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وزارات وهيئات لـ«األنباء»: هذه خططنا للعودة
في ظل احلظر اجلزئي.. تقليل أعداد املراجعني والتوسع في التعامل اإللكتروني وتواجد محدود للموظفني بني ٢٥ و٤٠ ٪ والتزام بالكمامات والقفازات

مطيع العجمي

اسامة بودي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

«األنباء:» خاص

الــوزارات واجلهات  باتــت 
احلكومية جاهزة إلعادة احلياة 
إلــى أعمالها مــع إعالن مجلس 
الــوزراء انتهــاء احلظــر الكلي 
السبت املقبل. العودة املنتظرة 
ســتكون تدريجية كما انفردت 
بنشر ذلك «األنباء» في عدد أمس، 

وفي ظل إجراءات وقائية.
«األنبــاء» رصدت ترتيبات 
العودة، والتي تلخصت في البدء 
بالعمل بواقع نسبة تتراوح بني 
٢٥ و٤٠٪، مع التوسع في إجناز 
املعامــالت إلكترونيا واحلرص 
علــى عــدم تواجــد املراجعــني 
كالســابق، واســتبدال البصمة 
بكشــوف التســجيل مع التزام 
اجلميع بالكمامات، ففي وزارة 
العدل القطاعات كافة واحملاكم 
جاهزة للعمل، وأيضا «األوقاف» 
التــي تعمــل على التوســع في 
اخلدمات اإللكترونية مع جتهيز 
خطة إعادة فتح املساجد. وفي 
«الكهرباء» و«البيئة» ســتكون 
العودة بـ ٢٥٪ للموظفني، و٤٠٪ 
في «األشغال»، أما في «الشؤون» 
فالعمل سيكون وفق احتياجات 
كل إدارة، وفــي «التربيــة» لن 
تتجاوز نســبة املوظفني ٣٠٪، 
وأيضا في املواصالت ســتكون 
العودة مرحلية. هذا، وتترقب كل 
األوساط نتائج اجتماع مجلس 
الوزراء غدا اخلميس الذي سيتم 
فيه حسم عدد من امللفات أهمها 
حتديد احلظر اجلزئي وكيفية 
عودة األنشطة املختلفة كاملوالت 
والقطاعــات اخلدميــة، وأيضا 

املساجد وغيرها من امللفات.
التفاصيل ٦ و٧

الطيران بعد «كورونا».. 
هكذا ستكون إجراءات السفر 

الفاضل لـ «األنباء»: األحمال الكهربائية  لم تتعدَّ 
حدود التوقعات وجتاوزنا «اختبار» رمضان

املستشفى امليداني في «التضامن» جاهز

دارين العلي

أكد وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء بالوكالة 
د.خالد الفاضل في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن األحمال 
الكهربائية لم تتعد احلدود 
املتوقعة وفق اإلحصائيات 
والدراســات التــي قامــت 
بهــا وزارة الكهرباء واملاء 
لشهري ابريل ومايو وخالل 

شهر رمضان املبارك. 
وقــال إنه ميكن اعتبار شــهر رمضان 
املبارك مبنزلة االختبــار األول لألوضاع 

البــالد  الكهربائيــة فــي 
«وبحمــد اهللا مت جتاوزه 
باقتــدار بفضــل اهللا ثــم 
بجهود جميع العاملني في 
الــوزارة». وأكــد الفاضل 
أن االنقطاعات الكهربائية 
املتفرقة، حدثت وحتدث في 
جميع شبكات العالم، شاكرا 
جميع أعضاء فريق وإدارة 
الطــوارئ بقيــادة وكيــل 
الوزارة املســاعد لشبكات 
التوزيع م. مطلق العتيبي 
على جهودهم للحفاظ على اخلدمة والتعامل 

مع االنقطاعات.

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

أعلن الوكيل املساعد للشؤون الهندسية 
واملشاريع بوزارة الصحة د.إبراهيم النهام 
عن االنتهاء من جتهيز مستشــفى ميداني 
في نــادي التضامن الرياضي بســعة ٢١٨ 
ســريرا منها ٢٠ ســرير إنعاش الستقبال 
حــاالت اإلصابة بـــ «كورونا» احملولة من 

مستشفى الفروانية.
من جهة اخرى، استمر معدل اإلصابات 
اليومية في التراجع مقابل االرتفاع املطرد 
بحاالت الشــفاء، حيث رصدت «الصحة» 
تسجيل ٦٠٨ إصابات جديدة خالل ٢٤ ساعة، 
فيما مت تســجيل أعلى عدد حاالت شــفاء

بـ ٦٨٥ حالة.
التفاصيل ص٢

أكد أن االنقطاعات الكهربائية املتفرقة حدثت وحتدث في جميع شبكات العالم

معدل اإلصابات بـ «كورونا» يتراجع.. والشفاء يتزايد

د.خالد الفاضل
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احلكومة تشرح تفاصيل «خطة العودة».. 
والنواب للتوسع في «التكرمي»

سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم

يترأس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
اليوم االجتماع النيابي- احلكومي شبه الدوري 
الذي سيعقد في مكتب املجلس لالستماع من 
اجلانب احلكومي إلى تفاصيل «خطة العودة» 
بعد «كورونا» التي ناقشها مجلس الوزراء أثناء 
اجتماعه مساء أمس األول. مصادر نيابية أبلغت 
«األنباء» أن النواب سيركزون خالل االجتماع 
على «التطمينات الصحية» والتراجع النسبي 
لقوة ڤيــروس «كورونا» ومدى انعكاس ذلك 
على األمن املجتمعي باإلضافة إلى آلية تطبيق 

اخلطة احلكومية وجاهزية احملاجر الستقبال 
اإلصابات ونسبها املتوقعة، مع التركيز على 
ضرورة التوســع في «التكــرمي» وضم فئات 
أخرى. وأمس، قال رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن إن القطــاع التعاونــي والعاملني فيه 
واملتطوعني كانوا ركنا أساسيا ومفصليا في 
املواجهــة املجتمعية مع وبــاء كورونا وآثاره 
على احلياة املعيشــية اليومية، مشــددا على 
ضرورة إنصاف القطاع التعاوني بقوله «لذا من 
الواجب على احلكومة إنصاف القطاع التعاوني 

وإعطاؤه التكرمي الذي يستحق».
التفاصيل ص ٣

``



مستشفى العدان يدشن
خدمة طلب األدوية إلكترونيًا

النهام لـ «األنباء»: مستشفى ميداني مساند لـ «الفروانية»
في نادي التضامن بسعة ٢١٨ سريرًا منها ٢٠ لإلنعاش

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن الوكيل املســاعد للشــؤون الهندسية 
واملشاريع بوزارة الصحة م.إبراهيم النهام عن 
االنتهاء من جتهيز مستشفى ميداني في نادي 
التضامن الرياضي بســعة ٢١٨ سريرا منهم ٢٠ 
سرير إنعاش الستقبال حاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا املستجد احملولة من مستشفى الفروانية 

ليكون بذلك مستشفى مساندا.
وذكر م.النهام في تصريح لـ «األنباء» أن هذا 
جاء بناء على توجيهات وزير الصحة الشــيخ 
د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا 
وضمن خطة الوزارة في مواجهة ڤيروس كورونا 
املســتجد، مؤكدا ان هذا املستشــفى ســيخفف 

الضغط على مستشفى الفروانية.
ونــوه م.النهام إلى أن املستشــفى امليداني 
عبــارة عن صالتني مت جتهيزهمــا بالكامل من 
املعــدات واألجهزة الطبية فــي نادي التضامن 
الرياضي، ويضم ايضا صيدلية ومركز إسعاف، 
فضال عن مخزن غازات طبية واستراحة لألطباء 

والتمريض.

الوكيل املساعد للشؤون الهندسية واملشاريع أكد أنه عبارة عن صالتني مجهزتني بكامل األجهزة واملعدات الطبية

املستشفى سيخفف الضغط على مستشفى الفروانية املستشفى مجهز بكامل املعدات

املستشفى امليداني بنادي التضامن بسعة ٢١٨ سريرا م.إبراهيم النهام الوكيل د.مصطفى رضا يتفقد جهوزية املستشفى امليداني برفقة م.إبراهيم النهام ود.ليلى العنزي

الكويت تسجل الرقم األعلى في حاالت الشفاء من «كورونا»

حنان عبداملعبود

أعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح عن شفاء 
٦٨٥ حالــة مــن املصابــني 
بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩) ليرتفع بذلك 
عدد احلــاالت التــي تعافت 
ومتاثلت للشــفاء في البالد 

إلى ٧٣٠٦ حاالت.
باســل  الشــيخ  وقــال 
إن  «كونــا»  لـــ  الصبــاح 
التحاليل والفحوص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك 
احلاالت من ڤيروس كورونا 
وســيتم نقلها إلــى اجلناح 
التأهيلــي فــي املستشــفى 
املخصص الستقبال املصابني 
بالڤيروس متهيدا خلروجها 
من املستشفى خالل اليومني 

املقبلني.
كما أعلنت وزارة الصحة 
تسجيل ٦٠٨ إصابات جديدة 
بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩) خــالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي احلاالت املسجلة في 
البالد إلى ٢٢٥٧٥، في حني مت 
تســجيل ٧ حاالت وفاة إثر 
إصابتهــا باملــرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ١٧٢ حالة.
الرســمي  الناطق  وقــال 
باســم الــوزارة د.عبــداهللا 
السند في املؤمتر الصحافي 
إن جميع احلاالت الســابقة 
التــي ثبتــت إصابتهــا هي 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص 

املخالطني لها.

الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس ذكر أنها 
جــاءت على النحــو التالي: 
(منطقة جليب الشيوخ ٤٩ 
حالة) و(منطقــة الفروانية 
٤٨ حالة) و(منطقة خيطان 
٤٨ حالــة) و(منطقة حولي 

٣٧ حالة).
آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة 
لفت إلــى أن عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية في العناية 
املركزة بلغ ١٩٦ حالة ليصبح 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض 
(كوفيد- ١٩) ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ١٥٠٩٧ 

حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي، قال إن 

منع العدوى د.أحمد املطوع 
ان اعتماد آلية العزل املنزلي 
للمصابني بڤيروس كورونا 
تكــون للمصابــني بأعراض 
خفيفة وال تستدعي دخول 
املستشــفى، مبينا ان هناك 
اشــتراطات يجــب اتخاذها 
حيال هذا األمر، أهمها تواجد 
املريــض بغرفــة منعزلــة 
وعدم الدخول إليه إال لوقت 
احلاجة، كما يجب ان تكون 
الغرفة جيدة التهوية، وعلى 
املريض االلتزام بغرفته وعدم 
اخلروج منها إال وهو يرتدي 
كمــام ويحافظ على التباعد 
اجلســدي وعدم اســتخدام 
حمام مشترك، وحال استخدام 
حمام مشترك يجب مراعاة 

تنظيفه جيدا.
وأوضــح أهميــة اعتماد 
ســبل الوقاية مــن قبل من 
يدخل الغرفة للمريض، حيث 
يجب ان يحرص على ارتداء 
الكمــام وال يحاول االقتراب 
مــن املريض الــى ان يخرج 
ويفضل عقبها غسل اليدين 
ملدة ٢٠ ثانية على األقل، كذلك 
الطعام املقدم للمريض يفضل 
ان يقدم في أدوات االستخدام 
الواحد، أما غير ذلك فيفضل 
غسلها بدرجة حرارة عالية 
واملالبس كذلك يجب غسلها 

فوق ٦٠ درجة.
وأكد املطوع ان اخلروج 
للمريض غير مسموح نهائيا 
ويجب ان يلتزم، كذلك يجب 
ان يلتزم مبدة العزل ١٤ يوما 
وتتم متابعة املريض من قبل 
الفرق الطبية وحال االلتزام 
لن تكون هناك خطورة على 

األفراد باملنزل.

مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٦٨ شــخصا بعد القيام 
بــكل اإلجــراءات الوقائيــة 
والتأكــد مــن خلــو جميــع 
العينات من الڤيروس على 
أن يستكملوا مدة ال تقل عن 
١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
الســند أن عــدد  وذكــر 
املســحات التــي مت القيــام 
الـــ ٢٤ ســاعة  بهــا خــالل 
املاضية بلغت ٢٣٩٥ مسحة، 
مشــيرا إلى أن مجموع عدد 
الفحوصــات بلــغ ٢٧٦٢٠٧ 

فحوصات.
من جانبه، أكد مدير إدارة 

انخفاض أعداد املصابني إلى ٦٠٨ وإجمالي املتعافني يرتفع إلى ٧٣٠٦

د.عبداهللا السند

وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ٦٠٨ الســابقة 
تضمنت (١٤٦ حالة ملواطنني 
كويتيني) و(٢٠٠ حالة ملقيمني 
من اجلنسية الهندية) و(٧٨ 
حالة ملقيمني من اجلنســية 
املصرية) و(٣٨ حالة ملقيمني 
من اجلنسية البنغالديشية) 
وبقية احلاالت من جنسيات 

أخرى.
وأضاف ان املصابني حسب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
(١٨٠ حالة مبنطقة الفروانية 
الصحية) و(١٧٥ حالة مبنطقة 
األحمــدي الصحيــة) و(١١٤ 
حالة مبنطقة حولي الصحية) 
و(٦١ حالة مبنطقة اجلهراء 
الصحية) و(٧٨ حالة مبنطقة 

العاصمة الصحية).
املناطــق  أعلــى  وعــن 

دشتي: التأكد من دقة عملية
حصر أسماء الكوادر الطبية لتفادي الظلم

حنان عبداملعبود

أعــرب رئيــس جمعيــة 
أطباء األسنان د.محمد دشتي 
عن امتنانه لصاحب السمو 
الــوزراء  األميــر ومجلــس 
لتكــرمي  الصحــة  ووزارة 
العاملني بالصفوف األمامية 
ملواجهة الڤيروس كتحقيق 
ألحد املطالبات والتوصيات 
التــي مت تقدميهــا مــن قبل 
اجلمعيات الطبية وجمعية 
أطباء األسنان لوزير الصحة 

حلصر ومكافأة العاملني في القطاع الصحي 
كنوع من التشجيع املعنوي واملادي.

وقال دشتي: «ان طريقة اإلعالن عن املكافأة 
قد توهم الناس بقيمة عالية للمكأفاة لكن واقع 
حال اســتحقاقها وصرفها ليس كما يتخيله 
البعض، ومع حتفظي على توقيت إعالن بعض 
ما جاء في بنود القرار إال ان الشكر موصول 
ملا فيه من مكافآت كتكرمي معنوي للعاملني 
في مكافحة الوباء أكثر مما هو تكرمي مادي، 
إذ ان عملنا هو واجب وطني علينا جميعا»، 
مضيفا: «األمر بكل األحوال يعد احد واجباتنا 
ولن نتقاعس في تأديته ســواء كانت هناك 
مكافأة أو ال، ونطمح لتحقيق املزيد من التعاون 
بني الوزارة واألطباء لتحقيق املطالبات، كما 
نــود األخذ بعني االعتبار بعض الفئات التي 
لم يتم التطــرق إليها من األطباء املتطوعني 
الذين يعملون بالقطاع األهلي من غير املقيدين 
بــوزارة الصحــة او اجلهــات احلكومية من 
متطوعني آثروا على أنفسهم ترك أعمالهم في 
القطاع اخلاص، وكذلك بعض األطباء حديثي 
التخرج وغيرهم من غير املعينني من فئة غير 
محددي اجلنسية او األجانب الذين تطوعوا 

باملســاهمة في مكافحة هذا 
الوباء مع املنظومة الصحية 
نطمح الن يتم عمل آلية لهم 
ملكافأتهم وتشجيعهم معنويا 
وماديــا. وأعــرب عــن أمله 
بتحقيق املزيد من التوصيات 
التــي مت تقدميهــا لــوزارة 
الصحة والتعاون في النظر 
في التوصيــات واملطالبات 
كوضع آلية لعمل مســحات 
للعاملني في القطاع الصحي 
وزيادة احلرص على توفير 

املستلزمات الوقائية لهم.
وشدد دشتي على ضرورة التأكد من دقة 
عملية حصر أسماء الكوادر الطبية بشكل دقيق 
وآلية تصنيف فئاتهم وأيام عملهم لتفادي ظلم 
أو ضياع مجهود اي شخص وحتقيق العدالة 
قدر املستطاع، وقال: «هذا ما نخشى حدوثه 
في األيام املقبلة وتطرق له البعض في الفترة 
املاضية». كما أكد ان املرحلة املقبلة ستشهد 
الكثيــر من التطــورات واالنفتاح في الكثير 
مــن املرافق الالزمــة والضرورية في الدولة 
مــا يتطلب وعيا مجتمعيــا وزيادة التوعية 
اإلعالمية بشكل أكثر تفصيال وتطبيق القوانني 
اخلاصة بالوقاية بشكل صارم كلبس الكمامات 
للجميــع والتباعد االجتماعــي وغيرها من 
اإلجراءات االحترازية، وقال: «املرحلة املقبلة 
ستعول على الوعي املجتمعي بالدرجة األولى 
أسوة ببقية دول العالم، حيث ستتغير طبيعة 
احلياة فــي املرحلة املقبلة وســيكون هناك 
انفتاح في الكثير من اإلجراءات وعلى الدولة 
ان تواكب ذلك بالكثير من النظم االحترازية 
في منط حياة الشــعب بشكل عام، فاحلياة 
لن تتوقف وســتعتمد على وعي الشعب في 

كيفية التعاطي مع هذا الوباء».

نطمح لتحقيق املزيد من التعاون بني الوزارة واألطباء لتحقيق املطالبات

د.محمد دشتي
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عبدالكرمي العبداهللا

اعلــــن رئيـــس 
صيدليـة مستشفى 
الصيدلــي  العــدان 
حســني العنزي عن 
تدشــني خدمة طلب 
األدويــة وتوصيلها 
للمنــازل وذلك عبر 

الرابط
ask.moh.gov.kwحسني العنزي

..ونقابة العاملني في «الكهرباء» 
تطالب بحفظ حقوق املوظفني

طالب مجلس إدارة نقابة العاملني في وزارة 
الكهربــاء واملاء وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملاء بالوكالة د.خالد الفاضل بضرورة العمل 
على حفظ حقوق العاملني في الوزارة خالل 
أزمــة كورونا، خصوصا انهــم قاموا بتأدية 
واجبهم الوظيفي على اكمل وجه خالل الفترة 
املشار اليها. وشدد مجلس إدارة نقابة العاملني 
في الوزارة على ضــرورة ان تراعي اللجنة 
التي شكلها الوزير د.الفاضل حلصر اسماء 
املوظفني الذين كانوا على رأس عملهم خالل 
الفتــرة من ٢٤ فبرايــر الفائت حتى ٣١ مايو 
اجلــاري، جميع املوظفني الذيــن كانوا على 
رأس عملهم خالل الفترة املذكورة، حيث إنهم 

بذلوا جهودا واضحة خالل فترة عملهم وقد 
أصيب بعضهم بعدوى ڤيروس كورونا وهم 

قائمون على رأس عملهم.
وأوضح مجلس اإلدارة أن الوزير د.الفاضل 
يدرك جيدا حجم اجلهود التي بذلها ومازال 
يبذلها موظفو الوزارة لتأدية مهامهم الوظيفية 
من خالل الزيارات امليدانية العديدة التي قام 
بها الوزير لالطمئنان على سير العمل، ومن 
هــذا املنطلق نرى أحقيــة تصنيف العاملني 
في الوزارة ضمــن الفئة الثانية، إن لم تكن 
«األولى»، تقديرا جلهودهم اجلبارة التي بذلوها 
خالل أزمة كورونا ومازالوا يبذلونها خلدمة 

الوطن.



قال رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغــامن ان القطــاع 
التعاونــي والعاملــني فيــه 
واملتطوعــني كانــوا ركنــا 
أساسيا ومفصليا في املواجهة 
املجتمعية مع وباء كورونا 
وآثاره على احلياة املعيشية 

اليومية.
وأضاف الغامن، في تغريدة 
على حســابه الشخصي في 
تويتر، انهم كانوا عامال مهما 
فــي تدعيــم األمــن الغذائي 

واالستهالكي الضروري.
وشــدد علــى ضــرورة إنصــاف القطاع 
التعاوني بقوله «لذا من الواجب على احلكومة 
إنصاف القطــاع التعاوني وإعطاؤه التكرمي 

الذي يستحق».
مــن جانــب آخــر، بعث 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أمس ببرقيتي تهنئة 
إلــى كل من رئيــس مجلس 
جمهوريــة  فــي  النــواب 
األرجنتني ســيرجيو ماسا، 
ورئيســة مجلس الشــيوخ 
كريستينا إليزابيت فرنانديز 
دي كيرشنر مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما.
كما بعث الرئيس الغامن 
ببرقية تهنئة إلى رئيس 
البرملان في جمهورية جورجيا آرتشيل 
تالكفادزي، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلده.
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ولي العهد: احلكومة تكاتفت صفًا واحدًا لدرء أي خطر

وجه ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمد كلمة 
شكر وتقدير إلخوانه وأبنائه 
املواطنني الكرام داخل البالد 
وخارجهــا واملقيمــني علــى 
ثــرى الكويــت الطاهر على 
تهانيهــم الصادقة وأمانيهم 
الطيبة مبناسبة حلول عيد 
الفطــر الســعيد ســواء من 
خالل االتصاالت الهاتفية او 
البرقيات أو جميع وســائل 
التعبير االخرى، مقدرا سموه 
تلك املشــاعر اجلياشة التي 
تنم عن روح األسرة الكويتية 
الواحدة وما جتسده من تواد 

ومحبة.
وثمن ســمو ولي العهد 
اجلهود الكبيرة التي يقوم 
بها االخوة في مجلس الوزراء 
والذين وقفوا جميعا على قدم 

جتاه وطنهم متكاتفني صفا 
واحــدا ومتعاونني لدرء أي 

وأعرب سموه عن تقديره 
لدور املواطنني واملقيمني في 
تطبيــق القانون وااللتزام 
به ووضع مصلحة الوطن 
وحمايته واحملافظة عليه في 
نصب أعينهم، داعيا املولى 
سبحانه أن يرفع هذا البالء 
عن الكويــت وأن يحفظها 
العالم  وشعبها وشــعوب 
أجمع من كل مكروه وسوء 
وان يبقي كويتنا احلبيبة 
واحة للخير واألمان ويهيئ 
لها املزيد من الرفعة والتقدم 
واالزدهار فــي ظل القيادة 
احلكيمة لراعي مســيرتنا 
ونهضتنا صاحب الســمو 
صبــاح  الشــيخ  األميــر 
األحمد حفظــه اهللا ورعاه 
ذخــرا للبالد وقائدا للعمل 

اإلنساني.

خطر يداهم الكويت ســواء 
اكان صحيا أو مجتمعيا.

وأشــاد ســموه بالعمل 
املتواصــل والــدؤوب مــن 
جميع منتسبي اجهزة الدولة 
ومؤسســاتها احلكوميــة 
وباألخص من هم يتصدرون 
الصفوف األمامية مشكلني 
خط الدفاع االول ضد جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيد- ١٩) مــن االطباء 
وجميــع الطواقــم الطبية 
والكوادر الصحية املختلفة 
الذين ســطروا ابلــغ القيم 
واملعانــي في أســمى املهن 
وركــزوا فيهــا علــى انقاذ 
احلياة البشــرية وضربوا 
بذلــك اروع االمثلــة التــي 
يحتذى بها امام دول العالم 

اجمع.

سموه شكر املواطنني واملقيمني على تهانيهم مبناسبة حلول عيد الفطر السعيد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

وساق ال يدخرون جهدا وال 
يتوانون في تأدية واجبهم 

األمير هنأ رئيسي األرجنتني وجورجيا

حيات: ٣ طائرات حتمل مستلزمات طبية متجهة للكويت

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس ألبرتو 
فرنانديز رئيس جمهورية األرجنتني الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحــة ومتام العافيــة وللبلد الصديق كل 

التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
ســالومي زورابيشــفلي رئيســة جمهورية 
جورجيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها، راجيا سموه 
لها دوام الصحــة والعافية وللبلد الصديق 

املزيد من الرقي والنماء.

وبعث ســمو ولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس ألبرتو 
فرنانديز رئيس جمهورية األرجنتني الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
ســالومي زورابيشــفلي رئيســة جمهورية 
جورجيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالدها راجيا سموه 

لها دوام الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

قال سفيرنا لدى الصني 
الســفير ســميح جوهــر 
حيــات ان ثــالث طائرات 
شحن عمالقة غادرت مطار 
شــانغهاي الدولي متجهة 
الى البالد وعلى متنها مئات 
االطنان من املســتلزمات 
الطبية والوقائية لتعزيز 
املخزون االستراتيجي في 

البالد.
الســفير  كمــا كشــف 
حيــات، فــي بيــان تلقت 
«كونا» نسخة منه، عن أن 
ثالث طائرات شحن اخرى 

مجدولة ايضا ضمن اجلسر 
اجلوي القائــم مع الصني 
في نهاية االسبوع اجلاري.
إلــى ان عــدد  وأشــار 
منــذ  الشــحن  طائــرات 
ڤيــروس  جائحــة  بــدء 
كورونا املســتجد (كوفيد 
بلــغ  اآلن  ١٩) وحتــى  ـ 
١٦ طائــرة شــحن مدنيــة 
وعســكرية ضمــن جدول 
امداد البالد باملســتلزمات 
الطبية والوقائية لتعزيز 
املخزون االستراتيجي في 
الكويتية  وزارة الصحــة 

والقطاعات االخرى بالدولة 
بإشــراف وتوجيه مباشر 
من جانب مجلس الوزراء.

كما لفت السفير حيات 
الــى ان هنــاك شــحنات 
اخــرى مــن املســتلزمات 
الطبية والوقائية انطلقت 
االسبوع املاضي من الصني 
باجتاه البــالد عن طريق 
الشــحن البحري من أهم 
املوانئ الصينية الدولية في 
مدينتي شنغهاي وتياجنني 
وانه من املتوقع وصولها 

الى الكويت قريبا.

وأعرب الســفير حيات 
عن تقدير الكويت للجهود 
املتواصلة واملخلصة التي 
تقوم فيها قيادات احلكومة 
الصينيــة وخاصــة فــي 
وزارتي اخلارجية والتجارة 
وهيئة اجلمارك املركزية في 
تقدمي الدعم الدائم وتسهيل 
كل االجــراءات وتذليــل 
والعقبــات  الصعوبــات 
امام السفارة الكويتية في 
بكني لدعــم جهود احتواء 
ومكافحة ڤيروس كورونا 

املستجد (كوفيد ـ ١٩).

السفير سميح جوهر حيات

أطوال الكيبالت بلغت ٥٠ كيلومترا

العازمي لـ «األنباء»: تقوية شبكة الكهرباء
تسمح بإصدار تراخيص جديدة إليصال التيار

دارين العلي

تنفذ وزارة الكهربــاء واملاء حاليا 
مشروع تخفيف األحمال عن مغذيات 
الشــبكة ونقلها إلى محطات التوزيع 
الرئيسية في عدد من مناطق محافظة 
حولي في خطوة تهدف من خاللها إلى 
تخفيف الضغط عن الشــبكة بسبب 

الزيادة املطردة لألحمال.
وقال مســؤول املشــروع م.هادي 
العازمي في تصريح خاص لـ «األنباء» 
إن املشروع ضمن خطة وزارة الكهرباء 
واملــاء لتحديــث وتطوير الشــبكات 

الكهربائية بسبب الزيادة املطردة في 
الطلب على األحمال الكهربائية.

وأضاف أن الــوزارة ممثله بقطاع 
شبكات التوزيع الكهربائية تقوم حاليا 
بتنفيذ مشروع تخفيف األحمال على 
مغذيات الشبكة ونقلها حملطات التحويل 
الرئيســية التي مت االنتهاء من بنائها 
وتشغيلها مؤخرا أو في املراحل األخيرة 
لتشــغيلها مبحافظة حولي وحتديدا 
مبنطقــه ســلوى والســاملية وحولي 
واجلابرية. وأوضح ان املشروع يهدف 
إلــى زيادة كفاءة الشــبكة الكهربائية 
من خالل تخفيف األحمال الكهربائية 

على مغذيات الشبكة الكهربائية للجهد 
املتوسط وتوفير خاليا جهد متوسط 
إضافية في احملطات القائمة مما سيؤدي 
إلى إمكانيــة إصدار تراخيص إيصال 
تيار كهربائي وتغذية املشاريع اجلديدة 

ملختلف شرائح العمالء.
ولفت الى ان تصميم املشروع مت على 
ايدي مهندسي إدارة طوارئ الشبكات 
الكهربائية ومت اعتماده من قبل جلنة 
دراســة األحمال الكهربائية، ويشرف 
على تنفيذه فريق فني مختص يضم 
كوادر وطنية من مهندسني ومهندسات 
وفنيني ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذه 

في الربع األخير من ٢٠٢٠.
وأوضح ان مجموع أطوال كيبالت 
اجلهد املتوســط املزمــع متديدها في 

املشروع يبلغ ٥٠ كيلومترا.
وتطرق العازمي إلى أن التعديات 
على مسارات خدمات وزارة الكهرباء 
واملاء وخصوصا املركبات املجهولة تعد 
من أهم املعوقات التي تواجهها الفرق 
العاملة لتنفيذ املشروع، الفتا الى انه مت 
التنسيق مع اجلهات املعنية في البلدية 
والداخلية من خــالل جلنة التعديات 
لتذليــل املعوقــات وإزالــة التعديات 
لضمان سير األعمال وسرعة إجنازها.

تخفيف األحمال على مغذيات التيار في سلوى وحولي والساملية واجلابرية لنقلها إلى احملطات الرئيسية

جانب من عمليات احلفر ومد الكيبالت

نقدر دور املواطنني واملقيمني في تطبيق القانون وااللتزام به ووضع مصلحة الوطن وحمايته واحملافظة عليه نصب أعينهم
عمل متواصل من جميع منتسبي أجهزة الدولة وباألخص من هم يتصدرون الصفوف األمامية مشكلني خط الدفاع األول 

تنسيق مع البلدية و«الداخلية» إلزالة التعديات على مسارات خدمات الكهرباء واملاء لضمان سرعة اإلجناز

سفيرنا لدى الصني كشف عن انطالق ثالث أخرى نهاية األسبوع

العدساني: عهدًا علّي.. ستتم احملاسبة
حول الصندوق املاليزي وكشف كل البيانات

النائــب ريــاض  أكــد 
انــه يتعهــد  العدســاني 
بقيامــه خالل اســتجواب 
بكشــف  املاليــة  وزيــر 
تفاصيل تتعلق بالصندوق 
املاليزي باملستندات حول 
املبالــغ املتضخمة  حجــم 
والتجــاوزات الصارخــة 
وشبهات مالية وحتويالت 
وغسيل اموال متورطة فيها 

شركات وأفراد وبنوك.
وأشار العدساني إلى أن 
هذا امللف املتجاوز والذي 

فيــه تعديات ماليــة ال ميكن أن مير مرور 
الكرام وإمنا يجب محاسبة كل اجلهات ذات 
الصلة وخاصة الرقابية وعلى رأسها البنك 

املركزي كونه يشرف على 
القطــاع املصرفي ويراقب 

عليه.
واضــاف ان املعامالت 
وشــبهات مالية وتعديات 
وجتــاوزات صارخــة لها 
عالقة مباشرة وكذلك غير 
مباشرة بشركاء وشركات 
مقرهــا في الكويت تتعلق 
مبشروعات تشوبها شبهات 
فســاد، مؤكدا أن احملاسبة 
واجبة خاصة في القضايا 
املاليــة الضخمة مثل هذه 
القضية املشبوهة والتي مت فيها استغالل 
النفــوذ وهــذا االمــر غيــر مقبــول جملة 

وتفصيال.

خالل مشاركتها في حملة بوادر األمل لرابطة االجتماعيني الكويتية

رياض العدساني

لولوة القطامي

مرزوق الغامن

الهدية لتكرمي العاملني في القطاع التعاوني 
ضمن مبادرة «الصفوف األمامية»

وصــف النائــب محمد 
الهديــة تكــرمي مجلــس 
الوزراء جلميع العاملني في 
الصفوف األمامية باملبادرة 
املســتحقة تقديرا للجهود 
الوطنية الكبيرة في مواجهة 
انتشار ڤيروس كوفيد ١٩ 
املستجد حلماية املواطنني 
واملقيمــني من هــذا الوباء 

العاملي.
وقــال الهديــة تصريح 
صحافــي ان آليــة تكــرمي 
القطــاع  فــي  املوظفــني 

احلكومــي مــن العاملــني فــي الصفــوف 
األمامية واملســاندة املكلفــني بالعمل على 
مكافحة انتشــار ڤيروس «كورونا» محل 
تقدير وترحيب شــعبي، داعيا إلى شمول 

التكرمي أيضا للعاملني في 
القطاع التعاوني ممثال في 
احتاد اجلمعيات التعاونية 
ومجالس إدارات اجلمعيات 
والعاملــني فيهــا بكافــة 

املناطق.
وأضاف: ان دور العاملني 
في قطاع التعاون كان لهم 
دور حيــوي فــي األزمــة 
الصحية ومحل اشادة من 
اجلميع، مثمنا ما قاموا به 
مــن عمل جبار فــي تأمني 
االحتياجــات الضروريــة 
للمواطنني على مدى ثالثة شهور وتنظيم 
عمل األسواق املركزية في اجلمعيات، لذلك 
على احلكومة استحقاق ضمهم إلى تكرمي 

العاملني في الصفوف األمامية.

هنأ نظراءه في األرجنتني وجورجيا باألعياد الوطنية

محمد الهدية

القطامي: املرأة الكويتية
ل ٤٨٪ من القوى العاملة ُتشكِّ

عبداهللا الراكان

األزمات والكــوارث ال 
تفرق بني اجلنس والنوع، 
واملرأة الكويتية كانت على 
موعد مع حتــدي جائحة 
املياديــن  فــي  كورونــا 

واملنازل.
وقالت لولوة القطامي 
إن املرأة الكويتية أثبتت 
الريــادي والفعال  دورها 
في مســيرة التنمية التي 
البالد مبختلف  تشــهدها 
املجاالت، مشيرة الى دورها 
كونهــا نصــف املجتمــع 
وتعمــل مع الرجــل على 
نهضة وتقدم املجتمع في 

الكويت.

وأضافت القطامي خالل 
مشاركتها في حملة بوادر 
األمل التي تنظمها رابطة 

إن  الكويتية  االجتماعيني 
املــرأة الكويتيــة تشــكل 
٤٨٪ مــن القــوى العاملة 
في الكويت، الفتة إلى أن 
جناح املرأة يعود للبيئة 
الراعية املمثلة باملنظومة 
التشريعية واالجتماعية، 
مؤكدة أن املرأة الكويتية 
أثبتــت وجودها على كل 
املستويات كمديرة جلامعة 
الكويت وسفيرة ووزيرة 

ومحامية قديرة.
القطامــي  وأشــارت 
إلى تقــدم املرأة الكويتية 
وجناحها في حجز مواقع 
عربية ودولية معربة عن 
تفاؤلها مســتقبال إن شاء 

اهللا.

٩٦٩ مقيمًا غادروا الكويت الثالثاء على منت ٥ رحالت
ثامر السليم

تابعت «األنباء» مغادرة 
٩٦٩ مقيما امس الثالثاء على 
مــنت ٥ رحالت أمــس، حيث 
غــادرت اخلطــوط اجلويــة 
العاصمــة  إلــى  الكويتيــة 
البنغالديشــية «دكا» علــى 
متنها ما يقــارب ٣٣٤ راكبا، 
كمــا انطلقت رحلتــان عبر 
شــركة طيــران اجلزيــرة، 
ملغادرة املخالفني من اجلنسية 

الهندية ويبلغ عدد املغادرين 
٢٩٠ مخالفــا، متوجهني إلى 

كيرال وكوتشني.
كما غادرت طائرة تابعة 
لطيران اجلزيرة إلى البنجاب 
وعلى متنها ١٤٥ راكبا، فيما 
غادر على اخلطوط اجلوية 
القطرية ٢٠٠ راكب إلى الدوحة 
ترانزيت ومن ثم إلى جهات 

أوروبية متفرقة.
اســتنفرت  وقــد  هــذا، 
األجهــزة العاملــة في املطار 

لتســهيل إجــراءات ســفر 
املقيمني، بالتنسيق مع وزارة 
الداخليــة وســفارات دولهم 
العامــة للطيــران  واإلدارة 
املدني ووزارة الصحة واإلدارة 
العامــة للجمــارك، حيث مت 
تذليل كل الصعاب وتسخير 
اإلمكانات من خالل إجراءات 
الفحص الطبي قبل الدخول 
وختم اجلوازات ووزن األمتعة 
وتوزيع األقنعة الواقية على 

جميع الركاب. ٣٣٤  بنغاليا غادروا إلى دكا أمس   (قاسم باشا)

الغامن: على احلكومة إنصاف القطاع التعاوني 
وإعطاؤه التكرمي املستحق

ملشاهدة الڤيديو



اللواء محمد الشطي

04
االربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

في البداية نود تسليط الضوء 
على فكــرة تأســيس محجر 

االطفاء؟
٭ املجحــر الصحــي اخلاص 
برجال االطفاء يقع مبقر مركز 
اعداد رجال االطفاء في منطقة 
كبد، وقد مت حتويله الى محجر 
صحي خــاص برجال االطفاء 
في حال االشــتباه باصابتهم 
بڤيروس كورونا املستجد خالل 

تواجدهم في مراكز عملهم.

حدثنا عن عن الطاقة االستيعابية 
للمحجر؟

٭ مت جتهيــز احملجــر بطاقة 
اســتيعابية بـ ١٠٠ سرير في 
املرحلة االولى واملرحلة الثانية 
ســوف يتم توفير ١٠٠ سرير 
واملرحلــة الثالثة مثلها أيضا 
الطاقــة  وبالتالــي ســتكون 
القصوى ٣٠٠ ســرير على ٣ 

مراحل.

هل رجال االطفاء عرضة لالصابة 
بالڤيروس خالل عملهم اليومي؟
٭ بالتأكيــد رجــال االطفــاء 
عرضة لالصابة السيما اثناء 
تعاملهــم اليومي مع حوادث 
احلريــق واالنقــاذ او خــالل 
تواجدهم في مراكز عملهم فهم 
يختلطون دائما مع اشخاص 
آخرين اثناء احلوادث املرورية 
او حوادث املصاعد وقد يكون 

هؤالء حاملني للڤيروس.
كيف يتم التعامل مع رجال االطفاء 
في حال االشــتباه باصابتهم 

بڤيروس كورونا؟
٭ في حــال ظهرت اعراض 
بالڤيــروس على  االصابــة 
رجال االطفاء او االشــتباه 
باصابتهم لدينا ادارة قطاع 
املكافحة في مراقبة السالمة 
املهنيــة وهــي املختصــة 

ماذا يضم احملجر الصحي لرجال 
االطفاء في كبد؟

٭ احملجر يضم عيادة طبية 
مفتوحة على مدار ٢٤ ســاعة 
وهناك متابعة من الطاقم التابع 
لوزارة الصحة وعيادة لالطفاء 
وقمنا بتســهيل كل وســائل 

٭ وزارة الصحــة مشــكورة 
قامت بتطهير املكان خالل شهر 
مــارس املاضي ومن ثم قامت 
بالتعــاون مــع االدارة العامة 
لالطفــاء في جتهيــز العيادة 
الطبية «عيادة االطفاء» بطاقم 
من وزارة الصحة وباشــراف 
مدير عيــادة االطفــاء د.علي 
الردعان. ومن خالل هذا احملجر 
نهدف الى تخفيف العبء على 
وزارة الصحــة فيمــا يخص 
اصابات رجال االطفاء بحيث 
ميكــن رعايتهم داخل احملجر 
وتقــدمي اخلدمــة الكاملة لهم 
سواء الطبية أو اللوجستية.

جهود عديدة

نود تســليط الضوء على دور 
«االطفاء» في ظل األزمة الراهنة؟

٭ منــذ بداية ازمــة ڤيروس 
كورونــا املســتجد واالدارة 
العامة لالطفاء كإحدى اجلهات 
احليوية في الدولة تقدم خدمات 

الراحة واملبيت لرجال االطفاء 
داخل احملجــر وجتهيز غرفة 

وتزويدها بكل املستلزمات.

هل تعاونت االدارة العامة لالطفاء 
مع وزارة الصحة في تأسيس 

احملجر؟

واسنادا لوزارة الصحة وكان 
على عاتقنا تسلم االدوية من 
الصيدليات املركزية وايصالها 
الى منــازل املرضى الســيما 
املزمنة،  اصحــاب االمــراض 
حيث شــارك في تلــك املهمة 
٢٥٠ ضابطــا وضابــط صف 
و٢٠٠ سيارة حيث يتم يوميا 
تسلم االدوية من الصيدليات 
املركزية وتوصيلها الى منازل 
املرضى والزالت هذه العملية 
مستمرة وحازت رضا املواطنني 
واملقيمني. ومن ناحية اخرى 
شاركت االدارة العامة لالطفاء 
في عملية صناعــة الكمامات 
وهــي كمامات واقيــة ويقوم 
باســتخدامها رجــال االطفاء 
سواء في مراكز عملهم او في 
احملجر اخلــاص باالطفاء مبا 
يخفف العبء على الدولة من 

متطلبات الكمامات.

ما رسالتك للمواطنني واملقيمني 
في ظل ازمة «كورونا املستجد»؟

٭ رســالتي جلميع املواطنني 
االلتزام  واملقيمــني ضــرورة 
بكل االرشــادات الصادرة من 
وزارة الصحة وارتداء الكمامات 
والقفــازات مما مينع االصابة 
ويقلل من خطورة نقل العدوى 
مــع احلــرص علــى التباعــد 
اجلسدي واالجتماعي والبعد 
عن التزاحم والتواجد في اماكن 
مغلقة والبقاء في املنازل وعدم 
اخلروج اال للضرورة القصوى 

حماية لهم وألسرهم.

الزميلة آالء خليفة مع اللواء محمد الشطي وفريق اإلطفاء      (قاسم باشا)

بالكشــف عليهم بالتعاون 
مع وزارة الصحة، واحملجر 
الصحــي فــي منطقــة كبد 
يحتوي على عيــادة طبية 
ويتم فحص رجال االطفال 
مــن خاللها ومن ثــم التأكد 
من النتيجة وفي حال كانت 
سلبية فلرجل االطفاء احلق 
ان يتواجد في محجر االطفاء 
بكبد بعيدا عن اسرته حتى 
ال يختلط مع افراد االسرة او 
اختيار احلجر املنزلي اما في 
حال كانت النتيجة ايجابية 
ومت التأكــد من اصابة رجل 
االطفــاء فيتــم حتويله الى 
محجر «كيبك» بالتعاون مع 
الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة «كيبك» 
وهو احملجر الصحي لرجال 
االطفاء ويوجد لدينا حوالي 
٥٠ سريرا ويتم عالج رجال 
االطفاء املصابني حتت اشراف 

وزارة الصحة.

نهدف إلى تخفيف العبء على وزارة الصحة فيما يخص إصابات رجال اإلطفاء بالڤيروس

«اإلطفاء» لعبت دورًا بارزًا خالل األزمة وخاصة في توزيع األدوية وصناعة الكمامات

أنشأنا «عيادة اإلطفاء» في احملجر ونوفر جميع اخلدمات الطبية واللوجستية للنزالء

إذا ثبت خلو رجل اإلطفاء من اإلصابة يحق له البقاء في احملجر أو اختيار العزل املنزلي

اللواء محمد الشطي والعقيد محمد حمد الشطي واملقدم م.بدر العتيبي

مطعم محجر االطفاء

أقدم سلم إطفاء في الكويت

غرف مجهزة في محجر اإلطفاء

خط الدفاع األول
عن األرواح واملمتلكات

وجه اللواء محمد الشطي كلمة الى رجال االطفاء 
املتواجدين في مراكــز عملهم قائال: رجل االطفاء 
يقوم بتأدية دوره جتاه وطنه واملواطنني واملقيمني 
وايضا مــا يؤديه من خدمات انســانية هي امور 
تربــوا عليها ليس فقط في االزمات امنا في جميع 
االوقــات فهم دائما هم اخلط االول في الدفاع عن 
االرواح واملمتلكات وحمايتها واســتمر هذا العمل 

خالل أزمة كورونا.
وذكر الشطي ان خالل جميع االزمات التي مرت بها 
الكويت ومنها محنة الغزو العراقي الغاشم عام ١٩٩٠ 
حيث عمل رجال االطفاء في الكثير من املهام ومنها 
توزيع املواد الغذائية واملاء واملبالغ املالية واستمرت 
مراكز االطفاء في عملها ولم تتوقف، موضحا ان 
رجاء االطفاء كانوا والزالوا وسيســتمرون سندا 
جلميع جهــات الدولة وهذا دورهم وواجبهم جتاه 
بلدهم واالنسانية، قائال «قواكم اهللا ومشكورين على 
مجهودكم املستمر» ونحن معكم وسنظل سندكم.

آالء خليفة

اســتمرارا جلهودها في مساندة اجلهات احلكومية ودعم مختلف األنشطة والفعاليات اخلاصة مبكافحة انتشار ڤيروس كورونا في الكويت، تواصل االدارة العامة لالطفاء العمل مبا متلك من 
إمكانيات للقيام بالواجبات املنوطة بها في هذه الظروف االستثنائية، حيث قامت بافتتاح احملجر الصحي اخلاص برجال االطفاء في منطقة كبد والذي مت جتهيزه بالتعاون مع وزارة الصحة. 

«األنباء» تفقدت احملجر ورصدت التجهيزات الطبية واللوجستية به، والتقت نائب املدير العام لقطاع تنمية املوارد البشرية في االدارة العامة لالطفاء اللواء محمد الشطي، والذي أكد ان احملجر 
مت تطهيره بالكامل مرتني باشراف وزارة الصحة، مبينا ان املرحلة االولى للمحجر تستوعب ١٠٠ سرير مع امكانية التوسعة في املرحلة الثانية اذا تطلب االمر. ولفت الشطي الى ان احملجر يضم 
عيادة طبية تعمل على مدار الساعة لفحص رجال االطفاء واخذ العينات من املصابني او املشتبه في اصابتهم بالڤيروس، مبينا جتهيز الوجبات الغذائية وجميع االحتياجات الالزمة، مشيرا الى ان 
االدارة تهدف الى تخفيف العبء على وزارة الصحة فيما يخص اصابات رجال االطفاء بالڤيروس، حيث لعبت دورا بارزا خالل األزمة وخاصة في توزيع االدوية وصناعة الكمامات، وفيما يلي التفاصيل:

اللواء محمد الشطي لـ «األنباء»:
١٠٠ سرير سعة «محجر اإلطفاء»

في كبد قابلة للزيادة ثالثة أضعاف

احملجر خاص بحاالت االشتباه بإصابة رجال اإلطفاء بڤيروس كورونا املستجد ويضم عيادة طبية تعمل ٢٤ ساعة

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى الزميل

حسين عبداهلل مروة
لوفـاة المغفـور له بإذن اهلل تعالى

شقيقه
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

ملشاهدة الڤيديو





الوزارات استعدت لعودة العمل   (قاسم باشا)

06
االربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

استئناف الدوام..  عودة تدريجية وإجراءات وقائية
الوزارات والهيئات أعلنت جهوزيتها.. وسالمة اجلميع أولويةالوزارات والهيئات أعلنت جهوزيتها.. وسالمة اجلميع أولوية

«الكهرباء»: عودة بـ ٢٥٪ فقط وخدمات إلكترونية
الوزارة مت تعقيم املبنى متهيدا لعودة 

املوظفني. 
أمــا فيمــا يتعلق بســير العمل، 
فلفتــت املصادر إلــى أن الوزارة لم 
تتوقــف عن أداء العمل ســواء فيما 
يتعلــق باألمور اإلداريــة أو الفنية 
كونها وزارة خدمية وعليها الكثير من 
املسؤوليات وااللتزامات، وبالتالي فإن 
العمل سيستمر في اإلطار، ولكن وفق 
إجراءات وقواعد جديدة تؤمن أعلى 
قدر من احلفاظ على صحة اجلميع.

وذكرت املصادر ان الوزارة أهمية 
تولي كبيرة للخدمات االلكترونية، 
مشيرا إلى أنها ستعمد إلى توسعة 
وتفعيــل العديد مــن اخلدمات التي 
تقدمها الوزارة في دفع الفواتير وتلقي 
الشكاوى، كما أنها استحدثت أخيرا 
تقدمي طلبات متديد التيار، وهذا ما 
سيساهم في تســيير العمل بشكل 
أفضل دون حاجة املراجعني للتواجد 
في الوزارة إلنهاء عملهم، ما يساعد 
في تطبيق خطة التباعد االجتماعي.

سيتم اتباعها فيما يتعلق بالتباعد 
االجتماعي في املكاتب املشتركة بحيث 
سيتم مراعاة املسافات التي فرضتها 
الهيئات الصحية، مؤكدة أنه سيتم 
فرض وضع الكمام وارتداء القفازات، 
وكذلك استخدام املعقمات، موضحة 
انه وبعد اكتشــاف عــدة حاالت في 

حاليا بإعداد كشوف ملوظفيها بحيث 
ال يتواجد في مقر العمل أكثر من ٢٥٪ 
مــن قوة العمل، علــى أن تعمل ملدة 
أسبوعني تليها املجموعات األخرى 
بنفس النسبة، وهكذا على أال يتأثر 

سير العمل في الوزارة.
ولفتــت إلــى أن هنــاك إجراءات 

دارين العلي

في حني لم تتوقف وزارة الكهرباء 
واملــاء عن العمل خالل فترة الراحة 
التي فرضتهــا األوضاع الراهنة في 
البالد بسبب انتشار ڤيروس كورونا 
وتوقف معظم الــوزارات والهيئات 
عن العمل، إال أن هناك عدة إجراءات 
وتدابير يتم ترتيبها متهيدا للعودة 

إلى الدوام.
وكما بــات معلوما فــإن الوزارة 
شهدت عددا من اإلصابات جتاوز ٦١ 
حالة، بالرغم من اإلجراءات الوقائية 
املتبعة فإن إجراءات العودة ستكون 
أكثر تشددا حفاظا على صحة اجلميع.
وفي هذا الســياق، أكدت مصادر 
مطلعة أن العودة للدوامات سترافقها 
إجراءات مشــددة، خاصة أن نسبة 
العودة لن تكون مطلقة وإمنا محددة 
فــي كل إدارة وفقا لتســيير األمور 
بأقل عدد ممكــن، معلنة أن قياديي 
القطاعــات واإلدارات املختلفة تقوم 

في ظل تسجيل ٦١ إصابة بڤيروس كورونا.. وتعقيم املباني واملرافق

األعمال في محطات توليد الطاقة الكهربائية لم تتوقف خالل الفترة املاضية

«األشغال».. دوام ٤٠٪ من املوظفني أول أسبوعني
فرج ناصر

أكد الناطق الرسمي لوزارة 
األشغال م.عبداهللا العجمي أن 
الوزارة تؤكد جاهزيتها لبدء 
الدوام الرسمي بعد رفع احلظر 
وفقا للمعايير الصحية املتبعة.
وفي السياق ذاته، كشفت 
مصــادر لـــ «األنبــاء» عن أن 
الدوام الرسمي للوزارة سيكون 
على معايير ومراحل مختلفة 
تبدأ بــدوام قيــادات الوزارة 
ثــم املديريــن ثــم املوظفــني 
وفقــا لالحتياجــات الالزمــة 
بالوزارة متهيدا لــدوام بقية 
العاملني بالوزارة، بشرط اتخاذ 

على اقــل تقدير في منتصف 
يونيــو املقبــل. وأشــار إلى 
أن الــوزارة ســتلتزم بكل ما 

مســؤول فــي الهيئــة العامة 
للطــرق والنقل البري عن أن 
الدوام الرسمي مرتبط بوزارة 
األشغال كنوع من االرتباط في 
عدد من التخصصات الفنية، 
رغم أن الهيئــة ومنذ احلظر 
اجلزئي والكلي تباشر أعمالها 
اليومية في إصالحات الطرق 
املتضررة بالبالد، وذلك بناء 
على أوامر سامية، وبالتالي فإن 
بداية الدوام الرسمي استكمال 
لبقيــة إداراتها والتي توقفت 
لفتــرة مؤقتــة، ولذلــك فهي 
األخرى جاهزة متى مت البدء 
بالدوامات الرسمية، وستكون 
ملتزمة بكل اإلجراءات الصحية.

يلزم الســتقبال نحو ١٤ ألف 
موظف وهــم إجمالي موظفي 
الوزارة، مبينا انه من املتوقع 
أن تستبدل البصمة بكشوفات 
للحضور واالنصراف كإجراء 
وقائي وصحي، وذلك بعد أن 
تخاطب ديوان اخلدمة املدنية 
بذلك، مؤكدا أن عملية التقيد 
بالتعليمات سيكون مسؤوال 
عنهــا كل قطــاع علــى حدة، 
موضحــا أن هــذه اإلجراءات 
القطاعــات  ســتطبق علــى 
الداخلية واخلارجية، وخاصة 
املشاريع ذات الكثافة العمالية 

الكبيرة. 
من جانب آخر، كشف مصدر 

استبدال البصمة بكشوفات لتسجيل احلضور واالنصراف

عبد اهللا العجمي

التدابير الالزمة من لبس الكمام 
والقفــازات، باإلضافة لقياس 
درجــات احلرارة فــي بوابات 
الــوزارة والتباعــد في أماكن 
العمل. وأضافــت املصادر أن 
نســبة الدوام في األسبوعني 
األولني لن تتجــاوز ٤٠ ٪  من 
املوظفــني حتى أخــذ املوافقة 
النهائية من السلطات الصحية 
للعودة الكاملة، الفتة إلى أن 
بدايــات الدوامــات االبتدائية 
الدوامــات  ســتمهد لعــودة 
الرســمية بالــوزارة للفتــرة 
القادمة بعد االنتهاء من وباء 
كورونــا املســتجد، متوقعــا 
الفعلــي  الــدوام  يكــون  أن 

الهاجري لـ «األنباء»: عمال القطاع النفطي على أهبة االستعداد
أعلن رئيس احتــاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري 
أن عمال القطاع النفطي لم يتوقفوا عن 
العمل يوما خالل الفترة املاضية سواء في 
احلظر اجلزئي أو الكلي وفق متطلبات 
العمل الضرورية، وكذلك االستمرار في 
مواقع اإلنتاج واملصافي وموانئ التصدير 

على مدار الساعة.

وشــدد الهاجري فــي تصريح لـ 
«األنباء» علــى أن جميع عمال القطاع 
للعودة  أهبة االســتعداد  النفطي على 
للعمل وفــق إجراءات وقرارات مجلس 
الوزراء شــريطة اإلجراءات الصحية 
الضرورية، مؤكدا على ضرورة توفير 
أجهزة الفحص احلراري على البوابات 
املختلفة بجميع املواقع النفطية وتوفير 

الكمامات والقفازات واملعقمات كاشتراطات 
رئيســية حلماية العمال واحلفاظ على 

امنهم وسالمتهم.
وختم بالتأكيد على أن عمال القطاع 
النفطي يعملون دائمــا في الصفوف 
األمامية للحفاظ علــى مقدرات الوطن 
وضمان استمرار إنتاج وتصدير النفط 
محمد الهاجريوالذي يعد مصدر الدخل الوطني األول.

اســتمرارا للجهود احلثيثة التي تبذلها مختلف اجلهات واملؤسســات املعنية في البالد 
منذ بداية انتشــار ڤيروس كورونا املستجد حملاولة احلد من انتشار الوباء واحلفاظ على 
سالمة املواطنني واملقيمني واتخاذ العديد من القرارات واإلجراءات االحترازية التي شملت 
مختلف املجاالت ومع قرب انتهاء فترة احلظر الشــامل وعودة العمل تدريجيا نهاية شهر 
مايو اجلاري، تســابق الوزارات والهيئات الزمن إلمتام جميع االستعدادات لبدء الدوامات 

واستقبال املراجعني.
وســعت جميع اجلهات إلى وضع خططها الستئناف العمل من خالل آلية تضمن عودة 

تدريجية وتواجد أقل عدد ممكن من املوظفني، مع االعتماد بصفة أساســية على اخلدمات 
اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت التي ال تتطلب حضور املواطن أو املقيم إلى مكان العمل، 
مع التنبيه على العاملني بضرورة اتباع اإلرشادات والتعليمات الصحية مثل ارتداء القفازات 
والكمامات واحلرص على تطبيق التباعد االجتماعي لضمان الوقاية للجميع، معلنة استعدادها 
لتنفيذ ما يطلب منها من مجلس الوزراء في هذا الشــأن. «األنباء» رصدت اســتعدادات 
وإجراءات معظم الوزارات واملؤسســات للعودة إلى العمل، ووقفت على آخر اجلهود التي 

قامت بها في هذا اإلطار.

عمادي لـ «األنباء»: «األوقاف» تتوسع 
إلكترونيًا وتنتظر تعليمات مجلس الوزراء

أسامة أبوالسعود

وزارة  وكيــل  أعلن 
والشــؤون  األوقــاف 
اإلسالمية م.فريد عمادي 
أن الوزارة بانتظار تعليمات 
الوزراء في حال  مجلس 
إقرار العودة الى الدوامات 
بعد ٣٠ مايو اجلاري، الفتا 
الى االســتعداد جلميع 
القرارات واتخاذها حسب 

التوجيهات.
وقال م.فريد عمادي 

في تصريحات لـ «األنباء»: حرصنا على 
إظهار شعيرة التكبير في يوم عيد الفطر 
الســعيد، ومت التوجيه الى جميع املؤذنني 
بالتكبير في مكبــرات الصوت اخلارجية 
والداخلية في هذا اليوم املبارك، والتأكيد 

البيوت  على الصالة في 
حفاظا على صحة وسالمة 
جميع املواطنني واملقيمني 
على ارض الكويت الطيبة.
وعــن خطــة وزارة 
األوقــاف ملا بعــد أزمة 
انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد، قال: سنستفيد 
التكنولوجيا  من وسائل 
والبرامــج  احلديثــة 
االلكترونية وسنتوسع في 
استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي خلدمة جمهور 
الوزارة. ولفت الى أن تطبيق «رمضان في 
بيتك» سيتحول الى تطبيق يقدم خدماته 
طوال العام مبحتوى متميز ونشر كل ما هو 
جديد من برامج ومحاضرات وأنشطة هادفة 
تخص وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

تطبيق «رمضان في البيت» مستمر في خدماته طوال العام

م.فريد عمادي

البشر لـ «األنباء»: قطاعات «العدل» 
واحملاكم جاهزة

أسامة أبو السعود

أعلن الناطق الرسمي 
باسم وزارة العدل عيسى 
البشر أن جميع موظفي 
احملاكم وقطاعات وزارة 
العدل جاهزة للعمل بعد 
٣٠ مايو اجلاري وننتظر 
قرارات وتوجيهات مجلس 

الوزراء في هذا اإلطار.
البشــر في  وأكــد 
تصريحــات لـ «األنباء» 
أن وزارة العــدل ممثلة 

بعدد من قطاعاتها اســتمرت في العمل 
طوال فترة احلظر اجلزئي والكلي بتقدمي 
خدماتها لعموم اجلمهور. وشدد على أن 

الوزارة استمرت أيضا في 
املتعددة  تقدمي خدماتها 
االلكتروني  عبر موقعها 
وتطبيق الوزارة ومختلف 
اخلدمات االلكترونية التي 
الوقــت واجلهد  وفرت 
علــى صحة  وحافظت 
وسالمة املراجعني وأيضا 
تسديد مستحقات الدولة 
وحقوق املواطنني، مؤكدا 
علــى أن وزارة العــدل 
مبختلف قطاعاتها على 
أهبة االســتعداد لعودة 
العمل، ولكن وفق قرارات مجلس الوزراء 
بالتباعد  بااللتــزام  واجلهــات الصحية 

االجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات.

ملتزمون باإلجراءات الوقائية وتطبيق «التباعد االجتماعي»

عيسى البشر

«االئتمان»: مراعاة االشتراطات الصحية
عادل الشنان

أعلن بنك االئتمان عن جاهزيته واستعداده 
لعودة العمل تدريجيا عن طريق وضع خطة 
الصادرة عن  للمعايير واالشتراطات  وفقا 

السلطات الصحية.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع بأن 
البنك قطع شــوطا كبيرا من خالل التحول 
املعامالت عبر  االلكتروني وإجناز مختلف 
خدمة «اونالين» وموقعه االلكتروني واملتاح 
على مختلف أنواع الهواتف واأللواح الذكية 

منذ فترة زمنية طويلة وقبل انتشــار وباء 
كورونا، لذلك يعتبر من أجهزة الدولة القادرة 
على مواكبة العصر بشكل تام وتوفير اخلدمات 
باســتخدام التكنولوجيا احلديثة وبفاعلية 
كبيرة دون احلاجة ملراجعة املواطنني حفاظا 

على التباعد اجلسدي أو االجتماعي.
وأكد املصدر أن البنك أحاط جميع موظفيه 
علما بأهمية تنفيذ قرارات وتعليمات وزارة 
الصحة واإلجــراءات االحترازية كافة ملنع 
تفشي أو انتشار الڤيروس حفاظا على صحة 

العاملني واملراجعني على حد سواء.



وزارة الصحة مستمرة بالعمل  في مختلف مرافقها
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واستنفار حكومي ملواجهته

«الصحة»: تنظيم دخول املراجعني والتقيد بلبس الكمامات
عبدالكرمي العبداهللا

أكــدت وزارة الصحــة أنهــا ومنذ بدايــة األزمة وحتى 
اآلن مستمرة في العمل بكل الكوادر الطبية والتمريضية 
والفنية مبختلف تخصصاتها في املستشــفيات واملراكز 
التخصصيــة والصحية واإلدارات الفنية مع االســتعانة 
باملوظفني اإلداريني وشــاغلي الوظائف الهندسية مبرافق 

الوزارة املختلفة حسب احتياج كل جهة بنسبة ال تزيد على 
٣٠٪ من شاغلي الوظائف اإلدارية والهندسية والقانونية. 
وجاء في خطة العودة للعمل والتي تنفرد بنشرها «األنباء» 
أن الوزارة ستســتعني بباقي اإلداريني والوظائف األخرى 
بكامل طاقاتهم في خطتها للعودة للعمل وفق جدول محدد 
بالتناوب في العمل بني املوظفني مع حتديد املساحة املكانية 
للتعامل مــع املراجعني، وتقليل عددهم داخل مقر العمل، 

فضال عن استخدام اآللية التكنولوجية في حتديد املواعيد 
وتســلم املعامالت واملرونة في منح اإلجازات واألذونات 

مع تقليل أعداد العمال. 
وتضمنت اخلطة انه سيتم التأكيد على عدم املصافحة 
وااللتزام بالتباعد اجلســدي، وإغالق غرف االستراحات، 
وتوفير وسائل احلماية الشخصية من الكمامات والقفازات 
واملطهرات، والتزام جميع املوظفني باإلجراءات االحترازية 

ووسائل احلماية الشــخصية املعتمدة وفق االشتراطات 
الوقائيــة املقررة مــن الصحة العامة وااللتــزام بالتباعد 
االجتماعي بني كل شــخص وآخر لضمان سالمة املوظفني 
واملســتفيدين من اخلدمات التي تقدمها الوزارة، وتنظيم 
دخول املراجعني مع التقيد بلبس الكمامات حسب االشتراطات 
الصحية، وذلك تفاديا العدوى وحرصا على سالمة اجلميع 

وحسن سير العمل.

االستعانة باإلداريني والوظائف األخرى وفق جدول محدد بالتناوب.. واستخدام التكنولوجيا لتحديد املواعيد وتسلم املعامالت

«السكنية»: إجناز غالبية املعامالت «أونالين»
عادل الشنان

العامة  أمتت املؤسســة 
للرعاية السكنية استعداداتها 
ملباشرة العمل عقب انتهاء 
مختلــف  تعطيــل  فتــرة 
اجلهات احلكوميــة، وذلك 
ضمن اإلجراءات االحترازية 
ملواجهة انتشار وباء كورونا 

املستجد.
وفي هــذا الســياق، اكد 

فــي إدارة خدمــة املواطــن 
أو بالنســبة لتقدمي طلبات 
الرعاية السكنية أو إجراءات 
اســتقبال املواطنــني لعمل 
القرعة مســتقبال وهي من 
العمليات التي كانت تشهد 
تزاحما بسبب استقبال قرابة 
٣٠٠ مواطن، وسيكون األمر 
صعبا جدا في ظل انتشــار 

الڤيروس.
وقال املصدر إن املؤسسة 

أنفسهم واملوظفني للخطر، 
مؤكــدا أن مواقــع األعمــال 
اخلاصة باملدن السكنية لم 
تتوقف خالل فترات احلظر 
اجلزئي والكلي وكانت وسط 
احتياطات مشددة منها عدم 
اجتماع لألفــراد في مكتب 
واحد واحلرص على ارتداء 
القفازات وغطاء األنف والفم 
وتوفير كميــات كافية من 

املعقمات جلميع العاملني.

ســتأخذ احتياطاتهــا عبر 
تقدمي خدماتها للمواطنني، 
حيــث ســيكون اســتقبال 
املواطنــني بأعــداد قليلــة 
ان مت  للقرعــة  بالنســبة 
اعتمادها مســتقبال وكذلك 
ســتتم غالبيــة األنشــطة 
واملعامــالت األخــرى عبر 
دون  «أوناليــن»  خدمــة 
احلاجة لتكبد املواطنني عناء 
احلضور شخصيا وتعريض 

مصدر مطلع في «السكنية» 
أن املؤسســة ككل وزارات 
ومؤسسات الدولة ستطبق 
قــرارات مجلــس الــوزراء 
الشــأن، وسيشــهد  بهــذا 
األســبوع األول مــن العمل 
عقد االجتماعات مع قيادات 
املؤسسة التخاذ اإلجراءات 
والتدابير الالزمة واملتوافقة 
مع توصيات وزارة الصحة 
الســتقبال املواطنني سواء 

«الشؤون»: العمل وفق احتياجات كل إدارة
بشرى شعبان

مــن املعلــوم أن وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة لم 
تتأثــر أعمالها كثيرا طوال 
فتــرة تعطيل العمــل، بل 
اســتمرت بزخــم ووتيرة 
أســرع، الســيما في قطاع 
التعــاون الذي تقــع عليه 
مســؤولية مضاعفــة فــي 
األزمــات، وقطــاع التنمية 
االجتماعية املســؤول عن 
العمــل اخليــري والعمــل 
الرعاية  التطوعي، وقطاع 
الــذي يتطلب  االجتماعية 
طاقــة بشــرية مرتفعــة 
من تشــدد في اإلجراءات، 
ووفقا ملصدر مسؤول فإن 
الوزارة ستعمل وفق اخلطة 
املعتمدة منذ بداية األزمة في 

العمل عن بعد عبر البوابة 
اإللكترونية.

«ذوو اإلعاقة»

أكــدت مديــر عــام الهيئة 

الهيئة العامة للقوى العاملة 
ســباقة في اعتماد إنجاز كل 
إجــراءات العمل عبر البوابة 
اإللكترونية وبحسب مصدر 
مســؤول، فالهيئة ســتعمل 
خــالل الفتــرة المقبلة وفق 
خطة عمل تلبــي احتياجات 
ركيزتهــا  العمــل  ســوق 
األساســية إنجــاز إجراءاتها 
اإللكترونيــة  البوابــة  عبــر 
وخدمة «أســهل»، إلى جانب 
توفيــر  بيــن ٢٠ و٣٠٪ وفق 
احتياجــات كل قطاع للعمل 
المكتبي والمتزامن مع أقصى 
درجــات الوقاية واإلجراءات 
االحترازية، وبالتالي سيكون 
العمل بالهيئة عبر مســارين 
إلكترونــي بطاقــة كاملــة، 
ومكتبــي بأقل عدد ممكن من 

الموظفين.

العامة لشــؤون ذوي اإلعاقة 
شفيقة العوضي أن العمل جار 
إلعداد تقرير خاص بالدوام في 
الهيئــة واللجان الطبية وفق 
إجــراءات احترازية مشــددة، 
للوقاية من ڤيروس كورونا، 
مبينة أن العمل سيكون وفق 
احتياجات كل إدارة وبشــكل 
تدريجــي، مع مراعاة االلتزام 
الصحيــــة  باالشتراطــــات 
حفاظا على سالمة العاملين، 
مشــيرة إلــى تعقيــم المبنى 
الوقاية  وتوفير مســتلزمات 
مــن كمامات وقفــازات، حيث 
ســيتم اإلعالن خالل أيام عن 
التقرير التفصيلي للدوام بكل 

القطاعات. 
«القوى العاملة»

منــذ بداية األزمــة كانت 

«القوى العاملة» تنطلق عبر مسارين إلكتروني ومكتبي

الهيئة العامة للقوى العاملة استعدت للعودة للعمل

القطاعات ذات املســؤولية 
االجتماعية، أما على مستوى 
القطاعات األخرى فسيكون 
الدوام وفق احتياجات كل 
إدارة سواء العمل املكتبي أو 

عبدالعزيز الفضلي

أكدت مصادر رفيعة املستوى لـ «األنباء» 
أن وزارة التربية لم تبلغ رسميا باستئناف 
العمل التدريجي حتى اآلن، مشيرة إلى أن 
الوزارة في راحة وليس عطلة، لذلك فالدوام 

أمر وارد في أي حلظة.
وأوضحت املصــادر أن وزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.ســعود احلربي 
طلب مــن الوكالء تقدمي تصور كامل عن 
كل قطاع حول ما يحتاجه من موظفني في 
حال صدور قرار باستئناف العمل بشكل 
تدريجي، مشــددة على أال تتعدى نسبة 

دوام املوظفني ٣٠٪.
وذكرت املصــادر ان الوزارة وضعت 
في احلســبان توفير جميع املستلزمات 
الطبية واملعقمات وفحص جميع املوظفني 
قبل دخولهم مبنى التربية، منوهة إلى أن 
اإلجراءات االحترازية ستكون بالتنسيق مع 
وزارة الصحة، مؤكدة على إلزام املوظفني 
بارتداء الكمامات حرصا على سالمة اجلميع.

وفيما يتعلق باملناطق التعليمية أوضحت 
املصادر انه لم يتم إبالغها بأي آلية أو خطة 
عمل موضوعة للعودة سواء كانت تدريجية 
أو غيرها، الفتة إلى أنه حتى اآلن لم تتضح 

الرؤية في هذا اجلانب.

الشريدة لـ «األنباء»: 
عودة مرحلية في «املواصالت»

عادل الشنان

أكدت مدير املكتب 
الفني واملتحدث الرسمي 
لوزارة املواصالت عبير 
الوزارة  أن  الشــريدة 
جاهزة ملباشرة أعمالها 
وتقدمي خدماتها املتنوعة 
للمواطنــني واملقيمني 
على مراحل بعد فترة 
التعطيل الرسمية التي مت 
اعتمادها وفق توصيات 
مجلس الوزراء ملكافحة 

الوزارة كانت  ان  «كورونا»، موضحة 
حاضرة في تقدمي خدماتها املختلفة خالل 
الفترة السابقة من خالل فرق الطوارئ 
والفرق الفنية وتفعيل بدالة ١٠١ خلدمة 
املواطنني واملقيمني بالتعاون مع وزارتي 
التجارة والشؤون من خالل حجز مواعيد 
اجلمعيات التعاونية ومراكز التموين الى 
جانب أعمالها في اإلصالحات خلطوط 
الهاتف وانقطاعات الكيبل التي قام بها 

فريق طوارئ الشبكة الهاتفية.
وأوضحت الشــريدة في تصريح 
لـ«األنباء» ان إحصائية فريق طوارئ 
استعالمات بدالة ١٠١ برئاسة وكيل قطاع 
خدمات املشتركني قد بلغت خالل الفترة 
٢٠٢٠/٥/٢١ حوالي  الى  من ٢٠٢٠/٥/١٩ 
٦٠١١ اتصاال هاتفيا و٥٦٥ رسالة واتساب 
والقت استحسانا من كبار السن وذوي 
االحتياجات اخلاصة من املستهدفني بهذه 
اخلدمة خالل فترة احلظر بالتعاون مع 
وزارة التجارة حلجز مواعيد اجلمعيات 
التموين واألسواق  التعاونية ومراكز 

املوازية.
الوزارة أصدرت  ان  وشددت على 
تعاميمها لقيادييها وموظفيها بشــأن 
اإلجــراءات االحترازيــة واالمتثــال 
لتوصيات وزارة الصحة لتجنب العدوى 

من حيث احلرص على 
التباعد اجلسدي ومنع 
وجــود اجتماعات في 
مــكان واحد وااللتزام 
بلبس القفازات وأغطية 
الفم واألنف مع توفير 
املطهــرات واملعقمات 
وتهوية املكاتب واملمرات 
وباشرت بنشر تعليماتها 
عبر مواقــع التواصل 
االجتماعي في احلسابات 
الرسمية للوزارة لضمان 
بها  املوظفني  التــزام 
ان  حرصا على ســالمتهم، موضحة 
خطة العمل ســتكون على مراحل لن 
تتجاوز فــي مرحلتها األولى ٢٥٪ من 
عدد املوظفني في القطــاع او اإلدارة 

وباشتراطات معينة.
وفي السياق ذاته، رصدت «األنباء» 
عددا من االستفســارات التي وجهها 
منذ فترة كثير من منتســبي الوزارة 
مبواقع التواصل االجتماعي عن موعد 
مكافأة األعمال املمتازة، السيما مع إعالن 
الوزارة بوقت سابق عن إيداعها خالل 
فترة األعياد، حيث إشــارت الشريدة 
الى ان توجيهات وزير الدولة لشؤون 
اخلدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة كانت واضحة بهذا الشــأن نحو 
سرعة اعتماد وإدخال التقاييم السنوية 
التي تعتبر شرطا أساسيا الستحقاق 
تلك املكافآت وبذل فريق الطوارئ التابع 
لقطاع الشؤون اإلدارية واملالية جهودا 
كبيرة إلدخال تلك التقاييم متهيدا لصرف 
األعمال املمتازة ولكن نظرا لتوقف العمل 
كليا بعد تعقيم الوزارة ملدة أســبوع 
وصدور قرار احلظر الشامل وتعطيل 
العمل فمن املقرر ان يتم استئناف العمل 
بها واعتمادات الصرف بعد مباشــرة 

العمل فور انتهاء احلظر.

إجناز التقاييم السنوية للموظفني متهيداً لصرف األعمال املمتازة

عبير الشريدة

«التربية»: لم نبلغ بالدوام التدريجي
مصادر لـ «األنباء»: نسبة املوظفني لن تتجاوز ٣٠٪

الصالح لـ «األنباء»: «البيئة» تعمل على ٣ مراحل تبدأ بـ ٢٥٪
دارين العلي

تســتعد الهيئــة العامــة 
للبيئة للعودة إلى الدوام عبر 
خطــة عمــل مت اعتمادها من 
قبل مدير عام الهيئة الشيخ 
عبداهللا االحمد وذلك بالتوافق 
فيما بني القيادة العليا بهدف 
ضمــان حســن ســير العمل 
واحلفاظ على صحة وسالمة 

املوظفني.
في هذا السياق، قال نائب 
املدير العام للشؤون اإلدارية 
واملاليــة والتطويــر اإلداري 
جوهر الصالــح في تصريح 
خاص لـ «األنبــاء» ان خطة 

بالشــؤون املاليــة واالداريه 
ونظــم املعلومــات وكذلــك 
املتعلقــة بالتنــوع االحيائي 

تباعد املوظفني في اجللوس 
مبكاتبهم ايضا وذلك حفاظا 
على صحــة جميع املوظفني، 
مشيرا إلى أنه مت توفير جميع 
املستلزمات الوقائية اخلاصة 
باملعقمات والقفازات وغيرهما 
حيث سيقوم قسم اخلدمات في 
الهيئة بتوزيعها على جميع 

املوظفني.
وذكر ان العمل في الهيئة 
لم يتوقف خالل فترة تعطيل 
الــوزارات  الدولــة العمــال 
واالدارات احلكومية حتى خالل 
فترات احلظر سواء اجلزئي او 
الكلي وذلك لتسيير العاجل 

والضروري من األعمال.

والسالمة الكيماوية، الفتا الى 
ان املرحلة الثانية تبدأ عقب 
األسبوعني األولني باستقدام 
٢٥٪ من قوة العمل في الهيئة 
وتستمر ألسبوعني يتم بعدها 
اعادة جميع املوظفني للعمل 
بالطاقــة الكاملة في املرحلة 

الثالثة من اخلطة.
علــى  الصالــح  وشــدد 
انــه ســيتم تطبيق قــرارات 
الــوزراء مبراعــاة  مجلــس 
التباعــد االجتماعــي خــالل 
فترات العمل حيث سيتم عقد 
االجتماعات عن طريق النظم 
اآللية وليس بشــكل مباشر 
فــي املكاتب واحلــرص على 

تعقيم مبنى الهيئة وتوزيع مستلزمات الوقاية.. واالجتماعات «أونالين»

جوهر الصالح

العودة الى العمل تقوم على 
ثالث مراحل تدريجيا الى حني 
اكتمال قوة العمل بشكل كامل 

في الهيئة تباعا.
واوضح ان املرحلة االولى 
تبدأ حني إعالن مجلس الوزراء 
تاريخ العودة الى العمل في 
الرسمية  الوزارات واجلهات 
وتستمر ملدة اسبوعني وتقوم 
علــى ٢٥٪ مــن طاقــة العمل 
وخاصــة في اإلدارات التي ال 
ميكن االستغناء عنها لضمان 
حسن سير العمل في الهيئة 
كاالدارات املتعلقــة باالفراج 
عن املواد الكيميائية واملنافذ 
اجلمركية واالدارات املتعلقة 



في العام ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م اجتاح 
وبــاء كورونا العالم وحوصر الناس في 
بيوتهم وشققهم وشاليهاتهم ومزارعهم 
وجواخيرهم، وهنا عرف الناس أن بيوتهم 

«نعمة»!
قال تعالى (واهللا جعل لكم من بيوتكم 

سكنا ـ النحل: ٨٠).
األســر في كل أرجاء العالم انتبهت 
مؤخرا الى أهمية «البيت» لإلنسان، للفرد، 

واألسرة، والعائلة!
نعم.. في عصر الكورونا مت اكتشاف 

«املنزل» وأهميته وتبعاته ومسؤولياته!
هنــا تذكر النــاس أن هناك مالجئ 
وأرصفة شوارع وناس مشردين ال مكان 
عندهم، يهيمون على وجوههم املتعبة من 
الشقاء لعدم وجود «سكن» يضمهم أول 

النهار وفي الليل!
هذا احلرمان ذّكر الناس بأهمية نعمة 

البيت!
األب التفت فوجد عظم املسؤولية امللقاة 

عليه كمسؤول عن رعيته!
األم بعيدا عن «الــدوام» تذكرت أن 
وظيفتها األصلية هي هذه األسرة، التي 
هي مسؤوليتها ايضا، لتشارك في حمايتها 

وتوفير سبل الراحة لها!
في زمن اجتياح كورونا وتكّون ثقافة 
السالمة املجتمعية حدثت ايضا احتكاكات 
وخالفات وهوشــات نتيجة احلظر وما 

يسببه!
في «وقت كورونا» تقارب الناس في 
األسرة وتباعدوا في احمليط، فكان لزاما أن 
حتدث املماحكات واخلالفات، لكن سرعان 
ما تهدأ إذا حّكم االثنان، من زوج وزوجة، 
«العقل» وجــرى ترجيح املصلحة العليا 

لألسرة واألبناء!
قارئــي الكــرمي، وصلتني امييالت 
وواتســابات تخص هذا الشأن األسري 
العائلي، وأنا بدوري كحامل لتجربة حياة 
أعطي ما عندي مــن «فهم» لكل هؤالء 
النصح حلماية بيوتهم من  الناشــدين 
الضياع، ودور املســلم دائما هو حماية 
البيوت ال هدمها والقيام باألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر من الدين لدرء املفاسد 

وإزالة املنكر!
ال شك ان حسن اختيار الزوجة هو 
اساس تكوين البيت، وكلنا يعرف حديث 
اختيار املرأة الصاحلة قال صلى اهللا عليه 
وسلم: «تنكح املرأة ألربع: ملالها وحلسبها 
وجلمالها ولدينها»، وفي املقابل البد من 
التبصر في اختيار الرجل: «إذا أتاكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إال تفعلوا 

تكن فتنة في األرض وفساد عريض».
الزوجة الصاحلــة والزوج صاحب 
الدين نعمة في احلياة ألن هذا ســيثبت 
«اإلميانيات» في البيت ويحدد املسؤوليات 
ويضمن التربية اإلميانية ويضمن نشر 

العلم الشرعي في البيت وتطبيق شرع 
اهللا، ال «مزاج» البشر!

البيت الــذي يعلم فيه الزوج أصول 
احلياة يتعلــم أوالده منه كيفية التعامل 

مع كل الناس. 
اخلالفات تناقش بني الزوج والزوجة 
وحدهما فقط، وليس بكسر املرأة وضربها 

أمام عيالها وأوالدها.
اعزلوا األبناء عن اخلالفات وعلموهم 

مكانة األب واألم وكيفية االحترام.
يجب االهتمام بكل اجلوانب احلياتية 
واألخذ بالقاعدة الذهبية «حفظ أســرار 

البيوت».
األخالقيات تبدأ بالبيت وأول قاعدة 

الرفق بالزوجة واألبناء واخلدم.

٭ ومضة: عزيزي الزوج.. عزيزتي الزوجة، 
قد يكون ما كتبتــه هو التنفيذ الورقي 
وسيبقى حبرا على ورق ما لم ينقل إلى 
حيز التنفيذ ويدخل عالم الواقع، فالبيوت 
مسؤولية الزوج أوال ثم الزوجة ثم األبناء، 
٣ أطراف مرتبطــة ببعضها وكل واحد 

عليه مسؤوليات وواجبات وأيضا حقوق!
القدوة»،  «أنــت كن  املتبعة  قاعدتك 
وهي «كوني أنت القدوة»، لينصلح احلال 

والعيال..وأتبعوا القول بالعمل.
في أجواء كورونا تذكر عزيزي الزوج 
ان اسرتك «محجوزة»، يعني قلقة ومتعبة، 
فعليك االبتســام والتلطــف واملالطفة 

واملمازحة مع أهل بيتك!

٭ آخر الكالم: قاوم في حياتك وأمام أسرتك 
كل األخالق الرديئة مثل الكذب والغيبة 
والنميمة، ولّوح بالعقاب ألنه من وسائل 
التأديــب، وطبّقه بحــذر ودون عنف، 
وتذكر أن «الضــرب» ليس األصل في 
التأديب امنا يلجأ إليه عند استنفاد كل 
الوسائل األخرى للتأديب، وال داعي مطلقا 
الستخدام الضرب إن كان ليس له داع ألن 

ذلك يخالف النصوص الشرعية.

٭ زبدة احلچي: األب حامي األسرة ومعينها 
على احلياة، لكن «األم» هي العود األخضر 

وهي اخليمة.
 يقول الشاعر حافظ إبراهيم:

األم مدرسة إذا أعددتها
  أعددت شعبا طيب األعراق

األم روض إن تعّهده احليا
   بالري أورق أّميـا إيراق

األم أستاذ األساتذة األلى
   شغلت مآثرهم مدى اآلفاق

األمومة أعظم هبة خص اهللا بها النساء، 
فحافظن على بيوتكن.

أيها الرجال، كبّروا عقولكم وتغاضوا 
وفّوتوا.. بكلمة يطيح احلطب والزعل.. 

في أمان اهللا.

08
األربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

رثاء

فهد الراشد.. عنده تتعطل لغة الكالم!
بقلم: جراح البهلول

من أين أبدأ.. وكيف أبدأ؟!
إذا غــاب (وما أقصــر غيابه)  كان 
والديوانية ممتلئة باحلضور أراها فارغة 
وفي حضوره أراها ممتلئة باحلضور لو 

كان احلضور أنا وهو فقط!!
ألن حضوره كان يغني عن اجلميع.. 
لبساطته.. لتواضعه.. وبسؤاله الدائم عن 
حال عائلتــي.. وخاصة ولدي فيصل.. 
كان يذكره باالسم.. شلون فصول؟! أما 
اليوم فيغيب وسيدوم غيابه.. ولكن يبقى 
فهد الطيب في قلبي لم ميت.. يبقى فهد 

املتواضع في وجداني لم يغب.
الناس كانوا كفصول السنة وكان العم 
فهد هو فصل الربيع بجانبه نشعر بالراحة 

القصوى وبأن الدنيا بخير.
كان إذا سمع ان لدى أحدا ممن يعرفهم 
حالــة وفاة كان ال يرتاح إال ويذهب هو 
شخصيا.. حتى لو كان هذا على حساب 
صحتــه.. وهذا ما حدث في عزاء رفيق 
دربه املرحوم العم عبدالعزيز املخلد الذي 
توفاه اهللا قبله بـ ١٠٠ يوم فقط.. أصر العم 
فهد الراشد على الذهاب إلى املقبرة لوداع 
رفيق دربه العم عبدالعزيز املخلد.. وهنا 
تتجلى صفة عظيمة جدا لدى العم فهد 
الراشد، رحمه اهللا، أال وهي صفة الوفاء.
عزاؤنا الوحيد كان وفاته في العشر 

األواخر من شهر رمضان املبارك وفي 
يوم جمعة وهي أيام مباركة.

العم فهد الراشــد عنده تتعطل لغة 
الكالم.. ألن مداد قلمي يعجز عن وصف 
رجل متواضع.. رفعــه تواضعه ألعلى 
املراتب في قلوب من يعرفه أو من يسمع 

عنه.
رحم اهللا العم فهد الراشــد وألهمنا 

وأهله الصبر والسلوان.
«إنا هللا وإنا إليه راجعون»

املغفور له بإذن اهللا فهد الراشد

ومضات

إلصالح «البيوت» 
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

العتيبي لـ «األنباء»: التعاونيون في وجه 
املدفع طيلة األزمة.. ونسيانهم إجحاف

احلاي لـ «األنباء»: احلكومة مطالبة 
برد االعتبار للتعاونيني وتكرميهم

محمد راتب

شــدد رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية صباح السالم 
التعاونية أحمد محمد هالل 
العتيبي على أن اجلمعيات 
التعاونية كانــت في وجه 
املدفع طيلــة الوقت وعدم 
ذكرها في بيان احلكومة هو 
إجحاف للعاملني في املجالس 
أو اإلدارة التنفيذية، فدورهم 
جميعا مشهود من أول األزمة 

إلى اآلن. وأشار العتيبي في تصريح لـ «األنباء» إلى أن ما 
جرى جحود كبير بحقنا، فمن الذين قاموا بضمان املخزون 
االســتراتيجي واحملافظة على النسيج والدور املجتمعي 
وحرصوا على تطبيق االشتراطات الصحية، فلقد حتملنا 
الضغوطات وواجهنا الڤيروس وضحينا بأنفسنا وموظفينا، 

ومع ذلك لم جند إال اجلحود والتهميش.

محمد راتب

أكــد رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية الصليبخات 
والدوحة التعاونية السابق 
ياسر احلاي أن التعاونيني 
قدمــوا تضحيــات غيــر 
مســبوقة وســاهموا فــي 
ضمان األمــن الغذائي في 
وقــت جلســت الكثير من 
القطاعــات فــي البيــوت، 
آمنــني مطمئنــني، ليتلقى 

التعاونيون ويتحملون املسؤولية لوحدهم. وذكر احلاي 
فــي تصريح لـــ «األنباء» أن خلو بيــان مجلس الوزراء 
مــن تكرمي القطاع التعاوني عمــل غير موفق، فالكويت 
كلهــا كانت ومازالت تتحدث عما قدمه القطاع التعاوني 
واألعداد الكبيرة في اإلصابات، أفال يستحق هؤالء لفتة 
كرمية من احلكومة التي كرمت قطاعات أخرى كانت في 
الصفــوف األولى، داعيا إلى إعادة االعتبار للقطاع الذي 

يشعر أبناؤه باحلسرة واإلحباط.

أحمد محمد هالل العتيبي

ياسر احلاي

تعاونيون لـ «األنباء»: بيان مجلس الوزراء تهميش لتضحيات القطاع التعاوني

محمد راتب

صدمة وإحباط واستياء.. 
كلمات وجدت سبيلها إلى نفوس 
التعاونيــني، فقد توالت ردود 
األفعال احلزينة من التعاونيني 
الذين  واملوظفني واملتطوعني 
بذلــوا أرواحهــم وكانــوا في 
الصفوف األولــى في اجلهود 
احلكومية ملواجهة أزمة كورونا 
املستجد وقدموا من التضحيات 
الكثير حتى أغلقت األســواق 
والفروع والتموين وواصلوا 
الليل بالنهار خلدمة املتسوقني 
وإيصال الطلبات إلى البيوت 
ودخلــوا األماكــن احملجــورة 
الوجبــات وقامــوا  ووزعــوا 
بالكثير من األعمال البطولية 
التي غيبها بيان مجلس الوزراء 
األخيــر. لقد وقع هــذا البيان 
عليهــم وقعــة الصاعقة، فهل 
كل مــا قدموه لــم يلتفت إليه 
أحد إال صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الذي أثنى 
عليهم وعلــى جهودهم؟ أفال 
تستحق اجلهود التي بذلوها 
لفتة مــن مجلس الــوزراء أم 
ان البيان همشهم ـ كما يقول 
البعض ـ دون بيان األسباب؟ 
لقد حبست األنفاس بانتظار 
كلمة شكر واحدة، أو لفتة طيبة 
ملن كانوا في الصفوف األمامية 
وملن قدمــوا الكثيــر والكثير 
من الصحة واجلهــد والوقت 
والغياب عن األبناء والزوجات 
فــي حني كان الســواد األعظم 

يستقبل خدماتهم.
«األنباء» استطلعت ردود 
الفعل التي تفاوتت بني الصدمة 
والذهول واحليرة والتساؤل 
والغضــب أحيانــا وفيما يلي 

التفاصيل:
بدايــة، أكد رئيــس احتاد 
اجلمعيات التعاونية مشــعل 
السيار لـ «األنباء» أن القطاع 
التعاوني حصد املركز األول في 
تضحيات «كورونا» وجتاهله 
كارثــة حلــت علــى اجلميع، 
ولقــد وضعنــا أرواحنا على 
أكفنــا، افال يســتحق هــذا أن 
يقدر بثمن أو تقدير أو شكر؟ 
مشيرا إلى أنه في الوقت الذي 

أمر مستحق لهؤالء الذين بذلوا 
الغالــي والنفيس في ســبيل 
الكويت ولكن أي تكرمي ال يشمل 
أعضــاء اجلمعيات التعاونية 
هو إجحاف وظلم كونهم كانوا 
في الصفوف األولى وحتملوا 
ضغــط تأمني الغــذاء جلميع 

املواطنني واملقيمني.
أقسى الضربات

بدوره، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية مشرف التعاونية 
عبدالرحمــن القديــري: نرفع 
القبعات احتراما للتضحيات 
املقدمة من إخواننا في اخلطوط 
األمامية فقد تلقت اجلمعيات 
التعاونيــة أقســى الضربات 
التضحيــات  أروع  وبذلــت 
وتقدمــت اخلطــوط األمامية 
بامتياز.وأشار إلى أننا وضعنا 
أرواحنــا على أكفنــا وما زلنا 
الوبــاء بصدورنــا  نســتقبل 
واألرقام تتكلم أن التعاونيات 
أكبر املتضررين وهو وســام 
شرف لنا، ولن نتراجع عن هذا 
الطريق الذي سرنا فيه مهما مت 
تهميشنا وهضم حقوقنا فنحن 
نعمــل من أجــل الوطن ولكن 
من اجلميــل أن جند من يقدر 
تضحياتنا. أما رئيس مجلس 
إدارة جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية صالح الذياب فقال لـ 
«األنباء» إن ما حدث هو جتاهل 
ألهم قطاع فــي األمن الغذائي 
خالل األزمة وصاحب السمو 
األمير كان يذكر دور اجلمعيات 

التعاونية في خطاباته.
واشــار الــى أن التجاهــل 
ليس سقطة بسيطة وإمنا هو 

وال ذنــب لهــؤالء إال أنهم في 
الصفوف األمامية، مشددا على 
أن تضحياتهــم ال حتتاج إلى 
مجهر حتى ترى أو تستكشف 
وال حتتاج إلى عملية حسابية.
الصحــة  أن  واضــاف 
والداخليــة كانوا في مواجهة 
العمل التعاوني وعاينوا مسائل 
االختــالط واالحتــكاك طيلة 
الفتــرة املاضية أال يعني ذلك 
أننا في مقدمــة الصفوف ألم 
يشاهد أبناء الكويت ما قدمنا 
وضحينا أم أن علينا أن نطالب 
بأبســط حقوقنــا، داعيــا إلى 
اإلنصاف والنظر بعني العدالة 
للعاملني في القطاع التعاوني.
نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية مبارك الكبير والقرين 
التعاونية إبراهيم الكندري قال 
ان التعاونيــني قدمــوا الكثير 
وقاموا بدور ليس بقليل خالل 
الفترة املاضيــة ووقفوا صفا 
واحدا في الصفــوف األمامية 
لتأمني املخزون االستراتيجي 
والغذائي للمواطنني واملقيمني 
فمنهم مــن أصيب بالڤيروس 
ومنهــم من توفي ونحتســبه 
شــهيدا عنــد اهللا، ومنهم من 
دخل في احلجر املنزلي أو هو 
في العناية املركزة.وأشار إلى 
أن من أبسط حقوق هؤالء أن 
يلتفت إليهم أصحاب القرار في 
احلكومــة وأن يحصلوا على 
جانب من التكرمي اللفظي على 
األقل فالتعاونيون ال يزالون 
على رأس عملهم ومعرضون 
لإلصابة في أي وقت فدورهم 
ال يقــل أهميــة عــن إخوانهم 
في األمــن الغذائي أو الصحي

أو اجلانب األمني.
لوحة جميلة

بدوره، بــنيَّ رئيس مجلس 
إدارة جمعية السرة التعاونية 
محمد عبداهللا أن تكرمي الصفوف 
األمامية أمر مستحق ملا قدموه 
من تضحيات جتسدت بأسمى 
صور التفاني واإلخالص، وأيضا 
ال ننســى ما قدمته اجلمعيات 
التعاونية أيضا والذي يستحق 
التكرمي فهي من شــكلت لوحة 
جميلــة من أعضــاء وموظفني 

ومتطوعني خلدمة املســتهلك، 
وال ننســى أنهــم اخلــط اآلمن 
لألمن الغذائي، مطالبا أن تكون 
اجلمعيــات والعاملني فيها من 
الصفوف األماميــة. أما رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة العدان 
والقصــور التعاونية أحمد بن 
فجري فذكر أن تكرمي الصفوف 
األمامية أمر مستحق ملا قدموه من 
تضحيات جتسدت بأسمى صور 
التفاني واإلخالص وال ننســى 
إطالقا ما قدموه ولكن في الوقت 
نفسه فإن املتطوعني والعاملني 
في اجلمعيات التعاونية سطروا 
روح التعــاون في توفير األمن 

الغذائي ملجابهة هذه األزمة.
أما رئيس جلنة املشتريات 
في جمعية الفنطاس التعاونية 
ســعود احلرفــان فتســاءل: 
التــي  أال تســتحق اجلهــود 
قدمتهــا اجلمعيات التعاونية 
والتضحيات خالل أزمة كورونا 
أن تكون في الصفوف األولى 
وأن تذكــر خالل بيان مجلس 
الوزراء؟ مشــيرا إلى أن هناك 
حلقة مفقودة في هذا اجلانب 
وعلــى اجلهــات املعنية بيان 
السبب في عدم ذكر التعاونيني 
في بيان مجلس الوزراء. بدوره، 
وجه الرئيس الســابق الحتاد 
اجلمعيات التعاونية د.ســعد 
الشــبو ســؤاال للمعنيني عن 
إصدار بيان مجلس الوزراء إذا 
لم يكن التعاونيون والعاملون 
التعاونيــة  فــي اجلمعيــات 
واملتطوعون من الفئات املصنفة 
في الصفــوف األولى ملواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد فمن 
أي فئة هم؟ فــي اإلطار ذاته، 
تســاءل عضو مجلــس إدارة 
العاملني في القطاع التعاوني 
عــادل األســتاد: أليــس مــن 
املفترض أن يكون هناك شكر 
على األقل للجمعيات التعاونية 
على ما قاموا ببذله من جهود 
وتضحيات واســتمرارهم في 
ذلــك للمحافظــة علــى األمن 
الغذائي وتعرضهم لإلصابات 
بأعداد جتاوزت اآلالف، مشيرا 
إلــى أن عدم ذكــر كل هذا في 
بيــان مجلس الــوزراء أصاب 

التعاونيني باإلحباط.

إجحاف وظلم ينبغي تداركه 
ورد االعتبار للعمل التعاوني، 
فقد تسبب بإحباط في الوسط 
التعاوني فــي عموم الكويت، 
فنحن اســتقبلنا طيلة األزمة 
الوباء بصدورنا، كما أن إجمالي 
األعداد واإلصابات على مستوى 
الدولــة كان للقطاع التعاوني 

نصيب األسد منها.
وتابع أن هناك ٤ جمعيات 
فقط بلغ عــدد اإلصابات فيها 
٤٠٠ حالة تقريبا، فبأي مبرر 
يتم هذا التجاهل؟ إضافة إلى 
أن املتطوعني واملوظفني ضحوا 
ومنهم من توفي، مشددا على 
أن القطاع التعاوني هو اخلط 
األول للحكومــة واملواطنــني 
واملقيمــني منــذ بدايــة األزمة 
وكنــا أحــد أهــم أركان خلية 
األزمة وكانــت العيون تتجه 
ملنع حدوث أي خلل في تزويد 

السلع الغذائية.
تقدمي التضحيات

أمــا رئيس مجلــس إدارة 
جمعية الزهراء التعاونية بدر 
الطاحوس فقال لـ «األنباء»: إن 
لغة األرقام هــي التي تتكلم، 
فنحن أكثر قطــاع في الدولة 
أصيب وقــدم التضحيات من 
موظفني وأعضاء مجالس إضافة 
إلى أهاليهم الذين حرموا منهم 
أو تعــرض بعضهم لإلصابة، 
مشــيرا إلى أن مــا جرى ظلم 
وإجحــاف فقــد كنا ومــا زلنا 
في اخلطوط األمامية. وتابع: 
بلغة األرقام نسأل كم متطوعا 
وكم عضوا ورئيسا وأعضاء 
مع أهاليهم نقلوا لهم العدوى 

تساءلوا بشأن مئات اإلصابات نتيجة توصيل الطلبات وتوفير األمن الغذائي.. أال تستحق التكرمي؟!

د. سعد الشبو محمد جواد عبداهللا

عادل األستادخالد الهضيبان بدر الطاحوس إبراهيم الكندري صالح الذيابمشعل السيار ٔاحمد بن فجري عبدالرحمن القديري

ضحــى التعاونيــون بالكثير 
كانت أكثر القطاعات متوقفة 
عــن العمل منــذ بداية األزمة. 
وتابــع أن التعاونيني أول من 
انبرى لتأمني الغذاء للمواطنني 
واملقيمني، وإذا أردنا تصنيف 
شريان احلياة فهو قائم على 
٣ قطاعــات: الصحــة والغذاء 
واألمن، مبينا أن الغذاء يحتل 
املرتبــة األولى فــإن لم يتغذ 
اإلنسان فسيمرض وسيحتاج 
للعــالج وهــذا يرهــق كاهــل 
الدولة وإذا جاع فقد يلجأ إلى 
اإلخالل باألمن. وتابع السيار 
أن القطاع التعاوني مستاء من 
عدم التقدير، كما أن التصنيف 
غير موفق ولــم يكن واضحا 
أو منصفا، فاجلمعيات شكلت 
األمــن الغذائي فــي أزمة كان 
األمن فيها على شــفا االنهيار 
وأعــداد اإلصابات بني القطاع 
التعاوني مرتفعة ودليل واضح 
على التضحيات املقدمة.وأشاد 
السيار بتقدير صاحب السمو 
وشكره للجمعيات التعاونية 
فــي مقابل موقــف غير موفق 
الــوزراء، حيــث لم  ملجلــس 
يشــر وال بعبارة بسيطة إلى 
مــا قدمــه القطــاع التعاوني، 
وكأن القطــاع يعمل في دولة 
أخرى وليس أمام مرأى ومسمع 
احلكومة، داعيا إلى رد االعتبار 
للتعاونيني وعدم نشــر حالة 

اإلحباط واالستياء بينهم.
من جانبه، قال نائب رئيس 
احتــاد اجلمعيــات التعاونية 
خالد الهضيبــان تعليقا على 
إعالن احلكومة تكرمي العاملني 
في الصفوف األولى ان التكرمي 

سعود احلرفان

السيار لـ «األنباء»: الصحة والغذاء واألمن ثالثي احلياة وانعدام الغذاء يفتح الشر على مصراعيه

بن فجري: املتطوعون والعاملون في التعاونيات سطروا روح التعاون في توفير األمن الغذائي ملجابهة األزمة
الذياب لـ «األنباء»: ٤٠٠ إصابة في ٤ جمعيات أال تكفي لنكون أهم أركان خلية األزمة؟!

الكندري لـ «األنباء»: التعاونيون قدموا الكثير وكانوا في الصفوف األمامية لتأمني املخزون اإلستراتيجي
عبداهللا: اجلمعيات شّكلت لوحة جميلة من أعضاء وموظفني ومتطوعني خلدمة املستهلك
األستاد: اإلصابات جتاوزت اآلالف وعدم ذكر ذلك في بيان مجلس الوزراء أصاب التعاونيني باإلحباط

القديري لـ «األنباء»: اجلمعيات تلقت أقسى الضربات وتقدمت اخلطوط األمامية بامتياز

الشبو: إذا لم يكن التعاونيون في الصفوف األولى ويستحقون التكرمي ففي أي فئة هم؟
الطاحوس لـ «األنباء»: لغة األرقام تتكلم والتضحيات ال حتتاج إلى مجهر أو إلى عملية حسابية

الهضيبان: أي تكرمي ال يشمل التعاونيني ظلم وإجحاف وتهميش آلالف قدموا الغالي والنفيس
احلرفان: أال تستحق اجلهود التي قدمتها اجلمعيات التعاونية والتضحيات أن تكون في الصفوف األولى؟
عوض: القطاع التعاوني صمد في وجه «كورونا» وقدم الشهداء وعشرات احملجورين ومازال صامدًا
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واستنفار حكومي ملواجهته

قال العجمي: إن جائحة كورونا 
درس قــاس ال بد أن نتعلم ونأخذ 
العبرة منــه للمضي نحو معاجلة 
جذرية للنظام التعليمي في الكويت، 
وانه ورغــم اجلهــود املبذولة من 
احلكومــة واألجهــزة والقطاعــات 
اخلاصة واألهلية وغيرها ملواجهة 
آثار آثارها وتداعياتها واســتمرار 
العمل في القطاعات املهمة في الدولة، 
فإن قطاع التعليم كان هو اخلاسر 
األكبــر من خالل تعاطــي األجهزة 
املعنية مع آثار هذه اجلائحة والتي 
تسببت في إيقاف التعليم بعد قرار 
تعطيل الدراسة، ما أدى إلى انقطاع 
الطلبة في جميع املراحل الدراسية 
عن التعليم، وهو األمر الذي ال يقل 
خطورة وأهمية عن باقي القطاعات 
واملجاالت الصحيــة واالقتصادية 

وغيرها.
وذكر أن تداعيات اجلائحة شملت 
العالم أجمع وفي مختلف القطاعات 
وعلى كل املســتويات واألصعدة، 
واننــا في الكويت ال يختلف حالنا 
عن باقي الدول التي شملت تداعياتها 
األوضــاع الصحيــة واالقتصادية 

والتعليمية وغيرها.
رؤية واضحة

وأعــرب العجمــي عــن أمله أن 
حتظى هذه املبادرة باهتمام مجلس 
الوزراء، مؤكدا أن عامل الوقت بات 
مقلقا في ظل التطورات اجلديدة التي 
يشهدها العالم في التعامل مع هذه 
اجلائحة وڤيروس كورونا، وانه ال 
بد من اآلن أن تكون لنا في الكويت 
رؤية واضحة وخطط ومقترحات 
وحلول بشــأنها، ومبا يساهم في 

ضمان عودة احلياة الدراسية.
واستعرض العجمي النص الوارد 
في املبادرة الــذي جاء على النحو 

التالي:
أثنــاء  التعليــم  واقــع  أوال: 
جائحة كورونا، فمنذ صدور قرار 
مجلس الوزراء بتعطيل الدراســة 
املــدارس احلكومية واخلاصة  في 
واجلامعــات والكليــات واملعاهــد 
احلكوميــة واخلاصــة وذلــك في 
إطار اإلجراءات االحترازية ملواجهة 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
واجه نظامنا التعليمي أكبر حتد له 
منذ عقود، حيث أصبح التردد في 
اتخاذ القرار املناسب نحو استمرار 
التعليم مــن عدمه، مع عدم وجود 
بدائل الستمراره بعد انقطاع الطلبة 
عن الذهاب إلى املدارس وهذا يعود 

إلى عدة أسباب، من أهمها:
 ١ - غياب دور املؤسسات التعليمية 
املفترض دعمها للقــرار التعليمي 
والتربوي في الدولة وأبرزها املجلس 
األعلــى للتعليم واملركــز الوطني 
لتطوير التعليم وذلك بسبب تعطيل 
تلك املؤسســات وتهميشــها طوال 
الســنوات املاضية، وغياب اإلدارة 
الفاعلــة لها، مــا أدى إلى غياب أي 
دور لها في مواجهة األزمة احلالية 

لتعطيل التعليم.
 ٢ - غياب دور قطاع التخطيط في 
وزارة التربيــة وعدم قيامه باملهام 

املنوطة به.
 ٣ - إيقاف جميع مشاريع التطوير 
فــي وزارة التربيــة وخصوصا ما 
يتعلــق منهــا  بتعزيــز التعليــم 
اإللكترونــي، وهي املشــاريع التي 
صرفت عليها أموال طائلة من املال 

العام دون أي نتائج تذكر.
 ٤ - عــدم وجــود جهــة مختصــة 
للقياس وتقييم املشاريع واخلطط 
التطويريــة ملعرفــة نتائــج هــذه 

املشاريع واخلطط.
 ٥ - عــدم إعــداد وتدريب املعلمني 
وإلزامهــم باســتخدام الوســائل 

التكنولوجية احلديثة للتعليم.
 ٦ - عدم نشر وتعزيز ثقافة استخدام 
التعليــم اإللكتروني لدى املعلمني 
والطلبة باملدارس، واالعتماد على 
التعليم التقليدي بشكل شبه كامل 
دون استخدام الوسائل التكنولوجية 

في التعليم.
 ٧ - قصــور وعــدم تطوير بعض 
اخلطط الدراسية للمجاالت الدراسية 
وعدم مواكبتها للتعليم اإللكتروني 
التكنولوجية  الوسائل  واستخدام 

احلديثة.
فالتحديات السابقة التي واجهت 
نظامنــا التعليمــي وفــي ظل هذه 
الظروف االستثنائية تعكس حقيقة 
الواقع الــذي يحتم علينا التعاون 
املثمر في إيجــاد اخلطط والبدائل 
املناسبة لتطوير نظامنا التعليمي 
الــذي نؤمن بــه مســتقبل أبنائنا 

ومستقبل وطننا العزيز.
ثانيــا: مســتقبل التعليــم بعد 

جائحــة كورونا، حيث إن جلائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد جانبا 
مشــرقا منحنــا الفرصــة الذهبية 
للتفكيــر فــي مســتقبل نظامنــا 
التعليمــي وأهمية اســتغالل تلك 
املتغيــرات اجلديــدة ومــا تتطلبه 
لالســتمرار فــي التعليــم وتكون 

مواجهة تلك التحديات من خالل:
 ١ - التأكيد على أن التعليم ال يقل 
أهمية عن كافة املجاالت والقطاعات 
الضرورية في البالد بل هو ضرورة 

ومصلحة وطنية عليا.
 ٢ - ضــرورة اســتمرار التعليــم 
حتت أي ظــرف من الظــروف من 
خالل توفير اإلمكانيات املناســبة 
واخلطط والبرامج املختلفة وتوفير 
الدعم املادي واملعنوي لضمان عدم 
تعطيل التعليم مهما كانت الظروف 

والتحديات.
 ٣ - تطوير نظامنا التعليمي وفق 
منهجيــة اســتراتيجية وعلميــة 
ووطنية ومبا يتوافق مع متطلبات 

حتقيق رؤية الكويت ٥٣٠٢.
التعليــم   ٤ - ضــرورة تعزيــز 
اإللكترونــي واعتمــاد التعليم عن 
بعد في نظامنا التعليمي إلى جانب 
التعليم التقليدي الذي يحتاج إليه 
املتعلم واملعلم لالتصال والتواصل 

املباشر.
إن التعليم اإللكتروني واستخدام 
التعليم عن بعد أصبح ضرورة ملحة 
إذا ما أخذنا في احلسبان أن اجليل 
احلالي من أبنائنا املتعلمني لديهم 
االستعداد واجلاهزية بسبب التطور 
التكنولوجي الهائل الذي نعيشــه 
اليــوم فــي عاملنا املعاصــر والذي 
أصبــح معه امتــالك أغلب الطالب 
في مختلف املراحل الدراسية للبرامج 
واألجهزة الذكية واستخدامها بشكل 
يومي ومستمر هو أمر متاح وممكن، 
ولديهــم القــدرة للتفاعــل مع هذه 
األجهزة والوسائل التكنولوجية مما 
يؤكد على مسؤولياتنا بالتوجه إلى 
التعليم عن بعد وقيام مؤسساتنا 
التعليمية بتعزيز هذا التعليم والبدء 

فيه من غير تأخير أو تسويف.
كما نؤكد أن التعليم عن بعد هو 
ضرورة وليس ترفا واحلاجة إليه 
ملحة ســواء في األوضاع العادية 
أو في حاالت الظروف االستثنائية 
والقوة القاهرة التي متنع الطالب 
واملعلمــني من الذهــاب الى قاعات 
وفصول الدراسة سواء من ڤيروس 
كورونا أو أي ظروف أخرى تؤدي 
إلــى تعطيل الدراســة وعدم قدرة 
الطالب واملعلمني مــن الذهاب إلى 
املدرســة مثلما حــدث من تعرض 
البالد لظروف مناخية بسبب األمطار 

الغزيرة في عام ٢٠١٨.
حلول ومقترحات

ثالثا: حلــول ومقترحات حول 
التعليم بعد جائحة كورونا

إننا في جمعية املعلمني الكويتية 
أخذنــا علــى عاتقنا تقــدمي رؤية 

واجلديدة.
 - يقوم قطاع التعليم العام (املناطق 
التعليمية واملدارس) بإنشاء نوافذ 
إلكترونيــة  تعليميــة ومنصــات 
وفصــول افتراضية تســتخدم في 
متابعة املتعلمــني لعملية التعليم 
طوال العام الدراسي بالتعاون مع 

اإلدارة املختصة.
 - تقوم وزارة التربية باالستفادة 
مــن اجلهاز املركــزي لتكنولوجيا 
املعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وجامعــة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

في مجال التعليم اإللكتروني.
 - تدريــب املعلمــني وتهيئتهــم 
اإللكترونــي  التعليــم  الســتخدام 
والوسائل احلديثة مع تفعيل املادة 
الرابعة مــن القانون رقم ١١٠٢/٨٢، 
وذلك من خالل إنشاء برامج تدريبية 
مختصــة للتدريــب علــى التعليم 

اإللكتروني.
- إضافة شــرط لشروط قبول أي 
متقدم لوظيفة معلم من غير خريجي 
الكليــات التربوية باحلصول على 
شــهادة دورة تدريبية معتمدة من 
وزارة التربيــة في مجــال التعليم 

اإللكتروني.
- تطبيــق التعليم عــن بعد على 
الراغبني بااللتحاق للدراســة بعد 
اســتكمالهم للدارســة اإللزاميــة 
(التعليم املسائي واملنازل) وإلغاء 
مراكز تعليم الكبار (املسائي) مما 
يوفر الكثير من اجلهد واملال ويعزز 

إلصالح التعليم في الكويت وكانت 
ضمن أهدافنا هذا العام ٢٠٢٠ وكنا 
بصدد تقدميها بعد استخالص هذه 
الرؤية من نتائج املؤمتر التربوي 
الـ ٤٤ والذي يحظى برعاية كرمية 
من ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا، وكان مقررا له 
أن يعقــد في مــارس املاضي حتت 
شعار  «متطلبات إصالح التعليم... 
لكويت جديدة» لوال هذه اجلائحة 
التي حالت دون انعقاده ومت تأجيله 

حتى إشعار آخر.
إال أنــه وبعد هذه اجلائحة وما 
كان لها من تطورات وتداعيات ألقت 
بظاللها على العملية التعليمية وأدت 
إلى وقف التعليم فإننا نرى أنه من 
الواجب علينا أن نقدم مجموعة من 
احللول واملقترحات والتي نأمل أن 
تكــون اخلطوة األولــى في طريق 
إصالح التعليــم وحتقيق األهداف 
املرجوة في بناء مستقبل الكويت، 

وهي على النحو التالي:
مخطط توضيحي 

يبني املخطط التوضيحي الذي 
يأتي على شكل مثلث تتساوى فيه 
الزوايــا واألضــالع أهميــة توزيع 
األدوار بني املؤسســات التعليمية 
وتعزيز دورها في القرار التعليمي 
حتــى ال تنفــرد مؤسســة واحدة 
مبصيــر القــرار التعليمــي، فدور 
املجلس األعلى للتعليم التخطيط، 
ودور وزارة التربية التنفيذ ودور 

من اســتخدام التعليم اإللكتروني 
والتعليم عن بعد.

املركز الوطني لتطوير التعليم

-  تعديل مرســوم إنشــاء املجلس 
الوطنــي لتطوير التعليــم للقيام 
بدوره املناط بــه وتعزيز وجوده 

في تقومي املسار التعليمي.
- اختيــار الكفــاءات إلدارة املركز 
الوطني لتطوير التعليم وتعزيزه 
بالكوادر املتخصصة ودعمهم ماديا.

- استقاللية املركز الوطني لتطوير 
التعليم ماديا وإداريا.

رابعا: منوذج عملي لتطبيق التعليم 
اإللكتروني والتعليم عن ُبعد

إن التحديات اجلديدة واملعاصرة 
التي ســوف نواجهها في مستقبل 
التعليم بعد جائحة ڤيروس كورونا 
ستغير العديد من مفاهيم العملية 

التعليمية ومنها:
الوقت: لم يعد التعليم يقتصر 
العــام  الدراســي أو  اليــوم  علــى 

الدراسي.
املــكان: لم يعد التعليم يقتصر 
على جدران الفصول الدراســية أو 
مبنى املدرسة أو املؤسسة التعليمية.
املسار: لم يعد التعليم يقتصر 
على البيداغوجيا التي يستخدمها 
املعلم، فالبرامج التفاعلية والتكيفية 
تســمح للطالب بالتعلــم بطريقة 

تتماشى واحتياجاتهم.
الوتيرة: التعليم لم يعد يقتصر 
علــى وتيرة واحــدة في فصل فيه 

العديد من الطالب.
وملواجهة تلك التحديات بشكل 
فعال مت تسليط الضوء على  «التعليم 
اإللكترونــي » و«التعليم عن بعد  » 
وتعزيــزه وتطبيقــه فــي العملية 
التعليمية مبا يتناسب مع معطيات 
الواقع وآفاق املســتقبل. ونؤكد ان 
التعليم عن بعد لن يكون هو البديل 
الدائم عن التعليم التقليدي، فال غنى 
للطالب واملعلم عن القاعات والفصول 

الدراسية والبيئة املدرسية.
ومــن صــور توظيــف التعليم 
اإللكتروني والتعليــم عن بعد في 
العمليــة التعليمية هــو  «التعليم 
املدمــج ». ويعرف التعليــم املدمج 
بأنه احدى صيغ التعليم أو التعلم 
التي يندمج فيها التعليم اإللكتروني 
مــع التعليم الصفــي التقليدي في 
إطــار واحــد، حيث توظــف أدوات 
التعليم اإللكتروني سواء املعتمدة 
على الكمبيوتر أو على الشبكة في 
الدروس، مثل الدروس املطبقة في 
الصفوف الذكية او املعامل املجهزة 
في الوضــع الطبيعي وفي الوضع 
اخلاص بالفصول االفتراضية املنشأة 
بواســطة احد التطبيقات احلديثة 
وهنا يتم دمج التعليم عن بعد والذي 
ميثل العملية التقليدية في التعليم 
مع التعليــم اإللكتروني ليتيح لنا 
التحكــم بالوقت واملكان واملســار 

ووتيرة التعليم.
ويرتكــز التعليــم املدمــج فــي 

التعليم  املركــز الوطني لتطويــر 
التقييم وعلى النحو التالي:
املجلس األعلى للتعليم

- تعديل مرسوم إنشاء املجلس 
األعلى للتعليم ليصبح هو صاحب 
القرار في وضع السياسات التعليمية 
واخلطط والبرامج العامة للتعليم 
وفق اســتراتيجية مهنية ووطنية 

للنظام التعليمي بالكويت.
- تعزيــز دور املجلس األعلى 
الكفــاءات  باختيــار  للتعليــم 
املتخصصة فــي التعليم كأعضاء 

في املجلس األعلى للتعليم.
وزارة التربية

 - نقــل إدارة التخطيط من وزارة 
التربية إلى املجلس األعلى للتعليم.
 - نقل إدارة التطوير والتنمية من 
قطاع الشــؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري في وزارة التربية إلى املركز 
الوطني لتطوير التعليم ودمجها مع 

إدارة تنمية املعلم باملركز.
 - اســتحداث إدارة بوزارة التربية 
التعليــم  تكــون مســؤولة عــن 
اإللكتروني وضــم إدارة التقنيات 

التربوية لها.
 - يقــوم قطاع البحــوث التربوية 
واملناهج بوزارة التربية بإلزام الفرق 
العاملة على تأليف وتطوير املناهج 
وفق األســاليب احلديثــة للتعليم 
اإللكترونــي واســتخدام التعليــم 
عن بعد في جميع املناهج املطورة 

متطلباتــه على جانبني، املتطلبات 
القنيــة واملتطلبات البشــرية على 

النحو التالي:
املتطلبات التقنية

وجود فصول افتراضية تستخدم 
وفق االستراتيجية التعليمية حتتوي 
على مقــررات إلكترونيــة وبرامج 
تفاعلية باإلضافة الى وسائل تقييم 
إلكترونية مثل برنامج مايكروسوفت 
الــذي   (Microsoft Teams) تيمــز
توفره وزارة التربية حاليا بشــكل 
مجاني للمعلمني واملتعلمني، وهذا 
البرنامــج ميكن مــن خالله توفير 
هــذه املتطلبات (ولــم تقم الوزارة 
حتى اآلن بتفعيــل هذا البرنامج)، 
وهنا بعــض املميزات التي يوفرها 
هــذا البرنامــج من إنشــاء فصول 
دراســية افتراضية، والتواصل في 
مجتمعات تعلم احترافية، والتواصل 
 Office مع الزمالء عندما حتصل على
٣٦٥ ويتوافر مجانا ملدرستك بأكملها.
- كيفية تطبيق التعليم املدمج 
(Microsoft Teams) من خالل برنامج
 Microsoft) اســتخدم برنامــج
Teams) في التعليم عن بعد من خالل 
كمبيوتر مكتبي أو من الويب أو على 
جهاز يعمل بنظام iOS أو Android أو 
كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر محمول، 
فاستخدام البرنامج يساهم في إتاحة 
فصل دراســي آمن عبــر اإلنترنت، 
وتيسير التعليم عن بعد، واحلفاظ 

على مشاركة الطالب عن بعد.
وفيما يلي أهم مميزات استخدام 
برنامــج «Microsoft Teams» فــي 
العملية التعليمية لتطبيق التعليم 

املدمج:
١- التعليــم الســهل: ميكن الطالب 
واملعلمني واملوظفني من العمل معا 
بسالسة، وإنشاء احملتوى، ومشاركة 
املوارد، من منصة واحدة بســيطة 

سهلة التعلم.
 ٢- التعــاون: االســتفادة من دمج 
البرامــج املوجــودة فــي األوفيس 

٥٦٣ ecfifO
 ٣ - التواصل: البقــاء على اتصال 
بالدردشــة املتواصلــة ومحادثات 

القنوات واالجتماعات.
 ٤ - تخصيص: ميكنك ان تخصص 
smaeT بأي أداة من أدواتك املفضلة 

للتعليم والتنظيم.
 ٥ - الواجبات: إنشــاء مهام هادفة، 
تقدمي التوجيه الذي يتسم بالشفافية، 

مشاركة املالحظات الغنية.
 ٦ - دفتــر الدرجات: تنظيم وتتبع 
مهــام ودرجــات كل فصل دراســي 

مباشرة.
 ٧ - دفاتر املالحظات: إنشاء املوارد 
وتخزينها باستخدام etoNenO في 

.smaeT
 ٨ - تطبيقــات اجلهات اخلارجية: 
 dirgpilF خصص جتربتك باستخدام

.edoCekaMو nitinruTو
املتطلبات البشرية

إن يكــون املعلم واملتعلم ملمني 
باملهارات الالزمة لتحقيق هذا النوع 
من التعليم، وذلك بتدريب املعلمني 
وتدريب الطلبة في حصص احلاسب 

اآللي.
مميزات التعليم املدمج

- توفير االتصال وجها لوجه، مما 
يزيد من التفاعل بني الطالب واملعلم 
وبني الطالب أنفسهم، وبني الطالب 

واحملتوى.
ملقابلــة كل  الكافيــة  املرونــة   -
االحتياجات الفردية وأمناط التعليم 
لدى املتعلمني باختالف مستوياتهم 

وأعمارهم وأوقاتهم.
- االستفادة من التقدم التكنولوجي 
في التصميم والتنفيذ واالستخدام.

- رفع جودة العملية التعليمية ومن 
ثم جــودة املنتج التعليمي وكفاءة 

املعلمني.
- كثيــر من املوضوعــات العلمية 
يصعب للغاية تدريسها إلكترونيا 
بالكامــل، وبصفة خاصــة املهارات 
العالية، واستخدام التعليم املدمج 
ميثل أحد احللول املقترحة حلل مثل 

تلك املشكالت.
- االنتقــال من التعليــم اجلماعي 
إلى التعليم املتمركز حول الطالب، 
والذي يصبح فيه الطالب نشيطني 

ومتفاعلني.
- يعمــل على تكامــل نظم التقومي 
التكويني والنهائي للطالب واملعلمني.
- يثــري خبــرة املتعلــم ونتائج 
التعليم، ويحسن من فرص التعليم 

الرسمية وغير الرسمية.
- يوفر املرونة من حيث التنفيذ على 
مستوى البرنامج، وتدعيم التوجهات 
االستراتيجية املؤسسية احلالية في 
التعلم والتعليم، مبا في ذلك فرص 
تعزيز التخصصات، وتدويل املناهج 

الدراسية.
دعم متكامل

وجتدر اإلشارة هنا الى ان هذا 
النوع من طرق التعليم ال تنجح اال 
مبراعاة الدعم العاطفي واالجتماعي 
والتشاركي للطالب واألسرة والدعم 
التقنــي والقيــادة والتدريب وفق 
املنظومة االبتكارية التي تقوم على 
التطوير ورعايــة املوهبة ومتكني 
املعلــم من دمــج مهــارات التفكير 

وعادات العقل وحل املشكالت.

في مبادرة سترفعها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تضع خاللها املقترحات واحللول وتقدم منوذجاً عملياً ألحد األساليب احلديثة للتعليم

مقترحات ملعاجلة العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩

دور مؤسسات إعداد املعلمني ورفع كفاءتهم

إن من الصعوبات التي واجهت نظامنا التعليمي في 
مراحله الدراسية املختلفة هو تعطيل الدراسة في العام 
الدراســي احلالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بسبب جائحة كورونا، 
وذلك حفاظا على صحة وسالمة أبنائنا الطلبة والعاملني 
باملدارس من الهيئة التعليمية واإلدارية مما يستوجب 
اتخاذ العديد من اخلطوات الهامة التي تؤمن عودة أبنائنا 
الطلبة إلى املــدارس وتأمني الوضع الصحي لهم قبل 

اتخاذ قرار اتخاذ الدراسة، وذلك من خالل:
 - عدم صدور قرار اســتئناف الدارسة حلني استقرار 

الوضع الصحي وزوال هذه اجلائحة.
 - إعداد وجتهيز جميع املدارس ورياض األطفال وتطبيق 

جميع اإلجراءات الوقائية والصحية.
 - ضرورة جتهيز وإعادة تأهيل املدارس املســتخدمة 

من اجلهات املختلفة في الدولة خالل الفترة املاضية.
 - دعم العيادات املدرســية بالتجهيزات الطبية الالزمة 

قبل استئناف الدراسة.
 - تعديــل الئحة الغياب في الوثائــق التعليمية ملراعاة 
كثير من اآلثار التي ســتترتب على عودة الطلبة إلى 

مقاعد الدراسة.
 - تعديل الئحة التقومي فــي الوثائق التعليمية ملواكبة 
التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد واستكمال اخلطوات 

الالزمة لهما.
ـ تفعيــل دور املنصات التعليميــة والقناة التعليمية 
والدروس التي قامت وزارة التربية بتسجيلها خالل الفترة 
املاضية لتكون جزءا من الدراسة للعام الدراسي احلالي 
٢٠٢٠/٢٠١٩. في حالة اتخاذ قرار إنهاء العام الدراســي 
بسبب عدم القدرة على العودة إلى مقاعد الدراسة يتم 
وضع حلول الســتمرار التعليم حتى ال ينقطع الطلبة 
عن التعلم ومنــح الفرصة للطلبة املتعثرين والفائقني 
الستكمال وحتسني مستوياتهم العلمية ودرجاتهم النهائية.

هناك دور مهم يناط مبؤسســات وكليات إعداد املعلم 
(كلية التربية - جامعة الكويت، وكلية التربية األساسية - 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب)، والتي يتوجب 
عليها مواكبة التطورات واملستجدات التربوية لتطوير 
التعليم ودعم خطط املؤسسات التعليمية وعلى رأسها 
وزارة التربية في تفعيل التعليم اإللكتروني ورفع كفاءة 

املعلمني قبل وبعد الدخول في مجال الوظيفة ومنها:
- زيادة املقررات الدراسية اخلاصة بالتعليم اإللكتروني 

لطلبة كليتي التربية والتربية األساسية.
- فتح املجال الستكمال املعلمني للدراسات العليا في تلك 
الكليات وغيرها من اجلامعات داخل وخارج الكويت مبا 

ينعكس أثره املباشر على تطوير املنظومة التعليمية.

جمعية املعلمني ترسم مستقبل التعليم بعد «كورونا»
عبدالعزيز الفضلي

كشــف رئيس جمعية املعلمني الكويتية مطيع العجمي النقاب عن مبادرة سترفعها اجلمعية إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد بعنوان «التعليم بعد جائحة ڤيروس كورونا»، تشــرح فيها 
وبإيجاز وضع التعليم أثناء جائحة كورونا، ومســتقبل التعليم بعدها، واحللول واملقترحات بشأنها حول 
التعليم، مع تقدمي منوذج عملي ألحد األساليب احلديثة للتعليم الذي يضمن استمرار التعليم دون توقف أو 
تعطيل، باإلضافة الى معاجلة الوضع احلالي للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩. وأشار العجمي إلى أن هذه املبادرة 
تأتي في إطار الدور الذي متارسه اجلمعية في دعم وتعزيز اجلهود الوطنية ملواجهة هذه اجلائحة، وتقدمي 
الدعم ألصحاب القرار نحو البدء بخطوات عملية تساعد على استمرار التعليم في ظل الظروف احلالية لهذه 
اجلائحة وغيرها من الظروف واألحداث التي قد متنع الطالب واملعلمني من الذهاب إلى الفصول الدراسية 

واملدارس، واضعني في االعتبار أن التعليم ضرورة ومصلحة وطنية ال ميكن االستغناء عنه أو إيقافه.

العجمـي: قطـاع التعليم هـو اخلاسـر األكبـر والتداعيات ال تقـل خطورتها عـن الصحة 
إيقافـه أو  عنـه  االسـتغناء  ميكـن  ال  وطنيـة  ومصلحـة  ضـرورة  والتعليـم   .. واالقتصـاد 

جائحة كورونـا درس وعبرة إليجـاد معاجلة جذرية للنظـام التعليمي في الكويـت .. و دور 
املجلس األعلـى للتعليم التخطيـط ووزارة التربية التنفيـذ ومركز تطويـر التعليم التقييم

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: ١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ ـ بيل فاوست

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

أحد الشهور الهجرية من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku ١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

١٣٠٠ معلومة في مسابقة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الشاعر إسماعيل صبري

في مجال التاريخ لنهضة الشعر العربي احلديث في 
العشرين، يقال عادة إن اخلط ميتد من  القرن  بدايات 
محمود سامي البارودي، املؤسس احلقيقي لتلك احلداثة 
مباشرة إلى أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وبعدهما خليل 
مطران، لكن من يقول هذا يسهو عن باله أن إسماعيل 
صبري أستاذ ومعلم، يلي البارودي في املكانة التاريخية 
لريادة الشعر العربي.  عرف إسماعيل صبري بشعره، 
كما عرف مبهارته في عمله القضائي، لكنه إلى هذا وذاك 
عرف مبواقفه الوطنية التي كان ال يخشى اإلعالن عنها، 
رغم تقلده أعلى الوظائف احلكومية، إذ نراه يؤيد مصطفى 

كامل علنا ويقف ضد االجنليز دون هوادة.
ان اسماعيل صبري  ويروي د.محمد حسني هيكل 
كان املوظف الكبير في الدولة املصرية، الذي رفض مقابلة 
اللورد كرومر حاكم مصر من قبل االجنليز في ذلك احلني 
ولم يقابله ابدا. وقد كان هذا التنوع في شعره واجلزالة 
التي طغت على ألفاظه ومعانيه، واحلداثة التي قربته من 
وحدة القصيدة على حساب وحدة البيت، كل هذا جعله 
حلقة الوصل بني الكالسيكية - التي كان البارودي آخر 
النهضوية، كما جتلت عند شوقي  أركانها - واحلداثة 
وحافظ واجلارم، ويؤكد هذا ما كتبه هؤالء في رثائه، 
حني رحل عن عاملنا هذا في: ١ - ٢١ مارس ١٩٢٣. ـ ٢ - ٢١ 

أكتوبر ١٩٣٩. ـ ٣ - ٢٤ أبريل ١٩٤٤.

شهر شوال

ليلى عبداهللا

الغرور والصلف وسقوط خوارزم

هذا اخلطأ يتعلق باثنني من احلكام الكبار الذين كانت 
أراضي بالدهما وطريقة حكمهما يختلف بعضها عن بعض 
كل االختالف. إنها قصة تدور حول الكيفية التي ميكن 
أوروبا  أن يغير حياة كل مواطن في  خلطأ مهني واحد 
وآسيا. وتبدأ قصة هذا اخلطأ باستعراض مميت للقوة 
وانتهى مباليني القتلى. أول هذين احلاكمني هو عالء الدين 
محمد ملك خوارزم. وفي القرن الثالث عشر كانت مملكة 
إيران  اليوم  خوارزم تسيطر على وسط آسيا مبا فيها 
والعراق وباكستان وأفغانستان. وكانت هذه اململكة الغنية 
تسيطر على طريق احلرير الذي كان يتعني على جميع 
القوافل التجارية القادمة من الصني، وكان يتم حتصيل 
الضرائب على حركة انتقال هذه القوافل من جانب مملكة 
خوارزم. كما كانت مملكة خوارزم قوى كبيرة بجيشها 
الذي كان يبلغ قوامه نصف مليون جندي مزودين بأقوى 
اخليول والدروع. وكانت سمرقند عاصمة خوارزم مركزا 

للعلم والثروة واملروج اجلميلة والعمران الرائع.
ولكن كل هذه القوة والثروة ليست كافية لضمان ان 
تفوز األمم بكل معركة تخوضها. فخطأ قاتل من عالء 
الدين محمد كان سببا فيما حل باملسلمني على يد التتار 
من ألوان الدمار والقتل. فقد حدث أن جماعة من التجار 
املسلمني خرجوا إلى بالد جنكيز خان دون إذن السلطان 
خوارزم شاه، فقابلهم جنكيز خان وأكرمهم غاية اإلكرام، 
انقطعتم عنا؟ فقالوا:  لهم: ألي شيء  وردا على سؤاله 
إن السلطان خوارزم شاه منع التجار من املسافرة إلى 
بنا ألهلكنا. فأرسل جنكيز خان رسله  بالدك ولو علم 
إلى خوارزم شاه إلعادة العالقات التجارية املتبادلة بني 
البلدين، وأرسل من جهته جتارا معهم أموال ال تعد وال 
حتصى. فلما انتهوا إلى األترار عمد نائب خوارزم شاه 
بها، فكتب إلى خوارزم شاه بأن يقتلهم ويأخذ أموالهم.

فأصدر خوارزم شاه مرسوما بقتلهم وسلب ما كان 
معهم. فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه: هذا الذي 
جرى، أعلمني هل هو عن رضا منك؟ إن لم يكن برضاك 
األترار. فكان جواب خوارزم  فنحن نطلب بدمائهم من 
شاه: إن هذا كان بعلمي وأمري، وما بيننا إال السيف. فقام 
ولده السلطان جالل الدين وكان عاقال وأشار على والده 
أن يتلطف في اجلواب ويخلي بني جنكيز خان ونائب 
األترار، ويسلطه على دم واحد يحمي به املسلمني من نهر 
جيحون إلى قريب بالد الشام، ومساجد ال حتصى عددها، 
ومدارس، وأمم ال يحصون، وأقاليم. فأبى والده إال السيف 
وأمر بقتل الرسل. فيا لها من فعلة ما كان أقبحها، أجرت 
كل قطرة من دمائهم سيال من دماء املسلمني. وكان هذا 
اخلطأ القاتل هو السبب في إشعال ثورة غضب جنكيز 
خان فقام بغزو خوارزم. وكانت حمامات الدماء واخلراب 
والدمار في كل شبر من أرض خوارزم، وملا أدرك عالء الدين 
محمد (خوارزم شاه) الهزمية املروعة هرب الى خراسان 
بها عام ١٢٢٠م،  نائية، ومات ودفن  الى جزيرة  ثم منها 

وترك احلكم البنه جالل الدين ليحارب التتار واملغول.

رىأااقةامش

نحقللدنلشا

زضصممايماخ

حلىولصبعهت

لاتااللردص

افاسكاااءا

ويزاهةقجار

افجةلااارن

لخعرةيرلسو

حتمفلحبمار

قلليحللوله

اااقرااتاش

١ - منطقة كويتية، ٢ - من مشتقات احلليب - من اجلوارح 
(معكوسة)، ٣ - حيوانات برمائية - ذكي (معكوسة)، ٤ 
- دولة عربية - دق اجلرس، ٥ - ضجر - ظهر - تعب 
(معكوسة)، ٦ - في اجلمل - متشابهان، ٧ - عكس تعبئة، 
٨ - توضيح وإظهار - محسن (معكوسة)، ٩ - يبينه - 
إناء الزهور (معكوسة)، ١٠ - شوق - ينقل اإلحساس.

اإلسراء
املعراج
البراق

التخفيف
احلزن

املواساة
رحلة
املوت
احلياة
احلق

الضحى
رفيق

مشاهد
اختصار

نوره

البينة
املعجزات

أقصى
املالك

الصادق

١ - عكس احلرب - دميم، ٢ - من الطيور (معكوسة) 
- يفقد عقله، ٣ - رياض - أمسيات، ٤ - عتادها 
العسكري (معكوسة) - حرف هجاء، ٥ - مبدع، 
٦ - متشابهان - متردد، ٧ - يكشف األعماق - بني 
الفصول، ٩  العظام، ٨ - توجعه (معكوسة) - من 
- عقل - بعيد - متشابهان، ١٠ - أغنية ألم كلثوم.

أفقياً: عموديًا:
١ - اجلابرية، ٢ - لبنة - النسر (معكوسة)، ٣ - سالحف - لبيب 
(معكوسة)، ٤ - لبنان - رن، ٥ - مل - الح - ونى (معكوسة)، 
٦ - السنام - ا ا، ٧ - افراغ، ٨ - بيان - بار (معكوسة)، ٩ - 

يجلوه - أصيص (معكوسة)، ١٠ - حنني - العصب.

١ - السلم - قبيح، ٢ - البلبل (معكوسة) - يجن، ٣ - جنان 
- ليالي، ٤ - سالحها (معكوسة) - نون، ٥ - فنان، ٦ - ر 
ر - حائر، ٧ - يسبر - مفاصل، ٨ - أنينه (معكوسة) - 

ربيع، ٩ - لب - ناء - ص ص، ١٠ - الهوى غالب.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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وزارة األمن الصحي

ألم وأمل

د.هند الشومر

كشفت األزمة الصحية العاملية الناجمة عن وباء كورونا لكل 
دول العالم عن اهمية االكتفــاء الذاتي باحلد األدنى من الغذاء 
واملستلزمات الصحية األولية حفاظا على األمن القومي للدولة، 
وال شــك ان ما حصل مع جائحة كورونا امر جلل لم يشهد له 
التاريخ املعاصر مثيال بهذه الصورة التي شــّلت العالم اجمع، 
وانكفأت الدول على نفسها، واصبح التبادل التجاري في ادنى 
مستوياته على اإلطالق! وال يخفى أن جناح أي إجراءات حكومية 
يتطلــب عملية مراجعة وتقييم لهــا للوقوف على نقاط القوة 
والضعف فيها لكي تكون مســتعدة ملواجهة اي ظرف طارئ 
مستقبال، ومن هنا فإن االهتمام باألمن الغذائي والصحي يجب 
ان يكون على رأس أولويات التقييم وخاصة من اجلهات املعنية.
ولعل أبسط األمور في التقييم مراجعة السياسات الزراعية 
والصحية، فتقييم السياسة الزراعية والثروة احليوانية في الدولة 
أمر مهم، وهل جنحت في تأمني األمن الغذائي وما أوجه النقص 
التي ميكن تالفيها لتحقيق اقصى درجات األمن الغذائي وكذلك 
فيما يتعلق بالسياســة الصحية بتوفير املستلزمات الصحية 
األولية منها واملعدات الضرورية والتي كشفت األزمة عن قصور 

واضح وكبير في توفيرها مما تسبب في ارتفاع أسعارها.
نعم كانت سياســة الدولة، وهو واضــح متاما للعيان، أن 
االستيراد أسهل وسيلة وقد تكون أرخص دون إدراك ألهمية 

املنتج احمللي وهذا ما كشفت عنه هذه اجلائحة.
ولعلي أتذكر في هذه املناسبة شركتني مبساهمة حكومية، 
األولى شــركة للمنتجات الزراعية مت بيعها مع أصولها القوية 
ومنافذ بيعها املنتشــرة دون اي اعتبار للمنتج احمللي وكذلك 
شركة صناعة األدوية التي متت تصفيتها وبيعها أيضا للقطاع 
اخلاص! واآلن يجب على اجلهات احلكومية وزارة التجارة والهيئة 
العامة للزراعة والهيئة العامة للصناعة العمل مجتمعتني لتحقيق 
األمن الزراعي والصحي وفــق خطة طموحة تقوم بها وزارة 
التجارة والهيئة العامة للصناعة، تراعي املنتج احمللي وعدم اغراق 
الســوق احمللي باملنتجات املستوردة والعمل على فتح املجال 
أمام املستثمرين إلنشاء مصانع املستلزمات الصحية األولية 
واملعدات الضرورية وتشجيع الصناعات الغذائية وعدم احتكارها 
بشركة او شركتني بحجة اكتفاء السوق احمللي، وهذا لالسف 
ما حصل بالهيئة العامة للصناعة ومن واقع جتربة شخصية.

ومن ناحية أخرى ان تقــوم الهيئة العامة للزراعة والثروة 
احليوانية باإلشــراف على اإلنتاج الزراعــي وان تكون لديها 
أجندة زراعية لتنويع احملاصيل الزراعية في كل حيازة وخاصة 
االســتراتيجية منها والقابلة للتخزين لفترات طويلة والشيء 
ذاته ينطبق على االهتمام بالثروة احليوانية ومحاسبة املقصر 
وسحب احليازات الزراعية واجلواخير التي ال متتثل لشروط 
الترخيص والتي لألسف أصبحت متنزهات وخارج نطاق الهدف 
الذي أنشئت من اجله في تأمني األمن الغذائي، والعمل على إيجاد 
السبل الكفيلة بتسويق املنتج احمللي دون ان يتعرض املزارع 
خلســارة وهنا فإن مقترح بعض أعضاء مجلس األمة بإنشاء 
شركة لتسويق املنتج الزراعي له اهمية في تأمني دميومة اإلنتاج 

الزراعي وإيصاله للمستهلك دون وسيط.
آمل ان نســتوعب ما حدث وان يقوم التقييم على أســس 
علمية ومنهجية لتدارك اي قصور في اي حالة طارئة مستقبال 
إن اردنا فعال االســتفادة من أخطائنا وحتقيق األمن الغذائي 
والصحي، مــع اإلميان بأن القادم أفضل بــإذن اهللا وما بعد 

كورونا لن يكون كقبله.

بدأنا االســتعداد لعودة احلياة في الكويت إلى سابق عهدها 
مع االستعدادات التي يقوم بها أصحاب األعمال لعودة أنشطتهم 
في ظل االحتــرازات الصحية التي فرضتها وزارة الصحة من 
التقيد بالتعليمات واإلرشــادات الصحية املطلوبة ملنع تفشي 

الوباء على قدر املستطاع.
إال أن السؤال الذي يتبادر للذهن هو كيف سيعوض أصحاب 
األعمال خســائرهم؟ هل سيتم رفع األسعار؟ أم ستكون هناك 
عروض مع اإلبقاء على األســعار القدمية؟ هل ســتطالب هذه 
الشــركات الدولة بتعويضات نتيجــة األضرار التي حلقت بها 
وهو حق مكفول ألصاب األعمال في القانون؟ كيف ســيتعامل 
أصحاب األعمال مع العمالة لديهم فهل هناك تعويض لألشــهر 
التي لم يتلقوا بها رواتبهم؟ أسئلة كثيرة تتردد، ولكن بالتأكيد 
القرار ســتحتمه ظروف وطبيعة العمل واخلدمة املقدمة إال ان 
التفكير الذي قد يزيد من اخلسائر هو التفكير برفع األسعار، 
وهــذه الفكرة بالتأكيد لن تؤتي أكلهــا ألن اجلمهور والزبائن 
أيضا ليس لديهم قوى شــرائية، وعليه فإذا ما متكن أصحاب 
األعمال من احملافظة على نسبة األرباح ما قبل كورونا بالتأكيد 

هم سيكونون في مأمن وستعاود جتارتهم الربح من جديد.
بيد أن التفكير برفع األســعار البد أن يتخلله أوال التفكير 
باملالءة االقتصادية لزبائنهم فهل لديهم هذه املالءة وهذه بالتأكيد 
بحاجة إلى دراسة جدوى واستطالعات ودراسة نوعية جمهور 
الزبائــن، فإذا كان الزبائن حافظوا علــى دخلهم القدمي هنا قد 
يســتمرون في تلقي اخلدمات وشراء البضائع ذاتها، ولكن إذا 
كان اغلب جمهور الزبائن قد قل دخله أو تكبد التزامات جديدة 
هنا بالتأكيد رفع األسعار لن يأتي بفائدة على أصحاب األعمال.
فلو مت قياس الشريحة التي لديها مالءة اقتصادية حقيقية 
في املجتمع هذه نسبتها بسيطة جدا واألغلب معدل الدخل لديهم 
متوسط إلى محدود وهناك من دون احلد املتوسط، وعليه فإن 

كل هذه االعتبارات البد أن تؤخذ بعني االعتبار.
لذا فإن معظم األعمال التي تقدم إلى عموم اجلمهور والتي 
تكون بأسعار تناسب الشريحة األكبر من املجتمع هذه بالتأكيد 
حتقق أرباحا اكثر من غيرها ألننا في لغة االقتصاد دائما نبحث 

عن الشريحة األكبر وليس االستثنائية في املجتمع.
فاليوم أي صاحب عمل يفكر بأن يزيد األســعار نستطيع 
أن نؤكد له انه سيخســر زبائنه وقد يتوجهون إلى سلع أخرى 
ومقدمي خدمات أخرى قد ال يزيدون األسعار، وهنا لن يتمكن 

أصحاب األعمال من احملافظة على زبائنهم.
وقد يكون احلل األجدى في مثل هذه الظروف ولتســيير 
الكثير من البضائع هو تقدمي عروض على األسعار ومهرجانات 
للشراء وتقدمي عروض لتحفيز اجلمهور على الشراء باألسعار 
ذاتها ولكن مع تقدمي العروض واخلصومات بالتأكيد ستتصرف 

العديد من البضائع.
هذا فضال عن بقية اخلدمات فكلما حافظت على األســعار 

القدمية كسبت ثقة جمهورها ولن تخسر زبائنها.
إن القول بأن اخلسائر التي تكبدها أصحاب األعمال ممكن 
تعويضها في خضم أشهر قليلة هذه صعبة أي نعم ان األزمة 
احلقيقة لم تتجاوز الثالثة أشهر، ولكن تعويض اخلسائر سيكون 

على املدى البعيد.
أما فيما يتعلق بالتعويضات وتكبيد موازنة الدولة ميزانية 
إضافية هذا لو حدث فسيكون في التوقيت التي تكون بها ميزانية 

الدولة مواتية وليس في خضم مثل هذه الظروف.
ونعلم جميعا أن تغلبنا علــى هذه األزمة يعني ان نتكاتف 
جميعا وندعم بعضنا البعض ملواجهة أي تداعيات فدعم بعضنا 

البعض قد يؤدي إلى حتقيق نتائج أفضل مما كنا عليه.
أما أصحاب األعمال الذين لم يلتزموا بدفع رواتب العاملني 
لديهم، فهذه مشــكلة هم وضعوا أنفسهم بها وعليه نرفض أن 

يتم رفع األسعار لتعويض أخطائهم من جيوب الزبائن.

قد يكــون ألزمــة كورونا 
املســتجد تداعياتها اجلسيمة 
على العديد من املجاالت ونواحي 
احلياة، وهذا ما ملسناه وعشناه في 
صورة حظر جتول جزئي وكلي 
وإغالق شبه كامل لألنشطة وعزل 
وحجر صحي وإغالق املطارات 
وتوقف الدراسة والوظائف، وكل 
أو معظم تلك األمور واإلجراءات 
كانت بذريعة األمن الصحي الذي 
وصفه املسؤولون بأنه خط أحمر 

ال ميكن جتاوزه.
الواقعية،  الناحية  ولكن من 
فــإن معظم تلــك اإلجراءات ال 
تتطلب أن تكون وزارات الصحة 
في مقدمة املشهد، بل قد يكون 
من املناسب استحداث هيكل جديد 
لألمن الصحــي إما في صورة 
وزارة مستقلة عن وزارة الصحة 
أو في صورة مجلس أعلى لألمن 

الصحي ويتبعه أمانة تنفيذية.
وأن يعمل الكيان مستقال عن 
وزارات الصحة وتترك للصحة 
امللفات الصحية التي جمدت أو 
توقفت بسبب انشغال قيادات 
الصحة في مهام احلجر الصحي 
واســتقبال وفرز العائدين من 
بينما ملفــات وبرامج  اخلارج 
بالصحة تركت بعيدا وال  مهمة 
يعرف أحد مدى جسامة تداعيات 
تركها مثل ملف مكافحة األمراض 
املزمنة غير املعدية وملف جودة 
الرعاية الصحية وبرامج الصحة 
اإلنشائية والتطويرية في خطة 
التنمية والتي أصبحت منذ عدة 

شهور خارج التغطية.
ومن املقلق أن تطوى برامج 
التطعيم في طي النسيان ألنه ال 
وقت ألي مسؤول صحي للحديث 
إال عن كورونا بينما كل ما يتعلق 
باألمن الصحي والطوارئ ذات 
العالقة بالصحة العامة يجب أن 
يسند إلى كيان مستقل واألنسب 
اآلن هو تشــكيل مجلس أعلى 
لألمن الصحي برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء وعضوية الوزراء 
العالقة بإجــراءات األمن  ذوي 
الصحي مثــل املالية والداخلية 
والدفاع واحلرس الوطني والبلدية 
والتجــارة والصناعة واإلعالم 
واخلارجية ولنترك لوزارة الصحة 
الوقــت واجلهد الالزمني للقيام 
أال  الطبيعية على  مبسؤولياتها 
تتخلى عن دورها الفني الداعم 

خلطط األمن الصحي.
وأعتقــد اســتحداث كيان 
مستقل لألمن الصحي هو أحد 
الــدروس املســتفادة من أزمة 
كورونا، ويجب أن تكون منطلقا 
إلعطاء االهتمــام الكافي لألمن 
الصحي، وليس على حســاب 
اخلدمــات الصحية التي تأثرت 
بالفعل منذ عدة أشــهر بسبب 
تصدر وزارة الصحة املشــهد 
الحتواء وباء كورونا املستجد 
أو توقف برامج مهمة  وجتميد 
وحيويــة ضمن مســؤولياتها 
األساســية والتي لم تتمكن من 
اجلمع بينها وبني األمن الصحي.

تطرقت خالل زاويتي إلى قرار إغالق العيادات التخصصية 
في القطاع األهلي وكذلك العيادات اخلارجية في املستشفيات 
احلكومية، ووجهنا انتقادات حول هذا القرار الذي جاء متسرعا، 

وبدون دراسة متأنية تراعي أصحاب األمراض املزمنة.
وقتهــا اقترحت على وزارة الصحة إعادة تشــغيل بعض 
العيادات التخصصية في املستشــفيات العامة وكذلك املراكز 
الصحية األهلية التي مت إيقاف العمل بها بسبب جائحة كورونا 
وفق آلية معينة تبدأ باحلجز املسبق للحاالت املرضية املزمنة، 
وتخصيص عدد معني لكل عيادة مع االلتزام بالتعليمات التي 
توصي بها منظمة الصحة العامليــة أهمها التباعد االجتماعي 
واســتخدام وسائل الوقاية الشخصية بنظام معني مثل ما هو 
معمول فيه باملستشفيات اخلاصة التي تعمل بهذا النظام حاليا 
وكذلك احلال لعيادات األسنان في القطاع األهلي الذي مت إغالق 
جميعها واقتصر عملها في املراكز احلكومية على اســتقبال 
احلاالت الطارئة ما دعا ذلك الى املطالبة باإلســراع في إعادة 

افتتاح عيادات األسنان اخلاصة خدمة للمراجعني.
 وزارة الصحة جتاوبت مع مقترحنا الذي مت تقدميه في مقالة 
سابقة وقامت بتشغيل بعض العيادات اخلارجية وحتديدا في 
مستشفى الفروانية بشكل تدريجي خالل فترة اإلجازة وتبعها 
بعد ذلك مستشــفى البنك الوطني لألطفال، متمنيا اإلسراع 
في افتتاح جميع العيادات اخلارجية أسوة مبا هو معمول فيه 

بعيادات املستشفيات األهلية وفق آلية معني وإجراءات احترازية 
لتفادي العدوى.

من احملتمل ان يبدأ الدوام الرســمي األسبوع املقبل بعمل 
وآلية مختلفة متاما عن العمل ما قبل كورونا من خالل التزام 
املراجــع بالتباعد االجتماعي والتقيد باملوعد احملدد له صباحا 
او مســاء وارتداء الكمام طوال تواجده في أروقة املستشفى 
كذلك جتاوبت الوزارة مع مطلب استئناف العمل في مؤسسات 
القطاع الطبي األهلي املراكز والعيادات الطبية شريطة االلتزام 
باإلجراءات الوقائية الشــخصية اخلاصة واتباع نظام التباعد 

االجتماعي من خالل آلية عمل معينة حيث ان املستشــفيات 
تقدم خدماتها وفق احلجز املسبق في العيادات اخلارجية وأخر 
موعد في الساعة ٢ ظهرا متاشيا مع سياسة احلظر، أما باقي 
املؤسسات العالجية منها املراكز البشرية ومراكز طب األسنان 
واملستوصفات والعيادات اخلاصة الوزارة وضعت شروطا في 
القطاع األهلي يتوجب على املريض حجز موعد مســبق على 
الهاتف وبيان نوع الشــكوى لتحديد مدى حاجته للحضور 
الشــخصي من عدمه وحتديد مواعيد العمل بواقع ٣ أيام في 
األســبوع على أال تتعدى ساعات العمل ٣ ساعات من الساعة 
١١ صباحا وحتى ٢ ظهرا مع اتخــاذ اإلجراءات الوقائية كذلك 
عمل نقاط فرز للمرضى لقياس احلرارة وأخذ تاريخ الســفر 
واملخالطة واألعراض التنفسية قبل دخول املؤسسة العالجية 
الطبية وأن يلتزم العاملون بارتداء معدات الوقاية الشخصية 

حفاظا على سالمتهم.
أخيرا املطلوب من وزارة الصحة أن تكون مستشفياتها العامة 
مستعده الســتقبال املراجعني وفق آلية معينة تنظم تواجدهم 
من حيث العدد في صاالت االنتظار كذلك يتوجب عليها خالل 
هــذه الفترة توفير كل االحتياجات الوقائيــة للكوادر الطبية 
والتمريضية من كمامات وقفازات ومعقمات وعدم التساهل في 
إهمال هذا اجلانب الوقائي هذه املهنة تعتبر أكثر املهن املعرضة 

للعدوى فيجب حمايتها بتوفير وسائل الوقاية.

األخت، احلبيبة والصديقة املخلصة، أنِت الهامة الثمينة التي 
بوجودها كنا نرفع رؤوسنا، انِت اإلنسانة الراقية التي مهما 
عبرنا وكتبنا، ومهما أثنينا عليها واشدنا، لم نفيها أبدا حقها.

فيا جمال عاملك، الذي كلما اكتشفنا شيئا جديدا به، إال انِك 
سرعان ما تزاحمينا وتتوهينا بشيء آخر أروع من الذي قبله، 

ويا جلمال لطفك وحلمك وكرمك وعظيم جودِك.

فقيدتنــا الغالية (نبيهة) لقد غابت بســمتِك في هذا العيد 
وافتقدناِك، رحلِت وتركِت اجمل صدى لذكراِك، باقية أنِت في 
قلوبنا، فإلى جنان الفردوس مثواِك، فهناك نحن آملني لُقياِك.

أتعلمني يا حبيبتي! كالوطن انِت، يضم الصغير قبل الكبير، 
لذلك لن ولم يحتملوا لوعة ومرير فراقِك، وكم يصعب عليهم 
تقبل فكرة غيابك! أتدرين بأن جميع من عرفِك وغاص بعمق 
جوهــرِك، صار يحترق قهراً، من نار أبدية غيابِك، أســرتك، 

أصحابك، أحبابك، وكل الذين يحيطون بك؟!
فسبحان من جعل اسمك على مسماِك، وبالنباهة واحلكمة 
رب العاملني حباك، صادقة، رؤوفة، وبجمال خصالِك التي تفوح 
عبقا، ال حتســدين، ال حتقدين، ال تشمتني، وال تبخلني على 
غيرِك بالكلمة الطيبة والتقدير، كنِت تسعدين لسعدهم، وتفرحني 
لفرحهم، وان كنِت في أشد األوقات هلكة، إال انِك تركنني شدتك 
وضيقتك جانبا، فقط كي تزيديهم تفاؤالً وبهجة، وال يرضيِك 
أن ترين مالمح احلزن على أحد أبدا، تبادرين إليه مســرعة، 
لتربتني بحنوِك عليه، ولتنتشليه من يأسه وحزنه ومن ترحه.

كنســمة الورد انِت، ال يعرف قلبك ســوى احلب والود، 
وكاملالك األبيض كنِت بشــفافيتك وقوة إميانك، فأنِت األم، 

هذا وبخالف رّقة إحساســك ورحابة صدرِك، والذي كان 
يتسع للجميع دون أدنى استثناء ويحتويهم.

فنعمة عظيمة أنِت، بحبك، وعفويتِك ونقاء قلبِك، دائما ما 
تضيئني عرش قلوبنا بنورك الساطع علينا، نبعة صافية انِت، 

ال نرتوي منها إال حباً ووّداً وهياماً.
إلى رحمة اهللا ســبحانه وتعالــى انتقلِت، ومكلفون نحن 
باالنقيــاد وبالرضاء التام لكل ما يكتبه الباري ســبحانه لنا، 
ولكن رحيلِك أوجعنا كثيرا وآملنا، تاركة وراءِك تلك األســطر 
والكلمات املمزوجة بعاطفة دفئِك، واملنسجمة برهافة حسك 

وحنانِك، فلقد كنِت اجلزء اجلميل في حياة كل من يعرفك.
فكيف بنا احلال من بعدك؟! كيف من بعد ما أحطتينا بأسوار 
غيابك؟! ذلك الغياب والذي نعتبره شــبيهاً جدا باملقولة التي 
تقول: النبات إذا استشرف الشمس إليه، آذاه الضنا والذبول، 
وأي ذبول هذا الذي جعلتيه يا حبيبتي يتغلغلنا؟! وأي ذبول 

هذا الذي زرعتيه في صميم جوارحنا؟!
فاللهم روحها صعدت إليــك، فارحمها واغفر لها، واجعل 
قبرها اللهم في نور دائم ال ينقطع، وآنسها في وحدتها وفي 

وحشتها وفي غربتها.

قضية ورأي

األمن الغذائي 
والصحي.. مطلب 

لألمن القومي!
libraheem@hotmail.comعادل إبراهيم اإلبراهيم

رفع األسعار لن يعوض اخلسائر
عزة الغامدي

في خدمة املواطن واملقيم ويساهم 
في مكافحة الفساد وضبط اجلودة.

رمبا تكون لدي جرعة زائدة من 
التفاؤل، وهذا صحيح، خصوصا ان 
هناك توجها عاما كي يكون عهد ما 

بعد كورونا ليس كسابقه.
لذلك يجب ان يكون التحول إلى 
احلكومــة اإللكترونية ليس مجرد 
شعارات، هو سياسة استراتيجية 
حكوميــة، مصحوبــة بخطوات 
تنفيذية، وخطة زمنية، مع خارطة 
طريق واضحة، بالتنسيق مع اجلهاز 

املركزي لتكنولوجيا املعلومات.
يجب ان يؤمن كل مسؤول بأن 
التقنية والتطور قادمان ملا محالة، 
وال داعي للمقاومة واملعارضة، فإما 

التقدم لألمام او مغادرة املنصب.
رب ضارة نافعة، ولعل كورونا 
تكون سببا في ان تكون احلكومة 
اإللكترونية (صجيه) بعد ان تأخر 
إجنازها سنوات، وأن تبدأ متأخرا 

خير من أال تبدأ أبدا.

ومنوذج األعمال، وبنية حتتية قادرة 
فنيا، وإصالحات قانونية والئحية، 
وكل ذلــك يتطلب التنســيق بني 

الوزارات حتت مظلة واحدة.
ذلك ليس مستحيال، فاملهم هو 
إرادة التغيير، فهناك مناذج متقاربة 
لنماذجنــا اإلدارية في دول قريبة 

وجنحت في التحول الرقمي.
ولعلنا نشــهد نقلة نوعية بعد 
كورونا نحو التطور الذي يساهم 

وفي املقابل هناك وزارات وجهات 
ومســؤولني (أعوذ باهللا) يتفننون 
بوضع العراقيل في العمل، ويحاربون 
التقنية ويهاجمونها ويسعون دائما 
إلجهاض أي محاولة للتحول الرقمي.
إلى اخلدمات  االنتقال  ان  نعلم 
اإللكترونية لن يكون بني عشــية 
وضحاها، فهــو يحتاج إلى الوقت 
اللوائح  واملهارات، وتعديل لبعض 
اإلدارية، وتغيير في النهج اإلداري 

 ليــس في كل األزمــات ضرر 
خالص، وفيروس كورونا فرصة 
حلل العديد من مشاكلنا، إذا متكنا 

من استثمارها بالشكل األمثل.
الغبار عن  ان ننفض  نستطيع 
الزمن ونلغي  امللفات ونختصــر 
البيروقراطية وننهي الروتني ونقضي 
املعامالت ونطوي  الرتابة في  على 
صفحة سلبيات اإلجراءات احلكومية 
التي كنا نعاني منها في عهد ما قبل 

كورونا.
كيف ذلك؟!

احلل موجود، وهو تنفيذ مشروع 
احلكومة اإللكترونية الذي نسمع به 

منذ سنوات.
نعلم ان هناك وزارات وجهات 
ومسؤولني (تبارك اهللا) يعملون بنظام 
اإللكتروني واملعامالت  التراســل 
الرقمية، بال ورق أو طباعة أو أختام 
أو تواقيع، ويحاولون دائما تبسيط 
اإلجراءات وتقدمي خدمات جديدة 
إلكترونيا تسهيال للمواطن واملقيم.

بعد الفصلة

كورونا.. 
دوت كوم!

amalmudahka@gmail.comعبداحلميد مبارك املضاحكة

إطاللة

عمل العيادات 
اخلارجية بعد 

«كورونا» مختلف متاما
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

في سياق احلياة

مرثية للمغفور 
لها نبيهة 

الشطي
فاطمة املزيعل

عالية جدا ومميزات ســكن وسفر 
ومهمات خارجية وتأثيث ومصاريف 

تعليم وتأمني صحي.
إلى متى تبقى عقولكم حبيســة 
لعقدة «اخلواجا باشــا» والشــعور 
بالنقص أمام كل مــن يلبس البدلة 
والكرفتة ذات قدرات خارقة ومؤهل 
للعمل مستشار في الدولة! وتنتقص 
من قدر الكويتي من يرتدي الغترة 

والدشداشة!
إن عدم مقدوركم االستغناء عن 
غير الكويتيني طوال هذه السنوات يدل 
على «فشل» املنظومة اإلدارية بالدولة 
بداية من ديــوان اخلدمة املدنية في 
حتديد احتياجات اجلهات والتخطيط 
للمســتقبل، وهي محاربة صريحة 

للكويتيني في بلدهم.
«شعارات» حملها الوزراء والنواب 
في تكويت البعثات الكويتية في اخلارج 
ومازالت السفارات الكويتية واملكاتب 
الثقافية والصحية وغيرها تتضخم 
باألجانب مقابل «أقلية» لعدد املوظفني 

الكويتيني!
٭ باملختصر: تكويت الوظائف يحتاج 

لقرار «كويتي».

مجالهم، فأيضا الكويتي أولى بالعمل 
في مجلس األمة الكويتي كمستشار 
أو غيره من الوظائف فبيت الشعب 
يخص الشأن الداخلي الكويتي و«أهل 

الكويت أدرى بشعبها».
فهــل يعمل كويتي واحد في أي 
مجلــس للنواب ميثل الشــعب في 

اخلارج؟!
طبعــا ميكن قياس ذلك على كل 
اجلهات في الدولة مبفاصلها اإلدارية 
واملالية والقانونيــة، كم غريبا يتم 
االستعانة بخدماته، والكويتي يأتي 
في ذيل أهتماماتهم ويتم تقدمي رواتب 

وبرجني تعني ممتاز وحسن جدا! 
الطريف جــدا أن مجلس  األمر 
األمة وهو «بيت الشعب» وكما يصف 
الدستور الكويتي ان السيادة لألمة 
الترشح  مصدر السلطات! فشروط 
واالنتخاب ملجلــس األمة أن تكون 
«كويتي اجلنسية» بصفة أصيلة لتأكيد 
حقك في حتديد اختياراتك ملمثليك 
في «الرقابة والتشــريع» داخل قبة 
عبداهللا السالم، ولكن يسمح بتعيني 
األجانب دون الكويتيني في وظائف 

داخل مجلس األمة كاملستشارين!
وحتى إن كانت لديهم خبرة في 

من عجائب هــذا الزمان املطالبة 
بتكويــت الوظائــف فــي وزارات 
ومؤسسات الدولة! هذه «األسطوانة» 
التي نسمع بها منذ عقود وان هناك 
خطة إلحالل الكويتيني في الوظائف 
وتقليل االستعانة بغير املواطنني إلى 
احلد األدنى حتــى «تكويت» أغلب 

الوظائف إلى نسبة ١٠٠٪.
الكويت بلــد نفطي غني وحلم 
من هم في اخلــارج للوصول بأي 
تأشيرة أو عقد عمل جلني «الدنانير» 
ملا لها من قيمــة مغرية مبقابل ما 
يتقاضونه في بلدانهم، وهذا ال يعني 
فتح الباب على مصراعيه الستقدام 
العمالة األجنبية في كل املجاالت على 

حساب املواطن. 
أبنــاء الكويت «ضاقــت عليهم 
الوســيعة» وأصبحوا فــي طوابير 
انتظار للعمل في القطاع احلكومي، 
رغم أن أبناء الكويت لديهم املؤهالت 
والتخصصات لسد سوق العمل، ولكن 
مازالت عقدة االستعانة بالغريب مسألة 
محيرة استنادا على مقولة (الفرجني 
برجني)! أي أن كل شيء فرجني وتعني 
فرنسي أو غربي - باللغة التركية -، 

هنا الكويت

«تكويت» 
الوظائف 

في الكويت!
جاسم احلمر
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السعيد يطلق «حديث البلد» عبر تويتر
بشار جاسم

تزامنا مع إجراءات حظر التجول الشامل في 
البالد، وإيقاف القنوات الرسمية واخلاصة اللقاءات 
التلفزيونية املباشرة بناء على توصيات السلطات 
الصحية، وغياب الرسالة اإلعالمية بشكل واضح 
ورســائل التطمني والتوضيح للمواطنني، اطلق 
الزميل محمد طالل السعيد برنامجا خاصا على 
تويتر اســماه «حديث البلد» يبث بشكل مباشر 
ويقسم الى عدة فقرات بني استضافة مختصني 

في الشأن الطبي وبني طرح رأي.
وحول البرنامج في اول انطالقة بثه املباشر، 
تبني انه «االول في الكويت» على مستوى تويتر 
في الظهور بهذا الشــكل، حيث ال يختلف كثيرا 
في اجلودة واإلخراج والغرافيكس عن البرامج 
التلفزيونية، فالبرنامج له مقدمة ونهاية وشعار 

وتظهر أسماء الضيوف بشــكل واضح، ويعد 
برنامجا متكامال ولكن يبث على تويتر بدل الشاشة 

الكبيرة.

وقال السعيد في اولى حلقاته: «جئنا نعوض 
غياب الرسالة االعالمية، اشعر اني كمواطن احتاج 
املعلومة، ما يذكر حاليا في اإلعالم ال يشفي غليلي 

وال يطمن، لذلك سنستغل التكنولوجيا والتطور 
للبحث عن املعلومة وإفادة املتابعني».

واملالحظ ان السعيد ال يأخذ دور احملاور فقط، 
بل ايضا يطرح آراء مباشرة، ويبرز أهم األخبار، 
ويتفاعل مع تعليقات املشاهدين التي تظهر على 

الشاشة بشكل واضح.
وكان البرنامج قد اســتضاف وزير الصحة 
السابق د.محمد الهيفي واستشاري األمراض املعدية 
د.غامن احلجيالن والبروفيسور د.خالد السعيد، 
وكانت األحاديث كلها مواكبة للوضع العام بالبلد 

عن كورونا وتطوراته وكيفية الوقاية والعالج.
اجلدير بالذكر ان البرنامج يبث يوميا في متام 
احلادية عشــرة مساء على حساب محمد طالل 
الســعيد على تويتر، و«األنباء» تتمنى التوفيق 
للزميل محمد الســعيد في برنامج حديث البلد 

على تويتر.

سعاد علي لـ «األنباء»: جناح «أم هارون» يسعدني

أحمد الفضلي

أعربت الفنانة البحرينية سعاد 
علي عن بالغ سعادتها بردود األفعال 
اإليجابيــة التــي حصدتهــا نظير 
مشاركتها في أحدث أعمالها الفنية 
واملتمثل باملسلسل التراثي الدرامي 
«ام هارون» الذي يعود بها ألعمال 
سيدة الشاشــة اخلليجية الفنانة 
القديرة حياة الفهد ويشهد مشاركة 
كوكبــة من جنوم الدراما الكويتية 

واخلليجية.
وأفادت ســعاد من خالل اتصال 

هاتفي مع «األنبــاء» من العاصمة 
البحرينيــة املنامــة بأنهــا وبقية 
زمالئهــا في مسلســل «ام هارون» 
فرحون بالنجاح الذي حققه العمل 
وظهوره «ترند» في مواقع التواصل 
االجتماعــي األمر الــذي يؤكد مدى 
جناح العمل وحصده لنسبة مشاهدة 
كبيرة، موضحة ان نص العمل كان 
يحمل جرأة كبيــرة خالف اإلنتاج 
اجليــد الذي قدم لتنفيذ هذا العمل 
وكذلــك الرؤية اإلخراجية وغيرها 
من األمور التي صنعت من املسلسل 
أحد أشهر وأجنح األعمال لهذا العام.

وعــن ردود األفعــال والهجوم 
اإلعالمــي الــذي اســتهدف العمــل 
ذكرت ســعاد انهــا كممثلة في هذا 
العمل ســعيدة بهذا الظهور الرائع 
فالعمــل متكامل وما يثار من لغط 
وهجــوم إعالمــي كان يســتهدف 
قصة وسيناريو املسلسل وهو من 
اختصاص كاتبي املسلســل وهما 
الشقيقان محمد وعلي شمس الدين 
وهما جديران بالرد على كل ما يثار 
عن العمــل، موضحة ان جنوم «ام 
هارون» متلؤهم السعادة مبا يحققه 

املسلسل من جناح.

وفيما يتعلق عن ابتعادها ومن 
ثــم عودتها ألعمــال القديرة حياة 
الفهد، أفادت النجمة البحرينية بأنها 
وحيــاة الفهد مبنزلة شــقيقتني ال 
زميلتــني وفي اي عمــل جتد حياة 
الفهــد ان هناك مكانا او شــخصية 
تناســب ســعاد علي لن تتردد في 
طلبها للمشاركة في العمل وأنا في 
حال طلبت ألي عمل خاص بالقديرة 
حياة الفهد لن أتردد في القبول لكن 
في بعض املسلسالت ال يوجد دور 
يناســبني عندها أحتول ملشــاهدة 

أعمال هذه الفنانة الرائعة.

.. مع القديرة حياة الفهد في أحد مشاهد «أم هارون» الفنانة سعاد علي

العبداجلليل تفاعل مع مقترح 
«األنباء» ببث املسرحيات إلكترونيًا

مفرح الشمري

تفاعل األمــني العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل 
مع املقترح الــذي اقترحته «األنباء» ببث 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
مسرحيات مهرجاناته السنوية عبر موقعه 
اإللكتروني في ظل الظروف الراهنة مشاركة 
منه في فرحة الناس بأيام العيد، وذلك أسوة 
مبا تفعله جمعية املسرحيني بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشــقيقة التي تبث حاليا 

عددا من املسرحيات القدمية التي ميلكون 
حقوقها عبر موقع الهيئة العربية للمسرح.
الوطني  للمجلس  العــام  وأكد األمني 
للثقافة والفنون واآلداب كامل العبداجلليل 
أن املقترح جميل وحوله للدراسة والتنفيذ 
بــني إدارتي اإلعالم وتقنيــة املعلومات، 
خصوصــا أن املجلس الوطنــي للثقافة 
والفنون واآلداب لديه موقع يوتيوب يتضمن 
أنشطة املجلس كاملة صوتا وصورة، شاكرا 
«األنباء» على مقترحها، متمنيا لها النجاح 

والتقدم واالزدهار.

املشاركة في مهرجانات «املجلس الوطني» السنوية

الزميل محمد طالل السعيد

راغب عالمة: أصدق ١٠٪ مما يقال في «امليديا»
قال الفنان راغب عالمه ان ڤيروس كورونا مفتعل بشكل 
كبير بنســبة ٨٠٪، مشــيرا إلى انه يعلم من أصدقاء له في 
املجال الطبي أن كود هذا الڤيروس ميلكه احد ما في العالم، 
وسيقوم بفك الشيفرة في الساعة التي يريدها، ونتابع اننا 
نعيش صراعات بني اجلبابرة، وتدفع البشــرية ثمن ذلك، 

ونحن تقريبا بحرب عاملية ثالثة.
رأى راغب، اثناء حلوله ضيفا على ســهرة اســتثنائية 
مبناســبة عيد الفطر السعيد عبر شاشة mtv اللبنانية، أن 
الكذب والغــدر هما من يحكمان عالقته بالغير، وال يصدق 
سوى ١٠٪ مما يقال على «السوشيال امليديا»، مستغربا من 

قام بإشاعة موت فيروز، متمنيا لها العمر الطويل.
ونزوال عند طلب مقدم الســهرة بأن يطرح راغب سؤاال 
على فيروز، فســألها: «ملاذا غابت صاحبة الصوت املالئكي 
عن أعمال زياد الرحباني العبقري الذي ال يشــبهه أحد؟»، 
وأكمل: «سفيرتنا الى النجوم فيروز هي حبيب، ومن احلرام 
أن نقول عنها صديق، بل هي حبيب ما بعد حبيب»، رافضا 
أن يكون هناك أغنية مفضلة له لفيروز من «ريبورتوارها» 
الفني، ملمحا الى انه لم يطالب برؤيتها، ألن فيروز كبيرة 
في هالتهــا ومقامها، وتابع: في حال أرادت أن تراني أعتبر 

نفسي ولدا صغيرا أمامها.
وعــن جنوى كرم قال: صديقــة وهي كانت متفائلة قبل 
أن أغنــي أغنية «طار البلد»، لكن أنــا كنت أرى األمور من 
منظار آخــر، وال أتذكر أنها وجهت اللوم لي على اختياري 
لهــذه األغنية. امــا عن عاصي احلالني فقــال: صديق وهو 
رجل محترم وليس غدارا ونفسيته طيبة ورجل مبواقفه.

حقيقة زواج هيفاء ووزيري!
ردت الفنانة هيفاء وهبي على دعوى 
إثبات الــزواج التي قرر مدير أعمالها 
الســابق محمد وزيري رفعها. وجاء 
هذا مــن خالل تغريدة نشــرتها على 
حســابها على «تويتر»، حيث كتبت: 
«ادعاء اثبات زواج املدعى عليه م. و. 
هو كالم عار عن الصحة وسأتخذ بعد 
انتهاء االجازة القضائية اإلجراءات 
القانونية ضد من قام بهذا التشهير 
وســوف ننتظــر نتيجة 
التحقيق وما أسفر عنه 
حكم القضاء في ذلك 

شكرا».
معهــا  وتفاعــل 
الكثير من املتابعني 
الذي أطلقوا العديد 
من التساؤالت عن 
اخلالف الذي نشــأ 

بشــكل غيــر متوقــع بينها وبــني امللحن 
املصــري، وكان ابرزهم اإلعالمي اللبناني 
طوني خليفة الذي علق على تغردية هيفاء: 
«بدك للحقيقة؟ تهمة متل هالتهمة مستعد 
الواحد ياخد إعدام كرمالها، وأنا واحد منهم، 

أحبك هيوف».
يذكــر أن وزيــري أعلن مؤخــرا قراره 
رفــع دعــوى قضائيــة في نيابــة جنوب 
القاهرة الكلية لشــؤون األسرة للمطالبة 
بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية، وجاء 
هذا بعدما كشــف ياسر قنطوش، محامي 
األخيرة، تقدمه ببالغ ضــد مدير أعمالها 
محمد حمزة عبدالرحمن محمد عبداملنعم، 
املعروف باسم محمد وزيري، بسبب قيامه 
باالســتيالء على أموالها بعد ســحبها من 
حســابها املصرفــي وإيداعها في حســابه 
اخلاص مبوجب التوكيل الذي حصل عليه 

منها في وقت سابق.

أمنية نادين جنيم قبل املوت!
اللبنانية   املمثلة  نشــرت 
ناديــن نســيب جنيم  صورة 
لهــا والبنهــا عبــر حســابها 
الشــخصي على «انستغرام» 
وهــي حتمــل ابنهــا بشــرفة 
منزلها، وعلقت على الصورة 
بكلمات مؤثرة، قائلة «احلب 
احلقيقي.. الشعور احلقيقي.. 
اهللا يحميــك ويخليــك الــي 
وافرح فيك وشوفك شب قبل 
ما اموت». وتوالت التعليقات 
من اجلمهور، متمنني لها دوام 
الصحة والسعادة مع أبنائها.

وكانت نادين مؤخرا أثارت 
اجلدل بقصتها مع املعجبة التي 
لم تتعرف اليها حينما كانت 
مرتدية احلجاب، أثناء قيامها 
بتصوير احد مشاهد مسلسلها 
«٢٠٢٠» مع املمثل الســوري 
قصي خولي والذي سيخرجه 

اللبناني فيليب أسمر.

«الشهد املر» األفضل اجتماعيًا

حقق املسلسل االجتماعي «الشهد املر» 
املركز األول في فئة املسلسالت االجتماعية 
التراجيديــة، وذلك في اســتطالع الزميلة 
«االحتاد اإلماراتية» بينما حقق مسلســل 
«خاشع ناشع» املركز األول في املسلسالت 
الكوميدية. وحتقيق مسلسل «الشهد املر» 
املركــز األول ليس غريبا في عمل اكتملت 
فيه جميع عناصر اإلبداع من نص ومخرج 

وممثلــني اســتطاعوا أن يوصلــوا فكــرة 
املسلســل والصراع الذي يدور فيه حول 
املال ومن يكون «راس» ومن يكون «ذيل».

املسلســل من تأليف إسماعيل عبداهللا 
وإخراج مصطفى رشــيد وبطولة إبراهيم 
احلساوي وفخرية خميس وزهرة عرفات 
وهيفاء حسني وعبداهللا الطراروة وحبيب 

غلوم الذي تصدى إلنتاجه.

في استطالع «االحتاد اإلماراتية»
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رت عن ُبعد شمالن النصار: «سنلتقي من جديد».. ُصوِّ
مفرح الشمري
@Mefrehs

«اليوم سيكون يوم العيد، ولن 
تطــق أجــراس البيــوت، ورائحــة 
كعك جدتي الزالت جالسة تنتظرنا 

هناك..»
على ضوء هذه الكلمات اجلميلة 
التي حتمل بني طياتها األمل حلياة 
جميلة فــي ظل األوضــاع الراهنة 
بسبب جائحة كورونا، انبثقت فكرة 
جميلة عند املخرج الشــاب شمالن 
هاني النصــار حتى يحتفل بفرحة 
العيد مبشاركة جميع أطفال الوطن 

العربي الذين يعيشون نفس الظروف 
بسبب هذه اجلائحة التي غيرت مسارات 

حياتنا للمحافظة على أرواحنا.
الفكرة باختصار كما يقول صاحبها 
ومخرجها شــمالن هانــي النصار هي 
أغنية تعبر عن احلال الذي نعيشه اآلن 
فصاغ كلماتها الشاعر محمد الشريدة 
وحلنها ووزعها احمد القطان وتغنت 
بصوت مليء باألحاســيس الطفولية 
رهف العنزي وانتجتها شركة تياترو 
لالنتاج الفني واملسرحي لتكون هدية 
جلميع أطفــال العربي حتمــل عنوان 

«سنلتقي من جديد.. عيد سعيد».
اجلميــل ان بعد طرح األغنية نالت 

استحســان اجلميــع لكلماتهــا العذبة 
ومفرداتها األجمل التي يفهمها اي طفل 

في الوطن العربي استمع إليها.
ومن جمال هذه األغنية بثها تلفزيون 
الكويت وقناة سكوب باإلضافة الى قناة 
املطربة الواعدة رهف العنزي وحصدت 
نسبة مشاهدات عالية في وقت قصير.
شــارك فــي هــذه األغنيــة التي مت 
تصويرها عن بعد عدد من الفنانني وهم 
سماح وسعود بوعبيد وحصة النبهان 
وعبداهللا هيثم باإلضافة الى مشاركة 
مميزة من املذيعة سودابة علي وتصدى 
لعملية املونتاج رضا محمد وأشــرف 
عليها إداريا سلطان شاهر واملخرج املنفذ 

عبدالرحمن حسني وتصدى إلخراجها 
املبدع شــمالن هاني النصار الذي كان 
حريصا من خــالل لقطاته على إظهار 
فرحة األطفــال بالعيد وذلك من خالل 
التركيــز على مجموعــة األطفال الذي 
اســتعان بهم والذين كانوا جنوما في 
األغنية، واألطفال هم احمد بن حسني، 
اجلود البعنون، اجلوري البعنون، زينة 
الصفار، يوسف احلمود، رمياس، تالني 

الفيلكاوي وخالدة الفيلكاوي.
األغنية كما يقــول صاحب فكرتها 
ومخرجها شمالن هاني النصار كلماتها 
ترســم خيــوط األمل بغــد جديد حني 
تــزول هذه الغمة عــن األمة وذلك ألن 

إمياننا بــاهللا كبير حتى تعود احلياة 
الى مجاريها الطبيعية بعد هذه اجلائحة 
التي حرمتنا من حياتنا لنعيش فرحة 

العيد.
حرص املخرج شمالن هاني النصار 
علــى ان تكون كلمــات األغنية مدققة 
لغويا فاستعان بأشخاص متخصصني 
وهمــا فيصل النصار وفــرح احلجلي 
كما اســتعان فــي اجلانب املوســيقى 
بشركة سينك لإلنتاج الفني واملسرحي 
واملكس املاستر في دولة البحرين وذلك 
بالتعامل عــن بعد التزامــا بتعليمات 
اجلهات الصحية التي تطالب بالتباعد 

االجتماعي.

واختتم املخرج شمالن هاني 
النصار تصريحه لـ «األنباء» قائال: 
بعد ان عودنا اجلمهور في مسرح 
الطفل في كل عــام نعيد معاهم، 
اجتمعنــا لنقدم هــذا العمل لهم 
واملتمثل في أغنية «سنلتقي من 
جديد» وبــإذن نلتقي قريبا بعد 
زوال هذه الغمة عن األمة، وأشكر 
جميع مــن تعاون معــي لتنفيذ 
هذا العمــل كهدية نقدمها ألطفال 
الوطــن العربي حتى يتمســكوا 
باألمل بعــودة حياتنا الطبيعية 
من جديد وهــذا ليس ببعيد عن 

رب العاملني.

غنتها رهف العنزي مبشاركة عدد من الفنانني واألطفال وأنتجتها «تياترو املسرحية»

املخرج شمالن هاني النصار

جيني إسبر لـ «األنباء»:
«أم هارون»..عمل جريء

دمشق - هدى العبود

حظيت الفنانة السورية جيني اسبر خالل الدورة الرمضانية احلالية مبشاهدة واسعة سواء على 
الصعيد الدرامي من خالل بطولتها ملسلسل «يوما ما» الذي جسدت فيه حياة الفتيات الغجريات 

وطبيعة حياتهن وعاداتهن وتقاليدهن، كما أطلت على املشاهدين على مدى ثالثني يوما من خالل 
تقدميها لبرنامج املسابقات «رحلة املاليني» والتي قدمت فيه معلومات قيمة وجوائز ثمينة للرابحني.

«األنباء» التقت الفنانة جيني اسبر للوقوف على رأيها وتقييم للدراما السورية ومشاهداتها لألعمال 
العربية التي عرضت في املوسم الرمضاني، حيث قالت:

بداية أرحب بـ «األنباء» التي أحبها وأحترمها وأمتنى 
لها التقدم واالزدهار وكل عام واجلميع بخير.

 ما الهدف من تقدميك لبرنامج مسابقاتي؟
٭ عند إقدامي على قبول تقدمي برنامج مسابقات 
«رحلة املاليني» كانت رغبتي الدائمة في املغامرة، 
وكل ما هو جديد ومختلف، وما حتمله هذه التجربة 
من متعــة ومعرفة متنوعة ومختلفة، والســبب 
الثاني هو التواصل مع اجلمهور بشكل مباشر عن 
طريق االتصاالت احلديثة واحلديث معهم، مما يتيح 
للجمهور رؤية الفنان بعني مختلفة عن التمثيل 
واألدوار التي يلعبها ومعرفته على طبيعته نوعا 
مــا، إضافة إلى ان برامج املســابقات واجلوائز 
تتضمن كمية كبيرة من الطاقة اإليجابية واملرح 
كونها تقدم جوائز قيمة وثمينة تعطي راحة 
نفسية للمشترك وهذا مطلب من دعم برنامج 
املسابقات وأرى ان خوضي للتجربة كانت 
صحيحة نظرا ملــا يتضمنه البرنامج من 
خبرة جديدة مكتســبة تتنوع بني زيادة 
املعلومات العامة، كمــا ان جتربة البث 
املباشر والتعامل مع التصوير املباشر 
مختلفان نوعا ما عن تصوير الدراما أو 
السينما، والتواصل مع اجلمهور بشكل 
مباشر وهو شبيه جدا باملسرح، ألننا 
أمام اجلمهور مباشرة، ولكن في النهاية 

بــة  الفنان جتر

فــي تقدمي البرامج تبقى مجرد جتربة والتقدمي يبقى 
ألهل االختصاص من اإلعالميني ذوي اخلبرة الطويلة.

برأيك هل هناك مشاكل تواجه الدراما السورية؟
٭ قد أكــون مختلفة عن البعض مــن الفنانني الذين 
يجدون ان هناك مشاكل كبيرة تعترض الدراما السورية 
فبالنسبة لي أنا لم أر مشاكل تستحق احلديث عنها، 
إال مشــكلة الكورونــا التي أوقفت عمليــات تصوير 
بعض األعمال املهمة والتي كانت تتجه للمنافسة في 
املوسم الرمضاني مثل «شارع شيكاغو» للمخرج محمد 
عبدالعزيز ومن بطولة نخبة من النجوم الســوريني 
من أبرزهم النجمة ســالف فواخرجي والنجم عباس 
النوري، كما أن مسلسل «الساحر» مع األسف عرض 
بنصف احللقات وتعذر تصوير باقي احللقات، وهذه 
هي املشكلة الكبرى بالنسبة للموسم الرمضاني احلالي، 
وبالرغــم من مشــاكل وباء كورونا «هنــاك مجموعة 
من األعمال كانت على مســتوى عال جدا، من أبرزها 
«مقابلة مع السيد آدم» و«حارس القدس» و«يوما ما» 

و«بروكار» و«سوق احلرير» و«احلرملك».

هل جيني ستكون راضية في حال كان هناك استبيان 
على أعمالها في الدورة الرمضانية، سواء من تقدميها 
لبرنامج املسابقات أو دراما وكان االستبيان فيه بعض 

السلبيات؟
٭ بالعكس سأكون سعيدة عندما أقيم من قبل اجلمهور 
عبر استبيانات تقوم بها شركات متخصصة للوقوف 
على رأي اجلمهور، وشركات اإلنتاج يهمها أن تنتج 
وتســوق ما يطلبه املشــاهد ويرضي الناقد، 
وتعمل في كل عام على تالفي السلبيات 

وتقوميها.

ما تقييمك لألعمال الدرامية التي 
عرضت هذا العام؟

٭ ال شك أنني تابعت عددا من 
األعمال الدرامية مثل «حارس 
القدس» وأنــا معجبة بهذا 
العمــل التاريخي الوثائقي 
الذي قدم للعالم كيف يحافظ 
رجل دين على عروبته، وان 
البلدان العربية جميعها وطنه 
وكل عربي شقيقه، كما شاهدت 
«مقابلة مع السيد آدم» من بطولة 
الكبير غسان مسعود «لقد أدهشني 
أداؤه مــن هنــا أقول الفن الســوري 
سيبقى في العال، وشاهدت «أم هارون» 
وهو عمل جريء وجيد ورائع وأعطى صورة 
عن حقيقة التعايش بني الناس على مختلف أديانهم.

دانييال رحمة: أخجل كثيرًا 
لكنني أحب املنافسة

«مايا» الراقصــة التي حتاول فعل أي 
شيء من أجل حرية شقيقتها الوحيدة، هي 
الشخصية التي حققت لدانييال رحمة نقلة 
فنية قوية في مشــوارها الفني، ومبجرد 
إنهاء تصوير حلقات مسلســلها الدرامي 
«أوالد آدم»، أطلت دانييال ببث مباشر مع 
اإلعالمية مهيرة عبدالعزيز لتكشــف عن 

أسرار الشخصية ألول مرة.
في بدايــة اللقاء، حتدثــت مهيرة عن 
تعرض هاتف دانييال احملمول لـ «الهاكر» 
وسرقة البيانات اخلاصة بها من الهاتف 
ونشرها عبر وسائل «السوشيال ميديا»، 
فاســتنكرت دانييــال اخلبر متامــا وبعد 

حلظات اكتشفت املقلب.
وعن «مايا»، كشفت رحمة أنها مصدومة 
من ردود الفعل جتاه الشخصية، وكانت 
تشــعر بقلق شــديد من تقبــل اجلمهور 

للهجــة «مايا» اخلاصة، ولــم تتوقع كل 
هذه احلماسة والتفاعل معها، كاشفة أنها 
أثناء التحضير للشخصية، تقمصت روح 
فيفي عبده بالرقص الشرقي على خشبة 

املسرح في مشاهدها اخلاصة بالرقص.
وحول جرأة مشــاهد الرقص، خاصة 
أن العمل يعرض في شهر رمضان، قالت 
دانييــال إنها ليســت املــرة األولــى التي 
حتتــوي الدراما الرمضانيــة على بعض 
مشــاهد الرقص، وأضافــت أنها حصلت 
على دروس رقــص إلتقان الدور، خاصة 

أنها تخجل كثيرا.
وبســؤالها عــن غيــاب ناديــن جنيم 
وسيرين عبدالنور عن املنافسة هذا املوسم، 
وهل ســاعدها على النجاح بنحو أقوى، 
أكدت دانييال أنها كانت تتمنى وجودهما 

في املنافسة فهي حتب املنافسة جدا.

ملشاهدة الڤيديو
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منذ ظهور «كورونا» بالكويت.. «البورصة» خسرت ٦٫٦ مليارات دينار!

شريف حمدي

سجلت الكويت أول حالة 
إصابــة بڤيروس كورونا في 
الرابع والعشرين من فبراير 
املاضــي، وفي اليــوم التالي 
البورصــة  أعمــال  تعطلــت 
احتفــاال باألعيــاد الوطنية، 
النشــاط  واســتمر توقــف 
حتى األول مــن مارس، ومع 
النشــاط تلقــت  اســتئناف 
البورصــة الكويتيــة صدمة 
االنهيــار دفعــة واحــدة، في 
حني ســجلت أسواق املنطقة 
تراجعات كبيرة تدريجية نظرا 

املالية العاملية في ٢٠٠٨، حيث 
طارت من البورصة نحو ٣٫٢ 
مليارات دينار في هذه اجللسة 
تعــادل ١٠٫٥ مليارات دوالر، 
متأثرة باملخاوف جراء انتشار 

ڤيروس كورونا في البالد.
وشهدت أول إغالق ملؤشر 
الســوق األول بعــد انهياره 
بتسجيل خســائر قريبة من 
١١٪ خالل أول نصف ساعة في 
ســابقة هي األولى في تاريخ 
بورصــة الكويــت، حيث لم 
يسبق وأن أغلقت البورصة 
أو علقت التداول على بعض 
األسهم خالل اجللسة، وكان 

إلى ٢٥٫٣٩٥ مليار دينار، علما 
بأن القيمة السوقية للبورصة 
فــي ٢٤ فبراير املاضي كانت 
عنــد ٣٤٫٥٩٥ مليــار دينار، 
وبذلك يكون حجم اخلسائر 
الهائل فاق ٩٫٢ مليارات دينار 

بنسبة ٢٥٪.
ولكن مع حتسن األوضاع 
خاصة في النصف الثاني من 
أبريل املاضي ارتفع مستوى 
القيمة بشكل تدريجي ووصلت 
بإقفال جلسة ٢١ مايو املاضي 
آخر جلسات السوق قبل عطلة 
عيد الفطر املبارك إلى ٢٧٫٩٩ 
مليار دينار لتتقلص اخلسائر 

آخر جلسة قبل العيد، حيث 
تراجع مؤشــر السوق األول 
بنسبة ٢١٪ محققا ١٤٣٥ نقطة 
تراجعا مــن ٦٧٣٠ نقطة في 
٢٤ فبراير املاضي، كما تراجع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
١٢٫٧٪ بخســارته ٦٠٨ نقاط 
ليتراجــع إلى ٤١٦١ نقطة من 
٤٧٦٩ نقطة، وتراجع مؤشر 

السوق العام بنسبة ١٩٪.
ومن املتوقــع ان تواصل 
البورصــة أداءها احلذر بعد 
انتهــاء مدة احلظر الشــامل 
الذي فرضتــه الكويت حتى 
نهاية الشهر اجلاري، وسط 

ذلك عمال بنص املادة ٩-٢٦-٢ 
من قواعد البورصة.

وتكرر إغالق السوق األول 
خالل جلســة ٩ مــارس قبل 
نهايــة التعامالت، وذلك بعد 
أن وصلت خسائر املؤشر الى 
١٠٪ وفقا آللية فواصل التداول، 
وبلغت اخلســائر الســوقية 

آنذاك ٢٫٨ مليار دينار.
ومــع اســتمرار نزيــف 
البورصــة علــى مســتوى 
املؤشرات واملتغيرات خاصة 
القيمة السوقية، تراجعت هذه 
القيمة ألدنى مستوى لها في 
١٦ مارس املاضي، حيث هوت 

إلى ٦٫٦ مليارات دينار إلى ١٩٪. 
أدنى  الســيولة  وسجلت 
مســتوى لهــا خــالل الفترة 
املذكــورة أعــاله في جلســة 
األول من مارس ببلوغها ١٠٫٢ 
ماليــني دينار، وذلك بســبب 
توقف نشــاط السوق األول 
الذي يضم الشركات القيادية 
ذات القيم السعرية املرتفعة 
بعــد نصف ســاعة فقط من 

جلسة التداول.
أمــا املؤشــرات فمنيــت 
بخســائر كبيرة منــذ ظهور 
أول حالــة إصابــة بڤيروس 
كورونا بالكويت وحتى إغالق 

توقعات بأن تشــهد حتسنا 
تدريجيا بدعم ارتفاع أسعار 
النفط في السوق العاملي ألعلى 
مستوى منذ نحو عامني، ومن 
ثم ارتفاع سعر النفط الكويتي 
لنحــو ٢٧ دوالرا للبرميــل، 
فضــال عــن وجــود فــرص 
اســتثمارية مناسبة بتراجع 
أســعار كثير من األسهم في 
قطاعــات متنوعــة، وهو ما 
شجع متعاملني على اإلقبال 
على هذه النوعية من األسهم 
مؤخرا، خاصة األسهم القيادية 
التي تنعم بزخم في اجللسات 

األخيرة قبل العيد.

١٩٪ تراجع القيمة السوقية لتبلغ مستوى ٢٧٫٩٩ مليار دينار بنهاية جلسة ٢١ مايو اجلاري

ألن هذه األسواق كانت تعمل 
خالل توقف نشــاط بورصة 

الكويت.
علما بأن بورصة الكويت 
كانت قد تأثرت خالل تعامالت 
فبراير بتراجعات أسواق املال 
العامليــة علــى وقع تفشــي 
الڤيــروس التاجي في أنحاء 
متفرقة من العالم، إال أن هذه 
التراجعــات كانت في حدود 
مقبولة إلى أن ظهرت أول حالة 

بالكويت.
وحققت البورصة الكويتية 
فــي األول مــن مــارس أعلى 
خســائر ســوقية منذ األزمة 

تأخر إدراج «شمال الزور» عن املهلة احملددة 
بشهر من موافقة «أسواق املال»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
مسؤولة أن إدراج شركة شمال 
الزور للطاقة واملياه في بورصة 
السوق األول  الكويت ضمن 
سيتأخر عن املوعد احملدد له، 
نظرا لصعوبــة العمل خالل 
الفتــرة املاضية جراء احلظر 
الكلي املفروض في البالد والتي 
تزامن مع صدور موافقة هيئة 
أسواق املال على إدراج الشركة.
وذكر املصــدر أن هيئة 
أسواق املال أصدرت موافقتها 
في ٣ مايو اجلــاري ووفقا 
لقواعد التداول في البورصة 
فإنه في حال أصدرت الهيئة 
موافقتهــا على طلب اإلدراج 
بناء علــى توصية البورصة 
تلتزم الشركة باستيفاء باقي 
االجــراءات املتعلقة باإلدراج 
خالل شهر من تاريخ إخطارها 

باملوافقة، وهــو ما يعني أن 
ادراجها قبل  الشركة ينبغي 

تاريخ ٣ يونيو املقبل.
ووفقا للمصدر فإنه يصعب 
في الوقت الراهن استيفاء كل 
املتطلبات إلدراج الشركة قبل 
املوعد احملدد املذكور آنفا، وهو 
ما سيدفع شركة البورصة الى 
الطلب رسميا من هيئة أسواق 
املال متديد املدة القانونية حلني 
انتهــاء االجــراءات. وكانت 
الزور قد قالت  شركة شمال 
في بيان صحافي مؤخرا إنها 

تتابع عن كثب مبراقبة الوضع 
في السوق، خصوصا في ظل 
انتشار وباء كورونا في أسواق 
املــال العاملية، ومع األخذ في 
االعتبار مصالح مساهميها، 
املوعد  الشركة حتديد  تعتزم 
املناسب ليكون أول يوم للطرح، 
عندما يتوقع أن يكون الوضع 
قد اســتقر في السوق، مما 
سيساعد مســاهمي الشركة 
واملستثمرين احملتملني على 
اتخاذ قرارات استثمارية بناء 
على معلومات أكثر وضوحا.

«البورصة» تطلب متديد املدة الستكمال اإلجراءات ٣٫٢ مليارات دينار تبخرت بجلسة واحدة بعد تسجيل أول حالة إصابة بالڤيروس في الكويت

ما مت تصميمه من خطط سيسهم في تشغيل مصانع «نادرة التشغيل»

تقي: تنفيذ عدد من املشاريع خالل الفترة املقبلة

طارق عرابي

قال مدير عام الهيئة العامة 
للصناعــة عبدالكرمي تقي ان 
موظفــي الهيئة هــم «عمود 
البلد»، حيث اثبتوا من خالل 
اخلطط الســابقة انهم معدن 
نــادر من الصعــب احلصول 
عليــه.  وأضــاف تقــي فــي 
كلمته التي ألقاها على موظفي 
الهيئة خالل اللقاء الذي جمعه 
بهم عبر «االونالين» مســاء 
أمس االول، أن الفترة املقبلة 
ستشهد إجناز وتنفيذ العديد 
من املشاريع التي ستفخر بها 
البالد، وأن ما مت تصميمه من 
خطط سيســهم في تشــغيل 

مصانع «نادرة التشغيل».
وأشار الى أن الفترة املقبلة 
ستشــهد منهــج وآليــة عمل 
جديدة للهيئة العامة للصناعة، 
مؤكدا أن تلك ســتكون قابلة 
للنقد والتعديل والتصحيح 
مبا يتناسب مع خبرات وأفكار 

فاخلوف بحــد ذاته ميكن أن 
يوقعنا في اخلطأ.

ودعا تقي املوظفني للتعلم 
من أخطاء املاضي، قائال «ليس 
هناك إنسان كامل، ومن يعمل 
يخطئ، لكن علينا أن نستدرك 
أخطاءنــا ونوثقهــا ونكتبها 

ونعتبرها منهجا».
وأضــاف «هناك دســتور 

وهــذا  ســيكتب،  صناعــي 
الدستور سيتضمن خطوات 
موثقــة لكل ما مت مــن بداية 
االزمة وحتى يومنا هذا، ليكون 
مرجعا لكل من يريد أن يتعلم 
منه، وليكون في الوقت نفسه 
ذكرى جميلة للجميع بعد هذا 

االجناز».
وتابع يقول «سيتم توفير 
الكمامــات والقفازات جلميع 
املوظفني، فنحن مســؤولون 
عن أبنائنا واخواننا العاملني 
بالهيئــة، خاصــة ان عمــل 
املفتشني واملفتشات سيستمر 
بشــكل مجدول خالل الفترة 
القادمــة، ألن دورهم الرقابة 

على املصانع».
واختتم تقي حديثه بالقول 
«ســننتصر في نهاية االمر، 
ألن موظفي الهيئة هم االقوى، 
حافظوا على انفسكم، فأنتم 
عزيزون علينــا وال نريد أن 
نفــرط بأي فــرد منكم خالل 

املرحلة القادمة».

سيكون هناك منهج وآلية عمل جديدة للهيئة العامة للصناعة

عبدالكرمي تقي

موظفي الهيئة.
وفي رده على سؤال حول 
تخــوف بعــض املوظفني من 
الــدوام فــي الفتــرة القادمة، 
أكد تقي أن «من خاف سلم»، 
لكن ذلــك ال يعني أن نتخلى 
عن واجباتنا، فـ «بني اخلوف 
واحلذر شعرة»، لذا يجب علينا 
أن نكون حذرين ال خائفني.. 

ملشاهدة الڤيديو

«فيتش»: أزمة «كورونا» قد تقلص
قدرة احلكومات على دعم الكيانات االقتصادية

محمود عيسى

قالت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني 
ان طبيعة ومحركات الدعم التي قد تقدمها 
الدولة لقطاعاتها املختلفة قد تتباين بني 
البلدان واملناطق، وحتى داخل القطاعات 
املختلفة في البلد الواحد، وانه ميكن أيضا 
أن تتغير مبرور الوقت احتمالية تقدمي 
الدعم من قبل حكومة ذات سيادة أو حكومة 
محلية أو إقليمية وقدرتها على مساعدة 

كيان معني لتجنب التخلف عن السداد.
انه ميكن للصدمة  الوكالة  وأضافت 
النظامية التي قد حتل باملالية احلكومية 
واالقتصاد األوســع، على غرار جائحة 
كورونــا أن تؤدي إلى احلــد من قدرة 
احلكومة على دعــم جميع الكيانات في 
الوقت املناسب، وفي هذه احلالة سنقوم 
الناحية  تأثير هذا اإلجــراء من  بتقييم 
االئتمانية على أساس كل حالة على حدة.

وتابعت «فيتش»: «تشتمل تقييماتنا 
االئتمانيــة على الدعــم امللموس وغير 
امللموس، حيث ميثل األول املساعدة املالية 
ذات القيمة النقدية للمتسلم، مثل ضمانات 
الدين الرسمية أو االلتزامات احملتملة التي 
يتوقع أن تتبلور. أما الدعم غير امللموس 
فإنه يتخذ أشكاال مختلفة وقد يؤدي إلى 
نتائج ائتمانية مختلفة، وقد يشمل ذلك 
قيام احلكومة مبنح عقود بشروط مميزة 
للكيانات العامة، أو التأثير على القرارات 
التنظيمية، وميكن أن يشكل هذا جزءا 
أساسيا من الدعم املؤقت املخصص حلالة 
معينة، على الرغم من أن هذا يعتمد اعتمادا 

كبيرا على اإلرادة السياسية».
وأشارت الى أن حتليل الدعم ما إذا كان 
من احملتمل أن يتلقى كيان ما مملوك للدولة 
أو مهم لها مــن الناحية النظامية، الدعم 
من الدولة على نحو يؤدي إلى مستوى 
تصنيف أعلى ومدعــوم، وما إذا كانت 

احلكومة املركزية ستقدم دعما ملموسا 
يتجاوز التزاماتها القانونية البحتة للقيام 
بذلك. ورمبا ينتج عن ذلك زيادة اخلصوم 
أو الديون احملتملة في حتليلنا السيادي 
أو احلكومي.  وأوضحت الوكالة انها بينما 
تركز معايير تصنيف الكيانات احلكومية 
لديها على أهمية الكيانات املصنفة بالنسبة 
الداعمة، فإن معايير تصنيف  للحكومة 
البنك لديها ومعايير املؤسسات املالية غير 
املصرفية، تتم دراستها أيضا في سياق 
النتائج األوسع لإلخفاق بناء على األهمية 
النظامية للكيانات وكيفية صياغتها إطار 
القرار، ومت توضيــح مدى ونطاق دعم 
الدولة في تصنيفات البنوك، وما إذا كانت 
ستؤدي إلى دعم حدود التصنيف، في 
معايير تصنيف البنوك لديها. وقد تكون 
العام أوسع  القطاع  التزامات مؤسسات 
مما هو مذكور في حساباتها املالية، كما 

تختلف تبعا لذلك نوعية التقارير.

عدم تقدمي املساعدات احلكومية للشركات يدفع الوكالة إلعادة النظر بتصنيفاتها
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stc تطلق إعالنًا تلفزيونيًا احتفاًال بعيد الفطر 
املبارك بصوت عبداملجيد عبداهللا

ڤيــروس كورونــا كوفيد ١٩ 
والتشــجيع علــى االلتــزام 
بإجراءات التباعد االجتماعي، 
ركزت stc علــى دور قنوات 
التواصل عبــر اإلنترنت في 
البقاء على اتصال مع العائلة 
واألصدقاء. في حني مت اعتماد 
هذه األســاليب ســابقا، فهي 
اآلن تعد الشــكل األساســي 

للتواصل. 
جدير بالذكر انه منذ تفشي 
ڤيــروس كورونــا، حرصت 
شركة stc على تقدمي عروض 
فريدة من نوعها على قنواتها 
الرقمية والتي ميكن الوصول 
إليها بسهولة من قبل العمالء 
اجلدد واحلاليني. ومت تنفيذ 
هذه املبادرة للسماح للعمالء 
بالبقاء علــى اتصال بأحدث 
التقنيات أثناء وجودهم في 
املنزل للحفاظ على صحتهم.
الشــركة بتقدمي  وتلتزم 
خدمــات مبتكــرة وحلــول 
رقمية متكن التحول الرقمي 

أطلقت شركة االتصاالت 
إعالنهــا   ،stc الكويتيــة 
التلفزيونــي اجلديد احتفاال 
بعيد الفطر حتت إطار حملتها 
«#لنحيي_العيد» التي تبعت 
حملتهــا الرمضانيــة التــي 
حملت شعار «رمضان حي»، 
حيث حصد العمل الفني على 
تعليقات إيجابية استثنائية 
والقــى ترحيبــا كبيــرا من 
إلــى  اجلمهــور.  وبالنظــر 
الظروف احلاليــة املرتبطة 
بوبــاء كوفيــد ١٩ العاملــي، 
يعكس االعالن اجلديد والذي 
تضمن أغنية للمطرب القدير 
عبداملجيــد عبــداهللا أروع 
حلظات العيد بينما تســلط 
الضــوء على أهمية االعتزاز 
بالقيم والتقاليد العائلية على 
الرغــم من تدابيــر االحتواء 
املفروضــة حاليا. في الوقت 
الذي قــد ال تتمكن العائالت 
واألصدقــاء من قضــاء هذه 
املناسبة اخلاصة وجها لوجه، 
إال أنه ال يزال بإمكانهم نشر 
فرحهم وحبهم من منازلهم في 
أمان من خالل قنوات التواصل 

عبر اإلنترنت.
الفنــي  العمــل  ويبــدأ 
بسلسلة من املقاطع القصيرة 
باالســتعدادات  املرتبطــة 
التقليدية والطقوس املرتبطة 
بالترحيــب بأيام عيد الفطر 

في الكويت. كما قامت الشركة 
الرقميــة  بترقيــة قنواتهــا 
بــإدارة  للســماح للعمــالء 
حساباتهم بسالسة وإضافة 
اخلدمــات حســب رغبتهــم 
وشــراء أحــدث املنتجــات 
كالهواتــف الذكية وتســديد 
الفواتيــر واعــادة التعبئــة 
واالطالع على عروض الشركة 
الواسعة النطاق. وخالل هذه 
األوقات العصيبة، ستواصل 
stc إظهــار دعمهــا لشــعب 
الكويت وتلبيــة احتياجات 
عمالئها واحلفاظ على جهود 
التعاون مع مختلف اجلهات 
احلكومية في اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة واالســتجابة لألزمة 

احلالية.
وتشــكر شــركة stc كل 
من ساهم في إنتاج وإجناح 
هذا االعــالن خاصة املطرب 
القديــر عبــد املجيد عبداهللا 
والشاعر فهد املساعد وامللحن 
مبهم، وتواصل حث املواطنني 
االلتــزام  علــى  واملقيمــني 
باإلرشــادات التــي تفرضها 
احلكومــة والبقاء فــي أمان 
من خالل املكوث في املنزل، 
حيــث انه مــن املهــم اتباع 
تدابير االحتــواء احلكومية 
واالمتناع عن أي تفاعالت قد 
تضر بصحة ورفاه األحباء أو 

األفراد اآلخرين.

يشجع على معايدة األحباب بـ «صورة وصوت»

السعيد املليئة بالفرح واألمل 
والتي يتم االستمتاع بها عادة 
بصحبة العائلة واألصدقاء. 
واشتملت اغنية االعالن 
على كلمات راقية قام بتكرارها 
القديــر عبداملجيد  املطــرب 
عبداهللا أثناء غنائه، لها معان 
ايجابية حتث على االحتفال 
بالعيد مهمــا كانت الظروف 
التواصل  وذلك عبر وسائل 
احلديثة كالرسائل الصوتية 
أو املرئية. وتعرض السلسلة 
التاليــة من املقاطع ملشــاهد 
للعائالت خالل التواصل مع 
أحبائهم عن بعد ومشــاركة 
فرحهــم وتهنئتهم لبعضهم 
البعض، لتظهر بذلك اجلوهر 
احلقيقي للقيم العائلية، وفي 
الرسالة األخيرة أكدت stc أن 
عيد الفطر قد جاء علينا ووجد 
احلياة فــي قلوب تتوق إلى 

الفرح.
وفي ظــل القيود احلالية 
والتــي تهــدف الــى مكافحة 

اإلعالن يعكس روعة حلظات العيد وأهمية احلفاظ على القيم والتقاليد العائلية عبر كلمات معبرة

أسامة بودي: لدينا مخزون كاف.. ونطمئن عمالءنا أننا ملتزمون بتعزيز األمن الغذائي

النفط يرتفع.. و«برنت» يتجاوز ٣٦ دوالرًا
رويتــرز: ارتفعــت 
أســعار النفــط خــالل 
تداوالت أمس، مدعومة 
فــي  متزايــدة  بثقــة 
الســوق بأن المنتجين 
سيلتزمون بتعهداتهم 
لخفض معروض الخام 
الطـلب  بينما يتحسـن 
مــع عــودة مزيــد مــن 
الســيارات إلــى الطرق 
وسط تخفيف إجراءات 
مكافحة ڤيروس كورونا 

في أنحاء العالم.
العقــود  وارتفعــت 
اآلجلة للخام األميركي 
غرب تكساس الوسيط 
٣٫٤٪ بمــا يعــادل ١٫١٢ 
دوالر إلى ٣٤٫٣٧ دوالرا 

للبرميل.
كمــا ارتفعــت عقود 
خــام برنت نحــو ١٫٧٪ 
أو ٦١ ســنتا مســجلة 
٣٦٫١٤ دوالر للبرميــل، 
بعد مكاسب بلغت ١٫١٪ 
االثنيــن الماضــي فــي 
معامالت هزيلة بسبب 

العطلة.
مــن جهــة أخــرى، 
قــال الكرملين أمس إن 
مجموعة دول «أوپيك+» 
تطــورات  ســتدرس 
الوضع في أسواق النفط 
العالميــة قبل أن تأخذ 
أي قرارات جديدة بشأن 

سياسة اإلنتاج.
جــاء ذلــك ردا على 
ســؤال إن كانــت هناك 
حاجة إلى جهود جديدة 

لدعم سوق الطاقة.
المتحــدث  وذكــر 
باسم الكرملين دميتري 
اتفــاق  ان  بيســكوف 
خفــض إنتــاج النفــط 
العالمي المبرم الشــهر 
أثبــت فاعلية  الماضي 
ال شك فيها وساعد في 
التصدي ألي مســارات 
ســلبية محتملــة فــي 

أسواق الخام.

روسيا: خفض اإلنتاج أثبت فاعليته

«موديز»: انكماش حاد للتجارة العاملية خالل ٢٠٢٠
محمود عيسى

ذكرت وكالة موديز ان جائحة «كوفيدـ 
١٩» خفضت الطلب العاملي على الســلع 
وعطلت نشاط سالسل التوريد العاملية، كما 
عقدت األزمة املفاوضات التجارية اجلارية 

بني الشركاء التجاريني حول العالم. ونقلت 
الوكالة عن منظمة التجارة العاملية قولها 
ان التجارة العاملية ستنكمش بشكل حاد 
هذا العام بنســبة تتراوح بني ١٣٪ و٣٢٪ 
وسط انخفاض كبير في طلب املستهلكني 
وتعطل االستثمار واختالل ميزان العرض 

والطلب، حيث ان من األسباب الرئيسية 
لذلك هو االنخفاض في طلب املســتهلك 
واالستثمار في الربع احلالي، واختالالت 
سالسل التوريد وطرق الشحن الناجتة عن 
اإلغالق، فيما سيتعافى طلب املستهلكني 
بشكل تدريجي في النصف الثاني من العام.

يقلصها بنسبة تتراوح بني ١٣٪ و٣٢٪

«املواشي»: إصابة بعض أفراد طاقم
ناقلة «الكويت» بـ «كورونا».. وال داعي للقلق

أكدت شركة نقل وجتارة املواشي، 
الشركة األولى في العالم لنقل املاشية 
احلية، خبــر إصابة بعض أفراد طاقم 
ســفينتها «الكويت» بڤيروس كورونا 
املستجد، وذلك تعقيبا على ما مت تداوله 
في وســائل اإلعالم وحرصا منها على 

توضيح احلقائق وطمأنة العمالء.
وقالت «املواشي» في بيان صحافي 
إن سفينتها «الكويت» قد غادرت الكويت 
قبــل أكثر من ٢٠ يوما، ثم غادرت آخر 
مينــاء فــي اخلليج العربــي بتاريخ ٧ 
اجلــاري متوجهة إلى اســتراليا حيث 
وصلت يــوم اجلمعة املاضــي، وأثناء 
الرحلة ظهرت أعراض ارتفاع احلرارة 
على بعض أفراد الطاقم، وعليه وحسب 
البروتوكول مت إبالغ السلطات األسترالية 
بذلك قبل وصول السفينة الى استراليا 
بـ ٤٨ ساعة، وفور وصول السفينة مت 

أخذ مسحة من عدد ٧ من طاقم السفينة 
الذين ارتفعت درجة حرارتهم وتعافوا 
أثناء الرحلة وتأكد إصابة ســتة منهم 
بڤيروس كورونا املســتجد، ومت اتخاذ 
إجراءات عزلهم فورا ملدة ١٤ يوما، وسيتم 
العمــل على إجراء الفحــص على باقي 
أفراد طاقم السفينة وعددهم ٤٢ شخصا 

للتأكد من خلوهم من املرض. 
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي 
للشركة أسامة بودي، أنه لم يتم حتميل 
الســفينة باألغنام، ولن يتم حتميلها 
باألغنام حتى تخضع إلجراءات دقيقة 
تســتمر ملدة ١٤ يوما، يتم فيها فحص 
جميع أفــراد طاقم الســفينة اآلخرين 
للتأكد من خلوهم من املرض، كما سيتم 
خاللها تعقيم الســفينة بالكامل حتى 
تطمئن الشــركة على سالمة السفينة 
وطاقمها، ومن ثم احلصول على موافقة 

السلطات األسترالية لتحميل السفينة 
باألغنام وبدء رحلتها الى املنطقة. 

كمــا طمأن بودي بــأن أفراد الطاقم 
املصابــني بصحــة جيــدة وهــم حتت 
املالحظة اآلن، وســيخضعون للحجر 
للمــدة املقــررة مــن قبــل الســلطات 
األســترالية، ونحــن حريصــون على 
سالمة جميع موظفينا ومتابعة عالجهم 
ورعايتهم حتى يتم التأكد من خلوهم 
من أعراض املرض متاما قبل الســماح 
لهم مبغادرة اســتراليا، قائال: إنه وإن 
كانت السفينة ســتتأخر في التحميل 
قليال إال أننا لدينا مخزون كاف يغطي 
هــذه الفترة، كما أننا لدينا ســفينتني 
أخريني لنقل املاشــية تسيران حسب 
اجلــدول املقرر لهما، ونطمئن عمالءنا 
فــي الكويت واملنطقــة بأننا ملتزمون 

بتعزيز األمن الغذائي.

املصابون بصحة جيدة و حتت املالحظة

السفينة الكويتية احملتجزة في ميناء فرميانتل بالقرب من بيرث بأستراليا.. وهي سفينة تصدير ماشية حية وصلت 
مع أفراد الطاقم الذين ثبتت إصابتهم بڤيروس كورونا      (رويترز) أسامة بودي
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«إياتا» و«مجلس املطارات» وضعا خارطة الطريق لعودة حركة السفر اجلوي بالعالم 
والتعايش مع األزمة احلالية وسط إجراءات صارمة

انتقال «كورونا» من مسافر آلخر داخل الطائرة منخفض جدًا لعدم جلوسهم باملواجهة لبعضهم  بعضا

«شهادة املناعة» تسمح للمتعافني من «كورونا» بتجاوز إجراءات الوقاية وتسّرع صعودهم للطائرة

توصية بإنشاء بوابات إلكترونية حكومية جلمع معلومات اتصال أكثر تفصيًال عن املسافرين
يشهد قطاع الطيران العاملي حالة 
من الركود والتوقف شبه التام، في 
ظل انتشار جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد حول العالم، وتعليق غالبية 
الدول حلركة السفر عبر مطاراتها، 
ما أدى الى خســائر كبيــرة لقطاع 
الطيران خالل األشــهر املاضية، ما 
أدى إلى إعالن العديد من الشركات 
حــول العالم انهيارهــا أمام األزمة، 
والبعــض اآلخــر عــدم قدرته على 
الصمــود أكثر أمام تلك اخلســائر. 
ويتزامن مع هذا الركود جهود وسعي 
متواصــل من احلكومــات الحتواء 
اجلائحــة، والتعايــش معها إلعادة 
فتح االقتصادات املتضررة من األزمة، 
وبالتالــي الســماح بحركة الســفر 
التدريجية للمسافرين، حيث بدأت 
شركات الطيران تستعد بإجراءات 
التعايش لتقليل اخلسائر وجتنب 
اإلفالس أو االستغناء عن العاملني.

ورغــم أن احلركــة لــن تعــود 
لطبيعتها قبل ما بني ١٨ شهرا وعامني، 
حسب خبراء الطيران، إال أن مجرد 
العودة املترددة والقلقلة حتتم على 
اجلميع إجراء تغييرات كبيرة، حيث 
وضعت شــركات الطيران العاملية 
قواعدها اجلديدة، وفقا لتوجيهات 
ونصائح منظمــة الصحة العاملية، 

و«إياتا».
خارطة الطريق

وفي هذا السياق، كشف االحتاد 
الدولي للنقل اجلوي «إياتا» ومجلس 
املطارات اجلوي، عن خارطة طريق 
إلعــادة تشــغيل رحــالت الطيران 
مجددا حول العالم، في ظل جائحة 
«كورونا»، حيث أعلن عن تفاصيل 
خطتــه املؤقتــة املقترحــة لألمــن 
البيولوجي إلعادة بدء رحالت الركاب 

وسط األزمة احلالية.
وأوضح االحتاد أن هذه الوثيقة 
احلية متثل اجلهود املشتركة لشركات 
الطيران واملطارات لتحديد خارطة 
طريــق الســتئناف العمليات، بناء 
على التزامهما الطويل بعنصر األمان 
باعتباره أولوية قصوى، حيث يعتمد 
ذلك على النجاح في الشراكة والنهج 
التعاوني بني املشاركني الرئيسيني في 
سلسلة السفر، مبا في ذلك السلطات 

العامة.
وأشــار إلــى أن هــذه الوثيقــة 
تسترشــد مببادئ رئيسية، ممثلة 
في ضرورة أن تصبح جميع التدابير 
واملعايير «مســتندة إلى النتائج»، 
وأن تدعمها األدلة العلمية وتقييم 
قوي للمخاطر يقوم على احلقائق، 
كما ينبغي أن تهدف جميع التدابير 
إلــى التقليل ألدنــى حد من مخاطر 
النقل في املطارات (سواء األرضية 
أو اجلوية) أو على منت الطائرات من 

خالل نهج متعدد الطبقات.
مساهمة ضخمة

وشــدد «إياتــا» على انــه نظرا 
لعدم وجود تصور نهائي في الوقت 
احلاضــر، فالتوصيــة باتباع نهج 
متعــدد الطبقات إلعادة التشــغيل 
األولــي، كما هو احلــال بالفعل في 
إجراءات األمن والسالمة، مع جتنب 
التكرار غير الضروري والعالجات 
الفعالــة واإلجــراءات غيــر  غيــر 
املنســجمة، مع توافر طرق جديدة 
محسنة لتقليل املخاطر، فسيتوجب 
استبدال التدابير األكثر إرهاقا واألقل 

فعالية.
 ولفــت الى أن إعادة التشــغيل 

الناجح للســفر اجلوي للركاب مع 
اســتعادة الثقــة فــي ســالمته هي 
متطلبات أساسية وحيوية لتمكني 
االقتصــاد العاملي مــن التعافي من 
ڤيــروس كورونــا، ففــي األوقــات 
العادية، ينتج الطيران ٢٫٧ تريليون 
دوالر كمســاهمة في الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملــي، حيث تنقل ثلث 

التجارة العاملية عبر اجلو.
تتبع اتصال الراكب

مــن املتوقــع أن تكــون هنــاك 
حاجــة إلى جمــع معلومات اتصال 
أكثر تفصيال عن كل راكب مبا يكفل 
استخدامها ألغراض التتبع، ويجب 
جمع البيانات في شكل إلكتروني، 
وقبل وصــول الراكب إلــى املطار، 
من خالل منصات تراخيص السفر 

اإللكترونية.
وتوصي «إياتا» بأن تنشئ الدول 
والواليات بوابات إنترنت حكومية 
من أجل جمع بيانات الركاب املطلوبة، 
حيث سيسمح استخدام التكنولوجيا 
املســتندة إلى اإلنترنت باستخدام 
مجموعة واسعة من األجهزة اللتقاط 

هذه البيانات.
مباني الركاب باملطار

مطــار  كل  وفقــا خلصائــص 
وللتشــريعات الوطنيــة املعمــول 
بهــا، فقــد يقتصــر الوصــول إلى 
مباني الــركاب باملطار على العمال 
واملسافرين واألشخاص املرافقني لهم 
في حاالت املســافرين ذوي اإلعاقة 
أو األطفــال القصر، خــالل املرحلة 
املبدئية، طاملا أن ذلك ال يسبب وجود 
حشود أو صفوف من شأنها زيادة 

خطر انتقال العدوى.
لم تثبت فعالية فحص درجات 

مينح مناعة ضــد اإلصابة بعدوى 
تالية بهذا الڤيروس لدى البشر. 

ولهذا وفي هذه املرحلة من الوباء، 
فإن استخدام مثل هذه الشهادات قد 
ال يكــون فعاال في احتــواء مخاطر 
االنتقال، إال أننا نعتقد أن شهادات 
املناعــة ميكن أن تلعــب دورا مهما 
في مزيد من التســهيل الســتئناف 
السفر جوا اذا ما أمكن تأكيد تعافي 
املسافر من ڤيروس كورونا، وبالتالي 
إمــكان اعتباره متمتعا باملناعة مما 
ينفي احلاجة الى كثير من إجراءات 
الوقاية املعتــادة وميكنه من بلوغ 
الطائرة واإلجراءات  مرحلة دخول 
داخلها متجاوزا الكثير من خطوات 
الوقاية مثل تغطية الوجه واحلرارة.

دخول الطائرة

من الضــروري اتبــاع إجراءات 
منظمة للحد من االحتكاك اجلسدي 
املباشر بني املسافرين، خصوصا مع 
بدء تزايد األعداد، وهنا ميثل التعاون 
اجليد بني شــركة الطيران واملطار 

واحلكومة عامال بالغ األهمية. 
ولهــذا الغــرض علــى شــركات 
الطيران إعادة النظر في اإلجراءات 
احلاليــة للصعــود الــى الطائــرة، 
وعلى املطارات ان تساعد في إعادة 
تصميــم مناطق البوابــات، كما أن 
على احلكومات ان تعدل أي قواعد 
وأنظمــة محلية مرعيــة، وينبغي 
تسهيل االستخدام املتزايد لألمتتة 
مثل املسح الذاتي والبيانات احليوية 

للمسافرين.
بناء على حتليل املعلومات تبني 
أن خطر انتقال «كورونا»من مسافر 
آلخر على منت الطائرة منخفض جدا، 
وأحد األسباب هو ان وجوه الركاب 
تتجه الى األمام وليس الى بعضهم 

احلرارة للمسافرين بنسبة ١٠٠٪ في 
تقليل أو تخفيــف اجلائحة، وذلك 
بســبب انخفــاض حساســية هذه 
األنظمة املستخدمة في الكشف عن 
حاالت العــدوى من ذوي األعراض 
اخلفيفة وعدم قدرتها على اكتشاف 
احلاالت خالل فترة حضانة الڤيروس 
(التي تعطي نتائج ســلبية كاذبة) 

على أجهزة كشف احلرارة.
ورغم ذلك، فإن الوثيقة تقر بأن 
هذه اإلجراءات ميكن أن تلعب دورا 
مفيدا في طمأنة جمهور املسافرين، 
كما تعمل كرادع عن السفر في حالة 
من يشــتبهون في إصابتهم. ولهذه 
األســباب، ينبغي علــى احلكومات 
اعتماد منهج مشــترك بشــأن هذه 

املسألة لضمان اتساق اإلجراءات.
التنظيف والتعقيم

توصي «إياتا» باستخدام معدات 
احلماية الشخصية في محطات املطار 
وفق إرشادات الســلطات الصحية 
احمللية، إضافة الى استخدام أجهزة 
الوقايــة الشــخصية، حيــث يجب 
تنظيــف وتعقيم محطــات الركاب 
والبنية التحتية وكل املعدات الوسيلة 
األكثر فعالية ملنع نقل األمراض التي 
تنتقل بالرذاذ أو باالتصال، ويجب 
القيام بهذا بشكل منتظم مع زيادة 

مرات إجرائه.
شهادات املناعة

ال يوجــد حاليا دليل مؤكد على 
أن الذيــن تعافوا مــن وباء كورونا 
وميتلكون أجساما مضادة يتمتعون 
بوقاية من عدوى ثانية، حيث ذكرت 
منظمة الصحة العاملية انه منذ ٢٤ 
ابريل ٢٠٢٠ لم تبني أي دراسة ما اذا 
كان وجود أجسام مضادة للڤيروس، 

بعضا كما ان مســاند املقاعد توفر 
حاجــزا اضافة الى فالتــر التهوية 
املستخدمة واجتاه تدفق الهواء في 
الطائرة (من السقف الى األرضية) 
واحلركة احملدودة داخل الطائرة بعد 
جلوس الركاب وكل هذا يساهم في 

الوقاية داخل الطائرة. 
وكوقايــة إضافية مــن احتمال 
الرحلــة  العــدوى خــالل  انتقــال 
يوصي االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
باستخدام غطاء الوجه للمسافرين 
عندمــا ال يكون التباعد اجلســدي 
ممكنا مبــا في ذلك خــالل الرحلة، 
وبهذا اخلصوص يجب عدم افتراض 
ان التباعد اجلسدي في الطائرة (كما 
في مسألة وجود مقاعد محظورة) 

سيكون ضروريا.
مراقبة اجلمارك واحلدود

حيثما يكون مطلوبا التصريح 
لــدى الوصول علــى احلكومات ان 
تنظر في خيارات الكترونية (مثل 
تطبيقات املوبايل ورمز QR) للتقليل 
مــن االحتــكاك البشــري، ويوصى 
بتخصيص ممرات خضراء/حمراء 

للتصريحات الذاتية.
ويجب اتخاذ إجــراءات صحية 
مناســبة في نقاط املســح الثانوية 
حلمايــة املســافرين والعاملــني، 
وهنالك اقتراح بأن تبسط احلكومات 
شــكليات دخول احلــدود من خالل 
متكني إجراءات عدم االحتكاك (كتلك 
املتعلقة بقراءة شرائح جوازات السفر 
الوجهــي) وتخصيص  والتعــرف 
مســارات خاصة وتدريب الطواقم 
على التقاط مؤشــرات املســافرين 

املتوعكني.
فحص الترانزيت

والصحــي  األمنــي  الفحــص 
للمسافرين عبر الترانزيت يجب ان 
يستفيد الى اقصى حد من «ترتيبات 
أمن النافذة الواحدة»، وهذا يعتمد 
علــى االعتراف املتبــادل بإجراءات 
الفحــص في مطار االنطالق ويزيل 
إعادة الفحص في مرحلة الترانزيت 
مما يزيل مشكلة الطوابير، وإذا لم 
يكن هذا ممكنا لكل عمليات الترانزيت 
فيجب النظر في ترتيبات محددة بني 

شركاء موثوقني.
وحيــث يكــون مطلوبــا إجراء 
فحــص امني للترانزيــت، يجب ان 
يتبع املتطلبات الصحية املناســبة 
الواردة في إجراءات املغادرة، وحيث 
يكون مطلوبا إجراء فحص صحي 
للترانزيــت يجب اتباع التوصيات 

إلجراءات الوصول.
خامتة

ال يوجــد حاليا أي إجراء وحيد 
ميكنه ان يخفف من مخاطر استئناف 
السفر جوا. ولكننا نعتقد أن التطبيق 
الفاعل املستند إلى النتائج وبشكل 
تدريجي لإلجراءات املمكنة الواردة 
أعــاله ميثل الطريقــة الفعالة اكثر 
إلحداث توازن بني تخفيف املخاطر 
واحلاجة الى فتح االقتصادات ومتكني 

السفر بشكل فوري.
ازديــاد الوضــوح فــي  ومــع 
اإلجراءات اإلضافيــة مثل التوصل 
الــى اختبار فاعل وتأكيدات املناعة 
ضد «كورونا» ميكن إدراج إجراءات 
جديدة في عملية الســفر للتخفيف 
من املخاطــر ولبناء مزيد من الثقة 
بالســفر جوا مما يدفعنا قدما نحو 

استئناف «العمليات» املعتادة.

عودة الطيران بعد «كورونا».. 
هكذا ستكون إجراءات السفر

٣ حتديات
إلعادة تشغيل الطيران

١- ضرورة أن تتحمل احلكومات مســؤولياتها بإدارة 
مخاطر األمراض املعدية في املطارات ومتويل هذه اجلهود.
٢- شــركات الطيران واملطارات ستحتاج إلى تعديل 

مبانيها وعملياتها لتقليل املخاطر.
٣- متكني الركاب من السيطرة بشكل أكبر على رحالت 
ســفرهم وتقييم املخاطر الصحية اخلاصة بهم قبيل 

الرحلة.

استعرضت الوثيقة املقدمة من االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
«إياتا» عددا من احملاور التي تتطلب مزيدا من التعاون 
لضمان عودة الطيران بشكل جيد وموسع وآمن، وهي:
٭ التعاون بني احلكومات لتنفيذ تدابير متســقة دوليا 
ومقبولة من كل األطراف لكونها ضرورية الســتعادة 

االتصال اجلوي وثقة الركاب في السفر اجلوي.
٭ التعاون بني احلكومات والصناعة، وخاصة لضمان 

التنمية والتطبيق العملي لتدابير التشغيل.
٭ يجب أن تكون التدابير محددة بالوقت وأن تتم إعادة 

تقييمها مبوجب جدول زمني محدد.
٭ ضرورة البدء بفحص املسافرين عند املداخل في مسار 
الركاب قدر اإلمكان مع تقليل التأثير على بقية العمليات.

٭ يجب احترام األدوار واملسؤوليات القائمة في عمليات 
التشغيل في تشكيل االستجابة لڤيروس كورونا.

٭ يجب ضمان وجود متويل عام للتدابير املذكورة مبا 
يشــمل البنية التحتية والتغييرات التشغيلية الالزمة 

لتنفيذها.

ماذا يحتاج قطاع الطيران 
للعودة اآلمنة؟

تعد تدابير التباعد االجتماعي أو اجلسدي، مفيدة للحد 
من انتقال األمراض التي تنتشر عبر الهواء، وميكن 
أن يصبــح جزءا من منهج التدابير املتعددة الطبقات 
املستخدمة للحد من انتشــار التي تنتقل عبر رذاذ 
التنفس ومالمسة األسطح مثل ڤيروس كورونا، وإذا مت 
تطبيق تدابير التباعد االجتماعي فيجب أن يكون ذلك:

٭ يجب أن تكون مبا يتفق مع ما يتم تطبيقه على وسائل 
النقل األخرى، خاصة وسائل النقل العام املستخدمة 

في املدن للوصول من وإلى املطارات.
٭ احتــرام التباعد أثناء تدفق الــركاب مبا يضمن 
االتساق مع ما يتم تطبيقه على وسائل النقل األخرى.
٭ التباعد يقتصر على مرحلة إعادة التشغيل األولية 
فلن تكون هذه التدابير متوافقة مع التشغيل الكامل 

مع زيادة أعداد املسافرين.

تدابير التباعد االجتماعي

من أجل تقليل زمن البقاء في املطار، على املسافرين 
إنهاء اكبر قدر من إجراءات وزن األمتعة قبل الوصول 
الى املطار، ولذلك يقترح االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
واملجلس الدولي للطيران ان تزيل احلكومات أي عقبات 
تنظيمية في وجه متكني اســتخدام الهاتف النقال أو 
تصاريح دخول الطائــرة املطبوعة منزليا وبطاقات 
األمتعة االلكترونيــة أو املطبوعة منزليا واحلصول 

على البيانات أونالين.
يجب توفيــر خيارات اخلدمة الذاتية واســتخدامها 
قدر اإلمكان للحد من االتصال في كل نقاط احتكاك 
باملسافرين. ويجب اللجوء الستخدام أكبر للتقنيات 
التي تتجنب اللمس وتقنيات تأكيد البيانات احليوية 

للمستخدم.
حيثما يجري استخدام أجهزة اخلدمة الذاتية لألمتعة 
على شركات الطيران ان توجه املسافرين الى خيارات 
التسليم الذاتي لألمتعة للتقليل من االحتكاك (تسليم 
األمتعة يدويا) بني املسافرين وموظفي وزن األمتعة.

وزن وتسليم احلقائب ذاتيًا
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إسرائيل تتحدى العالم وتكشف موعد ضم أراضي الضفة
عواصــم- وكاالت: رغم 
اإلدانات العربية والتهديدات 
الدولية، الســيما األوروبية 
باتخاذ إجراءات ضدها، متضي 
قوات االحتالل اإلسرائيلي في 
سياستها الرامية لضم أراضي 
الضفة الغربية بدعوى وجود 

مستوطنات عليها. 
وكشف النائب عن حزب 
الكنيســت،  »الليكــود« في 
ميكــي زوهــار، أن إجراءات 
الضم ستبدأ بعد نحو شهر، 
وقال»تشــريع عملية فرض 
الســيادة اإلســرائيلية على 
جميع التجمعات الســكنية 
اليهودية في الضفة الغربية«، 
ســتبدأ مطلع شــهر يوليو 

املقبل. 
وأوضح النائب الليكودي 
في حديــث مع هيئــة البث 
إن  أمــس  اإلســرائيلية 
احلكومــة ســتصادق علــى 
القانــون اخلاص  مشــروع 
بذلك، وعندها سيطرح على 
الكنيست إلقراره، متوقعا أن 
تستمر هذه اإلجراءات بضعة 

أسابيع فقط.
وأعلن زوهار أن اجلهات 
املعنية تعكف حاليا على رسم 
اخلرائط بغية التوصل إلى 
تفاهمات مع اإلدارة األميركية 
حول املناطق التي ستفرض 
ســيادتها عليهــا في الضفة 

الغربية.
وردا علــى ســؤال حول 
مــا إذا كان البيــت األبيض 
ســيصر علــى إقامــة دولة 
فلسطينية مقابل عملية الضم 
اإلسرائيلية، قال زوهار إنه 
يعارض هذا املطلب، معربا 
عن قناعته بأن إسرائيل لن 
تتنازل عن الضم في أي حال 

من األحوال.
وأكد أن حكومة بنيامني 
نتنياهــو لن توافــق أيضا 
على جتميد أعمال البناء في 
التجمعات السكنية املنعزلة 
في الضفة الغربية احملتلة، 
لكنها على استعداد لتجميد 

اخلارجية للحرم.
واســتنكر مديــر أوقاف 
اخلليل حفظي أبو ســنينة 
»إجــراءات االحتالل الرامية 
إلفراغ احلرم من املصليني، 
وذلــك من خــالل اإلجراءات 
القمعية والتعســفية بحق 

التي  املقدســات اإلســالمية 
ترعاها املواثيق الدولية التي 

كفلت حرية العبادة.
ودعا أبو سنينة املواطنني 
إلــى التوافد للحــرم وإقامة 
الصلــوات فيه، مشــيرا إلى 
أن احلــرم االبراهيمي يتبع 

وفي السياق، نقلت وكالة 
»وفا« عن مدير نادي األسير 
الفلســطيني فــي طولكــرم 
ابراهيم النمر، قوله إن قوات 
االحتالل اعتقلت فلسطيني 
علــى حاجز مفاجــئ أقامته 
علــى مدخل مدينة قلقيلية، 
كما احتجزت آخر على حاجز 
العســكري جنوب  زعتــرة 

نابلس.
فــي هذه األثنــاء، أعادت 
كنيسة املهد في بيت حلم فتح 
أبوابها أمام املصلني والزائرين 
اعتبارا من أمس بعدما بدأت 
الفلســطينية في  السلطات 
تخفيف القيود التي فرضتها 
بالضفــة الغربيــة احملتلــة 

بسبب جائحة كورونا.
الكنيســة، مهد  وقصرت 
السيد املسيح، عدد احلاضرين 
داخلها على 5٠ شخصا على 
أال يكون لديهم أي ارتفاع في 
درجات احلرارة وأن يلتزموا 

بوضع الكمامات الواقية.

املواطنني، واملتمثلة بإغالق 
البوابات االلكترونية وعرقلة 
حركة املواطنني على احلواجز 

العسكرية واحتجازهم«.
واعتبر منع املصليني من 
الوصــول إلــى داخل احلرم 
اإلبراهيمــي تعديــا علــى 

الفلســطينية  لألوقــاف 
التــي أعلنت عن اســتئناف 
الصالة بقــرار من احلكومة 
الفلسطينية ضمن تخفيف 
القيود التي فرضتها مؤخرا 
ملواجهة تفشي وباء كورونا 

املستجد.

وأشــرف عدد من رجال 
الدين من مختلف الطوائف 
املسيحية صباح أمس على 
فتــح أبواب الكنيســة التي 
أغلقــت منــذ اخلامــس من 
مارس، عندما اكتشفت بؤرة 
للوباء في بيت حلم. ويحظر 
تقبيــل أو ملس احلجارة مبا 
فــي ذلك فــي املغــارة حيث 
ولد املسيح بحسب التقليد 

املسيحي.
وزارت مجموعة ســياح 
يونانيني مصابني بالڤيروس 
مطلــع مــارس بيــت حلــم 
وكنيســة املهــد، ما تســبب 
بخلق بؤرة في املدينة ودفع 
السلطات التي تدير الكنيسة 

إلى تعقيم املوقع.
الســلطة  واتخــذت 
الفلسطينية تدابير سريعة 
للحــد مــن تفشــي الوبــاء. 
وقــد أعلن عن عدد قليل من 
اإلصابات في األيام األخيرة 
في الضفة الغربية احملتلة.

االحتالل مينع املصلني من دخول احلرم اإلبراهيمي.. وكنيسة املهد تعيد فتح أبوابها

)أ.ف.پ( )أ.ف.پ(فلسطينيون ينتظرون قرب احلرم اإلبراهيمي في اخلليل أمس بعدما قلصت إسرائيل عدد املصلني املسموح لهم بالصالة فيه   مسيحيون يؤدون الصلوات في كنيسة املهد بعد اعادة فتحها  

البناء في أماكن ال تقع على 
مقربة من تلك التي ستفرض 
عليها السيادة اإلسرائيلية.

في غضــون ذلك، منعت 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
الفلسطينيني من الوصول إلى 
احلرم اإلبراهيمي الشــريف 
مبدينة اخلليل جنوب الضفة 
الغربية احملتلة ألداء الصالة، 
اثنني  واعتقلت فلسطينيني 
من مدينة طولكرم، شــمالي 

الضفة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الفلســطينية )وفــا( امــس 
أن قوات إسرائيلية نصبت 
مــن  وشــددت  احلواجــز 
إجراءاتهــا العســكرية على 
البوابات االلكترونية والطرق 
املؤدية إلى احلرم اإلبراهيمي، 
ومنعت املواطنني من الوصول 
إليه، ولم تسمح إال بدخول 
5٠ مصليــا، وحاولــت طرد 
املواطنني احملتشدين ومنعهم 
مــن الصــالة في الســاحات 

ليبرمان يتهم نتنياهو بجّر إسرائيل حلرب أهلية
عواصــم - وكاالت: اتهم زعيم حزب »إســرائيل بيتنا« 
أفيغــدور ليبرمان رئيس احلكومــة بنيامني نتنياهو، بجر 
إسرائيل إلى حرب أهلية، وهاجمه بشدة ووصف تصريحاته 

عند بدء محاكمته: »باستعراض مذهل«.
وجاءت تصريحات ليبرمان على خلفية كلمة نتنياهو قبل 
محاكمته والتي هاجم خاللها السلطات القضائية في البالد، 

التي حتاكمه بتهم فساد.
وقال ليبرمان في حديث إذاعي مع هيئة البث اإلسرائيلية 
امس: »لم يكن هناك أي شــيء في خطاب نتنياهو ســوى 
التفريق والتحريض. هو يقول أمر وينفذ عكســه. أمتنى 

لنتنياهــو اخلروج بريئا لكن ما يحــدث أنه يقوم بتفريق 
الشعب، بدال من توحيده«.

وعن الهجمات التي شنها نتنياهو ضد املستشار القضائي 
مندللبيت قال ليبرمان: »رئيس احلكومة هو من عني املستشار 

القضائي وفجأة أصبح يعتبره يساريا!«.
كما هاجم رئيس املعارضة اإلسرائيلية، يائير البيد نتنياهو 
على خلفية كلمته أيضا، وقال إن: »نتنياهو يحاول أن يقودنا 
إلى حرب أهلية، ممنوع أن يستمر مبزاولة مهامه، محاكمة 
نتنياهو بدأت بتحريض جامح منه ضد سلطة القانون. هو 

يعرف أن هذا سينتهي بعنف ولكن ال يهمه«.

رئيسة هونغ كونغ تدافع عن قانون الصني اخلاص بأمن اإلقليم

إيران تستنجد بسويسرا لتخفيف العقوبات األميركية..
وفرنسا: العالقات مع طهران أصبحت صعبة

عواصــم - وكاالت: طلبت إيران من سويســرا 
أن تلعــب دورا أكثر تأثيرا في احلفاظ على االتفاق 
النووي بالتعاون مع بقية الدول األوروبية، السيما 
في ظل مضاعفة العقوبات األميركية على طهران. 

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي اجراه الرئيس اإليراني 
مع نظيرته السويسرية سيمونيتا سوماروغا، باعتبار 
ان سويســرا تتولى رعاية املصالح األميركية لدى 
طهران. ولفت روحاني خالل االتصال الهاتفي إلى أن 
تفشي ڤيروس كورونا والعقوبات األميركية وزيادة 
الضغوط االقتصادية جعلت األوضاع املعيشية أكثر 

صعوبة على الشعب اإليراني.
ورأى أنه من الضروي أن تعمل الدول األوروبية 
الثالث للحفاظ على االتفاق النووي وإيجاد توازن 
في تطبيق االلتزامات النووية وميكن لسويسرا أن 

تلعب دورا في تعزيز االتفاق النووي.
ورحب روحاني بإنشاء القناة املالية السويسرية، 

وأكد ضرورة تفعيلها بشكل أكبر.
من جهتها، أعلنت رئيسة سويسرا سعي بالدها 

إلى زيادة فاعلية القناة املالية السويسرية، وإمكانية 
نقــل القرض الذي طلبته إيــران من صندوق النقد 
الدولي ملكافحة كورونا عن طريق هذه القناة، مؤكدة 
ضرورة احلفاظ على االتفاق النووي كمعاهدة دولية، 

وتعهدت ببذل كافة اجلهود لهذا الغرض.
في غضون ذلك، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف 
لو دريان إن العالقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة 
بعد أن قضت طهران بســجن أكادميية فرنسية من 
أصل إيراني في قرار وصفه بأن له دوافع سياسية.
وأضاف الوزير الفرنسي إلذاعة فرنسا الدولية 
امس »هذا احلكم لم يســتند إلــى أي عناصر جادة 
وكان مدفوعا سياســيا، لذا فنحن نطالب بكل حزم 
السلطات اإليرانية باإلفراج عن فاريبا عادخلاه دون 
أي تأخيــر«. وتابع »هذا القــرار يجعل عالقتنا مع 

السلطات اإليرانية أكثر صعوبة«.
كانت إيران قد حكمت على عادخلاه بالسجن ملدة 
ســتة أعوام في تهم تتعلــق باألمن القومي. وتقبع 

عادخلاه داخل أحد السجون بإيران منذ عام.

الــى ذلك، قــال وزيــر النفــط الفنزويلي طارق 
العيسيمي أثناء حفل اقيم في كاراكاس مع وصول 
أولــى ناقالت النفط االيرانيــة الى بالده ان إن هذه 
الســفن »جتلب وقــودا ومواد مرفقــة وقطع غيار 
ومعــدات أخرى مخصصة للنهــوض بقدرتنا على 

التكرير وبإنتاجنا النفطي«.
جاء ذلك فيما أعلنت البحرية الڤنزويلية دخول 
ناقلــة نفط ثانية هي »فورســت« امليــاه اإلقليمية 
الفنزويلية. ويتوقع أن تصل الناقالت الثالث االخرى، 

بيتونيا وفاكسون وكالفيل، في األيام املقبلة.
من جهته، اكد رئيس القيادة األميركية اجلنوبية 
في منقطة الكاريبي األدميرال كريغ فالر أن واشنطن 
تتابــع »بقلق« أعمال إيــران املتعلقة بڤنزويال، من 

دون ذكر ناقالت النفط اإليرانية.
وفي سياق متصل، قال احمللل الڤنزويلي لويس 
أوليفيروس أن احملروقات اإليرانية ستعطي »متنفسا« 
للرئيس نيكوالس مادورو »ملدة شــهر«، لكنها »لن 

توجد حال )لألزمة( اخلطيرة جدا«.

عواصم ـ وكاالت: دافعت 
الرئيســة التنفيذيــة لهونغ 
كونغ كاري الم عن حتركات 
من جانب الصني لفرض قوانني 
أمن وطنية شاملة في اإلقليم 
وســط جتــدد االحتجاجات 
وتصاعــد املخــاوف الدولية 
بشأن ما قد يعنيه ذلك للحكم 

الذاتي املستقبلي للمدينة.
وقالــت الم، فــي إيجــاز 
صحافي أســبوعي امس، ان 
الســكان احملليــني يدعمون 
التشريع املزمع، بينما رفضت 
انتقاد احلكومــات األجنبية 
لهذه اخلطوة. وقالت انه غير 
صحيح أن قانون األمن اجلديد 
سيحظر احتجاجات الشوارع 
أو الدعوات إلقالتها وتعهدت 
باحلفاظ علــى احلريات في 
هونغ كونغ، حســبما ذكرت 

وكالة أنباء »بلومبيرغ«.
للصحافيــني  وأضافــت 
»نحــن مجتمع حــر للغاية، 
وبالنســبة للوقــت احلالــي 
الشعب ميلك احلرية في قول 
ما يريد. ســتظل قيم هونغ 
كونغ األساسية فيما يتعلق 
القانون واستقالل  بســيادة 
القضاء واحلقــوق املتنوعة 
واحلريــات التــي يتمتع بها 

الشعب قائمة«.
الم  تصريحــات  تأتــي 

غير واضحة.
من جهــة اخــرى، ذكرت 
الم أن اإلقليم سيرفع القيود 
املتبقيــة املفروضــة علــى 
الشــركات جــراء ڤيــروس 
كورونــا )كوفيــد ـ 19( يوم 
اجلمعــة املقبــل، مــا ميهــد 
الطريــق أمــام إعــادة فتــح 
الليلية وصالونات  النوادي 
الكاريوكي واحلمامات وغيرها 

من املنشآت.

األربعة األخيرة.
كما ستظل قواعد التباعد 
االجتماعي التي متنع جتمع 
أكثر مــن ثمانية أشــخاص 
في مكان عام مطبقة حتى 4 
يونيو، وهو اليوم الذي عادة 
ما ينظم فيه عشرات اآلالف 
من األشخاص وقفة مسائية 
احتجاجية في ميدان تيانامنن 
في متنزه فيكتوريا باملدينة.
يذكــر أن هونــغ كونــغ 
قــد اســتضافت أكبــر وقفة 
احتجاجية مسائية في ميدان 
تيانامنن في العالم على مدار 
الثالثني عاما املاضية. والعام 
احلالي، دعا املنظمون السكان 
إلى تنظيم وقفات احتجاجية 
مســائية بشــكل خــاص في 
مجموعات من ثمانية أشخاص 
أو أقل التزاما بقواعد التباعد 

االجتماعي.
وصدرت أوامر لصالونات 
الكاريوكي واحلانات وغيرها 
مــن املنشــآت التي شــهدت 
تســجيل إصابــات جماعية 
بڤيــروس »كوفيــد ـ 19« في 
املدينــة باإلغالق فــي األول 
من أبريل املاضي. وأصدرت 
احلكومــة مــن حينهــا حزم 
مســاعدات للمنشــآت التــي 
أغلقت لإلبقاء على املوظفني 
ومواجهة تكاليف اإليجارات.

وأعلنــت الم أيضــا أنــه 
سيتم استئناف خدمة النقل 
العام من املطار في األول من 
يونيــو املقبل. ومــن املقرر 
انتهــاء القيود علــى دخول 
غيــر املقيمني لإلقليــم عبر 
مطــار هونغ كونــغ الدولي 

في 18 يونيو.
وسجلت هونغ كونغ حالة 
عــدوى واحــدة بالڤيــروس 
منقولة محليا في األســابيع 

)رويترز( الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري الم متحدثة في مؤمتر صحافي أمس 

بعــد أيــام مــن إعــالن بكني 
جتــاوز  ســتحاول  أنهــا 
املجلــس التشــريعي لهونغ 
كونــغ، وتطبق قانون األمن 
املثيــر  اجلديــد  الوطنــي 
للجدل الــذي يحظر األعمال 
واالنفصاليــة  التخريبيــة 
واإلرهاب والتدخل األجنبي 
فــي املســتعمرة البريطانية 
التفاصيل  السابقة. والتزال 
الرئيسية ملشــروع القانون 

النيابة الڤنزويلية تطلب 
إعالن حزب غوايدو »تنظيمًا إرهابيًا«

عواصــم - وكاالت: طلبت النيابة العامة 
الڤنزويليــة من احملكمــة العليا إعالن حزب 
»اإلرادة الشــعبية« بقيــادة زعيم املعارضة 
خوان غوايدو »تنظيما إرهابيا«، وذلك على 
خلفية اتهامها احلزب وزعيمه بتدبير محاولة 
غزو للبالد مت إحباطها في مطلع مايو اجلاري.

وقال املدعي العام الڤنزويلي طارق وليام 
صعب في تصريح للتلفزيون العمومي »لقد 
قدمنــا إلى الغرفة الدســتورية )في احملكمة 
العليا( مراجعة لتفســير املادتني 31 و3٢ من 
القانون األساســي ملكافحة اجلرمية املنظمة 
ومتويل اإلرهاب« من أجل »حتديد ما إذا كان 
حزب اإلرادة الشعبية تنظيما إرهابيا أم ال«. 
ويفرض القانون الڤنزويلي على املدانني بجرائم 
إرهابية عقوبات تصل إلى السجن ملدة 3٠ سنة. 
واملدعي العام، املوالي بشدة للرئيس نيكوالس 

مادورو ونظامه التشافي، اتهم غوايدو بتشجيع 
األعمــال املزعزعة لالســتقرار في البالد »في 
خضم جائحة كوفيد-19«. وغوايدو، رئيس 
اجلمعيــة الوطنية الذي تعتــرف به حوالي 
6٠ دولة في مقدمها الواليات املتحدة رئيسا 
انتقاليا لڤنزويال، يسعى لإلطاحة مبادورو 
الذي يحظى بدعم اجليش والذي أعيد انتخابه 
في ٢٠18 رئيســا لواليــة ثانية في انتخابات 
شــابتها اتهامات بالتزويــر. وكانت كراكاس 
أعلنت أنها أفشلت في الثالث والرابع من مايو 
في منطقتي ماكوتو وشواو في شمال البالد 
عملية »غزو« كان هدفها »اإلطاحة« مبادورو. 
واتهمت احلكومة الڤنزويلية غوايدو بالتآمر 
مع واشــنطن لتدبير هذا الغزو، مؤكدة أنها 
اعتقلت إثر هذه العملية الفاشلة 5٢ شخصا، 

بينهم جنديان أميركيان سابقان.

كابول ُتطلق سراح 900 من طالبان 
وتطالب مبد وقف إطالق النار

عواصــم - وكاالت: أعلن مجلس األمن 
القومــي األفغانــي إطالق ســراح 9٠٠ من 
مســلحي حركة طالبــان امس، في خطوة 
تنضم خلطوات أخرى سابقة لإلفراج عن 
أعداد من مسلحي احلركة لتشجيعها على 

الدخول في مفاوضات سالم.
وقال املتحدث باســم املجلــس جاويد 
فيصل إن احلكومة تأمل في أن ترد طالبان 
على اإلفراج اجلديد عن عدد من مسلحيها 
بتمديد وقف إطالق النار الذي انتهى امس.
وأوضــح جاويد أن إجمالي عدد من مت 
اإلفراج عنهم من معتقلي طالبان ارتفع بذلك 

إلى األلفني، بعدما جرى إطالق سراح 1٠٠ 
منهم يوم أمس األول وألف خالل األشــهر 

القليلة املاضية.
وكان االتفاق الذي توصلت إليه احلركة 
مع الواليات املتحدة في فبراير املاضي قد 
تضمن اإلفراج عن 5٠٠٠ من مسلحي طالبان. 
كما أن احلركة تعتبر هذا شــرطا للدخول 

في أي محادثات مع احلكومة األفغانية.
ورغم إعالن وقف متبادل إلطالق النار 
من جانب كل من احلكومة األفغانية وحركة 
طالبان خالل العيد، فقد وقعت أعمال عنف 

متفرقة في بعض املناطق.

سجناء حركة طالبان املفرج عنهم في سجن بول الشرقي في كابول  )رويترز(
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السعودية: تغيير أوقات السماح بالتجول 
والعودة لألوضاع الطبيعية في ٢١ يونيو

الرياض - وكاالت: وافق خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز على قرار تغيير أوقات 
السماح بالتجول في جميع مناطق اململكة فيما عدا 
مدينة (مكة املكرمة) لتصبح من الســاعة السادسة 
صباحا حتى الثالثة عصرا ابتــداء من الغد الى ٣٠ 

مايو اجلاري.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في 
بيان صحافي اوردته وكالة االنباء السعودية «واس» ان 
ذلك جاء بناء على ما رفعته اجلهات الصحية املختصة 
بشــأن اإلجراءات التي اتخذتها اململكة في مواجهة 
ڤيروس (كورونا املستجد - كوفيد ١٩) وإمكانية تغيير 
أوقات منع التجول اجلزئي وعودة بعض النشاطات 
مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.

وأضاف املصدر ان القرار نص ايضا على السماح 
بالتنقل بني املناطق واملدن في اململكة بالسيارة اخلاصة 
أثناء فترة عدم منع التجول إضافة إلى استمرار عمل 
األنشطة املســتثناة حيث يتم السماح بفتح بعض 
األنشطة االقتصادية والتجارية وممارستها ألعمالها 
في فترة الســماح وذلك في مجاالت محالت جتارة 

اجلملة والتجزئة واملجمعات التجارية (املوالت).
وأشار الى ان ذلك يتم مع التأكيد على استمرار منع 
كل األنشطة التي ال حتقق التباعد اجلسدي مبا في 
ذلك صالونات التجميل وصالونات احلالقة والنوادي 

الرياضية والصحية واملراكز الترفيهية ودور السينما 
وغيرها من األنشطة التي حتددها اجلهات املختصة.
وأوضــح انه تقرر كذلك انــه ابتداء من ٣١ مايو 
اجلاري وحتى نهاية ٢٠ يونيو املقبل ســيتم تغيير 
أوقات الســماح بالتجول في جميع مناطق اململكة 
فيما عدا مدينة (مكة املكرمة) ليصبح من الســاعة 
السادسة صباحا حتى الثامنة مساء واستمرار عمل 

جميع األنشطة املستثناة بقرارات سابقة.
واضاف انه سيتم السماح بإقامة صالة اجلمعة 
واجلماعة جلميع الفروض في مساجد اململكة ما عدا 
املســاجد في (مكة املكرمة) مع االلتزام باإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية واستمرار إقامة صالة 
اجلمعة واجلماعة في املسجد احلرام وفق اإلجراءات 

الصحية واالحترازية املعمول بها حاليا.
ولفت الى انه تقرر رفع تعليق احلضور للوزارات 
والهيئات احلكومية وشركات القطاع اخلاص والعودة 
ملمارسة أنشطتها املكتبية وفق الضوابط التي تضعها 
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بالتنسيق 

مع وزارة الصحة واجلهات ذات العالقة.
وبني انه سيتم رفع تعليق الرحالت اجلوية الداخلية 
مع االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
الالزمة التي حتددها الهيئــة العامة للطيران املدني 
بالتنسيق مع وزارة الصحة واجلهات األخرى ذات 

العالقة وكذلك رفع تعليق السفر بني املناطق بوسائل 
املواصــالت املختلفة مع التــزام اجلهات املختصة 

باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الالزمة.
وقــال املصدر ان تقرر ايضا انــه ابتداء من ٢١ 
يونيو املقبل تتم العــودة ألوضاع احلياة الطبيعية 
في جميع مناطق اململكــة ومدنها إلى ما قبل فترة 
إجراءات منع التجول فيما عدا مدينة (مكة املكرمة) 
مع االلتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد 
االجتماعي واحملافظة على حماية الفئات األعلى خطرا 
من اإلصابة وخاصة كبار السن واملصابني بأمراض 

مزمنة وأمراض تنفسية.
وأكد انه على جميع املواطنني واملقيمني في اململكة 
اتخاذ جميع الوسائل واإلجراءات املتعلقة باحلد من 
انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم 

والتباعد االجتماعي.
كما تقرر السماح لسكان األحياء مبمارسة رياضة 
املشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول مع االلتزام 
الالزمة والتباعد  باإلجراءات االحترازية الصحيــة 

االجتماعي.
ولفت املصدر الى استمرار تعليق العمرة والزيارة 
حيث ســتتم مراجعة ذلك بشــكل دوري في ضوء 
املعطيات الصحية وكذلك استمرار تعليق الرحالت 

صورة جوية ملدينة امللك عبد اهللا املالية والدائري الرابع حولها فارغا قبل ايام من بدء تخفيف اجراءات احلظر  (أ.ف.پ)الدولية حتى إشعار آخر.

أميركا تهدد بـ «حساب عسير» والصني تكثف استعداداتها لـ «القتال املسلح»
فرنسا وأملانيا تستعجالن فتح احلدود بني الدول األوروبية

ديبلوماسية الصني: منقذ 
عاملي أم «ذئب محارب»؟

بكنيـ  أ.ف.پ: تلعب الصني دورين في املعركة العاملية 
ضد ڤيروس كورونا املســتجد، فهي من ناحية مانحة 
املساعدات من دون مقابل ومتأل بذلك الفراغ األميركي 
في هذا املجال، ومن ناحية ثانية القوة العظمى املستعدة 

للرد بعنف على االنتقادات.
وولت أيام ديبلوماســية الظل التي روج لها الزعيم 
الراحل دنغ شياوبينغ، القائل ان بكني يجب أن «تخفي 

قوتها وتتمهل».
وتغيرت املواقف في ظل الرئيس شي جينبينغ، الذي 
دفع بسياســة خارجية قوامها الثقة بشكل متزايد منذ 

توليه منصبه في عام ٢٠١٢.
وأرســلت بكني طائرات محملة باملعدات الطبية إلى 
اخلارج، وتعهدت بتقدمي ملياري دوالر من املســاعدات 
الدولية ملكافحة «كوفيــد ـ ١٩» وعرضت إتاحة لقاحها 

احملتمل للجميع.
وتنسجم هذه االســتراتيجية مع استخدام الصني 
لقوتها االقتصادية لكسب األصدقاء على الصعيد الدولي 
في وقت يتوســع فيه أيضا تأثير مشروع شي للبنية 

التحتية العاملية «احلزام والطريق» في اخلارج.
وأوضحت جوسلني شي، وهي ديبلوماسية أسترالية 
ســابقة وأســتاذة زائرة في جامعة سيدني، في حديث 
لوكالة «فرانس برس»، أن «املساعدة الصينية، على غرار 
(مساعدات) الدول األخرى، جزء من قوتها الناعمة ولها 

أيضا أهداف جتارية وسياسية».
وقالت شي إن هذه السياسة أثبتت جناحها في معركة 
الصني من أجل النفوذ مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، 
وفي تأمني الدعم ضد انتقاد تعاملها مع األقليات املسلمة 

في مقاطعة شينجيانغ الواقعة في أقصى غرب البالد.
في املقابل، ورغم كرم هذه السياسة االقتصادية، إال 
أنها تختلط بنهج الصني الصدامي اجلديد مع خصومها 
اجليوسياسيني مبا في ذلك الواليات املتحدة وأستراليا 

وفرنسا.
ومنــذ العام املاضي، أطلقت بكــني العنان ملجموعة 
من دبلوماســيي «الذئب احملارب»، يستخدمون تويتر 
للدفاع عن الدولة التي يقودها الشــيوعيون والترويج 
لها، متجاهلني املفارقة املتمثلة في حظر منصة التواصل 

االجتماعي في الصني القارية.
ويأتي لقب «الذئب احملارب» من عنوان فيلم صيني 
ضخم حول جندي من القوات اخلاصة يشبه شخصية 
رامبو في سلسلة األفالم األميركية من بطولة سيلڤستر 

ستالون. ومهمة هذا «احملارب» قتال املرتزقة األجانب.
وأثــار عضو بارز في فريق «الذئاب» وهو املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية تشاو ليجيان الدهشة من خالل 
ترويجه لنظريات املؤامــرة بأن اجليش األميركي رمبا 

جلب الڤيروس إلى الصني.
كما غذا الرئيس األميركي دونالد ترامب املشــاعر 
القومية في الصني من خالل وصف الوباء بأنه «الڤيروس 
الصيني»، وحديثه عن نظرية أن الڤيروس نشأ في مختبر 

في مدينة ووهان.
وقال املعلق السياســي املستقل في بكني هوا بو لـ 
«فرانس برس»: «بعد وصول ترامب إلى السلطة، لم تتمكن 
الصني من التهرب من السياســات القمعية التي تبناها 

ضدها، وما عاد ممكنا لها البقاء بعيدة عن األضواء».
ليست الواليات املتحدة الهدف الوحيد لغضب بكني.

في أستراليا، هدد السفير الصيني مبقاطعة املستهلكني 
للمنتجات األسترالية بعدما دعت كانبيرا إلى إجراء حتقيق 
مســتقل في منشأ وأسباب انتشــار ڤيروس كورونا. 
واســتدعت وزارة اخلارجية الفرنسية الشهر املاضي 
سفير الصني في باريس بسبب رسالة على موقع السفارة 

انتقدت رد الغرب على الوباء.
ويرى مدير املعهد الصيني في كلية الدراسات الشرقية 
واإلفريقية في لندن ستيف تسانغ أن سياسة بكني اخلارجية 
مدفوعة أوال مبصالح احلزب الشيوعي احلاكم وأولوياته 
للبقاء في السلطة، خاصة مع اختبار أزمة «كوفيدـ  ١٩».
وتابع تســانغ أن «الدعاية العدوانية و(ديبلوماسية 
احملارب الذئــب) قلبت الكثيرين في الغرب ضد الصني 
ولكن هذا مجرد ثمن يجب دفعه مقابل هدف أكثر أهمية 

لسياسة الصني».
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة باكنيل في 
بنسلفانيا تشي تشيون تشو إن الصني «تواجه معركة 

شاقة لتحسني صورتها الدولية».
وأكد «ال أعتقد أن الصني قد فازت في معركة العالقات 
العامة ألن القوة الناعمة للصني ضعيفة وروايتها تعتبر 

إلى حد كبير دعاية رسمية».

حتليل إخباري عواصم - وكاالت: تستمر 
معركة البشرية ضد ڤيروس 
كورونا املستجد في محاولة 
لوقفــه، فيما تســتعر حرب 
التصعيد الذي مازال سياسيا 
الواليــات  بــني  حتــى اآلن، 
املتحدة والصني على خلفية 
تفشي اجلائحة، وسط مخاوف 
مــن تطوره إلى مــا ال حتمد 

عقباه. 
إذ توعــد نائــب الرئيس 
األميركــي، مايك بنس، بكني 
بحساب عسير، مجددا اتهامها 
بالتســتر علــى الوبــاء فــي 
بداياته ما تسبب في أضرار 

كبيرة حول العالم.
وقال بنس في مقابلة ملوقع 
«برايتبارت نيوز» إن الصني 
«خذلت العالم» بشأن جائحة 
الڤيروس التاجي، وإن إدارة 
ترامــب تضع خططا ملعاقبة 
احلــزب الشــيوعي الصيني 

على أفعاله.
وأضــاف بنــس أن بكني 
ومنظمــة الصحــة العامليــة 
أضرتــا بقــدرة العالــم على 
االستعداد واالستجابة للوباء 
بتضليل وحجب «املعلومات 

احليوية».
وتابع: «لقد خذلت الصني 
العالم بالشــراكة مع منظمة 
الصحة العامليــة عن طريق 
حجب املعلومات عن العالم».
وأوضــح أن «الصــني لم 
تســمح حتى ملوظفي مراكز 
األمــراض والوقاية  مكافحة 
إلــى  األميركيــني بالدخــول 
أراضيها حتى منتصف فبراير 

ملعرفة ما يجري».
وكشــف بنــس أن قــرار 
الرئيس دونالد ترمب مبنع 
السفر من الصني إلى الواليات 
املتحــدة فــي أواخــر يناير، 
وفر وقتــا للواليات املتحدة 
ملواجهة الوباء، مشــيرا إلى 
أن واشــنطن تعــد إجراءات 
لضمــان «محاســبة» الصني 

على الڤيروس.

وقوات الشرطة املسلحة على 
هامــش اجللســة الســنوية 

للبرملان.
من جهته، املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــة الصينيــة 
«تشاو لي جيان» أعرب عن 
رفــض تصريحــات رئيــس 
الوزراء الياباني «شينزو آبي» 
واصفا اياها بـ «غير املناسبة» 
حول منشأ الڤيروس، مؤكدا 
أن مصــدره قضيــة علميــة 
يجب أن تستند إلى احلقائق 
والعلوم، وال ينبغي بأي حال 

من األحوال «تسييسها».
وقال فــي تصريح خالل 
اليومي  املؤمتــر الصحافــي 
مبقر الــوزارة «إنه يجب أال 
يتجــاوز العمــى السياســي 
احلكم العلمي، وإن التضامن 
والتعاون هما أقوى أسلحة 
البشر للتغلب على الوباء».

وفيما تســتعر املواجهة 
الصينية - األميركية، تخوض 

إلــى األمام»، أما شــوبل فهو 
من الشــخصيات النافذة في 
حزب املستشارة أجنيال ميركل 
احملافــظ االحتاد املســيحي 

الدميوقراطي.
وأكــدا فــي الوثيقة «كان 
إلغالق احلدود الفرنســية- 
األملانية أصــال نتائج قوية، 
تتعــدى املنطقــة احلدودية 
وتلقي بثقلها خصوصا على 
تصور العالقة الفرنســية-

األملانية»، داعيان إلى «حترك 
سريع».

ويفتــرض، كما هو مقرر 
حتــى اآلن، أن تفتح احلدود 
األوروبية الداخلية اعتبارا من 
منتصف يونيو، لكن حتى اآلن 
تتخذ الدول األوروبية قرارات 
منفصلــة بهــذا الصدد، رغم 
دعوات املفوضية األوروبية 

إلى مزيد من احلوار.
من جهتها، أعلنت احلكومة 
األملانية أمس عن نيتها رفع 

التحذير من السفر إلى ٣١ دولة 
أوروبية اعتبارا من منتصف 
يونيو املقبل، وتخفيف قواعد 
التباعد االجتماعي اعتبارا من 
٢٩ منه، قبل املوعد املخطط 

سلفا بأسبوع، 
وقالــت وكالــة األنبــاء 
هــذا  أن  «د.ب.أ»  االملانيــة 
سيشمل بريطانيا وأيسلندا 
وليختنشــتاين والنرويــج 
وسويسرا إضافة إلى ٢٦ دولة 
من شركاء أملانيا في االحتاد 

األوروبي.
الالتينية،  أميــركا  وفــي 
أفــادت وزارة الصحــة فــي 
البرازيــل أن عــدد الوفيــات 
اليومية بڤيروس كورونا في 
البالد كانت أعلى من الوفيات 
في الواليات املتحدة ألول مرة.
وســجلت البرازيــل ٨٠٧ 
حــاالت وفاة أمس األول، في 
حني توفي ٦٢٠ شــخصا في 

الواليات املتحدة.

أوروبــا مواجهــة أخرى مع 
الزمــن حملاولة مللمــة اآلثار 
املدمرة التي تركها الڤيروس 
على اقتصاد القارة العجوز، 
البرملان  حيث دعــا رئيــس 
الفرنســي ونظيــره األملاني 
إلى فتح احلــدود بني الدول 
األوروبية بأسرع وقت ممكن، 
بعد أسابيع من اإلغالق الهادف 
للحــد مــن تفشــي ڤيروس 

كورونا املستجد.
الفرنسي ريشار  واعتبر 
فيــران واألملانــي وولفغانغ 
شــوبل فــي إعالن مشــترك 
حصلت عليــه فرانس برس 
أنه «على فرنسا وأملانيا العمل 
لصالــح إعادة فورية حلرية 
احلركة داخل فضاء شينغني 
حني تتوفر الظروف املناسبة 

لذلك».
وفيران عضــو في حزب 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون الوسطي «اجلمهورية 

(ا.ف.پ) عروسان يستعدان اللتقاط صورة تذكارية أمام معبد الما في بكني 

في املقابل، نقل التلفزيون 
الرسمي عن الرئيس الصيني 
شي جني بينغ قوله أمس، إن 
بالده ســتكثف استعداداتها 
للقتال املسلح وستعمل على 
حتســني قدراتها على تنفيذ 
املهام العسكرية، وذلك في ظل 
تأثير جائحة الكورونا الكبير 
على األمن القومي، التهديدات 

األميركية.
إلى  التلفزيــون  ونســب 
الرئيس الصيني قوله إن أداء 
بالده في التصدي لڤيروس 
كورونا املستجد أثبت جناح 
اإلصالحات العسكرية، مضيفا 
أنه يتعني على القوات املسلحة 
استكشــاف ســبل جديــدة 

للتدريب وسط اجلائحة.
اللجنــة  ويــرأس شــي 
العسكرية املركزية بالصني، 
وجــاءت تصريحاتــه خالل 
حضوره اجتماعا عاما لوفد 
من جيش التحرير الشعبي 

«نوفافاكس» تبدأ املرحلة 
األولى من التجارب السريرية 

للقاح «كورونا»
واشنطن - وكاالت: قالت شركة نوفافاكس إنها بدأت 
املرحلة األولى من جتربة سريرية للقاح مرشح لڤيروس 
كورونا املســتجد وانها ســجلت املشــاركني األوائل في 

التجربة وستظهر النتائج األولية ستظهر في يوليو.
وفي أبريل املاضي قالت الشركة التي تتخذ من ماريالند 
مقرا لها والتي تعمل بالتكنولوجيا احليوية إنها حددت 
املرشح (إن.في.إكس-كوف٢٣٧٣) الذي تعتزم أن تستخدم 
به عاملها املساعد (ماتريكس-إم) في حتسني االستجابات 

املناعية.
وتستخدم العوامل املساعدة أساسا في جعل اللقاحات 
تستدعي مناعة قوية مبا في ذلك من خالل اإلنتاج األكبر 
لألجسام املضادة وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد 

اإلصابات الڤيروسية والبكتيرية.
وقالــت نوفافاكس إنها تتوقــع نتائج حتقق املناعة 

والسالمة من التجربة في يوليو.
ويأتي هذا اإلعالن في الوقت الذي أوقفت فيه شركات 
األدويــة جتاربها الســريرية لألمراض األخــرى إليجاد 
مضاد سمي لكوفيد-١٩ وهو املرض الذي يسببه ڤيروس 

كورونا املستجد. 
وأكدت نوفافاكس انه لدى االكتمال الناجح للمرحلة 
األولى، ســيجرى اجلــزء اخلاص باملرحلــة الثانية من 

التجربة في عدة دول من بينها الواليات املتحدة.
وأوضحت نوفافاكس أن جتربة املرحلة الثانية ستقيم 
املناعة والسالمة وخفض مرض «كوفيد-١٩» في نطاق 

عمري أوسع.

بولسونارو النسخة البرازيلية «األسوأ» من ترامب
ريو دي جانيرو ـ أ.ف.پ: 
بني إنكاره خطــورة ڤيروس 
كورونا املستجد وتصريحاته 
املرجتلة وعدم إبدائه أي تعاطف 
الناس وهوســه  مع معانــاة 
باالقتصــاد والكلوروكني، لم 
يكتف الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو باتباع خطى مثله 
األعلى الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، بل ذهب أبعد منه.
فإذ أعلن ترامب في فبراير 
أن الڤيروس «ســيختفي مع 
عــودة الطقس اجلميل»، ندد 
بولســونارو فــي مــارس بـ 
«الهستيريا» حول «إنفلونزا 

طفيفة».
ومع بدء تســجيل وفيات 
جراء «كوفيدـ  ١٩» في األحياء 
الفقيــرة املكتظة في ريو دي 
جانيــرو وصــوال إلــى غابة 
األمازون، ظل اإلنكار ســائدا 
في برازيليا كما في واشنطن.
واليــوم، باتــت الواليات 
املتحدة والبرازيل تســجالن 
أعلى حصيلة من اإلصابات في 
العالم فيما بلغ عدد الوفيات 
جراء ڤيروس كورونا املستجد 
فيهما حوالي ١٠٠ ألف و٢٤ ألف 

وفاة على التوالي.
يــزال  ال  ذلــك،  ورغــم 

وضع خطة للتصدي لوباء عمد 
إلى تسييسه إلى أقصى حد، 
مثيرا انقساما حادا في البالد.
ويقــول أســتاذ العالقات 
الدولية في معهــد جيتوليو 
فارغاس أوليفييه ستوينكل 
إن بولسونارو وترامب «اتبعا 
اإلستراتيجية ذاتها القاضية 
بالنأي بنفســيهما عن األزمة 
االقتصاديــة القادمــة وإلقاء 
اللوم على األطراف السياسية 

األخرى مثل احلكام».
وإذ حتــدث ترامــب عــن 
«الڤيــروس الصيني»، أوكل 
بولسونارو إلى أحد وزرائه من 
مطلقي نظريات املؤامرة وبضع 
مئــات املتظاهريــن املؤيدين 
لــه، التنديــد بـــ «الڤيروس 

الشيوعي».
وأوضــح ســتوينكل أن 
«هذه احلاجة إلى البحث عن 
أعداء ترامبية، لكن ثمة تقليد 
متســلط وشــعبوي يقضي 
بالبحــث عن كبــش محرقة 
للتهرب من حتمل مسؤولية» 

أزمة.
ويبدي بولسونارو على 
غرار ترامــب ازدراء بالعلم، 
مادتــي  اســتخدام  فعمــم 
الكلوروكني والهيدروكســي 

كلوروكني ملكافحة «كوفيد ـ 
١٩» رغم اجلدل الكبير حولهما، 
بعدما كشف ترامب أنه يتناول 

الكلوروكني للوقاية.
يبــدي  ترامــب،  ومثــل 
هوســــــــا  بولسونــــارو 
التي تســببت  بالكلوروكني 
باستقالة وزيري صحة خالل 
شــهر واحد، وكذلــك بعودة 

مواطنيه إلى العمل.
وتيمنــا بدعــوة ترامــب 
منــذ منتصــف أبريــل إلــى 
«إعادة إطالق أميركا»، شدد 
بولسونارو على أن «البرازيل 
ال ميكن أن تتوقف» متوعدا 

شعبه بـ«اجلوع والبؤس».
وقالت جوليــات دومون 
احملاضرة في معهد الدراسات 
العليــا ألميركا الالتينية في 
باريس ان «بولسونارو مثل 
ترامب ال يريد حتمل مسؤولية 

فشل اقتصادي».
وكان بولســونارو يعول 
على االقتصاد للفوز بوالية 
ثانيــة فــي االنتخابــات عام 
٢٠٢٢، وهو رهان ترامب ذاته 

النتخابات نوفمبر.
واعتبــر ســتوينكل أن 
«بولسونارو تخطى ترامب 
بكثير بسلوكه غير املسؤول».

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

بولسونارو يخالط احلشود 
متعمدا عدم وضع كمامة، متاما 
مثل ترامب الذي لطاملا رفض 
الظهور مع كمامــة، وإن كان 
األول يتزلج في جيت ســكي 
على املياه، فإن الثاني استأنف 

لعب الغولف.
أثــار  برازيليــا،  وفــي 
بولسونارو الذهول بافتقاره 
التام إلى التعاطف مع الضحايا 
وتصريحاته التي ال متت بصلة 
إلى الواقع حول الڤيروس الذي 
«ينبغي مواجهته كرجل وليس 

كطفل».
وكما ترامب قبل أن يبدل 
نبرتــه، يواجه بولســونارو 
انتقادات شــديدة لعجزه عن 
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مــا زالــت أصــداء خطاب 
عيد الفطر للمفتي اجلعفري 
الشيخ أحمد قبالن الذي نعى 
فيه ميثاق ١٩٤٣ الذي بني عليه 
اســتقالل لبنــان، تتردد على 
نطاق سياســي واسع، حيث 
أعرب رئيــس مجلس النواب 
نبيــه بري عــن «االســتياء» 
مــن مقاربــة الشــيخ قبــالن 
لألمور بهذه الطريقة، مشيرا 
بحســب زواره، إلى اتصاالت 
بــدأت الحتواء اخلطاب، فيما 
لــم يصدر عن حــزب اهللا أي 

تعقيب.
التنميــة  كتلــة  عضــو 
والتحرير النائب غازي زعيتر، 
امتنع عن التعليق على كالم 
قبالن، مكتفيــا بالقول: نحن 
مــع كل ما يجمــع وال يفرق، 
واذا كان هناك اتفاق في لبنان 
على بعض املالحظات القابلة 
للتعديل فليكن، وإال فلتبقى 
األمور كما هي، مذكرا مبوقف 
بري في ذكرى حترير اجلنوب 
حيث انتقد ما وصفه «بأصوات 
النشاز املنادية بالفيدرالية».

النائب آالن عــون، عضو 
الوطنــي احلر،  التيــار  كتلة 
قال: إن خطــاب املفتي قبالن 
الطائفــة  ال يعكــس موقــف 
الشــيعية، الــذي تعبــر عنه 

«أمل» و«حزب اهللا».
أما لقاء «سيدة اجلبل» الذي 
اليزال يتحرك بروحية فريق 
١٤ آذار، فقــد رفض طروحات 
املفتي قبالن، ورأى «انه عبر 
عن ذروة غرور مجموعة قوى 
األمر الواقع وجنون االستقواء 
بالسالح والدعم الذي تتلقاه 
من الدولة اإليرانية، في مقابل 
الوالء والطاعة. وأمل «اللقاء» 
«زوال االحتالل اإليراني، مؤكدا 
متسكه بالدســتور وبوثيقة 
الوطنــي وقــرارات  الوفــاق 
الدولــي والقرارات  املجتمــع 
العربية، سبيال وحيدا لإلنقاذ 
وحلمايــة لبنــان وشــعبه»، 

تقسيم، ويجب إعادة االعتبار 
للدولــة اللبنانيــة، ولــم كل 
الســالح ووضعــه بتصــرف 
اجليش اللبنانــي. وردا على 
اخلطــاب، قال: مســتحيل أن 
متــوت الصيغــة اللبنانيــة، 

األسد اآلن ال نفع منها، وعلينا 
طرح شــعار «شعب وجيش 
ودولــة». وخشــبة اخلالص 
اإلصالحات، هنــاك منظومة 
فساد طويلة عريضة، بدأت مع 
عقد «سوناطراك» اجلزائرية، 

هــل من يقنعنا أمام منظومة 
الفساد في وزارة الطاقة، وال 
أحد من وزارة الطاقة املتعاقبني 
انتبه الى ما يجري، يجب أن 
نقول لهم، باالنتخابات املبكرة 
أنتــم أوصلتمونــا إلــى هنا 
واآلن فلو عنا». وكان رئيس 
املجلس اإلســالمي الشــيعي 
األعلــى الشــيخ عبــد األمير 
قبالن دعا حكومة حسان دياب 
إلى «التحرر» «من العقوبات 
األميركية، والتعاون الوثيق 

مع احلكومة السورية.
بدوره، نائب رئيس املجلس 
الشــيعي األعلى الشيخ علي 
اخلطيب جدد التمسك بثالثية 
«الشعب واجليش واملقاومة».

والتقى املرجعان الشيعيان 
مــع املفتــي اجلعفــري احمد 
قبالن عند نقطتني: التحرر من 
العقوبات األميركية والتعاون 
الوثيق مع احلكومة السورية، 
إال أنهما لم يعلنا موت ميثاق 
اســتقالل عام ١٩٤٣، كما فعل 
املفتي قبالن الذي واكبهما في 
تبني الثالثية املعروفة والتي 
اعتبرها ماسية، وليست ذهبية 

وحسب.
منــال  االعــالم  وزيــرة 
عبدالصمد، أعلنت بعد لقائها 
مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف 
دريان، أنه ال بحث فيما يسمى 
املؤمتر التأسيسي اآلن، ونحن 
نحافظ على التوازنات القائمة، 
ونعمــل على خريطة ووحدة 
تضمن العيش املشترك بكرامة، 
وقالت إن احلكومة اللبنانية 

ملتزمة باتفاق الطائف.
كمــا زار دار الفتوى أمس 
وزير التربية طارق املجذوب 
لشكر املفتي على موقفه الداعم 
للحكومة، وحل ضيفا على دار 
الفتوى وزير الصحة د.حمد 
حســن، لنفس السبب محذرا 
من أن موجة كورونا الثانية 
آتية، مع تأكيد منظمة الصحة 
العاملية مــن أن العالم كله ال 
يــزال فــي منتصــف كورونا 

األولى.

لسبب بســيط إذ في اللحظة 
التــي متوت بها هذه الصيغة 

ميوت لبنان.
وعــن املطالبــة بإعــادة 
العالقات مع النظام السوري، 
قال جعجع: «أي عالقة مع نظام 

«سيدة اجلبل»: إنه جنون االستقواء بالسالح.. ووزيرة اإلعالم من دار الفتوى: ال بحث فيما يسمى املؤمتر التأسيسي

(محمود الطويل) مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبال وزيرة االعالم منال عبد الصمد في دار الفتوى 

متمنيــا عــودة رافضــي هذه 
الثوابت الى رشدهم قبل فوات 

األوان.
القــوات  حــزب  رئيــس 
اللبنانية د.سمير جعجع أكد 
رفض «القوات» أي جتزئة أو 

جلسة تشريعية غدًا جنمها العفو العام.. وخالف حول الفارين إلسرائيل
بيروت - احتاد درويش

ينهي مجلس النواب عقده التشريعي 
الثاني في جلســة يعقدهــا غدا وللمرة 
الثانية في قصر األونيسكو لزوم التباعد 
االجتماعي الذي فرضه وباء كورونا بعد 
جناح التجربــة األولى في ابريل املاضي 
لناحية اتساع املكان الذي ساهم في توفير 

املسافة اآلمنة بني نواب األمة.
ومن املقــرر ان تناقش الهيئة العامة 
للمجلس ٣٧ مشروع واقتراح قانون مدرج 
على جدول األعمال الذي يبني ان غالبية 
بنوده حتمل صفة االقتراح املعجل املكرر، 
ولعل أبرزها اقتراح القانون املتعلق بالعفو 
العام الذي سيأخذ دون شك احليز األوسع 

النيابية وكيفية  الكتل  النقاشات بني  من 
مقاربة كل طرف سياسي لهذا املوضوع 
املطروح منذ ســنوات والذي هو عبارة 
عن مجموعــة اقتراحات مقدمة من كتل 
نيابية جرى جمعها في مسودة مشروع 
واحد وشــكلت له جلنة مصغرة درسته 
هي األخرى وأحالته الى اللجان النيابية 

املشتركة.
النيابية املشتركة  اللجان  إذا، وافقت 
األســبوع املاضي على اقتــراح قانون 
العفو العام بعد نقــاش مطول اختلطت 
فيه الضرورات السياســية باالجتماعية 
واالنســانية واملناطقية والطائفية، لكن 
مــروره باجتاه الهيئة لــم يكن آمنا مع 
بروز بوادر اخلالف احلاد الذي وقع بني 

النائبني ميشــال معوض وجهاد الصمد 
في جلسة اللجان حول البند السادس من 
املادة األولى واملتعلق بالعفو عن اللبنانيني 
الذين فروا الى اسرائيل ما يشي بتفجيره 

في الهيئة العامة.
النائب عن كتلة الوسط املستقل التي 
كانت صاحبــة احدى املقترحات املتعلقة 
بالعفو العــام علي درويش توقع في رد 
على سؤال لـ«األنباء» ان يشهد موضوع 
العفو سجاال ســاخنا في الهيئة العامة، 
مبديا خشيته من افشاله بل هدمه اذا لم 
يتم التوصل الى صيغة موضوعية، مؤكدا 
ان أعضاء اللجنة املصغرة التي درســته 
قاربته من زاوية وطنية بعيدا من الزواريب 

السياسية والطائفية واملناطقية.

العميد جورج نادر لـ «األنباء»:
األولوية للسالمة الصحية

وثورة اجلوع قادمة
بيروت - زينة طّبارة

أكد عضو هيئة تنســيق الثورة عن العسكريني 
املتقاعدين العميد الركن املتقاعد جورج نادر، أن اللقاء 
األخير بني الضباط املتقاعدين أتى على خلفية رغبة 
اجلميع بإعادة تنظيم وهيكلة حراكهم الثوري، وذلك 
على أثر خيار بعض الضباط باالنسحاب متاشيا مع 
ما أملت عليهم تبعيتهم األحزاب السلطة، نافيا وبشكل 
قاطع وجود أي خالف بني الضباط املتقاعدين حول 
من يتزعم احلراك العسكري، بدليل أن لكل منهم دوره 
الذي ال يقل شــأنا واهمية عن دور غيره في إدارة 
مسارهم الثوري، مشددا على أن جلساتهم تتم دوريا 
برئاســة وإدارة ضابط متقاعد لم يسبق له أن ترأس 

جلسة بغض النظر عن رتبته وتاريخه العسكري.
ولفت نادر في تصريح لـ «األنباء» الى أن العسكريني 
املتقاعدين ركن أساسي في الثورة، ومطالبهم ال تنحصر 
فقط باحلقوق الشخصية للعســكري املتقاعد، امنا 
بحقوق واوجاع كل اللبنانيني دون متييز، ومن غير 
املســموح بالتالي للحراك العسكري أن تهدأ وتيرته 
الثورية خصوصــا أن الثوار املدنيني يراهنون عليه 
لبلوغ الثورة الهدف املنشود منها، مؤكدا بالتالي أن ما 
يشاع عن وجود خالفات بني الضباط املتقاعدين حول 
قيادة احلراك، كناية عن محاولة صفراء ورخيصة من 
قبل اعالم السلطة لدق اسافني في صفوف العسكريني 
املتقاعديــن، وهذا ما لم ولن تتمكن منه ألنه فات من 
يقف خلف تلك االشاعات أن العسكري ايا تكن رتبته، 
يتقاعد من املؤسسة العســكرية لكنه ال يتقاعد من 

التزامه بشعارها «شرف تضحية وفاء».
وردا على سؤال، أكد نادر أن الضباط املتقاعدين 
ليس هدفهم قيادة الثورة، وهم اساســا ضد القيادة 
الشــخصية للثورة، ويعملون على تأسيس مجلس 
ثــوري بعضوية ممثل عن العســكريني املتقاعدين، 
خصوصا أن حكومة االقنعة ال هم لديها سوى ضرب 
استقرار العســكريني وعوائلهم بعد التقاعد، بدليل 
انها تبحث اليوم بأيلولة الراتب التقاعدي للعسكري، 
اي بان يؤول نصف الراتب للزوجة بعد وفاة زوجها 
العسكري على أن حترم منه االبنة العزباء بعد وفاة 
والدتها، «هذا يضربنا بالصميم ولن نسمح به حتى 
وان امطرت سماء السلطة علينا احلديد والنار، ونقطة 

على السطر».
وعن استعدادات الثورة للنزول مجددا الى الشارع، 
لفت نادر الى ان جائحة كورونا هزت اقتصاد العالم 
بأســره، وحالت دون اختالط الناس تفاديا لإلصابة 
بڤيروسها القاتل، ما يعني ان االولوية اليوم للسالمة 
الصحية قبل اي شيء آخر، لكن على «حكومة املقنعني 
والسلطة اجلائحة» اال تطمئن كثيرا، ألن ثورة اجلوع 
قادمة ال محالة، ولن ترحم احدا من الذين أجنزوا ٩٧٪ 

من سياسة افقار اللبنانيني وجتويعهم.

مصر: ٢٫٦ مليار جنيه لتحسني أوضاع
أعضاء املهن الطبية باملوازنة اجلديدة

القاهرة - ناهد إمام ووكاالت

بلغت تكلفة حتسني األوضاع املالية 
ألعضاء املهن الطبية مبشــروع املوازنة 
العامة للدولة للســنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ 
نحــو ٢٫٦ مليار جنيــه، وذلك من خالل 
رفع بدل املهن الطبية بنسبة ٧٥٪ ورفع 
مكافأة أطباء االمتياز من ٤٠٠ جنيه إلى 
٢٢٠٠ جنيه، وهو ما يكلف املوازنة العامة 
للدولــة نحو ٢٫٦ مليار جنيه (نحو ١٦٣ 

مليون دوالر).
تأتي تلك الزيــادات ترجمة وتفعيال 
لتوجيهات القيادة السياســية باالهتمام 
واالرتقاء بأوضاع األطباء املادية، خاصة 
فــي ظل مشــاركتهم الفعالة في مواجهة 
جائحة انتشار ڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد-١٩» في مصر، وتقدميهم الكثير 
من التضحيات النبيلة في سبيل احلفاظ 
على صحة املواطنــني وإنقاذ الوطن من 

هذه اجلائحة.
ويولي مشروع املوازنة العامة للدولة 
اهتماما خاصا لقطاعات الصحة والتعليم 
والتضامــن االجتماعــي، حيث مت اتخاذ 
بعض املبادرات مبشــروع موازنة العام 
املالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ التي من شأنها أن حتسن 
من أوضاع العاملني بالــوزارات املعنية 
باإلضافــة إلى حتســني اخلدمات املقدمة 

إلى املواطنني.
وتبلغ جملة مخصصات مبادرات وزارة 
الصحة نحو ١٦ مليارا و٢٩٣ مليونا و٤٠٠ 
ألف جنيه، فيما بلغت جملة مخصصات 
مبادرات وزارة التربيــة والتعليم نحو 
١٫٥ مليار جنيــه، كما بلغت مخصصات 
مبــادرات وزارة التعليم العالي نحو ١٫٥ 
مليار جنيه، ومت تخصيص نحو ١٩ مليار 
جنيه لصالح مبــادرات وزارة التضامن 

االجتماعي. 
الــى ذلك، وجهت د.هالة زايد، وزيرة 
الصحة والســكان، بفتــح حتقيق عاجل 
وفوري فــي واقعة وفــاة د.وليد يحيى 
عبداحلليــم، الــذي توفــي إثــر إصابته 
بڤيــروس كورونا مبستشــفي املنيرة، 
مؤكدة اتخــاذ كل اإلجــراءات القانونية 

حيال وجود أي تقصير.
في سياق آخر، أكد د.أمجد الوكيل - 
رئيــس هيئة احملطــات النووية، أنه لم 
يتم اكتشاف أي إصابات مبوقع الضبعة 
بڤيروس كورونا املستجد سواء بني العمال 
املصريــني أو اخلبراء الــروس التابعني 
لشــركة روساتوم املســؤولة عن إنشاء 

احملطة النووية بقدرة ٤٨٠٠ ميغاواط.

ه بفتح حتقيق عاجل في واقعة وفاة طبيب مستشفى املنيرة وزيرة الصحة توجِّ

«الكمامة».. شرط لركوب القطارات 
واملترو بعد إجازة العيد

تركيا ترسل تعزيزات إضافية إلى إدلب
وتنشر منظومة دفاع جوي مبطار تفتناز

وكاالت: أرسلت القوات التركية املزيد 
من التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى 
نقاط املراقبة التابعــة لها، ضمن منطقة 
خفض التصعيد في شمال غرب سورية. 
ودخل رتل جديد من اآلليات التركية يضم 
نحو ٢٥ آلية مصفحة، عبر معبر كفرلوسني 
احلدودي مع لواء إسكندرون، فيما اجتهت 
اآلليات نحو نقطــة املراقبة التركية في 
معسكر املسطومة قرب مدينة إدلب، بحسب 

املرصد السوري حلقوق االنسان.
ومع اســتمرار تدفق األرتال التركية، 
فإن عدد اآلليات التــي دخلت األراضي 
السورية منذ بدء وقف إطالق النار اجلديد 
الذي وقعه الرئيسان التركي رجب طيب 
اردوغان والروسي ڤالدميير بوتني في ٥ 
مارس املاضي، بلغ ٣٤٦٠ آلية، باإلضافة 

آلالف اجلنود.
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات واآلليات 
العســكرية التي وصلت منطقة «خفض 
التصعيد» خالل الفترة املمتدة من الثاني 
من شــهر فبراير ٢٠٢٠ وحتى اآلن، إلى 
أكثر من ٦٨٧٠ شــاحنة وآلية عســكرية 
تركية دخلت األراضي الســورية، حتمل 

دبابات وناقالت جند ومدرعات و«كبائن 
حراسة» متنقلة مضادة للرصاص ورادارات 

عسكرية ومدافع.
وفي السياق، أظهرت صور التقطتها 
األقمار الصناعية نشر قوات اجليش التركي 
منظومة صواريخ دفاع جوي (أرضـ  جو) 
متوســطة املدى، في مطار تفتناز بريف 
إدلب الشــمالي الشرقي، من نوع «هوك 

إم آي إم ـ ٢٣».
وليست املرة األولى التي تنشر تركيا هذا 
النوع من املنظومات على األراضي السورية، 
إذ نشرت واحدة منها بداية عام ٢٠١٨، في 

مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.
وصنعــت املنظومة من قبل شــركة 
«ريثيــون» األميركية عام ١٩٥٢، ودخلت 
اخلدمة في اجليش األميركي ١٩٦٠، وخرجت 
عن اخلدمــة عام ٢٠٠٢، لكنهــا ما زالت 

تستخدم في عدد من الدول.
وتهاجم املنظومة الطائرات على ارتفاع 
منخفــض في أثناء التحليق، بدءا من ٦٠ 
مترا، وتصل الرتفــاع ٢٠ كيلومترا عن 
سطح األرض، ويبلغ مدى صواريخها ٤٠ 

كيلومترا، بعد التحديث.

مطالب برملانية بتقسيم ورديات 
العمل للحّد من اإلصابة بـ«كورونا»

القاهرة - هالة عمران

أكــدت مصــادر بهيئة الســكة 
احلديد وشــركة املترو أنه لن يتم 
السماح للركاب باستقالل القطارات 
أو دخول محطات اخلطوط الثالثة 
للمترو بعد اســتئناف التشــغيل 
ابتداء من السبت املقبل بدون ارتداء 
كمامة للحماية من ڤيروس كورونا 
وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء 

الصادر األحد املاضى.
وكان د.مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم إيقاف 
حركة كل وســائل النقل اجلماعي 
خالل أسبوع العيد ملدة ٦ أيام ابتداء 
من األحد املقبل حتى يوم اجلمعة 

القــادم مع حظــر حركة املواطنني 
من الســاعة اخلامسة مساء حتى 
السادسة صباحا ضمن اإلجراءات 
االحترازية ملواجهة انتشار ڤيروس 

كورونا.
وأضــاف رئيــس الــوزراء في 
مؤمتر صحافــي أنه اعتبــارا من 
يوم األحد أول أيام العيد حتى يوم 
اجلمعــة ٢٩ مايو اجلاري ســيتم 
فرض حظر حركة املواطنني اعتبارا 
من اخلامسة مساء حتى السادسة 
من صبــاح اليوم الثاني، مع غلق 
كل املوالت والشــواطئ واملناطق 
الترفيهيــة، وإيقــاف كل وســائل 
املواصالت وأتوبيسات الرحالت.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت

أكد النائب عمرو غالب، عضو 
جلنة الشؤون االقتصادية مبجلس 
النــواب، أن التعايش مع ڤيروس 
كورونا أصبح ضرورة ملحة إلحداث 
التــوازن بــني االقتصــاد املصري 
واملتطلبــات الصحية، واحلل هو 
التزام اجلميع بالتدابير االحترازية 
الوقاية.  وااللتزام بكافة إجراءات 
وطالــب عضــو مجلــس النواب، 
احلكومة - بحسب اليوم السابع 
- بضرورة مراجعة كل اإلجراءات 
لعمل كل قطاع ملنع التكدسات قدر 
اإلمكان ومراعاة البعد االجتماعي 
بني العاملــني باجلهة، مؤكدا على 
ضرورة تقســيم العمالة إلى عدة 
ورديــات وأال تكون طاقــة العمل 

كاملة فــي توقيت واحد أواللجوء 
لتقسيم احلضور على أيام محددة 

باألسبوع بالتناوب.
واعتبــر أن ذلــك يأتــي ملنــع 
االزدحــام بوســائل املواصــالت 
والتي ميكن أن متثل بؤرة لنشــر 
ڤيروس كورونا، مطالبا بضرورة 
إيجــاد حلــول بشــأن املواصالت 
أيضــا ملنع التكدســات وباألخص 
في أوتوبيسات النقل العام واملترو 
بزيــادة عدد التقاطر فيه، ونشــر 
الوعى بالتباعد االجتماعي وتعليق 

الفتات بسبل الوقاية.
يذكر أن احلكومة كانت قد أعلنت 
أنه ستكون هناك عودة تدريجية 
للحياة وقطاعات العمل منتصف 
يونيو املقبل، معلنة أن التعايش 

مع كورونا أصبح مطلبا ملحا.

سورية تخفف إجراءات العزل رغم زيادة اإلصابات
عواصــم - وكاالت: أعلنــت 
الســلطات الســورية رفع حظر 
التجول الليلــي ابتداء من أمس 
والسماح بالتنقل بني احملافظات 
والسماح بالنقل اجلماعي بينها، 
وذلك في تخفيف إلجراءات العزل 
العام، رغم إعالن وزارة الصحة 
تســجيل أكبــر عــدد لإلصابات 
اليوميــة بڤيــروس كورونــا. 
وارتفاع العدد اإلجمالي لإلصابات 
في البالد إلى ١٠٦ فضال عن أربع 

وفيات.
وشهدت سورية زيادة في عدد 
املصابني في األيام األخيرة قالت 
إنها نتيجة عودة السوريني من 

اخلارج.
احلكومــي  الفريــق  وقــال 
املعني باتخاذ اجراءات التصدي 
للڤيروس، انه وبعد تقييم إعادة 
املواطنني السوريني العالقني في 
الدول األخرى، سيتم االستمرار 
بقــرار تعليــق إعادتهــم حتــى 
إشعار آخر على أن تتم مناقشة 
هذا املوضوع بعد معاجلة جميع 
احلــاالت وانتهــاء مــدة احلجر 

للمتواجدين في مراكز احلجر.
وســتخفف إجــراءات العزل 
في إطار خطوات إلعادة النشاط 
االقتصــادي. ومتديد فترة فتح 
احملــالت واألســواق التجاريــة 
لتصبــح مــن الســاعة الثامنــة 
صباحا حتى السابعة مساء خالل 

فصل الصيف.
وأثار بعض الديبلوماســيني 
ومنهــم املمثل األميركي اخلاص 
لسورية جيمس جيفري شكوكا 
بشأن األرقام الرسمية لإلصابات 

املنخفضة نسبيا.
ويخشــى األطباء وجماعات 
اإلغاثــة أن يؤدي تدهور البنية 
التحتيــة الطبيــة، التــي دمرها 
الصراع املستمر منذ تسع سنوات، 
إلى تفشــي املرض بشــكل أكثر 

خطورة يصعب احتواؤه.
وأكــد الفريــق اإلبقــاء على 
إمكانية اللجوء الى فرض حظر 
التجــول التام والشــامل في أي 
حلظة وفقا للمتغيرات، موضحا 
أن كل اإلجراءات التدريجية تهدف 
إلى حتقيق التوازن بني السالمة 
الصحية والتصدي للڤيروس من 
جهة واستمرار احلياة االقتصادية 
من جهــة أخرى مجــددا تأكيده 
على أهمية الوعي لدى املواطنني 
والتصرف بأعلى درجات احلرص 
واملســؤولية لناحيــة االلتــزام 
باشــتراطات الســالمة الصحية 

وعدم التجمعات.

صورة ملتقطة باالقمار الصناعية ملواقع منظومة الدفاع اجلوي في مطار تفتناز
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تعد أوامر صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بتصنيف املتوفني في مكافحة 
كورونا، كـ«شهداء الواجب»، ومنح العاملني 
في القطاعات العسكرية والصحية مكافآت 
مالية كبيرة، وأوسمة، تكرميا ليس بغريب 
على أمير اإلنسانية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد - حفظه اهللا - فهم 

يستحقون ويستاهلون كل تقدير.
أيضا فإن تواجد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد بني أبنائه منتسبي 
املؤسسات العســكرية في أول أيام عيد 
الفطر املبارك لتهنئة القادة وضباط وأفراد 
منتســبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
واحلرس الوطني بحلول عيد الفطر املبارك، 
تهنئة وشكر بلسان كل مواطن كويتي ملس 
وأدرك حجم التضحيات واجلهود اجلبارة 
التي بذلها رجال الكويت اإلبراز معرضني 
أنفســهم للمخاطر ألجل الكويت في ظل 

الظروف االستثنائية. 
حقا كان رجال القوات املســلحة بقيادة 
الشــيخ احمد األحمد مبقدمة الصفوف 
لدعم اجلهود احلكومية، إذ قام سالح اجلو 
الكويتي بعمليات الشحن للمواد احليوية 
املهام بأسرع  لهذه  والضرورية وتنفيذه 
وقت ممكن وإسهامه في عودة املواطنني 
من اخلارج، وتنفيذ القوة البحرية لعمليات 

التطهير والتعقيم في عدة مواقع.
أما رجال احلرس الوطني وبتوجيهات سمو 
الشــيخ سالم العلي ونائبه الشيخ مشعل 
األحمد والفريق ركن هاشم الرفاعي فكان 
لهم دور عظيم في اإلســناد الذي قدموه 
إلخوانهم في الداخلية والصحة والتجارة 

واحتاد اجلمعيات.
وبالنسبة لوزارة الداخلية يتقدمهم الوزير 
انس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام 
النهام فمهما حاولت أن أجد كلمات معبرة 
عما قدموه في هذه املرحلة فمن الصعب أن 
أعثر في قاموس اللغة على كلمات وعبارات 
توفي حق هؤالء الرجال لتفانيهم وإخالصهم 
وانتشارهم وإسهاماتهم في توفير األمن 

وتطبيق احلظر اجلزئي ثم الكلي.
أما وزارة التجارة وبقيادة مبدعة من الوزير 
خالد الروضان فأسهمت بجدارة في تأمني 
الغذائي واستمرار عمل اجلمعيات  األمن 
التعاونية، حقا كل هذه اجلهود كانت حائط 
الدفاع األول نحو حمايتنا عبر تنفيذ خطط 

مجلس الوزراء.
٭ آخر الكالم: حقا يستحق الشعب الكويتي 
واملقيمني الشكر والتقدير اللتزامهم باحلظر، 
وهو ما انعكس على االنخفاض التدريجي 
في أعــداد املصابني، اللهم احفظ الكويت 

من كل مكروه.

نافذة على األمن

خط الدفاع األول .. 
يستاهلون

الفريق م. طارق حمادة

تصادم على «كبد» أودى بحياة مواطن
عبداهللا قنيص

لفظ مواطن في العقد الثالث أنفاسه 
األخيرة داخل مستشفى الفروانية متأثرا 
بجــروح خطيــرة حلقت بــه اثر حادث 
تصادم ثنائي على طريق كبد، هذا وخّلف 

احلادث إصابة مواطن آخر.
واستنادا الى مصدر أمني، فإن بالغا 

ورد الى عملـ ـــيات الداخـــــلية يفـــيد 
بوقوع حــادث تصادم على طريق كبد، 
وعلى الفور توجـــــه الى موـقع البالغ 
عــدد من رجال األمن، وتبني أن احلادث 
تصادم بني مركبتني، ليتم نقل املصابني 
للعالج في مستشــفى الفروانية، إال أن 
أحدهمــا لفظ أنفاســه األخيــرة متأثرا 

بإصابته البالغة.

٢٤ مواطنًا ينضمون إلى قوائم
مخالفي حظر التجول

أحمد خميس

انضم ٢٤ مخالفا حلظر التجول الى 
سابقيهم بعد ان ضبطوا في محافظات 
الكويت الست يوم االثنني، والالفت ان 
جميع من ضبطوا كانوا من املواطنني 
دون ضبــط اي وافــد او «بــدون» او 

خليجي.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية فإن 
املخالفــني ضبطوا في ٥ محافــــظات 
بواقع ١٠ مخـــالفني في الفروانية و٩ 
مخالفــني في حولي ومخـــــالفني في 
اجلــــهراء ومثلهما فــي األحمدي، اما 
مــبارك الكبـــير فضـبط فيها مخالف، 
وخلــت العاصمة واملياه اإلقلـــــيمية 
من اي مخـــالفني حلظر التجول ليوم 

االثنني املوافق ٢٥ اجلاري.

إحباط تهريب ٥٠٠ كيلو «تنباك»
من دولة خليجية في اجلمرك اجلوي

سعود عبدالعزيز

في إطــار التزام جميع 
املنافذ اجلمركيــة بتنفيذ 
تعليمات مدير عام اإلدارة 
العامة للجمارك املستشار 
جمال اجلالوي بتســهيل 
دخول كل البضائع والسلع 
الغذائيــة واملســتلزمات 
الطبيــة وغيرهــا مع عدم 
اإلخالل بالتفتيش والتدقيق 
االمنــي مبــا يحــول دون 
تهريب املواد املمنوعة في 
هذه الظروف االستثنائية 

التــي متر بها الكويــت، احبط رجال جمارك 
الكويت محاولة لتهريب نحو ٥٠٠ كيلو من 
مادة التنباك احملظورة قادمة من دولة خليجية.

وكان مفتــش فــي اجلمــرك اجلــوي 
اشــتبه في محتويات شــحنة قادمة من 
دولــة خليجية ليتم تفريــغ محتوياتها 
واكتشــاف التنباك، وعلــى الفور جرى 
التحفظ على املضبوطات وإعداد محضر 
تهريب جمركي متهيدا ملباشرة اإلجراءات 

القانونية بحق مستورد املواد احملظورة.
يشار الى ان إدارة الصحة املهنية بوزارة 
الصحة وكذلك وزارة التجارة حظرتا استيراد 

وتداول هذه املادة.
هــذا وحتذر االدارة العامــة للجمارك كل 
من تسول له نفسه تهريب املواد والبضائع 
احملظورة بكل أشكالها وأنواعها من التعرض 
للمســاءلة القانونيــة واتخــاذ االجــراءات 

اجلمركية بحقة.

ملشاهدة الڤيديوجانب من التنباك املهرب عبر الشحن اجلوي

ضبط «مالزم أول» تفاخر بتهريب أشخاص إلى «الشاليهات»

محمد اجلالهمة

اســتطاع رجــال االدارة 
العامة للمباحــث اجلنائية، 
وحتديدا رجال ادارة اجلرائم 
االلكترونية، تســجيل اجناز 
يضاف الى سلسلة اجنازاتهم 
طيلة االشهر االخيرة اخلاصة 
احلظــر  مخالفــي  بضبــط 
الشــائعات، حيث  ومروجي 
مت ضبــط ضابط مــن وزارة 
الدفاع برتبــة مالزم اول قام 
بكسر حظر التجول واالنتقال 
الى مناطق الشاليهات من دون 

اذن وايضا تهريب اشخاص 
داخل مركبته.

امنــي ان  وقــال مصــدر 
رجال االمن اجلنائي اخضعوا 
الضابط للتحقيقات، واعترف 
بارتكابه اجلرمية وذلك بعد 
ان عــرض عليه املقطع الذي 
قام ببثه على مواقع التواصل 
االجتماعي، هذا ومتت احالة 
الضابــط املتهــم الــى مخفر 

شرطة الشامية.
واستنادا الى مصدر امني، 
فإنه وفور تداول مقطع يظهر 
ضابطا شابا دار حديث بينه 

وبــني فتاة كانت مختبئة في 
املقعد اخللفي وهو يطلب منها 
الصمت ألنه سيتجاوز نقطة 
التفتيــش حتى ال يســمعها 

رجال نقطة التفتيش.
وقال املصدر: فور تداول 
التعليمات  املقطــع صــدرت 
لرجــال اجلرائم االلكترونية 
والذيــن متكنوا مــن حتديد 
هوية الضابــط وتوقيفه في 
مسكنه مبنطقة الدسمة، حيث 
اعترف انه قام بكسر احلظر 

ومتكني اخرى من ذلك.
على صعيد آخر، جار ضبط 

شخص يرجح أنه عسكري في 
وزارة الدفاع بعد التنسيق مع 
الشرطة العسكرية، على أن 
يتم التحقيق معه في قضية 
إهانة موظف عام. وقال مصدر 
أمنــي إن عســكريا في مرور 
حولي تقدم الى مخفر شرطة 
الســاملية، وذكــر أنه وخالل 
وجوده في متركز أمني على 
طريــق الدائري الرابع أوقف 
مركبة يستقلها عسكري في 
الدفاع ولدى حديث رجل املرور 
مع عسكري الدفاع ملعرفة أين 
يتجه، قام العسكري بإهانته.

بّث مقطعاً على «وسائل التواصل» لكسر احلظر وجتاوز نقطة تفتيش برتبة عسكري

النقطة األمنية التي جتاوزها الضابط «ضابط الدفاع» خالل املقطع داخل سيارته

مجهول كسر احلظر مرتني.. األولى منفردًا والثانية برفقة صديق
عبداهللا قنيص

شــرع رجال االدارة العامــة للمباحث اجلنائية 
في البحث عن شــخص مجهول ارتكب ٤ قضايا في 
غضون الفترة من التاسعة والنصف صباحا حتى 
السادســة مساء، ومتثلت القضايا التي ارتكبها في 
قضية كســر حظر جتول ومخالفة قرارات مجلس 

الوزراء والثانية الشروع في دهس رجل امن، والثالثة 
اهانة موظف عام الى جانب مخالفة جسيمة متثلت 
في االستهتار والرعونة. هذا، وسجلت القضية حتت 

رقم ٢٠٢٠/١٠٣ جنح العارضية.
وبحسب مصدر امني، فقد تقدم الى مخفر شرطة 
العارضية مواطن من مواليد ١٩٩٨ وابلغ بأنه يعمل 
في مديريات االمن العام في مخفر شرطة العارضية، 

وانه تعرض لالهانة والسب ومحاولة الدهس.
وسرد تفاصيل ما حدث بالقول: خالل وجـــودي 
في منـــطقة العارضية يوم االثنني املاضي وحتديدا 
في الســادسة مساء، تقـــدم شـــخص على النــقطة 
االمنيــة، ولــدى طلب هويته لم ميتثــل لالمر والذ 
بالفرار بعد ان قام بســبه ومحاولة دهسه، مشيرا 

الى ان املدعى عليه كان برفقة شخص آخر.

تنتظره ٤ تهم ومخالفة جسيمة ارتكبها خالل ٩ ساعات

إتالف مركبتني و«نشاف» وتبادل ضرب في خيطان
سعود عبدالعزيز

لم يحل احلظر الكلي الذي فرضه مجلس الوزراء 
دون نشوب مشاجرة عنيفة جمعت ٣ وافدين من 
اجلنسية البنغالية ووافد مصري، هذا وقدم أطراف 
القضية تقارير طبية في ملف القضية التي حملت 
عنوان «تبادل اعتداء بالضرب وإتالف مال الغير» 

في مخفر خيطان، وجاءت حتت رقم ١٩٠/٢٠٢٠.
وقال مصدر أمني: فيما تشير عقارب الساعة الى 
الثامنة والنصف من يوم أمس األول بلغت عمليات 
الداخلية بوقوع مشاجرة في منطقة خيطان، وعلى 
الفور توجه رجال األمــن الى موقع البالغ، وفي 
التحقيق تبني أن املشاجرة بني ٣ بنغاليني، األول 
يدعى «شــاكان» من مواليد ١٩٦٨، والثاني يدعى 

«هانا» من مواليد ١٩٦٦، والثالث يدعى «بصير» 
مــن مواليد ١٩٩٧، أما الطــرف اآلخر فهو مصري 
من مواليد ١٩٦٨، وبفتح التحقيق تبني أن الوافد 
املصري أتلف عمدا مركبة الوافد البنغالي، ليفزع 
للوافد البنغالي صديقاه ويقوموا بإتالف مركبة 
املصــري، وكذلك إتالف نشــاف كهربائي كان في 

غرفة الوافد املصري.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الزعبي: قطاع األمن العام أثبت جدارته.. وانتشاره 
املتميز ساهم في تطبيق حظر التجول بحزم

أمير زكي

أكد وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن العام 
باإلنابة اللواء فراج الزعبي 
خالل اجتماعــه مع اخوانه 
وأبنائــه من قــادة وضباط 
صف مبديريات امن العاصمة 
واألحمدي ومبــارك الكبير 
ثاني وثالث أيام عيد الفطر 
السعيد، ان قطاع األمن العام 
يعتبر خط الدفاع األول ضد 

انــس الصالــح  الداخليــة 
والوكيــل الفريــق عصــام 
النهام، الى كل منتسبي قطاع 

األمن العام.
وأوضح أن حرص وزير 
الداخلية انس الصالح ووكيل 
الوزارة الفريق عصام النهام 
على تعزيز القطاع باآلليات 
وبكل احتياجاته ساعد على 
االرتقاء مبستوى اخلدمات 
األمنية، مشددا على ضرورة 
االرتقاء مبســتوى املخافر 

وبســط نفــوذ األمــن على 
ربوع البالد. كمــا أكد على 
نهــج الــوزارة فــي تطبيق 
مبدأ الثواب والعقاب ملكافأة 
املجد واألخذ بيده لالرتقاء 
مبســتوى األداء في مجمل 
اخلدمــات األمنيــة، وكذلك 
األخذ على يد املسيء حتى 
يكون عبرة لغيره ألن العمل 
األمنــي مــن أهــم أولوياته 
االنضباط وااللتزام بالسلوك 

احلميد.

وتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
للمترددين عليها.

وذكــر أن قطــاع األمــن 
العــام شــهد نقلــة نوعية 
خالل اآلونة األخيرة بفضل 
التنســيق والتعــاون بــني 
القائمني على العمل في هذا 
الى  القطاع احليوي، داعيا 
ضرورة متابعة هذه النقلة 
واســتمرار العمل بها حتى 
يتحقق املزيد من النجاحات 
بغــرض الســيطرة األمنية 

خالل زيارة تفقدية نقل خاللها تهاني الوزير والوكيل بعيد الفطر املبارك

اللواء فراج الزعبي متوسطا عددا من القيادات األمنية من مديرية أمن حولي ويبدو اللواء عبداهللا العلي والعميد زياد اخلطيب

اجلرمية، مشيرا إلى أهميته 
في تعزيز األمن واالستقرار 
في البالد، مشيدا في الوقت 
ذاته بانتشــار رجال االمن 
العام املتميز في كل املواقع، 
ما أســهم في تطبيق حظر 
التجول بحزم بالتعاون مع 

القطاعات األخرى.
وفي بداية اللقاءات نقل 
اللواء الزعبــي الى إخوانه 
حتيات وتهاني نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 

االنتشار األمني كان الفتا منذ بدء احلظر ملشاهدة الڤيديواللواء فراج الزعبي

التنيب غادر املستشفى
بعد نتائج مطمئنة للفحوصات

بفضل من اهللا الشــافي، غادر رئيس القسم األمني 
الزميل جاســم التنيب املستشفى األميري أمس الثالثاء 

بعد قضائه يومني في اجلناح رقم ١٠ باملستشفى.
وقد سمح األطباء بخروج الزميل التنيب بعد أن جاءت 
نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها مطمئنة 
وال تستدعي استمرار وجوده باملستشفى، على أن يتم 
استكمال الفحوصات األخرى بعد زوال وباء «كورونا» عن 
البالد، وذلك من خالل املتابعة الدقيقة لنتائج ما مت إجراؤه 

من فحوصات. أجر وعافية بومحمد، وأمت اهللا شفاءك.

الزميل جاسم التنيب
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الى  توصل  النجمة 
تســوية مع العبه 
التونسي مراد الهزلي

بنيان: انطالق تدريبات القادسية «أونالين»
أفضل من االنتظار والبدء من «الصفر»

عبدالعزيز جاسم

أكد مدير الكرة في القادسية ناصر 
بنيــان أن تدريبات الفريق األول لكرة 
القدم عن بعد «أونالين» ستعود عقب 
عيد الفطر الكرمي مباشرة حتت قيادة 
املدرب االسباني بابلو فرانكو، مشيرا إلى 
أن العمل والتدريب أفضل من االنتظار 
ألنه على األقل ســيوفر محزونا بدنيا 
ولياقيــا حتى وإن لم يتجاوز الـ ٢٠٪، 
موضحــا «في النهاية أن نبدأ ونتدرب 
أفضل من أن ننطلق الحقا من (الصفر) 
في حال سمحت وزارة الصحة باالتفاق 

مع اللجنة األوملبية واحتاد الكرة على 
انطــالق التدريبات اجلماعية في وقت 

الحق».
وقال بنيــان انه ومنــذ بداية أزمة 
انتشــار ڤيروس «كورونا» كان كالمه 
واضحا أن صحة وســالمة الرياضيني 
واملجتمــع أهم من النشــاط الرياضي 
لذلك يجــب أن تكون هنــاك ضمانات 
وقائية وصحية قبل انطالق التدريبات 

أو استئناف املوسم.
وأشــار بنيان إلــى أن الفرق ومنها 
القادســية بحاجة الى وقت ال يقل عن 
شهرين من أجل استعادة اللياقة البدنية 

بسبب التوقف الذي طال الالعبني ملدة 
جتاوزت الـ ٣ أشهر ورمبا تصل لفترة 
أطــول وبالتالي ســيكون العمل على 
اجلانب البدني مهــم جدا اآلن لتجنب 
االرهــاق وحاالت االصابات ال قدر اهللا 
الحقا، مضيفا ان خير دليل على اهمية 
هذا الوضع اقرار التبديالت الـ ٥ مؤقتا 
من قبل املجلس التشريعي لكرة القدم 
واالحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومن 
ثم اعتمده احتــاد الكرة الكويتي تاليا 
وابلغ االندية بتطبيقه في حال استئناف 
املوسم الكروي احلالي في ١١ سبتمبر 

املقبل.

ً اجلانب البدني مهم جداً اآلن لتجنب اإلرهاق واإلصابات الحقا

العبو «األصفر» يستعدون الستئناف املوسم عن طريق التدريب من بعد «أونالين»

داخل امللعب. وهذه ليســت املرة األولى 
التــي يتم فيها زيادة عدد التبديالت 
ولو بشكل مؤقت، حيث كانت في 
الســابق تقتصر على تبديلني 
فقط، ويجد املدرب صعوبة في 
االستفادة من بعض العبيه 
في دكة االحتياط قبل أن 
يقدم االحتاد الدولي على 
زيادة عدد التبديالت إلى 
«٣»، بشكل رسمي وهو 
القائــم بــه حاليا في 

املباريات.
التعديالت  ومــن 
فــي  غيــرت  التــي 
أحــداث كــرة القــدم 
لقاعــدة  اللجــوء 
الذهبــي في  الهــدف 
عام ١٩٩٤ قبل توقف 
العمل بــه عام ٢٠٠٤، 
والهــدف منه احلد من 
عــدد املباريــات التــي 
تنتهي بركالت الترجيح، 
وأطلقت الصحافة تسمية 
«املوت املفاجــئ» على هذا 
القرار حيث تنتهــي املباراة 
مبجرد تسجيل هدف في األشواط 
اإلضافية، وأول هــدف ذهبي في 
بطوالت كأس العالم كان من نصيب 
الفرنسي لوران بالن في مرمى باراغواي 

في الدقيقة ١١٤ في مونديال ١٩٩٨ في باريس.

اللبناني الهوية، املغربي - األفريقي الوالدة واملنشأ نادر 
مطر دعواه، بسبب اعتباره العبا لبنانيا غير أجنبي.
إال أن تداعيات قضية مطر، قد جتعله عمليا خارج 
أسوار النبيذي، بسبب ما وصلت اليه األمور بني الالعب 
والنادي. وفي أي حال، كرر رئيس نادي النجمة أسعد 
صقال موقف النادي من أزمة مالية نقدية أكبر من أي 
مؤسســة في لبنان، مؤكدا حــرص النادي على الوفاء 
بالتزاماته، وهذا أمر اشتهر به «النبيذي» منذ تأسيسه 
قبل أواسط القرن املاضي، ما جعله أكثر األندية شعبية 

في لبنان، وأصاب شهرة تخطت وطن األرز.
ودعا صقال الى مناقشة حلول خاصة بعقود الالعبني، 
والبت في االستعانة بالعبني أجانب من عدمها، في ضوء 
األزمة النقدية واالقتصادية التي لم تعرف البالد مثلها 
منذ تأسيس دولة لبنان الكبير قبل ١٠٠ سنة بالتمام.
وكان ناشــطون كرويون اقترحوا اإلتاحة لألندية 
اللبنانية االستعانة رسميا بأكثر من العب فلسطيني، 
بعدما اقتصر األمر على تســجيل العب واحد ســابقا، 
في بادرة قد تشــمل الالعبني العرب، متاشيا مع تعذر 

االستعانة بالعبني أجانب محترفني.

ناصر العنزي

جاء قرار االحتاد الدولي لكرة 
القــدم «االســتثنائي» اخلاص 

بزيــادة عــدد التبديالت إلى 
خمســة بدال مــن ثالثة في 
وقته ومحله بعدما توقفت 
عقارب ســاعة الكرة في 
كل أنحاء العالم بسبب 
إذ  جائحــة كورونــا، 
أن  الصعوبــة  مــن 
الفــرق  كل  تعــود 
مبثل مــا كانت عليه 
قبــل التوقــف بدنيا 
ولياقيــا باســتثناء 
الفرق ذات االحتراف 
الكامــل والنجومية. 
ويصب قرار التبديالت 
اخلمســة في مصلحة 

ومينحهــم  املدربــني 
احلريــة في اســتخدام 

هــده األوراق «اخلمس» 
لتحسني مســتوى فرقهم 

داخل امللعب كما يسهم في 
زيادة التنافس بني الالعبني، 

إذا يــرى كل العــب أنه معرض 
لالســتبدال فــي أي حلظــة، فيما 

يــرى املعارضون لهذا القرار أن كثرة 
التبديالت داخل امللعب يضعف من حالة 

اســتقرار الالعبني كما يقلل مــن عنصر املفاجأة 

بيروت - ناجي شربل

طــوى نادي النجمــة اللبناني ملفا قســريا واجهه 
بلجوء عدد من العبيه إلى مقاضاته لدى االحتاد الدولي 
لكرة القدم «الفيفا»، لتحصيل مستحقات من عقودهم 
معه، والتي تعذر حتصيلها جراء تداعيات احتجاجات 
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ غير املسبوقة في تاريخ البالد، والتي 

أثمرت تعطيل املوسم الكروي الرسمي.
فقد أجنز النجمة تســوية مع العبه التونسي مراد 
الهزلــي، والتي قبل بهــا الالعب رغم فــوزه بالقضية 
التي رفعها الى الســلطة الكرويــة األعلى، حيث وافق 
على احلصول على نصف مستحقاته، إلدراكه أن عدم 
تسديدها فرضته من األساس الظروف القسرية جراء 
وقف التحويالت املالية من لبنان الى اخلارج، اثر قيود 
فرضتها البنوك، فضال عن عدم توافر الدوالر األميركي 
في الســوق املالية اللبنانية، واقتصاره على الســوق 

املوازية والتي باتت تعرف أكثر بالسوق السوداء.
الى جانــب قضية الهزلي، فاز الكونغولي ايســاكا 
بالدعوى التي رفعها ضد النادي النبيذي، فيما خســر 

التبديالت اخلمسة.. «لعبة مدربني»

سومايال ويعقوبو يتمسكان بالبقاء في «الديرة»
متسك الثنائي الغاني رشيد سومايال 
محترف القادسية وعيسى يعقوبو العب 
العربي، باالستمرار في الكويت خالل 
الفتــرة احلالية، رغم توقف النشــاط 
الكروي، الرتباطهما مبفاوضات جتديد 

العقد.
وكان ســومايال ويعقوبو قد غادرا 
الكويــت، ضمن رحلة إجــالء نظمتها 
سفارة بلدهما للمواطنني الراغبني في 

العودة لعائالتهم في غانا.
وضمت قائمة احملترفني الذين غادورا 
إلى بالدهم، الثنائي احملترف في صفوف 
خيطان، نيكوالس كوفي وكوفي بواكيه 
إلى جانــب أبوكو محترف الفحيحيل.
ومتثل مفاوضات القادســية والعربي 
مع الثنائي سومايال ويعقوبو، محطة 
مهمة في ظل رغبة الناديني في استمرار 

الالعبني.

ويبقى ملف جتديد عقود احملترفني 
ذا أهميــة كبيرة لالندية في ظل متديد 
املوسم الرياضي احلالي بسبب ڤيروس 
كورونا السيما ان عقود جميع احملترفني 
تنتهــي خالل تلك الفتــرة من كل عام، 
وهو األمر الذي يتطلب مــــــن االندية 
البحث عن صيـــــغ توافقيـــة لتمـديد 
هــذه العقود الســتكمال مــا تبقى من 

املوسم احلالي.

أشاد بثقة مجلس اإلدارة في جتديد عقده.. ومتنى استمرار املعارين

عواد لـ «األنباء»:
موسمنا استثنائي
و٣ سيناريوهات لبداية الساملية

هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الســاملية سلمان عواد أن الكرة 
الكويتية بشــكل عام ينتظرها موسم 
استثنائي بكل تفاصيله، مضيفا عطفا 
على التأثير السلبي جلائحة ڤيروس 
كورونا املستجد واآلثار املترتبة عليه، 
اننا سنشــهد موسما غير معتاد ليس 
كســابقيه، ســواء من حيث املستوى 
الفني العام للفرق املشاركة أو حتى عدد 
احملترفني وتسجيل الالعبني احملليني.
واشــاد عــواد في تصريــح خاص 
لـــ «األنباء» بثقة مجلــس إدارة نادي 
الساملية برئاسة الشيخ تركي اليوسف 
في جتديد التعاقد معه للموسم املقبل، 
الفتــا إلــى أن جتديــد الثقــة بقيادته 
للسماوي سيضاعف من مسؤوليته جتاه 
الفريق، خاصة أنه ســيكون املسؤول 
األول فنيا عن اإلعداد وكذلك التعاقدات 

احمللية واخلارجية املقبلة.
وذكر عواد أنه أعد ٣ سيناريوهات 

مختلفة لبدء إعداد السماوي، موضحا 
«انتهيت من وضــع خطة إعداد كاملة 
للفريق، تختلف مواعيد بدايتها بحسب 
القرار النهائي للجهات املسؤولة، فهناك 
خطة لـ ١٢ أسبوعا، وأخرى لـ ٨ أسابيع، 
وثالثــة لـ ٦ أســابيع، ونأمل أن تكون 
البدايــة مبكرة، وبحد أقصى منتصف 
يوليو املقبل، حتى تتمكن جميع الفرق 
من التحضير بأفضــل طريقة ممكنة، 
ومبا ميكنها من تقدمي مستويات جيدة 
في بطولتي الدوري والكأس»، محذرا 
من أن البداية في أغسطس املقبل تعد 

خطا أحمر يجب عدم جتاوزه. 
وفيمــا يتعلق مبحترفي الســاملية 
واالنتقــاالت احملليــة التــي يرغب في 
امتامهــا بالفترة املقبلــة، ذكر عواد أن 
الصــورة غير واضحــة حتى اآلن عن 
الفترة احلالية، مــن حيث بداية فترة 
التســجيل للموســم املقبــل، وعليــه 
ســننتظر ملا ستســفر عنه األســابيع 
املقبلة، ونأمــل بقاء الالعبني املعارين 

مع الساملية.

«النجمة» يطوي ملف
شكاوى محترفيه املالية
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جنوم كرة القدم 
مع «كورونــا» 

.. مواقف وطرائف
٭ لويز يلعب مع نفسه

 نشر البرازيلي ديفيد لويز مدافع أرسنال اإلجنليزى، 
عبر حســابه على موقع «انســتغرام»، ڤيديو وهو 
يقف أمام املرآة، ويلعب اللعبة الشهيرة «حجر ورق 
مقص» والتى يلعبها شخصان أمام بعضهما البعض، 
وإذا اختلفت النتيجة في كل مرة، يفوز أحدهما على 
اآلخر، ولكن لويز اختار أن يلعب اللعبة مع نفسه في 
املرآة، وعلق على الڤيديو «من يخسر ينظف املنزل».

٭ مقص ميلنر وعشب حديقته

نشر جيمس ميلنر قائد ليڤربول االجنليزي مقطع 
ڤيديو ظهر خالله وهو يقص العشب بحديقة منزله 
ليس عن طريق اآللة املخصصة لذلك، ولكنه استخدم 
مقص الــورق اخلاص بابنتــه الصغيرة ليعبر عن 
حالة امللل التــي أصابته في احلجر الصحي، وعلق 
ميلنر على الڤيديو قائال «مت فرز أكياس الشاي، ومت 
قص العشــب، أمتنى أن أســتعير أداة قص العشب 

في أنفيلد».

٭ ورق التواليت بكأس «األبطال»

 نشــر العب تشيلســي االجنليزي السابق ومدرب 
أستون ڤيال احلالي جون تيري مقطع ڤيديو يستخدم 
فيه كأس دوري أبطال أوروبا كهدف يلقي فيه ورق 
التواليت من أجل املرح في املنزل خالل فترة احلجر 

الصحي.

٭ طائرة بدون طيار 

ابتكر نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي طريقة 
جديــدة لتســليم جنمــه البرازيلي مالكــوم، العب 
برشلونة اإلسباني السابق، جائزة أفضل العب في 
شهر مارس املاضي، في ظل احلجر الصحي، بسبب 

تفشي ڤيروس كورونا.
 وذكرت صحيفة «ديلي ميل» اإلجنليزية، أن زينيت 
الروسي، قام بإيصال اجلائزة إلى مالكوم 
في منزله، بواسطة طائرة بدون طيار.
ونشــر احلساب الرســمي للنادي 
عبر موقــع التواصل االجتماعي 
«تويتر»، ڤيديو حلظة تســلم 
مالكوم اجلائزة من خالل ظهوره 
في نافذة منزله، حلظة وصول 
الطائرة بــدون طيار، قبل أن 
تدخــل إلــى املنزل ويتســلم 

اجلائزة.

٭ أغرب اقتراح في األرجنتني 

كشــفت صحيفة «ماركا» اإلسبانية 
عن اقتراح غريب من أجل عودة النشاط 
الكــروي املتوقف والتغلب علــى أزمة كورونا. 
وذكــرت أن االقتــراح هو عودة نشــاط كــرة القدم 
واســتئناف الدوري األرجنتيني مجــددا، ولكن مع 
تغيير بعض قوانني كرة القدم من خالل إلغاء الركالت 
احلرة والضربــات الركنية، بهدف منع الالعبني من 

االزدحام في منطقة اجلزاء قبل تنفيذ الكرات.
وتعجبت الصحيفة من هذا االقتراح واعتبرته مثار 
ســخرية ومن أغرب االقتراحــات البعيدة متاما عن 

التنفيذ على أرض الواقع.

الذي لم يظهر كثيرا عبر وسائل التواصل خالل فترة 
العــزل واكتفى بنشــر صور له وهــو يؤدي بعض 
التدريبات املنزلية، قبل أن يظهر في ڤيديو آخر وهو 
يتدرب مع ابنته مكة فــي حديقة منزله، كما تداول 
متابعوه صورة «بان كيك» باملوز والعســل صنعه 

صالح أثناء تواجده في املنزل خالل فترة العزل.
ونشــر مهاجم التسيو اإليطالي تشــيرو إميوبيلي 
مقطــع ڤيديو وهو ميارس هواية الطهي مع 
زوجتــه. كما ظهر باولــو ديباال جنم 
يوڤنتــوس اإليطالي الذي أصيب 
بالڤيــروس وتعافى منه الحقا 
وهو يساعد والدته في أعمال 

املطبخ.
وأدى ســيرجيو راموس، 
مدافع ريال مدريد، تدريباته 
في املنزل مع أوالده وعلق 
على ڤيديو نشــره معهم 
«لقد امتد تدريب اليوم مع 
هؤالء األصدقاء الثالثة، كان 
التدريب اليوم قويا». كما 
حرص علــى االحتفال بعيد 
ميــالده داخل منزله ونشــر 
صورا وهو يحتفل وسط زوجته 

وأطفاله.
بينما انتشر ڤيديو لتشامبرلني، العب 
ليڤربول، أثناء تواجده في املنزل وقيامه بالرقص 
مع حبيبته بيري إدوارد، التي نشرت الڤيديو وعلقت 
عليه بالقول «العزلة الذاتية ميكن أن تكون ممتعة».

٭ دوري األبطال مبنزل برايثوايت 

أمــا الدمناركي مارتن برايثوايت، مهاجم برشــلونة 
فقــرر محاكاة أجواء دوري أبطال أوروبا في منزله، 
وذلــك بعد توقف املســابقة جراء انتشــار ڤيروس 
كورونا، حيث نشر ڤيديو ظهر خالله مع أبنائه وهم 
مصطفون، كما يفعل الالعبون قبيل املباريات، وفي 

اخللفية صوت موسيقى دوري األبطال الشهيرة.
الطريف أن برايثوايت ال حتق له املشاركة في 

مباريات دوري األبطال هذا املوسم مع 
برشلونة بعد أن كان انضم للنادي 

بصفة استثنائية بعد انتهاء فترة 
االنتقــاالت الشــتوية، بســبب 

إصابة الفرنسي عثمان دميبلي.

٭ ٦٠ سيجارة يوميًا

ألــزم نــادي  وفــي إيطاليــا 
العاملــني  يوڤنتــوس جميــع 

الفريــق  واملوظفــني وأعضــاء 
بالعــزل الصحي ملدة أســبوعني، 

جتنبا النتقال العدوى. ورغم أن عينة 
مدرب الفريق ساري جاءت سلبية، إال أن 

إدارة النادي تخشى من تعرضه للعدوى نظرا 
إلفراطــه في التدخــني، باإلضافة إلصابتــه بالتهاب 
رئوي، وصعوبة تعافيه في حال إصابته بالڤيروس، 
بســبب معاناته من مشــكالت في الرئــة، ما يجعل 

حياته عرضة للخطر.
ويعرف عن ساري شراهته في التدخني، إذ يتناول ما 
يزيد على ٦٠ سيجارة يوميا، ما تسبب في معاناته من 
التهاب رئوي مع بداية املوسم احلالي، جعله يغيب 
عن بعض مباريات الفريق في مستهل مشواره معه.

إبراهيم مطر

بعد توقف النشــاط الرياضي وتعليقه على مســتوى 
العالم حتت وطأة تفشي ڤيروس كورونا، والتزام دول 
كثيرة بإجراءات احترازية متعددة ملنع انتشار الڤيروس، 
ومنها وقف الدوريات وفي مقدمتها الدوريات األوروبية 
اخلمسة الكبرى: اإلجنليزي واإلسباني واإليطالي واألملاني 

والفرنسي، وتأجيل البطوالت واملسابقات وبقاء 
الالعبني في منازلهم. فقد حرص جنوم 

كرة القدم اثر هــذه اإلجراءات على 
ممارسة التدريبات في منازلهم، 

للحفاظ على لياقتهم خالل فترة 
توقف النشاط.

وانتشــرت علــى وســائل 
التواصل صور وڤيديوهات 
لكثير من جنوم الساحرة 
املســتديرة وهم ميارسون 
تدريبات اللياقة في صاالت 
جيــم رياضيــة مبنازلهــم 

قبــل أن تعاود بعض الفرق 
التدريبات مؤخرا.

ولم تخل أوقات هؤالء النجوم 
داخل منازلهم من مواقف طريفة 

وغريبــة كانت مثار إعجــاب أحيانا 
وانتقاد أحيانا أخرى.

ومــن هؤالء جنم برشــلونة األرجنتيني ليونيل 
ميسي الذي قضى فترة العزل قبل العودة للتدريبات 
مع زوجته وأطفاله، حيث يعيش ميســي في ضاحية 
صغيرة تســمى بيالمار في برشــلونة وتبعد ١٢ ميال 

فقط من ملعب كامب نو.
وكان ميسي قد نشر صورة عبر حساباته على مواقع 
التواصل االجتماعي مع اثنني من أبنائه الثالثة، وكتب 
«إنها أيام صعبة على اجلميع، نعيش في قلق وســط 
ما يحدث حولنا.. الصحة ينبغي أن تكون لها األولوية 
دائما، إنها حلظات استثنائية وينبغي اتباع تعليمات 

املنظمات الصحية والسلطات العامة».
أما جنم نادي يوڤنتوس اإليطالي البرتغالي كريستيانو 
رونالدو فقضى فترة العزل بعد توقف الدوري اإليطالي 
في مسقط رأسه في مدينة ماديرا البرتغالية اثر تفشي 
ڤيروس كورونا في إيطاليا، مع صديقته وأمه وأبنائه 
وإخوته، في قصر تبلغ قيمته ٧ ماليني جنيه إسترليني 
ويطــل علــى احمليط األطلنطــي. وبه صالــة لأللعاب 
الرياضية، وقد نشــر رونالدو بعــض مقاطع الڤيديو 

والصور أثناء تدريبه.

٭ نيمار يثير اجلدل على طريقته 

بدوره، فضل البرازيلي نيمار دا ســيلفا، جنم باريس 
ســان جيرمان االســتمتاع بفترة التوقف مع أصدقائه 
فــي البرازيل في قصره اخلــاص، والذي يضم العديد 
من الوسائل الترفيهية، إال انه أثار اجلدل بعد انتشار 
صور له يختــرق فيها احلجر الصحي املنزلي بجانب 
أشخاص آخرين ميارسون الكرة الشاطئية، وقد نشر 
صورا لذلك على حسابه مبوقع إنستغرام وهو ميارس 
رياضة الكرة الشاطئية، األمر الذي تسبب بإثارة انتقادات 
واسعة في البرازيل. وحظيت واحدة من الصور بأكثر 
من ٢٫٧ مليون إعجاب وأخرى بنحو ٢٫٥ مليون إعجاب.

٭ مارسيلو مع كلبه 

البرازيلي مارسيلو العب ريال مدريد قضى فترة العزل 
قبل العودة للتدريبات في منزله بصحبة الكلب اخلاص 
به. وقد نشر صورة له مع كلبه وظهرت فيها الطاولة 
اخلاصــة بلعبة كرة القــدم، والتي اعتاد عليها الالعب 

مع زمالئه في منتخب البرازيل.
كمــا نشــر مهاجــم بايــرن ميونيــخ األملانــي روبرت 
ليفاندوفسكي مقطع ڤيديو له أثناء ممارسته التدريبات 

املنزلية مع ابنته.
وظهر العب تشيلسي ويليان في مقطع هو اآلخر وهو 

يستعرض مهاراته داخل منزله.

٭ عزل في املطبخ

وهنــاك عدد من الالعبني حرصوا على قضاء أوقات 
ممتعة مع أسرهم ومشاركتهم في بعض أعمال املنزل 
مثل املصري محمد صالح جنم ليڤربول اإلجنليزي، 

عمالق جديد.. بينيتز يعود لنيوكاسل وكوتينيو أولوية
أكــدت تقاريــر بريطانية، 
أن رابطة الدوري اإلجنليزي 
املمتــاز وافقــت علــى صفقة 
استحواذ صندوق االستثمار 
السعودي، على نادي نيوكاسل 
يونايتــد مقابــل ٣٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.
«ذا  وبحســب صحيفــة 
صن» البريطانية فإن رابطة 
املمتاز  الــدوري اإلجنليــزي 
وافقت على صفقة اســتحواذ 
صندوق االستثمار السعودي 
على نيوكاسل بإعطائها الضوء 
األعمــال  لســيدة  األخضــر 
أماندا ســتافيلي  البريطانية 
التي تتفاوض باسم صندوق 
الســعودي إلبرام  االستثمار 
الصفقة. وأشــارت الصحيفة 
البريطانية إلى أن ما ينقص 
الصفقــة فقــط، هــو حتويل 

األموال.
إلــى ذلك، أكــدت صحيفة 
«ديلي تليغراف» البريطانية 

بايــرن ميونيــخ، لالنضمام 
إلى ســانت جيمس بارك في 
صفقة ستكون مدوية ومبثابة 
اإلعالن عن ظهور قطب جديد 
فــي «البرمييرليــغ»، حيــث 
ذكرت التقارير الصحافية أن 
بينيتز سيبني مشروعه حول 

كوتينيو، وهناك أسماء أخرى 
من طراز عاملي رفيع موضوعة 
في قائمة بينيتز مثل إديسون 
كافاني، الذي ميكن ضمه مجانا 
بعــد نهاية عقــده في باريس 
سان جرمان الفرنسي بنهاية 

املوسم احلالي.

رابطة الدوري اإلجنليزي توافق على استحواذ «االستثمار السعودي» على «املاكبايس»

أن إدارة نيوكاسل اجلديدة في 
طريقها لتعيني رافاييل بينيتيز 
في منصب املدير الفني للفريق 
بدءا من املوسم املقبل وخلفا 
للمدرب احلالي ستيف بروس.
إلــى جانــب طــرح  هــذا 
اســم فيليب كوتينيو، العب 

«امللكي».. يحارب في سوق االنتقاالت
يســعى نادي ريال مدريد 
اإلسباني للتعاقد مع دوني فان 
دي بيــك، جنم فريــق أياكس 
أمستردام الهولندي، وذلك بعدما 
أن زين  تقارير صحافية  أكدت 
الدين زيدان املدير الفني للنادي 
امللكي حتدث مع النجم الهولندي 

إلقناعه باالنضمام لفريقه.
ويشار إلى أن فان دي بيك 
قد حصل علــى وعد من إدارة 
أياكس بالرحيــل هذا الصيف، 
الهولندي  بعدما بقي مع فريقه 
املاضي، ولدى العب  املوســم 
أياكس االســتعداد لالنضمام 
أكبر. كما انضم ريال  ملشروع 
مدريد لقائمة الراغبني في ضم 
جنم شــالكه، خــالل امليركاتو 
الصيفي املقبل، والتي تشــمل 
أيضا مــان يونايتد وليڤربول، 
وفقا لتقرير صحافي كتالوني. 
الويلزي  بالشاب  ويتعلق األمر 
الواعد، رابي ماتوندو (١٩ عاما)، 
الذي انضــم إلى األزرق امللكي 
قادما من مان سيتي، مقابل ١٣ 
مليون يــورو، وجنح في لفت 

األنظار ســريعا، ملا ميتلكه من 
موهبة كبيرة، وبحسب صحيفة 
«موندو ديبورتيفو» الكتالونية، 
فإن كشافي ريال مدريد أعجبوا 
كثيرا بقدرات ماتوندو. إلى ذلك، 
بات النجم الفرنسي بول بوغبا، 
العب مان يونايتد، أقرب لالنتقال 
إلى يوڤنتوس من ريال مدريد، 
خالل امليركاتو الصيفي املقبل، 
رغم الرغبة الكبيرة لزيدان، مدرب 
الفريق امللكي، في ضمه. وميتد 
عقد بوغبا مع الشياطني احلمر، 
حتى نهاية املوسم املقبل، إال أن 
املسؤولني في أولد ترافورد قرروا 
بيعه، بعد التأكد من عدم وجود 
نية لديه لتجديد تعاقده. وبحسب 
موقع «le١٠sport» الفرنسي، فإن 
اإليطالي مينو رايوال، وكيل بوغبا، 
سيبدأ اتصاالته إلطالق مفاوضات 

انتقال الالعب إلى يوڤنتوس.
وأوضــح املوقــع أن ريال 
مدريــد، مــازال ينتظر معرفة 
تطورات مســتقبل بوغبا، لكن 
احلقيقة هي أن إدارة امليرينجي 

ليست متحمسة لضمه.
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بواش باٍق في مرسيليا

«كمامة» برشلونة بـ ١٨ يورو

أندية برازيلية تبدأ 
التدريبات الفردية اليوم

«فيفا» يوقف رئيس احتاد هايتي

كورونا يصطاد حارس بورمنوث

حسم نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم األخذ والرد والتكهنات 
املستمرة منذ أسابيع، بإعالنه اإلثنني استمرار املدرب البرتغالي 

أندريه فيالش بواش في منصبه للموسم املقبل.
وكان مصيــر املدرب البالغ من العمــر ٤٢ عاما، محط تقارير 
صحافية فرنســية عدة في اآلونة األخيرة، السيما بعد إعالن 
النادي اجلنوبي منتصف مايو احلالي، رحيل مديره الرياضي 
اإلســباني أندوني زوبيزاريتا الــذي كان تربطه عالقة وثيقة 
باملدرب، وكان من أبرز األســباب التي دفعته إلى تولي منصبه 
في العام ٢٠١٩. لكن مرسيليا، وبعد حلوله ثانيا هذا املوسم خلف 
باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي الذي أنهيت منافساته 
مبكرا بسبب وباء «كوفيد-١٩»، أكد أمس أن البرتغالي سيكمل 

على األقل العام املتبقي من عقده احلالي معه.
وأفاد النادي بانه «بعد نقاشــات عدة مع فرانك ماكورت مالك 
النادي، وجــاك هنري إيرود رئيس النادي، أكد أندري فيالش 
بواش رغبته في استمرار تعاونه مع أوملبيك مرسيليا في املوسم 
املقبل». ويرجح أن يرحب مشجعو النادي بهذه اخلطوة بعدما 
ســاعد فيالش بواش، الذي تولى تدريب النادي في مايو ٢٠١٩ 
بعقد ملدة عامني، في ضمان مشاركة الفريق في دوري األبطال 
املوسم املقبل لتكون املشاركة األولى للفريق في البطولة منذ ستة 
أعوام. وكانت رابطة الدوري الفرنسي قررت في أواخر أبريل 
املاضي عدم استكمال املوسم احلالي، والذي توقف منذ منتصف 
مارس املاضي بسبب أزمة تفشي ڤيروس «كورونا» املستجد.

عرض نادي برشلونة اإلسباني 
كمامات طبية للبيع في متاجره، 
من أجــل مكافحــة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد- ١٩)، 
الكتالوني  النادي  حيث طرح 
أقنعة بشــعار وألوان الفريق 
من ١٦ تصميما مختلفا، وبسعر 
١٨ يورو للواحدة، وهي قابلة 

للغسل ٤٠ مرة.
ووفقا للتقارير االسبانية، 

فإن برشلونة صنع ثالثة 
الكمامات،  أحجام من 

لألطفال «من ٣ إلى ٦ سنوات»، والصغار التي تتراوح 
أعمارهم من «٧ إلى ١٢ سنة»، والبالغني، في مصنع 

يبعد عن مدينة برشلونة بـ ٣٠ كيلومترا تقريبا.

ســمحت والية ريو دي جانيرو البرازيلية لألندية باستئناف 
التدريبات رغم معارضة اثنني من أكبر األندية هناك، ومن املقرر 
أن تستأنف األندية في ريو دي جانيرو التدريبات الفردية بدءا 
من اليوم وصوال الستئناف التدريبات اجلماعية مطلع الشهر 

املقبل متهيدا لعودة النشاط الكروي في ١٤ يونيو املقبل.
وقال مارســيلو كريفييا عمدة ريو دي جانيرو انه مت التوصل 
خلارطة طريق في أعقاب االجتماع الذي عقده مع رؤساء األندية 
ومســؤولي االحتاد البرازيلي لكرة القدم، موضحا في بيان له 
«سعيد للغاية بحوارنا وسأطرح كل املسائل التي متت مناقشتها 

على اللجنة العلمية، دائما األولوية لسالمة االنسان».
ويشــمل البروتوكول الذي مت االتفــاق عليه، إجراء اختبارات 
الكشف عن ڤيروس كورونا املستجد على جميع الالعبني وأعضاء 
األجهزة الفنية خالل األســابيع الثالثة التي تســبق استئناف 
النشــاط الكروي، يأتي ذلك في ظل معارضة رئيسا بوتافوجو 

وفلومينينسي بشأن مخطط استئناف النشاط الكروي.

قرر االحتاد الدولي لكرة القــدم (فيفا) إيقاف إيفز جان بارت 
رئيس احتاد اللعبة في هايتي ملدة ٩٠ يوما بسبب خرق امليثاق 
األخالقي لـ «فيفا». وخالل فترة اإليقاف، يحظر على جان بارت 
(٧٢ عاما) ممارسة أي أنشطة تتعلق باللعبة، حسبما أكد «فيفا»، 
وذكر بيان االحتاد الدولي لكرة القدم أن عقوبة اإليقاف «تتعلق 
بالتحقيقات اجلارية» معه. وجاء اإليقاف بناء على طلب من غرفة 
التحقيقات بلجنة القيم املستقلة في «فيفا» وذلك طبقا للمادتني 

٨٤ و٨٥ في امليثاق األخالقي لالحتاد الدولي.

أعلن آرون رامسديل حارس بورمنوث أن نتيجة اختبار كوفيد-١٩ 
جاءت إيجابية في اجلولة الثانية من الفحوص، وبعد ثالثة أيام من 

نتيجة سلبية في اجلولة األولى من اختبارات ڤيروس كورونا.
وكان بورمنوث، املنتمي للدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم، 
قال أمس إن أحد العبيه أصيب بالفيروس في اجلولة الثانية من 
الفحوص لكنه لم يذكر اسمه. وأبلغ رامسديل (٢٢ عاما) صحيفة (ذا 
صن) البريطانية «نتيجة اختباري األسبوع قبل أن نبدأ التدريبات 
كانت سلبية»، «لذا خالل األسبوع املاضي قمت باألمور املعتادة 
مثل التسوق وغيره، وكنت أحتلى باحلذر كما كنت خالل فترة 
إجراءات العزل العام ويبدو أني تعرضت للعدوى خالل التسوق». 
وعاد رامسديل إلى املران بعدما سمحت رابطة الدوري اإلجنليزي 
لألندية ببدء التدريبات في مجموعات صغيرة مع استمرار التزام 
الالعبني بتعليمات التباعد االجتماعي، وذكر أنه ال يعاني من أي 

أعراض للمرض لكنه في مرحلة العزل الذاتي حاليا.

بايرن يهزم دورمتوند في «كالسيكو كورونا».. ويبتعد في القمة
وّسع متصدر ترتيب الدوري 
األملاني لكرة القدم بايرن ميونخ 
فارق النقاط مع أقرب منافسيه 
إلى ٧ نقاط، ليغرد وحيدا في 
القمة ويعزز حظوظه بالفوز 
في لقب «بوندسليغا»، بعدما 
تغلب على بوروسيا دورمتوند 
١-٠ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني مساء أمس على ملعب 
األخير سيجنال إيدونا ضمن 
منافسات املرحلة الـ ٢٨، ليرفع 
بايــرن ميونيخ رصيــده إلى 
٦٤ نقطــة، فيما بقي دومتوند 
على رصيده السابق ٥٧ نقطة، 
وتبقى على عمر الدوري األملاني 

٦ جوالت فقط.
بادر بوروســيا دورمتوند 
مهاجما منذ انطالقة الشــوط 
الثاني سعيا ملعادلة النتيجة، 
لكنه قوبل بصالبة دفاعية من 
قبل دفاعات البايرن حالت دون 
حتقيق مراده، ورمى ومدربه 
لوســيان فافري بــكل أوراقه 
وأجرى ٣ تبديالت حتى الدقيقة 
٧٠، لكــن لم تنجح مســاعيه 
بالتعديل، وكاد ليڤاندوڤسكي 
مضاعفة النتيجة للبايرن لوال 
تصدي القائم األيسر لتسديدته 
(٨٣)، لينتهي الشوط األحمر 
الباڤاري ويضع يدا على لقب 

«بوندسليغا».
ووصــل حــارس البايــرن 
مانويــل نويــر (٣٤ عاما) إلى 

اليبزيغ في مواجهة مجهولة مع هرتا برلني .. واالحتاد األملاني يواجه أزمة مالية ويخشى السيناريو األسوأ

«الكالتشيو» ينتظر الضوء األخضر.. غدًا
يتوقــع أن ينال دوري 
كرة القــدم اإليطالــي غدا 
الضوء األخضر احلكومي 
منافســاته  الســتئناف 
املعلقة منذ مارس املاضي 
بســبب ڤيــروس كورونا 
املســتجد، لكــن على رغم 
الرغبــة اجلامحــة بعودة 
اللعبة، التزال بعض 

األصوات تعارض اخلطوة.
وتوقفت منافســــــات 
«الكالتشــيو» منذ التاسع 
من مارس، مع بدء تفشــي 
«كوفيــد-١٩» علــى نطاق 
واسع، وبعد أخذ ورد على 
مدى أســابيع، تبدو عجلة 
الدوري مقبلة على الدوران 
مجددا، السيما في ظل تراجع 
أعداد الوفيات بالڤيروس في 
البالد التي كانت من األكثر 

التزال تالقي اعتراضات من 
مسؤولني والعبني.

واختصــر قائــد فريق 
بريشيا دانييلي غاستالديلو 
مساعي االســتئناف بأنها 
«عبور بالقوة»، وذلك في 
تصريحات أدلى بها اإلثنني 
إلذاعة «راديو راي»، تعليقا 
على الرغبة بالعودة قرابة 

منتصف يونيو.
ويحتل بريشــيا املركز 
العشرين األخير في ترتيب 
الــدوري، وفي حني يعتبر 
كثيرون أن موقف الفريق 
املمانع الســتكمال الدوري 
يعود الى رغبته في تفادي 
الهبوط، وجد النادي، ومقره 
في مدينة كانت من األكثر 

تأثرا بالڤيروس.
أما رئيس نادي تورينو 
أوربانو كايرو، وعلى رغم 
أن موقفــه لم يكــن بحدة 
موقف تشــيلينو، فاعتبر 
ان استكمال املوسم احلالي 

ليس أولوية.
وحذر العديد من املدربني 
والالعبــني فــي مختلــف 
البطوالت، من خطر تعرض 
الالعبني إلصابات بدنية في 
حال التسرع في العودة الى 

تأثرا به عامليا على صعيد 
الضحايــا. وصوتت أندية 
الــدوري لصالح عودة في 
١٣ يونيو، في موعد اليزال 
يتطلــب موافقــة حكومة 
الــوزراء جوزيبي  رئيس 
كونتــي، الســيما فــي ظل 
التقارير عــن منع األخير 
كل النشــاطات الرياضية، 
حتــى دون جمهور، حتى 
١٤ منه، لكن هــذه العودة 

املالعب، بعد غياب ألسابيع 
عن التمارين.

ورأى مــدرب املنتخــب 
اإليطالي روبرتو مانشيني 
أن مقاربة األمور في الوقت 
الراهن أشبه بـ «فوضى، اذا 
كان علي التحدث فقط من 
موقعي كمدرب، أفضل ان 
يتم وقف الدوري بالكامل 
من أجل االنطالق بهدوء في 

املوسم املقبل».
وتتبقــى ١١ مرحلة هذا 
املوســم فــي «ســيري أ»، 
إضافة الى مباريات مؤجلة 
قد مت إرجاؤها مع بدء تفشي 

الوباء.
من جهته، حذر رئيس 
الالعبــني داميانو  رابطــة 
التســرع  مــن  تومــازي 
فــي العــودة، معتبــرا ان 
الى  احملترفــني يحتاجون 
أربعة أســابيع على األقل 
مــن التمارين املكثفة، قبل 

خوض املنافسات.
وعــــاودت األنديـــــــة 
الفرديــة في  التمــــــارين 
مقراتها اعتبارا من الرابع من 
مايو، واجلماعية بعد ذلك 
بنحو أســبوعني حتضيرا 

لالستئناف احملتمل.

إصابة «إبرا» غير مقلقة
أعلن املتحدث باســم نــادي ميالن اإليطالــي، أن النجم 
السويدي املخضرم زالتان إبراهيموفيتش تعرض إلصابة 
عضلية خالل التدريبات مع الفريق، وأن اإلصابة ليست 
خطيرة، وذلك بعدما شهدت تدريبات نادى ميالن اإليطالي، 
مشاركة الالعب صاحب الـ ٣٨ عاما وسقط خاللها مصابا، 
حيث قالت تقارير صباح امس إن هذه اإلصابة اجلديدة 

قد تبعده لفترة طويلة عن املالعب.
وكانت بعض املصادر نشرت أن إصابة «ابرا»عبارة عن 
اشــتباه في قطع فــي وتر أخيل، وهــي إصابة حتتاج 
ألكثر من ثمانية أشــهر من أجل التعافي منها، ولكن 
ميالن أكد أن املشــكلة في عضلة السمانة، وال عالقة 

لها باألربطة أو األوتار.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

املانيا (املرحلة الـ ٢٨)

٧:٣٠beIN Sports HD١اليبزيغ ـ هرتا برلني
٩:٣٠beIN Sports HD٤أوغسبورغ ـ بادربورن
٩:٣٠beIN Sports HD٣يونيون برلني ـ ماينز

٩:٣٠beIN Sports HD٢هوفنهامي ـ كولن
٩:٣٠beIN Sports HD١دوسلدورف ـ شالكه

«الكــرة» 
تشكو املشهد احلزين

هادي العنزي

تقاطرت األخبار املفرحة بعد طول انتظار عن 
عودة الساحرة املستديرة إلى الدوران مجددا 
في العديد من املالعب األوروبية العريقة، 
بعد أن كسرت السلطات األملانية السياسية 
والرياضية الصمت األوروبي والعاملي وحاجز 
اخلوف من جائحة ڤيروس كورونا املستجد 
عبر الســماح بعودة «البوندسليغا» الذي 
يعد أحد أعرق البطوالت األوربية ومن بني 
أكثرها إثارة وندية، وما أن انطلقت مواجهات 
األسبوع الـ ٢٦ منتصف مايو اجلاري، حتى 
حتفز اجلميع في أوروبا لسرعة االلتحاق 
بالقطار الكروي األملاني السريع، وما هي 
إال أيام معدودات حتى نشهد عودة مظفرة 
ألهم البطوالت األوروبية احمللية وأجملها 
ممثلة بالدوري األســباني، واالجنليزي، 
وغيرها األقل متعة في الدول األوروبية. 

ولكن.. تلك العودة االستثنائية التي تشهد 
إجراءات صحيــة صارمة جاءت منقوصة 
غير مكتملة، فلم يعد متاحا ألهم عناصر 

التشويق واإلثارة، والالعب رقم ١٢ بالتواجد 
مع فريقه مــؤازرا ومتابعا، وهو ما ترك 
انطباعا حزينا على املشهد الكروي مبجمله، 
وأفقد املباريات أحد أهم نقاط قوتها، ودافعها 
األول في املنافسة والتحدي، فال أهازيج 
كروية، وال دعوات من املدرجات الستنهاض 
الهمــم، والعودة من تأخر بهدف أو أكثر، 
وشــهدنا تأثر الالعبني تباعا بعدم وجود 
محبيهــم في املدرجات، حتى أن عددا من 
مباريات الدوري األملاني جاءت متدنية من 

الناحية الفنية.
وقد اجتهد محبو كرة القدم لتعويض غياب 
اجلماهير، فبادر نادي بروسيا مونشغالدباخ 
بوضع مجسمات جلماهيره الوفية في امللعب، 
فيما اســتعاضت مالعب كوريا اجلنوبية 
بتسجيل مسجل لهدير اجلماهير، وفرحتها 
عند تســجيل األهداف، إلضفاء شيء من 
الروح املفقودة في املالعب اخلالية، ولكن 
تبقى كافة تلك املبادرات ال تعوض املشهد 
احلزين الذي تطالعنا به املدرجات اخلاوية 

على عروشها.. ويبقى االنتظار.

مباراتــه الـ ٤٠٠، وهــو بذلك 
الالعب رقم ٦٨ الذي يصل إلى 
هــذا العــدد مــن املباريات في 

الدوري األملاني.
ويواجــه اليبزيــغ خصما 
صعب املراس مساء اليوم عندما 
يستضيف نظيره هرتا برلني 
ضمن في ختام املرحلة الـ ٢٨ 
للــدوري األملاني لكــرة القدم، 
وقــد اســتعاد اليبزيــغ األحد 

املركــز الثالث من بوروســيا 
الكبير  مونشنغالدباخ بفوزه 
على مضيفه ماينز ٥-٠ مستغال 
امام  خسارة مونشــنغالدباخ 
ضيفــه باير ليڤركــوزن ١-٣ 

السبت.
ويتخلف اليبزيــغ بفارق 
سبع نقاط عن بايرن ميونيخ 
و٣ نقاط عن دورمتوند، ويعول 
اليبزيــغ على جنمــه الدولي 

تيمو فيرنــر صاحب هاتريك 
في مرمى مايتنس (٥-٠) األحد 
معززا موقعه في وصافة الئحة 
الهدافني برصيد ٢٤ هدفا بفارق 
٣ أهداف خلف ليڤاندوفسكي 

املتصدر.
وكان الهاتريك الثاني لفيرنر 
في مرمى ماينتس بعد االول في 
املباراة التي فاز فيها فريقه ٨-٠ 

في نوفمبر املاضي.
أيضــا  اليــوم  ويلتقــي 
هوفنهامي مع كولن، وفورتونا 
شــالكه،  مــع  دوســلدورف 
وأوغســبورغ مــع بادربورن، 

وأونيون برلني مع ماينز.
إلى ذلــك، يواجــه االحتاد 
األملانــي لكــرة القــدم «أعمق 
أزمة اقتصادية» بسبب تبعات 
ڤيروس كورونا املســتجد قد 
تكبده خسائر فادحة، بحسب 
ما حــذر أمني الصنــدوق فيه 
شتيفان أوســنابروغه أمس، 
وقال أوسنابروغه في اجتماع 
استثنائي عبر تقنية االتصال 
املرئــي، إن «االحتــاد األملاني 
لكــرة القدم يواجه أعمق أزمة 
اقتصادية في تاريخه احلديث».

وشدد املسؤول على ضرورة 
اعتماد اقتطاعات مالية كبيرة 
لتفادي السيناريو األسوأ، في 
ظل احتمــال تكبد االحتاد هذا 
العام خسائر مالية تصل الى 

٧٧ مليون يورو.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

«موديز»: انكماش حاد 
للتجارة العاملية خالل 
٢٠٢٠ بسبب «كورونا».

الكويت تسجل الرقم 
األعلى في حاالت الشفاء 

من «كورونا».

 ستدفع ثمنه الدول 
  يا فارج الهم ويا كاشف الفقيرة وشعوبها!

الضر.. بك نستعني.

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.
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واحد أبواللطف

االربعاء

أبعد من الكلمات

«٩٦٪ نسبة الرضا عن أدائي في الحزب 

الجمهوري.. شكرا»

الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
يشــكر حزبه على قياس نسبة 
الرضا عن إجنازاته، عبر تويتر.

«قم بدورك واحترم غيرك وارتد كمامتك»

حاكم نيويورك، أندرو كومو، عبر 
تويتر.

«برنامج عن ابتكارات الناس للتعايش 

مع الجائحة»

املمثل األميركي جوزيف جوردون 
ليفيــت، ٣٩ ســنة، متحدثا عن 
برنامجه اجلديد الذي يقوم على 
مشــاركة فيديوات مرسلة من 
مواطنني عاديني يصورون فيها 

ابتكاراتهم أثناء االنعزال.

«لم أستمتع بالجائزة ألنه ال أحد يعتقد 

أنني أستحقها»

أميركا فيريرا، ٣٦ سنة،  املمثلة 
حول فوزهــا عام ٢٠٠٧ بجائزة 
اميي عن دورها في مسلسل«بيتي 

الدميمة».

«طلبت من ترامب إعطاء أولوية لالستعداد 

لحدوث وباء»

األميركي بيل غيتس، ٦٤ سنة، عن 
لقائه ترامب بعد أيام من انتخابه 

رئيسا.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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٨٦ عاما - ت: ٩٩٦٦٩٤٠٤ - ٩٩٦٤٦١١٣ - شيعت.
محمد صقر حمد بورسلي: ٤٩ عاما - ت: ٩٩٩٧٩٥٤٤ - ٩٩٨١٢٩٣٨ 

- شيع.
سارة خالد عبداهللا النوه: ٣٠ عاما - ت: ٩٩٧٧٣٦٩٨ - شيعت.
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٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
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تابعونا وتواصلوا معنا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تواجه 
الزلزال مبقابلة تلفزيونية

لم يعرف عن رئيســة 
وزراء نيوزيلندا جاسيندا 
أرديرن انها تضطرب في 
اللحظــات احلرجة، لكنها 
أظهــرت رباطــة جــأش 
غير عادية خــالل مقابلة 
تلفزيونية معها على الهواء 
من مبنــى البرملان عندما 
ضربت هزة أرضية املنطقة 
الكاميرا  وظهرت صــورة 
وهي تهتز قبل ان تفســر 
املسؤولة النيوزيلندية ما 
يحــدث بأنه «هزة ال بأس 
بها». ولم تفارق االبتسامة وجه أرديرن وهي تطمئن 
املشاهدين إلى أن كل شيء على ما يرام وأنها ال تقف 
حتت أي مصابيح معلقة، وتابعت اإلجابة عن أسئلة 
املذيع. والزالزل ليســت ظاهرة نــادرة في نيوزيلندا 
التي تقع على ما يعرف بـ «حزام النار»، والذي ميثل 
قوسا من البراكني واألودية في أعماق احمليط الهادئ. 
وذكرت صحيفة «الغارديان» أن زلزالني كبيرين ضربا 
مدينة كرايستشيرش عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ وأديا الى مقتل 
١٨٥ شخصا، كما أن هناك حتى اآلن أبنية تعتبر غير 

آمنة نتيجة تأثرها بالزالزل.

إيطاليا تفتح «بومبيي» أحد أهم 
معاملها السياحية أمام الزوار

وفاة ٤٤٥ أستراليًا 
بسبب دخان احلرائق

بومبيي (إيطاليا) - أ.ف.پ: فيما تســعى أوروبا 
إلجناز خطة النهوض بعد تفشي «كوفيد-١٩» أعادت 
إيطاليــا فتح موقع بومبيــي األثري أمس الثالثاء مع 
تسارع عملية رفع تدابير العزل في مختلف الدول. 

فبعد أن أعادت إيطاليــا ثالث أكثر الدول تضررا، 
االثنني فتح حمامات السباحة والصاالت الرياضية، جاء 
فتح موقع بومبيي الذي يعد جزءا من التراث العاملي 
والوجهة السياحية الرئيسية في منطقة نابولي، كما 
يعد ثاني أكثر املعالم استقطابا للسياح في البالد بعد 

الكولوسيوم في روما.
وقالت أليسون لوكهارت املقيمة في املنطقة والتي 
جاءت للتجول بني األنقاض في غياب حضور السياح 
الطاغي، «أردت أن استمتع بها وسط الهدوء وفي حني 

خلت من الزوار».

ســيدني - أ.ف.پ: تســبب الدخــان املنبعث من 
حرائق الغابات التي أتت على مساحات شاسعة في 
أســتراليا بوفاة ٤٤٥ شخصا وإدخال أكثر من أربعة 
آالف آخرين إلى املستشفى، بحسب اخصائية جرى 
االستماع إليها الثالثاء في إطار حتقيق فتحته احلكومة 

بشأن هذه الكارثة.
وقضى أكثر من ثالثني شــخصا في النيران التي 
أتت أيضا على آالف املساكن منذ اندالعها في سبتمبر 

وحتى توقفها في فبراير.
وأوضحت فاي جونستون األستاذة املساعدة في 
معهد منزيس للبحث الطبي في جامعة تاسمانيا أن 
بحوثها تظهر وفاة ٤٤٥ شخصا جراء احلرائق إضافة 
إلى دخول ٣٣٤٠ شخصا إلى املستشفى وإدخال ١٣٧٣ 

شخصا إلى قسم الطوارئ.

ربع مليار مشاهدة لـ «قيامة أرطغرل» 
على «يوتيوب» في باكستان

إســالم أبــاد - أ.ف.پ: 
شــكل مسلســل «قيامــة 
أرطغرل» التاريخي التركي 
امللقب بـ «غامي أوف ثرونز 
اإلسالمي»، ظاهرة اجتماعية 
في باكســتان خالل شــهر 
رمضان، ولقي إشــادة من 
رئيس الوزراء الباكستاني، 
في مؤشر جديد على تنامي 
نفوذ الديبلوماسية الثقافية 

التي تروج لها أنقرة.
العمــل  ويصــور هــذا 
امللحمي املؤلف من خمسة 
امليزانيــة  وذو  مواســم 
الضخمــة،  اإلنتاجيــة 
شــخصيات معروفــة في 
التاريخ اإلسالمي. وكان بني 
األعمال األساسية خالل شهر 
رمضان الذي انتهى أخيرا.

وتتمحور أحداث العمل 
حول أرطغرل، والد عثمان 
األول، مؤســس الســلطنة 
العثمانية التي كانت تهيمن 
في أوجها في القرن السابع 
عشر على منطقة متتد من 

مينتي «رد الفعل كان مذهال. 
مــن الرائع رؤيــة الصدى 
الذي أحدثه املسلسل لدى 
اجلمهور الناطق باألردية».

وحققت قناة «بي تي في» 
التي تبث العمل في باكستان 
نسبة مشاهدة أعلى بخمس 
مرات من العادة خصوصا 
القنــوات  لكــون برمجــة 

الباكستانية العامة تتركز 
خالل رمضان على املسابقات 

والبرامج دينية.
أبــرز املعجبــني  ومــن 
بالعمــل رئيــس الــوزراء 
الباكســتاني عمــران خان 
الذي أعطى توجيهاته لقناة 
«بي تي في» ببث املسلسل 
ألنــه «يضيء علــى القيم 

اإلسالمية».
وقــال أخيــرا «ثقافتنا 
مطبوعة أيضا بالرومانسية 
والتاريخ»، منتقدا ما اعتبره 
األثــر املفــرط لهوليــوود 
وبوليوود لدى الباكستانيني 
ومتحدثا عن انتشار املشاهد 
«املبتذلــة» فــي الســينما 
الهنديــة، فضال عن عرض 
«أسوأ» اإلنتاجات األميركية 
في باكستان. ورأى عمران 
خان أن اإلنتاجات األميركية 
«لها أثر سلبي للغاية على 
أطفالنــا» ألنهــا «تــروج 
للمخدرات وتزيد اجلرائم 

اجلنسية» في البالد.

شغف باكستاني مبسلسل «قيامة أرطغرل»

اجلزائر إلى بغــداد مرورا 
مبكــة وبودابســت. وقــد 
شــوهدت أكثــر مــن ٢٤٠ 
مليون مرة على «يوتيوب» 
في النســخة املدبلجة إلى 
األرديــة، لغــة باكســتان 
الرسمية. وقال املدير الرقمي 
في قناة «تي أر تي» التركية 
العامة املنتجة للعمل رياض 

بعد انتهاء احلظر.. احذروا عدوانية احليوانات
حــذرت مراكــز مكافحة 
األوبئة األميركية (سي دي 
سي) من أن عودة الناس إلى 
ممارسة حياتهم الطبيعية 
بعد انتهــاء اإلغالق وحظر 
اخلروج، قد تصادف عدوانية 
مستجدة من احليوانات. فقد 
اعتادت احليوانات اختفاء 
البشــر لفترة طويلة أثناء 
احلظــر، بحســب موقــع 

نيويورك بوست.
فالفئــران والقــوارض 
والقطط والــكالب الضالة، 
بل وحتى الطيور، تعودت 
خواء الشــوارع من البشر، 
مبا جعلها تصنع بيوتا لها 
وتتحــرك بحرية تامة، في 
أماكن مفتوحة، دون خوف 

من البشر.
لــذا فمع عــودة الناس 
إلى الشــوارع، ســيالحظ 
النــاس أن هذه احليوانات 
ستشــعر بالصدمة لتغير 
األوضــاع، فيمــا يشــبه 
هجوم البشر على أماكنها 
التي كانت خاوية وهادئة 
طوال الفترة السابقة. كذلك 
تقول مراكز مكافحة األوبئة 
إن كميــات الطعام املتاحة 
للحيوانــات أصبحت أقل، 
جراء وجود البشــر داخل 
البيوت، واختفاء عادة رمي 
األغذية في الشــوارع كما 

من املاضي، خالل بحثها عن 
مصادر جديدة لألغذية. فمن 
املتوقع مالحظة سلوكيات 
عدوانية مــن احليوانات، 
تتمثل في ارتفاع أصواتها 
وجــرأة حتركاتها نحونا. 
ويقــول بوبــي كوريغان، 
عالم القوارض: «القوارض 

واحليوانــات  من فصيلة 
الثدييات مثلنا، وهي تشعر 
باجلوع اآلن جراء احلظر، 
وعندمــا نشــعر باجلــوع 
كثدييــات، فنحــن أيضــا 
ال نتصــرف بشــكل مهذب 
والئق، بل تكون تصرفاتنا 

أشد عدوانية».

احليوانات قد تتصرف بعدوانية بعد احلظر

اعتاد البشــر في السابق، 
وجراء إغالق أعداد كبيرة 
مــن املطاعــم التــي مثلت 
مصــدرا مهمــا للحيوانات 
للحصول علــى الغذاء من 
فضالت هــذه املطاعم. لذا 
القــوارض  فرمبــا تظهــر 
حتديدا سلوكيات أشد عنفا 

ملشاهدة الڤيديو
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السجن لكوري انتهك احلجر الصحي.. مرتني
سيئولـ  أ.ف.پ: حكم على 
كوري جنوبي بالسجن أربعة 
أشهر النتهاكه قواعد احلجر 
الســلطات،  الصحــي، وفق 
فــي أول حكم من هذا النوع 
فــي البالد. وشــهدت كوريا 
اجلنوبيــة تفشــيا واســعا 
لڤيروس كورونا املســتجد 
وكانت الدولة األكثر تضررا 
منه بعد الصني، لكنها جنحت 
الوباء  في الســيطرة علــى 
من خــالل برنامج «التعقب 
والفحص واملعاجلة» املكثف.
وقد عادت مظاهر احلياة 
تدريجيــا إلــى البالد، حيث 
عاد مئات آالف التالميذ إلى 
مدارســهم بعد شــهرين من 
اإلغالق، في إجراءات تتابعها 
أوروبا عن كثب فيما تشرع 

حيث غادر منزله فيما كان في 
حجر ذاتي ملدة ١٤ يوما، ونقل 
بعد ذلك إلى منشأة خاصة، 
حيث قبض عليه وهو يغادر 

بدون إذن.
الرجــل «بخرق  وأديــن 
قانــون مكافحــة األمــراض 
املعدية والوقاية منها، وحكم 
عليه بالسجن ٤ أشهر»، وفق 
ما قال مســؤول في محكمة 
مقاطعــة أويجيونغبــو لـــ 
«فرانس بــرس». وقد طلب 
املدعون العامون السجن عاما 

للمتهم.
وتعزز السلطات الكورية 
اجلنوبيــة تدابيرها الهادفة 
ملنــع موجة إصابــات ثانية 
في البــالد، بعد ظهور بؤرة 
وباء الشهر املاضي في حي 
ماله ليلية، وبات على الناس 
اعتبــارا مــن الثالثاء وضع 
الكمامة عند استخدام وسائل 
النقل العام وسيارات األجرة.

كوريون يتريضون بأحد متنزهات سيئول بعد انتهاء اإلغالق         (أ.ف.پ)

بدورها في رفع العزل.
وأوقف الرجل البالغ من 
العمر ٢٧ عاما في ابريل بعد 
انتهاكه مرتني تدابير احلجر، 

ت العجيري برحيل ولده جمال «األنباء» عزَّ
والباحث الفلكي ألهل الكويت: «أحسن اهللا عزاكم»

أميرة عزام

@amira٣zzam
أعــرب الباحث الفلكي العم د.صالح العجيري عن الرضا بقضاء اهللا 
وقــدره بعد وفــاة جنله جمال، مؤكدا أن الصبر علــى ما يحل باملرء من 
مصائب من شــيم املؤمن. وقال العجيري فــي تصريح لـ «األنباء» لدى 
تعزيتنــا إيــاه برحيل ولده األصغر جمال: انها مشــيئة اهللا، مضيفا أن 
ابنــه الراحــل قد بات عنده ليلة وفاته ثم أصبــح مريضا فذهبوا به إلى 
املستشفى وهناك وافته املنية. وتوجه العم د.صالح العجيري بالشكر إلى 
أهل الكويت وكل من عزاه بوفاة جنله جمال قائال: «أحسن اهللا عزاكم».

«األنباء» تتقدم بخالص العزاء إلى العم د.صالح العجيري، عظم اهللا 
د. صالح العجيريأجرك وغفر اهللا جلمال ورحمه بجنات النعيم.

جاسيندا ارديرن
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