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الشيخ د. باسل الصباح انس الصالحسمو الشيخ صباح اخلالد

القيادات األمنية تعد خطة تنفيذ احلظر اجلزئي والعزل املناطقي وسيتم منح تصاريح للطوارئ الطبية

اخلالد: ال نستطيع االستمرار في حالة االنغالق التام والبد من استعادة البالد 
لنشاطها والتعايش مع الوباء وفق خطة عودة احلياة لطبيعتها

د.باسل الصباح: تقييم كل مرحلة كل ٣ أسابيع اعتمادًا على االلتزام

الصالح: موعد وساعات احلظر اجلزئي سيتم تقليصهما وتعديلهما وفق رؤية القطاعات الصحية

إلغاء احلظر اجلزئي متامًا في املرحلة الثالثة وتقييم مدى احلاجة للعزل املناطقي

املزرم: يجوز للوزير املختص أو رئيس الهيئة تقرير عدم شمول كل أو بعض الوظائف 
القيادية واملوظفني التابعني شاغلي هذه الوظائف للتجهيز لعودة العمل

 خطة العودة.. عزل ٦ مناطق واستمرار التعطيل
احلظر اجلزئي من ٦ م ـ ٦ ص في املرحلة األولى يتناقص تدريجيًا وعزل حولي والنقرة وميدان حولي والفروانية وخيطان باإلضافة إلى املهبولة واجلليب

«التربية»: صرف الدفعة 
األخيرة لـ ٩٥٤ من 

متظلمي األعمال املمتازة 
بعد رفع احلظر الكلي

«الكهرباء»: تدقيق مشدد ألسماء 
مستحقي مكافآت «كورونا»

دارين العلي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء أن اللجنة املشكلة 
إلعداد كشوف املوظفني املستحقني 
ملكافآت جائحة كورونا ستتعامل 
بغاية الدقة في حصر أسماء الذين 
تواجدوا على رأس عملهم خالل 
األزمــة، متهيــدا إلرســالها إلى 
الديوان. وقالت املصادر: أما فيما 
يخص العودة إلى الدوام، فإنها 
ســتبدأ بعد غد األحد ملجموعة 
من املوظفني الذيــن لم يداوموا 
خالل الفترة املاضية، مستدركة 
بأن الدوام الفعلي وبنسبة ٢٥٪ 
سيكون وفق قرار مجلس الوزراء.

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» أن القطاع املالي بوزارة 
التربية انتهى من إجراءات صرف 
الدفعة األخيرة من متظلمي األعمال 
املمتــازة وعددهــم ٩٥٤ موظفــا، 
مشــيرة إلــى أن القطــاع تســلم 
كشــوفات األسماء املســتحقة من 
القطــاع اإلداري قبل احلظر الكلي 

بيومني.
وأوضحت املصادر انه ســيتم 
إيداع املبالغ في حسابات املستحقني 
عقب رفع احلظر الكلي، منوهة إلى 
أن سبب التأخير كان لتوقف العمل 
فــي البنوك خالل الفترة املاضية. 
وذكرت املصادر أن جلنة التظلمات 
تلقت ما يقارب ١٠ آالف و٢٢٣ تظلما 

مت بحثها جميعا.

رجال اطفاء يتفحصون موقع القاء محتجني اجســاما غريبة خالل جلســة 
للمجلس التشريعي في هونغ كونغ                                 (رويترز)

حمد الذكير

«الرباعية» الدولية تندد بـ «قانون األمن» في هونغ كونغ
..وبكني: ملتزمون بصيغة «بلد واحد ونظامان»

الذكير لـ «األنباء»: أعني «املدار» 
على الفرص االستثمارية التي 

17ستخلفها أزمة «كورونا» 14

التفاصيل كاملة خلطة العودة ص٣

املرحلة الرابعة
باإلضافة إلى األنشطة املذكورة مسبقا يتم السماح باألنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة للمرحلة املذكورة:

املرحلة اخلامسة

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

يتم السماح بعمل األنشطة التالية:
٭ املساجد ودور العبادة بعد جتهيزها وفق االشتراطات الصحية

٭ األنشطة الصناعية 
٭ اخلدمات العامة (الصيانة، خدمات الشحن، الغاز، مصبغة غسيل 

املالبس)
٭ خدمات التوصيل للمنازل

DRIVE THROUGH (الشراء من السيارة) ٭ املطاعم واملقاهي

٭ الشركات املزودة لالتصاالت واإلنترنت
٭ التجزئة الغذائية (اجلمعيات، البقاالت، التموين)
٭ النقل اجلماعي اخلاص بالشركات واملؤسسات

٭ محطات الوقود وخدماتها
٭ املستشفيات والعيادات اخلاصة

٭ املركبات واملعدات (معارض، كراجات،
 قطع غيار، غسيل السيارات)

باإلضافة إلى األنشــطة املذكورة مسبقا يتم السماح باألنشطة 
التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة 

للمرحلة املذكورة:
٭ مقار العمل في اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص (أقل من ٣٠٪)

٭ اإلنشاءات والبناء

٭ املالي واملصرفي
٭ املجمعات التجارية (من ١٠ صباحا إلى ٦ مساء)

٭ محالت التجزئة
٭ املطاعم واملقاهي (استالم الطلب دون اجللوس)

٭ احلدائق واملنتزهات العامة

باإلضافة إلى األنشطة املذكورة مسبقا يتم السماح باألنشطة 
التالية مع تطبيق الشــروط الصحية حسب إرشادات وزارة 

الصحة للمرحلة املذكورة:
٭ مقار العمل في اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص

 (أكثر من ٥٠٪)
٭ املناسبات والتجمعات العائلية واالجتماعية

٭ حفالت الزفاف والتخرج واملناسبات بكل أنواعها
٭ األندية الرياضية والصحية

٭ الفعاليات واملؤمترات واملعارض الثقافية والدورات التدريبية
٭ محالت العناية الشخصية (الصالونات واحلالقة واملنتجعات الصحية)

٭ املالعب والساحات الرياضية العامة واخلاصة
٭ دور السينما واملسارح

باإلضافة إلى األنشــطة املذكورة مسبقا يتم السماح باألنشطة 
التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة 

للمرحلة املذكورة:
٭ مقار العمل في اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص (أقل من ٥٠٪)

٭ زيارات دور الرعاية االجتماعية
٭ الفنادق واملنتجعات والشقق الفندقية

٭ سيارات األجرة (السماح لراكب واحد فقط)
٭ املساجد (صالة اجلمعة مع االشتراطات)

٭ مقار العمل في اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص
 (أكثر من ٥٠٪)

٭ املطاعم واملقاهي (مع التباعد)
٭ النقل العام (مع التباعد)

العزل املناطقي: حسب التفشي الوبائي

تقييم مدى احلاجة إلى العزل املناطقي

احلظر اجلزئي: من ٩ مساء إلى ٦ صباحا في جميع املناطق

إلغاء احلظر اجلزئي

املرحلة الثالثة

االستمرار في العزل:
 املهبولة وجليب الشيوخ

العزل املناطقي: الفروانية وخيطان 
وحولي وميدان حولي

احلظر اجلزئي: من ٦ مساًء 
إلى ٦ صباحا في جميع املناطق

مراحل العودة

«الداخلية»: حتديد قيمة املكافآت على فئتني 
األولى للصفوف األمامية والثانية لإلداريني

عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر أمني «األنباء» ان صرف 
مكافــآت مجلس الــوزراء وحتديد قيمة 
املكافأة يعتمدان على مكان عمل العسكريني 
بحيث تكون قيمــة املكافأة بني العاملني 

في الصفوف األولى واإلداريني.
 هذا، ووجــه وكيــل وزارة الداخلية 
لشــؤون العمليات اللواء جمال الصايغ 

تعميما جاء فيه:
بناء علــى األوامر والتعليمات، وبعد 
قــرار مجلــس الــوزراء املوقــر ومكافأة 

املستحقني على شكل فئات،
أرسلت برقية الى الوكالء املساعدين 
إلرسال كشــوف القوة املشاركة بتنفيذ 
خطة وزارة الداخليــة ملواجهة ڤيروس 

كورونا. كما تضمنت اآلتي:
١ - التكرم بتزويدنا بكشــف أســماء 
القوة املشاركة املنفذة لإلجراءات األمنية 
اخلاصة بشأن (احلد من انتشار األمراض 
املعدية «كورونا املستجد»)، على أن يتم 
تقســيم القوة اإلدارية وامليدانية لديكم 

على فئتني وفق التالي:
٭ الفئة األولى:

هــي الفئــة التــي واجهــت املواطنني 
واملقيمني بشكل مباشر وجها لوجه سواء 
بالشــارع أو املنافذ أو املطار أو احملاجر 
أو مراكز اإليواء أو اجلمعيات التعاونية.

الفئة الثانية: هي الفئة اإلدارية التي لم 
تواجه املواطنني واملقيمني بشكل مباشر 
واقتصر عملهم في املواقع اإلدارية بعيدا 
عن العمل امليدانــي بالقطاعات امليدانية 
أو مــن مت تكليفه من قبل اإلدارة العامة 

املركزية للعمليات.
 (Word) ٢ - تكتب األسماء على نظام
مع تزويدنا بنسخة (CD)، على أن ترسل 
بكتاب رســمي لإلدارة العامــة املركزية 
للعمليات وفــق (النماذج املرفقة عدد ٤ 

صفحات).
٣ - ترشيح ضابط ارتباط من قبلكم 

للتنسيق بخصوصه.
٤ - يتم تزويدنا باألســماء بالسرعة 
املمكنة مع إعطاء املوضوع صفة األهمية 

واالستعجال.

املناطق املعزولة
ماعدا  بأكملها  الفروانيــة    

املساحة احملددة بني ٤ شوارع 

هي ٦٠ و١٢٠ و٥٢٠ و١٢٩.

  حولي والنقرة

  خيطان:  ق٤ و٦ و٧ و٨ و٩

  ميدان حولي

  املهبولة وجليب الشيوخ كاملتان.

طلبت من الوكالء إرسال كشوفات املستفيدين بأقصى سرعة

احلظر املناطقي.. إغالق املداخل واملخارج 
بالدوريات مع مشاركة «الدفاع» و«الداخلية» و«احلرس»

عبداهللا قنيص - محمد اجلالهمة

قال مصدر أمني ان قوات من الدفاع 
واحلرس الوطني و«الداخلية» سيناط 
إليهــا تطبيق احلظــر املناطقي خاصة 
مناطــق خيطــان والفروانيــة وحولي 
وميدان حولي، مشــيرا إلــى ان جميع 
املداخل واملخارج ســتكون مغلقة وأن 

إقامة حواجز بأســالك شــائكة أســوة 
باجلليب واملهبولة مستبعدة على ان يتم 
تسير دوريات راجلة لضبط أي شخص 
يخرج من املناطق املعزولة. وأوضح انه 
يحق لقاطني القطع احملظورة مناطقيا 
التنقل بني الساعة السادسة صباحا حتى 
السادسة مساء داخل مناطقهم فقط وبعد 

هذا التوقيت يلتزمون أماكن سكنهم.

في مناطق محددة بحولي وميدان حولي والفروانية وخيطان

إعادة فتح املساجد قبيل ١٥ يونيو املقبل

«الديوان»:  متديد تعطيل العمل كأيام راحة إلشعار آخر
أصــدر ديوان اخلدمة املدنية تعميما 
بشأن متديد تعطيل العمل (كأيام راحة) 
بجميع الــوزارات واجلهــات احلكومية 
والهيئات واملؤسســات العامة احترازيًا 

بسبب ڤيروس كورونا املستجد.
واحــاط «الديــوان» جميــع اجلهات 
احلكومية بتمديد العمــل بقرار مجلس 
الــوزراء املتخذ باجتماعــه املنعقد يوم 
االثنني املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٠ بشأن تعطيل 
جميــع الــوزارات واجلهــات احلكومية 
والهيئات واملؤسســات العامة احترازيًا 
بســبب ڤيروس كورونا املستجد وذلك 
اعتبارا من يوم االحد املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٦ 
وحتى يوم اخلميس املوافق ٢٠٢٠/٥/٢٨ 
باعتبارها أيام راحة بحيث ميتد التعطيل 
حتى إشعار آخر مع اعتبار تلك الفترة أيام 
راحــة وعلى أن يراعى عند تقرير عودة 

العمل مســتقبال أحكام دليل سياســات 
وإجــراءات وقواعد العــودة التدريجية 
للعمل وقد قرر املجلس أنه يجوز للوزير 
املختص أو رئيس اجلهة تقرير عدم شمول 
كل أو بعض شــاغلي الوظائف القيادية 
واملوظفني التابعني لشاغلي هذه الوظائف 
بهذه الراحة أو جزء منها وذلك للتجهيز 

لعودة العمل.
كما قرر املجلــس انه نظرا للطبيعة 
االستثنائية للتعامل مع مقتضيات مواجهة 
هــذه األزمــة تتولى األجهــزة والهيئات 
واجلهات ذات طبيعة العمل اخلاصة مبا 
فيهــا القطاع النفطــي مبعرفتها تنظيم 
قواعــد عملها في حتديد من يســتوجب 
التزامهم مبمارســة اعمالهم من العاملني 
فــي كل منهــا وفقا ملــا تتطلبه مصلحة 

العمل ويحقق املصلحة العامة.

على أن تكلف كل جهة حكومية بعضا 
من موظفيها لالنتهاء من إعداد وصرف 
مرتبات شهر يونيو ٢٠٢٠ وذلك في اقصر 

وقت ممكن.
ونظــرا للطبيعة االســتثنائية لهذه 
الراحة، فيعتد باأليام املشار إليها كمزاولة 
فعلية في بعض مجاالت الوظيفة العامة 
التي تقــرر فيها النصــوص او القواعد 
اســتبعاد ايام الراحات من مدة املزاولة 
الفعليــة كمدة املزاولــة الفعلية املقررة 
لصرف املكافــآت املالية مقابل اخلدمات 
املمتازة او لتقييم األداء تقييما فعليا او 
اعتبار املوظف منقطعا عن العمل خالل 

الراحات التي تقع بني انقطاعني.
لــذا، فإن الديوان يــود إحاطة جميع 
اجلهات احلكومية بالتقيد مبا تقرر والعمل 

مبوجبه.

أسامة أبو السعود

كشفت مصادر خاصة لـ «األنباء» 
عن ان وزارة األوقاف تكثف اجتماعاتها 
يوم األحد املقبل مبقر الوزارة استعدادا 
إلعادة فتح مختلف مساجد البالد في 
الصلــوات املفروضــة ـ دون اجلمع ـ 
كمرحلة أولى على ضوء قرارات مجلس 

الوزراء.
وأعلنت املصــادر ان إعادة افتتاح 
املساجد ستكون قبيل يوم ١٥ يونيو 
املقبــل، مؤكــدة ان جميــع موظفــي 

الــوزارة حاليا في حالة احلظر الكلي 
مبــن فيهــم أئمة وخطباء املســاجدـ  
باســتثناء املؤذنني وبعــض اإلدارات 
املالية واإلداريةـ  ويلزمها ١٥ يوما على 
األقل بعد انتهاء احلظر الشامل لتجهيز 
املساجد ووضع اآلليات الكاملة لضمان 
التباعد االجتماعي وااللتزام بشروط 
وزارة الصحة في الصلوات املختلفة 
وتوفير الضوابط الكاملة التي يضعها 

مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضحت املصادر ان التحول من 
احلظر الشــامل الى اجلزئي سيحول 

دون فتح املســاجد أمــام املصلني في 
بعض الصلوات مثل املغرب والعشاء 

والفجر.
وأشــارت الــى ان قيــادات وزارة 
األوقــاف املعنيــة ســتعقد عــددا من 
االجتماعــات مــع مديــري املســاجد 
واإلســناد والشــؤون الفنية بدءا من 
األحد لضمان صحة وســالمة جميع 
املصلني مبختلف مســاجد البالد بعد 
قرار مجلس الوزراء إعادة فتح املساجد 
ومراقبــة تطبيق تلــك القرارات على 

مدار اليوم.

اجتماعات مكثفة األحد لدراسة كل االحتياطات الواجبة للحد من انتشار الڤيروس

اجتماع ثالثي لبحث استئناف
 النشاط الرياضي اإلثنني املقبل

مبارك اخلالدي

أعلن مدير عام الهيئــة العامة للرياضة 
حمــود فليطح، عن ان اللجنة الثالثية التي 
تضم الهيئة واللجنة األوملبية ووزارة الصحة 
واملكلفة بالتنسيق لعودة النشاط الرياضي 
ســتعقد اجتماعا اإلثنني املقبل لبحث خطة 

استئناف النشاط والتي وقعت ضمن املرحلة 
اخلامسة لعودة احلياة الطبيعية، الفتا الى 
ان عودة النشاط الرياضي في سبتمبر املقبل 
ســتكون متزامنة مع اخلطة العامة للدولة 
والتي ستسبقها فترة إعداد مناسبة لبعض 
احتادات األلعاب الفردية ويتبقى بحث وضع 

األلعاب اجلماعية.
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واستنفار حكومي ملواجهته

ممثل األمير ترأس وفد الكويت في اجتماع 
حول متويل التنمية في عصر «كوفيد - ١٩»

تــرأس ممثــل صاحــب 
وزيــر  األميــر  الســمو 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمــد وفد الكويت 
إلى أعمــال االجتماع رفيع 
املســتوى حــول متويــل 
التنمية في عصر (كوفيد- 
١٩) ومــا بعده، الــذي عقد 
عبــر تقنية االتصال املرئي 
بدعوة مشتركة من رئيس 
وزراء كنــدا ورئيس وزراء 
جمهوريــة جامايكا واألمني 
العام لألمم املتحدة، وذلك في 

سياق تضافر اجلهود الدولية إليجاد حلول 
ملموســة وعاجلة للتحديات التي يواجهها 
العالم جراء تفشــي وباء ڤيــروس كورونا 
املستجد وتبادل األفكار والرؤى جتاه مواجهة 

تداعيات هذه اجلائحة.
مــن جهة اخرى، تلقــى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد اتصاال هاتفيا 
من وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية مارك لوكوك قدم خالله شرحا حول 
مستجدات األوضاع اإلنسانية في املنطقة.

وثمن لوكوك خالل االتصال الدور احليوي 
الذي تضطلع به الكويت على صعيد العمل 
اإلنســاني، معربا عن بالغ تقديره وامتنانه 
لهذا الدور الرائــد واملتميز على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي. كما أجرى وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد اتصاال هاتفيا مع 
وزير الشؤون اخلارجية واالحتاد األوروبي 
والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة أرانشا 

غونثاليث اليا.
ومت خالل االتصال بحث 
تطورات انتشار وباء ڤيروس 
كورونا املســتجد واجلهود 
الثنائية والدولية في مواجهة 
تداعياته حيث جدد الشيخ 
د.أحمد الناصر صادق مشاعر 
التعازي واملواســاة ململكة 
إسبانيا وشــعبها الصديق 
للضحايا الذين وافتهم املنية 
جــراء إصابتهــم بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد - 
١٩). وأعــرب الشــيخ أحمد 
الناصر عن متنياته بالسالمة للجميع، وأن 
تنتهي هذه األزمة التي اجتاحت العالم، مثمنا 
في الوقت ذاته كل التســهيالت التي قدمتها 
السلطات اإلسبانية إلعادة املواطنني الكويتيني 
العالقني في إسبانيا وتيسير عمليات إعادتهم 

ساملني إلى أرض الوطن.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون املشترك بني 
البلدين الصديقني نحو التصدي لتداعيات 
هــذه اجلائحة، حيث شــدد اجلانبان خالل 
االتصال على أهمية تضافر اجلهود الدولية 
ملواجهة تبعات هذا الوباء ودعم دور املنظمات 

الدولية املتخصصة في هذا املجال.
مــن جانبهــا أعربــت الوزيــرة أرانشــا 
غونثاليث اليا عن شــكر بالدها للتسهيالت 
التــي قدمتها الكويــت نحو إعــادة الرعايا 
اإلســبانيني إلى وطنهم ساملني، مؤكدة دعم 
وإشــادة إســبانيا باإلجراءات التي تتخذها 

الكويت جتاه التصدي لهذا الوباء.

أحمد الناصر بحث مع وزيرة اخلارجية في إسبانيا جهود مكافحة كورونا

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

الفارس: إطالق استبيان إلكتروني 
لتعديل مواد الئحة الرعاية السكنية

عادل الشنان

أعلنت وزيرة األشغال 
الدولة لشــؤون  ووزيــرة 
اإلسكان د.رنا الفارس عن 
إلكتروني  إطالق استبيان 
اقتراحات  لالطــالع علــى 
املواطنــني حــول الئحــة 
الرعاية السكنية اخلاصة 
مبواضيع تتعلــق بالبدل 
التملــك  وإصــدار وثيقــة 
وحفــظ حقــوق األســرة 
الكويتية. وقالت الفارس في 

تصريح صحافي أمس اخلميس إن االستبيان 
الذي يحمل شعار «شاركنا ألنك تهمنا» يهدف 

إلى خدمة املواطن الكويتي، 
متمنية من املواطنني التفاعل 
اإليجابي مع هذا االستبيان.

وأضافت «نسعى لفتح 
اآلفــاق للوصــول ألفضل 
حلول إسكانية واقتراحاتكم 
محــل اهتمــام لنــا فــي 
تطوير وتعزيــز عملنا». 
أنــه ســيتم  وأوضحــت 
تلقي مقترحات املواطنني 
الكويتيني حول أي تعديالت 
أو مقترحــات على الئحة 
الرعاية السكنية من خالل 
االستبيان وذلك عبر الرابط اإللكتروني: 

.(https://pahw.gov.kw/comments)

د.رنا الفارس

دشتي: فزعة حقيقية من «املواصالت» 
للحفاظ على املخزون اإلستراتيجي

من األمور وتســييرها خــالل فترة تعطيل 
اجلهــات احلكومية كإجــراء احترازي ملنع 
انتشــار ڤيروس كورونا املســتجد، وذلك 
للمحافظــة علــى اقتصــاد البــالد وضمان 
املخزون االستراتيجي لها مع استمرار تصدير 
النفط، مؤكدا عدم مواجهة مشكلة للمخزون 
االســتراتيجي الغذائي والنفطي بالنســبة 
للصادرات والواردات ألننا منذ اليوم األول 
باشــرنا تشــكيل فريق عمل يضم  ٪ ١٠ من 
موظفي اإلدارة اختص بتسيير العاجل من 
األمــور وإصدار التصاريح بشــكل طبيعي 
جدا ولم تتوقف املوانئ التجارية والنفطية 

وال يوما واحدا.

عادل الشنان

الوكيل املســاعد  أكــد 
لقطــاع النقل فــي وزارة 
املواصــالت عادل دشــتي 
أنــه مع بــدء اإلجــراءات 
احلكوميــة ملنع انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد 
الذي اجتاح العالم أجمع، 
قامــت وزارة املواصــالت 
بتشكيل فرق طوارئ بشكل 
مباشر من مختلف قطاعات 
الوزارة ومن ضمنهم قطاع 

النقل الذي كــون فريقه اخلاص من اإلدارة 
البحرية للدوام بشــكل شــبه يومي بهدف 
إجنــاز إجــراءات اإلدارة البحرية اخلاصة، 
مؤكدا متابعة الوزير والوكالة لألعمال بشكل 
تام ومســتمر، مثنيا علــى كل اجلهود التي 
قدمها جميــع أعضاء الفريــق والتي كانت 
فزعة كويتية حقيقية خدمة للكويت وأهلها 
وضمان استمرارية العمل الذي يحقق املخزون 

االستراتيجي للدولة بشكل عام.
بدوره، قال مدير النقل البحري في وزارة 
املواصالت جمال الكنــدري انه بتوجيهات 
مــن وزيــر الدولة لشــؤون اخلدمــات، مت 
احلرص على السير قدما في إجناز العاجل 

املوانئ التجارية والنفطية لم تتوقف إطالقاً خالل الفترة املاضية

جمال الكندريعادل دشتي

األمير تلقى تهنئة من رئيس الوزراء األسبق في العراق
تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد اتصــاال هاتفيا من 
د.نوري املالكي رئيس الوزراء األسبق 
في جمهورية العراق الشقيق ورئيس 
ائتــالف دولة القانــون، عبر خالله 
عــن خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة عيد الفطر السعيد، سائال 
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة 
السعيدة على البلدين الشقيقني وعلى 
األمتــني العربية واالســالمية بوافر 
اخلير واليمن والبــركات وأن يدمي 
على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكره سموه على هذه البادرة 

الكرمية التي جتسد أواصر العالقات 
بني البلدين الشقيقني، متمنيا سموه 
له دوام الصحة والعافية وجلمهورية 
العراق الشقيق كل الرقي واالزدهار.
كما بعث صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد ببرقيــة 
تهنئة إلى الرئيســة ساهلي زويدي 
رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية 
الدميوقراطيــة الصديقة، عبر فيها 
ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا سموه 
لهــا موفور الصحة ومتــام العافية 
وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.

كمــا بعث ســموه ببرقية تهنئة 
إلى الرئيســة بيديا ديفي بهانداري 
رئيسة جمهورية نيبال الدميوقراطية 
الفيدرالية الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالدها، راجيا سموه لها دوام الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

الرقي والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
نــواف االحمــد ببرقية تهنئــة الى 
الرئيســة ســاهلي زويدي رئيســة 
الفيدراليــة  إثيوبيــا  جمهوريــة 
الدميوقراطيــة الصديقة، عبر فيها 

ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالدها، متمنيا سموه 

لها موفور الصحة والعافية.
كمــا بعث ســموه ببرقية تهنئة 
إلى الرئيســة بيديا ديفي بهانداري 
رئيسة جمهورية نيبال الدميوقراطية 
الفيدرالية الصديقة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالدها، راجيا سموه لها دوام الصحة 

والعافية.
كما بعث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو هنّأ رئيستي إثيوبيا ونيبال بالعيد الوطني

العقيل: صرف دعم العمالة الوطنية ملدة ٦ أشهر
قالــت وزيــرة الشــؤون 
ووزيــرة الدولــة للشــؤون 
االقتصادية مرمي العقيل إن 
مجلس الوزراء أقر صرف دعم 
مالي ألصحاب العمل والعمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص 
املسجلني على البابني اخلامس 

والثالث ملدة ٦ أشهر.
العقيــل فــي  وأضافــت 
أمــس  تصريــح صحافــي 
اخلميس أن مجلس الوزراء 
ال يدخر جهدا في توفير األمان 
الوظيفي للعمالة الوطنية في 
ظل الظروف االستثنائية التي 
متر بها البالد والتي سببتها 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 

املستجد (كوفيد ١٩).
وأوضحــت أن هذا الدعم 
حلزمــة  اســتكماال  يأتــي 
احملفزات االقتصادية لضمان 
اســتقرار أوضــاع العمالــة 
الوطنية في القطاع اخلاص 
وحرصــا من املجلــس على 

اخلامس لدى املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية ومن 
بينهم أصحاب املشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وبينت أن القرار تضمن 
الدعــم  كذلــك صــرف ذات 
للعمالة الوطنية املسجلة على 
الباب الثالث من العاملني في 
القطاع اخلاص املتضررين 
من الظــروف االســتثنائية 

احلالية.
ولفتت إلى أن دعم الباب 
الثالث يتم من خالل ســداد 
قيمة الدعم املشــار إليه في 
حسابات أصحاب األعمال ملدة 
٦ أشهر من تاريخ صدور هذا 

القرار.
وأفادت العقيل بأن القرار 
استهدف دعم أصحاب األعمال، 
وذلك بدفع قيمة الدعم املالي 
املقرر عن البــاب الثالث في 
حساب املنشأة للمحافظة على 
مكتســبات العمالة الوطنية 

وبينت أن صــرف الدعم 
الوطنيــة  املقــدم للعمالــة 
املســجلة على الباب الثالث 
يكون شهريا وملدة ستة شهور 
متتالية بشرط تقدمي صاحب 
العمل ما يفيد حتويل رواتب 
العمالة الوطنية عن الدفعة 
الســابقة حتــى يتم حتويل 

الدفعة التالية.
أنه يستثنى من  وذكرت 
ذلك الدفعة األولى، إذ سيتم 
صرفها علــى أن يتم تزويد 
الهيئة مبا يفيد حتويل الراتب 
عنها وبحد أقصى أسبوع من 
تاريخ حتويل الهيئة للدفعة 

في حساب الشركة.
وشــددت العقيل على أن 
تلتــزم الشــركات بالتوقيع 
علــى إقــرار وتعهــد بعــدم 
إنهاء خدمات أي من العمالة 
الوطنية أو املساس برواتبهم 
واحملافظــة علــى ذلك حتى 

نهاية شهر يونيو ٢٠٢١.

في القطاع اخلاص وتعزيز 
األمــان الوظيفــي لهم حتى 
تلتزم املنشــأة بعــدم إنهاء 
خدمــات العاملــة الوطنيــة 
لديهــا أو تخفيض رواتبهم 
ملدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ 
هذا القرار وحتى نهاية يونيو 

.٢٠٢١
وأشارت إلى أنه مت تكليف 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
الالزمة  بوضــع الضوابــط 
لصرف الدعــم للمتضررين 
بصفــة عاجلة، موضحة أنه 
من بني تلك الضوابط صرف 
الدعم املقرر للعمالة الوطنية 
املسجلة على الباب اخلامس 
دفعة واحدة عن ستة أشهر.

وأضافت أن الصرف يأتي 
وفقا لقيمة الدعم املالي الوارد 
باجلدول املشار إليه بشرط 
أال يكون ملف املنشأة موقوفا 
لدى الهيئة بسبب يرجع لعدم 

مزاولة النشاط.

أقرها مجلس الوزراء لتوفير األمان الوظيفي في ظل الظروف االستثنائية

مرمي العقيل

التوازن في العالقة التعاقدية 
بني أصحاب العمل والعاملني 
الكويتيني في القطاع اخلاص.
وأشــارت إلى أن مجلس 
الــوزراء أصــدر قــراره رقم 
رقــم  باجتماعــه   (٦٥٤)
املنعقــد فــي ١٨   (٢٠٢٠/٣١)
وتضمــن  اجلــاري  مايــو 
صرف دعم مالــي ألصحاب 
العمل املســجلني على الباب 

وكيل احلرس افتتح احملجر الصحي مبعسكر الصمود

افتتــح وكيــل احلــرس 
الوطني الفريق الركن م.هاشم 
الرفاعــي محجرا صحيا في 
معســكر الصمــود، لعــالج 
احلاالت املشــتبه بإصابتها 
بڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد-١٩) من منتســبي 
الوطنــي، وذلــك  احلــرس 
بحضــور املعاون للعمليات 
والتدريب اللواء الركن فالح 

الدولة والسلطات الصحية، 
بهــدف تخفيــف الضغــط 
على املستشــفيات واألطقم 
الطبيــة، مشــيدا بجهــود 
رجال احلــرس الوطني في 
جتهيز احملجر وتزويده بكل 
األجهزة واملعدات خالل وقت 
قياسي وفق املعايير الصحية 

املتبعة.
من جانبــه، ذكر املعاون 

اخلدمات الطبية العقيد فهد 
عبداهللا مياح الى أن احملجر 
مكون من ثالثة أدوار بسعة 
١٠٠ سرير، ومت تزويده بكل 
األجهــزة واملعدات، واألطقم 
الطبية حتى يكــون جاهزا 
الستقبال احلاالت املختلفة 
وتقــدمي الرعاية الالزمة لها 
مع توافر كل إجراءات األمن 

والسالمة.

العميــد  اإلداري  لإلســناد 
م.عصام نايف عصام أنه مت 
التعاون والتنسيق مع وزارة 
الصحة في إطار بروتوكول 
اجلانبــني  بــني  التعــاون 
لإلشراف على إنشاء احملجر 
وضمــان توفير كل املعايير 
واالشتراطات الصحية لتقدمي 

أفضل رعاية للنزالء.
بدوره، أشار مدير مديرية 

لعالج املنتسبني املشتبه بإصابتهم بڤيروس «كورونا»

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي مع طاقم احملجر الصحي

شــجاع فالح، ومدير ديوان 
نائب رئيس احلرس الوطني 
اللواء جمــال الذياب، وقائد 
احلمايــة والتعزيــز العميد 

الركن حمد سالم أحمد.
احلــرس  وأكــد وكيــل 
الوطنــي أن افتتاح احملجر 
يأتي ضمــن جهود احلرس 
الوطني في التصدي لڤيروس 
جهــود  ودعــم  كورونــا، 

«املوانئ»: ٩٣٪ نسبة الكوادر الوطنية في املؤسسة 
وحتركنا قانونيًا ضد الشائعات ورسائل التعصب

اكــدت مؤسســة املوانئ 
التــام  الكويتيــة حرصهــا 
علــى مواكبــة رؤيــة ٢٠٣٥ 
لتحويــل الكويت الى مركز 
مالي وجتاري عبر مواصلة 
تنفيــذ خطة رفع مســتوى 
اخلدمــات وفقــا للمعاييــر 
الدوليــة وتأهيــل الكــوادر 
الوطنية في مجاالت العمل 

املتنوعة.
واوضحــت املؤسســة، 
في بيــان صحافي ردا على 
مــا اثير مــن شــائعات في 
عدد من حسابات التواصل 
االجتماعي، ان اعداد الوافدين 
العاملني في املؤسسة ضمن 
احلــدود الدنيا بإجمالي ٤٠ 
غيــر كويتــي، وهــذا العدد 

خــالل ٤ اعالنات بالصحف 
اليومية في مقابل االستغناء 
عن العديد من غير الكويتيني، 
كما واصلت برامج التدريب 
والتأهيــل للكــوادر املعنية 
لتأهيلها للعمل في مختلف 

غيــر صحيحة، كمــا حثت 
املواطنني على عدم االجنراف 
وراء تلك الشائعات واستقاء 
املعلومــات مــن مصادرهــا 
الرسمية الصحيحة. وكشفت 
املؤسســة عن انهــا ابلغت 
اجلهــات املختصــة لرصــد 
وســائل بث تلك الشائعات 
وجميع حســابات التواصل 
االجتماعي املروجة لها متهيدا 
التخاذ االجراءات القانونية، 
واهابت املؤسســة باجلميع 
عدم املشاركة واالجنرار وراء 
الشائعات تفاديا للتعرض 
للمساءلة القانونية، ودعما 
جلهود املؤسســة وخططها 
الرامية الى حتقيق املزيد من 
التطوير والتوسع والنمو.

املجــاالت الفنيــة واالدارية 
مبواقع املؤسسة املختلفة.

واشــارت املؤسســة الى 
ان نســبة الكوادر الوطنية 
بلغت ٩٣٪ وهي تعد من اعلى 
النسب في اجلهات احلكومية 
رغــم ان غالبيــة اعمالهــا 

ووظائفها فنية وشاقة.
واســتنكرت املؤسســة 
ما يتــم بثــه وترويجه من 
قبــل البعض عبر وســائل 
التواصل االجتماعي وبعض 
وســائل االعالم من رسائل 
وشــائعات حتتــوي علــى 
الكراهيــة والتصعب بهدف 
بث ســموم الفنت والشــقاق 
بني املواطنني واملقيمني على 
ارض الكويــت مبعلومــات 

يعد من االقل على مستوى 
اجلهات احلكومية.

وشددت املؤسسة على ان 
ادارتها اجلديدة قامت خالل 
الفترة املاضية بتوظيف نحو 
٢١٥ من الكوادر الوطنية من 

املباركي: الكويت جنحت في فهم 
األبعاد اإلنسانية جلائحة كورونا

عبداهللا الراكان

قال رئيس الديوان الوطني حلقوق اإلنسان السفير 
جاسم املباركي خالل مشاركته في حملة بوادر األمل التي 
تنظمها رابطة االجتماعيني الكويتية ان الكويت جنحت 
في فهم األبعاد اإلنســانية فــي أزمة كورونا كونها أزمة 

غير مسبوقة ودول العالم املتقدمة 
احتارت فيها والكويت اجتازتها، 
مشــيدا باملنظومــة الصحية في 
الكويت وكيفية تعاطيها مع األزمة 
بكل جترد وإخالص ومهنية وهذه 

قمة اإلنسانية.

خالل مشاركته في حملة بوادر األمل

جاسم املباركي ملشاهدة الڤيديو
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واستنفار حكومي ملواجهته

احلظر اجلزئي من ٦ إلى ٦ وعزل تام لـ ٦ مناطق

أعلن سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
خطــة  املجلــس  اعتمــاد 
تستهدف العودة التدريجية 
إلى احلياة الطبيعية انطلقت 
من جتارب العديد من الدول 
وشــارك في إعدادهــا عدد 
من اخلبراء واملتخصصني 
متت فيها مراعاة كل األبعاد 
الصحيــة  واالعتبــارات 
واالقتصادية واالجتماعية 

وغيرها.
وقــــــال ســمو رئيــس 
مجلس الــوزراء في مؤمتر 
صحافــي عقــب االجتمــاع 
االستثنائي ملجلس الوزراء 
في قصر السيف إن اخلطة 
تراعي التدرج في التوسع 
باالنفتــاح قياســا على ما 
يتحقق من نتائج ومؤشرات 
صحيــة هــي بالضــرورة 
واقعيــة  ترجمــة  متثــل 
االلتــزام واالمتثال  لدرجة 
للتعليمــات واإلرشــادات 
الصحية واالرتقاء بالوعي 
العــام وحتمل املســؤولية 
املجتمعية واالرتقاء بالوعي 
العــام وحتمل املســؤولية 
املجتمعية. وأوضح سموه أن 
اخلطة تتناول مجموعة من 
السياسات تتعلق بالسلوك 
ومتطلبــات  االجتماعــي 
النظافة واشتراطات التنقل 
والتباعــد االجتماعــي في 
مختلف األنشطة والقطاعات.

ولفت إلى اعتماد اللجنة 
(الوزاريــة املكلفــة متابعة 
تداعيات ڤيــروس كورونا 
املســتجد كوفيد - ١٩) في 
االنتقــال مــن مرحلــة إلى 
أخرى مجموعة من املؤشرات 
واملعايير املتعلقة بأوضاع 
املنظومة الصحية وحاالت 
التشــافي واإلصابة. وذكر 
أنها فــي النهاية واحملصلة 
«مسألة حتد لوعي املجتمع 
مبســؤولياته  والتزامــه 
وواجباتــه والعمل جميعا 
كفريــق واحد فــي مواجهة 
هذا الوباء واالنتصار عليه».
وأكد الثقــة «بأن نكون 
جميعــا عند مســتوى هذا 
التحدي جتســيدا ملــا أكده 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد في أكثر من 
خطاب، وأســال اهللا العلي 
القديــر أن يحفظكم جميعا 
وأن يحفظ الكويت من كل 
سوء وأن يرفع هذه الغمة 

عن البشرية جمعاء».
وقــال ســموه «إننــا ال 
نســتطيع االســتمرار فــي 
حالة االنغــالق التام والبد 
من استعادة البالد لنشاطها 
املعتــاد وعــودة احليــاة 
الطبيعيــة والتعايــش مع 
هــذا الوبــاء بــكل مخاطره 

ومحاذيره».
وبّني سموه أن «وضعنا 
حاليا يختلف عما كان قبل 
عدة شهور وتعلمنا من هذه 
التجربة دروسا كثيرة وهي 
فترة كافية لندرك طبيعة هذا 
الوباء وخطورته وسهولة 
انتشاره وتابعنا ما جرى في 
الدول األخرى من انتكاسات 
التهــاون  صحيــة بســبب 
والتساهل بااللتزام بالقواعد 
الصحية». ولفت إلى «أننا 
تابعنا دوال جنحت في جتاوز 
هذه األزمة واحتواء الوباء 
وكان الفيصل بني االثنني هو 
مدى االلتزام بتلك التعليمات 

واإلرشادات الصحية».
وأضاف ســموه «تابعا 
جميعــا على مدى األشــهر 
الثالثة املاضية األزمة ونحن 
في شهرنا الرابع ومتر في 
ذاكرتنا مشاهد هذا الفصل 
األليم الذي عانى منه العالم 

غيار - غسل السيارات).
الثانيــة:  املرحلــة   -
إلــى األنشــطة  باإلضافــة 
املذكورة سابقا يتم السماح 
باألنشطة التالية مع تطبيق 
الشــروط الصحية حسب 
إرشــادات وزارة الصحــة 
للمرحلــة املذكــورة (مقار 
العمل في اجلهات احلكومية 
والقطــاع اخلــاص أقل من 
نســبة ٣٠٪ - اإلنشــاءات 
والبناء - املالي واملصرفي 
- املجمعــات التجارية من 
الســاعة العاشــرة صباحا 
حتــى السادســة مســاء - 
محالت التجزئة - املطاعم 
الطلبات  واملقاهي (تســلم 
دون اجللوس) - احلدائق 

واملتنزهات العامة).
املرحلــة الثالثــة: إلغاء 
حظــر التجــول اجلزئي - 
مــع تقييــم مــدى احلاجة 
إلــى العزل املناطقــي، يتم 
إلــى األنشــطة  باإلضافــة 
املذكــورة ســابقا الســماح 
باألنشطة التالية مع تطبيق 
الشــروط الصحية حسب 
إرشــادات وزارة الصحــة 
(مقــار العمل فــي اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص 
أقل من نسبة ٥٠٪ - زيارات 
دور الرعاية االجتماعية - 
الفنادق واملنتجعات والشقق 
الفندقية - سيارات األجرة 
(السماح لراكب واحد فقط) 
- املساجد (صالة اجلمعة 

مع االشتراطات).
املرحلة الرابعة: باإلضافة 
إلى األنشطة املذكورة سابقا 
يتم السماح باألنشطة التالية 
مع تطبيق الشروط الصحية 
لوزارة الصحة (مقار العمل 
فــي اجلهــات احلكوميــة 
أكثــر  والقطــاع اخلــاص 
من نســبة ٥٠٪ - املطاعم 
واملقاهي (مــع التباعد) - 

النقل العام (مع التباعد).
اخلامســة:  املرحلــة 
إلــى األنشــطة  باإلضافــة 
املذكورة سابقا، يتم السماح 
باألنشطة التالية مع تطبيق 
الشــروط الصحية لوزارة 
الصحــة (مقــار العمل في 
اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص أكثر من نسبة ٥٠٪ 
املناســبات والتجمعات   -
العائليــة واالجتماعيــة - 
حفــالت الزفــاف والتخرج 
واملناسبات بكل أنواعها - 
األندية الرياضية والصحية 
- الفعاليــات واملؤمتــرات 
واملعارض الثقافية والدورات 
التدريبية - محالت العناية 
الشــخصية (الصالونــات 
واملنتجعــات  واحلالقــة 
املالعــب   - الصحيــة) 
والساحات الرياضية العامة 
واخلاصة - دور الســينما 

واملسارح.
هذا، وقرر مجلس الوزراء 
في اجتماعه االستثنائي متديد 
العمل بقراره تعطيل جميع 
الوزارات واجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسسات العامة 
احترازيــا بســبب ڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيد 
- ١٩) حتــى إشــعار آخــر. 
وقال رئيس مركز التواصل 
احلكومي الناطق الرســمي 
باسم احلكومة طارق املزرم 

(اجلمعيــات - البقــاالت - 
التموين).

وأضاف أن األنشطة تضم 
أيضا النقل اجلماعي اخلاص 
واملؤسســات  بالشــركات 
الوقود وخدماتها  ومحطات 
واملستشــفيات والعيــادات 
اخلاصة واملركبات واملعدات 
(معارض - كراجات - قطع 

في املؤمتــر الصحافي الذي 
عقــد عبــر تقنيــة االتصال 
املرئي في قصر السيف عقب 
االجتماع الذي ترأسه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالــد، إن املجلس 
قرر تعديل مدة حظر التجول 
(اجلزئي) في البالد ليكون 
من الساعة السادسة مساء 
السادســة  الســاعة  حتــى 
صباحا يوميا اعتبارا من بعد 
غد السبت حتى إشعار آخر.

وقد نص القرار األول على 
متديد العمل بقرار مجلس 
الــوزراء املتخــذ باجتماعه 
املنعقد يوم االثنني املوافق 
٢٠ أبريــل املاضــي بشــأن 
تعطيــل جميــع الــوزارات 
واجلهات احلكومية والهيئات 
واملؤسسات العامة احترازيا 
بســبب ڤيــروس كورونــا 
املستجد (كوفيد - ١٩) وذلك 
اعتبارا من يوم األحد املوافق 
٢٦ أبريل املاضي حتى يوم 
اخلميس املوافــق ٢٨ مايو 
اجلاري باعتبارها أيام راحة 
بحيث متتد حتى إشعار آخر.

ويجوز للوزير املختص 
أو رئيــس اجلهــة تقريــر 
عــدم شــمول كل أو بعض 
شــاغلي الوظائف القيادية 
واملوظفني التابعني شاغلي 
هذه الوظائف بهذه الراحة 
وذلك للتجهيز لعودة العمل.
كمــا أنــه بالنظــر إلــى 
الطبيعة االســتثنائية في 
التعامــل مــع مقتضيــات 
مواجهة هذه األزمة ستتولى 
األجهزة والهيئات واجلهات 
ذات طبيعة العمل اخلاصة 
مبا فيهــا القطــاع النفطي 
مبعرفتها تنظيم قواعد عملها 
فــي حتديد من يســتوجب 
التزامهم مبمارسة أعمالهم 
من العاملني في كل منهم وفقا 
ملا تتطلبــه مصلحة العمل 

ويحقق املصلحة العامة.
أمــا القــرار الثانــي فقد 
نص علــى تعديل مدة حظر 
التجول (اجلزئي) في البالد 
ليكون من الساعة السادسة 
مساء حتى الساعة السادسة 
صباحــا يوميا اعتبــارا من 
املوافــق ٣٠  الســبت  يــوم 
مايــو اجلاري حتى إشــعار 
آخر.  وتقرر أيضا فرض عزل 
تام ملنطقة الفروانية بكاملها 
ما عدا املســاحة احملددة بني 
األربعة شوارع وهي شوارع 

أرقام ٦٠ و١٢٠ و٥٠٢ و١٢٩.
وتقرر فرض عزل تام على 
منطقة خيطان للقطع أرقام 
٤ و٦ و٧ و٨ و٩ وعــزل تــام 
حلولي والنقــرة وعزل تام 

مليدان حولي.
كما تقرر االســتمرار في 
العزل التام ملنطقتي املهبولة 
وجليب الشيوخ أثناء فترة 
الســماح بالتجول في البالد 
اعتبارا من ٢٠٢٠/٥/٣٠ وحلني 

إشعار آخر.
ومت تكليف نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدولــة  الداخليــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء اتخاذ 
التدابير واإلجراءات الالزمة 
لفرض حظر التجول اجلزئي 
في البــالد وإعداد الضوابط 
التفصيليــة بهذا  واآلليــات 

الشأن. 
وتقرر اعتماد خطة العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
املقدمة مــن األمانــة العامة 
ملجلــس الــوزراء وتكليــف 
مجالــه  فــي  كل  الــوزراء 
اختصــاص تنفيــذ املرحلة 
األولــى مــن خطــة العودة 
التدريجية للحياة اعتبارا من 
يــوم األحد املوافــق ٣١ مايو 

اجلاري.

متديد تعطيل جميع الوزارات واجلهات احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة احترازياً بسبب ڤيروس «كورونا» حتى إشعار آخر

خالد الروضان والشيخ د.باسل الصباح و د.خالد الفاضل خالل اجللسة سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ احمد املنصور وانس الصالح خالل املؤمتر الصحافي

وأضاف الوزير د. باســل 
الصبــاح ان عــدم االلتــزام 
بالتعليمات الصحية سيعيدنا 
الــى التشــدد في اجــراءات 

احلظر.
كما أعلن وزير الصحة أنه 
سيتم في املرحلة األولى من 
مراحل العودة التدريجية إلى 
احليــاة الطبيعية في البالد 

عبر تقنية االتصال املرئي في 
قصر السيف عقب االجتماع 
االستثنائي ملجلس الوزراء إن 
األنشطة التي سيتم السماح 
بعملها أيضــا تضم خدمات 
التوصيل للمنازل واملطاعم 
واملقاهي (الشراء من السيارة) 
والشركات املزودة لالتصاالت 
واإلنترنت والتجزئة الغذائية 

السماح بعمل األنشطة التالية 
وهي املساجد ودور العبادة 
بعد جتهيزها وفق االشتراطات 
الصحية واألنشطة الصناعية 
العامة (الصيانة  واخلدمات 
- خدمات الشحن - الغاز- 

مصبغة غسيل املالبس).
الشــيخ د.باســل  وقــال 
الصباح في املؤمتر الصحافي 

املعانــاة وال  أجمــع أشــد 
نعرف حتى الساعة حدا أو 
نهايــة لهذه األزمــة ورأينا 
مشــاهد مؤملة تقشــعر لها 
األبدان وكيف تســهل روح 
اإلنســان وكيــف تتداعــى 
أمم ودول عظيمــة عجزت 
فيها اإلجنازات احلضارية 
املتميزة عن حماية صانعها.. 

اإلنسان».
وقــال ســموه: «تابعنا 
اآلالف املؤلفــة من الوفيات 
وماليــني من أصابهــم هذا 
الوبــاء.. شــهدنا انهيارات 
اقتصاديــة عمالقــة علــى 
مستوى العالم كله.. عشرات 
املاليني مــن البشــر فقدوا 
وظائفهــم وعــاش اجلميع 
حالــة غيــر مســبوقة من 
االرتبــاك والفوضى وعدم 
االستقرار جراء هذا الوباء 

اخلطير».
وأعرب سموه عن األسف 
«ألنه حتى يومنا هذا ال دواء 
وال مصــل وال عقار لوقف 
هــذا الوبــاء.. عشــنا هنــا 
في الكويت جتربة قاســية 
اســتنفرنا فيها كل طاقاتنا 

وإمكاناتنا».
وجدد الشــكر والتقدير 
للجهود املخلصة التي قام 
بهــا ويقــوم بهــا إخواننا 
وأبناؤنا وبناتنا في مواجهة 
مســؤولياتهم الوطنية في 
الرســمية  القطاعــات  كل 

والشعبية. 
نائــب  أعلــن  بــدوره، 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالــح العودة إلى فرض 
نظام حظر التجول اجلزئي 
في البــالد ما بني الســاعة 
السادسة مساء حتى الساعة 
السادسة صباحا واستمرار 
العزل التام ملنطقتي جليب 
الشيوخ واملهبولة إضافة إلى 

عزل مناطق جديدة.
الوزيــر الصالح  وقــال 
في املؤمتر الصحافي عقب 
االجتماع االستثنائي ملجلس 
الــوزراء في قصر الســيف 
عبر تقنية االتصال املرئي 
إنــه «ســيتم إجــراء عــزل 
تــام ملجموعة مــن املناطق 
التي كانت معزولة ســابقا 
(جليب الشيوخ - املهبولة)، 
وسيتم عزل مناطق جديدة 
(الفروانيــة - خيطــان - 

حولي - ميدان حولي)».
وأضاف أنه سيتم إلغاء 
مجموعة من تصاريح عدم 
التعرض التي منحت للجهات 
أثناء الفترة السابقة، داعيا 
اجلميــع إلــى التأكــد مــن 
تصريحه قبل اخلروج مع 
بداية تطبيق حظر التجول 

اجلزئي.
اعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح عن ٥ مراحل 
للتعامل مع الوباء في سبيل 
العودة الى احلياة الطبيعية 
كل منها ٣ اســابيع، تتدرج 
من األشــد الى االقل تشددا 
وصوال الى احلياة الطبيعية، 
وقال إن هناك اشــتراطات 
لالنتقــال مــن مرحلــة الى 
اخرى وإن لم تتحقق ميكن 
اطالــة املرحلــة القائمة او 
الرجوع الى املرحلة السابقة. 

رئيس الوزراء: اعتماد خطة تستهدف العودة التدريجية إلى احلياة الطبيعية انطلقت من جتارب العديد من الدول شارك في وضعها العديد من اخلبراء واملتخصصني

حتى يومنا هذا ال دواء وال مصل وال عقار لوقف هذا الوباء.. عشنا في الكويت جتربة قاسية استنفرنا فيها كل طاقاتنا وإمكاناتنا وشهدنا انهيارات اقتصادية عمالقة

وزير الصحة: ٥ مراحل للتعامل مع الوباء في سبيل العودة إلى احلياة الطبيعية كل منها ٣ أسابيع تتدرج من األشد إلى األقل تشددًا

وزير الداخلية: إلغاء تصاريح عدم التعرض التي منحت للجهات أثناء الفترة السابقة وعلى اجلميع التأكد من تصاريحهم قبل اخلروج

املساجد وخدمات التوصيل للمنازل واملطاعم واملقاهي والشركات املزودة لالتصاالت والتجزئة الغذائية ستشملها املرحلة األولى

هناك اشتراطات لالنتقال من مرحلة إلى أخرى وعدم االلتزام بالتعليمات الصحية سيعيدنا إلى التشدد في إجراءات احلظر
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اجلمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

هؤالء من الصفــوف األولى التي تكّرم 
ونطالب بحفظ حقهم من النسيان!

اقتضت حكمة اهللا تعالى في هذه الدنيا 
الزائلة أن اإلنســان مهما عاش وطال عمره، 
فإن مصيره إلى الزوال واالنتهاء، فيقبض اهللا 
روحه ويوارى جثمانه الثرى ليجد نفسه في 
يوم - ال يعلم ميعاده إال اهللا عز وجل - واقفا 
بني يدي رب العاملني للحساب، فال يجد أمامه 

إال ما قدم من أقوال وأعمال وسلوك!
تعالوا في البداية نحيي إخواننا وأخواتنا في داخل 
الكويت وخارجها ممن يعملون في خدمة «اجلنائز» ونعلم 
اليوم خطورة بعض من املوتى الذين توفوا بإصابة من 

«كورونا» رحمهم اهللا!
قلوبنا وضمائرنا تدعو إلى هؤالء اإلخوة 
واألخوات الذين يتعاملون مع املوتى وغسلهم 
وجتهيزهم للدفن، وكلنا نعلم أن املوت يرجت 
له قلب اإلنسان ويقشعر منه بدنه خوفا من 
أن يأتيــه بغتة! فما بالك وأنت تعيش عصر 

«كورونا» في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م؟
ولذا وجب التنويه والتذكير بأناس (أفاضل) 
رجال ونساء هنا في الكويت وفي كل مقابر 
العالم يقومون بواجبهم على خير قيام، فلهم 
منا (حتية) ولهم منا (شــكر) على جهودهم 
املباركة، فمن أعظم البالء أن ينسى اإلنسان 
ذكر املوت ويتشــاغل عنه  وينسى (هؤالء) 
األبطال الذين يتعاملون مع املوت على مدار 
الساعة، فبوركتم وحفظكم اهللا من كل سوء عما 
تعملون. عزيزي القارئ الكرمي داخل الكويت 
أو خارجها اجلس في ساعة من وقتك وعلّم 
أطفالك وأبناءك وعيالك فضل هؤالء األبطال 
الشجعان الذين يواجهون املوت يوميا وهم 

يقومون بأعمالهم ومسؤولياتهم!
(كل نفس ذائقة املوت) آل عمران ١٨٥.

ناقش وحاور األبنــاء وخدمك وعمالك 
والعاملني عندك.. ماذا أعددت للقاء ربك؟

وهل تذكرت في العيد هؤالء العاملني في 
املقابر على األقل بدعاء لهم يحفظهم؟

ينبغي علينا جميعا أن نتذكر هذه (الفئة 
املنسية) من املجتمع!

ترى هؤالء آباء وأمهات وعندهم (عيال) 
ولهم احتياجاتهم وعليهم مسؤوليات وإيجارات 

ومتطلبات حياة.
آن األوان أن نصحو ونشاركهم على األقل بالتشجيع 
لهم حتى يحصلوا على الدعم املعنوي، فواهللا إنهم 

يستحقون هذا األمر العاجل!

إلى الصفوف األولى  وأرى إضافتهم 
التي واجهت وباء وڤيروس كورونا ألنهم 
بالفعل أبطال رجال ونساء، فال تنسوهم 

من التكرمي!

٭ ومضة: على أولياء األمور وقادة املجتمع 
ورؤســاء مؤسســات املجتمــع املدني 
واإلعالميني والكتّــاب واملعلمني والدعاة 
والشرائح الواعية في املجتمع (بيان أهمية 
عمال اجلنائز) واخلدمــات اجلليلة التي 

يقدمونها للمجتمعات!
فهم (الصف األول) الذي يتسلم (جنازتك) بعد 
املرض أو احلادث أو االحتضار إذا فاضت روحك إلى 
خالقك ونزل هادم اللذات وأغلقت عيناك وآن األوان 
لغسلك وجتهيزك للدفن بعد تغطية جسدك وسترك 
حتى ال تكون عرضة للناظرين، ونحن في الكويت 
نفخر بأننا الدولة التي يتم فيها (جتهيز امليت 
وتكفينه مع مراعاة كل أحكام الغسل ويدفن 
ويُصلى عليه ويحرس قبره) وال يدفع أي 
مبلغ، وهناك رجال وأيضا نســاء عملهم 
على مدار الساعة في ٣ مقابر (الصليبخات 
- اجلهراء - صبحــان) تضم املوتى بعد 
تكفينهم والصالة عليهم وحمل جنائزهم 
إلى املقابر ودفنها ثم تلقي التعازي، واآلن 
في زمن كورونا يشترط أن يكون املشيعون 
من الدرجة األولى وال يتجاوزون العشرة 
ودون مصافحة والعزاء في املقبرة فقط.

٭ آخر الكالم: نحمد اهللا أن حمل امليت ودفنه 
من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط 
االثم عن الباقني وتستطيع أن تصلي عليه 

صالة الغائب.

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ نحن اليوم 
أحوج ما نكون إلــى فقه الواقع وأجهزة 
اإلعالم الرسمية مشغولة باألحداث، وهذا 
دور نستطيع أن منارسه عن بُعد عبر كوادر 
هي أساســا متلك اخلبرة واملعرفة، فقط 
نعلمها التعامل اإللكتروني في كل تفريعات 
شــبكة اإلنترنت من تويتر وفيســبوك 
وانستغرام وغيرها من املنظومة العنكبوتية.
كلمتــي األخيــرة: ال تنســوا العاملــني 
باملقابــر، فواهللا هــم بالصــف األول وممن 
يســتحقون التكــرمي واإلشــادة والفخــر.. 

في أمان اهللا..

ومضات

التثقيف 
بأحكام «اجلنائز» 

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

اخلبير الزراعي م.محمد النجار لـ «األنباء»: األمن الغذائي 
مرهون بتوافر احملاصيل الزراعية والثروة احليوانيةمرهون بتوافر احملاصيل الزراعية والثروة احليوانية

دارين العلي

أكــد خبير األمن الغذائي 
املهندس الزراعي املتخصص 
في وقاية النبات من مزرعة 
املســيلة في الوفرة م.محمد 
النجار أن األوضاع احلالية 
التــي مير بهــا العالــم كله، 
أثبتت أنه ال بد من التركيز 
على مقومات احلياة األساسية 
وعلى رأســها حتقيق األمن 
الغذائــي والــذي يتمثل في 
توفيــر وتأمني الغذاء ضمن 
الدولــة الواحــدة أو ضمــن 
مجموعة من الدول لتحقيق 
الغذائيــة ألفراد  اإلمــدادات 
املجتمع أو ما يزيد على هذه 

اإلمدادات.
تصريــح  فــي  وقــال 
لـ«األنبــاء» إن أهمية األمن 
الغذائــي تكمن في الظروف 
الطارئــة التــي تنتــج عــن 
أو  الكــوارث  أو  اجلفــاف 
احلصار أو توقف األنشطة 

احليوية لسبب ما.
ركائز أساسية

وحول الركائز األساسية 
التــي ال بــد مــن حتقيقهــا 
لتوفير األمــن الغذائي، قال 
إدارة وزراعــة  أبرزهــا  إن 
األراضي باحملاصيل املناسبة 
وتربية الثروة احليوانية بكل 
قطاعاتهــا، والوصــول إلى 
الغذاء كما ونوعا عن طريق 

الطلــب احمللــي عليها في 
أي وقت.

معوقات األمن الغذائي

وأوضح أن هنالك معوقات 
لتحقيق األمن الغذائي، أهمها 
توفير املياه الصاحلة للزراعة، 
وإدارة التربة بالشكل الصحيح 
وعدم تدهورها واحلفاظ على 

خصوبتها.
وقال إن التقلبات املناخية 
وعلى رأسها اجلفاف، يشكل 
حتديــا فــي كثير مــن الدول 
العربيــة ودول العالــم، الفتا 
إلــى أن مــن املعوقــات أيضا 
اآلفات الزراعية الدخيلة على 
احملاصيل، كما حصل في كثير 
من املجاعات في دول العالم، 
باإلضافــة إلى انــه في اآلونة 
األخيرة مت االجتاه نحو زراعة 

إلى ندرة نوعية املياه الصاحلة 
للزراعة، والتي تعتبر من أهم 
معوقــات اإلنتــاج الزراعــي، 
موضحا أنه فــي حال توفير 
هــذه املياه فــإن الكلفة عالية 
جدا بواسطة صهاريج املياه أو 
محطات التحلية والتي كانت 
لهــا آثار ســيئة علــى التربة 
نتيجة املياه املستخلصة منها 
واملاحلة جدا وعدم التخلص 

منها بطرق علمية.
دعم الدولة

وقــال انه علــى الرغم من 
كل هذه التحديات في الكويت، 
فهنــاك دعم مقــدم من الدولة 
ممثال بالهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية التي قدمت 
الكثير من الدعم والتوجيهات 
للمزارعــني، حيث مت حتقيق 
إنتــاج كميــات وفيــرة مــن 
االســتراتيجية  احملاصيــل 
وعلى رأســها محصول التمر 
والذي يعتبر العماد الرئيسي 
الغذائــي،  األمــن  لتحقيــق 
خصوصا فــي منطقتنا كون 
شجرة النخيل تتحمل الظروف 
اجلوية القاسية، باإلضافة إلى 
محاصيل اســتراتيجية مهمة 
وعلى رأسها البطاطا والبصل 
والقــرع، ومحاصيل اخلضار 
بأنواعها املختلفة التي تنتج 
على مدار العام وأحيانا بكميات 
فائضة عن حاجة السوق في 

بعض األوقات.

محاصيل ميكن االعتماد عليها 
إلمداد قطاعات صناعية مثل 
الوقود احليوي.  وأضاف أن 
من املعوقــات أيضا ما يدخل 
ضمن نفوذ األشــخاص لدعم 
املناطق احلضرية والصناعية 
على حساب املناطق الزراعية 
أو حتويل املناطق الزراعية إلى 

غير أهدافها.
احملاصيل القابلة للتخزين

ولفت الى أن كل احملاصيل 
تعتبــر  للتخزيــن  القابلــة 
محاصيــل رئيســية لألمــن 
الغذائي مثل التمور واحلبوب 

والزيوت.
أمــا فيمــا يتعلــق بهــذه 
املعوقات فــي الكويت، فلفت 
إلــى أن مناخ البالد أقرب إلى 
الصحراوي اجلاف، باإلضافة 

أشار إلى أن احملنة أكدت وجوب التركيز على مقومات احلياة األساسية

اخلبير الزراعي م.محمد النجار

االكتفاء الذاتي أو عن طريق 
الشــراء وتكامــل القطاعات 
الزراعية احمللية فيما بينها.
وشــدد علــى أن املــواد 
الغذائيــة يجــب أن تكون 
قابلــة للتخزين ومتوافرة 
علــى مــدار العــام لتلبية 

أشجار النخيل مصدر أساسي لألمن الغذائي في الكويت

الكندري: قرار الدراسة بالتعليم عن بعد خاص بإدارة اجلامعة
أعدتها للنشر آالء خليفة

أوضحــت عضــو جلنــة 
التعليم عن بعد ومدير مركز 
التعليم االلكتروني في جامعة 
الكويــت، اعتمــاد الكنــدري 
االلكترونيــة  املنصــات  ان 
املوجودة في جامعة الكويت 
واملعتمــدة هي البــالك بورد 
اوفيــس  واملايكروســوفت 
ان تلــك  «تيمــز» موضحــة 
املنصــات لديهــا تراخيــص 
وتتضمــن الدعــم الفني وان 
مركــز التعليم عن بعد يعمل 
حتت قطاع مكتب نائب مدير 
اجلامعة للخدمات االكادميية 

املساندة. 
جاء ذلك خالل حوار عبر 
منصة «حــوار» االلكترونية 
والتي حملت عنوان «التعليم 
عن بعد في جامعة الكويت.. 
إلــى اين؟» مبشــاركة عضو 
جلنة التعليم عن بعد ومدير 
مركــز التعليــم االلكترونــي 
الكنــدري والعميــد  اعتمــاد 
املساعد للشــؤون االكادميية 
فــي كليــة العلــوم اإلداريــة 
بجامعة الكويت د.محمد زينل 
وعضو هيئة التدريس في كلية 
الهندســة والبترول بجامعة 
الكويت د.اسراء العيسى، وذلك 
على تطبيق (زووم) وخالل 
البث املباشر على اليوتيوب.

دورات تدريبية

ان  الكنــدري  وأوضحــت 
مركــز التعليــم االلكترونــي 
يقيم سنويا دورات تدريبية 
العضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت، كمــا مت تقدمي دورة 
«train the trainer» موضحــة 
ان تلــك الــدورات مختصــة 
التدريــس  العضــاء هيئــة 
والهيئة االكادميية املســاندة 
وميكن للدكاترة التسجيل بها 
ويتم ارسال الدورة التدريبية 
لكل عضو هيئة تدريس قام 
بالتســجيل بهــا مــع األدلــة 
االرشادية واملادة التي مت من 

الهندســة والبترول بجامعة 
الكويت د.أســراء العيسى ان 
جميع املؤسسات التعليمية في 
الكويت لم تكن مستعدة لنقل 
جميع مناهجها الى «االونالين» 
والتعليم عن بعد ولكنها عملت 
كفريق واحد حتى تســتكمل 

مسيرتها التعليمية.
وأفــادت د.العيســى بأن 
الكثيــر مــن أســاتذة كليــة 
الهندســة والبترول بجامعة 
الكويت اســتكملوا الدراســة 
اوناليــن بالرغــم مــن عــدم 
تدرب أعضاء هيئة التدريس 
على اســتخدام التكنولوجيا 
اخلاصة بالتعليم عن بعد اال 
انهم اســتكملوا الدراسة من 

اجل مصلحة الطلبة. 
العيســــــى  وذكـــــرت 
الــذي  هــو  التصنيــف  ان 
علــى أساســه يتــم وضــع 
االســتراتيجيات وتصميــم 
فــي اجلامعــات،  املقــررات 
مؤكدة ان التصنيف سيتأثر 
بسبب توقف الدراسة حاليا، 
مســتغربة مــن تأخر جامعة 
الكويت في إقرار التعليم عن 
بعد مقارنة بجامعات املنطقة 
التي بدأت منذ فترة باستئناف 
الدراسة من بالتعليم عن بعد. 
وأوضحت د.العيســى ان 
اعتمــاد كليــة الهندســة هو 
اعتمــاد للبرامج الهندســية، 
وهذا التصنيــف مهدد حاليا 
الدراســة بجامعة  مع توقف 

وذكــر د.زينــل ان كليــة 
العلــوم اإلداريــة مســتعدة 
لتطبيــق التعليــم عــن بعد 
في أواخــر يونيو من أعضاء 
هيئة تدريس وطلبة، مشيرا 
الــى ضــرورة التركيــز على 
التعليــم وليــس التقييم في 

املرحلة احلالية.
بدوره أكد أستاذ القانون 
بكلية احلقوق بجامعة الكويت 
د.حسن الرشيد، خالل مداخلة 
له، ان املسائل القانونية التي 
تثار حول تطبيق التعليم عن 
بعد تتلخص في ٣ مســائل 
وهي قانون اجلامعة واللوائح 
التنظيمية وقانون اجلرائم 
االلكترونية وقانون اجلزاء، 
بحيث ان ما يتفوه به األستاذ 
اجلامعي خاصة في الكليات 
اإلنسانية وهل يشكل جرمية 
اثناء شرح احملاضرة او اثناء 
البحث العلمي، اما املســألة 
الثالثة فتتعلق بحماية امللكية 
الفكرية آلراء األساتذة وكيف 
ميكن حماية امللكية الفردية 
لعضو هيئة التدريس بأقواله 
التــي ستنشــر وتبــث عبر 

الوسائل التكنولوجية.
فــي مداخلة لــه، أوضح 
فيصــل املنيفي مــن رابطة 
طلبــة كلية الطــب بجامعة 
الكويــت ان نظام الدراســة 
بكليــة الطــب مــن الســنة 
الدراسية األولى الى السنة 
الرابعــة تركز على التعليم 
التقليــدي داخــل القاعــات 
الدراسية، موضحا انه ميكن 
تطبيق االونالين للطلبة في 
السنوات الدراسية األربع من 

دراسة الطب.
بــأن  املنيفــي  وافــاد 
الدراســة االكلينكيــة مــن 
الدراســية اخلامسة  السنة 
الى الســابعة يصعب معها 
التعليم االونالين نظرا النها 
تعتمد على التدريب امليداني 
في املستشفيات و١٠٪ فقط 
تعتمــد علــى احملاضــرات 

الدراسية. 

الكويــت، ولإليفاء بشــروط 
التصنيف البد ان تبدأ الكلية 
بالتعليم عــن بعد في تاريخ 

أقصاه ٢٨ يونيو املقبل.
خطة واستبيان

بــدوره، أوضــح العميــد 
املساعد للشــؤون االكادميية 
بكلية العلوم اإلدارية بجامعة 
الكويــت د.محمــد زينــل ان 
الكلية قامت بعــدة حتركات 
حول التعليم عن بعد وبعدما 
وصلنا كتــاب مدير اجلامعة 
بعرض خطة الكلية في تطبيق 
«االونالين» قدمنا جميع اآلراء 
املؤيدة واملعارضــة للتعليم 
عن بعد وقمنا بعمل استبيان 
التدريــس  العضــاء هيئــة 
للوقوف على قــدرات الكلية 

وأعضاء هيئة التدريس 
انــه مت  د.زينــل  وذكــر 
توزيــع االســتبيان على ١٣٠ 
عضو هيئــة تدريس وهيئة 
اكادميية مســاندة ومدرسني 
اللغــة، موضحــا ان ٨٤٪ من 
األساتذة جاهزون الستخدام 
الوسائل التكنولوجية اليصال 
احملاضرات الى الطلبة وأقل من 
٢٣٪ لم يستخدموا املنصات 
االلكترونية في التدريس عن 
بعد وأكثر من ٧٢٪ اكدوا انهم 
قادرين على التحول للتعليم 
عن بعد و٢٨٪ اوضحوا انهم 
يحتاجون من ٣ الى ٤ أسابيع 

للمساعدة.

عبر منصة «حوار» اإللكترونية ملناقشة «التعليم عن بعد في جامعة الكويت.. إلى أين»؟

جانب من الندوة عبر منصة «حوار»

خاللها الشرح. 
وعلــى صعيــد متصــل 
أوضحــت الكنــدري ان نظام 
«البالك بورد» يسمح بدخول 
١٥ الــف مســتخدم في نفس 
اللحظــة، موضحة ان البالك 
بورد عبارة عن مستويات في 
تقدمي اخلدمات، واملســتوى 
األول يســمح بدخول ١٥ الف 
مســتخدم وميكن زيادة عدد 
دخول املستخدمني في نفس 
الوقت الى البرنامج بالتعاون 
مع اجلهات املختصة، مبينة 
ان املنصات االلكترونية تعتبر 
دوائر مغلقــة وميكن لعضو 
هيئة التدريس ان يتحكم بان 
يجعلها مفتوحة او مغلقة فقط 

مع طلبته. 
وذكرت الكندري ان مركز 
التعليــم االلكتروني يختص 
بتوفير الوسائل التكنولوجية 
وهو جهة مســاندة للعملية 
التعليمية اما قرار الدراسة او 
استكمال الدراسة بالتعليم عن 
بعد فهو قرار خاص باإلدارة 
اجلامعية وقرار اكادميي بحت، 
الفتــة الــى ان املركــز يوفــر 
الوســائل التــي تعني أعضاء 
هيئة التدريس والطلبة على 
االستفادة من التكنولوجيا في 

مقرراتهم االكادميية.
نقل املناهج

ومن ناحيتها، ذكرت عضو 
هيئــة التدريــس فــي كليــة 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تعقد 
اجتماعًا إلكترونيًا لضمان عودة آمنة للعمل

فــي ظل الظروف الصعبــة التي مير بها 
العالــم اجمع مع انتشــار ڤيــروس كورونا 
وتوقف العملية التعليمية واحلياة بدورتها 
الطبيعية بشــكل عام، قامــت كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا بعقد االجتماع الدوري 
ألعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية مع رئيس 
اجلامعة د.خالد البقاعني يوم االثنني املاضي، 
بحضور إلكتروني كامل من جميع العاملني 
في اجلامعة. ومت خالل االجتماع تقدمي اخلطة 
واإلجــراءات التنفيذية للتعافي واســتدامة 
احلياة ملواجهة وباء ڤيروس كورونا املستجد 
املعد من قبل إدارة اجلامعة مما يضمن عودة 
ساملة وآمنة للطلبة والعاملني في اجلامعة في 
حال سمحت اجلهات الطبية واألمنية بذلك.

كما متت دراسة االحتماالت املختلفة لعودة 
الدراسة مبا في ذلك العودة التدريجية الستكمال 
الفصل الدراســي الثاني بأسلوب التدريس 
املدمج الذي ســيقوم على البدء باســتكمال 
الدراســة عن طريق التعليم اإللكتروني عن 
بعد حتى نهايــة يوليو ومن ثم العودة الى 
اســتئناف الدراســة في ٩ أغسطس بتوزيع 
احملاضرات ما بني اإللكتروني واحلضور الى 
اجلامعة على أال يتجاوز عدد الطالب في الفصل 
الواحد ٢٠ طالبا، وكذلك يتم نقل احملاضرات 

في القاعات ذات املساحة الكبيرة في احلرم 
اجلامعي حفاظا على التباعد االجتماعي، وذلك 
ملا له من مميزات كبيرة على لطلبة من خالل 
تواصل الطالب مع أعضاء الهيئة التدريسية 
عبر التطبيقات التكنولوجية التي تسهل من 

خاللها عملية التواصل والدراسة عن بعد.
ومت إعداد اخلطة التنفيذية من قبل إدارة 
اجلامعــة اســتجابة للظــروف احلالية غير 
املسبوقة بســبب القيود التي تفرضها أزمة 
وباء ڤيروس كورونا املستجد. وتغطي اخلطة 
والتعليمات جميع اجلوانب التي تضمن عودة 
آمنة ومأمونة للتدريس وإكمال الدراسة بنجاح 

حتى تنتهي األزمة.
كذلك مت وضع خطط لتطبيق توخي احلذر 
واحليطة وتنفيذ جميع قواعد األمن والسالمة 
في حال رجــوع التعليم في اجلامعة، وذلك 
بتطبيق التباعد االجتماعي وتزويد اجلامعة 

باملعقمات واألقنعة واألجهزة املناسبة.
وتنــاول االجتمــاع العديد من املســائل 
اخلاصــة بعــودة احلياة الدراســية ووضع 
مخطط كامل لاللتزام بقواعد األمن والسالمة 
للطالب واملوظفني، وذلك للتعايش مع ڤيروس 
كوفيد-١٩ في ظل األزمة الراهنة حفاظا من 

الكلية على صحة طلبتها وموظفيها.

د.خالد البقاعني وعدد من املشاركني باالجتماع

ملشاهدة الڤيديو
طلبتنا الدارسون في اخلارج 

بانتظار مخصصات مايو
جاسم التنيب

في إطار االهتمــام احلكومي بطلبتنا 
الدارسني في اخلارج، وبناء على التوجيهات 
الســامية بتوفير كل دعــم ممكن لهذه 
الشريحة من أبناء الكويت، عمدت وزارة 
التعليم العالي إلى صرف املخصصات املالية 
لهؤالء الطلبة، السيما من مت جتميد بعثاتهم 

الدراسية في السابق بسبب التعثر الدراسي.
وبعد أن صرفت الوزارة املخصصات 
املالية لهؤالء الطلبة عن شــهري مارس 
وأبريل لم يتم صرف مخصصات شهر 
مايو، وهو ما أثار اســتغراب الدارســني 
الذين أكــدوا أن لديهم التزامات تقتضي 
أن يتم الصرف بسرعة ووفق التوصيات 

والتوجيهات في هذا الشأن.
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واستنفار حكومي ملواجهته

تشكيل مجلس احتاد اجلمعيات 
برئاسة الكشتي والهضيبان نائبًا والسيار للسر

صالح البذال: إشادة صاحب السمو 
بالتعاونيني مبنزلة ألف تكرمي

محمد راتب

مت تشكيل مجلس إدارة احتاد اجلمعيات 
التعاونية برئاســة فهد الكشــتي وخالد 
الهضيبــان نائبــا للرئيــس، ومشــعل 
السيار أمينا للسر، وخالد املطيري أمينا 
للصنــدوق، وعبــداهللا النجــدي وخالد 
املطيري ومشعل السيار أعضاء في جلنة 
االســتيراد اجلماعي، وعبداهللا النجدي 
وخالد الهضيبان ومشعل السيار وخالد 
املطيــري ومحمد الرميضــي أعضاء في 
جلنة األســعار، ومحمد الرميضي وفهد 
الكشتي وصالح العازمي أعضاء اللجنة 
اإلدارية واملالية، وصالح العازمي وفهد 
الكشــتي وعبداهللا النجــدي أعضاء في 
اللجنة اإلعالمية، وعضوية كل من راشد 

بورسلي وأحمد الكندري.
وبهــذه املناســبة، أكد رئيــس احتاد 
اجلمعيــات التعاونية فهد الكشــتي في 

لـــ «األنبــاء» أن اجلمعيــات  تصريــح 
التعاونية لعبت دورا محوريا في التقليل 
من تبعات ڤيروس كورونا املستجد على 
االقتصاد واملجتمع، وأثبتت أنها قادرة على 
الوقوف في وجه جميع التحديات وكانت 
في الصفوف األولى وقدمت التضحيات 
الكثيرة وواصلت اجلهد في الليل والنهار 
خلدمة املتسوقني، مشيرا إلى أن ما قدمه 
االحتاد واجلمعيات استحق اإلشادة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

وأشار إلى أن املجلس اجلديد سيعمل 
وفق أجنــدة قائمة على حتقيق األهداف 
التعاونية وتثبيت األسعار وتوحيدها، 
وزيــادة طمأنة املســتهلكني والتأكد من 
تطبيق االشتراطات الصحية، مشددا على 
أننا سنبذل كل اجلهود املمكنة للنهوض 
بالقطــاع التعاوني ولعــب دور أكبر في 
تنمية البالد، ومستمرون في خدمة اجلميع 

بال استثناء.

محمد  راتب

أكــد رئيــس جمعيــة 
عبداهللا املبارك التعاونية 
البــذال أن ثنــاء  صالــح 
الســمو  وإشــادة صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بــدور التعاونيني في أزمة 
كورونا هي عبارة عن ألف 
تكرمي، مما يدلل ذلك على 
السياسية  القيادة  متابعة 
ملا يقوم به العمل التعاوني 
في تأمــني األمــن الغذائي 

للمواطنــني واملقيمــني وتوفيــر اخلدمات 
لهم مبا يتوافق مــع التعليمات الصحية. 
وأشار إلى أن الثقة السامية تدفعنا للمزيد 
مــن العطاء والتضحية في ســبيل خدمة 

الوطــن ورفعتــه، وتقدمي 
الرؤى واألفكار البناءة التي 
تنهض بهذا القطاع وترقى 
مبستوى اخلدمات املقدمة 
على مختلف املســتويات 
البذال  واألصعدة. وتابــع 
بأنه تقع اآلن املســؤولية 
على أعضاء مجالس اإلدارات 
التعاونية بتكرمي العاملني 
باجلمعيــة واملتطوعــني 
معنويــا وماديــا نظير ما 
قدمــوه من جهــود حثيثة 
في تنظيم عملية الدخول 
واخلروج لألســواق املركزية وتعقيم كل 
مرافق اجلمعية وعربات التسوق بعد نهاية 
كل يوم، باإلضافة إلى مبادرتهم في توصيل 
احتياجات أهالي املنطقة خالل فترة احلظر.

صالح البذال

اخلالدي لـ «األنباء»: األطفال بجميع األعمار معرضون لإلصابة 
بكورونا ومعدل دخولهم املستشفيات أقل من البالغني

«الكهرباء» تستأنف اختبارات ٤٤ وظيفة إشرافية ١٤ يونيو

عبدالكرمي العبداهللا

أمراض  أكد استشــاري 
األطفــال وأمــراض اجلهاز 
التنفسي والنوم مبستشفى 
الصباح د.بشــار اخلالدي 
أن األطفــال بجميع االعمار 
معرضون لإلصابة بعدوى 
كوفيــد-١٩، ولكن نادرا ما 
يصابون بأعراض شــديدة 
كما هو احلال مع األشخاص 

البالغني.
وذكــر د.اخلالــدي فــي 
تصريــح لـــ «األنبــاء» أن 
أعــراض كوفيــد-١٩ لــدى 
األطفال عادة ما تكون خفيفة 
وشــبيهة بأعراض الزكام، 

دارين العلي 

أعلنت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء أن الوزارة 
ستستأنف في ١٤ يونيو املقبل 
إجــراء اختبــارات الوظائــف 
اإلشرافية، بعد أن مت تعليقها 
الفترة املاضية بسبب جائحة 
كورونا، حيث من املتوقع أن 
يتنافس املرشحون في املرحلة 
األولى على ٤٤ وظيفة إشرافية 

موزعة على عدة قطاعات.
وفــي ســياق منفصــل، 

وبــني أن معظم األطفال 
يتعافون خالل فترة تتراوح 
بني أســبوع إلى أسبوعني، 
قائال: وفقــا ملراكز مكافحة 
األمــراض والوقايــة فــي 
الواليات املتحدة فإن معدالت 
إدخال األطفال للمستشفيات 
أقــل بكثيــر مــن البالغني، 
كما يفســر بعض اخلبراء 
اختــالف ردة فعل األطفال 
جتاه (كوفيد-١٩) بسبب أن 
أجهزة املناعة لدى األطفال 
تتفاعل مع الڤيروس بشكل 
مختلف عن أجهزة املناعة 
لدى البالغني، كما أن أجهزة 
املناعة لدى بعض البالغني 
املصابني بالڤيروس تبالغ 

الــوزارة ان اللجنة املشــكلة 
املوظفــني  كشــوف  إلعــداد 
املستحقني للمكافآت ستكون 
فــي غايــة الدقة فــي حتديد 
الكشوف التي ستقتصر على 
أسماء املوظفني الذي تواجدوا 
علــى رأس عملهم خالل فترة 
األزمة، متهيدا إلرسالها لديوان 
اخلدمة املدنية لصرف املكافآت.

ولفتت املصادر إلى انه مت 
التشديد على اللجنة بالتدقيق 
على جميع األسماء، مؤكدة انه 
ال يجوز أن تشمل املكافآت من 

إصابــة األطفــال املصابني 
بـــ «كوفيــد-١٩» مبتالزمة 

االلتهابات املتعددة.
وبني انه ملعاجلة التوتر 
الــذي قــد يحــدث لبعض 
األطفال بسبب «كوفيد-١٩»، 
فيمكن التحدث إليهم بطريقة 
مبسطة عن املرض وتوعيتهم 
بأهمية التباعد االجتماعي، 
باإلضافة إلى إيجاد أنشطة 
ميكنهم القيام بها في املنزل، 
كما يجب توعيتهم باملواظبة 
على غسل األيدي بالصابون 
واملــاء ملدة عشــرين ثانية 
على األقل والتي تعتبر من 
الطرق السليمة ملنع انتشار 

الڤيروس.

املاضية، إال أن الدوام الفعلي 
بنسبة ٢٥٪ سيبدأ مع إعالن 
مجلس الــوزراء واملرجح في 

١٣ الشهر املقبل.
وأوضح أن الوزارة وضعت 
للعــودة  تفصيليــة  خطــة 
وإجــراءات مشــددة خاصــة 
بالوقاية وستلتزم بتوصيات 
وزارة الصحــة فيمــا خــص 
املوظفات احلوامل واملوظفني 
املرضى وكبار السن، وكذلك 
ســتجهز غرفا لعزل املشتبه 

بإصابتهم.

فــي رد فعلهــا جتاهه، مما 
يلحــق مزيــدا مــن الضرر 

بأجسامهم.
وتابــع: إضافة إلى ذلك، 
فــإن األطفــال أقــل عرضة 
لإلصابــة بحــاالت طبيــة 
مزمنــة، مثل أمراض القلب 
أو ارتفــاع ضغــط الدم أو 
الســكري، لكــن بالنســبة 
لألطفــال املصابني بحاالت 
طبية مزمنة أو األطفال ذوي 
االحتياجــات اخلاصة، فإن 
كيفيــة تأثرهم بكوفيد-١٩ 
ليســت واضحة بعــد، كما 
ليس مــن الشــائع حدوث 
مضاعفــات لديهــم، ولكن 
هنــاك تقاريــر نــادرة عن 

عمل وبذل اجلهود ومن لم يعمل 
خالل تلك الفترة، خصوصا أن 
ديوان اخلدمة سبق أن أعلن أن 
جميع الكشوف التي سترد إليه 
سيتم مراجعتها والتدقيق فيها 
باالعتماد على ضوابط معينة 
للتأكد من األسماء املرسلة من 

قبل اجلهات.
وفيما خــص آلية العودة 
إلى الدوامــات، قالت املصادر 
ان العــودة ســتتم منذ األحد 
املقبــل ملجموعة من املوظفني 
الذين لم يداوموا خالل الفترة 

استشاري أمراض األطفال وأمراض اجلهاز التنفسي مبستشفى الصباح أكد أنهم نادراً ما يصابون بأعراض شديدة

لن يحصل على املكافآت إال مستحقوها وتدابير العودة للدوام مستمرة

د.بشار اخلالدي

كما ميكن أن تشمل احلمى، 
والسعال، والصداع، وآالم 
العضالت، فضال عن سيالن 
االنف، واإلسهال أو القيء.

اجتمعت أمس اللجنة الفنية 
العليا فــي الوزارة ملناقشــة 
عدة أمور تتعلق باملناقصات 
التــي تنوي الــوزارة طرحها 
خالل الفترة املقبلة، باإلضافة 
إلى مناقشــة قرارات تشكيل 
جلنتني، األولى حلصر أسماء 
املوظفــني املســتحقني ملكافأة 
«كورونــا»، والثانية تختص 
مبتابعة خطة عودة الدوام في 
الوزارة وفــق الرؤية التي مت 

اعتمادها.
وأكدت مصادر مطلعة في 

٨٤٥ إصابة جديدة بـ «كوفيد- ١٩» و١٠ حاالت وفاة
حنان عبداملعبود 

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس اخلميس تسجيل ٨٤٥ 
اصابة جديدة مبرض كورونا 
املســتجد (كوفيد ١٩) خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع 
بذلك إجمالــي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٢٤١١٢ 
حالــة، في حني مت تســجيل 
١٠ حاالت وفاة إثر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

أمس اخلميس ١٨٥ حالة.
الرســمي  الناطق  وقــال 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
في املؤمتر الصحافي اليومي 
إن جميع احلاالت الســابقة 
التي ثبتت إصابتها باملرض 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى وفحص 

املخالطني لهم. 
أن  الســند  وأوضــح 
الـــ٨٤٥  اإلصابــة  حــاالت 
السابقة تضمنت (٢١٢ حالة 
ملواطنــني كويتيني) و(٢٠٨ 
حاالت ملقيمني من اجلنسية 
الهندية) و(١٦١ حالة ملقيمني 
من اجلنسية البنغالديشية) 
و(٩١ حالــة ملقيمــني مــن 
اجلنســية املصرية) وبقية 
احلاالت من جنسيات أخرى.

وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
(٢٥٥ حالة مبنطقة الفروانية 
حالــة  و(٢٢٢  الصحيــة) 
مبنطقة األحمدي الصحية) 
و(١٨٩ حالة مبنطقة اجلهراء 
الصحية) و(٩٦ حالة مبنطقة 
حولي الصحية) و(٨٣ حالة 
مبنطقة العاصمة الصحية).
املناطــق  أعلــى  وعــن 
الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس فقد ذكر 
أنها جاءت على النحو التالي: 
(٨٥ حالة مبنطقة خيطان) 
و(٨٢ حالة مبنطقة العبدلي) 
و(٧٥ حالة مبنطقة الفروانية) 
و(٤٨ حالــة مبنطقة جليب 

الشيوخ).
آخــر  يخــص  وفيمــا 
العنايــة  املســتجدات فــي 
املركــزة، لفــت إلــى أن عدد 
مــن يتلقى الرعايــة الطبية 
في العناية املركزة ١٩٧ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميــع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبــرض (كوفيد- 
١٩) وما زالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ١٥٢٢٩ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 

بــكل اإلجــراءات الوقائيــة 
والتأكــد مــن خلــو جميــع 
العينات من الڤيروس، على 
أن يستكملوا مدة ال تقل عن 
١٤ يوما في احلجر الصحي 

الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ ٣٣٩٦ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوص بلغ أكثر من 

٢٨٢٫٣٤١ ألف فحص.
الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنــني واملقيمــني الــى 
مداومــة األخــذ بكل ســبل 
الوقايــة وجتنــب مخالطة 
اآلخريــن واحلــرص علــى 
تطبيق استراتيجية التباعد 
البدنــي، موصيــا بزيــارة 
الرسمية لوزارة  احلسابات 
الصحة واجلهات الرســمية 
فــي الدولــة لالطــالع على 
والتوصيــات  اإلرشــادات 
وكل ما من شــأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.
وكان وزير الصحة أعلن 
في وقت ســابق أمس شفاء 
٧٥٢ حالة من املصابني مبرض 
(كوفيــد- ١٩) ليرتفع بذلك 
عدد احلــاالت التــي تعافت 
ومتاثلت للشــفاء في البالد 

إلى ٨٦٩٨ حالة.

املنزلي اإللزامي اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
وذكــر أن عدد املســحات 
التــي تــــم القيام بها خالل 

إجمالي املصابني ٢٤١١٢ .. و٨٦٩٨ متعافياً من الڤيروس حتى أمس

د. عبدهللا السند خالل املؤمتر الصحافي

الصحي املؤسسي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسســي اإللزامي 
خــالل الـ٢٤ ســاعة املاضية 
٨١ شخصا، وذلك بعد القيام 

«الصحة» متنع سحب العاملني بالطوارئ 
والعناية لتشغيل العيادات اخلارجية

ل مرضى  مستشفى مبارك يحوِّ
العيادات إلى «الدولي» ومركز سلوى

حنان عبد املعبود

منعت وزارة الصحة ســحب العاملني في 
أقسام الطوارئ والعناية املركزة وفرق الكوفيد 
(١٩-covid) في املستشفيات واملراكز الطبية من 
األطباء في كل التخصصات ســواء جراحية 
وغير جراحية وكذلك أفراد الهيئة التمريضية 
واخلدمات الطبية املعاونة، للعمل في العيادات 
التي سيتم استئناف عملها. جاء هذا في تعميم 
جديد للوزارة جاء ملحقا لتعاميمها الســابقة 

لتنظيم آلية العمل لتشغيل العيادات اخلارجية 
باملستشفيات، وجاء فيه عطفا على التعميم رقم 
٦٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن عودة تشغيل العيادات 
اخلارجية تدريجية اعتبارا من تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٠ 
ونظرا للوضع الصحي الوبائي وتداعيات انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد واحلاجة إلى استمرار 
الكوادر الطبية العاملة في املستشفيات، يرجى 
االلتزام باالتي: إدارة العيادات اخلارجية باألطباء 
مبستوى اختصاصي أول فما فوق فقط، كما 

مينع سحب الفئات التي ذكرت سالفا.

حنان عبد املعبود

حول مستشفى مبارك الكبير املرضى املراجعني لعياداته 
اخلارجية إلى املستشفى الدولي للكويتيني ومركز سلوى 
الصحي لغير الكويتيني. وجــاء هذا عقب إغالق العيادات 
باملستشفى، حيث أعلن املستشفى ذلك عبر الفتات تنبيهية 
للمرضــى علقت على مداخل العيادات، وجاء هذا التحويل 
لصرف الدواء، ومن املتوقع مع افتتاح العيادات األسبوع 
املقبل أن تتم العودة الى طبيعة أعمال العيادات باملستشفى.

الكشتي لـ «األنباء»: التعاونيات في مقدمة الصفوف األولى 
ملواجهة «كورونا» ومستمرون في خدمة املتسوقني

نت املخزون  قمبر: اجلمعيات التعاونية أمَّ
اإلستراتيجي وخدمت أهل الكويت

عادل الشنان

استغرب رئيس اللجنة 
االجتماعيــة فــي جمعيــة 
التعاونية جواد  الصديــق 
قمبر عدم ضــم اجلمعيات 
ومنتســبيها  التعاونيــة 
للتكــرمي مــن الدولــة على 
جهودهم التي قدموها خالل 
الفترة املاضية خدمة للوطن 
واملواطنني واملقيمني ودعما 
للقــرارات احلكوميــة فــي 
مكافحة وباء ڤيروس كورونا 

املستجد، مؤكدا ان التكرمي ما هو اال تشجيع 
لهم على دورهــم البارز واملهم الذي قدموه 
وشــهد له اجلميع بالنسبة لتأمني املخزون 
االســتراتيجي للدولة بشــكل عام وتنظيم 
عمليــات الشــراء وتوافد املســتهلكني على 
اجلمعيات التعاونية وتقدمي مختلف اإلمكانات 
اخلاصة بضمانات التعقيم والتباعد اجلسدي، 
ناهيك عن خدمة توصيل املستلزمات املختلفة 
مــن اجلمعيات الى املنــازل وتقدمي خدمات 

التعقيــم الــى أماكن مباني 
اخلدمات احلكومية املختلفة 
في املناطــق ومد يد العون 
لوزارتي التجارة والداخلية 
بكل اإلمكانات املتاحة دون 

تردد وبكل رحابة صدر.
وطالب قمبر بتشــجيع 
الطاقات الشبابية الوطنية 
التــي لم تتــوان وال حلظة 
واحدة منــذ ان دق ناقوس 
اخلطر بالتسابق في مختلف 
املياديــن خلدمــة الكويــت 
وأهلها ومســاندة احلكومة 
في مختلف قراراتها وإجراءاتها االحترازية 
وكان لهــم الــدور البــارز كال فــي مجالــه 
واختصاصه بكل تفان واخالص، مؤكدا ان 
التكرمي استحقاقات لهذه الطاقات الوطنية 
اجلبارة التي كانت خير عون وسند في وقت 
االزمة كما هو حال الكويتيني جميعا والذين 
يكشفون عن معادنهم الطيبة دائما في األزمات 
منــذ األزل ويتصدرون املوقــف واملواجهة 
بكل إخالص وشجاعة حبا للكويت واهلها.

طالب بتكرمي منتسبيها لتشجيعهم على دورهم البارز واملهم

جواد قمبر

ملشاهدة الڤيديو

احتاد التعاونيات: ملاذا إهمال 
دور اجلمعيات من مجلس الوزراء؟

محمد راتب 

التعاونيــة  أكــد احتــاد اجلمعيــات 
االســتهالكية أن إهمــال ذكــر اجلمعيــات 
التعاونية والتعاونيــني في بيان مجلس 
الوزراء على الرغم من أنهم كانوا بالصفوف 
األولــى بشــهادة اجلميــع مــن املواطنني 

واملقيمني يثير االستغراب.
وقال االحتاد في بيان له إنه على الرغم 
من الدور اجلوهري الذي لعبته اجلمعيات 
التعاونية في توفير احتياجات املواطنني 
واملقيمني على هــذه األرض وكانت املنفذ 
الوحيد للبيع، ومع ذلك مت إهمال دورها وال 
نعلم ملاذا، وهل مت ذلك بشكل متعمد أم ال 
؟، وفي احلالتني األمر يدعو إلى االستغراب، 
ويطــرح تســاؤالت عن إهمــال دورها في 

اجلانب الذي قامت به.
ولفــت البيــان إلــى أنه منذ عشــرات 
السنني وتقوم اجلمعيات بهذا الدور الذي 
ال يعتبــر للبيع فقط، بــل عملها نابع من 
دورها االجتماعي التي أنشــئت من أجله، 
وخير دليــل أيام الغزو العراقي الغاشــم 
والدور الذي قامت به اجلمعيات التعاونية، 

إضافة إلى األمطار التي شهدناها في العام 
املاضي وغيرها من الوقفات التي ال تعتبر 
غريبة على اجلمعيات وال على جهودها التي 
تقوم بها. وأشار البيان إلى أن اجلمعيات 
التعاونيــة واألعضــاء واملوظفــني الذين 
يقومــون بدورهم بهــا على أكمل وجه في 
هــذه األزمة غير مهتمــني وال يبالون بأي 
دعم مادي، وأن احتســابهم من الصفوف 
األمامية يأتي كنوع من الدعم املعنوي الذي 
يحتاجونه خاصة أنهم يعملون على مدى 
ثالثة اشهر بطاقتهم القصوى. وأكد أن في 
اجلمعيات التعاونية انتشــرت اإلصابات 
بني صفوف العاملــني لديها، بل إن بعض 
اجلمعيات وصلت اإلصابات بها إلى األعضاء 
والرؤساء بها ورغم ذلك بقيت صامدة في 
وجــه هذا الوبــاء ليأتــي بالنهاية مجلس 
الوزراء وال يشــير لهم حتى بإشارة شكر 
أو حتى ثناء على دورهم في هذه األزمة.

وفي ختام البيان أكد االحتاد أن حديث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في أكثر من مرة هو أكبر تقدير للجمعيات 
التعاونية والتعاونيني ورد كاف وواضح 
على من أراد االنتقاص من دور اجلمعيات.

أكد أن حديث صاحب السمو أكبر تقدير جلهودها
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واستنفار حكومي ملواجهته

محبو املشي لـ «األنباء»: سنواصل التريض مع االلتزام باحلظر
أكدوا وجوب استمرار فرصة ممارسة هذه الرياضة واقترحوا متديد بدء احلظر اجلزئي ملا بعد املغرب وانتظار إعادة فتح األندية

فــي البداية، قال املواطن 
سعد املطيري إن على اجلميع 
التســلح بالوعــي واإلدراك 
خالل فتــرة احلظر اجلزئي 
الطبية  واتخاذ االحتياطات 
الالزمــة كارتداء  والوقائية 
الكمام والقفازات أينما كانوا 
وترك مســافات فيما بينهم 
سواء في األماكن املغلقة أو 
في أماكن التريض وممارسة 

رياضة املشي.
وبــني املطيــري أن ترك 
مســافة بينك وبني اآلخرين 
يجعلك أكثر آمانا من الناحية 
الصحيــة فــي ظــل تفشــي 
ڤيــروس كورونــا، معلنــا 
عدم تأييده لفتــح النوادي 
الرياضيــة والصحيــة فــي 
الوقت احلالي ألنها ال حتقق 
مطلب التباعــد االجتماعي، 

دارين العلي

تعتبر فترة السماح باملشي في املناطق والتي 
رافقت فترة احلظر الكلي متنفسا للرياضيني 
والعائالت ملمارسة هواياتهم والتريض والترويح 
عن النفس، ومع اقتراب انتهاء «احلظر الكلي» 
وعودة «اجلزئي» يتخوف كثيرون من محبي 
هذه الهواية من عدم إمكانية ممارستها بسبب 
عودة الدوامات وعدم تناسب فترة رفع احلظر 
مع حرارة الشــمس املرتفعة في ظل استمرار 
إغالق النوادي الرياضية، معربني عن تطلعهم 

الستمرار ساعتي التريض.

«األنباء» استطلعت آراء عدد من املتريضني 
على شــاطئ أجنفة الذين اتفقوا على ضرورة 
استمرار ممارسة الرياضة في أي وقت سمحت 
به الظــروف لكنهم اختلفوا في الدعوة إلعادة 
فتح النوادي الرياضية جتنبا لالزدحام وخوفا 
من تفشي املرض بني مرتاديها، واقترحوا عددا 
من البدائل للحفاظ على عادة املشي وممارسة 
الرياضة منها االستفادة من الفترة الصباحية 
كونها أقل حرارة أو متديد فترة الســماح إلى 
ما بعد املغرب واعتبارها مدة مخصصة للمشي 
والتريــض داخل املناطق كما هو احلال حاليا، 

وفيما يلي التفاصيل:

صحتهم.
أما محمد فريد، فذكر أن 
فترة احلظر اجلزئي ممكن ان 
تشكل فرصة أفضل للرياضة 
كون ساعات الصباح االولى 
تكون أقل حــرارة وبالتالي 
الرياضــة خاللها  ممارســة 
ســتكون مفيــدة، مبينا أنه 
ميكــن أن للرياضيــني أن 
يســتفيدوا من الفترة عقب 
الدوام، إذ ان أغلب الدوامات 
تنتهي عند الثالثة، وبالتالي 
ميكن االستفادة من الساعة 
األخيــرة قبــل بــدء احلظر 
مبمارسة هواياتهم، الفتا الى 
أن إمكانية الســماح باملشي 
ملدة محددة بعد املغرب أمر 
جيد ومفيد في حال إقراره، 
باالنديــة  يتعلــق  وفيمــا 
الرياضيــة، أكد أن هذا األمر 

احلظــر، الفتا إلى انه ليس 
هناك من الضروري وضع 
ســاعات ســماح بعد غياب 
الشمس للمشي الن الفترة 
الصباحيــة ميكــن ان تفي 

بالغرض.
وحول إعادة فتح األندية 
الرياضية، قال حســن إنها 
ليســت ضرورة حاليا ألن 
العــزل  جميــع إجــراءات 
والتباعد التــي مت تنفيذها 
منذ ثالثة أشهر كانت بهدف 
الڤيــروس  وقــف تفشــي 
وتخفيــف حدة انتشــاره، 
مشــيرا إلى أن إعــادة فتح 
األندية الرياضية ميكن أال 
يكون عامل مساعد لدعم هذه 
االجراءات، الفتا الى أنه ميكن 
جلميع الرياضيني االنتظار 
وممارسة هواياتهم باملشي 

الوســائل الطبية في حماية 
النفس وفق إرشادات وزارة 
الصحة. ولفت الى أن متديد 
فتــرة الســماح الى مــا بعد 
املغرب ملزاولة الرياضة مع 
ارتفــاع درجات احلرارة من 
األمور احملبذة، خصوصا أن 
األندية مازالت مغلقة وتكون 
هذه الفترة مخصصة للمشي 

في املناطق.
التكيف مع الظروف

في السياق ذاته، قال بسام 
حسني فقال إن اإلنسان يجب 
ان يكيف نفسه مع الظروف 
احمليطة، الفتــا الى انه كان 
مــن غيــر املؤيديــن لفترة 
املشــي، اال أنــه بعدما جرب 
ذلك اتضح له أن املشــي من 
أبرز األمــور املهمة للصحة 

والتريض الــى حني انتهاء 
األزمة.

مناعة للجسم

مــن جهته، قــال املواطن 
عــادل العلــي وهــو مدرب 
رياضي أنه ال يجب التوقف 
عن ممارســة الرياضة فهي 
من مقومات مناعة اجلســم 
والدليــل أن قلــة قليلة من 
العالــم  الرياضيــني حــول 
أصابهــم الڤيــروس، مؤكدا 
أنه من الداعمني إلعادة فتح 
النــوادي الرياضيــة ألنهــا 
متنفس للرياضيني خصوصا 
بعــد بــدء ارتفــاع درجــات 
احلــرارة مع التشــديد على 
الوقائية وتقليل  االجراءات 
الطاقة االستيعابية للنوادي 
النصــف واســتخدام  إلــى 

وخاصــة في وضعــه كونه 
من مرضى الســكري، الفتا 
الى أنه ســيواظب على هذه 
العادة مع انتهاء فترة احلظر 
الكلي في األوقات املســموح 
بها ســواء صباحا أو مساء، 
داعيا اجلميع ملمارستها كونها 
جزءا من السيطرة على عدد 

من األمراض.
وعن إعادة فتح النوادي 
الرياضية، أكد أن األمر يعود 
الى احلكومة ممثلة بوزارة 
الصحة املنوط بها اتخاذ هذه 
القرارات وفق ما تراه مناسبا، 
الفتــا الى انه فــي حال فتح 
هذه النوادي فالبد ان تكون 
مقننة ووفق معايير معينة 
وإجــراءات وقائيــة محددة 
تسمح مبمارسة الرياضيني 
لهواياتهــم وحتافــظ علــى 

يجب ان يتم باستشارة فنية 
من وزارة الصحة الوحيدة 

القادرة على حتديد ذلك.
ترتيب الوقت

مــن ناحيته، قــال محمد 
اجلنــدي ان فترة الســماح 
كانت متثل متنفســا ســواء 
للرياضيــني أو للعائــالت 
النفــس،  عــن  للترويــح 
مشــيرا الــى أنــه فــي حال 
عودة الدوامــات بعد انتهاء 
احلظر الكلــي، فعلى هؤالء 
ترتيب وقتهم مبا يسمح لهم 
مبمارسة هواياتهم بعد الدوام 
أو قبله، معتبرا أنه من املبكر 
جدا احلديث عن فتح النوادي 
الرياضية خوفا من تفشــي 
املرض بني مرتاديها في ظل 

االزدحام الذي قد تشهده.

عادل العليمحمد فريدطارق حسن محمد اجلنديسعد املطيري

ولتجنــب ان تكــون عامــل 
مســاعد في تفشــي املرض 
بســبب االزدحــام، متمنيــا 
على املســؤولني األخذ بعني 
االعتبار ارتفاع حرارة الطقس 
في الوقت احلالي وجعل فترة 
الســماح باملشي بعد غروب 

الشمس لتجنب حرارتها.
=وقت للمشي

بدوره، أكد املواطن طارق 
حسن أنه ميكن خالل احلظر 
اجلزئــي تخصيــص فترة 
للتريض واملشي سواء في 
الصباح الباكر ثم االنصراف 
الى األمــور املطلوب القيام 
بها ســواء دوامات أو تأمني 
االحتياجــات كما أنه ميكن 
تأدية الرياضة عقب االنتهاء 
من الدوامات وقبل بدء موعد 

استغالل فترة السماح باخلروج في ممارسة الرياضة (قاسم باشا) سارة وتالة مروة واستمتاع بالتريض على الشاطئرجال وزارة الداخلية خالل تنظيم حركة مرتادي الشاطئ 

ملشاهدة الڤيديو

مواطنون لـ «األنباء»: إعادة فتح الصالونات ستسّرع نشر «كورونا»
عادل الشنان

رفض عــدد من املواطنني 
إعادة فتح االنشطة التجارية 
التقــارب  التــي تســتوجب 
اجلسدي بني الزبائن ومقدمي 
اخلدمة ملا لها من آثار سلبية 
فــي عملية مكافحة انتشــار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
في البــالد، ومنها صالونات 
احلالقة، مؤكدين انها حتتاج 
إلــى تعقيم مســتمر بعد كل 
زبون وسوف تتطلب جهودا 
حكومية كبيرة ملراقبتها في 
الوقت الــذي نحتاج فيه الى 
الوباء  الطاقات ملواجهة  تلك 

في أماكن اخرى.
وقالــوا فــي تصريحــات 
صالونــات  ان  لـ«األنبــاء» 
احلالقة ليست حاجة ضرورية 
ملحة وميكن االستغناء عنها 
لفترة طويلة من الزمن وميكن 
تعويضها من خالل احلالقة 
املنزليــة باســتخدام املكائن 
املختلفة واملتوافرة بأرخص 
االسعار، مشــددين على انها 
من االنشــطة التــي ال ميكن 

ايضا خســائر مالية ضخمة 
حلماية شــعوبها وليس من 
الضــروري من وجهة نظري 
اعــادة فتح أنشــطة جتارية 
ليســت مهمــة حاليــا مثــل 
صالونــات احلالقة الرجالية 
والنســائية، مؤكــدا ان مثل 
هذه األنواع من االنشــطة ال 
ميكــن الســيطرة عليها بأي 

اعــادة تشــغيل بعــض  ان 
التجارية ليســت  االنشــطة 
ضروريــة وســتتيح فرصة 
كبيرة النتشار الوباء وبالتالي 
ضياع كل اجلهود احلكومية 
ملنع انتشار الوباء وسنعود 
الــى املربــع األول، ومن هذه 
االنشــطة على ســبيل املثال 
ال احلصر صالونات احلالقة 

وســيأخذ وقتا طويال، وارى 
ان قــرار اعادة هذا النوع من 
االنشطة التجارية خطير جدا 
وسيترتب عليه آثار سلبية 

كبيرة. 
من جهتــه، رفض حمود 
العنزي فكرة املطالبة بإعادة 
فتح نشاط احلالقة الرجالية 
في هذا الوقت، معلال ذلك بأن 
الوقت غير مناسب حيث ان 
اجلهات احلكومية تعمل على 
محاربــة الڤيروس وفي حال 
توجيه بعض جهودها جتاه 
مراقبــة هــذا النشــاط الذي 
يحتــاج الي تعقيم مســتمر 
ويتيــح التقــارب اجلســدي 
بشكل مباشر جدا سيضعف 
احلكوميــة  اجلهــود  تلــك 
وســتكون له نتائج ال حتمد 

عقباها.
في السياق ذاته، قال فيصل 
عوجان: خالل الفترة املاضية 
التي اضطررت خاللها للقيام 
باحلالقة بنفسي اكتشفت انني 
لم اتعامل طــوال حياتي مع 
حالق يعقم او ينظف أدواته 
بشكل صحيح عقب كل عملية، 

شــكل وســتكون مكانا لنقل 
وانتشار الوباء كما انها ليست 
حاجة ضرورية ملحة وميكن 
االستغناء عنها لفترة طويلة 
مــن الزمن وميكن تعويضها 
من خــالل احلالقــة املنزلية 
املكائن املختلفة  باســتخدام 
واملتوافرة بأرخص االسعار.
بدوره، رأى ســعد ســند 

فهي أنشطة تتطلب القرب من 
مقدم اخلدمة بشــكل مباشر 
جدا وأماكن مزدحمة بطبيعة 
احلــال وال ميكن فرض قيود 
ورقابــة عليها تضمن تقليل 
اعداد الزبائــن وعمل تعقيم 
شامل بعد كل زبون وال يوجد 
صالون حالقة يوفر مســافة 
اكثــر مــن متر بني الكرســي 
واآلخر وكل هذه عوامل تساعد 

على انتشار العدوى.
من جانبه، ذكر قاسم حمزة 
ان محالت احلالقة الرجالية 
فــي الكويــت متشــابهة في 
التصميــم الداخلــي تقريبــا 
حيث ال توجد مســافة تزيد 
على  متر بني الكرسي، كما ان 
احلــالق يكون قريبا جدا من 
الزبون فلو اكتسب الڤيروس 
مــن احــد الزبائن فســينقله 
مباشرة لآلخرين لقربه منهم 
ملدة زمنية ال تقل عن ســاعة 
بشكل مباشر، باالضافة الى 
شفرات احلالقة واملعدات التي 
تستخدم جلميع الزبائن وال 
ميكــن تعقيمها جيدا بعد كل 
زبــون ألن ذلــك مكلف ماديا 

فحسب ما قرأت في «الكتالوج» 
اخلــاص مبكينة احلالقة انه 
يجــب ان تنظــف عقــب كل 
اســتعمال وهذا ال يحدث في 
الصالونات، فكيف ســيكون 
الوضع في هــذا الوقت الذي 
يعاني منــه العالم اجمع من 
انتشار «كورونا»، مؤكدا انه 
على الصعيد الشــخصي لن 
يقوم باحلالقة في الصالونات 
خــالل هــذا الوقــت ألنــه قد 
يعرض نفسه وأهله ومجتمعه 

للخطر من اوسع ابوابه.
في السياق ذاته، قال سعد 
العجمي: في الوقت الذي تعمل 
به احلكومة جاهدة للسيطرة 
علــى الوبــاء ال ينبغي فتح 
االنشطة التجارية التي تعتمد 
على التقارب اجلسدي وحتتاج 
لتعقيم مستمر بعد كل زبون 
مباشرة وخاصة الصالونات 
الرجالية والنســائية ألنها ال 
تعتبر ضرورة، مشــيرا الى 
ان اعادة فتح هذه االنشــطة 
قد تكون سببا في اعادة البالد 
الى املربع االول في حربها ضد 
الوباء وهذا ما ال يريده أحد.

أكدوا أنها أنشطة تستوجب التقارب اجلسدي بني الزبون ومقدم اخلدمة وميكن االستغناء عنها لفترة طويلة من الزمن

إعادة فتح صالونات احلالقة حاليا ستضيع جهود مكافحة «كورونا»

الســيطرة عليها بأي شــكل 
وستكون مكانا لنقل وانتشار 
الوباء، وفيما يلي التفاصيل: 

في البداية، قال فهد العنزي 
ان هناك أولويات في الوقت 
الراهــن، حيــث حتــارب كل 
حكومات العالم اجلائحة بكل 
طاقاتهــا وإمكاناتها وتكبدت 
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قانونيون وعقاريون لـ «األنباء»: «كورونا» يفتح الباب لتخفيض اإليجارات

دعاء خطاب
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في البداية، حتدث اخلبير 
االقتصــادي محمد رمضان 
عن آثــار أزمة كورونا على 
العقاري قائال: إن  الســوق 
املســاس برواتــب املقيمني 
الوضــع  نظــرا لتداعيــات 
الراهن، خلف أعدادا كبيرة 
املقيمني،  لــدى  البطالة  من 
نســبة  يشــكلون  الذيــن 
كبيرة، وهو مــا يؤثر على 
قدرتهم على تسديد القيمة 
اإليجاريــة، مضيفا ان هذه 
املشكلة متس املقيمني بشكل 
أكبر كون الدولة قد ضمنت 
اســتمرار رواتب املواطنني 
الذين يعمــل ٨٠٪ منهم في 
القطــاع احلكومي وبالتالي 

لن تتأثر رواتبهم.
نزوح املقيمني

وأشار رمضان إلى أن هذا 
الوضع ســيؤثر قطعا على 
أسعار العقار التجاري الذي 
أصبح إيــراده أقل، ما يؤثر 
على قدرة املستأجرين على 
دفع اإليجارات املرتفعة، وهو 
ما يشمل العقار االستثماري 

أيضا.
ولفــت إلــى أن مغــادرة 
الوافديــن ستتســبب فــي 
انخفاض أســعار اإليجارات 
العمــارات، وهــي  وعوائــد 
دورة اعتــاد عليها أصحاب 
العقار االستثماري وستكون 
النتيجــة انخفاض أســعار 
العقار بالكامل، موضحا انه 
«إذا كانت هناك بنايات جديدة 
يجب أن تنخفض أســعارها 
بشــكل كبير ومن املمكن أن 
ينتقل املؤجرون لها بدال من 
القدميــة، فتنخفض  املباني 
املبانــي اجلديــدة  أســعار 
وتصبح أسعارها مغرية أكثر 
من القدمية، وهي دورة حتدث 
للمباني من حني آلخر، وهو 
ما يدركه من عاصر مشــكلة 
عام ٢٠٠٨- ٢٠٠٩، وذلك قد 
يؤثر سلبا على محافظ املالك 
العقارية والقروض املرهونة.

وقال رمضان إن تخفيض 
اإليجــار مؤقتــا هــو احلــل 
األكثر جدوى من اللجوء إلى 
اإلخالء، وهو ما اتبعته بعض 
املجمعات التجارية، مواصال: 
«يجــب على أصحاب العقار 
االستثماري تخفيض العقار 
مؤقتا حلني عودة احلياة إلى 
طبيعتها، الفتا إلى أن املشكلة 
قــد تتمثل في تعثر املقيمني 
عن الســداد بســبب ارتفاع 

الســكن اخلاص فإن األجرة 
للمالــك  الدفــع  مســتحقة 
دون نقص لقيام املســتأجر 
باالنتفــاع بالعــني املؤجرة، 
إال انــه في حــال التأخر عن 
السداد بسبب انقطاع راتبه 
أو تأثر جهة عمله بتداعيات 
األزمــة في هــذه احلالة فإن 
املادة (٢٠) فقرة رقم (١) من 
قانون اإليجارات عاجلت األمر 
وتركته لتقدير القاضي بقبول 
عذر املستأجر من عدمه، فإذا 
ثبت أن العذر قوي فإن احملكمة 
ستعتبر دعوى اإلخالء كأن 
لم تكن مع حتمل (املستأجر) 
ملصروفات الدعوى شريطة 
أن يوفي املســتأجر باألجرة 
كاملة حتى نهاية أول جلسة 
بعد إعالنه بها إعالنا صحيحا، 
موصيا جميع املســتأجرين 
بســداد األجرة فــي مواعيد 
اســتحقاقها جتنبــا لصدور 
حكم بإخالئهــم وعدم قبول 

أعذارهم».
وأكمل العمــر قائال: «انه 
فــي حــال عقود اإليجــار أو 
االســتثمار املبرمــة بغرض 

قد أنقص املنفعة فإننا وتوقيا 
ألي خالف حال وجود نزاع 
قضائي ننصح بسداد كامل 
القيمة املتفق عليها ومن ثم 
املطالبة بإنقاصها بأثر رجعي 
استنادا الى املادة (٥١٨) من 

القانون املدني.
السكني.. واالستثماري

مــن ناحيتهــا، حتدثــت 
احملاميــة شــيخة اجلليبــي 
الــذي يحــق  الطــرف  عــن 
له اللجــوء للقضــاء قائلة: 
«صاحــب الصفة واملصلحة 
في اللجــوء للقضاء تتحقق 
للمؤجر برفع دعوى مطالبة 
بالقيمــة اإليجارية املتأخرة 
على املستأجر نظير انتفاعه 
بالعــني املؤجــرة، مضيفة: 
«ومن املهم التفرقة بني اإليجار 
السكني واإليجار االستثماري. 
فاإليجــار الســكني في ظل 
جائحة كرونا قائم واملستأجر 
منتفع من العني املؤجرة، أما 
بالنسبة لإليجار االستثماري 
فقد تضرر املستثمر من قرار 
الدولة بإغالق احملال التجارية 

العقود ما لم يتم استثناؤها 
بنص خاص. وأضافت: «فقد 
نصت املــادة (٦١٠) على أن: 
إذا جدت ألحــد طرفي العقد 
ظروف غير متوقعة من شأنها 
أن جتعــل اســتمرار اإليجار 
مرهقا له، جاز للقاضي بناء 
على طلبــه، وبعــد املوازنة 
بني مصالــح الطرفني، إنهاء 
اإليجار مع تعويض الطرف 

اآلخر تعويضا عادال».
وواصلت: «فإذا كان املؤجر 
هو الذي يطلــب إنهاء العقد 
فــال يجبــر املســتأجر على 
رد املأجــور حتى يســتوفي 
التعويــض أو يحصــل على 
تأمني كاف، وعليه فإن تقدير 
حالة تنفيذ العقد (استمرار 
اإليجــار) يرجــع للســلطة 
التقديريــة للمحكمــة التــي 
تعمــل موازنة بــني مصالح 
الطرفني وعليه تقضي بإنهاء 
عقــد اإليجــار االســتثماري 
مــع تعويض الطــرف اآلخر 

تعويضا عادال».
وعن أحقية املالك في فسخ 
العقــد بعد حكــم احملكمة أو 

التجــارة والتــي  ممارســة 
تتضمــن شــروطا جوهرية 
غير مألوفة في عقود اإليجار 
العاديــة إذا نص العقد على 
حتمل املستأجر لتبعة القوة 
القاهــرة او عمــل الســلطة 
العامة الذي ينقص املنفعة، 
فليس للمستأجر أن يطالب 
بنقص األجرة أو فسخ العقد. 
أمــا إذا لم يرد فــي العقد ان 
املقابل  يلزم املستأجر بدفع 
املادي في حالة القوة القاهرة 
فإنه في هــذه احلالة يجوز 
للمستأجر طلب فسخ العقد 
أو إنقاص األجرة في الفترة 

التي لم ينتفع بها.
وعن سؤال املستأجرين 
املتكــرر: «هــل نقــوم بدفع 
األجــرة حاليــا ثــم نطلــب 
فســخ العقــد أم يتم إنقاص 
األجرة بأثــر رجعي؟»، قال 
العمر: في حال إغالق املكان 
املستأجر بفعل قرار السلطة 
لســبب ال يرجع للمستأجر 
فإن األخير في حل من سداد 
القيمة اإليجاريــة. واختتم 
قائال: «أما إذا كان قرار السلطة 

نظرا للظروف التي متر بها 
البالد وانتشار جائحة كرونا، 
وعليه فإن أحكامها تختلف 
عن األولى. وعليه فإن حديثنا 
مقتصر علــى عقود اإليجار 

االستثمارية فقط».
مصلحة الطرفني

وعن مدى إمكانية احلكم 
بتخفيض القيمة اإليجارية، 
إلــى أن «املشــرع  أشــارت 
فــي  وحتديــدا  الكويتــي 
القانون املدني سن نصوصا 
قانونيــة ملواجهــة الظروف 
االستثنائية التي تطرأ على 
عقود اإليجــار فاملادة (١٩٨) 
من القانون املدني تهدف إلى 
إعــاده التــوازن االقتصادي 
للعقد فقد أجازت للقاضي بعد 
املوازنة بني مصلحة الطرفني 
أن يرد االلتزام املرهق إلى احلد 
املعقول بأن يضيف من مداه 
أو يزيد في مقابله. وتطبيق 
هذه املادة ال يقتصر على عقود 
معينــة بعينها علــى اعتبار 
أن القانون املدنــي الكويتي 
هو الشــريعة العامة جلميع 

عدم التجديد كرد فعل للجوء 
املســتأجرين إلــى القضــاء، 
أجابت اجلليبي قائلة: «فيما 
العقود السكنية فقد  يخص 
نصت املادة (٢٠) من قانون 
اإليجارات واخلاصة في حتديد 
موعد سداد القيمة اإليجارية 
للعني املؤجرة والتي تقرر حق 
املستأجر أن تأخره في الوفاء 
كان راجعــا إلــى عــذر قوي 
تقبله احملكمة، وذلك إذا أوفي 
املســتأجر بعد رفع الدعوى 
وقبل إقفال باب املرافعة جميع 
األجرة املستحقة عليه، وكان 
تقدير العذر القوي من املسائل 
التــي تختــص بهــا محكمة 
املوضــوع فلهــا احلرية في 
تقدير املوقف وعلى أساسه 
تقضي إما باعتبار الدعوى كأن 
لم تكن، أو تقضي باإلخالء.

واختتمت قائلة: «وعليه 
فلو تضرر املستأجر بانتشار 
جائحة كورونا في عدم سداد 
األجرة فال بد أن تســتجيب 
احملكمة لطلبــه على اعتبار 
أن ذلك عذر قوي وهو القوة 
القاهرة فيظل في العقار وال 
يتــم إخالؤه، لكن يســتحق 
القيمــة اإليجاريــة  املؤجــر 
نظير انتفاع املستأجر بالعني 

املؤجرة».
قطع التيار الكهربائي

وفي ســياق متصل، قال 
الناشــط في مجــال حقوق 
اإلنسان احملامي محمد ذعار 
العتيبي: «ظهرت الكثير من 
األسئلة فيما يخص اإليجارات 
ومدى إلزاميــة املؤجر بدفع 
القيمة اإليجارية للمالك في 
ظــل أزمة ڤيــروس كورونا 
املستجد التي قد متنع املؤجر 
من االنتفاع احلقيقي، مشيرا 
إلــى انه في حال عدم انتفاع 
املؤجــر من العــني املؤجرة، 
يحق لــه اللجــوء للمحكمة 
لطلب فسخ العقد أو خفض 
القيمــة اإليجارية، مبينا أن 
قانون اإليجارات لم يتطرق 
إلى جزئية الظروف الطارئة 
وفي هذه احلالة يتم اللجوء 
إلى القانون املدني وفقا للمادة 
١٩٨ التي شملت هذه احلالة 
ووضعت اخليار أمام القاضي 
أن يقدر مدى انتفاع املؤجر 

من العني املؤجرة.
وفيما يخص قطع التيار 
الكهربائي وصفه بأنه إجراء 
غير قانوني، مؤكدا أن املؤجر 
في هذه احلالة يحق له اللجوء 
ملخفر الشرطة والتقدم بدعوى 
مدنية عن مدى الضرر الذي 

حلق به جراء هذا الفعل.

استعرضوا اآلثار االقتصادية والقانونية املتعلقة بالعقارات السكنية واالستثمارية في ظل تأخر املستأجرين عن السداد بسبب «كورونا»

احملامي عمر العمر متحدثا إلى الزميلة دعاء خطاب خالل لقاء سابق  احملامي محمد ذعار العتيبي احملامية شيخة اجلليبي اخلبير االقتصادي محمد رمضان

البطالة حتــى مع تخفيض 
القيمة اإليجارية».

تعويض الدولة

وعــن تعويــض الدولــة 
أعفــوا  الذيــن  للمــالك 
املســتأجرين من اإليجار أو 
من جزء منه خــالل األزمة، 
أملح رمضان الى أن أصحاب 
األعمال الذين أمرتهم الدولة 
بالتوقف عن العمل من املمكن 
أن يحصلوا على تعويض، أما 
بالنسبة ألصحاب العقارات 
فاملوقــف صعــب، حيث إن 
إعفاءهــم ملســتأجرين يتم 
طواعية، مختتما: «قد يحتاج 
األمــر إلــى مطالبــات لوبي 
سياســي وهو ليــس باألمر 

البسيط».
إنقاص بأثر رجعي

من ناحيته، حتدث احملامي 
عمر العمر عن اآلثار القانونية 
لوباء كورونا املستجد على 
عقود السكن اخلاص وعقود 
االســتثمار اخلاصة باحملال 
التجاريــة قائــال: «في حال 

العتيبي: يحق للمؤجر املتضرر اللجوء للمحكمة.. وقطع التيار «غير قانوني»رمضان: نزوح املقيمني سيؤدي إلى تدني قيمة اإليجارات وأسعار العقارات

اجلليبي: لو تضرر املستأجر في عدم سداد األجرة فال بد أن تستجيب احملكمة لطلبهالعمر: نوصي املستأجرين بسداد األجرة في مواعيدها واملطالبة بإنقاصها بأثر رجعي

«اعفوهم من اإليجار» من املبادرات اإلنسانية  الشيخة انتصار محمد الصباح

مبادرة مجتمعية إلعفاء 
احملتاجني من اإليجار

وجه مجموعــة من املواطنني من بينهم الشــيخة 
انتصار محمد الصباح، واملستشار مشاري السلطان، 
وسميرة الصراف، وأنوار الهاجري، وسهيال القطان، 
نداء للمواطنني بشكل عام للمساهمة عن طريق وسائل 
التواصل االجتماعي حتت مظلة الهيئة اخليرية وشعار 
«اعفوهم من اإليجار» في دعوة وتشــجيع أصحاب 
العقارات الســكنية والتجارية، ومن منطلق إنساني، 
إلى إعفاء املســتأجرين ممــن توقفت مصادر رزقهم 
من اإليجارات والنظر إلى أوضاعهم املأساوية في ظل 

الظروف احلالية.

ملشاهدة الڤيديو

الوضع الذي فرضه انتشار ڤيروس كورونا املستجد شكل قوة قاهرة لها آثار سلبية واضحة ميكن رصد 
مالمحها على املجتمع الكويتي في مختلف معامالته وعلى العالقات القانونية بوجه عام والعالقات التعاقدية 
على وجه اخلصوص، لذا تكاثرت األسئلة من أفراد وشركات عن الوضع القانوني لعقود اإليجار أو االستثمار 
في ظل هذه األزمة وما يتعلق بها من قرارات، الســيما قرار إغالق بعض األنشــطة بســبب احلظر، وما ترتب 
علــى ذلــك من إخالل البعــض بالتزاماتهم التعاقدية، وهذا األمر من املتوقع أن يكــون محل نزاع خالل الفترة 

املقبلة بني املتعاقدين وبعضهم، أو املالك واملستأجرين، أو أصحاب معامالت البيع والشراء نظرا لتأثر جميع 
األطراف بتداعيات «كورونا» وعدم قدرة البعض على تنفيذ التزاماتهم.

«األنباء» استعانت بعدد من املختصني في املجال االقتصادي للوقوف على التداعيات االقتصادية املترتبة 
على الوباء املســتجد، وتأثيرها على الســوق العقاري، فضال عن االســتعانة مبختصني قانونيني الستيضاح 

األمر، فإلى التفاصيل:

فزعة املالك 
ملن تقطعت 

بهم السبل
ناشد احملامي محمد ذعار 
العتيبي مالك العقارات بالنظر 
بعني الرأفة ملؤجري العقارات 
الســكنية التي تقطعت بهم 
السبل جراء األزمة احلالية، 
موجها بالفزعة لهم بخفض 
القيمة اإليجارية أو تأجيلها 
حلني انقضاء الفترة الراهنة.
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احلكومة تستعجل قوانني إلنعاش االقتصاد الوطني وحمايته
ماضي الهاجري

كشفت مصادر حكومية لـ «األنباء» عن 
توجه يعد لأليام املقبلة لتقدمي طلب حكومي 
مع عودة اجللسات النيابية في مجلس األمة 
ملناقشــة اآلثار التي ترتبت على الدولة من 

خســائر عبــر صناديقها االســتثمارية في 
مختلــف دول العالــم جراء هبوط أســعار 

النفط وأزمة كورونا.
وأشارت املصادر إلى أنه من الطبيعي أن 
تكون قد تأثرت استثماراتنا ودخل الكويت 
عبر تلك االســتثمارات األمــر الذي يوجب 

على احلكومة االجتاه إلى مزيد من القرارات 
وتعديــل بعض القوانني التــي حتتاج إلى 
موافقة مجلس األمة ملواجهة تلك اآلثار التي 
ترتبت على االقتصاد الوطني الذي تأثر مبا 

طال دول العالم.
وأكــدوا أن هناك نوابا دعوا إلى جلســة 

إليضاح األمر لهم، مشيرين إلى أن احلكومة 
تعد تقريرا كامال ومفصال حول تلك األوضاع 
واملوضوعات التي حتتاج إلى مناقشة وإلى 
قــرارات جديدة مــع التعديالت على بعض 

القوانني التي حتمي االقتصاد الكويتي.
و زادت املصادر: إن الوضع االقتصادي 

العاملي اختلف كثيرا عما كان عليه قبل جائحة 
كورونــا وكثير من الــدول أصدرت قرارات 
وعدلت قوانني، األمر الذي يستوجب علينا 
املســارعة إلى تفادي االنعكاسات السلبية 
واتخاذ تلك القــرارات التي حتمي الكويت 

واقتصادها.

توجه لتقدمي طلب مع عودة جلسات مجلس األمة ملناقشة اآلثار املترتبة على الدولة من خسائر عبر صناديقها االستثمارية جراء هبوط «النفط» وأزمة «كورونا»

الدالل: ما استعدادات وخطط «التجارة»
و«الصناعة» بشأن التعامل مع أزمة «كورونا»؟

وجه النائــب محمد الدالل 
ســؤاال إلــى وزيــر التجــارة 
والصناعة خالد الروضان قال 
في مقدمته: املفترض ان تضطلع 
الهيئة العامة للصناعة بدور 
في اقامــة وتعزيــز الصناعة 
املنتجة واملفيــدة الحتياجات 
الدولة او تنشيط االقتصاد او 
دعم الدولة فى االزمات، وجند 
على مر الســنني ان الصناعة 
االنتاجية وقبلها ادارة شؤون 
الصناعة دون املستوى املطلوب 
ولم حتقق كل اهدافها وبسبب 
ما ســبق يدور تســاؤل كبير 
عن اســباب ذلك علــى الرغم 
مما ســطرته خطــط التنمية 
مــن اهداف وبرامج لتنشــيط 
االقتصاد او االموال املخصصة 
لهذا القطاع من ميزانية الدولة، 
ومــن جانب آخر فــإن الواقع 
يحكــي شــكوى اهــل القطاع 
العاملني في هذا املجال والراغبني 

ينايــر ٢٠١٥ حتى تاريخه مع 
ذكر اسم املصنع ونوع االنتاج 
والقطاع الذي يخدم به املصنع 

او القسيمة الصناعية.
٢ ـ ما اســباب قيام الهيئة 
العامــة للصناعــة برفض او 
عدم املوافقة لطلبات ترخيص 
مصانــع او قســائم صناعية 
بحجــة وجــود ذات النشــاط 
او ســبق الترخيــص الطراف 
اخــرى في حني الواقع ان تلك 
التراخيص السابقة غير فعالة 
وال يوجــد مصانــع وال انتاج 
فعليا يســتفاد منه؟ مع رجاء 
تزويدي بطلبــات الترخيص 
إلقامة مصانــع او الترخيص 
لقســائم صناعية منذ ١ يناير 
٢٠١٥ وحتــى تاريخــه مزودا 
بــه نوع الطلــب ونوع املجال 
الذي طلب به الترخيص وعدد 
املوافقــات او الرفض مع ذكر 

اسباب الرفض.

مواجهة الوباء او تدعم الدولة 
فى االزمات؟ مع رجاء تزويدي 
بنسخ من تلك اخلطط وما مت 

بها من خطوات تنفيذية.
العامــة  ـ هــل للهيئــة   ٥
تفتيــش  نظــام  للصناعــة 
التراخيص  وضبطيــة علــى 
الصناعية واملصانع مع تزويدي 
بنتائــج عمليات التفتيش في 
السنوات منذ يناير ٢٠١٥ وحتى 
تاريخه من حيث عدد املخالفات 
التي مت تسجيلها وما نتج عنها 
من قــرارات، وباالخص كم مت 
ســحب ترخيص بسبب ذلك، 
ونوع الترخيص املسحوب؟ مع 
اهمية ذكر متى منح الترخيص 
أصــال، كمــا يرجــى تزويدي 
ببيانــات االدارة املختصة في 
الهيئــة واملعنيــة بالتفتيش 
والضبطية واسماء من يعمل 
بهــا وعددهــم وتخصصاتهم 

وخبراتهم الوظيفية.

٣ـ  هل توجد دراسة اقامتها 
الهيئــة العامــة للصناعــة او 
اي جهــة مختصة فــي مجال 
الصناعة او دراســة اكادميية 
ســواء كان ذلك كله من داخل 
الكويت وخارجها يتعلق بتقييم 
قطاع املصانع في دعم الدولة 
واحتياجاتها ونتائج وتوصيات 
تلك الدراســات او الدراسة ان 
وجدت فــي املرحلة من يناير 
٢٠١٥ وحتــى تاريخــه؟ مــع 
تزويدي بنسخ من الدراسات.

٤ـ  ما اســتعدادات وخطط 
الوزارة وهيئة الصناعة بشأن 
دور الهيئــة وقطاع الصناعة 
بشــأن التعامل مع ازمة وباء 
ڤيــروس كورونا، وهل وضع 
مجلس الوزراء ووزارة التجارة 
والهيئة العامة للصناعة خططا 
وبرامــج للتعامل مــع االزمة 
القائمة او توجيه دور الهيئة 
في دعم صناعات انتاجية تخدم 

محمد الدالل

بدور فى مجــال الصناعة من 
ادارة شؤون الصناعة على مر 

السنني.
وطالب بتزويــده وإفادته 

باآلتي:
١ ـ يرجــى تزويــدي بعدد 
املصانع والقسائم الصناعية 
املرخصة املوجودة في الدولة 
والعاملة واملنتجة فعليا منذ ا 

العربيد إلنصاف «الصفوف األمامية»
قدم النائب فراج العربيد 
اقتراحــا برغبــة جــاء فيه: 
ألبنــاء  اجلهــود  تكاتفــت 
الشعب الكويتي حينما ظهرت 
األعراض األولى لوباء ڤيروس 
كورونا «كوفيد ١٩» وهب أبناء 
الكويــت من جميــع فئاتهم 
لتقدمي أنفسهم للجهات املعنية 
للدفاع عن الوطن واملواطنني، 
حيث تقــدم اآلالف للتطوع 
في كل املؤسســات الرسمية 
واألهلية لتقدمي جهودهم وفقا 
خلبراتهم كل في مجاله، ومبا 

أن احلكومة أعلنت عن نيتها تنفيذ األمر السامي 
بتكرمي العاملني في الصفوف األمامية لذا أتقدم 
باالقتــراح التالي إلنصــاف هؤالء املتطوعني 
والعاملني بالصفوف األمامية «الفئة األولى». 

نص االقتراح
١- تعتبر الفئات املذكورة في البند ٥ من 
العاملني في القطاع احلكومي ضمن الصفوف 
األمامية، ومتنح وساما تكرمييا (شهادة وباج) 
عرفانا مبا قدمته لوطنها ونذرت أنفسها ملواجهة 
هذا الوباء الذي يعتبر من أشكال احلروب التي 

يدافع فيها املواطنون عن وطنهم.
٢- متنح لهذا الوسام مكافئة تعادل راتبني 
في املرة األولى وراتبا أساسيا سنويا للمكرم 

أثناء فترة خدمته.
٣- يعتبــر هذا الوســام نوعا مــن أنواع 
اخلدمات اجلليلة التــي تؤخذ بعني االعتبار 

حلامله في املستقبل.

الوســام  يشــمل   -٤
املواطنــني الكويتيني وأبناء 
الكويتيات وأبناء فئة البدون 
وأبناء دول مجلس التعاون 

اخلليجي فقط.
٥- الفئات الواجب شمولها 
بالتكرمي من الدرجة األولى هي 
(العاملون من وزارة الصحة، 
الدفــاع، الداخليــة، احلرس 
الوطنــي، اإلعــالم، االطفاء، 
التجارة، اخلارجية، الكهرباء 
واملاء، النفط، الديوان األميري 
مجلس الوزراء، مجلس األمة، 
األوقاف، العدل، وزارة الشؤون، وزارة الدولة 
للخدمات، هيئة االتصاالت، جهاز تكنولوجيا 
املعلومات، املعلومات املدنية، فرق التفتيش 
في هيئات البلدية، هيئة القوى العاملة، هيئة 
البيئة، هيئة الغذاء، هيئة الصناعة، الطيران 
املدني، شــركة اخلطوط اجلويــة الكويتية، 
املوانئ، اجلمارك، هيئة الطرق، هيئة االعاقة).

٦- الفئــات األهلية املتطوعني املســجلني 
بالدفاع املدني بكل اجلهات احلكومية، والقطاع 
الزراعــي، اجلمعيــات التعاونيــة مبختلــف 
خدماتها، شركات تعبئة الوقود، شركة املخابز 
واملطاحن الكويتية، فرق متطوعي املناطق، 
شركة املواشي الكويتية، املتطوعني بالسفارات 
واملالحق الثقافية والصحية لسفارات الكويت 
فــي اخلارج، املتطوعني مــن القطاع الصحي 
األهلــي، املتطوعني في البنوك واملؤسســات 

التجارية.

فراج العربيد

النائــب د.بدر  اعلن 
املــال انــه ســيتقدم مع 
النواب  مجموعــة مــن 
باقتراح بقانون بتعديل 
التركيبة السكانية يحدد 
أوزانا نسبية للجنسيات 
داخــل الكويــت بحيث 
يكون لكل جنسية نسبة 
من عدد الكويتيني وليس 
من عدد سكان الكويت.

وأوضــح املــال انــه 
لو كان عــدد الكويتيني 
مليونا و٤٠٠ الف تكون 
نسبة من يحمل جنسية 
ما ال يتجاوز الـ ١٠٪ من 
عدد املواطنــني اي ١٤٠ 
ألفا وال يتم استقدام اي 
شخص من هذه اجلنسية 
حلــني انخفــاض هــذه 

النسبة.
أنــه بالنســبة  وبني 
للجنســية الهنديــة فقد 
حددها االقتــراح بـ ١٥٪ 
واملصريــة والفلبينيــة 
والســريالنكية ١٠٪ لكل 
منهــم، أمــا اجلنســيات 
البنغالديشية والنيبالية 
والڤيتنامية والباكستانية 
٥٪ لكل جنسية، وباقي 
اجلنسيات احلد األقصى 
لها ٣٪ من عدد املواطنني 

الكويتيني.
وقال املال انه إذا أقر 
القانون ســيكون  هــذا 
هناك قرار مبنع استقدام 
العمالة حلني انخفاض 
األعداد املوجودة حاليا 
الى النسبة املذكورة في 

القانون.

عامل على الرغم من جتاوز 
اجلنسية التي ينتمي إليها 
النسبة املنصوص  العامل 
عليها في اجلدول رقم (١).
مــن دون  املــادة (٦): 
اإلخــالل بأي عقوبة أشــد 
في أي قانــون آخر يعاقب 
باحلبس الــذي ال يتجاوز 
خمس ســنوات وبالغرامة 
التــي ال تزيد على ٥٠ ألف 
دينــار أو بإحــدى هاتــني 
العقوبتــني كل موظف عام 
أمر أو وافــق على حتويل 
شــخص إلى إقامــة للعمل 
أو قام بتجديدها على نحو 
مخالف ملــا ورد في أحكام 

املادة رقم (٤).
املــادة (٧): فضــال عن 
املقررة للجرائم  العقوبات 
املذكــورة في املــواد ٥ و٦ 
يحكم على اجلاني بالعزل 

من الوظيفة العامة.
املذكــرة  ونصــت 

اإليضاحية على ما يلي:
تعد اختالالت التركيبة 
السكانية من املشاكل املزمنة 
التي عانت منها الكويت في 
السنوات األخيرة، إال أن هذه 
املشكلة أفرزت آثارها بشكل 
جلي وخطير وقت انتشار 

وباء ñورونا املستجد.
إذ تبــني وجــود الكثير 
من العمالة الســائبة، كما 
أن تبــني أن تلــك العمالــة 
تســكن في أماكــن مكتظة 
فاقدة لالشتراطات الصحية 
ســاهمت بشــكل جلي في 
انتشــار الوبــاء على نحو 
أســفر عن صدور قرار من 

الــدول وضعــت العراقيل 
أمــام اإلجــالء الطوعي او 
ملخالفي اإلقامة من رعاياهم 
بالكويت، وهذا الرفض من 
بعض الدول لم يكن أساسه 
موضوع كورونا، وإمنا كان 
هناك تخوف من أن تنشأ 
لديهم مشكلة بطالة لذلك 
حاولوا إبقاء مواطنيهم في 

الكويت.
وفيما يلي نص االقتراح 
بقانون للتركيبة السكانية:
املادة (١): تسري أحكام 
هــذا القانون علــى جميع 
املســموح  اجلنســيات 

بدخولها الكويت.
ويســتثنى من تطبيق 
أحــكام القانــون احلــاالت 

التالية:
- مواطنو دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

ويحدد اجلدول رقم (١) 
من هذا القانون نســبة كل 
جنســية بالنسبة إلى عدد 

املواطنني.
وتعــد كل نســبة منها 
حدا أقصى لهذه اجلنسية، 
وال يدخل في احتساب تلك 
النســب ما ورد ذكرهم في 

املادة رقم (١).
وتعمل اجلهات احلكومية 
على اتخاذ التدابير الالزمة 
تخفيــض  علــى  للعمــل 
الوزن النسبي للجنسيات 
فــي الكويت طبقــا ملا هو 
منصــوص عليه فــي هذا 

القانون.
كل ذلك من دون اإلخالل 
بحق مجلس الوزراء بإصدار 
قــرار بحظــر االســتقدام 
اجلنســية بعينهــا ولو لم 
تتجاوز النسبة املنصوص 

- زوج املواطن الكويتي 
وأبناؤهم.

- العمالة املنزلية.
- العمالة املستقدمة بناء 

على العقود احلكومية.
وأعضــاء  رؤســاء   -
البعثات السياسية املوفدون 
للكويت وأزواجهم وأبناؤهم 

بشرط املعاملة باملثل.
- رؤساء الدول وأفراد 

أسرهم.
- مشغلي وسائل النقل 

الدولية.
البعثــات  أعضــاء   -
التــي  للــدول  العســكرية 
تبرم معها الكويت اتفاقيات 

أمنية.
املادة (٢): يكون حساب 
أوزان اجلنســيات وفــق 
النسبة والتناسب مع عدد 

املواطنني الكويتيني.

عليها في اجلدول املشــار 
إليه.

املــادة (٣): ال يجــوز 
إلــى  اســتقدام أي عامــل 
الكويت في حال جتاوز وزن 
اجلنسية النسبة املسموح 
فيها املذكورة في اجلدول رقم 
(١) ويظل حظر االستقدام 
ساريا حلني انخفاض نسبة 
اجلنســية األجنبيــة عــن 
الوزن املنصوص عليه في 

اجلدول رقم (١).
وتلتزم اإلدارة املركزية 
لإلحصــاء بتزويد اجلهات 
احلكومية بالنسب املتحققة 

لكل جنسية كل ٣ أشهر.
املــادة (٤): يحظر على 
اجلهات احلكومية املوافقة 

على القيام بالتالي:
العمالــة  حتويــل   -١
املنزليــة إلــى عمالة وفق 
القطاع األهلي أو النفطي.

ســمات  حتويــل   -٢
الزيارة إلى إقامة للعمل.

ســمات  حتويــل   -٣
الزيارة إلى االلتحاق بعائل.

٤- جتديد إقامة العامل 
العقــود  املســتقدم وفــق 
انتهــاء  احلكوميــة بعــد 

املشروع احلكومي.
مــن دون  املــادة (٥): 
اإلخــالل بأي عقوبة أشــد 
في أي قانــون آخر يعاقب 
باحلبس الــذي ال يتجاوز 
عشــر ســنوات وبالغرامة 
التي ال تزيد على مائة ألف 
دينــار أو بإحــدى هاتــني 
العقوبتــني كل موظف عام 
أمر أو وافق على اســتقدام 

الوزراء بفرض  مجلس 
احلظر الكلــي املناطقي 

لهذه املناطق املكتظة.
وملا كانــت التركيبة 
تقــف  ال  الســكانية 
عند حــدود وزن أعداد 
املواطنني بالنسبة لعدد 
األجانــب، بــل تبني أن 
هناك اختالال بوزن تلك 
اجلنسيات عددا بالنسبة 
لعدد املواطنني لدرجة أن 
بعض اجلنسيات اقترب 
عددها من عدد املواطنني، 
األمر الــذي يحمل معه 
خطورة أمنية ومؤشــر 
علــى اختــالل باألمــن 
القومــي. لذلك جاء هذا 
االقتراح بقانون ليحدد 
احلــد األقصى لنســبة 
تلك اجلنسيات بالنسبة 
لعدد املواطنني ويحظر 
اســتقدام أي شــخص 
من هذه اجلالية للعمل 
في حــال جتــاوز وزن 
تلك اجلنسية بالنسبة 
الـــمواطنني، وقد  لعدد 
أرفق باالقتراح بقانون 
اجلدول الذي يبني هذه 

النسب.
ونظــرا ملــا تلمســه 
املشــرع من تخوف من 
قيــام بعــض املوظفني 
العموميــني باملوافقــة 
على استثناءات لتجاوز 
هذه النسب املنصوص 
عليهــا، فقــط حــرص 
االقتــراح بقانــون على 
جترمي أفعــال املوظفني 
العموميني ممن يخالف 

د.بدر املال

وأشــار إلى أن القانون 
تضمن أيضا منــع تغيير 
اإلقامات من العمالة املنزلية 
الى العمالة األهلية، ومنع 
حتويل ســمات الزيارة او 
االلتحاق بعائل الى إقامات 
عمل، ومت استثناء العمالة 
املنزليــة نظــرا لطبيعــة 

املجتمع الكويتي.
ولفت إلى أن أي موظف 
حكومي يقــوم مبوافقات 
وإجــراءات مخالفــة لهــذا 
القانــون ســيخضع األمر 
للتجــرمي والعزل، وهناك 
عقوبــات جنائية على كل 
مــن يخالف هــذا القانون 
حتى درجــة وزيــر لذلك 
تطرق القانون ملواد قانون 
الوزراء. وأضاف  محاكمة 
ان هذا القانون ســيتدارك 
ما ظهر في الفترة األخيرة 
بعــض  ان  خصوصــا 

املال يقترح قانونًا لتعديل التركيبة السكانية وحتديد نسب للجنسيات
يتضمن اجلدول أوزان اجلنسيات األجنبية بالنسبة لعدد املواطنني الكويتيني

على أن تكون هذه النسبة هي احلد األقصى
الوزن النسبياجلنسية

١٥٪الهندية
١٠٪الفلبينية

١٠٪السريالنكية
١٠٪املصرية

٥٪البنغالديشية
٥٪النيبالية

٥٪الڤيتنامية
٥٪الباكستانية

٣٪ بحد أقصى لكل جنسيةباقي اجلنسيات

حماد ُيطالب «الصحة» بسرعة فحص جميع
العاملني واملتطوعني في جمعية الروضة وحولي

طالب النائب ســعدون 
حماد وزير الصحة الشيخ 
د.باســل الصباح بســرعة 
العاملــني  فحــص جميــع 
واملتطوعــني فــي جمعية 
الروضة وحولي التعاونية 
خصوصا بعد وفاة مساعد 
مدير سوق حولي (سوق ٧) 
متأثــرا بإصابته بڤيروس 
كورونــا وكذلــك نقل احد 
العاملني الى العناية املركزة 
بعد تأكد اصابته بڤيروس 
كورونــا باإلضافــة  الــى 
ظهور األعــراض املرضية 

علــى مجموعــة كبيرة من 
العاملني في اجلمعية.

وقــال حمــاد: بعــد أن 
جمعيــة  ادارة  أبلغتنــي 
الروضة وحولي التعاونية 
بأنهــا وجهــت مخاطبــات 
لــوزارة  رســمية  عــدة 
الصحــة إلجــراء الفحص 
علــى  مســحات  وأخــذ 
العاملــني واملتطوعــني في 
اجلمعية، حيث مت ارســال 
بتاريــخ  رســمية  كتــب 
٥/٤/٢٠٢٠ ولــم تســتجب 
وزارة الصحة وكتاب آخر 

هذا الوباء. وأكد حماد أنه 
يوجد في جمعية الروضة 
وحولي التعاونية أكثر من 
٦٠٠ عامل ومتطوع موزعني 
على ٨ أســواق مركزية و٥ 
أفرع في منطقتي الروضة 
وحولــي، وهــم يتعاملون 
ويتخالطون بشكل مباشر 
ويومي مع املواطنني وكذلك 
مع الوافدين في تلك املناطق، 
ما يسهم بشــكل كبير في 
الوباء بينهم  انتشــار هذا 
وبني املتردديــن على تلك 

األسواق.

بتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠ وايضا 
لــم تســتجب «الصحــة» 
لتلــك املخاطبــات، مؤكدا 
مطالبتــه وزيــر الصحــة 
بسرعة االســتجابة لطلب 
الروضــة وحولي  جمعية 
التعاونيــة بفحص جميع 
العاملــني واملتطوعــني في 
اجلمعيــة وعزل من تثبت 
اصابتهم بڤيروس كورونا 
من العاملني واملتطوعني في 
اجلمعية ووضعهم في حجر 
مؤسســي حلني شــفائهم، 
وذلــك للحــد من انتشــار 

سعدون حماد

الكندري يسأل عن بالغات التحريات املالية
وجــه النائب عبداهللا 
الكندري سؤاال برملانيا إلى 
وزير املالية براك الشيتان 
بشأن البالغات التي تلقتها 
املالية  التحريــات  وحدة 
بخصــوص الصنــدوق 
املاليــزي.  الســيادي 
وتساءل الكندري عن عدد 
البالغات التي تلقتها وحدة 
التحريات خالل السنوات 
املاضيــة بخصــوص ما 
بـــ «الصنــدوق  يعــرف 
السيادي املاليزي»، سواء 

كان هــذا البــالغ مــن داخــل الكويت أو 
خارجها، مطالبا بتزويده بنسخة منها إن 
وجدت. وأضاف: ما مصير تلك التحريات 
التي أجريت بشــأن الصندوق السيادي 
املاليزي؟ وهل صدرت قرارات بهذا الشأن؟ 

مطالبا بتزويدي بصورة 
منها. واستفســر عما اذا 
كانت هنــاك حتريات أو 
مخاطبــات مــن جهــات 
حكوميــة ماليزية وردت 
بشأن هذا الصندوق وما 
اإلجــراءات التــي اتخذت 
بشــأن هــذه املخاطبات؟ 
وتاريخ هذه املخاطبات؟

وتابع: إذا كانت هناك 
حتريات أو مخاطبات من 
جهــات ماليزيــة؟ أرجو 
إفادتنــا باإلجراءات التي 
مت اتخاذهــا واجلهــات احلكوميــة التي 
تولت املوضوع؟ مع تزويدنا بنســخة؟ 
مع تزويدنا بنسخة من جميع املراسالت 
والتحريــات ســواء كانــت مكتوبــة أو 

مصورة؟.

عبداهللا الكندري

اجلمعية أبلغته مبخاطبة الوزارة رسمياً إلجراء الفحوصات دون استجابة

ملواجهة االختالالت احلالية ومعاجلة املشاكل املزمنة والقضاء على العمالة السائبة
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حظر «الدياية الراكة» 
كورونيًا!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

«كورونا» 
فّرق األحياء واألموات

كلمات

 zaben٩٠٠@hotmail.com
زبن حمد البذال

ال أحد ينكر األيام العصيبة التي اجتاحت ومازالت 
جتتــاح العالم، وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي 
منر بها نبتهل إلــى الباري عز وجل أن يعيد احلياة 
إلى ســابق عهدها بال فاقد وال مفقود ومن دون أي 
أضرار تطول أي طائفة في املجتمع، فنحن كاجلسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر األعضاء، 
وعليه فإن املســؤولية املشتركة التي تقع على كاهل 
جميع أفراد املجتمع كبيرة، ونتمنى أن يقوم كل منا 
بدوره من دون تذمر أو إســاءة أو جتريح ومن دون 
التراشق باالتهامات مع احترام كل القوانني والتعليمات 
التي يتوجب على اجلميع االلتزام بها حتى نتمكن من 

تخطي هذه األزمة التي تعترينا.
أيــام قليلة تفصلنا عن عودة احلياة إلى ســابق 
عهدها لكن املسؤولية اليوم ملقاة على كاهل كل فرد 
في املجتمع بأن يلتزم بتعليمات وزارة الصحة حتى 
نتمكن من السير بعجلة التنمية والنهوض بالدولة من 
دون خســائر مادية أو بشرية، فكل اإلجراءات التي 
اتخذتها الدولة كافية أن تضعنا على الطريق الصحيح 
الذي ميكننا من خالله من التعايش مع الوباء وتالفي 
أخطاره من خالل الوعي الصحي واتباع كل التعليمات 

واإلرشادات الصحية.
إال أنني في ظل هذه الظروف هناك شــي أخشاه 
وقد يكون كثر مثلي يخشون وقوعه أال وهو التراشق 
باالتهامات والعودة إلى االستجوابات وتعطيل العمل 
احلكومي وكشف وتصيد األخطاء التي وقعت احلكومة 
بها في ظل هذه األزمة.. ونداؤنا إلى كل أعضاء مجلس 
األمة هو ضرورة ســتر أي خطأ إن كان قد وجد من 
قبــل احلكومة وتقدير املجهود الكبير الذي قامت به 
كل الكوادر احلكومية من أجل تخطي هذه األزمة التي 

اجتاحت العالم.
فاحلكومة ممثلة برئيسها وكل وزرائها وكوادرها 
الوطنية بذلت الغالي والنفيــس ألجل املواطن حتى 
إننا لم نكن نرى وزيرا يجلس خلف مكتبه بل كانوا 
جميعهم وفــي مقدمتهم رئيس احلكومة في امليدان، 
أي إن أعضــاء احلكومة خاطــروا بحياتهم من أجل 
تفقد ومباشرة كل اإلجراءات للتحقق من سيرها على 

الطريق الصحيح.
ونتمنى أن تكون جميع اإلجراءات التي قامت بها 
احلكومة محل تقدير مــن قبل أعضاء مجلس األمة 
فال نريد استجوابات أو تراشقا باالتهامات فهذه أزمة 
عامليــة، أي ان احلكومة وألول مرة تتعامل مع ظرف 
طارئ، وحكومات العالم كلها ارتبكت في كيفية حماية 
شعوبها من هذه اجلائحة وعليه فإن كان هناك من خطأ 
اقترفته احلكومة أو تقصير في أي جانب نتمنى أال 
يتصيده بعض األعضاء وأن يكون مجهود احلكومة 
محل تقدير من قبل أعضاء مجلس األمة كما هو محل 

تقدير من املجتمع بأكمله.
ال نريد استجواب ألن احلكومة منعت األثرياء من 
السفر خارج الكويت والتذرع بعبارة أنا مواطن حر 
في السفر أينما أشاء ألن احلكومة ما أغلقت مطاراتها 
وأوقفت كل الرحالت إال بعد ان أغلق العالم كله الطيران 
لذلك إذا كان هناك مــن يعتقد أن الوباء في الكويت 
ويريد أن يفر منــه الى دولة آمنة فقد كانت الكويت 

هي األكثر أمنا.
ال نريد في املقابل استجوابا يتعلق بأن احلكومة 
منعت مــن أن يحلق أحد في األجواء وحيدا بطائرته 
اخلاصة للعودة إلى الكويت ألنه ال مجال للترف في 

مثل هذه الظروف التي تعتري العالم.
وال نريد من يبدأ في الصراخ ويقول هناك جتاوزات 
وتخبط في اإلدارة وتضخم في أعداد الوافدين واحلكومة 
مسؤولة عن ذلك.. فلنتق اهللا في عباد اهللا الذين ساهموا 

في إعمار ليس الكويت وحسب بل اخلليج كله.
وكل ما نرجوه أن يتم تقدير احلكومة التي خاطرت 
بحياتها ألجل مواطنيها وبذلت الغالي والنفيس وكل ما 
هو مطلوب من أعضاء مجلس األمة فقط كلمة شكر 

حلكومة الكويت على ما قدمته للمواطنني.

السلطة الفلسطينية امتنعت عن اتخاذ مواقف مبدئية 
منذ نشأتها قبل ٢٦ عاما ومازالت، بالرغم من عدم احترام 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي التفاقية السالم املوقعة 
بينها وبني الفلسطينيني، فها هي الدولة الفلسطينية 
لم تعلن رسميا، وال السلطة مارست السيادة املطلقة 
على بضع ما أعطيت من أراضيها احملتلة، وال قضايا 
احلل النهائي كمشكلة السيادة على مدينة القدس أو 

عودة الالجئني قد حسمت.
لقد تعاونت الســلطة الفلســطينية لسنوات مع 
اإلسرائيليني مقابل تعنت ومماطلة احملتلني وعدوانهم 
املتكرر على الشعب الفلسطيني وخصوصا غزة، حتى 
بات تعاون الســلطة الفلسطينية تهاونا ورمبا خيانة 

للقضية الفلسطينية.
يتفق أطراف حكومة االئتالف اإلســرائيلي على 
سلب الفلسطينيني حقوقهم ويختلفون في الوسائل 
فقط، ولكن أمام الدعم غير احملدود وال املسبوق من 
رئيس الواليات املتحدة األميركيــة ترامب وإدارته، 
أصبحت شهية إســرائيل لالحتالل وضم األراضي 
وتعطيل االتفاقيات أيضا غير محدودة، فبعد إعالنها 
أن مدينة القدس املوحدة عاصمة لدولة االحتالل، أعلنت 
أيضا عن نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور 
األردن رسميا، وبدعم أميركي وصمت عربي رسمي.
لقد تأخرت كثيرا السلطة الفلسطينية في إعالن 
إلغاء كل االتفاقيات مع ســلطة االحتالل اإلسرائيلي 
واحلكومة األميركية، ورمبا كانت قلة املوارد املادية 
ما دفعها للتلويح بذلك، وإال أين هذا املوقف الصلب 
من إعالن القدس عاصمة إلسرائيل أو تنكر األميركيني 
واإلســرائيليني للقرارات الدولية «قرار التقسيم» أو 
التأخر سنوات في اســتكمال مقررات اتفاق أوسلو 

للسالم املزعوم.
ختاما: هل سيكون قرار إسرائيل احملتلة ضم بضع 
قرى في الضفة الغربية مبنزلة القشــة التي قصمت 

ظهر السلطة الفلسطينية؟.
أمتنى أن تتحلل السلطة من التزاماتها، وحتل نفسها 
وتترك للفلسطينيني خيار النضال الذي تعودوا عليه، 
فمن املستحيل لسلطة فلسطينية ضعيفة بحكم الواقع 
أن تقود عملية التحرير، لذلك يجب أن يكتفى مبنظمة 
التحرير الفلسطينية بعد أن ينضم إليها كل األحزاب 
والقوى الفلســطينية غير املمثلة كحماس واجلهاد 
اإلسالمي وغيرهما، وألن الصهاينة لن يفهموا حقيقة 
السالم إال إذا أذاقهم الفلسطينيون من نفس الكأس 

املر التي يشربون منها كل يوم.

وسط أجواء االحتقان واالمتحان واإلذعان 
اجلماهيري لألوضاع العامة بتعبير ومسمى 
كويتي ١٠٠٪ تنفيذا لكل ما يصدر من القيادات 
احلكومية الرســمية ومؤسساتها الداخلية 
واخلارجيــة والصحية واألمنية واإلعالمية 
واخلدمية وغيرها ال يختلف اثنان على تطبيق 
أوامرها، وتنبيهاتها بكل توقيتاتها منذ بروز 
كارثة كورونا حتى آخرها (احلظر الشــامل 
إيجابا وســلبا لبعض بنوده!) مت التطبيق 
واإلذعان لكل توجيهاته بال تردد، وهو ما عبر 
عنه أحد رموز جيل الرعيل األول مبسمى 
دارج شعبي معروف بلهجة كويتية «دياية 
راكة»! مبعنى دجاجه ترقد على بيضها صمتا 
وهدوءا ألوقات طويله متهيدا إلنتاج جديد 
للنوع املطلوب باللهجة املصرية «كتاكيت»، 
وهو يعني أننا بانتظار أن تأتي نتائج فترة 
احلظر الشامل إثالجا للصدور! وحسما لكثير 

من األمور كالتالي: 
ـ تركيبة سكانية متوازنة.

- تصحيح االختناقات املرورية املزعجة في 
الطرق وتفعيل قوانينها وحتاشي املخالفات 

واالستباحات املرورية.
- تفكيك وإعــادة ترتيب املناطق الصناعية 
وترتيــب أمورها ملا يعنــي خدماتها بقرار 
تسميتها تخفيفا لالزدحامات القاتلة منها وإليها 
كالشويخ والشعيبة الصناعية وجتاوزاتها!.

- عدم إهمال وتعطيل مواقع سياحية لسنوات 
بحجــة قضايا وأحكام قضائيــة كاملنطقة 
التجارية خلف إطاللة جون الكويت وضياع 
أجمل إطاللة سياحية، ومثلها جزر الكويت 
املهملة بقبولها ثروة سياحية غير مفرج عنها 
تنظيما وإعدادا جلعلها قبلة سياحية، ومثلها 
سواحل شمال البالد نهايتها مقترحات بال 

تطبيق وال تنفيذ حازم.
- وقبــل كل ذلك سياســتنا التعليمية بكل 

مراحلها العامة والعليا وأولوية تعديلها.
- والرعاية الصحية ودعم أجهزتها للقصور 
الكبير بتفعيل خططها وتعديل وضعها لعالج 
الداخل، وتقليص هدر اخلارج كدول شقيقه 
نفذت خططها باخلليج والعالم العربي والواعي 

اإلسالمي.
- ولتطلعــات العم بوخليفة هواجس أخرى 
يخجل من طرحها تعني هدر ثروة بشرية 
الفنية كالطب  املجاالت  للمتقاعدين مبعظم 
والتعليم واألمن واإلعالم املتقدم ومردود ذلك 
لإلحالل املطلوب بالتركيبة السكانية الوافدة 
الهامشية طالت أعماركم. متى تفقس  دون 
دياية احلظر الركة وتفرح البالد بقدومهم بعد 
هذا الڤيروس املبارك بسالمتكم وإدراككم؟!

منذ ظهور ڤيروس كورونا والعالم يعيش 
فوضى عارمــة ال يعرف متى ســتنتهي، 
احلكومات في مختلف الدول عملت كل ما 
في وسعها، صرفت املليارات في كل املجاالت 
وخاصة الصحية منها التي تعمل على مكافحة 

املرض.
في بلدنا الكويت منذ ٣ أشــهر والدولة 
ممثلة بجميع وزارتها تعمل بشكل متواصل 
إضافة إلى املواطنني الذين تطوعوا في جميع 
اجلهات من اجل إنقاذ وطنهم من هذا الوباء، 
وكثير منهم أصيب بهذا املرض ومنهم من 
توفاه اهللا، نسأل اهللا لهم الرحمة واملغفرة، 
ومازال هذا املرض املعدي يواصل انتشاره 
وأعــداد اإلصابات في تزايد على الرغم من 
تطبيق احلظر اجلزئي ثم حتوله إلى حظر كلي.

تعليمات وإرشــادات كثيرة توصي بها 
اجلهات الصحية من لبس للكمامة والقفاز 
والتعقيم املستمر، لكن األهم من هذا كله هو 
التباعد االجتماعي وهذا مربط الفرس مبعنى 
أن هذا هو مكان احلزن والضيق، الناس في 
مجتمعنا لم يعتادوا على التباعد بينهم بل 
بالعكس رمبا جتدهم مجتمعني طوال اليوم 
في الديوانيات واملقاهي واملطاعم وفي كثير 
من األماكن العامــة، أن يتفرقوا فجأة بهذا 
الشــكل ال بد أن يتسبب ذلك للكثيرين في 
صدمة، ومنهم من لم يستوعب الوضع إلى 
اآلن، ولوال القوانني احلازمة والرقابة الدائمة 

لوجدنا التجمعات مستمرة.
بالفعل يعاني اجلميع احلرمان من االلتقاء 
بأقاربهم، واملعاناة الكبرى التي متثل الوجع 
واأللم هي عندما فارق هذه الدنيا الفانية الكثير 
من األحبة مــن األهل واألقارب واألصدقاء 
واجليران ولم نستطع املشاركة في عزائهم 
والذهاب للمقبرة للصالة عليهم والدعاء لهم، 
إنه شعور يصعب وصفه ومن الصعب نسيانه، 
ال شــك أن هذا قضاء اهللا وقدره وجميعنا 
سيواجه هذا احلق لكن تبقى بالقلب غصة.

كل هذه املعطيات واألحداث تؤكد خطورة 
الوضع القائم لذلك ليس أمامنا جميعا إال أن 
نصبر ونتعاون مع اجلهات املسؤولة عن إدارة 
هذه األزمة حتى يكتب اهللا لنا بإذنه وبقوته 

النجاة والسالمة من هذا الوباء.

عملية التكويت إلى عائق أمام التنمية 
والتقدم في الفترة املقبلة.

يجب أيضا أن يتم تسكني الكوادر 
الوطنية، كل في مجال تخصصه، ألننا 
وعلى مدار سنوات كنا نعتمد على سياسة 
االنتداب من مكان عمل إلى آخر لسد 
الشواغر، خاصة في الوظائف القيادية، 
وهذا بالتأكيد أثر سلبا على جودة العمل 
في بعض القطاعات نتيجة لعدم خبرة 
البعض الكافية مبجال العمل الذي ينتدب 
إليه، وال شــك أن جميع القطاعات في 
الدولة مليئة بالكفاءات القادرة على قيادة 
الدفة وحتقيق طفرة وتطور في مجال 

عملهم.
ختاما، التكويت أصبح أمرا حتميا ال 
غنى عنه، ال أقلل من إخواننا الوافدين، 
لكن املرحلــة املقبلة أعتقد أنها تتطلب 
– ليس فــي الكويت فقط – وإمنا على 
مستوى العديد من الدول، تتطلب االعتماد 
على الكوادر الوطنية، فأهل الكويت أدرى 
بحاجاتها، لكن التكويت البد أن يزامله 
احلذر والتأني وحســن االختيار حتى 
نحقق مصلحة وطننا احلبيب الكويت.

اجلامعات وما في ذلك من حماية لألطفال 
وصحتهم واالكتفاء بعمل امتحانات في 
املدارس يشــترط بها تطبيق التباعد 
االجتماعي وكافة اشتراطات السالمة 

والصحة.
وتأتي املســؤولية الذاتية لألفراد 
هي مسؤولية الوعي وااللتزام واتباع 
التعليمات بتحضر وفهم، عند تنظيم 
حضور األطفال في أوقات مختلفة لتلقي 
التعليم وبذلك نضمن عدم االزدحام 
واحلفاظ على التباعد االجتماعي وفتح 
فرص للعمل جديدة للمعلمني الكويتيني 
ومبا في ذلك من تدريس صباحي أو 
تدريس مسائي يشــترط فيه تقليل 
عدد الطلبة في الفصل الواحد وضمان 

التباعد االجتماعي.
وفي اخلتام األخبار هي األقل تدفقا 
واألكثر تضاربا وإحباطا، كذلك نؤكد 
أهمية اتباع منشورات منظمة الصحة 
العاملية والنصائح الصادرة منها للحفاظ 

على حياة الطالب وصحتهم.

تناسب طموح املشــاهد من دون 
إســفاف، ال أفكار هدامة وقصص 
متكررة، وأن يتركوا احملسوبيات 
والدخالء على الوسط الفني، ويكون 
التركيز على املوهبة واإلبداع وليس 
على وجوه بعض املمثلني واملمثالت 
امللطخة بعمليات التجميل، فقد أصبح 
كثيــر ممن نراهم على الشاشــة 
وكأنهم بوجه واحد ال نفرق بينهم 
وال نعرفهم إال من خالل أصواتهم، 
ويجب أن يكــون هناك حزم فيما 
يخص املالبس غير احملتشمة، حتى 
وأن كلف ذلك إبعاد كل من ال حتترم 

املشاهد بلباسها.
أخيرا:

أعيدوا ثقة الناس فيما تقدمونه 
لهم.. نريد أن نرى فنا متميزا.. نريد 
عندما نرى عمال أن يترك لدينا بصمة 
بكل املقاييس، نريد أن نفتخر بأن 
لدينــا إبداعا وفنا حقيقيا، ونرجع 

كما كنا «هوليوود اخلليج».

التكويت  يجب أن نتذكر جيدا أن 
البد أن يكون مدروسا، البد أن نضع 
الرجل املناسب في املكان املناسب، ألن 
الفتــرة املقبلة لن حتتمل أن يتم فيها 
االعتماد على غير األكفاء، وتتطلب أن 
يتم تسكني الكفاءات في األماكن املناسبة، 
وأن تكون هناك فترة انتقالية يتم فيها 
تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية بالشكل 
الكوادر في  السليم، حتى تسهم هذه 
حتريك عجلة اإلنتاج وحتقيق التنمية 
والطفرة املأمولة عقب األزمة، وال تتحول 

األطفال وحدهم بإمكانهم حماية أنفسهم 
من عــدوى جتوب الصفوف، وكيف 
ممكن ملعلم واحد يشــرف على أكثر 
من ٣٠ طالبا في كل فصل أن يحافظ 
على التباعــد االجتماعي؟ خصوصا 
أنهم أطفال ال ميكنهم أن يكونوا بكامل 
املسؤولية واحلذر طيلة الوقت ونرى 
انه من املفيد أن يتم تطبيق التعليم عن 
بعد حتى ألطفال املدارس، وليس فقط 

«دارت األيام»، وغيرها من األعمال 
لفنانني وكتاب ومخرجني كثيرة نرى 
من خاللها اإلبداع من كل اجلوانب 
وليــس بها إســفاف وال قصص 

متكررة ومملة.
وهذه رســالة أمتنى أن تصل: 
يجب أال يســعى املمثل واملخرج 
واملنتج ومن هم في الوسط الفني 
للمال وأن يتكاتفوا ويقدموا أعماال 

العديد من النواحي في املجتمع الكويتي، 
سواء باجلوانب األمنية أو االقتصادية أو 
الصحية أو غيرها، وال أقول أن نستغني 
متاما عن غير الكويتيني، ولكن لنبق على 
من نحن بحاجة ماسة إلى خدماتهم، ألنه 
ليس في مصلحتنا أن يستمر اخللل 
احلاصل حاليا في التركيبة السكانية، 
وال أن جند الشوارع ممتلئة بالعمالة 
الهامشية واملخالفة، التي باتت ظاهرة 
سلبية حتتاج إلى وقفة جادة وسريعة 

حملاربتها.

أن يكون احلل واحدا ومشتركا ومتزامنا 
في كل العالــم؟ ولكن العالم لن يبقى 
واقفا حائرا بني موجتني وعلى الرغم 
من وصول جتربة الصني في تدشني 
الدراســية  املــدارس وإعادة احلياة 
والســماح للطلبة واألطفال مبزاولة 
التعليم وهــي التجربة التي وصلتنا 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، تظل 
تثير بنا القلق وعدم االطمئنان من أن 

فكثير من األعمال التي رأيناها لها 
أفكار جديدة وطرحت وقضايا تهم 
الفرد واملجتمع، ومنها على سبيل 
املثال مسلسل األصيل لعبدالعزيز 
املسلم، مسلســل زمن االسكافي 
لعبداحلسني عبدالرضا، مسلسل 
دلق سهيل ألحمد جوهر، مسلسل 

اخلراز حلياة الفهد.
أكثر كتابات فجر السعيد ومنها 

كشفت لنا الظروف االستثنائية التي 
متر بها الكويت، والعالم أجمع، واملتمثلة 
في انتشار جائحة ڤيروس «كوفيد ١٩»، 
امللحة  البالغة والضرورة  عن األهمية 
لالعتماد على الكفاءات الوطنية والعنصر 
الوطني والعمل الســريع على إحالله 
مكان غير الكويتيني في أسرع وقت، 

مبا يصب في الصالح العام.
ويجب علينا في الفترة املقبلة أن 
جنعل كلمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، التي ألقاها سموه في ٩ 
مايو اجلاري مبناسبة العشر األواخر 
من شهر رمضان، نبراسا نهتدي به، 
والتي قال فيها سموه: (لقد دعوت في 
العديد من املناسبات إلى تركيز جهودنا 
لبناء اقتصاد مستقر ومستدام أساسه 
اإلنسان مستغلني ثرواتنا الطبيعية التي 
حبانا اهللا بها. كما وجهت إلى مراجعة 
منهج ومنط حياتنا اليومية وترشــيد 
استغالل مواردنا وتقليل االعتماد على 

الغير في أعمالنا).
فاالعتماد على الغير بات أمرا غير 
مجد للكويت، وبات يؤثر ســلبا على 

الظروف احلالية ملواجهة  في ظل 
ڤيروس كورونــا، تبدو عودة األبناء 
إلى املدارس هي التحدي األكبر ألولياء 
األمور واملســؤولية املعلقة في عاتق 

وزارة الصحة ووزارة التربية معاً.
فحتى تسير مياه العلم في سيل 
احلياة تكون عودة املدارس أمرا ال محالة 
له، طال االنتظار أم قصر، واحلقيقة 
انه حتى اآلن لم تعلن منظمة الصحة 
العاملية عن وجود عقار حقيقي فّعال 
ملواجهــة وباء كورونــا رغم وجود 
مبــادرات أميركيــة وأملانية مرتبطة 
بتجارب سريرية حول بعض العقاقير 
التي تبحث عــن بصيص أمل إلنقاذ 
اإلنسانية، األمر الذي يترك اجلميع في 
حيرة وتردد، فاملصدر املوثوق عامليا هو 
منظمة الصحة العاملية وليس الواليات 
املتحدة وال أملانيا، تلك املنظمة التي لم 
تقر بوجــود أي عقار فّعال حتى هذا 
اليوم، وإذا كانت األزمة واحدة ومشتركة 
ومتزامنة في كل العالم، فمن الضروري 

في كل رمضــان يعرض على 
شاشات التلفاز العديد من املسلسالت 
التي تتنافس فيما بينها.. وجند أن 
البعض يقول نحن نقدم رســالة، 
والبعض اآلخــر يقول نحن نقدم 
ترفيها، وثالث يرى أنه يسعد الناس 
من خالل ما يقدمه، فكل إنســان 
لديه نية فيما يقدم، ولكن نحن في 
٢٠٢٠ واملسلسالت في كل عام في 
تزايد، فهل ما نراه من خالل شاشات 
التلفاز هو ما نطمح إليه من خالل 
القصة واحلوار واملواضيع؟ فأكثرها 
قصص متكررة، وليست لها صلة 
بالواقع، ناهيــك عن الدخالء على 
الوســط الفني الذين ال ينتمون له 
الفن بهدف  بصلة، فالبعض دخل 

الكسب املادي.
أمتنى من البعض ممن هم في 
الوسط الفني أال يلقوا فشلهم على 
الرقابة وال يلومونها على ما يقدمونه 
من قصص متكررة وبائسة وتافهة، 
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لزيارات واالختــالط وبالتالي زيادة 
اعداد االصابات وكأن احلظر ال فائدة 
التزام االشــخاص  لعدم  مرجوة منه 
الرسمية. كارثة  للتصاريح  املستغلني 
بكل املقاييس وقد تفسر زيادة أعداد 
الكويتيني املصابني وجتاوزها ألول مرة 
لباقي اجلنسيات.٤٠ ألف شخص على 
مدى ٢٠ يوما بإجمالي ٨٠٠ ألف أخذوا 
مواعيد للتسوق وتخلفوا (كلمة املرحوم 
يوسف وهبي «يا للهول» ال تكفي) لو 
أن فقط ٢٠٪ منهم أســاءوا استغالل 
رخصة التســوق واستغلوها بدال من 
ذلك للمخالطــة والزيارات االجتماعية 
أليقنا أن عدد اإلصابات التي ستظهر 
بعــد أيام هي مروعة وكارثية. كل هذا 
بســبب عدم انتباه مسؤولي وزارتي 
التجارة والصحة لهذا التفاوت الصارخ 
بني عــدد الناس الذين حجزوا مواعيد 
للتســوق وبني الناس الذين حضروا. 
الذين حجزوا مواعيد حتى ٢٦/٥ بلغوا 
مليونا و٨٠٠ ألف، والذين حضروا فقط 
نصفهم. إذن أيــن ذهب الـ٩٠٠ ألف؟ 
وماذا فعلوا بتصاريح التســوق التي 

تتيح لهم التجول؟
نقطة أخيرة: عزيزي املواطن أتوسل إليك 
اجلس في البيت الفترة القادمة قد تكون 

حرجة جدا.. اهللا يسترنا بستره.

بينما الذين حضروا للجمعيات ومراكز 
التســوق والتموين بلغوا فقط ٥١٨٥٨ 
شخصا، طيب وين راح الباقي؟ وملاذا لم 
يلفت هذا التفاوت بني تصاريح احلضور 
واحلضور الفعلي نظر وزارة التجارة 
والتي بدورها (مفــروض) تنقل هذه 
املعلومة لوزارتــي الصحة والداخلية 
للتباحث حولهــا؟ نحن نتكلم عن ٤٠ 
ألف شــخص كل يوم من أيام احلظر 
الـ٢٠ أخرجــوا تصاريــح ومواعيد 
للتســوق لكنهم لم يذهبوا للتسوق. 

إذن أين ذهبوا؟
٤٠ الف شخص لم يحضروا اما لعدم 
اخلروج للتسوق او ان هذه التصاريح 
يتم عملها لكســر احلظر واستغاللها 

الذين حضروا من الـ٥٥٠٤٣ هم ٣١٩٤٢ 
أي ما يعادل ٥٨٪ والذين حجزوا للتسوق 
في األسواق املوازية وأغلبهم من اخواننا 
الوافدين بلغ عدد تصاريح التســوق 
وبالتالي تصاريح كسر احلظر٣٣٩٨٢ 
والذين حضروا لتلك األســواق فعليا 
عددهم ١٩٠٤٤ يعني ٥٦٪ وحتى أفرع 
التموين لم تخل من هذا األمر فالذين 
حجزوا لتسلم التموين (مع أن التموين 
يصرف مرة بالشهر) عددهم بلغ ٤٢٧٧ 
يعني ٤٢٧٧ إذنــا وتصريحا للتجول 
بينما العدد الفعلي للذين حضروا لتسلم 

التموين ٨٧٢ يعني ٢٢٪.
بإجمالي عدد حجوزات التسوق في 
يوم واحــد بلغ ٩٣١٠٢ تصريح جتول 

هل هناك ربط أو تبادل معلومات 
بــني وزارتي التجــارة والصحة؟ هل 
يتكلمون مع بعــض؟ هل يتواصلون 
التجارة  نتائج قرارات  لتحليل  أساسا 

على الوضع الصحي في البلد؟
ســبب الســؤال هو نقطة مثيرة 
انتباهي في إحصائية  لفتت  للفضول 
وزارة التجارة عن عدد املستفيدين من 
نظام حجز مواعيد التسوق (ما أدري 
شلون طافت على الصحة؟!) هذه املعلومة 
الصادمة تقول ان عدد الذين يحضرون 
سواء للجمعيات أو مراكز التموين أو 
حتى األسواق املوازية هم أقل من ٥٠٪ 
من الذين حجزوا املواعيد. هذا املوضوع 
كارثة، إذن أين ذهب ٥٠ ألف شخص 
هــم نصف عدد الذيــن حصلوا على 
تصريح لكسر احلظر والتجول؟ ماذا 
فعلوا بهذا التصريح وأين ذهبوا؟ وهل 
وصل األمر لوجود سوق لتصاريح كسر 
احلظر ظاهرها الذهاب للجمعيات وفي 
احلقيقة هي رخصة للذهاب واالختالط 
والتجمعات؟ مثال حسب نشرة وزارة 
التجارة عن إحصائية حجوزات التسوق 
لليوم الســابع عشــر للحظر املوافق 
الثالثاء ٢٦/٥ للجمعيات التعاونية فقد 
للتسوق يعني  مت حجز٥٥٠٤٣ موعدا 
٥٥٠٤٣ تصريحا لكسر احلظر والتجول. 

في الصميم

ثغرة في نظام
التسوق تهدم

 يومًا من احلظر 
التسوق تهدمالتسوق تهدم

٢٠
@ghunaimalzu٣byم. غنيم الزعبي
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: الكشكول صندوق املعرفة ـ منصور عبداحلكيم

من كتاب: ١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ  ـ بيل فاوست
أفقياً:

عاصمة أوروبية من ٤ أحرف

عموديًا:

Sudoku الكشكول صندوق املعرفة

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

القرار اخلاطئ ونابليون بونابرت

عندما أصبح نابليون امبراطورا لفرنسا، دخلت 
أوروبا حروبا امتدت ٢٠ سنة وعرفت باسم احلروب 
النابليونية، ألن األميرال هوراتيو نيلسون فجرها 

في عام ١٧٩٨.
وبينما دمر األسطول االجنليزي بقيادة نيلسون 
االسطول الفرنسي الذي حمل اجلنرال نابليون بونابرت 
وجيشه إلى مصر، فإن الكلمة التي جتسد ما حدث 
هي «دمره بالفعل». لم يكن املوقف لصالح اجنلترا 
في عام ١٧٩٨، كانت اجنلترا في حرب مع فرنسا 
الثورية وهزم حلفاؤها الواحد تلو اآلخر او مت اخراجه 
من احلرب وساءت األمور بالنسبة الجنلترا بحلول 
عام ١٧٩٧، حيث لم يكن الجنلترا اسطول في البحر 
املتوسط ألول مرة منذ ١٥٠ سنة. وفي احلقيقة، فقد 
كانت املوانئ التي ميكن للسفن االجنليزية ان تدخلها 

في شواطئ املتوسط محدودة.
الصديقة هي جبل طارق ومالطا  املوانئ  وهذه 

ونابلس.
وكان الفرنسيون في تلك الفترة في املقدمة وكان 
جنرالهم بونابرت قد صنع لنفسه اسما عامليا بعد ان 
غزا ايطاليا. وعندما عاد الى باريس لتحييه اجلموع 
كقائد منتصر، ولكن لم يكن اعضاء البرملان والنبالء 
في االمبراطورية يحملون له نفس املشاعر، فقد كانوا 

في ثورة غضب عليه. 
الى  التوجه  نابليون في عام ١٧٩٨  وعندما قرر 
مصر، استحسن خصومه ومنتقدوه ومعارضوه 
ابعاد بونابرت، ومنها  الى جانب  لعدة اسباب  ذلك، 
قطع الطريق على اجنلترا الى مستعمراتها في الهند، 
والسيطرة على هذا الطريق الذي البد وأن مير عبر 
مصر، او سيكلف اجنلترا مشاق وتكاليف الدوران 

حول رأس الرجاء الصالح.

لندن

نيكول سابا

كيف تغير ردود أفعالك جتاه األحداث التي حولك

الكاتب ستيفن كوفي قاعدة اسمها  اكتشف 
قاعدة ١٠/٩٠ لتغير أسلوب ردود أفعالك وأساس 
تلك القاعدة يعتمد على أن ١٠٪ من أحداث حياتك 
خارجة عن إرادتك، ٩٠٪ من احداث حياتك تعتمد 
التي  النظرية  أفعالك. وخالصة تلك  على ردود 
أعجبتني أن ١٠٪ من األحداث ال سيطرة لنا عليها 
والباقي ما هو إال ردود أفعالنا على ذلك، وضرب 
مثال على ذلك في حياتنا اليومية، فتخيل انك في 
الصباح تتناول وجبة اإلفطار مع زوجتك او ابنك 
او ابنتك، وفجأة سقط فنجان القهوة او الشاي 
على مالبسك. ما حدث ما هو إال ١٠٪ من إرادتك، أما 
ردود افعالك والتي ستؤثر على بقية يومك وحياتك 
فهي متثل ٩٠٪ فعليك التريث قليال ولنكمل املثل 

ونتعرف على النتائج املترتبة على احلدث:
إذا قمت بتوبيخ ابنتك مثال على ما فعلت من 
اسقاطها فنجان القهوة او الشاي على مالبسك، 
انها تركت  ستبكي الصغيرة وقد تنتقد زوجتك 
الطفلة دون رعاية حتى فعلت ما فعلت، ثم تقوم 
لتغير مالبسك بعد ما حدث، وقد تأخرت عن موعد 
العمل، وكذلك زوجتك وطفلتك التي لم تلحق بسيارة 
املدرسة، وتضطر إلى توصيلها الى مدرستها وأنت 
تسرع بسيارتك فترتكب مخالفة مرورية لسرعتك 

وكسرك االشارة.
هكذا بدأ يومك حيث تذهب للعمل متأخرا ثم 

تعود للمنزل ومازال الوضع متكررا.
والسؤال: ملاذا حدث ذلك اي تلك النتائج التي 

حدثت؟
وهل ألن السبب فنجان القهوة او الشاي او 
خطأ طفلتك او ضابط املرور الذي حرر لك مخالفة 

ام انك انت السبب؟
اجلواب: ان سقوط فنجان القهوة او الشاي ال 
دخل لك فيه، ولكن رد فعلك في الثواني اخلمس 
التي تلتها هي التي احدثت تلك األفعال، فلو تقبلت 
ما حدث من طفلتك بهدوء أعصاب وابتسمت لها 
وقمت على الفور بتغيير مالبسك، فإنك لن تتأخر 
عن عملك ولن تتأخر طفلتك عن مدرستها وكذلك 

زوجتك وسيمر احلادث على خير.
أفعالك على ما  وهكذا يكون تصرفك وردود 
يحدث لك في حياتك اليومية، فطبقها وستعرف 

نتائجها اإليجابية.

هدحرامثتسا

اليمجبكارم

لدلةءيضملا

عوقيربدادو

صجبيرقدورو

رولهـجنميلح

ليدنقىجترم

يتحدىيءاند

متقريبقيدص

دصنةلفروهـظ

قوناوأميعن

ترتالامتحا

١ - من الطيور - في العود، ٢ - امتنع احلصان عن 
السير - للنفي، ٣ - يجمل - متشابه، ٤ - عملة آسوية 
(معكوسة) - ثلثا رال، ٥ - التباهي، ٦ - جواب - قدم 
خدمات (معكوسة) - ادق اجلرس، ٧ - للتعريف - 
جتبر، ٨ - جرم سماوي - اول النهار، ٩ - يعطي 

مهلة - شتم، ١٠ - اختالف - والية اميركية.

احتماالت
نعيم

استثمار
تقدم

تصور

أوان
العصر

حده
املضيئة
مراكب

ظهور
بيرق
نائي

مرجتى
صديق

فلة
قريب
ورود
جميل

يتحدى

حليم
وجود
بريق
جهل

قنديل

وداد

١ - عكس خائن - أعطى ووهب، ٢ - علم مذكر - غزال 
(معكوسة)، ٣ - يود (معكوسة) - انظر بطرف العني، ٤ 
- وعاء لطحن احلبوب - تضجر، ٥ - حرف جر - يحل 
ضيفا - وجع، ٦ - افقد توازني، ٧ - دمار (معكوسة) - 
الشد والربط (معكوسة)، ٨ - الطالب لألمر، ٩ - اكتمل 

- يساهر (معكوسة)، ١٠ - نائمون - ود.

أفقياً: عموديًا:
١ - البجع - وتر، ٢ - حرن - ما، ٣ - يزين - ا ا ا، ٤ 
- ين (معكوسة) - (رل)، ٥ - التفاخر، ٦ - رد - خدم 
(معكوسة) - ارن، ٧ - ال - ترغم، ٨ - قمر - الصباح، 

٩ - ميهل - سب، ١٠ - فرق - ميامي.

١ - أمني - رزق، ٢ - زياد - رمي (معكوسة)، ٣ - يحب 
(معكوسة) - أرمق، ٤ - جرن - متل، ٥ - عن - يفد - ألم، 
٦ - اختل، ٧ - خراب (معكوسة) - الصر (معكوسة)، ٨ - 
الراغب، ٩ - مت - يسامر (معكوسة)، ١٠ - راقدون - حب.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي



إميان
اجلمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٠

11

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

د.عجيل النشمي

(فاسألوا  أهل 

الذكر إن كنتم 

ال تعلمون) 

ڈ

فسخ العقد بسبب ڤيروس كورونا

أنا صاحب شركة وعندي عدد كبير جدا من العمال يعملون 
باسم شركتي لدى الدولة، ونظرا للظروف احلالية االستثنائية 
لتفشي وباء ڤيروس كورونا التي طبقتها الدولة إجباريا، فقد 
توقف العمل، ويستحيل علي دفع مرتبات العمال، ألن مورد 

الرواتب قد توقف ولم أتسلم أي تعويض يكفي لسداد الرواتب، 
فهل علي إثم شرعي بفسخ العقود لألسباب املذكورة.

٭ ما حدث من وباء الكورونا وآثاره االقتصادية الكبيرة محليا 
وعامليا فهو يعد من الكوارث او اجلوائح بل هو أشــد أنواع 
اجلوائــح التي ال دخل للطرفني فيها، وهي تعد من أقدار اهللا 
تعالى، وال يجوز أن تنســب الى الطبيعة بأن يقال «كوارث 
طبيعية» باعتقاد أنها من الطبيعة. وفقهاء املسلمني يعبرون 
عنها باألعذار واجلوائح، فإذا وصل األمر إلى استحالة تنفيذ 
العقد من الطرفني - كما هو في احلال املسؤول عنها وهو عقد 
إجارة وهو ملزم في األصل وسواء كان العدد كبيرا أو قليال ما 
دام وصل حد استحالة تنفيذ العقد، فينقض االلتزام، ويسقط 
عن كل طرف التزامه، وينفسخ العقد. ومذهب احلنفية أجاز 
فسخ العقد في مثل هذه األحوال وهي التي تسمى في القانون 
«الظروف القاهرة». وفي هذه احلال إذا عوضت الدولة صاحب 
العمــل مرتبات عماله كاملة أو جزءا منها، فهذا املال من حق 
العمــال، يدفعه لهم أو يحتفظ به ملن ســافر منهم مثال. وأما 
إذا كانت احلالة ال تصل إلى حد االستحالة، وإمنا يكون فيها 
تنفيــذ االلتزام مرهقا ألحد األطراف أو كليهما، فيرد القاضي 
االلتــزام املرهق إلى احلد املعقول، وهذا ما ذهب إليه املالكية 
واحلنابلة في اجلوائح تصيب الثمار فينقصون من الثمن بقدر 
مــا أصاب الثمر من الضرر، وتوزع اخلســارة على الطرفني، 

وهذا ما يسمى في القانون «الظروف الطارئة».
تغسيل املصاب بڤيروس كورونا

عندنا مصاب بڤيروس كورونا في حالة حرجة جدا فهل إذا 
توفي نغسله ونكفنه مع وجود احتمال العدوى ملن يقوم 

بتغسيله؟
٭ إذا توفي من أصيب بهذا الڤيروس كرونا، ويحتمل انتقال 
العدوى ملن يغســله فإنه ال يغســل، وينتقل الى التيمم، فإن 
وجد احتمال انتقال العدوى إليه، فيســقط الغســل والتيمم 
لضــرورة احلال، وألن احلفاظ علــى احلي من العدوى مقدم 
على وجــوب الغســل أو التيمم للميت، والضــرورات تبيح 
احملظورات ويكتفيى بكفن يلف عليه ويصلى عليه من حضر، 
ويدعى للميت املســلم بالشهادة لشــموله ببشارة النبي ژ 
«الشــهداء خمســة: املطعون، واملبطــون، والغرق، وصاحب 
الهدم، والشهيد في سبيل اهللا». وهذا امليت مبطون من توفي 

بهذا الڤيروس كرونا. 
قضاء املرأة وستة من شوال

امرأة عليها أيام من رمضان، فهل يجوز لها أن تصوم األيام 
الست من شوال قبل قضاء ما عليها؟

٭ املختــار مــن أقوال الفقهاء في هذه املســألة، هو كراهة أن 
تصــوم تطوعا وعليها قضاء فرض، ألن الفرض والواجب ال 
يجوز تأخيره وتقدمي النفل والتطوع عليه، وهذا مذهب املالكية 
والشــافعية، وذهب احلنفية إلى جــواز ذلك من غير كراهة، 

وقال احلنابلة بحرمة التطوع قبل قضاء ما عليه من أيام.
صوم ست من شوال والقضاء بنية واحدة

هل يجوز أن أصوم ستة أيام قضاء وأنوي معها صوم الست 
من شوال بنية واحدة هل يحصل لي أجر صوم الست في هذه 

احلال؟
٭ األفضل فصل النيتني فيكون الصوم للقضاء بنية القضاء 
وصوم الســت من شوال بنية صوم الســت من شوال، ومن 
الفقهاء من مينع ذلك. ومن أراد اجلمع بينهما لسبب كأن يضيق 
الوقت على صوم األيام الســت لالنشغال بالقضاء أو بقصد 
التخفيف فيجوز ذلك على ما ذهب إليه الشافعية ويحصل له 
ثواب الست من شوال ويسقط عنه ستة أيام من القضاء، قال 
الشافعية: ولو صام فيه - أي في شوال - قضاء عن رمضان 
أو غيره أو نذرا أو نفال آخر حصل له ثواب تطوعها، إذ املدار 
على وجود الصوم في ستة أيام من شوال.. قالوا: ويشبه هذا 
ما قيل في حتية املسجد، وهي صالة ركعتني ملن دخله، قالوا: 
إنهــا حتصل بصالة الفريضــة أو بصالة أي نفل وإن لم تنو 
مع ذلك، ألن املقصود وجود صالة قبل اجللوس، وقد وجدت 
مبا ذكر، ويسقط بذلك طلب التحية ويحصل ثوابها اخلاص 
وإن لم ينوها على املعتمد «حاشية الشرقاوي على التحرير 
للشيخ زكريا األنصاري» ج ١ ص ٤٢٧ ومغني احملتاج ٤٩/١.

الشطي: بئس القوم ال يعرفون اهللا إال في رمضان

املرداس: علينا أال ننقطع عن العمل الصالح الذي كنا نقوم به في شهر الصيام

الديحاني: لنكن بني خوف ورجاء ولُنتِبع احلسنة احلسنة

ليلى الشافعي

سؤال يتجدد كل عام.. ماذا 
بعد رمضان؟ هــل جنعل من 
رمضان بداية لعهد جديد من 
التوبة واالستغفار واخلير؟ أم 
نرجع الى الفتور في العبادة 
وإلى املعاصي؟ وكيف نستثمر 

زاده اإلمياني طوال العام؟
مــاذا بعد رمضــان؟ يقول 
د.محمد يوسف الشطي، وفي 
ظل أجــواء جائحــة ڤيروس 
كورونا، ماذا ينبغي ان يستمر 
عليه املسلم بعد شهر رمضان؟ 
علــى املســلم أن يعيــش بني 
اخلوف والرجــاء، وأن يعمل 
جاهــدا فــإذا مــا انقضى وقع 
الهم على اإلنســان، أقبل اهللا 
مني األعمال في شهر رمضان 
أم ردهــا علــّي؟ على املســلم 
الوقــوف  االســتعداد ليــوم 
بــني يــدي اهللا تعالــى بكثرة 
الطاعات والعمل على اإلصالح 
في املجتمع، وتكريس مفهوم 
التقــوى، وتعزيز اإلميان في 
قلوب الناس، وأن يكون املسلم 
على نفس احلال الذي كان عليه 
في قلوب النــاس، وأن يكون 
املسلم على احلال نفسه الذي 
كان عليــه في شــهر رمضان، 
وقد ذكر العلماء ان من عالمة 
قبول احلسنة ان يتبعها العبد 
بحســنة أخرى، فما هو حال 

املسلم بعد رمضان؟
وأن يحصــل املســلم على 
شــهادة مــن مدرســة التقوى 
فــي رمضــان، فهــل أصبــح 
املســلم من املتقني، وأن يعزم 
املسلم على االستمرارية على 
التوبة واالســتقامة (واستقم 
كما أُمرت وال تتبع أهواءهم) 
وأن يســتجيب املســلم ألمــر 
اهللا تعالــى فــي ســائر األيام 
فــي رمضــان وغيــر رمضان 
(استجيبوا لربكم من قبل أن 
يأتي يوم ال مرد له من اهللا) وأن 
تخشع قلوبنا لذكر اهللا تعالى 
إذا قرأنا القرآن الكرمي وأن تلني 
قلوبنا لذكر اهللا وأن نبتعد عن 
قسوة القلب وتزيني الشيطان 
الشــر والضالل للمسلم، وأن 
نثبت على الصراط املستقيم، 
وأن يلتزم املسلم باألمر بعبادة 
اهللا تعالى، وأن يتخذ االستقامة 
شــرعة ومنهاجا على شرعة. 
يقول احلسن البصريـ  رحمه 
اهللا: ال يكون لعمل املؤمن أجل 
دون املوت، وقرأ قوله سبحانه: 
(واعبد ربك حتى يأتيك اليقني) 

رمضان فهو قــادر ان يحافظ 
عليها في غير رمضان وكذلك 
صــالة الفجــر، فهو نــور في 
حياتنــا وفــي قبورنــا وعند 
الصراط، والصالة إن صلحت 
صلح سائر العمل فال تفرط في 
الصالة بعد رمضان وال نحرم 
أنفسنا أيضا من قيام الليل ولو 
ركعتني وأن نحافظ على قراءة 
القرآن وال نهجره سائر العام، 
فالقرآن أُنزل لنتلوه في رمضان 
وغير رمضان ومن اســتطاع 
أن يقــرأ جزءا مــن القرآن في 
رمضان أيضا قادر على قراءة 
القرآن في غير رمضان. وعلى 
املسلم ان يحرص على األعمال 
الصاحلة التي تشرع لنا بعد 
رمضان مثل صيام ســتة أيام 
من شــوال «من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوال فذلك 
صيــام الدهر» وختام ما على 
املسلم ان يستقيم على طاعة 
اهللا ويداوم عليها حتى يأتيه 
املوت وهو علــى ذلك (واعبد 

ربك حتى يأتيك اليقني).
اغتنام األيام

يقــول د.خالــد املــرداس: 
الواجب علينا أال ننقطع عن 
العمل الصالح الذي كنا نقوم 
به في شــهر رمضان املبارك، 
من احملافظــة على الصلوات 

الصادرة من اجلهات الرسمية 
بعدم اخلروج من املنزل لنكون 
متعاونني علــى اخلير وعلى 
البر والتقوى حتى يزول هذا 
الداء والوباء بإذن اهللا، وكذلك 
تذكير األهــل واألبناء بفضل 
صيام ســتة أيام من شــوال، 
مبينا لهم الدليل على الفضل، 
عن أبي أيوب ان رسول ژ قال: 
«من صــام رمضان ثم أتبعه 
ســتا من شــوال كان كصيام 
الدهر» رواه مسلم. وهذا من 
توفيق اهللا عز وجل ومحبته 
للبيت العامر بطاعة اهللا عز 
وجل. وندعو اهللا ســبحانه 
وتعالى ان يرفع الغمة والكرب 
والبالء والوباء عن املسلمني في 
كل مكان وأن يحفظ الكويت 
وأهلها ومن عليها من كل سوء 

ومكروه وبالء.
دوام االستقامة

الشــيخ فايــز  ويضيــف 
الديحانــي: اننــا كنا فــي أيام 
رمضــان ولياليــه نتقلب في 
عبادات عظيمة وأعمال جليلة ما 
بني صالة وصيام وقيام وتالوة 
وذكر واستغفار ودعاء وصدقة 
وإحسان وتفطير وصلة أرحام، 
فهل تنتهي تلك األعمال أو يهجر 

بعضها مبضي ذلك املوسم؟
مبينــا ان من ثمــرات هذا 

الشهر املبارك، حتقيق التقوى 
في القلوب والتحلي بالصبر 
واملصابرة على الطاعة والبعد 
عن املعصية ومجاهدة النفس 
واالنتصار عليها والتغلب على 
العادات السيئة، فشهر رمضان 
مدرسة إميانية جميلة جليلة 
تزودنــا منها بأنواع من الزاد 
األخــروي ومحطــة روحيــة 
شحذنا فيها الهمم واستعدنا 
منعطفــا  وكانــت  النشــاط 
للتغيير والتعديل والتحسني 
تغيــرت فيه أعمالنــا وتعدل 
ســلوكنا وحســنت أخالقنا، 
فهــل يا ترى ســنبقى على ما 
اعتدناه من خير؟ مبتعدين عما 
هجرناه من شر؟ أم ان منا من 
سيعود الى ما كان عليه قبل 
رمضــان من تقصير وتفريط 
وكسل وسير وراء مشتهيات 
النفس وميل جلواذب الهوى؟ 
لذلك كان ســلفنا الصالح مع 
صيامهم النهار وقيامهم الليل 
وعظيــم اجتهادهــم وكثــرة 
طاعاتهم وتنوع إحسانهم تظل 
قلوبهم وجلة ويبقون خائفني 
ال يــدرون هل قبلــت أعمالهم 
أم لــم تقبل؟ قــال تعالى في 
حقهم: (والذين يؤتون ما أتوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون) فقد كان لقبول العمل 
أشد اهتماما منهم بالعمل نفسه 
ألنهم فقهوا قول اهللا عز وجل: 
(إمنا يتقبل اهللا من املتقني)، 
ولهذا فقد كانوا ُيتبعون الطاعة 
بالطاعة واحلســنة باحلسنة 
ولــم يكونــوا كحــال بعضنا 
ممــن ال يكاد رمضــان ينتهي 
حتى ينســى ما كان عليه من 
اســتقامة ويعود الى تفريطه 
وكأنــه بهذا على ثقــة من ان 
أعماله كلها قد ُتقبلت وأنه قد 
نال بها وأوفى احلسنات وبلغ 
بها أرفع الدرجات وليس هذا 
سوء ظن باهللا، ال واهللا وتاهللا، 
وال ينبغي للمؤمن أن يسيء 
الظن بربه ولكنه يخاف ويرجو 
ويطمع ويخشى ومن كان كذلك 
وعلم ان هللا عليه في كل يوم 
حقوقــا لم يفرط فيها اعتمادا 

على ما سبق له من اجتهاد.
وأضاف: ولنكن بني خوف 
ورجاء ولنتبع احلسنة احلسنة 
ولنســتقم كما أُمرنا ولنحذر 
الُعجب مبا قدمنــا او الغرور 
مبا أسلفنا، ولنعلم ان الفضل 
الذي نناله في رمضان مشروط 
الكبائر  باالستقامة واجتناب 

في سائر العام.

املفروضة فــي وقتها وتالوة 
القرآن الكرمي، وعدم التساهل 
في الصالة ألننا جالسني في 
البيت. عن عبداهللا بن مسعود 
ے أن رســول اهللا ژ قال: 
كما جاء في احلديث القدسي: 
«ومــا يزال عبدي يتقرب إلّي 
بالنوافــل حتى أحبــه» عمل 
يسير تنال به محبة اهللا جل 
جالله، وكذلك احملافظة على 
صيام التطوع ما اســتطعت 
الى ذلك سبيال، وعلى الصدقة 
واإلحســان والكلمــة الطيبة 
وعلــى الصبر والدعــاء، وال 
ننســى صلــة األرحــام ولو 
عبــر االتصــال لنحصل البر 
والتواصــل، وكذلــك اغتنام 
هــذه األيام وأنت فــي البيت 
مــع األهــل واألوالد تبادلهم 
األحاديث النافعة واحلوارات 
الهادفة، ومنهــا قراءة القرآن 
والســيرة النبويــة وقصص 
األنبيــاء وســيرة الصاحلني 
والذي من خالله ننمي عقولهم 
باخلير وفعله، قال اهللا تعالى: 
(فاقصــص القصــص لعلهم 
يتفكــرون). وزاد: كمــا هــي 
فرصة لغرس القيم واملبادئ 
والفضائل في نفوس األبناء 
من خــالل تواجد اجلميع في 
البيت، وكذلــك على اجلميع 
ان يلتزم بالقوانني والقرارات 
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وملا سئل بشر احلافي، رحمه 
اهللا، عن أنــاس يتعبدون في 
رمضان ويتهجدون فإذا انسلخ 
رمضان تركوا، قال: بئس القوم 
ال يعرفون اهللا إال في رمضان.
وعلى املســلم احلــذر من 
الشــيطان ووساوســه، ألن 
الشياطني ُيطلق سراحها بعد 
رمضان وتفك قيودها، ولكن 
كيــد الشــيطان ضعيــف كما 
أخبرنــا ربنا ســبحانه، ومن 
اعتصــم باهللا عصمه اهللا من 
مكائد الشــيطان، وينبغي ان 
نعلم ان الشــيطان عدو يغفل 
عنــه الكثيــر وال يعمــل لــه 
حساب، وقد أخبرنا اهللا تعالى 
بعداوته لنا وحذرنا منه بقوله 
تعالى: (إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا إمنا يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير) 
وينبغي أن نعلم ان الشيطان 
عنده رســالة وهــي أن يدخل 
بنــي آدم النــار وعنده أهداف 
الرســالة وهي  واضحة لتلك 
تزيني املعاصي والذنوب التي 
تكون سببا في دخول النار وكي 
يهدم كل ما يفعله املســلم في 
رمضان من الطاعات والقربات. 
وعلى املســلم ان يحافظ على 
الصلــوات اخلمــس جماعــة 
وخصوصا صالة الفجر ومن 
اســتطاع احملافظة عليها في 

«طالب العلم»: قدمنا مساعدات استفاد منها 
أكثر من ٥٠ ألف طالب داخل الكويت

أكــد مديــر طالــب العلم 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
إبراهيــم البــدر إن حرمــان 
األطفال من التعليم يعد كارثة 
إنسانية، ونحن بدورنا نسعى 
جاهدين لتعليم أبناء اجلاليات 
الوافدة املعســرين والفقراء 
وذوي الدخل احملدود خللق 
طاقات بشــرية يعود نفعها 
لنفسها وملجتمعاتها وللعالم 
أجمع، مؤكدا ان شريحة الطلبة 
والطالبات املستفيدين هم اآلن 
في أشــد احلاجة للمســاعدة 
في ظل األزمــة احلالية التي 
اجتاحت العالم جراء مرض 
كورونا املستجد، السيما بعد 

عودة احلياة الى طبيعتها.
وبــني البــدر أن «طالــب 
العلــم» منذ التأســيس عام 

فــي الهندســة يشــرف على 
املشــاريع التــي تســاهم في 
تنمية وعمــران البالد، وهذا 
معلــم يربــي األجيــال على 
اخللق والفضيلة والقيم وتلك 
ممرضة حتــرص على راحة 

السيدات.
وأعرب البــدر عن جزيل 
الشكر واالمتنان للمؤسسات 
واجلهــات الداعمــة واألفراد 
عامة، التي ال تتوانى في تقدمي 
العون واملساعدة والتنسيق 
املتبادل ملساعدة هؤالء الطلبة 
احملتاجني. وقال البدر ان من 
اهم املشــاريع التــي نفذتها 
اجلمعية في الشهر الفضيل 
مشاريع مساعدة الطلبة سواء 
كان داخل الكويت او خارجها، 
والتي تســاهم بحد كبير في 

مســاعدة الطلبــة احملتاجني 
اســتعدادا للعــام القــادم إن 

شاء اهللا.
وبني البدر أن غاية أهدافنا 
بنــاء الفرد الصالح لنفســه 
وألمته وحماية أبناء الفقراء 
من اجلهل والتخلف في زمن 
أصبح فيه الغلبة لســلطان 
العلــم، فعندما نحرص على 
دعم طالب فقير فإننا نساهم 
بشــكل فاعــل فــي التنميــة 
البشرية واالستثمار في البشر 
الذي يعــد من أفضل واجنح 
أنواع االستثمار فيغدو ذلك 
الفرد مكونا فاعال في مجتمعه 
ولبنة صاحلة، الفتا الى انه 
ميكن التبرع والتواصل على 
رقم ١٨٠٠٠٨٢ لدعم ومساعدة 

الطلبة الفقراء.

الطلبة املعسرون والفقراء هم أشد حاجة للمساعدة بعد عودة احلياة إلى طبيعتها

ابراهيم البدر

١٩٩٣ قدمت مســاعدات مالية 
استفاد منها أكثر من ٥٠ ألف 
طالب وطالبة داخل الكويت، 
منهم بفضل اهللا جل وعال من 
أصبح طبيبا يعالج املرضى 
ويخفف معاناتهم وآخر عمل 

«إحياء التراث» تستأنف العمل في تقدمي املساعدات 
وتوزيع اخلبز مجانًا في أماكن جتمعات العمالة

يــوم العيد فقط هو الذي 
توقفــت فيــه بعــض الفرق 
التابعة جلمعية  التطوعيــة 
التراث االســالمي عن  احياء 
العمل في تقدمي املساعدات ملن 
يحتاجها، فقد استأنفت توزيع 
اخلبز مجانا على بعض اماكن 
جتمعات العمالة املنقطعة عن 
العمــل وفــي بعــض االماكن 
العامة اداء لالمانة التي حملها 
لهم املتبرعون واهل اخلير في 
الكويت، كذلك استأنفت توزيع 
الســالل الغذائية على االسر 
احملتاجة. مع العلم ان معظم 
الفرق قد استمرت بالعمل حتى 
فجر ليلة العيد، وخصوصا في 
توزيع زكاة الفطر وفي جميع 
مناطق الكويت، فقد كان عدد 
من الفرق التطوعية التابعة 

املناطق وبالتنسيق مع اجلهات 
املسؤولة لتوزيع كميات كبيرة 

من اكياس االرز من زكاة الفطر 
على مســتحقيها، وقد كانت 
الكميات التي تلقتها اجلمعية 
اضعاف ما كانت تتلقاه كل عام 
بسبب ظروف احلجر وحظر 
التجــول، كما مت وبــإذن من 
الداخليــة عمل مراكز  وزارة 
ثابتــة للتوزيــع خصوصــا 
التابعــة حملافظة  للمناطــق 
اجلهراء واستمر التوزيع فيها 
على مدى يومني تطبيقا للرأي 
الشــرعي الذي يحــدد موعد 
التوزيع. اما خــارج الكويت 
فقد مت توزيع زكاة الفطر في 
العديد من الدول وخصوصا 
فــي مخيمــات الالجئــني في 
شرق افريقا واليمن والبانيا 
وكوســوڤا والنيجــر ودول 

اخرى كثيرة.

توزيع اخلبز

جلمعية احياء التراث االسالمي 
يتحركــون فــي العديــد من 

وّزعت زكاة الفطر في العديد من دول إفريقيا وأوروبا

ماذا
بعد رمضان؟
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ساير العتيبي يوثق «واقع اجليل الذهبي» مرئيًا عبر «اإلنستغرام»
مفرح الشمري
@Mefrehs

التوثيق املرئي لألحداث التي مرت على 
وطننا الغالي من األمور املهمة خصوصا 
في وقتنا احلالي لتوعية عقول أجيالنا 
احلالية والتعرف على وطنهم وإجنازاته 
العديدة حتى يومنا هذا لكى ترسخ في 
العقول بعد ان هجر البعض قراءة الكتب 
في زمننــا احلالي في ظل التكنولوجيا 

التي نعيشها.
من هذا املنطق فكر الشاب الكويتي 
العتيبي في خــوض جتربته  ســاير 
اإلعالمية األولى من خالل فكرة يوثق 
بها تاريخ بــالده وخصوصا ما يتعلق 
بالفن والرياضة بطريقة جميلة مستغال 
مواقع التواصل االجتماعي حلفظ هذا 
التاريخ الفني والرياضي ألنه ولد بعد 
الغزو العراقي الغاشــم ويعشق توثيق 
األحداث التي ســمع عنها من أهله ولم 
يعشها فأراد توثيق ذلك مرئيا عبر حسابه 
باإلنستغرام sayeralotaibi@ لعله يكون 
سببا في معرفة اجليل احلالي بإجنازات 
الوطن الذي يعيش فيه من الستينيات 

حتى الثمانينيات.

العتيبي اختار عنوانا جميال ليوثق من 
خاللها هذه املرحلة فاختــار «واقع اجليل 
الذهبي» الذي حمل بني طياته قصصا حقيقية 
كانت محطات مهمــة في تاريخ هذا الوطن 
الغالي الذي يحمل فــي ذاكرته الكثير من 

األحداث التي تتطلــب التركيز عليها حتى 
تكون منوذجا يحتذي به كل أفراد املجتمع 
ليصل ملا يريد مهما كانت الصعوبات. القت 
احللقة األولى من سلسلة «واقع اجليل الذهبي» 
الذي يتصدى إلعدادها وتقدميها ويخرجها 

ساير العتيبي أصداء طيبة من خالل تعليقات 
متابعيه بعد أن وثق من خاللها انطالق الفن 
في الكويــت والذي كان عام ١٩٦١ بدعم من 
وزارة اإلعالم التي كانت تسمى سابقا وزارة 
اإلرشــاد واألنباء وذلك بعد ان استقطبت 

الوزارة الفنان واملخرج املصري الكبير زكي 
طليمات، رحمه اهللا، ليؤســس بعدها فرقة 
املسرح العربي في الكويت وليضع اللبنات 
األولى للفن في الكويت من خالل مسرحية 
«صقر قريش» والتي كانت تســلط الضوء 

على فساد الدولة األموية وسلطها على 
الواقع في الكويت ورغم كل الصعوبات 
التي واجهت هذه املســرحية التي كانت 
العادات  العربية الفصحى بسبب  باللغة 
والتقاليد ومنع النساء من التمثيل إال انها 
قدمت وشهدت صعود أول فنانة كويتية 
على خشبة املسرح وهي مرمي الصالح 
أطال اهللا في عمرهــا. ومن خالل هذه 
املسرحية توالت األعمال، حيث قدمت عام 
١٩٦٥ مسرحية «كويت سنة ٢٠٠٠» والتي 
كانت تتحدث عن مستقبل الكويت بعد 
نهاية النفط لديها وهي من املسرحيات 
اخلالدة التي ال تنســى ألنها مسرحية 
قرأت املستقبل لهذا الوطن الغالي. اجلهد 
املبذول من خالل هذه السلسلة التوثيقية 
يســتحق عليه الشاب ســاير العتيبي 
الشــكر والثناء ألنه يسلط الضوء على 
إجنازات الفن مــن خالل قصص رمبا 
البعــض يعرفها ورمبا البعض اآلخر ال 
يعلم عنها شيئا خصوصا أن هذا األمر 
ليس من اختصاصه ولكنه مهتم بتوثيق 
األحداث الفنية والرياضية التي حدثت من 
الستينيات حتى الثمانينيات، مؤكدا في 
هذا العمل أمرا مهما انه مهما كانت صعوبة 
البداية فاملجتمع يستمر بصمود أبنائه.

يسلّط الضوء على إجنازات الفن والرياضة من الستينيات حتى الثمانينيات

ملشاهدة الڤيديو

ستيفاني صليبا: هذا ما يجمعني بعابد فهد
بيروت - بولني فاضل

في ظل أزمة كورونا تعيش املمثلة ستيفاني 
صليبــا قناعة بــأن «الوســواس» يحمي من 
الوباء، لكنه في املقابل يجلب أمراضا أخرى، 
مــن هنا هــي تتعامل بوعي مــوزون مع هذا 
الڤيروس، وحتاول أخذ اجلانب اإليجابي من 
الظرف احلالــي، واعتبار أن املرحلة احلالية 
ميكن توظيفها بطريقة بناءة ألن العالم برمته 
اليوم هو في اســتراحة قســرية قد ال تسنح 
مرة أخرى بهذا الشكل، لذا ميكن لإلنسان في 
هذه الفترة أن يعود إلى الذات ويهدأ ويستريح 
ويغذي الروح ويعتني باجلسد ليخرج بعد 

هذه األزمة مبقاربة أفضل للحياة.
وتقول ستيفاني: قد يصدق البعض أو ال 
يصدق لكنني سعيدة باحلجر املنزلي املفروض 
ألنها املرة األولى رمبا التي أحصل فيها على 
استراحة من كل شيء ويكون ضميري مرتاحا، 

ويقول املثل الشعبي «العمر بيمرق والشغل 
ما بيخلص» وهكذا نحن، نعيش حياة سريعة 
اإليقــاع لدرجــة أننا ال جند الوقــت لنلتقط 

األنفاس وجنلس مع الذات.
وتروي كيف أنها قررت منذ بداية احلجر 
الوقائي االنصراف إلى أمور لم تكن جتد لها 
الوقــت للقيــام بها كقراءة الكتب وممارســة 
الرياضة التي تعترف بأنها ليست من هوايتها 
وغالبا ما كانت تتذرع بضيق الوقت للتهرب 
منها، وتؤكد أنها وبالرغم من صعوبة املرحلة 
وخطورتها، هي تتسلح باإليجابية والطاقة 
وحــس الفكاهة لقناعتها بأن هذه الوســيلة 
ترفدها بالتفاؤل بأن هذا احلجر سينتهي قريبا 

ليعود كل منا إلى حياته الطبيعية.
ستيفاني التي ألزمها ككثيرين وباء كورونا 
بالتوقف عن تصوير مسلسل «الساحر» الذي 
كان معدا للسباق الرمضاني، تقول ان الضبابية 
تكتنف مصير العمل وسواه من االعمال اخلاصة 

بشــهر رمضان، حيث ان اجلميع في مرحلة 
ترقب ملا سيحصل، بالرغم من أنه وكما يبدو 
لــن تكون األعمال جاهزة لرمضان، وبالتالي 
ال شــيء مينع أن يتم عرضها خارج املوســم 

أو رمبا في العام املقبل كما تقول.
وعــن طبيعة مسلســل «الســاحر» الذي 
يأتي بعد جناح مسلســل «دقيقة صمت» في 
رمضان الفائت، تؤكد أن الكاراكترات استثنائية، 
واملسلسل يقوم على قصة حقيقية غير معقدة 
وفيهــا قدر كبير من املواقــف املضحكة، إلى 
جانب املواقف الدرامية. وحول ثنائيتها للمرة 
الثانيــة مع الفنان الســوري عابد فهد، قالت 
ان ما يجمعها به هو شــراكة وصداقة في آن، 
وهي تعتبره ســندا لها فــي التصوير لدعمه 
الدائــم لها وحرصه على كل شــاردة وواردة 
في العمل. ولفتت إلــى أنها تعتبره «عراب» 
العمل، خصوصا أنه مــن النوع الذي يحمل 

في كل مرة املسلسل على كتفه.

وتوقفــت عنــد عالقتهــا مع 
الوســط التمثيلــي، فأكــدت أن 
عالقتها جيدة باجلميع، لكن نسبة 
الصداقة تتفاوت بطبيعة احلال 

بني زميل وآخر، منوهة بصداقتها 
مع الفنانة سيرين عبدالنور التي حتب 

«كاراكتر» الصريح والصادق، فضال 
عن إعجابها بها كأم حتاول اجلمع بني 
مهنتها وعائلتها. ولفتت إلى أنها ال تؤيد 
األحكام املســبقة علــى الوافدات إلى 
التمثيل من حقل اجلمال، وسألت: «إذا 
كانت الواحدة جميلة، فهل ممنوع 
عليها أن تعمل في التمثيل؟ املهم 
الثقة بالنفس وامتالك املوهبة». 
وعن تعاملهــا مع النقد، قالت 
ستيفاني انها ليست من النوع 
الذي يرد حتى لو كان النقد 

من النوع املسيء.

باخلير: أمارس الباليه بانتظام

عايــد الفنان عبداهللا باخلير في برنامج 
«عن بعــد» خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن ســلمان بــن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع، وللشعب السعودي، مبناسبة 

حلول عيد الفطر املبارك.
وكشــف الفنان عبداهللا عن الفرق التي 
يشجعها في الدوري السعودي، وهما الهالل 
والنصر، وأندية أخرى لها ذكريات جيدة معه، 
بينما يشجع عامليا ريال مدريد وبرشلونة، 
كما يشــجع أيضا النجــم املصري احملترف 
في نادي ليڤربول اإلجنليزي محمد صالح.

وأوضح أنه ميارس الباليه بشكل منتظم 
لكســب املرونة، ولديه مدربة باليه خاصة، 
ومدرب خاص للجيم، فضال عن املشي يوميا، 
وأن اللعبة التي يتابعها بشكل كبير هي كرة 
القدم. وعن االســتفادة مــن مرحلة احلجر 
املنزلي، قال عبداهللا إن لديه ثقافته اخلاصة 
املأخــوذة من التنمية الذاتيــة والتنمية 
البشرية العامة وعلم النفس. لذلك، قام 

نور: زواجي من ثري خليجي إشاعة

راشد املاجد: «زدت
٤ كيلو في خدودي»

النجمة نور  حلــت 
الغنــدور ضيفــة علــى 
برنامــج البث املباشــر الذي 
يقدمه اإلعالمي علي جنم على «السوشيال 
ميديا»، وأثارت االهتمام بردها على سؤال 
عن حقيقة زواجها من رجل ثري خليجي، 
حيــث لفتت إلى أن اخلبر مجرد شــائعة، 
ومتســائلة عمن ميكن أن يطلقها؟ مشيرة 
إلــى أنها ال تفكر في الزواج الســري، وأن 
عائلتها ترفض ذلك، ملمحة إلى أن زواجها 

في حال حدوثه سيكون علنيا. ويأتي هذا 
بعد الضجة التي أحدثتها باإلعالن الترويجي 
للحلقــة اخلاصة بها مــن برنامج «صدى 
املالعــب» الذي يقدمــه اإلعالمي مصطفى 
اآلغا. وفي هذا السياق نشرت على حسابها 
على «انســتغرام» صورة لها ظهرت فيها 
بإطاللــة مختلفة بعدما قامت باســتخدام 
تقنية «الفوتوشوب» لتركيب وجهها على 
صورة فتاة أجنبية، وأثار هذا ضجة كبيرة 

بني اجلمهور.

أجرى اإلعالمي علي العلياني مقابلة مع الفنان راشد 
املاجد من منزله للتحدث عن يومياته مع احلجر املنزلي، 
وكان املاجد طريفا في ردوده، وقد تداول العديد من رواد 
مواقع التواصل االجتماعي مقطع ڤيديو وهو يقول: «واهللا 
يــا علي زدت ٤ كيلو واملشــكلة إن كلهم في خدودي ما 
بتطلع في مكان تاني»، ورد العلياني عليه: «دامي جميل 
ومتألق، ومتتــاز بخفة الدم واألخوة الصادقة، والنبل، 
وعــدم نســيان الوفاء، والكرم فانــت بيتك دامي مفتوح 

فشكرا لك من األعماق».
 «vip وأحيا املاجد حفال «أونالين» على منصة «شاهد
من تنظيم «روتانا» وحتت رعاية الهيئة العامة للترفيه 
مبناسبة االحتفاالت بعيد الفطر، والذي يأتي بالتزامن 
مع تواجد املواطنني في منازلهم جراء انتشــار كورونا، 
حيث يلتزمون باحلجر املنزلي، وانتشــر مقطع ڤيديو 
ظهر فيه أحد الراقصني من فرقة راشد وهو يتفاعل بشدة 
مع إحدى أغاني الفنان، وأكد املغردون أنها لقطة طريفة 
وبدا أنهم كانوا يعرفون من يرقص، حيث وصفوه بأنه 

أسطورة الرقص.

باســتغالل فترة احلجر وطوعها في تنمية 
هذه الثقافة والتعليم، وجتهيز نفسه للمرحلة 

املقبلة، وزيادة عملية االطالع.
وأشار إلى أن نادي النصر اإلماراتي كان 
السبب في التعاون الكبير بينه وبني امللحن 
الكبير بليغ حمدي، إذ أخذ شــريط كاسيت 
عليــه أغاني العندليب األســمر عبداحلليم 
حافظ، التي حلنها له حمدي في حفالت نادي 
النصر باإلمــارات، وذهب إلى منزله، وبعد 
إحلاح وتردد على منزله في ضاحية الزمالك 
بالقاهرة، كانت مساعدته له عندما كان يدرس 
املوســيقى في مصر، ثم جاءت املوافقة من 
جانب بليغ بالتعاون معه عام ١٩٧٥، وتقدمي 
حلنني غنائيني، ثم 
كان اللقــاء مع 
ليــب  لعند ا

األسمر.

روجينا عن دورها في «البرنس»:
بناتي سخرن مني!

أكدت الفنانة روجينا أن بناتها استقبلن 
شخصية «فدوى» التي قدمتها في مسلسل 
«البرنس» بالســخرية، وذلــك من خالل 
استضافتها عبر فضائية «إكسترا نيوز» 

بينما شجعها زوجها خلوض التجربة.
وعن النجاح الذي حققه املسلســل 

قالت روجينــا إنها حتلم باحلصول 
على دور النجمة األولى، معربة عن 
إعجابها مبسلسل «االختيار» الذي 
قام ببطولته الفنان أمير كرارة ألن 

املسلسل جســد ملحمة وطنية 
كبيرة ووجهت الشكر للقائمني 

على الدراما املصرية.
من جهتــه، أجرى املخرج 
محمد ســامي مداخلة خالل 
اســتضافة روجينا، حيث 
مازحها قائال: «هو إنت ليه 

بتضحكي على الناس وتقولي إنك اجتهدت 
على شخصية فدوى؟.. مش عاوزة تقولي 
إن فــدوى شــخصيتك 
احلقيقية؟.. فدوى هي 
شخصيتك احلقيقية 
والشخصية األخرى 

متثيل»!
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أحمد العونان لـ «األنباء»: خدعت الناس في «كسرة ظهر».. و«اجلني» أتعبني!

عبداحلميد اخلطيب

لم يستطع الفنان أحمد العونان 
أن يكتم اجلانب الكوميدي فيه عندما 
حتدثنا معه عن دوره هذا العام في 
مسلسل «كسرة ظهر» والذي قدم من 
خالله «الشر املطلق» بشكل مقبول، 
حيــث قال (ضاحــكا): وجودي انا 
وعبداهللا السدحان ومحمد العجيمي 
في مسلسل واحد وهو «كسرة ظهر» 
خــدع الكثيرين الذيــن اعتقدوا أن 
العمل سيكون كوميديا، وفوجئوا 
بأننا جميعا نقــدم تراجيديا قوية 

مدعومة باالكشن.
العونــان فــي تصريح  وتابــع 
لـ«األنباء»: ســعيد باملشــاركة مع 
كوكبــة النجوم في «كســرة ظهر» 
والــذي من خالله ســجلت تواجدا 
مختلفا عما قدمته في السابق، ويكفي 
ان العمل كان «تريند» وقت عرضه 
في السعودية ألكثر من يوم، وهو 

ما يؤكــد ان «لكل مجتهد نصيب»، 
خصوصا انني وزمالئــي الفنانني 
بذلنا مجهــودا كبيرا لنصل الى ما 
حصدنــاه من ردود فعــل ايجابية 

تثلج الصدور.
وعن شــخصية «اجلنــي» التي 
قدمها في املسلســل وكيف استعد 
لها، رد: ال اخفيكم سرا، فالشخصية 
اتعبتنــي جدا، الســيما انها عكس 
طبيعتي التي حتب الضحك واملرح، 
فـ«اجلني» لم يبتسم طوال احللقات، 
وداميا «معصب»، ومثل هذه االدوار 
تكــون صعبة علــى اي كوميديان، 
وهنــا اوجه الشــكر للمخرج أحمد 
املقلة الذي كان يقف على كل تفاصيل 
الشخصية ويبدي مالحظاته اخلاصة 
بنظرة العيون احلــادة وتعبيرات 
الغضب وحتى نبرة الصوت، وكل 
هذه املالحظات اخذتها بعني االعتبار، 
وهو مــا انعكس على ادائي وجعل 
الشخصية المعة في وسط احداث 

مثيرة ومليئة باملفاجآت، مستدركا: 
«اجلني» كان اختبارا حقيقيا لقدراتي 
كممثل، واحلمد هللا ان الناس احبتني 

رغم كمية الشر التي قدمتها.
وأضاف: كما اســجل ســعادتي 
باملشــاركة فــي املسلســل التراثي 
اجلميل «رحى االيــام» والذي حاز 
اعجــاب اجلمهــور فــي رمضــان، 
والذي تناول حقبا زمنية مهمة في 
تاريخ الكويت، مع تسليط الضوء 
العالقات اإلنسانية والعادات  على 
والتقاليد والترابط بني األسر واألهل 
واجليــران في تلك الفترة، مشــددا 
على ان النــاس حتب هذه النوعية 
من االعمال ملا فيها من اجواء املاضي 
اجلميــل والنهــا تذكرنــا بعاداتنا 

وتقاليدنا االصيلة.
جدير بالذكر ان مسلسل «كسرة 
ظهر» مــن تأليف عبداهللا الســعد 
واخــراج أحمد املقلة، وشــارك فيه 
العونــان بجانــب مجموعــة مــن 

النجوم، مثل: هنادي الكندري ومحمد 
العجيمي وأميرة محمد ومحمد احلداد 
وشيالء سبت وأحمد العوضي وعلي 
احلسيني، وآخرين، ودارت احداث 
العمل في إطار درامي اجتماعي، حول 
أحد رجــال األعمال الذي ينجح في 
حياته وعمله، ولكن يقع له حادث 
يقلب حياته رأســا علــى عقب. اما 
«رحى االيام» فهو للكاتب مشاري 
العميري ومن اخراج حمد النوري، 
ومن بطولة أحمد العونان وكل من: 
جاسم النبهان، مرمي الغامدي، نور، 
مشاري البالم، شيالء سبت، ماجد 
الســكيرين،  مطــرب، عبدالعزيــز 
أحمــد  الصاحلــي،  عبدالرحمــن 
بنحســني، محمد احلملي، عبداهللا 
اخلضــر، محمد الصيرفــي، طارق 
النفيسي، عبدالعزيز مندني، خالد 
الثويني، ياسة، علي املدفع، وغيرهم، 
وتناول املسلسل أربع حقب زمنية 

تؤرخ تاريخ الكويت واخلليج.

خاض اختباراً حقيقياً لقدراته كممثل وسط أحداث مليئة باملفاجآت

العونان مع عدد من املشاركني في مسلسل «رحى االيام» أحمد العونان

سعيد باملشاركة في «رحى األيام» والذي تناول حقبًا زمنية مهمة في تاريخ الكويت

النوري مع عدد من جنوم املسلسل

النوري: تتر «رحى األيام» جلميع من شارك 
فيه.. وهدم السور من أفضل املشاهد

عبداحلميد اخلطيب

رد مخــرج «رحــى األيام» حمــد النوري على 
الهجوم الذي شــنته مواقع الكترونية بعد نهاية 

املسلسل بسبب ترتيب األسماء في الـ«تتر».
وقــال النــوري في تصريح لـــ «األنباء»: تتر 

«رحى األيام» جلميع من شارك في املسلسل.
وعن أصداء املسلسل، رد حمد النوري: احلمد 
هللا العمل حقق أصداء قوية جدا، ويعتبر مشهد 
«هدم السور» افضل مشهد في رمضان ٢٠٢٠ بشهادة 
النقــاد واجلمهور واملؤرخني الذين تابعوا العمل 
وأثنوا على كل ما استعرضه من قضايا تاريخية 
مهمة في املنطقة، مستدركا: الناس تريد أطروحات 
جديدة، وهذا ما قدمناه في «رحى األيام» واحلمد 
هللا انه القى هذا احلب اجلماهيري اخلليجي الذي 

يفوق الوصف. 

هدى صالح «ملتزمة» في تونس
أحمد الفضلي

أجبرت الفنانة التونســية هدى صالح 
على اإلقامة في منزلها بالعاصمة التونسية 
تونس إلى جوار والدتها وبقية أفراد أسرتها 
بعد توقف مفاجئ لرحالت الطيران بسبب 
تفشي ڤيروس كورونا في تونس ومعظم 

الدول العربية. 
من جانبها، أعربت هدى عن بالغ سعادتها 
بوجودها حاليا في بلدها تونس الذي قدمت 
له مــن امارة دبي منذ ما يقارب الشــهرين 
بزيــارة عائلية قبل تفشــي وبــاء كورونا 
الــذي نتج عنه إيقاف الرحــالت وإجبارها 
على البقاء فــي تونس وتأجيل العديد من 
مشــاريعها الفنية اخلاصة بالفترة املقبلة 
وعــدم ظهورها في أي عمل ضمن الســباق 

الرمصاني املاضي.
وعــن األوضاع حاليا في تونس، ذكرت 
هدى ومن خالل اتصال هاتفي مع «األنباء» 
مــن مــكان إقامتها في تونــس أن األوضاع 
فــي بلدها تعتبر اقل خطورة مقياســا مبا 
تشهده الدول األوروبية وأميركا وبعض الدول 

اآلسيوية حاليا، موضحة أن أعداد اإلصابات 
في تونس تعتبر قليلة مقياسا بعدد السكان 
ومساحة البالد، وكذلك مقياسا مبا شهدته 
دول عربية وخليجية من اعداد، مشيرة إلى 
أن االجراءات الفورية واحلاسمة التي اتخذت 
من قبل احلكومة التونسية ساهمت وبشكل 
كبير في عدم انتشــار الوباء، وبالرغم من 
أن اإلجــراءات أجبرتني أنا وعدد كبير من 
التونسيني على االلتزام بالبقاء في املنازل 
وعــدم مغادرتها، إال أنها حدت من خطورة 

هذا الوباء على العباد.
وفيما يتعلق مبشاريعها الفنية املستقبلية 
أفادت هدى بأن لديها عدد كبير من املشاريع 
ستقوم بتنفيذها في األيام القادمة وحتديدا 
بعد انتهاء وباء كورونا وأغلبها ما بني الكويت 
واإلمارات، حيث سبق وان أجلت بعد تفشي 

املرض. 
وأضافت أنهــا تتمنى انتهاء هذه األزمة 
بأســرع وقــت ممكن لتعود مــن جديد إلى 
الكويت التي اشتاقت لها كثيرا وان تلتقي 
أهل الكويت وهم بصحة وعافية بعد انتهاء 

هذا الوباء.

مايا دياب تثير اجلدل

فاجــأت الفنانــة اللبنانيــة مايا دياب 
متابعيهــا بأحــدث صــورة لهــا نشــرتها 
على حســابها علــى «انســتغرام» وتبني 
أنها التقطتها فور اســتيقاظها من النوم، 
وظهــرت فيهــا بإطاللة أثــارت الكثير من 
اجلدل والتســاؤالت إذ بدت على مالمحها 

عالمات التعب.
ورغــم أن بعض املتابعــني أعربوا عن 
إعجابهم بشكلها، فإن بعضهم اآلخر رأى أن 
تغييرا كبيرا طرأ على مالمحها، فيما أشار 
آخرون إلى أن عمليات التجميل شــوهت 

جمالها.

وحققت الصورة أكثر من ٧٣ ألف إعجاب 
في مدة قصيرة وتعليقا عليها كتبت الفنانة: 
«اســتيقظت متعبة لكن أشــعر باحلماس 

اليوم للقيام بعملي».
يذكــر أن مايــا لفتت األنظــار قبل هذا 
بنشر صورة أخرى لها اعتمدت فيها «لوك» 
غريــب جدا، حيث ارتــدت مالبس وقبعة 
بتصميم غير مألوف بدا أنه مستوحى من 
أجواء شرق آسيا، وانقسم املتابعون على 
إثــر هذا بني معجــب بطرافتها وعفويتها، 
وبني منتقد خليارها مع اإلشــارة إلى أنها 

بالغت في ذلك.

حتدثت الفنانة عبير اجلندي عن دورها 
الذي جسدته في مسلسل «في ذاكرة الظل»، 
وذلــك خالل لقــاء لهــا على شاشــة روتانا 
خليجية. وقالت: «تقمصت شخصية (سهيلة) 
قبل التصوير مبدة طويلة حتى ظهرت بهذا 
الشــكل املتقن، والــذي حقق جناحــا كبيرا 

ومــردودا إيجابيا». وأكدت اجلندي ضرورة 
أن يكون املشاهد على وعي باختالف الشخصية 
الظاهرة على الشاشة، عن الشخصية احلقيقية 
للممثل، وعدم ربطهما بعضهما ببعض، مؤكدة 
أن شخصيتها احلقيقية مختلفة عن األدوار 

التي تقدمها على الشاشة.

رجاء اجلداوي: دخلت احلجر باسم «جناة علي»
ولم يعرفني أحد وال فرق بالعالج بني غني وفقير

أعربــت الفنانــة الكبيــرة رجاء 
اجلداوي عــن حزنها من اســتمرار 
نشر األخبار الكاذبة ببعض املواقع 
اإلخباريــة حــول وفاتهــا، مضيفة 
أنهــا تلقت مكاملات حــب واطمئنان 
من أشخاص ال تعرفهم من الكويت 
وعدد مــن الدول العربيــة األخرى، 
وهو ما خفف عنها الكثير من ابتالئها 

وإصابتها بڤيروس كورونا.
وأكدت الفنانة الكبيرة التي تخضع 
للعالج مــن الڤيروس مبستشــفى 
العزل الصحي مبحافظة اإلسماعيلية 
املصرية، فــي تصريحات لصحيفة 
اليــوم الســابع املصرية، اســتقرار 
حالتها الصحية، وأنها تتلقى العالج 
وفقا لبروتوكوالت وزارة الصحة التي 
تتبع مع كل املرضى داخل غرفة مثل 
باقي الغرف بال متييز وبالقدر نفسه 
من الرعاية واالهتمام.. وسخرت ممن 
أشاعوا بأنها تلقى رعاية مميزة زائدة 
قائلــة بحســها الفكاهــي املعروف: 
«هيهتمــوا زيــادة ازاي.. هيزودوا 
اجلرعة؟ علشــان أموت؟.. كله زي 
بعض سواسية غني وفقير ال مييز 

املرض بينهما».
وأضافــت انهــا عندمــا أصيبت 
بارتفاع في درجة حرارتها في يوم ٢٧ 
رمضان واعتقدت أنها رمبا قد تكون 
أصيبت بضربة شمس خاصة أنه كان 
يوما حارا، وعندما تناولت خافض 
حرارة «بنادول» ولم تنخفض حرارة 
جسمها اتصلت باإلعالمي عمرو أديب 
اللذين  واإلعالمية مليس احلديــدي 
استشارا أطباء عن كيفية التصرف 
وأجرت أشعة على الصدر أوال وجدوا 

جزءا من الرئة مصابا.

وأوضحــت انها أمتــت إجراءات 
دخلوها احلجر الصحي مبستشفى 
العــزل باإلســماعيلية ببطاقتهــا 
الشخصية التي حتمل اسمها احلقيقي 
«جناة علي حسن» كأي مريضة ولم 
يكتشف أحد أنها رجاء اجلداوي إال 
بعد دخولها احلجر خاصة انها كانت 
في حالة إعياء وإرهاق شديدين وأنها 
اآلن تكمــل عالجهــا وحالتها جيدة 

وحتمد اهللا كثيرا.
وفي نفس السياق، ردت الفنانة 
هالة صدقــي، علــى منتقدي عالج 
اجلداوي بإحدى مستشفيات العزل، 
مــن خالل منشــور علــى صفحتها 
الشــخصية مبوقــع فيــس بــوك: 
«يعني املفروض نسيبها متوت وما 

تتعاجلش ألنها فنانة؟، مش فاهمة، 
وهي كان ليها األولوية ألنها ســت 
كبيــرة، وألن كورونا خطرها أكبر 
على الناس الكبار، وإيه رد الفعل لو 
كانت اتسابت من غير عالج؟، كنتو 
هتتبسطوا؟، ولو في أي محسوبية 
مكانتش احتدفت في اإلسماعيلية، 
كانت راحت أي مستشفي في القاهرة، 

جنب بيتها».
وأضافــت: «الســت دي جالهــا 
كورونا وهي بتشتغل، مش زي ما 
حضراتكــم تبرعتــوا وقولتوا إنها 
بتشــتري هدوم العيــد حلفيدتها، 
وفضلت تشــتغل آلخر حلظة بكل 
التزام، مش ألنها كســرت القوانني 

ونزلت تتفسح أو تتمشى».

األفاضــل  «الســادة  وتابعــت: 
الدكاتــرة، طبعا طبعا كتر خيرهم، 
ومؤكد ليهم أولوية في العالج، بس 
مش ســرير رجــاء اجلــداوي، اللي 
عطــل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة 
مصريــة وليها كل احلقوق للعالج، 
مــن غير تنمر ومن غير تريقة مش 
الزم الفنــان يكون فــي ديل القائمة 

علشان ترتاحوا».
واســتطردت: «مبا إننا في حالة 
طــوارئ فواجب على مستشــفيات 
القطــاع اخلاص اللي كســبت مننا 
املاليني تتبرع ولو بدور واحد للحاالت 
املهمة أو مستشفى واحد لألطباء اللي 
بيضحوا بحياتهم لعالجهم، ألن فعال 

دول اللي ليهم األولوية».

هالة صدقيالفنانة رجاء اجلداوي في املستشفى

عبير اجلندي: 
شخصيتي احلقيقية 
مختلفة عن األدوار 
التي أقدمها

هالة صدقي ملنتقدي عالجها: يعني نسيبها متوت ألنها فنانة؟!
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اجلمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٠ اقتصـاد

إرهاق «زوم».. ملاذا يشعر املوظفون باإلرهاق والتعب عند التواصل عبر الڤيديو؟
«وول ستريت جورنال»: موظفون كثر أعربوا عن شكواهم من استخدام التطبيق خوفاً على خصوصياتهم

٧٠٪ انخفاضًا متوقعًا للسياحة 
العاملية خالل العام احلالي 

أعلنت اخلطوط اجلوية الكويتية 
االستغناء عما يقارب ١٥٠٠ موظف من 
غير الكويتيني من مختلف القطاعات، 
وذلــك بعــد تأثيــر أزمــة ڤيــروس 
كورونــا الســلبي علــى التشــغيل 

التجاري.
وتقدمت الشركة بالشكر والتقدير 
للمســرحني على ما بذلوه من عطاء 
ومجهود خالل فترة عملهم في الشركة، 
مؤكــدة ان اهتمامها باملوظفني يأتي 
علــى رأس أولوياتها وأن هذا القرار 
الصعب جاء نظرا للصعوبات الكبيرة 
التي تتعرض لها الشركة بشكل خاص 
وقطاع الطيران العاملي بشــكل عام، 
حيــث من املتوقــع اســتمرار تأثير 
ڤيروس كورونا املستجد على صناعة 

الطيران لفترة طويلة.
وأعربت عن أملها في سرعة اجنالء 
غمة هذا الوباء عن الكويت والبشرية 
جمعاء وما حلق بها من آثار سلبية 

مباشــرة على األوضاع االقتصادية 
عامــة وشــركات الطيــران بصفــة 

خاصة.

وكاالت: توقــع األمني العــام ملنظمة 
السياحة العاملية «زوراب بولوليكاشفيلي» 
انخفاض نشاط السياحة العاملية بنسبة 
٧٠٪ عام ٢٠٢٠، وهــي أكبر وتيرة على 
اإلطــالق، تزامنــا مــع تفشــي ڤيروس 
«كورونا» وتعطل النقل اجلوي الدولي.

وأضاف «بولوليكاشفيلي» أن التدهور 
الذي يشــهده قطاع السياحة قد يعرض 
١١٠ ماليــني وظيفة فــي القطاع للخطر، 

مشــيرا إلى أن الســياحة نحو املناطق 
الريفية قد تزدهر في حني انها ستتراجع 
إلى الوجهات التي تشهد عادة ارتفاع في 

النشاط السياحي.
وتستند توقعات أمني املنظمة التابعة 
لألمم املتحدة إلى أن الدول ســتبدأ فتح 
حدودها في أغسطس، في حني تتجه معظم 
الدول األوروبية إلعــادة فتح خطوطها 

اجلوية الدولية في بداية الصيف.

١١٠ ماليني وظيفة معرضة للخطر في القطاع

االهتمام باملوظفني على رأس 
أولويات الشركة..  وقرار إنهاء 

خدمات بعضهم كان «صعبًا»

تأثيرات أزمة «كورونا» السلبية 
على صناعة الطيران احمللية 

والعاملية ستستمر لفترة طويلة

حمد الذكير لـ «األنباء»: أعُني «املدار» 
على الفرص االستثمارية التي ستخلفها أزمة «كورونا»

طارق عرابي

مجلــس  رئيــس  قــال 
إدارة شركة املدار للتمويل 
واالستثمار حمد الذكير، إن 
احلظر الكلي في الكويت أدى 
إلى إيقاف أعمال الشــركات 
واملؤسسات بالكامل، ناهيك 
عن توقــف أعمــال البنوك 
التجارية، ما أدى إلى إيقاف 
عجلــة العمل عــن الدوران 

بنسبة ١٠٠٪.
فــي  الذكيــر  وأضــاف 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن الكثيــر مــن الشــركات 
أوقفــت أعمالها فــي الوقت 
احلالي حلني اتضاح الرؤية، 
حتى على صعيد الدراسات 
فاملســتقبل  املســتقبلية، 
مجهول، كمــا أن أمد األزمة 
غيــر معــروف، لــذا فمــن 
الصعــب إعداد أي دراســة 
حاليا قبل معرفة اجتاهات 
السوق وأثر األزمة احلالية 

عليه.
بالقــول: «تابعنا  وتابع 
مؤخرا عودة احلياة إلى عدد 
من دول العالم، باإلضافة إلى 
االرتفاع التدريجي في أسعار 
النفط، وهذه كلها مؤشرات 
تدعو إلى التفاؤل، خاصة ان 
دول اخلليج تعتمد بالدرجة 
االولى على أسعار النفط».

اقتناص الفرص

وقــال الذكيــر ان أعــني 
«املدار» تتركــز حاليا على 
الفرص االستثمارية اجلديدة 
التــي ســتخلفها جائحــة 
ڤيروس كورونا، خاصة ان 
اجلائحــة تركت أثرها على 

وفيما يتعلق باملشــروعات 
املدار  املســتقبلية لشــركة 
واالســتثمار،  للتمويــل 
أفــاد الذكيــر بــأن «املدار» 
التابعــة تعمل  وشــركاتها 

العقارات  إيــرادات عوائــد 
املؤجرة. وأشار إلى ان أهداف 
الشركة تتركز في العمل على 
تسويق وبيع بعض العقارات 
املطروحــة للبيــع حســب 
املتاحة والعوائد  العروض 
املتوقعة، وحتسني اإليرادات 
املتنوعــة  األنشــطة  مــن 
للشركات التابعة، والدخول 
في استثمارات جديدة حسب 
العــرض والفــرص املتاحة 
والعوائد املتوقعة والسيولة 

املتوافرة».
أداء مالي متني

اجلدير بالذكر، أن شركة 
املدار كانت قد أعلنت في وقت 
أنها مازالت مستمرة  سابق 
بالتوســع فــي أنشــطتها 
الرئيسية املتمثلة في نشاط 
التمويل واالستثمار، حيث 
إنها متتلك وشركاتها التابعة 
مجموعة متنوعة من العقارات 
التجارية واالستثمارية داخل 
الكويت وخارجها، باإلضافة 
الى باقي األنشطة املتنوعة 
للشــركات التابعة (عقارية 
- جتارة عامة ومقاوالت - 

تخزين).
وقد حققت الشركة خالل 
السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩، قفزة بأرباحها 
الصافية لتبلــغ ١٫٤ مليون 
دينار، وهــو ما مكن اإلدارة 
من التوصية بتوزيع أرباح 
نقديــة على املســاهمني عن 
العام املاضي بنسبة ٤٪، وهي 
أول توزيعات نقدية تقوم بها 
الشــركة منذ ١٣ عاما، وذلك 
من آخر توزيعات نقدية في 

عام ٢٠٠٧.

حاليا على حتقيق مجموعة 
من األهداف االســتراتيجية 
التــي تصــب فــي مصلحة 
املساهمني واملستثمرين، من 
بينها العمل على رفع كفاءة 

أكد صعوبة التنبؤ باملستقبل االقتصادي في ظل الوضع احلالي.. فالرؤية غامضة

حمد الذكير

العديــد من الشــركات التي 
عانت من نقص السيولة او 
خسائر أسهمها، وبالتالي فإن 
«املدار» تبحث في اقتناص 
الفرص االستثمارية املجدية. 

«البورصة» تنهي أسبوع العيد مبكاسب ٦٠٠ مليون دينار

شريف حمدي

مؤشــرات  أداء  تبايــن 
ســوق الكويــت املالــي بعد 
انتهاء اجللسة الثانية عقب 
استئناف السوق أعماله بعد 
عطلــة عيد الفطــر املبارك، 
حيث واصل مؤشر السوق 
االول نشــاطه الصعــودي 
الذي بدأه قبل العطلة، فيما 
جنح مؤشر السوق الرئيسي 

للتراجع.
وحققت البورصة مكاسب 
سوقية على مدار اجللستني 
بنســبة ٢٪ تقدر بنحو ٦٠٠ 
مليون دينار، لتصل القيمة 
الى ٢٨٫٥٩ مليار  الســوقية 
دينار ارتفاعا من ٢٧٫٩٩ مليار 
في آخر جلسات رمضان قبل 
بدء العطلة. وعلى مستوى 
املتدفقة للسوق،  الســيولة 
فاملتوسط اليومي بلغ ٤٢٫٤ 
مليون دينار مبحصلة خالل 

األســبوع األخير قبل عطلة 
العيد كان ٢٣ مليون دينار. 
ويستمر السوق في االجتاه 
الصاعد بدعــم اإلقبال على 
األسهم القيادية في مقدمتها 
بيتك والوطني وأهلي متحد 

للحظــر اجلزئي عوضا عن 
احلظر الشامل الذي انعكست 
آثــاره على اغلب األنشــطة 
االقتصادية في البالد. وأنهت 
البورصة تعامالت جلستي 
ما بعد العيد على تباين في 
أداء املؤشــرات، وذلــك على 

النحو التالي:
- ارتفع مؤشــر السوق 
االول بنسبة ٣٪ بإضافة ١٦٠ 
نقطة ملكاسبه السابقة ليصل 
الــى ٥٤٥٥ نقطــة من ٥٢٩٥ 

نقطة قبل العيد.
- تراجع مؤشر السوق 
الرئيســي بنســبة ٠٫٠٩٪ 
بخســارة ٤ نقاط في مجمل 
اجللستني ليصل املؤشر الى 

٤١٥٧ نقطة من ٤١٦١ نقطة.
- ارتفع مؤشــر السوق 
العام بنسبة ٢٫١٪ مبكاسب 
بلغت ١٠٥ نقاط ليصل املؤشر 
الــى ٥٠١٨ نقطة ارتفاعا من 

٤٩١٣ نقطة قبل العيد.

واجيليتي والدولي، فضال عن 
التحسن النسبي في أسعار 
النفط مؤخرا. ومن املتوقع 
ان يواصل الســوق نشاطه 
اإليجابي خالل الفترة املقبلة 
خاصــة مع توجــه الكويت 

٤٢٫٤ مليون دينار متوسط السيولة.. بإجمالي ٨٤٫٨ مليون دينار في جلستني

البورصة حتافظ على أدائها اجليد عقب انتهاء عطلة العيد وتنهي األسبوع بتحقيق مكاسب جيدة    (ريليش كومار)

اجللستني بلغت ٨٤٫٨ مليون 
دينــار بواقــع ٤٦٫٥ مليون 
دينــار في جلســة األربعاء، 
ونحــو ٣٨٫٣ مليــون دينار 
في جلســة اخلميس امس، 
علما أن متوسط السيولة في 

عودة احلياة 
في عدد من الدول 

وارتفاع النفط 
مؤشرات تدعو 

إلى التفاؤل

«املدار» تعمل على 
رفع كفاءة إيرادات 

عوائد العقارات 
املؤجرة

حتدث بعض رواد األعمال في القطاع 
التكنولوجي بوادي السيليكون، عن العديد 
مــن املميزات التي يحصلــون عليها من 
استخدام تطبيق التواصل عبر الڤيديو 
«زوم»، لكن األمور ليست كلها إيجابية، 
فقد أعرب البعض عن شعوره باإلرهاق 

نتيجة االستخدام.
وفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 
فقد كشــف مسؤولو شــركات تقنية في 
الواليات املتحدة، عن أنهم يجرون أغلب 
احملادثات واالجتماعات مع املوظفني عبر 
«زوم» على مدار أيام العمل األسبوعية، 
مع األخذ في االعتبار عمل املاليني حول 

العالم عن بعد، بسبب أزمة «كورونا».
وعلى صعيد آخر، أعرب موظفون عن 
شكواهم من اســتخدام «زوم» وخوفهم 
على خصوصياتهم، السيما في ظل عدم 
القدرة على التفريق بني احلياة الشخصية 

والعملية.
الشعور باإلرهاق

وكشف مراقبون عن أن حالة اإلرهاق 
التي تصيب مستخدمي «زوم» تأتي نتيجة 
تنفيذ العديد من االجتماعات عن طريقه، 

وذكر متخصصون في علم االجتماع أن 
هــذه احلالة حتــدث نتيجة االســتخدام 
اجلماعي للتكنولوجيا من جانب البشر.

وفسر علماء االجتماع هذا األمر بالقول 
إن البشــر معتادون علــى التواصل مع 
بعضهم البعض بشكل تقليدي وفطري، 
لكن عنــد تغيير هذا النمــط، يحدث ما 

يشبه الصدمة.
واعتاد البشــر علــى التواصل بلغة 
اجلســد وقراءة التعبيــرات فيما بينهم 
واإلشارات احلسية واحلركية والصوتية 
التي تنشــأ أثناء احملادثات، نعم «زوم» 
يوفر محادثــات بالڤيديو، لكن بالطبع، 

ليس كالتواصل الطبيعي.
وقبل جائحة «كورونا»، كان «زوم» 
بالــكاد معروفــا للبعــض، فقد تأســس 
التطبيــق قبــل تســع ســنوات خلدمة 
الشركات واستضافة املناقشات واجللسات 
التدريبية، لكن في األشهر القليلة املاضية، 
أصبح التطبيق أساسيا لدى األسر، وقفز 
عدد مستخدميه من عشرة ماليني شخص 
نهاية عام ٢٠١٩ إلى ٣٠٠ مليون في أبريل.
التواصــل بشــكل  وحقــق «زوم» 
أفضل بــني األصدقاء واألســر وموظفي 

الشركات ومسؤوليها رغم املخاوف بشأن 
اخلصوصية واحتمالية تسريب بيانات 
املستخدمني أو اختراقها من جانب قراصنة.

وتيرة سريعة

وانطلــق «زوم» إلى العاملية بوتيرة 
سريعة خالل أزمة «كورونا» وتفوق على 
منافسني مثل تطبيق «ويبيكس» التابع 
لـ «سيســكو سيســتيمز» و«ســكايب» 
اململوك لـ «مايكروسوفت» و«فيس تامي» 
اخلاص بـ «آبل» وحتى «جوجل ميت».

وتفوق «زوم» على كل هذه التطبيقات 
املنافســة لكونــه صمــم خصيصــا من 
أجــل محادثات وتفاعل أســهل وأوضح 
بالڤيديو فضال عن تقدمي خدماته مجانا 
للمستخدمني، بل انه أصبح مبنزلة ملتقى 

وسط أزمة «كورونا».
وأصبحت مؤمترات ومحادثات الڤيديو 
وسيلة تواصل أساسية للشركات واجلهات 
التعليمية والتدريبية خالل اجلائحة، وأكد 
مسؤولو «زوم» على أنهم يبذلون قصارى 
جهدهم كي يكون التواصل بالڤيديو أسهل 
ويشــبه إلى حد كبير التواصل الواقعي 
حتى لو افتقد البشر تواصلهم وجها لوجه.

مبختلف قطاعات الشركة.. ونظراً للصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها جراء «كورونا»

«الكويتية»: االستغناء عن ١٥٠٠ 
موظف من غير الكويتيني

٣٪ مكاسب السوق األول.. و٢٫١٪ للمؤشر العام.. والرئيسي يتراجع ٠٫٠٩٪



اقتصـاد
اجلمعة ٢٩ مايو ٢٠٢٠
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رغم »كورونا«.. الكويت مستمرة في تنفيذ مشاريع بـ 14.3 مليار دينار
عالء مجيد

عقب مرور نحو 3 أشهر 
على ظهور جائحة ڤيروس 
كورونا في الكويت واتخاذ 
مجلس الوزراء قرارا بتعطيل 
االعمال ثم فرض احلظرين 
اجلزئي والكلي، فإن وتيرة 
تنفيــذ املشــاريع التنموية 
فــي الكويــت متضــي دون 
تأثــر كبير، علــى الرغم من 
التي تواجه تنفيذ  العقبات 
هذه املشــاريع فــي احلفاظ 
على العمال واتباعها اقصى 
االشتراطات الصحية ومتابعة 

االعمال على مدار الساعة.
الكويت  ووفقــا خلطــة 
اجلديــدة ٢٠35، فإن البالد 
تنفذ نحو 61 مشروعا بقيمة 
إجمالية تصل إلى 14.3 مليار 
دينار، يتوقع ان يتم االنتهاء 
منهــا خــالل العــام احلالي 
٢٠٢٠ والعــام املقبل ٢٠٢1، 
وذلك وفقا للجدول الزمني 
للمتابعة على موقع »كويت 
جديدة«، ويأتي في صدارة 
هذه املشاريع مشروع الوقود 
البيئــي الضخــم لتطويــر 
مصفاتــي االحمدي وميناء 
عبداهلل والذي أوشــك على 
االنتهــاء مع اعالن شــركة 
البترول الوطنية الكويتية 
انتهاء تنفيذ املشــروع في 
مصفــاة مينــاء عبــداهلل 
مطلع شهر مارس املاضي، 
وتبلغ قيمة املشــروع نحو 
4.6 مليارات دينار ويهدف 
لتوفير نحو 3٢٩ فرصة عمل 

جديدة للمواطنني.
علما أن مشروع الوقود 
البيئــي يهــدف إلــى زيادة 
الطاقــة التكريرية ملصافي 
الوطنية  البتــرول  شــركة 
من الوقود البيئي إلى 8٠٠ 
ألــف برميل يوميا )مصفاة 
مينــاء عبــداهلل 454 ألــف 
برميل يوميا ومصفاة ميناء 
األحمــدي 346 ألــف برميل 

يوميا(.
وتنقســم مشاريع خطة 
التنميــة بالكويــت الى 3٢ 
مشروعا مخططا لها االنتهاء 
خالل العــام احلالي ومتثل 
التكلفــة االجماليــة لتلــك 
املشروعات نحو 11.4 مليار 
دينــار، وهذه املشــروعات 
تواجــه بعــض التحديــات 
نتيجــة احلظــر اجلزئــي 
والشــامل الــذي تأثرت به 

باقي املشروعات نظرا لوجود 
متسع من الوقت لالنتهاء منها 
في الوقت احملدد وتعويض 
فتــرة االغــالق، خاصــة ان 
كل التوقعات تشــير إلى ان 
احلياة ستعود الى طبيعتها 
مع النصف الثاني من ٢٠٢٠.

وتبرز األهمية االقتصادية 
إلى استمرار عمليات تنفيذ 
تلك املشــروعات في كونها 
الرئيســي لالقتصاد  الرافد 
حيــث تعتمد بيئــة األعمال 
بشكل كبير على املشروعات 
التنموية واإلنفاق احلكومي، 
كما ترتبط تلك الوتيرة بشكل 
كبيرة مبســتويات االئتمان 
والتوظيــف مــا ينعكــس 
آثاره ايجابا وسلبا على كل 
القطاعات االقتصادية، وتوفر 
تلك املشروعات نحو 35٠٠ 
وظيفة إضافية للكويتيني في 
حالة مت االنتهاء منها بحسب 

احلكومية مجتمعة.
املشاريع التنموية

وفي رصد لـــ »األنباء«، 
فإنه ضمن مشــاريع مكانة 
دولية متميــزة فانه يتوقع 
االنتهاء من 5 مشاريع خالل 
٢٠٢٠ و٢٠٢1 يأتي في طليعتها 
مشــروع تعزيز تنافســية 
دولة الكويت في املؤشــرات 
الدولية ومشروع تفعيل دور 

الديبلوماسية االقتصادية.
أما ضمن مشاريع البنية 
التحتية املتطورة فانه يتوقع 
االنتهاء من 6 مشاريع خالل 
العامــني يأتي فــي مقدمتها 
مشــروع توريــد وتركيــب 
وتشــغيل وصيانة مشروع 
املرحلة األولى من التوربينات 
الغازيــة فــي موقــع محطة 
الصبيــة إلى نظــام الدورة 
املشتركة بقيمة 65.7 مليون 

اســتكمال أندية متخصصة 
)البحــري ـ ســباق الهجن ـ 
الرمايةـ  الصيد والفروسيةـ  
السيارات والدراجات النارية 
وســباق الربع ميل وغيرها 

من املشاريع املهمة(.
وفي مشاريع إدارة حكومية 
فاعلة هناك 7 مشاريع يتوقع 
االنتهاء منها مشروع ميكنة 
وتطويــر وزارة الشــؤون 
االجتماعية والعمل ومشاريع 
الشبكة الوطنية للمعلومات 
اإلحصائية وتطوير وحتديث 
الهيكلــي للكويت  املخطــط 
)املخطــط الهيكلــي الرابــع 
الكويــت( وميكنــة  لدولــة 
وربــط حســابات البعثــات 

الديبلوماسية باخلارج.
الرعايــة  أمــا مشــاريع 
العاليــة اجلودة  الصحيــة 
فيوجد 13 مشــروعا ســيتم 
االنتهاء منها في ٢٠٢٠ و٢٠٢1 

املخطــط اخلــاص بخطــة 
التنميــة ومنها مشــروعات 
توفر وحدها مئات الوظائف.
ويبقــى معــدل االنفــاق 
االســتثماري فــي املوازنــة 
احلكومية عامال رئيسيا في 
دفع دفة تنفيذ وترسية تلك 
املشروعات وهو ما سيتأثر 
بالتأكيــد بتراجــع أســعار 
النفــط احلاد وكذلــك تأثير 
االغالق السلبي على النشاط 
االقتصــادي وحجم االنفاق 

احلكومي.
ويبلــغ حجــم اإلنفاق 
االســتثماري في املوازنة 
العامة للدولــة عن العام 
املالي ٢٠٢1/٢٠٢٠ نحو 3.57 
مليارات دينار بانخفاض 
طفيف عن القيمة االجمالي 
ملوازنة العام املالي املاضي 
مــن   %16 ميثــل  ومبــا 
إجمالي حجم املصروفـات 

دينار والحقا مشروع توريد 
وتركيب وتشغيل وصيانة 
وحــدات توربينيــة غازية 
تعمل بنظام الدورة املركبة 
لزيــادة الطاقــة الكهربائية 
الصبيــة  مبوقــع محطــة 
للقــوى الكهربائية وتقطير 
املياه مبقــدار 75٠ ميغاواط 
ـ املرحلــة الثالثة بقيمة 177 
مليون دينار، واخيرا مشروع 
شبكة األلياف الضوئية بني 
املقاسم بقيمة 4 ماليني دينار.
وضمــن مشــاريع رأس 
االبداعــي  البشــري  املــال 
فيتوقــع االنتهــاء مــن عدد 
16 مشــروعا خالل العاملني 
احلالــي واملقبــل، ويأتــي 
مشــروع منظومة املؤهالت 
املهنيــة الــذي شــارف على 
االنتهاء في بداية املشــاريع 
ومشروع املنظومة املتكاملة 
الصالح التعليم ومشــروع 

يأتي في مقدمتها مشــاريع 
تطوير املستشفيات احلالية 

وبناء مستشفيات جديدة.
وفي مشــاريع االقتصاد 
املتنوع املستدام التي تهدف 
الى تطويــر اقتصاد مزدهر 
ومتنــوع للحد مــن اعتماد 
الدولة الرئيسي على العائدات 
من صادرات النفط فيوجد 1٩ 
مشــروعا يأتي في مقدمتها 
البيئــي  الوقــود  مشــروعا 

ومصفاة الزور.
البيئــة  مشــاريع  أمــا 
املعيشية املستدامة فيوجد 
4 مشــاريع يتوقع االنتهاء 
منها خالل العامني يأتي في 
مقدمتهــا مشــاريع معاجلة 
النفايات البلديــة الصلبة ـ 
موقع كبد وتنفيذ وتوسعة 
محطــة أم الهيمان واألعمال 
املكملة لها ومشروع الدبدبة 
للطاقة الشمسية بقيمة 5٢٠ 
مليون دينار، اال ان املشروع 
يواجه بعض التحديات التي 
قد تؤثر على تنفيذ املشروع.
جتدر االشــارة الــى انه 
خالل العامني األخيرين نفذت 
الكويت إصالحات جوهرية 
التنظيمي  لتحســني اإلطار 
لألعمال منها تيســير البدء 
بالنشاط التجاري من خالل 
دمــج اإلجــراءات للحصول 
علــى الترخيــص التجاري 
وتبسيط تسجيل الشركات 
عبــر االنترنت كما يســرت 
احلصول على تصاريح البناء 
من خالل تبسيط االجراءات 
ودمج املزيد من اجلهات في 
منصتها االلكترونية وتعزيز 
االتصــاالت بينها وتقليص 
الوقت الالزم للحصول عليها.
ولالشــارة فــإن رؤيــة 
»كويت جديدة« تســتهدف 
التكنولوجيــا  اســتقطاب 
واالبتــكار لزيــادة فــرص 
العمــل ملواطنيهــا وإيجــاد 
قيمــة مضافة في االقتصاد، 
وتســعى الكويــت جاهــدة 
إلــى جعل القطــاع اخلاص 
في طليعــة جهودها إلعادة 
تشكيل اقتصادها وحتقيق 
أهداف رؤية ٢٠35، السيما أن 
تقديرات صندوق النقد الدولي 
تؤكد أن القطاع اخلاص يجب 
أن يســتوعب نحو 1٠٠ ألف 
مواطــن أي حوالــي خمــس 
قوة العمل الكويتية املتوقع 
انضمامها لسوق العمل خالل 

السنوات اخلمس املقبلة.

ضمن خطة التنمية »كويت جديدة 2035«.. ومخطط االنتهاء منها في 2020 و2021

الكويــت، وذلك فــي الوقت 
بعــض  تعرضــت  الــذي 
املشــاريع لظهــور حــاالت 
اصابة بني صفوف العاملني، 
إال ان وتيرة االجناز لم تتأثر 
ومتت احملافظــة على احلد 

االدنى من التنفيذ.
التنمية  واكتســب قطار 
زخما قويا مــع قرب انتهاء 
مشروع مصفاة الزور الضخم 
الذي تنفذه شركة الصناعات 
البترولية املتكاملة )كيبك( 
بقيمــة 4.8 مليــارات دينار 
ويهدف الى تكرير 615 ألف 
برميل يوميا ويوفر وظائف 

تبلغ 1٩5٠ للكويتيني.
وبالنسبة ملشاريع العام 
املقبل فإنه يخطط لالنتهاء 
من ٢٩ مشروعا وتبلغ التكلفة 
االجمالية لتلك املشــروعات 
نحو 3 مليارات دينار وتقل 
درجة تأثر موعد االنتهاء عن 

مشروعا الوقود البيئي ومصفاة الزور بالصـدارة.. وتنفيذهمـا شارف على االنتهاء61 مشروعــًا تنتهـي خالل عاميــن توفــر 3500 وظيفــة للمـواطنــن 

انخفاض سوق املشاريع اخلليجية إلى 3.6 تريليونات دوالر
محمود عيسى

قالت مجلة »ميد« ان جائحة 
كورونا تنذر بانخفاضات في 
سوق املشاريع بشكل عام في 
منطقة اخلليج نتيجة تأثير 
تقليص املصروفات الرأسمالية 
االقليمية وتراجع ثقة قطاع 

األعمال بشدة. 
الــى  املجلــة  واشــارت 
انخفاض قيمة مؤشر املشاريع 
اخلليجية بنســبة ٢.٩% في 
األسابيع األربعة املنتهية في 
15 مايــو لتتراجــع من 3.76 
تريليونات دوالر في 17 أبريل 
إلــى 3.65 تريليونات دوالر 

في 15 مايو.
وكان سوق املشاريع في 
الكويت هو األسوأ أداء من بني 
التي يتتبعها  الثماني  الدول 
مؤشر املشــاريع اخلليجية، 
حيث انخفض بنســبة %6.6 
ليصل إلى ٢51.4 مليار دوالر، 
منخفضــا مــن ٢6٩.٢ مليار 

دوالر في أبريل.
وكان ثاني أسوأ أداء من 
نصيــب ســوق االنشــاءات 
القطريــة، حيــث تراجعت 
قيمتهــا بنســبة 6.٢8% من 
٢45.3 مليار دوالر إلى ٢٢٩.٩ 

مليار دوالر.
العربيــة  اململكــة  وفــي 
الســعودية، انخفض سوق 
املشاريع بنسبة 3.٠5% من 
1.45 تريليــون دوالر في 17 
أبريل إلى 1.41 تريليون دوالر 
فــي 15 مايو، ومــن املرجح 
حدوث مزيد من االنخفاض 
بعد إعالن الرياض في 11 مايو 
عن تخفيضــات في اإلنفاق 
بقيمة ٢7 مليار دوالر وزيادة 
فــي معــدل ضريبــة القيمة 
املضافة بنســبة 3 أضعاف 

إلى %15.
وانخفضت قيمة السوق 
على أســاس سنوي بنسبة 
5.4% مــن 3.86 تريليــون 
إيران  دوالر، حيث شــهدت 

فــي إيران، املركــز اإلقليمي 
لوباء كورونا بنسبة %5.18 
مــع انخفــاض قيمة ســوق 
مشاريعها إلى ٢48.٢ مليار 
دوالر في 15 مايو منخفضا 
عــن ٢61.8 مليــار دوالر في 

17 أبريل.
وقالــت مجلــة »ميد« ان 
التخفيضــات تشــمل إلغاء 
أو متديد أو تأجيل النفقات 

التشغيلية والرأسمالية.
في غضون ذلك، انخفض 
سوق املشــاريع في العراق 
بنســبة ٢.٩1% ليصــل إلــى 
367.7 مليــار دوالر مقارنة 
بـــ 378.8 مليــار دوالر فــي 
أبريل.وفــي عمــان، بلغــت 

خسائر بلغت ٢7 مليار دوالر 
في نشاطات املشاريع خالل 
الفترة بــني االول من يناير 
حتى 1٠ مايو من هذا العام، 
حيث مت إجناز ما قيمته 57 
مليار دوالر من العقود مقابل 
ترسية عقود جديدة بقيمة 
3٠ مليــار دوالر فقط، وفقا 
لبيانات »ميد بروجكتس«.

وختمت ميــد بالقول ان 
الكويــت كانت مــرة أخرى 
الســوق األكثــر تأثرا حيث 
اجنــزت مشــاريع بقيمة 13 
مليار دوالر مقابل ترســية 
عقــود لــم تتجــاوز قيمتها 
ملياري دوالر وبذلك سجلت 
خسائر بقيمة 11 مليار دوالر.

نسبة االنخفاض 1.4٩% إلى 
178.4 مليار دوالر في 15 مايو، 
مقارنــة بـ 181.1 مليار دوالر 
في 17 أبريــل وجاء ذلك في 
اعقاب اإلعــالن عن تقليص 
املصروفات احلكومية بقيمة 
1.3 مليــار دوالر فــي أواخر 
أبريــل، وجولة أخــرى من 

التخفيضات في مايو.
وكان سوق املشاريع في 
البحرين واإلمارات اقل اسواق 
املشاريع اخلليجية انخفاضا 
حيث بلغت النســبة 3٩.٠% 
و٠.5% علــى التوالــي خالل 

الفترة موضوع الدراسة.
وبشــكل عام فقد ســجل 
سوق املشــاريع اخلليجية 

جائحة كورونا تقلص املصروفات الرأسمالية االقليمية وتراجع ثقة قطاع األعمال بشدة

تراجعا بواقع 17.5% والعراق 
والكويــت 4.٩% لكل منهما، 
فيما اعتبر أسوأ انخفاضات 
خالل فترة االثني عشر شهرا 

املاضية.
وعانت جميع األسواق في 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
باإلضافة إلى إيران والعراق 
من تراجع خالل الفترة بني 
17 أبريل و15 مايو، لتنخفض 
قيمة سوق املشاريع في دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
الســت بنســبة ٢.7٢% مــن 
3.1 تريليونات دوالر إلى 3 
تريليونات دوالر خالل هذه 

الفترة.
وانخفض مؤشر املشاريع 

طلب مجلس الــوزراء من اجلهات 
احلكومية بتاريخ 10 اجلاري إعداد دراسة 
عن كيفية عودة األنشطة االقتصادية 
واالجتماعية، وذلك في بادرة تفاؤل نحو 
عودة احلياة تدريجيا في البالد بعد انتهاء 
فترة احلظر الكلي نهاية مايو اجلاري، 
يعني متوقع الدوام يبدأ األحد 31 اجلاري.
التكنولوجيــة والتعامل  احللــول 
اإللكتروني سيكون لها دور حاسم في 
كثير من اجلهات، حيث حترص احلكومة 
على وضع خطط تضمن تقدمي اخلدمات 
للمراجعني بحد أدنى من ضرورة التواجد 
الشخصي داخل املؤسسات، سعيا ملنع 
التجمعات وجتنبا لالزدحامات، أبرزها 
تقليل وقت الدوام وعدد العاملني، ومنع 
االختالط وتبادل األوراق، وفرض ارتداء 

الكمامات والقفازات، وتعقيم املكاتب. 
هناك بعض املعامالت احلكومية التي 
ميكن إجنازها »اونالين«، وقد بدأت بها 
اجلهات احلكومية قبل ظهور ڤيروس 
كورونا مثل البطاقــة املدنية وجتديد 
رخصة القيــادة وغيرهما، ولكن هذه 
حتتاج ألن يذهب صاحب املعاملة لتسلم 
البطاقة املدنية من هيئة املعلومات املدنية 
وحاليا مغلقة وكذلك بالنسبة ألي معاملة 
تريد أن تتســلمها أو تســتكملها بعد 
االنتهاء مــن األونالين حتتاج مراجعة 
اجلهة حتى تتم املعاملة وهناك معامالت 
حتتاج توقيع صاحبها، وهذه حتتاج رأيا 
قانونيا بأنه هل ميكن اعتماد التوقيع 
االلكتروني على املعامالت بدال من شرط 
حضور صاحب املعاملة؟ ولهذا اذا رأت 
احلكومة أنه ميكــن أن تتم أي معاملة 
أونالين ومعتمدة قانونيا وميكن إضافة 
خدمة توصيل املعاملــة لصاحبها بعد 
إجنازها، فهنا ال حتتاج وجود مراجعني 
في اجلهات احلكومية وامنا حتتاج وجود 
بعض املوظفني وليس كلهم ويتناوب كل 
أسبوع عدد من املوظفني لتسليم املعاملة 

املنجزة خلدمة التوصيل لصاحبها.
 وأذكر منذ سنوات حني كنت ادرس 

في أميــركا كان عندهــم مثال جتديد 
القيادة »اونالين« ويرسلونها  رخصة 
لك الى البيت بالبريد املســجل، ولكن 
اذا كانت هناك صعوبة في اجناز كامل 
املعاملــة »اونالين« وتســلمها، فهنا 
يجب أن يتم اعداد اجراء حازم وملزم 
لتخليص املعامــالت وهو دوام مناوبة 
بني املوظفني في القسم واإلدارة الواحدة 
بعدد محــدود وكذلك حجز للمراجعني 
مواعيد لتخليص معامالتهم بعدد محدود 
حسبما يتم اعتماده من النظام الصحي 
وقبلها يكونون قد انتهوا من 60 الى %70 
بتخليص معامالتهم اونالين والباقي عند 
مراجعتهم اجلهة احلكومية، وهنا توفير 
للوقت واجلهد وتخليص أكبر عدد ممكن 
من املعامالت وأن تكون هناك جهات أمنية 
وطبية عنــد مداخل اجلهات احلكومية 
املراجعني صحيا وأن يلتزموا  لفحص 
بلبس الكمامات والتباعد بينهم والتأكد 
من الباركود حســب موعدهم وإدخال 

العدد املمسوح به بالدور.
وأقترح إعادة فتح مراكز خدمة املواطن 
التابعة لوزارة الداخلية في املناطق السكنية 
بنفس الطريقة )أونالين( ودفع الرسوم 
والباقي للذهاب الكمال املعاملة وتسلمها 
من املركز، وهنا حلت مشكلة شرط الدفع 
كي نت عند احلضور لتخليص املعاملة، 
ويقدر الكويتي صاحب املعاملة ارسال 
أحد لتسلم املعاملة وخاصة كبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة واملرضى، 
وهذا ميكن تطبيقه في املســتوصفات 
واملراكز الصحية واملستشــفيات عند 
مراجعة العمالة املنزلية ألن ليس لديهم 
حساب في البنك وليس عندهم كي نت 
وال يضطر الكفيل ملرافقتهم كلما راجعوا 

الطبيب.
كما ارجو حل مشكلة جتديد إقامة 
العمالة املنزلية كاملة والســماح بعودة 
من ذهب في إجازة ولم يستطع الرجوع 
الى الكويت بسبب اغالق الطيران املدني 

للرحالت التجارية.

املستشار الكويتي

املعامالت احلكومية 
ميكن إجنازها 

»أونالين«
Abumishari1@yahoo.comد.عبداهلل فهد العبداجلادر

مستشار اقتصاد وإدارة
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أ عضاء »أوپيك+« يدرسون متديد خفظ اإلنتاج إلى نهاية العام
وكاالت: أفــادت مصــادر 
في »أوپيك+« وقطاع النفط 
الســعودية  بــأن  الروســي 
النفــط  وبعــض منتجــي 
اآلخرين في أوپيك يدرسون 
متديد تخفيضات قياســية 
مرتفعة لإلنتاج حتى نهاية 
٢٠٢٠ لكنهم لــم ينالوا بعد 

تأييد روسيا.
واتفقت منظمــة البلدان 
املصــدرة للبترول )أوپيك( 
ومنتجــون آخــرون بقيادة 
روســيا، فيما يعرف باســم 
الشــهر  مجموعــة أوپيك+ 
املاضي على خفض اإلنتاج 
٩.7 ماليني برميل يوميا في 

مايو ويونيو.
وفاقمت جائحة ڤيروس 
كورونــا فائــض املعروض 
في سوق النفط عبر خفض 
الطلب وهو مــا أدى بدوره 
إلى إحلاق الضرر باألسعار.
لذا، فبــدال مــن تخفيف 
تخفيضات اإلنتاج اعتبارا من 
يوليو، قالت عدة مصادر في 
أوپيك+ لـ»رويترز« إن هناك 
مباحثات بقيادة السعودية، 
أكبر منتج في أوپيك، بشأن 
اإلبقاء على تلك التخفيضات.
وقال مصدر في أوپيك+ 
ان »الســعوديني يــرون أن 
الســوق التــزال بحاجة إلى 
دعــم ويريــدون متديد ذات 
التخفيضــات حتــى نهايــة 
العام. والروس يريدون أيضا 
ذات األمر لكن املشكلة مجددا 

هي مع شركات النفط«.
الطاقــة  والتقــى وزيــر 
ألكســندر نوفاك  الروســي 
مع شــركات النفــط احمللية 
الكبرى ملناقشة احتمال متديد 
مستويات اخلفض احلالية ملا 

إذا كان الطلب جيدا فال نرى 
سببا لتغيير االتفاق«.

وتوقع نوفاك أن تتوازن 
سوق النفط بحلول يونيو 
ويوليو مع تعافي الطلب على 
اخلام في ظل تخفيف إجراءات 

العزل العام.
واتفق املصدر الروسي مع 
ذلك التقدير مما قد يظهر أن 
موسكو ال ترى حاجة لتغيير 

االتفاق القائم.
وامتنــع »الكرملني« عن 
اإلدالء بتعليقــات إضافيــة 
بشــأن تفكير روســيا قبل 
اجتماع بني مجموعة أوپيك+ 

محمد بن ســلمان أشارا إلى 
أهمية املســاعي املشــتركة 
الرامية لتنفيذ االتفاقات التي 
مت التوصــل إليها في أبريل 
في إطار مجموعة »أوپيك+« 

لكبح إنتاج النفط.
وذكر الكرملني »مت االتفاق 
على تعزيز التعاون الوثيق 
في هذا املوضوع عبر وزارتي 
الطاقة«. ومن املنتظر أن تعقد 
مجموعة أوپيك+ مؤمترا عبر 
االنترنت في األسبوع الثاني 
من يونيو ملناقشة سياستها 

االنتاجية.
ووفقا لالتفــاق احلالي، 

التزامهمــا  أكــدا  الطرفــني 
بتطوير العالقات الروسية- 
القطريــة أكثــر مبا يشــمل 
التعاون في مكافحة انتشار 

ڤيروس كورونا.
إلــى ذلك، عدلت أســعار 
النفط اجتاهها، خالل تداوالت 
أمــس، إذ شــهد خــام برنت 
ارتفاعا بعد خسائر جاوزت 
٢%، فيما قلص اخلام األميركي 
خســائره، بعــد اإلعالن عن 
الســعودية وبعض  دراسة 
املنتجني اآلخرين في أوپيك 
متديد تخفيضات قياســية 
مرتفعة لإلنتاج حتى نهاية 

.٢٠٢٠
وارتفع خام برنت بنسبة 
إلــى 35.33  ٢.٠8% ليصــل 
دوالرا للبرميل، فيما قلص 
اخلــام األميركــي خســائره 
التي جــاوزت 4% في بداية 
التــداوالت، لتقتصــر فقط 
على ٠.61% إلى 3٢.6٢ دوالرا 

للبرميل.
يأتي هــذا بعدما هبطت 
أســعار النفــط، فــي بداية 
تعامالت أمس، بعد أن أظهرت 
بيانات لقطاع الطاقة األميركي 
ارتفاعــا مفاجئــا كبيرا في 
مخزونات اخلام ما بدد آمال 
التعافي السلس للطلب، مع 
بدء بعض الدول في تخفيف 
إجراءات العــزل العام التي 
فرضــت الحتــواء ڤيروس 

كورونا املستجد.
وكانت قد هبطت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي 3% أو ٩8 
سنتا مســجلة 31.83 دوالرا 
للبرميل. وتراجعت العقود 
األميركيــة اآلجلــة في وقت 
ســابق 5% مسجلة مستوى 

لكبار منتجي النفط الشــهر 
املقبل.

الروسي  الرئيس  واتفق 
فالدمييــر بوتــني وصاحب 
الســمو امللكي األمير محمد 
بن ســلمان بن عبدالعزيز، 
ولي العهد الســعودي نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الدفاع خالل محادثة 
عبــر الهاتــف علــى تعزيز 
الوثيق« بشأن  »التنســيق 
قيود إنتاج النفط، بحســب 
ما قاله الكرملني أمس األول.
وقال الكرملــني في بيان 
ان الرئيس الروسي واألمير 

فإن من املنتظر تخفيف قيود 
االنتاج بدءا من يوليو. 

وقالــت عدة مصــادر إن 
هناك مناقشات بشأن احتمال 
مواصلــة املســتوى احلالي 
لتخفيضــات االنتاج إلى ما 

بعد يونيو.
في الســياق نفســه، قال 
الكرملني إن الرئيس الروسي 
فالدمييــر بوتني وأمير قطر 
الشــيخ متيم بن حمد بحثا 
هاتفيــا أمس التعــاون بني 
بلديهما فــي قطاعي الطاقة 

واالستثمار.
أن  الكرملــني  وأضــاف 

منخفضا عنــد 31.14 دوالرا 
للبرميل.

العقــود  كمــا تراجعــت 
اآلجلــة خلام برنــت ٢% أو 
71 ســنتا إلى 34.٠3 دوالرا 
للبرميــل بعــد أن كانت قد 
انخفضت إلى 33.63 دوالرا 

للبرميل.
وفي هــذا الســياق، قال 
جيفري هالــي كبير محللي 
السوق لدى أواندا »االرتفاع 
فــي املخزونــات )بحســب 
معهد البتــرول األميركي(.. 
لم يكن متوقعــا ويعني أن 
بيانات إدارة معلومات الطاقة 
األميركية ســتكون منتظرة 
بترقب هذا املساء. بدا أن ذلك 
يضغــط على املعنويات في 

آسيا«.
وأظهرت بيانات املعهد أن 
مخزونات اخلــام زادت 8.7 
ماليني برميل في األســبوع 
املنتهي في الثاني والعشرين 
من مايو، بينما كانت توقعات 
احملللني تشير إلى انخفاض 

قدره 1.٩ مليون برميل.
بدوره، قال ستيفن إينز 
كبير محللي األســواق لدى 
شــركة أكســي كــورب »مع 
افتــراض أن ســوق النفــط 
تعود للتوازن بوتيرة أسرع 
من توقع أي طرف.. يحاول 
املستثمرون اآلن استيعاب ما 
سيسفر عنه اجتماع أوپيك+ 

املقبل«.
وتابع قائال »وكما جرت 
العادة في الفترة التي تسبق 
أي اجتماع ألوپيك+، ينصب 
التركيز على التزام روســيا 
وهــو أمــر مفهــوم بالنظر 
لســوابقهم فــي التعثــر في 

األداء داخل أوپيك+«.

محمد بن سلمان وفالدميير بوتني بحثا في اتصال هاتفي تعزيز »التعاون الوثيق« بشأن قيود اإلنتاج

بعد يونيو.
وذكرت مصــادر مطلعة 
على التفكير الروسي بشأن 
النفط إن انقسام اآلراء أدى 
لعــدم اخلروج بقــرار حتى 
البعــض أن  إذ يــرى  اآلن، 
على موسكو االنتظار لترى 
معدالت الطلــب لدى عودة 

شركات الطيران للعمل.
وقــال مصدر في شــركة 
نفــط روســية فــي إشــارة 
لالتفاق احلالي الذي يستمر 
مبوجبه اخلفض حتى يونيو 
»بالطبع إذا قيل لنا أن نستمر 
في اخلفض سننصاع. لكن 

برنت يرتفع فوق 35 دوالرًا و»األميركي« يقلص اخلسائرانقسام آراء شركات النفط الروسية حول متديد تخفيضات اإلنتاج الرئيس الروسي وأمير قطر بحثا هاتفيًا التعاون في الطاقة

 »ناقالت النفط« تتسلم رسميًا ناقلة املنتجات »سفسافة«

كونــا: أعلــن الرئيــس 
التنفيذي بالوكالة لشركة 
ناقالت النفــــط الكويتية 
علي شــهاب أمس تســلم 
الشــركة رســميا ناقلــة 
البتروليـــــة  املنتجــات 
)سفســافة( من شركــــة 
هيونداي ميبــو دوكيارد 

الكورية.
تسلــــــم  إن  وقـــــال 
»سفسافة« يأتي استكماال 
ملشــاريع البنــاء اجلديدة 
ضمن خطة املرحلة الرابعة 
لتطوير األسطول وتشمل 
مشــاريع بنــاء 8 ناقــالت 
مختلفة األحجام واألنواع 
لهذه اخلطة حســب العقد 
الــذي مت توقيعــه في ٢4 
أبريــل ٢٠18 مع الشــركة 

الكورية.
وذكــر أنــه مع تســلم 
»سفســافة« أصبــح عدد 
أســطول ناقالت الشــركة 
31 ناقلة مختلفة األحجام 
واألغراض تلبي االحتياجات 

مبواصفات معتمدة عامليا 
بحمولــة تعــادل 48.578 
إلى  إم.تي وبسرعة تصل 

15 عقدة بالساعة.

بحمايــة البيئــة واملوفرة 
للطاقة بغيــة الـــحد مـــن 
التلوث وتقييـــــد نســب 
االنبعاثـــات الناجتـــة مـــن 

عمليات تشغيل.
وأفاد بأنه عند تصميم 
»سفســافة« مت االلتــزام 
بالقوانني البحرية الدولية 
بهدف احملافظة على سالمة 
األرواح واألمــن، مشــيرا 
إلــى أنه مت تســلم الناقلة 
وتســميتها بعد إجراء كل 
البحريــة لهــا  التجــارب 
والتأكــد مــن كفاءتها في 

اإلبحار.
وأكـــــــد استمــــــرار 
»ناقــالت النفــــــط« فــي 
حتقيــق جميـــــع أهدافها 
االســتراتيجية مــن خالل 
تنفيــذ خططهــا القريبــة 
والبعيــدة املــدى مــا من 
شأنه تعزيز مكانة الشركة 
والقطاع النفطي في الكويت 
ذات  الدوليــة  باحملافــل 

الصلة.

أنـــــــه مت  وأوضـــــح 
بنــاء »سفســافة« وفــق 
االشــتراطات واملواصفات 
واملعايير العاملية اخلاصة 

ً تتمتع مبواصفات معتمدة عامليا

االســتراتيجية وخطــط 
التسويق العاملية ملؤسسة 
الكويتية، الفتا  البتــرول 
إلى أن »سفســافة« تتمتع 

شهاب: مستمرون في حتقيق جميع أهدافها اإلستراتيجية من خالل تنفيذ خططها القريبة والبعيدة املدى

»برنت« بني 29 و40 دوالرًا في األسبوعني املقبلني
»MUFG«: إعادة فتح االقتصادات وفقدان الطاقة اإلنتاجية سيمهدان الطريق أمام عجز في أسواق النفط بحلول منتصف يونيو

محمود عيسى

 »MUFG« توقعت املجموعة املصرفية اليابانية
أن تتراوح نطاقات أسعار النفط خالل األسبوعني 
املقبلني بني 29 و40 دوالرا خلام برنت، وبني 26 

و37 دوالرا خلام غربي تكساس الوسيط.
وقالت املجموعة إن عملية شد احلبل القائمة 
حاليا بني إعادة فتح االقتصادات بحذر والوعود 
بإنتــاج لقاح مضاد لڤيــروس كورنا من جهة، 
ونقاط الضعف الكلية املســتمرة للتغلب على 
التوترات األميركيــة - الصينية وتصعيدها من 
جهة أخرى، تلعب دورا رئيسيا في تشكيل أسواق 
النفط العاملية، حيث أدت قناعة املستثمرين في 
األسابيع األخيرة إلى تغيير واضح في توجهات 
أسعار النفط، وجتلى ذلك في ارتفاع سعر خام 
برنت بنسبة 36% حتى اآلن هذا الشهر مع جتاوز 

النشاط االقتصادي العاملي احلد األدنى.
 ومع ذلك، فإن حترك األســواق على املدى 
القريب قد يبدو أكثر توازنا بني اآلمال باستمرار 
تخفيف اجراءات اإلغالق من جهة، واملشاحنات 
املتصاعدة بني الواليات املتحدة والصني، واالنتعاش 
غير املتزامن وغير املتناغم بني األسواق املتقدمة 

والناشئة من ناحية أخرى.
وأضافــت املجموعة ان املزيد من إعادة فتح 

االقتصادات في جميع أنحاء العالم في األسابيع 
املقبلة، وفقدان الطاقة االنتاجية نتيجة اإلغالق 
والتكلفة العالية لرأس املال بالنسبة ألسواق النفط، 
ستمهد الطريق أمام عجز في أسواق النفط العاملية 
بحلول منتصف يونيــو، مما يؤدي في النهاية 
إلى ارتفاع أســعار النفط، وما زلنا نرى مخاطر 
صعودية ثابتة في توقعاتنا للربع الثاني من 2020 
التي تقدر سعر خام برنت 32 دوالرا وسعر خام 

غربي تكساس الوسيط 28 دوالرا.
ومضت املجموعة املصرفيــة الى القول إن 
أسواق النفط العاملية تبدي حماسة شديدة ملرحلة 
ما بعد اإلغالق مع حتول جائحة كورونا من مشكلة 
حادة إلى مشكلة مزمنة، ومتاشيا مع افتراضاتنا 
خالل األسابيع األخيرة، فإن إعادة التوازن احلادة 
في سوق النفط تستمر في توليد الزخم مدفوعا 
بشكل أساســي بانتعاش الطلب على النفط من 
خالل إعادة فتــح االقتصادات في جميع أنحاء 
العالم، والتي تتطور وفقا لتوقعاتنا املذكورة أعاله.

وعلى صعيد متصل، فإن الســرعة الهائلة 
في االستجابة من قبل أوپيك+ وخفض االنتاج 
والعرض الطوعي، واخلفض القســري - بشكل 
أساسي نتيجة عمليات اإلغالق اإللزامية لإلنتاج 
في الواليات املتحدة وكندا والنرويج - هذه السرعة 
تدفع أسواق النفط إلى خلق التوازن بشكل فوري 

مع توازن العرض مع الطلب من اآلن وحتى أوائل 
يونيو، حيث تتشكل نقطة االنعطاف، مع عجز 
بحلول منتصف يونيــو، في رأينا. وقد رددت 
وزارة الطاقة الروســية هذا السيناريو الرسمي 
اخلاص بنا فيما يتعلق بسوق النفط هذا األسبوع، 
وتوقعت أن يتم الوصول إلى توازن سوق النفط 

العاملي بني يونيو ويوليو.
وتوقعــت املجموعة تزايــد مخاطر الطلب 
العاملي على النفط مع دخولنا عصرا من املخاطر 
اجليوسياسية املتزايدة جنبا إلى جنب مع احتمال 
حدوث موجة ثانية من عدوى الفيروس، ناهيك عن 
ازدياد حدة خطاب السياسي االميركي املناهض 
للصني قبل االنتخابات والذي ســيزداد سوءا، 
والذي لن يخــدم الرئيس ترامب في جتنب أي 
إحساس بالذنب عن ســوء إدارة أزمة ڤيروس 
كورونا وتداعياتها االقتصادية فحسب، ولكنه 
أيضا سيفيده من تدهور الرأي العام األميركي 

ضد الصني.
 وفي الوقت نفسه، يعتقد محلل املجموعة في 
هونغ كونغ، كليف تان، أن الصني قد تستجيب 
لالستفزاز األميركي ولكن باالعتدال وضبط النفس، 
وحماية مصاحلها الوطنية، في حني تبقى ملتزمة 
بشكل حاســم باتفاقية املرحلة األولى التجارية 

وجتنب تصعيد فرض الرسوم اجلمركية.

قريبًا.. أرخص بنزين في العالم »قد ال يظل األرخص«
أن  يبــدو  وكاالت: 
البنزين األقل ســعرا في 
العالــم قد يفقــد مكانته 
لظــروف قهريــة، حيث 
الســلطات فــي  تســعى 
ڤنزويــال لرفع أســعاره 
ملواجهــة أزمة اقتصادية 

طاحنة.
فقــد أعلــن الرئيــس 
نيكــوالس  الڤنزويلــي 
مادورو، أنــه عني فريقا 
مــن املتخصصني للنظر 
فيما إذا كان سعر البنزين 

يجب أن يرتفع في الدولة املنكوبة باألزمات.
ومتتلك ڤنزويال أكبر احتياطيات نفط 
حتت األرض في العالم، لكنها اضطرت إلى 
شراء الوقود من إيران لسد النقص الشديد، 
علما أنها غير قــادرة على ضخ اخلام من 

األرض وحتويله إلى بنزين.
وتعاني الدولة االشتراكية لسنوات من 
نقــص الوقود، الذي يبلغ ســعره أقل من 
بنس واحد للغالــون، لكن الندرة ضربت 
في اآلونة األخيــرة العاصمة كراكاس، ما 
أدى إلى ظهور طوابير طويلة في محطات 

التعبئة لعدة أيام.
وقال مادورو: »البنزين الذي جلبناه من 
إيران ودول أخــرى دفعنا ثمنه بالدوالر. 
اقترح الكثيرون علي، وأنا أوافق، أن يزيد 

سعر البنزين«.
وغالبــا مــا يتهــم مــادورو العقوبات 
األميركيــة، التي تهدف إلــى إجباره على 
التنحي عن السلطة، بالتسبب في النقص 

املزمن للوقود وفي معظم املشاكل احمللية 
األخرى.

وفي املقابــل، يلقي منتقــدو احلكومة 
باللوم على ســنوات من الفســاد وســوء 

اإلدارة التي دمرت قطاع النفط.
وأثار النقص األخير ســوقا سوداء في 
كراكاس بني السكان األثرياء الذين ميتلكون 
الدوالرات وال يريدون االنتظار في الطوابير، 
وينفقون ما يصل إلى 1٠ دوالرات للغالون، 
ما يجعل سعر البنزين من بني األغلى في 

العالم.
وكان العبث بأسعار الوقود مثارا للقالقل 
في املاضــي. ففي عام 1٩٩٩ اندلعت أعمال 
شــغب وقتل نحو 3٠٠ شخص عندما أمر 
الرئيس آنــذاك كارلــوس أندريس بيريز 

بزيادة األسعار.
ويقول املسؤولون إن البنزين شبه احلر 
يكلف احلكومــة الڤنزويلية، التي تعاني 
ضائقة مالية، ما يصل إلى 18 مليار دوالر 

في السنة.
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تنديد دولي بـ «قانون األمن» لهونغ كونغ.. وبكني: كفاكم تنمرًا 
وكاالت:   - عواصــم 
انتقلــت املواجهة األميركية 
- الصينية احملتدمة في عدة 
ملفــات، إلــى أروقة مجلس 
األمن تزامنا مع إقرار قانونني 
مثيرين للجدل حول هونغ 
كونغ، تخشى القوى الغربية 
ان يقوضا احلريات في واحدة 
من أهم املراكز املالية العاملية.

وأدى ذلك إلى رفض دولي 
واســع  للخطــوة الصينية 
الواليات  وأعربت حكومات 
املتحــدة األميركية واململكة 
املتحدة وكندا وأســتراليا، 
مجددا عن قلقها إزاء القرار.

وقالت في بيان مشترك إن 
القانون «سيحد من حريات 
شعب هونغ كونغ، ومن خالل 
ذلك، سيتم تقويض احلكم 
الذاتي والنظام الذي ساهم 
في ازدهارها على هذا النحو».
وأضــاف املوقعــون ان 
«القانون املقترح سيقوض 
إطــار نظــام دولــة واحدة 

ونظامني».
و جــاء البيــان ردا على 
البرملــان الصيني  موافقــة 
بشــبه إجمــاع امــس على 
خطة فــرض قانــون مثير 
للجدل حــول األمن القومي 
في هونغ كونغ، اقترح ردا 
علــى التظاهرات احلاشــدة 
التــي شــهدتها املســتعمرة 
العام  الســابقة  البريطانية 
املاضي. وكمــا كان متوقعا 
صوت أكثر من ٢٨٠٠ نائب 
الوطنيــة  اجلمعيــة  فــي 
الشــعبية ملصلحة مشروع 
قانون «األمن القومي» الذي 
يعاقب على االنفصال والتمرد 
على سلطة الدولة واإلرهاب 
واألعمال التي تعرض األمن 

ومشروع قانون النشيد 
الوطنــي هو أحــدث قضية 
تعزز املخاوف من فرض بكني 
ســلطتها على هونغ كونغ، 
لكن مصدر القلق األهم هو 
قانون األمن القومي املتوقع 

سنه قبل سبتمبر.
وعبرت الواليات املتحدة 
وبريطانيا واالحتاد األوروبي 
عن قلقهم بشــأن مشــروع 
القانون وتبعاته على هونغ 
كونــغ. ودعــت واشــنطن 
مجلس األمن الدولي ملناقشة 

بتغريدة على «تويتر» مؤكدا 
أن الصــني «ترفــض رفضا 
قاطعــا هذا الطلــب الذي ال 
يستند ألساس» ألن تشريع 
األمن القومي اخلاص بهونغ 
كونغ مسألة داخلية «ال شأن 

ملجلس األمن بها».
التوتر اجلديد  ويضاف 
إلى التصعيــد بني البلدين 
بسبب جائحة كورونا، حيث 
قالت الواليــات املتحدة إن 
معارضة الصني عقد اجتماع 
ملجلــس األمــن إضافة إلى 

املشاكل في العالم. الواليات 
املتحــدة هــي مــن انتهكت 
التزاماتها بالقانون الدولي. 
إن الصني لتحــث الواليات 
املتحدة على أن توقف فورا 
القوة وممارسات  سياســة 

التنمر».
ومن جهتــه، أبلغ وزير 
اخلارجيــة األميركــي مايك 
بومبيــو الكونغــرس بــأن 
الصــني أســقطت أي ادعاء 
بــأن مواطني هونــغ كونغ 
الذاتي  يتمتعــون باحلكــم 

خطة الصني فرض التشريع 
اجلديــد، فدخلــت اشــتباك 
ديبلوماســي مع بكني التي 

عارضت الطلب.
الواليات  وقالــت بعثــة 
املتحدة لدى املنظمة الدولية 
في بيان إن القضية «مبعث 
قلق عاملي بالغ ميس ضمنا 
السلم واألمن الدوليني» ومن 
ثم تستدعي اهتماما عاجال 

من املجلس.
ورد ســفير الصني لدى 
األمم املتحدة، تشانغ جون، 

«تســترها الشــديد وسوء 
إدارتهــا ألزمــة كوفيد-١٩ 
وانتهاكــــاتها املســــتمرة 
اللتزاماتها الدولية بحقوق 
اإلنســان وســلوكها غيــر 
املشــروع في بحــر الصني 
اجلنوبــي، يجــب أن يظهر 
جليــا للجميــع أن بكني ال 
تتصرف كعضو مســؤول 

في األمم املتحدة».
ورد تشانغ قائال: «الوقائع 
تثبــت مــرة بعد أخــرى أن 
الواليات املتحدة هي من يثير 

القانــون،  الــذي يتطلبــه 
وذلك في تقرير يشــهد فيه 
بأن املنطقة لم تعد تستحق 

معاملة خاصة.
وفي هذا الســياق، قالت 
مصادر مطلعة امس االول، 
إن إدارة الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب تدرس تعليق 
معدالت تفضيلية للرسوم 
اجلمركيــة علــى صــادرات 
هونــغ كونغ إلــى الواليات 
املتحــدة في إطار ردها على 

اخلطة الصينية.

واشنطن تدرس تعليق املعاملة التفضيلية.. ومظاهرات تندد بقانون جترمي ازدراء النشيد الوطني

(أ.ف.پ) طالب من هونغ كونغ وتايوان يرفعون الفتات كتب عليها «قوانني سيئة لألمن القومي الصيني» أمس 

القومي الصيني للخطر.
وبالتوازي، انتشرت قوات 
مكافحة الشــغب في هونغ 
كونــغ، حيــث كان يناقش 
النواب مشروع قانون آخر 
يجرم ازدراء النشيد الوطني 
الصيني، وجتمع عشــرات 
احملتجني في مركز للتسوق 
وهتفوا بشعارات منددة، بعد 
يوم مــن اعتقالها أكثر ٣٦٠ 
شخصا من بني آالف خرجوا 
للشوارع تعبيرا عن غضبهم 

بشأن القانونني.

أميركا تعاقب مسؤولني صينيني 
انتهكوا حقوق مسلمي اإليغور

البحرية اإليرانية تتسلم أكثر من ١٠٠ زورق 
حربي قاذف للصواريخ

عواصم ـ وكاالت: أقر الكونغرس األميركي اول من 
امس مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولني صينيني 
متهمني «باعتقال جماعي» بحق مسلمني من اإليغور في 
إقليم شــينجيانغ، ما ميكن أن يؤدي إلى تصاعد التوتر 

الكبير أساسا بني واشنطن وبكني.
وصوت مجلس النواب األميركي على النص الذي يؤكد 
على حقوق اإليغور بأغلبية ساحقة متثلت بـ ٤١٣ صوتا 
مقابل صوت واحد. وكان مجلس الشــيوخ تبنى النص 

باإلجماع في منتصف مايو اجلاري.
وتبقى معرفة ما إذا كان الرئيــس االميركي دونالد 
ترامب سيوقع النص، فقد اكتفى بالقول «ننظر إلى هذا 

األمر عن كثب».
نظريا ميكــن لترامب تعطيل النص، لكن الكونغرس 
يســتطيع جمع األغلبية املوصوفة لتجاوز ذلك مبا أن 
النص يتجاوز وفي واحدة من املرات النادرة، اخلالفات 

احلزبية في واشنطن.
ومن املؤكد أنه سيثير غضب بكني إذا وقع القانون. 
وكانت بكني أعلنــت عندما مت التصويت على النص في 
ديســمبر املاضي، أنها ستجعل الواليات املتحدة «تدفع 

ثمن» ذلك.

طهران- وكاالت: أعلن قائد احلرس الثوري 
اإليراني حسني سالمي، عن تسلم ١١٢ زورقا 
حربيا جديدا في ميناء بندر عباس، امس، 
مشيرا الى أن هذه اخلطوة هي جزء من والدة 
قوة بحرية جديدة في اخلليج اسمها إيران. 
وأضاف سالمي في كلمة له خالل مراسم 
تسلم الزوارق الهجومية ١١٢: «إن هذه الزوارق 
البحرية  للقوات  الهجومية  القوة  ســتزيد 

اإليرانية في مياه اخلليج».
وأوضح أن تعزيز القوة العسكرية هو 
جزء مــن خارطة الطريــق، التي ينتهجها 
احلرس الثوري، مضيفا أن «إيران تسعى 
لكسر إرادة العدو من خالل مواصلة اإلنتاج 

التسليحي وبقوة».
من جهتــه، قال قائد القــوات البحرية 

اإليرانية، اللواء علي رضا تنغســيري، إن 
طهران تعمل على تصميم سفينة عسكرية 
باسم قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني 
وأخرى باسم نائب رئيس ميليشيات احلشد 
الشعبي في العراق أبومهدي املهندس، ستضم 

منصة لهبوط وإقالع املروحيات. 
وتابع: جاء ذلك خالل مراســم تســلم 
البحريــة أن اإليرانيني  الزوارق  مجموعة 
«ســيتواجدون إلى جانب األميركان أينما 
حلوا»، مؤكدا على أن «األميركان سيشعرون 

بوجود احلرس اإليراني أكثر مستقبال».
وأضاف: «نحن نأخذ التهديدات األميركية 
على محمل اجلد، ال نخشى املوت، ومستعدون 
للتضحية، وســنوجه صفعة للعدو في أي 

مواجهة».
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تعيني أول قاضية محجبة في بريطانيا

املستوطنون يعترضون على «خرائط الضم» 
واالحتالل مينع ترميم احلرم اإلبراهيمي

لندن- وكاالت: عينت 
السلطات البريطانية رافيا 
أرشد قاضية في منطقة 
«ميدالنــدز» بإجنلتــرا، 
مســلمة  أول  لتصبــح 
محجبة تتقلد هذا املنصب 

في تاريخ البالد.
وتسلمت أرشد رسالة 
تعيينهــا فــي املنصــب، 
األسبوع املاضي، بحسب 
ما أفــادت هيئــة اإلذاعة 
البريطانية «بي.بي.سي». 
وهــي تبلغ من العمر ٤٠ 
عاما، وعملــت في مجال 
احملاماة أكثر من ١٧ سنة.
ونقلت «بي.بي.سي» 

عن رافيا أرشد قولها إنها كسرت «الصورة 
النمطيــة» لدى الكثيريــن عن القضاة في 
بالدها. وأضافت: «وصولي إلى هذه النقطة 
اســتغرق بعض الوقت، لكننــي ممتنة»، 
مشيرة إلى أن «جناحها مبنزلة جناح لكل 

شخص من أصول مختلفة».
ولفتت إلى أنها «تلقت الكثير من رسائل 
البريد اإللكتروني من رجال ونساء، بينهن 
محجبات أعربن عــن اعتقادهن بأنهن لن 
يتمكن من أن يصبحن محاميات، فما بالك 

بتولي منصب قاض؟».

االبراهيمي الشريف.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الفلســطينية (وفا) عن أبو 
ســنينة قوله أمس إن قوات 
االحتالل منعت موظفي جلنة 
اإلعمار من اســتكمال أعمال 
الترميم باحلرم، بحجة عدم 

حيازتهم على تصريح.
العمــل  إلــى أن  وأشــار 
االبراهيمــي  داخــل احلــرم 
وزارة  صالحيــات  مــن 
األوقاف والشــؤون الدينية 
الفلســطينية بالتنسيق مع 
جلنة االعمار، وأن هذا االجراء 
يأتــي في إطــار محــاوالت 
االحتــالل فرض ســيطرته 

على احلرم.

وتظهــر أيضا أن عــددا من 
الطــرق الســريعة التي متر 
عبر الضفة الغربية وتدخل 
إليهــا، مثــل الطريقــني ٥ 
و٦٠، لن تكــون في متناول 

اإلسرائيليني.
وقــال رئيــس منظمــة 
«يشــع»، دافيد إحلياني، إن 
اخلريطة تستند الى نسخة 
أوليــة عرضهــا ترامب عند 
كشــفه عن اخلطة في يناير 
املاضي، لكن اإلدارة األميركية 
حذرت من اعتبارها نهائية،.
مــن جهته، قــال يوحاي 
املجلــس  دمــري، رئيــس 
اإلقليمي االستيطاني في هار 
حيفرون، إن اخلريطة األولية 
تسمح بالسيادة اإلسرائيلية 
على أكثر من ٣٢٪ من الضفة 
الغربية، معربا عن األمل في 
إقناع جلنة رســم اخلرائط 
اإلســرائيلية بتوسيع هذه 

النسبة إلى ٣٨٫٥٪.
في غضون ذلك، كشــف 
مديــر احلــرم االبراهيمــي 
الشــيخ حفظي أبو ســنينة 
عــن قيــام قــوات االحتالل 
االسرائيلي مبنع جلنة إعمار 
اخلليل من اســتكمال أعمال 
الترميم والصيانة في احلرم 

عواصم- وكاالت: كشف 
عدد من قادة املســتوطنات 
اإلســرائيلية عــن خريطــة 
زعمــوا أنهــا متثــل تصور 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب للدولة الفلسطينية، 
اعتراضهــم  أبــدوا  فيمــا 
 ١٥ تطــوق  ألنهــا  عليهــا 
جتمعا اســتيطانيا.  وجال 
مسؤولون في مجلس «يشع» 
االســتيطاني على مشرعني 
«الليكــود»  أحــزاب:  مــن 
و«البيت اليهودي» و«ميينا» 
اليمينية، في محاولة إلقناعهم 
مبعارضــة خطــة ترامــب 
املعروفــة إعالميــا بصفقــة 
القــرن، التي أعــرب رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو عن 
دعمه لهــا، حاملني خريطة 
توضح ما يزعمون أنها الدولة 
الفلســطينية املتصورة في 

خطة ترامب.
ووفقا ملا أوردته «روسيا 
اليــوم» تســلط اخلريطــة 
الضوء على ١٥ مســتوطنة، 
تشــكل ما يقرب من ٥٪ من 
٤٥٠ ألف مستوطن في الضفة 
احملتلــة، ســتصبح جيوبا 
معزولــة حتيط بهــا الدولة 
الفلســطينية املســتقبلية، 

وفي سياق متصل، قالت أرشد في حوار 
مع صحيفة «مترو» البريطانية «أدرك أن 
هذا املنصــب أكبر منــي، وال يتعلق فقط 
بي. إنه مهم جلميع النساء، وليس النساء 
املسلمات فحسب، ولكنه مهم بشكل خاص 

للنساء املسلمات».
وأوضحت أنها كانت في صغرها تخشى 
أن انتماءها للطبقة العاملة وألقلية عرقية 
سيكون عامال يسهم في استبعادها من هذه 
املهنة، مضيفة أنها تأمل أن يكون منصبها 

منبرا «لضمان إسماع صوت التنوع».

رافيا أرشد

قاليباف القائد السابق باحلرس الثوري رئيسًا لـ «الشورى»
وخامنئي يعني الريجاني مستشارًا له

عواصم- وكاالت: انتخب 
النواب اإليرانيون أمس عمدة 
طهران السابق والقائد األسبق 
للقــوات اجلويــة باحلــرس 
الثوري محمــد باقر قاليباف 
الشــورى  رئيســا ملجلــس 
(البرملــان) الذي يهيمن عليه 
احملافظــون، وذلــك ملدة عام، 
بينمــا عــني رئيــس البرملان 
الريجانــي  علــي  الســابق 
مستشارا للمرشد األعلى علي 
خامنئــي وعضــوا في مجمع 
تشخيص مصلحة النظام، فيما 
ألغت واشنطن االستثناءات من 
العقوبات اخلاصة بالبرنامج 
النــووي اإليرانــي، وخّيرت 
أو  التفــاوض  طهــران بــني 
االنهيار االقتصادي. فقد أعلن 
التلفزيون االيراني أن ٢٣٠ نائبا 
من أصل ٢٦٤ صوتوا لصالح 
اختيــار محمد باقــر قاليباف 
رئيسا للبرملان، حيث أكسبه 
سجله كمقاتل في احلرب مع 
العراق في الثمانينيات وقائد 
للشرطة الوطنية حظوة لدى 
الزعيــم األعلى علي خامنئي، 
وعزز فرصه في نيل رئاســة 

مجلس الشورى.
مــن جهــة أخــرى، ذكــر 
التلفزيون الرســمي أيضا أن 
خامنئي عــني رئيس البرملان 
الريجانــي  علــي  الســابق 
مستشارا له وعضوا في مجمع 
تشــخيص مصلحــة النظام، 
الهيئة املعنية بحل النزاعات 
بني البرملان ومجلس صيانة 

الدستور.
وجاء في أمر التعيني، وفقا 
ملا نقلته وكالة األنباء اإليرانية 
(إرنا): «نظرا للتجارب املفيدة 
والقيمة التي اكتسبتموها خالل 
فترة تصديكم للمســؤوليات 
في البالد وخاصة خالل ثالث 
دورات في مجلس الشــورى 
اإلســالمي نعينكم مستشارا 
للقائــد وعضــوا فــي مجمع 

تشخيص مصلحة النظام».
من جهة أخرى، أكدت طهران 
أن قرار الواليات املتحدة وضع 
حد لالستثناءات من العقوبات 
املفروضــة على إيران بشــأن 
برنامجها النووي هو «محاولة 

يائسة» لن تؤثر عليها.
وقال املتحدث باسم املنظمة 
اإليرانية للطاقة الذرية بهروز 
كمالوندي إن وضع واشنطن 
حدا لهذه االستثناءات يهدف 
إلى «حتويل أنظار الرأي العام 

النــووي اإليراني على الرغم 
من عقوبات واشــنطن، وذلك 
في آخر خطوة لفك االرتباط 
األميركــي باالتفــاق الدولــي 
املبرم في ٢٠١٥ وانسحب منه 
الرئيس دونالد ترامب. وقال 
وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو في بيان «أعلن انتهاء 

أن «االبتــزاز النووي للنظام 
سيؤدي إلى ضغط متزايد على 
إيران». ويعني هذا القرار عمليا 
أن الدول التي مازالت ملتزمة 
االتفــاق الدولــي املبــرم مــع 
إيران حول برنامجها النووي 
واملنخرطة في هذه املشاريع 
املدنيــة اإليرانيــة  النوويــة 
أصبحــت معرضــة لعقوبات 
أميركية إذا لم تنسحب من هذه 
املشــاريع. وهذا األمر يتعلق 

بروسيا بالدرجة األولى.
وحدد بومبيو مهلة أخرى 
تنتهي خالل ستني يوما «تسمح 
للشركات والكيانات املشاركة 
فــي هــذه األنشــطة بإنهــاء 

عملياتها».
فــي املقابل، أعلــن الوزير 
األميركي أن واشنطن جددت 
ملــدة ٩٠ يوما اإلعفاء املمنوح 
لبرنامج الدعم الدولي ملفاعل 
بوشهر، وذلك بهدف «ضمان 
أمن العمليات» في هذه احملطة 

احلرارية النووية.
الى ذلك، قال املمثل األميركي 
اخلاص بالشأن اإليراني برايان 
هوك إن سياســة «الضغوط 
التــي ينتهجهــا  القصــوى» 
الرئيس ترامب تخير إيران بني 
التفاوض مع الواليات املتحدة 
أو مواجهــة انهيار اقتصادي 

نتيجة العقوبات األميركية.

االســتثناءات مــن العقوبات 
املتعلقة بكل املشاريع النووية 

في إيران».
وقــال بومبيو فــي بيانه 
إن «النظــام اإليراني يواصل 
تهديداته النووية»، مضيفا «لم 
أعــد قادرا علــى تبرير متديد 
هذه االســتثناءات». وأضاف 

طهران: إنهاء واشنطن االستثناءات من العقوبات على «النووي» خطوة «يائسة»

محمد باقر قاليباف محيياً النواب عقب انتخابه رئيساً للبرملان أمس  (ا.ف.پ)

عن هزائمها املتواصلة مبواجهة 
إيــران»، مؤكدا أن ذلك «ليس 
له أي تأثيــر فعلي على عمل 

إيران املتواصل».
أعلنــت  ذلــك،  وقبيــل 
الواليات املتحدة انتهاء العمل 
باالستثناءات التي كانت تسمح 
بالبرنامج  مبشاريع مرتبطة 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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«كورونا»: مخاوف من «موجة ثانية» في كوريا اجلنوبية.. وقفزة قياسية بالهند
عواصــم - وكاالت: يثير 
ارتفاع عدد اإلصابات اجلديدة 
بڤيروس كورونا املستجد في 
كوريــا اجلنوبية مخاوف من 
موجد جديدة للجائحة، تنغص 
على العالم تفاؤله بانحســار 
وباء «كوفيد-١٩»، وما يرافقه 
من تخفيف متواصل إلجراءات 

العزل. 
إذ أعلنت السلطات الصحية 
في ســيئول، عن تسجيل ٧٩ 
حالة إصابة جديدة بالڤيروس 
التاجي، فــي أعلى زيادة منذ 
حوالي ثمانية أسابيع، مما دفع 
السلطات ملعاودة فرض قواعد 
التباعــد االجتماعي الصارمة 
خوفا من موجة ثانية النتشار 
املــرض فــي البلد الــذي كان 
مضرب املثــل في قدرته على 

احتوائه التفشي األول.
وقالــت املراكــز الكوريــة 
ملكافحة األمراض والوقاية منها 
إن ٨٢ علــى األقل من احلاالت 
التــي ســجلت هذا األســبوع 
ترتبــط مبجموعة من حاالت 
العدوى التي رصدت مبنشأة 
لوجيســتية تديرهــا شــركة 
كوباجن، وهي من أكبر شركات 
التجارة اإللكترونية في البالد، 

في بوتشون غربي سيئول.
وقال كوون جون ووك نائب 
مدير املنظمة في إفادة صحافية 
إنه يعتقد أن نحو ٤١٠٠ عامل 
بينهم ٦٠٣ يعملون في خدمة 
التوصيل باملستودع لم يتبعوا 
قواعــد التباعــد االجتماعــي 
والتدابير الوقائية مثلما ينبغي 
مبا في ذلــك وضع الكمامات. 
وقد فرض حجر على أكثر من 

بانتشار للڤيروس مت رصده 
في عدة ماله ليلية وحانات في 
سيئول في أوائل مايو، بينما 
تسعى البالد لتخفيف قواعد 

التباعد االجتماعي.
ودفع ذلك مسؤولي الصحة 
أمس للحث على معاودة تشديد 
قواعد التباعد االجتماعي في 
الرئيسية  املناطق احلضرية 
مبا يشمل إغالق بعض األماكن 

وفــي الهنــد، التي تشــهد 
عــودة بطيئة للحياة العادية 
قبيل رفع اإلغالق املستمر منذ 
شهرين، سجلت اكثر من ٦٥٠٠ 
إصابة جديدة بالڤيروس أمس، 
في قفزة كبيــرة تنذر بتفش 
واسع للوباء في هذا البلد الذي 
يتجاوز عدد سكانه ١٫٣ مليار 

نسمة.
وتعــزز مخــاوف املوجة 

أمانــا مــن الس فيغاس في ٤ 
يونيو» يوم االستقالل.

وحســب معــدل عــدد من 
اإلحصــاءات لنمــاذج وبائية 
قــام بها باحثون فــي جامعة 
ماساتشوسيتس، يفترض أن 
يقترب عــدد الوفيات من ١٢٣ 
ألفا في البالد بحلول ٢٠ يونيو 
املقبل. وتتحدث تقديرات البيت 
األبيــض عن عدد يتراوح بني 

مائة ألف و٢٤٠ ألفا.
مختلــف  الوضــع  لكــن 
في أوروبا حيــث ارتفع عدد 
الوفيات بالڤيروس إلى ١٧٥ ألفا 
حسب حصيلة أعدتها وكالة 
فرانس برس استنادا إلى أرقام 
رســمية. ومع ذلــك وبوجود 
مؤشــرات إلــى تراجع في كل 
البلدان، تتواصل حركة تخفيف 
إجــراءات العــزل وتتســارع 
إلعادة بعض من حرية احلركة 
وخصوصا إنعاش االقتصادات 

التي أنهكت.
الــوزراء  واعلــن رئيــس 
الفرنســي وحكومتــه أمــس 
إجراءات جديدة ستدخل حيز 
التنفيذ اعتبارا من الثاني من 
يونيــو، املوعد احملــدد لبدء 
الثانيــة من تخفيف  املرحلة 
تدابير احلجر الصحي في بلد 
أودى فيــه ڤيــروس كورونا 
املســتجد بحيــاة أكثر من ٢٨ 

ألفا و٥٠٠ شخص.
وقــال مصــدر حكومي إن 
الســلطة التنفيذية تنوي أن 
تعيد فتح الفنــادق واملقاهي 
واملطاعم في املناطق اخلضراء 
أي تلك التي تشــهد انتشــارا 
ضعيفــا للڤيــروس وضغطا 

العامة مثــل املتاحف، مجددا 
ألســبوعني اعتبارا من اليوم 
ودعوا وحضوا الشركات على 
اعتماد إجراءات تسهل مرونة 
العمل. وأعلنت مدينة بوتشون 
أنهــا ســتعاود فــرض قيود 
التباعد االجتماعي الصارمة، 
مما يعني إغالق املؤسســات 
الدينية واملنشــآت الرياضية 

وغيرها من األماكن العامة.

الثانية، األرقام املتذبذبة التي 
تسجلها الواليات املتحدة، إذ 
استأنف عدد الوفيات ارتفاعه 
أمس مع تســجيل نحو ١٤٠١ 
وفاة إضافيــة بعد ثالثة أيام 
كان هذا العدد أقل من ٧٠٠. وقد 
جتاوز عدد الوفيات عتبة ١٠٢ 
ألــف في الواليات املتحدة من 
أصل ١٫٧٥ مليون إصابة، من 
أصــل أكثر من ٣٦٠ ألف وفاة 
ونحو ٥٫٨ ماليني إصابة حول 
العالم، حسب تعداد ملؤسسة 
وورلد ميتــر املتخصصة في 

االحصائيات.
وتسبب الڤيروس في وفاة 
عدد أكبر من الناس باملقارنة 
مع وباء نقص املناعة املكتسب 
(اإليدز) الذي تفشــى من عام 

١٩٨١ إلى عام ١٩٨٩.
وســجل العــدد األكبر من 
الوفيات فــي نيويورك ثاني 
الواليــات األميركيــة في عدد 
السكان، وقد سجل فيها ثلث 
الوفيات. ووجه حاكمها اندرو 
كومــو نــداء للحصــول على 
مســاعدة الدولــة الفيدرالية. 
وقال للصحافيني أمس األول 
«نتحــدث هنــا عــن أرواح 
أشخاص، وعن واليات وجيران 

بحاجة ملساعدة فعلية».
لكن أكبر قــوة في العالم 
تتقدم نحو العودة الى النشاط 
االقتصــادي العادي. وفتحت 
كازينوهات الس فيغاس أبوابها 
اعتبارا من أمس األول. وقال 
حاكم نيفادا ستيف سيسوالك 
«ندعــو الزوار مــن كل أنحاء 
البالد الــى القدوم الى هنا، ال 
أعتقد انكم ستجدون مكانا أكثر 

ضئيال على املستشفيات.
فــي املقابــل فــي املنطقة 
احلمراء، أي في باريس ضمنا، 
ال ميكن أن تفتح هذه األماكن 
أبوابها قبل األول من يوليو.

أمــا دول جنــوب أوروبا 
حيث تشــكل السياحة جزءا 
مهمــا مــن إجمالــي النــاجت 
الداخلــي، فتعلــن الواحــدة 
تلو األخرى انتهاء اإلجراءات 

التقييدية. 
وفي أميركا الالتينية، تبقى 
األولويــة امللحة هــي احتواء 
انتشــار الوباء فــي البرازيل، 
وهو ما لم تتمكن هذه الدولة 
العمالقــة من القيــام به حتى 
اآلن. وهي تسجل حوالي نصف 
أعداد الوفيات واإلصابات في 
القارة. فقد جتاوزت البالد للمرة 
اخلامسة ألف وفاة خالل يوم 

واحد أمس األول.
لكن والية ساو باولو الرئة 
االقتصادية للبرازيل أعلنت 
«اســتئنافا لبعض األنشطة 
وتقتــرب  االقتصاديــة». 
مستشفيات هذه الوالية من 
الوصول الى أقصى طاقاتها 
االســتيعابية. وفــي البيرو 
املجاورة، التي تعد بني الدول 
األكثــر تضــررا فــي أميركا 
الالتينية، سجل رقم قياسي 
في عدد الوفيات بلغ ١٩٥. وفي 
كل أميركا الالتينية، ينتشر 
الوباء خصوصا في األحياء 
العشــوائية املكتظة التي ال 
ميكــن للماليني من ســكانها 
الوقائية،  احترام اإلجراءات 
بينما يواجهون خطر املوت 

جوعا.

الڤيروس يتفوق على «اإليدز».. وإعادة فرض قيود التباعد االجتماعي في بعض الدول

كوريون جنوبيون يرتدون الكمامات في سيئول وسط انتشار جديد لكورونا  (رويترز)

أربعة آالف من موظفيها.
ورفعت احلاالت اجلديدة، 
التي متثل ثالث زيادة يومية 
على التوالي، العدد اإلجمالي 
لإلصابات في البالد إلى ١١٣٤٤ 
حالة إصابة باإلضافة إلى ٢٦٩ 
حالة وفــاة. وذكــرت املراكز 
الكوريــة ملكافحــة األمراض 
والوقاية منها أن بؤرة التفشي 
باملســتودع تبــدو مرتبطــة 

تصاعد الغضب وجتدد االحتجاجات في «مينيسوتا»
عواصمـ  وكاالت: تصاعدت 
حالــة الغضــب فــي مدينــة 
مينيابوليس بوالية مينيسوتا 
األميركية وتطورت إلى عمليات 
نهب ومواجهات بني احملتجني 
وقوات األمن لليلة الثانية على 
التوالي، بعــد مقتل رجل من 
أصول افريقية خنقا حتت ركبة 

أحد رجال الشرطة.
ودعا قائد شرطة هذه املدينة 
الواقعــة في شــمال الواليات 
املتحدة املتظاهرين إلى احلفاظ 
على هدوئهم لتجنب الفلتان. 
ووقعت الصدامات ليال، وقام 
النــار  متظاهــرون بإضــرام 
في محــل لبيع قطــع الغيار 
للسيارات وبنهب محل جتاري، 
بالقرب من املفوضية التي كان 
يعمــل فيهــا رجال الشــرطة 
االربعة املتهمون بقتل جورج 
فلويد قبل أن يتم تسريحهم.
الغاز  الشــرطة  وأطلقــت 
املسيل للدموع وشكلت حاجزا 
بشــريا ملنــع املتظاهرين من 
عبور الســياج الــذي يحيط 

مببنى املفوضية.
وتضخم احلشــد وأصبح 
احملتجــون بــاآلالف وحتول 
االحتجــاج إلــى مواجهة أمام 
املركز حيث شكل أفراد شرطة 
مكافحة الشغب خطوطا حاجزة 
بينما استهزأ بهم احملتجون من 

وراء حواجز وضعوها هم.
واتخذ أفراد من الشــرطة 
مواقــع علــى أســطح املباني 
واســتخدموا الغــاز املســيل 
للدموع والطلقــات املطاطية 

وتســاءل رئيــس بلديــة 
مينيابوليــس جاكــوب فراي 
«ملاذا الرجل الذي قتل جورج 
فلويــد ليس (موجــودا) في 
السجن؟»، وأضاف «لو كنتم 
أنتم أو أنــا الذين فعلوا ذلك 

لكنا اآلن وراء القضبان».
ودخل الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب على اخلط وكتب 
في تغريدة على تويتر أنه طلب 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(اف بــي آي) ووزارة العــدل 
كشــف مالبســات هــذا املوت 

«احلزين واملفجع».
وقــال واعدا «أفــكاري مع 
عائلة جورج وأصدقائه.. سيتم 
إحقاق العدل»، وأضاف «طلبت 

غارنــر في نيويوك في ٢٠١٤. 
وكان هذا الرجل األسود مات 
مختنقا خالل قيام رجال شرطة 
بيض بتوقيفه الشتباههم بأنه 

يبيع سجائر مهربة.
إلى  القضيــة  وأدت هــذه 
ظهــور حركة «حياة الســود 
تهم». وظهرت تسجيالت ڤيديو 
جديدة للحادثة تدحض ادعاء 
الشرطة بأن فلويد قاوم رجال 
الشرطة الذين جاءوا لتوقيفه.

وفــي لقطــات لكاميــرات 
مراقبة للمطعم الذي مت توقيفه 
أمامه، يظهــر بيديه املكبلتني 
وراء ظهره وال يبدي أي مقاومة 
عند اقتياده من قبل شــرطي 

إلى سيارة دورية.

اإلســراع بهذا التحقيق، وأنا 
ممنت جدا لكل ما بذلته سلطات 
إنفاذ القانون احمللية من جهد».

وقالت السيناتورة السوداء 
كاماال هاريس املدعية العامة 
السابقة لوالية كالفورنيا إنه 
«عمل تعذيب» و«إعدام علني» 
في مجتمع يتسم بالعنصرية.

أما نائب الرئيس السابق 
جو بايدن املرشح الدميوقراطي 
لالنتخابات الرئاسية فرأى أنه 
«تذكير مفجــع بأن هذا ليس 
حادثــا عرضيا بــل جزء من 
دوامة من الظلم املنهجي الذي 

مازال قائما في بلدنا».
وأضاف أن هــذه القضية 
تذكر مبالبســات مقتل إيريك 

(أ.ف.پ) محتجون يحرقون متجرا في منطقة الشرطة في مينيابوليس خالل احتجاجات على مقتل رجل افريقي  

وقنابل الصوت إلبقاء احلشود 
علــى مســافة، بينمــا رشــق 
احملتجون الشرطة باحلجارة 
وعبــوات امليــاه ومقذوفــات 
أخرى، بل وأعاد بعضهم قذف 
عبوات الغاز املســيل للدموع 
على الشرطة. وطالبت عائلة 
فلويد باتهام رجال الشــرطة 
بالقتــل. وقالــت  املتورطــني 
بريدجيــت فلويــد شــقيقته 
جورج «هذا ما فعلوه بالضبط، 
ارتكبوا جرمية قتل بحق أخي»، 
وأضافت «لدي إميان واعتقد أنه 
سيتم إحقاق العدل»، مؤكدة أن 
طرد الشرطيني «ليس كافيا»، 
العنصرية  واثارت احلادثــة 
موجة من ردود الفعل الغاضبة 

ترامب يصّعد: يوم عظيم
ملواقع التواصل االجتماعي والعدالة

واشــنطن- وكاالت: وصــف الرئيس 
األميركي دونالد ترامب يوم أمس باليوم 
العظيم فيما يخص قراره اجلديد ضمن 
حربــه االفتراضية مع مواقــع التواصل 
االجتماعي، السيما تويتر، وقال في تغريدة 
عقب يوم من تهديده بإغالقها، «انه يوم 
عظيم بالنسبة ملواقع التواصل والعدالة».

من جهته، قال مارك زوكربرغ الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيسبوك» تعليقا على 
التهديدات التي وجهها الرئيس األميركي 
دونالد ترامب لشركات التواصل االجتماعي، 
إن فــرض رقابة على منصة ما لن يكون 

«الرد الصائب» من قبل احلكومة.
وأوضح زوكربرغ في مقابلة مع قناة 
فوكــس نيوز أنــه «البد أن أفهــم أوال ما 
يعتزمون عمله بالفعل، لكنني بوجه عام 
أعتقــد أن إقدام حكومة على فرض رقابة 
علــى منصة ألنها قلقة مــن الرقابة التي 

قــد تفرضها هذه املنصة ليس برد الفعل 
الصائب».

من جهة أخرى، انتقد الرئيس التنفيذي 
لشــركة «فيســبوك» شــبكة التواصــل 
االجتماعي «تويتر» لتصنيفها منشورات 
للرئيس األميركي بـ «غير املوثوق فيها»، 
وقال بهذا الشأن: «أعتقد أن سياسة مختلفة 
لدينا. وأنا على ثقة تامة بأن «فيسبوك» 
ال يجب عليه أن يكون حكما في مســألة 
ما يقوله الناس عبر اإلنترنت، وال يجب 
أن تفعل ذلك خاصة الشركات التي توفر 

منصة ملثل هذه التصريحات».
على صعيد آخر، رفضت هيئة من ثالثة 
قضاة مبحكمة االستئناف األميركية في 
واشنطن دعوى رفعتها مجموعة محافظة 
وشخصية ميينية على «يوتيوب» ضد 
جوجل وفيسبوك وتويتر وأبل تتهمها 
بالتآمر لقمع آراء احملافظني السياسية.

ترقب لنتائج جتارب سويسرية مبزج 
عقاري «أكتيمرا» مع «رميديسيفير» 

في عالج «كوفيد - ١٩»

فاوتشي يتراجع: املوجة الثانية 
غير حتمية وآثار الڤيروس

قد تظهر بعد أسبوعني أو ثالثة
عواصــم - وكاالت: أعلنت شــركة روش السويســرية 
لألدوية أمس أنها تعتزم اختبار إن كان مزج عقارها أكتيمرا 
املضاد لاللتهاب وعقار رميديســيفير الذي تصنعه شركة 
جيلياد ساينسز له مفعول أفضل في عالج االلتهاب الرئوي 
احلــاد الناجت عن اإلصابة مبرض كوفيد-١٩ عن اســتخدام 

رميديسيفير مبفرده.
ويستخدم العقاران على نحو منفصل في بعض احلاالت 
والتجارب السريرية، حيث يستخدم أكتيمرا لعالج رد الفعل 
املناعي الشــديد الذي يحــدث أحيانا عندما يصاب املريض 
بڤيروس كورونا املستجد فيما يستخدم رميديسيفير بهدف 

عرقلة تكاثر الڤيروس.
ومبزج العقارين في دراسة عاملية تشمل ٤٥٠ مريضا ممن 
يعاجلون في املستشفيات تأمل روش أن تصبح قادرة على 
تقدمي عالج ناجع للمرض الذي أصاب ٥٫٨ ماليني شــخص 

وأودى بحياة نحو ٣٦٠ ألفا على مستوى العالم.
وقــال ليفي جــاراواي مدير اخلدمــات الطبية في روش 
في بيان «اســتنادا إلى فهمنــا الراهن نعتقد أن مزج مضاد 
ڤيروســات مع منظم مناعي قد يسفر عن أسلوب فعال في 

عالج املصابني بهذا املرض اخلطير».
وجذب رميديسيفير، الذي لم يفلح في عالج إيبوال وأعيد 
استخدامه لعالج ڤيروس كورونا املستجد بعد تفشي جائحة 
كوفيد-١٩، الكثير من االهتمام بعدما خلصت دراسة أجريت 
على ٣٩٧ مريضا إلى أنه ساهم في تقليل فترة التعافي في 
بعض املرضى وأشــارت إلى أنه يســاهم أيضا في احلفاظ 

على حياة املرضى.

وكاالت: مــع تصاعد التحذيرت مــن موجة ثانية لڤيروس 
كورونــا، خصوصــا بعد رفع إجــراءات احلجــر واإلغالق، قد 
تكون أكثر فتكا، قال مستشار البيت األبيض وكبير املختصني 
األميركيــني الصحيني، د.أنتوني فاوتشــي، إن املوجة الثانية 
من الڤيروس في الواليات املتحدة «قد حتدث» لكنها «ليســت 
حتمية»، متراجعا عن تأكيداته السابقة بحدوث املوجة الثانية 
من كورونا. وأوضح مدير املعهد الوطني للحساسية واألمراض 
املعدية، في تصريحات لشبكة «سي ان ان» أن الواليات املتحدة 
تستطيع منع موجة ثانية للڤيروس الذي حصد أرواح حوالي 
١٠٠ ألف شخص فيها، إذا عملت الواليات على إعادة فتح نشاطاتها 
«بشكل صحيح».  وأضاف «ال تبدأوا جتاوز التوصيات املتعلقة 

ببعض اإلرشادات ألن في ذلك مجازفة وقد جتلب مشاكل».
وســبق للمســؤول البارز في الفريق الذي شكله الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ملواجهة بأزمة كورونا، أن قال إن على 
األميركيني االســتعداد ملوجة جديدة محتملة لتفشــي كورونا 

خالل فصل اخلريف ستتزامن مع اإلنفلونزا املوسمية.
وتأتــي تصريحات اخلبيــر اجلديدة، بعد أيــام على قوله 
لـــ CNBC إن أوامر البقاء في املنــازل التي تهدف إلى احلد من 
انتشــار كوفيد-١٩، قد تؤدي إلــى «أضرار ال ميكن إصالحها» 
إذا فرضــت لفترة طويلة جدا.  وقال في تعليقاته، إن املناطق 
التي تشهد ارتفاعا في حاالت كورونا ينبغي مراقبتها بعناية، 
مضيفا «شيء واحد أعتقد أن على األشخاص الذين يشاركون 
في جتمعات إدراكه: عندما تقومون بذلك وال تالحظون أي آثار 
ســلبية بعد أسبوع، رجاء ال تشــعروا بالثقة املفرطة ألن أثر 
انتشار الڤيروس قد ال يظهر ألسبوعني أو ثالثة وحتى أكثر».

العالم يخرج من عزل «كورونا» مبشاعر متباينة
رويترز: بعد أن بدأ قطاع عريض من سكان الكرة األرضية 
اخلروج من فترة العزل التي فرضتها جائحة كورونا، حانت 
لكثيرين فرصة النظر للوراء لتأمل الوقت الذي قضوه بعيدا 
عن األصدقاء واألقارب والزمالء أو التطلع لألمام الستشفاف 

ما سيحدث بعد ذلك.
وقد التقطت «رويترز» بعضا من هذه التأمالت من مختلف 
أنحاء افريقيا والشرق األوسط ألفراد سواء يتطلعون من 
داخل غرفهم على العالم اخلارجي أو يلقون نظرة من اخلارج 

على ما يعتلج في نفوسهم.
قال إديتونا أوموكاني املصور البالغ من العمر ٢٩ عاما 
الــذي يعيش في الغوس «اإلغالق... كان فترة عظيمة لكي 
أتنفــس فيها وأعيد تقييم الكيفية التي عشــت بها حياتي 
وأحاول التركيز بدرجة أكبر على األمور التي تهمني حقا».

كما ينظر ألكســندر كايافاس الــذي يعيش في املدينة 
النيجيريــة املزدحمة ذاتها إلى اجلانب املشــرق في فترة 
انعزاله في البيت. وقــد أصبح كايافاس الذي يعمل محلل 
بيانات وعمره ٢٥ عاما، ويعتز بالوقت الذي يقضيه مع أسرته 

وفي دراساته وفي التواصل مع األصدقاء عبر االنترنت.
إال أن ربــة البيت زوديدي ديســيووال في إقليم كيب 
الشــرقي الريفي في جنوب أفريقيا لم جتد راحة تذكر في 

األسابيع التي قضتها في كوخها الصغير املستدير.
وقالت ديسيووال لرويترز «أصبحنا أنا وزوجي عالقني 
في هذا البيت املكون من غرفة واحدة عاجزين عن الذهاب 
للعمــل. وكنا نكافح للحصول على الطعام ألننا لم يكن لنا 

مصدر دخل».
وفي العاصمة املصرية القاهرة وصفت الطالبة ندا ماجد 

(٢٠ عاما) فترة اإلغالق «بالسجن».

وقالت «عندما أتطلع للخارج أرى نفس املشــهد لكني 
أحس بشــعور مختلف. الشوارع أكثر حزنا وغموضا وال 

أمل في اخلروج قريبا».
وقالت زينب محمــد (أم هاني) التي تعيش في القاهرة 

أيضا إنها تفتقد التواصل املنتظم مع أقاربها وأصدقائها.
تعمل أم هاني (٥٩ عاما) حارسة عقار وتعيش في غرفة 
بها القليل من األثــاث ويبدو فيها جهاز التلفزيون مصدر 

الضوء في العتمة.
قالت «أريد الذهاب إلى حديقة احليوان مع أحفادي. وأريد 

أيضا أن أسافر بهم إلى البحر وأحلم بذلك مرات كثيرة».
أما ملى نــادر (٢٨ عاما) التي تطــل نافذتها على البحر 
في مدينة صور اللبنانيــة القدمية فتتمتع برؤية صفحته 

الزرقاء كل يوم.
قالت «أحــب الهدوء واالبتعاد عــن ضوضاء العاصمة 
بيروت»، مضيفة أنها تريد الســباحة من جديد مبجرد أن 

تتمكن من التنقل مرة أخرى.
وبالنسبة لها ســتعني نهاية فترة العزل تقلص فرص 
رؤية أفراد أسرتها. قالت «شقيقي سيعود إلى دبي وأنا إلى 

بيروت. وسأنفصل عن أبي وأمي أيضا».
غير أن اجلائحة لم جتلب بالنسبة لكثيرين تغييرا ملحوظا 

يذكر.
فأبــو غازي يعيش في خيمة مؤقتة على أطراف مقبرة 
في بلدة معرة مصرين في شمال سورية، يتوق للعودة إلى 
بيته شأنه شأن ماليني من أبناء وطنه النازحني في احلرب 

التي بدأت قبل تسع سنوات.
وقال أبو غازي (٢٩ عاما) لرويترز «حجرنا على نفسنا 

مع املوتى. فنحن ننام ونصحو على رؤية القبور».

مارك زوكربيرغ ينتقد «تويتر» ويرد علىالرئيس: الرقابة علي ليست «الرد الصائب»

مارك زوكربيرغ

تسجيالت جديدة تكذب ادعاءات شرطة «مينيابوليس» أثناء اعتقال فلويد
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هدف «نيابي» في مرمى «التيار».. واالحتجاجات تعود إلى الشارع
بيروت - عمر حبنجر 

أحمد عزالدين

انعقدت اجللسة التشريعية 
ملجلس النواب اللبناني أمس 
فــي قصــر األونيســكو، مرة 
أخرى، العتبارات أمنية، وعلى 
جدول أعمالها ٣٧ بندا أبرزها 
وضــع ضوابــط اســتثنائية 
مؤقتة على التحاويل املصرفية 
واســترداد األمــوال النقديــة 
والتحويالت الى اخلارج بعد 
١٧ أكتوبــر ٢٠١٩، مــع خفض 
عدد نواب حاكم مصرف لبنان 
األربعة، وتعديل مدة واليته، 
إضافة إلى قانون العفو العام.
النواب  وســجل مجلــس 
اللبناني هدفا ثقيال في مرمى 
التيــار الوطني احلــر عندما 
صوت مكــررا أمس على رفع 
يــد الــوزراء عــن التعيينات 
الرئيســية في وزارتهم وفق 

آلية جديدة.
وقد اعترض رئيس التيار 
جبــران باســيل وطلب اعادة 
التصويت، وفاز اقتراح القانون 
بشبه اجماع، اال نواب التيار.
كمــا أقر مجلــس النواب 
امس قانــون رفع الســرية 
املصرفية عن املسؤولني في 
الدولة، وقال النائب إبراهيم 
الذي يــرأس جلنة  كنعــان 
املــال واملوازنــة في مجلس 
النواب إن قانون رفع السرية 
املصرفيــة يشــمل «كل من 
يتعاطى الشأن العام، منتخبا 
كان أو معينا، من النائب الى 
رئيــس البلدية الى القاضي 

والضابط واملستشار».
ويشــمل القانــون «كل ما 
ينتــج عــن فســاد، وأضيف 
إليه متويل اإلرهاب وتبييض 
األمــوال ومتويــل احلمــالت 
القانون  االنتخابية». ومينح 
«الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة 
التحقيــق  الفســاد» وهيئــة 
اخلاصــة في مصــرف لبنان 
صالحيــة تنفيذه بعد تعديل 
نسخة سابقة كانت تعطي هذه 

الصالحية أيضا للقضاء.
اجللســة  مــع  وتزامنــا 
التشريعية، خرجت احتجاجات 
في عــدد من املــدن اللبنانية 
رافقتها اشــتباكات مع قوات 

جدول أعمال مجلس الوزراء، 
وثمة من يقــول ان «صاحب 
املشروع» رئيس التيار الوطني 
احلر جبران باســيل، توصل 
الى وعد من الرئيس نبيه بري 
بإقناع من يلزم بعدم عرضه 
للتصويت في حال طرحه على 
الوزراء مــرة أخرى،  مجلس 
جتنبا لســقوطه مكررا، األمر 
الــذي قد ال يتحملــه الرئيس 
القــوي. علــى أي حــال، فإن 
انعقاد جلسة مجلس الوزراء 
اليــوم مرتبطــة بأمرين على 
األقــل، األول إجنــاز مجلــس 
النواب جلــدول أعماله كامال، 
وبالتالي عدم استكمال جلسته 
التشــريعية اليــوم، والثاني 
استكمال التفاهم املسبق حول 
موضوع «سلعاتا»، حيث تقول 
قناة «أو تي في» الناطقة بلسان 
التيار الوطنــي احلر ان عدم 
التوافــق حول هذه املســألة، 
لعله يشرع األبواب على توتر 

اللبناني، وأكدوا ان املطلوب 
اآلن التمسك بدستور الطائف 
والعمل علــى قانون انتخاب 

جديد.
ان  «األنبــاء»  وعلمــت 
الرؤساء السابقني اتفقوا على 
توصية مفتي لبنان الشــيخ 
عبداللطيف دريــان بالتمديد 
ملفتي طرابلس والشمال الشيخ 
مالك الشعار، من حيث املبدأ 
مع ترك فترة التمديد للمفتي 
دريــان. وأفــادت معلومــات 
«األنباء» أيضا بفتح احلدود 
اللبنانية - السورية بتاريخ 
٧ يونيو املقبل أمام السوريني 
الذين يريدون مغادرة لبنان 
واللبنانيني الراغبني بالعودة 
من سورية على ان تعود حركة 
العبور طبيعيا بعد هذا التاريخ 
وفي املعلومات أن مطار بيروت 
ســيعود نشطا كاملعتاد، أمام 
حركة املالحة اجلوية، بتاريخ 

٧ أو ٨ يونيو املقبل.

سياسي ليس أوانه.
بدورهــم، اجتمع رؤســاء 
الســابقني: ســعد  احلكومات 
احلريــري وجنيــب ميقاتــي 
وفؤاد السنيورة ومتام سالم 
فــي بيت الوســط، وأصدروا 
بيانــا يطالبون فيه احلكومة 
بالشــروع فورا باإلصالحات 
األساســية، بدءا بالتشكيالت 
القضائيــة وإصــالح قطــاع 
الكهرباء املســؤول عن تراكم 
ما يزيد على نصف الدين العام، 
وذلك عبر تعيني الهيئة الناظمة 
إدارة  القطــاع، ومجلس  لهذا 

جديد للكهرباء.
الرؤساء، وفق  واستهجن 
البيــان الــذي تــاله الرئيس 
فؤاد الســنيورة، الكالم الذي 
استهدف اتفاق الطائف (خطاب 
عيد الفطر للمفتي الشيخ احمد 
قبالن) واعتبــروا هذا الكالم 
خطيــرا، وميثــل تعريضــا 
الوطنــي  وانكشــافا لألمــن 

إقرار قانون رفع السرية املصرفية عن املسؤولني. . ومعلومات عن فتح املطار ٨ يونيو

األمن، احملتجون رددوا هتافات 
دعــت إلى االهتمــام باملطالب 
الشعبية وسط الغالء وانهيار 
العملة وارتفاع نسبة البطالة، 
بدال مــن االهتمام بـــ «العفو 
التوترات  العام». وعلى وقع 
العقارية املتجددة بني مطرانية 
جونية املارونية، وبني أهالي 
بلدة الســا (جبيل) الشيعية 
حول مساحات من األراضي في 
نطاق هذه البلدة واملشحونة 
باالحتكاكات «التوي ترية» بني 
ناشــطي التيار الوطني احلر 
واحللفاء في حزب اهللا، وقع 
الرئيس ميشال عون باحلبر 
األحمــر كتابــه الــى مجلــس 
الوزراء الذي يطلب فيه إعادة 
النظر بقرار عدم املوافقة على 
إقامة معمل للكهرباء في بلدة 

سلعاتا البترونية.
وتنشط املســاعي إلقناع 
الرئيــس عــون بعــدم طرح 
مشــروع ســلعاتا من خارج 

أنباء سورية أنباء مصرية

أنباء لبنانية

السيسي يطالب املصريني بالتكاتف ملواجهة «كورونا»
محتجون يرشقون باحلجارة دوريات أميركية 

شرق سورية وأخرى روسية غربها
القاهــرة - وكاالت: أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ثقته في تكاتف 
الشعب املصري لعبور محنة ڤيروس 

كورونا املستجد.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة 
على صفحته الشخصية على مواقع 
التواصل االجتماعي: «نقف معا في 
حلظة مهمة من عمر الوطن في مواجهة 
وباء كورونا الذي يتطلب من اجلميع 
استمرار التكاتف والتضامن لعبور 
هــذه احملنة بســالم واحملافظة على 
مــا حققناه مــن جناح فــي مختلف 

املجاالت».
وفي ظل اجلهود التي تبذلها الدولة 
املصرية حكومة وشعبا في مواجهة 
هذا الوباء واالستمرار في تنفيذ خطط 
التنميــة واحلفاظ على االســتقرار 
االقتصــادي فــي أصعــب الظروف، 
يحاول أعــداء الوطن من املتربصني 
التشــكيك فيما تقــوم الدولة به من 
جهد وإجناز. وإنني أؤكد ثقتي العالية 
في هذا الشــعب الــذي يبرهن دائما 
في الظــروف الصعبة على صالبته 
وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة 

هذه احلمالت والتصدي لها.
حفظ اهللا مصر واملصريني، «حتيا 

مصر.. حتيا مصر.. حتيا مصر».
إلــى ذلك، أكد محمــد عوض تاج 
الدين، مستشــار الرئاســة املصرية 
لشــؤون الصحة والوقاية، أن ذروة 
جائحــة ڤيروس كورونــا في مصر 

ستحل بعد أسبوعني.
وأشاد تاج الدين خالل مشاركته 
باملؤمتر االفتراضي الدولي جلامعة 
طنطــا، الذي ناقش أحــدث األبحاث 
العلميــة فــي العالــم فــي مواجهة 
ڤيروس كورونا، بدور جامعة طنطا 
وتقدميها عددا وافرا من األبحاث في 
مجال العالج والتشخيص لڤيروس 
كورونا «كوفيد ١٩»، مطالبا بإنشاء 
خط ســاخن بجامعة طنطــا لتلقى 
بالغات باإلصابات اجلديدة واحلاالت 
املشتبه في إصابتها بڤيروس كورونا، 
كما طالب بوجود مستشفى عزل في 
جامعة طنطا. وتناول د.عوض تاح 
الدين خالل اجللسة العلمية األولي 
«املستجدات عن كورونا في مصر»، 
مطالبا بتكاتف كل املؤسسات للخروج 

من األزمة إلى بر األمان.

مستشار الرئيس لشؤون الصحة: ذروة الڤيروس مبصر بعد أسبوعني

زيارة دياب إلى الناقورة: التوقيت.. الشكل واملضمون
قطع رئيس احلكومة حسان 
دياب برنامجه العادي في السرايا 
ليزور مقر قيادة القوات الدولية 
(اليونيفيل) فــي الناقورة. في 
التوقيت بدت الزيارة متناسبة مع 
أجواء عيد التحرير، وصودف أنها 
جاءت مباشرة بعد كالم السيد 
حسن نصراهللا عن «اليونيفيل» 
ورفض أي تغيير أو توسيع في 
طبيعة مهامها ونطاق عملها، في 
التوقيت أيضا جاءت زيارة دياب 
املفاجئة لقيادة قوات «اليونيفيل» 
عشية طرح ملف التمديد لهذه 
القوات سنة جديدة على جدول أعمال جلسة 
مجلس الوزراء اليوم، وبعد مجموعة اإلشكاالت 
التي شــهدتها بلدة بليدا اجلنوبية بني وحدة 
الذين  البلدة  الفنلندية وأهالــي  القــوة  من 
اعترضوا على دخــول األحياء الداخلية من 
دون تنسيق مع اجليش. في الشكل، حملت 
تشكيلة الوفد الرســمي اللبناني الذي أقلته 
املروحية الى الناقــورة، والذي ضم كال من 
رئيس احلكومة ووزيــرة الدفاع زينة عكر 
وقائد اجليش جوزف عون، رسالة واضحة الى 
املجتمع الدولي ومجلس األمن خصوصا، تؤكد 
إصرارا على أن العالقة القائمة بني هذه القوات 
واحلكومة اللبنانية لم تخرج بعد من إطارها 
الشرعي والرســمي واحلكومي، وأن حديث 
البعض عن دور لألهالي في بناء العالقات بني 
هذه القوات واملنطقة يشكل خروجا على قواعد 
السلوك التي حتكم نشاط هذه القوات وعالقتها 
باملسؤولني اللبنانيني. أما في املضمون، فقد 
شكلت تصريحات دياب أثناء الزيارة رسالة 
إضافية يفترض أن تكون موجهة الى الداخل 
اللبناني وقبله الى مجلس األمن الدولي الذي كان 
يناقش قبل أيام ملف التمديد لـ «اليونيفيل» 
على وقع مطالــب أميركية بتقليص عديدها 
وتغيير في قواعد سلوكها ملزيد من الفاعلية 
في جلم الســالح غير الشرعي وتعزيز دور 
القوات العسكرية اللبنانية الشرعية كقوة وحيدة 
تسيطر على منطقة انتشارها في اجلنوب من 
دون مشاركة أي قوة أخرى. ولذلك فقد أكد 
دياب، جتاوبا مع هذه الرغبة الدولية ولقطع 
الطريق علــى أي تعديل مرفوض في قواعد 
القوات ودورها، متسك لبنان  ســلوك هذه 
الرسمي بدور هذه القوات ومهماتها كما هي، 
معتبرا أن وجودها هنــا ليس بإرادة دولية 
فحسب، إمنا برغبة لبنانية أيضا، مجددا تأكيد 
متســك حكومته ولبنان بالتزام القرار ١٧٠١ 
وكل مقتضياته. كما أشــار دياب الى «العدو 

اإلسرائيلي» وحمله مسؤولية اخلرق املتواصل 
للقرار ١٧٠١. أوساط قريبة من حزب اهللا تصف 
زيارة دياب باجليدة وتضعها في خانة التكامل 
الوطني وتعزيز العالقة بني الدولة واحلكومة 
واجليش واملقاومة وتوحيد املوقف في اجتاه 
ملف سيادي واستراتيجي. وترى أن كل املطالب 
بتعديل قواعد االشتباك وزيادة عديد قوات 
«اليونيفيل» وإعطاءها صالحيات مداهمة القرى 
والتفتيش عن مخازن السالح املزعومة ومعامل 
الصواريخ الدقيقة، هي إسرائيلية وأميركية 
وهدفها حصار املقاومة وتعطيل حركة املقاومني 
ووقف اإلمدادات لها، السيما على احلدود بني 
لبنان وسورية. أوساط قريبة من ١٤ آذار تعلق 
على الزيارة واملوقف على النحو التالي «يبدي 
دياب حرصا الفتا على نقض االتهامات الدولية 
حول استحواذ حزب اهللا على اجلنوب من ضمن 
الوضع اللبناني برمته، غرضه من ذلك مترير 
املفاوضات مع صندوق النقد بأقل خســائر 
ممكنة، باإلضافة إلى ذلك نيته تظهير إمساك 
الدولة مبقاليد الوضع اجلنوبي، يساعده في 
ذلك حزب اهللا الذي لم يتدخل بالزيارة مطلقا، 
اللبناني بعدما أضفى حضور  كذلك اجليش 
قائد اجليش جوزف عون «الكمال السيادي» 
عليها. ال تستبعد هذه األوساط التداخل بني 
ما حصل في بليــدا والذي يدور على طاولة 
املفاوضات مع صنــدوق النقد، مما أدى إلى 
تسريع إمتام الزيارة إلى اجلنوب ولفها بإطار 
بعث الرسائل إلى أكثر من موقع. من جملة هذه 
الرســائل تلك التي صدرت عن السيد حسن 
نصراهللا سواء جتاه «اليونيفيل» أو مفاوضات 
صندوق النقد. بدا نصراهللا لينا ما أتاح مزيدا 
من االســتفادة من جانب دياب الذي يعاني 
من «تسرب» في قاعدة بيانات عالقاته ضمن 
التركيبة ويسعى إلى التعويض عبر االستظالل 
باليرزة. يستظل رئيس احلكومة بقائد اجليش 
وهذا واضح، إنها واحــدة من مفاتيح اللعبة 
الداخلية التي يسعى إلى االستفادة منها كي 

ال يظهر مغلوبا على أمره.
في األساس يعلم أن مصدر حمايته سياسيا 
يتموضع في الضاحية، لكنه يحرص على رسم 
«خط بياني» في العالقة مع حارة حريك حرصا 
منه على استتباب أمر التفاوض مع الصندوق 
الدولــي. ال يريد وجع رأس، لكنه في املقابل 
يعوض عن خســائره عبر مزيد من التعاون 
مع وزراء الثنائي الشيعي ورفع التنسيق مع 
الوزراء احملســوبني على احلزب على طاولة 
مجلس الوزراء.. إنها لعبة «جمع التناقضات 
التي ظهر أن دياب يطمح إلى إمســاكها منذ 

مدة قصيرة».

«املركزي» ينفي إصدار عمالت ورقية 
فئة ٥٠٠ جنيه في يوليو املقبل

إصابة مستشار محافظ اإلسكندرية بـ«كورونا»

احلكومة: اإلعالن عن وظيفة زميل وزميل مساعد 
لـ ١٢٠٠ طبيب باملستشفيات التعليمية

القاهرة - ناهد إمام

نفى مســؤول في البنك املركزي 
املصــري صحة ما يتــم تداوله عبر 
التواصــل االجتماعي عن  صفحات 
إصدار عمالت ورقية فئة ٥٠٠ جنيه 

في يوليو املقبل.
وحذر املسؤول من االنسياق وراء 
تلك اإلشاعات وضرورة االعتماد على 
الصفحات والبيانات الرسمية للمركزي 
فقط كمصدر أساسي ألي معلومة أو 

قرار جديد.

القاهــرة - وكاالت: أعلنت محافظة 
اللواء محمد  اإلسكندرية، امس إصابة 
سحلول، مستشار محافظ اإلسكندرية 
ورئيس وحدة التدخل الســريع إلزالة 
البناء، بڤيــروس «كورونا»  مخالفات 

املستجد.
وأوضحت احملافظة، في بيان، أنه «في 
إطار اإلجراءات الوقائية التي تقوم بها 
احملافظة من متابعة دورية للمسؤولني 

التنفيذيني واملوظفــني، والقائمني على 
تنفيذ األعمال امليدانية بديوان احملافظة، 
باملتابعة والفحص إيجابية نتيجة  تبني 
التحليل اخلاص باللواء محمد سحلول».
وأكدت احملافظــة أنه مت حصر كل 
املخالطني للحالة، ومت اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لهم في هذا الشــأن، خاصة ان 
اإلصابــة حدثت خالل فترة إجازة عيد 

الفطر.

القاهرة ـ هالة عمران

وافق رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى 
مدبولي، خالل ترؤسه اجتماعا امس ملتابعة 
آخر املســتجدات التي تبذلها كل جهات 
الدولة في إطار مواجهة ڤيروس «كورونا» 
املستجد، على اإلعالن عن وظيفة زميل 
وزميل مساعد بهيئة املستشفيات التعليمية 
التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل 
باملستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم 
بنحو ١٢٠٠ طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة 

السنوية املقدرة لتمويل تلك الوظائف.
وأكد رئيس الوزراء أهمية زيادة كفاءة 
وفاعليــة اخلط الســاخن (١٠٥) اخلاص 
بالتعامل مع احلاالت املصابة واملشــتبه 

في إصابتها بڤيروس «كورونا»، حيث أكدت 
وزيرة الصحــة في هذا الصدد أنه متت 

زيادة عدد العاملني به بنحو ١٥٠ مقعدا.
كما أكد مدبولي خالل لقاء مع نقيب 
األطباء د.حسني خيري أن الدولة تقدر 
اجلهــود التي تقوم بهــا األطقم الطبية 
ملواجهة أزمة انتشــار «كورونا»، مؤكدا 
تقدمي الدعم واملساندة جلميع أفراد األطقم 
الطبية للقيام بدورهم في تقدمي اخلدمة 

الطبية للمواطنني.
وأضاف: تكاتفنا معا هو السبيل لتخطى 
هذه احملنة التي مير بها العالم، ومصر دوما 
قيادة وحكومة وشعبا، تتكاتف في وقت 
األزمات، لتحقيق هدف واحد هو املصلحة 

العامة لهذا الوطن وأبنائه.

ري
خبا

ل إ
حتلي

وكاالت: شهدت منطقة شرق الفرات 
توترات متصاعدة خالل االيام املاضية، 
حيــث تعرضت دورية أميركية لرشــق 
باحلجــارة من قبل ســكان قــرى بريف 
بلدة تــل متر مبحافظة احلســكة، التي 
تتقاسم السيطرة عليها القوات السورية 
«واإلدارة الذاتية» الكردية، بالتزامن مع 
تسيير روسيا وتركيا لدورية مشتركة 

شمال شرق سورية.
وقالت وكالة األنباء الرسمية (سانا) ان 
أهالي قريتي القاهرة والدشيشة اعترضوا 
مدرعات أميركية. ونشرت «سانا» صورا 
تظهر عمليات رشق العربات األميركية، 

وقالت ان الدورية «عادت أدراجها».
وتعرضــت الدوريات األميركية عدة 
مــرات لرمي باحلجارة مــن قبل موالني 
للنظام السوري بريف احلسكة، كان آخرها 
في مارس املاضي، في قرية الكوزلية غرب 
بلدة تل متر شــمالي محافظة احلسكة، 

و كانت املرة الثانية في الشهر نفسه.

وبالتزامن شــهدت املنطقة، تســيير 
ـ تركيــة  دوريــات مشــتركة روســية 
فــي محيــط مدينة عني العــرب، تنفيذا 
التفاق سوتشي الذي أنهى عملية تركيا 
العسكرية في شرق الفرات ضد «وحدات 
حماية الشــعب» الكردية التي تســيطر 
على قوات سورية الدميوقراطية (قسد) 
الذراع العسكرية لالكراد. وبحسب وكالة 
«هاوار» التابعة لـ «اإلدارة الذاتية»، فإن 
الدورية بدأت من قرية غريب احلدودية 
مــع تركيا وضمت أربع مدرعات من كل 
جانب، إضافة إلى مروحيتني روسيتني.

وسارت الدورية قرى غريب وعليشار 
وكورتك وتل حاجب وهوالقي وايتويران 
حتتاني وخراب ناس، وقرى أخرى تقع 

على هذا اخلط، وفق الوكالة.
وهــذه الدوريــة الثانيــة للشــرطة 
العســكرية الروســية واجليش التركي 
في عني العرب (كوباني) خالل أسبوع.

وينص اتفاق سوتشي الذي توصل 

إليــه الرئيســان التركــي، رجــب طيب 
أردوغان والروســي ڤالدميير بوتني في 
٢٢ من أكتوبر املاضي، على ســحب كل 
عناصر الوحدات من الشريط احلدودي 
لسورية بشكل كامل، بعمق ٣٠ كيلومترا، 
إضافة إلى سحب أسلحتها من منبج وتل 
رفعت. والى الغرب من سورية، وصلت 
الدورية املشتركة الروسية ـ التركية الـ 
١٣ إلى ما بعد قرية أورم اجلوز جنوبي 
إدلب على الطريق الدولي حلبـ  الالذقية 
(M٤)، مبشاركة قوات برية وجوية، للمرة 
الثانية منذ تســيير الدوريات، حســب 
وكالة االناضول التركية. وقالت شبكة 
«احملرر اإلعالمية» التابعة لـ «فيلق الشام» 
املنضوي ضمن اجليش الوطني السوري 
حليف تركيا، إن الدورية املشتركة وصلت 
إلى قرية كفرشاليا متجاوزة أورم اجلوز.

وتعرضت الدورية لرشق باحلجارة 
عند جسر املشاة في مدينة أريحا جنوب 
محافظة إدلب، حسب موقع «عنب بلدي».

اشتباك احملتجني مع قوات االمن قرب قصر االونيسكو تزامنا مع انعقاد اجللسة التشريعية رفضا لتمرير العفو العام  (محمود الطويل)

مخلوف يعلن حتويل كل أسهمه في الشركات واملصارف إلى «وقف»
عواصــم - وكاالت: بعد 
انقطاع لنحو اسبوع، عاد رجل 
امللياردير،  االعمال السوري 
رامي مخلــوف للواجهة عبر 
حلقــة جديدة في سلســلة 
مواجهته، مع احلكومة السورية 
التي حجزت على أمواله وأموال 
زوجتــه وأوالده ومنعته من 
السفر، على خلفية مستحقات 
تقدر مباليني الدوالرات تطالب 
بها وزارة االتصاالت، شركة 
سيريتل للهاتف احملمول التي 

ميلكها. 
وبدأ منشور مخلوف، ابن 
خال الرئيس الســوري، على 
صفحته على فيسبوك بالشكر 
ملن وصفهم بداعميه واشتكى 
من «وقت حتــى كلمة احلق 
أصبحوا يحاسبوننا عليها»... 

فاحلمد هللا على كل حال.
«لقــد لفت نظري  وقال: 

بعض الصفحات التي نشرت 
البنوك وشركات  ملكيتنا في 
التأمني إلظهار حجم وضخامة 
أعمالنا فنشكرهم لتذكرينا بهذه 
القائمة الكبيرة من مساهماتنا 
(وهللا احلمد) في هذه املؤسسات 

املصرفية والتأمينية». 
وأعلن أنه بدأ «في معاملة 

نقل ملكية كل هذه األســهم 
إلى راماك للمشاريع التنموية 
واإلنســانية والتي هي كما 
تعلمون وقف ال يورث وبالتالي 
أي بيع أو ربح لهذه األســهم 
ســيعود إلى أعمــال اخلير 

بالكامل»
بأنه «سيتم عرض  ووعد 
كل الوثائق بعد إمتام املعاملة. 
فتنازلنا عن هذه األســهم قد 
أراحنا كثيرا وأشعرنا بنشوة 
وقوة كبيرتني ألن نزع ملكية 
أمر صعب ولكن  الشــخص 
إنسانية  إلى مؤسسة  إعطاءه 
سعادة ال ميكن وصفها لقوله 
تعالى: (مالك امللك تؤتي امللك 
من تشــاء وتنزع امللك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك اخلير إنك على كل 
أعاد  شيء قدير) فطوبى ملن 
أهله وأنتم  امللك ألهله فأنتم 

األولى واألحق به قبل نفسي 
وأوالدي». فصحة على قلبكم 
وإن شاء اهللا تكون عائدات هذه 
األسهم رافدة لكل محتاج فبجاه 
العزيز اجلبــار املنعم القهار 
الواهب بقدرة  الغفار  املعطي 
مقدر األقدار أن ال يحيجكم إال 
هللا وحده ال شريك له. يأتي ذلك 
بعد أن أعلنت «جمعية البستان» 
التي كان ميولها رامي مخلوف، 
أنها تعمل حتت إشراف الرئاسة 

مباشرة. 
بيان صادر  هذا، وكشف 
املالية»  عن «ســوق األوراق 
التي  البورصة عن األســهم 
ميتلكها رامي مخلوف، املودعة 
في عدة مصارف جرى احلجز 
عليها وفق إفصاح أرسلته إلى 
الهيئة الناظمة لالتصاالت عقب 
إقرار وزارة املالية احلجز على 

أموال مخلوف وعائلته.

رامي مخلوف
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«الداخلية»: عزل ٣٢ نزيًال في السجن املركزي أصيبوا بـ«كورونا» 

عبداهللا قنيص

أعلنــت وزارة الداخلية في بيان 
لهــا امس ان اجمالي نزالء الســجن 
املركزي الذين تأكدت إصابتهم بهذا 
الڤيــروس بلغ ٣٢ مصابا مت عزلهم 
مع إخضاعهم للرعاية الطبية الالزمة 
وفــق االجراءات املتبعــة من وزارة 
الصحة وبحث احلاالت املخالطة لهم.

بهــذا  الــوزارة  اعــالن  وجــاء 
اخلصوص خالل قيام وكيل وزارة 
النهام،  الفريــق عصــام  الداخليــة 
بجولــة تفقدية لقطاع املؤسســات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام، للوقوف 
على اإلجراءات واالحترازات الصحية 
واطلع على آلية التعقيم واإلجراءات 
الصحية داخل املؤسسات اإلصالحية 
للحفاظ على سالمة منتسبي القطاع 

والنزالء. وكان في استقبال الفريق 
النهام وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ 
األحكام اللواء طالل معرفي ومدير عام 
االدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية 
اللواء علي املعيلي، وعدد من قياديي 

القطاع.
ونقل الفريق النهام حتيات وتقدير 
نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير 

الداخلية أنس  الصالح لكل العاملني 
من عسكريني ومدنيني ومهنيني، مثمنا 
جهودهــم الكبيرة ملــا يقدمونه من 
خدمات لنزالء املؤسسات االصالحية 
ســواء إنســانية أو صحية في ظل 

الظروف الراهنة.
هذا، واستمع الفريق النهام لشرح 
تفصيلي من مدير مستشفى السجن 
املركــزي د.علي الردعــان عن آلية 

اإلجــراءات الوقائيــة املتبعة ملنع 
تفشــي ڤيروس كورونا املســتجد 
واخلدمات املقدمة، مستعرضا خطط 
السيطرة على الوضع الصحي داخل 
السجن املركزي بداية من عزل النزالء 
اجلدد مبكان مخصص لهم مع عمل 
مسحات بشكل دائم للتأكد من عدم 

اصابتهم ملدة أربعة اسابيع.
كما استمع لعدد من النزالء من 

احملكومني بعدة قضايا وناقش معهم 
بعض األمــور املتعلقة باالجراءات 
الوقائية داخل السجن وكذلك تعرف 
على اجلانب االنساني لبعض النزالء.
من جهة أخرى، علمت «األنباء» 
أن عددا مــن ضباط وضباط صف 
في مرور االحمدي ثبتت اصابتهم 
بڤيروس كورونا ويخضعون للعالج 

حاليًا.

النهام قام بجولة تفقدية في املؤسسات اإلصالحية للوقوف على اإلجراءات واالحترازات الصحية املقدمة للنزالء

صيدلية السجن املركزي متوافر فيها معظم االدوية مستشفى السجن املركزي مزود بتجهيزات لتقدمي الرعاية الصحية للنزالءالفريق عصام النهام يستمع الى مالحظات بعض النزالء ويبدو الى جواره اللواء طالل معرفي

ضبط طرد جوي ملغم مباريغوانا 
مخبأة في منقي هواء

أمير زكي 

 أحبط رجــال جمرك 
الشــحن اجلوي محاولة 
تهريب نحو ٥٠٠ غرام من 
مــادة املاريغوانا املخدرة 
كانــت مخبأة فــي منقي 
هواء عبر طــرد قادم من 
دولة أوروبية عبر البريد 

السريع.
وكان أحد املفتشني في 
اجلمــرك اجلوي اشــتبه 
في طرد قادم عبر البريد 
الســريع، حيث مت مترير 
الطرد على األجهزة املتقدمة 
داخل الشحن اجلوي ليتم 
التأكد مــن احتوائه على 
مادة املاريغوانا املخدرة. 
هذا، وجار اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق املهرب الذي 
ظــن أن املهام اجلســيمة 
لرجال اجلمــارك في هذا 
التوقيت قــد حتول دون 
ضبــط املخــدر، وذلــك 

بالتنسيق مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
التابعة لوزارة الداخلية التخاذ ما يلزم من 

إجراءات قانونية.
واقتيد إلى االدارة العامة ملكافحة املخدرات 

مواطنة و٣ وافدين لالشتباه في تبادل وبيع 
املواد املخدرة وذلك بعد ضبطهم في موقف 
ســيارات تابع الحدى اجلهــات احلكومية 

خالل احلظر.

املاريغوانا املضبوطة في الشحن اجلوي

ملشاهدة الڤيديو

توقيف ١٣ مخالفًا للحظر في ٣ محافظات
ضبــط ١٣ مخالفا حلظر التجول في 
٣ محافظــات هي األحمــدي والعاصمة 
وحولــي، أمــا بقيــة احملافظــات وهي 
الفروانيــة واجلهــراء ومبــارك الكبير 
فقــد خلت مــن أي مخالفني. وبحســب 

بيان لوزارة الداخليــة، فإنه مت ضبط 
٦ مخالفني للحظر في األحمدي و٤ في 
العاصمة و٣ في حولي. وأوضح البيان 
ان مخالفي احلظر هم ١١ مواطنا و٢ من 

جنسيات أخرى.

«اإلطفاء»: عملية دقيقة أسفرت 
عن حترير إصبع طفلة من قطعة حديدية

متكــن رجــال اطفاء 
الســاملية مســاء  مركز 
اول من امس من حترير 
إصبــع طفلة من قطعة 
حديدية انحشــرت في 
يدها وكان ذوو الطفلة 
استنجدوا برجال اإلطفاء 
بعدمــا حاولــوا انقــاذ 
املوقــف ولــم يتمكنوا 
من ذلك، وقد باشر رجال 
اإلطفــاء بعمليــة إنقاذ 
دقيقة باستخدام معدات 
خاصة للقطع والتثبيت 
تفاديا إلحلاق اي اذى بيد 
الطفلة الــى ان جنحوا 

في املهمة.

توقيف سيدة و٣ وافدين بتبادل مخدرات

القطعة احلديدية قبل نزعها من اصبع الطفلة

«اجلنائية»: ضبط بلطجي سوري ومعاونه اآلسيوي 
وإحالتهما للنيابة بـ «ابتزاز» وانتحال صفة مباحث

محمد اجلالهمة

األمــن  قطــاع  اســتطاع 
اجلنائي ممثال في اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ضبط وافد 
ســوري وآخــر بنغالــي بعد 
ثبوت قيامهما بأعمال بلطجة 
وترويــع وابتــزاز لوافديــن 
آســيويني وإكراههم على دفع 
مبالغ ماليــة دون مبررات او 
خدمات يقومون بتقدميها لهما 

في جليب الشيوخ.
هذا، وأقر املتهمان بارتكاب 
اعمال البلطجة، وجار إحالتهما 
الــى اجلهات املختصــة بتهم 
متعلقــة بانتحال صفة رجال 

مباحث وابتزاز.
وقال مصدر امني انه على 
االرجح ان تتم احالة املتهمني 
للنيابــة وأن موضــوع ابعاد 
الوافدين مع ادراج اســميهما 

تقرير ألحــد املواقع لوافدين 
ابلغــوا فيه انهــم يتعرضون 
لالبتــزاز واإلكــراه على دفع 

البلطجي الســوري ومعاونه 
البنغالي وجار استدعاء املجني 
عليهم لالستماع الى إفاداتهم.

مبالغ حتى صدرت التعليمات 
الى رجــال املباحث اجلنائية 
ضبــط  اســتطاعوا  الذيــن 

عقب نشر تقرير يسرد تعرض آسيويني في اجلليب للضرب والتعذيب من قبل املتهمني

السوري وقد وضع على مالبسه شارة مزيفة صور لوافدين تعرضو للتعذيب من قبل املتهم وشريكه

على قوائــم غير املصرح لهم 
بالدخــول واردة، وبحســب 
مصدر امني فإنه وفور تداول 

انفجار سلندر غاز يصيب امرأة ويتلف منزًال في «الواحة»

معاقبة عسكري بـ «الدفاع» بإغالق زجاج النافذة 
محمد اجلالهمة

أمر وكيل نيابة االحمدي بتسجيل 
قضية اهانة موظف عام اثناء تأدية 
عملــه وهروب مــن نقطة تفتيش 
وكسر احلظر ضد شخص مجهول 
جار ضبطه، وحملت القضية رقم 

٢٠٢٠/٤٤ جنــح صبــاح االحمــد 
الســكنية، وجاء تسجيل القضية 
واخطــار مباحث االحمدي بضبط 
اجلاني استنادا الى نوع السيارة 
التي كان يستقلها ورقمها، جاء ذلك 
في اعقاب تقدم وكيل عريف يدعى 
«ح.ع» من مواليد ١٩٨٢ الى مخفر 

شــرطة صباح االحمد الســكنية، 
وقال انــه وفيمــا كان متوقفا في 
مفرزة امنيــة وكان برفقته رقيب 
من وزارة الدفاع، مت توقيف مركبة 
فارهة بيضاء اللون، حيث توقف 
قائدها، ولدى الطلب منه االطالع 
على اذن التجول، قال له ان ليس 

بحوزته تصريح، واضاف املجني 
عليــه: طلبت أخذ هويتــه واذ به 
يقوم بإغالق زجــاج املركبة على 
يدي متعمدا، وحينما اســتنجدت 
بزمالئي فتــح الزجاج مرة اخرى 
وهرب بسرعة كبيرة إلى جهة غير 

معلومة.

سعود عبدالعزيز

ذكرت إدارة العالقات العامة 
واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفاء 
ان انفجارا ناجتا عن تســرب 
غــاز الطبــخ وقع فــي منزل 
مبنطقــة الواحة مســاء امس 
األول اســفر عن إصابة امرأة 
بحروق متفرقة نقلت على اثرها 
للعالج باملستشفى، وأضرار 
ماديــة حلقت مبوقع احلادث. 
وأوضحــت اإلدارة أن فرقــة 
إطفاء مركــز اجلهراء تعاملت 
مع احلادث  الذي وقع في شقة 

باملنزل ومت تأمني املوقع.

التحقيق في مزاعم مواطن عن تعرضه للسرقة من فتاة

املتهم أخطر املجني عليه بعدم حيازته تصريحاً وفّر بـ«فارهة»

.. واضرار مادية بأحد األسقفالسلندر اتلف غرفة اعداد الطعام بشكل كبير

توّجه إلبعاد سيالنية انتقدت ترحيل 
مصابني بـ «كورونا» إلى بلدها

محمد اجلالهمة

ابلــغ مصدر امني «األنبــاء» ان رجال 
االدارة العامــة للمباحث اجلنائية بصدد 
ابعاد وافدة سيالنية الى بلدها وذلك عقب 
نشر مقطع على وسائل التواصل االجتماعي 
انتقدت فيه قيام الكويت بتسفير عدد من 
مواطنيها من املخالفني لقانون االقامة الى 

بلدهم وهم يحملون ڤيروس كورونا. وقال 
مصدر امنــي: فور تداول املقطع، صدرت 
تعليمات لرجال املباحث االلكترونية الذين 
متكنوا من ضبطها والتحقيق معها، حيث 
اقرت بأن املقطع صدر عنها وانه جاء تعقيبا 
على تصريحات ملسؤولني في بلدها اكدوا 
فيها ان الكويت ارسلت ما يزيد على ٢٠٠ 

سيالني مصاب بالڤيروس.

مجهول مبنصب بنكي نصب على مواطن وسرقه ١٢ ألف دينار
أحمد خميس - محمد الدشيش

رغــم حتذيــرات وزارة الداخليــة 
والبنــوك الوطنية من عــدم التعامل 
مع أي اتصاالت من أشــخاص يدعون 
انهــم يعملون في بنوك محلية، إال ان 
هذه التحذيرات مت الضرب بها عرض 
احلائط من قبل مواطن خمسيني حيث 

تعرض املواطن للنصب وفقد ١٢ ألف 
دينــار من رصيده البنكي، وبحســب 
مصدر امني فإن املواطن قال في بالغ 
تقدم به الى احد مخافر محافظة اجلهراء 
وحمل عنوان «تزوير في محرر بنكي 
والنصب واالحتيال» انه تلقى اتصاال 
هاتفيا من مجهول أبلغه بأنه موظف 
فــي احد البنوك وطلب منه ان يزوده 

بتفاصيل عن حسابه البنكي لتحديث 
البيانات، وقال املواطن: فور قيامي بذلك 
فوجئت بسحب ١٢ ألف دينار وهو مبلغ 
يكاد يكون كل رصيدي البنكي، هذا ومت 
حتويل ملف القضية الى نيابة األموال 
العامة وجار التحقيق في القضية من 

قبل املباحث اإللكترونية.
من جهة اخرى، فتح رجال مباحث 

اجلهــراء حتقيقــا في مزاعــم مواطن 
عن تعرضه للســرقة من قبــل فتاة، 
وبحسب مصدر امني فإن مواطنا في 
العقد اخلامس ابلغ احد مخافر محافظة 
اجلهراء عن متكن فتاة من الدخول الى 
منزله وسرقة مجوهرات ومبلغ مالي.

هذا، ولم يوضح املواطن كيف دخلت 
الفتاة الى مسكنه؟ وملاذا؟
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أندية قطر تطمئن على «احملترفني األجانب»
الدوحة - فريد عبدالباقي

حرصت األندية القطرية على التواصل مع العبيها املواطنني 
واحملترفــني األجانب خالل الفترة األخيرة متهيدا الســتئناف 
التدريبــات اجلماعية ١٠ يونيو املقبل، اســتعدادا الســتكمال 
مباريات دوري جنوم QNB للموســم احلالي، خالل الفترة ما 
بني ٢٤ يوليو حتى ٢٦ أغسطس املقبلني، على أن تنتهي اإلجازة 
الســنوية لالعبني ٧ يونيــو املقبل، والتي بــدأت ١٧ اجلاري، 
ومن املقرر أن يخضع العبو األندية القطرية واألجهزة الفنية 

واإلدارية إلى فحص ڤيروس كورونا يومي ٨ و٩ يونيو.
وقــد رفض عدد كبير من الالعبني احملترفني فكرة مغادرة 
العاصمــة القطرية الدوحة، لشــعورهم باألمن الصحي عقب 
تفشــي جائحة كورونا في جميع دول العالم، في حني نشــر 
املدافع املغربي لنادي الدحيل املهدي بنعطية مقطع ڤيديو عبر 
حســابه على (إنســتغرام) يظهر فيه وهو يتدرب بقوة على 
الرغم من اإلجازة الســنوية التي حصــل عليها الالعبون من 
التدريبات، ويقضي بنعطية إجازته حاليا في منزله بفرنسا 
ومن املقرر أن يعود األسبوع املقبل لبداية فترة التحضيرات 
الفعلية الســتئناف الدوري القطري في ٢٤ يوليو املقبل. إلى 
ذلك باشر احملترف اجلزائري لنادي السد بغداد بوجناح عملية 
إعادة التأهيل البدني، بعد جراحة ناجحة في العضلة الضامة، 
مبستشــفى جراحة العظام والطب الرياضي «سبيتار»، وقام 
الالعب بإجراء تدريبات عالجية متهيدا للعودة إلى ناديه السد 
الذي يستعد خلوض منافسات الدوري القطري في يوليو املقبل. 
وعلى جانب آخر، أشعل احملترف اجلزائري لنادي أهلي جدة 
السعودي يوسف باليلي الصراع بني ناديي السد والدحيل من 
أجــل الظفر بخدماته خالل فتــرة االنتقاالت الصيفية القادمة 
التي ســتفتح أبوابها مطلــع يوليو املقبل. وانضم إلى باليلي 
إلــى نادي أهلي جدة موســم ٢٠١٩، قادما من صفوف الترجي 

التونسي في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من ٣ ماليني دوالر.
ومن ناحية أخرى، نفى العب الريان واملعار لنادي الشحانية 
الدوكالي الصيــد (٢٦ عاما) منحه اجلنســية القطرية مؤكدا 
أنه يتمني أن يلعب لصفوف منتخب ليبيا األول لكرة القدم.

باليلي يُشعل الصراع بني السد والدحيل

العربي بحث مع «العهد»
جتديد إعارة الغاني يعقوبو

انطالق بطولة «فيفا األزرق» للبالي ستيشن

األهلي وبيراميدز ووادي دجلة
تؤكد العودة إلى التدريبات ١٥ يونيو

بيروت - ناجي شربل

ذكرت مصادر مقربة من نادي العهد بطل 
لبنان في املواسم الثالثة املاضية وحامل لقب 
كأس االحتاد اآلسيوي ٢٠١٩ لـ «األنباء» أن 
النادي العربي يتابع اتصاالته ومفاوضاته 
من اجــل جتديد عقد إعارة الالعب الغاني 
عيسى يعقوبو، والذي استعاره في إياب 

املوسم احلالي وأبلى بالء جيدا معه. 
وأشــارت املصادر الى أن إدارة النادي 
العربي عرضت ٧٥ ألف دوالر نظير جتديد 
عقد اإلعــارة، لكــن إدارة «العهد» رأت ان 
املبلغ املعروض ليس في محله، وأنها تريد 
مبلغا اكبر لكن ليس بكثير، وبالتالي فإن 
إمكانية جتديد عقد إعارة يعقوبو مســألة 

وقت ليس اكثر.
كذلك ستجدد إدارة العربي عقد املدافع 
الدولي السوري احمد الصالح والذي اصبح 
العبــا حرا النتهاء تعاقده مع العهد نهاية 

الشهر اجلاري.

انطلقت هذا األســبوع فعاليات بطولة 
«فيفا األزرق» للعبة البالي ستيشن الشهيرة 
فيفا، مبشاركة ٢٠ من العبي وجنوم منتخبنا 
الوطني لكرة القدم يتقدمهم جنم الكويت 
واخلليج فهد األنصاري، حيث سيتنافسون 
فيما بينهم علــى لقب البطولة األولى من 
نوعها على مستوى الكويت. وينظم البطولة 
مجموعة سترايكرز الرياضية بالتعاون مع 
احتاد كرة القدم وقد رصدت لها جوائز بقيمة 
٥٠٠٠ دوالر للمراكز الثالثة األولى. إضافة 
لذلك ســوف تتبرع اجلهة املنظمة مببلغ 
٥٠٠٠ دوالر باسم الالعبني املشاركني لصالح 

حملة مواجهة جائحة كورونا في الكويت. 
وتقام البطولة بنظام خروج املغلوب بني 
٢٠ العبــا علــى مدار اســبوع كامل، حيث 
ستلعب بنظام اونالين من املنزل، وستتم 
إذاعة املباريات الحقا على مواقع التواصل 
االجتماعي ملجموعة سترايكرز الرياضية 
إلتاحة الفرصة للجماهير للمتابعة والتفاعل 
وتشــجيع الالعبني. وقــال عبداهللا املنيع 
نيابة عن مجموعة ســترايكرز الرياضية 
ان الهدف مــن البطولة هو إعادة الالعبني 
مرة أخرى إلى أجواء املنافسة والتواصل 
مع اجلماهير من خالل لعبة فيفا الشهيرة.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

في تصريح جديد، أكد وزير الشباب 
والرياضة املصري د.أشرف صبحي عودة 
النشاط الرياضي في كل األلعاب، وعودة 
احليــاة إلى األنديــة بداية من ١٥ يونيو 
املقبل، مع دراسة جميع السيناريوهات 
التي حدثت في الدول األوروبية، خاصة 
األملانيــة لتطبيق نفس الســيناريو في 
مصر، مضيفا أن الوزارة ملتزمة ببداية 
متدرجــة لعودة النشــاط الرياضي من 
منتصـــــــف يونيو إلى بدايــة يوليو، 
خاصة أن احلياة ال بد أن تسير، كما أن 
ممارسة الرياضة أمر مهم لتقوية مناعة 

املواطنني.

وتصدر النادي األهلي املشهد بأن أعلن 
رســميا عن عودة تدريباتــه ١٥ يونيو 
بعد مشــاورات بني اجلهاز الفني بقيادة 
رينيه فايلر وجلنة التخطيط بالنادي، 
مع عودة نشاط النادي لألعضاء، وكذلك 
نادي بيراميدز، ووادي دجلة مع التحفظ 

على استئناف الدوري.
ومــــــن القاهــرة، نفـــــــى االحتــاد 
األفريقــي لكــرة القــدم، وجـــــــود أي 
توصيات بإلغاء بطولتي دوري األبطال 
والكونفيدرالية هذا املوسم بسبب جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد، وان «كاف» 
يــدرس فقــط نقل الــدور قبــل النهائي 
والنهائي من الكاميرون الى بلدان أخرى 

لم يحددها بعد.

مبشاركة عدد من العبي وجنوم املنتخب

«كاف» ينفي إلغاء دوري األبطال والكونفيدرالية

عيسى يعقوبو

كاظمة يسعى للتجديد مع احلبيتر وجراغ
عبدالعزيز جاسم

يسعى مجلس إدارة نادي كاظمة إلى إنهاء عدد من األمور 
العالقــة التي تخص الفريق األول لكرة القدم بالتنســيق 
مع عضو مجلس اإلدارة رئيس جهاز الكرة فواز بخيت.

ويسعى البرتقالي في الوقت احلالي الى جتديد إعارة 
عمــر احلبيتر من خيطان والذي يرتبط بعقد حتى نهاية 
املوسم احلالي وسيعود تلقائيا لصفوف خيطان وينتظره 
أكثــر من عــرض محلي، لكن يبــدو أن كاظمة هو األقرب 

لالحتفاظ بخدماته كما حدث في املواسم السابقة.
كما ســيقدم النادي عرضا آخر للعربي من أجل اإلبقاء 
على احلارس علي جراغ الذي تألق في املباريات األخيرة 
مع الفريق، فيما يرتبط مهاجم الســاحل شبيب اخلالدي 
مع البرتقالي بعقد لنهاية املوســم املقبل، لذلك ســيكون 
تقــدمي عــرض جديد لــه مؤجال على اقــل تقدير الى حني 

استئناف املوسم.
إلـــــى ذلك، وحتى األيــــام املاضية لم يستقر النادي 
على اسم املدرب اجلديــــــد الذي سيقود دفة الفريق 
بدال مـــن املدرب الراحل الصربي بوريس بونياك، 
حيــــــث يوجد أكثر من اســم مطروح وســتتم 
املفاضلــة بينهم ومن ثم يتقدم النادي بعرضه 

الرسمي.

شبيب اخلالدي يرتبط مع كاظمة
بعقد لنهاية املوسم املقبل

شبيب مستمر مع البرتقالي لنهاية املوسم املقبل

مؤثرات صوتية ومرئية لتعويض غياب اجلمهور
يــدرس االحتــاد القطري لكــرة القدم 
استخدام مؤثرات صوتية ومرئية لتعويض 
غياب اجلمهور عند نقل املشهد من داخل 
املالعــب إلى مشــاهدي التلفزيون، وذلك 
 QNB عند استكمال مباريات دوري جنوم
للموسم احلالي خالل الفترة من ٢٤ يوليو 
الــى ٢٦ أغســطس املقبلــني، عقب توقف 
املنافســات منذ منتصف مــارس املاضي 
بســبب أزمة ڤيروس كورونا. ويخشــى 
مســؤولو االحتاد القطــري من تأثير أداء 

الالعبني بالســلب خالل مباريات الدوري 
لغيــاب اجلمهور، وهو مــا ظهر جليا في 
مباريات الــدوري األملاني الذي وضح به 
تأثير غياب اجلمهور، وكان الالعبون املصدر 
الوحيــد للضوضاء واألصوات إلى جانب 
صوت املعلق. ووفقا للمصادر، فإن جميع 
اخليــارات مطروحة على مائــدة البحث، 
وتتضمــن إضافة أصوات حتاكي أصوات 
اجلمهــور وكذلك صور حتاكــي جماهير 
املباريات تعويضا عن املدرجات اخلالية.

وفاة عامل التجهيزات باجلهراء
مبارك اخلالدي

نعى مجلس إدارة نادي اجلهراء عامل 
التجهيــزات للفريــق األول لكرة القدم 
البنغالي ســراج احلق الذي انتقل إلى 
جــوار ربه في مستشــفى اجلهراء بعد 
إصابتــه بڤيروس «كورونــا» الثالثاء 

املاضي.
وأشــاد املجلــس فــي بيان رســمي 
بإخالص ســراج احلق طــوال ٢٨ عاما 
قضاهــا فــي خدمة النــادي والالعبني، 
فيمــا تفاعل مــع خبر الوفــاة عدد من 
الشخصيات الرياضية من أبناء النادي، 
حيث أشاد الالعب الدولي السابق وائل 
سليمان بإخالص وتفاني العامل، واصفا 
إياه باملخلص مع الالعبني واألكثر وعيا 

من الكثيرين.
كما ثمــن الرئيس الســابق للنادي 
خالــد اجلاراهللا مواقف العامل ســراج 
احلق، وقال: «عاصرته ســنوات طواال 
منذ كنت العبا وأمينا للســر ورئيســا 
للنادي ووجدته من خيرة الناس وفاء 
وعمال وتفانيا»، كما طلب قائد الفريق 
محمد سعد العجمي من زمالئه الالعبني 

الدعاء للفقيد بالرحمة.

مــن جانبه، قــال املــدرب الصربي 
بوريــس بونياك متأثــرا بخبر الوفاة: 
«صديقي العزيز لقــد ذهبت الى مكان 
أفضــل، لقد تركت عالمــة ال متحى في 
قلبي وفراغا كبيرا لطاملا شعرت بحبك 
لي وللفريق.. رجل عظيم بقلب كبير».

وقد ووري جثمان الراحل الثرى في 
مقبــرة اجلهراء قبل يومني بعد أن أدى 
الصالة عليه ابنه وعدد قليل من رفاقه 

بسبب اإلجراءات الصحية.

سراج احلق

نادي السيارات ينظم «رالي الكويت الديجيتال»
أعلــن النادي الدولــي الكويتي 
لرياضة السيارات عن تنظيم رالي 
ديجيتال ألول مرة وملدة أسبوع من 
٢٧ مايو ولغاية ٢ يونيو املقبل. يدير 
الرالي ألول مرة مشاري الظفيري 
بطل راليات الشرق األوسط ضمن 
املجموعــة N ويســاعده مشــاري 
الســبتي مديــر بطولــة الكويــت 

للراليات ورالي الكويت الدولي.
وصرح مشــاري الظفيري بأن 
الرالي يتكون من ١٢ مرحلة سباق، 
ومت اختيــار مراحل رالــي پولندا 
املدرج ضمن بطولة العالم للراليات، 
حيث يتنافس املتسابقون املشاركون 
لتســجيل أسرع األوقات على هذه 
املراحــل، وقال الظفيــري اننا كنا 
نأمــل أن تكون مراحــل الرالي هي 
نفسها مراحل رالي الكويت الدولي، 
ولكن لألســف فــإن مراحــل رالي 
الكويت الدولي غيــر متوافرة من 
ناحية اجلرافيك لرفعها على املوقع 
اإللكترونــي باإلنترنــت، حيث أن 
إعداد هذه املراحل إلكترونيا يتطلب 
الكثير من الوقت والعمل امليداني، 
الســيما أننا نعيــش فترة احلظر 

الكلي بسبب جائحة كورونا.
ولفت الظفيري الى أن أي شخص 
ميــارس هذه الرياضــة إلكترونيا 
عــن طريــق البــالي ستيشــن أو 
اإلكــس بوكس أو اإلنترنت، ميكن 
أن يشارك في هذا الرالي، حيث ان 
االشتراك مازال مفتوحا حتى آخر 
يــوم في الرالي وميكن التســجيل 
للمشاركة عن طريق اإلتصال بهاتف 

٦٠٠٠٠١٨٣ وســيتم بعدها إرســال 
رابط للتســجيل، وقــد وصل عدد 
املشاركني حتى اآلن إلى ٣٠ مشاركا، 
وحتتســب النتائج إلكترونيا عن 
طريق املوقع اإللكتروني دون تدخل 
من قبل املنظمني، وبإمكان املتسابقني 
املشاركني الدخول الى السباق في 
أي وقت من املنزل بشــرط أن يتم 
إنهاء ١٢ مرحلة فــي اليوم األخير 
من الرالي حيث ســيتم احتســاب 

النتائج النهائية للرالي.
وقــال أمني الســر العام للنادي 
الدولي الكويتي لرياضة السيارات 
والدراجات اآللية عيسى حمزة انه 
في ظل جائحة كورونا واحلظر الكلي 
الذي تعيشه الكويت ومعظم دول 
العالم والتزام املواطنني واملقيمني 
في منازلهم، فإن مجلس إدارة النادي 
برئاســة عماد بوخمسني رأى أنه 
من الضروري أن يتم التركيز على 
الرياضة اإللكترونية التي متارس 
من املنزل وحرصــا منه على دعم 
الشــباب الكويتــي احملب لرياضة 
الســيارات، كما أشــار إلــى أهمية 
الرياضــة اإللكترونيــة وتصاعــد 
شــعبيتها عامليا، حيث ان االحتاد 
الدولي للسيارات أدرج هذا النوع من 
الرياضة ضمن رياضات السيارات 
املعترف بها دوليا. وأضاف عيسى 
حمزة أن هذا الرالي الديجيتال يعتبر 
رالي جتريبيا حيث سيتم اإلعداد 
لبطوالت إلكترونية قادمة للرالي 
واحللبات وذلك بإشراف من االحتاد 

الدولي للسيارات.
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صورة.. وتعليق حتت مسمى «كأس التضامن األوروبي»، 
وسيكون الهدف منها محاربة جائحة 
ڤيروس كورونا التي تسببت بأضرار 
صحيــة ومالية جلميــع دول العالم. 
وأوضح النادي في البيان الذي نشره 
أنه ســيقيم بطولة بالتعاون مع إنتر 
ميالن اإليطالي وبايرن ميونخ األملاني 
عام ٢٠٢١ جلمع تبرعات مالية للمساعدة 
في محاربة ڤيروس كورونا املستجد.

وأضــاف ان األنديــة الثالثة تريد 
بعــث رســالة تضامن ومؤاخــاة بني 
الشــعوب األوروبية. وسيشتمل هذا 
احلدث الكروي التضامني على احتفال 
بثالث مباريات في مدينة مدريد وميونخ 
وميالنو، ســتعتمد مواعيد املباريات 
علــى تقومي املوســم املقبل، ولن تقام 
إال عندمــا تكون اجلماهير قادرة على 

حضور املباريات.
وأضاف ان كل الفرق ســتواجه 
بعضها البعض، مباراة ريال مدريد 
وإنتر ميالن ستقام في مدريد، وإنتر 
ميالن وبايــرن ميونخ في ميالنو، 
بايــرن ميونــخ وريــال مدريد في 
ميونــخ، هــذه املباريات ســتذهب 
أرباحهــا للمنظمــات الصحيــة في 

إسبانيا وإيطاليا وأملانيا.
مبادرة ديوكوڤيتش

وفي عالم التنــس بينما تتوقف 
جميع أنشــطة تنس احملترفني على 
مســتوى العالم قــرر املصنف األول 
عامليــا الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش 
تنظيم سلسلة مباريات يشارك فيها 
عدد من أفضل الالعبني على مستوى 
العالم ما بني ١٣ يونيو املقبل واخلامس 
من يوليو املقبلني في منطقة البلقان.
وقــال ديوكوڤيتــش الــذي أكمل 
عامه ٣٣ عبر موقع تويتر للتواصل 
االجتماعي «يشرفني أن أعلن رسميا 
خبر تنظيم جولة مباريات أدريا التي 
ستقام في منطقة البلقان انطالقا من 
بلجراد» وأشعر بامتنان كبير لتمكننا 
من تنفيذ هذا األمر حتى يتسنى 
لنــا اللعب ودعم املشــروعات 

االنسانية عبر املنطقة.
جنم كرة القدم األميركية

القــدم  وجمــع جنــم كــرة 
األميركية توم برادي ٨٠٠ ألف دوالر 
من املزاد اخليري الذي أجراه ملساعدة 

املتضررين من ڤيروس «كورونا».
وكان برادي أحد أبرز جنوم كرة 
القدم األميركية قد طرح حزمة مزايا 
فــي مزاد علني جلمــع املال من أجل 
مساعدة املتضررين من وباء كورونا 
وذلك ضمن مبادرة «اجلميع في حتد» 
التي يشارك فيها العديد من النجوم 
جلمع التبرعات لصالح املتضررين 
من هذا الوباء املتفشــي عامليا. وبلغ 
إجمالــي التبرعات التــي جمعها كل 
النجوم في هذه املبادرة أكثر من ٢٠ 

مليون يورو.
مباراة استعراضية

وقرر جنما رياضة اجلولف تايغر 
وودز وفيل ميكلسون مواجهة العبي 
كرة القدم األميركية توم بريدي وبيتون 
مانينــغ فــي مباراة اســتعراضية في 
اجلولف من اجل جمع تبرعات ملكافحة 
ڤيــروس كورونا بحســب مــا أعلنت 
وسائل اعالم أميركية. وستقام املباراة 
االســتعراضية خلف ابــواب موصدة 
في والية فلوريدا وســتنقل مباشــرة 

على الشاشة.

«تويتر»: عندما ينتهي هذا الكابوس، 
يجب جمع جميــع الالعبني املرموقني 
في السنوات القليلة املاضية لنخوض 

مباراة كالسيكو لالعبني القدامى.
وأوضح احلارس الدولي الســابق 
والذي أبــدى قبل أزمــة كورونا نيته 
الترشح لرئاسة االحتاد اإلسباني للعبة، 
ان عائدات هذه املباراة ستخصص لدعم 

احملتاجني.
كأس التضامن األوروبي 

كما أعلــن نادي ريــال مدريد عبر 
موقعه الرسمي عن إطالق مباراة ودية 

مساهمة إليصال األموال الى أكثر األماكن 
احتياجا، وذلــك وفقا لبيان صدر من 
عدد من الالعبني ونشــر على وسائل 

التواصل االجتماعي.
كالسيكو ريال وبرشلونة

بدوره، اقترح حارس املرمى ملنتخب 
إسبانيا وفريق ريال مدريد السابق إيكر 
كاسياس تنظيم «كالسيكو» خيري بني 
الالعبني القدامى للناديني الغرميني ريال 
وبرشلونة بعد انتهاء أزمة وباء ڤيروس 
كورونــا املســتجد. وكتب كاســياس 
في تغريــدة عبر حســابه على موقع 

إبراهيم مطر

في ظــل توقف النشــاط الرياضي 
في معظم دول العالم بســبب انتشار 
ڤيروس كورونا ظهرت مبادرات انسانية 
وخيرية كثيرة من جنوم الرياضة وعدد 
من االندية واملؤسسات، وقد أظهر عدد 
من الالعبني واملدربني جوانب إنسانية 
مؤخرا، الســيما في حمــالت التصدي 
لڤيروس كورونا، الــذي أودى بحياة 
اآلالف في مختلف دول العالم. ليرسموا 
الفرحة والبسمة على وجوه احملتاجني 
بتبرعاتهم ومساهماتهم كما رسموها 
من قبل بأدائهم ومهاراتهم، وليضيفوا 
صفة اخرى الى صفات النجومية التي 
يتمتعون بها وكانت سببا في شهرتهم، 
وليســجلوا من خالل العمل االنساني 
«أجمل أهدافهم» خالل مســيرتهم في 

عالم الرياضة.
عامل توصيل طلبات

من هؤالء جنم تشيلسي اإلجنليزي 
ومنتخــب إجنلترا الســابق، واملدرب 
املساعد احلالي في فريق أستون فيال 
جون تيري الذي اجته لألعمال اخليرية 
مؤخرا ضمن أنشطة مكافحة ڤيروس 

كورونا.
وكشــفت صحيفــة «ديلــي ميل» 
البريطانية عن حتول تيري إلى رجل 
لتوصيل اخلدمات للمنازل «ديليفري»، 
ملساعدة الضعفاء في قريته في احلصول 
على احتياجاتهم، كجزء من مشــروع 

خيري اجتماعي.
وأشارت إلى انضمام تيري إلى خدمة 
«اوكشــوت» للتوصيــل املنزلي، التي 
تتكفل بإرسال املنتجات، مبا فيها املواد 
الغذائية واألساسيات املنزلية، ملن هم 

في أمس احلاجة لها.
ومت تصوير مهمة تيري، التي بدأت 
بتسلمه املنتج املراد توصيله، ومن ثم 
الذهاب إلى منزل أليكس سميث، الرئيس 
التنفيذي لصندوق هاريســون، وهي 
مؤسسة خيرية لعالج مرض الضمور 

العضلي.
صالح وأهالي قريته

من جانبه، كانت لنجم منتخب مصر 
الدولــي وفريق ليڤربــول االجنليزي 
املصري محمد صالح مســاهمة ايضا 
ملساندة أهالي بلدته في مركز بسيون 
غرب مصر حملاربة أزمة كورونا احلالية.
وأرســل صــالح كافــة التدعيمات 
ألهالي قريته من مواد غذائية وطبية 
من أجل مقاومة ڤيروس كورونا الذي 
انتشــر بقوة خالل الفترة األخيرة في 

العالم أجمع.
وأوصل محمد صالح ألهالي قريته 
فــي جنريــج آالف األطنان مــن املواد 
الغذائية واللحوم الطازجة تدعيما منه 
لهم في هــذه الظــروف الصعبة التي 

تعيشها البالد.
العبو الدوري اإلجنليزي

وكان العبــو الــدوري اإلجنليزي 
املمتــاز قد أطلقوا مبادرة جلمع أموال 
ستوجه إلى فائدة عمال القطاع الصحي 
الواقفــني فــي الصــف األول ملواجهة 

ڤيروس كورونا.
وحتت شعار «الالعبون معا»، 

أعلن قادة فرق الدوري اإلجنليزي 
عــن املبادرة اجلديدة التي أكدوا 

أنها مستقلة عن األندية وعن 
رابطة الدوري. وأطلق عدد 

كبير من الالعبني صندوق 

جنوم الرياضة يسجلون  «أجمل أهدافهم» 
اإلنسانية  حملاربة «كورونا»

ديوكوڤيتشإيكر كاسياس

جنم رياضة اجلولف تايغر وودز العب كرة القدم األميركية توم برادي

جون تيري

ليڤاندوڤسكي يشارك إميوبيلي 
هدافي الـ «بيج ٥»

بدأت عجلة الدوريات األوروبية اخلمســة 
الكبرى، في الدوران من جديد، مع عودة منافسات 
الدوري األملاني، بعد توقف دام حوالي شهرين، 
بســبب أزمة تفشي ڤيروس كورونا املستجد، 
حيث يعتبر أول الدوريات الكبرى، التي تستأنف 
نشاطها. ومع عودة «البوندلسيغا» جنح جنم فريق 
بايرن ميونيخ الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي في 
التسجيل ليرفع رصيده الى ٢٧ هدفا، تساوى بها 
مع املتصدر احلالي لهدافي الـ «بيج ٥» اإليطالي 

شيرو إميوبيلى جنم التسيو.
وحل جنم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي 
في املركز الثالث بتصدره هدافي الدوري اإلسباني 
برصيد ١٩ هدفا، بالتســاوي مع جنم ليســتر 

ســيتي االجنليزي جيمى فاردي هداف فريق 
والدوري اإلجنليزي.

بينما توقفت منافسات الدوري الفرنسي هذا 
املوسم، بقرار من احلكومة الفرنسية، بتساوي 
الثنائي جنم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان 
مبابي، وهداف فريق موناكو التونسي األصل 

وسام بن يدر برصيد ١٨ هدفا.
وبدأت باقي الدوريات اخلمسة الكبرى، حتديد 
موعد استئناف املوسم احلالي، في ظل تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد، إذ من املتوقع أن تعود 
دوريات إسبانيا، إيطاليا وإجنلترا، في منتصف 
يونيو املقبل، بعد عودة أندية تلك الدوريات إلى 

خوض التدريبات من جديد.

تقــاليع

ظهــر مهاجــم نــادي برشــلونة 
الفرنســي أنطــوان غريزمــان 
مبظهر جديد ومختلف لشــعره 
خالل تدريبات فريقه امس، حيث 
يحرص الالعب دائما على تغيير 
مظهره من حني إلى آخر. ومعروف 
ان غريزمــان انتقل لبرشــلونة 
الصيف املاضي مقابل ١٢٠ مليون 

يورو قادما من أتلتيكو مدريد.

الرياضة تتغير فــي عهد «كورونا».. 
«جامعة الكرات» ترتدي الكمامة خالل مباراة 
خيرية للتشيكية بيترا كفيتوفا ضمن دورة 
براغ التي تقام مبشاركة أفضل الالعبات 
والالعبني التشيك، دون حضور جماهيري 
وتخضع إلجــراءات صحية صارمة منها 
عدم املصافحة أو خدمات امللعب التقليدية.

وفازت كفيتوفا في أول مباراة لها على 
باربورا كريسيكوفا بنتائج ٧-٦ (٨-٦) و٦-٢، 
في أول مواجهة تخوضها بعد أشهر التوقف.
وعقب املباراة أكدت كفيتوفا املصنفة 
ثانية عشرة عامليا واملتوجة بلقب البطولة 
اإلجنليزية مرتني عامي ٢٠١١ و٢٠١٤ أنها 

«انزعجت جدا» بسبب إلغاء بطولة وميبلدون 
ثالثة البطوالت األربع الكبرى، للمرة األولى 
منذ احلرب العاملية الثانية، وأضافت: «إلغاء 
وميبلدون أكثر األخبار املؤملة بالنسبة لي..
ال أقول إنني بكيت عندما سمعت اخلبر، 
لكنني كنت أشعر بانزعاج شديد.. أعتقد 

أن السبب واضح جدا».
وقالــت كفيتوفا: «وجــدت صعوبة 
اللعب دون مؤازرة  في اســتعادة إيقاع 
جماهيريــة.. وال أتخيــل الوضع هكذا.. 
فالبطولة ليست من أجل عودة منافسات 
التنس إلى التشيك فقط، بل من أجل استعادة 

النشاط عامليا أيضا».
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ليڤربول يغض النظر عن فيرنر

ديني يتخلى عن إضرابه

الكرة الكولومبية 
تدور في أغسطس

إلغاء سباق هولندا للفورموال١

انســحب نادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة القدم، من املنافسة 
على ضم تيمو فيرنر مهاجم اليبزيغ األملاني، وذلك خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة. وذكرت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية، 
أن «الريدز» رفض دفع قيمة الشرط اجلزائي في عقد فيرنر، 
حتى وإن كان معنى هذا خســارته لصفقة ضم املهاجم األملاني 
الدولي. وأضافت الصحيفة ذاتها، أن إصرار اليبزيغ على عدم 
التفاوض على ســعر أقل من ٥٠ مليون جنيه استرليني، وهي 
قيمة الشرط اجلزائي بعقد الالعب، وراء انسحاب ليڤربول من أي 
مفاوضات بخصوص فيرنر وعدم مواصلة محاوالته للحصول 
على توقيعه. وأضافت أن األزمة املالية التي حلقت بكرة القدم 
العاملية بسبب ڤيروس «كورونا» املستجد، تعني أن املسؤولني 
في ليڤربول سيواجهون عجزا في اإليرادات يصل على األقل 

إلى ١٠٠ مليون جنيه استرليني خالل الـ ١٢ شهرا املقبلة.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم العالقة اجليدة بني ليڤربول واليبزيغ، 

لكن األول يقدر قيمة فيرنر بأقل من ٣٠ مليون استرليني.

يستعد تروي ديني قائد نادي واتفورد، للعودة لتدريبات فريقه 
استعدادا لالستئناف احملتمل لبطولة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم، وذلك رغم رفضه املشــاركة في املرحلة األولى من 
التدريبات، بسبب مخاوف على صحة ابنه كالي الذي يعاني من 
صعوبات في اجلهاز التنفسي، في ظل انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد. وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن ديني اقتنع 

بالعودة إلى التدريبات مع زمالئه في فريق واتفورد.
وكشف الالعب عن تلقيه إهانات بسبب موقفه املعارض للعودة 
إلى التدريبات، حيث أكد تلقيه رســائل مســيئة من أشخاص 
يتمنون إصابة ابنه بفيروس كورونا، بينما اســتوقف البعض 
منهم زوجته في الشوارع مطالبني الالعب بالعودة إلى التدريبات.

حددت كرة القدم الكولومبية شــهر أغســطس املقبل موعدا 
الستئناف نشاطها بعد فترة التوقف في األسابيع املاضية بسبب 

أزمة تفشي اإلصابات بڤيروس «كورونا» املستجد.
جاء ذلك بعد اعالن احلكومة الكولومبية عودة النشاط الكروي.
وذكرت صحيفة «إل تيمبو» الكولومبية أن التدريبات الفردية 
ستعود في الثامن من يونيو املقبل فيما ستبدأ التدريبات اجلماعية 
في يوليو املقبل. وقد تســتأنف الكرة الكولومبية نشاطها في 
أغسطس املقبل مع إجراء اختبارات الكشف عن اإلصابات بڤيروس 

«كورونا» قبل كل مرحلة من الدوري الكولومبي.

أعلن منظمو ســباق اجلائزة الكبرى الهولندي، ضمن بطولة 
العالم لســباقات سيارات فورموال١، امس أنه مت تأجيل السباق 

ملدة عام بسبب تفشي وباء ڤيروس كورونا.
وذكر بيان: «اضطر منظمو ســباق اجلائزة الكبرى الهولندي، 
بالتشــاور مع فورموال١ للتوصل لنتيجة تفيد بأنه لم يعد من 
املمكن إقامة الســباق بحضور اجلماهير هذا العام»، مضيفا: 
«لذلك، تقرر عدم إقامة الســباق هذا املوســم وسيقام السباق 

االفتتاحي لهذا السباق في موسم ٢٠٢١».
وكان مقررا أن يقام السباق مطلع مايو في مضمار «زاندفورت» 
الذي أقيم فيه سباق آخر مرة في ١٩٨٥، ومت إلغاء أو تأجيل أول 
١٠ ســباقات في املوسم بسبب الوباء ولكن مسؤولو فورموال١ 
يأملون إقامة من ١٥ إلى ١٨ ســباقا من أصل ٢٢ سباقا كان من 
املقرر إقامتها، وذلك خالل الفترة من ٥ يوليو وحتى ديسمبر، 
وهناك نية ليكون أول ســباقني في املوسم في النمسا، ولكن 

األجندة بعد هذين السباقني لم يتم تأكيدها.

اليبزيغ يسقط في فخ هرتا برلني.. وفورتونا يقلب الطاولة على شالكه
فشل اليبزيغ في اللحاق 
ببوروســيا دورمتونــد إلى 
املركز الثاني بسقوطه بعشرة 
العبني فــي فخ التعادل أمام 
ضيفــه هرتــا برلــني ٢-٢ 
في ختــام املرحلــة الثامنة 
والعشرين من الدوري األملاني 
لكرة القدم، فيما واصل شالكه 
هزائمه بسقوطه امام فورتونا 

دوسلدورف ١-٢.
في املباراة األولى، سجل 
لوكاس كلوســترمان (٢٤) 
والتشــيكي باتريــك شــيك 
(٦٨) هدفي اليبزيغ الذي لعب 
بعشــرة العبني منذ الدقيقة 
٦٣ لطــرد مدافعه مارســيل 
هالستنبرغ، والصربي ماركو 
غروييتــش (٩) والبولندي 
كريستوف بيونتيك (٨٢ من 
ركلة جزاء) هدفي هرتا برلني.
الفرصــة متاحة  وكانت 
أمام اليبزيغ ملعادلة رصيد 
نقطــة)   ٥٧) دورمتونــد 
الثانــي  ووخطــف املركــز 
بفارق االهداف بعد ســقوط 

الى فوز ٢-١.
وافتتح شالكه التسجيل 
من رأســية قوية لالميركي 
وســتون ماكيني إثر ضربة 
حرة من باســتيان اوسيبكا 
الى داخــل املنطقة (٥٣)، اال 
ان أصحــاب االرض عادلوا 
النتيجة بعدما سدد النمسوي 
كيفن ستوغر كرة قوية من 
ضربة حرة بعيدة تصدى لها 
احلارس ماركوس شوبرت، 
اال انهــا تهيأت أمــام روين 
هينينغز الذي تابعها برأسه 
في الشــباك رغــم اعتراض 
العبي شالكه لوجود دفعة من 
االخير على الصربي نيمانيا 

تاستاسيتش (٦٣).
وبعد خمس دقائق منح 
التركي كينان كارامان هدف 

الفوز لفورتونا برأسية من 
داخل املنطقة (٦٨).

وتراجع شالكه الى املركز 
التاســع برصيــد ٣٧ نقطة، 
فيما بقي فورتونا في املركز 
الســادس عشــر برصيد ٢٧ 
نقطة. فــي العاصمة برلني، 
تعــادل أونيون مــع ضيفه 

مايتنس ١-١.
فــي مباراة أخرى، تفوق 
هوفنهامي على كولن ٣-١ في 
مباراة شهدت حالة طرد لكل 
فريق، وتعادل اوغســبورغ 

مع بادربورن ٠-٠.
فرايبورغ يستضيف ليڤركوزن 

إلــى ذلــك، يســتضيف 
بايــر  فرايبــورغ منافســه 
ليڤركوزن مســاء اليوم في 
افتتاح مباريات املرحلة الـ ٢٩ 
من املسابقة، وتبدو املواجهة 
مهمة لكال الفريقني بســبب 
رغبتهما في املنافســة على 
املقاعد املؤهلة الى البطوالت 
االوروبية في املوسم املقبل.

فرايبورغ يستضيف باير ليڤركوزن في افتتاح املرحلة الـ ٢٩ اليوم

االخير الثالثــاء أمام ضيفه 
بايرن ميونيخ املتصدر بهدف 
الـ «كالســيكر»،  نظيف في 
اال ان التعــادل الثالــث على 
التوالي لاليبزيغ على أرضه 
والرابع في مبارياته اخلمس 
األخيــرة أبقاه ثالثا برصيد 
٥٥ نقطــة بفــارق نقطتــني 
خلف دورمتونــد وبالفارق 
ذاته أمام كل من بوروســيا 
مونشنغالدباخ الذي تعادل 
سلبا مع فيردر برمين، وباير 
ليفركوزن الذي خســر أمام 

فولفسبورغ ١-٤ الثالثاء.
شالكه يتقدم ويخسر

فــي دوســلدورف، قلب 
فورتونا الطاولة على ضيفه 
شالكه وعاد من تأخر بهدف 

الرياضة األملانية حتتاج 
إلى مليار يورو للنهوض من جديد

أعلن االحتاد األملاني للرياضات األوملبية أن األندية حتتاج 
إلــى نحو مليار يورو (١٫١ مليار دوالر) للتغلب على آثار 

جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وذكر االحتاد في عرض أمام اللجنة الرياضية بالبرملان 
األملانــي أن كل ناد من ٩٠ ألف ناد في البالد يحتاج إلى 

١٢ ألف يورو للنجاة من األزمة.
وقال ألفونس هورمان رئيس االحتاد إن االحتادات الرياضية 
الكبــرى بحاجة إلى حوالي ٢٣٥ مليون يورو للتعويض 
عن إلغاء املنافسات وعائدات الرعاية، وفقا لدراسة أجرتها 

شركة اخلدمات املهنية (ديلويت).
من جانبها، قالت داجمار فريتاج رئيسة اللجنة الرياضية 
إنه لم تتخذ بعد القرارات بشأن كيفية مساعدة احلكومة 
للمجتمــع الرياضي. أما فرانك شــتيفيل عضو اللجنة 
الرياضية فقال إن انديــة الدرجة األولى والثانية، البالغ 
عددها ٢٥٥ ناديا في لعبات كرة اليد وكرة السلة والكرة 
الطائرة وهوكي اجلليــد، تأمل أيضا في احلصول على 

األموال احلكومية لكي تظل موجودة.

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي

أملانيا (املرحلة الـ ٢٩)
٩:٣٠beIN Sports HD١فرايبورغ ـ ليڤركوزن

«البرميييرليغ» يعود ١٧ يونيو ويختتم في ٢ أغسطس
اإلذاعــة  هيئــة  أفــادت 
البريطانية «بي بي سي» أمس 
بأن الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكــرة القدم الــذي توقف منذ 
مارس بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، سيستأنف 
نشاطه اعتبارا من ١٧ يونيو.

وكشــفت «بــي بي ســي» 
عــن أن العودة خلــف أبواب 
موصــدة ســتكون مبباراتني 
مؤجلتني جتمعان األربعاء ١٧ 
يونيو أستون ڤيال بشيفيلد 
يونايتــد، ومان ســيتي بطل 
املوسمني املاضيني بأرسنال، 
علــى أن تقام املرحلــة الـ ٣٠ 
فــي نهاية األســبوع ذاته بني 

١٩ و٢١ يونيو.
ووفقا ملــا ذكرته صحيفة 
«تاميــز»، كان علــى األنديــة 
والشــركات الناقلــة للدوري 
املمتاز التقرير بني االستئناف 
فــي عطلة نهاية أســبوع ٢٠ 
أو ٢٧ يونيــو، وحتديد إنهاء 

املوسم في الثاني من أغسطس 
كأولوية. وأوضحت الصحيفة 
ان هذا يترك سبعة أسابيع أمام 
رابطة الدوري إلقامة املراحل 

الـــ ٩ املتبقية (مــع املباراتني 
املؤجلتــني)، مع توجه إلقامة 
مرحلتني من املراحل الـ ٩ في 
منتصــف األســبوع، على أن 

تقام املبــاراة النهائية للكأس 
اإلجنليزيــة في التاســع من 

أغسطس.
وصوتت األندية باإلجماع 

على السماح باالحتكاكات في 
التمارين، وذلك بعدما أجازت 
احلكومة البريطانية االنتقال 
إلى «املرحلة الثانية» من خطة 
استئناف منافسات املسابقات 
الرياضية التي تسمح لالعبني 
باالحتكاك في التدريبات، مبا 
في ذلك التصديات واملواجهات، 
ملســاعدتهم علــى اســتعادة 
لياقتهــم البدنية قبل العودة 

للمواجهات التنافسية.
وبعدها بساعات معدودة، 
أعلنت أن السلسلة الثالثة من 
فحوص الكشف عن ڤيروس 
كورونا املستجد التي أجرتها 
االثنني والثالثاء، كشفت عن 
أربــع حــاالت إيجابيــة في ٣ 
أنديــة، ليرتفع العــدد الى ١٢ 
حالة بني العبني وطواقم فنية.

«الليغا» يعود أيضًا

وفي إسبانيا، كشف تقرير 
صحافــي عن نتائــج اجتماع 

خافيير تيباس رئيس رابطة 
«الليغا»، مع األندية، بشــأن 
الــدوري  موعــد اســتئناف 

اإلسباني من جديد.
وبحســب شــبكة «كادينا 
سير»، فإن الدوري اإلسباني 
ســيعود بشكل رسمي يوم ١١ 
يونيو املقبل، على أن يستمر 

حتى ١٩ يوليو.
وأوضحــت ان مباريــات 
الليغــا ســتقام فــي كل أيام 
األســبوع، علــى أن تلعــب 
جولتان في األسبوع الواحد.

وأكد تيبــاس أن البطولة 
ستســتكمل يوم اخلميس ١١ 
يونيو مبواجهة إشبيلية مع 

ريال بيتيس.
ومن املقرر أن تقام مباريات 
التصفيــات بني أندية الدرجة 
الثانيــة التي تؤهــل للدرجة 
األولــى، وتســتمر حتــى ٢ 
أغســطس، بعــد االنتهاء من 

الليغا.

استئناف منافسات «الليغا» في ١١ الشهر املقبل

٥٠ عامًا على اختراع «ركالت املعاناة الترجيحية»
دائما ما يتفوق املنتخب األملاني لكرة القدم على 
منافسيه إذا تطلب األمر اخلضوع لركالت الترجيح 
حلسم املباراة، حدث هذا في املباراة الدرامية بكأس 
العالم ١٩٨٢ أمام فرنســا، وفي كأس العالم ٢٠٠٦ 
أمام األرجنتني وفي يورو ٢٠١٦ أمام إيطاليا. رمبا 
ال يوجد شيء غريب في أن األملان حاسمون في 
ركالت الترجيح لتحديد الفائز في مباريات األدوار 
اإلقصائية، حيث متت املوافقة على اعتماد ركالت 
الترجيح قبــل ٥٠ عاما حيث اخترعها كارل فالد 
من بينزبرج، بافاريا. توفي احلكم الهاوي السابق 
في ٢٠١١ عــن عمر يناهز ٩٥ عاما ولكن اختراعه 
يظل باقيا. طريقة فالد حلسم النتائج من ركالت 
الترجيح في ١٩٦٠ أحدثــت ثورة في كرة القدم. 
وســابقا كانت املباريات التــي تنتهي في الوقت 
األصلــي بالتعادل تذهب لوقت إضافي وفي حال 
فشل الفريقان في تسجيل هدف الفوز يتم الفصل 
بينهما ملعرفة املتأهل للدور التالي، من خالل إجراء 

قرعة أو رمي قطعة نقدية.
وقال فالد (املولود في ١٩١٦ مبدينة فرانكفورت): 
«هذا هو االحتيال الرياضي هذا هراء كبير». وبدال 
من ذلك اخترع البديل واختبره بشكل سري في 
الوالية التي ينتمي إليها في مباريات ودية. وقال 

ثورسنت شاخت حفيد فالد: «كان هذا يضعه أمام 
فوهة املدفع، ولم يكن آمنا متاما». كان فالد يخشى 
أن يكتشف أي شخص من االحتاد األملاني جتربته. 
وأضاف شاخت: «كان هذا سيعني انتهاء رخصته 
التحكيمية». ولكن اجلماهير كانت معجبة بالقاعدة 
اجلديدة. وقال فالد: «الناس يريدون رؤية الكرة 
تعانق الشباك». تزاحمت اجلماهير حول منطقة 
اجلزاء وقاموا بتجربة االنتصارات واالنكسارات 
اخلاصة بركالت الترجيح، واحتفلوا مع الفائزين 
وقاموا مبواســاة اخلاسرين، حيث تذكر شاخت 
هذا مما كان يقوله له جده. ولكن سرعان ما واجه 
فالد مقاومة ضد مخططه. حيث كان يريد قيادات 
االحتاد الباڤاري لكــرة القدم حجب اقتراحه في 
اجلمعية العمومية في ١٩٧٠، وناشد فالد املندوبني 
قائال: «يا رفاقي، أطلب منكم أن تعطوا هذا املقترح 
الضوء األخضر على شــعار أن النجاح يبرر كل 
شيء، شكرا لكم». ومنحته األغلبية املوافقة يوم 
٣٠ مايو قبل ٥٠ عاما. وسرعان ما وضع االحتاد 
األملاني واالحتاد األوروبي (يويفا) واالحتاد الدولي 
(فيفا) الفكرة حيز التنفيذ حلسم املباريات. وكانت 
أول بطولة كبرى حتسم من خالل ركالت الترجيح 
هي بطولة أمم أوروبا في ١٩٧٦ عندما أطاح األملاني 

أولي هونيس بالكرة في سماء بلغراد. وبعدها سجل 
أنطونني بانينكا العب منتخب تشيكوسلوڤاكيا هدف 
الفوز، ليكتب اسمه في التاريخ لطريقته املميزة في 
تسديد ركالت اجلزاء. ومنذ هذه اخلسارة، جعلت 
أملانيا فالد فخــورا بركالت الترجيح حيث متكن 
املنتخب األملانــي في الدور قبل النهائي ملونديال 
١٩٩٠ والــدور قبل النهائي ليــورو ١٩٩٦ من أن 
يفوز بركالت الترجيح على املنتخب اإلجنليزي، 
كما توج بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا 
في ٢٠٠١ بعد فوزه على ڤالنسيا اإلسباني بركالت 
الترجيح، ولكن بعدها بـ ١١ عاما تعرض للخسارة 
على أرضه أمام تشيلسي. وتابع فالد بنفسه دراما 
ركالت الترجيح بكل هدوء أمام التلفاز، وأيا كان 
الفائز كان بإمكانه أن يشعر بالرضا. وقال من قبل: 
«كان لدي شــعور دائم بأنني على حق». والدليل 
على ذلك أن طريقته يتم العمل بها في العالم وفي 
كل مسابقة حتى اليوم. وفي بينزبرج كرموا أحد 
أشــهر أبنائها. الطريق إلى امللعب أعيد تسميته 
باسم كارل-فالد-ستراسي (شارع كارل فالد) في 
٢٠١٤ - العام نفســه الذي شهد فوز أملانيا بكأس 
العالم على حساب األرجنتني، رغم أن هذا كان في 

الوقت اإلضافي وليس بركالت الترجيح.
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طفرة مبواليد حديقة حيوان 
روسية خالل إغالقها الكوروني

إطالق اسم «كورونا»
على زرافة ولدت حديثًا 

بحديقة حيوانات بالي

موســكو  - رويتــرز: أغلقــت حديقــة حيوانات في 
ســيبيريا أبوابها أمام الزوار ألكثر من شــهرين بسبب 
ڤيــروس كورونا لكن كان لإلغالق بعــض الفوائد، فقد 

سبب طفرة في املواليد بني حيواناتها.
ومن بني املوالـــيد اجلدد في احلــديقة أوز مصري نادر، 

وعجول الرنة، وقرد بني صــغير من قردة الكبوشي.
وقال أندريه جوربان مدير حديقة حيوانات روييف 
روتشــي في كراسنويارسك «إذا نظرنا لألمر من زاوية 
طفرة املواليد.. كان اإلغـــالق أمرا طيبا فقد أصبح لدينا 
اآلن الكثير من احليوانات الصغيرة اجلميلة والرائعة». 
وأضاف أنه رغم أن غياب الزوار شــجع التزاوج بني 
بعــض احليوانات فقد أربــك حيوانات أخــرى وأحدث 

تغييرات في سلوكها.

جاكرتا - أ.ف.پ: أطلقت حديقة حيوانات في جزيرة 
بالي اإلندونيســية اســم «كورونا» على زرافة صغيرة 

ولدت خالل األزمة الصحية العاملية.
وولــدت «كورونا» في التاســع مــن ابريل لزوج من 
الزرافات هما «صوفي» و«ماتادي» في حديقة حيوانات 

«بالي سافاري بارك».
وقد نشرت احلديقة مقطع ڤيديو يظهر عملية والدة 

الزرافة في حظيرة صغيرة.
وقــال الناطق باســم حديقة احليوانــات أناك أغونغ 
نغوراه أليت سوجانا «ولدت خالل تفشي وباء كوفيد- 

١٩ لذلك قرر وزير البيئة... تسميتها كورونا».
وأضــاف «الزرافة الصغيرة بخيــر وما زالت ترضع 

حليب والدتها. سنبقيها حتت املراقبة لثالثة أشهر».
وقد أغلقت حديقة حيوانات «بالي سافاري بارك» منذ 
أواخر مارس كخطوة ضمن جهود مكافحة تفشي الوباء.

إطعام أحد صغار احليوانات في احلديقة

ضحايا كورونا بأميركا يتجاوزون خسائرها في ٤ حروب

١٠ دقائق فقط من الطقس السيئ واملطر والبرق 
ل أول رحلة فضائية مأهولة لـ «سبايس إكس» تؤجِّ

مع جتــاوز عدد الوفيات بڤيــروس كورونا في 
الواليات املتحدة رقم الـ ١٠٠ ألف، بدأ احلديث املتوقع 
عن مغزى الرقم وما يعنيه مقارنة بأرقام الوفيات 

املأساوية األخرى في الواليات املتحدة.
صحيفة «االندبندنت» البريطانية لفتت الى ان 
الرقم هو ضعف الرقم الذي توقعه الرئيس ترامب 
في أواخر ابريل وأعلى بكثير من الرقم الذي توقعه 
في أوائل مايو (٨٠ - ٩٠ ألفا) ولم تفت الصحيفة 
االشارة الى ان عدد الوفيات هذا يفوق عدد وفيات 
األميركيني في احلرب الكورية واحلروب الڤيتــنامية 

واألفــغانية والعراقية مجتمعة.
وأضافــت الصحيفــة انه إذا مــا تواصل ارتفاع 
عدد الوفيات باملعدل احلالي فإنه ســيتجاوز قريبا 
اخلسائر األميركية في األرواح في كل حروب أميركا 
الكبــرى منذ احلرب العاملية الثانيــة، مضافا إليها 
ضحايا األعمال اإلرهابية والقتل اجلماعي في البالد 
منــذ ٧٥ عاما. وفي واليــة نيويورك وحدها جتاوز 
رقــم الضحايا بـ ١٠ أضعاف عدد ضحايا هجمات ٩ 
سبتمبر. وتالحظ الصحيفة ان األرقام الرسمية ال 
تتضمن الوفيات التي حدثت خارج املستشفيات في 
كثير من الواليات وان الرقم املعلن يشكل أكثر من 
ربع إجمالي الوفيات بالڤيروس في العالم ونحو ٣ 
أضعاف عدد الوفيات في اململكة املتحدة التي سجلت 

ثاني أعلى حصيلة في العالم.

أ.ف.پ: بعــد يوم حافل 
بالتشــويق أرجأت شركة 
«سبايس إكس» إطالق أول 
رحلة مأهولة لها إلى الفضاء 
مــن األربعاء إلى الســبت 
الطقــس،  رداءة  بســبب 
وذلك بعدما كان رائدا وكالة 
الفضاء األميركية قد أخذا 
مكانيهما لإلقالع نحو محطة 
الفضائية الدولية على منت 
املركبة احململة على صاروخ 

فالكون-٩.

رداءة الطقس ستنحسر من 
بعدها، لكن مخاطر األمطار 
والبرق كانــت كبيرة جدا 
ونافذة اإلطالق احملدد عند 
الساعة ١٦٫٣٣ كانت ضيقة 
للغايــة، ألن التوقيت كان 
يلحظ التنسيق بني مساري 
مركبــة «كــرو دراغــون» 
واحملطة الفضائية الدولية 
التي من املقرر أن يلتحق بها 
الرائدان هيرلي وكان مقررا 
أن يلتحــق الرائدان بنكن 

وهيرلي اخلميس باحملطة 
الفضائية الدولية. كما وصل 
الرئيس األميركي حلضور 
عملية اإلطالق التي تصفها 
وكالــة الفضــاء األميركية 
بأنها حقبة فضائية جديدة.

أميركية تضيف اسم عزيز فقدته بـ «كورونا» على بوابة مقبرة جرينوود في نيويورك

وقبــل ١٧ دقيقــة مــن 
أبلغ  املوعد احملدد لإلقالع 
مديــر عمليــة اإلطالق في 
املركز الفضائي في فلوريدا 
الرائديــن بوب بنكن وداغ 
هيرلي بتعــذر األمر، ليرد 
األخير «كان مجهودا جماعيا 
رائعــا، لكــن نحــن نتفهم 

األمر».
أن  الشــركة  وأوضحت 
األمر توقف على فارق زمني 
قدره عشــر دقائــق كانت 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

روبوتات وماكينات لبيع الكمامات في مطار زيوريخ

زوريخ - رويترز: قال مســؤولون 
أمس اخلميس إن املسافرين في مطار 
زيوريــخ ســيجدون، عند اســتئناف 
رحالت الطيران، أجهزة روبوت تقوم 
بأعمال النظافة وماكينات تبيع الكمامات 

وأماكن إضافيــة يصطف فيها الركاب 
قبل الصعود إلى الطائرة. ومن املقرر 
اســتئناف الرحالت قريبا مع تخفيف 
القيــود التي فرضت الحتواء تفشــي 

ڤيروس كورونا.

وتعتزم شركات طيران مثل سويس 
إنترناشونال وإديلويس إير التابعتني 
لشركة لوفتهانزا تكثيف هذه اخلدمات 
خالل األســابيع املقبلة مع إعادة فتح 

احلدود الشهر املقبل.

ماكينات للحصول على أقنعة الوجهروبوت تنظيف في املطار
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