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تأخير ال تقاعس من بعض الدول في إجالء املخالفني
مصادر مطلعة أكدت لـ «األنباء»  أن ڤيروس كورونا املستجد سيلقي بظالله على العالقات الدولية.. والعالم بعده سيكون مختلفاً متاماً عن قبله

«التربية» لم تضع خططًا بديلة
 في حال إنهاء العام الدراسي!

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان وزارة 
التربية ومنذ تعليق الدراســة في بداية شــهر مارس لم 
تضع أي خطة بديلة في حال استمرار األوضاع الصحية 
كما هي، مشــيرة الى ان «التربية» وضعت خطة واحدة 

فقط هي استئناف الدراسة في شهر أغسطس املقبل.
وبينت ان القيادات التربوية لم تناقش في اجتماعاتها 
احتمالية إنهاء العام الدراسي فيما لو صدر القرار بتوصية 

من وزارة الصحة وإعداد اخلطة البديلة.
وذكــرت املصــادر ان أهل امليدان فقــط تقدموا بعدة 
مقترحات في حال إنهاء العام الدراسي منها إجناح اجلميع 
مبن فيهم الراسبون في ٣ مواد دراسية واعتماد نتيجة 
الفصل الدراسي األول، ومنها أيضا إعطاء فرصة للراسبني 
في ٤ مواد وإدخالهم في الدور الثاني، كما مت طرح مقترح 
آخــر مبنح الدرجة النهائية جلميــع طلبة املراحل دون 
اســتثناء ومن ثم جتمع مع درجة الفصل األول وتقسم 

على ٢ وعليه يتم حتديد مستويات الطلبة.
التفاصيل ص٨

د بنشوب «حرب باردة»  بني الصني وأميركا «كورونا» يهدِّ
عواصم - وكاالت: حذرت الصني من حتول 
اجلدل السياسي بينها وبني الواليات املتحدة إلى 
«حرب باردة» على خلفية انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد، الذي جتاوزت احلصيلــة اإلجمالية 
إلصاباته نحو ٥٫٤٢٢ ماليني إصابة بحسب تعداد 

وورلد ميتر، وأكثر من ٣٤٤ ألف وفاة.
وقال زير اخلارجية الصيني وونغ يي: «لقد 
علمنا أن بعض القوى السياســية في الواليات 
املتحدة تأخذ العالقات الصينية األميركية رهينة 
وتدفع بلدينا إلى حافة احلرب الباردة». وأضاف 
«إلى جانب الدمار الناجم عن الڤيروس املستجد، 
ينتشر ڤيروس سياسي في الواليات املتحدة». 
وشدد على أن بالده منفتحة على حتقيق دولي 
ملعرفة مصدر الوباء «خال من التدخل السياسي».

ووسط مخاوف من مواجهة جديدة قد تكون 
ميدانية هذه املرة وفي الباحة اخللفية ألميركا، 
أعلنت حكومة ڤنزويــال أن أولى ناقالت النفط 

اخلمس التي أرسلتها إيران دخلت املياه اإلقليمية 
لها رغم حتذير مسؤول أميركي من أن واشنطن 
تدرس القيام برد على هذه الشحنات. وكتب وزير 
النفط الڤنزويلي طارق العيسمي في تغريدة على 
تويتر إن «سفن جمهورية إيران اإلسالمية الشقيقة 
موجودة في منطقتنــا االقتصادية احلصرية». 
وذكرت وسائل إعالم أن هذا األسطول يحمل نحو 
١٫٥ مليون برميل من الوقود. وان ناقالت النفط 
األربع األخرى - فوريست وبيتونيا وفاكسون 
وكالفيل - ســتصل في األيــام املقبلة. وعززت 
الواليات املتحدة في اآلونة األخيرة وجودها في 
البحر الكاريبي اســتعدادا ملا تقول إنه توسيع 

لعملية مكافحة املخدرات.
فــي املقابل، حذرت طهران من أن واشــنطن 
ستواجه «متاعب» إذا سببت أي مشكالت للناقالت 

التي حتمل الوقود إلى ڤنزويال.
التفاصيل ص ١٧

مخاوف من مواجهة إيرانية - أميركية في الكاريبي بعد وصول شحنات النفط إلى ڤنزويال

الرئيس االميركي دونالد ترامب لدى عودته الى البيت االبيض بعد ممارسة رياضة الغولف في منتجعه بفرجينيا    (أ.ف.پ)

ع ملستحقيها «الشفافية الدولية»: بعض أموال «كورونا» مختلسة.. وال توزَّ

افتتاح مركز مساند للفحص السريع لـ «كورونا»  بعد العيد

رئيس الوزراء  زار نقاطًا أمنية لـ«احلرس» و«الداخلية » و«اجليش»

محمود عيسى

قالت منظمة الشفافية الدولية إنها 
حذرت خالل األسابيع واألشهر القليلة 
املاضية من مخاطر جمع كميات كبيرة 
من األموال من قبــل احلكومات حول 

العالم، ملواجهة انتشار ڤيروس كورونا 
ومن كيفيــة إنفاقها، كمــا حذرت من 
مخاطــر مصادر تلك األمــوال التي قد 
تكون غير قانونية في حاالت وال يتم 
توزيعها على القطاعات التي تستحقها 
في حــاالت أخرى، ناهيك عن احتمال 

كونها مختلسة ويتم فقدانها بسهولة.
وأعربت املنظمــة األممية، في بيان 
لها عن أســفها لثبوت صحة املزيد من 
القصص املتعلقة بهذه املخاوف خالل هذا 
األسبوع في عدد من الدول حول العالم.
التفاصيل ص ١٥

حنان عبداملعبود -  عبدالكرمي العبداهللا

علمت «أالنباء» مــن مصادر صحية 
مطلعــة، أن وزارة الصحــة ســتفتتح 
املركز املساند للفحص السريع لڤيروس 
كورونا املستجد عبر خدمة الفحص داخل 

السيارات بعد عيد الفطر املبارك.
وذكــرت املصادر أن مركــز الفحص 
الســريع املساند الذي يقع بجانب ستاد 

جابر سيكون مساندا للمركز األول، ويهدف 
إلى توسيع دائرة الفحص واستقبال أكبر 

عدد من العينات العشوائية.
من جهة ثانية، مازال معدل اإلصابات 
اليومية بـ «كورونا» يراوح حائما حول 
األلف، فقد ســجلت وزارة الصحة خالل

الـ ٢٤ ســاعة املاضية ٨٣٨ حالة جديدة. 
ومــازال املقيمون من اجلنســية الهندية 
يتصدرون املصابني اليوميني، حيث مت رصد 

اصابة ٢٦٠ منهم، و١٣٤ ملواطنني كويتيني 
و١٢٥ ملقيمني مصريني و٨٦ لبنغالديشيني، 
وتوزعــت بقية احلاالت على جنســيات 
مختلفــة. وجتاوزت جميع احلاالت التي 
أصيبت باملرض ٢١ ألفا فيما شفيت ٣٧٠ 
حالة خالل ٢٤ ساعة مبجموع ٦١١٧ ليصبح 
مجموع احلاالت التي تتلقى الرعاية اآلن 
١٥٠٢٩. بينما سجلت ١٧٧ حالة في العناية 

املركزة و٨ وفيات.

14اقتصاد

فرص جيدة للمستثمرين باألسهم الكويتية في ظل خسائر البورصة خاصة 
األسهم القيادية القادرة على احتواء خسائرها احملتملة    (متني غوزال)

د.حســني العريان مع مدير احملجر د.محمد اجلســمي ود.عبداهللا 
شعيب ود.حسني الودعاني

تكتيك ناجح ملديري االستثمار خالل أبريل 
املاضي.. حققوا عوائد قياسية وتفوقوا على 

أداء مؤشر «البورصة» رغم «كورونا»

مبتكر «امللف اإللكتروني» د.حسني العريان لـ «األنباء»: 

يخفف العبء املالي واللوجستي على الدولة 
ويقلل من مخاطر إصابة الطاقم الطبي

املكراد: واثقون في قدرة رجال اإلطفاء 
على مواجهة أي طارئ.. والتعامل بكفاءة

خسائر «البورصة» في ٢٠٢٠ متنح 
املستثمرين فرصًا ذهبية باألسهم الكويتية 
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وزير الصحة تفقد مستشفيات العدان ومبارك واألميري والفروانية

«كورونا» أغلق الطريق على املصلني وحال بينهم وبني املساجد وفي اإلطار التكبير في أحد املساجد قبيل صالة العيد          (هاني الشمري -  قاسم باشا)

الفريق عصام النهام يقدم شرحا حول مهمات النقاط األمنية في تطبيق احلظر الكلي 

ملشاهدة الڤيديو

06

أسامة دياب

كشفت مصادر مطلعة 
رفيعة املستوى لـ «األنباء» 
ان عمليــة اجالء الوافدين 
اإلقامة  املخالفني لقانــون 

تسير على ما يرام. 
وردا على سؤال حول 
ما اثير عن تقاعس بعض 
الدول عن اجالء رعاياها 
في ظل الظروف احلالية 
اوضحــت املصــادر انــه 
رمبــا يوجــد تأخير في 
عمليــة االجــالء من قبل 
بعــض الــدول ولكــن ال 
يوجد تقاعس. وأوضحت 
ڤيــروس  ان  املصــادر 
كورونا املستجد سيلقي 
العالقات  بظاللــه علــى 
الدوليــة، والعالــم قبــل 
كورونا سيكون مختلفا 
متامــا عن العالــم بعده، 
مثلما اكد صاحب السمو 
االمير في كلمته للشعب 
الكويتي اجلمعة املاضية.

04

العيد في «احلظر الكوروني»..  تكبير في املساجد وصالة في البيوت.. واستمتاع باأللعاب في فسحة املشي
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التفاصيل ص ٤

اطفال وجدوا في ساعات املشي فسحة ملمارسة العابهم املفضلة  (قاسم باشا)

07

الفريق خالد املكراد خالل تفقده فرق اإلطفاء

١٥٠٢٩ حالة تتلقى الرعاية.. و١٧٧ في العناية املركزة و٨ وفيات
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كورونا خطر داهم ..االثنني ٢٥ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

األمير: نسأل املولى أن يعيد هذه املناسبة بوافر اخلير واليمن والبركات
أجرى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، اتصاال هاتفيا مع 
أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســعود ملك اململكــة العربية 
الشــقيقة عبــر  الســعودية 
سموه خالله عن خالص تهانيه 
وأطيب متنياته مبناسبة عيد 
الفطر السعيد، سائال املولى عز 
وجل أن يعيد هذه املناســبة 
السعيدة على البلدين الشقيقني 
الكرميــني وعلى  والشــعبني 
العربية واإلســالمية  األمتني 
بوافر اخلير واليمن والبركات، 
وأن يحفــظ اململكــة العربية 
السعودية من كل مكروه ويدمي 
على البلد الشقيق نعمة األمن 
واألمــان، وأن مين على أخيه 
خادم احلرمني الشريفني وافر 

الصحة والعافية.
وقد شــكر خادم احلرمني 
الشــريفني ســموه رعاه اهللا 
علــى هــذه البــادرة الكرمية 
التي جتســد عمــق العالقات 
بني البلدين الشــقيقني مبادال 
سموه التهاني بهذه املناسبة، 
ومتمنيا استمرار هذا التواصل 
األخــوي، مبتهال إلــى الباري 
عز وجل أن ينعم على سموه 
بدوام الصحة والعافية ويحقق 
للكويت كل ما تتطلع إليه من 
رفعــة ورقي وازدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لسموه حفظه 

اهللا ورعاه. 
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيــا مــن أخيــه صاحــب 
الســمو امللكــي األميــر مقرن 

بن عبدالعزيز آل سعود أمير 
منطقة تبوك عبر سموه خالله 
عن خالــص تهانيــه وأطيب 
متنياته مبناســبة عيد الفطر 
الســعيد، ســائال املولــى عز 
وجل أن يعيد هذه املناســبة 
السعيدة على البلدين الشقيقني 
الكرميــني وعلى  والشــعبني 
العربية واإلســالمية  األمتني 
بوافر اخلير واليمن والبركات، 
وأن يدمي على سموه رعاه اهللا 

موفور الصحة والعافية.
وقد شــكره سموه حفظه 
اهللا على هذه البادرة الكرمية 
التي جتسد عمق العالقات بني 
البلدين والشعبني الشقيقني. 
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
السمو امللكي األمير تركي بن 

محمد بن فهد آل سعود وزير 
الدولة وعضو مجلس الوزراء 
الســعودية  العربية  باململكة 
الشقيقة عبر سموه خالله عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
سائال املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناســبة السعيدة على 
البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميني وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات وأن يدمي على سموه 
رعــاه اهللا موفــور الصحــة 

والعافية.
وقد شكره سموه على هذه 
البادرة الكرمية التي جتســد 
عمــق العالقات بــني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
كما تلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيا من الرئيس رجب طيب 
اردوغان رئيــس اجلمهورية 
التركية الصديقة عبر خالله 
عن خالــص تهانيــه وأطيب 
متنياته مبناســبة عيد الفطر 
السعيد، سائال املولى عز وجل 
أن يعيد هذه املناسبة السعيدة 
الصديقــني  البلديــن  علــى 
والشــعبني الكرميــني بوافــر 
اخلير واليمن والبركات وأن 
يــدمي على ســموه رعاه اهللا 

موفور الصحة والعافية.
وقد شكره سموه، حفظه 
اهللا، على هذه البادرة الكرمية 
التي جتســد عمــق العالقات 
والشــعبني  البلديــن  بــني 
التهانــي  الصديقــني مبــادال 
معــه بهذه املناســبة الطيبة، 
مقدرا ســموه هــذا التواصل 

ومبتهــال إلى البــاري تعالى 
أن يدمي عليه موفور الصحة 
والعافية ويحقق جلمهورية 
تركيا الصديقة وشعبها الكرمي 
كل مــا يتطلع إليــه من رفعة 
ورقي وازدهار في ظل القيادة 

احلكيمة له.
 وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيــا مــن رئيــس مجلس 
الوزراء في جمهورية السودان 

الشــقيقة د.عبداهللا حمدوك 
عبر خالله عن خالص تهانيه 
وأطيب متنياته مبناسبة عيد 
الفطر السعيد سائال املولى عز 
وجل أن يعيد هذه املناســبة 
السعيدة على البلدين الشقيقني 
الكرميــني وعلى  والشــعبني 
العربية واإلســالمية  األمتني 
بوافر اخلير واليمن والبركات 
وأن يدمي على سموه رعاه اهللا 

موفور الصحة والعافية.
وقد شــكره سموه حفظه 

اهللا على هذه البادرة الكرمية 
التي جتسد أواصر العالقات بني 
البلدين والشعبني الشقيقني.

كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيــا مــن رئيــس تيــار 
الوطنــي بجمهورية  احلكمة 
العراق الشقيق سماحة السيد 
عمــار احلكيم عبر خالله عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، 

سائال املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناســبة السعيدة على 
البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميني وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات وأن يدمي على سموه 
رعــاه اهللا موفــور الصحــة 

والعافية.
وقد شــكره سموه حفظه 
اهللا على هذه البادرة الكرمية 
التي جتسد عمق العالقات بني 
البلدين والشعبني الشقيقني.

صاحب السمو تبادل تهاني العيد مع ملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

بن عبدالعزيز آل سعود عبر 
سموه خالله عن خالص تهانيه 
وأطيب متنياته مبناسبة عيد 
الفطر السعيد، سائال املولى عز 
وجل أن يعيد هذه املناســبة 
السعيدة على البلدين الشقيقني 
الكرميــني وعلى  والشــعبني 
العربية واإلســالمية  األمتني 
بوافر اخلير واليمن والبركات، 
وأن يدمي على سموه رعاه اهللا 

موفور الصحة والعافية.
وقد شــكره سموه حفظه 
اهللا على هذه البادرة الكرمية 
التي جتسد عمق العالقات بني 
البلدين والشعبني الشقيقني. 
كذلك تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظــه اهللا ورعــاه، اتصاال 
هاتفيا من أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير فهد بن ســلطان 

ولي العهد يهنئ ولي عهد أبوظبي بالعيد
أجرى ســمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، اتصاال هاتفيا بأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية الشقيقة.
عبر فيه سموه عن أطيب التهاني والتبريكات مبناسبة 
حلول عيد الفطر الســعيد، ســائال املولى العلي القدير 
أن ينعم على ســموه مبوفور الصحــة والعافية ولدولة 
اإلمارات وشعبها الكرمي دوام التقدم والرقي واالزدهار 
في ظل القيادة الرشــيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وأن يكشف عنها هذه الغمة الناجتة عن جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩) وعن سائر دول العالم، وأن 
يحفظ كل الشعوب العربية واإلسالمية والعالم أجمع من 

كل مكروه وسوء إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقد شكر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي أخاه سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، على هذه املشاعر األخوية الصادقة، 
متمنيا لسموه موفو الصحة والعافية وللكويت وشعبها 
الشقيق املزيد من اطراد التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ذخرا للبالد وقائدا للعمل اإلنساني سائال اهللا 

العلي القدير أن يرفــع البالء الناجت من ڤيروس كورونا 
املستجد عن الكويت وســائر دول العالم وعلى األمتني 

العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركات.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

اجلبري: كلمة سمو األمير خريطة طريق ومنبع ثقة

بعث نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
مجلس الوزراء أنس الصالح 
برقيات تهنئة إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
اخلالــد  صبــاح  الشــيخ 
مبناسبة حلول عيد الفطر 

السعيد. 
كذلك رفع وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح 
التهانــي  آيــات  أســمى 
والتبريــكات إلــى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد 
مبناسبة عيد الفطر السعيد.
وأعرب الشــيخ د.باسل 
الصبــاح فــي تصريــح لـ 
«كونــا» أمــس عــن أطيب 
املناســبة  التهانــي بهــذه 
إلى عموم الشعب  العطرة 
الكرام  الكويتــي واملقيمني 
بحلول هذه األيام املباركة، 
ســائال املولى جل وعال أن 
ميتع اجلميع بثوب الصحة 
والعافيــة وأن يعيده على 
األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمــن والبركات 
وأجــزل التحيــة والتقدير 
فــي  العاملــني  جلميــع 

الكويتي الكرمي بحلول عيد 
الفطر السعيد أعاده اهللا على 
األمتني العربية واإلسالمية 

باخلير واليمن والبركة.
وقــال اجلبري في بيان 
صحافي مســاء أمــس: إن 
الكلمــة التي تفضل ســمو 
األميــر بتوجيههــا ألبنائه 
أمس تعتبر خريطة طريق 
ومنبع ثقــة ومنهل عزمية 
تتكاتف على إثرها اجلهود 
وتبرز اإلجنازات في ظروف 
اســتثنائية متر بها البالد 
والعالم أجمع ممثلة بجائحة 
(كورونا) املستجد (كوفيد 

.(١٩
وأشــاد الوزير اجلبري 
بالعاملني في وزارة اإلعالم 
وأدائهم املتميز خالل الفترة 
احلاليــة في تغطية وإبراز 
الدولــة مبختلــف  جهــود 
مكافحــة  فــي  جهاتهــا 
أنهــم  الڤيــروس، مؤكــدا 

وذكر أن أبناء الكويت في 
الصفوف األولى من مختلف 
اجلهات أثبتوا على الدوام 
أنهــم على قلب رجل واحد 
واضعــني نصــب أعينهــم 
بالدهم ورفعة شأنها والذود 
عنها فــي مواجهة األزمات 
مترجمني سياسة احلكومة 
في توعية املجتمع وحمايته 

نحو عبور هذه اجلائحة.
كذلك تقدم وزير املالية 
براك الشيتان بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد، 
مبناسبة حلول عيد الفطر 
الســعيد، متمنيا لسموهم 
موفور الصحــة والعافية، 
وأن يــدمي علــى الكويــت 
وشعبها نعمة األمن واألمان.

دوما على قدر املسؤوليات 
املنوطة بهم في نقل الرسالة 
اإلعالمية الصادقة واملعلومة 
الشــفافة واملادة التوعوية 

الهادفة.
ودعــا جميــع األجهزة 
اإلعالمية ووسائل التواصل 
إلى االسترشاد  االجتماعي 
بكلمة سمو األمير نبراسا 
في دعوته إلى االلتزام بسمو 
الرسالة اإلعالمية واحلرص 
على ممارسة دورها اإليجابي 
املســؤول في دعم اجلهود 
املشتركة الهادفة لدحر هذا 

الوباء والقضاء عليه.
وشــدد الوزير اجلبري 
على ضــرورة أخذ األخبار 
واملعلومــات من مصادرها 
الرسمية لقطع الطريق على 
املعلومة اخلاطئة والشائعة 
أيا كان شكلها أو مضمونها 
التي من شأنها إثارة البلبلة 

وتضليل املتلقي.

وزراء الداخلية والصحة واإلعالم واملالية هنأوا القيادة السياسية والشعب بعيد الفطر

براك الشيتاند.باسل الصباح محمد اجلبريأنس الصالج

الوزارات واألجهزة واجلهات 
واألفراد الذين يقفون حاليا 
بالصفوف األولى في مواجهة 
جائحــة كورونا املســتجد 

(كوفيد-١٩).
ونوه بكل ما يبذله هؤالء 
من جهد ووقت في هذه األيام 
الدقيقة للحفاظ على األمن 
الصحــي في البالد والعمل 
لكل مــا فيه رفعــة الوطن 
وأهله حتت قيادة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه.

بدوره، هنأ وزير اإلعالم 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشــباب محمــد اجلبــري 
القيــادة السياســية ممثلة 
الســمو األميــر  بصاحــب 
الشــيخ صبــاح األحمــد، 
وســمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صبــاح اخلالد، والشــعب 

باسل الصباح: نشيد باجلهد والوقت املبذول في مواجهة «كورونا» للحفاظ على األمن الصحي في البالد والعمل لرفعة الوطن

البدّيح: كلمة األمير نبراس للعمل اجلاد لكويت املستقبل

ت باكستان بضحايا الكويت عزَّ
حتطم طائرة ركاب في كراتشي

يوسف غامن

توجــه رئيــس جمعيــة 
النزاهــة الكويتيــة احملامي 
باملباركــة  البديــح  أحمــد 
صاحــب  إلــى  والتهانــي 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وإلى سمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد وإلى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
وأعضــاء احلكومــة، وإلــى 
جميع أبناء الكويت واملقيمني 
على أرضها مبناسبة حلول 

عيد الفطر السعيد.
ودعا البديح جميع أبناء 
الكويت في كل املواقع إلى أن 
تكون كلمة صاحب السمو 
األمير نبراسا للعمل اجلاد 

مساراتنا عبر خطوات فعالة 
تنسجم مع متطلبات هذه 

املرحلة وتداعياتها».
وأوضح البديح أن تأكيد 
صاحب السمو أن هذا النهج 
ال يكون إال من خالل التعاون 
والتعاضد وتضافر اجلهود 
وحتمل املسؤولية واالعتماد 
النفــس وتغليــب  علــى 
العليا  الوطنيــة  املصلحة 
فوق كل اعتبار، مشيرا إلى 
أن هذا ما يريده ويتمناه كل 
مواطن في كويتنا الغالية 
للنهــوض بها نحــو األمام 
ولضمان مســتقبل أفضل 
ألبنائنا، فعلينا العمل معا 
واالبتعــاد عن الســلبيات 
اإليجابيــات  وتشــجيع 

وأن نتبع نهجا جديدا فاعال، 
وكما قال سموه: «نهج يعيد 
رسم كويت املستقبل يطال 
منــط حياتنــا وســلوكنا 
تصويــب  ويســتهدف 

وروح التفاؤل بغد أفضل، 
خصوصا أننا وهللا احلمد 
منتلــك فــي الكويــت مــن 
الطاقات البشرية واإلمكانات 
واخلبرات املادية ما ميكننا 
الكثيــر وفي  من حتقيــق 
جميع املجاالت، ولعل أزمة 
«كورونا» ومــا رافقها من 
إجراءات حكومية وتكاتف 
مجتمعي وتهافت من أبناء 
الكويت علــى تقدمي كل ما 
يستطيعون قد كان فرصة 
لتأكيد أصالــة معدن أبناء 
الكويــت ووقوفهــم صفــا 
واحــدا في وجــه املخاطر، 
ومبا يؤكد أيضا أنهم عند 
اجلــد يجدون وال يبخلون 
بجهد ســواء في الوزارات 

واملؤسســات  واجلهــات 
والهيئات احلكومية أو كانوا 
جمعيات أو أفرادا متطوعني.

وفي اخلتام، دعا البديح 
اهللا ســبحانه وتعالــى أن 
الكويــت وربــان  يحفــظ 
ســفينتها أمير اإلنســانية 
وســمو ولي عهــده األمني، 
وشــعبها مــن كل مكــروه 
وأن تنتهــي هــذه األزمــة 
بأســرع وقت، مشــيرا إلى 
أن اهللا عز وجل لن ينسى 
هــذه التضحيات واجلهود 
املقدمة وكذلك هذا التكاتف 
والتعاون في سبيل مواجهة 
جائحــة «كورونــا» والتي 
ســيتم القضــاء عليها إن 
شاء اهللا تعالى قريبا جدا.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة الرئيس عارف 
علوي، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا حتطم طائرة 
الركاب التابعة لشــركة اخلطوط اجلوية 
الباكستانية في كراتشي والذي أسفر عن 
سقوط العشرات من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد ضحايا 
هــذا احلادث األليم بواســع رحمته ويلهم 
ذويهــم جميل الصبر وحســن العزاء وأن 

مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث ســمو ولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة تعزية إلــى الرئيس عارف 
علوي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايا حتطم طائرة الركاب في 
كراتشي، مبتهال سموه إلى الباري جل وعال 
أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

توجه بالتهنئة إلى القيادة السياسية وألبناء الكويت مبناسبة عيد الفطر

أحمد البديح

محافظ العاصمة يهنئ القيادة السياسية 
بعيد الفطر املبارك

العاصمة  هنأ محافــظ 
اخلالــد،  طــالل  الشــيخ 
القيادة السياســية وأبناء 
الشعب الكويتي مبناسبة 
عيد الفطــر املبارك، وقال: 
إلــى  أرفــع  أن  يســعدني 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، ولسمو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد، 
حفظــه اهللا، أســمى آيات 
التهاني والتبريكات بهذه 

املناسبة السعيدة.
وأضاف اخلالد في تصريح صحافي: 
«إنه ملن دواعي ســروري وســعادتي أن 
أتوجــه بتهنئتــي القلبيــة لســمو أمير 
اإلنســانية والذي بــات امللهــم واملوجه 
ألبنائه من الشــعب الكويتي األصيل مبا 
ميلكه سموه من توجيهات سديدة ورؤى 
مســتنيرة»، مؤكدا أن «سمو ولي العهد 
األمني -حفظه اهللا- هو السند احلقيقي، 
بعــد املولــى جل وعال، لصاحب الســمو 
األمير، حفظه اهللا ورعاه، مبا يتحلى به 
سموه من خبرات عميقة ومحبة متأصلة 

في نفوس أبناء الشعب».
ولفت إلى أن «شعيرة 
عيد الفطر والذي يحرص 
املســلمون على إحيائها، 
الفرحة  حتمــل مشــاعر 
احلقيقيــة  والســعادة 
جلميع املســلمني في كل 
أنحــاء األرض وربوعها 
وتبقى األمل املنشود الذي 
ينتظــره كافة املســلمني 
لينالــوا ثمــرة طاعاتهم 
ويعبــروا عــن فرحتهم 
لشــعائرهم  بإحيائهــم 

الدينية التي أنزلها الرحمن لعباده».
وختم اخلالــد، تصريحه، داعيا املولى 
جــل وعال أن «ينعم على صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، مبوفور الصحة ودوام 
العافية وأن يعيد على سموهما هذه األعياد 
املباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن 
يحفظ الوطن الغالي حتت قيادة سموهما 
احلكيمة ليحظى بالرقي والتقدم بني األمم 

واملجتمعات».

الشيخ طالل اخلالد

«السالمة املرورية» 
هنأت بعيد الفطر املبارك

هنأ رئيس اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية 
بدر املطر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وأعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية وجميع املواطنني 
واملقيمــني على أرض الكويت مبناســبة حلول عيد 

الفطر السعيد.
ودعا املطــر اهللا العلي القدير أن يحفظ الكويت 
وشــعبها من كل مكروه وســائر بالد املسلمني، وأن 
يرفع البالء والوباء عن اجلميع وأن ينعم بالشــفاء 
على جميع املرضى واملصابني بأســرع وقت، مبتهال 
إلى املولى عز وجل أن يعيد تلك األيام املباركة على 
األمتني االسالمية والعربية باخلير واليمن والبركات.

بدر املطر
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واستنفار حكومي ملواجهته

وزير الصحة تفقد مستشفيات العدان ومبارك واألميري والفروانية
عبدالكرمي العبداهللا

استمرارا للجهود املتواصلة في االطمئنان على سير 
األوضاع في وزارة الصحة في ظل انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد، قام وزير الصحة الشــيخ د.باســل الصباح 
برفقة وكيل الــوزارة د.مصطفى رضا ووكيل اخلدمات 
م.عبدالعزيز الطشــــة أمس بجـــــوالت تفقديـــة على 
مستشفيــــات األميري والفروانيـــة والعـــدان ومبارك 
الكبير لالطمئنــــان على تقديـــــم اخلدمـــة الصحيـــة 

للمراجعـــني واملرضى.
واســتكماال للجــوالت التــي قــام بها وزيــر الصحة 
للمستشــفيات، تفقــد وكيل الــوزارة للشــؤون الفنية 
د.عبدالرحمــن املطيري مستشــفى اجلهراء برفقة مدير 
اإلدارة الفنيــة د.ليلى العنــزي ومدير التفتيش مبكتب 
وزير الصحة هاشم الهاشمي لالطمئنان على سير العمل 

وجهوزية املستشفى.

اطمأن على جهوزيتها وسير العمل بها واخلدمات الطبية املقدمة للمرضى واملراجعني

الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا يستمعان لشرح اخلدمات املقدمةالشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا خالل جولة في احد املستشفيات لالطمئنان على سير العمل

مبتكر «امللف اإللكتروني» د.حسني العريان لـ «األنباء»: يخفف العبء 
املالي واللوجستي على الدولة ويقلل من مخاطر إصابة الطاقم الطبي

بداية، حدثنا عن الدافع 
وراء ابتكار تطبيق «امللف 

اإللكتروني»؟
٭ كان مــن املهم البحث عن 
آلية للتواصــل بني املرضى 
واألطبــاء على مــدار اليوم 
تســهم في توفيــر احلماية 
للطاقــم الطبــي الذي يكون 
عرضــة لإلصابــة بســبب 
احتكاكــه املباشــر، وقد مت 
توفير هذا من خالل الواتساب 
او االتصــال هاتفيــا ونقــل 
املشــتبه فــي إصابتهم إلى 
غرفــة املالحظــة فــي حال 
اســتدعت حالتهم الصحية 
ذلك واتخاذ الالزم فيما يخص 
متابعــة معــدل األكســجني 
وكذلك متابعة حالة السكري 
والضغــط ومتابعة حالتهم 

الصحية بشكل عام.

آالء خليفة

طبيب كويتي من الصفوف األمامية األولى في خط الدفاع ومواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩)، لم يكتف بعمله كطبيب، وفي اكثر األماكن عمال 
وجهدا في محجر وزارة األشغال الذي يعد من أكبر احملاجر الصحية في الكويت 
حاليا، بل عمل واجتهد بصورة أوقام بابتكار آلية عمل ألخذ بيانات املرضى والتاريخ 
املرضي عبر نظرية عدم االحتكاك من خالل تصميم تطبيق إلكتروني يوفر على 
الدولة الكثير من العبء املالي واللوجستي ويسهم في تقليل االحتكاك املباشر 

بني الطاقم الطبي واملرضى ما يقلل خطورة اإلصابة ونقل العدوى.
«األنباء» التقت الطبيب الكويتي د.حسني العريان من داخل محجر وزارة 
األشغال في حوار خاص حتدث فيه عن التطبيق الذي قام بابتكاره وأهم مميزاته 
سواء للدولة أو للمرضى أنفسهم وكذلك للطاقم الطبي، كما عرج للحديث عن 
محجر وزارة األشغال واخلدمات الطبية واللوجستية التي يقوم بها الكادر الطبي 
في احملجر، وتطرق إلى أهمية إجراءات العزل، وكانت له نصيحة وجهها عبر 

«األنباء» إلى جموع املواطنني واملقيمني، فإلى التفاصيل:

٭ يتــم أخذ بيانات املريض 
مــع التاريــخ املرضي خالل 
استبيان يعمل على الباركود 
أو الرابط اإللكتروني، حيث 
تتم تعبئــة البيانات مدعمة 
بلغــة املريض نفســه، وقد 
يدعــم  أن  علــى  حرصــت 
البرنامــج أكثر مــن ٥٥ لغة 
وحتى اآلن مت تفعيل حوالي ١٣ 
لغة، ٦ لغات هندية باإلضافة 
إلى اللغات العربية والبنغالية 
والفارســية  واألوردو 
إلى  والفلبينيــة باإلضافــة 

اللغة االجنليزية.
ويعتمــد التطبيق في فكرة 
عمله على ٣ محاور رئيسية، 
األول: تقليل االحتكاك املباشر 
الطبــي  الطاقــم  مــن قبــل 
باملرضــى لتقليــل مخاطــر 
إصابة الطاقم الطبي او تقليل 

القادمة تطبيقها على جميع 
احملاجر الصحية بالدولة.

حدثنا عن النتائج التي 
حتققت بالفعل بعد جتربة 

التطبيق؟
٭ تطبيــق هذه اآللية حقق 
نتائــج إيجابية جــدا خالل 
الفتــرة القصيــرة التــي مت 
تطبيقها فــي محجر وزارة 
األشــغال، حيــث أصبحــت 
جميع املعلومات عن املريض 
متوافرة بشــكل سريع على 
األجهزة الذكية، وهو ما يتيح 
سرعة التواصل مع املرضى 
ومعرفة إذا كان املريض يعاني 
من أمراض مثل السكري أو 
ضغط الدام أو أمراض القلب 
والشــرايني والربــو أو قام 
بإجراء أي عمليات جراحية 

كما نعلم انك تعمل في 
محجر وزارة األشغال، كيف 

يسير العمل به؟
أهــم وأكبــر  ٭ هــو مــن 
احملاجــر الصحيــة ملواجهة 
أزمة كورونا، إذ يتســع إلى 
نحــو ٥٠٠٠ مريــض، بينما 
تتســع غرفــة املالحظة إلى 
٢٠ شــخصا، باإلضافــة إلى 
العناية املركزة التي تتسع لـ 
٣ مرضى. وقد وصل إجمالي 
عدد املرضى في احملجر حاليا 
إلى ما يفــوق ١٨٠٠ مريض. 
أمــا آلية العمــل فهي تعتمد 
على التعاون الكبير واملستمر 
بني أعضاء الطاقمني الطبي 
واإلداري فــي احملجر، ويتم 
تقــدمي عدة خدمــات لنزالء 
احملجر منهــا خدمات طبية 

وخدمات لوجستية.

فرص انتقال العدوى إليهم.
تقليــل  الثانــي:  احملــور 
اســتعمال الكمامات وأدوات 
 Personal احلماية الشخصية
 (protective equipment (ppe
وبالتالي تقليل العبء املالي 

واللوجستي على الدولة.
أما احملور الثالث فيركز على 
تطبيق نظرية عدم االحتكاك 
وبــدون أوراق «إلكترونيا» 
من حيث خروجية املرضى 
واملعلومــات ما يــؤدي إلى 
تقليل استعمال القرطاسية.
وهذه اآللية بعد اكتمالها مت 
تطبيقها فــي محجر وزارة 
األشــغال، وقد أبــدى وزير 
الشــيخ د.باســل  الصحــة 
الصبــاح إعجابــه بالفكــرة 
وكذلك اإلدارة الفنية بوزارة 
الصحة، وسيتم خالل األيام 

سابقة مبا يسهل على الطبيب 
حتديد األدوية التي يحتاج 
اليها املريض وإرســالها إلى 
الصيدلية من اجل توفيرها 

للمريض.

وماذا عن املرضى الذين 
ليست لديهم القدرة على 

التعامل مع التكنولوجيا أو 
ليست لديهم أجهزة ذكية 
كيف سيستخدمون هذا 

التطبيق؟
٭ لقد قمت بإلغاء خاصية أن 
يكون التطبيق على هاتف واحد 
فقط أو مدخل واحد وبالتالي 
فــإن املريض الذي ليس لديه 
هاتف ذكي ميكنه أن يستعني 
بأحد املرضى املتواجدين معه 
في احملجر في إدخال بياناته 

والوصول إلينا.

وكما هو معروف ان املريض 
بڤيــروس كورونا يبقى في 
املستشفى امليداني في أرض 
املعارض مبنطقة مشرف ملدة 
أسبوع ومن ثم يتم نقله إلى 
محجر وزارة األشغال ملدة ٣ 
أسابيع وبذلك يكون أمت فترة 
شهر كامل، وبعد تعافيه متاما 
يذهب إلى بنك الدم للتبرع 
بالبالزما وبعدها يعود إلى 

منزله معافى.

حدثنا عن مدى فاعلية عالج 
مرضى «كورونا» بالبالزما؟

٭ العالج عن طريق البالزما 
يســهل عمليــة الشــفاء من 
ڤيــروس كورونا املســتجد 

بنسبة كبيرة.

رسالة أو كلمة أخيرة ملن 
توجهها عبر «األنباء»؟

٭ رسالة أوجهها إلى جميع 
املواطنني واملقيمني، وهي أننا 
نعيش ظروفا استثنائية مع 
أزمة انتشار ڤيروس كورونا 
بــأن يحرصــوا  املســتجد، 
علــى البقــاء فــي منازلهــم 
وعدم اخلروج إال للضرورة 
القصوى واالبتعاد عن ملس 
أي أسطح، كما ألفت انتباههم 
إلى أهمية تكرار غسل اليدين 
كل فترة ورفع معدل النظافة 
وخصوصــا  الشــخصية 

لألطفال إلى أقصى درجة. 
وعلى اجلميع اتباع اإلرشادات 
الصحية الصادرة من وزارة 
الصحة حفاظا على صحتهم 
وســالمتهم، «وإن شاء اهللا 

أزمة وتعدي».

يتم من خالل أخذ بيانات املريض مع التاريخ املرضي عبر استبيان يعمل على «الباركود أو رابط إلكتروني» ومينع االحتكاك املباشر مع املصابني

(قاسم باشا)د.حسني العريان د.حسني العريان متحدثا الى الزميلة االء خليفة  

ومــن خالل حتليــل بيانات 
معينة يتم تقســيم املرضى 
على حسب حالتهم الصحية 
واألعراض التي تظهر عليهم 
وكذلك يتــم وضع أصحاب 
األمراض املزمنة في منطقة 
مبفردهــم، ويتــم تســجيل 
إلكترونيا  البيانــات  جميع 
وهو مــا ميكن تســميته بـ 
«تطبيق امللف اإللكتروني».
أي أن الفكــرة ببســاطة أن 
التطبيــق عبــارة عــن آلية 
عمــل ألخذ بيانــات املرضى 
والتاريخ املرضي عبر نظرية 
عدم االحتكاك وهذا يستغرق 
من ١٠ إلى ٢٠ دقيقة فقط لكل 

مريض على حدة.

هل من نبذة عن هذا 
التطبيق؟

وزير الصحة أشاد بالتطبيق بعد نتائجه اإليجابية في محجر «األشغال» وسيطبق على كل احملاجر قريبًا
واللوجستي املالي  العبء  يقلل  ما  الشخصية  احلماية  أدوات  استعمال  تقليل  في  يسهم  التطبيق 

البرنامج يدعم أكثر من ٥٥ لغة وحتى اآلن مت تفعيل حوالي ١٣ لغة منها اإلجنليزية والعربية واألوردو 
وإداريًا طبيًا  تام  وتعاون  مريض..   ١٨٠٠ نحو  حاليًا  ولدينا  مريض   ٥٠٠٠ لـ  يتسع  «األشغال»  محجر 

٨٣٨ إصابة جديدة بـ «كورونا».. وتسجيل ٨ حاالت وفاة
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة أمس 
تســجيل ٨٣٨ إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلك إجمالــي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٢١٣٠٢ 
حالــة، في حني مت تســجيل 
٨ حاالت وفــاة إثر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ١٥٦ حالة.
الرســمي  الناطق  وقــال 
باســم الــوزارة د.عبــداهللا 
السند في بيان لـ «كونا» إن 
جميع احلاالت السابقة التي 
ثبتــت إصابتها باملرض هي 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص 

املخالطني لهم.
وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابة الـ ٨٣٨ تضمنت ١٣٤ 
حالة ملواطنني كويتيني و٢٦٠ 
حالة ملقيمني من اجلنســية 
الهنديــة و١٢٥ حالة ملقيمني 
من اجلنســية املصرية و٨٦ 

تاريخ مغادرة مركز احلجر 
املؤسسي.

وذكــر أن عدد املســحات 
التي مت القيــام بها خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغ ٢٩٣٥ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

٢٧١٫٠٨٩ ألف فحص.

الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخــذ بــكل ســبل الوقاية 
وجتنــب مخالطــة اآلخرين 
واحلــرص علــى تطبيــق 
استراتيجية التباعد البدني، 
موصيا بزيارة احلســابات 
لــوزارة الصحة  الرســمية 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع علــى اإلرشــادات 
والتوصيــات. وكل مــا من 
شأنه املســاهمة في احتواء 

انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق أمس 
شفاء ٣٧٠ حالة من املصابني 
ليرتفع بذلك عــدد احلاالت 
التي تعافت ومتاثلت للشفاء 

في البالد إلى ٦١١٧ حالة. 
وقالت الوزارة إن التحاليل 
والفحوص املخبرية واإلشعاعية 
أثبتت شــفاء تلك احلاالت من 
الڤيروس، مشيرة إلى انه سيتم 
نقلها إلى اجلناح التأهيلي في 
املستشفى املخصص الستقبال 
املصابــني بالڤيــروس متهيدا 
خلروجها من املستشفى خالل 

اليومني املقبلني.

باجلهراء و٩١ حالة مبنطقة 
العاصمة.

املناطــق  أعلــى  وعــن 
الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس، فقد ذكر 
أنها جاءت على النحو التالي: 
منطقــة الفروانية ١٢٤ حالة 
وجليــب الشــيوخ ٧٧ حالة 

جلميــع احلاالت التي ثبتت 
إصابتهــا ومازالــت تتلقــى 
الرعاية الطبية الالزمة ١٥٠٢٩ 

حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسسي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسســي اإللزامي 

وخيطــان ٧٤ حالة وحولي 
٤٤ حالة.

آخــر  يخــص  وفيمــا 
العنايــة  املســتجدات فــي 
املركــزة، لفــت إلــى أن عدد 
مــن يتلقى الرعايــة الطبية 
في العناية املركزة ١٧٧ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 

خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
١٠٩ أشــخاص، وذلــك بعــد 
القيام بكل اإلجراءات الوقائية 
والتأكــد مــن خلــو جميــع 
العينات من الڤيروس، على 
أن يستكملوا مدة ال تقل عن 
١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي اعتبارا من 

شفاء ٣٧٠ مصاباً يرفع إجمالي املتعافني إلى ٦١١٧

د.عبداهللا السند

حالة ملقيمني من اجلنســية 
البنغالديشية وبقية احلاالت 
من جنســيات أخرى، مبينا 
أن املصابني حســب املناطق 
الصحية جــاءوا بواقع ٣٥٥ 
حالــة مبنطقــة الفروانيــة 
الصحية و١٧٦ حالة مبنطقة 
األحمدي و١٢٠في حولي و٩٦ 

ملشاهدة الڤيديو
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واستنفار حكومي ملواجهته

تفقد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
عــددا مــن النقــاط االمنية 
التابعة للجيش والداخلية 
واحلــرس الوطنــي، حيث 
زار إحدى النقــاط االمنية 
التابعة لــوزارة الدفاع في 
محافظــة االحمدي واحدى 
التابعــة  النقــاط االمنيــة 
لوزارة الداخلية في محافظة 

العاصمة.
كمــا قــام ســمو رئيس 
الشــيخ صبــاح  الــوزراء 
اخلالد بجولة تفقدية للنقاط 
األمنيــة التي يتولى رجال 
احلرس الوطني مسؤوليتها 
في محافظة اجلهراء، حيث 
هنأهم بعيد الفطر السعيد، 
وأشاد بجهودهم الواضحة 
منــذ بدايــة أزمــة ڤيروس 
كورونا في تطبيق قراري 
الــوزراء باحلظر  مجلــس 
اجلزئي والشامل ومساندة 
وزارة الداخلية وغيرها من 
وزارات ومؤسسات الدولة 

املختلفة.
ورافق سموه نائب رئيس 
الــوزراء، ووزير  مجلــس 
الداخليــة، ووزيــر الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 

أنــس الصالــح، ومحافظ 
اجلهراء ناصــر احلجرف، 
ومحافظ الفروانية الشيخ 
مشعل اجلابر ووكيل وزارة 
الفريــق عصام  الداخليــة 
النهــام ووكيــل احلــرس 
الركــن  الفريــق  الوطنــي 
املهندس هاشم عبدالرزاق 
الرفاعــي، وكبار القادة في 

احلرس الوطني.
ونقــل وكيــل احلــرس 
الوطنــي لســمو رئيــس 
الــوزراء ومرافقيه حتيات 
العليــا  القيــادة  وتهانــي 
للحرس الوطني ممثلة في 
سمو الشيخ ســالم العلي 
رئيــس احلــرس الوطني، 
ونائــب رئيــس احلــرس 
الشــيخ مشــعل  الوطنــي 
االحمد، كما اســتمع اخلالد 
من قادة احلرس الوطني إلى 
شرح حول املهام والواجبات 
التي تقوم بها قوة الواجب 
وإجراءاتهــا للتعامــل مــع 
املواطنني واملقيمني لفرض 
السيطرة األمنية وتطبيق 
القانون، وإلى شرح تفصيلي 
امليدانــي في  للمستشــفى 
منطقة املهبولة واخلدمات 
الصحية التي تقدم ألهالي 

املنطقة بالتعاون املثمر بني 
احلــرس الوطنــي ووزارة 

الصحة.
وفــي ختــام اجلولــة، 
توجه سمو رئيس مجلس 
الوزراء بالشكر إلى احلرس 
الوطنــي قادة ومنتســبني 
على األدوار الوطنية التي 
قاموا بها مبساندة إخوانهم 
الداخلية في تأمني  بوزارة 
مراكز اإليواء الصحي مثل 
منتجعي اجلون وسيشــل 
ومراكــز العمالــة فــي كبد 
والرتقــة وتأمــني مداخــل 
منطقــة القيــروان ومدينة 
ســعد العبــداهللا وجميــع 
مناطــق محافظــة اجلهراء 
واملستشفى امليداني لوزارة 
اســتاد  االشــغال مقابــل 
جابــر، إضافــة إلــى تقدمي 
الدعم واملساندة للوزارات 
احليويــة،  واملؤسســات 
حيث أثلجوا الصدور وهم 
يســاندون إخوانهم في كل 
املواقع، ومنها مصنع الغاز 
في منطقة الشعيبة، وبعض 
أفرع التموين دعما لوزارة 
التجــارة والصناعة بهدف 
تقدمي اخلدمات للمواطنني 
واملقيمــني، باالضافــة الى 

تشــغيل بعض اجلمعيات 
التعاونية التي تعطل العمل 
بها بســبب اصابــة بعض 
العاملني بڤيروس كورونا 
املستجد، فضال عن مساعدة 
وزارة الصحــة مــن خالل 
املستشفى امليداني الذي قام 
الوطني بتجهيزه  احلرس 
في منطقة املهبولة، مؤكدا 
أن هذه اإلجنازات ليســت 
بغريبة على احلرس الوطني 
الذي حترص قيادته العليا 
منذ نشأته على رفع كفاءته 

ومتيزه.
كما أعــرب نائب رئيس 
الــوزراء، ووزير  مجلــس 
شــكره  عــن  الداخليــة 
وتقديــره لرجــال احلرس 
الوطني وتعاونهم الواضح 
مــع اخوانهــم فــي وزارة 
الداخليــة وتقــدمي الدعــم 
واإلســناد جلميع األجهزة 
األمنيــة، مؤكــدا أنهــم مــا 
قصروا وضربــوا منوذجا 
في التنسيق والتعاون مع 
جميع وزارات ومؤسسات 
الدولة، فضال عن تعاملهم 
الراقي واإلنساني مع جميع 
احلاالت فــي احملاجر التي 

يقومون بتأمينها.

سموه تفقد عدداً من النقاط األمنية التابعة للجيش والداخلية واحلرس الوطني
سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ احمد املنصور وانس الصالح يستمعون لشرح من الفريق الركن محمد اخلضر عن عمل النقاط االمنية للجيش

سمو الشيخ صباح اخلالد وانس الصالح يستمعان الى شرح حول عمل نقاط الداخلية

سمو الشيخ صباح اخلالد لدى وصوله الى مقر نقطة امنية تابعة للداخلية وفي استقباله الفريق عصام النهام

سمو رئيس الوزراء خالل زيارته نقطة امنية للحرس الوطني وفي استقباله الفريق الركن م.هاشم الرفاعي

حديث بني سمو الشيخ صباح اخلالد و الشيخ احمد املنصور بحضور انس الصالح والفريق محمد اخلضر

سمو الشيخ صباح اخلالد وانس الصالح والفريق عصام النهام والشيخ طالل اخلالد خالل زيارة احدى النقاط التابعة للداخلية

سمو الشيخ صباح اخلالد والفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل زيارة احدى النقاط التابعة للحرس الوطني

وزير الداخلية: احلرس الوطني ما قصر وضرب منوذجًا في التعاون مع جميع وزارات الدولة والتعامل بإنسانية

رئيس الوزراء: جهود واضحة لرجال األمن في تطبيق احلظر اجلزئي والشامل



العيد في «احلظر الكوروني».. تكبير في املساجد وصالة في البيوت

شافعي سالمة

فــي أول صــالة للعيد في خضم اإلجــراءات االحترازية 
املشــددة في مواجهة ڤيروس كورونا املستجد الذي اجتاح 
العالــم بال هوادة وال ســابق إنــذار يســتوجب معه اتخاذ 
إجــراءات وقائية ســابقة، علت أصوات التكبيــر من مآذن 
مســاجد الكويت إيذانا باســتمرار الصالة والذكر في ربوع 
الكويت ولــو أجبرتنا متطلبات مواجهة «كوفيد-١٩» على 

أن يكون ذلك بقيود وفي حدود.
واستنادا إلى ما أعلنته وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عــن عدم إقامة صالة العيد في املســاجد واالكتفاء بإقامتها 
في املنازل ووفــق اإلجراءات التي حددتها الوزارة صدحت 
أصوات أئمة املساجد بالتكبير والتهليل لبث فرحة في نفوس 
املواطنني واملقيمني بعيد سعيد وإن جاء في ظروف صحية 
صعبة اقتضــت فرض حظر جزئي ثم كلي للتجوال وعدم 
مشــاركة املصلني في أداء هذه السنة املؤكدة في بيوت اهللا 
والتزامهــم بيوتهم ليؤدوا فيها صالتهم، على أمل أن تكون 
الظروف في العيد املقبل أفضل بعد انقشاع غمة «كورونا» 
عن البالد ليعاود املصلون إقام الصالة وذكر اهللا في بيوته 

ال في بيوتهم.

(قاسم باشا) «كورونا» أغلق الطريق على املصلني وحال بينهم وبني املساجد                  

عيدكم مبارك و«خلكم في البيت»

أحد مساجد حولي                            (محمد هاشم) مسجد بالل بن رباح صدح منه التكبير والتهليل                (قاسم باشا)

التكبير في أحد املساجد قبيل صالة العيد                   (هاني الشمري)

ملشاهدة الڤيديو

العوضي: إشهار إسالم ٦٧٧ مهتديًا ومهتدية في رمضان
وشعارنا «الدعوة مستمرة» رغم غياب التواصل املباشر

هنــأ مديــر عــام جلنــة 
التعريــف باإلســالم فريــد 
الســمو  العوضــي صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
نــواف األحمــد واحلكومــة 
الرشيدة وعموم أهل الكويت 
خاصة واألمة اإلسالمية عامة 
بحلول عيــد الفطر املبارك، 
سائال احلق جلت قدرته أن 
يرفع البالء والوباء عن كويت 
اخلير وكل بالد العالم، وأن 
يحفظهــا بحفظــه وكل من 

يعيش عليها.
العوضــي: علــى  وقــال 
اإلجــراءات  مــن  الرغــم 

االحترازيــة التــي تتبعهــا 
الكويــت ملواجهــة ڤيروس 
كورونا إال أن جلنة التعريف 

باإلسالم قامت بتنفيذ أنشطة 
وفعاليات مميزة خالل الشهر 
الفضيل، منها تنفيذ العديد 
مــن الشــراكات املجتمعيــة 
مــع الكثير مــن الــوزارات 
والدوائــر احلكوميــة، كمــا 
أعلن عن إشــهار إسالم ٦٧٧ 
مهتديا ومهتدية من مختلف 
اجلنسيات واجلاليات (عن 
بعد) داخــل الكويت، حيث 
كان شعارنا هذا العام «الدعوة 
مستمرة»، مستمرة رغم عدم 
التواصل املباشر بني الداعية 
واملدعو، مستمرة رغم أجواء 
احلظر الكامل وانشغال العالم 

بهذا الوباء وحتدياته.

وتابع العوضي: كما قمنا 
من خــالل طواقمنا الدعوية 
بالتواصل الفعال مع ضيوفنا 
مــن اجلاليــات الوافدة عبر 
مختلــف وســائل التواصل 
العديــد  احلديثــة، وأقمنــا 
من احملاضرات واألنشــطة 
الدعوية واملسابقات القرآنية 
عند بعد، والتي القت تفاعال 
مميزا من الشريحة املستهدفة، 
وختاما ثمن العوضي تفاعل 
أهل اخلير مع مشاريع اللجنة 
والذي يعكس بدوره حرصهم 
الشــديد على ســقي شجرة 
الدعــوة حتــى تظــل وارفة 

الظالل على الدوام.

«التعريف باإلسالم» تبارك بعيد الفطر املبارك

فريد العوضي

احلسينان: فعل اخلير ال ينحصر في رمضان
ليلى الشافعي

تقدمــت جمعيــة اإلغاثــة 
اإلنسانية بخالص التهنئة إلى 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، وإلى سمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
وإلى جموع الشــعب الكويتي 
واملقيمني علــى أرض الكويت 
مبناســبة حلول عيــد الفطر 
املبارك، مشيدة بدعم وتعاون 
احملسنني مع املشاريع اخليرية 
التــي طرحتها اجلمعية خالل 
الشهر الفضيل التي سيستفيد 
منهــا آالف األســر. وفــي هذا 
الصدد، قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية اإلغاثة اإلنسانية علي 
احلسينان: ميثل شهر رمضان 
املبارك لنا «عصب العام»، ففي 
خالل هذا الشهر يقبل احملسنون 
والتجار واملتبرعون على دعم 
املشاريع اخليرية تبركا بشهر 

أن اجلمعية طرحت مجموعة 
من املشروعات، منها العيادات 
املتنقلة للنازحني الســوريني 
التــي تخدم شــهريا أكثر من 
٣٣٠٠ مريــض، وتقــدم لهــم 
األدوية الالزمة ومشــروعات 
املياه، حيث طرحت مجموعة 
من اآلبار االرتوازية في بعض 
الــدول األفريقية، كما طرحت 
مشروع وقف اإلغاثة اخليري، 
إضافــة إلــى مشــروع إطعام 
العيــون  الطعــام وعمليــات 
وحملة ســاعدهم التي تهدف 
إلى توفير منح جامعية لدراسة 
الطب البشري وطب األسنان 
للطلبة والطالبات الفائقني من 
غير محددي اجلنسية، إضافة 
إلى مركز إســالمي بالبوسنة 
ومشــروع كفالــة األئمــة في 
ألبانيــا. وتوجه احلســينان 
بالشكر لكل من يساند جمعية 
اإلغاثة اإلنسانية ويحرص على 
دعمها، حيــث تقوم اجلمعية 

بتنفيــذ سلســلة مميــزة من 
التــي  املشــاريع اإلنســانية 
يســتفيد منها اجلميــع دون 
متييز بني لون أو جنســية أو 
فئة بعينها، وذلك ينعكس في 
قيمنا التي نعمل وفقها، ومنها 
النزاهة والشفافية والتطوير 
والتميــز واإلبــداع واملرونــة 
والعمــل املؤسســي. واغتنم 
احلســينان هــذه الفرصة كي 
يحث احملسنني وأهل اخلير في 
بلد اإلنسانية على مواصلة ما 
عودوا عليه إخوانهم من الفقراء 
واحملتاجني عليه من كرم وبذل، 
مشــيرا إلى أن فعــل اخلير ال 
ينحصر في رمضان فحسب، 
بل ينبغي أن يتواصل على مدار 
العام، خصوصا في ظل ظروف 
صعبة واستثنائية يعاني منها 
عدد من الشعوب واملجتمعات، 
ودعا اهللا أن يتقبل من اجلميع 
سائر الطاعات بقبول حسن، 

وأن يعظم لهم األجر.

جمعية اإلغاثة اإلنسانية هنأت القيادة السياسية بعيد الفطر املبارك

علي احلسينان

الصيام، ويحــرص الكثيرون 
منهــم على إخــراج زكاة ماله 
في هذا الشــهر، ونحن بدورنا 
حرصنا على تكثيف اجلهود، 
إذ طرحــت اجلمعيــة العديــد 
من املشــروعات عبــر موقعها 
اإللكتروني بعد إغالق مقرها في 
ظل اإلجراءات االحترازية التي 
اتخذتها دول الكويت ملواجهة 
ڤيروس كورونا.وبني احلسينان 

اللجنة  نفذت العديد من األنشطة املميزة خالل الشهر الفضيل 
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احتفال املواطنني واملقيمني بالعيد.. تريُّض بفترة السماح وتزاور داخل املناطق
أكدوا لـ »األنباء« افتقادهم للجمعة مع األهل رغم إتاحة التكنولوجيا احلديثة التواصل معهم

ماهر سعادة مع أبنائه خالل التريض في اجلابرية 

لعب مع إجراءات احترازية

عيد مبارك )قاسم باشا( سالم خاص خالل التريض في منطقة سلوى  

طفلة تستمتع بوقتها احتفاال بالعيد

ضرار الرباح

أحمد رشدي صالح احلمود عادل األحمد

نورة

املستشار جمال كامل محمد علي ناجي أحمد الصحاف

مواطنون خالل تريضهم )هاني الشمري( أنور الصايغ وزوجته وابنه  

مواطنون من شاليهات اخليران لـ »األنباء«: 
االحتفال بالعيد اختلف علينا.. والفرج قريب

ثامر السليم

أكد عدد من املواطنني في 
منتــزه اخليران أن عيد هذا 
العام يختلف عن السنوات 
الســابقة، مشــيرين إلى أن 
احتفالهم بالعيد اقتصر على 
وجودهم في الشاليه مع من 
معهــم دون أن تكون هناك 
»زوارات العيــد« أو »ريوق 

وغداء العيد«.
وأشــاروا في لقاءات مع 
»األنباء« خالل ممارســتهم 
رياضة املشــي فــي الوقت 
املســموح بــه فــي منتــزه 
اخليران إلى أن الواجب على 
اجلميع االلتزام بالتعليمات 
احلكومية الصــادرة، وذلك 
من اجل ســالمتهم وسالمة 
اجلميع، مؤكدين ان الصبر 
مفتــاح الفــرج واألمور إلى 
االنفــراج قريبــا. تفاصيل 
العيــد  عــن  انطباعاتهــم 
واالحتفال به في الســطور 

التالية. 
فــي البداية، قــال طالل 

حنان عبداملعبود - أسامة دياب

مــع قدوم عيــد الفطر هذا 
العــام وســط تطبيــق قــرار 
الــوزراء باحلظــر  مجلــس 
الكلي ملواجهة انتشار ڤيروس 
كورونا املستجد، كان احتفال 
املواطنــني واملقيمــني بهــذه 
املناســبة الســعيدة مختلفــا 
متاما هذا العام، فلم يكن أمام 
اجلميــع أمس ســوى انتظار 
ساعتي الســماح من الرابعة 
السادســة  إلــى  والنصــف 
والنصف مساء ملمارسة رياضة 
املشــي للترويح عن أنفسهم 
والقيــام بزيــارات محــدودة 
داخل املناطق مبا يتوافق مع 
اإلجراءات االحترازية املفروضة 
حلمايــة اجلميع من انتشــار 
الڤيروس. »األنباء« التقت عددا 
من املواطنني واملقيمني خالل 
فترة السماح لتطلع منهم على 
رؤيتهم وأنشطتهم في العيد 

في ظل الظروف احلالية. 
فــي البداية، أكــد املواطن 
صالــح احلمــود انــه التــزم 
التــي  بإجــراءات احلكومــة 
اتخذتهــا ملواجهــة ڤيــروس 
كورونــا كوفيــد- ١٩ ومنهــا 
احلظــر الكلي، الفتــا الى انه 
قضى اول ايام عيد الفطر في 
املنزل مع االسرة، وخرج من 
بيته فقــط خالل الوقت الذي 
سمحت به احلكومة للتريض 
داخل املنطقــة. ودعا احلمود 
املولــى عــز وجــل ان يحفظ 
الكويــت حكومــة وشــعبا 
وعلى راســها صاحب السمو 
االمير، متمنيــا أن يزيل اهلل 
الغمة عن الكويت والعالم وان 
تعود احلياة الى طبيعتها في 

القريب العاجل.

هذه جائحــة أصابت العالم 
اجمع وبإذن اهلل تكون األمور 

إلى االفضل.
وأشــار إلى انه علينا أن 
نســتذكر ان مــا حصل هو 
نعمــة مــن اهلل، وان نحمد 
اهلل دوما فله حكمة من ذلك، 
ســائال العلي القدير أن متر 
هذه األزمة وأن نحتفل بعيد 
األضحــى املبارك ونحن مع 
بعضنا البعــض بعد زوال 

هذه الغمة.
مــن جانبــه، قــال أنور 

الكويت الى طبيعتها.
بدوره، أكد املستشار جمال 
كامل انه حافظ وأسرته على 
أجواء العيد، حيث قام وأسرته 
بأداء صالة العيــد في املنزل 
مع أسرته واســتغلوا الوقت 
املخصص للمشي في ممارسة 
الرياضة في احلديقة العامة، 
سائال املولى عز وجل ان تزول 
الغمة وان تعــود احلياة الى 

طبيعتها في أقرب وقت.

زيارة األهل
أما وســيم قشــالن فقال: 

واالصدقــاء ألهنئهم بالعيد 
سواء باملكاملات الصوتية أو 
 ،sms املرئية أو رســائل الـ
متمنيــا زوال هذه اجلائحة 
في القريب العاجل ونستعيد 
حياتنا كما كانت في السابق.

أما الشابة نورة، فقالت إن 
العيد هذا العام لم نستشعر 
قدومه علينا كما لم نستشعر 
شــهر رمضان أيضا بسبب 
الظروف الصحية التي مير 
بها العالم اجمع، مشيرة إلى 
أن التبريكات اليوم اقتصرت 

جدا للمشي في أوقات متفاوتة 
ومتباعدة، لكنني اخرج يوميا 
للمشي خالل الوقت املسموح 
مع احلفاظ على كافة اإلجراءات 
االحترازية. وختم قشالن: نحمد 
اهلل اننــا بالكويــت التي تعد 
من أفضــل الدول املتقدمة في 
مجال الوقاية واتخاذ إجراءات 
احترازيــة ملكافحة الڤيروس 
وتطويقه لضمان عدم انتشاره.
بــدوره، قال احمــد عدنان 
الصحــاف: بداية ارفــع آيات 
التهنئة والتبريكات لصاحب 
السمو األمير وولي عهده األمني 

اجل احملافظة عليهم وعلى 
سالمتهم.

ومن جانبه، قال الشــاب 
علي: إن العيد هذا العام اختلف 
عن السابق وأتينا مع أهلي 
وإخواني وأخواتي وحضرنا 
واجتمعنا مع بعضنا البعض 
في الشاليه من خالل استخدام 
اخلاصية التــــي وضعتـــها 
وزارة الداخلية، مشيرا إلى ان 
العيد هذا العام اختلف كثيرا 
عن الســابق، حيــث لم تكن 
هناك دواوين وزوارات ولم 

القصوى كل ٥ أيام أو أسبوع 
كمتنفس فقط للتغيير.

من جانبه، قال ماهر سعادة: 
خرجــت ألزور الوالــدة حيث 
تقطن قريبا من مسكني، الفتا 
إلى ان وضــع البلد والوضع 
العام يتســم باالنغالق، وهو 
وضع عاملــي ايضا ندعو اهلل 
ان يتغير عن قريب، وبني انه 
يقضي اليوم بالبيت مع ابنائه 
ويحــاول ان يجدد في عاداته 

لتغيير األجواء.
وقال: »ال أخرج من البيت 
إال للضرورة القصوى، واليوم 

الصايغ: إن عيــد هذا العام 
اختلــف جملــة وتفصيــال 
عن الســابق في ظل انتشار 
ڤيروس كورونا، مشيرا إلى 
»انني حرصت على االحتفال 
به مع أهلي في الشاليه، وذلك 
التزاما بالتعليمات الصحية 
التي اشترطت تطبيق التباعد 
وعــدم التجمعات باالضافة 
إلى احلظر الكلي املفروض«.
وأضــاف: انني قمت من 
النوم صباحا ومن ثم حرصت 
على االتصال باألهل واالقرباء 

»خرجــت مــع أبنائــي وقــت 
التمشــية املســموح به حتى 
أزور والدتي، وهو األمر الذي 
ال يحدث باستدامة وإمنا اليوم 
فقط كونه يختلــف الننا في 
العيــد، وهو الذي يأتي للمرة 
االولــى في ظل هذه الظروف. 
ولفــت الــى انــه يتخــذ كافة 
االحتياطات املتاحة من ارتداء 
كمام وقفازات، والتباعد البدني 
مع اجلميع. وأضاف: أحرص 
كثيــرا مع أبنائي مــن انتقال 
العدوى من اي شخص، حيث 
ال يخرجون من املنزل إال قليال 

الهاتفيــة  املكاملــات  علــى 
واملرئية والرسائل النصية 
عبر الواتســاب وغيرها من 

البرامج.
وأضافت: انني عدت من 
الــدوام فــي الصبــاح ومن 
ثم أتيــت إلى الشــاليه من 
التصريح  خالل اســتخدام 
املخصــص لذلــك، داعيــة 
اجلميع إلــى احملافظة على 
انفســهم والتزام تعليمات 
وزارة الصحــة كون الدولة 
دفعت الغالي والنفيس من 

واحلكومة الرشيدة والشعب 
الكويتي قاطبة، متمنيا ان ُيرفع 
الوباء عن بالد املسلمني واألمة 

اإلسالمية والعربية.
وأضــاف: »أيــام رمضــان 
واحلني العيد اختلفت واجلمعة 
األسرية فقدناها، ولكن نحمد 
اهلل على التكنولوجيا احلديثة 
الڤيديــو املتــاح،  وتصويــر 
يجعلنا قادرين على التواصل 
مع أهلنا ومعارفنا وأصدقائنا 
وان شــاء اهلل هذه أزمة ومتر 
بــإذن اهلل، مشــيرا إلى أنه ال 
يخرج من البيت إال للضرورة 

أقم بزيارة أعمامي وأصدقائي 
فالعيــد اختلــف كثيرا على 

السابق.
وأشــار إلــى: انني قمت 
بالتواصــــل مــــع األهــــل 
واألصدقــــاء مــــن خـــالل 
التكنولوجيا، بالهواتف عبر 
االتصال وشبكات التواصل 
االجتماعي املتاحة، داعيا من 
أصابهــم امللل والضجر إلى 
الصبر فالصبر مفتاح الفرج 
وبإذن اهلل األمور إلى األفضل 

في القريب العاجل.
مــن جهته، قال الشــاب 
جاســم محمد: ان العيد هذا 
العام لم نستشعر قدومه في 
ظل احلظر الكلي وانتشــار 
مــرض كورونا، مــن خالل 
ضــرورة تطبيــق االبتعاد 
االجتماعــي حفاظــا علــى 
أنفسنا واآلخرين، الفتا إلى 
أننا حرصنا على االتيان إلى 
الشالية مع الربع واالصدقاء 
واســتغالل هذه اإلجازة في 
محاولة لتغيير الروتني الذي 
أصابنا منذ اكثر من شهرين.

خرجــت فقط من اجل الوالدة 
التي لم أرها منذ فترة طويلة، 
مبينا انه حرص على ان يزورها 
خالل الوقت املسموح باملشي 
ليــزور الوالدة خــالل نصف 
ســاعة ويعود، داعيا اهلل ان 

يزيل هذه الغمة.
بينمــا محمد علــي ناجي 
قال: »اختلفــت علينا الكثير 
من األمــور حيــث كان لدينا 
مطلــق احلريــة لرؤية األهل 
واألصدقــاء وتبادل الزيارات 
ومعايدة اجلميــع، ولكن مع 
الوضع القائم والوباء املنتشر 
نسأل اهلل ان يرفع هذه الغمة 
عن هذه األمة، ولهذا نحن مع 
القائمــة مضطرين  األوضاع 
الن نتبع اإلرشادات وما تقوله 
احلكومة ووزير الصحة وهو 
ما ميثل الصالح العام، ونسأل 
اهلل ان يجنبنــا جميعــا هذا 
الوباء وتنتهي هذه األزمة على 
خيــر، وان يأتي العيد القادم 
واألمة اإلسالمية أخذت مطلق 
حريتها للتواصل األسري، وال 
منلــك إال الدعاء هلل ان يزيل 

هذه الغمة.

أكدوا التزامهم بالتعليمات الصحية واإلجراءات االحترازية

الربــاح: حرصنــا علــى ان 
نتكيف مع هذا العيد باملتاح 
لنا ومحاولة إسعاد األطفال 
وتهنئتهــم وتقدمي العيادي 
لهــم وإلباســهم املالبــس 
اجلديــدة وكأننا فــي العيد 

باألوضاع الطبيعية.
وتابــــع قائــــال: قمــت 
بالتواصــل مــع عــدد مــن 
أبنائي الدارسني في اخلارج 
باالضافة إلى عدد من االهل 
من خالل تهنئتهم بالعيد عبر 
االتصال املرئي، الفتا إلى ان 

من جهته، رفع أحمد رشدي 
أسمى آيات التهاني والتبريكات 
للكويت حكومة وشعبا وعلى 
رأســها صاحب السمو األمير 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
الفتــا الى ان عيــد الفطر هذا 
العام يختلف عن اي عيد مر 
عليــه، موضحــا ان اجلميع 
ملتزمــون باإلجــراءات التي 
فرضتهــا احلكومــة ملكافحة 
الڤيــروس، معربا عــن أمله 
في ان يشــهد االسبوع املقبل 
انفراجــة كبيــرة وتقل أعداد 
املصابني وتعــود احلياة في 

ملشاهدة الڤيديو

نتمنى التعويض في عيد األضحى
املواطن عادل األحمــد قال إن أجواء العيد مختلفة كليا، 
حيث كنا من قبل نطلع ونزور ونســافر او نتجه للخيران 
او اي مــكان مميز، ولكن احلني نطبق احلظر والقوانني من 
اجل مصلحة البلد والناس، مؤكدا ان األمور ستصبح طيبة 
وتتعدل األجواء ولن نظل هكذا مدى احلياة وسوف تنضبط 

األمور بإذن اهلل.
وأضاف: نؤمن باهلل ان هذا الوباء عّم على اجلميع والبد 
ان نتقبله رضينــا أم أبينا، ونقف مع احلكومة لينتهي هذا 

الوباء وتعود األمور الى طبيعتها وهو ما يجب القيام به.

وأعرب عن أمله في ان يأتي العيد القادم »عيد األضحي« 
واألمور أفضل حاال مما هي عليه اآلن، مشــيرا الى انه قام 
بأداء صالة العيد وحيدا للمرة االولى، وكان يتمنى ان يصلي 
جماعة، واســتدرك: »نحمد اهلل كثيرا على اننا في الكويت 
ننعم باخلير، حيث كل شيء موجود ما عدا الطلعات والتي 
ســتأتي الحقا، وأوضح: لم يختلف األمر كثيرا في املشي، 
حيث أعتاد املشــي بصورة يومية فــي أوقات الصوم قبل 
اإلفطار بســاعة او ساعتني، وهو ما حتقق في وقت احلظر 
حيث واكب الوقت نفسه ولهذا لم يختلف كثيرا عن السابق.

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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االثنني ٢٥ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

املكراد: واثقون في قدرة رجال اإلطفاء 
على مواجهة أي طارئ.. والتعامل بكفاءة

اإلدارة  عــام  قــام مديــر 
العامة لإلطفــاء الفريق خالد 
املكــراد ويرافقه نائــب املدير 
العــام لقطــاع املكافحة اللواء 
جمال بــدر البليهيص ومدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم 
العميــد خليل األميــر بجولة 
تفقدية شــملت فرقة اإلطفاء 
املكلفة بتأمني احملجر الصحي 
التابع لوزارة األشغال العامة 
الكائن مبنطقة العارضية، وقد 
نقل لهم حتيات وتقدير نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 
وتهنئته مبناسبة حلول عيد 
الفطــر املبــارك، مثنيــا على 
جهودهم وتضحياتهم، ومشيدا 
بتواجدهم علــى رأس عملهم 
في هذه الظروف االستثنائية 
ضاربني أروع األمثلة بالعطاء 
لبلدنا املعطاء من أجل سالمة 
املتواجدين في احملجر الصحي.

واستمع الفريق املكراد إلى 
شــرح مفصل من مدير إطفاء 
محافظة الفروانية العقيد معاذ 
احلمادي عن املهام التي تقوم 
بهــا الفرقة فــي املوقع واطلع 
علــى اخلطــط التــي وضعت 

للصناعات البترولية املتكاملة 
(كيبــك) والكائــن في منطقة 
الزور، واستمع الى شرح مفصل 
عن املهام التي تقوم بها الفرقة 
من مدير إطفاء محافظة األحمدي 

العقيد أحمد البيرمي.
هذا وأعــرب الفريق خالد 
املكراد عن ارتياحه ملا شاهده 
مــن جاهزية تامة واســتعداد 
فــي احملجريــن، مؤكــدا على 
ثقته في قدرات رجال اإلطفاء 
علــى مواجهــة أي طــارئ ال 

سمح اهللا والتعامل معه بكل 
الفرضيات بكل كفاءة واقتدار. 
وفي اخلتام توجه الفريق خالد 
املكراد بالدعاء إلى اهللا عز وجل 
بأن يحفظ الكويت وشــعبها 
واملقيمني علــى أرضها من أي 
مكروه ووباء حتت ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

تفّقد الفرق املكلفة بتأمني احملاجر الصحية مبنطقتي العارضية والزور

الفريق املكراد يوجه كلمه للفرق العاملة في احملاجر

الفريق خالد املكراد خالل تفقده فرق االطفاء

لتوفير أقصى درجات احلماية 
بالتعــاون مع باقــي اجلهات 
املعنية وكذلك مت شرح خطة 
الطوارئ ومراكــز الدعم التي 
تقدم اإلسناد للفرقة املكلفة في 
حاالت وقوع احلوادث ال سمح 
اهللا. هذا وشكر الفريق املكراد 
العقيد احلمادي وجميع أفراد 
الفرقة على جهودهم املبذولة.

ثــم توجه الفريــق املكراد 
ومرافقيه إلى احملجر الصحي 
التابــع للشــركة الكويتيــة 

مديرا املوانئ اجلنوبية والشمالية: 
استمرار العمل على مدار ٢٤ ساعة دون توقف

أكد مديــر إدارة جمارك 
املوانــئ اجلنوبيــة هادي 
العجمي، ومدير إدارة املوانئ 
الشــمالية صالــح مصلح 
احلربــي، اســتمرار عمــل 
ميناءي الشعيبة والشويخ 
باستقبال البضائع بأنواعها 
الواردة والصادرة على مدار 
أربع وعشرين ساعة دون 
توقف وحتى في عطلة عيد 
الفطــر املبارك مبا في ذلك 
تسليم واستالم البضائع، 
بحيث تتمكن أي شركة أو 
أفراد احلضــور إلى ميناء 
الشعيبة والشويخ في أي 

وقت الستالم البضائع.
وشدد العجمي واحلربي 
علــى التزام رجــال ميناء 
املنافــذ  الشــويخ وبقيــة 
اجلمركية بتنفيذ تعليمات 
العــام للجمــارك  املديــر 
املستشار جمال اجلالوي، 
بضــرورة تســهيل دخول 
البضائع والسلع بأنواعها 
سواء غذائية أو مستلزمات 
طبية وغيرها دون اإلخالل 
والتدقيــق  بالتفتيــش 
اجلمركي واألمني مع اتباع 
الوقائيــة  كل اإلجــراءات 
لرجال اجلمارك من مفتشني 
وموظفني وداخل محطات 
التخزين ورميات التفيش 
وكذلــك تعقيــم احلاويات 
والبضائــع بحيــث تصل 
خالية مــن اجلراثيم أو ما 

شابه.
إدارة  وأضــاف مديــرا 
إدارة  اجلنوبيــة ومديــر 
املوانئ الشمالية في تصريح 
صحافي انــه ومنذ ظهور 

ويجري لها عملية تعقيم 
للتأكــد مــن خلوهــا مــن 
الفيروســات واجلراثيــم 
ثم تخضــع إلــى التفيش 
األمنــي من قبل املفتشــني 
في رمبــات التفتيش التي 
يتم تعقيمها كل ٣ ساعات، 
كذلك يوجــد ممر تعقيمي 
في احلاويات ويتم تزويد 
رجال اجلمارك بالكمامات 
والقفــازات، كمــا يتــم في 
بعض األحيان االســتعانة 
بكالب األثر بحيث ال تكون 
ثغرة لتمرير مواد ممنوعة 
أو محظورة، منوهني إلى أن 
هذه اإلجراءات تتم في قسم 
احلاويات واملســتودعات 

اجلمركية وتوابعها.
وأشارا إلى أن اجلمارك 
ولتسهيل دخول البضائع 
وتدفقها إلــى داخل البالد 
أجنــزت ربطــا إلكترونيا 
مــع ١٤ جهــة حكوميــة 

مبــا ميكــن اجلمــارك من 
إنهاء اإلجــراءات املتعلقة 
اجلمركيــة  باإلفراجــات 
حسب التعليمات اجلمركية 
الصــادرة بهذا الشــأن مع 
وجود فرق طوارئ جمركية 
فــي اجلمــارك تعمل على 
مدار الساعة باإلضافة إلى 
تطبيق اجنــاز العمل عن 
بعــد بأجهزة احلاســوب 
وتنزيل تطبيقــات عليها 
مبــا ميكنهــم مــن إمتــام 
عملية التدقيق والتخليص 
اجلمركــي أون الين ومثل 
هذه اخلطوة تتماشى مع 
تعليمات الصحة بالتباعد 
وتقليل املراجعات، منوها 
إلى أن هناك أنظمة للسداد 
إلكترونيا بالنسبة للرسوم 
اجلمركيــة، وهو ما يعزز 
دور اجلمــارك في مواكبة 
التطور واحلدث في آن واحد 

ويؤكد قدرتها ومتيزها.

أكدا االلتزام بتعليمات املدير العام للجمارك لتسهيل دخول البضائع والسلع بأنواعها

متابعة االجراءات اجلمركية

وتأثــر الكويــت بڤيروس 
كورونا املستجد وفي ظل 
ما يشهده العالم من ظروف 
استثنائية كانت اجلمارك 
الكويتيــة عنــد مســتوى 
احلدث فوضعت خطط عمل 
كان لها األثر في عدم تأثر 
الســوق احمللي بأي نقص 
في أي سلعة، والفتا إلى أن 
محطة تخليص احلاويات 
تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، 
كما يعمل امليناء على مدار 
الســاعة أيضــا وال مجال 
للتوقــف ولن يحدث بإذن 
اهللا وســط اإلرادة القوية 

وخطط العمل الناجحة.
وأشار العجمي واحلربي 
إلى أن هناك إجراءات دقيقة 
تبدأ بوصول البضائع، إذ 
يتم تفتيش كل احلاويات 
من قبــل املفتش اجلمركي 
واألجهزة املتقدمة واألشعة 
للكشــف عن أي ممنوعات 

ومضات

األصدقاء درجات..
في الزمن 
الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

وأنت محظور في بيتك، شــقتك، 
مزرعتك وشــاليهك خذ ورقة وقلما 
وحاول أن تكتب أسماء أصدقائك جميعا 
ثم صنفهم جتد هناك منهم َمن ليسوا 

أصدقاء ولكنهم رفقاء وأصحاب!
هناك من تلتقيهم فــي الوظيفة، 
في املنطقة، في السفر، في املراجعات 
للجهات احلكومية واملؤسسات و..و..و..!
هؤالء حتييهم ويحيونك، تسألهم 
ويسألونك، مواقف عابرة، ورمبا هناك 
أُناس تتحــدث معهم وحتى ال تعرف 

أسماءهم وال تدري من هم.
إذن فــي احلياة رفيــق عمل، أو 
عامل او عابر في حياتك، في اجلمعية 
التعاونية، في الســوق، في مطعم أو 

متجر أو مول!
إذن هناك من جتعلهم احلياة أمامك 
وال تختارهم باختيارك ولكن احلياة 
هي التي ألقتهم في دربك وفيهم اجليد 

وفيهم الرديء!
نســمع باملثل الشعبي: الصاحب 

صاحب.
ويقصد به صديقك اللزم، الذي سره 
سرك، وطبعه طبعك، سركما معا، يعرف 

عنك كل شيء وتبوح له بكل شيء.
(اخللة)  أردت  اذا  القارئ،  عزيزي 
فاكتب أصحابك وأصدقاءك ومن ترتبط 
به بروابط الود وانظر في صحيفة كل 

واحد منهم هل هو صالح أم طالح؟
هل هو خليلك في املواقف؟

هل هو مؤنسك ومفرحك ومجلي 
همك؟

أنواع، فيهم  الرفاق يا صاحبــي 
الصالح وفيهم الطالح.

األصدقاء (أنواع ونحل وملل) كل 
واحد له طبع، كما أن لكل منهم أخالق 

وسلوك.
أنا شخصيا مرت علي (صحوبيات) 
كثيرة لم يتبّق منهم إال كأصابع اليد، 

فهناك (الصديق الصدوق) وهم قلة!
وهناك من لم تلده أمك لكنه عضيدك.
انظــر في أفقك عزيــزي القارئ 
الذاكرة هنا وهناك وتذكر  واسترجع 

من صان (العشرة).
من هو (البائع) الذي باعك في أول 

موقف؟
من هو الذي اشتراك وبذل كل ما 

يستطيع من أجلك؟
ومضة: قالوا األصحاب خمســة:  ٭ 
فصاحــب كالهواء ال يســتغنى عنه 

(تفوز) به!
وصديق كالغذاء ال عيش إال به (خالد) 

في نفسك.
وصاحب كالدواء مّر كريه!..  ولكن 

البد منه أحيانا!
ومثله قال فيه أبوالطيب املتنبي:

ومن نكد الدنيا على احلّر أن يرى
 عدواً له ما ِمن صداقته بدُّ

وصاحب كالصهباء تلذ شاربها!
وصاحب كالبالء والعياذ باهللا.
٭ آخر الكالم: مســطرتك في العالقات 
دائما اجعلها في الدين مقياسا وميزانا، 

تقول لي كيف؟
من كان يفيدك في دينك ودنياك 
فاستمسك به ومن كان يضرك فاهجره.

٭ زبدة احلچي: اســأل نفسك اليوم 
الزمن  وأنت محظور محجــور في 
الكوروني في عــام ١٤٤١هـ املوافق 
٢٠٢٠م: هــذا الصاحب ضرورة لي؟ 
إن كان ضرورة فالضروريات تبيح 

احملظورات.
تلقيت منه أذية تلو األذية فتركه 

أوجب وفل!
وما كان وراء ذلك فهو الذي قيل 

في مثله:
إذا كنت ال علم لديك تفيدنا

وال أنت ذو دين فنرجوك للدين
وال أنت ممن يرجتى مللمة

عملنا مثاال مثل شخصك من طني
هناك أصحــاب وأصدقاء ظرفاء 
فاســتمتع بظرفهم وقــم بالواجب 
جتاههم، لكن ال متــش إلى إثم وألم 

وعبث، خاصة من يبيعك!
في أمان اهللا..

«التربية»: ال خطط بديلة في حال إنهاء العام الدراسي!
عبدالعزيز الفضلي

على الرغم من تقدمي أهل امليدان 
العديد من اخلطط البديلة في حال 
اتخاذ قرار بإنهاء العام الدراســي، 
فإن وزارة التربية لم تعد أي خطة 
بديلــة حتى اآلن للتعامــل مع هذا 
املوقف. وكشــفت مصــادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنباء» عــن أن وزارة 
التربية ومنذ تعليق الدراســة في 
بداية شهر مارس املاضي لم تضع 
أي خطــة بديلة في حال اســتمرار 
األوضاع الصحية كما هي، وأدى ذلك 
إلى اتخاذ قرار بإنهاء العام الدراسي 
أسوة ببعض الدول الشقيقة، مشيرة 
الى ان الوزارة وضعت خطة واحدة 
فقط وهي اســتئناف الدراســة في 

شهر اغسطس.
وبينــت ان القيــادات التربوية 

لم تناقش فــي اجتماعاتها، خاصة 
في مجلس الوكالء، احتمالية انهاء 
العام الدراسي فيما لو صدر القرار 
بتوصية من وزارة الصحة وإعداد 
اخلطــة البديلة، الفتة الى ان حتى 
التواجيــه الفنيــة لم يتــم ابالغها 
وطلب منها مقترحات بهذا الشأن. 
وذكرت املصادر ان اهل امليدان فقط 
واملتابعني للعملية التعليمية تقدموا 
بعدة مقترحات في حال انهاء العام 
الدراسي من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي منها اجناح اجلميع مبن 
فيهم الراسبون في ٣ مواد دراسية 
واعتمــاد نتيجة الفصل الدراســي 
األول، ومنهــا أيضــا إعطاء فرصة 
للراسبني في ٤ مواد وادخالهم الدور 
الثاني، كما مت طرح مقترح من قبل 
أهل امليــدان التربوي وهو الوحيد 
الذي يناســب الظرف االســتثنائي 

الذي نعيشه، حيث يتم  منح الدرجة 
النهائية جلميع طلبة املراحل دون 
اســتثناء ومن ثم جتمع مع درجة 
الفصل األول وتقسم  على ٢، وعليه 
يتم حتديد مســتويات الطلبة ولن 

يظلم فيها أي طالب.
وأضافت املصادر ان وزارة التربية 
حددت شهر اغسطس املقبل موعدا 
لعودة الدراسة فقط، غير ان هذا األمر 
يحتاج الى استعدادات وجتهيزات 
مكثفة الستقبال الطلبة منها توفير 
أجهزة طبية لقياس حرارة الطلبة 
من خالل ممرضني مختصني وتعقيم 
املبنى املدرسي ومطهرات وغيرها 
من األمور املتعلقة مبواجهة ڤيروس 
كورونا، مشددة على اهمية تأهيل 
املدارس التي مت استغاللها من قبل 
جهــات في الدولة وإجــراء صيانة 

كاملة لها قبل استقبالها للطلبة.

استقبال الطلبة في أغسطس يتطلب استعدادات مكثفة

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة عاشور الكرام
لوفـاة فقيدتها المغفـور لها بإذن اهلل تعالى

الحاجة/ زينب عيسى عاشور
أرملة الحاج/ أحمد حسن عاشور

والدة كل من/
جاسم - النائب صالح - المرحوم حبيب - المرحوم حسن

علي - منصور - محمد - عبدالعزيز  - ناصر - حسين عاشور

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته
وألهم آلها وذويها الصبر والسلوان
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تقــدم جمعيــة الكاريكاتيــر الكويتيــة للجمهــور الكــرمي، وبالتعــاون مــع جريــدة «األنبــاء»،
 صفحــة متخصصة في رســوم الكاريكاتيــر ألعضاء اجلمعيــة، وســتتناول هذه الصفحــة مجموعة من 

الرســومات الكاريكاتيريــة والبورتريهــات وأيضــا رســوم املانغــا والكوميكــس الكاريكاتيري، 
وذلك دعما  من اجلمعية إلبداعات فناني الكاريكاتير.

الكاريكاتير  في زمن الكورونا
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: ١٣٠٠ معلومة في مسابقة ـ إعداد: أبوالسعود ابراهيم ويوسف كامل

من كتاب: موسوعة هل تعلم؟ ـ  إعداد: هنادي نبيل
أفقياً:

مطرب وملحن خليجي من ١١ حرفًا

عموديًا:

Sudoku ١٣٠٠ معلومة في مسابقة

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

موسوعة هل تعلم؟

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

هل تعلم؟

أثبت أن جسم  العلماء األملان،  أن أحد  ٭ 
اإلنسان يحتوي على كمية من احلديد تكفي 
لصنع سبعة مسامير، ومن الشحوم كمية 
تكفي لصنع خمسة كيلوغرامات من الشمع، 
ومن السكر كمية مقدارها ٥٠ قطعة سكر، 
ومن املاء مقدار ٤٢ ليترا، ومن الفحم ٨٢٠ 
ألف عود من الكبريت، ومن امللح مقدار ٢ 

ملعقة صغيرة.
٭ أن عضة اإلنسان، أخطر كثيرا من عضة 
الفأر والقطة والكلب (باستثناء الكلب املصاب 
أن  التحليالت  أكدت  السعار) حيث  مبرض 
عدد امليكروبات التي تستوطن فم اإلنسان 
وتقيم فيه مستعمرات هي أكثر عددا وعدة 
من أي حيوان آخر، أضف الى ذلك، التمزق 
الذي تخلفه عضة اإلنسان ألنها  والهبش 
أكثر اتساعا وعمقا من عضات احليوانات، 
الفأر سببها ميكروبات تعيش بني  وعضة 
أسنان الفأر وعضة الفأر أكثر أملا ألن أسنانه 
تكون حادة كاإلبرة، أما القطط وما شابهها 
فخطورتها ليست في عضاتها وإمنا في 
خدوشها (خرابيشها) ألنه قد ثبت وجود 
ڤيروسات في أنها تستلزم مراجعة املستشفى 
إلى جرعة مضاعفة من  فورا ألنها حتتاج 
املضادات احليوية، هذا إذا لم يستلزم األمر 

تدخال جراحيا عاجال لوقف النزيف.
٭ أن الكرسي الذي استخدمه حسن بن كنون 
الذي حكم املغرب من سنة ٩٥٤ - ٩٧٣م ُصنع 
من أكبر كتلة من العنبر املعروفة في العالم، 
وقد بلغ وزنه ١١٠ أرطال إجنليزية، وُقدرت 

قيمته بنحو ١٠٠ ألف دوالر.

عبادي اجلوهر

عبير أحمد

أول حكومة في العالم

مصر أول دولة في العالم عرفت احلكومة 
املنظمة، فمنذ سنة ٣٢٠٠ق.م. نشأت على 
ضفاف النيل دولة ذات سلطات مدنية حاكمة 
ودينية مقترنة باحلضارة، وعسكرية حلماية 
الوطن. وملصر تاريخ طويل، وشعبها له حضارة 
حتوي عجائب كثيرة، وآثارا جتّل عن الوصف، 
فاحلضارة املصرية القدمية من أقدم احلضارات 
العالم على  اإلنسانية، وهي أغنى حضارات 
الفرعونية واإلغريقية  العصور املختلفة،  مر 
والرومانية والقبطية ثم اإلسالمية. كان شعب 
مصر قائدا في تلك احلضارات، حيث تكاملت 
فيها املستويات املادية واإلنسانية والروحية 
أن تؤدي دورا  لها  أتاح  ما  في ترابط وثيق، 
التاريخ. وينقسم  عظيما ومستمرا على مر 
سطح مصر إلى أربعة أقسام: وادي ودلتا نهر 
النيل، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، 

شبه جزيرة سيناء، كما تُقسم  إداريا إلى:
١ - ٢٢ محافظة.

٢ - ٢ - ٢٤ محافظة.
٣ - ٢٦ محافظة.

ااادنقرمسا

لللررشعسمل

مقممحمباسخ

حااسبلرمحا

تدلتاقريبر

رسالرحبةىق

ميدالنخلضو

وةيقرقروتن

نوجالخوخرم

غهليحنلامث

لرالزهراتي

اليحتسملال

١ - مكان من اليابسة ُمحاط باملاء - إحسان، ٢ - متشابهة - من 
الثياب، ٣ - متشابهان - للنصب - طليق، ٤ - في البيضة 
- من الشجر (معكوسة)، ٥ - عكس خارج (معكوسة)، ٦ - 
في وجهها - أرض منبسطة (معكوسة)، ٧ - دخلي - عملة 
آسيوية (معكوسة)، ٨ - صحارى - من الفصول، ٩ - أساس 
(معكوسة) - عاصمة أوروبية (معكوسة)، ١٠ - منطقة كويتية.

القادسية
اخلارقون

مثيل
غال

احملترمون

املستحيل
الزهرات
سمرقند

الرحبة
املال

اخلوخ
مرتضى

ورق
النخل

رق

سم
يرقات
شمل
بحر
سمر

مر
سحب
نحيل

١ - إحدى اجلوائز العاملية، ٢ - فاني - ترك وصية، 
٣ - للنداء - الشجر الكثيف، ٤ - في الوجه، ٥ 
- سهل - نضيئها (معكوسة)، ٦ - حب - نصف 
يصون، ٧ - تابع بالنظر (معكوسة) - يفرغ، ٨ 
- علقم (معكوسة) - جرى املاء - متشابهة، ٩ - 
يفك - يظهره (معكوسة)، ١٠ - أحد معالم الكويت.

أفقياً: عموديًا:
١ - جزيرة - بر، ٢ - ا ا ا - القميص، ٣ - ء ء - أن - حر، ٤ - زالل 
- السرو (معكوسة)، ٥ - داخل (معكوسة)، ٦ - خدها - سهل 
(معكوسة)، ٧ - موردي - ين (معكوسة)، ٨ - بوادي - خريف، 

٩ - اصل (معكوسة) - برلني (معكوسة)، ١٠ - املنصورية.

١ - جائزة نوبل، ٢ - زائل - وصى، ٣ - يا - اخلمائل، ٤ - 
اخلدود، ٥ - هان - ننيرها (معكوسة)، ٦ - وداد - (يص)، 
٧ - راقب (معكوسة) - يخلو، ٨ - مر (معكوسة) - سال - ر 
ر ر، ٩ - يحل - يبينه (معكوسة)، ١٠ - قصر السيف.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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للعيد خليك بعيد ـ 
بعيد يا كورونا!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

بأي حلة عدت؟!

هي أنا..!

rulasammur@gmail.com
www.growtogether.online

روال سمور

انتهت أكبر عملية إجالء في تاريخ الكويت احلديث، 
بعد إمتام عودة املواطنني من جميع دول العالم، باستثناء 
من رغب اختياريا البقاء في البلد الذي يعيش فيه ألسبابه 
اخلاصة، وقد جاءت عملية اإلجالء متكاملة بكل مراحلها، 
رغم دقة املرحلة التي شهدتها، والظروف القاهرة التي 
واكبتها، خاصة أن العالم في حالة أقرب ما تكون إلى 
الشلل التام، بعد فرض أغلب الدول احلظر الكلي لكل 
أنشطتها، فضال عن حركة التنقل مبختلف أنواعه، بعدما 
هاجمها وباء األلفية الثالثة ڤيروس كورونا املستجد.

إال أن احلكومة مبختلف أجهزتها ومؤسساتها أبت إال 
التنفيذ احلرفي الكامل للرغبة السامية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، بعودة 
جميع أبناء الوطن إلى الديار، ليصوموا األيام املباركة 
في شهر الرحمة واملغفرة وهم بني أهلهم ومحبيهم، وقد 
سجلت الكويت قيادة وحكومة وشعبا موقفا مشرفا في 
جبني التاريخ، سيبقى خالدا في ذاكرة األجيال املقبلة، 
وهم يستذكرونه بفخر واعتزاز كبيرين في قادم األيام، 
ولعل حكاية «رئيس الديبلوماسية وأم محمد احلشاش» 
ســتكون من بني أجمل احلكايات املروية في أحاديث 
الغد، لتستقي منها األجيال عظيم العبر ورفيع القيم.

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، وصل 
إليه بطريقة أو بأخرى نداء مواطن كويتي ُميني النفس 
بعــودة رفيقة دربه وأم أبنائــه ألرض الوطن، بعدما 
تقطعت بها الســبل، فحرمتها من االجتماع بأسرتها 
الصغيرة ومتابعة شؤونها، أم محمد احلشاش كانت 
تعيد والدتها املريضة في املكسيك، عندما أوصد العالم 
أبوابه فجأة أمامها، وأعلن اإلغالق التام، وقطع الطرق 
البرية واجلوية والبحرية، ولم تكن ثمة رحالت إجالء 
من املكســيك إلى الكويت، لرمبا لعــدم وجود طلبة 
مبتعثني هناك، أو مرضى يعاجلون أو من الســائحني 
واملصطافني، وما أن وصل النداء إلى الشــيخ الشاب، 
حتى أخذ بالتواصل مع «ابو محمد احلشاش» ليخبره 

بأن سيدة بيته سيتم إيصالها إلى باب داره.
وما هي إال ســاعات قالئل، حتى حترك أبناء قائد 
العمل اإلنساني، فتنطلق مركبة من السفارة الكويتية 
في املكسيك، إلى املنطقة التي تسكن فيها «أم محمد 
احلشاش» وتبعد ٩ ساعات كاملة عن العاصمة مكسيكو، 
ويفاجئونها بتواجدهم أمام بيت أمها، لتبدأ أولى خطوات 
عــودة «أم محمد» إلى الكويت، وما هي إال أيام قالئل 
حتى مت إيصال «أم محمد» لباب بيتها، ويأتي صوت 
الوزير الشــيخ د.أحمد الناصر ـ الذي وعد فأوفى ـ 
مباركا للمواطن احلشاش بعودة أم الكويتيني لوطنها 

«قرت عينك وعني أوالدنا».
هكذا يكتب التاريخ قيما أصيلة متوارثة جيال بعد 
جيل، رحمة وإنسانية، تعاضدا وتعاونا، ولتبقى عادات 
وقيم أهل الكويت حاضرة في السراء والضراء، ومدرسة 

إنسانية زاخرة بعطاء أبنائها.

رمضان الكرمي تســارعت لياليه 
وتعسرت أيامه ببعض األمور الوقائية 
تنبيهاتها! وتصاعد  تباعــد  مفادها 
إصاباتها رغم تهميشها وحتذيراتها 
صحيا! وانتهت كما بدأت بأروع التزام 
ودعوات صادقه للصيام، وتبعها العيد 
وتوصياتهم بعيد × بعيد، رغم اللبس 
لكنها غريبة  جديد وعزمية حديــد 
عجيبة، ال صلوات جماعات حتاشيا 
من ارتفاع االصابات وحاالت احلجر 

وللمحلي احلظر املنزلي! 
فعبارات «بعيــد بعيد» البد أنها 
تصيد وتستفيد كورونيا! فاملقصود 
االلتزام الرســمي باحلظر الرسمي 
وتوقع تدريجيا تفككه والعودة ملمارسة 
احلياة الطبيعية كاملعتاد، لكنها بصورة 
احترازية (انتبهوا فالصالة بال جماعة، 
واألسر واألفراد سمعا وطاعة للقرار).
هكذا هو العيد هذا العام بانتظار 
الفــرج الرباني، أما التعاونيات فلهم 
آالف التحايا بتوجهات وحرص رمز 
وقائد هذا الوطن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، رعاه اهللا وسدد 
خطاه، بكلمته الســامية كعادته لهذا 
املوسم وما سبقه وللقادم يرددها رعاية 
هذا الوطن وأهاليه أمانة الدولة بكل 
خدماتها دون تفريق بنسيج شعبها 
وفاده وعباده.. عيدكم عبادة جميعا.

ورحل أجمل ضيوف السنة، رحل 
بكل أناقة وخفة مثلما أتى، جاء ورحل 
ببصمة مميزة وغريبة هذه السنة، 
مسحة بسيطة خلت من كل مظاهر 
البهرجة والزخرفة واملباهاة، مسحة 
متيزت بالعزلة عن كل شيء ما عدا 
إلــى اهللا، والتأم  العبادة والتقرب 
شــمل العائلة الواحدة. تخللها فقد 
عزيز، شــوق حلبيب، خوف من 
مجهول، بصيص أمل باملســتقبل، 
تغير أولويات، وحنني لزمن قريب 

بات من الذكريات!
أتى حامال املودة والرحمة ورحل 
مودعا مطمئنا باملغفرة، واعدا بالزيارة 
ال يخلف موعدا! ســيدق الباب من 
جديد ال محالة، زائرا محمال بالعطايا، 
ولكن هل سيجد مضيفيه من جديد؟!

رحل مودعا فاسحا املجال لضيف 
جديد يحمل الفرح والسعادة كعادته 
في كل عام، لكنه، فــي هذا العام، 
يحمل الترقب والتململ في قلوب 
الكثيرين، فهي مرحلة جديدة ال نعلم 
ما حتمل لنا، فالعالم كله أجمع على 
جهله مبا هو آت واتفق أنه مختلف 

عن كل ما فات!
قد يغيب ثوب العيد اجلديد، قد 
حتل الدمــوع ضيفا في عيون من 
فقدوا احلبيب والعزيز والقريب، قد 
يستوطن القلق قلوبنا من املستقبل 
املبهم، لكننا موقنون بأن حكمة اهللا 
ســتتجلى، وأن الشيطان يحب أن 
يبعث احلزن في القلوب، وأن اليسر 
قرين العسر، وأن كل متوقع آت وأن 
حسن الظن أفضل دواء وأن اليقني 
بأن أجمل أيامنا مازال أمامنا، كلها 
أمور ســتعيننا على جتاوز احملنة 
وإدراك املنحــة لنكتفي بأن أجمل 
أثواب العيد هو ثوب الصحة والعافية 

واألهل والعائلة.
دمتم بخير فكل أمركم خير.

نكون بالقدر اإلمياني الذي يتمتع به بوريس جونســون منذ 
األساس ولم تتوقف احلياة في العالم أجمعه ألجل مرض يشبه 
إلى حد كبير اإلنفلونزا إال إذا كان كورونا ستارا لشيء آخر وهذا 
ال نستطيع أن جنزم به مبا أنه ال أحد صرح على خالف ذلك.

وعليه فليتنا لــم نوقف العالم ألجل كورونا، ألننا اليوم لم 
نتمكن باحلظر من القضاء عليه أو احلد من انتشاره وسنعود 
للحياة مجددا أي ان املخاطرة في أرواحنا التي كان الهدف منها 
في فرض احلظر لم تنته، وها نحن ســنعود ألعمالنا مع أخذ 
االحتياطات االحترازية والتباعد ولبس الكمام، وهذا ما كان من 

املفترض أن تطبقه الدول منذ البداية.
بالنســبة لي أحترم كثيرا ذكاء األوروبيــني والبريطانيني 
واألميــركان، فهؤالء لديهم علماء حقيقيــون وكنا نتمنى من 

بــدأ العد التنازلي أليام احلظر، وها هي تدنو من الزوال مع 
توقعات العودة للحياة مجددا، وعلى الرغم من كل اجلهود التي 
قامت بها الدولة وهي حتاول جاهدة احلد من انتشار هذا الوباء إال 
أننا لم نتمكن من احلد منه واألعداد في ازدياد مطرد وهي أعداد 
مخيفة حقيقة، إال أن اآللية التي انتهجناها في احلظر الشامل ملنع 
االنتشار زادته، وليتنا كنا طبقنا نصيحة رئيس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون الذي اقترح منذ البداية التعايش مع املرض، 
وكان رافضــا أن تتوقف األعمال ملا لها من خطورة بالغة على 
االقتصاد البريطاني، إال انه غير توجهه وطبقت بريطانيا احلظر، 
ولم تفلح أي دولة في احلد الشامل من هذا الوباء إال القليل من 
الدول، وال أعرف ان كانت هذه الدول التي متكنت من احلد من 
انتشار الوباء اتبعت آلية مختلفه أم أنها كانت محظوظة، حقيقة 

هذا املرض الغامض ال احد يستطيع التنبؤ به.
إال أن اقتراح جونســون منذ البداية في التعايش مع الوباء 
وتطبيق مناعة القطيع كانت هي األجدى، لكن لم يؤيده أحد، وها 
نحن اليوم نعود لنطبقها وليتنا كنا طبقناها من البداية عوضا 

عن الكوارث االقتصادية التي اجتاحت العالم.
وباألخص أن اإلميان بأنه لن ميوت أي كان من أي مرض سوى 
ما هو مقدر له، فهناك أناس أصحاء توفوا من دون «كورونا»، 
وهناك أنــاس أصابهم «كورونا» ولم يتوفوا، لذا كنا نتمنى أن 

منظمة الصحة العاملية عقد مؤمتر يجمع هؤالء األطباء من الدول 
املتقدمة والوصول معهم لتكييف مناسب للتعايش مع هذا املرض 

وليس وقف األعمال وحبس األفراد في بيوتهم.
فما حدث سواء في الكويت أو أي دولة طبقت احلظر الشامل 
هذا أمر كارثي على الكثير من األفراد حتى ان البعض سجن من 
جــراء عدم قدرته على حتمل احلظر، وهؤالء نأمل من القضاء 
فــي كل أنحاء العالم الرأفة بحالهم، فاملوضوع ليس بالســهل 
على كثير من األفراد وباألخص أن اآلليات املتبعة في احلظر لم 
تتمكن من القضاء على الوباء وعليه فكان من املفترض تطبيق 

مناعة القطيع منذ البداية.
قــد يكون أصحاب األعمال أول ضحايــا هذا املرض وهذا 
بالتأكيد أمر ال نقبله أن تتضرر أي فئة ألن تضررهم أدى بالتالي 
إلى نقص احتياجات الكثير من األفراد فليس الطعام والشراب 
وحدهما من االحتياجات األساسية لألفراد، فهناك أمور كثيرة 
مهمة ال يعقــل أن مننع أصحاب األعمال عن تقدميها لزبائنهم 

والنتيجة أن املتضرر كان من الطرفني.
لذا نأمل أال تتكرر عقلية التفكير التي اتخذتها منظمة الصحة 
العاملية مجددا، فسياســتها فشلت في احلد من الوباء ولم يبق 
لنا ســوى نصيحة بوريس جونسون، والدعاء إلى اهللا للقضاء 

على هذا الوباء.

قارعة الطريق

الناصر  وأم محمد 
احلشاش..

 موروث كويتي
hadialenzi@yahoo.comهادي العنزي

ليتنا طّبقنا نصيحة
بوريس جونسون!

عزة الغامدي

خالل الســنوات املاضية طالعتنا وسائل اإلعالم 
احمللية واإلقليمية بأخبار تصدر الكويت لألمن الغدائي 
عربيا، وهو إجناز ظاهره إيجابي مطمئن وباطنه يحمل 
خدعة كشــفتها جائحة كورونا وهو أن األمن الغذائي 
الكويتي لم يراع أزمة عاملية أدت إلى حالة من اإلغالق 
العام في كافة املجاالت واألنشطة، أبرزها االقتصادية 

واالجتماعية والرياضية والدينية والسياحية.
ولــم يثبت في تلك األزمة إال الــدول التي حققت 
االكتفاء الذاتي من السلع الضرورية حلياة مواطنيها، 
واحلقيقة ان األمن الغذائي ال يتحقق إال باالكتفاء الذاتي 
وأن االعتماد على االستيراد واالحتكار وفساد اإلدارة 

لن يحقق أي أمن للغذاء في هذه الظروف العصيبة.
واألمــن الغذائي ألي مجتمع ليس أمرا مبتدعا في 
العصر احلديث، فالقرآن الكرمي أفاض في هذا األمر في 
العديد من اآليات كقوله تعالى (الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خوف)، (فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف 
مبا كانوا يصنعون)، وقد فصل القرآن الكرمي قضية 
األمن الغذائي كما نعلم في قصة يوسف گ والتي 

ارتكزت على خمسة محاور:
أوال: العمل اجلماعي في عملية اإلنتاج.

ثانيا: شراء احلكومة للمنتج بسعر عادل تشجيعا 
ملزيد من اإلنتاج.

ثالثا: جودة التخزين للحفاظ على املنتج.
رابعا: ترشيد االستهالك استعدادا ألعوام اجلفاف.

خامســا: وهو األهم تولية إدارة األمور للصاحلني 
األمناء احلافظني لألمانة العلماء.

ولذلك أسعدني خبر اقتراح الكويت على أشقائها في 
دول مجلس التعاون اخلليجي إنشاء شبكة أمن غذائي 
تربط دول اخلليــج لتحقيق التكامل واالكتفاء الذاتي 
وهو اقتراح وإن جاء متأخرا ولكنه خير من أال يأتي 
أبدا وهذا يتعلق باألمن الغذائي خارجيا واالســتثمار 
اخلليجي في الزراعة والثروة احليوانية في دول اخلليج 

أو في دول اجلوار.
أما فيما يتعلق باألمن الغذائي محليا داخل الكويت 
فال بديل من اإلشــراف احلكومي املباشر من خالل 
الهيئة العامة للزراعة والثروة احليوانية لدعم املزارعني 
اجلادين والعاملني بقطــاع الثروة احليوانية والثروة 
الســمكية بتوفير ما يلزمهم من دعم مادي وخبرات 
للتطوير وزيادة اإلنتاج ومنع احتكار شركات بعينها 
لألمن الغذائي، وأن تقوم احلكومة بالشراء بسعر عادل 
يحفز العاملني على زيادة اإلنتاج ومينع فساد تفضيل 
االســتيراد على املنتج احمللى وهو السبب الرئيسي 

لألزمة احلالية.
أمتنى أن تقوم احلكومة بتولية األكفاء وأن تستعني 
باخلبراء محليا وعامليا وأن تستبدل بعض الصناعات 
الترفيهية والتكميلية بالصناعات الغذائية الســتغالل 
أي فائض في احملاصيل الزراعية والثروة احليوانية 
والسمكية القابلة للتخزين مع تركيز وسائل اإلعالم 
على توعية املواطنني بترشــيد االستهالك واحلفاظ 
على النعمة حتى يحفظها اهللا علينا في أوقات الشدة، 
ألن هذه اجلائحة الوبائية رغم مرارتها إال أنها كشفت 
لنا كم اخلداع والزيف الذي كنا نعيشــه وأظهرت لنا 
بوضوح مواطن اخللل في كل شيء، فهي فرصة ذهبية 

إلصالح ما أفسدته غفالت السنني.
حفظ اهللا الكويت والعالم أجمع من كل سوء.

 

مزارع الوفرة 
والعبدلي 

واألمن الغذائي
الشيخة حصة احلمود السالم احلمود الصباح

رأينا خالل األسبوعني املاضيني، أما 
أن يترك املصاب واملخالط في احلجر 
املنزلــي دون متابعة، وأن يتم دمج 
املريض العادي مع املصاب بڤيروس 
كورونا في املستشفيات مع وجود 
الطبية نفسها فهذا تخبط  الطواقم 
يهدف بشكل غير مباشر الى القضاء 
على الشعب! من غير املعقول أن يذهب 
املواطن للصحة الوقائية ويتم حتويله 
من مكان آلخر ليطمئن على صحته 
الڤيروس ويجد  بهذا  بعدم إصابته 
الرفض من كل مكان! هل استنفدت 
الوزارة جميع إمكاناتها التشخيصية 
واملسوحات الطبية؟! وهل جلوؤهم 
للعينات العشوائية هو دليل فقدانهم 
للسيطرة على احتواء هذا املرض؟! 
وما الفائدة من اكتشاف مصاب من 
خالل العينات العشوائية ومخالطته 
للعشرات من أهله؟! نتمنى أن تستعيد 
احلكومة توازنها من جديد، وتضع 
الضوابط املناسبة، صحيح ان املوت 
قدر مكتوب علينا جميعا لكن ليس من 
املقبول أبدا أن يكون نتيجة اإلهمال 
الطبي والتخبط احلكومي! نســأل 
املولى عــز وجل أن يحفظ اجلميع 
وتعود احلياة من جديد أفضل مما 
كانت عليه، وأن يتقبل منا صيامنا 

وقيامنا، وكل عام واجلميع بخير.

غير اننا جند أن احلكومة بدأت تفقد 
توازنها من جديد وتفتقر للتنسيق 
والتخطيط وبدأت العشوائية تطهر 
في مالمح قراراتها التي تتخذها في 

الفترة األخيرة،
حيث وجدنا أن قرار احلظر الكلي 
الذي اتخذته مؤخرا لم ينفذ بتاتا في 
املناطق املوبوءة أساسا مثل جليب 
الشيوخ وغيرها، والقاطنون في تلك 
املناطق يتجولون كما يشاؤون طوال 
اليوم! أما الساعات التي مت تخصيصها 
للمشي فحدث وال حرج، أصبحت 
ســاعات للترفيه، وال نلوم البعض 
ممن ال تتوافر لديهم ســعة مكانية 
في منازلهم، أو يعانون من الظروف 
الصحية، ويبــدو أن الوزارة بدأت 
تتعمد تطبيق نظرية مناعة القطيع في 
بعض اإلجراءات، لكن يجب أن تضع 
في الوقت نفسه اإلمكانات الضرورية 
في حــال ارتفاع عدد املصابني كما 

الكمامات والقفازات، حيث  وتوفير 
ان الكثيرين من منتســبي وزارتي 
الصحــة والداخلية بالــذات كانوا 
يقومون بتوفيــر هذه االحتياجات 
على حســابهم الشخصي بل كانوا 
يعانون من عدم توافرها بالشــكل 
الكافي، حتى أصبــح العاملون في 
الصفوف األولى يصابون بالڤيروس 
الواحد تلــو اآلخر، وينقل اإلصابة 
الى أهله املخالطني، فضال عن أفراد 
الشعب بشــكل عام، والذي لم يتم 
توفير كمام واحد له من خالل التموين 
كما أعلن وزيــر التجارة في بداية 
األزمة الصحية، حتى األسعار التي 
أعلن محاربة ارتفاعها هو بذاته من 
الكمام  النهائي، ومازال  السعر  أقر 
الواحد يباع بسعر يتراوح بني ١٥٠ 
فلسا و١٫٣٥٠ فلسا! كل تلك النواقص 
واإلخفاقات وجند املواطنني حريصني 
على االلتزام بالتعليمات قدر اإلمكان، 

أكملنا ما يقارب ثالثة أشهر منذ 
اإلعالن عن وجود ڤيروس كورونا 
(كوفيــد ـ ١٩) في الكويت، وطبقنا 
احلظر اجلزئي، وها نحن سنكمل 
ما يقارب ٢٠ يوما على فرض احلظر 
الكلي بالدولة، وال ينكر أحد اجلهود 
املبذولة والشفافية من خالل املؤمترات 
الصحيــة املنعقدة من خالل وزارة 
الصحة.. لكن، هل نستطيع أن نقول 
اننا واجهنا هذا الوباء بالصورة التي 
توقعناها جميعا مبا في ذلك مجلس 
الوزراء واجلهات املختصة ملكافحة 
انتشار هذا الوباء؟! من وجهة نظر 
الكثير من الناس احلكومة أخطأت في 
اكتشاف  بدء  بعض اإلجراءات عند 
هذا الوباء، وقد تتحمل اجلزء األكبر 
في وصوله وانتشاره بالكويت، ثم 
بدأت تستعيد توازنها في مواجهة 
هذا الڤيروس ومعاجلة املصابني به، 
من خالل العديد من اإلجراءات التي 
فرضتها علــى املواطنني واملقيمني 
علــى حد ســواء، واخلطــط التي 
وضعت إلجالء املواطنني، ومحاولة 
ترحيل الكثير من الوافدين املخالفني 
لشؤون اإلقامة، لكن لألسف بعض 
املسؤولني قد أهملوا العناية واالهتمام 
بالعاملني فــي الصفوف األولى من 
حيث اللباس الواقي من هذا الڤيروس 

صوت الوطن

هل فقدنا السيطرة؟!
سهام حمد السهيل 

بل رمبا ثالثة ارباع جناحه من موظفي 
اســتقبال االتصــاالت والتصوير 
والتنسيق إلى فريق اإلعداد واإلشراف 

العبقري الى اإلخراج.
< < <

برأيي أن هذا البرنامج ال يصلح 
أن يكــون برنامجا موســميا فقط 
لرمضان لذا أرى أن يتم التنســيق 
البرنامج فــي دورة برامج  إلعادة 
الصيف، وأعتقد أنه سيكون مكسبا 
للتلفزيون جلذب املشاهدين، وأعتقد 
أنه لكي ينجح يجب أن تصاحبه حملة 
إعالنية معتدلة، بل اعتقد أنه برنامج 
يجب أن يكون في كل دورة رمضانية 
على ان يتجدد كل دورة تلفزيونية 
بفقرات جديدة، ال أحدد هنا ولكنني 
اطرح مقترحا فبرامج املسابقات التي 
تضم اتصاالت مباشرة مع املشاهدين 
هي األكثر جذبا واألكثر جناحا في 

كل احملطات.

هذا الشــهر، توقيت عرضه سليم 
وأسئلته جميلة جدا، هدفها الترفيه 
وكسر احلجر وهو ما يقوله ويؤكد 
عليه لويس في برنامجه «اريح مع 

لويس».
< < <

القائمون على البرنامج من خلف 
الكواليس هم نصف جناح البرنامج 

< < <
البرنامج كله متعة، بل قل كمية من 
املتعة السريعة القصيرة التي متنح 
املشاهد فقرات ترفيهية حقيقية خاصة 
فقرتي «القرين» و«الهولوغرام» إبداع 
بسيط ولكنه عميق في جرعة الترفيه 
التي مينحهــا، ولألمانة انه أفضل 
عمل يقدم على شاشــة التلفزيون 

محمد الظفيري اســمه الذي ال 
يعرفه معظمنا، واسمه الذي اشتهر 
به محمد لويس، محمد لويس صاحب 
املونولوجات واالسكتشات القصيرة 
الشهيرة التي صورت في الستينيات، 
يثبت كل مرة انه ذهب ال يصدأ، وأنه 
كما كان يصلح لفترة الســتينيات 
التلفزيونية قادر على أن يكون جنما 
في فترة الفضائيات، فبرنامجه الذي 
يقدمه على تلفزيــون الكويت كان 
سببا في جذب املشــاهدين للقناة 
وبشــكل واضح، لويس له أسلوب 
مميز وطريقة محببة في احلديث مع 
املشاهدين ويتمتع بكاريزما تقدمي 
ملثل هذه البرامــج يندر أنها توجد 

هذه األيام.
ما يهم أمانة هو استطاعته رسم 
البسمة من خالل حديثه الودي مع 
املتصلني وهي من بني قدرات لويس 

التي يندر ان توجد بغيره.

احلرف ٢٩

محمد لويس.. 
يكسر احلجر

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

إن أغلب دول العالم اآلن تتجه إلى 
إعادة الفتــح التدريجي للحياة، مبا 
يعنيه ذلك من فتح لألسواق التجارية، 
وبعض األنشطة االقتصادية، وهذا 
يدفعنا إلى أن نراهن كما أسلفنا على 
أن الوقت الذي مضى ســاعد الناس 
كثيرا في فهم اإلجراءات االحترازية 

واملتطلبات الوقائية.
ولذا فإن واجبنا اآلن أن نحافظ 
على كل ما جنحنا في معرفته حتى 
اآلن في كيفية منع انتشار الوباء، وأن 
منضي قدما حتى مع مجيء عيد الفطر 
املبارك في إجراءاتنا االحترازية حتى 
مير علينا عيد الفطر املبارك بسالم 
ووئام، ونستطيع أن نقول بإخالص 
نية، وصحة طويــة.. عيدكم مبارك 
وتقبل اهللا طاعتكم وعيد فطر سعيد 

رغم أنف كورونا.. دمتم بخير.
* رئيس وحدة املسالك البولية
 مبستشفى جابر للقوات املسلحة

واطمئن على جميع أحبائك باستخدام 
التكنولوجيا احلديثة، فمعركتنا األولى 
أصبحت معركة وعــي، ولذا فنحن 
نراهن على الوعي، نراهن على الثقافة 
الواعية، بعد أن ســاهمت  الصحية 
التكنولوجيــا احلديثة بإحداث نوع 
املعلومات  السالسة في توصيل  من 

بسرعة عظيمة، وبأريحية كبيرة.

متام اإلدراك، ويفهمون عميق الفهم أن 
زمن كورونا مختلف عما سبقه، وأن 
احلياة بعد ظهور «كوفيد- ١٩» تتطلب 
االستغناء عن بعض العادات والتقاليد، 
ولو بصفة مؤقتة، ولذا نستطيع أن 
نقول بكل ثقة «عيد سعيد رغم أنف 

كورونا».
حتدث مع كل أصدقائك عبر الهاتف، 

كل عام وأنتم بخير أعزائي القراء 
الكرام مبناســبة عيد الفطر املبارك 
أعاده اهللا علينا وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية باخلير واليمن والبركات، 
ورفع اهللا عنا، وعن جميع العالم هذا 

الوباء والبالء.
مضى أكثر من ٣ أشهر منذ أن أطل 
«كوفيد-١٩» برأسه في بلدنا، ونحو 
٦ أشــهر منذ أن ظهر أول مرة في 
مدينة ووهان الصينية، وهذا الوقت 
مــن املفترض أنه قــد يكون جعلنا 
نتعامل بشــيء من الفهم لإلجراءات 
االحترازية، ففي اعتقادي أن كل الناس 
اليــوم أدركت اخلطورة الكامنة لهذا 
الڤيروس، ومن ثم أصبحوا أكثر دراية 
وفهما ألهمية اإلجراءات الوقائية، وما 
متثله من مكافحة حقيقية لهذا الوباء، 

والتي من أهمها التباعد اجلسدي.
لقد ســاعد كل هذا الوقت الذي 
مضى في أن يجعل الناس يدركون 

رأي طبي

عيد سعيد
 رغم أنف 

«كورونا»
د.محمد الغامن *



12
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زاوية تسلط الضوء على األعمال الدرامية اخلليجية والعربية والبرامج املنوعة املعروضة 
في شهر رمضان ننقدها أو نعلق عليها سواء باإليجاب أو السلب.

رميوت كنترول

انشقاق ثم عودة

نهاية التحدي

«أم هارون» احلكاية لم تنتِه
كانت نهاية «أم هارون» مأساوية وذلك بعد ان قامت «زنوبه» 
آالء الهندي بحرق بيت «أبوســعيد» أحمد اجلســمي انتقاما منه 
ومن زوجته «هند» ســعاد علي بعد اكتشــاف انهما الســبب في 

موت أمها عندما كانت صغيرة.
وشهدت األحداث األخيرة مغادرة «احلاخام داود» عبداحملسن 
النمر مع اســرته القرية إلى إسرائيل، ورغم كل هذه األحداث إال 

أن حكاية «أم هارون» لم تنتِه.

غريبة ولكن مثيرة

نهاية سعيدة

«شغف».. روميو وجولييت!

فيلم هندي

الشهد املر.. كل ظالم له يوم!

«جنة هلي».. بدأ بهدوء وانتهى بهدوء

انهيار «حياة»

نهاية مسلسل «رقم احلظ ٧» كانت 
مفتوحة ممهدة جلزء قادم، حيث توالت 
األحداث من االنشــقاق بــني األصدقاء 
وترك بعضهم العمل في الشركة التي 
أسسوها معا، لتعود حماستهم في العمل 
من جديد، فـ«اجوان» إميان احلسيني 

قررت ان تشــتري صديقتها «ســماء» 
نوف السلطان وتتقبل فكرة ان «جراح» 
ميثــم بدر فضل األخيــرة عليها وقرر 

االرتباط بها.
واكتملــت فرحة االصدقــاء بحمل 

«منيرة» هيا عبدالسالم.

شهدت احللقة األخيرة من «محمد علي 
رود» مواجهة دامية بني «عبدالوهاب» 
ســعد الفرج و«بوعبدالعزيز» جاسم 
النبهان داخل السوق، الثبات من أقوى 
من الثاني وكان هذا املشهد من املشاهد 

التي شدت املتابعني للحلقة األخيرة، 
وانتهت بانتصــار «عبدالوهاب» بعد 
تدخل النساء حلسم املوقف وتذكيرهم 
بأنهــم أبناء وطن واحــد، واالختالف 

يضر وال ينفع.

نهاية «كســرة ظهر» غريبة لكن 
مثيرة.. كاشــف العصابة كان العم 
سالم بدال من صهره الضابط طارق 
بعدما قرر سالم االستمرار في التسول 
ملساعدة الشرطة.. كباقي املسلسالت 
لــم تخل احللقة األخيــرة من القتل 
بتصفية جابر مساعد «اجلني» الذي 

قبض عليه.
لكــن نهاية هذا املسلســل كانت 
األكثر إثارة ومفاجــآت بني األعمال 
كما شهد نهاية سعيدة لبطلة املسلسل 
«شــمس» التي وجدت عمال مناسبا 
في شركة ســالم وهي من قررت أال 
تعود حلبيبها رياض رغم توســله 

عمال باملثل.

احللقــة األخيــرة مــن «مانيكان» 
شهدت اجتماع األحبة وكانت نهاياتهم 
سعيدة، ووجدنا مرمي «هيا عبدالسالم» 
ترتبط بجابر «محمد العلوي» وكفاح 
«زينــب بوغازي»رزقــت مبولودهــا 

وجنت من املوت بعدما حاول شقيقها 
قتلها، وحميدة «فاطمة الطباخ» عادت 
لزوجها وابنها، و«نوف السلطان» فنانة 
مشهورة، و«حنان» هبة الدري تفرغت 
للتصميم، نهاية «ما خلت احد زعالن».

«شغف» بني قليل من املسلسالت 
الي فاجأتنا باحللقة األخيرة.. دانة 
(هدى حسني) رغم هوسها وشغفها 
بالفن طلعت رسامة عادية استغلت 
زوجها األول طارق ثم الثاني فيصل 
(عبداهللا بوشهري).. وقامت بدس 

الســم له فــي العصير فــي أجواء 
رومانسية باملرســم، وطلبت منه 
املوت بهدوء لتكون أشبة بنهايات 
انتحار العشاق على نسق روميو 
وجولييــت، تاركني الباب مفتوحا 

ألحداث جزء آخر.

حتول «هيــا وبناتها» في نهاية 
حلقاته إلى فيلم هندي مو مسلسل، 
البنــات اكتشــفوا أن أمهــم كانــت 
مســجونة، ولهم «خوال» ما كانوا 
يعرفونهــم، وماضــي أمهم ســبب 
طالق أختهــم، وأعمامهــم «باقوا» 
ورثهم بســبب خــوف أمهــم انهم 
يعرفون ماضيهــا، وخالتهم كانت 

تخــش عنهم احلقيقــة.. وفوق كل 
هذا اكتشــفوا أن عندهم خالة توأم 
ألمهم اهي سبب املشاكل كلها!!، وفي 
النهاية رد حاللهم والبنات تزوجوا 
إال اثنني «أفنان» صمود و«ســارة» 
إميان فيصل إللي للحني ينتظرون 
نصيبهــم بعد ما خلو ارقامهم عند 

خّطابات!.

نهاية املسلسل االماراتي «الشهد 
املر» صادمة للجميع، فالنوخذة شاهني 
بن طــارش الذي انحــاش الى الهند 
علشان يرتاح من مالحقة شيوخ البالد 
للبالوي اللي مسويها مت القبض عليه 
هناك مــع النوخذة جبــر بن عطية 
بتهريب الذهب ودخال السجن وبنته 
نوره تزوجت عطشــان غرمي ابوها، 

وموزة طلبت من مرمي بنت شــاهني 
زوجة ولدها طارش أن تسامحها بعد 
ما جننتها بعدما كشفت حقيقة عدم 

عذريتها.
نهايــة لم تكن متوقعة لشــاهني 
«ابراهيم احلســاوي» الذي كان اهل 
قريته يخافون ظلمه وبطشه ولكن 
لكل ظالم يوم مهما طال الزمن او قصر.

مثلما ما بدأ بهــدوء انتهى «جنة 
هلــي» بهــدوء وســعادة ومنطــق. 
املخطئون أخطاء ال تغتفر مثل خليفة 
وقتيبــة دفعوا الثمــن بالندم.. نهاد 
حققت حلمها باحلمل.. سطام وبريق 

وأوضــاح وزوجها حلوا خالفاتهم.. 
عبدالناصر املدمن يجبره أبوه على 
العالج.. واألحفاد املراهقون تعلموا من 
دروس الدنيا.. وتوتة توتة خلصت 

احلدوتة!.

الكل كان متوقعا نهاية مسلســل 
«مساحات خالية» منذ احللقات االولى 
واملط والتطويل هذا كله علشان 
يوصلــون للحلقة الـــ ٣٠ من خالل 
احــداث عادية وغير مؤثــرة، ولكن 
على الرغم من ذلك صبر املشاهدون 

ووصلوا للحلقــة الـ٣٠ ورد احلالل 
لشيخة وولدها يوسف واخذوا حاللهم 
من حياة اللي انهارت وسوت حادث 
مروري ونقلوها للمستشفى لتطبق 
املثــل اللي يقول «من عاش باحليلة 

مات بالفقر»!

«atv» رمي النجم لـ «األنباء»: وجدت ضالتي في
أحمد الفضلي

أعربــت املذيعــة رمي النجــم عن بالغ 
سعادتها بانضمامها لطاقم مذيعني قناة 
atv واملشاركة في تقدمي البرنامج الفني 
احلواري «سراي» الذي يقدم بشكل يومي 
على الهواء مباشرة عبر القناة طوال ايام 

شهر رمضان.
وأضافــت النجــم من خــالل تصريح 
لـ«األنباء» انها تشعر باالنسجام وبشكل 
كامل مع طاقم مذيعي برنامج «سراي» نظرا 
لكون البرامــج واغلب ما يقدم عبر قناة 
atv برامج موجهة لفئة الشباب وهي الفئة 
األكثر في الكويت حاليا خالف كونها الفئة 
التي تشارك في تنمية هذا البلد، مشيرة 
الــى انها ومنذ انضمامهــا للقناة وجدت 
ضالتها من خالل تقدمي برامج تستهويها 
مثل برنامج «ســراي» الذي يســتضيف 
وبشكل يومي شخصيات فنية يجمعني 
بهم حوار فني يحظى مبتابعة عدد كبير 
مــن رواد مواقع التواصل االجتماعي من 
عامة الناس وكذلــك من فانزات ومحبي 
جنــوم الفن خصوصا ان شــهر رمضان 
يشهد انتاج عدد كبير من االعمال الفنية.

وعن اسباب تركها لقناة الراي، أفادت 
النجم بأنها استفادت الكثير من خالل عملها 
في قناة الراي التي تعد أكادميية إعالمية 
ســبق ان خرجت العديد مــن اإلعالميني 
وأغلبهم يعمل حاليــا في قنوات محلية 
وعربية وأنا واحــدة منهم، حيث أنهيت 
عملي في هذه األكادميية وحاليا أشــارك 
زمالئــي في قنــاة atv رحلة عمل جديدة 

ستكون ناجحة.

أكدت أنها استفادت الكثير من جتربتها في «الراي»

يوم املجزرة
نهايات دموية ومأساوية وال تخطر على بال أحد في «محمد علي رود» 
و«أم هارون» و«شــغف» و«الشهد املر».. والعديد من املسلسالت في يوم 

احللقات األخيرة اللي ممكن نسميه.. يوم املجزرة الدرامية.

شمة حمدان: ليس شرطًا أن يكون 
فارس أحالمي وسيمًا أو جذابًا

كشــفت املطربة اإلماراتية شمة حمدان 
عــن مواصفات فتى أحالمهــا الذي تتمنى 
يوما مــا االرتباط به، نافيــة متاما وجود 
أي عالقــة عاطفيــة في املرحلــة احلالية، 
وأكدت أنها تسعى حاليا إلصدار مجموعة 
من األغاني سيتم طرح بعضها تزامنا مع 

األعياد، وتتمنى أن حتقق جناحا كبيرا.
وقالــت شــمة، خــالل لقائهــا ببرنامج 
«سوالف رمضانية» مع النجم حسن البالم: 
«أنا فارس أحالمي الزم يكون مثقف كثير 

وعلى وعي، كمان يكون مو كذاب وصادق 
ألني أكثر شــيء يضايقنــي الكذب، ميكن 
يكون أكثر من اخليانة نفسها، ويكون في 

جذب بينه وبيني».
وبســؤال البالم عن شرط الوسامة في 
فارس أحالمها، ردت شمة: «مو شرط يكون 
وسيم وجذاب شكال، لكن أهم شيء يكون 
إنسان ذو عقلية ناضجة كثير، وفكرة الزواج 
في هذا الوقت مو جاية على بالي، ومو شرط 
إن كل شخص يغني للحب يكون بيحب».
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حسني اجلسمي

يارا

كاظم الساهر

بدر الشعيبي فايز السعيد

أبوظبي تنظم حفالت عبر منصاتها اإللكترونية

أبوظبــي: أعلنــت دائــرة الثقافــة 
والسياحة في أبوظبي عن تنظيم عدد 
من الفعاليــات الترفيهية البارزة عبر 
منصاتها اإللكترونية، وذلك خالل عيد 
الفطــر من ٢٣ مايو وتســتمر حتى ٢٥ 
مايــو، لتقدم أفضل العروض الغنائية 
احلية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

ومت إطــالق هــذه املبــادرة بهدف 
دعــم اجلماهير خالل فتــرة التباعد 
االجتماعــي وحظــر الســفر عامليا. 
وتعد السلســلة الترفيهية جزءا من 
منصة StayCurious#، والتي أطلقتها 
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 
الشهر املاضي لتبث أفضل التجارب 
االفتراضيــة واحملتــوى التعليمــي 
والترفيهي ملستخدمي اإلنترنت في 

جميع أنحاء العالم.
الثقافــي  كمــا ينضــم املجمــع 
الحتفاليات عيد الفطر الســعيد من 
خالل تنظيم بثني حصريني حلفلني 
غنائيــني مباشــرة عبــر قناته على 
«يوتيــوب»، وأحيى أولهمــا النجم 
العربي كاظم الساهر، وثانيهما املغني 
اإلماراتي حســني اجلسمي اليوم ٢٥ 

مايو.
ويأتــي تنظيم احلفلــني في إطار 

مبادرة «الثقافة للجميع» التي أطلقتها 
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، 
والتــي توفر محتــوى افتراضيا من 
متاحف ومعالم ومواقع اجلذب الثقافي 

في إمارة أبوظبي.
وقال سعود احلوسني، وكيل دائرة 
الثقافة والسياحة في أبوظبي باإلنابة: 
«هــذا أول عيد فطــر يصادفنا حتت 
الظروف االســتثنائية التي مير بها 
العالم، لذلك فقد كان من األهمية لدائرة 
الثقافة والسياحة في أبوظبي أن تطلق 
مجموعة مــن الفعاليات االفتراضية 
لبث السعادة والتشويق وبهجة العيد 
بني اجلماهير. نشكر جميع الفنانني 

واملتحدثني الذين شاركوا معنا جلعل 
سلســلة الفعاليات هذه اســتثنائية 
جتمع بني أبــرز جنوم الفن وخبراء 
التحفيز في املنطقة والعالم، ونتمنى 
أن يستمتع اجلميع بالعروض التي 

قمنا بتحضيرها من أجلهم».
تتضمن الفعاليات سلسلة «اليف 
مع فايز» باستضافة املغني وامللحن 
اإلماراتــي فايــز الســعيد وعدد من 
احلفالت األخرى التي يشــارك فيها 
مجموعــة مــن أبرز جنــوم الفن في 
الشرق األوســط مثل وليد الشامي، 
والنجمة اللبنانية يارا، وجنم الغناء 

السعودي بدر الشعيبي.

جدول فعاليات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي
الفعاليةاليومالوقت

اليف مع فايز X ياراالسبت، ٢٣ مايو٩:٣٠ مساء بتوقيت أبوظبي
اليف مع فايز X وليد الشامياألحد، ٢٤ مايو٩:٣٠ مساء بتوقيت أبوظبي
اليف مع فايز X بدر الشعيبياالثنني، ٢٥ مايو٩:٠٠ مساء بتوقيت أبوظبي

حفالت املجمع الثقافي في عيد الفطر السعيد
كاظم الساهراألحد، ٢٤ مايو٨:٠٠ مساء بتوقيت أبوظبي
حسني اجلسمياالثنني، ٢٥ مايو٨:٠٠ مساء بتوقيت أبوظبي

محمد عاشور

فهد البناي

عبداهللا اخلضرمحمد احلملي

عبدالعزيز النصار

«السستم واقف».. إسقاطات طريفة
على أزمة «كورونا» في الكويت

ياسر العيلة

فــي جتربة هي األولــى من نوعها 
على مستوى العالم العربي ورمبا على 
مســتوى العالم، اقيم مســاء اجلمعة 
املاضي عرضا خاصا على طريق تطبيق 
«ZOOM» للهواتف الذكية، للمسرحية 
اإللكترونيــة «السســتم واقــف»، من 
تأليف واخراج محمد احلملي ويشارك 
في بطولتها النجوم: عبداهللا اخلضر 
وعبدالعزيز النصار وفهد البناي ومحمد 

عاشور.
رمبا يكــون الوضع جديد وغريب 
على املشــاهدين وهم يشاهدون عمال 
مسرحيا يؤدي كل ممثل من املشاركني 
فيه دوره من منزله «نظرا حلالة احلجر 
املنزلــي الكلي التي تعيشــه الكويت، 
لكن ســنجد ان العمل يتناول الوضع 
في الديرة حاليا جراء جائحة ڤيروس 

كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩).
«األنبــاء» تابعت العــرض بدعوة 
من جنوم املسرحية، وحتمل احداثها 
الكثير من االسقاطات الطريفة، حيث 
تــدور حول اربعة اشــخاص ميثلون 
بعض شرائح املجتمع في هذه االزمة 
من خالل مشــغل سيســتم في احدى 
اجلهــات (محمد احلملي) والذي ينقل 
املؤمتــر الصحافــي احلكومي اليومي 
اخلاص بڤيروس كورونا، وفجأة يحدث 
عطل في السستم ويشبك مع تطبيق 
«zoom»، ويجد املشــغل نفســه وجها 
لوجه مع عدد من الشخصيات، فيدخل 
في حوار مــع كل واحد منهم، وكانت 
البداية مع مســؤول بارز فــي الدولة 
(عبــداهللا اخلضر) وهــو يتحدث مع 
صديقته ويتغزل فيها ويعدها بالزيارة 
رغم وجود حظر جتول، مبعنى ان هذا 
املسؤول كسر احلظر من اجل مصلحته 
اخلاصة، وعندما يكتشف وجود مشغل 
السستم يتوعده ويهدده بعد ان يعلم 
ان اكثــر من ٦٠٠ شــخص اســتمعوا 
حملادثتــه، وعندمــا يعرف ان ســبب 
حدوث ذلك يعود لكون السســتم فيه 
عطل يرد ساخرا «نحن فقط من نفعل 
ذلك عندمــا جند ضغطا من املواطنني 
فــي اجلهــات احلكوميــة»، وتطــرق 
احلوار ايضا ألهمية اعــادة التركيبة 
السكانية واعتماد املسؤولني مثله على 
مستشارين غير كويتيني، وايضا العادة 
النظر في توظيف الكويتيني بالوظائف 
التي تناسب شهاداتهم، وقدم عبداهللا 
اخلضر شــخصية املســؤول بحرفية 
شــديدة وبأسلوبه الكوميدي اخلاص 
الذي ال يشــاركه فيه احــد من جنوم 

الكوميديا.
وبنفس خطأ السستم يجد املشغل 
نفسه وجها لوجه مع احد الشباب من 
اصحاب املشاريع الصغيرة (فهد البناي) 
والذي استغل ظرف كورونا ويطالب 
احلكومة بتعويضه عن اخلسائر الذي 
تكبدها نتيجة هذا احلجر، على الرغم 
من انه لم يقدم مشروعا ذي قيمة مثل 
اآلخرين، ويريد تعويضا، في اسقاط 
على كثيرين مثله من اصحاب املشاريع 
الصغيرة الذين يطالبون بتعويضات، 
باالضافة الى تذمر هذا الشــاب من اي 
شــيء يحدث في الديــرة، ووصل به 
احلال الى حسد اآلخرين، واشار حتديدا 
لـ «الفاشينســتا» فوز الفهد وزوجها 

والسيارة الفارهة التي اهداها لها.
وتطرق حوار البنــاي ايضا لعدد 
من املغرديــن على «تويتــر» والذين 
يســيرون بسياسة القطيع ويعيدون 
ريتويتــات لتغريدات مــن دون فهم، 
وضرب مثاال على ذلك بتغريدة «اين 

دور الفاشينستات في ازمة كورونا؟»، 
وقد قدم فهد البناي الشخصية كما يجب 
ان تكون، وكان عنصرا من عناصر جناح 

الفكرة بحيويته وبتعليقاته املرحة.
وينتقل مشــغل السستم لشخص 
آخر «شــبك» معه عــن طريق اخلطأ 
ويعمــل متطوعا في احدى اجلمعيات 
التعاونية (عبدالعزيز النصار)، ويعاني 
هذا املتطوع من مشاكل نفسية، ويظهر 
ذلــك جليا من خــالل تعامله وطريقة 
رده على املواطنني الذين يريدون موادا 
غذائية على ان يتم توصيلها لهم من 
خالل املتطوعني، حيث يسخر من بعض 
احتياجتهم، ويدعي انه يعاني من تنمر 
املواطنني عليه من خالل اســتعراضه 
للمواقــف التــي تواجهه اثنــاء عملة 
كمتطوع، وانتقاده لالشــخاص الذين 
يأخــذون اغراضا اكثر من احتياجهم، 
وانهم يتسببون بذلك في خلق حالة من 
الفوضى في اجلمعيات، وقدم النصار 
دوره كالعــادة باتقان شــديد، ويثبت 
كل يوم انــه فنان كوميدي من العيار 
الثقيل، فضحكنا بشــدة على افيهاته 

خالل فقرته.
وكان آخــر املتحدثــني باخلطأ مع 
مشــغل السســتم هو الطبيــب محمد 
العرموطي (محمد عاشور) الذي يتحدث 
مــن دون فهــم او دراية عــن ڤيروس 
كورونا واسبابه، وكل ما ذكره يخالف 

كل ما اعلنته منظمة الصحة العاملية، 
ولم يكتف بذلك بل ادعى أنه اقترب من 
اكتشــاف عالج للڤيروس، في اسقاط 
شديد ومهم على كل من «يفتي» بآراء 
ومعلومات عن املرض رغم انه ال يفقه 
شــيئا عن ذلك من خالل «السوشيال 
ميديا» وغيره الكثيرون، لنكتشف في 
النهايــة انه ليس طبيبــا وامنا يعمل 
خبازا في احد املخابز، وللحقيقة متتع 
محمد عاشور بخفة دم شديدة واضفى 

حيوية على العمل.
وعقــب ذلــك حتدث النجــم محمد 
احلملي الذي قدم شــخصية مشــغل 
السستم بسالسة وبســاطة، واضفى 
اجواء من البهجة على املسرحية، حيث 
حتدث للمتابعني عبر «األون الين» ان 
احليــاة ال يجــب ان تتوقف بحجة ان 
«السســتم وقف» عند احد، فال يجب 
ان يتوقف عنــد اآلخر، والبد على كل 
واحد منا ان يعيد التفكير مع نفســه 
«ماذا سيفعل بعد انتهاء األزمة؟ وكيف 
يفيــد بلده وأهلــه؟»، وطالب اجلميع 
بحماية انفسهم وعيالهم واهلهم، وان 
ينفــذوا اي قرار تتخــذه احلكومة في 

الفترة املقبلة.
واختتم احلملــي حديثه بأن فكرة 
عــرض مســرحية الكترونية «اليف» 
رمبــا تغير املوازين الفنية مســتقبال 

وهذا يحسب لفناني الكويت.

«األنباء» تابعت العرض «اليف» عبر «ZOOM» بدعوة من جنوم املسرحية

مباراة في الكوميديا بني اخلضر والنصار والبناي وعاشور أدارها احلملي باقتدار
احلملي: عرض مسرحية إلكترونية «اليف» رمبا تغير املوازين الفنية مستقبًال وهذا يحسب للكويت

«القاهرة كابول» أول مسلسالت رمضان ٢٠٢١
أعلنت الشركة املتحدة للخدمات اإلعالمية 
رسميا أن مسلسل «القاهرة كابول» سيعرض 
خالل موسم دراما رمضان من العام املقبل 
٢٠٢١، ليصبــح أول عمل يتــم اإلعالن عنه 
ضمن املوســم الرمضاني اجلديد، وسيتم 

عرض اإلعالن التشويقي قريبا.
ومسلسل «القاهرة كابول» كان من املقرر 
عرضه ضمن ماراثــون رمضان هذا العام، 
ولكن مت تأجيله في اللحظات األخيرة بعد 
التوقــف التصوير بســبب أزمــة ڤيروس 
كورونا، ويتناول ثالث قصص مثيرة، حول 
املؤامرات التي حتاك ضد املنطقة العربية، 
خاصة مصر بالفترة األخيرة، مسلطا الضوء 

على األعمــال اإلرهابية التــي تقع في هذه 
املنطقة، حيث تنقســم أدوار الثالثة أبطال 
في القصة إلى شــخصية «اإلرهابي» الذي 
يتعاون مع عدد من املنظمات، ويتصدى له 
شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة 

شخصية اإلعالمي.
واملسلسل من بطولة طارق لطفي وخالد 
الصاوي وفتحي عبدالوهاب وحنان مطاوع 
ونبيل احللفاوي وخالد كمال ونور محمود 
وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف 
الشرف أحمد رزق، وهو تأليف عبدالرحيم 
كمال وإخراج حسام علي ومن إنتاج شركة 

حنان مطاوع«سينرجي».

شيماء: كلهم ينكدون عليَّ اهللا ينكد عليهم!
كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن 
سبب عدم تواجدها في األعمال الكوميدية، 
موضحــة أنه لــم يتم عــرض أدوار عليها 
ألن أغلب املنتجني واملخرجني يجدونها في 
األدوار التراجيدية أكثر. وقالت سبت، في 
تصريحات تلفزيونية: «واهللا بالعكس أنا 
بشوف نفسي كوميدية لكن كلهم ينكدون 
علي اهللا ينكد عليهم، واهللا أنا أحب الضحك 
وأحب أشــتغل أعمال كوميدية لكن أنا ما 
أدري شو فيهم، ميكن عشان ٧٠٪ من األعمال 
التي تقــدم في رمضان تكــون تراجيدية، 
واألعمال الكوميدية تكــون قليلة لذلك ما 

يكون عندنا فرصة».
وأضافــت: «الكوميديا ال تقلل من قيمة 
الفنان طاملا أنا عندي حس للكوميديا، ألن 
هذا الشي الواحد ما يتصنعه وال يتعلمه، 
إذا ما كان اإلنسان في داخله حس كوميدي 
لو يذبح نفســه ما راح يضحك، يعني أنا 
أشفق على بعض الفنانني يظنون نفسهم 
كوميديني ملا يستهزئـون عشان يضحكون 
الناس، هذا ما أعتبره كوميديا، ألن الكوميديا 

موقف وحس».
وأوضحت أنها ال تهتم بترتيب اســمها 
على تتر أي عمل تقدمه، قائلة: «أنا تقديري 
لنفســي وأعرف مكانتي جيدا، لو يقطون 
اسمي آخر اسم في التتر ما يهمني، ويا ما 
اشتغلت أعمال وحطوا أسماء كثيرة قدامي 
وال زعلت كان آخر همي، فمكان اسمي في 
التتــر لن يغيــر من تاريخــي أو يقلل من 

خبرتي وسنوات عملي».

وليد الشامي

انطلقت في ٢٣ اجلاري وتنتهي اليوم
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تكتيك ناجح ملديري االستثمار.. حققوا عوائد قياسية رغم «كورونا»

عالء مجيد

جنح مديرو االستثمار في التعامل 
مع تداعيات ڤيروس كورونا على أداء 
األســهم، حيث فاق متوســط عوائد 
الصناديق التي وصلت إلى ٥٫٣٪ خالل 
شهر أبريل ارتفاع مؤشر السوق األول 
الذي يقيس أداء األســهم التي متثل 
أغلبية استثمارات الصناديق والبالغ 
٣٪ خالل الشهر نفســه، وبالتزامن 
مع األداء اإليجابي جنحوا في زيادة 
حصيلتهم من الســيولة اســتعدادا 
ملرحلة جديدة مــن التعافي املتوقع 
ألســواق املالــي بعد انتهــاء جائحة 

كورونا وحتسن أسعار النفط.
وبحســب الرصــد الــذي قامــت 
بــه وحــدة األبحــاث االقتصاديــة 
بجريدة «األنباء» لتغير قائمة أكبر 
االستثمارات للصناديق االستثمارية 
التي تركز على االســتثمار باألسهم 
الكويتيــة وإفصاحــات صناديــق 
االستثمار لتقاريرها الشهرية، يتبني 
تغير األوزان النسبية لألسهم القيادية 

في جميع الصناديق بشكل متباين في 
إشارة إلى حتركات بني الشراء والبيع 
بشكل انتقائي ما نتج عنه عوائد تفوق 
املؤشر وتسييل بعض األصول لزيادة 
الوزن النسبي للسيولة في احملافظ.

منو باألصول
وارتفعت صافي أصول ٢٨ صندوقا 
اســتثمارية تركــز محافظهــا علــى 
االستثمار في أسهم البورصة الكويتية 
بأكثر من ٤١٫٦ مليون دينار (ما يعادل 
١٣٤٫٥ مليون دوالر) ليصل إجمالي 
صافي أصول تلك الصناديق الى ٨٠١٫٨ 
مليون دينار بنهاية ابريل باملقارنة 
مع ٧٦٠٫٢ مليون دينار بنهاية مارس 

املاضي وبارتفاع قدره ٥٫٤٪.
وقــد خفــض مديرو االســتثمار 
اســتثماراتهم في سهم بنك الكويت 
الوطني (وطني) من خالل ٨ صناديق 
اســتثمارية مقابــل االرتفــاع في ٧ 
صناديــق حصتهــم فــي البنك فيما 
شــهد شــهر ابريل دخــول صندوق 
استثماري الى قائمة اكبر املستثمرين 

وهو صندوق ثروة االستثماري مقابل 
عدم اخلروج من اي صندوق.

كمــا خفض مديــرو االســتثمار 
استثماراتهم في سهم بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) اكبر البنوك االسالمية 
في الكويــت من خــالل ١٥ صندوقا 
اســتثماريا مقابــل االرتفــاع في ١٠ 

صناديق حلصتهم في البنك.
بينما سيطر ارتفاع الوزن النسبي 
لسهم اجيليتي على حتركات مديري 
االســتثمار بارتفاع الوزن النســبي 
فــي ١٨ صندوقــا اســتثماريا مقابل 
االنخفاض في ٥ صناديق استثمارية 
حلصتهم في الســهم كما شهد شهر 
ابريل دخول صندوقني استثماريني الى 
قائمة اكبر املستثمرين وهما صناديق 

الهدى االسالمي وفرصة املالي.
االســتثمار  مديــرو  وخفــض 
اســتثماراتهم في سهم زين بتراجع 
الــوزن النســبي فــي ١٥ صندوقــا 
اســتثماريا مقابــل االرتفــاع فــي ٥ 
صناديق استثمارية ولم يشهد سهم 
زين خروج او دخــول اي صناديق 

جديدة الى قائمة اكبر املستثمرين.
بينمــا خفــض جميــع مديــري 
االســتثمار اســتثماراتهم في سهم 
املبانــي من خالل انخفــاض الوزن 
النســبي لـ ٢ صندوق  اســتثماري 
وخــروج صندوقــني اســتثماريني 
من قائمــة اكبر املســتثمرين وهما 
صناديق الكويت االستثماري وثروة 

االستثماري.
كما سيطر انخفاض الوزن النسبي 
لسهم بنك بوبيان على حتركات مديرو 
االستثمار بانخفاض الوزن النسبي 
فــي ١٠ صناديق اســتثمارية مقابل 
االرتفاع في ٣ صناديق اســتثمارية 
فقط فيما خــرج صندوق واحد من 
قائمة اكبر املستثمرين وهو صندوق 

كاب كورب احمللي.
بينمــا زاد مديــرو االســتثمار 
اســتثماراتهم في بنــك اخلليج من 
خالل ارتفاع الوزن النسبي لصندوق 
استثماري ودخول صندوق واحد الى 
قائمة اكبر املستثمرين لشهر ابريل 
وهو صندوق الوطنية االستثماري.

خالل تعامالت أبريل.. تفوقوا على أداء املؤشر وزادوا حصيلتهم من السيولة

الصناديق اإلسالمية تتفوق 
على التقليدية ومؤشر السوق

مديرو االستثمار
٭ االستثمارات الوطنية: اجتهت االستثمارات 
الوطنية الى زيادة االستثمارات بشكل واضح 
في اســهم كل من بنك الكويتي الوطني 
واجيليتي كما دخل مديرو االستثمارات 
الوطنية في ســهم جديد وهو سهم بنك 

اخلليج.
٭ الكويتية لالستثمار: تظهر قائمة اكبر 
االستثمارات خالل ابريل املاضي لصناديق 
شركة الكويتية االستثمار التركيز على اسهم 
اجيليتي وزين كما دخل مديرو االستثمارات 

في سهم جديد وهو سهم بنك وربة.

٭ كامكو انفســتمنت: اجتهت صناديق 
كامكو الى زيادة املراكز بشكل واضح في 
بعض االســهم التي تقوم باالستثمار بها 
وهما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل 
الكويتي االهلي املتحد وبنك اخلليج فيما 

دخل مديرو االستثمار.
٭ وفرة لالســتثمار: اجتهت السياســة 
االستثمارية للذراع االستثمارية للمؤسسة 
الى زيادة  للتأمينــات االجتماعية  العامة 
االستثمار بشكل واضح في سهم شركة 

اجيليتي.

حققت الصناديق االستثمارية أداء ايجابيا 
خالل تعامالت ابريل وصــل إلى ارتفاع 
في أسعار وثائقها في املتوسط يصل إلى 
٥٫٣٪ بزيادة ٧٥٪ عن ارتفاع مؤشر السوق 
االول الذي ارتفع بنســبة ٣٪ فقط خالل 

تعامالت الشهر.
وقد فاق أداء الصناديق االسالمية املؤشر 
وكذلك الصناديــق التقليدية بعدما ارتفع 
متوسط أسعار وثائق الصناديق االسالمية 
بنســبة ٦٫١٣٪ لعدد ستة صناديق بزيادة 
١٠٤٪ عن أداء مؤشر السوق األول وزيادة 
بنسبة ٣٨٪ عن متوســط أداء الصناديق 
التقليدية التي ارتفعت اسعار وثائقها بنسبة 

٤٫٤٤٪ خالل تعامالت نفس الفترة. وتراوحت 
عوائد صناديق االســتثمار بني ١٪ و٨٫٢٪ 
الدراج  ابريل، وتصدرها صندوق  بنهاية 
االستثماري الذي تديره شركة االستثمارات 
الوطنية، تاله صندوق كامكو االستثماري 
الــذي تديره كامكو انفســت، وصندوق 
كاب كورب املدار من شــركة كاب كورب 

لالستثمار.
وعلى مستوى الصناديق املتوافقة مع 
الشريعة االسالمية تصدرها صندوق الدرة 
اإلسالمي الذي تديره شركة كامكو انفست 
بعائد ٧٫٧٥٪، تاله صندوق الفجر املدار من 
شركة وفرة لالستثمار الدولي بعائد ٧٫٦١٪.

خسائر «البورصة» في ٢٠٢٠ متنح املستثمرين فرصًا ذهبية باألسهم الكويتية
احمللل املالي

بعــد اخلســائر الكبيرة 
التي حلقت ببورصة الكويت 
بجميــع قطاعاتهــا ومعظم 
الشــركات منــذ بداية ٢٠٢٠ 
وحتى ١٤ مايو اجلاري، حيث 
الرأسمالية  خسرت قيمتها 
السوقية حوالي ٩ مليارات 
دينار، ما نسبته ٢٥٪ لتسجل 
٢٦٫٩ مليار دينار، انخفض 
معدل مكرر الربحية للسوق 
من ١٧٫٧ مرة نهاية ٢٠١٩ إلى 

١٣٫٢مرة.
ويأتي هذا التراجع على 
أساس صافي أرباح الشركات 
املدرجة للسنة املالية املنتهية 
فــي ٣١ ديســمبر ٢٠١٩، مما 
يــدل على تراجــع كبير في 
أسعار األسهم وظهور فرص 
استثمارية للمدى الطويل في 
معظم القطاعــات، وخاصة 
األســهم القياديــة التــي قد 
تستطيع االستمرار في ظل 
األزمــة الصحيــة وحتتوي 

اخلسائر احملتملة.
التقييمات  ولكــن هــذه 
املناســبة من املتوقع لها أال 
تدوم في املســتقبل القريب 
إلــى ســنة  (فتــرة ســنة 
ونصف السنة)، بضغط من 
االنخفاض امللحوظ املتوقع 
في صافي األرباح واإليرادات 
ملعظــم الشــركات املدرجة، 
نتيجــة اإلغالق االقتصادي 

البنوك ١٣ مرة واالتصاالت 
١٠٫٢ مــرات وترتفع لقطاع 
العقار الى ١٦٫٧ مرة واخلدمات 

املالية الى ١٨ مرة.
ولرصد االجتاه احملتمل 
الربحيــة  مكــررات  فــي 
الكويتيـــــــة  للبورصـــــة 
وقطاعاتها واألسهم القيادية 
الـ ٣٠ خالل السنة احلالية، 
وخاصة بعد التأثير السلبي 
احملتمــل لألزمــة الصحية 
التي متر بها الكويت ودول 
العالم على أرباح وإيرادات 
الشركات املدرجة، فقد اعددنا 
٣ ســيناريوهات النخفاض 
األرباح لعام ٢٠٢٠ بنســب 

متفاوتــة، فعندما تنخفض 
الشــركات  أربــاح  صافــي 
خــالل ٢٠٢٠ بنســبة ١٠٪ 
يرتفع معدل مكرر الربحية 
للبورصــة الــى ١٤٫٧ مرة، 
وبالتالــي للقطاعات أيضا، 
حيث يرتفع مكرر الربحية 
لقطاع البنوك الى ١٤٫٥ مرة. 
أمــا إذا انخفضــت صافــي 
أربــاح عــام ٢٠٢٠ بنســبة 
٢٠٪ فيرتفع مكرر الربحية 
للبورصــة الــى ١٦٫٥ مــرة 
بينمــا يرتفع الى ١٨٫٩ مرة 
عند انخفاض صافي األرباح 
بنســبة ٣٠٪ وجميــع هذه 
األرقام عند األسعار احلالية.

على املدى الطويل مبعظم القطاعات.. خاصة األسهم القيادية القادرة على احتواء خسائرها احملتملة

األرباح انخفاض من مختلفة نسب أساس على المستقبلية الربحية مكررات سيناريو
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وتأثيره السلبي على نتائج 
أعمالها لعام ٢٠٢٠ من إيرادات 

وصافي أرباح.
وتتداول بورصة الكويت 
عند معدل مكرر ربحية على 
أساس أرباح ٢٠١٩ واألسعار 
احلالية بلغ ١٣٫٢ مرة، حيث 
تتداول معظم األسهم القيادية 
من حيث القيمة الســوقية 
وصافي األرباح عند مكررات 
ربحية مناســبة ورخيصة 
نســبيا باملقارنة مع االرقام 
التاريخيــة تتــراوح بني ٦ 
مرات و١٥ مرة، أما القطاعات 
فتقييماتها مناسبة حيث بلغ 
معدل مكرر الربحية لقطاع 

١٨ صندوقًا زادت استثماراتها في «أجيليتي».. األكثر جذبًا لالستثمارارتفاع أصول ٢٨ صندوقًا استثماريًا نهاية أبريل إلى ٨٠٢ مليون دينار

تقييمات القطاعات بالبورصة مناسبة مبكرر ربحية للبنوك ١٣ مرة واالتصاالت ١٠٫٢ والعقار ١٦٫٧معظم األسهم القيادية تتداول عند مكررات ربحية مناسبة ورخيصة نسبيًا مقارنة مع األرقام التاريخية



اقتصـاد
اإلثنني ٢٥ مايو ٢٠٢٠
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«الشفافية الدولية»: بعض أموال «كورونا» مختلسة.. وال توزع ملستحقيها
محمود عيسى

قالــت منظمة الشــفافية 
الدوليــة انها حــذرت خالل 
االســابيع واالشــهر القليلة 
املاضيــة مــن مخاطــر جمع 
كميات كبيرة من االموال من 
قبل احلكومات حول العالم، 
ملواجهــة انتشــار ڤيــروس 
كورونــا ومن كيفية انفاقها، 
كما حذرت من مخاطر مصادر 
تلــك األموال التــي قد تكون 
غير قانونية في حاالت، وال 
يتم توزيعها على القطاعات 
التي تســتحقها فــي حاالت 
اخــرى، ناهيك عــن احتمال 
كونها مختلسة ويتم فقدانها 

بسهولة.
واعربت املنظمة األممية، 
في بيان لها، عن أسفها لثبوت 
صحــة املزيد مــن القصص 

بعد أن دفعت احلكومة امواال 
لشراء أجهزة التنفس ملرضى 
ڤيروس كورونا، ولكن هذه 

لڤيروس كورونا في صقلية 
حتــت اإلقامــة اجلبرية بعد 
حتقيق في قضايا رشــاوى 

بنما متورط في فضيحة أخرى 
لشراء اجهزة التنفس.

دور رئيسي
واشارت املنظمة الى انه 
في العديــد من هذه احلاالت 
لعب الصحافيون واملجتمع 
املدنــي دورا رئيســيا فــي 
الكشف عن املخالفات، بينما 
متكنت أجهزة إنفاذ القانون 
ومؤسســات مكافحة الفساد 
احلكوميــة في حاالت أخرى 
من القيام بعملها والتأكيد على 
املســاءلة القانونية لكل من 
يسئ استخدام األموال العامة.
ومــع ذلــك، فقد شــهدت 
جائحة كورونا أيضا تهديدات 
الرقابة جتلت  مباشرة لهذه 
أحيانا في صورة قيود صارمة 
على حرية الصحافة، وأخرى 
على حريــة املعلومات، وقد 

االجهــزة لــم تكن مناســبة 
لالستخدام. وفي إيطاليا، مت 
وضع رئيس دائرة االستجابة 

يعود تاريخها إلى عام ٢٠١٦. 
اما في پولنــدا، فقد تعرض 
وزير الصحة لهجوم حاد بعد 
أن اشترت احلكومة أكثر من 
١٠ آالف قناع للوجه ولكنها 
كانت غير ذات جدوى، حيث 
مت شراؤها من خالل صديق 
للعائلة، وقد أحيلت القضية 

إلى املدعني العامني.
وقالــت املنظمــة ان هذه 
األمثلــة تضاف إلــى العديد 
مــن الوقائع األخرى، مبا في 
ذلــك التحقيق اجلــاري في 
البوسنة والهرسك في ماهية 
عقد حكومي بقيمة عدة ماليني 
من اليوروات لشــراء اجهزة 
التنفــس ملعاجلــة مرضــى 
الڤيروس، ولكن االموال بدال 
من ذلك ذهبت إلى جيوب ذوي 
املتنفذين السياسيني، ناهيك 
عن استقالة سياسي بارز في 

رافقتها أحيانا ضغوط على 
الناشــطني فــي مؤسســات 
املدنــي، ونقــص  املجتمــع 
الالزمة  الرئيســية  اآلليــات 
لتطبيق املساءلة احلكومية 

على الوجه االمثل.
وانتهــى بيــان منظمــة 
الشفافية الدولية الى تكرار 
ما ذكرته ودعت اليه باستمرار 
من ضرورة ووجوب خضوع 
االمــوال الضخمــة التي يتم 
الڤيروس  إنفاقهــا ملعاجلــة 
إلشــراف ومســاءلة كافيني، 
وهذا يعني ضمان بيئة آمنة 
للمجتمع املدني والصحافيني، 
وتوسيع نطاق الوصول إلى 
املعلومــات، والتأكــد من أن 
الــوكاالت احلكوميــة جيدة 
االعداد وســريعة االستجابة 
لظروف الوبــاء مع ضرورة 

توافر القوانني وتطبيقها.

طالبت بخضوع األموال لرقابة ومساءلة قانونية على نحو كاٍف

املتعلقة بهذه املخاوف خالل 
هذا األسبوع، ففي بوليڤيا مت 
عزل وزير الصحة من منصبه 

وزير املالية السعودي: اقتصادنا متني 
وقادر على استيعاب عجز املوازنة

وكاالت: أكــد وزير املالية الســعودي محمد اجلدعان أمس 
متانة اقتصاد اململكة وقدرتــه على التعامل مع أزمة ڤيروس 

كورونا رغم احلاجة امللحة خلفض النفقات.
وقــال اجلدعان في بيان نشــرته وكالة األنباء الســعودية 
إن «االقتصاد الســعودي قادر على استيعاب تراجع اإليرادات 

والعجز في امليزانية».
وكان الوزير اجلدعان أكد في مقابلة سابقة مع «العربية»، 
أن اململكة ســتتخذ إجــراءات صارمة جدا، وقــد تكون مؤملة، 
مضيفا أن جميع اخليارات للتعامل مع األزمة مفتوحة حاليا، 

وأنه يجب أن نخفض مصروفات امليزانية بشدة.
كما أوضح اجلدعان أن حزم التحفيز اســتهدفت احملافظة 
علــى وظائــف املواطنني في القطاع اخلاص واســتمرار تقدمي 

اخلدمات األساسية.
أما حول اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة السعودية، فقال 
إنهــا كانت إجراءات حازمة وســريعة جدا، وأن األثر احلقيقي 

جلائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.
وأوضح أن أرقام امليزانية للربع األول لم تظهر أثر كورونا 
بشــكل كبير، وأن الســعودية ملتزمة باستدامة املالية العامة 

وبتوفير ما يلزم ملواجهة اجلائحة.
وقال اجلدعــان إن العالم واململكة لن يعــودا ملا كان عليه 
بعد كورونا لتغير األنشطة االقتصادية، مضيفا أن «اإليرادات 
انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع 
العــام، واحلكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من اخليارات 

للتعامل مع اجلائحة».

«الوطني»: حتّسن البيانات االقتصادية العاملية ساهم في رفع املعنويات
«الفيدرالي» يستبعد اللجوء للفائدة السلبية.. و٣٨٫٦ مليون طلب إعانة بطالة في الواليات املتحدة خالل ٩ أسابيع املاضية

قــال تقريــر صــادر عــن بنك 
التحســن  الوطنــي إن  الكويــت 
الذي طــرأ االســبوع املاضي على 
البيانات االقتصادية الضعيفة في 
كافة انحاء العالم ســاهم في خلق 
شــعور باألمل، حيــث عززت مثل 
تلك النتائج من توقعات الســوق 
بأننا قد تخطينــا اصعب مرحلة، 
وارتفعت اســعار تــداول االصول 
عالية املخاطر (االســهم والســلع 
والعمــالت املرتبطــة بالســلع)، 
وشهد مؤشــر الدوالر األميركي ٣ 
ايام متتالية من اخلسائر مبا ادى 
الى تراجعه الى ادنى مســتوياته 
املسجلة في ٣ اسابيع عند مستوى 
٩٩٫٠٠٢ إال أن املوقف االيجابي الذي 
اتســمت بــه األســواق املالية اخذ 
منعطفا ســلبيا يوم اخلميس مع 
عودة تصاعد وتيرة التوترات بني 

الواليات املتحدة والصني.
وأضاف التقرير انه من اجلبهة 
اجليوسياسية، وافق البيت األبيض 
على صفقة لبيع األسلحة لتايوان 
في ظل معارضــة الصني، كما أقر 
مجلس الشيوخ األميركي مشروع 
قانون قد يشطب الشركات الصينية 
مــن البورصات األميركيــة اذا لم 
تتمكن من إثبات عدم امتالكها من 
قبــل احلكومة الصينيــة، ويجب 
ان يقــر مجلــس النواب مشــروع 
القانون ليصبح قانونا ساريا، في 
ذات الوقت، نشرت الصني مشروع 
قانــون قد ينهــي الوضع اخلاص 
الــذي تتمتع به هونــغ كونغ مبا 
يثير مخاطر ظهور موجة جديدة 
من االحتجاجات املدنية ويزيد حدة 
توتر العالقات السياسية مع الغرب.
من جهة أخرى، تراجع الدوالر 
في وقت ما خالل األسبوع بنسبة 
١٫٣٪ مقابــل ســلة مــن العمــالت، 
إال انــه في ظل تصاعــد التوترات 
متكن مؤشر الدوالر األميركي من 
تعويض خسائره لتصل الى ٠٫٥٢٪ 
أما بالنســبة لليوان الصيني، فقد 
تعرض خلسائر فادحة يوم اجلمعة، 
حيث ارتفع الدوالر األميركي مقابل 
اليوان الصيني إلى أعلى املستويات 
املسجلة منذ أكتوبر ٢٠١٩، وصوال 
إلى ٧٫١٤٣٥. وكان الدوالر االسترالي 
والكرونة النرويجيــة هما افضل 
العمالت اداء خالل االسبوع املاضي، 
وذلــك علــى الرغــم مــن تكبدهما 
خلسائر فادحة يوم اجلمعة، حيث 
ارتفعــت قيمة الدوالر االســترالي 

احلكومة مجهــزة التخاذ اجراءات 
اضافية الى جانب حزمة التحفيز 
البالغ قيمتها ٣ تريليونات دوالر 
التي مت ضخها بالفعل في االقتصاد. 
وفــي نقطة اكثــر ايجابية، رفض 
البنك املركزي امكانية تطبيق اسعار 
الفائدة السلبية في الوقت احلالي 
ولم يطرح املسؤولون مناقشة اية 
تفاصيل خاصة بذلك خالل الشهر 
املاضي. واختتمت اللجنة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة اجتماعاتها في ٢٩ 
أبريل، وظل سعر الفائدة ثابتا عند 
نطاق ٠-٠٫٢٥٪. وال تقوم األسواق 
املالية في الوقت احلالي بتســعير 
احتمال انخفاض أســعار الفائدة. 
وأشار التقرير الى ان املوظفني في 
كافة انحاء الواليات املتحدة مازالوا 
يفقدون وظائفهم مبعدالت مرتفعة 
في ظل تفشــي ڤيــروس كورونا. 
وخالل االسبوع املاضي فقط، تقدم 
٢٫٤ مليون شخص بطلب للحصول 
على إعانــات البطالة ليصل بذلك 
العــدد االجمالي الــى ٣٨٫٦ مليون 
شخص منذ تفشي جائحة كوفيد 

- ١٩ في الواليات املتحدة.
من جهة أخــرى، بدأت طلبات 
البطالة االسبوعية في اخذ مسار 
هبوطــي لألســبوع الســابع على 
التوالي لتصل الى مســتويات اقل 
بكثيــر من ٦٫٦ ماليــني طلب الذي 
شهدناه في ٢ ابريل. وتضع البيانات 
االقتصاديــة الضعيفــة املزيد من 
الضغوط على مسؤولي احلكومة 

اليورو لشهر مايو ال تزال في منطقة 
انكماش (مؤشر مديري املشتريات 
اقــل مــن ٥٠) حتى بعــد تخفيف 
اجــراءات احلظر. وعلى الرغم من 
تراجع املؤشــر دون مســتوى ٥٠ 
نقطة، اال ان هناك عالمات واضحة 
تدل على التحســن، حيث انتعش 
مؤشــر مديري املشتريات املركب، 
الذي يشمل كال من قطاعي التصنيع 
واخلدمــات، مرتفعا مــن ١٣٫٦ الى 

٣٠٫٥ نقطة. 
وبصفة خاصة، ارتفع مؤشــر 
مديري املشتريات التصنيعي من 
٣٣٫٤ الى ٣٩٫٥ نقطة، ومؤشر قطاع 
اخلدمــات من ١٢ الــى ٢٨٫٧ نقطة. 
وساهمت البيانات في اطالق بادرة 
امل في ان بيانات مؤشــر مديري 
املشتريات شــديدة الضعف التي 
شــهدناها في ابريــل قد تكون هي 
احلد األدنى الــذي ميكن الوصول 
إليه، هذا والتزال البيانات اإلجمالية 
قامتة بصفة عامــة، وصرح كبير 
اخلبراء االقتصادييني لألعمال في 
شــركة IHS Markit أنه من املرجح 
ان يتراجع الناجت احمللي اإلجمالي 
مبعدل غير مسبوق في الربع الثاني 
من العام. ومتكنت العملة املوحدة 
أخيرا من اختراق حاجز ١٫١٠ في ظل 
تقارب الفروق بني عائدات سندات 
منطقة اليورو، حيث تقلص فرق 
العائد على السندات األملانية ألجل ١٠ 
سنوات ونظيرتها اإليطالية، والذي 
يعتبر من أهم املؤشرات املوثوق بها 
فيما يتعلق مبخاطر منطقة اليورو، 
الى ادنى مســتوياته املسجلة منذ 
اكثر من شــهر، ويعزى حتســن 
املعنويات في الســوق املوحدة 
الــى مقتــرح فرنســي- أملانــي 
بقيمــة ٥٠٠ مليار يورو، والذي 
يتضمن تقدمي منح لدول االحتاد 
األوروبي والشرائح التي تضررت 
بشدة من تفشي الوباء. وعادة ما 
تفتح االتفاقات بني فرنسا وأملانيا 
املجــال امام ابــرام صفقات على 
نطاق اوسع لالحتاد األوروبي، 
وهو االمر املتوقع ان يتم في ٢٧ 
مايو، كما اســتفاد اليورو ايضا 
من ضعف الدوالر االميركي الى 
جانــب التحســن الذي شــهدته 
مؤشرات مديري املشتريات عبر 
منطقة اليــورو مبا دفع اليورو 
الى االرتفاع مقابل الدوالر ٠٫٧٦٪ 
خالل جلســات التداول اخلمس 

املاضية.

والبنك املركــزي التخاذ مزيد من 
اإلجراءات النقدية واملالية في ظل 
استمرار األزمة. وفي اآلونة األخيرة، 
اقر مجلس النــواب حزمة حتفيز 
مالي جديــدة بقيمة ٣ تريليونات 
دوالر، اال انه مت رفضها على الفور 
من قبل مجلس الشــيوخ مبا اثار 
الشــكوك حول امكانية احلصول 
علــى مزيد مــن الدعــم املالي من 
االميركي.وبصفــة  الكونغــرس 
عامــة، تبعث البيانــات بادرة امل 
في ان تكون حاالت التســريح من 
العمل قد بلغت ذروتها في ظل بدء 
الواليات في اعادة فتح انشــطتها 
االقتصادية تدريجيا واســتئناف 
بعض املوظفني اعمالهم بعد فترة 
االجازة بينما يجد آخرون وظائف 
جديدة، اال انه التزال هناك مخاوف 
من خفض اعداد املوظفني والتي كان 
مــن املتوقع ان تكون حالة مؤقتة 
وقد تتحــول لتصبح حالة دائمة. 
وســوف تقوم الواليات االميركية 
بفتح نشاطها االقتصادي بوتيرة 
بطيئة، اال ان اوضاع سوق العمل 
التزال في وضع حرج. وســيكون 
فقدان الدخل ملــن فقدوا وظائفهم 
مبنزلة رياح معاكسة شديدة الوطأة 
على االنتعاش االقتصادي خاصة في 
ظل اعتماد االقتصاد االميركي على 
االنفاق االستهالكي الذي ميثل نحو 
٧٠٪ من الناجت احمللي االجمالي.وذكر 
تقرير «الوطني» ان أرقام مؤشــر 
مديري املشتريات اخلاصة مبنطقة 

والكرونة النرويجية مقابل الدوالر 
بنسبة ١٫٧٣٪ و٢٫٣٢٪ على التوالي. 
وباالنتقال الى ســوق الســندات، 
شــهدت عائدات ســندات اخلزانة 
األميركية ألجل ١٠ ســنوات حالة 
من التذبذب الشديد، حيث ارتفعت 
الى اعلى مستوياتها املسجلة خالل 
شــهر وصوال الــى ٠٫٧٤٪ قبل ان 
تتراجع لتستقر حاليا عند مستوى 
٠٫٦٥٪ وأدى هذا التحول املستمر 
بني اإلقبال على املخاطر والعزوف 
عنها في خلق بيئة شيددة التذبذب.
وكشف محضر اجتماع اللجنة 
الفيدرالية للسوق املفتوحة االخير 
امكانية قيام صناع السياسات بدعم 
االقتصاد االميركي بشكل أكبر من 
خالل أدوات السياســة النقدية إال 
انهــم لم يحددوا توقيت ذلك. ولم 
يقتصر قلق املسؤولني على األوضاع 
اخلارجية، ناقــش األعضاء أيضا 
التأثير املالي لالقتصادات النامية 
واملخاطر التي قــد تنطوي عليها 
بالنسبة للواليات املتحدة. ووفقا 
لوقائــع محضــر االجتماع أشــار 
األعضــاء الــى خطــر ان تتعرض 
االقتصــادات اخلارجية، وحتديدا 
االسواق الناشئة لضغوط شديدة 
نتيجــة للجائحة، وهو األمر الذي 
قد ميتد اثره ويعرقل منو النشاط 

االقتصادي االميركي.
االحتياطــي  رئيــس  وذكــر 
الفيدرالي جيــروم باول أنه يجب 
تقــدمي املزيــد ويجــب ان تكــون 

بريطانيا قد تتجه إلى أكبر ركود منذ ٣٠٠ عام

«املركزي» الياباني يطلق برنامج إقراض 
بـ ٢٨٠ مليار دوالر

٥٫٥ ٪ خسائر مؤشر األسهم في هونغ كونغ بيوم واحد

قال تقرير «الوطنــي» ان صدور البيانات االقتصادية القامتة اصبح من 
االمور املعتادة حاليا على مستوى العالم، وال يختلف الوضع كثيرا بالنسبة 
ألحدث االرقام الصــادرة عن اململكة املتحدة، حيث ارتفعت اعداد املواطنني 
الذيــن تقدموا بطلبات اعانة البطالة بواقــع ٨٥٦٫٥٠٠ لتصل الى ٢٫١ مليون 
شخص خالل شهري مارس وأبريل، فيما يعد اعلى معدل ارتفاع مت تسجيله 
على االطالق. وكان من املمكن ان يكون االرتفاع اسوأ من ذلك، اال ان الفضل 
يعود جلهود احلكومة في تســديد ٨٠٪ من اجور ٨ ماليني موظف او حوالي 
١ من كل ٤ موظفني وضعوا في اجازة مؤقتة. اما بالنســبة ملعدل البطالة فقد 
انخفض بنسبة ٠٫١٪ ليصل الى ٣٫٩٪ في الفترة من يناير الى مارس، وال يشمل 
هذا الرقم اضطرابات سوق العمل، حيث تغطي البيانات اسبوعا واحدا فقط 
من اغالق النشاط االقتصادي الذي بدأ في ٢٣ مارس. وصرح خبراء مكتب 
امليزانية في اململكة املتحــدة ان البطالة قد تصل الى ١٠٪ في الفترة املمتدة 
مــن ابريل الى يونيو وذلك على الرغم من ان املاليني من املوظفني يتمتعون 
بحمايــة برنامج دعم االجور احلكومي. وكان قــد حذر بنك اجنلترا من ان 

بريطانيا قد تتجه الى أكبر ركود اقتصادي تشهده منذ اكثر من ٣٠٠ عام.

أشار تقرير «الوطني» الى ان البنك املركزي الياباني اطلق برنامج اقراض 
جديد بقيمة ٣٠ تريليون ين (٢٨٠ مليار دوالر) يستهدف الشركات الصغيرة 
واملتوسطة ملساعدتها على تخطي التبعات االقتصادية جلائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد. وصرح البنك بأنه سيقدم قروضا بدون فائدة ملدة تصل الى عام 
بحد اقصى للمؤسسات املالية املشاركة في برنامج االقراض احلكومي لتزويد 
الشــركات صغيرة احلجم بالتســهيالت االئتمانية التي تلزمها بدون فوائد 
وبدون الضمانات املطلوبة. وواضاف التقرير ان بنك اليابان ســيقوم بدعم 
البنوك بشــكل فعال من خالل تطبيق ســعر فائدة ايجابي بنسبة ٠٫١٪ على 
ودائــع البنوك احملتفظ بها لدى البنك املركزي. وفي اجتماع طارئ مت عقده 
يوم اجلمعة، ابقى مجلس سياسات البنك املركزي على سعر الفائدة الرسمي 
عند مستوى -٠٫١٪ واحلد املســتهدف لعائدات السندات احلكومية ألجل ١٠ 

سنوات قريبا من الصفر.

أوضح تقرير «الوطني» أن مؤشــر االسهم الرئيسي في هونغ كونغ 
(مؤشر هانغ سينغ) كان مير بحالة من السقوط احلر يوم اجلمعة وشهد 
اكبر معدل تراجع يســجله منذ يوليو ٢٠١٥ وخالل جلسة تداول واحدة 
فقد املؤشر ٥٫٥٦٪ من قيمته. وأعلنت احلكومة الصينية عن عزمها تطبيق 
قانون حول األمن القومي في هونغ كونغ يهدف الى منع اخليانة واالنفصال 
والتمرد والتخريب، وقد تكون تلك االخبار اكبر نكسة الستقالل هونغ 
كونغ منذ ان تسلمتها الصني في العام ١٩٩٧، حيث تسهم تلك االجراءات 
في زيادة حدة التوترات بني اكبر اقتصادين على مستوى العالم ويعتبر 
خطر تصاعد احتجاجات جماعية في هونغ كونغ في وقت تفشي اجلائحة 
امــرا مثيرا للقلق، كما انه باالضافــة الى ذلك هناك مخاوف من امكانية 
فرض جولة جديدة من الرســوم اجلمركية فــي الوقت الذي يعاني فيه 

االقتصاد العاملي من حالة ركود.

«فيتش»: النمو االقتصادي قد يعود ملعظم دول املنطقة في ٢٠٢١
محمود عيسى

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني ان 
وباء ڤيروس كورونا العاملي ادى إلى تدهور حاد 
في التوقعات املالية جلميع دول منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا تقريبا، ويعكس هذا بشكل 
رئيسي تأثير االنخفاض احلاد في أسعار النفط 
على املالية العامة للدول املصدرة النفط، وتأثير 
االجراءات املتخذة على الصعيدين احمللي والدولي 
الحتواء الوباء في احلد من النشاط االقتصادي 

وبالتالي اإليرادات املالية.
وتوقعت فيتش عــودة النمو االقتصادي 
ملعظم دول املنطقة في ٢٠٢١ فيما ســيتقلص 
عجوزات امليزانيات احلكومية نتيجة لذلك، اال 
ان العجز سيبقى كبيرا في العديد من الدول، 
وسترتفع الديون السيادية املترتبة على معظم 

دول الشرق األوسط وأفريقيا حتى ٢٠٢١.
وقالت الوكالــة ان الهزة االقتصادية التي 
أحدثتها جائحة كورونــا ضربت املنطقة في 
الوقت الذي كانت فيه دول عديدة جتتاز بالفعل 
مرحلة تدهور كبير في مواردها املالية العامة. 

قبيل تفشي الوباء. وقد انعكس هذا في قرارها 
بتخفيض التصنيفات الســيادية لعشر دول 
في الشرق األوسط وأفريقيا منذ بداية ٢٠٢٠. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن نسبة النظرة املستقبلية 
السلبية املتعلقة بالتصنيفات السيادية في املنطقة 
- والبالغة ٨ من أصــل ٣٣ - تعتبر أعلى مما 
كانت عليه بعد األزمة املالية العاملية عام ٢٠٠٨ 
وكذلك صدمة أسعار النفط لعام ٢٠١٤ ما يوحي 
باحتمال املزيد مــن تخفيض التصنيف. ومت 
تصنيف ٥ دول اخــرى من أصل هذه الدول 

الـ٣٣ عند مستوى CCC أو أقل.
وقد راجعت وكالة فيتش سيناريو الهبوط 
الذي تــؤدي عودة ظهور العدوى في ظله إلى 
إطالة أمد األزمة الصحية وصدمة الثقة، السيما 
في االقتصادات الكبرى، وقالت انه إذا تبلورت 
املخاطر املتضمنة في سيناريو الهبوط لديها، 
فمن احملتمل أن يسفر ذلك عن تدهور إضافي 
في معايير تصنيفــات االئتمان لدول منطقة 
الشرق االوسط وافريقيا، وستكون تلك الدول 
ذات النظرة املســتقبلية السلبية أكثر عرضة 

خلفض التصنيف في ظل هذه الظروف.

وارتفع متوسط مؤشر الدين احلكومي العام 
كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي من مستوى 
منخفض يبلغ ٣٦٪ في ٢٠١٣ إلى ٦٠٪ في ٢٠١٩ 
بأوساط الدول املصنفة من قبل وكالة فيتش في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا- مينا.
واضافت الوكالة انه قد مت احلد من املصدات 
املالية املؤقتة الستيعاب الصدمة في عدة حاالت، 
ويرجــع ذلك جزئيا إلى ضعــف املالية العامة 

«كورونا» أدى إلى تدهور التوقعات املالية جلميع الدول
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قطاعات «الداخلية» أجادت في كل املهام املكلفة بها بخطة محكمة

أمير زكي

منذ تفشي ڤيروس كورونا املستجد وتعالي 
األصوات واملطالبات بتنفيذ احلظر والذي بدأ 
بحظر جزئي تزايد تدريجيا حتى احلظر الكلي 
والذي طبق قبل نحو ١٠ أيام، توجهت األنظار 
الى وزارة الداخلية باعتبارها السلطة القادرة 
على تنفيذ توجيهات وأوامر وتعليمات القيادة 
السياســية املمثلــة في صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد ومجلس الوزراء بقيادة 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
الــذي نقل التعليمات وخطــط الدولة لتطبيق 
احلظر الهادف الى متكني الصحة من السيطرة 
على معدالت انتشــار ڤيروس كورونا. سارع 
نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية 
الى عقد اجتماعات مع قطاعات عسكرية أخرى 
للمســاعدة في تنفيذ خطــط احلكومة وجرى 
وضــع خطط دخلت حيــز التنفيذ الفوري من 
قبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
ووكالء وزارة الداخليــة املســاعدين يتقدمهم 

اللواء جمال الصايــغ الذي يكاد يرافق الوزير 
أنس الصالح في جميع جوالته.

كل من راهن على كفاءة وقدرة الداخلية في تنفيذ 
القانون ربح الرهان بجدارة واســتحقاق فها هي 
القيادة األمنية من وزير ووكيل ووكالء مساعدين 
تواجدوا في مختلف املواقع على مدار الساعة في 
شــمال البالد الى جنوبها، وهاهي القوات األمنية 
تقيم احلمالت وتنتشــر في الطرقات الرئيســية 
والشــوارع الداخليــة في صورة مشــرفة فهؤالء 
الرجال يعتمد عليهم وها هم رجال النجدة واملرور 

واألمن العام والقوات اخلاصة واملباحث اجلنائية 
وخفر الســواحل وغيرهم من القطاعات يعملون 
على مدار الســاعة بال كلل او ملــل وهاهم رجال 
أمن املنافذ سواء في مطار الكويت الدولي او على 
احلدود اجلنوبية وحتديدا رجال منفذ النويصيب 
يتقدمــون الصفوف األولى الســتقبال املواطنني 
العائدين في رحالت اإلجالء التي أمر بها صاحب 
السمو األمير ولم يبالوا كثيرا بإمكانية إصابتهم 
على اجلانب الكويتي بني نصب أعينهم ومساعدة 
إخوانهــم املواطنني في العودة الى حضن الوطن 

وإلى قطاع العمليــات والذي لعب دورا غاية في 
األهمية، الى جانب االنتشار الالفت لقطاع العمليات 
أينما ينتقل ويقيم املواطنون واملقيمون في احلظر 
يؤدون دورا جبارا في استخراج تصاريح التجول 
أثناء احلظر للجهات املختصة ســواء إعالمية او 
لظروف مرضية وأخذ مســحات وغير ذلك، حقا 
بذلوا جهودا مشرفة ومضنية، وال ميكن ان نتناسى 
في ظل اإلشــادة بجهود وزارة الداخلية، إخواني 
رجــال وأبطــال وزارة الدفاع واحلــرس الوطني 

واإلدارة العامة لإلطفاء.

عدد من الضباط في احدى نقاط التفتيشاحدى النقاط األمنية خالل تنفيذها حظر التجول العقيدان محمد التنيب وفهاد العجمي ملشاهدة الڤيديو

التزمت بتنفيذ أوامر القيادة السياسية فأبدعت باالنتشار وتطبيق احلظر

توقيف مواطنة انتهكت  احلظر مبقطع على «سناب» 

التحفظ على مصاب بـ«كورونا» لتعمده إصابة ممرضتني

مهربان بـ ٢٤٠ كيلو مخدرات أمام «املكافحة»:
مهمتنا حتديد موقعها من خالل لوكيشن

مصدر أمني: لم ُيضبط أي مخالف للحظر متجه إلى الشاليهات

البحث عن مجهول بكمامة سلب وطعن بقاًال في حولي

عبداهللا قنيص

أحال رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة ـ ادارة اجلرائم االلكترونية 
مواطنة في العقد الثالث من عمرها الى 
اجلهات املختصة لعدم التزامها بحظر 
التجول الذي فرضه مجلس الوزراء ملنع 

انتشــار ڤيروس كورونا. هذا، وأقرت 
الفتاة بكسر حظر التجول اال انها بررت 
ذلك بأن جتاوز احلظر كان مقابل الشاليه 
الــذي تقيم به وحتديدا على بعد امتار 
منه وانها لم تكن تقصد املجاهرة بذلك 
او حتريــض غيرها علــى عدم االلتزام 

بقرارات مجلس الوزراء.

واستنادا الى مصدر امني، فإن ادارة 
اجلرائم االلكترونية، ومن خالل تتبع كل 
ما ينشر على مواقع التواصل االجتماعي، 
رصدت فتاة جتاهر بكســر احلظر من 
خالل مقطع بثته على مواقع التواصل 
االجتماعي «سناب شات»، حيث ظهرت 
وهي تتنزه في منطقة الشاليهات ومتتدح 

الطقس اجلميل ما بعد غروب الشمس.
وأضاف املصدر: على الفور استطاع 
رجال املباحث حتديد صاحبة السناب 
ومت التواصل معها ومنحها اذن اخلروج 
للتوجه الى املباحث اجلنائية ومن ثم 
التحقيق معها وتسجيل قضية بحقها 

حتت عنوان كسر حظر التجول.

محمد الدشيش

وضع شــخص من غير محددي 
اجلنسية (٣٨ عاما) حتت احلراسة 
األمنيــة حلني تعافيه مــن ڤيروس 

كورونا املستجد، وذلك على خلفية 
اتهــام ممرضتني لــه مبحاولة نقل 
العــدوى اليهمــا من خــالل البصق 

عليهما.
امنــي فــإن  وبحســب مصــدر 

املمرضتني وهما من جنسية عربية 
أبلغا رجال النقطة األمنية بأن البدون 
دخل معهما في مشادة كالمية بزغم 
ان حجر منطقة مشرف واملخصص 
للوافديــن غيــر الئق ومــن ثم قام 

بالبصــق عليهمــا، وأشــار املصدر 
الــى ان جهــات االختصاص وجهت 
بوضع البدون حتت التحفظ متهيدا 
لتسجيل قضية له ومواجهته بأقوال 

املمرضتني.

سعود عبدالعزيز

فــي أول جرمية ســلب باإلكراه 
ترتكب باستخدام غطاء الفم واألنف 
(الكمامة) تقدم وافد عربي اجلنسية 
يعمل في بقالة فــي منطقة حولي 
مبلغا عن مجهول دخل الى البقالة 

وقام بطعنه وسلبه مبلغ ٤٠٠ دينار، 
وقدم املجني عليه في ملف القضية 
تقريرا طبيا يؤكــد ما حلق به من 

إصابات.
هذا ولم يعرف ما اذا كانت البقالة 
التي شــهدت الواقعة بها كاميرات 
ميكن االستفادة منها في حتديد هوية 

اجلاني أم ال، وفور تسجيل القضية 
مت إخطــار مباحث حولي بالواقعة 

لفتح حتقيق.
واســتنادا الى مصدر امني فإن 
وافــدا عربيا قال انــه وخالل فتح 
البقالة التي يعمل بها فوجئ بشخص 
يدخل اليه حيث طلب منه اإلسراع 

باخلروج ألنه ال يقوم بالبيع املباشر 
استنادا الى تعليمات بلدية الكويت 
اال ان الشخص املجهول والذي كان 
يتحــدث لهجة قريبة الــى اللهجة 
الوطنية قام بطعنه وسلبه نحو ٤٠٠ 
دينار كانت داخل ماكينة الكاشير 

وسجلت قضية سلب بالقوة.

محمد اجلالهمة

أبلــغ مصدر أمنــي «األنباء» أن 
وافدين إيرانيني ضبطا أمس األول 
خــالل محاولتهما إلقــاء نحو ٢٤٠ 
كيلو من احلشيش والشبو مخبأة 
داخل صناديق محكمة الغلق على 
مقربة من جزيرة كبر أقرا أمام رجال 
اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بأن 

مهمتهمــا متثلت فقط في التســلل 
باملخدرات والتقاط لوكيشــن لها، 
ومن ثم إرسالها الى التاجر اإليراني 
الذي كلفهما بهذه املهمة. واستنادا 
إلى مصدر أمني، فإن رجال اإلدارة 
العامة خلفر الســواحل ومن خالل 
انتشارهم في املياه اإلقليمية وذلك 
من خالل أجهزتها الرقابية املتقدمة 
رصدت زورقا صغيرا متسلال الى 

امليــاه اإلقليميــة علــى مقربة من 
جزيرة كبر، حيث اســتطاع رجال 
اخلفر إحكام السيطرة على الزورق 
قبل أن يتخلص من شحنته، وعثر 
بداخل الزورق نفسه على ٤ صناديق 
خشــبية مغلقة بعدد مــن أكياس 
البالســتيك فــي الداخــل واخلارج 
وبها نحو ٢٤٠ كيلو من احلشيش 

والشبو.

وأكد املصدر األمني أن مزيدا من 
التحقيقات ستجرى مع املهربني حتى 
يرشدا عن هوية التاجر داخل الكويت 
والذي كان من املقرر أن يتسلم هذه 
الشحنة الكبيرة من املواد املخدرة، 
الفتا الى احتمالية أن يكون املتهمان 
على علم بهوية التاجر أو حتى رقم 
هاتفه بحيث ميكن ضبطه من قبل 

رجال وزارة الداخلية.

محمد الدشيش

مع اطالق وزارة الداخلية على موقعها االلكتروني 
إذنا باخلروج اثناء احلظر للمتنزهات متكن املواطنني 
الراغبــني في الذهاب اليها والرجــوع الى منازلهم 
في حالة الرغبة، شــهدت النقــاط االمنية القريبة 
من الشاليهات ازدحاما كبيرا وكثافة مركبات غير 
مسبوقة، وقال مصدر امني ان رجال االمن املشرفني 
على النقاط االمنيــة قاموا بأداء دورهم والتدقيق 
على جميع املركبات للتأكد من حيازتهم لتصاريح 
باخلــروج. واشــار املصدر الى ان رجــال االمن لم 
يقوموا بتوقيف اي شخص مخالف حلظر التجول 

في مناطق الشهاليات.

ُضبطا من قبل خفر السواحل بالقرب من جزيرة كبر

أكد أن النقاط األمنية شهدت كثافة مرورية كبيرة

في أول جرمية سرقة باإلكراه ترتكب باستخدام غطاء الفم واألنف

ملشاهدة الڤيديونقاط التفتيش في محيط الشاليهات شهدت كثافة كبيرة

أصبح معلوما لدى اجلميع أن وسائل 
التواصل االجتماعي أحيانا ما تستخدم من 
قبل البعض في التشكيك في اجلهود التي 
تبذلها الدول وكذلك الطعن في أشخاص 
لهم مواقفهم املشهودة، وظهر هذا بجالء 
من خالل النطق السامي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد خالل كلمة 
سموه حينما انتقد ما تبثه بعض وسائل 
اإلعالم واحلسابات من مغالطات ال تتفق 

مع ظروف جائحة كورونا.
وأشار سموه حفظه اهللا إلى ما تبثه 
بعض وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 
من «مغالطات وإساءات مؤذية ال تتفق مع 
حرمة الشهر الفضيل، وال مع خطورة 
الظروف العصيبة التي تشهدها البالد»، 
ودعوة ســموه حفظه اهللا لـ «االلتزام 
بسمو الرسالة اإلعالمية واحلرص على 

ممارسة دورها اإليجابي واملسؤول».
من يستهدفون أشخاصا بحملة أو 
حمالت إعالمية مسعورة في الغالب تكون 
مدفوعة األجر يقومون بتسخير ذباب 
إلكتروني وتزويده مبعلومات مشوهة 
الى شخصيات ورموز  بقصد اإلساءة 

وطنية.
هؤالء يدركــون ان زيادة التكثيف 
الدعائي يحدث تأثيرا ينشدونه حتى ولو 
بعد حني، من الطبيعي ان حتدث املعلومات 
املغلوطة والكاذبة تأثيرا ملحوظا في نظرة 

البعض جتاه أشخاص بعينهم.
في اآلونة االخيرة ومن خالل متابعتي 
ملا تبثه وسائل التواصل وجدت هجوما 
لها  ممنهجا على شــخصيات كويتية 
مواقفها املشــرفة بــني وزراء ونواب 

وشيوخ وقياديني.
االدارة العامة للمباحث اجلنائية حتت 
قيــادة اللواء محمد الشــرهان وإدارة 
العقيد  االلكترونية بقيــادة  اجلرائــم 
عبدالعزيز املطوع اســتطاعتا التصدي 
للعديد من اجلرائم االلكترونية بكفاءة 
يحسدون عليها، ومت إغالق العديد من 
احلسابات التي عمدت وعلى مدار سنوات 
إلى بث معلومات مغلوطة ونشر تسريبات 
تستهدف شخصيات وقياديني في الدولة 
وضبط أشخاص بني مواطنني ووافدين 
حاولوا استغالل أزمة كورونا في اإلساءة 

الى الدولة.
أمتنى من شخصيات تعرضوا لهجوم 
إلكتروني وأعرفهم شخصيا وأعرف مدى 
الشيخ  وطنيتهم وحبهم لوطنهم، مثل 
الســلمان- حفيد سمو األمير-  دعيج 
وغيره، تسجيل قضايا بحق من يسعون 
للنيل منهم، حتى ينالوا عقابهم، وكفى 
نبل أخالق ألن املوجهني لهذه احلمالت 
الرحمة والداخلية قادرة  ال يستحقون 

على ضبطهم وردعهم 
وكل عام وأنتم بخير.

وجهة نظر

التشهير 
اإللكتروني

aljalahmajq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة 

«العالقات العامة» تخصص رقم ٦٥٩١٢٨٠٣
للمصابني بـ «كورونا» من رجال األمن العام

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية انها خصصت رقم 
واتســاب ٦٥٩١٢٨٠٣، وذلــك للتواصل مع 
جميع منتسبي وزارة الداخلية (عسكريني 
ومدنيني ومهنيني) املصابني بڤيروس كورونا 

املستجد لتلبية احتياجاتهم ومتابعة حالتهم 
الصحية.

وأكــدت اإلدارة أن هــذه اخلدمــة تأتي 
ضمن حرص وزارة الداخلية على سالمة 

منتسبيها.

جتديد إقامات العاملني
في القطاع احلكومي (مادة ١٧) أونالين

سعود عبدالعزيز

إلجراءاتهــا  اســتكماال 
الراميــة إلى اجنــاز معظم 
الكترونيا وبعد  إجراءتهــا 
السماح حلملة املاد ٢٠ من 
اجنــاز معاملتهــم أونالين 
ومــن ثــم حملــة املــادة ١٨ 
واملــادة ٢٢ وغيرهــا مــن 
اإلدارة  أعلنــت  اخلدمــات، 
العامة للعالقــات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية عن 
اطالق قطاع شؤون اإلقامة 
والذي يرأســه اللواء أنور 
البرجــس بالتعــاون مــع 
قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، خدمة جتديد 
اإلقامــة وفــق املــادة (١٧) 
للقطاع احلكومي الكترونيا 
(أونالين) من خالل املوقع 
الداخلية  الرســمي لوزارة 

.www.moi.gov.kw

وأهابــت اإلدارة بجميع 
والهيئــات  الــوزارات 
احلكوميــة  واملؤسســات 
والبعثــات الديبلوماســية 
العاملــة فــي الكويــت الى 
االستعجال وسرعة إرسال 
أسماء مرشحيهم املخولني 
العاملني  إقامــات  بتجديــد 
لديهم متضمنا اسم املخول 
الهاتــف  بالتوقيــع ورقــم 
وعنوان البريد اإللكتروني، 
حيــث ســيتم إرســال رقم 
املشــغل للمخول بالتوقيع 
علــى بريــده االلكترونــي، 
باإلضافة إلى خطوات عملية 

التجديد.
وأحملــت اإلدارة الــى أن 
للمخــول بالتوقيــع بعــد 
تفعيــل صالحياتــه احلق 
في تعيني عدد من املشغلني 
معه للقيام بعملية جتديد 
إقامات موظفي اجلهة التابع 

لها إلكترونيا.
وقالــت ان هــذا االجراء 
يأتي في اطار عملية التطوير 
املستمرة بجميع القطاعات 
بــاملـؤسســــة  اخلدميــة 
األمـنية تسهيال على املوطنني 
واملقيمــني وتوفيرا للوقت
واجلهــد وســرعة إجنــاز 

املعامالت.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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ر من «حرب باردة» بسبب «ڤيروسات» السياسة األميركية الصني حتذِّ
الصيني وونغ يي في تصريح 
للصحافيني أمس، إن الواليات 
املتحدة تدفع العالقات مع بالده 
إلى «حافة حرب باردة جديدة» 
مع زيادة االتهامات األميركية 
لبكني بالتسبب بتفشي الوباء 
والتســتر على املعلومات في 
بدايتــه، إضافــة الــى ملفات 

وقضايا أخرى.
وأضــاف «لقــد علمنا أن 
بعض القوى السياســية في 
الواليات املتحدة تأخذ العالقات 
الصينيــة ـ األميركية رهينة 
وتدفع بلدينا إلى حافة احلرب 
البــاردة». وقــال «إلى جانب 
الدمار الناجــم عن الڤيروس 
املســتجد، ينتشــر ڤيــروس 
سياسي في الواليات املتحدة».

لكنه وفي محاولة لترطيب 
األجواء قال إن بالده منفتحة 
على تعاون دولي ملعرفة مصدر 
الوبــاء، معتبــرا أن الدعاوى 
القانونيــة ضد بالده بشــأن 
الڤيــروس التاجــي ليس لها 

أي أساس.
وأشــار الوزيــر الصيني 
إلــى أن أي حتقيــق يجب أن 
يكــون «خاليــا مــن التدخل 
السياســي» متهما مسؤولني 
سياسيني أميركيني بـ «فبركة 
الشائعات» حول منشأ املرض 

و«وصم الصني» به.

فتــح حدودهــا فــي الثالــث 
مــن يونيو أمام الســياح من 
االحتاد األوروبي. ومتتع مئات 
األشخاص بأشعة الشمس على 
شاطئ فريجيني قرب روما في 

عطلة نهاية األسبوع.
املتحــدة،  الواليــات  فــي 
الدولة التي تضــم أكبر عدد 
مــن اإلصابات وأكبر عدد من 
الوفيات، تنكس األعالم حتى 
الغد تكرميا لضحايا املرض.

ورغم األعداد املرتفعة، بدأت 
الواليات األميركية اخلمسون 
رفــع إجراءات العزل بشــكل 
جزئــي وتدريجي. ومن أجل 
إظهار رغبته في عودة األمور 
إلى طبيعتها في أسرع وقت 
ممكن، ذهب الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ملمارسة لعبة 
الغولــف أمــس األول، للمرة 
األولى منذ الثامن من مارس 
في منتجعه في فيرجينيا قرب 

واشنطن.
سياسيا، ووسط تصاعد 
التوتر بني الصني والواليات 
املتحدة على خلفية اجلائحة 
التــي انطلقــت مــن ووهــان 
الصينية في ديسمبر املاضي، 
حــذرت الصــني، مــن حتول 
املواجهة إلى حرب باردة بني 

البلدين.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 

املوجة الكبيرة من اجلائحة» 
التي أودت بحياة أكثر من ٢٨ 

ألف شخص في البالد.
مــن جهتها، تفتح إيطاليا 
التاريخية  تدريجيا مواقعها 
والثقافيــة، بانتظــار إعــادة 

تعتبر ثاني وجهة سياحية في 
العالم، واســتئناف بطولتها 

لكرة القدم.
الــوزراء  وقــال رئيــس 
اإلسباني بدرو سانشيز «مر 
األصعب». وأضاف «تخطينا 

سور سني قرب باريس، أمس 
األول. 

وأعلنت إسبانيا من جهتها 
السبت إعادة فتح حدودها هذا 
الصيف أمام السياح األجانب، 
في خطوة أساسية للدولة التي 

التدابيــر  الطبيعــي مكثفــة 
الوقائية خشــية مــن ارتفاع 

عدد اإلصابات مجددا.
وأحيا الكاثوليك في فرنسا 
أول قداديس لهم في كنيســة 
سان جان باتيست في نويي 

أرقام قياســية، حيــث قالت 
البرازيليــة  وزارة الصحــة 
إنها ســجلت ٩٦٥ حالة وفاة 
بڤيــروس كورونــا ليرتفــع 
إجمالي عدد حاالت الوفاة إلى 
٢٢٠١٣ حالة. وأضافت أنه مت 
تأكيــد ٣٤٧٣٩٨ حالــة إصابة 
بزيادة ١٦٥٠٨ حاالت عن يوم 
أمــس األول عندمــا جتاوزت 
روســيا لتصبح ثانــي أكبر 
بؤرة حلاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا في العالم بعد الواليات 

املتحدة.
وفي موســكو، قال مركز 
االســتجابة ألزمــة ڤيــروس 
كورونا في روســيا أمس إن 
البالد سجلت ١٥٣ حالة وفاة 
جديدة بالڤيــروس خالل ٢٤ 
ساعة في أعلى حصيلة وفيات 
يومية خالل الوباء مما يرفع 
العــدد اإلجمالــي للمتوفــني 

باملرض إلى ٣٥٤١.
وقال املركز أيضا إن روسيا 
ســجلت ٨٥٩٩ إصابة جديدة 
بالڤيروس، وهو أقل من عدد 
اإلصابات في اليوم الذي قبله، 
ممــا يرفــع العــدد اإلجمالي 

لإلصابات إلى ٣٤٤٤٨١.
إلى ذلــك، تواصل أوروبا 
حيث سجل أكثر من مليوني 
إصابة وأكثر من ١٧٣ ألف وفاة، 
عودتهــا البطيئة إلى الوضع 

عواصم - وكاالت: حذرت 
الصــني مــن حتــول اجلــدل 
السياسي بينها وبني الواليات 
املتحدة إلى «حرب باردة» على 
خلفية انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد، الذي واصل تفشيه 
الســيما بؤرتــه اجلديدة في 

أميركا الالتينية. 
ومع ذلك، انخفض معدل 
اإلصابــات العاملــي بڤيروس 
كورونا املستجد عن حاجز الـ 
١٠٠ ألف الذي استقر فوقه لعدة 
أيام مضــت. وأعلنت جامعة 
«جونز هوبكنــز» األميركية 
أمــس أن معــدل اإلصابــات 
اليوميــة ســجل ٩٩٫٥ ألــف 
انخفاضا من ١٠٨ آالف في اليوم 
الســابق. لتتجاوز احلصيلة 
اإلجماليــة نحــو ٥٫٤٢٢٫٩٧٨ 
إصابة بحســب تعداد وورلد 
ميتر، وأكثر من ٣٤٤ ألف وفاة. 
وتبقى الواليــات املتحدة 
على رأس قائمة الدول األكثر 
تضررا، إذ سجلت ١١٢٧ وفاة 
إضافية أمــس، ليرتفع بذلك 
إلــى ٩٧٠٤٨ إجمالــي عــدد 
الوفيات مقتربا من حاجز الـ 
١٠٠ ألف بسرعة كبيرة. وفي 
املجمــوع، ســجلت في البالد 
إصابــة   ١٫٦٢١٫٦٥٨ رســميا 
بكوفيد-١٩، وتستمر كل من 
البرازيل وروســيا بتسجيل 

انخفاض معدل اإلصابات اليومي بـ«كورونا» عاملياً..والواليات املتحدة «اخلمسون» حتذو حذو أوروبا وتواصل تخفيف احلجر تدريجياً..وترامب يعود ملمارسة الغولف

(ا.ف.پ) كوادر طبية تزور املجتمعات احمللية على ضفاف نهر االمازون - والية بارا بالبرازيل 

«متعقب كوفيد» مهنة جديدة
بروكسل - أ.ف.پ: في بلجيكا وظيفة جديدة هي «متعقب 
كوفيد»، فبســبب غياب التوافق السياسي على تطبيق للهاتف 
الذكي، يتصل شخص باملواطنني الذين ثبتت إصابتهم بڤيروس 
كورونا املستجد حديثا ملعرفة مع من تواصلوا في الفترة األخيرة.
يعمل نحو ستني من هؤالء أمام جهاز كمبيوتر محمول مع 
سماعة رأس بعدما توزعوا االتصاالت عبر منصة «أن ألو» في 
بروكسل أحد مراكز االتصال الشريكة في العملية التي بادرت 
إليها احلكومة. وتقوم مهمة هؤالء على االتصال باألشخاص الذين 
ثبتت إصابتهم لوضع قائمة باألشخاص الذين تواصلوا معهم في 
فترة عشرة أيام، قبل يومني من ظهور األعراض عليهم وصوال 
إلى سبعة أيام من بعد ذلك. وفي حال جتاوز اللقاء أكثر من ١٥ 
دقيقة وعلى مسافة تقل عن ١٫٥٠ مترا يعتبر قريب املريض أو 
زميله «شخصا معرضا كثيرا» ويكلف «متعقب» آخر تبليغه ذلك.

«كيم» يتعهد بتعزيز «الردع النووي»
في أول ظهور بعد اختفاء ٣ أسابيع

عواصم- وكاالت: أعلنت كوريا الشمالية 
أنها تعتزم البحث في إجراءات جديدة تستهدف 
تعزيز قدراتها في مجال «الردع النووي»، جاء 
ذلك خالل اجتماع عســكري برئاسة الزعيم 
كيم جونغ اون، وذلك غداة تواتر معلومات 
بشأن مناقشة إدارة الرئيس األميركي دونالد 

ترامب إجراء أول جتربة نووية منذ ١٩٩٢.
وقالــت وكالة األنباء الكورية الشــمالية 
الرســمية امــس إنــه مت خــالل االجتمــاع 
«استعراض إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز 
الردع النووي العسكري للبالد ووضع القوات 

املسلحة االستراتيجية في حالة تأهب».
وأشارت إلى أنه مت أيضا اتخاذ «إجراءات 
حاســمة» خالل اجتماع اللجنة العســكرية 
املركزية برئاســة كيم، دون أن حتدد موعد 
هذا االجتماع. ولم تقدم الوكالة تفاصيل عن 
طبيعة اإلجراءات التي اتخذت بشــأن الردع 

النووي، لكنها قالت إن املناقشات ركزت على 
«وضع القوات املسلحة في حالة تأهب»، في 

سياق «زيادة وتطوير القوات املسلحة».
ووفقا للوكالة الكورية الرسمية، فقد مت 
اتخاذ إجراءات «لزيادة القوة النارية للقطع 
املدفعية للجيش الشعبي الكوري وتنميتها 

بشكل كبير».
من جهتها، أشارت وكالة أنباء «يونهاب» 
الكورية اجلنوبية إلى أنه إذا كان هذا االجتماع 
قد مت في األيام األخيرة، فســيكون ذلك أول 

ظهور علني لكيم منذ نحو ثالثة أسابيع.
ويأتي احلديث عن تعزيز كوريا الشمالية 
لقدراتهــا في مجال الــردع النووي في وقت 
ناقشت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إجــراء أول جتربة نووية منــذ ١٩٩٢، في ما 
ميكن أن يشكل حتذيرا لروسيا والصني، وفق 
ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» مؤخرا.

صورة وزعتها وكالة األنباء الكورية الشــمالية جلونغ أون مترئســاً اجتماع اللجنة 
ملشاهدة الڤيديواملركزية العسكرية للحزب احلاكم مؤخراً               (ا.ف.پ)

مخاوف من صدام أميركي- إيراني 
مع وصول أولى ناقالت النفط إلى ڤنزويال

عواصــــم - وكـــــاالت: 
وصلــت أول ناقلــة من بني 
إيرانيــة  ناقــالت  خمــس 
إلــى املنطقــة االقتصاديــة 
اخلالصــة لڤنزويــال حاملة 
وقودا لهذا البلد الذي يواجه 
نقصا حادا في البنزين رغم 
حتذير مســؤول أميركي من 
أن واشنطن تدرس القيام برد 
على هذه الشحنات، ما يزيد 
املخاوف من نشوب مواجهة 
عســكرية مباشرة بني ايران 

والواليات املتحدة.
وذكــرت بيانــات موقــع 
«ريفينيتيف أيكون» لتعقب 
الناقلــة  أن  الســفن  حركــة 
االيرانية «فورتشن» وصلت 
إلــى مياه ڤنزويــال في نحو 
الساعة ٧٫٤٠ مساء امس االول 
بالتوقيت احمللي بعد مرورها 
شمالي دولة ترينداد وتوباغو 

في البحر الكاريبي.
وقال طارق العيسمي نائب 
الرئيس الڤنزويلي للشؤون 
االقتصادية والــذي عني في 
اآلونة األخيرة وزيرا للنفط 
على تويتر «اولى السفن من 
جمهوريــة إيران اإلســالمية 
منطقتنــا  فــي  موجــودة 

االقتصادية اخلالصة».
التلفزيــــون  وعــــرض 
الرســمي الفنزويلي مشاهد 
الســتعداد ســفينة وطائرة 
للبحرية للقاء الناقلة. وكان 
الفنزويلي قد  الدفــاع  وزير 
تعهــد بــأن يرافــق اجليش 
الناقالت فور وصولها املنطقة 
االقتصادية اخلالصة لبالده 
بسبب ما وصفته السلطات 
بتهديدات الواليات املتحدة.

ومن املتوقع وصول السفن 
األربع األخرى - فوريســت 
وبيتونيا وفاكسون وكالفيل 
- فــي األيام املقبلة، ويحمل 
أسطول الناقالت االيراني في 
املجمل ١٫٥ مليون برميل من 
البنزين لڤنزويال حسبما قالت 
حكومتا طهــران وكاراكاس 
وتقديرات موقع «تانكر تراك 
دوت كــوم» املتخصــص في 

تعقب حركة الناقالت.
الشحنــــات  وسببــــت 

إنه توســيع لعملية ملكافحة 
املخدرات.

وفي املقابل، ذكرت وكالة 
أنباء «مهر» اإليرانية شــبه 
الرســمية أن الرئيس حسن 
روحاني قال إن بالده سترد 
إذا سببت الواليات املتحدة أي 
مشكالت للناقالت التي حتمل 

الوقود إلى ڤنزويال.
ونقلت الوكالة عن روحاني 
قولــه «إذا تعرضت ناقالتنا 
في منطقة البحــر الكاريبي 

حظرا على املعامالت التجارية 
مع شــركة النفط احلكومية 

الڤنزويلية.
ومع ذلك، استبعد خبير 
الشــؤون الڤنزويلية ديڤيد 
سميلدي، من جامعة تولني، 
نشوب مواجهة بني وانشطن 
وطهــران، وذلــك النشــغال 
الواليــات املتحــدة مبكافحة 
وباء كوفيــد- ١٩ في الوقت 
احلالــي، واقتــراب موعــد 
االنتخابــات الرئاســية لعام 

٢٠٢٠ في نوفمبراملقبل.
«إذا  ســميلدي:  وقــال 
اعترضت الواليــات املتحدة 
الناقالت، فإن التوتر مع إيران 
وڤنزويال ســيتصاعد، وهو 
األمــر الذي ســيترتب عليه 
تكلفــة جيوسياســية عالية 
إلى حد ما، وهذا يعني حتمل 
الكثير من املخاطر في الوقت 

احلاضر».
وأضاف: «يواجه الرئيس 
االميركي دونالد ترامب حاليا 
انتقادات بسبب وباء كورونا 
واالنتخابات الرئاسية قبل 
نهاية العام، وهناك الكثير 
مــن اجلبهــات، ومــع ذلك 
فــإن ترامب ال ميكن التنبؤ 

بتصرفاته».

أو في أي مكان في العالم ألي 
متاعب مــن قبل األميركيني، 
فإنهم سيواجهون في املقابل 

متاعب أيضا».
جاء ذلك فيما تقدمت إيران 
بشــكوى رســمية إلى األمم 
املتحــدة ردا على التهديدات 
االميركية باستهداف ناقالتها.

وتعتبر واشنطن الشحنة 
اإليرانية إلى ڤنزويال انتهاكا 
التــي  العقوبــات  لسياســة 
تفرضهــا، والتــي تتضمــن 

(وكالة فارس) صورة تلفزيونية إلحدى ناقالت النفط اإليرانية التي وصلت إلى ڤنزويال 

مواجهــة ديبلوماســية بني 
إيــران وڤنزويــال مــن جهة 
والواليــات املتحدة من جهة 
أخرى، حيث يخضع البلدان 
للعقوبــات األميركية، وقال 
مســؤول كبير إن واشــنطن 
تدرس إجراءات للرد، دون أن 
يذكر تفاصيل بشأن اخليارات 

املطروحة.
وعززت الواليات املتحدة 
في اآلونة األخيرة وجودها في 
الكاريبي اســتعدادا ملا تقول 

بايدن يفوز بـ «متهيدية هاواي» معززًا ثقة 
الدميوقراطيني به في السباق الرئاسي

واشــنطن - وكاالت: فاز جو بايدن نائب 
الرئيس االميركي السابق باالنتخابات الرئاسية 
التمهيدية للحزب الدميوقراطي في والية هاواي 
والتي كانت قد تأجلت ألكثر من شهر بسبب 

ڤيروس كورونا.
وذكرت وســائل إعالم أميركية أن بايدن 
فاز على بيرني ســاندرز عضو الكونغرس 
عن والية فيرمونت بنســبة ٦٣٪ مقابل ٣٧٪، 
في االنتخابات التي أدلى فيها أكثر من ٣٥ الف 

ناخب بأصواتهم عبر البريد.
وكان من املقرر إجراء االنتخابات التمهيدية 
للحزب في ٤ أبريل املاضي، وكان من املتوقع أن 
يصوت معظم أعضاء احلزب بالبريد ويصوت 
البعض عبر حوالي ٢٠ مركز اقتراع شخصي 
في جميع أنحاء الوالية. لكن املخاوف بشأن 
انتشار ڤيروس كورونا أجبرت احلزب على 
اإلعالن في مارس املاضي إلغاء خطط التصويت 

الشخصي والسماح باالقتراع بالبريد فقط.

عودة التظاهرات في هونغ كونغ 
احتجاجًا على «قانون بكني»

عواصم - وكاالت: أطلقت الشرطة في 
هونغ كونغ الغاز املسيل للدموع لتفريق 
محتجني مناوئني للحكومة امس، مع احتشاد 
آالف في الشوارع لالحتجاج على خطة بكني 
فرض قوانني األمن القومي بشــكل مباشر 
على املدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وردد املتظاهرون هتافات للتيار املؤيد 
للدميوقراطية بينما قامت شرطة مكافحة 
الشــغب التــي انتشــرت بأعــداد كبيرة، 
بتحذيرهم من أن جتمعهم مخالف للقانون 

في وسط كوزواي باي أحد األحياء التجارية 
في جزيــرة هونغ كونــغ، وبدعوتهم إلى 

مغادرة املكان.
وفي الســياق، أصدر ما يقرب من ٢٠٠ 
سياسي وبرملاني من ٢٣ دولة بيانا مشتركا 
انتقــدوا فيه خطط الصــني لفرض قانون 
شــامل لألمــن القومــي في هونــع كونغ، 
وحذروا من أن القانون قد يثير مزيدا من 
االحتجاجــات في املدينة، بحســب تقرير 

إلذاعة وتلفزيون هونغ كونغ.

..وجدل محتدم في الشارع األميركي وعلى اإلنترنت بشأن إنهاء العزل
واشنطن - أ.ف.پ: حني أمرت والية إلينوي 
بإغالق املتاجر غير الضرورية لكبح تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، اعتبر جوش إليس ذلك تهديدا 
حلريته وحرية الواليات املتحدة، ودعا إلى التظاهر 
ضد العــزل. ويوضح لفرانس برس أن دعوته 
للتظاهر «انتشرت سريعا»، ويعود النجاح بذلك 
إلى إنشائه مطلع أبريل صفحة على «فيسبوك» 
بعنوان «الثورة األميركية ٢»، من أجل تنسيق 
تنظيم التظاهرات. وهو يدير أيضا موقع «ماي 
ميليشيا»، الذي يوصف بأنه «شبكة ألميركيني 
وطنيني». وأوضح إليس أن هذا املوقع أشــبه 
«مبحرك بحث غوغل عن اجلماعات املســلحة 
احمللية» التي بدأت مشاركتها تتسع في صفوف 

املتظاهرين. وتتالت التظاهرات املناهضة للعزل 
من والية ميشيغان وصوال إلى تكساس، ومرورا 

بكاليفورنيا وماساشوستس.
ويبــدو أن الضغــط الــذي شــكلته تلك 
االحتجاجات قد أثمر، إذ بدأت الواليات الـ٥٠ في 
البالد باستئناف جزء من أنشطتها االقتصادية، 

رغم أن بعض القيود التزال قائمة.
لكن ذلك ال يكفي بالنسبة جلوش إليس، فهو 
يريد فتحا شامال «على الفور» من أجل أن يعود 
لعمله في جتديد ديكور املنازل وبعض األعمال 

األخرى الصغيرة في هذا املجال.
ومنذ شــهرين تشــعل التنظيمات املماثلة 
لتنظيم إليس هذا اجلــدل حول الدميوقراطية 

على منصات التواصل االجتماعي. وأفاد متحدث 
باسم فيسبوك وكالة فرانس برس بأن «موقع 
فيسبوك ال يسمح بنشر الفعاليات التي تدعو 
إلى مخالفة التوصيات احلكومية حول التباعد 
االجتماعي». أمــا موقع تويتر، فيحذف بدوره 
احملتويات «املؤذية» والتغريدات التي تتعارض 

مع توصيات السلطات الصحية.
بدوره، اختار كوري هيدجبيث، مؤســس 
مجموعة «فتح أميركا» التي تضم أكثر من ٣٠ 
ألف عضو على فيسبوك، مقاربة مختلفة متاما 

عن تلك التي اعتمدها إليس.
وقال الرجل الذي يعيش في بنسلفانيا ويعمل 
في التســويق الرقمي: «نريد أن نعطي الناس 

الذين يعانون جراء خسارة عملهم أو دخلهم، 
ليبراليني كانوا أو محافظني، مكانا ليعبروا فيه».
السياســي داريل ويست  ويوضح احمللل 
لفرانــس برس أن حركة االحتجاج املنبثقة من 
مجموعــة صغيرة من املســتائني «يرون وباء 
كوفيد-١٩ من منظار انحيازهم احلزبي»، و«ألن 
ترامب يهاجم اخلبراء، يجد هؤالء صعوبة بالوثوق 

بالعلماء».
في املقابل، يرى جوش إليس أن االســتناد 
حلجة أن رفع العزل السابق ألوانه من شأنه أن 
يتسبب بوفيات كان ميكن تفاديها، هو مبنزلة 
القول إن: «األميركيني أغبياء وغير قادرين» على 

العناية بصحتهم.
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في ظــروف اســتثنائية 
العالــم  احتفــل  بامتيــاز، 
االســالمي هذا العــام بعيد 
الفطــر، فال صــالة عيد وال 
صلــوات جمــاعة وال زيـارات 
ومعايدات مباشرة، بل حجر 
وبقــاء في املنــازل، واكتفاء 
باالتصــاالت عبــر مواقــع 
التواصل واالتصاالت املرئية 
والهاتفية. حتــى في أزمنة 
احلرب كانت الدول والشعوب 
االسالمية حتتفل بالعيد، لكن 
ليس مع انتشــار وباء مثل 
الذي يسببه ڤيروس كورونا 
«كوفيد-١٩» الذي حل ضيفا 
ثقيــال نغــص علــى جميع 

املسلمني فرحتهم بالعيد. 
وبعــد الكثير من اجلدل 
أعلنت معظم الدول االسالمية 
أن صــالة العيــد لهذا العام 
لن تقام جماعة في املساجد، 
وإمنــا في املنــازل مع أفراد 
العائلــة نفســها جماعة أو 
فــرادى، وعلى نفس الهيئة 
التي تصلى بها صالة العيد 
لكــن بدون خطبــة. وحتى 
الدول التي سمحت بأدائها في 
بعض مساجدها فإنها فرضت 
اجراءات احترازية مشــددة 
أهمهــا التباعــد االجتماعي 
الى جانــب القيام بعمليات 

التعقيم والتطهير. 
فقد أعلنت اململكة العربية 
الســعودية التي تضم أهم 
الرموز اإلسالمية أن الصالة 
ستقام في احلرمني لكن بدون 
مصلني. وأعلن فرض حظر 
جتول على مدار ٢٤ ســاعة 
علــى الصعيــد الوطني في 
الفتــرة من ٢٣ إلى ٢٧ مايو 
اجلاري، وضمنها ايام العيد.
وفــي ســورية، أعلــن 
الفقهــي  العلمــي  املجلــس 
فــي وزارة األوقاف تعليق 
صالة عيــد الفطــر جماعة 
في املساجد على غرار دول 
أخرى مثل مصر واجلزائر 
واألردن وذلك في إطار تدابير 

 وبدأ النزوح الســنوي 
الكبير في نهاية شهر رمضان 
رغم منع السفر الرسمي، في 
إندونيسيا أكبر دولة مسلمة 
فــي العالم، حيث جلأ كثير 
إلــى املهربــني مســتخدمني 
إفادات مزورة لالنضمام إلى 
أقربائهم قبــل العيد. وقال 
املسؤول عن خلية مكافحة 
إندونيســيا  كوفيد-١٩ في 
دوني مونــاردو «إنها فترة 
حرجة»، مضيفا «أخشى أن 
يعود الناس الذين ينتقلون 
إلى مناطق أخرى، مصابني 
تذهــب كل جهودنــا  وأن 

سدى».
العديــد مــن  واحتفــل 
املســلمني واملســلمات فــي 
كوريــا اجلنوبيــة بعيــد 
الفطر، بأدائهم صالة العيد 
في مسجد سيئول املركزي 
في حي إيتوان في سيئول في 
الساعة التاسعة (بالتوقيت 

احمللي) صباح أمس.
وعقب أداء الصالة تبادل 
املصلون التهاني حيث لوحظ 
تفــادي الكثير مــن الناس 

خالل فترة عيــد الفطر من 
الســاعة السابعة والنصف 
مساء حتى الساعة السادسة 

صباحا.
الســياق نفســه،  وفــي 
كانــت مصــر قــد أعلنــت 
الوقائية  تشديد االجراءات 
ملواجهة جائحة كوفيد-١٩ 
خــالل عطلــة عيــد الفطر، 
و«غلق كل احملالت التجارية 
واملوالت (املراكز التجارية) 
واملطاعم وكافة الشــواطئ 
واحلدائق العامة واملتنزهات 
وإيقاف كافة وســائل النقل 
اجلماعي». وقد أجازت هيئة 
كبــار علمــاء األزهر صالة 
العيد فــي املنازل. ونتيجة 
اإلجراءات املتخذة في محاربة 
كورونــا، ســتكون اخليبة 
األكبــر من نصيب األطفال، 
الذين قد يواجهون صعوبة 
في تقبل «وجه العيد» اجلديد 
في زمــن كورونا، بدون أن 
يذهبوا إلى املالهي وصاالت 
االلعاب ودون متكن العديد 
منهم من شراء مالبس العيد، 
وزيارة األقارب واحلصول 

على «العيدية».
وفــي حــني أن التباعــد 
االجتماعي هو احلل املثالي 
للوقاية من التقاط ڤيروس 
كورونــا، لن يكــون ممكنا 
تبادل التهاني و«املعايدات» 
عبر العناق أو املصافحة في 
العيد، غير أن التكنولوجيا 
احلديثة قد وفرت منصات 
اجتماعيــة مختلفــة متكن 
النــاس مــن التحــدث مــع 
البعــض وتبادل  بعضهــم 
الرســائل النصية والصور 
بســرعة ورؤيــة بعضهــم 
أيضــا عبر مكاملات الڤيديو 
العالــم االفتراضــي،  فــي 
التي ســتكون ساحة اللقاء 
الوحيدة تقريبا املتاحة حاليا 
إلى أن تنتهي أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد الذي غير 

شكل احلياة حول العالم.

للعنــاق والســالم باأليدي 
أو التقبيل بســبب جائحة 
كورونــا واكتفى الكثيرون 
بترديد عبارة «عيد مبارك» 

فحسب.
وفي فرنســا، حــل عيد 
الفطــر فــي وقت ســمحت 
احلكـــومـــة باستـئـــناف 
الدينيــة. لكــن  الشــعائر 
الســلطات الدينية املسلمة 
في البــالد دعت إلى توخي 
احلذر وطلبت من املسلمني 
عــدم التوجه إلى املســاجد 
للصالة أمس. أما بالنســبة 
لطقوس العيد األخرى التي 
اعتادهــا املســلمون، فلــن 
تكــون مثلمــا كانــت عليه 
سابقا، واإلجراءات ال تخلو 
من الغرابــة أيضا، فأعلنت 
دول عــدة منــع أي مظاهر 
جتمعــات تتعلــق بالعيــد 
خصوصا ألعاب األطفال بكل 
مكوناتها وصاالت األلعاب 
على مستوى جميع الوحدات 
اإلدارية باحملافظات. إضافة 
إلــى االســتمرار فــي حظر 
التجــول الليلــي املفروض 

بث مباشر على فيسبوك خلطبة العيد من مسجد ليكامبا باستراليا

التصدي لڤيروس كورونا. 
الــدول  هــذه  وقــررت 
االكتفاء ببث تكبيرات العيد 
عبر مكبرات املساجد. وجلأت 
بعض الدول إلى بث خطبة 
العيد عبر مواقع التواصل 

االجتماعي. 
وكان مســلمو أستراليا 
أول احملتفلــني بالعيد على 
وجه األرض بســبب املوقع 
غــرار  علــى  اجلغرافــي، 
احتفاالت البالد برأس السنة. 
وألقــى الشــيخ يحيــى 
صافي امام مســجد ليكامبا 
في ســيدني خطبــة العيد 
وأدى صالتهــا في بث حي 
على موقع فيسبوك، للحفاظ 
علــى التباعــد االجتماعي. 
وحضرها معه في املســجد 
بضعة اشخاص ال يتجاوزون 
العشــرة مع احملافظة على 
املسافة املطلوبة بني مصل 
وآخر. وفي باكستان، هرع 
املســلمون الداء الصلــوات 
في ساحات املساجد بأعداد 
كبيرة متجاهلني التوصيات 

بالتباعد االجتماعي.

(أ.ف.پ) ألبانيون يصلون العيد في املسجد الكبير بتيرانا  مع احلفاظ على التباعد االجتماعي 

العالم اإلسالمي يحتفل بعيد الفطر

.. وفي القلب ُغصة

(أ.ف.پ) احد شوارع العاصمة السعودية الرياض يبدو خاليا في اول ايام عيد الفطر 

إقامة صالة عيد الفطر في احلرمني
وفقًا لألعداد واالحترازات الصحية

الرياض - وكاالت: أدى املسلمون صالة 
عيد الفطر املبارك في املسجد احلرام واملسجد 
النبوي، وفقا لألعداد والضوابط املتبعة في 
الصلوات األخــرى، واالحترازات الصحية 
الالزمة ملنع تفشي ڤيروس كورونا املستجد.

وأّم املصلني في املسجد احلرام املستشار 
بالديوان امللكي إمام وخطيب املسجد احلرام 
الشيخ د.صالح بن عبداهللا بن حميد، حيث 
حمد اهللا وأثنى عليه مبا قدر وأعطى، وابتلى 
ووقى، بعلمه وحكمته، موصيا املســلمني 

بتقوى اهللا فهي التجارة الرابحة.
وقال: «معاشر املسلمني: عيدكم مبارك، 
وتقبل اهللا منا ومنكــم الصيام، والقيام، 
وســائر الطاعات، هذا يــوم من أيام اهللا 
املباركة، إنه عيدنا أهل اإلســالم، وسمي 
عيــدا لكثرة عوائد اهللا تعالى على عباده، 
بالبر، واإلحسان، واإلنعام، توالت نفحات 
ربنــا في أيام دهرنا، فعــم الوجود بره، 
ولطفه، ورحمته، وغفرانه، والعسر بفضل 
اهللا ال يدوم، والشدة ال تطول، والليل يعقبه 
الصباح، والصبر عبادة، والرضا إميان، 
والدعاء يرفع الهموم، اهللا اكبر، فهو يستر 

العيوب، واهللا اكبر، وهو يدفع الكروب.
وأوضح الشيخ صالح، أنه في حال االبتالء 
يتبني من يعبد ربه، ومن يعبد هواه في االبتالء 
متايز الصفوف بني أهل اإلميان وأهل النفاق.

وبني أن في االبتالء يراجع العبد عالقته 
بربه، وصدقه في االلتجاء إليه وحده، وحسن 
توكله عليه، وقطع كل أسباب التعلق بغيره، 
وفي احلديث: «اليزال البالء باملؤمن واملؤمنة 
في نفسه، وولده، وماله حتى يلقى اهللا، وما 

عليه خطيئة».
وأكد د.صالح بن حميد أن من دروس هذه 
النازلة: التبتل في العبادة، وإحسان الوقوف 
بني يدي اهللا، فقد كان اإلمام مســروق بن 

األجدع التابعي اجلليل - رحمه اهللا - ميكث 
في بيته أيام الطاعون ويقول: «أيام تشاغل 
فأحب أن أخلــو للعبادة»، وأصدق من ذلك 
وأبلغ قول نبينا محمــد ژ: «العبادة في 

الهرج كهجرة إلي».
وقال الشيخ صالح، في خطبته الثانية: 
عبــاد اهللا: عجيب أمر البشــر، من دروس 
هــذا البالء أن اصبح أقصــى أماني الناس 
أن يعودوا إلى حياتهم الســابقة، التي كانوا 
غافلني عن جمالهــا، ووفائها، أدركوا معنى 
احلديث: «من بات آمنا في ســربه، معافى 
في بدنه، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له 
الدنيا بحذافيرها»، يقول احلافظ بن رجب 
رحمه اهللا: «من لطائف اقتران الفرج بالكرب، 
واليسر بالعسر: أن الكرب إذا اشتد وعظم 
وتناهى وحصل للعبد اليأس من كشفه من 
جهة املخلوقني تعلق قلبه باهللا وحده، وهذا 
هو حقيقــة التوكل على اهللا، وهو من أكثر 
األســباب التي تطلب بها احلوائج، فإن اهللا 
يكفي مــن توكل عليه: ويرزقه من حيث ال 
يحتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن 

اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شيء قدرا.
وفي املدينة املنورة، أوصى فضيلة إمام 
وخطيب املسجد النبوي الشيخ عبداهللا بن 
البعيجان املسلمني بتقوى اهللا  عبدالرحمن 

عز وجل، مهنئا بعيد الفطر املبارك.
وقال: «إن شــهر رمضــان قد انقضى 
وأقبلت أيام عيد الفطر فهنيئا ملن وفقه اهللا 
للتوبة، فأبواب التوبة لم تغلق بعد رمضان، 
وأن اهللا تعالى يقبل التوبة في كل زمان ومكان.

وعد الشيخ البعيجان العيد فرصة جليلة 
للصفح واملسامحة مستشهدا بقول اهللا تعالى: 
(وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر اهللا 
لكم)، داعيا إلى التخلص من األحقاد والضغائن 

واملسارعة إلى مغفرة اهللا تعالى.

(واس) صالة العيد من املسجد النبوي 
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االحتالل يعتدي على املصلني خارج األقصى يوم العيد
عواصــم - وكاالت: اعتــدت قوات االحتالل اإلســرائيلية أمس، على 
املصلــني أثناء تأديتهم صالة عيد الفطر عند باب األســباط (أحد أبواب 
املسجد األقصى املبارك)، ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض، بينهم 

بعض كبار السن.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات االحتالل استخدمت 
الهراوات خالل االعتداء، كما قام بعضهم بضرب املصلني بأعقاب البنادق.
ووفق الوكالة، متكن املصلون من الوصول إلى ساحة «الغزالة» عند 
باب األســباط ألداء الصــالة، فيما اقتصرت الصالة داخل املســجد على 

املوظفني واحلراس.
واستمع املصلون بالساحة خلطبة العيد التي كانت تصدح من داخل 
املســجد، املغلق منذ شهرين، بســبب التدابير الوقائية ملواجهة ڤيروس 

كورونا.
يذكر أنه من املقرر أن يفتح املســجد أبوابه بعد العيد، وفق ما أعلنه 

مجلس األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية.
وفي السياق، استقبلت مساجد قطاع غزة امس، املصلني ألداء صالة 
عيد الفطر وســط تدابيــر احترازية فرضتها ســلطات حركة «حماس» 

ملواجهة ڤيروس كورونا املستجد.
وجرى التشــديد على ارتداء الكمامات وااللتزام بالتباعد االجتماعي 
خالل الصالة داخل املساجد التي فتحت أبوابها قبل يومني بعد أكثر من 

شهرين على إغالقها ضمن إجراءات منع تفشي الفيروس.
وحــث عضو املكتب السياســي حلركة «حماس» التي تســيطر على 
قطاع غزة خليل احلية، خالل خطبة العيد السكان على االلتزام بالتدابير 

الوقائية ملواجهة ڤيروس كورونا خالل أيام عيد الفطر.
وقال احلية إنه «من الواجب الشــرعي والوطني واإلنساني مواصلة 
أخذ التدابير املهمة للوقاية من هذا الوباء»، مؤكدا أن مواجهة الڤيروس 

التزال حتت سيطرة اجلهات املختصة.
الى ذلك، أعيد امس، فتح أبواب كنيسة القيامة مبدينة القدس احملتلة، 

مع االلتزام بإجراءات السالمة.
وذكرت الوكالة امس، أن ذلك جاء بعد إغالقها قرابة شهرين في إطار 

تدابير مكافحة ڤيروس كورونا املستجد.
وكان رؤساء الكنائس والطوائف املسيحية في القدس أصدروا بيانا 
أعلنوا من خالله إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطا بوجود حتى 
٥٠ شخصا بداخلها «كحد أقصى»، إضافة للحفاظ على إجراءات السالمة.
كما شــددوا على ضرورة احلفاظ على مســافة ال تقل عن مترين بني 
كل شخص وآخر، وجتنب العبادة التي ينطوي عليها االتصال اجلسدي 
كلمس وتقبيل األحجار، واأليقونات، واملالبس والعاملني في الكنيســة، 

فضال عن التقيد الدائم بالتعليمات املتبعة.
وبحســب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مت تسجيل ١٧٩ إصابة 

بالڤيروس في مدينة القدس الشرقية.

كنيسة القيامة تعيد فتح أبوابها بعد اتخاذ إجراءات السالمة من «كورونا»

قوات االحتالل تعتدي على فلسطيني قرب املسجد األقصى.. وفي الكادر فلسطينيون يقيمون صالة عيد الفطر في احد املالعب بالضفة احملتلة  (أ.ف.پ)

عيدان للفطر في إيران.. وزلزال

طهــران ـ وكاالت: يجــري 
االحتفال بعيد الفطر في إيران 
هذا العام في يومني مختلفني، 
أمس األحد واليوم االثنني، في 
خطوة نادرة، تستند إلى قرار 
املرجعيات الدينية املختلفة في 
البالد التي يتبعها اإليرانيون.
فقــد أعلن املرشــد األعلى 
للجمهوريــة اإلســالمية علي 
خامنئي أول من امس أن أول 
ايام عيــد الفطر يصادف هذا 
العام يوم أمــس. في املقابل، 

غالبية العالم اإلسالمي.
في طهران، حيــث التزال 
غالبية املساجد مغلقة من أجل 
منع تفشــي ڤيروس كورونا 
املستجد، شارك املصلون في 
الصــالة اجلماعيــة لكــن مع 
احترام قواعــد التباعد، وفق 

«فرانس برس».
وتبقى الصلوات اجلماعية 
ممنوعة باملبــدأ في العاصمة 
نظرا للوضع الصحي، لكن منح 
استثناء خاص ملناسبة العيد.

اسم اسماعيل بخشى وأسماء 
نشطاء آخرين من عمال مصنع 
هفت تبة للســكر في سوس 
جنوب غرب إيران، هم من بني 

املستفيدين من العفو.
وإلــى جانــب كورونــا، 
نغص زلــزال على اإليرانيني 
عيدهم، حيث قال مركز املسح 
اجليولوجي األميركي إن زلزاال 
بقوة ٥٫١ درجات ضرب إقليم 
كهكيلويــه وبوير أحمد غرب 

إيران أمس.

كذلك، أصدر خامنئي عفوا 
عــن آالف املدانني فــي البالد 

ملناسبة العيد.
وذكــرت وكالــة «ميزان» 
الرســمية التابعــة للســلطة 
القضائية في إيران أن العفو 
شمل ٣٧٢١ مدانا، واستفاد منه 
بشكل خاص «املتهمون بجرائم 

مرتبطة بأمن الدولة».
وفيمــا لــم تعــط الوكالة 
مزيــدا من التفاصيــل، أفادت 
وسائل إعالم إيرانية عدة أن 

ايرانيات يؤدين صالة العيد في طهران مع مراعاة التباعد االجتماعي  (أ.ف.پ)

أعلنت مرجعيات دينية كبرى 
أخرى في البالد، بينها آية اهللا 
عبداهللا اجلوادي اآلملي وناصر 
مكارم الشيرازي ولطف اهللا 
الصافي الكلبايكاني، في بيانات 
منفصلة العيد اليوم االثنني.

لكن عمليا، ونظرا لطبيعة 
إيران،  النظام السياســي في 
يحتفــل بالعيــد فــي غالبية 
املســاجد املفتوحة في البالد 
أمس.واحتفلت األقلية السنية 
في البالد بالعيد أمس كما في 

«طالبان» تعلن هدنة ٣ أيام مبناسبة عيد الفطر  
وغني يتعهد بـ «تسريع» إطالق سجنائها

عواصم - وكاالت: لقي اكثر من اربعة 
مدنيني مصرعهم واصيب سبعة اشخاص 
آخرين امس جــراء هجوم بقذائف الهاون 
في اقليم الجمان بشرق افغانستان بحسب 
ماقال أسد اهللا دولت ضياء املتحدث باسم 
حاكم اإلقليم لوكالة األنباء األملانية (د.ب.ا).

جاء ذلك تزامنا مع اعالن حركة طالبان 
االفغانية هدنة لوقف اطالق النار ملدة ثالثة 

ايام مبناسبة عيد الفطر املبارك.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن ذبيح 
اهللا مجاهــد املتحدث باســم طالبان امس 
القول في رسالة إلكترونية «من أجل ضمان 
سالمة مواطنينا، مت إصدار األوامر ملقاتلينا 
بتجنب تنفيذ أي عمليات هجومية»، مضيفا 
أن املقاتلني سوف يستهدفون األعداء فقط 

إذا تعرضوا للهجوم.

ورحب الرئيس األفغاني أشــرف غني 
بهذا االعالن، وكتــب تغريدة قال فيها إنه 
أصدر أوامره للقوات العسكرية «بااللتزام 
بالهدنة ملدة ثالثة أيام، والدفاع فقط في حال 
تعرضوا لهجمات». وتعهد غني بـ«تسريع» 
إطالق سراح سجناء من حركة طالبان، بعد 
قبوله وقف إطالق النار، وقال في رســالة 
إلى األمة «كحكومة مسؤولة نقوم بخطوة 
إضافية إلى األمام أعلن أنني سأسرع عملية 

إطالق سراح سجناء من طالبان».
ودعــا املتمردين إلــى مواصلة اإلفراج 
عن مســؤولني في قوات األمــن األفغانية 
محتجزين لديهم. واضاف غني «اآلن، نريد 
أن جنري محادثات مباشرة مع طالبان في 
أقرب وقت ممكن بهدف وقف مذابح األفغان 
ونحن مستعدون للغاية لهذه املفاوضات».

أطفال افغان يتحدون «كورونا» ويلعبون بألعاب العيد في كابول    (رويترز)

السفير الكندي ببغداد يقبل التحدي 
ويصنع حلوى العيد العراقية

وكاالت: نشر السفير الكندي لدى العراق 
أولريك شانون مقطع ڤيديو على حسابه في 
تويتر، ملشاركته في حتدي صناعة حلوى 

العيد العراقية (الكليجة) بالتمر.
وبلهجــة عراقيــة، روج شــانون خالل 
ڤيديــو صناعة الكليجة لزيــت كندي قال 
إنه متوافر في األســواق العراقية واســمه 
(زيت الكنوال)، مبينا أنه دمج مكونات كندية 
مع أخــرى عراقية لصناعة هــذه احللوى 

العراقية الشهيرة.
وامتدح ناشطون عراقيون هذه اخلطوة، 
واعتبروا أنهــا مبادرة جميلــة وذكية من 
الســفير الكندي للترويــج للزيت الكندي 
بصناعة حلوى الكليجة العراقية الشهيرة 
التــي ال يخلو منها أي بيت عراقي في أيام 
األعياد. بينما نصحت عراقية السفير الكندي 
بعدم استخدام الزيت في صنع الكليجة ألنه 
سيؤثر على جودتها، ومازحه معلقون آخر 
فطالبوه بعدم اســتخدام منتج أجنبي مع 

حلوى عراقية.
السفير الكندي دمج مكونات كندية مع أخرى عراقية 
(مواقع التواصل) لصناعة هذه احللوى العراقية  

اخلرطوم.. املئات يخرقون حظر «كورونا» ليؤدوا صالة العيد
مـــئات  خـــرق  وكاالت: 
السودانيني في مناطق متفرقة 
من العاصمــة اخلرطوم امس 
التجمع  الســلطات مبنع  قرار 
ألداء صــالة عيد الفطر املبارك 

في مساجد أو ساحات عامة.
وبحسب وكالة «األناضول»، 
جتمع ســودانيون باخلرطوم 
حيث أدوا صالة العيد جماعة في 
ساحة عامة مبنطقة «اجلريف 
غرب» (وسط)، متجاهلني قرار 
منع التجمعات تفاديا لتفشي 
ڤيــروس «كورونا املســتجد» 
(كوفيد-١٩)، كما جتمع آخرون 
فــي مناطق أخــرى بالعاصمة 

وأدوا الصالة.
الشــؤون  وزارة  وكانــت 
الدينيــة بالســودان أعلنــت 
اجلمعة تعليق أداء صالة العيد 
في املساجد والساحات العامة 
بجميــع أنحاء البلــد وإقامتها 

مئات السودانيني خرقوا احلظر املفروض بسبب «كورونا» في مناطق متفرقة من العاصمة اخلرطوم امس وأدوا صالة عيد الفطر املباركباملنازل.
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أنباء لبنانية

أنباء سوريةأنباء مصرية

مفتي لبنان لدياب في خطبة العيد: ال نقبل تهميش رئاسة احلكومة

املــال  الفســاد، واســتعادة 
املنهوب، وهذا عمل يســجل 
لها وتشــكر عليه، وعلى ما 
تقوم به من مجهود لصالح 
الوطن والشعب، ونتمنى لها 
ولرئيسها التوفيق والنجاح، 
للنهوض بلبنان، واخلروج 

به من أزماته احملدقة.
وتوجه الى الرئيس دياب 
بالقــول: أنت مؤمتــن على 
مصالح الناس، وأنت مسؤول 
عن قضاياهم وحل أزماتهم، 
إنهم يعلقون أملهم عليك، فال 

وحقوق طائفة من مكونات 
لبنان الرئيسية فقط، بل ألن 
اإلخالل بالدســتور، يصنع 
أزمة سياسية، تقع في أصل 
االنهيار الكبير الذي يعانيه 

لبنان.
وبعد إلقاء املفتي دريان 
خطبــة عيد الفطــر، توجه 
الشــخصيات  والعديــد من 
إلى ضريح الرئيس الشهيد 
رفيق احلريــري، حيث كان 
في استقباله الرئيس سعد 
احلريري، لتالوة الفاحتة عن 

تخيب أملهم، واألمر ال يحتمل 
التأخيــر، ألن التأخير ليس 
في صالح النــاس والوطن، 
الذي يعاني ترهالت عديدة. 
واملواطنون يعرفون الناهبني 
واملتجاوزين واحدا واحدا. وال 
يكافح الفســاد إال بالقضاء؟ 
وختم: نحن ال نقبل اإلخالل 
بالدستور، وال تهميش رئاسة 
احلكومة أو املس بصالحيات 
رئيــس احلكومة، ليس ألن 
في ذلــك جتاهــال لتراتبية 
الدســتورية،  املؤسســات 

بيروت ـ عمر حبنجر

صــالة العيــد، فطــرا او 
اضحى، تشــكل فــي لبنان 
محطة سياســية، تستقطب 
األضواء واالهتمام بحكم ما 
تكشف عنه صالة اجلماعة 
بإمامــة مفتــي اجلمهورية، 
من توزع القوى السياسية 
السياســية  حول املرجعية 
التي ميثلهــا رئيس مجلس 
الــوزراء واملرجعية الدينية 
بشخص املفتي، الذي يعتبر 

صاحب املناسبة.
بوجهيهــا  «كورونــا» 
الصحي والسياسي، عبثت 
بالتقاليد واملوازين هذا العيد، 
بحيث صلى رئيس احلكومة 
حسان دياب في مسجد محمد 
األمــني خلف املفتي الشــيخ 
عبداللطيف دريان، بعدما أتى 
باملفتي من دارتــه مبواكبة 
رســمية، فــي حــني اختــار 
رئيــس احلكومــة الســابق 
ســعد احلريري الصالة في 
مســجد اإلمــام علي في حي 

طريق اجلديدة.
احلضور في املســجدين 
كان رمزيــا مع فارق وجود 
وزراء ونــواب لبيروت في 

جامع األمني.
في خطبــة العيد، طالب 
مفتــي لبنــان الشــيخ عبد 

عدا هذه املعايدة الرسمية 
مضى اليوم االول من العيد، 
امس األحد، ال احد زار احد وال 
احد صافح احدا، وال احد الم 
او عتب على احد، امنا قامت 

وسائل االتصال بالواجب.
اما بالنسبة ملا بعد العيد، 
تبقى املفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي هي احللقة األبرز، 
وهي ستستأنف يوم االربعاء 
املقبل مع امل ضئيل باخلروج 
من دوامة األرقــام املتباينة 
بــني وزارة املــال واملصرف 

روحه الطاهرة ورفاقه األبرار.
دريــان  املفتــي  وكان 
أعلن، كمــا مختلف القيادات 
السياســية، االعتــذار مــن 
تقبل التهاني في دار الفتوى 
بالعيد بسبب جائحة كورونا 
وإجــراءات التعبئة الصحية 
ومنع االختالط، اال ان سفيرا 
اململكــة العربية الســعودية 
وليد البخاري ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة حمد الشامسي 
حرصا على زيارة دار الفتوى 
وقدما التهنئة للمفتي دريان.

املركزي واملصارف التجارية 
حول اخلسائر املالية، وال نية 
رســمية صافية للتعامل مع 
املزمنة  الكهربــاء  «جائحة» 

بشفافية.
اعالم التيار الوطني احلر 
ينظــر الــى األمــور بتفاؤل 
اكثــر، وقد حتدثت قناة «او 
تي ڤــي» امــس عــن هدوء 
نســبي على سائر اجلبهات 
السياسية األساسية، وسط 
تكثيف اجلهود لتوحيد ارقام 
اخلسائر، بالتزامن مع اجلهود 
امليدانية التي يبذلها اجليش 
إلقفال معابــر التهريب الى 
ســورية، حيــث توصل الى 
إقفال ٩٠٪ من هذه املعابر، اما 
الباقي فمتصل بقرى لبنانية 
علــى اجلانب الســوري وال 
ميكن حسم امره قبل ترسيم 

احلدود رسميا.
احلــراك سياســي بعــد 
عطلة العيد، يتمثل باجللسة 
العامــة اخلميس  النيابيــة 
املقبــل وعلى جدول أعمالها 
الغامــض  العفــو  قانــون 
وقانون الكابيتول كونترول 
املثير للجدل على مســتوى 
املصارف، والذي أعلن جبران 
التوصل الى صيغة  باسيل 
بشــأنه مع رئيــس املجلس 
نبيه بري، فضال عن قانون 

رفع السرية املصرفية.

استئناف املفاوضات مع صندوق النقد األربعاء املقبل.. وقانون العفو أمام مجلس النواب

(محمود الطويل) الرئيس سعد احلريري ومفتي لبنان وعدد من املشايخ يقرأون الفاحتة عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق احلريري مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس احلكومة حسان دياب خالل صالة عيد الفطر في مسجد محمد األمني 

اللطيــف دريــان احلكومــة 
باإلسراع في اتخاذ اإلجراءات 
احلازمة، ووقف نزيف انهيار 
العملة الوطنيــة، وهذا أمر 
خطيــر، ألن النــاس ضاقوا 
ذرعا، فال هم قــادرون على 
تأمني لقمة عيشهم بكرامة، 
وال هم قادرون على احلصول 
على مدخراتهم متى يشاؤون، 
وال هــم مطمئنــون إلى أنها 
مصانة، وأنها ستعود إليهم 
ولــو بعــد حــني. وقــال ان 
احلكومة تعمل على مكافحة 

«الكورونا» في إقليم اخلروب.. عزل القرى أفضل وسائل املكافحة
بيروت - أحمد منصور

حتولت بلدة مزبود الشوفية، إلى شبه منطقة 
عسكرية، بفعل اإلجراءات والتدابير الصارمة، التي 
تتخذها قوى األمن الداخلي بعزلها عن محيطها 
بعد ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى ١٧، حيث 
أقفلت احملالت واملؤسسات، وخلت شوارعها 
من احلركة، إال من ســيارات قوى األمن، التي 
جتوبها وتسير الدوريات، ملراقبة عمليات حجر 
املصابني التي أجبرتهم على البقاء في منازلهم، 

لتمضية فترة حجرهم، وتستمر لـ ١٤ يوما.
ونظرا خلطــورة الوضع وخشــية تفاقم 
األوضاع وتفلتها نحو األســوأ، وضعت قوى 

األمن عناصر منها علــى مداخل األبنية حيث 
مكان إقامة اإلصابات، ملراقبتها على مدار الساعة، 
والتشدد في تطبيق احلجر، ومنعتهم من القيام 
بأي حترك خارج منازلهم، خشية اختالطهم مع 
اآلخرين ونقــل العدوى، فيما منعت احلواجز 
التي أقيمت على املداخل، الزائر، وسمحت فقط 

للمقيمني وأبناء البلدة، للضرورات القصوى.
التدابير واإلجراءات أشاعت االرتياح  هذه 
وبردت األجواء، لكنهــا لم تبدد املخاوف لدى 
أبناء البلدة، حيث يخيم على سكان مزبود البالغ 

عددهم أكثر من ٥٠٠٠ نسمة، القلق.
نائبا املنطقة، بالل عبداهللا ومحمد احلجار 
اللذان يواكبان بشكل دقيق وبالتفصيل إجراء 

الفحوصات الطبيــة في مختلف قرى وبلدات 
املنطقــة، وقد تابعا طوال نهار أمســى األول 
اجلمعــة عملية فحص ٢٥٥ حالــة من بلدات 
اإلقليم اجلنوبية، وشملت بلدات املطلة ومزرعة 
الضهر وحصروت والزعرورية واجليلية وجون 
واملغيرية ودلهون، وأمــس في مزبود، حيث 

شملت الفحوصات ٢١٤ حالة.
 وقال عبداهللا: «اليوم نضع كل جهدنا في 
بلــدة مزبود لوجود ١٥ إصابــة فيها، ٩ منهم 
مرتبطني بإصابات شــحيم، لعامل القربى، مع 

تسجيل ٦ إصابات جديدة».
وأضاف «بعد أخذ الفحوصات من املخالطني 
في مزبود ســتتوضح لنا نســبة انتشار هذا 

الڤيروس لتطبيق فترة احلجر، والتي ستمتد 
لفترة أســبوعني»، مؤكدا: املهم أال يحتك أي 
مصاب أو مخالط بالناس، وهذه ليســت مهمة 
سهلة بحسب جتربتنا في برجا وشحيم، ألنه 
يبقى هناك تفلت لبعض املصابني واملخالطني، 
لذا املهم اتخاذ إجراءات قاســية وحجر كامل 

للمصابني واملخالطني.
من جهته قال احلجار: «إن الفحوصات التي 
أجريت في مزبود، على نطاق واسع، توجب علينا 
إعادة التأكيد على ضرورة احلجر ثم احلجر ثم 
احلجر، هذا الڤيروس هو عدو مجهول وإذا لم 
نعرف كيفية التعاطي معه بذكاء ودراية وحكمة 

فهو سيتمكن منا».

مصر: استنفار أمني.. والصمت يخيم على الشوارع
القاهرة - ناهد إمام وهناء السيد 

ومجدي عبدالرحمن وهالة عمران

في سابقة هي األولى من 
نوعها، خلت مساجد القاهرة 
مــن املصلني في صــالة عيد 
الفطر املبارك، حيث لم تقام إال 
في مسجد السيدة نفيسة بعدد 
محدود من املصلني ٢٠ فقط.

وخيمت حالة من الصمت 
على شــوارع احملروسة، في 
أول أيام عيد الفطر، حيث ظل 
املواطنون في بيوتهم التزاما 
باإلجراءات االحترازية خوفا 
من انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد. وشــهدت مصــر 
أول أيام عيــد الفطر املبارك 
استنفارا أمنيا، من قبل وزارة 
الداخلية، حيث انتشرت قوات 
الشرطة في الشوارع واحملاور 
الرئيسية ومبحيط املنشآت 
احليويــة. وقامــت الداخلية 
بتنفيذ قرارات احلكومة بغلق 
الشــواطئ واحلدائق العامة 
واملتنزهات واحملال التجارية 
واملــوالت واملطاعــم ملنــع 
االختالط ومجابهة كورونا. 
الداخليــة  وزارة  وأكــدت 
مواصلــة اجلهــود لتوفيــر 
مناخ آمن للمواطنني، وأهابت 
باجلميــع االلتــزام بقرارات 
الــوزراء اخلاصــة  مجلــس 
مبواعيد احلظر والتعاون مع 
رجال الشرطة لتنفيذ خطط 

التأمني بكل دقة وإتقان.
كمــا أكدت شــركة املترو 
اخلطــوط  حركــة  توقــف 
الثالثة حتى اجلمعة املقبل، 
القطارات  وتوقفــت حركــة 
على كل خطوط الهيئة حتى 
املوعد نفســه، تنفيذا لقرار 
رئيس مجلس الوزراء الصادر 
األحد املاضي ضمن اإلجراءات 
االحترازية ملواجهة ڤيروس 

كورونا.

غلق الشواطئ واحلدائق واملتنزهات وتوقف حركة املترو والقطارات بأول أيام العيد

السيسي يقدم هدايا عينية ومادية ألبناء 
وأسر الشهداء واملصابني مبناسبة العيد

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
للقوات املسلحة،  القائد األعلى  اجلمهورية 
مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك وفي إطار 
املشــاركة الوجدانية ألبناء وأسر الشهداء 
واملصابني لالحتفال بهذه املناسبة املباركة، 
بتقدمي الهدايا العينية واملادية ألبناء وأسر 
الشهداء واملصابني، وذلك مبنازلهم بعدد من 

محافظات اجلمهورية.
وعبر أبناء وأســر الشهداء واملصابون 
عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح 
السيسي، حلرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر 
الشهداء واملصابني وتقدمي الدعم الكامل لهم 
في كل األوقات، مؤكدين أن الدولة املصرية 
لن تنسى أبدا أبناءها من الشهداء واملصابني 
الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن 
الغالي ودفاعا عن استقراره وسالمة أراضيه.

الرئاسة السورية تسحب جمعية
البستان اخليرية من رامي مخلوف

عواصم - د.ب.أ: انتقلت 
املواجهــة بني الســلطات في 
دمشق ورجل األعمال النافذ 
امللياردير رامي مخلوف، إلى 
مرحلة جديدة بعد أن سحبت 
جمعية البستان اخليرية التي 
كان يترأسها مخلوف، وإعالن 
إحلاقها برئاسة اجلمهورية.

ويأتي هــذا التطور بعد 
ســاعات من كتابــة مخلوف 
صفحتــه  علــى  ملنشــور 
التواصل  الشخصية مبوقع 
االجتماعي «فيسبوك» دعا فيه 
اجلمعية لتقدمي املســاعدات 
إلى آالف اجلرحــى والقتلى 
من عناصر اجليش السوري 
والقــوات املوالية له. وقالت 
اجلمعيــة عبــر صفحتهــا 
مبوقع «فيســبوك» «نشير 
بأن اجلمعية تقــوم بعملها 
اخليري واإلنساني والتنموي 
مبتابعــة وإشــراف الســيد 
رئيس اجلمهورية، ومن هذا 
الســياق فإننــا فــي جمعية 
البستان نؤكد حرصنا على 
استمرارية العمل املكلفني به 
وفق الدور املوكل إلينا به على 
أكمل وجه وبتوجيهات قائد 
الوطن». وكان مخلوف قال 
في وقت ســابق أمس األول 
إنه «قرر حتويل مبلغ مليار 
ونصف مليار ليرة ســورية 
من أموالــه لصالح «جمعية 
البســتان اخليرية» التابعة 
له ليتم توزيعها على أســر 
آالف القتلــى واجلرحى من 
الســوري  عناصــر اجليش 

والقوات املوالية له.
وأسس مخلوف جمعية 
البستان في مدينة الالذقية 
منتصــف عــام ١٩٩٩ لتقدمي 
اإلنســانية  املســاعدات 
للمحتاجني من فقراء ومرضى. 
ويقول محللون إنها واحدة 
من أدوات القوة الناعمة التي 

إدارة رئاسة  أصبحت حتت 
اجلمهورية وبإشراف عقيلة 
الرئيس أسماء األسد والتي 
أصبحت تشارك في اجتماعات 

وفعاليات جرحى الوطن.
ويأتي ذلك بعد سلســلة 
قرارات اتخذت بحق مخلوف 
ابن خال الرئيس، بدأت عقب 
مطالبــة وزارة االتصــاالت 
لشركة سيريتل التي ميلكها 

بدفع نحو ١٨٥ مليون دوالر 
كمستحقات، رد عليها مخلوف 
بعــدة تســجيالت مصورة، 
وزارة  إصــدار  اســتتبعها 
املالية السورية قرارا باحلجز 
أموالــه،  االحتياطــي علــى 
وأمــوال زوجته وأوالده، ثم 
قرار مبنعه مــن التعاقد مع 
اجلهــات احلكوميــة وكذلك 

منعه من السفر.

أطفال سوريون يلتقطون صورة بالبنادق البالستيكية بأول أيام العيد في الريف الغربي حللب الشمالية (أ.ف.پ)

كان يســتخدمها مخلــوف 
لشــد عصب املوالني للنظام 
وجمعهم حوله. وبعد اندالع 
احلرب في ســورية، وجهت 
اجلمعية أغلب عملها لتقدمي 
مســاعدات لقتلــى وجرحى 
اجليش وامليليشيات املوالية.
وكانــت تقاريــر إعالمية 
حتدثــت مطلع العام احلالي 
البســتان  عــن أن جمعيــة 

«كورونا» يهاجم مرفأ طرطوس
وكاالت: بعد معلومات عن إغالق مرفأ 
طرطوس اثر االشتباه بإصابة عامل روسي 
بڤيروس «كورونا املســتجد»، أكد وزير 
الصحة نزار يازجــي في تصريح لوكالة 
(ســانا) إن نتائج الكشــف عن ڤيروس 
الروسي  «كورونا» ألحد عناصر اجلانب 
في املرفأ كانت إيجابية، مبينا أن نســبة 
دقتها تصل إلى ٧٠٪. وأضاف، «حرصا من 
وزارة الصحة على صحة العمال والصحة 
العامة لألهالي، منــع العمال من اخلروج 

من املرفأ حلني إجراء الفحوصات جلميع 
املخالطني للحالة املشتبهة»، مشيرا إلى أن 
املرفأ يعمل «بشكل طبيعي». وأكد أن نتائج 
جميع االختبارات جلمع العاملني كانت سلبية 
(سليمة)، وسمح لهم باخلروج إلى منازلهم، 
بينما أعيد اختبار للحالة املشتبهة أمس، 
بنظام «PCR» األكثر دقة، لتأكيد إصابتها أو 
نفيها. وقد ظهرت نتيجة االختبار للعامل 
الروسي ســلبية، وفقا ملا نقلته صحيفة 

«الوطن».

«األوقاف» عن ڤيديو هروب «إمام نبروه»: 
طالب ثانوي حاول إقامة صالة العيد

أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة األوقاف 
بالدقهلية، أن صاحب واقعة محاولة إقامة صالة 
العيد في مدينة نبروه، ليس إماما وال خطيبا 
يتبع األوقاف، بينما هو طالب ثانوي، وأشار 
زيادة بحسب «اليوم السابع»، إلى أن الواقعة 

كانت في منطقة خالية، بعيدة عن املساجد، 
وال يوجــد أي عالقة األوقاف بتلك الواقعة. 
يذكر أنه مت تداول ڤيديو على موقع التواصل 
االجتماعي تويتر يشير ملطاردة األمن لشخص 

بنبروه حاول إقامة صالة العيد.

ملشاهدة الڤيديوصورة مأخوذة من ڤيديو ملطاردة األمن لـ«إمام نبروه» الذي حاول إقامة صالة العيد
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معسكر دائم مع العزل لفرق الدوري املصري

تعيني نائب جديد لرئيس املجلس األوملبي اآلسيوي

القاهرة - سامي عبدالفتاح

كشف مسؤولو احتاد الكرة املصري أن اللجنة 
الطبيــة باالحتــاد ســتوصي ضمن اإلجــراءات 
االحترازية املطلوب تنفيذها في حالة اســتئناف 
التدريبــات اجلماعية يــوم ١٥ يونيو املقبل، بأن 
يخضع جميع الالعبني لتحليل الكشف عن ڤيروس 
كورونا قبــل عودة التدريبات، على أن يتم عزل 
جميع الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية والطبية 
في معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى 

انتهاء املوسم الكروي.
كما أوصت اللجنة الطبية بعزل جميع الالعبني 
مبجرد عودة التدريبات اجلماعية، ألنه في حال 
خروج أي العب عن املعسكر، سيتم عمل حتليل 
جديــد له منعا ألي عدوى قد ينقلها لزمالئه بعد 
عودته للمعســكر. ووضعــت اللجنة الطبية كل 
االشتراطات واإلجراءات أمام وزير الرياضة، وفي 
حالــة املوافقة عليها ســيتم عرضها على األندية 
لتأكيد االلتزام بها في حال استئناف التدريبات.

وكشف مسؤولو احتاد الكرة انه سيتم تطبيق 
قــرار اســتخدام ٥ تغييرات في بطولــة الدوري 
حال اســتئنافها في الفترة املقبلة خاصة ان هذه 
التعديالت التي اعلنها االحتاد الدولي لكرة القدم 
«فيفا» متكن كل احتاد أهلي من استخدام ٥ تغييرات 

أعلن رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ 
أحمد الفهد تعيني داتو سيري تاشياباك سيريوات 

نائبا جديدا للرئيس.
وجاء في رسالة وجهها الفهد إلى اللجان األوملبية 
الـ ٤٥ األعضاء في املجلس األوملبي اآلسيوي: «وفقا 
ألحكام دستور املجلس األوملبي اآلسيوي، فإن داتو 
سيري تاشياباك سيريوات، نائب رئيس اللجنة 
األوملبية التايلندية ورئيس اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب اآلســيوية السادســة للصاالت والفنون 
القتاليــة، مت تعيينه حكما نائبا لرئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي، من املدينة املضيفة لأللعاب».
وكان املجلس األوملبي اآلســيوي وقع الشهر 
املاضــي عقدا مــع اللجنــة األوملبيــة التايلندية 
الســتضافة بانكوك ومقاطعة تشونبوري دورة 
األلعاب اآلســيوية السادســة للصاالت والفنون 

القتالية املقررة العام املقبل.
ويرأس داتو سيري سيريوات االحتاد التايلندي 
للهوكي، وهو أيضا نائب رئيس االحتاد اآلسيوي 
للعبــة. وحدد املجلس األوملبي اآلســيوي موعد 
إقامة دورة األلعاب اآلسيوية السادسة للصاالت 
والفنون القتالية، حيث ستقام من ٢١ إلى ٣٠ مايو 
٢٠٢١، التي ســتقام في مدينتــي بانكوك وباتايا 

نادي القرن األفريقي الذي توج به النادي األهلي 
قبل ٢٠ ســنة. إلى ذلك، احتفى االحتاد األفريقي 
لكرة القدم (كاف) بذكرى حصول األهلي املصري 
على لقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا.

ونشــر الكاف عبر حساباته الرسمية مبواقع 
التواصل االجتماعي رسالة هنأ خاللها األهلي على 
حصوله على لقب نادي القرن في أفريقيا ومرور 

٢٠ عاما على هذا االختيار.
وكتب الكاف عبر حساباته على مواقع التواصل 
االجتماعــي: «اليوم يكون قد مضى ٢٠ عاما على 
تتويج األهلي املصري ناديا للقرن.. ذكرى سعيدة».

وبات الزمالك مهــددا بالتعرض لعقوبات من 
جانــب االحتاد األفريقي، بعــد تعليق الفتة على 
أســواره حتمــل جملــة (الزمالك.. نــادي القرن 
احلقيقي)، وأضاف في الالفتة شــعار الكاف الى 
جانب شعار الزمالك، دون الرجوع لالحتاد األفريقي.

ورد النادي األهلي على رفع غرميه التقليدي 
الزمالك، الفتة نادي القرن احلقيقي مبقر القلعة 
البيضــاء، وقال األهلي عبر حســابه على مواقع 
التواصــل االجتماعــي « أفريقيا ال تعرف ســوى 
بطــل. األهلي املتربع على عرش القارة في القرن 
املاضــي واحلالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام 
أبنائه املخلصني، وحطم كافة األرقام القياســية 

في مختلف مسابقات الكاف».

مساحة في االسبوع االخير من مايو، قبل شهرين 
من االلعاب األوملبية».

وتشهد الدورة منافسات في ٢٨ رياضة، فضال 
عن رياضتني استعراضيتني هما الرياضات اجلوية 

(درون) والتقبال التي تنتشر بسرعة كبيرة.
وانضمت التقبال الى برنامج الرياضات التي 
اعترف بها املجلس األوملبي اآلسيوي، وستكون 
انطالقتهــا الرســمية في الدورات اآلســيوية في 
األلعاب اآلســيوية الشــاطئية السادسة املقررة 
في ســانيا بالصني من ٢٨ نوفمبر حتى السادس 
مــن ديســمبر ٢٠٢٠. ويتضمن برنامــج الدورة 
فــي ٢٠٢١ الرياضات التاليــة: ألعاب القوى، كيو 
سبورتس، البولينغ، رياضة الرقص، الشطرجن، 
كرة القدم للصاالت للرجال والسيدات، رياضات 
التزحلق والتسلق، السباحة في املسبح القصير 
٢٥ مترا، مواي، جوجيتسو، الدراجات الهوائية، 
هوب وسيباك تاكراو، كوراش، فلوربول، نتبول، 
تايكواندو، هوكي، الكاراتيه، الرياضات االلكترونية، 
البادمنتون، بينساك سيالت، تشيرليدينغ، سامبو، 
التجديف، الكرة الطائرة للرجال والسيدات، كرة 
الســلة املصغــرة للرجال والســيدات، املصارعة 

التقليدية والكيك بوكسينغ.

الزمالك حتت تهديد عقوبات االحتاد األفريقي

مساعد مدرب فريق الناشئني ينضم لقائمة مصابي «كورونا»

الالفتة التي علقها مسؤولو نادي الزمالك

داتو سيري تاشياباك سيريوات

خالل املباريات في املوســم اجلاري فقط بسبب 
انتشار ڤيروس كورونا وتوقف املسابقات لفترة 

طويلة.
وفــي تطــور جديد مللــف أزمة نــادي القرن، 
علق مســؤولو نادي الزمالــك، الفتة كبيرة على 
ســور النادي مبيــت عقبة وكتبــوا عليها عبارة 
«نادي الزمالك.. نادي القرن احلقيقي بالبطوالت 
واإلجنازات وليس باحملسوبية واملجامالت»، في 
محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء بلقب 

مبقاطعة تشــونبوري، كما أعلن عــن البرنامج 
الرياضات في الدورة.

وقال األمني العام للمجلس األوملبي اآلسيوي 
حســني املســلم في رســالة إلى اللجنة األوملبية 
التايلندية: «نقدر أن ٢٠٢١ سيكون عاما مزدحما 
بسبب املواعيد اجلديدة لدورة االلعاب األوملبية 
والباراملبية الصيفية فــي طوكيو، لكننا وجدنا 

«األبيض» يستأنف تدريباته ٢٥ يوليو

يحيى حميدان

حددت إدارة الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الكويت يوم ٢٥ يوليو املقبل موعدا 
مبدئيا الســتئناف تدريبات الفريق عقب 
فترة التوقف احلالية بسبب انتشار ڤيروس 

«كورونا» منذ أواخر فبراير املاضي.
وأبلغت إدارة «األبيض» الالعبني باملوعد 
املبدئي في اليومني املاضيني، على ان يتم 
تأكيده بشــكل رسمي عقب أخذ املوافقات 

الالزمة من جانب وزارة الصحة.

ويأتي قرار اإلدارة الكويتاوية بتحديد 
املوعــد املبدئــي عقب إعالن احتــاد الكرة 
اســتكمال املوســم املتوقــف حاليــا في ١١ 
سبتمبر املقبل، فيما ينتظر «األبيض» حاليا 
قرار االحتاد اآلسيوي حول استكمال كأس 
االحتاد القاري والتي لم يحدد لها حتى اآلن 

موعدا رسميا.
إلى ذلك، مازالت إدارة الكويت في طور 
املفاوضات مع مجموعة من املدربني األجانب 
الختيار األنسب منهم لقيادة الفريق األول 

خلفا للمدرب الوطني وليد نصار.

فيصل العدواني

العدواني: األمور ستتعقد على األندية
إن لم تنطلق التدريبات في يوليو

أكد أن النصر يبحث عن محترف مهاجم

عبدالعزيز جاسم

أكد رئيس جهاز الكرة في نادي النصر فيصل العدواني 
فــي تصريح لـ «األنباء» أن فكــرة إقامة تدريبات الفريق 
األول لكــرة القــدم عن بعد «أونالين» غيــر مطروحة في 
الوقت احلالي بســبب صعوبــة جتميع الالعبني في وقت 
واحد لتواجدهم في أعمالهم، فمنهم من يعمل في وزارتي 

الدفاع والداخلية وهناك آخرون متطوعون.
وأضاف ان هناك الكثير من األمور التي يجب ان تؤخذ 
في احلسبان قبل استئناف املوسم الكروي في ١١ سبتمبر 
املقبل، ومن أهمها ضرورة السماح بانطالق التدريبات في 
األول مــن يوليو على أقل تقدير لكي يســتعيد الالعبون 
لياقتهم البدنية بعد توقف سيكون استمر ملدة ٥ أشهر وهي 
فترة طويلة أعادت الالعبني لنقطة الصفر بدنيا ولياقيا، 
ما يعني انهم بحاجة لوقت ال يقل عن شــهرين، لذلك ان 
لم تسمح وزارة الصحة بعودة التدريبات في يوليو فإنه 
من املستحيل اللعب في سبتمبر ويجب ان جتتمع األندية 

مع احتاد الكرة إليجاد حل بديل.
أزمة وصول احملترفني

وأوضح ان توقيت انطالق التدريبات ليس هو العائق 
الوحيــد بل ســتكون هناك مشــكلة أخــرى وهي وصول 
احملترفني من بلدانهم ومن الدول املتاحة في حال السماح 
بعــودة حركة الطيران، فنحــن بالنصر لدينا ٤ محترفني 
يتواجدون حاليا في بلدانهم، واألمر نفسه ينطبق على باقي 
األندية التي رحل محترفوها وترغب في التعاقد مع آخرين 
وهم بال شــك خارج البالد ما يعني أن بعضهم لن يتمكن 
من االنضمام سواء بسبب تأشيرات الدخول أو الطيران.
ولفت العدواني الى ان احملترف الذي سيصل سيكون 
عليه اجللوس في احلجر الصحي سواء كان أسبوعني أو ٢٨ 
يوما ما يعني ان الفريق سيفقده لفترة طويلة قد حترمه 

من اإلعداد وبالتالي غيابه عن مباريات مهمة.
وعن احملترف اخلامس بالنصر، قال انه سيكون مهاجما 

لكن حتى هذه اللحظة لم نستقر على اي العب.

توقيت انطالق 
التدريبات 

ووصول 
احملترفني 

من بلدانهم 
مشكلة تواجه 

جميع الفرق

العربي يكثف مفاوضاته املالية مع داركو
مبارك اخلالدي

كثــف مجلس إدارة النــادي العربي مفاوضاته 
مع املدرب البوســني داركو نيســتروفيتش خالل 
اليومني املاضيني رغبة من النادي في الوصول إلى 
اتفاق نهائي يفضي الى توقيع املدرب مع األخضر 

للموسم املقبل.
وعلمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة أن إدارة 
العربــي ترغــب في عقــد طويل مع املــدرب الذي 
جنح خالل الفترة القصيرة التي تولى فيها قيادة 
«األخضر» بتغيير شــكل الفريــق فنيا والوصول 
به إلى نهائي كأس ســمو ولي العهد واالرتقاء الى 
املركز اخلامس برصيد ٢١ نقطة في دوري stc بعد 
مرور ١٤ جولة من عمر املســابقة، إذ تشير األرقام 

الى مدى االستقرار الفني للفريق حتت قيادته. 

كما ذكرت املصادر أن املدرب داركو طالب بزيادة 
مالية على راتبه احلالي، األمر الذي رفع من قيمة 
مطالبتــه املاليــة، حيث من املتوقــع أن ينتهي 

الطرفان من االتفاق قريبا نظرا التساع نقاط 
االتفاق وااللتقاء بينهما.

جدير بالذكر أن إغالق ملف اجلهاز الفني 
سيفتح الطريق مباشرة نحو برنامج إعداد 
الفريق خلوض ما تبقى من منافسات املوسم 
في حال مت اســتئناف النشــاط الكروي ١١ 

سبتمبر املقبل.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة النادي رسميا 
إصابة مساعد مدرب فريق الناشئني سالم 
البلوشــي بڤيروس كورونــا، حيث أصدر 
النــادي بيانــا متنى فيه الســالمة للمدرب 

البلوشي.

املشعان ينهي ارتباطه التدريبي 
باجلهراء بشكل مفاجئ

خالص العزاء لعائلة عاشور

مبارك اخلالدي

الالفت  النجــاح  رغم 
الــذي حققه رفقــة أبناء 
القصر األحمر، والصعود 
بهم رســميا الى الدروي 
املمتــاز بعد موســم في 
الدرجة االولى، أعلن مدرب 
الفريق األول لكرة القدم 
بنادي اجلهــراء د.محمد 
املشعان وبشكل مفاجئ 
عبر حسابه الشخصي في 
ارتباطه  انتهاء  «تويتر» 

بالنــادي، حيــث لــم يوضح أســباب هذا 
االبتعاد.

وقال املشعان في رسالته: «بعد موسم 
من العمــل اجلاد أعلن انتهاء ارتباطي مع 
نادي اجلهراء وانتهاء عملي كمدرب للفريق 
األول لكــرة القدم بالنــادي، وذلك بعد ان 
أثمرت هذه الشراكة حتقيق تطلعات وأهداف 
مسؤولي وجماهير النادي بعودة الفريق 
ملكانته الطبيعية بني فرق الدوري املمتاز».
وأضــاف قائــال: «أتوجه بالشــكر أوال 
لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة على الثقة 
التي منحوني إياها ومساندتهم لي طوال 

هــذه الفترة، وشــكر خاص 
إلخوانــي الالعبــني الذيــن 
أظهــروا احترافية كاملة في 
االلتزام وكانوا عند حســن 
الظــن فــي كافــة األوقــات 
متجاوزيــن الصعاب بإرادة 
وعزمية وتضحية ومتحدين 
خلف الهدف الذي عملنا من 
أجله،  كمــا أشــكر الالعبني 
الشباب الذين تواجدوا معنا 
بالفريق وهم مستقبل النادي 
ملــا ميلكونــه مــن إمكانات 
ميكن ان تتطــور لو وفرت 
لهــا األدوات الالزمة ومتى ما كانت لديهم 
الرغبة بالتعلم والتطور مســتفيدين من 
خبــرات الالعبني الكبار الذيــن أثق بأنهم 
لن يبخلوا بالتوجيه واإلرشــاد،  والشكر 
موصول ايضا للجهــاز اإلداري الذي كان 
علــى قدر املســؤولية، كمــا ال ميكنني ان 
أنسى جهود اجلهاز التدريبي املعاون الذي 
حتمل الكثير من اجل حتقيق هذا الهدف».

وجنح املشعان خالل ظهوره األول بدوري 
الدرجة األولى هذا املوسم، في قيادة أبناء 
القصر األحمر خلطف بطاقة التأهل األولى 

الى دوري األضواء.

يتقــــــدم القســم الرياضــي فــي 
«األنبــاء» بخالص العزاء إلى رئيس 
مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز 
عاشــور وأشقــــــائه رئيــس احتاد 
الطائــرة حســني عاشــــور وعضــو 

اجلمعية العمومية جاســم عاشور، 
وذلــك لوفــاة والدتهــم، تغمــد اهللا 
الفقيدة بواسع رحمته، وألهم ذويها 
الصبر والسلوان. و(إنا هللا وإنا إليه 

راجعون).

د.محمد املشعان
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إصابتان جديدتان بكورونا 
في «البرميييرليغ»

املوسم اجلديد ينطلق ٢٣ أغسطس
تعود احلياة إلى كرة القدم الفرنســية ٢٣ 
أغسطس املقبل، وذلك بعد إلغاء موسم ٢٠١٩/ 
٢٠٢٠ بسبب انتشار وباء ڤيروس كورونا.

وينبغي أن يبدأ املوسم اجلديد لدوري الدرجة 
األولى الفرنسي يوم ٢٣ أغسطس املقبل، 
فيما تبدأ منافســات دوري الدرجة الثانية 

قبلها بيوم، وفقا لبروتوكول رابطة الدوري 
الفرنســي. ولكن حتى اآلن، فإن املوعدين 
مازاال مؤقتني. وأضافت الوثيقة اإللكترونية أن 
هناك ضرورة النتظار قرار االحتاد األوروبي 
للعبة بشــأن املواعيد اإلضافية للبطوالت 

األوروبية.

سلطت الصحف اإلسبانية الصادرة، صباح أمس، 
الضوء على قرار رئيس الوزراء بيدرو سانشيز 
بعودة مســابقة الليغا يوم ٨ يونيو املقبل، بعد 
التوقف في األشهر املاضية بسبب تفشي جائحة 
كورونا. وعنونت صحيفة «ماركا»: «ال ليغا تعود». 
وأضافت: «وافقت احلكومة على عودة الرياضات 
احملترفــة في ٨ يونيو املقبل، وقد يقص ديربي 
إشبيلية الستار يوم اجلمعة املوافق ١٢ من الشهر 

نفسه».
وتابعت الصحيفة اإلسبانية: «رئيس الوزراء بيدرو 
سانشيز صرح: ستعود كرة القدم بأقصى درجات 
األمان لكل املشاركني». وخرجت صحيفة «موندو 
ديبورتيڤو» بعنوان: «نعم ال ليغا». وأضافت: «ابتداء 
من ٨ يونيو املقبل، أعطت احلكومة الضوء األخضر 
لعودة كرة القدم». وتابعت: «التحدي هو استكمال 
الـ ١١ جولة املتبقية من املوسم، خالل ٥ أسابيع». 
وعلى الصفحة الرئيســية لصحيفة «سبورت»: 
«رســميا عودة ال ليغا». وقالــت: «رابطة الليغا 
ستحدد األسبوع املقبل املوعد احملدد الستكمال 

املوسم، واجلدول النهائي للمباريات».

كشف نادي بورمنوث عن أن أحد العبيه هو من ضمن حالتي 
إصابة بڤيروس كورونا املستجد أعلنت عنهما رابطة الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، ما يرفع العدد اإلجمالي لإلصابات 
في صفوف أنديته إلى ٨ إصابات. ويأتي ذلك قبل نحو ثالثة 
أسابيع من منتصف يونيو، وهو املوعد التقريبي الذي تأمل 
الرابطة أن تتمكن عنده من استئناف منافسات البطولة املعلقة 
منذ منتصف مارس بســبب تفشي «كوفيد-١٩»، على أن 
يكون ذلك من دون جمهور. وأوضحت الرابطة في بيان ليل 

السبت املاضي أن ٩٩٦ من العبي وأفراد الفرق خضعوا 
في ١٩ اجلاري و٢١ و٢٢ منه لفحوص كشف «كوفيد-١٩». 
وتابعت: «من بني هذه الفحوص جاءت نتيجتان إيجابيتان 
من ناديني مختلفني» لم تكشــف ملن تعودان، مشيرة 
إلى ان الشخصني املعنيني «سيبقيان في حجر طوعي 
لفترة ســبعة أيام». وأكد بورمنوث في بيان 
«أن أحد العبيه خضع لفحص 

إيجابي لكشف (كوفيد-١٩)، بعد 
اجلولة الثانية من الفحوص التي 
خضع لها النادي». وامتنع النادي 

عن كشف اسم الالعب املعني، طالبا 
أن يتم «احترام ذلك».

فابريغاس: ڤينغر سبب انضمامي ألرسنال

رئيس ليون: إلغاء الدوري قرار «غبي»
انتقد رئيس نادي أوملبيك ليون جان-ميشيل 
أوالس قرار رابطة الدوري الفرنســي بإلغاء 
موسم دوري الدرجة األولى احمللي لكرة القدم 
مبكرا بسبب أزمة ڤيروس كوفيد-١٩ ووصف 
القرار بأنه «غبي». وجاءت تصريحات أوالس 
بعد حصول دوري الدرجة األولى اإلســباني 
على الضوء األخضر من احلكومة اإلســبانية 
الستئناف مبارياته في الشهر املقبل بعد توقفها 
لنحو شهرين بسبب األزمة الصحية العاملية. 
وأضاف أوالس قوله «الغريب في األمر هو أن 
خافيير تيباس حضر نفس االجتماعات التي 

حضرها (رئيس رابطة الدوري الفرنسي) ديدييه 
كوليه وخاصة االجتماع الذي عقد في ٢٣ أبريل».

وتابع رئيس ليون «في الواقع ما قيل في هذا 
االجتماع مع اليويفا كان (الصبر). وعندما نرى 
أن مسؤولينا حضروا هذا االجتماع واتخذوا 
قرارات مختلفة فالبد لنا أن نشعر بأننا أغبياء 
متاما بالفعل». وتقدم ليون بطعن أمام محكمة 
إدارية لكن الطعن رفض يوم اجلمعة املاضي 
لكنه يتوقع أن يتقدم بطعن آخر أمام مجلس 
الدولة أعلى محكمة في فرنسا وكذلك سيفعل 

فريقا أميان وتولوز الهابطان.

أوضح جنم موناكو سيســك فابريغاس، سر 
رحيله عن برشلونة في سن صغيرة، واالنتقال 

إلى أرسنال بدال من مان يونايتد، عام ٢٠٠٣.
وقال: «كنــت في الـ١٥ من عمري، وكنت قائدا 
لناشئي برشلونة حينها وأحظى بقيمة جيدة، 
لكن أمامي كان إنييستا والعبون آخرون، ميلكون 
قدرات كبيرة للنجاح».  وأضاف: «في يوم من 
األيام، أتى كشاف من أرسنال للتحدث مع والدي.. 
قال لي إنه جاء ليشــاهدني أكثر من ٥٠ مرة، 

وأضاف أنني مناسب للعب هناك».
وواصل: «كشف لي عن األمور التي درسها في 
طريقة لعبي، واتصل بآرسني ڤينغر ليحضرني 

مقر تدريب أرســنال في ذلك الوقت كان مان 
يونايتد مهتما بي أيضــا، وكان علي أن أقوم 
برحلتني، واحدة إلى لندن، والثانية إلى مانشستر 

بعد شهر».
وتابع: «ذهبت مقر تدريبات أرسنال وكان اجلميع 
في إجازة، لكن ڤينغر عاد في طائرة خاصة من 
باريس للقائي.. جاء ديڤيد دين ليلتقي بي كذلك».

وقال: هذا ما صعقني.. إنه آرسني ڤينغر، أنا في 
الـ١٥ من عمري وال يعرفني أحد، ويقطع إجازته 
ملالقاتي! ثم حتدثنا، حتدث إلى والدتي، ورافقني 
في جولة مللعب التمارين، وحينها وقعت في حب 

املشروع بأكمله.

سان جرمان يريد االحتفاظ بنيمار ومبابي وإيكاردي
بعدما حســم لقب الدوري 
الفرنسي لكرة القدم مع اإلنهاء 
املبكر للموسم، يستعد نادي 
باريس سان جرمان الستكمال 
محتمل للموسم قاريا وانطالق 
آخر غير واضح املعالم محليا، 
لكن تركيزه األساسي سيكون 
االحتفــاظ بثالثــي الهجــوم: 
البرازيلــي نيمار، الفرنســي 
كيليــان مبابي، واألرجنتيني 
ماورو إيــكاردي. في املقابل، 
يجد نادي العاصمة نفسه أمام 
احتمال خسارة العبني تنتهي 
عقودهم أواخر يونيو، يتقدمهم 
هدافه التاريخي األوروغوياني 
إدينســون كاڤانــي ذو الدور 
املتراجع في تشــكيلة املدرب 
األملاني توماس توخل، وقائد 
الفريق البرازيلي تياغو سيلڤا. 
وأحــرز ســان جرمــان لقــب 
الدوري للموسم الثالث تواليا، 
بعدما قررت الرابطة في نهاية 
أبريل وضع حد للمنافســات 
بسبب تبعات ڤيروس كورونا 
املستجد. وعند تعليق الدوري 
منتصف مــارس املاضي كان 
الفريق يتصدر الترتيب بفارق 
١٢ نقطة عن مرسيليا مع تبقي 

١٠ مراحل.
ال مفاجآت

وتتجــه أنظــار تقاريــر 
االنتقــاالت نحو أغلى العبني 
في العالم، أي نيمار ومبابي، 
فاألول يدور احلديث منذ أشهر 
عــن رغبة متبادلة بينه وبني 
ناديه السابق برشلونة، بإعادة 
وصل ما انقطع في صيف ٢٠١٧. 
أما مبابي فيرتبط أيضا بانتقال 
محتمل إلى إسبانيا، لكن إلى 
صفــوف النــادي امللكي ريال 
مدريد ومدربه الفرنسي زين 

على كرة القدم، السيما جلهة 
التبعات السلبية على إيرادات 
األندية. وبعدما كشف انه سمع 
من نيمار شخصيا «انخراطه» 
في مشــروع النــادي، أضاف 
اإلسباني «مشروع سان جرمان 
معــد بشــكل يتيــح لالعبني 

الشعور بالرخاء».
لكن التبعات املالية ألزمة 
ڤيــروس كورونــا قد تتحول 

الــى البقاء في ســان جرمان، 
من خالل تغريدة عبر «تويتر» 
أواخر الشهر املاضي كتب فيها 
«اجلميع يتحدث، لكن أحدا ال 
يعرف... لقد اشتقت لفريقي».

مكسب جديد 
في فترة االنتقاالت الشتوية 
هذا املوســم طــوى إيكاردي 
صفحة أشــهر مــن اخلالفات 
والعالقــة املضطربة مع إنتر 
ميالن اإليطالي، بانتقال على 
سبيل اإلعارة الى باريس سان 
جرمان، مرفــق بخيار تعاقد 
دائم. وتقدر كلفة قيمة التعاقد 
الدائم مــع إيكاردي بنحو ٧٠ 
مليــون يــورو، لكــن تقارير 
صحافية فرنسية وإيطالية في 
نهاية هذا األسبوع تشير إلى 
رغبة سان جرمان في خفض 
هــذا املبلغ وســط حديث عن 
عرض النادي الفرنسي مبلغ 

٥٥ مليون يورو فقط.
وعلى صعيــد التعاقدات، 
تطرح التقارير أسماء العديد 
من الالعبني الذين قد يشكلون 
هدفــا للفريــق فــي املوســم 
املقبل، مثل البرازيلي أليكس 
تيليــس (بورتو البرتغالي)، 
الفرنسي تيو هرنانديز (ميالن 
واألرجنتينــي  اإليطالــي)، 
نيكوالس تاليافيكو (أياكس 

أمستردام الهولندي).
وفي مقابل األسماء الباقية 
أو اآلتيــة، ســيكون الفريــق 
الباريسي أمام صيف قد يشهد 
وداع العبــني تنتهي عقودهم 
أبرزهم  املقبل،  بنهاية الشهر 
كاڤانــي (٣٣ عامــا) الهــداف 
التاريخي، وقائده قطب الدفاع 
البرازيلي تياغو ســيلڤا (٣٥ 

عاما).

الــى ســيف ذي حدين، فرغم 
أن خزائن األندية ستعاني من 
تراجع اإليرادات ترجح دراسات 
الشركات املتخصصة ان تفقد 
القيمة السوقية لالعبني نسبة 
كبيرة، ما قد يثير حماسة أندية 
أخرى لالستفادة من الظروف 
الراهنة ومحاولة التعاقد مع 
جنوم بكلفة أقل من الظروف 
العادية. وأملــح مبابي بدوره 

الدين زيدان، لكن عوامل عدة 
قد تسهم هذا الصيف في إخماد 
نيران التكهنات. في منتصف 
الشهر اجلاري، أكد العب وسط 
ســان جرمان اإلسباني أندير 
هيريــرا أن «مبابــي ونيمــار 
ســيبقيان فــي باريس ســان 
جرمان، والوضع الذي نعيشه 
حاليا ســبب أكبر لذلك»، في 
إشــارة إلى آثار «كوفيد-١٩» 

الكرة األوروبية.. 
قرارات مختلفة بني استئناف وانتظار عودة وإنهاء موسم

بعدما تســبب ڤيروس كورونا املســتجد بشلل 
شــبه كامــل في بطوالت كــرة القدم علــى مختلف 
األصعــدة، بدأت احلياة تعود تدريجيا الى املالعب 

من دون جمهور.
وبعدما استأنفت البوندسليغا األملانية نشاطها 
في ١٦ اجلاري، بات الدوري اإلسباني األقرب من بني 
البطوالت الكبرى للعودة، بعدما أجازت احلكومة، 
عودة املنافسات اعتبارا من األسبوع الذي يبدأ في 

الثامن من يونيو.
وفيما يأتي عرض للدوريات التي استأنفت نشاطها 
وتلك التي حددت مواعيد العودة، وأخرى تبحث في 
بروتوكوالت معينة، السيما صحية منها، لكي تتمكن 

من استكمال املوسم املعلق منذ منتصف مارس:
دوريات عادت

عادت منافسات الدوري األملاني، في ١٦ اجلاري، 
حيث أقيمت املرحلة السادسة والعشرون (من أصل 
٣٤)، خلف أبواب موصدة، وهو ما ســيتواصل في 

كل املراحل املتبقية.
والدوري األملاني هو األول بني البطوالت األوروبية 
الكبرى الذي يتم استئناف منافساته، والثاني في 
القارة العجوز بعد دوري جزر فارو املتواضع الذي 

عادت له احلياة في التاسع من الشهر اجلاري.
كما عادت منافسات كرة القدم أيضا في استونيا، 
حيث استؤنفت مباريات الدرجة األولى خلف أبواب 

موصدة.
وفي ٢٣ اجلاري، انضمت اجلمهورية التشيكية 
الى البطوالت املســتأنفة، مع اســتكمالها باملرحلة 
اخلامســة والعشرين. وعلى رغم تفشي الڤيروس 
في مختلف أنحاء العالم، كانت بيالروســيا الدولة 
األوروبية الوحيدة التي لم تعلق بطولتها احمللية 
خالل الشــهرين املاضيني. فيما يأتي املواعيد التي 
باشــرت فيها بعض البطوالت منافساتها بعد أكثر 

من شهرين من التعليق:
جزر فارو: ٩ اجلاري، أملانيا: ١٦ منه، اســتونيا: 

١٩ اجلاري، اجلمهورية التشيكية: ٢٣ منه.
على وشك العودة 

نالت «ال ليغا» الضوء األخضر من السلطات املعنية 
من أجل العودة إلى أرض امللعب في األســبوع الذي 

يبدأ في الثامن يونيو املقبل.
فيما يأتي املواعيد التي حسمت رسميا الستئناف 

بعض البطوالت الوطنية:
الدمنــارك: ٢٨ اجلاري، صربيا: ٣٠ منه، النمســا: 
الثاني يونيو، البرتغال: الثالث من يونيو، سلوڤينيا: 
٥ يونيو، كرواتيا: ٦ يونيو، تركيا: ١٢ يونيو، النرويج: 
١٦ الشــهر املقبل، روسيا: ٢١ يونيو، فنلندا: األول من 

يوليو.
انتظار الضوء األخضر

تأمل اجنلترا وإيطاليا في اللحاق بأملانيا وانطالق 
عجلة املنافسات في بطولتيهما في أقرب وقت ممكن، 
لكــن املعادلة التزال معقدة، بــني املخاوف الصحية 
والضوء األخضــر املنتظر من الســلطات املختصة 

في البلدين.
وتأمل رابطة الدوري االجنليزي املمتاز في استئناف 
املوســم قرابــة منتصف يونيو، علــى رغم مخاوف 
يبديها العبون ومدربون حيال خطر التقاط العدوى، 
واحلاجة لفترة أطول من التدريبات قبل اســتئناف 

املنافسات.
وفــي إيطاليا، مــدد رئيس احلكومــة اإليطالية 
جوزيبي كونتي تعليق املنافســات الرياضية حتى 
١٤ يونيو، علما بأن األندية كانت قد أبدت رغبتها في 
اســتئناف املوسم في ١٣ منه. وأعلن وزير الرياضة 
فينتشنزو سبادافورا أن فرق دوري الدرجة األولى 
تلقت الضوء األخضر الستئناف التدريبات اجلماعية 
لكنها ســتنتظر حتى ٢٨ اجلاري وملعرفة ما اذا كان 

من املمكن استئناف املوسم من عدمه.
وفيما يلي بعض املواعيد لبطوالت تأمل استئنافها:

رومانيــا: ٢٧ اجلاري، پولنــدا: ٢٩ منه، اليونان: 

السادس يونيو، إجنلترا: منتصف يونيو، إيطاليا: 
١٣ منه، سويسرا: ٢٠ يونيو.

بطوالت أنهت املوسم
بات الدوري الهولنــدي أول بطولة وطنية في 
دولة منضوية حتت راية االحتاد األوروبي للعبة 
(ويفــا)، يتم إنهاؤها بشــكل مبكــر. ولم يتوج 
االحتــاد احمللي أي فريق باللقب، وجمد الهبوط 
والصعود. وسارت فرنسا على خطى هولندا، 
لكن باريس ســان جرمان متكن من االحتفاظ 

بلقب الدوري بعــد اإلعالن في نهاية أبريل 
عن إنهاء املوســم. وأدى قرار الرابطة إلى 
هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، 

فيما سيصعد لوريان ولنس إلى الدرجة 
األولى. وسيمثل فرنسا في مسابقة 

دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل 
كل من ســان جرمان ومرسيليا 

ورين.
إلى ذلك، قــررت احلكومة 
البلجيكية تعليق منافسات 
كرة القدم حتــى ٣١ يوليو، 
حالهــا كحــال النشــاطات 
مــا ســاهم  الرياضيــة، 
بتســهيل مهمــة رابطــة 
الدوري باتخاذ قرار إنهاء 

املوســم وتتويــج بــروج 
باللقب. وتوج بروج بفضل 

هذا القرار الذي أســقط أيضا فاسالند-بيفيرين الى 
الدرجة الثانية. وقررت رابطة احملترفني في اسكتلندا 
تتويج سلتيك بطال للدوري احمللي للعام التاسع على 
التوالي، بعد إنهاء املوسم بشكل نهائي. كما وضعت 
كل من قبرص ولوكسمبورغ حدا ملوسميهما لكن دون 
تســمية بطل.  ومت تسمية أومونيا نيقوسيا ليكون 
ممثال للكرة القبرصية في التصفيات املؤهلة لدوري 

أبطال أوروبا املقبل.

الصحف اإلسبانية 
تتغني بعودة ال ليغا
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ليڤاندوفسكي يقترب 
من احلذاء الذهبي

.. ومولر يعادل رقم دي بروين

باالك: ڤان دايك لم يواجه 
دروغبا وروني وهنري

إنييستا: الهدف في مرمى هولندا
أخرجني من حالة االكتئاب

سجل الدولي الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، 
هدف فريقه الثالث في شــباك آينتراخت فرانكفورت على ملعب 

أليانز آرينا، ضمن اجلولة ٢٧ للدوري األملاني.
وعادت منافسات الدوري األملاني األسبوع املاضي، بعد شهرين من 
التوقف، وفاز بايرن على يونيون برلني بهدفني دون رد، ثم تخطى 

عقبة فرانكفورت اليوم بنتيجة ٥-٢.
وبحسب شبكة «ســكواكا» لإلحصائيات، فإن ليڤاندوفسكي رفع 
رصيده إلى ٢٧ هدفا، ليصبح األكثر تسجيال في الدوريات اخلمسة 
الكبرى هذا املوسم، بالتساوي مع املهاجم اإليطالي شيرو إميوبيلي، 

العب التسيو.
وواصل بايــرن تصدره جلدول الدوري األملانــي بعد فوزه على 
آينتراخت بخمســة أهداف لهدفني، ليرفــع رصيده إلى ٦١ نقطة، 

بفارق ٤ نقاط عن دورمتوند.

لم يتوقف مهاجم بايرن ميونخ توماس مولر عن مد يد العون لزمالئه، 
وذلك خالل مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات اجلولة 
الـ٢٧ من الدوري األملاني. صاحب الـ٣٠ عاما جنح في صناعة هدف 
تقدم الفريق البافاري، الذي أحرزه ليون غوريتسكا في الدقيقة ١٧.

وبحسب شبكة «بليتشر ريبورت»، فإن مولر عزز تربعه على عرش 
قائمة أكثر الالعبني صناعة لألهداف في الدوريات الـ٥ الكبرى هذا 
املوسم. وأمد مولر زمالءه حتى اآلن بـ١٧ متريرة حاسمة، ليتفوق 
على كافة جنوم أوروبا. كما أشــارت شبكة «أوبتا» إلى كون جنم 
بايرن أول العب يصنع ١٧ هدفا أو أكثر في موسم واحد بالدوريات 
الكبرى منذ أن فعلها كيفن دي بروين، العب وســط مان سيتي، 

مبوسم ٢٠١٦-٢٠١٧، حينما صنع ١٨ هدفا.
وجنح مولر أيضا في معادلة الرقم القياســي املســجل باسم دي 
بروين في البوندســليغا، حينما صنع ١٧ هدفا مع فولفســبورغ 
مبوسم ٢٠١٤-٢٠١٥، وهو ما لم يتحقق من قبل.  وبات مولر قريبا 
من االنفراد بالرقم القياسي حال جناحه في صناعة أي هدف آخر، 

ليدخل تاريخ البوندسليغا.

حتدث النجم األملاني السابق مايكل باالك عن مستوى وأداء مدافع 
ليڤربول الهولندي فيرجيل ڤان دايك، وتطرق باالك التي تشير الى 
أن ڤان دايك هو أفضل مدافع في الدوري اإلجنليزي املمتاز حاليا 

بل هناك من يقول انه األفضل في تاريخ البرميييرليغ.
وقلل باالك من هذه اآلراء بشكل كبير، حيث يرى أن فيرجيل ڤان 
دايك يتواجد حاليا في زمن سهل للغاية ليس كسابق عهود الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.
وحتدث مايكل باالك قائال: «ڤان دايك محظوظ للغاية هو ال يتواجد 
في الزمن الذي كان يتواجد فيه كبار الدوري اإلجنليزي املمتاز، أمثال 
دورغبا، دييغو كوستا، آالن شيرار، هنري، روني، تيفيز والمبارد».

حتدث أندريس إنييســتا، الفائز مع املنتخب اإلسباني لكرة القدم 
بكأس العالم، عن االكتئاب مرة أخرى، الذي كان مريضا به ملا يقرب 
من عام. وقال إنييستا (٣٦ عاما) لصحيفة «بيلد آم سونتاج» األملانية 
إن الهدف الذي سجله في الوقت بدل الضائع أمام املنتخب الهولندي 
في نهائي بطولة كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب أفريقيا كان بداية التحسن.

وقال العب برشــلونة الســابق ان وفاة صديقه في ٢٠٠٩ كانت 
الســبب في مرضه. ويلعب حاليا إنييستا في فريق فيسيل كوبي 
الياباني مع األملاني لوكاس بودولســكي. وأوضح إنييستا أنه كان 
من اجليد للغاية احلصول على مســاعدة وعالج متخصص. وأكد 
إنييستا أن هذه املرحلة أصبحت جزءا من املاضي، مضيفا: «مرحلة 
جعلتني شخص أقوى وأفضل. اليوم أشعر أنني أمتتع باالمتياز 

ولدي عائلة رائعة».

كرة القدم.. دائمًا تنتصر
عبدالعزيز جاسم

يقول أحد أعظم مدربي كــرة القدم على مر التاريخ مدرب 
مان يونايتد الســابق السير أليكس فيرغسون إن أحد أهم 
أسباب وسر جناحه في عالم التدريب «أنا رجل أحب املخاطرة 
وبإمكانكم أن تروا ذلــك من خالل الطريقة التي نلعب بها، 
فجميــع من في فريقي يتميز باملثابرة، ال استســالم على 
اإلطالق. إنها سمة رائعة».ويروي عدد من الالعبني قصتهم 
مع الفقر ومثابرتهــم من أجل الوصول إلى ما وصلوا إليه، 
وكيف ضحوا، وأين كانوا وكيف صــاروا، وماذا أعطتهم 
اللعبة الشعبية األولى على مستوى العالم، وال ميكن حصر 

أسمائهم ألنهم تقريبا الغالبية العظمى. 
كل تلك األمور تدل على أن كرة القدم أشبه بحرب سواء مع 
نفسك لتحقيق ما تريد أو مع ظروف قاسية من حولك جتبرك 
على القتال لكي تصل الى مبتغاك، واليوم نرى حربا من نوع 
آخر لم يتصورها أي شــخص وهي احلرب مع «كورونا»، 
وقد علمتنا كرة القدم أنها دائما تنتصر على الظروف مهما 
حدث، وخير دليــل أنها عادت للواجهة مرة أخرى رغم كل 
الظروف احمليطة بها وعدم إيجاد حل لتك اجلائحة إال بأمور 
احترازية. واليوم من كان يصدق أن املالعب ستكون فارغة 

من عشــاقها، من كان يصدق أنه بعد كل هدف ال تستطيع 
أن تعبر عن فرحتك باالنقضاض على زميلك في الفريق، من 
كان يصدق أن دكة البدالء لن نشهد فيها ذلك احلديث املباشر 
بني العب وآخر وأن هناك فراغا بينهم بعد أن كانت رؤوسهم 
متالصقــة في كل مرة تذهب الكاميرا اللتقاط «ضحكهم أو 

فرحتهم أو حسرتهم أو حزنهم». 
ولم تكن اجلماهير التي حتفظ «حيطان» ومدرجات النادي 
أكثر من أســمائهم وحدها من خسرت في هذه احلرب، بل 
أيضا خســرت األندية ذلك األمر ألننا في السابق كنا نقول 
إن صاحب «األرض واجلمهــور» كفته أرجح للفوز واليوم 
سنقول إن «األرض لن تعينك من دون جمهور ألنه دائما ما 
يحفز ويشجع الالعبني سواء كان الفريق قويا أوضعيفا فنيا» 
ومنذ اليوم لن جتد من يقول مليسي داخل امللعب «أنقذنا»، 
ومن يطالب كريســتيانو رونالدو بالقول «سجل هاتريك»، 
أو من يصرخ من كل قلبه.. «محمد صالح انطلق بسرعة». 
ورغم تلك األمور احملزنة والتي لن يتقبلها عشاق الساحرة 
املستديرة، إال أن كرة القدم التي نصرت فيرغسون وبيليه 
ومارادونا وقهرت ظروف ميسي ورونالدو وأخرجت صالح 
من أندية الظل في أوروبا إلى أعرقها قادرة على أن تنتصر 
على حربها مع «كورونا» وأن تستعيد عافيتها مرة أخرى.

«والت ديزني» يستضيف دوري الـ «NBA» في فلوريدا
أعلنت رابطة دوري كرة الســلة 
األميركــي للمحترفــني أنها جتري 
محادثات «متهيدية» مع شركة والت 
ديزني، حول استئناف بطولة دوري 
احملترفني في أواخر يوليو املقبل في 

احد منتجعاتها في فلوريدا.
وأكد متحدث باسم الرابطة مايك 
باس تقارير سابقة تفيد بأن الرابطة 
جتري محادثات مع مسؤولي ديزني 
حول استئناف موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
املعلق بسبب تفشي ڤيروس كورونا 
املستجد، في أورالندو بوالية فلوريدا.
وقال بــاس: «تشــارك الرابطة، 
بالتعاون مع رابطة العبي كرة السلة 
احملترفني، في محادثات متهيدية مع 
شركة والت ديزني حول إعادة إطالق 
موسم الدوري األميركي للمحترفني 
فــي أواخــر يوليو فــي مجمع «إي 
اس بــي أن» الرياضــي في فلوريدا 
والتابــع لديزني كموقع واحد تقام 
فيه املباريات، والتمارين واإلقامة».

وتبلغ مساحة املجمع ٢٢٠ هكتارا 
(٢٫٢ كلــم مربــع)، ويضــم ٣ غرف 
لالجتماعــات وغرفــا فندقية تكفي 
الستيعاب مختلف الوفود، ما يحد 

من التواصل مع العالم اخلارجي.
ومــن املتوقــع أن يعلن مفوض 
الرابطة آدم ســيلفر مصير املوسم 
بحلــول مطلــع يونيــو. لكــن هذا 
اإلعــالن يؤكــد االجتاه الــذي أثاره 
في األيام األخيــرة موقع «أثلتيك» 
على وجه اخلصــوص، والذي أفاد 
بأن مقر املنتجــع الترفيهي «والت 
ديزني وورلد» في أورالندو يكتسب 

احلكوميــني على وضــع مجموعة 
شاملة من اإلرشادات لضمان وضع 
البروتوكــوالت واحلمايــة الطبية 

املناسبة».
وعلقت مباريات الـ «ان بي ايه» 
اعتبارا من ١١ مارس الفائت بعد إصابة 
الفرنســي رودي غوبير العب يوتا 

لألدوار اإلقصائية.
وذكرت شــبكة «إي أس بي أن» 
أن مجلس الرابطة سيعقد اجتماعا 
افتراضيا اجلمعة املقبل ومن املتوقع 
أن يصــدر عنه توجيهــات إضافية 
تتعلق بالالعبني واملدربني في خطة 

استئناف املوسم.
وأشــارت إلــى أن التوجيهــات 
ستشــمل حتديد املوعد الذي ميكن 
لألنديــة فيــه توســيع التدريبات 
الفرديــة التــي ســبق لبعضهــا ان 
استأنفتها، وضم املزيد من الالعبني 

وخوض تدريبات جماعية.
ونقلت الشــبكة عن مصادر لم 
تسمها أن العديد من مالكي األندية 
واملســؤولني يتوقعــون أن يعلــن 
مفوض الدوري آدم سيلفر في يونيو 
استئناف الدوري في موعد قد يكون 

«قبل نهاية يوليو».
وتشــمل خطة العودة احملتملة 
كيفية إعادة الالعبني الذين غادروا 
املدن حيث مقرات أنديتهم، مبا في ذلك 
أولئك الذين عادوا إلى بالدهم أسوة 
بنجم داالس مافريكس السلوڤيني 

لوكا دونتشيتش.
كمــا ســتطلب الرابطــة تكثيف 
التمارين الفردية وإقامة معسكرات 
تدريبية متهيدا للعودة الى املالعب.

ووفقا للشبكة يجب على الالعبني 
اخلضوع للحجر الطبي ألسبوعني 
ثم التدريب بشكل فردي ملدة أسبوع 
إلى أسبوعني في مرافق فريقهم، قبل 
الذهاب إلى معسكر تدريبي جماعي 

ملدة أسبوعني إلى ٣ أسابيع.

جاز بـ «كوفيد-١٩»، وذلك قبل حوالي 
أسبوعني من موعد انطالق األدوار 

اإلقصائية «بالي أوف».
اليزال هناك الكثير من القضايا 
حللها قبل استئناف املوسم، مبا في 
ذلك ما إذا كان سيتم مواصلة لعب 
املوسم العادي، أو الذهاب مباشرة 

زخما متزايدا ليكون املوقع املفضل 
إلقامة الفرق ويتقدم على خيار الس 

فيغاس.
وأضاف باس: «التزال األولوية 
لدينــا هي صحــة وســالمة جميع 
املعنيــني، ونحن نعمــل مع خبراء 
واملســؤولني  العامــة  الصحــة 

دورمتوند يتخلى عن غوتزه.. وإصابة هوملس بوتر أخيل
قال املدير الرياضي لبوروسيا دورمتوند مايكل 
تسورك املنافس في دوري الدرجة األولى األملاني 
لكرة القدم إن العب الوســط ماريو غوتزه الفائز 
بكأس العالم مع أملانيا سيرحل عن الفريق بنهاية 
املوســم. وفي حديثه مع شبكة سكاي سبورتس 

أكد تسورك رحيل غوتزه. 
وأضاف: «عقدت مناقشة طويلة وواضحة مع ماريو 
هذا األسبوع. اتفقنا على عدم جتديد التعاون بيننا 
بعد هذا املوسم». وتخرج غوتزه، الذي أحرز هدف 
أملانيا في الفوز ١-٠ على األرجنتني في نهائي كأس 
العالم ٢٠١٤، في أكادميية دورمتوند. ولعب الالعب 

البالغ عمره ٢٧ عاما مع دورمتوند حتى ٢٠١٣ قبل 
أن ينتقــل إلى غرميه بايــرن ميونيخ. وعاد إلى 
دورمتوند في ٢٠١٦ لكنه لم يستطع شق طريقه 

نحو التشكيلة األساسية. 
وفي وقت سابق من األسبوع اجلاري أوضح لوسيان 
فافر مــدرب دورمتوند أن ماريــو لن يلعب في 
التشكيلة األساسية في ظل اعتماده على خطة ٣-٤-٣. 
كما أكد تسورك أن املدافع الدولي ماتس هوملس 
تعرض إلصابة في وتر أخيل خالل مشاركته في 
مباراة  الفريق ضد ڤولفسبورغ في املرحلة السابعة 

والعشرين من الدوري احمللي.

واستبدل هوملس مطلع الشوط الثاني من املباراة 
التي فاز فيها فريقه بثنائية نظيفة على مضيفه، 

بالعائد من اإلصابة إميري شــان، ما قد يؤدي 
إلى استبعاده عن املباراة احلاسمة ضد بايرن 

ميونيخ املتصدر غدا.
وقال: «حتدثت بإيجاز مع طبيب الفريق. ماتس 
يعاني من ألم في وتر أخيل. ونأمل ان يتمكن من 
اللعب».  وتشكل املباراة أهمية كبيرة بالنسبة 

لبايرن املتصدر ودورمتوند وصيفه الســاعيني 
للفوز بلقب املوسم الذي مت تعليقه ألكثر من شهرين 

بسبب جائحة ڤيروس كورونا.

شالكه يسقط مرة أخرى.. واليبزيغ يعبر ماينز باخلمسة
مهاجم اليبزيغ تيمو فيرنر (ميني) قاد فريقه للفوز بتسجيله « هاتريك»العب أوغسبورغ النيجيري نواه بازي يحرز الهدف الثاني في مرمى شالكه

حقق أوغســبورغ فوزا كبيرا 
علــى شــالكه بنتيجــة ٣-٠ أمس 
ضمن املرحلة السابعة والعشرين 
من الــدوري األملاني لكــرة القدم، 
ليواصــل املضيف بذلــك حتقيق 
سلســلة نتائجه املتواضعة التي 
يرجح ان تزيد الضغط على مدربه 

ديڤيد ڤاغنر.
ويواصــل شــالكه منافســات 
البوندســليغا، التــي عــادت مــن 
دون جمهور األسبوع املاضي إثر 
توقف لنحو شهرين بسبب ڤيروس 

كورونا املستجد، باألداء املتواضع 
ذاته الذي قدمه في املراحل األخيرة 
قبل تعليق املباريات في منتصف 

مارس املاضي.
وتلقى شالكه خسارته الثانية 
تواليا بعد سقوطه برباعية نظيفة 
أمام مضيفه بوروسيا دورمتوند 
فــي «دربي الرور». وبذلك، فشــل 
شالكه في حتقيق الفوز للمرحلة 

التاسعة تواليا في الدوري.
في املقابل، تذوق أوغســبورغ 
طعم الفوز للمرة األولى بعد أربعة 

هزائم متتالية. ويحتل شالكه املركز 
الثامن برصيد ٣٧ نقطة، بينما تقدم 
أوغسبورغ الى املركز الثاني عشر 

مع ٣٠ نقطة.
ســجل الثالثيــة إدوارد لوفن 
(٦) والنيجيــري نواه بازي (٧٦) 
والڤنزويلي سيرخيو كوردوفا (٩١).

واســتفاد اليبزيغ من تواضع 
مســتوى مضيفه ماينــز لتحقيق 
فوزه األول بعد العودة من توقف 
دام منــذ منتصف مــارس، ورفع 
رصيده الــى ٥٤ نقطة واســتعاد 

املركز الثالث من باير ليڤركوزن، 
بفارق ٧ نقاط عن بايرن املتصدر.

وضــرب اليبزيغ باكــرا حيث 
افتتح التسجيل بعد ١١ دقيقة عبر 
هدافه تيمــو فيرنر، ولــم ينتظر 
الضيــوف طويال لتعزيــز التقدم 
بكرة رأســية للدمناركي يوســف 

بولسن (٢٣).
وواصــل اليبزيــغ أفضليتــه 
املطلقة وسجل الثالث في الدقيقة 
ارتبــاك داخــل منطقــة  إثــر   ٣٧
املضيف وصلت علــى إثره الكرة 

الى سابيتسر الذي سددها متقنة 
في الزاوية اليسرى العليا.

الضربة القاضية ملاينز بهدف 
رابع جاء عــن طريق فيرنر (٤٨) 
والذي سجل الهدف الثالث هاتريك 
في الدقيقة ٧٦. ورفع فيرنر رصيده 

الى ٢٣ هدفا.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

«وكاالت»: «كورونا» ُيهدد 
بنشوب «حرب باردة» بني 

الصني وأميركا.

العيد في زمن «كورونا».. تكبير 
في املساجد وصالة في 

البيوت.

 كل هذا ولم تبدأ 
احلرب؟!

 عسى عقب العسر تيسير.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،
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ألول مرة في الكويت

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا
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أبعد من الكلمات

«شركة فورد موتور تتعرض للتهديد بسبب 
زيارتي لها بدون كمام. ال عجب ان شركات 

السيارات تغادر ميتشيغان»
الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

عبر تويتر.

«ضرر ال رجعة فيه»
وزير اخلزانة األميركي، ســتيفن 
منوتشني، يحذر من تعرض اقتصاد 
املتحدة ألضرار ال رجعة  الواليات 
فيهــا، في حال عــدم إنهاء إغالق 
الواليات األميركية بشكل عاجل وأمن.

«على الرئيس ان يتوقف عن لعب دور الطبيب»
السيدة هيالري كلينتون، تشارك 
عبر تويتر دراسة تثبت ان الدواء 
الذي يروج له الرئيس يزيد احتماالت 

وفاة من يستخدمه.

«إذا أهملنا اليوم، سنعاني من النتائج غدًا»
اندرو كومو عبر  حاكم نيويورك 

تويتر.

«لماذا نهتــم بمن يؤلموننــا أكثر ممن 
يساعدوننا»

املغني األميركي ايس تي.
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تابعونا وتواصلوا معنا

املغرب يستأنف غدًا إصدار الصحف الورقية بعد توقفها بسبب «كورونا»
دعت احلكومة املغربية، السبت، 
جميع ناشري الصحف واجلرائد 
الورقيــة، إلى اســتئناف إصدار 
ونشر وتوزيع طبعاتها ابتداء من 
الثالثــاء ٢٦ اجلــاري، وذلك بعد 
توقف دام شهرين بسبب انتشار 

ڤيروس كورونا.
وقال وزير الثقافة والشــباب 
والرياضــة عثمــان الفردوس إن 
املؤسســات اإلعالميــة ميكنهــا 
اســتئناف إصدار ونشر وتوزيع 
الطبعات الورقيــة ابتداء من غد 

الثالثاء.
وأضاف الفردوس، في تدوينة 
نشــرها على حسابه اخلاص في 
فيســبوك، أن هــذا القــرار جــاء 
استجابة لرغبة ناشري الصحف 
الورقيــة وحاجتهــم  واجلرائــد 
الســتئناف نشــاط مقاوالتهــم 

الصحافية، مبينا أن «االستئناف 
يجب أن يتم مــع احترام األبعاد 
واملعايير والتدابير الصحية اآلمنة 
املعمول بها واحملــددة من طرف 

السلطات العمومية املختصة».
ومنــذ شــهر مــارس املاضي، 
اتخــذ املغرب عددا من اإلجراءات 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا، 
على رأســها فــرض حجر صحي 
وتعليق الرحالت اجلوية الدولية 
والداخلية، ومنع السفر والتنقل 
بني املدن، وإغالق املدارس وتعليق 
الرياضيــة والفنيــة  األنشــطة 

والثقافية.
وأعلن رئيس احلكومة املغربي 
سعد الدين العثماني، االثنني، متديد 
حالة الطوارئ الصحية واحلجر 
الصحي في اململكة ٣ أسابيع أخرى، 

حتى ١٠ يونيو املقبل.

قبرص ُتعيد فتح شواطئها 
مع التزام التباعد االجتماعي

ل الكمام من ضرورة  كيف حتوَّ
صحية إلى تصريح سياسي؟

متساح «هتلر» األسطوري ميوت في موسكو

كتبــت نيكوال ديفيس فــي صحيفة «الغارديان» عن 
ظاهرة حتول وضع الكمام، للوقاية من انتشــار عدوى 
«كوفيدـ  ١٩» الى موضوع للجدل واثارة التساؤالت حول 
مــا اذا كان قد أصبح الكمام تصريحا سياســيا أكثر من 

كونه تعبيرا عن ضرورة صحية.
وحتدثت الكاتبة عن تراوح مواقف احلكومات املختلفة 
بني التوصية باستخدام الكمام، كاحلكومتني البريطانية 
واألميركية، وااللزام باســتخدامها كما في كثير من دول 

العالم.
ولكن ليست كل الكمامات متماثلة من حيث فعاليتها. 
وتقول الكاتبة ان باحثني في جامعة ادنبره البريطانية 
توصلوا الى ان كل الكمامات غير املجهزة بصمام تقلص 
مسافة انتقال هواء الزفير بأكثر من ٩٠٪. ولكن الدراسة 
حذرت مــن أن الكمامات الطبية وتلك املصنوعة منزليا 
ال تغطــي الفم واألنف باحــكام كاف مما يجعلها عرضة 
لتسرب نفثات ميكن ان حتمل الڤيروس الى مسافة عدة 

أمتار وان كان غالبا باجتاه جانبي او الى اخللف.
وتنقل الكاتبة عن البروفيسور ساميون كولستو من 
جامعة بورتسموث قوله ان الكمامات أصبحت تصريحا 
سياســيا عن التضامن ألن وضعها يظهر لآلخرين اننا 
معنيون بوقايتهم اعتناؤنا بوقاية أنفسنا. وعلى العكس 
من ذلك قد ينطوي عدم وضعها على تصريح سياســي 
مثلما ظهر في عنوان لصحيفة «بوليتيكو»: «ارتداء كمامة 
هو لليبراليني املتباهني بأنفسهم اما رفض ارتدائها فهو 

للجمهوريني املتهورين».

الرنكا (قبرص) - أ.ف.پ: أعادت الشواطئ في جزيرة 
قبرص السبت فتح أبوابها أمام الرواد بعد أكثر من شهرين 
علــى القيود التي فرضت لكبح تفشــي ڤيــروس كورونا 

املستجد والتي قيدت احلركة.
وتزامن هذا احلدث مع اليوم األول 
لعدم تسجيل اجلزيرة إصابات جديدة 
بكوفيد-١٩ منذ اإلعالن عن أول إصابة 
في التاسع من مارس. ويترافق األمر 
مــع تدابيــر للمحافظة علــى التباعد 

االجتماعي.

موسكوـ  وكاالت: نفق متساح أسطوري عاش في جحيم 
القصف في برلني خالل احلرب العاملية الثانية عن ٨٤ عاما 
في حديقة حيوانات موسكو. وقالت حديقة احليوانات في 
بيان مساء السبت «ساتورن، متساحنا من ميسيسيبي نفق 
لتقدمه في السن في ٢٢ مايو». وكما نقلت صحيفة ميرور 
البريطانية فإن التمســاح كان ضمــن مجموعة احليوانات 
املفضلة في قصور هتلر اســتنادا لرواية الكاتب الروســي 
الشهير بوريس أكونني، ويعزز هذا القول دميتري فازيلييف 
وهــو طبيب بيطــري في حديقة حيوانات موســكو. ونقل 
«ســاتورن» الذي ولد في الواليات املتحدة العام ١٩٣٦، إلى 
حديقة حيوانات برلني من حيث هرب بعد تفجير ٢٣ نوفمبر 
١٩٤٣ الــذي أودى بالعديد من الزواحف في هذه املؤسســة. 
وأوضح البيان أنه في العام ١٩٤٦، اكتشــف وجوده جنود 
بريطانيون ونقل إلى االحتاد السوفييتي وقد شكلت السنوات 

الثالث من حياته بني هذين احلدثني «لغزا».

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب األميركي تضع الكمام في كابيتول هيل

ساتورن نفق في عمر ٨٤ عاما

«كوفيد ـ ١٩» يقلب األوضاع وبريطانيا  في الوضع 
األصعب.. من يخشى «البريكست» اآلن؟

بينما تســعى دول العالم 
الركــود  ملكافحــة  جاهــدة 
الــذي ســببته  االقتصــادي 
جائحة كورونا مؤخرا، يبدو 
وضع بريطانيــا أصعب من 

اجلميع. 
فقــد اختــارت بريطانيــا 
مغــادرة االحتــاد األوروبــي 
(البريكست) الذي يستوعب 
أكثر من نصف صادراتها، بل 
قد انتخبت رئيــس وزارئها 
بوريس جونسون ألداء هذه 
املهمة العويصة، ألنه قطع وعد 
جازم بعــدم التنازل وبإنهاء 
هذه املهمة قبــل نهاية العام 

احلالي.
 لكن يبــدو أن هذا الوعد 
وخطــة البريكســت بكاملها 
كانــت أمرا ينتمــي إلى زمن 
مختلف كثيرا عن زمن جائحة 
كورونا. فقد كانت بريطانيا 
معتــدة وقتها - وعن حق - 
بصادراتها وقوتها االقتصادية، 
بحيث اختارت االنفصال. أما 
اآلن، وبحسب ما موقع سي إن 
إن، فاألمور قد تغيرت كثيرا. 
البريطاني  املركــزي  فالبنك 
يتوقع أسوأ انهيار اقتصادي 
الجنلترا منذ عام ١٧٠٦ أي أكثر 
من ٣٠٠ عام. وحتى لو انتهت 
املوجــة احلالية مــن جائحة 

وهــذا أمر يضــر باالقتصاد، 
ويدفع باجتاه الركود. أضف 
إلى هذا حقيقة ارتفاع معدالت 
البطالة بنسب غير مسبوقة 
وستجد أن الوضع االقتصادي 

يقترب من كارثة. 
ان الفشل في تأمني وضع 
بريطانيــا عقب البريكســت 
ســيضع نصف الصــادرات 
البريطانيــة حتــت رحمــة 
رســوم جمركيــة أوروبيــة 

بالتأكيــد مبجمــل  ســتضر 
االقتصــاد البريطاني، حيث 
ســتضاف تلك الرســوم إلى 
أســعار املنتجات واخلدمات 
البريطانيــة وجتعلهــا فــي 
وضع تنافسي أدنى كثيرا من 
منافسيها من الدول األخرى. 
ان االقتصــاد  ويعنــي هــذا 
الذي ضربته جائحة كورونا 
سيتلقى ضربة إضافية بفعل 

البريكست.

مظاهرة سابقة لبريطانيني رافضني للبريكست مبيدان الطرف األغر

كورونا بأمان، فمن املستبعد 
أن يشهد الوضع االقتصادي 
انتعاشــا في األجل القصير، 
حيث تتوقع أغلب استطالعات 
الرأي والدراسات االقتصادية، 
عزوف املستهلكني عن زيادة 
اإلنفــاق، بل مــن املتوقع أن 
يربط املســتهلكون األحزمة 
علــى بطونهم، فــي محاولة 
لالدخار بهدف مواجهة املوجة 
الثانية مــن جائحة كورونا، 

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو

االثنني

الصفحة األولى من نيويورك تاميز اشتملت على أسماء ١٠٠٠ من وفيات «كورونا»

 «نيويورك تاميز» ُتخصص صفحتها األولى لضحايا «كورونا»: 
سيعود إليها الناس بعد ١٠٠ عام لفهم ما نعيشه

نيويوركـ  أ.ف.پ: مع اقتراب الواليات املتحدة من تسجيل 
١٠٠ ألف وفاة بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد، خصصت 
صحيفة «نيويورك تاميز» امس األحد صفحتها األولى تكرميا 

أللف شخص من بني الضحايا وخصصت سطرا لكل منهم.
وقالــت الصحيفة في مقدمة قصيــرة على الصفحة األولى 
«هؤالء األشــخاص البالغ عددهم ١٠٠٠ يعكســون ١٪ فقط من 

حصيلة الوفيات. لم يكن أي منهم مجرد رقم».
والواليــات املتحدة هي الدولة األكثر تضررا جراء تفشــي 

«كوفيد ـ ١٩» من حيث عدد الوفيات واإلصابات.
وحتى مساء السبت املاضي، سجلت الواليات املتحدة ٩٧٠٤٨ 
وفــاة و١٫٦ مليون إصابــة بالڤيروس، ومــن املرجح أن تصل 
احلصيلة إلى ١٠٠ ألف وفاة في غضون أيام. ومن الضحايا الذين 
ذكرتهــم الصحيفة «املغني جو ديفي (٦٢ عاما) احلائز جائزة 
غرامي» و«ليلى فينويك (٨٧ عاما)، أول امرأة ســوداء تتخرج 
في كلية احلقوق فــي جامعة هارفرد» إضافة إلى مايلز كوكر 
(٦٩ عاما) عاما وروث ســكابينوك (٨٥ عاما) وجوردن درايفر 
هاينز (٢٧ عاما). وقال مارك اليسي احملرر في الصحيفة «أردت 
شيئا يعود إليه الناس بعد ١٠٠ عام لفهم حصيلة ما نعيشه». 
ويأتــي اجتيــاز عتبة ١٠٠ ألف ضحية بـ «كوفيد ـ ١٩» وســط 
نقاشــات حامية حول رفع تدابير اإلغالق، وقد تعهدت واليات 
عدة تخفيف اإلجراءات التقييدية املفروضة ضد انتشار املرض. 
وضغــط الرئيس دونالد ترامــب من أجل إعادة فتح البالد مع 
تزايد فقدان الوظائف وتباطؤ االقتصاد نتيجة تدابير اإلغالق.

خطر «كورونا» ُيهدد عمرو دياب

بعــد إصابة الفنانة رجاء اجلداوي بڤيروس كورونا 
ونقلها إلى مستشــفى العزل مبدينة اإلسماعيلية، بات 
اخلطــر يهدد الفنان عمرو ديــاب، حيث ان الفنانة دينا 
الشــربيني قد خالطت رجــاء اجلداوي منذ يومني داخل 
كواليس تصوير املشــاهد األخيرة من مسلســل «لعبة 
النســيان» وهو ما يرفع من احتمالية انتقال الڤيروس 
إليها، خاصة أن هناك مشــاهد جمعت الفنانتني وكانت 

حتتوي على بعض «القبالت».
وبحكم العالقة القوية بني الفنانة دينا الشربيني والنجم 
عمرو ديــاب، فإن خطر انتقال الڤيــروس لـ «الهضبة» 
أصبــح قويــا إذا كان قــد التقى بدينا الشــربيني خالل 

اليومني املاضيني.

دينا الشربينيعمرو ديابرجاء اجلداوي
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