤٨٤٧٩ عند حدوث 

أي أمر طارئ.
وفي بروكسل، دعت سفارة 
الكويت لدى بلجيكا رعاياها 
املتواجديــن في ســائر املدن 
البلجيكية الى االلتزام بقرارات 
وتعليمات السلطات احمللية 
مبا يخص اإلجراءات الصحية 
املفروضة للحد من انتشــار 
ڤيروس (كورونا املستجد - 

كوفيد ١٩).
وشددت السفارة في بيان 
على املواطنني بضرورة االلتزام 
بالتعليمات واإلرشادات التي 
أقرتها الســلطات البلجيكية 
بهذا اخلصوص والتواصل مع 
السفارة في احلاالت الطارئة 
على األرقام التالية:٢٦٤٧٧٩٥٠ 

(+٣٢) (٣٢+)، ٤٧٧٧٧٥٨٠١
دعــت  قبــرص،  وفــي 
سفارتنا لدى قبرص رعاياها 
املتواجدين في املدن القبرصية 

السفارة الفرنسية تدعو رعاياها
إلى احلذر وجتنب التجمعات

أسامة دياب

دعت الســفارة الفرنسية لدى البالد 
رعاياهــا املقيمني أو الذيــن ميرون عبر 
الكويت إلى احلذر واليقظة مع ضرورة 

االبتعاد عن التجمعات.
ونصحت السفارة عبر رسالة مت نشرها 

في حسابات السفارة في مواقع التواصل 
االجتماعي الفرنسيني بالبقاء على اطالع 
دائم بتطــور الوضع، من خالل الرجوع 
إلى توصيات إرشادات السفر، مؤكدة أن 
السفارة الفرنسية على اتصال دائم مع 
السلطات الكويتية التي تؤكد دعمهم في 

األمور األمنية.

مبعوث األمير سّلم رسالة إلى خادم احلرمني 
حول القضايا املشتركة ومستجدات املنطقة

قام مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وزير اخلارجية ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر احملمد بتسليم 
رســالة خطية من ســموه إلــى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة تضمنت العالقات األخوية الراسخة 
التي جتمع البلدين والشــعبني الشــقيقني 
وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف املجاالت 
وعلى كل األصعــدة باإلضافة إلى القضايا 
ذات االهتمــام املشــترك وآخر املســتجدات 
على الساحتني االقليمية والدولية. وقد سلم 
مبعوث سموه الرســالة اخلطية إلى سمو 
األمير فيصــل بن فرحان آل ســعود وزير 
خارجية اململكة العربية السعودية الشقيقة.

وحضر اللقاء السفير الشيخ علي اخلالد 
سفيرنا في الرياض ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الســفير ناصر حجي املزين ونائب مساعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون مكتــب الوزير 

املستشار أحمد عبدالرحمن الشرمي.
وكان مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وزير اخلارجية ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشــيخ د. أحمــد ناصر احملمد قد 
وصل إلى اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وذلك لتســليم رســالة خطيــة من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف األحمد إلى أخيه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ملك اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وقد كان في استقبال مبعوث سموه سمو 
األمير فيصــل بن فرحان آل ســعود وزير 
خارجية اململكة العربية السعودية والسفير 

الشيخ علي اخلالد سفيرنا في الرياض.
هذا، ويرافق مبعوث سموه وفد يضم كال 
من مساعد وزير اخلارجية لشؤون مجلس 
التعــاون لدول اخلليــج العربية الســفير 
ناصــر حجــي املزين ونائب مســاعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب الوزير املستشار 

أحمد عبدالرحمن الشرمي.

مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وزير اخلارجية ووزير اإلعالم بالوكالة
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد يسلم الرسالة إلى سمو األمير فيصل بن فرحان آل سعود

رئيس إقليم «توسكانا» اإليطالي: ثالثون عامًا 
من التضامن عمقت صداقتنا مع الكويت

روماـ  كونا: ثمن رئيس اقليم (توسكانا) 
االيطالي أوجينيــو جاني ما بلغته عالقات 
الصداقــة مع الكويت طوال ثالثة عقود منذ 
انطالق حملة التضامن الشعبي من (توسكانا) 
لنصرة الكويت واملطالبة بحريتها في وجه 

الغزو واالحتالل العراقي.
وذكرت ســفارتنا لــدى إيطاليا في بيان 
تلقت وكالة األنباء الكويتية (كونا) نسخة 
منه ان ذلك جاء خالل اجتماع رئيس االقليم 
مع ســفيرنا الشــيخ عزام الصباح في مقر 
البرملان االقليمي بـ(فلورنسا) بحضور رئيس 
البرملان أنطونيو ماتســيو ورئيس جمعية 
الصداقة االيطالية ـ الكويتية وعمدة مدينة 

(سورانو) بييرأندريا فاني.
وأضاف البيان ان رئيس اإلقليم شدد في 
هذه املناسبة على خصوصية الصداقة بني 
(توسكانا) والكويت القائمة منذ ثالثني عاما 

والتي تكتسب زخما جديدا من هذا اللقاء مع 
السفير الشيخ عزام الصباح الذي يدفع نحو 

مزيد من التعاون الوثيق.
وقــال جانيـ  وهو مــن طالئع مناصري 
قضية الكويت وعــراب اتفاقية التوأمة بني 
مدينتي فلورنسا والكويتـ  «اننا بعد ثالثني 
عاما نشعر بنفس مشاعر الصداقة والتضامن 
جتاه الكويت» مشــيدا بالعالقة التي جتمع 
الشعبني االيطالي والكويتي وتطورها على 
مدى السنوات بفضل مبادرات جمعية الصداقة 

اإليطالية ـ الكويتية.
من جانبــه، هنأ الســفير الشــيخ عزام 
الصباح رئيس اقليم (توسكانا) على انتخابه 
وتوليه ملنصبه املرموق، مشددا على مكانة 
اإلقليم اخلاصة وإيطاليا لدى شعب الكويت 
والتي شــكلت بعمقها احلضاري ومواقفها 
املضيئة نقطة مهمة لبالده على مر السنني.

رئيس إقليم توسكانا اوجينيو جاني مع السفير الشيخ عزام الصباح

«ديوان اخلدمة» ُيخاطب «املواصالت» 
بشأن قرارات ندب وتثبيت مخالفة

عادل الشنان

خاطب ديوان اخلدمة املدنية وزارة الدولة 
لشؤون اخلدمات حول مالحظات مراقبي شؤون 
التوظف بعد مراجعة بعض القرارات الوزارية 
الصادرة من الوزارة والتي تبني عدم االلتزام 
بأحكام قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ١٠ /٢٠٠٢ 
بشــأن نظام تعيني مراقبني لشؤون التوظف 
بالوزارات واإلدارات احلكومية واجلهات امللحقة، 
حيث أوجب الرقابة املسبقة على قرارات شغل 
الوظائف اإلشرافية (ندب، متديد ندب، نقل، 
تثبيت)، وأوجب عرض مشروعات تلك القرارات 
على مراقبي شؤون التوظف قبل البت فيها أو 
إصدارها للتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية 
املعمول بها متهيــدا إلصدارها ونفاذها بحق 
املشمولني بها. وحصلت «األنباء» على نسخة 
من كتاب ديوان اخلدمة املدنية الذي يفيد بأن 
الوزارة أصدرت قرارات مخالفة متثلت في ندب 
وتثبيت ٤ معنيني  وذلك دون موافاة مراقبي 
شؤون التوظف مبشاريع هذه القرارات املشار 
إليها أعاله متهيدا إلعمال الرقابة املسبقة بشأنها 
والتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية املعمول 
بها قبل البت فيها أو إصدارها باملخالفة لقرار 

مجلس اخلدمة املدنية املشار إليه أعاله. 
كمــا مت تســجيل مخالفات عــدم االلتزام 

بأحــكام قرار مجلس اخلدمــة املدنية رقم ٤١ 
/٢٠١٦ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في 
اجلهات احلكومية، حيــث حدد قرار مجلس 
اخلدمة املدنية الضوابط والشــروط الالزمة 
لتشكيل اللجان في اجلهات احلكومية، ومنها 
ما نصت عليه املادة الثانية من قرار مجلس 
اخلدمة املدنية على ان تصدر قرارات تشكيل 
اللجان من وكيل الوزارة بعد موافقة اللجنة 
الفنية املنصــوص عليها في املادة رقم ٢ من 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم ١٦ لسنة ٢٠١١، 
حيث إن اختصاصات اللجنة الفنية في مجال 
تطبيق هذا القرار هي دراســة الطلبات التي 
تتقدم بها وحدات العمل في اجلهة احلكومية 
لتشكيل جلنة أو فريق عمل وذلك ملعرفة مدى 
احلاجة إلى تشــكيل اللجنــة من عدمه ومدة 
عملها، وخالفا لذلك أصدرت اجلهة ٤ قرارات 
بتشكيل جلان وفرق عمل ومن دون العرض 
على اللجنة الفنية وإقرارها مبحضر اللجنة 
وذلك باملخالفة لقرار مجلس اخلدمة املدنية، 
حيث طلب الديــوان تصحيح تلك املخالفات 
وجميع األعمــال الناجتة عن اللجان والفرق 
املخالفة. وختم الديوان بطلب بيان رد الوزارة 
بشأن املخالفات السابقه فيما تقدم خالل موعد 
أقصــاه ٣٠ يوما من تاريخ كتابه وفقا للمادة 

(٨٧) املشار إليها أعاله.

توزيع جوائز مبادرة «ابتكار العاملية» افتراضيًا
أطلقت شبكة الشرق األوسط للمخترعات 
العامليــة  التابعــة للشــبكة  واملبتكــرات 
للمخترعــات واملبتكــرات افتراضيــا وعبر 
قناتهــا «Mewiin»يوتيــوب حفــل توزيــع 
جوائز «Mewiin»ابتكار العاملية، وذلك حتت 
مظلة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي 
وبالتعــاون مع االحتاد الكويتي للجمعيات 
النسائية، وبرعاية رئيسة مجلس إدارة املبرة 
الشيخة فادية سعد العبداهللا، ورئيسة جائزة 
ابتكار العاملية الشيخة نبيلة سلمان احلمود 
وبحضور رئيســة شبكة الشــرق األوسط 
للمخترعــات واملبتكرات م.جنان الشــهاب 

وأعضاء جلنة حتكيم اجلائزة. 
وفي البداية رحب مقدم احلفل اإلعالمي 

سلمان النجادي برئيسة املبرة الشيخة فادية 
الســعد واحلضور، مثمنا جهود املؤسسني 
وتشــجيعهم للمشــاركات وإصرارهم على 

جناح هذا املؤمتر االفتراضي العاملي.
وفي كلمة لها أعربت رئيسة مبرة السعد 
للمعرفــة والبحــث العلمي الشــيخة فادية 
السعد، عن سعادتها بتطور مبادرة الكويت 
العلمية منذ إنطالقتها عام ١٩٩٩وانتشارها 
محليــا وخليجيا وشــراكتها املجتمعية مع 
شبكة الشرق األوسط للمخترعات واملبتكرات 
لتشــجيع الفتيات املبدعات مــن كل أنحاء 
العالم للمشاركة في ركب التطور الذي جاء 
نتيجة للدور املجتمعي ملبرة السعد إلرساء 

الشيخة فادية السعد مع الفائزات واملشاركنيقواعد البحث العلمي.

طلب الرد خالل ٣٠ يومًا
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مساجد الكويت شهدت صالة االستسقاء: 
املطر توقفه الذنوب ويتنزل بالدعاء واالستغفار

أسامة أبو السعود

أدت أعــداد كبيــرة مــن 
املواطنــني واملقيمــني فــي 
الكويت صباح امس صالة 
االستســقاء طلبــا للغيــث 
ونزول املطر اقتداء بســنة 
النبي االكرم ژ في الدعاء 
والتضرع الى اهللا عز وجل 
«اللهم اغثنا.. اللهم اغثنا.. 

اللهم اغثنا».
ائمــة املســاجد  وحــث 
املصلــني على التوبــة الى 
اهللا واالستغفار من الذنوب، 
وحذروا من املعاصي ألنها 
أسباب القحط وأسباب حبس 
املطر وأسباب العقوبات وان 
التوبة واالنابة الى اهللا من 
اسباب نزول املطر وعموم 
اخلير، مستشــهدين بقوله 
تعالى (فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكــم مــدرارا وميددكــم 
بأمــوال وبنني ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا).

وأكد إمام وخطيب مسجد 
الفــارس بالفيحاء عيســى 
بــن عيســى اهميــة احياء 
تلــك الســنة النبويــة وان 
يطلب املسلمون في موسم 
االمطــار مــن اهللا عز وجل 
نــزول املطر حتى ال يحدث 

القحط واجلفاف.
عيســى  بــن  وأكــد 
لـ«األنبــاء» ان احلضــور 
كان كبيرا، مشــددا على ان 
املطر ال يتوقف اال بالذنوب 
ويتنزل بالدعاء واالستغفار، 
وكان النبي ژ يخطب في 
املســلمني فيحــذر النــاس 
مــن أســباب العقوبات من 
املعاصي والشرور، ويحثهم 

على التوبة واالستغفار.
وشــدد اخلطبــاء فــي 
مختلف املساجد على دعاء 
النبي ژ «اللهم اسقنا الغيث 
وال جتعلنا مــن القانطني» 
مؤكدين انه ينبغي اخراج 
الصدقات واإلحسان واإلكثار 
مــن ذكــر اهللا والبعــد عن 
املعاصي واستغفاره سبحانه 

وتعالى حتى ينزل املطر.

األئمة حّذروا من املعاصي.. وجموع املصلني رددوا: اللهم اسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني

(أحمد علي) جانب من صالة االستسقاء في مسجد نابي زايد الدويلة 

جانب من صالة االستسقاء مبسجد السيد الطبطبائي (قاسم باشا) مصّل يدعو في مسجد الراشد   (متني غوزال)

ملشاهدة الڤيديودعاء وابتهال

شعيب لـ «األنباء»: مهرجان تسويقي شهريًا من ٢٠ إلى نهاية الشهر واختيار األصناف األكثر طلبًا
سليم لـ «األنباء»: دعم املساجد وصرف كمامات وأدوات تعقيم واملساهمة في اشتراكات النوادي

املهيليج لـ «األنباء»: ١٫٣ مليون دينار زيادة
في مبيعات تعاونية الشعب خالل ٩ شهور

محمد راتب

كشــف رئيــس مجلس 
الشــعب  جمعيــة  إدارة 
عبدالعزيــز  التعاونيــة 
تصريــح  فــي  املهيليــج 
لـ«األنبــاء» عــن حتقيــق 
زيادة فــي املبيعات بلغت 
١٣٩٠١٣٠ دينارا حيث جتاوز 
اإلجمالي ٦٫٩٣٧ ماليني منذ 
١ يناير حتى ٣٠ ســبتمبر 
مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي، مشيرا إلى أن 
افتتاح احملالت االستثمارية 
فــي امليزانــني نهاية ٢٠٢٠ 
سيكون له تأثير مميز في 

النتائج املالية.
املهيليــج خالل  وذكــر 
مؤمتر صحافــي بحضور 
رئيــس جلنــة االســتيراد 
اجلماعي في احتاد اجلمعيات 
وعضــو مجلــس اإلدارة 
وممثــل جمعيــة الشــعب 
التعاونيــة لــدى االحتــاد 
عبــداهللا عبدالرضــا علي، 
وأمــني صنــدوق اجلمعية 
جنيب شعيب واملدير العام 
أحد عبدالرضا ســليم، أن 
ميزانني السوق املركزي شهد 
بعض التحديثات من خالل 
تنفيذ بعض احملالت والعمل 
على استخراج التراخيص 
اخلاصة بها، مشيرا إلى أن 
امليزانني ســيكون مختلفا 
متاما عن الوضع السابق، 
حيث كانت العوائق املتمثلة 
في املشــروعات الصغيرة 
وتخصيص نسبة لها وفق 
الشــؤون  تعليمات وزارة 
االجتماعيــة والعمل تقف 
عائقا أمام االستفادة الكبرى، 
إال أننا متكنا من إنهاء ٨٠٪ 
مــن الرخص علــى أن يتم 
االفتتاح نهاية العام احلالي.
أبــرز  عــن  وبســؤاله 
اإلنشــائية  املشــروعات 
التي جرى تنفيذها، أوضح 
املهيليج أن افتتاح مشروع 
الشعب البحري بعد توقف 
٤ ســنوات وفــر مبيعــات 
مميــزة ويعتبر مــن أبرز 
التي  اإلجنــازات احلاليــة 
أراحــت املســتهلكني مــن 
التوجه إلى أسواق بعيدة 
شيئا ما عن بيوتهم، حيث 
بإمكانهم احلصول على ما 
يريدون من دون أي عناء.

وأشار إلى أنه مت اعتماد 
امليزانية العمومية بالشؤون 
للعــام ٢٠١٩ وتقرر توزيع 
 ٪١٠ للمســاهمني  أربــاح 
وســيتم انعقــاد اجلمعية 
العمومية بتاريخ ٧ ديسمبر 
العتماد امليزانية، موضحا 
أن العام ٢٠٢٠ شهد زيادة 
في حجم املبيعات وتوفير 
االســتراتيجي  املخــزون 

باجلمعية.
استئناف املهرجانات

أمــني  قــال  بــدوره، 
الصندوق جنيب شــعيب 
فــي تصريح لـــ «األنباء»: 
لقد مت استئناف املهرجانات 
التسويقية بعد قرار وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ونقــوم بتنظيــم مهرجان 
تســويقي شــهريا من ٢٠ 
إلــى آخــر الشــهر، يجري 
فيه اختيار األصناف األكثر 

االجتماعيــة، ذكر شــعيب 
أنــه جــرى خــالل ٢٠٢٠ 
االحتفال باألعياد الوطنية 
والتحرير ودعم املســاجد 
بأدوات التعقيم والتطهير 
وصــرف كمامــات وأدوات 
للمســتوصف  تعقيــم 
وصبــغ فصــول املــدارس 
التــي مت اســتغاللها خالل 
أزمة كورونا وسور مدرسة 
فاطمــة املســباح وصبــغ 
احملوالت وافتتاح فرع ق ٨ 
بالشعب البحري، واملساهمة 
النــوادي  فــي اشــتراكات 
الصحية للمســاهمني، كما 
قام املتطوعــون بتوصيل 
الطلبات للمساهمني من أهل 

املنطقة عن طريق الشراء 
عبــر املوقــع اإللكترونــي 
للجمعية، كما متت املساهمة 
 bein في دعــم اشــتراكات

سبورت.
من جهتــه، ذكــر مدير 
جمعية الشعب التعاونية 
أحمد عبدالرضا سليم أنه 
فور وصــول تعميم احتاد 
اجلمعيات التعاونية متت 
االســتجابة الفورية ورفع 
املنتجــات ووضعهــا فــي 
املخــازن وإعادتها للتاجر 
وذلــك انطالقا من الثوابت 
الراسخة لدينا وعدم قبول 
املساس بأي من مقدساتنا 

واإلساءة إلى رسولنا.

أكد خالل مؤمتر صحافي أن مشروع الشعب البحري من أفضل إجنازات مجلس اإلدارة

طلبــا بحســب احتياجات 
وتعــاون  املســتهلكني 
الشــركات، مشــيرا إلى أن 
هناك إقباال كبيرا خالل فترة 
العروض واملهرجانات التي 
تصل السلع فيها إلى ما بني 

١٠٠ و١٢٠ صنفا.
وأضاف أنه مت التوقف 
عــن الشــراء اإللكترونــي 
لقلة عدد الطلبات ولعودة 
احلركة في األسواق املركزية 
والفروع وعدم احلاجة إليه 
في املرحلة احلالية، مؤكدا 
استمرار اإلجراءات الوقائية 
الســابقة  ضمن الضوابط 
حفاظا على سالمة اجلميع.

وفيما يتعلق باألنشطة 

(محمد هنداوي) ملشاهدة الڤيديوعبدالعزيز املهيليج وعبداهللا عبدالرضا وجنيب شعيب وأحمد عبدالرضا سليم خالل املؤمتر الصحافي 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

عبداهللا علي لـ «األنباء»: مقاطعة املنتجات الفرنسية
إلى أجل غير مسمى وعودتها مرهونة باملستجدات

محمد راتب

أعــرب رئيس جلنة 
اجلماعــي  االســتيراد 
فــي احتــاد اجلمعيات 
وعضــو مجلس اإلدارة 
وممثل جمعية الشعب 
التعاونية لدى االحتاد 
عبداهللا عبد الرضا علي 
لـ«األنباء»  في تصريح 
عن كامل تقديره وثنائه 
اجلمعيــات  ملوقــف 
التعاونيــة في ســرعة 

االستجابة للتعميم الصادر عن احتاد 
اجلمعيات بضرورة مقاطعة املنتجات 

الفرنسية، والتفاعل غير 
املسبوق خالل ساعات 

الليل فقط.
وأوضــح أن إصدار 
الســاعة  التعميــم كان 
الواحــدة ليــال، وفــي 
الســاعة ٤ فجــرا كانت 
هناك جوالت للتأكد من 
تطبيق التعميم ســواء 
للمســتورد مــن قبــل 
الشــركات  أو  االحتــاد 
التجاريــة األخرى على 
أن تكــون املقاطعة إلى 
أجل غير مسمى وبانتظار املستجدات 

التخاذ إجراءات جديدة.

عبداهللا عبدالرضا علي
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املطيري لـ «األنباء»: نصف مليون ميزانية 
«الفحوصات وضبط اجلودة» و٣٢ مختبرًا خلدمة 

اجلهات احلكومية واخلاصة واملواطنني

في البداية، ما األعمال التي يقوم 
بها املركز احلكومي للفحوصات 

وضبط اجلودة في وزارة 
األشغال؟

٭ يتولى املركز إجراء الفحوصات 
واالختبارات الالزمــة ملواد البناء 
املختلفة ســواء التي تستخدم في 
اإلنشاءات أو البنية التحتية أو في 
مجال األمطــار والصرف الصحي 
للتأكد من صالحيتها والتحقق من 
مطابقتهــا للمواصفات القياســية 
وأيضــا  الدوليــة  أو  الكويتيــة 
املواصفات الفنية لوزارة األشغال، 
كما يقوم بفحص املنشآت القائمة 
وتربة تأســيس املنشآت والطرق 
ويغطي نشــاط القطاع املشــاريع 
لـ «األشــغال» والوزارات  التابعة 
والهيئات احلكومية والقطاع اخلاص 
واملواطنني، كما انه يقدم خدمة قيمة 
للقطاع اإلنشائي في الكويت بداية 
من اختبــار وفحص جودة املنتج 
اإلنشائي والتربة حتى إعادة تأهيل 

املشاريع بعد التنفيذ.

ماذا عن الهيكل التنظيمي 
واإلداري لقطاع املركز احلكومي؟

٭ يتكون قطاع املركز احلكومي 
من عدة وحــدات تنظيمية وهي 
إدارة مختبرات اإلنشاءات وإدارة 
مختبرات الطــرق وإدارة ضبط 
اجلودة ومكتب التخطيط واملتابعة 
والوحدة اإلدارية واختصاصات 

إدارة السالمة.

ما أهداف وآلية العمل املعتمدة 
لديكم؟

٭ بالطبــع يهــدف املركــز الــى 
مساعدة الشــركات واملؤسسات 
اإلنشائية والهندسية واملواطنني 
التربــة  فــي فحــص واختبــار 
والعينــات اإلنشــائية وإجــراء 
اختبــارات فيزيائية وكيميائية 

وميكانيكيــة ذات جــودة عالية 
وفي سرية تامة حسب املواصفات 
واملقاييــس احملليــة والعامليــة 
باإلضافة الى خدمة مميزة لألفراد 
لفحــص املكونــات اإلنشــائية 

اخلاصة بهم بأسعار حصرية.
دورات متخصصة

حدثينا عن الدور الذي يقوم به 
املركز في تدريب وتأهيل الكوادر 

الوطنية في مختلف القطاعات؟
٭ يشارك املركز في تأهيل الكوادر 
الوطنيــة الشــابة والباحثة عن 
املعرفة اإلنشــائية، وذلك بعمل 
دورات تدريبيــة مكثفة ملختلف 
القطاعات في الدولــة مثل كلية 
التكنولوجيــة فــي  الدراســات 
«التطبيقي» والكلية األسترالية 
ووزارة التربية وهيئات ووزارات 
الدولــة األخــرى مثل املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية ووزارة 
الدفاع والهيئة العامة للصناعة 
والهيئــة العامة للطــرق والنقل 
البــري حتــت إشــراف مدربــني 

متخصصني.

ماذا عن اإلدارات التابعة إلدارة 
ضبط اجلودة؟

٭ تتكــون اإلدارة مــن ٣ إدارات 
وهي إدارة متابعة األعمال الصحية 
وإدارة املباني واخلدمات وإدارة 
املصانع واملنتجات اخلرسانية.

ما املهام املنوطة بإدارة السالمة 
في املركز احلكومي للفحوصات 

وضبط اجلودة؟
٭ تتولــى اإلدارة التنســيق مع 
القطاعات الفنية املختصة لرسم 
سياسة عامة للسالمة الصناعية 
واملهنية وبيئــة العمل واعتماد 
دليل الســالمة لكل مشروع على 
حدة ومراقبة مدى التزام العاملني 

في مشــاريع الوزارة بالشروط 
واألنظمة وعمل خطة للســالمة 
واإلخــالء لــكل مباني الــوزارة 
ومشــاريعها والتأكــد من توافر 
املعلومات واللوحات اإلرشادية 
االستشــاريني  أداء  وتقييــم 
واملقاولني وجهــاز الوزارة فيما 
يخص الصحة والسالمة خلطة 
اإلخالء، وذلك بالتعاون مع ممثلي 

املنظمات الدولية املختصة.

ماذا عن اختصاصات مختبرات 
الطرق التابعة للمركز؟

٭ تتولى إدارة مختبرات الطرق 
إجراء االختبــارات الالزمة على 
املــواد املســتخدمة فــي إنشــاء 
الطرق والتحقق من مدى مطابقة 
األعمال املنفذة والطبقات احلاملة 
لألرصفة او الطبقات األسفلتية 
وتقييــم األرصفة بعد اإلنشــاء، 
وذلك باستخدام وسائل الفحص 
احلديثــة كما تقوم أيضا بإجراء 
األبحاث العلمية في مجال الطرق.

حدثينا عن اختصاصات مكتب 
التخطيط واملتابعة في القطاع؟

٭ يتولى املكتب إعداد اإلحصائيات 
اخلاصة بأعمال القطاع ومتابعة 
االحتياجــات الوظيفية وتســلم 
عينات املواد واســتيفاء رســوم 
الفحوصــات املختلفــة ويتكون 
املكتب من ٣ أقسام وهي: التخطيط 

واحملاسبة والصيانة.
٣٢ مختبرًا

كم عدد املختبرات املتوافرة لديكم 
في قطاع املركز احلكومي؟

٭ لدينــا حوالــي ٣٢ مختبــرا 
وتغطي جميع الفحوصات التي 
تخدم اجلهات احلكومية واخلاصة 
واملواطنــني وتختــص مبتابعة 
أعمــال الفحــص وخاصة مباني 

املواطنــني التي يقطنون بها وما 
حتتاج إليه من متابعات دورية 
واختبــارات، ولدينــا مختبرات 
خاصــة بفحوصــات اخللطــات 
األســمنتية واخلرســانية، كمــا 
حصلنا على شهادات عاملية تؤكد 

عملنا املتطور.

ما أبرز املشاريع التي قمتم 
بفحصها؟

٭ جميــع اجلهــات والــوزارات 
احلكوميــة ابتــداء مــن فحــص 
التربة وحتى نهاية فترة اإلنشاء 

للمباني.

ماذا عن التدابير الصحية التي 
قمتم بها خالل أزمة «كورونا».

٭ لــم نتوقف عــن العمل طوال 
أزمــة «كورونا» إال خــالل فترة 
احلظــر الكلــي واتخذنــا جميع 
التدابير الصحية التي أعلنت عنها 
وزارة الصحة من لبس للكمامات 
والقفازات والتعقيم ومازلنا نعقم 

املبنى اخلاص بنا حتى اليوم.

كم عدد العاملني بالقطاع، وماذا 
عن التعاون مع اجلهات احلكومية 

األخرى؟
٭ يبلــغ عدد العاملــني بالقطاع 
حوالي ٤٠٠ موظف وموظفة وفي 
املختبرات حوالي ٣٠٠ موظف مبا 
فيهــم موظفو مختبــرات الهيئة 
العامة للطــرق والنقــل البري، 
ولدينا تعاون مع جميع الوزارات 
األخرى خاصة املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية في مشــروع 
املطالع اإلسكاني ونقوم بفحصه 
مــن حيــث التربــة والوصــالت 

واخللطات اخلرسانية.

هل تساهمون في مواجهة األمطار 
خالل املوسم املقبل؟

٭ ليست لنا عالقة مباشرة مبوسم 
األمطار لكــن إذا طلب منا تقدمي 
مساعدة في حدود اختصاصات 
املركز فنحــن جاهزون لذلك من 
حيث الدراسات العلمية وغير ذلك.

هل تقومون بعمل جوالت 
تفتيشية دورية على املصانع 

واملنشآت؟
٭ نعــم نقــوم بالعديــد مــن 
التفتيشــات واجلوالت امليدانية 
الدوريــة ســواء علــى مصانــع 
اخلرسانة او الكراجات او املباني 
التي ترد إلينا منها بعض املشاكل 
والشــكاوى ونتعامل معها وفقا 
لشروط وزارة األشغال اخلاصة 

بذلك.
دعم مستمر

ما أهم التحديات واملعوقات التي 
تواجهكم في عملكم؟

٭ هناك دعم مستمر لنا من قيادات 
وزارة األشغال ممثلة في وزيرة 
الفارس والوكيل  األشغال د.رنا 
م.إســماعيل الفيلــكاوي ووكيل 
القطاع عبداحملسن العنزي الذين 
ال يألــون جهدا فــي دعم القطاع 
وكل ما نحتــاج إليه من خدمات 
تهم عملنا ومت توفير ميزانية لنا 
لتحديث بعض األجهزة ملواكبة 

التكنولوجيا املتطورة.

كم تبلغ امليزانية اإلجمالية للقطاع؟
٭ تبلغ امليزانية اإلجمالية للقطاع 
حوالي نصف مليون دينار وهي 
تغطي مشاريعنا اجلديدة ومنها 
شراء ســيارات حفارة متطورة 
لفحص أكثر من ٣٠ مترا في عمق 
األرض وأجهزة لعوازل الرطوبة 

وغيرها.

هل هناك تنسيق مع شركة نفط 

الكويت بخصوص عمليات احلفر؟
٭ فعال لدينا تعاون مع شــركة 
نفط الكويت يختص باستخدام 
التربة النفطية والبحوث العلمية 
وكذلــك املشــاريع والطرق ذات 

العالقة بني الوزارتني.

كم تبلغ رسوم كشف فحص 
التربة لألهالي والشركات؟

٭ تبلــغ رســوم فحــص التربة 
للشركات ١٠٠ دينار ولألفراد ٣٠ 
دينارا ونقوم بتشجيع أصحاب 
القســائم للتأكد من عدم وجود 
خريــر أو هبــوط في قســائمهم 
وعملية الكشــف تســتغرق من 

يوم الى يومني.

ماذا عن دور قسم الكيمياء في 
القطاع؟

٭ يقوم القسم بتحليل واختبار 
املواد العازلــة والالصقة ملعرفة 
مكوناتها ومدى مقاومتها للعوامل 
اجلوية من حرارة ورطوبة ونسبة 
عزلهــا للماء ودرجــة التوصيل 
احلراري ومقاومة املواد الكيميائية 
واألمــالح واختبــار األغشــية 
املطاطيــة واملــواد األســفلتية 
والبالستيكية املانعة للرطوبة.

ما اإلجراءات املتبعة حال وجود 
أي خلل في املباني؟

٭ في حال اكتشاف أي خلل في 
األعمال يتم إيقاف املشــروع ألن 
ذلك قد يؤدي الى كوارث جسمية 

أو إخالءات للمباني.

هل حصل القطاع على شهادات 
عاملية وما أبرزها؟

٭ بالطبع، حصل القطاع على 
شهادات األيزو بجميع إصداراتها 
وبالتالي فهذه الشهادات تسهم 
في دعــم وتطوير العمل ورفع 

الكفاءة واإلجناز.

ماذا عن دور إدارة األسفلت 
واألعمال التي تقوم بها؟

٭ اإلدارة تقوم بإجراء االختبارات 
على املواد املستخدم في اخللطات 
االسفلتية مثل الصلبوخ والرمال 
والبودرة، واعتمادها وذلك بناء 
على الطلبات املقدمة من املقاولني 
الطبيعيــة  الظواهــر  وفحــص 
املتعلقة باخللطة االسفلتية مثل 
انسالخ مادة البتومني التي تسبب 

ظاهرة تطاير احلصي.

حدثينا عن الكفاءات الوطنية 
العاملة لديكم في القطاع؟

٭ الكفــاءات الوطنيــة الشــابة 
العاملة لدينا نخبة نفتخر ونعتز 
بها فهــم نواة املســتقبل ولدينا 
كوادر من اجلنســني قادرة على 
حتسني جودة العمل في األعمال 

املختلفة.

ماذا عن مشاركتكم في مشروع 
مبنى املطار اجلديد؟

٭ قمنا بعمل الفحوصات ملبنى 
مشــروع املطار وشــملت التربة 
واحلديد واخلرسانة واألسمنت 
والعــوازل والبايبات والطابوق 
والسيراميك والرخام والبالطات 
والدهانات فيزيائيــا وكيميائيا 
خاصــة  أخــرى  وفحوصــات 

بالصلبوخ والرمال.

ما مساهماتكم في التصدي 
لظاهرة تطاير احلصى؟

٭ ســاهمنا فــي التصــدي لتك 
التظاهرة من خالل فحص الطرق 
وخاصة مــادة البومتني التي مت 
استخدامها في الكثير من شوارع 
الكويت، حيث مت فحص هذه املادة 

والتأكد من صالحيتها.

مديرة املركز أكدت أن رسوم فحص التربة اخلاصة بأعمال اإلنشاءات تبلغ ١٠٠ دينار للشركات و٣٠ لألفراد

د.خديجة املطيري

املركز يتكون من إدارات مختبرات اإلنشاءات والطرق وضبط اجلودة والسالمة والتخطيط واملتابعة نقوم بعمل الفحوصات الالزمة للمواد املستخدمة باإلنشاءات أو البنية التحتية للتأكد من جودتها
٧٠٠ موظف عدد العاملني بالقطاع واملختبرات مبختلف أنواعها.. ونقوم بجوالت تفتيشية ميدانية

قمنا بفحص أعمال جميع اجلهات والوزارات احلكومية ابتداًء من فحص التربة وحتى نهاية اإلنشاءات 

املركز يسهم بتأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز املعرفة اإلنشائية وعمل دورات تدريبية مكثفة

مكتب التخطيط يتولى إعداد اإلحصائيات اخلاصة بالقطاع ومتابعة االحتياجات الوظيفية وتسلم العينات 

ملشاهدة الڤيديو

أحد مختبرات املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة د.خديجة املطيري خالل اللقاء مع الزميل فرج ناصرد.خديجة املطيري وأسامة السالم وم.هيا العبدالهادي وم.خلود الكندري  (ريليش كومار)

تدشني «الدبلوم التدريبي في البروتوكول واألتيكيت» إلكترونيًا نهاية شهر نوفمبر
جمعيــة  رئيــس  أعلــن 
العالقــات العامــة الكويتيــة 
جمال النصر اهللا أن اجلمعية 
وبالتعاون مع اجلمعية الدولية 
العامــة - فــرع  للعالقــات 
العالقات  اخلليج، وجمعيــة 
العامة البحرينية سيدشــون 
فــي نهايــة شــهر نوفمبــر 
التدريبي  اجلاري، «الدبلــوم 
في البروتوكول واألتيكيت».

وقــال النصــر اهللا إن هذا 
البرنامج يأتي ثمرة للتعاون 
املســتمر بني اجلمعيات التي 
العامــة  بالعالقــات  تعنــى 
واالتصال في منطقة اخلليج 
العربــي، وقــد مت تصميمــه 
بــكل  املشــاركني  لتعريــف 
القواعد الدولية للبروتوكول 
واألتيكيــت، إضافة إلى نقاط 
تقاطعها واختالفها مع الطبيعة 
اخلاصة ملنطقتنا، النابعة من 
تعاليم ديننا احلنيف وعاداتنا 

بواقع خمسة أيام في األسبوع 
مــن األحد إلى اخلميس، ومن 
اخلامسة وإلى السابعة مساء 

بتوقيت مكة املكرمة، 
مــن جانبــه، أكــد نائــب 
التنفيذي باجلمعية  الرئيس 
الدوليــة للعالقــات العامة - 
فــرع اخلليج محمــد العيدي 
أن هذا البرنامــج هو باكورة 

لغة اجلســد، أتيكيت املوائد، 
ترتيــب األســبقيات، األلقاب 
وصيــغ املخاطبــة، فن تقدمي 
الهدايا، ترتيب األعالم، التغلب 
على الصعوبات في تخطيط 
الفعاليات، لوجيستيات الوفود 
والزيارات الرسمية، وغيرها 
من املواضيــع. وذكر العيدي 
الشــهادة االحترافية  أن هذه 
تخدم العديد من الفئات، ومنها 
أعضاء الســلطة التشريعية، 
أعضاء املجالس البلدية، أعضاء 
الســلك الديبلوماسي، مديرو 
املراسم والتشريفات، مسؤولو 
العالقات احلكومية، مسؤولو 
تطوير األعمال، مديرو الشؤون 
املؤسسية، منســقو األحداث 
األكادميية ومنسقو احلفالت، 
الضباط العسكريون، مديرو 
األمــن، مســؤولو التســويق 

واالتصال، مديرو الضيافة.
بدوره، أكد رئيس جمعية 

البحرينية  العامــة  العالقات 
د.فهد الشهابي أن هذا التعاون 
مع بقية اجلمعيات املهنية في 
املنطقة، هــو اخلطوة األولى 
ضمن تعاون سيساهم بشكل 
كبير في تطور قطاع العالقات 
العامة واالتصال في املنطقة، 
فال غنى ألي ممارس للعالقات 
العامــة عــن اإلملــام بقواعــد 
واالتيكيــت،  البروتوكــول 
وأن هــذه األهمية قــد تعدت 
املمارســني، لتشــمل جميــع 
فئات املجتمع، ومن هنا تبرز 
األهمية الكبيرة لهذا البرنامج، 
وقد مت فتح باب التسجيل في 
هذه الشهادة االحترافية، حيث 
ميكــن للمهتمني االطالع على 
كل تفاصيلها، والتسجيل بها، 
مــن خــالل زيارتهــم للموقع 
اإللكتروني ألي من اجلمعيات 
الثالث، أو ملوقع «أكت سمارت 
الستشارات العالقات العامة».

أعمال هذا التحالف املهني، وأنه 
على ثقة بنجاحه، وذلك لكثرة 
الطلبات التي ترد جلمعياتنا 
للتدريب في هــذا املجال، من 
قبل اجلهات واألفراد، موضحا 
أن هــذا البرنامج ســيناقش 
مجموعة كبيرة من املواضيع، 
املراســم،  تاريــخ  ومنهــا 
األتيكيت والذكاء االجتماعي، 

النصر اهللا: يتم بالتعاون بني جمعيات العالقات العامة الكويتية والبحرينية والدولية

د.فهد الشهابي محمد العيديجمال النصر اهللا

وتقاليدنا، لكي تكون احملصلة 
أشخاصا قادرين على التعامل 
مع مختلف املواقف، العملية 
واالجتماعية وحتى العائلية، 
مبينا ان البرنامج والذي يعتبر 
األول مــن نوعــه، ســينطلق 
إلكترونيا باللغة العربية عبر 
تطبيــق زوم في ٢٩ نوفمبر، 
وسيستمر ملدة ثالثة أسابيع، 

«هيئة الطرق»: ١٧ مشروعًا 
نقوم بتنفيذها في مختلف 

احملافظات
فرج ناصر

قامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بإجناز وتطوير 
وفرش األســفلت ملنطقة الشــعيبة باجتاه مدينة الكويت 
وطريــق الغزالي وطريــق امللك فهد مقابــل العدان. وفي 
هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطرق 
والنقل البري ان لديها ما يقارب ١٧ مشروعا للطرق ستقوم 
بتطويرها وإصالحها ضمن البرنامج الزمني املعد لها في 
جميع محافظات الكويت. وأشــار املصدر إلى أن عمليات 
اإلصالح والتطوير تشــمل إصالح الطرق بتقنية جديدة 
واستخدام املادة اجلديدة التي تستهدف منع تطاير احلصى، 
الفتــا الى ان الهيئة العامة للطــرق والنقل البري جاهزة 
ملوسم األمطار املقبل، وذلك بعد حتديد كل املشكالت التي 
صادفتها خالل مواسم األمطار السابقة والتي سببت مشاكل 
كثيرة، وذلك من خالل معاجلة تلك التحديات بعمل السواتر 
الترابيــة والرملية وغيرها مــن احللول التي متنع جتمع 
مياه األمطار بكثافة في مختلف املناطق. وذكر املصدر أن 
فرق الطــوارئ التابعة للهيئة جاهزة متاما باإلضافة إلى 
الفرق املساندة واملقاولني املنفذين ملختلف املشاريع، وذلك 

حتسبا ألي طوارئ قد حتدث املوسم املقبل.

أكدت مديرة إدارة قطاع املركز احلكومي للفحوصات وضبط اجلودة في وزارة األشغال العامة د.خديجة املطيري أن القطاع يتولى إجراء الفحوصات واالختبارات الالزمة ملواد البناء 
املختلفة سواء أكانت تستخدم في اإلنشاءات أو الطرق أو البنية التحتية أو في مجاري تصريف األمطار والصرف الصحي، مبينة أن القطاع يهدف إلى مساعدة الشركات واملؤسسات 

اإلنشائية والهندسية واملواطنني لفحص واختبارات التربة عند تأسيس املنشآت أيضا. وقالت املطيري في لقاء خاص مع «األنباء» إن ميزانية املركز تبلغ نصف مليون دينار، الفتة الى أنه 
يتكون من ٣٢ مختبرا لتقدمي اخلدمات للجهات احلكومية واخلاصة واملواطنني، كاشفة عن أن رسوم فحص التربة اخلاصة باإلنشاءات وأعمال البناء تبلغ ١٠٠ دينار للشركات و٣٠ دينارا 
لألفراد وتستغرق من يوم إلى يومني. وذكرت أن املركز يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز املعرفة اإلنشائية، وذلك عن طريق عمل دورات تدريبية مكثفة، ويضم حوالي ٧٠٠ 
موظف من العاملني بالقطاع واملختبرات مبختلف أنواعها، مشيرة إلى القيام بجوالت ميدانية دورية على مصانع اخلرسانة واملباني للتأكد من جودتها، مشددة على االلتزام باالشتراطات 

الصحية ولبس الكمامات والقفازات وتعقيم املبنى يوميا، وفيما يلي التفاصيل:

فرج ناصر
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حرم كلية العمارة اجلديد يستوعب 1140 طالبًا وطالبة 
و290 من أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

آالء خليفة

تعد كلية العمــارة واحدة من 
الكليات احلديثة في جامعة الكويت، 
والتي سيتم تشييد حرمها اجلديد 
مبدينة صباح السالم اجلامعية في 
منطقة الشدادية وذلك بعد اعتماد 
التصميم النهائي لهذه الكلية، حيث 
مــن املنتظر أن يســتوعب احلرم 
اجلديد للكلية ١١4٠ طالبا وطالبة 
و٢9٠ مــن أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفــن فــي بيئــة تشــاركية 
متعــددة املزايــا من شــأنها إبراز 
مكانة فن التصميم على الصعيدين 
التعليمي والعملي في دولة الكويت 

واملنطقة.
»األنبــاء« تعرفت على مكونات 
املشروع وأهميته وخرجنا بالتقرير 
اآلتــي: ان الرؤيــة التــي اعتمــدت 
لتصميم حرم كلية العمارة اجلديد 
مبدينــة صبــاح الســالم اجلامعية 
 حرصت علــى أن ميثل طفرة مهمة 
في التوسع املستقبلي حيث تشكل 
الكلية بتصميمها املتميز مقرا جديدا 
يضم بن جنباته سبعة تخصصات 
 في موقع واحد، والهدف من تصميم 
احلرم اجلديد هو توفير بيئة تعليمية 
تفاعلية ملنتسبي كلية العمارة، وقد 
مت تصميم مباني الكلية اجلديدة لدعم 
هذا الهدف وتوفير مجموعة واسعة 
من املساحات التعليمية واخلدمية 

املساندة.
 ومن املعروف أن طلبة تخصصات 
أوقاتــا  العمــارة يقضــون  مجــال 

جميــع الطوابق، باإلضافة إلى ذلك 
ســتضم الكلية استوديوهات فنية 
ومختبرات تعليم وورشا وفصوال 
دراســية ومركــزا كبيــرا للمصادر 
التعليميــة، باإلضافــة إلــى قاعات 
محاضرات ومختبرات علم اإلضاءة 
وقاعــات عــرض ومســارح كبيرة 
لالجتماعات  العامة واحملاضرات ذات 
الســعة العالية، حيث تعقد الكلية 
لقاءاتها مع ممثلي األوساط املهنية 

في الكويت ومنطقة اخلليج. 

باعثا ملشــاعر التميــز واإلجناز في 
نفوس الطلبة، وقد استجاب التصميم 
لهذا الطموح من خــالل العديد من 
الفرص الســتعراض أعمال الطلبة 
ودراسة التفاصيل التصميمية على 

أرض الواقع.
وقــد كان االهتمــام باجلوانــب 
واالعتبارات البيئة وجودة اجلوانب 
اإلنشائية أمر في غاية األهمية لنجاح 
مشــروع كلية العمارة، حيث عمل 
فريق التصميــم العاملي املكون من 
Hok وBURO HAPPOLD بالتضامن مع 
املستشار احمللي مكتب KEO على نحو 
وثيق مع فريق البرنامج اإلنشائي 
بجامعة الكويت لضمان اســتجابة 
التصميم للتحديات املناخية القاسية 
في دولة الكويت، وأن يحقق شروط 
االســتدامة من الناحية البيئية مبا 
ميكن من تنفيذ املشروع بكل كفاءة 
وجودة عالية الستدامة املباني ألطول 

فترة زمنية.
وحتد كليــة العمارة من جانبها 
الغربي كليــة احلقوق ومن جانبها 
الشرقي منشآت التدريب والرياضات 
املائيــة اخلاصــة مبشــروع مباني 
الطالبيــة والرياضيــة،  األنشــطة 
وتتــوزع مباني الكلية  على حرمن 
أولهما شــمالي ويقع في القســيمة 
رقم ١٢٢ مبساحة تبلغ 9.٠76.٠٠م٢، 
وثانيهما جنوبي ويقع في القسيمة 
رقــم ١٢3 والتــي تبلــغ مســاحتها 
١١.983.٠٠م٢، ويشغل احلرمان معا 
مساحة ٢١.٠59.٠٠م٢، وتبلغ مساحة 
البناء اإلجمالية للكلية 97.67٢.٠٠م٢.

ويــدرك القائمون على دراســة 
تصميــم احلــرم أهميــة اجلوانــب 
االجتماعية في املنظومة التعليمية، 
لذلك مت احلرص على توفير مجموعة 
غنيــة مــن املســاحات التعليميــة 
املستقلة واألماكن الهادئة للدراسة 
على مقربة من االستديوهات، كما مت 
تخصيص مساحات من أجل التفاعل 
االجتماعي وتناول الطعام واألنشطة 
الطالبية، واألهم من كل ذلك حرص 
التصميم على أن يكون احلرم اجلديد 

»األنباء« تعرفت على املشروع ومكوناته في مدينة صباح السالم اجلامعية

الكلية من الداخل

توفير بيئة تعليمية تفاعلية ملنتسبي كلية العمارة تصميم ملبنى كلية العمارة

طويلــة في اســتديوهات التصميم 
خالل دراســتهم في الكلية، لذلك مت 
 تصميــم احلرم لتشــجيع التفاعل 
بن األقســام العلمية، وســتتوافر 
لهــذه االســتديوهات مناطــق دعم 
مثل مســاحات للنقاشات وصاالت 
للعرض وورش لنماذج املشــاريع 
الطالبية،  وتقع األماكن املخصصة 
ألعضاء هيئــة التدريس في مواقع 
قريبــة من تلك املرافــق على الرغم 
من متتعها بقدر من اخلصوصية في 

التعليم عن ُبعد في زمن »الكورونا«
التعليــم عــن بعــد هو 
وســيلة تعليميــة حديــث 
النشــأة، تتضمــن اختالفا 
في املــكان ويشــترط فيه 
بعــد املســافة بــن الطالب 
واملعلــم، حيــث يلتجئون 
إليها فــي الغالــب لتحدي 
الظروف الصعبة، ويعتبر 
هذا التعليم مهما جدا ملواكبة 
التكنولوجيا جلميع الطلبة 
وأولياء األمور باســتخدام 
احلاسوب ومعرفته بشكل 
أكثر وأكثف وأن ال شي يقف 
أمــام التعليم، وهــذا يؤكد 
على ضرورية اســتمرارية 
العلم والتعلم في ظل جميع 
الظروف مهما كانت، والبد 
من التوصل للحلول املنطقية 
في استمراريته دون إحلاق 

األذى من جميع النواحي.
التعلــم عن بعــد يوفر 
الكثير من اإليجابيات التي 
جتعــل منه محــط اهتمام 
العالم  وانتشــار كبير في 
ومن أبرز هذه اإليجابيات:

ـ أولهــا وأهمهــا حماية 
الطــالب فــي التعلــم رغم 
العطلــة القســرية ورغــم 

تفشي هذا الوباء اخلطر.
العوائــق  ـ يقلــل مــن 
اجلغرافيــة كالعواصــف 
والكوارث الطبيعية وبذلك 

ال تعطل سير التعليم.
ـ كما يخفف من االزدحام 
وتلوث اجلو وتنقيته من 
غازات السيارات واحلافالت.

ـ يوفر الوقت واجلهد لكل 
من املعلمن والطلبة وذلك 
بتخفيــف بعض احلصص 
وتقليلها عمــا كانت عليه 
من قبل وهــذا يتيح توفر 
الوقــت لتحضير الدروس 

بشكل كاف.
ـ يقلل التكاليف كوسائل 
النقل وغيرها من األمور التي 

يتطلبها الوجود الفعلي.
ـ يعطــي مرونــة لبيئة 
الطالب بحيث يتمتع باملكان 
الذي يريــد ان يدرس فيه، 
ولكن بوجود اتصال انترنت 
عال، ليمكنه من مشــاهدة 
الدروس بوضوح حتى لو 
توجب عليه السفر من مكان 
إلى آخر ألحد األسباب مثل 
العمل ليس بحاجة للغياب 
عن الدروس أو تركها تتراكم 

عليه.
ـ خالصة القول: 

في ظــل أزمــة كورونا 
واملتمثــل بتفعيل التعليم 
عن بعد باعتباره وســيلة 
لبقــاء العمليــة التعليمية 
واجبنــا  واســتمرارها، 
كمؤسسات تربوية تعليمية 
أمــور  معلمــن وأوليــاء 

وطلبــة، أن نكافح معا كي 
نتجاوز هذه احملنة الصعبة 
والتحديــات املتصلــة في 
التعليم عــن بعد، في هذه 
املرحلــة الصعبــة جميعا 
يــدرك أن التحديات كبيرة 
وان األمــر لن يكــون بهذه 

الســهولة، كل هــذا الوقت 
اســتثنائي ونحن بحاجة 

أن نتكيف مع الواقع.

االسم: مها راشد الرويعي
جامعة الكويت كلية التربية

تدريس علوم للدكتور: عبداهلل الهاشم

مشاركة طالبية

»التعليم العالي« تعلن
عن خطة شواغر طبية 

في البحرين وبريطانيا
أعلنــت وزارة  كونــا: 
عــن  العالــي  التعليــم 
خطة شــواغر في بعض 
الطبيــة  التخصصــات 
هي طب األســنان والطب 
البشري في كل من مملكة 
البحرين واململكة املتحدة 
للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وقالت الوكيلة املساعدة 
لشؤون البعثات واملعادالت 
الثقافيــة  والعالقــات 
املتحدثة الرســمية باسم 
الوزارة فاطمة السنان في 

تصريح صحافي إن التسجيل يبدأ اليوم األحد ويستمر 
حتى االربعاء 4 نوفمبر املقبل، مضيفة أن خطة الشواغر 
تطرح عددا محدودا من املقاعد االكادميية وليس اللغة.
وأوضحــت أن على الطلبة املتقدمن للتســجيل في 
هذه اخلطة استيفاء الشروط املطلوبة من اجلامعات في 
الدولتن، مشيرة إلى أن على املتقدمن للمملكة املتحدة 
احلصول على 6.5 في اختبار )االيلتز( ومبا ال يقل عن 

6 في كل احلقول االخرى.
وبينت أن النسب املطلوبة للتسجيل هي ذاتها املعلن 
عنها في خطة البعثات األصلية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
وأن على الطلبة تقدمي اختبار )االيلتز( عــنـد التسجيل 
في مــــوقع الــــوزارة، متمنية لألبنــاء الطلبة النجاح 

والتوفيق.

فاطمة السنان
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أطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالناأطباء لـ «األنباء»: «األونالين» يهدد صحة أطفالنا
مع مرور فترة على انتظام الدراســة عن بعد عبر «األونالين» أصبح هناك تخوف لدى كثير من األهل واألطباء أيضا على األبناء من 
استخدام احلاســوب لفترات طويلة خالل اليوم، خاصة أن بعض املدارس خصصت ساعات تقريبية لليوم الدراسي العادي لتمتد 
الدراسة من ٥ إلى ٦ ساعات مع أوقات الراحة إضافة إلى الوقت الذي يحتاجه الطالب إلجناز الواجبات والتكليفات اليومية، وكذلك 

احلال بالنسبة لألطفال صغار السن من مرحلة رياض األطفال الذين متتد الدراسة إلى ٣ ساعات مع أوقات الراحة.
عدد من االطباء عددوا لـ«األنباء» التأثيرات السلبية التي قد يسببها التعليم بنظام «األونالين» على صحة األبناء من مختلف األعمار،  

واستعرضوا السبل التي يجب على األهل اتباعها لتقليل هذه املخاطر فإلى التفاصيل:

في البداية، أعرب أخصائي 
طــب نفســي، وعضــو جلنة 
الدعم النفسي بوزارة الصحة 
د.حسني الصراف عن رفضه 
لتعليــم األبنــاء «عــن بعد» 
بشكل كامل، مشــددا على أن 
هذا الوضع غير مالئم للجميع 
من أهالــي وطلبة، وقال «من 
أصعب األمور أن األهل يظلون 
مــع األطفــال حلظــة بلحظة 
حتى ال يتشتتوا وللتأكد من 

متابعتهم للمعلمني».
كذلك األمر بالنسبة لطرق 
التدريــس عبــر األوناليــن 
كتطبيق جند أن هناك الكثير 
من املشاكل، ومنها أن األطفال 
يتواجدون لفترة طويلة أمام 
احلاسوب، وهو أمر صعب جدا 
عليهم، خاصة أنهم في حاجة 
الى التعامل مع أطفال آخرين، 
وهذا األمر يكسبهم العديد من 
اخلبــرات والتعلم عن طريق 
التعامل مع أطفال غيرهم، وهذا 
أمــر مفقود متاما مــع التعلم 
عن بعد، وهنا يفتقدون خبرة 

التواصل.
وتابــع «لهــذا فــإن أغلب 
عــدم  ضــد  املتخصصــني 
عــودة األطفال إلــى املدارس، 
وخاصة أن هنــاك الكثير من 
الدول قامــت باتبــاع العديد 
مــن الطــرق لعــودة األطفال 
للمدارس، ومــن املفترض أن 
نرصد هذه التجارب ونختار 
املناســب لنا منها، فليس من 
الضرورة تقليــد ما يقومون 
به، ولكن ميكننا انتقاء األفضل 
واألنســب، فــإن كنــا نخاف 
مــن العدوى يجــب أن نتخذ 
االحتياطات الالزمة، والعديد 
من اإلجراءات واخلطط، والتي 
قد تكون بتقسيم أيام معينة 
للدوام وأيــام أخرى أونالين 
مــع توفيــر أدوات الوقاية ما 

يقلل اخلطورة.
إلــى أن مســألة  وأشــار 
األونالين، يواجه األهل معها 
العديد من املشكالت ومنها عدم 
القدرة على استيعاب املعلومات 
التي يجب أن يكتسبها األبناء 
من األونالين، ولهذا فإن البعض 
يلجــأ إلــى تدريــس خاص، 
مبينــا أن اآلراء قــد تتناقض 
وتنقسم بني اآلباء في مسألة 
عودة األبناء إلى املدارس من 
عدمها ولهذا يجــب أن نكون 
حذرين جدا وأي خطوة نقوم 
بها يجب أن نشرحها بالتفصيل 
ونطمئن األهل أن هذه اخلطوة 
فــي مصلحة األهــل واألبناء، 
ألنه مع استمرار هذا الوضع 
وبالنهاية سيكون هناك احتراق 
من األهل وعدم اســتطاعتهم 

استكمال األمر.
مسح لطلبة املدارس

وأضــاف د.الصــراف «أن 
املوضوع شائك ويحتاج إلى 
وقــت ومجهود وتعــاون بني 
وزارتي الصحة والتربية، لكن 
لألسف جند أن كل واحد يعمل 
منفردا وليس هناك أي تعاون 
بني اإلدارات، فكلما ســألنا أو 
حاولنــا الوصول إلــى إدارة 
أخــرى جند مطالبــات بكتب 
رســمية قــد يحتــاج إعدادها 
وإرسالها إلى فترة من أسبوعني 
إلى ثالثة، وقد يكون بها نقص 

النتائج واإلملام بها جيدا إال بعد 
وقت من ممارستها، وبالنهاية 
األطفال البد أن يتلقوا التعليم 
املناســب. وأوضــح أن هناك 
توصيــات ســابقة تناولــت 
الوقت املناســب لألطفال أمام 
الشاشات ســواء حاسوب أو 
تلفــاز حيث البــد من توقيت 
محدد لهذا االستخدام، خاصة 
أن هذا وضــع جديد أول مرة 
منر به كبشــر، الفتــا إلى أن 
بعــض الــدول اتبعــت نظام 
الــدوام اجلزئي باملدارس إلى 
جانب األونالين، حيث عملت 
خليطا بينهما وقامت بتوزيع 
الوقــت بالتبادل بني الطالب، 
وهذا بالفعل يعد افضل صحيا، 
ورأيي كمتخصص أطفال أشجع 
على عودة املدارس ولكن وسط 
إجــراءات احترازية مشــددة 
وبرنامج مدروس باستفاضة.

إجراءات احترازية

أما استشــاري غدد صماء 
األطفال مبستشــفى الصباح 
د.زيدان املزيدي فقد أيد التعليم 
عــن بعــد لألطفــال ولكن مع 
بعض اإلجــراءات االحترازية 
أيضــا، وذلــك لتقليــل اآلثار 
الســلبية التي قــد تنتج عن 
هذا النظام على صحة األبناء. 
وقال املزيدي إن التعلم عن 
طريق الشبكة اإللكترونية من 
املســتجدات الهامــة في حياة 
الطلبــة والطالبات،  أبنائنــا 
ولهذا البد مــن ذكر اجلوانب 
الســلبية واإليجابيــة لهــذه 
الطريقــة فــي التعليم خالل 
جائحة كورونا، حيث حلول 
هذا الوباء أثر على الكثير من 
األنشطة بالعالم، وغير الكثير 
من اخلطط العملية والعلمية، 
فإن تناولنا الناحية اإليجابية 
لوجدنا الكثير من اإليجابيات، 
حيــث مت دفــع العالــم دفعا 
الستعمال الشبكة اإللكترونية 
في الكثير من األعمال، ومنها 
الدراســة خالل أزمة اجلائحة 
ما يؤدي إلى زيــادة املهارات 
للطلبة فيما يتعلق باستخدام 
التكنولوجيا احلديثة، ومجال 
كســب العلم، وهذه الطريقة 

وظل يشارك في دروسه حتى 
خضوعــه للفحــص. وحول 
حاالت األطفال الذين يحتاجون 
إلى رعاية طبية مستمرة قال 
«األطفال املرضى بأمراض الغدد 
يجب مراعاة حالتهم الصحية، 
حيث من يعاني نقصا في الغدة 
الدرقية حينما يتناول أدويته 
فإنه يكون طبيعيا وكذلك من 
يعاني نقصا في هرمون النمو 

وغيره».
أما الطفل املريض بالسكر 
فيجب متابعــة حالته وعمل 

تأثرهم بالعمل على األجهزة 
الذكية واحلاسوب لفترة من 

الوقت.
بدوره أوضح استشاري 
طب وجراحة العيون د.محمد 
بدر أن الفترة احلالية أصبحت 
مســألة التعلم عــن بعد من 
ضمن الظواهر اجلديدة التي 
صاحبــت جائحــة كورونــا 
كواقــع  نفســها  وفرضــت 
للحياة يجــب التواؤم معه، 
حيث التعليم عن بعد جعل 
الكثيــر جدا من األشــخاص 
او  ســواء أطفــاال صغــارا 
أشــخاصا كبــارا يجلســون 
أمــام الشاشــات لســاعات 
طويلة حملاولة االســتيعاب 
والتركيز في حتصيل العلم، 
وهنا اصبح موضوع النظر 
وأن يكون مرتكزا فقط على 
األشــياء القريبــة أمر ملزم، 
بينما قبل ذلك سواء لألطفال 
داخل الصفوف كانوا يركزون 
أبصارهم ملسافات كما يتم نقل 
النظر من وقت آلخر من مكان 
آلخر، وكذلك الكبار يواجهون 
نفس املشــكلة بشــكل اكبر 
ولهذا اصبح بنظــام التعلم 
عن بعد هناك معاناة لإلصابة 
باإلجهاد النظري بســبب أن 
نسبة يراه قريبا أعلى بكثير 
وكذلــك اإلضــاءة، والتركيز 
حيث ينصــب التركيز كامال 
علــى العــني وليس الســمع 

بشكل أكبر.
وعمــا إذا كان هــذا األمر 
يسبب مشاكل بالعيون قال 
د. بدر: بالفعل، هذا األمر يخلق 
مشــاكل كثيرة حيث يحدث 

تؤدي إلكسابهم علوم جديدة، 
كمــا انهم ميكنهــم التحصيل 
العلمي بطريقة سهلة منزليا 
دون عناء بواســطة األجهزة 
الذكيــة. وأضــاف «كمــا أنها 
مناسبة من جانب الوقت حيث 
ميكن حتصيل الدروس بشكل 
تسجيلي والتي تكون متاحة 
ألوقات أخرى حســب الرغبة 
ســواء صباحية أو مسائية، 
كما انه ال توجد شروط لدخول 
الطلبة إال التسجيل باملدارس 
ولهذا وبشكل عام فإن الشروط 
أقــل كثيــرا من اخلــروج إلى 

املدارس».
وفــي املقابل، ذكر املزيدي 
أن هناك جوانب سلبية لنظام 
التعليم عبر األونالين، وميكن 
التقليل منها بواسطة الوالدين، 
ومــن أهمهــا فقدان النشــاط 
البدنــي واحلركــة، وفي هذا 
اجلانب البد من إشراك الطلبة 
في أنشطة رياضية وترفيهية 
مبــا يناســب األخذ بأســباب 
التباعــد ومنع العــدوى، الن 
الطلبة يكونون ملزمني مبكانهم 
لفترات طويلة دون حركة أمام 
الشاشة ما يؤدي الرتفاع معدل 
السمنة، بينما في حال مشاركة 
األهل معهم باألنشطة الرياضية 
والترفيهية في أوقات أخرى، 
فإن األمر سيختلف باإلضافة 
إلــى ضرورة تعــرض األبناء 
للشــمس الكتســاب ڤيتامني 
«د» حيث دقائق معدودة في 
الشــمس متنع هذه املشكلة، 
وكذلك هناك أمر ســلبي آخر 
وهو عدم اختالط الطلبة معا 
ومع مدرسيهم قد يكون له اثر 
على شــخصيتهم وهو عامل 
مهم، حيث العمل اجلماعي له 
جانب إيجابي، ولهذا يجب على 
األهل العمل على تعويض هذا 

اجلانب.
أونالين بالعيادة

وذكــر د. املزيــدي أن أحد 
األطفــال حضر إلــى العيادة، 
حيث لديه موعــد للمراجعة 
باملستشفى، والطريف في األمر 
ان الطفــل حضر ومعه جهاز 
من األجهــزة الذكية احملمولة 

الفحوصات بشــكل مســتمر 
لالطمئنان أن الوضع طبيعي 
حتى يكون األطفال املرضى في 
وضع مســتقر، حيث االلتزام 
بالعالج الهرموني يجعل الطفل 
طبيعيا، بينما شدد على أنه إذا 
كان الطفل يعاني من أمراض 
أخرى مثل مشاكل الصرع فإن 
األمــر يختلف حيــث إضاءة 
احلاسوب تؤثر على األطفال 
املرضى وهنا البد على أصحاب 
مشاكل اجلهاز العصبي وغيره 
مراجعة الطبيب ومعرفة مدى 

إجهــادا كبيرا علــى العيون 
ويكون شــديدا على حســب 
طــول الوقت الــذي يقضيه 
الشخص أمام الشاشات والتي 
تؤثر على العني باإلجهاد مما 
ينتج عنــه اإلصابة بصداع 
شديد وقد يصيب النظر نفسه 

مبشاكل أخرى.
تفــادي  كيفيــة  وعــن 
الوصول لإلجهاد أكد ضرورة 
إجراء فحص للعني من أجل 
الوقوف على حالة العني بشكل 
عام، وان كان الشخص يعاني 
من عيوب إبصــار من عدمه 
مثــل قصر أو طول النظر أو 
انحراف وكذلك ان كانت هناك 
التهابات بالعني او جفاف حيث 
يعــد األخير مــن األمور الن 
التركيز أمام شاشة احلاسوب 
لوقــت طويل يجعــل معدل 
رمش العني اقل، حيث معدل 
رمش العني هو املسؤول عن 
ترطيبها بتوزيع دموع العني 
على مستوى سطحها والذي 

حينما يقل يحدث اجلفاف.
حاالت بسبب األونالين

وأوضــح د. بــدر أنه قام 
بفحص بعض احلاالت التي 
عانــت من بعض املضاعفات 
اســتخدام  كثــرة  بســبب 
احلاسوب. وقال«لقد رصدنا 
بالفعل خالل الفترة األخيرة 
الكثيــر من حــاالت الصداع 
الشــديد واإلجهاد في العني، 
ولهــذا البد من عمل الفحص 
ورصــد أي عيــوب إبصــار 
ومعاجلتها بســرعة حتى ال 

تتفاقم احلالة.

استعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالً أمام شاشات احلاسوب من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عددااستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عددااستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عددا من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عددا من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عددا من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عددااستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عددا من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويالاستعرضوا عدداً من اآلثار السلبية الصحية التي تصيبهم بسبب االستمرار طويال

د. مرزوق العازمي د. زيدان املزيدي د. محمد بدر د.حسني الصراف

ووقــت طويل حتــى نحصل 
على رد، كما أننا أيضا نعاني 
من نقص بالكادر حيث أنني 
كطبيب نفسي حينما أريد عقد 
اجتماع يكون أطرافه أخصائي 
تعليم ووزارة الصحة ووزارة 
التربية وغيرهم، لألسف جند 
انه ليس لدينا أطباء بشــكل 
كاف لالهتمــام بهــذه األمور، 
فنحــن كأطباء نقوم بأعمالنا 
ونريــد حتقيق هــذه األمور، 
ولهذا فقد جهزنا تصورا حيث 
وضعنا خططــا كبيرة ولكن 
ينقصها التطبيق والذي يعد 
مســتحيال بسبب عدم وجود 

موارد بشرية».
عيادة املدرسة

وعن احلاجــة إلى تفعيل 
تواجد متخصص نفســي في 
الصحــة املدرســية، ذكــر د. 
الصراف أن هذا أمر ضروري 
لكنه غير موجود، وقال «هناك 
عيادتــان بالفعــل أســبوعيا 
بــوزارة التربيــة مــن الطب 
النفسي حيث يتواجد طبيب 
للحاالت التي حتتاج إلى عالج، 
ولكن املشــكلة الفعلية تكمن 
في انتقاء احلاالت التي حتتاج 
إلى عالج، حيــث حتتاج إلى 
مسح ميداني وهذا املسح لكي 
يطبق يحتاج إلى تعاون على 
صعيد أكبر من مجهود طبيب 
أو اثنــني أو اكثر على إدارات 
وهذا ما نعانيه وحتاول فيه.

وأكد أن اجلهــود ما زالت 
تبذل من أجل حتقيق املسح، 
أنــه متــت مخاطبــة  مبينــا 
التربيــة، وننتظــر اجلديــة 
لتنفيــذ خطــوات التعــاون، 
فنحن جنتهد ونســعى حتى 
خارج أوقــات الدوام ونتمنى 
أن نصل إلى نتيجة «أننا نؤيد 
عودة املدارس ونحاول العمل 
علــى هذا بالتعاون مع وزارة 

التربية».
مراعاة الفئات العمرية

وأيــده استشــاري طــب 
األطفال، وطب طوارئ األطفال 
د. مرزوق العازمي، مبينا ان 
االطفــال البد لهم مــن التعلم 
ومواصلــة العلــم علــى كافة 
األصعدة رغــم كل الظروف، 
مضيفــا أنــه يجــب مراعــاة 
الفئات العمرية ووضع برنامج 
تدريســي علــى حســب هذه 
الشــرائح وعمل فترات راحة 

على حسب هذه الفئات.
وأضاف «هناك، والبد من 
عمل فترات استراحة مالئمة 
بريــاض  األطفــال  خاصــة 
األطفــال وصفــوف االبتدائي 
األولــى، فاألطفــال فــي هذه 
الشــرائح العمريــة يفتقدون 
الكثيــر من العناصــر الهامة 
والتي يحتاجــون إليها لبناء 
شخصياتهم والتعلم املباشر 
وهــو عنصــر التواصل الذي 
يكــون صعــب حــني تكــون 
الدراسة فقط عبر احلاسوب 

او األجهزة الذكية».
وأشار العازمي إلى أن تأثير 
التعليم عن بعد سيظهر خالل 
األشهر املقبلة، حيث كل هذه 
األمور من مستجدات للحياة 
ناجتــة عن انتشــار ڤيروس 
كورونا، وال ميكن إدراك هذه 

الصراف: األطفال مع التعليم عبر األونالين يفتقدون االستفادة من التواصل املباشر والتعلم من خبرات زمالئهم

املزيدي: الطلبة مع «التعليم عن ُبعد» يلتزمون بأماكنهم لفترات طويلة دون حركة ما يؤدي الرتفاع معدل السمنة 

العازمي: تأثير التعليم عن ُبعد سيظهر خالل أشهر.. وأكادميية أميركية توصي بوقت قليل للصغار أمام احلاسوب 

بدر: التركيز لفترة طويلة على الشاشة يسبب إجهادًا كبيرًا على العيون ويصيب الشخص باملشاكل النفسية

«تيبس وتكلس العظام» أهم املخاطر احملتملة

توصيات مهمة لتقليل مخاطر «األونالين» على األبناء

أثبتت دراسات أجراها بعض األطباء 
أن اجللوس طويال أمام شاشة احلاسوب 
يتسبب في إحداث مشكلة تيبس وتكلس 
العظام لدى الشخص مما يهدد باإلصابة 
بالكثير من األمراض مســتقبال. وأوضح 
األطباء أن عظام جسم اإلنسان حتتاج إلى 
نوع كبير من احلركة واحليوية والنشاط 

ألن ذلك يساعد على تدفق الدم بشكل سليم 
في األوعية الدموية ويزيد من صالبة العظام 
ومتاسكها ومينع إصابة العظام بالهشاشة. 
كما بني األطباء أن اجللوس ألكثر من ساعة 
على وضعية معينة دون إعطاء اجلسم قسطا 
من الراحة أو تغييــر الوضعية أو القيام 
ببعض احلركات سواء بالتمارين الرياضية أو 

الركض أو املشي يؤدي إلى التهاب املفاصل 
خاصة التهاب الكتفني والتسبب في ظهور 
اآلالم. وأظهرت دراسات طبية أخرى أن من 
يعمل أمام شاشة احلاسوب لفترات طويلة 
أكثر عرضة لإلصابة باألرق واإلرهاق ويزيد 
من نسبة اإلصابة بأمراض عدة كضعف 

النظر والتشنجات.

قدم اخلبراء واملختصون عددا من 
النصائح لألطفال للحفاظ على صحتهم 
الذكية، وجاءت  بعد استخدام األجهزة 
كالتالي: بعد انتهاء األطفال من تشغيل 
أو أجهزة احلواسيب  األجهزة اجلوالة 
ينصح الطفل بالنظر من خالل النافذة 
ملــدة ٢٠ ثانيــة كاســتراحة لكل ٢٠ 
دقيقة ميضيها في استخدام األجهزة 

الرقمية. وتشجيع األطفال على قراءة 
الكتب الورقية ويبدل بينها وبني الكتب 
اإللكترونية، وكذلك تشــجيعهم على 
ممارسة الرياضات واألنشطة املتنوعة 
في الهواء الطلق كالسباحة وكرة القدم، 
فالتعرض ألشــعة الشمس يعمل على 

الوقاية من قصر النظر.
ضبط إضاءة ودرجة سطوع وتباين 

الهواتــف اجلوالــة أو أي من األجهزة 
اإللكترونية التي يستخدمها الطفل.

جتنب اســتخدام األجهزة الرقمية 
في اخلارج مع الضوء الساطع، ألنه قد 
يعمل على زيادة إجهاد العني، وتذكير 
أثناء اســتخدام  العني  األطفال برمش 
األجهزة الرقمية، مع ترك مســافة ١٨-

٢٤ بوصة بني اجلهاز والعني.

حنان عبداملعبود
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املستشار/ رئيس احملكمة الكلية  

العلني  باملزاد  يلي  فيما  املوصوف  العقــار  بيع  عن  الكــليــة  باحملكمة  الكتــاب  إدارة  تعلن 
وذلك يوم األربعاء املوافق 2020/11/1٨ - قاعة ٤٨ - الدور الثاني يف قصر العدل الساعــة 
 201٩/٨٣ رقم  الدعوى  يف  الصـادر  احملكمــة  حلكـــم  تنفيـــذًا  وذلك   - صباحـــًا  التاسعــة 

بيوع/2.
املرفوعة من:   إميان عبدالرحمن سليمان البلهان

ضــــــــــــــــــد:  1- متعب جبرين سعود العصيمي
                             2- رئيس مجلس إدارة بنك االئتمان الگويتي )بصفته( 

                             ٣- رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الگويتي )بصفته(

وزارة العــــــــدل
إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

أواًل: أوصاف العقار: )وفقا لشهادة األوصاف املرفقة( 
عقار الوثيقة رقم ٢٠٠٦/١٧٦٢٨ الكائن مبنطقة العقيلة - قسيمة رقم ٥٧٨ - قطعة رقم ۲ - من املخطط رقم 

م/۳۷۲۹٤ ومساحته ٥٥٨ م ۲ وذلك باملزاد العلني بثمن أساسي مقداره ٤٣٠٠٠٠ د. ك. 
عقار النزاع عبارة عن فيال سكن خاص حديث االنشاء، يقع على شارعني )بطن وظهر( شارع أمامي رئيسي يطل 
على مجمع جتاري )القيت مول( وشارع خلفي )۲۰۱(، وله جاران من اجلانبني والتكسية اخلارجية من السيجما 

والتكييف سنترال ويوجد ارتداد أمامي ۱۸م وواجهة ١٦م واملساحة اإلجمالية للعقار حسب الوثيقة ٥٥٨ م۲. 
يتكون عقار النزاع من دور أرضي وأول وسطح وله مدخالن ومدخل جانبي للمستأجر ويوجد يف الواجهة اخللفية 

عدد ٤ مواقف، وكذلك توجد فتحة من الدور األرضي الى السطح للمصعد، ولكنها مغلقة.
عقار النزاع مكون من: الدور األرضي مكون من: صالة استقبال + حمام ضيوف ومغاسل + ٣ غرف ماستر + 
غرفتني نوم + حمام + غرفة طعام + مطبخ رئيسي + غرفة غسيل + صالة صغيرة + مطبخ حتضيري+غرفة 

خادمة وحمامها + غرفة سائق وحمامها مبدخل منفصل من اجلانب.
 ثانيًا: شـروط املــــزاد:

أواًل    : يبدأ املزاد بالثمن األسـاسي املبني قرين العقار، ويشترط للمشاركة يف املزاد سداد خمس ذلك الثمن على 
األقل مبوجب شيك مصدق من البنك املسحوب عليه أو مبوجب خطاب ضمان من أحد البنوك لصالح 

إدارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثــانــيــــــــــــــًا: يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد واملصروفات ورسوم التسجيل.

ثــــالثـــــــًا: فإن لم يودع من اعتمد عطاؤه الثمن كاماًل وجب عليه إيداع خمس الثمن على األقل وإال أعيدت املزايدة 
على ذمته يف نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به البيع.

رابعـــــــــــــًا: إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه إال إذا تقدم يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع 
زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل ثمن املزاد، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس اجللسة على أساس هذا الثمن.

خامسـًا: إذا لم يقم املزايد األول بإيداع الثمن كاماًل يف اجللسة التالية ولم يتقدم أحد للزيادة بالعشر تعاد املزايدة 
فوراً على ذمته على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه يف اجللسة السابقة وال يعتد يف هذه اجللسة 

بأي عطاء غير مصحوب بإيداع كامل قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينقص من ثمن العقار.
التنفيذ  إجــراءات  ومصروفات  امللكية  وتسجيل  نقل  رسوم  احلــاالت  جميع  املــزاد يف  عليه  الراسي  يتحمل  سادســـًا: 

ومقدارها )٢٠٠ د.ك( وأتعاب احملاماة واخلبرة ومصاريف اإلعالن والنشر عن البيع يف الصحف اليومية.
سابعـــــــًا: ينشر هذا اإلعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املباشرين إلجراءات البيع وعلى مسؤوليتهم من دون أن تتحمل 

إدارة الكتاب باحملكمة الكلية أي مسؤولية.
ثامنـــــــــًا: يقر الراسي عليه املزاد بأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: ١- ينشر هذا اإلعالن عن البيع باجلريدة الرسمية طبقاً للمادة ٢٦٦ من قانون املرافعات.
من   ٢٧٧ للمادة  طبقــاً  باحلكــم  النطــق  تــاريــخ  من  أيـام  سبعــة  خــالل  لالستئنــاف  قـابـل  املـزاد  رسـو  حكـم   -٢

قانون املرافعات.
٣- تنص الفقرة األخيرة من املادة ٢٧٦ من قانون املرافعات على أنه »إذا كان من نزعت ملكيته ساكناً يف العقار بقي 

فيه كمستأجر بقوة القانون ويلتزم الراسي عليه املزاد بتحرير عقد إيجار لصاحله بأجرة املثل«.
أو البيوت  القسائم  على  املــزاد  يف  املشاركـة  الفردية  واملؤسسات  الشركات  جميع  على  يحظر  مهمة:   ملحوظة 
املضافة  التجارية  الشركات  قانون  من   ٢٣٠ املادة  بأحكام  عماًل  اخلاص  السكن  ألغراض  املخصصة 

بالقانون رقم 9 لسنة ٢٠٠٨.

ظاهرة شغل الوظائف القيادية بالتكليف
املادة ١٠ جانبني، اجلانب األول يتعلق بغياب وكيل الوزارة 
أو خلو الوظيفة، حيث سمحت املادة مبباشرة وكيل الوزارة 
املساعد االختصاصات املخولة له بالقوانني واللوائح، فإذا 
تعدد الوكالء املســاعدون يندب الوزير احدهم ملباشــرة 
تلك االختصاصات، واذا لم يوجد باجلهة احلكومية وكيل 
وزارة مساعد يندب الوزير احد مديري اإلدارات ملباشرة 

االختصاصات املشار اليها.
اجلانب اآلخر يتعلق بانه يجوز للوزير في حالة غياب أحد 
الوكالء املساعدين تكليف أحد مدراء اإلدارات للقيام بأعماله.
ويالحظ من حكم املادة ١٠ من املرســوم بأنها نظمت 
موضوع الندب لوظيفة وكيل الوزارة في حالة الغياب وحالة 
خلو الوظيفة، أما وظيفة وكيل الوزارة املساعد فإن املادة 
نظمت التكليف في حالة الغياب فقط ولم يتطرق املشرع 
الى حالة خلــو الوظيفة، وهذا يعني في وجهة نظري بأن 
التكليــف يقتصر فقط على حالة الغياب وهي حالة مؤقتة 
وليس كاخللو والتي تستلزم بعض اإلجراءات طويلة نسبيا 
لشغل مثل تلك الوظيفة، واال كان املشرع قد سمح بالتكليف 
أيضا في حال خلو الوظيفة كما هو احلال في وظيفة وكيل 
الوزارة، وذلك بالنص صراحة في حكم املادة ١٠ املشار اليها.
لــذا وفي ظل وجود األجهزة الرقابية املختلفة، فما هو 
رأي األجهزة في مثل تلك قرارات التكليف تلك؟ والتي ال 
تتسق في نظري نصا مع احكام املرسوم بالقانون رقم ١٥ 
لسنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية واملرسوم بنظام اخلدمة 
املدنية، وكذلك املرســوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في 
شأن التنظيم اإلداري وحتديد االختصاصات والتفويض 
فيها، خاصة ان بعض اجلهات تصدر قرارات تكليف مبدراء 
إدارات للقيام بأعمال وكالء وزارة مساعدين لفترات طوية 
متتد الى سنوات، في ظل مسؤوليات وتبعات قانونية تختلف 
فيما بني الوظائف القيادية والوظائف العامة في حال قيام 
املكلف بالعمل بالتقصير باألعمال املوكلة له، وما يستلزم 

من تطبيق بعض اجلزاءات والعقوبات عليه.
ففي حالة العقوبات واجلزاءات فهل تطبق على املكلف 
بأعمال وكيل الوزارة املساعد األحكام اخلاصة بالوظائف 
القيادية ام الوظائف العامة؟ وهل قد تتعرض قرارات التكليف 
تلك للطعن، وكذلك القرارات التي تتخذ من قبل املكلفني؟

ومن جانب آخر، وهو جانب مهم ويتعلق بحوكمة األعمال 
في القطاع احلكومي، فإن مثل هذا التكليف املشــوب في 
وجهــة نظري قد يضع مدير اإلدارة املكلف بأعمال وكيل 
الوزارة املساعد في حال خلو املنصب حتت ضغط اخلضوع 
ألي أوامر قد يطلب منه تنفيذها على أمل اختياره كقيادي 
مســتقبال، والتي ال تتسق مع رؤية الكويت ٢٠٣٥ (كويت 
جديدة) واملتعلقة بإصالح املمارسات اإلدارية والبيروقراطية 
لتعزيز معايير الشفافية واملساءلة الرقابية وفاعلية اجلهاز 

احلكومي.
لــذا يتطلب األمر إعادة النظر فــي اإلجراءات املتعلقة 
بتكليــف املدراء بأعمال وكيل الوزارة املســاعد في حال 
خلو الوظيفة كما هو في حال غيابة، وااللتزام باإلجراءات 
املتعلقة بفترة التجديد للقيادي من عدمه والتي عادة ما تتم 
قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية بفترة ستة شهور، 
وأال يتم االعتماد على مواءمة الظروف عن النظر في تلك 

املوضوعات من اجلانب القانوني.

واإلعارة، وكذلك العقوبات التي تقرر على الوظائف القيادية 
والتي تختلف عن العقوبات التي تقرر على الوظائف العامة 
األخرى، كما هو احلال بالنســبة لقواعد التقييم السنوي، 
وقرارات الوقف عن العمل ملصلحة التحقيق واإلحالة الى 

التحقيق وجهة التأديب.
وبصدور املرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن 
التنظيم اإلداري وحتديد االختصاصات والتفويض فيها، 
فقد حلت املادة ١٠ منه محل املادة ٧ من املرسوم بالقانون 
رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية، حيث تناولت 

   هل يجوز تكليف مدير إدارة بالقيام بأعمال 
وكيل وزارة مساعد نتيجة لشغر تلك الوظيفة؟

م املرسوم بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢    نظَّ
الندب والتكليف بأعمال الوظائف القيادية

   هل تتعرض قرارات التكليف للطعن، وكذلك 
القرارات التي تتخذ من قبل املكلفني؟

برزت ظاهرة خالل السنوات املاضية في بعض اجلهات 
احلكومية تتمثل بوجود وظائف قيادية شــاغرة لفترات 
طويلة نسبيا، من تلك اجلهات من سمحت باستمرار ذات 
القياديني الذين انتهت مدة خدمتهم وفقا للمرسوم الصادر 
بتعيينه على الرغم من انتفاء الصفة القانونية لهم، وبعض 
اجلهات قامت بتكليف مدراء إدارات للقيام بأعمال الوكالء 
املساعدين الذين شغرت مناصبهم بانتهاء مدة مرسومهم 
سواء كان بعدم رغبة الوزير املعني بالتجديد له، أو النتهاء 
عدد مرات التجديد لهم، وقد جرى العرف بأن يكون جتديد 
فترات القياديني بحد أقصى ثالث دورات مع وجود بعض 
اجلهات املستثناة، ما لم يكن قانون إنشاء اجلهة احلكومية 

ينص على خالف ذلك.
وباستثناء الشــروط اخلاصة بشأن التعيني بالوظائف 
القياديــة الواردة ببعض القوانني اخلاصة بإنشــاء بعض 
اجلهات احلكومية، فقد تناول املرســوم بقانون ١٥ لسنة 
١٩٧٩ بشأن اخلدمة املدنية وكذلك املرسوم بنظام اخلدمة 
املدنية وصف مــن تنطبق عليهم الوظائف القيادية والتي 

تنحصر في اآلتي:
- أن يصدر بتعيينه مرسوم أميري.

- أن يحدد باملرســوم مدة تعيينه والبالغة ٤ ســنوات 
قابلة للتجديد.

- أن يحدد باملرسوم درجته الوظيفية (املمتازة - وكيل 
وزارة - وكيل وزارة مساعد) - حسب األحوال -.

يكــون التجديد أو النقل أو النــدب في هذه الوظائف 
مبرسوم بناء على عرض الوزير املختص.

توافر شروط خاصة للتعيني في الوظائف القيادية منها 
اجتياز االختبارات التحريرية.

والتساؤل املطروح هنا: هل يجوز تكليف مدير إدارة 
بالقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد نتيجة لشغر تلك الوظيفة؟ 

أم يجب تكليف وكيل وزارة مساعد آخر للقيام بأعماله؟
ولكي نتمكن من اإلجابة عن مثل هذا التســاؤل فالبد 

من معرفة األحكام املنظمة لذلك في التشريعات املعنية.
لقد ورد حكم باملرســوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ 
في شــأن اخلدمة املدنية مبوجب املادة ٧ منه بأنه يجوز 
للوزير في حال غياب احد الوكالء املساعدين تكليف احد 
مدراء اإلدارات للقيام بأعماله، إال أن نص املادة املشار اليها 
قد ألغيت مبوجب املرسوم بالقانون رقم ١١٦ املرسوم ١١٦ 
لسنة ١٩٩٢ في شأن التنظيم االداري وحتديد االختصاصات 
والتفويض فيها، كما نظمت املادة ١٥ من املرسوم بقانون 
إجراءات شغل الوظائف العامة، أما املادة ١٥ (مكرر) فنظمت 
تعيــني القياديني بحيث يكون جتديد التعيني في الوظائف 
القيادية ونقل وندب املعينني فيها مبرسوم بناء على عرض 
الوزير املختص، ونرى انه ال يســري على تلك الوظائف 
أحكام الندب الواردة باملادة ٣٢ من املرسوم في شأن نظام 
اخلدمة املدنية الصادر في ٤ ابريل ١٩٧٩ واملتعلقة مبجموعة 

الوظائف األخرى.
ويالحظ من االحكام التي متت اإلشارة اليها بأن هناك 
فرقا بني مجموعة الوظائف القيادية واملجموعات األخرى 
من الوظائف كالوظائف العامة والفنية املساعدة واملعاونة، 
وان املشرع فرق على وجه التحديد بني مجموعة الوظائف 
القيادية والوظائف األخرى من حيث التعيني والنقل والندب 

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)
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  تناول املرسوم بقانون ١٥ لسنة ١٩٧٩ وصف من تنطبق عليهم الوظائف القيادية

«دي إتش إل» حتصد ٤ جوائز في «ستيفي جولد»
حصــدت «دي إتــش إل 
فوروردينــج»،  جلوبــال 
الشــحن  املتخصصــة فــي 
اجلــوي والبحــري وعبــر 
احمليطــات، ٤ جوائز ذهبية 
عــن مبادرتهــا الرائدة التي 
تتسم بالتنوع بني اجلنسني 
في مجــال العمل «ســيدات 
في القيادة وذلك خالل حفل 
توزيع جوائز ستيفي جولد 
Gold Stevies للعــام ٢٠٢٠ 
عــن ٤ فئات على املســتوى 
التنظيمــي والفــردي. ومت 
تقدمي أكثر من ١٥٠٠ مشارك 
إلى جلنــة التحكيم للتقييم 

والنظر فيها.
وقــال تيــم شــارواث، 
التنفيذي للشركة:  الرئيس 
تولي دي إتــش إل جلوبال 
فوروردينج مســألة تطوير 
املوهوبــات داخــل أروقتها 
أولويــة قصــوى وتبــذل 
الغالــي والنفيــس من أجل 
حتقيق هذا الهدف املنشود، 
إذ نهدف إلى تأهيل عدد أكبر 
من السيدات ليتقلدن مناصب 
قيادية، السيما أن مبادراتنا 
«ســيدات في القيــادة» تعد 
محركا أساسيا لتحقيق هذه 
الرؤية الطموحة ومبادرتنا 
«ســيدات في القيادة». وإن 
التنوع والشمول واالنتماء 
هي جزء من القيم األساسية 
إلــى  لشــركتنا، ونتطلــع 
مواصلة بناء وتعزيز بيئة 
عمل تسودها أفضل التجارب 

ترحب باجلميع».
وحصلت إيفا ماتيوسن، 
البشــرية  املــوارد  رئيســة 
فــي دي إتــش إل جلوبــال 
فوروردينج الشرق األوسط 
وأفريقيا، ورئيسة املشروع 
العاملي «سيدات في القيادة»، 
على جائزة ستيفي الذهبية 
عن فئة «مديرة العامـ  خدمات 
األعمــال ـ أكثر مــن ٢٥٠٠» 
املوظفــني. بهــذه املناســبة 
علقت إيفا: «أنا فخورة جدا 
مبا أجنزناه على صعيد هذا 
املشروع، الذي يتجاوز بناء 
مجتمع قوي من الســيدات، 
كما أنــه يركز على التعاون 
مع احللفاء للمشاركة بنشاط 
في بناء مكان عمل متوازن». 
يشار إلى أن مبادرة «سيدات 
فــي القيــادة» فــازت بثالث 
جوائز ذهبية عن ثالث فئات:

فازت املبادرة «سيدات في 
القيــادة» في فئتي «اإلجناز 
في تنمية املرأة وتعزيزها» 
املــوارد  فــي  و«اإلجنــاز 

التركيز على تكافؤ الفرص 
من خــالل تقــدمي ترتيبات 
العمــل والشــفافية والدعم 
الوظيفي. متاشيا مع العقلية 
الثقافيــة، مت تنفيذ برنامج 
جديد إلدارة املواهب باإلضافة 
التوجيــه  مبــادرات  إلــى 
والتواصل كإجراءات إضافية. 
هذا وحصلت «سلسلة التعلم 

االفتراضيــة للســيدات في 
DGF» التي يتم استضافتها 
مرة واحدة شهريا طيلة العام 
٢٠٢٠ على اجلائزة الذهبية 
عن فئة «حدث العام»، حيث 
يتم تقدمي السلسلة جلميع 
املوظفني وتغطي موضوعات 
مثــل التطويــر الشــخصي 

واملهني.

الهدف  البشــرية»، ويتمثل 
االستراتيجيي للمبادرة في 
تعزيز العقلية الثقافية مع 

مركز «مرتقى» يطلق برنامجه 
«همم جلرد الكتب»

ليلى الشافعي

أعلن رئيس مركز مرتقى للعلوم الشرعية العميد املساعد 
للشؤون الطالبية بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية د.مطلق 
جاسر اجلاسر عن فتح باب التسجيل في برنامج «همم جلرد 
الكتــب». وقال اجلاســر ان هذا هو الكتاب الســادس «اإلبطال 
لنظرية اخللط بني دين االسالم وغيره من االديان» للشيخ بكر 
ابوزيد - رحمه اهللا - وأن الدورة خالل شهر واحد فقط ابتداء 
من ٢٠٢٠/١٠/٣١ مبقدار ٢٠ صفحة اسبوعيا، الفتا الى ان املقرر 
سيرســل مطلع كل أسبوع في حسابات مرتقى على التليغرام 
وتويتر وفيس بوك وسيمنح من يختم الكتاب شهادة بذلك.

٣١٢٥JMf/https://bit.ly :رابط التسجيل

شعار مركز مرتقى د.مطلق اجلاسر
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الشركة الكويتية لنفط الخليج - شركة شيفرون العربية السعودية
العمليات المشتركة - الوفرة

المناقصات  طرح  عن  السعودية(  العربية  شيفرون  شركة   - الخليج  لنفط  الكويتية  )الشركة  المشتركة  العمليات  تعلن 
الواردة في وثائق كل مناقصة، وعلى الموردين )المسجلين  العامة والخاصة  المذكورة أدناه طبقًا للشروط والمواصفات 
مع أي من الشركتين( الراغبين باالشتراك في أي من المناقصات المذكورة أدناه التقدم للحصول على الوثائق المطلوبة 
من قسم المشتريات - المبنى الرئيسي - الدور األرضي - العمليات المشتركة - الوفرة - الكويت، وذلك أثناء مواعيد العمل 

الرسمية، اعتبارًا من يوم األحد الموافق: 2020/11/1 حتى يوم االثنين الموافق: 2020/11/23.
علمًا بأن تاريـخ إغـالق المناقصات وفقًا للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحًا وذلك مقابل دفع الرسم المذكور 
مقابل كل مناقصة،  غير قابل للرد، رسوم االشتراك يجـب أن تودع من قبل المورد في بنـك الكويـت الوطنـي حساب رقـم: 
1001132057 وإحضـار إيصال بذلك وعلى المـورديـن السعوديين الموجوديـن في المملكـة العربيـة السعودية الحصـول 

على الوثـائـق من مكتـب الخبـر - شيـفـرون - هاتف رقم: 8645104 )03( - فاكس رقم: 8985436 )03(.

• الرجاء عمل تصريح دخول للمبنى الرئيسي لإلدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من 
خالل تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية: 

         * صورة كتاب تفويض من الشركة.                   * صورة البطاقة المدنية.
         * صورة دفتر السيارة.                                       * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

 HBJH@chevron.com :وإرسالهم عبر البريد اإللكتروني
المناقصة التي يتم استالمها بعد موعد اإلغالق لن يتم األخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال:
 تلفون: 23982614 - 23982605 
فاكس: 23981315 - 23981314 

المواد المطلوبةرقم المناقصة
رسم 

االشتراك
تاريخ إغالق 

المناقصة

12653922-R1
S/F EP SOLUTION WELL HEAD PROCESS CONTROL SYSTEM

)EP SOULTION(  قطع غيار نظام التحكم في عمليات رأس البنر
152020/11/30

2   2666321MISC FISHER ITEMS                             )FISHER( 52020/11/30مواد متنوعة

32667300CONTROL VALVES                                                 52020/11/30صمامات تحكم

42671314
MISC VALVES )GATE, GLOBE, BALL(
)GATE, GLOBE, BALL(  صمامات متنوعة

152020/11/30

«الكهرباء» تقطع التيار عن عدد من مناطق 
الفروانية والعاصمة وحولي ومبارك الكبير

دارين العلي

أعلنــت وزارة الكهرباء واملاء عن عدد 
من عمليات الصيانة التي ستجريها على 
محطات التحويل الثانوية التابعة لقطاع 

شبكات التوزيع في مختلف احملافظات.
وستشــمل أعمــال الصيانــة محطات 
فــي محافظات مبارك الكبيــر والفروانية 
والعاصمة وحولي، ما يترتب عليه انقطاع 
للتيار عن املناطق التي تغذيها احملطات.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إنه 
مت تعديل جداول الصيانات مبا يتوافق مع 
خطة وبرامــج وزارة التربية في التعليم 

عن بعد لضمان عدم انقطاع التيار عن أي 
منطقة خالل فترة التدريس.

وأوضحت ان برامج الصيانة تبدأ في 
أي مــن املناطــق منذ الرابعــة فجرا حتى 
الثامنة صبــــاحا على ان تعــــود جميع 
احملطات الى اخلدمة وإعــادة التـــيار إلى 
املناطــــق التي تغذيها عند الثامنة موعد 

بدء الدراسة.
هــذا، وستشــمل االنقطاعات بســبب 
أعمــال الصيانة أجزاء من مناطق القرين 
وصباح السالم والفيحاء والدسمة والقبلة 
واجلابرية وسلوى وإشبيلية واألندلس، 

وذلك منذ اليوم األحد حتى اخلميس.

بسبب أعمال الصيانة الدورية بدءاً من اليوم حتى اخلميس

«املعلومات املدنية»: 
إتالف ٢٠٠ ألف 
بطاقة غير صحيح

عاطف رمضان

نفــت الهيئــة العامة 
للمعلومات املدنية ما مت 
تداوله بشــأن دراســتها 
إتــالف ٢٠٠ ألــف بطاقة 
مدنية لم يتم تسلمها من 

قبل أصحابها.
وأوضحت الهيئة أن ما 
تردد عن أنها بصدد دراسة 
إتالف هذه البطاقات غير 
صحيح ومجرد شائعات.

y.abdul@alanba.com.kwد يوسف عبد الرحمن

ومضات

فقط ستة أرقام!

«فقط ســتة أيام» القوى العظمى التي 
تشكل الكون!

كتاب نوعي له قيمته العلمية وقد قضيت 
عطلتي األسبوعية معه محاوال الغوص في 
محتواه لعرضه على قارئي الكرمي خاصة أن 
الكتاب مؤلفه هو السير د.مارتن ريس األستاذ 
الباحث باجلمعية امللكية بجامعة كامبردج 
وأحد أبرز علماء الكونيات في العالم وهو 
يحمل لقب (فلكي اململكة البريطانية) وله 
عضوية جمعيات وروابط علمية فيزيائية 
وكان رئيسا سابقا لالحتاد البريطاني لتقدم 
العلوم ورئيســا لكلية ترينتي في جامعة 
كامبردج من عام ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٢ ورئيسا 

للجمعية امللكية من ٢٠٠٥ الى ٢٠١٠.
الكتاب عندما تقرأه وتستوعبه يوصلك 
باالســتدالل بالضبط الدقيق للكون على 
وجود اهللا، واملؤلف يوضح من خالل الكتاب 
القيــم أهمية ٦ ثوابت ذات مقادير محددة 
ومصنوعة بعناية بحيث تشــكل أساس 
للكون وإن  الفيزيائية األساسية  اخلواص 
كانت األرقام الســتة قد تبدلت حتى ولو 
ألدنى درجة فلن تكــون هناك جنوم وال 

عناصر معقدة وال حياة.
العناصر الســتة حتتاج إلى فهم علمي 
دقيق وقد فصل د.مارتن ريس فيها كعالم 

متخصص.
أتذكر أنني قرأت إعالنا في ٢٠٠٣ وتأليفه 
لكتاب جديد اسمه (ساعتنا األخيرة) يحذر 
فيه من أن عام ٢٠٢٠ عام اخلطأ البيولوجي 
الذي ســيقتل مليون إنسان، وهذا يحتاج 
من البحاثة واملتخصصني أن يعيدوا قراءة 

كتبه لعمقها العلمي.
لقد صــدق تنبؤه العلمــي فاجتاحتنا 
الكورونا في ســنة ٢٠٢٠ وهذا يعني أن 
هذا الوباء كوفيد-١٩ (ڤيروس قاتل من صنع 

اإلنسان) وكيف تنبأ هذا العالم بحدوثه؟
هذا ما جعلني أقرأ سطوره أكثر من مرة 

في كتابه العلمي فقط ستة أيام؟
الكتاب بصدق جعلني أشفق على د.محمد 
العوضي واإلخوة املترجمني (جنات جمال - 
مهند التومي - د.مؤمن احلسن - د.موسى 
إدريس) هذا الكتاب له قيمة علمية ألسباب 

عديدة، منها:
- مكانة مؤلفه وكاتبه د.مارتن ريس الذي 
يعتبر واحدا من أكبر علماء الفيزياء والفلك 

في اململكة املتحدة.
- وضع في مؤلفه الثوابت الكونية أو ما 
نطلق عليه بـ «املكون املعرفي» واعتبر فقط 
الستة أرقام املسؤولة عن صفات الكون مع 

نشأة احلياة وصالحيتها واستمراريتها.
- طرح العديد من األسئلة احمليرة وأجاب 
عنها فمن أين جاءت تلك القوانني وعالقتها 

مع بقية الثوابت ومن أين اكتســبت الدقة 
واملعيارية في نظام الكون ومجراته وملاذا 
وجدت تلك القوانني الســتة حتديدا دون 

سواها من القوانني؟
- يجيب د.مارتن ريس في الفصل األخير 
أن مصدر تلــك القوانني بثالثة احتماالت: 
ما أن يكون وراءها املصمم الذكي (العناية 
اإللهية) وإما الصدفة وإما فرضية (األكوان 

املتعددة).
- برأيي بعد القراءة العميقة اكتشــفت 
مواطن أهمية هذا الكتــاب الذي ترجمته 
(رواسخ) بعد أن قرأ أساتذتها ومفكروها 
أهميــة طباعة هذا املؤلف خاصة أن مؤلفه 
د.مارتن ريس ال ميكــن اعتباره من فئة 
(املؤمنني املوحدين)، فهو ال يعتنق أي قناعات 
دينية كما صرح لصحيفة اجلارديان في ٦ 
أبريل ٢٠١٠ ورغم ذلك لم يستطع ان يتجاهل 

قوة أدلة أهل اإلميان عن نشأة الكون.
رمبا لهذه األسباب التي ذكرتها وخلصتها 
للقارئ ورمبا لغيرها من األســباب غير 
املذكورة عزم (أهل رواسخ) بعزمية راسخة 
طباعة هذا الكتاب ليكون بني يدي الباحثني 
عن احلقيقة ومحبي املعرفة العميقة وطالب 
العلم والبحاثة وهو رمبا يكون إضافة جادة 

لفهم أسرار هذا الكون.

٭ ومضة:  أيها األب وأيتهــا األم.. توقع أن 
يسألك ابنك او ابنتك يوما هل تؤمن بوجود 

خالق لهذا الكون؟
اليوم الفضاء الرقمي والشبكة اإللكترونية 
ســماء مفتوح ملختلــف األيديولوجيات 
واملعلومات وعليك أن تستعد وأسرتك أوال 
من أصدقاء الســوء ألن الصاحب ساحب، 
خاصة مع كثرة امللحدين واملجاهرين باحلداثة 

التغريبية اآلن.
وتذكر ان احلوار مع هــؤالء املالحدة 

كاألطرش في الزفة.
والسؤال: ملاذا يضحي املالحدة بالدليل 
القوي املتسق واملمنهج مع التفكير املنطقي 
ويختارون بديــال احتماليا هزيال ضعيفا 

يعضون عليه بالنواجذ؟
إن االختــالف في قوة احلوار واحلجة 
يجعلني أتساءل هل نحن اآلن في حواراتنا 
مع الدوافع النفسية مسكونون فيها أم مع 
احلجج العقلية البرهانيــة؟ أم مع منطق 

العقل املبني؟
نحن اآلن أمام حقيقة خالق منظم هذا 
الكون الفسيح وهو وحده قادر على إحداث 

ما يريد وقتما وكيفما شاء.
ولعل هذا ما جعل البروفيسور د.مارتن 
ريس يجعل ترجيحــا ملنطق العقل املعزز 
لإلميان باخلالق احلكيم خالفا للمالحدة الذين 

يتعللون بأي قرينة هامشية ضعيفة فقط 
ألنهم ركبوا العناد املؤدلج املضاد للتنوير 
الذي ينادون بــه وال يطبقونه ويركنون 

لإلحلاد واملجاهرة به.

٭ آخــر الكالم: أمتنى أن تلتفــت جهة مالية 
ومتول وتساند (رواسخ) التي ترد على كل 
هؤالء الضالني املضلني ومن يتابع جهدهم 
الذي نشــرته يعي حقيقة عملهم املخلص 
والبناء حلفظ شــباب األمــة من الضياع 
وهم بالفعل يحتاجون الى (رواســخ) التي 
تعالج القضايا الفكرية املعاصرة وفق أسس 
عقلية وعلمية ومنهجية وهم يحتاجون الى 
(دعمنا) اإلعالمــي واملالي ملواصلة خطاب 
هؤالء املالحدة وتوسيع دائرة احلوار مع 
عبدة الشيطان وغيرهم من أصحاب األفكار 
املنحرفة، واجلميل في (رواسخ) قدرتها على 
خطاب كل فئات شــرائح املجتمعات عبر 
خطاب علمي مؤصل ومحكم يقدم الكتب 

املترجمة والبحوث التأصيلية احلوارية.

٭ زبدة احلچي: كل ما ذكرت آنفا هو رقم ٦ من 
حيث األرقام التي تشكل القوى العظمى للكون 
التي ذكرها د.مارتن ريس ويبقى ان رقم ٦ 
في املنام يدل على انتهاء املشاكل واملتاعب 
والقضاء على الهموم وأن رؤية رقم ٦ في 
احللم دليل على جناح كافة املشاريع املخطط 
لها من قبل الرائي وايضا يبشــر باخلير 

والسعادة والرزق الوفير وانتهاء املتاعب.
وعليه أبشر أستاذنا د.محمد العوضي 
بأنني متفائل كعادتي بهذا الرقم وال أعتبره 
من البدائل الباردة ورمبا تأتي النتائج طيبة 
للحواس والعلوم التجريبية املعاصرة عن 
صورة الكون الذي يسحرنا ونحن نتأمل 
مبوضوعيته في انتظام الكون بكل نظامه 
الفيزيائي واحتياجه للخالق املنظم سبحانه 

وتعالى.
ال بــد أن يلتقط كرمي قــادر على رفد 
(رواســخ) بدعمه السخي فما أحوجنا الى 
هذه (الرواسخ) أُّم البراهني واألدلة الدامغة 
التي تتوافــق أهدافها مع كل مؤمن موحد 

عابد للخالق احلكيم.
ونحمد اهللا أن عامــة الناس والدهماء 
منهم (الالويني) والعيب كل العيب في أولئك 
املؤدجلني املضادين للحقيقة كارهي التنوير 
اإلميانــي ألن اإلحلاد يقودهم الى اإلحلاد 
البارد.. وفي انتظارهم (النار) التي وقودها 
منهم.. وال حول وال قوة إال باهللا، ألن بقائنا 
على قيد احلياة مرهون بوجود كون معد 
بعناية، كون قد يكون اوسع حتى من الكون 

الذي ميكننا مالحظته فعليا.
في أمان اهللا..

املجددي: العسل 
املستورد يفتقد 

فوائد «احمللي»

قــال خبير إنتاج العســل 
ومدير شــركة معجزة الشفاء 
محمد قاســم املجــددي خالل 
لــه ردا  تصريــح صحافــي 
على بعض التســاؤالت حول 
مدى جودة العسل املستورد: 
إن جميــع منتجــات العســل 
فــي  املوجــودة  املســتوردة 
اجلمعيــات وأرفف األســواق 
والبقــاالت عبــارة عن عســل 
طبيعــي ١٠٠٪، لكــن معظمه 
تعــرض للحــرارة مــن خالل 
عمليات التسخني التي تقوم بها 
مصانع اإلنتاج والتعبئة بغرض 
احلفاظ على العسل من التبلور 
حتقيقا لرغبات املســتهلكني، 
حيث إن املســتهلك العادي ال 
يرغــب فــي العســل املتبلور 
(املتجمد) لعدم معرفة البعض 
بالفوائد الغذائية للترســبات 
املتواجدة في العسل. وأضاف: 
إن العسل املستورد قليل القيمة 
الغذائية من ناحية االنزميات 
ومن ناحية الشوائب املوجودة 
في العســل فضال عن افتقاده 
العديــدة املوجــودة  الفوائــد 
فــي حبوب اللقاح بعد مروره 
مبراحــل اإلنتاج والتعبئة في 

املصانع حول العالم.

محمد املجددي

الصيانات متتد بني ٤  فجرًا و ٨ صباحًا لتجنب االنقطاعات أثناء الدراسة
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«١٠٠٠ فائدة وخاطرة».. 
د. أحمد الهيفي يجمع بستانًا

من رياحني العقيدة والتفسير والفقه
شافعي سالمة 

البعــض خطــأ  يظــن 
أن العلم الشــرعي يتســم 
مجــال  وال  بالجمــود، 
الماتعــة  فيــه للخواطــر 
واللطائــف المفيــدة، لكن 
حدائــق العلوم الشــرعية 
غناء تلمؤهــا األزهار ذات 
ألوان وعطور شتى تدخل 
البهجة علــى الباحث فيها 
عن الخيــر والفائــدة. في 
هذا السياق، جمع د. أحمد 
براك الهيفي مؤلفه ومصنفه 
«١٠٠٠ فائدة وخاطرة» الذي 
يضم بين دفتيه فوائد من 
فنــون منوعــة، حيث قال 
عنها الشيخ د. عبدالعزيز 
بن محمــد الســدحان، في 
تقديمه للكتاب، إنها ضمنت 
خواطــر لطيفة، وزان تلك 
الفوائد والخواطر حســن 
االنتقاء وحسن االختصار 
فــي الســرد.  أمــا المؤلف 
د. أحمد الهيفــي فقال عن 
كتابه، الذي يأتي في نحو 
٢٩٦ صفحــة مــن القطــع 
المتوســط، إنــه بدأ بجمع 
الفوائــد والخواطر منذ ما 
يقــرب من ١٠ ســنوات من 
خالل قــراءة بعض الكتب 
في فنــون مختلفة، وكذلك 
المحاضرات  إلى  االستماع 
العامة والــدورات العلمية 
التي كان غالبها في العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه 
واآلداب واألخــالق، حيــث 
تمثل في مجملها بســتانا 
مــن الرياحيــن والــورود 
تسر الناظرين والقارئين.  
وهكذا بعد مشــوار طويل 
مع جمع الفوائد المتنوعة، 

استخرج الهيفي مما جمع 
١٠٠٠ فائدة وخاطرة قسمها 
إلى أبواب ستة هي العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه 
وكذلــك األخــالق واآلداب، 
إضافة إلى فوائد متنوعة. 
ثم ضمن هذه الفوائد بعض 
الخواطر التي تنقدح أحيانا 
في خاطره بسبب موقف ما 
أو موضوع قرأه أو قضية تم 
طرحها على الساحة، ووضع 
لكل فائدة وخاطرة عنوانا 
يناســبها.  وفــي صفحات 

الكتــاب الماتــع، وضمــن 
الباب الذي جاء تحت عنوان 
«فوائد في العقيدة»، استهل 
الهيفي حديثه بمسألة البدء 
بالبسملة ســببا للتوفيق 
لينتقل منها إلى إلى دعوة 
األنبيــاء التوحيــد وكيف 
أنــه أعظــم واجــب علــى 
الخلق ولماذا اهتم العلماء 
بنشر علمه قبل أن يتحدث 
عن أصل الفــرار إلى اهللا. 
وتناولــت الفوائد الواردة 
في هذا الباب أيضا الدعوة 
إلــى االســتعانة بالرحمن 
وعــدم اإلعجــاب بالنفس، 
وكيفية االســتدالل بخلق 
اإلنسان على البعث والمعاد 
وكــذا االســتدالل بتوحيد 
الربوبيــة علــى توحيــد 
األلوهيــة، وتبيــان عــدة 
معان منها قوله تعالى (وما 
يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم 
مشــركون) (وله الكبرياء 
فــي الســماوات واألرض) 
(وكان اهللا واسعا) (واهللا 
لطيــف بعبــاده) (وصدق 
بالحسنى) (والرجز فاهجر) 
وكذلك كلمات الصمد وغفور 

وشكور والحي القيوم. 
التحذير من الشرك

كمــا تنــاول الكاتب في 
هذا الجزء فوائد عن إثبات 
صفــة الوجــه هللا تعالــى 
والعلم الواجب تعلمه وال 
يســقط عن أحد كائنا من 
كان وسؤال المشركين عن 
نسبة اهللا تعالى، وكيف ظل 
النبي ژ من أول أيام دعوته 
حتــى نهاية حياتــه وهو 

يدعو إلى التوحيد ويحذر 
من الشــرك. كمــا يتطرق 
إلى مجموعــة من القضايا 
العقيدية ومنها اســتحالة 
اجتمــاع الكفــر واإليمــان 
فــي القلــب، والدليل على 
أن األنبيــاء ال تعلم الغيب 
والنهي عن عدة أمور منها 
بناء المساجد على القبور 
وتجصيص القبر والقعود 
والبناء عليه والحلف باآلباء 
والغلو في مدح النبي صلى 
اهللا عليه وسلم، كما يجيب 
عن سؤال «هل تنفع األعمال 
الصالحة من غير إيمان؟».  
أما باب «فوائد في التفسير» 
فيتناول سبب تسمية يوم 
القيامة بالحاقة والغاشية 
والقارعــة، وحــال األرض 
والشمس والقمر والجبال 
والــدواب والبحار في هذا 
اليوم، وداللة انشقاق القمر 
فــي عهد النبــي ژ وحال 
النــاس عنــد خروجهــم 
مــن القبور يــوم القيامة. 
لعالمــات  يتطــرق  كمــا 
يــوم القيامة وجــزاء أهل 
الخلــد  اإليمــان وشــجرة 
والفــرق بين ســدر الدنيا 
وســدر اآلخــرة وتقــرب 
المتقيــن  إلــى  الجنــة 
اليسير وتحية  والحساب 
اهللا والمالئكة ألهل الجنة 
وذهاب الحزن عنهم، وعلى 
النقيض منهم حالة وجوه 
المشركين في اآلخرة وصفة 
شــرابهم وطعامهم وكيف 
أنهــم ال ينظــرون إلى اهللا 
يوم القيامة. يتناول أيضا 
د. الهيفــي معاني الشــفق 
الكنس  والخنس والجوار 
والعاديات، ثــم يأتي على 
ذكــرة الفائــدة «لم أقســم 
اهللا تعالــى بالنجوم على 
صحة ما جاء به النبي ژ 

من الوحي؟».
الدعوات المستجابة

د.أحمــد  كمــا تطــرق 
الهيفي تحت بــاب «فوائد 
في الحديث» إلى الدعاء في 
الرخاء والدعوات المستجابة 
ودعاء يجمع للمؤمن خيري 
الدنيــا واآلخــرة، فضــال 
عــن مجموعة مــن الفوائد 
األخرى منها خطر النميمة 
العظيــم وأن اإلصالح بين 
الناس أفضل مــن الصالة 
والصيام والصدقة وإباحة 
الكــذب مــن أجــل تحقيق 
هذا الهدف الســامي وعدم 
المســلم  ترويــع  جــواز 
ولــو على ســبيل المزاح، 
وكذا مواطن استجابة الدعاء 
يوم الجمعة والدعاء بظهر 
الفــرج  الغيــب وكلمــات 
المكروب وفضل  ودعوات 
للمؤمنيــن  االســتغفار 
والمؤمنــات، فيما يتحدث 

عن ثنــاء النبــي ژ على 
علــي ے وحيــاء عثمان 
وفضل أبي بكر وعمر وأبي 
عبيــدة والزبير بن العوام 
والحسن بن علي.  وتحت 
باب «فوائد في الفقه» تناول 
المؤلف الوضوء من لحوم 
اإلبــل وفضــل المؤذنيــن 
العظيــم والترديــد خلف 
المؤذن والصلوات الخمس 
وانتظار الصالة والمشــي 
إليها وصالة الصبح وحكم 
صالة الكسوف وفضل صالة 
النافلة في البيت واإلخالص 
في بناء المساجد واالستماع 
إلى اإلمام يوم الجمعة، وكذا 
أحــكام الصيام للمســافر 
والمريض وغيرهما وفوائد 
الســحور قبــل أن يتناول 
أمورا متعلقة بالحج منها 
أن الحجاج وفد اهللا وفضل 
مسح الحجر األسود والركن 
اليماني وفضل يوم عرفة 
وحكم العمرة وحج رجلين 
عــن رجــل واحد فــي عام 

واحد. 
أساليب التربية 

في الباب الخامس «فوائد 
في االخالق واألدب» يتناول 
الكتاب مجموعة من اآلداب 
العامة التي تسهم في بناء 
مجتمع ســام، حيــث يبدأ 
بالدليل على أهمية األخالق 
لينتقل إلى أساليب التربية 
القــراءة  ومنهــا تحبيــب 
لألبناء، وفضل اإلحسان إلى 
ذوي القربى وكذا خطورة 
طلب الطــالق وتأثير ذلك 
على المجتمع. كما يتناول 
د.الهيفي فضائل أهل العلم 
والحث على طلبه ومراحل 
التــدرج فيه، وكــذا فوائد 
التواضع والصدق والشكر 
والتحدث بالنعمة والتراحم 
والمشــاورة،  والعــدل 
والتحذير من الظن وعاقبة 
اإلعجاب بالرأي فضال عن 

مكفرات الذنوب. 
النصر مع الصبر 

العنــوان «فوائد  تحت 
الكاتب  متنوعة» يتعرض 
إلــى عدد  الهيفي  د.أحمــد 
مــن الخواطر والفوائد من 
مواضيــع شــتى تتنــوع 
بين الدعــوة إلى اإلصالح 
والبعد عن اإلحباط والحث 
على تذكــر النعم ومالزمة 
الحق ولــو طــال الطريق 
العقــل قبــل  واســتعمال 
اســتعمال اللسان والعفو. 
كما يتنــاول حكــم الدعاء 
بجــاه النبــي ژ وفضــل 
العلــم  ونشــر  الجهــاد 
يذكــر  كمــا  والتعزيــة، 
اآليــة التــي تبطــل مذهب 
االشتراكية، فضال عن عدد 
كبير من الفوائد المتنوعة. 

كتاب شمل كذلك فوائد في احلديث واألخالق واآلداب وأخرى متنوعة

د. أحمد براك الهيفي

فائدة االستدالل بخلق اإلنسان على البعث واملعاد

عامل الناس كما حتب 
أن يعاملوك

الفرق بني الصراحة 
والوقاحة

تنبيه لهم على اإلقرار باملعاد. (تفسير 
كالم املنان للعالمة الشيخ عبدالرحمن 

السعدي).

(وقد خلقكم أطوارا) نوح (١٤): خلقا 
من بعــد خلق في بطــن األم، ثم في 
الرضاع، ثم في سن الطفولة، ثم التمييز، 

ثم الشباب، إلى آخر ما 
وصل إليه اخللق فالذي 
انفرد باخللق والتدبير 
البديع، متعني أن يفرد 
بالعبــادة والتوحيد، 
وفي ذكر ابتداء خلقهم 

كما أنك ال ترضى على نفسك وال ممن 
يحبون السب والشتم والطعن، كذلك الناس 
ال يحبون، قال النبي ژ «ال يؤمن أحدكم 

حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه».

ليــس مــن األدب أن جترح 
مشاعر الناس، وتقول: أنا صريح! 
هناك فرق بني الصراحة والوقاحة، 
وتذكر أن ليس كل صامت غير 

قادر على الرد.

ال يعلم الغيب إال اهللا 
فاحذر ما يسمى باألبراج

احــذر مــن قــراءة أو مشــاهدة أو الذهــاب إلــى من يدعــي علم 
الغيــب وقــراءة األبــراج أو الكــف والفنجــان. قــال تعالــى (قل ال 
يعلم من في الســماوات واألرض الغيب إال اهللا) النمل: (٦٥). قال ژ «من 

أتى كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على محمد ژ». 

أعظم النفقة 
هي النفقة على األهل 

معنى الصمد

قال ژ: دينار أنفقته في سبيل 
أنفقتــه في رقبة،  اهللا، ودينار 
ودينار تصدقت به على مسكني، 
ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها 

أجرا الذي أنفقته على أهلك.

(اهللا الصمد) اإلخــالص (٢): املقصود 
في جميع احلوائج، فأهــل العالم العلوي 
والسفلي مفتقرون إليه غاية االفتقار يسألونه 
حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم ألنه 
الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في 
علمه، احلليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم 
الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته 
كل شيء وهكذا سائر أوصافه. (تفسير كالم 
املنان للعالمة الشيخ عبدالرحمن السعدي).
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األمني والصادق
في مواجهة الوباء

م. ٣٦

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

«دكتوراه» 
بعقول أمية!

للود قضية

engmahrasheed@gmail.com
م.محمود علي رشيد 

جمــال الكويت ليس في مبانيها ومنشــآتها 
وشوارعها وجسورها وأبراجها وسواحلها وحدائقها 
وصحرائها وبحرها وجزرها، بل يكمن في «ُسرجها» 
املتأللئة، والتي تنتشر في ربوع الكويت، من شمالها 
مرورا بوسطها إلى جنوبها، ولكل سراج جمال خاص، 
يضاف الى الســرج األخرى، لتصنع مع بعضها 
أجمل صور احلياة التي نعيشــها، وإننا لنخسر 
شيئا من اجلمال عند انطفاء أي من هذه السرج.

لقد انطفأ يوم األربعاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠ سراج 
عظيم من هذه الســرج، إنه األخ الفاضل الدكتور 
عصام عبداللطيف الفليج بعد مسيرة عامرة في 
العمل اخليري، فمنــذ أن عرفته قبل ثالثني عاما 
او يزيد لم ألتقه يوما إال واالبتسامة تعلو محياه، 
حتى آخر أيام حياته لم يلحظ أحد أبدا أنه يعاني 
من السرطان وأنه يعالج ويتألم من الداخل، لكنه 
ال يبدي لآلخرين هذه اآلالم واملعاناة التي رافقته 
سنوات طويلة، بل كان يغطي ذلك بابتسامة راضية 
وبعطائه اخليري الذي لم ينقطع حتى آخر حلظات 

حياته. 
 لقــد امتألت حياته باإلجنازات، حتى ال أدري 
من أين ابدأ، وأين أنتهي، هل أحتدث عن نشاطه 
اإلعالمي املميز، ومقاالته التي تنبض بالوعي واحلكمة 
واالعتــدال والثقافة واالتــزان وجمال الصياغة 
الصحافيــة، أم احتدث عن دوره االعالمي عندما 
كان في جلنة اســتكمال الشريعة، أم أحتدث عن 
دوره في تأسيس جلنة التكافل لرعاية األسر وأسر 
الشهداء بعد التحرير، أم أحتدث عن تأليفه للكتب 
اجلميلــة، أم أحتدث عن تقدميه للبرامج اإلذاعية 
والتلفزيونية، خاصة برنامج «سفراء اخلير»، أم 
أحتدث عن زياراته اخليريــة للكثير من األقطار 
اإلســالمية لالطالع على حاجات الفقراء في تلك 
الديار أو تفقد بعض املشاريع اخليرية، أم أحتدث 
عن تســويقه لبعض املشاريع اخليرية حتى آخر 

حلظات حياته؟!
 لقد تعددت عطاءاته وتنوعت، حيث كان كالشالل 
املتدفق بقوة ال يتوقف أبدا، وكان ال يتوقف رحمه 
اهللا عن العطاء، وحرصا منه على استمرار هذا العطاء، 
ورث ذلك العمل إلى أبنائه من بعده، فأصبحوا نعم 
اخللف لذلك السلف، حتى يستمر السراج بالتوقد 
واإلنارة. لقد فجعنا بفقدانك يا أبا عبداهللا، وال نقول 
إال (إنا هللا وإنا إليه راجعون)، وإن القلب ليحزن، 
وإن العني لتدمع، وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا 

لفراقك يا عصام حملزونون.

وكيل وزارة الشؤون األسبق املغفور له بإذن اهللا 
عبدالرحمــن املزروعي كان رائدا للعمل االجتماعي، 
فلو استعرضنا األنشطة االجتماعية في البالد جند 
أنها كلها متت بجهد املزروعي ذلك اإلنســان الذي 
كرس جل حياته وجهده إلنشاء العديد من املؤسسات 
االجتماعية والرياضية.. في البداية كان مسؤوال عن 
نشــاط الشــباب والرياضة، فهو الذي أنشأ مراكز 
الشباب التي كانت رافدة لألندية الرياضية، فمعظم 
الالعبني البارزين مت إعدادهم في هذه املراكز ومنهم 
فاروق إبراهيم وجاسم يعقوب وسلطان يعقوب، فقد 
مت إعدادهم من مركز شباب الفيحاء وهناك العبون 
تخرجوا من مركز شباب القادسية وهم أبرز العبي 
النادي العربي وكذلك مركز شباب الدعية أيضا كان 
له دور بتخريج عدد من الالعبني الذين كانوا من أبرز 

العبي نادي اليرموك.
ثم تولى املزروعي النشاط االجتماعي حيث تبنى 
تأسيس اجلمعيات التعاونية وهي منتشرة اليوم في 

كل املناطق.
كذلك اهتم بالنشاط الكشــفي الذي أسنده إلى 
سليمان األشواك.. في احلقيقة لو أردنا استعراض 
العديد من النشــاط االجتماعي التي أشرف وتبناها 
الراحل الكبير عبدالرحمن املزروعي لوجدناها كثيرة..

وعندما تولى وكيل وزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمل كان مكتبه مفتوحــا لكل مواطن فهو اعتاد 
على اســتقبال أي مواطن دون النظر إلى عائلته أو 
انتمائه ألي جهة، كان يعامل كل الكويتيني سواسية.. 
وأحيانا أشــاهده يحاول أن يساعد بعض املراجعني 
في استعجال اجناز ما يحتاجه من الوزارة، املزروعي 
كان قمة التواضع والوطنية.. لم يتغير بعد أن تولى 
الوكالــة بالوزارة بل ظل يواصل نشــاطه وجتواله 
وتردده على املنشآت االجتماعية التي أنشئت بجهده 

ومنها املقاهي الشعبية.
وساعد كثيرا في طلبات جمعية الصحافيني فقد 
كنت أمينا للسر وأحرص أن أحمل مخاطبات اجلمعية 
للوزارة فكان خير من يســاعد بدعم نشاط جمعية 

الصحافيني.
وعندما توليت رئاسة جمعية قرطبة التعاونية فقد 
ساعد في دفع اجناز منشآت جمعية قرطبة التعاونية، 
وكان حريصا على أن تواصل جمعية قرطبة في بداية 
إنشائها إلجناز كل متطلبات تأسيس اجلمعية وبعده 
تولى املسؤولية األخ محمد الكندري الذي استمر فيما 

كان يقوم به الراحل الكبير املزروعي.
وعندما بلغت سنوات خدمته ثالثني سنة وأنه البد 
أن يتقاعد إال أن صاحب السمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد أمره بأن يبقى في الوزارة حتى يواصل 
جهده وعمله في إنشاء العديد من املنشآت االجتماعية 
والرياضية.. هذا هو عبدالرحمن املزروعي الذي رحل 
إلى رحاب املولى القدير، فهو إن رحل بجسده إال أن 
فكره وعمله سيظل شاهدا على ما قدمه لوطنه، كل 
هذه املنشآت االجتماعية والرياضية ستكون شاهدا 

على إجنازاته الكبيرة.
وال يســعنا إال أن نرفع أيدينا إلى املولى القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا 

هللا وإنا إليه راجعون.
من أقوال سمو أمير القلوب الراحل الشيخ جابر 
األحمد: «ســوف يكون للشباب النصيب األكبر من 
عنايتنا واهتمامنا فكويت الغد هي كويت الشباب رجاال 
ونســاء تنبض عروقها الفتية بدم الشباب وتنطلق 
إلى املستقبل الزاهر بعزمية الشباب وخطاه الواثقة».

على أمم العالم اليوم أن يتحدوا 
وينسقوا فيما بينهم كأمة واحدة 
للتعاون وتبادل اخلبرات واإلجنازات 
وذلك إلنسانية العالم وأن يعيشوا 
هاجس القضاء على «كورونا - كوفيد 
١٩»، كجسد واحد، خاصة املسلمني 
فيما بينهم، ليكونوا مصداقا لقول 
األمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
املؤمنني في توادهم  وسلم: «مثل 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
الواحد  إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر اجلسد بالسهر واحلمى».
ان يتخــذوا اإلجراءات  يجب 
الصارمة حملاصرة هذا الڤيروس، 
وتبادل املعلومات املستجدة حوله، 
وعدم تفشــيه إلى خارج املناطق 
املوبــوءة، انطالقا من التوجيهات 
التباعد اجلسدي  اإلســالمية في 
الوبــاء، كما ورد في  ومحاصرة 
احلديث املروي عن الصادق جعفر 
بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم 
السالم) قال: قال رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وآله:  «ِفــر من املجذوم 
فرارك من األسد»، وكذلك ما روي 
عن اإلمام الصادق عن آبائه (عليهم 
السالم) عن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وآله أنه قال: «أقلوا من النظر 
إلى أهل البالء وال تدخلوا عليهم، 
وإذا مررمت بهم فأسرعوا املشي  ال 
يصيبكم  ما أصابهم» وهي إرشادات 
صحية غير مسبوقة ينبغي النظر 
بالغة،  لها بتقدير ســام، وأهمية 
ألنها تنطلق من قولي رسول اهللا 
محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
وحفيده اإلمــام جعفر بن محمد 
الصادق گ، حيث تتزامن الذكرى 
العطرة لوالدتهما في مثل هذه األيام 
السعيدة، فلنتذكر مسؤوليتنا في 
تكريس وحدة املسلمني التي يحبها 
اهللا تعالى في عبــاده املخلصني: 
(إن اهللا يحــب الذين يقاتلون في 
سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 

- الصف: ٤).

أبدأ باالعتــذار ومع احترامي 
الشديد ألهلي وجماعتي، أبي وأمي، 
من حملة شــهادات احلياة األمية 
والتي خبراتهــم وعقولهم تقابل 
وتضاهي في الواقع عن عشرين 
شــهادة دكتوراه في زماننا هذا، 
وأخص هنا أصحاب الشــهادات 
املشــكوك فيها، حتــى أصبحت 

ظاهرة.
أهلي أصحاب الشهادات األمية 
بنوا عاملنا املاضي وأحسنوا تربيتنا 
وعملــوا بجد واجتهــاد، إلى أن 
كثرت في اآلونة األخيرة أصحاب 
الشهادات وحملة درجة الدكتوراه 
من جامعات غيــر معروفة حتى 
سميت بالبقاالت والتي متنح هذه 
الدرجة العلمية ولكن بعقول أمية.

ولألسف أصحاب هذه الشهادات 
أصبحوا يضايقون ويأخذون أماكن 
أناس اجتهدوا وتغربوا وسهروا 
الليالي، حتــى إن املوازين قلبت 
البقالة» يرأس  وأصبح «دكتــور 
أصحاب شهادات الدكتوراه األصلية.
كثرت الشكاوى من أهل العزم 
وسهر الليالي، على هؤالء املزورين 
حتى «فاحت ريحتهم» وانغرست 
آثار أقدامهم في التدني و«خصبقت» 
اجلهات احلكومية وإداراتها وكثرت 
القضايا عليهم في أروقة احملاكم. 
هؤالء فعال خطر على املجتمع 
ويجب محاكمتهم وإنزال عقوبات 
شديدة عليهم، لكن لآلسف هؤالء 
الدوائر  منتشــرون في جميــع 
احلكومية مبســميات .. حضرة 
معالي الدكتور الفالني، ومناصب 

أيضا.
كيف اســتطاعت هذه العقول 
األمية اختراق اإلدارات املعنية في 
الدولة وأخذ اعتمادات بشهاداتهم 
األكادميية سواء في الكويت أو في 
امللحقيات الثقافية التابعة للدولة، 
واجلمعيات بكل أنواعها، الهندسية 
والطبية واحلقوقية، وغيرها من 

جمعيات النفع العام؟!
انتشار هذه  من املسؤول عن 

الظاهرة؟.. البد من متنفذين.

يصبح نافذا إال بعد ثالث سنوات، وإال كنت 
تقدمت بكتاب خطي ملعرفة كامل تفاصيل 
قضايا التجاوزات ومعرفة أسماء الوزراء 

والوكالء ومساعديهم.
< < <

هنا جهــة رقابيــة «حكومية» وهي 
«نزاهة» تتهم نصــف احلكومة وفق ما 
وردها من بالغات، املفارقة الثانية ان بعض 
تلك البالغات بنيت على أســاس رصدها 

عبر«تويتر» بعد أن أثارها مغردون.
وهنا مفارقة ثالثة، فـ «نزاهة» تعترف 
أنها تستند في التحقيق في البالغات الواردة 
إليها إلى ما ينشــر في «تويتر» على يد 
مغردين، واحلكومة نفسها متارس عبر 
قوانني اقرها مجلس ٢٠١٣ قمع املغردين، 
اذا جند مثال جهات حكومية كوزارة الصحة 
ووزارة الداخلية تنهي بياناتها أحيانا بجملة 
«سنتخذ كافة االجراءات القانونية ضد كل 
من قام بنشر املوضوع هذا أو ذاك» وكان 
األجدر ان يكتفوا بالنفي بدال من التهديد.

< < <
توضيح الواضح: كل تقرير فساد وأنتم بخير.

< < <
توضيح األوضح: لو ثبت، أقول لو ثبت ما جاء 
في تقرير نزاهة لكان حقاً ومستحقاً رحيل 
نصف احلكومة وإقالة نصف القياديني في 

اجلهات احلكومية.

ووفيات وإصابات وتوقف الدراسة وتعطل 
احلياة الطبيعية اليومية التي اعتاد عليها 

اجلميع. 
وعموما، ما يحدث خالل هذا الشهر 
للتنافس والدعاية االنتخابية مهما كانت 
أسبابه ودوافعه فإنه يجب أال يترك أي 
أثر على وحدة الوطن وأن نتماسك جميعا 
ألن وحدتنا الوطنية هي السور احلصني 
لبالدنا الكويت الذي سيظل شامخا وسط 

التحديات الكثيرة احمليطة به. 
ولكن كيف نستمر في وحدتنا الوطنية 
وأن تكون فعالة مدى احلياة دون احلاجة 
إلى لقاحات لتنشيطها؟ البد أن يكون ذلك 
بالشفافية الكاملة وأال تتدخل السلطة في 
االنتخابات احلرة للمحافظة على التمتع 
بالدميقراطية وأن يسعى اجلميع ملا فيه 
الوطن لنستطيع حتقيق رؤية  مصلحة 
كويت املستقبل في ظل قيادتنا احلكيمة.

تلك البالغات تشمل نصف احلكومة 
وأكثــر من نصف قياديي احلكومة، فهل 
يُعقل أن احلكومة ال تخرج ببيان صحافي 
تنفــي أو تؤكد أو توضح اإلجراءات التي 
ســتعتمدها أو تتخذها جتاه ما ورد في 
التقرير الذي يقــول ان نصف احلكومة 
متهم، وسواء حفظت البالغات ضد الوزراء 
أو أخذت طريقها للتحقيق، فالبد ان نعرف 
والبد أن يكون اإلعالن واضحا وفي مؤمتر 

صحافي.
< < <

بحسب تقرير «نزاهة» نصف احلكومة 
متهمة، وأكثر من نصــف القياديني في 
احلكومة متهمون، ولألسف ان قانون حق 
االطالع على املعلومات الذي أقر أخيرا لن 

تسجيالت سواء كانت حقيقية أو مفبركة. 
وقد ترتفع وتيرة الضجر والضيق 
والهجوم املتبادل بني جميع األطراف إذ 
إن هذه نتيجة طبيعية للتأثير النفسي بعد 
اإلجــراءات االحترازية الحتواء ڤيروس 
كورونا وما صاحبها من منع جتول وقلق 

وما هي اإلجراءات التي متت بحقه، فدور 
الهيئة ان تعلن هذا للجمهور، فهي ليست 
جهة استخباراتية تعمل في اخلفاء بل تعمل 
في العلن ال انها يفترض أن تكون أول جهة 
حكومية تعمل في العلن وأن يكون إعالنها 

واضحاً وشفافاً.
< < <

تناولها تقرير «نزاهة»  التي  القضايا 
جاءت عن طريق بالغات خالل عام واحد 
فقط، هل يعقل ان اتهامات طالت ٧ وزراء في 
تلك البالغات التي تلقتها «نزاهة» ومجلس 
الوزراء لم يبحث ولم يعلن ولم يحقق ولم 
يتخذ أي تدابير جتــاه أولئك الوزراء أو 

الوكالء أو الوكالء املساعدين؟!
< < <

وفي هذه الظروف االستثنائية احلالية 
لالنتخابات والتزام الناخبني بلبس الكمامات 
يجب أال يسمح أي ناخب للكمام أن يحجب 
عنــه رائحة ما يدور حوله حيث ان هذه 
الفترة قد تشهد نشر العديد من القصص 
والروايات املثيرة عن مواقف أو حتالفات أو 

الذي أصدرته مؤخرا  تقرير «نزاهة» 
فيما يتعلق بقضايا فساد وجتاوزات خطيرة 
جدا، فبحسب التقرير الصادر عن «نزاهة» 
أن القضايا املنظورة لدى اجلهاز للتحقق 
منها تشمل ١١١ قياديا من بينهم ٧ وزراء 
و١٤ وكيل وزارة و٤٥ وكيل وزارة مساعد.
كثير من تلك القضايا ُحفظت إما لعدم 
اكتمال أركان البالغ أو لعدم مواءمتها لطابع 
البالغ شــكلياً، عامة الرقم مخيف جدا. 
والهيئة العامة ملكافحة الفساد «نزاهة» عليها 
أن تعلن وبشكل دوري عن تلك القضايا 
ســواء تلك التي أحيلت للنيابة أو أحيلت 
جلهات االختصاص ملزيد من التحقيق او 
تلك التي حفظت، والبد ان يكون اإلعالن 
واضحاً وشفافاً ومباشراً ويكون موجهاً 
للجمهور، فمن حقنا ان نعرف عن ماهية 
جرائم الفساد تلك وتأثيرها علينا كمواطنني.

< < <
«نزاهة» ُمطالبة ولو شكليا في الوقت 
احلالي بأن تعقد مؤمترا بشــكل دوري 
وليكن كل ثالثة أشــهر، تعلن فيه جميع 
القضايا التي تلقتهــا ونتيجة توصياتها 
لتلك القضايا، وان يشمل تقريرها حجم 
املبالغ املالية التي مت االســتيالء عليها أو 
هدرها بســبب تلك القضايا، وان توضح 
خالل مؤمترها سبب حفظ بعض البالغات، 
فمن حقنا ان نعرف من يسرقنا، وكيف، 

تستقبل مراكز االقتراع الناخبني بعد 
حوالي شهر الختيار ممثليهم لعضوية 
مجلــس األمة، وخالل هذا الشــهر من 
املنافســة بني املرشــحني فإننا سنرى 
العديد من املمارسات املتوقعة في جميع 
االنتخابات بدول العالم كتبادل االتهامات 
بني املرشحني فيما يتعلق بالتمويل والوالء 
وشن الهجوم على اآلخرين كحرب نفسية 
الناخبني وإلنقاص مؤيدي  للتأثير على 
املرشحني اآلخرين، وفي الوقت ذاته نشر 
وترويج الوعود اخليالية للناخبني وكأن 

معهم عصا موسى گ. 
االنتخابات  بأهمية  الوعي  لذلك فإن 
ومتابعــة ما يدور حولنــا لنحافظ على 
الدميوقراطيــة التي قد يســعى بعض 
املتربصني للقضــاء عليها والذين يجب 
عدم الســماح لهم باستغالل هذا الشهر 

لتحقيق مآربهم ومشاريعهم. 
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كل فساد 
وأنتم بخير!
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العظيم يــا عظيم، يا رفيقنا املخلص ويا 
نبينا الكرمي.

فكم نغبط أسامة بن زيد ے أن كان 
حبك وابن حبك، وكم نغبط معاذا بن جبل 
ے يوم قلت له يا رسول اهللا صلى اهللا 

عليك وسلم واهللا إني ألحبك يا معاذ.
وكم نغبط عكاشــة بن محصن ے 
يوم قال أدعو اهللا يا رسول اهللا أن أكون 
منهم، فقلت له بأبي وأمي يا رســول اهللا 

صلى اهللا عليك وسلم أنت منهم.
نعلم يقينا أننا ال نساوي أرضا كان 
ميشي عليها هؤالء الصحابة الكرام، ونعلم 
أننا لو أنفقنا كل ما نشــعر بأننا منلكه 
بأيادينا وأنفسنا مثل أحدهم ذهبا، ما بلغنا 

مد أحدهم وال نصيفه يا رسول اهللا.
ولكنها أمنيات يا حبيب قلوبنا، أمنيات 
ليس إال، فيكفي حتى مبجرد رؤياك في 
أحالمنا، نســتطير فرحا ونعتبر رؤياك 

بشارة لنا وأمان يا حبيبنا.

وبني مرافقتك، ورؤيتك اجلميلة في اجلنة.
نحن أمتك، أمتك التي أشرقت باحلياة، 
فأي خسارة أعظم من خسارة من يحرم 
مرافقتك يا حبيبنا ورؤية وجهك؟ وأنت 
أحب إلينا من الناس جميعا ومن أنفسنا.

فكم حدثت نفسي يا حبيبي وحدثتني، 
أن لو رأيتك لســألتك أن تدعو لي بالفوز 

يفرض، وال مهانة عليــك تقال أو تلفظ، 
فهنيئا للعيــون املؤمنة التي رأت وجهك 
البهي يا شــفيعنا، وهنيئا لآلذان املؤمنة 

التي سمعت حديثك مشافهة.
فيا ليتنا كنا خدما لك، أو حراسا نحرس 
بابك، فأكبر مخاوفنا وأشدها، كانت ومازالت 
أن حتول ذنوبنا وجهلنا ألنفســنا بيننا 

نعم نحبك حبّاً جّماً يا رسولنا، حبيبنا، 
شــفيعنا، يا نبينا محمد صلى اهللا عليك 
وسلم، نحبك بل نعشقك عشقاً ال منتهى 
له، أفضل الصالة والســالم عليك يامن 
حبّه من الصغر إلى الكبر لن نعرف سواه.

ففي احلديث الصحيح: «ال يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعني»، وفي الصحيح أيضا قال عمر: 
يا رسول اهللا، ألنت أحب إلي من كل شيء 
إال من نفسي، فقال النبي ژ: ال، والذي 
نفســي بيده، حتى أكون أحب إليك من 
نفسك. فقال له عمر: فإنه اآلن، واهللا، ألنت 
أحب إلي من نفسي، فقال النبي ژ: اآلن 
يا عمر «فبأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي 

وولدي ومالي وكل شيء عندي».
كيف ال نحبك يا رسول اهللا؟! أم كيف 
نسمح لقلوبنا أن حتب إنسانا فوق حبك 
وتقبل باإلهانة واالســتهزاء بك من باب 
«حرية الرأي»؟ فــال رأي عليك يقال أو 

في سياق احلياة

ا ا جّمً نحبك حّبً
فاطمة املزيعل

وهكذا، هل علــى املواطن أن يتلقى 
القرارات وهو عاجز عن فهم أسباب هذه 
القرارات املستجدة يوميا، وكيف ستخدم 
صحته النفسية واجلسدية، هو وأبناءه 
ومستقبلهم املرهون بقرارات تلو األخرى، 
ال يعلم نتائجها إال اهللا سبحانه وتعالى؟

وفي ظل سلبيات سياسة التعليم عن 
بعد، تضيــع البوصلة التربوية ملنهجية 
التعليم اجلديد.. عند وجود شكاوى دائمة 
من املعلمــني واملعلمات، باتباع تعليمات 
إدارية ضاغطة مبنزلة قيود على املعلم 
واملعلمة في حني يتحمل املعلم واملعلمة عبئا 
من اجلوانب الفكرية والذهنية واملهنية، 
بل أصبح جيب املعلمني الكويتيني حتت 
املدفوعة إلعداد شروحات  الطلبات  بند 
حصص املنهج فضال عما يتكبده أولياء 
الطابعات وأحبارها  األمور في توفيــر 
والورق واملســتلزمات األخرى، وهكذا 
بني قــرارات وزارة التربية ومنهجيتها 
في تطبيق التعليم عــن بعد، وقرارات 
وزارة الصحة العامة في آخر مستجدات 
جائحة كورونا على املواطن واملقيم، عالمة 
استفهام.. ملاذا ســيؤدي طالب املرحلة 
الثانوية االمتحانات في املدارس للفصل 

الدراسي األول لهذا العام؟

اتخاذ هذا القرار، الذي من شأنه زيادة 
انتشار العدوى في موسم الشتاء الذي 
تنتشــر به األمراض التنفســية بشكل 
كبير بني أبنائنا الطلبة والطالبات ناهيك 
عن وجود طلبــة لديهم أمراض مزمنة، 
فلماذا هذه املجازفة بصحة أبنائنا الطلبة 
والطالبات يــا وزير التربية؟ وهل بذلك 
تعلن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة 
الداخلية، دخولنا إلى املرحلة اخلامســة 
قريبــا،؟ باملقابل قبل أيــام كانت هناك 
قرارات جديدة بالتقيد بالتباعد االجتماعي، 
والتواجد فــي الكافيهات مبوعد، ماهي 

خطة التباعد في هذا القرار؟

التطعيم ضد (كوفيد -١٩)، وأخبار محلية 
عن توفير األدوية واألمصال اخلاصة بهذا 
الوباء في الكويت قريبا، وبرأيي ال شيء 
مجربا أو مؤكدا إلــى اآلن بوجود لقاح 
حقيقي ضد هذا املرض، إذا نسبة االنتشار 
كبيرة جدا في حال طبق القرار الوزاري 
إلى جانب عدم جاهزية املدارس، والسؤال: 
ما هي خطة وزارة التربية لتسليم املدارس 
التي كانت دور إيواء ومستشفيات ميدانية 
في أولى املراحل من مكافحة انتشار عدوى 

(كوفيد -١٩) وهل سلمت إحداها.
ولعلي أيضا أتساءل عن مدى التعاون 
بني وزارتي الصحة والتربية في محور 

خطوة جديدة علــى أجندة قرارات 
وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت، 
وزير التربية د.ســعود احلربي يصدر 
قرارا بإجــراء اختبارات منتصف العام 
احلالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ للمرحلة الثانوية في 
املدارس، خطوة جديدة حتمل في طياتها 
تســاؤالت عدة، بني البشارة والتوجس 
من انتشار املرض بني طلبة الثانوية، وما 
بني البشارة بدخول املرحلة اخلامسة من 
خطة وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة 
الداخلية، بينمــا اإلصابة باملرض تزداد 
بشكل ملحوظ، وعليه يتوقف املقال الذي 

بني أيديكم أيها القراء األعزاء.
جاء القرار اجلديد بإجراء االختبارات 
في املــدارس لطلبة املرحلة الثانوية في 
الكويت على نحو من الرجوع إلى ما قبل 
جائحة كورونا (التعليم التقليدي)، الوباء 
الذي اجتاح العالم بأسره، وراح ضحيته 
ماليني البشر، ومع عدم اكتشاف املصل 
اخلاص باملــرض، وكلها مازالت جتارب 
سريرية على مرضى حول العالم، بعضهم 
متاثل للشفاء وبعضهم في ذمة اهللا، تلك 
الدول  بها  الطبيــة طالعتنا  االختبارات 
الكبرى مثل الصــني والواليات املتحدة 
األميركيــة ودول أخرى جتتهد إليجاد 

سلطنة حرف

يا وزير التربية!

gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي
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٤٠ مرشحًا في اليومني اخلامس والسادس
لفتح باب الترشح بإجمالي ٢٦٠ بينهم ٢٣ سيدة

سلطان العبدان 
عبدالعزيز املطيري

تقدم في اليومني اخلامس 
والســادس مــن فتــح بــاب 
التسجيل النتخابات مجلس 

للفصل التشريعي الـ ١٦ املقرر 
عقدها في ٥ ديسمبر املقبل.

وأصبــح إجمالــي عــدد 
املرشحني في كل الدوائر ٢٦٠ 
من بينهم ٢٣ ســيدة، حيث 
بلغ عدد املرشحني في الدائرة 

مرشــحتان ليصبح إجمالي 
عدد املرشــحني فــي الدائرة 
األولى ٥٢ مرشحا من بينهم 
٨ ســيدات، وترشــح عــن 
الدائرة الثانية ٦ مرشــحني 
بينهم مرشــحة واحدة فقط 

٩ ســيدات، فيما ترشح عن 
الدائــرة الرابعة في اليومني 
 ٦ والســادس  اخلامــس 
مرشــحني ليصبح اإلجمالي 
٥٥ مرشــحا، ولم يترشــح 
أي من النســاء في الدائرة، 

األولى ٥٢ مرشحا، والثانية 
٣٤، والثالثة ٦٦ والرابعة ٥٥ 

واخلامسة ٥٣ مرشحا.
الدائــرة  وترشــح عــن 
األولى في اليومني اخلامس 
والسادس ٤ مرشحني بينهم 

ليصبح اإلجمالي ٣٤ مرشحا 
بينهم ٣ مرشحات، وترشح 
عن الدائرة الثالثة ١٠ مرشحني 
بينهم مرشحة واحدة ليصبح 
إجمالــي عدد املرشــحني في 
الدائــرة ٦٦ مرشــحا بينهم 

وترشح في الدائرة اخلامسة 
١٤ مرشــحا ليصبح إجمالي 
عدد املرشــحني ٥٣ مرشحا 

من بينهم ٣ إناث.
املرشــحني  وأبــرز 
اخلامــس  اليومــني  فــي 

٥٢ مرشحاً في الدائرة األولى بينهم ٨ سيدات

خالد النيف نوال املوسوي

عبدالعزيز الصقعبي فرز الديحاني

نايف الرشيدي

أبرار الصالح

د. حمود اخلضير

علي الفضالةحسن املذكوريفيصل خالد بن حثلني

د.حمد املطر

رجال األمن يشرفون على سير عملية الترشح استعدادات أمنية وكوادر طبية في مدرسة خولة

باسل اخلرافي

األمة ٤٠ مرشــحا ومرشحة 
بينهم ٤ ســيدات، إلى إدارة 
شــؤون االنتخابات التابعة 
الداخليــة بطلبات  لــوزارة 
ترشــحهم لـــ (أمــة ٢٠٢٠) 
وذلك النتخابات مجلس األمة 
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النواب: خلف  والســادس 
دميثير العنزي ود.حمود 
السابق  اخلضير والنائب 
أحمد الشريعان، وعضوا 
املجلس املبطل األول: د.حمد 
املطر ونواف الفزيع ووزير 

منصور اجلزاف - سالمة 
عيد العصفور- نوال محمد 

املوسوي.
الدائرة الثانية: ابتسام 

محمد االبراهيم.
الدائــرة الثالثــة: أبرار 

مسلم حمزة - فرز محمد 
الديحانــي - نايف مهدي 

الرشيدي.
الدائرة اخلامسة: أحمد 
مســاعد العنــزي -حمود 
عبداهللا اخلضيــر -خالد 

العجمي- يوســف  فهــاد 
عبدالعزيز املجادي.

إدارة شــؤون  وكانــت 
االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخليــة قــد فتحــت في 
٢٦ أكتوبــر باب الترشــح 

عبداللطيف صالح- ابراهيم 
محمد دشتي- علي راشد 

الفضالة.
الدائــرة الرابعــة: أنور 
عــراك الظفيــري -أحمــد 
العنــزي- ســيد  مطلــق 

عبداهللا نيــف املطيري - 
الفيلكاوي  خلــف محمــد 
-عبداهللا مبــارك العنزي 
بــن  خالــد  فيصــل   -
حثلــني- ماجــد محمــد 
املطيري- مبارك عبداهللا 

النتخابات أعضاء مجلس 
األمة في الفصل التشريعي 
الـ ١٦ (أمة ٢٠٢٠)، ويستمر 
التقــدم بالطلبــات حتــى 
نهايـة الدوام الرسمي ليوم 
األربعاء الـموافق ٤ نوفمبر.

محمد بن رضاعبد املجيد الفرج سيد حمزةأنور الظفيري خلف الفيلكاويحسن عبد السيد ماجد املطيريصالح أنس عنبر

عبداهللا العنزي

(قاسم باشا) مدرسة خولة تستعد الستقبال املرشحني لالنتخابات لليوم السادس على التوالي  

أحمد العنزي ابتسام اإلبراهيمأحمد الشريعان

خلف دميثير

األشغال األسبق عبدالرحمن 
املطوع. وفيما يلي أسماء 
املرشحني واملرشحات الذين 
تقدموا بأوراق ترشــحهم 
اليوم وفق الدوائر اخلمس:

الدائــرة األولى: بســام 

البرملان العربي ُيدين إطالق ميليشيا 
احلوثي طائرات مفخخة باجتاه السعودية

القاهرة - هناء السيد 

أدان البرملــان العربــي 
العبــارات إطــالق  بأشــد 
ميليشيا احلوثي االنقالبية 
ســت طائرة بــدون طيار 
مفخخــة باجتــاه اململكــة 
العربية السعودية، والتي 
اعترضتهــا بنجــاح قوات 

حتالف دعم الشرعية.
وأضاف البرملان العربي 
فــي بيان له أن اســتهداف 
امليليشيا االنقالبية للمدنيني 
واألعيان املدنية في اململكة 

العربية السعودية عمل إرهابي جبان يتنافى 
مع القيم اإلنسانية باستهداف أرواح املدنيني 
األبرياء اآلمنــني واألعيان املدنية احملمية 
بالقانون الدولي، مؤكدا أن ميليشيا احلوثي 
االنقالبية مســتمرة في أعمالها اإلرهابية 
وليســت جاهزة للمشاركة في جهود حل 

األزمة في اليمن سلميا.
العربي  البرملان  وحّمل 
النظام اإليراني كل األعمال 
اإلرهابيــة اجلبانــة التــي 
تقوم بها ميليشيا احلوثي 
االنقالبيــة، إلصــرار هــذا 
النظام على نشر الفوضى 
والتخريــب والدمــار فــي 
مــن  العربيــة  املنطقــة 
خــالل تزويــده ميليشــيا 
احلوثي باألســلحة الذكية 
والصواريــخ الباليســتية 
املســّيرة  والطائــرات 
واخلبــراء واملستشــارين 
العســكريني خدمة ملشــروعه التوســعي 

وأجندته التخريبية في املنطقة.
وأعرب البرملان العربي عن دعمه التام 
ومساندته لكل ما تتخذه قوات حتالف دعم 
الشرعية بقيادة اململكة العربية السعودية 

في التصدي لتلك األعمال اإلرهابية.

املساس بجيوب املواطنني واالنتقاص من حقوقهم  مرفوض جملة وتفصيالً

العدساني: ضرورة معاجلة
الهدر احلكومي وترشيد امليزانية

دميثير: سنواصل العمل للذود
عن مصالح املواطنني وأموالهم

 أكد رياض العدساني أنه «بعد استجوابي األخير لوزير المالية 
تم سحب الوثيقة االقتصادية وقدم الوزير استقالته الى رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وكانت تحت تصرفه».

وأوضح رياض العدســاني أن المســؤولية اآلن على رئيس 
الوزراء بأال يستغل وزير المالية هذه الفترة بتطبيق مقترحاته 
التــي أوقفناها وأولها الوثيقة خاصة أنها في مســاس بجيوب 
المواطنين واالنتقاص من حقوقهم ومكتـسـبـــاتهم ورواتبهم، 

وهـذا األمـر مـرفوض جـمـلـة وتفصيال.
وأضاف العدســاني أنه ال يجوز معالجة اختالالت الميزانية 
واألصل االلتفات إلى الهدر الحكومي وضبط الميزانية وااللتزام 

في اللوائح والشروط المعمول فيها.
وأشار العدساني إلى األساس هو معالجة الهدر وعدم المساس 
في معيشة المواطنين، وهذا حسب نص المادة ٢٠ من دستور 

الكويت، والتي تنص على رفع مستوى المعيشة.

أعلــن النائــب خلــف 
دميثير العنزي أنه تقدم 
بأوراق ترشحه النتخابات 
مجلس ٢٠٢٠ عن الدائرة 
االنتخابية الثانية، سائال 

اهللا التوفيق.
وقال فــي تصريح له 
«ترشحت رســميا وكلي 
أمل في أن أكون عند حسن 
ظن الناخبين الكرام الذين 
شرفوني خالل السنوات 
الغالية  الماضية بثقتهم 

التي أعتز بها».
وأضاف «كما اجتهدنا 
من أجــل حماية مصالح 
الشــعب طوال ٤٠ ســنة 
من العضوية، فسنواصل 
العمــل علــى الــدوام من 
أجــل الذود عــن مصالح 
وأموالهــم  المواطنيــن 
وعدم المساس بحقوقهم 
حــال  فــي  المكتســبة 
شرفوني بثقتهم وتمثيلهم 

رياض العدسانيفي مجلس األمة».

عادل العسومي

ترشحت رسميًا وكلي أمل في أن أكون عند حسن ظن الناخبني 
الذين شرفوني خالل السنوات املاضية بثقتهم

استجوابي لوزير املالية براك 
الشيتان أدى إلى سحب الوثيقة 

االقتصادية وتقدمي  ستقالته حتت 
تصرف رئيس مجلس الوزراء
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٥٣ مرشحًا ومرشحة سجلوا أسماءهم في الدائرة 
اخلامسة النتخابات «أمة ٢٠٢٠» بينهم ٣ سيدات

٥٥ مرشحاً من الذكور تقدموا بأوراق ترشحهم في الدائرة الرابعة

أحمد الكندري بسام اجلزاف

حامد الرويعيمحمد الهاجري

سالمة العصفور

جعفر العابدينيوسف املجادي وليد الغريب إبراهيم دشتي

نواف الفزيع

استعدادات طبية ألي طارئ احد املرشحني في طريقه لتقدمي اوراقه للترشح

عقاب العتيبي

الطريجي: احلكومة فشلت في اجتثاث 
الفساد ومعاجلة التركيبة السكانية

أكد مرشح الدائرة األولى 
النائــب الســابق د.عبداهللا 
الطريجــي أن ملفات عديدة 
فــي انتظــار مجلــس األمة 
اجلديــد ونوابــه املطالبــني 
مبعاجلــة أخطــاء املاضي، 
وإلــزام احلكومــة بتنفيــذ 
اســتحقاقاتها واحترام رأي 
األغلبية الشعبية في كل ما 
يتم طرحه في قاعة عبد اهللا 

السالم.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحفــي «أننــا ورثنا تركة 
ضخمــة مــن الفســاد على 
مدى سنوات طويلة عجزت 
احلكومات واملجالس السابقة 
عن مواجهته واجتثاثه من 
جذوره، وهو ما ســاهم في 
تعقيــد احللــول لقضايانــا 

ومشاكلنا الكثيرة».
وشــدد علــى أن معاجلة 
التركيبة الســكانية املختلة 
يجــب ان تكون فــي مقدمة 

األولويــات، مؤكدا ان الكثير من املشــاكل 
التي تعاني منها الدولة سيتم حلها تلقائيا 
في حال ضبط التركيبة السكانية وزيادة 
نســبة الكويتيني إلــى الوافدين، ومتكني 
املواطنــني من االنتفاع بخيرات بلدهم من 
دون مزاحمة الوافدين، خصوصا من العمالة 

السائبة والهامشية.

وأشار إلى ان مجلس األمة احلالي فوض 
احلكومة في كل ما يلزم ملعاجلة هذا امللف 
مع انها فشلت طوال عقود مضت في حتقيق 
احلل املنشود وهو ما زاد من تغلغل ونفوذ 
وفساد جتار اإلقامات، كما ساهم في تشكيل 
ضغــط على الكويت من قبل بعض الدول 
التي لديها نسب كبيرة من العمالة الوافدة، 

وهذا ما يجب وضع حد له.

د.عبداهللا الطريجي

رئيس «األعلى للقضاء» يشيد بدور رجال القضاء
وأعضاء النيابة باإلشراف على انتخابات «أمة ٢٠٢٠»

أشــاد رئيــس محكمــة التمييــز رئيس 
المجلــس األعلى للقضاء المستشــار أحمد 
العجيل بأهمية دور رجال القضاء وأعضاء 
النيابــة العامة في اإلشــراف علــى العملية 
االنتخابية والتي من شأنها ضمان شفافيتها 
وإخراجها بكل حيدة ونزاهة بالشــكل الذي 
نأمله فــي ظل القيــادة الرشــيدة لصاحب 
السمو أمير البالد المفدى وسمو ولي عهده 
األمين، حفظهما اهللا وسدد على درب الـحق 

خـطـاهـما.
جاء ذلك في بيان صحافي أمس الســبت 
للمستشار العجيل عقب لقائه بوكيل محكمة 
التمييز رئيس اللجنة االستشــارية العليا 
المشرفة على انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٠ 
المستشار اسحاق الكندري وأعضاء اللجنة.
ودعا المستشار العجيل خالل االجتماع 
رئيس وأعضاء اللجنة إلى تذليل كل العقبات 
التي قد تعترض ســير العملية االنتخابية 
وتيسير السبل التي من شأنها االرتقاء بهذه 
العملية الديموقراطية التي نفتخر بها جميعا 
والتي تظهر وجه الكويت الحضاري بشكل 

يشهد له القاصي والداني.
وشدد على أهمية دور اللجنة االستشارية 

المشــرفة على ســير االنتخابات في تقديم 
الرأي القانوني فيما تطلبه لجان االنتخابات 
من مســائل قانونيــة ومالحظات الناخبين 
والمرشحين أثناء عمليتي االقتراع والفرز 
ووضــع القواعــد التي تسترشــد بها لجان 
االنتخابات لتسيير وتنظيم تغطية وسائل 
اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني للعملية 

االنتخابية بما يضمن شفافيتها.
وأوصى المستشار العجيل رئيس وأعضاء 
اللجنــة باألخذ فــي االعتبار االشــتراطات 
الصحيــة التــي تقررهــا وزارة الصحة في 
ســبيل مواجهة ڤيروس كورونا المســتجد 

(كوفيد-١٩).
يذكــر أن اللجنة برئاســة وكيل محكمة 
التمييز المستشار اسحاق الكندري وعضوية 
وكيل محكمة االستئناف المستشار صالح 
حمــادي والمحامي العام األول المستشــار 
ســعد الصفران ووكيل محكمة االستئناف 
المستشار حسين الرمضان ووكيل محكمة 
التمييز المستشار مشعل الجريوي ووكيل 
محكمة التمييز المستشار يونس الياسين 
ووكيل محكمة التمييز المستشار فؤاد الزويد 

ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.

أوصى رئيس وأعضاء اللجنة باألخذ في االعتبار االشتراطات الصحية املقررة ملواجهة «كورونا»

املستشار أحمد العجيل



٤٠ مرشحًا ومرشحة في اليومني اخلامس والسادس بإجمالي ٢٦٠  بينهم ٢٣ سيدة

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

الدائرة األولى
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤١٦٦٠ ٣٦٩٨٣
٧٨٦٤٣ املجموع

اإلجمالي

٥٢

الدائرة الثانية
عدد الناخبني

إناث ذكور
٢٩٠٢٦ ٢٦٣٥٠
٥٥٣٧٦ املجموع

اإلجمالي

٣٤

الدائرة الثالثة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٤٦٥٧٨ ٣٩٦٧٥
٨٦٢٥٣ املجموع

اإلجمالي

٦٦

الدائرة الرابعة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٩١٤ ٥٩٤٩٤
١٢٧٤٠٨ املجموع

اإلجمالي

٥٥

الدائرة اخلامسة
عدد الناخبني

إناث ذكور
٦٧٥٨٤ ٦٧٩٢٨
١٣٥٥١٢ املجموع

اإلجمالي

٥٣

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا
طق

ملنا
ا

طق
ملنا

ا

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون

املرشحون
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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

٭ حامد مزيد الرويعي
٭ حسن حسني املذكوري

٭ حمد محمد املطر
٭ خلف دميثير العنزي

٭ عبدالرحمن عبدالكرمي املطوع
٭ ابتسام محمد االبراهيم

٭ 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 حسني الكندري
٭ باسل عبداهللا اخلرافي

٭ عبدالرحمن مهدي العجمي
٭ عبدالعزيز طارق الصقعبي

٭ عقاب حماد العتيبي
٭ ناصر علي بلوشي

٭ نواف سليمان الفزيع
٭ أبرار عبداللطيف صالح

٭ ابراهيم محمد دشتي
٭ علي راشد 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 نصار الشريعان

٭ أنور عراك الظفيري
٭ أحمد مطلق العنزي

٭ سيد مسلم حمزة
٭ فرز محمد الديحاني

٭ نايف مهدي الرشيدي

٭ أحمد محمد السميري
٭ احلميدي بدر السبيعي 

٭ بدر زايد العازمي 
٭ خديجة سميح القالف 

٭ سالم شاكر الشمري 
٭ صالح ذياب املطيري

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

٭ عبداهللا زايد الشمري
٭ عبداهللا سعود السبيعي 

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

٭ ماجد مساعد املطيري 
٭ محمد علي ثاني 

٭ ناصر سعد الدوسري 
٭ ياسر مطر العازمي

٭ أحمد عبداهللا 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
٭ حسن جاسم عبدالسيد

٭ صالح أنس املرزوق
٭ عبداملجيد عبداحلميد فرج

٭ علي أحمد دشتي
٭ وليد طعمه الغريب

٭ أحمد مساعد العنزي
٭ حمود عبداهللا اخلضير

٭ خالد عبداهللا املطيري
٭ خلف محمد الفيلكاوي
٭ عبداهللا مبارك العنزي

٭ فيصل خالد بن حثلني
٭ ماجد محمد املطيري

٭ مبارك عبداهللا العجمي
٭ يوسف عبدالعزيز املجادي

٭ 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

٭ محمد عبداخلالق بن رضا
٭ بسام منصور اجلزاف

٭ سالمة عيد العصفور
٭ نوال محمد املوسوي
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وتلفزيونية مصرية  ممثلة سينمائية 
الالتي  النجمات  مشهورة تعتبر من أجمل 
ظهرن في تاريخ السينما املصرية تبعا ملعايير 
كانت حتاكي معايير الذوق الغربي في أواسط 

القرن العشرين.
برعت في جتسيد أدوار امللكات واألميرات 

والنساء األرستقراطيات بجدارة.
تزوجت ثالث مرات، األولى من الفنان عزيز 
عثمان، والثانية من أنور وجدي، والثالثة من 
اإلذاعي جالل معوض، ولم تنجب منهم ولدا.

أول أدوارها السينمائية كان في دور فتاة 
صغيرة في فيلم «مصنع الزوجات» ١٩٤١.

استمر مشوارها الفني طوال ستني عاما، 
فمثلت نحو ٨٥ فيلما سينمائيا و٤٠ مسلسال 

تلفزيونيا.
من أفالمها السينمائية «ممنوع احلب» ١٩٤٢، 
و«من اجلاني» ١٩٤٤، و«سفير جهنم» ١٩٤٥، 
و«لست مالكا» ١٩٤٦، و«سجى الليل» ١٩٤٨، 
و«ست احلسن» ١٩٥٠، و«خبز أبيض» ١٩٥١، 
و«أنا بنت مني» ١٩٥٢، و«ابن احلارة» ١٩٥٣، 
و«خطف مراتي» ١٩٥٤، و«األرملة الطروب» 
١٩٥٦، و«ليلى بنت الشاطئ» ١٩٥٩، و«جسر 
اخلالدين» ١٩٦٠، و«دالل املصرية» ١٩٧٠، 
و«املتوحشة» ١٩٧٨، و«وادي الذكريات» ١٩٨١.

ومن مسلسالتها التلفزيونية: «ملا الثعلب 
فات»، و«نساء يعترفن سرا»، و«بوابة احللواني» 
و«هوامن جاردن سيتي»، و«جواري بال قيود»، 
العال البشري»، و«دمــي ودموعي  و«أبــو 
وابتسامتي»، و«بعاد السنني» ٢٠٠٤ وهو 

آخر أعمالها الفنية.
حصلت على جائزة عن دورها املميز في 
فيلم «ضربة شمس» من ِقبل جمعية ُكتاب 
وُنقاد السينما، وكرمها مهرجان اإلسكندرية 
السينمائي الدولي في دورته التاسعة عشرة 
عام ٢٠٠٣، ونالت تكرميا من مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي في دورته الثامنة والعشرين 

لعام ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.

النانو

خالد الرميثي

هل يقدر الكلب على رؤية األلوان؟

إذا  أجريت اختبارات عديدة ملعرفة ما 
الكلب يستجيب لأللوان املختلفة بأي  كان 
شكل كان. وقد جرت العادة على إجراء هذه 
االختبارات في الطعام، حيث يجعل لونا ما 
دليال على الطعام ويترك لونا آخر بال داللة. 
ولم تظهر لدى الكلب قدرة على تفريق لون 
من لون. ويبدو أن الكالب تعتمد على حاسة 

شمها النفاذة وحدها للتمييز بني األشياء.
لكن ماذا عن القطط؟ لقد أجريت اختبارات 
مماثلة فلم يكن ممكنا استدعاء القطة لطعامها 
باالعتماد على إشارة لونية. وُيظهر االختبار 
اللون  القطة تشبه  األلــوان عند  أن جميع 

الرمادي.
أليست هناك حيوانات قادرة على رؤية 

األلوان؟
إن أقصى ما قدمته االختبارات لنا يثبت 
الذي مييز األلوان هو  الوحيد  أن احليوان 
القرد. وقد دربت القرود على فتح باب ذي 

لون مخصوص لكي حتصل على طعامها.
إن عمى األلوان لدى احليوانات مفهوم 
متاما، فمعظم احليوانات تصطاد في الليل أو 
ترى في السماء عندما تكون األلوان حالكة. 
وملعظم احليوانات أكسية معتمة اللون، وعلى 
القدرة على رؤية األلوان  أي حال فليست 
ضرورية لبقاء احليوان. وقد طورت غالبية 
احليوانات حواسها األخرى الى الدرجة التي 

متكنها من االنسجام مع عاملها اخلاص.
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بصير
رن

توت

تبر
الترفيهي

نسيم
بسمة
النخب

ند

القارات ـ منحرفون عن الصواب، ٢ ـ رتبة  ١ ـ من 
ـ  القدم (معكوسة)  عسكرية ـ كئيبة، ٣ ـ يلبس في 
للنداء، ٤ـ  شعورـ  األفق، ٥ـ  غزالـ  اكتمل، ٦ـ  يفرون 
(معكوسة)ـ  لالستفهام (معكوسة)، ٧ـ  خاملة (معكوسة)، 
٨ـ  رمي (معكوسة)ـ  خبر (معكوسة)، ٩ـ  الوسيلةـ  من 

مشتقات احلليب، ١٠ ـ قرأ (معكوسة) ـ وجع.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  البحريةـ  ا ا، ٢ـ  سواسيةـ  ل ل ل، ٣ـ  رأي (معكوسة) 
ـ مربيات، ٤ـ  أؤجلـ  بالد، ٥ـ  دويـ  ا ا، ٦ـ  ضياءـ  ندـ  
تل، ٧ـ  ا اـ  ل لـ  أه (معكوسة)، ٨ـ  لئيمـ  حب (معكوسة)، 

٩ ـ وسادتي ـ نبع، ١٠ ـ هن (معكوسة) ـ آمال ـ ند.

١ـ  آسياـ  ضالون، ٢ـ  لواءـ  يائسة، ٣ـ  اجلراب (معكوسة) 
ـ يا، ٤ ـ حس ـ املدى، ٥ ـ رمي ـ مت، ٦ ـ يهربون ـ أين 
(معكوسة)، ٧ـ  بليدة، ٨ـ  أيل (معكوسة)ـ  نبأ (معكوسة)، 

٩ ـ األداة ـ جنب، ١٠ ـ تال (معكوسة) ـ ألم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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«خطى التاريخ» جديد تلفزيون الكويت

 من البرامج اجلديدة الذي تعرض على 
شاشة تلفزيون الكويت والفضائية الكويتية 
برنامج «خطى التاريخ» وهو برنامج يسلط 
الضوء على تاريخ الدولة اإلسالمية وسماحة 

رسولنا الكرمي ژ في السلم واحلرب.

رئيس فريق عمل البرنامج مدير إدارة 
البرامج الثقافية والدينية بتلفزيون الكويت 
أسامة املخيال ومن إعداد صالح الرحمي 
وتعليق برجس العجمي ويتصدى إلخراجه 

خالد اخلرشان.

خالد اخلرشان أسامة املخيال

أسامة فودة لـ «األنباء»: أحترم اجلميع وأحترم آراءهم.. وال أتفلسف!
برامجه تناسب جميع أفراد العائلة وخالية من التجريح أو الكالم «الغلط»

نتوقف عن العمل وفي كل الظروف، 
وحاولنا ان نتآلف مع وضع «كورونا» 
من بدايــة االزمة واحلظــر الكلي 
واجلزئي، وقدمنا برامجنا «اليف» 

من داخــل بيوتنــا، موضحا: 
«ما خلينا شي ما عملناه» 

إيجابي  وحتركنا بشكل 
في وقت كان العالم كله 
يعيش حلظات إحباط 
الدنيا ستنتهي،  وان 
مستطردا: كان لدينا 
دور فــي «نبــض 
الكويت» لم نستمع 
الى األمور السلبية، 
وقمنــا بتحضير 
برامجنــا والتي 
الى  تدعو  كانت 
التفاؤل واالمل.

مجموعة من االعالميني الذين يحبون 
عملهم ويرغبون دائما في التطوير. 
واكمل: في مهنتنا يوجد البعض الذين 
الشهرة و«الشو»،  دخلوها من أجل 
لكننا فــي «نبض الكويت» مجموعة 
معروفة بحب املهنة واالستمتاع بالعمل 
االذاعي، وال يهمنا صورة او ڤيديو 
على «انستغرام» بقدر اهتمامنا بتطوير 
انفسنا واحملتوى الذي نقدمه، مضيفا: 
أعلم ان الشهرة ممتعة لكن ان تأتي 

من اجلمهور فهذه قمة املتعة.
الكويت» مع  تعامل «نبض  وعن 
فترة «كورونــا» قال فودة: نحن ال 

املســتمعون ال يشاركون معنا لكي 
يربحوا او ال يربحوا، فهم يريدون ان 
يضحكوا ويغيروا جو، ومن جانبي 
اقوم بزيــادة جرعة الكالم اكثر من 
اسئلة املســابقة إلعطائهم مساحة 
للتعبير عما بداخلهم، فأصبحت هناك 
كيمياء بيني وبينهم و«ميانة»، النني 
عرفت طبيعتهم وهم عرفوا طبيعتي.

واردف: احلمد هللا برنامج املسابقات 
«أسامة شو» على اذاعة «نبض الكويت» 
ناجح جدا وصداه واســع، والناس 
حتبه ألنني اعتمد فيه على الكوميديا 
واملزح، مؤكدا ان «نبض الكويت» تضم 

١٥ سنة ولم «يغلط» في برامجي على 
الرغم من أنها مباشرة والهواء مفتوح 
ووارد ان تكون هناك جتاوزات كالمية، 
لكن عالقة الود واالحترام قوية بيني 
وبني املستمعني، باالضافة الى أنني ال 
استفزهم أو «أهلفط بكالم جارح»، 
اراءهم  فانا أحترم اجلميع واحترم 

وال اتفلسف.
وتابع: أهم شيء عندي حاليا ان 
الناس وينبسطوا في ظل  يستمتع 
األزمة الصحية التي نعيشــها حاليا 
بسبب ڤيروس كورونا واالجراءات 
الوقائية للحد من انتشاره، مستدركا: 

عبداحلميد اخلطيب

ال ميكــن ألي أحــد أن ينكر ان 
اإلعالمي أســامة فــودة صنع حالة 
خاصة وأســلوبا متميزا في التقدمي 
اإلذاعي، السيما في مجال املسابقات 
الذي يبرع فيه منذ بدايته، كما تفرد 
بالعالقــة القوية بينه وبني جمهوره 
والتي وصلت إلــى درجة «امليانة»، 
فاحتل موقعا متقدما في ملعب املذيعني 

بالكويت.
أسامة وفي تصريح لـ «األنباء» 
أكد ان برامجه تناســب جميع أفراد 
العائلة وخالية من أي جتريح أو كالم 
«غلط»، وقال: برامجي تسمعها االسرة 
كلها وال تخاف على أبنائها أو بناتها 
منها ألنها خالية من أي إســفاف أو 
ابتذال، فاجلمهــور منذ بداياتي من 

«نبض الكويت» تضم مجموعة من اإلعالميني يحبون عملهم ويرغبون دائمًا في التطوير
حتركنا بشكل إيجابي في وقت كان العالم كله يعيش حلظات إحباط وأن الدنيا ستنتهي

حنان مطاوع: محظوظة دراميًا أكثر 
من السينما.. وأسرتي نقطة ضعفي

القاهرة - محمد صالح 

تنتظر الفنانة حنان مطاوع إعالن فوزها بجائزة 
«أفضل ممثلة بأفريقيا» عن دورها في فيلم «قابل 
للكسر» للمخرج أحمد رشوان التي يتم إعالنها 
١٤ نوفمبر اجلاري، خاصة أنها مازالت تتصدر 
التصويت بأعلى نســبة في مسابقة أفضل 
ممثلة، وتتفوق بفارق من األصوات عمن 
يليها، في حني يتصدر املمثل اجلابوني 
سيرج أبوسولو التصويت كأفضل 

ممثل.
ســعادتها  حنــان  وأبــدت 
للترشــيح للجائزة، مؤكدة أنها 
ســتكون فــي قمة ســعادتها لو 
توجت باللقــب ألنها تعتبر أول 

جائزة عاملية لها.
من ناحية أخرى، تخوض حنان 
أولى بطوالتها املطلقة في الدراما من 
خــالل مسلســل «ورد»، تأليف فتحي 
اجلندي وإخراج شادي أبو شادي، واملقرر 
عرضه في شــهر رمضان املقبل، وجتسد 
شــخصية الفتاة «ورد» التــي متر حياتها 
بالعديد من األحداث العاطفية واالجتماعية وفي 
مجال العمل، وتعتبر أنها شخصية جديدة متاما 

عليها لم يسبق لها جتسيدها فنيا.

وتعتــرف حنــان: أنا مــن متابعي «السوشــيال 
ميديا» باهتمام وتركيز، الســيما فيما يخص أعمالي 
أو الشــخصيات التي أقدمها، وكنت في قمة سعادتي 
باإلشادة التي نالتها شخصيتي في مسلسل «إال أنا» 
ومت دعمي بشكل كبير جعلني أشعر بأنني قدمت عمال 
مميزا واستحققت حب املشاهدين، ولكن ما أثار خجلي 
وجعلني أشــعر باالضطراب حني فوجئت باملتابعني 
يطلقون علّي لقب «وحش وغول التمثيل» وهو تقدير 
كبير ومسؤولية صعبة أمتنى أن أكون على قدرها.

وعن ســر عودتها الى السينما بعد غياب، أكدت: 
لــم أتغيب عن الســينما بإرادتي، ولكن األعمال التي 
يتــم ترشــيحي لها لم تكن مناســبة، وحــني تلقيت 
سيناريوهات فيلمي «قابل للكسر» و«يوم مصري» 
وافقت علــى الفور ألنهما من األعمال الرائعة من كل 
الوجوه، وبشكل عام أعتبر نفسي محظوظة دراميا 

أكثر من السينما.
وحــول عالقتهــا بعائلتهــا، ردت: لــدى ارتبــاط 
شــديد بأسرتي وهم محور حياتي، بداية من والدتي 
وزوجــي وابنتي «أماليــا»، وأتعامل معهم على انهم 
نقطة ضعفي، وأكثر من أخشــى عليهم، وبحمد اهللا 
ان رزقني اهللا بنعمة اسمها «أماليا» أتعامل معها كما 
تعاملت معي والدتي، حيث أسعى ألن تكون صاحبة 
أسلوب وشخصية مستقلة قادرة على اتخاذ القرار، 
وتدرك اخلطأ من الصــواب، وأن تكون متوازنة بني 

التكنولوجيا والتقاليد.

تنتظر إعالن فوزها بلقب «أحسن ممثلة أفريقية»

يسرا جتري عمليتي جتميل 
في ٤٨ ساعة بسبب والدها

كشــفت الفنانة يســرا أن والدها ألقى 
كوبًا على وجهها أثناء جلوسه مع الراحل 
الفنان رشدي أباظة واثنني من األملان، وال 
تعلم ملاذا فعل ذلك، وبعدها أجرت عمليتي 
جتميل في ٤٨ ساعة، وقالت: «استاء رشدي 
مبــا حدث، وكان زعالن جــدا، واعتذر لي 

والدي بعد ذلك».
وأضافــت يســرا، أثنــاء اســتضافتها 
مــع اإلعالمية وفاء الكيالنــي في برنامج 
«السيرة» الذي يذاع على قناة «دي إم سي»، 
أنها لن تشــعر باحلنان من زوجة والدها 
التي كانــت أكبر منها بـ ٣ ســنوات، ولم 
تستطع حبها، بسبب عدم حبها لوالدتها، 
وأوضحــت أنــه عندما أبلغهــا ابن عمتها 
مبــرض والدها كانت جاهزة لتقدم له كل 
شيء من تكلفة عالجه، وذلك خوفا من رب 
العاملني، وقالت: قبل وفاته قال أنا عارف 

إن يسرا بتصرف عليا.

يذكر أن يسرا هي رابع 
ضيوف البرنامج، بعدما حل 

أحمد السقا ضيف أولى احللقات، 
والنجمــة نيللي كرمي ظهرت في 
احللقة الثانية، أما احللقة الثالثة 

والتي مت عرضها األسبوع املاضي، 
فكان أمير الغناء العربي النجم هاني 

شاكر ضيفا بها.
وتعــود اإلعالمية وفاء الكيالني 
إلى تقدمي البرامج بعد غياب عامني 
منــذ برنامجها األخيــر «تخاريف»، 
ويعتمد السيرة على استضافة جنوم 
الفن واملشاهير وإجراء احلوار معه 
عن احملطات التي مر بها في حياته، 
سواء الفنية أو الشخصية وكأنه يكتب 
مذكراته، وتتضمــن قائمة الضيوف 

عددا كبيرا مــن النجوم، أبرزهم أمير 
كرارة ويسرا وسمير غامن وآخرون.

حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»حقيقة إصابة ميساء مغربي بـ «كورونا»
تســبب خضوع الفنانة ميســاء مغربي لفحص 
PCR املخصص للكشف عن احلاالت املصابة بڤيروس 
كورونــا، في انطالق شــائعة تؤكد إصابتها باملرض 
بعد مخالطة عدد من جنوم الفن الذين أعلنوا مؤخرا 
إصابتهــم بالڤيروس، وذهبوا إلــى مهرجان اجلونة 
السينمائي وسط شكوك حول إمكانية نقلهم العدوى 

ملخالطيهم.
واحلقيقة أن ميساء خضعت بالفعل للفحص الطبي 
وظهرت عينتها ســلبية، ضمن اإلجراءات الرســمية 
املطلوبة إلنهاء إجراءات مغادرتها مصر وعودتها إلى 
اإلمارات، وهو ما يتم تطبيقه على كل الضيوف العرب 
واألجانب، حيث مت وضع إجراءات احترازية مشددة 
بالتعاون بني إدارة املهرجان ووزارة الصحة املصرية، 
وتتطلب خضوع كل ضيوف املهرجان لفحص طبي 
قبل الوصول إلى اجلونة، كما لم يتم السماح بالسفر 

ألي ضيف إال بعد اخلضوع للفحص مرة أخرى.

مصادر في «اإلعالم» لـ «األنباء»: محد كلفه!
مفرح الشمري

@Mefrehs
قبــل أيام انتشــر على 
مواقع التواصل االجتماعي 
مقطع ڤيديو يتحدث فيه 
املوسيقار د.عامر جعفر عن 
توزيع جديد يجهزه حاليا 
للسالم الوطني الكويتي مع 
أوركسترا في أوزبكستان 
املايســترو كمال  بقيــادة 
الديــن اوزنغــاي، وقــد 
استغرب املعنيون بالشأن 
الفني واملوسيقي حتديدا 

هذا األمر، خصوصا أن سبق له ووزع حلن 
السالم الوطني عام ٢٠١٢ بتوجيهات من وزير 
اإلعالم االسبق الشيخ محمد العبداهللا، حيث 
غــادر يومها برفقة ملحن النشــيد الوطني 
الراحل الكبير ابراهيم الصولة من اجل عمل 
ذلك مع فرقة اوركسترالية ضمت فوق ١٢٠ 
عازفا، وذلك حســب ما ذكره د.عامر جعفر 

في تصريحات صحافية سابقة.
وجاء في استغراب املعنيني في الشأن 

املوسيقي ان هذا «سالم 
وطنــي» وليــس «أغنية 
عاطفيــة» حتــى تتم لها 
توزيعات موسيقية بني 
فترة وأخرى، متسائلني: 
هــل وزارة االعالم لديها 
علــم بهــذا األمــر، وهل 
وافقت على توزيع السالم 
الوطني وهل يوجد تكليف 
عند د.عامر جعفر للقيام 
بهــذا األمر، خصوصا أن 
الســالم الوطني له وقع 
كبيــر فــي نفــوس أهل 

الكويت؟
«األنباء» تواصلت مع مصادر في وزارة 
االعالم ملعرفة حقيقة هذا األمر، فنفت ان 
الوزارة كلفت د.عامر جعفر بأي تكليفات 
جديــدة مختصة بالســالم الوطني وأنها 
فوجئت باملوضوع حالها حال غيرها بعد 
انتشــاره في مواقع التواصل االجتماعي، 
مشــيرة الى ان حلن الســالم الوطني له 
مكانة كبيــرة في القلــوب، وليس أغنية 

حتى يوزعها من يشاء!

بعد انتشار مقطع ڤيديو لتجهيز د.عامر جعفر توزيعاً جديداً لـ «السالم الوطني» في أوزبكستان

د. عامر جعفر
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الكلية األسترالية في الكويت تسلط الضوء
على جناح التعليم األسترالي

الكلية  شــارك رئيــس 
األســترالية فــي الكويــت 
األستاذ د.عصام زعبالوي، 
ممثال الكلية، في سلســلة 
نــدوات تواصــل الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا 
٢٠٢٠ عبــر اإلنترنت التي 
تركــز على أجندة التعليم 

واملهارات.
وتعد سلســلة تواصل 
الشــرق األوســط وشمال 
مبــادرة   ٢٠٢٠ أفريقيــا 
مشتركة بني غرفة التجارة 
األســترالية  والصناعــة 
 -(AACCI) العربيــة   -
ووزارة  وأوســتريد، 
الشؤون اخلارجية والتجارة 
(DFAT). وتشمل سلسلة 
نــدوات تواصــل الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا 
٢٠٢٠ عبــر اإلنترنت أربع 
نــدوات خاصــة بقطــاع 
الصناعــة، حيــث تســلط 
الضوء على أســواق دول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
والفرص احملتملة ملشاركة 
أكبر بني أستراليا والشرق 
األوسط فيما يتعلق بقطاع 
التعليــم والتدريب. وتعد 
هذه املبادرة السنوية الثامنة 
التي توجت بالنجاح، ومت 
طرحها عبر اإلنترنت ألول 

مرة هذا العام.
وكان محــور مشــاركة 
فــي  د.عصــام  األســتاذ 
النــدوة الثانية هو أهمية 
التعليــم التجريبي خللق 
باملعرفــة،  غنيــة  بيئــة 
ضمــن إطار رؤيــة الكلية 
األســترالية فــي الكويت: 
«إنشاء رأسمال بشري مزود 
باملعرفة العملية واملهارات 
والســلوكيات الشخصية 
لدخول سوق العمل مباشرة 
واملســاهمة فــي تنميــة 

االقتصاد الكويتي».
أكد  وخالل مشــاركته، 
أ.د.عصــام زعبالوي على 
الوثيقــة  الكليــة  عالقــة 
العمل لتلقي  مبؤسســات 
والــرؤى  النصائــح 
والتعليقات القيمة. موضحا 

الكويــت ســنويا من قبل 
املعنــي لضمان  شــريكها 
تقدميهم البرامج التعليمية 

وفقا للمعايير الدولية.
أ.د.عصــام  وأوضــح 
الشــراكة  أن  زعبــالوي 
للكليــة  االســتراتيجية 
األسترالية في الكويت مع 
جامعة سنترال كوينزالند 
أدت إلــى تشــكيل جلنــة 
بحثية مشتركة تهدف إلى 
تعزيــز التعــاون البحثي 
وبنــاء القــدرات وتبــادل 

املعرفة.
وأكد أيضا أن كل برامج 
الدبلــوم والبكالوريــوس 
املقدمة من قبل كلية الهندسة 
لدى الكلية األسترالية في 
الكويت معتمــدة من قبل 
جمعية مهندسي أستراليا، 
وهي إحدى اجلهات املوقعة 
على ميثاق سيدني وميثاق 
واشنطن وميثاق دبلن، مما 
يجعل الكلية األسترالية في 
الكويت املؤسسة الوحيدة 
خارج أستراليا التي حتصل 
على اعتماد جمعية مهندسي 
أستراليا الكامل لكل برامجها 
الهندسية. وتتمثل أهمية 
تلــك االعتمادات أن جميع 
طالب الهندسة لدى الكلية 
األســترالية فــي الكويــت 
اآلن احلصــول  ميكنهــم 
على مؤهل يشمل محتوى 
أكادميــي دولــي واعتراف 
تخصصي عاملي. مما يجعل 
خريج الهندسة لدى الكلية 

مــن حاملي شــهادات ذات 
معايير عاملية مماثلة ملعايير 
الدراسة في أستراليا. كما 
الهندســة  ميكن خلريجي 
احلصول فورا على عضوية 
انتســاب كاملة في الهيئة 
املتخصصــة  الهندســية 
جلمعية مهندسي أستراليا.

وتعد كل مبادرات الكلية 
موجهــة إلعــداد خريجني 
يتمتعــون مبهــارات أكثر 
دقة ومســتعدون للعمل. 
من خالل استحداث عمليات 
تعليم تهيئ اخلريج لبيئة 
العمــل، وتطويــر فــرص 
تدريــب محليــة ودوليــة 
الكليــة وإنشــاء  لطــالب 
برنامج أسبوعي للضيوف 
املتحدثني من سوق العمل 
واستضافة معرض مشروع 
الهندســي، حيث  التخرج 
يتم دعــوة حكام من ذوي 

اخلبرات كمقيمني.
وختاما، شارك أ.د.عصام 
مبالحظات أساسية تخص 
قطاع التعليم والتدريب، من 
خالل تسليط الضوء على 
مؤمتر التعليم اإللكتروني 
والتعلــم عــن ُبعــد الــذي 
استضافته الكلية األسترالية 
في الكويت عام ٢٠١٩ لرفع 
الوعي بشأن الطلب املتزايد 
على التعليــم املرن في كل 
أنحــاء العالم مبــا في ذلك 
منطقــة الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا، مما يشير 
إلى الدور املهم الذي سيلعبه 
التعليم اإللكتروني. كما أكد 
أ.د.عصــام أيضا أن الكلية 
عملت على تعزيــز برامج 
الدبلــوم والبكالوريــوس 
ليصبح خريجوها مستعدون 
ومــزودون مبجموعــة من 
املهارات والكفاءات األساسية 
ملا بعد كوفيد-١٩ من قدرة 

على التكييف واملرونة.
ومت اختتــام سلســلة 
نــدوات تواصــل الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا 
٢٠٢٠ عبر االنترنت بطرح 
حلقة أســئلة وأجوبة مع 

املشاركني في الندوة.

في سلسلة ندوات الشرق األوسط وشمال أفريقيا ٢٠٢٠

أ.د.عصام زعبالوي

قيام الكليــة في عام ٢٠١٤ 
بإنشاء مجلس استشاري 
مهنــي علــى مســتويات 
مختلفة (كليات وأقسام).

ويقــدم املجلس- الذي 
يشــمل خبــراء ومدربــني 
القطاعــني اخلــاص  مــن 
مشــورة  واحلكومــي- 
اســتراتيجية في مجاالت 
املناهج والبحوث  تطوير 
والتوعية. وتضمن الشراكة 
مع املؤسسات العملية على 
تقدمي الكلية األسترالية في 
املهارات  الكويت لطالبهــا 
واملعــارف  الوظيفيــة 
املتوافقة عليها من ســوق 
العمل احلالي واملستقبلي 
ليكــون الطــالب على أمت 
االستعداد لالنضمام لسوق 

العمل.
إلــى ذلك،  وباإلضافــة 
أ.د.عصــام  اســتعرض 
زعبالوي جوانب التعاون 
بــني الكليــة ومؤسســات 
أخــرى محليــا وإقليميــا 
ودوليــا عبــر الشــراكات 
املختلفة. حيث توفر تلك 
الشــراكات للكلية إمكانية 
الوصول إلى املوارد وفرص 
البحث علــى أن يكون لها 
بعدا دوليا. وعلى ســبيل 
املثال، كجزء من شراكتها 
االســتراتيجية مع جامعة 
ســنترال كوينزالنــد فــي 
أســتراليا، تتــم مراجعــة 
برامــج الدراســة اخلاصة 
بالكليــة األســترالية فــي 

 GUST إعادة اعتماد برنامج علوم الكمبيوتر في
من قبل ABET للمرة الثانية على التوالي

«التعريف باإلسالم» تشيد بأبناء الكويت
 لدعم اللجنة خالل جائحة «كورونا»

«ورتل النجاة»: ٨٣٦٥ مشاركًا ومشاركة
في مجالس السماع املسندة «عن ُبعد»

للمرة الثانية على التوالي 
برنامــج علــوم الكمبيوتــر 
في جامعــة اخلليج للعلوم 
 (GUST) والتكنولوجيــا 
يجــدد اعتمــاده مــن قبــل 
مجلــس االعتماد للهندســة 
والتكنولوجيا ABET املرموق، 
اجلامعــة  مكانــة  معــززا 
وبرامجهــا األكادميية محليا 
ودوليــا ودعم ســمعتها في 
تقدمي أعلى املســتويات في 

جودة التعليم.
وصرح د.محمود عليش 
رئيس قسم علوم الكمبيوتر، 
قائــال: «نفتخــر كجامعــة 
الثانيــة  بحصولنــا للمــرة 
على التوالي ما يشــكل ختم 
الريادة في جودة التعليم في 
مجال علوم الكمبيوتر، وكان 
هذا انعكاســا لعمل اجلامعة 
الدؤوب وحرصها على انتقاء 
النخبــة مــن أعضــاء هيئة 
التدريس واملناهج الدراسية 
الدقيقــة بجانــب اســتخدام 

أحدث أساليب التعليم».

في إطار سعيها إلى ترسيخ 
مفهوم الدعوة وأهميتها في 
نفوس أهل الكويت بجميع 
شــرائحهم وفئاتهم، كشفت 
جلنــة التعريــف باإلســالم 
عن تواصلها مع كل شرائح 
مــن  الكويتــي  املجتمــع 
أفــراد ومؤسســات وكبــار 
اســتمرارا  الشــخصيات، 
املجتمعيــة  للشــراكات 
واملبادرات الطيبة والتواصل 
العمــل  الفعــال لتشــجيع 

الدعوي باللجنة.
وفي هــذا الســياق عبر 
مدير فرع محافظة األحمدي 
بلجنــة التعريف باإلســالم 
احملامي منيف العجمي عن 
شكره وامتنانه للعديد من 
الكرميــة من  الشــخصيات 
احملسنني وأهل اخلير الكرام 
في الوقوف إلى جانب اللجنة 
خالل جائحة «كورونا» والتي 

العــام  أوضــح املشــرف 
حللقات حتفيظ القرآن الكرمي 
بإدارة القرآن الكرمي والُسنة 
النبوية التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية «ورتل» الشيخ جزاع 
الصويلــح أنه يســتفيد من 
حلقاتنا ٣٢١٤ حافظا وحافظة 
يشــاركون معنــا مــن خالل 
وســائل التواصــل احلديثة، 
ولدينا عدد ٢٦٥ معلما ومعلمة 
و٢٧٢ حلقة قرآنية «عن ُبعد».

وتابع: تولي إدارة القرآن 
النبويــة  والســنة  الكــرمي 
اهتماما خاصا بحلقات اإلسناد 
«القراءات العشر املتواترة» إذ 
يتم تخريج ما يقارب ١٠٠مجاز 
سنويا بالسند املتصل للنبي 
ژ، ويســتفيد هــذا العام ما 
يزيد على ٦٠ شخصا من هذه 
احللقات، هذا بجانب الدورات 
املتخصصة في علوم القرآن 
الكرمي والتي استفاد منها أكثر 
من ٥٠٠٠ شــخص، وخرجنا 
خــالل األزمة عــدد ٣٥ خامتا 

للقرآن الكرمي.
وأوضح الصويلح أن إدارة 
«ورتل» قدمت في أبريل املاضي 
سلسلة من احملاضرات منها 
«في رحــاب القــرآن الكرمي» 
فوائد متعددة للمتخصصني 
وغيرهــم في علــوم القرآن، 
وتاريــخ املصحف، ونشــأة 
التــالوة،  القــراءات، وآداب 
وهدايات القــرآن. وأيضا في 

حاصل على اعتماد ABET على 
مستوى اجلامعات اخلاصة في 
الكويت آنذاك ومن ضمن ٢٠ 
جامعة خارج الواليات املتحدة 

األميركية.
ويعكــس هــذا االعتمــاد 
املرمــوق املعاييــر العاليــة 
واالنضبــاط األكادميي لدى 
برامج اجلامعة وكلياتها، فقد 
شاركوا طلبة برنامج علوم 
الكمبيوتــر فــي مســابقات 
ودوليــة  محليــة  برمجــة 
بانتظــام وحصــدوا العديد 
من املراكــز األولى من بينها 
املركز األول والثاني والثالث 
في مسابقة البرمجة اجلماعية 
في الكويت، وهذا إلى جانب 
حتــدي تطبيقــات الفضــاء 
 CODEDو  NASA الدوليــة 
Hackathon. وتتمحــور هذه 
املسابقات بشــكل عام حول 
حل مشكالت حياتية واقعية 
من خالل تطوير البرمجيات 
احلديثة في جو يحاكي الواقع 

التنافسي الفعلي.

على الشيخ مبارك وأسرته 
الكرميــة فــي دعم مســيرة 
اخليــر، وهي صفة موروثة 

في األبناء عن األجداد.
وأوضح العجمي أن هذا 
التواصل والدعم من كل أفراد 
املجتمع هــو مبنزلة الدافع 
القوي واملتميز لتحقيق املزيد 
من اإلجنــازات الدعوية لنا 

املهني التي حضرها ما يقارب 
١٦٢٣ مســتفيدا من ٦٧ دولة، 
وتناولــت مهارات اإلشــراف 
الفني على احللقات القرآنية 

وتأهيل القائمني عليها.
وأكــد الصويلــح حرص 
إدارة القرآن الكرمي والســنة 
النجــاة  النبويــة بجمعيــة 
اخليرية «ورتــل» خالل هذا 
العــام على تقــدمي كل ما هو 
مفيد في علوم القرآن الكرمي 
وعلومه، وكان هذا العام ممتلئا 
ببرامــج مختلفــة ومتنوعة 
تخدم جميع األعمار والشرائح 
رغم ما فيــه من حتديات من 
جائحة «كورونا» وحتويلها 
إلــى منحة، وذلــك من خالل 
تفعيل حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي عن ُبعد، وإرسال رسائل 
توعويــة عن طريق وســائل 
التواصل االجتماعي استفاد 

منها ٨٠٠٠ مستفيد.
وتابــع: نســعى لتحقيق 
الريادة والتميز في خدمة كتاب 
اهللا وذلك لتخريج جيل راق 
بأخالقه، نافع ملجتمعه، محب 
لوطنه، وال يتسنى لنا ذلك إال 
باالهتمام بالناشئة والصغار، 
لذا فإن هــذه اإلدارة املباركة 
خصصــت حلقات للناشــئة 
والصغــار بجانــب األنديــة 
الهادفة مثل نادي اقرأ (للبنات) 
ونــادي ورتــل (للبنني) في 
أغســطس املاضي لعــدد ٥٥ 

ويأتي هذا االعتماد ليكون 
واحدا من عــدة في حصيلة 
اعتمــادات جامعــة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا، إضافة 
إلى جتديد اعتماد (ABET) فقد 
حصل البرنامج التأسيســي 
للغة اإلجنليزية على اعتماده 
من جلنة اعتماد برامج اللغة 
اإلجنليزية (CEA). باملقابل 
الرياضيات  حصل برنامــج 
التأسيسي على اعتماده من 
قبل الرابطة الوطنية للتعليم 
التنموي (NADE)، كما حصل 
قســم اإلرشــاد الطالبي في 
اجلامعــة على اعتمــاده من 
الدولية لبرنامج  املؤسســة 
 (CRLA) الدروس اخلصوصية
وحصلت كلية العلوم اإلدارية 
فــي اجلامعــة علــى اعتماد 
إدارة  جمعية تطوير كليات 
األعمال (AACSB). كما حصل 
برنامــج اإلعــالم واالتصال 
اجلماهيــري مؤخــرا علــى 
اعتماده من جمعية االتصاالت 

.(ACA) األميركية

كمســؤولني، وأيضا يخلق 
جــوا مــن الصفــاء واملودة 
واحملبة بني الدعــاة وأفراد 
املجتمــع املســلم، مشــيدا 
باألجواء الطيبة التي تتخلل 
اللقاءات التي جتمع بني هذه 
اللجنة  الشخصيات ودعاة 

ومسؤوليها.
وفي ختام تصريحه حث 
العجمــي أهل اخلير جميعا 
في الكويــت أن يحذو حذو 
الداعمني ويشاركون  هؤالء 
فــي دعم مشــاريع وأوقاف 
اللجنــة ســواء باملشــاركة 
بالدعم املعنــوي او املادي، 
مبينا أنه يتلقى استفسارات 
واتصاالت أهــل اخلير عبر 
الرقم اخلــاص: ٩٧٥٩٩٦٩٩ 
للرد على أي استفسار يهم 
التعريف بدين اهللا وســنة 
نبيه صلى اهللا عليه وعلى 

آله وسلم.

مستفيدا ومســتفيدة، وكان 
ثمار حصاد «يوم الهمة» والذي 
يعتبر أحد أهم األنشطة لطالب 
املرحلة املتوسطة والثانوية 
التي تتميز بها «ورتل» على 
مستوى الكويت هو تخريج 
٦٥ حافظا لكتاب اهللا جل وعال.

وحول نصيــب اجلاليات 
غيــر الناطقة باللغة العربية 
القــرآن  إدارة  مــن أنشــطة 
الكرمي والسنة النبوية، أجاب 
الصويلح: لدينا ١١٠ مشاركني 
ومشاركات، حيث يتم تدريبهن 
على اتقان اللغة العربية من 
خالل تعليمهن وتأسيســهن 
وتعليمهن القــراءة والكتابة 
بجانب تــالوة وحفظ قصار 
الســور من جزء عم مع فهم 
معاني الســور وتفســيرها. 
وأعلــن أن أعداد املنتســبني 
للحلقات في تزايد مســتمر، 
وذلك بتوفيق من اهللا ثم بفضل 
اجلهود التي يبذلها القائمون 
على العمل القرآني في السير 
قدما بخطط وأهداف واضحة 
لالنطالق نحو الريادة والتميز. 
وفي اخلتام، أكد الصويلح أن 
من أعظم ما يتقرب به العبد 
إلــى ربه تعالى تــالوة كتابه 
وحفظه وتدبــره، لذا ينصح 
اآلبــاء بتعليمــه ألطفالهــم 
مصداقا لقــول النبي ژ في 
الصحيحني حيث قال: «خيركم 

من تعلم القرآن وعلمه».

االعتماد األكادميي يؤكد التزام اجلامعة بأعلى املعايير األكادميية

دعماً للشراكات املجتمعية واملبادرات الفعالة

د.محمود عليش

الشيخ مبارك العبداهللا

برامج االمتاع مبجالس السماع

منيف العجمي

مقرأة ورتل«أنشطة مميزة» عن بُعد

جزاع صويلح

وABET هــي منظمة غير 
حكوميــة أنشــأت كمجلس 
اعتماد للهندسة والتكنولوجيا 
تعتمد برامج ما بعد املرحلة 
الثانوية في العلوم التطبيقية، 
والعلــوم الطبيعية، وعلوم 
والهندســة،  الكمبيوتــر، 
الهندســية.  والتكنولوجيــا 
وقد اعتمــدت برنامج علوم 
الكمبيوتر في جامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا للمرة 
األولى عام ٢٠١٤ كأول برنامج 

تلقــي بظاللها علــى العالم 
حتــى اليــوم، حيث أشــاد 
بدور الشيخ مبارك العبد اهللا 
لدوره في الوقوف الى جانب 
اللجنة فــي أصعب وأحلك 
الظروف خالل األزمة وفزعته 
املباركة في دعم ومشــاريع 
وأوقاف التعريف باإلسالم، 
الفتا إلى أن هذا ليس بغريب 

يوليو املاضي عرض برنامج 
«علمه البيان» الذي بلغ عدد 
املستفيدين منه ١٦٢٣ مستفيدا.

وأضاف: تنفرد إدارة القرآن 
الكرمي والسنة النبوية بتقدمي 
برامج السماع املسندة داخل 
الكويــت التــي القــت خــالل 
الشــهور املاضيــة حضــورا 
يزيــد علــى ٨٣٥٦ مشــاركا 
ومشــاركة. وتعتبــر فكــرة 
مجالس السماع عبارة عن جرد 
الكتب واملنظومــات املطولة 
والقصيــرة يراد بــه قراءتها 
قراءة يســتقصي بها القارئ 
ما يريده منها، بالقراءة على 
الشيوخ املتقنني املسندين عبر 
مجالس السماع عن بعد عبر 
اإلنترنت. ومن فضل اهللا أن 
مثل هذه البرامج القت صدى 
طيبا جدا وإقباال كبيرا من دول 
شتى خاصة دورات التطوير 

مركز الشيخ عبداهللا السالم الثقافي 
يعلن عن املوسم اخلامس من برنامج «سند»

يسر مركز الشيخ عبداهللا 
الســالم الثقافي، اإلعالن عن 
انطالق املوســم اخلامس من 
برنامــج «ســند» هــذا العام 
واملخصــص للمحافظة على 
الصحــة واللياقــة البدنيــة 
لكبار الســن، وهو البرنامج 
الوحيد من نوعه في الكويت 
املخصص للفئة العمرية من 
ســن الـ٥٠ وما فــوق، حيث 
يوفر لهم بيئة إيجابية لتنمية 
عاداتهــم الصحيــة وتطوير 
مهاراتهم وحتسني قدراتهم.

وبصفتــه معلمــا ثقافيا 
وحضاريا رائدا في الكويت، 
يندرج برنامج «سند» حتت 
مظلة املبادرة التعليمية ملركز 
الشيخ عبداهللا السالم الثقافي 
كتجربة نوعية تهدف إلى إثراء 
حيــاة كبار الســن من خالل 
الروابــط االجتماعية  متكني 
الهادفــة عبــر ورش العمــل 
اخلاصة بالصحة والترفيه. 
مع استمرار جائحة كورونا 
«كوفيد-١٩» واحلاجة امللحة 
إلى التباعد اجلسدي وتوفير 
السالمة اجلميع، يؤكد مركز 
الشيخ عبداهللا السالم الثقافي 

نباتية» التي تعرض نباتات 
وزهورا محلية من املنطقة. في 
حني ميكن للنساء من سن ٥٠ 
عاما وما فوق تعلم أساسيات 
هاثا يوغا جنبا إلى جنب مع 
متارين االسترخاء القصيرة. 
باإلضافة إلى ذلك، سيشمل هذا 
املوسم ورشتي عمل جديدتني. 
جلسة البستنة ١٠١ وجلسة 
رســم احلياة الســاكنة، هذه 
األخيرة يقدمها مركز الفنون 
اجلميلة اخلاص باملركز. جميع 

األنشطة املختارة مفيدة كونها 
تعزز احليوية والصحة العامة 
وحتســن نوعية احلياة من 
خالل تبني سلوكيات ممتعة 

ومنقذة للحياة.
ويستمر البرنامج حتى ٣٠ 
نوفمبر ٢٠٢٠ وميكن االنضمام 
الــى الــدورات عبــر تطبيق 
«زووم» Zoom. وللمشاركني 
خيار التسجيل في الدورات 
املفضلة لديهم على موقع مركز 
الشيخ عبداهللا السالم الثقافي.

ويعتبــر مركــز الشــيخ 
عبداهللا الســالم الثقافي أحد 
املشاريع العديدة التي طورها 
الديوان األميري لتسهيل تبادل 
املعرفــة وتشــجيع التفكير 
النقدي واإلبداعي والتفسيري 
داخل املجتمــع الكويتي من 
خالل معارض عاملية املستوى 

وبرامج تعليمية عامة.
ملزيد من املعلومات حول 
البرامــج التي يقيمها املركز، 
يرجــى زيــارة موقعنا على 
www.ascckw. الرابط التالي

com أو مراسلتنا على البريد 
PR@ascckw. :اإللكترونــي

.com

للتشجيع على ممارسات الرعاية الذاتية لفئة كبار السن من النساء

التزامــه بتوفيــر مســاحة 
إيجابيــة للمتقاعدين وكبار 
السن في الكويت للحفاظ على 
صحتهم البدنية والنفســية 

والعقلية.
ويتعــاون املركــز، فــي 
برنامج سند مع مركز يدوي، 
ومركز دار آمتا، لتنفيذ نشاطي 
الفنون واليوجا على التوالي. 
ستشمل دروس الفنون دورات 
«إعادة تدوير ديكور املنزل مع 
ديكوباتــش» و«ألوان مائية 

«تعاونية مشرف» تعقد عموميتها ٦ ديسمبر املقبل
محمد راتب

صــرح رئيــس مجلس 
مشــرف  جمعيــة  إدارة 
التعاونيــة علي الفهد بأن 
إدارة اجلمعيــة تســتعد 
لعقــد جمعيتها العمومية 
بعد موافقة وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل عليها 
وقد حددت الوزارة تاريخ ٦ 
ديسمبر ٢٠٢٠، وقد تعهدت 
إدارة اجلمعيــة بالتقيــد 
بالتعليمــات والشــروط 
االحترازية التي أوصت بها 
وزارة الصحــة لعقد مثل 

هذه االجتماعات.
الفهــد: لقــد  وأضــاف 
مت اعتمــاد التقريــر املالي 

سواء على مستوى املبيعات 
٥١٫٨ مليــون دينار وعلى 
مســتوى صافــي األرباح 
٦٫٧٥٢ ماليني دينار، وإمنا 
تعكس هذه األرقام حرص 
إدارة اجلمعية على استمرار 
تربع جمعية مشرف على 
التعاونية  قمة اجلمعيات 
واســتمرار تطويــر أدائها 
املستمر على الصعيد املالي 

واإلداري.
الفهــد جميــع  وشــكر 
اإلدارة  أعضــاء مجلــس 
واإلدارة التنفيذية وجميع 
العاملني باجلمعية لدورهم 
الفعــال للوصول الى هذه 
النتائــج، حيــث لــم تكن 
اجلمعيــة لتصــل الى هذا 

النجــاح إال بالعمل بروح 
الفريق الواحد.

واختتــم الفهــد قائــال: 
لــم  اجلمعيــة  إدارة  إن 
تدخــر جهدا فــي املطالبة 
باإلسراع في عقد اجلمعية 
العمومية واملطالبة بحقوق 
املســاهمني فــي احلصول 
علــى مســتحقاتهم املالية 
وســتكون هــذا العام ١٠٪ 
التأخيــر  كان  وإنــــــما 
احلاصــل إليـــــجاد آليات 
مناســبة لعقد اجلمعيات 
العموميــة دون اإلخــالل 
باالشــتراطات الصحيــة، 
وسيتم اإلعالن عن كيفية 
عقـــد اجلمعية وتنظيمها 

في وقت الحق.

علي الفهد

 ،٢٠١٩ لعــام  واإلداري 
وستتم مناقشته باجلمعية 
العمومية، وقد اســتمرت 
القياســية  اإلجنــازات 
املعهودة لتعاونية مشرف 
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ZST عادل الغامن للسيارات ام جي» ُتطلق رائعتها اجلديدة»

باهي أحمد

أطلقــت شــركة عــادل 
الغامن للســيارات - ام جي 
طرازهــا القــوي واجلديــد 
MG ZST مبحرك ســعة ١٫٣ 
ليتر ذي شــاحن توربيني 
والذي يشكل محور عملية 
اإلطالق للجيل األحدث من 
 ZS مركبــة الكــروس أوفر
الشــهيرة. وستنضم أيضا 
إلى طــراز MG ZST اجلديد 
نسخة مبحرك سعة ١٫٥ ليتر 
مع قيــام العالمة التجارية 
بريطانيــة املنشــأ بتعزيز 
مجموعتها بشكل بارز بحيث 
تتمتع مبظهر حديث جديد 
مــع مســتويات أعلــى من 
التجهيــزات وقيمــة أفضل 

للمال.
لعــب اجليــل األول من 
MG ZS دورا بارزا في جناح 
الشــركة مبختلــف أنحــاء 
املنطقــة. ومــع بيــع نحو 
 ZS ٥٠٠٠ مركبة، ســاعدت
األساسية في إرساء الركائز 
لشــركة MG كـــــي توسع 
مجموعتها الرئيسية بحيث 
توفر اآلن بعض الطــــرازات 
التــي تتميــز بكونهـــــــا 
أناقة واعتمــــــادية  األكثر 
وجتهيزا في الســوق. ومن 
شأن املجموعة اجلديـــــدة 
من ZS، وباألخص ZST، أن 

ثوان مــع إمكانية الوصول 
إلى سرعة قصوى قدرها ١٨٥ 
كلم/ س. وهو مكمل للمحرك 
الفعــال باســتهالك الوقود 
سعة ١٫٥ ليتر والذي يتمتع 
بكفــاءة اقتصادية مقدارها 
٦٫٢ ليترات لكل ١٠٠ كيلومتر 

(وفقا للظروف).
الطــرازات  تســتفيد 
اجلديــدة مــن تعزيــزات 
مــن  للتصميــم  بــارزة 
اخلارج والداخــل على حد 
سواء، وذلك توافقا مع لغة 
MG للتصميــم العصــري. 

اجلديدة عن هذا، حيث تأتي 
كل الطرازات مزودة قياسيا 
بكاميرا وجهاز استشــعار 
للركــن اخللفــي، وعجالت 
شــبكية قيــاس ١٧ بوصة، 
وشاشــة ملــس HD قيــاس 
١٠٫١ بوصــات مع تقنيتـــي 
 Androidو  Apple CarPlay
Auto، وميزة التحكم بسرعة 
املالحــة، وفتحــات خلفية 
الهــواء، وميــزة  لتكييــف 
الدخــول مــن دون مفتاح، 
ومكبح ركــن كهربائي وزر 

تشغيل للمحرك.

التجهيــزات كالهما للطراز 
 LUX مبحرك ١٫٥ ليتر وهما

.STDو
حتديــث  أعيــد  كمــا 
املقصــورة الداخلية أيضا، 
وباألخــص تصميــم لوحة 
مــع  اجلديــدة  العــدادات 
استخدام زائد للمواد الناعمة 
امللمس، بينما يكتمل تصميم 
املقاعد ثنائي األلوان األسود 
بالتطريز األحمر والكسوة 
أليــاف  الداخليــة مبظهــر 
الكربون. كما تتوافر فتحة 
ســقف بانوراميــة كبيــرة 

 ZS وتتميــز جميع طرازات
بشبك أمامي سداسي جديد 
أمامية  ومجموعات أضواء 
وخلفية LED أعيد تصميمها، 
ليعكس املظهر الرياضي عبر 
اللمسة السوداء على الشبك 
واألضواء األماميــة وإطار 
مصابيح الضباب والعجالت.

من أبــرز عناصر جذب 
 MG املبيعات اخلاصة مبركبة
التي  هي توفر اخلصائص 
تتواجد عادة في السيارات 
األرقــى، ولكــن دون تكلفة 
 MG ZS إضافية. وال تختلف

وترتقــي MG ZST بهذه 
القيمــة العاليــة للمال إلى 
أعلــى، حيــث  مستـــــوى 
تضيــف لوحــة عــدادات 
افتراضية متطورة للسائق، 
وكاميــرا محيطيــة بنطاق 
٣٦٠ درجــة لرؤيــة كاملــة 
للخلــف  الرجــوع  أثنــاء 
واالصطفاف، وأكياس هواء 
ستائرية ملزيد من السالمة، 
ومجموعة Trophy التي تعزز 
اخلصائص الرياضية للطراز 
 MG اجلديــد. وإلــى جانب
ZST، تتوافر أيضا فئتان من 

فــي طــراز ZST، مــا يجعل 
جتربة القيــادة أكثر بهجة 
للــركاب. وكمركبة كروس 
أوفر، تبقى الطبيعة العملية 
الســيارة عنصــرا  لهـــذه 
رئيســيا مطلوبــا، وضمن 
هذا اإلطار، تبرز املســاحة 
الزائدة لصنــدوق األمتعة 
مـــــع خـــيارات الترتيــب 

املرنة.
وحول هذا، قال مرزوق 
الرئيــس  الغــامن،  عــادل 
التنفيــذي لشــركة عــادل 
الغامن للسيارات - ام جي: 
يعتبر MG ZST طرازا مثاليا 
لعمالئنــا الشــباب الذيــن 
يبحثــون عن مركبــة ذات 
طابــع رياضــي وعصري، 
مجهزة بشــكل اســتثنائي 
وتتمتع بــأداء قوي، ولكن 
دون تكلفة عالية. مع العلم 
أن ضمــان املصنع األصلي 
الذي نوفــره واألفضل من 
نوعه في الكويت ميتد لست 
سنوات أو مسافة ٢٠٠ ألف 

كيلومتر.
مــن جهــة أخــرى، بّني 
مــرزوق عــادل الغــامن أن 
الشركة بصدد افتتاح مبنى 
٣S Facility املتكامل، والذي 
يتضمن معرضا لسيارات ام 
جي ومركز صيانة متكامال 
وقطع غيار في األشهر األولى 

من العام املقبل ٢٠٢١.

العالمة التجارية بريطانية املنشأ تعزز مجموعتها بشكل بارز مع مركبتها األحدث على اإلطالق

ام جي ZST اجلديدة                    (قاســم باشا)مرزوق عادل الغامن ومحمد العمري بعد الكشف عن السيارة اجلديدة

ترتقي بهذا إلى مســتويات 
أعلى.

وتأتي MG ZST اجلديدة 
مزودة مبحرك سعة ١٫٣ ليتر 
بشــاحن توربيني قوة ١٦٠ 
حصانا يولــد عزما أقصى 
قــدره ٢٣٠ نيوتــن- متــر 
ويتصــل بعلبــة تــروس 
أوتوماتيكيــة مــن ســت 
ســرعات لعمليــات تبديل 
أسلس للســرعات، ويتيح 
هذا احملرك تسارعا من نقطة 
الثبات التام إلى ١٠٠ كيلومتر 
في الساعة في غضون ٩٫٨ 

أسعار اجليل اجلديد من إم جي ZS الشهيرة تبدأ من ٤٤٩٩ دينارًامبحرك سعة ١٫٣ ليتر بشاحن توربيني إضافة لباقة خصائص متطورة 

«KIB» يقدم عروضًا خاصة لعمالئه بالتعاون
مع الشركة الكويتية الستيراد السيارات

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عــن توقيعه اتفاقية 
جديدة بالتعاون مع الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات، 
الوكيــل املعتمد لســيارات 
مــازدا فــي الكويــت، وذلك 
في إطار حرصه على تقدمي 
أفضــل احللــول التمويلية 
والعــروض املميــزة التــي 
تناســب احتياجات عمالئه 
الذين يرغبون بشراء سيارة 

جديدة.
ولقد مت توقيع االتفاقية 
بحضور املدير العام للخدمات 
 «KIB» املصرفية لألفراد في
عثمــان توفيقي، إلى جانب 
مديــر إدارة الســيارات في 
البنك، علي احلبابي، بينما 
الكويتيــة  مثــل الشــركة 
الستيراد السيارات الرئيس 
التنفيذي للشــركة يوسف 
الشايع، واملدير العام اشيش 

تاندون.
وتعليقا على هذا التعاون، 
قــال املدير العــام للخدمات 
املصرفية لألفراد في البنك، 
عثمــان توفيقــي: يســعى 
«KIB» خالل الفترة األخيرة 
إلى طرح خدمات وعروض 
جديدة تقدم للعمالء حلوال 
متويليــة ومزايــا عديــدة 
تلبي مختلــف احتياجاتهم 
االستهالكية، وذلك بالتعاون 
مــع أهــم الشــركات ومنها 
وكاالت الســيارات العريقة 
الكويــت. ومــن هــذا  فــي 
املنطلــق، قام البنــك بعقد 
هــذه االتفاقية مع الشــركة 
الكويتية الستيراد السيارات 
التي متنح عمالء البنك فرصة 
مميزة لشــراء سيارة مازدا 

يواصــل بنــك الكويــت 
الوطنــي مكافــأة عمالئــه 
مبنحهــم مجموعــة مميزة 
مــن الســحوبات واجلوائز 
والعروض على مدار العام، 
وفي هذا اإلطار أعلن البنك 
عن اسم الفائز في السحب 
الشهري حلساب اجلوهرة 
لشــهر أكتوبر ٢٠٢٠، حيث 
فــاز علي مهدي ســعود بن 
نعمه مببلغ ١٢٥ ألف دينار.
مــن جهــة أخــرى، مت 
اإلعالن عن أسماء الرابحني 
في الســحوبات األسبوعية 
حلساب اجلوهرة ملبلغ ٥٠٠٠ 
دينار وهم: منى صالح خلف 
العنــزي، محمــد عبدالعلي 
التال، وعبدالرؤوف قاســم 
رمضــان حبيب. ومت إجراء 
السحب مباشرة عبر حساب 
«إنســتغرام» لبنك الكويت 
الوطني، وذلك بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة 
البنك،  إلى جانــب ممثلــي 
علما أن سحوبات اجلوهرة 
الشهرية وربع السنوية تتم 
بحضــور ممثل عن شــركة 

«ديلويت» العاملية.
ويقدم حساب اجلوهرة 
للعمــالء فرصــة لدخــول 
جوائــز  وربــح  الســحب 
بقيمة ٥٠٠٠ دينار أسبوعيا 
شــهريا  دينــار  و١٢٥٠٠٠ 
واجلائــزة الكبــرى بقيمــة 
٢٥٠ ألف دينار ربع سنويا، 
حيث إن كل ٥٠ دينارا يقوم 
العميل بإيداعها في حساب 
اجلوهــرة متنحــه فرصــة 
ليكون الفائــز التالي. وفي 

التنفيذي للشركة الكويتية 
الستيراد السيارات، يوسف 
الشايع، عن مدى سعادتهم 
بإمتــام هــذه االتفاقيــة مع 
«KIB». وأفاد قائال: نسعى في 
الشركة الكويتية الستيراد 
الســيارات إلى تقدمي أقوى 
الســيارات للعام  عــروض 
٢٠٢٠، منها هذا العرض املقدم 
حصريا لعمالء «KIB» على 
ســيارات مازدا التي تتميز 
مبتانتهــا وقوتهــا كونهــا 
يابانية الصنــع والتجميع 
أننــا ســعداء  ١٠٠٪، كمــا 

املصرفيــة الشــخصية في 
بنك الكويت الوطني هشام 
النصف قائال: يحرص بنك 
الكويت الوطني على مكافأة 
عمالئه على مدار العام، ويقدم 
حســاب اجلوهــرة فرصــة 
لعمالئنا لدخول السحوبات 
األسبوعية والشهرية وكذلك 
ربــع الســنوية إلــى جانب 
توفير اخلدمــات املصرفية 
املتميزة بهدف إثراء جتربتهم 
املصرفية، وأشــار النصف 
إلــى أن حســاب اجلوهــرة 
يعتبر وسيلة مميزة متكن 
العمالء من االدخار كما تقدم 
لهم فرصا كبيرة للربح في 

الوقت ذاته.
وتابــع النصــف قائــال: 
نتواصل مع عمالئنا بشكل 
علــى  للتعــرف  مســتمر 
احتياجاتهم كما نعمل على 
قيــاس مــدى رضاهــم عن 
املنتجات التي نقدمها حيث 

بهــذا التعــاون املثمر الذي 
املتوقــع أن تنعكــس  مــن 
نتائجــه اإليجابيــة علــى 
عمــالء كال الطرفــني، حيث 
ســيحظى عمــالء الشــركة 
أيضا بتســهيالت ميســرة 
ومزايــا مصرفيــة خاصــة 
عنــد اســتخدامهم بطاقات 
«KIB» املصرفيــة، هذا إلى 
جانب سهولة وسرعة إمتام 
اإلجــراءات الالزمــة بفضل 
إدارة  العاملني فــي  جهــود 
السيارات بالبنك وموظفي 

املبيعات في الشركة.

ملســنا زيــادة ملحوظة في 
مستوى رضا العمالء فيما 
يخــص اخلدمات واملميزات 
التــي يوفرهــا البنك والتي 
تأتي في إطار التزامنا بإثراء 

جتربتهم املصرفية.
وأكــد النصــف حــرص 
الوطني على سهولة وسرعة 
إنهاء إجراءات فتح حساب 
اجلوهــرة عن طريق زيارة 
أقــرب فــرع لبنــك الكويت 
إلــى  باإلضافــة  الوطنــي 
إمكانيــة فتح احلســاب من 
خــالل خدمــة الوطني عبر 
املوبايــل أو خدمة الوطني 
عبــر اإلنترنــت وذلــك في 
إطار استراتيجيتنا للتحول 
الرقمي والتي توفر جتربة 
مصرفيــة رقميــة متكاملة 
لعمالئنا متكنهم من إجراء 
كل معامالتهم املصرفية دون 

زيارة الفرع.
الكويــت  ويقــدم بنــك 
الوطنــي منــذ العــام ٢٠١٢ 
مكافآت لعمالئــه من خالل 
الســحوبات األســبوعية، 
الســنوية  الشــهرية وربع 
حلساب اجلوهرة، بجوائز 
تبلــغ قيمتهــا اإلجماليــة 

٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار سنويا.
إلى جانب تقدميه أفضل 
اخلدمات املصرفية وأكثرها 
تطــورا وأمانــا، يحــرص 
بنك الكويــت الوطني على 
تقدمي مجموعة متنوعة من 
العروض واملكافآت واجلوائز 
للعمــالء التــي متتــد على 
مدار العــام وتتماشــى مع 

اهتماماتهم.

خصم لغاية ١٤٠٠ دينار وباقة من املزايا احلصرية بجائزة الـ ١٢٥ ألف دينار

جديدة - نقدا أو باألقساط 
- إلى جانب احلصول على 
العديد من املزايا واملكافآت 

اخلاصة.
 «KIB» وتابع قائال: يتيح
من خالل تعاونه اجلديد مع 
الشركة الكويتية الستيراد 
السيارات االستمتاع بخصم 
خاص يصــل لغايــة ١٤٠٠ 
دينار مقدم لعمالئه الراغبني 
باقتناء إحدى سيارات مازدا، 
إلــى جانب باقة مــن املزايا 

احلصرية.
من جانبه، عبر الرئيس 

حال عدم قيام العميل بعملية 
سحب نقدي أو حتويل من 
حساب اجلوهرة خالل الفترة 
املطلوبــة، فان فرص الفوز 
تتضاعف مقابل كل ٥٠ دينارا 
في احلساب. وتعقيبا على 
السحب الشهري، أعلن نائب 
مدير عام مجموعة اخلدمات 

«الوطني» يعلن الفائز بسحب «اجلوهرة» الشهري
النصف: نحرص على مكافأة عمالئنا مبا يناسب تطلعاتهم

ونتواصل معهم لقياس رضاهم عما نقدمه من منتجات ومكافآت

هشام النصف

عثمان توفيقي ويوسف الشايع
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شركات االستثمار تدير أصوًال بـ ١٨٫٥ مليار دينار
احمللل املالي

تدير شــركات االستثمار 
الكويتية والبالغ عددها حاليا 
٢٦ شــركة، أصوال حلساب 
عمالئهــا قيمتهــا اإلجمالية 
١٨٫٥٤ مليــار دينــار كما في 
نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٠، 
وكانــت هــذه الشــركات قد 
شهدت أداء جيدا خالل شهر 
يناير ٢٠٢٠، وذلك بالتزامن 
مع ارتفاع البورصة القياسية 
مطلــع العام احلالي، لتصل 
أصولهــا املــدارة الــى أعلى 
مستوياتها في نهاية يناير 
عند ٢٠٫٣٩ مليار دينار، لتعود 
وتنخفض هذه األصول بنحو 
٢٫٧ مليارات دينــار بنهاية 
شــهر مارس املاضي، وذلك 
بالتزامن مع تفشــي جائحة 
ڤيــروس كورونــا بالكويت 
والعالم، وتســجل مستوى 

١٧٫٦٨ مليار دينار.
وقد أثر هــذا االنخفاض 
على الوضع املالي لعدد كبير 
من املستثمرين ومدخراتهم، 
وبالتالــي علــى األداء املالي 
املالية  لشــركات اخلدمــات 
التــي ال تــزال تعانــي مــن 
ضعــف مصــادر الدخل من 
إيــرادات رســوم وعموالت 

إدارة األصول.
انخفاض األصول 

لـ  وفــي دراســة خاصة 
«األنباء» حول تطور األصول 
املدارة حلســاب العمالء من 
محافظ استثمارية وصناديق 
اســتثمار محليــة وأجنبية 
خــالل الســنوات العشــر 
املاضية (٢٠١٠-٢٠٢٠)، يتبني 
أن الشــركات االســتثمارية 
التي يبلغ عددها  التقليدية 
حاليــا ٢٦ شــركة باملقارنة 
مــع ٤٦ شــركة نهاية ٢٠١٠، 
قد شهدت انخفاضا ملحوظا 
في حجم األصول املدارة بنحو 
٢ مليار دينار من ٢٠٫٤ مليار 
دينــار نهاية عام ٢٠١٠، بعد 
أن كانت تضخمت من ٦٫٣٦ 
مليــارات دينــار نهاية عام 
٢٠٠٤) لتســجل نهاية شهر 
أغســطس ٢٠٢٠ نحو ١٨٫٥٤ 

مليار دينار.
وكان هــذا االنخفــاض 
التــي  اخلســائر  نتيجــة 
حلقت بأسواق املال احمللية 
والعاملية واإلقليمية وتسييل 
العمــالء جلــزء كبيــر مــن 
اســتثماراتهم فــي األســهم 
والســندات واألوراق املالية 
والصناديق االســتثمارية، 
وإقفال محافظهم االستثمارية 

وسندات وصكوك ووحدات 
صناديق استثمارية محلية 
وأجنبيــة، حيــث تشــكل 
احملافظ االستثمارية املدارة 
حلساب العمالء نحو ٨٠٫٤٪ 
من إجمالــي األصول املدارة 
من قبل شــركات االستثمار 
التقليديــة هي  التقليديــة، 
التــي  شــركات االســتثمار 

تتألف احملافظ االستثمارية 
للعمالء بالدرجة االولى من 
استثمارات في األسهم احمللية 
املدرجة في بورصة الكويت 
ومن اسهم محلية غير مدرجة 
واســهم أجنبية مدرجة في 
العامليــة  أســواق األســهم 
باالضافة الى سندات وصكوك 
محلية وأجنبية وصناديق 
استثمارية محلية وأجنبية.

أما الصناديق االستثمارية 
املــدارة مــن قبل الشــركات 
التقليديــة  االســتثمارية 
(صناديق اســهم وســندات 
وصكوك ووحدات صناديق 
اســتثمار محلية وأجنبية) 
التــي تخضع ألحكام قانون 
أســواق املــال الــذي ينظم 
تداول األوراق املالية وإنشاء 
صناديق االستثمار والصادر 
من هيئة أســواق املال، فقد 
بلغــت قيمتهــا ١٫٧٢ مليــار 
دينار وشــكلت نحو ٩٫٢٥٪ 
من إجمالــي األصول املدارة 
وبانخفاض قدره ٩٤ مليون 
دينــار عن مســتواها نهاية 
٢٠١٠، كمــا خســرت نصف 
قيمتها منذ نهاية ٢٠٠٧ حني 

الشــريعة  ال تعمــل وفــق 
اإلسالمية.

وبلغــت قيمتهــا كما في 
نهاية أغســطس ٢٠٢٠ نحو 
١٤٫٩ مليار دينار باملقارنة مع 
١٥٫٩١ مليار دينار نهاية ٢٠١٠، 
حيث سجلت أعلى مستو لها 
على االطالق بنهاية ٢٠٠٧ حني 
بلغــت ١٦ مليــار دينار، كما 

ســجلت ٣ مليــارات دينــار 
نتيجــة تصفيــة صناديــق 
استثمارية وانخفاض قيمة 
صافي الوحدات وتآكل صافي 
أصول الصناديق وتعثرها 
وخصوصا صناديق أسواق 
النقد التقليدية واالسالمية.
وبلغــت قيمة الصناديق 
نحــو  املــدارة  األجنبيــة 
١٫٦٣ مليــار دينار وشــكلت 
٨٫٨٪ مــن األصــول املــدارة 
وبانخفــاض حــاد بلغ ٨٦٨ 
مليون دينار عن نهاية عام 
٢٠١٠ نتيجة خلسائر أسواق 
املــال األجنبية وانســحاب 
الصناديــق  مــن  العمــالء 
باالضافة الــى تنظيم هيئة 
أســواق املال جميــع أعمال 
تأسيس وتسويق الصناديق 
االســتثمارية االجنبيــة في 
الكويــت من قبل الشــركات 

االستثمارية احمللية.
فيمــا بلغــت األصــول 
املدارة بصفــة األمانة نحو 
٢٩٢ مليون دينار ما يعادل 
١٫٥٨٪ من األصــول املدارة 
من قبل شركات االستثمار 

التقليدية.

ً انخفضت ٢٫٧ مليار دينار خالل أزمة «كورونا».. بعد تسجيلها أعلى مستوياتها بنهاية يناير عند ٢٠٫٤ مليارا

الودائــع  الــى  واللجــوء 
املضمونــة واالســتثمارات 
العقارية، التي تتمتع بتدفقات 

نقدية مستدامة.
وجاء ذلك في ظل ارتفاع 
شــهية  وتدنــي  املخاطــر 
املســتثمرين لالستثمار في 
املاليــة، وتذبــذب  األوراق 
أســعار األصــول املالية، ما 
انخفــاض قيمــة  الــى  أدى 
احملافظ االستثمارية املدارة 
والصناديق االســتثمارية، 
وبالتالــي األصــول املــدارة 

حلساب العمالء.
أما خالل أول ٨ أشهر من 
٢٠٢٠، وبعد أن سجلت نهاية 
٢٠١٩ أعلى مستوياتها في ١٠ 
سنوات عند ١٩٫٨ مليار دينار، 
فقد انخفضت األصول املدارة 
منذ بدايــة الســنة احلالية 

بحوالي ١٫٣ مليار دينار.
هيكل األصول املدارة

تتركز األصول املدارة من 
قبل الشــركات االستثمارية 
الكويتيــة فــي  التقليديــة 
محافــظ اســتثمارية مدارة 
حلساب العمالء، وهي: أسهم 

املدارة األجنبية  للصناديق  مليار  و١٫٦  التقليدية..  االستثمار  صناديق  قيمة  دينار  مليار  املدارة١٫٧  الشركات  أصول  من   ٪١٫٥٨ تعادل  األمانة..  بصفة  مدارة  أصول  دينار  مليون   ٢٩٢

التوزيع اجلغرافي للمحافظ االستثمارية 
بلغت قيمة احملافظ االســتثمارية احمللية نحو ١٢٫٧٦ 
مليار دينار (منها ١٠٫١ مليارات دينار استثمارات في اسهم 
محلية مدرجــة في بورصة الكويت وغير مدرجة والتي 
انخفضت بحوالي املليار دينار منذ بداية السنة احلالية) أي 
ما يعادل ٨٥٫٦٪ من احملافظ االستثمارية املدارة باملقارنة 
مع ١٤٫٦ مليار دينار نهاية عام ٢٠١٠، بينما شكلت احملافظ 
االستثمارية األجنبية فقط ١٤٫٤٪ بقيمة ٢٫١٩ مليار دينار. 
من هنا أهمية انتعاش أسعار األسهم املدرجة في بورصة 
الكويت وتفاعلها اإليجابي مع اإلصالحات والقوانني اجلديدة 
للمحافظة على ما تبقى من استثمارات املستثمرين أفراد 
ومؤسسات وتنشيط قطاع اخلدمات املالية واالستثمارية 
الذي يعاني من بيئة أعمال صعبة ومن خســائر أسواق 
املال وقلة الفرص االستثمارية وتدني مصادر اإليرادات.

محمود عيسى

توقــع تقرير صادر عن شــركة «PRNews» أن 
يسجل سوق الطاقة الكويتي معدل منو سنوي مركب 
يزيد على ٣٪ خالل الفترة بني عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٥، 
مشيرا الى عدة عوامل مثل زيادة الطلب على خدمات 
تكييف الهواء، والتي متثل ٧٠٪ من الطلب السكني على 
الكهرباء، وزيادة حصة سيارات الركاب الشخصية 
في مزيج النقل العام، سيكون من شأنها تعزيز سوق 

الطاقة خالل فترة الدراسة.
وقال التقرير إن النظرة املستقبلية لقطاع الطاقة 
الكويتي ترجح أن تؤدي سياسات احلكومة الكويتية 
الرامية لرفع مساهمة منتجي الطاقة املستقلني وزيادة 
حصتهم الســوقية إلى إطالق العنان لهذا الســوق 
القوي، وذلك برغم توقعات بأن يكون ألسعار النفط 
اخلام املتقلبة تأثير ســلبي على قطاع توليد الطاقة 
حيث إن غالبيــة توليد الطاقة في البالد يعتمد على 

الوقود األحفوري.
ويلقي التقرير نظرة عامة على صناعة الطاقة مع 
حتليل منو الســوق مع منظور تاريخي ومستقبلي 
التكلفــة واإليرادات  ملجموعة من املعاييــر أهمها 
التطورات  التوريــد، فضال عن  والطلبات وبيانات 
األخيرة واملنصات التكنولوجية، باإلضافة إلى األدوات 
واملنهجيــات املميزة التي ستســاعد على دفع أداء 

الصناعات.
أهداف طموحة 

ووضعت الكويت خططاً الستثمار أكثر من ١٠٠ 
مليار دوالر لتعزيز إنتاج النفط والغاز بني عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٣، بهدف زيادة الطاقة اإلنتاجية عن املستويات 
احلالية إلنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي، وستضاعف 
الكويــت إنتاج الغاز الطبيعــي من ٢٠٠ مليون قدم 
مكعبة يوميا عدة مرات بحلول عام ٢٠٢٥ وما بعده.

وفي الوقت احلاضر، يأتي كل إنتاج النفط اخلام في 
الكويت تقريبا من احلقول البرية، ولكن هناك أيضا 
محاوالت نشطة لتوسيع الطاقة اإلنتاجية البحرية، 
ومن املتوقع القيام باستثمارات جديدة في التنقيب عن 
النفط والغاز البحري وإنتاجهما في السنوات املقبلة.
كما بدأت الكويت بحقن مادة كيميائية في حقل 
للنفط الثقيل في شمال البالد. وتعتبر تقنية االنتاج 
املعزز للنفط التي تعمل على حتسني حتريك اخلام 
املتبقي في املكامن، األولى من نوعها التي يتم تطبيقها 
في الشــرق األوسط وستجذب استثمارات من قبل 

العديد من شركات النفط والغاز.
وختم التقرير بالقول إنه في ضوء ما سلف، فقد 
بات متوقعا أن تؤدي العوامل التي سبق استعراضها 
إلى زيادة اإلنتاج ودفع سوق الطاقة الكويتي خالل 

فترة الدراسة بني عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٥.
املالمح الرئيسية 

ثمة توجهات لتعزيز دور الغاز الطبيعي وزيادة 
حصته في مزيج الطاقة في الكويت، ومن املتوقع أن 
يكون هذا القطاع األسرع منوا في السوق، مدعوما 
بتنويع الدولة في محفظتها من إمدادات توليد الكهرباء 

عبر إحالل الغاز الطبيعي محل النفط اخلام.
وتتمتع الكويت بوفرة من اإلشــعاع الشمسي 
وتتلقى قدرا كبيرا من السطوع الشمسي على مدار 
العام. وقد أدى ذلك إلى خلق فرص هائلة في قطاع 
الطاقة املتجددة إلنتاج الطاقة الشمسية من أكثر املواقع 
املشمســة في البالد، في ضوء خطط احلكومة رفع 
مساهمة هذه الشريحة الى ١٥٪ من الكهرباء اإلجمالية 

في البالد بحلول عام ٢٠٣٠.
وعلى الرغم من االنخفاض في أسعار النفط العاملية، 
أشارت الكويت إلى استمرار التزامها بأهداف اإلنتاج 
املعلنة وبرامج االستثمار، ولديها أهداف طموحة إلنتاج 
النفط والغاز، والتي من املتوقع أن تزيد توليد الطاقة 

خالل فترة التوقعات.
ويرى التقرير ان مؤسسة البترول الكويتية متثل 
أهم الالعبني في سوق الطاقة الكويتي باالضافة الى 
شركات أخرى منها شركة ABB احملدودة، وشركة 
جنرال إلكتريك، وسيمنز إيه جي، والشركة األهلية 

الكويتية للمفاتيح الكهربائية وغيرها.
اجتاهات السوق 

يشير التقرير إلى أن الغاز الطبيعي سيكون السوق 
األسرع منوا، وتخطط الكويت الستبدال الغاز الطبيعي 
بالنفط في قطاع توليد الطاقة، وذلك بغية حتقيق هدف 
احلكومة لتغير املناخ وكذلك االســتفادة من عائدات 
تصدير النفط لالدخار واالستثمار داخل البالد، ما 
يوحي بأن يكون الغاز الطبيعي هو القطاع األسرع 
منوا خالل فترة التوقعات لسوق الطاقة في الكويت.
ووفقا لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يتوقع منو 
إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي من ١٧٫٤ مليار متر 
مكعب إلى ٢٧٫٣ مليار متر مكعب في عام ٢٠٣٥. كما 
تفضل الكويت استخدام الغاز الطبيعي في املجمعات 
التي تعمل بنظام الــدورة املركبة ومحطات البخار 
لتوليد الطاقة وزيادة حصة محطات الطاقة التي تعمل 
بالغاز الطبيعي مع املشاريع القادمة التي من املرجح 

أن تعزز قطاع الغاز الطبيعي في السنوات املقبلة.
ويضاف الى ذلك استخدام الكهرباء لتحلية املياه 
وإنتاج البتروكيماويات، وكذلك لتقنيات استخالص 
النفط احملسنة لزيادة اإلنتاج واالعتماد على واردات 
الغاز الطبيعي املسال لتلبية الطلب، وبالتالي فإن الغاز 
الطبيعي يستخدم لتلبية معظم عمليات حتلية املياه.

وعالوة على ذلك، وحيث إن الغاز الطبيعي مصدر 
نظيف للطاقة وانسجاما مع هدف احلكومة للحد من 
االنبعاثات الناجتة عــن توليد الطاقة، فقد زاد الغاز 
الطبيعي حصته من ٤٠٪ في عام ٢٠٠٥ إلى أكثر من 

٤٧٪ في عام ٢٠١٨.

خالل الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٣.. وستضاعف إنتاج الغاز بحلول ٢٠٢٥

خطط كويتية لضخ استثمارات جديدة بالتنقيب عن النفط والغاز البحري خالل السنوات املقبلة

الكويت تخطط الستثمار ١٠٠ مليار دوالر لتعزيز إنتاجها النفطي
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«االستثمارات الوطنية» حتصد جائزة أفضل مبادرة جتاه املسؤولية االجتماعية

أضافت شركة االستثمارات الوطنية جائزة عاملية جديدة 
لسجالت جناحاتها املتتالية، وذلك في إطار مسؤوليتها 
االجتماعية جتاه املجتمع واألفراد وهي جائزة أفضل مبادرة 
جتاه املسؤولية االجتماعية خــالل جائحــة كوفيد ١٩ 
(١٩ - Best CSR COVID)، وذلك بحسب التصنيف الذي 
أصدرته الشركة العاملية The Global Economics والذي 
استندت إليه على أسس ومعايير ترتكز على حزمة من 
األنشــطة اخليرية التي قامت بها الشركة خالل الفترة 

املذكورة.
وفي معرض تعليقها على هذه اجلائزة، قالت نائب رئيس 
أول - إدارة التسويق والعالقات العامة ابتهاج الرومي إن 
فعاليات املسؤولية االجتماعية التي أطلقتها الشركة خالل 
فترة كوفيد- ١٩ كانت متفرعة لتشمل العديد من املبادرات 
االجتماعية والتي شملت تعاون الشركة مع جمعية النجاة 
اخليرية لتوزيع السلة الرمضانية خالل الشهر الفضيل 
على مستحقيها من األســر املتعففة واحملتاجني، وإلى 

جانب ذلك توزيع الهدايا في محجر منتزه الوطنية لدعم 
معنويات احملجورين في املنتزه، إضافة لرعاية الشركة 
لبعض األنشــطة البارزة والسنوية التي تقوم بها ومن 

ضمنها رعاية حفظة القرآن الكرمي لعام ٢٠٢٠.
وتعقيبا حلديثها، أشارت الرومي أن فعاليات املسؤولية 
االجتماعية التي تطلقها الشركة كل عام تتجلى فيها صور 
االنسجام والتالحم املجتمعي جتاه الشرائح األقل دخال، 
وأن حصولنا على هذه اجلائزة املتميزة هو دليل واضح 
على النجاح املســتمر الذي حتققه الشركة نتيجة جهد 
فريق العمل الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال املسؤولية 
االجتماعية، وانطالقا من دور الشــركة في نشر ثقافة 
املسؤولية االجتماعية ونشر الوعي لكل أفراد املجتمع.

ولفتت الرومي: إلى أن «االستثمارات الوطنية» كثفت 
جهودها االستراتيجية في مجال املسؤولية االجتماعية 
كجزء من برنامجها الســنوي، حيث ركزت على تلبية 
احتياجات ومتطلبات من هم بحاجة للدعم واملســاندة 

من باب التكافل االجتماعي ومن منطلق حسها الوطني 
واستشعارها للمسؤولية االجتماعية.

وبينت أن ما تتعرض له الكويت والعالم أجمع من جائحة 
خطيرة يجعل الشــركات اخلاصة والعامة أمام اختبار 
حقيقي ملسؤوليتها االجتماعية جتاه ما تعانيه شريحة 
واسعة من أفراد املجتمع، تستدعي منها الوقوف جنبا 

إلى جنب كفريق واحد يعمل ملصلحة الوطن.
وأضافت الرومي: أن شركة «االستثمارات الوطنية» 
حققت خالل السنوات األخيرة قفزة نوعية في خططها 
االجتماعية، حيث تعتبر ذلك واجبا ميليه عليها حســها 
الوطني للمســاهمة في التنمية االقتصادية، وكشــكل 
من أشــكال رد اجلميل للمجتمع الذي أسهم في تطور 
أعمالها وتشكيل أرباحها، ولذلك فإنها تركز على املبادرات 
واملشــاريع التي حتدث تأثيرا طويل املدى في املجتمع 
مبجاالت الصحة والتعليم والتنمية االجتماعية والبيئية 

والتوعوية.

وتابعت الرومي أن أنشــطة الشركة في هذا الشأن 
تواصل جناحاتها عبر حتقيق األهداف املأمولة بإدخال 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية  مفاهيم االســتدامة 
وبالتالي تنمية املوارد البشــرية، ومراعاة معايير األمن 

والسالمة، واملشاركة املجتمعية املتنوعة.
وذكرت أن شركة االستثمارات الوطنية لديها سياسة 
واضحة تعنى باملسؤولية االجتماعية حتت نهج االستدامة 
تنبثق من استراتيجيتها ورسالتها وتشمل برامج ومبادرات 
تنفذ على مدار العام بخطــة محكمة توضع من بدايته 
لتكون أساســا حقيقيا للتنمية االقتصادية االجتماعية 

التي تشمل جميع األطراف جلميع الظروف.
وفي النهاية، أكدت الرومي أن االستثمارات الوطنية 
كانت ســباقة في اتخاذ جميع إجراءاتها االحترازية في 
ظل هذه الظروف العاملية بهدف اســتمرارية العمل في 
الشركة، داعني اهللا أن يرفع الغمة عن العالم أجمع ويحفظ 

الكويت وأهلها من كل مكروه.

لدينا سياسة واضحة تعنى باملسؤولية االجتماعية حتت نهج 
االستدامة تنبثق عن إستراتيجيتها ورسالتها

فعاليات املسؤولية االجتماعية التي تطلقها الشركة كل عام 
تتجلى فيها صور التالحم املجتمعي جتاه الشرائح األقل دخًال

زت على تلبية احتياجات من هم بحاجة للدعم  الشركة ركَّ
واملساندة من باب التكافل االجتماعي ومن منطلق حسها الوطني

الرومي: حصولنا على اجلائزة دليل واضح على النجاح املستمر 
الذي حتققه الشركة نتيجة جهد فريق العمل

 «The Global Economics» خالل «كورونا».. بحسب تصنيف

«التجارة» متنع تصدير البطاريات املستعملة واحلديد

.. وُتطلق خدمة تأسيس الشركات املساهمة إلكترونيًا

مصطفى صالح 

التجــارة  أصــدر وزيــر 
الروضان  والصناعــة خالــد 
قرارا وزاريا يقضي في مادته 
األولى: مينع تصدير البطاريات 
املستعملة واحلديد واألملنيوم 

التجــارة  أطلقــت وزارة 
والصناعــة خدمــة تأســيس 
الشركات املساهمة بالكامل عبر 
بوابة النظام اآللي لتراخيص 
Stock. الشــركات املســاهمة
(أوناليــن)،   moci.gov.kw
مؤكــدة مواصلتهــا تطويــر 
البنى التحتية ضمن خطتها 

خارج الكويت، على أنه يأتي 
بعــد االطــالع علــى اتفاقيــة 
بازل بشــأن التحكــم في نقل 
النفايــات اخلطرة والتخلص 
منها على احلدود. وكذلك بناء 
علــى ما نص عليه املرســوم 
بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٧٧ 

التجارية. وأوضحت أن اخلدمة 
اجلديــدة تتضمــن خدمــات 
التأسيس وإصدار التراخيص 
للشركات املساهمة وتسجيل 
نتائج اجلمعيات التأسيسية 
العمومية العادية وغير العادية 
والتعديــالت على الشــركات 
إضافــة إلــى تعديــل أعضاء 

في شــأن عقوبــات التوحيد 
القياســي وعلى القانون رقم 
٥٦ لسنة ١٩٧٧ في شأن قانون 
التنفيذية  الصناعة والئحته 
املعدل بنظام التنظيم الصناعي 
املوحد لدول مجلس التعاون 
اخلليجي والئحته التنفيذية.

مجلس اإلدارة. وأكدت الوزارة 
سعيها إلى تطوير تكنولوجيا 
املعلومات من خالل اخلدمات 
التــي تقدمهــا عبــر بوابتهــا 
اإللكترونية للعمالء واملبادرين 
والتجار واملستهلكني وصوال 
إلى إيجاد بيئة جتارية مناسبة 

تخدم االقتصاد الوطني.

خارج الكويت، فيما أشــارت 
املادة الثانية على «تلغى كافة 
القــرارات التــي تتعارض مع 
أحكام هذا القــرار».  ونصت 
حيثيات القرار الوزاري اخلاص 
البطاريــات  مبنــع تصديــر 
ومســتهلكاتها  املســتعملة 

الستكمال رؤية (كويت جديدة 
٢٠٣٥). وقالت الوزارة في بيان 
صحافي إن إطالق اخلدمة يأتي 
وفق خطط أولية من مشروع 
رقمنة خدمات إدارة الشركات 
املساهمة متهيدا إلعداد هيكلة 
خلدمــات  وشــاملة  كاملــة 
قطاع الشركات والتراخيص 

مهنة التقييم 
العقاري تدخل

عصر االحترافية
طارق عرابي

في خطــوة ميكن وصفها 
بأنهــا جــاءت لالنتقــال نحو 
تطبيق االحترافيــة في عمل 
التقييــم العقــاري بالكويت، 
علمت «األنباء» أن كال من احتاد 
العقاريني واملقيم العقاري عماد 
الفرج، حصــال على عضوية 
التقييــم  معاييــر  مجلــس 
العامليــة IVSC، والتي تعتبر 
احدى اكبــر املنظمات املهنية 
العاملية في التقييم العقاري، 
والتي بدورها تفرض املؤهالت 
املهنيــة واألخالقية واملعايير 
لتعزز االتساق واالحتراف من 
اجل املصلحــة العامة. وجاء 
حصول احتاد العقاريني وعماد 
الفرج على هذه العضوية التي 
تدخــل الكويت للمرة األولى، 
بعد جهود طويلة من املثابرة 
والــدورات املكثفــة التــي مت 
خوضهــا للوصــول إلى هذه 
النتيجــة، علما بأن IVSC هي 
منظمــة غيــر ربحيــة مقرها 
لندن، وتعمل في مجال تأهيل 
املقيمــني العقاريني للحصول 
على شــهادات تقييم معتمدة 
عامليــا. يشــار إلــى أن هــذه 
اخلطوة من شــأنها أن تعمل 
علــى تنظيــم مهنــة التقييم 
العقاري في الكويت، وإضفاء 
صفة املصداقية عليها من خالل 

التقييم املهني.

«السكنية»: فرص استثمارية للقطاع اخلاص
مبدينتي جابر األحمد وصباح األحمد

مصطفى صالح

أعلنــت املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية عن دعوة الشركات املتخصصة 
للتأهيــل املســبق للمشــاركة في فرص 
استثمارية مبدينة جابر األحمد ومدينة 
صباح األحمد لتطويــر مدارس خاصة، 
وذلك بنظام التصميم والتمويل والبناء 

واإلدارة والصيانة ملدة تعاقد ٣٨ عاما.

وأوضحت «السكنية» أن فترة التعاقد 
تنقسم على: ٣ سنوات فترة بناء، تليها ٣٥ 
عاما فترة استثمار، حيث تسعى املؤسسة 
إليجاد شركاء من القطاع اخلاص لتطوير 
واحــد أو أكثر من الفرص االســتثمارية 
املتاحــة مبدينتي جابــر األحمد وصباح 
األحمد. وأشــارت الى أنه على الشركات 
املهتمــة والراغبة في املشــاركة مبرحلة 
التأهيل، حتميل إقرار السرية من املوقع 

الرســمي للمؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية، ويجب توقــع اإلقرار من قبل 
املفــوض بالتوقيــع نيابة عن الشــركة 
املهتمة، وتقدميه للمؤسســة مع إحضار 
شهادة املفوض بالتوقيع صادرة بتاريخ 
حديث، وذلك مقابل استالم كراسة التأهيل 
من إدارة تطوير املشاريع ابتداء من األحد ١ 
نوفمبر ٢٠٢٠، وحتى موعد أقصاه اخلميس 

٦ ديسمبر ٢٠٢٠.

ً بنظام التصميم والتمويل والبناء واإلدارة والصيانة.. ملدة تعاقد ٣٨ عاما
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«زين».. اهتمام متزايد بالتنوع واالستدامة «أفضل أرباب العمل».. القائمة األكثر شهرة بالعالم
القائمة العاملية ألفضل شــركات أرباب 
عمل الصادرة مؤخرا هي الرابعة للمؤسسة 
األميركية «فوربس» التي تعد أكثر قوائم 
التصنيف شهرة في العالم، وفي هذه النسخة 
تعاونت مع شركة أبحاث السوق ستاتيستا 
جلمع قائمتها ألفضل أرباب العمل، إذ قامت 
بإجراءات بحث استقصائية في األسواق 
الدولية ملســح آراء ١٦٠ ألفا من املوظفني 
والعاملني بدوامات كاملة وجزئية في أكثر 
من ٥٨ دولة يعملون في مؤسسات تنتشر 
عملياتهــا في األســواق الدولية ومناطق 

جغرافية بعيدة.

وطلب من املشاركني في مجاالت مناهج 
املسح القيام بتقييم رغباتهم في تزكية أرباب 
عمل للدائرة احمليطة منهم من أصدقاء أو 
أفراد العائلــة، كما تضمنت أوراق البحث 
طلبا من املشاركني بتقييم رضاهم عن مدى 
استجابات أرباب العمل جلائحة كوفيد-١٩، 
وما قامت به هذه الشــركات من مبادرات 
وحلول للتعامل مع هذه األزمة، وطلب أيضا 
البصمة االقتصادية  من املشاركني تقييم 
للشركات، وطبيعة االهتمام املتوافر لتنمية 
املواهب، وانطباعهم عن املساواة بني اجلنسني 

ومجاالت االستدامة. 

تبدي مجموعة زين اهتماما متزايدا مبجاالت 
التنوع واالشتمال واالستدامة، فهي من املؤسسات 
التــي وجهت اهتماماتها إلــى جيل اخلريجني 
املوهوبني من الشباب، بإطالق مشروع «جيل 
Z»، لالستثمار في املواهب الشابة، وقدم املشروع 
كوادر وطنية إلى قطاع األعمال، كما احتضن 
مركزها لإلبداع «ZINC» ابتــكارات وإبداعات 
الشباب، وهو يصنف بأنه من احلاضنات اإلقليمية 

الرائدة ملبادرات رواد األعمال في املنطقة.
وكرست «زين» مبادراتها لدعم جهود املساواة 
بني اجلنسني على مستوى شركاتها في الشرق 
األوسط، فهي من املؤسسات التي تؤمن باملساواة 

بني اجلنسني، وظهر ذلك من خالل ما قامت به 
من أعمال لتمكني املرأة، وأطلقت في هذا التوجه 
مبادرة «WE»، حيث ترى أن املرأة تستحق أن 

تنال فرص عادلة في بيئة األعمال.
واهتمت املجموعة بقضايا أصحاب االحتياجات 
اخلاصة لتكون جزءا من رؤية التنوع واالشتمال، 
حيث أطلقت مبادرة «WE ABLE» املوجهة إلى 
ذوي االحتياجــات اخلاصة لزيــادة الدمج في 
 The» كافة األعمال، ومؤخرا انضمت إلى قائمة
Valuable ٥٠٠»، وهي مبادرة دولية تسعى إلى 
إبراز قيمة األشخاص الذين يعانون من العجز، 
والعمل على احتواء ودمج أصحاب االحتياجات 

اخلاصة إلى أولويات إدارات املؤسسات والشركات 
حول العالم.

وإذ تعمل املجموعة على تضمني مشــاريع 
االستدامة وتوفير االتصال الهادف في كل مجاالت 
أعمالها، فإنها تؤســس لبناء نظام إيكولوجي 
رقمي ســريع التطور من خالل استراتيجيتها 
الرقمية، تتجاوز فيه خدمات قطاع االتصاالت 
األساسي التقليدي، وهي تدعم في ذلك جهود 
التنمية الشاملة التي تؤدي إلى النمو االجتماعي 
واالقتصادي، مبا يتوافــق مع أهداف التنمية 
املستدامة لألمم املتحدة بعدم ترك أي أحد خلف 

الركب.

املجموعة تبدي اهتمامًا متزايدًا مبجاالت التنوع واالشتمال وتضمني االستدامة في كل أعمالها

بدر اخلرافي: «زين» الشركة الكويتية الوحيدة 
بقائمة «فوربس» ألفضل أرباب العمل

املجموعة األولى بقطاع االتصاالت.. وضمن أفضل أربع شركات في الشرق األوسط

أعلنــت مجموعــة زيــن، 
الشــركة الرائــدة في مجاالت 
االبتكارات الرقمية في أسواق 
الشرق األوسط وأفريقيا، أنها 
الشركة الكويتية الوحيدة التي 
جاءت في قائمة «أفضل أرباب 
عمل فــي العالــم»، الصادرة 
عن مجلة األعمــال األميركية 
فوربس، وشــركة االتصاالت 

األولى في املنطقة العربية.
وأوضحــت املجموعة في 
بيــان صحافــي، أن القائمــة 
العامليــة ألفضــل أرباب عمل 
ظهرت فيها أســماء شــركات 
ومؤسسات خليجية وعربية 
فــي قطاعات الطاقــة والغاز، 
النقــل والطيــران، املصارف، 
واالتصــاالت والتكنولوجيا، 
إذ ضمــت قائمة فوربس ٧٥٠ 
شركة متعددة اجلنسيات على 
مســتوى العالــم، مبينة أنها 
الشركة الكويتية الوحيدة التي 
ظهرت في هذه القائمة، كما أنها 
جاءت وفقا للتصنيف العاملي 
من ضمن أفضل أربع شركات 

في أسواق الشرق األوسط.
إجناز مؤسسي 

في هذا السياق، قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في مجموعة «زين» 
بدر ناصــر اخلرافي: «ظهور 
مجموعة زين كشركة كويتية 
وحيــدة فــي قائمــة فوربس 
ألفضل شــركات أرباب العمل 
في العالــم، واحتاللها املركز 
األول بني شركات االتصاالت 
فــي املنطقــة العربيــة، يبرز 
اإلجناز املؤسسي الذي تقوم 
به اإلدارة التنفيذية في توفير 
بيئة عمل توفــر القدر األكبر 
مــن املالءمة لقطــاع األعمال، 
وفــي نفس الوقت تعمل على 
تنمية الشعور الدائم بالتكافؤ، 
ونيل ثقة املوظفــني، وزيادة 

إحساسهم بالفخر». 
وأضــاف اخلرافــي، قائال: 

باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم 
كافــة املوظفــني، وتزويدهــم 
بــاألدوات الالزمة للتأقلم مع 
هــذه الظروف، كمــا حرصت 
اللجنة املســؤولة عــن إدارة 
األزمة علــى توفير قائمة من 
اإلرشادات اخلاصة، فضال عن 
نشــر التوعية على مستوى 

الصحة والسالمة.
وعلى الرغم من االضطرابات 
االقتصادية واالجتماعية التي 
تسببت فيها اجلائحة جنحت 
«زين» في التعامل مع تداعيات 
هذه األزمــة دون مس رواتب 
املوظفــني، كمــا زاد شــعور 
اإلحســاس باملســؤولية لدى 
كافــة عائلة زين البالغة أكثر 
مــن ٧٠٠٠ موظــف مبواصلة 
تقدمي اخلدمات بجودة عالية 
للعمالء وســط هذه الظروف 
االســتثنائية، وحاليا تسعى 
املجموعــة للحفــاظ على هذا 

الزخم اإليجابي.
تخفيف التحديات 

وجنحت الشركة في إدارة 
سلسلة التوريد، إذ عملت على 
تخفيف بعض التحديات التي 
قد تواجه املوردين خالل هذه 
األزمة، من خالل تقييم اخلدمات 
الذين  املدارة وكافة املوردين 
تأثروا بشدة بڤيروس كورونا 
املســتجد، وأمنــت املجموعة 
دعما فنيا على مدار الســاعة 
طوال أيام األسبوع من موردي 
معدات الشبكة االستراتيجية، 
كما مت حتديد موظفي اخلدمات 
املدارة احلرجة لتوفير الدعم 

في املوقع والدعم عن بعد.
وكانــت مجموعــة زيــن 
مــن أولــى الشــركات التــي 
اتبعت نهجــا عمليا ملعاجلة 
املخاوف فــي كافة املجاالت، 
كمــا مت إجــراء االتصــاالت 
الداخلية واخلارجية من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي، 
البريد اإللكتروني، الرسائل 
النصيــة القصيــرة، نغمات 
الراديو،  االتصــال، قنــوات 
وســائل اإلعــالم التقليدية، 
واللوحات اإلعالنية، وقامت 
بطلب املوظفــني بالعمل عن 
بعد، فتــم تزويدهم باملوارد 
الالزمة مبا يشــمل االتصال 
بالشبكة اخلاصة االفتراضية 
علــى  والتشــجيع   ،VPN
استخدام أنظمة عمل بعينها 
لضمان الكفاءة التشــغيلية 

واالستمرارية.
إدراكهــا  وانطالقــا مــن 
ألهميــة خدماتهــا بالنســبة 
العمــالء واملجتمعات،  إلــى 
الشــركة تصميــم  أعــادت 
املباشــرة  املبيعات  قنــوات 
املباشــرة لضمــان  وغيــر 
توافر األجهــزة واخلطوط، 
وضاعفت األنظمــة وقدرات 
املوظفني لدعم املبيعات عبر 
اإلنترنــت، ومت تقدمي تدابير 
مبتكرة مثل الفروع املتنقلة 
للتسليم من الباب إلى الباب 
والترتيبــات مــع منصــات 
التسليم لبيع بطاقات الشحن 
من خالل تطبيقاتها، كما قدمت 
إرشادات ومستلزمات السالمة 
للموظفني في الفروع، عالوة 

«هذا االختيار الذي يضع زين 
أيضا ضمن أفضل أربع شركات 
ألربــاب العمــل فــي الشــرق 
األوســط يكرس من مكانتنا 
كمؤسســة عريقة فــي قطاع 
تكنولوجيا االتصاالت تعرف 
التزاماتهــا اجتــاه موظفيها، 
إذ متتلــك زين أكبر انتشــار 
جغرافــي في املنطقــة ميتاز 
بتنوع الثقافات، لذلك ننظر إلى 
عملية توظيف أفضل املواهب 
والقدرة على االحتفاظ بها بأنها 
من األمور احملورية واألساسية 
بالنســبة لنــا للحفــاظ على 

خططنا االستراتيجية».
تدابير استباقية 

وكشــف اخلرافــي عن أن 
دخول «زين» في القائمة وسط 
كبرى الشركات العاملية يبرز 
االستجابة الكبيرة التي قامت 
ومازالت تقوم بها خالل جائحة 
كوفيــد-١٩، إذ اتخذت تدابير 
التحديات  استباقية ملواجهة 
التــي تواجههــا مجتمعاتهــا 
ملكافحــة جائحــة كورونــا، 
مبينــا أن اإلدارة التنفيذيــة 
قامت بتأســيس جلنة إلدارة 
األزمــة للتأكــد مــن أن كافة 
العمليات االحترازية تتطبق 
بشكل صحيح، والتحقق من 
مدى االستجابة للقرارات التي 
تتخذها اللجنة في التعامل مع 

هذا الظرف االستثنائي.
وأكد اخلرافي أن مجموعة 
زين كانت حريصة على ضمان 
صحة املوظفني من خالل وضع 
سالمتهم في سلم أولوياتها، 

القائمة راعت في تقييمها البصمة االقتصادية واالهتمام باملواهب واملساواة بني اجلنسني واالستدامة
املجلة اهتمت في تصنيفها مببادرات واستجابات أرباب العمل باألسواق العاملية جلائحة «كورونا»
«زين» تعتبر استقطاب أفضل املواهب من األمور احملورية للحفاظ على خططها اإلستراتيجية

على ذلك، مت إطالق العديد 
من احلمالت وتوفير أدوات 
أكثر أريحية لكل شــرائح 
املجتمــع للحصــول علــى 
خدمات ومنتجات الشركة.
ومــع فتــرات اإلغــالق 
واحلظــر، قامــت «زيــن» 
بتأمني أجهــزة (كمبيوتر، 
هواتــف ذكيــة، شــبكات 
االفتراضيــة خاصة، بنية 
افتراضية لســطح  حتتية 
املكتب، دونغــل البيانات) 
الذين يتعاملون  ملوظفيها 
مع العمــالء حتى يتمكنوا 
من االستمرار في الرد على 
املنزل،  االستفســارات من 
باإلضافة إلى ذلك، مت جتهيز 
وسائل التواصل االجتماعي 

وفرق دعم املواقع.
استقطاب أفضل املواهب 

وحتى ترسخ مجموعة 
زين عالمتها التجارية لتكون 
من أرباب العمل املفضلني، 
أبرمت اتفاقا مع «لينكدإن» 
لتعزيــز اســتراتيجيتها، 
وتوظيــف  الســتقطاب 
أفضــل املواهــب مــن بــني 
أعضاء الشبكة االحترافية 
لـ«لينكدإن» على مستوى 
العالم، كما تسعى إلى تعزيز 
برنامجها الذي يحمل اسم 
برنامج «مجتمع زين واحد»، 
من خالل عدد من املبادرات 
املوحدة من أجل دعم فرق 
التابعة  املواهب  استقطاب 
لها في عملياتها في الشرق 

األوسط وأفريقيا.
واســتضافت فعاليــات 
االجتماع السنوي الستقطاب 
املواهب مع لينكد-إن، وهو 

احلدث الذي استهدفت منه 
جذب مهنيني محترفني في 
مجال املوارد البشرية على 
مســتوى عملياتها بغرض 
التعرف على طبيعة أحدث 
اجتاهات التوظيف، وهو من 
األحداث التي تتماشــى مع 
مقترح «قيمة جهة العمل» 

اخلاص بها.
وقدمــت مجموعة زين 
إطار عمل حتت شعار «معا»، 
واســتطاع املوظفــون من 
خالله أن يتفاعلوا ارتباطيا 
مع مؤسستهم، وأن يخلقوا 
معنى لديناميات التوظيف، 
كمــا أن الشــركات التابعة 
ملجموعة زين دأبت منذ ذلك 
احلني على التعاون من أجل 
حتقيــق هدف موحد، وهو 
زيادة معدالت االســتجابة 

واملشاركة بني املوظفني.
وينظر إلى مجموعة زين 
كمؤسسة تستقطب املواهب 
في أسواق الشرق األوسط، 
كما أنها تقوم بتوفير الدعم 
املهارات  والرعاية لتطوير 
ملجاراة االجتاهات الدولية 
فــي قطــاع تكنولوجيــا 
املعلومات، التي تتقابل مع 
طموحاتها في استراتيجيتها 
الرقمية، إذ قامت املجموعة 
مؤخرا بتعزيز استثماراتها 
مجــاالت:  فــي  الرقميــة 
الصحـــــة اإللكترونيـــة، 
احملتــوى عبــر اإلنترنت، 
املدن الذكية، التكنولوجيا 
التعليم   ،(Fintech) املالية
األمـــــن  اإللكترونــــــي، 
الســيبراني، والســحابات 

اإللكترونية.

«هيونداي موتورز» تكشف النقاب عن أصغر سيارة كهربائية

كشفت شــركة هيونداي 
موتورز النقــاب عن أصغر 
ســياراتها الكهربائيــة على 
اإلطالق، حيث طرحت مقطع 
ڤيديــو يوضــح تصميمهــا 
الفريد واملبتكر، والتي يتوقع 
أن ُحتــدث ثــورة فــي حجم 
السيارات الكهربائية، والتأكيد 
علــى ريــادة هيونــداي في 
صناعة السيارات الكهربائية.
ويعتمـــــد التصميـــــم 
الســيارة  اخلارجــي لهــذه 

باللون األزرق اخلارجي مع 
ملسات برتقالية تضفي املزيد 
من األناقة واجلاذبية عليها.
مصممــو  واســتوحى 
هيونداي اإللهام من رياضة 
الســيارات عند تصميم هذه 
السيارة اجلديدة، من خالل 
وضع مقعــد واحد فقط في 
الســيارة، لتعزيز  منتصف 
ثقة الســائق أثنــاء القيادة. 
ويعــادل احملــرك الصغيــر 
اثنــني  للســيارة اجلديــدة 

قيادة مصنف رســميا حتى 
اآلن، ولكن يعتقد أن ضحك 
السائق يغذي السيارة للسفر 
ملسافة أبعد بناء على تقنية 
التحكم في السيارة التكيفي 

.(EAVC) العاطفي
وسيتم الكشف عن مزيد 
مــن التفاصيــل قريبا حول 
كيفيــة تقدمي هذه الســيارة 
الكهربائية الفريدة من نوعها 
جتربة تنقــل فريدة لعمالء 

الشركة من الشباب.

 (DC) من محركــي الدينامو
ويتحرك بسرعة قصوى تبلغ 
٧ كم/ س والتي سيســتمتع 
بتجربتها أفضل السائقني في 

العالم. 
ومتاشيا مع تصاميم ٤٥ 
للشــركة، قامــت هيونــداي 
بتصميم هذه السيارة الفريدة 
مــن مــادة صديقــة للبيئة 
تقليدية (اخلشب)، ومازالت 
هــذه الســيارة الكهربائيــة 
اجلديدة ال حتتوي على نطاق 

تقدم جتربة تنقل فريدة لعمالء الشركة من الشباب

الكهربائيــة الصغيــرة على 
مفهوم EV ٤٥ الذي سبق أن 
قدمته هيونداي في عام ٢٠١٩ 
في معرض السيارات الدولي 
(IAA) في فرانكفورت. وقام 
مصممو هيونــداي بتكييف 
تصميــم «مصبــاح املكعب 
احلركي» املميز لسيارات «٤٥» 
الكهربائية جنبا إلى جنب مع 
شكله اجلانبي السلس لتقدمي 
هذه السيارة املبتكرة - التي 
لم تتم تسميتها بعد- وتتميز 

«األهلي» يطرح حملة ترويجية جديدة 
وجذابة بالتعاون مع موقع «طلبات»

أعلــن البنــك األهلــي 
الكويتــي عن طرح حملة 
ترويجية جديدة بالتعاون 
مع «طلبات»، أكبر منصة 
لطلبــات الوجبــات مــن 
املطاعم عبر اإلنترنت في 
الشرق األوسط. وتستهدف 
هذه احلملة عمالء البنك 
من حاملي بطاقات االئتمان 
والبطاقات املسبقة الدفع. 
وتنطلــق هــذه احلملــة 
الترويجيــة ابتــداء من ١ 
نوفمبــر ٢٠٢٠ وحتى ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٠، وهي تتيح 
للذواقة من محبي األطعمة 
فرصة التأهل لالشتراك في 
السحب والفوز باسترجاع 
إجمالــي قيمــة نفقاتهــم 

الشــهرية برصيــد ٥٠ دينارا فــي محفظة 
طلبــات إلنفاقها مجــددا. كما أن كل حاملي 
بطاقات االئتمان والبطاقات املسبقة الدفع 
مؤهلون لالشتراك في السحب، على أال يقل 

مبلغ اإلنفاق عن ٥٠ دينارا شهريا.
هذا، ومــن املقرر إجراء الســحب األول 
بتاريخ ١٠ ديســمبر ٢٠٢٠، حيث سيحظى 
١٨ فائزا محظوظا بفرصة الفوز باســترداد 
قيمة نفقاتهم الشهرية ملعاودة إنفاقها مجددا، 
في حني أن السحب الثاني سيقام بتاريخ ٧ 
يناير ٢٠٢١، حيث سيتم اإلعالن عن أسماء 

الفائزيــن املتبقني والبالغ عددهم ١٨ فائزا، 
ما سيتيح حلاملي البطاقات فرصة واحدة 
لالشتراك في السحب الشهري مقابل كل ٥٠ 

دينارا ينفقونها. 
ويعــد تنويع املزايا واملنافع للمنتجات 
التي يطرحها البنك األهلي الكويتي مبنزلة 
إجنــاز متميــز يؤكد التزام البنك الراســخ 
بتقدمي حلول إنفاق ذكية ومجزية لعمالئه، 
مع احلفــاظ على صحتهم وســالمتهم من 
خــالل متكينهم مــن إجنــاز معامالتهم من 

دون تالمس.
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الدخان: أسطول «الكويتية» حديث ومتطور وسيصل لـ ٣٥ طائرة
تسلمــــت شركـــــــــة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
أول طائرتــني مــن نــوع 
إيرباص A٣٣٠neo واللتني 
أطلــق عليهمــا «البــوم» 
و«السنبوك»، حيث وصلتا 
إلى الكويت في مبنى الركاب 
رقــم ٤ قادمــة مــن مصنع 
ايرباص فــي مدينة تولوز 
بفرنســا، وكان في مقدمة 
مســتقبلي الطائرة رئيس 
إدارة اخلطــوط  مجلــس 
الكابنت  الكويتيــة  اجلوية 
علي الدخان يرافقه بعض 
أعضاء مجلس اإلدارة، حيث 
كان على متنها الفريق الفني 
للشركة واملسؤول عن تسلم 

الطائرتني اجلديدتني.
وعلى هامش اســتقبال 
الطائرتــني، تقــدم الدخان 
بالشــكر لشــركة ايرباص 
التعــاون  حســن  علــى 
املتبــادل والــذي يعكــس 
عمق العالقات بني اخلطوط 
اجلوية الكويتية وشــركة 
ايرباص في مجال الطيران 
إلى  التجاري والتــي متتد 
نحــو ٣٧ عاما منــذ ١٩٨٣، 
مبينا أن اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة يســرها اليــوم 

 A٣٣٠neoو A٣٢٠neo وهي
يعــزز  مبــا   A٣٥٠neoو
األسطول بأحدث الطائرات 
ليصل إلى ٣٥ طائرة، حيث 
كانت هــذه الطائرات نتاج 
اتفاقات ومفاوضات فعالة 
قامت بها مجالس االدارات 

املتنامي سيعزز  الكويتية 
من مكانتها كشركة طيران 
رائــدة في قطــاع الطيران 
اإلقليمــي والعاملــي، كون 
الشــركة تتابع باســتمرار 
متطلبــات عمالئها لتقدمي 
أحــدث وأفضــل اخلدمات، 

مــنت رحالتنــا، باإلضافــة 
إلى خدمــات النقل اجلوي 
املختلفــة مــع اخلطــوط 

اجلوية الكويتية».
وتابع: «نحرص دائما في 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
علــى اقتناء أحــدث أنواع 
الطائرات من طرازي ايرباص 
وبوينــغ، كمــا أن وصول 
هاتــني الطائرتني ســيزيد 
من سعة تشغيل الرحالت 
ومضاعفة عدد الركاب األمر 
الذي سيعود باملنفعة على 
الشــركة، حيث إن الشركة 
تسعى جاهدة وبشكل دائم 
لتكون على أهبة االستعداد 
لعودة فتح جميع وجهاتها 
املغلقــة من وإلــى الكويت 
والتي كانت تشغل إليها في 
السابق بعد توقف تشغيل 
الرحــالت التجاريــة حول 
العالم جراء جائحة كورونا 
(كوفيــد-١٩) واســتئناف 
تشغيل الرحالت في األول 
مــن أغســطس املاضي في 
الكويت بسعة تشغيل تزيد 
تدريجيا حتى أغسطس ٢٠٢١ 
وبرحالت قليلة، إذ إن أزمة 
(كورونا) كانت ومازالت لها 
بالغ األثر على قطاع النقل 

الســابقة فلهــم كل التحية 
ولعمالئنا الذين وقفوا مع 
شركتهم املتطورة دوما في 

كل الظروف».
«إن  الدخــان:  وذكــر 
إدخال طائرة A٣٣٠neo في 
أســطول اخلطوط اجلوية 

كما حترص على توفير كل 
سبل الراحة واألمان لركابها 
أثنــاء كل رحلــة، حيث إن 
 A٣٣٠neo وصــول طائــرة
يعد استمرارا ملرحلة مهمة 
في تطوير اخلدمات املميزة 
والتي نقدمها ملسافرينا على 

اجلــوي التجــاري بشــكل 
خاص األمر الذي يحتاج إلى 
وقت ليتعافى هذا القطاع من 
تلك الصدمة التي أصابته».

وبني الدخان: «أن طائرة 
العميــل  A٣٣٠neo متنــح 
جتربة سفر مريحة وشيقة 
على طائرات حديثة الطراز 
حتتوي علــى تكنولوجيا 
ترفيهــي  ونظــام  فائقــة 

متنوع».
واختتم الدخان تصريحه 
بالتأكيد على سعي اخلطوط 
اجلوية الكويتية املتواصل 
واملستمر على تقدمي كل ما 
هــو جديد ومتطور يواكب 
الطيــران اجلــوي  قطــاع 
التجاري ويخضع للمعايير 
العاملية، وذلك تلبية لرغبات 
وطموحات العمالء وتوفير 
أفضــل اخلدمــات املختلفة 
لهم، متقدما بجزيل الشكر 
ووافر االمتنان لكل من ساهم 
فــي تطوير الناقل الوطني 
للكويت، مشيدا أيضا بدور 
بـ«الكويتيــة»  العاملــني 
مبختلــف قطاعاتهــم ملــا 
يقدمونه من جهود مبذولة 
وملموسة في خدمة الوطن 
خاصة خالل الفترة املاضية.

A٣٣٠neo الشركة تسلَّمت أول طائرتني من طراز إيرباص

علي الدخان في كابينة درجة رجال األعمال

صورة للطائرة مقاعد الدرجة السياحية املتميزة بالسعة الفسيحةعلي الدخان في جولة داخل الطائرة

تسلم أول طائرتني من طراز 
A٣٣٠neo والتي أطلق عليهما 
«البوم» و«السنبوك»، وهما 
تعدان الدفعة االولى ضمن 
٨ طائــرات من نفس النوع 
مت التعاقد عليها مع شركة 
ايرباص، على أن يتم تسلمها 
تباعا على مدى ٥ ســنوات 
حسب خطة التسلم املتفق 
عليها من خالل العقد املبرم 
مــع مصنــع االيرباص في 
ســبتمبر ٢٠١٨، األمر الذي 
يشكل عالمة فارقة ومهمة 
في مسيرة اخلطوط اجلوية 

الكويتية.
وأضاف الدخان: «يتقدم 
مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية بخالص 
التهنئة للقيادة السياسية 
احلكيمة والشعب الكويتي 
الوفي بانضمام هذا النوع 
اجلديــد من الطائــرات إلى 
أسطولنا، ونعدهم بالعمل 
بال كلل أو ملل على تطوير 
الطائر األزرق مبا يسعدهم 
أن  مضيفــا  ويرضيهــم، 
الكويتية ستستقبل تباعا 
الطائــرات  أنــواع مــن   ٣
احلديثــة من نوع ايرباص 
املقبلــة  الســنوات  خــالل 

منر الصباح: «النفط» أول وزارة في الكويت تطبق 
نظام بصمة الوجه اإللكتروني للحضور واالنصراف

«البترول الوطنية»: محطة وقود في «سعد العبداهللا»

قــال وكيــل وزارة النفــط 
املالــك  الشــيخ د.منــر فهــد 
الصباح إن وزارة النفط تعتبر 
أول وزارة فــي الكويت طبقت 
نظام بصمة الوجه اإللكتروني 
لتسجيل احلضور واالنصراف 
اليومي للموظفني، وذلك ضمن 
جهــود الــوزارة فــي التحول 
الرقمي الكامل الذي مت إطالقه 

في شهر فبراير ٢٠٢٠.
وذكر الشيخ د.منر فهد املالك 
الصباح في بيان صحافي صادر 
مــن وزارة النفط، أن «النفط» 
كانت سباقة في تطبيق نظام 
الوجــه اإللكترونــي  بصمــة 
بواسطة أجهزة الهاتف احملمول 
محليا، وقامت الوزارة باالعتماد 
عليــه منــذ انتشــار جائحــة 
كورونا في البالد ووقف نظام 
بصمة األصبع ضمن التدابير 
االحترازية واإلجراءات الوقائية 
التي قامت بها الوزارة للحفاظ 
على الصحة والسالمة املهنية 
للموظفــني. وأوضح أن وزارة 

البترول  افتتحــت شــركة 
الوطنية الكويتية محطة جديدة 
لتعبئة الوقود في مدينة سعد 
العبداهللا الســكنية، قطعة ٨، 
وهي احملطة الثانية التي تقوم 
الشــركة بتشــغيلها فــي هذه 

املدينة خالل العام احلالي.
وذكــرت الشــركة في بيان 
صحافي أن افتتاح هذه احملطة 
التي حتمل الرقم ١٣١، يأتي في 
إطار خطة الشــركة إلنشاء ١٨ 
محطة وقود جديدة في مختلف 
مناطق البالد، وذلك كدفعة أولى 
ضمن خطة بعيدة املدى متتد 
حتى العام ٢٠٣٠، تتضمن إنشاء 
١٠٠ محطة، تواكب بها الشركة 
التوســع العمراني في الدولة، 
وتلبــي احتياجــات الســكان، 
خاصــة فــي املناطق املنشــأة 

حديثا.
وأوضحت الشــركة أنه مت 
حتــى اآلن افتتــاح ١٣ محطة، 
بواقــع ٥ محطــات فــي مدينة 
الســكنية،  األحمــد  صبــاح 
و٤ فــي مدينــة جابــر األحمد 
الســكنية، واثنتــني في مدينة 

قواعــد البيانات للتعرف على 
املوظفني ومرتبطة بنظام املوارد 
البشرية، ما يسهم في سهولة 
تخزين وعرض بيانات احلضور 
واســتخراج  واالنصــراف، 
التقارير اليومية من خالل نظام 
املوارد البشرية، والتي ترصد 
مدى التــزام املوظفني بأوقات 

من حاجة احملطة للكهرباء، كما 
حتتوي على وحدة السترجاع 
البخــار، تعمــل علــى التقاط 
األبخرة أثناء ملء خزان السيارة 
بالوقود، ثم تكثيفها وإعادتها 
إلــى اخلــزان، مــا يســهم في 
احملافظة على البيئة. وتتوافر 
في احملطة خدمات إضافية، مثل 

الدوام ويتم التدقيق عليها بكل 
سهولة ويسر.

وأكد أن نظام بصمة الوجه 
اإللكتروني له فعالية عالية في 
تسجيل احلضور واالنصراف 
اليومي للموظفني ويتم في مدة 
ال تزيد على ثانيتني، فضال أنه 
ذو كفاءة وفعالية ملنع انتشار 
ڤيروس كورونا أو أي أمراض 
أخــرى حيــث ال يحتــاج إلى 
اللمس والتعقيم املستمر بعد 
االســتعمال، كما هو احلال في 

جهاز بصمة اإلصبع.
وأشار إلى أن وزارة النفط 
تســعى دائما إلى جعــل بيئة 
العمل صحية وآمنة للموظفني 
ملواصلــة ســير العمل بأفضل 
صورة ممكنــة، بإيجاد حلول 
ناجحــة ألي حتديــات، مــن 
خالل تعزيز االبتكار والتطور 
التكنولوجي والتقني، واالرتقاء 
باألنظمــة اإللكترونيــة عبــر 
تطبيق أفضل الوسائل التقنية 

احلديثة واملتطورة.

السوق املركزي املصغر، وجهاز 
السحب اآللي، واملصلى وخدمات 
غســيل وصيانــة الســيارات، 
ونقاط تعبئة امليــاه والهواء، 
كما تتيح احملطة لروادها تسديد 
قيمة استهالكهم من الوقود عبر 
تقنيات وتطبيقات إلكترونية 

متطورة وسهلة االستخدام.

ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي الذي مت تدشينه في فبراير ٢٠٢٠

الشيخ د.منر فهد املالك الصباح

احملطة اجلديدة في مدينة سعد العبداهللا - قطعة ٨

النفــط عملــت خــالل الفتــرة 
املاضيــة علــى تطوير شــامل 
الداخلية  الرقميــة  خلدماتهــا 
وذلك لتسهيل وتسريع اخلدمات 
املقدمة في الوزارة ورفع كفاءتها 
واحلد من التدخل البشري في 
املعامالت، مشيرا إلى أن بصمة 
الوجه اإللكترونية مخزنة ضمن 

سعد العبداهللا، وواحدة في كل 
من شــمال غرب الصليبخات، 

ومزارع العبدلي.
وأشــارت إلــى أن احملطــة 
اجلديدة تتميز بتصميم عصري، 
وتستخدم تكنولوجيا متطورة 
للطاقة الشمســية متكنها من 
إنتــاج طاقة نظيفة توفر ٣٠٪ 

«الطيران املدني»: تعاقد بـ ٩٫٢٦ ماليني دينار
مصطفى صالح

طلبــت اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي اإلذن مــن 
اجلهــاز املركــزي للمناقصات العامة للتعاقد املباشــر 
رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٢٨) مع شركة «إندرا سستماس بي تي 

واي ليمتد»، وذلك لتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 
وتشــغيل وتقدمي خدمات التدريــب والصيانة والدعم 
الفنــي والضمان ألجهزة برج املراقبة اجلديد، ودمجها 
مبطــار الكويت الدولي، وذلــك ملدة ٥٥٠ يوما، تبدأ من 

تاريخ األمر املباشر مببلغ ٩٫٢٦ ماليني دينار.

أزمة «كورونا» كانت ومازالت لها بالغ األثر على قطاع النقل اجلوي التجاري الذي يحتاج إلى وقت ليتعافىالشركة تسعى جاهدة وبشكل دائم لتكون على أهبة االستعداد لعودة فتح جميع وجهاتها املغلقة 

مواصفات الطائرة اجلديدة
تتسع طائرة A٣٣٠neo بشكل مريح إلى ٢٣٥ راكبا، 
وتضم ٣٢ مقعدا ميكن أن تتحول إلى أسّرة مستوية 
في درجة رجال األعمال و٢٠٣ مقاعد مريحة في الدرجة 
االقتصادية، كما توفر مقصورة شحن واسعة قادرة 

على استيعاب كميات كبيرة من أمتعة املسافرين.
وتعتبر طائرة الـ A٣٣٠neo جيال جديدا بالكامل، 
حيث جرى تطويرها باالستناد إلى مواصفات عائلة 
A٣٣٠ األكثر شعبية وتتمتع بالتكنولوجيا اخلاصة 
بطراز A٣٥٠.  كما أن الطائرة مزودة مبحركي رولز- 
رويــس مــن طــراز «Trent ٧٠٠٠»، وأجنحة جديدة 
 Aمبســاحة أكبر وأطراف مســتوحاة من عائلة ٣٥٠
XWB، لتوفــر مســتويات غير مســبوقة من كفاءة 
استهالك الوقود أقل بنسبة ٢٥٪ للمقعد الواحد من 
األجيال الســابقة لدى املنافســني، كما جرى جتهيز 
طائــرة A٣٣٠neo مبقصــورة «إيرســبيس»، لتوفر 
جتربة فريدة للمسافرين مبساحة شخصية أوسع 

وأحدث أنظمة الترفيه واالتصال.

٧٫٦ مليارات دينار سيولة البورصة في ١٠ أشهر

٢٣٫٢ ٪ تراجع سيولة سوق العقار في سبتمبر

قال تقرير «الشال» إن أداء البورصة 
في شــهر أكتوبر كان مختلطا مقارنة 
بأداء ســبتمبر، حيث ارتفعت القيمة 
املتداولة أي سيولة البورصة مع أداء 
مختلط للمؤشــرات، حيــث انخفض 
الســوق األول بنحــو ٠٫٣٪  مؤشــر 
وانخفض مؤشر السوق العام بشكل 
طفيف بنحو ٠٫٠٤٪، بينما ارتفع مؤشر 
السوق الرئيسي بنحو ٠٫٧٪ ومؤشر 

السوق الرئيسي ٥٠ بنحو ١٫٥٪.
وارتفعــت ســيولة البورصة في 
أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث 
بلغت السيولة نحو ١٫١٤٥ مليار دينار 
مرتفعة من مستوى ١٫٠٧٦ مليار دينار 
لسيولة شهر سبتمبر. وارتفع معدل 

قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر إلى 
نحــو ٦٠٫٣ مليون دينار، أي بارتفاع 
١٧٫٦٪ عن مستوى معدل تلك القيمة 
لشهر ســبتمبر حني بلغ ٥١٫٢ مليون 
دينار. وبلغ حجم ســيولة البورصة 
في الشــهور العشرة األولى من العام 
احلالــي (أي فــي ١٩٧ يوم عمل) نحو 
٧٫٦٥ مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة 
التداول اليومي للفترة نحو ٣٨٫٩ مليون 
دينــار، مرتفعا بنحــو ٢٢٫٥٪ مقارنة 
مبعدل قيمة التــداول اليومي للفترة 
ذاتها من ٢٠١٩ البالغ نحو ٣١٫٧ مليون 
دينار، ومرتفعا أيضا بنحو ٢٢٫٤٪ إذا 
ما قورن مبســتوى ذلك املعدل لكامل 
٢٠١٩ البالغ نحو ٣١٫٨ مليون دينار. 

واكد التقرير أن توجهات السيولة 
منذ بداية العام مازالت تشــير إلى أن 
نصــف الشــركات املدرجة لم حتصل 
سوى على ٠٫٨٪ فقط من تلك السيولة، 
ضمنها ٥٠ شركة حظيت بنحو ٠٫١٪ 
فقط من تلك السيولة، و٦ شركات من 
دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة 
السائلة، فقد حظيت ١٢ شركة قيمتها 
السوقية تبلغ ٣٫٢٪ من قيمة الشركات 
املدرجــة على نحو ٨٫٣٪ من ســيولة 
البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة 
الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات 
املدرجة منها، وعلى النقيض، مييل إلى 
شركات قيمتها السوقية ضئيلة وإن 

خفتت حدة ذلك االنحياز.

أشار تقرير «الشال» االقتصادي 
إلى انخفاض في سيولة سوق العقار 
خالل سبتمبر املاضي مقارنة بسيولة 
أغســطس ٢٠٢٠، حيث بلغت جملة 
قيمة تــداوالت العقــود والوكاالت 
٢٥٢٫٥ مليون دينار، وهي قيمة أدنى 
مبا نسبته ٦٪ عن مستوى سيولة 
أغسطس ٢٠٢٠ البالغة نحو ٢٦٨٫٧ 
مليون دينار، وكذلك أدنى مبا نسبته 
٢٣٫٢٪ مقارنة مع ســيولة سبتمبر 
٢٠١٩ عندمــا بلغت الســيولة آنذاك 
نحــو ٣٢٨٫٩ مليون دينار، حســب 
بيانات وزارة العدل (إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق) (بعد استبعاد كل 
من النشاط احلرفي ونظام الشريط 

الساحلي).
ووفقا للتقرير، توزعت تداوالت 
ســبتمبر ما بني نحو ٢٤٧٫٩ مليون 
دينــار عقــودا، ونحــو ٤٫٥ ماليني 
دينــار وكاالت. وبلغ عدد الصفقات 
العقاريــة لهذا الشــهر ٦٩٣ صفقة، 
توزعت ما بني ٦٦٠ عقدا و٣٣ وكالة. 
وحصدت محافظة األحمدي أعلى عدد 
من الصفقات بـــ ٣٨٩ صفقة ممثلة 
بنحو ٥٦٫١٪ من إجمالي عدد الصفقات 

العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير 
بـ ٨٧ صفقة ومتثل نحو ١٢٫٦٪، في 
حــني حظيت محافظة اجلهراء على 
أدنى عدد من الصفقات بـ ٢٤ صفقة 

ممثلة بنحو ٣٫٥٪.
وبلغــت قيمــة تداوالت نشــاط 
الســكن اخلاص نحو ١٨٠٫٧ مليون 
دينــار مرتفعة قليــال بنحو ٠٫٠٣٪ 
مقارنــة مع أغســطس عندما بلغت 
نحو ١٨٠٫٦ مليون دينار، وارتفعت 
نسبة مساهمتها إلى نحو ٧١٫٦٪ من 
جملة قيمــة تداوالت العقار مقارنة 
مبا نسبته ٦٧٫٢٪ في أغسطس. وبلغ 
املعدل الشهري لقيمة تداوالت السكن 
اخلاص خالل آخر ١٢ شهرا نحو ١٠٣ 
ماليني دينــار، أي أن قيمة تداوالت 
سبتمبر ٢٠٢٠ أعلى مبا نسبته ٧٥٫٤٪ 
مقارنــة باملعدل. فيما انخفض عدد 
الصفقات لهذا النشاط إلى ٦٢٨ صفقة 
مقارنة بـ ٧٦٢ صفقة في أغسطس، 
وبذلــك بلــغ معــدل قيمــة الصفقة 
الواحدة لنشاط السكن اخلاص نحو 
٢٨٨ ألف دينار مقارنة بنحو ٢٣٧ ألف 
دينار في أغسطس، أي بارتفاع ٢٤٫١٪.

وأضاف التقرير أن قيمة تداوالت 

نشاط السكن االستثماري بلغت نحو 
٥٢٫١ مليون دينار أي بانخفاض ٢١٫١٪ 
مقارنة بالشــهر السابق (أغسطس 
٢٠٢٠) حني بلغــت نحو ٦٦ مليون 
دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة 
الســيولة إلى نحــو ٢٠٫٦٪ مقارنة 
مبا نســبته ٢٤٫٦٪ في أغســطس. 
وبلغ املعدل الشهري لقيمة تداوالت 
نشاط السكن االستثماري خالل ١٢ 
شــهرا نحو ٥٥٫٨ مليون دينار، أي 
أن قيمة تداوالت سبتمبر أدنى ٦٫٧٪ 
مقارنة مبعدل ١٢ شهرا. وارتفع عدد 
صفقاتــه إلى ٥٩ صفقــة مقارنة بـ 
٥٦ صفقة في أغسطس، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط 
السكن االســتثماري نحو ٨٨٢ ألف 
دينار مقارنة بنحو ١٫١٨ مليون دينار 
في أغسطس، أي بانخفاض ٢٥٫١٪.

وانخفضت قيمة تداوالت النشاط 
التجاري إلى نحو ١٧٫٥ مليون دينار، 
أي انخفضت بنحــو ١٤٫٣٪ مقارنة 
مــع نحــو ٢٠٫٥ مليــون دينــار في 
أغسطس. وانخفضت مساهمته في 
قيمة التداوالت العقارية إلى نحو ٧٪ 
مقارنة مبا نسبته ٧٫٦٪ في أغسطس.

نشاطها الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات املدرجة منها

تقرير الشال
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أنباء سورية

إسرائيل تعلن تدمير «حتصينات» سورّية في اجلوالن
قائــد  كشــف  وكاالت: 
الفرقة الـ٢١٠ جليش االحتالل 
اإلســرائيلي العميــد رومــان 
غوفمان، أن قواته نفذت خالل 
األسابيع املاضية عدة عمليات 
مداهمة استهدفت التحصينات 
الســورية على خــط التماس 
في هضبة اجلوالن السورية 

احملتلة.
وقــال غوفمان، في حديث 
لوكالة «تاس» الروسية: «نفذنا 

خالل األســابيع املاضية عدة 
عمليــات ضــد التحصينــات 
الســورية، التي متت إقامتها 
مباشــرة علــى خــط احلدود 

وجزئيا على أراضينا».
وأوضح أنه «لهذا السبب 
هاجمناهــا، نفذنــا عمليات، 
والعســكريون الذين هاجموا 
هذه النقــاط فجروها وعادوا 
فورا إلى مواقعهم ولم يبقوا 
هنــاك بعد املداهمــات»، وبني 

غوفمــان أن العمليــة نفــذت 
على مرحلتني، حيث مت تدمير 
نقطــة خالل األولــى واثنتني 
أخريني فــي الثانية، مشــددا 
على أن املداهمات «جرت دون 

اشتباكات قتالية مباشرة».
ولفت قائد الفرقة الـ٢١٠ إلى 
أن «إسرائيل ال ترى حاليا أي 
تهديد من قبل سورية كدولة»، 
لكنهــا تخشــى تعزيز متركز 
مقاتلي «حزب اهللا» اللبناني 

في اجلانب الشمالي من منطقة 
هضبة اجلوالن.

وقال: «التهديد األكبر الذي 
أراه حينمــا أنظر إلى احلدود 
السورية يتمثل في إقامة خط 
جبهة من قبــل إيران وحزب 
اهللا في جنوب ســورية أمام 
إسرائيل. هذا هو التهديد األهم. 
ال نرى تهديدا في الســوريني 
وسورية ألنها متثل دولة عليها 
العمل على إعادة إعمار نفسها».

٥٠ ألف إصابة بـ «كورونا» في سورية  
وكاالت: تواصــل ارقــام االصابات 
بڤيروس كورونا املستجد في مختلف 
املناطق الســورية، حيــث نقل املرصد 
الســوري حلقوق االنسان عن مصادر 
طبية وصفها مبوثوقة أن مناطق سيطرة 
النظام السوري، ســجلت خالل األيام 
الفائتة ما ال يقل عن ٦٢٠٠ إصابة، و٢٩٣ 
حالة وفاة جديدة، فيما ال تزال دمشق 
وريفها وحلب تســجل القســم األكبر 

من احلاالت.
ووفقا آلخر إحصائيات املرصد فإن 
أعداد املصابني بڤيروس «كوفيد-١٩» 
بلغــت نحــو ٤٩٧٠٠ إصابــة مؤكــدة، 

تعافــى منهــا ١٢٤٠٠ بينما توفي ٢٦٧١ 
شخصا، وتتوزع اإلصابات على مختلف 
احملافظــات الســورية إال أن غالبيــة 
اإلصابــات والوفيات تتركز في كل من 

حلب ودمشق وريفها بشكل رئيسي.
من جهة أخرى حذر مراقبون وجهات 
طبية دولية، من مخاطر تفشــي وباء 
كورونــا فــي مخيــم الهــول اخلاضع 
لسيطرة قوات ســوريا الدميوقراطية 
«قســد» والذي تعتقــل فيه اآلالف من 
مقاتلي تنظيم داعــش وذويهم، وذلك 
بعد تسجيل إصابتني في املخيم، حيث 
يعانــي من نقص في اإلمدادات الطبية 

والوقود الالزم لتدفئة املخيم مع قدوم 
الشــتاء. وســجلت «اإلدارة الذاتيــة» 
التي تســيطر عليها قسد قبل يومني، 
إصابــة حالتني في مخيم الهول الواقع 
في محافظة احلسكة والذي يعاني من 
ظروف إنسانية وصحية كارثية، وكانت 
قد ظهــرت أول حالة نهاية أغســطس 
املاضي. وحذرت إدارة املخيم من وضع 
كارثي بعد ظهور إمكانية تفشي الوباء 
بني قاطنيه، وكانت قد سجلت بالشهر 
نفسه إصابة ٣ عاملني من الطواقم الطبية 
بڤيروس كورونا املستجد يعملون لدى 
منظمة «الهالل األحمر» الكردية احمللية.

السعودية تستقبل طالئع املعتمرين من خارج اململكة اليوم
حددت ١٠ أيام مدة إقامة للمعتمرين من اخلارج مع تطبيق اإلجراءات االحترازية ملنع تفشي «كورونا»

تركيا واليونان تسابقان الزمن بحثًا عن ناجني من «زلزال إيجة»
عواصم ـ وكاالت: يواصل 
عمال اغاثة قصــارى جهدهم 
للعثور على ناجني بني انقاض 
األبنية املنهارة في غرب تركيا 
غداة زلزال قوي أسفر عن مقتل 
ما ال يقل عن ٣٠ شــخصا في 
هذا البلد وفي اليونان املجاورة، 
بينما ضرب زلزال جديد منطقة 

أزمير التركية أمس.
وكشــف وزيــر الصحــة 
التركــي، فخــر الديــن قوجة 
امس أن نحو ٢٤٣ شخصا من 
بــني اكثر مــن ٨٠٥ مصابا من 
جــراء الزلزال يتلقون العالج 
في مستشفيات البالد، بعضهم 
في وحدات اإلنعاش، وحالتهم 

حرجة.
من جهته، اعلن وزير البيئة 
التركي مراد كورو، امس جناح 
فرق االنقاذ في انتشل نحو مئة 
شخص على قيد احلياة من بني 
االنقاض املباني التي انهارت 
بسبب الزلزال الرئيسي الذي 
وقع في بحر ايجه امس االول 
وبلغت قوتــه نحو ٧ درجات 

على مقياس ريختر.
ونشــر أكثر من ستة آالف 

العمر ٥٣ عاما، وهي على قيد 
احلياة رغم مرور ١٥ ساعة على 

الهزة األرضية.
وأعلــن رئيــس الشــؤون 
الدينية في تركيا، علي أرباش، 

أوضــح أربــاش أنــه بإمكان 
املواطنني في ازمير املتضررين 
من الزلزال وغير القادرين على 
الدخــول ملنازلهــم، البقاء في 
املساجد املناســبة إن رغبوا، 

وإن املنطقة شهدت حوالي ٤٧٠ 
هزة ارتدادية.

التركيــة  وفــي بايرقلــي 
التــي يبلغ عدد ســكانها ٣٠٠ 
ألف نســمة نصبت السلطات 
خياما للسماح ألبناء املنطقة 
بتمضيــة ليلتهم امس االول، 
فيما نام أشخاص في سياراتهم 
أو في اكياس نوم في الشارع.
واختــار الكثير مــن أبناء 
املنطقة الذين صمدت منازلهم 
البقاء في اخلارج بسبب اخلوف 

من الهزات االرتدادية.
وأحيــت الهــزة األرضيــة 
القويــة املخاوف مــن حدوث 
زلزال هائــل يتوقعه اخلبراء 
في عاصمة البالد االقتصادية. 
وفي العام ١٩٩٩ ضرب زلزال 
قوته ٧٫٤ درجات شمال غرب 
تركيا قضى فيه ١٧ ألف شخص 
بينهم نحو األلف في اسطنبول.
في غضــون ذلــك، ضرب 
زلــزال جديــد بلغــت قوته ٥ 
درجات علــى مقياس ريختر 
والية إزمير غربي تركيا امس.
الكــوارث  إدارة  وأفــادت 
والطــوارئ بــأن الزلزال وقع 

عن فتح أبواب املساجد بوالية 
ازميــر أمــام املتضرريــن من 

الزلزال الذي ضرب املنطقة.
وفــي تغريدة عبــر موقع 
التواصل االجتماعي «تويتر»، 

وحتت إشراف املسؤولني عن 
خدمة املساجد.

بدورها، قالت إدارة الكوارث 
والطــوارئ التركيــة إن عدد 
املصابني بلــغ ٨٠٥ على األقل 

الساعة ٨٫٣١ بالتوقيت احمللي 
(٥٫٣١ بتوقيت غرينتش)، قبالة 
سواحل «سفري حصار» ببحر 
إيجه، مشــيرة إلــى أن الهزة 
بلغــت قوتهــا ٥ درجات على 
مقياس ريختر ووقع مركزها 
علــى عمــق بلــغ ٧٫٣٣ كيلــو 
مترات، بحسب ما نقلته وكالة 

أنباء «سبوتنيك» الروسية.
وذكرت الوكالة ان الزلزال 
تبعه اكثر من ٣٤١ هزة ارتدادية، 
٣١ منها شدتها فوق ٤ درجات.

الى ذلك، أعربت مصر عن 
التعــازي في ضحايا  خالص 
الزلــزال الذي ضــرب منطقة 
بحــر إيجــه، ممــا أســفر عن 
وقوع ضحايا فضال عن إصابة 
املئات في كل من محافظة ازمير 
التركيــة وجزيــرة ســاموس 
اليونانية، وذلك بجانب وقوع 

أضرار مادية جسيمة.
وتقدمــت مصر فــي بيان 
لوزارة اخلارجية امس بتعازيها 
لــذوي الضحايــا األبرياء في 
اليونان وتركيــا، مع خالص 
التمنيــات بالشــفاء العاجــل 

للمصابني.

ارتفاع حصيلة الضحايا.. واملصابون باملئات وانتشال العشرات من حتت األنقاض.. ورصد مئات الهزات االرتدادية و«أنقرة» تفتح املساجد للمتضررين.. وهزة جديدة تضرب إزمير

(رويترز) عمال إنقاذ أتراك يحملون أحد املصابني عقب انتشاله من حتت أنقاض الزلزال في ازمير 

عامل انقاذ في املنطقة املتضررة 
على ما أوضحت الرئاسة في 
انقرة. وقالت السلطات التركية 
إن الزلــزال دمر ما ال يقل عن 
٢٠ مبنى في ازمير، وان أعمال 
اإلنقاذ متواصلة وسط املئات 
مــن الهــزات االرتداديــة فــي 

املنطقة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية 
وتســجيالت مصــورة أعماال 
دؤوبــة إلنقاذ أناس من حتت 
األنقاض. وفي وســط ازمير، 
أظهرت لقطات محاوالت إلنقاذ 
أم وأطفالها األربعة من حتت 

أنقاض أحد املباني.
ومتكنت فــرق االنقاذ من 
انتشال عدد من األشخاص من 
حتت األنقاض، كانوا مازالوا 
علــى قيد احليــاة، رغم مرور 
ســاعات عديــدة علــى وقوع 
الزلزال. وجنحت فرق اإلنقاذ 
فــي إخراج مواطنــة تبلغ من 
العمر ٦٢ عاما، وتدعى أمينة 
أرن، وذلك بعد ١٤ ســاعة من 

وقوع الزلزال.
كما عثرت طواقــم اإلنقاذ 
علــى مواطنة أخرى تبلغ من 

الرياض - وكاالت: حددت 
اململكة العربية السعودية مدة 
إقامة األجانــب القادمني من 
خــارج البالد ألداء مناســك 

العمرة بـ ١٠ أيام فقط. 
وقــــالــــت وزارة احلــــــج 
والعمرة السعودية امس، إن 
األجانــب القادمني من خارج 
اململكة ألداء مناســك العمرة 
اليوم فــي اول رحلة طيران 
بعد تعليق العمرة والزيارة 
مؤقتا لنحو ٩ اشهر، كإجراء 
احترازي ملنع انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد ستكون مدة 
إقامتهــم داخل البالد ١٠ أيام 

فقط.
وأضافــت في بيان لها أن 
«الفترة التي أتيحت للحجز 
منذ تشغيل تطبيق «اعتمرنا» 
هي إلى نهاية ديسمبر املقبل 

فقط».
وتبدأ اليوم املرحلة الثالثة 
بالسماح بأداء العمرة والزيارة 
والصلـــوات للمــواطــــنني 
واملقيمني من داخــل اململكة 
ومن خارجها، والتي تتضمن 
رفع كامل الطاقة التشغيلية 
االحترازية وتكثيف التدابير 
الوقائيــة والبروتوكــوالت 

الصحية املوصى بها. 
اململكة  هــذا، وتســتقبل 
اليوم  الســعودية  العربيــة 
أولى رحــالت الطيران املقلة 
للمعتمرين القادمني من خارج 

اململكة.
وبحســب وكالــة األنباء 
الســعودية «واس» تستقبل 

في رحلــة املعتمر بــدءا من 
بلــده مــرورا بوصوله عبر 
املنافــذ احملــددة، وتنفيــذ 
برامــج تنقــالت املعتمريــن 
بعد إنهاء إجــراءات القدوم، 
وأثنــاء تأديتهــم املناســك، 
حيث قامت الــوزارة بوضع 
املعاييــر والضوابط جلميع 
مزودي اخلدمات وشــركات 
العمرة لضمان تطبيق أقصى 
معايير اإلجراءات االحترازية 

جهودهــا كافة لهذا املوســم 
االستثنائي.

احلــج  وزارة  وراعــت 
والعمرة فــي خطتها مراحل 
تأدية املعتمرين ملناســكهم، 
ورفــع جهوزيتهــا خلدمــة 
ضيوف الرحمن من مختلف 
وســط  املعمــورة،  أنحــاء 
توجيهــات حكومــة خــادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز وصاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن سلمان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة 
وزير احلــج والعمرة محمد 

صالح بن طاهر بننت.
الــوزارة مختلف  ودعت 
املعتمرين القادمني بعد رفع 
احلظر في ظل الظروف التي 
شهدها العالم جراء اجلائحة، 
للتقيــد باتبــاع اإلجــراءات 
االحترازيــة والوقائيــة منذ 

وصولهم وحتــى مغادرتهم 
بعد االنتهاء من أداء مناسكهم، 
حيــث ســيكون خــالل هذه 
الرحلــة اإلميانيــة تطبيــق 
اإلجــراءات  مــن  سلســلة 
الوقائيــة لضمــان ســالمة 
املعتمرين والــزوار، أبرزها 
الوقاية والتطهير والتوعية، 
واتباع كامل اإلرشادات التي 
وضعت لســالمة ُعّمار بيت 

اهللا احلرام.

وفي السياق، دعت األمانة 
التعــاون  العامــة ملنظمــة 
اإلســالمي مبناســبة إعــالن 
وصول أولى رحالت املعتمرين 
القادمني من اخلارج إلى جدة 
اليوم املعتمرين إلى احلفاظ 
على أنفسهم وأسرهم بااللتزام 
االحترازيــة  باإلجــراءات 
والوقائية املعتمدة من اجلهات 

املختصة في اململكة.
وقال األمني العام للمنظمة، 
د.يوسف بن أحمد العثيمني 
إن منظمة التعاون اإلسالمي، 
وباعتبارها الصوت اجلامع 
للعالــم اإلســالمي، تبــارك 
العالــم  حــول  للمســلمني 
عودة العمــرة والزيارة بعد 
تعليقهمــا مؤقتــا كإجــراء 
احترازي ملنع انتشار ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد - 
١٩)، وتدعوهــم إلى احلفاظ 
على ســالمتهم باتباع كامل 
واإلرشــادات  التعليمــات 

الصحية.
العــام  األمــني  وأشــاد 
مبنظومة العمل التي أعلنت 
جاهزيتهــا وبــوزارة احلج 
والعمرة الستقبال املعتمرين 
واحلفاظ على صحة اإلنسان، 
مضيفــا أن املنظمــة تثمــن 
الوقائيــة  التدابيــر  جميــع 
والبروتوكوالت املتخذة من 
الرســمية حفاظــا  اجلهــات 
على صحة وسالمة ضيوف 
الرحمــن، وذلــك بتوجيهات 
احلرمــني  خــادم  حكومــة 
الشريفني، وسمو ولي العهد.

والوقائية املعتمدة من وزارة 
الصحة.

وسخرت الوزارة األنظمة 
التقنيــة، وأطلقــت تطبيق 
يهــدف  الــذي  «اعتمرنــا» 
إلــى تنظيــم دخــول أفواج 
إلــى  املعتمريــن واملصلــني 
الشــريفني وفــق  احلرمــني 
الطاقــة التشــغيلية املمكنة 
لتطبيق اإلجراءات االحترازية 
والوقائية، كما جندت الوزارة 

(واس) أداء العمرة في ظل اإلجراءات االحترازية 

اململكة اليوم اول رحلة عبر 
مطار امللك عبدالعزيز الدولي 
وســط تطبيــق كل التدابير 
الوقائيــة والبروتوكــوالت 
املتخذة من اجلهات الرسمية 
حفاظًا على صحة وســالمة 

ضيوف الرحمن.
احلــج  وزارة  وأعلنــت 
والعمرة عن جاهزية منظومة 
العمل الســتقبال املعتمرين 
أثناء جميع نقــاط االتصال 

ملشاهدة الڤيديو

سيارة تقتحم ساحات 
احلرم املكي اخلارجية

عواصم - وكاالت: أعلن املتحدث الرسمي إلمارة منطقة 
مكة املكرمة سلطان الدوسري ان اجلهات األمنية في اإلمارة 
باشرت حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب املسجد احلرام 
نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق 
احمليطة بالساحة اجلنوبية باملسجد احلرام عند الساعة 
العاشرة والنصف من مساء امس األول. وأكد املتحدث 
أنه لم يصب أي شخص بأذى. وأضاف: بعد القبض على 
قائد السيارة تبني أنه مواطن سعودي وبحالة غير طبيعية، 

مشيرا إلى أنه متت إحالته للنيابة العامة.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، مساء امس 
األول، مقطع ڤيديو لسيارة مسرعة تقتحم ساحات احلرم 
املكي اخلارجية. وأظهر الڤيديو الســيارة وهي تقتحم 
الساحات اخلارجية للحرم، ثم تصطدم بأحد األبواب وذكر 

املغردون أنه باب ٨٩ فيما لم يصب أحد بأذى.
كما أظهرت مقاطع أخرى حلظة القبض على السائق، 

وكذلك إخراج السيارة خارج الساحات.

«كورونا» يدفع بريطانيا نحو اإلغالق العام    
وسلوڤاكيا تفحص جميع مواطنيها

عواصم - وكاالت: تتجه بريطانيا 
وعــدد من دول العالــم لإلعالن عن 
اغالقات جديدة على غرار فرنســا 
وأملانيا مع اســتمرار تفشي ڤيروس 
كورونا املســتجد، فيما تسعى دول 
الى فحص جميع  اخرى كسلوفاكيا 

مواطنيها.
وقال مســؤول حكومي ووسائل 
الوزراء  إن رئيس  إعالم بريطانيــة 
البريطاني بوريس جونسون يستعد 
إلعالن فرض إجراءات عزل عام مجددا 
غدا وملدة شــهر في إجنلترا بعد أن 
قال علماء إن الڤيروس ينتشر بوتيرة 

أسرع من أسوأ توقعاتهم.
ويتفشــى الوباء في معظم أنحاء 
بريطانيا حيث بلغ عدد الوفيات الرسمي 

٤٦٢٩٩، وهو األعلى في أوروبا.
وقال املسؤول إن اإلجراءات اجلديدة 
ال تزال قيد املناقشة ولم يتخذ قرار 
نهائي. وتدير اسكتلندا وويلز وأيرلندا 
الشمالية سياساتها اخلاصة مبكافحة 

اجلائحة.
إنه من  التاميز  وقالت صحيفــة 
املتوقع أن يعقد جونســون مؤمترا 
صحافيــا غدا االثنــني لإلعالن عن 

التي ستســمح  اإلجراءات اجلديدة 
فقط باستمرار فتح املتاجر األساسية 
واملدارس ودور احلضانة واجلامعات، 
اعتبارا من األربعاء وحتى األول من 

ديسمبر.
وستبقى احلانات واملطاعم مغلقة 
على مدى أسابيع ما يوجه ضربة جديدة 
قوية لقطاع متضرر أساسا من جراء 
الوباء كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل»، 
مشيرة الى أن رئيس الوزراء احملافظ 
دفع من قبل مستشاريه العلميني الى 
التحرك مــن أجل «إنقاذ عيد امليالد» 
الفترة الغالية على قلوب البريطانيني.

من جهتها، أطلقت سلوڤاكيا برنامجا 
إلجــراء فحوصــات كورونا جلميع 
مواطنيها البالــغ عددهم ٥٫٤ ماليني 
نسمة، وسيتم جمع العينات في حوالي 
خمسة آالف موقع، ومبشاركة نحو 
٤٥ ألف عامل مبجال الصحة وعناصر 

من اجليش والشرطة.
وقال رئيس الوزراء الســلوفاكي 
إيغور ماتوفيتش إن العالم ســيتابع 
باهتمام ما يحصل في سلوڤاكيا، معتبرا 
أن هذه اخلطوة ستنقذ مئات األرواح.
من جهتها، أعلنت إيران توســيع 

إجراءات إغالق جزئية كانت مفروضة 
في طهران لتشمل مدنا أخرى، وسط 
دعوات إلى إغالق تــام في العاصمة 
بعد تسجيل معدالت قياسية للوفيات 
واإلصابات في اآلونة األخيرة. واعتمدت 
إيران، أكثر دول الشرق األوسط تأثرا 
بوباء كوفيد-١٩، إجراءات إغالق للعديد 
من األماكن العامــة في طهران، مثل 
اجلامعات واملقاهي وصاالت السينما 
اعتبارا  الرياضي،  التدريب  وصاالت 

من الثالث من أكتوبر.
اإليراني حســن  الرئيس  وأعلن 
روحاني فرض قيــود في ٢٥ مدينة 
من مراكز احملافظــات اإليرانية ملدة 
١٠ أيام ملكافحة تفشي جائحة كورونا 

في البالد.
وفي اليونان، أعلن رئيس الوزراء 
كيرياكوس ميتسوتاكيس عن فرض 
حجر جزئي اعتبارا من بعد غد للتصدي 
للموجة الثانية مــن وباء كوفيد-١٩، 
يشمل منع التجول ليال وإغالق احلانات 

واملطاعم في أثينا ومدن أخرى.
وقال رئيس الوزراء في رســالة 
«إنها إجراءات  امــس،  متلفزة لألمة 
حجر مثل تلك التي فرضت في الربيع».

إيران توّسع إجراءات اإلغالق اجلزئي وسط دعوات إلقفال تام في طهران
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أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي: لدينا ٧٢ جامعة ونخطط للوصول إلى ١٢٥ في ٢٠٣٢

عون يبدأ السنة اخلامسة بصمت.. و«سينودس» حلكومة بعيدة عن احملاصصة

أكد خالل افتتاح جامعة امللك سلمان في شرم الشيخ بحضور أمير تبوك أن «االستقرار يساعدنا على جتاوز الصعوبات وإكمال مسيرتنا التنموية»

نصراهللا والتيار احلر لتسريع تشكيل احلكومة.. وبالل عبداهللا: مؤلم ما ينتظرنا

خديجة حمودة

الرئيــس عبدالفتاح  أكد 
السيســي أن مصــر لديهــا 
حاليــا ٧٢ جامعة باختالف 
أنواعها، ونخطط ألن يكون 
لدينــا ١٢٥ جامعــة في عام 
٢٠٣٢، لسد الفجوة املوجودة 
حاليا بني تعداد السكان وعدد 
اجلامعــات بواقــع جامعــة 
لكل مليون نســمة، مشــيرا 
إلى أن اجلامعــات اجلديدة 
تنفذ مبواصفــات ومعايير 
عاملية لتحقيق هدف تطوير 

منظومة التعليم.
الرئيس السيسي  وقال 
- فــي مداخلة تعقيبا على 
كلمة وزير التعليم العالي 
د.خالــد عبدالغفــار، خالل 
افتتاح جامعة امللك سلمان 
مبدينة شــرم الشيخ امس 
بحضــور صاحب الســمو 
امللكي األمير فهد بن سلطان 
بن عبدالعزيز أمير منطقة 
تبوك - «إن تعداد ســكان 
مصــر حاليــا وصــل إلــى 
١٠٠ مليون نســمة، ولدينا 
٧٢ جامعــة وهــو ما يعني 
احتياجنــا إلــى ٢٨ جامعة 
لسد الفجوة بني عدد السكان 
واجلامعات، مشيرا إلى أنه 
في ٢٠٣٢ ســيصل التعداد 
الســكاني إلــى ١٢٥ مليون 
نسمة، بزيادة مقدارها ٢٥ 
مليون نســمة، ما يستلزم 
التخطيــط للوصول بعدد 
اجلامعات إلى ١٢٥ جامعة».
وقال السيســي «إن بناء 
اجلامعة الواحدة يتكلف من ٨ 
إلى ١٠ مليارات جنيه تقريبا، 
وعندما نخطط لبناء ٣٠ أو 
٤٠ جامعة يعني أننا نحتاج 
إلى حوالي ٤٠٠ مليار جنيه، 
لإلنشاء فقط، ونحن نعمل 
على ســد الفجوة املوجودة 
بني عدد السكان واجلامعات 

في أقرب فرصة».
وأشــار إلــى أننــا خالل 
الســبع أو الســت ســنوات 
املاضية بذلنا مجهودا كبيرا 
لتقليــل الفجــوة بــني عدد 
الســكان واجلامعــات ببناء 
عــدد مــن اجلامعــات علــى 
أعلى املستويات مبواصفات 
ومعايير عاملية وتركز على 
العلــوم احلديثــة مــن أجل 

بيروت - عمر حبنجر

اختتم الرئيس ميشال عون 
سنة واليته الرابعة أمس في 
اليوم األخير من شهر أكتوبر، 
ال احتفال رمزي باملناسبة، وال 
كلمــة يوجهها الى اللبنانيني، 
الذين غلب لديهم اليقني، بأنه 
ليس لدى رئيس اجلمهورية ما 
يقوله، او حتى يعد به للسنتني 

األخيرتني من واليته.
التعثــر في مســار  رمبــا 
تشكيل حكومة سعد احلريري، 
التــي حتمــل الرقــم ٤ ايضا، 
هــو الذي رجح كفــة الصمت 
الرئاسي، حيال هذه املناسبة، 
معطوفــا علــى انهيار ســعر 
صرف الليــرة، وكارثة املرفأ، 
و«التدقيق اجلنائــي» بقيود 
املركــزي والــوزارات  البنــك 
احملاصر داخل دوامة القوانني 
احلامية لفساد أصحابها، إضافة 
الى وباء «كورونا» الذي أقفل 
املدارس وأغرق املستشفيات 
وفتح باب الهجرة الى الغرب 
علــى املصراعــني، وانتفاضة 
الطبقــة  ضــد  اللبنانيــني 
السياســية املتصاحلــة مــع 
بعضها بعضا، واملختلفة مع 
الناس والتي ســلمت مقدرات 
البلد وقرارها إلى حزب عابر 
للحــدود، كتنظيــم وعقيــدة 
وأهــداف، حتول معــه لبنان 
الــى ملحق مبحور سياســي 
إقليمي يظهر ما ال يضمر ويقول 

بخالف ما يفعل.
من جهته، اعتبر البطريرك 
املارونــي الكاردينال بشــارة 
بطــرس الراعي أن «الســلطة 
السياسية قتلت شعبها وعليها 
أن تعترف بفشلها في متثيل 

املواطنني وإدارة البلد».
حكومــة  «نريــد  وقــال: 
الدستور وامليثاق وأي حكومة 
أخرى ستكون مضيعة للوقت».
الراعــي كان يتحــدث في 

يدمر الدول ومستقبلها.
وقال - في مداخلة تعقيبا 
على وزير السياحة واآلثار 
د.خالد العناني، خالل افتتاح 
٣ متاحــف أثريــة - إنه في 
عــام ٢٠١١ توقــف العمل في 
استكمال هذه املتاحف في ٣ 
محافظات مختلفة نظرا الن 
البالد كانت متــر بحالة من 
عدم االستقرار، باإلضافة إلى 
أن عدم االســتقرار هذا أدى 
أيضا إلى تهريب عدد كبير من 
اآلثار، واالعتداء على عدد من 
املنشآت واملتاحف والكنائس.
وأضــاف أن حالــة عدم 
االســتقرار في عــام ٢٠١١ - 
وهــذا ليس اســاءة إلى أحد 
- استغلها أعداء الوطن في 
تدمير أكثر من ٧٥ كنيســة، 
وقامــت الدولــة بترميمهــا 
مرة أخرى، وقاموا بتصدير 
اإلرهاب واخلــراب والدمار، 
وتعطيل التنمية ومسيرتها، 
مؤكدا أنــه بتكاتف اجلميع 
سنحافظ على استقرار بالدنا 

نبيه بري يحاول املساعدة على 
الزوايا وإنهاء الوضع  تدوير 
الشائك آمال أن يتمكن الرئيس 
املكلــف وبالتعاون مع رئيس 
اجلمهورية ومــع بقية الكتل 
النيابية، من تشــكيل حكومة 

جديدة في أقرب وقت.
وقال: األجواء معقولة، وال 
نريد أن نبالغ باإليجابية لكن 
من جهتنا سنتعاون وسنسهل 
مــا نســتطيع ان نســهم فيه 
ملساعدة املســؤولني املعنيني 

بتشكيل احلكومة. 
نصراهللا عن حادث «نيس» 
قــال: ال شــيء اســمه إرهاب 
إسالمي او فاشية إسالمية، ومن 
يرتكب اجلرميــة هو املجرم، 
الفتا الى أن السلطات الفرنسية 
بدال من معاجلة الرسوم املسيئة 
قالــت إنها مع حرية التعبير، 
معتبــرا أن باريس ســتكون 
خاســرة إذا استمرت في هذه 

املعركة.

أساسية.. وعلى سبيل املثال 
طريق نفق طابا.. ومت افتتاح 
طريق النفق شرم الشيخ».

وطالب الرئيس السيسي 
باالنتهــاء من اســتخدامات 
طريق النفق شــرم الشــيخ 
الهيئــة  بــني  بالتنســيق 
الهندســية للقوات املسلحة 
ووزارة النقل خالل أسبوع.
جدير بالذكر أن الرئيس 
عبدالفتاح السيسي افتتح امس 
عبر «الڤيديــو كونفرانس» 
عددا من املشروعات القومية 
والتنمويــة، شــملت طريق 
النفــق - رأس النقب، مطار 
البردويــل الدولــي، محطــة 
حتلية مياه البحر بالعريش، 
محطة معاجلة مياه الصرف 
الصحي مبدينة الطور، التجمع 
البدوي بأبو رصاصة، التجمع 
البــدوي بالنثيلة، والتجمع 
البدوي طيبة التمد وعدد من 
املشروعات األخرى كمتحف 
شرم الشيخ ومتحف املركبات 
امللكية، ومتحف كفر الشيخ.

إليران في لبنان واملنطقة وسط 
الصراع احملموم للسيطرة على 

البحر املتوسط.
وقال نائب الشوف د.بالل 
عبــداهللا فــي تغريــدة علــى 

«تويتر»: مؤلم ما ينتظرنا.
وأشــار موقع «املدن» الى 
أن الرئيس عون يريد وزارات 
الدفــاع والداخليــة والعــدل 
والطاقــة كما يريد اســتبدال 
حاكــم مصرف لبنــان رياض 
سالمة ورئيس طيران الشرق 
األوسط محمد احلوت، إضافة 
الــى الثلث املعطل في مجلس 
الوزراء. ولم يستبعد الوزير 
الســابق وئام وهاب أن يفتح 
السيد حسن نصراهللا خطا بني 
الرئيس املكلف سعد احلريري 
ودمشق، وقال لقناة «اجلديد» 
إن الثنائي الشيعي متسك بعدم 
استقالة احلريري حني استقال 
كما متسك بإعادة تكليفه عندما 

كلف.

من أجل مستقبل أفضل. 
وشدد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، على أن أي مشروع 
جديد يتم تنفيذه يحتاج إلى 
إجــراءات كبيــرة حتى يتم 
عمله وتنفيذه، مشــيرا إلى 
أنه جار االنتهاء من إنشــاء 
أكبــر محطــة للمعاجلة في 
العالــم فــي إطــار محاولــة 
االســتفادة من املياه وخلق 
مجتمعات عمرانية جديدة. 
وأضاف: «حجم التكلفة املالية 
لكل املشروعات خالل الست 
السنوات في سيناء تتراوح 
بني ٦٠٠ و٧٠٠ مليار جنيه». 
وتابع الرئيس السيسي: 
«اتكلمنــا علــى اجلامعــات 
واتكلمنا عــن الطرق.. وكل 
مطالب التنمية في ســيناء 
يتم االنفاق عليها حتى حتقق 
األهداف التي ذكرنها.. يبقى 
فيــه حياة لســيناء بدال من 
أنها منطقة أو أرض فاضية 
وده بيتكلف كتير.. وبنتعامل 
على أرض خام.. بدون بنية 

وعلــى الرغــم مــن تفاؤل 
نصراهللا، فــإن إغراق احلزب 
وحليفــه التيار احلــر بفريق 
وزاري لهما وليس له، مع لفت 
االنتبــاه الى انــه بينما العهد 
يســتعجل احلكومة اجلديدة 
حتــى ال تنتهــي واليتــه مع 
حكومة تصريف أعمال، مياطل 
الثنائي، حتت غطاء االختالف 
علــى احلصــص واحلقائــب، 
مؤجــال احلكومة الــى ما بعد 
االنتخابات الرئاسية األميركية 

بطريقة استدارية.
وتقول قناة «ام تي في» إن 
خسارة الرئيس دونالد ترامب، 
ان حصلــت، وبالتالي مجيء 
بايدن، سيدفعان «حزب اهللا» 
الى التخلي عــن اتفاق اإلطار 
الذي قامت عليه فلسفة تشكيل 
احلكومــة، ألن كل املعطيــات 
التي حثت إيران على املهادنة 
ستســقط ملصلحة سياســية 
من نوع آخــر، ودور مختلف 

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مفتتحاً جامعة امللك سلمان بحضور صاحب السمو امللكي األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك

(محمود الطويل) الفتة مؤيدة للرئيس املكلف سعد احلريري مرفوعة في منطقة الطريق اجلديدة في بيروت 

توفير تعليــم جيد ألبنائنا 
حتى ال يضطروا للسفر إلى 
اخلارج، الفتا إلى أننا لدينا ٣٠ 
ألف طالب مصري يدرسون 
في اخلارج، وهذا عبء مالي 
على أســرهم، باإلضافة إلى 
الظروف الصحية التي مير 
بهــا العالــم حاليــا بســبب 
جائحة كورونا ونســتهدف 
أن يعود جزء منهم للدراسة 

في مصر.
وأوضح الرئيس السيسي 
أن الدولــة تهدف إلــى بناء 
جامعات مبواصفات ومعايير 
عاملية، لتقــدمي تعليم على 
أعلى مستوى وربطه بسوق 
العمل حتى يستطيع اخلريج 
أن يحصل على فرصة عمل.

وأكد الرئيس أن حتقيق 
األمن واالســتقرار في مصر 
يســاعدنا علــى جتــاوز أي 
حتديات والتغلــب على أي 
صعوبات، وإكمال مسيرتنا 
التنموية في كافة املجاالت، 
مشيرا إلى أن عدم االستقرار 

املوارنة  سينودس األســاقفة 
الذي طالــب بحكومة إنقاذية 
االنتمــاءات  عــن  بعيــدة 
السياســية واحلزبيــة وعــن 
آفة احملاصصات، كما دعا في 
بيان الى تسريع التحقيق في 
انفجار املرفأ وكشف األسباب 
والفاعلــني احلقيقيــني لهــذه 
الفاجعة ومحاكمتهم وتعويض 

ذوي الضحايا.
وأكــد الســينودس موقف 
البطريــرك الداعي الى حتييد 
لبنان في هذه املرحلة املليئة 

بالتغييرات اجلغرافية.
حكوميــًا، ليس هنــاك ما 
يقال، أيضا، ال اتفاق على العدد 
وال على األســماء، و«التأني» 

يأخذ مداه.
األمــني العام حلــزب اهللا 
الســيد حسن نصر اهللا، وفي 
إطاللــة متلفزة له مبناســبة 
ذكرى املولد النبوي الشريف، 
قال: إن رئيس مجلس النواب 

الرئيس املصري  وأمير تبوك افتتحا
متحف شرم الشيخ الدولي

..وتفقدا جامعة امللك سلمان

افتتــح الرئيس املصــري عبدالفتاح 
السيســي وصاحب السمو امللكي األمير 
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة 
تبوك متحف شرم الشيخ الدولي، وقاما 
بجولة تفقدية داخل قاعات وصاالت املتحف 
واستمعا إلى شــرح تفصيلي من وزير 
السياحة واآلثار د.خالد العناني، ود.مصطفى 
وزيري، األمني العام للمجلس األعلى لآلثار 
حول القطع الفرعونية األثرية التي يحتوي 
عليها املتحف. وكان د.مصطفى وزيري 
األمني العــام للمجلس األعلى لآلثار، قال 

في وقت سابق إن متحف شرم الشيخ هو 
أول متحف أثري في مدينة السالم بتكلفة 
تقدر بـ ٨١٢ مليون جنيه، حيث يعرض نحو 
٥٢٠٠ قطعــة أثرية مميزة تعكس األوجه 

املختلفة للحضارة املصرية.
وأضاف انه ثاني املتاحف األثرية التي 
تستهدف دمج السياحة الشاطئية بالسياحة 
الثقافية، بعد متحف الغردقة وتبلغ مساحته 
١٩٢٠٠٠ متر مربع، وبدأت أعمال املشروع 
عام ٢٠٠٣ وتوقفت عام ٢٠١١ ومت استئنافها 

مرة أخرى في عام ٢٠١٨.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب 
الســمو امللكي األمير فهد بن سلطان بن 
عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جامعة امللك 

سلمان بشرم الشيخ.
واستمع الرئيس السيسي، خالل جولته 
التفقدية مبدينة شرم الشيخ الفتتاح جامعة 
امللك سلمان وعدد من املشروعات األخرى، 
إلى شرح من وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.خالد عبدالغفــار والقائمني على 
إنشاء اجلامعة لكل ما يخص أقسام اجلامعة 
من كليات مختلفة، واملباني السكنية للطالب 

وألعضاء هيئة التدريس.
ومت التقاط صورة تذكارية جتمع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو امللكي 
األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير 
منطقة تبوك والوفد السعودي املرافق له، 
خالل تفقدهم ملباني ومنشآت جامعة امللك 

سلمان الدولية بشرم الشيخ.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي لطالب 
جامعة امللك ســلمان، أن الهدف هو تقدمي 
أفضل جودة تعليم على اإلطالق لصاحلهم، 

ورحب بهم ومتنى لهم التوفيق.
وســأل الرئيس، الطالب عن وجود أي 
مالحظات من جانبهم بعد انطالق الدراسة 
منذ أســبوع، فأكدوا أن كل األمور داخل 

اجلامعة جيدة وتسير على ما يرام.
من جهته، وجه األمير فهد التهنئة إلى 
طالب اجلامعة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق 
سواء في مصر أو السعودية. وتفقد الرئيس 
السيســي قسم الفنون الذي شمل النحت 
والرسم واستمع إلى شرح تفصيلي من جانب 
وزير التعليــم العالي خالد عبدالغفار، كما 
تفقد وحدات سكن الطالب واملالعب وحمام 
السباحة النصف أوملبي املخصص للطالب.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو امللكي األمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير منطقة تبوك يفتتحان متحف شرم الشيخ الدولي

إلياس حنكش لـ «األنباء»: لبنان نحو األسوأ !
بيروت- زينة طبارة

النــائـــــــب  رأى 
اليـــــاس  املستــــقيل 
حنكـــش، أن ذهـــنية 
احملاصصة والفشــل 
التــي اوصلــت البالد 
الى اإلفالس، هي نفسها 
التي تشــكل احلكومة 
اليــوم، وتضع مصير 
لبنان واللبنانيني في 
مهــب الريــح، معتبرا 
بالتالــي ان لبنــان قد 

يكــون على موعد مــع والدة حكومة 
مستنســخة عــن حكومــة تصريف 
االعمال، حكومة مصغرة عن املجلس 
النيابي، الذي فقــد دوره في املراقبة 
واحملاســبة، نتيجة تقاســم السلطة 
التنفيذيــة وتوزيعهــا كمغامن حرب 

على الفرقاء السياسيني.
ولفــت حنكــــش في تصــريـــح 
لـ «األنباء» الى أن السلطة في لبنان 
فشــلت بكل شــيء، اال باحملاصصة، 
فسجلت رقما قياسيا مقارنة مع الدول 
االكثر فسادا في العالم، بحيث تقاسمت 
مجلس النــواب، والتعيينات املالية 
واالداريــة والقضائية والعســكرية، 
والوظائــف العامة، وودائــع الناس 
فــي املصــارف، وحتــى نيــــترات 
األمونيوم، وها هي اليوم تتقـــــاسم 
احلقائب الوزارية بصـــــورة مقرفة 
ومقيتة، معـــــربا ازاء ما تــقدم، عن 
عدم اســتغرابه لآللية التي يعتمدها 
الرئيس احلريري في تشكيل احلكومة، 
علما انه اســتقال اســتجابة ملطالب 
الثورة بتشــكيل حكومة مســتقلني 
واختصاصيني من خــارج املنظومة 

السياسية احلاكمة.
ورداً علــى ســؤال حول مــا قاله 
احد القادة في تيار املستقبل، بأن ما 
يهم الرئيــس احلريري هو ان يكون 

فريقه االقتصادي في 
احلكومــة متجانســا، 
كمدخل اساسي لنجاح 
حكومتــه فــي مهمتها 
أكد حنكش  االنقاذية، 
ان جنــاح احلكومات 
العمل  يكمن بترابــط 
بني الوزراء، وال ميكن 
بالتالــي ربط جناحها 
بالفريــق االقتصادي 
وحــده، مشــيرا الــى 
ان العمليــة االنقاذية 
الوحـــــدة  تتطــــلب 
والتكامــل والتجانـــس فــي القــرار 
التنفيــذي، الن وصــول البــالد الى 
االفالس، كان نتيجة طبيعية لتفكك 
العمل الوزاري في احلكومات املتعاقبة، 
االمر الذي احبط استقاللية القضاء، 
فعم الفســاد املؤسســات الرســمية، 
وتراجعت االستثمارات واملساعدات 
اخلارجية، اضافة الى انه هز عواميد 
السيادة، املتجســدة بوزارتي الدفاع 
والداخلية وسائر املؤسسات االمنية، 
ففشلت في ضبط السالح املتفلت وغير 
الشرعي، واالخطر انه انتج سياسات 
عقيمة في وزارة اخلارجية، فاسقط 
ثقة العاملني العربي والغربي بلبنان.

«الــى االســوأ در» ختــم حنكش، 
معتبرا تكرار اخلطــأ، تكرارا حتميا 
للنتيجة، وبالتالي للفشــل، ما يعني 
من وجهة نظره، ان ما نشهده اليوم 
من محاوالت لبث الطمأنينة في نفوس 
اللبنانيني، ومن انخفاض في ســعر 
صرف الــدوالر االميركــي، ما هو اال 
اجراء مصطنع وترقيـــع مؤقــت، ال 
بل هروب الى االمام، حيث الســقطة 
املدوية، فكما منع الرئيس احلريري من 
العمل في حكوماته السابقة، سيمنع 
فــي حكومته املرتقبة من حتقيق اي 
اجناز انقاذي، «الوجوه نفسها تعني 
الدوامة نفسها، ومتاهة ال مخرج منها».

إلياس حنكش
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ماكرون: أتفّهم مشاعر املسلمني وال أتبّنى الرسوم املسيئة
عواصــم ـ وكاالت: قال 
الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون إنه يتفهم مشاعر 
املــسلمــني إزاء  الـــرســــوم 
املســيئة للنبي محمد ژ، 
مشــددا على أن حكومته ال 

تقف خلفها وال تتبناها.
جــاء ذلك خــال مقابلة 
اجراهــا ماكرون مــع قناة 
اجلزيــرة القطرية، حتدث 
فيهــا عــن الغضــب الذي 
أثارته الرسوم املسيئة التي 
نشرتها مجلة شارلي إيبدو.
»الـرســـــوم  وقــــــال 
ليســت  الكاريكاتيريــة 
مشــروعا حكوميــا بل هي 
منبثقــة من صحــف حرة 
تابعــة  غيــر  ومســتقلة 
أنه  للحكومــة«. وأضــاف 
يتفهم مشاعر املسلمني إزاء 

هذه القضية.
واضاف ماكرون »أعتقد 
أن ردود الفعــل كان مردها 
أكاذيب وحتريف كامي وألن 
النــاس فهموا أننــي مؤيد 
لهذه الرســوم«. وقال: »ما 
ميارس باسم اإلسام هو آفة 
للمسلمني بالعالم«، مضيفا 
أن أكثر من 8٠% من ضحايا 

اإلرهاب هم من املسلمني.
الــى ذلــك، أفــاد مصدر 
امــس،  قضائــي فرنســي 
بــأن رجا ثالثــا مقربا من 
املشتبه به الثاني الذي أوقف 
مساء امس االول، وضع في 
احلبس على ذمة التحقيق 
فــي إطار هجــوم نيس في 

الهجــوم. وأوضح املصدر 
»نحاول توضيح دوره في 

كل ما حصل«.
ويحاول احملققون معرفة 
ما إذا كان املهاجم استفاد من 
مساعدة وكيف حصل على 

الفرنسي املسيئة  الرئيس 
لاسام حيث، ندد الرئيس 
اإلندونيسي جوكو ويدودو 
بالهجمــات  مبــا وصفــه 
»اإلرهابية« في فرنسا، لكنه 
حذر أيضا من أن تصريحات 

دولة ذات أغلبية مسلمة في 
العالم، إلى االحتجاج على 
فرنسا ومقاطعة منتجاتها.

وقال الزعيم اإلندونيسي 
في خطاب أذاعه التلفزيون 
»حرية التعبير التي جترح 
النقاء النبيل والقيم املقدسة 
ورمز الدين خاطئة للغاية 
وال ينبغي تبريرها ويجب 

أن تتوقف«.
الدين  وأضــاف »ربــط 
بأعمال إرهابية خطأ جسيم. 

اإلرهابيون إرهابيون«.
الزعيــم  يحــدد  ولــم 
اإلندونيسي في خطابه امس 
بوضوح اجلــزء الذي كان 
يشــير إليه من تصريحات 

ماكرون.
وقال متحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإلندونيسية إن 
السفير  الوزارة اســتدعت 
الفرنسي بسبب تصريحات 
ملاكــرون قالــوا إنها »تهني 
اإلسام« باإلضافة إلى كونه 

سمح بنشر الرسوم.
بــدوره، دافــع رئيــس 
الــوزراء الكنــدي جاســن 
ترودو عن حرية التعبير، 
لكنــه اعتبر أنها »ليســت 
با حــدود« وأنها يجب أن 
ال تســبب »إســاءة بشكل 
تعسفي وبدون داع« لفئات 

بعينها.
وخال اجابته عن سؤال 
حول احلق في نشر صور 
كاريكاتيرية مسيئة للنبي 
محمد ژ على غرار ما فعلت 

الهاتفني اللذين عثر عليهما 
في حقيبة حتوي مقتنياته 
الشخصية. ويحلل احملققون 

مضمون الهاتفني راهنا.
هــذا وتواصلــت حملة 
بتصريحــات  التنديــد 

الرئيس إميانويل ماكرون 
»أهانت اإلسام« و»أضرت 
بوحــدة املســلمني فــي كل 

مكان«.
ودعت منظمات إسامية 
محافظة في إندونيسيا، أكبر 

مجلة »شارلي إيبدو«، قال 
ترودو »ســندافع دائما عن 
التعبيــر«. وأضاف  حرية 
»لكن حرية التعبير ليست 
بــا حــدود«. وتابــع »من 
واجبنا أن نتصرف باحترام 
جتاه اآلخرين وأن نســعى 
إلى عدم جرح من نتشارك 
معهم املجتمع واملعمورة«. 
وأوضح »ليس من حقنا مثا 
أن نطلق النار في ســينما 
تعج بالنــاس، توجد دائما 

حدود«.
الوزراء  واتخذ رئيــس 
الكندي مســافة من موقف 
الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون، ودعا إلى استعمال 
حرية التعبيــر بـ »حذر«. 
وأضاف »في مجتمع تعددي 
ومتنوع وقائم على االحترام 
مثل مجتمعنا، من واجبنا 
أن نكــون واعــني حيــال 
أثر كلماتنــا وأفعالنا على 
اآلخرين، خاصة اجلاليات 
والفئات التي ال تزال تعاني 

قدرا كبيرا من التمييز«.
وعلــى غــرار مــا أعلنه 
قبل يوم مع قــادة االحتاد 
األوروبي، شدد ترودو على 
إدانة االعتداء »املروع« في 

فرنسا.
وتابــع »إنه غيــر قابل 
للتبريــر. تديــن كنــدا من 
صميم قلبها هــذه األفعال 
بينمــا تقف مــع أصدقائنا 
الفرنســيني الذيــن ميرون 

بأوقات صعبة للغاية«.

توقيف ُمشتبه به ثالث في هجوم كنيسة »نيس« الفرنسية

)أ.ف.پ( اشخاص يضعون الزهور تخليدا لذكرى ضحايا كنيسة نيس في فرنسا  

فرنسا.
وكان الرجــل البالغ 33 
عاما حاضرا خال تفتيش 
الشــرطة ملنــزل  عناصــر 
مشــتبه فيه ثان كان على 
تواصــل مع املنفذ عشــية 

إعادة فتح ساحة التحرير ببغداد بعد عام
 من اإلغالق بسبب االحتجاجات

بغداد - وكاالت: أعلنت السلطات 
األمنيــة العراقيــة امس أنهــا أعادت 
»وبشكل سلمي« فتح ساحة التحرير 
وســط العاصمة بغداد بعــد اكثر من 
عام على إغاقها بسبب االحتجاجات 
واالعتصامات الشعبية للمطالبة بإجراء 
إصاحات في العملية السياسية وحل 
أزمة البطالة. ويرى مراقبون ان هذه 
اخلطوة من شــأنها فسح املجال أمام 
احلكومــة إلمتام عمليــة اإلصاحات 
وأبرزها إجــراء االنتخابات البرملانية 
املبكــرة وإبعاد األطــراف التي تتعمد 
االحتــكاك بالقوات األمنيــة مما يفقد 

املظاهرات سلميتها ومطالبها املشروعة 
بشــكل ســلمي. وذكرت خلية اإلعام 
األمني احلكومية فــي بيان انه جرى 
إعادة فتح ساحة التحرير والشوارع 
املؤدية لها فضا عن فتح ساحة الطيران 

القريبة وجسر اجلمهورية.
وأكد البيان ان جميع تلك املناطق 
عادت لوضعها الطبيعي وبدأت احلركة 
فيهــا مــن صــوب الكرخ الــى صوب 

الرصافة عبر جسر اجلمهورية.
ونقلت وكالة األنباء العراقية عن 
رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
قوله: »ان شباب ساحة التحرير أكدوا 

شموخهم الوطني بإبداء أقصى درجات 
التعاون لفتح ساحة التحرير«.

وأضــاف ان »االنتخابــات احلــرة 
النزيهة هي موعد التغيير املقبل الذي 
بدأه الشــباب بصدورهم العارية قبل 

عام«.
وذكرت مصادر أمنية وشهود أنه 
متت إعادة فتح ساحة التحرير وجسر 
اجلمهورية أمام مرور السيارات بشكل 
طبيعي ألول مرة منذ أكتوبر ٢٠١9 بعد 
أن كان قد أعيد فتح نفق التحرير ورفع 
الكتل االســمنتية بعد انسحاب إعداد 

كبيرة من املتظاهرين.

وأوضحت املصادر أن اجلهد الهندسي 
في قيادة عمليات بغداد باشــر بإعادة 
فتح ساحة التحرير وجسر اجلمهورية 
أمام حركة سير العجات، مشيرة إلى 
أن عددا من سيارات رفــــع القمامــــة 
انتشرت فيما مت رفع العشرات من خيم 
االعتصام. وكانت ساحة التحرير قد 
أغلقــت في األول من أكتوبر من العام 
املاضي حني انطلقت أوسع احتجاجات 
شــعبية في الباد استغرقت 5 أشهر 
متواصلة وأعقبها اعتصام مفتوح لم 
ينته إال بعد الذكرى الســنوية األولى 

لتلك االحتجاجات.

ع مع الواليات املتحدة  السودان يوقِّ
اتفاق إعادة »حصانته السيادية«

عواصم - وكاالت: أعلن السودان توقيعه 
مع الواليات املتحدة األميركية »اتفاق املطالبات 
الثنائية« الذي ينص على تسوية املطالبات 
اخلاصة بضحايا اإلرهاب ويعيد إلى السودان 
»احلصانة الســيادية« التي تتعلق بوضعه 
القانوني ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية 
لإلرهاب. وقالت وكالة الســودان الرســمية 
لألنباء )ســونا( امس إن االتفاق مت توقيعه 
مســاء أمس االول في مقــر وزارة اخلارجية 
األميركية بواشنطن وإنه لدى دخول االتفاق 
حيز التنفيذ ستســقط األحــكام واملطالبات 
االفتراضيــة بنــاء على مزاعم دعــم النظام 
السوداني السابق ألعمال اإلرهاب. من جانبها، 
أفادت وزارة العدل السودانية بأنه وفق االتفاق 
ســيتم إســقاط األحكام القضائية الصادرة 
بحق الســودان والتي تصل قيمتها البالغة 
١٠ مليــارات دوالر لتعويــض الضحايــا في 
هذه القضايا. وقالت الوزارة إنه سيتم وفق 
االتفاق أيضا منع رفع دعاوى مستقبلية ضد 
الســودان وتأكيد حصانته السيادية وبذلك 
يكون وضعــه القانوني مثل كل الدول التي 
ال تندرج في قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

واعتبرت أن االتفاق »جزء من تعهد أميركي 
برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
لإلرهاب إذ أدرجت السودان في القائمة عام 
١993 في عهد الرئيس املخلوع عمر البشير«.

وبينــت أنه لتفــادي أي دعاوى قضائية 
جديدة يحتاج السودان إلى استعادة حصانته 
السيادية التي فقدها بعد إدراجه بقائمة الدول 
الراعية لإلرهاب. وجعل التصنيف من الصعب 
على احلكومة السودانية االنتقالية احلصول 
علــى تخفيف مــن أعباء الديــون أو متويل 

خارجي. وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب 
وقع فــي أكتوبر اجلاري أمرا تنفيذيا بإزالة 
اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب 
علــى أن يدخل القرار حيز التنفيذ خال 45 

يوما ما لم يبد الكونغرس اعتراضا.
وفي السياق، أكدت اخلارجية السودانية، 
أن جتديد الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
للقــرار التنفيــذي اخلاص بحالــة الطوارئ 
الوطنيــة بشــأن الســودان، ال أثــر له على 
اخلطوات اجلارية حاليا لرفع اسم السودان 

من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
وذكرت الوزارة في بيان امس أن جتديد 
هذا القرار هو إجراء روتيني يتم متى استحق 
وقته، وهو مرتبط بوجود السودان في القائمة.

وأوضحت أنه ينتظر أن يتم إلغاء القرار 
مباشرة مع القوانني التي شرعت ضد السودان 
طــوال الســنوات املاضيــة، بعد اســتكمال 
اإلجــراءات اجلارية إلنهاء التصنيف وإلغاء 

كل القوانني املتصلة به.
من جهة أخرى، أعلنت الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية، تقدمي 6٠ مليون دوالر إضافية 
كمساعدات إنسانية، لاستجابة للفيضانات 

الشديدة في السودان.
وذكرت الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
بالســودان، في بيان أن الوكالة ستعمل من 
خال هذا التمويل اجلديد، مع املنظمات غير 
احلكومية والشركاء الدوليني للمساعدة في 
تلبيــة االحتياجــات العاجلــة الناجمة عن 
الفيضانــات، التــي دمــرت آالف األفدنة من 
احملاصيل واملنازل واملدارس في جميع أنحاء 
السودان، وتركت ما يقرب من مليون شخص 

في بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

يتضمن إسقاط التعويضات بقيمة 10 مليارات دوالر ومنع الدعاوى املستقبلية

أذربيجان وأرمينيا تتفقان على خفض التصعيد
وعدم استهداف املدنيني في »قره باغ«

عواصم - وكاالت: أخفقت أرمينيا 
وأذربيجــان خــال محادثاتهمــا في 
جنيــڤ، في االتفاق على وقف جديد 
إلطاق النــار في ناغورني قره باغ، 
لكنهما اتفقتا على اتخاذ تدابير خلفض 
التصعيد، مبــا في ذلك التعهد بعدم 

استهداف املدنيني.
والتقى وزيرا اخلارجية األرميني 
زهراب مناتساكانيان واألذربيجاني 
جيهــون بيراموف وجهــا لوجه في 

املدينة السويسرية، في محاولة إليجاد 
مخرج من هذه األزمة التي أودت بحياة 
أكثر من ألف شخص في شهر ونيف.

وقال الوسطاء الفرنسيون والروس 
واألميركيــون املجتمعــون في إطار 
»مجموعة مينســك«، في بيان، إنهم 
دعوا الطرفني املتحاربني إلى تطبيق 
اتفــاق ســابق لوقــف إطــاق النار. 
وأضــاف الوســطاء أن طرفي النزاع 
أجريا: »تبــادال صريحــا وجوهريا 

لوجهــات النظر، من أجــل توضيح 
مواقفهما« في املفاوضات حول النقاط 
العالقة بخصوص اتفاق وقف إطاق 
النــار الــذي مت التوصــل إليه في ١٠ 

أكتوبر املاضي في موسكو.
وجــاء فــي بيــان الوســطاء، أن 
الطرفني اتفقا أيضا على »اتخاذ عدد 

من اإلجراءات بشكل عاجل«.
وأوضــح البيان أن الطرفني اتفقا 
علــى »االمتناع عن تعمد اســتهداف 

الســكان املدنيــني أو األهــداف غير 
العسكرية« مبا يتطابق مع القانون 
اإلنســاني الدولي. كذلك، وافق طرفا 
النزاع على املشــاركة بشــكل نشط 
في عملية استعادة الرفات وتبادلها.

ويتعني أيضا على البلدين اجلارين 
أن يقدمــا في غضون أســبوع لوائح 
بأسرى احلرب إلى الصليب األحمر »من 
أجل إتاحة الوصول« إليهم، وتسهيا 

ألي عملية »تبادل في املستقبل«.
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انتخابات أميركا  ٢٠٢٠ االحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠

ترامب وبايدن يركزان على واليات احلسم.. وواشنطن تتأهب لالحتجاجات

مخاوف من انتقال «فوضوي» للسلطة حال فوز بايدن في االنتخابات
واشنطن - أ.ف.پ: «أريد انتقاال 
رائعا من دون مشاكل» هذا ما أعلنه 
الرئيس دونالد ترامب خالل حملته 
االنتخابية لكنه أرفق تصريحه بإشارة 
مبهمة مشــترطا: «يجب أن تكون 
االنتخابات نزيهة»، ما أثار الشكوك 
حول الطريقة التي سيقبل فيها نتيجة 

االنتخابات في حال هزميته.
ومنذ أشــهر، يــزرع الرئيس 
األميركي املرشــح لوالية ثانية في 
مواجهة املرشــح الدميوقراطي جو 
بايدن، الشك فيما يتعلق بالطريقة التي 
سيعلن فيها قبول نتائج االنتخابات 
التي سيحصل  إذا هزم، والطريقة 

فيها انتقال السلطة.
فمن خصوصيات النظام السياسي 
األميركي، الفترة الطويلة الفاصلة بني 
انتخاب الرئيس وتوليه منصبه التي 
تبلغ نحو شهرين ونصف الشهر.

في ختام حملة شابتها عدوانية ال 
مثيل لها، وفي أوج أزمة صحية غير 
مسبوقة في التاريخ السياسي احلديث 
ناجمة عن انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد، كيف ميكن أن يحدث هذا 
االنتقال السياسي؟ وماذا يجري في 

الفترة االنتقالية؟
الرئاســي  االنتقال  وأعد مركز 
«قائمة مهام» تلخص ضخامة املهمة:
٭ ملء جميع املناصب داخل البيت 

األبيض.
٭ إعداد حوالي ٤ آالف تعيني رئاسي 
ملناصب أساسية (بينها ١٢٠٠ تتطلب 

موافقة مجلس الشيوخ).
٭ االســتعداد إلدارة أكثر من ١٠٠ 

وكالة فيدرالية.
٭ حتضير أول ١٠٠ يوم من والية 

الرئيس.
وقد جهز جو بايدن فريقا محددا، 
قام بحســب التقليد، بجمع أموال 
حتى يتمكن من العمل (مع هدف ٧ 
ماليني دوالر لفريق من ٣٥٠ شخصا، 

بحسب موقع بوليتيكو).
- كيف ســيكون موقف ترامب 
التكهن  إذا خســر؟ من الصعــب 
الـ ٤٥  الرئيس  كيف ســيتصرف 
للواليــات املتحدة في حال هزميته 

في االنتخابات.
وهذا الســؤال الشــائك يتعلق 
باألهمية الواجــب إعطاؤها ألقوال 

رئيس يحب االستفزاز.

يرى الري ساباتو أستاذ العلوم 
السياســية في جامعة فيرجينيا أن 
األمر «سيعتمد إلى حد كبير على حجم 

انتصار بايدن» في حال حصل ذلك.
في ضوء ما حصل خالل السنوات 
الـ ٤ املاضية، بدأت بعض األصوات 

تعرب مــن اآلن عــن قلقها. كتب 
ائتالف من ١٢ منظمة غير حكومية 
للتعبير عن  الوطني  إلى األرشيف 

قلقهم العميق. وقالوا: «نحن قلقون 
جدا من عدم احتــرام إدارة ترامب 
القانونية باحلفاظ على  اللتزاماتها 
السؤال املطروح،  الوثائق». ويبقى 
ماذا ســيفعل في آخــر ٧٧ يوما له 
في السلطة؟ التاريخ مليء بقرارات 
رئاسية مثيرة للجدل في هذه الفترة 

الفريدة.
إذ ينص القانون على منح فريق 
الرئيــس املنتخب إمكانية الوصول 
الى الكثير من امللفات، لكن كل شيء 
يعتمد في نهاية املطاف على حسن 
نية الفريق املنتهية واليته وفي املقام 
األول الرئيــس. في بعض األحيان 
يكون من الصعب محو آثار احلملة 

االنتخابية.
في املقابل، غالبا ما تقدم املرحلة 
االنتقالية في نهاية ٢٠٠٨/مطلع ٢٠٠٩ 
بني فريقي جورج دبليو بوش وباراك 
أوباما على أنهــا مثال ملا ينبغي أن 
يحصل، رغم اخلالفات السياســية 

العميقة بني الرجلني.
تقــول مارثــا كومــار الباحثة 
املتخصصة فــي عمليات االنتقال 
لوكالة فرانس برس «من  الرئاسية 

األسهل البدء بذلك في وقت مبكر، 
ويصبح االنتقال جزءا من أدائه، وهو 

يحرص على ترك صورة جيدة».
لكن هناك استثناء لهذه القاعدة. 
فالرئيــس اجلمهوري جورج بوش 
األب، الرئيس الذي شغل والية واحدة، 
اختار الرحيل تــاركا انطباعا جيدا 
عند نقل السلطة الى الدميوقراطي 

بيل كلينتون.
وإذا كانت الرسالة املكتوبة بخط 
اليد التي تركها جورج بوش االب في 
املكتــب البيضوي أصبحت تقليدا، 
فإنه ال شيء يوازي روعة ما كتبه 

في ٢٠ يناير ١٩٩٣.
وكتب بوش األب «عزيزي بيل 
أمتنى لك الكثير من الســعادة هنا. 
لم أشــعر أبدا بالوحدة التي حتدث 
عنها بعض الرؤساء»، مضيفا: «لست 
بارعا في تقدمي املشورة لكن ال تدع 
النقاد يثبطون عزميتك». وكتب أيضا 
«جناحك اآلن هــو جناح لبلدنا. أنا 
معك من صميم القلب. حظا سعيدا».
وفي حال هزميته، هل سيترك 
دونالد ترامب رسالة الى جو بايدن؟ 

وما سيكون مضمونها؟

وكاالت:   - عواصــم 
يركــز اخلصمــان اللــدودان 
ترامــب  دونالــد  الرئيــس 
الدميوقراطــي  ومنافســه 
جــو بايــدن جهودهمــا فــي 
األمتار األخيرة من الســباق 
نحــو البيت األبيــض، على 
الواليات احلاسمة في الوسط 
والغــرب ويهيمــن ڤيروس 
كورونا املستجد على احلملة 
االنتخابية رغم إصرار الرئيس 
على التقليل من أهميته، فيما 
حتصن العاصمة واشــنطن 
حتسبا لالحتجاجات ولوقوع 
أعمال عنف أثناء االنتخابات 

أو بعدها.
ويتوقع احملللون أن يكون 
إقبال الناخبني على التصويت 
قياســيا بالنظر إلــى وجود 
رئيس تختلــف حوله اآلراء 
على بطاقة االقتراع وجائحة 
فتاكة تلقي بظاللها على دور 
احلكومة في تخفيف العبء.

وأدلــى ما ال يقــل عن ٨٦ 
مليــون أميركــي بأصواتهم 
بالفعــل ســواء باحلضــور 
الشخصي أو عبر البريد وفقا 
ملشروع االنتخابات بجامعة 
فلوريدا، وهو ما يعادل ٦٣٪ 
من إجمالي اإلقبال لعام ٢٠١٦.
وتظهر بيانات التصويت 
املبكر أن عدد الدميوقراطيني 
الذين صوتــوا بالبريد أكبر 
بكثيــر، بينما من املتوقع أن 
يشارك اجلمهوريون بأعداد 

أكبر يوم االقتراع.
هــذا وقــد أودت جائحــة 
كوفيد-١٩ بحياة ما يقرب من 
٢٣٠ ألف شــخص، مع عودة 
الڤيروس بضراوة  انتشــار 
في جميع الواليات املتحدة، 
وســجلت أعلى ارتفاع على 
اإلطالق في حــاالت اإلصابة 
املؤكــدة جتاوز الـــ ١٠٠ ألف 
إصابــة بحســب رويتــرز، 
ليصبح إجمالي اإلصابات أكثر 
من ٩ ماليني وهو ما ميثل نحو 
٣٪ من عدد السكان. وتوشك 

ومع ذلك توفــي نحو ٨٧٠٠ 
شخص في الوالية، في حني 
توجه بايدن إلى ميتشيغان 
الســابق  الرئيــس  برفقــة 
باراك أوبامــا. وهما واليتان 

٣ جتمعــات في ميتشــيغان 
ومينيسوتا وويسكونسن.

وأمــام مناصريــه، خفف 
الرئيس األميركي مجددا من 
خطورة وباء كوفيد-١٩ الذي 

بايدن بالرئاســة: «لن تفتح 
املــدارس أبوابها ولــن تقام 
مراسم توزيع شــهادات وال 
حفالت زواج وال عيد الشكر 

وال عيد امليالد».
فــي  ذلــك  قبــل  وأكــد 
ميتشيغان «في حال أصبتم 
(بكوفيد-١٩)... ستحصلون 
علــى مناعــة» فيمــا األزمة 
الصحيــة ضربــت االقتصاد 

في الصميم.
وزار جو بايــدن أيضا ٣ 
واليات في يوم واحد هي أيوا 
ومينيسوتا وويسكونسن. 
وخالفا خلصمه اجلمهوري، 
يراعي بايدن إجراءات الوقاية 

من كوفيد-١٩.
وســعى بايدن إلى إقناع 
عدد قليل من الناخبني الذين 
لم يحســموا أمرهم بعد بأن 
عهده سيتسم بالثبات وبأنه 
سيشفي «روح» أميركا، واصفا 

ترامب بأنه غير مسؤول.
وقال بايدن لعدد صغير 
األمــر  إن  مــن الصحافيــني 
يتعلق بـ «العمل حتى اللحظة 
األخيرة للفوز بكل صوت».

وغيــر بعيد عــن احلملة 
االنتخابية، يســود ضجيج 
أصــوات املطــارق وأعمــال 
االبنيــة  تركيــب لتحصــني 
واملتاجر في وسط واشنطن، 
على حتصني واجهاتها بألواح 
خشــبية خوفا مــن حصول 
تظاهــرات تتطور الى أعمال 
عنف في يوم االقتراع أو بعده.
وتتناوب فرق من العمال 
في أنحاء الشارع في محيط 
مباني املكاتب «داون تاون دي 
سي»، في مؤشر على التوتر 
السائد في كل أنحاء البالد مع 

اقتراب االنتخابات.
في حال تقــارب النتائج 
او تأخرهــا،  بشــكل كبيــر 
البعــض حصــول  يخشــى 
ســيناريوهات كارثية يقوم 
فيها أنصار املرشحني بالنزول 
الــى الشــارع او حتى حمل 

أساسيتان.
وقبل ذلك جاب املرشحان 
وســط البالد الغربــي الذي 
يعتبــر منطقة أساســية في 
االقتراع الرئاسي. وعقد ترامب 

تعافى منه محذرا من خطط 
منافسه الدميوقراطي.

وقــال ترامــب للجمــوع 
فــي روتشســتر فــي والية 
مينيســوتا إنه في حال فاز 

الســالح، وخصوصا أنصار 
الرئيــس ترامب الذي رفض 
مرات عدة أن يقول بوضوح 
إنه سيســلم السلطة بشكل 

سلمي في حال هزميته.
وتعيد هذه التحصينات 
الى ســكان واشنطن ذكرى 
حزينة: فقد اتخذت إجراءات 
احلماية نفســها في الربيع 
خــالل التظاهــرات الكبرى 
املناهضــة للعنصرية التي 
تخلل بعضهــا أعمال عنف 
ونهب. وانســحب كثيرون 
من املكان قبل بضعة أسابيع 

فقط.
شــرطة  أعلنــت  وقــد 
العاصمــة واشــنطن إغالق 
شــوارع في منطقة واســعة 
جدا مبحيــط البيت األبيض 
في الثالث والرابع من نوفمبر.
بلديــة  رئيــس  وقــال 
واشــنطن مورييــل بوســر 
قبل أيــام: «نعلــم أن بعض 
األشخاص يرغبون في نشر 
الفوضى واالرتباك»، موضحا 
انــه «ليس لدينــا معلومات 
محددة حول هــذا املوضوع 
لكننا جاهــزون لضمان أمن 

املدينة».
وأعلنــت عــدة منظمــات 
من اآلن عزمهــا على تنظيم 
جتمعــات. إحداهــا «أغلقوا 
دي ســي» التــي قدمت طلبا 
للحصول على إذن جلمع ما 
يصل الى ١٠ آالف شخص في 
«ســاحة حياة الســود تهم» 
أمام البيت األبيض مســاء ٣ 
نوفمبــر. ومــن املرتقب بث 
املوســيقى وإلقاء خطب مع 
نصــب شاشــة كبيــرة تبث 

النتائج.
لكن املنظمة أقامت أيضا 
تدريبــا ألعضائهــا حتســبا 
لوقــوع صدامــات محتملة: 
كيفية التفاعل مع الشــرطة 
مــن  أخــرى  ومجموعــات 
املتظاهريــن وتقنيــات منع 

التصعيد.

«كورونا» يهيمن على احلملة والرئيس يوّجه انتقاداً الذعاً للعاملني في مجال مكافحته

املستشفيات على بلوغ أقصى 
طاقتها.

وفــي محاولــة للتنصل 
من املســؤولية التي يحمله 
إياها الكثيرون، وجه الرئيس 
ترامب انتقادا الذعا للمسؤولني 
احلكوميني املعنيني بالتصدي 
للجائحة والعاملني في املجال 
الطبي. وألقى ترامب االتهامات 
جزافا فقال إن األطباء يجنون 
قــدرا أكبــر من املــال مبوت 
انتقادات  مرضاهم، مواصال 
ســابقة خلبــراء فــي املجال 
الطبــي مثل الدكتور أنتوني 
فاوتشي كبير خبراء األمراض 

املعدية في البالد.
الرئيــس األميركي  وقال 
للصحافيــني إنــه ال يشــعر 
بالقلــق من احتمــال إصابة 
مؤيديــه الذيــن يتوافــدون 
علــى جتمعاتــه االنتخابية 
بالڤيروس، رغم انه وأفرادا 
بعائلته والعديد من موظفي 
البيت األبيض صارعوا املرض 

في األسابيع األخيرة.
وانتقد ترامب املسؤولني 
الدميوقراطيني في مينيسوتا 
التباعــد  لفرضهــم قواعــد 
االجتماعــي والتــي جعلــت 
جتمعه االنتخابي قاصرا على 
٢٥٠ شخصا، وقال: «هذا شيء 

صغير لكنه شيء مروع».
وتظهر استطالعات الرأي 
أن ترامب (٧٤ عاما) يأتي خلف 
بايدن (٧٧ عاما) ســواء على 
الصعيد العام أو في الواليات 
املتأرجحة التي ستقرر نتيجة 
االنتخابــات بعد غد. ويقول 
الناخبون إن جائحة ڤيروس 
كورونا متثــل مصدر القلق 

األكبر بالنسبة لهم.
وقد توجه ترامب أمس إلى 
والية بنسلڤانيا التي لم تشهد 
حتى اآلن قفــزات كبيرة في 
حاالت اإلصابة بكورونا كتلك 
التي تهدد قدرة املستشفيات 
في ويسكونسن وغيرها من 
الواليات األخرى احلاســمة. 

واشــنطن - أ.ف.پ: خلف الرئيس 
دونالد ترامب، يقف نائبه مايك بنس الهادئ 
واحملافظ للغاية واملسيحي امللتزم الذي قد 
يتمكن من إقناع الناخبني املتدينني، القاعدة 
الناخبة التي يعتبر تصويتها حاسما للفوز 
بوالية ثانية الثالثاء. بابتسامته اخلجولة 
وشــعره األبيض املصفف على الدوام، 
يبدو أســلوب مايك بنس (٦١ عاما) على 
تناقض تام مع شخصية دونالد ترامب 

املثيرة للجدل منذ أربع سنوات.
وحني يهاجم ترامب بانتظام خصومه 
أو وسائل اإلعالم الكبرى، يحافظ بنس 
على هدوئه. وبينما يؤكد الرئيس املطلق 
مرتني أنه مؤمن لكنه ال يذهب الى الكنيسة 
كثيرا، ال يتوقف مايك بنس عن تأكيد تدينه 
ومعروف عنــه انه يرفض البقاء وحيدا 
في غرفة مع امرأة ليست زوجته كارين.

عينه دونالد ترامب على رأس خلية 
األزمــة التي تولت إدارة أزمة انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد في مارس وكانت 
تصريحاته في هذا الشأن مدروسة على 
الدوام بعيدا عن االستفزازات أو التقديرات 
أو املعلومات غيــر الدقيقة التي يطلقها 
الرئيــس، وكل ذلك مع احلرص على اال 

يكون أبدا في تناقض مع الرئيس.
في مواجهة منافسته كاماال هاريس 
خالل املناظرة بني املرشحني ملنصب نائب 
الرئيــس، كان منضبطا في إجاباته لكن 

بالنســبة ألدائه تبقى عالقة في االذهان 
الذبابة التي حطت على شــعره األبيض 

ملدة دقيقتني.
وبنس محام عمل سابقا مقدم برامج 
إذاعية. وهو يعرف جيدا كواليس واشنطن 
ويحظى بتقدير من اجلمهوريني بعدما 
كان عضوا في مجلس النواب من ٢٠٠١ 
حتى ٢٠١٣ واملسؤول الثالث في احلزب 
من ٢٠٠٩ الى ٢٠١١. وقد سرت شائعات 
بان دونالــد ترامب فكر في تغيير بنس 

هذا العام إلعطاء دفعة حلملته.
لكن الرئيس استفاد من عالقاته الوثيقة 
بالناخبني املسيحيني البيض، وهم عادة 
متقدمون في السن، ولعبوا دورا رئيسيا 

في فوزه قبل أربع سنوات.
«إنه صلب كالصخرة. لقد كان نائب 
رئيس رائعا»، هكذا وصفه دونالد ترامب 
في أغسطس املاضي. وأضاف أنه «يحظى 
باحترام جميع املجموعات الدينية، سواء 

اإلجنيليني أو غيرهم».
انديانا  السابق لوالية  وبنس احلاكم 
الذي نشــط جدا في احلملة االنتخابية 
وخصوصــا في والية الوســط الغربي 
للواليــات املتحدة يصف نفســه بأنه 
مســيحي، محافظ وجمهــوري وبهذا 

الترتيب.
وحــني كان حاكما لواليــة إنديانا، 
برز كمدافع عن القيم العائلية التقليدية 

ومناهض لإلجهاض وزواج املثليني. واعلن 
أخيرا رفضه استضافة الجئني سوريني 
في واليته. وقد وقع بنس بصفته حاكم 
والية قوانني جتعل االجهاض أكثر صعوبة. 
وتعرض النتقاد شديد لدفاعه في ٢٠١٥ 
عن قانون حول «احلرية الدينية» اعتبره 

معارضوه وسيلة متييز.
لكن مواقف بنس صبت في مصلحة 
ترامب في صفوف احملافظني التقليديني، 
وخصوصا االجنيليني بعدما أبدوا ترددا 
كبيرا حيال شــخصية رجــل األعمال 

النيويوركي.
كذلك، اضطلع بنس بدور في انتصارات 
دونالد ترامب في واليات احلزام الصناعي 
املمتد في شمال شرق الواليات املتحدة 
وهي منطقة شهدت تراجعا اقتصاديا ومن 
إنديانا وأوهايو املجاورة.  أبرز والياتها 
وشكل ذلك عامال حاسما لفوزه في السباق 

الرئاسي.
في العام ٢٠١٧، أكد املستشار الرئاسي 
السابق ستيف بانون على دوره احلاسم 
في االنتخابات. وقال ملجلة «نيويوركر» 
إن «ترامب حصل على أصوات القوميني 
الشعبويني، لكن بنس هو األساس»، مؤكدا 

أنه «بدون بنس ال نكسب».
القاعدة  واحلصول على دعم هــذه 
املتدينة قد يكون هذه املرة أيضا حاسما 

بالنسبة للفوز بوالية ثانية.

واشــنطن - أ.ف.پ: ستدخل كاماال 
هاريس تاريخ الواليات املتحدة اذا أصبحت 
أول امرأة ســوداء تتولى منصب نائب 
الرئيس في حال فوز الدميوقراطي جو 
بايدن في االنتخابات الرئاسية، وهو منصب 
يتوج مســيرة غير اعتيادية لهذه املرأة 

املتحدرة من عائلة مهاجرين.
السادسة واخلمسني. وتعد  في سن 
ممثلة كاليفورنيا في مجلس الشيوخ ورقة 
رابحة بيد جو بايدن (٧٧ عاما) بشبابها 
وحيويتها وهــو بحاجة اليها للفوز في 

انتخابات بعد غد.
هذه االميركية من اجليل األول املتحدرة 
مــن أب جامايكــي وأم هندية تأمل في 
استمالة قاعدة ناخبة أكثر تنوعا تتطلع 
إلى أن تكون ممثلة بشكل افضل في أعلى 

هرم السلطة.
تدعو كاماال هاريس الى تعبئة تاريخية 
للنساء واألقليات عبر التنديد مبحاوالت 
عرقلة االقتراع في واليات تضم غالبية 

من اجلمهوريني.
وهي تضع الكمامة في مواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد وتلتزم بإجراءات التباعد 
االجتماعي مثل جو بايدن وقامت بحملة 
أكثر نشاطا منه حيث رقصت اثناء جوالتها 
االنتخابية أو التقت زبائن في مقاهي، في 

الهواء الطلق بسبب انتشار الوباء.
وقامت هاريس مبسيرة مهنية المعة 

تنطبق عليه مواصفات احللم األميركي 
رغم فصول مثيرة للجدل، وكانت حتلم 
بان تصبح أول رئيسة سوداء تدخل البيت 

االبيض.
وهي تخوض أخيرا السباق مرشحة 
ملنصب نائب الرئيس لكن بدون شك تتطلع 
إلى االنتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٤ على 
أمل حتقيق اختراق كبير بشكل نهائي.

وكاماال هاريس كانــت رائدة خالل 
مسيرتها املهنية في العديد من املجاالت.

ولدت هاريس في ٢٠ أكتوبر ١٩٦٤ في 
اوكالند بوالية كاليفورنيا.

كان والدها دونالد هاريس استاذا في 
االقتصاد ووالدتها شياماال غوباالن باحثة 
في سرطان الثدي. وانفصل والداها عندما 
كانت هاريس في اخلامسة تقريبا. فربتها 
مع شقيقتها ماياوالدتها التي توفيت في 

.،٢٠٠٩
البكالوريوس  نالت هاريس درجــة 
من جامعة هوارد إحدى جامعات السود 
التاريخية في واشنطن. وهي عضو في 
«ألفا كابا ألفــا» أقدم نوادي اخلريجات 

األميركيات من أصل إفريقي.
القانون فــي كلية  وقــد درســت 
هايستينغز بجامعة كاليفورنيا، وأصبحت 
مدعية وشغلت منصب املدعي العام لسان 

فرانسيسكو لواليتني.
انتخبت مدعية عامة لكاليفورنيا في 

٢٠١٠ وأعيد انتخابها في ٢٠١٤، وفي العام 
نفســه تزوجت دوغالس إميهوف وهو 

محام لديه ولدان من زواج سابق.
الشــيوخ اســتخدمت  في مجلس 
مهارتها وأسلوبها الصارم في االستجواب 
الذي اكتســبته من عملها كمدعية عامة، 
وخصوصا خالل جلســة تثبيت تعيني 
القاضي بريت كافانو في احملكمة العليا.
التمهيديــة  االنتخابــات  خــالل 
للدميوقراطيــني تواجهت مع بايدن في 
احدى املناظرات، منددة مبعارضة السناتور 
السابق في السبعينات لبرامج نقل التالميذ 
واالختالط في احلافالت للحد من الفصل 

العنصري في املدارس.
ورغم حدة املناظرة، أوضح بايدن أنه 
ال يكن أي ضغينة لهاريس ووصفها بأنها 
تتمتع «بذكاء من الصف األول، ومرشحة 

من الصف األول ومنافسة حقيقية».
فــي مواجهة مايك بنس في املناظرة 
الوحيدة بينهما، هاجمت عدة مرات إدارة 
السلطة الزمة ڤيروس كورونا املستجد 
ووصفتها بانها «أكبر فشــل ألي إدارة 

رئاسية في تاريخ» البالد.
في اليوم التالي وصفها دونالد ترامب 
بـ«الوحش» الذي ال «يقول سوى أكاذيب». 
الدوام من مواقفها معتبرا  ويحذر على 
انها ستغرق أميركا في نظام «اشتراكي» 

في حال فوزها.

(أ.ف.پ) متظاهر يحرق العلم االميركي في ڤانكوڤر احتجاجا على قتل األميركي من أصول أفريقية كيفني بيترسون 

كاماال هاريس على عتبة دخول التاريخ من بوابة البيت األبيضمايك بنس الهادئ واحملافظ ورقة ترامب الرابحة للمتدينني
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مندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارةمندني: مدرب «األخضر» اجلديد مسؤولية اإلدارة
مبارك اخلالدي

ثمن رئيــس جهاز الكــرة بالنادي 
العربــي علي مندني فــوز فريقه على 
القادســية ٣-٢ فــي ختــام اجلولــة 
الرابعة لدوري stc التصنيف، مضيفا 
أن االنتصار على القادسية وهو فريق 
كبير وعريــق بتاريخه وإجنازاته هو 

انتصار معنوي وجاء في وقته.
وأوضح: «املباراة كانت في مجملها 
جميلة ورائعة من الفريقني، وقد استمتع 
بها محبو الفريقني واجلماهير الرياضية، 
وجنحنا في إعادة تهيئة الفريق قبل أيام 
من هذه املواجهة ولألمانة كان الالعبني 
على قدر املســؤولية كمــا عهدناهم»، 
مضيفا: «عمل اجلهاز الفني قبل املباراة 
بشكل مكثف على إعادة توظيف الالعبني 
ومتركزهم الذي يناســب اللقاء حيث 
جنحوا في حتقيق املطلوب وقد كانت 

النتيجة ممتازة في النهاية».
وعمــا يتردد حــول االتصاالت مع 
املدرب الســابق الصربــي داركو، ذكر 
مندني أن موضوع اجلهاز الفني متروك 
ملجلس اإلدارة وهو صاحب القرار في 
هذا الشــأن، متمنيا أن يستمر الفريق 

على هذا النهج والروح العالية.
من جانبه، اعتبر صاحب الهاتريك 
الالعب الليبي الهادي السنوسي أن عودة 
«االخضر» الى األجواء طبيعية وقال: 
«نحمد اهللا على الـ ٣ نقاط املهمة للغاية 
في هــذا التوقيت وجنــاح الفريق في 
العودة الى سكة االنتصارات وال غرابة 
في ذلك، فالعربي فريق كبير لكنه مر 
بظروف صعبة ميكن أن يتعرض لها أي 
فريق لكننا جنحنا في جتاوز هذا األمر 
في ظل تكاتف اجلميع»، مشيدا باألداء 
البطولي لزمالئــه الالعبني وتعاونهم 
معــه في احراز الهاتريك ورغبتهم في 

مواصلة االستمرار على حتقيق الفوز 
في املباريات املقبلة.

كمــا أشــاد الواعــد حســن حمدان 
بالفوز الكبير على «االصفر»، مضيفا 
أن هــذا االنتصار هــو بداية االنطالقة 
لعودة الفريق الى موقعه الطبيعي في 
املنافسة بعد جتاوز نشوة الفوز بلقب 
أغلى الكؤوس، معتبرا ان الفوز هدية 
للجمهور العرباوي الوفي، متمنيا أن 

يستمر الفريق في إسعاد جماهيره.
وأخيرا، قال احلارس األمني سليمان 
عبدالغفــور: «نبارك جلمهورنا الوفي 
ويستاهلون هذا االنتصار الغالي، كما 
أبــارك للجهاز الفنــي واإلداري الذين 
بذلوا جهــودا كبيرة قبــل املباراة مع 
اخواني الالعبــني االبطال الذين كانوا 
رجاال كالعادة داخل امللعب.. وهاردلك 
لزمالئي العبي القادسية الذين لعبوا 
مباراة كبيرة تليق بتاريخ الديربي».

الالعبون أهدوا الفوز على «األصفر» إلى اجلمهور واعتبروه بداية االنطالقة

علي مندني مع اجلهاز 
الفني للعربي خالل مواجهه 

القادسية  (قاسم باشا )

السنوسي جنم الديربي األول وصاحب الهاتريك 
(قاسم باشا)

عبدالعزيز جاسم

حملت اجلولة الرابعة من دوري stc «التصنيف» 
في طياتها العديد من األحداث، فهناك أكثر من فريق 
حقق فوزه األول في البطولة، وأخرى واصلت السقوط 
ولم حتقــق أي فوز، وفرق أخرى تعرضت للهزمية 
للمرة األولى، وعلى النقيــض متاما واصل البعض 

اآلخر الصمود وظل سجله خاليا من اخلسارة.
األخضر نهض.. ودفاع األصفر مشكلة

ظهرت بوادر عــودة العربي لوضعه الطبيعي 
في مواجهــة يعتبرها «العرباوية» األهم، فالفوز 
علــى الغرمي التقليدي القادســية ٣-٢ وحتقيق 
أول ٣ نقاط في الدوري ســينعكس معنويا على 
الالعبــني واملدرب اجلديد أحمــد عثمان في قادم 
املواجهات، خصوصا أن الفريق تغير كثيرا من 
الناحية الهجومية ويحسب لليبي الهادي السنوسي 

تألقه في املباراة.
من جهته، لم يجد القادسية حال ملشاكله الدفاعية، 
فالفريــق مبجــرد أن تصل الى مرمــاه تصبح الكرة 
خطرة ما يعني أن تنظيمه الدفاعي واألخطاء الفردية 
بحاجة إلعادة حســابات من املدرب اإلســباني بابلو 
فرانكو خصوصا من ناحية األسماء وعلى الرغم من 

اخلسارة إال أن الفريق حافظ على الصدارة.
خيطان عودة قوية.. والفحيحيل تعثر

تعتبر عودة خيطان في هذه اجلولة مثالية ومميزة 
بعد فوزه على الفحيحيل بهدف دون رد، لعدة أسباب 
أهمها أنها جاءت بالفوز األول للمرة األولى على احد 
فرق الصدارة والذي لم يستقبل اي هدف في اجلوالت 
املاضية، كما أثبت خيطان أن نتائجه السابقة كانت 
بسبب ظروف إصابة عدد من العبيه بڤيروس كورونا.
أما الفحيحيل ومدربــه ظاهر العدواني فيدركان 

أن التعثــر قد يأتي بأي جولة لكــن املهم في الوقت 
احلالي هو النهوض مجددا خصوصا أن الفريق يقدم 
مســتويات مميــزة ويعتبر من أكثــر الفرق تنظيما 

بجميع خطوطه.
العنابي صامد.. واألبيض يحتاج لوقفة

على الرغم من تراجع النصر على املستوى الفني 
خصوصــا من ناحية الهجوم إال أن تعادله الســلبي 
مع الكويت يعتبر جيدا قياسا الى الظروف التي مير 
بها بغياب أهم العبيه لإلصابة باإلضافة حلالة الطرد 

في الشوط الثاني.
في املقابل، يفتقد الكويت التنظيم واللعب السريع 
ولم يعد كما كان في الســابق جتده يصل الى املرمى 
بفرص محققة بكثرة، لذلك يحتاج الفريق لوقفة من 
قبل اجلهازين اإلداري والفني لتصحيح األوضاع ألن 
األبيــض يعتبــر من ابرز الفرق التــي متتلك العبني 

مميزين وبالتالي يجب ان يظهر بصورة أفضل.
برقان ماشي صح

من الواضح أن فوز برقان على العربي في اجلولة 
املاضية كان لــه تأثير كبير على معنويات الالعبني 
بتحقيــق الفوز علــى اليرمــوك ٣-٢ خصوصا بعد 
أن أظهــر الفريق قدرته على العــودة بالنتيجة بعد 

التأخر بهدف.
وعلــى الطرف املقابــل، فجميع األمــور تثبت أن 
اليرموك كان يســير عكس التيار منذ اجلولة األولى 
لذلك أقيل املدرب الصربي دراغان وجاء بدال منه حسني 
ياســني، وال يالم املدرب وحده على الهزائم املتوالية 
ألن الالعبني أيضا لم يقدموا مستوى يجعل بعضهم 

يستحقون اللعب في التشكيلة األساسية.
السماوي ال يستمر.. والشباب يعود

مــن الواضح أن الســالمية يعاني مــن تراجع 

بدنــي أو تركيز من قبل الالعبين، فالفريق يتقدم 
ويهاجم وفجأة تجده يتراجع بكل شــيء وهو ما 
حدث أمام الشــباب بعــد التعادل ١-١، ويحســب 
ألبنــاء األحمــدي ثباتهــم الفنــي علــى الرغم من 
أنهم لم يحققوا أي انتصار حتى اآلن لكن بالشــك 
ســيأتي مســتقبال ألن هناك عمــال جماعيا مميزا 

بالفريق.
البرتقالي يحقق المطلوب

قــد يكون الفوز األول الــذي حققه كاظمة على 
حساب الساحل بهدف دون رد غير مقنع بالنسبة 
ألنصاره ألن مســتوى الفريق لم يصل للمستوى 
الذي ظهر عليه مع نهاية الموسم الماضي لكن قد 
يكــون هذا الفور بمثابة العودة الحقيقية للفريق 

من جميع النواحي.
من جهته، وعلى الرغم من الخسارة إال أن الساحل 
ظهر بمستوى جيد وأضاع عددا من الفرص المحققة، 
وكان قريبا من التعادل، كل تلك األمور تدل على أن 
الفريق سيعود ليطرق باب االنتصارات مرة أخرى.

الصليبخات تأثر سريعًا

ال تقل األمور المعنوية أهمية عن الفنية، وفي 
بعض األحيان تكون أهم، فما قدمه الصليبخات من 
مستوى خصوصا من ناحية الروح القتالية وبناء 
الهجمات المتواصلة يدل على أن التغيير مطلوب 
لذلك جاء الفوز االول على حساب التضامن سريعا 
٢-١ بتواجد ناصر العمران ومساعده محمد عبيد 

الذي كان المدرب االول.
وعلى الطرف اآلخر، يجب أن يحسن التضامن 
من مستواه الن بدايته كانت قوية ثم تراجع بغرابة 
كبيرة في جميع الخطوط، كما عليه استغالل جميع 
الفرص المتاحة خصوصا ركالت الجزاء، فالفرص 

مستقبال ال يمكن تعويضها.
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إغالق باب 
تسجيل الالعبني

مبارك اخلالدي

انتهت امس الفترة الصيفية 
لقيد وتسجيل الالعبني للموسم 
الرياضي ٢٠٢١/٢٠٢٠، على أن 
تنطلق املرحلة الثانية منها في 
يناير املقبل. وفرضت جائحة 
«كورونــا» نفســها على كل 
القاريــة والدولية  االحتادات 
ومنها احتاد كرة القدم، حيث 
واكبت فترة التسجيل الصيفية 
مرونة واستثناءات أشرف عليها 
االحتــاد الدولي (فيفا) ضمن 
جهوده لعودة النشاط، اذ طالت 
الالئحة الداخلية تعديالت مؤقتة 
ومبا ميكن األندية من استكمال 
موسمها بعدد كامل من الالعبني، 
ورغم االجــراءات احلكومية 
التعامل مع  الصارمــة فــي 
الوباء، إال أن مسؤولي االحتاد 
واللجنة الثالثية ســعوا بكل 
جهد لتسهيل دخول الالعبني 
احملترفني واملدربني األجانب 

للحاق بأنديتهم.
وشهدت األسابيع املاضية 
السوق  نشاطا على مستوى 
احمللي، حيــث تبادلت األندية 
صفقات عديــدة في محاولة 
الســتثمار الفائض من قوائم 
األندية، وذلك لترميم الصفوف.

الفضلي يشيد 
بدعم احتاد الكرة

مبارك اخلالدي

الدولي سعد  أشــاد احلكم 
الفضلي بالدعم الالمحدود املقدم 
من رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
أحمد اليوسف وأعضاء االحتاد 
وكذلك األمني العام صالح القناعي 
على كل اجلهود املبذولة ملساعدة 
احلــكام والعمل علــى تطوير 

مستوياتهم.
كما شكر رئيس جلنة احلكام 
أحمد عقلة وأعضاء اللجنة على 
توفير جميع مستلزمات احلكام 
من مالبس حديثــة من «فيفا» 
الســماعات واجلوائز  وأجهزة 
التحفيزيــة بعــد كل جولة، ما 
ساهم في رفع حاله التنافس بني 
احلكام، كما ثمن اعتماد ورش 
العمل املختلفة املتعلقة بالتعديالت 
اجلديدة وحتليل املباريات بقيادة 
احملاضر املونديالي سعد كميل.

سعد الفضلي ترتيب الفرق بعد اجلولة الرابعة
النقاطالفارقعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريقالترتيب

٤٣٠١١٠٦٤٩القادسية١
٤٣٠١٥١٤٩الفحيحيل٢
٣٢١٠٤١٣٧النصر٣
٧-٤٢١١٥٦١برقان٤
٤١٣٠٦٢٤٦الكويت٥
٤١٣٠٨٥٣٦الساملية٦
٤٢٠٢٧٦١٦الساحل٧
٤١٢١٣٣٠٥كاظمة٨
٤١١٢٦٦٠٤التضامن٩
٣١١١٤٤٠٤العربي١٠
٤-٤١١٢٣٨٥خيطان١١
٣٠٣٠٢٢٠٣اجلهراء١٢
٣-٤١٠٣٥١٠٥الصليبخات١٣
٢-٣٠٢١٣٤١الشباب١٤
٠-٤٠٠٤٤١١٧اليرموك١٥

فرانكو: القادسية لم يقدم مستواه املعهود
عبدالعزيز جاسم

أعــرب مــدرب القادســية بابلو 
فرانكــو عن خيبــة أملــه للنتيجة 
التي آلت إليها مواجهة العربي ضمن 
 stc منافسات اجلولة الرابعة لدوري
«التصنيف» لكرة القدم والتي خسرها 
األصفر ٢-٣ اخلميس املاضي، وقال 
لـ «األنباء»: لست سعيدا بكل تأكيد 
ليس بسبب اخلسارة فحسب، ولكن 
كذلــك األداء الذي قدمنــاه، وأعتقد 
أن الالعبــني لديهــم أفضــل بكثير 
مما أظهروه، وقــادرون على تقدمي 
مســتويات فنية عاليــة، وقد كانت 
مباراة مهمة بالنسبة لنا، رغم أنه في 
نهاية هذه املســابقة لن يكون هناك 
تتويــج الفائز بلقبها، فضال عن أن 
مواجهة العربــي حتديدا تعد دافعا 

إضافيا لتحقيق الفوز.
وأرجع فرانكو سبب اخلسارة إلى 
عدم التركيز ليس على مستوى الفريق 
ككل، وإمنا حتى على مســتوى األداء 
الفردي لالعبني، مضيفا انه عندما تلعب 
مع أحــد الفرق املتميــزة والتي متلك 

عناصــر جيدة في جميــع املراكز مثل 
العربي، فعليك أن تكون حاضرا وفي أمت 
اجلاهزية الذهنية والبدنية، للتفاعل مع 
متغيرات املباراة، لكن لم يكن تركيزنا 
جيدا بدرجة كافية، ما سمح للمنافس 
بأن يتحصل على عدة فرص للتسجيل، 
إضافة الى حصوله على ركلتي جزاء 
وهو ما زاد من صعوبة حتقيق الفوز، 
ولكن رغم ذلــك علينا مواصلة العمل 

والتطور واحلصول على أفضل مركز 
ممكن في هذا الدوري.

إصابة اخلالدي بـ«كورونا»

إلــى ذلــك، أعلن نــادي القادســية 
إصابة حارس مرمى الفريق األول لكرة 
القدم حمد اخلالدي بڤيروس كورونا، 
وسيغيب على اثرها لفترة ال تقل عن 

١٠ أيام.

(قاسم باشا) القادسية لم يجد احللول لتجاوز العربي  

الهاجري يغيب عن «األبيض» 
وبدوي يظهر للمرة األولى أمام الصليبخات

يحيى حميدان

ســيكون املدافــع فهد الهاجــري خارج 
حسابات اجلهاز الفني لفريق الكرة بنادي 
الكويت في املواجهة املقبلة أمام الصليبخات 
بعــد غــد الثالثاء بســبب حصوله على ٣ 

إنذارات.
ومن املتوقع أن يشارك املدافع التونسي 
اجلديد، رامي بدوي، في املباراة ألول مرة 
بعدما انتهى من احلجر املنزلي ملدة أسبوعني 

عقب دخوله للبالد.
هــذا، وتنتظر إدارة «األبيض» االنتهاء 
من إجراءات دخول املهاجم التونسي اجلديد 
أحمد العكايشــي والــذي مت التوقيع معه 

األسبوع املاضي.
ويتواجد الالعب فهد العنزي في العاصمة 
القطرية (الدوحة) حاليا للعالج من اإلصابة 

فهد الهاجريالتي يعاني منها هناك.

هادي العنزي

نـــــــادي  تعـــاقــــــد 
الصليبخــات مــع املدرب 
الصربــي زوران ليتولــى 
األول  الفريــق  تدريــب 
لكرة القدم، على أن يكون 
الوطني  مســاعده املدرب 
ناصر العمران، فيما سيقود 
املــدرب محمد عبيد فريق 
الشــباب بالنــادي (حتت 
٢٠ سنة) على أن يساعده 
الالعــب الســابق مشــعل 

ذياب.
كما حسمت إدارة الكرة بالنادي تعاقدها 
مــع الغاني اريك كواكــو أوبوكو ليكون 
رابــع محترفي «األحمــر»، حيث تنتظر 
الفريق مواجهة صعبة أمام الكويت ضمن 
 stc منافســات اجلولة اخلامســة لدوري

التصنيف. 

وقد أكد املدرب الوطني 
محمــد عبيد لـــ «األنباء» 
اســتعداده للعمــل فــي 
ناديــه الصليبخــات من 
أي موقع، خلدمــة أبنائه 
واملساهمة في تطويرهم 
فنيــا، مضيفــا: «أشــكر 
مجلس اإلدارة على دعمه 
وثقته املتجددة، واجلهاز 
اإلداري لكرة القادم بالنادي 
برئاسة ماجد عناد، ونأمل 
كل التوفيق للجهاز الفني 
اجلديد، وسنكون عونا لهم 
في كل حني، مبا يخدم املصالح املشــتركة 
واملتمثلة بنادي الصليبخات»، الفتا إلى أن 
فريق الشباب ميثل مستقبل الكرة بالنادي، 
وهــو دائما ما يحتاج الــى عمل مضاعف 
لتطوير عناصــره بالدرجة الكافية، ومبا 
يجعلهــم قادريــن على تقدمي مســتويات 

متميزة مع الفريق األول.

محمد عبيد

زوران مدربًا لـ «األحمر» وانضمام الغاني أوبوكو
عبيد: نعمل على خدمة النادي وفريق الشباب يحتاج لعمل كبير
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«يد» الكويت تداعب لقب املمتاز
يعقوب العوضي

الكويــت مــن  اقتــرب 
االحتفــاظ بلقبــه بطــال 
للــدوري املمتــاز لكــرة 
اليــد بعد فــوزه الصعب 
القادســية ٢٤-٢٣  علــى 
فــي اللقاء الــذي جمعهما 
مساء أول من أمس ضمن 
منافسات اجلولة الـ ٩ وقبل 
األخيرة من البطولة على 
صالة مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا الصبــاح فــي 
ضاحيــة صباح الســالم. 

ورفــع «العميــد» رصيــده إلــى ١٨ نقطة 
لينفرد بالصدارة، بينما ظل رصيد «امللكي» 
عند النقاط الـ ١٢ ضمن بها املركز الثالث 
رسميا بغض النظر عن نتيجة مواجهته 
مع العربي الغــرمي التقليدي في اجلولة 
األخيرة. وفــي مباراة أخرى، فاز العربي 
على كاظمة بنتيجة ٢٣-٢٢ ليرفع رصيده 

الساملية تخطى برقان ورفض االستسالم انتظاراً للجولة األخيرة

عبداهللا الغربللي مخترقا دفاع القادسية

الزمالك والرجاء األربعاء املقبل.. 
والنهائي األفريقي ٢٧ نوفمبر

بيانكي: مواجهة صعبة تنتظر 
كاظمة أمام النصر غدًا

احملرق بطًال لكأس االحتاد البحريني

القاهرة - سامي عبد الفتاح

حّدد االحتاد األفريقي لكرة القدم يوم األربعاء 
املقبــل موعدا ملباراة إياب نصف نهائي أبطال 
أفريقيا بني الزمالك والرجاء املغربي في ستاد 
القاهرة، وهي املباراة التي مت تأجيلها مرتني، كما 
حدد املباراة النهائية للبطولة يوم ٢٧ نوفمبر 
اجلاري مبلعب برج العرب، بني األهلي والفائز 
في مجمــوع مباراتي الزمالك والرجاء، ويأتي 
هذا الفارق الكبير بسبب اجلولة اجلديدة في 
تصفيات بطولة كأس األمم األفريقية (الكاميرون 
٢٠٢١) والتي سيلعب خاللها منتخب مصر مع 
نظيــره التوجولي ذهابــا وإيابا يومي ١٤ و١٧ 

نوفمبر اجلاري.
وأكــد االحتاد األفريقــي أن يخوض فريق 
الرجاء املغربــي مباراته أمام الزمالك بقائمته 
األفريقية فقط، دون االستعانة بأي العب من 
خارجها، بعد أن وافق مبدئيا في وقت ســابق 
للرجــاء بضــم ٣ العبني شــباب لقائمته التي 
ستسافر إلى القاهرة، بسبب انتشار اإلصابة 

بڤيروس كورونا بني العبيه.
ومــن املقــرر أن تصــل بعثة الرجــاء الى 
القاهرة غدا االثنــني، وكان الزمالك قد فاز في 

لقاء الذهاب ٠/١.
من جانب آخر، يعلن اليوم حسام البدري 
املدير الفني ملنتخب مصر اختياراته من العبي 

األهلي املختارين لقائمة معسكر مباراتي توجو 
فيما يؤجل إعالن الالعبني املختارين من الزمالك 
إلى ما بعد مباراة الرجاء. وأكد مدير املنتخب 
محمد بركات، أن عمر جابر والونش كانا ضمن 

اختيارات املنتخب قبل تعرضهما لإلصابة.
النــادي  إدارة  إلــى ذلــك جنــح مجلــس 
اإلســماعيلي، في إمتام التعاقد بصفة رسمية 
مــع الدولي اجلزائري رضوان شــريفي العب 
احتاد العاصمة، لتدعيم صفوف الفريق. وأصبح 
رضوان شريفي، ثالث صفقات الدراويش، بعد 
أن ضم في الســاعات املاضيــة األجنولي آري 

بابل وأحمد مصطفى.
انتصارات في الوقت الضائع

ومع ختام مســابقة الدوري املصري لكرة 
القــدم، واصل املصري البورســعيدي بقيادة 
مدربه علي ماهر انتصاراته في الدوري املمتاز، 
وحقق الفوز اخلامس على التوالي على حساب 
ضيفه وادي دجلة بنتيجة ٢-١، ضمن اجلولة 

األخيرة من املسابقة.
كما حقق فريقا حرس احلدود وطنطا مفاجأة 
في آخر مباراة، وبعد الهبوط الى القسم الثاني، 
حيث فاز احلرس على مضيفه اجلونة ٢-١، كما 
حصد فريق طنطا فوزه األول مع مديره الفني 
رضا عبد العال، وحقق انتصارا معنويا على 

حساب مضيفه إنبي، بنتيجة ٢-١.

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمة روبيرتو بيانكي إن مواجهة 
الســاحل ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
لدوري stc «التصنيف» جاءت صعبة كما 
كان متوقعا، وهذا األمر ال يرتبط مبواجهة 
الساحل فقط بل ينسحب على جميع الفرق 
املشــاركة في الدوري، ألن نظام البطولة 

يقام من دور واحد فقط.
وأضاف: «االنتصار دائما يتطلب العديد 
من التضحيات، وفي الشــوط األول لم 
نكن بحالة جيدة، وكانــت هناك فرصة 
للمنافس للتســجيل، وقد اختلف احلال 

في الشوط الثاني، ودخلنا بروح أفضل، 
وأجرينا عدة تبديالت بني الالعبني، وكذلك 
تغييرات تكتيكية أسهمت في حتقيق فوز 
مهم وضروري، من شأنه أن يكسب الالعبني 
الثقة املطلوبة، ويخفف الضغط عليهم»، 
الفتا إلى أن كرة القدم قد تخالف املنطق 
في بعض األحيان، فقد لعبنا مباراة جيدة 
في الدوري ولم ننتصر، فيما نحقق النقاط 
كاملة في أداء لم يصل إلى مستوى الطموح.
وأشار بيانكي إلى أن املواجهة املقبلة 
مع النصر غدا، تكاد تكون مقاربة ملواجهة 
الساحل، ألنه منافس صعب، وقد متكن من 
اخلروج متعادال أمام الكويت، وعلينا أن 

نكون جاهزين جيدا ملواجهته.

املنامة - ناصر محمد

توج فريق احملرق بطال لكأس االحتاد 
للموســم الرياضــي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلــك 
بعد فوزه في املباراة النهائية على فريق 
البســيتني ٤-١ في اللقاء الــذي جمعهما 
مساء اجلمعة على اســتاد مدينة خليفة 
الرياضية. وجنح احملرق في حسم نتيجة 
فوزه منذ الشوط األول من املباراة بتسجيله 
هدفني نظيفني، بإمضاء برنس وإسماعيل 
عبداللطيف في الدقيقتني (٢٣، ٣٧)، وفي 
الشوط الثاني قلص البسيتني الفارق لهدف 
بواسطة إبراهيم مصطفى في الدقيقة (٥٦)، 
لكن الرد سرعان ما جاء به العب احملرق 
علي عبداحلسني امللقب بـ«توبلي» بتسجيله 

الهــدف الثالث في الدقيقــة (٥٧)، ليعزز 
بعدهــا احملرق نتيجة التقدم بتســجيله 
الهدف الرابع عبر نيران صديقة من الظهير 
املدافــع عبــداهللا عمر فــي الدقيقة (٦٨)، 
ليحســم بعدها احملرق اللقــب. وقد أدار 
املباراة احلكم أحمد خليل، وعاونه محمود 
الديري وأحمد سيف، واحلكم الرابع عيسى 
عبداهللا، وبعد نهاية املباراة تسلم العبو 
احملرق امليداليات الذهبية، فيما سلم علي 
البوعينــني كأس البطولة إلى قائد فريق 
احملرق عبداهللا عبدو وزميله اســماعيل 
عبداللطيف، وســط فرحــة متبادلة بني 
الالعبني واجلهازين الفني واإلداري باللقب 
الثاني بعد أن سبق لهم التتويج باللقب 

األول الغالي، كأس جاللة امللك املفدى.

الفوز على الساحل لم يكن سهالً والتبديالت أحدثت الفارق

(محمد هنداوي) روبيرتو بيانكي خالل لقاء كاظمة والساحل 

العدواني: راٍض عن أداء والتزام العبي الفحيحيل
هادي العنزي

أكد مــدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
ظاهر العدواني أن اخلسارة 
من خيطان ٠-١ في اجلولة 
الرابعة من منافسات دوري 
جــاءت  «التصنيــف»   stc
مفاجئــة وغيــر مســتحقة، 
مضيفا: «كنــا األفضل على 
مدار شوطي املباراة تقريبا، 
وخلقنــا العديد من الفرص 
لكن غابت اللمسة احلاسمة، 
كما أن اخلصم جعل املواجهة 
صعبة علينا، عندما ســجل 
هدف املباراة الوحيد في وقت 
متأخر، وفي املجمل راض عن 
األداء وااللتــزام الذي يبديه 

األول واألهــم وهــو التأهل 
ضمن الفرق العشرة للدوري 
املمتاز، ويبقى احلصول على 
مركز متقدم إضافة نســعى 
الى حتقيقها قدر املستطاع، 
وال مانــع مــن أن نكون في 
صدارة الترتيب، وهي جتربة 
نفسية جديدة على الالعبني، 
ودافعــا لهم لبــذل أفضل ما 
لديهم، وتبقى هناك العديد 
مــن املباريــات الصعبة في 
االنتظار، وستكون أي ٣ نقاط 

مضاعفة للفريق الفائز».
إلــى أن مواجهة  ولفــت 
القادسية املقبلة ستكون مهمة 
وصعبــة على كال الفريقني، 
ســاعيا الى احلصــول على 

أفضل نتيجة ممكنة.

الالعبون سواء في التدريبات 
أو املباريات».

العدوانــي فــي  وأشــار 
تصريح خــاص لـ «األنباء» 
املباريــات  إلــى أن ضغــط 
بدأ يأخــذ نصيبه من عطاء 
الالعبني، ويؤثر على أدائهم 
في امللعب بشكل مؤثر، فضال 
عن اإلصابات التي طالت عددا 

غير قليل منهم.
وقــال: «شــهدنا العديــد 
مــن النتائج غيــر املتوقعة 
في الدوري، وهذا يدلل على 
صعوبة املباريات واملنافسة 
الصعبــة التــي ستشــهدها 
املراحل املقبلة، ونحن قادرون 
على جتاوز هذه الفترة، مع 
التركيــز عاليا علــى هدفنا 

أكد لـ «األنباء» أن اللمسة احلاسمة غابت أمام خيطان.. و«التصنيف» يزداد صعوبة

(محمد هنداوي) ظاهر العدواني خالل مواجهة الفحيحيل وخيطان 

«الصليبي» ينهي موسم إياد مع الساحل مبكرًا
هادي العنزي

كشفت األشعة املقطعية 
التــي أجراها العب وســط 
الفريــق األول لكــرة القدم 
الساحل عبدالعزيز  بنادي 
إياد عــن إصابته بقطع في 
الربــاط الصليبــي لركبته 
اليســرى، ما يعني انتهاء 
موســمه مع فريقه رسميا، 
وقد بادر الساحل مبؤازرة 
إيــاد قبل انطالق مواجهته 
مع كاظمة ضمن منافسات 

اجلولة الرابعة التي خسرها ٠-١، كما قام 
مدرب الفريق يوسف جالي بارتداء قميص 
الالعب املصاب ملدة ٢٠ دقيقة أثناء اللقاء.

وقــد أكد جالــي في تصريــح خاص لـ 
«األنباء» أن خســارة إياد قاسية ولم تكن 
متوقعة، مضيفا: «كان مفتاح لعب مهم في 
الفريق وورقة رابحــة نعول عليها كثيرا، 
ومن شــأن غيابــه أن يحرمنا مــن إضافة 
مهمــة، وســنبقى إلى جانبــه حتى عودته 

قويا وبأفضل مستوى، آملني 
سرعة شفائه». وعن خسارة 
فريقه من كاظمة بهدف دون 
رد، ذكر جالي أن فريقه لم 
يكن يستحق اخلروج خالي 
الوفــاض مــن هــذا اللقاء، 
مضيفا: «قدمنا شوطا أول 
مميــزا، وكنــا األفضل فيه 
واملبادرين إلى الهجوم دوماً، 
خلقنــا عدة فرص حقيقية 
للتسجيل، ولكن لألسف لم 
نسجل أيا منها، وأحيانا ال 
حتصل على النتيجة التي 
تريدها، بل وتتلقى عقوبة قاسية عندما ال 
تســجل خاصة مع الفرق املميزة، وهذا مع 
حصل معنا في الشوط الثاني، ولكن ما إن 
تأخرنا بهدف حتى قمنا بعدد من التبديالت 
الهجومية بغية التعديل، لكن جانبنا التوفيق 
متاما في تلك املباراة، كما أن اخلبرة عنصر 
حاسم أحيانا، وفي املجمل راض عن األداء 
العام للفريق، والنتيجة حتما غير مرضية 

عطفا على ما قدمه الالعبون».

جالي لـ «األنباء»: لم نستحق اخلسارة أمام كاظمة

يوسف جالي

إصابة حارس النصر بالرباط.. وميرزا بديًال

عبدالعزيز جاسم

تعرض حارس مرمى الفريق األول لكرة 
القدم في النصــر محمد هادي إلصابة قوية 
خالل الثواني األخيرة من لقاء الكويت باجلولة 
الرابعة من دوري stc «التصنيف» الذي انتهى 
بالتعادل الســلبي، وهي عبارة عن قطع في 
الرباط الصليبي حيث من املتوقع أن يغيب 
على أثرها لفتــرة طويلة والتي تعرض لها 

في مباراة الكويت اخلميس املاضي 
مــن جهته، قــال مــدرب العنابــي أحمد 
عبدالكرمي إن الالعبني ظهروا بروح والتزام 
كبير أمــام «األبيض»، وأعتبرهــم أبطاال ملا 

قدموه طوال شــوطي املباراة، مشيرا إلى أن 
الفريق قدم مباراة جيدة رغم النقص العددي 
ألننا نثق في جميع الالعبني الـ ٣٠ املسجلني 

في القائمة.
وأضاف عبدالكرمي: «نظرا للظروف قبل 
املبــاراة وخاللها وطــرد العب بعد مرور ٢٠ 
دقيقة من الشوط الثاني اعتبر الالعبني أمام 
فريق بطل مثل الكويت، لذلك اعتبر النقطة 
مبنزلــة ٣ نقــاط». ولم تنتظــر إدارة نادي 
النصــر طويال بعــد أن قامــت بالتوقيع مع 
حارس مرمى الشباب سليمان ميرزا ليكون 
بديال لهادي خالل املوسم احلالي، حيث وقع 

ميزرا على عقد اإلعارة ملدة موسم.

عبدالكرمي: العبو الفريق كانوا أبطاالً أمام «األبيض»

(قاسم باشا) محمد هادي قدم مباراة كبيرة امام الكويت وتعرض إلصابة قوية 

«كورونا» يحاصر ثالثة 
فرق سعودية

الرياض - خالد املصيبيح

داهم «كورونا» ثالثة فرق سعودية وأربك حساباتها في 
مســابقة الدوري السعودي نتيجة الغيابات التي تركت أثرا 
في نتائج اجلولة كما ستترك آثارا في اجلولة املقبلة، نظرا 
لتضاعف العدد املتوقع، حيث عانت فرق الفيصلي والتعاون 
والنصــر من آثار إصابة عدد مــن العبيهم بكورونا، ففي 
الفيصلي وصل عدد املصابني بالڤيروس الى قرابة عشرة 
العبني وســتة في التعاون ومثلهم في النصر كان آخرهم 
هدافه املغربي عبدالرزاق حمداهللا الذي أعلن إصابته بكورونا 

في حسابه الشخصي عبر «تويتر».
ولم يصدر االحتاد السعودي لكرة القدم ما يخص هذا 
املوضوع حول إيقاف أو تأجيل ملباريات الفرق التي تضررت 

جراء إصابة العبيها.
وتختتم اليوم اجلولة الثالثة من الدوري بلقاء واحد يجمع 
النصر والشــباب في لقاء سيعاني فيه النصر من الغيابات 
إضافة الى خسارة الفريق للمباراتني األولى والثانية له في 
الــدوري أي انه يدخل اللقاء مــن دون رصيد من النقاط، 
ويقابله تكامل صفوف الشباب وأمامه الفرصة متاحه للفوز 

ولدى الشباب اربع نقاط من مباراتني.
وكانت اجلولة قد افتتحت بفوز الباطن على الرائد بهدفني 
مقابل هدف، والقادسية على التعاون بهدف اخلميس املاضي 
فيما التقى يوم اجلمعة الوحدة والفيصلي في مكة، وانتهى 
بفوز الفيصلي بهدفني مقابل هدف، وتصدر الفتح الترتيب 
برصيد سبع نقاط بعد فوزه على مستضيفه العني برباعية 

مقابل هدفني.

بعد غياب ٢٦ عامًا.. العربي 
إلى نهائي كأس أمير قطر

الدوحة - فريد عبدالباقي

حجز فريق العربي مقعدا في نهائي كأس أمير قطر لكرة 
القدم في نسختها الـ ٤٨، بعد غياب أكثر من ٢٦ عاما، عقب 
فوزه على املرخية -درجة ثانية- بنتيجة ٢-٠، خالل املباراة 
التي جمعت الفريقني مساء أول من أمس على ستاد عبداهللا بن 
خليفة بنادي الدحيل. سجل هدفي املباراة، اآليسلندي أرون 
غونارسون وعبدالعزيز األنصاري في الدقيقتني (١٧ و٥٩).
وعلمــت «األنباء» من مصادرهــا اخلاصة أن هناك 
اجتاها إلقامة املباراة النهائية على ســتاد الريان يوم ١٨ 
ديســمبر املقبل والذي يتزامن مع اليوم الوطني لدولة 
قطر، السيما أن يوم ١٩ ديسمبر ستلعب املباراة النهائية 
لبطولة دوري أبطال آســيا لكرة القدم ٢٠٢٠ على ستاد 
اجلنوب في قطر، حيث ينتظر فريق برسبوليس اإليراني 
هوية الفريق الصاعد من منطقة شرق آسيا التي ستقام 

مبارياتها بنظام التجمع بالدوحة.

«طائرة» اجلهراء حتلِّق إلى املمتاز رسميًا
يعقوب العوضي 

تأهل اجلهراء رسميا 
إلى الدوري املمتاز للكرة 
الطائــرة بعــد حصوله 
على لقب دوري الدرجة 
األولى برصيد ٢٠ نقطة 
إثر فــوزه على التضامن 
بنتيجة ٣-٠ في املباراة 
التي دارت بينهما مســاء 
أول من أمس في اجلولة 
البطولة،  األخيــرة مــن 
بينما احتل الساحل املركز 
الثانــي برصيد ١٨ نقطة 

بعد فوزه على برقان بنتيجة ٣-١ فيما جاء 
برقان في املركز الثالث برصيد ١٥ نقطة.

وســيلعب الســاحل مباراة فاصلة من 
دورين (ذهاب وإياب) مع الشباب صاحب 
املركز اخلامــس في الدوري املمتاز، حيث 
إن فوز الشــباب يعني بقاءه في األضواء 
بينما خسارته تعني تأهل الساحل إليه. 

هذا، وقام رئيس اللجنة االنتقالية بدر 
الكوس وأمني السر عبدالرحمن السهو وأمني 
الصندوق مالــك العنزي بتتويج اجلهراء 

بلقب دوري الدرجة األولى.
من جانب آخر، أصدرت جلنة املسابقات 
في االحتاد الكويتي للكرة الطائرة جدول 
مباريــات املربــع الذهبي للــدوري املمتاز 

«املسابقات» أصدرت جدول املربع الذهبي واملؤجالت

الكوس والسهو والعنزي يتوجون اجلهراء بلقب دوري الدرجة األولى

إلى ٩ نقاط فيما يبقى رصيد كاظمة على 
نقطة واحدة. كما فاز الساملية على برقان 
بنتيجة ٣١-١٢ ليرفع رصيده إلى ١٦ نقطة 
ومستقرا في املركز الثاني وضاربا موعدا 
ناريا مع الكويت في اجلولة األخيرة وهي 
املواجهة التي ستحسم مصير لقب الدوري، 
بينما بقى رصيد اخلاسر على نقطتني. 

للموسم اجلاري واملباريات املؤجلة، حيث 
ســيلتقي الكويت مع كاظمة في ٤ نوفمبر 
اجلاري، وتســتأنف مباريات الدوري في 

٦ نوفمبر.
كما أصــدرت اللجنة جــدول املباريات 
الفاصلــة بني الســاحل والشــباب للتأهل 
والهبــوط، حيث ســيلتقي الفريقان في ٣ 
و٦ نوفمبر اجلاري على أن تلعب املباراة 
األولى على صالة الساحل، بينما تقام الثانية 

على صالة الشباب.
إلى ذلك، قدم الكوس التهنئة إلى نادي 
اجلهراء إلحرازهم اللقــب الغالي، متمنيا 
أن يقــدم الفريق مســتويات فنية متميزة 
في الدوري املمتاز حتى يستمر في التألق. 
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ڤان دايك يخضع جلراحة ناجحة
أكد فريق ليڤربول خضوع مدافعه الدولي الهولندي فيرجيل ڤان 
دايك لعملية جراحية ناجحة في الركبة، من دون حتديد فترة غيابه 
عن املالعب. وتعرض فان دايك (٢٩ عاما) إلصابة بقطع في الرباط 
الصليبي بعد تدخل من حارس مرمى إيڤرتون جوردان بيكفورد.

وأكد بيان ليڤربول أن الدولي الهولندي «خضع لعملية جراحية 
جريت في لندن ومتت بنجاح»، الفتا إلى أن الالعب سيركز حاليا 
على «عملية إعادة التأهيل بدعم من القســم الطبي» في الفريق. 

ولم يحدد إطارا زمنيا لعودة الهولندي إلى املالعب.

خاميس لن يشارك أمام نيوكاسل
أعلن اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق 
إيڤرتون متصدر الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس 

رودريغيز لن يشارك في مباراة نيوكاسل.
ولعب خاميس البالــغ من العمر ٢٩ عاما 
في املباراة التي خسرها فريقه األحد املاضي 
أمام ساوثمبتون على الرغم من الشكوك حول 

مشاركته قبيل إقامتها.

وأكد أنشيلوتي أن خاميس لن يكون ضمن 
التشكيلة التي ســتخوض املباراة باإلضافة 
إلى البرازيلي ريتشارليسون والفرنسي لوكا 

دينيي املوقوفني.
وقال املدرب اإليطالي: «لقد لعب (خاميس) 
في جميع املباريات، كان لديه مشكلة صغيرة، 
لذا يحتاج إلى الراحة في هذه املباراة، وسيكون 

متاحا في املباراة املقبلة».

غوارديوال يرغب في البقاء
أكد املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال 
أنه يرغب في «البقاء لفترة أطول» مع فريقه 
احلالي مان سيتي لكرة القدم، وسط ترجيات 
بأنه أحد أبرز املرشحني لقيادة فريقه السابق 

برشلونة اإلسباني في الفترة املقبلة.
وعاد ربط اسم غوارديوال بالنادي الكاتالوني 
من جديد بعد استقالة اإلدارة السابقة للفريق 
برئاســة جوســيب ماريا بارتوميو الثالثاء، 

واقتراح فيكتور فونت املرشح األبرز خلالفة 
األخير باستعادة االستعانة بخدمات ابن النادي 
التي كانت ثمارها لقبني من دوري أبطال أوروبا.
ورد «بيب» على التساؤالت حول إمكانية 
عودته لفريقه الســابق «أنا سعيد بشكل ال 
يصدق هنا. أنا سعيد لوجودي في مانشستر، 
وآمل أن أمتكن من القيام بعمل جيد هذا املوسم 

للبقاء لفترة أطول».

نيمار يعود نهاية الشهر اجلاري

واصل بايرن ميونيخ وبوروسيا دورمتوند انتصاراتهما املتتالية 
وصراعهما احملتدم فــي الدوري األملاني بفوز األول على مضيفه 
كولون ٢-١ والثاني على مضيفه أرمينيا بيليفيلد ٢-٠ امس في افتتاح 
فعاليات املرحلة السادسة. على ستاد «راين إنرجي» خاض بايرن 
املباراة ولم يجد صعوبة كبيرة في الفوز على مضيفه ليرفع رصيده 
إلى ١٥ نقطة بفارق األهداف فقط أمام بوروســيا دورمتوند بعدما 
حقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي واخلامس مقابل هزمية 
واحدة مني بها كل منهما في املباريات الستة التي خاضها باملسابقة 
حتى اآلن. وشهدت املرحلة نفسها امس ايضا تعادل فيردر برمين 
مع اينتراخت فرانكفورت بهدف لكل منهما وسجل لبرمين جاشوا 
سارجينت (د. ٥١)، فيما سجل لفرانكفورت أندريه سيلفا (د. ٦٥).
كما فاز أوغسبورغ على ماينز ٣-١ ورفع رصيده إلى ١٠ نقاط، 
فيما بقي اخلاسر في املركز األخير بال نقاط. وأهدر شالكه فوزه 
األول في الدوري األملاني لكرة القدم، بسقوطه في فخ التعادل أمام 

ضيفه شتوتغارت ١-١ ضمن املرحلة السادسة.

ســيغيب البرازيلي نيمار جنم باريس سان جرمان الفرنسي 
عن املالعب إلى نهاية الشهر اجلاري إلصابته في عضالت احملالب، 
بحسب ما ذكر مدربه األملاني توماس توخل. وعما إذا كان مبقدوره 
اللعب مع منتخب بالده فــي تصفيات مونديال ٢٠٢٢، قال توخل 
«أعتقــد أنه ليس مبقدوره اللعب».  وتعــرض نيمار لإلصابة في 
املباراة ضد املضيف باشاك شهير التركي (٢-٠) في اجلولة الثانية 
من دور املجموعات ملســابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
حاول مواصلة املباراة قبل أن يطلب استبداله، ثم خضع لتصوير 

بالرنني املغناطيسي أظهر إصابة بتمزق في عضلة احملالب.
في املقابل، يواجه منتخب الـ «سيليساو» ڤنزويال واألوروغواي 

في ١٤ و١٨ اجلاري.
٧ مباريات اليوم 

وفي ســياق آخر، تقام اليوم ٧ مباريــات ضمن اجلولة الـ ٩ 
من الدوري الفرنسي، حيث يلتقي ســانت ايتيان مع مونبيلييه، 
واجنيه مع نيس، وديغون مع لوريان، ونيم مع ميتز، ورميس مع 

ستراسبورغ، وموناكو مع بوردو، وليل مع ليون.

يأمل مدرب يوڤنتوس اإليطالي أندريا بيرلو 
أن يكون جنم فريقه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو مستعدا ملواجهة سبيزيا اليوم بعد 
تعافيه من ڤيروس كورونا املستجد، لتعويض 
خسارته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، 
والعودة إلــى رأس ترتيب الدوري اإليطالي 

لكرة القدم مع انطالق املرحلة السادسة.
لم يكن رونالدو حاضرا مع خســارة فريقه 
٢-٠ أمام برشــلونة بقيادة األرجنتيني ليونيل 
ميســي، كوفيد-١٩ الذي أصيب به منذ أسبوعني 
وأتت نتيجته إيجابية أيضا قبل املباراة، وبالتالي 

مني بيرلو بأولى هزائمه كمدرب.
وفاز «السيدة العجوز» مبباراته االفتتاحية ضد 
سامبدوريا في سبتمبر، وهو الفوز الوحيد له في 

الدوري هذا املوسم قبل ثالثة تعادالت.
وحصــد الفريق أيضا ثالث نقاط ســهلة بعد 
تســجيله فائزا ٣-٠، حني رفض نابولي الســفر 
إلى تورينو في الرابع أكتوبر بســبب اإلجراءات 

املتخذة حيال ڤيروس كورونا املستجد.
ويسافر ميالن إلى أودينيزي بال هزائم في 
جعبته، بعد فوزه ٣-٠ في الدوري األوروبي 

(يوروبا ليغ)على ســبارتا براغ في سان سيرو، 
حيث قال املدرب ســتيفانو بيولــو إن فريقه هذا 

املوسم صعب عليه االختيار.
وفاز نابولي، ثاني الترتيب في الدوري بفارق 
نقطتــني عن ميالن بجميع املباريــات التي لعبها 
في «سيري أ» باستثناء خسارته أمام يوڤنتوس.

يواجه رجال جينارو غاتوزو فريق ساسولو 
الذي يقبــع خلفهم بالترتيــب، ولكن بنفس عدد 
النقاط. ويلتقي سامبدوريا مع جنوى، متطلعا إلى 
زيادة انتصاراته إلى أربع مباريات، ويخوض روما 
مواجهة صعبة أمام فيورنتينا، ويسعى التسيو 

للفوز عندما يلتقي تورينو.
فوز مهم ألتاالنتا

حقــق فريــق أتاالنتا فوزا مهمــا على مضيفه 
كروتوني ٢-١ ورفع رصيده إلى ١٢ نقطة في املركز 
الثاني بفارق نقطــة واحدة خلف ميالن املتصدر 
وتوقف رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في املركز 
العشرين واألخير. وسجل هدفي اتاالنتا الكولومبي 
لويس مورييل في الدقيقتني ٢٦ و٣٨ فيما ســجل 
النيجيري سيمون نوانكو هدف كروتوني (٤١).

ميالن مع «السلطان» في ضيافة أودينيزي

يوڤنتوس للعودة إلى االنتصارات بقيادة «الدون»

تغلب فريق تشلسي على مضيفه 
بيرنلي ٣-٠ أمس ضمن املرحلة السابعة 
من الدوري اإلجنليزي على ملعب تيرف 
مــور وقد انتهى الشــوط األول بتقدم 
تشلسي بهدف ســجله املغربي حكيم 
زياش (٢٧)، وفي الشوط الثاني أضاف 
الفرنســي كيرت زوما الهــدف الثاني 
لتشلســي (٦٣) وتبعه األملاني تيمو 
فيرنر بتســجيل الهدف الثالث (٧٠)، 
وبهذا الفوز رفع تشلسي رصيده إلى 
١٢ نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف 
رصيــد بيرنلي عنــد نقطة واحدة في 
املركز العشــرين األخير بعد تعرضه 
للهزمية اخلامســة هذا املوســم مقابل 

تعادل وحيد.
كما، اكتفى مان سيتي بتحقيق فوز 
١-٠ على مضيفه شيفيلد يونايتد. ورفع 
السيتي رصيده إلى ١١ نقطة ليتقدم إلى 
املركز السابع وجتمد رصيد شيفيلد عند 
نقطة واحدة في املركز التاسع.وأحرز 
كايل ووكر الهدف الوحيد للمباراة في 

الدقيقة ٢٨.
وحقق ولڤرهامبتون فوزا مهمًا على 
كريستال باالس ٢-٠ في افتتاح املرحلة، 
ليحتل املركز الثالث مؤقتا على الئحة 

الترتيب برصيد ١٣ نقطة.
وسجل الفرنسي ريان أيت نوري 
(١٨) والبرتغالي دانيال بودينسي (٢٧) 

الهدفني.
وتبــرز مواجهــة اجلريحــني مان 
يونايتد وضيفه أرسنال اليوم، ورغم 
بدايته اجليدة في دوري أبطال أوروبا، 
حيث حقــق انتصارين علــى باريس 
ســان جرمان (٢-١) ثم اليبزيغ (٥-

٠)، يقبــع يونايتد في املركز اخلامس 
عشــر فــي الــدوري احمللي مع ســبع 
نقاط فقط في خمس مباريات. وميلك 
«الشياطني احلمر» مباراة مؤجلة من 

السيتي يعبر شيفيلد.. وتشلسي يقهر بيرنلي بثالثية
ً مواجهة «اجلريحني» بني مان يونايتد وأرسنال.. وإيڤرتون وأستون ڤيال لتصحيح األوضاع سريعا

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا – املرحلة الـ ٧

٣beIN SPORTS HD٢أستون ڤيال – ساوثهامبتون
٥beIN SPORTS HD٢نيوكاسل – إيڤرتون

٧:٣٠beIN SPORTS HD٢مان يونايتد – أرسنال
١٠:١٥beIN SPORTS HD٢توتنهام – برايتون

إسبانيا – املرحلة الـ ٨
٤beIN SPORTS HD٣ريال بيتيس – إلتشي

٦beIN SPORTS HD٣سلتا ڤيغو – ريال سوسييداد
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣غرناطة – ليفانتي
١١beIN SPORTS HD٣ڤالنسيا – خيتافي

إيطاليا – املرحلة الـ ٦
٢:٣٠beIN SPORTS HD٤أودينيزي – ميالن

٥beIN SPORTS HD٤سبيزيا – يوڤنتوس
٥beIN SPORTS HD٥تورينو – التسيو
٨beIN SPORTS HD٥نابولي – ساسولو
٨beIN SPORTS HD٤روما – فيورنتينا

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤سامبدوريا – جنوى
أملانيا – املرحلة الـ ٦

٥:٣٠فرايبورغ – بايرلڤركوزن
٨هيرتا برلني – ڤولڤسبورغ

فرنسا – املرحلة الـ ٩
٣beIN SPORTS HD٦سانت إيتيان – مونبلييه

٥beIN SPORTS HD٦اجنيه – نيس
٥beIN SPORTS HD٨ديغون – لوريان

٥beIN SPORTS HD٧نيم – ميتز
٥beIN SPORTS HD٧رميس – ستراسبورغ

٧beIN SPORTS HD٦موناكو – بوردو
١١beIN SPORTS HD٦ليل – ليون

املرحلة األولى، نظرا ملشوارهم القاري 
في املوسم املاضي.

لكن يونايتد لم يحقق سوى نقطة 
يتيمة فــي ثالث مباريــات ضد أندية 
العاصمة لندن، أمام تشلسي (٠-٠)، 
وذلك بعد خسارته أمام كريستال باالس 
(١-٣) وخصوصــا توتنهــام (١-٦)، 
جميعها على أرضه قبل أن يفك نحس 
أولد ترافورد هذا املوســم بالفوز على 

ضيفه اليبزيغ (٥-٠).
من جهته، يخوض أرســنال بداية 
موسم متناقضة. رغم التطور الواضح 
باألداء حتت أشــراف املدرب اإلسباني 
ميكل أرتيتا، يعاني فريق شمال لندن 
من أحراز النقاط أمام األندية املرموقة.

الترتيــب، تســتمر  أعلــى  وفــي 
املنافســة بقوة، عندما يحل إيڤرتون 
على نيوكاسل. وبعد بداية صاروخية 
حقــق فيها اربعة انتصــارات، تراجع 
ايڤرتون بتعادل وخسارة ليهدر فريق 
املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي خمس 

نقاط في مباراتني.
وتتجه األنظار أيضا الى اســتون 
ڤيال، احد مفاجآت املوسم الذي خسر 
للمــرة االولى بعــد اربعة انتصارات 

والذي يستقبل ساوثمبتون.
ويســتقبل توتنهــام اخلامس 
برايتون السادس عشر، محاوال 
البقاء دون خسارة منذ املرحلة 

األولى.

بيليه يهنئ مارادونا بعيد ميالده الـ٦٠

سقوط مفاجئ لديوكوفيتش في «ڤيينا»

هنأ أســطورة كرة القدم البرازيلي بيليه «صديقه العظيم» 
األسطورة األرجنتيني دييغو مارادونا بعيد ميالده الستني أول 

من أمس، مؤكدا أنه سيدعمه «دائما».
ونشــر بيليه صورة له مع مارادونا خالل مباراة ودية ضد 
إيطاليا في ١٠ يونيو ١٩٨٧ في زيوريخ على «انستغرام» أرفقها 
بتعليق كتب فيه بالبرتغالية واإلسبانية واإلجنليزية «صديقي 
العظيم مارادونا. سوف أصفق لك دائما، وسوف أدعمك دائما، 
اســتمرارك في االبتسام يجعلني أبتسم». وتأتي معايدة بيليه 
ملارادونا بعد أسبوع من قيام األخير مبعايدة «اجلوهرة السوداء» 
بعيــد ميالده الثمانني، بقوله «أمتنى للملك بيليه حياة طويلة». 
وكانت العالقات بني بيليه ومارادونا بعيدة كل البعد عن كونها 
وديــة في املاضي، إذ كان صاحبا الرقم ١٠ يتنافســان لفترات 

طويلة على لقب أفضل العب كرة قدم على اإلطالق.

تعرض الصربي نوفاك ديوكوفيتش املنصف أول عامليا لهزمية 
ثقيلة أمام اإليطالي لورنسو سونيغو ٢-٦ و١-٦، ليودع دورة ڤيينا 
للتنــس من الدور ربع النهائي فيما يأمــل بإنهاء العام احلالي في 

صدارة التصنيف للمرة السادسة في تاريخه.
وهي اخلسارة الثالثة لديوكوفيتش هذا العام مقابل ٣٩ انتصارا 
وبات حتقيق اجناز انهائه املوسم في املركز األول للمرة السادسة 
وبالتالي معادلة رقم األميركي بيت سامبراس مرهونا بعدم قبول 
اإلسباني رافايل نادال املصنف ثانيا عامليا دعوة املشاركة في دورة 
صوفيا الشهر القادم واالنتظار لفترة أطول إذ كان فوزه بلقب الدورة 
يحســم حتقيق هدفه.  وخسر املصنف ثالثا النمساوي دومينيم 

تييم حامل اللقب أمام الروسي أندري روبليف ٦-٧ (٥-٧) و٢-٦.

برباعية هويسكا.. «امللكي» في الصدارة

انتزع ريــال مدريد صدارة الدوري اإلســباني لكرة 
القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه هويسكا ٤ - ١ في اجلولة 

الثامنة من مسابقة الدوري.
وتقــدم ريال مدريد بهدف ســجله إديــن هازارد في 
الدقيقة ٤٠، وأضاف كرمي بنزمية الهدف الثاني في الدقيقة 
األخيرة من الشوط األول، وأضاف فيديريكو فالفيردي 
الهدف الثالث للريال في الدقيقة ٥٤، ثم سجل هويسكا 
هدفــه الوحيد في الدقيقة ٧٤ عن طريق ديڤيد فيريرو، 
قبــل أن يختتم بنزمية أهــداف الريال 
بتســجيل الهدف الثاني له والرابع 

للريال في الدقيقة األخيرة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 

١٦ نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا انتظارا ملا ستســفر 
عنــه بقيــة املباريات، فيما توقف رصيد هويســكا عند 

خمس نقاط في املركز الثامن عشر.
وواصل قادش الوافد اجلديد إلى دوري الدرجة األولى 
اإلسباني لكرة القدم إبهاره بفوزه على مضيفه إيبار ٢-٠ 
في افتتاح املرحلة. وســجل املخضــرم ألفارو نيغريدو 

(٣٦) وسلفادور سانشيز (٣٩) هدفي املباراة.
ورفع قادش رصيده إلى ١٤ نقطة، فيما جتمد رصيد 

إيبار عند ثماني نقاط في املركز احلادي عشر.
وتقــام اليوم ٤ مباريات ضمــن املرحلة ذاتها، حيث 
يلتقي ريال بيتيس مع إلتشــي، وســلتا فيغو مع ريال 
سوسييداد، وغرناطة مع ليڤانتي، وڤالنسيا مع خيتافي.

بايرن يتخطى كولن..«املفاجأة» قادش يواصل نتائجه املميزة بالفوز على إيبار
ودورمتوند يواصل املطاردة



األمنية
االحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠

31

تبذل اجهزة وزارة الداخلية جهودا للتعامل مع التجاوزات 
املتعلقة بقانــون املرور وحتظى القضية على مدار العقود 
املاضية باهتمام وزراء ووكالء الداخلية ومنهم معالي الوزير 
احلالي انــس الصالح والفريق عصام النهام واللواء جمال 
الصايغ. االدلة الساطعة على هذا االهتمام تتمثل بالتمسك 
في اعادة النظر في قانون املرور وآخر احملاوالت مشروع 
التعديل األخير، ولألسف لم يتم اعتماد التعديالت اجلديدة 
من قبل مجلس االمة رغم اهمية قانون املرور اجلديد في 
احلد من التجاوزات والتصدي لالنفالت من قبل البعض، 
وآمــل ان يكون القانون اجلديد فــي مقدمة جدول اعمال 
مجلس االمــة املقبل الن العقوبــات والغرامات املالية في 
القانــون املفعل حاليا اضحت غير مؤثرة وذلك بالنظر الى 

عقود مضت على القانون القائم.
اجلهود االمنية التي تسخر في مالحقة املستهترين ميكن 
توظيفها في قضايا وملفات امنية اخرى، وبإذن اهلل تكون 
عقوبة االســتهتار والرعونة وتعريض حياة اآلخرين في 
التعديالت مغلظة جدا، وال بأس ان تضاف عقوبة مصادرة 
مركبات املســتهترين حتى ان اوجدنا تشريعاً يتيح ذلك 

استنادا الى عدم ارتداع عدد من املستهترين.
حينما اقول ان اجلهود االمنية في مالحقة املستهترين 
تســتنزف جهدا كبيرا فهذا يستند الى خبرتي في وزارة 
الداخلية، وكيف كنا في قطاع االمن العام خالل ترؤســي 
له نعد اخلطط بالتنســيق مع النجدة واملرور وننطلق في 

حمالت متتد الى الفجر ونعود مرهقني.
احلمالت التي كان يتم تنفيذها تتطلب ارســال رجال 
مباحث في زي مدني ووسط املستهترين لتوثيق املخالفات 
حسبما يتطلب القانون ولتقدمي االدلة الى محكمة املرور.

توظيف قطاع املــرور لطائرات الدرون في توثيق 
وصالت االســتهتار وتعّقب املخالفــني دون احلاجة 
ملطاردتهم خطوة موفقة للغاية، وستشّكل وسيلة ردع 
مهمة وحتول دون هروب املستهترين وجتنب املشاكل 

املترتبة على مالحقتهم.
االستعانة بطائرات الدرون خطوة على الطريق تضاف 
الى اجلهود األمنية األخرى، واالهم هو احلزم الشديد في 
تطبيق القانون بدقة بحق هؤالء، وأمتنى من اولياء االمور 
وجمعيات النفع العــام واجلهات املعنية بالقضية املرورية 
زيادة الوعي بأهمية االلتزام بقانون املرور للحد من ضحايا 
احلوادث، وكذلك ارى ان التعليمات مبنع استخدام السكوتر 
الكهربائي جاءت في توقيت مناسب لتزايد استخدام السكوتر 

ووقوع حوادث دهس.
آخر الكالم 

لوحظ في اآلونة االخيرة تزايد في قضايا املشاجرات 
وما يرافقها من عنف باســتخدام ادوات حادة وقد تنتهي 
بجرائم قتل او شروع في القتل، من املهم ان نناقش قضية 
العنف بطريقة علمية إليجاد حلول، وان تتمسك »الداخلية« 
باحلصول على حق الدولة حتى ان تنازل املتشاجرون عن 
بعضهــم البعض. حفظ اهلل الكويــت من كل مكروه حتت 
قيادة أميرنا صاحب الســمو الشيخ نواف األحمد، وسمو 

ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد.

الفريق م. طارق حمادة

نافذة على األمن

طائرة الدرون في 
مواجهة االستهتار

موجز أمني

التحقيق في مالبسات انتحار 
بنغالي شنقًا بحبل أبيض

محاولة انتحار مواطن
بقطع شرايني اليد في سلوى

قضية نصب واحتيال
جديدة.. بغرفة نوم

اتهام فلبينية بسرقة
طقم ذهب في »املسايل«

هروب فلبينية بـ 1600 دينار

.. ومجهول أتلف مركبة مواطنة 
باصطدام »وعطاها طاف«

محمد اجلالهمة

فتحت أجهزة الداخلية وإدارة مؤسسة عسكرية حتقيقا 
في مالبسات انتحار وافد بنغالي شنقا داخل منشأة عسكرية، 
ومت تسجيل قضية انتحار في مخفر شرطة تيماء، وبحسب 
مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت صباح اجلمعة 
بالغــا يفيد بانتحار وافد بنغالي داخل مقر عمله، وبانتقال 
رجــال األمن واألدلة اجلنائيــة، تبني أن املنتحر بنغالي من 
مواليد ١989، وانه شنق نفسه بحبل أبيض، وعليه مت رفع 

جثة الوافد بواسطة األدلة اجلنائية.

عبداهلل قنيص

أسعف مواطن في العقد الثالث الى مستشفى العدان لتقدمي 
العالج العاجل له مع وضعه حتت احلراســة على ذمة قضية 
شروع في االنتحار. وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا 
بإقدام مواطن على االنتحار بتقطيع شرايني يده ليتم نقله على 
وجه السرعة للعالج على أن تتم معرفة أسباب ومالبسات ما 

أقدم عليه املواطن.

عبداهلل قنيص

أبلغ مصدر أمني »األنباء« بأن محقق مخفر شــرطة السرة 
طلب اســتدعاء شــخص مجهول من خالل رقــم هاتفه النقال، 
وذلك بالتنســيق مع شــركات االتصاالت، وجــاءت تعليمات 
احملقق بهذا اخلصوص عقب تقدم مواطن وإبالغه عن تعرضه 
للنصب، وبحسب إفادات املبلغ فإنه تواصل مع مندوب شركة 
 أثــاث واتفق معــه على عمل غرفــة نوم وتســلم عربونا قدر 
بـ 75٠ دينارا، وبعد انتهاء الوقت املتفق عليه تواصل مع املندوب 
ولكنه لم يرد وحاول التواصل مع إدارة الشركة دون جدوى.

مبارك التنيب

أدرج محقق مخفر شرطة العدان اسم وافدة فلبينية في 
قوائم املطلــوب القبض عليهم، وذلك علــى خلفية اتهامها 
بسرقة طقم من الذهب اخلالص، وبحسب مصدر أمني فإن 
مواطنا يقيم في منطقة املسايل ق 4 تقدم إلى مخفر شرطة 
العدان، وأبلــغ ان خادمته الفلبينية من مواليد ١97٢ قامت 

بسرقة طقم من الذهب وهربت إلى جهة غير معلومة.

سعود عبدالعزيز

أدرج محقق مخفر شرطة مدينة صباح األحمد السكنية 
علــى قوائم املطلوب القبض عليهم وافدة فلبينية ســرقت 
١6٠٠ دينار من منزل كفيلتها وهربت الى جهة غير معلومة.
وبحســب مصدر أمني، فإن محامية تقدمت، موكلة عن 
مواطنة، ببالغ عن أن خادمة فلبينية ٢7 عاما سرقت موكلتها 

وهربت بجواز سفرها ومت تسجيل قضية سرقة.

محمد اجلالهمة

حاول رجال مخفر شــرطة الشــويخ التواصل مع صاحب 
مركبة مبوجب رقم اللوحة إال أن رقم الهاتف املدون في سجالت 
املرور، ويفترض أنــه يخص مالك املركبة، مغلق على الدوام. 
وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنة قالت في بالغ تقدمت به إن 
شخصا اصطدم مبركبتها خالل تواجدها في منطقة الشويخ، 
مشــيرة الى ان االصطدام الذي وقع على مركبتها وأحدث بها 
تلفيات كان متعمدا وغير مبرر، وأن من صدمها»عطاها طاف«، 
أي إنــه انصرف الى حال ســبيله، مؤكدة أنه لم يحدث خالف 

بينها وبني املدعى عليه.

سقوط لص محل هواتف »املنقف« بعد إنفاق 800 دينار على »الشبو«
عبداهلل قنيص

برهــن رجال األمــن اجلنائي على كفاءة الفتة، وذلــك بضبط مواطن متكن من 
استهداف أحد محالت الهواتف الذكية في منطقة املنقف بعد كسر الباب اخلارجي، 
وهو ما انفردت بنشره »األنباء« األسبوع املاضي، ومتكن من سرقة ١3 ألف دينار 
وعدد من الهواتف الذكية، وقد اعترف املتهم بارتكاب السرقة، وذلك بعد مواجهته 
بالتحريات واملقاطع املصورة التي أظهرت قيامه بكسر الباب اخلارجي باستخدام 
أداة حــادة ودخوله الى احملل واالســتيالء على املبالغ املاليــة وعدد من الهواتف، 
وأنفق 8٠٠ دينار على الشبو. وبحسب مصدر أمني، فإنه ومبجرد تسجيل قضية 
بالواقعة متت إحالتها الى مباحث األحمدي والذين كثفوا من حترياتهم، وخلصت 
تلــك التحريــات الى أن مرتكب الواقعــة هو مواطن ومن أرباب الســوابق، وعليه 
جــرى عمل كمني له في منطقة الفحيحيل وضبطه، وقد أرشــد رجال املباحث عن 
مكان السرقات داخل منزله في منطقة الظهر. وذكر اللص في االعترافات معه بأنه 
اختبــئ داخل حمام املجمــع وبعد أن انصرف حراس األمن الــى خارج املجمع بدأ 
في تنفيذ مخططه، ومن ثم متكن من اخلروج من املجمع من خالل إحدى النوافذ.

عقب كمني استُدرج إليه في منطقة الفحيحيل

ملشاهدة الڤيديو.. واضطر إلى تهشيم زجاج احملل لتنفيذ السرقةاملتهم يحاول فسخ الباب دون جدوى

تصادم بني مركبة ودراجة يودي بحياة كندي 
وانقالب »نارية« بالبر يتسبب في وفاة طالب

»املرور« حتظر استخدام »السكوتر« في الطرقات

محمد اجلالهمة

توفــي شــاب كويتــي )طالب( 
وكندي من اصول عربية اثر حادثني 
مروريــني وقعا فــي منطقة بنيدر 
والدائري الثاني في تقاطع ضاحية 

عبداهلل السالم والفيحاء.
والعامل املشترك بني احلادثني 
ان املتوفني كانا يســتقالن دراجة 
نارية وانقلبت احداها فيما اصطدمت 
االخرى مبركبــة، وحول تفاصيل 

احلادثني قال مصدر امني ان بالغا 
ورد الــى عمليات الداخلية بوقوع 
حادث انقالب دراجة نارية في منطقة 
بنيدر، وعليه انتقلت دوريات االمن 
وجرى اسعاف املصاب وهو شاب 
كويتي ١9 عاما )طالب( الى مستشفى 
العدان، ولكنــه وصل متوفى ومت 
تســجيل قضية انقالب ووفاة في 
مخفر شرطة الزور وأخذت القضية 
رقــم ٢٠٢٠/56 جنح الــزور، وإلى 
الطريق الفاصل بني منطقة عبداهلل 

الســالم والفيحاء قال مصدر امني 
ان بالغا ورد الى عمليات الداخلية 
في ساعة متأخرة من مساء اجلمعة 
يفيد بوقوع حادث تصادم، وبانتقال 
رجال االمن تبني ان احلادث عبارة 
عن اصطدام دراجــة نارية بقيادة 
كندي يدعى )ع.ع( من مواليد ٢٠٠٠ 
ومركبــة بقيادة مواطنــة ١9 عاما، 
وأســفر احلادث عن وفاة الشــاب 
الكنــدي، وســجلت قضية تصادم 

ووفاة.

سعود عبدالعزيز

العامة  حظرت االدارة 
للمرور استخدام السكوتر 
الكـهــربـــائي بـــأنــواعه 
البريــة  والدراجــات 
الســير  )البقيــات( فــي 
العامة، وذلك  بالطرقــات 
الدهس  للحد من حوادث 
التي تقع بفعل قيادة هذه 
اإلدارة  اآلليــات، وأكــدت 
العامة للمرور أن قيادة هذه 
اآلليــات مخالفة صريحة 
وتســتوجب  للقانــون 
حجز اآللة ملدة شــهرين. 
على صعيــد آخر توفيت 
آسيويتان في حادثي دهس 
مقابل منطقة الصليبخات 
ومقابل ممشى في الواحة. 

وان الداهــس مواطن من 
مواليد ١994 مت احتجازه 
علــى ذمة قضيــة دهس 
ووفاة في مخفر شــرطة 

الصليبخات، وفي الواحة 
توفيــت وافدة هندية اثر 
دهســها مبركبــة مواطن 

مقابل ممشى الواحة.

وقال مصدر أمني إن حادث 
الصليبخات أسفر عن وفاة 
فلبينية من مواليد ١987 
كانت تعبر الدائري الرابع، 

ملشاهدة الڤيديواملركبات اصطفت باملئات مقابل منفذ النويصيب

الـ »PCR« يعيق احلركة مقابل »النويصيب«
أمير زكي

عزا مصدر مطلع في »جمارك 
الكويــت« اصطفــاف مركبــات 
عــدة مقابل منفــذ النويصيب، 
إلــى اإلجــراءات الصحية التي 
تســتلزم تأكــد الســلطات في 
الكويــت مــن حيــازة جميــع 
 املسافرين الى الشقيقة اململكة 
العربيــة الســعودية فحص الـ 

.PCR
وقال املصدر: ان التدقيق في 
الفحص يستلزم بعض الوقت، 
مشيرا الى ان االزدحام ال يكون 
بشــكل دوري وإمنا في الغالب 
يحــدث فــي العطــالت، وهناك 
جهود للحد aمن هذا التزاحم من 
خالل زيادة عدد الكوادر العاملة 
في اســتقبال املسافرين. ونفى 
املصدر اجلمركي بشكل قاطع ان 
يكون للجمارك دخل باملوضوع، 
 الفتا الــى ان األوضاع احلالية 
تختلــف كليا عن األوضاع قبل 

»كورونا«.

مصدر جمركي: اإلجراءات املتبعة في اخلروج تختلف عما قبل »كورونا«

اعترف أمام املباحث باستهداف وافدين وسرقتهم

وفاة فلبينية وهندية في حادثي دهس

توقيف مواطن سلب هنديًا يغلق 6 قضايا
مبارك التنيب

خلصت التحقيقات التي أجريت مع 
مواطن ضبط بعد أيام من ســلبه وافدا 
هنديــا 38٠ دينارا عن إغــالق 6 قضايا 
جميعهــا حملت عنوان »ســلب بالقوة 
وانتحال صفة رجال مباحث«، وارتكبت 
في عدة محافظات. وبحسب مصدر أمني، 
فإن ملف قضية سلب وافد هندي أحيل 
إلى مباحث حولي للتحقيق وضبط املتهم، 
حيث جرى مناقشــة املجني عليه الذي 
زود رجال املباحث مبعلومات مهمة بشأن 
املركبة التي يســتقلها اجلاني، مشــيرا 

إلى أن شــخصا قام بتوقيفــه زعما أنه 
مباحث وســرق منه مبلــغ 38٠ دينارا 
كانت بحوزته. وقال املصدر: جرى تكثيف 
التحريات وبالتنسيق مع املرور مت حصر 
املركبات التي تشــبه السيارة التي كان 
اللــص على متنها، ليتــم توقيف املتهم 
وهو مواطن في العقد الرابع، وبعد إجراء 
التحقيق معه اعترف بأنه ســلب الوافد 
ومن ثم جرى عرضه على املجني عليه في 
طابور عرض ليتعرف عليه دون تردد، 
وبإعادة مواجهة املتهم بقضايا ارتكبت 
بذات الطريقة، اعترف بارتكابه 6 قضايا 
مماثلة في محافظتي حولي واألحمدي.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»الداخلية«: النيابة 
حجزت أطراف مشاجرة 

»الساملي« لـ 48 ساعة

سعود عبد العزيز 

ذكــرت اإلدارة العامة للعالقــات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية- بشــأن ما مت تداوله على بعض مواقع التواصل 
االجتماعي ويتضمن مشاجرة وتبادال بالضرب بني مواطن 
قادم من اململكة العربية السعودية وعدد من العسكريني في 
منفذ الساملي- أنه مت تسجيل قضية رقم ١3 /٢٠٢٠ )جنايات 
الساملي- تبادل بالضرب(، ومت حتويل القضية إلى النيابة 
العامة التي أمرت بحجز أطراف القضية ملدة يومني ثم أفرج 

عنهم، وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
وكانت »األنباء« تطرقت إلى القضية منذ بدايتها ثم أجرت 
حوارا مع أحد املسافرين قال فيه: إن العسكريني انهالوا عليه 
ضربا أمام والدته وخالته وقاموا بكلبشة شقيقه ورفضوا 

إسعافه، حسب ما ذكر من إفادات حول الواقعة.

أحد املصابني حتدث لـ»األنباء« بشأن الواقعة



رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام 1976 تطبع في مطابع »األنباء«

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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االحد
خووش حچي يا ألطاف اهلل

واحد أبواللطف

أبعد من الكلمات
»األطباء يخيفوننا من كوفيد ليكســبوا 

األموال«.

الرئيس األميركــي ترامب يتهم 
األطباء باملبالغة للتربح من كوفيد.

»حذفوا تغريداتي ونشروا الرسوم المسيئة 
للمسلمين وقالوا حرية تعبير«.

مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا 
السابق ينتقد حذف »تويتر« تغريدته 

عن حق املسلمني في الغضب.

»أصبت بكورونا ولم أخبر أحدا«.

النجمة األميركية كلوي كارديشيان 
تكشف أنها أصيبت بكورونا مطلع 
العام وحجرت نفسها حتى تعافت 

دون ضجة إعالمية.

»جهزنا زنزانات بالســجن لمن يخيفون 
الناخبين«.

الري كراســنر، النائــب العــام 
لفيالدلفيــا يحــذر مــن العبث 

باختيارات الناخبني األميركيني.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 
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تابعونا وتواصلوا معنا

»دراسة«: »كورونا« جعل 
 املسنني أكثر نشاطا

من الشباب.

الكتل السياسية تتحالف 
في االنتخابات عبر الدوائر.

  املهم مصلحة الكويت.   يعطيهم العافية.

كيف يكون التفكير اإليجابي 
»سامًا« في بعض األحيان؟

اليزال د. دين بيرنيت 
حزينــا وغاضبا، حزينا 
علــى والده الــذي قضى 
بڤيروس كورونا مارس 
كان  والــذي  املاضــي، 
يتمتــع بصحة جيدة في 
الثامنة واخلمسني،  سن 
وغاضبا من أولئك الذين 
أنهــم  كانــوا يعتقــدون 
مينحونــه طاقة ايجابية 
بتأكيدهــم لــه أن والده 
ســيكون علــى مــا يرام 
في العناية املركزة وأنه 

سينتصر على املرض، وهو ما لم يحدث، كما أنه ال أحد 
من هؤالء أبلغه الحقا بأنه كان مخطئا في تفاؤله.

جتربــة د. بيرنيت دفعته إلى وضــع كتاب حول ما 
أسماه بـ »االيجابية السامة« وهي اإليجابية التي تتجاهل 
الواقــع، وتتمثل فــي أن الناس يصرون على ان يكونوا 
هم واآلخرون سعداء، حتى ولو كان ما يحدث في الواقع 

ال يبرر هذه السعادة.
وحسب موقع »ميل أونالين« فإن هناك غرضا من وراء 
كل املشاعر، الشعور باخلوف على سبيل املثال يجعلنا 
متنبهني للخطر. وكبح مشــاعرنا احلقيقية ليس جيدا 
لصحتنا العقلية او اجلســمية. وقد أظهرت األبحاث أن 
إنكار مشاعرنا مرتبط بأمراض القلب والهضم والصداع 

واألرق وأمراض املناعة.
وينقل املوقع عن د. ديڤيد كيســلر اخلبير البارز في 
احلزن قوله: إننا نخبر أنفســنا بأنه ليس مسموحا لنا 
بأن نشعر باحلزن ألن اآلخرين يعانون من مصائب أكبر. 
صحيح إن الكثيرين منا يخشــون من طغيان مشاعرنا 
الســلبية لكن احلقيقة أن هذه املشاعر تتالشى بسرعة 

إذا ما سمحنا ألنفسنا بأن نعيشها.

د. دين بيرنيت

املمثلة لوري الفلني تبدأ فترة 
سجنها بعد فضيحة أكادميية

لــوس أجنيليسـ  )أ.ف.پ(: بــدأت املمثلة األميركية 
لــوري الفلني اجلمعة عقوبة الســجن ملدة شــهرين في 
كاليفورنيا بعد اعترافها بالتآمر الرتكاب عمليات احتيال 
في إطار فضيحة واسعة تتعلق بدفع أثرياء رشى إلدخال 

أبنائهم إلى جامعات أميركية عريقة.
ونقلت الفلني املعروفة خصوصا بدورها في مسلسل 
»فول هاوس« الذي عرض خالل الثمانينيات والتسعينيات، 
إلى ســجن فيدرالي ال يخضع حلراسة شديدة في دبلن 

شرق سان فرانسيسكو.
وكانت هي وزوجها املصمم موسيمو جانولي من بني 
نحو 50 شخصا وجهت إليهم اتهامات في عملية احتيال 

لتأمني أماكن ألوالدهم في جامعات أميركية مرموقة.
وكان قد حكم على فيليسيتي هافمان، وهي من أوائل 
األهل الذين أقروا بالذنب، بالسجن أسبوعني. وقد أمضت 
في نهاية املطاف 11 يوما خلف القضبان في أكتوبر الفائت.

وأمرت الفلني )56 عاما( بتسليم نفسها ملكتب السجون 
األميركــي قبل 19 نوفمبر. وســتخضع إثر خروجها من 
الســجن ملراقبة دائمة لفترة سنتني. كما سيتعني عليها 

تقدمي 100 ساعة من أعمال املنفعة العامة.
وأقرت املمثلة وزوجها بالذنب في مايو بتهمة إجراء 

حتويالت مصرفية بقصد التزوير.

السينما توّدع أفضل من جّسد شخصية »جيمس بوند«

»أملاس السماء«.. يصنعه مليونير بريطاني من الهواء

ـ وكاالت: توفــي  لنــدن 
املمثل البريطاني األسطوري 
شون كونري، أول من جّسد 
على الشاشــة الكبيرة دور 
العميل السري جيمس بوند، 
عن 90 عامــا وفق ما ذكرت 
»بي بي سي« أمس السبت.

وحصل املمثل االسكتلندي 
الذي حــاز لقب فــارس في 
العام 2000 على العديد من 
اجلوائز خالل مسيرته التي 
اســتمرت عقودا ومن بينها 
جائزة أوسكار وثالث جوائز 
غولدن غلوب وجائزتا بافتا.

املليونيــر ورجــل  زعــم 
األعمال البريطاني ديل فينس 
انه توصل الى طريقة إلنتاج 
ما أطلق عليه »أملاس السماء« 
صناعيــا مــن دون أي تكلفة 

تذكر أو تأثير على البيئة.
وعــرض فينــس حفنــة 
مــن األملــاس الذي يقــال انه 
أنتجه في منشأته عن طريق 
استخالص الكربون من ثاني 
أوكسيد الكربون املوجود في 
اجلو واستخدام طاقة الرياح 
والطاقــة الشمســية وميــاه 

األمطار.
صـحيــفــــة  ونـقـلـــت 
»الغارديان« عن فينس قوله 
ان النتيجة هي احلصول على 
أول أملاس في العالم من دون 
التســبب بتلوث بل انه على 
العكس من ذلك يســاعد على 
احلد منه، بإزالة ثاني أوكسيد 
الكربــون من اجلو. ويضيف 
فينس: »ان صنع األملاس من 
الســماء أي من الهــواء الذي 
نستنشقه هو فكرة سحرية، 
انــه النســخة احلديثــة عن 
اخليمياء التي كانت تســعى 
لتحويل املعادن الرخيصة الى 
ذهب. لسنا بحاجة الى تعدين 
األرض للحصول على األملاس 
ألن بإمكاننا تعدين السماء«.

وأشــارت الصحيفــة الى 
ازدياد شعبية األملاس الصناعي 
ألســباب تتعلق بالصراعات 

أحــد أعظم جنوم الســينما 
في جيله.

وجــاء فــي رســالة على 
حســاب فــي تويتــر يديره 
محبو املمثل روجر مور الذي 
جسد شخصية جيمس بوند 
أيضا وتوفي عام 2017 »كم 
هــو حزين ســماع نبأ وفاة 

السير شون كونري«.
الرســالة »بقي  وتابعت 
هو وروجر صديقني لعقود 
وكان روجــر يؤكد دائما أن 
شون كان أفضل من أدى دور 
جيمس بوند على اإلطالق«.

من املياه وأكثر من 108 كيلو 
غرامــات من انبعاثــات ثاني 

أوكسيد الكربون.
وأبلــغ فينــس الصحيفة 
بانه يتوقع انتاج 200 قيراط 
من األملاس كل شهر مع امكان 

للــرأي  وكان اســتطالع 
نشرت نتائجه في اغسطس 
املاضي خلص إلى أن كونري 
هو أفضل من جسد شخصية 
االســتخباراتي  العميــل 

البريطاني جيمس بوند.
االســتطالع  وأوضــح 
الذي أجرتــه إذاعة »تاميز 
كونــري  أن  كــوم«  دوت 
حاز نســبة 44%، وجاء في 
املرتبة الثانية املمثل تيموثي 
دالتون بنسبة 32%، وحل في 
املرتبة الثالثة املمثل بيرس 

بروسنان بنسبة %23.

توسيع منشأته لتنتج 1000 
قيراط شــهريا بحلول العام 
املقبل.وأشارت الصحيفة الى 
ان »أملاس السماء« حصل على 
اعتماد املعهد الدولي لألحجار 

الثمينة.

أول من أدى الدور على الشاشة الكبيرة وقدمها في 7 أفالم

..وحلظة فوزه باألوسكار عام 1988 املمثل شون كونري في دور جيمس بوند

املليونير ديل فينس مستعرضا أملاسه املصنع

كمــا أدى كونــري دور 
البطولة في »ذي هانت فور 
ريد أكتوبر« و»إنديانا جونز 
أند ذي الســت كروســايد« 

و»ذي روك 2«.
وقد كان كونري أول من 
قال اجلملة الشهيرة »بوند، 
جيمس بوند«. وهو أدى دور 
العميل السري 007 في سبعة 
أفالم من السلسلة التي ألفها 
إيان فليمنغ بني 1962 و1983.
وفور إعالن اخلبر، بدأت 
التعزيــات تتدفــق حتيــة 
لكونــري الــذي كان يعتبر 

الدموية التي يتسبب بها في 
البلدان املنتجة له والى حقيقة 
ان اســتخراج أملاســة بوزن 
قيراط واحد ميكن ان يتطلب 
نقل 1000 طن مــن الصخور 
واألتربة واستهالك 3890 ليترا 

إجراء أول عملية زراعة خاليا جذعية في مستشفى 
البنك الوطني لألطفال بسواعد وكفاءات وطنية مؤهلة  

حنان عبد املعبود

 في إطــار حرص وزارة 
تطويــر  علــى  الصحــة 
اخلدمــات الصحيــة فــي 
البــالد، وإدخــال برامــج 
جديــدة لزراعــة األعضاء، 
أعلنت الــوزارة عن إجراء 
أول عمليــة زراعــة خاليا 
جذعية في مستشفى بنك 
الكويت الوطني لألطفال في 
منطقة الصبــاح الصحية 
التخصصيــة وذلك لطفلة 
تبلغ من العمر 3 سنوات. 

 وفي هذا الســياق، قالت 
الــوزارة إن فريقــا طبيــا 
مختصــا جنــح فــي إجراء 
العمليــة للطفلة التي كانت 
تعاني من ســرطان اخلاليا 
العصبية البدائية، معربة عن 
فخرها بهذا االجناز وإجراء 
هذه العملية التي تعد األولى 
من نوعها في مستشفى البنك 

الوطني. 
أن  الــوزارة  وأوضحت 
العمليــة ســبقتها مراحل 

للتحضير للزراعة، ومتت 
أمس الزراعــة لتكون اول 
حالة زراعة خاليا جذعيه 
تتــم في مستشــفى البنك 
الوطني لألطفال.   وقد ضم 
الفريق الطبي الذي أجرى 
العملية نخبة من الكفاءات 
الوطنية برئاسة استشاري 
زراعــة اخلاليــا اجلذعية 

    كما أكدت وزارة الصحة    
العمليــة ومراحلهــا  أن 
التحضيريــة املختلفــة 
شــهدت متابعة مباشرة 
وحثيثة من وزير الصحة 
الشيخ د. باسل الصباح 
ووكيل الوزارة د. مصطفى 
رضا، ووكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنيــة 

د. عبدالرحمن املطيري. 
املناســبة،      وبهــذه 
تقدمت الــوزارة بجزيل 
الشكر لكل الكوادر الطبية 
التي شاركت في العملية، 
متمنية للمريضة موفور 
الصحة والشفاء العاجل، 
والعودة إلى ذويها ساملة 

في أسرع وقت.

لألطفال د. سندس الشريدة 
ورئيس قسم أمراض الدم 
والسرطان د. منى بورحمه، 
كما شارك في العملية طاقم 
زراعــة اخلاليــا اجلذعية 
للكبار د. سالم الشمري ود. 
سمر رفعت، باإلضافة إلى 
كادر متريضــي وفني على 

مستوى عال من التأهيل. 

العملية أجريت لطفلة بعمر 3 سنوات تعاني سرطان اخلاليا العصبية البدائية وتابعها وزير الصحة

جانب من الفريق الطبي مع الطفلة التي خضعت للعمليةالفريق الطبي املشارك في إجراء العملية

حتضيريــة عدة، شــملت 
جتميــع اخلاليــا اجلذعية 
مــن املريضــة وخضوعها 
لعملية جراحية إلزالة الورم 
الســرطاني، هذا باإلضافة 
الكيماوي،  العالج  لتلقيها 
حيث استقبل جناح زراعة 
اخلاليا اجلذعية باملستشفى 
الطفلــة منــذ 3 أســابيع 
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