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صفحة28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة
02مبعوث األمير سلَّم رسالة من سموه إلى خادم احلرمني الشريفني

خطتان شاملتان لعودة احلياة
مجلس الوزراء يحسم اليوم ساعات احلظر اجلزئي بني ٦ و ١٨ ساعة.. والغامن: زيادة مدة دور االنعقاد لتمكني املجلس من إجناز ما فاته من قوانني وبنود 

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يسلم الرسالة إلى صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد

صالح العوضي

م.قصي الشطي

البنوك احمللية تعود للعمل بخطة 
تشغيلية ٥٠٪ 

تقسيم عمل املوظفني إلى فريقني
من ٨:٣٠ صباحًا إلى ١:٣٠ ظهرًا  

ارتداء الكمام وعدم تواجد
 أكثر من ٥ أشخاص في الدور الواحد
املوظفون أصحاب األمراض املزمنة 

سيتم استثناؤهم في البداية
توقعات بعودة األعمال إلى طبيعتها 

في النصف الثاني 
استنفاد رصيد إجازات املوظفني خالل 

العام احلالي
التفاؤل بعودة احلياة مينح «البورصة»

 ٦١٨ مليون دينار مكاسب

صالح العوضي: الذكاء 
االصطناعي سيقتحم 

قطاع األعمال 
الفترة املقبلة 

بشكل أكبر

م.قصي الشطي: 
التحول الرقمي 

لن يكون مؤقتًا  بل 
سيتحول  إلى أمناط 

إدارة وأعمال ثابتة 

اقتصاد
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رئيسا السلطتني مرزوق الغامن وسمو الشيخ صباح اخلالد في طريقهما إلى االجتماع

مسحة من االنف لطفل صغير في مركز الفحص السريع للمركبات بستاد جابر  (قاسم باشا)

«الصحة»: كشوف املكافآت إلى ديوان اخلدمة 
حسب يومية املوظف في الراتب األساسي

حنان عبداملعبود 
 عبدالكرمي العبداهللا

علمت «األنباء» أن قطاعات 
وزارة الصحة جتري إعادة 
حلصر أسماء العاملني خالل 
أزمة كورونا وحتديدا من ٢٤ 
فبراير إلى ٣١ مايو حســب 
تصنيــف العمل ومســتوى 
درجة اخلطورة واأليام التي 

مت العمل بها.
وقالت مصادر مطلعة إن 
هناك تفاوتا كبيرا ســيكون 
في حجــم املكافأة بعد إقرار 
احتســابها باليوم، كاشــفة 
عن أن التصنيف ســتحدده 
الوزارة بعد تسلم الكشوف 
اجلديــدة من املستشــفيات 

واملناطق. 
وتوقعت أن تكون مكافأة 
املوظف محتسبة باليومية 
وعلى أساس الراتب األساسي، 
وهو ما سيتم إبالغه لديوان 
اخلدمــة املدنية قبــل نهاية 

األسبوع.

بدء التشغيل التجريبي ملركز الفحص السريع بستاد جابر.. واملتشافون من «كورونا» نصف اخلاضعني للعالج

توقيت عودة العاملني ومواعيد العمل واستقبال املراجعني

 دور العبادةآلية العمل باملراكز التجارية

٭ التركيز واالستثمار في حتسني البيئة 
املعيشــية في األماكن املزدحمة حيث إن 
حماية العمالة جزء من حماية باقي املجتمع 

من املرض.
٭ يجب حماية املســنني وذوي األمراض 

املزمنة واحلوامل.
٭ تكثيف التوعية املجتمعية بالتباعد حتى 

يصبح جزءا من احلياة الطبيعية.
٭ يقوم ممثلــو كل قطاع باحلرص على 
تطبيق االشتراطات الصحية مبا يتناسب 
مع طبيعة العمل ووضع اآللية الالزمة ملتابعة 

مدى االلتزام بها.
٭ إنشاء جهاز رقابي مؤقت يتولى التدقيق 
على مدى االلتزام باالشتراطات الصحية.

٭ التحكم في ازدحام املتاجر بشــرط أال 
يزيد على شخص واحد لكل ١٠ أمتار مربعة 
مع عدم احتساب املمرات واملناطق األخرى.

٭ االعتماد على األبواب ذاتية الغلق.
٭ مداخل ومخارج منفصلة.

٭ استخدام وسائل الدفع اإللكتروني.
٭ عدم الســماح ملن لديه حرارة أعلى من 

٣٧٫٥ درجة بالدخول.
٭ إغالق أماكن التجمعات واملصليات ودورات 

املياه العامة واالستراحات.

٭ يجب جتنب املصافحة.
٭ يجب إغالق أماكن الوضوء.

٭ استخدام السجادة اخلاصة لكل مصل.

٭ يجب توفير ١٠ أمتار مربعة لكل شخص.
٭ االقتصار على الصالة املفروضة.

٭ عدم التجمع قبل وبعد الصالة.
٭ جتنب حضور احلاالت عالية اخلطورة 
إلى املسجد (كبار السن، ومن يعاني من 

أمراض مزمنة).
٭ غلق دور العبادة في بؤر متركز الوباء.

٭ في البداية يجب أال تتعدى نســبة العاملني 
واملراجعني ٣٠٪ من القدرة االستيعابية احملددة 

حتى بعد احتساب مساحات التباعد.
٭ أن يعود العاملون على فترات متبادلة (أسبوعية) 
حتى ال يتعدى عدد العاملني ٣٠٪ في آن واحد.

٭ ميكن حتويل األعمال الى نظام النوبات ملنع 
االختالط بني العاملني في أماكن العمل.

٭ تثبيت األشخاص أنفسهم في ذات النوبات 
ملنع االختالط بغيرهم.

٭ جدولة مواعيد الوصول واملغادرة للعمل حتى 
يقل احتكاك دخول وخروج العاملني واملراجعني 

الى احلد األدنى.

٭ يتم التدرج في رفع النسبة مع مرور الوقت 
ومراقبة األوضاع.

٭ يجب أن يعود العاملون قليلو اخلطورة مثل 
األصغر سنا (أقل من ٥٠ سنة) ومن ليست لديهم 

أمراض مزمنة.
٭ بعد التأكد من جناح خطط التباعد في احلد 
من زيادة احلاالت تتم عودة من يليهم سنا للعمل 

(من ليست لديهم أمراض مزمنة واحلوامل).
٭ ثم يليهم من العاملني من كانت خطورتهم أعلى.
٭ ال تقــل فترة التقييم بني كل مرحلة وأخرى 

عن ٤ - ٦ أسابيع.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«األنباء» تنشر بروتوكول عودة البنوك

خبيرا  «تكنولوجيا واتصاالت» لـ «األنباء»: 
ك عجلة التحول الرقمي بالكويت  «كورونا» حرَّ
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 منح اجلهات احلكومية صالحية 
إعفاء احلامل واملرضع واملعاق 

ومن يرعاه واملريض وفوق الـ ٥٥  
عامًا وأصحاب األمراض املزمنة

  تقسيم العمل باملبنى الواحد 
إلى مجموعتني: أدنى حد ممكن 

ومبا ال يزيد على ٥٠٪

  ال استقبال للمراجعني حتى
 ١٥ يونيو ويكون للضرورة بعد ذلك 

وفي الصاالت املخصصة فقط

  املرحلة الثالثة.. العودة 
إلى نظام الدوام الرسمي 

بكامل قوة العمل متى حتدد 
السلطات الصحية ذلك

  التدوير أسبوعيًا أو العمل ٥ أيام دوامًا 
كامًال وبأدنى ساعات عمل دون التقيد 

مبواعيد وساعات العمل املعتادة

  املرحلة الثانية.. يكون العمل 
عبر مجموعتني بنسبة ٥٠٪ وما فوق

التفاصيل الكاملة لالجتماع النيابي - احلكومي وخطتي العودة  من ص ٩ إلى ١٣
سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان

الكندري يسأل الناصر والشيتان: 
هل طلب العراق تأجيل ديونه؟

بدر املال ونواب يتقدمون باقتراح بقانون لتعديل 
التركيبة السكانية:  ١٥٪ للجنسية الهندية نسبة 

ملجموع املواطنني  و١٠٪ للمصرية والفلبينية 
والسريالنكية  و٥٪ للجنسيات البنغالديشية والنيبالية 

والڤيتنامية والباكستانية و٣٪ لباقي اجلنسيات

التفاصيل كاملة على موقع «األنباء» اإللكتروني

قدم النائب عبدالكرمي الكندري سؤاال لوزيري اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد الناصــر واملالية بدر الشــيتان حول صحة 
املعلومات التي تفيد بقيام العراق بتقدمي طلب لتأجيل التزاماته 
وديونه املالية املقررة ملصلحة الكويت، مستفسرا: ما موقف 

احلكومة من هذا الطلب إن صح ذلك؟

وزير «التربية»: استئناف الدراسة في أغسطس املقبل
وفيصل الكندري: سأستجوبه إذا لم ينه العام اليوم

عبدالعزيز الفضلي

فيما أعلــن النائب فيصل 
الكنــدري عــن عزمــه تقدمي 
اســتجواب لوزيــر التربيــة 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.ســعود احلربي إذا لم يقم 
اليوم (اخلميس) بإعالن إنهاء 
العام الدراســي، أكــد الوزير 
د.احلربي لـ «األنباء» ان قرار 
عودة الدراســة كمــا هو ولم 
يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل.

وأوضح ان الدوام سيكون 

كما هو محدد في شهر أغسطس 
املقبل، الفتا الى العمل على قدم 
وساق لتهيئة أفضل األجواء 
للعاملني في قطاعات الوزارة 
بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
وأشــار الى تشــكيل جلنة 
لالستعداد لعودة العمل بشكل 
تدريجــي لقطاعــات الــوزارة 
املختلفة، مبينــا أنه طلب من 
وكيــل كل قطاع تقــدمي تقرير 
متكامل حول أهــم احتياجات 

قطاعه لعودة العمل.
التفاصيل ص٩

أكد أنه طلب من القطاعات العمل على قدم وساق لتهيئة األجواء للعودة

د.سعود احلربيفيصل الكندري 

لڤيــروس كورونا، والعينات 
العشوائية التي يتم اختيارها 
من جميع احملافظات عبر الهيئة 
املدنية،  العامــة للمعلومــات 
مشــيرة الى أن ذلك يتم عبر 
اســتدعائهم من خالل إرسال 

رسائل نصية للحضور.
وكشفت د.املذكوري عن 
القدرة االستيعابية للمركز 
اجلديد وهي باستقبال ٣٥٠ 
سيارة في اليوم، و٢٠ سيارة 
في وقــت واحــد، مبينة أن 
أوقاته ســتكون من الساعة 

٦ مساء حتى ١١ مساء.
من جهــة ثانية، رصدت 
الــوزارة ٦٩٢ إصابة جديدة 
بـــ «كورونــا» خــالل الـ ٢٤ 
ساعة بعد ٢٧٣٨ مسحة مع 
تســجيل ٣ وفيات ليصبح 
مجمــوع الوفيــات ١٧٥. كما 
ســجلت الوزارة ٦٤٠ حالة 
شفاء ليصبح عدد املتشافني 
٧٩٤٦ وهو مــا ميثل نصف 

اخلاضعني للعالج.
التفاصيل ص٢و٣

املراجعني متهيــدا الفتتاحه 
رسميا في القريب العاجل.

وذكــرت د.املذكــوري في 
تصريح لـ «األنباء» أن الفئات 
التي سيستقبلها مركز الفحص 
الســريع في ســتاد جابر هي 
«املخالطون» للحاالت اإليجابية 

من جهتها، أكدت رئيسة 
مركز الفحص السريع للكشف 
عن كورونا عبر خدمة الفحص 
بالسيارات اجلديد في ستاد 
جابر د.راضية املذكوري بدء 
التشغيل التجريبي للمركز 
واســتقبال أعداد كافية من 

الفاضل: تكرمي العاملني 
في القطاع النفطي ضمن 

مني مبواجهة «كورونا» املكرَّ

تعاونيون لـ «األنباء»:
نحن في الصفوف األولى..  

نعمل للوطن ونرفض التهميش

قال وزيــر النفط ووزير الكهرباء واملــاء بالوكالة د.خالد 
الفاضل على حســابه في «تويتر»: مبباركة من ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وتقديرا جلهود العاملني 
بالقطاع النفطي في اســتمرار اإلنتاج والعمليات واملشــاريع 
ومساهمتهم الفعالة في دعم مواجهة الدولة النتشار ڤيروس 
كورونا املستجد، سنبدأ بإجراءات تكرمي العاملني في القطاع 

النفطي ضمن إطار قرارات مجلس الوزراء.

محمد راتب

لــم يهدأ الشــارع التعاوني إثر بيان مجلــس الوزراء الذي 
خال من تكرمي التعاونيني مــن موظفني ومتطوعني باعتبارهم 
ليســوا من الصفوف األولى، حيث حرك ذلك مشــاعر السخط 
واالستياء واالستغراب واحلسرة واأللم لدى القطاع التعاوني 
برمته، الذي أبدى منتســبوه دهشة غير مسبوقة من عدم ذكر 
تضحياتهم وما قدموه في البيان. «األنباء» استقبلت وابال من 
التصريحات لليوم الثاني على التوالي، حيث أعرب التعاونيون 
عن أســفهم ملا بدر في بيان مجلس الوزراء معتبرين ما جرى 
تهميشا لدور بطولي قاموا به وتضحيات باجلملة قدموها خالل 
الفترة الســابقة، في حني رأى البعــض أنهم يقومون بواجبهم 

التفاصيل ص٥ولن ينتظروا تكرميا من أحد.
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اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

جلان حلصر العاملني في الصفوف األمامية 
من وزارتي الشؤون واالقتصادية

العنزي: محاربة كورونا «واجب وطني»
والدعم املادي واملعنوي له دور في التشجيع

اجلاراهللا بحث ترحيل العمالة 
اإلثيوبية املخالفة

٣٦٠ مخالفة جلمع التبرعات في رمضان

الهاجري لـ«األنباء»: الفاضل وعد 
بتحرك عاجل إلنصاف القطاع النفطي

بشرى شعبان

 أعلنت وزيرة الشــؤون 
ووزيــرة الدولة للشــؤون 
االقتصاديــة مــرمي العقيل 
عن تشكيل جلان في اجلهات 
التابعــة لوزارة الشــؤون، 
التابعــة  وكذلــك اجلهــات 
الدولــة لشــؤون  لــوزارة 
االقتصادية حلصر أســماء 
العاملــني فيها ممــن كانوا 
على رأس عملهم خالل فترة 
العمل من ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٠ حتى 

٣١ مايــو ٢٠٢٠ وفق اآلليــة التي اعلن عنها 
ديوان اخلدمة املدنية املنظمة لصرف املزايا 
التكرميية والواردة بقــرار مجلس الوزراء 
الصادر في ٢٥ مايو ٢٠٢٠ لرفعها إلى ديوان 

اخلدمة املدنية وفق الضوابط 
املقررة لها. وأوضحت العقيل 
فــي تصريــح صحافــي أن 
تشكيل هذه اللجان في كل 
اجلهات جــاء تفعيال لقرار 
مجلس الوزراء  الصادر يوم 
االثنني املوافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٠ 
تنفيــذا لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، بشأن منح مكافآت 
للعاملــني فــي الصفــوف 
األمامية والصفوف املساندة 
من موظفي القطاع احلكومي 
خالل فترة مواجهة انتشار ڤيروس كورونا 
(كوفيد ١٩) املستجد، وذلك تقديرا لتضحياتهم 
وما يقدمونه من جهود جبارة في سبيل أداء 

مهامهم احليوية.

عبدالكرمي العبداهللا

تقــدم رئيــس اجلمعية 
الكويتيــة د.أحمد  الطبيــة 
العنــزي  بالشــكر اجلزيــل 
ملقام صاحب الســمو األمير 
في تكرمي أبنائه العاملني في 
الصفوف األولى في مكافحة 
وباء كورونا، والتي تعتبر 
فتــرة حساســة جــدا لدعم 
الطواقم الطبية   من باب رفع 
الهمم  والتشجيع لالستمرار 
في عطائهم الالمحدود حلماية 

وطننا الكويت. وثمن د.العنزي  دور مجلس 
الوزراء ووزير الصحة والقياديني بالوزارة 
لدورهــم فــي حتديــد آلية التكــرمي خاصة، 
والتي جاءت بعد عدة لقاءات مع اجلمعيات 
الطبية خالل األيام املاضية  مع الوزير د.باسل 

الصباح، حيث تضمنت دعم 
 الطواقم الطبية مبا في ذلك 
الدعم املادي واملعنوي، وطلب 
اعتبار املتوفني شهداء واجب 
متوافقــا مــع طــرح وزارة 
الصحة. ودعا إلى عدم نسيان 
الطواقــم الطبيــة مــن فئة  
البدون وكذلك املتطوعون من 
خارج وزارة الصحة، مبينا 
ان وزارة الصحة تقوم حاليا 
بالتنسيق مع ديوان اخلدمة 
املدنيــة العتماد  اللمســات 
األخيرة من الكشوف لتنفيذ 

التكرمي من املقام السامي.
وشــدد د.العنزي علــى أن عمل الطواقم 
الطبية في  محاربة كورونا هو «واجب وطني» 
ال مزايــدة فيه، إال أن الدعم املادي واملعنوي 

له دور في التشجيع.

بشرى شعبان

كشــفت الوكيل املساعد 
لقطاع التنمية االجتماعية في 
وزارة الشؤون االجتماعية 
هناء الهاجري عن تســجيل 
نحــو ٣٦٠ مخالفة متنوعة 
خــالل  التبرعــات  جلمــع 
شــهر رمضــان. وقالت في 
تصريــح صحافــي رصدت 
فرق التفتيش التابعة إلدارة 
اجلمعيات اخليرية واملبرات 
خالل خالل شهر رمضان نحو 

٣٦٠ مخالفة متنوعة جلمع التبرعات متثلت في 
رصد ١٥٨ كشكا جلمع املالبس ومتت إزالتها، 
و١٥٠ إعالنا جلمعيات خيرية لم تقم بوضع 
التراخيص اخلاصة باملشروعات عليها، فضال 
عن جمعية خيريــة دعت إلى جمع تبرعات 

عينيــة، و٦ إعالنات ملبرات 
لم تلتزم بوضع الترخيص، 
و٢٠ إعالنــا مخالفــا لعــدد 
من املطاعــم دعت إلى جمع 

تبرعات لوجبات اإلفطار.
وتابعــت: كمــا رصــدت 
فــرق التفتيش ١٤ شــخصا 
يقومــون بالدعــوة جلمــع 
التبرعــات دون تصريــح، 
وتطبيقني إلكترونيني دعوا 
إلــى جميع التبرعات كذلك، 
باإلضافــة الى ضبط وقفني 
خيريني قاما بالدعوة جلمع 
التبرعات، وفريقني تطوعيني يقومان بوضع 
إعالنات جلمع التبرعات، فضال عن قيام احدى 
شركات احملمول بنشر رسائل نصية لإلعالن 
عن جمع تبرعات، وشركتني وضعتا إعالنات 

جلمع التبرعات.

أسامة أبو السعود

أعــرب رئيس احتــاد عمــال البتــرول وصناعة 
البتروكيماويات محمد حمد الهاجري عن استياء االحتاد 
الشديد من عدم ذكر القطاع النفطي من ضمن اخوانهم 
بالصفــوف األمامية واصفا جتاهل مجلس الوزراء لهم 
بأنه «غير مقبول». وقال الهاجري في تصريح لـ «األنباء» 
«مت التواصل مع وزير النفط د.خالد الفاضل» بخصوص 
مكافآت مجلس الوزراء إلخواننــا بالصفوف األمامية 
الذين يستحقونها نظير أعمالهم البطولية، ورد الوزير 
بأن جهود العاملني بالقطاع النفطي هي محل تقدير لدى 
مجلس الــوزراء وأنه يقوم حاليا بالعمل على إنصافهم 
بالتنســيق مع مجلس الوزراء. وختم الهاجري بالقول 
«نحن كاحتاد ونقابات بانتظار نتيجة هذا التحرك العاجل».

لرفعها إلى ديوان اخلدمة املدنية متهيداً ملنحهم مكافآت

مرمي العقيل

د.أحمد العنزي

خالد اجلار اهللا

محمد الهاجري

هناء الهاجري

مبعوث األمير سّلم رسالة من سموه إلى خادم احلرمني
الســمو امللكي األمير تركي 
بن محمد بن فهد آل ســعود 
وزير الدولة وعضو مجلس 
العربية  الــوزراء باململكــة 
الســعودية الشقيقة وسمو 
األميــر فيصل بن فرحان آل 
سعود وزير خارجية اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
وبحضــور عــدد مــن كبار 
املســؤولني، والذي مت أثناء 
الزيارة الرسمية التي قام بها 

للعاصمة الرياض.
الســفير  اللقــاء  حضــر 
الشيخ علي اخلالد سفيرنا 
العربيــة  اململكــة  لــدى 
الســعودية والسفير ناصر 
حجي املزين مســاعد وزير 
اخلارجية لشــؤون مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
واملستشار أحمد عبدالرحمن 
الشــرمي نائب مساعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتب 

وزير اخلارجية.

سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
له موفور الصحة والعافية، 
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.
مــن جانب أخرى، ســلم 
مبعوث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وزير 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد، رسالة خطية 
موجهة من سموه إلى أخيه 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية 
الســعودية الشقيقة تتعلق 
العالقــات األخوية  بأواصر 
املتينة التــي تربط البلدين 
الشــقيقني وآفــاق تعزيزها 
وتطويرهــا فــي مختلــف 
املجــاالت وعدد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك، وذلك 
خــالل لقائــه مــع صاحــب 

تلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
اتصاال هاتفيا من ســماحة 
الســيد مقتدى الصدر زعيم 
التيار الصدري في جمهورية 
العراق الشقيق عبر خالله عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، 
سائال املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناسبة السعيدة على 
البلدين الشقيقني والشعبني 
الكرميــني وعلــى األمتــني 
العربية واإلســالمية بوافر 
اخليــر واليمــن والبــركات 
وأن يدمي على سموه موفور 

الصحة والعافية.
وقد شــكره ســموه على 
هــذه البــادرة الكرمية التي 
جتـــــسد أواصــر العالقات 
بني البلدين الشقيقني، متمنيا 
سموه لسماحته دوام الصحة 
والعافية وجلمهورية العراق 
الشقيق كل الرقي واالزدهار.

وبعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى الرئيس 
الهام علييف رئيس جمهورية 
اذربيجان الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالــص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبــالده، متمنيــا ســموه له 

موفــور الصحــة والعافية 
وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئــة الــى الرئيــس الهام 
علييــف رئيــس جمهورية 
أذربيجان الصديقة، ضمنها 

صاحب السمو تلقى تهنئة من زعيم التيار الصدري بالعراق وهنّأ الرئيس األذربيجاني بالعيد الوطني

٦٩٢ إصابة جديدة واإلجمالي ٢٣٢٦٧ و ٣ حاالت وفاة

حنان عبداملعبود

أعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح شفاء ٦٤٠ 
حالة مــن املصابني بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩) 
ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافت ومتاثلت للشــفاء في 

البالد إلى ٧٩٤٦ حالة.
الشــيخ د.باســل  وقــال 
ان  «كونــا»  لـــ  الصـــباح 
التحـــــاليل والفحــــــــوص 
املخبرية واإلشعاعية أثبتت 
شفاء تلك احلاالت من ڤيروس 
كورونــا وســيتم نقلها إلى 
اجلناح التأهيلي في املستشفى 
الستقــــبال  املخصــص 
املصــابيــن بالڤيروس متهيدا 
خلروجها من املستشفى خالل 

اليومني املقبلني.
كما أعلنت وزارة الصحة 
تســجيل ٦٩٢ اصابة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
خــالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلــى ٢٣٢٦٧ حالة في حني مت 
تســجيل ٣ حــاالت وفاة إثر 
اصابتهــا باملــرض ليصبــح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى امس ١٧٥ حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند في 
املؤمتر الصحافي اليومي ان 
جميع احلاالت السابقة التي 
ثبتت إصابتهــا باملرض هي 

جنسيات أخرى.
وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع: 
١٩٧ حالة مبنطقة الفروانية 
الصحيــة و١٩١ حالة مبنطقة 
األحمدي الصحية و١٤٦ حالة 
مبنطقة اجلهراء الصحية و٨٦ 
حالة مبنطقة حولي الصحية 
و٧٢ حالة مبنطقة العاصمة 

الصحية.
وعن أعلى املناطق السكنية 
مــن حيث تســجيل اإلصابة 

احلاالت التي ثبتت إصابتها بـ 
«كوفيدـ  ١٩» وما زالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ١٥١٤٦ 

حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحــي املؤسســي، فقــد 
بلــغ مجموع مــن أنهى فترة 
احلجــر الصحي املؤسســي 
اإللزامي خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية ٢٥٣ شــخصا وذلك 
بعد القــــيام بـــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكــد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
على أن يستكملوا مدة ال تقل 
عن ١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامــي اعتبارا من 
تاريخ مغــادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
وذكــر أن عدد املســحات 
التــي مت القيام بهــا خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغت ٢٧٣٨ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

٢٧٨٩٤٥ فحصا.
دعــوة  الســند  وجــدد 
املواطنني واملقيمني الى مداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطــة اآلخرين واحلرص 
على تطبيــق اســتراتيجية 
التباعد البدني، موصيا بزيارة 
احلسابات الرســمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على االرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.

بالڤيروس، فقد ذكر أنها جاءت 
علــى النحو التالــي: منطقة 
الفروانيــة ٥٨ حالة، منطقة 
العبدلي ٥١ حالة، منطقة جليب 
الشــيوخ ٤٦ حالة، ومنطقة 

املنقف ٤٥ حالة.
آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة، 
لفــت إلى أن عــدد من يتلقى 
الرعاية الطبيــة في العناية 
املركزة بلغ ١٩٣ حالة ليصبح 
بذلــك املجموع الكلي جلميع 

شفاء ٦٤٠ حالة من «كورونا» وإجمالي املتعافني يرتفع إلى ٧٩٤٦

د. عبداهللا السند

الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد يسلم الرسالة إلى صاحب السمو امللكي األمير 
تركي بن محمد بن فهد

حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص 

املخالطني لهم.
وأوضح د.السند أن حاالت 
االصابة الـ ٦٩٢ تضـــمنت: ١٧٨ 
حالة ملواطنني كويتيني و١٦٥ 
حــالة ملقيــــمني من اجلنسية 
الهندية و٩٥ حالة ملقيمني من 
اجلنسية البنغالديشية و٩٤ 
حالــة ملقيمني من اجلنســية 
املصريــة وبقية احلاالت من 

«الصحة»: كشوف املكافآت إلى ديوان اخلدمة 
حسب يومية املوظف في الراتب األساسي

حنان عبداملعبود

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» في ١٣ اجلاري 
بشأن مكرمة العاملني في الصفوف االولى 
املناطق الصحية  بجائحة كورونا، أعــدت 
واالدارات املركزية العاملة في وزارة الصحة 
كشوفات حلصر اسماء جميع العاملني خالل 
األزمــة، من خالل حتديــد تواريخ معينة 
للموظفني العاملني، وذلــك بعد ان صنف 
ديوان اخلدمة املدنية املكافأة على حســب 
اليومية للموظف حسب طبيعة عمله، منها 
شديدة اخلطورة ومتوسطة اخلطورة لبعض 

اجلهات احلكومية.
وأضاف املصدر أن كل القطاعات بالوزارة 
بدأت مرة أخرى بحصر األسماء في تصنيف 

العمل ومستوى درجة اخلطورة وااليام التي 
مت العمل خاللها من ٢٤ فبراير املاضي حتى 
٣١ اجلاري، مشيرا الى أن هناك تفاوتا في 
حجم املكافأة بعد احتسابها باليوم فهناك من 
عمل أسبوعني وآخر عمل لشهر، وآخرون 

من بداية االزمة حتى اليوم يعملون.
وكشف املصدر عن ان التصنيف ستحدده 
الوزارة بعد أن رفعت الكشوف مرة أخرى 
لها من املناطق واملستشفيات، مؤكدا أن من 
يحدد اخلطوط االولى واملساندة هي الوزارة 
فــي القادم من األيام. كما توقع املصدر أن 
تكون املكافأة من خالل يومية املوظف عن 
طريق الراتب األساسي او اإلجمالى والذي 
سيتم ابالغ اجلهات به من قبل ديوان اخلدمة 

املدنية قبل نهاية األسبوع اجلاري.

BPG Kuwait تطلق إرشادات العودة إلى العمل
بينما تستعد الشركات في الكويت ملزاولة 
أنشطتها بعد فترة احلظر الكلي التي مرت بها 
 BPGالبالد، قامت شــركة بي پي جــي الكويت
Kuwait، إحدى الشركات املتخصصة في قطاع 
اإلعالنــات املرئية وغيرها والعالقــات العامة 
وكل اخلدمات التسويقية املتكاملة، وهي إحدى 
 BPG الشــركات التابعة ملجموعة بــي پي جي
Group الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا والتابعة لشــبكة WPP، بإطالق موقع 
إلكتروني متخصص بعنوان «العودة إلى العمل» 
ليشمل مستندات عن أفضل املمارسات والطرق 
للعودة إلى العمل لدعم الشــركات في الكويت 
خــالل الفترة القادمة على العودة إلى مكاتبهم 

في ظل جائحة ڤيروس كورونا املستجد. 
يقدم املوقــع اإللكتروني واملتاح تصفحه 
 ،www.BPGBacktoBusiness.com ،باملجــان
العديد من اإلرشادات املهمة والتدابير الوقائية 

ألصحاب الشركات واملوظفني املوصى اتباعها 
لضمان السالمة العامة عبر سياسات التباعد 
االجتماعــي وتدابير النظافة. كما ســتتمكن 
الشــركات من حتميل كل اإلرشادات املتوفرة 
على املوقع كإعالنات توعوية ومقاطع ڤيديو 
ومستندات إرشادية باللغة العربية واإلجنليزية 
والتي تتضمــن أهم التدابير التي أوصت بها 
منظمة الصحة العاملية ملشاركتها مع املوظفني 
قبل العودة إلى العمل واالســتمرار في تقدمي 

اخلدمات.
بدوره، أشار سهيل عرابي، الرئيس التنفيذي 
لشركة بي پي جي الكويت BPG Kuwait، قائال: 
«لقــد بذلت احلكومــة الكويتية ومــن هم في 
اخلطوط األماميــة قصارى جهودهم للحد من 
انتشار الڤيروس، وإننا نتخذ على عاتقنا تكرمي 
ومساندة تلك اجلهود باتباع أفضل املمارسات 
للمحافظة على الســالمة داخــل نطاق املكاتب 

بينما نعاود أنشطتنا للنهوض باقتصاد الدولة. 
وتأتــي فكرة إطالق املوقع من حرصنا كإحدى 
الشركات الرائدة في القطاع على مساندة جهود 
احلكومة ودعم الشــركات احمللية على إنشــاء 

خطة العودة إلى العمل بكل سهولة».
للحصول على املزيد من املعلومات عن كيفية 
العودة إلى العمل بشــكل آمن واحملافظة على 
سالمة النشاط التجاري واملوظفني أيضا تبعا 
إلرشــادات احلكومة ملزاولة العمل في املكاتب، 
www.BPGBacktoBusiness. ميكنكــم زيــارة 
com. ومن اجلدير ذكره أن شــركة بي پي جي 
الكويت هي شركة متخصصة في قطاع اإلعالنات 
املرئية وغيرها والعالقات العامة وكل اخلدمات 
التسويقية املتكاملة في الكويت منذ عام ١٩٩٩، 
وبتواجــد إقليمــي ألكثر من ٣٠ عامــا، لتقدمي 
اخلدمات لكبار الشــركات والعالمات التجارية 

في الكويت ومنطقة اخلليج.

حتميل مجاني للمستندات واإلرشادات ملساندة الشركات في الكويت

تلقى نائب وزير اخلارجية خالد اجلار اهللا 
اتصاال هاتفيا من وزيرة الدولة للشؤون اخلارجية 
في جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الدميوقراطية 
تســوون تبلكر مت خالله بحث مســألة ترحيل 
العمالــة االثيوبية املخالفــة لقانون اإلقامة في 

الكويت.
وقالت وزارة اخلارجية في بيان صحافي أمس 
األربعاء إنه مت أيضا خالل االتصال استعراض 
عدد مــن أوجه العالقات الثنائيــة بني البلدين 
وتطــورات األوضاع على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.



مركز الفحص السريع اجلديد بـ «ستاد جابر» يستقبل ٣٥٠ سيارة يوميًا
عبدالكرمي العبداهللا

أكــدت رئيســة مركــز 
الفحص السريع للكشف عن 
كورونا عبر خدمة الفحص 
بالسيارات اجلديد في ستاد 
املذكوري  جابر د.راضيــة 
بــدء التشــغيل التجريبي 
للمركز، واســتقبال أعداد 
كافية من املراجعني متهيدا 
الفتتاحه رسميا في القريب 

العاجل.
وذكرت د.املذكوري في 
تصريــح لـــ «األنبــاء» أن 
التي سيســتقبلها  الفئات 
مركــز الفحــص الســريع 
هــي  جابــر  ســتاد  فــي 
للحــاالت  «املخالطــون» 
اإليجابية لڤيروس كورونا، 
والعينات العشوائية التي 
يتــم اختيارها مــن جميع 
الهيئــة  احملافظــات عبــر 
العامة للمعلومات املدنية، 
مشــيرة الــى أن ذلــك يتم 
عبر اســتدعائهم من خالل 
إرســال رســائل نصيــة 

للحضور.
وكشفت د.املذكوري عن 
القدرة االستيعابية للمركز 
اجلديد وهي باستقبال ٣٥٠ 
سيارة في اليوم، و٢٠ سيارة 
في وقت واحــد، مبينة أن 
أوقات ستكون من الساعة 

٦ مساء حتى ١١ مساء.
الى  ولفتت د.املذكوري 
أن جميع الطواقم الصحية 
مدربــة جيدا علــى طريقة 
أخــذ املســحات الطبيــة 
حســــــب البروتوكــوالت 

خلفها اي تبعات قانونية، 
داعيــة جميــع املواطنــني 
الذيــن تصلهــم الرســائل 
للقــدوم وعمــل  النصيــة 
الفحوصات، ناصحة اجلميع 
باتبــاع إرشــادات وزارة 
الصحة وارتــداء الكمامات 
والتباعد اجلسدي، متمنية 

مكمل للمركز املتواجد في 
موقع طيران اجلزيرة.

وأشــار فــي تصريــح 
لـــ «األنباء» الــى أن مركز 
الفحــص اجلديــد يتســع 
الســتقبال أكبــر عــدد من 
املراجعــني مــن املخالطني 
حلاالت كورونا واملواطنني 
الذين يتــم اختيارهم عبر 

عينات عشوائية.
وبني ان إجراءات الفحص 
بالكامل تتراوح بني ١٠ و٢٠ 
دقيقة من دخول الشخص 
بالســيارة وتســجيله في 
النظــام الذكــي حتــى أخذ 

املسحات الطبية.
وأشار الى ان املخالطني 
حلــاالت إيجابية لڤيروس 
كورونا املستجد يتم جتهيز 
كشوف بأسمائهم من قبل 
املراكز الوقائية، وتستقبلهم 
على دفعات يوميا مبا يقارب 
٢٠٠ شخص قابلة للزيادة 
بعــد افتتاح املركز بشــكل 

رسمي.
وأكد وجود تنســيق مع 
املدنــي والطوارئ  الدفــاع 
الطبيــة واإلطفــاء لتقــدمي 
املساندة في التنظيم وتأمني 
املوقــع لســالمة املوظفــني 
واملراجعني. ووجه د.عاشور 
رسالة للمواطنني: الفحص 
العشــوائي لسالمتكم وهو 
جزء من منظومة التصدي 
لڤيروس كورونا، وبتعاونكم 
في القــدوم وعمل الفحص 
وزارة  مــع  ستســاهمون 
التصــدي  فـــــي  الصحــة 

للوباء.

السالمـــة للجميـــع.
مركز مكمل

مــن جانبــه، أكد عضو 
فريق تنسيق وتنظيم موقع 
الفحص الســريع د.حسن 
عاشــور ان موقع الفحص 
اجلديد في ستاد جابر هو 

ً رئيسة املركز راضية املذكوري أكدت لـ «األنباء» بدء تشغيله بشكل جتريبي وافتتاحه رسمياً قريبا
مركز الفحص السريع                            (قاسم باشا)

أخذ مسحات من املراجعني

د.حسن عاشور د.راضية املذكوري

فحص االطفال

فريق مركز الفحص السريع في ستاد جابر

جتهيز العينات إلرسالها

زينب املتروك تشرح عملية تسجيل العينات في النظام اآللي

واملعايير العاملية.وأوضحت 
الرســائل  ان  د.املذكــوري 
التي  العشــوائية  النصية 
تصل للمواطنني من خالل 
الهيئــة العامة للمعلومات 
املدنيــــــــة الســتدعائهم 
للحضور لعمل الفحوصات 
هي «اختيارية» وال يوجد 

ملشاهدة الڤيديو
عاشور لـ «األنباء»: إجراءات الفحص بالكامل ٢٠ دقيقة من دخول 
الشخص بالسيارة وتسجيله بالنظام الذكي حتى أخذ املسحات الطبية

املركز يستقبل «املخالطني» للحاالت اإليجابية املصابة بـ «كورونا» 
والعينات العشوائية التي يتم اختيارها من جميع احملافظات 

الرسائل النصية التي تصل للمواطنني من «املعلومات املدنية» 
الستدعائهم لعمل الفحوصات «اختيارية» ليس لها تبعات قانونية
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واستنفار حكومي ملواجهته
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اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

سأعود بكم إلى الكويت القدمية بلهجتها 
اجلميلة ذات املعاني اجلزلة.

«إنك واهللا خلسيس».. هذه مفردة تقال 
ملن يزيد السعر في مادة ضرورية يحتاجها 
الناس!.. عبارة راجت في الكويت العتيچة 

ما أجملها!
(الكماماتـ  البصل - سمچ) ما ندر اآلن 
من البضاعة املطلوبة لكثرة االســتهالك 
والطلب عليها أو لندرتها، يقول لي صاحبي 
(بامليديا)  اشــتهيت «زفرة» فلقيت رقم 
اتصلت رد علي واحد من جنسية عربية 
قال عندي (ازبيدي) احلبة بعشرين دينار 

ومستورد مو محلي!
أول يوم حنا صغــار إذا زعل الواحد 
من صاحبه وصديقه وحتى أخوه نطلقها 
عفوية ياخلسيس!.. إذا عظم اجلرم نقول 

لصاحبها ياخلسيس كان من كان!
إنها كما نســميها (املعاير) لقوة معنى 
الكلمة، فكم من (خسيس) تربّح في الزمن 
الكوروني في ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م؟ وكم 

اخلافي؟
هذه املفردة أيضاً تذكرني باللغة العربية، 

فاملرأة الباخس هي املرأة احلمقاء.
وعندما نقول ونوجه كالمنا لبعض ال 

تبخسوا الناس أشياءهم.
أي ال تظلموهم ،أي فال يخاف هذا وذاك 

بخساً أي ظلما.
ولهذا البخس يطلق عليه باخلســيس 
لتقومي اعوجاجه وتقريعه وتوبيخه بكلمة 
هادفة جترح الشــعور، ولها تأثيرها ملن 

تصله موبخاً.

باختصار: اخلسيس هو املضر.. فما هو 
عدد األخساء في زمن كورونا؟

ومضة: (سوا مثله) وهي جمع أسواء.
اليوم واحنا نتحدث عن اجلائحة نقول 

(إيه سوا مثله)؟
إن كان عمالً مشرفا أو خسيسا.

هذه املفردة قدمية جدا وعاشــت مع 
اآلباء واألجداد حتى إن الرجل يسأل زوجته 

(سويتي چذي) وإال ما سويتي؟
فيكون اجلواب إيه سويت أو (الء) يا 

حافظ ما سويت!
آية في القرآن أتذكرها وأنا أكتب (هل 
يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون).
إذن املفردة (سوا مثله) أيضاً تعني قلده!
وأحيانا يستوي الفعل (خيرا أو شرا).
بيت شعر قدمي يساوي ما بني الصالح 

والطالح والفرق بينهما:
ولسن بأسواء فمنهن روضة

تهيج الرياح وغيرها ال تصوح
مثل إنسان يؤجر عماال يعملون في بيته 
وعند احلساب يزيد أحدهم من عنده فيحتج 
عامل آخر عليه فيقول له بالكويتي: إنت ليس 
بربعك (سوا) انت تنبل كسول خامل وهذا 
رفيقك (شقردي) هو أحسن منك بالعمل 

يشتغل كيف أساويك هو احسن منك؟
للتمايز بني اثنني تستخدم ايضا.

القدمية  الكويتية  باللهجــة  آخر الكالم: 
(التدليس) هي الســرقات والثراء احملرم 
السحت والســرقة والتالعب  القادم من 
باألســعار والفساد ورمبا غسيل األموال 

وغيرها من هذه األمور الكريهة.
كل خوفي بعد كورونا تظهر هذه الكلمة 

من جديد (املدلسون في كورونا).
(الدولسي واملدلسة) قد يظهرون بعد 

الوباء (اهللا يكشفهم).
جتــار قبل كانــوا واضحني وضوح 
الشمس في رابعة النهار الكويتي اجلميل 
وأصفى من الصفو نفسه، هي (إنسانية 
صافية) تعلم حقوق اهللا وحقوق العباد وفوق 
هذا وذاك سبحان اهللا (القناعة) املسيطرة 

على حياتهم وأموالهم.
كانوا ال يدلســون على أحد (البضاعة 
سليمة وربحهم معتدل ليس فيه سحت) 
وال غش وال مال حرام وال فوق وال حتت 

الطاولة.
قالت العرب دلس لي سلعة اي أخفى.

وكلمة تدليس تعني إخفاء عيب.
مثل حرمي هالوقت رمبا الشعر مزروع 
وصناعي ورموش مركبة ونفخ أكثر من 
مكان وبوتكس وتركيب وتكبير وتصغير 
إنه التدليس بعينه وعلمه لألسف في زمن 

الفاشينستات.

زبدة احلچي: هل املرحلة القادمة خرمس؟
اخلرمس بالكويتي هي الليالي املظلمة 
شديدة السواد! ويا خوفي من هذا السواد 

احلالك!
في الكويت القدمية كان األطفال يخافون 
(اخلرمس) عندما يحل الظالم بينما الكبار 
يخافون األخطار احملدقة بهم مثل احليوانات 

والبروز الصخري األرضي.
كان النواخذة الكبار يخافون هذه الليالي 
املظلمة وال يسافرون في هذه الليالي املظلمة 
(اخلرمس)! وهــي الليالي األولى من كل 

شهر عربي.
في ذاك الزمن لم تكن هناك كهرباء وكان 
جل العمل ينجــز في نور وضوء النهار، 
فالشــمس ونهارها معاش لهم يركضون 
وراء رزقهم وقبل أن يقبل الليل يكونون 
قد أجنزوا كل أمورهم ولزموا البيت كما 
نفعل اآلن في زمن كورونا ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م.
يا خوفــي من (اخلرمس الكوروني) - 

(الالبد) - أي املتخفي في الظالم.
نحسن الظن بربنا وقومنا لكن (اخلائن 
واخلسيس ومسود الوجه بأفعاله الشينة) 

حسيبه اهللا.
.. وراح يكشــفه اهللا عّز وجّل عاجال 

غير آجل.
من طبعي التفاؤل وإشاعته، لكن هذا 
ال مينع أبدا أن نخاف، فنحن اليوم نعيش 
(كورونا) وهي وباء وال نعلم هو وباء من 
اهللا عــزّ وجّل أم من صنع يد خسيســة 
متخفية في اخلرمس القادم لنا من الشرق 

ام من الغرب؟!
السطور  آه.. رمبا ســتتذكرون هذه 
احملذرة من (اخلرمس واخلسيس) فكلماتنا 
العتيچة (أكثــر تعبيرا) عن مفردات طلع 

اليوم.
أمتنى كمواطن يحب وطنه أن تنزاح 
الغمة والوبــاء وال نتجرع (العلقم) وهو 
شجر كويتي قدمي يسمى (احلنظل) ويباع 
في دكاكني العطارة كدواء وهو شــديد 

املرارة.
الكويت نبيها نظيفــة دولة حضارية 

ليس للفساد فيها مكان.
فيارب خلصنا من كل خسيس واجعل 

أيامنا القادمة كلها نور ما فيها خرمس..
أمتنى.. وصلتكم الرسالة.. في أمان اهللا..

ومضات

مفردات كويتية 
«ُأحييت» في الزمن 

الكوروني!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

اخلميس: ما تقوم به «النجاة» هو عمل خيري شامل

الشايع: ممتنون لدعم مشاريع «الصفا» للتخفيف عن احملتاجني

جمعية املكتبات تدعو «التربية» إلى إنهاء العام الدراسي

هنــأ رئيــس زكاة كيفان 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية عــود اخلميس أهل 
الكويــت واملســلمني كافة في 
كل بقــاع العالــم بعيد الفطر 
املبــارك، أعــاده اهللا باخليــر 

واليمن والبركات.
وقــال اخلميس: تضافرت 
جهــود أهــل الكويــت جتــاه 
مواجهــة جائحــة كورونــا 
وعملنا بدورنا على مســاندة 
كل الوزارات واجلهات للتصدي 
لهذا الڤيروس، مضيفا: مت طرح 

أعــرب رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية الصفا اخليرية 
اإلنسانية محمد عبدالرحمن 
الشــايع عن تقــدمي خالص 
التهنئــة لصاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس 
الــوزراء، وحكومة  مجلس 
الكويت وشــعبها واملقيمني 
على أرضها مبناسبة حلول 
عيــد الفطر املبــارك، داعيا 
املولى عز وجل أن يعيده على 
األمتني العربية واإلسالمية 
باخلير واليمن والبركات وأن 
يزول الوباء عن بالدنا وبالد 

املسلمني والعالم أجمع.
كما تقدم الشايع بخالص 
الشكر وعظيم االمتنان لكل من 
ساهم في دعم مشاريع جمعية 
الصفــا من مشــاريع خيرية 
وإنسانية والتي ساهمت في 
تخفيف مــن معانــاة الكثير 
من االرامل وااليتام والفقراء 
واحملتاجــني واملرضــى فــي 
جمهوريــة قرغيزيا، وأن هذا 

ما اعتدناه من أهلنا أهل اخلير 
فــي الكويت من حبهم للخير 

والبذل والعطاء.
كمــا عبــر الشــايع عــن 
سعادته بنجاح حمالت جمعية 
الصفا اخليرية اإلنسانية في 
شهر رمضان املبارك والتي بلغ 
عددها ١٥ حملة خيرية قسمت 
علــى شــهر رمضــان املبارك 
بواقع ٥ حمالت لكل عشــرة 

ومشاريع سقيا املاء ومشاريع 
تنموية مثل (مشروع البقرة 
احللــوب ومشــروع مكائــن 
اخلياطــة ومشــاريع وقفية 
مثل مشــروع مزرعة األبقار 
لألرامل واأليتام) ومشــروع 
قرية األرامــل واأليتام والتي 
حتتوي على مائة بيت بأعلى 
مستوى من اخلدمات لألرامل 
وأيتامهن ومستوصف ومشغل 

أيام من شــهر رمضان، حيث 
كانت حتت شعار «شهر اخلير» 
في العشر األولى وحتت شعار 
«هو خير» في العشر الوسطى 
من شهر رمضان وحتت شعار 
«أجر يكتب» في العشر األواخر 
من رمضان، مشيرا إال أن هذه 
املشــاريع كانت متنوعة من 
كفاالت لألرامل وكفاالت لأليتام 
وكفــاالت ملرضى الســرطان 

للخياطــة ودكان ومســجد، 
موضحا أن أكثر من ٣٠٠٠٠٠ 
إنسان سيستفيدون بإذن اهللا 

تعالى من هذه املشاريع. 
وعبر الشايع عن سعادته 
بهــذا النجاح الــذي حققته 
جمعيــة الصفــا اخليريــة 
االنسانية في شهر رمضان 
املبــارك فــي التخفيــف من 
معاناة احملتاجني الذي كانوا 
ينتظرون خير أهل الكويت 
في هذا الشــهر كما عودتهم 
الكويــت مــن تلبيــه النداء 
للمســتضعفني فــي جميع 
دول العالــم، وإلــى إظهــار 
معاني التكافل والتراحم بني 
املسلمني، وفتح باب الصدقة 
واكتساب األجر والثواب من 
اهللا عز وجل. وختم بقوله: 
هنيئــا ألهــل الكويت ولكل 
من تبرع وســاهم في مد يد 
العون ورســم البسمة على 
شفاه احملرومني من األرامل 
واأليتام والفقراء خالل شهر 

رمضان املبارك.

عبدالعزيز الفضلي

املكتبات  دعت جمعيــة 
الكويتية في  واملعلومــات 
بيان لها وزارة التربية الى 
ضرورة إنهاء العام الدراسي، 
خاصة ان السلطات الصحية 
أكــدت اســتمرار ڤيــروس 
كورونا املستجد حتى مطلع 

العام املقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة 
جمعية املكتبات واملعلومات 
د.عبدالعزيــز  الكويتيــة 
السويط، إن هذا البيان لم 
يأت إال بعــد تخبط وزارة 

العديد من املشاريع اإلنسانية 
على أهل اخلير وتنوعت ما بني 
طبيــة وتعليمية واجتماعية 
وإنشائية وبفضل اهللا تفاعل 
أهــل اخليــر معنا وشــاركوا 
بالتبرع لها، وسيستفيد اآلالف 
منهــا داخــل الكويــت وحول 
العالــم، موضحــا أن ما تقوم 
بــه جمعية النجــاة اخليرية 
في الكويت من عمل إنســاني 
وصحي ودعوي وتعليمي هو 
عمل خيري شامل، ففي مجال 
تقدمي املساعدات للمحتاجني 

التربية وعدم حســمها أمر 
إنهاء العام الدراسي، مشيرا 
إلى أننا ال نعرف ماذا تنتظر 
الــوزارة مــع العلــم بــأن 
السلطات الصحية ومنظمة 
الصحــة العامليــة قالت إن 
ڤيروس كورونا مستمر إلى 

بداية العام املقبل؟!
وأضاف السويط: ال نريد 
أن نصبح مثل إحدى الدول 
األوروبية استأنفت الدراسة 
في منتصف مايو، ثم أغلقتها 
بسبب انتشار الڤيروس مرة 
أخــرى وأصيــب ٧٠ طالبا 

بڤيروس كورونا.

آالف اآلبار فــي مختلف دول 
العالم، وقدمنا مساعدات آلالف 
العلم  احملتاجــني من طــالب 
داخل الكويت فضال عن تنفيذ 
املشاريع اخليرية من بناء دور 
األيتام واملراكز الطبية واملراكز 
اإلسالمية وكفالة الدعاة وكفالة 
ورعاية طلبة العلم، متمنيا أن 
يحفظ اهللا الكويت وأهلها من 
كل مكروه وســوء، وأن يدمي 
عليهــا نعمة العمــل اخليري 
واإلنســاني الذي هو مبنزلة 

سور واق للبالد والعباد.

وختم السويط: بدورنا 
كإحدى مؤسسات املجتمع 
املدني نناشد وزير التربية 
ســرعة حســم إنهاء العام 
الدراسي حفاظا على سالمة 
أبنائنا مع اعتمــاد نتيجة 
الفصل الدراسي األول جلميع 
التعليمية، مشددا  املراحل 
على ضــرورة العمل اجلاد 
واالســتعانة باملختصــني 
التكنولوجيــا  لتطبيــق 
احلديثة مع «تدريب املعلمني 
والطلبة على استخدامها» 
واالستعداد ألي ظرف طارئ 

في املستقبل.

تنشــط جلان الزكاة التابعة 
للجمعية واملنتشرة مبناطق 
مختلفة في الكويت في تقدمي 
املساعدات للمحتاجني والفقراء 
واأليتام والعجزة والضعفاء، 
وتقدمي الدواء والعالج املجاني، 
الطبيــة  وإقامــة املخيمــات 

بواسطة العيادات املتنقلة.
وختم اخلميس بقوله: إن 
اجلمعية تقوم على املستوى 
اخلارجــي بتنفيــذ مشــاريع 
إنسانية مختلفة، حيث تكفل 
«النجاة» آالف األيتام، وأجنزت 

وقال:«هناك دول شقيقة 
حســمت األمــر واعتمدت 
الدراســي  الفصل  نتيجــة 
األول والبعض استمر في 
الدراسة عن طريق التعليم 
عــن بعــد، لألســف وزارة 
التربيــة علقــت مســتقبل 
أبنائنــا بســبب تخبطهــا 
وفشلها في مواكبة التطور 

التكنولوجي.
الفالش  أين  والتساؤل: 
ميموري واآلي باد والقناة 
التربوية بعد ما كلفت الدولة 
مبالــغ طائلة ومــا الفائدة 

منها؟!»

اجلمعية نفذت ١٥ حملة خيرية خالل رمضان

عود اخلميس

محمد الشايع خالل احدى جوالته مع األطفال

محمد عبدالرحمن الشايع مع أحد األطفال

د. عبدالعزيز السويط

عمر الثويني

من أيتام «زكاة الفحيحيل»ايهاب الدبوس

مخيمات صحية في املجتمعات الفقيرة ببنغالديشمسـاعدات «النجاة» لالجئني السوريني

«النجاة»: تفاعل ملموس بالعشر األواخر جتاه العمل اإلنساني

على اثــر التفاعل القوي 
وامللموس من اهل اخلير في 
الكويــت في شــهر رمضان 
وخاصــة العشــر األواخــر 
مــن هــذا الشــهر الفضيل، 
تقــدم رئيس قطــاع املوارد 
والعالقــات العامة واالعالم 
في جمعية النجاة اخليرية 
عمر الثويني بخالص التهاني 
القلبية ألهل الكويت جميعا 
حكومــة وشــعبا وكل مــن 
يعيش على أرضها املباركة 

علــى مرضــاة اهللا تعالــى، 
والنجــاة اخليرية كســائر 
واجلمعيــات  املؤسســات 
اخليرية تســتثمر مواســم 
اخلير في خدمة املستفيدين 
وتلبيــة رغبــات املتبرعني، 
وبفضل اهللا تعالى وجدنا هذا 
التفاعل على عكس املتوقع في 
ظل هذه الظروف التي جتتاح 
العالم جراء جائحة كورونا، 
ولــم تؤثر هذه الظروف في 
معطيــات العمــل اخليــري 

والــوزارات عامــة، ووزارة 
الصحة والداخلية والشؤون 
واخلارجية خاصة، على ما 
تقدمــه من جهد وعطاء هذه 
األيام لرفع اسم الكويت عاليا 
بالرغم من الظروف احلالية، 
من خالل دعم وتنظيم العمل 
اخليري واإلنساني الكويتي، 
كما أكــد أن النجاة اخليرية 
تســعى دائمــا مع شــركاء 
النجــاح لتحقيق الهدف من 

احلملة بتفاعل املجتمع.

واالنســاني بالكويــت رمبا 
تكون كما هي معتادة سنويا.
وبــني أنه مت طــرح عدة 
مشــاريع خيرية وانسانية 
وتنموية وصحية ودعوية 
القت القبول بفضل اهللا تعالى 
كالعادة سنويا، يستفيد منها 
ماليني احملتاجني حول العالم 

في مختلف الدول الفقيرة.
وتقدم الثويني بالتهنئة 
اخلاصة كذلك والشكر اجلزيل 
جلميع اجلهــات احلكومية 

على الرغم من الظروف احلالية ملكافحة ڤيروس كورونا

وسائر بالد املسلمني، سائال 
احلق سبحانه أن يدمي على 
الكويت أمنها وخيرها وأمانها 
وبالد املسلمني والعالم أجمع، 
وذلك مبناســبة عيد الفطر 
املبارك أعاده اهللا علينا وعلى 
املسلمني والعالم أجمع باخلير 

والسالم.
وأوضــح أن هذا التفاعل 
ليس بغريب على اهل اخلير 
فــي الكويت وخارجها، ففي 
االيام املباركة تسابق الناس 

«زكاة الفحيحيل» تكفل أكثر من ١٠٠٠ 
يتيم داخل الكويت وخارجها

قــال مديــر «زكاة الفحيحيــل» التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية إيهاب الدبوس: نكفل 
أكثر من ١٠٠٠ يتيم داخل الكويت وخارجها 
ونسلم الكفاالت لهم بشكل منتظم، ونحرص 
على إقامــة احلفالت الترفيهيــة والتي من 
خاللها ندخل السرور والسعادة على األيتام.

من جهة أخــرى، تقدم الدبوس بخالص 
التهاني والتبريكات ألهل اخلير في الكويت 
ولعامة املسلمني في الداخل واخلارج مبناسبة 
عيد الفطر املبارك أعاده اهللا على الوطن وعلى 
األمة اإلســالمية باخلير واليمن والبركات. 
وتابع الدبــوس: تبلغ قيمــة الكفالة داخل 
الكويت ٢٠ دينارا وخارج الكويت ١٥ دينارا، 
وبدورنا نحرص على تقدمي كل أوجه الدعم 
لهذه الشريحة حيث نرعاهم تعليميا وطبيا 
وتربويا وصحيا، فطموحنا الرعاية الدائمة 
لأليتــام والتي تعكس الدور اإليجابي الذي 
ســاهمت بــه الكفالة في حمايــة اليتيم من 
الضياع والتشــرد، وكذلك تبني انعكاســها 
الكبير على أسرة اليتيم وكيف أنها ساهمت 
في التخفيف عنهم، ومساعدتهم على تلبية 

أبسط مقومات احلياة الكرمية.

وتابع: نقوم بــدور ريادي ومميز جتاه 
كفالة ورعاية األيتام، حيث نفتح ملف لكل 
يتيم، يعد مبنزلة قاعــدة بيانات يضم كل 
املعلومــات املتعلقة باليتيــم، من مرحلته 
الدراسية وحالته الصحية والنفسية وغيرها، 
وتقوم زكاة الفحيحيل مبتابعة اليتيم متابعة 
مستمرة، عن طريق الزيارات الدورية التي 

نقوم بها.
وأكد الدبــوس أن زكاة الفحيحيل داخل 
الكويــت تبذل جهــودت مباركة حيال ملف 
األيتام، حيث نحرص على توزيع العيدية 
والكسوة لأليتام، ونقيم العديد من الفعاليات 
املميــزة والتــي يحــرص على مشــاركتها 
واحلضــور فيهــا «الكفيــالت» والالتي من 
خاللها الهدايا بأنفســهن لأليتام ويجلسن 
معهم ويســتمعن إلــي أحوالهــم وحالتهم 
الدراسية فمثل هذه اللقاءات تعزز العالقة 
بني اليتيم وكافله. واختتم الدبوس بحث أهل 
اخلير على مساندة اللجنة في هذا املشروع 
اإلنساني الرائد فهناك آالف األيتام ينتظرون 
من يكفلهم. ميكن التواصل ودعم املشروع 

باالتصال على ٩٠٠٢٨٣٤٣.

الدبوس: نهنئ أهل اخلير في الكويت بعيد الفطر املبارك

اجلمعية تكفل العديد من االيتام
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كورونا خطر داهم ..اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

تعاونيون لـ «األنباء»: نحن في الصفوف األولى.. ونعمل من أجل الوطن

محمد راتب

لم يهدأ الشارع التعاوني 
إثر بيان مجلس الوزراء الذي 
خال من تكرمي التعاونيني من 
موظفني ومتطوعني باعتبارهم 
ليســوا من الصفوف األولى، 
حيــث حــرك ذلــك مشــاعر 
السخط واالستياء واالستغراب 
واحلسرة واأللم لدى القطاع 
التعاوني برمتــه، الذي أبدى 
منتسبوه دهشة غير مسبوقة 
مــن عدم ذكر تضحياتهم وما 

قدموه في البيان.
«األنباء» اســتقبلت وابال 
من التصريحات لليوم الثاني 
علــى التوالــي، حيــث أعرب 
التعاونيــون عــن أســفهم ملا 
بدر فــي بيان مجلس الوزراء 
معتبرين ما جرى تهميشا لدور 
بطولي قامــوا به وتضحيات 
باجلملة قدموها خالل الفترة 
السابقة، في حني رأى البعض 
أنهم يقومــون بواجبهم ولن 

ينتظروا تكرميا من أحد.
بداية، أشاد رئيس مجلس 
العديليــة  جمعيــة  إدارة 
التعاونيــة عمــر الرويح في 
تصريح لـ «األنباء» مببادرة 
بتكــرمي  الــوزراء  مجلــس 
الصفــوف األماميــة، مشــددا 
على أنه كان من املفترض عدم 
إغفال دور اجلمعيات التعاونية 
التي تقدمت اخلطوط األمامية 
ومازالــت مــن أول يــوم في 
الصفــوف األماميــة ملواجهة 

الوباء.
وتابع أنه ال يستطيع أحد 
إنــكار ما قدمــه العاملون في 
التعاونيــة، فقد  اجلمعيــات 
ضحى منتســبوها صغيرهم 
وكبيرهــم مــن أجــل خدمــة 
الوطــن، مشــيرا إلــى أننا ال 
نطالــب مبكافــأة ألن عملنــا 
تطوعي، ولكن التكرمي هو في 
تصنيف اجلمعيات التعاونية 
من الصفوف األولى ليشــعر 
اجلميع بأنهم متساوون وقدموا 

شيئا في سبيل الوطن.
مــن جهته، طالــب رئيس 
مجلــس إدارة جمعية قرطبة 
التعاونية ناصر البصري في 
تصريــح خاص لـــ «األنباء» 
بالعدالــة في تكــرمي اجلهات 
التــي كانــت فــي الصفــوف 
األولى، فاجلمعيات التعاونية 
لــم تقصــر في هــذا اجلانب، 
وقامت بتوفير األمن الغذائي 
واملخزون االستراتيجي خالل 
األزمة ومازالت مســتمرة في 

هذا الشأن.
وتابــع ان اجلمعيات هي 
اجلهة الوحيــدة التي فتحت 
أبوابها الستقبال املستهلكني 
من مواطنني ومقيمني وكانت 
الوحيــد لألهالــي  املتنفــس 
للحضــور والتســوق فكانت 
بذلك املكان األوســع النتشار 
وانتقال العــدوى ما أدى إلى 
إصابــة الكثير مــن العاملني 
واملوظفني واملتطوعني بسبب 

هذه التضحيات.
استنفار للجميع

بــدوره، أوضــح رئيــس 
مجلــس إدارة جمعية الدعية 
األســتاذ  غــامن  التعاونيــة 
لـــ «األنبــاء» أن اجلمعيــات 
التعاونية قامت منذ اللحظة 
األولــى لألزمة باســتنفار كل 
أعضائها وموظفيها واملتطوعني 
لتوفير املخزون والعمل دون 
توقف مع التأكد من التنظيم 
وتطبيق التباعد االجتماعي.

وأشار إلى أننا قمنا بتوفير 
املواد الغذائية للجميع من دون 
اســتثناء، ولــم تشــهد األيام 
املاضية نقصا في السلع واملواد 
الغذائيــة، ولم يقتصر دورنا 
على السلع فحسب بل امتد إلى 
املساهمة مع اجلهات احلكومية 
واخلاصة لتوفير االحتياجات 
والنواقص التي يحتاجون إليها 
على جناح السرعة، ومع هذا 
لم نكــن ننتظــر تكرميــا أو 
مكافــأة من أحد، لكن تهميش 
مخاطرتنا تكســير ملجاديف 

العمل التعاوني.
أمــا رئيس مجلــس إدارة 
جمعية الفنطــاس التعاونية 
محمــد فهــد الصــواغ فأكد لـ 
«األنباء» أن اجلمعيات قامت 
بعمل بطولي ومحوري خالل 
أزمة كورونا، حيث استنفرت 
وموظفيهــا  طاقاتهــا  كل 
املناطق  ومتطوعيها خلدمــة 

لعدم ذكرهم اجلهود املبذولة 
في اجلمعيــات التعاونية في 
الصفوف األولى، حيث قدموا 
الكثيــر ومازالــوا يقدمــون، 
يســتحقون  أال  متســائال: 
كلمة شكر؟ فما قدمه القطاع 
التعاونــي ال يســتطيع أحــد 

توفيته حقه.
ودعا الى مراجعة تصنيف 
التعاوني واعتبارهم  القطاع 
ضمن الصفوف األولى والنظر 
إلى هذا القطاع املهم احليوي 
الــذي أثبت للجميــع جدارته 
في مواجهة أزمة عاملية بحجم 
ڤيروس كورونا املستجد التي 
شلت االقتصاد العاملي وجعلت 
العالم في سبات منذ أكثر من 

شهرين.
من جانبه، اعتبر رئيس 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
أبوحليفة التعاونية منصور 
البداح في تصريح لـ «األنباء» 
استثناء اجلمعيات التعاونية 
والعاملني واملتطوعني فيها 
من الصفوف األولى أمرا غير 
مقبول وذلك بعد تواجدهم 
املقدمــة وتقدميهــم  فــي 
اخلدمات ألهالي املناطق. 

وأشــار البــداح إلى أن 
الجمعيات التعاونية أثبت 
طوال الشهرين الماضيين 
النجــاة  ســفينة  أنهــا 
في تحقيق األمــن الغذائي 
وكان طاقم هذه الســفينة 
متصدرا الخطوط األمامية 
ومقدما المزيد من التضحيات 
كي ال يتوقف شريان األمن 

ننتظر مقابله شكرا من أحد، 
وال يهمنــا تذكــرت احلكومة 
ذلك أم نســيته، فنحن جبلنا 
على تقدمي العطاء دون انتظار 

الشكر والتقدير.
عمل جبار

في اإلطــار ذاته، أكد نائب 
رئيس مجلــس إدارة جمعية 
التعاونيــة أحمد   الفروانيــة 
اجلسار أنه متت إصابة الكثير 
من أعضاء وموظفي ومتطوعي 
اجلمعيات التعاونية بڤيروس 
كورونا املســتجد ومنهم من 
توفاهم اهللا، أفال يســتحقون 
أن يكونوا ضمن إخوانهم في 
الصفوف األمامية ملا قاموا به 
من عمل جبار بتوفير جميع 
املــواد الغذائيــة وخدمة أهل 
الكويت وتوصيــل متطلبات 

األهالي إلى منازلهم.
وأما رئيس اللجنة املالية 
واإلدارية في جمعية الدسمة 
وبنيــد القــار التعاونية عبد 
املطلب علي فقد ذكر في تصريح 
لـ «األنباء» أن احلظر في أزمة 
كورونا استوجب عمل اجلهات 
املهمة بالدولة فقط والتي كان 
لهــا تعامــل مميز مــع جميع 
الناس، ومن هذه اجلهات القطاع 
التعاونــي الذي قــدم الكثير 
خالل هذه األزمة. وأعرب عن 
استغرابه الشديد من التهميش 
الذي وقع للقطــاع التعاوني 
بجميع منتسبيه ومتطوعيه 
رغــم أهميتــه والتضحيــات 
املبذولــة، موضحــا ان هــذا 
التصــرف أشــعر التعاونيني 
بأنهم لم يقدموا شــيئا خالل 
الفتــرة األخيــرة وبأنهــم لم 

يكونوا في الصفوف األولى.
إعالن متعجل

عضو مجلس إدارة جمعية 
الروضــة وحولــي التعاونية 
سابقا فواز احلزمي في تصريح 
لـــ «األنباء» أكــد أن احلكومة 
اســتعجلت فــي اإلعــالن عن 
التكــرمي وكان ســابقا ألوانه 
واملشــكلة لم تنته فقد أعطت 
فرصة للتفرقــة بني العاملني 
في مختلف القطاعات ما سبب 
حالــة مــن اإلحباط بــدال من 
التشجيع. وتابع: انني أشكر 
كل من عمل لهذه األرض من أي 
منبر فذلك واجب وتقدير ورد 
اجلميل للبلد، مشيرا إلى أن ما 
قامــت به احلكومة خطأ كبير 
بالتوقيت، واحلركة التعاونية 
ال تقــل أهميــة عــن مختلف 
القطاعات األمنية، فهناك أمن 
غذائي يتم تأمينه منذ تدشني 
هذه احلركة التعاونية، لذلك ال 
بد من املساواة مقارنة بالعمل 
واجلهــد املبــذول ســواء كان 
ماديا أو معنويا فكلهم سواء 
بوطنيتهم وخدمتهم لوطنهم.

الغذائي عن العمل.
ظروف استثنائية

أمــا رئيس مجلــس إدارة 
جمعية املنقف التعاونية منير 
العصيمي فاستشهد بقول اهللا 
تعالى: (ســتكتب شــهادتهم 
ويسألون)، مشيرا إلى أن من 
نعــم اهللا علينا خدمة الوطن 
وأهالــي املنطقة في مثل هذه 
الظروف االستثنائية التي متر 

فيها البالد.
وقال في تصريح لـ«األنباء» 
إن نســيان دور اجلمعيــات 
التعاونية في اجتماع مجلس 
الوزراء ال يعنيني بشيء، ولكن 
كان من األولى شكر القائمني 
علــى اجلمعيــات التعاونية، 
حيث إنهم لــم يبدر منهم أي 
ملل أو كلل في خدمة الوطن، 
موضحا ان العتب الكبير يقع 
علــى مجلــس الــوزراء الذي 
ستكون إشادته مبنزلة الدعم 
املعنوي ولكن نفاجأ بوجود 
تهميش غير مبــرر للعاملني 

باجلمعيات التعاونية.
أما رئيس جلنة املشتريات 
في جمعية اليرموك التعاونية 
عبدالعزيز مال اهللا فقد بني في 
تصريح لـ «األنباء» أن ما قام 
به التعاونيــون خالل الفترة 
املاضية نابع من حرصهم على 
املصلحــة العامــة والوطنية 
ولشــعورهم باالنتمــاء إلــى 
الوطن، وإخالصهم وتفانيهم 

في األعمال املوكلة إليهم.
وأشار إلى أن ما قمنا به ال 

استمرار مشاعر االستياء والغضب من خلو بيان احلكومة من تكرميهم رغم التضحيات واألرقام الكبيرة في عدد اإلصابات

التي تعرضــت للحجر الكلي 
وجرى التنســيق مع العديد 
من اجلهات واملدارس لتوفير 
أســواق خدميــة علــى جناح 

السرعة.
وأشــار إلى أننا ال ننتظر 
من أحد تقدمي الشكر لنا ألننا 
نعمــل من أجــل الوطن فقط، 
ولكن يحز في النفس أن يجري 
تكرمي اجلهات التي وقفنا إلى 
جانبهــا وكنــا معهــا خطوة 
بخطــوة وال يجري التعرض 
للجمعيــات التعاونيــة التي 
كانت في الصفــوف األمامية 
وقدمــت التضحيات أكثر من 
أي جهة أخرى واألرقام تكشف 
ذلك من خالل األعداد الكبيرة 
في اإلصابات وإغالق األسواق 
والفروع وحتمــل اجلمعيات 
التســوق  أعبــاء  املجــاورة 

اإللكتروني.
دور كبير

مــن جهته، طالــب رئيس 
مجلس إدارة جمعية العقيلة 
التعاونيــة م.منيف احلويلة 
بتصنيــف أعضاء اجلمعيات 
التعاونيــة والعاملــني فيهــا 
واملتطوعــني ضمن الصفوف 
األولى، وذلك للدور الكبير الذي 
قاموا به منذ بداية هذه األزمة، 
فاألمــن الغذائي ال يقل أهمية 

عن األمن الصحي.
بدوره، بني رئيس جمعية 
جابر العلي التعاونية حسن 
البواردي لـــ «األنباء» أن لنا 
عتبــا علــى مجلس الــوزراء 

حسن البواردي

محمد الصواغ

عبداملطلب علي

عبدالرحمن الرميح

فواز احلزمي

ناصر البصري

منير العصيمي منيف احلويلة

ٔاحمد اجلسار

غامن االستاذ

عبدالعزيز مال اهللا

عمر الرويح

منصور البداح

املذن لـ «األنباء»: تكرمي املتطوعني 
مسؤولية اجلهات العاملني فيها

جابر اجلابر لـ «األنباء»: صرف مكافأة 
للعاملني في اجلمعيات من بند امليزانية

الكندري لـ «األنباء»: العمل التعاوني «تطوعي».. 
واحلرب الكورونية لم تضع أوزارها حتى اآلن

محمد راتب

ذكر عضو مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية 
ســابقا ثنيان املذن لـ «األنبــاء» أن احلكومة كافأت 
املوظفني املســجلني عندها كموظفني وصنفتهم وما 
قصرت معهم، أما املتطوعون فهم تطوعوا من أنفسهم 
وهــؤالء يجب أن يتم تكرميهم من قبل اجلهات التي 
عملوا فيها. وأشار إلى أن متطوعي اجلهات اخليرية 
يتم تكرميهم من قبل جلانهم، وكذلك متطوعو الهالل 
األحمر يتم تكرميهم من إدارة الهالل األحمر، ومتطوعو 
اجلمعيات التعاونية يتم تكرميهم من اجلمعيات نفسها 
وهكذا، مبينا ان العمل التطوعي هو صدقة يؤجر عليها 

من اهللا الذي ال يضيع أجر من أحسن عمال.

محمد راتب

أكــد رئيــس جلنــة 
الصغيــرة  املشــروعات 
واملتوســطة في جمعية 
التعاونية م.جابر  الزهراء 
اجلابــر فــي تصريــح 
لـ«األنباء» أنه ال أحد ينكر 
جهود اجلمعيات التعاونية 
وما لعبته من دور بطولي 
أثناء أزمة كورونا والتعامل 
مع األحــداث احمللية بكل 
احترافيــة، فقــد قدمت 

أمثلة  التعاونيــة ورجالها أروع  اجلمعيات 
التضحية والعطاء في هذه الظروف االستثنائية. 

«أنه وبال شك فإن  وتابع 
أعضــاء مجالس اإلدارات 
واملتطوعني  واملوظفــني 
كانــوا فــي الصفــوف 
األماميــة ويســتحقون 
املكافأة والتكرمي ولكن ذلك 
ليــس مطلوبا من مجلس 
الوزراء فنحن كجمعيات 
نعتبر قطاعا خاصا فالبد 
من مبادرة من اجلمعيات 
التعاونية عبــر مخاطبة 
وزارة الشؤون االجتماعية 
ألخــذ املوافقــة لصرف 
مكافآت للعاملني فــي اجلمعيات أثناء هذه 

األزمة من بنود امليزانية».

محمد راتب

قال رئيــس مجلس 
إدارة جمعية القادســية 
التعاونية د.علي الكندري 
فــي تصريــح خاص 
إننا مازلنا  لـ«األنبــاء»: 
نعمل في امليدان التطوعي، 
ولنا شــرف خدمة أبناء 
الكويــت ودخولنا في 
الزوبعة وانخراطنا  هذه 
في العمل خالل اجلائحة 
الكورونيــة ال يعنــي 

خروجنا من طبيعــة وأصول هذا العمل 
بل نحن مازلنا في صميمه، ولم نكن ننتظر 
التكرمي ولن ننتظــره من أحد، واحلرب 

حتى اآلن لم تضع أوزراها 
واملعركة مستمرة، داعيا 
اجلمعيــات إلــى تكرمي 
موظفيها واملتطوعني كل 

في إطار جمعيته.
وتابــع أن الڤيروس 
لــم ينته بعــد والعالج 
لم يكتشــف حتى اآلن، 
والفترة التي ولت كافية 
لتنبيه الناس وحتذيرهم 
وتعويدهــم على منط 
مختلف من احلياة، فكل 
شخص بات اآلن مسؤوال 
عن نفسه، وأن يستشعر املسؤولية مع 
حماية نفسه وأهله واملواطنني واملقيمني 

على حد سواء.

الرويح لـ «األنباء»: ال نطالب مبكافأة فعملنا تطوعي.. واستثناؤنا من «الصفوف األولى» إجحاف

مال اهللا لـ «األنباء»: نعمل من أجل الوطن وال ننتظر شكرًا من أحد

البصري لـ «األنباء»: العدالة مطلوبة في تصنيف الصفوف األولى.. والتعاونيون في املقدمة

اجلسار: التعاونيون بذلوا عمًال جبارًا خلدمة أهل الكويت

البداح لـ «األنباء»: التعاونيات أثبتت أنها سفينة األمن الغذائي خالل األزمة الكورونية

علي: نستغرب التهميش الواقع على القطاع التعاوني رغم تضحياته

احلويلة: األمن الغذائي ال يقل أهمية عن األمن الصحي واجلمعيات ضمن الصفوف األولى

احلزمي لـ «األنباء»: توقيت احلكومة لإلعالن عن التكرمي خطأ كبير

الصواغ لـ «األنباء»: اجلمعيات قامت بعمل بطولي واستنفرت كل طاقاتها خلدمة املناطق
األستاذ لـ «األنباء»: وفرنا املواد الغذائية للجميع وساهمنا في سد النقص بالتعاون مع احلكومة

العصيمي لـ «األنباء»: فوجئنا بالتهميش غير املبرر للعاملني بالتعاونيات ونفخر بخدمة الوطن واألهالي
البواردي لـ «األنباء»: التعاونيات أثبتت للجميع جدارتها في مواجهة أزمة شّلت االقتصاد العاملي

أشكناني لـ «األنباء»: التضحيات كشفت 
حجم املسؤولية امللقاة على التعاونيات 

محمد راتب

قــال رئيــس مجلس 
إدارة جمعية بيان التعاونية 
مشعل أشكناني في تصريح 
لـ«األنباء» إننا نقدر اخلطوة 
التي قام بها مجلس الوزراء 
لتكرمي اجلهات التي كانت 
في الصفوف األولى ولكننا 
في الوقت ذاته ال ميكن أن 
نغض الطرف أو نتجاهل 
أو ننسى ما قدمناه نحن 
في اجلمعيات التعاونية من 

جهود جبارة وتضحيات كبيرة ال تقدر بثمن.
وأشار أشكناني إلى أن اجلمعيات التعاونية 
ضحت بالكثير وأصيب املئات من موظفيها 
واملتطوعني من خالل مخالطتهم وإيصالهم 
للطلبات إلى املنازل لتقليل مخاطر االختالط 
إلى جانب قيامهم بعمليات تنظيم املتسوقني 
والدور وأخذ احلرارة واملناولة، موضحا ان 
التضحيات كانت نتيجة للمسؤولية الكبيرة 
التي حتملها العاملون في القطاع التعاوني.

من جانب ثان، أكد أشــكناني ضرورة 
العمل خالل الفترة املقبلة وفق أطر وسياسات 
مدروسة ملنع انتشار واسع للڤيروس من خالل 
استمرار احلظر اجلزئي من ٦ مساء إلى ٦ 
صباحا وفتح األسواق املركزية في التوقيت 
ذاته واستقبال املراجعني في بعض الدوائر 
احلكوميــة واألهلية من ٩ إلى ٢ ظهرا فقط 

بعد احلصول على موعد 
مسبق للمراجعة.

وطالب بالسماح كذلك 
بفتــح جميــع احملالت 
التجاريــة اخلارجية بكل 
أبواب  لها  األنشطة والتي 
الشارع مباشرة مع  على 
تنفيذ االشتراطات الوقائية، 
إلى جانب فتح األســواق 
العامة واملوالت مع االلتزام 
بلبس الكمام وتنفيذ التباعد 
اجلســدي وأال يزيد عدد 
املوجودين داخل احملل على 
٥ أشخاص فقط، إضافة إلى فتح الصالونات 
النســائية مع العمل على تنفيذ اإلجراءات 
االحترازية الوقائية ووضع مخالفة لكل من 
ال يلبس كماما في األماكــن العامة، وليس 
لركاب الســيارات فقط عن طريق موظفني 

من وزارة الداخلية.
وأشار إلى أهمية تنظيم دخول وخروج 
األفراد لألسواق واملجمعات واجلمعيات عن 
طريــق موظفي وزارة البلدية والتجارة مع 
استمرارية الفحص املباشر للجميع، والسماح 
ببيع الكمامات بكل أشكالها الطبية والوقائية 
بجميع األســعار وترك احلرية للمستهلك 
الختيار ما يرغب فيه، مشــيرا إلى أنه آن 
األوان إللغاء قــرار وزارة التجارة بتحديد 
سعر الكمام والعودة إلى األسعار الطبيعية 

حسب السوق.

خارطة طريق للفترة املقبلة لضمان عدم انتشار كورونا في البالد

مشعل ٔاشكناني

ثنيان املذن

جابر اجلابر

د. علي الكندري

الرميح لـ «األنباء»: ما أحزن التعاونيني 
هو جتاهل تضحياتهم .. وليس عدم التكرمي

أكد رئيس مجلــس إدارة جمعية اليرمــوك التعاونية 
عبدالرحمن الرميح ان احلزن الذي خيم على القطاع التعاوني 
والعاملني فيه لم يكن بسبب احلاجة إلى مكافأة مادية، فبعد 
أن قدم هؤالء تضحيــات باملئات وواجهوا املوت ووضعوا 
أرواحهم على أكفهم ألجل الوطن، لم يتوقعوا هذا التجاهل 
واإلقصاء من قبل الدولة، رغم أن صاحب الســمو األمير 
في خطابه األخير لم يغفل ذكر التعاونيني والعمل التعاوني 
وأشــاد بهم وبدورهم. وأضاف الرميــح أننا جميعا نثمن 
بكامل التقدير جهود القطاعني الطبــي واألمني، لكننا في 
الوقت عينه، ال ميكن أن نغض الطرف عن القطاع التعاوني 
وأنــه كان في صدارة اخلطوط األمامية للحفاظ على األمن 

الغذائي وتوفيره للمواطنني واملقيمني.



06
اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

مواطنون لـ «األنباء»: الفترة املسائية األنسب لـ «احلظر اجلزئي».. 
وفتح العيادات واملساجد أولوية

ثامر السليم

مع قرب انتهاء فترة احلظر الشامل والعودة إلى «اجلزئي»، واستعدادات 
اجلهات احلكومية الســتئناف الدوام، والبدء في العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية في مختلف املجاالت، شعر الكثيرون بالتفاؤل حيال تلك اخلطوات 
اإليجابية، مؤكدين التزامهم بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بضرورة البقاء 

في املنزل وعدم اخلروج إال للضرورة، وتطبيق «التباعد االجتماعي».
«األنباء» استطلعت آراء املواطنني حول فوائد احلظر الكلي وأفضل األوقات 
لتطبيق احلظر اجلزئي وأهم ما يحتاجون اليه بعد انتهاء احلظر، حيث طالبوا 
بفتح العيادات الطبية واملساجد فورا وعلى اقل تقدير املساح مبسجد واحد 
في املنطقة ألداء الصالة، مشيرين إلى أن احلظر الكلي لم يؤت ثماره املرجوة 
بدليل ان معدالت اإلصابة في ازدياد وخالل احلظر اجلزئي لم نشــاهد تزايد 

األعداد بتلك الطريقة، وفيما يلي التفاصيل: 

فــي البداية، قالــت إميان 
الســعيد: هنــاك مــن التــزم 
باحلظر الكلي وآخرون خالفوا 
التعليمــات وعلينــا االلتزام 
بتوجيهات وزارة الصحة ومع 
ذلك أرى ان مزايا احلظر أكثر، 
مشيرة إلى ان وضعنا كغيرنا 
في العالــم وعلينا ككويتيني 
ان نوقف «ســالفة التحلطم» 

والظن السيئ.
وأضافــت: ال ميكن تقييم 
احلظر الكلي إال بعد الوقوف 
على نتائج املسحات، وأعتقد أن 
هناك بعض األمور توفقت فيها 
وزارة الصحة والبعض اآلخر 
لــم يحالفهم احلــظ كون هذا 
األمر جديد على مستوى العالم، 
ونحن في نعمة نحسد عليها 
باقون في منازلنا ورواتبنا في 
حسابتنا، وهذا االمر امتحان 
من اهللا، ونسأله سبحانه ان 
يحفظ الكويت وأهلها من كل 

سوء.
من جانبها، قالت أم إبراهيم: 
إن احلظــر الكلــي خــال مــن 

وال ميكــن تطبيق هــذا االمر 
في املطاعم والكافيهات ولكن 
يتم االكتفاء باجلمعيات وعلينا 
اال نفتح املوالت أو املجمعات 
فــي الوقــت احلالــي، ويجب 
فتــح القطاعات اخلدمية مثل 
العيادات اخلاصة أو اخلارجية 
فال يوجد شــيء سوى عالج 
«كورونا» فقط وهذا األمر غير 
صحيح فهناك أمراض أخرى 
حتتاج الى عالجات، ونأمل ان 
متر هذه األزمة وتكون األمور 

افضل.
من ناحيتــه، أوضح عماد 
عبدالرحمــن ان اغلب الناس 
ملتزمة باحلظر الكلي وبإذن 
اهللا خالل األيام القادمة سيقل 
عدد اإلصابات وتعود احلياة 
إلى سابق عهدها، مشيرا إلى ان 
اهم شيء يجب وإعادة افتتاحه 
هو العيادات لكي يتمكن الناس 
من العالج، وأعتقد ان الفترة 
الصباحية هي األنسب بحيث 
يتــم املســاح للنــاس بإنهاء 
أعمالهم على ان يكون احلظر 

العدالــة، فنحــن وهللا احلمد 
لدينا بيــوت والبعض لديهم 
شقق ونحن ملتزمون باحلظر 
ولكن بعض املناطق لألسف ال 
يوجد بها التزام، وذلك فاحلظر 
الكلي لم يؤت ثماره املرجوة، 
بدليل ان احلــاالت في ازدياد 
مع أنها كانت اقل بكثير خالل 
احلظــر اجلزئي ولم نشــاهد 
تزايد االعــداد بهذه الطريقة، 
مؤكدة أن افضل األوقات للحظر 
اجلزئي من الساعة السادسة 
صباحا إلى الثامنة أو التاسعة 

ليال أسوة بدولة االمارات.
وذكــرت انــه يجــب على 
احلكومة اذا أرادت رفع احلظر 
ان تباشر فورا فتح العيادات 
عيــادات  وخاصــة  عمومــا 
االســنان واملساجد فهي أولى 
من اجلمعيات وعلى اقل تقدير 
ان يتم املساح مبسجد واحد في 

املنطقة ألداء الصلوات.
بدوره، قال جمال اليوسف: 
خــالل احلظر الكلي بقينا في 
املنــازل ونتائــج احلظــر لم 

تظهرهــا وزارة الصحة حتى 
اآلن وهناك مناطق مت تطبيق 
احلظر الكلي عليها منذ وقت 

املجتمع مت بأكثر مما يجب.
املواطنــون  وأضــاف: 
واملقيمون ليس لديهم الوعي 

طويل ولم نعلم نتائجه ولم 
جند له أي فائدة حقيقية منه 
وملســنا ان قرار االغالق على 

الكافــي، الڤيروس ينتقل من 
شــخص إلى آخر لذلك يجب 
تطبيــق التباعــد االجتماعي 

اجلزئي في الفترة املسائية.
فــي الســياق ذاتــه، قــال 
د.فيصل احلســن ان املرحلة 
املاضية من احلظر الكلي كانت 
معاناة حقيقية للعائالت في 
احلصــول على بعــض املواد 
الغذائيــة التــي اختفت وكان 
احلصول عليها صعبا، مشيرا 
إلى انه ال ميكن تقييم احلظر 
الكلــي الــذي مــر بنــا وعلى 
املسؤولني ان يعلنوا نتائجه 
وإظهــار تقييمــه للمجتمــع 

لنعرف مدى جدواه.
ولفت الى أن احلظر الكلي 
تســبب في ابتعاد األسر عن 
بعضها، وحتى خالل االحتالل 
العراقي كنا نخرج من املنزل، 
حيــث كان عدونــا معروفــا، 
أمــا اآلن فهــو غيــر معروف، 
واملفتــرض عــودة العيادات، 
حيث إنني أملك عيادة خاصة، 
وقد تضررت كثيرا من الناحية 
املاليــة وآمل العودة ســريعا 
إلنهاء إجراءاتنا ويكون هناك 

تقنني لألمور.

أكدوا أن احلظر الكلي لم يحقق ثماره املرجوة وطالبوا اجلهات املختصة بتقييم نتائجه

عماد عبدالرحمنإميان السعيد د.فيصل احلسنجمال اليوسفأم إبراهيم              (قاسم باشا)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

مؤيدون لعودة املطاعم واملقاهي: البد من تقبل فكرة التعايش مع الڤيروس

تأييــد كبير لعودة فتح 
املطاعــم والـمـقـــاهي، بعد 
فتــرة اإلغــالق الطويلــة 
للمطاعــم واملقاهــي ضمن 
اإلجراءات االحترازية التي 
اتخذتهــا حكومــة الكويت 
كورونــا  وبــاء  ملواجهــة 

املستجد (كوفيد - ١٩).
التأييد الكبير الذي رصدته 
«األنبــاء» جــاء مدفوعا بعدد 
مــن األمور، أهمهــا أن الكثير 
النــاس يعتمــدون فــي  مــن 
حياتهــم علــى املطاعــم وهم 
يرغبــون فــي عــودة احلياة 
الطبيعيــة تدريجيا، الســيما 
إغــالق املطاعــم بوجهــة  أن 
نظرهم أثر بشــكل كبير على 
الوضع االقتصادي للبلد، وقد 
اشترط مؤيدو عودة املطاعم 
واملقاهي للعمــل تطبيق عدد 
من االحتياطات بشكل صارم، 
ومنها اتباع جميع اإلجراءات 
االحترازيــة وفــي مقدمتهــا 
فحــص العاملني فــي املطاعم 
والتأكد من ســالمتهم، إضافة 
إلى إلزام الزبائن أيضا بارتداء 
الكمامــات والقفازات وتوفير 
التعقيم واحلفاظ على التباعد 

االجتماعي.
وفــي املقابل كانــت هناك 
معارضة خجولة لعودة فتح 

ومتابعة جلان وزارتي البلدية 
والصحة لهذه االشــتراطات، 
مضيفــة أنه ال بــد من فحص 
العاملني أيضا وإلزامهم بلبس 
األدوات الصحية من القفازات 
والكمامــات وأقنعــة الوجــه 

والتعقيم املستمر.
مــن جانبهــا قالــت قالت 
املدربــة املعتمــدة فــي فــن 
والبروتوكــول  االتيكيــت 
اللوغانــي:  الدولــي لطيفــة 
أوافق بالتأكيد على إعادة فتح 
املطاعم واملقاهي مع احلرص 
الشديد وفرض العقوبات في 
حال عــدم التــزام املواطنني 
واملقيمــني وإدارة املطاعــم 
االحترازيــة،  باإلجــراءات 
ونحــن بحاجة للتعايش مع 

ولبس الكمــام. وهو ما أيدته 
الدكتورة رحاب قائلة: أنا مع 
إعادة فتح املطاعــم واملقاهي 
خصوصــا أن االقتصــاد تأثر 
كثيرا ومع احملافظة واإلجراءات 
االحترازية نستطيع ان نعود 
للحيــاة وأنا بالطبع ســأزور 
املطاعم، مضيفة نسبة الوفيات 
مقارنة بعدد السكان هي نسبة 

ال تذكر.
مــن جانبهــا قالــت رشــا 
عبدالعزيز: أنا مع عودة احلياة 
بإعــادة فتح املطاعم واملقاهي 
خصوصــا أن هــذا يؤثر على 
احليــاة العملية واالقتصادية 
بشــكل كبيــر وأكــدت علــى 
أهمية مواجهة احلياة وعودة 
االقتصاد للحيــاة، وبالتأكيد 

عبداهللا عباس قال: أنا مع 
إعادة فتــح املطاعم فقط ومع 
الطلبات أو اســتالم  توصيل 
الطلــب دون توفيــر خدمــة 
اجللوس في املطعم خصوصا 
في هــذه الفترة أما بالنســبة 
للمقاهــي فأنا أعــارض إعادة 
فتحها خلطورة انتقال العدوى.

زياد عواد يقول: بالتأكيد أنا 
مع إعادة فتح املطاعم واملقاهي 
والســبب أننــي اختنقت من 
املنزل واحلجر وليس لدي أي 
خوف من كورونا كوننا نتبع 
اإلجراءات االحترازية واألمن 

والسالمة والنظافة.
ديانــا تقــول: أمتنــى أن 
يعــود الوضــع تدريجيا وان 
تفتح املطاعم واملقاهي ويبقى 

هذا الڤيروس الن معظم الناس 
بدأوا بالشعور بامللل والسلبية 
واملشاكل األسرية واألمراض 
النفســية الناجتة من البقاء 
من املنزل. لكن بالنســبة لي 
لن أتوجه فورا بصراحة إليها 
حتى أتأكد من اتخاذ اجلميع 
والتزامهــم بهــذه اإلجراءات 
ومازال حرصي شــديدا على 
صحتي وصحــة من حولي، 

وربي يحفظ اجلميع.
مــن جانبهــا قالــت ليلى 
نبيل: أنا مع إعادة فتح املطاعم 
واملقاهي مع أخذ االحتياطات 
واإلجــراءات املتبعــة من قبل 
الزبــون واملطعــم أو املقهــى 
وبالتأكيد احلفاظ على التباعد 
االجتماعي والتعقيم املستمر 

سأذهب للمطاعم واملقاهي مع 
أخذ احليطة واحلذر.

أما زينة فقالت: إذا اتبعنا 
االحتياطات فنستطيع الذهاب 
للمطاعم واملقاهي وأنا مع إعادة 
فتحهــا خصوصــا ان الكثير 
يعتمدون على املطاعم واملقاهي 
في حياتهــم اليومية متمنية 
العــودة للحياة الطبيعية مع 
اتباع الرقابة ووسائل الوقاية.

وفي اإلطار ذاته، قال محمد 
نزير: ال أمانع إعادة فتح املطاعم 
واملقاهي مع التنظيم في عملية 
الفتــح مــن اتباع اإلجــراءات 
االحترازية وحتديد عدد الزبائن 
فــي كل مطعم أو مقهى مؤكدا 
أن ذلك سيســاعد على تعزيز 

الصحة النفسية.

االختيار لنا بارتيادها واختيار 
املطعم الذي يتبع كافة اجراءات 
النظافــة واجلــودة والقواعد 
والقوانني املتبعة، خصوصا ان 
هناك الكثير من املطاعم قامت 
بوضع سياسات للعمل في ظل 
هــذه اجلائحــة وهــذه جهود 
مشكورة ال بد من االلتفات لها.

لــني مصطفــى تتمنى هي 
األخــرى عــودة إعــادة فتــح 
املطاعم واملقاهي، مشيرة إلى 
أنها ســتكون من أول الزبائن 
للمطاعــم املشــتاقة لها وهي 
تشــعر باألمان الن اختيارها 
دائما ومن قبل جائحة كورونا 
كان ممتازا بالتعامل مع املطاعم 
الصحيــة والنظيفــة والتــي 
تتبع أفضل إجراءات النظافة 
واجلــودة. وهــذا مــا ذهبــت 
إليــه نــدى فهي التــي تتمنى 
ان تعــود املطاعــم واملقاهــي 
للحيــاة خصوصا أن اجلميع 
القوانني واإلجراءات  يتبعون 
االحترازيــة واحملافظــة على 
النظافة واإلجراءات االحترازية.

بــدوره، أكد رامي علي أنه 
يرغــب بإعــادة فتــح املطاعم 
واملقاهي وعــودة احلياة لهذا 
املجال مــع التأكيد على اتباع 
إجــراءات الوقايــة املطلوبــة 

واتباع القوانني أيضا.

«األنباء» رصدت تطلعهم لعودة احلياة تدريجياً إلى طبيعتها وجتنيب الوضع االقتصادي للدولة استمرار التأثر السلبي بإغالقها

لطيفة اللوغاني

ديانا

ليلى نبيل

زياد عواد

رشا عبدالعزيز

رامي علي

ندى د. رحاب              (محمد هنداوي)د. أمثال احلويلة

املستشار أحمد السيد

محمد نذير

لني مصطفى

عبداهللا عباس

زينة

املطاعم واملقاهي، اقتصرت على 
شخصني فقط من بني عشرات 
التقتهــم  الذيــن  األشــخاص 
«األنباء»، وقد ذهب أصحاب هذا 
الرأي إلى ضرورة التريث في 
عودة املطاعم واملقاهي خوفا من 
انتشار وباء «كورونا»، وحتى 

تستقر األوضاع. 
فــي البداية قالــت د.أمثال 
احلويلــة «ال أمانــع بالطبــع 
إعادة فتح املطاعــم واملقاهي 
بعد موافقة السلطات الصحية 
اإلجــراءات  اتبــاع  بشــرط 
االحترازية املعمول بها عامليا 
وال بــد مــن اتبــاع التباعــد 
التوصيل  االجتماعي وخدمة 
الوقايــة  واتبــاع كل ســبل 
الصحيــة،  واالشــتراطات 

ملشاهدة الڤيديو

املال لـ «األنباء»: تقسيم املساجد إلى ٣ فئات
وإعادة افتتاحها وفق جدول زمني

محمد راتب

أكد عضو نقابــة اخلطباء واألئمة واملؤذنني 
د.أحمد صباح املال في تصريح لـ «األنباء» أن النقابة 
قامت بتقدمي تصور مقترح إلعادة فتح املساجد 
لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية يتضمن آلية 
الختيار املســاجد التي ستتم إعادة فتحها وفق 
جدول زمني والبدء باملساجد التي ميكن تطبيق 
االحترازات فيها، السيما التي تكون في املناطق 
الســكنية والتي يأتي إليها املصلون سيرا على 
األقدام وتكون ضمن الفئة األولى، مشيرا إلى أنه 
يتم بعد أسبوع توسيع النطاق لتشمل مساجد 
الضواحي واجلوامع الكبيرة ضمن الفئة الثانية، مع 

تأجيل املساجد التي ال يحيط بها سكان وتلك التي 
تكون عند األسواق واملناطق التجارية والصناعية 
حلني التأكد من نتائج افتتاح املرحلتني السابقتني، 
وهذه تصنف ضمن الفئة الثالثة. ولفت املال إلى 
ضرورة تطبيق اإلجراءات االحترازية عبر إغالق 
دورات املياه باملساجد في الفئتني األولى والثانية، 
وفتح عدد محدود في مساجد الفئة الثالثة، وتعقيم 
املساجد سواء التعقيم املؤقت للسجاد أو التعقيم 
الدائم، ووضع مواد تعقيم اليدين، إلى جانب تطبيق 
سياسة التباعد بالطريقة املناسبة بحيث يكون بني 
كل مصليني متر ونصف املتر، مع حتديد األماكن 
املتاحة وإلزام املصلــني كل على حدة بإحضار 

أحمد املالسجادة الصالة الشخصية.



مواطنون ومقيمون لـ «األنباء»:
نؤيد عودة العمل مع تطبيق التعليمات

متنّوا عودة احلياة إلى طبيعتها وأبدوا مخاوفهم من موجة ثانية للڤيروس في حال عدم االلتزام

املال: أؤيد العمل عن ُبعد في احلاالت الضرورية بحيث تقل أعداد مراجعي الوزارات واجلهات احلكومية واخلاصة

املنصوري: ضرورة احلرص على التباعد في جميع األماكن واملرافق احلكومية أو اخلدمية التي قد تباشر عملها 

هواكمنيان: علينا أن نفكر بوعي وواقعية دائمًا وأن نعرف مدى خطورة املرض ونأخذ جميع االحتياطات الوقائية

اجللجولي: مع الفتح التدريجي جلميع األماكن والشركات التي تستطيع تخفيف حضور املوظفني بالعمل عن ُبعد

السلمان: ننتظر القرارات الوزارية التي ستصدر ونحن على ثقة بوزارة الصحة وبالطاقم الذي يدير هذه األزمة

أم فيصل: على اجلهات التي ستعود ملمارسة أنشطتها االلتزام بشروط السالمة وباإلجراءات والتعليمات الصحية

فــي البداية قال م.بهاء املال: انا مع 
الفتح اجلزئي لقطاعات العمل في البالد 
ولكن بشكل تدريجي، كما أؤيد القيام 
بالعمل عن بعد في احلاالت الضرورية 
بحيث تقل أعداد املراجعني للوزارات 
واجلهــات احلكوميــة وكذلك لبعض 
جهات القطاع اخلاص التي من املمكن 
أن تنجز أعمالها «أونالين»، والذي كنا 
معتمدين عليه في فترة احلظر الشامل 
وهو حاجة في وقت الضرورة الى ان 

يتحسن الوضع.
 واضاف املال: نحن مع قرارات وزارة 
الصحة ومع جميع االجراءات الوقائية 
التي تضعها اجلهات املتخصصة وفقا 
ملا تراه مناســبا الى حني االنتهاء من 
الڤيروس، ومبا يضمن سالمة الناس، 
وأعتقد ان اجلميع اصبح لديه الوعي 
الكافي فيما يتعلق بسالمتهم وسالمة 

املجتمع ككل.
وعي وواقعية

ومن جانبه قال هاكوب هواكمنيان: 
انا مع ان تعود احلياة الطبيعية كما 
كانــت، ولكــن علينــا ان نفكر بوعي 
وواقعيــة وأن نعرف مــدى خطورة 
املــرض ونأخــذ جميــع االحتياطات 
الوقائيــة الن اجللوس في املنزل اثر 
على نفســيتنا ايضا مــن دون عمل، 
ولهــذا العــودة للعمــل ضرورية مع 
ارتداء الكمامات والتباعد االجتماعي 
الى ان متر هذه الفترة بســالمة، كما 
على اجلهات التي ستباشر العمل أن 
توفر جميع اإلجراءات االحترازية التي 
تضعهــا اجلهات احلكوميــة لضمان 
سالمة الناس ومبا يشكل داعما للجهود 

التي بذلت خالل الفترة السابقة.
ثقة بـ«الصحة»

وبدورة قال يعقوب الســلمان انه 
بالنسبة للوضع احلالي نحن جميعا 
بانتظار القرارات الوزارية التي ستصدر 
عــن مجلس الوزراء، ونحن على ثقة 
بوزارة الصحة وبالطاقم الطبي الذي 
يدير البالد في هذه األزمة خالل هذه 
الفترة، ولديه العلم بكل االحصاءات 
مــن مرضــى ووفيــات ومن هــم في 
العنايــة، ويعرفون ما هو االنســب، 
ووفقا لرؤيتهم ستكون القرارات ونحن 
معها ألنها بالتأكيد ستكون للمصلحة 

العامة.
واضاف الســلمان: انــا مع احلظر 
اجلزئــي ولكــن مــع ان تكــون هناك 
ضوابط محددة له، النه في حال عدم 
وجود ضوابط ستزدحم الشوارع من 
اول ساعة من فتح احلظر باالخص بعد 
٢٠ يوما من احلظر الشامل، وباالخص 
النساء اللواتي لم يخرجن منذ فترة 
طويلة رمبا تقترب من ثالثة شهور. 
ولهذا يجب احلرص لكي ال تزداد اعداد 
العدوى نتيجة التزاحم وتواجد الناس 
في معظــم املاكن بكثــرة وكأن االمر 
قد انتهــى، وبالتالي يجــب ان يكون 
هناك التزام من اجلميع وأن يســتمر 
تواجد الدوريات في جميع املناطق لكي 
يكون هناك تباعد اجتماعي وتوعية 
للناس وباالخص املناطق التي تسكنها 
الطبقات الفقيرة الكادحة والتي رمبا 
يكون الوعي قليال لديهم بينما املناطق 
النموذجية فأتوقع أن لديهم وعيا كافيا 
والتزامــا أكثر وبســبب عــدم وجود 
الكثافة الســكانية أيضا والتي تلعب 

دورا مهما في هذا املجال.
حظر تدريجي

وقــال الســلمان انــه مــع ان يتم 
احلظــر ملدة ١٢ ســاعة ومــن ثم يتم 
تقليل الســاعات بشكل تدريجي واال 
فلن نســتفيد شــيئا من فترة احلظر 

احلكومـــــة تعطي املوظفني رواتبهم 
وبعد انتهاء مرحلة احلظر الشامل يجب 
ان يتـــم تطبيق احلظر احلزئي وفتح 
البالد تدريجيا وفقــا لرؤية اجلهات 

املعنية.
العمل بضوابط

وبالنسبة لعودة العمل في اجلهات 
احلكومية واخلاصة، أشــار السلمان 
إلى انــه مع العمل عن بعد في بعض 
اجلهات والشــركات الن هناك تكدسا 

الشامل واجلزئي السابقتني اللتني قمنا 
بهمــا منذ بدايــة التعامل مع ڤيروس 

«كوفيد - ١٩».
ونوه إلى انه بالنسبة للدول التي 
فتحت فــإن احلكومات فيها ال تعطي 
مواطنيها رواتـــــب وهــم في املنازل 
و٨٠٪ مــن العمـــــــالة تعــمـــــل في 
القطاع اخلاص، ونحن في الكــــويت 
وهللا احلمــــد فالوضـــع مختلف النه 
في القطاع اخلـــــاص يتسلمــــــون 
رواتبهــم، وكذلــك فــــــي الــوزارات 

وظيفيا في بعض الوزارت، ويجب ان 
يتم تخفيف عدد املوظفني وان تكون 
هناك ضوابط لتتم االستفادة من فترة 
احلظر التي أمضيناها ولنتخطى اخلطر 
من انتشــار العــدوى أو عودة موجة 
ثانية من اجلائحة، منوها إلى أن على 
اجلهات التي ستعمل أن تأخذ جميع 

االحتياطات الالزمة.
عادات دائمة

وبــدوره، قــال اكــرم املنصــوري 

إن وزارة الصحــة اعلم بــأي قرارات 
ســتتخذ ونحن معها فــي تطبيق أي 
أمر ألنه سيكـــــون في صالح الناس، 
واحلمد هللا ان االمور اصبحت افضل 
واالعداد بدأت تخف واحلظر اجلزئي 
يعتبر حال جيدا مع اخذ االحتياطات 
الالزمة والتأكيد على موضوع النظافة 
والتعقيم وارتداء الكمامات والقفازات، 
وكذلك احلرص على التباعد بني الناس 
فــي جميع األماكن ســواء في املرافق 
أو اخلدميــة كاألســواق  احلكوميــة 

واملجمعات التجارية التي قد تباشــر 
عملها وفق ضوابط وشــروط عليها 
االلتزام بها بشكل جيد، كما يجب ان 
تصبح هذه اإلجــراءات عادات دائمة 
وليس فقط في هذه الفترة ألن هناك 
الكثير من الدول التي شهدت موجات 
ثانيــة من الڤيــروس نتيجــة إهمال 
البعض وعدم التقيد باإلرشادات الطبية 
أو ألن حكوماتها فتحت املجال مبكرا 
وقبل التأكد من وقف انتشار الڤيروس، 
وهذا ما ال نتمناه بعد كل هذه اجلهود 
املبذولــة والتي نســأل اهللا تعالى أن 

تكلل بالنجاح.
العمل عن بعد

ومــن جانبــه قــال د.عبداحلافظ 
اجللجولــي: ان اهــم شــيء االلتــزام 
دائمــا بالتباعــد االجتماعــي وارتداء 
الكمامات والقفازات، وان يكون هناك 
وعي كاف عنــد الناس وحرص على 
التقيد باإلجــراءات الصحية املتبعة، 
وعدم االزدحام الن االزدحام هو الذي 
سينشــر العدوى واالفضل هو الفتح 
التدريجي جلميع االماكن والشركات 
التي تستطيع تخفيف حضور املوظفني 
من خالل العمل عن بعد الذي يكون من 
االفضل تطبيقه ايضا حسب طبيعة 
اجلهة، واخذ جميــع االجراءات التي 
من املمكن ان حتفظ السالمة للجميع، 
وهــذه من األمور األساســية للقضاء 
على الڤيــروس وللتخلص من آثاره 
وتبعاتــه، وعلى اجلميــع أن يكونوا 
واعني وحــــــريصني علــى سالمتهم 
بعيدا عن أي تصرفات فردية قد تؤثر 
سلبا على كل ما مت تقدميه خالل هذه 

األزمة.
إنهاء الدراسة

ومن جهتها قالت ام فيصل اخلليفي: 
ان احلظر اجلزئي جيد ولكن مع االلتزام 
الواعي واال فلن نستفيد شيئا من كل 
فترة احلظر الكلي الذي قمنا به خالل 
٢٠ يومــا تقريبا، كمــا وانه يجب ان 
تعــود احلياة لطبيعتهــا نوعا ما مع 
اخذ االحتياطات وتطبيق التعليمات 
من اجلميع، فكثير من الشركات يجب 
ان تفتح أبوابها الســتقبال املراجعني 
لكن بقوانني معينة ألن االقتصاد بدأ 
يتضــرر، كما ان علــى وزارة التربية 
ان تتخذ قرارا بإنهاء العام الدراســي 
للمرحلة الثانويــة ولطالب الثانوية 
العامة ألن الطــالب اصبحوا معلقني 
وفي حالة من التوتر، خصوصا أنهم 
في مرحلة صعبة ويعانون من ظروف 
احلظــر واالنقطاع عن الدراســة، وال 
يعرفون مصيرهم، ونتمنى أن يكون 

هناك قرار بأسرع وقت.
شروط السالمة

ومتنت أم فيصل من اجلميع االلتزام 
بالقرارات التي ستصدر عن احلكومة، 
وأن يستمروا بأخذ االحتياطات الالزمة 
بشــكل جــدي ألن الڤيــروس لم يتم 
القضــاء عليه نهائيا ولــم يتم إيجاد 
العالج أو اللقاح املناسب له، وبالتالي 
علينا التوخي واحلذر دائما للخروج 
من هذه األزمة بإذن اهللا تعالى ساملني، 
وبالنسبة للدوام وعودة العمل أكدت 
ضرورة التزام جميع الوزارات واجلهات 
التي ستعود ملمارسة أنشطتها بشروط 
السالمة وبتعليمات الصحة من توفير 
املــواد واللوازم الوقائية من معقمات 
وكمامات وقفــازات وغيرها والتأكيد 
على التباعــد بني املوظفني والعاملني 
وكذلك املراجعني وحتديد أعداد معينة 
فقط الستقبالهم والتيسير كذلك على 
املراجعــني بإنهاء معامالتهم بأســرع 

ما ميكن.

د .عبد احلافظ اجللجولي

ضرورة التزام العمال بإجراءات الوقاية

ام فيصل اخلليفي    (زين عالم) إحدى العوائل .. والتزام بارتداء الكمامات خالل ساعتي السماح   
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كورونا خطر داهم ..اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

التباعد االجتماعي من االجراءات االحترازية املهمة ملواجهة انتشار كورونا

ندى أبو نصر

 بعدما قررت احلكومة عدم متديد حظر التجول الشامل مع قرب انتهاء موعده احملدد بتاريخ ٣٠ مايو اجلاري، واالنتقال إلى مرحلة 
حظر التجول اجلزئي الذي من املقرر أن يعلن مجلس الوزراء تفاصيله اليوم اخلميس، بحيث تكون هناك عودة لعمل الوزارات واجلهات 

احلكومية وبعض القطاعات اخلدمية، بعد توقفها بسبب احلظر الكلي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه العديد من بلدان العالم تخفيف قيود احلجر الصحي التي فرضت على مواطنيها بســبب تفشي وباء 

«كورونا املستجد»، وحتذيرات منظمة الصحة العاملية من أن بعض الدول التي تشهد تراجعا في اإلصابات بڤيروس كورونا املستجد ال 
تزال تواجه احتماالت اخلطر من عودة الڤيروس إلى «ذروة ثانية فورية» إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي املرض بشكل أسرع مما يلزم، 

فهل يبقى اخلوف من موجة ثانية قائما؟
وللوقوف على كيفية وطبيعة عودة احلياة وماهية االستعدادات واالحترازات التي يجب ان تتخذ في الوزارات والشركات للموظفني 
والعاملني فيها ليكونوا في حالة من االمان ولضمان عدم انتقال اي عدوى، استطلعت «األنباء» آراء عدد من املواطنني واملقيمني ملعرفة 

وجهة نظرهم ورؤيتهم لعودة احلياة الى طبيعتها وهل يجب ان تكون بشكل تدريجي، وفيما يلي التفاصيل:



طلبة AUK لـ «األنباء»: «الدراسة عن ُبعد» في زمن «كورونا»
خطوة ممتازة تقربنا من حتقيق حلم التخرج في الوقت احملدد

فــي البداية، أوضــح الطالب 
شــكري جرادة «تخصص إدارة 
أعمــال وتســويق» باجلامعــة 
األمريكيــة في الكويــت أن قرار 
اجلامعة باستكمال الدراسة عن 
طريق التعليم عــن ُبعد في ظل 
اســتمرار أزمة ڤيروس كورونا 
املســتجد - كوفيــد ١٩، خطــوة 
ممتازة من قبل اجلامعة، موضحا 
أن التعليــم ال ميكــن أن يتوقف 
بأي حال مــن األحوال، الفتا إلى 
أن اجلامعة قامت بالتجهيز جديا 
لنظام التعليم رغم قصر الفترة، 
وهو ما يحسب لإلدارة اجلامعية 

فلها كل الشكر والتقدير.
وذكر جــرادة أن التعليم عن 
بعد يوفر بيئــة مريحة للطالب 
في متابعة محاضراته الدراسية 
داخل املنزل، مشــيرا إلى غالبية 
اجلامعــات فــي الــدول املتقدمة 
انطلقــت فــي تطبيــق برامــج 
التعليــم عن بعد في ظل ظروف 
أزمة كورونا، معربا عن فخره بأن 
جامعته في الكويت طبقت التعليم 
عن ُبعد، وهو فرصة جيدة جلميع 

الطلبة عليهم االستفادة منها.
وحث جرادة زمــالءه الطلبة 
والطالبات على التفاعل مع أعضاء 
هيئــة التدريس لالســتفادة من 
التعليم عن بعد من خالل التراسل 
عبر البريد اإللكتروني بني الطالب 
واألستاذ والتواصل الدائم بينهما، 
مضيفا أن هناك الكثير من الطلبة 
الذين هم على وشك التخرج خالل 
الفصل الدراسي احلالي، وبالتالي 
فإن التعليم عن بعد سيساهم في 
تخرجهم في الوقت احملدد بشهر 

يونيو دون أي تأخير.
تنوع الفرص

من جانبها، أوضحت الطالبة 
سارة الشمري «تخصص هندسة 
كهربائية» باجلامعة األمريكية في 
الكويت أن اتخاذ اجلامعة لقرار 
التعليم عن ُبعد كان خطوة مفيدة 
للطلبة الستكمال دراستهم، وحتى 
ال يتأخر تخرج الطلبة الذين على 
وشــك التخرج، وذكــرت أن من 
ابــرز إيجابيات التعليم عن بعد 
االســتمرارية في التعليم وعدم 
التوقف، معربة عن سعادتها بأن 
جامعتها اتخذت قرار اســتئناف 
الدراســة عن طريق التعليم عن 
بعد، مشيرة إلى أن توقف الدراسة 
كان ســيضع الطلبــة في موقف 
صعب دراسيا، وأفادت الشمري 
بــأن التعليم عن بعــد مفيد من 
ناحية التواصل مع الدكاترة في 
أوقات اكثر من األوقات التي كانت 
متاحة لهم للتواصل مع األساتذة 
فــي اجلامعة، حيــث كان يلتزم 
الطلبة بالساعات املكتبية احملددة 
من قبل أعضاء هيئة التدريس، 
أما في ظل الدراسة عن بعد فهناك 
مرونة في االتفــاق مع الدكاترة 
بتحديد أوقات للمقابلة تناســب 

كل من الدكتور والطالب.
وأردفــت: ان اجلامعة وفرت 
لنا في وقت قياسي كل اخلدمات 
اجلامعية عن طريق «األونالين» 

في الفصــل الدراســي القادم، 
موجها جزيل الشكر والتقدير 
إلدارة اجلامعــة على اجلهود 
التي قامت بها من اجل تطبيق 

التعليم عن بعد.
أمر مبهر

مــن ناحيتــه، ذكــر الطالــب 
محمــد عبدالســالم (تخصــص 
 («communication and media»
باجلامعة األمريكية في الكويت، 
أن اخلطوة التي اتخذتها اجلامعة 
في تطبيق التعليم عن ُبعد خطوة 
رائعــة، وكان قرارا حاســما في 
مســتقبل التعليم فــي اجلامعة، 
القــرارات  موضحــا أن اتخــاذ 
اإليجابية فــي ظل هذه الظروف 
يدل على كفاءة اجلامعة واهتمامها 
مبستقبل الطالب، مشيرا إلى أن 
اجلامعــة اســتطاعت ان تطبق 
التعليم عن بعد في وقت قصير 
وقياســي، وهو أمر مبهر، ويدل 
على املجهود اجلبار للعاملني في 
مؤسسات التعليمية موجها لهم 

جزيل الشكر والتقدير.
وحول إيجابيات التعليم عن 
بعد، أوضح عبدالسالم انه يوفر 
الوقت على الطالب مبا يتيح له 
املجــال إلنتاجية اكبــر ولإلبداع 
كونه يخفف عنه التعب واإلرهاق 
الناجم عن التعليم التقليدي في 

الفصول الدراسية.
واقترح عبدالسالم تخصيص 
للطــالب   office hours أوقــات 
للتحدث مع أعضاء هيئة التدريس 
ومناقشــتهم فــي املشــاكل التي 
قــد تواجــه الطلبة فــي التعليم 
اإللكتروني ومحاولة إيجاد احللول 

بعــد، مضيفا أن اجلامعة طبقت 
نظام التعليم عــن بعد كتجربة 
ملدة أســبوعني خالل شهر أبريل 
ملعرفة اإليجابيات والســلبيات، 
وكان ذلك إيجابيا جدا من اجلامعة.

وأردف أن عميد الكلية حرص 
علــى لقــاء الطلبــة «أوناليــن» 
لالســتماع الى مقترحاتهم حول 
التعليم عن بعد، وكذلك تواصلت 
معهــم رئيســة قســم اإلرشــاد 
األكادميــي ملعرفــة آرائهم حول 
التعليم عــن بعد، الفتــا الى أن 
اجلامعة ســمحت كذلك لطالبها 
لدراسة الفصل الصيفي من خالل 
األونالين وهي خطوة جيدة جدا 
للطالب، السيما الذين على وشك 

التخرج.
واقترح قنديل أن يبدأ الطالب 
بنفسه ويكون لدى الطلبة وعي 
بضرورة اســتكمال الدراسة عن 
طريــق األونالين حتى ال يضيع 
وقته في أمور أخرى غير مجدية 
وضرورة االستفادة من الوقت في 

استكمال الدراسة. 
احتياجات الطلبة

مــن ناحيتها، قالــت الطالبة 
ألني مانيزيس: ان إدارة اجلامعة 
األمريكية متعاونة للغاية وتفهمت 
احتياجاتنــا كطلبــة فقــد قاموا 
باختبار عمليــة التعلم عن بعد 
مع بعض الطالب وأنا منهم بداية 
شــهر مارس ملعرفة ما إذا كانت 
هــذه الفكرة مجديــة مع الطالب 
واألســاتذة ومــدى كفاءتهــا مع 
مجموعة كبيرة من الطالب لكل 

فصل، 
مضيفــة: وقــد أبقتنــا إدارة 

من كتب إلكترونية وخدمات أخرى 
لم تكن موجودة في «األونالين» 
من قبل باإلضافة إلى أنها زودت 
جميع أعضاء هيئة التدريس بكافة 
االحتياجات من أجهزة وكاميرات 
من اجل تســهيل أداء عملهم في 

التعليم عن بعد.
وزادت: وعلى الرغم من ظروف 
التواصل الصعبة، إال أن اجلامعة 
وأعضاء هيئة التدريس ساهموا 
في خدمة الطلبة بأفضل صورة 
وسخروا كل اإلمكانيات املتاحة 
لتسهيل املهمة، فلهم جزيل الشكر 

والتقدير.
خطة فاعلة

بــدوره، أوضح الطالب أحمد 
إعــالم  (تخصــص  الزنكــوي 
وتواصل) باجلامعــة األمريكية 
في الكويت، أن خطة التعليم عن 
ُبعــد في اجلامعة فاعلة بنســبة 
١٠٠٪ من حيث استكمال الدراسة 
عــن بعد، مؤكدا أن أعضاء هيئة 
التدريس يبذلون جهودا حثيثة 
إلجناح التجربة وتبسيط املواد 

بقدر اإلمكان.
وذكــر أن للتعليم عن بعد 
إيجابيــات عدة، منهــا توفير 
الراحة للطالب في الدراسة في 
املنزل، السيما في ظل ظروف 
أزمة ڤيروس كورونا املستجد 
واتباع إرشادات وزارة الصحة 
بالتباعد اجلسدي واالجتماعي.

واقترح الزنكوي استكمال 
خطــة الفصل الصيفــي التي 
أقرتهــا اجلامعــة األمريكيــة 
كونها ستفيد الكثير من الطلبة، 
السيما الذين على وشك التخرج 

مراحــل التعليــم قبــل أو أثناء 
الدراسة اجلامعية مبا يساهم في 
تقليل األيــدي العاملة واملباني، 
وبالتالي ستكون هناك فرصة أكبر 
الستيعاب زيادة أعداد الطلبة في 
املستقبل، فضال عن إتاحة الفرصة 
الكاملة فــي عملية اختيار املواد 
الدراسية وتوفير مناهج تعليمية 
تتناســب مع عملية التعليم عن 

بعد.
حرية االختيار

وأفــاد الطالــب اميــن قنديل 
«تخصــص هندســة كمبيوتر» 
باجلامعة األمريكية في الكويت، 
بــأن اجلامعة بعــد بدايــة أزمة 
كورونــا وتعطيــل اجلامعــات 
بأسبوعني خاطبت جميع الطلبة 
بأنها ســتعمل على إطالق نظام 
التعليم عن ُبعد من أجل استئناف 

الدراسة.
وذكــر قنديل أنه بعد اإلعالن 
التربيــة  وزارة  موافقــة  عــن 
ووزيرالتعليم العالي على تطبيق 
التعليــم عن بعد فــي اجلامعات 
اخلاصة أعطت اجلامعة لطالبها 
الدراسة  خيارين: إما اســتكمال 
عن بعد خالل الفصل الدراســي 
احلالي، أو استكمال الدراسة في 
شهر أغسطس من خالل التعليم 

التقليدي باجلامعة.
وأوضــح أن أعضــاء هيئــة 
التدريس تواصلوا مع الطالب من 
خالل برنامج ZOOM للحديث اكثر 
عن التعليم عن بعد وتوضيح آلية 
تلقي احملاضرات الدراسية اونالين 
وإجــراء االختبارات وغيرها من 
األمــور املتعلقــة بالدراســة عن 

املناسبة لها.
تدريب عملي

وانتقل احلديــث إلى الطالبة 
هند اجلوهري (تخصص هندسة 
كمبيوتر) باجلامعــة األمريكية 
في الكويت والتي قالت: إن قرار 
تطبيق التعليم عن بعد باجلامعة 
في ظل الظروف الراهنة واستمرار 
أزمة كورونا كان قرارا صائبا وحال 
ال بد منه الستمرار التعليم، السيما 
في ظــل التعليمات الصادرة من 
منظمــة الصحة العاملية ووزارة 
بالتباعــد االجتماعــي  الصحــة 

واجلسدي بني الدارسني.
وأضافت أن هــذا القرار أنقذ 
الطلبة من أن تضيع عليهم سنة 
دراســية كاملة مبــا يتيح تكافؤ 
الفرص بــني الطالب في الكويت 
والطلبــة الدارســني فــي الدول 
األخرى، الســيما الذيــن طبقوا 
التعليم عن بعد منذ بداية األزمة.

وأفادت اجلوهري بأن للتعليم 
عن بعد مزايا عدة، أبرزها احلفاظ 
علــى صحــة الطــالب وصحــة 
املجتمــع والتقليل من انتشــار 
الڤيــروس، باإلضافة إلى توفير 
الوقت واجلهد، كما انه يســاعد 
الطالب على االعتماد على نفسه 
كليــا وتوصيــل املنهج بشــكل 
دقيق للطالب دون التقيد مبكان 
أو وقت، كما أن التعليم عن بعد 
يعد تدريبــا عمليا للطالب على 
استكمال الدراسة املستقبلية سواء 

دبلوم أو ماجستير.
ومن ناحيــة أخرى، اقترحت 
اجلوهري التوسع في استخدام 
التكنولوجيــا احلديثــة فــي كل 

اجلامعة األمريكيــة في الكويت 
دائما على اطالع بكل املعلومات 
الضروريــة من خالل كل خطوة 
 ١٩- COVID تتعلــق بڤيــروس
وكانــوا  املســتمر  والتعليــم 
يوجهوننا مع األخذ باقتراحاتنا، 
حيــث كانــت محــل تقديــر ومت 

التعامل معها أيضا.
وذكرت مانيزيس أن اجلامعة 
تلبي احتياجات طالبها، وجعلتهم 
يشعرون باألمان والفهم، مبا جعل 
االنتقال إلى التعلم عن بعد سلسا 
للغاية، وكان املوظفون متعاونني 
جــدا مــع استفســارات الطالب 
وأجابوا عليهم قدر اإلمكان، فقد 
كان موظفــو اجلامعــة متاحــني 
دائما من خالل البريد اإللكتروني 
التواصل االجتماعي،  ووســائل 
وقامت اجلامعة األمريكية بتفعيل 
جميع خدماتها عبر اإلنترنت مثل 
مركز التدريس والكتابة للطالب 
الذيــن يحتاجون الى املســاعدة 
في موادهم الدراسية إضافة الى 
مركز االستشارة ملساعدة الطالب 
في أمورهم النفسية وملساعدتهم 
علــى التعامل مع التوتر والقلق 
إضافة الى مركز التطوير الوظيفي 
الطــالب فــي تلبيــة  ملســاعدة 

احتياجاتهم املهنية.
وذكرت أن التعلم عن بعد يعزز 
التعلم واملشاركة النشطة نظرا 
ألن هنــاك القليل مــن االنحراف 
في البداية، فسوف يركز الطالب 
بشــكل أكبر واملشــاركة بنشاط 

خالل جلسات الفصل.
وتابعت مانيزيس: انه يساعد 
األفــراد االنطوائيــني كون هناك 
مجموعة من أصدقائي يخجلون 
من املشاركة في الصف، لكن في 
محاضــرات التعلــم اإللكتروني 
يشــاركون أفكارهــم مــع بقيــة 
الفصل باإلضافة الى أن التعليم 
عن بعد يفيد البيئة نظرا جللوس 
الطلبــة في منازلهــم مبا يخفف 
االزدحام املــروري، موضحة أن 
مع تطبيق التعلم اإللكتروني ال 
يضطر الطالب إلــى الذهاب إلى 
اجلامعة مبا يخفف من استهالك 
أقل للطاقة وللكهرباء إهدار أقل 

للورق.
كمــا أشــارت الــى أن التعلم 
اإللكتروني يزيد من عملية التفاعل 

بني األستاذ والطالب.
وحــول مقترحاتهــا لنجــاح 
عملية التعليم عــن بعد، ذكرت 
مانيزيس أن تشغيل الكاميرا أثناء 
احملاضرات سيزيد من التفاعل بني 
الطالب واألساتذة، ومع ذلك أفهم 
أن بعض الطالب ال يريدون ذلك 
ألســباب شخصية، الفتة إلى أن 
احلصول على املزيد من األدوات 
املساعدة املرئية واملهام التفاعلية 
واألنشطة داخل الفصل الدراسي 
ســيعزز الطــالب مــن الصفات 

اجلذابة.
وأردفت قائلة: يجب أن يكون 
لدى األساتذة نظام نقاط املكافأة 
للطــالب أثنــاء األنشــطة داخل 
الفصــل بحيث يحفــز كل طالب 

على املشاركة.

بعد إطالق اجلامعة األمريكية في الكويت منصتها للتعليم عبر «األونالين» رسمياً ملواصلة عملية التعلم اختيارياً للراغبني

شكري جرادة

إيجابيات كثيرة ميكن حتقيقها من خالل «التعليم عن بعد»

أحمد الزنكويمحمد عبدالسالم أمين قنديلهند اجلوهري ألني مانيزيسسارة الشمري

اجلوهري: النظام يساعد الطالب على االعتماد على نفسه وفهم املنهج دون التقيد مبكان أو وقت

مانيزيس: نظام «التعليم عن ُبعد» يساعد الطلبة االنطوائيني بشكل فعال ويقلل إهدار الوقت والطاقة
قنديل: اجلامعــــة تركت حرية االختيار للطلبــــة إما الدراسـة عن ُبعد أو انتظــــار التعليم التقليدي
عبدالسالم: من أبرز اإليجابيات أن النظام ُيخفف التعب عن الطالب ومينحه الفرصة لإلبداع والتميز

ر مواعيد للقاء بني األساتذة والطلبة تناسب كال منهم الشمري: النظام به مرونة كبيرة وُيوفِّ
الزنكوي: خطة التعليم عن ُبعد فعالة بنسبة ١٠٠٪ فهي توفر املعلومة وتضمن الراحة واألمانجرادة: AUK وضعت نظامًا جيدًا للتعليم عن ُبعد رغم قصر الفترة وهو ما يحسب إلدارة اجلامعة 

أطلقت اجلامعة األمريكية في الكويت منصتها للتعليم عن بعد «األونالين» رسميا كجزء من خطتها 
للمحافظة على اســتمرارية العملية التعليمية لتوفير بديل للطالب ســواء املستمرون أو املتوقع 
تخرجهم الراغبني في مواصلة دراســتهم عن بعد خالل فصل الربيع ٢٠١٩-٢٠٢٠، وقد جاء قرار 
املضــي قدما في املنهج عبر اإلنترنت بعد موافقة وزارة التعليم العالي على اعتماد التعلم عن بعد 
إلكمال العام الدراسي احلالي. وقد قامت AUK بتطوير نظام التعلم اإللكتروني من خالل استخدام 
مجموعة من التطبيقات اإللكترونية التي مت جتريبها بالكامل بالتنسيق مع هيئات االعتماد الدولي 
والشريك األكادميي للجامعة في الواليات املتحدة «جامعة دارمتوث»، حيث عملت الفرق التقنية في 
اجلامعة األمريكية في الكويت على ضمان إمكانية استخدام جميع التطبيقات عبر كل األجهزة مثل 
أجهزة الكمبيوتر املكتبية واحملمولة واألجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وبعد هذا النظام رسميا، 
التقت «األنباء» عددا من طالب AUK في مختلف التخصصات للتعرف منهم عن قرب عن تقييمهم 
لتجربــة التعليم عن بعد، وأهم اإليجابيات التي وجدوها في هذا النظام والوقوف على مالحظاتهم 

واقتراحاتهم من اجل جناح التجربة، فإلى التفاصيل:
أجرت التحقيق: آالء خليفة
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واستنفار حكومي ملواجهته
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جانب من االجتماع النيابي ـ احلكومي الذي عقد في مجلس األمة أمس ويبدو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد متحدثا إلى النواب

سمو الشيخ صباح اخلالدسمو رئيس الوزراء ومبارك احلريص والشيخ د. احمد الناصر وانس الصالح والشيخ د. باسل الصباح ومحمد اجلبري مرزوق الغامن متحدثا

النواب خالل االجتماع جانب من احلضور النيابي

الغامن: ال نتدخل في السياسة التنفيذية للحكومة
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 

رشيد الفعـم ـ سلطان العـبدان 
بدر السهيل

ترأس رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجتماعا نيابيا - 
حكوميا موسعا بحضور سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
صبــاح اخلالــد و٦ وزراء و٣٢ 
نائبا، يهدف الى عرض احلكومة 
الستعداداتها واجراءاتها ملرحلة 
ما بعد احلظر الكلي واالستماع 
النــواب  الــي وجهــات نظــر 

ومالحظاتهم بشأنها.
حضر االجتماع من الوزراءـ  
باإلضافة إلى سمو رئيس الوزراء 
ـ نائب رئيــس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الــوزراء أنس 
الصالح ووزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد الناصر ووزير التجارة 
والصناعة خالد الروضان ووزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون 
الشــباب محمد اجلبري ووزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس 

األمة مبارك احلريص.
كمــا حضــر االجتمــاع من 
اجلانــب النيابــيـ  إضافــة إلى 
أمــني ســر  ـ  الغــامن  الرئيــس 
مجلس األمــة النائــب د.عودة 
الرويعــي ومراقــب املجلــس 
النائــب نايف املرداس والنواب 
أحمد الفضل واســامة الشاهني 
واحلميدي السبيعي ود.بدر املال 
وثامر الظفيري وخالد الشطي 
وخالد العتيبي وخلف دمييثير 
العنزي وخليل الصالح ورياض 
العدســاني وســعد اخلنفــور 
وسعدون حماد العتيبي وسعود 
الشويعر وصفاء الهاشم ود.عادل 
الدمخي ود.عبدالكرمي الكندري 
الكنــدري وعبداهللا  وعبــداهللا 
فهاد العنزي وعدنان عبدالصمد 
وعمر الطبطبائي وفراج العربيد 
وفيصل الكندري وماجد املطيري 
ومحمــد الدالل ومحمــد الهدية 
ود.محمــد احلويلــة ومحمــد 
هايف املطيري وناصر الدوسري 
ويوسف الفضالة واألمني العام 

ملجلس األمة عالم الكندري.
وعقب االجتماع، قال رئيس 
مجلــس األمــة مــرزوق الغامن 
ان احلكومــة عرضــت للنواب 
اخلطوط العريضــة ملرحلة ما 
بعــد ٣٠ اجلــاري ومــا يتعلق 
الطبيعيــة،  بالعــودة للحيــاة 
الفتا الــى ان البرملان ال يتدخل 
في القــرارات التنفيذية ملجلس 
الوزراء ويتعاون معها تطبيقا 

للمادة ٥٠ من الدستور.
واضاف الغامن ان االجتماع 
كان بطلب من رئيس احلكومة 
لعرض خطــة احلكومة ملرحلة 
ما بعد احلظر الكلي وما يتعلق 

بالعودة للحياة الطبيعية.
وذكــر الغامن: حتدث ســمو 
رئيــس مجلس الــوزراء وبعد 
ذلك حتدث رئيس الفريق وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
ود.بثينــة املضــف مــن وزارة 
الصحة ووكيــل ديوان اخلدمة 
املدنية بــدر احلمــد، باالضافة 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشــؤون مجلس الــوزراء أنس 

الصالح.

الغــامن ان اجلانــب  وقــال 
احلكومي قدم شرحا للتوجهات 
العامة للحكومة بهذا اجلانب على 
أن تبحث التفاصيل في اجتماع 
مجلس الوزراء املزمع عقده يوم 

غد اخلميس (اليوم).
واضاف: حتــى يكون األمر 
واضحا للجميع، نحن ال نتدخل 
في القــرارات التنفيذية ملجلس 
الوزراء، واالجتماع كان تطبيقا 
للمــادة ٥٠ من الدســتور فيما 
يتعلق بالتعاون بني السلطات.
واوضــح ان دور مجلــس 
األمــة يختلف بشــكل كبير عن 
التــي جتتمــع  دور احلكومــة 

قطــاع غير حكومي لكن شــمل 
العديــد مــن املتطوعــني الذين 
ضربوا أروع األمثلة في مواجهة 
هذا الڤيروس وفي التضحية من 

أجل الوطن».
مــن جانبــه، جــدد النائب 
ســعدون حمــاد تأكيــده علــى 
ضرورة إنهاء العام الدراسي في 
التي  ظل الظروف االستثنائية 
متر بهــا البالد، الفتــا الى عدم 
جهوزيــة املــدارس التي اصبح 
اغلبها مستغال من قبل وزارتي 
الصحة والداخلية واجلمعيات 

التعاونية.
وقال حماد عقــب االجتماع 
النيابــي ـ احلكومي في مجلس 
األمة أمس «اننا استمعنا اليوم 
(امس) الى شرح من سمو رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء املعنيني 
حول االجراءات التي سيتخذها 
مجلس الوزراء في اجتماعه غدا 

بشأن االزمة الراهنة».
واضــاف «ابدينــا كنــواب 
مالحظاتنا وتطرقت الى ضرورة 
إنهاء العام الدراسي مع استغرابنا 
الى عدم وجود وزير التربية الذي 
ال زال حتى اآلن خارج التغطية».

ولفت حماد الى ان جميع دول 
اخلليج عطلت الدراسة اال الكويت 
رغم ان اجراءات وزارة الصحة 
الزالت في بدايتها، مشددا على 
ضرورة اجنــاح جميع املراحل 
الدراسية من الصف االول حتى 
الصــف احلادي عشــر واعتماد 
نتيجة الفصل الدراســي االول 

لطلبة الصف الثاني عشر.
واشار الى ان هناك اقتراحا 
آخر بشــأن منح جميع الطلبة 
١٠٠٪ في الكورس الثاني وبعدها 
يتم جمع درجات الكورس االول 
والكورس الثاني ويتم تقسيمها 
علــى اثنــني وبذلك يتــم ظهور 

نتيجة الطالب.
وقــال حماد انه مت التعقيب 
على كلمــة وزير الصحة خالل 
االجتماع عندما قال ان االصابات 
في طور النزول، حيث اكدت له 
عكس ذلك خاصة ان املســحات 

عددها قليل.
وبني انه في السابق كان يتم 
اخذ مســحات تصــل الي ٤٠٠٠ 
مســحة مما يؤدي لظهور عدد 
يصل الى ١٠٠٠ اصابة، واآلن مت 
تقليل عدد املسحات، مؤكدا انه 
لو يتم اخذ ١٠ آالف مسحة فإن 
عدد االصابات سيصل الي ٢٥٠٠ 

اصابة يوميا.
وأضاف حماد: اوضحنا اليوم 
(أمس) لســمو رئيــس الوزراء 
ووزيــر الصحــة ان االعداد في 
ازدياد اال ان وزارة الصحة توهم 
الناس بأن االعداد تقل، مؤكدا ان 
وزارة الصحة اعطت تعليمات 
للمستشفيات بعدم اخذ مسحات 

او تقليلها.
وأكد حماد انه اليوم (أمس) 

القوى.
من ناحية أخــرى، قال املال 
النــواب اســتمعوا لشــرح  ان 
الفريق احلكومي برئاسة سمو 
رئيس الوزراء حول مستجدات 
الوضع املتعلق مبكافحة ڤيروس 
كورونا، وأبدوا مالحظات على 
هذا االمــر فيما يتعلــق بعودة 
االعمال احلكومية واالقتصادية 
كما مت االستفسار عن سبب تزايد 

اعداد املصابني الكويتيني.
وبــني انه طالب بــأن يكون 
هناك تقسيم لفترات العمل في 
األجهزة احلكومية حتى يتحقق 
التباعد االجتماعي بني املوظفني 
وايضا ال تتأخر مصالح املواطنني 
كما طالبت مبعاودة اجللســات 
االعتيادية ملجلس األمة لتفعيل 
الوسيلة الرقابية الصحيحة عن 

طريق قاعة عبداهللا السالم.
النائب  من ناحيتــه، جــدد 
محمد الــدالل مطالبتــه بعودة 
جلســات مجلس األمة لالنعقاد 
خــالل الفتــرة املقبلــة لطــرح 
القضايا األساسية ومنها التركيبة 
السكانية وغيرها من القضايا.

وقــال الــدالل فــي تصريح 
صحافي مبجلس األمة: ان اللقاء 
احلكوميـ  النيابي مهم جدا ولكن 
هذا ال يغني عن عقد اجللســات 
العامــة، ولذلــك أحــد مطالبنا 
األساسية والتي مت طرحها اليوم 
هي ضرورة عقد اجللسات خالل 
األسابيع القليلة القادمة وبشكل 
طبيعي وعودة املجلس واللجان 

ملمارسة دورهم.
وأكد أن هذا مطلبه منذ فترة 
وهو ما يصر عليه وقدم بشأنه 
طلبات لعقد اجللسات، واليوم 
ما دار من نقاشات وما طرحته 
احلكومة من آراء وأفكار وخطط 
من املهم مناقشتها في جلسات 
عامة ولن يؤثــر النقاش العام 
على مسيرة احلكومة في مكافحة 

الوباء.
وأضاف الــدالل: أثنينا على 
كثير من اجلهود احلكومية كما 
ابدينا أيضا مالحظات على بعض 
من تلك اجلهود وهذا أمر طبيعي 
حتى يقوم العمل ويراقب بطريقة 

صحيحة.
وأشار إلى أنه من األبعاد التي 
مت ذكرهــا باالجتماع اليوم هو 
البعــد القانوني لالزمة احلالية 
فهنــاك انعكاســات قانونيــة 
وقضائية، فهناك قضايا سترفع 
بــاآلالف فيمــا يخــص قضيــة 
اإليجارات وستكون هناك طعون 
كثيرة أيضا فاألزمة أوقفت كثيرا 

من املصالح.
كيــف  الــدالل:  وتســاءل 
ســتتعامل احلكومــة مــع هذه 
التبعــات؟ ومــا رؤيتهــا حيال 
قضايا كاإليجــارات والقروض 
والديون التي تخلق العديد من 
املشاكل واألزمات؟ مؤكدا ضرورة 

كلجنة حقوق انســان مع وزير 
الداخلية وشرحنا له ما يحصل 
مــن اعتصامات داخل الســجن 
املركــزي وشــرح لنا مــا حدث 
ووعدنــا بانتهــاء كل املشــاكل 

خالل يومني.
واضاف ان وزير الداخلية اكد 
ان هناك كشوفات سترفع قريبا 
من مجلس الوزراء بشأن العفو 
األميري وستشمل عددا كبيرا من 
الســجناء، الفتا الى ان هناك ١٨ 
مسجونا مريضا اعراضهم خفيفة 
وهللا احلمــد مت عزلهم في جزء 

من السجن املركزي.
واوضح الدمخي: وهللا احلمد 
مت وضع اشتراطات صحية لعودة 
الصالة في املساجد، مبشرا اهل 
الكويت بأن هذا االمر سيتم قريبا 

ان شاء اهللا.
ولفت الــى ان النواب اكدوا 
خــالل االجتماع علــى ضرورة 
حل مشــكلة الكويتيــني الذين 
هم مــن دون رواتب، باالضافة 
الــي ضرورة تكــرمي جميع من 
عمل في الصفوف االمامية ضمن 

املكرمة االميرية.
النائب  من ناحيته، طالــب 
خلــف دميثيــر بضــرورة رفع 
الكلــي ألن املواطنــني  احلظــر 
يعانون وميرون بحالة نفسية 
ســيئة لــم ميروا بهــا حتى في 

الغزو.
وقال دميثير، في تصريحات 
عقــب اللقاء النيابيـ  احلكومي 
في مجلس األمة امس، إنه على 
احلكومة ان تكون متفهمة لهذا 
اجلانب وتتخذ التدابير الوقائية 
الالزمة ألن هناك اضطراب من هذا 
الضغط النفسي ويجب ان تكون 
هناك انفراجة في حترك الناس.

وأضاف انه مت أيضا في اللقاء 
احلديث عــن املوظفني الذين ال 
يتقاضون رواتب منذ ٣ اشهر، 
خاصة انه مت تعيينهم، مشددا 
على ضرورة اإلسراع في حسم 

االمر ورفع املعاناة عنهم.
واستطرد دميثير قائال: اننا ال 
نلوم احلكومة وهي مجتهدة في 
جوانب عديدة لكن هناك بطء في 
بعض اإلجراءات ونحن نعاونهم 
ونشيد بجهودهم واجتماعاتهم 

املستمرة ملواجهة هذا األمر.
من جانبــه، طالــب النائب 
محمد هايف احلكومة بأن تأخذ 
التــي  املقترحــات واملطالبــات 
طرحهــا النواب خــالل اجتماع 
اليوم بعني االعتبار وتطبق ما 

يلزم منها.
وقــال هايف، فــي تصريح 
صحافــي مبجلس األمــة عقب 
انتهاء اللقاء النيابيـ  احلكومي، 
ان اللقــاء تضمــن العديــد من 
مقترحات النواب وأيضا مت نقل 
تساؤالت املواطنني فيما يتعلق 
بإنهاء العام الدراسي وإعادة فتح 
املساجد وفتح فروع اجلمعيات 

كان واضحا مع احلكومة وتطرق 
ايضــا الــى ضــرورة ان يكون 
مستشفى جابر للكويتيني فقط 
والى ضرورة اخذ املسحات من 
اهل املصابني، اال ان وزاره الصحة 
تقول لهم اقعدوا في البيوت ومن 
يحس بالتعب سنأخذ عينة منه، 
مشيرا الى ان هذا االمر ال يجوز 
ويجــب اخذ العينات من جميع 

املخالطني.
ولفت حماد الى انه طرح على 
احلكومة قيام عدد من املتطوعني 
الكويتيــني بإنتاج أقنعة يكلف 
القناع الواحــد منها ربع دينار 
فقــط مــع خدمة توصيلــه الى 
وزارة الصحــة ،مطالبا ســمو 
رئيــس الوزراء بضــرورة دعم 
عمل هؤالء املتطوعني واالبتعاد 
عن املناقصة ذات اخلمسة ماليني 
ونصف كونهــا مناقصة عالية 

القيمة.
وشكر احلكومة على تنفيذها 
تعليمات سمو االمير في خطة 
اجــالء الكويتيني، مشــيرا الي 
ان هنــاك مواطنني كويتيني في 
اخلارج يحتاجون السرة طبية 
ولم يعودوا للكويت حتى االن، 
مؤكــدا انه طالب بضرورة فتح 
املســاجد اســوة بدول مجلس 
التعاون التي قامت بفتح املساجد 
مــع تطبيق اشــتراطات وزاره 

الصحة والتباعد االجتماعي.
وشــدد حماد على ضرورة 
حل مشــكلة الكويتيــني الذين 
هــم مــن دون رواتــب خاصــة 
بعــد قرب اســتئناف العمل في 
الوزارات، داعيا الى رفع املعاناة 
عن املرشحني في ديوان اخلدمة 
املدنيــة ولــم تكتمل إجــراءات 
تعيينهم بسبب تعطل اجلهات 
احلكومية خــالل أزمة كورونا 
واحتساب الراتب لهم من تاريخ 
١٢ من شهر مارس املاضي وذلك 
كون السبب في عدم تعيينهم هو 
تعطل جميع الدوائر احلكومية.

واســتغرب من عدم شمول 
موظفي وزاره الدفاع واحلرس 
الوطني واالطفاء واملتطوعني في 
التعاونية وموظفي  اجلمعيات 
وزارة النفط والتجارة ووزارة 
الكهرباء واخلارجية والطيران 
املدني في خطة التكرمي، مؤكدا 
انــه طلب مــن وزيــر الداخلية 
بضرورة تكرمي رجال الداخلية 
الذين كانت لديهم دورة ترقية 
لرتبة مالزم والعسكريني حملة 
الثانوية العامة ممن امضوا ١٥ 
سنة في اخلدمة، ولكن مت تأخير 

ترقيتهم بسبب ازمه كورونا.
بدوره، شــدد النائب د.بدر 
املــال علــى ضــرورة إنصــاف 
العسكريني اجلامعيني املوجودين 
فــي الصفوف االولى وترقيتهم 
الــى رتبة مــالزم خاصــة أنهم 
ينطبق عليهم جميع الشــروط 
وكشوفاتهم جاهزة في شؤون 

وجود تصــور حكومي متكامل 
وواضح بهذا اخلصوص من قبل 

احلكومة ملجابهة ذلك.
وأكد أن البعد القانوني هو 
بعد حساس ومهم جدا اذا ارادت 
احلكومة عودة احلياة لطبيعتها 
تدريجيا، مطالبا إياها بالتركيز 

على هذا البعد املهم جدا.
من جهة أخرى، أعلن الدالل 
عن تقدمه بســؤال برملاني إلى 
وزيــر التجارة والصناعة خالد 
الروضان يتعلق بالهيئة العامة 
للصناعــة ودورها في مواجهة 

األزمة.
وأكد أن سؤاله هو لطلب رؤية 
الهيئة ووزارة التجارة والصناعة 
ملواجهة األزمة وكيفية التصدي 
للحاصلني على تراخيص دون 
اســتغاللها مثل املزارع التي ال 
تستطيع تغطية األمن الغذائي 
وقت األزمات وال املصانع التي ال 

تغطي احتياجات األزمة.
ووجه الــدالل التهنئة بعيد 
الفطر إلى ســمو األمير وسمو 
ولي العهد ولكل من هم في مقدمة 
الصفوف فــي مواجهــة الوباء 
مــن أطباء ومســاعدين ورجال 
الداخليــة والدفــاع واحلــرس 
الوطني واالطفــاء واجلمعيات 
التعاونية واجلمعيات اخليرية 
وجمعيات النفع العام والعاملني 
باألجهزة احلكومية واملتطوعني 
على جهودهم الكبيرة في خدمة 

الكويت.
بدوره، قــال النائب د.عادل 
الدمخي ان وزير الداخلية أكد ان 
هناك كشوفات سيرفعها مجلس 
الوزراء بشــأن العفــو االميري 
تشمل اعدادا كبيرة من املساجني.
واضــاف د.الدمخــي، فــي 
تصريــح صحافي فــي مجلس 
االمة، ان اجتماع اليوم (أمس) 
مع سمو رئيس الوزراء وعدد من 
الوزراء كان عن اخلطة املستقبلية 
لعودة احلياة الطبيعية في ظل 
األزمة الراهنة التي تعيشها البالد 

بسبب ڤيروس كورونا.
وشدد على ضرورة مكافحة 
الفساد الذي دفع ضريبته الشعب 
الكويتي، الفتا الى انه لالسف كان 
هناك جتار لالقامات وجتار بشر 
سكتت عنهم احلكومات السابقة 
علــى الرغــم من وجــود بعض 
الوعــود، اال ان هذه العصابات 
توطنت داخل الكويت بالتعاون 

مع عصابات خارج البلد.
واشار الى انه تطرق لبعض 
قضايــا غســيل االمــوال التــي 
اصبحت فضائح دولية لالسف 
ويجب مواجهتها، مشــددا على 
ضرورة مواجهة الهدر والفساد 
فــي اجلهات احلكوميــة بفريق 
واحد اسوة بالفريق الذي واجه 
وباء كورونــا كونهم اخطر من 

هذا الوباء في املجتمع.
الدمخــي: اجتمعنــا  وقــال 

في املناطق.
وأكد هايف ضرورة تخليص 
املعامــالت عــن بعد مــن خالل 
احلكومة الذكيــة ألنه بات أمرا 
مهمــا جدا، وأيضا حل مشــكلة 

الكويتيني الذين بال رواتب.
واضاف: ان اللقاء تناول أيضا 
فترة الســماح باحلظر اجلزئي 
املزمع تطبيقه، وقضية اصحاب 
احلــالل اخلليجيني املوجودين 
باخلارج وكيفية الســماح لهم 
برعاية أمورهم بالداخل، وقضية 

الدراسة عن ُبعد.
وبــني انــه مت أيضــا طــرح 
موضــوع انتشــار املــرض في 
السجن املركزي والذي اثير في 
اجتماع جلنة حقوق االنســان 
مع وزير الداخلية، كما مت طرح 
موضــوع العفــو ونقــل جميع 
التساؤالت التي تدور بالساحة 
بشــأن دعم املتطوعني وغيرها 
من األمــور التي حتتاج البحث 

واملقترحات.
وأكد النائب فيصل الكندري 
أن االجتماع احلكومي ـ النيابي 
ركز علــى االنتقــال من احلظر 
الكلــي الى اجلزئــي بعد تاريخ 
٣٠ اجلاري، مؤكدا عدم جاهزية 
وزارة التربية لتطبيق التعليم 
عن بعد وهو ما يتطلب ضرورة 
حسم ملف إنهاء العام الدراسي.
وقــال الكندري في تصريح 
صحافي مبجلس األمة: نصيحتي 
للشعب الكويتي انه بعد االنتقال 
الــى احلظر اجلزئــي وحتى ال 
نعود الى احلظر الكلي ومن باب 
احلماية يجب على كل مواطن أن 
يتعامل مع أي شخص على أنه 
مصاب والتعامل مع كل الناس 

على أنهم مصابون .
وأضاف: كانت لــي مداخلة 
حــول املوظفــني بــال رواتــب، 
أنهــى إجــراءات  فهنــاك مــن 
التعيني واســتكمل وســلم كل 
األوراق للجهــات احلكومية اال 
انه فقط يتبقى قــرار التعيني، 
كمــا كان لي استفســار وجهته 
إلــى وزير الصحة حــول مدى 
توافر املستلزمات الطبية عقب 
االنتقال للحظر اجلزئي من ادوية 
ومســتلزمات أخرى كالكمامات 

وأجهزة الفحص وغيرها.
وأضاف أن وزير التربية لم 
يحضر أيا من االجتماعات التي 
تعقد مبجلس األمة ولم يصرح 
حول خطط الوزارة بشأن العام 

الدراسي اال على تويتر فقط.
وتســاءل: هل يتحمل وزير 
التربية مسؤولية عودة الطلبة 
ملدارسهم وكلياتهم ومعاهدهم في 
ظل االزمة احلالية وكذلك أعضاء 
هيئة التدريس، واملخاطر التي 

قد تتسبب فيها تلك العودة؟
ومتنــى الكنــدري أن توكل 
مســؤولية إدارة وزارة التربية 
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
وعــن التعليــم عــن ُبعــد، 
قال الكنــدري: هل لدى الوزارة 
اجلاهزية الكافية لتطبيق ذلك؟ 
مؤكدا ان الطاقم التدريسي غير 
مدرب وغير جاهز وكذلك ابناؤنا 
الطلبة وأولياء األمور غير مهيئني 
لذلــك، إضافــة الى عــدم توافر 
االجهزة احلديثة التي تســاعد 

على إجناح هذا النظام.
وفــي ختــام تصريحه، قال 
الكندري: اكرر أن سالمة أبنائنا 
أولوية بالنسبة لي، وأن احلكومة 
ستكون مســاءلة بسبب تعنت 

وزير التربية.

عقب اجتماع عقد أمس في مجلس األمة بحضور ٣٢ نائباً و٦ وزراء بناء على رغبة سمو رئيس احلكومة لعرض خطة ما بعد ٣٠ مايو فيما يخص العودة للحياة الطبيعية

متضامنة وتقرر وهي املسؤولة 
عن السياسة التنفيذية، في حني 
ان املجلس مسؤول عن الرقابة، 
والتعاون بينهما يكون بتقدمي 
االقتراحــات واآلراء والنصــح، 
مضيفــا «هذا قد ال يكون ثابتا، 
قد يأتي نائب برأي معني، ويأتي 

نائب برأي مختلف».
واشار الغامن الى ان اجلانب 
احلكومي استمع لكل املالحظات 
التي نقلها النواب ســواء كانت 
مالحظات شعبية أو خاصة، وان 
سمو رئيس مجلس الوزراء ذكر 
في نهاية اللقاء أن كل املالحظات 
ســتؤخذ بعني االعتبار، مبينا: 
بعــد ذلك مجلس الوزراء يتخذ 
قراراته وهو يتحمل مسؤولية 
هذه القرارات ودور مجلس األمة 

الرقابة واحملاسبة.
وقال انه حسب ما مت شرحه 
باالجتماع فان مؤشرات اخلطر 
تنقسم إلى خمس مراحل، املرحلة 
اخلامسة هي األخطر واملرحلة 
األولى هي األقل خطورة، واضاف: 
الوضع في ٩ مايو كان باملرحلة 
اخلامسة التي هي أكثر خطورة 
وبنــاء عليها مت اتخــاذ قرارات 
تشديد اإلجراءات واحلظر الكلي 
والشامل وما إلى ذلك من قرارات، 
واليــوم فــي تقديرهم نحن في 
املرحلــة ٤ و٣ مبعنــى أنه أقل 
خطورة، وبالتالي بني على هذا 
األمر قرار تخفيض احلظر الكلي 

إلى حظر جزئي.
وذكر الغامن: عدد الســاعات 
غير معروف وسيدرس وقالوا 
من ٦ إلى ١٨ ساعة، والتقييم بأننا 
فــي املرحلة الثالثــة أو الرابعة 
سيدرس ايضا في مجلس الوزراء 
بناء على املذكرات والدراســات 
املرفوعة مــن اجلهات الصحية 
ويتخذ مجلس الوزراء قرارا في 

هذا الشأن في اجتماع الغد.
واعرب الغامن عن امله في ان 
يتم استئناف جلسات املجلس في 
أقرب وقت ممكن بعد رفع احلظر 
الكلي، بحيث يتم تدريجيا إقرار 
القوانني اآلنية واملتعلقة بأمور 
مســتعجلة ومن ثم اســتئناف 

جدول أعمال املجلس.
واكــد أن جلســات مجلــس 
األمــة لن تقل عــن العدد املقرر 
وفــق اجلدول املــوزع وان مدة 
دور االنعقاد ستزيد مبا يغطي 
املدة املاضية، مضيفا «سيتمكن 
املجلــس بإذن اهللا مــن اللحاق 
بكل ما فاته من قوانني وبنود».
وجدد الغامن شــكره ملن هم 
في اخلط األمامي وجميع الكوادر 
سواء في اجلهات احلكومية أو 
غير احلكومية، مبينا انهم فعال 

يستحقون التكرمي.
واشار الغامن بهذا اجلانب الى 
ان اجتماع اليوم (امس) تناول 
ايضا عــدة أمور تتعلق بتكرمي 
القطاع التعاوني، موضحا «هو 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو



اإلیجابیة الحاالت تقصي إجراءات

أذرع العمل

المسوحات المیدانیة

التعرف على المناطق الساخنة

تمعتقیم انتشار المرض في المج

فحص الحاالت المشتبھة
)للحاالت اإلیجابیةاعراض أو مخالطي ( •

الحاالت اإلیجابیة تحال الى المستشفیات 
 او العزل المؤسسي والعزل المنزلي المخصصة

حسب شدة المرض واشتراطات وزارة الصحة

الحاالت المخالطة السلبیة

الحجر المنزلي

المحاجر العمالیة للعمال

وروناالطرق الوحیدة المتفق علیھا عالمیا للتعامل مع فایروس ك

الفحص
العزل

وروناالطرق الوحیدة المتفق علیھا عالمیا للتعامل مع فایروس ك

الفحص
العزل
التباعد
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هل
التطويق املناطقي كاف حلماية باقي 
املجتمع من املساكن املكتظة؟

فیروس كورونا المستجد	–)	مایو ٢٦حتى (الوضع في الكویت 

أعداد حاالت فیروس كورونا المستجد في الكویت المعدل التراكمي لعدد حاالت فیروس كورونا المستجد في الكویت

22,575
حالة مؤكدة

172
وفاة

Time-Dependent	Reproductive	Number

تلجأ بلدان العالم الى خفض المنحنى
 )Flattening	the	curve(

قدرة النظام الصحي

باإلجراءات االحترازیة یتم تأخیر الحاالت لیستوعبھا النظام الصحي 

GIS	Map	Clusters	&	Geographic	areas

تتركز ھذه الحاالت في األماكن 

و ھي الجلیب ازدحام المساكن ذات 

والمرقاب و بنید القار 

و الفروانیة وخیطان والسالمیة 

.والمھبولة

ك فایروس مع للتعامل عالمیا علیھا المتفق الوحیدة وروناالطریق

وروناالطریق الوحیدة المتفق علیھا عالمیا للتعامل مع فایروس ك

ك فایروس مع للتعامل عالمیا علیھا المتفق الوحیدة وروناالطرق

الفحص

وروناالطرق الوحیدة المتفق علیھا عالمیا للتعامل مع فایروس ك

الفحصالفحص

تقرير الوضع الراهن جلائحة ڤيروس كورونا املستجد )COVID19( بدولة الكويت 27 مايو 2020

اتخذت وزارة الصحة تدابير صارمة منذ بداية األزمة وذلك للحد من انتشار الوباء

إجراءات تقصي احلاالت اإليجابية

تكدس املساكن في هذه املناطق مينع التباعد االجتماعي وهو اهم أسس محاربة عدوى كورونا

وتطویق العماراتالمناطقيھدف التطویق 

خفض معدل الحركة وتنقل الحاالت اإلیجابیة

الى خارج ھذه المناطق  

التقصي الوبائي داخل تلك المناطق

فحص مخالطي العمارة

تطویق العمارة

إزالة وعزل 
الحاالت االیجابیة

تقلیل الخطورة داخل العمارة بإزالة الحاالت: الھدف

وتقلیل نقل الحاالت الى خارج العمارة و المنطقة

عدد الحاالت اإلیجابیة عدد 
األشخاص 
تحت الحجر

عدد األشخاص 
الذین تم رفع 
الحجر عنھم

عدد األشخاص 
المحجورین الكلى

عدد 
العمارات 

الكلي

عدد العمارات 
التى تم رفع 
الحجر عنھا

عدد العمارات ما 
زالت محجورة

المنطقة

371 5321 2614 7935
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عدة عاملي مطبخ في أماكن حساسة
محل عصائر

)منازل خاصة(عدة سائقي سیارات 

باقي مناطق الكویت
تشكل خطر

الخدمات الصحیة
األسواق

الخدمات اللوجستیة
الخدمات الحساسة مثل النفط

الغذاء
الصیانة

االزدحام في المساكن  احد المشاكل األساسیة
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»األنباء« تنشر تقرير وزارة الصحة الذي عرض في مجلس األمة 
عن الوضع الراهن جلائحة ڤيروس كورونا املستجد 



العمل مناطق في العامة الصحیة االشتراطات
العمل عن بعد -٣

لك األنشطة یجب ومن الضرورة ان تقوم جمیع األنشطة بتقییم قدرتھا على العمل عن بعد و ان تلتزم ت
طوال فترة الجائحة بغض النظر عن مستوى الخطورة العام ذلكب

و ان لم تتمكن من العمل عن بعد بشكل كامل یمكن تطبق العمل عن بعد بشكل جزئي 

دویقتصر العمل الذي یتطلب تواجد شخصي على األنشطة التي ال تستطیع العمل عن بع 

العمل مناطق في العامة الصحیة االشتراطات
طرق الحمایة الشخصیة -٢

یجب ان یكون لباس الكمامات الزامي طوال الوقت في جمیع أماكن العمل ومحاسبة من ال یلتزم 

)المكاتب و الطاوالت و السبورات و غیرھا(منع مشاركة اسطح العمل  

عاملي التنظیف االلتزام بتعقیم االسطح كثیرة االستخدام والحمامات بشكل مستمر مع االلتزام بتوفیر وسائل الحمایة الشخصیة ل 

) الكمامات والمالبس الواقیة(

االلتزام بتوفیر المنظفات والصابون ومعقمات االیدي في أماكن العمل دون انقطاع 

یم اللمساالستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعمالت النقدیة واالعتماد على التواصل اإللكتروني عد 

مجلس األمة
اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠
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د، تعتمد لتحدید مستوى الحظر واإلجراءات الالزمة للحد من تفشي فایروس كرونا المستج•
ي ھذا وزارة الصحة على العدید من المؤشرات والمعاییر باإلضافة الى رأي المختصین ف
 المجال مسترشدة باألدلة الصادرة من المؤسسات الصحیة العالمیة المعتمدة كمنظمة

.الصحة العالمیة وغیرھا 

:رئیسیة و ھي قبل اتخاذ رفع القیود أو تعدیل التدابیر المتخذة، یتم تقییم ثالثة معاییر•

)الوضع الوبائي(انتشار المرض في المجتمع 1.

العبء على النظام الصحي2.

العبء على نظام الصحة العامة3.

ن یحتوي كل معیار على عدة مؤشرات تراجع وتدرس بشكل دوري من قبل المختصی•
.ولتحدید اإلجراءات الالزمةلتكوین صورة شاملة للوضع العام 

9/5/2020مؤشرات الخطر آلیة تحدید مستوى الحظر 
Level	5 Level	4 Level	3 Level	2 Level	1 مراحل الخطر

 یوجد تزاید طردي وسریع في•
 عدد الحاالت والوفیات بسبب

مرض كورونا

یوجد تزاید ملحوظ في عدد  •
.الحاالت والوفیات في المجتمع

 عدد الحاالت الجدیدة والوفیات في•
تناقص

 مستوى انتشار الحاالت ال تذكر في •
 المجتمع وعدد الوفیات الیومي لمرض

.كورونا منخفض
ال یوجد حاالت  انتشار المرض في

المجتمع
ایة نسبة شغل الحاالت في العن·

 المركزة تحتمل تخطي نسبة
اسابیع 4خالل % 50

وسائل الحمایة الشخصیة ·
 للعاملین في القطاع الصحي

غیر كافیة

ایة نسبة شغل الحاالت في العن·
%50المركزة ال تزید عن 

ھناك شح في وسائل الحمایة ·
طاع الشخصیة للعاملین في الق

الصحي

 نسبة شغل الحاالت في العنایة·
)او اقل% 25(المركزة قلیلة 

 یوجد وسائل حمایة كافیة لجمیع·
العاملین في القطاع الصحي

نسبة شغل الحاالت في العنایة ·
)او اقل% 25(المركزة قلیلة 

یوجد وسائل حمایة كافیة لجمیع ·
العاملین في القطاع الصحي

ال یوجد العبء على النظام 
الصحي

عدد الحاالت عالي وال یسمح ·
تبتتبع و فحص وعزل الحاال

عدد الحاالت عالي وال یسمح ·
بتتبع و فحص وعزل جمیع 
عالالمخالطین اإلیجابیة بشكل ف

ع عدد الحاالت بسیط یسمح بتتب·
وعزل اغلب الحاالت اإلیجابیة 

.بشكل مقبول
یتم التوصل الى مصدر العدوى ·

.ألغلب الحاالت اإلیجابیة

عدد الحاالت بسیط یسمح بتتبع ·
وعزل جمیع الحاالت اإلیجابیة 

بسھولة
لب یتم التوصل الى مصدر العدوى ألغ·

.الحاالت اإلیجابیة

ال یوجد العبء على نظام 
الصحة العامة

یتغیر مستوى الحظر على حسب مستوى الخطورة
تشدید االجراءات

حظر شامل

االستمرار باإلجراءات

حظر جزئي

تخفیف االجراءات

فتح جزئي

تخفیف إضافي في االجراءات

فتح
مستوى الحظر

26/5/2020مؤشرات الخطر 
Level	5 Level	4 Level	3 Level	2 Level	1 مراحل الخطر

عدد الحاالت الجدیدة والوفیات •
في تناقص ال یوجد· انتشار المرض في 

المجتمع
یة نسبة شغل الحاالت في العنا·

%50المركزة ال تزید عن 
ھناك شح في وسائل الحمایة ·

اع الشخصیة للعاملین في القط
الصحي

ال یوجد· العبء على النظام 
الصحي

عدد الحاالت عالي وال یسمح ·
بتتبع و فحص وعزل جمیع 
عالالمخالطین اإلیجابیة بشكل ف

ال یوجد·  العبء على نظام الصحة
العامة

یتغیر مستوى الحظر على حسب مستوى الخطورة
تشدید االجراءات

حظر شامل

االستمرار باإلجراءات

حظر جزئي

تخفیف االجراءات

فتح جزئي

تخفیف إضافي في االجراءات

فتح
مستوى الحظر

نتائج تقییم مؤشرات الخطر

االتجاه الى الحظر الجزئي•

التشدد في اتباع االرشادات الصحیة•

متابعة دوریة لمؤشرات الخطر•

على  التعامل مع افتتاح األنشطة بشكل تدریجي ومرن وان یعتمد اتجاه الفتح واألغالق•
.المؤشرات الصحیة والتوصیات واألدلة الصادرة من وزارة الصحة

االشتراطات الصحیة العامة في مناطق العمل

)متر مربع لكل شخص 10(متر  2یجب إعادة ھندسة أماكن العمل حتى ال تقل المسافة بین العاملین عن  

)متر 2مسافة ال تقل عن (فصل وابعاد المكاتب والكراسي وباقي األثاث  

متر على األقل 2التأكد من اتاحة الممرات للتباعد بمسافة  

منع التجمعات في غرف االستراحة و دور العبادة بكل اشكالھا 

تعمال منع االكل والشرب للمجموعات في أماكن العمل وغیرھا على ان یكون استھالك الطعام بشكل فردي وباستخدام أواني ذات االس 

الواحد او االواني الخاصة لكل شخص والتي یتم غسلھا في المنزل

)مثل الملصقات األرضیة الملونة(توفیر اللوحات االرشادیة للتباعد واألدوات البصریة في كل محل عمل  

االلتزام بتوفیر التدریب على التباعد وعلى الطریقة ارتداء وخلع وسائل الوقایة الشخصیة 

الحد من االتصال الجسدي ما بین العاملین وكذلك مع المراجعین 

اشتراطات التباعد -١

تعتمد على عدة عوامل:
عدد احلاالت اجلديدة

 التي تعكس مدى االلتزام باإلجراءات الوقائية

القدرة على تطبيق التباعد االجتماعي بشكل فعال

حجم املناعة في املجتمع

توفر الطعوم

ما مدى قرب دولة الكويت إلى العودة إلى احلياة الطبيعية؟

االشتراطات الصحية العامة في مناطق العملاالشتراطات الصحية العامة في مناطق العمل

نتوقیت عودة العاملین و مواعید العمل واستقبال المراجعی

من القدرة % 30في البدایة یجب اال تتعدى نسبة العاملین والمراجعین •
االستیعابیة المحددة حتى بعد احتساب مساحات التباعد

لعاملین حتى ال یتعدى عدد ا) اسبوعیة(ان یعود العاملین على فترات متبادلة •
في ان واحد% 30

ي أماكن یمكن تحویل االعمال الى نظام النوبات لمنع االختالط بین العاملین ف•
العمل

تثبیت ذات األشخاص في ذات النوبات لمنع االختالط بغیرھم•

جدولة مواعید الوصول والمغادرة للعمل حتى یقل احتكاك دخول و خروج •
العاملین والمراجعین الى الحد االدنى

یتم التدرج في رفع النسبة مع مرور الوقت ومراقبة األوضاع •

نتوقیت عودة العاملین و مواعید العمل واستقبال المراجعی

قل من ا(یجب ان یعود العاملین قلیلي الخطورة مثل األصغر سنا •
. ومن لیس لدیھم امراض مزمنة) سنة 50

ادة ثم بعد ان یتم التأكد من نجاح خطط التباعد في الحد من زی•
 من لیس لدیھم امراض(الحاالت تتم عودة من یلیھم سنا للعمل 

).مزمنة والحوامل

.ثم من یلیھم من العاملین من كانت خطورتھم اعلى•

.أسابیع 6الى  4على ان ال تقل فترة التقییم بین كل مرحلة عن •

تعاونیةاالرشادات الصحیة المقترحة للمؤسسات الغذائیة والجمعیات ال•

ةاالرشادات الصحیة المقترحة لمؤسسات العمل الحكومیة والخاص•

االرشادات الصحیة الخاصة بالمساجد و دور العبادة•

 االرشادات الصحیة المقترحة إلعادة افتتاح المجمعات التجاریة و•
المطاعم والمقاھي

للنقل والمواصالتاالرشادات الصحیة •

الصحیة لألنشطة الریاضیة االرشادات•

ةامثلة لألدلة اإلرشادیة الصادرة من وزارة الصح

یجب ان یتم تطبیق األساسیات المذكورة مسبقا

:كالتالي) غیر حصریة(واالمثلة تخص نوع النشاط باإلضافة ألى اشتراطات صحیة 

ان ال یتم االختالط والتقارب •
.بین الناقل والمستلم

.اعتماد الدفع والتوقیع اإللكتروني•

.تعقیم اسطح البضائع ووسائل النقل •

نقل البضائع 1

یجب ان یتم تطبیق األساسیات المذكورة مسبقا

:كالتالي) غیر حصریة(واالمثلة تخص نوع النشاط باإلضافة ألى اشتراطات صحیة 

 10التحكم بازدحام المتاجر على ان ال یزید عن شخص واحد لكل •
متر مربع مع عدم احتساب الممرات والمناطق األخرى 

االعتماد على األبواب ذاتیة الغلق•
مداخل و مخارج منفصلة•
استخدام وسائل الدفع اإللكتروني•
درجة من الدخول 37.5عدم السماح لمن لدیھ حرارة اعلى من •
اغالق أماكن التجمعات والمصلیات ودورات المیاه العامة و •

االستراحات 

المراكز التجاریة 2

یجب ان یتم تطبیق األساسیات المذكورة مسبقا

:كالتالي) غیر حصریة(واالمثلة تخص نوع النشاط باإلضافة ألى اشتراطات صحیة 

جب تجنب المصافحةی•
یجب اغالق أماكن الوضوء•
استخدام السجادة الخاصة لكل مصلي•
متر مربع لكل شخص10یجب توفیر •
االقتصار على الصالة المفروضة•
عدم التجمع قبل وبعد الصالة•
ة تجنب حضور المسجد للحاالت عالیة الخطور•

.)كبار السن من یعاني من االمراض مزمنة(
غلق دور العبادة في بؤر تمركز الوباء•

دور العبادة 3

الحلول الذكیة و الھندسیة

لتطبیقات یجب على كل قطاع ونشاط استخدام الحلول الذكیة مثل التكنلوجیا وا•

یرات اإللكترونیة لتطبیق االشتراطات المذكورة مثل الھاتف الذكي والكام

خطط  وطرق العد اإللكترونیة والملصقات الملونة وغیرھا من األدوات وتقدیم

عمل تفصیلیة لكل نشاط

شتراطاتیجب ان تقوم كل جھة بتقدیم مقترحاتھا وآلیاتھا للتأكد من مطابقة اال•

التوصیات

عمالة ھي التركیز واالستثمار في تحسین البیئة المعیشیة في األماكن المزدحمة حیث ان حمایة ال•
جزء من حمایة باقي المجتمع من المرض

یجب حمایة المسنین وذوي االمراض المزمنة والحوامل•

تكثیف التوعیة المجتمعیة على التباعد حتى یصبح جزء من الحیاة الطبیعیة•

لعمل یقوم ممثلي كل قطاع بالحرص على تطبیق االشتراطات الصحیة بما یتناسب مع طبیعة ا•
.  ووضع اآللیة الالزمة لمتابعة مدى االلتزام بھا

صالحیة انشاء جھاز رقابي مؤقت یتولى التدقیق على مدى االلتزام باالشتراطات الصحیة ولدیھ ال•
بالمخالفة المباشرة لمن یخالف االشتراطات

التوصیات

إیجاد الحلول للعمالة الغیر منظمة  واالستغناء عن العمالة الغیر ضروریة•

دور القطاع الخاص في التعاون في تطبیق االشتراطات الصحیة لمساكن العمال•

تشجیع الكویتیین على االكتفاء الذاتي في الخدمات األساسیة•

التوصيات

التوصيات

16

1819

22

23

26

28

27

29

2425

21

20
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احملرر البرملاني

 عرضت  احلكومة خالل االجتماع النيابي احلكومي الذي عقد في مجلس األمة أمس 
تقريرا عن  الوضع الراهن جلائحة ڤيروس كورونا املستجد ) COVID  -19( في البالد 

شامال التوصيات الصحية بضرورة حتسني البيئة املعيشية في االماكن املزدحمة.



مجلس األمة
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دليل سياسات واجراءات وقواعد العودة
التدريجية للعمل في الجهات الحكومية

مقدمة :

نظــرا للظــروف الطارئــة وا�ســتثنائية التــي يمــر بهــا العالــم فــي مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد 
واتخــاذ دولــة الكويــت قــرارات تعطيــل العمــل فــي الجهــات الحكوميــة بإعتبــار ذلــك أحــد ا�جــراءات ا�حترازيــه 
لمكافحــة هــذا الوبــاء ، فقــد تــم إعــداد هــذا الدليــل متضمنــا السياســات وا�جــراءات والقواعــد التــي تمكــن 
الجهــات الحكوميــة مــن متابعــة أعمالهــا بشــكل تدريجــي وصــوالً للعــودة الكاملــة للعمــل ( بمشــيئة اهللا ) ، 
وذلــك فــي ضــوء مــا يســتجد مــن تطــورات الظــروف المرتبطــة بمواجهــة إنتشــار هــذا الوبــاء مــع التقيــد 

بالتعليمات الصحية والوقائية وا�حترازية الصادره عن السلطات الصحيه المختصة.

ويتضمــن هــذا الدليــل أربعــة اقســام رئيســية يتنــاول القســم ا¬ول منهــا بيــان ا¬هــداف العامــه لسياســات 
للعمــل  التدريجيــة  العــودة  آليــة  يبيــن  الثانــي  ، والقســم  للعمــل  التدريجيــة  العــودة  وإجــراءات وقواعــد 
والتعامــل مــع المتعامليــن مــع المرفــق (المراجعيــن )  ،  أمــا القســم الثالــث فيتضمــن متطلبــات الســالمة 
ــد بعــض  ــع لتحدي ــة والوقائيــة ، وأخيــًرا جــاء القســم الراب العامــة وا�شــتراطات الصحيــة وا�جــراءات ا�حترازي

القواعد الوظيفية والمالية ذات الصلة أو المرتبطة با�جراءات والقواعد الوارده في هذا الدليل .

1

3

القسم الثاني

آليه العوده التدريجية للعمل 
والمتعاملين مع المرفق (المراجعين)

نظــرًا لتنــوع وإختــالف نشــاطات وإختصاصــات الجهــات الحكوميــة المختلفــة فــي الدولــة وإختــالف جاهزيتهــا 
مــن حيــث إمكانيــة تنفيــذ كل أو بعــض خدماتهــا آلًيــا ، فضــًلا عــن تعــذر تقديــم بعــض الخدمــات والمهــام 
بالنظــر إلــي طبيعتهــا بواســطه ا£نظمــة ا¢ليــة وفــي ضــوء ا�شــتراطات والتعليمــات الصحيــة المرتبطــة 

بمواجهة إنتشار هذا الوباء فقد رؤي أن تكون عوده العمل التدريجية علي ثالثة مراحل كالتالي : -

تحدد بدايتها بناء على تعليمات السلطات الصحية المختصة في ضوء مدى إنحسار الوباء . 
وتكون آلية الدوام في هذه المرحلة بمراعاة ا¢تي : -

المرحله ا ولى
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[2] تنفيذ العمل عن بعد

يكون لكل جهة حكومية تنفيذ بعض أعمالها عن بعد ( في حدود المتاح ) بإستخدام تقنية 
المعلومات وا�تصال ( المتاحة بالجهة) أو وسائل التواصل ا�خرى بمراعاة ا�نظمة ا�منية للمعلومات 
والبيانات - بحيث يتم أداء العمل بعيًدا عن مقر العمل ، كالعمل من المنزل بشكل كامل أو جزئي 
حسب الحاجة وذلك وفقا لما تقتضية مصلحة العمل وطبيعة الوظائف ونوعية الخدمات المقدمة ، 

وعلي أن تراعي الجهة الحكومية اªتي :-

وضــع جــدول للمكلفيــن 
ــب  ــد حس ــن بع ــل ع بالعم
ــدات  ــل والوح ــز العم مراك
الجهــة  فــي  التنظيميــة 

الحكومية

تحديد ا�طرالزمنية �نجاز 
العمل المكلف به 
الموظف عن بعد

توثيق إنجاز الموظفين 
العاملين بهذا النظام 

من خالل قياس 
إنتاجيتهم والتأكد من 

جودة ودقة مخرجات 
العمل عن بعد

PORTAL.CSC.GOV.KW
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(ب) نظام دوام مرن مع التدوير:-

الجهات الحكومية التي ستعمل بجزء من قوة العمل ( في حدود الحد ا�قصي المقرر ) 
تراعي في نظام دوامها ا�تي :- 

إجراء عملية التدوير بين الموظفين 
إسبوعيًا (نسبة من الموظفين يعملون 

لمده أسبوع يعقبها راحة ثم يتم 
إستبدالهم وإستكمال تدوير باقي 

الموظفين)

يمكن أن يكون عمل بعض الموظفين 
بنظام الدوام الكامل ( خمسة أيام عمل 
في ا�سبوع بدون تدوير) وذلك حسب 
متطلبات العمل ومقتضيات المصلحة 

العامة

وضع جدول للعمل في ا¤دارات والوحدات 
التنظيمية المختلفة داخل الجهه لتنفيذ 

عمليه التدوير أو نظام الدوام وفقًا 
لمتطلبات العمل في كل جهة

لكل جهة حكومية تحديد نظام الدوام الكامل (خمسة أيام عمل 
في ا�سبوع بدون تدوير) ، أو إتباع نظام التدوير أسبوعيًا أو الجمع 
بين الطريقتين وذلك على مستوى الجهة أو على مستوى مراكز 

العمل أو الوحدات التنظيمية أو فئات وظيفية معينة حسب 
مقتضيات ومصلحة العمل وبما ال يخل بالحد ا�قصى للعاملين في 
اليوم الواحد بذات المبنى وعلى أن يراعى بقدر ا¤مكان تثبيت ذات 

ا�شخاص في ذات المناوبة لمنع ا¤ختالط بغيرهم

العمل داخل مقرات العمل في الجهة الحكومية وفقًا لنظام 
العمل المشار إليه يكون بأدني عدد ساعات ممكن ¤نجاز العمل 

الالزم لتسيير ا�مور دون التقيد بمواعيد وساعات الدوام الرسمي 
المعتاده ، وتنظم كل جهة حكومية مواعيد وساعات العمل 

بالطريقة المرنة المناسبة لها حسب متطلبات العمل وطبيعه 
الوظائف وبما يحقق إشتراطات السالمة وتوفير التباعد الجسدى 
وتقليل ا¤حتكاك الى الحد االدنى عند وصول ومغادرة الموظفين 

لمقر العمل
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وتتمثل هذه ا�هداف في ا�تي :-

2

القسم ا�ول
ا�هداف العامه لسياسات وإجراءات
وقواعد العودة التدريجية للعمل

التقيد الكامل بالتعليمات وا�جراءات
ا�حترازية والوقائية الصادره عن السلطات

الصحية في البالد

تسهيل أداء الجهات الحكومية لمهامها
دون إنقطاع لسير العمل الحكومي .

إيجاد آليه تساعد علي إستمرار ا�عمال
الحكومية بشكل تدريجي يتناسب مع ا�زمه

الراهنة والظروف المحيطة 

 توفير خيارات عمل وأنظمة دوام متعددة
ومرنة للجهات الحكومية 

مراعاه متطلبات السالمه العامة والمحافظة
علي صحة الموظف والمواطن والمقيم .
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[1] اعفاء بعض الموظفين من العمل
واعتبارهم في أيام راحة .

الموظفة الحامل

الموظفة المستحقة تخفيف  فى ساعات عمل بسبب الرضاعة

الموظف الذى تتوافر فيه شروط تخفيف ساعات العمل بسبب مرضه أو لرعاية معاق

الموظف المعاق

الموظف الذي بلغ سن 55 عامًا (عدا شاغلى الوظائف القيادية والوظائف ا�شرافية)

الموظف المريض بأحد ا�مراض المزمنة أو الخطيرة (السكر/ الضغط / أمراض الصدر كالربو/ القلب /
 السرطان / الفشل الكلوى ..... إلخ ) وفقًا لما تقرره الجهة الطبية المختصة

حاالت أخرى تضاف بناء علي تعليمات السلطات الصحية

ويكون لكل جهة حكومية صالحية إعفاء كل أو بعض من الحاالت التالية من العمل وإعتبارهم في أيام 
راحة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة
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[3] العمل داخل مقرات العمل
مهام وأنشطة العمل التي يتعذر القيام بها خارج مقر العمل ( يتعذر القيام بها بنظام العمل عن بعد ) 

يتم تنفيذها داخل مقرات العمل بمراعاة التالي :-

وتقسم الجهات الحكومية في مجال تحديد الحد ا�قصى لعدد العاملين في المبنى الواحد الى مجموعتين :-

(أ) تحديد الحد ا�قصى لعدد العاملين في المبنى الواحد :-

وفى جميع ا�حوال يجب أن ال يزيد عدد العاملين بهذه المجموعة في اليوم 
الواحد عن نسبة 30٪ من إجمالي عدد العاملين في المبنى الواحد

المجموعة ا�ولى : وتندرج فيها كافة الجهات الحكومية عدا الجهات المشمولة 

بالمجموعة الثانية (وتعمل بأدنى حد ممكن من الموظفين الالزمين لتسيير ا�مور) علي 
أن تتقيد الجهة في تحديد عدد العاملين با¦تى :-

المجموعة الثانية : يجوز أن يزيد عدد العاملين 

فيها عن نسبة 50٪ من إجمالي عدد العاملين 
في المبنى الواحد ، كما يجوز  للجهة الحكومية 

العمل بقوة العمل كاملة  ، وتحدد الجهات 

الحكومية التي تندرج في هذه المجموعة بناء 

علي طلب الجهة وموافقه ديوان الخدمة المدنية 

بعد الرجوع للسلطات الصحية المختصة
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يجوز للجهة أن تختار الموظفين ا�قل في 
العمر بقدر ا°مكان (أقل من 50 سنة)

إشتراطات التباعد الواردة في 
هذا الدليل .

مالحظة: نظرا لطبيعة العمل الخاصة لوزارة الصحة في ظل الظروف االستثنائية الحالية فتتولى بمعرفتها تنظيم قواعد عملها ونظام 
عمل العاملين فيها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وذلك استثناء من القواعد الواردة في هذا الدليل

عقب انتهاء مدة ( ا�سبوعين ) 
يكون إستقبال المراجعين 
شخصيًا عند الضرورة وذلك 

في الحاالت (فقط) التي 
يستلزم فيها إنجاز المعاملة 

المراجعة الشخصية

تنظم كل جهة حكومية 
إسلوب وطريقه الحصول علي 
موعد المراجعة الشخصية مع 

التقيد با¢جراءات الوقائية 
وا¢حترازية التي تقررها 

السلطات الصحية

يكون إستقبال المراجعين في 
الصاالت المخصصة 

¢ستقبالهم فقط ويحظر 
نهائيًا إستقبال أو تجول 

المراجعين داخل مراكز العمل 
( المكاتب ) في مبنى الجهة 

الحكومية

(ج) إستقبال المراجعين وتقديم الخدمات 
للمتعاملين مع المرفق

يراعى في تنظيم عملية المراجعة الشخصية للمتعاملين مع المرفق وتقديم الخدمات 
لهم ا®تي : -

8

ا�سبوعين ا�ول والثاني من بداية 
عودة الدوام ال يستقبل 

المراجعين خاللهما نهائيًا وتتولي 
الجهات الحكومية أثناء هذه المدة 
التجهيز للعودة التدريجية للعمل                  

( تهيئة بيئة العمل ) وإستيفاء 
متطلبات السالمة الصحية 

وا¢جراءات الوقائية مع استخدام 
وسائل التواصل المتاحة ( كول 
سنتر / واتس آب / أو غير ذلك ) 
للرد علي استفسارات المراجعين
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دليل سياسات واجراءات وقواعد العودة
التدريجية للعمل في الجهات الحكومية

»األنباء« تنشر دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة 
التدريجية للعمل في اجلهات احلكومية
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تعديل الحد ا�قصي - الوارد في المرحلة ا�ولى - 
لعدد العاملين في المبني الواحد

وتقسم الجهات الحكومية في مجال تحديد الحد ا�قصى لعدد العاملين في المبنى الواحد في المرحله الثانية 
إلى مجموعتين :-

 ويندرج فيها كافه الجهات الحكومية عدا 
الجهات المشمولة بالمجموعة الثانية وال يزيد 

عدد العاملين بهذه المجموعة في اليوم 
الواحد عن نسبة 50 ٪ من إجمالي عدد 

العاملين في المبنى الواحد مع عدم ا�خالل 
باشتراطات التباعد الواردة في هذا الدليل

يجوز أن يزيد عدد العاملين فيها عن نسبة 
50٪ من إجمالي عدد العاملين في المبنى 

الواحد ، كما يجوز  للجهة الحكومية العمل 
بقوة العمل كاملة  ، وتحدد الجهات الحكومية 
التي تندرج في هذه المجموعة بناء علي طلب 

الجهة وموافقة ديوان الخدمة المدنية بعد 
الرجوع للسلطات الصحية المختصة

المجموعه الثانيةالمجموعة ا�ولى
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الصحيــة  الســلطات  تصدرهــا  التــى  والوقائيــة  الصحيــة  وا�رشــادات  بالتعليمــات  ا�خــالل  عــدم  مــع 
المختصة يراعى اتى :-
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القسم الثالث

متطلبات السالمة العامة 
وا�شتراطات الصحية والوقائية
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14

إلتزامات الموظف

2

التقيد بالتعليمات الصادرة عن 
جهة العمل المتعلقة بالسالمة 

الصحية وا�جراءات الوقائية 
وا�حترازية وفقًا �شتراطات 
السلطات الصحية المختصة

التقيد بالتباعد الجسدي للمسافة 
المقررة وفقًا للتعليمات الصحية

إرتداء الكمام الواقي أو تغطية 
ا�نف بأي وسيلة كانت طوال 

الوقت في جميع أماكن العمل 

منع مشاركه أسطح العمل وعدم 
إستخدام مكاتب الزمالء

إستخدام مواد التعقيم التي 
توفرها الجهة بصفة منتظمة

16

القسم الرابع

قواعد وظيفية ومالية ذات صلة بتنفيذ 
سياسات وقواعد واجراءات هذا الدليل

1

ال يترتب علي تنفيذ عملية التدوير وأيام الراحة وحاالت ا�عفاء من الدوام ونظام العمل عن بعد أو نظام

الدوام الكامل ( خمسة أيام عمل في ا�سبوع بدون تدوير) لبعض الموظفين وفقًا للوارد في هذا الدليل

صرف أية تعويضات مالية إضافية ويستمر صرف مرتب الموظف كالمعتاد دون إنتقاص أو زيادة

2

يتمتع الموظف بأيام العطالت الرسمية وعطلة الجمع وراحات السبت وفقًا للمقرر قانونًا
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يتولي ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات الحكومية لتقديم المعالجات والحلول العملية ل�شكاليات التي 

قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا الدليل

6

يجوز لديوان الخدمه المدنيه بعد الرجوع للسلطات الصحية إجراء التعديل علي القواعد وا�جراءات الواردة في هذا 

الدليل وإخطار الجهات الحكوميه بهذا التعديل

7

يلغي العمل بأنظمة وآلية الدوام ا�ستثنائية الواردة في هذا الدليل بإنتهاء الغرض الذي تقررت من أجله ويتم 

العودة للعمل بنظام الدوام الرسمي المعتاد

8
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 (ب) إستمرار أنظمة الدوام المرنة وتنفيذ عملية 
التدوير وفقًا للمتبع في المرحلة ا�ولى

(ج) إستمرار نظام إستقبال المراجعين وتقديم الخدمات 
للمتعاملين مع المرفق وفقا للمتبع في المرحلة ا�ولى

المرحلة الثالثة

ــخ  ــاد بكامــل قــوة العمــل فــي كافــة الجهــات الحكوميــة فــي التاري ــدوام الرســمي كالمعت العــودة لنظــام ال
ــة والوقائيــة  الــذي تحــدده الســلطات الصحيــة مــع إســتمرار مراعــاة اشــتراطات الصحيــة واجــراءات احترازي

الصادرة عن هذه السلطات المختصة

ملحوظــة : يجــوز للســلطات الصحيــة وفــي ضــوء تطــورات الموقــف أن تطلــب العــودة لنظــام دوام المرحلــة 
ا£ولى أو نظام دوام المرحلة الثانية في أي وقت

تنفيذ أعمال تعقيم دورية لمقر العمل وفقا لالشتراطات الصحية فضًال عن 
تعقيم ا�سطح كثيرة ا�ستخدام والحمامات بشكل مستمر ، مع توفير مواد 
التعقيم الشخصية للموظفين ، وتفعيل فحص الحرارة علي مداخل المبنى

منع التجمعات بكل أشكالها في غرف ا�ستراحة أو التدخين ودور العبادة

الحد من ا�جتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب ، وفي حالة الضرورة تقليص 
أعداد المشاركين في ا�جتماع للحد ا�دني الضروري مع مراعاة تباعد المقاعد 

بينهم
تعليق العمل بمطاعم تقديم الوجبات والمشروبات داخل الجهة

الحد من تداول ا�وراق بشكل يدوي بحيث يكون ذلك في أضيق نطاق مع 
التخلص من النفايات والمخلفات بطريقة آمنةالتوسع في وسائل ا�تصال غير الورقية للتواصل داخل الجهة

الحد من إستخدام المراسلين داخل الجهة أو بين الجهات وا�ستعاضة عن ذلك 
بوسائل ا�تصال والتواصل

إعاده توزيع مواقع مكاتب الموظفين (إن لزم ا�مر) بما يضمن التباعد بالحد 
الذي يمنع نقل العدوى وفقًا �شتراطات التباعد وهي ( ال تقل المسافة بين 

العاملين عن ٢ متر " ١٠ متر مربع لكل شخص " )

إعالن الموظفين بأية قرارات أو تعليمات تصدر عن الجهات المختصة وتتعلق 
بإشتراطات السالمة الصحية وا�جراءات الوقائية

الحد من تنقل الموظفين بين ا�دارات والمكاتب وتحديد حد أقصى لعدد 
مستخدمي المصعد في ذات الوقت بما يضمن التباعد الجسدي

توفير اللوحات ا�رشادية للتباعد او الملصقات

تجهيز صاالت إستقبال المتعاملين مع المرفق (المراجعين) بعازل بين 
الموظف والمراجع يمنع العدوى مع توفير المعقمات للمراجعين

PORTAL.CSC.GOV.KW
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إلتزامات الجهة الحكومية (في حدود المتاح)

1

15

 إلتزامات المتعاملين مع المرفق ( المراجعين )

3

التقيد بالتعليمات الصادرة عن مقدم الخدمة المتعلقة بالسالمة الصحية 
وا�جراءات الوقائية وا�حترازية وفقًا �شتراطات السلطات الصحية المختصة

إرتداء الكمام الواقي أو تغطية ا�نف بأي وسيلة كانت

إستخدام مواد التعقيم التي توفرها الجهة مقدمة الخدمة

 التقيد بالتباعد الجسدي مع الموظف للمسافة المقررة وفقًا 
للتعليمات الصحية

PORTAL.CSC.GOV.KW

أيام الراحة المترتبة علي تنفيذ عملية التدوير أو تنفيذ حاالت ا�عفاء من الدوام المنصوص عليها في هذا الدليل 
هي جزء من أنظمة الدوام المرنة التي تقررت لمواجهة الظروف االستثنائية الحالية ، وال يترتب عليها مساس 
بالحقوق الوظيفية والمالية للموظف وتعامل هذه ا�يام كمدة مزاولة فعلية في بعض مجاالت الوظيفة العامة 
استثناء من النصوص التي تقرر استبعادها ، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف مكافأة ا�عمال الممتازة أو 

لتقييم ا�داء تقييما فعليًا أو حساب مدد الخبرة العملية لشغل الوظائف أو رفع المستويات الوظيفية

3

ال يترتب علي تطبيق أنظمة الدوام المرنة وفقًا لهذا الدليل مساس بقواعد وأحكام وأنظمة العاملين بنظام النوبة وفقا للقرار 
المنظم لذلك ، مع عدم ا�خالل با�شتراطات الصحية والوقائية والتباعد الجسدى وفقا للتفصيل الوارد في هذا الدليل

4

مراعاة تعميم الديوان رقم ( 6 لسنه  2020 ) بشأن الوضع الوظيفي في حاالت الحجر ا�لزامي الذي تقرره وزارة الصحة

5
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رشيد الفعم

 استعرضت  احلكومة خالل االجتماع النيابي -  احلكومي الذي عقد في مجلس 
في  للعمل  التدريجية  العودة  وقواعد  وإجراءات  سياسات  دليل  أمس  األمة 

اجلهات احلكومية وفقا ملا أعده ديوان اخلدمة املدنية.
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اإلجراءات الوقائية
شعار املرحلة 

املقبلة

إطاللة

khaled-news@hotmail.com
خالد العرافة

املوت
في زمن «كورونا»

برودكاست

م.أحمد عمر باحلمر

متهيدا لعودة احلياة بشــكل 
تدريجي بعــد تخفيف اإلجراءات 
املتبعة ملواجهة جائحة كورونا، بدأت 
وزارات الدولة تعد العدة لفتح أبوابها 
الستقبال املوظفني واملراجعني في 

مختلف إداراتها.
الوزارات واملؤسســات عممت 
خطط عملها على القياديني لتطبيقها 
وتنفيذها بعد التأكد من جاهزيتها 
قبل بداية الدوام الرســمي والذي 
سيشــهد عمل بعــض القطاعات 
بشكل تدريجي بنسبة معينة من 
املوظفني إلجناز معامالت املراجعني 
وسط إجراءات وقائية يجب اتباعها 
املوظفني  بها مــن قبل  وااللتزام 
واملراجعني حفاظا على ســالمتهم 

وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.
بعــض اجلهــات، خصوصا 
اخلدمية، أبلغت موظفيها بالنسبة 
التشغيلية التي ستعمل بها القطاعات 
ذات الطابع اخلدمي إلجناز مصالح 
املواطنني واملقيمني املعلقة معامالتهم 

طوال األشهر املاضية.
اشترط التعميم على القياديني 
التــزام اجلميــع بلبــس الكمام 
والقفازات طــوال تواجد املوظف 
بالعمل واحتكاكــه باملراجعني مع 
التباعد االجتماعي  احلفاظ علــى 

وعدم املصافحة.
وفيما يخص املوظفني أوصت 
بعض الوزارات بعدم تواجد أكثر من 
٣ موظفني في املكاتب ذات املساحة 
للمكاتب  اثنان  الكبيرة، وموظفان 

الصغيرة. 
أما ما يخص استقبال املراجعني 
فيجب أال يكون هناك أكثر من مراجع 
مع املوظف املختص والتزام باقي 
املراجعني باالشــتراطات الصحية 
الوقائيــة والتباعــد االجتماعي 
واستخدام أجهزة قياس احلرارة 
يوميــا لقياس حــرارة املوظفني 

واملراجعني من قبل مختصني.
 املطلوب من اجلميع مواطنني 
باملســؤولية  الشــعور  ومقيمني 
ومواجهة املرحلة املقبلة التي تتطلب 
الوعي الذي سيكون شعار مرحلتنا 

املقبلة.
الدواء  الوقائية هي  اإلجراءات 
الذي سيواجه وسيهزم هذا الڤيروس 
وأهمها التباعد االجتماعي الذي أثبت 
جناحه في العديد من الدول التي لم 
تلجأ إلى أي نوع من احلظر على 
مواطنيها وإمنا اكتفت بالوســائل 

الوقائية.

من منا ال يخاف النهاية احلقيقية 
حني يودع الدنيا مبن فيها، تاركا 
وراءه كل شيء، تاركا من ربى وعلم 
وجلس ينتظرهم السنني الطويلة، 
تاركا ماله وبيته ومصدر ومنبع 
ذكرياته ليبقــى وحيدا مع عمله 

الصالح بإذن اهللا.
وفعل الترك يكون من طرفني، 
األول هو فقيدنا رحمه اهللا وغفر 
له، واآلخر نحن أهله ومن شارك أو 
كان له دور في أحد سيناريوهات 
الظروف هذه  حياته وذكرياتــه. 
املــرة صعبت الفــراق أكثر من 
املعتاد بكثير، لم نستطع أن نتركه 
ونودعه مبا يليق به، لألسف تركناه 
وودعناه بجانب سماعة هواتفنا، 
التعازي اختصرت في كلمات بدال 
من الوقفات واألحضان والدموع 
التــي تبلل أكتافنا في ذاك العناق 

املؤلم.
رحمك اهللا يا عمي، إنه املوت في 
زمن كورونا. عند هذه الفقرة وقفت 
النزيف،  كثيرا، توقف قلمي عن 
ألنــه كلما اقتربــت من صاحب 
املوضوع من ناحية الصلة والدم 
صعب التعبير واحلديث عن ذلك .

توفي ولم نستطع حمله وإيصاله 
إلى حياة البرزخ، لم نستطع حتى 
أن نصلي عليه والوقوف مع أبنائه 
في صف واحد نستقبل املعزين في 
صف واحد، لنساندهم ونخفف 

عنهم في ظل ما حل بهم. 
موعدك اجلنة بإذن اهللا يا عمي، 
وعســى اهللا أن يرحم موتى زمن 

كورونا وجميع موتى املسلمني.

يتبني اخليط األبيض من األسود لهذه 
اجلائحة.

< < <
طبعا ال ألوم أعضاء مجلس األمة لو 
هاجموا احلكومة بكل ما أوتوا من قوة، في 
ذات الوقت ما زلت عند رأيي أن محاسبة 
احلكومة تكون مستحقة بعد توقف رياح 
اجلائحة وليس قبلها، وأن جنعلها تعمل 
لتوفر كل االحتياجات املطلوبة ملواجهة 
الوباء، وبعدها أقول بعدها تتم محاسبتها.

< < <
طبعا هناك هجوم برملاني سيستهدف 
وزير املالية براك الشيتان وهو هجوم 
ال عالقــة له في معظمه بالرقابة، ولكنه 
سيحدث وميكن أن يكون مشروع تلويح 

باستجواب.
< < <

مبناسبة احلديث عن «كحة» الوزير 
في الفقرة األولى أعتقد لو أن وزيرا «كح» 
في أولى اجللسات سيتم استجوابه: «ليش 

تكح تبي تعدي ممثلي األمة». 

املدنية بالتنسيق مع وزارة املالية التخاذ 
إجراءات الصرف.

 وإذ تعتبر هذه اللفتة األبوية اإلنسانية 
تقديرا وعرفانا للجهود املبذولة، فإنني 
أشــكر بدوري جميــع املتطوعني في 
الدولة  التعاونيــة وموظفي  اجلمعيات 
بالقطاعني احلكومي واخلاص.. امللتزمني 
باحلضور واالنصراف في ظل احلظر 

الكلي.
أما ما جاء في حزمة القرارات بتكليف 
الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصاالت 
الرياضية بنادي التضامن إلى فريق عمل 
توفير وجتهيز احملاجر الصحية ومراكز 
اإليواء لتحويلها إلى وحدة طوارئ ميدانية 
ملساندة مستشفى الفروانية، وإلزام كل 
الشركات بتوفير سكن خاص للعمال لديها 
الذين تتأكد إصابتهم بڤيروس كورونا 
املســتجد مع تزويده بكل االحتياجات 
األساسية والضرورية لهم ومراعاة تطبيق 
االشتراطات الصحية التي تقررها وزارة 
الصحة، فهذا يؤكد أن هناك مؤشرا على 
ارتفاع عدد اإلصابات مع بداية رفع احلظر 
الكلي، إضافة إلى اإلجراءات التي ستعلن 
عنها احلكومة في ظل االنتقال إلى احلظر 
اجلزئي مطلع الشهر املقبل.. ونحن نقول: 

«سمعا وطاعة سمو األمير».

النوعني ميكنكم معرفة  ومقارنة بهذين 
مدى شدة حرارة األنواع السابق ذكرها 

والتي تقدر مباليني الوحدات.
وقد يتساءل البعض ما أفضل طريقة 
إلطفاء حرارة الفلفل في الفم، املاء البارد أو 
املشروبات الغازية تزيد من لسعة وحرقة 
الفلفل ألن مركب الكابسايسني ال يذوب 
باملاء ويساعد على انتشاره في الفم فتزداد 
احلرارة، وأفضل شيء يطفئ احلرقة هو 
شــرب احلليب (اللنب) فهو احلل املثالي 
حيث يخفض من حدة اللسعة على الفور 
نظرا ألنه يحتوي علي مواد دهينة تساعد 
في تلطيف الشــعور باللسعة ويحتوي 
على بروتني يحل محل الكابسايسني على 
مستقبالت الطعم احلار في الفم، وكلما 
كان احلليب مكتمل الدسم  كان املفعول 
أفضل وأسرع وميكن استخدام مشتقات 

احلليب كالروب واآليس كرمي أيضا.
وهناك العديد من الفوائد للفلفل حيث 
يحارب األمراض السرطانية، يساعد في 
تخفيف الوزن، يساهم في عالج اضطرابات 
اجلهاز الهضمي، يلعب دورا في الوقاية 
وعالج السكر، يخفض أعراض الصداع 
النصفي وله اســتخدامات طبية كثيرة، 
التي يتم  وتصنع منه بعض األســلحة 
الشغب، حيث  أثناء مكافحة  استخدامها 
يتم تخفيفه ألنه بتركيزه الكامل قد يسبب 
العمى ويصنع منه بخاخ رذاذ الفلفل لرشه 

على املتظاهرين.

العلم مبررا التخاذها.
ولنبحث عن اإلطار املناسب لالستفادة 
من أهل العلم، وخصوصا في ظروف مثل 
التي متر بنا اآلن، فقــد تكون األجهزة 
التنفيذية ليس لديها الوقت الكافي للتدقيق 
والبحث، أو أن يكون قد أصابها اإلجهاد 
واإلرهاق أو أال يكون لديها املتخصصون 
أرقام وإحصائيات حتتاج  لديها  وتكون 

لتحويلها إلى معلومات.
ولعل أهم اإلجابات املنتظرة عن معرفة 
هل احلظر الشامل هو الغاية أم أنه وسيلة 
وما مردوده الذي حتقق بعد تطبيقه؟ إن 
القرارات يجب أن تستند الى مبررات علمية 
وبناء على استشارات من املتخصصني من 
أهل اخلبرة وليس فقط أهل الثقة، فاجلميع 
في نفس السفينة التي ستبحر بنا جميعا 
إلى بر األمان، لنتجاوز هذه األزمة بالعلم 
واملعرفة وليس باالجتهادات فقط، واهللا 

يصرف عنا جميعا الوباء والبالء.

خالل األزمة أنها استعجلت في العودة 
من احلظر الكلــي إلى احلظر اجلزئي، 
بل اعتقد أنها استعجلت كثيرا، وعليها 
وقبل حتى مواجهة مجلس األمة أن تعلن 
األسباب «املطمئنة» التي دفعتها التخاذ 
هذا القرار في ظل معطيات كلها تشير 
إلى ضرورة استمرار احلظر الكلي، كل 
املعطيات تشير الى ضرورة االستمرار 
باحلظر الكلــي لفترة أطول قليال حتى 

احلياة الطبيعية في البالد، وتنفيذا ألوامر 
ســموه بتقدمي مظاهر التكرمي املعنوي 
واملادي للفرق املكلفة مبواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد، من خالل منح مكافآت 
ماليــة للموظفني العاملــني في القطاع 
احلكومي املكلفني بالعمل ملواجهة انتشار 
الڤيروس تقديرا لتضحياتهم وما يقدمونه 
من جهود جبارة في سبيل أداء مهمتهم 
احليوية والوطنيــة. وقد قرر مجلس 
الــوزراء املوافقة علــى اآللية املقترحة 
في منح هذه املزايا التكرميية، وأن يتم 
صرف املكافآت املاليــة الواردة باآللية 
عن فترة العمل اعتبارا من ٢٠٢٠/٢/٢٤ 
حتى ٢٠٢٠/٥/٣١، وتكليف ديوان اخلدمة 

الفلفــل حرارة على  أن أكثر أنواع 
 Carolin مقياس سكوفيل هو كاروالينا ريبر
Reaper، أصله من قرية روك هيل في والية 
كاروالينا اجلنوبية وتقدر حرارته بـ٢٫٢ 
مليون وحدة ســكوفيل، يليها ترينيداد 
 Trinidad Moruga موروغا ســكوربيون
Scorpion، وقدرت حرارته مبليوني وحدة 
سكوفيل، ثم Pot Douglah حيث قدرت 
حرارته بـ ١٫٨مليون سكوفيل، وتقوم بعض 
املصانــع بتهجني بعض أنواع الفلفل ثم 
عمل مزيج من الصلصات تقدر حرارتها 
بـ١٦ مليون سكوفيل، وحتى تتمكنوا من 
اإلحساس مبقدار هذه احلرارة سأعطيكم 
مثاال على صلصة التاباسكو والهاالبينو 
وأعتقد جميعكم تعرفونها، فالهاالبينو تقدر 
بثمانية آالف وحدة والتباسكو  حرارته 
تقدر حرارته بثالثني ألف وحدة سكوفيل، 

املؤسسات بالدولة التي حتوي كفاءات نعتز 
بها وقادرة على حتليل األرقام وحتويلها 
إلى معلومات مفيدة أمام متخذي القرار، وال 
بد من البحث عن هذه الكفاءات وإفساح 
الطريق لهم لتكون دراســاتهم وآراؤهم 
العلمية أمام متخــذي القرار أوال بأول، 
حيث إن مثل تلك القرارات ال مجال لغير 

االســتعراض النيابي سيكون على 
أشــده، وقد يصل إلــى مرحلة إعالن 
استجواب كما قلت، وطبعا هذا ال يعني 
األسئلة التي ستوجه للوزراء في اجللسة 
غير مستحقة، بل مستحقة ونص، ولكن 
طريقة تداولها وطرحها ستكون بشكل 

يدفع إلى حافة املواجهة.
< < <

باعتقــادي أن اكبر أخطاء احلكومة 

الظروف، مطالبا سموه بااللتزام بسمو 
الرسالة اإلعالمية، وذلك تزامنا مع تغير 
أيقونات احلياة في العالم عامة والكويت 
خاصة، والتي بعد جائحة كورونا لن تكون 

كما كانت قبلها.
لقد اعتبر ســموه أن التحدي الذي 
قام به الكويتيون واملقيمون الشرفاء هو 
مبنزلة ملحمة وطنية، وعلينا أن نستلهم 
منه الدروس والعبر، مؤكدا سموه على 
دور اإلعالم اإليجابي في عودة احلياة 

سريعا إلى طبيعتها. 
ومن هذا اخلطــاب قامت احلكومة 
ببث قرارات جديدة متاشيا مع توجيهات 
صاحب السمو حول كيفية العودة إلى 

درجات حرارة الفلفل للمتذوقني حسب 
نوعه وخبرة املتذوق، وأصحاب اخلبرة 
يكون تأثيــر حرارة الفلفل عليهم أخف 
وطأة، ألن حساسيتكم ملادة الكابسايسني 

تقل مع الوقت.
وفــي عام ١٩١٢ اقتــرح الصيدالني 
األميركي ويلبورسكوفيل وحدة لقياس 
 SHU حرارة الفلفل، سميت بعد ذلك باسم
اختصار (Scoville Heat Units) نسبة إلى 
اسمه، وكان يقوم بإذابة وزن معلوم من 
بودرة الفلفل في الكحول ويضاف إلى 
خالصة مركبات احلرارة (كابسايسني)، ثم 
تخفف في محلول من ماء وسكر، ويطلب 
من خمسة خبراء بأكل الفلفل أن يقدروا 
درجة احلرارة حسب وحدة السكوفيل، 
وهي درجة نسبية ألن الذي يقدرها تذوق 

اخلبراء وليس جهازا.

وصحته، ومن حقه أن تكون احلقائق أمامه 
بشفافية ومهنية، فهو من دفع ويدفع ثمن 
القرارات التي غالبا ما تكون أثمانها باهظة.

وعند اتخاذ إجراءات أخرى للمصلحة 
العامــة، فإن مبرراتها يجــب أن تكون 
واضحة للجميع ومستندة إلى أدلة علمية 
أو دراسات، وأعتقد أن لدينا العديد من 

«تسييس» كل شــيء .. أعتقد أنها 
حالة كويتية متفردة ال يوجد نظير لها، 
فنحن نسيس كل شيء ونرى لكل شيء 
انعكاسا سياسيا حتى لو في «كحة» وزير.

< < <
لذا بعد عــودة مجلــس األمة إلى 
االنعقاد ومع أول جلســة ستبدأ حالة 
من الشد واجلذب سياسيا وستتركز في 
مجملها حول األداء احلكومي في مواجهة 
جائحة كورونا، ومن احملتمل أن تأخذ 
منحى حادا، بل وحادا جدا، ومن واقع 
معلومات متداولة فإن هناك اســتعدادا 
نيابيا لفرض نوع مــن أنواع الهجوم 
ضد بعض أعضاء احلكومة، وبالتحديد 
الصباح،  الشيخ د.باسل  وزير الصحة 
الذي ســيكون هدفا ألسئلة ومداخالت 
إثارته إعالميا حول  تستعرض ما متت 
املناقصات، وليس من املستبعد  بعض 
أبدا أن يكون هناك اســتجواب أو على 
األقل التلويح باستجواب عقب اجللسة.

< < <

أتقدم إلى مقام صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد، وإلى احلكومة 
بخالص التهاني والتبريكات بحلول عيد 
الفطر املبارك، أعــاده اهللا علينا وعلى 
الشعب الكويتي وكل من يقيم على هذه 
األرض الطيبة باخلير واليمن والبركات.
لقد جاء خطاب صاحب السمو الذي 
هنأ فيه الكويتيــني بحلول عيد الفطر 
املبــارك، ليفند ويثمن مهارات التحدي 
واالستجابة لكل من وقف في وجه اجلائحة 
التي دخلت البالد، مضيفا سموه تكليفه 
العلني.. مبا يفرض على احلكومة ومجلس 
األمة وكل مؤسسات املجتمع املدني الفاعلة 

اعتماد نهج جديد ملواجهة هذا الوباء.
لقــد حمل خطاب صاحب الســمو 
األميرالكثير من الكلمات التشجيعية التي 
جاءت مبنزلة النهــج الواضح للمرحلة 
املقبلة من ضرورة حتمل املســؤوليات 
اجلسام ســواء على املواطن أو املقيم 
للخروج من هــذه األزمة العاملية، فأتت  
كلمات التشــجيع والتقدير ملن هم في 
الصفوف األولى في مواجهة الوباء، واحلث 
على الوحــدة الوطنية والتآلف، محذرا 
ســموه مما تبثه بعض وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل من مغالطات  وخطورة 

أردت اليوم أن أغير «املود» وأكسر 
الروتني ألخرج من قوقعة كورونا واحلديث 
السياسي، وسأحدثكم عن الفلفل، وألنني 
من املدمنني على أكل الفلفل احلار وأتناوله 
مــع وجباتي الثالث مبــا فيها اإلفطار، 
لعلها  املعلومات عنه  سأستعرض بعض 

تكون ذات فائدة.
أميركا اجلنوبية واملكسيك بالتحديد 
مسقط رأس الفلفل احلار وموطنه األصلي، 
وليست الهند كما يعتقد الكثير من الناس، 
وذلك حسب علماء من جامعتي كاليفورنيا 
وأريزونا شاركوا في دراسة علمية نشرتها 
املجلة األكادميية الوطنية للعلوم، ويكتسب 
الفلفل حرارته من مركب الكابسايســني 
(Capsaicin)، والكابسايســني هي املادة 
الكيميائية املسؤولة عن التسبب بحرارة 
الفلفل وبعض األطعمــة األخرى، وهو 
مركب عدمي اللون والرائحة ويشبه الزيت 
ويتركزالكابسايسني بشكل رئيسي في 
غشاء البذور، ويسبب حرقة شديدة للجلد 

عند مالمسته بشكل مباشر.
من املعــروف أن درجة حرارة اجلو 
تقاس بالدرجــة املئوية أو الفهرنهايتية، 
فلو كنت جالسا في غرفة مكيفة وأخبرك 
شــخص بأن قياس درجة احلرارة في 
اخلارج وصل إلى ٥٠ درجة مئوية، فإنك 
تلقائيا ستشعر مبقدار حرارة اجلو دون 
أن تخرج، ولكــن ال يوجد جهاز خاص 
لقياس حرارة الفلفل مباشرة، وتتفاوت 

لن أحتدث عن مبررات احلظر الشامل، 
فإن الشعب يجب أن يطيع األوامر التي 
تصدر ممن أقسموا على رعاية مصاحله 
واملصلحة العامــة ومت تكليفهم بتحمل 
املســؤولية، وأزمة كورونا املستجد هي 
أزمة جديدة وليس ألحد خبرات سابقة 
على مستوى العالم، بل إن التصريحات 
الصحافية التي لن تُنسى من مسؤولني 
ومن مدير عام منظمة الصحة العاملية عند 
بداية ظهور ڤيروس كورونا املستجد أنه 

ال ينتقل بني البشر. 
أما اآلن واحلظر الشامل قارب على 
وصول نهايته، فمن حق كل مواطن أن 
يعرف مردوده وفوائده، بعد حوالي ثالثة 
أســابيع من حتمل املواطــن التداعيات 
املترتبة على هذا احلظر الكلي ومردوده 
على السيطرة والتحكم في وباء كورونا 
املســتجد، وهذا حق لكل مواطن التزم 
باحلظر الكلي من أجل احملافظة على حياته 

إيه ورب الكعبة ثبــت أركانها أبوناصر بعد أن 
كادت أركانها أن تهتز. كاد يضيع البلد لوال حكمته 

وحزمه بل ورحمته.
عنوان املقالة كلمات من شيلة جميلة أعادت بي 
الذاكرة ألوقات مضطربة مر بها الشارع الكويتي، حيث 
امتأل بأبناء هذا الوطن الذين حرضتهم بعض النخب 
السياسية وساعدها في ذلك بعض الفضائيات واملواقع 
الشريرة التي كانت تزيد النار وقودا، بل وصلت بهم 
احلقارة إلى أنهم كانوا يوجهون املتظاهرين ألماكن 
التظاهر. أوقات ســيئة وبغض النظر عن حسن أو 
سوء نوايا من شارك بها، فقد أضرت البلد وأوصلته 
حلافة الهاوية، ومع هذا لم يصنعوا شيئا مثمرا، بل 
ضيعوا مستقبلهم ومستقبل الشباب الذين تبعوهم. 
بلد فيه مســاحة كبيرة من احلرية والدميوقراطية 
يتيح لك وســيلة حضارية للوصول ألماكن القرار 
والتشريع لتضع تصوراتك للتغيير في البلد في كل 
نواحيها ثم متارس العمل السياسي بأرقى صوره 
لتقنع وحتشد زمالءك النواب لدعمك لهذا التغيير.
تترك هذا كله وتذهب للشارع الذي سيشاركك فيه 
الســفيه واملعتوه واملختل عقليا وأسوأهم املندس 
واملزروع من جهات خارجية ال تريد للبلد اخلير!.

لكن الفضل بعد اهللا، هو لصاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد الذي بحكمته وحزمه حمى 
البلد وصانه من الضياع. فقد وجه سموه تعليماته 
الســامية أن أمن البلد خط أحمــر ومن يتجاوزه 
فسيدفع الثمن وبالقانون، وهذا ما حصل بالضبط، 
خابت كل مساعيهم بزعزعة استقرار البلد وهز كيانه 
وظل البلد صامــدا ومت التصدي لهم بالقانون وال 
شيء غير القانون. وبعد سنوات طويلة عاد نفس 
األشخاص هؤالء الذين تظاهروا وقاطعوا وامتنعوا 
وشاركوا بالعملية السياسية والتي لو فعلوها من 
البداية لوفروا على أنفسهم وعلى البلد الكثير من 

األلم واملعاناة.
الكويت بلد دميوقراطي وبلد مؤسسات والطريق 
الوحيد للتغيير هو عن طريق املشاركة الدميوقراطية 
واللجوء إلى مؤسسات الدولة القضائية. نعم نعلم 
طريق التغيير لن يكون ســهال ولن يكون ممهدا 
بالورود لكنه طريقنا الوحيد ولنا في جتارب دول 
الربيع العربي أكبر عبرة حني تركت صناديق االقتراع 
وذهبت للشوارع، النتيجة أنهم اآلن يبكون دما على 
أيام العهود القدمية، أحد األمثلة هي ليبيا تصوروا 
وصــل الوضع فيها إلى قيام دولة مثل تركيا بنقل 
مرتزقة سوريني إليها ليشــاركوا في حرب أهلية 
طاحنة وصارت ملعبا لقوى دولية كثيرة حتى انها 

على وشك التفتت لدولتني.
نقطة أخيرة: نحمد اهللا على نعمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، حفظ 
شعبه وأعز وطنه وحمى دولته.. شكرا سمو األمير.

افــرح واصطنع الفرح ولو شــعرت بأن بينك 
وبينه جدارا، احفر أنفاق الفرحة، تعيش حني تفرح 

من نفسك لنفسك.
كل شيء نتعوده نعتاد عليه فنصبح نتقنه ونعرف 

فنونه وعلومه.
نصيحتي لك: ال تبارز نفســك في ساحة قتال 

أنت فيها الدفاع والهجوم.
ال تعط وصفا لألشخاص أو األمور التي حتدث، 
دعها تشكل وصفها بنفسها فال تقل على األوضاع 

التي تعيشها اليوم «إنها جحيم».
فتصبح فعال نارا مشتعلة بأفكارك ومشاعرك، 

دعها متضي وراقب أنت ما يجري.
ذات مرة ذهب صياد ليصطاد وكان يسبقه للصيد 
رجل عجوز كان يصطــاد صيدا وفيرا وذلك أثار 
توتر الصياد فصور لــه عقله أن العجوز يصطاد 

كل األسماك لوصوله مبكرا قبله.
وانه يقضي كل يوم على فرصة حصوله على رزقه.

ففي كل مرة يفشل وينمي بداخله شعورا سلبيا 
بأنه لن ينجح وكان له مــا ظن، غذى تصوره مبا 

يشعره.
وذلك بالضبط ما يجعل البعض منا في هذه األيام 
يشعر بأن «كورونا» سيسلبه رزقه وعمله، الڤيروس 
سيمضي اليوم أو غدا لكن عقليتنا ونظرتنا ألنفسنا 

هي التي ستبقى معنا لألبد.
ما يهم هذه األيام أن نبقى متواصلني مع أنفسنا 
بشكل أكبر بحيث نراقب أفكارنا، نتعلم مما فاتنا، 
ندرب أنفسنا على أن تخطو ذلك بعزمية وتتحلى 

بالبصيرة.
وتعطي كل شيء فرصة التعاطي مرة أخرى فلو 
كنت شخصا ترفض التسامح وتغضب بسرعة وال 
تعتذر أو كنت تتحامل وتشعر بالغيرة واحلسد فهذه 
فرصتك لترى مشاعرك حتت املجهر وتواجه نفسك.

وتعطي حلوال وتدرب ذاتك على سلوكيات جتعلك 
أفضل.

اعرف كيف تبني بينك وبني االنفعال ســياجا، 
كل انفعال هو افتعال على شيء ال يستحق، حتول 
مع الوقت لتفاعل مع كل ســلبي، تصنع االبتسامة 

يجعلك تبتسم  الإراديا.
وتعلم السعادة يبدأ بتهجئة أول حروفها وهي 

البساطة والتبسيط.
اصنع حلظات سعيدة من خالل تدريبات بسيطة: 
التنفس يساعد على أن تكون هادئ احلركة، تبعث 
بداخلك احلياة وجتعلك نشيطا ومتفائال، الهوايات 

ترسخ بداخلك هدف االستمتاع.
البعض يقول هذا العيد في البيت يبعث على احلزن.
وهذه فكرة ذهنية حولتهــا لواقع حياة يومية 
تستطيع أن حتول بيتك لفعاليات تعزز من مشاعر 

السعادة وتعطيك شعورا فريدا بالعيد.
فكل مناسبة نعيشها، أفكارنا فيها مدعوة على 
مأدبة الشعور إما أن تكون على قدر كبير من حسن 
االستقبال فتصنع اإلحساس الطيب أو جتعلها متر 

مرور الكرام فتصبح محمال مبشاعر االستياء.
لك اخليار، عيدكم سعيد بكل ما تعنيه هذه الكلمة 

من سعادة.

في الصميم

في عز أخو 
مرمي اللي 

ثبت أركانها
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي

جدران ورقية

العيد 
في زمن 
«كورونا»

 @Dr _ ghaziotaibiد. غازي العتيبي

سلطنة حرف

املكرمات 
األميرية.. 

«عيدية أبوية»
stmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

دقت الساعة

أكثر فلفل 
حرارة

في العالم
almesbah@gmail.com عقيد ركن متقاعد عبداهللا املسباح

ألم وأمل

ماذا بعد احلظر 
الشامل؟

د.هند الشومر

احلرف ٢٩

معالي الوزير.. 
«ال تكح»!

waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

الروبلليت (التورمالني)

املكون: مركبات اليوروسيليكات
التركيب البللوري: ثالثي التماثل

درجة الصالبة: ٧٫٥
اجلاذبية النوعية: ٣٫٠٦

معامل االنكسار: ١٫٦٢ - ١٫٦٤
االنكسار املزدوج: ٠٫٠١٨

اللمعان: زجاجي
على الرغم من تشابه التركيب البللوري 
ألفراد عائلة التورمالني إال أنها متتاز باختالف 
ألوانها وتنوعها ويطلق عليه اسم (الروبلليت) 
وهو اسم مشتق من الكلمة الالتينية (أحمر) 
وذلك على النوعني األحمر والوردي، حيث 

يعتبر هذان احلجران من أثمن األحجار.
الروبلليت باستقامتها  ومتتاز بللورات 
مع قطاع عرضي مثلث الشكل أما محيطها 
العثور  اخلارجي فهو مستدير، كما ميكن 
على بللورات الروبلليت في هيئة ليفية وهو 
النوع الذي يعطي نفس تأثير عني الهر عند 

قطعه على هيئة كابشون.
تواجده:

الوردي واألحمر في  التورمالني  يتواجد 
طبقة اجلرانيت املوجودة في روسيا ومدغشقر 
والواليات املتحدة األميركية والبرازيل وبورما 

وشرق أفريقيا.
معلومة تهمك:

يتغير الوزن النوعي للتورمالني بحسب 
لونه، فالوزن النوعي للتورمالني األحمر الداكن 

أعلى من مثيله ذي اللون الوردي.

املسجد الكبير

ماجد املهندس

فرنكنشتاين: ١٨١٨، سويسرا

قصة ماري شيلي «فرانكنشتاين»: «بروميتيس 
العصرية»

ذات ليلة من ليالي يونيو عام ١٨١٦، وفي 
أمسية جمعت الشابة ذات الـ ١٩ ربيعا ماري 
وزوجها الشاب برسي بيش شيلي وهو في الـ 
٢٤ من عمره واختها غير الشقيقة كلير كالمان 
(التي كانت في الـ ١٨ وحتمل جنني حبيبها اللورد 
الـ ١٨ من  بايرون) واللورد بايرون وهو في 
العمر وطبيبه الشخصي جون بوليدوري الذي 
كان في الـ ٢٣، في ڤيال ديوراتي قرب جنيڤ، 
سويسرا، تنافس املجتمعون في سرد قصص 
وروايات. اقترح بايرون في يوم ماطر ان يكتبوا 
قصصا أصلية عن األشباح من أجل التسلية. 
وذات ليلة جلست ماري قرب النار تستمع الى 
جدل كان يدور بني شيلي وبايرون هو مصدر 
البشرية واذا كان باإلمكان خلق هذه  احلياة 
احلياة اصطناعيا بالتيار الكهربائي، أثار اهتمام 
الباحثني فكان موضوع أبحاثهم العلمية آنذاك. 
كذلك، كان موضوع النقاش بني الشاعرين اللذين 
تساءال عن إمكانية إعادة إحياء جثة كهربائيا 
وجعلها «مفعمة بالدفء». استمر النقاش حتى 
ساعة متأخرة من الليل، لم تستطع ماري ان 
تنام، حيث تفجر إلهامها في تلك الليلة ومتلكها 
تفكير حال دون ذلك. وفي نسخة فرانكنشتاين 
عام ١٨٣١ كتبت بحيوية عن ذلك قائلة: رأيت ـ 
وعيناي مغمضتان وبصيرتي الذهنية منفتحة 
ـ التلميذ الشاحب فنان الالأخالقيات يركع الى 
جانب ما صنعه وجمعه، رأيت شبحا شنيعا 
أمامي يتحرك بثقل،  بشعا لرجل حي واقف 

بواسطة تشغيل محرك كهربائي.
الفكرة كانت مفرحة ومرت سريعة في مخيلتي.
في الصباح، بدأت نهاري مع كلمات، «في 
ليلة رهيبة في نوفمبر»، في مخطوطة عن 

رعب مقيت حللم يقظتي.

سفينةسحرلا

الديرةقرشا

داهوامغربل

رماللسحنات

دمثبججيالر

اسدكهبسجوا

دراررافراث

جححمارلمسد

البرءسالعو

يبالغوصاكل

الجدولقيمع

ررهنماهـنلا

ـ  أفريقي  ١ ـ وردتان ـ يسحب (معكوسة)، ٢ ـ نهر 
ابتعاد (معكوسة)، ٣ ـ أتعبه (معكوسة) ـ والدتي، ٤ ـ 
خاصتي (معكوسة) ـ شتم ـ للنوم (معكوسة)، ٥ ـ من 
األطراف، ٦ ـ جمعه (معكوسة) ـ أرويها، ٧ ـ عاصمة 
عربية ـ حرف هجاء، ٨ ـ جاف (من أنواع السمك)، ٩ ـ 

موطنها، ١٠ ـ يصغي إليها (معكوسة) ـ رجع.

سفينة
الغوص
املرجان
التراث
الديرة

اجلهراء
البر

سحر
رمال

جد

مركب
مسرح
حادث

اجلدول
عميق

النهام
شرق
غرب

ود
الواسع

الفسيح
سراب
وهاد
نهر

١ ـ مقدم برامج لبناني، ٢ ـ من أطوار القمر ـ االسم االول 
ملطربة سورية، ٣ ـ دقي اجلرس ـ من الفصول، ٤ ـ عملت 
وجهدت (معكوسة) ـ نيشان، ٥ ـ تتكون منها القصيدة ـ 
مجهول (معكوسة)، ٦ـ  وضع خلسةـ  يهدم (معكوسة)، ٧ـ  ذو 
مكانة عالية (معكوسة)ـ  قوام، ٨ـ  مطرب لبناني، ٩ـ  شاعر 
أموي ـ املرض (معكوسة)، ١٠ ـ للجر (معكوسة) ـ تناسى.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ زهرتان ـ يجر (معكوسة)، ٢ ـ النيل ـ فراق (معكوسة)، 
٣ ـ أعياه (معكوسة) ـ امي، ٤ ـ لي (معكوسة) ـ سب ـ سرير 
(معكوسة)، ٥ـ  يد، ٦ـ  مله (معكوسة)ـ  أسقيها، ٧ـ  بيروتـ  دال، 
٨ ـ يابس ـ شعم، ٩ ـ ديارها، ١٠ ـ يسمعها (معكوسة) ـ عاد.

١ ـ زاهي وهبي، ٢ ـ هالل ـ ميادة، ٣ ـ رني ـ الربيع، ٤ ـ 
سعيت (معكوسة) ـ وسام، ٥ ـ األبيات ـ سر (معكوسة)، ٦ 
ـ دس ـ يهد (معكوسة)، ٧ ـ راق (معكوسة) ـ قد، ٨ ـ رامي 
عياش، ٩ـ  جريرـ  العلة (معكوسة)، ١٠ـ  في (معكوسة)ـ  سال.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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عبداهللا الهيل

«اربح مع لويس».. كّفى ووّفى
مفرح الشمري
@Mefrehs

التفاعل الكبير الذي حصده برنامج 
املسابقات «اربح مع لويس» من خالل 
حلقاته التي بثت طوال شهر رمضان 
واستكملت حتى ايام عيد الفطر يؤكد 
أن وزارة اإلعالم متتلك طاقات كويتية 
«تبيض الوجه» وقت األزمات خصوصا 
في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها 
البالد وبلدان العالم النتشار ڤيروس 
كورونا، حيث استطاعت تلك الطاقات 
الكويتية العاملــة بتلفزيون الكويت 
بقيادة الوكيل املساعد سعود اخلالدي 

ان تكون في قلب احلدث من خالل هذا 
البرنامــج املســابقاتي الــذي تصدى 
لتقدميه اإلعالمي املخضرم محمد لويس 
الذي كلل جهود تلك الطاقات بالنجاح 
في ظل املنافســة القائمة بني القنوات 
الفضائية، خصوصا في برامج املسابقات 
التي يتم لها التحضير من اشهر ولكن 
تلفزيــون الكويت قــام بتحضير هذا 
البرنامج بوقت قصير قبل حلول شهر 
رمضان واســتطاع بخبرة طاقاته ان 
يسحب البســاط من القنوات األخرى 
ويجــذب مشــاهديه ومشــاهدي دول 
اخلليج لبرنامجه الذي ترأس فريق عمله 
طالل الهيفي واشرف عليه عبدالعزيز 

الهالل وتصدى إلعداده عيسى الفيلكاوي 
وسالم الكعبي واخرجه املبدع سليمان 
اخلراز ليكون من البرامج املميزة التي 
انتجها التلفزيون في ظل هذه الظروف 
معتمدا على نفسه فظهر البرنامج «شغل 
عدل مدل» وتابعه اهل الكويت ومن يقيم 
على ارضها بشغف كبير بعد ان عشقوا 
اسلوب مقدمه «العمدة» محمد لويس 
وعفويتــه وتلقائيته بطرح االســئلة 
بشكل مختلف عن باقي املذيعني الذين 
يقدمون مثل هذه البرامج سواء بالداخل 

او اخلارج.
املتابع لبرنامج «اربح مع لويس» 
البــد ان يالحــظ ان اســرته فــي حتد 

كبيــر لنجاحه فكان العمــل اجلماعي 
سمة للوصول ملبتغاهم، خصوصا ان 
وكيل التلفزيون ســعود اخلالدي من 
ورائهم لدعمهم وتشــجيعهم وتذليل 
كافة الصعوبات التي تواجههم، فكان 
لهم ما أرادوا بأن يعبروا بهذا البرنامج 
الى بر األمــان، وان يكون من البرامج 
املميزة التي عرضها تلفزيون الكويت 
خالل شــهر رمضان املبــارك، وكانوا 
بالفعل «كفو» و«قدها وقدود» في ابراز 
جماليات هذا البرنامج من خالل فقراته 
مثل فقرة االسئلة اخلفيفة والترفيهية، 
وفقرة «الهولوغرام» احملببة للكثير من 
املشاهدين والتي كانت حتمل بني طياتها 

جوائز حتى ان كانت بســيطة اال انها 
كانت تفرح متصليها الذي كان همهم 
املشاركة والظهور مع «العمدة» محمد 
لويس دون النظر عن قيمتها النقدية.

فمــن خالل متابعتنا لهذا البرنامح 
املســابقاتي ونحــن نعيــش «أزمــة 
كورونا» واجواء احلظر الكلي وجدناه 
هــو املتنفس الوحيد لنســترجع معه 
مفرداتنا الكويتيــة األصلية واعمالنا 
الفنية اجلميلة ايام الزمن اجلميل، وذلك 
من خالل االسئلة املتنوعة التي تطرح 
على املشاركني خصوصا تلك االسئلة 
التي تذكرنا بأمثالنا وألعابنا الشعبية 

التي ال تزال تعيش في وجداننا.

اجلهــد املبــذول فــي هــذا البرنامج 
يســتحق الثناء والشــكر جلميع فريق 
عمله ألنهم استطاعوا ان يلفتوا انتباه 
اهل الكويت ومن يقيم على أرضها لهذا 
البرنامج الذي انتج بوقت قياسي وحقق 
نسبة مشاهدة عالية لفكرته البسيطة 
البعيــدة عــن «الفذلكة» الزائــدة التي 
نشــاهدها في برامج على شــاكلته في 
عدد من القنوات ولكن متر مرور الكرام.. 
فشكرا الســرة البرنامج، وشكر خاص 
ملقدمه «العمدة» محمد لويس والشــكر 
موصول للوكيل املساعد لقطاع التلفزيون 
سعود اخلالدي املؤمن بإبداعات الشباب 

الكويتي خصوصا في وقت األزمات.

أنتجه تلفزيون الكويت بوقت قياسي وحقق نسبة مشاهدة عالية
الوكيل املساعد لقطاع التلفزيون سعود اخلالدي

وكيل التلفزيون سعود اخلالدي ذّلل جميع الصعوبات.. و«العمدة» محمد لويس «شغل عدل مدل»

عمران وهنيدي يكتشفان املواهب في «صنع في البيت»

بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه 
في اململكة العربية السعودية، وفي 
زمن الكورونا تأخذ البرامج شــكال 
مختلفا عن املعتــاد، برامج األلعاب 
والترفيه وضيوفها يتواصلون عن 
بعد، واملواهب التي اكتشفها الناس 
عن أنفسهم، يختبرونها أمام اجلمهور 
ضمن برنامجــي «صنع في البيت» 
و«مني يكون؟»، اللذين يعرضان على 
MBC١ و«MBC العــراق» اعتبارا من 

اليوم اخلميس. 
يتخذ اكتشــاف املواهب أسلوبا 
مختلفــا عن املعتاد ضمــن برنامج 
 Made in) البيــت»  فــي  «صنــع 
Quarantine)، وهو برنامج ترفيهي 
اجتماعي فني يتبارى املشــتركون 
فيــه من خالل إرســالهم ڤيديوهات 
ملواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية 
احلجــر املنزلــي بعد انتشــار وباء 
الكورونا، للفوز في نهاية كل حلقة 
مببلغ مالي، ففي ظل اإلقامة املنزلية 
اجلبرية، بات لكل فرد متســعا من 
الوقت الكتشــاف مواهبــه املخبأة، 
وتطويــر نفســه والعمــل عليهــا، 
وإظهارها بطريقة مبتكرة، وقد كرس 
العديــد من الناس خالل هذه الفترة 
االستثنائية وقتهم للعمل في خدمة 

املجتمع ومساعدة الغير، أو من خالل 
نشر التوعية بني األفراد. وتضم جلنة 
حتكيم البرنامج النجمة السعودية 
أسيل عمران، والنجم املصري محمد 
هنيدي، فضال عن هشــام الهويش 
الذي ســيتولى تقــدمي احللقات في 

الوقت نفسه. 
وضمن أجواء األلعاب والترفيه، 
ينطلــق برنامج «مني يكــون؟» مع 

سهى نويالتي، وهو الصيغة العربية 
لبرنامج «Incognito» الذي يعتمد على 
استضافة املشاهير وهم متنكرون، 
وســيكون املطلوب من املتســابقني 
النجــم املتخفــي،  تخمــني هويــة 
ويتقاسمون املبلغ الذي متكنوا من 
حتقيقه عند اكتشاف اسم الضيف. 
وفي هــذا اإلطــار، يجتمع ثالثة 
مشتركني من مختلف أنحاء السعودية 
افتراضيا من خلف الشاشات، ضمن 
حلقــات متتزج فيها املســابقات مع 
الدردشــة مع مقدمة البرنامج، ولن 
تكون املهمــة بالســهولة املتوقعة، 
فالضيف سيكون متخفيا، كما سيتم 
تغيير صوته تقنيا، وسيجيب عن 
أسئلة املشتركني الثالثة، حيث يطرح 
كل مشــترك ســؤاله ضمــن خمس 
جوالت متتالية، تتيح تخمني هوية 
جنم احللقة، ومع كل إجابة خاطئة 
يتــم خصم قيمة معينــة من املبلغ 
اإلجمالي الذي سيوزع على املشتركني 

في النهاية. 
ويعرض برنامج «صنع في البيت» 
من اخلميس إلى األحد في متام الساعة 
١٠:٠٠ مساء بتوقيت الكويت، وبرنامج 
«مني يكون؟» من اخلميس إلى األحد 

الساعة ٠٩:٣٠ مساء.

البرنامج يعرض على «MBC» بجانب «مني يكون؟» مع سهى نويالتي

محمد هنيدي سهى نويالتياسيل عمران

منى زكي تعود لتصوير مشاهدها في «تقاطع طرق»
تستعد الفنانة مني زكي الستئناف تصوير 
مسلسلها اجلديد «تقاطع طرق» الذي التم شمله 
بعودتها غادر منافسات موسم دراما رمضان ٢٠٢٠ 
في اللحظات األخيرة، بســبب تواجد عدد كبير 
من جنومه خارج مصر وعدم متكنهم من العودة 
إلى القاهرة بعد إغالق األجواء ضمن اإلجراءات 
االحترازية ملنع تفشي ڤيروس كورونا، ليستمر 

غيابها عن الشاشة الصغيرة ٥ أعوام كاملة.
وحاولت منى مقاومة سوء احلظ الذي يطارد 

أعمالها الدرامية منذ قدمت مسلســلها «أفراح 
القبة»، حيث مت إلغاء مشروع مسلسل «إيزيس» 
مع املخرج محمد ياسني ألسباب إنتاجية، وتعاقدت 
على بطولة مسلســل «تقاطــع طرق» وحاولت 
مواصلة التصوير لضمان املشــاركة في موسم 
هذا العام، ولكن صدر قرار من الشركة املنتجة 
بوقف التصويــر وتأجيل العمل برمته ليعرض 
في موسم ٢٠٢١، وعوضته منى بظهور شرفي 
في احللقة األخيرة من مسلسل النجمة ياسمني 

عبدالعزيز «ونحب تاني ليه».
ومن املقرر أن تعود منى الستكمال تصوير 
املسلســل برفقة فريق جنوم املسلسل بالكامل 
األسبوع املقبل، خاصة أن الديكور الرئيسي ال 

يزال موجودا في ستديو الهرم.
وسبق أن ظهرت أنباء أكدت إصابة مساعدة 
منى زكي بڤيروس كورونا مع تلميحات لوقف 
تصويره، وردت عليها منى زكي ببيان منسوب 
إلى الشركة املنتجة وفريق العمل أكدت فيه التزامها 

بإجراءات منع تفشي ڤيروس كورونا ومن بينها 
وقف التصوير اخلارجي. يذكر أن أحداث مسلسل 
«تقاطع طريق» تدور في إطار رومانســي حول 
زوجة تنشأ بينها وبني زوجها العديد من اخلالفات، 
فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والســفر للخارج 
وتتعرض للكثير من األزمات واملواقف الصعبة، 
ويشــارك فيه بجانب مني زكي كل من: محمد 
ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وسيد رجب، 

وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

«صوت اخلليج» احتفلت بعيد الفطر 
على طريقتها اخلاصة

اذاعــة  احتفلــت 
«صــوت اخلليج» في 
الفطــر بطريقتها  عيد 
اخلاصة بعد ان رصدت 
عددا من البرامج املنوعة 
ملســتمعيها في شــتى 

بلدان العالم.
ومن هــذه البرامج 
التي بثتها اذاعة «صوت 
برنامــج  اخلليــج» 
«تهانــي العيــد» مــن 
اعــداد وتقدمي عبداهللا 
الهيل الذي تولى التقدمي 
داخل اســتديو االذاعة 
وزميلته رجاء سليمان 
التقدمي  شــاركته فــي 
عن بعــد وذلك التزاما 
بالتعليمات والقوانني 
اجلهات الصحية للحد 
مــن انتشــار ڤيروس 

كورونا.
تضمن البرنامج العديــد من املكاملات 
من املستمعني الذين حتدثوا عن ذكرياتهم 
بالعيــد وما الذي اختلــف لديهم في عيد 
هــذا العــام وكذلــك متت اســتضافة عدد 
من املداخالت مــع املطربني واملمثلني مثل 
املطرب القطري حسن االحمد والفنانة نور 
الكويتية والناشطة االجتماعية في مواقع 
التواصــل ومدربة تنمية بشــرية اليازي 

الكواري والفنان القطري عايل واالعالمية 
والفنانــة فاطمة الطباخ التي حتدثت عن 
عملهــا التطوعــي في االزمــة احلالية من 
خالل قفشات شخصية كوثرو التي قدمتها 
مبسلسل «ال موسيقى باالحمدي» ووظفتها 
حاليا من اجل الكويت وايضا حتدثت عن 
مشاركتها في مسلسل «مانيكان» و«محمد 
علي رود»، كمــا تضمن البرنامج مداخلة 

مع الفنانة منى شداد.

رجاء سليمان
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حصة النبهان لـ «األنباء»:
فقدت ٧ كيلو بسبب مشهد «املوجب»

حاورها: ياسرالعيلة

قدمت الفنانة الشابة حصة النبهان دورا مهما ضمن أحداث مسلسل «محمد علي رود» الذي عرض مؤخرا خالل شهر 
رمضان، وال ميكن سوى القول إنه واحد من أكثر األدوار التي شعرنا أنها حقيقية في دراما رمضان من خالل جتسيدها لشخصية 

«مرمي»، حيث متكنت وبإجادة شديدة من تقدمي هذه الشخصية بكل مشاعرها وعاطفتها الفياضة، بنظراتها ونبرة صوتها 
وانفعاالتها بدون مبالغة، وقدمت من خالل العمل واحدا من اهم املشــاهد في الدراما اخلليجية لهذا العام وهو مشهد 
«الزار» أو كما يسمى بالكويت «املوجب». «األنباء» هاتفت حصة وحتدثت معها عن هذا املشهد، وتفاصيل دورها، وعالقتها 

بوالدها النجم الكبير جاسم النبهان في اول عمل درامي يجمعهما معا، باإلضافة الى أمور أخرى كثيرة في احلوار التالي:

اعتبرت جناحها بشخصية «مرمي» في «محمد علي رود» أهم من أي جائزة حصلت عليها
حصة النبهان مع والدها الفنان القدير جاسم النبهان في كواليس العمل

حصة في شخصية «مرمي» مبسلسل «محمد علي رود»

حصة النبهان وجنوم املسلسل واملخرج مناف عبدال

كيف وجدِت ردة فعل اجلمهور على 
مسلسل «محمد علي رود» بشكل عام 

ودورك بشكل خاص؟
٭ احلمــد هللا املسلســل كان في وقت 
عرضــه تريند بـ «تويتــر»، وهذا يدل 
علــى اعجاب النــاس بــه، والكثير من 
اجلمهور احب هــذه احلقبة التاريخية 
التي تناولها، مثلما احبوا كل الفنانني 
املشــاركني فيه، باإلضافة الى إعجابهم 
الشديد مبقدمة العمل اجلبارة التي قام 
بها مبارك املبارك، وبالنسبة لشخصية 
مرمي فقد كانت األصداء عليها رائعة، وال 
اخفيك سرا «من زمان» وانا كنت امتنى 
تقدمي شخصية مثل «مرمي» وبهذا األداء، 
واحلمد هللا حتققت امنيتي، وجناح الدور 
فاجأني بفرحة ال اســتطيع ان اعبر لك 
عنها، وان اكون «تريند» يومني متتالني 
في الكويت فهذا االمر اســعدني كثيرا، 
وشــخصية «مرمي» اعطتني مجاال الن 
امثل بكل كيانــي، وجناحها مع الناس 
بهذا الشكل ال يقارن بأي جائزة حصلت 

عليها من قبل.

هل نستطيع القول ان دور «مرمي» هو 

االقوى مقارنة بأعمالك الدرامية الثالثة 
السابقة؟

٭ شــخصية «مــرمي» هــي األصعــب 
في املسلســالت األربعة التــي قدمتهم 
حتــى األن، ألنها ارهقتني كثيرا كونها 
مركبة وصعبة، وهذا ما جعلني اشتغل 
عليها جيدا، خاصة انني ال احب االدوار 
التقليدية واملكررة، فالعمل بشكل عام 
فيه خلطة مختلفة، ويتناول مواضيع 
لم يتطرق لها أحد من قبل، ودور «مرمي» 
أخذ مني جهدا نفســيا كبيــرا، «واهللا 
نفسيتي تأزمت بسبب تعايشي الكامل 
للشخصية اثناء التصوير»، تقدر تقول 
ان حصــة النبهان كانــت فاقدة للوعي 

و«مرمي» هي املتواجدة.

حدثينا عن مشهد «الزار» أو كما يسمى 
بالكويتي «املوجب» الذي يعتبر من 

املشاهد املهمة في العمل؟ وهل هناك 
احد ساعدك على تقدميه بهذا الشكل؟

٭ مثــل ما ذكرت لك، انــا ركزت خالل 
التصوير بأن انفصل عن نفسي ألصبح 
«مرمي»، وتخيلت ان بداخل جسدي قرين 
هو املسيطر علي، فكيف اتصرف معه؟ 

وكيف ســتكون رقصتي؟ كل ذلك كان 
اجتهادا مني ولم يساعدني احد باستثناء 
رفعة اإلصبع شــاهدتها ذات مرة على 
املســرح، وسأخبرك شــيئا، انا بسبب 
هذا املشــهد فقــدت ٧ كجم مــن وزني، 
باالضافة الى ان نفسيتي تعبت، ودموعي 
في كل املشــاهد كانــت حقيقية لدرجة 
انني تعرض حلالة اغماء ٣ مرات اثناء 
التصوير، ولكني نسيت كل هذا التعب 
امام اعجاب اجلمهور واالشادة بالدور.

هل تضايقِت حلذف املشهد من تلفزيون 
الكويت؟

٭ لنكن متفقني، تلفزيون الكويت هو 
تلفزيــون «ديرتي»، وقوانني بلدي لها 
األولويــة حتى لو جاءت على حســاب 
ابداعي وتعبي من خالل حذف املشــهد 

الذي افتخر به، وكنت اطمح بان تشاهده 
الناس، وصحيح املشهد لم يكن به اي 
جتــاوز او خدش للحياء لكن احترامي 
للقوانني شــيء مهم ألثبت لنفسي قبل 
أن أثبت لآلخريــن بأنني على قدر من 

املسؤولية.

مسلسل «محمد علي رود» هو اول 
تعاون بينك وبني والدك النجم الكبير 
جاسم النبهان على مستوى الدراما، 

كيف وجدِت ذلك؟
٭ بالفعــل هو اول عمــل يجمعني به، 
ولكــن لالســف لم جنتمع معــا في اي 
مشــهد، ووجوده معي بالتصوير كان 
دافعا معنويا كبيرا لي، فكنت اشاهد في 
عينيه نظرة فخر بي، وكان «يحاتيني» 
اثناء تصوير مشاهدي، وكنا نضحك معا 

حتى يخفف عني حالة الضغط النفسي 
بسبب شخصية «مرمي».

ما سبب بكائك انِت ووالدك عقب 
تصويرِك ملشهد عرسك في املسلسل؟

٭ دموع والدي في مشــهد العرس هي 
مجرد مشــاعر انســانية ألب يشــاهد 
ابنته عروسًا وترتدي فستان العرس، 
و«دموعه تعــز علي وغاليــة عندي»، 
وطبيعي انني عندما شــاهدت دموعه 

ان اتأثر وتنزل دموعي ايضا.

ماذا عن اجواء الكواليس وقت التصوير 
وعالقة جنوم العمل مع بعضهم 

البعض؟
٭ صدقنــي مهما قلت لــن اوفي فريق 
العمل من اكبر جنم ألصغر عامل حقه، 
كنا نعمل في اجــواء رائعة من احلب، 
واعتقد ان الناس الحظت ذلك من خالل 
عرض الفنانني لكواليس التصوير من 
خالل «السناب شات» والتي عكست مدى 
ارتباطنا وحبنا لبعضنا البعض، وهذه 
كانت االســباب التي جعلــت كل واحد 
منا يبــذل قصارى جهده في جتســيد 

الشخصية التي يقدمها، خاصة ان النص 
للمؤلف الرائع محمد انور كان مميزا وهو 
كان متواجدا معنا دائما وقت التصوير، 
وكان مبنزلــة اخ لنا جميعا، وطبعا ال 
ميكنني ان اغفــل دور املنتج واملخرج 
الرائع عبداهللا بوشــهري الذي وفر لنا 
كل اإلمكانيات لنجــاح العمل، وامتنى 
ان ال نكــون قصرنا معــه، و«اهللا يدمي 
احملبة بيننا»، ودائما اقول يا رب اعمالي 
القادمة يكون فيها ناس على قلب واحد 

مثل فريق «محمد علي رود».

اخيرا ماذا تقولني عن مخرج العمل 
مناف عبدال؟

٭ املخرج مناف عبدال كان اخا للجميع، 
وهو فنــان في اخراجــه، ومتفاهم مع 
اجلميع ومعي إلخراج افضل ما عندنا 
امام الكاميرا، ويكفيه انه كســر حاجز 
املخــرج العصبي الديكتاتوري الذي ال 
يعطــي مجــاال ألحد ان يناقشــه، لكنه 
استطاع كسر هذا احلاجز بهدوئه وبسعة 
صدره، فشــكرا له بالرغم من انني لن 
اوفيــه حقه من الشــكر هو وكل فريق 

املسلسل.

دموع والدي في مشهد العرس مشاعر إنسانية من أب
أحترم قوانني بلدي حتى لو على حساب إبداعي وتعبي

عبدال كسر حاجز املخرج الديكتاتوري بهدوئه

خالد سليم.. «اللي فات مات»دنيا بطمة: عندي مناعة من االنتقادات

أكــدت الفنانة املغربية دنيــا بطمة أن 
استئناف نشــاطها الفني مرهون بانتهاء 
أزمة كورونا، مشيرة إلى أن هناك العديد 
من احلفالت التي كان من املقرر أن تقيمها 
ومت تأجيلهــا، هــذا باإلضافة إلى أن هناك 
ڤيديو كليب جاهز للطرح فور انتهاء األزمة.

ولفتت بطمة، في تصريحات تلفزيونية، 
إلى أنها ال متانع في عمل «دويتو غنائي» 
يجمعها بالفنانة الشابة حال الترك والتي 
تكون في نفس الوقت ابنة زوجها، موضحة 
أنه سبق أن شاركتها في عمل فني وتعدى 

عدد املشاهدات الـ٣٠ مليون مشاهدة.
أما عن ســر تغير بشرتها وجمالها في 

الفتــرة األخيرة، فقالت إن الســر في ذلك 
هو اســتخدامها ملجموعة مــن الكرميات، 
هذا باإلضافة إلى أن احلجر املنزلي جعلها 
حتصل على قسط كبير من الراحة والنوم، 
خاصة أنهــا كانت جتهد بشــرتها بوضع 
املكياج بشكل شبه يومي قبل أزمة كورونا 

وهو ما تسبب في إرهاقها.
وحتدثت عن كيفية تعاملها مع الهجوم 
الالذع الذي تتعرض له من السوشيال ميديا، 
قالــت: «من كتر الهجوم اللي اتعرضت له 
من السوشــيال ميديا صــار عندي مناعة 
وصرت أتقبل أي شيء يقولوا ومير علي 

مرور الكرام».

صوت نانسي عجرم يصدح لغٍد أفضل ونشر الفرح
«أمل بال حدود» هو عنوان احلفل «األونالين» الذي 
أطلقته املطربة نانسي عجرم مبناسبة عيد الفطر، حيث 
توجهت إلى جمهورها بقلب واحد، طالبة منهم التأمل بغد 
أفضل ونشر الفرح ومشاركة أحلى األوقات مع اجلميع.

بدأت نانسي احلفل بكلمات نابعة من قلبها وجهتها 
لكل شخص يالزم منزله بسبب وباء «كورونا»، قائلة: 
«هالسنة العيد غير وفرحتو غير.. عم نحتفل بالقليل 
كل واحد ببيتو حلالو أو مع أقرب الناس.. العالم يلي 

منعرفو عم يتغير مرة جديدة..والشعب العربي مرق 
بكتير مشاكل رح يضل صامد وجاهز وموحد عاألكيد.. 
ميكن في حدود بيناتنــا ولكن نحنا منعرف انو كلنا 
قلب واحد أقوى من كل شيء.. تعوا نتأمل ببكرا أحلى 
ونضل قراب من يلــي منحنب ويلي بعاد عنا.. خلينا 
ننبسط ونتشارك بكل ما لدينا.. الطيبة واحلب داميا 

بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو».
وصدح صوت نانسي من على سطح مبنى وسط 

العاصمة بيروت، لتحقق خالل ساعات رقما قياسيا، 
وحتتل التراند في لبنان وعدد من الدول العربية حتت 
وسم «NancyYTLive#»، وأضفت أجواء رائعة جمعت 
فيها بني أغانيها الهادئة والراقصة، مثل «قلبي يا قلبي» 
و«عم بتعلق فيك»، وحمست متابعيها باغنيات «بتفكر 

في ايه» و«ما تيجي هنــا» و«الدنيا حلوة» و«حلم 
البنات» و«بدنــا نولع اجلو» وغيرها من االغنيات 
التي حتمل رسائل احلب واألمل والفرح لكل العالم.

أطلق الفنان خالد 
سليم كليب أغنيته 
اجلديدة «اللي فات 
مات» الذي صور في 
لبنــان علــى قناته 
على «اليوتيوب»، 
واألغنية من كلمات 
عزيــز  وأحلــان 
الشــافعي، توزيع 
أحمد عادل، ميكس 
وماســترينغ أمير 
محروس، وإخراج 
ريشــا ســركيس، 
املفترض  وكان من 
طرحــه قبل شــهر 
رمضان ولكن أجل 
انتشــار  بســبب 

ڤيروس كورونا.
أغنيــة  وتعــد 
«اللــي فــات مات» 
أولى أغنيات سليم 
التــي يطلقهــا في 
عــام ٢٠٢٠، فهــي 
أكثــر مــن  ضمــن 
أغنيــة «ســينغل» 
ينوي طرحها على 
مدار السنة، كما أنه 
يحضر ألغنية أخرى 
بعنوان «عشمني» 
مــن كلمات هشــام 
وأحلــان  صــادق 
وتوزيــع  مديــن 
أحمــد عــادل، ومن 
املقرر أن يصورها 
على طريقة الفيديو 
كليــب أيضا خالل 

الفترة املقبلة.

قال عبدالرحمن عبده جنل «فنان العرب» محمد عبده إن 
والده يعاني من االكتئاب بسبب تواجده داخل منزله طوال 
فترة احلظر الذي تفرضه السعودية احترازيا للحد من انتشار 
ڤيروس كورونا، والذي امتد إلى قرابة الـ ٣ أشهر حتى اآلن.

وأضاف عبدالرحمن االبن األكبر لعبده في تغريدة له عبر 
«تويتر»: «اللي يســأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في 
حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف.. عشان كذا 

بكره (اليوم) على الاليف ارسلوا رسائل تفرحه».
والقــت التغريــدة تفاعال كبيرا من محبــي محمد عبده، 
وأبــدى اجلمهور تخوفه من وضعــه الصحي، ومن مرحلة 
االكتئاب التي مير بها، خصوصا أنه ســبق وأن مر مبرحلة 
مشــابهة خالل مروره بوعكه صحيــة أجبرته على مالزمة 
الفراش ألكثر من شهر في فرنسا، وابتعد فترة عن الساحة 
الفنيــة، وهو ما قد يؤثــر عليه حاليــا، خصوصا وأنه في 

العقد الثامن من العمر.
كما اعترض البعض على التغريدة التي كتبها عبدالرحمن 
وأثارت حالة من البلبلة، حيث كتب أحد املتابعني: «تشخيصك 
لــه باالكتئاب امر مجحف ويثير بلبلة، ما مير به ابو نوره 
ملل جميعنا نشعر به، شدة وتزول بإذن اهللا والدعم واجب 
عليكم كأســرته واملقربني منه، من خالل خلق بدائل جديدة 
ومتنوعــة لتغييــر روتينــه اليومي واالهم نوعيــة الغذاء 

والرياضة والتسلية».

جنل محمد عبده:
بابا مكتئب!
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التفاؤل بعودة احلياة.. مينح «البورصة» ٦١٨ مليون دينار مكاسب
والدولي واجيليتي بشكل الفت، حيث 
استحوذت االسهم اخلمسة على ٣١٫٩ 
مليون دينار تشكل ٦٨٫٥٪  من االجمالي، 
علما أن اســهم السوق االول شهدت 
تدفقات الفتة تقدر بنحو ٤ ماليني دينار 
قبل إغالق جلســة التداول الرسمية 
بدقائق، وحظي ســهم بيتك بـ ١٢٫٥ 
مليون دينار ليأتي في صدارة االسهم 

األكثر استحواذا على السيولة.
وأنهت البورصة تعامالت امس على 
ارتفاع مؤشر الســوق االول بنسبة 
٢٫٩٪ مبكاسب بلغت ١٥٧ نقطة ليصل 
املؤشر الى ٥٤٥٣ نقطة، وارتفع مؤشر 
السوق الرئيسي بنسبة ٠٫١٢٪ مبكاسب 
٥٠١ نقطة ليصل الى ٤١٦٦ نقطة، كما 
ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٢٫٢٪ 
محققا ١٠٦ نقاط ليصل املؤشــر الى 

٥٠٢٠ نقطة.

املرتفعة، ما أدى الى قفزة بالســيولة 
بنسبة ١٨٧٪ ببلوغها ٤٦٫٥ مليون دينار 
مقارنة بـ ١٦٫٢ مليون دينار في آخر 
جلسة قبل العطلة. وتركزت السيولة 
حول اسهم بيتك وأهلي متحد والوطني 

ارتفاعا من ٢٧٫٩٩ مليار دينار. وشهدت 
جلسة تعامالت امس ارتفاعات ملحوظة 
على مستوى كل املؤشرات مع بداية 
التعامالت، خاصة اسهم السوق االول 
الذي يضم االسهم ذات القيم السعرية 

الكبير في أسعار النفط بالسوق العاملي.
وحققت البورصة امس مكاســب 
سوقية كبيرة بنسبة ٢٫٢٪ بلغت نحو 
٦١٨ ماليــني دينار، ليصــل اجمالي 
القيمة السوقية الى ٢٨٫٦ مليار دينار 

شريف حمدي

الكويت أعمالها  استأنفت بورصة 
بعد انتهاء عطلة عيد الفطر املبارك على 
مواصلة املكاسب التي بدأتها منذ بداية 
االســبوع األخير في رمضان، وذلك 
على وقع قرار إلغاء احلظر الشــامل 

واالستعاضة عنه بحظر جزئي.
السوق استمرار  كما عزز نشاط 
الزخم الشرائي لألسهم القيادية الذي 
حظيت به في اجللسات األخيرة التي 
ســبقت العطلة، وذلك في ظل تراجع 
أسعار الكثير من االسهم القيادية على 
مدار أسبوعني سبقا االسبوع األخير 
من التداول، مما شجع املتعاملني على 
االقبال هذه االسهم بعد ان باتت اسعارها 
مشجعة على الشراء، فضال عن الثقة 
التي تشهدها البورصة في ظل التحسن 

١٨٧٪ قفزة بالسيولة.. واستحواذ ٥ أسهم على ٧٠٪ منها بصدارتها «بيتك»

الصايغ لـ «األنباء»: «فلكس ريزورتس» تضع 
خطة تشغيلية لعودة تشغيل مرافق الشركة

رباب اجلوهري

قال رئيس مجلس إدارة 
شركة «فلكس ريزورتس» 
للمنتجعات والعقارات خالد 
الصايغ إن تداعيات جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
أثرت على الكيانات الكبيرة 
واملؤسســات  والشــركات 
واألعمال التجارية بشكل عام 
في الكويت، وعلى الشركات 
ذات الطابع اخلدمي بشــكل 

خاص.
وأوضــح الصايــغ فــي 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
ان اجلائحة أثرت على نشاط 
شركة «فلكس ريزورتس» 
للمنتجعــات والعقــارات، 
السيما عندما مت إصدار قانون 
مجلس الوزراء باإليعاز بوقف 
نشــاط (املعاهــد الصحية 
الطبيــة  واملســتوصفات 
وتوصيل الوجبات الصحية 
الغذائيــة والصالونــات)، 
مشــيرا إلى توقف أنشــطة 
الشــركة وجميــع مواردها 
املاليــة وتدفقاتهــا النقدية 

متاما.
ان  الصايــغ  وأضــاف 
الشركة وتوابعها متتلك ١٨ 

التجاريــة دون  لألنشــطة 
الكشــف عن خطة واضحة 
ومفصلة من قبل السلطات 
واملســؤولني  الصحيــة 

بالدولة».
خطط تشغيلية جديدة

ومع قرب انتهاء احلظر 
الكلى وعودة احلياة، أشار 

وصيانــة وجتهيز شــامل، 
وذلك باالشــتراك مع جميع 
القطاعــات اإلدارية واملالية 
والقانونيــة والتشــغيلية 
لتجهيــز التزاماتهــا جتــاه 
العمالء املنتفعني باخلدمات 
املتوافرة من الشركة، وذلك 
استعدادا للوقوف على خطة 
العودة الشاملة ألنشطتها.

الشــركة  أن  إلــى  الصايــغ 
وأفرعها املنتشرة جغرافيًا 
بالكويت بحاجة إلى وضع 
خطة تشــغيلية اســتعدادا 
للعودة إلى احلياة التدريجية 
وجتهيز مرافقهــا ومبانيها 
املتعددة األدوار املنتشرة في 
كل أنحاء الكويت، حيث إن 
تلك املراكز بحاجة إلى تعقيم 

مع قرب انتهاء احلظر الكلي.. وتتضمن جتهيز وصيانة وتعقيم املرافق اخلدمية قبل استخدام اجلمهور

خالد الصايغ

ترخيصــا جتاريــا، ويعمل 
مــن  موظــف   ٤٠٠ لديهــا 
جنســيات متعــددة، منهــم 
١٠٪ موظفون كويتيون من 
الوطنية يندرجون  العمالة 
حتت الباب الثالث، مؤكدا أن 
الشــركة ذات كيان قانوني 
من الشركات املساهمة ولها 
مســاهمون أفرادا وشركات 
وعليها التزامات يجب اإليفاء 
بهــا، الفتــا إلــى أن مجلس 
إدارة الشــركة مسؤول أمام 
املســاهمني مــا مــن شــأنه 
التســبب في أزمة حقيقية 

مستقبال.
وتابع الصايغ: «من غير 
املعقول استمرار ذلك التوقف 

«موديز» تؤكد تصنيفات «األهلية للتأمني» 
و«اخلليج للتأمني» و«الكويت للتأمني»

أكدت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية 
تصنيفــات ٣ شــركات تأمــني كويتية، هي 
«األهليــة للتأمــني» و«اخلليــج للتأمــني» 
و«الكويت للتأمني»، حيث أعلنت الشركات 
الثالث عن تفاصيل تصنيفاتها من قبل الوكالة 
العاملية في ٣ إفصاحات منفصلة على موقع 

البورصة امس، وفيما يلي التفاصيل:
«األهلية للتأمني»

قالت شــركة األهلية للتأمــني، إن وكالة 
موديــز أكدت تصنيف تقييــم القوة املالية 
للشــركة عند «A٣»، مع نظرة مســتقبلية 
مستقرة، حيث أوضحت أن التصنيف يعكس 
املركز املالي القوي للشركة من حيث األقساط 
املكتتبة، وتنوع منتجاتها، فضال عما تشير 
إليه النظرة املستقبلية املستقرة من غياب 
أي مؤشرات ســلبية قد تضعف التصنيف 

للشركة في املستقبل.
ويعكس التصنيف أيضا العالمة التجارية 
املتنامية إلعادة التأمني من خالل شــركتها 
الفرعيــة الكويتية إلعادة التأمني، وتكتتب 
الشركة معظم أنواع التأمني، باإلضافة إلى 
التأمــني علــى احلياة والصحــي، مع تنوع 

منتجاتها القوي.
«اخلليج للتأمني»

من جانبه، قالت مجموعة اخلليج للتأمني 
إن وكالة موديز أكدت التصنيف االئتماني 
للشركة عند مستوى «A٣»، مع تعديل نظرتها 

املستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية».
وأشارت موديز في تقريرها، إلى أن تغيير 
النظرة املستقبلية يعكس تداعيات انتشار 

ڤيروس كورونا، مما يشمل حتديا لعمليات 
الشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا والتي متثل نحو ٤٠٪ من عمليات 

املجموعة.
وفي الوقت نفسه، يعكس تأكيد التصنيف 
توقعات وكالة موديز بأن املجموعة ستنفذ 
خطة مخففة لالستجابة للمخاطر املتزايدة 

وحلماية رأسمالها وأرباحها.
كمــا يعكس تأكيــد التصنيف، توقعات 
موديز بأن الشركة سوف تكون قادرة على 
احلفــاظ على مكانتها الرائــدة في الكويت، 
مع حصة ســوقية تزيد عن ٤٠٪ في قطاع 

التأمني، وربحية جيدة ومتسقة.
«الكويت للتأمني»

بدورها، ذكرت شركة الكويت للتأمني ان 
الوكالة أكدت التصنيف االئتماني للشركة عند 
مستوى «A٣»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشــارت موديز فــي تقريرهــا، إلى أن 
تأكيد التصنيف يعكس توقعات مبحافظة 
الشركة على موقعها القوي في السوق احمللي، 
ورأسمالها اجليد، وتقديرات باحملافظة على 

الربحية القوية املستمرة.
وبينــت، أن العوامــل التــي قد تســاعد 
على ترقية التصنيف تشمل حتسني جودة 
األصــول، التركيز األكبر على اســتثمارات 
الســندات عالية اجلودة، التنوع اجلغرافي 
في دول مجلس التعاون اخلليجية. وحذرت 
موديز، من ضغوط سلبية على تقييم الشركة 
في حال استمرار تداعيات كورونا وانخفاض 
أسعار النفط، وتأثر ربحية الشركة ورأسمالها 

سلبا.

الوكالة حذرت من ضغوط سلبية على تقييماتها حال استمرار تداعيات «كورونا» 

البنوك تعود للعمل بخطة تشغيلية ٥٠٪ 
مصارف الكويت.

وحول االجراءات اخلاصة 
الدوام واالجازات،  مبواعيد 
فإنــه ال تقــل ســاعات عمل 
موظفــي اإلدارات في مباني 
البنــك عــن ٤ ســاعات وال 
تتجاوز ٥ ساعات في املرحلة 
األولى من استئناف األعمال.
وســيتم حتديد ساعات 
عمــل الفــروع وفقــا ملا يتم 
اعتماده من قبل بنك الكويت 
املركــزي، ويســتمر مركــز 
االتصال فــي تقدمي خدماته 
علــى مــدار الســاعة بنظام 
نوبــات العمــل Shifts وفقا 
للمعتاد، على أن يتم النظر 
في عمل بعض موظفي مركز 
االتصال من املنزل في ضوء 

الوضع العام للبالد.
وتتم زيادة عدد املوظفني 
وعدد ساعات العمل تدريجية 
في ضــوء الوضع العام في 
البــالد ووضــع العمــل في 
البنــك، أو بقرار مــن إدارة 
البنك وفقا ملا تراه مناســبا 
يجــوز للموظفني اســتنفاد 
كامــل رصيد إجــازات العام 

احلالي على النحو التالي:
٭ يتم استنفاد ١٥ يوما قبل 

٣٠ يونيو ٢٠٢٠.
٭ يتــم اســتنفاد ١٥ يومــا 
آخريــن بحــد أقصــى قبــل 
نهاية ٢٠٢٠ مبجموع ٣٠ يوما 

ميالديا بحد أقصى.
 وذلــك لضمــان انتظام 
العمــل نظرا حلاجــة البنك 
اجلهود جميع موظفيه خاصة 
في النصف الثاني من العام 
حيث يتوقــع عودة األعمال 
إلى طبيعتها بقوة لدفع عجلة 

االقتصاد الوطني.

فــي الوقــت ذاته، ويســمح 
بزيادة هــذا العدد بناء على 
تقدير املديــر العام في حال 
ما إذا سمحت مساحة الدور 
التباعــد  باحملافظــة علــى 

االجتماعي بني األشخاص.
٣ ـ عدم احلضور إلى العمل 
في حال ظهــور أي أعراض 
للمرض، أو في حال مخالطة 
أي حالة مشتبه في إصابتها 

ڤيروس كورونا املستجد.
٤ ـ إلغاء جميع الســفريات 
ألغــراض العمــل والتدريب 
بأكبر قدر ممكن حتى إشعار 

آخر.
٥ـ  إيقاف اجتماعات املوظفني 
أو أي فعاليات اجتماعية داخل 
البنك، واالستعاضة  مقرات 
عنهــا باحملادثــات الهاتفية 

واالتصاالت املرئية.
٦ ـ فــي حال اكتشــاف أي 
إصابات في مــكان العمل، 
يتــم التعامــل معهــا وفقا 
لبروتوكول تعامل البنوك 
مع حاالت اإلصابة بڤيروس 
«كوفيــد ـ ١٩» فــي مــكان 
العمل، والــذي مت اعتماده 
وتعميمــه من قبــل احتاد 

عــدد أفرادها عــن ٥، وقبل 
العودة للعمل سيتم إرسال 
اســتبيان لتعبئته من قبل 
املوظفــني الذين وقع عليهم 
البنــك  التزويــد  االختيــار 
مبعلومــات حــول املوظفني 
املتعافني أو املوظفني الذين 
خالطوا أشخاصا/ أفرادا من 
أسرهم مصابني باملرض خالل 
فترة الـــ ١٤ يوما الســابقة 

لتاريخ العودة للعمل.
وبالنسبة للموظفني الذين 
يعانون مــن أمراض مزمنة 
(ضغط أو قلب أو سكري أو 
كبد أو كلي أو ربو أو أمراض 
مزمنــة أخــرى) وحالتهــم 
غير مســتقرة أو املوظفات 
احلوامل، فيتم اســتثناؤهم 
مــن املراحل األولــى للفتح 

التدريجي لألعمال.
التنبيــه علــى  وســيتم 

املوظفني بااللتزام مبا يلي:
١ـ  ارتداء الكمام طوال الوقت، 
من وقت اخلروج من املنزل 
واالنتقال إلى العمل وحتى 

العودة إلى املنزل.
٢ ـ عــدم تواجــد أكثر من ٥ 
أشــخاص في الدور الواحد 

حتديــد من ينــوب عنه في 
تطبيق االجراءات االحترازية 
الواجبة وفقــا لبروتوكول 
التعامــل مع حاالت اإلصابة 
في مكان العمل وبروتوكول 
العودة للعمل واحلرص على 
التزام اآلخرين بها، كما يقوم 
مدير عام املجموعة بتحديد 
الوظائــف التي تســتمر في 
العمل من املنــزل، واختيار 
ما ال يزيد على ٥٠٪ من قوة 
عمل املجموعة التابعة له في 
املرحلة األولى من استئناف 
العمل وتقسيمها إلى فريقني 
«أ» و«ب»، بحيث يتم توزيع 
احلضور على النحو التالي: 
الفريق «أ» يبدأ وقت احلضور 
له من الساعة ٨:٣٠ صباحا 
الى ١٢:٣٠ ظهرا، والفريق «ب» 
من الساعة ٩:٣٠ صباحا الى 

١:٣٠ ظهرا.
وجــاء فــي البروتوكول 
العــدد بالتدريج  زيادة هذا 
وصــوال إلــى قــوة العمــل 
الطبيعيــة في ظــل الوضع 
العــام فــي البــالد والبنك، 
ويستثنى من قرار االختيار 
أي وحدة أعمال صغيرة يقل 

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر 
مصرفية مسؤولة ان البنوك 
احمللية وبالتنسيق مع بنك 
املركــزي اعتمدت  الكويــت 
بروتوكول العودة من جديد 
للعمــل بعد انتهــاء احلظر 
الشــامل يوم االحــد املقبل، 
وذلك بخطة تشغيلية تبلغ 
٥٠٪ من املوظفني ونحو ٣٠٪ 
من االفــرع والعمــل بنظام 

الشفتات للموظفني.
وتأكيدا ملا انفردت بنشره 
«األنباء» في ١٩ اجلاري، فإن 
البنوك ستعود للعمل بدوام 
٥ ســاعات في اليوم اعتبارا 
من الساعة ٨٫٣٠ صباحا إلى 
الســاعة ١٫٣٠ ظهرا، واآلخر 
يبــدأ دوامــه من الســاعة ٩ 
إلى الساعة ٢ ظهرا، على أال 
يتجاوز عدد املتواجدين في 
مباني البنــك أكثر من ٥٠٪ 

من املوظفني.
ووفقا لبروتوكول العودة 
والتي حصلت «األنباء» على 
نسخة منه، فإن مسؤوليات 
املديــر العــام تتلخــص في 

تأكيدًا ملا نشرته «األنباء»: تقسيم عمل املوظفني إلى فريقني ليبدأ احلضور من ٨:٣٠ صباحًا إلى ١:٣٠ ظهرًا 

استثناء وحدات األعمال الصغيرة التي يقل عدد أفرادها عن ٥ موظفني من تقسيم العمل ٭ 
املوظفون أصحاب األمراض املزمنة سيتم استثناؤهم من املراحل األولى للفتح التدريجي ٭ 
ارتداء الكمام طوال الوقت وعدم تواجد أكثر من ٥ أشخاص في الدور الواحد في ذات الوقت ٭ 
توقعات بعودة األعمال إلى طبيعتها في النصف الثاني من العام لدفع عجلة االقتصاد الوطني٭ 
استنفاد رصيد إجازات العام احلالي بحد أقصى ١٥ يومًا قبل نهاية يونيو.. و١٥ يومًا قبل نهاية ٢٠٢٠٭ 

«البورصة»: جاهزون إلدراج «شمال الزور» فنيًا وتقنيًا
علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة أنه وفقا 
لقواعد البورصة يجب على شركة شمال الزور 
اســتيفاء متطلبات اإلدراج خالل مدة شهر من 
صدور موافقة الهيئة على اإلدراج، وان بورصة 

الكويت لم تطلب متديدا لهذه املدة باعتبار ان 
البورصة جاهزة لإلدراج مــن الناحية الفنية 
والتقنية مبجرد اســتيفاء الشــركة املتطلبات 

املشار إليها.

لم نطلب متديد فترة استيفاء متطلبات اإلدراج



اقتصـاد
اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠

19

باهي أحمد

مع اتخــاذ مجلس الوزراء 
قرارا بعدم متديد حظر التجول 
الشامل مع انتهاء موعده يوم 
السبت املقبل بتاريخ ٣٠ مايو 
اجلاري واالنتقــال إلى حظر 
التجــول اجلزئــي، يبــدو أن 
الشــركات العاملة فــي البالد 
ستعتمد بشكل أكبر على آلية 
العمل عــن بعد خالل املرحلة 
املقبلة، وهذا ما قد يفتح فرصا 
كبيرة أمام شركات االتصال، 
كما ســيعزز من عمل شركات 

تكنولوجيا املعلومات.
آراء  «األنباء» اســتطلعت 
خبيران بقطاعــي االتصاالت 
والتكنولوجيــا ملعرفــة مدى 
االستفادة مســتقبال من تلك 
التكنولوجيــا ومدى تأثيرها 
على ممارسة األعمال وكيفية 
اســتغاللها من قبل القطاعني 

احلكومي واخلاص.
 وفــي هــذا الصــدد، قــال 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
املســتقبل لالتصاالت صالح 
العوضــي إن العمــل عن ُبعد 
واالجتماعـــــات واللقــاءات 
االفتراضيــة عبــر وســائل 
التواصــل االجتماعــي أكدت 
فاعليتها خالل الفترة احلالية 
تزامنا مــع انتشــار ڤيروس 

كورونا في الكويت والعالم.
أن  العوضــي  وأوضــح 
االســتمرار في آلية العمل عن 
بعد خالل األزمة احلالية وما 
بعدها ســيحتم على اجلهات 
املختصة في الكويت إنشــاء 
بنية حتتية قوية لتكنولوجيا 
املعلومات تتمتع بأنظمة حماية 
متطورة ذات كفاءة عالية، مؤكدا 
ان البنية التحتية للشــركات 
املزودة لالنترنت في الكويت 
حتتاج إلى عمــل أكبر للقيام 

األعمال في الفترة املقبلة بشكل 
أكبر بهدف حتليل الدراســات 
والبيانــات وإعطاء مشــغله 
املعلومات التــي يبحث عنها 

بشكل دقيق وسريع.
 حتول اقتصادي ودور فعال

بــدوره، أكــد اخلبيــر في 
تكنولوجيــــــا املعلومـــــات 
م.قصــي الشــطي أن تبنــي 
وسائل تكنولوجيا املعلومات 
التقنيــات  واالعتمــاد علــى 
الرقمية في أنشطة الشركات 
واملؤسســات للمحافظة على 
التباعد االجتماعــي وحماية 
صحة العنصر البشــري في 
ظــل الظروف احلاليــة أثبت 

جدارتها بشكل كبير.
وقــال الشــطي إن أعمــال 
البيــع والشــراء االلكترونية 
تصدرت املشــهد االقتصادي 
لتصبــح عصــب االقتصــاد، 
وألنها وسائل عابرة للقارات 
واحلدود، فقد أصبحت وسيلة 
االتصال احليوية واألساسية 
في ظل الوضع احلالي، ناهيك 

سهال ومتاحا للجميع ومنخفض 
الكلفة وميكن االعتماد عليها 

بكفاءة عالية.
وأضاف انه في السابق لم 
تكن هناك ظروف تســتدعي 
استخــــدام االجتماعـــــــات 
االفتراضيــة والعمل عن ُبعد 
بشــكل واسع وكان انتشارها 
محــدودا، ولكــن مــع ظروف 
جائحة كورونا وما نتج عنها 
من قيود وصعوبات، اكتشف 
الناس أن هذه الوسائل تتيح 
الكثير مــن اإلمكانات واملزايا 
التــي ميكــن االعتمــاد عليها 
وتبينهــا بســهولة وبكلفــة 

عن استخدامها في التخفيف 
من آثار بعض اإلجراءات التي 
اتخذتهــا الدول ملنع تفشــي 
ڤيروس «كورونا» مثل احلظر 
اجلزئــي أو الكلــي من خالل 
توفير اخلدمات االلكترونية.

وأوضــح أن هــذا التحول 
الرقمي لــن يكــون مؤقتا أو 
وقتيــا، بــل ســيتحول إلــى 
منط ثابت فــي كل القطاعات 
واإلدارات االقتصادية بعد أن 
أثبت كفاءته وفعاليته وبالتالي 
ســيكون االعتماد على أدوات 
ووسائل التحول الرقمي بشكل 

أكبر.
 األعباء املالية

وأكد الشــطي أن من أكثر 
الوسائل التي انتشرت في ظل 
الظروف احلالية وعلى نطاق 
واسع تكنولوجيا االجتماعات 
املرئية والعمل عن بعد، وهذه 
الوســائل كانت موجودة منذ 
فترة ليست بالقصيرة وبلغت 
مســتوى عاليــا مــن التطور 
والنضج الذي يجعل استخدامها 

م.قصي الشطيصالح العوضي

باملهام املطلوبة منها بسرعة 
وجودة عالية لتســتفيد منها 

كافة القطاعات في البالد.
ولفت العوضي الى ضرورة 
اســتخدام الشــركات ألنظمة 
متطــورة فــي مجــال حماية 
البيانــات واملعلومات املهنية 
حلمايتها من اختراق الهاكرز، 
مشــيرا إلــى أن تكلفة أنظمة 
احلماية ليست مرتفعة بشكل 

كبير.
واكد أن النظام اإلداري عقب 
«كورونا» سيتغير ال محالة، 
فهنــاك بعــض الوظائف على 
سبيل املثال ستعتمد العمل عن 
طريق «األونالين»، خصوصا 
فــي القطــاع احلكومــي وهذا 
ما بدأنا نشــاهده مؤخرا عبر 
اتباع عدد من الوزرات وسائل 
إلكترونية إلجنــاز املعامالت 
للمواطنــني واملقيمــني ضمن 
اإلجــراءات االحترازيــة فــي 

مواجهة ڤيروس «كورونا».
الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء

وحول الدور الذي سيلعبه 
الــذكاء االصطناعي وإنترنت 
األشــياء فــي املســتقبل، بني 
العوضــي أن تقنيــة اجليــل 
اخلامــس تابعة في األســاس 
إلنترنــت األشــياء وســيتم 
استخدامها من قبل الشركات 
بشكل أوسع، حيث سيتمكن 
أكثر من ٢٠ موظفا من االتصال 
بشــريحة صغيرة من اجليل 
اخلامس لتسهل أعمالهم بشكل 
كبيــر كونها ســريعة مقارنة 
بالشبكات التي توفرها مزودو 
االنترنت للشركات في الوقت 
الراهن، كما أن ســعره أصبح 
مناســبا وفي متنــاول ألفراد 
أو الشــركات على حد سواء، 
الفتا الى أن الذكاء االصطناعي 
سيدخل الشركات ويقتحم قطاع 

خبيران بقطاعي التكنولوجيا واالتصاالت لـ «األنباء»: 
ك عجلة التحول الرقمي بالكويت «كورونا» حرَّ

«أوكسفورد بيزنس»: «السياحة الداخلية».. 
استثمار يفرض نفسه في «الزمن الكوروني»

محمود عيسى

ذكرت مجموعة اوكســفورد بيزنس 
غروب انه مع تفشــي جائحة الڤيروس 
التاجي الذي تســبب في إغالق احلدود 
الوطنية وتعليق حركة الســفر الدولية، 
بدأت احلكومات في األسواق الناشئة في 
استكشــاف ما إذا كانت السياحة احمللية 
قادرة على إنعاش اقتصاداتها وضخ دماء 

احلياة فيها من جديد.
وأضافت املجموعة البريطانية لإلعالم 
والنشر انه وبالرغم من توقف حركة السفر 
الدولي في الربع األول من ٢٠٢٠، ميكن أن 
تصبح السياحة احمللية نهجا شائعا لتحفيز 
النمو االقتصادي، حيث يتم تخفيف القيود 

في العديد من البلدان حول العالم.
إطالق حركة السفر

وتتولى األسواق الناشئة التي جنحت 
نسبيا في كبح جماح الڤيروس على نطاق 
واسع قيادة أنشــطة السياحة الداخلية 
والسفر، حيث إنها كانت ومازالت تعتمد 
على الســياحة في توليد جزء كبير من 
الناجت احمللي اإلجمالي، ومن األمثلة على 
ذلك ڤيتنام التي كان عدد اإلصابات لديها 
محدودا ولم يتجاوز ٣٢٦ حالة ولم تسجل 
حالة وفاة واحدة مرتبطة بالڤيروس حتى 

٢٥ مايو.
وأضافت املجموعــة أن هذه النتائج 
جيدة بالنظر إلى عدد سكان ڤيتنام البالغ 
٩٧ مليون نســمة وعالقاتها اجلغرافية 

واالقتصادية الوثيقة مع الصني.
ومع توقع بقاء السفر الدولي محدودا 
للغاية في املســتقبل املنظــور، أطلقت 
احلكومة في منتصف مايو برنامج «سفر 
الڤيتناميني إلى وجهات ڤيتنام»، املصمم 
لتحفيز السياحة الداخلية. وتقدم شركات 
الطيــران ووكاالت الســفر واملنتجعات 
والفنادق تخفيضات تصل إلى ٥٠٪ لتشجيع 
السفر الداخلي بينما التزال الرحالت القادمة 

من اخلارج محظورة.
ومن األمثلة األخرى في جنوب شرق 
آسيا - تايلند - التي استقبلت العام املاضي 
حوالي ٤٠ مليون سائح، مما يجعلها الوجهة 
األكثر شعبية في املنطقة، عمدت الى وضع 

اخلطوط العريضة جلهود حتفيز السفر 
الداخلي اعتبارا من يوليو.

التي ســاهم قطاعها  الفلبني  وكذلك 
السياحي في ٢٠١٨ مبا نسبته ١٢٫٧٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي، اتخذت سلســلة 
من تدابير الســالمة، مبا في ذلك أنظمة 
العناية الصحية والتباعد املادي اجلسماني، 
وهي متطلبات ضرورية إلعادة تأسيس 
السياحة الداخلية. وقد سجلت السياحة 
الداخلية في الفلبني منــوا قويا بلغ ١١٠ 
ماليني سائح محلي في ٢٠١٨، بزيادة ١٤٫١٪ 

عن العام السابق.
ومن األمثلة األخرى مصر التي سمحت 
بفتح الفنادق للمســافرين احملليني في 
أوائل مايو، وإن كان ذلك بسعة قصوى 
تبلغ ٢٥٪، والتي سيتم زيادتها إلى ٥٠٪ 

اعتبارا من ١ يونيو.
وعن مدى تأثير هذه االجراءات، قالت 
انه  مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب 
بالرغم من أن السياحة الداخلية ستقدم بال 
شك بعض االرتياح لالقتصادات الناشئة 
التي عانت في ظل اإلغالق، فإنه من غير 
املرجح أن تعوض بالكامل عن اخلســائر 
التي تكبدتها بسبب قيود السفر الدولية.

وتوقعت املجموعة انكماش االقتصاد 
العاملي بنسبة ٣٪ هذا العام واقتصاد األسواق 
الناشئة مبتوسط ١٪ وفقا لصندوق النقد 
الدولي، وقد أدى فقدان الوظائف على نطاق 
واسع في جميع أنحاء العالم الى ضغوط 
كبيرة على الشــؤون املالية لألسر واضر 

بقدرتها على السفر واإلنفاق. وسيؤثر ذلك 
بشكل غير متناسب على البلدان املنخفضة 
واملتوســطة الدخل والتي كانت السياحة 
فيها في السابق تستهدف السياح االجانب.
ورجحت املجموعــة أن تؤدي القيود 
الكبيرة املفروضة على مشغلي السياحة - 
مثل احلد األقصى ملستويات اإلشغال في 
الفنادق، وأنظمة الصحة والسالمة الصارمة 
- إلى تقييد العائدات في قطاع الســياحة 
والضيافة على املدى القصير واملتوسط، 
حيث يتعني على الشركات التفكير في رفع 

األسعار للتعويض عن انخفاض السعة.
السفر الدولي

املباشــر على  التركيز  بينما ينصب 
السفر الداخلي، فإن السفر االنتقائي الدولي 
سيكون اخلطوة التالية، حيث تتراجع مخاطر 

وضغوط الرعاية الصحية.
وكجزء من ما يســمى بخطط «فقاعة 
الســفر»، تتطلع بعض الدول نحو فتح 
حدودها الدولية الستقبال السياح من الدول 
التي جنحت في احلد من انتشار الڤيروس.
وختمت اوكســفورد بيزنس غروب 
بالقول: ان قــادة العالم في هذا املضمار 
كانت دول البلطيق، السيما إستونيا والتفيا 
وليتوانيا، التي فتحت في منتصف مايو 
حدودها املشتركة لبدء احلركة والتنقل فيما 
بينها، وفي هذه األثناء تدرس احلكومتان 
األسترالية والنيوزيلندية وضع خطط خللق 

فقاعة سفر مشتركة خاصة بهما.

الشطي: التحول الرقمي لن يكون مؤقتًا بل سيتحول إلى أمناط إدارة وأعمال ثابتة 

العوضي: الذكاء االصطناعي سيقتحم قطاع األعمال في الفترة املقبلة بشكل أكبر

أكدا أن استخدام الوسائل احلديثة في األزمة أثبت جدارتها بشكل كبير

الكويت حتتاج إلى بنية حتتية قوية لتنفيذ نقلة نوعية تكنولوجية في كل القطاعات

النظام اإلداري عقب «كورونا» سيتغير ال محالة.. وإنترنت األشياء سيستخدم بشكل أوسع

بسيطة أو مجانا، بل انها قادرة 
على ان حتل محل الكثير من 
عادات العمل التقليدية، فرأينا 
اجتماعات رســمية حكومية 
وإقليميــة ودوليــة تتم عبر 
تقنيــات االجتماعات املرئية، 
باإلضافة إلى االنتشار الكبير 
للدراســة عــن بعــد ملتابعــة 
التحصيل الدراسي للطلبة، كما 
انتشرت املؤمترات والدورات 
التدريبيــة املرئيــة، والعمل 
املشترك بني املجموعات والفرق 
باستخدام هذه الوسائل، حتى 
وســائل التواصل االجتماعي 
والتــي هــي أساســا وســائل 
إلكترونية طالها التغيير من 
خالل البث احلي او املقابالت 
احلية املعروف بشــكل كبير 
بـ«الاليــف»، مؤكــدا أن ذلــك 
ســيكون له األثــر الكبير في 
تخفيف أعباء السفر واالنتقال 
من أجل تلك األنشطة وخفض 
التكاليــف وتوجيــه املــوارد 
املالية إلى جوانب أهم للعمل 
خاصــة أن جميــع القطاعات 
االقتصادية والدول ســتوجه 
مواردها وإمكاناتها للتعافي من 
آثار جائحة كورونا على املديني 

القصير واملتوسط.
السرية في عقد االجتماعات

وحول املخاطر التي ميكن 
أن تهدد ســرية وخصوصية 

االجتماعــات املهمــة، لفــت 
الشــطي الى أنــه ال يوجد ما 
يســتدعي القلق الكبير بشأن 
خصوصية االجتماعات املرئية، 
فالبرمجيات املستخدمة إلجراء 
هذه االجتماعات ســواء على 
أو  الشــخصية  احلاســبات 
الهواتــف الذكيــة أو األجهزة 
اللوحية مؤّمنة بشكل كبير، 
ومــع الزيــادة املطــردة التي 
يشــهدها اســتخدامها حاليــا 
صدرت لها عدة حتديثات جتعل 

استخدامها أكثر أمانا.
 أما بالنسبة لالجتماعات 
املغلقــة أو الســرية، فهنــاك 
برامج اجتماعات مرئية عالية 
التشفير وتتبع منط الدوائر 
املغلقــة تضمــن ســرية هذه 
االجتماعــات وذات مســتوى 
عال من اخلصوصية واحلماية، 
ويتم توفيرها بشــكل خاص 
على أســاس مؤسســي وغير 

متاحة للعموم.
مستقبل الوظائف اإلدارية

وبــني الشــطي أنــه خالل 
الفترة املقبلة التي تشمل إعادة 
تشــغيل الــدورة االقتصادية 
التدريجية للعمل،  والعــودة 
ســتواجه املؤسســات بشكل 
عــام وقطــاع األعمال بشــكل 
خاص عــدة حتديــات، منها: 
العودة السريعة لتحقيق عوائد 

تخفف من اخلسائر التي سببها 
توقف األنشــطة االقتصادية 
في الفتــرة املاضيــة، وإعادة 
هيكلة املؤسسات لتتناسب مع 
مرحلة ما بعد جائحة كورونا، 
ومراجعة عملياتها التشغيلية. 
وسيكون في قلب هذا التغيير 
حتريك عجلــة تبني التحول 
الرقمي والوسائل االلكترونية 
فــي الكويت واالعتمــاد على 
شــبكة االنترنت بشكل أكبر 
أكثــر  املؤسســات  لتكــون 
ديناميكية ومرونة في العمل 
وأكبر قدرة على االســتجابة 
ملتغيــرات الســوق وتبنــي 
أمناط مبتكرة في التعامل مع 
عمالئها حيث سيساهم كل ذلك 
في العمل بكفاءة أعلى مقابل 

نفقات أقل.
كمــا أوضــح الشــطي انه 
ســيظهر مفهــوم العمــل من 
املنــزل عــن ُبعد بشــكل أكبر 
وسيكون مقر العمل بالنسبة 
للموظــف حاســبه النقال أو 
جهازه اللوحي وهاتفه الذكي، 
وهــو مــا ُيطلق عليــه حاليا 
مصطلح املوظف اجلوال، لذا 
فالوظائف ســتتوافر بشــكل 
أكبر للعنصر البشــري الذي 
ســيكون قادرا على استخدام 
أدوات ووسائل التحول الرقمي 
بكفاءة وتوظيفهــا في العمل 

بشكل فاعل.
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»رساميل« : صفقة استحواذ عقارية بـ 86.3 مليون دوالر

أعلنت بيت رساميل لالستثمار احملدود، التي 
تخضع إلشراف ســلطة دبي للخدمات املالية، 
فــي بيان صحافــي عن اســتكمالها بنجاح من 
عملية ترتيب صفقة استحواذ عقارية لصالح 
مجموعة من املستثمرين احملترفني على مبنى 
مكتبي في مدينة سينسيناتي في والية أوهايو 
بالواليات املتحدة األميركية بقيمة ٨6.3 مليون 
دوالر وفق هيكلة تتوافق مع أحكام الشــريعة 
اإلسالمية، وذلك ضمن استراتيجية »رساميل« 
في الدخول في صفقات استثمارية عقارية فريدة 
ذات األصول اجليدة واملدرة للدخل في مختلف 

األسواق العاملية.
وتوقعت »رساميل« أن يحقق هذا االستثمار 
عائدا نقديا سنويا صافيا بنسبة ٨.5٠٪ توزع 
بشكل ربع سنوي على املستثمرين، مع معدل 
عائــد داخلي متوقع يصل إلى 1٠٪ خالل فترة 

االستثمار التي تبلغ 5 سنوات.
وبهذه املناســبة، قال نائب الرئيس- إدارة 
االستثمارات البديلة في شركة رساميل لالستثمار 
محمــد الثاقــب ان العقــار هو املقر الرئيســي 

لشركة Ensemble Health Partners وهو مؤلف 
مــن مجموعة من املباني املكتبية فئة »أ« متت 
توســعته وجتديده بالكامل مؤخرا مبســاحة 
تأجيريــة تبلغ حوالــي 4٠٠.٢96 قدما مربعة 
وهــو مؤجر بالكامل ملدة 15 ســنة مع إمكانية 
التمديد لثالث فترات كل فترة 5 سنوات. ويقع 
العقار في موقع مميز في منطقة بلو آش مبدينة 
سينسيناتي األميركية وهي منطقة استراتيجية 
حتوي عددا كبيرا من الشركات العاملية العريقة 
 Xeroxو Toyotaو Krogerو IBMو Microsoft مثل
وJohnson&Johnson وكذلك اخلدمات املتنوعة 
مثل اجلامعــات واملدارس واملنــازل واحملالت 

ووسائل الترفيه. 
 Ensemble Health وأشار الثاقب إلى أن شركة
Partners هي واحدة من أكبر الشركات املتخصصة 
في تقدمي احللول التكنولوجية/ التقنية الكاملة 
وتشغيل وإدارة دورة اإليرادات لكبرى مزودي 
قطاع الرعاية الصحية )املستشفيات والعيادات 

الطبية( في الواليات املتحدة األميركية. 
وأعرب الثاقب عن جناح إمتام هذه الصفقة 

في ظل هذه األوقات العصيبة كونها من الفرص 
االستثمارية الناجحة التي تتمتع باألسس القوية 
إذ تخدم واحدا من أهم القطاعات احليوية وهو 
القطاع الصحي والذي أثبت متانته وقوة أدائه 
قبل وخالل جائحة ڤيروس كورونا املســتجد 
)كوفيــد- 19( التي عصفت بالعالم أجمع، مع 
االستفادة من بيئة التمويل احلالية املنخفضة 
وجناح االســتحواذ على العقار بســعر شراء 
مغر مع اتخاذ العديد من اإلجراءات التحوطية 
لتقليل املخاطــر وتعظيم العوائد قدر اإلمكان 

ملستثمريها. 
وأكد الثاقب أن »رساميل« ستواصل العمل 
ضمن استراتيجيتها احلصيفة في ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة، بالبحث عن أفضل الفرص 
االستثمارية ملســتثمريها عن طريق استمرار 
التعاون مــع أفضل مدراء األصــول العامليني، 
كما تهدف »رســاميل« إلى انتقاء الفرص التي 
تتماشى مع التطورات والتغييرات املستقبلية في 
األسواق وتوسيع محفظة استثماراتها العقارية 

في شتى القطاعات.

في الواليات املتحدة .. واالستثمار قد يحقق عائداً نقدياً سنوياً متوقعاً بنسبة ٪8.5

املقر الرئيسي لشركة Ensemble Health Partnersمحمد الثاقب

الذهب ألقل مستوى في أسبوعني
رويتــرز: المــس الذهب أقل مســتوى 
في أســبوعني خالل تعامالت أمس نتيجة 
التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات، 
لكن احتدام اخلالفات الصينية- األميركية 
بسبب قانون أمني اقترحته بكني من أجل 

هونغ كونغ كبح اخلسائر.
ونزل الذهب في املعامالت الفورية 3.٠٪ 
إلى 17٠5.94 دوالرات لألوقية )األونصة( 
عقب تســجيله أقل مســتوى منذ 13 مايو 
في قت ســابق من اجللســة عند 17٠3.4٠ 
دوالرات. ونزل الذهب في العقود األميركية 

اآلجلة ٠.6٪ إلى 1695.٨٠ دوالرا لألوقية.
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أمس أن واشــنطن تعد رد فعل قويا على 
قانون األمن القومي الذي تزمع الصني سنه 
مــن أجل هونغ كونغ، مضيفا أنه ســيتم 

كشف النقاب عنه قبل نهاية األسبوع.
وبالنســبة للمعادن النفيسة األخرى، 
هبط البالديــوم ٠.7٪ إلى 1941.66 دوالرا 
لألوقية، وفقــد البالتني ٠.٨٪ إلى ٨٢3.4٨ 
دوالرا لألوقيــة وفقــدت الفضة ٠.5٪ إلى 

17.٠1 دوالرا.

بفعل التفاؤل بإعادة فتح اقتصادات

النفط يهبط.. و»الكويتي« يتخطى 28 دوالرًا
وكاالت: تراجعت أسعار النفط خالل 
تداوالت أمس نتيجة مخاوف بشأن وتيرة 
تعافي الطلب علــى الوقود مع تخفيف 
إجراءات العزل التي فرضت لوقف تفشي 
ڤيروس كورونا، في حني فاقمت التوترات 
األميركيةـ  الصينية املعنويات السلبية.
ونزلــت العقود اآلجلة خلام القياس 
العاملي برنت 5٠ سنتا ما يعادل 1.4٪ إلى 
35.67 دوالرا للبرميل، وهبط خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 5٢ سنتا ما 
يوازي 1.5٪ إلى 33.٨3 دوالرا للبرميل.

وفــي الواليات املتحــدة، حيث بدأت 
النشــاط  الواليــات اســتئناف  بعــض 
االقتصــادي، عزز التفاؤل بشــأن زيادة 
الطلب املعنويات، ولكن احملللني حذروا 
من أن التعافي يبدو هشــا، وعطلة يوم 
الذكرى التي انتهت عادة ما تكون بداية 
ملوســم ذروة الطلــب علــى الوقود في 

الواليات املتحدة.
وتوقع بعض احملللني والبنوك توازنا 
في ســوق النفط في يونيو املقبل ولكن 
مجموعة أوراسيا تقول إن هذه التقديرات 

قد تكون مفرطة في التفاؤل.
وأضافت في مذكرة »ثمة.. خطر كبير 

بتكرار التفشي وإجراءات العزل«.
أما محليــا، فقد ارتفع ســعر برميل 
النفــط الكويتي ٢.14 دوالر ليبلغ 61.٢٨ 
دوالرا في تــداوالت اول من امس مقابل 
٢6.47 دوالرا فــي تداوالت يوم اجلمعة 
املاضي، وفقا للســعر املعلــن أمس من 

مؤسسة البترول الكويتية.
إلى ذلك، توقع بنك »مورجان ستانلي« 
أن يبلغ خام برنــت 4٠ دوالرا للبرميل 
بنهاية العام ارتفاعا من 35 دوالرا للبرميل 
سابقا. وأضاف البنك األميركي في توقعاته 
أن التقديرات احلالية تشير إلى قلة في 
املعــروض مبا بــني 4 و6 ماليني برميل 
يوميا في الربع الرابع من ٢٠٢٠ والربع 

األول من ٢٠٢1.
وكان كبار املنتجني في العالم، ومنهم 
الســعودية وروســيا، اتفقوا في أبريل 
املاضي على خفض اإلنتاج نحو 1٠ ماليني 
برميل يوميــا في مايو اجلاري ويونيو 

املقبل.

وأبقى البنك على توقعاته في الوقت 
احلالي خلام برنت عند 45 دوالرا للبرميل 
على املدى الطويل لكنه يشير إلى »خطر 

نزولي متنام«.
فيما رفع البنك لتوقعاته خلام برنت 
في الربع الثالث من ٢٠٢٠ من 3٠ دوالرا 
إلى 35 دوالرا للبرميل، كما رفع توقعاته 
في الربع الرابع من ٢٠٢٠ من 35 دوالرا 

إلى 4٠ دوالرا للبرميل.
وتتوقع وزارة الطاقة الروسية توازن 
العرض والطلب في سوق النفط العاملية 
في شهري يونيو ويوليو املقبلني بفضل 

زيادة االستهالك.
وقال املصدر إن وزارة الطاقة الروسية 
تتوقع فائضا مبا بني 7 و1٢ مليون برميل 

يوميا في سوق النفط العاملية.
وجتتمع دول »أوپيك+« أوائل يونيو 
املقبــل لبحــث اإلبقاء علــى تخفيضات 
املعــروض الهادفة لدعم األســعار، التي 
مازالت منخفضة حوالي 45٪ منذ بداية 

السنة.
وأظهــرت بيانات من شــركة »بيكر 
هيــوز« خلدمات الطاقة أن عدد منصات 
احلفــر األميركيــة هبط إلــى منخفض 
قياسي عند 31٨ في األسبوع املنتهي في 
٢٢ اجلاري، مما يشير أيضا إلى انخفاض 

اإلنتاج في املستقبل. 
في سياق آخر، تواصلت عمليات الشراء 
للنفط اخلام ومشتقاته من قبل صناديق 
التحوط ومديري احملافظ األسبوع املاضي 
التي أضافــت 3٠ مليون برميل، وبقيت 
عمليات الشراء متركزة بشكل خاص على 

عقود خام غرب تكساس.
وقام مديرو احملافظ بعمليات الشراء 
الصافي لألسبوع السابع من أصل األسابيع 
الثمانية التي مضت، ليبلغ مجموع ما مت 
شراؤه منذ ٢4 مارس ٢9٢ مليون برميل 
من النفط، 75٪ منها تركزت على عقود 

مختلفة خلام غرب تكساس.
ونتيجة لذلك، حتتفظ الصناديق اآلن 
مبركز صافي قدره 3٨٠ مليون برميل من 
خام غرب تكساس املدرج في بورصتي 
NYMEX وICE، مقابل 15٨ مليون برميل 

فقط خلام برنت.

»مورجان ستانلي«: »برنت« بـ 40 دوالراً خالل 6 أشهر

الثاقب: االستحواذ على املركز الرئيسي لشركة Ensemble Health Partners املؤجر بالكامل لـ 15 سنة

750 مليار يورو خطة أوروبية للنهوض باالقتصاد
رئيســة  قدمــت  أ.ف.پ: 
املفوضية األوروبية أورسوال 
فــون ديــر الين أمــس خطة 
مســاعدة اســتثنائية بقيمة 
75٠ مليار يورو لدعم االقتصاد 
األوروبي املتضرر من تفشي 
وبــاء كورونــا )كوفيد-19(، 
الدول األكثر  والتي تنتظرها 
تضــررا مــن األزمــة بفــارغ 
الصبر، حيث سيكون إلسبانيا 
وإيطاليا احلصة األكبر من تلك 
التمويالت االستثنائية، وفق 

مصادر أوروبية.
وتستند خطة املساعدات 
إلــى مشــروع منقــح ملوازنة 
طويلة األمد لالحتاد األوروبي، 
ســيدعم بقــروض واســعة 
تصدرهــا املفوضيــة باســم 
االحتــاد األوروبي، ذات حجم 

غير مسبوق.
واقترحــت املفوضية 75٠ 
مليــار يــورو لتمويــل خطة 
املفــوض  وفــق  اإلنعــاش، 
األوروبي للشؤون االقتصادية 
باولــو جنتولينــي، حيــث 
سيوزع هذا املبلغ بني إعانات 
بقيمة 5٠٠ مليار يورو، وهو 
املبلغ الذي اقترح في املشروع 
الفرنسي - األملاني لإلنعاش. 
أما بقية املبلغ فستوزع على 
شكل قروض للدول األعضاء، 
وفق مصادر أوروبية متطابقة.

االحتــاد األوروبــي أيضا في 
دول  بــني  الصفــوف  رص 
الشمال ودول اجلنوب األكثر 
تضررا من األزمــة الصحية، 
بل أوجدت األزمة خالفا جديدا 
بينها، يرتبط بطبيعة الدعم 
االقتصادي الذي سيقدم للدول 

األعضاء.
وتؤيد دول الشمال األكثر 
النمســا،  تشــددا )هولنــدا، 
الدمنارك، السويد(، منح الدعم 
فقط عبر قروض، في حني تريد 
دول أخرى أن يكون الدعم عبر 

إعانات.
ويشكل مشروع فون دير 
اليــن مزيجا بــني اخليارين، 
و»لــن يكون نســخة مطابقة 
متاما« من املشروع الفرنسي-

األملانــي الذي قدمتــه أجنيال 

ميــركل وإميانويــل ماكرون 
األسبوع الفائت، وفق مصدر 

أوروبي.
ويبقى حتديد املبالغ التي 
ستخصص لتمويل النهوض 
االقتصادي، فضال عن الشروط 
التي يجب توافرها لدى الدولة 
املعنية لالستفادة منه، وهما 
أمــران يعتمدان علــى قدرات 

بروكسل على االقتراض.
وتريد فــون دير الين من 
جهتها توســيع حجم اخلطة 
عــن طريــق زيــادة العائدات 
املتوافرة نظريا في املوازنة- 
وهــي مبالــغ ميكــن لالحتاد 
األوروبي أن يطلبها أيضا من 
الدول األعضاء- إلى ما نسبته 
٢٪ من الدخل القومي اإلجمالي 
لالحتاد األوروبي، بدل نسبة 
1.٢٪ املنصوص عليها حاليا، 

وفق مصدر في املفوضية.
خطــة  تقــدمي  وعشــية 
مــاروش  دعــا  املفوضيــة، 
ســيفكوفيتش - أحــد نواب 
إلــى  رئيســة املفوضيــة - 
التوصل التفاق سياسي بسرعة 
خالل القمة األوروبية املقررة 

في 1٨ يونيو املقبل.
من جهــة ثانية، لــن يبدأ 
تنفيــذ املوازنــة اجلديدة إال 
بحلول عام ٢٠٢1، ما يعني أنه 
يجب إيجــاد حل يتيح تقدمي 

للــدول املتضررة  متويــالت 
اعتبــارا مــن اخلريــف لدعم 
اقتصاداتهــا املهددة بالركود. 
وعلى خطة اإلنعاش أيضا أن 
تتضمن سبل وفاء املفوضية 
السياســية، فهي  بالتزاماتها 
وضعت التكنولوجيا الرقمية 
والتحــول في مجــال الطاقة، 
بصلــب مشــروعها للنهوض 

بالقارة العجوز.
يضــاف إلــى ذلــك العمل 
علــى تطويــر »االســتقاللية 
لالحتــاد  االســتراتيجية« 
األوروبي، ليصبح أكثر مناعة 
أمام األزمات، وأقل اعتمادا على 

اخلارج السيما على الصني.
وإلى جانب آلية النهوض 
واملوازنــة، فعلــت أيضا آلية 
االســتقرار األوروبية البالغة 
٢4٠ مليــارا، وهي عبارة عن 
متويــالت طارئة فــي منطقة 
اليــورو، مع ٢٠٠ مليار يورو 
ستقدم للشركات، و1٠٠ مليار 
يورو عبر آلية »سور« أو الدعم 
للتخفيف من مخاطر البطالة 
في حاالت الطوارئ« للحد من 

وطأة البطالة اجلزئية.
وصادقت املفوضية أيضا 
منذ بدء األزمة على مساعدات 
حكوميــة بقيمــة ٢13٠ مليار 
يورو، أفرجت احلكومة األملانية 

عن نصفها لدعم شركاتها.

تنتظرها الدول األكثر تضرراً من أزمة »كورونا« بفارغ الصبر

أورسوال فون دير الين

يذكــر انــه في حــال متت 
املوافقــة عليه، سيشــكل هذا 
املقترح اخلطة األكبر لإلنعاش 

بتاريخ االحتاد األوروبي.
وقال الرئيس املشارك لكتلة 
اخلضر في البرملان األوروبي 
فيليب المبيرز »نشهد على ما 
ميكن أن يكون تغييرا جذريا 
في سياســة االقتصــاد الكلي 
األوروبية، حيث سيؤدي هذا 

الى سابقة مهمة«.
واألســبوع الفائت، قامت 
مفاجئــة  بخطــوة  برلــني 
باقتراحهــا إلى جانب باريس 
خطــة مســاعدة بقيمــة 5٠٠ 
مليــار يورو تــوزع عبر آلية 
غير مسبوقة لتشارك الديون، 
فيمــا يعد تغييــرا جذريا في 

املبادئ األملانية بهذا الصدد.
وســيكون احلصول على 
إجماع الدول األوروبية بشأن 
خطــة اإلنعــاش املذكورة في 
املوازنــة األوروبيــة، مهمــة 
صعبة، إذ إن املوازنة نفسها 
لم تكن موضع توافق بني دول 
االحتاد الـ ٢7 حتى قبل مرحلة 
الوباء، فقد أخفقت في فبراير 
املاضي في اقرار املوازنة التي 
تبلغ قيمتها ألف مليار يورو، 
ومتتد بني عامي ٢٠٢1 و٢٠٢7.
العاصفــة  ولــم تســاهم 
التــي ضربــت  االقتصاديــة 

»فايننشال تاميز«: بريطانيا ستسجل عجزًا في امليزانية بـ ٪5
رويترز: قالت صحيفة فايننشال تاميز إن اقتصاد 
بريطانيا سيسجل على األرجح عجزا في امليزانية 
بنسبة 5% من الدخل القومي في 2024، حني يكون 
من املقرر إجــراء االنتخابات املقبلة لبريطانيا، إذ 
سيواصل التأثير السلبي على االقتصاد من ڤيروس 
كورونا الضغط على املالية العامة. وأضافت الصحيفة 
انها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو 
االقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون. وكان مكتب 
مســؤولية امليزانية، قد قال إن اقتصاد بريطانيا 
قد ينكمش بنســبة 13% هذا العام بسبب إجراءات 
العزل التي اتخذتها احلكومة لكبح انتشار ڤيروس 
كورونا، وهو ما سيكون أعمق ركود في 3 قرون.

وأضاف املكتب ان االقتراض العام في اململكة 
املتحــدة من املنتظر أن يقفز إلى أعلى مســتوى 
منذ احلرب العاملية الثانية. وتوقع مكتب مسؤولية 
امليزانيــة أن الناجت االقتصادي فــي الربع الثاني 
وحده قد يهوي بنســبة 35%، وأن معدل البطالة 

قد يتضاعف إلى أكثر من املثلني ليصل إلى %10.
وأشــار الى أن تعافيا قد يأتي في وقت الحق 
من العــام إذا مت رفع القيود علــى احلياة العامة 
الرامية إلبطاء انتشار الڤيروس. وقال وزير املالية 
البريطاني ريشي سوناك إنه »منزعج بشدة« من 
احتمال أن يفقد مليونا شــخص وظائفهم بسبب 

تداعيات الڤيروس.

الغارد: اقتصاد »اليورو« 
سينكمش 8 - 12٪ في 2020

رويترز: قالت رئيســة البنك املركزي 
األوروبي كريســتني الغارد إن من املرجح 
أن ينكمــش اقتصاد منطقة اليورو بني %8 
و12% هذا العام إذ يواجه صعوبات لتجاوز 

أثر جائحة ڤيروس كورونا.
وكان البنك املركزي األوروبي قد قال في 

وقت سابق إن االقتصاد قد ينكمش بنسبة 
تتراوح بني 5 و12%، لكن الغارد التي كانت 
تتحدث في حوار مع الشباب، أوضحت ان 
بالفعل  الزمن  التصور »املعتدل« عفا عليه 
وإن النتيجة الفعلية ستكون بني التصورين 

»املتوسط« و»احلاد«.
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ترامب يشن معركة «افتراضية» ويهدد عبر «تويتر» بإغالق مواقع التواصل!
وكـــــاالت:  واشــنطن- 
األميركــي  الرئيــس  فتــح 
دونالــد ترامب جبهة جديدة 
«افتراضيــة»، واملفارقة هذه 
املرة أن املعركة مع وســيلته 
املفضلة لنشر أخباره والدفاع 
عن مواقفه ومهاجمة أعدائه، 
موقــع التغريــدات القصيرة 
«تويتر». فقد شــن الرئيس 
هجومــا حــادا علــى موقــع 
التواصل االجتماعي الشهير 
متهمــا اياه بـــ «التدخل» في 
االنتخابات الرئاسية األميركية 
املقبلة، و«خنق» حرية التعبير 
في الواليات املتحدة، وذلك بعد 
إدراج املوقع في ســابقة من 
نوعها، اثنتــني من تغريدات 
ترامب في خانة «التغريدات 

املضللة».
وقال ترامــب في تغريدة 
على منصته املفضلة للتواصل 
مع العالم إن «تويتر يتدخل 
في االنتخابات الرئاسية للعام 

.«٢٠٢٠
وأضاف أن «تويتر يخنق 
بالكامل حرية التعبير»، وهدد 
قائال «أنا بصفتي رئيسا لن 

«ال أساس لهما من الصحة».
وغــرد ترامــب: «يشــعر 
اجلمهوريــون بــأن منصات 
التواصل االجتماعي متارس 
رقابــة كاملــة علــى أصوات 
احملافظني. سنقوم بتنظيمها 

من الوقائع»، في خطوة غير 
مسبوقة جتاه ترامب أراد منها 
املوقع حتذير رواده من احتمال 
أن يكــون رئيــس الواليــات 
املتحدة بصدد تضليلهم بقوله 
إن االقتراع عبر البريد ينطوي 

ترامب، وحث إخطار «تويتر» 
الذي اتخذ شكل عالمة تعجب 
زرقــاء، القــراء على «تقصي 
االقتــراع  حــول  احلقائــق 
بالبريد» ووجههم إلى صفحة 
حتتوي على مقاالت إخبارية 
ومعلومات حول املزاعم قام 
بتجميعها موظفو «تويتر».

بــراد  مــن جهتــه، قــال 
بارسكيل، مدير حملة ترامب 
االنتخابيــة «نعلــم دائما أن 
الســيليكون ســيبذل  وادي 
قصارى جهده لعرقلة ومنع 
الرئيــس ترامب من توصيل 

رسالته للناخبني».
الرئيــس األميركي  وكان 
أثار موجة من االنتقادات بعد 
تشــكيكه باالقتراع البريدي 
املتبع في أميركا منذ سنوات، 
وكتب تغريدة قال فيها «ليست 
هنــاك أي طريقــة (صفــر!) 
تكون فيهــا بطاقات االقتراع 
بالبريد أي شــي آخر ســوى 

تزوير كبير».
الــذي  وأضــاف ترامــب 
لديــه أكثــر مــن ٨٠ مليــون 
متابع حلســابه علــى تويتر 

بشدة أو إغالقها لعدم السماح 
بتكرار أمر مماثل».

الرئيــس  وأتــى هجــوم 
األميركي على «تويتر» بعدما 
أضــاف املوقع إلى اثنتني من 
تغريداتــه عبــارة «حتققوا 

حتما على «تزوير».
باســم  متحــدث  وقــال 
«تويتر» في معرض تبريره 
إقــدام املوقــع علــى  ســبب 
التغريدتني بهذا  وسم هاتني 
التحذير إن «هاتني التغريدتني 
قــد  تتضمنــان معلومــات 
تكون مضللة بشــأن عملية 
التصويت، وقد مت وســمهما 
لتوفير ســياق إضافي حول 
بطاقات االقتراع باملراسلة. هذا 
القرار اتخذ مبا يتماشــى مع 
النهج الذي أعلنا عنه في وقت 

سابق من الشهر اجلاري».
وكان «تويتــر» قد شــدد 
الراميــة  قواعــده  مؤخــرا 
ملكافحــة املعلومــات الكاذبة 
حول وبــاء «كوفيد-١٩» من 
خالل توسيعه أنواع الرسائل 
التــي ميكن وســمها بعبارة 
حتذر اجلمهور مــن احتمال 
أن تنطــوي التغريــدة على 
معلومات «مضللة» أو «مثيرة 

للجدل».
وهذه هي املرة األولى التي 
يطبــق فيهــا «تويتــر» هذه 
القواعد على تغريدة للرئيس 

في تغريــدة ثانية أن «حاكم 
واليــة كاليفورنيــا بصــدد 
إرســال بطاقات اقتــراع إلى 
ماليني األشخاص. كل الذين 
يقيمون فــي الوالية، بغض 
النظــر عن هوياتهــم أو عن 
كيفيــة وصولهــم إلى هناك، 
ســيحصلون عليهــا. بعدها 
ســيقول موظفــون لهــؤالء 
الناس، ألولئك الذين لم يكونوا 
يفكرون حتى في التصويت من 
قبل، كيف وملن سيصوتون. 

ستكون انتخابات مزورة».
التغريدتني  وحتت هاتني 
بــات متصفحــو «تويتــر» 
يجــدون عبــارة «حتققــوا 
مــن الوقائع حــول االقتراع 
بالبريــد». وبالنقر على هذه 
العبــارة لتقود املتصفح إلى 
ملخص للحقائــق واملقاالت 
الصحافــة  فــي  املنشــورة 
األميركية بشأن هذا املوضوع 
(على سبيل املثال حقيقة أن 
واليــة كاليفورنيا ال ترســل 
بطاقات اقتراع سوى للناخبني 
املسجلني وليس جلميع سكان 

الوالية).

اتهمه بالتدخل في االنتخابات بعدما وسم املوقع تغريداته بعبارة «حتققوا من الوقائع»

تغريدة الرئيس دونالد ترامب التي هدد فيها بغلق مواقع التواصل

أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!».
وذهــب ترامــب أبعد من 
ذلــك، حيث هدد بـــ «إغالق» 
منصات التواصل االجتماعي 
بعدما اتهمه موقع تويتر بنشر 
معلومات كاذبة عبر تغريدتني 

(أ.ف.پ) الشرطة حتتجز متظاهرين خالل احتجاج في منطقة خليج كوزواي في هونغ كونغ 

ناقلة إيرانية ثالثة تصل املياه الڤنزويلية
وروحاني يدعو «الشورى» للتعاون

عواصــم - وكاالت: وصلــت ناقلة نفط 
إيرانية ثالثة مــن مجموعة ناقالت إيرانية 
تنقل الوقود إلى ڤنزويال املتعطشــة له إلى 
املنطقة االقتصادية اخلالصة للدولة الواقعة 
فــي أميركا اجلنوبية في حــني جرر تفريغ 
الشحنتني الســابقتني في ميناءين تديرهما 
شركة النفط الوطنية الڤنزويلية (بي.دي.في.

إس.إيه)التي متلكها الدولة، بحسب ما أفادت 
بيانات رفينيتيف أيكون.

وعبــرت الناقلة بيتونيا التي ترفع علم 
إيران البحر الكاريبــي في وقت مبكر امس 
االول، بعــد أن قدمت من احمليط األطلســي 
متبعة املسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان 

السابقتان فورتشن وفورست.
وقال الرئيس الڤنزويلي نيكوالس مادورو 
إنه سيعلن خالل األيام املقبلة خطة لتوزيع 
النفط. والوقود مدعم في ڤنزويال لدرجة أنه 
يكاد يكون مجانيا لكن نقصه دفع الڤنزويليني 
إما للوقوف في طوابير طويلة أليام للحصول 
عليه أو دفع أسعار باهظة في السوق السوداء.
وقــال مادورو «اآلن ســيكون بوســعنا 
الدخــول تدريجيا في وضــع طبيعي جديد 

فيما يتعلق بإمدادات الوقود».
وانتقــدت الواليات املتحدة هذه الصفقة 
بــني البلدين العضوين فــي منظمة البلدان 
املصــدرة للبترول (أوپيــك) إذ ان الدولتني 
تخضعان لعقوبات. وقال مســؤول أميركي 
هذا الشــهر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
تــدرس الرد علــى هذه الشــحنات مما دفع 
احلكومة اإليرانية لتحذير واشنطن من أي 

عمل عسكري.
ورست الناقلة فورست، وهي الثانية في 
مجموعة الناقالت، امس األول، في ميناء على 
الساحل الغربي للبالد تابع ملصفاة كاردون 
ثاني أكبر مصفاة تديرها شركة النفط الوطنية 
الڤنزويلية وفقا ملصدرين ولبيانات أيكون 

التي توضح مسارها.

وفــي الوقت الــذي تفرغ فيــه الناقالت 
حمولتهــا، تعمــل شــركة النفــط الوطنية 
الڤنزويليــة على اســتعادة بعــض قدراتها 
للتكرير احمللي التي خسرتها في السنوات 
األخيرة بسبب سوء اإلدارة ونقص العمالة 
املاهرة وتأخر عمليات الصيانة نتيجة قيود 

مبوجب العقوبات األميركية.
من جهة اخــرى، دعا الرئيــس اإليراني 
حسن روحاني امس أعضاء مجلس الشورى 
اجلديد إلى «التعاون» مع احلكومة، وذلك في 
اجللسة االفتتاحية لدورة البرملان املنبثق عن 
االنتخابات التشريعية التي جرت في فبراير 
وفاز فيها احملافظون املناهضون لسياسته.

وكان مجلــس الشــورى اإليرانــي أغلق 
لســتة أســابيع حتى الســابع من أبريل في 
إطار اإلجراءات التي اتخذت للحد من انتشار 

وباء كوفيد-١٩.
وقال روحاني في مجلس الشورى «آمل 
أن ننجح خالل السنة املتبقية للحكومة في 

التعاون والعمل معا».
وشــهدت إيران فــي ٢١ فبراير انتخابات 
تشريعية ويفترض أن جترى فيها انتخابات 

رئاسية خالل حوالي ١٢ شهرا.
وتفتتح الدورة التشريعية احلادية عشرة 
منذ انتصار الثورة اإليرانية عام ١٩٧٩، بينما 
يعود النشاط االقتصادي الذي تضرر بشدة 
بسبب انتشار وباء كوفيد-١٩، إلى وضعه 

الطبيعي تدريجيا.
وفي مؤشــر إلى أن انتهــاء املعركة ضد 
الوباء مازال بعيدا، يفصل مقعد بني كل نائب 
وآخــر، لكن أعضاء املجلس بشــكل عام لم 

يرتدوا واقية.
ودعا روحاني الذي مينعه الدستور من 
الترشح لوالية جديدة في ٢٠٢١، النواب جماعة 
وأفرادا، إلى وضع «املصلحة الوطنية فوق 
املصالــح اخلاصــة» و«املصالــح احلزبية» 

و«مصالح الدوائر».

جناة رئيس األركان اليمني من هجوم 
صاروخي حوثي في مأرب

عــدن - رويترز- أ.ف.پ: ذكرت ثالثة 
مصادر عســكرية أن امليليشيات احلوثية 
في اليمــن أطلقت صواريــخ على منطقة 
عسكرية ومقر هيئة أركان اجليش اليمني 
فــي محافظة مأرب، ممــا أدى إلى مقتل ٨ 
عســكريني بينهم قريبان لرئيس األركان، 

وذلك بعد أسابيع من الهدوء النسبي.
وقالت املصادر لرويترز إن رئيس األركان 
اليمني صغير بــن عزيز جنا من الهجوم 
الذي وقع أمس األول، مبينة أن أحد أبنائه 
وابــن أخ له، وكالهما ضابطــان، قتال في 
الهجوم إلى جانــب آخرين. وأكد ابن آخر 

لرئيس األركان ذلك على تويتر.
وقال مســؤول عسكري لوكالة فرانس 
بــرس إن «احلوثيــني اطلقــوا صاروخني 
باليســتيني، أحدهما على معسكر املنطقة 

الثالثة بينما الثاني على مقر رئاسة االركان 
في معسكر الوطن».

وتسعى األمم املتحدة إلجراء محادثات 
عبر اإلنترنت بني أطراف النزاع في اليمن 
للتوصل إلى وقف دائم إلطالق النار واالتفاق 
على اســتجابة منســقة لڤيروس كورونا 
واستئناف محادثات السالم املتوقفة منذ 

أواخر عام ٢٠١٨.
وأبلغت احلكومة اليمنية عن ٢٤٩ إصابة 
و٤٨ وفاة بسبب الڤيروس، في حني أعلن 
احلوثيون عن أربع إصابات ووفاة واحدة 

جميعها في صنعاء.
وذكــر مكتــب األمم املتحدة لتنســيق 
الشؤون اإلنسانية أن األرقام الفعلية أعلى 
بكثيــر، وأن النظام الصحــي الذي مزقته 

احلرب في اليمن انهار بالفعل.

إقالة ٤ شرطيني أميركيني تسبب أحدهم بوفاة رجل أسود 
ومظاهرات تطالب بـ  «العدالة» ومحاكمة القتلة

عواصمـ  وكاالت: اقيل أربعة 
شرطيني في مدينة مينيابوليس 
األميركيــة اول مــن امس بعد 
انتشــار ڤيديــو يظهــر فيــه 
أحدهــم راكعا على عنق رجل 
من اصول افريقية مكبل اليدين 
توفي الحقا اختناقــا، ما أثار 

احتجاجات وتظاهرات.
ورفــع املتظاهرون الفتات 
كتب عليهــا «العدالة جلورج 
فلويد» و«حياة السود تهم»، 
خالل تظاهرة جرت قرب موقع 
وفاة األربعيني األســود اثناء 
توقيفه. ويظهر شريط الڤيديو 
الذي صوره أحد املارة فلويد 
عاري الصــدر مطروحا أرضا 
فيمــا ضابط أبيــض يضغط 
بركبته على عنقــه ألكثر من 
خمس دقائق. ويســمع فلويد 
يتوســل مــرددا «ركبتك على 
عنقي.. ال ميكننــي التنفس.. 

أمي.. أمي».
ويصمــت فلويــد شــيئا 
فشــيئا ويتوقف عن احلراك، 
فيما الضباط يواصلون حتديه 
قائلــني «انهــض واصعــد في 
الســيارة» فيما اليزال أحدهم 

يثبته أرضا بركبته.
وبعــد إقالــة الشــرطيني 
األربعة الضالعني في احلادث، 
أعرب رئيس بلدية مينيابوليس 

وأعلن احملامي املتخصص 
في احلقوق املدنية بن كرامب 
أن عائلــة فلويــد أوكلت إليه 
القضية. وقال كرامب في إعالن 
ان الشرطة أوقفت فلويد بشأن 
تهمة تزوير، وهي تهمة غالبا 
ما تستخدم في قضايا شيكات 
بال رصيد أو اســتخدام أوراق 

مالية مزورة.
وتابــع «هــذا االســتخدام 
التعسفي واملسرف والالإنساني 
للقــوة كان ثمنــه حياة رجل 

أنه أحــال القضية على مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) الذي قــد يصنفها قضية 
فيدراليــة تتعلــق بانتهــاك 
احلقــوق. غيــر أن الدعــوات 
تتصاعــد مــن أجــل توقيف 

الشرطيني بتهمة القتل.
وكتب احملامي املتخصص في 
احلقوق املدنية في مينيابوليس 
نيكيما ليفي أرمسترونغ على 
تويتر «هذا مجرد شر»، وتابع 
«ينبغي توجيه تهمة القتل إلى 
الشرطيني أنفسهم وإدانتهم».

ونشرت بيرنيس كينغ ابنة 
زعيم النضال من أجل احلقوق 
املدنية مارتن لوثر كينغ على 
تويتر صورة مركبة تظهر فيها 
صورة الشرطي راكعا على عنق 
فلويد وبجانبها صورة العب 
فريق سان فرانسيسكو فوتي 
ناينرز، كولني كابرنيك، راكعا 
على ركبته أثناء النشيد الوطني 
األميركي احتجاجا على عنف 

الشرطة والظلم االجتماعي.
وكتبــت «ان كانت الركبة 
األولــى ال تزعجــك أو قلمــا 
تزعجــك، لكــن الثانيــة تثير 
اســتنكارك، فهــذا يعنــي أنك 
بحســب تعبير والــدي (أكثر 
حرصــا على النظام منك على 

العدالة)».

أوقفته الشــرطة الستجوابه 
في شــأن ارتباطه بتهمة غير 

عنيفة».
وتذكــر وفاة فلويد مبقتل 
إريك غارنر اختناقا عام ٢٠١٤ 
بعدما أوقفته الشرطة لبيعه 

سجائر بشكل غير قانوني.
وأدى مقتله في ذلك احلني 
إلــى قيام حركة «بــالك اليفز 

ماتر» أو «حياة السود تهم».
وأعلــن رئيــس شــرطة 
مينيابوليس ميداريا أرادوندو 

جاكوب فراي عن اســتنكاره 
وسط دعوات حملاكمة األربعة 

بتهمة القتل.
وقال معلقــا على الڤيديو 
«مــا شــاهدته خطــأ على كل 
املستويات»، وأضاف «تابعنا 
على مدى خمس دقائق، فيما 
شرطي أبيض يضغط بركبته 

على عنق رجل أسود».
وتابع «أن يكون املرء أسود 
فــي أميركا ال ينبغي أن يكون 

حكما باإلعدام بحقه».

سلطات هونغ كونغ تواجه احملتجني بغاز الفلفل  
وبكني تتعهد بالتصدي للتدخالت اخلارجية

عواصم - وكاالت: متكنت 
قــوات أمنيــة كبيرة نشــرت 
امس، حــول البرملــان احمللي 
فــي هونغ كونغ على ما يبدو 
مــن ردع متظاهرين مؤيدين 
تظاهــروا  للدميوقراطيــة 
احتجاجا على مناقشة مشروع 
قانون يجرم أي مساس بالنشيد 

الوطني الصيني.
وذكر صحافيون من وكالة 
فرانــس بــرس أن نحــو ١٠٠ 
متظاهر كانوا يرددون هتافات 
في حــي جتاري ومت تفريقهم 
بغاز الفلفل. وتأتي املناقشات 
في «املجلس التشريعي» حول 
هذا النــص الذي ترى احلركة 
املؤيدة للدميوقراطية أنه ميس 
بحرية التعبير، بعد قرار الصني 
فرض قانون لألمن القومي على 
هونغ كونــغ. ودعت احلركة 
املؤيــدة للدميوقراطيــة إلــى 
تعبئة واســعة امــس تزامنا 
مع مناقشــة مشروع القانون 
الذي يهدف إلى معاقبة الذين 
ال يحترمون النشــيد الوطني 
الصيني. وســيعاقب القانون 
مرتكبي هذه اجلنحة بالسجن 
٣ ســنوات. ونصبت حواجز 
حول املبنى ونشرت الشرطة 
أعدادا كبيرة من قواتها. وجتمع 
مئات املتظاهرين لفترة قصيرة 
خالل استراحة الغداء في حيي 
كوزواي وسنترال قبل تفريقهم 
بإطالق كرات مــن غاز الفلفل 

١٦ شخصا على األقل تتراوح 
أعمارهم بني ١٤ و٤٠ عاما بتهم 
مختلفــة منها حيازة ســالح 
أخــرى  أدوات  أو  هجومــي 
باملخالفة للقانــون أو القيادة 
املتهورة. وعثرت خالل عمليات 
تدقيق فــي الهويات وتفتيش 
على زجاجــات حارقة ومواد 
«غيــر قانونية» مثــل أقنعة 
ومطارق. وقال ناتان لو وهو 
من شخصيات احلركة املؤيدة 
للدميوقراطية، لوكالة فرانس 
برس: «اآلن يبدو الوضع كأنه 

فرض منع للتجول».
وصرح ماتيو شونغ نائب 

ردا على سؤال حول تصريحات 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بأن واشــنطن جتهز ردا قويا 
على التشــريع. وقــال ترامب 
امــس االول إنه يجهز لتحرك 
ضد الصني هذا األسبوع بسبب 
جهودهــا لفرض قوانني األمن 

القومي على هونغ كونغ.
وردا على سؤال عما إذا كان 
سيفرض عقوبات على الصني 
بسبب أفعالها في هونغ كونغ، 
قال ترامب للصحفيني في البيت 
األبيض «نعكف على فعل شيء 
ما حاليا. أعتقد أنكم ستجدونه 
مثيرا للغاية. لكنني لن أحتدث 
عنه اليوم». وأضاف ردا على 
ســؤال آخر «ستسمعون بهذا 
األمر، قبل نهاية األسبوع، أمر 
قوي للغاية علــى ما أعتقد». 
وذكرت وكالة بلومبيرغ لألنباء 
مساء امس االول أن الواليات 
املتحدة تــدرس مجموعة من 
العقوبات ضد الصني بســبب 
«قمعها» في هونغ كونغ. ونقلت 
الوكالة عن مسؤولني وصفتهم 
باملطلعني، دون أن تكشف عن 
هوياتهــم، أن وزارة اخلزانــة 
األميركية رمبا تفرض ضوابط 
على املعامالت وجتمد أصول 
مسؤولني صينيني وشركات، 
كما تنظر الواليــات املتحدة، 
حســب بلومبيــرغ، تقييــد 
التأشيرات ملســؤولي احلزب 

الشيوعي الصيني.

رئيســة الســلطة التنفيذيــة 
كاري الم قبل بدء املناقشــات، 
للصحافيني «بصفتنا ســكان 
هونغ كونغ نتحمل املسؤولية 
األخالقيــة الحتــرام النشــيد 

الوطني».
مــن جانبها، قالــت وزارة 
اخلارجية الصينيــة إن بكني 
ســتتخذ اإلجــراءات املضادة 
الالزمة ملواجهة التدخل األجنبي 
بشأن التشريع األمني اجلديد 

في هونغ كونغ.
وأدلــى املتحــدث باســم 
الــوزارة تشــاو ليجيان بهذه 
التصريحات خالل إفادة يومية 

باجتاههــم. وخرج الناس من 
مختلف األعمار إلى الشــوارع 
يرتدي بعضهم السواد وآخرون 
يرتدون مالبس رسمية بينما 
أخفى البعض اآلخر هوياتهم 
حتت املظالت في مشاهد تعيد 
لألذهان االضطرابات التي هزت 

هونغ كونغ العام املاضي.
وأغلــق العديد من املتاجر 
واملبانــي  البنــوك  وفــروع 
اإلداريــة أبوابها مبكرا وألقت 
شرطة مكافحة الشغب القبض 
على العشرات وأجبرتهم على 

اجللوس على الرصيف.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 

السعودية: مقتل وإصابة مواطنني بإطالق نار
بني عدد من األشخاص في محافظة األمواه

أبهــاـ  واس: صرح املتحدث اإلعالمي 
لشرطة منطقة عسير املقدم زيد الدباش 
بأن اجلهات األمنية تلقت صباح اول من 
امس بالغا عن حادثة إطالق نار بني عدد 
من األشخاص في محافظة األمواه، نتج 
عنه مقتل ســتة مواطنني فــي العقدين 
الثالــث والرابع من العمر وإصابة ثالثة 

مواطنني آخرين.

واضــاف املتحدث اإلعالمي لشــرطة 
منطقة عســير، في بيــان مقتضب بثته 
وكالة األنباء السعودية الرسمية (واس)، 
أنه مت نقل املصابني للمستشــفى لتلقي 
اخلدمة الطبية، كما مت ضبط األســلحة 
املستخدمة في اجلرمية وجار استكمال 
اإلجــراءات للقبض على بقيــة املتهمني 

وإحالتهم للنيابة العامة.

فيديو يوثق اللحظات االخيرة  للضحية متوسالً:  «ركبتك على عنقي.. ال ميكنني التنفس.. أمي.. أمي»

ملشاهدة الڤيديوصورة من ڤيديو حلظة ضغط الشرطي بركبته على رقبة الضحية االسود        (أ.ف.پ)
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أنباء سورية

أكثر من ٥٠٠ مليار دوالر ونحو ٧٠٠ ألف قتيل كلفة سنوات احلرب في سورية
مواجهة جوية أميركية - روسية شرق املتوسط

احلرائق تدّمر نحو ثلث «واحة تدمر» التاريخية

عواصــم - وكاالت: 
حذرت البحرية األميركية 
كم «خطــورة» اعتراض 
طائرتني روسيتني إحدى 
طائراتها االســتطالعية 
شــرق البحــر األبيــض 
املتوســط، مــع اشــتداد 

التوترات بني البلدين.
وقال األسطول السادس 
األميركيــة  للبحريــة 
فــي أوروبــا وأفريقيــا 
فــي بيــان إن طائرتــني 
عسكريتني روسيتني من 
طراز«SU-٣٥» اعترضتا 

طائرة من طراز«٨A-P» فوق شرق البحر 
األبيض املتوسط ألكثر من ساعة. واعتبرت 
البحرية األميركية أن «االعتراض غير آمن 
وغير محترف بســبب اقتــراب الطيارين 
الروس من جناحي طائرة ٨A-P في وقت 
واحد، مما يحد من قدرة ٨A-P على املناورة 

بأمان». وهذا االعتراض هو الثالث من نوعه، 
خالل شهرين فوق ذات املنطقة.

وقالت البحرية األميركية إن ما قام به 
الطيــارون الروس «غير ضــروري» و«ال 
يتوافق مع املناورات اجليدة وقواعد الطيران 
الدولية، وعرض سالمة الطائرتني للخطر».

وكاالت: منــذ بــدأت درجــات احلرارة 
االرتفــاع، باتت احلرائق خبــرا يوميا، اذ 
تنتشــر في عموم املناطق سواء تلك التي 
تخضع لســيطرة دمشق أو تلك اخلارجة 
عنها. وبعد أن كانت اغلبها في حقول القمح 
والشعير باتت «تأكل األخضر واليابس» 

كما يقول املثل الشعبي. 
فقــد اندلعت احلرائق بواحة بســاتني 
مدينــة «تدمــر» التاريخية بريف حمص، 
وأتــت على كثر من ثلثها، حيث جتاوزت 

املساحات احملروقة أكثر من ١٥٠ هكتارا.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية «سانا» أن 
النيران امتدت من قرب فندق تدمر الشام 
إلى قرب املدافــن األثرية اجلنوبية، أمس 
األول. ونقلت عن معاون رئيس مصلحة 
زراعة تدمر «أحمد يوسف» قوله إن مساحة 
احلريق تبلغ نحو ١٥٠ هكتارا من بساتني 
واحة تدمر التي تبلغ مساحتها كاملة نحو 
٤٠٠ هكتار، الفتا إلى االستعانة بسيارات 

إطفاء من منطقة حيان للنفط.

حلظة اقتراب طائرة روسية من الطائرة األميركية

عواصم - وكاالت: رصدت 
دراسة تناقلتها مواقع إخبارية 
ســورية الكلفة االقتصادية 
الهائلة وحجــم الدمار الذي 
خلفته سنوات احلرب على 
سورية. ووفق الدراسة التي 
الســوري  أجراهــا «املركــز 
لبحــوث السياســات»، فإن 
إجمالي اخلسائر االقتصادية 
في سورية خالل تسع سنوات 
من احلرب، بلغ أكثر من ٥٣٠ 
مليــار دوالر أميركــي، ذلك 
بزيادة جتاوزت ١٣٠ مليارا عن 
أسوأ تقديرات خلبراء أممني 
وســوريني قبل سنتني، كما 
تضرر ٤٠٪ من البنية التحتية 
ما تسبب في خسارة حوالي 
٦٥ مليارا، وبلغ معدل الفقر 
٨٦٪ بــني الســوريني البالغ 

عددهم حوالي ٢٢ مليونا.
إلــى  الدراســة  ولفتــت 
أن عــدد الوفيــات املرتبطة 
باحلــرب جتــاوز ٦٩٠ ألف 
شــخص بينهــم ٥٧٠ ألفــا 
قتلوا بشكل مباشر نتيجة 
النزاع الذي أدى إلى خروج 
١٣ مليونا من بيوتهم نازحني 
والجئني، في وقت يعيش ٢٫٤ 
مليون طفل خارج املدارس 
داخــل البــالد، التــي تعلم 
ستة مناهج مختلفة بحسب 
«مناطــق النفــوذ» للقــوى 
املسيطرة على األرض، وهم 
حوالي ٣٥٪ من األطفال في 
سن الدراسة، يضاف إلى ذلك 
نسب عدم التحاق باملدارس 
مشــابهة في أماكن اللجوء 

خارج سورية.
وقال الباحــث في املركز 
ربيع نصر لصحيفة «الشرق 
األوسط» أمس، إنه أمام هذه 

االقتصادية في العالم حتديدا 
مع وباء «كورونا». وقال أحد 
الباحثني: «هذه األرقام جتعل 
من اإلعمار أقرب إلى الوهم».
ميدانيــا، أصيــب جندي 
تركــي بجــروح خطيرة في 
انفجار مجهــول في منطقة 
الغســانية، بريــف جســر 
إدلــب.  بريــف  الشــغور 
األنبــاء حــول  وتضاربــت 
سبب االنفجار، إذ انه تزامن 
مع حتليــق مكثف للطيران 

الروسي فوق إدلب.
إال أن موقع «عنب بلدي» 

يصــدر أي توضيح من قبل 
وزارة الدفاع التركية.

بــدوره، حتــدث املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان عن 
مقتل ٦ مقاتلني غير سوريني 
في انفجار مستودع ذخيرة 
فــي محافظة إدلب. وقال إن 
القتلى الســتة ينتمون إلى 
احلزب اإلسالمي التركستاني 
أو يقاتلون إلى جانبه، مشيرا 
إلــى أن االنفجــار وقــع في 
مستودع ذخيرة في منطقة 
جسر الشغور في ريف إدلب 

اجلنوبي الغربي.

أكــد أنه نــاجت عــن انفجار 
في أحد املنــازل، يعتقد أنه 
مســتودع عائد لـــ «احلزب 
اإلسالمي التركستاني» الذي 

ينشط في املنطقة.
وتزامــن االنفجــار مــع 
مرور دورية تركية، ما أدى 
إلى إصابة أحد اجلنود وبتر 
قدمه، إضافة إلى إصابة ثالثة 
عناصر من اجليش احلر كانوا 

مرافقني للدورية.
ولم يصدر أي توضيح من 
قبل «احلزب التركســتاني» 
النشــط في املنطقة، كما لم 

(أ.ف.پ) جندي تركي يسير بالقرب من االبنية املدمرة في جبل االربعني بأريحا في ريف ادلب 

املؤشرات «ال ميكن احلديث 
عن إعادة اإلعمار قبل معاجلة 
جــذور النزاع وأهمها الظلم 
الذي يرتبط بالظلم السياسي 
والظلــم االقتصادي والظلم 

االجتماعي».
وكان مســؤولون روس 
حتدثــوا قبــل عامــني عــن 
٤٠٠ مليــار تكلفة الدمار في 
ســورية. وال شك أن األرقام 
اجلديــدة، تشــكل حتديــا 
كبيــرا ألي مخطــط إلعمار 
سورية خصوصا في ضوء 
الداخلــي واألزمات  الوضع 

إغالق احلدود «ال مينع» انتشار «كورونا» وإسبانيا في أطول حداد بتاريخها احلديث
عواصم - وكاالت: تبدو 
آسيا على الطريق الصحيح 
للخروج من األزمة الناجمة 
عن انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد فيما تسرع أوروبا 
إجراءات رفع العزل وتتزايد 
اإلصابــات فــي األميركتــني 
اللتــني أعلنتهمــا منظمــة 
البــؤرة  العامليــة  الصحــة 

اجلديدة للوباء.
«املركــز  أفــاد  وفيمــا 
األوروبي ملكافحة األمراض 
والوقاية منهــا» بأن إغالق 
احلدود ال يجدي نفعا في منع 
انتشار الڤيروس، جتاوزت 
حصيلة الوفيات التي سببها 
على مستوى العالم، أكثر من 
٣٥٠ ألف شخص. وسجلت 
رســميا أكثر مــن ٥٦٠٥٠٢٠ 
إصابة في ١٩٦ بلدا بحســب 
تعداد وكالة األنباء الفرنسية. 
بينما يسجل أكثر من ٥ ماليني 
و٧٠٠ ألف بحسب إحصائية 

«وورلد ميتر».
الواليات املتحدة  وتبقى 
البلد األكثر تضررا من حيث 
عدد الوفيات التي جتاوزت 
الـ ١٠١ ألف واإلصابات التي 
جتــاوزت ١٫٧ مليون إصابة 
مؤكدة تليها البرازيل بنحو 
٤٠٠ إلــف إصابــة و٢٥ ألف 

وفاة.
وفيما يبدو أن هذه األرقام 
القياســية دفعــت كاريســا 
اتيان مديرة منظمة الصحة 
في البلــدان األميركية وهي 
الفرع اإلقليمي ملنظمة الصحة 
العاملية، إلى إعالن األميركتني 
«بؤرة جديدة» لكورونا بعد 
تسجيلهما ٢٫٤ مليون إصابة 
بالڤيروس وأكثر من ١٤٣ ألف 

حالة وفاة.
وحذرت من أن انتشــار 
الڤيــروس «يتســارع» فــي 
البرازيل والبيرو وتشيلي، 
داعيــة الى عدم التراخي في 
تطبيق إجراءات العزل الهادفة 

الى إبطاء اإلصابات.
وقالت إتيــان: «نحن في 
أميركا اجلنوبية قلقون بشكل 
خــاص، ألن عــدد اإلصابات 
اجلديدة املســجلة األسبوع 
املاضي في البرازيل هو األعلى 
علــى مدى فتــرة ٧ أيام منذ 

بداية الوباء».
«البيــرو  ان  وأضافــت 
وتشيلي سجلتا أيضا معدالت 
مرتفعة، في مؤشــر على أن 
االنتشار يتسارع في هاتني 

الدولتني».
وسجلت البيرو من جهتها 
عددا قياســيا من اإلصابات 
اجلديــدة بلــغ ٥٧٧٢ في ٢٤ 
ساعة من أصل إجمالي ١٣٠ 
ألف حالة كما أعلنت وزارة 

الصحة.
وأظهــر إحصــاء أعدتــه 
وكالة فرانس برس استنادا 

تواصل أوروبا تخفيف العزل 
لكن بدون نسيان الوفيات.

اإلســبان  اتشــح  فقــد 
املكلومون بالســواد وخيم 
عليهــم الصمــت فــي أنحاء 
البــالد أمس، في بداية فترة 
حداد مدتها ١٠ أيام على أكثر 
مــن ٢٧ ألف شــخص فقدوا 

أرواحهم بسبب الڤيروس.
ووضع بعض األشخاص 
كمامات ســوداء مــع توقف 
البرملــان دقيقة عــن العمل. 
ووقفت األسرة املالكة خارج 

الرسمية، التي تستمر حتى 
اخلامــس مــن يونيــو، هي 
األطول في تاريخ إســبانيا 
منــذ عهــد  الدميوقراطــي 
الديكتاتور الراحل فرانثيسكو 
فرانكو الــذي أعقب احلرب 

األهلية ١٩٣٦-١٩٣٩.
وتعتبر إســبانيا واحدة 
من أشد دول العالم تضررا 

من اجلائحة.
إلــى ذلــك، قالــت الهيئة 
العامــة  املعنيــة بالصحــة 
باالحتاد األوروبي إن إغالق 

قصــر ثارثويــال ونكســت 
األعالم لتأبــني أولئك الذين 
فقدوا أرواحهم خالل واحدة 
من أسوأ الفترات في تاريخ 

إسبانيا احلديث.
البرملان  وقالت رئيســة 
ماريتشــيل باتيت: «نشعر 
اليوم وكأننا جميعا أيتام» 
محرومون من عدد كبير من 
شــيوخنا وكنــا نتمنــى لو 
اســتطعنا تقدمي الشكر لهم 
نظير كل ما فعلوه من أجلنا».
احلــداد  فتــرة  وتعــد 

احلدود ليس له أثر يذكر في 
منع انتشار «كوفيد-١٩» في 
الوقت الذي تدرس فيه دول 
االحتــاد رفــع القيــود على 

السف.
املركــز األوروبي  وقــال 
ملكافحة األمــراض والوقاية 
منها إن إجراءات مثل فحص 
املغــادرة  املســافرين قبــل 
عنــد  حرارتهــم  وقيــاس 
الوصول غير فاعلة بدرجة 
كبيرة وأكد أن السفر يسهل 

انتشار املرض.
وأضاف املركز في تقرير 
صــدر في وقــت متأخر من 
مســاء أمس األول إن إغالق 
احلدود له تداعيات ســلبية 
للغاية على االقتصاد وكان 
مفيدا فقط في تأخير اجلائحة 
فــي بدايتهــا وفــي مناطق 

معزولة.
وتابع: «الدالئل املتوافرة 
ال تدعــــم التوصية بإغالق 
الــذي سيتســبب  احلــدود 
فــي اضطرابــات اجتماعية 
واقتصاديــة فــي االحتــاد 
األوروبي» الــذي يطبق في 
األوضــاع العادية سياســة 
احلدود املفتوحة بني أعضائه. 
وأردف املركــز أن إجبار 
النــاس على إجــراء فحص 
قبل السفر قد تكون فائدته 
محــدودة ألن املســافر قــد 
يتحــول إلى ناقــل للعدوى 
قبل السفر مباشرة أو أثناء 
السفر نظرا إلى فترة حضانة 
التــي تســتمر  الفيــروس 

أسبوعني.
وفيمــا يتعلــق بقيــاس 
درجات احلرارة لدى الوصول 
قال املركز إن املســافرين قد 
العــدوى دون أن  ينقلــون 

ترتفع درجات حرارتهم.

األميركيتان بؤرة جديدة للوباء و«تسارع مقلق» في البرازيل وتشيلي والبيرو

(أ.ف.پ) ملك إسبانيا فيليبي وامللكة ليتيسيا وإبنتيهما وموظفون ومسؤولون يقفون دقيقة صمت مع تنكيس العلم في القصر امللكي مبدريد في بداية احلداد على ضحايا ڤيروس كورونا 

إلــى مصادر رســمية لغاية 
أمس األول، أن منطقة أميركا 
الالتينية والكاريبي سجلت 

٧٧٤٫٧٦٧ إصابة.
العــدد  جتــاوز  وقــد 
اليومــي لإلصابات اجلديدة 
أعداد اإلصابــات في أوروبا 
والواليات املتحدة، مما جعل 
أميــركا الالتينية «من دون 
أدنى شــك» البؤرة اجلديدة 
للوبــاء، بحســب منظمــة 

الصحة للبلدان األميركية.
علــى النقيض مــن ذلك، 

أزمات «خارجة عن املألوف».. بسبب اجلائحة
بروكســل - أ.ف.پ: يتبني تدريجيا 
أن الكلفة االجتماعية واالقتصادية لوباء 
ڤيروس كورونا املستجد، التي تضاف إلى 
الكلفة البشرية العالية، خارجة عن املألوف.
حتى في الدول التي قاومت أنظمتها 
الصحية اجلائحة، فإن املؤشرات االقتصادية 

واالجتماعية تبدو متراجعة جدا.
وقالــت جاكلني الفاريز (٤٢ عاما) في 
مدريد وهي حتمل كيس مساعدات غذائية 
في حي شــعبي «أنا أغطي وجهي ألنني 
أشعر باخلجل صراحة، لم أطلب أبدا في 

السابق مساعدات غذائية».
وتقف في الصف مع نحو ٧٠٠ شخص 
آخرين أمام جمعية في احلي حولت إلى بنك 
غذائي. ففي إسبانيا تتزايد معدالت الفقر 
بشكل أسرع مما كانت عليه خالل األزمة 
املالية في ٢٠٠٨ لكن العالم بأسره يعاني.

وبحســب منظمــة اوكســفام غير 
احلكومية فإن األزمة الصحية ميكن أن 

تدفع ٥٠٠ مليون شخص الى الفقر.
في البرازيــل، يتوقع اخلبراء هبوط 
إجمالي الناجت الداخلي هذه السنة بنسبة 
٦ الى ١٠٪ وارتفــاع معدل البطالة البالغ 

حاليا ١٢٫٢٪ الى أكثر من ١٨٪.

ومع تراجع إجمالي الناجت احمللي في 
فرنســا، مبعدل ٢٠٪ في الفصل الثاني، 
يراهــن اخلبراء على تراجــع بأكثر من 
٨٪ كمعدل ســنوي. وقال املعهد الوطني 
لإلحصاء «إنه أكبر انكماش منذ إنشــاء 

احلسابات الوطنية في ١٩٤٨».
اعلنا  اللذين  وبعد األرجنتني ولبنان 
التخلف عن سداد الديون، يخشى خبراء 
مجموعة الدول العشرين أن يتسبب الوباء 
قبل نهاية السنة في عدوى التخلف عن 
الدفع لدى الدول الناشئة غير القادرة على 

احترام التزامات تسديد ديونها.
وفي جنوب افريقيــا، زاد الوباء من 
البؤس وأغرق عددا كبيرا من نحو أربعة 
ماليني أجنبي غالبيتهم يقيمون بشــكل 
غير شرعي، في العوز. وقال الفرد دجانغا 
الناطق باســم العائالت الالجئة في حي 
مايفير في جوهانســبرغ «هنا كثير من 
الناس يعانون بســبب العزل. غالبيتهم 
مهاجرون أو الجئون وال ميكنهم العمل».

وتابع هذا احملامي البالغ من العمر ٥٠ 
عاما «في السابق كانوا يعملون في متاجر 
أو يبيعون في الشارع، لكن لم يعد لهم 
احلق في ذلك. دون أوراق لم يعد لديهم 

من خيار سوى التسول». عالوة على ذلك، 
تسبب انتشار ڤيروس «كوفيد -١٩» بضرر 
كبير للمنظومة االجتماعية والصحية في 
العالم أجمــع، لكنه ترك أيضا أثرا كبيرا 
على املعاجلني الطبيني الذين يتعرضون 
منذ بداية السنة لضغط كبير في العمل 
وإجهاد استثنائي. وقال كسافييه نويل 
اخلبير في مســائل الصحة العقلية في 
جامعة بروكسل احلرة «نواجه جميعا خطرا 
كبيرا للتعرض لإلجهاد ما بعد الصدمة».

وأضاف لوكالة فرانس برس أن الذين 
يعملون في وحدات العناية املركزة «واجهوا 
معــدل وفيات وطريقة وفاة غير معتادة 
على اإلطالق في إطار مجرد من اإلنسانية 
دون حضور عائالتهم للتخفيف عنهم».

وأظهرت دراسة أجريت في مطلع مايو 
على ٣٣٠٠ معالج طبي في بلجيكا أن ١٥٪ 
منهم يفكرون في التخلي عن هذه املهنة 
مقابل ٦٪ في األوقات العادية. في اسبانيا، 
أظهرت دراســة أجرتها جامعة مدريد أن 
٥١٪ من ١٢٠٠ معالج طبي شملتهم األسئلة 
بدت عليهم عوارض «اكتئاب» وان ٥٣٪ 
يعانون من مؤشرات ميكن تصنيفها في 

خانة «إجهاد ما بعد الصدمة».

فرنسا أول دولة حتظر 
«هيدروكسي كلوروكني» 

الصني تخفف قيودها
على الرحالت اجلوية الدولية

باريس - رويترز: ألغت احلكومة الفرنسية أمس مرسوما 
يســمح ألطباء املستشفيات باســتخدام عقار هيدروكسي 
كلوروكني لعالج املرضى الذين يعانون من حاالت حادة من 

مرض «كوفيد-١٩» الذي يسببه ڤيروس كورونا.
وهــذه اخلطــوة، التي يبــدأ العمل بها علــى الفور، هي 
األولــى التي تتخذها دولة في العالــم منذ أن قالت منظمة 
الصحة العاملية يوم االثنني إنها علقت جتربة موسعة على 
هيدروكسي كلوروكني الذي يستخدم أساسا لعالج املالريا 

ملخاوف تتعلق بالسالمة.
وأعلن إلغاء املرسوم، الذي يعني فعليا حظر استخدام 
هيدروكسي كلوروكني لهذا الغرض، في اجلريدة الرسمية 
وتأكــد ببيان من وزارة الصحة. ولم ترد أي إشــارة لقرار 

منظمة الصحة.
وذكرت دورية النســيت الطبية البريطانية أن املرضى 
الذيــن حصلوا على هيدروكســي كلوروكــني زادت بينهم 
معــدالت الوفاة وعانــوا من اضطراب فــي ضربات القلب، 
مما أضاف إلى سلســلة من النتائج املخيبة لآلمال األخرى 

املتعلقة باستخدام العقار لعالج «كوفيد-١٩».
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب وغيره قد ضغطوا 
في األشــهر األخيرة من أجل طرح هيدروكســي كلوروكني 

كعالج محتمل لـ«كوفيد-١٩».

بكــنيـ  أ.ف.پ: تعتــزم الصني تخفيف القيود املشــددة 
املفروضة منذ شــهرين على الرحالت اجلوية الدولية، كما 
أعلن امس مســؤول في قطاع الطيران، مــع إعراب العديد 
من الصينيني العالقني في اخلارج عن اســتيائهم من تعذر 
عودتهم إلى بلدهم. وخشــية إصابات مستوردة بڤيروس 
كورونا املســتجد، قلصــت الصني ـ حيث ظهــر الڤيروس 
للمرة األولى عــام ٢٠١٩ ـ رحالتها مع العالم لرحلة واحدة 

في األسبوع لكل شركة (صينية أو أجنبية) ولكل بلد.
ومطلع ابريل، انخفض عدد الرحالت الوافدة إلى الصني 
واملغادرة منها بنسبة ١٪ عن مستواها ما قبل تفشي الوباء.

لكن اعتبارا من االثنني ١ يونيو، ســيرتفع احلد األدنى 
للرحــالت من ١٣٤ إلى ٤٠٧ رحالت في األســبوع، كما أعلن 

نائب مدير إدارة الطيران املدني لي جيان.
وقال لـ «شبكة األنباء الصينية» الرسمية «بسبب الطلب، 
تعتزم إدارة الطيران املدني زيادة عدد الرحالت بشكل معقول، 
مع التزام السيطرة على (اإلصابات) املستوردة إلى الصني».

ولم يقدم لي تفاصيل، لكن إدارة الطيران املدني اصدرت 
تعميما يصرح لشركات الطيران الوطنية واألجنبية بتقدمي 
طلــب إلجراء رحلــة جتارية كل ثالثة أيام بدل ســبعة، ما 

سيسمح بتسريع حركة الطيران.
ويأتي هذا التخفيف في وقت يتصاعد فيه الغضب على 
مواقــع التواصل االجتماعي من جانب املواطنني الصينيني 
غير القادرين على العودة إلى بلدهم بســبب العدد القليل 

من الرحالت أو أسعار البطاقات الباهظة.
وعلق مســتخدم ملوقع «ويبو» علــى صفحة تعليقات 
خاصــة بإدارة الطيران املدنــي «لدي انطباع أنني أتعرض 
لتمييز منذ شهرين من جانب أبناء وطني أكثر مما تعرضت 

له خالل السنوات اخلمس التي عشتها في اخلارج».
وعند ســؤاله عن هذه املســألة خــالل مؤمتر صحافي، 
أجاب املتحدث باسم اخلارجية الصينية زاو ليجيان امس 
أن بكني نظمت رحــالت إجالء ملواطنيها حني ضرب الوباء 

الدول األجنبية.
لكن اليزال هناك ١٫٦ مليون طالب في اخلارج.

ملشاهدة الڤيديو



عربية وعاملية
اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠

23

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

ماروني لـ «األنباء»: معركة 
الرئاسة مفتوحة على مصراعيها 

منذ انتخاب عون
بيروت - أحمد منصور 

رأى الوزير والنائب السابق عن حزب الكتائب 
ايلي ماروني «ان اثارة املفتي اجلعفري الشيخ 
أحـــــمد قبـ ــــالن ملوضوع امليـــثاقية في هذه 
الظروف الدقيقة والضاغطة من مصير لبنان، 
من شأنه دق إسفني فيما تبقى من كــيان وشكل 
دولة، عجزت عن خلق مواطــــنة وجنحت في 
تعزيز الطـــــائفية واملذهـــــبية»، وســأل: هل 
يستطيع اللبنانيون اليوم اذا ما ضــربوا الصيغة 
والدستور الوصول الى اتـــــفاق؟، أم سيتهدم 
مــا تبقى من الهيكل؟ مما يضــع هذا الكالم في 
الوقت في دائرة التساؤل والشبهة حول الغايات 

واألهداف؟
وقال ماروني في تصريح لـ «األنباء»: مما ال 
شك فيه، إن النظام اللبناني بحاجة الى تطوير، 
فقد اثبـــــتت كل املراحـــــل والتطورات وجود 
ثغرات وخلل، ادى الى تعطيل احلكم في عهود 
كثيرة، لكن مبرر وجود لبنان هو امليثاق وعيش 
اهلــه، وهذا ما ال يجـــــوز املس بــه، امنا يجب 
تنظيمه حتى يشكل نقاط تالق بني اللبنانيني، 
ليحافظــوا على وطنهم، واما تطبيق دســتور 
الطائف من شأنه املساعدة في تخطي الكثير من 
االشــكاالت، في انتظار الظرف املناسب وطنيا 
واقتصاديــا وماليا لتطوير فكــرة بناء الدولة 

اللبنانية.
وحول قدرة احلكومة من ضبط احلدود مع 
ســورية قال: «ان السلطة اللبنانية حتتاج الى 
قرار سياسي مفقود نتيجة اخلالفات السياسية، 
مما يعطل عملية ضبط احلدود مع سورية، وهي 

ازمة مزمنة أضرت باقتصاد لبنان».
وعن فتح معركة رئاســة اجلمهورية باكرا، 
اعتبر «انه منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا 
للجمهورية واملعركة مفتوحة على مصراعيها، 
خصوصــا من النائــب جبران باســيل الطامح 

األكبر».
وأضاف «حتدثت الكثير من األوساط االعالمية 
والسياسية عن مشاورات لتنحي الرئيس عون 
وتنصيب باســيل الذي يواجه الوزير السابق 
سليمان فرجنية ضمن نفس التحالفات واخللفيات 
السياسية، ان املعركة ستحتدم في الفترة املقبلة 
مع بــدء مرور اشــهر على النصــف الثاني من 
الوالية، وهنا سيدفع لبنان والشعب والسلطة 
الثمن مزيدا من الســقوط والتدهور الســيادي 
واالقتصــادي، ألن الظرف الذي ميــر به لبنان 
ال يحتمــل مثل هذه الصراعــات، احلل الوحيد 
املتاح اليوم امام اللبنانيني إلعادة بناء وتكوين 
السلطة هو انتخابات نيابية مبكرة نزيهة تذهب 
لتكوين الســلطة التنفيذية، وبالتالي انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية».

«العفو العام» على جدول «النواب» اليوم.. وجلسة حكومية «مكهربة» غدًا
«اإلصالح أوالً» يعقد مفاوضات صندوق النقد.. وإعادة فتح املساجد غداً .. وغرامة عدم ارتداء «الكمامة» ٥٠ ألف ليرة

بيروت ـ عمر حبنجر

اليــوم جلســة منتظــرة 
ملجلــس النــواب فــي قصــر 
األونيســكو، تتعدى أهميتها 
اجلولة األخيرة من مفاوضات 
لبنــان مــع صنــدوق النقــد 
الدولي أمــس، والتي ال يبدو 
انها حققت جديدا بسبب عدم 
توصــل املتفاوضني لتوحيد 
اجلواب على الســؤال القدمي 
«البيضــة قبــل الدجاجــة أم 
بعد»؟ اجلانب اللبناني يريد 
املال مقابل «الوعد» باإلصالح، 
فيما يصر اجلانب الدولي على 

األولوية املطلقة لإلصالح.
ويتقــدم جــدول أعمــال 
اجللســة التشــريعية اليوم 
مشــروع قانون العفو العام 
الوارد ضمن ١٧ مشــروعا او 
اقتراح قانون وهو األكثر جدال 
بينها في ضوء االختالف بني 
القوى السياسية على معايير 
العفــو املطروح ومــا إذا كان 
يشمل جتار املخدرات من جهة 
واملبعدين الى إســرائيل من 

جهة ثانية.
وهنــاك أيضــا مشــروع 
قانــون الكابيتــال كونترول 
املتعلــق بالوضــع املصرفي 
وديون الدولة، وفي معلومات 
لـ «األنباء» ان هذا املشــروع 
معرض للتأجيل أيضا نتيجة 
عدم اكتمــال التفاهــم حوله 
بحيث يعتقد البعض انه يحل 
مشكلة ديون الدولة من حساب 

مودعي املصارف.
بالنسبة ملجلس الوزراء، 
فقد تقرر انعقاده في بعبدا غدا، 
وعلى جدول أعماله سلســلة 
بنود أبرزها البند املتعلق ببناء 
معمل كهرباء سلعاتا، والذي 
سيكون العنوان الرئيس لهذه 

اجللسة.
بــني  التحــدي  ومحــور 
األكثرية الوزارية التي صوتت 
ضد بنــاء معمل للكهرباء في 
منطقة البترون، وبني األقلية 
الوزارية التي تبنته، متسلحة 
بالدعــم املباشــر مــن رئيس 
اجلمهوريــة ميشــال عــون، 
الذي كتب الى مجلس الوزراء 
مبوجب املادة ٥٦ من الدستور، 
مطابا بإعادة النظر بقرار رفض 
بنــاء املعمل الذي يصر عليه 
رئيس التيــار الوطني احلر 
جبران باسيل، وفي حال أصر 
املجلس على قراره الســابق، 
يصبــح نافذا، بانتهــاء مهلة 

القاهرة - ناهد إمام  ـ هالة عمران

الصحــة  وزارة  قــررت 
املصريــة اســتدعاء األطباء 
املتقاعديــن للعــودة للعمل 

مجددا ومواجهة كورونا.
وأرســلت الوزارة خطابا 
اجلهــات  كل  إلــى  رســميا 
لهــا  التابعــة  والقطاعــات 
بتحديد األعداد املطلوبة من 
األطباء البشريني، واألسنان، 
والتمريــض  والصيادلــة، 
العالي، والكيميائيني، وفنيي 
التمريض، والفنيني الصحيني، 
من احملالني للتقاعد حديثا منذ 
عــام فأقل أو أقــل من عامني، 
وذلك وفقا لتوجيهات رئيس 
اجلمهورية وبالتنســيق مع 
التضامن االجتماعي،  وزارة 
ملواجهة أزمة كورونا احلالية.
وفي ســياق متصل، نفى 
مجلس الــوزراء ما تردد في 
بعض وسائل اإلعالم واملواقع 
وصفحــات  اإللكترونيــة 
التواصل االجتماعي من أنباء 
بشأن صدور تعميم منسوب 
بالكذب لوزارة الصحة تخاطب 
وحتذر املواطنني بعدم الذهاب 
إلى املستشفيات عند الشعور 
بأعراض ڤيروس كورونا أو 
أي مرض واالتصال على الرقم 
١٩٥ إلرسال فريق االستجابة 
الكاملــة  الرعايــة  وتقــدمي 

للمريض.
وأوضح بيــان صادر عن 
املكتب اإلعالمي ملجلس الوزراء 
أن التعميم املنســـوب للوزارة 
عار متاما من الصــحة، مشيرا 

املتنقلــني  او  الشــوارع  فــي 
بحافالت النقل العام مع غرامة 

٥٠ ألف ليرة للمخالف.
وبالتزامــن، أعلنــت دار 
الفتوى في لبنــان عن إعادة 
فتح أبواب املساجد للمصلني 
بصــورة دائمــة اعتبــارا من 
غــد اجلمعة، شــرط االلتزام 

بالكمامات.
فــي غضــون ذلــك، أطل 
األمني العام حلزب اهللا السيد 

االجــــتماعي لوزارة الصحة 
اليمنيــة مبدينة صنعاء ومت 
التالعب باملنشور ليتم نسبه 
بالكــذب كما لــو كان صادرا 
من مصر فــي إطار احلمالت 
احملمومة لترويــج األكاذيب 
وإثارة املواطنني ضد مؤسسات 

الدولة الوطنية.
الى ذلــك، أعلنــت وزارة 
الصحة أن التحقيق العاجل 

حتالفات احلزب والتزاماته مع 
قوى سياســية أخرى، وقال: 
أنا حريص علــى العالقة مع 
التيار الوطني «إمنا بدنا نفهم 
بعض.. أكيد هناك من ال يريد 
أن تستمر هذه العالقة»، كاشفا 
عن تشكيل جلنة مندوبني حلل 

اإلشكاالت بني الطرفني.
وعن حكم احلزب للبنان 
قال: ال نريــد أن نحكم لبنان 
وحتى لو قدموه لنا.. ال نريد 

ومسؤولية كل منهم، متهيدا 
اإلدارية  التخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة جتاههــم، وســوف 
تعلن وزارة الصحة عن تلك 
اإلجراءات فور انتهاء اللجنة 

من حتقيقاتها.
وأوضحت الوزارة - في 
بيان امس االول - أنه، وبعد 
توجيــه د.هالة زايــد وزيرة 
الصحــة والســكان، فقــد مت 

حربــا أهليــة، ألن هــذا البلد 
ال يحكــم إال مبشــاركة الكل، 
موضحا ان دعوته الى مؤمتر 
تأسيسي كانت غايتها تطوير 

اتفاق الطائف.
جــورج  النائــب  وكان 
عطااهللا، عضو التيار الوطني 
احلــر، توجه الــى حزب اهللا 
في مقابلــة تلفزيونية قائال: 
تتهموننا بالفســاد، نتهمكم 
بقتل رفيــق احلريري! وعن 
وجــود قــوات األمم املتحدة 
(اليونيفيــل)، فــي اجلنوب 
توجه نصــراهللا الــى الدول 
الغربية وإسرائيل بالقول: ان 
بقاء عدد اجلنــود أو زيادته 
مطلب إسرائيلي، وهذا ال يعني 
أننا ضد بقــاء «اليونيفيل»، 
إال ان تغييــر املهمــات ميس 
بالسيادة اللبنانية، فإذا أرادوا 
رحيلهــا فلترحل، وإذا أرادوا 

لها البقاء، فال مشكلة لدينا.
في هذا السياق، اكد رئيس 
احلكومة حسان دياب، خالل 
زيارته مقر «اليونيفيل» في 
الناقورة، ان «لبنان متمسك 
بتطبيق القرار ١٧٠١، ونطالب 
األمم املتحدة بفرض تطبيقه 
على العدو اإلسرائيلي»، وقال: 
«احلاجــة لقــوات اليونيفيل 
التزال ضروريــة وملحة في 
ظل احملــاوالت اإلســرائيلية 
لزعزعة االســتقرار، ونشدد 
علــى ضــرورة التعــاون مع 
اجليــش اللبناني»، وأضاف: 
«نعــرب عــن امتناننا للدول 
الصديقة املساهمة في قوات 

اليونيفيل.
وســائل  ضجــت  وقــد 
التواصــل االجتماعــي أمس 
باألخبار عن مغادرة سفارات 
غربية لبنان، بظروف تدعو 
للقلق، لكن مصــادر لبنانية 
مطلعــة وصفت هذه األخبار 

باإلشاعات.
إلــى ذلــك، حــذرت كتلة 
املستقبل التي اجتمعت برئاسة 
سعد احلريري من العودة الى 
احلــوار باملنطــق الذي عطل 
احلوار قبل أشهر، بذريعة منع 
الهيمنة على القرار السيادي 
واالقتصــادي، واعتبــرت ان 
الــكالم عــن الفيدرالية يعيد 
البــالد الــى أجــواء الصراع 
األهلــي. وباملقابل أكدت على 
رفــض أي دعــوة لالنقــالب 
على اتفاق الطائف والصيغة 
اللبنانية التي كرست العيش 

املشترك بني اللبنانيني.

تشكيل جلنة تقصي حقائق 
للوقوف علــى أبعاد الواقعة 
وتوصلت بشــكل مبدئي إلى 

ما يلي:
- أنه بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٠ 
ظهــرت على الطبيب املذكور 
أعــراض تتمثــل فــي ارتفاع 
في درجــة احلرارة، حيث مت 
إجراء مســحة له فــي نفس 
اليوم وإرســالها إلى املعامل 
املركزية، وفي اليوم التالي ١٩ 
مايو ظهرت نتيجة التحاليل 
إيجابية لڤيروس كورونا ومت 
إعطاء الطبيب العالج الالزم 
طبقا للبروتوكول العالجي.

- بتاريــخ ٢٢ مايو ٢٠٢٠ 
حضر الطبيب إلى مستشفى 
املنيــرة نتيجة ظهور بعض 
األعراض (آالم بالصدر وضيق 
بالتنفــس) ومت حجــزه في 
نفس اليوم باملستشفى، ومت 
التنســيق على الفــور لنقل 
احلالة إلى مستشــفى مدينة 
نصر للتأمــني الصحي «احد 
مستشــفيات العــزل» يــوم 

السبت املوافق ٢٣ مايو.
- مت اســتقبال احلالــة 
مبستشفى مدينة نصر للتأمني 
الصحي صباح يوم السبت ٢٣ 
مايو حيث مت إعطاؤه األدوية 
الالزمة والعالج املتبع طبقا 
لبروتوكــوالت العالج املتبع 
لوزارة الصحة والســكان إال 
أنــه حدث توقــف في عضلة 
القلب ولم يستجب حملاوالت 
اإلنعــاش القلبــي الرئــوي، 
ووافتــه املنيــة صبــاح يوم 

األحد ٢٤ مايو ٢٠٢٠.

حسن نصراهللا، في التاسعة 
من مســاء اول من امس، عبر 
قناة «املنار» لينفي ان يكون 
النائب جبران باسيل فتح مع 
احلزب مسألة ترشحه لرئاسة 

اجلمهورية.
وذكــر نصــراهللا بوقوف 
احلزب خلــف وصول العماد 
ميشــال عــون الــى رئاســة 
اجلمهورية، لكن حتالف احلزب 
مع التيار لن يكون على حساب 

في واقعة وفاة الطبيب وليد 
يحيــى عبداحلليــم (طبيب 
مبستشــفى املنيــرة العام)، 
أســفر مبدئيــا عــن وجــود 
بعض أوجه القصور اإلداري 
في التعامل مع احلالة داخل 
املستشفى، مؤكدة أن اللجنة 
املشــكلة للتحقيــق تعكــف 
حاليا علــى التحديد الدقيق 
للمسؤولني عن هذا القصور 

(محمود الطويل) رئيس احلكومة حسان دياب يتسلم من اجلنرال ستيفانو دل كول قائد قوات الطوارئ الدولية درع اليونيفيل خالل زيارته ملقر اليونيفيل في الناقورة 

توقيعه من رئيس اجلمهورية 
وان لم يوقعه.

علــى صعيــد كورونــا، 
سجلت أمس ٢١ إصابة، ١٥ منها 
تعود الى مقيمني بينها ١٤ في 
بلدة مجدل عنجر (البقاع) و٦ 
لوافدين، ووصل اإلجمالي الى 
التراكمي الى ١١٤٠ إصابة، أما 
الوفيات فال زالت عند الرقم ٢٦.
وفرضــت وزارة الداخلية 
اعتماد الكمامة من قبل املشاة 

إلى أن وزارة الصحة املصرية 
لم تصدر مثل هذا التعــميم، 
التعميــم  هــذا  ومت نســب 
بالكــــذب إلى الـــوزارة بهدف 
إثــارة البلبلة بــني املواطنني 
والترويــج ملعلومــات غيــر 

حقيقية ومغلوطة.
ولفــت إلــى أن املنشــور 
احلقيقي لهذا التعميم منسوب 
التــــواصل  فــي صفحــات 

مصر تستعني باألطباء املتقاعدين حديثًا ملواجهة «كورونا»
«األوقاف»: احلكومة تدرس التحقيق املبدئي فى وفاة طبيب املنيرة يكشف عن «قصور إداري»

خطة عودة فتح املساجد 
األسبوع املقبل

مطالب نيابية بتخصيص 
النقابات جزءًا من أصولها 

كأماكن لعزل أعضائها املصابني

القاهرة - هناء السيد

أكدت وزارة األوقاف أنه لم يتم حتديد موعد بعينه 
لعودة اجلمع واجلماعات باملساجد، مشيرة إلى أن األمر 
متروك لتقديــر جلنة إدارة أزمــة «كورونا» مبجلس 

الوزراء.
وشددت وزارة األوقاف، في بيان امس األول، على 
أنها لــم تدل بأي معلومات ولن تدلــي بأي معلومات 
حول حتديد موعد عودة العمل باملساجد سواء اجلمع 
أو اجلماعات، مشــيرة إلى أن األمر كله ســيكون قيد 
الدراسة واملناقشة في جلنة إدارة أزمة كورونا مبجلس 
الوزراء والتي ستجتمع بإذن اهللا تعالى مطلع األسبوع 
املقبل، وأن الوزارة ستلتزم مبا يصدر عن هذه اللجنة 

برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أنه ال ميثلها إال البيانات الرسمية 
التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

طالب النائب أمين أبوالعال، رئيس الهيئة البرملانية 
حلزب املصريني األحرار، بضرورة فتح القطاع اخلاص 
لتفعيل تقدمي خدمة العالج ملواجهة ڤيروس كورونا 
وفق تســعيرة جبرية موضوعة من احلكومة حسب 

مستوى املستشفى.
كما دعا «أبوالعال» جميع مؤسسات املجتمع املدنى 
إلى املشاركة الفعالة مع الدولة في حتمل عبء مواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد، مقترحا تخصيص جزء من 
املقرات التي متتلكها النقابات والشركات واملؤسسات 
املختلفة كأماكن لعزل احلاالت ذات األعراض البسيطة 
واملتوســطة من أعضائها املصابني بالڤيروس بهدف 

تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل.

فهمي يدعو اللبنانيني من دار الفتوى إلى التقيد بإجراءات وزارة الداخلية
وكاالت: استقبل مفتي  اجلمهورية  
اللبنانية  الشيخ عبداللطيف دريان  في  

دار الفتــوى  وزير الداخلية و البلديات  
العميد  محمد فهمي  مهنئا بعيد الفطر 

، وأكد فهمي أن «أي قرار يصدر عنه 
يصب في مصلحة املواطن والوطن»، 
داعيا اللبنانيني الــى «ضرورة التقيد 
باإلجراءات التي تتخذها  وزارة الداخلية  
حفاظا على صحتهم وامنهم واستقرارهم 
واملسؤولية ينبغي أن تكون جماعية». 
بدوره، أشاد املفتي دريان بـ «اجلهود 

التي يقوم بها الوزير فهمي في وزارة 
الداخلية وحرصه على تعزيز الســلم 
األهلي والعمل على تطبيق اإلجراءات 
الوقائية وخدمة الناس». من جانبه أكد 
وزير الداخلية  محمد فهمي  في حديث 
صحافي أنــه ال نية للذهاب الى إقفال 
عام للبنان ألن الوضع  االقتصاد ي سيئ 
ونحتاج الــى أن نتعايش تدريجيا مع 
الواقع. وأضــاف فهمي: األفضل هو 
التوازي بــني االقتصاد والصحة التي 
ستعتمد في املرحلة املقبلة على احلماية 

الشــخصية، إال اذا فقدنا السيطرة ال 
سمح اهللا، فعندها يكون كالم آخر ألن 
اجلميع يعلم مدى قدرة  القطاع الصحي  
في  لبنان  ونسبة استيعاب  املستشفيات  
حلاالت  كورونــا . ولفت فهمي إلى أن 
«وزارة الداخلية  تصدر تعاميم بحسب 
توصيات  وزير الصحة  الذي هو على 
تواصل مباشــر مع  منظمــة الصحة 
العاملية». وكشــف فهمي انه ابتداء من 
الغد «سيبدأ العمل مبحاضر ضبط  في 

حال عدم االلتزام بالكمامات».

احلكومة تنفي إصدار منشور التحذير من الذهاب إلى املستشفى حال الشعور بأعراض الڤيروس

«ال نية للذهاب إلى إقفال عام للبلد ألن الوضع االقتصادي سيئ»
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في جولة ميدانية مبركز النويصيب الساحلي ثالث أيام عيد الفطر برفقة وكيل وزارة الداخلية

وزير الداخلية يستمع إلى شرح حول آلية الربط بني املراكز احلدودية 

الوزير أنس الصالح يحيي ضباط وأفراد أمن احلدود 

قام نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
انس الصالح ثالث أيام عيد 
الفطر  بجولة ميدانية في 
مركز النويصيب الساحلي 
التابع لقطاع امن احلدود، 
ورافقه خاللها وكيل وزارة 
الفريــق عصام  الداخليــة 
وزارة  ووكيــل  النهــام 
الداخلية املســاعد لشؤون 
امن احلدود اللواء الشــيخ 

سالم النواف.
واستهل الصالح جولته 
بتهنئة العاملني في املركز 
الفطــر،  عيــد  مبناســبة 
مثمنا تواجدهم على رأس 
عملهم بعيــدا عن أهاليهم 
وذويهم فــي تلك الظروف 
االســتثنائية التي متر بها 
البالد من جائحة ڤيروس 

كورونا املستجد. 
واستمع وزير الداخلية 
الى شــرح مــن مدير إدارة 

تسلل أو دخول غير مشروع 
من احلدود.

وعبر الصالح عن رضاه 
وارتياحــه ملا شــاهده في 
املركز مــن جاهزية، مثمنا 
دورهــم الفاعل وجهودهم 

وفي ختــام جولته، أعرب 
عن شكره وتقديره ملنتسبي 
الداخليــة كل فــي  وزارة 
موقعه على ما يقومون به 
من جهود كبيرة في حفظ 
األمن في البالد، إضافة الى 
بذلهم فــي األدوار األخرى 
مــن مســاعدات إنســانية 
يقومون بها جتاه املواطنني 

واملقيمني.
من جانبــه، ثمن وكيل 
وزارة الداخليــة املســاعد 
لشؤون امن احلدود اللواء 
الشيخ سالم النواف نيابة 
عــن رجــال أمــن احلدود 
العاملني مبركز النويصيب 
الساحلي هذه الزيارة التي 
تؤكــد التواصل الدائم بني 
لــوزارة  العليــا  القيــادة 
الداخلية وجميع منتسبيها، 
ما يعد حافزا لهم على بذل 
املزيد من اجلهد والعطاء من 

اجل حماية الوطن.

اإلشــراف  فــي  الكبيــرة 
علــى محجر «اكوا مارين» 
خــالل الفترة املاضية، كما 
التوجيهات  توجه ببعض 
واملالحظات التي من شأنها 
رفع مســتوى اجلهوزية. 

احلــدود اجلنوبية العقيد 
يوســف الصواغ عن آلية 
عمل املركز واألنظمة األمنية 
املعمول بها وكيفية الربط 
والتنســيق مع كل املراكز 
احلدودية ملنع أي عمليات 

انتحار فلبيني أصيب بـ «كورونا» 
قفزًا من الثالث في الفروانية

وفاة بنغالي مصاب بـ «كورونا» 
في معسكر «الدفاع»

إخالء سبيل مالزم في «الدفاع» ومواطن 
بقضية تعاط وحيازة ذخيرة

١٣ مواطنًا و٦ من جنسيات أخرى 
خالفوا احلظر في ٢٤ ساعة

محمد اجلالهمة

بعد توقف نحو ٣ أسابيع عن قضايا 
الفروانية  االنتحار، شــهدت منطقتــا 
وصباح الناصر واقعتي انتحار جديدتني 
بأن أقدم فلبيني على االنتحار بالقفز من 
الثالث بعدما علم انه مصاب بڤيروس 
كورونــا، فيمــا أقدمت ســيالنية على 
االنتحار شــنقا داخل منزل كفيلها في 
منطقة صباح الناصر، وذلك ألســباب 
غير معلومة، هذا وسجلت قضيتا انتحار 
فــي محافظة الفروانيــة، فيما اتخذت 
إجراءات احترازية مشددة في التعامل 
مع جثة الوافد الفلبيني وتركت جثته 
في موقع السقوط لعدة ساعات وسط 

تواجد أمني.
وحول تفاصيــل واقعتي االنتحار، 

قال مصدر امني انه في ساعة متقدمة 
في يوم الثالثاء املاضي تلقت عمليات 
وزارة الداخليــة بالغا يفيد بســقوط 
وافــد من الطابــق الثالث خلف حديقة 
الفروانية ووفاته، وبانتقال رجال األمن 
تبني ان الشــقة التي سقط منها الوافد 
تعود لســكن عمال وان الوافد أصيب 
بڤيــروس كورونا فقــرر التخلص من 
حياته على األرجح ومت رفع اجلثة نحو 

الرابعة فجرا.
ويوم امــس األربعاء تلقت عمليات 
الداخليــة بالغــا بإقــدام خادمــة على 
االنتحــار داخــل غرفــة ملحقة مبنزل 
كفيلها، وبانتقــال رجال األمن واألدلة 
تبــني ان اخلادمــة ســيالنية وأنهــا 
أقدمــت علــى االنتحــار ألســباب غير 

معلومة.

محمد اجلالهمة

توفــي وافد بنغالــي كان يعمل في 
وزارة الدفــاع اثــر تداعيــات اإلصابة 

بڤيروس كورونتا املستجد.
وبحســب مصدر أمني، فــإن بالغا 
ورد الــى غرفة العمليات عن وفاة أحد 

الوافدين في معســكر مشرف اخلاص 
بوزارة الدفاع. 

ولدى وصول رجال األمن الى موقع 
البالغ مت إبالغهم بأن املتوفى وافد بنغالي 
يدعى (ام دي أرسر) من مواليد ١٩٨٣، 
وانــه كان يعانــي من مــرض ڤيروس 

كورونا املستجد.

عبدالكرمي أحمد

أمــر قاضي جتديد 
احلبس بإخالء سبيل 
ضابط في وزارة الدفاع 
برتبة مالزم ومواطن 
بكفالــة ماليــة قدرها 
٢٠٠ دينار لكل منهما 
بقضيــة تعاطي مواد 
مخدرة وحيازة طلقات 

نارية.
وترجع الواقعة إلى 
اشتباه دورية أمن في 

املتهمــني، وبتفتيشــهما احترازيا عثر 
بحوزتهما على مواد مخدرة و٩ طلقات 
ناريــة، ومتــت إحالتهما إلــى النيابة 
العامــة بتهمتــي حيازة مــواد مخدرة 

بقصــد التعاطي وحيازة 
ذخيرة دون احلصول على 

ترخيص.
وقد أنكر الضابط أمام 
التحقيق ما أسند إليه من 
اتهــام، مبينا أن الطلقات 
تعود جلهة عمله، وأنه ال 
يعلم شيئا عن املضبوطات 
وأنــه مت ضبطــه فقــط 
ملجرد ذهابه إلى صديقه 

وجلوسه معه.
وذكرت وكيلة املتهمني 
احملامية بشراء الشمري لـ 
«األنباء» أنها دفعت أمام قاضي التجديد 
بانتفاء مبررات حبس موكليها كونهما 
مواطنني معلومي الســكن، وال يخشى 

فرارهما من العدالة.

أعلنت وزارة الداخلية عن ان قطاعاتها 
األمنية في محافظات الكويت الست ومن 
خالل النقاط واملقار الزمنية متكنت من 
ضبط ١٩ مخالفا حلظر التجول خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية، وبحسب بيان نشرته 
الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي 
تويتــر فــإن املخالفني للحظــر ضبطوا 

في محافظــات الكويت الـ ٦ بواقع ٧ في 
الفروانيــة و٦ مخالفــني بواقع مخالفني 
حملافظات حولي ومبارك الكبير واأل حمدي 
و٥ مخالفني للحظــر في العاصمة، وفي 
اجلهراء ضبــط مخالف واحــد، فيما لم 
يضبط اي مخالف في املياه اإلقليمية او 
أشخاص خالفوا احلظر الصحي املنزلي.

بعد توقف ألسابيع عن قضايا االنتحار بني الوافدين

احملامية بشراء الشمري

فرار مجهول مبركبة مسروقة من مفرزة أمنية واصطدامه بحاجز
ترجل على األقدام وتوارى عن األنظار في «العقيلة»

سعود عبدالعزيز

متكن شخص مجهول، يرجح ان يكون لصا 
محترفا، من الفرار من مفرزة امنية تاركا سيارة 
ُمبّلغ عن ســرقتها كانت بحوزته واستخدمها 
وقت توقيفه، بسبب تعطلها بعد أن اصطدمت 

بحاجز اسمنتي خالل هروبه. هذا ومت التحفظ 
على املركبة املسروقة في نظارة مخفر شرطة 
الفنطاس بعد ســحبها. واســتنادا الى مصدر 
امنــي، فإنه وخالل اقامة مفرزة امنية في دوار 
العقيلة ومبارك الكبير، مت رصد مركبة، ولدى 
الطلــب من قائدها ابــراز التصريح االمني قام 

بالهرب سريعا ليتم تعقبه، اال ان رجال االمن 
عثروا على املركبة وال يوجد بداخلها احد بعد 
اصطدامها بحاجز اسمنتي، ومتكن من كان على 
متنها من الفرار راجال، وباالستعالم عن املركبة 
تبني انها مبلغ عن سرقتها على ذمة قضية رقم 

٢٠٢٠/١١ جنح الفنطاس.

ضبط مواطن شرع في دهس عريف وإهانته وكسر احلظر

د» أم «متاس» وراء حريق التهم صيدلية  «تعمُّ
وبقالة ومطعمًا في «صناعية اجلهراء»؟

ذاته - والكالم على لســان 
املبّلغ العريف - قام باملرور 
في ذات اليوم، وحتديدا في 
التاسعة والنصف صباحا، 
وكان منفردا وقام باالستهتار 

مقابله وهرب.

وقال املصدر: فور انتهاء 
املبلغ من أقواله في القضية 
التي حملت عنــوان «إهانة 
موظــف أثنــاء تأديــة عمله 
ومحاولة دهس»، مت تشكيل 
فريــق عمــل وبالتنســيق 

وجار اســتكمال التحقيقات 
معــه لتحديد هوية مرافقه، 
واحتجــاز املركبة وإحالتها 

إلى كراج احلجز.
هذا، ونفى املتهم شروعه 

في دهس العريف.

مــع اإلدارة العامــة للمرور 
مســتندين الى رقم اللوحة، 
جــرى ضبــط املتهــم بعــد 
اســتصدار إذن نيابي داخل 
منزله في العارضية، وتبني 
أنه كويتي من مواليد ١٩٩٦ 

«اجلنائية» أخضعته للتحقيق في معرفة هوية مرافقه وأقواله بالقضية ٢٠٢٠/١٠٣

صورة زنكوغرافية عن اخلبر الذي انفردت بنشره «األنباء»

عبداهللا قنيص

كعادة رجال قطاع األمن 
اجلنائــي في إغالق القضايا 
بشكل سريع للغاية، متكن 
رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية من إغالق القضية 
رقم ٢٠٢٠/١٠٣ والتي انفردت 
بنشــر تفاصيلهــا الدقيقــة 
«األنبــاء» والتي متثلت في 
تقدم عريف من مديرية أمن 
الفروانية مبلِّغا عن تعرضه 
لإلهانــة والســب ومحاولة 
الدهــس من قبل شــخصني 
مجهولــني يقــودان مركبــة 
فارهة أثناء نوبته في نقطة 
تفتيش العارضية يوم االثنني 
٢٥/٥/٢٠٢٠ في متام الساعة 
السادسة مساء، وانه ولدى 
طلب هويــة قائد الســيارة 
والتأكــد مــن وجود ســبب 
خلروجه أثناء احلظر، رفض 
تقــدمي هويتــه وأهانه وقد 
حاول دهسه، وان الشخص 

سعود عبدالعزيز

استطاع رجال مركز 
اجلهراء الســيطرة على 
حريق اتى على محتويات 
بقالة وصيدلية ومطعم 
في «صناعية اجلهراء»، 
وخلــف احلريــق الذي 
اندلع في ساعة متقدمة 
مــن يــوم امــس األول 
خســائر ماديــة بليغة، 
اتلفــت معظــم  حيــث 
محتويــات الصيدليــة 

والبقالة واملطعم.
إلى ذلك، قال مصدر 
فــي اإلطفــاء ان وحــدة 
إلى  انتقلــت  التحقيــق 
البــالغ حملاولة  موقــع 
الوقــوف علــى ســبب 
اندالع احلريق وبدايته، 
وحول إذا ما كان احلريق 
متعمــدا او نتيجة عبث 

اطفال.
واضــاف املصدر أن 
كل االحتماالت مفتوحة، 
مؤكــدا ان رفــع األدلــة 
ومعاينتها سوف يحدد 
ما اذا كان احلريق متعمدا 
او بسبب متاس كهربائي.

الصالح اطلع على آلية الربط بني املراكز احلدودية 
ملنع التسلل غير املشروع من احلدود

وزير الداخلية أنس الصالح برفقة وكيل الوزارة الفريق عصام النهام واللواء الشيخ سالم النواف خالل زيارة 
مركز النويصيب الساحلي

سيالنية تضع حدًا حلياتها شنقًا في ظروف غامضة مبنزل كفيلها بصباح الناصر

احدى اليات االطفاء في موقع احلريق وتبدو اثار احلريق واضحة
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بودي لـ«األنباء»: انطالق دوري السيدات نهاية أغسطس
١٨ العبة يتدربن «أونالين» ٦ أيام في األسبوع

شهرزاد مظفر خالل تدريب سابق فرح بودي

جدية في التدريب باملنزل انطالق تدريبات منتخب الكويت لكرة الصاالت «اونالين»

وأشارت فرح بودي إلى أن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
اعتمد إقامة بطولة كأس آسيا لكرة الصاالت في الكويت، 
على أن تقام في شــهر ســبتمبر ٢٠٢١، بعد أن كان مقررا 

لها يوليو املقبل.
انضباط في التدريب

من جانبها، أبدت مدربة منتخبنا الوطني لكرة الصاالت 
شهرزاد مظفر سعادتها باملردود اإليجابي للتدريبات املنزلية 
لالعبات األزرق، وقالت لـ «األنباء» ان هناك ١٨ العبة تتدرب 
بشكل منتظم يوميا ومبا ال يقل عن ساعة ونصف الساعة 
وملدة ٦ أيام في األسبوع، وقد ساعدتنا البداية املبكرة في 
أول مارس املاضي في احلصول على مردود إيجابي متثل 

برفع القدرات البدنية والعضلية جلميع الالعبات.
 «zoom» واضافــت ان التدريب «اونالين» عبر تطبيق
جتربــة فريدة من نوعها، وهي الطريقة الوحيدة لتدريب 
الالعبات وتطوير قدراتهن، وقد جنحت بشــكل كبير في 
زيادة السرعة، والقوة العضلية ورفع معدل اللياقة لديهن 
جميعا، خاصة أن اجلهاز الفني يرصد وبشــكل دقيق كل 
العبة على حدة، الفتة إلى أن اجلميع يشــعر بالتحســن 
امللحوظ ويبلي جيدا، وعليه سيتم وضع برنامج متقدم 

للمنتخب في شهر يونيو املقبل. 
وأكــدت مظفر أن التأثر بســبب احلظــر اجلزئي ومن 
بعده الكلي له تأثير ســلبي علــى الالعبات، في ظل عدم 
مزاولــة التدريبات اجلماعية بالكــرة، ولكن هذا يجب أال 
يكون عائقا أمامنا لتحسني قدراتنا، خاصة أن هذا الظرف 
االستثنائي أثر على العالم أجمع وليس املنتخب الوطني 
لكرة الصاالت للســيدات فقط، الفتة الى أنه مت اســتدعاء 
٤ العبات جدد بعد نهاية بطولة الدوري مباشرة، مشيدة 
بدعم احتاد الكرة واللجنة النسائية برئاسة فاطمة حيات، 

آملة العودة السريعة للحياة الطبيعية.
الروح عالية والتطور كبير

بدورها، أكدت العبة منتخبنا الوطني شيماء الزامل أن 
جميع العبات األزرق يحرصن على تأدية التدريبات اونالين 
بانضباط والتزام كبيرين، وقالت لـ«األنباء» في ظل هذه 
الظروف الصعبة، يسير التدريب بشكل ممتع ومتميز، وقد 
ملسنا جميعا التطور البدني امللحوظ بعد أكثر من شهرين 
على بداية التدريبات، الفتة إلى أن اجلميع يتدرب بعزمية 
عالية ألجل أفضل جاهزية ممكنة للمشــاركة بفعالية في 

البطوالت املقبلة، واجلميع يعمل بروح الفريق الواحد.
وذكرت الزامل أن املوســم املاضي شهد منافسة كبيرة 
على املراكز األولى مقارنة باملوسم األول لكرة قدم الصاالت، 
مضيفــة ان كــرة قدم الصاالت للســيدات بــدأت تأخذ ما 
تستحقه من اهتمام ورعاية، وذلك مرده إلى اجلهود املتميزة 
للجنة النســائية برئاسة فاطمة حيات، واحلرص الكبير 
من اجلميع علــى تقدمي أفضل ما لديهم من أجل التطوير 
واالرتقاء باللعبة، وهذا محل تقدير عال من جميع الالعبات.

هادي العنزي

أكدت عضو اللجنة النســائية ومدير منتخب كرة قدم 
الصاالت النسائية فرح بودي في تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن انطــالق دوري كرة قــدم الصاالت ســيكون مع نهاية 
أغسطس املقبل، مضيفة اننا نستعد بشكل متسارع لبدء 
املوسم مبكرا، نظرا لوجود برنامج مزدحم محليا وخارجيا، 
وعليه سيكون انطالق الدوري في نهاية أغسطس املقبل، 
على أن يختتم الدوري والكأس قبل املشــاركة في بطولة 
األلعاب اآلســيوية للصاالت في تايلند مايــو املقبل، كما 
أنه من املتوقع أن يشارك أزرق السيدات في بطولة كأس 
اخلليج واملتوقع لها نوفمبر أو ديســمبر املقبل بحســب 

إمكانية البطولة. 
وأشادت بودي بالروح العالية واالنضباط الكبير الذي 
تشهده تدريبات منتخب الكويت لكرة الصاالت «اونالين»، 
وقالت: «منذ بداية منع التدريبات اجلماعية بدأنا التدريبات 
املنزليــة، وقد تغلبنا على بعض املعوقات التي شــهدتها 
األيــام األولى، حيث مت توزيع عدد من األجهزة الرياضية 
على الالعبات مما ســاهم بنجاح التجربة واحلصول على 

أفضل العوائد البدنية منها».
ولفتت إلى أنه مت توزيع الالعبات إلى ٤ مجموعات مبا 
ال يزيد عن ٥ العبات لكل مجموعة مختلفة، وتبادل أعضاء 
اجلهاز الفني متابعة كل مجموعة على حدة، مبشاركة مدربة 
احلراس بافار، ومديرة الفريق ابتســام حمود، ومساعدة 
املــدرب هدى بوحوش، ودالل رويشــد أخصائية التأهيل 
الرياضي، وبإشراف فني عام من مدربة املنتخب شهرزاد 
مظفر، وأشارت إلى أن البرنامج التأهيلي بإشراف مدرب 

اللياقة البدنية اإليطالي جيراردو.

شهرزاد: التدريب «أونالين» أسهم في تطوير القدرات البدنية وزيادة السرعة لالعبات

الزامل: الروح عالية والكرة النسائية بدأت تأخذ ما تستحقه من رعاية واهتمام

«اليد» يدرس خطة اإلعداد بعد استئناف النشاط
اخلميس: جهاز فني للمنتخب األول وترتيبات مختلفة مع األندية

األزرق عائد قريبامحمد اخلميس متوسطا مدير املنتخب األول فهد الهاجري واملشرف عبدالعزيز الزعابي

الهمالن: التطوير ليس 
بوجود احملترفني فقط

التضامن يطلب تأجيل 
استئناف النشاط الرياضي

أعرب رئيس نادي برقان 
همالن الهمــالن عن تفاؤله 
بعــودة النشــاط الرياضي 
أفضل مما كان بعد اخلطوات 
واإلجراءات وتطوير القوانني 
التــي تتوافــق مــع اللجنة 
التــي  الدوليــة  االوملبيــة 
يتخذها املسؤولون بالهيئة 
العامة للرياضة خالل الفترة 
القادمة وعلى رأسهم د.حمود 
فليطح املدير العام للهيئة 
ونائبه د.صقر املال. وشدد 
الهمالن على ضرورة تطوير 

األلعــاب اجلماعية بعد احلديث عن عــودة احملترفني في 
العاب اليد والطائرة والسلة واالستفادة من اخلبرات التي 
ميتلكها الالعب احملترف، مشيرا إلى ان نادي برقان يوافق 
على عودة احملترفني في تلك األلعاب وذلك بوجود محترفني 
اثنــني لليــد ومحترف واحد في كل من الســلة والطائرة. 
وأضاف ان قرار االحتاد بخصوص ملف احملترفني في كرة 
القدم بوجود اربعة محترفني في موسم ٢٠٢٢/٢٠٢١ ليس 
األهم في تطوير كرة القدم، وعلينا ان نتطرق الى خطوات 

اخرى للتطوير خاصة زيادة عدد املباريات.

يحيى حميدان

تعتزم إدارة نادي التضامن مخاطبة اجلهات املسؤولة 
عن النشاط الرياضي في البالد لتأجيل استئناف املسابقات 
من جديــد عقب ترحيل منافســات املوســم احلالي الى 
منتصف سبتمبر املقبل في إطار جهود الدولة للحد من 
انتشــار ڤيروس «كورونا» املستجد. ويأتي طلب إدارة 
«العنيد» بسبب حتويل منشــآت النادي الى مستشفى 
ميداني لعالج ورعايــة املصابني بالڤيروس، األمر الذي 
يعني صعوبة مباشرة تدريبات الفرق املختلفة قبل وقت 
كاف من املوعد احملدد في األول من ســبتمبر الستئناف 

البطوالت احمللية من جديد.

صاالت نادي التضامن ستتحول إلى مستشفى ميداني

همالن الهمالن

يعقوب العوضي

اإلداري  اجلهــاز  يقــوم 
ملنتخبنا الوطني لكرة اليد، 
بقيادة مدير املنتخبات محمد 
اخلميس، بإعداد دراسة خطة 
تتناســب مع عودة النشاط 
الرياضــي واســتئنافه بعــد 
التوقف بداعي تفشي ڤيروس 
الدراســة  كورونــا. وتتركز 
مبدئيــا حــول التعاقــد مــع 
جهــاز فني لقيــادة املنتخب 
األول والتنســيق مع الطاقم 
الســنية  التدريبي للمراحل 
على ان تكــون جميعها على 
مســتوى عال فنيا للوصول 

إلى األهداف املنشودة.
كما يــدرس االحتاد فتح 
قنــوات تواصل مــع األندية 
للنظر في تطوير اللعبة ككل 
وصقــل الالعبني في مختلف 
املراحل السنية، باإلضافة إلى 
وضع خطة شاملة لتحسني 
املستوى الفني العام للمنتخب 

يوفر البيئة املناسبة إلعداد 
املنتخبات الوطنية من خالل 
التواصل املستمر مع األجهزة 
الفنية جلميع الفئات العمرية 
وقال: لدينا العبون على قدر 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم، 

مشــيدا باجتهاد الالعبني في 
احلفــاظ على معــدل اللياقة 
البدنية من خالل التدريبات 

املنزلية.
وحول وجود احملترفني في 
البطــوالت احمللية قال: أؤيد 

وجود احملترف األجنبي في 
البطــوالت احملليــة لكن مع 
الدعم املادي  ضرورة وجود 
مــن الهيئــة لتوفيــر املبالغ 
املطلوبة للتعاقد مع محترفني 
على مستوى عال، مضيفا أن 

علينا االســتفادة من جتارب 
الدول املجاورة التي استفادت 
من احملترفني، كما علينا دراسة 
إيجابيات وسلبيات التجربة 
وتأثيرهــا علــى املنتخــب 

الوطني في املستقبل.

من خــالل تنســيق اجلدول 
التدريبــي ملختلف  الزمنــي 
الفــرق ليتوافق مــع جدول 

املنتخبات الوطنية.
فــي الســياق ذاتــه، أكــد 
محمــد اخلميــس أن االحتاد 

األهلي يبحث مصير املعارين.. وطوارئ بوزارة الرياضة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

أعلنــت وزارة الشــباب والرياضــة 
املصرية أنها تعكف حاليا بالتعاون مع 
وزارة الصحــة، على وضــع الضوابط 
واإلجراءات االحترازية ملجابهة ڤيروس 
كورونا املســتجد، وذلك في ضوء قرار 
مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي 
بشكل تدريجي، منتصف يونيو املقبل.

وأوضــح وزير الشــباب والرياضة 
اشــرف صبحــي أن الهــدف فــي املقام 
األول هو احلفاظ على صحة وســالمة 
كل الالعبني واملدربني، والعاملني في املجال 
الرياضي، لذلك فإن الضوابط واملعايير 
ستكون ملزمة جلميع اجلهات الرياضية 
بالدولة، والتي تشــمل اللجنة األوملبية 
املصرية واالحتادات واألندية الرياضية 

العامة واخلاصة، وكذلك مراكز الشباب 
واألندية الصحية، وغيرها من الهيئات 
التابعة. إلى ذلك استقر أعضاء اللجنة 
اخلماسية التي تدير احتاد الكرة املصري، 
على شــهر يوليو املقبل لعقد اجلمعية 
العمومية اخلاصة مبناقشة الئحة النظام 
األساســي اجلديدة. وسيرســل االحتاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» مراقبني حلضور 
اجلمعية العمومية ومراقبتها، خاصة أنه 
شريك في وضع الئحة النظام األساسي، 
وأغلب البنود وضعت بتوصية من سارة 
ساليمون مندوبة االحتاد الدولي ملراقبة 

أعمال اللجنة اخلماسية.
وعــرض أعضاء اللجنة اخلماســية 
االســتمرار حلني انتخاب مجلس جديد 
عقب الدورة األوليمبية التي ستقام في 

طوكيو العام املقبل.

وعلم أن فيفا يدرس اقتراح التمديد 
للجنة اخلماسية ملدة عام، لكن بعد إجراء 
بعض التعديالت عليها، قد تشمل زيادة 
عضوين على اللجنة. وكان هشام حطب 
رئيس اللجنة األوملبية املصرية قد أكد 
على ضــرورة إقامــة انتخابات االحتاد 
املقبلة، النتخاب مجلس جديد ملدة عام، 
يستمر حتى موعد األوملبياد املقبل فقط، 
وفقــا للمــادة ٢١ مــن قانــون الرياضة 
املصري. وكانت سارة ساملون، مندوبة 
فيفا، قد نفت صحة ما قاله رئيس اللجنة 
األوملبية املصرية، مؤكدة أن أي مجلس 
إدارة ســينتخب خالل الفتــرة املقبلة، 

سيكمل مدته (٤ سنوات).
وفــي النــادي األهلــي عقــد محمود 
اخلطيب رئيس النادي األهلي، اجتماعا 
مع جلنة التخطيط للكرة بقيادة محسن 

صالح وعضوية خالد بيبو وزكريا 
ناصف من أجل مناقشة عدد من 
امللفات العالقة اخلاصة بالفريق 
األول كعودة املعارين والصفقات 
اجلديدة إلى جانــب ملفي قطاع 
الناشئني وأكادمييات النادي، كما 
ناقش اخلطيب مع جلنة التخطيط 
التجهيــزات اخلاصــة باملرحلــة 
املقبلة حال اســتئناف النشــاط 
الكروي وفقــا لرؤية الدولة وما 
تراه من إجراءات احترازية للحفاظ 

على سالمة اجلميع.
األهلــي ١٥  النــادي  وحــدد 
يونيو موعدا لعودة فريق الكرة 
للتدريبــات بعد مشــاورات بني 
اجلهاز الفني بقيادة رينيه فايلر 

وجلنة التخطيط بالنادي.
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ڤالڤيردي: 
اللعب دون جماهير مرعب!

موافقة إجنليزية على عودة 
التدريبات اجلماعية وااللتحامات

رئيس «األوملبية» اإلسبانية: 
األولوية لصحة الرياضيني

غوميز يحذر املنافسني

انتقد املدير الفني لنادي برشــلونة، إرنستو ڤالڤيردي، عودة 
مباريات الدوري اإلسباني دون حضور جماهيري، مؤكدا أنها 

جتربة مرعبة.
وقال ڤالڤيردي في تصريحات لراديو ماركا: «خوض مباراتني 
دون جمهور أمر مقبول ولكن أن يصبح األمر عادة ونصل إلى 

١٠٠ مباراة أو أكثر دون جمهور تبدو جتربة مرعبة».
وتابع: «جربت من قبل التدريب دون جمهور وكان أمرا ســيئا 
للغاية، ولم نكن وقتها على اســتعداد للعب بهذه الطريقة، إنه 
أمر ال أرغب في تكراره». املدرب الباســكي أشار إلى أن الوقت 
احلالي صعب للغاية ومــن الطبيعي التكيف على أمور جديدة 

دخيلة على الكرة اإلسبانية.
وأردف: «ورغم ذلك، أؤمن أن كرة القدم لن تفقد بريقها وستبقى 
ممتعة وجديرة باملتابعة». وحول قرار العب اتلتيك بلباو املخضرم 
أريتز أدوريز باعتزال كرة القدم، اوضح ڤالڤيردي بقوله: «لقد 
كان قــرارا صعبا، ولكنه مؤخرا كان يجلــس كثيرا على دكة 
البدالء. أرى أن الالعب كان شجاعا للغاية التخاذ هذه اخلطوة، 
كما أنه أسطورة في تاريخ املهاجمني اإلسبان».  جدير بالذكر أن 
برشلونة خاض مباراة دون حضور جماهيري أمام الس باملاس 
في ٢٠١٧ حتت قيادة ڤالڤيردي وذلك بسبب استفتاء كتالونيا.

وافقت أندية الدوري االجنليزي املمتاز لكرة القدم باإلجماع على 
عودة التدريبات اجلماعية مبا في ذلك االلتحامات بني الالعبني 
لتقترب املسابقة من استئناف نشــاطها بعد توقف ألكثر من 

شهرين بسبب جائحة ڤيروس كورونا.
وقال بيان عقب اجتماع أندية البطولة العشرين امس «سيكون 
بوســع الفرق اآلن التدرب كمجموعــة وتنفيذ االلتحامات مع 
احلد من االحتكاكات املباشرة غير الضرورية. األولوية بالنسبة 

للدوري املمتاز هي صحة وسالمة جميع املشاركني».
وبدأت األندية األســبوع املاضي املرحلة األولى من «مشروع 
استئناف النشــاط» بعد املوافقة على التدريب في مجموعات 
صغيرة دون التحامات أو احتكاكات في ظل قيود صحية صارمة.

وأشــار الدوري املمتاز إلى أن ١٢ يونيو املقبل املوعد احملتمل 
الستئناف املوسم لكن يبدو اآلن أن انطالق املباريات سيكون 

في وقت الحق من يونيو.
وســيبحث اليوم حملة أسهم الدوري املمتاز اجلانب التجاري 
من مشــروع العودة في ظل احتماالت إعادة بعض األموال إلى 
جهات البث وكيفية التعامل مع الوضع في حالة اختصار املوسم.

وقالت بعض التقارير إن األندية رمبا تتكبد خسائر مالية حتى 
في حالة اســتئناف مباريات البطولة إذا ما طالبت جهات البث 

برد ٣٣٠ مليون جنيه إسترليني إليها.

أكد رئيس اللجنة األوملبية اإلسبانية أليخاندرو بالنكو أنه يتعني 
رفض إقامة دورة األلعاب األوملبية القادمة في ٢٠٢١ بالعاصمة 
اليابانية طوكيو حال وجود «أدنى خطر» على صحة الرياضيني.

كما أكد بالنكو أن مشاهدة الرياضيني منتعشني في األوملبياد 
العام املقبل سيكون له بعد آخر يفوق كثيرا  احلال في الدورات 
األوملبية األخرى بسبب الصعوبات التي يواجهونها حاليا 
في ظل أزمة تفشي اإلصابات بڤيروس «كورونا» املستجد.

وأوضح بالنكو في تصريحات على قناة «تيليديبورتي» 
اإلسبانية، ونشــرتها وكالة أنباء «أوروبا برس»: «يجب 
السيطرة على كل شيء، اجلميع يتحدثون عن أن التوصل 
للقاح هو احلــل. ولكن يتعني عدم إقامة األوملبياد في 
طوكيو حال وجد أي خطر على الرياضيني. األولوية 
للصحة، ويجب أن تكون كل األمور حتت السيطرة».

وإضافة لهذا، أبدى بالنكو إعجابه باملعلومات اجلديدة 
التي أشارت إلى أن األوملبياد سيتأجل إلى ٢٠٢٢ حال 
وجدت أي مخاطر حتيط بإقامة هذه الدورة في ٢٠٢١.

حذر العب ليڤربول جو غوميز املنافسني في الدوري االجنليزي 
املمتاز من أن فريقه سيعود بعد التوقف أقوى من السابق بعد 

استغالله بأفضل شكل ممكن.
وقال غوميز في تصريحات ملوقع ليڤربول الرســمي: «اعتقد 
أننا أقرب لبعضنا البعض اآلن، كان يجب ان نتواصل بطريقة 
مختلفة كأفراد وأن نبقى على اتصال. كفريق كنا على اتصال 

دائم وواصلنا للتواصل من خالل كل شيء».
واختتم غوميز تصريحاته باحلديث عن أشكال شعور الالعبني 
بسبب عدم الذهاب ملصفف الشعر: «بعض الالعبني لديهم طقوس 
خاصة ولكن بالنسبة لي ال أرى أي مشكلة في ترك األمور بدون 

ضغوط. في بعض األوقات تكون مرحة أيضا».
يذكر أنه من املتوقع أن يعود الدوري اإلجنليزي خالل الفترة 
من ١٢ إلى ٢٦ يونيو في انتظار نتائج اجتماعات األندية خالل 
األســبوع احلالي. ويتصدر ليڤربول جــدول ترتيب الدوري 
اإلجنليزي برصيد ٨٢ نقطة وبفارق ٢٥ نقطة عن مان ســيتي 

صاحب املركز الثاني.

على عكس معظم النجوم السابقني، فالنجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو لم يرسم أي وشم على جسده، وذلك بسبب األعمال 

اإلنسانية واخليرية التي يحرص عليها «الدون».
ويكمن ســر عدم خضوع رونالدو لعمليات الوشم في أنه 
يتبرع بالدم بانتظام ويشارك في العديد من احلمالت لتشجيع 

اآلخرين على التبرع بدمائهم.
ويعد الوشم من احملظورات في عملية التبرع بالدم، حيث 
ثبت علميا أن األلوان واملواد الكيميائية املستخدمة فيه قد 
تلوث الدم. وحث جنم يوڤنتوس جمهوره على التبرع 

بالدم قائــال: «ميكننا جميعا إحداث تغيير من خالل 
التبرع بالدم»، مضيفا: «كل تبرع ميكن أن يستفيد 
منه ما يصل إلى ٣ أشخاص في حاالت الطوارئ 

وعالجات طبية طويلة األجل».
كما تبرع رونالدو أيضا بنخاع العظم، وهو ما 

كشــف عنه زميله السابق كارلوس مارتينز 
الذي صرح بأنه تبرع البنه املريض بنخاع 
العظم، وعلق «الدون» على ذلك قائال:«التبرع 
بنخاع العظم شيء يعتقد الكثير من الناس 
أنه من الصعب القيام به ولكنه ليس أكثر من 

سحب دم وال يؤذي».

ملاذا يتحاشى رونالدو الوشم؟

٭ إبراهيموفيتش: 

وباحلديــث عــن ظاهرة الوشــم فال ميكــن ان نتجاهل 
أسطورة الكرة السويدية زالتان ابراهيموفيتش الذي نشر 
وشم كامل ظهره على شكل «أسد» واكتفى بعنونة الصورة 

بعبارة «الفن اجلميل».
وفي تصريح ســابق على لسان الالعب قال:«عندما أضع قدمي 
علــى امللعب، أكــون أنا األســد»، كما يتعمد إظهار جســده عند 
االحتفــال باألهداف مما دفــع الالعب للقول في ســيرته الذاتية: 
«الوشم بالنسبة لي مثل املخدرات». ومن قبل قام ابراهيموفيتش 
بتدوين أسماء ١٥ شخصا بشكل مؤقت على صدره لتسليط الضوء 

على املجاعة العاملية حول العالم.

٭ ديباي وإيكاردي 

زالتــان ليس الالعب الوحيــد الذي ميتلكك قطعة ال تصدق من الفن 
بصورة «أســد» على ظهره، بل هناك أيضا العب مانشستر يونايتد 
الســابق وليون احلالي ممفيس ديباي الذي قام بوشم قريب لوشم 

زالتان وكتب من خالل حسابه عبر تويتر: «نحن أوملبيك ليون».
أما مهاجم باريس سان جرمان احلالي واملثير للجدل ماورو إيكاردي 
فلديه وشــم ضخم هو اآلخر ألســد عمالق على بطنه مرفق معه 
اسم ابنته، باإلضافة إلى وشمني على ساقيه صورا البنتيه وكال 

الوشمني استغرق عاما كامال حتى يكتمل.

٭ نيمار

ويعتبر البرازيلي نيمار داسيلفا مهاجم باريس سان جرمان 
الفرنسي أحد الذين يشتهرون بعشقهم لرسم األوشام، 
وال يترك وقتا فارغا إال ومأله مبمارســة هوايته في 
حتويل جســده إلى لوحة لرســم وشم يعبر عن 
شــيء ما يتعلق به قلبه أو عقلــه والتي كان 
من أهمها بالعام ٢٠١٥ عندما نقش وشــما 

على ساقه يدون فيه أحالم طفولته من خالل طفل 
صغير عاري الظهر حافي القدمني ال ميلك إال كرة قدم 

في واحد من أحياء البرازيل الفقيرة ويحلم مبلعب كرة 
قدم وكأس دوري أبطال أوروبا ومنزل خاص، كما وشــم 

مجموعة من الصور لشــخصيات كارتونية أسطورية على 
ظهــره وهما «بامتان» و«ســوبرمان»، بينمــا تتضمن ذراعه 

اليمنى وشما لشقيقته رافايال وآخر لوالدته نادين.

٭ ميسي

أما أيقونة برشلونة ليونيل ميسي وأحد العاشقني للوشم، فيتضمن 
ساقه اليسرى وشما ضخما يتضمن عددا من الصور الصغيرة والتي 
حتمل دالالت خاصة باملهاجم األرجنتيني، وقد قام في ٢٠١٧ بوشــم 
كامل يتضمن تغطية ساقه بالكامل باحلبر األسود ليظهر منها ساقا 
لنجله تياجو وكرة قدم ورقم قميصه «١٠»، ومن الطرائف ان تياغو 

جنل ميسي قام قبل سنوات بوشم ساق والده.

٭ فيدال ونينغوالن 

وكان العب ليڤربول الســابق ألبرتو مورينو قد قام منذ ســنوات 
بعمل وشــم ضخــم غير مبرر لقرد يحمل «مسدســا» على فخذه، 
وعلى عكسه يحمل ظهر جنم مانشستر سيتي ليروي ساني وشما 
جميال يعبر عن «الفتى الطائر». وال يختلف اثنان على عشــق 
جنم برشــلونة أرتورو فيدال للوشــم، فتضمن جسده وشما 

على بطنه ملضخة األنســولني التي يبدو أن جنله استخدمها 
في عالج الســكر، كما عانى النجم راجا نينغوالن من األلم 

ألجل رسم وشــم على رقبته، الذي يعتبر أصعب أنواع 
الوشم باإلضافة إلى وشم ضخم يغطي أجزاء كبيرة من 

جسمه. وبدوره، قائد ريال مدريد سيرجيو راموس 
أحد عشــاق الوشــم حيث يتضمن ظهره وشــما 

ضخما يتضمن عددا من الصور من بينها أسد 
وذئب واملسيح وغيرها.

زكي عثمان

قبل أيام، نشــرت صحيفة «ذا صن» البريطانية مجموعة 
مــن الصور التي التقطــت ملهاجم مانشســتر يونايتد ماركوس 

راشــفورد، والتي تبني من خاللها أن الدولي اإلجنليزي قام بوضع 
وشم جديد على ســاقه خالل فترة تعليق الدوري اإلجنليزي بسبب 
انتشار ڤيروس كورونا في اململكة املتحدة، وقد جاء الوشم على شكل 

حرف M فوق حرف R باللغة اإلجنليزية، محاطة بجناحني.
ومــن هنــا كان البد من التوقف قليال أمام ظاهرة تعلق جنوم كرة 
القــدم حول العالم خاصة في أوروبا برســم الوشــم «التاتو» على 
أجسادهم لدرجة ان البعض منهم يعتبره جزءا من شخصياتهم، كما 

اعتبرها البعض اآلخر من العبو الساحرة املستديرة «أحالما» 
لتوجيه رسائل معينة أو التعبير عن محبتهم ألشخاص 

معينة وأيضا الستكمال سلسلة من الرسومات التي 
سبق وان قاموا بها على أجسادهم وغيرها 

من األهداف املتعلقة بحياتهم.

أوشام النجوم.. 
بني «األسد واألحالم»

من طرائف الوشممخاطر الوشم

أشــار طبيــب األمــراض اجللديــة األملاني 
فولفجاجن بوميلر إلى أن الوشم يحد من قدرة 
اجللــد علــى التعرق، وهــو ما ميثل مشــكلة 
للرياضيني بصفة خاصة حيث إنهم يواجهون 
صعوبات في التحكم في درجة حرارة اجلسم 
ويتعرضون خلطر السخونة املفرطة للجسم، 
خاصة إذا كان الوشــم يغطي أجزاء كبيرة من 
اجلسم، مشيرا إلى أنه ميكن إزالة الوشم بالليزر، 
ولكــن كلما كان الوشــم كبيــرا وملونا، زادت 
صعوبــة إزالته، حيــث ال يوجد ضمان لزوال 
الوشم بشكل نهائي، ومن املمكن أن يصير لون 
اجللد باهتا ومليئا بالندوب إضافة الى احتمال 

ظهور ندوب كثيرة في اجللد.

اعتبره البعض جزءاً  من شخصياتهم
والباقون  أنه لتوجيه رسائل معينة
أو التعبير عن محبتهم ألشخاص

٭  «+٩٠» على أصابع راموس

قام جنم دفاع ريال مدريد ســيرخيو راموس برســم وشــم «+ ٩٠» على أصابع يده في إشــارة إلى السهولة 
الكبيرة، مستندا لهدفه القاتل في شباك أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام ٢٠١٤.

٭   احتفل بكأس هولندا باسم ناديه خطأ

قام العب فينورد الهولندي إلييرو إليا في موسم ٢٠١٦ برسم اسم ناديه بالوشم على ساقه احتفاال بتحقيق 
لقب كأس هولندا، لكنه وقع في خطأ إمالئي سيصعب عليه تصحيحه، حيث كتب صاحب الـ ٢٩ عاما كلمة 

«فينينورد» بدال من «فينورد» ورسم حتت الكلمة شكل يعبر عن كأس البطولة التي حصدها مع ناديه.
٭   فرانكفورت األملاني يطرد مدافعه

طــرد نادي إنتراخــت فرانكفورت األملاني مدافعه األوروغوياني جييرمو فاريــال قبل ٣ أيام فقط من املباراة 
املرتقبة للفريق أمام بوروســيا دورمتوند في نهائي كأس أملانيا بالعام ٢٠١٧ بســبب عدم التزامه «الطائش» 
بتعليمات الطاقم التدريبي للفريق، حيث أقدم على رسم وشم جديد تسبب في بعض التورم، مما لم يسمح 

له باللعب أو التدريب مع الفريق.



رياضـة
اخلميس ٢٨ مايو ٢٠٢٠

27

«الرابطة اإليطالية» 
تتمسك بحقوق البث

تفاؤل باريسي ببقاء إيكاردي

فكرة غريبة من ناٍد 
أسكتلندي!

استئناف بطولة أوكرانيا السبت

أعلــن مجلس رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم انه يتوقع 
احلصول على كامل مســتحقاته املالية مــن محطات البث 
التلفزيوني رغم أن أزمة وباء ڤيروس كورونا أوقفت مباريات 

الدوري.
وقال بيان: «أكــد مجلس الرابطة، فيما يتعلق بحقوق البث 
اإلذاعي والتلفزيوني، عزمه على احترام العقود وفقا ملا مت 

إقراره في اجلمعية العمومية التي أقيمت ١٣ مايو».
ومنــذ أن أدى ڤيروس كورونا الى توقف الدوري اإليطالي 
مبكرا في مارس، مع اخلسائر الناجتة عن عدم بث املباريات، 
حاولت شبكتا «سكاي» و«دازن» احلصول على خصم على 
القسط السادس املقدر بـ ٢٣٠ مليون يورو (٢٥١ مليون دوالر).
وتضررت األندية الناشطة بدوري الدرجة األولى اإليطالي 
ماديا بسبب توقف املسابقة وتأمل استئناف املوسم بدون 

جمهور منتصف يونيو.
ويتوقع أن متنح احلكومة الضوء األخضر الستئناف الدوري 

عقب اجتماع يعقد يوم اخلميس املقبل.
ووافق مجلس الرابطة على االنعقاد يوم اجلمعة املقبل رمبا 
لوضــع مواعيد الـ ١٢ جولة املتبقية ومباريات الدور نصف 

النهائي لكأس إيطاليا.

أحملت واندا نارا، زوجة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميالن املعار 
إلى باريس سان جيرمان، إلى مصير الالعب في املوسم املقبل.

وتنتهي إعارة إيكاردي مع الفريق الباريسي في املوسم احلالي، 
وتدور حاليا مفاوضات بني إنتر وسان جيرمان بشأن خفض 

قيمة بند شراء الالعب البالغ ٧٠ مليون يورو.
وقال الصحافي اإليطالي الشهير نيكولو شيرا على حسابه 
في «تويتر»، إن هناك حالة تفاؤل كبيرة حول بقاء إيكاردي 
في سان جيرمان، إذ أن هناك محادثات متقدمة مع واندا نارا 
بشــأن دفع النادي الباريسي من ٥٥ إلى ٦٠ مليون يورو، 

باإلضافة مكافآت تبلغ ١٠ ماليني.
وقامت واندا نارا بعمل إعجاب لتغريدة الصحافي اإليطالي، 

في إشارة إلى أن املعلومات الواردة بها صحيحة.
يذكر أن هناك أندية أخرى مثل يوڤنتوس ونابولي وتشيلسي، 

ترغب في ضم إيكاردي خالل املوسم املقبل.

تركت ادارة نادي ليفنغستون 
االسكتلندي قرار متديد التعاقد 
مع احلارس االحتياطي، غاري 
للجماهير عبر اطالقها  مالي، 
الرسمي  استفتاء في حسابها 
على موقــع «تويتر». وجذبت 
هذه الفكرة اكثر من ١٧٨ الف 
مصوت، والذين تعاطف ٦٩٪ 
منهــم مع احلــارس الذي لم 
يشارك ســوى في مباراتني 
في مجمل املوســمني احلالي 
واملاضي. وينتهي عقد مالي يوم 
االحد املقبل وســيكون بقاؤه 
مرهونا بتعاطف اجلماهير معه!

أعلن االحتاد األوكراني لكرة القدم أنه سيتم استئناف الدوري 
احمللي اعتبارا من السبت، بعدما أقرت احلكومة احمللية بدء 

التخفيف التدريجي إلجراءات اإلغالق التام في البالد.
وأوضح االحتاد في بيان له أن البطولة املعلقة منذ منتصف 
مارس املاضي بســبب تفشي ڤيروس «كوفيد-١٩» ستعاود 

نشاطها يوم السبت.
ولفت متحدث باســم االحتاد لوكالة «فرانس برس» إلى أن 
جميع املباريات املتبقية ستقام من دون جمهور، باإلضافة إلى 
ذلك، يلتزم جميع الالعبني واحلكام املشاركني في املباريات 

باخلضوع لفحص درجة حرارة قبل كل مباراة.

ڤولفسبورغ «يصفع» ليڤركوزن.. 
وتعادل مثير بني فرانكفورت وفرايبورغ

فليك: اللقب لم يحسم

كيميتش: 
الهدف مدروس

مرموش جنم مصري جديد
هوميلز وفافر: 

املنافسة باتت مستحيلة

رفض املدير الفني لنادي بايرن ميونيخ هانســي فليك احلديث عما إذا كان 
فريقه قد ضمن التتويج بلقب الدوري األملاني بعد فوزه على  بوروسيا 

دورمتوند بهدف دون رد في قمة «بوندسليغا».
وقال فليك: «أردنا أن نقطع خطوة كبيرة وقد فعلنا ذلك، ســعداء 

بأداء الفريق».

أبدى جوشوا كيميتش سعادة بالغة بعدما سجل 
هدفا رائعا قاد به فريقه بايرن ميونيخ إلى الفوز 

على مضيفه بوروسيا دورمتوند ١-٠.
وقال كيميتش عقب املباراة: «جرى إبالغنا قبل 
املباراة بأن حــارس املنافس بوركي غالبا ما 
يخرج أمام خط املرمى. كان أفضل هدف في 

مسيرتي، ويحمل أهمية كبيرة».
من جانبه، قال مانويل نوير حارس مرمى بايرن 
ميونيخ، والذي خاض اليوم املباراة رقم ٤٠٠ 
له في الدوري األملاني: «لقد كان انتصارا مهما 

للغاية بالنسبة لنا».

ســجل املصري عمر مرموش، مهاجم فريق ڤولفسبورغ، ظهوره 

األول في الدوري األملاني عندما شــارك أمام باير ليڤركوزن، حيث 

دخل املباراة في الدقيقة ٧٧ بدال من ريناتو ستيفن.

وكان مرموش انتقل في صيــف ٢٠١٧ من وادي دجلة إلى الفريق 

الثاني في ڤولفسبورغ نظير ١٠٠ ألف يورو.

وأعاد مرموش ذكريات الفراعنة في الدوري األملاني 

بعد جتارب معدودة على رأســها هاني رمزي 

النجم الســابق لفريقي ڤيردر برمين وكايزر 

ســالوترن الذي لعب له أيضا املدافع سمير 

كمونة. ولعب أيضا الثنائي ياســر رضوان 

ومحمد عمارة مع فريق هانزا روســتوك 

ومحمد عبدالعظيم (عظيمة) مع عدة أندية 

بيلفيلد  أبرزها فورتينا كولــن وأرمينيا 

بجانب أحمد صالح حسني 
مع شتوتغارت.

أبدى مدافع فريق بوروسيا دورمتوند ماتس هوميلز 
خيبة أمل شديدة إثر الهزمية التي مني بها الفريق على 
ملعبه أمام بايرن ميونيخ ٠-١، ملمحا إلى فقدانه األمل 

في انتزاع اللقب.
وقــال هوميلز عقب املباراة التــي أقيمت على ملعب 
«سيغنال إيدونا بارك»: «أعتقد أنه بذلك، تكون الفرق 
األخرى قد خرجت (من إطار املنافسة على اللقب). فقد 
بات يجب أن يتعرض بايرن ميونيخ لـ ٣ هزائم خالل 
٦ مباريــات». كذلك كان رأي املدير الفني لبوروســيا 
دورمتوند لوسيان فافر مشــابها، حيث صرح قائال: 

«األمور ستكون صعبة للغاية».

مونشنغالدباخ سلبيا، ليرفع األول 

رصيده إلى ٢٢ نقطة في املركز السابع 

عشــر قبل األخير مقابــل ٥٣ نقطة 

ملونشنغالدباخ في املركز الرابع.

بايرن يبتعد بالقمة

وكان بايرن ميونيخ متصدر ترتيب 

الدوري األملاني قد وسع فارق النقاط 

مع أقرب منافسيه إلى ٧ نقاط، ليغرد 

وحيدا فــي القمة ويعــزز حظوظه 

بالفوز في لقب «بوندســليغا» قبل 

٦ جــوالت من ختام املوســم، بعدما 

تغلب على بوروسيا دورمتوند ١-٠، 

ليرفــع رصيده إلــى ٦٤ نقطة، فيما 

بقي دومتوند على رصيده الســابق 
٥٧ نقطة.

آلينتراخت في الدقيقة ٣٥. 

وفي الشوط الثاني، تقدم فرايبورغ 

بهدفــني ســجلهما نيلــز بيترســن 

ولوكاس هولير فــي الدقيقتني ٦٧ 

و٦٩، لكــن آينتراخت لم يستســلم 

للهزميــة وتعادل بهدفني ســجلهما 

دايتشــي كامادا وتيموثي تشاندلر 
في الدقيقتني ٧٩ و٨٢.

وتعادل ڤيردر برمين مع بوروسيا 

حرم ڤـولفسبـــــورغ مضيفــــــه 

باير ليڤركوزن من تقليص الفارق 

مع بوروســيا دورمتونــد، وتغلب 

عليــه ٤-١ ضمن املرحلة الـ ٢٨ من 

الدوري األملاني لكرة القدم، ليتجمد 

بذلك رصيد اخلاســر عند ٥٣ نقطة 

ويتراجع للمركــز اخلامس مؤقتا، 

بينمــا رفع الفائز رصيــده إلى ٤٢ 

نقطة في املركز الســادس.  وتقدم 

ڤولفسبورغ بـ ٤ أهداف سجلها مارين 

بونغراسيتش (األول والرابع) وساسا 

كيشاريفيتش وريناتو ستيفن في 

الدقائــق ٤٣ و٦٤ و٦٨ و٧٥، ثــم رد 

باير ليڤركوزن بهدف وحيد سجله 

جوليان باومغارتلينغر في الدقيقة 

٨٥. وأفلت آينتراخت فرانكفورت من 

الهزمية أمام فرايبورغ وتعادل معه 

٣-٣، ليرفــع األول رصيده إلى ٢٩ 

نقطة في املركز الرابع عشر مقابل ٣٨ 

نقطة لفرايبورغ في املركز السابع.

وافتتح فينشينزو جريفو التسجيل 

لفرايبــورغ في الدقيقــة ٢٨، ثم 
أدرك أندريه ســيلفا التعادل 

كشــف جنم كرة القدم الفرنســي الشــاب كيليان مبابي عن أن كال من مواطنه زين 
الدين زيدان املدير الفني احلالي لريال مدريد اإلسباني واملهاجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو جنم يوڤنتوس اإليطالي يشكل مثال أعلى له في عالم الساحرة املستديرة.

واعترف مبابي، في مقابلة نشرها املوقع اإللكتروني لصحيفة «ذي ميرور» البريطانية، 
بأن زيدان كان املثل األعلى له بسبب كل إجنازات زيدان مع املنتخب الفرنسي ثم أصبح 

رونالدو مثال أعلى له بسبب كل ما حققه ومازال يحققه من انتصارات في املالعب.
وقال مبابي: «ترك زيدان ورونالدو بصمتيهما في تاريخ اللعبة. وأود أن أترك بصمتي 

في سجالت التاريخ».
ولدى ســؤاله عن طموحاته اآلن بعد الفوز بلقب الدوري الفرنســي في أربعة مواســم 
متتاليــة والفوز مع املنتخب الفرنســي بلقــب كأس العالم ٢٠١٨ بروســيا، أجاب مبابي 
بأنه يطمح إلى مواصلة النجاح مع «الديوك»، حيث يخوض الفريق بطولة كأس األمم 

األوروبية في العام املقبل ويأمل في الفوز باللقب.
وأشــار مبابــي إلى أنه يطمح بشــدة إلى الفوز بلقب دوري أبطــال أوروبا، موضحا أن 
الفوز باللقب مع سان جرمان سيكون شيئا خاصا للغاية ألن الفريق الفرنسي لم يفز 

باللقب من قبل.
وعــن اجلوائز الفردية مثل الكرة الذهبية ألفضــل العب في العالم، قال مبابي إن الفوز 

بهذه اجلائزة سيكون أمرا جيدا ولكنه ال يشغله كثيرا وال يتسبب في استيقاظه مساء، 
ال أعتقــد أنــه من الضروري الفوز بهذه اجلائزة في املوســم املقبل أو املوســم التالي. ال 
أضع حدا زمنيا للفوز باجلائزة، أضع باريس سان جرمان واملنتخب الفرنسي دائما في 

مقدمة أولوياتي. وإذا جاءت اجلوائز الشخصية بناء على ذلك فإنها ستكون مكافأة».
وعما إذا كان يتابع الدوري اإلجنليزي عن كثب، قال مبابي: «ليڤربول كان ماكينة في الدوري 
اإلجنليزي هذا املوسم. ليڤربول جعل الفوز يبدو سهال ولكنه ليس سهال في احلقيقة».

مبـــــابي: 
الكرة الذهبية ال تشغل تفكيري



تابعونا وتواصلوا معنا

خووش حچي يا ألطاف اهلل

ترامب يشن معركة 
افتراضية ويهدد عبر 
»تويتر« بإغالق مواقع 

التواصل.

مجلس الوزراء يحسم اليوم 
ساعات احلظر اجلزئي 
وخطتني لعودة احلياة.

  شنو ما صار الزم نتم  ما أكثر معاركه.
واعني ملسؤوليتنا.
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اخلميس

أبعد من الكلمات

»أحـاول أال أبـكي كـي أقــول لـك 

شكـرًا«
املمثلة األميركية ساندرا بولوك 
تفاجئ ممرضة صحية بظهورها 
معها خالل لقاء عبر الڤيديو وتقدمي 
الشكر لها على عملها في مكافحة 

كورونا.

»ال أتقبل لقب جدة بصدر رحب«
الصحافيــة األميركيــة ماريا 
شــرايفر، 6٤ سنة، تعتــــرف 

بحمــل ابنتهـا.

»أبنائي ال يضحكون على نكاتي«
املمثل الكوميدي جيري ساينفيلد، 
يعترف ببعض مشكالته العائلية 

في عيد ميالده 66.

»الفنان الحقيقي يسعد العالم حتى في 

هذه األوقات الحزينة«
املغني األميركي ليونيل ريتشي.

»ابنتي الصغيرة ال تصدق أنني بطل فيلمها 

المفضل«
النجم دوين جونسون، ٤7 سنة، 
يقــول ان ابنته الصغيرة تيا ال 
تعرف أنه بطــل فيلم الكرتون 
»موانـــا« املفضـل عندهــا، 
رغم أنه يغنــي لها كل أغنيات 

الفيلم.

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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»الصيادين«: متديد موسم صيد الزبيدي وفتح أسواق السمك ضرورة
محمد راتب

الكويتي  طالب االحتاد 
لصيادي األسماك اجلهات 
احلكوميــة املعنية بقطاع 
الصيد بالسماح باستئناف 
عمليــات الصيــد للنجات 
والطراريــد املرخصــة من 
قبل الهيئة العامة للزراعة 
والســماح للنجات الصيد 
الكويتية باخلروج للمياه 
االقتصاديــة الســتئناف 
دون  الصيــد  عمليــات 
اخلتم على جوازات ســفر 
الصياديــن كونهــا مياها 
كويتيــة وذلــك لتزويــد 
السوق باألسماك احمللية، 
داعيــا إلــى ضــرورة فتح 
أسواق السمك والبسطات 
بشرق والفحيحيل، مؤكدا 
ضــرورة ذلك بعــد إعالن 
العمــل  احلكومــة عــودة 

واملراكز التجارية وحرمان 
املستهلكني من دخول أسواق 
السمك لشراء ما يحتاجونه 
ويرغبون به من األســماك 

احمللية.
وشــدد االحتــاد علــى 
أن تكــون عمليــة دخــول 
املســتهلكني إلــى أســواق 
الســمك وفق آليــة منظمة 

الكلي وتوقف جميع القطع 
البحرية قصرا.

ودعــا لتحديــد موعــد 
اجتماع قريب مع اجلهات 
املعنيــة بقطــاع الصيــد 
ملناقشــة موسم فتح صيد 
الربيــان، الفتــا إلــى أنــه 
سيتم حصر لنجات الصيد 
الكويتيــة والتــي يتواجد 
صيادوهــا بالكويــت ألن 
كثيرا من الصيادين خارج 
البالد بقضاء فترة اإلجازة 
السنوية في بالدهم وليس 
هناك وقت محدد لعودتهم 

بالقريب العاجل.
إلــى  وأشــار االحتــاد 
ضرورة تقدمي الدعم الكامل 
لقطاع الصيد واملنتج احمللي 
ووقفة جادة من قبل اجلهات 
املعنية قبل فتح موسم صيد 
الربيان والذي دائما ما يكون 
عليه طلب كبيــر جدا من 

قبل املســتهلكني واملطاعم 
والبســطات والشــركات 
التجاريــه حتى  واملراكــز 
نستطيع الوفاء بتعهداتنا 
أمــام املســتهلكني لتوفير 
كميات أكثر تغطي الطلب 
للمحافظــة علــى تــوازن 

األسعار وعدم ارتفاعها.
وناشد اجلهات املعنية 
بقطاع الصيد بضرورة مد 
يد العون لالحتاد للوصول 
إلــى خطــة عمــل واضحة 
املعالــم بالنســبة لصيــد 
الربيــان حتــى يكون لدى 
اللنجات  أصحاب رخــص 
العلم مبوعد فتح موســم 
الربيــان لتجهيــز  صيــد 
اللنجات من معدات الصيد 
والصيانة املعتادة بشــكل 
عام لتكون جاهزة بالكامل 
عنــد انطــالق موعــد فتح 

موسم صيد الربيان.

على غرار عمل اجلمعيات 
واألســواق  التعاونيــة 
املوازية من خالل املواعيد 
وأخذ اإلجراءات االحترازية 
الســلطات  مــن  املقــررة 
الصحية ملنع انتشار مرض 
كورونا، آمال استمرار صيد 
أسماك الزبيدي بعد التوقف 
عن صيده خالل فترة احلظر 

االحتاد طالب بوضع خطة عمل عند فتح موسم صيد الربيان

تدريجيا يوم األحد املقبل.
وأضــاف: كمــا نطالب 
بفتح أســواق السمك أمام 
اجلمهور بشرق والفحيحيل 
للصياديــن  والســماح 
مبمارســة عمليــة الصيد 
بعد توقفهم باحلظر الكلي 
لتوفيــر األســماك احمللية 
باألســواق للمســتهلكني، 
الــوزراء  مناشــدا مجلس 
اإليعــاز لــوزارة الصحــة 
وبلديــة الكويت واجلهات 
املعنية إصدار القرار بفتح 
ســوقي الســمك بشــرق 
الســتقبال  والفحيحيــل 
املنتج احمللي من األسماك 
الطازجــة وتســويقه من 
خالل فتح بسطات السوقني 
بالكامــل أمام املســتهلكني 
كمــا كان بالســابق وعدم 
حصــره فقــط للجمعيات 
التعاونية واألسواق املوازية 

الهند تواجه اجلراد باجلرارات والسيارات.. والطائرات!
نيودلهي - أ.ف.پ: تقضي 
أســراب ضخمــة مــن اجلراد 
الصحراوي على احملاصيل عبر 
غرب الهند ووســطها، ما دفع 
السلطات الثالثاء إلى تكثيف 
جهودها ملواجهة أسوأ موجة 
مــن هذا احلشــرات في البالد 
منذ ما يقرب من ثالثة عقود.

وأرسلت طائرات بدون طيار 
وجرارات زراعية وســيارات 
لتعقب هذه احلشرات الشرهة 

ورشها باملبيدات احلشرية.
وقد دمر اجلراد إلى حد اآلن 
مــا يقرب مــن ٥٠ ألف هكتار 
من األراضــي الزراعية. وقال 
نائب مدير منظمة »لوكوست 
أورغنايزيشــن«  وورننــغ 
غورجــار  ك.ل.  احلكوميــة 
»ينشط ما يتراوح بني ثمانية 
وعشرة أسراب في أجزاء من 
راجســتان وماديا براديش«. 
وقد تسببت احلشرات بأضرار 
جسيمة للمحاصيل املوسمية 
في الواليتني ما أدى إلى القضاء 
علــى اآلمال املتبقيــة للعديد 

راجستان. وأوضح غورجار أن 
هناك أســرابا صغيرة نشطة 
أيضا في عدد قليل من الواليات 
عبــر الهند.  وميكن لســرب 
مؤلف من ٤٠ مليون من اجلراد 
أن يأكل ما يعادل الطعام الذي 
يتناوله 3٥ ألف شــخص، أو 

ستة أفيال، وفقا ملنظمة األغذية 
والزراعة التابعة لألمم املتحدة. 
ويحذر اخلبراء من أن الوضع 
قد يزداد سوءا مع توقع وصول 
املزيد من أســراب اجلراد إلى 
الهند عبر باكستان من القرن 

االفريقي في يونيو.

كميات ضخمة من اجلراد على أسطح منازل راجستان        )أ.ف.پ(

من املزارعــني الذين يعانون 
أصال من تأثير تدابير اإلغالق 
الصارمــة ملواجهــة ڤيروس 
كورونــا املســتجد. ودمــرت 
أســراب اجلراد احملاصيل في 
الزراعية لباكستان  األراضي 
املجاورة في ابريل قبل دخولها 

ملشاهدة الڤيديو

إيران تعيد فتح املطاعم

طهران- أ.ف.پ: واصلت إيران تخفيف القيود املفروضة 
الحتواء جائحة كوفيد-١9، وســمحت الثالثاء للمطاعم 
بإعادة فتح أبوابها في حني سجلت ٥7 وفاة إضافية، ما 
يرفــع إلى أكثر من 7٥٠٠ احلصيلــة اإلجمالية للوفيات 

على األراضي اإليرانية.
ومنذ ظهور أولى اإلصابات بڤيروس كورونا املستجد 
على أراضيها، تسعى اجلمهورية اإلسالمية، البلد األكثر 
تضررا من »كوفيد-١9« في الشرق األوسط، إلبطاء تفشي 

الوباء من دون فرض إغالق صارم أو حجر صحي.
وجاء في تصريح لنائب وزير الصحة اإليراني محسن 
فرهادي للتلفزيون الرسمي أن »املطاعم التي كان مصرحا 
لها قبل هذا املرســوم ببيع األطعمــة في إطار محصور 
بخدمة التسلم واملغادرة ميكنها اعتبارا من اليوم استقبال 
الزبائن«. وكانت املطاعم مصنفة مؤسسات عالية املخاطر.

ودعا فرهادي املطاعم إلى التقيد بالتوجيهات الصحية، 
وبخاصة »مسافة متر أو مترين بني الزبائن«، معتبرا أن 

هذا التدبير سيقلص القدرة االستيعابية إلى النصف.

طباخ بأحد املطاعم اإليرانية يجهز طلبا ألحد الزبائن  )أ.ف.پ(
ملشاهدة الڤيديو

هل يؤثر »كوفيد - 19« أيضًا على الدماغ والصحة العقلية؟
اآلثار اجلســدية السلبية 
لڤيــروس كورونا املســتجد 
)كوفيــد-١9( علــى املجتمع 
ميكن ان تتالشــى مع انتهاء 
العدوى، ولكن القلق بدأ ينتقل 
اآلن الى آثار املرض على املدى 
البعيــد وبالتحديد الى آثاره 
النفســية ليس  على الصحة 
للمتعافــني منه فحســب، بل 
أيضا ألجيال من الذين اختبروا 
ألول مرة في حياتهم إجراءات 
احلجر والعزل الذاتي والتباعد 
االجتماعي، وهذا يشمل األطفال 
الذين لم يصابوا بالعدوى أو 

يظهروا أي أعراض.
صحيفــة  فــي  الكاتــب 
»االندبندنت« شــون لينترن 
حتدث عن حتذيرات من جانب 
أطباء نفسيني ومنظمات خيرية 
مــن حدوث »تســونامي« من 
اختــالل الصحة العقلية لدى 
املتعافــني. ونقــل  آالف مــن 

وأضاف بوملور أن األبحاث 
أظهرت ان عــددا من املرضى 
يعانــون مــن حــاالت ذهنية 
متبدلة من بينها حاالت ذهان 
وخلــل فــي االدراك. ولكــن 
أخطر ما في األمر هو احتمال 
أن يصيب الڤيــروس الدماغ 
إمــا نتيجــة تضــرره من رد 

الفعل املناعي على الڤيروس 
أو بسبب تأثيره على إيصال 
الدم الى الدماغ. وتشكل الصحة 
النفســية لألطفال واملراهقني 
مصدرا خاصا للقلق بســبب 
مــا تخلفــه اجــراءات احلظر 
واحلجــر والتباعــد مــن آثار 
عليهــم، وبشــكل خاص على 
أولئك الذين يعانون أصال من 
أعراض نقص التركيز والتوحد 
مع مالحظة ان أساليب التعليم 
في املنزل لم تثبت فاعليتها.

وفــي هــذا الصــدد، يقول 
البروفيســور تيــم كينــدال 
مســؤول الصحة العقلية في 
خدمــة الصحــة الوطنية في 
اجنلتــرا انه ال شــك فــي أن 
األطفــال يتأثرون بشــدة من 
إجراءات اإلغــالق، مضيفا أن 
اجلميــع يــدرك أن للصحــة 
العقلية تأثيــرا على الصحة 

اجلسدية وعلى االقتصاد.

تأكيدات على تأثر األطفال نفسيا بإجراءات العزل

الكاتــب عن البروفيســور اد 
بوملور خبير األعصاب بجامعة 
البريطانية وجود  كامبريدج 
أدلــة كافية علــى ان ڤيروس 
كورونا يخلــف آثارا مرضية 
على األعصــاب وعن احتمال 
أن تستمر هذه اآلثار أكثر من 

عقد من الزمن.

األميركيون يبحثون عن »الضحية صفر« لـ »كورونا«
هناك ما يشــبه االقتناع 
اآلن بأن ڤيروس كورونا كان 
يتنقل خفية وبحرية كاملة في 
مناطق كثيرة من العالم قبل 
أسابيع من مالحظة وجوده.
الواليــات  اخلبــراء فــي 
املتحدة يحاولــون اآلن كما 
تقول صحيفة »الغارديان« 
معرفــة الضحيــة »صفــر« 
لكورونا في البالد في مسعى 
الكتشاف كيفية وصوله إليها، 
خصوصا ان الضحية األولى 
كمــا تبــني الســجالت كانت 
سيدة أميركية مقيمة بوالية 
كاليفورنيا ولم يســبق لها 
مغادرة البالد وتوفيت فجأة 
في منزلها يوم 6 فبراير، وهذا 
يعني أنها أصيبت بالعدوى 
قبل أسبوع أو اثنني من وفاتها 
أي بني منتصف وأواخر يناير. 
لكن هل كانت هناك حقا 
ضحيــة »صفــر« للوباء في 
الواليــات املتحــدة؟ بعــض 

شهدت بداية متأخرة نسبيا 
حلاالت اإلصابة باالنفلونزا 
املوسمية في الواليات املتحدة 
والتي تتشــابه أعراضها مع 

أعراض كوفيد-١9.
الغاية من هــذه األبحاث 
تتعدى العوامل السياســية 
الى معرفة سلوك الڤيروس 

وكيفية االستفادة منه لدرء 
خطر انتشار أوبئة مماثلة في 
املستقبل. لكن هل ستعطي 
هذه األبحــاث ثمارها؟ تنقل 
الصحيفــة عــن د. بنجامني 
بينسكي من جامعة ستانفورد 
الــذي يقود جانبــا من هذه 
األبحاث قوله: »لست متأكدا 
ممــا ســنجنيه مــن معرفة 
احلقيقــة... البحث عن أول 
أصابــة أو وفاة عمــل مثير 

لالهتمام لكنه غير مفيد«.
مختص آخــر هو خبير 
األوبئة بجامعــة كولومبيا 
ســتيفن مورس أعرب عن 
شكوك مماثلة قائال: »أملي 
هو أن نتعلم بعض األمور من 
تعقب مسار هذا الڤيروس. 
لــم نتعلــم دروس  لكننــا 
األوبئة السابقة وأخشى أننا 
عندما نواجه وباء آخر بعد 
ســنوات لن نتذكر دروس 

هذا الوباء«.

هل كانت هناك حقا ضحية »صفر« للوباء بأميركا؟

اخلبــراء يشــككون في ذلك 
نظــرا الــى أن كل مــا لديهم 
هو أنســجة تشريح مرضى 
وفــاة  محفوظــة حلــاالت 
بالتهابــات رئوية وهذا غير 
كاف بحد ذاته للتوصل إلى 
إجابة جازمة عن بداية الوباء. 
يضاف الى ذلك أن تلك الفترة 

هل سّرع تصادم مجرتني 
في تكّون نظامنا الشمسي؟

واشنطنـ  )رويترز(: قد يكون حدث جلل هو اصطدام 
مجرتني قد مهد الطريق لنشأة نظامنا الشمسي.

فقــد قال علماء الثالثاء إن تســارعا قد حدث على ما 
يبدو فــي عملية تكون النجوم في مجــرة درب التبانة 
بالتزامن مع نشــأة نظامنا الشمســي قبل أكثر من ٤.٥ 
مليارات سنة نتيجة الصطدام بني مجرتنا ومجرة أصغر 

يطلق عليها اسم ساجيتاريوس.
وقــال العلمــاء إن اصطداما مثل هذا ال يشــمل عادة 
تصادما مباشرا بني النجوم لكنه قد يؤدي لتهيئة الوضع 
لتشكل النجوم وذلك على سبيل املثال عن طريق زيادة 
كمية الغاز في املجرة أو باملزج بني سحب من الغازات.

وأضاف العلماء ان املجرتني اصطدمتا ألول مرة قبل 
أكثر من 6 مليارات ســنة، ومنذ ذلك احلني عبرت مجرة 
ســاجيتاريوس- وهي مجــرة قزمة أقل حجما من درب 
التبانة بـ ١٠ آالف مرة- مرتني قرص مجرتنا الهائل الذي 
يضم معظم جنومها البالغ عددها نحو مئة مليار جنم. 
ورافق التصادمات الثالثة بني املجرتني فورة من تشكل 

النجوم في درب التبانة.

تصادم مجرتنا واملجرة القزمة ساجيتاريوس حدث من مليارات السنني
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