
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

الثالثاء
  ٣Tuesday May 26, 2020 - Issue No.158٦0 من شوال ١٤٤١ املوافق ٢٦ مايو ٢٠٢٠

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

حنان عبداملعبود  -  عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحــة سياســة 
جديدة مع إصابات كورونا وهي سياسة 
العزل املنزلي ومتابعتها من خالل مراكز 
الرعاية الصحية األولية احملددة من قبل 
الوزارة. وتعتمد السياسة على إبالغ 
املصابني بنتيجة املســحات اإليجابية 
عــن طريق خدمة الرســائل القصيرة 
وتوجيههم الى مراكز الرعاية األولية 
املخصصة ملتابعة حاالت العزل املنزلي. 
وتضمنت السياســة تفعيــل برنامج 
«شــلونك» من قبــل الفريق املختص 
مبتابعة احلاالت أثناء العزل املنزلي.

هذا، وتنشر «األنباء» أسماء املراكز 
الصحية املخصصــة ملتابعة حاالت 

العــزل املنزلي ملصابــي «كورونا»، 
حيث سيلتزم املريض بإقرار وتعهد 
يقضيان بااللتــزام بإجراءات العزل 
املنزلي وســتتم متابعتــه من خالل 

«شلونك».
الــى ذلــك، اعتمــدت الــوزارة آلية 
التعامــل مع تعــرض الطواقم الطبية 
لإلصابــة بالكورونا، مشــيرة الى ان 
احلاالت املؤكدة تؤخذ منها مسحة في 
اليومني الـ ١٢ والـ ١٣ بعد عزلها منزليا 
وتعود للعمل في اليوم الـ ١٤ إذا كانت 
سلبية، أما احلاالت املخالطة فيتم عمل 
مســحة لها في اليوم اخلامس وتعود 
للعمل في اليوم السابع إذا كانت سلبية.

هــذا، وأصــدرت وزارة الصحــة 
تعليمــات بعودة تشــغيل العيادات 

اخلارجية في املستشــفيات واملراكز 
التخصصيــة والصحيــة بضوابــط 
اعتبارا من ٣١ اجلاري. ودعت الوزارة 
املستشــفيات واملراكز لوضع خطة 

للتشغيل وقائمة بأسماء العيادات.
مــن جانب آخر، ســجلت الوزارة 
انخفاضا ملحوظا في معدل اإلصابات 
بڤيروس كورونا مقارنة باأليام القليلة 
املاضيــة، حيث تأكــدت إصابة ٦٦٥ 
حالــة، فضال عن تســجيل ٩ وفيات 

بعد فحوصات بلغت ٢٧٠٣.
وأشــار املتحدث الرســمي باســم 
الوزارة د.عبداهللا الســند إلى رصد 
أكبر عدد من املتعافني في يوم واحد 

وهو ٥٠٤ حاالت.
التفاصيل ص٣

النفط ينتعش  مدعومًا بتخفيف قيود «كورونا» وآمال 
بتحسن الطلب

احلجرف: أملنا كبير
 في حل اخلالف اخلليجي 
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وسام الكويت ومكافآت مالية للعاملني مبواجهة «كورونا»

«الصحة»: عزل منزلي ومتابعة «شلونك» للمصابني بـ «كورونا»

مجلس الوزراء: ال متديد للحظر الشامل بعد ٣٠ اجلاري وإعالن تفاصيل اجلزئي بعد غد.. وبحث العودة عبر خطة ثالثية املراحل  

إعادة تشغيل العيادات اخلارجية ٣١ اجلاري وآلية للتعامل مع إصابات الطواقم الطبية.. و تسجيل ٦٦٥ حالة جديدة لـ «كورونا» و٩ وفيات وشفاء ٥٠٤

سمو الشيخ صباح اخلالد يترأس االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء عن بعد 

«الشفافية»: الكويت ليست «ممتازة» في الرقابة على عقود  «كورونا»
املطيري لـ «األنباء»:«اجلمعية»  ستصدر تقريراً مفصالً حول األزمة بعد أسبوعني واحلكومة نشطت مؤخراً في إحالة العديد من امللفات للجهات الرقابية

أحمد مغربي

قال رئيس مجلس إدارة 
جمعية الشفافية الكويتية 
ماجد املطيري، في تصريح 
خــاص لـــ «األنبــاء»، ان 
الكويت «جيدة» وليســت 
«ممتــازة» فــي حتريــك 
الرقابــة  أدوات  وتفعيــل 
على أزمة ڤيروس كورونا 
من حيث مراقبــة العقود 
احلكومية وجمع التبرعات، 
مشددا على أنه عقب االطالع 

على امليزانيات واألرقام النهائية املرصودة من قبل احلكومة 
ستصبح هناك رؤية شاملة لتعامل الكويت مع األزمة.

وذكــر املطيــري أن «الشــفافية» قامــت برصــد بعض 
املمارســات اخلاطئة في جمع التبرعــات ولم يحدد خاللها 
أسماء املتبرعني وال جهات الصرف، ومت التواصل مع وزارة 
الشــؤون االجتماعية، التي تفاعلت بشــكل بسيط في هذا 

األمر «الذي لم ينل رضانا».
وبّني أن «الشفافية» ستصدر تقريرا مفصال حول أزمة 

«كورونا» في الكويت بعد أسبوعني تقريبا.
وأضاف: بشــكل عــام الحظت جمعية الشــفافية في 
بداية األزمة تعطيال في األدوات التشــريعية والرقابية، 
خصوصا من قبل مجلس األمة وديوان احملاسبة، لكن في 
آخر ٣ أســابيع الحظنا نشاطا مكثفا من مجلس الوزراء 
فــي حتريك عجلة الرقابة وإحالة العديد من العقود الى 

ديوان احملاسبة.
التفاصيل ص١٣

ماجد املطيري

صالح املخلف

عمانويل غريب

صالح املخلف 
لـ «األنباء»:  ٩٥٪ 

تأثير  جائحة
 ڤيروس كورونا على

 «صناعات التبريد»

القس عمانويل غريب 
لـ «األنباء»: «كورونا» 

جعل العالم يقف 
عاجزًا.. واختيار نائب 

مسيحي  أمر يعود إلى 
الناخب الكويتي

١٤٫٢ مليار دوالر متوسط الدخل السنوي 
لالستثمارات الكويتية باخلارج

«هونغ كونغ» بعد «كورونا» 
تؤجج التوتر بني الصني وأميركا

اقتصاد

16عربية وعاملية

محليات

مستشفى جابر: التصريح بخروج احلاالت املستقرة
عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» أن مستشفى جابر سمح بخروج احلاالت 
«املستقرة» الراغبني في استكمال احلجر املنزلي بعد تركيب 

السوار لهم.
وأفادت املصادر بأنه مت التصريح بخروج ما يقارب 
٥٠ حالة خالل اليومني املاضيني من مستشفى جابر من 
احلاالت «املستقرة» و«البسيطة» املصابة بڤيروس كورونا 
املستجد، والتي مت االطمئنان عليها، والتأكد من إمكانية 
عزلها املنزلي للفترة املتبقية بعد تركيب الســوار التابع 
لتطبيق «شــلونك» ملتابعتهم مع تزويدهم باإلرشادات 

اخلاصة بالعزل املنزلي.

«البورصة»: إعادة اإلجراءات املتوقفة خالل ٢٤ ساعة
أحمد مغربي

كشف مصدر مسؤول لـ «األنباء» عن 
ان بورصة الكويت ميكنها عودة اإلجراءات 
التــي أوقفتها خالل الفترة األخيرة التي 
تزامنــت مع تعطيل العمــل في اجلهات 
احلكوميــة وما تبعها من قرارات احلظر 
اجلزئي والكلي للتعامل مع أزمة جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، خالل يوم واحد 

فقط (٢٤ ســاعة) في حــال صدور قرار 
مجلس الوزراء والسلطات الصحية بعودة 
احليــاة الطبيعية إلى الكويت من جديد 
بعد انتهاء فترة احلظر الكلي احملدد في 

٣٠ اجلاري.
وقــال املصدر ان البورصة تعمل وفق 
آليات وقواعد راسخة ومتينة مت وضعها 
وفــق أفضل املعايير العاملية التي حتافظ 
على اســتمرارية عمل البورصة بانتظام 

حتت أي ظرف من الظروف، مشــيرا الى 
ان اإلجراءات التي أوقفتها البورصة تتمثل 
في نقل امللكية والتنفيذ اجلبري وتداول 

.OTC األوراق املالية غير املدرجة
وذكر انه سيتم االســتمرار في إغالق 
قاعة التداول أمام املتداولني، وذلك حفاظا 
على صحة املتداولني من كبار السن ومنعا 

النتشار الڤيروس بينهم.
التفاصيل ص ١٣

عند اتخاذ قرار بعودة احلياة لطبيعتها.. ولن يتم فتح قاعة التداول

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 
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10فنون

23رياضة

بايرن              دورمتوند
«كالسيكو احلسم» الليلة

سعد الفرج لـ «األنباء»: حتديت «عبدالوهاب».. 
وهذه هي النتيجة!

متطوعو «الدفاع املدني» لـ «األنباء»: أهل 
الكويت ُجبلوا على العمل التطوعي وما نقوم 

به رّد للجميل «أرواحنا سورها»

الفنان القدير سعد الفرج مع النجمتني هيفاء عادل وبثينة الرئيسي 
واملنتج عبداهللا بوشهري واملخرج مناف عبدال والكاتب محمد أنور

الفريق التطوعي من اإلدارة العامة للدفاع املدني (قاسم باشا)

الشاليهات واالستراحات تخفف ازدحام «التعاونيات»..
ومطالبات مبوعدين للحجز اإللكتروني أسبوعيًا

محمد راتب

ألول مــرة منــذ بدايــة 
«الكورونيــة»،  اجلائحــة 
التعاونية  تشهد األســواق 
هدوءا واسعا بعد استراحة 
٢٤ ساعة سبقتها تضحيات 
ومتاعب وإصابات ووفيات 
املوظفــني  صفــوف  بــني 
واملتطوعني فــي أهم أركان 
األمن الغذائي في البالد. ولعل 
للهدوء مبرراته املقنعة، من 
أهمها الســماح بالذهاب إلى 
الشــاليهات التي وجد فيها 
املواطنون واملقيمون متنفسا 
مــن األجــواء التــي كانــوا 
أننا  يعيشونها وخصوصا 

«اجلمعيات» استغلت غرة العيد في التعقيم وحصلت على قسط من الراحة بعد أسابيع حافلة باملتاعب

صفحة24
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هادي العجمي -  رشيد الفعم  

تأكيدا ملا نشرته «األنباء»، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية أنس الصالح أن مجلس الوزراء واســتنادا 
إلى تقارير الســلطات الصحية قرر انتهاء احلظر الشامل في 
٣٠ اجلاري واالنتقــال الى احلظر اجلزئي على أن يتم إعالن 
تفاصيلــه بعــد غد اخلميــس. وأضاف الصالــح، في املؤمتر 
الصحافي اخلاص بتفاصيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدها 
أمــس وما نتج عنها من قرارات، أنه تقرر تشــكيل جلنة من 
األمانة العامة ملجلس الوزراء ووزارة املالية  لتكرمي العاملني 
في الصفوف األمامية ملواجهة «كورونا» بتوجيهات سامية.

مــن جهته أعلن وكيل ديــوان اخلدمة املدنية بدر احلمد 
عن خطة تكرمي العاملني في الصفوف األمامية واملســاندة 

خالل الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٣١ اجلاري.
وقــال احلمد إنه بخصوص املكافأة مت تقســيم العاملني 

إلى ٣ فئات:
- الفئة األولى عالية اخلطورة وتشمل: الداخلية والصحة.

- الفئة الثانية: جميع املوظفني احلكوميني الذين عملوا في 
وظائفهم خالل فترات احلظر الكلي واجلزئي.

- الفئــة الثالثة: املوظفون احلكوميــون الذين مت تكليفهم 
بعمل غير عملهم وقت احلظر.

- الــذي توفي باملرض يعتبر شــهيدا وله مكافأة ومعاملة 
الشهداء له وألسرته، والذين أصابهم الڤيروس يتم منحهم 

٨٠٠٠ دينار.
- التعويض املادي للفئة األولى مكافأة راتبني.

- التعويض املادي للفئة الثانية مكافأة راتب ونصف الراتب.

اآلن في عيد الفطر السعيد. 
الزحام الذي رآه اجلميع ليلة 
العيد على طرق الشاليهات 
خفف الزحام على اجلمعيات 
واألسواق املركزية وهدأ من 
روع العاملــني فيها والذين 
وجد بعضهم العطلة فرصة 
لتعقيــم األســواق املركزية 

والفروع.
مــن جهته، قــال رئيس 
جمعية مشرف عبدالرحمن 
القديري لـ «األنباء»: نطالب 
مبوعديــن فــي األســبوع 
للحجــز اإللكتروني خلدمة 
املتســوقني، إلى جانب حل 
مشكلة القفازات والكمامات.
التفاصيل ص٥

اإلبراهيم لـ «األنباء»: ُنطالب «الصحة» بفحص
 ٦٠٠ موظف ومتطوع في تعاونية الروضة وحولي

محمد راتب

ناشد عضو مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية 
رئيس جلنة املشاريع الصغيرة واملتوسطة حامد اإلبراهيم وزير 
الصحة بإغاثة جمعية الروضة وحولي التعاونية التي يعمل بها 
أكثر من ٦٠٠ عامل وموظف ومتطوع، ولذلك لتعرض عدد من 
املتطوعني لڤيروس كورونا ووفاة مســاعد مدير سوق حولي 
٧ مبنطقــة حولي. وطالب اإلبراهيم «الصحــة» عبر «األنباء» 
بســرعة احلضور لفحص العمالة في جمعية الروضة وحولي 
وأخذ املسحات والكشف، خصوصا أنهم جميعا في الصفوف 
األمامية ويقومون بخدمة املتسوقني في أسواق منطقتي الروضة 

وحولي وأي إصابة قد تتسبب في كارثة إنسانية.

- التعويض املادي للفئة الثالثة مكافأة راتب واحد.
- من ٢/٢٤ الى ٥/٣١ يعني املكافأة حتسب لـ ٣ أشهر.

وســيمنح وســام لكل من عمل في مكافحة األزمة ويسمى 
وسام الكويت ملكافحة كورونا.

من جهة ثانية ناقش مجلس الوزراء خطط عودة احلياة 
إلى طبيعتها وبحث السماح للمجمعات التجارية باستئناف 
العمل شــرط تخصيص كل ١٠٠٠م٢ لـ ٥٠ شخصا، على ان 
يكون التواجد داخل املجمعات لفترة ساعتني فقط لكل شخص 
وأيضا مع احلفاظ على الشروط الصحية،مع استبعاد عمل 

املطاعم والكافيهات في املجمعات خالل الفترة احلالية.

وبخصوص خطــة عودة املوظفني، فإنها تشــمل تقليص 
ساعات العمل في الفترات األولى ثم الزيادة التدريجية وصوال 
الى الدوام الكامل، بحيث يتم البدء بـ ٢٥٪ من العدد اإلجمالي 
للعاملني في اإلدارات املقرر عودتها للعمل ثم يتضاعف العدد 
حتــى الوصــول الــى ١٠٠٪. وناقش املجلس خــالل اجتماعه 
االستثنائي أمس «العودة الثالثية» للقوة العمالية في وزارات 
الدولــة «حمراء ثم صفراء ثم خضراء» وأيضا خطة الدوامني 
الصباحي واملسائي وبحيث يتم االعتماد على املوقع اإللكتروني 

لإلدارات ذات الطابع اجلماهيري.
التفاصيل ص٤

أبرز قرارات مجلس الوزراء
ـ تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصاالت الرياضية 
بنادي التضامن الى فريق عمل توفير وجتهيز احملاجر الصحية 
ومراكــز اإليواء لتحويلها الى وحدة طوارئ ميدانية ملســاندة 

مستشفى الفروانية.
ـ إلزام كل الشركات بتوفير سكن خاص للعمال لديها الذين 
تتأكد إصابتهم بڤيروس كورونا املســتجد مع تزويده بجميع 
االحتياجات األساسية والضرورية لهم ومراعاة تطبيق االشتراطات 

الصحية التي تقررها وزارة الصحة.
ـ تكليف وزارة املاليــة بتخصيص بعض الفنادق كمحاجر 
مؤسسية لبعض احلاالت من املصابني بڤيروس كورونا املستجد، 

مع توفير جميع اخلدمات اللوجستية واخلدمية بهما.
ـ تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتالي:

١) التنسيق مع شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية لدراسة 
املقترح املقدم من الشركة واتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة 
التي تضمن وصول األعالف الى مســتحقيها بصورة ســليمة 
ومطابقة للمواصفات، مما يشجع على توطني املاشية في  الكويت 

وتنمية الثروة احليوانية.
٢) التنسيق مع كل من (بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، 
الهيئة العامة للبيئة) واجلهات ذات الصلة لدراســة مدى إمكانية 
إنشاء مصانع للصناعات اخلفيفة خاصة باملنتجات التي تنتجها 
املزارع وتكون ضمن حدود احليازة الزراعية، مما يســاهم في 
االســتفادة من األغذية املهدرة وحتويلهــا الى منتجات أخرى 

وأعالف وأسمدة وغيرها.

د. نايف احلجرف
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الثالثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

األمير هنأ العاهل األردني بالعيد الوطني
بعث  صاحب الســمو األمير  الشــيخ 
صبــاح األحمــد  ببرقية تهنئــة إلى أخيه 
صاحــب اجلاللة الهاشــمية امللك عبداهللا 
الثاني ابن احلســني ملــك اململكة األردنية 
الهاشــمية الشــقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه  جلاللته دوام الصحة 
والعافيــة وللمملكــة األردنية الهاشــمية 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد من التقدم 
واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلاللته.

وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمــد  ببرقية تهنئــة إلى أخيه صاحب 
اجلاللة الهاشمية امللك عبداهللا الثاني ابن 
احلســني ملك اململكة األردنية الهاشــمية 
الشــقيقة ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة ذكرى العيد الوطنــي للمملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة، متمنيا جلاللته 

موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

قام مدير عام مؤسسة املوانئ الكويتية 
الشيخ يوسف العبداهللا بجولة تفقدية في 
ميناء الشعيبة لالطمئنان على سير العمل 
وتهنئة املوظفني املناوبــني في امليناء في 

أول أيام عيد الفطر السعيد.
وعلى هامش اجلولة، توجه العبداهللا 
بالشــكر الى جميع املوظفــني املتواجدين 
على رأس عملهم في جميع اإلدارات، قائال: 
إننا نثمن جهودكم املبذولة وعملكم الذي 

ال يتوقف طوال أيام األســبوع وعلى مدار 
اليوم وحتى في أيام العطل الرسمية جلعل 
هذا املرفق املهم مستمرا في عمله بانتظام، 
وللمحافظــة على حركة دخــول وخروج 
البضائــع. ونقل العبداهللا إلــى املوظفني 
تقدير القيادة السياسية جلهودهم وعملهم 
الــدؤوب في أصعب الظــروف، داعيا اهللا 
عز وجل أن يزيــح هذه الغمة في القريب 

العاجل وأن يحفظ اجلميع.

العبداهللا يرفع العقال تقديرا جلهود فريق عمل ميناء الشعيبة

ترحيل عمالة مدغشقر املخالفة قريبًا

سفارتنا بلندن: حجر إلزامي ملدة 
أسبوعني للقادمني إلى بريطانيا

لنــدن - كونــا: دعت ســفارتنا في لندن 
املواطنــني الكويتيــني الراغبــني في الســفر 
إلى بريطانيا اعتبــارا من الثامن من يونيو 
املقبل الى األخذ في االعتبار فرض احلكومة 
البريطانيــة حجــرا إلزاميــا ملدة أســبوعني 
على جميع القادمني. وأوضحت السفارة في 
بيــان لهــا أن القرار الــذي اتخذته احلكومة 
البريطانية مؤخرا جاء بهدف منع انتشــار 
ذروة ثانية لڤيروس (كوفيد - ١٩)، مشيرة 
إلى أن القرار يشــمل املواطنني البريطانيني 

واألجانــب العائدين من اخلارج باســتثناء 
القادمني من جمهورية ايرلندا. ولفت البيان 
الى انه وفقا لقرار وزارة الداخلية البريطانية 
فإنه يلزم على القادمني الى أي نقطة حدودية 
باململكــة املتحدة ان يبلغ اجلهات الرســمية 
كتابيا مبــكان إقامته ورقــم هاتفه للتحقق 
مــن التزامه بفترة احلجر اإلجباري، محذرة 
من أن أي مخالفة لهذا األمر ســتترتب عليه 
غرامة مالية بقيمة ألف جنيه استرليني (ما 

يعادل ١٢١٧ دوالرا) أو احملاكمة.

أجرى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمــد ناصر 
احملمد اتصاال هاتفيا مع 
وزير خارجية جمهورية 
مدغشــقر الصديقـــــــة 
د.تاهينــدرازاناريفيلــو 
دجاكوبا أوليفـــا، تناول 
خالله موضــوع ترحيل 
العمالــــة املخالفــــــــة 
لقانون اإلقامة واملقيمـــة 
بصورة غير قانونيـــــة 
فــي الكويـــت والتنسيق 

حيـــــال مباشرة تسيير 
طائـــــرات ترحيلهـــــم 
خـــالل األيــــام القليلـــة 

املقبلـــة.
كمــا مت بحــث مجمل 
العالقــــات الثنائيـة التي 
تربط البلديـــن الصديقني 
وأطر تعزيـــــز التعاون 
املشتـــرك نحو مواجهـــة 
تداعيــــــات جائحــــــة 
ڤيـــروس كورونا املستجد 

(كوفيد-١٩).

اعتبارا من الثامن من يونيو املقبل

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

د سير العمل في ميناء الشعيبة العبداهللا تفقَّ
هنأ املوظفني املناوبني في امليناء بعيد الفطر السعيد

الشيخ يوسف العبداهللا معايدا املوظفني املتواجدين علىرأس عملهم في امليناء

احلجرف: تعزيز العمل اخلليجي املشترك واالستعداد 
اجلماعي للتعامل مع عالم ما بعد كورونا بأبعاده املختلفة

وجه األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
د.نايف احلجرف كلمة متلفزة 
التاسعة  الذكرى  مبناســبة 
والثالثني لتأســيس مجلس 
اخلليــج  لــدول  التعــاون 
العربية، والتي تصادف في 
اخلامس والعشرين من شهر 
مايو، اكد خاللها ان اخلالف 
اخلليجي الــذي يقترب من 
عامه الثالث ليشــكل حتديا 
ملسيرة التعاون اخلليجي كما 
ميثل هما مشتركا جلميع دول 

املجلس.
كما شدد على ان مسيرة 
مجلس التعاون تواجه حتديا 
جديدا فرضته جائحة كورونا 
(كوفيد- ١٩) املستجد، األمر 
الــذي يتطلب مــن منظومة 
التعــاون تعزيــز  مجلــس 
العمل املشترك واالستعداد 
اجلماعــي للتعامل مع عالم 
مــا بعــد كورونــا بأبعــاده 
والصحيــة  االقتصاديــة 
واألمنيــة  واالجتماعيــة 
والعمالية واالستراتيجية، 
حماية لشــعوبنا وصونها 
ملكتسباتنا وتعزيزا ملسيرتنا 
املباركة وضمانا ملستقبلنا.
وفيما يلي نص الكلمة: 

«يسعدني ان احتدث إليكم 
مهنئا بعيد الفطر الســعيد 
وســائال املولى عز وجل ان 
يعيده على اجلميع باخلير 
واليمن والبركات، وأن يرفع 
اهللا بفضله ورحمته البالء 

والوباء عن اجلميع.
ويأتــي العيد هــذا العام 
متزامنا مع الذكرى السنوية 
التاســعة والثالثــني لقيــام 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وانطالق مســيرتنا 
املباركة مــن مدينة ابوظبي 
في دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة في ٢٥ مايو ١٩٨١ التي 
نســتذكرها كخليجيني بكل 
الفخر واالعتزاز، ونستذكر 
اآلباء  باإلجــالل والعرفــان 
القادة املؤسسني، رحمة اهللا 
عليهم، الذين وضعوا األساس 

املتني لهذا الصرح املبارك.

مثــاال ومنوذجــا للتنميــة 
الشــاملة في وســط محيط 
مضطرب، واضطلعت بدورها 
مــع املجتمــع الدولي بوعي 
ومسؤولية، فأضحت صوتا 
للحكمة والســالم والتوازن 
الســاحتني اإلقليمية  علــى 

والدولية.
ان مجلس التعاون وهو 
على مشارف العقد اخلامس 
من مسيرته املباركة يواجه 
حتديات غير مســبوقة في 
نوعيتها وتشــعبها تتطلب 
اليوم اكثر من أي وقت مضى 
التفكير اجلماعي والتعاون 
املشترك ملواجهتها والتعامل 
مع تداعياتها، تنفيذا ملا ورد 
في النظام األساسي الصادر 
في ١٩٨١، وما تضمنته رؤية 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود لعــام ٢٠١٥، وما 
ورد في البيان اخلتامي لقمة 
الرياض في ديسمبر ٢٠١٩.

إن اخلــالف اخلليجــي 
الذي يقترب من عامه الثالث 
ليشكل حتديا ملسيرة التعاون 
اخلليجــي كمــا ميثــل هما 
مشتركا جلميع دول املجلس 
وهو اخلالف الــذي ينهض 
بحمل ملفه صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح األحمد 

بحكمــة ورعايــة اصحــاب 
اجلاللة والســمو قادة دول 
املجلس ووعي أبناء اخلليج، 
ســنتجاوز تلــك التحديات 
اكثــر ثباتا وأقــوى عزمية 
وأشد منعة، محافظني على 
مكتسبات املجلس، ومجددين 
ألفــكاره، ومطورين آلليات 
عمله، لنضمن دوام فاعليته 
وريادته، استعدادا ملتطلبات 
التعاون،  مســتقبل مجلس 
الذي ســيبقى دائما اخليار 
االســتراتيجي لدولــه، فهو 
كالشجرة املباركة أصلها ثابت 

وفرعها في السماء.
وفي اخلتــام، ال يفوتني 
ان اسجل كلمة شكر وتقدير 
وإجالل جلميع العاملني في 
الصفوف األمامية في مواجهة 
جائحــة كورونــا من جميع 
القطاعات واجلهات الرسمية 
واألهلية والتطوعية، كما ال 
يفوتني شكر جميع منتسبي 
العامــة ومكاتبهــا  األمانــة 
وبعثاتهــا على مــا يقومون 
به من جهود كبيرة ومقدرة 
لتعزيــز مســيرة التعــاون 
اخلليجي املباركة والدفع بها 
الى األمام، مستذكرا بالتقدير 
واإلجالل من سبقني بتولي 
األمانة العامــة من اصحاب 
املعالي اإلخوة األمناء العامني 
ومســاهماتهم  الســابقني 
الكبيرة عبر مسيرة املجلس 

املباركة.
وكل عــام وأنتــم بخير، 
وكل عــام ومجلس التعاون 

اخلليجي بخير.

ومنذ اليــوم األول وحتظى 
مساعي سموه بدعم خليجي 
ودولي، وإن إمياننا كبير بإذن 
اهللا مبعاجلة هذا اخلالف في 
إطار البيت اخلليجي الواحد 
وطي صفحته وضمان آلية 
عادلة للتعامل مع أي خالف 
قــد يطرأ فــي املســتقبل ال 
سمح اهللا تأكيدا على حيوية 
التعاون  ودميومة مجلــس 

اخلليجي.
أما التحــدي اآلخر الذي 
يواجــه مســيرة مجلــس 
التعاون وهو على مشــارف 
عقده اخلامس فهو ما فرضته 
جائحة كورونا (كوفيد-١٩) 
املستجد من حتديات كبيرة 
طالت جميع مناحي احلياة 
وأثرت على البشرية جمعاء، 
األمر الذي يتطلب منا جميعا 
كمنظومة مجلــس التعاون 
املشــترك  العمــل  تعزيــز 
واالستعداد اجلماعي للتعامل 
مــع عالم مــا بعــد كورونا 
بأبعاده االقتصادية والصحية 
واألمنيــة  واالجتماعيــة 
والعمالية واالستراتيجية، 
حماية لشــعوبنا وصونها 
ملكتسباتنا وتعزيزا ملسيرتنا 
املباركة وضمانا ملستقبلنا.

إن عالم مــا بعد كورونا 
وما يشهده من تغيرات كبيرة 
يتطلب منا استقراء املشهد 
العاملي اجلديد واالســتعداد 
مــع  للتعامــل  كمنظومــة 
معطياتــه وحتدياته، وذلك 
ضمانا وتعزيزا ملكانة مجلس 
االســتراتيجية  التعــاون 
وحماية وصونا ملكتســبات 
دولــه وشــعبه، وحتصينا 
ودعمــا القتصــاده وأمنــه، 
واالســتعداد للتعامــل مــع 
التداعيات االقتصادية والتي 
متثل اكبر حتد يواجه العالم 
واملتوقع استمرارها لسنوات 
قادمة لن نكون مبعزل عنها، 
األمر الذي يحتم اســتكمال 
تنفيذ االتفاقية االقتصادية 
التكامل  وتسريع مشــاريع 

االقتصادي.
فبتوفيــق مــن اهللا، ثم 

األمني العام لـ «مجلس التعاون» وجه كلمة مبناسبة مرور ٣٩ عاماً على تأسيسه

د. نايف احلجرف يلقي كلمته

لقــد واجهــت مســيرة 
التعاون املشــترك كثيرا من 
التحديات خالل األربعة عقود 
املاضية، كما شــهدت كثيرا 
من اإلجنازات واملكتســبات 
التــي حتققت فــي مجاالت 
عدة وعلى اكثر من صعيد، 
وبفضــل من اهللا ثم بحكمة 
ورؤيــة اصحــاب اجلاللــة 
والسمو قادة دول املجلس، 
حفظهم اهللا، متكن املجلس 
من جتاوز تلك التحديات وفي 
نفس الوقت متكن من احلفاظ 
على مكتسباته ومنجزاته ملا 
فيه خير ومناء وأمن وازدهار 
دوله ومواطنيه. إن الشعوب 
احلية ال تقف عند املاضي إال 
الســتلهام الدروس والعبر، 
ومبا ال يعطل أو يؤثر على 
ثبات مسيرتها نحو املستقبل 
بكل ما يحمله من طموحات 
وآمــال، متوكلــة علــى اهللا 
ســبحانه، ومرتكــزة علــى 
جملة من الثوابت املشتركة، 
ومؤمنــة بقدرهــا وخيارها 
االستراتيجي، فدول املجلس 
- شــعبا وقيادة - تقدمية 
في فكرهــا، تواقة لألفضل، 
ترتكــز علــى إرث زاخر من 
اإلجنازات حتققت بســواعد 
ابنائها وبوأتها مكانة متميزة 
اقليميا ودوليــا، فأصبحت 

آالء خليفة

أبلغت مصــادر خاصة من 
جامعة الكويــت «األنباء» انه 
بناء على طلــب مدير جامعة 
أ.د.فايــز  الكويــت باإلنابــة 
الظفيري بتشكيل جلنة «نظام 
التعليم عن بعد» لوضع خطة 
وضوابط في حال مت تطبيقها 
جمعيــة  قدمــت  مســتقبال، 
الهندسة والبترول مناذج تخص 
آليات التعليم عن بعد التي مت 
تطبيقها في مختلف اجلامعات.

وذكرت املصادر انه بناء على 
قرار مدير جامعة الكويت بشأن 
جتهيز جلان مخصصة لعملية 
استكمال التعليم في أغسطس، 

كما ورد بــأن جامعة الكويت 
بجميع مرافقها تستعد للعودة 
للتعليم في اغسطس عن طريق 
اللجــان املقامة مــن قبل مدير 

اجلامعة باإلنابة.
ونظرا للظروف التي تعاني 
منها البالد بسبب جائحة وباء 
«كوفيد ١٩» فإن اللجان املقدمة 
من قبل أ.د.فايز الظفيري تعمل 
علــى وضــع خطــة مناســبة 
ملزاولــة التعليم عــن بعد في 
شهر أغسطس املقبل في حال 

لم تتحسن األوضاع.
جمعيــة  تقدمــت  وقــد 
الهندســة والبتــرول بطلــب 
الشــديد  التأنــي واحلــرص 
فــي املســاعدة بوضع اخلطة 

التعليميــة لقيــادات كليــة 
الهندسة والبترول، مؤكدة ان 
هناك عددا كبيرا من املقترحات 
التي من شــأنها احلفاظ على 
حقوق كل من الهيئة التدريسية 
والطالب، وألن للتعليم عن بعد 
بعض املشاكل التي من املمكن 
جتنبها من خالل خطة واضحة 
وقوانني إلزامية لضمان حقوق 

ومصالح اجلميع.
وعلى هذا األســاس قدمت 
اجلمعية جدوال لتوضيح آليات 
التعليم عن بعد في العديد من 
اجلامعات احملليــة والعربية 
والعامليــة الكتســاب اخلبرة 
ممن سبقونا والبعد عن تكرار 

األخطاء ذاتها.

بعد طلب مدير جامعة الكويت تشكيل جلنة نظام التعليم عن بُعد

جدول يوضح آليات التعليم عن بعد في عدد من اجلامعات 
احمللية والعربية والعاملية

ملشاهدة الڤيديو

عالم ما بعد كورونا وما يشهده من تغيرات يتطلب منا استقراء املشهد العاملي اجلديد واالستعداد للتعامل مع حتدياته
إمياننا كبير مبعاجلة اخلالف اخلليجي وطي صفحته وضمان آلية عادلة للتعامل مع أي خالف قد يطرأ في املستقبل

ملشاهدة الڤيديو

مصادر لـ «األنباء»: «الهندسة والبترول» قدمت
مناذج آليات تعليم عن ُبعد مطبقة في عدة جامعات

الصواغ: خطاب األمير وما حمل من كلمات تشجيعية 
جاء كبلسم ألهل الكويت واملقيمني

تقدم رئيس حترير جريدة 
البيداء محمــد الصواغ بأرق 
التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي عهده 
األمني الشيخ نواف األحمد وإلى 
رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن وإلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
وإلى الشعب الكويتي وجميع 
أعضاء السلطتني التشريعية 
والتنفيذية مبناسبة عيد الفطر 

املبارك.

وقال في تصريح صحافي 
امس إن خطاب صاحب السمو 
األميــر وما حمل مــن كلمات 
تشــجيعية جاء كبلسم ألهل 
الكويت واملقيمني، وباألخص 
ملن هم في الصفوف األولى في 
مواجهة الوباء، وكما كان سموه 
يحث على الوحــدة الوطنية 
والتآلف والتعاضد واالستماع 
إلــى النصائــح والتعليمــات 
الرسمية من اجلهات الصحية.
نحــن  علينــا  وأضــاف: 
الكويتيــني واملقيمني الســمع 

كان صفــا واحدا خلف ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد الذي كرس كل 
جهــده ووقته خلدمة الكويت 

وأهلها.
 وختــم تصريحــه قائال: 
نسأل اهللا أن يعيد عيد الفطر 
السعيد باخلير والبركة واألمان 
علــى وطننــا الغالــي وعلى 
األمتني العربية واإلســالمية، 
وأدعو اهللا أن يحفظ الكويت 
وأميرهــا وولي عهــده األمني 
وشعبها الكرمي من كل مكروه.

والطاعــة ملا تفضل به ســمو 
األمير في كلمتــه حني أعرب 
عن أسفه ملا تبثه بعض وسائل 
اإلعالم من مغالطات ال تتفق 
الشــهر وخطــورة  وحرمــة 
الظروف. وتوجه بالشكر لكل 
من عمل بالصفوف األمامية من 
جميع وزارات الدولة املختلفة 
والهيئــات والقطــاع اخلاص 
الذيــن ســطروا أروع مالحم 
احلــب والتضحيــة والوفــاء 
حني شــمروا عن ســواعدهم 
للتصدي لهذا الوباء، فاجلميع  محمد الصواغ

«زكاة سلوى»: تفاعل للمحسنني في رمضان
رفع رئيس زكاة سلوى 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية بدر العقيل أســمى 
آيــات التهانــي والتبريكات 
للكويــت قيــادة وحكومــة 
وشــعبا، ولعمــوم األمــة 
اإلســالمية مبناســبة عيــد 
الفطر املبارك، داعيا املولى 
جل وعال أن يحفظ الكويت 
بحفظه، وأن يرفع عنها الوباء 
والبالء وجميع بالد العالم.

وثمــن العقيــل التفاعل 
امللموس من قبل أهل اخلير 

الذين حرصــوا رغم الظروف االســتثنائية 
التي تشــهدها البالد على املســاهمة الفاعلة 

في شتى ضروب اخلير التي 
تنفذها اجلمعيــة، مؤكدين 
أن الكويــت كانت وما زالت 
الريادة والســبق  صاحبــة 
فــي العمل اإلنســاني. وبني 
العقيل أن زكاة سلوى تعمل 
على تنفيــذ وتلبية رغبات 
املتبرعــني وحتــرص علــى 
تنفيذ املشــاريع اإلنسانية 
التي يعود نفعها على آالف 
املستفيدين، موضحا حرص 
النجاة اخليرية وجلانها على 
بذل قصارى اجلهود من أجل 
تنفيذ املشــاريع ومتابعتهــا خطوة بخطوة 

وتوثيقها وإرسالها الى املتبرعني.

بدر العقيل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت



٦٦٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٩ حاالت وفاة

حنان عبداملعبود

الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل ٦٦٥ إصابة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩) خــالل الـــ٢٤ 
ســاعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
فــي البــالد إلــى ٢١٩٦٧ حالة 
في حني مت تســجيل ٩ حاالت 
وفــاة إثــر اصابتهــا باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املسجلة حتى ١٦٥ حالة. وقال 
الناطق الرسمي باسم الوزارة 
د.عبداهللا الســند في بيان إن 
جميع احلاالت الســابقة التي 
ثبتــت إصابتهــا باملرض هي 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخــرى قيد البحث 
عن أســباب العدوى وفحص 
املخالطــني لهــم.  وأوضــح 
الســند أن حاالت االصابة الـ 
٦٦٥ الســابقة تضمنــت (١٤٨ 
حالة ملواطنني كويتيني) و(١٩٥ 
حالــة ملقيمني من اجلنســية 
الهنديــة) و(٩٦ حالة ملقيمني 
من اجلنسية املصرية) و(٧٣ 
حالــة ملقيمني من اجلنســية 
البنغالديشية) وبقية احلاالت 

من جنسيات أخرى.
وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع 
(٢٠٠ حالة مبنطقة الفروانية 
الصحية) و(١٩٠ حالة مبنطقة 

خالل الـ٢٤ ساعة املاضية ٨٢ 
شخصا وذلك بعد القيام بكافة 
اإلجــراءات الوقائيــة والتأكد 
من خلو جميــع العينات من 
الڤيروس على أن يســتكملوا 
مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
وذكــر أن عــدد املســحات 
التي مت القيام بها خالل الـ٢٤ 
ســاعة املاضية بلغــت ٢٧٢٣ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

٢٧٣٫٨١٢ ألف فحص.
الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنني واملقيمني مبداومة 
األخــذ بكافــة ســبل الوقاية 
وجتنــب مخالطــة اآلخريــن 
تطبيــق  علــى  واحلــرص 
اســتراتيجية التباعد البدني 
موصيــا بزيــارة احلســابات 
لــوزارة الصحــة  الرســمية 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع علــى االرشــادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 
وزارة  وكانــت  الفيــروس. 
الصحة أعلنت في وقت سابق 
شفاء ٥٠٤ حاالت من املصابني 
مبرض (كوفيد- ١٩) ليرتفع 
بذلك عدد احلاالت التي تعافت 
ومتاثلت للشفاء في البالد إلى 

٦٦٢١ حالة.

بذلك املجمــوع الكلي جلميع 
احلاالت التــي ثبتت إصابتها 
مبرض (كوفيد- ١٩) وما زالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١٥١٨١ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحــي املؤسســي فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحــي املؤسســي اإللزامي 

جليــب الشــيوخ ٦٢ حالــة) 
و(منطقــة حولــي ٤٤ حالة) 
و(منطقة الفروانية ٤٣ حالة) 
و(منطقة خيطان ٣٧ حالة).

آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة 
لفت إلــى أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبية فــي العناية 
املركــزة ١٨٢ حالــة ليصبــح 

األحمدي الصحية) و(١٣٠ حالة 
مبنطقة حولي الصحية) و(٩٠ 
حالة مبنطقة اجلهراء الصحية) 
و(٥٥ حالة مبنطقة العاصمة 

الصحية).
وعن أعلى املناطق السكنية 
من حيــث تســجيل اإلصابة 
بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت 
علــى النحو التالــي: (منطقة 

شفاء ٥٠٤ حاالت من «كوفيد - ١٩» وإجمالي املتعافني إلى ٦٦٢١

د.عبداهللا السند
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كورونا خطر داهم ..الثالثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

«األنباء» تنشر آلية عمل العيادات اخلارجية 
خالل األشهر املقبلة

حنان عبد املعبود -عبدالكرمي العبداهللا

أصــدرت وزارة الصحــة تعليمات 
بعــودة تشــغيل العيــادات اخلارجية 
في املستشفيات واملراكز التخصصية 
والصحية بضوابط اعتبارا من تاريخ 

٣١ مايو اجلاري.
وطلبــت وزارة الصحــة من جميع 
املستشــفيات واملراكــز التخصصيــة 
والصحيــة خطــة لتشــغيل العيادات 
وقائمة بأسمائها، ويأتي هذا تزامنا مع 
خطة وزارة الصحة الزمنية لعودة العمل 
الطبي تدريجيا في العيادات اخلارجية
وتضمــن التعميــم أن تبــدأ خطــة 
التشــغيل فــي ٣١ مايــو ٢٠٢٠ بحيث 
يكون بــدء العمل بـــ ٣٠٪ حتى األول 
من يوليو ٢٠٢٠، وبعد ذلك ترتفع إلى 
٥٠٪ بحلول ١٦ من أغسطس ٢٠٢٠ حتى 
تصل نسبة التشغيل إلى ١٠٠٪ بحلول 

شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
وجاء بالقرار الذي تنشره «األنباء»، 
انه انطالقا من حرص الوزارة على حسن 
تقدمي اخلدمات الصحية، ونظرا للوضع 
الصحــي الوبائــي وتداعيات انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) 
واملســتجدات املتالحقــة ملجابهــة هذا 
الڤيروس واحلــد من آثاره ومخاطره، 
ومتاشــيا مــع الوضــع الصحي خالل 
جائحة (كوفيد-١٩) وفي إطار اخلطة 
الزمنية لعودة العمل الطبي تدريجيا 
في العيــادات اخلارجيــة واإلجراءات 
االحترازية الالزمة، يرجى العمل على 
عــودة تشــغيل العيــادات اخلارجية 

حسب اآللية املرفقة اعتبارا من تاريخ 
٢٠٢٠/٥/٣١ وبالتعاون مع فريق العمل 

املشكل لهذا الغرض.
مع ضرورة التزويد باخلطة العملية 
للمستشفى في تشغيل العيادات وقائمة 
بأســماء العيادات والقائمني عليها من 
األطباء، مبينا بها بياناتهم التالية (االسم 
باللغة االجنليزية - الرقم املدني - رقم 
امللــف - املســمي الوظيفي وذلك على 

ملف بصيغة Excel)؟
آملني االلتزام مبا جاء في تلك اآللية 
املرفقة والتقيــد بها حفاظا على األمن 

الصحي بالبالد.

«الطوارئ الطبية» هّنأت بالعيد

هنأ مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر 
اجلالهمة صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صباح االحمد وســمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو رٔييس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد واحلكومة الرشيدة 
وجميــع املواطنني مبناســبة عيد الفطر 

املبارك.

وتوجه بالشكر الى جميع العاملني في 
اقسام ادارة الطوارٔي الطبية والعاملني في 
وزارة الصحة من كوادر طبية وفنية وإدارية 
على جهودهم املبذولة التي يقومون بها في 
التصدي جلائحة ڤيروس كورونا املستجد 
وخصص الشــكر جلميع فنيي الطوارٔي 

الطبية ملا يقومون به من دور بارز.

دور كبير تقوم به فرق الطوارئ الطبية

صورة سينوغرافية من القرار

منذر اجلالهمة

١٠ مراكز صحية للتعامل مع املصابني اخلاضعني للعزل املنزلي

ويهــدف البروتوكــول الــى 
متابعــة احلــاالت املصابــة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
في مراكــز الرعاية الصحية 
األولية، والتــي تعتمد على 
بنتيجــة  املصابــني  إبــالغ 
املســحات اإليجابيــة عــن 
الرســائل  طريــق خدمــات 
القصيرة وتوجيههم الى مراكز 
الرعاية الصحية املتخصصة 
وســيعطى املصــاب إقــرارا 
وتعهدا بااللتــزام بإجراءات 
العزل املنزلي، وسيكون نظام 
العمل باملراكز الصحية سابقة 
الذكر على فترتني، األولى من 
الساعة ٨ صباحا حتى ٨ مساء 

كما تضمن القرار انه سيتم 
تفعيــل برنامج (شــلونك) 
من قبل فريق مركز عمليات 
تطبيــق (شــلونك) ملتابعة 
احلاالت اثناء العزل املنزلي.

في السياق ذاته، اعتمدت 
وزارة الصحــة آلية للتعامل 
مع حاالت تعــرض الطواقم 
الطبيــة لإلصابــة بڤيروس 

كورونا املستجد.
التــي  اآلليــة  وشــملت 
تنشرها «األنباء» انه بالنسبة 
للحاالت املخالطة، يتم معهم 
«العزل املنزلي» وعمل مسحة 
فــي اليوم اخلامــس، مبينة 
انه في حال كانــت النتيجة 

حنان عبد املعبود
عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحــة 
سياســة جديدة مع احلاالت 
املصابــة بڤيــروس كورونا 
املســتجد، حيــث مت اعتماد 
سياسة العزل املنزلي ملتابعة 
احلــاالت املصابــة بڤيروس 
كورونا املســتجد في مراكز 
الرعاية الصحية األولية في 

وزارة الصحة.
كمــا اعتمدت الــوزارة ١٠ 
مراكز رعايــة صحية أولية 
باملناطــق الصحية لتطبيق 
بروتوكول احلجــر املنزلي، 

طــوال أيام األســبوع ما عدا 
يوم السبت.

وجاء القرار، الذي حصلت 
«األنبــاء» عن نســخة منه، 
العــزل اجلديــدة  بسياســة 
البروتوكــول  مرفقــا معــه 
العمــل  بتنظيــم  اخلــاص 
وشرح املهام لفريق الرعاية 
الصحيــة األوليــة وفريــق 
الصحة العامة وأسماء املراكز 
الصحية املخصصة ملتابعة 
حاالت العزل املنزلي وأسماء 
رؤساء الفرق وأسماء منسقي 
املناطق الصحية املخصصة 
ملتابعة حاالت العزل املنزلي 

وإرشادات العزل املنزلي.

سلبية وال يعاني من أعراض 
يعود للعمل في اليوم السابع 
والتقيد باســتخدام وســائل 

الوقاية الشخصية.
أمــا بالنســبة للحــاالت 
املؤكدة باإلصابــة بڤيروس 
كورونا املستجد من الطواقم 
الطبية، فيتــم التعامل معها 
حسب اآللية بالعزل املنزلي 
ملدة أسبوعني وعمل مسحة في 
اليومني الثاني عشر والثالث 
عشر، وفي حال كانت النتيجة 
سلبية وال يعاني من أعراض 
يعود للعمل في اليوم الرابع 
عشــر والتقيــد باســتخدام 
وسائل احلماية الشخصية.

إبالغ املصابني بنتيجة املسحات اإليجابية عن طريق خدمات الرسائل القصيرة وتوجيههم إلى املراكز املتخصصة

تعهد بااللتزام بإجراءات العزل املنزلي املراكز الصحية املخصصة ملتابعة حاالت احلجر املنزلي

«الصحة» تعتمد آلية التعامل مع تعرض الطواقم الطبية لإلصابة بـ«كورونا»: احلاالت املخالطة يتم عمل مسحة لها في اليوم اخلامس وتعود للعمل في اليوم السابع إذا كانت سلبية

احلاالت املؤكدة تؤخذ منها مسحة في اليومني ١٢ و١٣ بعد عزلها منزليًا وتعود للعمل في اليوم الـ ١٤ إذا كانت سلبية مع ضرورة التقيد باستخدام وسائل احلماية الشخصية

خطة التشغيل تبدأ ٣١ اجلاري بـ ٣٠٪ فقط حتى األول من يوليو 
وترتفع إلى ٥٠٪ بحلول ١٦ أغسطس لتصل الى ١٠٠٪ في أكتوبر 

«كورونا» مستمر في الهجوم على الكوادر الصحية: 
ممرضان إندونيسي وفليبيني ضحيتان جديدتان

عبدالكرمي العبداهللا

توفي املمرض ناناج سيونو 
من اجلنسية اإلندونيسية الذي 
يبلغ من العمر ٤٣ عاما ويعمل 
مبركز النفيسي لغسيل الكلى 
بعد صراع مع ڤيروس كورونا 
املستجد الذي أصابه أثناء تأدية 
واجبــه الوظيفي، حيث نقل 
العدوى إلى زوجته التي تعمل 
ممرضة أيضا في مستشفى 
الرضيعة،  ابن سينا وطفلته 
وكان يرقد في العناية املركزة 

مبستشفى جابر.
كما توفي املسعف جاري 

كالوب من اجلنسية الفلبينية 
الفروانية  من مركز إسعاف 
بعد إصابته بڤيروس كورونا 

املستجد، حيث كان يرقد في 
العناية املركزة الى أن وافته 

املنية.

املسعف جاري كالوباملمرض ناناج سيونو

د مستشفى اجلهراء:  العنزي تفقَّ
مستعدون ألي طارئ

عبدالكرمي العبداهللا

تفقد مديــر منطقة اجلهراء الصحية 
د.بــدر العنزي برفقة مدير املستشــفى 
د.علي املطيري مستشفى اجلهراء، وذلك 

لالطمئنان على ســير العمل خالل ثاني 
أيام عيد الفطر املبارك.

وأكــد العنــزي أن املستشــفى جاهز 
ومســــتعد للتعامــل مع أي طــارئ قد 

يستجد.

جانب من اجلولة باملستشفى د.بدر العنزي و د.علي املطيري خالل اجلولة



04
الثالثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

فرق «إحياء التراث» وّزعت أطنانًا 
من زكاة الفطر ليلة العيد

في ليلة العيد وفيما كان اجلميع يستعد ليوم العيد 
كان عدد من الفرق التطوعية التابعة جلمعية إحياء التراث 
اإلسالمي تتحرك في العديد من املناطق وبالتنسيق مع 
اجلهات املسؤولة لتوزيع أطنان من زكاة الفطر لهذا العام، 
كما مت ونظرا لكثرة احلاالت احملتاجة وكثافة تواجدها 
في منطقة اجلهراء وبإذن من وزارة الداخلية مت حتديد 
نقاط محددة للتوزيع لقاطني محافظة اجلهراء واستمر 
التوزيع فيها على مدى يومني حتى الساعة الثانية فجر 
يــوم العيد، حيث مت توزيع أطنان من أكياس األرز من 

خالل هذه النقاط.
وقد استمر التوزيع على مدى يومني تطبيقا للرأي 

الشرعي الذي يحدد موعد التوزيع.
أما الفرق املتنقلة التي تقوم بالتوزيع على البيوت، 
وخصوصا لألســر احملتاجة التي ال تستطيع الوصول 
لنقاط التوزيع الثابتة، فقد وزعت ١٢٥٠ كيسا من األرز في 
مختلف مناطق اجلهراء على األسر احملتاجة واملتعففة، 
فريــق آخر باشــر توزيع كمية كبيرة مــن زكاة الفطر 
شــملت ١٠٠ أســرة من احملتاجني واألســر املتعففة في 
منطقة اسطبالت اجلهراء. وفريق آخر اجته إلى منطقة 
صبحــان، حيث قام بتوزيع اكثر من ١٢٠ كيس أرز من 
زكاة الفطر على مســاكن العمالة فــي منطقة صبحان 
واملخــازن املوجود هنــاك والكميات التــي مت توزيعها 
اكثر من أن حتصى، كما أن التوزيع شمل جميع مناطق 
الكويت تقريبا من خالل اللجان املختلفة التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي. أما خارج الكويت فقد مت توزيع 
زكاة الفطر في العديد من الدول وخصوصا في مخيمات 
الالجئني، ففي شرق أفريقيا فقط مت استهداف مخيمات 
الالجئني هناك، حيث اســتفاد من الــزكاة ما يصل الى 

١٧٠ ألف شخص. 

فرحان عبيد الشمري يتابع عمل فرق التوزيع

جمعيــة  رئيــس  تقــدم 
العتــل  املهندســني م.فيصــل 
بالتهاني والتبريكات الى صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد مبناســبة عيــد الفطر 
السعيد، داعيا املولى عز وجل 
أن ميد سموه مبوفور الصحة 
والعافية وأن يزيح الغمة وينهي 
جائحــة ڤيــروس كورونا وأن 
ينعــم الوطن مبزيــد من األمن 

واألمان بقيادة سموه.
وقال العتل: لقد اســتمعنا 
وبــكل فخر واعتــزاز الى كلمة 
ســموه مبناســبة عيــد الفطر 
الســعيد (مســاء اجلمعــة)، 
ودعوة ســموه الى نهج جديد 
ملواجهة التحدي ورسم كويت 
املستقبل من خالل خطوات فاعلة 
تنســجم مع متطلبات املرحلة 
وتداعياتهــا، مضيفــا اننــا في 
الكويتية  املهندســني  جمعيــة 
واستجابة لدعوه سموه لتغليب 
املصلحة الوطنية وجعلها فوق 
كل اعتبار وملشاركة مؤسسات 

العتل: استعداد هندسي ملا بعد «كورونا» «نزاهة» تتقصى املعلومات حول الشبهات بإحدى الشركات
وتغليب املصلحة الوطنية

املجتمع املدني الفاعلة في هذه 
املرحلــة، نضــع كل إمكاناتنــا 
فــي تصــرف كل مؤسســاتنا 
احلكومية والشعبية ولن نتوان 
فــي التعاون معها لبناء كويت 
الغد.  وزاد رئيس «املهندسني»: 
ان حرص ســموه وخالل فترة 
وجيــزة علــى مخاطبــة أبناء 
الكويت واملقيمــني فيها للمرة 
الثانية وبهذه الشفافية الكبيرة 
يحتم علينا جميعا االخالص في 

العمل والذود عن مصالح الوطن 
العامــة بكل الســبل القانونية 
والدســتورية وهذا ما نقوم به 
على الدوام. ولفت العتل الى أن 
جمعية املهندسني واستجابة لهذه 
الدعوة فإنها أعدت خطة للعمل 
في مرحلة ما بعد كورونا ليكون 
املتطوعــون واملتطوعات فيها 
وهي أقدم جمعيات النفع العام 
في البالد، معول بناء ومساعدة 
للحكومة ومجلــس االمة على 
حد ســواء مــع االســتمرار في 
التعاون مع مؤسسات املجتمع 
املدنــي واملضي بدعــم اخوتنا 
في الصفوف االمامية مبواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد، مجددا 
التهاني الى سمو األمير وسمو 
ولي العهد واحلكومة وكل أبناء 
الكويــت واملقيمني على أرضها 
وأن يعيــد املولى عز وجل هذا 
العيــد علينــا أعوامــا وأعواما 
ونحن نرفل بالهناء والسعادة 
وموفور الصحة والتقدم لبناء 

اإلنسانية جمعاء.

م.فيصل العتل

العامة  الهيئــة  صرحــت 
ملكافحة الفساد «نزاهة» بأنه 
في إطار تنفيذ تكليف مجلس 
الوزراء لها بإعمال اختصاصها 
فــى ســبيل فحــص وجمــع 
االســتدالالت بشــأن ما أثير 
في وســائل اإلعالم وشبكات 
التواصــل االجتماعــي حول 
معامالت لها عالقة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة بشــركات 
مقرهــا الكويت، أو جهات أو 
مسؤولني حكوميني مع إحدى 
الشركات الصينية واحلكومة 
املاليزية السابقة في مشروع 

يقام خارج الكويت.
فقــد قامــت «نزاهة» فور 

لعقد اجتماعات متبادلة للقيام 
بهذا األمر، كمــا تعمل نزاهة 
على فتح قنــوات اتصال مع 
اجلهات املاليزية النظيرة من 
أجل احلصول على املعلومات 
املتوافرة لدى الطرف املاليزي، 
والتي من شأنها متكن نزاهة 
مع جمــع خيوط الشــبهات 
املثارة وصوال للحقيقة. كما 
تؤكد «نزاهة» أنها ســتبادر 
إلى اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة بإحالــة الوقائع الى 
النيابة العامــة متى ما ثبت 
توافر شــبهات فســاد جدية 
متثــل اعتداء على املال العام 
بشكل مباشر أو غير مباشر 

سببت إضرارا باملال واملصلحة 
العامة أو سمعة دولة الكويت 
الدولية.هــذا،  فــى احملافــل 
وتدعو «نزاهة» كل من لديه 
اي معلومات أو بيانات حول 
الوقائع واملعلومات املثارة الى 
املبادرة بالتواصل مع الهيئة 
عبر البريد االلكترونى السابق 
االعــالن عنــه، أو باحلضور 
الشخصي بعد عودة مباشرة 
األعمال في املرافق احلكومية.
وتؤكــد «نزاهــة» علــى 
ضمــان ســرية املعلومــات 
القانونية  وتوفير احلمايــة 
املقــررة جلميع من يدلي لها 

باملعلومات.

تلقيها هذا التكليف بالتنسيق 
اجلهــات  مــع  والتواصــل 
الوطنيــة ذات الصلة بشــأن 

جمــع املعلومــات والبيانات 
واجراء التحريات حول هذه 
املعلومات املثارة، ووضع آلية 

عودة احلظر اجلزئي األحد.. وتكرمي العاملني في الصفوف األمامية واملساندة
مجلس الوزراء: ال متديد للحظر الشامل بعد ٣٠ اجلاري وإعالن تفاصيل العودة إلى احلياة الطبيعية اخلميس

الصالح: قرار احلظر الشامل ساهم في كبح جماح زيادة األعداد وجميع أعداد اإلصابات التي مت اإلعالن عنها كانت متوقعة وجميع الفرق الفنية تضع املالمح األخيرة للعودة إلى احلياة الطبيعية

احلمد: تقسيم العاملني إلى ٣ فئات: األولى عالية اخلطورة وتشمل العاملني في «الداخلية» و«الصحة» والثانية تضم اجلهات احلكومية والثالثة موظفي الهيئات املساندة

هادي العجمي ـ رشيد الفعم

تأكيدا ملا نشرته «األنباء»، 
أعلــن نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
أنــس الصالــح أن مجلــس 
الوزراء قرر عدم متديد حظر 
التجول الشــامل مــع انتهاء 
موعــده بتاريــخ ٣٠ اجلاري 
واالنتقال إلــى حظر التجول 

اجلزئي.
وقال الصالح، في املؤمتر 
الصحافي الذي عقد امس عبر 
تقنيــة االتصــال املرئــي في 
قصر السيف عقب االجتماع 
الوزراء،  االستثنائي ملجلس 
إنه سيتم االنتقال إلى مرحلة 
احلظر اجلزئي واإلعالن عن 
تفاصيــل خطة العــودة إلى 
احليــاة تدريجيــا اخلميــس 

املقبل.
 وأضاف الصالح أنه تقرر 
تشكيل جلنة من األمانة العامة 
ملجلس الوزراء ووزارة املالية 
لتكرمي العاملني في الصفوف 

األمامية ملواجهة «كورونا».
وتابع أن خط االســتيراد 
مســتمر  الصحــة  لــوزارة 
وأنه لدينــا مخزون كاف من 
املستلزمات الطبية كاملعقمات 
والكمامــات، مضيفا أنه متت 
زيادة حركة االستيراد بتكليف 
مــن األمانــة العامــة ملجلس 
الوزراء بهدف توفير كمامات 
قماشــية يتــم توزيعها على 

اجلمعيات التعاونية.
وأضــاف وزيــر الداخلية 
أن قرار احلظر الشامل ساهم 

وتشمل العاملني في الداخلية 
والصحة وهم الذين يواجهون 
مباشــرة خطــورة التعرض 
للڤيروس، أمــا الفئة الثانية 
فتضم اجلهات احلكومية التي 
تتعامل مع املشتبه بإصابتهم 
مثــل العاملــني فــي املنافــذ 
واحملاجر، وتضم الفئة الثالثة 
موظفي الهيئات املساندة خالل 

احلظر اجلزئي.

أو ٨ آالف دينــار أيهمــا أقل. 
وفيما يتعلق بتفاصيل املكافآت 

املالية فستكون كالتالي:
٭ الفئــة األولــى: األجــر 

اليومي مضاعفا مرتني.
٭ الفئــة الثانيــة: األجر 
اليومي مضاعفا مرة ونصف 

املرة.
٭ الفئة الثالثة: مكافآتهم 
٢٥٪ من الفئة األولى. بدوره، 

طــوارئ ميدانيــة ملســاندة 
مستشفى الفروانية.

الشــركات  إلــزام كل  ـ   ٢
بتوفير ســكن خاص للعمال 
لديها الذين تتأكــد إصابتهم 
بڤيروس كورونا املستجد مع 
تزويــده بجميع االحتياجات 
األساســية والضروريــة لهم 
ومراعاة تطبيق االشتراطات 
الصحية التي تقررها وزارة 

وأضــاف احلمــد أنــه مت 
تقســيم الفئات الثالث أيضا 
إلى عالي اخلطورة ومتوسط 
إلــى أن  اخلطــورة، مشــيرا 
االشــخاص املتوفني بســبب 
ســيتم  كورونــا  ڤيــروس 
اعتبارهم شــهداء واجب، أما 
املصابون فســيمنحون ميزة 
خاصة وحلني الشفاء، وذلك 
مبنحهم ضعف الراتب الشامل 

قال الناطق الرســمي باســم 
احلكومــة طــارق املــزرم إن 
مجلــس الــوزراء قــرر فــي 

اجتماعه امس ما يلي:
١ ـ تكليــف الهيئة العامة 
للرياضــة بتســليم الصاالت 
الرياضيــة بنــادي التضامن 
الى فريق عمل توفير وجتهيز 
احملاجــر الصحيــة ومراكــز 
اإليــواء لتحويلها الى وحدة 

الصحة.
٣ـ  تكليــف وزارة املاليــة 
بتخصيــص بعــض الفنادق 
كمحاجــر مؤسســية لبعض 
احلاالت من املصابني بڤيروس 
كورونا املســتجد، مع توفير 
جميع اخلدمات اللوجســتية 

واخلدمية بها.
٤ ـ تكليــف الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 

السمكية بالتالي:
أ ـ التنســيق مــع شــركة 
الدقيــق واملخابــز  مطاحــن 
الكويتية لدراسة املقترح املقدم 
من الشركة واتخاذ اإلجراءات 
التي تراها مناسبة التي تضمن 
وصول األعالف الى مستحقيها 
بصــورة ســليمة ومطابقــة 
للمواصفات، مما يشجع على 
توطني املاشــية فــي الكويت 

وتنمية الثروة احليوانية.
ب ـ التنسيق مع كل من: 
بلدية الكويت، الهيئة العامة 
للصناعة، الهيئة العامة للبيئة 
واجلهات ذات الصلة لدراسة 
مدى إمكانية إنشــاء مصانع 
للصناعــات اخلفيفة خاصة 
باملنتجات التي تنتجها املزارع 
وتكون ضمن حدود احليازة 
الزراعيــة، ممــا يســاهم في 
االستفادة من األغذية املهدرة 
وحتويلها الى منتجات أخرى 

وأعالف وأسمدة وغيرها.
واضاف املزرم ان مجلس 
الــوزراء قرر تكليــف وزير 
األوقــاف  ووزيــر  العــدل 
اإلســالمية بتقــدمي تصــور 
لعودة الصالة باملساجد خالل 

الفترة املقبلة.

أنس الصالح خالل جلسة مجلس الوزراءسمو الشيخ صباح اخلالد خالل ترؤسه مجلس الوزراء

بدر احلمد خالل املؤمتر طارق املزرم خالل املؤمتر الصحافي

في كبح جماح زيادة االعداد، 
وجميع اعداد االصابات التي 
مت االعالن عنها كانت متوقعة، 
مشــيرا إلــى أن جميع الفرق 
الفنية تضع املالمح األخيرة 
للعــودة الــى احليــاة آخــذة 
باالعتبــار قواعــد منظمــة 
الصحة العاملية ومركز التحكم 
باألمراض االميركي وســيتم 
إعالن ذلك يوم اخلميس بعد 
لقــاء اللجنــة العليــا رئيس 
مجلــس األمــة ونــواب األمة 
لالستماع ملالحظاتهم الثالثاء 

او االربعاء.
من جانبــه، أعلــن وكيل 
ديــوان اخلدمــة املدنيــة بدر 
احلمد عن خطة تكرمي العاملني 
في الصفوف األمامية واملساندة 
ملواجهة ڤيروس كورونا خالل 
الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٣١ 

اجلاري.
وقــال احلمــد إنه ســيتم 
تقسيم هؤالء العاملني إلى ٣ 
فئات: األولى عالية اخلطورة 

تكليف وزارة املالية بتخصيص بعض الفنادق 
كمحاجر مؤسسية مع توفير جميع اخلدمات 

اللوجستية واخلدمية بها

تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصاالت 
الرياضية بنادي التضامن لتحويلها إلى وحدة 

طوارئ ميدانية ملساندة مستشفى الفروانية
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كورونا خطر داهم ..الثالثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

إقبال ضعيف على التعاونيات في ثاني أيام العيد:
الشاليهات تسحب بساط االزدحام وتخفف األعباء

محمد راتب

بداية  ألول مــرة منــذ 
اجلائحة «الكورونية» تشهد 
التعاونية هدوءا  األســواق 
واسعا بعد استراحة ٢٤ ساعة 
سبقتها تضحيات ومتاعب 
وإصابات ووفيات بني صفوف 
املوظفني واملتطوعني في أهم 
أركان األمن الغذائي في البالد. 
ولعل للهدوء مبرراته املقنعة، 
بالذهاب  السماح  من أهمها 
التي وجد  الشــاليهات  إلى 
فيهــا املواطنون واملقيمون 
متنفسا من األجواء التي كانوا 
أننا  يعيشونها، وخصوصا 
اآلن في عيد الفطر السعيد.

الزحام الذي رآه اجلميع 
ليلة العيد على طرق الشاليهات 
خفف الزحام على اجلمعيات 
واألسواق املركزية وهدأ من 
روع العاملني فيها والذين وجد 
بعضهم العطلة فرصة لتعقيم 
املركزية والفروع  األسواق 
وإعــادة ترتيب األوراق من 
جديد واحلســابات املتعلقة 
العمالــة وتوزيعهم  بأعداد 
لتقدمي  املناســبة  بالطريقة 
اخلدمات بحيث ال يشــعر 
املستهلك بوجود فراغ بعد 
أعداد اإلصابات الكبيرة التي 
منيت بهــا بعض اجلمعيات 

التعاونية.
«األنباء» رصدت أول يوم 
من العمل بعــد يوم العطلة 
وأجرت بعض اللقاءات وفيما 

يلي التفاصيل:

بداية، قال مجلس إدارة 
جمعية مشرف التعاونية 
لـ  القديــري  عبدالرحمــن 
«األنباء»: لقد شهد السوقان 
املركزيان في مشرف وغرب 
مشرف هدوءا كبيرا وكانت 
أعــداد املتســوقني قليلــة 
للغايــة مقارنــة باألعــداد 
غيــر الطبيعية في الفترة 
املاضية، متوقعا أن تبقى 
نسبة اإلقبال ضعيفة حتى 

نهاية األسبوع.
أن احلركــة  وأضــاف 
ســتعود لطبيعتهــا مــن 
النشاط بعد انتهاء احلظر 
الكلــي، موضحا أن الدوام 
في اجلمعيــات التعاونية 
للتسوق طويل فهو مستمر 
من الساعة ٨ وحتى ١٢ ليال، 
وهي فرصة جيدة لتمكني 
املتســوقني مــن احلضور 
إلى اجلمعيــة مرتني على 
األقل، وهو اقتراح تقدمت 
به سابقا وأعيد طرحه من 
جديد، خصوصا أن التجارة 
قامت بزيادة ساعات الدوام 

والتسوق.
وتابع بأنه التزال لدينا 
أزمة في الكمامات والقفازات 
لم يتم حلها حتى اآلن في 
التعاونيــة،  اجلمعيــات 
وهذا مــا جعــل الكثيرين 

وأما في جمعية الرابية 
التعاونية، فقد أكد رئيس 
مجلس اإلدارة بدر راشــد 
البغيلــي لـ «األنبــاء» أنه 
مت اســتغالل يوم العطلة 
في تعقيم السوق املركزي 
والرفــوف  والعربانــات 
لطمأنة املساهمني وتعزيز 
الثقة باجلمعية والســوق 
املركزي، بالتزامن مع عودة 
فتح األســواق ثانــي أيام 
العيــد، موضحــا أن الغاز 

متــاح للجميــع منذ أمس 
االثنني.

وأشــار الــى أن اإلقبال 
على اجلمعية كان هادئا إلى 
حد ما فال زحام وال طوابير 
الســبب  انتظــار، ولعــل 
وراء ذلــك هو االنشــغال 
بالعيــد وإدخال الســرور 
إلى قلوب األبناء، مطمئنا 
املنطقة  املساهمني وأهالي 
املنتجات  بتوافــر جميــع 
الغذائيــة  واالحتياجــات 
االســتهالكية  والســلع 
واألساســية وال يوجد أي 

نقص في التوريد.
املخــزون  أن  وبــني 
بخيــر،  االســتراتيجي 
ويكفي لفترات طويلة ويتم 
التزود بالســلع مباشــرة 
فور نقصانهــا، كما نلتزم 
الرسمية من  بالتوجيهات 
الســلطات الصحية  قبــل 
بالتعقيــم والتباعد وعدم 
الســماح بالدخــول ألعداد 
كبيرة، إضافة إلى توجيهات 
التجارة والصناعة  وزارة 
في احلجز املسبق وتنظيم 
دخول املتسوقني، وكل ما 
يتعلــق بتوجيهات وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
واحتاد اجلمعيات التعاونية 

وقرارات مجلس الوزراء.
وزاد البغيلي أنه سيتم 
افتتــاح التمويــن اعتبارا 
مــن اليــوم الثالثــاء أمام 
اجلميع، موضحا أن العطلة 
كانــت فرصة طيبة لراحة 
العاملني الذين اســتنزفت 
جميع طاقاتهم خالل الفترة 
املاضية بشكل غير مسبوق، 
والبعض حرم من اجللوس 
مع عائالتهم فجاءت العطلة 
كهدية لهــم نظير اجلهود 

التي بذلوها.
وخالل جولة «األنباء» 
رصدنا قلة عدد املتسوقني 
الزهــراء  جمعيــة  فــي 
التعاونية مع توافر السلع 
بكميات كبيرة إضافة إلى 
اللحوم واألسماك واخلضار 
والفاكهة فجميع اخلدمات 
موجــودة وال مخاوف من 
نقصانها، فاجلمعية أخذت 
جميع االحتياطات الالزمة 
املنتجات  لضمان تواجــد 
على مدار الساعة من خالل 
استمرار التوريد والتعامل 
بجدية مع نقص أي سلعة 
أو منتــج. وأمــا اخلضــار 
والفاكهــة فهــي متنوعــة 
بــني املنتجــات احملليــة 
وبكميــات  واملســتوردة 
كبيرة، إضافــة إلى اتخاذ 
التعقيم وفحص  إجراءات 
احلرارة عند مدخل السوق 
املركزي والعمل على تطبيق 
والقــرارات  التعليمــات 
بحذافيرها ووضع الكمامات 
ولبس القفــازات لتحقيق 

التسوق اآلمن.

اجلمعيات استغلت اليوم األول في التعقيم والراحة بعد أسابيع متعبة

بدر راشد البغيلي

(قاسم باشا) املنتجات الغذائية موجودة بوفرة في تعاونية الرابية  

هدوء لدى كاشير جمعية الرابية

اللحوم متوافرة للمستهلكني

عبدالرحمن القديري

يستغربون من هذا التباطؤ، 
فجميع اجلمعيات التعاونية 
بانتظار الكمامات ووصولها 
إلى األسواق لسد احتياجات 
الناس منها، مبينا أن األمر 
يتطلــب املزيد من اجلدية 
التعاطــي مــع هــذه  فــي 
امللفــات الهامة واحملورية 
والتي ال ميكن االســتغناء 
عنها لســالمة املتســوقني 
واملوظفــني خــالل عملية 

التسوق.

البغيلي لـ «األنباء»: ملتزمون بالتوجيهات 
الصحية والتسويقية.. والهدوء سيد املوقف

القديري لـ «األنباء»: نطالب مبوعدين 
للحجز اإللكتروني للمتسوقني.. وحل مشكلة 

القفازات والكمامات

متسوق في  جمعية الزهراء

ملشاهدة الڤيديو

الزميل جاسم التنيب في «األميري»
أدخل رئيس القسم األمني الزميل جاسم التنيب إلى املستشفى األميري 

صباح أمس االثنني على أثر عارض صحي ألّم به.
ويوجد التنيب حاليا في اجلناح ١٠ - غرفة ١٠٠١، حيث يخضع للفحوصات 
الطبية الالزمة لالطمئنان على صحته. سالمات بومحمد.. ما تشوف شر.

الزميل جاسم التنيب

صلينا يوم العيد في بيوتنا وطبّقنا أوامر الدولة كمواطنني بدأت 
تتكون عندهم «الثقافة املجتمعية» ال ثقافة القطيع، ألن القطيع فيه 

«مهدود على كيف كيفه»!
باألمــس فقط، تكونت عندي وعند كثيــر من املواطنني قناعة 
بأن قرار إعطاء املواطنني تصاريح للشاليهات واملزارع واجلواخير 

هو«قرار غير موفق وستظهر تبعاته بعد أسبوعني»!
ما شــاهدناه من ڤيديوات عام ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م في عيد 

الفطر السعيد أمر يحتاج الى وقفة!
كلمة القطيع كانت تستفزني، اليوم واضح «ان هناك من ميارس 

لعبة القطيع غير آبه لسالمة املجتمع الكويتي»!
معقولة بعد كل هذه اخلسائر البشرية واملادية بكل بساطة نعطي 
تصاريح ونحن نعلم متاما ان هذا األمر اآلن ال يجوز بعد احلظر!

مسؤولية من مثل هذه القرارات؟!
لقد شاهدنا نقاط التفتيش تقوم بواجبها على خير ما يرام بكل 

مسؤولية، كيف أعطي «تصاريح جماعية»؟
أال تعلمون ماذا ســيحدث في حال انفالت «القطيع» جتاه هذه 
النقاط؟ ماذا تتوقعون ان يفعلـ  لنقل من ٥ إلى ١٠ شرطيني وضباط 

ـ أمام طوابير من السيارات املتوجهة الى الشاليهات واملزارع؟!
تذكرون أنني كتبت مع ڤيديو «رماح تغرس على شــاطئ أبو 
احلصانية» وسجلت في املقال أكثر من ٦٠٠٠ مشاهدة، وطبعا كانت 
هناك تعليقات ملواطنني يعرفون معنى املواطنة وشنو يعني الدمار 

البيئي ويكتبون بأسمائهم الصحيحة ال املستعارة!
ثاني يــوم «الداخلية» قامت بالواجــب، منعت اصحاب الرماح 
والشوك وسّكرت مداخل الشاطئ أمام هؤالء الصيادين املخالفني، 
وكنت ناوي أكتب شكر لكن في اليوم الثاني تركوا املكان «مستباحا»، 
وبدل العشــرات أتى ألف من كل املناطق بحرابهم وشوكهم، كأنهم 
في حتد فقط ألننا لم نتابع املنع وتركنا القضية وصرنا كنا نقول«ال 

طبنا وال غدا الشر»!
املصيبة أنه في بالء كبير بالتركيبة السكانية و«انتحال الصفة»، 
هذا احلاقد وهذا احلاسد وهذا الظاهر لنا في الظالم بكلمات كويتية 
ركيكة منتحل اسم و«لهجة»، هذا لو يعرف ان هناك في الدولة من 

يجره اذا جترأ واهللا ما فعل وال كتب تعليقا أو عمل فعال!
ما أحوج الكويت اليوم فــي وجود «القطيع الفالت» إلى القرار 
حتى نحمي هذه الدولة من كثرة «املخالطات واملغالطات واملخالفات»!
امس اإلثنني اإلصابات ٦٦٥، ليصبح العدد ٢١٩٦٧، نقول احلمد 
هللا، لكن ارجو أن نرى الرقم بعد «أســبوع أو أســبوعني» نتيجة 
املخالطات التي متت علشان «نعيِّد» وكان ميكن ان يكون عيدا من 

غير تصاريح!

٭ ومضة: أطلقوا حملة من أجل مسمى «املناعة املجتمعية» بدال من 

«حماية القطيع».. فما أتعبنا وأتعب الدولة سوى هذا اجلزء اخلافي 
من كويتنا في التركيبة الســكانية وهذا االعتداء اآلثم علينا ممن 
يتواصلون في الظالم ضد كل ما هو كويتي، والذي يجمعهم فقط 
هو انتحال الصفة واألســماء ألنهم جبنــاء. نأمل ان يقود الرقابة 
االلكترونية «قائد» صاحب قرار ويتابع هؤالء الذباب ويطبق عليهم 
القانون حلماية املناعة املجتمعية، ألنهم يشجعون على كل مخالفة 

تضر بالكويت والكويتيني!
قالها صاحب السمو والدنا احلكيم قائد اإلنسانية: «العالم عامة 

- والكويت خاصة بعد جائحة كورونا- لن يكون كما قبلها»!
إذن، هذا التوجه األميري يجب ان يلتفت اليه عاجال غير آجل، 
وأن يفرض على رئيس احلكومة ورئيس مجلس األمة وكل مؤسسات 
املجتمع املدني الفاعلة اعتماد نهج جديد ملواجهة هذا التحدي، وتطبيق 
كل القوانني على هؤالء الفاسدين املتجاوزين املتخفني حتت شعارات 
مختلفة، ألنهم باختصار يزّورون املشهد الكويتي األصيل لكونهم 
أساسا دخالء ولم يحاســبوا، وآن األوان لكشفهم، والدولة قادرة 

على هذا وبكل حزم!

٭ آخر الكالم: أقولها صريحة:  الناس في زمن الـ «كورونا» ٤ أصناف:
١ـ  نوع ال يســتغنى عنه هو كاملاء والطعام (هذا في بيتك معك ولم 

يخالط)!
٢ ـ وهناك من مخالطته كالدواء.. البد منه وال يســتغنى عنه، لكن 
يجب احلذر والتأكد من انه «قاعد» في بيته ولم يذهب الى شــاليه 

أو مزرعة أو جاخور!
٣ ـ ومن مخالطته شر.. ابتعد وشفط عنه.

٤ـ  ومن مخالطته بالء ويوديك الصليبخات!.. هذا وّخر عنه باملوليه، 
مالك شغل فيه، مكانه العزل املؤسسي!

٭ زبدة احلچي: قاموس في كورونا متلكنا وسيّر حياتنا أوله: ضرورة 
االبتعاد عن «املصافحة» وغسل اليدين بعد كل إجراء حركي، ولقد 
صدق ابن القيم عندما قال: من تلمح حالوة العافية هانت عليه مرارة 
الصبر، وعليكــم بتحمل اإلجراءات واالحترازات ألنها لصاحلكم 
جميعا، فالزم بيتك حتى ترحل عنا كورونا ويصرفها رب األرباب!

إنني كمواطن خفير أمتنى على مؤسسات الدولة اليوم القادرةعلى 
تطبيــق القرارات، أن حتمي وتطهر بلدي من هذا التخالط املخالف 

بكل أنواعه، وآن االوان أن يُضبط «القطيع»..!
تعبنا ونحن نشــاهد من يدعون البطولة على «امليديا» خاصة 

أصحاب التعليقات املنتحلة صفة «مواطن»!
نعم.. الدولة قادرة أن تظهــر هيبتها على هؤالء «الدمبكچية» 

أصحاب الظالم وأعداء النور.. في أمان اهللا.

ومضات

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«املخالطات 
واملغالطات»

.. في الزمن الكوروني!
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الثالثاء ٢٦ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

متطوعو «الدفاع املدني» لـ «األنباء»: أهل الكويت ُجبلوا على العمل 
التطوعي وما نقوم به رّد للجميل «أرواحنا سورها»

آالء خليفة

العمل التطوعي عمل خيري 
يبتغي العاملون به مرضاة اهللا 
عز وجل ثم مســاعدة الوطن 
في جميع الظروف والوقوف 
بجانبــه الســيما فــي أوقات 
األزمــات، وهــذا ما يقــوم به 
متطوعون مــن االدارة العامة 
للدفاع املدنــي الذين التقتهم 
«األنباء» في مقار عملهم حيث 
تكلموا عن طبيعة عملهم خالل 
ازمة ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيــد ـ ١٩) واالعمــال التي 
يقومون بها ملساعدة املجتمع 

مواطنني ومقيمني. 
كما حتدث هؤالء املتطوعون 
خالل اللقاء عن بعض التصرفات 
املرفوضة التي بدرت من قلة من 
املتطوعني في اآلونة األخيرة 
في االعتداء على اشخاص ومت 
تصويرها وتداولها في وسائل 
التواصل، حيث أكدوا أن تلك 
احلاالت فردية وشاذة وال متثل 
سوى القائمني بها وليس عموم 
املتطوعني الذين يعملون ليال 
ونهارا ويقدمون ارواحهم فداء 

لتراب الوطن.
كما تبني خالل اللقاء مناذج 
التضحية والعمــل التطوعي 
الذي يقوم به املتطوعون على 
الرغم من املخاطر التي حتيطهم 
واحتمالية اصابتهم بالعدوى، 
وهو ما حــدث بالفعل للكثير 
من املتطوعــني الذين اصيبوا 
بالڤيروس اثناء عملهم، بل إن 
منهم من توفــاه اهللا كما كان 
احلال مع مســؤول متطوعي 
جمعيــة اخلالديــة التعاونية 
فيصل الشــويع. في األسطر 
التالية تفاصيــل اللقاءات مع 

متطوعي «الدفاع املدني»:
في البداية، ذكر رئيس فريق 
املتطوعني مــن االدارة العامة 
للدفاع املدني صالح الكندري ان 
الفريق منذ بداية ازمة ڤيروس 
كورونا املستجد قام بالعديد من 
االعمال التطوعية في عدة اماكن 
ومنها اجلمعيــات التعاونية 

واالسواق املركزية.
وذكر الكنــدري ان الفريق 
يضم العنصر النسائي بجانب 
املتطوعني الرجال وهذا ليس 
بغريب على اهل الكويت الذين 
تربوا وجبلوا على حب العمل 

التطوعي منذ الصغر.
ولفــت الــى ان املتطوعني 
يقومون بتنظيم دخول الزوار 
الــى التعاونيــات والتأكد من 
ارتدائهم للكمامات والقفازات 
وتنظيــم دخولهــم بحيــث ال 
يتواجد اكثر من ٥٠ شــخصا 
داخل اجلمعية، باالضافة الى 
التأكيد على مرورهم من بوابة 
التعقيم ثم قياس احلرارة عند 
بــاب اجلمعيــة ومســاعدتهم 
كذلك اثناء التسوق والرد على 

استفساراتهم.
وفي رده على سؤال حول 
قيام قلة من املتطوعني باالعتداء 
على بعض االشخاص والتي مت 
تداولها على وسائل التواصل 
االجتماعي مؤخرا، قال الكندري: 
أقدم االعتذار ألي تصرف قام 
به اي شخص متطوع يرتدي 
جاكت «متطوع»، مؤكدا ان تلك 
التصرفات فردية ومن يقوم بها 
ال ميثل اال نفسه وعليه احترام 
الفكرة من التطوع وهو العمل 
الذي يقوم به الشخص ابتغاء 
مرضاة اهللا عز وجل والتعامل 

باحترام مع اجلميع.
وأكد اهمية دور املتطوعني 
في خدمة املجتمع، موجها لهم 

النهاية حــاالت فردية ال تذكر 
مقابــل االعــداد الغفيــرة من 
املتطوعــني الكويتيــني الذين 
يعملون ليال ونهــارا حبا في 

وطنهم الكويت.
إيواء املدارس

أما املتطوع م.مؤيد الدريع 
فأوضح أنه عمل في بداية االزمة 
في مراكز االيواء (املدارس) التي 
كانت مقرا ملخالفي االقامة في 
منطقة مشرف، موضحا انهم 
قاموا مبساعدة رجال الداخلية 
في الدعم اللوجستي حتى مت 
اجالؤهــم ومــن ثــم توجهوا 
للعمل التطوعي في اجلمعيات 

التعاونية.
واوضــح الدريع انه برغم 
املخاطر التــي حتيط بعملهم 
خالل ازمة ڤيروس كورونا اال ان 
حبهم للوطن يفوق خوفهم على 
ارواحهم بل ان الشباب الكويتي 
مستعد للتضحية بروحه فداء 

لوطنه العزيز.
دورة تدريبية

ان ما يقوم به هو عمل تطوعي 
وان كان غيــر قادر عليه فهو 
غير ملزم به ولكن عليه بضبط 
النفس في التعامل مع اآلخرين.

صناعة الكمامات 

وانتقل احلديث الى املتطوعة 
خديجــة الشــرقاوي  التــي 
اوضحــت انها قامت بالتطوع 
ضمــن فريــق االدارة العامــة 
للدفاع املدني الفتة ان عملهم 
داخل اجلمعيات التعاونية في 
مساعدة رواد اجلمعية وخدمة 
املجتمع ومساعدة كبار السن.

وأكــدت ان املرأة الكويتية 
تقــف بجانــب اخيهــا الرجل 
فــي هــذه احملنة وهــو ليس 
بغريب علــى نســاء الكويت 
اللواتي ضربــن اروع االمثلة 
في التضحية وفداء الوطن عبر 

التاريخ.
احلس الوطني

بدورها، اوضحت املتطوعة 
زينب شمســاه انها منذ بداية 
ازمة ڤيروس كورونا تطوعت 

محمد دشتي انه كان حريصا 
منذ بداية ازمة ڤيروس كورونا 
املستجد على التطوع عبر ادارة 
الدفاع املدني خلدمة الكويت، 
مشيرا إلى أنه قام بدور اعالمي 
في بداية االزمة بتوعية جميع 
املواطنني واملقيمني عبر وسائل 
التواصــل االجتماعــي حــول 
اعــراض الڤيــروس وكيفيــة 
الوقاية منه وجتنب االصابة به.
وأفاد دشــتي بأنه ســاهم 
ضمــن ادارة الدفــاع املدنــي، 
السيما انه حاصل على دورات 
في االسعافات االولية والعالج 
الطبيعي ولديه اخلبرة الكافية، 
موضحا انهم عمل في احملاجر 
الصحية ومراكز االيواء ومن 
ثم انتقل للعمل في اجلمعيات 
التعاونية، موضحا انه يقوم 
بقياس احلــرارة جلميع رواد 

اجلمعية.
مــن ناحيــة اخــرى، اكــد 
ان العمــل التطوعي هو عمل 
خيري محبة للوطن، الفتا الى 
ان التصرفات التي صدرت من 
بعض املتطوعــني ال متثل اال 
انفسهم وهي حاالت فردية شاذة 
وال ميكن تعميمها على جميع 
املتطوعني الذين يعملون بجد 
واخالص خلدمة ديرتنا احلبيبة 

الكويت.
وأشاد دشتي بجميع اجلهود 
املبذولــة مــن جميــع جهات 
الدولــة ملواجهة ازمة ڤيروس 
كورونــا وهي غيــر مقتصرة 
علــى الكويتيني وامنــا ايضا 
اخواننا الوافدون يســاهمون 
معنــا في مواجهة هــذا الوباء 
وللجميع كل الشكر والتقدير، 
وحــث اجلميع علــى التباعد 

من ناحيته، أوضح املتطوع 
عبيد الشــمري انــه في بداية 
االزمة خضــع املتطوعون من 
االدارة العامــة للدفــاع املدني 
لدورة تدريبية خاصة بڤيروس 
كورونــا املســتجد، الفتا الى 
ان متطوعــي االدارة العامــة 
للدفاع املدني قاموا بعدة اعمال 
تطوعية في اماكن مختلفة منها 
اجلمعيات التعاونية ومراكز 

االيواء واحملاجر.
وأكد الشمري انهم يساعدون 
رواد اجلمعيــة والتأكيد على 
ترك املسافات والتباعد اجلسدي 
واحلرص على ارتداء الكمامات 
والقفازات والتعقيم، موضحا 
ان الڤيروس منتشر في جميع 
انحاء العالــم وليس فقط في 
الكويــت وال بــد مــن اخذ كل 
االحتياطات الالزمة ملواجهته، 
ومن ناحيــة اخرى أوضح ان 
ما صدر من بعض املتطوعني 
هــي افعال فرديــة ال متثل اال 
نفسها، مشيرا الى ان املتطوعني 
يتعرضــون لضغوطات عدة، 
ولكــن ال بــد ان يعي املتطوع 

ضمــن ادارة الدفاع املدني في 
خدمة املجتمع في اجلمعيات 

التعاونية.
واكــدت شمســاه ان املرأة 
الكويتيــة معروفــة باحلــس 
الوطنــي والــوالء واالنتمــاء 
لتراب الوطــن، وها هي تقف 
اليوم بجانب الرجل في مساعدة 
الوطــن لتخطي هــذه االزمة، 
الفتة إلى ان العنصر النسائي 
اثبــت دوره الفعال في املجال 
التطوعي خالل ازمة ڤيروس 
كورونا املستجد، قائلة «ارواحنا 
ســورها» نحن ابناء الكويت 
ونحن من نقف معها في ازمتها.

ولفتت شمســاه الــى انها 
تركت منزلها وابناءها ونزلت 
الــى ميــدان التطــوع خلدمة 
الكويت فــي محاولة لرد ولو 
جزءا من جميل الوطن، مناشدة 
جميــع املواطنــني واملقيمــني 
االلتزام والبقاء في املنازل وعدم 
اخلروج اال للضرورة القصوى.

دور إعالمي

بــدوره، اوضــح املتطوع 

االجتماعــي واحلــرص الدائم 
على ارتداء الكمامات والقفازات.

محفوف باملخاطر

وخالل اللقاء، أكد املتطوع 
عبدالهادي العنزي انه حرص 
على التطوع ضمن ادارة الدفاع 
املدني منذ االعالن عن ڤيروس 
كورونا وفي البداية عمل ضمن 
مدارس االيواء ومن ثم انتقل 
للعمل في اجلمعيات التعاونية، 
مؤكدا ان العمل التطوعي مهم في 
صقل شخصية الفرد واكسابه 
املهارات الالزمة، فضال عن انه 
عمل خالص لوجه اهللا تعالى 
وواجب على كل مواطن كويتي 
ومواطنة كويتية الوقوف مع 
الوطن في ظل االزمة احلالية.

وذكر انهم يعلمون ان عملهم 
محفــوف باملخاطر ويعلمون 
مدى اخلطر الذي يحوم حولهم 
السيما انهم ال يعلمون من يحمل 
الڤيروس من االشخاص الذين 
يخالطونهم يوميا ومع ذلك فقد 
لبوا نداء الوطن، واهللا احلافظ.

وذكر العنــزي ان التطوع 
واجب وطني، معربا عن اسفه 
للمشاهد التي انتشرت مؤخرا 
لفئة قليلة من املتطوعني الذين 
اعتدوا على اشخاص في مقاطع 
مت تصويرها بالڤيديو، مؤكدا 
ان هؤالء ال ميثلون اال انفسهم، 
وبالتالي فإذا كانوا غير قادرين 
على حتمل الضغوطات فعليهم 
اجللــوس فــي منازلهم وترك 
العمــل التطوعي ملــن هم أهل 
له. وحث العنزي اجلميع على 
البقاء في املنازل وعدم اخلروج 

اال للضرورة القصوى.
مجازفة كبيرة 

من ناحيتــه، قال املتطوع 
حســني الصايــغ ان الشــباب 
الكويتي حريص على الوقوف 
مــع الوطن فــي ازمتــه ومنذ 
اللحظة االولى ظهرت املجاميع 
الشبابية املتطوعة التي تخدم 

الوطن بكل مواقعه.
واوضح الصايغ انه حاليا 
متطوع فــي احدى اجلمعيات 
رواد  ويســاعد  التعاونيــة 
اجلمعية، موضحــا ان العمل 
في الفترة احلالية فيه مجازفة 
كبيرة ولكن «كل شيء يهون 
ألجل عيــون الكويت»، مؤكدا 
انــه حريــص على اتخــاذ كل 

االحتياطات الالزمة.
وكان ختــام لقاءاتنــا مع 
املتطــوع محمد حســني الذي 
اوضح انه تقدم للتطوع ضمن 
ادارة الدفــاع املدني منذ بداية 
ازمة ڤيروس كورونا املستجد 
وذلــك نابع من حبــه للوطن 

ووقوفه معه في ازمته.
وحــول مــا قام بــه بعض 
املتطوعون من اعتداءات خالل 
الفتــرة االخيرة، قال حســني: 
اقول لهم اتقوا اهللا في عملكم 
فالتطوع عمل خيري خالص 
لوجه اهللا تعالى وحافظوا على 
سمعة بلدنا احلبيبة الكويت 
وتعاونوا مع الناس حتى متر 

االزمة بسالم.
وذكــر حســني ان صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
االحمد أمرنا بالتكاتف والتعاون 
ونحن بدورنا «ســمعنا كلمة 
ابونــا العود» وقمنــا بتلبية 
النداء، متمنيا الشفاء العاجل 
جلميــع املصابــني بڤيــروس 
كورونا مــع دعواته بالرحمة 
واملغفرة جلميــع من توفاهم 
اهللا بسبب الڤيروس سواء من 
املتطوعني او غيرهم من الناس.

حتدثوا عن عملهم منذ بداية أزمة «كورونا» في مراكز اإليواء واحملاجر واجلمعيات التعاونية

بوابة التعقيم للوقاية من ڤيروس كورونا

التطوع مسيرة في خدمة الوطن املتطوعون شعلة نشاط

املتطوع أحمد ماتقي متحدثا للزميلة آالء خليفة

(قاسم باشا)جانب من العمل التطوعي في األسواق والتعاونيات التعقيم من ضمن أعمال الفريق التطوعي 

الفريق التطوعي 
من اإلدارة العامة 

للدفاع املدني 
(قاسم باشا)

النصح بضرورة ضبط النفس 
في التعامل مع اجلميع.

وذكــر الكنــدري ان هناك 
متطوعني اصيبوا بالڤيروس 
وآخريــن انتقلوا الــى رحمة 
اهللا تعالى ومنهم االخ فيصل 
الشويع رئيس فريق املتطوعني 
بجمعية اخلالدية «رحمه اهللا 
وغمــد روحه اجلنــة»، مؤكدا 
ان الكويتيني محبون لوطنهم 
ومســتعدون لفدائه بروحهم 
وانهم مســتمرون فــي العمل 
التطوعي في اي مكان كان متى 

ما احتاج لهم الوطن.
وقال «نحن جميعنا حتت 
رايــة الكويــت وفــي خدمــة 
الكويــت»، الفتــا الــى حرص 
املتطوعــني علــى اتخــاذ كل 
االحتياطات الالزمة من ارتداء 
الكمامات والقفازات واستخدام 

املعقمات.
ظرف استثنائي

من جانبه، قال املتطوع احمد 
العنــزي انه كان حريصا منذ 
اللحظة االولى العالن انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد على 
ابداء رغبته في التطوع خلدمة 
الكويت والوقوف معها في هذا 
الظرف االستثنائي الذي متر به، 
مؤكدا ان الشباب الكويتي يظهر 
معدنه االصيل وقت الشــدائد 
وهم ابناء الكويت املخلصون 
الذين يقفون مــع وطنهم في 

ازمته.
واعرب العنزي عن اســفه 
لبعــض التصرفــات الفردية 
الشاذة التي حدثت من بعض 
املتطوعني باالعتداء على بعض 
االشــخاص ولكنهــا تبقى في 

ملشاهدة الڤيديو

حرصنا على تلبية نداء الوطن و«سمعنا كالم أبونا العود الشيخ صباح» في التكاتف والتعاونما قام به بعض املتطوعني من اعتداءات في الفترة األخيرة حاالت فردية ال متثلنا
نناشد اجلميع البقاء في منازلهم وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى واتباع إرشادات «الصحة»هناك من املتطوعني من ضحى بروحه في سبيل الوطن ونحتسبهم شهداء عند اهللا عز وجل

شباب الكويت مستعدون خلدمة الوطن بكل املواقع
خالل اللقاء، أوضح املتطوع أحمد ماتقي انه 
من بداية ازمة ڤيروس كورونا املســتجد قاموا 
بعدة اعمال تطوعية، ومنها عملية التنظيم ملخالفي 
االقامات الذين قاموا بتسليم انفسهم في مراكز 
االيواء رغبة في عودتهم إلى بالدهم، متابعا: ومن 
ثم انتقلنا للعمل في اجلمعيات التعاونية خلدمة 
اهل الكويت، مؤكدا ان شباب الكويت مستعدون 
خلدمة الكويت بــكل املواقع قائال «هذي ديرتنا 
احلبيبة اعطتنا الكثير وجاء الوقت لرد اجلميل 

ومهما قدمنا لن نوفيها حقها».
وذكر ماتقي ان اصابع اليد الواحدة ال تتشابه 
وهكذا احلال بالنسبة لبعض احلاالت الفردية التي 
شــاهدناها من متطوعني اعتدوا على اشخاص 

في اماكن مختلفة، مؤكدا ان هؤالء االشخاص ال 
ميثلون اال انفسهم.

وأكد ان املتطوع احلقيقــي هو الذي يعمل 
لوجه اهللا تعالى وخلدمة وطنه مبا يعكس صورة 
حقيقية امام العام اجمع عن حقيقة ومعدن الشعب 

الكويتي االصيل.
وقال ماتقي: روحي فداء للكويت ومستعد الن 
اضحي بروحي ألجل تراب هذي الديرة الطيبة، 
ونحتسب من توفاهم اهللا بسبب ڤيروس كورونا 
ســواء من املتطوعني او غيرهم من االشخاص 

شهداء عند اهللا عز وجل.
وناشد ماتقي اجلميع البقاء في منازلهم حلني 
انتهاء االزمة وعدم اخلروج اال للضرورة القصوى.
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واستنفار حكومي ملواجهته

قد ال يعلم الكثيرون أصل 
العائالت املسيحية في 

الكويت.. هل اعتنقوا املسيحية 
أم هم مسيحيون باألصل 

قدموا إلى الكويت؟
٭ العائالت املسيحية الكويتية 
هي عائالت مسيحية هاجرت 
إلــى الكويت من بلــدان عدة، 
هي تركيا وفلسطني والعراق، 
في أوائل عشــرينيات القرن 
املاضــي، وفــي الثالثينيــات 
واألربعينيــات طلبــا للرزق 
كغيرهــا مــن العائــالت التي 
جــاءت إلــى الكويــت لنفس 

الغرض.
العائــالت  وأفــراد هــذه 
ينتمون إلى طوائف املسيحية 
الرئيسية الثالث، (الكاثوليكية، 
األرثوذكسية، البروتستانتية)، 
وبعد صدور قانون اجلنسية 
عــام ١٩٥٩ مت تطبيقــه علــى 
كل من انطبقت عليه شروط 
اجلنسية الكويتية دون متييز، 
وهي عائالت معروفة، وعددها 

تقريبا ٨ أو ٩ عائالت.
الزي الوطني

قد يستغرب البعض من وجود 
قس كويتي يرتدي «الغترة 

والعقال».. فكيف تكون ردود 
األفعال؟

٭ قبــــل رسامتــــي قســــا 
وتنصيبي راعيا على الكنيسة 
اإلجنيليــة الوطنية بالكويت 
حرصت على أن التزم بارتداء 

والسياســية أســوة بإخوتنا 
املواطنــني املســلمني ونؤدي 
واجباتنا كمواطنني صاحلني 
فــي هــذا املجتمــع، بحســب 
الدســتور الكويتي مادة ٣٥، 
والذي ضمــن احلرية جلميع 
املواطنني واملساواة بينهم من 
دون التفرقة على أساس ديني 

أو عرقي.
ونحــن منارس شــعائرنا 
الدينية بكل حرية وال يوجد 
أي تضييق أو مضايقات، بل 
تقوم احلكومة بتوفير األجواء 
املناسبة واحلماية الالزمة خالل 
ممارسة شعائرنا الدينية في 
كل املناســبات الكبــرى مثل 
االحتفال بعيدي امليالد املجيد 
والقيامة، بل ويبادر مسؤولو 
الدولــة باملشــاركة وتقــدمي 

التهاني في تلك املناسبات.
٣ طوائف

وكم عدد الكويتيني املسيحيني 
في الوقت احلالي؟ وإلى أي 

مذهب ينتمون؟
٭ يبلــغ عــدد املســيحيني 

العالــم  جعــل  والصغيــر، 
يقف عاجــزا عن مواجهة هذا 
الڤيــروس املتناهــي الصغر، 
وهــو يظهــر قــدرة اهللا غير 
احملدودة وعلمه عندما يقارن 

وال أعتقــد أن انتشــاره 
عقاب مــن اهللا ومقاصده من 
هذا الوباء، وإن كانت له بعض 
اإليجابيــات التــي متثلت في 
حتســني املناخ الذي تســبب 
اإلنســان في تدميره وتلوثه 

برا وبحرا وجوا.
تهنئة بالعيد

مع نهاية شهر رمضان ما 
الرسالة التي تود أن توجهها 
للكويتيني في هذه املناسبة؟

٭ في نهاية شــهر رمضان 
املبارك ومع قرب حلول عيد 

الكويتيني فــي الوقت احلالي 
وفقا آلخــر إحصائية الهيئة 
العامة للمعلومات في ديسمبر 
املاضي  ٢٨٩ مســيحيا، وكما 
ذكرت بالســابق ينتمون إلى 
الطوائف املسيحية الرئيسية 
(الكاثوليكية، األرثوذكسية، 

البروتستانتية).

ما رأيك في األصوات املنادية 
بوجود عضو مجلس أمة 

مسيحي حتت قبة عبداهللا 
السالم؟

٭ إن وجود عضو مجلس أمة 
مســيحي حتت قبــة عبداهللا 
السالم أمر يعود للناخب الذي 
ينتخــب ممثليه فــي مجلس 

األمة.

هل قابلت صاحب السمو 
األمير؟ وماذا كانت كلماته 

لكم؟
تشــرفت مبقابلــة  لقــد  ٭ 
صاحب السمو األمير في عدة 
مناسبات مثل التهنئة بحلول 
شهر رمضان املبارك مع أسرة 
الصباح الكرام، كما تشــرفت 
مبقابلة سموه مع وفد الكنيسة 
لتقدمي الشــكر لســموه على 
رعايته الكرمية للمســيحيني 
في الكويت، وذلك في ٢٢ مايو 
٢٠١٢ وكان لقاء مفعما باملشاعر 

األبوية املعروفة عن سموه.
العون واخلالص

كيف ترى تفشي ڤيروس 
كورونا؟ وهل انتشاره عقاب 

من اهللا كما يشير البعض؟
٭ إن تفشي ڤيروس كورونا 
في جميع أنحاء العالم وعدم 
تفرقته بــني الغنــي والفقير 
والقــوي والضعيف والكبير 

مبحدودية اإلنســان وعلمه، 
لذلك هــذا يجعلنــا نتواضع 
أمــام خالقنا ونطلــب العون 
واخلالص برفع هذا الوبأ عنا 

وعن العالم بأسره.

الفطــر، يســرني أن أتقــدم 
بالتهنئة إلــى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد، حفظه اهللا ورعاه، 
ولســمو ولي عهــده األمني 
الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، وإلى جميع أبناء الشعب 
الكويتــي واملقيمــني علــى 
أرضها الطيبــة، راجيا اهللا 
أن يعيد هذه األيام املباركة 
على اجلميع باخلير واليمن 
والبركات، وأن يحفظ بالدنا 
والعالــم أجمع من كل شــر 

ووباء.

الزي الوطني، وذلك العتزازي 
ومتســكي بهويتي الكويتية، 
وارتدي الروب الكهنوتي أثناء 

املناسبات الدينية املختلفة.
وقد رحــب اإلعالم احمللي 
والعاملي برسامتي في ٨ يناير 
١٩٩٩ وكذلــك أغلــب املجتمع 
الكويتي، لذلك أجد الترحيب 
لديوانيــات  زيارتــي  عنــد 
األصدقــاء، وبنــاء على طلب 
بإقامــة ديوانيــة  الكثيريــن 
خاصــة بالكنيســة ردا علــى 
زيارتي لهم بديوانياتهم، أقمنا 
ديوانيــة منذ مــا يقرب الـ ١٥ 
عاما ونستقبل فيها األصدقاء 
واألحبــاء من مختلف أطياف 

املجتمع الكويتي.
انفتاح وتسامح

كيف ترى تقبل املجتمع 
الكويتي وتعايشه مع الديانات 

األخرى حتت مظلة الوطن؟
٭ تعد الكويت من بني الدول 
اخلليجية القالئل التي تتميز 
الديني  بانفتاحها وتسامحها 
فــي املنطقة نظــرا للعالقات 
التجاريــة مــع الهند وشــرق 
أفريقيا منذ سنني طويلة، مما 
جعل املجتمع الكويتي منفتحا 
على ثقافات الشعوب األخرى، 
إذ يضــم مجتمعهــا أطيافــا 
مختلفــة يتمتعــون بجميــع 

مقومات املواطنة.
أننــا  كمــا أود أن أؤكــد 
منارس جميع حقوقنا املدنية 

القس عمانويل غريب مع سمو الشيخ ناصر احملمد وعدد من احلضور في إحدى املناسبات

الشيخ علي اجلابر والقس عمانويل غريب وعدد من رجال الدين املسيحي واحلضور

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والقس عمانويل غريب

القس عمانويل غريب مع عدد من رجال الدين واحلضور في إحدى املناسبات

تشرفت بلقاء صاحب السمو األمير في مناسبات عدة.. وجميعها لقاءات مفعمة باملشاعر األبوية

نهنئ القيادة السياسية وجموع الشعب الكويتي مبناسبة عيد الفطر السعيد.. وكل عام واجلميع بخير

توجد ديوانية خاصة بالكنيسة نستقبل فيها األصدقاء واألحباء من مختلف أطياف املجتمع الكويتي
متسكت بالزي الوطني قبل رسامتي قسًا وتنصيبي راعيًا على الكنيسة اإلجنيلية في الكويت

منارس شعائرنا الدينية وحقوقنا املدنية والسياسية بكل حرية وأريحية من دون أي مضايقات

العائالت املسيحية جاءت إلى الكويت في عشرينيات القرن املاضي وانطبق عليها قانون اجلنسية

القس عمانويل غريب لـ «األنباء»: «كورونا» القس عمانويل غريب لـ «األنباء»: «كورونا» القس عمانويل غريب لـ «األنباء»: «كورونا» 
جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي جعل العالم يقف عاجزًا.. واختيار نائب مسيحي 

أمر يعود إلى الناخب الكويتيأمر يعود إلى الناخب الكويتي

أشار إلى وجود ٢٨٩ كويتياً مسيحياً يتمتعون بحقوقهم الدينية واملدنية وميارسون شعائرهم بكل حرية

كرمي طارق

بـ «الغترة والعقال» يخرج علينا دائما القس عمانويل غريب ليؤكد مدى قوة وتالحم املجتمع الكويتي مبختلف أديانهم وطوائفهم، فمنذ رسامته قسا وتنصيبه 
راعيا على الكنيسة اإلجنيلية الوطنية بالكويت في عام ١٩٩٩، أصبح القس احلريص دائما على االلتزام بالزي الكويتي التقليدي رمزا للعائالت املسيحية في 
الكويت، والتي يبلغ عدد أفرادها ٢٨٩ مسيحيا، وفقا آلخر اإلحصائيات. «األنباء» تواصلت مع القس عمانويل إلكترونيا، والذي بدوره أكد أن أبناء الديانة 

املسيحية في الكويت كانوا ومازالوا يشكلون نسيجا واحدا وجزءا ال يتجزأ من هذا املجتمع، الفتا إلى أن الكويت من الدول التي تتميز بانفتاحها وتسامحها 
الديني، نظرا للعالقات التجارية مع الهند وشرق أفريقيا منذ سنني طويلة، مما جعلها أكثر انفتحا على ثقافات الشعوب األخرى، وإلى التفاصيل:

ملشاهدة الڤيديو
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نسب موافقة عينة الدراسة على أهم املعوقات التي حتد من تقبل املواطنني جتاه تفعيل احلكومة اإللكترونية 
خالل فترة احلظر اجلزئي او الكلي بسبب جائحة كورونا في الكويت.

الرتبة الهدف اخلامس (املعوقات التي حتد من تقبل تفعيل احلكومة اإللكترونية) النسبة
١ عدم جدية احلكومة والبرملان الكويتي في تطبيق نظام احلكومة اإللكترونية ٪١٧٫٩
٢ عدم املعرفة باخلدمات اإللكترونية املتوفرة ٪١٥٫١
٣ عدم توفر خدمة املساعدة في اخلدمات اإللكترونية ٪١٣٫٢
٤ اخلوف من سرقة معلوماتك وبياناتك الشخصية ٪١٢٫٣
٥ عدم توفر املعلومات واملستندات الالزمة بصورة رقمية إلمتام اخلدمات اإللكترونية ٪١٢٫٢
٦ عدم الثقة من إمتام اخلدمات اإللكترونية عبر التطبيقات أو املواقع اإللكترونية ٪١١٫٧
٧ عدم املعرفة بطريقة استخدام التطبيقات واملواقع اإللكترونية التي توفر خدمات احلكومة اإللكترونية ٪١١٫٠
٨ عدم توفر شبكة االنترنت للوصول إلى خدمات احلكومة اإللكترونية ٪٢٫٨
٩ عدم توفر األجهزة (هاتف ذكي- كمبيوتر) الستخدام خدمات احلكومة اإللكترونية ٪٢٫١
١٠ أخرى  ٪١٫٦

دراسة: مجلس األمة واحلكومة مطالبان بتبني التحول اإللكتروني
أعدها للنشر- احملرر البرملاني

كشفت دراســة ميدانية 
أعدها مركز احللول املتقدمة 
البحثيــة  لالستشــارات 
واإلحصائية بإشراف خبير 
الدراسات اإلحصائية أحمد 
الصبر بالتعاون مع أستاذ 
دراسات املعلومات د.هشام 
السرحان، وأستاذ اخلدمة 
االجتماعية د.حمد العسالوي 
عن مدى تقبل املواطنني جتاه 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 
خالل فترة احلظر اجلزئي 
والكلــي بســبب جائحــة 
كورونا فــي الكويت والتي 
شارك بها قرابة ١٠٢٩ شخصا 
مــن مختلــف محافظــات 
الكويت. قام الفريق البحثي 
بإعداد استمارة تقيس عدة 

أهداف منها:

الهــدف األول (جنــاح  ٭ 
احلكومة اإللكترونية): هل 
جنحت احلكومة الكويتية في 
تنفيذ املعامالت احلكومية 
الضرورية للمواطنني عبر 
التي  املنصات اإللكترونية 
مت إنشاؤها خلدمة املواطنني 
مثل إجراء معامالت الهجرة، 
جتديد اإلقامــة، التصاريح 
عن طريق وزارتي التجارة 
والداخليــة، وغيرهــا مــن 
املعامالت احلكومية األخرى؟
بينت نتائج الدراســة لهذا 
السؤال أن ٦٢٪ من املواطنني 
موافقون على جناح احلكومة 
احلكومــة  تطبيــق  فــي 
اإللكترونية. وبينت نتائج 
الدراســة من خــالل بعض 
ردود املواطنــني أن جنــاح 
احلكومة اإللكترونية يتطلب 
املزيد من اجلهد والثقة في 
التعامــالت مــع املنصــات 
اإللكترونيــة باإلضافة الى 
تفعيــل الــدور اإلرشــادي 
واإلعالمي في كيفية التعامل 
مع هذه املنصات اإللكترونية 
عــن طريــق رفــع مقاطــع 
مرئيــة مصغرة وإرســالها 

للمواطنني.
كانت هــذه املالحظات أهم 
التــي واجهــت  العقبــات 
املواطنني خالل استخدامهم 
احلكوميــة  للتطبيقــات 
اإللكترونيــة والتي نتجت 
عنها عــدم موافقة جزء من 
عينــة الدراســة (٣٨٪) مبا 
يخــص جنــاح احلكومــة 
الكويتية في تفعيل احلكومة 

اإللكترونية.

٭ الهــدف الثانــي (فعالية 
احلكومة اإللكترونية): مدى 
فعالية خدمــات احلكومية 
اإللكترونيــة املتاحة حاليا 
لبعض املتغيرات مثل كفاءة 
اخلدمات، االزدحام املروري، 
الفساد اإلداري، والرغبة في 

االستمرارية؟
الدراســة  كشــفت نتائــج 
لهــذا الســؤال أن ٤٩٪ من 
املواطنــني يوافقــون على 
احلكوميــة  اخلدمــات  أن 
اإللكترونية احلالية تغنيهم 
عن الذهاب الى مقر اخلدمة. 
كما أعرب ٩٧٪ من املواطنني 
احلكوميــة  اخلدمــات  ان 
اإللكترونية تساعد في تقليل 
معدالت االزدحام املروري. 
ويــرى ٩١٪ مــن املواطنني 
التطبيقــات  تفعيــل  ان 
اإللكترونية بشــكل أوسع 
ومحكم سوف يحارب ويحد 
من قضايا الفساد اإلداري. 
باإلضافة الى ذلك، ٩٢٪ من 
املواطنني يرغبون وبشدة في 
استمرار احلكومة الكويتية 
في التعامل مع املواطنني عبر 
التطبيقات اإللكترونية فيما 
يخص اخلدمات واملعامالت.

٭ الهــدف الثالث (اجلانب 
السياسي): هل هناك تقبل 
برملاني جتاه تفعيل احلكومة 

اإللكترونية؟
كشفت نتائج الدراسة لهذا 
السؤال أن ٦٣٪ من املواطنني 
يعتقدون أنه ال يوجد تقبل 
برملاني جتاه تفعيل احلكومة 
إلى  اإللكترونية. باإلضافة 
ذلك، فيمــا يخص العقبات 

املروري وانخفاض معدالت 
الفساد اإلداري مثل قضية 
الرشــاوي و«الواســطات» 
أو احملســوبية وغيرها من 
األمور غيــر األخالقية. كما 
اتفقت عينة الدراسة على ان 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 
ســوف يســهم في تسريع 
الدورة املستندية للمعامالت 
احلكومية ومثال على ذلك 
نظام استخراج التراخيص 
التجاريــة الــذي طبق عن 
طريــق خدمــة التراخيص 

بينت النتائج أن اإلناث هم 
أكثر فئة توافق على تطبيق 
احلكوميــة اإللكترونيــة، 
ويرجع ذلك الى أسباب عدة 
منها صعوبــة ذهاب املرأة 
في كثير من األحيان إلجراء 
املعامالت احلكومية نتيجة 
الرتباطها باألعمال األسرية، 
اإلنــاث ال  وكذلــك بعــض 
يرغنب باالحتكاك في األماكن 
العامة وذلك بسبب العادات 

والتقاليد.
ومن أهــم النتائج ايضا 

الفئات العمرية يتفقون على 
تطبيق احلكومة اإللكترونية 
مبــن فيهــم كبــار الســن. 
وكذلك األمر بالنسبة ملتغير 
السكنية، حيث  احملافظات 
تبني ان جميع املواطنني من 
جميع احملافظات لديهم نفس 
التوجــه في موافقتهم على 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 

في الكويت.
فيمــا يخــص اجلانــب 
االجتماعــي وبنــاء علــى 
ان  نســتنتج  نتائجــه، 
اعتقاد املواطنني بأن تفعيل 
احلكومة اإللكترونية سوف 
يسهم في التقليل من ضغط 
التفكيــر والتوتر ما هو إال 
مؤشر أنهم فعال يشعرون 
بالضغط والتوتر عند قيامهم 
باملعامالت بشكل تقليدي. 
وقد يكون الضغط والتوتر 
ناجتا من االزدحام املروري، 
حرارة اجلو، زحمة العمالء، 
تعســف اإلجراءات، غياب 
املوظف املسؤول، التنقل من 
مركز الى آخر إلمتام املعاملة، 
تعارض ساعات اخلدمة مع 
ساعات عمل املواطن او موعد 
خروج األبناء من املدرسة. 
وما يعزز ذلك التحليل هو 
إميان املواطنني بأن تفعيل 
احلكومة اإللكترونية سوف 
يســهم فــي زيادة ســعادة 
واســتقرار األســرة، وذلك 
بسبب ان الضغط والتوتر 
جراء القيام باملعامالت بشكل 
تقليدي يعكر صفو وسالم 
األســرة ويولد املشــكالت 
االجتماعيــة. فاملواطنــون 
يعتقدون ان إجراء املعامالت 
واحلصول علــى اخلدمات 
من املنزل يوفر لهم الوقت 
واجلهد وتوجيه ذلك جتاه 
املســؤوليات والواجبــات 
األسرية، السيما من لديه ابن 
او أكثر من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة والتــي بعضهــا 
يحتــاج الى رعايــة طوال 
الوقت بدوام كامل. لذلك، عدم 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 
بشــكل واســع ومتكامل له 
آثار خطيرة على األســرة، 
املتقدمة دائما  واملجتمعات 
تضع رفاهية اإلنســان في 
املقام األول ألنه هو أساس 

ومحور تنمية املجتمع.
فيمــا يخــص اجلانــب 
السياســي نســتنتج مــن 
النتائج كما جاءت من ردود 
عينة الدراسة ان البعض من 
أعضاء مجلس األمة ممثلي 
الشــعب يقفون حجر عثرة 
أمام راحة الشعب بعدم تفعيل 
دورهم الرقابي والتشريعي 
للضغط علــى احلكومة في 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 
وتوســعة خدماتها حتى ال 
يشــغل املواطنــون أعضاء 
مجلس األمة فــي املعامالت 
واخلدمات الروتينية وصغائر 
األمــور ألن هــذا ليــس من 
التوصيف الوظيفي لعملهم. 
فعمل أعضــاء مجلس األمة 
يجب ان يكون أشمل من ذلك 
مبستوى تشكيل السياسات 
والقوانــني التي حتقق أكبر 
قدر من الرفاهيــة والعدالة 
االجتماعية للمواطنني. شعور 
املواطنني واستيائهم بدرجة 
كبيــرة ان بعض النواب هم 
العائــق األول فــي تفعيــل 
احلكومــة اإللكترونيــة هو 
مؤشر مخجل وخطير جتاه 
البعض من نواب األمة الذين 
ال يسعون لراحة األمة، مما 
يدفع باملواطنــني الى الكفر 
بالدميوقراطيــة وبالنظــام 

التجارية اإللكترونية وهي 
منوذج يحتذى به ويشــيد 
به كل من تعامل مع النظام 

نفسه.
مت إجراء حتليل إحصائي 
أكثر دقة لفهم عالقة بعض 
الدميوغرافيــة  املتغيــرات 
العمر، احملافظة  (اجلنس، 
السكنية، املؤهل التعليمي) 
مع أهداف الدراســة وتبني 
أن هنــاك فروقــا ذات داللة 
إحصائية بني الذكور واإلناث 
جتاه أهداف الدراسة. حيث 

التي توصلت إليها الدراسة 
هو انه كلمــا ارتفع املؤهل 
الدراسي للمواطن، زاد معدل 
تقبلــه في تفعيل احلكومة 
اإللكترونية وعدم احلاجة 
الذهــاب ملقــر مقــدم  الــى 
اخلدمــة. وذلك بســبب انه 
كلما ارتقى املواطن بالدرجة 
العلمية، أصبح سهال عليه 
استخدام تطبيقات احلكومة 
اإللكترونية إلجراء معامالته. 
أما بالنســبة ملتغير العمر، 
تبني من التحليل أن جميع 

البرملانــي. قد يكون ســبب 
تهاون او عدم تفاعل بعض 
النــواب لتفعيــل احلكومة 
اإللكترونيــة هــو حتــى ال 
يهمش دورهم. فعند تعطل 
فــي  املواطنــني  معامــالت 
األروقــة احلكومية حتى لو 
كانــت مســتحقة، عــادة ما 
يلجأ املواطنون الى النواب 
للتوسط إلجنازها. تقدمي مثل 
هذه اخلدمات يساعد النواب 
في التكسب االنتخابي ويحقق 
لهم ضمان استمرارية حاجة 
الناس لهم إلعادة انتخابهم 
ومــن ثم يلقــون اللوم على 
احلكومة وهم أساس وأصل 

التشريع والرقابة.
باإلضافة الى ذلك، تبني 
النتائــج وبشــكل واضــح 
أن املعوقــات التي حتد من 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 
بتوافــر  مرتبطــة  غيــر 
التقنيات واألجهزة احلديثة 
للوصــول إلــى األنظمة أو 
التطبيقــات التي ميكن أن 
توفرهــا احلكومة لتطوير 
مســتوى تقــدمي اخلدمات 
العامة. بل ان جزءا من تلك 
العقبات مرتبط مبستوى 
الوعي املعلوماتي والتقني 
ملســتخدمي تلــك األنظمة 
بشــكل  مرتبــط  وكذلــك 
أكبر مبدى جودة وفعالية 
اخلدمــات التي ســيحصل 
عليهــا مســتخدمو أنظمة 
اإللكترونيــة.  احلكومــة 
فعندما يكون العائق األكبر 
لعــدم اســتخدام احلكومة 
اإللكترونيــة هــو االعتقاد 
احلكومــة  جديــة  بعــدم 
واملجلس لتبنى هذا النهج 
اجلديــد فــي إدارة وتقدمي 
اخلدمات العامة، فيجب على 
احلكومــة واملجلس إظهار 
وبشــكل واضــح حرصهم 
وتبنيهــم اجلــاد للتحول 
إلكترونيــة  إلــى حكومــة 
سعيا منهم لتطوير مستوى 
أداء اخلدمــات العامــة. بل 
يجب كذلك عرض اخلطط 
واالستراتيجيات والنتائج 
لألنظمة التــي مت تطبيقها 
لزيادة مستوى الثقة بهذه 
لــدى األفــراد.  اخلدمــات 
وعلى الرغــم من الظروف 
التــي ميــر  االســتثنائية 
العالم بســبب جائحة  بها 
كورونا، إال أنها تعتبر فرصة 
ذهبيــة للحكومــة لتوفــر 
الكثيــر مــن املــال واجلهد 
والوقت املطلوب للتحول إلى 
حكومة إلكترونية. فجميع 
أصحاب املصلحة من جهات 
مقدمة للخدمات وأفراد في 
املجتمع مهيئــني للتعاون 
ومســتعدين للتغيير بأقل 
قدر من املقاومــة، وهذا ما 
يحتاج عادة إلى وقت وجهد 
طويــل للتعامــل معها في 

الظروف االعتيادية.
كذلك فإن من أهم املراحل 
املتعلقة بتطبيق احلكومة 
اإللكترونيــة هــو توفيــر 
املعلومات ونشر الوعي بني 
أفراد املجتمع عن اخلدمات 
املتوافرة وطرق استخدامها. 
وكذلك توفير طرق للتواصل 
املباشــر بني األفــراد وبني 
مقدمي اخلدمة عند احلاجة 
الــى ذلك. وفي الوقت الذي 
مت فيه التركيز على نشــر 
العديد من الرسائل التوعوية 
عــن التطبيقات واخلدمات 
التــي مت توفيرهــا خــالل 
فترة اجلائحة الصحية، إال 
أنه يجب كذلك االســتمرار 
بنشــر الوعي عن اخلدمات 
العامة األخرى التي توفرها 
جميع القطاعات احلكومية 
عبــر وســائل تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت.
وأخيرا، فإنه كذلك يجب 
الوعــي  االهتمــام بزيــادة 
املعلوماتي لدى أفراد املجتمع 
ونشــر مفهــوم ومهــارات 
املواطنة الرقمية وذلك مما 
له من دور في معرفة طرق 
إدارة واحلفاظ على سالمة 
وأمــن وســرية املعلومات 
الشخصية التي يتم تداولها 
عبــر خدمــات وتطبيقــات 

احلكومة اإللكترونية.

أُعّدت عن مدى تفعيل احلكومة اإللكترونية أثناء فترة جائحة «كورونا» خالل الفترة التي مرت بها الكويت بتطبيق احلظر اجلزئي والكلي

أحمد الصبرد.هشام السرحاند.حمد العسالوي

التي حتد من تطبيق نظام 
اإللكترونيــة،  احلكومــة 
يعتقــد املواطنــون أن عدم 
جدية أعضاء مجلس األمة 
فــي تطبيق نظام احلكومة 
اإللكترونيــة هــي احــدى 
التــي يواجههــا  العقبــات 
املواطنــون والتــي احتلت 
املركز األول من بني العقبات 

األخرى بنسبة ١٨٪.
 

٭ الهــدف الرابع (اجلانب 
االجتماعــي): هــل تطبيق 
احلكومة اإللكترونية يقلل 
من الضغط والتوتر ويحقق 

االستقرار األسري؟
بينت نتائج الدراسة ان 
٩٧٪ من املواطنني يرون أن 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 
بشكل متكامل سوف يسهم 
فــي التقليــل مــن ضغــط 
التفكيــر والتوتــر إلجناز 
املعامالت بشــكل تقليدي، 
و٩٣٪ من املواطنني يعتقدون 
ان حتقيق ذلك سيسهم في 
زيادة ســعادة واســتقرار 
األسرة. باإلضافة الى ذلك، 
٩٨٪ من املواطنني يرون ان 
تطبيق احلكومة اإللكترونية 
سوف يسهم في توفير وقتهم 
وجهدهــم واســتثمار ذلك 
جتاه املسؤوليات األسرية، 
ولذلك ٩٨٪ من املشاركني في 
االستطالع أشــاروا الى ان 
تفعيل احلكومة اإللكترونية 
بشكل متكامل سوف يسهم 
فــي التســهيل على األســر 
التــي لديها أبنــاء من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

اخلامــس  الهــدف  ٭ 
(املعوقات): ما أبرز املعوقات 
التي حتد من تفعيل احلكومة 
اإللكترونيــة مــن منظــور 

املواطنني؟
بينت نتائج الدراسة أن 
ترتيب املعوقات جاء كالتالي، 
عدم جدية احلكومة والبرملان 
الكويتي فــي تطبيق نظام 
احلكومة اإللكترونية (١٨٪) 
جاء باملرتبــة األولى، ومن 
ثم عــدم املعرفة باخلدمات 
اإللكترونية املتوافرة (١٥٪)، 
ثم عدم توافر خدمة املساعدة 
في اخلدمــات اإللكترونية 
(١٣٪)، ثــم عــدم توافــر 
واملســتندات  املعلومــات 
الالزمــة بصــورة رقميــة 
إلمتام اخلدمات اإللكترونية 
(١٢٪)، ثــم اخلــوف مــن 
سرقة املعلومات والبيانات 
الشخصية (١٢٪)، ثم عدم 
الثقــة من إمتــام اخلدمات 
اإللكترونية عبر التطبيقات 
اإللكترونيــة  املواقــع  أو 
(١٢٪)، وأخيرا عدم معرفة 
استخدام التطبيقات واملواقع 
التــي توفــر  اإللكترونيــة 
خدمات احلكومة اإللكترونية 

.(٪١١)
مناقشة نتائج االستطالع

نســتنتج مما سبق، أن 
حكومة الكويت جنحت في 
تطبيق احلكومة اإللكترونية 
اخلدمــات  تفعيــل  فــي 
واملعامالت عبــر منصاتها 
اإللكترونيــة والتــي وافق 
عليها معظم عينة الدراسة 
مــن املواطنني خــالل فترة 
احلظــر اجلزئــي والكلــي 
بســبب جائحــة كورونــا. 
تطبيق احلكومة اإللكترونية 
سوف يساهم في حل كثير 
من القضايا والتي تشــكل 
عبئــا علــى املواطنني منها 
انخفاض معدالت االزدحام 

 نسب موافقة عينة الدراسة على أهداف وبنود االستبيان والذي يقيس مدى تقبل املواطنني جتاه تفعيل احلكومة اإللكترونية 
خالل فترة احلظر اجلزئي أو الكلي بسبب جائحة كورونا في الكويت

الهدف رقم 
البند

البند نسبة 
املوافقة

الهدف األول
 (جناح احلكومة 

االلكترونية)

١  هل جنحت حكومة الكويت في تفعيل احلكومة اإللكترونية أثناء أزمة 
كورونا؟

٪٦١٫٦

٢  هل اخلدمات اإللكترونية احلكومية املتاحة حاليا تغنيك عن الذهاب إلى مقر 
مقدم اخلدمة؟

٪٤٩٫٣

٣  هل تود ان تستمر حكومة الكويت في التعامل مع املواطن عبر التطبيقات 
اإللكترونية فيما يخص اخلدمات/املعامالت؟

٪٩٢٫٤

الهدف الثاني
(فعالية احلكومة 

اإللكترونية)

٤ ٩١٫٣٪ هل تفعيل التطبيقات اإللكترونية سوف يحارب ويحد من الفساد اإلداري؟

٥  هل تفعيل احلكومة االلكترونية سوف يساهم في انخفاض معدالت 
االزدحام املرورية؟

٪٩٧٫٣

الهدف الثالث (اجلانب 
السياسي)

٦ هل تشعر بأن هناك تقبل برملاني جتاه تفعيل احلكومة اإللكترونية؟ ٪٣٧٫١

الهدف الرابع (اجلانب 
االجتماعي)

٧  هل تفعيل احلكومة االلكترونية يسهم في التقليل من ضغط التفكير 
والتوتر إلجناز املعامالت بشكل تقليدي؟

٪٩٧٫٧

٨  هل تفعيل احلكومة االلكترونية يسهم في التسهيل على األسر التي لديها 
أبناء من ذوي االحتياجات اخلاصة؟

٪٩٨٫٥

٩ هل تفعيل احلكومة االلكترونية يسهم في توفير الوقت واجلهد على 
املواطنني وتوجيه ذلك للمسئوليات األسرية؟

٪٩٨٫٤

١٠  هل تفعيل احلكومة االلكترونية يسهم في زيادة مستوى السعادة 
واالستقرار األسري؟

٪٩٣٫٦

٦٢٪ من املواطنني موافقون على جناح احلكومة في تطبيق احلكومة اإللكترونية

٤٩٪ يوافقون على أن اخلدمات احلكومية اإللكترونية احلالية تغنيهم عن الذهاب إلى مقر اخلدمة
٩٧٪   يرون أن اخلدمات احلكومية اإللكترونية تساعد في تقليل معدالت االزدحام املروري

٩٢٪ يرغبون وبشدة في استمرار احلكومة الكويتية بالتعامل عبر التطبيقات اإللكترونية
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ذات يوم ســألت أحد اإلخوة العرب 
األعزاء، ملاذا العمل احلكومي لديكم متأخر 
عن الركب؟ فقال هناك أسباب كثيرة من 
فســاد إداري ومالي وغيرها، ولكن أحد 
العمل  هذه األسباب تكمن بعقليات قادة 

احلكومي باملؤسسات.
فقلت له كيف؟ فأجاب: «بص حضرتك» 
عندما تتحــول (االختالفات) املهنية وفي 
وجهات النظر إلى (خالفات) شخصية بينهم 
هنا تكون املعضلة، فبهذه العقلية لن نتقدم.

ويكمل: عندما تكون عقلية الندرة هي 
الطاغية عند هؤالء (القادة)، فحتى أجنح 
البد لغيري أن يفشل، فبدال من التركيز 
على النجــاح من خالل حتقيق األهداف، 
يكون التركيز بالتصيد على أخطاء الطرف 

اآلخر، وبهذه العقلية أبدا لن نتقدم.
وعندما يتحــول الـ (لوبي) من مهني 
ولتمرير مشاريع مهمة أو إيقاف مشاريع 
ليست ذاي جدوى، إلى (لوبي) شخصي 
يجتمعون لتمرير مصاحلهم الشخصية، 
وإرضــاء غرورهم الزائف، ولتســويق 
انفسهم، على حساب غيرهم، فبهذه العقلية 

لن نتقدم.
وعندما تتحول االجتماعات من أماكن 
لوضع النقاط على احلروف والتخطيط، إلى 
اجتماعات لالستعراض وإثبات شخصياتهم 
املنقوصة، وتصفية حساباتهم على حساب 

العمل، فبهذه العقلية أبدا لن نتقدم.
القيــادي أن الوزارة  وعندما يظــن 
أو املؤسســة أو اإلدارة أصبحت عزبته 
الشخصية وينســى انه مبنصب مؤقت 
الناس وتســيير أعمالهم، فبهذه  خلدمة 

العقلية أبدا لن نتقدم.
وعندمــا تتحول بيئة العمل من بيئة 
تقاس على اإلنتاجية إلى بيئة تقوم على 
القيل والقال، والتحول من مناقشة األفكار 
إلى مناقشــة األشخاص، فبهذه العقلية 
أبدا لن نتقدم، وراح أخوي العربي يسرد 
املواقف ويسوق األمثلة تلو األمثلة. فقلت 
له كفى، وأدركت حينها ملاذا واقعنا منذ 
سنوات يشــابه واقع دولة هذا العربي 
املسكني، وأعتقد يقينا أننا إن لم نلحق 
أنفسنا ونعي ما يحدث لدينا سنلحق بهم! 
وعيدكم مبارك وتقبل اهللا طاعتكم، واسأل 
اهللا أن يكشف عنا هذه الغمة ويرفع عنا 

البالء والوباء.

بيت الشعر الذي جاء كعنوان للمقال 
هو مطلع قصيــدة للمتنبي هجا فيها 
كافور االخشــيدي حاكم مصر في تلك 
الفترة عندما خرج من عنده ولم يحصل 
على مراده، هرب من مصر وهو يشعر 

بالضيق واحلزن.
اليوم العالم بأسره يعاني من ڤيروس 
كورونا وكذلك البلدان اإلسالمية وشعوبها 
التي تعودت على استقبال شهر رمضان 
الكرمي بطقوس وعادات وتقاليد متنوعة 
ال شك أنها حرمت منها ومن أهم شعيرة 
وهي الصالة باملساجد، وال شك أنه شعور 
مؤلم ومحزن فرضته الظروف، وكان األمل 
والرجاء أن ينتهي هذا الشــهر الفضيل 
ويأتي العيد ببشــرى وانفراجة، ولكن 
بقــي احلال كما هــو وال اعتراض على 

مشيئة اهللا.
طبيعي نحن لن نشــعر مبا شعر به 
املتنبي ألننا وهللا احلمد نعيش بأمن وأمان 
ورخاء، رمبا كنا في السابق نذهب لألهل 
واألقارب للسالم والتهاني والتبريكات 
وبعدهــا نذهب للمتنزهــات واملطاعم 
وغيرها، هذا مــا تعودنا عليه وكل هذا 
سيعود باملستقبل بإذن اهللا وكل ما حدث 
ال شك انه مقدر علينا، ولعله يكون مبنزلة 
درس لنا نســتخلص منه بعض العبر 
في حياتنا من خالل ترك الســلوكيات 
والتصرفات التي كانت تصدر بالسابق 
من البعض من صرف وبذخ على أمور 

ثانوية وكماليات زائدة عن احلاجة.
عرفنا أيضا من خــالل هذه األزمة 
العلم والتعليــم وأهمية الصحة  أهمية 
لإلنسان وكيفية احملافظة عليها بالوقاية 
والنظافة واالمتنــاع عن تناول األكالت 
والوجبات الســريعة اخلارجية املضرة 
بالصحة، اليوم كل شيء عندنا متوافر 
ونستطيع أن نخلق أجواء الفرح والبهجة 
في بيوتنا باالجتماع مع أسرنا الصغيرة 
وتبادل السالم والتهاني بالعيد مع أقاربنا 
وأصدقائنا من خالل وســائل االتصال 
املختلفــة، األهم هو التزامنا بالتعليمات 
التهاون أو  واإلرشادات الصحية وعدم 
محاولة كسر احلظر واإلضرار بأنفسنا 
وباآلخرين، ذهــب الكثير ولم يتبق إال 
القليل وستكون األيام القادمة أجمل بإذن 
اهللا وعيدكم مبارك وعساكم من عواده.

الوباء  الناجتة عن  معاجلة احلاالت 
فيما لو ارتفعت وتيرة انتشــاره، 
وواهللا إن روحــا واحدة أغلى من 

مليون دينار.
< < <

ليترك املجلس احلكومة تعمل اآلن 
وتقود دفة مشهد مواجهة معاجلتها 
أزمة كورونا، وبعد ان تنجلي الغمة 
يبدأ مبحاســبتها، ولكن ليس قبل 
ذلك، حتما ليس بطريقة استعراضية، 
ألنه ال ينفع أبدا أن يتم تسييس أزمة 
كورونا، بل ال يصح أن يتم تسييس 

اجلائحة من قبل اي نائب.
< < <

قد ال يكــون ملجلس األمة دور 
واضح في ظــل أزمة كورونا التي 
تقود مشهدها احلكومة، ولكن هذا ال 
يبرر ممارسة التسييس خاصة في 
ظل كارثة عاملية.. مو وقته يا جماعة.

كانــت هناك بعــض احملاوالت 
املتواضعة من بعض املؤسســات 
املصرفية لكنها لــم تف بالغرض. 
أن  الشــامل  املفروض بعد احلظر 
البنوك واملؤسســات  تخصــص 
املصرفية جزءا كبيرا من حمالتهم 
اإلعالنية لتثقيف الناس بطرق التعامل 

املالي اإللكتروني.
الدروس كثيرة لكن مع األسف 
ال يتسع املجال لذكرها لكن أود أن 
أختمهــا مبوضوع التعليم عن بعد 
فقد كان احلظر الشامل فرصة ذهبية 
لــن تتكرر إلعطاء طلبــة املدارس 
واجلامعــات نبذة عنه باســتغالل 
بقائهم في البيوت وبدء برنامج مكثف 
حتى لو قصير للبدء بتوعية طلبة 
املدارس لهذا النوع من التعليم وجذب 
اهتمامهم له بطرق ذكية وجذابة حتى 
إذا احتجت أن أفرضه عليهم الحقا 
يكون شبه مألوف لديهم.. لكن هذا 
قدرنا خاصة في مجال التعليم العام 

فنحن ملوك الفرص الضائعة.

خلل فهو بنا نحن ان جعلنا اخليط 
واملخيط بيــد أي كان. التعميم لغة 
اجلهالء وهنــاك الكثير من اإلخوة 
املصريني الذين يتعرضون لإلهانات 
ويســكتون من أجل لقمة العيش، 
وأخالق الكويتيني ليست بعنصرية 
وما يحدث اليوم له انعكاسات سلبية 
خطيرة إذا لم يتــم إيقافها وتهدئة 
الطرفني، ولم نر من احلكومة تطبيق 
تهمة اإلساءة لدولة شقيقة، التي ال 
أتفق معها في األصل، لإلساءات التي 
حصلت فهذا األمر يدعو للتساؤل، من 
هي الدول الشقيقة بنظر احلكومة؟

٭ آخر الكالم: التكويت ال يتم بشخطة 
قلم من أجــل إرضاء فالن وعالن. 
إلنهاء خدمات الوافدين يجب إبالغهم 
لثالثة أشهر حتى  وإعطاؤهم مهلة 
يستطيعوا أن يدبروا أمورهم وليس 
في هــذا العمل بطولــة وانتصار 
التكويت ولكن  للشعب. لسنا ضد 
ضد أن تتم األمور بدون خطة إحالل 
زمنية ال تهضم حقوق املوظفني وال 

تؤثر بسير العمل!

يتوجهون ملمارسة رياضة املشي ال 
يريدون ما يعكر مزاجهم أثناء املشي 
سواء من الكالب وتهجمهم على املارة 
أو عدم النظافة واملشي على البراز 
الذي قد ال ينتبهون لوجوده. نحن 
اآلن في أزمة كورونا والنظافة مهمة 
للمحافظة على الصحة، إذ أشار أحد 
األطباء البيطريني إلى أن براز الكالب 
الطفيليات والتي من  يحتوي على 
املمكن أن تنتقل لإلنسان باإلضافة 
إلى العديد من البكتيريا كالساملونيال 
والديدان التي ال ترى بالعني املجردة 
والتي قد تنتقل لإلنسان أيضا. فلذلك 
البد من إقــرار غرامة مالية أو أي 
عقوبة أخرى ملن يصطحب كلبه أو 
أي حيوان آخر معه أثناء املشي ودون 
إزالة برازه بعد تبرزه لنحافظ على 
صحة الشعب ونظافة البالد وتكون 
الرياضة في مكان خال من البكتيريا 

والطفيليات.

اآلنية أو الســابقة على مناقصات 
وقــرارات متعلقــة مبواجهة أزمة 
كورونا قد تعطل مشاريعها خاصة 
التي قد تنفذ  املشــاريع الصحية 
املئات بل اآلالف من األرواح فيما 
لو انفرطت سبحة املنظومة الصحية 
الطبية إلى درجة معها ال تستطيع 

احلواالت املصرفية وهذا األمر يقع 
على عاتق احتاد املصارف الكويتية 
الذي هو املعني األول بنشــر ثقافة 
التعامل املالي اإللكتروني بني املواطنني 
فلم نالحظ أي جهود سابقة في هذا 
املجال والنتائج كانت أنه أثناء احلظر 
الشامل (ابتلشت) الكثير من األسر 
الكويتية بـ (حنة) العمالة املنزلية فيها 
من عدم قدرتها على حتويل رواتبها 

ألهاليها في بالدهم.

االتهام نستنتج منه أحد األمرين.
أما ان الكويتيني أصحاب القرار 
ال يفهمون فــي عملهم ويوافقون 
على ما يطرحه املستشار فقط من 
غير تفكير، أو أن الكويتي املسؤول 
ال يحب أبنــاء بلده ويريد االنتقام 
منهم، وكال االفتراضيني غير صحيح. 
فبمثل هذه االدعاءات نسيء ألنفسنا 

أكثر مما نسيء لآلخرين.
عيب ما يتم ممارسته من عنصرية 
وادعاءات بهذا الشكل، وان كان هناك 

اهتمام بنظافة املكان؟ وكذلك عدم 
اصطحاب الكالب املســعورة التي 
ميكــن أن تتهجم علــى اآلخرين 
وتؤذيهم؟ ومن ال يلتزم بإزالة براز 
احليوانات التي يصطحبها معه يجب 
عليه دفع الغرامة املالية مباشرة أو 
أن يتم منع اصطحاب احليوانات في 
هاتني الساعتني للمشي خاصة ان من 

بعد انقشاع أزمة كورونا ثم يحاسبها 
كيفما يشاء ويستجوب كل وزرائها، 
بل ويستجوب رئيس مجلس الوزراء 
لو أراد، ولكن بعد أن نصل إلى بر 

األمان ولكن ليس قبل ذلك.
< < <

محاولة فرض مجلس األمة للرقابة 

الذي يحرج عليه إلى صاحب الشاحنة 
الذي ينقله.

درس آخــر تعلمناه من احلظر 
الشامل هو تأخرنا سنوات ضوئية 
في التعامل املصرفي اإللكتروني وهنا 
أقصد عامة الشعب وليس املؤسسات 
املصرفية، فغالبية الشعب ال توجد 
عنده ثقافــة الدفع «أون الين» فقد 
تعود في أغلــب معامالته بالذهاب 
للجهة نفسها سواء البنك أو مؤسسات 

الظلم واحلق.
ملــن يفكر ولو قليــال بوظيفة 
املستشار ودورها في املؤسسة هي 
باختصار تقدمي املشورة واخلبرة 
أو املسؤول. ولكن  العمل  لصاحب 
يصر البعض على أن املستشار هو 
صاحب القرارات في مؤسسات الدولة 
ويرسم قرارات لصالح أبناء جنسه، 
وهــذا تصور غير صحيح ألنه من 
يوافق على هذه املشورة ويحولها 
لقرار أو قانون هو كويتي ومن هذا 

كيس معه لتجميع البراز بعد انتهاء 
الكلب من ذلك حتى ال يشوه جمال 
بالده ويحافظ على نظافتها، خاصة 
أن النظافة عنصر أساسي للحماية 
من جميع األمراض. فلماذا ال يتم 
وضع غرامات مالية ملن يصطحب 
أي حيوان معــه ويترك برازه في 
الشارع أو املمشى وبني املارة دون 

في ظل جائحة كورونا ال يوجد 
أي دور ملجلس األمة، وهذا ما جعل 
النيابيــة ضد احلكومة  التحركات 
مؤخرا تأخذ طابع اخلصم خاصة فيما 
يتعلق ببعض قراراتها االقتصادية 
واألخرى املتعلقة مبواجهة كورونا، 
وهذه التحــركات النيابية، وصلت 
إلى حد التلويح بتقدمي استجوابات، 
السياسي،  للعب  ولألمانة ال مجال 
أو تسييس مواجهة كارثة، قد تقع 
احلكومة باألخطاء خالل مواجهتها 
التي عصفت بأعظم  لهذه اجلائحة 
دول العالم، ولكن لألمانة ما تفعله 
احلكومــة وما فعلته وما تفعله كله 
يصب في صالح حماية البالد والعباد.

< < <
مجلــس األمة يجــب أن يترك 
الســلطة التنفيذية تعمل ويراقبها 
وال بأس أن يترك رقابته الحقا ملا 

أول يوم في احلظر الشامل ظلت 
عشــرات األطنان من اخلضراوات 
والفواكه الكويتية املنشأ في مزارعها 
وفي شبرة كبد الرئيسية والسبب كما 
فهمت من الكثير من اإلخوة املزارعني 
أن الذين يحركون ويبيعون ويزايدون 
على تلك اخلضراوات هم من غير 
الكويتيني، بل واألسوأ من ذلك هم 
ليسوا ذوي اختصاص، يعني ليست 
مهنتهم املكتوبة على البطاقة املدنية 
بل هم نظام (من كل قطر أغنية) فيهم 
مدرس الرياضيات وفيهم البنشرجي 

وفيهم سائق التاكسي وهلم جرة.
لهذا السبب عندما أتى احلظر لم 
يتجرأ هؤالء على طلب تصريح من 
احلظر لكي يبيعوا وينقلوا ويزايدوا، 
على أي أساس أعطيك تصريحا لتبيع 
أو تزايد أو تنقل خضراوات وأنت 
مكتوب في بطاقتك املدنية حالق؟!.
هذا األمر يجب أن يفتح عيوننا 
على أمننا الغذائي والبدء بتكويت كل 
أطراف التعامل فيه بدءا من الدالل 

بعد موجة الهجوم على إخواننا 
املصريني باتهامهم انهم أهل مشاكل 
ويســيطرون على وظائف متعددة 
بالدولــة ومنها وظائف مثل وظيفة 
املستشــار، تداول املغردون أسماء 
الدولة  مستشــارين مصريني في 
ومت اتهامهم بأنهم من يسيطر على 
القرارات في الكويت من وزارة العدل 
وديوان اخلدمة املدنية الدور الثامن 
حتديدا وغيرها من وزارات في الدولة. 
وحتى أحد املستشارين املعروفني 
لم يسلم من  بتميزهم وإخالصهم 
موجة الكراهيــة والذي لم يحترم 
لعدة  البعض ســنه وال خدماتــه 
مؤسســات بالكويت، هذا وناهيك 
عن تداول راتبه وغيرها من األمور 
التي وصلت إلى الفجور باخلصومة 
فقط إلثبــات أحقية قضيتهم وهي 
طرد املصريــني من الكويت، حيث 
مت عمل وسم في تويتر لهذه العبارة 
العنصرية، ولألسف يتداولها بعض 
احملامني الذين يعلقون شعار العدالة، 
رغم أنهم يفترض بهم أن يفرقوا بني 

الرياضة وبانتظام قد  ممارسة 
حتمي من أمراض القلب ولذلك فقد 
مت السماح للجميع مبمارسة رياضة 
املشي ملدة ســاعتني خالل احلظر 
الكلي أثناء أزمة كورونا حلمايتهم 
من األمراض املزمنة، وهناك العديد 
ممــن ميارســون هــذه الرياضة 
ويستمتعون بها. ولكن البعض قد 
يصطحب الكالب معهم ملمارسة هذه 
الرياضة ومع األسف فقد رأيت عند 
اصطحابهم حليواناتهم يجعلونها 
تتبرز بالشارع وفي املمشى وأمام 
اجلميــع ودون إزالة هــذا البراز 
أن بعض  وأوساخهم، هذا بخالف 
الكالب قد يحاول التهجم على املارة 
وهذا يشكل خطرا على املارة وخاصة 

األطفال.
وعند ســفري للخارج الحظت 
أن من ميارس الرياضة ويصطحب 
كلبه معه فإنه يحرص على توفير 

في الصميم
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احلكمة سراج العطاء

الشيخ د.أحمد حسني محمد

إلــى متى هذه العمالة املنتشــرة بني ضواحي البلد 
دون حســيب أو رقيب؟ إلى متى نكون نحن املواطنني 
حتت رحمــة أصحاب النفوذ ذوي البطون املنتفخة من 
حلوم البشر ومعاناتهم؟ إلى متى واحلكومة متخاذلة مع 
املتنفذين أصحاب النزوات واجلشــع غير احملدود؟ إلى 
متى يضيع حق العامل البسيط بيننا ويجف عرقه دون 

مقابل؟ إلى متى ومتى ومتى؟!!
كل املواطنني واملقيمني والنواب واحلكومة يشتكون 
من العمالة السائبة ومشاكلها وخطورتها على أمن البلد 
واقتصاده! الكل يشتكي وال يعمل شيئا ملاذا؟ ألن املتنفذين 
أكلة حلوم البشــر ال يخافون وال يستحيون، بل نحن 
الذين نخاف ونستحيي من ســلوك الذين ال يساوون 

جناح بعوضة عند رب العاملني. 
هل يعقل إجبار أصحاب املشــاريع الصغيرة على 
احتواء وتشغيل هذه العمالة السائبة، ويترك دون عقاب 
من جلبهم إلى أرض الوطن؟ هل يعقل في القرن الواحد 
والعشرين وفي بلد مثل الكويت، فيها احلرية الدميوقراطية 
واحلرية التعبدية، وتعتبر من أغنى بلدان العالم أن تكون 
جتارة الرقيق فيها بغطاء قانوني؟ وهل يعقل أن يكون 
بيننا بشــر يُظلمون ويعذَّبون ويهانون دون أن نحرك 

ساكنا؟ اهللا املستعان. 
حتت قبة البرملان قبل عقد من الزمان تقريبا، خاطب 
أحد النواب احلكومة متسائال عن شخص يدعى محمد 
البنغالي الذي قبض عليه ثــالث مرات في موقع واحد 
(جليب الشيوخ) وبجرم واحد (الدعارة)، يتساءل النائب 
من املستفيد من هذا املدعو الذي يحجز نساء في أقفاص 
حديدية ويجعل منهن مومســات؟ يتساءل النائب وأنا 
أتساءل أيضا أين الدوريات وهيبة األمن؟ إلى متى نسكت 
عن هذا العبث بأمن الوطن واملواطن؟ فهل أنت مشاركة 
بهــذه اجلرمية يا حكومة؟ يروي لنا قصصا كثيرة عن 
هذه العمالة الســائبة، ومن أطرف هذه القصص سرقة 
بلكات الكهرباء والكيابل وكل شيء ينباع، مثل غطاوي 
املناهيل وغيرها، التي تنباع على عينك يا تاجر في سوق 
أمغرة احلرة املنتفخة بحاجات الوطن واملواطن املسروقة؟ 
يا حكومة، العمالة الســائبة   خطر   على كل الشرائح 
االجتماعية واالقتصادية في البلد والذي أخطر منهم هو 
هذه الفئة الضالة الظاملــة املجردة من حب اهللا والوطن 
و.... ! أمتنى من أصحاب القرار تنظيف البلد من جتار 

اإلقامات، ألنهم أخطر علينا من جتار املخدرات. 
عيدكم مبارك يا أهل الكويت جميعا، ربي يحفظكم 
ويبارك لكم في حالكم ومالكم وأبنائكم، ان مفهوم التكافل 
االجتماعي ما هو إال جزء بســيط مما يحث عليه ديننا 
اإلسالمي، بل كل األديان السماوية واملفاهيم الفلسفية 
الكونية حتث على هذا الســمو من التعامل بني احملتاج 

والقادر. 
أخيرا: تخيل عزيزي القارئ وضعك في يوم من األيام 
بحاجة إال من يخفف عنك هموم الدنيا وكربها، وأنت في 
قمة تفكيرك وانزعاجك من وضعك النفسي واالجتماعي 
واملالي، يأتيك اتصال من قمة الهرم ومن علو الســمو 

يقول لك، «أبشر باخلير».

في عاملنا اإلســالمي مازال البعض يخنق احلقائق 
متخيال أنها متــوت ويحاول اغتيال الذكريات ويطمس 

بصمات شخصيات لكن دون جدوى.
إن عمليات تزوير الشخصيات قائمة على قدم وساق 

لكن البريق ال يكون للصدأ بل للذهب االبريز.
إن االســتغراق في إثارة اجلدليات وصناعة األوهام 
تثقل عقول الناس وتشــغلها عن البحث احلر واإلبداع 
احلقيقي ولذا لن حتظى مبجتمع متقدم او أفراد متميزين 
أبدا فإن احلرية والعلم هما اللذان يبنيان احلضارة وليس 

التشرذم وفقا لبورصة املصالح واأليديولوجيا.
أمتنى أن تعتدل املسارات في مجتمعاتنا لكي ال تسير 

بنا قاطرات الفحم إلى نقطة الالعودة.
لقد ســعدت بثالثة كتب أرسلها لي الصديق العزيز 
الدكتور علي الديري وهو مثقف بحراني متميز ذو تراث 
ثر ومتألق تتحدث كلها حول رائدات تناساهن الدهر، إنهن 
نسوة علمن أجياال من بنات وأبناء البحرين القرآن الكرمي 
والتاريخ ومكارم األخالق فــي زمن لم يكن فيه تعليم 
أكادميي حديث وفي ظل ظروف حياتية معيشية صعبة 
للغاية إال أن تلك النســوة الطاهرات قدمن كل ما ميلكن 
من أجل خلق جيل ذي إنسانية راقية وذي أخالق رفيعة 
وإحساس كامل بكرامتها التي أبى اهللا إال أن مينحها لكل 

مخلوق في الكون.
لقد كانت جداتنا أديبات برعن في فن اخلطابة وفي 
الشعر والنثر والتاريخ ولقد كن يجسدن النموذج الراقي 
للمعلمة املربية امللتزمة مبنهج واضح ومحدد ولقد كان 
الصبر رائدهن في ذلك كله تقول إحداهن (الصبر ليس 

حروفا ومفهوما تتناقله الكتب بل جتربة حياة).
لقد واجهن احلياة بحق لكن جتربتهن النسوية تتميز 
بأنها لصيقة بالهموم احلقيقية في احلياة وليس بالتافه 
وبالغرور بشهوات النفس الزائلة ولذلك فلقد صنعن حياة 
جديرة بالتقدير ويذكرها األحفاد مهما بعدت بهم الديار.
يقول صديقي الذي كتب ســيرتهن في درر ثالث: 
«اإلنســان كائن مبدع يحول كل شــيء يعتمل فيه إلى 
شكل فني يبلغ عن جرح غائر فيه أو يروي حكاية جرح 
في ال وعيه» وهذه حقيقة فاإلنسان كيان خطير وعتيد 
يصنع من الفشل جناحا مبهرا ومن املوت حياة خالدة كما 
يصنع من احلزن واأللم آماال عظيمة وصندوق موسيقى 

تفرح القاصي والداني.
لقد كانت جداتنا الطاهرات يسطرن بقلم عشق الطيبني 
الطاهرين أســفارا وألواحا من وصايا فريدة من نوعها 
بثت القدرة في القلوب وصنعت بالســمو مناذج ينبغي 

أن يسمع عنها كل ذي روح.
اننا ما زلنا وسنظل نتعلم منهن اإلباء وسمو النفس 
فإنهن احلركة النسوية احلقيقية وهي وان تنساها البعض 
إال أنها تفرض وجودها مهما تقادمت السنون ألنها متجذرة 

في كل روح طيبة.
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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

نهاية سعيدة

حلقة الذكريات!

«رحى األيام».. شكرًا

البرنس.. نهاية مريحة

ياسمني.. «ضحكت علينا»!
«لعبة النسيان».. والتسامح

 بعــد صدمتهــا في وفــاة زوجها 
عيسى (عبداهللا بهمن) تقوم شمور 
(الهام الفضالة) ببيع امالكها لتسديد 
ديــون والدها وتعيش مــع اخوانها 

وزوجاتهم في سالم.
(محمــود  يعقــوب  يتعــرض 
بوشــهري) حلالة عمى مؤقت لكنه 
يسترد بصره بعدها وُيرزق حسني 
التركمانــي) مبولــوده  (عبــداهللا 

االول ويجمــع زوجتيه حور (اميان 
احلسيني) ومها (في الشرقاوي) معا 
مجددا ويطرح عزيز (ناصر عباس) 
كليبــه االول كمطــرب وتضــع نور 
(ليالي دهــراب) مولودها األول بعد 
وفــاة زوجها، لينتهــي العمل نهاية 
سعيدة وتعيد «شــمور» حساباتها 
وتدرك خطأ نظرتها بأن «العالم كله 

في كفة وهي في كفة».

اقرب وصف ينطبق على احللقة 
االخيرة من مسلسل «في ذاكرة الظل» 
انها حلقــة الذكريات والفالش باك، 
فعبدالهــادي (داود حســني) بعــد 
صدمتــه فــي مقتــل ابنه ســليمان 
(عبداهللا عبدالرضا) ووفاة شقيقته 
وداد (شيماء علي) يصاب باجلنون 
ويدخل مصحة نفسية، ويتم القبض 
على ندى (رانيا شهاب) بعد قتلها 
«سليمان» ونكتشــف انها مريضة 

نفسيا.
ووليد (يعقوب عبداهللا) وابراهيم 
(محمــد صفــر) تتــم تبرئتهما من 
جرميــة قتــل شــقيقهما، وجتتمع 
ســهيلة (عبير اجلندي) بأوالدها، 
وتعرض عليهم رســالة من زوجة 

ابيهــم «عبدالهــادي» املتوفاة وهي 
تطلب منها ان تسامحها النها اخذت 
زوجها وظلمت اوالدها، ويرزق زياد 
(احمــد ايراج) مبولــوده األول من 

زوجته منيرة (تقى).

لكــون مسلســل «رحــى االيــام» 
عمال تاريخيــا وتوثيقيا ألربع حقب 
زمنية مــرت على البالد، فنحن نقدم 
الشكر للقائمني على تنفيذه وللفنانني 
املشــاركني فيــه، فمثل هــذه األعمال 
التوثيقية مهمة في وقتنا احلالي حتى 

يتعرف اجليل احلالي «وين كنا ووين 
صرنا» بغض النظر عن اي امور اخرى.

احللقة االخيرة شهدت اول انتخابات 
ملجلس االمــة جترى فــي البالد عام 
١٩٦٣ وكانت من احللقات املميزة في 

هذا العمل التاريخي.

جاءت نهايــة «البرنس» مريحة 
ملتابعي املسلسل خصوصا ملا حدث 
لشــخصية فتحي الشــريرة (أحمد 
زاهر) بعد ان متكن  رضوان (محمد 

رمضان) مــن االنتقام منه وإيصاله 
حلبل املشنقة، بعد ما رصد قتل األخير 
لزوجته فدوى (روجينا)، وأخيه ياسر 

(محمد عالء).

احللقة األخيرة من مسلســل 
«فرصــة تانية» اتضــح فيها ان 
بطلتــه ياســمني صبــري كانت 
«تضحك علينا» طــوال ٣٠ يوما 
بعد ان اعترفت انها لم تفقد الذاكرة 
وجلــأت لهذه احليلة حتى تخدع  

زياد (احمد مجدي).
هذا االكتشاف سخر منه متابعو 
املسلسل الذين وصفوا احداثه بغير 
املنطقية وذكرتهم باألفالم الهندية!

حالة التسامح التي تسيدت 
مشــاهد احللقــة األخيــرة فــي 
مسلسل «لعبة النسيان» استاء 
منهــا اجلميع الذيــن وصفوها 
بالغيــر املقبولــة خصوصا من 
بطلة العمل دينا الشربيني التي 
سامحت كل من اساء إليها طوال 
حلقات املسلسل، وكان متابعو 
العمــل يتوقعــون نهاية مقنعة 
الحداثه ولكن جتري الرياح مبا 

ال تشتهي السفن!

اليوم نستكمل تسليط الضوء على نهايات العديد
من األعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان

سعد الفرج لـ «األنباء»: 
حتديت «عبدالوهاب».. 

وهذه هي النتيجة!

عبداحلميد اخلطيب

لــم يكن ظهور الفنــان الكبير 
سعد الفرج هذا العام في مسلسل 
«محمد علــي رود» عاديا، بل كان 
مختلفا شكال ومضمونا، وهو ما 
انعكس على رود االفعال التي جاءت 
إيجابية ومؤكدة ان أثر هذا الدور 
سيســتمر في الذاكرة طويال، فقد 
جذبنا الفرج بــأداء متثيلي راق، 
جعلنا نعايــش معه كل ما مر به 
من مواقف صعبة وتقلبات نفسية 

وكأننا جزء من القصة.
قدم بوبدر في املسلسل شخصية 
«عبدالوهاب» التاجر املعروف الذي 
تتعرض جتارته في الهند للخسائر، 
فيقوم بتهريب الذهب، حتى يضطر 
الى العودة الى الكويت ومواجهة 
أعدائه الذين كانوا السبب في كل 
ما مــر به من أزمــات، وعنها قال 
الفــرج في تصريح لـــ «األنباء»: 
طوال مشــواري الفني وانا أبحث 
عن الشــخصيات التــي جتعلني 
أســتمتع بالتمثيــل وحتمل بعدا 
فنيــا جديــدا، واحلمــد هللا منــذ 
بدأت أقرأ نص «محمد علي رود» 
وجدت في شخصية «عبدالوهاب» 
شكال وأداء مختلفا عما قدمته في 
أعمالي السابقة، وحتديا لي كممثل، 
واحلمد هللا كانت النتيجة هذا احلب 
والنجاح اجلماهيــري الكبير لي 

وللعمل كله.
وأكــد الفنــان الكبيــر ان هــذا 

النجاح لم يأت من فراغ. وأوضح: 
منتج العمل عبداهللا بوشهري وفر 
جميع اإلمكانــات لنظهر في هذه 
الصورة املشــرفة، بجانب القصة 
املتميــزة للمؤلــف محمــد أنور، 
واإلخــراج الرائــع ملنــاف عبدال، 
واألداء التمثيلي املتقن لكل الفنانني 
املشــاركني، باإلضافة الى الفننني 
الذين شــاركونا املجهــود لنكون 
في موقعنا هذا بعد انتهاء شــهر 

رمضان املبارك.
وأكمل الفــرج: اجلمهور يحب 
األعمال التراثية، بشرط ان يكون 
مضمونها غنيا بالقصص اجلميلة 

التــي تعكــس ماضينــا العريق، 
وهــذا ما قدمناه فــي «محمد علي 
رود»، الذي لم يختزل التراث في 
صورة فقط، بل استعرض قصصا 
ومواقف متصاعدة القت اهتمام كل 
من شــاهدها، وال أنكر هنا أهمية 
الدراما التراثية لتعريف األجيال 
اجلديدة مباضــي اآلباء واألجداد، 
لكن يجب االهتمام بكل التفاصيل 
حتى ال تقع مثل هذه النوعية من 
األعمال في فخ التكرار او الهبوط 

في املستوى.
جدير بالذكر ان مسلسل «محمد 
علــي رود» من تأليف محمد أنور 

وإخــراج مناف عبــدال، وبطولة 
نخبة من أملع النجوم، من بينهم: 
سعد الفرج، جاسم النبهان، محمد 
املنصور، هيفاء عادل، خالد أمني، 
زهرة اخلرجي، فاطمة احلوسني، 
بثينة الرئيســي، حســني املهدي، 
عبــداهللا بهمــن، حصــة النبهان، 
مشاري املجيبل، وغيرهم، ودارت 
أحداثه في قالب تراثي تشويقي بني 
الكويــت والهند خالل أربعينيات 
القرن املاضي، واســتعرض عددا 
من القضايا التي تتعلق بالتجارة 
بني البلدين وقتها، وتأثيرها على 

العالقات اإلنسانية.

ً وجد في الشخصية شكالً مختلفاً عما قدمه سابقا

الفنان القدير سعد الفرج مع النجمتني هيفاء عادل وبثينة الرئيسي واملنتج عبداهللا بوشهري 
واملخرج مناف عبدال والكاتب محمد أنور

.. الفرج مع جنوم مسلسل «محمد علي رود»

اجلمهور يحب األعمال التراثية بشرط أن يكون 
مضمونها غنيًا بالقصص التي تعكس ماضينا العريق

«عساكم من عواده» يوميًا
في إذاعة «البرنامج العام»

تواصل اذاعة الكويت البرنامج 
العام تقدمي برامجها املميزة في فترة 
عيد الفطر ومن هذه البرامج برنامج 
«عساكم من عواده» الذي يبث عبر 
أثير إذاعة البرنامج العام على الهواء 
مباشرة من الساعة ٤ عصرا وملدة 
ساعتني. البرنامج يحظى باهتمام 
كبير من قبل الوكيل املساعد لشؤون 
قطاع االذاعة الشــيخ فهد املبارك 
الصباح الذي يضع بصمته دائما 
لنجاح البرامج االذاعية التي تبث 
في جميع محطات اذاعة الكويت.

ويشــرف على البرنامج مدير 
اذاعة البرنامج العام سعد الفندي 
وهو من إعداد حنان بهبهاني ومحمد 
الشمري ومن تقدمي نادية مال اهللا 
ورمي إبراهيــم ويتصدى إلخراجه 

جابر اجلاسر.

 يحظى البرنامج بدعم من وكيل اإلذاعة الشيخ فهد املبارك

نادي «األنباء» الفني

الالعب محمد راشد الفضلي:
العونان في الدفاع والقصبي في الهجوم

بشار جاسم

«نادي األنباء الفني» زاوية نسلط من خاللها 
الضوء على تشــكيلة فريق لكــرة القدم مكون 
مــن عدد من جنوم الفــن، تضعها مجموعة من 
الالعبني أو املدربني أو اإلعالميني مبجال الرياضة، 
وهي من وجهة نظر الالعب املعتزل محمد راشد 

الفضلي عبارة عن:
٭ حارس املرمى: فيصل بوغازي.

٭ ٤ مدافعني: طلعت زكريا، احمد العونان، بيومي 
فؤاد، وعبدالناصر درويش.

٭ ٣ خط وسط: ميريام فارس، عبداهللا القعود، وياسر التويجي. 
٭ ٣ هجوم: طارق العلي، ناصر القصبي، واحمد 

حلمي. 
٭ مدرب الفريق: حسن حسني.

مسلسل «االنتقام» مو «حرملك»! خيبة أمل!

ميكن أن نطلق على نهاية «حرملك» 
بأنها غير متوقعة إطالقا، حيث إنها لم 
تعط أي نتيجة مقبولة لتطور الصراعات 
في املسلسل على مدار احللقات السابقة، 
وتركت الباب مفتوحا على مصراعيه 
أمام جــزء ثالث لالنتقام من رســالن 

(أحمد األحمد) وأشقائه.
فبعــد عــزل الكيخا جــاد (جمال 
سليمان) ومحاولة قتله وجناته من 
املوت، تنتقم له زمردة (هبة نور) في 
احللقة األخيرة بقتل صديقه رستم 
باشــا (جهاد ســعد) ويتوعد «جاد» 
باالنتقام من أعدائه، في الوقت الذي 

يتهم فيه عزمي (أحمد فهمي) رسالن 
بأنه مــن نّفذ جرمية «رســتم»، كما 
يتوعد عمر (يزن الســيد) باالنتقام 
من رسالن وإخوته بعد تعديهم على 
أخيه يغمور (قاسم ملحو)، في الوقت 
الذي يقرر فيــه ليمون (محمد خير 
اجلراح) االنتقام من حنة (درة) التي 
حتكم قبضتها على اخلان وجواريه، 
وينتهي اجلزء الثاني بتوعد حمدي 
(عبدالهــادي الصبــاغ) وزوجتــه 
باالنتقام من «رسالن» لننتظر اجلزء 
اجلديد لنعرف ماذا سيحدث.. مسلسل 

«االنتقام» مو «حرملك»!

خيبت احللقة األخيرة من «سوق 
احلريــر» اآلمال، خصوصا أن ســر 
«غريب» أو عبداهللا احلرايري (سلوم 
حداد) لم ينكشف إال في املشهد األخير 
بعــد اختطاف أطفال عمران (بســام 
كوســا)، كما انه لم يتــم حتديد من 
هو ابن كرمية (نادين حتســني بك) 
ورفضــت «أم عبــداهللا» إخبارهــا 
باحلقيقــة، بجانــب أن الرصاصات 
التي أطلقها شــحادة (فادي صبيح) 
في املشــهد األخير من احللقة الـ ٣٠ 
لــم يعرف من أصابــت، حيث ُتركت 
النهاية مفتوحة لتقدمي جزء جديد من 
العمل.. شسالفة األجزاء في مسلسالت 

البيئة الشامية؟!
وشــهد «ســوق احلريــر» طوال 
احللقات املاضية، اختفاء «عبداهللا» 
وهو صغير وفقدانه الذاكرة، ومن ثم 
عودته الى احلارة ومحاولته ان يكون 
له مكان في «سوق احلرير» الذي يعد 
شقيقه «عمران» من اكبر التجار فيه، 
ومررنا بعدة خطوط درامية موازية 

لم ينتــه الصراع فيهــا، مثل صراع 
زوجــات «عمران» فــي املنزل وعدم 
تقبلهن لزواجه مرة أخرى، وانتقام 
«غريب» من صابر (يزن السيد) بسبب 
مقتل فاطمة (هيما إسماعيل) لننتظر 
اجلزء القادم لنعرف ما الذي ستسفر 

عنه األحداث.
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الدراما املصرية تثبت وجودها هذا العام 
بعدد متميز من األعمال والنجوم

القاهرة - خلود أبواملجد

شهد موســم الدراما الرمضانية 
املصرية منافســة كبيــرة وجميلة 
بــني عــدد مــن النجــوم، وتنوعت 
فــي موضوعاتها بــني االجتماعية 
والرومانســية واخليــال العلمــي، 
العســكرية  والكوميديــة وأيضــا 

والوطنية.
لكــن هناك من متكــن من حجز 
مقعــده بني املشــاهدين ومتكن من 
الصمود حتى نهاية الشهر الفضيل 
باقبال كبير، وبينهم من تقاعد منذ 

حلقاته األولى.
فبعد اختفاء شركة العدل جروب 
من إنتــاج العام املاضي، عادت هذا 
العــام بعملــني هما «خيانــة عهد» 
و«بـ١٠٠ وش»، األول كان من بطولة 
الفنانة الكبيرة يسرا التي أثبتت من 
خالله أن اختفاءها من الشاشــة له 
تأثير كبير في جودة ما يقدم خالل 
هذا املوســم، ليحتــل عملها مراتب 
متقدمة في املشاهدات، وكانت حتكي 
القصــة حول إخــوة متلكهم احلقد 
والغيرة نحو شقيقتهم الكبرى والذي 
نتيجته كان فقدانهــا البنها،  وقام 
بالبطولة بجانب يسرا الفنانة حال 
شــيحة والتي تعد اضعف حلقات 
هذا العمل على الرغم من قوة الدور 
الــذي كان من املمكــن أن ميثل لها 
عودة قوية ملثل هذه األعمال، إال أن 
كثــرة عمليات التجميــل التي بدت 
واضحة في وجــه الفنانة أثر على 
متكنها فــي ايصال اإلحســاس في 
كل مشهد تقدمه، ما جعل اجلمهور 
يتخيــل وجود فنانــات مثل حنان 
مطاوع أو ريهام عبدالغفور مكانها 
لتأدية هذا الدور عوضا عنها، وهو 
ما كان بالفعل سيضيف الكثير من 

القوة للعمل.
«منعم»

وشارك في بطولة املسلسل أيضا 
الفنان بيومي فؤاد، الذي أكد قدراته 
الفنية والتمثيليــة العالية، والتي 
يجــب أن جتعله يقف بجدية حول 
أدواره التي يقدمها في املستقبل، فلن 
يقبل منه اجلمهور أقل مما جسده في 
دور «منعم»، حيث كان ممسكا بكل 
خيوط الشــخصية، وطعمها بخفة 
ظل علقت اجلمهور به، فكان مشهد 
سيطرته على ابن «عهد» الذي أدمن 
املخدرات على يد خالته، وأيضا في 
مشــهد حزنه على وفاة هذا الشاب 
قادرا على بث مشاعر األبوة واحلب 
مبنتهى السالسة والقوة في األداء.

إثبات موهبة

وميثل هذا املسلســل عودة بعد 
غياب ٧ ســنوات للفنانــة جومانة 
مراد، والتي على الرغم من طول مدة 
ابتعادها إال أنها متكنت من إثبات أن 
املوهبة التمثيلية احلقة ال تصدأ وال 
تختفي، بل يكفيها فرصة لتســطع 
وتلمع من جديد، فقدمت دور املدمنة 
التي ال يشغلها سوى جمع املال بكل 
جدارة، وقدمت امام يســرا مشاهد 

تفوقت فيها على ذاتها.
أما عبير صبــري والفنان خالد 
سرحان فمثال مرحلة النضج الفني 
بقدرتهما على تقدمي مثل هذه النوعية 
من الشخصيات واألدوار بتلقائية 

عالية، خاصة حني تطعيمه بقليل من 
خفة الظل التي كانت جتمع هذا الدويتو 

وعالقتهما الزوجية في املسلسل.
أما شباب العمل فهم خالد أنور وتيام 
مصطفى قمر وهنادي مهنا، فاألول منهم 
ميشي بخطوات ثابتة في مشواره الفني 
منذ بدايته حتى متكنه من لفت األنظار 
إليه منذ عامني عندما شارك الزعيم عادل 
امام في مسلسل «عوالم خفية» ليأتي 
هذا العام ويجســد شخصية «هشام» 
ابن يســرا أو «عهد» فــي العمل والذي 
يدمن رغما عنه ودون أن يدري بخطة 
مســبقة من خالته، فقدم الدور بحنكة 

شبابية جعلتنا نتعاطف معه.
شخصية متذبذبة

أما تيــام قمر فكونــه وجها جديدا 
ولكنــه أدى مــا احتاجته الشــخصية 
املتذبذبة التي تعيش بال هدف واضح 
مما يعرضها لكثير من املشكالت نتيجة 
لفقدان القدوة في املنزل سواء من األم 
أو االب، بشكل متماسك جعله يؤكد على 
موهبته، وهو مــا قدمته أيضا هنادي 
مهنا شــقيقته فــي العمل ولكنه متكن 
من التفوق عليها بشكل لفت األنظار.

وعلى الرغم من النص اجليد الذي 
قدمه أحمد عادل ورشــاقة السيناريو 
واحلوار الذي كتبه كل من أمني اجلمال 
ووليد أبواملجد وهم مجموعة من الشباب 
الذين تتعاون معهم يسرا للمرة األولى، 
إال أن البطولــة الكبرى تأتي للمخرج 
ســامح عبدالعزيز الــذي تتعاون معه 
يســرا أيضا للمرة األولى ولكنه متكن 
من إظهارها وكل النجوم بشكل مختلف 
وأنيق بعيدا عما اعتاده منه اجلمهور 
في أعماله االخيرة التي حكت قصص 
احلارات الشعبية، فكان جمال املشاهد 
املؤثرة وخاصة في يوم وفاة ابنها وأيضا 
حني اكتشــافها مؤامرة أشــقائها غاية 
في التألق واالختالف عما اعتادناه من 
نحيــب وبكاء في مثل هذه املواقف، إال 
أن القدرة على جتســيد ذلك بالصمت 
والدمــوع فقط لم يلفــت األنظار فقط 
ألداء يسرا ولكن أيضا إلخراج ورؤية 
إبداعية ملخرج موهوب اعتاد على النجاح 

في كل ما يقدمه.
«بـ ١٠٠ وش»

وياتي مسلســل «بـــ ١٠٠ وش» من 
بطولة نيلي كرمي وآسر ياسني واسالم 
ابراهيــم وعال رشــدي، وزينب غريب 
ومصطفى درويش، وشريف الدسوقي 
وسلوى محمد علي وحنان يوسف ودنيا 
ماهر، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد 

وائل وإخراج كاملة أبو ذكري.
والبطولة اجلماعية لتلك العصابة 
التــي احترفــت النصــب ومتكنت في 
النهاية من الفرار بعد وقوع شخصني 
منهم في قبضة العدالة، متكنت طوال 
الشهر الفضيل من أسر قلوب اجلمهور 
والتعلــق بهم، حتى وصــل األمر على 
بعض صفحــات «السوشــيال ميديا» 
للدعاء لهم، بســبب عفوية األداء الذي 
ظهــر بــه كل هؤالء النجوم، فرســموا 
االبتسامة على الوجوه بعدد من اجلمل 
الكوميدية التي جاءت على لسان الفنان 
اسالم ابراهيم والذي أكد موهبته الفنية 
من خالل شخصية «حمادة» التي كانت 
تنطق الكلمات واجلمل احلوارية وكأنه 
صديق مقرب لك، فهو يقدم الكوميديا 
دون عناء اســتنطاقها والذي تعرض 
لــه الكثير من الكوميديانات هذا العام 
مــا جعل البعض منهم يقــدم االعتذار 
للجمهور عن هذا املوســم السيئ الذي 
قدمــوه، فلم يعتمد إســالم في حواره 
على ما نقــرأه عبر وســائل التواصل 
االجتماعي من نكات تفقد معناها لكثرة 
تداولها، لكنه امتلك ذهنا حاضرا، جعل 
من مشاهده قنبلة موقوتة في الضحك، 
وســاعده فيها املمثلة دنيا ماهر، التي 
أعلنــت مبوهبتها عن مولد فنانة ذات 
قدرة على اضحــاكك وهي تبكي، فهي 
قادرة على انتزاع االبتسامة من املشاهد 

بتعابير وجهها ولغة جسدها املتماشية 
مع مكونات الشخصية التي تقدمها.

مؤثرات خاصة

وكانت بطولــة جماعية عن اقتدار 
مبشــاركة صنــاع املكيــاج واملؤثرات 
اخلاصة التي استخدمت في هذا العمل 
واملوسيقى التصويرية التي قدمها تامر 
كروان وتوجها اخراج كاملة أبو ذكري 
التي أكدت بتعاونها مع نيلي كرمي أنها 
قــادرة على إخراج منهــا كل ما تريده 
سواء «النكد» الذي اعتاده منها اجلمهور 
أو الكوميديا التي صدمت املشــاهدين 
هــذا العام، وفي انتظار املزيد منها في 
اجلزء الثاني الذي أعلن عنه في نهاية 

احللقات العام املقبل.
نصيب األسد

وكان لشركة «ســينرجي» نصيب 
األسد في األعمال التي قدمت من إنتاجها 
هذا العــام والتي حققــت تفوقا كبيرا 
ومشــاهدات عالية بني اجلمهور، وهي 
«البرنس، الفتوة، فرصة تانية، النهاية، 
ليالينا ٨٠، وبنحب تاني ليه، واالختيار» 
هذا بخالف عدد من األعمال الكوميدية 
مثل «رجالة البيت، عمر ودياب، ٢ في 

الصندوق».
وأن كنا سنحاول استعراض منها ما 
تسنى لنا فستكون البداية بـ «االختيار» 

فهو عمل درامي بطولي يستعرض قصة 
أحد أفضل وأكفأ ضباط اجليش املصري 
الذي استشهد في معركته ضد اإلرهابيني 
والتكفريــني في ســيناء، إال أن بطوالته 
الشخصية والعملية جعلت منه أسطورة 
حتكــى لألجيال ليقتدوا بها، فلن نتمكن 
من حتليل أداء الفنانني وإن كان اجلميع 
ممن قاموا بالبطولة وعلى رأسهم الفنان 
أمير كرارة، أو حتى ضيوف الشرف الذين 
ظهروا في احللقات وجسدوا شخصيات 
حقيقية أغلبها مازال على قيد احلياة وعدد 
منهم استشهدوا في حربهم على االرهاب، 
فاجلميع غلبت على أدائه الروح الوطنية 
التي تلبسته من خالل ما قرأه أو سمعه 
من األصدقــاء واألهل احمليطني، فظهرت 
الشــخصيات تنبض باحلياة، وحتمس 
اجلميع ملعرفة وقراءة املزيد عن البطوالت 
التي قدموها، وما توج هذا النجاح وأبرزه 
هو عرض احللقة التي استشهد فيها املقدم 
أحمد منسي دون أي إعالن واحد فيها، ما 
جعلها حتتل أعلى مشاهدة ليس في مصر 

وحدها ولكن في العالم أيضا.
لقطات حية

وما زاد احلماس جتاه العمل واستثناؤه 
من املنافســة تلك اللقطــات احلية التي 
استعان بها املخرج بيتر ميمي في احللقات 
والتــي أظهرت املعــارك احلقيقية، التي 
استشهد فيها أبطال اجليش املصري، وكان 
ختامها مع ظهور الشخصيات احلقيقية 
في احللقــة األخيــرة من العمــل والتي 
جنت من ملحمة البرث، وحياكة احلوار 
املتقنــة التي قام بها املؤلف باهر دويدار 
واجلمل احلوارية املدروسة التي جاءت 
على لسان كل من أمير كرارة واإلرهابي 
هشام عشماوي الذي قدم شخصيته الفنان 
أحمد العوضي مكنت اجلميع ممن شاهدوا 
العمل من التفاعل مع الشخصيات بالقدر 
املطلوب لكل شخصية، فكره املشاهدون 
العوضي حتى ان البعض بدأ يرســل له 
حتذيرات من الظهور في أي مكان الجادته 
في ابراز بشــاعة األفكار التــي يعتنقها 
االرهابــي املعــدم، وامتزج ذلــك بجمال 
املوسيقى التصويرية التي صنعها تامر 
كروان لتظل حني نسمعها نتذكر العمل، 
الذي خلد اســم ابطالنا الشــهداء وعلى 

رأسهم الشهيد أحمد منسي.
«ونحب تاني ليه؟»

«ونحب تاني ليه؟» ســؤال طرحه 
املؤلف عمرو محمود ياسني طوال أحداث 
مسلسله الذي قام بإخراجه مصطفى 
فكري، وقامت ببطولته الفنانة ياسمني 
عبدالعزيز وشــاركها الفنان شــريف 

منيــر وكرمي فهمي وسوســن بدر 
ووفاء سالم وليلى عزالعرب وتارا 
عماد وايهاب فهمي وأحمد ســعيد 
عبدالغني وسمر مرسي وعماد رشاد 
وبدرية طلبة ومحسن صبري وعال 
رشدي واميان السيد وسليمان عيد 
ومصطفى حشيش وأحالم اجلريتلي 
وأمينة مغربي وصبا الرفاعي واسالم 

جمال وهاني حسني.
واقع نعيشه

في البداية، جند قصة متماسكة 
حتملك نحــو العديد من اجلدليات 
املغلفة بالرومانســية  االجتماعية 
واملطعمة بالكوميديا، التي جتعلك 
تنهي كل حلقة لتبدأ في استعراض 
أحداثها ومقاربتها مع الواقع الذي 
نعيشــه، لتجد نفســك تعيش مع 
أبطالهــا قصتهم وكأنها واقع تراه، 
وهــذا ما جنح فيــه دائمــا الكاتب 
عمرو محمود ياسني حتى في أعماله 
الســابقة، فهو يخلق شــخصيات 
من حلم ودم تعيــش مع جمهوره 
ويتفاعل معها، وال تنســى بانتهاء 

العمل.
ويأتــي الدويتو اإلخراجي بينه 
وبني املخرج مصطفى فكري ناضجا 
فنيا، فيتمكن مبنتهــى الهدوء من 
ترجمة املشاعر واالحاسيس املكتوبة 
على الورق لتتحول لكائنات حية 
علــى الواقــع، ومــا يحســب لهذا 
الدويتو اجلميل أنهما أظهرا ياسمني 
عبدالعزيــز جانبا من تلمســه قط 
فــي أعمالهــا الســابقة إال من بعيد 
وفي أعمال قليلة، ما جعلها تدخل 
حملــراب النجمــات القــادرات على 
التنــوع بعيدا عن حكــر املنتجني 
لها فــي أدوار البنت الشــقية التي 
تقدم الشخصيات الكوميدية فقط، 
فتفوقت على ذاتها وجذبت اجلمهور 

ملتابعة قصتها.
وكان وجود الفنانني شــريف 
منيــر وكرمي فهمي ثقال يحســب 
للعمل، فكالهمــا أخرج أفضل ما 
لديــه من موهبة في تأدية دوره، 
فاألول من خالل معاملته السيئة 
وأنانيته املفرطة متكن من شحن 
اجلمهــور ضــده، حتــى يرفض 
مجــرد التفكير فــي أن يكون له 
خط عودة لطليقته في العمل مع 
الفنانة ياسمني عبدالعزيز، بينما 
يبارك ويرحب بقصة احلب التي 
نشأت برفقة اآلخر، كما إن كانت 
تلك القصة حقيقية بالفعل، فهي 
شخصيات بالفعل طبيعية بعيدة 
كل البعــد عن االصطناع، زينهما 
الكوميديــا التي قدمتهــا الفنانة 
اميان الســيد، التــي كانت قادرة 
طوال الشهر الفضيل على انتزاع 
الضحكات العاليــة من اجلمهور 
مبجرد ظهورها وحديثها، حتى انها 
كانت تخطف الكاميرا في أحيان 
كثيــرة مــن كل النجــوم حولها، 
فاحتل العمل مكانة محترمة عند 
املشــاهدين الذيــن حرصوا على 

متابعته.
فــي النهايــة، يســتخلص بأن 
هذا املوسم الرمضاني شكل عودة 
للدراما املصرية بأعمالها املختلفة 
وبنجومها سواء كانوا فنانني أو كتابا 
أومخرجني لتأخذ مكانها الطبيعي 
في املتابعة في أنحاء الوطن العربي.

«االختيار» خارج املنافسة ويسرا تعيد البريق للشاشة

مسلسل «ونحب تاني ليه؟»مسلسل «خيانة عهد»

املخرجة كاملة أبوذكري برفقة عصابة «بـ١٠٠ وش»

مسلسل «االختيار»

«ونحب تاني ليه؟» جتعلك تعيش مع أبطالها قصتهم«خيانة عهد».. أخوة متلكهم احلقد جتاه شقيقتهم

صبا مبارك تكشف 
حقيقة زواجها

نادين الراسي تعيش 
مرحلة جديدة من حياتها

ردت الفنانة صبا مبارك على اسئلة متابعيها من خالل بث 
مباشر على «انستغرام»، وحتدثت عن حياتها الشخصية والفنية 
وحتضيراتهــا املســتقبلية، واكدت أنها حاليــا غير متزوجة، 
موضحة أنها أردنية األصل ولكنها تتكلم عدة لهجات عربية 
منها اللهجة املصرية، ألنها تعمل في مصر كثيرا، كذلك اللهجة 
السورية الشامية ألنها عاشت في سورية لفترة، كذلك جتيد 

اللهجتني اللبنانية والتونسية.
وعن مالبسها، اكدت انها تفضل االطالالت البسيطة، الفتة 
الى انها تبذل جهدا كبيرا في تنســيق أزيائها في املناســبات 
واللقــاءات الصحافيــة واملهرجانات مبســاعدة خبيرين في 
املوضة لتظهر في اجمل صورة. وحتدثت ايضا عن جتربتها 
مع احلجر الصحي املفروض بسبب انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد، قائلة: «أنا أكتر حدا انحجر بالعالم ألني قضيت فترة 
احلجر في دولتــني وعلى ثالث مراحل، حيث كنت متواجدة 
فــي دولة اإلمارات، ومنذ زهاء عشــرة أيام عدت إلى األردن، 
وحاليا اقضي فترة احلجر الصحي مبفردي في فندق مبدينة 

عمان»، مشــيرة الــى أنها تقضي وقتها في قــراءة النصوص 
الدرامية والروايات والكتب وتشاهد الكثير من االفالم للقضاء 

على امللل، الفتة إلى أنها حترص على املشــي بشــكل دائم داخل 
غرفتها كي ال تعاني من زيادة في الوزن.

وأكدت انها عانت كثيرا خالل تصوير مسلسلها الرمضاني 
اجلديد «حارس اجلبل»، موضحــة أنها بذلت جهدا كبيرا 
فيــه، وعانت كثيــرا من ركوب اخليــل وتعرضت للكثير 

من االصابات.
يذكر ان «حارس اجلبل» عمل درامي بدوي من تأليف حازم 
فضة وإخراج ســائد بشير الهواري، وتدور األحداث في فترة 
سميت بعام املوت، حيث شــهدت فيه املنطقة جوعا وأمراضا 
وجفافا، أدت إلى حروب وغزوات بني القبائل من أجل البقاء.

بعد نشر صورتها برفقة زوجها املستقبلي، كشفت الفنانة 
اللبنانية نادين الراســي أثناء حلولهــا ضيفة على برنامج 
«راحت علينا» الذي يقدمه املذيع اللبناني هشام حداد على 
شاشة قناة «لنا السورية»، تفاصيل عن عالقتها بالشاب 
مجد دعبول، مشيرة إلى أنها تعيش مرحلة جديدة من 
حياتها، وأنها ارتبطت مبجد بشكل رسمي، معلنة أن 

زواجهما سيتم في شهر أغسطس املقبل.
وذكــرت نادين أن شــقيقها الفنان جورج 
الراسي هو من ســيحيي حفل الزفاف إلى 
جانب عدد آخر من الفنانني اللبنانيني، 
هم ناجــي اســطا وكارلوس وجو 
أشقر، كما لفتت إلى احتمال مشاركة 
الفنــان وائل كفــوري، ملمحة إلى 
أن فســتان زفافها سيحمل توقيع 
املصمم حنا توما، مضيفة أنها ابتعدت 
عن الساحة الفنية بقرار ذاتي وبسبب 
املشــاكل العائلية التي عاشتها مؤخرا، 
حيث باتت عالقتهــا بأوالدها على احملك 
بحســب تعبيرها، وقالت: أعلنت اعتزالي 
عبــر «تويتــر» إلى أن يحــني موعد عودتي 
مجددا، مشيرة إلى أنها لم تبتعد بسبب أعمال 
فاشلة كما أشيع وأنها وّقعت مع دياال األحمر 
عقدي مسلســلني وأنــه كان مــن املفترض أن 
تشارك العام املاضي في عمل إلى جانب الفنان 
عباس النوري، إال أن ظروفها األســرية منعتها 
من ذلك، كما كشفت عن أنه كان من املتوقع أيضا 
أن تكون بطلة «الهيبة» إال أن األمور لم جتر كما 

يجب للوصول إلى اخلامتة املرجوة.
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نيولندز ١٨٣٧ ـ ١٨٩٨م

جون الكسندر رينا نيولندز، كيميائي اجنليزي 
مانيات  جعل منه قانونه املعروف باسم قانون الثُّ
سلفًا ملندلييف ومير في وضع «القانون الدوري».

ُولد نيولندز في لندن ٢٦ نوفمبر ١٨٣٧ ودرس 
عام ١٨٥٦ على يدي هوفمان أحد الكيميائيني الرواد 
في القرن التاسع عشر في «الكلية امللكية للكيمياء».

عمل نيولندز بعد ذلك كيميائيا مساعدا في 
امللكية، كما عمل مستشارا  الزراعية  اجلمعية 
خاصا وكيميائيا رئيسا في معمل تكرير السكر.

خطا نيولندز عبر سلسلة من النشرات املوجزة 
التي انتشرت بني عام ١٨٦٤ وعام ١٨٦٦ خطوات عدة 
نحو صياغة القانون الدوري، وبني أن العناصر 
عندما تدرج في جدول وفق ترتيب أوزانها الذرية 
املتزايدة فإن املتماثالت منها في خاصياتها تنحو 
الى الظهور على مجاالت او فواصل عددها ثمانية، 
وترك في بعض جداوله مجاالت مفتوحة لعناصر 
لم تكتشف بعد، غير انه لم يترك مجاالت مفتوحة 
في جداول أخرى. وقد خص العناصر في جداوله 
بأعداد تامة متتابعة، وكان بذلك أول من اقترح 
األعداد الذرية. وأطلق على نظريته اسم «قانون 

مانيات» وذلك على منط السلم املوسيقي. الثُّ
لقيت أفكار نيولندز مزيجا من اإلهمال، لكنه 
حصل عام ١٨٨٧ على وسام ديڤي من اجلمعية امللكية 
بعد ان صاغ مندلييف ومير القانون الدوري عام 
١٨٦٩، وكان نيولندز قد أمضى الكثير من الوقت 

مطالبا بأسبقية اكتشافه.
توفي نيولندز في لندن ٢٩ يوليو ١٨٩٨.

اجلمباز اإليقاعي

عمرو سعد

األنيميا (فقر الدم)

تتشكل األنيميا من مجموعة كبيرة من األمراض 
بينها جميعا عامل واحد مشترك وهو وجود نقص 
عن املعدل الطبيعي في كمية الهيموغلوبني تصحبه 
خصائص مرضية وخاصة كريات الدم احلمراء.

وتعتبر األنيميا من أهم أسباب االعتالل املزمن 
البلدان املتقدمة اكثر من  النساء في  وتصيب 
الرجال حلاجة املرأة الى احلديد بدرجة أكبر مما 

يحتاجه الرجل.
أما في البلدان النامية، فإن األنيميا تنشأ من 
اإلصابة بالطفيليات وخاصة الديدان اخلطافية.

توجد أنواع مختلفة من األنيميا إال انه ميكن 
الطريقة  الى مجموعات ثالث وحسب  تقسيمها 

التي تسببت فيها:
١ـ  األنيميا النزيفية: وهي أسهل األنواع تشخيصا 
النزيف فينتج  الدم بسبب  اذا حدث فقدان  ألن 
الهيموغلوبني  بطبيعة احلال نقص في كمية 
وفي عدد كريات الدم احلمراء وكلما كانت تغذية 
املريض جيدة تكونت كريات دموية في نخاع 
الدموية احلمراء  الكريات  العظام لتحل محل 
التي فقدت، إال انه اذا كان النزيف متكررا فإنه 
سيكون سببا في نقص احلديد في العظام مما 
يجعل نخاع العظام عاجزا عن صنع كريات دموية 

جديدة فتحدث األنيميا.
٢ـ  األنيميا الناجتة عن العجز في تكوين الدم: 
الدم حتدث عندما يكون  وهذه األنواع من فقر 
نخاع العظام عاجزا عن صنع كريات دم جديدة 
لتحل محل الكريات القدمية التي يتم تخليص 

الدم منها بواسطة الطحال.
٣ ـ األنيميا الناجتة عن تكسير الدم: وتنتج 
مثل هذه األنواع عن حتطيم جزء من كريات الدم 
أثناء دورانها في اجلسم وتكسير الدم شائع في 
إذ إن  الذين يعانون من مرض املالريا،  املرضى 
هذا املرض يغزو فيه احد الطفيليات كريات الدم 

احلمراء ويحطمها.
الدم  ومن أعراض مرض األنيميا عدم قدرة 
على حمل األوكسجني بسبب النقص عن املعدل 
الطبيعي في كمية الهيموغلوبني ويالحظ ذلك من 
لون وشفاه املريض الباهت، كما ان املريض يشعر 
بالتعب وتكون شهيته للطعام قليلة، وإذا كانت 
األنيميا شديدة فاملريض يقاسي من خفقان القلب. 
وكثير من األطباء يأخذون عينة من دم املريض كي 
يستطيعون التأكد من صحة التشخيص بواسطة 

أخصائي أمراض الدم في املختبرات.

لمادورزراا

جيلشجشمملا

مزفجبدنيقل

بارالةزقوت

انوعلاجفىد

زمسةياازار

اشيلقشوبلي

لجةمياحارب

صععحاهـلرما

بويتسدازحت

رنالةقاشلا

يعنابارساق

١ـ  مطرب عربي، ٢ـ  في البحرـ  سهل أخضر، ٣ـ  
في الصحراء (معكوسة)ـ  حرف هجاء (معكوسة)، 
٤ـ  عالمة موسيقية (معكوسة)ـ  أجرد، ٥ـ  جافاه 
النومـ  من املخلوقاتـ  قطع، ٦ـ  يرفض باباءـ  
قبل النوم، ٧ـ  اهتزاز، ٨ـ  يخفيهـ  في العروق، 

٩ ـ يقنطون، ١٠ ـ فرقة غنائية كويتية.

التدريبات
الشاقة
التحمل
الصبر
القوى

ميزان
قياس
رمي

الرمح
قفز

احلواجز
الفروسية

شجاعة
دور
شدة

جبل
زمن

مشجعون
بارز

سراب

شاهد
عيان

١ ـ مذنب فلكي شهير ـ يجعله يشاهد، ٢ ـ أول الليل ـ غرور 
وخيالء، ٣ ـ حيوان مفترس ـ دقات اجلرس، ٤ ـ يفك ـ من 
أجزاء اليد (معكوسة)، ٥ـ  مشوقـ  تعشق، ٦ـ  للمساحةـ  مالح 
ـ متشابهان، ٧ـ  من احلشرات (معكوسة)ـ  متشابهان، ٨ـ  في 
الصحراءـ  من املخلوقات (معكوسة)ـ  قاتل، ٩ـ  جوابـ  شرب 
بكثرة (معكوسة) ـ صوت القنابل، ١٠ ـ خض ـ يأخذن باليد.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  هاني شاكر، ٢ـ  احملارـ  مرج، ٣ـ  الرمل (معكوسة) 
ـ دال (معكوسة)، ٤ ـ سي (معكوسة) ـ قاحل، ٥ ـ 
أرق ـ جن ـ بت، ٦ ـ يأنف ـ النعس، ٧ ـ ارجتاج، 

٨ ـ يكتمه ـ دم، ٩ ـ ييأسون، ١٠ ـ فرقة ميامي.

١ـ  هاليـ  يري، ٢ـ  املساءـ  كبر، ٣ـ  منرـ  رنات، ٤ـ  يحل 
ـ مرفق (معكوسة)، ٥ ـ شائق ـ تهيم، ٦ ـ ار ـ اجاج ـ ي 
ي، ٧ ـ النحل (معكوسة) ـ ا ا، ٨ ـ رمال ـ جن (معكوسة) ـ 
سم، ٩ ـ رد ـ عب (معكوسة) ـ دوي، ١٠ ـ رج ـ يتسلمن.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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«جمعية الشفافية»: الكويت جيدة وليست «ممتازة»
في تفعيل أدوات الرقابة ألزمة ڤيروس «كورونا»

أحمد مغربي

قال رئيــس مجلس إدارة 
الكويتية  الشــفافية  جمعية 
ماجــد املطيري فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء»، ان الكويت 
«جيدة» وليست «ممتازة» في 
حتريك وتفعيل أدوات الرقابة 
على أزمة ڤيروس كورونا من 
حيث مراقبة العقود احلكومية 
التبرعــات، مشــدداً  وجمــع 
علــى أنه عقــب االطالع على 
امليزانيــات واألرقام النهائية 
التي رصدتها احلكومة ملواجهة 
كورونا ستصبح هناك رؤية 
شاملة لتعامل الكويت مع تلك 

األزمة.
حديث املطيري جاء تعقيبا 
على إصدار منظمة الشفافية 
الدوليــة تقريــرا أمس األول 
حذرت فيــه من مخاطر جمع 
كميات كبيرة من األموال من 
العالم،  قبل احلكومات حول 
انتشــار ڤيــروس  ملواجهــة 
كورونــا وكيفية إنفاقها، كما 
حذرت مــن مخاطــر مصادر 
تلك األمــوال والتي قد تكون 
غيــر قانونية في حاالت، وال 
يتم توزيعها على القطاعات 
التــي تســتحقها فــي حاالت 
أخــرى، فضــال عــن احتمال 
كونها مختلسة ويتم فقدانها 

بسهولة.
وبني املطيري انه بالتوافق 
الدولي  مع تقرير الشــفافية 
مت تشــكيل فريق إقليمي من 
جمعيات الشــفافية العربية، 
وإصدار بيان شامل نشر على 
موقع الشفافية الدولية يتحدث 
عن مجموعة من القواعد التي 
يجب أن تتبعهــا احلكومات 
في التعامل مع أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد، حيث تكون 
هناك مدونة للسلوك في مسألة 
جمــع التبرعات، الســيما أن 
الكويت قامــت بجمع العديد 
من التبرعات، ولم تكن واضحة 
أســماء املتبرعــني وال جهات 

الصرف.

فــي البالد، ذكــر املطيري أن 
جمعية الشفافية شكلت فريقًا 
بالتعاون مــع هيئة مكافحة 
الفساد (نزاهة) ومتت تسميته 
بفريق متابعة األداء احلكومي، 
وقــام الفريق بزيــارة ٦ أو ٧ 
جهــات رقابيــة ومؤسســات 
حكومية خالل الفترة املاضية 
والتــي منهــا وزارة التجارة 
والصناعــة ووزارة الصحــة 
واإلدارة العامة للطيران املدني 
التواصــل احلكومي،  ومركز 

وأضــاف انه: بشــكل عام 
الحظــت جمعيــة الشــفافية 
في بداية األزمــة تعطيال في 
األدوات التشريعية والرقابية، 
خصوصا من قبل مجلس األمة 
وديوان احملاسبة، لكن في آخر 
٣ أسابيع الحظنا نشاطا مكثفا 
من مجلس الوزراء في حتريك 
عجلة الرقابة وإحالة العديد من 
العقود التي وقعتها اجلهات 
احلكومية الى ديوان احملاسبة 

التخاذ القرار بشأنها.
وتابع املطيري تصريحاته 
قائال: «البد أن نعرف طبيعة 
اإلجــراءات فــي الكويت قبل 
باعتبارهــا  أزمــة كورونــا 
حادثــا عرضيــا، وعلينــا أن 
نعلم أن اإلجــراءات الرقابية 
في الكويت جيدة وفعالة، لكن 
أزمة «كورونا» أحدثت ربكة 
وجنح مجلس الوزراء الحقا 
في التعامل بنجــاح مع هذه 
األمور وأصبح ميارس أدواته 

كاملعتاد».
وأشــار إلى أن العديد من 
األخبار التي يتم تداولها عبر 
وســائل التواصل االجتماعي 
غيــر حقيقية ويجــب التأكد 
منهــا، وبالتالي ال نســتطيع 
إصدار قرار بشأنها، خصوصا 
في إشــعار الكمامات وبعض 
املناقصات احلكومية الكبيرة 
التــي متــت ترســيتها علــى 

شركات صغيرة احلجم.
إلــى ان  جتــدر اإلشــارة 
تقريــر منظمــة الشــفافية 
الدوليــة دعــا إلى ضــرورة 
ووجــوب خضــوع األمــوال 
الضخمــة التــي يتــم إنفاقها 
فــي معاجلة ڤيروس كورونا 
إلشــراف ومســاءلة كافيني، 
وهذا يعني ضمان بيئة آمنة 
للمجتمع املدني والصحافيني، 
وتوسيع نطاق الوصول إلى 
املعلومــات، والتأكــد مــن أن 
الــوكاالت احلكوميــة جيدة 
اإلعداد وســريعة االستجابة 
لظــروف الوبــاء مع ضرورة 

توافر القوانني وتطبيقها.

وكان الهدف من هذه الزيارات 
هو قياس معدالت الشــفافية 
بهذه اجلهات التي تلعب دورا 

رئيسيا في هذه األزمة.
وبني أن «جمعية الشفافية» 
ستصدر تقريرا مفصال حول 
أزمة «كورونا» في الكويت بعد 
أسبوعني تقريبا وستتناول 
فيــه بشــكل مطول شــفافية 
تعامــل احلكومــة مــع أزمة 
ڤيــروس كورونــا ومتابعــة 

اإلجراءات كلها.

املطيري لـ «األنباء»: رصدنا في بداية األزمة تعطيالً لألدوات التشريعية والرقابية

ماجد املطيري

وذكر املطيري أن جمعية 
الشفافية الكويتية قامت برصد 
هذه املمارسات وقامت بالتحرك 
والتواصل مع وزارة الشؤون 
االجتماعية، ومت الطلب منها 
ضرورة اإلعالن عن التبرعات 
ومصدرهــا وبالفعل تفاعلت 
الوزارة ولكن بشــكل بسيط 
في هــذا األمر «الــذي لم ينل 

رضانا».
وحــول شــفافية الصرف 
على اخلطة الصحية املوجودة 

هل يصمد العمل من املنزل
بعد انتهاء أزمة «كورونا»؟

محمود عيسى

اعتبرت مجموعة «اوكسفورد بيزنس 
غروب» ان أزمة انتشار وباء «كورونا» 
تعد اختبارا حقيقيا ملدى قدرة املكاتب 
التقليديــة علــى الصمود فــي فترة ما 
بعــد الڤيروس، مشــيرة إلى أن البنية 
التحتية احملدودة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في األســواق الناشــئة قد 
تضاعــف من حتديات العمــل عن بعد 
وسط تدابير اإلغالق والتباعد االجتماعي 

املتعلقة بڤيروس كورونا. 
ومع ذلك، رأت املجموعة البريطانية 
لإلعــالم والنشــر أن النتائج الناجحة 
على نطاق واسع قد تدفع الشركات إلى 
التفكيــر في توســيع أو إضفاء الطابع 
الرســمي على العمل من املنزل مبجرد 

أن تخف آثار الوباء.
وأضافــت املجموعــة ان هناك عددا 
من املزايا احملتملة املرتبطة بتوســيع 
نطاق العمل عن بعد، وتشمل تقليص 
النفقات العامة إلدارة األعمال، وزيادة 
االستقاللية واإلبداع من جانب املوظفني، 
ومزايا مختلفة لالقتصاد األوســع مبا 
فــي ذلك احلــد من االزدحــام املروري، 
باالضافة الى ســد الفجــوة بني العمل 
املكتبي واملنزلي بالنسبة للشركات التي 
تتطلع إلى تقليص استخدامها للمساحات 

املكتبية التقليدية.
حتديات العمل عن بعد

وأوضحت املجموعة ان إدارة املوظفني 
واإلشــراف عليهــم عن بعــد، وضمان 
استمرارهم في العمل قد تصبح معقدة 
بشكل متزايد مع استمرار الوباء. ومن 
املخــاوف في هــذا الشــأن أن التعاون 
بــني العاملني عن بعد يكون أقل كفاءة، 

ويفقدون عنصر الوقت احملدد املخطط 
وغير املخطط له، فيما يعتبر البعض 

االتصال الرقمي بديال ضعيفا. 
وكانت قد اعتبرت كثير من األسواق 
الناشئة قبل وباء «كورونا» ان حتسني 
البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت ميثل اولوية رئيســية من 
حيث توفير وتكلفة اخلدمة، ولكن في 
املقابل، زاد الوباء العبء بشكل كبير على 
 ،(Servers) شبكات االنترنت واخلوادم
ويعود ذلك جزئيا الى العمل عن بعد، 
حيث تعد االجتماعات واتصاالت الڤيديو 
عبر االنترنت واحدة من كبرى اجلهات 

املستهلكة للنطاق الترددي.
نحو مستقبل عن بعد

وأشارت «اوكسفورد بيزنس غروب» 
إلى ان العمل من املنزل أظهر امكانية في 
تنفيذ العديــد من املهام عن بعد، وهذا 
ما اكدته شركات التكنولوجيا العاملية 
الرائدة، مبا فيها «فيسبوك» و«غوغل» 
عن متكني موظفيها للعمل عن بعد حتى 
نهاية العام، بينما سيكون لدى موظفي 
«تويتر» خيــار القيام بذلــك إلى أجل 

غير مسمى.
ورأت املجموعة ان من مزايا العمل 
عــن بعد متكني الشــركات من التعاون 
مع مجموعة مواهب أوسع بكثير، بدال 
من أن تكون مقيدة باحلدود اجلغرافية، 
ناهيك عن تأثيــره الكبير في تخفيف 
االزدحامات املرورية، وقد يشجع البعض 
علــى االنتقال واإلقامة خارج املدن الى 
الضواحي البعيدة، وال يغيب عن البال 
تأثير االزدحامات على البيئة واالقتصاد 
والرعاية الصحية، وبالتالي فإن تسهيل 
العمل عن بعد يوفر حال جذابا لقضايا 

البنية التحتية املادية.

سلبيات وإيجابيات ال بد من أخذها بعني االعتبار في حال تطبيقه

«البورصة»: خالل ٢٤ ساعة ميكننا إعادة اإلجراءات املتوقفة

أحمد مغربي

كشــف مصــدر مســؤول 
لـــ «األنباء» عــن ان بورصة 
الكويت ميكنها عودة االجراءات 
التــي أوقفتهــا خــالل الفترة 
االخيــرة التــي تزامنــت مع 
تعطيــل العمــل فــي اجلهات 
احلكوميــة ومــا تبعهــا من 
قرارات احلظر اجلزئي والكلي 
للتعامــل مــع أزمــة جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد، خالل 
يوم واحد فقط (٢٤ ســاعة) 
في حــال صدور قرار مجلس 
الوزراء والسلطات الصحية 
بعــودة احلياة الطبيعية إلى 
الكويت من جديد بعد انتهاء 
فترة احلظر الكلي احملدد في 

٣٠ اجلاري.
وقال املصــدر ان بورصة 

في هذا الشــأن، مشــددا على 
ان هــذه االجــراءات مرتبطة 
بوجود موظفني من البورصة 
وشــركة املقاصة والوسطاء، 
ومتى مــا اتخذ قــرار بعودة 
احلياة تدريجيا فان البورصة 

ستوفرها من جديد.
وذكر انه سيتم االستمرار 
في اغالق قاعــة التداول امام 
املتداولني حتى في حالة عودة 
احليــاة الى طبيعتها بشــكل 
كامل وذلك حفاظا على صحة 
املتداولني من كبار السن ومنعا 

النتشار الڤيروس بينهم.
وقــال ان بورصة الكويت 
تــكاد تكون مــن البورصات 
الوحيــدة فــي املنطقــة التي 
تسمح بدخول املتداولني لقاعة 
التداول، وهذا االمر ستحافظ 
عليه في املستقبل باعتبارها 

الفتــا على وجود العشــرات 
من املتداولني لتخلو القاعات 
من هؤالء بســبب اســتخدام 
التعامــالت  تكنولوجيــــــا 
الـــــى  «أوناليــن»، مشــيرا 
البورصــة رصــدت توجــه 
العديد من كبــــــار السن إلى 
خدمــــــة الـ «اونالين» خالل 
الفترة االخيرة تزامنا مع إغالق 

قاعة التداول.
الــى ان  جتــدر االشــارة 
البورصة تعد أحد أهم املرافق 
االقتصاديــة التــي يجــب أن 
تعمل بانتظام خلدمة جمهور 
املتداولني واملتعاملني، أسوة 
بسائر البورصات حول العالم 
التي ما زالت تعمل كاملعتاد ولم 
تتوقف حتى في ظل تفشــي 
أزمة الوباء لڤيروس كورونا 

املستجد.

اقدم بورصة في املنطقة ولكن 
وفــق ضوابــط صحية وبعد 
انتهاء أزمــة جائحة ڤيروس 
كورونا. وشدد املصدر على ان 
جتربة التداول خالل املاضية 
اثبتت ان املستقبل في التداول 
اإللكترونــي عن بعــد، حيث 
ميكن للعمالء االســتفادة من 
تكنولوجيا اإلنترنت العاملية 
التــي توفر خدمات  املبتكرة 
التداول اإللكتروني ومتابعة 

األسعار مباشرة.
وانســجاما مع التطورات 
التكنولوجيــا احلاصلــة في 
معظم أســواق املــال العاملية 
الكويــت  بورصــة  أجــرت 
التحديثــات بانتظــام علــى 
نظــام التــداوالت للتيســير 
على املتعاملني داخل القاعات 
وخارجهــا ممــا تــرك تأثيرا 

بعد عودة احلياة إلى طبيعتها لن يتم فتح قاعة التداول حفاظاً على صحة مرتادي املبنى من ڤيروس كورونا

(ريليش كومار) التداول اإللكتروني اصبح اخليار األخير أمام متداولي بورصة الكويت في ظل االستمرار باغالق قاعة التداول      

الكويــت تعمــل وفــق آليات 
وقواعــد راســخة ومتينة مت 
وضعهــا وفق أفضل املعايير 
العامليــة التــي حتافــظ على 
اســتمرارية عمــل البورصة 
بانتظام حتــت أي ظرف من 
الظروف، ألن ذلك يفعل الدور 
األساســي الذي تقــوم به في 
خدمة املتعاملني بوجه خاص 
واالقتصاد بوجه عام، ولذلك 
فإن عودة اخلدمــات التي مت 
تعطيلها منذ ١٥ مارس املاضي 

سيصبح اكثر سهولة.
وقال املصدر ان االجراءات 
التي اوقفتها البورصة تتمثل 
فــي نقــل امللكيــة والتنفيــذ 
اجلبري وتداول االوراق املالية 
غير املدرجة OTC باإلضافة إلى 
إعادة العمل بنظام الصفقات 
املتفق عليها والتي مت وقفها 

املستقبل للتداول اإللكتروني والحظنا توجه العديد من املتداولني كبار السن للخدمة مؤخرًا

سنصدر تقريرًا مفصًال 
حول تعامل البالد

مع األزمة
بعد أسبوعني تقريبًا

الحظنا نشاطًا مكثفًا من 
«الوزراء» في الرقابة على 

العديد من العقود من 
قبل ديوان احملاسبة

املخلف لـ «األنباء»: ٩٥٪ تأثير جائحة 
ڤيروس كورونا على «صناعات التبريد»

طارق عرابي

قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
التبريد  لشــركة صناعات 
والتخزين، صالح املخلف، 
انه على الرغم من أن شركة 
صناعات التبريد لم تتوقف 
عن العمل فــي ظل جائحة 
ڤيــروس كورونــا، وأنهــا 
مازالت تعمل بكامل طاقتها 
اإلنتاجية، إال أن أعمالها قد 
تأثــرت نتيجة لهذه األزمة 

بنسبة فاقت ٩٥٪.
وأضــاف فــي تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان قطاعات 
الشركة املختلفة تأثرت سلبا 
التصدير  باألزمة، فقطــاع 
توقــف متاما، كما أن قطاع 
املبيعات املباشرة توقف هو 
اآلخر، وكذلك احلال بالنسبة 
لقطاع التبريد، في حني أن 
القطاع الوحيد الذي يعمل 
داخل الشــركة هــو قطاع 

الصيانة والتصنيع.
وأشــار املخلــف إلى أن 
الشركة قد استغلت اجلائحة 
احلاليــة لتواصل تصنيع 
وحدات التكييف املختلفة، 
وبنــاء مخزون مســتقبلي 
يســاعدها علــى االنطالق 
من جديد بعــد انتهاء هذه 
األزمة واستئناف عمليات 
املبيعات والتصدير للخارج، 
بينمــا تنصــب جهودهــا 
حاليا علــى تلبية حاجات 
املواطنــني واملقيمــني مــن 

خدمات الصيانــة وتبديل 
القطــع التالفة مــن أجهزة 

و«دكات» التكييف.
ولفــت املخلــف إلى ان 
الصورة املستقبلية أصبحت 
أكثر غموضا على الصعيد 
احمللــي، إذ ال ميكــن ألحد 
أن يتنبــأ بتوجهات الدولة 
املســتقبلية، وما إذا كانت 
ستستمر بتوزيع القسائم 
السكنية على املواطنني أم 
ال، وما إذا كان ســيتم دعم 
بنــك االئتمان عــن طريق 
ضخ املزيد مــن األموال أم 
ال، خاصــة في ظــل تراجع 
أسعار النفط واستمرار عجز 

امليزانية.

وتابع قائال: منذ نحو ٤ 
سنوات لم تطرح الدولة أي 
مشــاريع جديدة، وبالتالي 
فــإن املشــاريع املطروحة 
منذ ٤ سنوات قد انتهت أو 
أنها على وشك االنتهاء، في 
حــني ال يوجد في األفق أي 
مشاريع جديدة من شأنها ان 
حترك السوق في الكويت، 
كمــا أن األمــل كان معقودا 
على مشروع غرب عبداهللا 
املبارك، ومشــروع املطالع 
اإلسكاني، لتحريك قطاعات 
املقاوالت والبناء وما يتبعها 
من قطاعات عديدة ميكنها 
االستفادة وإنعاش االقتصاد 
من جديد في حال مت طرحها.

في ظل توقف قطاعات التصدير واملبيعات والتبريد عن العمل

صالح املخلف
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١٤٫٢ مليار دوالر متوسط الدخل السنوي لالستثمارات الكويتية باخلارج

احمللل املالي

الكويت صندوقا  متتلك 
ســياديا ضخمــا، يصنــف 
على انه رابع أكبر صندوق 
ســيادي في العالــم، حيث 
تبلغ أصوله نحو ٥٩٢ مليار 
دوالر، وفقــا لبيانات معهد 
صناديق الثروة السيادية، 
ويســتثمر هــذا الصندوق 
أمواال في أكثر من ١٢٠ دولة 
حــول العالم، يحقــق منها 
عوائد اســتثمارية ضخمة 
سنويا. وتتوزع استثمارات 
الصندوق السيادي الكويتي 
في الســندات جغرافيا بني 
التي  الســندات األميركيــة 
تستحوذ على ما يزيد على 
٤٠ مليار دوالر، والسندات 
واآلســيوية  األوروبيــة 
واليابانية التي تستحوذ على 
النسبة الكبرى مبا يقترب 

من نحو ١٠٠ مليار دوالر.
إجمالــي  ويصــل 
االستثمارات الكويتية بشكل 
عام في السندات األميركية 
الى نحــو ٦٥ مليار دوالر، 
ثلثــا تلــك االســتثمارات 
حكومية لصالح الصندوق 
السيادي الكويتي فيما متتلك 
املؤسســات االســتثمارية 
الكويتيــة نحــو ثلــث تلك 

االستثمارات.
دخل االستثمارات اخلارجية

وفــي حتليل خــاص لـ 
«األنبــاء»، حــول إجمالــي 
دخــل االســتثمار احملقــق 
من االســتثمارات الكويتية 
اخلارجية خالل الســنوات 
العشر املاضية (٢٠٠٨- اول 
٩ أشهر من ٢٠١٩)، يتبني أنه 
بلغ نحو ٤٧٫٣ مليار دينار 
(١٥٦ مليــار دوالر)، مبعدل 
دخل ســنوي ٤٫٣ مليارات 
دينــار (١٤٫٢ مليار دوالر)، 
وذلك بحســب أرقام ميزان 

املدفوعات للكويت.
مــن  الدخــل  وشــهد 
الكويتيــة  االســتثمارات 
اخلارجيــة منــوا ملحوظا 
ومتســارعا منذ عام ٢٠٠٩، 
حيــث بلغ في تلك الســنة 
نحو ٢٫٢٤ مليار دينار (٧٫٤ 
مليــارات دوالر)، وارتفــع 
 ٤٫٤٩ ليســجل  تدريجيــا 
مليارات دينار (١٤٫٨ مليار 

دوالر) عام ٢٠١٤.
وبقــي حتــت مســتوى 
الـ ٤ مليــارات دينار بقليل 
(١٣٫٢ مليــار دوالر) خــالل 
عامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، ليعود 
ويرتفع بشكل ملحوظ الى 

دخــل االســتثمار احملقــق 
من االســتثمارات الكويتية 
اخلارجية في السنوات الـ ١٠  
املاضية، حيث بلغ الدخل من 
املالية  استثمارات احملفظة 
٢٨٫٦٥ مليار دينار (٩٥ مليار 

دوالر).
األرقام التاريخية

وفــي حتليــل األرقــام 
التاريخية يتبني ان الدخل من 
املالية  استثمارات احملفظة 

من االستثمارات اخلارجية، 
هو دخل االستثمار احملقق 
من االســتثمارات الكويتية 
املباشرة في اخلارج، حيث 
بلــغ خالل الســنوات الـ ١٠ 
املاضية، ٧٫٨ مليارات دينار 
(٢٦ مليــار دوالر) اي مــا 
يعادل ١٦٫٥٪ من إجمالي دخل 
االستثمارات اخلارجية. وكان 
خالل فترة الســنوات الـ ١٠ 
املاضية متذبذبا، حيث سجل 
٢٧٩ مليون دينــار في عام 

فبلـــغ في ١٠ سنوات ٩٫٥٧ 
مليارات دينار اي ما يعادل 
٢٠٫٥٪ مــن إجمالي الدخل 
من االستثمارات اخلارجية 
ووصل الى أعلى مستوياته 
فــي ٢٠١٨ عنــد ٢٫٩١ مليار 
دينار أما في أول ٩ أشــهر 
من عام ٢٠١٩ فبلغ ١٫٥٦ مليار 

دينار.
انخفاض متوقع

علــى الرغم مــن األداء 

ارتفع تدريجيا من ١٫٥٤ مليار 
دينــار لعام ٢٠٠٩ الى ٣٫٥٩ 
مليارات دينــار لعام ٢٠١٧، 
ليعــود وينخفض بنســبة 
١٣٪ خالل ٢٠١٨ ليسجل ٣٫١٤ 
مليارات دينار، أما خالل اول 
٩ أشهر من عام ٢٠١٩ فقد بلغ 
أعلى مســتوياته عند ٣٫٨٧ 
مليــارات دينــار (١٣ مليار 

دوالر).
ويعــد املصــدر الثانــي 
األساســي لدخل االستثمار 

٢٠٠٩ وارتفع بشكل ملحوظ 
الى ١٫١٥ مليار دينار في عام 
٢٠١٢ و١٫٢٣ مليار دينار لعام 

.٢٠١٤
أما في عام ٢٠١٥ فانخفض 
بنســبة ٨٠٪ ليسجل ٢٥٢ 
مليون دينــار، وخالل اول 
٩ أشــهر األولى مــن ٢٠١٩ 
فقد بلــغ ١٫٧٧ مليار دينار 
مقارنة بـ ٦٣٧ مليون دينار 
لكامــل ٢٠١٨، امـــا الدخــل 
مــــن االستثمارات األخرى 

لالســتثمارات  اجليــد 
الكويتية اخلارجية خالل 
آخر ١٠ سنوات، إال انه من 
املتوقع أن يتأثر هذا الدخل 
خالل الفترة املقبلة، وذلك 
في ظل التداعيات السلبية 
جلائحة ڤيــروس كورونا 
املســتجد علــى األســواق 
العامليــة، والتــي شــهدت 
انخفاضــات حــادة خــالل 
األشــهر املاضية من العام 

احلالي.

سجلت أعلى املستويات خالل أول ٩ أشهر من ٢٠١٩ بـ ٢٤٫٤ ملياراً..  وتوقعات بانخفاضها في ظل أزمة كورونا احلالية وانخفاض األسواق العاملية
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٥٫٧٩ مليارات دينار (١٩ مليار 
دوالر) خــالل ٢٠١٧، و٦٫٩ 
مليــارات دينــار (٢٣ مليار 
دوالر) في ٢٠١٨، اما خالل اول 
٩ أشهر من ٢٠١٩ فقد بلغ ٧٫٤ 
مليارات دينار (٢٤٫٤ مليار 
دوالر)، وهي أعلى مستوياته 
نتيجة حتســن أداء أسواق 

املال العاملية.
وقــد ســاهم الدخل من 
املالية  استثمارات احملفظة 
بنحــو ٦٠٫٥٪ مــن اجمالي 

باخلـارج١٥٦ مليـار دوالر دخـل الكويـت مـن اسـتثماراتها اخلارجية في ١٠ سـنوات املباشـرة  االسـتثمارات  مـن  الكويـت  دخـل  دوالر  مليـار   ٢٦

االقتصادات العاملية تطالب بضرورة تطوير املنظمة ملواكبة التحوالت التكنولوجيةالواليات املتحدة تتهم املنظمة بانتهاك سيادتها ودعم الصني جتاريًا على حسابها

«منظمة التجارة» تستعد الختيار رئيس جديد.. 
وسط اضطرابات عاملية وسعي أميركي لتقويض قدراتها

محمود عيسى

ذكــرت وكالة بلومبيرغ 
االخبارية أن حملة اختيار 
أعلــى منصب فــي منظمة 
التجارة العامليــة تأتي في 
أكثــر األوقــات اضطرابــا 
فــي تاريخهــا الــذي يعود 
إلى ٢٥ عامــا مضت، فعلى 
خلفية انتشار وباء كورونا 
والركود االقتصادي العاملي 
واحلرب الدائرة رحاها بني 
املتحــدة والصني  الواليات 
التجارية  من أجل السيادة 
الرئاســية  واالنتخابــات 
األميركيــة، اصبــح الكثير 
من األمور على احملك. لكن 
قرار مديرها العام البرازيلي 
روبرتو أزيفيدو بالتنحي في 
نهاية أغسطس ٢٠١٩ وقبل 
عام من انتهاء واليته، أتاح 
فرصــة للواليــات املتحدة 
واالحتــاد األوروبي ودول 
أخرى إلعادة تشكيل املنظمة.

ما الذي على احملك؟
التي  وتتعرض املنظمة 
تتخــذ من جنيــڤ مقرا لها 
السياســات  للتهديــد مــن 
احلمائية فــي جميع أنحاء 
العالــم. وفــي ظــل غيــاب 
االصالحــات، فــإن املنظمة 

واستصدار قرارات مبدئية 
ولكن ذلك قد يتمخض عن 

إشكاالت قانونية.
وجنم عن قرار الواليات 
املتحدة فرض رسوم جمركية 
مبئات املليارات من الدوالرات 
ضد الصني، واستخدام ثغرة 
األمن القومي ملنظمة التجارة 
العاملية لفرض الرسوم على 
الصلب واألملنيوم، إضعاف 

موقف املنظمة أيضا.

ومن ثــم يتشــاور أعضاء 
«الترويكا»، وهم املندوبون 
الثالثة األعلــى في املنظمة 
لتكوين بنــاء إجماع حول 

مرشح نهائي.
االعتماد املطلوب 

ويجــب أن يكــون لدى 
املرشحني خبرة واسعة في 
العالقات الدولية في املجاالت 
االقتصادية والتجارية و/ أو 

سلطة قيادية كافية وقدرة 
على تعبئة الدعم الواســع 
حول أجنــدة اإلصالح، ما 
إيــالء  يســتدعي وجــوب 
اهتمــام كبير للمرشــحني 
الذيــن لديهم خبــرات في 

مناصب وزارية.
وعن جنســية املرشح، 
يقول مسؤولون جتاريون 
من أميركا وأوروبا وكندا إن 
املدير العــام القادم ملنظمة 
التجارة العامليــة يجب أن 
يأتي من دولة متقدمة نظرا 
العتقادهم أن قيادة املنظمة 
يجب أن تتناوب بني الدول 
املتقدمــة والــدول النامية. 
ويــرى ممثلــون أفارقة أن 
الوقــت قــد حــان لتتولى 
القارة السمراء القيادة العليا 

للمنظمة.
امرأة للقيادة

وتقول بلومبيرغ إن هناك 
توجهــا قويا بــني املمثلني 
التجاريني في جنيڤ الختيار 
امرأة لقيــادة املنظمة ألول 
مرة. ومــع ذلك فــإن دعاة 
التجارة احلرة مثل ويندي 
كاتلر، نائــب رئيس معهد 
آسيا للسياسات املجتمعية 
في واشنطن ينادون بعدم 
فــرض قيــود علــى النوع 

كيف يتم اختيار الرئيس؟
املقــرر أن يبــدأ  ومــن 
رئيس املجلس العام ملنظمة 
التجارة العاملية إجراء عملية 
اختيار املدير العام اجلديد 
وتســتغرق عادة من ٦ إلى 
٩ أشــهر، يقدم املرشــحون 
خاللها أنفسهم إلى عضوية 
العاملية  التجــارة  منظمــة 
ويدعون الى جلسة حوارية 
مع املجلس العام للمنظمة، 

السياســية، والتزام راسخ 
بعمــل وأهــداف منظمــة 
التجارة العاملية، وإمكانات 
قياديــة وإداريــة ومهارات 

اتصال عالية.
وتأمــل احلكومــات أن 
يكــون املدير العــام القادم 
للمنظمة قــادرا على إقناع 
األعضاء باستكمال مسيرة 
إصالح املنظمة التي هي في 
امس احلاجة إليه، فضال عن 

عمليــة  فــي  االجتماعــي 
االختيار.

وحول وجود اعتبارات 
أخــرى تدخــل في مســالة 
اختيار رئيس جديد ملنظمة 
العامليــة، تضيف  التجارة 
بلومبيرغ أن على املرشح ان 
يكون ديبلوماسيا قادرا على 
عدم إثارة استياء الواليات 

املتحدة وال الصني.
وذكرت ان إدارة ترامب 
سعت بنشاط إلى تقويض 
قدرة منظمة التجارة العاملية 
على العمل، قائلة إنها انتهكت 
السيادة األميركية ومكنت 
الصني من أن تصبح العبا 
كبيرا على حساب الوظائف 
الواليات  والتصنيــع فــي 
املتحدة، في حني انخرطت 
الصــني فــي حملــة لعــدة 
سنوات لتوســيع نفوذها 
الديبلوماســي مــن خــالل 
تعيــني موظفني رئيســيني 
على أعلى املســتويات في 
هيئات صنع القرار الدولية.
وختمت بلومبيرغ بالقول 
انه إذا أخفقت املنظمة في اختيار 
مدير عام لهــا، فإن أحد نواب 
املدير العام األربعة قد يتولى 
الرئاســة املؤقتة إذا لم يتفق 
األعضاء على مرشــح توافقي 

بحلول األول من سبتمبر.

«بلومبيرغ»: املنظمة تفتقد مديرها العام عقب تنحيه في أغسطس ٢٠١٩.. ما أضعف من قوتها

تخاطر بتهميشها في مواجهة 
أكبــر أزمــة اقتصادية منذ 

قرن. 
وتتفق أكبر االقتصادات 
في العالم على أنه يجب على 
املنظمة أن تتطور ملعاجلة 
التحوالت في التكنولوجيا 
ونظم التجارة العاملية التي 
حدثــت منذ عام ١٩٩٥. وإذا 
اســتطاع األعضاء الوقوف 
وراء مرشح ملتزم بالتحديث، 
فيمكن أن تتخلص املنظمة 
من البيروقراطية، ما يساعد 
علــى إطالق موجة من منو 
االقتصــاد العاملي في وقت 
تشتد احلاجة إليه. وإذا لم 
يتــم العثور علــى مثل هذا 
املرشح، فإن منظمة التجارة 
العاملية تخاطر بانحســار 
دورها مــرة أخرى ليصبح 

غير ذي أهمية.

ما الذي عجل باألزمة؟
فقدت املنظمة قدرتها في 
ديسمبر ٢٠١٩ على الفصل في 
قضايا نزاع جديدة، نتيجة 
رفــض الواليــات املتحــدة 
على مدى العامني املاضيني 
النظر في أي مرشحني مللء 
الشواغر في جلنة املنظمة، 
التي ال يزال بإمكان أعضائها 
رفــع النزاعــات التجاريــة 
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النفط ينتعش
 مدعومًا بتخفيف قيود «كورونا»

وآمال بتحسن الطلب

سعر البرميل انخفض ٤٥ ٪ منذ بداية العام احلالي

رويترز: ارتفعت أسعار 
النفط خالل تداوالت أمس، 
ماحيــة خســائرها املبكرة، 
مع مواصلة الدول في أنحاء 
العالــم تخفيــف اإلجراءات 
املفروضــة ملكافحة جائحة 
ڤيــروس كورونــا، معززة 
اآلمال في تعافي الطلب على 

الوقود.
وفــي معامــالت هادئة، 
بســبب عطــالت بأســواق 
سنغافورة ولندن ونيويورك، 
ارتفع ســعر خــام برنت ٦ 
سنتات مبا يعادل ٠٫٢٪ إلى 
٣٥٫١٩ دوالرا للبرميل. وزاد 
اخلام األميركي ٢٧ سنتا أو ما 
يعادل ٠٫٨٢٪ مسجال ٣٣٫٥٢ 

دوالرا للبرميل.
وفــي حــني أن كال مــن 

النفط بيجن زنغنه قوله إن 
من الصعب التنبؤ بأسعار 
اخلــام في ظل عــدم التيقن 
الذي يلقي بظالله على آفاق 

الطلب.
وأبلــغ زنغنــه اإلذاعــة 
الرسمية: «ال أحد يستطيع 
التكهن بأسعار اخلام والطلب 
غامض في الوقت احلالي».

وقــال زنغنه: «ليس من 
الواضــح متــى ســيتعافى 
العاملــي ومتــى  االقتصــاد 
سيعود الطلب إلى طبيعته. 
كبرى اقتصادات العالم تنمو 

صادراتنا من الغاز إلى هذا 
البلد. رغــم أن إصالح خط 
األنابيب ال يستغرق إال أياما 
قليلة، فإن اجلانب التركي لم 

يصلحه حتى اآلن».
إلى ذلــك، أفاد مرســوم 
حكومــي روســي أمس بأن 
موسكو قررت فرض حظر 
مؤقت على اســتيراد بعض 
النفطيــة، مثــل  املنتجــات 
الطائرات  البنزين ووقــود 
والديزل عالي اجلودة، وذلك 

حتى أول أكتوبر.
وكان مصدران حكوميان 
أبلغا «رويترز» الشهر املاضي 
أن حظرا على واردات البنزين 
يخضع للدراسة بهدف حماية 
السوق الروسية من إغراق 

محتمل بالوقود الرخيص.

خــالل  ارتفعــا  العقديــن 
األســابيع األربعة األخيرة، 
فإن األسعار مازالت منخفضة 
نحو ٤٥٪ منــذ بداية العام 

احلالي.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
كبير اســتراتيجيي السوق 
لدى «سي.إم.سي ماركتس» 
في ســيدني مايكل مكارثي 
ان «أسواق النفط تركز على 
فرص تخفيف إجراءات الغلق 

الشامل».
مــن جهة أخــرى، نقلت 
اإلذاعــة اإليرانية عن وزير 

منوا سلبيا، مما يقلص الطلب 
البترولية،  املنتجــات  على 
ومن ثم على النفط اخلام».

وأضــاف أن تركيــا «لم 
إيرانــي  ترحــب» بعــرض 
إلصالح خــط أنابيب لنقل 
الغاز الطبيعي داخل األراضي 
التركية تضــرر في انفجار 
وقع في مارس املاضي، مما 
أوقف إمدادات الغاز الطبيعي 
التي كانــت طهران تضخها 

لتركيا.
انــه  وأوضــح زنغنــه 
«بســبب االنفجــار توقفت 

وزير النفط اإليراني: من الصعب التنبؤ بأسعار النفط لضبابية الطلب
روسيا: حظر استيراد بعض املنتجات النفطية حتى ١ أكتوبر املقبل

«اإليكونوميست»: نظام الطاقة العاملي يجب أن يتغير جذريًا
محمود عيسى

أوضحت مجلة االيكونوميست البريطانية ان 
نظام الطاقة في العالم ينبغي ان يشهد عملية 

حتويل بالكامل.
وأضافت املجلــة ان هذا النظام كان عرضة 
للتغيير من قبل، ولكن ذلك لم يتم بالســرعة 
الشــديدة او الشاملة كما يجب أن يحدث اآلن. 
فخــالل أكثر مــن ١٠٠ الف ســنة، ظل البشــر 

يســتمدون كل مــا يحتاجونــه مــن طاقة مما 
كانــوا يصطادونه او يجمعونــه او يدخرونه 
ألنفسهم. وجاءت طاقتهم اخلاصة التي متكنهم 
من حتريك األشــياء مما كانــوا يتناولونه، اما 
الطاقة املســتخدمة لتوليد الضــوء واحلرارة 
فقــد كان مصدرهــا حرق الباقــي لديهم. وفي 
ألفيات السنني األخيرة من عمر الكائن البشري، 
متكن من اضافة مصدر جديد للطاقة من خالل 
اســتخدام تدفق املياه، وبعد ذلك الهواء. ولكن 

على الرغم من أهمية طواحني املياه والهواء، إال 
أنها لم تفعل الكثير لتغيير الصورة اإلجمالية 

ملصادر الطاقة. 
واوضحت املجلة ان استخدامات نظام الطاقة 
العاملي تتتبع في العادة وعلى نطاق واسع حجم 
السكان الذين يعيشون على ما تنتجه املزارع 
فيما يســتخدمون األخشاب ألغراض التدفئة. 
وأخيرا جاء تضافر ودمــج الوقود األحفوري 

مع اآلالت واحملركات ليغير كل شيء.

كيف ميكن حساب ودراسة املخاطر االستثمارية؟
عشية العام احلالي كان يناسب الذكرى احلادية عشرة لتسجيل فترة انتعاش 
تاريخية في «وول ســتريت»، لكن أزمة ڤيروس «كورونا» غيرت مسار الدفة، 
وتعرضت األسهم األميركية خلسائر يومية متوالية أدخلت السوق في نطاق هابط 
وأنهت بذلك ما سمي بـ «العقد السحري». ومنذ بداية أزمة «كورونا»، استعادت 
مؤشرات األسهم األميركية بعض املكاسب املفقودة، وعادت نوعا ما إلى نطاقها 
الصاعد، لكن على ما يبدو، ال تشــهد سوق األسهم األميركية استقرارا لبعض 

الوقت، وفقا لـ «وول ستريت جورنال».
وعلى أثر ذلك، يطرح التساؤل نفسه: «ما مدى اخلطورة التي حتيط باالستثمارات 
في سوق األسهم األميركية»؟ بالطبع ال يعلم الكثير من املستثمرين األفراد عن 
هذه املخاطر. ويعرف املستثمرون املخاطر بطرق مختلفة، فمنهم من يراها في 
عوامل تثير الهلع حال البقاء في السوق، ومنهم من يحددها في شكل اخلسائر 
الكبيرة وآخرون يرونها عدم القدرة على ادخار ما يكفي من املكاسب قبل اخلروج.

معدل «شارب»

هناك مقياس بسيط للمخاطر سمي تيمنا باحلائز 
على جائــزة «نوبل» في االقتصاد «ويليام 

شارب»، وهو عبارة عن معدل يقيس 
أحجام العائد على متويل أو محفظة 

ماليــة مقابل كل وحدة زيادة في 
املخاطر.

يتم قيــاس هذا املعدل بناء 
على طرح العائد على أصل خال 
من املخاطر (مثل سندات اخلزانة 
األميركية) من متوسط حجم العائد 

في محفظة مالية. وكلما ارتفع معدل 
أداء االستثمارات  «شارب»، حتسن 

وحققت عائدا قليــل املخاطر بعيدا عن 
التذبذبات احلادة التي تعتري األسواق، مبعنى 
أن معدل «شارب» يساوي املخاطر بالتقلبات.

يعني ذلك أن معدل «شــارب» معني بشكل كبير بالتقلبات 
ويعتبرها مكمن املخاطر في األســواق، لكن محللــني يرون أن اعتبار التقلبات 
مرادف للمخاطر االســتثمارية لن يكون كامال وال ميكن االعتماد عليه. ويرى 
محللون أن األفضل بالنسبة للمستثمرين معرفة القدرات الذاتية واتخاذ ما يلزم 

من خطوات بناء على حجم وتقدير املخاطر.
معدل «سورتينو»

ويقول محللون إن التقلبات في االجتاه الهابط أكثر أهمية من التقلبات بوجه 
عام، ألن األولى تقيس حجم املخاطر التي ســيتعرض لها املســتثمر وحجم ما 
سيفقده من أموال مع الفشل في عدم بلوغ أهدافه االستثمارية على املدى الطويل.

وأضافوا أن املخاطر في االجتاه الهابط لها تأثير أكبر على عوائد املستثمرين 
طويلة األجل، وكلما زادت احتماالت اخلسائر وقت هبوط السوق، زادت احتماالت 

تخارج املستثمرين في الوقت اخلطأ.

ومن هنا، طور االقتصادي «فرانك ســورتينو» - الذي يتولى منصب املدير 
اإلداري ألحد معاهد التقاعد في «مينلــو بارك» بوالية كاليفورنيا - معدال آخر 

يحمل اسمه.
وبناء على معدل «ســورتينو»، يجري طرح مستوى العائد من األصل خالي 
املخاطر من متوســط العائد على األصل األعلى خطورة، لكن على عكس معدل 
«شارب»، فإن معدل «ســورتينو» يقسم النتيجة السابقة على معدل االنحراف 
الســلبي (نحو الهبوط) لألصول األكثر خطورة، وهو ما يوضح حجم التراجع 

املقبول للعائد بالنسبة للمستثمر.
التقاط اجلانب الهابط

أما طريقة «التقاط اجلانب الهابط» فتتيح للمستثمرين حجم التغير بني معدل 
«سورتينو» بحيث يتم حساب العائد املعدل على أساس املخاطر بالنسبة ملؤشرات 

األسهم مثل «S&P ٥٠٠» و«MSCI» أو مؤشر «راسل ٢٠٠٠».
مبعنى أدق، يوضح «التقاط اجلانب الهابط» ما إذا كان 
أحد صناديق األسهم قد خسر أقل مما خسرته 
مؤشرات األســهم الرئيسية املذكورة في 

فترات ضعف السوق.
ويقول احمللل «ستيفن أتكينز» 
إن معرفة «اجلانب الهابط» يسهم 
في قياس حجم التقلبات بالسوق، 
ويتم حســابه بقســمة العائد 
الشهري ألحد صناديق األسهم 
على عائد مؤشرات األسهم خالل 
الفترات التي تكون في املنطقة 
احلمراء. وعند بلوغ نتيجة أقل من 
١٠٠ نقطة، فإن ذلك يعني أن صندوق 
األسهم سجل خسائر أقل مما سجلت 
مؤشرات األسهم في فترات ضعف السوق.

تصنيفات املخاطر من «مورنينج ستار»

في الوقت الذي تعد فيه العوائد (املعدلة بناء على املخاطر) كمية، إال أن شركة 
«مورنينج ســتار» املتخصصة في األبحاث والتصنيفات االقتصادية املستقلة 
حددت جوانب أخرى للمخاطر ميكن تقليلها بسهولة، وصنفت الشركة املخاطر 
إلى خمسة تصنيفات من ١ إلى ٥ بحيث يكون الرقم ٥ هو األفضل. ويشير نهج 
«مورنينج ستار» في تصنيفات املخاطر إلى أن صندوق األسهم سيكون أقل أداء 
من مؤشرات األسهم، وعالوة على ذلك، تقارن الشركة البحثية بني التصنيفات 

اخلمسة لقياس أداء االستثمارات وسط تقلبات أو سوق هابط.
وذكر محللون لدى «مورنينج ستار» بأن الكثير من معايير وقياسات املخاطر 
يصعب تصورها بدقة، وهو ما يدفع الشركة إلجراء دراسات ألداء األصول وسط 
املخاطر املختلفة ملعرفة مواطن اخلطأ أو الثغرات في حسابات العوائد املعدلة على 
أســاس املخاطر. ومن هذه الدراسات، ميكن لـ  «مورنينج ستار» التعرف على 
أفضل طريقة لتحليل املخاطر غير املقيمة بشكل جيد وآثارها احملتملة على العائد.

في ظل أزمة ڤيروس «كورونا» وتقلبات األسواق

البيت األبيض: منو «صاروخي»
القتصاد أميركا بالربع الثالث

قال كبير املستشارين االقتصاديني في 
اإلدارة األميركيــة، في مقابلة تلفزيونية، 
أن معــدل البطالــة في الواليــات املتحدة 
سيبقى برقم مزدوج مع توجه األميركيني 
إلى صناديق االقتراع النتخاب رئيس في 

نوفمبر.
وتوقــع رئيــس مجلس املستشــارين 
االقتصاديــني فــي البيــت األبيــض كيفن 
هاســيت، أن يحقــق االقتصــاد األميركي 
منوا «صاروخيا» في الفصل الثالث، لكنه 
لن يتعافــى بالكامل من تداعيات ڤيروس 

كورونا.
وحسب أحدث إحصائيات وزارة العمل 
األميركية،، فقد نحو ٣٨٫٦ مليون شخص 
وظائفهم منذ فرض اإلغالق في مارس ملنع 

انتشار الڤيروس.
وحذر هاســيت اجلمعة مــن أن معدل 

البطالة الذي بلغ ١٤٫٧٪ في أبريل قد يرتفع 
الى ما بني ٢٢ أو ٢٣٪ في مايو، ويزداد قليال 

في يونيو قبل أن يبدأ بالتراجع.
وردا على سؤال لبرنامج «حالة االحتاد» 
على شبكة «سي إن إن»، عما إذا كان يعتقد 
أنــه من املمكن أن يظــل معدل البطالة في 
نوفمبر مــن رقم مزدوج، أجاب هاســيت 

«نعم، أوافق».
وقال «معدل البطالة هو من األمور التي 

سيكون تراجعها أكثر بطئا».
وأضاف هاسيت «لكني اعتقد أن جميع 
عالمات التعافي االقتصادي سوف تتأجج 
في كل مكان»، مشيرا الى أن «الشيء الوحيد 
الذي سنناقشــه كاقتصاديــني هو إن كنا 
سنتمكن من العودة الى الوضع الذي كنا 
عليه أو أنها ستكون رحلة طويلة لتحقيق 

ذلك».

لن يتعافى بالكامل بسبب تداعيات «كورونا»

الصني تخّفض نقطة منتصف اليوان 
ألدنى مستوى منذ ٢٠٠٨

رويترز: خفض البنك املركزي الصيني 
أمس نقطة املنتصف الرسمية التي يحددها 
لســعر اليوان إلى أضعف مستوياتها منذ 
األزمة املالية العاملية في ٢٠٠٨، مبا يتماشى 
مع خسائر في السعر الفوري للعملة يوم 
اجلمعة عقب اقتراح بكني قانون أمنا قوميا 

جديدا لهونغ كونغ.
وحــدد بنــك الشــعب الصينــي نقطة 
املنتصــف عند ٧٫١٢٠٩ يوان للدوالر قبيل 
فتح الســوق، بانخفاض ٠٫٣٨٪ عن سعر 
القطع السابق البالغ ٧٫٠٩٣٩ وذاك أضعف 

مستوى منذ ٢٨ فبراير٢٠٠٨.
وتخلت الصني عن هدفها للنمو السنوي 

للمرة األولى، اجلمعــة، وتعهدت بتعزيز 
اإلنفــاق احلكومــي، إذ تعصــف جائحــة 
كوفيــد-١٩ بثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
مما أضفى مناخا قامتا على اجتماع البرملان 
لهذا العام. ونقلت تقارير في وسائل اإلعالم 
الرســمية الصينية عن الرئيس شي جني 
بينغ قوله، إن بالده كانت ســتحدد هدف 
منو االقتصاد السنوي عند ٦٪ لو لم حتدث 

جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وانكمش االقتصاد ٦٫٨٪ في الربع األول، 
وهو أول انكماش في عقود، متضررا بفعل 
تفشــي ڤيروس كورونا املستجد الذي بدأ 

في مدينة ووهان الواقعة وسط الصني.

اقتصادها انكمش بـ ٦٫٨٪ خالل الربع األول

الذهب يهبط مع تعزز الشهية للمخاطرة

رويتــرز: تراجع الذهب خالل تعامالت 
امس مع ارتفاع األسهم اليابانية بفعل أنباء 
عن برنامج حتفيز محتمل مما عزز شهية 
املستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات 
جديدة بخصوص هوجن كوجن قد حدت من 

تراجع املعدن.
وكان الســعر الفوري للذهب منخفضا 
٠٫٥٪ إلى ١٧٢٥٫١٨ دوالرا لألوقية (األونصة). 
ونزلت عقود الذهب األميركية اآلجلة ٠٫٦٪ 

لتسجل ١٧٢٥٫٦٠ دوالرا.
وقــال كايــل رودا احمللــل فــي آي.جي 

ماركتــس «أعتقد أن الرهان على األســهم 
واألصول األخرى عالية املخاطر دعم الشهية 
للمخاطرة على األرجح، وقلص إغراء الذهب 

في املدى القصير».
وكان الذهب صعــد ٠٫٨٪ يوم اجلمعة 
ليالمس ١٧٣٩٫٥١ دوالرا، لكنه عاد ليقلص 

مكاسبه.
وصعــد البالديوم ٠٫٥٪ إلــى ١٩٥٦٫٦٠ 
دوالرا لألوقية، في حني نزل البالتني ١٫١٪ 
إلى ٨٣٠٫١٩ دوالرا، وانخفضت الفضة ١٫٦٪ 

إلى ١٦٫٩١ دوالرا لألوقية.
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مواجهة جديدة على خط هونغ كونغ.. أميركا تهدد والصني: سنرد
عواصم - وكاالت: حذرت 
الصني امس، من أنها ستتخذ 
إجراءات مضادة إذا أصرت 
املتحــدة علــى  الواليــات 
تقويض مصاحلها املتعلقة 
بهونــغ كونــغ، وذلــك في 
أعقاب التصريحات األخيرة 
لواشــنطن بشــأن احتمال 
فرض عقوبات بسبب تشريع 
جديد لألمن القومي باملدينة 

اقترحته بكني حديثا.
وقــال املتحــدث باســم 
اخلارجية الصينية تشــاو 
ليجيــان للصحافيني خالل 
إيجاز صحافي إن الواليات 
املتحــدة حتــاول اإلضــرار 
القومــي الصيني،  باألمــن 
وأشــار إلــى أن بكني قدمت 
احتجاجات بشأن تصريحات 
مستشار األمن القومي للبيت 
األبيض روبرت أوبراين بأن 
قانون األمن املزمع في هونغ 
كونغ قد يــؤدي إلى فرض 

عقوبات أميركية.
أن  أوبرايــن  واعتبــر 
مسودة القانون أو مشروع 
القانون ميثل استحواذا تاما 
على هونغ كونغ، التي تتمتع 

باستقالل ذاتي.
وقال إن هونغ كونغ قد 
تفقد مكانتها كمركز رئيسي 
العاملــي، مضيفا:  للتمويل 
«مــن الصعب أن نرى كيف 
ميكــن أن تظل هونغ كونغ 
هي املركز املالي اآلســيوي 

إذا استولت عليها بكني!».

الرأســمالي، فإذا  والنظــام 
اختفت كل تلك األشــياء، ال 
أعتقد أن الشركات ستبقى 
عليهــا  لتســيطر  هنــاك 
جمهورية الصني الشعبية، 

املؤيــدة للدميوقراطية في 
العــام املاضي كانــت «ذات 
إرهابية» وشــكلت  طبيعة 
«خطرا وشيكا» على األمن 

القومي للصني.

في تلك املنطقة التي حتكمها 
الصــني ضد قانــون الصني 

لألمن القومي.
وأصبحــت تايوان مالذا 
لعدد صغيــر وإمنا متزايد 
مــن احملتجــني املطالبــني 
بالدميقراطيــة الهاربني من 
هونــغ كونــغ التي تشــهد 
احتجاجات منذ العام املاضي.
علــى  تســاي  وقالــت 
صفحتها عبر «فيسبوك» إن 
القانون املقترح ميثل تهديدا 
خطيرا للحريات في هونغ 
كونغ واستقاللها القضائي. 
وأضافت ان الرصاص والقمع 
ليســا هما السبيل ملعاجلة 
طموحات شعب هونغ كونغ 
في احلرية والدميوقراطية. 
وأضافت: «في مواجهة هذا 
املوقــف املتغير مد املجتمع 
الدولي يد املســاعدة بشكل 
اســتباقي لشــعب هونــغ 
كونغ»، وأضافت ان تايوان: 
«ستقدم لشعب هونغ كونغ 

املساعدة الالزمة».
ان  بالذكــر  جديــر 
االحتجاجات في هونغ كونغ 
حتظى بتعاطف على نطاق 
واســع في تايــوان، كما أن 
دعــم تســاي وإدارتها لهذه 
االحتجاجات أدى إلى تدهور 
العالقات السيئة بالفعل بني 

تايبيه وبكني.
من جهته، انتقد كريس 
باتن، آخــر حاكم بريطاني 
لهونــغ كونغ، خطة الصني 

واحلزب الشيوعي».
في املقابل، قال فرع وزارة 
اخلارجية الصينية في هونغ 
كونغ إن بعض األفعال التي 
وقعت خــالل االحتجاجات 

وفي السياق، قالت رئيسة 
تايوان تساي إينغ وين إن 
بالدها ستقدم لشعب هونغ 
كونغ «املســاعدة الالزمة»، 
وذلك بعد جتدد االحتجاجات 

لتطبيق قانون األمن القومي 
في املنطقة، مطالبا حكومة 
بــالده بالتدخل وطرح هذه 
القضية خالل قمة مجموعة 

العشرين املقبلة.
وقال باتن في مقال كتبه 
لصحيفة «فاينانشال تاميز»، 
إنه ينبغي علــى بريطانيا 
وحلفائهــا فــي مجموعــة 
العشــرين أن تتخــذ موقفا 
ضد «نظام» الرئيس الصيني 
شــي جني بينغ «عــدو كل 

املجتمعات املنفتحة».
الرئيس الصيني  واتهم 
بـ «متزيق» اإلعالن املشترك 
املوقع عام ١٩٨٤ بني بريطانيا 
والصــني بخصوص قضية 
هونــغ كونــغ املســتعمرة 

البريطانية السابقة.
واإلعــالن هــو معاهــدة 
مصدق عليها ومسجلة لدى 
األمم املتحــدة ونصت على 
أن تعــود هونــغ كونغ إلى 
السيادة الصينية بحلول عام 
١٩٩٧، على أن يبقى النظام 
واالقتصــادي  السياســي 
اخلاص باجلزيرة دون تغيير 
ملدة ٥٠ عاما قادمة، أي حتى 

العام ٢٠٤٧.
باتــن: «بينما  وأضــاف 
ينشغل باقي العالم مبكافحة 
كوفيد-١٩، أقدم شــي على 
متزيق اإلعالن املشترك، وهو 
معاهدة وقعــت لضمان أن 
تعيش هونغ كونغ حياتها 

حتى ٢٠٤٧».

تايوان تتعهد بتقدمي «املساعدة الالزمة» لشعب املدينة

(رويترز) علما الصني وهونغ كونغ مرفوعان على مبنى حكومي في هونغ كونغ  

«إن  قائــال:  وأوضــح 
اخلدمــات املالية جاءت في 
البدايــة إلــى هونــغ كونغ 
بسبب سيادة القانون التي 
الشــركات احلــرة  حتمــي 

مادورو محتفًال بوصول أولى ناقالت الوقود اإليرانية: 
لن نركع لإلمبريالية األميركية

وكاالت:  عواصــم- 
احتفلت ڤنزويال برسو أول 
ناقلة من بني خمس ناقالت 
إيرانية حتمل الوقود إليها 
رست في مصفاة إل باليتو، 
وقدم الرئيس مادورو الشكر 
لطهران على هذه املساعدة، 
متعهــدا بعــدم «الركــوع 
لإلمبرياليــة األميركيــة». 
وأكد موقــع «تانكر تراكرز 
دوت كــوم» املختص وقناة 
التلفزيونيــة  «بــرس» 
باللغة  الناطقــة  اإليرانيــة 
اإلجنليزية أمس خبر رسو 
الناقلة اإليرانية «فورتشن» 
التــي حملت ٤٣ مليون لتر 
مــن البنزين في املرســى ٢ 
مبصفــاة إل باليتو التابعة 
الڤنزويلية  النفط  لشــركة 
العامة (بي.دي.في.إس.إيه) 
الغــرب من  والواقعــة إلى 

العاصمة كراكاس.
جــاء ذلــك فيمــا دخلت 
الناقلــة اإليرانيــة الثانيــة 
التي حتمل اسم (ذا فورست) 
الكاريبــي، بينمــا  البحــر 
الثــالث األخرى،  الناقــالت 
وهــي: بيتونيا وفاكســون 
وكالفيــل، تعبــر احمليــط 

األطلسي.
من جهته، حذر الرئيس 
الڤنزويلي نيكوالس مادورو 

اجليدة بني ڤنزويال وإيران، 
قائال «نحن شعبان مساملان 
التنميــة. شــعبان  نريــد 
متمردان، وشعبان ثوريان 
لن يركعا أبدا أمام اإلمبريالية 

األميركية».
مــن  «كال  أن  وأضــاف 
ڤنزويال وإيران تريد السالم 
ومن حقنا التجارة بحرية».
وعلى صعيــد رد الفعل 
االميركــي، قالــت مورجان 
أورتاغوس املتحدثة باســم 

سيســتمر ألســابيع قليلة 
فحسب، ولن يفيد إال قوات 
األمن و«األشخاص أصحاب 

النفوذ».
ورفض املسؤول التعليق 
علــى مــا إذا كان هنــاك رد 

أميركي قيد الدراسة.
بدوره، قال متحدث باسم 
األميركيــة  الدفــاع  وزارة 
(الپنتاغون) إنه ليس لديه 
علــم بــأي إجراء عســكري 
الناقــالت  ضــد  مخطــط 

االيرانية.
وقالت واشنطن في وقت 
سابق من الشهر اجلاري إنها 
تفكر في اتخاذ «إجراءات» ردا 
على هذه الشحنات دون أن 

تذكر شيئا محددا.
وتشــتد حاجة ڤنزويال 
للبنزين، حيث تعمل شبكة 
التكرير لديها حاليا بنحو ١٠٪ 
من طاقتها البالغة ١٫٣ مليون 
برميل في اليوم مما يجبرها 
على االعتماد على الواردات 
وسط عقوبات أميركية حتد 
من مصــادر وأنواع الوقود 
التي ميكنها احلصول عليها. 
وتشــدد واشــنطن بشــكل 
مطرد العقوبات على شركة 
النفــط الڤنزويلية في إطار 
محاوالتها إلسقاط الرئيس 

مادورو.

وزارة اخلارجية األميركية 
إن «هذه تذكرة محزنة لسوء 

إدارة مادورو اليائسة».
«ڤنزويــال  وأضافــت: 
بحاجة النتخابات رئاســية 
حــرة ونزيهــة تــؤدي إلى 
الدميوقراطيــة واالنتعاش 
االقتصادي وليس لصفقات 
مادورو الباهظة التكاليف مع 

دولة أخرى منبوذة».
وقال مســؤول كبير في 
الوقــود  إن  ترامــب  إدارة 

واشنطن: صفقة يائسة باهظة التكاليف مع دولة أخرى منبوذة

ناقلة الوقود اإليرانية «فورتشن» مبحرة في املياه اإلقليمية الفنزويلية             (وكالة فارس)

من أن بالده لن «تركع» أبدا 
أمام واشــنطن التــي كانت 
نددت بإرسال شحنات الوقود 
اإليرانية تلك إلى ڤنزويال.

وقال الرئيس االشتراكي 
في خطاب بثــه التلفزيون 
الرســمي «سفينة فورتشن 
وصلت. إنها أولى الناقالت 
اخلمس التي جتلب البنزين 
ومنتجات لتصنيع البنزين 

في ڤنزويال».
وأشاد مادورو بالعالقات 

قاٍض فيدرالي أميركي يرفض قانونًا 
انتخابيًا مناهضًا لألقليات

األمم املتحدة تطالب بغداد
بكشف ومحاكمة قتلة املتظاهرين

واشنطن - أ.ف.پ: رفض قاض فيدرالي 
أميركي قانونا في والية فلوريدا يرغم محكوم 
عليهــم ســابقني على دفع رســوم قضائية 
وغرامات وتعويضات كشرط مسبق الستعادة 
حقهم فــي التصويت، معتبــرا أنه مخالف 
للدستور. والقرار الذي اتخذه القاضي روبرت 
هنكل يفتح املجال أمام تسجيل مئات آالف 
املدانني السابقني على اللوائح االنتخابية في 
هذه الوالية، حيث غالبا ما يعلن الفائز في 

االنتخابات فيها بفارق ضئيل جدا.
وقال القاضي إن هذا القانون الذي أقر في 
العــام ٢٠١٩ يوجد نظاما يفرض «الدفع من 
أجل التصويت» ويطال ماليني األشخاص، 
مضيفــا: «هــذا النظام غير دســتوري ألنه 
يعني أشــخاصا ميكنهم التصويت، لكنهم 

يجــدون أنفســهم فعليا عاجزيــن عن دفع 
املبلغ املطلوب».

وفلوريــدا الواقعــة فــي جنوب شــرق 
الواليــات املتحدة هي إحــدى الواليات غير 
احملسومة انتخابيا ألي من الدميوقراطيني 
أو اجلمهوريني. وتعتبر أساســية بالنسبة 
إلى الرئيس اجلمهوري دونالد ترامب للفوز 

بوالية ثانية في نوفمبر املقبل.
وبالنســبة إلــى الكثيــر من الســجناء 
الســابقني، وهم غالبا فقراء من الســود أو 
متحدرون من أميركا الالتينية وفقراء، من 
الصعب إن لم يكن من املستحيل دفع الرسوم 

القضائية.
وميكــن حلاكم فلوريدا اجلمهوري رون 

دي سانتيس أن يستأنف القرار.

عواصم - وكاالت: طالبت األمم املتحدة 
احلكومــة العراقية باإلعــالن عن هوية 
امليليشيات املســؤولة عن عمليات قتل 
وتعذيب الناشطني واملتظاهرين، داعية 
بغداد الى البدء فورا بالتحقيق في جميع 
حاالت االختطاف واالختفاء وسوء املعاملة 

ومحاكمة مرتكبيها.
وأورد تقرير لألمم املتحدة نشر امس 
حول اختطاف املتظاهرين في العراق منذ 
أواخر أكتوبر املاضي تفاصيل محنتهم 
بدءا من حلظة اختطافهم مرورا بالتحقيق 

إلى حاالت التعذيب.
وأشارت املنظمة الدولية في تقريرها 

الى انه منذ اندالع التظاهرات في أكتوبر 
املاضي تأكدت وفاة ٤٩٠ ناشطا وإصابة 
٧٧٨٣ غالبيتهــم من الشــباب العاطلني 
عن العمــل، وكانوا يطالبــون باحترام 
حقوقهم االقتصادية واالجتماعية، حيث 
استمرت االحتجاجات حتى بعد تفشي

ڤيروس كوفيد-١٩ في البالد في ٢٤ فبراير 
املاضي.

وخلصــت إلــى أن «اســتمرار غياب 
املساءلة حول هذه األفعال اليزال يسهم 
في تفشــي ظاهــرة اإلفالت مــن العقاب 
فيما يخص التقارير بشــأن االنتهاكات 

والتجاوزات».

ملشاهدة الڤيديو

سباق جديد بني القوى الكبرى.. لغزو الفضاء
عواصم ـ وكاالت: يبدو أن األرض لم 
تعد تسع القوى الكبرى لفرض هيمنتها، 
السيما الواليات املتحدة والصني وروسيا، 
وسيصبح الفضاء احملطة التالية لصراعها 
فيما يشبه ما كان يوصف بـ «حرب النجوم» 

إبان احلرب الباردة.
إذ تخطط الواليات املتحدة الســتعادة 
التفوق الذي كانت تتمتع به ابتداء من غد 
عبر أول رحلة مأهولة من األراضي األميركية 

منذ تسع سنوات.
في البداية، كان اجلميع مشككني.. لكن 
شركة «ســبايس إكس» التي ميلكها إلون 
ماســك حتدت التوقعات، ويأمل صاحبها 
بأن يصنع التاريخ عن طريق نقل رائدين 
من «ناسا» إلى الفضاء بامكانات أميركية.

وسيكون الرئيس األميركي دونالد ترامب 
من بني املتفرجني في مركز كينيدي للفضاء 
في فلوريدا، حيث سيتابع عملية اإلطالق 
التي حصلت علــى الضوء األخضر رغم 
أشهر من اإلغالق بسبب جائحة «كوفيدـ١٩».

وســيكون بإمكان اجلمهور مشاهدة 

عملية إطالق مركبة «كرو دراغون» بواسطة 
صاروخ من طراز «فالكون ٩» نحو محطة 
الفضاء الدولية عبر البث املباشر احتراما 

لتدابير التباعد االجتماعي.
بدأ برنامج «كومرشل كرو بروغرام» 
التابع لوكالة الفضاء األميركية والذي يهدف 
إلــى تطوير مركبات فضائية خاصة لنقل 
الرواد األميركيني إلــى الفضاء، في عهد 

الرئيس السابق باراك أوباما.
لكن خلفه يعتبر األمر رمزا الستراتيجيته 
إلعادة تأكيد الهيمنة األميركية على الفضاء، 
سواء العسكرية مع إنشائه «سبايس فورس» 

أو املدنية.
وأمر ترامب «ناسا» بالعودة إلى القمر 
في العام ٢٠٢٤، وهو جدول زمني ضيق 

لكنه أعطى الوكالة الفضائية دافعا.
ففي األعــوام الـ ٢٢ إلطالق املكونات 
األولى حملطة الفضاء الدولية، اقتصر إرسال 
الطواقم إليها على املركبات الفضائية التي 
الروسية.  الفضاء  طورتها «ناسا» ووكالة 
واستخدمت وكالة «ناسا» مركباتها املجنحة 

الضخمة والبالغة التطور التي نقلت العشرات 
من الرواد إلى الفضاء ملدة ثالثة عقود.

لكن كلفتها الباهظة البالغة ٢٠٠ مليار 
دوالر لـ ١٣٥ رحلــة، إضافة إلى حادثتني 

قاتلتني وضعت حدا لهذا البرنامج.
وكان آخر هبوط للمركبة «أتالنتس» في 
٢١ يوليو ٢٠١١. وبعد ذلك، تعلم رواد الفضاء 
االميركيون اللغة الروســية وسافروا إلى 
محطة الفضاء الدولية في صاروخ «سويوز» 
الروسي من كازاخستان في شراكة جنت من 
التوترات السياسية بني واشنطن وموسكو، 

إال أن هذا الترتيب كان مؤقتا.
فأوكلت «ناسا» إلى شركتني خاصتني 
هما «بوينغ» و«سبايس إكس» مهمة تصميم 
مركبات فضائية وبنائها لتحل محل املكوكات.
وبعد تسع ســنوات، أصبحت شركة 
«سبايس إكس» التي ميلكها إلون ماسك ـ 
رجل األعمال اجلنوب افريقي الذي أسس 
أيضا «باي بال» و«تيسال» في العام ٢٠٠٢ 

ـ جاهزة.
فعند الســاعة ٤:٣٣ بعــد ظهر الغد 

بالتوقيت احمللي، ٢٠:٣٣ بتوقيت غرينتش، 
من املقرر أن ينطلق صاروخ «فالكون ٩» 
من منصة اإلطالق «إيه ٣٩» وفي مقدمها 

مركبة «كرو دراغون».
وستحمل املركبة الفضائية رائدي فضاء 
مخضرمني هما روبــرت بنكن (٤٩ عاما) 

ودوغالس هيرلي (٥٣ عاما) عاما.
وبعد ١٩ ساعة، ستلتحم املركبة مبحطة 
الفضاء الدولية حيث ينتظرها ثالثة رواد 

هم روسيان وأميركي.
ووفقا لتوقعات كيب كانافيرال، التزال 
األحوال اجلوية غير مواتية مع احتمال ٦٠٪ 

أن تكون الظروف سيئة.
احتاج التحضيــر لعملية اإلطالق إلى 
خمس سنوات إضافية عما كان مقررا، لكن 
حتى مع هذه التأخيرات، تغلبت «سبايس 

إكس» على «بوينغ».
التجريبية  فقد فشلت رحلة «بوينغ» 
ملركبة «ستارالينر» بسبب مشكالت خطيرة 

في البرامج وتوجب إعادة بنائها.
في املقابل، قــال رئيس وكالة الفضاء 

الروسية «روسكوسموس» في مقابلة معه 
نشرت أمس، ان روسيا تخطط لبناء محطة 
فضاء جديدة، ألن محطة الفضاء الدولية 
احلالية ستستمر في العمل لعقد آخر فقط 

على األكثر.
وقــال دميتــري روجوزيــن رئيس 
روسكوســموس في تصريحات نقلتها 
صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية: 
«مازال من غير الواضح ما إذا كانت (احملطة 

اجلديدة) دولية أم وطنية».
وأوضح روجوزين أن محطة الفضاء 
الدولية ســتعمل ملدة تتراوح بني ســبعة 
وعشرة أعوام أخرى. ولم يقدم روجوزين 
جدوال زمنيا لبناء محطة الفضاء الروسية 
اجلديدة، مشــيرا إلى أن مسألة حتديد ما 
إذا كانت ستستضيف أطقم دولية، سيتم 

حتديدها في املستقبل القريب.
من جهتها، تخطط الصني إلطالق مهمة 
إلى املريخ في يوليو املقبل، تشمل إنزال 
روبوت يتم التحكم فيه عن بعد على سطح 
الكوكب األحمر، وفق ما أعلنت الشــركة 

املسؤولة عن املشروع.
واســتثمرت بكني مليارات الدوالرات 
في برنامجها الفضائي في محاولة للحاق 
بخصمها الواليات املتحدة وتأكيد مكانتها 

كقوة عاملية كبرى.
وتعد مهمة املريخ من املشاريع الفضائية 
اجلديدة التي تسعى الصني إلى حتقيقها، 
ومن بينها إرســال رواد فضاء صينيني 
إلى القمر وامتالك محطة فضائية بحلول 

العام ٢٠٢٢.
وهدف املهمة الصينية «تيانوين» وضع 
مسبار في مدار حول املريخ وإنزال روبوت 

الستكشاف سطح الكوكب ودراسته.
وسيستغرق األمر أشهرا عدة لتغطية 
املسافة بني األرض واملريخ التي تقارب الـ 
٥٥ مليون كيلومتــر تقريبا والتي تتغير 

باستمرار بسبب مداراتهما الكوكبية.
وتعتزم الواليات املتحدة التي أرسلت 
أربع مركبات استكشافية إلى املريخ، إطالق 
مركبة خامسة هذا الصيف من املفترض 

أن تصل إليه في فبراير ٢٠٢١.

أول رحلة أميركية مأهولة منذ سنوات.. ومهمة صينية إلى املريخ.. ومحطة فضائية روسية أخرى
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خادم احلرمني: نتحلى بالعزم واإليجابية ونرى األمل في قادم أيامنا
الرياض- وكاالت: أكد خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، أننا «نرى األمل 
في قادم أيامنا، متحلني بالعزم 
واإليجابية لنتجاوز كل بالء».
امللــك ســلمان في  وقــال 
تغريدة بحسابه الرسمي على 
موقــع «تويتر» مســاء أمس 
األول: «نحمــد اهللا أن أكرمنا 
بحلــول عيد الفطــر املبارك، 
بعد أن من علينا بصيام شهر 
رمضان وقيامه. نرى األمل في 
قادم أيامنــا، متحلني بالعزم 
واإليجابية، لنتجاوز كل بالء، 
ونســأل اهللا أن يعيده علينا 
وعلى العالم أجمع ونحن أعز 
شأنا وأحسن حاال. وكل عام 

وأنتم بخير».
من جهة أخرى، قدم صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الســعودي التهنئة ملنسوبي 
وزارة الدفاع مبناسبة حلول 
عيد الفطر املبارك.وقالت وكالة 
األنباء الســعودية الرســمية 
«واس» فــي بيان ان ذلك جاء 
عبر االتصال املرئي مبشاركة 

متنياتــه بأن يعيد اهللا العيد 
على اجلميع واململكة سنوات 
مديــدة بعز وقوة وســعادة، 
وقــال: «فقــط الــذي يؤملني 
في هذا العيــد هو - أنه يوم 
فرح وواجــب علينا أن نفرح 
كمســلمني - ولم أستطع أن 
أكون بينكم في هذا اليوم، لكن 

الظروف السيئة إن شاء اهللا 
تزول، ونحن مقبلون إن شاء 
اهللا على خير دائما بهمة رجال 
العربية الســعودية  اململكــة 
سواء من عسكريني أو مدنيني، 
وعيدكم مبارك، وإن شاء اهللا 
ينعــاد علينا بســنني مديدة 
وبأحوال أفضل إن شــاء اهللا 
دائما من سنة إلى سنة»، معبرا 
سموه في ختام مداخلته عن 
رغبته في نقل حتياته للجميع.

مــن جهتــه، نقــل رئيس 
هيئة األركان العامة السعودي 
الفريق أول ركن فياض الرويلي 
خــالل مداخلته عبر االتصال 
املرئي تهنئة منسوبي القوات 
املســلحة خلــادم احلرمــني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز القائد األعلى لكل 
القوات العسكرية ولسمو ولي 
العهد - حفظهما اهللا - بعيد 
الفطر املبارك، مؤكدا أن القوات 
املســلحة وفــي ظــل جائحة 
كورونا تتمتع بأعلى درجات 
اجلاهزية القتالية مع تطبيق 
كامل االحترازات بدعم القيادة 
الرشــيدة ومتابعة سمو ولي 
العهد وسمو نائب وزير الدفاع.

محمد بن سلمان مهنئاً منسوبي وزارة الدفاع بالعيد: مقبلون على خير دائماً بهمة رجال اململكة من العسكريني واملدنيني

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مهنئاً منسوبي وزارة الدفاع عبر االتصال املرئي          (واس)

كل من صاحب السمو امللكي 
األمير خالد بن ســلمان نائب 
وزير الدفاع وأصحاب السمو 
واملعالــي قادة أفــرع القوات 
املســلحة وكبــار مســؤولي 
وزارة الدفاع.وأعــرب ســمو 
األمير محمد بن سلمان خالل 
مداخلته في االتصال املرئي عن 

مستوطنون يعتدون على فلسطينيني ويحرقون أراضيهم بحماية االحتالل 
عواصم - وكاالت: أصيب شابان 
فلســطينيان برصاص مستوطنني 
إســرائيليني، امس، في ســهل قرية 
املغير شــمال رام اهللا وسط الضفة 
الغربية. وأفاد الناشــط في مقاومة 
اجلدار واالستيطان كاظم حج محمد، 
وفقا لوكالة األنباء الفلسطينية «وفا» 
بــأن عددا من املســتوطنني هاجموا 
رعاة األغنام في الســهل الواقع بني 
القرية وقرية ترمسعيا، حيث أسفر 
ذلك عن إصابة شابني بجروح أحدهما 
إصابته في البطن واآلخر في القدم، 
نقال على إثرها إلى مجمع فلســطني 
الطبي برام اهللا. وأشار إلى أن جنود 
االحتالل اإلسرائيلي وصلوا إلى املوقع 
وأطلقوا قنابل الغاز املسيل للدموع 
جتاه املواطنني الذي هبوا ملســاندة 
رعاة األغنام من هجمة املستوطنني.

وفي اخلليل، أحرق مستوطنون 

امس، ما يزيد على ٣٠ دومنا مزروعة 
بالقمح والشعير والبرسيم مبسافر 
يطــا. وقال منســق جلــان احلماية 
والصمــود مبســافر يطــا وجبــال 
جنــوب اخلليل فــؤاد العمــور، إن 
مســتوطني ما تســمى مســتوطنة 
«خافات ماعــون» أحروقوا ما يزيد 
علــى ٣٠ دومنا مزروعة باحملاصيل 
الزراعيــة، والتــي تعــود ملكيتهــا 
للمواطنــني فضــل ومفضــي ربعي 
باملنطقة املعروفة واد املشخا الواقعة 
بني قريتي التوانة وطوبا شوق يطا. 
وذكــر العمور، انهم باشــروا برفقة 
أهالي املنطقة عقب احلريق بزراعة 
املناطق املقابلة للمحاصيل احملروقة 
بأشــجار اللوزيــات حلمايتهــا من 
املســتوطنني. الى ذلك، أدانت وزارة 
اخلارجية واملغتربني الفلســطينية 
املســتوطنني  اعتــداءات  امــس، 

وقوات االحتالل اإلســرائيلي، على 
املواطنني الفلسطينيني وممتلكاتهم 
ومزروعاتهم ومواشــيهم في عموم 

األرض الفلسطينية احملتلة.
الفلسطينية،  وذكرت اخلارجية 
في بيان أوردته «وفا»، «أن عصابات 
املســتوطنني هاجمــت رعــاة أغنام 
فلســطينيني واعتــدت عليهم حتت 
حمايــة قوات االحتالل التي تدخلت 
بإلقاء قنابل غاز املسيل للدموع على 
املواطنني الفلسطينيني، بهدف توفير 
احلماية للمستوطنني». وأشارت إلى 
أن األيام األخيرة قد شهدت تصاعدا 
ملحوظا فــي هجمات املســتوطنني 
على أراضــي املواطنني في أكثر من 
منطقة في الضفة الغربية احملتلة من 
شمالها إلى جنوبها، حيث استخدم 
املستوطنون أسلوبا عنصريا جديدا 
في اســتباحة األرض الفلســطينية 

خاصــة في منطقة األغــوار، وتقوم 
طائــرات جيــش االحتالل املســيرة 
بحراســتها ريثما تنهــي اعتداءاتها 
االســتعمارية التوسعية. مؤكدة أن 
ميليشيات املستوطنني املسلحة هي 
الكتيبــة املتقدمة جليــش االحتالل 
لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، في 
استغالل بشع لالنشغال الفلسطيني 

والعاملي مبواجهة وباء كورونا.
من جهة أخرى، قررت احلكومة 
الفلســطينية إعــادة فتح املســاجد 
والكنائس في الضفة الغربية وانتظام 
عمل الوزارات واملؤسسات الرسمية 
بعــد أكثر مــن ٨٠ يومــا على إعالن 
الطوارئ ملنع تفشي ڤيروس كورونا 
املستجد.وقال رئيس احلكومة محمد 
اشــتية، خالل مؤمتر صحافي عقده 
في رام اهللا، إنه تقرر فتح املســاجد 
والكنائس ابتداء من صالة فجر اليوم، 

علــى أن يأتي كل مصــل بقناع واق 
وسجادة صالة واحلفاظ على التباعد 
االجتماعي وأال يتم الوضوء في مرافق 

املساجد.
وذكر اشتية أنه ستتم عودة العمل 
في احملاكم بشكل طبيعي بعد إجازة 
عيد الفطر مع مراعاة شروط السالمة، 
وعــودة جميع الــوزارات والهيئات 
الرسمية للعمل بشكل منتظم ابتداء 

من اليوم.
كما أشار إلى أنه سيسمح بعمل 
احملال واملنشآت التجارية والصناعية 
ومختلف املؤسسات ابتداء من اليوم، 
بشــكل طبيعــي مــع احلفــاظ على 
إجراءات السالمة. كما أكد اشتية رفع 
كامل احلواجز األمنية بني احملافظات، 
وأن يسير العمل تركيزا على النظام 
العام ومنع أي فوضى أو خرق للنظام 

العام. 

«السلطة» تقرر فتح املساجد والكنائس وانتظام عمل املؤسسات الرسمية اليوم
كابول ترد على «هدنة طالبان» 

وُتطلق سراح أول ١٠٠ من سجنائها

مناورة سورية - روسية حملاكاة صد 
هجوم بحري مفترض على ميناء طرطوس

ل أعلى عدد من اإلصابات بـ«كورونا»  مجددًا .. سورية تسجِّ
وجميعهم قادمون من اخلارج

عواصــم - وكاالت: أفرجت احلكومة األفغانية عن نحو 
١٠٠ سجني من حركة طالبان امس، من سجن عسكري، كجزء 
من رد احلكومة على الهدنــة املفاجئة التي أعلنتها احلركة 

مبناسبة عيد الفطر.
وقال املتحدث باسم مجلس األمن القومي جاويد فيصل 
لوكالة فرانس برس إن «حكومة أفغانستان أفرجت عن ١٠٠ 
ســجني من طالبان من ســجن باغرام». وتخطط احلكومة 
لإلفراج عن ألفي سجني من املتمردين كـ «بادرة حسن نية» 
ردا على إعالن وقف إطالق النار امس األول، ما يعزز فرص 

إطالق محادثات السالم الداخلية.
من جهة أخرى، قال مسؤولون امس، إن عشرة أشخاص 
قتلوا في تبادل إطالق نار بني قائدين محليني مسلحيني بإقليم 
تخار بشمال أفغانستان. وقال متحدث باسم حاكم اإلقليم إن 
تبادل إطالق النار وقع في منطقة كاالفجان باإلقليم، وأسفر 

أيضا عن إصابة خمسة أشخاص.
وأكد مير أحمد قاسم، أحد أعضاء مجلس اإلقليم، وقوع 
احلادث، ولكن قال لوكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) إن تســعة 

أشخاص على األقل لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون.
وقد خمد إطالق النار بعد تدخل قوات املنطقة.

موسكو - وكاالت: أعلن قائد القاعدة 
الروسية في طرطوس، فياتشيسالف 
روديونوف، أن العســكريني الروس 
والســوريني أجروا مناورة مشتركة 
حلمايــة ميناء طرطوس مما وصفها 
عمليات تخريب، مبشاركة كاسحات 
ألغام وزوارق تابعة للبحرية السورية.
ونقلــت وكالــة أنباء ســبوتنيك 
الروســية عن روديونوف قوله: «مت 
تنفيــذ مترين تكتيكي مشــترك بني 
البحرية السورية والبحرية الروسية، 
وخالل التمرين التكتيكي املشترك، مت 
حل قضايا الدفاع املتنوع عن قاعدة 
طرطوس. لقد مت حتقيق جميع أهداف 
التدريب املخطط لها، البحرية السورية 
والبحرية الروسية جاهزتان حلماية 
قاعدة طرطــوس البحريــة والدفاع 

عنها».
ووفقا لسيناريو التدريب، حاول 
أربعــة مخربني غواصــني مفترضني 
وضع عبوة ناسفة في القاع. ووصل 

الروســي املضــاد للتخريب  القارب 
«رابتــور» إلى املــكان الذي ميكن أن 

تكون العبوة فيه.
وطارد اجليشان الروسي والسوري 
املخربني، وحاول اثنان الهرب. وذهب 
خلفهما سباحون مقاتلون روس. ومت 
القبض على املخربــني وأخذهما إلى 
الشــاطئ، وتســليمهما إلى الشرطة 

العسكرية الروسية.
عمــل  الســيناريو،  وبحســب 
الغواصون بالتنســيق مع مجموعة 
من املنتهكني الذيــن كانوا يحاولون 
اختــراق القاعــدة البحريــة بقــارب 
عالي السرعة. ومتكن القارب املضاد 
للتخريب «رابتور» والقارب «كينيل» 

من إيقاف أعمال املنتهكني.
وقامــت أحدث كاســحات األلغام 
الروســية «إيفان أنتونــوف» بإزالة 
األلغام وفتح ممر للقاربني، واكتشف 
طاقمها العديد من األلغام العائمة حتت 

املاء ودمروها.

وكاالت: علــى مــدى ثالثــة أيام 
متتاليــة، أعلنــت وزارة الصحــة 
السورية ارتفاع عدد حاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا املســتجد بشــكل 
طردي، آخرها ٢٠ حالة إصابة جديدة، 
جميعها لسوريني قادمني من اخلارج.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي، 
أوردته وكالة األنباء الرسمية (سانا) 
أمس، إلى أن إجمالي عدد اإلصابات 
املسجلة في سورية قد ارتفع إلى ١٠٦ 
إصابات. وقالت «سانا» إن ١٥ مصابا 
من أعداد احلاالت املسجلة أمس هم 
لسوريني عائدين من الكويت، وثالثة 
مــن الســودان، وواحد من روســيا 
وواحد مــن اإلمارات.ويأتي ارتفاع 
حصيلــة مصابي «كورونا» وســط 
انتقادات طالت مراكز احلجر الصحي 
خــالل األســابيع املاضية. ووصلت 
أعداد الوفيات جراء ڤيروس «كوفيد 
-١٩» إلى أربعة، في حني متاثلت ٤١ 
حالة إلى منها إلى الشفاء. وأعلنت 

وزارة الصحة في اليومني املاضيني 
عن إصابات بني صفوف الســوريني 
العائديــن من اخلارج، أدت إلى رفع 
احلصيلة اإلجمالية بوتيرة متسارعة.
فيــوم أول من أمــس أعلنت عن ١٦ 
إصابة للسوريني القادمني إلى البالد، 
وفي اليوم الذي سبقه سجلت الوزارة 
١١ إصابة جميعها للقادمني من الكويت.

ووصلت طائرة تابعة لـ «السورية 
للطيران» على متنها ٢٥٧ راكبا إلى 
مطار دمشق الدولي من الكويت، يوم 
١١ من مايو اجلاري، وتنفيذا لقرارات 
الفريق احلكومــي املعني بإجراءات 
التصدي لـ «كورونا»، نقل آنذاك ركاب 
الطائرة بباصــات خاصة إلى مركز 
احلجر الصحي، بالوحدة ٢١ مبدينة 
«باسل األسد» اجلامعية بدمشق، على 
أن يقيموا فيها ملدة ١٤ يوما، للتأكد 

من عدم إصابتهم بالڤيروس.
وأفــادت حينهــا مديــرة صحة 
دمشق، هزار رائف، بأن ركاب الطائرة 

أغلبهم من كبار السن، ولديهم مشاكل 
صحية، وسيتم تقدمي الرعاية الطبية 
املناسبة لهم خالل إقامتهم باحلجر 
الصحي.وفــي ٢٠ من مايو اجلاري، 
قالت الوزارة في بيان إنها لم تسجل 
أي إصابة محلية منذ ٢٠ يوما، مضيفة 
أن اإلصابات املسجلة خالل تلك الفترة 
اقتصــرت على الســوريني القادمني 

من اخلارج.
وانتقد عدد من الفنانني السوريني 
مرافــق احلجر الصحــي املخصصة 
للعائديــن من اخلــارج، ودعوا من 
يريد العودة لســورية إلى التفكير 
مليا قبل اتخاذ تلك اخلطوة. ونشر 
املمثل خالد القيش عبر «فيسبوك» 
صورا من املدينة اجلامعية املخصصة 
للحجر الصحي، وعلق عليها «٢٧٠ 
راكبا وصلوا إلى دمشق، ال تنظيم وال 
تعقيم وال أي شيء يتعلق باحلجر 
الصحي»، وهو ما علق عليه املمثل 

قاسم ملحو بـ «إقامة مخجلة».

أنباء سورية

كيف وأد الغرب باكورة الدميوقراطيات العربية.. 
في سورية مطلع القرن العشرين

إعداد: أحمد شعبان

بدأت تطلعات السوريني للدميوقراطية باكرا جدا مع 
بدايات القرن العشرين وعقب احلرب العاملية األولى، لكن 
الدول الغربية التي كانت حتتل معظم األراضي العربيةـ  
السيما االحتاللني الفرنسي والبريطانيـ  لم تكن لتسمح 

لهذا احللم بأن يتحول الى حقيقة.
بدأت طموحات الســوريني على يد ثلة من الزعماء 
التقدميني الليبراليني وعدد من رجال الدين الذين سعوا 
إلقامة نوع من امللكية الدستورية فيما كان يعرف حينها 
بسورية الكبرى والتي كانت تضم كال من سورية ولبنان 
وفلسطني. وقد رصدت الكاتبة اليزابيث اف. تومسون 
تلك البدايات في كتابها «كيف سرق الغرب الدميوقراطية 
من العربـ  أول برملان سوري وتدمير التحالف الليبرالي 
ـ اإلسالمي»، ورسمت صورة لتلك اللحظة احملورية في 
العالم املعاصر. عندما ابتلع الغرب االمبراطورية العثمانية، 
انتفض القوميون العرب ضد حكامهم االتراك وحتالفوا 
مع البريطانيني، بناء على وعــود زائفة بإقامة دولتهم 
املستقلة، ودخل املير فيصل دمشق منتصرا عام ١٩١٨ 
وأعلن حكومة دســتورية في سورية الكبرى. وحظي 

فيصل بدعم أميركي في مؤمتر باريس، الذي عقد في تلك 
اآلونة لكن القوى املهيمنة األخرى خططت للحفاظ على 
مصاحلها االستعمارية. وحتت تهديد أوروبي باالحتالل، 
أعلن البرملان العربي الســوري االستقالل في ٨ مارس 
١٩٢٠، وتوج امللك فيصل علــى رأس «امللكية املدنية»، 
وأصبح الشيخ محمد رشــيد رضا ـ املفكر اإلسالمي 
املعروف حينهاـ  رئيســا لـ «املؤمتر السوري» وعرف 
ايضا بـ «املؤمتر الســوري الكبير» كأول برملان عربي 
وضع مسودة الدستور إلقامة أول دميوقراطية في العالم 
العربي، والذي كفل املساواة بني جميع املواطنني مبن فيهم 
غير املسلمني، لكن فرنسا وبريطانيا رفضتا االعتراف 
بحكومة دمشق، وفرضتا االنتداب على العرب باعتبارهم 
غير مؤهلني بعد حلكم أنفسهم، وبناء عليه غزت فرنسا 
الدولة السورية الوليدة في يوليو من العام ١٩٢٠، وكانت 
النتيجة تدمير التحالف الوليد بني التقدميني العلمانيني 
واإلصالحيني اإلسالميني، وتدمير أول دميوقراطية عربية، 

والتزال تداعياته مستمرة حتى العصر احلالي.
 تقول تومسون، بحسب ملخص للكتاب نشرته مجلة 
«فورين أفيرز»، إن هؤالء القادة استلهموا تطلعاتهم من 
«القواعد الـ١٤» التي وضعها الرئيس األميركي التقدمي 

األميركي وودرو ويلسون مطلع القرن املاضي. وكذلك 
تنامي نزعة حق تقريــر املصير في العالم آنذاك.  لكن 
هــذه الطموحات لم تكن لترضي الزعماء الفرنســيني 
والبريطانيني خاصة الديبلوماسي الفرنسي روبيرت دو 

كيه الذي تآمر لسحق تطلع العرب لالستقالل.
وتتصور تومسون في الكتاب ماذا كان سيحصل لو 
أن سورية حصلت على استقاللها عام ١٩٢٠، ومتكنت من 
التحول الى دولة أمنوذج لتوافق اإلسالم مع الدميوقراطية 
الليبرالية في محيطها العربي. ستكون النتائج بالتأكيد 
غير مرضية. لذلك عملت القوى الغربية حينها على وأد 
االستقالل السوري في مهده، ومع حلول ثالثينيات القرن 
املاضي سيطر إســالميون متطرفون وقوميون عرب 

متعصبون على املشهد في الشرق األوسط.
وتقول تومسون إنها استندت في كتابها الى العديد 
من املصادر التي لم يتم التطرق إليها وكذلك الى بعض 
املصادر احلديثة وتقارير من أرشيف «املؤمتر السوري 
العربي» ورســائل ومذكرات الشــخصيات املؤثرة في 
تلك األحداث، ويشكل توثيقا حلقبة تاريخية استثنائية 
جسدت الوحدة واألمل مبستقبل واعد، دمرتها املطامع 

واملصالح االستعمارية.

مظاهرة للمهجرين من شرق إدلب 
تطالب بالعودة إلى مناطقهم

وكاالت: قال ناشــطون إن مظاهرة خرجت على 
الطريق الواصل بني بلدة سرمني ومدينة إدلب بريف 
احملافظة الشرقي أمس، حتت شعار «طوفان العودة»، 

للتأكيد على حق املهجرين بالعودة إلى منازلهم.
وطالب املتظاهرون باستعادة مناطق تقدمت إليها 
قوات احلكومة السورية بدعم روسي وهجروا منها 
بسبب العمليات العسكرية العنيفة والقصف املكثف، 
ليتمكنوا من العودة إليها و«العيش بأمان حتت إشراف 
األمم املتحدة»، حسب الفتات رفعوها خالل املظاهرة.

وتضمنت الفتات عبارة «روسيا ليست ضامنا نزيها 
لشعبنا، بل قاتال ومحتال». وكان عدد من الناشطني 
أطلقوا دعوات للتظاهر ثاني أيام عيد الفطر على الطريق 
بني سرمني وإدلب. وشارك في املظاهرة أبناء القرى 
والبلدات واملدن السورية املهجرة وناشطون وأبناء 
محافظة إدلب. وكان عدد من املتظاهرين خرجوا أمس 
األول بعد صــالة العيد دعما للمقاتلني على جبهات 
القتال. وبلغ عدد النازحني من مناطق شــمال غرب 
سورية (حلب وإدلب وحماه) نحو مليون و٥٣٣ ألف 
نازح إلى املناطق األكثر أمنا منذ أبريل ٢٠١٩، نتيجة 
احلملة العسكرية لقوات النظام واحلليف الروسي، 

حسب ما وثقه فريق «منسقو استجابة سوريا».
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«كورونا».. اليابان تنهي حالة الطوارئ ووفيات أميركا ١٠٠ ألف
عواصم - وكاالت: خرجت 
اليابان من حالة الطوارئ التي 
كانت أعلنتها ملواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد، باكرا، فيما 
ازداد الوضع سوءا بأميركا 
الالتينية. وما بني طرفي الكرة 
األرضيــة، تواصــل أوروبا 
خروجهــا املتأنــي من حالة 
احلجر مع جتاوز إجمالي عدد 
اإلصابات في العالم املاليني 

اخلمسة والنصف.
وأعلــن رئيس الــوزراء 
اليابانــي شــينزو آبي رفع 
حالــة الطــوارئ فــي عموم 
البالد، التي كانت مفروضة 
منذ منتصــف أبريل، وقبل 
املوعــد احملــدد بـــ ٦ أيــام. 
وأنهى آبي حالة الطوارئ في 
منطقة طوكيو الكبرى وإقليم 
هوكايدو بشمال البالد، وهي 
آخر املناطق املتبقية في البالد 
التي كانت فــي حالة تأهب 

قصوى.
وقــال إن اليابان جنحت 
في الســيطرة على انتشــار 
ڤيروس كورونــا خالل أقل 
من شهرين. وخففت السلطات 
إجراءات التباعد االجتماعي 
في معظم أنحاء البالد في ١٤ 
من مايو مع تراجع اإلصابات 
اجلديدة، لكن احلكومة أبقت 
طوكيــو و٤ مناطــق أخرى 

حتت املراقبة.
ولم تفرض اليابان اإلغالق 
الصارم الذي شهدته أوروبا 
وأماكــن أخــرى. واكتفــت 
بالطلب من الســكان البقاء 

في املنازل إذا أمكن.
وتتراجــع أعداد احلاالت 
اجلديدة اليومية منذ بعض 
الوقت، حيث سجلت الدولة 
صاحبــة ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم نحو ١٧٣٠٠ إصابة 
مؤكــدة بڤيــروس كورونــا 
ونحــو ٨٥٠ وفاة ذات صلة 

فقط.
علــى العكس مــن ذلك، 
يتفاقــم الوضع فــي أميركا 
الالتينية وجــزر الكاريبي، 
التي أصبحت البؤرة األحدث 
للوباء الذي يسببه «كوفيد 
-١٩». وتقــود البرازيل هذا 
التدهور حيث سجلت القارة 

التشيلي سيباستيان بينييرا 
افتتاحــه مستشــفى  لــدى 
ميدانيــا أقيم بشــكل عاجل 
في ســانتياغو، بأن النظام 
الصحي في تشيلي بلغ أقصى 
طاقته وبات «قريبا جدا من 

حدود» قدراته.
البيــرو تدابير  ومــددت 
العــزل حتــى ٣٠ يونيــو، 
فيما مددت األرجنتني العزل 
اإللزامي حتــى ٧ يونيو في 
وقــت ازدادت اإلصابات في 
بوينس آيريس بـ ٥ أضعاف 

خالل أسبوعني.
وما بني هــؤالء وأولئك، 
حترص أوروبــا على اتخاذ 
املزيد من اخلطوات للعودة 
الى حياتها الطبيعية بحذر 
شــديد، مع تخطي الوفيات 

حاجز الـ ١٧٣ ألفا.
وسمحت إسبانيا بإعادة 
فتح بعض الشواطئ اعتبارا 

مايو مع إعادة فتح املدارس 
الثانوية واجلامعات واملتاحف 
وصالونات تصفيف الشعر، 
ثم سمح بإعادة فتح أحواض 

السباحة في ١٨ مايو.
وفي اجلمهورية التشيكية 
فتحــت املطاعــم واحلانات 
والفنادق وحدائق احليوانات 
وأحواض السباحة ومحالت 
الوشم مجددا أمس وتستقبل 
املدارس االبتدائية تالميذها 
على أساس طوعي. ولن يكون 
وضع الكمامات إلزاميا سوى 
في احملالت ووســائل النقل 

العام.
وأصبــح بإمــكان معظم 
املطاعــم في أملانيــا معاودة 
العمــل، فضــال عــن بعض 
الفنادق في املناطق السياحية، 
لكن جميع احلانات ستبقى 
مغلقــة ويقتصــر التواصل 
االجتماعي على أفراد عائلتني.

األطفال والسنوات من األولى 
وحتى السادســة االبتدائية 
يوم االثنني املقبل األول من 
يونيو، وذلك في إطار التحرك 
بالبالد نحو اخلطوة الثانية 
مــن اســتراتيجية اخلروج 
مــن احلظر. أما عن املدارس 
الثانوية من السنة العاشرة 
وحتى الـ ١٢ ســتبدأ اعتبارا 
من ١٥ يونيو. وقال باتريك 
روس السكرتير العام لنقابة 
املعلمني إن جونسون لم يقدم 
تطمينات لآلبــاء واملعلمني 
بــأن فتــح املدارس بشــكل 
مبكــر للغاية ســيكون آمنا 
ولم يحــظ «بثقــة القائمني 
على مهنة التدريس» بشأن 
خططه. وأضاف: «ليس من 
املتوقع من أي معلم أو طفل 
أن يذهب إلى املدارس حتى 
ميكن إثبات أنه من اآلمن لهم 

القيام بذلك».

من أمس، كما أذنت للمقاهي 
واملطاعم في مدريد وبرشلونة 
مبعاودة استقبال زبائنها إمنا 

في مساحاتها اخلارجية.
وفي إيطـالـــيا، اصـــبح 
بإمكان الرياضيني العودة إلى 
أحواض الســباحة واملراكز 
الرياضيــة اعتبارا من أمس 

أيضا.
الســلطات  كما ســمحت 
اليونانيــة لثلــث احلانــات 
واملطاعم التي متلك مساحات 
خارجية مبعاودة اســتقبال 
الزبائن بعد أكثر من شهرين 
من اإلغالق، علــى أن تفتح 
املــدارس االبتدائيــة مجددا 
جزئيا في األول من يونيو.

وفي آيسلندا، بات بإمكان 
املراقص واحلانات والقاعات 
العمل  الرياضيــة معــاودة 
اعتبارا من أمس، بعدما باشر 
هذا البلد تليني قيوده في ٤ 

من جهتها، حذرت نقابة 
املعلمــني فــي بريطانيا من 
الــوزراء  أن قــرار رئيــس 
بوريس جونســون باملضي 
قدما في إعادة فتح املدارس 
االبتدائية في إجنلترا بشكل 
جزئي في أول يونيو املقبل 
«يتنافى بشــكل خطير» مع 
وجــود أدلــة علميــة حول 
خطر اإلصابة لدى التالميذ 
واملعلمني واآلباء، ما قد يؤدي 
ملوجة ثانية مــن اإلصابات 
بالڤيروس. ونقلت صحيفة 
اإلندبندنــت البريطانية في 
موقعها علــى اإلنترنت عن 
النقابــة أنــه لن يكــون من 
املناسب بالنسبة للمدارس 
أن تفتح على نطاق أوســع 

في بداية الشهر املقبل.
وكان جونسون قد أعلن 
أنه يعتزم إعادة فتح املراحل 
التعليمية املبكرة مثل رياض 

أما فــي الواليات املتحدة، 
فقد جتاوزت حصيلة الوفيات 
املئــة ألف وتبقــى احلصيلة 
اليوميــة فادحة. فيما قاربت 
املليــون  اإلصابــات عتبــة 
و٧٠٠ ألــف إصابــة. وبنــاء 
على التدهور الذي حصل في 
اجلارة اجلنوبية، أمر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بتعليق 
الرحالت اجلوية من البرازيل 
التي حتولت إلى مركز جديد 
الڤيروس، حسب ما  لتفشي 

أعلن البيت األبيض.
وقالــت املتحدثــة باســم 
البيت األبيض كايلي ماكيناني، 
إن املواطنني غير األميركيني 
الذين تواجــدوا في البرازيل 
خالل األيام الـ ١٤ التي سبقت 
تقدميهــم طلــب دخــول إلى 
الواليــات املتحدة، ال ميكنهم 

املجيء إلى أميركا.
ولن تتأثــر التجارة بهذا 
القرار اجلديد. وقللت البرازيل 
من شأن خطوة ترامب ورأت 

فيها إجراء عاديا.
غير أن تدابير بدأت تتخذ 
عبر الواليات املتحدة للخروج 
من احلجر وسط تصميم على 
إعادة حتريك االقتصاد بأسرع 

ما ميكن بعدما شله الوباء.
وفــي هــذا الســياق، عاد 
ســكان نيويورك وعدد كبير 
مــن الواليات إلى الشــواطئ 
واملتنزهــات في عطلة نهاية 
االسبوع.  وفي املجمل أظهرت 
بيانات مجمعة حلاالت ڤيروس 
كورونــا حول العالم أن عدد 
اإلصابات به قــد جتاوز ٥٫٥ 

ماليني حالة أمس.
وأظهرت بيانــات منصة 
الدوليــة  ميتــر»  «وورلــد 
املتخصصة في اإلحصائيات، 
أن إجمالي عــدد املتعافني قد 
جتــاوز أيضــا ٢٫٣ مليــون، 
وأشارت إلى أن عدد الوفيات 

قد اقترب من ٣٤٧ ألفا.
وفي روســيا، قــال مركز 
إدارة أزمة كورونا إن حاالت 
اإلصابــة بالڤيروس ارتفعت 
إلى ٣٥٣٤٢٧ أمس، بعد تسجيل 
٨٩٤٦ إصابة خالل ٢٤ ساعة. 
وارتفع عدد الوفيات بواقع ٩٢ 

ليصل اإلجمالي إلى ٣٦٣٣.

أميركا الالتينية متدد احلظر.. وأوروبا تتخذ املزيد من إجراءات رفع العزل

(رويترز) يابانيون يعبرون امام شاشة عمالقة تبث خطاب رئيس الوزراء شينزو آبي يعلن خالله ألغاء حالة الطوارئ في طوكيو 

أكثر من ٤٠ ألف وفاة، أكثر 
من نصفهم في البرازيل، التي 
سجلت ما يزيد على ٢٢ ألف 
وفاة، تليها املكسيك (٧٣٩٤ 
وفاة) والبيرو (٣٤٥٦ وفاة).
غيــر أن هــذا لــم مينــع 
الرئيــس البرازيلــي جايــر 
بولســونارو الذي يقلل من 
أهميــة الوباء، من االختالط 
بحشــود من األنصــار دون 
وضــع كمامة فــي برازيليا، 
وصافح العديدين منهم وحمل 

حتى طفال على كتفيه.
وفــي املكســيك، حــذر 
الرئيــس أندريــس مانويل 
لوبيز أوبرادور من أن البالد 
بلغت «اللحظة األكثر أملا من 
الوباء العاملي»، مشيرا إلى أن 
األزمة االقتصادية ستقضي 
على مليون وظيفة في البالد 

خالل العام ٢٠٢٠.
من جهته، صرح الرئيس 

إسبانيا تفتح أبوابها 
للسياح اعتبارًا من يوليو

بأولى جتاربه على البشر.. 
لقاح صيني يثبت فعاليته

مدريــد - رويتــرز: قالــت وزيرة الســياحة 
اإلســبانية أمس إن الســائحني األجانب ميكنهم 
حجز عطالتهم في إسبانيا بدءا من يوليو املقبل، 
حيث سيكون احلجر الصحي الذاتي ملدة أسبوعني 
للمسافرين القادمني من اخلارج قد مت تعليقه غالبا 
بحلول ذلك املوعد. وإســبانيا التي تعتمد بشكل 
أساسي على السياحة هي إحدى أكثر دول العالم 
تضررا من ڤيروس كورونا وهي تعمل حاليا على 
تخفيف القيود الصارمة تدريجيا لكنها تبقي على 
احلجر الصحي للزائرين ملنع حدوث موجة ثانية 
من العدوى. وقالــت الوزيرة رييس ماروتو في 
مقابلة مع محطة اإلذاعة احمللية أوندا ثيرو «من 
املناســب متاما التخطيط للعطالت الصيفية في 

إسبانيا في يوليو».
ودخلت إســبانيا اآلن الشهر الثالث من حالة 
الطوارئ الوطنية بعد أن شهدت واحدة من أكبر 
معدالت الوفاة بڤيروس كورونا في العالم مقارنة 
بعدد سكانها. وكانت مدريد األكثر تضررا من الوباء.

وكان رئيس الوزراء بيدرو سانتشــيث أعلن 
السبت املاضي أن إسبانيا ستعيد فتح حدودها أمام 
السياحة الدولية بدءا من يوليو. ومتثل السياحة 
ما يزيد على ١٢٪ من الناجت االقتصادي لهذا البلد.

وبلغ إجمالي الوفيات بســبب كورونا ٢٨٧٥٢ 
بينما سجلت حاالت اإلصابة ٢٣٥٧٧٢ حالة.

العربية.نت: األخبار السارة تتوالى، فبعدما 
أعلن سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف 
العاملي للقاحات والتحصني (جافي) لصحيفة 
سويســرية، امس االول أن املؤشــرات األولى 
على فاعلية لقاح محتمل ضد ڤيروس كورونا 
ميكــن أن تظهر فــي اخلريف، قال باحثون في 
شركة «كانسينو بيولوجيكس» الصينية، إن 
لقاحا جرب على البشر ألول مرة، أثبت أنه آمن 
وأدى إلى استجابة مناعية سريعة لدى متلقيه.

في التفاصيل، أثبتت جتربة لقاح صيني ضد 
مرض ڤيروس كورونا اجلديد (كوفيد-١٩)، وهي 
املرة األولى التي يصل فيها مثل هذا اللقاح إلى 
املرحلة األولى من التجارب السريرية، أنه آمن 
ومحتمل وقادر على توليد رد فعل مناعي ضد 
ڤيروس SARS-COV-2 في البشر، وفقا لدراسة 

نشرتها إلكترونيا مجلة «النسيت» الطبية.
وأوضحــت الدورية يــوم اجلمعة في بيان 
صحافــي أن التجربــة التي أجريــت على ١٠٨ 
أشخاص بالغني أصحاء، تظهر نتائج واعدة بعد 
٢٨ يوما، مضيفة أنه ســيجري تقييم النتائج 
النهائية خالل ٦ أشهر. وأشارت الدورية الطبية 
إلى أنه يتعني إجراء املزيد من التجارب ملعرفة 
ما إذا كانت االســتجابة املناعيــة التي يولدها 
اللقاح توفر حماية فعالة ضد عدوى الڤيروس.

ترامب يتبرع «بكامل» راتبه ملكافحة الڤيروس 
وبايدن ينتقد عودته للعب الغولف رغم األزمة

وكاالت: أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
عــن تبرعه بكامــل راتبه لدعــم احلكومة في 
مواجهة تفشــي ڤيروس كورونا في الواليات 
املتحــدة األميركية. ونشــر الرئيس األميركي 
تغريدة على «تويتر» قال فيها «أنا أعطي، ومنذ 
البداية، راتبي السنوي بالكامل، من ٤٠٠ ألف 
دوالر إلى ٤٥٠ ألفا، إلى حكومتنا. املبلغ األخير 
لوزارة الصحة ملواجهة كورونا. شرف عظيم!».

وأرفــق مــع تغريدته، تغريــدة للمتحدثة 
باسم البيت األبيض كايلي ماكيناني، عرضت 
فيهــا صــورة لوثيقة حتويــل ١٠٠ الف دوالر 
من راتبه، لتطويــر أدوية محاربة الڤيروس. 
وكان ترامب خرج ألول مرة من احلجر وذهب 
الســبت املاضي الى نادي الغولف اخلاص به 
على مشارف واشنطن ومارس لعبته املفضلة 

في إشارة مقصودة إلى بدء اعادة فتح البالد.
وبحســبما نشــرت «رويترز»، فإن ترامب 
توجه في موكب رئاســي مــن البيت األبيض 
إلى نادي ترامب الوطني للغولف وشوهد وهو 

يرتدي قبعة بيضاء وقميص بولو أبيض.
تلك هي املرة األولى التي يزور فيها ترامب 
إحدى ساحات الغولف منذ ٨ مارس وقتما زار 
ناديه في وست بالم بيتش في والية فلوريدا.

وقد استغل منافسه املرشح الدميوقراطي 
جو بايدن املناســبة للنيل من خصمه. وغرد 
علــى تويتر بدوره، قائال: فقدنا نحو ١٠٠ الف 
انسان وعشــرات املاليني فقدوا اعمالهم، ومع 
ذلك الرئيس ميضي وقتــه في لعب الغولف. 
وارفق التغريدة بڤيديو يبدو فيه ترامب يلعب 

الغولف.

صورة نشرها ترامب للمتحدثة باسم البيت األبيض حتمل صورة عن شيك التبرع براتبه

الرئيس النمساوي يخالف ويعتذر..
 ثم يتعهد بدفع ٣٠ ألف يورو غرامة

الرئيــس  قــدم  وكاالت: 
النمســاوي ألكسندر فان دير 
بيلني اعتذاره، على مخالفته 
للقواعد التي فرضتها احلكومة 
علــى عمــل املطاعم فــي ظل 
جائحــة كورونــا. وأفــادت 
صحيفة «كرونــني زياتونغ» 
النمساوية بأن الشرطة وجدت 
رئيس البالد حينما كان يجلس 
مع زوجته في شرفة أمام أحد 
املطاعم اإليطالية في العاصمة 
ڤيينــا بعــد منتصــف الليل، 
أي بعد انتهــاء املوعد احملدد 

لعمــل املطاعم. ودافع مدير املطعم عن موقفه 
قائال للشرطة: «الرئيس يزورنا بانتظام مثل 
العديد من الزبائن. وتناول سمكة على العشاء، 
وفعلت كل شيء بشكل صحيح طبقا للقانون، 

وقدمنا الوجبة األخيرة في متام 
الساعة ٢٣٫٠٠ من ثم أغلقنا. 
وبعــد ذلــك واصــل الرئيس 
حديثه مع زوجته في الشرفة 
خارج املطعم». من جهته، نشر 
الرئيس النمساوي تغريدة على 
حسابه في «تويتر»، قال فيها: 
«ألول مــرة منذ بــدء اإلغالق 
خرجت من املنزل مع زوجتي 
واثنني مــن أصدقائي لتناول 
العشاء، وأطلنا احلديث ولسوء 
احلظ داهمنا الوقت... آســف 
حقا... كان هذا خطأ». وأضاف 
أنه سيتحمل املسؤولية عن أي ضرر سيلحق 
بصاحب املطعم بســبب املخالفة، في إشــارة 
إلى أنه سيدفع عن املطعم ٣٠ ألف يورو جراء 

املخالفة املرتكبة في داخله.

الرئيس ألكسندر فان دير بيلني

«كورونا» يغزو احلكومة السودانية: وزيرة 
الشباب والرياضة تعلن إصابتها بالڤيروس

وكاالت: واصــل ڤيــروس 
كورونا املستجد غزو احلكومة 
الســودانية، فبعد  االنتقالية 
إعــالن وزير البنــى التحتية 
والنقــل، هاشــم بــن عــوف، 
إصابتــه أيضا مطلع الشــهر 
وزيــرة  أعلنــت  اجلــاري، 
الشباب والرياضة في احلكومة 
االنتقاليــة الســودانية، والء 
البوشي، امس، ثبوت إصابتها 
بالڤيروس. وقالت في تغريدة 
علــى حســابها علــى تويتر: 
«تأكدت هذا املساء من إصابتي 
بڤيروس كورونا، وســألتزم 
باإلجراءات الصحية الالزمة»، 
كمــا أضافت «قمت بإبالغ من 
قابلنــي فــي الفتــرة الفائتة 

لاللتزام باحلجر الصحي».
إلى ذلك، ناشدت الوزيرة 
الشــابة السودانيني «االلتزام 

بــكل التوجيهــات الرســمية 
الصادرة عــن وزارة الصحة 
جتنــب  علــى  واحلــرص 
التجمعات، مؤكدة أن تفشــي 
الڤيروس التاجي في املجتمع 
يتطلب املزيــد من اإلجراءات 

الوقائية».
مــن جانبــه، أكــد عضــو 

الســيادة السوداني،  مجلس 
الفكــي ســليمان، أن  محمــد 
أبلغتــه بإصابتها،  البوشــي 
مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر 
الصحي االحتياطي، الســيما 
بعد أن رافــق الوزيرة ضمن 
وفد أوســع جال على عدد من 

الواليات في الفترة املاضية.

بعد إصابة وزير البنى التحتية والنقل مطلع الشهر اجلاري

فوضى في املطارات الهندية
مع استئناف الرحالت الداخلية

نيودلهي - د.ب.أ: بعد نحو شهرين من وقفها 
في إطار إجراءات اإلغالق ملكافحة ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩)، استأنفت الهند امس رحالت 
الطيــران الداخلية، وشــهدت املطارات الهندية 
فوضى شديدة وارتباكا مع إلغاء عدد كبير من 
الرحالت. وقالت سلطات مطار نيودلهي امس إنه 
مت إلغــاء أكثر من ٨٠ رحلة من وإلى العاصمة، 
في الوقت الذي شكا فيه الركاب الغاضبون من 
إبالغهم باإللغاء في آخر حلظة. وتكرر املشهد في 

مطارات مومباي وشيناي حيث جلس الكثيرون 
من الركاب خارج املطارات بعد إلغاء رحالتهم، 
بحســب ما بثته قنوات التلفزيــون اإلخبارية 
احمللية في الهند. وازدادت حالة الفوضى بسبب 
القيود التي فرضتها الواليات الهندية على عدد 
رحالت الطيران وإعالنها قواعد متباينة بشأن 
احلجر الصحي والعزل الذاتي للركاب ملواجهة 
املخــاوف من انتقال حــاالت مصابة من أماكن 

أخرى إلى هذه الواليات.

(رويترز) جانب من ازدحام املسافرين الهنود عند مدخل مطار شاتراباتي شيفاجي الدولي امس 
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رت» املزاج.. و«ميثاق ٤٣» يثير زوبعة ضد قبالن ُخطب العيد «عكَّ
الراعي: ليس مسموحاً ألحد بتوريط لبنان في الصراعات.. و٤ تعيينات محور جلسة احلكومة اجلمعة.. والرئاسة تالحق مطلقي الشائعات حول صحة عون

تشتمل على مجمعني عمالقني للتكرير والبتروكيماويات باملنطقة االقتصادية مبحور قناة السويس ومدينة العلمني اجلديدة

١٤ يونيو بدء حجز وحدات اإلعالن الـ ١٣ بـ «اإلسكان االجتماعي»

قاسم هاشم لـ «األنباء»: 
ظروف لبنان ال تسمح 

بفتح معركة الرئاسة

العليمي لـ «األنباء»: مشروع 
قانون جديد للتأمني على 

املصريني في اخلارج

القاهرة - ناهد إمام 

حددت وزارة اإلسكان، يوم ١٤ يونيو 
املقبل موعدا لبدء حجز وحدات اإلعالن 
الثالث عشر مبشروع اإلسكان االجتماعى، 
أن  الدخل، على  واملخصص حملــدودي 
تستمر فترة التقدمي وسداد مقدم احلجز 
حتى يوم ٤ يوليو من الشهر القادم، وذلك 
بنحــو ١٠ محافظات وهي (الفيوم – بني 
سويف – املنيا – أسيوط – سوهاج – قنا 
– األقصر – أســوان – البحر األحمر – 
مطروح)، على أن يتم سداد مقدم جدية 
حجز الوحدات الســكنية، واملصروفات 
اإلدارية، وتسجيل بيانات احلجز، ورفع 
االســتمارة واإلقرار املرفقني بكراســة 
الشروط على املوقع اإلليكتروني لصندوق 
اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقارى، 
حلجز الوحدات السكنية اجلاهزة للتسليم 
(٣ غرف وصالة - مبساحة تصل إلى ٩٠ م٢) 
املطروحة باإلعالن، وذلك خالل الفترة من 
٢٠٢٠/٦/٧: ٢٠٢٠/٦/١٣، للمواطنني من ذوي 
االحتياجات اخلاصة فقط، ومن ٢٠٢٠/٦/١٤: 
٢٠٢٠/٧/٤، جلميــع املواطنني متضمنني 

ذوي االحتياجات اخلاصة.
من جانبها، قالت مي عبداحلميد، رئيس 
صندوق اإلسكان االجتماعى، إن الوحدات 

املطروحة، موزعة كالتالى، مبناطق (طامية – 
هوارة املقطع – دمشقني – شدموه) مبحافظة 
الفيوم، ومنطقتي (الفشــن – الواسطى) 
مبحافظة بني سويف، ومناطق (سمالوط – 
مطاي – بني مزار – مركز املنيا) مبحافظة 
املنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – 
ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج 
– ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنامي 
– مدينة أسيوط اجلديدة)، مبحافظة أسيوط، 
ومناطق (املراغة – املنشأة – جهينة – سوهاج 
– حي الكوثر – مدينة سوهاج اجلديدة)، 
مبحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – جنع 
حمادي – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا 
اجلديدة)، مبحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير 
شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) 
– ارمنــت (الريانية) – الطود – املدامود – 
القرنة (القدمية) – القرنة (الضبعية) – مدينة 
طيبة اجلديدة)، مبحافظة األقصر، ومنطقة 
كوم امبو، مبحافظة أسوان، ومناطق (رأس 
غارب – القصير – مرسى علم)، مبحافظة 
البحر األحمر، ومناطق (احلمام – سيدي 
عبدالرحمن – العلمني – سيوه)، مبحافظة 

مطروح.
وأضافت عبد احلميد، أن سعر الوحدة 
(٣ غرف وصالة) كاملة التشطيب مبحافظات 
(الفيوم – بني ســويف – املنيا – أسيوط 

– ســوهاج – قنا – األقصر – أســوان)، 
يبلغ ١٨٤ ألف جنيه، ومبحافظتي (البحر 
األحمر – مطروح)، يبلغ ١٩٧ ألف جنيه، 
ويتم سداد مقدم جدية احلجز ويبلغ ١٤ ألف 
جنيه قبل احلجز على البوابة اإللكترونية 
للصندوق (وهو مبلغ يرد في حالة عدم 
التخصيص)، مع ســداد مبلغ ١٥٠ جنيها 
مصاريف إدارية (ال ترد وال تسترد)، وذلك 
من خالل أي مكتــب بريد مميكن على 
مستوى جميع املدن واحملافظات املطروح 
بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقي 
مقدم احلجز ليبدأ من ١٥٪ من إجمالي ثمن 
الوحدة (حتدد طبقا للدخل والسن) بعد 
االســتعالم امليداني واالئتماني وانطباق 
الشروط على املتقدم وقبل التعاقد على 

الوحدة بنظام التمويل العقاري.
ويتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة 
على أقساط شهرية بحد أقصى ٢٠ عاما 
بنظام التمويل العقــاري املدعوم بفائدة 
٧٪ ســنويا (متناقصة) وال يتم تغييرها 
طوال فترة التمويل، ويتم ســداد ٥٪ من 
قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (ال 
ترد وال تسترد)، حيث سيقوم الصندوق 
باستخدام عائدها مستقبال بصفة دائمة 
الطابع املعماري للمشروع  للحفاظ على 

والثروة العقارية.

بيروت - زينة طبارة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب د.قاسم هاشم، 
أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقصد بكالمه عن 
أصحاب الصوت النشــاز املطالبني بالفدرالية ال التيار 
الوطني احلر وال أي فريق سياســي آخر،  إمنا صوب 
باجتاه كل من يغمز من هذه القناة السيما وأن هناك من 
يستهويه هذا الطرح ويبني عليه اآلمال اجلسام لتغيير 
النظام اللبناني، علما أن األكثرية في املعادلة السياسية 
تقــر وتعترف بأن نظام ١٩٤٣ شــاخ وأصبح ال بد من 
حتديثه وتطويره، لكن حتمــا ليس من بوابة الفدرالية 
والكونتونات الطائفية، امنا على قاعدة الدولة املدنية من 
خارج القيد الطائفي. ولفت هاشم في تصريح لـ «األنباء» 
الى انها ليست املرة األولى التي يظهر فيها تباين وخالف 
في وجهــات النظر بني حزب اهللا والتيار الوطني احلر، 
مشيرا الى أنه مهما تعاظمت املواقف املتشنجة بني أي 
فريقني سياســيني يجب أال تفسد في الود قضية وأن 
يبقى سقف اخلالفات بينهما قابل للمعاجلة انطالقا من 
ضرورة التعايش بني اجلميع في مرحلة أقل ما يقال فيها 
إنها دقيقة للغاية وخطيرة على كافة املستويات السيما 

على مستوى بقاء الدولة اللبنانية من عدمه.
وعليه أكد هاشــم أن البعض يحاول توظيف أدنى 
التفاصيل السياسية في معركته لرئاسة اجلمهورية وبشكل 
مسبق ألوانه، لكن ما فات هذا البعض أن الظروف احمليطة 
بلبنان واملنطقة ال تسمح بفتح معركة الرئاسة، خصوصا 
أن األمور حبلى باملفاجآت واألنظار احمللية واخلارجية 
مشــدودة نحو مصير لبنان واللبنانيني في ظل االزمة 
االقتصادية والنقدية التي تعصــف به، واصفا بالتالي 
فتح معركة الرئاســة في ظل ظروف وحتديات ملتهبة 
وقبل سنتني من انتهاء والية الرئيس عون بـ«التخبيص 
السياسي» الذي ينم عن قراءة غير سليمة ومقاربة غير 
وافية لألزمات الداخلية وارتباطها بوضع املنطقة ككل.

على صعيد مختلف، وردا على سؤال حول ما تبدل 
لدى الرئيس بري كي يتراجع عن رفضه لقانون الكابيتال 
كونترول، أكد هاشم أن الرئيس بري طلب قراءة الفاحتة 
على الكابيتال كونترول مبا كان مطروحا فيه وأخطره 
وضع يد املصارف على أموال املودعني، أما وقد انحصر 
الكونترول بتنظيم حتويــل األموال الى اخلارج ضمن 
ضوابط صارمة، أصبح ال بد من مناقشــته في مجلس 

النواب كجزء من آلية إخراج البالد من النفق.

القاهرة 
مجدي عبدالرحمن

النائــب  اكــد 
املستقل عبداملنعم 
العليمــي انه قرر 
تقــدمي مشــروع 
جديــد  قانــون 
بالتأمني على العمالة 
املصرية في اخلارج 
يهــدف الى تأمني 
العمالة  مســتقبل 
العائدة من اخلارج 

لضمان مستوى معيشتهم عقب عودتهم النهائية 
ملصر وخاصة اصحاب املهن احلرة، مشيرا الى ان 
مشــروع القانون مينح العاملني حرية االختيار ما 

بني االشتراك من عدمه.
وقال العليمي ان مشروع القانون اجلديد ال يعني 
على االطــالق العودة عبر االبواب اخللفية لفرض 
ضرائب على دخول واجــور العاملني في اخلارج 
وان هذا القانون قد مت اغالق ملفه منذ اواخر القرن 

املاضي ولن يتم طرحه على البرملان مرة اخرى. 
واشار النائب املستقل إلى ان مشروع القانون 
سيتم النص فيه على اتباع نظام التدرج في قيمة 
االشــتراكات وقيمة املعاش املقدر عند بلوغ سن 

التقاعد.
واشار في تصريحاته اخلاصة لـ«األنباء» الى ان 
مشروع القانون سيأخذ في اعتباره حاالت صرف 
املعاش بالكامل متى مضى على االشتراك اكثر من 
عام للمستحقني للمعاش او صاحبه في حاالت العجز 
الكلي او الوفاة او تعرضــه حلادث اودى بحياته 
باخلارج او خالل اجازته السنوية في مصر، وتقسم 
نسب املعاش على املستحقني بحسب اعالم الوراثة.
وينص الشروع اجلديد على ان يصرف املعاش 
في الشــهر التالي خلروج العامل على سن التقاعد 
كما ينص على ان تزاد املعاشات سنويا بنفس نسب 
الزيادة للمعاشات التي تصرف شهريا للمصريني في 
الداخل بواقع ١٥٪ من حصيلة الصندوق واستثمارات 
امواله او من خزانة الدولة وفقا للقواعد التي سيتم 

حتديدها مع احلكومة.

بيروت ـ عمر حبنجر

خطــب عيــد الفطــر فــي 
ــرت» املزاج  يومــه األول «عكَّ
السياسي للبنانيني في يومه 
الثانــي ملا انطــوت عليه من 
رســائل سياســية، أكان فــي 
خطبــة مفتي لبنان الشــيخ 
ل  عبداللطيف دريان الذي َحمَّ
الرئيس حسان دياب مسؤولية 
حمايــة صالحيــات رئيــس 
الطائف،  احلكومة ودســتور 
او في خطبة املفتي اجلعفري 
املمتاز الشيخ أحمد عبداألمير 
الــذي أعلــن صراحة  قبالن، 
ما يشــبه الطــالق مع صيغة 
«امليثــاق الوطنــي» والعيش 
املشــترك، الذي بنــى عليهما 
زعيما االستقالل األول بشارة 
اخلوري ورياض الصلح صرح 
اســتقالل ١٩٤٣، وفــي خطبة 
شــيخ عقل املوحدين الدروز 
نعيم حســن الذي قال: لبنان 
يترنح، واملطلوب مبادرات ال 
انانيات، أما البطريرك املاروني 
بشارة الراعي فقد شدد على أن 
االوضاع الدقيقة في لبنان ال 
تسمح ألحد بأن يورط لبنان 
في صراعــات خارجية او ان 

يحوله الى ساحة حرب.
ردود الفعــل تركزت على 
خطاب الشــيخ قبــالن، الذي 
قال بصراحة غير مسبوقة ان 
صيغة اســتقالل لبنان قامت 
على اساس طائفي واستبدادي 
خلدمة املشروع االستعماري 
في املنطقة، وأن هذه الصيغة 
انتهــت وهللا احلمــد، وأن ما 
قام به بشارة اخلوري رئيس 
جمهوريــة االســتقالل االول 
لم يعد يصلح لدولة انســان 
ومواطــن، بــل هــي مرحلــة 
وانتهت، وعليه وبكل صراحة 
اقــول: إننــا وحلمايــة البلد 
السياسية،  الوثنية  ولكســر 
وإلنقاذ لبنان وتأكيد العيش 
املشترك والسلم األهلي فيه، 
مطالبــون بإســقاط الصيغة 
الطائفية لصالح دولة املواطن، 
دولة بقانــون يلحظ املواطن 

رسالة قبالن جاءت بعد كالم 
فــي السياســة للرئيس نبيه 
بري حتدث فيــه عن اصوات 
النشاز التي تطالب بالفيدرالية 
فــي لبنــان. وتســاءلت: هل 
هذا املوقــف املــزدوج يهدف 
الى تهديــد الفيدرالية وخنق 
امليثاق، ام بــدء العمل مليثاق 
جديــد، أو هــل حــان وقــت 

الصلــح، وقــال انــه لــم يعد 
صاحلــا. يذكــر ان املجلــس 
الشيعي األعلى الذي يترأسه 
الشيخ احمد عبداألمير قبالن 
أعلن أمس اول ايام عيد الفطر، 
إنســجاما مــع رؤيــة املرجع 
الشــيعي فــي العــراق علــي 
السيستاني، لكن الشيخ قبالن 
قرر االلتزام بالرؤية اإليرانية 

التي اعتمدت األحد عيدا.
مــن جهتــه، اعتبر رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي وليد 
جنبالط تقسيم لبنان مشروعا 
انتحاريــا للجميع، وقال عبر 
تويتــر: لســت ادري كيف ان 
البعض يفكر بالفيدرالية التي 
تقود الــى مفهوم التقســيم، 
بعدمــا كلف لبنان مــن دمار 
وحرب، وقال: ال لتلك األصوات 
العميلــة التي تعمل باخلفاء، 

وال حلرب على أرضنا.
سياســيا، جدول األعمال 
احلكومي حافل، ففي جلســة 
مجلس الــوزراء املقرر عقده 
اجلمعــة املقبــل، ٤ تعيينات 
رئيسية كانت موضع جتاذب 
سياسي، بينها تعيني محافظ 
لبيروت مــكان القاضي زياد 
شبيب الذي أعيد الى مركزه في 
مجلس الشورى وتعيني رئيس 
ملجلس اخلدمة املدنية، خلفا 
للقاضية فاطمة الصايغ التي 
رفضت التميد لها، وتعيني مدير 
عام لوزارة االقتصاد والتجارة، 
ومدير عام لالستثمار في وزارة 

الطاقة.
وللتعيينات املالية، يطرح 
لنواب حاكــم مصرف لبنان: 
احملامــي وســيم منصــوري 
(مقرب من أمل) واالستاذ في 
اجلامعة االميركية في بيروت 
وســيم شــاهني (املقــرب من 
رئيس احلكومة حسان دياب) 
إضافــة الى املرشــح الدرزي 
خالــد عبدالصمد (املقرب من 
االشتراكي)، وترك امر النائب 
األرمنــي للحاكــم الــى حزب 

الطشناق.
الــى ذلــك، أكدت رئاســة 
اجلمهورية اللبنانية في بيان 
عدم صحة كل األنباء املتداولة 
في اآلونة األخيرة عبر وسائل 
التواصــل االجتماعــي حول 
صحة الرئيس ميشــال عون، 
واصفة إياها بالشائعات التي 
تستهدف إحداث بلبلة متعمدة 
في البالد، وأن األجهزة األمنية 
والقضائية ستالحق مطلقيها 

وفقا للقانون.

املثالثــة؟ او املطلــوب اكثر؟ 
انطالقا من املؤمتر التأسيسي 
بعد اســتباب ظروف األوبئة 

املرضية واملالية.
اذاعــة «صــوت لبنــان» 
الناطقة بلسان حزب الكتائب 
قالت: ان الشــيخ قبالن أنهى 
بخطابه امليثاق الذي وضعه 
بشــارة اخلــوري وريــاض 

مبا هو مواطن، فكفانا ترقيعا 
بهذا البلد.

اللبنانيــة وعبر  القــوات 
اذاعة «لبنان احلر» اعتبرت في 
تعليق اولي ان املرجع الشيعي 
قبالن انهى امليثاق الذي وضعه 
بشــارة اخلــوري املارونــي، 
ورياض الصلح الُسّني، وقال 
انــه لم يعد صاحلا، ورأت ان 

وزير البترول: ١١ مشروعًا إلنتاج البتروكيماويات باستثمارات ١٩ مليار دوالر
القاهرة - ناهد إمام

أعلن م.طارق املال وزير البترول والثروة املعدنية االنتهاء 
من حتديث اخلطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع 
اســتراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خالل 
الفترة بني عامي ٢٠٢٠ و٢٠٣٥، مشيرا إلى أنه يجري حاليا 
مراجعتها نهائيا متهيدا العتمادها وســريان تنفيذها خالل 

الفترة املقبلة.
وأوضــح املال، في بيــان امس، أنه يجــري حاليا تنفيذ 
ودراسة ١١ مشروعا جديدا إلنتاج البتروكيماويات بإجمالى 
تكلفة استثمارية يقدر بحوالي ١٩ مليار دوالر، وأن الوزارة 
تســعى من خالل ذلك الى دعم الصناعــات البتروكيماوية 
وجعلها أكثر مالءمة للتطورات واملتغيرات على املســتوى 
العاملى في السنوات املقبلة، مضيفا أن االستراتيجية تسعى 
إلى االستمرار في زيادة القيمة املضافة ألنشطة ومشروعات 
انتاج البتروكيماويات في مصر واملنتجات التي توفرها بهدف 
توفير احتياجات السوق احمللى من املنتجات البتروكيماوية 
الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخالت إنتاج رئيسية للعديد 
من الصناعات وتقليل ما يتم استيراده وفتح فرص جديدة 
للتصدير، األمر الذي يســهم في حتســني امليزان التجارى 

للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد األجنبى.
وأكــد املال أن الوزارة لديها برنامج طموح للتوســع في 
الصناعات البتروكيماوية مــع التركيز بصفة خاصة على 
املشروعات التي حتقق أعلى قيمة مضافة من املوارد الطبيعية، 
وأن املشــروعات اجلديدة تشــتمل علــى مجمعني عمالقني 
للتكرير والبتروكيماويات باملنطقة االقتصادية مبحور قناة 
السويس ومدينة العلمني اجلديدة تفعيال لرؤية الدولة لتنمية 
املنطقتني، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة 
الطاقة االنتاجية بعدد من مشروعات انتاج البتروكيماويات 
القائمة، الفتا إلى أن املواقع املخصصة إلقامة املشــروعات 
اجلديــدة مت اختيارها بناء على دراســات دقيقة مبا يراعي 
االســتفادة من كافــة املقومات املتاحة والقــرب من مصادر 
التغذية واملشروعات والتسهيالت اللوجيستية التي متت 
إقامتها في كافة احملافظات لتيسير حركة الشحن والتداول 
والتصدير للمنتجات مبا يؤدي الى تقليل التكاليف وتعظيم 
اقتصاديات املشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة 

القيمة املضافة.
وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من الكيميائي سعد 
هالل رئيس الشــركة املصرية القابضة للبتروكيماويات 
حول موقف املشــروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة 
االنتاج احمللي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة املضافة، 
موضحا أنها تســير بخطى جيدة الســتكمال االجراءات 
اخلاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات 
برئاسة السيد املهندس وزير البترول والثروة املعدنية، 
وان هــذه املشــروعات يأتي في مقدمتهــا مجمع التكرير 
والبتروكيماويات باملنطقة االقتصادية مبحور قناة السويس 
باستثمارات ٧٫٥ مليارات دوالر وبطاقة انتاجية ٢٫٢ مليون 
طن ســنويا من املنتجات البتروكيماوية و٦٥٠ الف طن 
منتجات بتروليــة، ومجمع التكريــر والبتروكيماويات 
مبدينة العلمني اجلديدة البالغ اســتثماراته ٨٫٥ مليارات 
دوالر النتاج مليون طن سنويا من املنتجات البتروكيماوية 

و٨٥٠ الف طن منتجات بترولية.

جانب من االنشاءات في العاصمة االدارية اجلديدة
النائب عبد املنعم العليمي

بلبلة في زحلة بعد إصابة عنصر في قوى األمن 
اختلط مع قضاة ومحامني ومواطنني

بيروت ـ أحمد منصور

حطَّ وباء كورونا، املتنقل في املناطق 
اللبنانية، رحاله فــي مدينة زحلة في 
البقاع، بعدما سجل إصابة أحد عناصر 
قوى األمن الداخلي من عديد مجموعة 
احلمايــة في قصر عــدل زحلة، مما 
أثار حال من البلبلة في املنطقة، كونه 
اختلط مع العديد من املواطنني والقضاة 

واحملامني بحكم عمله.
وتطويقا لهذا الوضع املستجد في 
زحلة ومنعا من تفاقم األمور وخوفا من 
انتشار الوباء، قرر القاضي منيف بركات 
والرئيس األول حملكمة استئناف البقاع 
القاضي أسامة اللحام اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.
في هذا اإلطار، دعا أمني سر نقابة 
احملامني في بيروت سعد الدين اخلطيب، 

جميع احملامني ممن ترددوا إلى قصر 
العدل في زحلــة، والبالغ عددهم نحو 
٤٠ محاميــا، يومي األربعاء واخلميس 
املاضيني، التوجه إلى مستشفى الهراوي 

في زحلة إلجراء فحص كورونا.
وأكد في بيان للمحامني واحملاميات 
أنه أجرى «االتصاالت الالزمة مع املعنيني 
لتنظيم تدابير العمل في قصر العدل في 

زحلة، انسجاما مع األوضاع الراهنة.

(محمود الطويل) أطفال من مخيمات صبرا وشاتيال خالل احتفالهم بالعيد بالتنزه بـ «التوك توك» في األحياء الشعبية  
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العميد عبداهللا سفاح اشرف على حملة صباح الناصر

الصالح: سعيكم الدؤوب حلفظ األمن متآزرين مع اجلهات 
املعنية موضع تقدير القيادة السياسية

في ظل الظروف الراهنة 
التــي متر بهــا البــالد في 
انتشــار ڤيروس  مواجهة 
كورونــا املســتجد، ومــع 
اســتمرار جهــود رجــال 
الصفوف األولى من منتسبي 
املؤسسة األمنية بعيدا عن 
ذويهــم في أيام عيد الفطر 

الفريق عصام النهام وعدد 
من القيادات األمنية بزيارة 
تفقدية إلى احلدود الشمالية 
«مركــز الرتقــة» وكان في 
اســتقباله عدد من قيادات 

القطاع.
ونقل الصالــح حتيات 
السياسية  القيادة  وتقدير 

عن كيفية عمــل املنظومة 
الراداريــة احلديثة والدور 
الفعال لرجال امن احلدود 
فــي أزمة جائحــة كورونا 
وتسلمهم لعدد من احملاجر 
الصحيــة ومراكــز اإليواء 
وتطبيق قــرار العزل على 
منطقة املهبولة وانتشارهم 

بــكل أشــكالها  التهريــب 
باإلضافة إلى استخدام كل 
األنظمة األمنية املعمول بها.
واختتــم زيارتــه ملركز 
الشــكر  الرتقــة بتوجيــه 
لرجال أمن احلدود وجميع 
منتسبي املؤسسة األمنية 
علــى جهودهــم املبذولــة 

العليا على جهودهم املبذولة 
في سعيهم الدؤوب حلفظ 
األمن متكاتفني ومتآزرين 
مع مختلف اجلهات املعنية 
وعلى اجلاهزية واليقظة، 
كما قدم لهم التهنئة مبناسبة 

عيد الفطر السعيد.
واستمع إلى شرح مفصل 

األمني فــي منطقة صباح 
األحمد ومنطقة الوفرة.

 كما اطلع الوزير الصالح 
ومرافقوه إلى عرض مرئي 
عــن إجنــازات قطــاع أمن 
احلدود ولدورهم الفعال في 
التعامل والتصدي حملاوالت 
التسلل ومكافحة عصابات 

وانتشارهم الذي كان له اكبر 
األثر فــي نفوس املواطنني 
واملقيمني، كمــا توجه إلى 
العاملني بالشــكر  جميــع 
والتقديــر مؤكديــن أنهــم 
يؤدون دورهــم في فرض 
وتطبيــق القانون لبســط 

مظلة األمن واألمان.

خالل زيارة تفقدية لرجال أمن احلدود الشمالية رافقه فيها وكيل وزارة الداخلية

وزير الداخلية لدى وصوله مركز الرتقة برفقة وكيل الوزارة واللواء جمال الصايغالوزير أنس الصالح متوسطا وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام واللواء الشيخ سالم النواف

الدائم  السعيد وإصرارهم 
على بذل الغالي والنفيس 

حلفظ األمن.
قام نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
أنــس خالــد الصالــح أول 
أيام عيــد الفطر الســعيد 
يرافقه وكيل وزارة الداخلية 

ضبط «غير طبيعي» كاد يحدث مجزرة بشرية في نقطة أمنية
سعود عبدالعزيز

حتفظ رجــال أمن اجلهــراء على 
مــواطن «غــير طبيعي» بعــدما كاد 
يحــدث مجــزرة بشرية بدهس عدد 
مــن رجال األمن الذيــن تواجدوا في 
منطقة أمنية لتطبيق حظر التجول، 
هذا، وجنا ضابط ووكيل ضابط من 
موت محقق، فيما تسبب احلادث في 
تلف مركبة مدنية كانت متوقفة في 
النقطة للتدقيق وتلفيات اخرى في 

نفس املكان.

واســتنادا الى مصــدر امني فإنه 
وخالل وجــــود نقــــطة أمنية على 
طريق اجلهراء جاءت مركبة بسرعة 
عاليــة رغم وجود عالمات حتذيرية 
وإرشــادية وحاولت تفــادي مركبة 
مدنيــة متوقفة فقــام قائــد املركبة 
باالصطــدام باملركبة ومن ثم توجه 
إلى احلارة اليمنى وكاد يدهس وكيل 
ضابط ومن ثم أكمل ســيره وتوقف 
اضطراريا بعــد مالحقته أمنيا على 
جسر أمغرة وتبني انه في حالة غير 

طبيعية.

تفادى االصطدام بـ «مدنية» وشرع في دهس وكيل ضابط

ملشاهدة الڤيديوتلفيات حلقت بالنقطة األمنية

ملشاهدة الڤيديو

مصدر أمني: ال صحة لكسر جماعي للحظر في «الشاليهات»
محمد اجلالهمة

أكــد مصــدر أمني عــدم صحة 
مــا مت تداوله يوم أمــس من قيام 
مجموعات شــبابية بكسر احلظر 
والقيــام برقصــات جماعية داخل 
الشاليهات. وقال املصدر ان رجال 
االمن املنتشرين في الشاليهات لم 
يرصدوا اي اختراق او كسر حلظر 
التجول داخل محيط الشاليهات او 

في طرقات رئيسية، مشيرا الى ان 
املقطع املتداول يعود ملجموعة من 
الشــباب كانوا يحتفلون باألعياد 
الوطنية اي نهاية فبراير املاضي، 
وقبل انتشــار او ظهــور ڤيروس 
كورونا في الكويت، مشــددا على 
ضــرورة توخي احليطــة واحلذر 
وعدم نشــر معلومات خاطئة في 
هــذا التوقيت والــذي نحتاج فيه 

جميعا الى التكاتف.

أكد أن مقطع احتفاالت الشباب يعود إلى العيد الوطني

التجمع في الشاليهات ليس كسرا للحظر وكان في فبراير

أحد رجال األطفاء يتعامل مع احلريق الذي خلف تلفيات مادية

تبادل طعن وضرب بني شابني في زمن احلظر بالواحة

إصابة ٥ أشخاص باختناق في حريق بـ«اجلليب»

محمد الدشيش - عبداهللا قنيص

وضع شــابان كويتيان 
حتت التحفظ األمني داخل 
مستشــفى اجلهراء، وذلك 
على خلفية تبادل طعن فيما 
بينهما، وكسر حظر التجول 
الذي فرضه مجلس الوزراء، 
على ان يحاال بعد تلقيهما 
العالج الى النيابة للتحقيق 
معهما والوقوف على أسباب 
التي استخدمت  املشاجرة 

فيها األدوات احلادة.
هــذا وأرفــق فــي ملف 
القضيــة تقريــران طبيان 
للمواطنني، وجرى تصنيف 
القضية باعتبارها جناية.

واستنادا الى مصدر امني 
فإن بالغا ورد الى عمليات 
الداخلية بوقوع مشاجرة 
عنيفة فــي منطقة الواحة 

املتشــاجران  واســتخدم 
احلــادة، وعلــى  األدوات 
الفور مت اإليعاز لرجال األمن 
بالتوجه الى موقع املشاجرة 
وضبط أطرافها حيث تبني 
ان املتشــاجرين كويتيان 

وقاال في التحقيقات األولية 
ان هناك خالفات شخصية 
فيما بينهمــا، ورفض أحد 
املتشــاجرين اتهامه بكسر 
ان  الــى  احلظــر، مشــيرا 
الطرف اآلخر هو من حضر 

أمام منزله.
من جهة اخرى، أسفرت 
حملــة صباحية ملدير أمن 
الفروانيــة العميد عبداهللا 
ســفاح في منطقــة صباح 
الناصر عن توقيف نســاء 
ورجــال جتــاوزوا حظــر 
التجول، ومت سحب مدنيات 
املخالفــني وطلــب منهــم 
مراجعة حتقيقات خيطان، 
وتبني فــي التحقيق معهم 
وجود أسباب قاهرة وأخرى 
إنســانية دفعــت باحملقق 
إلى إلزامهم بالتوقيع على 
تعهدات لعدم كســر حظر 
التجــول. من جهــة أخرى 
أعلنت وزارة الداخلية عن 
ضبــط ١٦ مخالفــا حلظــر 
التجــول ليــوم أمــس في 
محافظات الكويت الســت، 
لــوزارة  وبحســب بيــان 

فــإن املخالفني  الداخليــة، 
للحظــر ضبطــوا بواقع ٤ 
مخالفني في الفروانية، و٣ 
مخالفني في حولي ومثلهم 
في األحمدي، والعدد نفسه 
في اجلهراء، ومخالفني في 
العاصمــة، ومخالــف فــي 

مبارك الكبير.

تبريرات مقنعة حالت دون توجيه تهم لنساء ورجال وتوقيف ١٦ مواطنًا ووافدًا خالفوا احلظر في ٦ محافظات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

العوضي أشاد بجاهزية رجال أمن املطار 
وميناءي الشويخ والدوحة

قام وكيــل وزارة الداخلية املســاعد 
لشؤون أمن املنافذ اللواء منصور العوضي 
بجولة تفقدية ملطار الكويت الدولي وأمن 
ميناءي الشويخ والدوحة مبناسبة عيد 
الفطر رافقه خاللها عدد من قيادات قطاع 

املنافذ.
ونقل لهم اللواء العوضي حتيات وتهاني 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
أنس الصالح مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
مشــيدا بوجودهم على رأس عملهم بعيدا 

عن أهلهم وذويهــم، وخاصة في ظل هذه 
الظروف.

وأشاد العوضي برجال أمن قطاع املنافذ، 
مبا شــاهده من حرص وتواجد على مدار 
الساعة وتعاملهم املستمر مع أزمة ڤيروس 
كورونا املســتجد، وعلى جاهزيتهم على 
مدار الساعة، وطالب قيادات قطاع املنافذ 
باملتابعة امليدانية، لالطالع على سير العمل، 
متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء 

واجبهم الوطني.

محمد اجلالهمة

أصيب ٥ أشــخاص باختنــاق نقل ٣ منهم 
للعالج في املستشفى، وذلك اثر حريق منزل 
اندلــع صباح امس مبنطقة جليب الشــيوخ. 
وقــد هرع للتعامــل مع احلادث رجــال إطفاء 

مركزي جليب الشيوخ والعارضية، حيث قاموا 
بإنقاذ األشخاص احملتجزين في سطح املنزل 
بواسطة آلية السلم، ومت عالج ٢ منهم في موقع 
احلادث عن طريق الطوارئ الطبية، فيما متكنت 
فرق اإلطفاء من إخماد احلريق، وباشرت فرق 

التحقيق عملها ملعرفة أسباب احلادث.

خالل زيارة تفقدية للمرافق الثالثة ثاني أيام عيد الفطر املبارك

من جولة اللواء منصور العوضي في منافذ الكويت

يطيب لي في البداية أن أرفع إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وإلى 
الشعب الكويتي، أجمل التهاني والتبريكات 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، جعله اهللا عيد 
خير وسعادة وخروج من هذا االبتالء علينا 

وعلى األمة اإلسالمية والعربية.
وكعادة ســمو األمير الكرمية، بحنانه 
وإنســانيته واحتضانه ألبناء شعبه، وّجه 
سموه كلمة سامية إلى أبناء شعبه واملقيمني 
على أرض الكويت الكرمية، بدأها ســموه 
بالتهنئة بعيد الفطر، حيث قال: «يسرني مع 
اطاللة عيد الفطر السعيد أن أهنئكم بهذه 
املناسبة الفضيلة، داعيا املولى عز وجل أن 
يعيدها علينا وعلــى وطننا العزيز بوافر 
العز واملجد وعلى أمتينا العربية واالسالمية 

باخلير واليمن والبركات».
ووجه سموهـ  حفظه اهللا ورعاهـ  التحية 
إلى أبناء وطننا في الصفوف األولى ملواجهة 
وباء كورونا، فقال: «أجدد باسمكم وباسمي 
توجيه حتية تقدير وإجالل وإشادة وفخر 
إلى إخواننا وأبنائنــا وبناتنا األبطال ممن 
سخروا أنفسهم خلدمة الوطن واملواطنني 
فكرســوا جهودهم املخلصة ملواجهة وباء 

ڤيروس كورونا املستجد».
من الضروري أن نســجل بكل الفخر 
التقدير واالمتنان ملن توفاهم اهللا  وعظيم 
وهم في مواجهة هذا الوباء ونحتســبهم 
عند اهللا من الشهداء مبا قدموا وكذلك من 
أصيبوا ونسأل اهللا لهم وللجميع الشفاء».

وبقلب األب احلنــون، وحكمة احلكيم 
املعهودة على ســموه، وجه سموه رسالة 
إلى بعض القائمني على وسائل اإلعالم، ممن 
أثاروا الفنت واملغالطات، وأساءوا استخدامها، 
فقال سموه: «أشير بأسف بالغ إلى ما تتناقله 
بعض وسائل اإلعالم من مغالطات وإساءات 
مؤذية ال تتفق مع حرمة الشــهر الفضيل 
والتــي ال متثل إصالحــا وتقوميا ملا يثار 
وأدعو اجلميع إلى االلتزام بسمو الرسالة 
اإلعالمية واحلرص على ممارســة دورها 
اإليجابي املسؤول في دعم اجلهود املشترك 

لدحر هذا الوباء».
وأشاد ســموه ـ رعاه اهللا ـ مبا قام به 
الشرفاء على  املواطنون واملقيمون  أبناؤه 
أرض الكويت من استجابة وعناية باإلجراءات 
وما أبدوه من تفهم ملا اتخذته الدولة ملواجهة 
وباء كورونا، فقال سموه: «أشيد بإخواني 
وأبنائي املواطنني الكرام واملقيمني على ما 
أبدوه من تفهم لكافة اإلجراءات التي اتخذتها 
الدولة ملواجهة هذه اجلائحة والتزامهم بها 
سيســهم بإذن اهللا تعالى في اإلسراع إلى 
عودة احلياة الطبيعية في القريب العاجل».

ونحن نقول لســموه: سمعا وطاعة يا 
صاحب السمو، كلماتكم نبراس لنا نستضيء 
به في حياتنا، وأمتنى من أبناء وطني الكرام 
وكل مقيم على أرض الكويت الطيبة أن يلتزم 
بكلمات وأوامر صاحب السمو، وأن نبتعد عن 
التباغض والتحاسد، ونترك املغالطات وإثارة 
الفــنت، وأن نتكاتف ونتعاضد لنقف صفاً 
واحداً جتاه ما نواجهه من مؤامرات وأوبئة.

من بالدي

سمعًا وطاعًة
يا صاحب السمو

J.altnaib@alanba.com.kwجاسم التنيب
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الشطي: حجازي مستمر مع «يد» األخضر..
وعودة مبدئية للتدريبات بداية يوليو

منصور يشعل معركة «القرن» رغم حتذير «الكاف»

برقان للتجديد مع العبيه.. وكرم يقترب من الفحيحيل

يعقوب العوضي

أكــد مدير كــرة اليد في 
النادي العربي حسن الشطي 
التخطيــط الســتئناف  أن 
البطوالت احمللية مبختلف 
املراحل السنية للعبة يعتمد 
بدرجة كبيــرة على حتديد 
البطوالت  مواعيــد عــودة 
األوملبيــة  اللجنــة  عبــر 
الكويتيــة، مضيفــا انــه ال 
ميكننا التخطيط دون وجود 
جــدول زمنــي، وعلينــا أال 
نتســرع في وضع اخلطط 
التدريب  ودراسة أســلوب 
الالعبــني مبــا ان  وإعــداد 
اللعبــة جماعيــة وتتطلب 
مشــاركة ١٦ العبا ما يعني 
جتمعا كبيرا في ظل الوضع 
الراهــن، ولذا فإن  الصحي 
احلذر سيكون عنوان عودتنا 
فــي حــال حتديــد مواعيد 

االستئناف.
وفي السياق ذاته، أوضح 
الشــطي أن املوعــد املبدئي 

يحيى حميدان

الفريــق  إدارة  تســعى 
األول لكــرة القــدم بنادي 
برقان لتجديد عقود معظم 
الالعبين المحليين الذين تم 
ضمهم في الصيف الماضي 
للحفاظ على االستقرار بناء 
على توصية المدرب ماهر 

الشمري.
وقدم برقان مستويات 
طيبة في الموسم المتوقف 
حاليــا بســبب ڤيــروس 
«كورونا» المستجد، والذي 
سيستأنـــف مـــن جديــد 
فـــي منتصــف ســبتمبر 

المقبل.
ويمتلــك مدافــع برقان 

لعودة التدريبات في صالة 
النادي ســتتزامن مع بداية 
يوليو املقبل في حال استقرار 
الوضع الصحي ونتمنى زوال 
أزمة كورونــا بأقرب وقت، 
مضيفا ان اجلميع متعطش 

سعيد حجازي قائد الفريق 
األول، أكد الشطي أن العقد 
األساسي معه ميتد ملوسمني. 
وأشــاد بنتائج الفريق قبل 
التوقف، مؤكدا انه ال ميكن 
أن نغفــل دور حجازي في 
حتسني األداء العام وإخراج 
أفضل ما لدى الالعبني فنيا، 
ونحن نؤمن بقدرات الالعبني 
على املنافسة على مختلف 
األلقاب ولدينا جهاز إداري 
وفني على قدر املسؤولية، 
كمــــــا أن مجلــــس اإلدارة 
يدعـــم اللعبــة ويوفــر لها 
املناســبة لتحقيق  البيئــة 

املطلوب.
وعن احتياجات الفريق، 
أكد الشطي أن املطلوب في 
الوقت احلالي إيجاد مخرج 
لعودة الرياضة الى ســابق 
عهدهــا، مشــيدا باجلهــود 
الكبيرة املبذولة من احلكومة 
وأعضــاء اللجنــة األوملبية 
الكويتيــة والهيئــة العامة 

للرياضة.

جاســــــم كــرم عرضا من 
جانــــــب الفحيحيل الذي 
دخل علــــى خط المفاوضات 
معـــه في األيام الماضية، 
ويبــــــدو أن الالعــب في 
طريقــه للموافقـــــة على 
عــرض «أحمــر المنطقــة 
العاشرة»، ما لم تبد اإلدارة 
البرقانيــة رغبة جادة في 

الحفاظ عليه.
هــذا، وقــرر الجهــازان 
العــودة  اإلداري والفنــي 
للتدريبات الجماعيــة يوم 
المقبــــــل  ١٥ يوليـــــــو 
انتظــارا  مبدئيــا، وذلــك 
للحصول علــى الموافقات 
الالزمــة من جانــب وزارة 

الصحة.

للعودة ملمارسة التدريبات 
اليومية، باإلضافة الى خوض 

املباريات املختلفة.
حجازي مستمر

وحول جتديد عقد املدرب 

عبداهللا مصطفى ظهير العربي ومفتاح لعب حجازي

جاسم كرم االقرب ملغادرة برقان

الشهرة ملواليد منطقة اجلزاء

اجلهراء يعفي املشعان ويفاوض مدربًا أجنبيًا

ترحيل مباريات كأس قطر للموسم اجلديد

مبارك اخلالدي

خالل قــرن مضى تغيــرت مفاهيم 
عديدة فــي كرة القــدم، وجدت خاللها 
اللعبة نفسها ضمن نظريات ودراسات 
عملية، لكن اي منها لم يجد حتى اآلن 
سببا بأن يصبح الالعب الهداف هو األبرز 
واألكثر طلبا في سوق الالعبني، وفي ذلك 
يقول دانييل ميميرت البروفيسور في 
كلية كولن الرياضية: «يجب التفكير مليا 

بحركات جســد مسجلي األهداف، 
هــم أكثر زمالئهم في الصفاء 

النفسي  الذهني والتوازن 
داخل امللعب».

ومــا يطلــق عليهم 
منطقــة  «مواليــد 
اجلــزاء» في األغلب 
هم من الفئة الثانية 
الفنيــة  للموهبــة 
لكنهــم انتهازيون 
من الطراز الرفيع، 
عتهم  ســتطا با
تســجيل األهداف 
من نصف فرصة، 
أغلــب  لــذا جتــد 
مدربي خصومهم 
يحذرون من وصول 
اليهــم فــي  الكــرة 

املنطقة احملرمة عن 
سواهم من الالعبني.

ففي إيطاليا ال يكاد 
يتذكــرون  املشــجعون 

اي شــي من النجــم فيلبو 
انزاغــي ســوى انــه ماكينــة 

أهــداف متحركة، دون ان حتضر اي 
لقطة مراوغة مثال فــي أذهانهم، حتى 
ان األســطورة يوهان كرويف قال عنه 
ذات مرة «هو ال يستطيع لعب كرة القدم 

لكنه في املكان املناسب دائما».
ودائمــا ما جند املهاجــم الهداف هو 
من يســحب بساط النجومية من بقية 
العبي الفريق، ويفسر احد العبي الوسط 
الغاضبني هــذه الظاهرة بــأن املهاجم 
هو العب «طفيلي» يعيش على عطايا 
زمالئه، لكن حتما فإن أيا من املشجعني 

ســيقف طويال أمام اسم العب الوسط 
هذا باملقارنة مع أسماء المعة من بينهم 
جنمنا الدولي جاسم الهويدي الذي وصل 
بأهدافه الى جائزة هداف العالم ســنة 
١٩٩٨، يومها ســجلت بطولة «خليجي 
١٤» باســمه بعد ان ســجل ٩ أهداف، ٥ 
منهــا في املباراة، وكذلك العب الزمالك 
السابق علي خليل صاحب هدف التعادل 

في مرمى األهلي عام ٧٨-٧٩.
ولعل ندرة الالعــب الهداف جعلت 
بعض الفرق تعتمــد علي طريقة 
«املهاجم الوهمي» وهي طريقة 
وجدت بعض النجاح على 
فترات من املوسم دون ان 
تكون منوذجا يحتذى 

في كل الفرق.
املهاجــم الفذ هو 
أيــن  مــن يعــرف 
وكيف يقف داخل 
منطقــة اجلــزاء، 
ليــس بالضرورة 
ان تصل له الكرة 
هجمــة  كل  فــي 
لكنه يعرف كيف 
يفسح الطريق أمام 
زمالئه القادمني من 
اخللــف، حتــى ان 
احدهــم كان يتعمد 
الوقــوع في مصيدة 
الدقائق  التســلل في 
األخيرة من عمر املباراة 
وحينما سئل عن السبب 
أجاب بأن إيقاف اللعب وقتها 
كان يعطي فرصة لزمالئي في 

تنظيم صفوفهم من جديد.
واألمثلة عن املهاجمني الهدافني عديدة 
في عالم املســتديرة، أبرزهــم األملاني 
جيرالــد مولر، لكن محليا فإن اول من 
تتذكرهم اجلماهير هما محمد إبراهيم 
مهاجم القادســية واحمد خلف مهاجم 
العربي، ولعل األول يتفوق على الثاني 
بالهدف الشهير في «خليجي ١٠» عندما 
انتظر ان تقع الكرة من بني يدي حارس 
املنتخب اإلماراتي قبل ان يسجل الهدف 

برأسه.

مبارك اخلالدي

علمت «األنباء» ان مجلس ادارة نادي 
اجلهــراء يدرس الســير الذاتيــة لثالثة 
مدربني اوروبيني متهيدا للتعاقد مع احدهم 
خلفا للمدرب الوطني د.محمد املشعان.

وأوضح مصدر مقرب من مجلس االدارة 
ان املجلــس هــو من قرر عــدم التجديد 
للمشــعان رغم كفاءته ومقدرته الفنية 

ورغــم العمل الكبير الــذي قام به خالل 
الفتــرة الســابقة، اال ان مجلــس االدارة 
يرغب في التعاقد مع مدرب جديد وال يقل 
كفاءة عن املشــعان ليقود ابناء اجلهراء 
املوسم املقبل في الدوري املمتاز، مشيرا 
الى ان فــــــك االرتبـاط مع املشعان كان 
بشكل ودي وبتفاهم مسبق، مشددا على 
ان الفريق يطمح لظهور الئق في الدوري 

املمتاز.

الدوحة - فريد عبدالباقي

اتفق مسؤولو االحتاد القطري لكرة القدم 
على تأجيل مباريات بطولة كأس أمير قطر 
لكرة القدم للموســم احلالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، 
إلى املوسم املقبل، وذلك لصعوبة إقامتها 
في الوقت الراهن بســبب تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد-١٩»، في الوقت 
الــذي أعلن عن اســتكمال مباريات دوري 
جنوم QNB للموسم احلالي، خالل الفترة 
ما بني ٢٤ في يوليو و٢٦ أغسطس املقبلني.
ويتبقى في مشــوار كأس أمير قطر ٣ 
مباريــات علــى نهايتهــا مواجهتي نصف 
النهائي والنهائي، حيث يلتقي العربي مع 

املرخية، والسد مع الدحيل.
هذا، ويــدرس االحتاد القطري مقترحا 
بتحديد «سوبر ستار» املوسم احلالي ٢٠٢٠ 
 «Online» بواســطة التصويت عن بعد أو
عوضا عن إرســال اســتمارات التصويت 
إلى املشــاركني املعتمدين بســبب جائحة 
كورونا، وسيتم إرسال استمارات التصويت 
عبــر اإلمييل للمصوتني منهم مدربو فرق 
الدوري، ومــدرب املنتخب القطري األول، 

ورؤساء األجهزة باألندية.
صراع الهداف

ويتنافــس العبــا الســد أكــرم عفيف 
واجلزائري بغداد بوجناح، على لقب هداف 
الدوري ولكل منهما حاليا «١٢ هدفا» يليهما 
احملترف اجلزائري لنادي الريان ياســني 
براهيمي جنم الريان، ومواطنه العب الغرافة 

ســفيان هني ولكل منهمــا «١١ هدفا»، كما 
يتنافس عفيف مع براهيمي وهني والعب 
الدحيل أدملسون كأقوى املنافسني على لقب 
«سوبر ستار» ٢٠٢٠، أما على مستوى أفضل 
العب حتت ٢٣ سنة، فأبرزهم العب الدحيل 
عبدالســالم األحرق، والعب الوكرة خالد 
منير، والعب العربي يوســف عبدالرزاق، 

والعب اخلور أحمد املهندي.
في حني ستكون صراع املدربني مقصورا 
على الرباعي اإلسباني تشافي هيرنانديز 
(الســد)، واألوروغويانــي دييغو أغيري 
(الريان)، والصربي سالفيسا يوكانوفيتش 

(الغرافة)، والقطري وسام رزق (قطر).
عودة الدرجة الثانية

إلى ذلك، قرر االحتاد القطري عودة دوري 
الدرجــة الثانية اعتبارا من ١٢ أغســطس 
 QNB املقبل لتحديد املتأهل لدوري جنوم
وكذلك الفريق صاحب املركز الثاني الذي 
ســوف يلعب املباراة الفاصلة مع صاحب 

املركز قبل األخير بالدوري.
واعتمد االحتاد نتيجة القســمني األول 
والثانــي فقط من دوري الدرجــة الثانية 
وإلغاء نتيجة أول جولتني من القسم الثالث 
على أن يكون كل فريق لعب ١٤ مباراة فقط 
بدال من ١٦ وســوف تتم إقامة قســم ثالث 
من دور واحد مبشــاركة فرق اخلريطيات 
واملرخية ومعيذر ومسيمير والشمال، في 
حني مت إقصاء فرق لوسيل والبدع والوعب، 
يتصدر اخلريطيات جدول الترتيب برصيد 
٣٠ نقطة، واملرخية ثانيا برصيد ٢٣ نقطة.

كيف سيتم اختيار «سوبر ستار» في قطر؟

هيمنة «سداوية» على جوائز األفضل املوسم املاضي حسن الشطي

دابس: التضامن لم يفاوض
أي مدرب وطني

يحيى حميدان

أكــد عضو مجلــس ادارة نادي التضامن رئيــس جهاز لعبة كرة 
القدم فهد دابــس، أن ناديه لم يدخل 
على خط املفاوضات مع أي من املدربني 
الوطنيني إلسناد مهمة تدريب الفريق 
االول ألي منهم، يأتي ذلك ردا على ما 
مت تداوله عن قيام مســؤولي النادي 
مبفاوضة املدرب محمد املشعان عقب 
إعالن رحيله عن اجلهراء في اليومني 

املاضيني.
واضاف دابس في حديث خاص مع 
«األنباء» ان االجتاه العام لدى مجلس 
ادارة النادي يســير نحو التعاقد مع 
مــدرب أجنبي جديد خلالفة الصربي 

زيلكو ماركوف.
وأشار دابس الى ان املدرب اجلديد 
ســيكون من إحدى اجلنســيتني البرتغالية او االسبانية بالتحديد، 
وســيتم االعالن عن كافة التفاصيل حول هويته في الوقت املناسب 

عقب الوصول الى صيغة توافقية مع من يقع عليه االختيار.

فهد دابس

القاهرة - سامي عبدالفتاح

اشعل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 
معركة «القرن» مع االحتاد االفريقي لكرة القدم، 
من ناحية ومع النادي االهلي من ناحية أخرى، 
وذلك في الذكرى العشرين حلصول النادي االهلي 
علــى لقب «نادي القرن» في افريقيا عام ٢٠٠٠، 
وجاءت اخلطوة اجلديدة من منصور بأن متسك 
ببقاء الالفتات حول مقر النادي التي حتمل عبارة 
«نادي القرن احلقيقي» وحتمل شــعار الزمالك 

واالحتاد االفريقي.
وقال رئيس نادي الزمالك، إن االحتاد االفريقي 
لكرة القدم خاطبه بإزالة شعار االحتاد االفريقي 
من الالفتة املوجودة على أسوار النادي بأنه نادي 
القرن احلقيقي، وســوف يزيل الشــعار بالفعل 
لكنه ســيبقي على الالفتات، كما أنه ســيضيف 
شعار «نادي القرن» على بطاقات العضوية التي 
سوف تصدر لالعضاء الشــهر املقبل، ومطالبا 
مســؤولي األهلي بالهدوء حرصــا على العالقة 
الودية، ومؤكدا أن الزمالك ليس في «مشاجرة» 
مع األهلي ولكنه يدافع عن حقه في لقب القرن.
ونفى أن يكون االحتاد االفريقي قام بتغرمي 
نــادي نادي الزمالك ٢ مليون دوالر جراء وضع 

الالفتة على أسوار النادي مع شعار الكاف.

التدريبات، ونفس األمر جلميع األجهزة الفنية 
والطبية من أجل االطمئنان على سالمة اجلميع 

في حالة استئناف مباريات الدوري.
وأكــد جمال محمد علي نائــب رئيس احتاد 
الكــرة ان تكلفــة اســتكمال الــدوري تصل الى 

٨٢ مليــون جنيه على 
الكرة  الفرق واحتاد 

الراعية  والشــركة 
وســيكون القــرار 
النهائــي فــي هذا 
ســواء  امللــف 
باستكمال الدوري 
أو من عدمه حسب 

ومعاييــر  قــرار 
الصحة، وفي ضوء 
ذلــك ســوف نتخــذ 

القرار.

من جانبها، اكتفــت ادارة النادي االهلي برد 
مختصر عبر حســابها على «تويتر»: «إفريقيا 
ال تعرف سوى بطل، األهلي املتربع على عرش 
القارة في القرن املاضي واحلالي بتخطيط ونبوغ 
رجاله وأقدام أبنائه املخلصني، وحطم كافة األرقام 

القياسية في مختلف مسابقات الكاف».
هذا، وكشفت مصادر داخل األهلي أن اإلدارة 
تلقت مؤخرا أكثر من عرض خليجي لبيع التونسي 
علي معلول، أبرزها من ناديني ســعوديني، وأن 
املديــر الفني للفريق السويســري رينيه فايلر 
رفض جميع هذه العروض مهما كانت املغريات 
ومؤكدا حاجته خلدمات معلول في املوسم اجلديد.

تكلفة استئناف الدورى

الى ذلك، استقرت اللجنة اخلماسية باحتاد 
الكــرة على حتمل أندية الدوري املمتاز تكاليف 
إجراء اختبارات العبيهم لتحليل ڤيروس كورونا 
قبل استئناف التدريبات منتصف يونيو املقبل 
متهيدا لعودة النشاط الكروي منتصف أو نهاية 
يوليو املقبل بناء على تأكيدات وزير الشــباب 
والرياضة د.أشــرف صبحي باســتنئاف وفتح 
األنديــة منتصف الشــهر املقبل، وتشــمل هذه 
اإلحترازات الطبية اجراء كشف طبي شامل وإعداد 
ملــف طبي عن حالــة كل العب قبل اســتئناف 
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في  كلمـة  لـ«كورونـا» 
قصـة احتفـال النجوم 

بأهدافهــــم
زكي عثمان

كيــف احتفل بهدفي؟ هذا التســاؤل يبقى احللم الذي يراود 
اغلب العبي كرة القدم، فهي الوسيلة التي دائما ما يفكر بها 
اي العب وباالخص النجوم منهم، وممن يسعون ألن يكون 
احتفالهم حديث املشــاهدين بل ووسائل االعالم الحقا.. فال 
خــالف على ان كرة القدم وهي اللعبة األكثر شــغفا وإثارة 
في العالم، ورغم أنها لعبة جماعية، إال أن لكل العب أسلوب 

اللعب اخلاص به.
وبعد أن كانت احتفاالت الالعبني باألهداف تقليدية في العقود 
املاضيــة، تطــور األمر كثيرا هذه االيــام، وأصبح كل العب 
لديه احتفاله اخلاص، ســواء أكان رقصة او اشارة باليد او 
حتى التشقلب في الهواء بحركات بهلوانية.. واملثير أن هذه 
االحتفاالت اشتهرت بشكل كبير، حيث يحاول العبون آخرون 
تقليدها، كما أنها تباع كملصقات ورقية، وتتم طباعتها على 
مختلف املنتجات،وألن « كورونا» قال كلمته وغير أشــكال 
الكثيــر من أمناط احلياة ومنها ما نحن بصدد احلديث عنه 
اليــوم، فقــد ظهر ذلك جليا خالل احتفــاالت العبي الدوري 
األملاني مؤخرا بأهدافهم عقب حتول أنظار العالم ملتابعتهم.

ومن هنا كان البد أن نعرف ما القصة التي تقف وراء احتفال 
أبرز جنوم كرة القدم بأهدافهم من خالل هذا التقرير.

٭ احتفاالت زمن الكورونا:

ال ميكــن أن نغفل ان «كورونا» غيرت أشــكال الكثير من 
أمناط احلياة ومنها احتفاالت العبي الدوري االملاني مؤخرا 
بأهدافهم عقب حتول أنظار العالم صوب أول مسابقة كبرى 
تستأنف النشاط بعد توقف دام قرابة الشهرين، حيث جاءت 
اغلب تلك االحتفاالت بشكل يتوافق مع البروتوكول الطبي 

القاضي بالتباعد وعدم تالمس األجساد.
وألن املالعب خاليــة من احلضور اجلماهيري، كما تفادى 
الالعبــون اإلجراءات الروتينية التي تســبق بدء املباريات 
من املصافحة باليد والتقاط الصور، كما لم يتواجد صبية 
املالعب أثناء دخول الالعبني، فقد جاءت احتفاالت الالعبني 
مجردة من أي جديد إال املصافحة بالكوع أو باألرجل لتنفيذ 
التوصيات الطبية الصارمــة، وكان املثال األبرز على ذلك 
هدف هاالند األول لبروسيا دورمتوند، حيث ذهب إلى راية 
الركنية وحافظ على املسافة بينه وبني ٤ أو ٥ العبني آخرين 
من زمالئه الذين قرروا االحتفال معه بهدفه بطريقة خاصة.

٭ «قفزة» رونالدو:

جنم يوڤنتــوس احلالي وريــال مدريد الســابق وأحد 
الهدافني التاريخيني في كرة القدم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو والذي كلما ســنحت له فرصة تســجيل هدف 
انتظر عشاقه ملتابعته وهو ينفذ احتفاله الشهير بالقفز 
بطريقة محددة في الهواء مع إطالق لفظ «si» عند نزوله 
على األرض، وهي كلمة إسبانية تعني «نعم» بالعربية، 
وهو االمر الذي دفع اجلمهور املتواجد في امللعب لتكرار 
كلمة «نعم» بحماس قوي ليتردد صداهم في كل أرجاء 

امللعب، وذلك خالل قفز الالعب وعودته لألرض.

٭ «يد» ميسي:

ايقونه وأسطورة برشلونة واملنتخب االرجنتيني وأفضل 
العب في العالم ٦ مرات ليوينل ميسي، يرفع يديه للسماء 
دائما بعد كل هدف، ويعود الســر وراء ذلك الى أنه يكرم 
جدته التي توفيت قبل أن يصبح العبا مشــهورا وكان لها 
الفضل االكبر فيما وصل اليه وفي ممارسته كرة القدم رغم 
مرضه في الصغر، حيث ساعدته كثيرا في الوقت الذي كان 
املدربون يرفضونه بسبب صغر حجمه، لذلك فمن دونها لم 

يكن ميسي ليصبح أحد أعظم الالعبني في التاريخ.

٭ «داب» بوغبا:

أحد اغلى العبي العالم وجنم مانشستر يونايتد ومنتخب 
فرنسا بول بوغبا، يحتفل دائما بعد تسجيله لألهداف 
برقصة شهيرة يطلق عليها «داب» ويقوم بها مع زميله 
خيسى لينغارد منذ تواجدهما معا في ناشئي الفريق، 
وتعود هذه الرقصة إلى كام نيوتن، العب فريق «كارولينا 
بانثرز» في كــرة القدم األميركية، وهــي الرقصة التي 
انتشرت كثيرا عبر االنترنت وأصبحت لها مقاطع ڤيديو 

كثيرة.

٭ «قلب» بيل:

جنم منتخب ويلز وريال مدريــد، وأغلى العب في العالم 
لعدة سنوات غاريث بيل، يحتفل بطريقة مميزة، أصبحت 
عالمة جتارية مســجلة باسمه، حيث يرسم قلب بيديه بعد 
كل هدف، مرسال بذلك رسالة خلطيبته إميا ريس جونس، 

التي ارتبط بها منذ أيام الدراسة.

٭ «رقصة» غريزمان:

جنم برشلونة احلالي وأتلتيكو مدريد السابق ومنتخب 
فرنسا، واملتوج بلقب هداف يورو ٢٠١٦، انطوان غريزمان 
يحتفل دائما برقصة مميزة للغاية، وهي الرقصة التي 
يقوم بها مطرب الراب الكندي أوبرى دريك جراهام، في 

أغنيته «هوتلينغ بلينغ».

٭ «إبهام» أوزيل:

جنم وسط أرســنال اإلجنليزي واملنتخب األملانى مسعود 
اوزيل، رغم أنه معروف بـ «ملك األسيست» نظرا ألنه أفضل 
صانع لألهداف في العالم، إال أنه يسجل العديد من األهداف 
أيضا، ويحتفل بعدها بتشكيل حرف «M» بيده، ووضع إبهام 
اليد األخرى في فمه، وهذا احتفاال مبولد ابنة أخيه «ميرا».

٭ «قميص» بالوتيللي:

الالعب املثيــر للجدل دائما بســبب تصرفاته الغريبة، 
وجنم املنتخب اإليطالى السابق ماريو بالوتيللي، يلعب 
حاليا مع فريق بريشــيا االيطالــي بعد إخفاق كبير مع 
ليڤربول وميالن، يكاد يكون ال يحتفل بأي هدف يسجله، 
ولكنه يقف مكانه بوجوم شديد على وجهه، مثلما فعل 
بعد تســجيله ملانشستر ســيتي أمام يونايتد، وكشف 
عن قميص مكتوب عليه «ملاذا انا دائما»، موجها حديثه 

للصحافة التي كانت تنتقده دوما.

٭ «قبالت» سواريز:

ال شك أن جنم أوروغواي وبرشلونة اإلسباني لويس سواريز، 
هو أفضل مهاجم في العالم في الوقت احلالي، وفقا لألهداف 
العديدة التي يسجلها، والتي يحتفل بعدها دائما بتقبيل رسغه 
وأصابعه الثالث، حيث يفعل ذلك موجها رسالة حب لزوجته 
وأطفاله الثالث، حيث يقبل رسغه وكأنه يقبل زوجته، بينما 

يقبل أصابعه الثالث وكأنهم أطفاله.

٭ «اتصال» خيسوس:

العب مانشســتر ســيتي اإلجنليزي غابريل خيسوس 
يحتفل بنفس طريقة احتفال غريزمان ولكن لسبب آخر 

هو أن خيسوس كان يحب فتاة قبل أن يصبح العبا 
مشهورا لكنها لم تكن جتيب على اتصاالته حتى 
لعب في السيتي وأصبحت تكلمه باستمرار دون 
أن يرد هو عليها، ويعمل خيســوس من خالل 

احتفاله لتوجيه رسالة لها.

٭ «راية» بوريني:

 مهاجم ڤيرونا احلالي وسندرالند قبل 
ســنوات فابيو بورينى يحتفل دائما 
بعد األهداف التي يســجلها بوضع 
يده بني أســنانه ومد يده األخرى، 
والتوجه ناحية الراية الركنية، ويفسر 
ذلك بأن احتفاله يعود لتقليد في 
إيطاليا بأن من يريد شــيئا يضع 

السكني بني أسنانه مثل احملارب الذي 
ال يستسلم أبدا.

٭ «منر» غوميز:

مهاجم الهالل الســعودي الذي لعب من 
قبل في مارســيليا الفرنسي بافيتميبي 
غوميز سجل العديد من األهداف الرائعة، 
ولكن سيظل اجلميع يتذكر هدفه الشهير 

عندما لعب مع سوانسى سيتى وسجل هدفا 
في مانشستر يونايتد، والذي احتفل بعده 
بطريقة «النمر» املثيرة للغاية، حيث ظل 
يزحف على األرض ويشير بيده مثل النمر 
الذي يلتهم فريسته، مؤكدا أنه استلهم هذا 
االحتفال من النجم املالي السابق ساليف 
كيتا امللقب بـ «النمر األسود»، وأحد أساطير 
سانت اتيان في الستينيات والسبعينيات، 
وهو الفريق الذي بــدأ منه غوميز طريقه 
للنجومية والشهرة، لذلك اتخذ هذا االحتفال 

تيمنا بكيتا وحتى اآلن.

«باتي» بطًال لكأس بيالروسيا

توج فريق باتي بوريسوف بلقب كاس بيالروسيا لكرة القدم للمرة 
الرابعة بعدما تغلب على دينامو بريست بهدف نظيف امس االول 
في املباراة النهائية، التي أقيمت بحضور جماهير، لكنها شــهدت 

مخالفات للقواعد من جانب اجلماهير.
وأحرز هدف اللقب املدافع زاخار فولكوف في الشوط الثاني اإلضافي 
وحتديدا بالدقيقة ١٢١، بعد انتهاء الوقت األصلي بني الفريقني بالتعادل 
السلبي، وبذلك جنح «باتي» في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه 
منذ ٥ سنوات وحتديدا منذ ٢٠١٥، حيث كان قد خسر النهائي منذ 

عامني ضد «بريست» الذي واجهه امس االول، واصبح بذلك 
وبذلك اضاف «باتي» لقب الكأس اخلامس في تاريخه، كما أنه النادي 

األكثر حصوال على لقب الدوري في بيالروسيا برصيد ١٥ مرة.

..وانتحار الصربي مرادكوڤيتش

روما يعلن وفاة بواسي

إلغاء موسم «يوروليغ» للسلة

كبار القارة يتنافسون على ضم 
«املوهوب» األملاني هافيرتز

كاسياس: رحلت عن الريال
حتى ال أستسلم لالنتقادات

انتحر العب كرة القدم الصربي الســابق ميليان مرادكوڤيتش 
داخل إحدى الشقق في بلغراد بعدما أطلق رصاصة في رأسه، 

وذلك وفقا ملا أعلنته وسائل اإلعالم الصربية أول من أمس.
وأشارت إلى أن املهاجم السابق صاحب الـ ٣٨ عاما انتحر داخل 

شقة كان قد أجرها ويعيش فيها برفقة خطيبته.
وبدأ مرادكوڤيتش مسيرته االحترافية في مدينة نيس اجلنوبية، 

ومنها انتقل لفريق بارتيزان.
وشارك الالعب ألكثر من ١٢ فريقا من بينها أندرخلت 
وغينك في بلجيكا، وســالزبورغ النمساوي وناديي 
راد وأوه إف كيه بيوغراد، والذي شارك معه في ٤٨ 
مباراة أحرز خاللها ٢٤ هدفا وأنهى معه مســيرته 

في عام ٢٠١٧.

أعلن نادي رومــا اإليطالي لكرة القدم أمس وفاة العبه الســابق 
الكاميروني جوزيف بواسي، وذلك عن عمر ٢١ عاما. وذكر النادي: 

شعر النادي باحلزن الشديد إثر علمه بالوفاة املفاجئة.
وذكرت صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية أن الالعب فارق احلياة 

متأثرا بأزمة قلبية مفاجئة.
وكان بواســي قد انضم إلى روما عام ٢٠١٧ لكنه لم يحظ بفرص 
كبيرة للمشاركة ليرحل على سبيل اإلعارة إلى نادي فيتشنزا ثم 

ينتقل بعدها لفريق يونفيرستا كلوج الروماني.

أعلنت رابطة األندية األوروبية لكرة الســلة إلغاء املوسم 
احلالي من بطولتها القارية األبرز (يوروليغ) بسبب تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد من دون تتويج أي بطل، قبل 

ست مراحل من نهاية الدوري املنتظم.
وجاء في بيان الرابطة «بعد دراسة كل اخليارات املمكنة، 
قرر املجلس التنفيذي إلغاء موســم ٢٠١٩-٢٠٢٠ من 
يوروليغ ويورو كاب»، في إشارة الى املسابقة القارية 

الثانية من حيث األهمية.
وأوضحت ان «فرض السلطات احمللية قيودا مختلفة 
على حركة تنقل مواطنيها» إضافة الى البروتوكوالت 
الصحية التي تلزم وضع أي العب أو مدرب أو حكم 
يصــاب بالڤيروس في العزل التام، هي من أســباب 
إلغاء املوســم. وقال رئيس الرابطة اإلسباني جوردي 
برتوميو «مما ال شك فيه أن هذا أصعب قرار اتخذناه 
خالل األعوام العشرين منذ تأسيسنا. وألسباب خارجة 
عن ســيطرتنا، اضطررنا إلى إلغاء املسابقة األكثر إثارة 

في تاريخ كرة السلة األوروبية».

يعتبر العب الوسط الهجومي في نادي باير ليفركوزن كاي هافيرتز 
(٢٠ عاما) من أبرز املواهب احلالية في القارة األوروبية ما جعل كبار 

األندية تسعى إلى ضمه مع انتهاء املوسم احلالي.
ودخل مان سيتي في سباق مع عدة أندية، للحصول على خدمات 

هافيرتز والذي تقدر قيمته بنحو ٧٠ مليون جنيه إسترليني.
وذكرت صحيفة «ذا صن» أن الســيتي يواجه منافسة شديدة من 
مان يونايتد، وتشلسي، وليڤربول، للحصول على خدمات هافيرتز، 

الذي نال إعجاب املدرب بيب غوارديوال.
ويتطلع السيتي لضم هافيرتز، متهيدا لقرب رحيل العبه اإلسباني 
ديڤيد ســيلفا البالغ من العمر ٣٤ عاما. ويستطيع هافيرتز، اللعب 
في وسط امللعب والهجوم، ومن املتوقع أن يشغل املركز رقم ٩ في 
املستقبل. وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد وبايرن 

ميونيخ قد دخال على خط املفاوضات لضم الالعب.

اعترف حارس املرمى اإلسباني الدولي السابق إيكر كاسياس بأنه 
ارتكب «خطأ» عندما أقام مؤمترا صحافيا مبفرده لدى رحيله من 
ريال مدريد اإلسباني، مشيرا إلى أنه قرر في ذلك الوقت الرحيل عن 
الريال إلى بورتو البرتغالي كطريقة لرفض االستسالم لالنتقادات.

وأوضح كاسياس، على موقع «انســتغرام»، أنه أراد الرحيل عن 
الريال لرفضه االستســالم لالنتقادات من ناحية، وألنه رغب في 

تطوير مستواه بعيدا عن النادي الذي قضى فيه حياته.
وأوضح كاســياس: «نادرا ما حتدثت عن رحيلي عن ريال مدريد. 
عقدت مؤمترا صحافيا مبفــردي. كان خطأ، ورحلت عن الريال. 
مرت خمس سنوات منذ ذلك احلني. خمس سنوات منذ أن عبرت 
احلدود إلى البلد املجاور البرتغال، كنت بحاجة ألشــعر بأنني في 
بيئة أخرى جديدة، واالبتعاد عن التعرض لالنتقادات إضافة لرغبتي 
في حتسني مستواي». ونشر كاسياس مع هذه التصريحات صورة 
ملباراته مع ريال مدريد أمام خيتافي في موسم ٢٠١٤/ ٢٠١٥. وقال: 

«كنت أعلم بالفعل أنها ستصبح املباراة األخيرة لي مع الريال».
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الدوري اإلسباني يعود بـ «ديربي إشبيلية» ١١ يونيو

عودة «الكالتشيو» ١٣ أو ٢٠ يونيو.. وبث مجاني للمباريات

أعــرب رئيــس رابطــة 
الــدوري اإلســباني لكــرة 
القــدم خافييــر تيباس عن 
أمله في عودة عجلة الليغا 
إلى الدوران بديربي إشبيلية 

اخلميس ١١ يونيو املقبل.
وقال تيباس «إنه بعدما 
منحــت احلكومــة الضــوء 
األخضر بعودة منافســات 
الدوري اعتبارا من األسبوع 
الــذي يبــدأ فــي الثامن من 
يونيــو هنــاك إمكانية بأن 
تكون أول مباراة في الليغا 

اخلميس ١١ يونيو».
وأضاف تيباس «نأمل في 
أي يكون االستئناف بدربي 
إشــبيلية بني ريال بيتيس 
وإشبيلية»، وأوضح أن هذه 
املبــاراة «ســتكون تكرميا 
لعودة الليغا وكذلك ملا حدث 

سابقا».
وتابع «لكــن إذا لم يكن 

أكد وزير الرياضة اإليطالي 
فينتشــينزو ســبادافورا، أن 
مسابقة «الكالتشيو» ميكن أن 
تســتأنف في ١٣ أو ٢٠ يونيو 
املقبل، في حني أن هناك إمكانية 
لعــرض املباريات مجانا على 

التلفزيون.
جــاء ذلــك عقب تســليم 
القدم،  االحتاد اإليطالي لكرة 
البروتوكــول الطبي اخلاص 
إلــى  الــدوري  مبباريــات 
سبادافورا امس االول، والذى 
بــدوره قــام بتســليمه إلــى 
اللجنة العلمية الفنية التابعة 
للحكومــة االيطالية من أجل 
دراسته واملوافقة عليه متهيدا 
الســتئناف مســابقة الدوري 

اإليطالي مرة أخرى.
فــي  ســبادافورا  وقــال 
«بروتوكــول  تصريحــات: 
جــدا  مشــابه  املباريــات 
للبروتوكول الذي مت االتفاق 
عليــه للتدريبــات اخلميــس 
املاضي وقريبا ســنقرر متى 

نستأنف املسابقة».
ووفقــا ملــا ذكرته شــبكة 

ضمن مجموعة من ١٢ فردا.
ويشــكل ذلــك مخالفــة 
التي حتظر جتمع  للقواعد 
أكثر من عشرة أفراد، وهو 
ما يطبق في إشبيلية، ويأتي 
ذلك أيضا فــي الوقت الذي 
تطبــق فيه أنديــة الدوري 
البروتوكــول  اإلســباني 
الصــارم لضمــان ســالمة 
الالعبني متهيدا الســتئناف 
منافسات الدوري من جديد.

وقال بانيغا: «أود االعتذار 
عمــا حــدث يــوم الســبت 
املاضي. كان جتمعا عائليا 
وحضــره زمــالء لــي، وقد 
أخطأنا لكن عن غير عمد. أود 
االعتذار للنادي وللجماهير 
وللمجتمع بشكل عام. ولن 
يتكرر األمر». وقال تيباس 
الرابطة: «سأســلط  رئيس 
الضوء على اعتذار الالعبني، 

فهو شيء إيجابي».

لڤيروس كورونا، والتي ميكن 
أن توفــر نتائج فــي أقل من 
ساعة، الستخدامها قبل انطالق 
البروتوكول  املباراة. وينص 
أيضــا على الســماح لـــ ٣٠٠ 
شــخص كحد أقصى التواجد 
داخــل امللعــب فــي أي وقت، 
شــاملني الالعبــني واملوظفني 
ووســائل اإلعــالم واألطبــاء 
واألمــن. وردا علــى املخاوف 
من أن اللعــب بدون جماهير 
سيسمح بتزايد أعداد جتمعات 
املشجعني في احلانات احمللية 
أو التواجد فــي أماكن أخرى 
مغلقة ملتابعة املباريات، قال 
الوزير اإليطالي: «في أملانيا، 
توصلت شبكة سكاي التفاق 
إلظهار نوع مــن برامج البث 
املباشــر مع عــرض األهداف 
بشــكل مجانــي، لذلــك يجب 
بالتأكيد التفكير في شيء من 
هذا القبيل في إيطاليا لتجنب 
جتمع املشجعني في احلانات». 
وتابع أنه يهــدف بالفعل إلى 
إجراء تغييــرات جذرية على 

نظام كرة القدم في بالده.

ذلــك ممكنــا، فاســتئناف 
الدوري ســيكون في ١٢ أو 
١٣ أو ١٤ من الشهر املقبل»، 
موضحا أنه ســيتم اإلعالن 
عن املوعد الرسمي «في بداية 
األسبوع املقبل»، مثل برمجة 
املراحــل األربــع األولى من 

املراحل الـ ١١ املتبقية.
وأثنــى تيبــاس علــى 
تقــدم أربعــة مــن العبــي 
فريــق إشــبيلية باالعتذار 
بسبب خرق قواعد التباعد 
االجتماعــي املتبعــة فــي 
إســبانيا ضمــن إجــراءات 
العدوى  انتشــار  مكافحــة 
بڤيروس كورونا املســتجد 

(كوفيد-١٩).
وكان إيفر بانيغا وفرانكو 
فاســكيز ولــوك دي يونغ 
ولــوكاس أوكامبــوس قــد 
ظهــروا في صورة نشــرت 
عبــر تطبيق «إنســتغرام» 

«ســكاي إيطاليا» أن اخلطوة 
التاليــة اآلن هي املوافقة على 
بروتوكول لتنظيم املباريات، 
سواء في املباريات احمللية أو 
اخلارجية، بهدف اســتئناف 
املباريات في ١٣ أو ٢٠ يونيو.

وأشــارت الشــبكة إلى أن 
االحتاد اإليطالي سلم الوثيقة 
قبــل املوعــد احملــدد لوزيــر 
الرياضــة، حيث يأمل أن تتم 
مناقشــته ودراســته من قبل 
اللجنة العلمية الفنية التابعة 
للحكومة اإليطالي في الوقت 
احلالي، علــى أن يصدر قرار 
استئناف املسابقة رسميا يوم 

اخلميس املقبل.
البروتوكــول  ويتضمــن 
مواصفــات الســفر والفنادق 
ذات املداخــل واملخــارج التي 
ســيقتصر اســتخدامها على 
الالعبــني واملوظفــني، ممــا 
يجعلهــا منفصلــة في جميع 
األوقات عن السكان احملليني 
والعمال، وهناك أيضا تقارير 
تفيد بأن األندية ميكنها متويل 
مجموعة االختبارات السريعة 

رقم قياسي لفينك 
في «بوندسليغا»

فيتسل 
قادر  على املشاركة

حقق العب خط وسط فورتونا دوسلدورف أوليفر 
فينــك رقما قياســيا في الدوري األملانــي لكرة القدم 
(بوندســليغا)، حيث أصبح أكبر العب يشــارك في 

مباراة بتاريخ املسابقة.
وفي الدقيقة ٨٠ من املباراة التي تعادل فيها فورتونا 
دوسلدورف مع مضيفه كولن ٢ـ  ٢ في املرحلة السابعة 
والعشرين شارك فينك من مقعد البدالء ليصبح أكبر 

العب في تاريخ مباريات بوندسليغا.
وحــل فينك، الذي يحتفل بعيــد ميالده الـ ٣٨ في 
الســادس من يونيو املقبل، مــكان فرانك ميل، كأكبر 
العب في تاريخ املسابقة، حسبما ذكره موقع الدوري 

األملاني على اإلنترنت.

أعلن املدير الفني لفريق بوروسيا دورمتوند 
لوســيان فافر أن العب خط الوســط أكسيل 
فيتسل الئق للمشاركة في املباراة أمام بايرن ميونيخ 

بينما لم تتأكد بعد جاهزية زميله ماتس هوميلز.
وقال فافر: «ســنتابع ماتس خالل الوقت القصير 
املتبقي، لكن أعتقد أنه سيكون على ما يرام». وأضاف: 
«أكســيل تدرب مع الفريق مجددا وميكن أن يشارك 

ضمن الفريق».

أعطت احلكومة البريطانية أمس الضوء 
األخضــر باالنتقال إلى «املرحلــة الثانية» 
من خطة اســتئناف منافســات املسابقات 
الرياضية التي تســمح لالعبني باالحتكاك 
في التدريبات وتقرب على اخلصوص عودة 

الدوري اإلجنليزي املمتاز الشهر املقبل.
وقال وزير الرياضة نايجل هادليستون 
«هذا التوجيه اجلديد يعتبر املرحلة األخيرة 
لعودة متأنية لتدريبات الرياضيني أصحاب 
املستوى العالي، ويهدف إلى احلد من خطر 
التعرض لإلصابات وحماية صحة وسالمة 

جميع األشخاص املعنيني».
وأضاف أن احلكومة «تعمل على استئناف 

الرياضــة االحترافية خلــف األبواب املغلقة 
مبجرد أن يكون بإمكانها القيام بذلك بأمان».

وكان رئيــس رابطــة الدوري ريتشــارد 
ماسترز أعلن أنه «واثق بأقصى قدر ممكن» 
أن األندية قــادرة على اســتئناف املباريات 
فــي يونيو على الرغم من التهديد املســتمر 
مــن ڤيــروس كورونــا املســتجد، دون أن 
يحدد ماســترز موعدا الســتئناف الدوري. 
وعادت األندية الى التدريبات هذا األسبوع 
مبجموعات صغيرة ولكن مع احملافظة على 
التباعد االجتماعي واملسافة اآلمنة، فيما تأمل 
الرابطة اســتكمال املباريات الـ ٩٢ املتبقية 

في ١٢ أو ١٩ يونيو.

انطالق «املرحلة الثانية»  لعودة «البرميييرليغ»

يحتضن ملعب «سيغنال إيدونا بارك» 

في دورمتوند اليوم قمة نارية «صامتة» 

بني بوروسيا دورمتوند الثاني وضيفه 

بايــرن ميونيخ املتصــدر في صراعهما 

على اللقب، وقد تلعــب دورا كبيرا في 

حتديد هوية البطــل، وذلك في املرحلة 

الثامنة والعشــرين من الدوري األملاني 
لكرة القدم.

ويكتسي «الكالسيكو» أهمية كبيرة 

بالنســبة للفريقني اللذين يسعيان إلى 

مواصلــة انتصاراتهمــا وحتقيق الفوز 

الثالــث علــى التوالــي منذ اســتئناف 

املنافســات التــي توقفــت ألكثــر مــن 

شهرين بسبب ڤيروس كورونا املستجد، 

وخصوص بوروسيا دورمتوند.

فالفريــق األصفــر يــدرك جيــدا أن 

اخلسارة ستبخر آماله في التتويج بلقب 

هذا املوسم كونه يتخلف بفارق أربع نقاط 

عن النادي الباڤاري الذي سيشــدد، في 

حال كسبه النقاط الثالث، قبضته على 
اللقب الثامن تواليا.

واستأنف الفريقان الدوري االملاني في 

نهاية االسبوع قبل املاضي بطريقة مميزة 

بعد توقف منذ منتصف مارس بســبب 

ڤيروس «كوفيــد ـ ١٩»، فدك دورمتوند 

شباك جاره شالكه في مباراة ديربي مدينة 

الرور الصناعية برباعية نظيفة قبل أن 

يفوز على مضيفه ڤولفســبوغ بثنائية 

نظيفــة، في حني عــاد الفريق الباڤاري 

بفوز من العاصمــة على اونيون برلني 

بهدفــني نظيفــني، قبل أن يكــرم وفادة 

إينتراخت فرانكفورت ٥-٢. وشدد جنم 

بايرن ميونيخ توماس مولر على أهمية 

املواجهة، وقال «بالنسبة لنا، إنه أسبوع 
حاسم جدا».

ومنذ اســتئناف «بوندسليغا» قبل 

عشرة أيام، خلف األبواب املوصدة بسبب 

ڤيروس كورونا، لم تســتفد الفرق من 

اســتضافتها على ارضها وحققت ثالثة 

فرق فقط الفوز على ضيوفها مقابل ١٠ 
هزائم و٥ تعادالت.

أنديــة بايــرن ميونيــخ  وحدهــا 

وبوروسيا دورمتوند وهرتا برلني حققت 

العالمة الكاملة في املرحلتني اللتني اقيمتا 

بعد االستئناف. ويسعى بايرن ميونيخ 

بقيادة مدربه هانزي فليك إلى مواصلة 

سلسلة االنتصارات وتأكيد تفوقه على 

دورمتوند في املواســم األربعة األخيرة 

حيــث فاز النادي الباڤاري خمس مرات 

في املباريات السبع األخيرة بينهما في 

الدوري آخرها برباعية نظيفة في ميونيخ 
في نوفمبر املاضي.

ويعتمــد الفريق الباڤاري على تألق 

مهاجم دورمتوند السابق الدولي الپولندي 

روبرت ليڤاندوڤسكي الذي رفع رصيده 

من االهداف هذا املوسم في الدوري الى 

٢٧ فــي ســعيه إلى االقتراب مــن الرقم 

القياسي املطلق في موسم واحد املسجل 

باسم «املدفعجي» غيرد مولر مع ٤٠ هدفا 
موسم ١٩٧١-١٩٧٢.

كما أن ليڤاندوڤسكي سجل ٢٧ هدفا 

مع بايرن ميونيخ في مرمى دورمتوند 

منذ انتقاله الى صفوفه من األخير صيف 
عام ٢٠١٤.

وقال مدرب بايــرن ميونيخ هانزي 

فليك ان مهمة املهاجم الپولندي لن تكون 

سهلة لكن «ليڤاندوڤسكي ميلك النوعية. 

اذا كان هنــاك العب يســتطيع ذلك فهو 
ليڤاندوڤسكي بالتأكيد».

في املقابــل، يعــول دورمتوند على 

مهاجمه الواعد الدولي النرويجي إرلينغ 

هاالنــد (١٩ عاما) املنضــم إلى صفوفه 

في فترة االنتقاالت الشــتوية قادما من 

سالزبورغ النمســاوي والذي سجل ١٠ 

أهداف في ١٠ مباريات حتى اآلن بالقميص 

األصفر. ويحل بوروسيا مونشنغالدباخ 

الرابع ضيفا على ڤيردر برمين اليوم الذي 

يشهد أيضا مباراتي باير ليڤركوزن مع 

ڤولفســبورغ، وإينتراخت فرانكفورت 
مع فرايبورغ.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املانيا (املرحلة الـ ٢٨)

٧:٣٠beIN Sports HD١بوروسيا دورمتوند ـ بايرن ميونيخ
٩:٣٠beIN Sports HD١باير ليڤركوزن ـ ڤولفسبورغ

٩:٣٠beIN Sports HD٣ڤيردر برمين ـ بوروسيا مونشنغالدباخ
٩:٣٠beIN Sports HD٢فرانكفورت ـ فرايبورغ

بايرن              دورمتوند
«كالسيكو احلسم» الليلة

..هكذا 
جاءت تهاني النجوم 

واألندية بعيد الفطر
زكي عثمان

اعتاد جنوم كرة القــدم العاملية على تقدمي 
التهانئ جلميع املسلمني في املناسبات الدينية 
والتي كان اخرها امس االول مبناسبة حلول 
عيد الفطر املبارك. وتتعدد صور هذه التهانئ 
بني رسائل نصية او فيديوهات قصيرة على 
مواقع التواصل االجتماعي، حيث قام جنم 
ليڤربول الفرعون املصري محمد صالح بنشر 
صورة من خالل حسابه على «تويتر» قال 
خاللها: «عيــد مبارك»، مرفقا ذلك بصورة 
ملجموعة من البالونــات، اما جنم «الريدز» 
اآلخر السنغالي ساديو ماني فقد هنأ بصورة 
عبر حاسبه على «انستغرام» كتب فيها: «عيد 
مبارك». في حني نشر جنم أرسنال االملاني من 
جذور تركية مسعود أوزيل صورة كرتوينة 
عبر «انستغرام» أثناء ارتدائه عباءة بيضاء 
وكتب عليها: «عيد مبارك على كل املسلمني 
في أنحاء العالم، بارك اهللا فيكم جميعا»، ونشر 
ظهير مانشســتر سيتي بينجامني ميندي، 
صورة له مرتديا عباءة بيضاء وعلق عليها: 

«عيد مبارك.. تقبل منا ومنكم».
هذا ونشر مهاجم منتخب مصر وأوملبياكوس 
اليوناني أحمد حســن كــوكا، صورة عبر 
«إنســتغرام» مع مجموعة من زمالئه قال 

فيها: «عيد مبارك على اجلميع»، وأيضا نشر 
العب بشكتاش التركي ومنتخب مصر محمد 
النني صورة قال فيها: «عيد سعيد»، مرفقا 
ذلك بفيديو صغير ملجموعة من الرسومات 
ألطفال يلعبون احتفــاال بالعيد.  وحرص 
مهاجم ريال مدريد الفرنسي كرمي بنزميا على 
تهنئة املسلمني قائال في ڤيديو قائال:«السالم 
عليكم.. عيد مبارك، تقبل اهللا منا ومنكم».

وعلى صعيد األندية، فقد هنأ ليڤربول في 
تغريدة: «عيد مبارك جلميع مشجعينا الذين 
يحتفلون بعيد الفطر»، وايضا غرد مانشستر 
سيتي: «نادي مانشستر سيتي يهنئكم بحلول 
عيد الفطر املبارك، أعاده اهللا عليكم باخلير 
واليمن والبركات.. عيد مبارك»، في حني غرد 
بايرن ميونيخ: «العيد فرحة.. كل عام وأنتم 

بخير مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك».
وفي الســياق نفسه، حرص برشلونة على 
نشر تهنئة قال فيها: نادي برشلونة يهنئكم 
بحلول عيد الفطر.. عيد مبارك وكل عام وأنتم 
بخير، ونشر روما تغريدة باللغة العربية: جانا 
العيد أهو جانا العيد.. اجلميع في نادي روما 
يتمنى لكم كل اخلير والسعادة مبناسبة عيد 
الفطر، وقال باريس سان جيرمان فية: نادي 
باريس سان جيرمان يهنئ األمة اإلسالمية 
كافة بحلول عيد الفطر.. كل عام وأنتم بخير.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

أميركا الالتينية متدد احلظر 
بسبب «كورونا» وأوروبا تتجه لرفع 

العزل واليابان تنهي الطوارئ 
ووفيات أميركا ١٠٠ ألف.

مجلس الوزراء وبناء على 
توجيهات سامية يقرر مكافأة 

العاملني احلكوميني
في مواجهة «كورونا».

  «كورونا» أضاع بوصلة 
  يستاهلون وقواهم اهللا.العالم!!

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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واحد أبواللطف

الثالثاء

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

البقاء هللا

علــي خيراهللا عباس بوطالب: ٧٩ عامــا - ت: ٩٩٠٤٠٦٠٩ - 
٦٦٨٧٩٠٠٠ - شيع.

إسماعيل غلوم حسني: ٨٢ عاما - ت: ٥٨٨٥٥٨٨٢ - ٥٠١٣٤٣٤٣ 
- ٢٥٣٨١٠٩٠ - شيع.

مطيرة مبارك مديعج سعود: زوجة سعود مطرود سعود مبارك 
العازمي: ٥٣ عاما - ت: ٩٩٠٣٨٢٥٢ - ٩٩٢٧٧٤١٤ - شيعت.

طامي فيصل املطيري: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٤٠٢٤٤٤ - ٩٩١٠٨٠٨٧ 
- شيع.

أبعد من الكلمات

«هكذا تحظر من يتابعك»
املمثلة الكوبية أنــا دي ارماس (٣٢ 
عاما) تعلم املمثل بن أفليك كيفية حظر 
حسابات املتابعني على مواقع التواصل 

االجتماعي

«يفتقر للحماس»
املخرج والناشط األميركي مايكل مور 
يشكك في قدرة املرشح الرئاسي جو 
بايدن على هزمية الرئيس ترامب في 

االنتخابات القادمة.

«برعت في الطهي عندما شعرت باالكتئاب 

وانعزلت في المنزل»
بالترو  املمثلــة األميركية غوينــث 

(٤٧عاما).

«تصر على الظهور في كل ڤيديوهاتي»
املمثلة إميي سمارت (٤٧ عاما) عن تطفل 
بالظهور  اعوام)   ٤) الصغيرة،  ابنتها 
في أغلــب الڤيديوهات التي تضطر 
لتصويرها من منزلها بسبب االنعزال.

٣:١٩الفجر
٤:٥١الشروق

١١:٤٥الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٣٩املغرب
٨:٠٨العشاء

العظمى: ٤١ - الصغرى: ٢٦

أعلى مد: ٣:١٢ ص - ١:٠٧ ظ
أدنى جزر: ٨:٠٣ ص - ٨:٥٣ م
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احلرارة والرطوبة 
في الكويت

على مدار السنة

د.صالح محمد العجيري ـ باحث فلكي

املتوسطات الشهرية لدرجات احلرارة والرطوبة النسبية في الكويت

الرطوبةاحلرارة

الكبرىالصغرىالكبرىالصغرىالشهور

٣٢٤٤٠٨٥يناير
٥٢٨٣٤٨٦فبراير
٩٣٣٢٦٨٣مارس
١٣٣٧٢٥٨٧أبريل
١٩٤٤١٦٥٧مايو

٢٤٤٦١١٣٧يونيو
٢٦٤٧١٢٣٩يوليو

٢٥٤٧١٣٤٤أغسطس
٢١٤٥١٦٥٣سبتمبر
١٥٤٠٢١٦٥أكتوبر
٨٣٤٣٣٧٦نوفمبر
٣٢٦٣٧٨٠ديسمبر

متاجر أميركية لزبائنها: ال تستخدموا الكمامات 
وال تصغوا حلاكم الوالية.. إنه أحمق!

إنترنت قياسي بأستراليا: تنزيل ١٠٠٠ فيلم في ثانية
ذكرت صحيفة «االندبندنت» أن باحثني 
أســتراليني توصلوا إلى سرعة إنترنت 
قياسية بلغت ٤٤٫٢ تيرابيت، ما سيمّكن 
املستخدمني من تنزيل ١٠٠٠ فيلم HD خالل 
ثانية واحدة فقط. وإذا صح ذلك، فسيكون 
إجنازا يضاهي اختراق حاجز الصوت في 

الطيران أو حتى سرعة الضوء.
وأوضح الكاتب أنتوني كاثبيرتسون 

أن أعلــى ســرعة لإلنترنت فــي العالم 
موجودة حاليا في سنغافورة مبتوسط 
سرعة تنزيل يصل الى ١٩٧٫٣ ميغابيت 
في الثانية. أما في أســتراليا فمتوســط 
السرعات احلالية هو ٤٣٫٤ ميغابيت في 
الثانية أي أبطأ مبليون مرة من السرعات 

التي حتققت في التجربة األخيرة.
ونقل املقال عن د.بيل كوركوران من 

جامعة موناش بأستراليا قوله: «هنالك 
اآلن سباق عاملي إليصال هذه التقنية الى 
املرحلة التجارية ألن الـ «مايكرو كوم» 
املستخدم فيها مفيد في كثير من التقنيات 
الراهنة. وأظن أننا قد نرى أجهزة كهذه 
متوافــرة ملختبرات األبحاث في غضون 
عامني أو ثالثة أعوام ولالستخدام التجاري 

األولي خالل نحو خمسة أعوام.

بينما أصبح وضع الكمامات 
الواقية ظاهرة مألوفة في جميع 
أنحاء العالم هناك متاجر في 
الواليات املتحــدة تصر على 
منع استخدام وسيلة الوقاية 
الرخيصة والبسيطة هذه من 

قبل الزبائن.
التــي  الظاهــرة  هــذه 
تصفهــا الكاتبــة بوبــي نور 
في «الغارديــان» بأنها حرب 
ثقافية تنطلق من مبدأ احلرية 
الذي يحفظه الدستور للمواطن 
األميركي. وهكذا بات من املألوف 
رؤية الفتات على مداخل بعض 
املتاجــر كتلــك املرفوعــة في 
متجر في كنتاكي تقول: «ليس 

الرافضــني لوضــع  أبــرز 
الكمامة كان الرئيس األميركي، 
لكنــه رضخ في نهاية املطاف 
للضغــوط وقــرر ان مينــح 

الصحافة متعة رؤية كمام على 
وجهه كما كان يقول.

وتقول الكاتبة ان احملتجني 
على إجراءات اإلغالق يقولون 
انه ليــس من حــق احلكومة 
تقليص حريــات الناس لكي 
تخفض عدد الوفيات بســبب 

ڤيروس كورونا.
وهذا ما دفع ببعض املغالني 
الــى التعبيــر عــن حريتهــم 
بالسعال في وجه العاملني في 
املتاجر واألسواق. لكن األغلبية 
الساحقة من األميركيني تلتزم 
باإلجراءات الوقائية وترفض 
حتى إعادة فتح البالد في وقت 

مبكر.

مسموحا بوضع الكمامات في 
داخل املتجر. اخفض الكمام او 
اذهب إلى مكان آخر. وال تصغ 

حلاكم الوالية ألنه أحمق».

بيع بطيختني بـ ١١١٤ دوالرًا في مزاد ياباني!
طوكيــو ـ أ.ف.پ: بيــع زوج من 
البطيخ األصفر الياباني االثنني مقابل 
١٢٠ ألف ين (حوالي ١١١٤ دوالرا) وهو 
جزء بســيط من اخلمسة ماليني ين 
(٤٦ ألف دوالر) التي حققتها منتجات 
مماثلة خالل مزاد العام املاضي، فيما 
يضرب وباء «كوفيدـ ١٩» بشدة. وبيع 
البطيخ املنتج في يوباري في جزيرة 

هوكايدو (شمال) مقابل ١٢٠ ألف ين 
في املزاد األول للموســم، أي أقل ٤٠ 
مرة من الرقم القياسي املسجل العام 
املاضي. وقد ألقى مسؤول في سوق 
اجلملة باللوم على ڤيروس كورونا 
مبنع الزبائن األغنياء الذين يتنافسون 
سنويا على أغلى الثمار، من املجيء 

زوج البطيخ األصفر بيع مقابل ١٢٠ ألف ين (أ.ف.پ)واملشاركة في املزاد.

اقرأ أخبار BBC الخاصة
على موقع »األنباء« 

ووسائل تواصلنا

تعاون حصري
في الكويت

يجمع
و

إحدى أعرق المؤسسات اإلعالمية في العالم

@alanba_news_kw         @alanbanews        /alanbaa.newspaper        Alanba Newspaper        50351115
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