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بعد »الصفعة البريطانية«.. الصني تكشف هدف واشنطن بأزمة هواوي
اتهمت احلكومة الصينية، االثــنــن، الواليات 
املتحدة مبحاولة عرقلة تطورها التكنولوجي عبر 
الزعم بأن شركة شبكات الهاتف اجلوال الصينية 
“هواوي” تشكل تهديدا أمنيا على دول نصبت 
أنظمة جــديــدة لإلنترنت.  وفــي صفعة للمزاعم 
األميركية، أوردت وسائل إعالم بريطانية أن أجهزة 
االستخبارات بالبالد خلصت إلــى أنــه من املمكن 

تقييد املخاطر األمنية املرتبطة باستخدام معدات 
من الصن، فيما يطلق عليها شبكة اجليل اخلامس 
“5 جي”. وجتـــادل الــواليــات املتحدة بــأن بكن 
رمبا تستخدم شركات تكنولوجية صينية جلمع 

معلومات بشأن دول أجنبية.
وكانت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
فــرضــت ضغطا على حلفاء بغية غلق شبكات 

مزودة بتقنيات خاصة بشركة “هواوي”، ما هدد 
وصول الشركة إلى أســواق املعدات الالسلكية من 
اجليل املقبل.  وتنفي “هواوي”، أكبر مصنع ملعدات 
شبكات الهواتف النقالة واإلنترنت في العالم، 
االتهامات بأنها تسهل لبكن التجسس، وقالت إنها 
ترفض أي طلبات حكومية باإلفصاح عن معلومات 

سرية حول عمالئها األجانب.
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احـــيـــاًء لـــذكـــرى الــشــهــيــد.. 
ـــام ديــــوان الــقــطــان مبنطقة  اق
ــد املاضي،  الشعب، مساء االح
ــاالً بــيــوم الــشــهــيــد حتت  ــف ــت اح
شعار )شهداؤنا .. حتريرانا(، 
بحضور كل من: “وزير النفط 
األسبق علي البغلي، والنائب 
الكابنت خليل الصالح، والشيخ 
دعيج جابر العلي الصباح، ومن 
مكتب الشهيد صــادق الفضلي، 
والدكتور حسن القطان”، كما 
حضر من السعودية وفــد على 
رأسهم الدكتور منصور الغافلي، 
ــد كــبــيــر مــن الــضــيــوف،  ــش وح
بجانب احلضور املميز لوسائل 

االعالم الكويتية املختلفة.
بهذه املناسبة رحب املهندس 
بــشــار حسن الــقــطــان بجميع 
احلضور، مشيراً إلى أن شهداء 
الكويت هم أنبل من في األرض 
ــاء، فهم  ــم ــس ــي ال ــن ف ــــرم م وأك
منارات نستظل بنورهم في كل 
عــام، وأنــهــم جنــوم الليل التي 
تضيء لألجيال معابر احلرية 
ومسالك العزة والكرامة، الذين 
بــذلــوا أرواحــهــم رخيصة فــداًء 
للوطن، واليوم ننحني الرواحهم 
الطاهرة اجالالً وعرفاناً ألبطال 

الكويت الشرفاء ونذكر مناقبهم 
وامجادهم.

وفي السياق أكد وزير النفط 
األســبــق علي البغلي، على أن 
شهداء الكويت الصامدين هم من 
رسموا لنا أوضح آيات االميان 
بــالــوطــن والــقــيــم الــتــي تربينا 
عليها، فقد صــمــدوا برغم قلة 
الغذاء والــدواء آنــذاك، وضحوا 
ــا ميلك  بحياتهم وهـــي أعـــز م

االنسان في سبيل خدمة أبناء 
وطنهم واعالء كلمة هذا الوطن 

بن األمم.
ــال صــادق  ــر ق مــن جــانــب آخ
الفضلي من »مكتب الشهيد«: 
أننا أبناء وأسر شهداء الكويت 
وإخوانهم في الوطنية، نعاهدهم 
ــون،  ــاق بــأنــنــا عــلــى ذكـــراهـــم ب
ولبطوالتهم شاكرون مقدرون، 
لقد صدقوا الله اميانا واحتساباً، 

ــداًء،  وصــدقــوا الوطن عطاًء وف
وضـــربـــوا لــلــعــالــم درســــاً في 
معاني الثبات والــصــمــود في 
ــاع عن  ــدف مواجهة احملــتــل، وال
شرف األرض وُطهورها، وعن 
كرامة الوطن وعزته، فما أعظم 
تضحياتهم فــي سبيل وطننا 

الكويت.
ومن السعودية قال الدكتور 
ــي: »تــفــخــر  ــل ــاف ــغ ــور ال ــص ــن م

الــكــويــت وهـــي تعيش فرحة 
أعيادها الوطنية بتسطير ذكرى 
وكلمات شهداء الكويت الذين 
سجلوا بدمائهم الزكية ملحمة 
ــة، وكتبوا  ــي حــب للكويت األب
بتضحياتهم أسمى معاني الوالء 
للوطن، فذكراهم العطرة دائماً 
حاضرة في عقولنا والى األبد، 
وروحــهــم تركت أجمل كلمات 
ــة وفــــاء للشعب  ــال حتــمــل رس
الكويتي، كتبت بدمائهم الطاهرة 

رحم الله شهدائنا االبرار«.
من جانبه قال الدكتور حسن 
القطان شقيق الشهيد مصطفى: 
»أن االحتفال باألعياد الوطنية 
هي من املــواقــف الوطنية التي 
يجب املساهمة بها ولو بالفرح 
والسرور وخاصة ان هذه األيام 
تذكرنا بأعزاءنا الشهداء، الذين 
قــدمــوا أفــضــل التضحيات من 
ــل حتــريــر بلدهم مــن براثن  أج
االحتالل الصدامي األمــر الذي 
يــســتــوجــب عــلــيــنــا ان نتذكر 
بطوالتهم،ونحكيها ألبنائنا 
كــي نــكــرس الـــوالء فــي قلوبهم 
ونعرفهم كيف يحبون وطنهم 
ويضحون من أجله اذا تعرض 

ملكروه«.

ــة ساسيكس،  وصلت دوق
ميغان ماركل إلــى نيويورك 
اجلمعة، في ما بدا أنها تخطط 
ــقــضــاء بــعــض الـــوقـــت مع  ل
صديقاتها قبل والدتــهــا في 
الربيع املقبل، وفــق تقارير 

إعالمية بريطانية وأميركية. 
وحــاولــت مــاركــل، البالغة 
مــن العمر 37 عــامــا، إخفاء 
نفسها وجتــنــب الصحفين 
واملـــصـــوريـــن، وأبــقــت على 
رأســهــا مطأطئا بينما كانت 
في طريقها إلى السيارة، كما 
ذكــــرت صحيفة ديــلــي ميل 

البريطانية.
وكــان شعر ميغان ماركل 
األسود يغطي جانبا من وجهها 
وتــضــع قبعة »نــيــوزبــوي« 
على رأسها، بينما كانت حتمل 
قبعة دائــريــة ســـوداء أخــرى 
في يدها مع حقيبة يد نسائية 

بيضاء اللون.
ويعتقد أن زيــارة ميغان، 
احلامل في شهرها السابع، 
إلى نيويورك هذه، هي األولى 
لها إلى الواليات املتحدة منذ 
زواجها من األمير هــاري في 

مايو 2018.
ــدو أن خـــامت زفافها  ــب وي
فضح وجــودهــا أكثر مــن أي 
ــيء آخـــر، إذ لــم يكن أحــدا  ش

ليخطئه، وفــقــا للصحيفة 
البريطانية.

ــى  ـــــالل زيـــارتـــهـــا إل  وخ
نــيــويــورك، شــوهــدت وهــي 
تشتري مالبس أطفال رضع، 

كما شوهدت برفقة صديقتها 
املمثلة جيسيكا مولروني، 
وهــمــا تــتــنــاوالن الــشــاي في 
مقهى فرنسي في حي سوهو 

بنيويورك، مساء السبت.

ــارة قبل  ــزي ــذه ال وتــأتــي ه
ــر وزوجــتــهــا  ــي أن يــقــوم األم
بزيارة إلى املغرب تستغرق 
يومن بالنيابة عن احلكومة 

البريطانية.

ديوان القطان يحتفي بذكرى الشهيد 
حتت شعار »شهداؤنا .. حتريرنا«

2019.. تعرفوا  حجمه األكبر في 
على قمر »اليوم« العمالق

من املتوقع أن يكون القمر العمالق، الذي 
يصادف ظهوره اليوم الثالثاء 19 فبراير، أكبر 
قمر عمالق للعام 2019 بحسب املتابعن للقمر 
وحاالته، وفقا ملا ذكرته وسائل إعالم بريطانية. 

وحسب صحيفة “ميرور”، فــإن قمر هذه 
الليلة سيكون مكتمال، وسيكون األكبر ألن مداره 
سيكون األقرب إلى األرض، إذ سيكون على بعد 

365800 كيلومتر.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن “القمر الثلجي 
العمالق” سيكون ثاني قمر عمالق على التوالي 
بعد “قمر الذئب الدامي العمالق” الذي صادف 

ظهوره احلادي والعشرين من يناير املاضي.
ويعرف القمر العمالق في فبراير إلى جانب 
كونه “قمر الثلج العمالق” أيضا، بأنه “قمر 
اجلوع” نظرا ألن الثلوج في هذا الشهر تكون 

األكثر غزارة وتأتي مع نهاية فصل الشتاء حيث 
يكون الطعام نادرا.

ويبلغ القمر أقــرب نقطة له من األرض في 
الساعة 9:06 صباحا بحسب توقيت غرينيتش، 
بينما يكون أكثر اكتماال في الساعة 3:53 مساء، 
على الرغم من أنه سيكون مرئيا بعد ظهوره في 

الساعة 5:11 مساء.
 وسيكون القمر العمالق أكبر بنسبة 14 
في املئة بينما يكون أكثر سطوعا بنسبة 30 
في املئة من القمر العادي عندما يكون في أبعد 
نقطة له عن األرض، أي عندما يكون على مسافة 

405500 كيلومتر.
يشار إلى أن القمر العمالق املقبل سيصادف 
يوم 21 مارس، ويطلق عليه اسم “القمر الدافئ 

املكتمل”.

ميغان ماركل »تهرب متخفية« إلى نيويورك

ــدر املركز اإلعــالمــي ملجلس الــوزراء  أص
املصري، االثنن، تقريرا تضمن الــرد على 
»شائعات« روجت خالل أسبوع على شبكات 
ــن املــواقــع  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وعـــدد م

اإلخبارية. 
ورصـــد التقرير 12 شائعة تعرضت 
جلــوانــب تتعلق بــاملــجــاالت االقتصادية 
والصحية والتعليمية في مصر، خالل األيام 

القليلة املاضية.
ومن بن أبــرز الشائعات، ما انتشر عن 
إلزام املعلمن بزي موحد في املدارس، وطرح 
عمالت معدنية فئة 100جنيه وتداولها 
 بــاألســواق واعــتــزام احلكومة تغيير سعر 
الدوالر باملوازنة العامة للدولة، وما تسببه 
التطعيمات ضد الديدان املعوية للتالميذ في 
اإلصابة باحلساسية، وإلــزام املقبلن على 

الزواج باجتياز دورات تدريبية.
ــدت السلطات املــصــريــة وسائل  ــاش ون
اإلعــالم املختلفة ومرتادي مواقع التواصل 
االجتماعي، بضرورة توخي الدقة قبل نشر 
أخبار غير مؤكدة، قد تؤدى إلى بلبلة الرأي 

العام وإثارة غضب املواطنن.
الفاتورة اإللكترونية

ونفى التقرير »ما أثير في بعض وسائل 
اإلعـــالم واملــواقــع اإللكترونية وصفحات 
ــدار وزارة  التواصل االجتماعي بشأن إص
املالية قانونا منفصال للفاتورة اإللكترونية، 
والـــذي يهدف لتعميم منظومة الفاتورة 
اإللكترونية فــي جميع احملـــال التجارية 
بدال من الفاتورة الورقية العادية«، مشيرا 
إلى أن »ما يتم إعداده حاليا مشروع قانون 

اإلجراءات الضريبية املوحد، وليس مشروع 
قانون إصدار الفاتورة اإللكترونية«.

طـــرح عــمــلــة مــعــدنــيــة فــئــة 100جنيه 
وتداولها  باألسواق

كما نفى وجود نية إلصدار عملة معدنية 
جــديــدة مــن فئة املــائــة جنيه، موضحا أن 
العمالت املعدنية املوجودة باألسواق هي 
فئة 25 و50 و100 قرشا فقط، وأن الـ100 
جنيه املعدنية املتداولة عبر مواقع التواصل 
االجتماعي عملة تذكارية غير قابلة للتداول، 
أصــدرتــهــا مصلحة صــك  العملة مبناسبة 

مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
تغيير سعر الـــدوالر بــاملــوازنــة العامة 

للدولة
ونفت وزارة املالية املصرية في التقرير 
تغيير سعر الدوالر باملوازنة العامة للدولة، 
مشيرة إلى أن املوازنة وبنودها التفصيلية 
ــات، يتم  ــروف ــص مــن جــانــب اإليـــــرادات وامل
إعدادها وفقا ملتوسط سعر صرف الــدوالر 
السائد في السوق وقت االنتهاء من إعدادها، 
قبل تسليمها ملجلس النواب في نهاية مارس.

تسبب تطعيمات الديدان املعوية للتالميذ 
اإلصابة باحلساسية

كما عــرض التقرير نفي وزارة الصحة 
ــع ألنــبــاء تعرض  ــاط ــان بــشــكــل ق ــك ــس وال
التالميذ للحساسية جراء تطعيمات الديدان 
املعوية، مشددا على سالمة وصالحية كافة 
التطعيمات باملدارس ومطابقتها للمعايير 

الصحية املطبقة في مختلف دول العالم.
حتمل احلكومة تكلفة تشغيل »التابلت« 

باملدارس اخلاصة مثل احلكومية

ومــن جهة أخـــرى، نفت وزارة التربية 
والتعليم حتملها تكلفة جتهيز املــدارس 
اخلــاصــة بالبنية التكنولوجية الــالزمــة 
لتشغيل أجهزة »التابلت«، مشيرة إلى أنه مت 
االتفاق مع أصحاب هذه املدارس على العمل 
بشبكات »واى فــاي« مؤقتا حلن التوصل 
لصيغة تفاهم حول آلية توصيل اإلنترنت 

لهذه املدارس.
ــة طـــالب الــصــف األول الــثــانــوي  ــأدي ت

لالمتحانات بالرقم املسلسل جلهاز التابلت

وأكدت الــوزارة ذاتها، على أنه »ال عالقة 
ــدون على جهاز التابلت  للرقم املسلسل امل
بامتحانات الطالب«، مؤكدة أن الهدف من 
هذا الرقم تتبع اجلهاز في حالة السرقة أو 

الضياع فقط، وليس له عالقة باالمتحانات.
طالب املنازل وشراء التابلت املدرسي

وأضافت الـــوزارة أن »الطالب املقيدين 
بنظام املنازل ليسوا في إطــار خطة وزارة 
التربية والتعليم لتوزيع التابلت املدرسي«، 
وأوضحت أن »طــالب نظام املنازل ميكنهم 

الـــوصـــول للمحتوي الـــدراســـي الــرقــمــي 
علي اإلنترنت من أي مكان، وأن الــوزارة 
مسؤولة عن عقد امتحاناتهم في مكان مجهز 

تكنولوجيا ومعد لالختبارات«.
وتــابــعــت الــــوزارة أن »تطبيق نظام 
التعليم اجلديد على طالب الصف األول 
الثانوي »نظام املنازل«، سيتم من خالله 
اختبار الطالب مرة واحــدة نهاية الفصل 
الدراسي«، فيما لن تطبق عليهم االختبارات 
املتعددة التي تطبق على الطالب املنتظمن 

في املدارس احلكومية«.
ـــزي املوحد  ســرقــة أجــهــزة التابلت وال
للمعلمن وتغيير قــواعــد طــالب الثانوية 

اإلجنليزية
ــوزارة أيضا إنه »ال صحة على  وقالت ال
اإلطالق لسرقة أجهزة التابلت من أي مدرسة 
من املدارس الثانوية املستهدفة بتطبيق نظام 
التعليم اجلديد على مستوى اجلمهورية«، 
كما شــددت على أنــه »ال صحة لفرض زي 
ـــن باملدارس  موحد على املعلمن واإلداري
احلكومية«، وأوضــحــت أنــه »ال تغيير في 
قواعد قبول الطالب احلاصلن على شهادة 

الثانوية اإلجنليزية باجلامعات«.
نشوب حريق هائل فــي محطة الطاقة 

الشمسية »بنبان« بأسوان
ومن جهة أخــرى، قالت وزارة الكهرباء 
ــدالع حريق  ــالق الن إنــه »ال صحة على اإلط
في إحــدى محطات مشروع بنبان للطاقة 
ــددة عــلــى تطبيق كافة  ــش الــشــمــســيــة«، م
إجراءات األمان والسالمة املهنية داخل جميع 

محطات هذا املشروع.
إلزام املقبلن على الزواج باجتياز دورات 

تدريبية
وفي السياق ذاتــه، نفت وزارة التضامن 
االجتماعي األنباء التي انتشرت عن إلزام 
املقبلن على الزواج باجتياز دورات تدريبية 
ضمن برنامج )مــــودة(، موضحة أن هذا 
البرنامج يهدف إلى توعية الشباب املقبلن 
ـــزواج مــن خــالل محاضرات لطلبة  على ال
ــات، دون إجــبــارهــم عــلــى إجـــراء  ــع ــام اجل

اختبارات في املرحلة التجريبية للبرنامج.

مصر.. »12 شائعة« في أسبوع واحد أبرزها دورات تدريبية للمتزوجني حديثًا

قال منظمو حفل جوائز األوسكار، امس، 
إن فرقة كوين البريطانية ملوسيقى الروك 
ستقدم عــرضــا مــبــاشــرا فــي احلــفــل املقرر 
يوم األحــد، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلم 
»امللحمة البوهيمية« )بوهيميان رابسودي( 

املرشح جلائزة أفضل فيلم. 
وقالت أكادميية علوم وفنون السينما 

األميركية على حسابها مبوقع تويتر »نرحب 
بفرقة كوين ويل روك وأدم المبرت في حفل 

األوسكار هذا العام«.
وتتألف الفرقة، التي كان عازفها الرئيسي 
الــراحــل فــريــدي مــيــركــوري مــوضــوع فيلم 
)بوهيميان رابسودي(، حاليا من بريان ماي 

وروجر تيلور وأدم المبرت.

 ومــن املتوقع أن يحصد رامــي مالك ذو 
األصـــول املصرية جــائــزة أفضل ممثل عن 

أدائه دور فريدي ميركوري.
وحصد الفيلم أكثر من 854 مليون دوالر 
من مبيعات تذاكر دور السينما على مستوى 
العالم ليصبح أجنح فيلم موسيقي من نوعه 

على اإلطالق.

فرقة كوين حتيي حفل األوسكار 
والعيون على رامي مالك

احلاج حسن القطان يتوسط بعض احلضور في لقطة تذكارية

رئيس الوزراء املصري د. مصطفى مدبولي


