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حظر كلي اليوم.. وبدء عزل املناطق الـ ٤
الصالح: إحالة جميع األطراف ذات العالقة بشبهات الصندوق املاليزي إلى النيابة

محتجون أضرموا النار في احد محالت بيع اخلمور في مدينة منيابوليس بوالية مينيسوتا   (رويترز)

18نار االحتجاجات في منيابوليس تتسع والسلطات تستعني باحلرس الوطني األميركي

جاسم التنيب
 ابن «األنباء» البار.. في ذمة اهللا

فقــدت أســرة 
«األنبــاء» أمس ابنا 
بارا من أبنائها وقلما 
صادقا مــن خيرة 
أقالمها الزميل جاسم 
التنيــب مســؤول 
القسم األمني، تاركا 
إرثا إعالميا تفخر به 
الصحافة الكويتية.

«أبو محمد»  بدأ 
مسيرته في «األنباء» 
منذ أكثر من ٣٠ عاما، 
حيث اشتهر مبقاله 

«من بالدي» الذي بدأه في تســعينيات القرن املاضي 
واستمر به حتى أيامه األخيرة.

وصعق اخلبر األســرة اإلعالمية الكويتية، حيث 
تداعى محبوه إلى نعيه عبر مواقع التواصل االجتماعي، 

مستذكرين مسيرته املهنية واإلنسانية.
عرف التنيب - رحمه اهللا - خالل تاريخه الصحافي 
الطويــل ككاتب بكلمته الوطنية احلرة وبحرصه على 
إبراز احلــق واحلقيقة وكان مقاتال ومدافعا شرســا 
عن الوطن واملواطن وعن القيــم والثوابت والتقاليد 

الكويتية العريقة.
وشهدت مسيرة الزميل اإلعالمية إصدار كتاب «من 
بالدي» عام ٢٠١١ من ٨٠ صفحة، والذي جمع فيه نخبة 

من مقاالته التي كتبها في الصحافة الكويتية عموما.
وبهذه املناســبة األليمة تتقدم «األنباء» إلى ذوي 
الفقيد الراحل بأحر التعازي، سائلني املولى عز وجل ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم 

الصبر والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

الفقيد جاسم التنيب يرحمه اهللا

وداعًا جاسم التنيب  ص٨ و٩

مصلون اتراك يستمعون الى خطبة اجلمعة في مسجد الفاحت بإسطنبول بالكمامات ومع احلفاظ على التباعد االجتماعي       (أ.ف.پ) 

«كورونا».. دول املنطقة تخفف إجراءاتها لتعود حلياتها الطبيعية تدريجيًا
عواصم - وكاالت: سرعت أوروبا والعديد من دول 
املنطقة إجراءات تخفيف العزل التي فرضتها ملواجهة 
تفشي ڤيروس كورونا، مع بدء انحسار الڤيروس، 
وعودة احلياة الى طبيعتها بشكل تدريجي ومتأن. 
وسجلت السعودية أمس انخفاضا لليوم السابع 
على التوالي أقل مــن ١٫٦ ألف حالة يومية جديدة 

للڤيروس.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن ١٥٨١ إصابة، 
مقابل ١٦٤٤ إصابة أمس األول. وأصبح بذلك إجمالي 
عــدد اإلصابات بالڤيروس التاجي التي مت رصدها 

في اململكة حتى اآلن ٨١٧٦٦.
وقالت وكالــة أنباء اإلمارات إن الســلطات 
ستخفض ابتداء من اليوم حظر التجول الليلي بواقع 
ساعتني. وسيبدأ حظر التجول الذي يسمى «برنامج 
التعقيم الوطني» في العاشرة مساء ويستمر إلى 
السادسة صباحا، بينما كان يبدأ في الثامنة مساء 

إلى السادسة صباحا. وأعادت مساجد  ويستمر 
لبنان، فتح أبوابها أمام املصلني بعد إغالق استمر 
أكثر من شهرين، فيما أدى الفلسطينيون في غزة 
صالة اجلمعة لألســبوع الثاني، ضمن إجراءات 
وقائية ضد ڤيروس كورونا. وبعد انحسار موجة 
كورونا، سمحت تركيا أمس بإقامة صالة اجلمعة 
في املساجد واألسواق واملالعب والساحات العامة 
مع مراعاة مسافة التباعد االجتماعي، وكذلك تبدأ 
تركيا تخفيف املزيد من إجراءاتها، وسترفع قيود 
الســفر بني املدن وستسمح بإعادة فتح املطاعم 
واملقاهي واملتنزهات واملنشآت الرياضية اعتبارا 
من بعد غد األول من يونيو. وسيستأنف موظفو 
احلكومة أعمالهم اعتبارا من ذلك التاريخ، على أن 
القيود ستظل قائمة على حركة األفراد فوق سن 

٦٥ عاما ودون الثامنة عشرة.
التفاصيل ص ١٨

استمرار انخفاض اإلصابات في السعودية منذ أسبوع وتخفيف احلظر الليلي في اإلمارات وصلوات اجلمع تقام في تركيا ولبنان وغزة

«تشجيع االستثمار»: إعفاءات 
ضريبية وجمركية للمستثمرين 

األجانب احلاليني واجلدد

٣ مقترحات أمام «البترول» 
لصرف املكافأة التشجيعية 

للعاملني في «النفط»

تزويد املناطق املعزولة 
بأسطوانات الغاز على مدار الساعة

طارق عرابي ـ مصطفى صالح

أعلنت هيئة تشجيع االستثمار األجنبي املباشر، عن 
عدد من اإلجراءات لدعم املستثمرين اجلدد املتقدمني بطلب 
احلصول على الترخيص االستثماري في الكويت، وذلك 
تشجيعا للمستثمر األجنبي، في ظل تداعيات «كورونا» 
السلبية. وتضمنت اإلجراءات متديد تواريخ بدء التشغيل 
الفعلي لكل الكيانات االستثمارية حتى يناير ٢٠٢١، واإلعفاء 
من ضريبة الدخــل والضرائب اجلمركية على الواردات 
ملدة سنة للكيانات اجلديدة، وتقدمي تخفيضات بنسبة 
٥٠٪ جلميع رســوم خدمات الهيئة املقدمة للمستثمرين 

حتى نهاية العام احلالي. 
كما شهدت اإلجراءات تقدمي تسهيالت لدعم الكيانات 
االستثمارية املرخصة من قبل الهيئة، ممثلة في إعفاءات 
ضريبية عن العام املالي ٢٠٢٠ للكيانات املشــغلة فعليا 
قبل ٢٠٢٠، وإعفاء هذه الكيانات من الرســوم اجلمركية 
على الواردات ملدة سنة واحدة من تاريخ إصدار شهادة 

اإلعفاء اجلمركي.
التفاصيل ص ١٤

أحمد مغربي

قال مصــدر نفطي مســؤول لـ «األنبــاء» إن املكافأة 
التشــجيعية لعمال القطاع النفطي، لم تصرف الى اآلن 
عن السنة املالية املاضية ٢٠٢٠/٢٠١٩، والتي جرت العادة 
أن تصرف مع راتب شهر مايو في كل عام أو يتم إيداعها 

منفصلة في حسابات املوظفني مطلع شهر يونيو.
وأوضــح أن التأخير يعود الى عدم اجتماع مجلس 
إدارة مؤسسة البترول الكويتية العتماد التخفيض وفقا 
لقرار الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم بتقنني 
املصروفات التشغيلية في القطاع النفطي خالل السنة 
املالية احلالية. وأشــار املصدر الى أن هناك ٣ بدائل أو 
مقترحات العتماد املكافأة التشجيعية هذا العام، وهي 
اال تتجاوز سقف راتبني كحد أقصى للصرف بدال من ٤ 
رواتب كما هو معمول في السابق، واالقتراح الثاني أن 
يتم صرف ٥٠٪ من امليزانية املقدرة للمكافأة التشجيعية، 

وثالثا عدم صرف أي مكافأة للعاملني وإلغاؤها.
التفاصيل ص ١٥

أحمد مغربي

مع اقتراب العزل الشامل لـ ٦ مناطق في الكويت اعتبارا من 
غد األحد، قال مصدر مسؤول في شركة ناقالت النفط الكويتية 
لـ «األنباء» إن الشركة مستعدة جيدا لتوفير اسطوانات الغاز 
لهــذه املناطق، وذلك من خالل أفرع الغاز وســيارات محملة 
باالسطوانات عند أسواق اجلمعيات املركزية في تلك املناطق، 
وذلك لتغطية االستهالك الذي يتوقع أن يبلغ معدالت قياسية 
خالل اليومني القادمني. وذكر أن أفرع بيع اسطوانات الغاز في 
املناطق املعزولة مليئة باملخزون وسيتم تزويدها على مدار 
الساعة وفقا لالحتياج، مبينا أن موظفي شركة ناقالت النفط 
سيكونون متواجدين في األفرع للوقوف على كل املشاكل التي 

قد حتدث في األيام األولى من تنفيذ عزل املناطق اجلديدة.

رشيد الفعم -  هادي العجمي  

حســم مجلس الــوزراء اجلدل حول 
توقيت بدء احلظر اجلزئي ونهاية احلظر 
الكلي، حيث مت متديد احلظر الشامل من 
٨ صباح اليوم السبت حتى ٦ مساء على 
ان تبدأ فترة السماح بالتنقل من الساعة 

٦ صباح غٍد األحد حتى ٦ مساء.
وقــد باشــرت األجهــزة املختصة في 
اجليــش والداخليــة واحلــرس الوطني 
تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعزل مناطق 
حولي وميدان حولي والفروانية وخيطان، 
وشــرعت في وضع احلواجز وتســكير 
املخارج ونشر النقاط األمنية في مواضع 

محددة.
إلــى ذلك، أعلن نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخليــة ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عن 
انتهاء وحدة التحريات املالية من فحص 
املعامالت اخلاصة بشبهات في «الصندوق 
املاليزي» وتقــدمي بالغ الى النائب العام 
لوجود شــبهة مخالفة للقانون رقم ١٠٦ 
لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسيل األموال 

ومتويل اإلرهاب.
وقال الصالــح ان البالغ أحال جميع 
األطــراف ذات العالقــة بتلــك املعامالت 
والشــركات الى النيابة العامة الستكمال 
اإلجراءات القانونية، مشيرا الى استمرار 
ديوان احملاسبة بفحص ومراجعة املعامالت 
املشار اليها وبيان اذا ما كان ثمة مساس 
باملال العام او مســاس مبصالح اي جهة 
حكومية كويتية في هذه املعامالت وكذلك 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد. وشدد على 
ان اإلجراءات التي يقوم بها مجلس الوزراء 
حلماية األموال العامة تنطلق من قناعة 
راسخة بالواجبات الدستورية وعلى رأسها 

حرمة املال العام وحمايته.
التفاصيل ص٢ و٣ و٦

هكذا حتسب «يومية» مكافأة الصفوف األولى 
ومنحهم املواد التموينية مجانًا ملدة ٦ أشهر

حنان عبداملعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا

أوضح مجلس الوزراء تفاصيل احتساب 
مكافــأة العاملني فــي الصفــوف األمامية 
مبواجهــة كورونا، حيث يحتســب األجر 
اليومي بتقســيم املرتب الشهري الشامل 
على ٣٠ يوما، مشيرا الى ان املرتب الشامل 
يتضمن الراتب األساسي مضافا إليه العالوة 
االجتماعية أو املكافأة الشهرية والبدالت 
واملكافآت والعالوات وأيضا بدل اخلفارة 

ومكافأة التدريب وبدل السكن وبدل النوبة 
واملزايا األخرى التي تصرف للموظف وهو 
على رأس عمله. الــى ذلك، أصدر مجلس 
الوزراء قرارا يقضي بصرف املواد التموينية 
مجانــا ملدة ٦ أشــهر للعاملني في وزارتي 
الصحة والداخلية املصنفني كصفوف أمامية.

من جهة ثانية، عادت حصيلة اإلصابات 
اليومية بڤيروس كورونا لتتجاوز األلف 
وذلك بعد عمليات فحص مســحات بلغت 
٤٠١١، فيما رصدت «الصحة» ٩ حاالت وفاة 

و١٩١ حالة في العناية املركزة وشفاء ٥٧٥ 
حالة، ليبلغ مجموع احلاالت التي تتلقى 

الرعاية والعناية من املرض ٩٢٧٣ حالة.
هذا، واعتمدت وزارة الصحة املراكز التي 
ستبدأ العمل غدا األحد باملناطق الصحية، 
وقسمت الى مراكز تعمل من ٧ صباحا الى 
٢ ظهرا وأخرى تعمل من ٧ صباحا الى ٩ 
مســاء ومراكز تعمل طوال الـ ٢٤ ســاعة 

ومراكز تعمل بنظام اخلفارات.
التفاصيل ص٥

حتديد املراكز الصحية العاملة بدءاً من غٍد األحد.. و اإلصابات بـ «كورونا» ١٠٧٢ رغم انتهاء احلظر الكلي

«احتاد املصارف»: البنوك لن تباشر العمل 
غدًا وستستمر في تقدمي خدماتها إلكترونيًا .. 

وشركات الصرافة ستبدأ عملها ضمن املرحلة 
15الثانية من خطة عودة احلياة الطبيعية

الكويت تشتري ٨٤ من أحدث صواريخ «باتريوت»
أعلنــت الواليــات املتحــدة األميركيــة 
أنهــا وافقت علــى بيع ٨٤ مــن أحدث جيل 
من صواريــخ باتريوت للكويت إضافة الى 
مجموعة معدات هادفة الى حتديث األنظمة 
املضادة للصواريخ في الكويت وذلك بإجمالي 
١٫٤٢٥ مليار دوالر. وقالت وزارة اخلارجية 
األميركيــة في بيــان ان عمليــة البيع هذه 
«ستدعم السياسة اخلارجية واألمن القومي 

للواليــات املتحدة من خالل املســاعدة على 
حتسني أمن حليف رئيسي من خارج حلف 
شمال األطلسي، ميثل قوة مهمة لالستقرار 
السياســي والتقدم االقتصادي في الشــرق 
األوســط. وأشــار البيان الــى ان صواريخ 
«باتريوت باكـ  ٣» ستحسن قدرة الكويت على 
االستجابة للتهديدات احلالية واملستقبلية 
وضمان أمن بنيتها التحتية للنفط والغاز. 

وتبلغ قيمة عقد الصواريخ الـ ٨٤ واألجزاء 
املصاحبة لها، والتي صنعتها مجموعة الدفاع 
األميركية «لوكهيد مارتن»، ٨٠٠ مليون دوالر، 
أما عقد الصيانة والتدريب واملساعدة التقنية 
التي ستقدمها «لوكهيد مارتن» ومقاول الدفاع 
«رايثيون» فتبلغ قيمته ٤٢٥ مليون دوالر، 
وُيضاف إليه عقــد تبلغ قيمته ٢٠٠ مليون 

دوالر إلصالح معدات قدمية.

في صفقة بقيمة ١٫٤٢ مليار دوالر وتشمل مجموعة معدات هادفة لتحديث األنظمة احلالية

ر: إتاحة التسوق  تعاونيات ُحتذِّ
للجمهور دون حجز.. خطر داهم

محمد راتب

اعتبر غير واحد من رؤســاء اجلمعيات التعاونية أن إتاحة 
األســواق املركزيــة التعاونيــة للجمهور بال قيــود ودون حجز 
مسبق ستعيد أجواء التزاحم والتدافع واالحتكاك بني املستهلكني 
وســتخلق فرصة مواتيــة لعودة الڤيروس إلى ذروة انتشــاره 
وحصد مزيد من اإلصابات بني املتسوقني واملوظفني واملتطوعني. 
وأعــرب التعاونيون في تصريح لـ «األنبــاء» عن مخاوفهم من 
التبعات السلبية لهذا القرار، مشددين على أن قصر التسوق على 
من يحجز املوعد إلكترونيا ساهم في تخفيف الزحام وتخفيض 
التوتر بني العمالة واملتسوقني والقائمني على التعاونيات، داعني 
اجلهات احلكومية إلى إعادة النظر في القرار، واإلبقاء على حجز 

املوعد إلكترونيا لدخول األسواق.

رجال احلرس الوطني يشرفون على تسكير أحد مداخل منطقة خيطان  (هاني الشمري)

ق قطعًا معزولة في خيطان «احلرس» يطوِّ
عبدالهادي العجمي

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع 
لـ «األنباء» عن ان اجليش سيتولى مهام اإلشراف 
على منطقة جليب الشيوخ املعزولة صحيا حسب 
قرار مجلس الوزراء، كما كان معموال به بالسابق، 

مؤكدة ان اجليش على أمت االستعداد لتولي اإلشراف 
على أي مناطق أخرى متى ما طلب منه ذلك. وفي 
السياق نفسه قالت مصادر عسكرية مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان احلرس الوطني 
سيطوق بعض القطع املعزولة في منطقة خيطان 
وسيحظى قاطنو املنطقة بالرعاية الصحية الالزمة 

وتوفير جميع احتياجاتهم من مواد غذائية وغيرها 
خالل فترة العزل الصحي. ولفتت املصادر الى ان 
قوات احلرس املشاركة في تطبيق احلظر الشامل في 
مناطق محافظة اجلهراء ومنطقة القيروان ستعود 
الى معسكراتها في متام الساعة السادسة من صباح 

يوم غد األحد بعد انتهاء تطبيق احلظر الشامل.

التفاصيل ص٤
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سعود عبدالعزيز - محمد الدشيش 

في إطار تنفيذ قــرارات مجلس 
الوزراء في جلسته التي انعقدت أول من 
أمس اخلميس والتي نصت على عزل 
٤ مناطق جديدة عزال كامال باإلضافة 
إلى منطقتي اجلليب واملهبولة اللتني 
كانتا قد مت عزلهما منذ نهاية األسبوع 
األول من أبريل، بدأت االستعدادات 
املناطق  التنفيذية لعزل  واإلجراءات 
الفروانية وخيطان  اجلديدة وهــي 

وحولي والنقرة وميدان حولي.
وقد رصدت «األنباء» قيام األجهزة 
العزل بنقل  املكلفة بتنفيذ إجراءات 
احلواجز اإلسمنتية واألسالك الشائكة 
وغيرها من املعدات ليتم استخدامها 

في تنفيذ العزل لهذه املناطق. 
إلــى ذلك، أبلغ مصــدر أمني أن 
بدآ  الوطني  الدفاع واحلرس  وزارة 
منذ مساء امس اجلمعة بوضع أسالك 
شائكة حول بعض الطرقات الرئيسية 

للحيلولة دون استغالل تلك الطرقات 
واخلروج.

على صعيــد ذي صلة، أســفر 
االنتشار األمني يوم أمس عن ضبط 
العشرات من الوافدين الذين حاولوا 

اخلروج من املناطق احملظورة.
وقال مصدر أمني انه مت توقيف 
باص يقل ١٥ عامال ال يوجد بحوزتهم 
تصاريح باخلروج من احلظر، حيث 
كانوا في طريقهم للخروج الى منطقة 
الشعب، كما ضبط ٦ وافدين أحدهم 
منتهية إقامتــه. وكان مصدر أمني 
الشــامل  بأن احلظر  أبلغ «األنباء» 
سيظل مطبقا اليوم السبت، على أن 
يبدأ احلظر اجلزئي في عموم البالد، 
باستثناء املناطق املعزولة، يوم األحد 
في متام الساعة السادسة مساء بعد 
السماح بالتجول بشكل طبيعي من 
السادسة صباح األحد حتى السادسة 
مســاء، وهو ما أكــده الحقا مركز 

عيد احلسيني وسعد الرشيدي على مدخل منطقة الفروانية من الدائري السادس  التواصل احلكومي.

متابعة أمنية إلجراءات العزل في حولي 

متابعة أمنية في منطقة حولي  عمال خالل وضع احلواجز في خيطان

جتهيز لتسكير خيطان

.. وبدأت إجراءات عزل املناطق األربع اجلديدة
توقيف عشرات حاولوا اخلروج من حولي والفروانية وخيطان

ملشاهدة الڤيديو
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عناصر احلرس الوطني تتابع إجراءات العزل في منطقة خيطان  (هاني الشمري - فريال حماد - قاسم باشا - محمد هاشم - زين عالم - محمد هنداوي)

إرشاد أمني ملستخدمي الطرق

إنزال احلواجز اإلسمنتية في منطقة الفروانية عمال خالل وضع احلواجز في خيطان

األسالك الشائكة قبل تسوير املناطق املعزولة بهاجانب من العمل خالل تطويق منطقة الفروانية
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 تعاونية حولي بأفرعها تعمل في ظل العزل

آالء خليفة

أكد مســاعد مدير السوق 
الروضــة وحولي  بجمعيــة 
التعاونية (حولي ١) الشبراوي 
ســعفان انi في فترة احلظر 
اجلزئي ابتداء من يوم األحد 
٣١ مايو وفي ظل عزل منطقة 
حولي ســيتم فتح اجلمعية 
بأفرعهــا املختلفة في منطقة 
حولي من الســاعة ٦ صباحا 
حتى الســاعة ٦ مساء ولكن 
لــن يكون هنــاك نظام حجز 
املواعيد وامنا ســيتم حتديد 
آليــة لدخول عــدد محدد من 
الســوق حتــى ال  مرتــادي 
يحدث تكدس داخل اجلمعية 
وسيتم حتديد عدد األشخاص 
املســموح لهم بالدخول على 
حسب مساحة كل فرع والطاقة 
االســتيعابية له حفاظا على 
التباعد اجلسدي واالجتماعي 
واالشــتراطات الصادرة من 

وزارة الصحة.
فــي  الشــبراوي  وأفــاد 
تصريح خاص لـــ «األنباء» 
بأن نظام حجز موعد للجمعية 
سيظل مستمرا بعد الساعة ٦ 
مساء في فترة احلظر اجلزئي.
وذكر الشبراوي ان هناك 
اجتماعــا قائمــا بــني وزارة 
التجارة «وهي املعنية بنظام 
ووزارة  املواعيــد»  حجــز 
الشؤون املعنية باجلمعيات 
التعاونيــة، وكذلــك احتــاد 
اجلمعيات من أجل حتديد آلية 
العمل في الفترة املقبلة داخل 
اجلمعية وبانتظار القرارات.
وكشف الشــبراوي عنان 
جمعيــة الروضــة وحولــي 
التعاونيــة قامــت باتخــاذ 
العديد من االســتعدادات في 
ظل فــرض احلظــر اجلزئي 
وعزل منطقــة حولي ومنها 
ان أســطوانات الغاز ســيتم 
توزيعهــا ليس فقط في فرع 

بتوزيع بصل على احملتاجني 
مجانا.

وختم قائال: الكويت بخير 
بأهلها واملقيمني على أرضها، 
داعيــا اهللا عز وجل ان يرفع 
الوباء والبالء عن سائر البالد.

فرع الغاز
من جانبــه، أكد أمني فرع 
الغاز بجمعية الروضة وحولي 
التعاونيــة «حولــي ١» أحمد 
الســيد ان أســطوانات الغاز 
متوافرة، مشيرا الى ان أثناء 
احلظر الكلي اتخذ مجلس إدارة 
التنفيذية  اجلمعية واإلدارة 
قــرارا بتوفيــر أســطوانات 
الغاز في الـــ ٧ افرع التابعة 
للجمعية، موضحا ان جميع 
أفــرع اجلمعية حتتوي على 
أسطوانات الغاز وميكن لسكان 
حولي الذهاب الى أي فرع من 
األفرع الـــ ٧ واحلصول على 
أسطوانة الغاز، وذلك تسهيال 
علــى النــاس وحفاظــا على 
التباعد االجتماعي واجلسدي 
ومنع التكدس واالزدحام في 

فرع الغاز الرئيسي.
وأكد السيد ان هذا النظام 
سوف يستمر في ظل احلظر 
اجلزئي وعزل منطقة حولي 
خالل الفتــرة املقبلة، مؤكدا 
ان األسطوانات متوافرة وال 

داعي للقلق او الهلع.
وأشــار الســيد ان األمور 
تسير بسالسة وال توجد أي 
إشــكالية في احلصول على 
أسطوانات الغاز، مؤكدا انها 
متوافرة باستمرار بالتعاون 
مع شركة ناقالت النفط، الفتا 
الى ان اليوم مت مضاعفة كمية 
الغاز ووصلتنا  أســطوانات 
٣ شــحنات من الغاز، مشيدا 
بجهود مجلس إدارة جمعية 
الروضة وحولــي التعاونية 
في ظل تداعيات أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد ـ كوفيد ١٩.

اجلمعية الرئيســية امنا في 
كل أفــرع اجلمعيات بحولي 
ســيتم توفيــر أســطوانات 
غــاز تســهيال علــى النــاس 
للحصول على الغاز والبعد 
عن التكدس كما كان معموال 
به خالل فترة احلظر الكلي، 
موضحا انه سيتتم زيادة عدد 
أسطوانات الغاز حاليا حتى 
تغطي كل احتياجات ســكان 
منطقــة حولــي. ومن ناحية 
أخــرى، أوضــح الشــبراوي 
انــه قد مت توجيه مســؤولي 
األســواق واألفرع مبضاعفة 
كميات الســلع االســتهالكية 
مثــل املخبــوزات واأللبــان 
والفواكــه،  واخلضــراوات 

الســيما أنها ســلع ســريعة 
التلــف وصالحيتها قصيرة 
وغيــر قابلــة للتخزيــن في 
املنــازل فبالتالــي نحــرص 
على توفيرها يوميا ملرتادي 
اجلمعية. وأوضح الشبراوي 
ان اجلمعية خالل فترة احلظر 
الكلي قدمت خدمة بيع اخلبز 
خارج السوق دون «الباركود» 
خالل ســاعتي املشي والقت 
استحســان الناس، مؤكدا ان 
اجلمعية مســتمرة في تقدمي 
خدماتها لسكان منطقة حولي 
بــل ان اجلمعية توفر اخلبز 

ملن يحتاج اليه مجانا.
الشبراوي جميع  وطمأن 
مــن  واملقيمــني  املواطنــني 

ســكان منطقــة حولــي بان 
كافــة الســلع متوافــرة فــي 
اجلميــع واســطوانات الغاز 
واخلضراوات والفواكه واخلبز 
وال داعــي ألي قلــق او هلــع 

بسبب عزل املنطقة.
وأكد الشبراوي ان رئيس 
مجلس إدارة جمعية الروضة 
التعاونية م.طارق  وحولــي 
الشراح واملدير العام وجميع 
أعضاء مجلس إدارة اجلمعية 
ومدير الســوق يســتحقون 
الثنــاء على مــا يقومون به 
من خدمــات خالل فترة أزمة 
ڤيروس كورونا املستجد، الفتا 
الى انهم قاموا بتقدمي اخلبز 
للمحتاجني مجانا، كما قاموا 

توزيع اخلبز

(زين عالم) توافر اسطوانات الغاز وال داعي للقلق 

اجلبري لـ «األنباء»: جميع األفرع والسوق املركزي 
بتعاونية خيطان متاحة على مدار الساعة

محمد راتب

أعلن رئيــس مجلس 
إدارة جمعيــة خيطــان 
التعاونية د.محمد اجلبري 
فــي تصريح خــاص لـ 
«األنباء» ان اجلمعية فتحت 
جميع أفرع البقالة التابعة 
لها في جميع قطع املنطقة 
على مدار الساعة، إضافة 
إلى السوق املركزي وفرع 
الغاز، داعيا اجلهات املعنية 
النظر في قرار  إلى إعادة 

فتح أبواب األسواق املركزية على مصاريعها 
دون حجز موعد مســبق، حيث إن هذا 
األمر سيتسبب في عودة الربكة والزحام 
وتعاظم املخاوف بعودة انتشار الڤيروس 

باحلجم الكبير.
ولفت اجلبري إلى أن اجلمعية وفور 
قرار مجلس الوزراء األخير بعزل مناطق 
من ضمنها خيطان اتخذت هذا القرار لبث 
الطمأنينة فــي نفوس أهالي املنطقة من 

مواطنني ومقيمني، في 
حني أن اجلمعية تتوافر 
الســلع  علــى جميع 
الغذائية  واألصنــاف 
واالستهالكية دون أي 

نقص.
وأضــاف اجلبري 
أن اجلمعية زادت عدد 
سيارات توصيل الغاز 
إلى الضعف (من ٢ إلى 
٤ سيارات) فضال عن 
خطوة قامت بها اجلمعية 
بتوفير أسطوانات الغاز 
عند كل فرع تابع لها في كل القطع، إضافة 

إلى فرع الغاز الرئيسي.
وبني أن اجلمعية ستقوم اليوم بعمل 
مسحات «كورونا» جلميع العاملني وعددهم 
١٠٠ عامل وذلك في ستاد جابر، استعدادا 
للدخول في احلظر املناطقي بشكل جيد 
اعتبارا من يوم األحد، ما يعزز ثقة أهالي 
املنطقة بجمعيتهم وحرصا على سالمة 

وصحة اجلميع.

الغاز متوافر عند كل فرع.. وسيارات التوصيل زادت من ٢ إلى ٤

د. محمد اجلبري

حتدث املتطــوع بجمعية الروضة وحولي التعاونية 
«حولي ١» بدر بسام، موضحا ان اجلمعية مستمرة في 
تقدمي خدماتها لسكان منطقة حولي وسيتم فتح اجلمعية 
من ٦ صباحا وحتى ٦ مساء للجميع ولكن سيتم حتديد 
أعداد معينة للدخول حتى ال يحدث تكدس وحفاظا على 

التباعد اجلسدي واالجتماعي.
وأوضح بسام انه بعد الساعة ٦ مساء سيتمكن الناس 
من الدخول بنظام حجز املواعيد الذي كان معمول به أثناء 
فترة احلظر الكلي وسيتم دخول األشخاص من خالل 
الباركود وبعد التأكد من ارتداءهم للكمامات والقفازات، 
حيث مينع دخول أي شــخص الى اجلمعية ال يرتدي 
الكمام والقفازات. وأشاد بسام بتعاون رجال الداخلية 

خالل الفترة احلالية.

حتديد أعداد محددة لدخول اجلمعية 
حفاظًا على التباعد اجلسدي واالجتماعي

عبداللطيف العميراحمد السيد الشبراوي سعفان

السداني لـ «األنباء»: حظر مديري وموظفي 
تعاونية الروضة وحولي مينع تقدمي اخلدمات

محمد راتب

أكــد رئيــس جلنــة 
املشــتريات فــي جمعية 
التعاونية  الروضة وحولي 
خالد السداني لـ «األنباء» 
أنه في ظل إلغاء تصاريح 
عدم التعرض عن موظفي 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
واألمن الغذائي، وضع هذه 
أمام مشكلة  املؤسســات 
كبيــرة في عــدد العمالة 
وكيفية تقــدمي اخلدمات 

للمتسوقني، خصوصا أن حولي من املناطق 
املشــمولة بالعزل وأن الكثير من عمالة 

التعاونيات يقطنون فيها.
وحذر السداني من فتح األسواق املركزية 
التعاونية للجمهور خالل الفترة النهارية 
دون حجز مسبق، معتبرا أن ذلك سيشكل 
خطرا كبيرا على املتسوقني واملوظفني ويثير 
املخاوف من التزاحم والتدافع وإنهاك إدارات 
األسواق واملتطوعني لتنظيم الكم الهائل من 

املستهلكني قبل دخولهم األسواق.
وأشــار إلى أن عدم اإلعالن عن آلية 
واضحــة لدخول منطقة حولي واخلروج 
منها من قبل األطقم العاملة في اجلمعيات 
التعاونية، سيعرضنا للكثير من املشكالت 
بســبب نقص الكوادر البشــرية وعدم 

القــدرة علــى تقدمي 
للمتســوقني،  خدمات 
وفي املقابل فإن بعض 
املوظفني الذين يقومون 
بإدارة السوق والفروع 
في حولي يقطنون خارج 
حولي وعدم السماح لهم 
بالدخول يعني تعطيل 
السوق والفروع بشكل 
السداني  كامل. وتوجه 
بالشكر لوزارة الداخلية 
ورجالها وموظفيها على 
مــع جمعية  تعاونهم 
الروضة وحولــي التعاونية خالل الفترة 
الســابقة، مشيدا بقائد منطقة حولي عيد 
بدر املطيري نظير املرونة التي يقدمونها 
خلدمة األمن ومساعدة القائمني على األمن 
الغذائي، وقال: لقد قمنا مبدئيا بنقل عمال 
وكاشييرية من منطقة الروضة إلى املدرسة 
املخصصة للسكن في حولي ولكننا حتى 
اآلن لــم جند حــال للمديرين واملوظفني 
األساسيني، فاألمور غير واضحة ونحتاج 
إلى إجراءات أكثر مرونة من اجلهات املعنية 
لتقدمي خدمة جيدة للمتسوقني، موضحا أن 
كل السلع واملواد الغذائية والغاز متوافرة 
بكميات مميزة في جمعية الروضة وحولي 
التعاونية وال مخاوف من أي نقص بسبب 

اإلجراءات املتبعة في هذا اجلانب.

حذر من فتح األسواق املركزية للجمهور دون حجز مسبق

خالد السداني

املتطوع بدر بسام

الزايد لـ «األنباء»: «املطاحن» أعدت خطة استباقية 
لتغطية  جميع احتياجات سكان املناطق املعزولة

أحمد مغربي

التنفيذي  الرئيس  كشف 
لشركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية مطلــق الزايد، عن 
الشــركة مســتمرة فــي  ان 
تلبية احتياجات املستهلكني 
وتوفيــر مخــزون كاف مــن 
جميع املنتجات في اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املركزية 
في املناطق التي ستدخل العزل 
املناطقي بناء على قرار مجلس 
الوزراء بعزل ٤ مناطق جديدة 
باإلضافة الى منطقتي جليب 

الشيوخ واملهبولة.
الزايد، في تصريح  وقال 
خاص لـ «األنباء»، ان شركة 
املطاحن قامت خالل األسبوعني 
املاضيني بوضع أكثر من خطة 

٧ صباحا إلى الساعة ٥ عصرا 
من خالل منافذ البيع املوجودة 
في املخبز والتي تصل الى ٥ 

شبابيك.
وكشــف عــن ان الطاقــة 
التشــغيلية ملخبــز خيطان 

لقوانني العرض والطلب يتم 
حتديد اإلنتاج اليومي للشركة. 
الشــركة  ان  وتابــع 
ضاعفــت حجــم إنتاجها من 
اخلبز بأنواعه خــالل زيادة 
الطلب لتلبية حاجة السوق 
واملتغيرات فيه بصورة دقيقة 
وللمحافظة على اســتقراره، 
وذلك من خالل استراتيجية 
سريعة للتعامل وفقا ملعدالت 
الطلــب حتى تصل املنتجات 

إلى كل عمالئنا.
يذكر ان شــركة املطاحن 
(عــام ١٩٦١) بــدأت نشــاطها 
الصناعي عام ١٩٦٥ واندمجت 
عام ١٩٨٦ مع شــركة املخابز 
الكويتية ليصبح اسمها بعد 
ذلك «شــركة مطاحن الدقيق 

واملخابز الكويتية».

تتــراوح مــن ٧٠٠ـ  ٨٠٠ ألف 
خبزة في اليوم.

وقال الزايد ان الشق الثاني 
مــن اخلطة يتمثل في تزويد 
التعاونية وافرع  اجلمعيات 
اجلمعيات في املناطق املعزولة 
الكبرى  املركزية  واالســواق 
والبقــاالت باخلبز على مدار 
اليوم مع زيادة الكميات لتلك 
املناطق، مشــيرا الى انه يتم 
التعاونية  تزويد اجلمعيات 
باخلبــز على ٣ مــرات يوميا 
بحيث يبدأ التزويد من الساعة 

١٢ مساء وعلى مدار اليوم.
وبــني الزايد أن الشــركة 
وخــالل ازمــة كورونا تعمل 
وفق خطة مدروســة ومرنة، 
آليــات  مضيفــا ان متابعــة 
الســوق مســتمرة، ووفقــا 

مخبز خيطان يعمل من الساعة ٧ صباحاً إلى ٥ عصراً بدءاً من غد األحد.. و٥ شبابيك للبيع

مطلق الزايد

استباقية للتعامل مع املناطق 
التــي ســيتم عزلها وتشــهد 
كثافات سكنية مرتفعة مثل 
منطقتي خيطان والفروانية 
وذلك من قبيل حرص الشركة 
علــى حتقيق األمــن الغذائي 
للبالد فــي ظل أزمة ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد - 

.(١٩
وذكر ان الشركة استقرت 
على خطة للتعامل مع منطقتي 
الفروانية وخيطان من خالل 
تشــغيل مخبز خيطان االلي 
بالطاقــة  للشــركة  التابــع 
القصوى وتأمني العمالة التي 
تعمل في املخبز وتوفير سكن 
لهــم بحيث يعمل هذا املخبز 
اعتبــارا من يوم االحد املقبل 
وحسب القرارات من الساعة 

مخبز خيطان البالغ طاقته ٨٠٠ ألف خبزة في اليوم يغطي احتياجات منطقتي الفروانية وخيطان
الشركة تعمل وفق خطة مدروسة ومرنة.. وتتابع آليات السوق باستمرار ووفقا للعرض والطلب

في ظل األزمات تظهر معادن الرجال، وكلمة 
«شــكرا» ال تفى باجلهد الكبير الذي تقوم به 
االدارة التنفيذية ويبذله العاملون في شــركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية، وذلك نظير 
جهودهم الكبيرة التي ظهرت خالل االزمة احلالية 

وتعاملهم بنموذج يحتذى به في التفاني بالعمل 
واإلجناز دون كلل أو ملل.

مبثل هؤالء حتقق الكويت رؤيتها املستقبلية 
وحتافظ على ريادتها، ولهؤالء نقول: «عساكم 

على القوة.. بيّض اهللا وجيهكم».

«املطاحن».. 
بّيض اهللا وجيهكم

(زين عالم) تعاونية الروضة وحولي استعدت للعزل 

ملشاهدة الڤيديو



دوام مراكز الرعاية الصحية األولية من األحد ١٣ مايو ٢٠٢٠
منطقة اجلهراء الصحية

اخلفارةمراكز تعمل ٢٤ ساعةمراكز تعمل من ٧ صباحا ـ ٢ ظهرام
اجلهراءاجلهراء١
القصرالقصر٢
الصليبية اجلنوبيالصليبية اجلنوبي٣
سعد العبداهللا ق٢سعد العبداهللا ق٤٢
العبدليالعبدلي٥
الواحة٦
تيماء٧
العيون٨
الصليبية الشمالي٩
سعد العبداهللا ق ١٠٥
سعد العبداهللا ق ١١١٠

مراكز COVID-١٩ (تعمل من ٨ ص ـ ٨م):
١ ـ مركز النعيم (للكويتيني)

٢ ـ مركز النسيم املؤقت (لغير الكويتيني)

دوام مراكز الرعاية الصحية األولية من األحد ٣١ مايو ٢٠٢٠
منطقة العاصمة الصحية

اخلفارةمراكز تعمل ٢٤ ساعةمراكز تعمل من ٧ صباحا ـ ٩ مساءمراكز تعمل من ٧ صباحا ـ ٢ ظهرام
اإلحقاقي (الدعية)اإلحقاقي (الدعية)١
الصقر التخصصيالصقر التخصصي٢
علي ثنيان الغامن ٣

(الصليبخات)
علي ثنيان الغامن 

(الصليبخات)
عبداهللا العبدالهادي عبداهللا العبدالهادي (اليرموك)٤

(اليرموك)
منيرة العيار (كيفان)منيرة العيار (كيفان)٥
جابر األحمد ٢جابر األحمد ٦٢
عبدالرحمن العبداملغني (الفيحاء)٧
الدوحة٨
القيروان٩
الروضة١٠
شيخة اإلبراهيم (النزهة)١١
عبداهللا وشريفة احملري (اخلالدية)١٢
حمد احلميضي (الشويخ السكني)١٣
بدر النفيسي (ضاحية عبداهللا ١٤

السالم)
الشيخة فتوح الصباح (الشامية)١٥
خالد الغنيم (القادسية)١٦
شيخان الفارسي وشريفة العوضي ١٧

(السرة)
قرطبة١٨
إبراهيم معرفي (بنيد القار)١٩
جابر األحمد ٢٠١
سيد عبدالرزاق الزلزلة (الدسمة)٢١

مراكز COVID-١٩ (تعمل من ٨ ص ـ ٨م):
١ ـ مركز الشعب (للكويتيني)

٢ ـ مركز جابر األحمد N٣ (لغير الكويتيني)

مراكز مغلقة:
١ ـ مركز دسمان

٢ ـ مركز شمال غرب الصليبخات
٣ ـ مركز جاسم الوزان (املنصورية)

دوام مراكز الرعاية الصحية األولية من األحد ٣١ مايو ٢٠٢٠
منطقة حولي الصحية

مراكز تعمل من ٧ م
صباحا ـ ٢ ظهرا

اخلفارةمراكز تعمل ٢٤ ساعةمراكز تعمل من ٧ صباحا ـ ٩ مساء

الرميثية التخصصيالرميثية التخصصي١
الساملية الغربيالساملية الغربي٢
صباح السالم اجلنوبيصباح السالم اجلنوبي٣
سلوىسلوى٤
السالمالسالم٥
حولي الغربيحولي الغربي٦
محمود حاجي حيدرمحمود حاجي حيدر٧
بيانبيان٨
مشرف٩
الشيخ ناصر سعود ١٠

الناصر
صباح السالم الشمالي١١
صباح السالم ١٢

التخصصي
الزهراء١٣
عبدالرحمن الزيد (غرب ١٤

مشرف)
سلوى التخصصي١٥

مراكز COVID-١٩ (تعمل من ٨ ص ـ ٨م):
١ ـ مركز الشهداء (للكويتيني)

٢ ـ مركز اجلابرية الصحي (لغير الكويتيني)

مراكز مغلقة:
١ ـ مركز الصديق

دوام مراكز الرعاية الصحية األولية من األحد ٣١ مايو ٢٠٢٠
منطقة الفروانية الصحية

مراكز تعمل من ٧ م
صباحا ـ ٢ ظهرا

مراكز تعمل من ٧ صباحا 
ـ ٩ مساء

مراكز تعمل من ٧ 
صباحا ـ ١٢ ليًال

اخلفارةمراكز تعمل ٢٤ ساعة

الفروانية الغربيالفروانية الغربي١
الفردوس اجلنوبيالفردوس اجلنوبي٢
الرابيةالرابية٣
عبداهللا املباركعبداهللا املبارك٤
األندلساألندلس٥
اجلليب اجلنوبياجلليب اجلنوبي٦
خيطان الشماليخيطان الشمالي٧
اجلليب الشمالياجلليب الشمالي٨
العارضية اجلنوبيالعارضية اجلنوبي٩
صباح الناصرصباح الناصر١٠
مناحي العصيميمناحي العصيمي١١
خيطان اجلنوبيخيطان اجلنوبي١٢
متعب الشالحي١٣

مراكز COVID-١٩ (تعمل من ٨ ص ـ ٨م):
١ ـ مركز الرحاب (للكويتيني)

٢ ـ مركز الرقعي (لغير الكويتيني)

مراكز مغلقة:
١ ـ مركز النهضة

٢ ـ مركز الفردوس الشمالي
٣ ـ مركز العارضية الشمالي

٤ ـ مركز الشدادية
٥ ـ مركز األندلس والرقعي

٦ ـ مركز العمرية

دوام مراكز الرعاية الصحية األولية من األحد ٣١ مايو ٢٠٢٠

منطقة األحمدي الصحية
اخلفارةمراكز تعمل ٢٤ ساعةمراكز تعمل من ٧ صباحا ـ ٢ ظهرام
العدان التخصصيالعدان التخصصي١
الرقةالرقة٢
اخليران الشاليهاتاخليران الشاليهات٣
الراشد بنيدرالراشد بنيدر٤
الفحيحيل التخصصيالفحيحيل التخصصي٥
علي صباح السالمعلي صباح السالم٦
صباح األحمد ١صباح األحمد ٧١
اخليران السكنياخليران السكني٨
الصباحية الشرقيالصباحية الشرقي٩
الوفرة السكنيالوفرة السكني١٠
جابر العليجابر العلي١١
الظهرالظهر١٢
الفنطاسالفنطاس١٣

١٤
هدية

هدية

مبارك الكبير الغربيمبارك الكبير الغربي١٥
أبوفطيرة (للعمال)أبوفطيرة (للعمال)١٦
فهد األحمد١٧
املنقف١٨
شرق األحمدي١٩
أبوحليفة٢٠
مبارك الكبير الشرقي٢١
القرين٢٢

مراكز COVID-١٩ (تعمل من ٨ ص ـ ٨م):
١ ـ مركز العقيلة (للكويتيني)

٢ ـ مركز الشعيبة الصناعية (لغير الكويتيني)

مراكز مغلقة:
١ ـ مركز الوفرة الزراعي
٢ ـ مركز العدان الصحي

٣ ـ مركز املسايل

«الصحة» تعتمد دوام مراكز الرعاية الصحية األولية 
التي ستعمل من األحد خالل احلظر اجلزئي

حنان عبداملعبود
 عبدالكرمي العبداهللا

وقوفا على آخر تطورات 
ومستجدات مرض ڤيروس 
كورونــا كوفيــد-١٩ فــي 
الكويــت، أعلــن املتحــدث 
الرسمي باسم وزارة الصحة 
د.عبــداهللا الســند ان عدد 
احلاالت التي ثبتت وتأكدت 
إصابتها باملرض خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ عدد ١٠٧٢ 
حالة، منها حاالت مخالطة 
حلــاالت مصابــة باملرض، 
وحاالت أخرى قيد البحث 
عن أسباب العدوى، وتتبع 

املخالطني وفحصهم.
من بــني احلــاالت التي 
رصدت خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية، ٢٩٣ حالة ملقيمني 
من اجلنسية الهندية، و٢٣٤ 
حالــة ملواطنــني كويتيني، 
و١٤٧ حالــة ملقيمــني مــن 
اجلنسية البنغالدشية، و١٤٢ 
حالة ملقيمني من اجلنسية 
املصرية، أما بقية احلاالت 
فهــي من جنســيات أخرى 

مختلفة.
ومــن ضمــن مجمــوع 
احلاالت التي رصدت خالل 
الـــ ٢٤ ســاعة املاضية، مت 
رصد ٣٥٣ حالة في منطقة 
الفروانية الصحية، و٢٩٣ 
حالة فــي منطقة األحمدي 
الصحيــة، و٢٢٣ حالة في 
منطقة اجلهــراء الصحية، 
و١١١ حالة في منطقة حولي 
الصحيــة، و٩٢ حالــة في 
منطقة العاصمة الصحية.

أما عن املناطق السكنية 
والتي رصد فيها أكبر عدد 
لإلصابات خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، فقــد مت رصد ٩٣ 

أمــا فيمــا يخــص آخر 
املســتجدات فــي العنايــة 
املركــزة، فقد بلــغ عدد من 
يتلقــى الرعاية الطبية في 
العنايــة املركــزة ١٩١، وقد 
جــرى تســجيل ٩ حــاالت 
وفاة، ناجتة عن مضاعفات 
اإلصابــة بڤيروس كورونا 
سارس كوف-٢، حيث كان 
الســبب  مرض كوفيد-١٩ 

الرئيسي للوفاة.
ويصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميع احلاالت التي 
ثبتــت إصابتهــا مبــرض 
كوفيد-١٩، ومازالت تتلقى 
الطبية  الرعايــة واملتابعة 

الالزمة ١٥٧١٧ حالة.
وحــول مراكــز احلجر 

الصحــي املؤسســي، فقــد 
بلغ مجموع من أنهى فترة 
احلجر الصحي املؤسســي 
اإللزامي خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية عدد ٦٥ حالة، منها 
٣ حاالت ملواطنني كويتيني، 
و٦٢ ملقيمني من جنســيات 
مختلفــة، وذلك بعد القيام 
بــكل اإلجــراءات الوقائية، 
والتأكــد مــن خلــو جميع 
العينات من الڤيروس، على 
أن يستكملوا مدة ال تقل عن 
١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي، اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
هذا وبلغ عدد املسحات 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
٤٠١١، فيمــا جاوز املجموع 
الكلي لعدد الفحوصات حتى 

اآلن ٢٨٦٣٥٢.
وجدد د.السنان الدعوة 
للمواطنني واملقيمني الكرام 
مبداومــة األخذ بكل ســبل 
الوقايــة، وجتنب مخالطة 
اآلخريــن، واحلــرص على 
تطبيق إستراتيجية التباعد 
البدني، كما نوصي بزيارة 
احلسابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية 
فــي الدولة، لالطــالع على 
اإلرشــادات والتوصيــات، 
وكل ما بشأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الڤيروس.
وزارة  اعتمــدت  كمــا 
الرعايــة  الصحــة مراكــز 
الصحيــة األوليــة والتــي 
ســتعمل اعتبــارا من يوم 
األحــد ٣١ اجلــاري، وفقــا 
التابعة  للمناطق الصحية 
لها، وحسب اجلداول املرفقة، 
والتي تبني أسماء تلك املراكز 

وساعات العمل فيها.

تسجيل ١٠٧٢ إصابة بـ «كورونا» و٩ حاالت وفاة

د.عبداهللا السند

حالــة فــي منطقــة جليب 
الشــيوخ، و٨٩ حالــة فــي 
منطقة الفروانية، و٧٦ حالة 
في منطقــة العبدلي، و٧٥ 
حالة في منطقــة خيطان، 
و٧٤ حالة في منطقة املنقف.
ويصبح بذلك املجموع 
الكلي لعدد احلاالت املسجلة 
في الكويــت، والتي ثبتت 
إصابتها مبرض كوفيد-١٩ 

عدد ٢٥١٨٤ حالة.
هذا وبلــغ مجموع عدد 
احلــاالت التي شــفيت من 
اإلصابة مبرض كوفيد-١٩ 
فــي الكويــت ٩٢٧٣ حالة، 
وذلك بعد إعالن شفاء عدد 
٥٧٥ حالة خالل الـ ٢٤ ساعة 

املاضية.
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مركز صباح األحمد للموهبة: اتخاذ اإلجراءات القانونية 
جتاه من قام بإهداء  األقنعة الواقية إلحدى الشخصيات

أكــد مركز صباح األحمــد للموهبة 
واإلبداع انه فتح حتقيقا حول  قيام احد 
املوظفني بالتصرف بشــكل فردي غير 
مسؤول باهداء كمية من االقنعة الواقية 
للوجه Face Shield إلحدى الشخصيات 
وانه اتخذ االجراءات االدارية والقانونية  
جتاهه وفق اللوائح والسياسات املنظمة 

له.
وقــال املركز في بيان لــه امس انه 
حرصــا على مبدأ الشــفافية من مركز 
صبــاح االحمــد للموهبــة واالبــداع، 
احد مراكز مؤسســة الكويــت للتقدم 

العلمي، في توضيح ما مت تداوله على 
مواقع التواصــل االجتماعي من اهداء 
 Face كميــة من االقنعة الواقية للوجه
Shield إلحدى الشخصيات واملخصصة 
للصفوف االمامية من القائمني للتصدي 
واحلــد من ڤيروس «كوفيــد ـ ١٩» من 
الكــوادر الطبيــة واألمنيــة والعاملة 
لتقدمي اخلدمات الضرورية كاجلمعيات 
مــن اجلهــات  التعاونيــة وغيرهــا 
واملؤسسات احلكومية واخلاصة، فقد 
قامت ادارة املركز بالتحقيق في الواقعة 
وتبــني قيام احد املوظفــني بالتصرف 

بشــكل فــردي غيــر مســؤول، واتخذ 
املركز االجــراءات االدارية والقانونية 
وفق اللوائح والسياسات املنظمة له.

واوضــح البيــان ان تلــك احلادثة 
الفرديــة لن تثني مركز صباح االحمد 
للموهبة واالبداع كأحد مراكز مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي عن تقدمي الدور 
املجتمعي للمســاهمة فــي دعم جهود 
الدولة احلثيثة والكبيرة للتصدي واحلد 
من انتشار ڤيروس «كوفيدـ  ١٩» انطالقا 
من املسؤولية الوطنية خلدمة الكويت 

وأبنائها.

أكد أنها حادثة فردية ولن تثني املركز عن  تقدمي الدور املجتمعي للمساهمة في دعم جهود مكافحة «كورونا»

مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات 
أقام «ديوانية افتراضية» عبر «زووم»

أقام مركــز ريكونســنس للبحوث 
افتراضيــة»  والدراســات «ديوانيــة 
عبر تطبيــق «زووم»، تناولت احلوار 
األميركي ـ الكويتي خالل فترة احلظر 
الشامل، وذلك بحضور سفيرة الواليات 
املتحــدة األميركية لــدى الكويت ألينا 
رومانوسكي، ورئيس املركز عبدالعزيز 
محمد العنجري، باالضافة الى أعضاء 
املجلس االستشاري للمركز وأكثر من 
أربعــني ضيفا متت دعوتهم لهذا اللقاء 
اخلــاص، معظمهم من رجــال األعمال 

واألكادمييني والسياسيني.
وكان اللقاء فرصــة طيبة ملواصلة 
احلديث حول حزمة من القضايا احليوية 

التي تواجه الكويــت قبل وأثناء فترة 
احلظر الشــامل في عموم البالد، مثل: 
مستقبل التعليم، والسعي إلى التنويع 
االقتصادي، والوضع السياسي، باالضافة 
الى االنتخابــات البرملانية القادمة في 
نوفمبر، والتي أخذت أبعادا جديدة منذ 

تفشي وباء كورونا.
وأتــى هذا النقــاش تأكيــدا ألهمية 
احلفــاظ على احلــوار الثنائــي وأتاح 
الفرصة للمشــاركني الكويتيني لتبادل 
وجهات نظرهم مع السفيرة األميركية 
رومانوســكي، فضال عن اســتعراضها 
لسياسة الواليات املتحدة اإلقليمية معهم.

هذا، وتولت السفيرة رومانوسكي 

منصبهــا ســفيرة للواليــات املتحــدة 
األميركيــة لدى الكويت فــي ١١ فبراير 
٢٠٢٠ بعــد أن أدت اليمــني في ٦ يناير 
٢٠٢٠. وقبل تعيينهــا بالكويت عملت 
نائب منسق شؤون مكافحة اإلرهاب في 
وزارة اخلارجية (٢٠١٦ ـ ٢٠٢٠)، حيث 
أشــرفت على تنســيق وتكامل أهداف 
سياســة مكافحة اإلرهــاب األميركية، 
وطورت برامج مساعدة في مجال مكافحة 
اإلرهاب وبناء القدرات األميركية خالل 
٤٠ عاما تقريبا من اخلدمة عبر مختلف 
الــوكاالت احلكوميــة األميركية، وتعد 
السفيرة ألينا رومانوسكي خبيرة في 

شؤون الشرق األوسط.

السفيرة األميركية تشارك في احلوار األميركي ـ الكويتي حول القضايا احليوية قبل وأثناء احلظر الشامل

الينا رومانوسكي عبدالعزيز العنجري

الصالح: «التحريات املالية» قدمت بالغًا للنيابة 
بشأن تعامالت كويتية ـ صينية ـ ماليزية

أعلن نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
ووزيــر الدولــة لشــؤون 
مجلس الوزراء أنس الصالح 
أنــه بناء على قرار مجلس 
الوزراء الصادر بتاريخ ٢٠ 
مايو ٢٠٢٠ بتكليف اجلهات 
الرقابية التحقيق بشأن ما 
أثيــر فــي وســائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي حول 
«معامالت لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشــرة بشركات 
مقرهــا الكويــت أو جهات 
أو مسؤولني حكوميني مع 
إحدى الشــركات الصينية 
واحلكومة املاليزية السابقة 
في مشــروع يقــام خارج 
الكويت تشــوبها شــبهات 

فساد».
مجلــس  أحيــط  فقــد 

األموال ومتويل اإلرهاب.
وقال نائب رئيس مجلس 
الــوزراء إن البــالغ أحــال 
جميع األطراف ذات العالقة 
بتلك املعامالت والشركات 
الى النيابة العامة الستكمال 
اإلجراءات القانونية، مشيرا 
إلى استمرار ديوان احملاسبة 
بفحص ومراجعة املعامالت 
املشار إليها أعاله وبيان ما 
إذا كان ثمة مســاس باملال 
العام أو مســاس مبصالح 
أي جهة حكومية كويتية في 
هذه املعامالت، وكذلك الهيئة 

العامة ملكافحة الفساد.
وشدد على أن اإلجراءات 
التي يقوم بها مجلس الوزراء 
العامــة  األمــوال  حلمايــة 
تنطلق من قناعة راســخة 
بالواجبات الدستورية وعلى 

رأســها حرمة املــال العام 
وحمايتــه، مشــيرا الى أن 
احلكومة مستمرة في نهجها 
بالتعامل اجلــاد مع كل ما 
يطرح في وسائل اإلعالم أو 
ما تكشفه عمليات التدقيق 
في األجهزة احلكومية من 
جتاوزات علــى املال العام 
واتخاذ اإلجراءات القانونية.
أنــس  الوزيــر  وبــني 
الصالح أن توجيهات سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد بهذا 
الصدد واضحة وصريحة 
بالتعامل مع قضايا االعتداء 
علــى األمــوال العامة دون 
وتطبيــق  اعتبــارات  أي 
القانون على اجلميع مهما 
بلغ مستواهم الوظيفي أو 

االجتماعي.

أكد أن اإلجراءات احلكومية حلماية األموال العامة تنطلق من قناعة راسخة بالواجبات الدستورية

أنس الصالح

الوزراء علما بانتهاء وحدة 
التحريــات املالية بفحص 
إليهــا  املعامــالت املشــار 
وتقــدمي بالغ الــى النائب 
العام لوجود شبهة مخالفة 
لقانون رقم (١٠٦) لســنة 
٢٠١٣ بشأن مكافحة غسيل 

االحتاد األوروبي: الكويت تبرعت 
بـ ١٠٠ مليون دوالر حملاربة «كورونا»

بروكسل - كونا: أعلن االحتاد 
األوروبي أن الكويت تبرعت مببلغ 
١٠٠ مليون دوالر أميركي للجهود 
الدولية لتمويل األبحاث اخلاصة 
بإنتاج لقاح وتطوير وسائل مكافحة 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد- 

.(١٩
جــاء ذلــك وفق قائمة نشــرها 
االحتاد األوروبي اليوم تضم الدول 
واملبالغ التي تعهدت بها في املؤمتر 
الدولي لالستجابة ملواجهة ڤيروس 
كورونا عبر االنترنت الذي عقد في ٤ 
مايو املاضي واستضافته املفوضية 

األوروبية.

وقالــت املفوضية فــي بيان إن 
املؤمتر الدولي لالستجابة ملواجهة 
ڤيروس كورونا جمع حتى اآلن ٩٫٨ 
مليــارات يورو بزيــادة ٢٫٣ مليار 

يورو عما كان متوقعا.
وأشارت إلى أنه «نتيجة املؤمتر 
تظهــر رغبــة وقــدرة العالم على 
توحيــد القــوى وجتميــع املوارد 

للتغلب على الوباء».
مــن جانبــه، أكــد ســفيرنا في 
بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى االحتاد 
األوروبي وحلف شــمال األطلسي 
(ناتو) جاسم البديوي في تصريح 
لـ (كونا) أهمية مشــاركة الكويت 

في هذا احلدث العاملي.
وقال إن مشاركة وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصــر احملمد في 
املؤمتر، ممثال لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، تتماشى مع 
«إطار التفاعــل البناء الذي توليه 
الكويت لتعاونها مع املجتمع الدولي 
خاصة في مكافحة جائحة كورونا».
وأشــار إلى أن الكويت تبرعت 
في هذا املؤمتر الذي نظمه االحتاد 
األوروبي في ٤ مايو املاضي مببلغ 
٤٠ مليــون دوالر باإلضافــة إلــى 
تبرعها الســابق مببلغ ٦٠ مليون 

دوالر.

ع ١٠٠٠ طرد غذائي  «الهالل األحمر» توزِّ
على الالجئني السوريني باألردن

عمــان - كونــا: وزعــت 
جمعية الهــالل األحمر ١٠٠٠ 
طــرد غذائــي علــى األســر 
السورية الالجئة واحملتاجني 
ضمن إطار حملــة (التكافل 
٢٠٢٠) التي تترجم جهودها 

استكماال للمرحلة األولى من 
التوزيعات التي بدأت في شهر 
رمضان املاضي حيث خصص 
(الهــالل األحمــر) ألفي طرد 

غذائي للمحتاجني.
الديحانــي أن  وأضــاف 

الكويت أولت الالجئني أهمية 
إنسانية وإغاثية «بالغة» مع 
بداية األزمة السورية، الفتا 
إلى أن املساعدات الكويتية لم 
تنقطع منذ عام ٢٠١١ استجابة 
لألوامر والتوجيهات السامية 
لقائد العمل اإلنساني صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد. وأكد أهمية املساعدات 
بدعــم  احلاليــة  اإلغاثيــة 
األوضــاع املعيشــية لهؤالء 
الالجئــني وســط الظــروف 
احملليــة والعامليــة «غيــر 
االعتيادية» املتمثلة بتفشي 
جائحــة ڤيــروس (كورونا 
املســتجد - كوفيــد ١٩) بعد 
أن انقطعت أســر كثيرة عن 
مصدر دخلها الوحيد نتيجة 

هذه الظروف.
وشدد على حرص السفارة 
الكويتية على رفع العقبات 
كافــة أمام اجلهــود اخليرية 
الكويتيــة بالتنســيق مــع 
اجلهــات األردنية املختصة، 
معربا عن الشــكر والتقدير 
لألردن قيادة وحكومة وشعبا 
علــى احتضــان الالجئــني 
وتوفير اخلدمــات احلياتية 
املســتمر  والتعــاون  لهــم 
لتسهيل مهام قوافل املساعدات 

الكويتية.
مــن جانبه، قــال رئيس 
الهالل األحمر األردني د.محمد 
احلديد لـ (كونا) إن األوضاع 
احلالية لالجئني الســوريني 
باتــت أكثر صعوبة وســط 
ڤيــروس  تفشــي جائحــة 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩) 
األمر الذي دفع الهالل األحمر 
األردني للتواصل مع شريكه 

الكويتي لتقدمي املساعدات.
أن  احلديــد  وأضــاف 
الهالل األحمــر الكويتي قام 
بتخصيص ٢٠٠٠ طرد غذائي 
الالجئــة  الســورية  لألســر 
والشرائح األخرى األشد فقرا 
في األردن، مبينا أهمية الدعم 
الغذائي لهذه األسر وتوفير 
املــواد األساســية للحيــاة 

اليومية.

الديحاني: الكويت أولت الالجئني أهمية إنسانية وإغاثية «بالغة»

جانب من توزيع املساعدات

اإلغاثيــة لدعــم األوضــاع 
اإلنسانية لهذه الشرائح في 

األردن.
وقال سفيرنا لدى األردن 
عزيز الديحاني لـ (كونا) إن 
حملــة التوزيعات هذه تأتي 

«التجارة» 
ترصد ٦٣ جمعية 

وسوقًا مركزيًا
التجارة  قالت وزارة 
والصناعــة إن فرقهــا 
رصــدت ٦٣ جمعيــة 
تعاونية وسوقا مركزيا 
ومحال جتارية وصيدلية 
خالل جوالتها التفتيشية 
و٧٩ فرعا للتموين للتأكد 
انسيابية سير  من مدى 
عمليات البيع وتســليم 
املواد الغذائية ملستحقيها 
والوقــوف علــى مدى 
التزامها واحملافظة على 

ثبات أسعار املنتجات.
«التجارة» في  وقالت 
بيان لـ «كونا» ان جوالت 
فرقها التفتيشية مستمرة 
في عملها، وذلك في ظل 
القــرارات املعمول بها 
املعنية  بشأن اإلجراءات 
ملواجهة تداعيات انتشار 
عدوى ڤيروس كورونا 
(سارس كوف - ٢) املسبب 

ملرض (كوفيد - ١٩).
وذكــرت أن مركــز 
لها  التابــع  الطــوارئ 
استقبل ١٢٠ شكوى عبر 
اخلط ١٣٥، مشددة على 
ضرورة االلتزام بالقانون 
ملا متر به البالد مـن ظرف 
استثنائي، مشيرة الى أنها 
وفرقها التفتيشية ستكون 
باملرصاد لكل من تسول 
له نفسه استغالل الظرف 

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

الكاريكاتير  في زمن الكورونا



رثاء
السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠ 08

جاسم التنيب.. وداعًا
ليســت »األنباء« وحدها اليوم 
التي فقدت اإلعالمي جاسم التنيب 
»ابو محمــد« بل املشــهد اإلعالمي 
الكويتي ككل الذي عرف الراحل في 
مفاصل عدة من تاريخه، وقد جتلى 
هذا األمر عبر مواقع التواصل التي 
تداعــت لرثاء الراحل، فكان احلزن 
بحجــم احملبــة التــي كانت حتيط 

بالراحل أينما حل واستراح.
لم يكــن »ابومحمد« رحمه اهلل 
اســما إعالميــا فقط، بــل كان قامة 
إنســانية، إذ عرف بلهفته للجميع 
سائال ومطمئنا ومساعدا، لم يبخل 
بعطاء وال مبساعدة مهنية كانت أو 
إنسانية،، فأسرة »األنباء« فقدت ابنا 
مــن أبنائها البررة وقلما من خيرة 
كتابها حيث بدأ »ابو محمد« مسيرته 
فــي »األنباء« منذ اكثر من ٣٠ عاما 
واشــتهر مبقاله »من بالدي« الذي 
بدأه في تســعينيات القرن املاضي 

واستمر به حتى أيامه األخيرة. 
ونــزل خبر وفاتــه على قلوب 
الكويتيــة  اإلعالميــة  األســرة 
كالصاعقــة، حيث تداعــى محبوه 
إلــى نعيه عبــر مواقــع التواصل 
االجتماعي، مســتذكرين مســيرته 

املهنية واإلنسانية. 
عــرف التنيــب خــالل تاريخه 
الصحافي الطويــل ككاتب بكلمته 
الوطنية احلرة وحرصه على إبراز 
احلق واحلقيقة وكان مقاتال ومناضال 
ومدافعا شرسا عن الوطن واملواطن 
وعــن القيــم والثوابــت والتقاليد 
الكويتية العريقة. وشهدت مسيرة 
الزميل اإلعالمية إصدار كتاب »من 
بالدي« عام ٢٠11 من 8٠ صفحة، جمع 
فيه نخبة من مقاالته التي كتبها في 

الصحافة الكويتية عموما.
دامت بالدي

كان، رحمــه اهلل، مدافعــا عــن 
الكويت ورفعتها ففي مقاله »دامت 
بالدي حــرة« يؤكــد أن الدفاع عن 
الوطن وسالمة أراضيه في مواجهة 
التهديدات التي تهدد ســالمة أمنه 
ومكتسباته واجب وطني، فالكويت 
هــي القضية األولى واألخيرة التي 
يجــب أن تكون األولــى باالهتمام 
عند أهــل الكويــت، فدولتنا اليوم 
بحاجة لتوزيع األدوار على اجلميع 
وان يكون لرعاية مصالح الشعب 
وتعزيز واحترام القوانني والدستور 
والدفاع والذود عن الوطن واحملافظة 
على سالمة أراضيه من أي مكروه 
تتعرض إليه وينصرف الشعب اليه.
قضية الكويت عند »ابو محمد« 
رحمه اهلل ال ينبغي االختالف عليها 
وال النيل منها أو النيل من شأنها، 
فقــد توجــه مــرات عــدة مبقاالته 
مخاطبا جميع املسؤولني بالدولة: 
إنكــم حتملون االمانــة وهي أمانة 
الشعب الكويتي الذي ائتمنكم عليها 
فعليكــم ان تصونوها وحتفظوها 
وان تقسموا على الدفاع عنها بكل 
ما لديكم، فهذه الوديعة حتتاج منكم 
عهودا ووعودا ان تصونوها أمانة 
أودعها لديكم اآلباء واألجداد. وعلى 
احلكومة واملجلس ان يحاربوا الفساد 
واملفسدين الذين يحاولون ان ينالوا 
من الشعب الكويتي بجميع طوائفه 

كانعــكاس لدميوقراطية نفخر بها 
ككويتيني.

كمــا تبنى فــي مقاالتــه قضايا 
املواطنني وحتسس آالمهم وآمالهم، 
ففــي مقالتــه »الديون واألقســاط 
املتراكمة أرهقت املواطنني«، يقول: 
احلكومة بأعضائهــا وامكاناتها لم 
تتمكن من ان ترفع املعاناة عن كاهل 
الشــعب الكويتي رغم التشكيالت 
املتعاقبــة لهــذه احلكومات، ورغم 
القرارات والتوصيات التي صدرت 
ألجــل النهوض بالدولــة والتي لم 

ينفذ منها اال القليل جدا«.
وعمــل »ابو محمــد« دائما على 
إســماع صــوت املتضرريــن عبــر 
مقاالتــه ففــي احدها قــال: تقارير 
وزارة الداخليــة رصدت جزءا من 
هذه املعاناة، حيث أوضح تقرير أن 
5٣٣5 كويتيا عاطال عن العمل صدرت 
بحقهــم أحــكام قضائية بالســجن 
والغرامة ومنهــم 5196 ربة منزل، 
وهذا جزء بسيط من املعاناة التي 
يعانيها كل مواطن كويتي، ولألسف 
احلكومة كما ذكرنا بعيدة كل البعد 
عن حــل هذه املعانــاة. نحن نؤكد 
للحكومة ان هذه التقارير ناقصة، ألن 
األعداد اكبر من هذا الرقم عدة مرات، 
فاالحكام صدرت ضد املواطنني بسبب 
الديون واألقساط املتراكمة عليهم، 
وأيضا بســبب البطالة، والعطالة 
للمتشردين واملعذبني وغيرهم من 
الذين يعيشون قصصا من احليرة 
والعذاب وفقــدان االمل، لذلك ال بد 
ان تغير احلكومــة نظرتها وتعيد 
أمجاد الكويت الناهضة والصاعدة 
في كل املجاالت، ونتمنى أيضا من 
احلكومة وأعضاء مجلس األمة ان 
تكون الكويت بــني اعينهم وأيضا 
في قلوبهم وان يكملوا ما بدأوه في 
محاربة الفساد واملفسدين حتى تظل 
الكويت نظيفة من هذه االيدي التي 

انتشرت في كل مكان.
وبهذه املناســبة األليمة تتقدم 
»األنبــاء« الــى ذوي الفقيد الراحل 
بأحر التعازي، ســائلني املولى عز 
وجــل ان يتغمده بواســع رحمته 
ويســكنه فســيح جناته ويلهمهم 

الصبر والسلوان.

شعبها بأي مكروه مهما كان، ومن 
اي شخص مهما عظم شأنه وقوي 
بأســه فــإن األســر الكويتيــة بكل 
انتمائها وأعرافها هم أسرة واحدة 
التقاليد والعادات والدين  تربطهم 
وعند الشدائد يصبحون جسدا واحدا 

طبيعي وسليم، ولكن أرى أن الفرق 
بــني املواطن الكويتــي وغيره، هو 
أن املواطن الكويتي يشعر بالفخر 
والرضا بينما يشعر مواطنو بعض 
الدول األخرى باحلزن واحلســرة، 
فنحن في الكويت، واحلمد هلل حبانا 

وملله وقبائله. فأرض الوطن ليست 
مكانا للصراعات وتصفية احلسابات 
بل بلد اخليــر واألمان واالطمئنان 
ملن يعيش عليها بشــرف وأمانة،، 
فأبدا أبدا عند جاسم التنيب، رحمه 
اهلل، يجب اال متس الكويت أو ميس 

في مواجهة احملن.
كان رحمه اهلل فخورا بالكويت 
دائما وأبدا فيقول في احد مقاالته: 
من حق كل مواطن في أي دولة في 
العالم، ان يفخر مبواطنته، ويفاخر 
بانتمائه لوطنه، كشــعور إنساني 

اهلل بنعم كثيرة ال حتصى وال تعد، 
فالشعب راض عن قيادته وحنكته 
وحسن إدارته ملوارد الدولة ولهذا 
كتبــت وأنا اشــعر مبنتهى الرضا 
واالطمئنان على الرغم من املشاكل 
التي قد تظهر بني الفينة واألخرى، 

ابن »األنباء« البار..

مع النوخذة خليفة الراشد، رحمهما اهلل، خالل رحلة الغوص التاسعة التنيب، رحمه اهلل، مع فاطمة حسني ومسعود العنزي خالل احد ى فعاليات جمعية الصحافيني طارق املزرم يكرم الزميل جاسم التنيب، رحمه اهلل، خالل امللتقى االعالمي العربي

الزميل جاسم التنيب، رحمه اهلل، مع الشيخ خالد ٓال خليفة ود. سلطان اليحيائي و د. سعيد البطوطي وحسني املناعي في اجلناح البحريني في معرض سوق السفر العربي في دبي

كتب الزميل جاســم التنيب، رحمه اهلل، مقاله 
األخير في 26 مايو اجلاري بعنوان سمعا وطاعة 

يا صاحب السمو، وهذا نصه:
يطيب لي في البداية أن أرفع إلى مقام صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، وإلى الشعب الكويتي، 
الفطر  التهاني والتبريكات مبناســبة عيد  أجمل 
السعيد، جعله اهلل عيد خير وسعادة وخروج من 
هذا االبتالء علينا وعلى األمة اإلسالمية والعربية. 
وكعادة ســمو األمير الكرمية، بحنانه وإنسانيته 
واحتضانه ألبناء شعبه، وجه سموه كلمة سامية إلى 
أبناء شعبه واملقيمني على أرض الكويت الكرمية، بدأها 
سموه بالتهنئة بعيد الفطر، حيث قال: »يسرني مع 
اطاللة عيد الفطر السعيد أن أهنئكم بهذه املناسبة 
الفضيلــة، داعيا املولى عز وجل أن يعيدها علينا 
وعلى وطننا العزيز بوافر العز واملجد وعلى أمتينا 
العربية واالسالمية باخلير واليمن والبركات«. ووجه 
ســموه حفظه اهلل ورعاه التحية إلى أبناء وطننا 
في الصفوف األولى ملواجهة وباء كورونا، فقال: 
»أجدد باسمكم وباسمي توجيه حتية تقدير وإجالل 
وإشادة وفخر إلى إخواننا وأبنائنا وبناتنا األبطال 
ممن سخروا أنفســهم خلدمة الوطن واملواطنني 
فكرسوا جهودهم املخلصة ملواجهة وباء ڤيروس 

كورونا املستجد«.
من الضروري أن نســجل بكل الفخر وعظيم 
التقدير واالمتنان ملن توفاهم اهلل وهم في مواجهة 
هذا الوباء ونحتسبهم عند اهلل من الشهداء مبا قدموا 

وكذلك من أصيبوا ونسأل اهلل لهم وللجميع الشفاء«.
وبقلب األب احلنون، وحكمة احلكيم املعهودة 
على سموه، وجه سموه رسالة إلى بعض القائمني 
على وسائل اإلعالم، ممن أثاروا الفنت واملغالطات، 
وأساءوا استخدامها، فقال سموه: »أشير بأسف بالغ 
إلى ما تتناقله بعض وســائل اإلعالم من مغالطات 
وإساءات مؤذية ال تتفق مع حرمة الشهر الفضيل 
والتي ال متثل إصالحا وتقوميا ملا يثار وأدعو اجلميع 
إلى االلتزام بسمو الرسالة اإلعالمية واحلرص على 
ممارسة دورها اإليجابي املسؤول في دعم اجلهود 

املشترك لدحر هذا الوباء«.
وأشاد سموه رعاه اهلل مبا قام به أبناؤه املواطنون 
واملقيمون الشرفاء على أرض الكويت من استجابة 
وعنايــة باإلجراءات وما أبدوه من تفهم ملا اتخذته 
الدولة ملواجهة وباء كورونا، فقال سموه: »أشيد 
بإخواني وأبنائي املواطنني الكرام واملقيمني على ما 
أبدوه من تفهم لكافة اإلجراءات التي اتخذتها الدولة 
ملواجهة هذه اجلائحة والتزامهم بها سيسهم بإذن 
اهلل تعالى في اإلسراع إلى عودة احلياة الطبيعية 

في القريب العاجل«.
ونحن نقول لسموه: سمعا وطاعة يا صاحب 
السمو، كلماتكم نبراس لنا نستضيء به في حياتنا، 
وأمتنى من أبناء وطني الكرام وكل مقيم على أرض 
الكويــت الطيبة أن يلتزم بكلمات وأوامر صاحب 
السمو، وأن نبتعد عن التباغض والتحاسد، ونترك 
املغالطات وإثارة الفنت، وأن نتكاتف ونتعاضد لنقف 
صفا واحدا جتاه ما نواجهه من مؤامرات وأوبئة.

املقال األخير.. سمعًا وطاعة يا صاحب السمو

غالف كتاب »من بالدي«  للراحل جاسم التنيب

رئيس مجلس األمة 
يعزي بالفقيد التنيب

قدم رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغــامن واجب العزاء 
التنيب،  الزميل جاسم  بوفاة 

رحمه اهلل.
وقال الغامن، في حســابه 
على تويتــر: نتقدم بخالص 
العزاء واملواساة الى آل التنيب 
الكرام بوفاة املغفور له بإذن اهلل 
جاسم محمد التنيب، متضرعني 
الــى املولى تعالى ان يغفر له 
ويرحمه ويسكنه فسيح جناته 
وان يحســن اهلل عزاءكم في 
مصابكم وان يلهمكم وذويه 

جميل الصبر والسلوان.
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.. ورحل احلبيب
من أين أبدأ..؟!

من أين أبدأ وأنا أكتب عن نهاية؟!
قبل نحو ثالثني عاما كانت البداية. لقاء عابر في مستهل إعادة 
صــدور »األنباء« بعد التحرير، لقاء رغم انه عابر، لكنه كان مفتاح 

عالقة وثيقة توطدت على مر السنني.
جاسم التنيب، اسم، بدأ يلتصق بحياتنا، بعمق ما كان لصيقا هو 
بنا، وبأحوالنا، ومبشاغلنا، ومبصاحلنا، يسعى في شتى االجتاهات، 
يخدم هذا، ويخلّص مشــكلة ثاٍن، ويعود ثالثا، ويزور رابعا، و.. 
و.. و..، ال تعترضك عقبة أيا كانت إال وجتده ســنداً ومؤازراً في 
تخطيها بكل اندفاع وقوة، ال يلوي على شــيء، وال ينتظر شكرا، 
بل ميضي بابتسامة متأل شدقيه، ويقول في عفوية: »احنا خوات«.
قلب أبيض صاف، ال ميكن ان تشــعر في وقت ما انه يختزن 

غضبا أو ضغينة ألحد.
نعــم كانت البداية لقاء عابرا، لكن مســيرة الصداقة واألخوة 
هذه تعمقت في جنبات حياتنا معاً، كنت أشــير عليه فيسارع إلى 

التجاوب، ويشير علي فأسمع نصيحته.
»أمون« عليه، وأطلب مساعدته ألقرباء أو جيران أو معارف أو 
فقراء أو مساكني، فال يتردد، بل يبادر: اتصاالت وغدوات وروحات 

كي يفرح مأزوماً أو يفرج كربة مكروب.
جاسم التنيب.. ظاهرة، مجموعة في شخص، نشاطه اإلعالمي 
واالجتماعي ميتد إلى مساحات واسعة في الكويت وخارجها، مصر، 
عمان، السعودية، األردن، وله أصدقاء كثر في عاملنا العربي أسرهم 

بطيبة قلبه، وحسن معشره، فأحبوه وهم اليوم يبكونه.
من أين أبدأ إذن؟! هل أحكي مواقف معي، ال أستطيع حصرها، 
ففي اليوم الواحد.. مواقف ومواقف، أم مواقفه وسيرته مع األصدقاء 

والزمالء، فهي حتتاج إلى صفحات وصفحات.
كان شريكي اليومي في مكتبنا في »األنباء« نتقاسم الهم والعمل 
واملشاكسة أيضا، وغالبا ما كان يجمعنا الغداء اخلفيف، أو أحيانا 
ما كان يستجلبه من بيته العامر من أصناف الطعام وأشكاله بطيب 

نفس وكرم وجود ال يباريان.
لكن.. لكل شــيء نهاية، وال باقي إال وجه اهلل تعالى، كان اللقاء 
األخير قبل ســاعات من وفاته، يرحمه اهلل، كنت أشفق عليه وقد 
خرج تواً من املشــفى: »يابوحمود استرح قليال.. انت حتتاج إلى 
شيء من الراحة«.. زمجر وصرخ في وجهي: »أنا متام.. جئت أرى 
أحبابي وأصحابي«، تشاكسنا قليال، وذهب، وأنا واثق من عودته.

لكنه لم يعــد. غاب احلبيب أبوحمود، وغــادر دنيانا إلى رب 
رحيم ودود.

عاطف غزال

»أبشر«.. يا بو ُحمود »رحمك اهلل«!
وفقدناك أيهــا الصديق الصدوق، رحلــت في هذا الزمن 
ودومنا وداعك بســبب هذه اجلائحة التي خطفت أصدقاء لم 
نشارك في وداعهم رحلوا دومنا وداع، فاللهم ارحمهم واغفر 

لهم وتقبل طاعاتهم، آمني.
أمــس، فجعت بخبر رحيل األخ والصديق العزيز والكرمي، 
وفقدنا صاحب املبادرة والكلمة الطيبة »بو ُحمود« جاسم محمد 
التنيبـ  رحمه اهللـ  فإلى جنان اخللد يا جاسم، و»أبشر« بإذن 
اهلل بالرحمة واملغفرة واجلنة، فأنت صاحب املبادرة وكلمة »أبشر« 
التي كانت على طرف لســانك لن ينساها إخوانك وأصدقاؤك 
بالوسط الصحافي وفي كل الدواوين، ألنها هي كلمة املبادرة 
التي تقولها ملن يطلب منك قضاء حاجته أو مســاعدته في كل 
األمور، نعم يا »بو ُحمود«.. »أبشر« يا طيب القلب والسريرة، 
لقد عرفتك منذ أكثر من 40 عاما ولم تغيرك الدنيا، ألنك الوفي 
الكرمي، الدمث والعطوف والصديق الصدوق مببادئه ومواقفه، 
ولن أنســى سيرتك الطيبة في مســيرتنا الصحافية بجمعية 
الصحافيــني والتي تأصلت بعد التحرير بقوة، خاصة أننا كنا 
زميلني بجريدتي »األنباء« و»الوطن«، ولنا ذكريات جميلة ومرحة 
ومواقف لن تغيب عنا، خاصة بعد التحرير عندما فاجأتني بأنك 
سوف »تهجرني« في اجلوار وتذهب إلى »ضاحية السالم«، ثم 
حلق بك الزميالن عدنان الراشد وسالم الواوان بعد أكثر من 10 
ســنوات في اجلوار مبنطقة »العارضية« منذ عام 1985! ولكن 
وبحمد اهلل كتب لي بعد ذلك اللحاق بكم، فكم كانت فرحتك لي 
بذلك والتي لن أنساها، ولن أنسى رحالتي معك ضمن كثير من 
املناســبات، وخاصة رحالت »العمرة«، ولن ننسى فزعتك في 

كثيــر من املواقف خاصة أيام االنتخابات بجمعية الصحافيني 
وتنازلك لي عندما فاز مجلس اإلدارة ألول مرة في تاريخه بـ 
»التزكية« بفضل إيثارك وشهامتك في ذلك املوقف الذي لن يُنسى!
»بو ُحمود«.. نعم »أبشر« يا أيها الصديق الوفي الصدوق، 
مثواك اجلنة مع الصديقني بإذن اهلل، رحمك اهلل بواسع رحمته 
وغفر اهلل لك وطهرك وأضاء قبرك وبارك اهلل في أجنالك محمد 
ومبارك وعبداهلل وفهد وخالد وأخواتهم، واحفظ اللهم لهم أم 
محمد والهمهم الصبر والســلوان، ونحن معهم وإن كنت يا 

جاسم إنسانا لن تُنسى.. رحمك اهلل!
مثلما فقدنا األخ جاسم التنيب ـ رحمه اهلل وأحسن مثواه 
ـ فقدنا خــالل هذه الفترة أصدقاء لهم معزة وذكريات كثيرة 
رحمهم اهلل، منهــم: الصديق املرحوم عبداهلل عبدالرحيم املال 
)بوخالد( ومحمد عبداحملسن الناصر )بوناصر( وفيصل الداود 
رحلوا عنا في مثل هذه األيام وفي الشهر الفضيل، فإلى جنات 
اخللــد يا أصدقاء الدرب واملســيرة واحلياة، واهلل يبارك في 
أجنالكم يحملون مشعلكم وطيبكم، و)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

»كورونا« خطفت األعزاء »حسبنا اهلل«!
جائحة كورونا التي فاجأت العالم ولم يسلم منها أحد خطفت 
املاليني الذين اصيبــوا بها ومئات اآلالف الذين هلكوا بها وال 
تزال تهدد العالم، فاللهم بإذنك وقدرتك أعنا وارحم كل الذين 
ابتلوا بها وجنهم، وارحم من خطفتهم منا، فهم شــهداء بإذن 

اهلل عند ربهم وِنعَم املصير.. فاللهم ارحمنا برحمتك.
طارق إدريس

كل يوم يطوي املوت مجموعة من األعضاد واالحباب 
والغالني، وما من يوم مير اال وهناك من أخذهم هادم اللذات، 
وال تخلو نشــرة اخبار من ذكر املوتى الذين رحلوا عن 
حياتنا ليدخلوا عالم البرزخ في انتظار القيامة، وهذه ُسنة 
اهلل في االرض ولن تتغير، وكلنا له اجل معلوم ومحتوم، 
فاللهــم اقبضنا اليك ال ضالــني وال مضلني، مؤمنني بك 

بإحسان الى يوم الدين.
اليوم على غير عادتي، صليت الفجر والنية عندي ان 
أتصل باالخ احلبيب جاسم التنيب )ابو محمد( بعد خروجه 
من املستشفى بعد اجراء الفحوصات، وسكرت الهاتف على 
امل ان اكلمه الظهر، غير ان »واتساب« أجحظ عيني، نصه:

)يأيتها النفس املطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(.

انتقل الى رحمة اهلل تعالى العم جاســم محمد التنيب 
والد محمد ومبارك وفهد وخالد، ونسأل اهلل العلي القدير 
ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، 

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.
اللهم لك احلمد، ال نقــول اال ما تعلمناه في مثل هذه 
اللحظات االليمة )إنا هلل وإنا إليه راجعون(، رحمك اهلل »أبا 
محمــد«، يا من زاملته من الثمانينيات حتى امس اجلمعة 
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رحمك اهلل يا صديق العمر والعضد في »احللوة واملرة« 

يا جاسم!
كيف لي ان ادخل الصالــة دون مماحكتك اليومية يا 

بو حمود؟
قرأت »رثاءك«.. بكيــت.. اكتنفني ألم وحزن عليك يا 
جاســم، فلقد كنت اخا وصديقا وحبيبا ومستشارا في 
كل األمــور األمنية، وأعلم يقينا ان كل زمالئي وزميالتي 
في »األنباء« يشاركونني احلزن وبكوا مثل بكائي عليك.

إنها فاجعة، ولكنك لســت اول مــن فرق املوت بيني 
وبينه، ولن تكون األخيــرة، تعلمنا في مثل هذا املصاب 
األليم ان نقول اهلل هو الذي اعطى وهو الذي اخذ، وان بعد 
هذا الفراق لقاء، حيث يلتقي الصاحلون في اجلنة والكل 
يجتهد في هذه احلياة كي يكون من اهل الصالح، ونسأل 
اهلل عــز وجل ان يرحمك عما فعلت للناس من خدمات ال 

يعلمها اال اهلل!
ان كتابة هذا الرثاء يا جاسم قد ينفس ما في النفس من 
حزن وألم، وستكون دائما الذكرى امامي وسيل املواقف 

الكرمية منك، فأبكي وال أخجل!
فاللهم اسألك الصبر واالحتساب وال املك غير بكائي 

وفيه سلوة احملزون على من رحل دون وداع!
اللهم إننا »جمع« كبير من زمالئه وزميالته، نسألك ان 
ترزقنا الصبر والســلوان وان جتزل غفرانك ورضوانك 
عنه يا حي يا قيوم، ونسألك له العفو واملغفرة وان توسع 
مدخلــه وتكرم نزله وترحمه فــي دار النعيم يوم يوفى 

الصابرون اجرهم بغير حساب.
الزميل جاســم التنيب كان بلســما للجميع، ابا واخا 
وموجها وناصحا، فلم يرد ســائل حضر اليه اجلريدة او 
طلبه بالهاتف وعمل طــوال حياته لقضاء حوائج الناس! 
وال يرتاح حتى يقضي مصاحلهم.. هذا هو جاسم املفتقد!

سيظل سجله زاخرا باملآثر واحملامد وصعب علّي وعلى 
اخواني في جريدتي »األنباء« و»الوطن« التي عمل بها فترة 
من الزمن ووزارة الداخلية ان إحصاء  حميد ما فعل، ألن 

هذا امر يطول به احلديث ويتشعب.
يا جاسم ونحن نودعك عن بُعد في هذا الزمن الكوروني، 
نحيي مواقفك معنا جميعا، فأنت واهلل لم تقصر مع احد ال 
قريب وال بعيد، ولهذا »الكل« اليوم يعتصره األلم واحلزن 

على فراقك يا حبيب الكل!

٭ ومضة: من الومضات احلزينة في حياتي يا رفيق الدرب 
هذه الومضة اخلاصة بك »إنسانا وصحافيا« يا جاسم!

وأســأل اهلل العلي القديــر ان يتقبلك في الصاحلني وان 
يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك ويريك جميل اعمالك 

في هذه الدنيا.

٭ آخر الكالم: الى أُختي الغالية »أم محمد« التي كثيرا ما 
كان يسولف عنها بكثير من الفخر: »اهلل يصبر قلبك« على 
من قضيت معه هذه احلياة على احللوة واملرة، وكثيرا ما 
افرحت قلبه، ويقولها بكثير من احلب، خاصة يوم مرضت 
وذهبت الى العالج.. رحمك اهلل يا جاسم فقيد ال يعوض أبدا!

٭ زبدة احلچي: من يعرف أو ال يعرف االخ الكبير جاسم 
التنيب »الزم يحبــه«، وإننا ندعو اجلميع الى ان يكثروا 
له الدعاء وقد دعوت له عصر يوم اجلمعة ألن فيها ساعة 

قبول، وان نصلي عليه صالة الغائب.
رحم اهلل اخانا جاسم محمد احمد التنيب الذي توفي عن 
عمر يناهز الـ 64 عاما ودفن فــي مقبرة الصليبخات.. 
»الكورونا« حالت بيننا وبني املشاركني في جنازتك.. رحمك 

اهلل ابا محمد.

٭ تعزية: أعزي أهلنا أســرة املغفور له بإذن اهلل األستاذ 
عبداهلل اجلاســم العبيد ـ أبورائد ـ وسأكتب له غدا رثاء 
يوضح عالقتي به كأستاذ ومرشد وموجه، رحمه اهلل، إنا 
م اهلل أجركم وجبر عزاءكم في  هلل وإنا إليه راجعون، وعظَّ

أستاذ خدم قطاع التعليم واملعلمني سنوات عمره.

فقيدنا... الغالي
لقد غيّب املوت في هذا الصباح الباكر األخ الكبير والعزيز 
جاسم التنيب )أبومحمد(، رحمة اهلل عليه، حيث تلقيت اتصاال 
حزينا من نائب مدير التحرير الزميل عاطف غزال يعزيني 
بوفــاة أخي العزيــز، رحمة اهلل عليه، ولقــد كان وقع هذا 
اخلبــر صعبا جدا عليه ولكن نؤمن بقضاء اهلل وقدره فهو 

من اعطى ومن أخذ.
ولقد كانــت تربطني بالفقيد عالقة أخوية طويلة امتدت 
إلى أكثر من 25 عاما كان فيها نعم األخ والصديق، حيث كنا 
نلتقي يوميا ونتبادل األحاديــث ونعلّق على مقاالته حتت 
عنوان »من بالدي« وما حتصده هذه املقاالت من مشــاهدة 
كبيــرة، إضافة الى حرصه الدائم على ان يعطي مســاحات 

كبيرة لتغطية جوالته اخلارجية.
لقد رحل أبومحمــد وترك حبه لدى اجلميع، فقد ُعرف 
عنه خفة الدم والفكاهــة ولم يتوان حلظة في خدمة الناس 

عند طلب املساعدة.
...عظــم اهلل أجرنا في فقيدنا، واهلل يجعل منزلته اجلنة 

ويلهم أهله الصبر والسلوان.
بداح العنزي

.. ورحل ذو القلب األبيض
»يا ابنتي إذا لم تستطيعي االتصال بي، فال تترددي واتصلي 

بعمك جاسم التنيب«
.. كانت تلك هي الوصية التي أقولها البنتي قبل سفري خارج 
الكويت خوفاً من حدوث شيء، ثم ال تستطيع التواصل معي.

هذا هو )أبومحمد( جاسم التنيب صديق العمر، بل األخ الذي 
لــم تلده أمي، صاحب القلب األبيض، عرفته ألكثر من 25 عاماً 
زميالً عزيزاً في »األنباء«، ثم في »الوطن« قبل أن تغلق أبوابها 

لنعود إلى بيتنا األول »األنباء« مرة أخرى.
رحل جاسم التنيب تاركاً في النفس ألم الفراق القاسي، وقبله 
ترك في عنق كل من عرفه جميالً أو معروفاً أو موقفاً ال يُنسى.

قبل ساعات من إعالن خبر وفاته حاولت االتصال به، ولم يرّد 
على غير العادة، وبعد دقائق رن هاتفي وجاء صوت »أبومحمد« 
واهناً: »معلش يا بوسارة لم أسمع الهاتف كنت نائماً«، وداعبته 
كالعادة بعبارات نتمازح بها كلما تهاتفنا، واختتم حواره بطلبه 
أن نلتقي غداً )اجلمعة( في اجلريدة الســاعة الرابعة، مؤكداً أنه 
سيحضر مبكراً حتى نلتقي ونتحادث، وأتى اجلمعة.. ولم يأت 

جاسم التنيب.
كيف ســأدخل مكتبي في »األنباء« دون أن أسأل الزمالء: 
»أين بوحمود؟«.. فيشــيرون إلى مكتــب نائب مدير التحرير 
عاطف غزال حيث يحلو له أن يجالسه مشاكساً، قبل أن يخرج 

صافياً كاحلليب.
تركتني ورحلت يا جاسم دون وداع، وبعدك ال طعم ألشياء 

كثيرة ستفقد نقاءها برحيلك، وبعدك لن تطيب أشياء أكثر..
رحم اهلل صديق العمر ذا القلب األبيض والسريرة النقية، رجل 
املواقف، السند والعضد، واألخ اخللوق.. اخلدوم.. املتواضع.. 
صاحب األيادي البيضاء جاسم التنيب.. ادعوا له أن يرحمه اهلل 

ويسكنه فسيح جناته...
حسام فتحي

مستشار رئيس التحرير 

ومضات

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

بيني وبني جاسم!

رحمك اهلل.. يا طيب القلب
ال ميكن لكلمات أن تصــف طيبة قلب الغالي على 
قلوبنا الصديق والعزيز واألخ الكبير الزميل جاســم 
التنيــب، وكم كنت أمتنى أن أقول له هذه الكلمات في 
حياته لكن لم أدرك أن املوت سيمنعني من أن أقولها له.

وعلى الرغم من مشاغله الكثيرة سواء في العمل أو 
البيت إال أنه كان يحرص على مساعدة الزمالء مهما كانت 
ظروفه ومهما كانت مشــاكلهم، فهو كان يسعى دائما 
في اخلير حلل مشكلة أي زميل بكل ما لديه ويستمع 
للجميع مهما طال الوقت وال يشعرك بأنه يساعدك بل 
يجعلها واجبا عليه مع ابتســامة يعرفها الصغير قبل 
الكبير في »األنبــاء« وكأنه يقول عش حياتك بتفاؤل 

دائما مهما كانت مشاغلك او ظروفك.
لم يكن األخ الكبير جاسم التنيب، رحمه اهلل، زميال 
فقط، بل كان صديقا وأخا كبيرا يوجهني كثيرا ويستمع 
إلي وحاول كثيرا مساعدتي في أمور استعصت علّي.. 
فلم يتعود على ان يقول كلمة »ال« ألحد بل كان، رحمه 
اهلل، محبا للخير.. حتــى وإن جاء يوم واختلفت معه 
بشيء يأتي في اليوم التالي وكأن األمس انتهى بحلوه 
ومره ويفتح صفحة جديدة بيضاء كقلبه وال يشعرك 

بشيء »ومتشي األمور دون تعقيد«.
رحمك اهلل يا من كنت أحد أعالم ورموز الصحافة.. 
وأسال اهلل أن يغفر لك.. وإن شاء اهلل منزلتك اجلنة، كما 
أسأله سبحانه ان يلهم أهلك وذويك الصبر والسلوان 

وأن يلهمنا الصبر على فراقك.
أخوك عبدالعزيز جاسم

زميل املواقف املهنية واإلنسانية
رحل الزميل جاســم التنيب، رحمــه اهلل، تاركا الكثير من 
املواقف النبيلة، سواء املهنية أو اإلنسانية التي حتفظ له مكانة 

خاصة في ذاكرتنا وقلوبنا.
شخص متفائل ومرح ومحب للجميع، بروح أخوية ال ميكن 
إال أن يلمســها كل من يتعامل معه.. هكــذا كان على الدوام.. 
وهكذا استحق التقدير واحملبة من زمالئه ومن القطاع األمني 

الذي كان متخصصا في نشر أخباره، حيث كان على تواصل 
مع أجيال متعاقبة من القادة األمنيني على مدى ســنوات عمله 

الصحافي، بانيا خبرة مشهودة استحقت االحترام.
رحم اهلل الزميل العزيز ابو محمــد وأحرَّ التعازي لعائلته 

ومحبيه.
محمد بسام احلسيني

رحلت أبا محمد مع ثروتك احلقيقية
في حلقي تقف الكلمات تخنقها العبرات وتأبى ان تتزحزح 
لتعبر عما يخالج نفسي وقلبي من حزن ميأل كياني، فما كنت 
أحسبني وأنا أحادثك يا أبا محمد منذ ساعات قليلة أني راثيك اآلن.

رحمك اهلل، ما ظننت مع نهاية مكاملتنا التي سبقت قضاء اهلل 
بسويعات أن هذا آخر عهدي بك، ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت 
من الكالم معك، فلــم يكن كالمي معك يا من كنت نعم الزميل 

والصديق واألخ إال بابا من أبواب اخلير.
نعم كان خيرا كما كان العهد بك، فما سعيك إلى خدمة اجلميع 
وتسهيل أمورهم وتذليل ما يواجههم من عقبات سواء في العمل 
أو مواقــف احلياة املختلفة إال خيــر صنعته بيديك وتظلل به 
اجلميع ليكون لك ثروة حقيقية باقية من العمل الصالح، نسأل 
اهلل أن ترفع درجاتك في النعيم، في جنات ونهر في مقعد صدق 

عند مليك مقتدر.
كنت يا أبا محمد نعم الزميل ذو القلب الطيب الذي ال يحمل 
ضغينة ألحد، ويتبخر »زعله« من أي شخص خالل دقائق بال 

أي أثر الحق إال ما تنشره في محيطك من حب وود.
كنت نعم األخ الذي يحرص دوما على مراعاة مصالح إخوته 
مــا أمكنه ذلك، فكنت مالذا يلجــأ إليه أحباؤه وصخرة صلدة 

يتحطم عليها ما يواجههم من معوقات.
سنفتقد فيك يا حبيبنا صديقا مخلصا لم يبخل على أصدقائه 
قط مبا يدخل عليهم الســرور أو يفرج عنهم الكرب، أو يجعل 

بكل بساطة »أمورهم طيبة«.
خامتة: عزاؤنا يا نعــم األخ والصديق والزميل أنك قدمت 
لنفسك من اخلير ما ظنُّنا أنك ستجده عند اهلل هو خير وأعظم 

أجرا، وتلك لعمري هي الثروة احلقيقية. 
شافعي سالمة

»الدنيا ما تاخذ إال الطيب«
مع أن اهلل وحده هو من يسترد األمانات ويحدد آجالها بأسبابها 
املتعددة تطبيقا لسنته في خلقه باحلل والترحال، إال ان القول السائد 
قدميا ومازال وحتديدا عند كبار السن ممن ميتلكون اخلبرة في 

احلياة أن »الدنيا ما تاخذ إال الطيب«، وهكذا كان.
فقد فجعنا صبــاح امس بنبأ رحيــل األخ الكبير والصديق 
الصادق والزميل احملب جاســم التنيب »بومحمد« الذي كان مثاال 

لطيبة القلب وحسن اخللق واملعشر ونقاء السريرة.
إن القيمة املادية للبشر تتالشى مع انقضاء األجل وأمام أبعاد 
الكون ومسارات التاريخ ولكن باملقاسات اإلنسانية تبقى حياتهم 
مستمرة بيننا بذكرهم وسيرتهم وعطرهم املعنوي الذي يتجذر 

في أعماقنا.
سأبقى أتذكر صوته اجلهوري وضحكته التي متأل صالة التحرير 
والتفاف الناس حوله كأنه مالذ. نعم كان كذلك، لم يدخر جهدا في 
خدمة اجلميع، والبعيد قبل القريب ولم يفرق بني أحد. هكذا كانت 

أخالقه وهكذا كان وسيبقى في قلوبنا »أبوالقلب الطيب«. ورغم 
ان املوت حق على كل إنســان إال انه األقسى واألصعب واألفجع 
علــى النفس والفقد مرارته تفوق وجعه، لكن »من خلف ما مات« 
كما يقال، وال شك ان »محمد ومبارك وعبداهلل وفهد وخالد« هم 
من ســيحملون سيرتك الطيبة ويحافظون عليها على الدوام ألن 

املنبت الطيب يزهر ثمارا تنوء بخير زارعه.
»بومحمد« احلقيقة الثابتة أن كلنا راحلون ونحن أموات أبناء 

أموات. 
لكن ماذا سيبقى بعد رحيلنا.

لقــد أبقيت ما ال ينتهي وهو حب الناس وخدمتهم وطاعة رب 
الناس.

غفر اهلل لك وأسكنك فســيح جناته وألهمنا وأهلك ومحبيك 
الصبر والسلوان، إنه على ذلك قدير.

حسني الرمضان

اهلل يرحمك يا صاحب »الفزعات«
وفاة الزميل العزيز جاســم التنيب خسارة فادحة للصحافة 
الكويتية ألنه من الصحافيني الذين ال يعوضون لصدقه وإخالصه 

في عمله منذ 30 عاما قضاها في بالط صاحبة اجلاللة.
الراحل )ابومحمد( الكلمات ال توفيــه حقه لتعامله الطيب مع 
اجلميــع وخلدمة من يقصده فهو صاحب »فزعة« ال توصف ولم 
أجدها في اي شخص عرفته، يبحث عن اخلير دائما ويعمله سواء 
بالداخل او اخلارج، مبتســم دائما حتى عنما كان في املستشفى 
يتلقــى العالج، طيب النفس واخللق ونادر جدا جتد إنســانا في 

وقتنا احلالي ميتلك تلك الصفات.
الراحل األخ والصديق والزميل جاســم التنيب يعجز اللسان 
عن ذكر أفعاله ألنها ال تعد وال حتصى ويكفي انه من الزمالء في 
الصحافة الذين يقولون كلمة احلق مهما كلفه ذلك فهو »ســيف 
مجرب« بالشدائد و»صريح« ألبعد احلدود وال يحب »اللف والدوران« 

خصوصا في عمله..
اهلل يرحمك يا ابا محمد ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته.

مفرح الشمري
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اعرف شخصيتك

للمراسلة

ماذا تفعل  لتكون ناجحا؟

لم يستطع  بينما  اهدافك  إلى حتقيق  ملاذا توصلت 
اآلخرون؟ ال تقلق فالكثيرون يكونون في حيرة من أمرهم 
وذلك عند السؤال  عن الطريقة التي جنحوا بها أو فشلوا 
في حتقيق اهدافهم، فكل منا قد ولد مبواهب حتقق له 
النجاح، ونقص قدرات، وعجز  في قدرات اخرى جتعله 
يفشل في  حتقيق اهداف بعينها، وبذلك ال يستطيع 
حتديد اهداف كان يتمنى الوصول إليها وحتقيقها. أثبتت 
العديد من األبحاث ان االشخاص ينجحون في حتقيق 
اهدافهم ويفعلون اشياء  مختلفة تؤدي بهم الى  حتقيق 

ما يريدون حتقيقه من النجاح وهذه األشياء هي:
١ – أن تكون محددا: عندما حتدد لنفسك هدفا، حاول  
ان تكون محددا قدر املستطاع، ألن ذلك سيعطيك فكرة 
محددة عما يجب ان تنجح فيه، فعندما تعرف جيدا ما 
يجب عليك فعله على وجه التحديد، يجعلك اكثر حتفزا 
حتى تصل الى  الهدف الذي ترغب  في حتقيقه، لذلك 

حاول جيدا ان تكون واضحا ومحددا.
٢ – اغتنم الفرصة حتى تتمكن من حتقيق اهدافك: عدم 
علمنا مبدى انشغالنا بالعديد من األهداف األخرى التي 
يجب علينا حتقيقها في فترة معينة، هو سبب منطقي 
للعديد من الفرص الضائعة من بني أيدينا وبذلك نفشل 
في حتقيق االهداف التي نرغب في حتقيقها، فتحقيق 
اهدافك يعني ان متسك على  الفرص املتوافرة لديك وأال 
جتعلها تهرب من قبضتك فاقبض عليها بيد من حديد. 
ولكي متسك على اللحظة املتوافرة لديك يجب أن تقرر 
مقدما متى وأين تريد القيام بأفعالك؟ وكيف تصل إليها 

وتقوم بتحقيقها؟
٣ – اعرف بالضبط ما تبقى لديك لتفعله: يتطلب حتقيق 
اي هدف مراقبة منظمة وأمينة لعملية تقدمك، إذا لم يكن 
من اآلخرين فليكن من نفسك، وإذا لم تكن تعلم ما تفعله 
جيدا فلن تستطيع حتسني سلوكك او خططك على وجه 
التحديد، لذا تفحص جيدا ما تبقى لديك لتفعله بشكل 
يومي او اسبوعي بناء على الهدف الذي تسعى لتحقيقه.

الياسمني

هبة الدري

جان جاك روسو

من كبار احملرضني على الثورة الفرنسية، فيلسوف 
وكاتب، ولد في جنيڤ بسويسرا في يونيو من عام ١٧١٢ 
وتوفي بالقرب من باريس في يوليو عام ١٧٧٨، توفيت 
امه اثناء والدته وعانى قسوة االب الشديدة رغم ثرائه، 
عمل حدادا وطارقا للنحاس، هرب وعمره ١٦ سنة من 
ابيه واثناء تشرده عثر عليه رهبان كاثوليك وتولت مدام 
«دي فارين» تربيته وتعليمه وخدم في عدة بيوت واتهم 
بالسرقة وعاد للتشرد وملدام «دي فارين» التي كانت قد 
انتقلت به من سافوري الى تشامبري عام ١٧٣٠ ومتتع 
ملدة ثماني سنوات عندها بدراسة املوسيقى وتأمل الطبيعة 
وقراءة كتب الفالسفة االجنليز واألملان والفرنسيني ودرس 
الكيمياء واللغة الالتينية والرياضيات، وتعرف على املسرح 
واألوبرا ثم عمل في فينيسيا «البندقية» سكرتيرا للسفير 
الشهيرة في جنيڤ،  الفرنسي وبدأ كتابة «اعترافاته» 
ومت ترحيله الى باريس حيث فشل عرض األوبرا التي 
كتبها وتعرف على االخوة «جرمي» األملان وعلى «ديدرو» 
الفرنسي، واعتبر شخصا متمردا ومستهترا، فبدأ يجذب 
االنتباه حتى نشر عام ١٧٥٠ في باريس مقالته «خطاب 
التي طرحت موضوع تناقض  العلوم والفنون»  حول 
الطبيعة، وشهد جناحه احلقيقي بعد  الدولة مع  سلطة 
عرض اوبرا عام ١٧٥٢ ثم جاءت مقالته الثانية التي ذاع 
معها صيته وبدأت شهرته حني كتب عن «الطبقية» في 
ايبيناي» متضية بقية  املجتمع، وعرضت عليه «مدام 
حياته في «شاليه» وسط الطبيعة في عزبتها اخلاصة، 
لكن مشاكل عاطفية مع احدى النبيالت اضطرته للرحيل 
الى لوكسمبورج وبدأ اصدار اعماله املهمة ومنها «رسائل 
إلى دي آالمبرت» ١٧٥٨ و«العقد االجتماعي» ١٧٦٢ الذي 
صدر في امستردام بهولندا وهو الذي عرف به حتى 

اليوم، واعتبر «نص بيان الثورة الفرنسية».
أحرق كتابه عن «التعليم» من قبل البرملان الفرنسي 
وصدر أمر باعتقاله فهرب ونادى بتحرير العقائد من قبضة 
الكنيسة وسلطة الدولة فتعرض العتداء من مجهولني، 
وأصدرت سويسرا قرارا بطرده وقبلت اجنلترا بلجوئه 
عام ١٧٦٦ بتوصية من ديڤيد هيوم، لكن وساوس تدبير 
املؤامرات ضده بدأت تؤرقه فعاد الى باريس لينهي كتابه 
«االعترافات» عام ١٧٧٠ وينشر عدة قصص قصيرة تعتبر 
من افضل ما كتب، وظلت اوهام وجود اعداء يدبرون 

ملقتله تطارده حتى مات فجأة عام ١٧٧٨.

نجبسودرفاا

لبسدالبقلن

فاالالهـطنح

للتداهـسررل

اقيبكاومجة

لبنالصدىسي

يحسىدنلاةم

شقرفماكرمو

اءاعنكسمير

عابسدارمخو

ردروضقيحرد

احمسلبرطعس

١ - كنية ممثل كويتي راحل، ٢ - غزال (معكوسة) - يلتجئ، 
٣ - شهر قمري - عكس اخللف، ٤ - للنصب - إيصال 
الصوت، ٥ - ضجر - بيت (معكوسة)، ٦ - فنانة مصرية، 
٧ - أحد الوالدين (معكوسة) - للنفي - عكس خير، ٨ - 
اجلواب (معكوسة) - سكني (معكوسة)، ٩ - من الزهور 

- يضحي، ١٠ - من القوارض البرية - رفيق وحبيب.

النرجس
ورود
حدائق
بساتني

عطر

رحيق
بلسم
نحلة

روض
فردوس

الفل
شاعر
خيمة
سراب

مراد

سعف
حبق
سهاد
جبال

مسكن

قطر
الندى

الصدى
ركام

مواكب

بالد
هالل

١ - فنان مصري راحل، ٢ - ذكي (معكوسة) - مرض 
(معكوسة)، ٣ - طريق - قبيح (معكوسة)، ٤ - من 
القوارض، ٥ - ثياب - حصان (معكوسة)، ٦ - للجزم 
- أكلة شعبية، ٧ - نور - متشابهان - نصف تدمر، ٨ 
- مكان عرض البضائع - يحجز خلفه املاء، ٩ - للندبة 
- منطقة كويتية، ١٠ - عكس ميدح - علقم (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - عبدالرضا، ٢ - رمي (معكوسة) - يلوذ، ٣ - رجب - اإلمام، 
٤ - ان - اسماع، ٥ - مل - دار (معكوسة)، ٦ - شريفة 
فاضل، ٧ - أم (معكوسة) - ال - شر، ٨ - الرد  (معكوسة) 

- موس (معكوسة)، ٩ - فل - يفتدي، ١٠ - خلد - خل.

١ - عمر الشريف، ٢ - جنيب (معكوسة) - عل (معكوسة)، 
٣ - درب - دميم (معكوسة)، ٤ - الفأر، ٥ - لباس - خيل 
(معكوسة)، ٦ - لم - فالفل، ٧ - ضياء - ا ا - تد، ٨ - املعرض 

- سد، ٩ - وا - الشويخ، ١٠ - يذم - مر (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي



آراء
11السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠

مفهوم العمل 
التطوعي

دقت الساعة

almesbah@gmail.com
عقيد ركن متقاعد عبداهللا املسباح 

مازال العالم أجمع يعاني من جائحة ڤيروس كورونا (كوفيدـ  
١٩) والذي انتشر منذ ما يقارب ٦ أشهر، وجميع الدالئل واألوضاع 
تشــير إلى أنه سيستمر لشــهور كثيرة مادام لم يتم اكتشاف 
اللقــاح اخلاص به، لذا اضطرت الدول ومنها الكويت الى العودة 
التدريجية لألعمال والوظائف، وترك األمور طبقا لنظرية املناعة 
املجتمعية، وعلى الرغم من هذا االستسالم إال أنه مت استثناء عدة 
شرائح من املوظفني قد تشكل ما يقارب ٦٠٪ من املجتمع، وعليه 
ستعود احلياة تدريجيا كما السابق وميكن تقييم الوضع خالل 
شهر من ذلك.. ولكن تبقى الشريحة الكبرى التي تؤرق اجلميع 
وهي شــريحة طلبة املدارس والعاملني فيهــا من هيئات إدارية 
وتعليمية وأيد عاملة، والتي وضع لها جدول خاص الســتكمال 
العام الدراسي احلالي وبدء العام الدراسي اجلديد، وقد أرَّق هذا 
األمر اجلميع وبات التفكير فيه يشغل الوقت الكبير لدى الطلبة 
وأولياء أمورهم، علما أنه قد مت طرح العديد من املقترحات لوزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي الذي لم يدخر جهدا 
في عقد العديد من االجتماعات وبحث املقترحات واالستماع لعدد 
كبيــر من املختصني، لكن حتى اآلن لم يتم اتخاذ قرار حاســم 
ومازال الوزير ينتظر األوضاع الصحية في البالد التي أصبحت 

واضحة جدا.
قد يدعونا االستغراب عندما نقرأ مقترحا يعفي جميع الطلبة 
باســتثناء الثاني عشــر من هذا العام واجتيازهم للصف الذي 
يليه! وكأن طلبة الثاني عشــر لديهــم مناعة ذاتية وال يتعرض 
لهم الڤيروس! ونستغرب أكثر من مقترح اعتماد نتائج الفصل 
الدراسي األول غير مكترثني مبن كانوا على أمل حتسني درجاتهم 

في الفصل الثاني وإمكانية النجاح نهاية العام.
لذا، فإن أفضل احللول ملثل هذه الظروف التي نعيشها حاليا 
ولضمان األوضاع الصحية بالدرجة األولى ألبنائنا الطلبة وعدم 
املغامــرة بصحتهم، خاصة أن العديد منهــم يعاني من أمراض 
اجلهاز التنفسي أو السكر والضغط، كما أننا نحافظ على املستوى 
التعليمي لهم والتباين بني مســتوياتهم وقدراتهم، هو احتساب 
الدرجة الكاملة للجميع في الفصل الدراســي الثاني وجمعها مع 
درجة الفصل الدراسي األول والقسمة على ٢ الستخراج درجة 
نهاية العام الدراســي، وبهذا سيأخذ كل طالب حقه وتعطى أكبر 
فرصة جلميع الطلبة وستبقى املستويات متفاوتة حسب التحصيل 
العلمي في الفصل األول وبالنسبة للصف الثاني عشر سيحدد 
النســبة أيضا باإلضافة للفصل األول درجات املعدل التراكمي 
للصفني العاشر واحلادي عشــر، وبذلك نكون قد حافظنا على 
أرواح أبنائنا بالدرجة األولى من هذا الوباء، وحافظنا على املستقبل 
التعليمي لهم، وتوضع خطة جديدة وكافية للبدء في عام دراسي 
جديــد يبدأ في ١٠ يناير ٢٠٢١ حتى ٦ مايو لتبدأ االختبارات بعد 

عيد الفطر املبارك.
بذلك نكون قــد وفرنا للجميع الهــدوء الفكري ومعرفة ما 
لهم ومــا عليهم واالطمئنان بأن الوبــاء قد ضعف وأصبح في 
أدنى مستوياته، ومنح املسؤولني التفرغ للعمل على وضع خطة 
استراتيجية لتهيئة املدارس بالشكل الكافي وتوفير األعداد الالزمة 
من املعلمني واملعلمات، دون مشاكل أو زج الطلبة في مخاطرات 

صحية قد جتعلنا نندم أشد الندم فيما بعد.
أما بالنسبة للجامعات والكليات فاألمر هني جدا سواء كان من 
خالل التعليم عن بعد لبعض املقررات وزيادة الشعب واملقررات 
الدراسية والسماح للطالب بالتسجيل فيها لتعويضه ما فاته، أما 
بالنسبة للفصل احلالي فيمكن اختبار الطالب مبا متت دراسته في 
شهر فبراير بنظام الكتاب املفتوح وإرسال اإلجابات ألساتذتهم 

من خالل البريد اإللكتروني وغيره من التطبيقات.
إن مثل هذه القرارات ال حتتمــل التأخير طوال هذا الوقت، 
فالوقت مير دون االســتفادة منه، حتــى املنصة التعليمية التي 
بذلت التواجيه الفنية أقصى طاقاتها لم يتم اعتمادها حتى اآلن!

وفي اخلتام كلمة لوزير التربية ووزير التعليم احلالي د.سعود 
احلربي: اجلميع يقدر جهودك وحرصك على صحة أبنائك الطلبة 
وعلى العملية التعليمية، وعلى استعداد تام ملد يد التعاون معك، 
ولكن كن مستمعا جيدا لآلخرين، فاجلميع في قارب واحد، ولست 
في معركة، ولتتذكر أن التاريخ مواقف، فلنحسم معا هذا املوقف! 

نسأل اهللا التوفيق وأن يحفظ اجلميع.

ما نشاهده اليوم من توقف للتعليم والذي يعد شريان احلياة 
وعصب املستقبل إثر تهديدات تفشي الوباء أمر مؤسف واستمرار 
التوقف لثالثة شهور دون التقدم خطوة هدر للطاقات ولألوقات.
ومع تأكيد أنه ال حلول في األفق واإلعالن بضرورة التعايش 
مع الوباء بات لزاما علينا العمل وفق ما يتيسر من إمكانات (وهي 
ليست بالبسيطة) الستمرار التعليم وتفعيله عن بعد، ويجب أن 
تتضافر اجلهود ويتوحد الصف كي ال يتأخر الوطن عن مصاف 

الدول مبا يؤكد األمن الصحي واالجتماعي والتعليمي.
ومع التقدير للجميع ســواء مع أو ضد إنهاء العام الدراسي، 
فالتعلم متكني وزيادة سواء استمر الوباء أو انحسر، واملعلم على 
قدر من التمكن يتيح له قيــادة املوقف التعليمي، فقط امنحوه 
الفرصة، وقد آن األوان للعمل بيد واحدة وبتنسيق عال بني كل 
إدارات وزارة التربية، السيما جمعية املعلمني الكويتية، بدءا من 
تفعيل التواصل بينهم إلكترونيا، مرورا بتلبية كل االحتياجات، 
إلعداد معلم قادر على التعليم عن بعد ميتلك مهارات إدارة صف 
افتراضي متكامل، تعليــم متزامن وغير متزامن، مهارات تقييم 
املتعلــم عن بعد، في خطط متكاملة ملتابعة املنهج وفق توصيات 
التواجيه الفنية والتي يناط بها إعداد خطط منهجية تواكب التعليم 
عن بعد وفق آلية للتقييم املستمر في نظام متكامل موحد يتيح 

خيارات للمعلم وميكنه من تقييم متعلميه.
مع ضــرورة إعداد اإلدارات املدرســية لتقييم أداء معلميها 
ومتابعة متعلميها وتوفير دائرة تواصل مدرسي ومناطقي لسد 
الثغرات وتوفير االحتياجات وتذليل العقبات وحث املتأخر لإلقدام 
واإليعاز ألصحاب الشــأن في حال االحتياج للتدخل ولو وصل 

األمر ملختار املنطقة ومحافظها.
إدارة التدريب والتطويــر من اإلدارات التي يقع على عاتقها 
الــدور األكبر في ظل هذه األزمــة وأمامها حتد كبير في تنظيم 
عمليــة تدريب املعلمني في عمليــات ال تتوقف حلني محو أمية 

التعليم عن بعد.
محو أمية التعليم عن بعد هو الهدف للحقيقي الواجب العمل 
عليه، كما أن جمعية املعلمني شريك أساسي في حتقيق حملة نوعية 
إعالمية تربوية وتدريبية للتوعية بضرورة استمرار التعليم عن 
بعد والتدريب عليه وإيصال صوت املعلم وتقريب وجهات النظر.
فإذا كان التعليم حقا للكويتي تكفله الدولة إلزاميا إلى املرحلة 
الثانوية ومحو األمية كان هــدف القرن املاضي، فإن محو أمية 
التعليم عن بعد هو حتدي القرن احلالي ومن الواجب اســتمرار 

التعليم دون تأثر بأي مؤثر كان.
الكتب املدرســية واملقررات متوافرة على تطبيقات متعددة، 
ما نحتاجه فعليا اآلن: قرار ثم العزم على العمل مع قيادات على 
قدر من املسؤولية واجلدية وتأكيد الثقة باملوارد البشرية الفاعلة 
واألمينة واملضي قدما دون التفات مع تأكيد ضرورة حتديد مواعيد 
لتقييم ســير العمل وتصحيح املســار فالوضع ال يحتمل إلقاء 
تهم فكلنا فيه سواء التعليم في ظل التعايش مع الوباء مسؤولية 
مجتمعية تؤكد أنه علينا القبول بالتحديات وتذليل عقبات وتسخير 
اإلمكانات واالبتعاد عن التناحر لنكون جميعا كلمة في فم الوطن.
وحفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه وأعاننا على خدمة 
الوطن بإخالص ورفع اهللا عنا الوباء والبالء إنه ولي ذلك والقادر عليه.

العمــل التطوعي هو ظاهرة 
إيجابية تلعب دورا مهما في إضفاء 
صورة إيجابية عن املجتمع، ويقوم 
بها فرد أو أفراد أومنظمات طواعية 
دون وجود أي تكليف أوأمر لهم 
من أي جهة كانت من أجل خدمة 
املجتمع، وال ينشدون من وراء 
عملهم أي مكافأة أو مقابل مادي، 
والعمل التطوعي هو أساس نهوض 
املتحضرة، ويكشف  املجتمعات 
مدى والء أفراد املجتمع لبلدهم 
الذين يعتبرون أن ما يقومون به 
من أعمال تطوعية هو تسديد دين 
لبلدهم مقابل ما وفرت لهم من 
الكرمي، وصرفت  العيش  وسائل 
عليهم من مبالغ طائلة لتعليمهم، 
ورعايتهم صحيا، وإيجاد جميع 
اخلدمات التي توفر األمن واألمان.
والعمل التطوعي يعتبر سمة 
من سمات أهل الكويت منذ القدم 
توارثتها األجيال، ويعتبر قيادات 
العمل التطوعي هم الوقود الذي 
يحرك ويحفــز املتطوعني على 
العمل بجدية وإخالص، فإذا كان 
القائد مثاليا جتده يرفع معنويات 
املتطوعــني ويحثهم على املزيد 
من العمل بإخــالص، ويعطيهم 
من خبراته دروســا وأمثلة على 
كيفيــة تخطى الصعــاب وعدم 
اليأس، ويقنعهم بأن يقدموا هذا 
العمل خالصا لوجه اهللا والوطن 
دون ترقــب أي مقابل مادي في 

نهاية مهمتهم.
وعندما أملت بنا مع مطلع هذا 
العام أزمة كورونا والتي أحدثت 
فوضى غير مسبوقة لم يحسب لها 
أي حساب حتى في الدول العظمى، 
تعطلت احلياة عندنا كسائر دول 
الطوارئ  العالم، وأعلنــت حالة 
في كل مرافق الدولة، وتصاعدت 
أرقام املصابني واملتوفني وانتشر 
الرعب واخلوف من العدوى بني 
املواطنني واملقيمني، ومت احلجر 
على املناطق التي يسكنها السواد 
األعظم من العمالة املشغلة ملعظم 
مرافق الدولة احليوية، مثل وزارة 
الصحة بجميع مرافقها واجلمعيات 
التعاونية والشركات املنتجة للمواد 

الضرورية.
ودون أي إعالنــات جتارية 
تســابق أهل الكويــت كعادتهم 
في األزمــات وطبقوا مقولة «ال 
حجت حجايجها ما للصاليب إال 
أهلها»، وتسارعوا للتطوع في كل 
املجاالت، وجسدوا الروح الوطنية 
العالية التي يتحلى بها أهل الكويت 
والتي جبلوا عليهــا منذ القدم، 
وشاهدنا مظاهر تثلج الصدر حني 
الشباب والشابات كخلية  جتمع 
نحل يعملون بنشاط ودون كلل 
أوملل خلدمة أبناء وطنهم واملقيمني 
على أرضهــا الطيبة من جاليات 
عربية وأجنبية، شاهدناهم في 
املستشفيات واجلمعيات التعاونية 
والتطوعيــة التي تقدم الوجبات 
للمقيمني في املناطق احملجورة، 
وأثبتوا كفاءتهم بشهادة القاصي 
والداني وعلى رأســهم صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، عندما 
شكرهم سموه على ما يقومون به 
من جهود مخلصة وعمل دؤوب.
أعلنت  الــكالم عندما  وكثر 
احلكومــة مشــكورة عن خطة 
تكــرمي العاملني فــي الصفوف 
األمامية واملساندة ملواجهة ڤيروس 
كورنا، وقسمتها إلى ثالث فئات، 
اثنــان على أحقية  وال يختلف 
هذه الفئات في التكرمي، وأعتقد 
أن املشــكلة تكمــن في حتديد 
املستفيدين في كل فئة، وحتى 
ال يظلم املســتحقون فاحلكومة 
ســتحتاج إلى جراح استشاري 
العاملني واملشمولني في  لفصل 

كل فئة.
وما لفــت انتباهي، تصريح 
بعض القياديني في املجال التطوعي 
في بداية األزمة حيث قالوا بأنهم 
مســتمرون في تقدمي املزيد من 
التضحيات، ولن يتراجعوا مهما 
كان الثمن فداء للوطن ولألمير، 
وعندمــا أعلنــت احلكومة عن 
بيان خطة التكرمي نسفوا كل ما 
قالوه، وادعوا أن هذا البيان كان 
عليهم كوقع الصاعقة، وقالوا لقد 
حبست األنفاس بانتظار كلمة شكر 
واحدة، أو لفتــة طيبة لهم، فلم 
يكتفوا بشكر صاحب السمو لهم 
لهم، وكانوا  الوزراء  وال مجلس 
لم  الذي  املادي  التكرمي  يريدون 
يطلهم، فهل هذا هو مفهوم العمل 
التطوعي عندكم؟ هل تدركون ما 
هو تأثير تصريحاتكم هذه على 
الشباب والشابات الذين تطوعوا 
خلدمة أهل الكويت؟ وكأن لسان 
حالكــم يقول لهــم ال تتطوعوا 
دون أن يكــون لكم مقابل مادي 
تستفيدون منه، مثل هذه القيادات 
لألسف الشديد هي التي تقتل وال 
تشجع وال ترتقي مبفهوم العمل 

التطوعي.

ودوائر رسم السياسات واتخاذ القرارات 
الدولية ؟.

البعــض خوفا عند  وبينما يرتعد 
سماع اإلحصاءات اليومية عن اإلصابات 
والوفيات بسبب كورونا املستجد، ويبكي 
األطفال على مدارسهم، ويلهث اآلخرون 
بحثا عن الكمامات واملطهرات، فإن هناك 
أجندات خفية يتــم تنفيذها للتخويف 
والتهويل ضمن سيناريو املزحة السخيفة، 
وهذه املزحة استخدمت الصحة لتصفية 
حسابات سياســية بني القوى الكبرى 
دون اكتراث بالتداعيات اإلنسانية جمعاء 
وعلى التنمية الشاملة واملستدامة التي 

يتشدقون بها.
وإن كانت جائحة كورونا املستجد 
موضع اهتمام منظمة الصحة العاملية منذ 
بداية اكتشاف الڤيروس لكانت قامت بأكثر 
مما مت عمله، ولكن يبدو أن الشيخوخة 
أصابت املنظمة بالوهن والضعف، وآن 
األوان مليالد كيــان جديد يتولى األمن 
الصحي العاملي بروح ومفاهيم جديدة.

باخلطر أصبحت هناك مطالبات بحل هذه 
املشكلة، وباعتقادي سينسى الكثير هذا 

املوضوع بعد انتهاء اجلائحة.
لم تتحمل الشــركات أي عواقب ملا 
حدث من هذا األمر بل حتمل الفاتورة 
املجتمع واملال العــام كالعادة، لذلك ال 
يجب أن تتجاهل احلكومة سكن العمال 
بعد االنتهاء من أزمة كورونا، بل يجب 
أن ترغم الشــركات على توفير سكن 
مالئم لهم وذلك لكي تستمر الكويت كبلد 
اإلنسانية ولكي نعامل البشر معاملة تليق 
بهم ونحمي املجتمع ككل من انعكاسات 

تكدس العمال.
بالذكر أن اجلائحة لم تنته  اجلدير 
بعد ولن نعود مثل الســابق إال بتوافر 
اللقاح، فهذا يعنــي أن الوقاية مطلوبة 
البشر بكثرة  وهناك عمالة تختلط مع 
بسبب طبيعة وظيفتها وخاصة وظيفة 
التمريض التي تؤثر بشــكل كبير على 
املرضى والذي هم بأمس حاجة للوقاية 

من األمراض.

وال يفرد لها كل هذه املساحة حتى ال 
تنشــغل احملاكم بخالفات هامشية ال 

متثل أهمية في احلق العام.
وباألخص أن تقييد مساحة التقاضي 
بني األزواج ستوفر على احملكمة العديد 
من القضايا وهي في حقيقتها ستربي 
املجتمع ألن من املعيب ان جند أن األسر 

باتت تتمزق بهذا الشكل املخجل.
وعليه فإن تضييق مساحة التقاضي 
في أمور وتوسعتها في أمور مهمة مثل 
التهريب اجلمركي وقضايا املخدرات 
الشــركات والعقود  ودعاوى حقوق 
اإلدارية واملنازعات ذات العنصر األجنبي 
وقضايا أمن الدولة وقضايا اجلنايات 
هذه بالتأكيد لها أهمية اكبر وباألخص 
ان عدد القضاة لدينا قليل، ونريد أال 

ترفع دعاوى هامشية أمام احملكمة.
فعلى ســبيل املثال قضايا السب 
ملاذا يوجد عقوبة أصال في الســب، 
العقوبة  البريطاني هذه  القانون  ففي 
غير موجودة وعليه من يشتم اآلخر 
فليرد الطرف اآلخر الشتيمة وانتهى 
األمر فأمرها ليــس مهما، لدرجة ان 
ترفع دعوى أمام احملكمة وعليه نريد 
أن تكون ساحات القضاء ال تنشغل إال 

باألمور املهمة وحسب.

أوداجه من خير الكويت فأخذ يقول ما 
ال يدرك، ويفتي مبا ال يفقه، أو مهمش 
ما ان هدأت جوارحه واستقرت أموره 
في وطن الصداقة والســالم حتى ظن 
بنفسه الظنون، فاعتقد واهما بأنه الفاحت 
واملعلم وصاحب الفضل على اآلخرين، 
الذين نعرفهم جيدا ليسوا  املصريون 
من تلك النوعية البائسة، فهم أصدقاء 
«ضحكة صافية»، وإخوان «عيش وملح»، 
ورجال موقــف حازم متزن حتى وإن 
تضرروا في سبيله، كما أنهم أهل كرم 
عجن بطيب أرض الكنانة ونيلها املعطاء.

مصر العطاء التي أجنبت طه حسني، 
املنفلوطي،  العقاد، ومصطفى  وعباس 
ومحمد متولي الشعراوي، وعبدالباسط 
عبدالصمد، ومحمد صديق املنشاوي، 
ومحمد حسنني هيكل، وتوفيق احلكيم، 
وإحسان عبدالقدوس، وسليمان خاطر، 
وأمل دنقل، وأحمد شوقي، وأم كلثوم، 
ومحمود اخلطيب، وإبراهيم يوسف، 
ومحمد صالح، ويوسف وهبي، وفريد 
شوقي، وفاتن حمامة، تلك مصر التي 
في خاطــري، تلك مصر التي نثق بها 
وبأهلها، ولألبد الســرمدي عاشقون، 
وستبقى محبتنا لهم كشذى عطر ورد 
الفل البلدي النــدي، مهما صاح نائح 

هنا أو هناك.

من روايات وقصص حوله، وهل كانت 
البداية من ووهان وكان الڤيروس كما مت 
الترويج له من منظمة الصحة العاملية أنه 
ال ينتقل بني البشر، وهل كانت الرسائل 
اإلعالمية يشوبها الصدق واملهنية، وهل 
كان ميكن ملنظمــة الصحة العاملية منذ 
البداية أن تلعب دورا آخر في هذه األزمة، 
وماذا عن أصحاب املصالح على مستوى 
العالم بدهاليز السياسة ودهاء الساسة 

وجود أعراض للمصابني بڤيروس كورونا 
إال أن هناك من ال تظهر عليهم أعراض 
انهم  أبدا «Asymptomatic» ويعتقدون 
أصحاء فيختلطون وينشرون الڤيروس 

مما يسبب مشكلة تزايد اإلصابات.
يعلم اجلميع أن تكدس العمال مشكلة 
تعاقبت على مر السنني ومت جتاهلها ألن 
أضرارها لم متســنا، ولكن مع تفشي 
الڤيروس كورونا واستشــعار اجلميع 

اجلزائية يوفر على ســاحات القضاء 
العديد من القضايا ألن هناك ما هو اهم.
فاليوم لدينا دائرة إدارية باحملكمة 
هذه ستنفجر من عدد القضايا اإلدارية 
املرفوعة أمامها وهي قضايا مهمة اهم 
من الشكوى في السب أو التغريد أو 
حتى قضايا املشــاهير مع متابعيهم، 
فالدعاوى اإلدارية تستلزم عددا أكبر 
من القضاة للفصل في حقوق املوظفني 

وغيرهم.
األمــر اآلخــر دعــاوى األحوال 
الشخصية ســامح اهللا املشرع الذي 
أفرد كل هذه املســاحة أمام الزوجات 
والتي سلخت ومزقت روابط األسرة، 
فكم عدد القضايا املرفوعة من الزوجات 
على أزواجهن وهي في حقيقتها مخجلة 
ان تصل روابط األسرة بهذا الكم من 
القضايا، وهي بالتالــي البد أن تقيد 

فال احللم الذي باع كل ما ميلك ألجله 
حتقق، وال ديونه في مصر التي تقض 
ليل نهار ســددت، والعودة  مضجعه 
احملبطة أصبحت حتمية، واألهل والزوجة 
واألطفال في االنتظار، واليد فارغة، وعلى 
الرغم من سوداوية املشهد، جند الكثير 
من املرحلني ملخالفتهم شروط اإلقامة 
قدم الشــكر للكويت حكومة وشعبا، 
ونســتذكر في ذلك املقام الكثير من 

مشاهد الوفاء والتقدير.
مصر التي نعرف أهلها جيدا، آفاق 
رحبة في كل املجاالت، تربطنا بهم عالقات 
أسرية متينة، وجتارية مزدهرة، ورياضية 
وثقافية متكاملة، ال ميكن حصرها في رد 
فعل إنسان محبط، أو مستشار انتفخت 

معها بعد اليقــني أن األمصال والعالج 
النوعي ليست في متناول اليد اآلن في أي 
مكان بالعالم، بل إن بروتوكوالت الرعاية 
لڤيروس كورونا املستجد أصبحت أقل 
تشــددا عن ذي قبل، ومن املتوقع أن 
تخفت األضواء عن الوفيات واإلصابات.
ولكن يبقى الســؤال املهم هل كان 
كورونا املستجد مزحة سخيفة أم كذبة 
كبــرى، وهل يصدق مــا يتم ترويجه 

أشخاص، وهو أمر ليس مقبوال إنسانيا 
بالدرجة األولى واجتماعيا وصحيا أيضا. 
وتعد مشكلة تكدس البشر في السكن احد 
العوامل املؤثرة سلبا في انتشار الڤيروس، 
ففي تقرير ملقارنة بني منطقتي مانهاتن 
وبرونكس وجدوا ان بسبب زيادة عدد 
األفراد في املسكن الواحد ساهم ذلك في 
زيادة أعداد املصابني في برونكس رغم 
ان مانهاتن لديها أكثر سكانا. وبالرغم من 

املباحث اإللكترونية، وعليه فإن مراجعة 
املراســالت خالل مدة قصيرة تسهل 
على رجل املباحث الوصول والتأكد من 
اجلرم املقترف على خالف لو مت ارتكاب 
اجلرم، وبعد سنة مت رفع الشكوى هنا 
مراجعة البيانــات من جهات املباحث 
ستأخذ وقتا طويال لنصل إلى حقيقة 

الدعوى.
األمر اآلخر فإن املشــرع بفتحه 
املدة في دعاوى اجلــزاء ملدة خمس 
ســنوات في اجلنح هذه غير مقبولة، 
فعلى سبيل املثال لو قام شخص بسب 
احدهم برسالة إلكترونية ثم ذهب هذا 
الشخص بعد سنة لتقدمي شكوى في 
هذه احلالة جهات التحقيق تقبلها ألنها 
لم تسقط جزائيا وفق القانون، ولكن 
لغة املنطق جتعل مثل هذه القضايا غير 
مقبولة وعليــه فتقييد وقت الدعوى 

مقدم على غيره متى ما تساوت الكفة 
العلمية واملهارة الفنية في جميع دول 
العالم، والكويت ليست استثناء من هذا 
األمر، واجلميع يعي تلك احلقيقة جيدا، 
حتى من ظن بنفسه أمرا كبيرا فإنه يقر 

بذلك في أعماق ذاته.
ولعل ما زاد التشــاحن سوءا في 
وسائل التواصل االجتماعي، وأجج احلدة 
في الطرح، تلك االحتجاجات التي قامت 
بها قلة وليس جميعهم من إخوتنا في 
أماكن احلجز املؤقت قبل ترحيلهم إلى 
النفســية  مصر، وعلينا تفهم احلالة 
واملادية السيئة لتلك األعداد البسيطة، 
فهم بعدما وجدوا أنفســهم بني فكي 
كماشــة ال ترحم خالل ليلة وضحاها، 

ماذا لو اكتشفنا بعد فترة من الزمن 
أن ما حدث للعالم أجمع كان ميكن تفاديه 
منذ ديســمبر ٢٠١٩ ومــا هي األوراق 
واألالعيب اخلفية واألجندات اخلاصة 
جتاه ذلك، وهل كان للسياسة دور في 
كورونا املستجد ومن هم املستفيدون 
مما حدث على مستوى العالم وليس على 
مستوى الدول؟ إنها أسئلة حتتاج إجابات 
عنها بشفافية ونزاهة ومهنية ألن التاريخ 
سيتوقف طويال عند كورونا املستجد 
وتداعياتــه العاملية واإلقليمية واحمللية 
ليس من حيث أعداد اإلصابات والوفيات 
والشــفاء واحلجر، بل من حيث إدارة 
األزمة والتأثيرات على عجلة االقتصاد 
والتنمية والتعليم واحلياة االجتماعية 

والروابط اإلنسانية.
وستظل التداعيات لفترات طويلة في 
جميع املجتمعات، ولكننا نحتاج الوقت 
الكثير عن األوراق اخلفية في  لكشف 
هذه األزمة التي عصفت بالعالم ومازالت. 
واضطر العالم للبحث عن طريقة للتعايش 

من واجب كل شركة أن تعمل على 
الذين يعملون  املوظفني  ضمان حقوق 
لديها، وعند االهتمام باملوظف سينعكس 
ذلــك إيجابيا علــى أداء العمل وجودة 
اخلدمات أو املنتجــات، وبالتالي يعود 

على ربحية أفضل على املالك.
املالك بتخفيض  الكثير من  ويهتم 
التكاليف قدر اإلمــكان الن هدف أي 
مالك هو تعظيم األرباح، ولكن تخفيض 
التكاليــف ال يعني التركيز عليها فقط 
وجتاهل العوامل التي قد تتأثر مثل البيئة 
واإلنسان وغيرها من أمور. ورغم أن 
الهدف تخفيض التكاليف إال أنها تكون 
على املدى القصير الن فاتورة اإلنسانية 
والتأثير على البيئة سيعود بضرر أكبر 
وبالتالي تظهر تكاليف على املجتمع بأكمله 

يدفع ثمنها اجلميع لسنوات.
خالل جائحــة كورونا كانت هناك 
عوامل أدت إلى تفشي املرض بشكل كبير 
وخارج السيطرة وهو سكن العمالة التي 
يتكدس في الغرفة الواحدة أكثر من ٨ 

كثرت في اآلونة األخيرة الدعاوى 
اجلزائية وغيرها من الدعاوى األخرى 
وهي التي تعتبر سابقة في عهد القضاء 
الكويتي أن يشــهد كل هذا الكم من 
الدعاوى، والكثير منها بتنا مع األسف 
جنــد أن فيها عدم جديــة أو تنتهي 
بالصلــح أو أن القضية تافهة وعليه 
فهي ألنها مقرة بالقانون لذلك فتلزم 
جهات التحقيق بأخذها مبحمل اجلد 
وحتيلها للقضاء وتنشغل بها ساحات 
التقاضي وهي ال تتحمل حتى أن تصل 

لدعوى للمحكمة.
وعليه فــإن اجلدية في التقاضي 
تفرض أن يتــم أوال فرض قيد على 
الدعوى اجلزائيــة بحيث كل دعوى 
تتجاوز الشــكوى فيها مدة ٣ أشهر 
تســقط بها احلق في التقاضي وهي 
كافية ومبــررة بحيث ان مدة الثالثة 
أشهر تضمن جهات التحقيق فيها أوال 
جدية الدعوى وعدم وجود الكيدية، ثانيا 
أن أدلة الدعوى مازالت متوافرة ومن 
املمكن الرجوع إليها على خالف ضياع 
الدليل ملرور املدة الزمنية األمر اآلخر، 
وباألخص في القضايا التي تكون فيها 
الدعوى عــن جرائم إلكترونية تلتزم 
بها  املراسالت وتنشغل  فيها مراجعة 

لم نتوقعها أن تأخذ هذا املدى الطويل 
املرهق، تلك احلملة البغيضة بني عدد 
محدود من مستخدمي وسائل التواصل 
االجتماعي فــي الكويت ومصر، حتى 
وصل األمر بقلة ال متثل شعبي البلدين، 
إلى التعدي والتطــاول على مرتكزات 
راسخة قائمة بني «الشقيقني» منذ عقود 
طويلة، ولعل ما يثير األسف التداخل 
املمجوج بني املستحق من املطالب، وتلك 
التي ليس من ورائها سوى تغذية البغضاء 
والشحناء، وال تخلو من أهداف خبيثة 

في بعض أوجهها. 
نعــم.. هنــاك مطالب مســتحقة 
للمواطن كفلها الدستور الكويتي نصا 
وروحا، وتلك جتد سبيلها من التحقيق 
والنفاذ عبر القنوات الرسمية واألدوات 
الدستورية، وحرية الرأي مكفولة للجميع 
دون اســتثناء، فوطن قام على تقاسم 
السلطات، والتشاور بني أبنائه في كل 
شؤونه، لن يضيق ذرعا بكلمة من هنا أو 
رأي من هناك، وخلل التركيبة السكانية 
ليس للمقيم – من أي جنسية كانت - يد 
فيه من قريب أو بعيد، فجميعهم دخلوا 
الكويت بوثائق رسمية معتمدة، ولك أن 
تسأل إن شئت عن كلمة السر «جتار 
اإلقامات»، أما العمل فاألولوية للمواطن 
في جميع القطاعات احلكومية، واملواطن 
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السبت ٣٠ مايو 12٢٠٢٠ فنـون

محمد املنصور لـ «األنباء»: تلقيت عروضًا خليجية لتقدمي شخصيات 
لها «بطوالت» خالدة.. ومن حق اجليل اجلديد التعرف على إجنازاتهم

عبداحلميد اخلطيب

«من حق اجليل اجلديد أن يعرف بطوالت 
اآلباء واألجداد، لذا ال بد أن نعطي رسائل في 
هذا اجلانب تكون نبراسا ألبنائنا ليهتدوا 
الى الطريق الصحيــح»، بهذه الكلمات أكد 
الفنان القدير محمد املنصور أهمية التأثير 
اإليجابي للفن الهادف، خصوصا اذا ما اقترن 
بقصص واقعية تبــرز إجنازات تاريخية، 
مشــددا على أن االعمال ذات القيمة العالية 
لها اثر كبير على اجلمهور وتشــكل وعيه 

في كثير من األحيان. 
وفي تصريح لـ «األنباء» قال املنصور: 
منطقتنا تزخر بالعديد من األسماء التي يجب 
ان تخلــد في ذاكرة التاريخ بأعمال درامية 
توثق ملا حققوه كنوع من الوفاء أوال، وثانيا 
لتعريف اجليل اجلديد بهم ليتخذوهم قدوة 

ومثال، مستدركا: هناك ثالث كلمات ارتبط 
بها ســكان اخلليج وحتــرك حياتهم وهي 
«األمانــة والصدق واالحتــرام» وقس على 
هذه الكلمات مدى احلب والترابط والطيبة 
املوجودة بني اجلميع، كاشفا عن تلقيه عدة 
عروض من أكثر من دولة خليجية لتجسيد 
شخصيات لها بطوالتها وتتناول ما حققوه 

في بلدانهم من إجنازات.
وفي الســياق ذاته، شدد املنصور على 
أهمية مسلسل «محمد على رود» كعمل تراثي 
قــدم مناذج متنوعة لشــخصيات ارتبطت 
بالعــادات والتقاليــد األصيلــة، معبرا عن 
سعادته بالنجاح الذي حققه العمل. وقال: 
ان تكون نســب املشــاهدة عالية لـ «محمد 

علي رود» فهذا هو املبتغى الذي كنا نصبو 
اليــه بأن تصل رســالته الــى اكبر قدر من 
اجلمهور، واحلمد هللا حققنا الهدف، مردفا: 
الشــخصية التي قدمتها في العمل رســالة 
مهمة لألبناء واألحفاد، فـ «شهاب» نوخذة 
يعمل بشرف وكرامة ويتحدى املستحيالت 
وسط شخصيات ذات طموحات مادية بحتة 
فــي زمن املتغيرات التي شــهدتها املنطقة، 
خصوصا التجــارة بني الكويت والهند في 

منتصف األربعينيات من القرن املاضي. 
وأثنى الفنان القدير على جتربة «محمد 
علي رود» واملشــاركني فيــه، وقال: نص 
العمل الــذي صاغه الكاتب املتميز محمد 
أنور محمد، ثري بالشخصيات واألحداث، 

والصورة التي قدمها املخرج الرائع مناف 
عبدال جميلة ورائعة واحترافية، وكذلك 
االنتاج الضخــم للمنتج املخرج عبداهللا 
بوشــهري والــذي أتعــاون معــه للمرة 
الثالثة على التوالي بعد جتارب «روتني» 
و«الديرفة»، بجانب الكم املتميز من النجوم 
الذيــن اعطوا للعمل زخمــا واضحا، مثل 
الفنان القدير سعد الفرج والفنان القدير 
جاســم النبهان والنجمة املتميزة هيفاء 
عادل والنجم املقتدر خالد أمني، والنجمة 
فاطمة احلوســني وأيضــا جيل املبدعني 
الشباب والذين يشكلون قوة دفع كبيرة 
للعمل ومنهم بثينة الرئيســي وحســني 
املهــدي وحصة النبهان وســعودة ومنى 
حسني وعبداهللا بهمن ومشاري املجيبل 
وعبداهللا املســلم وغيرهم، باإلضافة إلى 

طاقم الفنيني واحلرفيني كل في مجاله.

بعد جناح شخصية «شهاب» النوخذة الشريف الذي حتّدى املستحيالت في «محمد علي رود»

الفنان القدير محمد املنصور في شخصية «النوخذة شهاب»

.. ومع عبداهللا املسلم في مشهد من املسلسل.. ومع املخرج مناف عبدال وعدد من جنوم املسلسلالفنان محمد املنصور في «محمد علي رود»

ثالث كلمات ارتبط بها سكان اخلليج هي «األمانة والصدق واالحترام»

نيرفانا لـ «األنباء»: ال مانع في العودة إلى اإلعالم الكويتي
أحمد الفضلي

أعربت اإلعالميــة نيرفانا ادريس 
عن ثقتها بقدرة املصريني والكويتيني 
على مكافحة انتشار ڤيروس كورونا 
ورهانهــا علــى ان الكويتي واملصري 
قادران وميتلكان الثقافة والوعي الكافي 
ملكافحة انتشار هذا الوباء وعودة احلياة 
في الكويت ومصر بأسرع وقت ممكن.

وأكدت ادريس التي سبق ان عاشت 
لسنوات طويلة في بلدها الثاني الكويت 
قبل ان تتحول حاليا للعيش في مصر 
ان املصريني والكويتيني قادرون على 
الترابــط والتكاتــف والتعامل بوعي 
كامل مــع األزمات وهو ما سيســاهم 
في قدرتهم على جتاوز جائحة كورونا 

التي تغزو العالم.
ومتنــت ادريس مــن خالل اتصال 
هاتفي مــع «األنباء» من مكان إقامتها 
حاليا في مصر ان يزول هذا الوباء في 
القريب العاجل عن األمتني اإلسالمية 
والعربيــة والعالم اجمــع وان تعود 
احليــاة فــي العالم كما كانــت ما قبل 
كورونــا خصوصا ان هذا الوباء نتج 
عنه أضــرار كثيرة على العالم خالف 

أكدت قدرة الكويتيني على مكافحة انتشار «كورونا»

أضراره الصحية فقد تسبب في تعطل 
مصالــح اخللق وحرمــان العديد من 
الناس من رؤية أحبائهم خالف فقدان 

الكثيرين ألبنائهم وأقربائهم.
وعن إمكانية زيارتها للكويت بعد 
انتهاء جائحــة كورونا أفادت ادريس 
بأنها ال حتتاج دعوة او مناسبة لزيارة 
بلدهــا الثاني الكويت الــذي تدين له 
بالكثير وســبق ان تعلمت واشتهرت 
كإعالميــة في هذا البلد، موضحة انها 
متشوقة لزيارة الكويت ولقاء أصدقاء 
وزمالء املهنة في اإلعالم الكويتي ممن 
جمعتني وال تزال جتمعني بهم صداقة 
قوية ومنهم من اعتبرهم أشقاء وأساتذة 
لي وألي مذيعة تدخل املجال اإلعالمي 
فــي الكويت. وفيما يتعلــق بإمكانية 
العودة للعمــل اإلعالمي في الكويت، 
ذكرت ادريس أنها لن متانع في العودة 
للعمــل باإلعــالم الكويت وهــذا األمر 
متروك للقدر الذي قد يعود بي لإلعالم 
الكويتي، موضحة ان اإلعالم الكويتي 
كان واليزال أحد صناع اإلعالميني على 
مستوى اخلليج والوطن العربي وكذلك 
هــو بيئــة مســتقطبة لإلعالميني من 

مختلف الدول اخلليجية والعربية.

مسلسل عراقي - إماراتي يتناول 
شخصية الشاعر يونس بحري

أحمد سعد:
الصلح مع سمية اخلشاب إشاعات!

جتري حاليا االستعدادات في مؤسسة 
التلفزيونــي  هجيــر خلدمــات اإلنتــاج 
والســينمائي واإلذاعي «مؤسسة إماراتية 
مقرهــا دبــي» لتصويــر أحدث مسلســل 
تلفزيوني عراقيـ  إماراتي مشترك يتناول 
حياة الشخصية الغريبة األطوار اإلعالمية 
املعروفة واملثيرة للجدل املذيع والشــاعر 
واخلطيب والرحالة العراقي يونس بحري، 
الذي شغل الناس في عموم الوطن العربي 
وأثــار انتباههــم على مدى عقــود امتدت 
مــن ثالثينيــات القــرن املنصــرم وحتى 

السبعينيات.

املسلسل يقع في ٦٠ حلقة تلفزيونية، 
باإلضافة الى املسلســل سيتم إنتاج فيلم 
سينمائي عن ذات الشــخصية في الوقت 
نفسه، وســوف يعرض الفيلم واملسلسل 

في جميع احملطات.
وســيتم تصويــر األحداث فــي أملانيا 
وفرنســا والعراق وإندونيســيا واململكة 
العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 
املتحــدة وتايلند واجلزائر واملغرب وعدة 
دول أفريقيــة ســافر إليهــا يونس بحري 
وفــي إحداها حكم عليه باإلعدام وجنا من 

املوت بأعجوبة.

حتدث الفنان أحمد سعد عن استعداده 
نفســيا للزواج قريبا. وقــال عن القضايا 
املتبادلة بينه وبني طليقته الفنانة سمية 
اخلشاب، إنها  هي من اختارت هذا الطريق، 
وأنه ليس لديه مشكلة مع أي ابتالء ينزل 

به بالعكس هو راض متاما. 
ونفى سعد، اثناء استضافته في برنامج 
«the insider بالعربــي» املــذاع علــى قناة 
«دبــي» الفضائية، وجــود أي صلح بينه 
وبني اخلشاب بعد الشائعات التي انتشرت 
في رمضان املاضي، وقال مؤكدا: «من قبل 

 طالقنا مشوفتهاش». 
وكان أحمد ســعد أوضح مــن قبل أنه 

أصبح في راحة نفسية كبيرة، رغم كل ما 
حدث خالل الســنوات املاضية، السيما أن 
عالقته باهللا أصبحت أفضل أيضا، كما أنه 
تعلم من الدروس واملواقف الصعبة التي 
مر بها في جتاربه السابقة، وأكد أنه يعيش 
قصة حب جديدة مع امرأة مختلفة متاما عن 
كل من عرفهن في السابق، لكنه لن يفصح 
بأي تفاصيل عنها إطالقا، قائال: «اتعلمنا 
منقولش.. ده أنا هحطها في علبة واقفلها 
عليها.. أو هروح جبال األلب واقفل عليها 
عشان محدش يشوفها، هي اختيار مختلف 
متاما عن اللي فات، املوضوع ده خط أحمر 
ومش هقول تفاصيل أكتر من كده عنه».

احمد سعد سمية اخلشاب

جنوى كرم.. ال تعاتب وال تزعل وال تستغل وال تغضب
العربي  ســافر اجلمهور 
في الليلة الرابعة من حفالت 
العيــد في فضاء واســع من 
الطرب والغناء مع «شــمس 
األغنيــة اللبنانيــة» جنوى 
كرم بحفل بث مباشرة عبر 
منصة «شاهد vip»، بالتعاون 
مــع الهيئة العامــة للترفيه 
وشــركة «روتانا» واملكتب 

.«MBC» الفني ملجموعة
وقبل بدء البرنامج الفني 
الذي حضرته جنوى حلفلها 
الذي أطلت به مباشــرة من 
حديقة منزلها، عرض تقرير 
يلخص تعاونها مع «روتانا»، 
ومن ثم سألها االعالمي علي 
التي  الــدروس  العليان عن 
اســتفادت منهــا خالل فترة 
احلجر املنزلي التي سببتها 
«كورونا»، فأجابت جنوى: 
أركز في حياتي على احملبة، 
التي اعتبرها السالح الوحيد 
الــذي منلكــه ومــن يبخــل 
مبحبته يكون بخيال واهللا ال 
يحب غير الشجاعة واحملبة.
وبســؤالها هل شــعرت 
بحالة من امللل في هذه الفترة، 
اجابت: أبــدا، فمن يصلي ال 
يشــعر بامللل، بالعكس كان 
لنا عودة للذات وأمل بالغد، 
مضيفــة: يجــب أن تشــرق 
الشــمس من جديــد، ودائما 
بعد كل هبوط هناك طلعة.

واعترفــت جنــوى بأنها 

الشــمس، وستغنيها بفرح، 
كونها من مناصري األمل في 
هذه املرحلة الصعبة، رافضة 
أن تفصح عما كتبته واكتفت 

وال تزعــل وال تســتغل وال 
تغضــب، فاحملبــة فيها كل 
الوسائل التي نعيشها كبشر 
لنحب بعضنا البعض، وهكذا 

يكون اهللا راضيا عنا.
وعن عدم اكتمال مشروع 
الديو الذي كان من املفترض 
أن يجمعها بـ «فنان العرب» 
محمد عبده، قالت: شرف لي 
أن أغني مع فنان كبير، أتوج 
مسيرتي الفنية من خالل هذا 
العمل الذي سيكون لبنانيا 
ـ خليجيــا، اضافــة إلى أنه 
سيكون مرصعا بالفن الراقي، 
غير أن الظروف لم تسمح بعد 
وأنا على استعداد إلمتام هذا 
املشــروع. ولم تنكر جنوى 
أنها تخاف مــن االقدام على 
الغناء بغير اللهجة اللبنانية 
التــي تعتبرهــا لكنتها، كما 
هناك أرباب للهجة اخلليجية.
ومع فرقتها املوســيقية، 
بدأت جنوى بأول أغنية «قمر 
العشــاق» وبعدها غنت «يا 
عيون قلبي» ودمجت معها 
«حظي حلو»، وقدمت موال 
«على مهلك»، واغنية «بدك 
الزين»  ترجــع» و«حبيــب 
و«لشحد حبك» و«سهرانة» 
و«ما في نوم»، وشدت بأغنية 
«ما بخبــي عليك» ودمجتها 
مع «خليني شوفك»، وقدمت 
«بنوب»، وغيرها من اعمالها 

الشهيرة.

بالقول: «بيتي كلو الكن».
وحول عتابها ألي شخص 
في حال واجهتها أي مشكلة 
معه، ردت: احملبة ال تعاتب 

النصــوص  كتبــت بعــض 
أزمــة  خــالل  الشــعرية 
«كورونا»، ولكن ســتتريث 
في نشرها، بانتظار أن تشرق 

.. مع الرئيس الراحل أنور الساداتالشاعر يونس بحري
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جنالء بدر لـ «األنباء»: لست مثيرة للجدل
القاهرة - محمد صالح

الفنانة جنالء بدر مثيرة للجدل وتبحث دائما عن األدوار املختلفة، وال مانع في أن 
تتميز باجلرأة الفنية في اختياراتها باجلرأة، التي تضعها دائما محل نقد وتشكيك 

لكنها جتتهد. يراها البعض مغرورة وجريئة وتبحث عن كل ماهو مميز فنيا، وال تهتم 
مبكان اسمها على تترات االعمال الفنية قدر اهتمامها بالشخصية التي تقدمها.  

جنالء كشفت لـ «األنباء» عن العديد من األسرار.. فماذا قالت؟

كيف تتعاملني مع انتشار ڤيروس 
كوفيد- ١٩ املستجد؟

٭ رغــم االحتياطــات واالجــراءات 
االحترازيــة التــي اوصت بهــا منظمة 
الصحة العاملية، اال ان اخلوف يالزمني 
اثناء اخلروج من املنزل، واكثر ما كان 
يبث الطمأنينة في قلبي اثناء التصوير 
هو االجراءات املشددة في االستديوهات 

والتعقيم والتطهير املكثف.

لك طقوس اثناء اجللوس باملنزل؟
٭ ألــزم منزلي بشــكل شــبه كامل، ال 
اخــرج اال للضرورة القصوى واالمور 
املهمــة، وهــو بالطبــع امــر يصيبني 
بالضيق واحلــزن وامللل، لكن الوقاية 
أهم، واستفدت من فترة جلوسي باملنزل 
وازمة انتشار ڤيروس كورونا املستجد 
انني اصبحت اكثر قربا من اهللا بالصالة 

وقراءة القرآن الكرمي.
 

هل بالفعل تشترطني كتابة اسمك بشكل 
مميز في اي عمل فني؟

٭ ترتيــب االســماء او اســم النجم ال 
ميثــل اهمية كبرى لدى املشــاهد وكل 
ما يبحــث عنه هو القصــة واالحداث 

واالداء، وال ينظر من الذي كتب اسمه 
اوال او اخيــرا، بدليــل ان هناك فنانني 
قدموا أدوارا بســيطة ال تتعدى ثواني 
على الشاشة ومع ذلك خلدها اجلمهور 
في ذاكرته، كذلك هناك فنانون اصحاب 
االدوار الثانيــة لكنهم جنوم كبار جدا 
واصبحوا من اهم فناني العالم العربى، 
منهم توفيق الدقن وزكي رستم ومحمود 
املليجي وعبدالسالم النابلسى وزينات 

صدقي وغيرهم.

اين انت من االعمال السينمائية؟
٭ السينما هي الفن الباقي في التاريخ 
ألنها تــراث، وحتى اآلن جنــد اعماال 
ســينمائية منــذ عشــرات الســنوات 
ومازالت خالدة وباقية وعرفها اجليل 
احلالــى، لذلك ابحــث دائما عن اعمال 
سينمائية مميزة مثل التي قدمها يوسف 
شاهني وصالح ابو سيف وغيرهما من 
العمالقة، ومن االجيال احلالية مازال 
حلمــي ان اعمل مع يســري نصراهللا 
ألن اعمالــه لها مذاق خــاص، وللعلم 
لم اقدم سوى فيلم واحد فقط «قدرات 
غير عادية» اخراج داود عبدالســيد، 
واستفدت منه جدا ولكني مازلت انتظر 

عمال يقدمني جيدا للسينما.

هل خفت من مشاركتك في عملني 
بدراما رمضان؟

٭ اتخــذت قــرار املشــاركة بعملني 
دراميني فــي رمضان رغم علمي أنها 
مغامرة ومخاطرة لكني اعتدت عليها، 
خاصة أنه ليس املوســم األول الذي 
أظهر فيه بأكثر من شخصية، وأعتقد 
أنني جنحت في ذلك، ولم يكن مخططا 
له مني او كان بشكل مقصود، وجاءت 
موافقتي على املشاركة في مسلسلي 
«الفتــوة» و«البرنس» ألن كل منهما 
تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، 
كما ان الورق والســيناريو أجبراني 
على املوافقة، ولــم امتكن من رفض 
احدهمــا ألننــي ابحــث عــن األدوار 
اجلديدة التي اقدمها للجمهور بشكل 

مختلف.

يقال انك تتعمدين اثارة اجلدل؟
٭ ال اتعمــد اثــارة اجلــدل ســواء 
بأعمالي او تصريحاتي واعترافاتي 
التي احيانا جتعلني محل نقد شديد 
وغضــب البعــض منــي، لكــن من 
يعرفني يدرك بساطتي وتلقائيتي 
وأنني أتصرف على طبيعتي دون 

تكلف او جتمل.

هل جنحت في تعلم تطبيق «التوك 
توك»؟

٭ مازلت في مرحلة الفهم لـ«التوك 
تــوك» وأحتاج الوقت كــي اتعلمه 
متامــا، لكني اشــعر باالعجاب لهذا 
التطبيق، ألنه يشمل العديد من فنون 
التمثيــل مــن أداء وتقليد ومحاكاة 
وأداء حركي، وهو ما ميكن ان يفرز 
العديد مــن املواهب الفنية، خاصة 
في مجال االستعراض والكوميديا.

أكدت أن مشاركتها في مسلسلني خالل رمضان مغامرة محسوبة

وفاء موصللي: الدراما السورية
هذا املوسم خجولة!

سالف فواخرجي:
«شارع شيكاغو».. 
قريبــًا

دمشق - هدى العبود

لم أستطع متابعة األعمال الفنية بشكل 
كبير بســبب ظروفي اخلاصة لكنني 
تابعت «ســوق احلرير» و«مقابلة مع 
السيد آدم» و«حارس القدس» و«حارس 

اجلبل» و«أم هارون».
بهذه االعترافات العفوية، حتدثت الفنانة 
القديرة وفاء موصللي لـ «األنباء» من 
خالل دردشة أوضحت فيها انها كممثلة 
تتابــع مضمون تلك األعمال ونســبة 

املشاهدة هي احلكم.
وعن مسلسل «سوق احلرير»، قالت: 
مــن وجهة نظري كان من أهم األعمال 
الســورية التي عرضت على شاشــة 
رمضان فهو عمل بيئي دمشقي حظي 
مبشاهدة واســعة ألنه تناول مرحلة 
خمســينيات القرن املاضي الســورية 
عندمــا كانت غنية باقتصادها ورصد 
حتــول اقتصاد الســوق مــن اليدوي 
إلى الصناعي، كما ان شركة ميسلون 
حرصت علــى اختيار جنــوم الصف 
األول لتجسيد تلك األحداث ومنهم من 
عاصرها فاختيار العمالق الفني أسعد 
فضة وسلوم حداد وبسام كوسا وهيفاء 
واصف ووفاء موصللي وكاريس بشار 
وقمر خلف ونادين حتسني بيك، أضفى 
علــى العمل جمالية محببة بالنســبة 
للمشاهد الســوري والعربي، كما انه 
علينا أال نغفل عن الشــارة وتكلفتها 
لتكــون املواد كافية إلعطاء هذا العمل 
البيئــي حقه ألنه يتحــدث عن تاريخ 
وطــن، باملقابل كان ملوســيقى الفنان 
إياد الرميــاوي ســحرها اخلاص ألن 
األذن تطرب من خالل املوسيقى التي 
تألفها قبل العني ألن التاريخ والعادات 
والتقاليــد واللغة والفن واملوســيقى 
تعني الكثير لكل شعوب األرض، من 
هنا جــاءت جمالية العمــل كما امتاز 
سوق احلرير بأنه أعطى كل الطبقات 
حقها في ذلك الوقت فشاهدنا البيوت 
الدمشقية ورغد ورفاهية العيش التي 
كان تعيشها طبقة األثرياء من التجار 
واألعيان وهذا انسحب بتوصيفه على 
الطبقة الوسطى والفقيرة ولم يتوان 
الكاتب واملخرج بســام املال في أهمية 
املرأة وجتسيد تلك الهالة من القدسية 

واالحترام في املجتمع الدمشقي.

هل كانت هناك صعوبات واجهتكم 
بتصوير العمل؟

٭ ظــروف التصويــر التي عاشــتها 
األســرة الفنية خالل التصوير كانت 
صعبة في ظل تواجد جائحة كورونا، 
فمثال سأحتدث عن اإلضاءة كنا نصور 
األحداث ليال علــى أنها حصلت نهارا 
وبالعكــس وهذا عمل صعــب للغاية 
ألن درجة احلرارة في اخلارج ٧ أو أقل 
ونحن نرتدي اللباس الصيفي والبخار 
يخرج من أفواهنا كفنانني وكومبارس 
وهنا اعتمد املخرج ان نشرب املاء الدافئ 
أو البارد لنعطي املشهد حقه وأقول هذا 
ألننا صورنــا أثناء العواصف القوية 
ودخلت املستشفى أنا والفنانة نادين 
حتسني بيك أثناء التصوير لكن جائحة 
كورونــا أوقفــت كاميــرات التصوير 
وتوقفت جميع الشركات لذلك الدراما 

السورية خجولة وقليلة لهذا املوسم.

برأيك ما السبيل لالرتقاء بالدراما 
السورية؟

٭ الســبيل لالرتقــاء بهــا ان نتبــع 
التجربة اخلليجية واملصرية، وأعني 
أن تكون لدينا قنوات فضائية خاصة 
ألن الشركات لديها انتقائية بتسويق 
األعمال الفنية وعلينا ان نحذو حذوهم.

ما األعمال املشاهدة من قبل موصللي 
للدورة احلالية؟

٭ كما قلت شــاهدت عــددا ألباس به، 
لكنني غير راضية فاألعمال اخلليجية 
والعربيــة جميلــة وحتاكــي الواقــع 
والتاريخ والعادات والتقاليد، من أبرزها 
«أم هارون» و«حارس اجلبل» و«حارس 

القدس» و«رياح السموم».

الفنانة السورية  أعربت 
سالف فواخرجي عن سعادتها 
بسبب وقوفها للمرة األولى 
إلى جانب الفنان القدير دريد 
حلام في مسلســل «شــارع 
شــيكاغو»، تأليف وإخراج 
محمــد عبدالعزيــز وإنتاج 
«قبنــض ميديــا». وقالــت 
إن دريد حلام بالنســبة لها 
يعــد بطال ورمزا ومدرســة 
باألخــالق والفن والتواضع 
وكل شــيء، وأنها منذ بداية 
مســيرتها الفنية وقفت إلى 
جانــب العديد مــن الفنانني 
الكبــار لكــن لم يكــن لديها 
احلــظ للوقوف إلــى جانب 
حلام، مضيفــة أنها فخورة 
جدا ألن سيرتها الذاتية الفنية 
سوف تضاف إليها مشاركتها 
في مسلسل «شارع شيكاغو» 

مع هذا الفنان العظيم.
وأوضحــت فواخرجــي، 

بديعــة منــذ والدتهــا حتى 
وفاتها، وهو دراما إنسانية 
غنية بــني مصر وســورية 
ولبنان وأميركا، مؤكدة أنها 
ســتعمل على هذا املسلسل 

عندما تتحسن الظروف.
وصرحت فواخرجي بأن 
غيابها عن الدراما أو السينما 
املصرية يعود لكونها اعتذرت 
عن بعــض األعمال املصرية 
التي عرضت عليها، ألنها لم 
تعثر على النص املناســب، 
قائلــة: «ما في ممثل ذكي ما 
بيحب ميثل مبصر»، وأضافت 
أن لديها شغفا كبيرا للعمل 
في الدرامــا املصرية، لكنها 
تسعى دائما لألفضل ولتقدمي 
األعمال املصرية، لكن القصة 
ليست عبارة عن إثبات وجود 
فقط، بل توجــد ذائقة فنية 
ينبغــي تقدميها للمشــاهد 
ســواء املصري أو السوري، 

على حد تعبيرها، موضحة 
أنهــا تســتطيع التواجد في 
األعمــال املصرية كل ســنة، 
لكنها ال تقبل تقدمي أي عمل 

إال بشروط فنية واضحة.
وعــن جتربتها كمخرجة 
فــي فيلــم «رســائل الكرز» 
الــذي يتحــدث عــن فتــرة 
احتــالل اجلــوالن ومرحلة 
النضال العربي مع قصة حب 
رومانسية، لفتت فواخرجي 
إلى أن جتربتها لم تكن مثالية، 
إذ تلقــت بعــض االنتقادات 
لكنهــا راضيــة بشــكل تام، 
ألنها تعلمت الكثير من هذه 
التجربة السينمائية األولى، 
مشــيرة إلى أنها كانت تريد 
التعبير عما تربت عليه منذ 
صغرها بطريقة رومانسية 
لتربط بني احلــب والوطن، 
وهذا ما دفعها خلوض جتربة 
اإلخراج، على حسب قولها.

فــي تصريحــات لبرنامــج 
«يوميات» مع اإلعالمي جمال 
فيــاض، أنهــا لــم تدخل في 
السباق الدرامي في رمضان 
٢٠٢٠  بسبب توقف تصوير 
«شــارع شــيكاغو» نتيجة 
انتشــار جائحــة ڤيــروس 
كورونا املستجد، مبينة أنها 
حاليا تكمل تصوير مشاهدها 
األخيرة مــن هذا العمل وأن 
العــرض ســيكون في وقت 

قريب.
وحــول مشــاركتها فــي 
األعمال الدرامية التي تتناول 
ســيرة ذاتية مثل مسلســل 
«أســمهان» الــذي حقق لها 
جناحــا فــي مصر، أشــارت 
إلى أن هناك مشــروعا قائما 
ملسلسل سيرة ذاتية يتناول 
حيــاة «بديعــة مصابنــي»، 
معلنة عــن حماســتها لهذا 
العمــل الذي يتنــاول حياة 

النمر: «وساوس»..يسرا تكشف قصة أول حب
غموض وصراعات كشفت الفنانة يسرا عن قصة أول 

حــب في حياتها كان مبنــزل جدتها، 
حيث قالت: «كنت في املدرسة مختلطة 
وأحببــت شــخصا أكبر منــي بثالث 
سنوات، وطلبت من والدتي اخلروج 
معه والذهاب للسينما»، مشيرة إلى 
أن والدتهــا في البدايــة رفضت، لكن 
بعد ذلك قامت مبساعدتها في اختيار 
املالبس التي ســتخرج بهــا، وقامت 

بوضع الروج لها.
ولفتت يســرا، في حوار نشــرته 
قنــاة «MBC» على صفحتها اخلاصة 
بـ «انستغرام» والذي أجرته الفنانة مع 
اإلعالمي ممدوح موسى، إلى أن والدتها 
كانت تخــاف عليها ودائما تنصحها، 
ودخلت في حالة من الضحك الشديد، 
مؤكدة أن احلــب في املاضي مختلف 

متاما عن احلب في هذه املرحلة.

أعلــن الفنان عبداحملســن النمر عن مشــاركته 
في املسلســل السعودي التشويقي «وساوس» من 
إخراج املخرجة هناء العمير وتأليف روالن حسن 
ومبشــاركة العديد من النجوم، عبر منصة منصة 

«نيتفلكس» بتاريخ ١١ يونيو املقبل. 
وتدور أحداث العمــل على مدى ثماني حلقات، 
حول عائلة تواجه شكوكا حتيط بوفاة كبير العائلة 
«حســان» الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور 
قبل أيام من املوعد املنتظر إلطالق التطبيق الذكي 
اجلديد لشركته، ومع تقدم احللقات، يتم الكشف عن 
احلقائق بشــكل مستمر، ولكن من منظور مختلف 
ألبطال العمل، حيث يقدم املسلســل حبكة درامية 
لألحــداث حتمل فــي طياتها العديد من املشــكالت 
االجتماعية، مثل اخلالفات األسرية وصراع البقاء في 
عالم األعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

وفي السياق نفســه ، أكدت رئيسة االستحواذ 
وترخيص احملتوى في «نيتفلكس» نهى الطيب أن 
القصص الرائعة ميكن أن تأتي من أي مكان وتثير 

إعجاب املشاهدين أينما كانوا.
وقالت مخرجة العمل هناء العمير: «وساوس» 
بشخصياته النسائية املتعددة وغير التقليدية هو 
مشروع خاص بالنسبة لي وقريب إلى قلبي، إضافة 
إلى أن استحواذ «نيتفلكس» على املسلسل وعرضه 

أمام ١٨٣ مليون مشترك حول العالم هو في حد ذاته 
شــيء يدعو إلى الفخر والسعادة، وأمتنى أن ينال 
املسلسل إعجاب املتابعني في السعودية واخلليج 

والوطن العربي وحول العالم.
يذكر أن «وساوس» من بطولة عبداحملسن النمر 
وشيماء الفضل، وميســون الرويلي، وإلهام علي، 
وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي، وإنتاج 

شركة «الظواهر الترفيهية السعودية».



السبت ٣٠ مايو 14٢٠٢٠ اقتصـاد

اإلعفاء من ضريبة الدخل والضرائب اجلمركية على الواردات ملدة سنة للكيانات اجلديدةمتديد تواريخ بدء التشغيل الفعلي لكل الكيانات االستثمارية حتى يناير ٢٠٢١

إعفاءات ضريبية عن العام املالي ٢٠٢٠ للكيانات املرخصة املشغلة فعليًا قبل ٥٠٢٠٢٠٪ تخفيضًا جلميع رسوم خدمات الهيئة املقدمة للمستثمرين حتى نهاية العام احلالي

«تشجيع االستثمار»: إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين األجانب

طارق عرابي ـ مصطفى صالح

تسعى هيئة تشجيع االستثمار 
األجنبي املباشر، منذ تدشينها في 
عام ٢٠١٣، الى جذب االســتثمارات 
األجنبيــة الى الكويــت، من خالل 
استقطاب الشركات الكبرى ومنحها 
تســهيالت كبيرة تصــل الى متلك 
بنســبة ١٠٠٪ داخل الكويت، وذلك 
في ضوء سعي الكويت لتنفيذ خطة 
التنمية كويت جديدة ٢٠٣٥، والهادفة 
الى تنويع االقتصاد الكويت بعيدا 
عن النفط، ومن ضمن هذه اخلطط 
جــذب االســتثمارات األجنبية الى 
البالد واالعتماد عليها ضمن التنويع 
االقتصادي. وفي ظل أزمة انتشار 
جائحة كورونا احلالية وتداعياتها 
الســلبية على جميــع االقتصادات 
العاملية، عملــت الهيئة على تقدمي 
املزيد من التســهيالت التي تشجع 
االستثمارات األجنبية على القدوم 
الــى الكويــت وضخ اســتثماراتها 
هنا، حيث اعلنــت الهيئة عن عدد 
من االجــراءات لدعم املســتثمرين 
اجلــدد املتقدمني بطلــب احلصول 
علــى الترخيص االســتثماري في 
الكويت، وذلك في إطار تشــجيعها 
للمســتثمر االجنبي، ومن منطلق 
دعمها للمستثمرين اجلدد، في ظل 

تداعيات «كورونا» السلبية.
تسهيالت كبيرة

وتضمنت التسهيالت اجلديد 

منح اعفاءات ضريبية للشركات 
الترخيــص  بطلــب  املتقدمــة 
االســتثماري حتى ٣١ ديســمبر، 
واحلاصلة على نسبة ٣٠٪ إلى ٨٠٪ 
وفق آلية التقييم رقم ٣٢٩ لسنة 
٢٠١٩، ومــن بني هــذه االعفاءات: 
االعفــاء مــن ضريبــة الدخل عن 
السنة املالية التالية لتاريخ بدء 
التشغيل الفعلي، واالعفاء الكلي 
من الضرائب اجلمركية على قائمة 
الواردات الالزمة للمشــروع ملدة 
ســنة واحــدة من تاريــخ إصدار 

شهادة االعفاء اجلمركي.
كذلك أعلنت الهيئة عن تخفيض 
كل رســوم اخلدمات التي تقدمها 
للمســتثمرين بنسبة ٥٠٪ حتى 
٣١ ديســمبر ٢٠٢٠، كمــا أعلنــت 
عــن احتســاب القيمــة الكاملــة 
للمنفعة السنوية إلنفاق الكيانات 
االستثمارية على معيار التنمية 
املستدامة من خالل برامج ومجاالت 
املسؤولية االجتماعية واالستدامة 
البيئية، والتي متت إضافتها من 
ضمن معايير آلية االعفاء الضريبي 

املعدلة.
دعم الكيانات القائمة

أما فيما يتعلق بدعم الكيانات 
االستثمارية املرخصة من قبلها، 
فقــد أعلنــت الهيئــة عــن تقدمي 
إعفاءات ضريبية عن السنة املالية 
٢٠٢٠ للكيانات املرخصة التي بدأت 
التشغيل الفعلي قبل عام ٢٠٢٠، 

وعن السنة املالية االولى للكيانات 
االستثمارية املرخص لها التي بدأت 
التشغيل الفعلي قبل ٢٠٢٠ أو مت 
متديد تاريخ التشغيل الفعلي لها، 
فيما أعلنت في الوقت نفسه عن 
إعفاء هذه الكيانات من الرســوم 
اجلمركيــة على قائمــة الواردات 
ألغراض االستثمار التي تقدم إلى 
الهيئة خالل سنة ٢٠٢٠ وملدة سنة 
واحدة من تاريخ إصدار شــهادة 

االعفاء اجلمركي.
هيئة االستثمار

انشأت احلكومة في عام ٢٠١٣ 
هيئة تشجيع االستثمار األجنبي 
ت قوانني  املباشر (KDIPA)، وسنَّ
تســمح بامللكية األجنبية بنسبة 
١٠٠٪ للشركات املعتمدة من قبل 
الهيئة وإقامــة إعفاءات ضريبية 

وإعفاءات جمركية.
واستقطبت هذه السياسات ٣٫٢ 
مليارات دوالر من االستثمارات 
األجنبية بني عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩ 
من ٣٧ شركة عاملية متثل ١٦ دولة 
أجنبية وعربية من االقتصادات 
املتقدمــة والناشــئة، وتركــزت 
فــي قطاعــات اخلدمــات، مثــل: 
تكنولوجيــا املعلومات والنفط 
والغاز والبناء والتدريب والصحة 
والطاقة واالستشارات وأبحاث 
السوق واخلدمات الترفيهية، كما 
تفتح الكويت سوق السندات أمام 

املستثمرين األجانب.

بهدف دعم االستثمارات اجلديدة للقدوم إلى الكويت وكسر التبعات السلبية ألزمة «كورونا»

ما هو االستثمار األجنبي؟ ٣ أنواع لالستثمار املباشر
االستثمار األجنبي املباشر يعرف بأنه 
قيام الشركات او املؤسسات احلكومية 
باالستثمار في مشروعات وشركات تقع 
خارج حدود الوطن األم، وذلك بهدف 
التأثير على عمليات  ممارسة قدر من 
تلك املشــروعات، وميكن أن يتضمن 

االستثمار االجنبي املباشر انشاء مشروع 
جديد او متلك أصول شركة قائمة، او 
من خالل عمليات الدمج واالستحواذ.

ويعــرف صندوق النقــد الدولي 
االستثمار االجنبي املباشر بتملك ١٠٪ 
او اكثر من رأســمال الشركة على ان 

ترتبط هذه امللكية بالقدرة على التأثير 
في ادارتها، وبذلك يختلف عن االستثمار 
في احملافظ والصناديق االستثمارية 
التي تســتثمر في أســهم الشركات 
بهدف حتقيق عائد مالي دون التحكم 

في إدارتها.

يصنف نوع االستثمار األجنبي 
املباشر استنادا الى الدوافع واحملفزات 
التي تؤدي الى حدوث االستثمار، حيث 

ينقسم الى ٣ أنواع، هي:
١ـ  البحث عن املصادر: يهدف هذا 
النوع من االستثمار الستغالل امليزة 

النســبية للدول والسيما تلك الغنية 
باملواد األولية.

٢ـ  البحث عن األسواق: حيث يهدف 
هذا النوع من االستثمارات الى تلبية 
املتطلبات االستهالكية في اسواق الدول 

املتلقية لالستثمارات.

٣ـ  البحث عن الكفاءة: يحدث هذا 
النوع من االستثمار بني الدول املتقدمة 
واألسواق اإلقليمية املتكاملة كالسوق 

األوروبية املوحدة.

أزمة «كورونا» ضربت «البورصة» في ٢٠٢٠.. فمن الرابح واخلاسر؟
للبرميــل، ممــا قــد يؤثر 
على وتيرة منو املشاريع 
االمنائيــة واالقتصاديــة 
ومتويلها من قبل البنوك. 

القطاعات اخلاسرة
وجاء قطــاع الصناعة 
اخلاســرين  أعلــى  مــن 
بحوالي ٧١٣ مليون دينار 
ما نســبته ٢٢٪ لتســجل 
قيمته السوقية ٢٫٦ مليار 
دينار، أما قطاع اخلدمات 
املاليــة، وبالتزامــن مــع 
خسائر البورصة الكويتية 
التي قاربــت الـ ٢٥٪ وما 
يترتب عليه من خســائر 
القطاع  محتملة لشركات 
في النصف االول من السنة 
احلالية، فقد خسرت قيمته 
السوقية منذ بداية السنة 
احلالية ١٩٪ أي ما يعادل 
خسارة قدرها ٥٢٥ مليون 
دينار لتسجل ٢٫١٩ مليار 

دينار.
وتبعه قطاع الشركات 
التي خســرت  العقاريــة 
 ٥١٨ الســوقية  قيــــمتها 
مليــــون دينار ما نسبته 
٢٣٪ لتســجل ١٫٧ مليــار 
تداعيات  دينــار نتيجــة 
األزمة الصحية على قطاع 
اســتثماري  مــن  العقــار 
وســكني وجتــاري. هذه 
لــم  التــي  اخلســـــائر 
البورصة منذ  تشــــهدها 
عام ٢٠٠٨، حيث خسرت 
التــــزال   ٪٤٣ حيــــنها 
مقبولة باملقارنة بالضرر 
الذي تسببت  االقتصادي 
به هذه االزمــة وعرضت 
االقتصاد الكويتي ملخاطر 
النفــط  أســعار  انهيــار 
باالضافــة أيضــا القطاع 
الــذي تعــرض  اخلــاص 

خلسائر كبيرة.

واملتوســطة  الصغيــرة 
احلجم والكبيرة واالفراد 
االســتهالكية)  (القروض 
بهذه األزمة الصحية غير 
التاريــخ  فــي  املســبوقة 
احلديث، والتي من املتوقع 
ان تستمر آلخر ٢٠٢٠ على 
ان تبدأ الصورة بالوضوح 
فــي الربع االول من ٢٠٢١ 
مع إحصاء اخلسائر التي 
باالقتصاد  ســوف تلحق 

العاملي.
وكذلك تشير التوقعات 
الــى ارتفــاع قياســي في 
املالــي مليزانيــة  العجــز 
الكويت للعام املالي ٢٠٢٠-
٢٠٢١، نتيجــة انخفــاض 
قياســي في أسعار النفط 
الــى ما دون الـ ٣٠ دوالرا 

دينار (خسارة نسبتها ٢٥٪ 
وشكلت ٦٩٪ من اخلسائر 

االجمالية للبورصة). 
وتأتي هذه التراجعات، 
سط قلق املستثمرين من 
انخفاض ملحوظ متوقع 
التشــغيل  إيــرادات  فــي 
للبنــوك، خاصة ايرادات 
الفوائد بســبب انخفاض 
الفائــدة وتوقف  أســعار 
نشــاط ســوق االئتمان) 
لعــام  االربــاح  وصافــي 
٢٠٢٠، مقابل ارتفاع نسبة 
القــروض غيــر املنتظمة 
نتيجــة توقــف النشــاط 
االقتصادي وتأثر الشركات 

البنوك الذي خســر ٥٫٤٢ 
مليارات دينار، لتســجل 
قيمته السوقية ١٦٫٥٧ مليار 

الكبيرة، جــاء في صدارة 
القطاعات األكثر خســارة 
منــذ بداية الســنة، قطاع 

مليون دينار.
أما قطــاع االتصاالت، 
ثاني اكبر قطاع من حيث 
القيمة الســوقية، فكانت 
خســائره محــدودة منــذ 
بداية السنة، حيث خسر 
مــا  دينــار  مليــون   ٣٧٥
نسبته ١١٪ لتسجل قيمته 
السوقية ٣ مليارات دينار، 
وذلك نتيجة لنموذج عمل 
شركات االتصاالت التي لم 
تتأثر بشكل كبير باألزمة 

الصحية.
قطاع البنوك

وفي ضوء هذه اخلسائر 

املدرجــة فــي البورصــة 
الفترة  الكويتيــة خــالل 
املاضية، ومن الرابح ومن 

اخلاسر من األزمة.
القطاعات الرابحة

وعلى صعيد الرابحني 
من هذه األزمة،كان قطاع 
الســلع االستهالكية الذي 
استفادت شركاته الى حد 
كبير من ارتفاع االستهالك 
والتموين، حيث ارتفعت 
قيمته السوقية بنسبة ١٤٪ 
ما يعادل ٢٧ مليون دينار 
مليــون   ٢٢٤٫٦ لتســجل 
دينار وأيضا قطاع الرعاية 
الصحية الذي ربحت قيمته 
السوقية ٧١٪ ما يعادل ٩٥ 
مليون دينار لتسجل ٢٢٨ 

احمللل املالي

تســتعد الكويت خالل 
املرحلــة املقبلــة لعــودة 
احلياة لطبيعتها بشــكل 
تدريجــي وانهــاء حظــر 
فــي  الشــامل  التحــول 
البالد الــذي فرض لنحو 
٢٠ يومــا مضــت، وذلــك 
وفـــــقا ملــا أعلنه مجلس 
الوزراء من خـــــطة على 
٥ مراحل، حيث تأتي هذه 
اخلطوة لكسر حالة الركود 
التي اصابت االقتـــــصاد 
بكافــة قطاعاته  الكويتي 
خــالل الفتــرة املاضيــة، 
نتيجة التبعات الســلبية 
النتشــار جائحة كورونا 

حول العالم.
وكانت بورصة الكويت 
من بــني أكثــر القطاعات 
املتضررة من هذه األزمة، 
حيث ضربت أزمة كورونا 
البورصة منذ بداية العام 
احلالــي، وأدت الى تبخر 
مكاســب السوق الكويتي 
التــي حققهــا خــالل عام 
٢٠١٩ كامال والبالغة، ٧٫٣ 
دينار، بتسجيل  مليارات 
خسائر كبيرة خالل الفترة 

املاضية.
مــن  الرغــم  وعلــى 
هــذه الصــورة الســلبية 
للقطاعــات املدرجــة فــي 
البورصــة الكويتيــة، إال 
أنــه كان هنــاك رابحون 
هــذه  مــن  ومســتفيدون 
األزمة، حيث متكن عدد من 
القطاعات االقتصادية من 
حتقيق مكاسب واالستفادة 
من أزمة «كورونا»، مقابل 
تســجيل قطاعات أخرى 
يلــي  خلســائر، وفيمــا 
ترصد «األنباء» تأثير أزمة 
«كورونا» على القطاعات 

رغم اخلسائر وتبخر املكاسب احملققة في ٢٠١٩.. هناك قطاعات استفادت من األزمة وحققت أداء ومكاسب جيدة
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15السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠

«احتاد املصارف»: البنوك لن تباشر العمل 
غدًا.. وستستمر بتقدمي خدماتها إلكترونيًا

.. وشركات الصرافة تبدأ عملها
ضمن املرحلة الثانية من خطة العودة

«هواوي Pro P٤٠».. تصميم رائع وأداء 
٥G قوي لشبكة اجليل اخلامس

قال احتاد مصارف الكويت إن البنوك 
لن تباشــر تقدمي خدماتهــا للعمالء يوم 
األحــد املقبل املوافق ٣١ اجلاري من خالل 
مراكزها الرئيســية والفروع التابعة لها، 
علمــا أن البنوك ستســتمر في تقدمي كل 
خدماتها املصرفية لعمالئها عبر خدماتها 
اإللكترونية مبا فيهــا التحويالت املالية 
محليــا فيما بني البنوك والتحويالت إلى 
اخلــارج، وتوفير النقد مــن خالل مكائن 

الســحب اآللــي، باإلضافة إلى اســتقبال 
استفسارات العمالء من خالل أرقام خدمة 

العمالء لدى البنوك.
وأكد االحتاد في بيان صحافي التزامه 
باالنتظار حلني صدور القرار اخلاص من 
اجلهات املعنية بشأن العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية ومنها مباشــرة البنوك 
عملها في املرحلة الثانية حســب اخلطة 

املعلنة.

باهي أحمد 

علمــت «األنباء» مــن مصادر مصرفية 
مسؤولة أن شــركات الصرافة احمللية لن 
تباشر عملها اعتبارا من يوم األحد، وإمنا 
تنتظر بدء املرحلة الثانية من خطة العودة 
التــي اقرها مجلس الــوزراء في اجتماعه 
مساء يوم اخلميس، حيث اعلن عن العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية وفق ٥ مراحل 

تندرج من األكثر تشددا إلى األقل.

ووفقــا للمصــادر فــإن خطــة العودة 
لشركات الصرافة ستكون بطاقة تشغيلية 
قدرها ٢٥٪ من إجمالي املوظفني العاملني في 
األفرع سيتم التناوب فيما بينهم، موضحة 
أن شركات الصرافة ستستمر في تقدمي كل 
خدماتها لعمالئها عبر املنصات اإللكترونية 
اخلاصة بها والتي يبلغ عددها ٤ شــركات 
فقط خــالل املرحلــة األولــى والتي متتد 
لألســابيع الثالثــة املقبلة وهــو ما نفذته 

خالل فترة احلظر الكلي.

 P تشــتهر سلســلة هواتف هــواوي
Series بتصميماتهــا املبتكــرة وميزات 
الكاميــرا القوية، مــا يجعلها واحدة من 
أكثر اإلطالقات املثيرة من هواوي، وهذا 
ما يجسده هاتف Pro P٤٠ فهو جهاز قوي 
في جسم جذاب بأداء قوي لشبكة اجليل 
 Ultra Vision ٥ ونظام كاميراG اخلامس
Leica مع أكبر مستشعر CMOS من هواوي 
حتى اآلن، ومت تصميم كل ابتكار جديد 
لهاتف Pro P٤٠ إلبهار وتوســيع قدرات 
الهواتــف الذكية احلديثة. باإلضافة إلى 
استمرار التميز في التصوير الفوتوغرافي 
الذي تشتهر به السلسلة، هذه املرة استفاد 
هاتف Pro P٤٠ أيضا من تطورات هواوي 
في قطاع شبكة اجليل اخلامس، ما يوفر 
للمستخدمني جهازا ميكنهم االعتماد عليه 

دائما.
 ،Quad-Curve Overflow وتوفر شاشة
املستوحاة من فن احلركة، حافة منحنية 
على جميع اجلوانب األربعة للشاشة ما 
مينحها مظهرا يشبه املاء الفائض من حافة 
الكوب. باإلضافة إلى مظهره اجلميل، فإن 
هذا ميهد أيضــا الطريق حلواف ضيقة 
وزوايا مستديرة انسيابية للحصول على 
مزيد من الراحة واملظهر القريب بال حدود 

ما يزيد من الصفات الغامرة للشاشة.
وعلــى اجلانب اخللفــي، يأتي هاتف 
Pro P٤٠ بتشطيب المع من اللون األسود 
 Silver وتشطيب زجاجي غير المع باللون

Frost، كالهما أنيقان.
ومع اخلطوات الهائلــة التي خطتها 
هواوي في قطاع اجليل اخلامس، ليس 
 Pمن املستغرب أن يكمن في قلب هاتف ٤٠

Pro معالج ٥G ٩٩٠ Kirin، أول مجموعة 
شــرائح مخصصة للجيــل اخلامس من 
هــواوي واألكثر تطورا مــع نظام على 
رقيقة SoC مبسطة لتقدمي اتصال متكامل 

من اجليل اخلامس.
وهــذا يعني أنــه ميكنك االســتمتاع 
بجلســات طويلة من البــث أو التصفح 
بسرعات اجليل اخلامس، أو لعب األلعاب 
التي تطلب أداء عال دون استنزاف طاقة 

الهاتف.
 P وتـــــشتهر سلـــــسلة هواتـــــف
بـــــبراعتها في التصوير الفوتوغرافي، 
حيث ترتقي بتصوير وتسجيل الڤيديو 
في الهواتف الذكية دائما. تشمل كاميرا 
هاتــف Pro P٤٠ الرباعيــة علــى كاميرا 
رئيسية بعدســة تصوير فائقة الرؤية 
بدقة ٥٠ ميغابكســل وكاميرا سينمائية 
فائقة الرؤية بعدسة تصوير زوايا عريضة 
جدا بدقة ٤٠ ميغابكسل وكاميرا بعدسة 
تلفوتوغرافية بدقة ١٢ ميغابكسل وتقريب 
بصري ٥X باإلضافة إلى كاميرا بعدسة 

.ToF
وأخذت هواوي في االعتبار أولئك الذين 
يشعرون بالقلق من نفاد طاقة الهاتف، 
 Pحيث قامت ببناء بطارية في هاتف ٤٠
 Proبسعة ٤٢٠٠ مللي أمبير. يتم أيضا 
شحن البطارية الكبيرة بسرعة كبيرة مع 
شاحن SuperCharge باستطاعة ٤٠ واط 
واحلاصلة على شهادة السالمة من قبل 
V RheinlandـT جنبــا إلى جنب مع دعم 
تقنية الشحن الالسلكي السريع، بحيث 
ميكنك العودة أثناء التنقل بشكل أسرع 

من أي وقت مضى.

ننتظر القرار اخلاص من اجلهات املعنية لعودة عملها في املرحلة الثانية من اخلطة

٣ مقترحات أمام « مؤسسة البترول» لصرف
املكافأة التشجيعية للعاملني في «النفط»

أحمد مغربي

قال مصدر نفطي مسؤول 
املكافــأة  ان  لـــ «األنبــاء» 
التشجيعية لعمال القطاع 
النفطي لم تصرف الى اآلن 
عن الســنة املالية املاضية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ والتــي جــرت 
العادة ان تصرف مع راتب 
شهر مايو في كل عام أو يتم 
ايداعها منفصلة في حسابات 
املوظفني مطلع شهر يونيو.

وذكر املصدر ان التأخير 
يعود الى عدم اجتماع مجلس 
البتــرول  ادارة مؤسســة 
الكويتية العتماد التخفيض 
الرئيــس  لقــرار  وفقــا 
التنفيذي للمؤسسة هاشم 
هاشــم بتقنني املصروفات 
القطــاع  التشــغيلية فــي 
النفطي خالل السنة املالية 
احلاليــة والتي من ضمنها 
تخفيض املكافأة التشجيعية 
(البونص السنوي)، وهو ما 
احدث ربكة للعاملني خوفا 

من إلغاء املكافأة.
وأشــار املصــدر الى ان 
هناك ٣ بدائل او مقترحات 
العتماد املكافأة التشجيعية 
هــذا العــام وهــي اال تبلغ 
احلد االقصى للصرف عند 
راتبــني بدال مــن ٤ رواتب 
كما هو معمول في السابق، 
واالقتــراح الثانــي ان يتم 
صــرف ٥٠٪ مــن امليزانية 

ويتم حتديدها وفقا ملعادلة 
محاسبية تستند إلى تقييم 
أداء العامل، ومساهمته في 
النتائج السنوية لشركته، 
أو القطاع الذي يعمل فيه، 
إلــى جانــب تقييــم الدور 
املتميز الــذي قام به طيلة 
العام لتحقيق االستراتيجية 

عليــه العامل فــي القطاع 
النفطــي، وذلــك بناء على 
ما مت إجنازه خالل الســنة 
املالية فــي تقليل التكلفة، 
الربحيــة، وحتقيق  زيادة 
وفــر مالــي، باإلضافة إلى 
اإلبــداع والتطوير وحتمل 
مسؤوليات أعلى وإضافية.

السنوية للمؤسسة واجلهة 
التي يعمل بها، وهذه املكافأة 
تعتبر نوعا من التحفيز لهم.

وتعتبر املكافأة التشجيعية 
ضمن اهــم املكافــآت التي 
ينتظرهــا العاملــون فــي 
النفط، وتخضــع للتقييم 
الــذي حصــل  الســنوي 

تخفيض السقف األعلى إلى راتبني بدالً من ٤ رواتب أو ٥٠٪ من امليزانية أو إلغاؤها

 

املقدرة للمكافأة التشجيعية، 
وثالثا عدم صرف اي مكافأة 

للعاملني وإلغاؤها.
وتأتي هذه املكافأة عقب 
إغالق امليزانيات السنوية 
ملؤسسة البترول، وشركاتها 
التابعة، وتتراوح بني نصف 
راتب و٤ رواتب (سابقا)، 

خطط الكويت التحفيزية بـ ١٦٫٥ مليار دوالر..
غير كافية حلماية االقتصاد من تبعات «كورونا» السلبية

مصطفى صالح

على غرار معظــم البلدان 
تأثــرت  للنفــط،  املنتجــة 
اخلليــج  دول  اقتصــادات 
بصدمتني متزامنتني، متمثلني 
في أزمة تفشي جائحة كورونا، 
وانخفاض أسعار النفط، وهو 
مــا دفع حكوماتها الى اعتماد 
حــزم حتفيــز مالــي ضخمة 
للحد من التأثيرات الســلبية 
لهــذه األزمة علــى القطاعات 

االقتصادية.
وفي هذا الســياق، تناول 
البحــوث  ملنتــدى  تقريــر 
االقتصادية، أفضل السبل التي 
ينبغي على دول اخلليج اتباعها 
لتحقيق التوازن الصحيح بني 
دعــم االنتعــاش االقتصادي، 
مــع ضمان االســتدامة املالية 

واستقرار االقتصاد الكلي.
وأوضح التقرير انه نظرا 
لسرعة وحجم تفشي جائحة 
كورونا في جميع أنحاء العالم 
واملنطقة، من املتوقع أن تشهد 
دول اخلليج تباطؤا اقتصاديا 
حادا بسبب اإلغالق القسري 
لألعمــال التجاريــة، والقيود 
املفروضة على السفر، وتعطل 
سلسلة التوريد التي ضربت 
قطاعات البيع بالتجزئة والنقل 
والســفر والضيافــة بشــدة، 
باإلضافــة الى انهيار أســعار 
النفــط العامليــة الناجــم عن 
ضعف الطلب وارتفاع العرض، 
ما أصاب اإليرادات احلكومية 
وأضعــف األوضاع املالية في 

مجلس التعاون.
حزم التحفيز غير كافية

البيئة  واســتجابة لهــذه 
الصعبة، اعتمدت دول اخلليج 
تدابيــر حتفيــز اقتصــادي 
مبليارات الدوالرات لتخفيف 
آثــار الوبــاء ودعــم انتعاش 
األعمال، حيث نفذت احلكومات 
تدابير حلماية الدخل لألســر 
املعيشــية، وعــززت تدابيــر 
حماية املستهلك حلظر زيادة 
األسعار وسط نقص اإلمدادات 
عامليــا. وقد خفضــت معظم 
البنوك املركزيــة في املنطقة 
أســعار الفائــدة، وخففت من 
متطلباتهــا التنظيمية لرأس 
املال والسيولة، وقدمت تدابير 
إغاثة محــددة الهدف حلماية 
عمالء البنوك املتضررين من 
وباء كورونا، فضال عن تقليص 
القيود األخرى على اإلقراض، 
لدعم أنشطة اإلقراض للقطاع 

اخلاص.
ولكن هذه اإلجراءات، التي 
تتراوح بني ١٦٫٥ مليار دوالر 
في الكويت بنحو ١٢٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي للكويت، و٧٠ 
مليار دوالر في اإلمارات، تبدو 
حتــى اآلن غير كافية حلماية 
املنطقة من التباطؤ االقتصادي، 

االنتعاش االقتصادي، إال أنها 
ستتسبب أيضا في عجز مالي 
أوســع نطاقا علــى األقل في 

العامني املقبلني.

اعتمدتها جميع دول التعاون، 
لتعزيز التنمية املستدامة في 
القطاع غير الهيدروكربوني، 
التزال أســعار النفط احملرك 
الرئيســي للنمو االقتصادي 

في املنطقة.
وحتى في اإلمارات، وهي 
أكثر اقتصــادات دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي تنوعــا، 
تنتقــل عائــدات النفــط إلى 
االقتصاد من خــالل حصتها 
الكبيــرة في متويــل ميزانية 
احلكومــة، وبالتالــي اإلنفاق 
الذي كان متشابكا مع النشاط 
االقتصــادي اخلــاص وثقــة 

املستثمرين.

وعلــى  الواقــع،  وفــي 
املــدى الطويــل  الرغــم مــن 
التنمية  مــن اســتراتيجيات 
االقتصادية واالجتماعية التي 

ً «منتدى البحوث االقتصادية»: احلكومات اخلليجية مطالبة بتحفيز إضافي لتخفيف آثار األزمة ودعم القطاعات األكثر تضررا

ويــدور النقــاش مــرة أخرى 
حول احلاجة إلى حشد حزم 
اقتصادية إضافية للتخفيف 
مــن تأثيــر جائحــة كورونا، 
وتعزيز النشــاط االقتصادي 
فــي القطاعات األكثر تضررا، 
السيما إذا استمرت االضطرابات 
االقتصادية الناجمة عن الوباء 
وانخفاض أسعار النفط لفترة 

أطول مما كان متوقعا.
عجز مالي أوسع

وفي حني أن التحفيز املالي 
غير املســبوق الذي اعتمدته 
حكومــات دول اخلليــج، من 
شأنها أن تدعم النمو وتسرع 

التوازن بني االستدامة املالية واالستقرار االقتصادي
انخفاض عائدات  أن  التقريــر  ذكر 
النفط قد تؤدي إلى فرض موقف مالي 
مســاير للــدورات االقتصادية لوقف 
الزيادة في العجز في امليزانية، وفي ظل 
خلفية انخفــاض اإليرادات ومحدودية 
االحتياطيات الدولية والقيود املفروضة 
على حماية استقرار ربط سعر الصرف، 
قد تضطر بعض احلكومات إلى خفض 
اإلنفاق الرأسمالي فورا، وإزالة اإلعانات، 
وتنفيذ ضرائب ورسوم جديدة، واحلفاظ 
على أهدافها املتعلقة بالعجز املالي، وضمان 

االستدامة املالية واخلارجية.
ولكن اعتماد ضبط األوضاع املالية من 
شأنها أن تضخم األثر السلبي لألزمة على 
القطاع غير النفطي، بل وضد كفاءة حزم 
التحفيز الضخمة التي هي قيد اإلعداد 
الحتواء تأثير الفيروس على االقتصاد، 
مما يثير املخاوف بشأن حتقيق التوازن 
بني االستدامة املالية واستقرار االقتصاد 

الكلي.
لذلك، ينبغي على حكومات دول اخلليج 
مواصلة جهودها، الســيما خالل فترة 

اإلغالق، لدعــم القطاع اخلاص وتعزيز 
ثقة املستثمرين، للحد من التأثير السلبي 
للڤيروس التاجي على النشاط التجاري.

وميكن للبلدان ذات االحتياطيات املالية 
الكبيرة والتصنيفات االئتمانية اجليدة 
أن تســتفيد من هذه اخليارات لتمويل 
العجز املتزايد في األجل القصير، وأي 
تأخير في دعم القطاعات األكثر تضررا 
أو خفض اإلنفاق الرأسمالي الالزم لنمو 
القطاع اخلاص سيؤثر سلبا على زخم 

النمو وانتعاش القطاع غير النفطي.

الشركات مستمرة في تقدمي اخلدمات لعمالئها عبر منصاتها اإللكترونية

تأخر صرف املكافأة يحدث ربكة للعاملني بالتزامن مع قرار ترشيد املصروفات التشغيلية للقطاع

احلكومات مطالبة بتأجيل خطتها التقشفية ملا بعد «كورونا»!
قال تقرير منتدى البحوث االقتصادية، 
أنه على الرغم من أن حزم التحفيز غير 
املســبوقة التي اعتمدتها حكومات دول 
اخلليج، ستدعم النمو وتسرع االنتعاش 
االقتصادي، إال أنها ستتسبب في عجز 
مالي أوسع على األقل في العامني املقبلني، 

وسط انخفاض عائدات النفط. ويتعني على 
احلكومات اخلليجية أن تؤجل أي تدابير 
تقشفية إلى مرحلة ما بعد االنتعاش، وأن 
تستهدف رؤية على املدى القريب لتنفيذ 
موقف مالي معاكس للدورات االقتصادية 
واحلفاظ على منو القطاعات غير املتعلقة 

بالطاقة من أجل املزيد من التنويع.
وبالنظر إلى أن أسعار النفط الواقعية في 
امليزانية، ينبغي على دول مجلس التعاون 
اخلليجي حتسني كفاءة إدارتها املالية واحلد 
من اإلنفاق غير املنتج، لضمان منو أعلى 

واستدامة مالية على املدى املتوسط.
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«الفيدرالي» يضخ مليون دوالر كل ثانية في االقتصاد األميركي وال يخشى التضخم!
التي أرسلتها وزارة اخلزانة 
األميركية إلى املواطنني فلم 
تؤثر كثيرا على مستويات 
الطلب بســبب ميــل أغلب 
املستهلكني إلى االدخار في 

الوقت احلالي.
ببساطة، كل األموال التي 
مت ضخها في الفترة األخيرة 
سواء من قبل الكونغرس أو 
الفيدرالي أو وزارة اخلزانة 
لن تعوض حجم اخلسائر 
التــي تكبدهــا االقتصــاد 
منــذ بدايــة األزمــة. هــذه 
التريليونات بالكاد حتل محل 
الدخول واإليرادات التجارية 
الضائعة، وسيســتخدمها 
معظم املستفيدين في دفع 
ثمن أساسيات مثل اإليجار 
والطعــام والــدواء. حتــى 
الشــركات التي حصلت أو 
ســتحصل على قروض أو 
دعم مالي مباشر ستفكر ألف 
مرة قبل أن تنفق هذه األموال 

في ظل الظروف احلالية.
وعلى هذا األســاس من 
غير املرجح أن يخرج معدل 
التضخم في الواليات املتحدة 
عــن نطاق الســيطرة مهما 
ضــخ الفيدرالــي أو وزارة 

اخلزانة من أموال.

وســط ارتفاع أسعار املواد 
اخلام أو األجور، أما الثانية 
فهي حني يصبح املستهلكون 
على اســتعداد لدفع املزيد 
مقابل السلع واخلدمات، بعد 
أن أصبح لديهم أموال أكثر 
على خلفية زيادة املعروض 

النقدي.
حال االقتصاد األميركي 
اليوم ال تتوافر فيه أي من 
األسباب التي قد تؤدي إلى 
التضخم، بــل إن ما يحدث 
هــو العكس متامــا. فهناك 
انخفاض هائل وغير مسبوق 
في مستويات الطلب من قبل 
املســتهلكني وتراجــع حاد 
في مستويات اإلنفاق، وفي 
الوقت نفســه هناك انهيار 

في أسعار الطاقة.
ولكن أين ذهبت األموال 
التي مت ضخها في االقتصاد 
األميركــي خالل األســابيع 
األخيرة؟ التريليونات التي 
ضخها الفيدرالي لم تدخل 
بشكل مباشر إلى االقتصاد 
احلقيقــي بل اســتقرت في 
امليزانيات العمومية للبنوك 
بغــرض دعمها في مواجهة 
حاالت الذعر والتخلف عن 
السداد احملتملة. أما الشيكات 

ما يكون عن خطر التضخم 
املفرط.

 أين ذهبت األموال؟
العادة يرتفع معدل  في 
التضخم في حالة من اثنتني: 
األولى عندما ترتفع األسعار 
بسبب زيادة تكاليف اإلنتاج 

املعروض النقدي زاد بهذه 
الكميات الهائلة من األموال، 
فــإن التضخــم اجلامح هو 
النتيجة املنطقية املتوقعة، 
لكن على عكس ما يتوقعه 
اجلميع، االقتصاد األميركي 
ورغم كل التريليونات التي 
يتــم ضخها فيــه اآلن أبعد 

التي يضخها الفيدرالي منذ 
بدايــة األزمة رمبا ال يوجد 
سيناريو يخافه الناس أكثر 
من خــروج معدل التضخم 
عن نطاق السيطرة ودخول 
االقتصاد األميركي في كارثة 

تضخمية.
الكل يفترض أنه مبا أن 

تقريبا مليون دوالر كل ثانية 
في النظام املالي األميركي.

اإلبحــار في ميــاه بحر 
كورونــا املجهولة يقتضي 
التفكير في نوع املخاطر التي 
قد تغرق سفينة االقتصاد 
األميركــي، وفــي ضوء هذا 
الكــم الهائل من الســيولة 

رئيسه «جيروم باول» في 
األســابيع األخيــرة بينمــا 
البنك  يؤكــدون اســتعداد 
لفعــل أي شــيء مــن أجل 
جتنيب االقتصاد األميركي 
ـ األكبــر في العالم ـ أســوأ 

السيناريوهات.
وكجزء من جهوده إلدارة 
الفيدرالــي  األزمــة، أنشــأ 
 (MLF) إقــراض آليــات   ٩
جديدة لتزويد العالم بأسره 
بالســيولة الدوالرية، وفي 
الوقت ذاته دخل الفيدرالي 
إلى سوق الديون ليشتري 
كميــات هائلة مــن الديون 
العامــة واخلاصــة، ما أدى 
إلى ارتفــاع قيمة ميزانيته 
العمومية من ٤٫١ تريليونات 
دوالر أواخر فبراير املاضي 
إلى ما يقرب من ٧ تريليونات 
دوالر حاليا، وفقا لـ «أرقام».
احملللــون  ويتوقــع 
أن تصــل قيمــة امليزانيــة 
إلــى ٩  العموميــة للبنــك 
تريليونــات دوالر بحلول 
نهاية العام احلالي. وتشير 
تقديرات «هارفارد بيزنس 
ريفيو» إلى أنه وفق السرعة 
احلالية وسياسة الالسقف 
املعلنة فإن الفيدرالي يضخ 

فــي األشــهر األخيــرة 
العالم دون مبالغة  يعيش 
أكبر أزمة منذ نهاية احلرب 
العامليــة الثانية، وذلك إثر 
انتشــار ڤيــروس كورونا 
املســتجد، وبال شك تعتبر 
األزمة احلالية أكبر وأوسع 
نطاقا من أزمة ٢٠٠٨ ورمبا 
أشد إيالما من الكساد الكبير 
في ثالثينيات القرن املاضي.

األزمة التي أخذت العالم 
كله على حني غرة في بداية 
العام احلالي أربكت صناع 
السياســة املالية والنقدية 
في كل مكان بينما يحاولون 
مجاراة تطوراتها وتداعياتها 
املتسارعة، وكالعادة كانت 
األبــرز واألكثــر  الســاحة 
الواليــات  هــي  ســخونة 
املتحدة، والتي يحاول فيها 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
البنــك املركزي  باعتبــاره 
للبالد اســتخدام كل أدواته 
املتاحة في إدارة األزمة لكي 
يخرج االقتصــاد األميركي 

منها بأقل األضرار.
 كل شيء متاح وال توجد 
هناك خطوط حمراء.. هذا هو 
جوهــر تصريحات قيادات 
الفيدرالــي وفــي مقدمتهم 

«ميد»: توقعات باستمرار تداعيات «كورونا»
على شركات الطيران اإلقليمية حتى منتصف ٢٠٢١

محمود عيسى

ذكــرت مجلة «ميــد» انه 
الطيــران  ميكــن لشــركات 
اإلقليمية أن تتوقع انتعاشا 
بطيئا ومؤملا بعد وباء كورونا 
الذي كان له تأثير كبير على 
ديناميكيات صناعة الطيران 
فــي دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي منذ مارس ٢٠٢٠، 
ولكن من املرجح حدوث املزيد 
من التغييرات في هذا القطاع، 
حيث من املتوقع أن يستمر 
التأثير املباشــر والتداعيات 
املتتالية لتفشي املرض حتى 

منتصف ٢٠٢١.
وقد أدى إغــالق احلدود 
وحظر السفر املفروض للحد 
من انتشار الڤيروس إلى دفع 
شركات الطيران اإلقليمية إلى 
حالة من عدم اليقني وفرض 
عليهــا اجــراء تخفيضــات 

شديدة في املصروفات.
واشــارت املجلــة الى ان 

الدولية في يناير أدت جميعها 
إلــى اضطرابات فــي املجال 
اجلوي وعمليــات الطيران، 
مضيفــا «لقد حتــول ٢٠٢٠ 
بسرعة كبيرة الى عام صعب 

للغاية».
محلــل شــؤون  يقــول 
الطيــران جون ســتريكالند 
مــن شــركة «جــي إل إس 
كونســلتنج» ان شــركات 
الطيــران اخلليجيــة كانت 
تواجه عوائق تشغيلية حتى 
قبل أن يبدأ الوباء، وواجهت 
طلبا ضعيفا مقارنة بالسعة 
التشغيلية في العام املاضي.

وابلغ مجلة «ميد» بقوله 
ان ڤيروس كورونا قد يسرع 
بعض التحوالت التشغيلية 
الشــركات  األساســية لهذه 
تخفيــض حجــم  وميكــن 
العمليــات في اخلليج، ومن 
احملتمل أن نرى بعض السعة 
التي مت االستغناء عنها دون 
عودة مع تغير في املسارات 

مع بعض الالعبني اإلقليميني 
الفرعيني مثل طيران اخلليج 
أو الطيــران العمانــي علــى 

سبيل املثال.
اما اخلطوط السعودية فقد 
كافحــت أيضا لفترة طويلة 
ولكن ال يتوقع خصخصتها 

في وقت قريب.
في غضون ذلك سيتعني 
الطيــران  صناعــة  علــى 
اخلليجية مواجهة مستويات 
غير مســبوقة من اخلسائر 
والركود مع اســتمرار قيود 
الســفر املتعلقة بالفيروس، 
الطيــران فــي  وان ســوق 
االمارات والسعودية قد يواجه 
خســائر في الوظائف تصل 
الى ٦٥٠ الف وظيفة حســب 
تقديرات منظمة الـ «اياتا».

أن  احملتمــل  ومــن 
يكــون التأثيــر االجتماعــي 
واالقتصادي في املنطقة أوسع 
نطاقا، مع خســارة محتملة 
ملا يقرب من مليون وظيفة.

والشبكات لدى بعض شركات 
الطيران.

انه  ويضيف ستريكالند 
ميكن إعادة النظر في فرص 
االندماج في دول اخلليج حيث 
تواجه شركات النقل اإلقليمية 
عدم اليقني املالي بعد الوباء، 
كما ان السوق اخلليجية لم 
تشــهد بعد اندماجــا بنفس 
املستوى الذي مت في أوروبا 
أو الواليــات املتحــدة، لكن 
الڤيــروس قد يكــون عامال 
مساعدا في احلد من التشرذم 
في الصناعة اإلقليمية على 
األقــل ألن التأثير املالي لهذا 

الڤيروس كبير جدا.
وقــال الرئيس التنفيذي 
لشــركة «نومــورا» إلدارة 
األصول في الشرق األوسط 
طارق فضالــة ملجلة ميد ان 
طيران اإلمارات تعد من بني 
أفضل شركات الطيران املدارة 
واألكثر ربحية في العالم، وان 
من االفكار الشجاعة أن تندمج 

فقدان الوظائف عبر القطاعات 
االقتصادية الرئيسية سيؤثر 
بشكل خاص على اإلمارات، 
حيــث يشــكل املغتربــون 
حوالــي ٨٥٪ مــن الســكان، 
وميكن أن يؤثر انخفاض عدد 
العمال األجانب بشكل كبير 
على اإلنفــاق على الرحالت 
اجلوية الشخصية واملتعلقة 

بالنشاطات التجارية.
ومــع أنها متثــل صدمة 
جتاريــة ذات حجــم غيــر 
مسبوق، فإن جائحة كورونا 
هي األحدث في سلســلة من 
االضطرابات التي أثرت على 
الطيران  عمليــات شــركات 

اإلقليمية في ٢٠٢٠.
ونسبت املجلة الى الرئيس 
التنفيــذي ملجموعة االحتاد 
للطيران توني دوغالس قوله 
إن االضطرابات السياسية في 
هونغ كونغ وحرائق الغابات 
في أستراليا وإسقاط رحلة 
اخلطوط اجلوية األوكرانية 

اليابان: ارتفاع واردات «النفط الكويتي» ألعلى مستوى في عام برنت يتراجع.. و«الكويتي» بـ ٢٦٫٧ دوالرًا
كونا: أظهرت بيانات حكومية في اليابان أمس أن 
الواردات من النفــط اخلام الكويتي بلغت في ابريل 
املاضي ٩٫٥٧ ماليني برميل أي ما يعادل ٣١٩ ألف برميل 

يوميا لتسجل أعلى مستوى خالل عام.
وأوضحــت البيانات التي أصدرتها وكالة املوارد 
الطبيعية والطاقــة اليابانية في تقرير أولي انه رغم 
تراجع شحنات النفط اخلام الكويتي املتجه إلى اليابان 
بنسبة ٣٫٢٪ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩ إال أن الرقم 

كان األعلى على أســاس يومي منذ ذلك احلني عندما 
ســجل ٣٣٠ ألف برميل يوميا لتصبح الكويت ثالث 
أكبر مزود للنفط في اليابان. وبشأن إجمالي واردات 
اليابان من النفط اخلام قالت البيانات إنها انخفضت 
بنسبة ٩٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٫٧٦ مليون 

برميل يوميا في تراجع للشهر الرابع على التوالي.
وأشارت إلى أن الشحنات من الشرق األوسط شكلت 
٩٠٫٦٪ من اإلجمالي بزيادة ١٫٩٪ مقارنة بالعام السابق.

وعادت السعودية تصبح املورد األول للنفط في 
اليابان رغم تراجع الواردات من اململكة بنسبة ٦٫٥٪ 
عن العام السابق لتصل إلى مليون برميل يوميا فيما 
حلت اإلمارات في املرتبة الثانية بشحنات بلغت ٨٣٩ 

ألف برميل يوميا بزيادة ١٦٫٨٪.
وجاءت قطر في املرتبة الرابعة بشحنات بلغت ٢٠٥ 
آالف برميل يوميا فيما احتلت روسيا املرتبة اخلامسة 

بشحنات بلغت ٧٦ ألف برميل يوميا على التوالي.

وكاالت: تراجعت أســعار النفط خالل 
تداوالت أمس، بعد أن أظهرت بيانات املخزون 
األميركي طلبا فاترا على الوقود في أكبر 
مســتهلك للنفط في العالم، بينما يضغط 
تفاقم التوتر بني الواليات املتحدة والصني 

على األسواق املالية العاملية.
وتراجع خام برنت ٤٣ سنتا أو ما يعادل 
١٫٢٪ إلى ٣٤٫٨٦ دوالرا للبرميل. وبلغ خام 

غرب تكساس الوســيط األميركي ٣٣٫١٤ 
دوالرا للبرميل منخفضا ٥٧ ســنتا أو ما 

يعادل ١٫٧٪.
أما محليا، انخفض سعر برميل النفط 
الكويتي ١٫٣٢ دوالر ليبلغ ٢٦٫٧٣ دوالرا في 
تداوالت اخلميس مقابل ٢٨٫٠٥ دوالرا في 
تداوالت يوم األربعاء املاضي وفقا للسعر 
املعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

رويترز: أظهر استطالع 
للــرأي أجرتــه «رويترز» 
النفــط  أمــس أن أســعار 
هــذا  ســترتفع تدريجيــا 
العــام مع حتســن الطلب 
وانخفاض املعروض، لكن 
التوتر بني الواليات املتحدة 
والصــني ميثل مبعث قلق 
للســوق املتضــرر بفعــل 

ڤيروس كورونا.
الــذي  وتوقــع املســح 
شــمل ٤٣ محلــال أن يبلغ 
متوسط ســعر خام برنت 
٣٧٫٥٨ دوالرا للبرميل في 
٢٠٢٠، بزيادة نحو ٥٪ عن 
متوسط توقــــعات أبريل 
البالغ ٣٥٫٨٤ دوالرا، لكنه 
يظل أقل من املتوسط منذ 
بدايــة العام احلالي البالغ 

٤٢٫٣٧ دوالرا.
كما من املتوقع أن يبلغ 
ســعر خام غرب تكساس 
املتوســط  الوســــيط في 
للبرميــل،  دوالرا   ٣٢٫٧٨
ارتفاعا مــن ٣١٫٤٧ دوالرا 
فــي الشــهر املاضــي، بعد 
للخام  تاريخــي  انخفاض 
لفترة وجيــزة في العقود 
أقــرب  لشــهر  اآلجلــة 
اســتحقاق إلى ســالب ٤٠ 

دوالرا في أبريل.

النفط دون ٤٠ دوالرًا في ٢٠٢٠.. و٧٥٪ خفض «أوپيك» لإلنتاج في مايو
في استطالع ومسح اجرته «رويترز»: التوتر بني أميركا والصني ميثل مبعث قلق للسوق املتضرر بفعل «كورونا»

توقعات ببلوغ متوسط سعر خام برنت ٣٧٫٥٨ دوالرًا للبرميل العام احلالي

أســواق  وقــال محلــل 
آي.إي.جي  لــدى  الطاقــة 
فإنتاج، مارشال ستيفيز: 
«ارتفاع الطلب رمبا يكون 
بطيئا للغاية في األسابيع 
واألشــهر املقبلة، لكن من 
املتوقــع أن يزيد تدريجيا 

على مدى العام».
القيــاس  وبلــغ خــام 
العاملي برنت أدنى مستوى 
في ٢١ عاما عند ١٥٫٩٨ دوالرا 
املاضي  الشــهر  للبرميــل 
مع انهيــار الطلب في ظل 

جائحة ڤيروس كورونا.
لكــن االلتــزام القــوي 
كبـــــيرة  بتخفـــــيضات 
لإلمدادات من جانب منظمة 
للبترول  املصدرة  البلدان 
(أوپيك) وروسيا وحلفاء 
آخرين، فيما يعرف باسم 
مجموعة أوپيك+، ســاعد 
برنت على االرتفاع بنحو 
٣٩٪ منذ بداية مايو، ليتجه 
على مســار حتقيق أفضل 
أداء شــهري منــذ مــارس 

.١٩٩٩
أن  ويظهر االســتطالع 
الطلب قد ينخفض بني ٦٫٤ 
و١٠ ماليــني برميل يوميا 
خــالل ٢٠٢٠، مقارنــة مع 
انكماش يتــراوح بني ٩٫٢ 

و١٠٫٦ ماليني برميل يوميا 
في االستطالع السابق.

وفي هــذا االطار، أظهر 

السعودية وأعضاء آخرون 
في املنظمــة تنفيذ خفض 
قياســي لإلنتاج بلغ نحو 

التخفيضات.
وفي املتوســط، خلص 
املسح إلى أن أعضاء منظمة 
أوپيــك البالــغ عددهم ١٣ 
قاموا بضخ ٢٤٫٧٧ مليون 
برميل يوميا هذا الشــهر، 
٥٫٩١ ماليــني  بانخفــاض 
برميــل يوميــا مقارنة مع 

أبريل.
وقــال دانيــال جيربــر 
الرئيــس التنفيذي لبترو 
لوجيستيكس والتي تقيم 
إمــدادات أوپيك عبر تتبع 
شحنات الناقالت: «أوپيك 
حققت بداية قوية في مايو 
مع أحدث خفض إلنتاجها، 
بخفض اإلمدادات ٥ ماليني 
برميــل يوميــا مقارنة مع 

أبريل».
األدنى منذ ٢٠٠٢

وتظهر ســجالت مسح 
«رويترز» أن إنتاج أوپيك 
في مايو سيــــكون األدنى 
باســتثناء   ،٢٠٠٢ منــذ 
تغييــرات العضويــة منذ 

ذلك احلني.
وجاء االنخفاض األكبر 
من السعودية، التي ضخت 
النفط مبعدل قياســي بلغ 
١١٫٧ مليــون برميل يوميا 

مســح لرويتــرز أن إنتاج 
أوپيك بلغ أدنى مســتوى 
في عقدين في مايو إذ بدأت 

٧٥٪، علــى الرغــم من أن 
نيجيريا والعراق تعثرتا 
فــي تنفيــذ حصتيهما من 

في أبريل. ومن املتوقع أن 
يواصل اإلنتاج السعودي 

االنخفاض في يونيو.
اإلمــارات  كمــا قلصت 
والكويت اإلنتاج بقوة وفقا 
ملا قالته مصادر في املسح. 
وكان البلدان يضخان النفط 

مبعدل قياسي في أبريل.
العـــــراق،  وخفـــــض 
الــذي تعثــر فــي تنـــفيذ 
 ،٢٠١٩ فــي  التخفيضــات 
اإلنتاج وفقا للمسح عقب 
مــن  الصــادرات  تراجــع 
جنوب البــالد على الرغم 
من أن معــــــدل امتـــثاله 
البالغ ٣٣٪ يقل كثيرا عن 
معدل التزام أعضاء أوپيك 

اخلليجيني.
وكشــف املســح عن أن 
نيجيريــا، التي تتعثر في 
األداء أيضا، نفذت ١٩٪ فقط 
من خفض اإلنتاج املتعهد 

به.
وقلصت ڤنزويال وإيران 
اإلنتاج فــي مايــو، بينما 
اســتقرت إمــدادات ليبيا. 
والدول الثــالث معفاة من 
الطوعيــة  التخفيضــات 
بســبب عقوبــات أميركية 
أو مشكالت داخلية تكبح 

اإلنتاج.

االحتاد األوروبي يقترح صندوقًا
بـ ١٥ مليار يورو لدعم شركات استراتيجية

وثائق صدرت عــن املفوضية األوروبية أن 
جمهورية التشيك بصدد احلصول على ١٩٫٢ 
مليار يورو، أو نحو ٥٥٠ مليار كرونة تشيكي، 
مــن صندوق إغاثة اســتثنائي تعــده حاليا 
املفوضية ملساعدة الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي على التعافي من أزمة تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩). ومبوجب اخلطة 
األولية - التي كشفت عنها الوثائق ونشرتها 
صحيفة «براغ مونيتور» التشيكية أمس - 
سيتم تقسيم الصندوق بني املنح والقروض 
التي يتعني ســدادها، فيما ستتلقى التشيك 
٨٫٦ مليارات يورو من أموال االحتاد األوروبي 
املباشــرة، وما تبقى من ١٠٫٦ مليارات يورو 

ستأتي عبر قروض ذات فائدة.

اقترحــت  رويتــرز: 
األوروبيــة  املفوضيــة 
تأســيس صندوق حجمه 
 ١٦٫٦) يــورو  مليــار   ١٥
لتمويــل  دوالر)  مليــار 
اســتراتيجية  شــركات 
يعتريهــا الضعــف بفعل 
أزمــة كوفيــد-١٩. يأتــي 
االقتراح، الذي يحتاج إلى 
موافقة حكومات ومشرعي 
االحتاد األوروبي، بعد أن 
أصبحت الشركات في أنحاء 

العالم مهددة بعروض اســتحواذ عدائية مع 
انخفاض األسعار األسهم وباتت هناك خيارات 
متويل أقل خالل أزمة ڤيروس كورونا. وقال 
املفوض املعني بالصناعة تيري بريتون خالل 
مؤمتر صحافي أمــس إن الصندوق اجلديد 
قد يشتري حصصا أو يعرض قروضا على 
الشــركات االســتراتيجية في قطاعات مثل 
الرعاية الصحية والفضاء والدفاع والتقنيات 
الرقمية والصديقة للبيئة. وأضاف بريتون 
أن الدعم املالــي لالحتاد األوروبي قد يذهب 
إلى شــركات «في حاجة إلى املزيد من رأس 
املال لتواصل توسعها»، موضحا أنه سيسمح 
أيضا للشركات بتجنب املساعدة من شركاء 
غير مرغــوب بهم. من جهة أخرى، كشــفت 
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ضغوط دولية متصاعدة.. وبكني تفتح النار في عدة اجتاهات
عواصــم - وكاالت: بلغت 
الضغوط الدولية على الصني 
ذروتها أمس، مبؤمتر صحافي 
للرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب ونقاش في األمم املتحدة، 
بعد بيان شديد اللهجة للدول 
الغربيــة نددت فيــه بتوقيع 
تشريع يفرض «قانون األمن 

القومي» في هونغ كونغ.
الواليــات املتحدة  وتقود 
وبريطانيا وكندا وأســتراليا 
احلملة ضــد املشــروع الذي 
األنشــطة  علــى  يعاقــب 
االنفصالية «اإلرهابية» والتمرد 
على ســلطة الدولة والتدخل 
األجنبي في املنطقة الصينية 
التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وفي إطار اتســاع امللفات 
اخلالفيــة احلــادة بــني بكني 
وواشنطن ومن بينها «تفشي 
ڤيــروس كورونــا، وقضيــة 
مســلمي األويغــور وتايوان 
ثــم أخيــرا هونــغ كونــغ»، 
نظــم ترامب مؤمترا صحافيا 
الالحقة،  لتبيــان اخلطــوات 
وركز خصوصا على الطالب 
الصينيني في الواليات املتحدة، 
بشبهة حتولهم إلى جواسيس 
محتملني لبكني بحسب وزير 

اخلارجية مايك بومبيو.
فــي املقابل، فتحــت بكني 
النار على عدة جبهات واتهمت 
واشــنطن بأخذ مجلس األمن 
الدولي «رهينــة»، وذلك بعد 
تقــدمي الواليات املتحدة طلبا 
لعقد اجتماع بشــأن مشروع 
القانون الصيني املثير للجدل.

وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــة الصينــي جتــاو 
ليجيان في مؤمتــر صحافي 
«مجلس األمن ليس أداة ميكن 

مضادة مماثلــة» بعدما أعلن 
وزير اخلارجية البريطاني أن 
بالده قد تسهل قواعد احلصول 
البريطانية  علــى اجلنســية 
حلاملي جواز سفر «بريطاني 
مــا وراء البحــار» فــي هونغ 

كونغ.
ودخلــت رئيســة تايوان 
تساي إجن ون امس على خط 
املواجهــة حيــث أعلنــت، أن 
حكومة بالدها شرعت في خطة 
عمل إنسانية لتقدمي املساعدة 
ملواطني هونغ كونغ، على أمل 
أن يكافح الطرفان معا من أجل 

الدميوقراطية واحلرية.
وخــالل زيارة قامــت بها 

واتهمت تساي إن بكني «خانت» 
الوعود التي قطعتها لشــعب 
هونغ كونغ، مشيرة إلى أن هذه 
اخلطوة ســتؤدي إلى تدهور 
الوضع في املدينة، وســتوثر 

على االستقرار اإلقليمي.
موجــزة  رســالة  وفــي 
باحلروف الصينية على «جدار 
لينون» داخل مكتبة الم، كتبت 
تســاي «تايوان احلرة تدعم 

احلريات في هونغ كونغ». 
ولذلك لم تسلم تايوان من 
التهديدات الصينية، حيث قال 
رئيس هيئة األركان املشتركة 
وعضــو اللجنــة العســكرية 
املركزية لي تشو تشينغ امس، 

الرئيســة إلى إحدى املكتبات 
التــي يديرهــا الم وينج كي، 
املالك السابق ملكتبة «كوزواي 
باي بوكس» في هونغ كونغ، 
أشــادت تســاي بجهــود الم 
املســتمرة مــن أجــل الدفــاع 
عن حقوق اإلنسان واحلرية 
والدميوقراطيــة فــي هونــغ 
كونغ. وأضافت تساي: «نأمل 
في أن تنضموا إلينا هنا لنكافح 
معا من أجل النهوض باحلرية 

والدميوقراطية».
وتابعت تساي بالقول إن 
حكومة تايوان شــكلت فريق 
عمل لتقدمي املساعدة ملواطني 
هونغ كونغ في الوقت املناسب. 

إن بكني ستهاجم تايوان إن لم 
يكن أمامهــا خيار آخر ملنعها 
من االستقالل في تصعيد من 
جانب بكني في لهجة اخلطاب 
ضد اجلزيرة التي حتظى بحكم 
دميوقراطي وتعتبرها الصني 

جزءا من أراضيها.
وأثنــاء حديثه فــي قاعة 
الشعب الكبرى ببكني مبناسبة 
الذكــرى اخلامســة عشــرة 
لتطبيــق قانــون مناهضــة 
االنفصال ترك تشــينغ الباب 

مفتوحا الستخدام القوة.
وقال لي «إذا ضاعت إمكانية 
إعــادة التوحيد الســلمي فإن 
القوات املســلحة مع الشعب 
بأســره، مبــا في ذلك ســكان 
تايوان، ستتخذ كل اخلطوات 
الضرورية لسحق أي مخططات 

أو حتركات انفصالية».
وأضاف «ال نعد بالتخلي 
عن استخدام القوة ونحتفظ 
بخيــار اتخــاذ كل اإلجراءات 
الضروريــة مــن أجــل فرض 
االســتقرار والســيطرة على 

الوضع في مضيق تايوان».
في املقابــل، قالت حكومة 
تايوان، إن الشعب لن يختار 
الديكتاتورية ولن يركع أمام 
العنف وقال مجلس شؤون البر 
الرئيسي وهو هيئة حكومية 
في تايوان في بيان إن تهديدات 
بكــني باحلرب تتعــارض مع 

القانون الدولي.
وعلى الرغم من أن الصني 
لــم تســتبعد أبدا اســتخدام 
القــوة الســتعادة الســيطرة 
على تايــوان، فإنه من النادر 
أن يتفوه مســؤول عســكري 
رفيع املستوى علنا مبثل هذا 

التهديد بشكل مباشر.

هددت مبهاجمة تايوان عسكرياً.. ولّوحت بـ «تدابير مضادة» إذا منحت بريطانيا جنسيتها ملواطني هونغ كونغ

(أ.ف.پ) جمع توقيعات لدعم قانون األمن القومي في هونغ كونغ  

للواليات املتحدة أن تتالعب به 
كما تشاء. ولن تسمح الصني 
ودول أخرى تتمسك بالعدالة 
على املستوى الدولي، بأن تأخذ 
الواليات املتحدة مجلس األمن 

رهينة لغاياتها اخلاصة».
كما هددت الصني بريطانيا 
باتخاذ «تدابير مضادة» عقب 
إعالنهــا أنها قد تســهل منح 
اجلنسية البريطانية ملواطني 
هونــغ كونغ في حال فرضت 
بكني قانون األمن القومي في 
املنطقة الصينية التي تتمتع 

بشبه حكم ذاتي.
وقــال ليجيــان إن بكــني 
«حتتفظ بحــق اتخاذ تدابير 

الصني والهند ترفضان عرض ترامب 
بالوساطة لنزع فتيل التوتر بينهما

بكني - رويترز: رفضت الصني أمس عرض الوساطة 
الذي عرضه الرئيس األميركي دونالد ترامب لنزع فتيل 

التوتر احلدودي بينها وبني جارتها الهند.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية تشاو لي جيان 
ردا على ســؤال «إنه ليست هناك حاجة لوساطة طرف 

ثالث في نزاعها احلدودي مع الهند».
وفي نيودلهي، نفى مصدر رسمي وجود أي اتصال 
بني ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بشــأن 

ذلك التوتر. 
وقال املصدر إن مــودي لم يتحدث مع ترامب حول 
املواجهة العسكرية لبالده مع الصني، وذلك بعد أن أشار 
ترامب إلى أن مودي يشــعر باالســتياء من هذا التوتر 

احلدودي.
وقال مســؤولون عسكريون هنود إن قوات البلدين 
اجلارين تقف في حالة مواجهة على طول احلدود املتنازع 
عليها في منطقة الهيمااليا منذ أوائل مايو بعد توغل قوات 

صينية في منطقة هندية.
وطبقا لنص بيان للبيت األبيض قال ترامب للصحافيني 
«هناك صراع ضخم يتعلق بالصني والهند. بلدان بهما ١٫٤ 

مليار نسمة. بلدان بهما جيشان قويان للغاية».
وأضاف ترامب «والهند ليست سعيدة ورمبا الصني 
أيضا غير سعيدة. لكن بوسعي أن أبلغكم بأنني حتدثت 
إلى رئيس الوزراء (نارينــدرا) مودي. لم يكن في حالة 

مزاجية جيدة بشأن ما يجري مع الصني».
لكن مسؤولني هنودا عبروا عن الدهشة جتاه تصريحات 

ترامب.
وقال مصدر حكومي «لم جتر أي اتصاالت في اآلونة 
األخيرة بني رئيس الوزراء والرئيس ترامب.. كانت آخر 
محادثة بينهما في الرابع من أبريل ودارت حول موضوع 

(عقار) هايدروكسي كلوروكني».
وفيما يتعلق بعرض ترامب التوسط بني البلدين اللذين 
ميتلكان أسلحة نووية، قال املصدر «وزارة اخلارجية الهندية 
أوضحت أيضا أننا على اتصال مباشر مع الصينيني عبر 

اآلليات املوجودة والقنوات الديبلوماسية».

واشنطن تعرض ٣ ماليني دوالر ألي 
معلومات عن املسؤول اإلعالمي لـ«داعش»

واشنطن تتهم كوريني شماليني
وبنكًا بانتهاك العقوبات

١٤ قتيًال في أول هجوم تتبناه «طالبان»
منذ إعالن وقف إطالق النار في أفغانستان

عواصــم ـ وكاالت: وجه 
تنظيــم «داعــش» االرهابي 
تهديدات عديدة في تسجيل 
جديد للمتحدث باسمه نشره 
علــى صفحــة التنظيم في 
تطبيق «تلغرام» وتطرق فيه 
أيضا إلــى ڤيروس كورونا 

املستجد.
باســم  املتحــدث  وقــال 
التنظيم أبوحمزة القرشــي 
«لم ننــس يومــا أن قاعدة 
العديــد كانــت ومــا زالــت 
مركــز قيــادة احلملــة على 
خراســان  فــي  املســلمني 
والعراق والشــام واليمن»، 
في إشارة منه إلى التحالف 
الدولي ضد االرهابيني بقيادة 
واشنطن. واتهم القرشي قطر 
بـ «متويل» فصائل منخرطة 
ضد االرهابيني في ســورية 

والعراق.
كما تطرق املتحدث باسم 
التسجيل  التنظيم، في هذا 
الذي استمر ٣٩ دقيقة، إلى 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
الــذي يضــرب «طواغيت» 
العالــم، قائــال «احلمــد هللا 

عواصــم - وكاالت: اتهمت وزارة العدل 
األميركيــة بنكا مملــوكا للدولة فــي كوريا 
الشــمالية بالتحايل على قوانــني العقوبات 
األميركية، كما وجهت اتهامات إلى ٢٨ كوريا 
شــماليا وخمســة صينيني في أكبــر حملة 
تتعلق بانتهــاك العقوبــات املفروضة على 
كوريا الشمالية. وفي قرار أيدته هيئة محلفني 
كبرى وأعلن أمس األول، اتهم االدعاء األميركي 
بنك التجارة اخلارجية الكوري الشمالي (إف.

تي.بي) بالتآمر مع املوظفني املتهمني بإغواء 
بنوك أخرى «على التعامل في مدفوعات غير 
قانونية قيمتهــا ٢٫٥ مليار دوالر على األقل 

عبر ٢٥٠ شركة صورية».

كانت الواليات املتحــدة قد وضعت بنك 
إف.تي.بي على القائمة الســوداء عام ٢٠١٣، 
واتخذ مجلس األمــن الدولي نفس اخلطوة 

عام ٢٠١٧.
ويزيــد االتهام من التوتــر املتصاعد بني 
البلديــن منذ توقف محادثات نزع الســالح 
التي أطلقها الرئيس األميركي دونالد ترامب 

والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقــال مســؤول إنفاذ قانــون أميركي إن 
هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك 
العقوبات املفروضة على كوريا الشــمالية. 
وتشــمل اجلرائم املشار إليها غسيل األموال 

واالحتيال املصرفي.

كابــول - أ.ف.پ: أعلنــت احلكومــة 
األفغانية مقتل ١٤ عنصرا من قوات األمن 
امس في أول هجوم تتبناه حركة طالبان 
منذ إعالنها وقف إطالق النار الذي انتهت 
مدتــه الثالثاء املاضي ولــم يحدد ما إذا 

كان مت متديده.
وكتــب املتحدث باســم طالبان ذبيح 
اهللا مجاهــد فــي تغريــدة «الليلــة قبل 
املاضية شــن املجاهــدون هجمات على 
مواقع أمامية تابعة للعدو أنشئت مؤخرا 

فــي واليــة باكتيــا»، ومت «تدميرهــا»، 
معلنا مقتــل ١٤ جنديا أفغانيا وتوقيف 
أحدهم. وأوضح املتحدث في الرسالة أن 
«العدو حاول مؤخرا التوسع في أراضي 

املجاهدين».
وأفادت وزارة الدفاع األفغانية في بيان 
عن مقتل ١٤ جنديا وإصابة ٣ عناصر في 
صفوفهــا عندما «انتهكت حركة طالبان 
وقف إطالق النار، عبر مهاجمتها موقعا 

أماميا لشرطة احلدود».

الذي أرســل عليكــم عذابه 
وأليــم عقابــه، لتنشــغلوا 
املســلمني،  بأنفســكم» عن 
وأضــاف «مازلتم في حيرة 
الڤيــروس  إزاء  وتخبــط 
القاتــل، ومازلتــم عاجزين 

عن معاجلته».
وتابــع «ها نحــن نراكم 
وأنتم تنزفون األموال بشدة، 
في محاوالت يائســة إلنقاذ 
اقتصاداتكــم التــي أنهكتها 
حمى الوباء. وقد بات الكثير 

مــن حلفائكــم علــى حافة 
اإلفالس».

مــن جهتهــا، عرضــت 
االميركية  املتحدة  الواليات 
مكافأة تصــل إلى ٣ ماليني 
علــى  للحصــول  دوالر 
اعتقــال  تتيــح  معلومــات 
مسؤول في التنظيم املكلف 
باإلشــراف على تسجيالت 
الڤيديو لعمليات إعدام نفذها 
التنظيــم، األردنــي أبوبكر 
احلقيقي  واســمه  الغريب، 
محمد خضير موسى رمضان.
اخلارجية  وزارة  وقالت 
األميركية في بيان ان الغريب 
«أشرف على تنظيم وتنسيق 
وإنتــاج العديــد من مقاطع 
الڤيديو واملنشورات الدعائية 
التي تضمنت مشاهد تعذيب 
وقاســية  وإعدام وحشــية 

ملدنيني أبرياء».
وأثــارت مقاطع الڤيديو 
هــذه، خصوصا  الدعائيــة 
الرأس، ذعرا  مشــاهد قطع 
لدى املجتمع الدولي وسمحت 
للتنظيم بجذب عناصر جدد 

من كل أنحاء العالم.

أبو بكر الغريب

قطر تنفي نيتها االنسحاب من مجلس التعاون اخلليجي
عواصم - وكاالت: نفت 
قطــر أي نية لديها ملغادرة 
مجلــس التعاون اخلليجي 
بعد سريان شائعات في هذا 
الصدد، مع استمرار األزمة 
اخلليجية منذ نحو ٣ أعوام.
املتحدثة باســم  وقالت 
وزارة اخلارجيــة القطرية 
لولــوة اخلاطــر لوكالــة 
فرانس برس، إن محاوالت 
عزل الدوحة جتعل املنظمة 
بالنسبة  «موضع تساؤل» 

إلى البعض.
وخالل األسابيع األخيرة، 

سرت في اخلليج شائعات عن 
انسحاب وشيك لقطر من 
املنظمة التي تأسست العام 
١٩٨١ ومقرها الرياض، واعتبر 
محللون وديبلوماسيون أن 

انسحابها أمر ممكن.
لكن اخلاطر شددت على 
أن «املعلومات حول عزم قطر 
على مغادرة مجلس التعاون 
اخلليجي خاطئة متاما وال 

أساس لها».
أن «شائعات  واعتبرت 
كهذه تأتي بال شك من يأس 
وخيبة أمل بعض األشخاص 

والتنسيق. هناك حاجة اليوم، 
أكثر مــن أي وقت مضى، 
إلى مجلس تعاون خليجي 
فعال، نظــرا إلى التحديات 

التي تواجه منطقتنا».
التعاون  ويضم مجلس 
اخلليجــي كال مــن عمان 
السعودية  العربية  واململكة 
املتحدة  العربية  واإلمارات 
والكويت وقطر والبحرين.

وتتمثــل مهمتــه في 
التنسيق اإلقليمي  ضمان 
على الصعيدين االقتصادي 

والعسكري.

إزاء مجلس تعاون خليجي 
ممزق كان فيما مضى مصدر 
أمل وطموح لشعوب الدول 

األعضاء الست».
وقالت: «ليس مستغربا 
أفرادا من مجلس  أن نرى 
التعاون اخلليجي يشككون 
ويطرحون التساؤالت» حول 

املجلس.
باسم  املتحدثة  وتابعت 
وزارة اخلارجية القطرية أن 
«قطــر تأمل في أن يصبح 
مجلــس التعاون اخلليجي 
مرة أخرى منصة للتعاون 

لولوة اخلاطر

االحتالل مينع صالة اجلمعة في «األقصى»
ويحظر اآلذان باحلرم اإلبراهيمي

عواصم- وكاالت: منعت 
قوات االحتالل اإلســرائيلية 
الصالة في املســجد األقصى 
الشــريف امس حتت ذريعة 
مكافحة وباء كورونا واعتقلت 
خطيب املسجد الشيخ عكرمة 
صبــري من منزله في مدينة 
القدس الشرقية احملتلة قبل 
أن تعاود إطالق سراحه الحقا، 
حيث سلمته قرارا باإلبعاد عن 
املسجد ملدة أسبوع والعودة 
ملقابلة املخابرات اإلسرائيلية 

األسبوع املقبل. 
وقال مكتب إعالم األسرى 
اإلســرائيلية  الشــرطة  إن 
اعتقلت في وقت سابق أمس 
الشيخ صبري رئيس الهيئة 
العليــا وخطيب  اإلســالمية 
املســجد األقصى بعد اقتحام 
مصــادر  وأكــدت  منزلــه، 
مــن أســرته أن املخابــرات 
اإلسرائيلية اقتحمت منزله في 
حي الصوانة وأبلغته أنه رهن 
االعتقال، ونقلته إلى التحقيق 
في مقر شرطة «القشلة» في 
القدس الغربيــة، ثم أطلقته 
بعــد عدة ســاعات. من جهة 
اخرى واصلت قوات االحتالل 
انتهاكاتها في مدينة اخلليل 
بالضفة الغربية ومنعت أمس 
الفلســطينيني من  املصلــني 
الوصول إلى احلرم اإلبراهيمي 
ألداء صالة الفجر، كما منعت 

املؤذن من رفع األذان.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الفلسطينية «وفا» عن مدير 
أوقــاف اخلليل حفظــي أبو 
سنينة قوله إن قوات االحتالل 

البوابات االلكترونية وعرقلة 
حركة املواطنني على احلواجز 
العسكرية واحتجازهم، معتبرا 
منع املصلني من الوصول إلى 
داخل احلرم اإلبراهيمي تعديا 
على املقدسات اإلسالمية التي 
ترعاها املواثيق الدولية التي 

كفلت حرية العبادة.
في هذه األثناء، استشهد 
فلســطيني برصاص جيش 
االحتالل بزعم محاولته تنفيذ 
عملية دهس في مســتوطنة 
حلميش في الضفة الغربية. 
وذكر اجليش اإلسرائيلي 
أن العملية املزعومة استهدفت 

املقرر في يوليو املقبل، مطمئنا 
اليمني املتطــرف بأن «إعالن 
الضــم» لن يشــمل كلمة عن 
موافقة إســرائيل على دولة 

فلسطينية محتملة.
وأوضــح نتنياهــو، فــي 
مقابلة مع صحيفة «يسرائيل 
هيوم» أن املناطق الســكنية 
الفلســطينية التــي يتراوح 
عدد ســكانها حسب مختلف 
التقديرات بــني ٥٠ و٦٥ ألف 
فلسطيني ســتبقى «جيوبا 
فلســطينية» حتــت احلكــم 
الفلســطيني لكــن فــي ظــل 
السيطرة األمنية اإلسرائيلية.

مجموعــة من اجلنــود قرب 
الواقعــة غربي  املســتوطنة 
«ردت  مضيفــا:  اهللا،  رام 
القوات بإطالق النار وحيدت 

املعتدي».
 الــى ذلــك، أعلــن رئيس 
الوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتنياهو أن الفلسطينيني في 
غور األردن الذين سيكونون 
األمنيــة  الســيطرة  حتــت 
إلســرائيل لن يحصلوا على 
جنسيتها بعد فرض تل أبيب 
ســيادتها على تلك املنطقة، 
مؤكدا أن عملية ضم األراضي 
الفلسطينية ستتم في موعدها 

استشهاد فلسطيني في الضفة.. ونتنياهو: «الضم» سيكون مبوعده في يوليو

قوات االحتالل متنع املصلني من الدخول إلى ساحات املسجد االقصى ألداء صالة اجلمعة أمس  (ا.ف.پ)

نصبت حواجزها العسكرية، 
وشــددت من إجراءاتها على 
البوابات االلكترونية والطرق 
املؤدية إلى احلرم اإلبراهيمي، 
ومنعت املواطنني من الوصول 
إليه، ولم تسمح إال بدخول عدد 
قليل فقط، وطردت املواطنني 
الذين احتشدوا لتأدية الصالة 
في الساحات اخلارجية للحرم.
واســتنكر أبــو ســنينة، 
الرامية  إجــراءات االحتــالل 
إلفــراغ احلرم مــن املصلني، 
وذلك مــن خالل اإلجــراءات 
القمعيــة والتعســفية بحق 
املواطنــني، واملتمثلة بإغالق 
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«نار» احتجاجات منيابوليس متتد إلى مدن أميركية أخرى
امتدت  واشنطن- وكاالت: 
نار االحتجاجات التي أججتها، 
وفاة جورج فلويد األميركي من 
أصول افريقيــة «خنقا» حتت 
ركبة رجل شــرطة ابيض، من 
مدينة منيابوليس إلى عدد كبير 
من املــدن والواليات األميركية 

االخرى. 
وشــهدت كنتاكــي ولــوس 
أخــرى،  ومــدن  أجنيليــس 
احتجاجات خرج خاللها مئات 
املتظاهرين ليعبروا عن غضبهم 
ملقتل الرجل الذي وثقه شريط 
ڤيديو ألحد املارة وشوهد وهو 
يســتجدي اللتقــاط األنفاس، 
بينما جثم ضابط شرطة أبيض 
بركبته فوق عنقه، قبل ان يقضي 
مختنقا.ففــي لوس أجنيليس، 
التي تشهد باستمرار توترا بني 
قوات إنفاذ القانون والســكان 
السود، أغلق متظاهرون لفترة 
قصيــرة طريقا ســريعا، وقام 
بعضهم بتحطيم نوافذ سيارات 
الشرطة والصعود على سطحها.
مــن  ثالثــة  ليلــة  وبعــد 
االضطرابات فــي منيابوليس، 
استدعى حاكم والية مينيسوتا 
الوطنــي  األميركيــة احلــرس 
للمساعدة في اســتعادة األمن 
بعد أن هاجــم الرئيس دونالد 
ترامب سلطات املدينة واتهمها 

بالتقصير في ضبط األمن. 

لتخفيف التوترات العنصرية.
واحتشــد احملتجون خارج 
أحد مراكز الشرطة باملدينة ثم 
تراجعــوا حتت وابل من قنابل 
الغاز املسيل للدموع والرصاص 
املطاطي الذي أطلقته الشرطة من 

املبنى. وقــال رجال اإلطفاء إن 
احملتجــني أضرموا النار في ١٦ 
مبنــى باملدينــة. واكد احلرس 
الوطني في مينيسوتا إنه دفع 
بأكثر من ٥٠٠ جندي ملســاعدة 
السلطات احمللية وخاصة إدارات 

على وفاة فلويد. وقال مسؤول 
بســلطة إنفاذ القانون لشبكة 
إن إن) اإلخباريــة «إن  (ســي 
االتهامات املوجهــة للمعتقلني 
تتــراوح بــني عرقلــة اإلدارة 
احلكومية واحليازة اإلجرامية 
لســالح، والتي تتهم بها امرأة 
سحبت مطواة في ساحة ميدان 

االحتاد مبدينة نيويورك».
وأضاف املســئول أنه ألقي 
القبض أيضــا على محتج بعد 
محاولتــه انتزاع مســدس من 
حافظة ضابط شــرطة املدينة، 
مشــيرا إلــى أن أحــد الضباط 
املصابني إثر املواجهات يعاني 

من ارجتاج محتمل.
من جهتــه، رد عمدة مدينة 
مدينة منيابوليس جاكوب فراي، 
على اتهــام ترامب، له بالقيادة 
الضعيفــة، بعد انــدالع أعمال 

الشغب.
وقــال فــراي خــالل مؤمتر 
صحافي إن «الضعف هو رفض 
حتمل املســئولية عن أفعالك، 
الضعــف هو اإلشــارة بأصابع 
االتهام إلى شــخص آخر خالل 
وقت األزمــة، دونالد ترامب ال 
يعرف شــيئا عن قــوة مدينة 
منيابوليس، فنحن نحظى بقوة 
كاجلحيم، هل هذه فترة زمنية 
صعبة؟ نعم لكن من األفضل أن 
تكون على يقني بأننا سنتجاوز 

على سطح املبنى. لكن احملتجني 
عادوا وجتمعوا مجددا وهاجموا 
املبنــى وأضرموا النار به فيما 
بدا أن رجال الشرطة ينسحبون 
منــه. وفي وقت الحق شــوهد 
محتجــون وقد اعتلوا ســطح 

اإلطفاء في مدينتي منيابوليس 
وسانت بول واملناطق احمليطة 
بهما.وفي سياق متصل، نفذت 
إدارة شــرطة مدينة نيويورك 
أكثــر مــن ٤٠ عمليــة اعتقــال 
واستدعاءات خالل احتجاجات 

هذا األمر». وكان ترامب قد قال 
في تغريــدة إن «االفتقار التام 
للقيادة، إما أن يقوم عمدة اليسار 
الراديكالي الضعيف جدا جاكوب 
فراي، بعمله ويضع املدينة حتت 
الســيطرة، أو سأرسل احلرس 
الوطنــي إلجناز املهمة بشــكل 

صحيح».
وأضاف: «قطاع الطرق هؤالء 
يدنسون ذكرى جورج فلويد، 
ولــن أدع ذلك يحدث.. حتدثت 
للتو إلى حاكم والية مينيسوتا، 
وأخبرته أن اجليش معه طوال 
الطريق.. أي صعوبة وسنفرض 
الســيطرة، ولكن عندمــا يبدأ 

النهب، يبدأ إطالق النار».
فــي غضــون ذلــك، دعــا 
املســؤولون املشــرفون علــى 
التحقيقــات مــن وزارة العدل 
التحقيقــات االحتادي  ومكتب 
ومكتب البحث اجلنائي واالدعاء 
احمللي إلى التحلي بالهدوء بينما 

هم يجمعون األدلة.
وقــال مايك فرميــان مدعي 
مقاطعة هنيبني أمام الصحافيني 
«امنحونا الوقت كي ننجز املهمة 
على النحو املالئم، وســنحقق 

لكم العدالة. أعدكم».
وأقر بأن أســلوب الشرطي 
الذي ظهر بالفيديو كان «مريعا» 
وقال «مهمتي أن أثبت أنه انتهك 

قانونا جنائيا».

اتهامات متبادلة وسجال بني عمدة املدينة وترامب بعد مقتل رجل أسود خنقاً حتت ركبة شرطي أبيض

اآلالف من املتظاهرين بالقرب من الدائرة الثالثة لشرطة منيابوليس خالل اليوم الثالث من االحتجاجات على مقتل أميركي من أصل أفريقي على يد رجل شرطة         (رويترز)

وأمر احلاكم تيم والز قوات 
الوطنــي مبســاعدة  احلــرس 
الشــرطة في التصــدي ألعمال 
النهــب والتخريــب وإضــرام 
احلرائق باملدينة بينما يسعى 
مسؤولون محليون واحتاديون 

«تويتر» ُيصّعد املواجهة مع ترامب ويتهمه بـ «متجيد العنف»
واشنطن ـ وكاالت: صّعد موقع «تويتر» 
املواجهة مع الرئيس االميركي دونالد ترامب 
ووضع إشارة «متجيد للعنف» على تغريدة 
نشرها األخير بشأن أحداث منيابوليس، وقال 
موقع التواصل االجتماعي الشــهير ان هذه 

التغريدة انتهكت قواعده إال أنه لن يزيلها.
وفي سلسلة تغريدات قال تويتر إنه اتخذ 
هذا القرار «بهدف منع اآلخرين من استلهام 

أفكار الرتكاب أعمال عنف».
وأضاف أن مستخدمي املوقع اليزال ميكنهم 
«إعادة نشر التغريدة مع التعليق عليها لكن 
ال ميكنهم اإلعجاب بها أو الرد عليها أو إعادة 

نشرها فحسب».
وقالت متحدثة باسم موقع التواصل الشهير 

إن الرئيس التنفيذي للموقع جاك دورســي 
علم مسبقا بقرار العاملني في الشركة بوسم 

تغريدة ترامب بأنها «متجد العنف».
وجاء في تغريدة ترامب «عندما تبدأ عمليات 
السطو، يبدأ إطالق النار.. شكرا!»، وميكن 
تأويل هذه الرســالة بأنها حتريض لقوات 
األمن على استعمال أسلحتها ضد احملتجني 
على مقتل رجل أســود غير مسلح على يد 

شرطي أبيض.
ونتيجة تعامل موقع تويتر مع تغريداته، 
وّقع الرئيــس االميركي أمرا تنفيذيا يهدف 
الى احلد من احلصانة القانونية التي تتمتع 
بها مواقع التواصل االجتماعي جلهة الرقابة 

التي متارسها على احملتوى لديه.

وخالل توقيعه االمر التنفيذي في البيت 
االبيض، قال ترامب للصحافيني «نحن هنا 
للدفاع عن حرية التعبير من إحدى أكبر املخاطر 
التي واجهتها عبر التاريخ»، باإلشارة إلى ما 
يعتبره حتكم الشــركات التي تدير منصات 
التواصل االجتماعي باحملتوى املنشور فيها.

وأضاف «تسيطر حفنة صغيرة من وسائل 
التواصل االجتماعي االحتكارية القوية على جزء 
كبير من التواصل العام واخلاص في الواليات 
املتحدة وكانت لديهم سلطة غير مقيدة في 
الرقابة وتقييد وتعديل وتشكيل وإخفاء وتغيير 
أي شكل من أشكال التواصل بني املواطنني 
العاديني أو اجلمهور العام الكبير»، مشــددا 

تغريدة ترامب التي وصفها «تويتر» بأنها متجد العنفعلى انه «ال ميكننا السماح بحدوث ذلك».

«كورونا».. دول املنطقة بعد أوروبا تعود حلياتها الطبيعية تدريجيًا
عواصم ـ وكاالت: سرعت 
أوروبــا والعديــد مــن دولة 
املنطقــة أمــس وتيــرة رفع 
إجراءات العزل املفروضة للحد 
من تفشــي ڤيروس كورونا 
املستجد، بالتزامن مع عودة 
املخاوف من املوجة الثانية إلى 
آسيا، فيما تواصل االحصاءات 

االرتفاع.
فقد أودى الڤيروس بحياة 
أكثر من ٣٦٠٤١٩ شخصا حول 
العالــم، وفق تعداد وضعته 
وكالة فرانس برس. وسجلت 
رســميا أكثر مــن ٥٨٢٦٦٨٠ 
إصابــة في ١٩٦ بلدا ومنطقة 
منذ بدء تفشي الوباء، تعافي 
من بينهم ٢٣٧٠٤٠٠ شخص 

على األقل.
وعلى غرار أرووبا، عمدت 
العديد مــن دول املنطقة إلى 
تخفيف إجراءات العزل التي 
فرضتهــا ملواجهــة تفشــي 
ڤيــروس كورونــا، مــع بدء 
الڤيروس، وعودة  انحســار 
احلياة الى طبيعتها بشــكل 

تدريجي ومتأن. 
وسجلت السعودية أمس 
انخفاضا لليوم السابع على 
التوالي في حصيلة اإلصابات 
اجلديــدة بڤيــروس كورونا 
الســلطات  املســتجد برصد 
الصحية أقل من ١٫٦ ألف حالة 
جديدة للڤيروس خالل آخر ٢٤ 
ساعة. وأعلنت وزارة الصحة 
السعودية في تقريرها اليومي 
بشــأن مســتجدات تفشــي 
الڤيروس، عن تسجيل ١٥٨١ 
إصابــة جديدة خــالل اليوم 
األخير، مقابــل ١٦٤٤ إصابة 

أمس األول. 
وأصبــح إجمالــي عــدد 
اإلصابات بالڤيروس التاجي 
التي مت رصدهــا في اململكة 
حتى اآلن بذلك ٨١٧٦٦.وأكدت 
الوزارة وفاة ١٧ شخصا جراء 
إصابتهــم بكورونــا خــالل 
املاضيــة  الـــ ٢٤  الســاعات 
(مقابــل ١٦ وفاة أمــس)، ما 
يرفع حصيلة ضحايا الوباء 
في اململكة إلى ٤٥٨ حالة وفاة.

وقالت وكالة أنباء اإلمارات 
إن السلطات ستخفض ابتداء 
من اليوم حظر التجول الليلي 
بواقع ساعتني. وسيبدأ حظر 
التجول الذي يسمى «برنامج 
التعقيم الوطني» في العاشرة 

املصلــني بعد إغالق اســتمر 
أكثر من شــهرين، فيما أدى 
الفلسطينيون في غزة صالة 
اجلمعة لألسبوع الثاني، ضمن 
إجراءات وقائية ضد ڤيروس 
كورونا. وبعد انحسار موجة 
كورونا، استأنفت تركيا صالة 
اجلمعة التي  أقيمت أمس في 

بني املدن وستسمح بإعادة فتح 
املطاعم واملقاهي واملتنزهات 

واملنشآت الرياضية. 
وتبقى احلدود اخلارجية 
لالحتاد األوروبي مغلقة فيما 
يعاد فتح حــدوده الداخلية 
بشــكل غير منظم. واعادت 
النمسا فتح فنادقها ومواقعها 
الســياحية في حــني فتحت 
تركيــا جزئيــا مســاجدها 
صــالة  باقامــة  وســمحت 
اجلمعة في عدد منها. وأعلنت 
بريطانيا وفرنســا اجراءات 
جديدة في إطار تخفيف العزل.
واعتبــارا مــن الثالثــاء، 
ستسمح فرنسا بإعادة فتح 
احلدائق واحلانات واملطاعم 
التي كانت مغلقة منذ منتصف 
مارس، مع اإلبقاء على بعض 
القيود خصوصا في باريس 
العاصمة  ومحيطهــا. وفــي 
الفرنسية، سيصبح باإلمكان 
احتساء القهوة في الباحات 
اخلارجيــة للمقاهــي. وقال 
رئيس الوزراء إدوار فيليب 
«في نهاية املطــاف، احلرية 
ستعود لتشكل القاعدة فيما 

احلظر سيمثل االستثناء».
وكشــف رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
أيضــا عن اجــراءات جديدة 
لتخفيــف العــزل. واعتبارا 
من االثنني، ستعيد املدارس 
أبوابهــا  فتــح  واملتاجــر 
وسيســمح بالتجمع لســتة 
شخاص كحد أقصى في مكان 
مفتوح شرط احترام مسافة 

مترين بني بعضهم.
وجهــت  جهتهــا،  مــن 
املستشفيات االميركية صفعة 
للرئيــس االميركــي دونالد 
ترامــب، وقالت انهــا أوقفت 
اســتخدام عقار هيدروكسي 
كلوروكني املستخدم في عالج 
املالريا والذي روج له الرئيس 
على أنه عالج سحري بعدما 
أشــارت عــدة دراســات إلى 
عدم فعاليته وأنه قد يسبب 
مخاطر كبيرة. وأعلنت عدة 
أبلغت  مستشــفيات كانــت 
«رويترز» على مدى الشهرين 
املاضيني أنها تستخدم العقار 
كثيرا لعــالج مرض «كوفيد
ـ ١٩» أنها أوقفت استخدامه.

املساجد واألسواق واملالعب 
والساحات العامة مع مراعاة 

مسافة التباعد االجتماعي. 
وكذلــك تبــدأ تركيــا من 
بعد غــد تخفيــف املزيد من 
إجراءاتها، حيث قال الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إن 
احلكومة سترفع قيود السفر 

استمرار انخفاض اإلصابات في السعودية منذ أسبوع وتخفيف احلظر الليلي في اإلمارات وصلوات اجلمع تقام في تركيا ولبنان وغزة

املان يتسلون في حديقة العاب يورب بارك بأملانيا مرتدين الكمامات       (ا.ف.پ)

مصلون اتراك يؤدون صالة اجلمعة مع مراعاة التباعد االجتماعي            (االناضول)

مساء ويستمر إلى السادسة 
صباحا، بينمــا كان يبدأ في 
الثامنة مســاء ويستمر إلى 

السادسة صباحا.
وسجلت اإلمارات ٣٣١٧٠ 
حالة إصابة و٢٦٠ حالة وفاة 
باملــرض. وأعادت مســاجد 
لبنــان، فتــح أبوابهــا أمــام 

أصبح أكثر فتكًا خالل تنقله بني آسيا 
وأوروبا وأميركا.. العلماء يرصدون 

تفاوتًا كبيرًا في سلوك «كوفيد ـ ١٩»
أحد األلغاز الكثيرة واألســئلة التــي التزال حتير العلماء 
منذ انتشاره هو: ملاذا تتفاوت أرقام الوفيات بشدة بني الدول 
اآلســيوية من جهة وبني الدول األوروبية وأميركا الشــمالية 

من جهة أخرى؟
حتى لو افترضنا أن هناك طرقا مختلفة إلجراء االختبارات 
وعمليات حســاب الضحايا وحتى الشفافية في اإلفصاح عن 
األرقام، يبقى التفاوت صارخا في االعداد، بحسب تقرير أعدته 
«واشــنطن بوست».  فقد سجلت الصني، حيث ظهر ڤيروس 
كورونا ألول مرة أواخر العام املاضي في ووهان، أقل من ٥٠٠٠ 
حالة وفاة، وهو ما يعني ثالث حاالت وفاة لكل مليون نسمة. 
واليابان لديها حوالي سبعة لكل مليون وباكستان ستة وكوريا 
اجلنوبية وإندونيسيا خمسة والهند ثالثة وتايلند أقل من واحد 
لكل مليون. وتقول ڤيتنام وكمبوديا ومنغوليا إنها لم تسجل 
أي وفيات ذات صلة بـــ «كوفيد ـ ١٩». باملقابل هناك حوالي 
١٠٠ حالة وفاة لكل مليون في أملانيا، وحوالي ١٨٠ حالة في كندا 
وحوالي ٣٠٠ حالة في الواليات املتحدة وأكثر من ٥٠٠ حالة في 
بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكل مليون. ملاذا هذا الفرق الكبير؟
قد يكون احد االسباب سرعة االستجابة للدول اآلسيوية 
والبدء باكرا بإجراءات العزل والتباعد االجتماعي، لكن العلماء 
يبحثون في أسباب أخرى كالتركيبة اجلينية واستجابة جهاز 

املناعة، وخبرة هذه الدول في التعامل مع أمراض مشابهة.
رسم علماء في جامعة تشيبا اليابانية مسار الڤيروس في 
جميــع أنحاء العالم والحظوا تفاوتات إقليمية صارخة. يقول 
أكيهيرو هيساكا، من كلية الدراسات العليا للعلوم الصيدالنية 
باجلامعة: «هذا يعني أننا بحاجة إلى مراعاة االختالفات اإلقليمية 
أوال، قبل حتليل السياسات والعوامل األخرى التي تؤثر على 
انتشار العدوى في أي بلد بعينه». االفتراض األساسي خالل 
التعامــل مع الوباء في الوقت احلالي، هو أن الڤيروس التاجي 
املســتجد، غير الطريقة التي تتحول بها جميع الڤيروسات، 
وهو معد وقاتل في جزء واحد من العالم، بطريقة مماثلة لهو 
احلال في جزء آخر من العالم. عالم األوبئة في جامعة كولومبيا 
جيفري شــامان قال في الصدد «واجهنــا جميعا نفس الداء 
بنفس طريقة االستجابات املناعية».  وتابع «هناك اختالفات في 
االختبار واإلبالغ والتحكم من بلد إلى آخر، وهناك اختالفات 
في معدالت ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الرئة املزمنة، وما إلى 

ذلك، اشتغلنا على الڤيروس بطريقة شبه موحدة».
وجزء من سبب ارتفاع عدد الوفيات في الواليات املتحدة 
وأوروبا الغربية قد يكمن في تردد مبدئي في االستجابة لوباء 
بدا بعيدا وغير مهدد. بينما في آسيا، أتاحت التجارب السابقة 
مع أوبئة السارس ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية استجابات 
أسرع بكثير للتهديد اجلديد. على سبيل املثال، متت اإلشادة 
بتايوان على نطاق واسع الستجابتها السريعة للوباء، مبا في 
ذلــك الفحص املبكر للقادمني من ووهــان.  كما قامت كوريا 
اجلنوبية ببناء برنامج ضخم لفحص وتعقب وعزل املرضى.

لكن اليابان والهند وهما دولتان مختلفتان للغاية من حيث 
عدد الســكان واألنظمة الصحية، فإن عدد الوفيات املنخفض 

نسبيا حير العديد من العلماء. 



عربية وعاملية
19السبت ٣٠ مايو ٢٠٢٠

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

»العفو العام« يعود إلى األدراج..واحتجاجات الشوارع تتواصل
بيروت -عمر حبنجر وداوود رمال 

رئيــس احلكومة حســان 
دياب، مــن احلدود اجلنوبية 
األســبوع املاضي إلى احلدود 
الشرقية، صباح امس ترافقه 
وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد 
اجليش العماد جوزيف عون، 
في رســائل متعددة القراءات 
أبرزها دون شك  والعناوين، 
إظهار جدية الدولة في بسط 
ســلطتها على احلدود جنوبا 
وشرقا، وبالتعاون مع قوات 
األمم املتحــدة فــي اجلنــوب 
وباالعتماد على قوى اجليش 
في الشرق ومع إضافة خاصة 
الرســمية،  الرغبــة  تعكــس 
مدعومة باملقدرة على اإلمساك 
مبعابر التهريب الى سورية، 
شرعية كانت أو غير شرعية.
وقــال ديــاب بعــد جولة 
حدودية تخللها وضع االكليل 
على نصب شهداء اجليش في 
معركــة فجر اجلــرود: قبل ٦ 
سنوات تعرض اجليش لعملية 
غدر لكسر هيبته، ونقل املعركة 
الى الداخل، لكنه قطع الطريق 
على حروب طائفية في لبنان.
وأضــاف دياب:اجليش ال 
يحتاج الى شهادات في عملية 
فجر اجلرود، فهو منوذج حي 
للبنانيني خارج أي اصطفاف 
وهم فــي كل املناطق يريدون 
تغييــرا حقيقيــا يؤمــن لهم 
االنتقــال من دولــة الطوائف 
واملذاهب الى الدولة الواحدة 
يريدون تغييرا واقعيا يحقق 
لهــم الفصــل بــني االرتبــاط 
السياسي واالرتباط بالدولة 
إلغاء االرتهان السياسي،  مع 
وختم بالقول: ستبقى جرود 
التآمر  لبنــان عصيــة علــى 
بحكمــة اجليــش وقوته ولن 
نترك احلدود ســائبة حلفنة 

من املهربني.
ومن احلدود الشرقية الى 
بعبــدا، حيث انعقــد مجلس 
الوزراء بعد ظهر امس بجدول 
أعمال من ١١ بندا تقدمه بندان 
يتصــل  االول  أساســيان، 
بطلــب رئيــس اجلمهوريــة 

دفعــة من التعيينات االدارية 
والرقابيــة، إضافــة الى طلب 
وزارة اخلارجيــة واملغتربني 
التوجــه الــى مجلــس األمن 

جلســة  علــى  وخيمــت 
احلكومة أمــس، ذات األجواء 
امللبــدة التي رافقت اجللســة 
التشــريعية ملجلــس النواب 

لتمديد مهمة قوات اليونيفيل 
العاملــة في اجلنوب لســنة 
جديدة ألن واليــة اليونيفيل 
تنتهي أواخر شهر أغسطس.

في »االونيســكو« امس االول 
والتي صادقت على سلســلة 
قوانني قبل ان ينفرط عقدها 
مساء مع الدخول في الدهاليز 
الطائفية ملشروع قانون العفو 
العــام، بعد تعذر التفاهم بني 
القوى احلزبية املقنعة بالبراقع 

الطائفية.
بهــذا  املعنيــون  وكان 
القانون، تفاهموا على »غض 
الطرف« في بعض املســائل، 
ليشمل قانون العفو، املتهمني 
باإلرهاب واملتهمني بالتعامل 
مع إسرائيل فتجار املخدرات، 
لكــن طرفا مــن الثالثة خرج 
علــى التفاهــم الضمني وقد 
عبر عنه النائب اسعد حردان 
رئيس كتلة احلــزب القومي 
الســوري االجتماعي برفضه 
عودة »العمالء« أو املبعدين، ما 
جعل سعد احلريري يدرك بأن 
قانون العفو »طبخة« بحص 
لن تنضج، وكان أول املبادرين 

الى االنسحاب مع كتلته.
ردود فعل شارعية واسعة 
غطت املناطق احتجاجا على 
إعادة قانــون العفو العام في 
األدراج وجــرى قطــع طــرق 
في بعلبك وطرابلس وبعض 
الطرق الــى اجلنوب، وجاهر 
النائــب جبران باســيل بأنه 
ضــد العفو العــام باملقايضة 
املطروحــة، ويبــدو أن هــذا 
القانون ذهب مع الريح بعدما 
تبني أن هنــاك قوى خارجية 
ضاغطــة ملنــع اإلفــراج عــن 
»اإلرهابيني«، وأخرى إقليمية 
ضد عودة »املبعدين« ويبقى 
»املخدراتيون« أسرى موانع 
سياسية ال تعنيهم من األساس.
إلــى ذلك، وخالفــا ملا كان 
مطروحــا من بعض رؤســاء 
احلكومة السابقني، قرر مفتي 
لبنان الشيخ عبداللطيف دريان 
عدم متديد والية مفتي طرابلس 
والشمال الشيخ مالك الشعار 
التي تنتهي اليوم، وكلف أمني 
الفتوى في طرابلس الشــيخ 
محمد إمام بتولي مهام اإلفتاء 
فــي طرابلس اعتبارا من يوم 

االثنني املقبل.

دياب من احلدود اجلنوبية إلى الشرقية: لن نترك احلدود سائبة حلفنة من املهربني .. ودريان ُيقرر عدم التمديد للشعار.. وإمام مفتيًا لطرابلس من اإلثنني

رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خالل جولة تفقدية ملواقع اجليش في رأس بعلبك برفقة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد اجليش العماد جوزيف عون   )محمود الطويل(

العماد ميشــال عــون، اعادة 
النظر بقــرار مجلس الوزراء 
بتاريخ ١4 اجلاري حول بناء 
معامل الكهرباء، والثاني إقرار 

»احملاربون القدامى إلنقاذ الوطن«: بدء التحضيرات
ملؤمتر وطني الستكمال ترسيم معالم خطة اإلنقاذ

بيروت: رأى »احملاربون القدامى إلنقاذ 
الوطن«، في بيانهم التأسيسي، أن »ثورة 17 
أكتوبر 2019 جاءت كردة فعل على سيطرة 
منظومة الفساد الطائفي املتحكمة في لبنان 
منذ زمــن طويل، والتي أدت الى االنهيار 
االقتصادي واملالي وانتشار البطالة وتفشي 
الفساد وغياب املساءلة واحملاسبة وانحالل 
دولة القانون واملؤسسات«، واشار البيان 
إلى أن البلد أمســى على شفير اإلفالس 
االخالقي والسياســي واملالي، وفي حال 
من شــبه عزلة اقليمية ودولية. واضاف 
البيان التأسيسي الذي جاء عقب اجتماع 
عقده متقاعدو اجليش اللبناني مساء اول 
من امس: نشأ عن هذا الواقع مخاطر على 
العسكريني املتقاعدين تخطت هموم استعادة 
احلقوق التي ناضلوا من أجلها، ووضعهم 

أمام حتدي حتمية املواجهة الوطنية، التي 
تفرض عليهم توحيد جهودهم بالتعاون مع 
املواطنني املنتفضني في كل لبنان إلنقاذ 
الوطن. وتابع البيان: نحن املؤيدون ملبادئ 
ثورة 17 اكتوبر الوطنية، واملؤمنون بقيم 
ومبادئ الشــرف والتضحية والوفاء قد 
تداعينا لتنظيم الصفوف وتوحيد جهود 
العسكريني املتقاعدين وقد وضعنا هذا البيان 
التأسيسي ميثاقا نلتزم به ونعمل بوحيه 
في سبيل إنقاذ الوطن من محنته املصيرية، 
وسنعمل لتحقيق األهداف الوطنية التالية:

٭ بناء دولة القانون واملؤسسات.
٭ استقاللية ونزاهة القضاء.

٭ حكومة مستقلة من اختصاصيني وذات 
صالحيات تشريعية استثنائية.

٭ إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

٭ استرجاع األموال املنهوبة واملوهوبة.
٭ مكافحة الفســاد ومحاكمة الفاسدين 

ووقف الهدر والسرقة.
٭ الدفاع عن حقــوق املواطنني املدنيني 
والعسكريني في اخلدمة الفعلية والتقاعد 

وعائالت الشهداء واملعوقني.
٭ اعتبار هذا التجمع جزءا ال يتجزأ من 

ثورة الشعب اللبناني. ونعلن ما يلي:
ـ أوال: إطالق مبادرة االنقاذ الوطني لتحقيق 
االهداف أعاله، وبــدء التحضيرات لعقد 
مؤمتر وطني الستكمال ترسيم معالم خطة 

االنقاذ الوطني.
ـ ثانيا: مد اليد لكل اللبنانيني ليكونوا شركاء 
في جهود قيام دولة القانون واملؤسسات.
ـ ثالثا: انشاء »اللجنة التنظيمية املؤقتة« 

لتوحيد جهود العسكريني املتقاعدين.

»املالية«: تيسيرات جديدة لسداد 
الضرائب واجلمارك إلكترونيًا

القاهرةـ  أ.ش.أ: قال وزير املالية د.محمد معيط إنه 
جترى حاليا دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز املتعاملني 
مع اجلمارك على سداد الضرائب والرسوم اجلمركية 
إلكترونيا دون احلاجــة للتوجه إلى البنوك أو املواقع 
اجلمركية، مبا يسهم في احلد من التجمعات حفاظا على 
صحة وسالمة العاملني واملتعاملني، وسرعة اإلفراج عن 

السلع خاصة اإلستراتيجية.

ماريو عون لـ »األنباء«: 
التهريب علة لبنان

بيروت - أحمد منصور

اعتبر النائب ماريو عون )التيار الوطني احلر( أن »كالم 
املفتــي اجلعفري احمد قبالن بخصوص امليثاق الوطني لم 
يكن موفقا، فنحن في لبنان محكومون بالتعايش بني الطوائف 
والتوازنــات اللبنانية، وهذا امليثاق الوطني الذي وضع في 
1943«، الفتا الى »ان هذا امليثاق تطور مع الزمن، وصوال الى 
اتفاق الطائف، حتى وصلنا الى اإلبقاء على توازنات طائفية 
معينة بالبالد برهنت انها كفيلة بالوصول الى نوع من هذا 

التعايش والتفاعل«.
وقال عون في تصريح لـ »األنباء«: على الرغم من تعدد 
الطوائف اللبنانية يبقى اللبنانيون شعبا واحدا مهما تعددت 
مذاهبه، لكن الوضع الــذي وصلنا اليه اليوم يتطلب إجراء 
»رتوش« على التفاهمات، وإذا أردنــا اخلروج من العملية 
امليثاقية والتوازنات في البلد فالبد من الذهاب نحو الدولة 
املدنيــة وإلى تطبيق البنود األخرى التي لم تطبق في اتفاق 
الطائف، والتي أولها إجراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، 
وهذا األمر مقرون مبجلس الشــيوخ، لذلك ال ميكننا إلغاء 
امليثاقية اللبنانية »بشــحطة« قلم، وبالتالي ال ميكننا القول 
أيضا ان التوازنات الطائفية التي حتكم الوضع القائم في لبنان 
غير ناجحة، رغم التباين احلاصل، والذي هو طبيعي نظرا 

للملفات الكبرى واملشاكل الكبيرة التي يتعرض لها لبنان.
وأكد عون بالقول: »نحن كشــعب واحد في لبنان علينا 
التعايش مع بعضنا البعض، مسلمني ومسيحيني، فهذه هي 

خصوصية لبنان وميزته«.
وعما اذا كانت احلكومة ســتتمكن من وقف التهريب على 
املعابر احلدودية مع سورية، قال: »ان هذا األمر ضروري جدا، 
خصوصا في ظل انهيار االقتصاد اللبناني. نحن محكومون 
بوضــع مهم جدا لوقف النزف الذي نعيشــه في لبنان، حتى 
نتمكن من بناء لبنان واقتصاده، نحن اليوم ال ننصاع إلرادة 
خارجيــة، ارادة صندوق النقد الدولي. إن التهريب علة كبيرة 
علــى لبنان، وإذا لم يتوقف ســيبقى النزف قائما لالقتصاد، 
فالتهريب يحرم اخلزينة اللبنانية الكثير من املوارد، واحلل هو 
عبر إلغاء اجلمارك ورفع الضريبة على القيمة املضافة لتصل 

الى ما فوق 20%، والتي ستكون بديال عن ضريبة اجلمارك«.
وعن دور حاكم مصرف لبنان رياض ســالمة بالنسبة 
الرتفاع ســعر صرف الدوالر بالليرة اللبنانية، اعتبر عون 
ان سالمة وبشهادة اجلميع لعب دورا سلبيا ضد االقتصاد 
اللبناني، وكنا نتمنى أال نصل الى هذا األمر، فمصرف لبنان 
هو البوصلة، وهو الذي ينبه املراجع السياسية في البلد إلى ما 
يجري في لبنان، والى اين يتجه، ال إخفاء األرقام والعمليات 
احلسابية، وتهريب األموال الى خارج لبنان، الذي كان سببا 
في انهيار االقتصاد اللبناني، معتبرا »أن املسؤول عن هذا 
االنهيار هو املنظومة املوجودة في مصرف لبنان وعلى رأسها 

حاكم مصرف لبنان رياض سالمة«.

مصر تقيم أول صالة جمعة منذ إغالق املساجد
القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران

بعــد توقف دام 9 جمع 
متتاليــة منــذ منتصــف 
مــارس املاضــي نتيجــة 
ظهــور ڤيــروس كورونا، 
أقامــت وزارة األوقــاف، 
شعائر صالة اجلمعة، امس، 
مبسجد السيدة نفيسة في 
القاهرة، مبشاركة نحو ٢٠ 
مصليا من العاملني باملسجد 
وباألوقــاف، مــع مراعــاة 
جميع اإلجراءات االحترازية 
والوقائية وإجراءات التباعد 
االجتماعي، ومت نقل شعائر 
صالة اجلمعة عبر موجات 
اإلذاعة املصرية وشاشات 

التلفاز املصري.
الى ذلــك، نفــي املركز 
الوزراء  اإلعالمي ملجلــس 
ما تردد على بعض مواقع 
التواصــل االجتماعــي من 
منشــور يزعم عدم إطالق 
وزارة الصحــة املصريــة 
للتطبيق اإللكتروني املسمى 
»صحة مصر« للتواصل مع 
املواطنني ملواجهة ڤيروس 
كورونا املســتجد، ويحذر 
املواطنــني مــن تســجيل 
البيانات على هذا التطبيق.

وأوضح املركز اإلعالمي 
- في بيان امس - أنه قام 
بالتواصل مع وزارة الصحة 
والسكان، والتي نفت تلك 
األنبــاء متامــا، مؤكدة أن 
التطبيق املذكور قد أعلنت 
عنــه وزارة الصحة حتت 
مســمى »صحــة مصــر«، 
مشــددة علــى أن جميــع 
بيانــات املســجلني علــى 
التطبيق مشــفرة ومؤمنة 
بواسطة اجلهات املختصة 
بالدولــة وينطبــق عليها 
شروط حماية اخلصوصية.
من جانبه، أشاد رئيس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي 
بتجربــة توفيــر األدويــة 
للحــاالت التي ســتخضع 
للعالج املنزلي من ڤيروس 
كورونــا، واحلــرص على 
توصيلها للمنازل، لتجنب 
انتقال املصاب أو املخالطني 

الشــائعة املتعلقة مبرض 
كورونا، كما يتيح استقبال 
البالغات عن النفس والغير 
عند حدوث شك باإلصابة، 
مشــددة علــى أن جميــع 
البيانات مشــفرة ومؤمنة 
بواسطة اجلهات املختصة 
بالدولــة، وينطبــق عليها 
شروط حماية اخلصوصية.
التطبيق  أن  وأضافــت 
عناويــن  كذلــك  يوفــر 
أقرب  وأرقــام تليفونــات 
املنوطــة  املستشــفيات 
والتشــخيص  بالكشــف 
ملــرض كورونا، مع رســم 
خرائط توضح موقع هذه 

وكيفيــة  املستشــفيات، 
الوصول إليهــا، كما يقوم 
التطبيــق بالتنبيــه عنــد 
الدخول في مناطق حتتوي 
على نسب إصابة عالية، أو 
حجر صحي ملرض كورونا، 
مــع توفير إرشــادات عن 
االحتياطات الواجب اتباعها 

داخل هذه املناطق.
وأشــارت زايــد إلى أن 
تطبيــق »صحــة مصــر« 
يعــرض أيضــا إجــراءات 
املنزلــي حلمايــة  العــزل 
النفس والغير، كما يشرح 
الوقاية جلميع  إرشــادات 
األفــراد املخالطــني داخــل 
املنزل أثنــاء فترات العزل 
املنزلــي، ويســاعد علــى 
املتابعة اليومية عن طريق 
التسجيل اليومي للتغيرات 

التي حتدث في احلالة.
وأضافــت أن تطبيــق 
»صحــة مصــر« يتضمن 
البرنامــج  رابطــا داخــل 
لتوفيــر خدمــات إضافية 
من خالل برنامج واتساب، 
كما يعرض التطبيق روابط 
ألرقام التلفونات واملواقع 
الرســمية لوزارة الصحة، 
ويتيــح إمكانية مشــاركة 
التطبيق مع الغير من خالل 

وسائل التواصل.

احلكومة: كل بيانات »صحة مصر« مشفرة ومؤمنة

له الى املستشفى، موجها 
بتوفيــر ســبل الضبــط 
التام لهذه املنظومة، التي 
ســتخفف الضغــط علــى 
املستشــفيات، ملصلحــة 
رعايــة احلــاالت احلرجة، 
املتابعة  مؤكــدا ضــرورة 
العالج  املســتمرة حلاالت 

املنزلي.
فــي ســياق متصــل، 
أوضحت وزيــرة الصحة 
د.هالــة زايــد أن تطبيــق 
»صحة مصــر«، هو بديل 
عن املكاملات التليفونية على 
اخلط الساخن ١٠٥، حيث 
يتضمن إجابات عن األسئلة 

االحتاد األوروبي ميدد العقوبات 
قبل بدء سريان »قانون قيصر« ..ودمشق تندد

عواصــم - وكاالت: نددت احلكومة 
السورية بقرار االحتاد األوروبي بتجديد 
العقوبات على نحو 380 مسؤوال وكيانا 
ســوريا، قبل أيام قليلة من بدء تطبيق 

»قانون قيصر« األميركي.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية »سانا« 
عن مصدر رسمي في وزارة اخلارجية 
قوله: ليس مستغربا قرار االحتاد األوروبي 
بتجديد اإلجراءات القســرية املفروضة 
على سورية، والسيما أنه جاء بعد القرار 
األميركي بهذا اخلصوص ما يؤكد فقدان 
هذا االحتاد استقاللية القرار وتبعيته املذلة 

للسياسة األميركية.
وأضاف املصدر أن هذا القرار »يؤكد 
مجددا الشراكة الكاملة لالحتاد األوروبي 
في احلرب على سورية ودعمه الالمحدود 
للمجموعات اإلرهابية«.  وختم بالقول إنه 
يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤولي 
االحتاد ويفضح النفاق الذي أصبح سمة 

أساسية للسياسات األوروبية.
وكان االحتاد األوربي أعلن أمس األول 
متديد العقوبــات املفروضة على النظام 
السوري لعام إضافي. وقال إنه قرر احلفاظ 
على إجراءاته التقييدية ضد النظام السوري 
وداعميه، ملضيهم في ممارســات القمع 

ضد السوريني.
العقوبات تستهدف  أن  إلى  وأشــار 
املسؤولني وشخصيات في النظام السوري 
وأنصاره مسؤولة عن معاناة السوريني، 

ورجال األعمال املقربني منه.
وبحســب بيــان مجلــس االحتاد 
األوروبــي أزال املمثــل األعلى االحتاد 
األوروبي للشؤون اخلارجية والسياسة 
األمنيــة، جوزيب بوريل، مــن القائمة 
شخصني وشــركة واحدة بسبب كفهم 
عن »السلوك املستوجب للجزاء«، إضافة 
لشخصني متوفني. وتضم القائمة اآلن 273 
شخصا، و70 كيانا تشمل العقوبات عليهم 
جتميد األصول وحظر السفر، معظمهم 
مستفيدون اقتصاديا من ممارسات النظام 

بحق السوريني.
وتشمل العقوبات حظر استيراد النفط، 
وفرض قيود على اســتثمارات معينة، 
وجتميد أصول البنك املركزي السوري 

املودعة في االحتاد األوروبي.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
العقوبات االقتصادية  وافق على متديد 

املفروضة على دمشق أيضا.
العقوبات األميركية واألوربية  وتأتي 
قبيل تطبيــق قانون »قيصر« األميركي 
مطلع يونيو املقبل، في وقت تقترب فيه 
قيمة الليرة السورية، من ألفني أمام الدوالر 

األميركي.
و»قيصر« قانــون وقعه ترامب، في 
ديســمبر 2019، وينص على معاقبة كل 
من يقدم الدعم لدمشــق، ويلزم رئيس 
الواليات املتحدة بفــرض عقوبات على 

الدول احلليفة لها.

بوتني يوقع أمرًا بالتفاوض مع حكومة دمشق
لتوسيع املناطق اخلاضعة لقواته في الساحل السوري

الرئيــس  وكاالت: وقــع 
الروسي ڤالدميير بوتني على 
مرسوم يفوض وزارتي الدفاع 
واخلارجية بإجراء مفاوضات 
مع احلكومة السورية بغية 
تســليم العسكريني الروس 
منشــآت ومناطــق بحريــة 

إضافية في سورية.
ووافق بوتني، في املرسوم 
املنشور على موقع البوابة 
للمعلومــات  الرســمية 
القانونيــة بحســب موقــع 
»روسيا اليوم«، على اقتراح 
احلكومة الروســية بشــأن 
التوقيع علــى البروتوكول 
رقم ١ بشأن »تسليم ممتلكات 
غير منقولة ومناطق بحرية 
إضافية« لالتفاقية املبرمة في 
أغسطس ٢٠١٥ بني موسكو 
ودمشق بشأن نشر مجموعة 
من سالح اجلو الروسي في 

سورية.
وأوكل املرسوم إلى وزارة 
الدفــاع بالتعاون مع وزارة 
اخلارجية »إجراء مفاوضات 
الســوري،  اجلانــب  مــع 
والتوقيع عليه لدى التوصل 
إلى اتفاق بني اجلانبني نيابة 

عن روسيا االحتادية«.
املرســوم  ويســمح 
للوزارتني بإدخال »تغييرات 
ال حتمــل طابعا مبدئيا« في 
التي  البروتوكول  مســودة 
صادقــت عليهــا احلكومــة 

الروسية.
ومتلك روسيا منشأتني 
عســكريتني دائمتــني فــي 
سورية هما مطار حميميم في 
محافظة الالذقية استخدمت 
لشــن ضربــات جوية على 
القــوات املعارضــة وقاعدة 
بحريــة في طرطــوس على 

البحر املتوسط.
ذلك،عبــور  وتزامــن 
السفينة الروسية »سبارتا 
٢« احململة بعربات عسكرية 
مضيق البوسفور في تركيا، 
إلــى مينــاء  فــي طريقهــا 
الســاحل  طرطــوس علــى 

السوري.
ونشر حســاب »مراقب 
البوســفور« التركــي عبــر 

اجلنود واملعدات العسكرية 
والذخيرة.

ووصلــت عــدة ســفن 
عسكرية روسية إلى سواحل 
املتوسط، في فبراير ومارس 

املاضيني.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة 
من اصدار بوتني أمرا بتعيني 
السفير فوق العادة لروسيا 
االحتادية لــدى اجلمهورية 
العربية السورية، يفيموف 
ألكسندر فالدمييروفيتش، 
ممثال خاصا للرئيس الروسي 
لتطوير العالقات مع سورية. 

وكان بوتــني قــد عــني 
يفيموف سفيرا ملوسكو لدى 
دمشق في ٢٣ يناير من العام 
املاضي، بعد أن شغل منصب 
رئيس البعثة الديبلوماسية 

الروسية في اإلمارات.
وكانت آخــر تصريحات 
أدلى بها يفيموف حول الشأن 
السوري نفيه صحة التقارير 
املتداولة عن وجود خالفات 
بــني إدارة بوتــني والنظــام 
السوري، معتبرا أن العالقة 
بني الطرفــني »أقوى من أي 

وقت مضى«.

تويتــر اول من امس صورا 
قال إنها لســفينة الشــحن 
الروســية حتمــل عربــات 
 ٦٦ GAZ عســكرية من نوع

الروسية.
وتعتبر العربات من أشهر 
الصناعة الروسية العسكرية، 
وتتمكــن من التحــرك على 
أي طــرق وخاصــة الطرق 
الوعرة، وميكنها نقل اجلنود 

والبضائع واملعدات.
وال تعد »سبارتا ٢« قطعة 
بحرية عسكرية، فهي سفينة 
لشحن بضائع، ميكنها نقل 
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حريق املباركية خلف تلفيات جسيمة

انتحار هندي شنقًا بسلك كهرباء في بنيد القار
محمد اجلالهمة

وال تزال قضايا انتحار الوافدين تتواصل، 
فبعد نحو ٤٨ ســاعة مــن انتحار فلبيني 
مصاب بكورونا بإلقاء نفســه من الطابق 
الثالث في الفروانية وانتحار سيالنية شنقا 
مبنزل كفيلها فــي صباح الناصر وهو ما 
سبق وأشــارت إليه «األنباء» سابقا حتى 
شهدت منطقة بنيد القار صباح امس واقعة 

انتحار جديدة لوافد من اجلنسية الهندية 
حيث انهى حياته شنقا.

وبحسب مصدر امني فإن بالغا ورد الى 
عمليات الداخلية عن حالة انتحار في بنيد 
القار ولدى وصول رجال االمن شــوهدت 
جثة هندي من مواليد ١٩٧٥ منتحرا بواسطة 

سلك كهربائي.
هذا، ومت اخطار االدلة اجلنائية والطب 
الشرعي وسجلت قضية بتصنيف جنايات.

«اإلطفاء»: عبوات التعقيم داخل 
املركبات قد تسبب احلرائق

عبداهللا قنيص

حذرت االدارة العامة لالطفاء من خطورة 
االحتفاظ بعبــوات التعقيم داخل املركبات، 

مشيرة الى احتمالية ان تتسبب هذه العبوات 
وبفعل احلرارة تفاعالت كيميائية في حرائق 
داخل املركبات، مشددة على ضرورة االحتفاظ 

بهذه املواد في درجات حرارة منخفضة.

املعقم نظرا الحتوائه على مواد كحولية قد يتسبب في حريق املركبات

ضبط «غير طبيعي» عقب مطاردة وإتالف دورية 
واالعتداء على رجال األمن مقابل الدسمة

سعود عبدالعزيز

احتجــز مواطن مــن مواليد 
١٩٩٢ في احدى نظارات محافظة 
العاصمة وذلك بعد ان سجلت له 
عــدة قضايا وهي اتالف دورية 
ومقاومة رجال األمن وكسر الحظر 

واالشتباه بحالة غير طبيعية.
القضية  وأرفــق في ملــف 
تقرير طبي ألحــد رجال األمن 
والــذي أصيب في يــده جراء 

الدورية وسقوطه  تهشم زجاج 
على يده.

هذا، وتم ضبط الشــاب بعد 
مطاردته ومحاولة فاشلة للهرب.
امني  الى مصدر  واســتنادا 
فإنــه وخالل قيــام دورية امن 
راجلة بحملة امنية في العاصمة 
تم االشــتباه في مركبة يقودها 
شاب، ثم توقيف المركبة وتبين 
لرجال األمن ان قائدها غير طبيعي 
وبسؤاله عن هويته وإذن التجول، 

أفاد بأنــه ال يحمل تصريحا او 
اثباتا ولــدى الطلب منه الترجل 
حاول الهــرب ليتم اجباره على 
التوقف بعد ان اصطدم بسيارة.
وأضاف المصدر: لدى توقف 
الشخص بسيارته فوجئ رجال 
بالرجوع ســريعا  بقيامه  األمن 
متعمدا االصطدام بالدورية وكان له 
ما اراد حيث اتلف الدورية وأصاب 
قائدها وهو عريف نتيجة سقوط 

الزجاج على يده.

تعمد الرجوع إلى اخللف بسرعة عالية فهشم زجاج دورية األمن

اتخاذ اإلجراءات بحق ٢٣ مخالفًا 
للحظر يوم اخلميس

عبداهللا قنيص

أعلنــت وزارة الداخليــة عزمهــا اتخــاذ 
اإلجراءات القانونية بحق ٢٣ مخالفا للحظر 
مت ضبطهم يــوم اخلميس بواقع ١٩ مواطنا 
و٤ أشــخاص من جنسيات أخرى. وبحسب 

بيان لوزارة الداخلية فإن املوقوفني مبخالفة 
حظر التجول الكلي مت ضبطهم بواقع ٧ في 
محافظة حولي ومثلهم في الفروانية و٤ في 
محافظة األحمدي ومثلهم في محافظة العاصمة 
ومخالف في اجلهراء ولم يضبط اي مخالفني 

في مبارك الكبير أو املياه اإلقليمية.

توقيف منتحل صفة رائد باجليش ومرافقه بحشيش وبلطة
سعود عبدالعزيز

احتجز مواطن من مواليد 
١٩٨٩ ومرافقــه املصــري مــن 
مواليد ١٩٩٣ على خلفية عدة 
قضايــا منهــا مخالفــة حظر 
التجول وانتحال صفة عسكرية 
وحيازة مواد مخــدرة بقصد 
التعاطــي، وارفــق فــي ملف 
القضية سيجارة بها آثار ملواد 
مخدرة وبلطة وهوية عسكرية 
مزورة ومستندات اخرى عبارة 
عن كارت يشير الى ان املواطن 
يعمل رائدا في اجليش بخالف 

احلقيقة.
امنــي،  وبحســب مصــدر 

فــإن احدى احلمــالت االمنية 
املبــارك  عبــداهللا  مبنطقــة 
وفيما تشــير عقارب الساعة 
الــى الثانية عشــرة ظهرا، مت 
توقيف مركبة بها شــخصان، 
الســيارة  حيــث قــدم قائــد 
هوية عسكرية تشير الى انه 
رائــد فــي اجليــش الكويتي، 
ولــدى الطلــب مــن مرافقــه 
ترخيــص التجول افــاد بأنه 
ال يحمــل اي تصريــح بذلك، 
ولــدى التدقيق علــى الهوية 
العســكرية تبني انها مزورة، 
وبتفتيــش املركبــة احترازيا 
عثر على ســيجارة لهــا آثار 

املضبوطات مبا فيها الهوية العسكرية املزورة والبلطة وسيجارة احلشيش مت العثور عليها في املركبةملادة احلشيش.

ملشاهدة الڤيديومن حريق محوالت املهبولة ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

إصابة إطفائي ورجل أمن في حريق مطعم 
امتد إلى محل مالبس في املباركية

محمد اجلالهمة

متكن رجال اإلطفاء من الســيطرة 
على حريق اندلــع في مطعم مبنطقة 
املباركية. وقال بيان صادر عن «اإلطفاء» 
ان احلريق امتد من املطعم ملكتب ومحل 

مالبس شعبية في الدور االول وقامت 
فرق إطفــاء املدينة والهاللي بالتعامل 
مع احلادث الذي أسفر عن إصابة رجل 
إطفاء بجرح قطعي في اليد واختناق 
رجل أمن من وزارة الداخلية مت نقلهما 
للمستشفى عن طريق الطوارئ الطبية.

هذا، وقد باشرت مراقبة التحقيق في 
حوادث احلريق عملها ملعرفة أسباب 
احلادث. تواجد في املوقع رجال األمن 
والطــوارئ الطبية. مــن جهة اخرى، 
تعامل رجال إطفاء مركز املنقف عصر 
أمس مع حريق وحدات تكييف سوق 

جتاري فــي منطقــة املهبولــة. وقال 
مصــدر أمني إن وحدة التحقيق قامت 
مبعاينة موقع احلريق بعد السيطرة 
على ألسنة اللهب للوقوف على السبب، 
وسط توقعات بأن يكون متاسا أو زيادة 
باألحمال الكهربائية هو سبب احلريق.

حريق يلتهم وحدات تكييف سوق جتاري في املهبولة

إصابة عسكري في اصطدام دورية بشاحنة
أحمد خميس

أسعف عسكري كويتي بجروح ورضوض، 
فيما تعرضت دوريته إلى تلفيات شديدة إثر 

اصطدام دورية كان يســتقلها بشاحنة على 
مقربة من جمعية الشامية، وانتقل إلى موقع 
البالغ عدد من رجال األمن وجرى فتح حتقيق 

للوقوف على سبب احلادث.

«الكلية»: قرار باستمرار نظر القضايا اجلزائية العاجلة واألسرة.. والعمل خالل العطلة القضائية

دخــول دور العدالة عبر التطبيقات 
العمل  الذكية خالل مراحــل عودة 
احلكومي اخلمس حتقيقا لالشتراطات 
الصحية ومبا يضمن دخول أطراف 
القضايا ووكالئهم دون غيرهم ومينع 

دخول املندوبني.
كما كلــف إدارتي كتاب احملكمة 
الكلية ومحكمة األسرة اتخاذ ما يلزم 
نحو وضع خطة عمل بالتنسيق مع 
وزارة العدل بأقسام اإلعالنات بكل 
محكمة اســتعدادا إلمتام أخبار كل 
اخلصوم باجللسات اجلديدة للمرافعة 
أو للنطق باألحكام في القضايا التي 
ســبق وتأجلت إداريا أو امتد فيها 
األجل بسبب جائحة كورونا وذلك 
عن طريق البريد املسجل عمال باملادة 

١١٤ مرافعات.
القــرار رئيس وأعضاء  وكلف 
املكتب الفني مبباشرة اختصاصهم 
خالل فترة العمل بهذا القرار ومتابعة 
تنفيذه، ويعمل بهذا القرار عدا البند 
أوال من تاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠ حتى ٢١ 
يونيو ٢٠٢٠، ويخطر ذوو الشأن به 
وترسل صورة منه إلى النيابة العامة 
واإلدارة العامــة للتحقيقات، وعلى 
إدارتي كتاب احملكمة الكلية ومحكمة 

األسرة تنفيذ ما جاء به.

وغرف املداولة قبل وبعد اجللسات 
وخالل فترة االستراحة بني فترتي 

االنعقاد.
وطلب من إدارتي كتاب احملكمة 
الكلية ومحكمة األسرة التنسيق مع 
وزارة العدل الستحداث نظام تصاريح 

والتوقيع عليها وإيداعها قانونا قبل 
تاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٠.

كما كلــف إدارتي كتاب احملكمة 
الكلية ومحكمة األسرة مخاطبة وزارة 
العدل التخاذ الالزم نحو وضع اآللية 
القاعات  لتطهير وتعقيم  املناســبة 

األسرة بكل احملافظات.
وكلف القرار إدارتي كتاب احملكمة 
الكلية ومحكمة األسرة اتخاذ ما يلزم 
نحو االنتهاء من عملية نسخ جميع 
األحــكام الصادرة قبــل ١٢ مارس 
والتنسيق مع رؤساء الدوائر ملراجعتها 

عبدالكرمي أحمد

أصــدر رئيس احملكمــة الكلية 
املستشار د.عادل بورسلي أمس قرارا 
العمل بقرارات اجلمعية  باستمرار 
العامة العادية للمحكمة املنعقدة بتاريخ 
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ وتعديالتها وذلك 
في الفترة من ١ يوليو ٢٠٢٠ إلى ٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢٠.
ونص القرار على أن تتولى الدوائر 
اجلزائية نظر القضايا العاجلة املبينة 
بالقانون ٨ لسنة ١٩٦٩ املعدل وقرارات 
وزير الصحة املنفــذة له والطعون 
باالستئناف وباملعارضة للمحبوسني 
وجتديد حبس املتهمني «هيئة» وذلك 

عند الساعة العاشرة صباحا.
القــرار جتديد حبس  وأســند 
املتهمني «فردي» لـ ١٢ قاضيا، كما 
قرر استئناف العمل لقضاة األمور 
الوقتية والتوثيقات الشرعية مبحكمة 
أســرة العاصمة خالل الفترة من ١ 
يونيو ٢٠٢٠ إلى ٢١ يونيو ٢٠٢٠ على 
فترتني األولى من ٨ ونصف صباحا 
إلى ١١ صباحــا والثانية تبدأ من ١٢ 
ظهرا، وذلك لنظر املنازعات الوقتية 
املتعلقة برؤية احملضون والنفقات 
وفقا للمادة ١١ مــن قانون محكمة 

تكليف «العدل» بوضع آلية للتعقيم.. واستحداث نظام لتصاريح دخول دور العدالة.. ومنع املناديب

قصر العدل

استئناف العمل لقضاة األمور الوقتية والتوثيقات مبحكمة أسرة العاصمة لنظر املنازعات الوقتية املتعلقة برؤية احملضون والنفقات في كل احملافظات
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بيروت - ناجي شربل

ال تختلــف مقاربــة رئيــس 
االحتاد اللبناني لكرة السلة أكرم 
احللبي للواقع الرياضي اللبناني 
عن تلك التي يقدمها عدد كبير من 
العاملني في الوسط الرياضي، من 
رؤساء اندية وشخصيات مؤثرة 
على صعيدي اإلدارة والتمويل، 
حيث يســتند فــي مقاربته الى 
أمريــن تعاني منهمــا الرياضة 
اللبنانيــة عموما وكرة الســلة 
خصوصا ما يتعلق بتوفير األمن 

والضائقة املالية.
ويســأل رئيس احتاد إحدى 
األلعاب اجلماعية األكثر انتشارا 
في تصريح لـ «األنباء» عن «هل 
من شركات ترغب في االستثمار 
بالرياضة جلهة توفير الرعاية 
على األقل؟ األولوية عند الشركات 
دفع رواتــب العاملني لديها، او 

رئيس احتاد السلة اللبناني متفائل معتمدًا على «السواعد الوطنية»
اقترح الشراكة بني االحتاد واألندية.. وأقّر بصعوبة االستعانة بالعبني أجانب

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

فتــح املدافع املغربي لنادي الدحيل القطري 
املهدي بن عطية باب التراجع عن قرار االعتزال 
الدولي، مؤكدا أنه رهن إشارة منتخب بالده في 

حال طلبه لتمثيل منتخب «أسود األطلس».
وقال بن عطية في بث مباشر على «إنستغرام» 
ان قرار اعتزاله اللعب الدولي يرجع لرغبته في 
منح الفرصة لالعبني الشــباب لتمثيل منتخب 
املغرب. يأتي ذلك في الوقت الذي اعترف فيه بن 
عطية بوجود مفاوضات مع العديد من األندية 
الفرنسية وعلى رأسها نادي ليون الذي بلغ الدور 
نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، السيما أن 
مدربه رودي غارسيا يعلم جيدا إمكانات املدافع 
املغربي الذي ســبق اللعب حتت إشرافه عندما 

تولى تدريب نادي روما اإليطالي.
ومن املتوقع أن يدخل نادي ليون في مفاوضات 
جادة مع إدارة نادي الدحيل بشأن إمتام التعاقد 
مــع بن عطية خالل فتــرة االنتقاالت الصيفية 
املقبلة، السيما أن الالعب يرغب في إنهاء احترافه 

بقطر والعودة مجددا إلى أوروبا.
متديد العقود املنتهية

إلى ذلك، حصلت األندية القطرية على الضوء 
األخضر من احتاد الكرة على متديد عقود الالعبني 
التــي تنتهي ٣٠ يونيو املقبــل، وذلك بعد قرار 
استكمال مباريات الدوري القطري خالل الفترة 

من ٢٤ يوليو حتى ٢٢ أغسطس املقبلني.
وقــد دخلت األندية في مفاوضات مع بعض 

الالعبــني املنتهيــة عقودهم من أجــل اقناعهم 
باالستمرار حتى انتهاء الدوري، ثم يتم النظر 

بعقودهم للموسم القادم أو مغادرتهم.
٥ أعضاء جدد

من ناحية أخرى، تترقب االحتادات الوطنية 
االجتماع الثالثــني للجمعية العمومية لالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم الذي سيقام بطريقة االتصال 
املرئي عــن بعد ١٥ يونيو املقبــل في العاصمة 
املاليزية كواالملبور برئاســة الشيخ سلمان بن 
إبراهيم، وذلك ملناقشــة العديــد من املواضيع 

املطروحة على جدول أعماله.
وسيتم خالل االجتماع انتخاب خمسة أعضاء 
جدد كممثلني عن االحتادات اإلقليمية اخلمسة 
التي تشكل التوزيع اجلغرافي لالحتاد (آسيان 
والوسط والشرق واجلنوب والغرب) للدخول 
في املكتب التنفيــذي القاري لوالية متتد حتى 
٢٠٢٢ بناء على ما مت االتفاق بشأنه في االجتماع 
غيــر العادي الذي عقد العام املاضي بالعاصمة 
الفرنسية باريس، إلى جانب مناقشة العديد من 
البطوالت القارية والتي تقف على رأسها بطولة 
دوري أبطال آسيا، وبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
من أجل حسمها بشكل تام بعد أن مت تأجيل قسم 
منها منذ مارس املاضي حتى إشعار آخر للموسم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ بسبب احلفاظ على صحة وسالمة 
الالعبني حسب التعليمات والقرارات الصادرة 
من االحتاد الدولــي لكرة القدم (فيفا) على إثر 
اتفاقه مع منظمة الصحة العاملية في إطار جهود 

محاربة وباء ڤيروس كورونا.

إصابة البريكي 
بـ«كورونا»..
واجتماع للعربي
عن ُبعد

األهلي حائر بشأن مصير رمضان صبحي

مبارك اخلالدي

أعلن مجلس إدارة النادي العربي اصابة 
العب الفريق االول لكرة القدم وليد البريكي 
بڤيروس كورونا. وجاء في البيان الرسمي 
الذي أصدره النادي ان مجلس االدارة يتمنى 
الشفاء والسالمة للبريكي وجلميع العاملني 

في مختلف الصفوف ملكافحة الوباء.
 وفــي جانب آخر، يعقد مجلس االدارة 
االســبوع املقبــل اجتماعا عــن بعد وعبر 
تقنيــة االتصال املرئي لبحث ملف اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة املدرب البوسني داركو 

نيستروفيتش بعد وصول اطراف التفاوض 
الى مالمح االتفاق املبدئي.

وسيكون التعاقد مع اجلهاز الفني ملدة 
ثالثة مواســم حتقيقا الستراتيجية جهاز 
الكرة، وفي مقدمتها تعزيز االستقرار الفني 
واالعتماد على العناصر الشابة والتنسيق 
بني اجلهازين الفني واإلداري فيما يتعلق 

مبلف الالعبني احملترفني واحملليني.
وسيناقش االجتماع ايضا ملف الالعبني 
املعارين ألندية اخرى وبحث حالة كل العب 
على حدة لتحديد املوقف القانوني اخلاص 

بعقودهم مع األندية املعارين اليها.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تســببت الفتة «الزمالك.. نادي القرن 
احلقيقــي» التي قــام الزمالك برفعها على 
واجهة النــادي في حدوث انقســام داخل 
مجلــس إدارة النــادي برئاســة مرتضــى 
منصور، وكشــف عن هذا االنقسام املوقع 
الرسمي للنادي الذي نشر بيانا جاء فيه: 
«حتى ال يظن بعض املغرضني مبجلس إدارة 
نادي الزمالك بأنه قد خشي من العقوبات من 
االحتاد األفريقي، بإزالة الالفتات، فإن هذا أمر 
غير صحيح باملرة، بل سيتم إعادة تركيب 
جميع الالفتات خالل األيام القليلة املقبلة. 
وأزال منصور الفتات نادي القرن وأرسلها 
للشركة التي صممتها من أجل تعديلها، قبل 
تركيبها مرة أخرى من دون شعار الكاف». 
وأكد منصور عدم وجود خالف مع االحتاد 
األفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة أحمد 
أحمد، ولكن مع الرئيس الســابق عيســى 
حياتو للكاف، الذي منح لقب نادي القرن 
«ملن ال يستحق». وأكد رئيس الزمالك على 
احترامه اخلطاب املرسل من (كاف) بشأن 
شعاره االحتاد القاري الذي وضعه النادي 
على الفتاته املصممة أخيرا، التي دون عليها 
عبارة «نادي القــرن احلقيقي بالبطوالت 

واإلجنازات وليس باملجامالت».
إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول باالحتاد 
األفريقي بأن الزمالك لم يرسل حتى اآلن أي 
شكوى بشأن لقب نادي القرن، وإذا وصلت 
الشكوى سيتم التحقيق فيها، رغم أن إدارة 
الكاف املوجودة حاليا لم تكن موجودة عند 

تتويج األهلي باللقب عام ٢٠٠٠.

وفي شــأن آخر، أغلق االحتاد املصري 
أبوابه، ومت منع موظفيه من احلضور مؤقتا، 
حلني اتخاذ اإلجراءات االحترازية والطبية 
الواجبــة، بعد ثبوت إصابــة املدير الفني 
لالحتاد د.محمود سعد، بڤيروس كورونا، 

ومراجعة كل املخالطني به في االحتاد.
وبعيدا عن كورونا ومعركة نادي القرن، 
فإن إدارة النادي األهلي تقف حائرة بشأن 
مصير جنم الفريق رمضان صبحي، حيث 
يتمسك به املدير الفني فايلر، بينما يغالي 
ناديه هيدرســفيلد، حيــث طلب ٩ ماليني 
جنيه إسترليني لالستغناء النهائي عنه، 
أمــا الالعب نفســه فإنه يرغب بشــدة في 
استمرار جتربته االحترافية في أوروبا، وان 
يكون بقاؤه في األهلي هو اخليار األخير.

وأمام هــذه األمور املتقاطعــة، يترقب 
مسؤولو النادي األهلي العروض الفعلية 
التي سيتلقاها الالعب من األندية األوروبية، 
ليدخل األهلي في عملية مقاصة، بشــراء 
صبحي من ناديه اإلجنليزي ثم إعادة بيعة 
أو إعارته مبا يحقق لألهلي الفائدة املالية.

ومن األندية التي ترغب في ضم صبحي، 
لكنها لم تقدم له عروضا رسمية حتى اآلن 
بشــكتاش التركي الذي يضم بني صفوفه 
النجم املصري محمد النني معارا من ارسنال 

اإلجنليزي وفيورتينا اإليطالي.
ويرفــض األهلي الســعر املطلوب من 
هيدرسفيلد وهو ٩ ماليني جنيه إسترليني، 
وبسبب هذا املبلغ الكبير، فإنه من املمكن 
أن تفسد كل حسابات األهلي مع صبحي إذا 
لم يستطع تخفيض هذا املبلغ إلى النصف.

انقسام في الزمالك.. بسبب «الفتة القرن»

أكرم احللبي الى ميني كابنت منتخب لبنان بعد الفوز بدورة امللك عبداهللا

ما تبقى من هــذه الرواتب بعد 
حســومات ال تقــل عــن ٣٠٪، 
وتخطــت الـــ ٥٠٪ لــدى بعض 
الشــركات، وهــل من املناســب 
لهذه الشركات تخصيص أموال 
للرعايــة ولو من بــاب حمالت 

دعائية لها؟».
وفــي هــذا الســياق، عرض 
احللبي بعض األفــكار لتحفيز 
الشركات عبر إغرائها بإعفاءات 
ضريبية من خالل مشاريع قوانني 
يقرها مجلس النواب، لكنه يعود 
الى الواقع ليشير الى ان تأمني 
الشركات لقمة العيش للعاملني 
لديهــا حتظــى باألولويــة على 

حساب ملفات أخرى.
ويعود احللبي إلى مشروعه 
الرياضي القائم على «السواعد 
الفئــات  اللبنانيــة»، بتعزيــز 
العمرية والوصــول الى تقدمي 
العبني لبنانيــني تعتمد عليهم 

الفرق في كافة درجاتها، وصوال 
الى املنتخبات الوطنية.

ويذهــب احللبــي بعيدا في 
عــرض الشــراكة والتفاعل بني 
االحتاد واالندية للوصول الى آلية 
عمل تقوم على مجموع ثوابت، 
ويتحدث عن لقاءات عدة مطلوبة 
بني االحتاد واالندية ملناقشة أفكار 
وصوال الى اتخاذ قرارات تخدم 

املصلحة العامة.
ويتــرك رئيــس احتــاد كرة 
السلة فسحة أمل ملوسم رياضي 
مقبل، بعدما بات الكالم عن إجناز 
شــيء ما هذا املوســم اقرب الى 
املستحيل. وال يخفى سعيه حتى 
الدقيقة األخيرة إلجناز بطوالت 
خاصــة بالفئــات العمرية التي 
يراهن عليها بقــوة، وال يخفى 
ان األمور علــى األرض عاندته 
إلجنــاز بطــوالت هــذه الفئات 

للموسم احلالي.

وينطلق احللبي من قراءته 
للواقع الرياضي بعيدا من وباء 
«كورونــا»، ليطــرح عالمــات 
اســتفهام عــدة حــول صــورة 
البــالد في ظــل الضائقة املالية 
- االقتصادية بعد اخلروج من 

أزمة كورونا.
كما يشير احلليب الى صعوبة 
االستعانة بالعبني أجانب بسبب 
ارتفــاع ســعر صــرف الدوالر 
األميركــي، وصعوبة احلصول 
عليه في األسواق املالية اللبنانية، 
الــى عــدم القدرة علــى حتويل 

عمالت صعبة الى اخلارج.
لكن ورغم كل شيء، يتفاءل 
رئيس احتاد كرة السلة مبستقبل 
اللعبــة، فــي ظــل اإلقبــال من 
الناشئني وحتفيز أهاليهم على 
مزاولتهــا، وعلينــا مالقاتهــم 
مبشــاريع تقــدم اللعبــة على 

احلسابات األخرى.

العدواني لـ «األنباء»:
الفحيحيل يحتاج إلى ٣ محترفني جدد

٩٠٪ من العبي الفريق يتدربون في منازلهم

هادي العنزي

أكــد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفحيحيــل ظاهر العدواني أن الفريق بحاجة 
للتعاقــد مع ٣ محترفني خــالل الفترة املقبلة 
قبل بدء مرحلة التحضير الستئناف املباريات 
املتبقية في دوري الدرجة األولى لكرة القدم، 
وألجل املنافســة على حجــز البطاقة الثانية 
املؤهلة للدوري املمتاز عن موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأضــاف العدواني في تصريــح خاص لـ 
«األنباء» أن الفريق يسعى لبداية قوية وحتضير 
متكامل لتحقيق األهــداف الكبيرة التي نأمل 
حتقيقها، وتعويــض البداية غير املوفقة في 
بداية املوسم، كما نأمل خالل الفترة القصيرة 
املقبلة بحسم ملف الالعبني احملترفني واحملليني 
على حد ســواء، لبدء اإلعداد بأفضل تشكيلة 
ممكنة، الفتا إلى أن اجلوالت األربع املتبقية في 
الــدوري تتطلب جاهزية فنية وبدنية عالية، 
مما يســتدعي معه بدء اإلعداد مبكرا، ومبا ال 
يقل عن ٦ أسابيع، باإلضافة إلى لعب أكثر من 
مباراة ودية، نظرا لكون املباريات املقبلة حاسمة 

وال حتتمل التعويض في مواجهات الحقة.
«املسحة» ضرورة جلميع الرياضيني

وذكــر العدواني أن مــا ال يقل عن ٩٠٪ من 
العبي الفحيحيل يزاولون تدريباتهم املنزلية 
اليوميــة، باالســتعانة باألجهــزة الرياضية 
املتوافــرة لديهم، ومشــيدا بحــرص الالعبني 
علــى احملافظــة على احلد األدنى مــن اللياقة 
البدنية واملرونة اجلســمانية بســبب احلظر 
الكلي املفروض للحد من انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد، آمال ببداية مبكرة تضمن معها عدالة 

املنافسة للجميع.
وأوضح قائال: «ألجل املصلحة العامة وسالمة 

اجلميع، يجب اســتخراج شــهادة 
صحية معتمدة من وزارة الصحة 
جلميع العبي األندية تؤكد سالمتهم 
بعد خضوعهم لـ «املسحة الطبية»، 
وهذا ليس حصرا على العبي الكرة 
فقــط بل على جميــع الرياضيني، 
وذلك قبل بدء التدريب، كما يفترض 
إجراء فحص صحي دوري مرتني 
في األســبوع علــى األقل، فضال 
عن اإلجراءات اليومية من قياس 
لدرجات حرارة الالعبني، وتعقيم 
األدوات باســتخدام املطهــرات 

بشكل منتظم.
لقب «املمتاز» مولع

الى ذلك، أشــار املــدرب الوطني 
ظاهر العدواني إلى أن دوري الدرجة 
األولى يشهد وضعا يكاد يكون غير 
مســبوق ونادر احلــدوث، بوجود ٤ 
فرق لديها حظوظ متفاوتة بالتأهل، 

وعليه فإننا ستكون جميع املباريات 
القادمة مهمة، فيما تبدو املنافسة على 
لقب بطل الدوري املمتاز في أوجها بني 
القادسية والكويت، باإلضافة إلى وجود 

منافسة بني عدة أندية للخروج من شبح 
الهبوط إلى الدرجة األولى. وفيما يتعلق 

بعدد احملترفني، أكد العدواني أن ٥ محترفني 
يعد قرارا ليس في مصلحة الكرة الكويتية 

باملجمل، وتواجدهم بهذا العدد من شــأنه أن 
يتسبب بضرر على املدى البعيد، وإن كانت من 
موقعــي كمدرب فإن األفضل لي هو ضم اكبر 
عدد ممكن من احملترفني إلى صفوف الفريق، 
ولكن مستقبال ستتأثر الفرق وقطاع الناشئني 

حتديدا باستمرار هذا الوضع.

بن عطية: أدرس التراجع عن االعتزال

«عمومية اآلسيوي» جتتمع حلسم مصير البطوالت

احد العبي الفحيحيل
 اثناء التدريبات املنزلية
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مدربو «البوندسليغا».. 
جنوم أيام «كورونا» الصعبة!
ولكنه كبير مقارنة مبا كانوا عليه قبل تفشي 
وباء ڤيروس كورونا املســتجد الذي أهلك 
احلرث والنسل، وأوقف احلياة في العالم، 
منذ عدة أشــهر، واليــزال يحصد األرواح، 
والتعامــل معه حذر بدرجــة كبيرة لعدم 
توصل املختبرات الطبية إلى لقاح إليقاف 

فتكه حتى يومنا هذا.
ولــم يكن كثير من املتابعني على علم - 
باســتثناء محبو الكرة األملانية - بأســماء 
مدربي فرق الدوري األملاني للدرجة األولى، 
فــال املدرب الشــاب لنــادي فيــردر برمين 
االملاني فلوريــان كوفيلدت (مواليد ١٩٨٢)، 

وال نظيره مدرب فولفسبورغ 
النمساوي اوليفر جالسنر 

(٤٤ عاما)، وال ثالث 
الثالثة بيتر بوس 
املدير الفني لنادي 
بايــر ليفركوزن 
(مواليــد ١٩٦٣) 
كانوا محـــــــل 

اهتمــام إعالمــي 
أو جماهيــري كبير، 

أقدم ولعل حادثة االعتداء الشهيرة  على 
مدربي «البوندسليغا» األملاني كريستيان 
ســتريتش التي تعرض لها مــن قبل قائد 
فرانكفورت االرجنتيني ديڤيد ابراهام في 
نوفمبــر ٢٠١٩ هي أبرز ما يذكر عن املدير 

الفني لنادي فرايبورغ، لكنها فترة استثنائية 
حرجة سرعان ما تتالشى.

وما هي إال أسابيع قالئل حتى 
يعــود دهاة الكــرة العاملية، 
وأفضل مدربــي كرة القدم 
إلى صدارة املشهد الكوري 
مــن جديــد، وحينها لن 
يهتــم املشــاهد العادي 
كثيرا إن كان النمساوي 
ادولـــــــف «إيــدي» 
هوتيــر (٥٠ عامــا) 
مدربــا إلنتراخــت 
فراكفـــــــورت أو 

هوفنهامي!

هادي العنزي

توارى عن األنظار كبار مدربي األندية 
العاملية، فلم نعد نسمع همسا للمدرب ذي 
«الكاريزما» الطاغية املثير للجدل احملبب 
دائمــا البرتغالي جوزيــه مورينيو املدير 
الفني لنادي توتنهام اإلجنليزي ومن قبله 
كبــار أوروبا، فيما يعمــل الداهية األملاني 
يورغن كلوب بهدوئه املعتاد بعد أن حول 
ليڤربول من «منر على الورق إلى أسد هصور 
وبطل ال يقهر» واضعا الفريق خالل فترة 
وجيزة نسبيا في قمة أندية العالم، وبطال 
لدوري األبطال األوروبي، ومتصدرا بجدارة 
لـ «البرمييرليغ»، بعدما عانى «الريدز» من 

ثقل التاريخ لسنني طويلة.
اما الفرنســي قائد «امللكي» األســباني 
زندين زيدان فهو منشغل مبعاركه السرية 
مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز حول 
الصفقات املقبلة، ولكونها ســرية و«شأن 
عائلــي» تبقــى طــي الكتمان بعيــدة عن 
اإلعالن، والى ماوريسيو ساري املدير الفني 
لـ «اليوفي» أعــرق األندية اإليطالية، فهو 
منهمــك بكيفية حتقيــق املعادلة الصعبة 
بني احملافظة على شغفه املرضي بتدخني ٣ 
علب سجائر يوميا، واالبتعاد عن ڤيروس 
كورونا الفتاك، وراض كليا عما يحققه مع 
«الســيدة العجوز» بعدمــا انفرد بصدارة 
الترتيــب، وبوجود «الدون» كريســتيانو 
رونالدو وديباال وهيغواين فليس هناك ما 
يدعو للقلق على لقب «سيري أ» واالحتفاظ 
به مجددا، وليس هناك ما يستدعي للتصريح 

أو التلميح في وسائل اإلعالم.
العكــس ممــا ســبق، مدربــو  وعلــى 
«البوندسليغا» وحدهم ملوك املشهد الكروي 
العاملــي حاليا، فتصريحاتهــم ملء اآلفاق 
واألسماع، حســاباتهم الفنية وتقديراتهم 
التكتيكيــة محل إشــادة ونقد في محطات 
التلفــزة والصحف العامليــة، املدير الفني 
لبايرن ميونخ هانز ديتر فليك (مواليد ١٩٦٥) 
محط األنظار، وزمالؤه مدربو فرق املقدمة 
يحظون بقدر أقــل من املتابعة واالهتمام، 

«امللكي».. األعلى قيمة في أوروبا

أفادت دراســة أجرتها شــركة «كاي بي ام جي» 
للمحاســبة بأن ناديي ريال مدريد ومانشستر 
يونايتــد، اليزاالن يتصــدران قائمة أكثر أندية 
كرة القدم قيمة في أوروبا، حيث تصدر «امللكي» 
حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب مسابقة دوري 
األبطال (١٣ مرة)، القائمة مع قيمة للشركة تقدر 
بـ٣٫٥ مليارات يورو (٣٫٨٨ مليارات دوالر)، 

أمام يونايتد (٣٫٣٤٢ مليارات يورو).
وتقدم القطب الثاني للكرة اإلسبانية، برشلونة 
الى املركز الثالث في القائمة على حســاب 
بايرن ميونيخ مع قيمــة تقدر بنحو ٣٫٢ 

مليارات يورو.
وتأخذ «كاي بي ام جي» في االعتبار عوامل 
عدة في احتساب قيمة الشركة، هي الربحية 
احلسابية، الشعبية، القدرات الرياضية، حقوق 
البث التلفزيوني، وملكية املالعب. وأشــارت 
الشركة التي أعدت التقرير، الى ان قيمة «امللكي» 
زادت بنسبة ٨٠٪ خالل العام املاضي، أي ضعف 
النسبة املئوية للزيادة في قيمة يونايتد. وتهيمن 
أندية البطوالت الوطنية اخلمس الكبرى في أوروبا 

(إجنلترا، إيطاليا، إســبانيا، فرنسا وأملانيا) على 
القائمة، مع ٢٧ من أصل ٣٢، حيث تبرز إجنلترا 
مع احلصة األكبر مع ٩ أندية منها ٦ بني العشرة 

األوائل.
وللمرة األولى منذ اطالق هذه الدراسة عام ٢٠١٦، 
تخلو قائمة األندية العشرة األوائل من أي ناد إيطالي، 
مع تراجع يوڤنتوس بطل «سيري أ» في املواسم 
الثمانية املاضية الى املركز الـ١١ أما ميالن القطب 
الثانــي للكرة اإليطالية، فكان الوحيد بني األندية 
الـ٣٢ الذي تراجعت قيمته بني عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠.

كما أبرز التقرير التراجع الكبير في إيرادات األندية 
جراء تعليق املنافسات لفترة طويلة بسبب ڤيروس 
كورونا املســتجد، مع ما يعنيــه ذلك من توقف 

عائدات املباريات والبث التلفزيوني.
كما يأخذ التقرير في االعتبار، تقريرا سابقا للشركة 
نفسها عن تأثير «كوفيد-١٩» على انخفاض القيمة 
السوقية لالعبني، بقيمة تقدر بني ٦٫٦ و١٠ مليارات 
يــورو، لكن «كاي بي ام جــي» اعتبرت انه «من 
غير املمكــن حتديد كمية هذه التأثيرات بطريقة 

موثوق بها».

رئيس بريشيا: خسرت الرهان على «املشاغب»

أكد رئيس نادي بريشيا اإليطالي ماسيمو 
تشيلينو أنه «مستاء» من مهاجمه ماريو بالوتيلي 
الذي لم يظهر أي انتماء الى نادي املدينة التي 
نشــأ فيها، مشــيرا الى أنه يأسف على هذا 

الرهان اخلاسر.
وقال تشيلينو في تصريحات إن «ماريو 
شاب فريد ومن الواضح أن روحه لم تعد معنا. 
وهو أمر ال يختلف كثيرا عما كان عليه دائما». 
وأضاف «أحبه وكنت آمل أن يشكل اللعب في 
دياره ورغبته في العــودة الى املنتخب أمرا 

إيجابيا له. جميعنا مستاءون».
وانضم بالوتيلي صيف العام املاضي من 
مرسيليا الفرنسي الى بريشيا، نادي املدينة التي 

نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي صعد عاد 
هذا املوسم إلى دوري األضواء «سيري أ». إال 
انه لم يرتق الى مستوى التطلعات، حيث ساهم 
بخمسة أهداف فقط في ١٩ مباراة مع النادي 
الذي يحتل املركز االخير في ترتيب الدوري.

كما عانى «املشاغب» من مشاكل سلوك مع 
مدربيه، فيما أشارت تقارير صحافية محلية إلى 
أنه لم يبل حسنا في التدريبات التي استؤنفت 
في ٤ مايو بعد توقف املنافســات منذ مارس 
الفائت بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد.

وقال تشيلينو: «سيكون من اخلطأ حتميل 
ماريو املسؤولية كلها، ولكن هناك خيبة أمل، 

رمبا من ناحيته أيضا».

زكي عثمان

لم يكن يوما عاديا في تاريخ النادي 
العريق صاحب الرصيد األكبر في حصد 
اللقب األغلى في أوروبا.. ٢٨ مايو ٢٠١٦، 
كان شــاهدا على تربع ريال مدريد على 
عــرش أوروبا للمرة الـــ ١١ في تاريخه 
محققا إجنازا تاريخيا ليس فقط بالوصول 
للنجمة الـ ١١، وإمنا بتحقيق مديره الفني 
الفرنســى زين الدين زيدان للعديد من 
األرقام القياســية، حيــث انضم لقائمة 
األســاطير الذين فازوا بدوري األبطال 
كالعبني ومدربني في أوروبا ليصبح رقم 
٧ في تلك القائمــة، وأيضا الثاني الذي 
يتوج بالكأس األوروبية مع ريال مدريد 
العبا ومدربا، فضال عن كونه أول مدرب 

فرنسي يحقق هذا اللقب.
يذكر ان «امللكي» تغلب على جاره في 

الترجيح  أتلتيكو مدريد بركالت  املدينة 
بنتيجة ٥-٣، عقب انتهاء الوقت األصلي 
واإلضافي بالتعادل اإليجابي بهدف لكل 
منهما، في املباراة النهائية التي احتضنها 
ملعب «ســان ســيرو» مبدينة ميالنو 
اإليطالية، وهو النهائي الثاني الذي جمع 
الغرميني بعد نهائي ٢٠١٤ في لشــبونة 
البرتغالية الذي حسمه «امليرنغي» بالفوز 
على «الروخي بالنكوس» ٤-١ بعد التمديد 
بفضل هدف راموس القاتل بالدقيقة ٩١.

والحقا جنح زيدان في قيادة «امللكي» 
لتحقيق اجناز تاريخي برفع عدد األلقاب 
الى ١٣ بتحقيــق جنمتني متتاليتني على 
حســاب يوڤنتوس االيطالي بنتيجة ٤-١ 
في ٢٠١٧ وليڤربول االجنليزي ٣-١ مبوسم 
٢٠١٨، ليكون املــدرب الوحيد في تاريخ 
البطولة الذي حصد اللقب ٣ مرات واألغرب 

أنها متتالية.

صحيح أن مدرجات امللعب الرئيسي «فيليب 
شاترييه» لبطولة فرنسا املفتوحة ثانية البطوالت 
األربع الكبرى على مالعب روالن غاروس والذي 
بات مجهزا من اآلن بســقفه املتحرك باألجنحة، 
فارغة متاما في نهاية شهر مايو املشمس، إال من 
بعض العمال الذين يضعون اللمســات األخيرة 
على ورشة العمل، ولكن هذا لن يكون كافيا حيث 
ســيضطر عشــاق الكرة الصفراء لالنتظار الى 
اخلريف املقبل، حيث أجبرت آثار وباء (كوفيد-١٩) 
االحتاد الفرنسي لكرة املضرب على تأجيل البطولة 

إلى نهاية سبتمبر.
وبدال من األصوات الصاخبة لضربات الكرات 
في امللعب.. هناك مجموعة من األدوات وصفارات 
آالت البناء التي متأل امللعب الرئيسي لبطولة فرنسا 
املفتوحة، وبدال من القبعات التقليدية للبطولة.. تزين 
اخلوذات رؤوس القليل من األشخاص املتواجدين 
في ورشــة بامللعب، وبدال من املباريات الصعبة 
التي تستضيفها مواقع روالن غاروس.. هناك قلة 
نادرة من الالعبني يجرون تدريباتهم في املالعب 

امللحقة ملجمع روالن غاروس.
وبحسب ما أكده املدير العام لالحتاد الفرنسي 
للعبة جان فرانسوا فيلوت فان بداية أكتوبر املقبل، 
ستشــهد بطال جديدا لروالن غاروس، مضيفا: 
«في اخلريف، ســنخوض روالن غاروس بسعة 
جماهيرية مثالية للسماح للناس باحترام التباعد 
االجتماعي حيث تعمل مجموعة عمل مكونة من 
ممثلني عن وزارتي الرياضة والشؤون اخلارجية 
واحملافظة والسلطات الصحية وروالن غاروس 

على جميع السيناريوهات».
وأكد فيلوت أن الهدف هــو أن يكون هناك 
جمهور، لكننا سنكون قادرين على تنظيم روالن 
غاروس أيا كان اخليار الذي مت اعتماده، مبا في ذلك 
األبواب املوصدة، مشددا على مسؤولية االحتاد 
الفرنسي جتاه الالعبني الذين تعتبر اجلوائز املالية 
مهمة جدا بالنسبة لهم، وكذلك جتاه النظام البيئي 
لكرة املضرب في فرنسا، حيث ميثل روالن غاروس 

حوالي ٨٠٪ من ميزانيته.
ومبا أن االحتاد الفرنسي عوض املشجعني عن 
التذاكر التي اشتروها حلضور مباريات البطولة 
في مايو اجلاري، فســيتم إعادة عرضها للبيع 
في حال سمح للجمهور باحلضور في اخلريف، 
مضيفــا: «لقد حددنا موعدا نهائيا إلعادة عرض 

التذاكر للبيع.. لكنكم لن تعرفونه».
وبني: «ستكون بطولة استثنائية على أي حال»، 
مؤكدا أن اللجنة املنظمة تعمل على استضافة «بطولة 
مؤجلة» ويتعني عليها أن تقدم جميع اجلداول املعتادة 
(الشباب، الفردي، الزوجي، والكراسي املتحركة).

ولن تكون األيام القصيرة جدا في شهر أكتوبر 
عقبة رئيسية مبا أن مجمع روالن غاروس ميلك 
٨ مالعب بإضاءة جيدة (فيليب-شاترييه، سوزان 
لينغلن، ســيمون-ماثيو، امللعب رقم ١٤، وأربعة 
مالعب ملحقة)، وقال: «املسألة ال تتعلق ببرمجة 
مباريات في وقــت متأخر من الليل، ولكن إنهاء 
املباريات التي بدأت»، مذكرا بأن املباريات الليلية 
لن تبدأ قبل نسخة ٢٠٢١ عندما تعود البطولة إلى 

موعدها املعتاد في مايو- يونيو.

وفي اخلريف أيضا، فإن خطر هطول املطر 
مهم جدا.. لكن روالن غاروس اآلن ميلك سقفه، 

مثل البطوالت الثالث األخرى للغراند سالم.
وأوضح فيلوت في هذا الصدد «باســتثناء 
باريــس، الرأي الذي مت اتخــاذه منذ البداية هو 
احترام طبيعة خوض مباريات البطولة في الهواء 
الطلق»، مضيفا «إنها ليست قاعة عرض مغلقة، 
على عكس ما هو موجود في وميبلدون، بطولة 
أستراليا املفتوحة وحتى في بطولة الواليات املتحدة 
املفتوحة حيث تغلق األسقف املالعب بإحكام، مبا 

في ذلك من أجل تكييفها».
لذلــك هناك ١١ جناحا، مــن املعدن والقماش، 
يبلغ وزن كل منها ٣٥٠ طنا ملساحة إجمالية تبلغ 
١٠ آالف متــر مربع والتي ميكن أن تغطي ملعب 
األرضية الترابية األســطوري في ١٥ دقيقة، مع 

السماح للهواء باملرور عبر اجلوانب.
مت اختبار فعالية هذا الســقف الذي كلف ٥٥ 
مليون يورو، مبناسبة األمطار الغزيرة التي ضربت 

باريس قبل بضعة أسابيع.
وقال فيلوت «لقد مت تعميده»، مضيفا «لم يتأثر 
السقف على اإلطالق بهذه األمطار وعملت قنوات 
تصريف املياه دون أن تفيض أي منها ودون أن 

تتسبب في تسريب للمياه».
وبينما ستستمر أعمال تطوير املوقع في العام 
املقبل، وسيحظى ملعب سوزان لينغلن بسقفه أيضا 
سيكون أكثر خفة في الوزن، في أفق استضافة 
باريس لدورة األلعاب األوملبية عام ٢٠٢٤، لم يبق 

اآلن سوى لعب كرة املضرب.

انتظروا «روالن غاروس» في اخلريف بـ «سقف متحرك»

صورة وتعليق
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«الباڤاري» في مهمة سهلة مع دوسلدورف
و«قوية» بني هرتا وأوغسبورغ

نهائي كأس بلجيكا أول أغسطس

الدوري الروسي يعود بحضور اجلماهير!

يســتضيف بايرن ميونيخ 
مساء اليوم فورتونا دوسلدورف 
املهدد بالهبوط ضمن منافسات 
املرحلة التاسعة والعشرين، وتأتي 
املواجهة بعدما أن شق «الباڤاري» 
طريقه بقوة نحو لقب ثامن تواليا 
في الدوري األملاني لكرة القدم، 
إثر تغلبه علــى دورمتوند في 
اجلولة السابقة ١-٠، ليبتعد بفارق 

٧ نقاط عن أقرب منافسيه.
املنافسة  وكان اســتئناف 
الكروية في أملانيا قبل أسبوعني 
مبكرا مقارنــة بجيرانها غرب 
أوروبا، والذين سيعودون في 
يونيو، علما بأن معدل الوفيات 
في البالد بسبب «كوفيد-١٩» هو 
من بني األدنى في أوروبا والعالم.
ووســط اجراءات صحية 
صارمة وقيود فرضها بروتوكول 
تطــرق ألدق التفاصيل، عادت 
عجلــة البوندســليغا للدوران 

دون جماهير، وسط مخالفات 
بسيطة على غرار بعض العناق 
أو املصافحــة لدى تســجيل 
الالعبني األهداف. ولم ينتصر 
بايرن ميونيخ فقط على غرميه 
في املرحلة السابقة التي أقيمت 
منتصف األسبوع، بل استغل 
ســقوط باقي املنافســني على 
الصدارة الواحد تلو اآلخر، إثر 
تعادل اليبزيغ الثالث مع ضيفه 
هرتــا برلني ٢-٢، وبوروســيا 
مونشــنغالدباخ الرابــع مــع 
مضيفه فيردر برمين سلبا، فيما 
ليڤركوزن اخلامس  باير  سقط 
أمام  بنتيجة كبيرة على ارضه 

ڤولفسبورغ ١-٤. 
بايــرن ميونيخ،  ويلعــب 
الفريق الوحيد الذي حقق العالمة 
الكاملة منذ استئناف املنافسات، 
مباراتــني قويتني عقب املرحلة 
التاسعة والعشرين ضد مضيفه 

الرابع وضيفه  ليڤركوزن  باير 
بوروسيا مونشنغالدباخ اخلامس 
وهما أحد أربعة فرق هزمته هذا 
املوســم حيث تغلب عليه باير 
ليڤركــوزن ٢-١ فــي ميونيخ، 
ومونشنغالدباخ ٢-١ على أرض 
األخير. ويبدو الصراع قويا بني 
أندية على ثالث بطاقات  أربعة 
أبطــال أوروبا  مؤهلة لدوري 
املقبــل (دورمتوند  للموســم 
واليبزيــغ ومونشــنغالدباخ 
وليڤركوزن) بعدما ضمن بايرن 
تأهله إلى «األبطال»، فيما يبدو 
الذي يحتل  أن ڤولفســبورغ 
املراكز السادس (٤٢ نقطة) فقد 
األمل نظرا للفــارق الكبير مع 
صاحب املركز اخلامس ليڤركوزن 

اخلامس (٥٣ نقطة).
كما تقــام اليوم ٤ مباريات 
أخــرى ضمن املرحلــة الـ ٢٩ 
لـــ «البوندســليغا» باإلضافة 
إلــى مواجهة بايــرن ميونيخ 
وفورتونا دوســلدورف، حيث 
يستضيف ماينزنظيره هوفنهامي، 
ويحــل فيردر برميــن ضيفا 
ثقيال على شــالكه، ويستقبل 
هرتا برلني العاشــر (٣٥ نقطة) 
نادي اوغســبورغ ثاني عشر 
(٣١) فــي مواجهــة متكافئــة، 
اليوم  وفي خامــس مواجهات 
يلتقي ڤولفسبورغ بإينتراخت 

فرانكفورت.

أعلن  االحتاد البلجيكي لكرة القدم، أن املباراة 
النهائية ملسابقة الكأس بني  كلوب بروج  و إنتويرب  
ســتقام على ملعب «امللك بودوان» دون جمهور 
في األول من أغسطس املقبل. وكان من املقرر أن 
تقام املباراة في مارس املاضي لكن جرى تأجيلها 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد، ويتطلع 

كلوب بروج حلصد الثنائية بعد تأكيد فوزه في 
وقت ســابق بلقب الدوري البلجيكي، عقب إلغاء 
الدوري احمللي بسبب الڤيروس، كما يخطط احتاد 
الكرة البلجيكي إلطالق موسم ٢٠٢١ من الدوري 
املمتاز يوم السابع من أغسطس، ولكن لم يعلن 

ذلك بشكل رسمي حتى اآلن.

أعلنت السلطات الروسية أن عودة منافسات 
دوري كرة القدم املقررة في ٢١ يونيو ستترافق 
مع السماح بحضور عدد محدود من املشجعني 
في مدرجات امللعب، رغم انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد. وأعلن االحتاد احمللي للعبة في وقت 
سابق من هذا الشهر، ان منافسات الدوري ستعود 
ابتــداء من ٢١ يونيو، ولكن خلف أبواب موصدة 
في وجه املشجعني، حالها حال الغالبية العظمى من 
البطوالت التي بدأت تدريجيا باستئناف نشاطها 
بعد تعليق ألكثر من شهرين بسبب «كوفيد-١٩».

لكن االحتاد عاد وأعلن انه بناء على تســوية 
توصل إليها مع السلطات الصحية احمللية، سيتم 
الســماح مبلء مدرجات املالعب بحد أقصى هو 

١٠٪ من سعتها.
وأشار االحتاد في بيان نشر عبر املنصة اخلاصة 

بأخبار ڤيروس كورونا املســتجد في البالد، الى 
أن «هذا العدد من املشجعني يعد آمنا في حال مت 

االلتزام بكل إجراءات السالمة الصحية».
وكان نائب رئيس الوزراء الروســي دميتري 
تشيريتشنكو قد أبرز أهمية دعم املشجعني في 
املدرجات، معتبرا أنــه «مكون عاطفي مميز من 
كرة القدم». وعلقت منافسات اللعبة الشعبية في 
روســيا اعتبارا من ١٧ مارس، وتتبقى ٨ مراحل 

من بطولة الدرجة األولى.
وشهدت روســيا في اآلونة األخيرة ارتفاعا 
كبيرا في عدد حاالت اإلصابة املعلنة، وســجلت 
البــالد أكثر من ٣٧٩ ألف إصابة وأكثر من أربعة 
آالف وفاة معلنة بســبب الڤيروس، وهي باتت 
الثالثة عامليا من حيث عدد اإلصابات خلف الواليات 

املتحدة والبرازيل.

انضمت إيطاليا إلى أملانيا وإسبانيا 
وإجنلترا، مع إعطاء احلكومة الضوء 
األخضــر لعــودة دوري كرة القدم من 
دون جمهــور اعتبارا مــن ٢٠ يونيو، 
بعد تعليقه منذ مارس بسبب ڤيروس 

كورونا املستجد.
وجاء اإلعالن عن منح الضوء األخضر 
الستئناف املوسم الكروي على لسان وزير 
الرياضة فينتشنزو سبادافورا الذي رأى 
أن عودة كــرة القدم تتالءم مع «وقوف 
إيطاليا على قدميها مجددا» بعدما كانت 
البؤرة األولى لتفشي ڤيروس «كوفيد-١٩» 
في أوروبا. وقال سبادافورا بعد اجتماع 
عبر تقنية االتصال بالڤيديو مع مسؤولي 
االحتاد اإليطالي للعبة ورابطة الدوري: 
«أعطت اللجنة الفنية والعلمية موافقتها 
على البروتوكول الصحي، وأكد لي االحتاد 
أن لديه خطة بديلة وخطة بديلة ثانية. 
في ضوء هذه االعتبارات ميكن استئناف 
البطولة يوم ٢٠ يونيو». واخلطة البديلة 
هي صيغة تتمثل في إجراء أدوار فاصلة 
لتحديد هوية البطل، الفرق املتأهلة الى 
املســابقتني القاريتــني، والفرق الهابطة 
الى الدرجة الثانية، وذلك في حال علق 
املوسم مجددا، أو لم تقم جميع املباريات.

وتقضي اخلطة البديلة الثانية باعتماد 
الترتيــب الذي وصل اليــه الدوري قبل 
التوقف مجددا، وتوقف الدوري منذ فوز 
ساسوولو على بريشيا ٣-٠ في التاسع 

من مارس بسبب «كوفيد-١٩» الذي أودى 
بحياة أكثر من ٣٣ ألف شخص في البالد.
وأفاد ســبادافورا بأنه «كان اجتماعا 
مفيــدا للغايــة، وكما قلنا منــذ البداية، 
كان اســتئناف كرة القدم محسوما على 
الدوام في حال توافر الشــروط لضمان 
السالمة، وأعطت اللجنة الفنية والعلمية 
الضوء األخضر للبروتوكوالت». ورأى 
أن «إيطاليا تقف على قدميها من جديد، 
ومن الطبيعي أن تفعل كرة القدم األمر 
ذاته، وافقت اللجنة الفنية والعلمية على 

البروتوكول الطبي».
وســتكون بداية العــودة من خالل 
مباراتي الدور نصف النهائي ملسابقة 
الــكأس بني ١٣ و٢٠ يونيو املقبل، وقد 
علقــت مســابقة الكأس بعــد مباراتي 
ذهــاب الدور نصــف النهائي بني إنتر 
ميالن ونابولــي (٠-١ ذهابا)، وميالن 

ويوڤنتوس (١-١ ذهابا).
وتتبقى ١٢ مرحلة على نهاية الدوري 
مع أربع مباريات أخرى مؤجلة، ويتصدر 
يوڤنتوس حامل اللقب الترتيب بفارق 
نقطة فقط عن التسيو. وفي حال جاءت 
نتيجة أحد الفحوص إيجابية بڤيروس 
«كوفيد-١٩» سيتم وضع الالعب املصاب 
فقط في احلجر الصحي ملدة أسبوعني، 
في حني سيتم وضع أعضاء الفريق في 
العزل ومراقبتهم لكن ميكنهم االستمرار 

في التدريب.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

أملانيا ( املرحلة الـ ٢٩ )
٤٫٣٠beinsportsHD٤هرتا برلني - اوغسبورغ
٤٫٣٠beinsportsHD١شالكه - فيردر برمين

٤٫٣٠beinsportsHD٢ڤولفسبورغ - فرانكفورت
٤٫٣٠beinsportsHD٣ماينز - هوفنهامي

٧٫٣٠beinsportsHD١بايرن ميونيخ - دوسلدورف

١٢ سبتمبر بداية موسم «الليغا» اجلديد

الــدوري  أعلــن رئيــس رابطــة 
اإلســباني (الليغــا) خافيير تيباس 
أمس عن استئناف الدوري احمللي في 
١١ يونيو املقبل على ان يبدأ املوســم 

اجلديد في ١٢ سبتمبر املقبل.
جاء ذلــك فــي مائدة مســتديرة 
افتراضيــة نظمتها صحيفة «ماركا» 
االســبانية مــع شــخصيات بــارزة 
فــي مختلف التخصصــات في عالم 
الرياضة. وأكد تيباس ان عودة الدوري 
ســتتزامن مع دخول مدينتي مدريد 
وبرشــلونة في املرحلــة الثانية من 
أربــع مراحل ضمن خطــة تدريجية 
وضعتها احلكومة للعودة إلى احلياة 
الطبيعية، علما ان املدينتني تتواجدان 

حاليا في املرحلة األولى.
ولفت إلــى ان هناك أكثر من ١٣٠ 
شخصا في الرابطة يعملون لتنظيم 
كل األمور والتخطيط لسفر الالعبني 

جائحة ڤيروس كورونا املستجد في 
شهر مارس املاضي مع تبقي ١١ مرحلة 
علــى انتهاء املســابقة التي يتنافس 

ريال مدريد وبرشلونة على لقبها.
إلــى ذلك، كشــف تقرير صحافي 

إسباني، أمس عن تطور جديد بشأن 
ارتباط األرجنتيني الوتارو مارتينيز، 
مهاجــم إنتر ميــالن، باالنتقــال إلى 
برشــلونة خــالل امليركاتو الصيفي 
املقبل. وكان بييرو أوسيليو، املدير 
الرياضــي إلنتر، صــرح مؤخرا بأن 
الوتــارو لن يرحــل عن النــادي إال 
من خالل الشــرط اجلزائي البالغ ١١١ 
مليون يورو، ووفقا لصحيفة «موندو 
ديبورتيڤو» اإلسبانية، فإن برشلونة 
يرى حال بسيطا في صفقة الوتارو، 
إذا أصر إنتر على التمســك بالشرط 

اجلزائي.
وأشــارت إلى أن احلل ســيكون 
االنتظار ألن الشــرط اجلزائي ميتد 
مــن بدايــة يوليو حتى يــوم ١٥ من 
نفس الشهر، ثم ســيصبح الوتارو 
دون شرط عقب ذلك، وسيحصل على 

سعر السوق.

املباريات بطريقــة جديدة،  وإقامــة 
مشيرا إلى ان املباراة األولى ستكون 
«ديربي» اشبيلية على ملعب سانشيز 

بيزخوان.
يذكر ان الدوري كان توقف بسبب 

املباريات مجانًا للمسنني
اتفقت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم مع شركة «ميديابرو» اإلعالمية 
مالكة حقوق بث الدوري اإلسباني على بث جميع املباريات املتبقية بدوري 
الدرجتني األولى والثانية حتى نهاية املوسم احلالي في دور املسنني بإسبانيا 

مجانا، حسبما أكدت وكالة أنباء «أوروبا برس».
ومت عزل العديد من دور املســنني والرعاية املختلفة لكبار السن على مدار 
أكثر من ٧٠ يوما بسبب وباء كورونا. لكن هذا اجليل الذي اعتاد متابعة بث 
املباريات عبر أجهزة املذياع الصغيرة، سيتمكن اآلن من مشاهدة املباريات 

على شاشات التلفزيون عالية اجلودة.

ليڤربول لكسر األرقام.. وصراع مرير على بطاقات «األبطال»
حددت رابطة الدوري اإلجنليزي 
لكرة القدم تاريخ ١٧ يونيو موعدا 
مبدئيا الســتكمال منافســاته بعد 
توقف منذ منتصف مارس املاضي 

بسبب ڤيروس كورونا املستجد.
ويبدو ليڤربول املتصدر بفارق 
٢٥ نقطة (ومباراة أكثر) عن أقرب 
مالحقيه مان سيتي بطل املوسمني 
املاضيني، أقرب من أي وقت مضى 
إلحراز لقب ينتظره منذ ٣٠ عاما.

وفــي حــني ســيكون تتويــج 
ليڤربول شبه محســوم مع تبقي 
تســع مراحل على نهاية املوســم، 
تبقى العديد من العوامل محط ترقب 
ملسارها، السيما املراكز املؤهلة الى 
املسابقتني القاريتني، أي دوري أبطال 
أوروبا ومسابقة الدوري األوروبي 
«يوروبا ليغ»، والهبوط الى الدرجة 
اإلجنليزية األولى، وأيضا خوض 
املنافســات في مالعــب خالية من 
املشجعني واعتماد بروتوكول صحي 

صارم ملواجهة «كوفيد-١٩».
ورغــم التأخيــر الــذي فرضه 
أشــد  يتوقــع  ال  «كوفيــد-١٩»، 
املتشــائمني أن يكون للدوري هذا 
املوسم بطل غير ليڤربول، ويحتاج 
النادي األحمر حســابيا الى الفوز 
في مباراتيه األوليني فقط ليضمن 
اللقب األول له في بطولة إجنلترا 
منــذ عام ١٩٩٠، بصرف النظر عما 
ســتكون عليه نتائج املنافس مان 

سيتي.
وسيكون أمام «الريدز» فرصة 
كســر أكثر مــن رقم قياســي هذا 
املوسم، السيما عدد النقاط األكبر 

خالل املوسم (في رصيده ٨٢ نقطة 
حاليا، بينما الرقم القياسي هو ١٠٠ 
وحققه مانشستر سيتي في موسم 
٢٠١٧-٢٠١٨)، والفــارق األكبر بني 
البطــل وصاحب املركز الثاني (١٩ 
نقطة، حققه سيتي في املوسم ذاته).

ويشــتعل الصراع على املراكز 
األربعة األولى املؤهلة الى املوسم 
املقبل من مســابقة دوري األبطال، 
لكن ميدان هذه املعركة يتسع هذا 
املوسم ليشمل املركز اخلامس أيضا، 
لعل وعسى، وحاليا تكمل أندية مان 
سيتي وليستر ســيتي وتشلسي 
عقد املراكز األربعة األولى، علما بأن 
الفارق بني تشلسي الرابع وأرسنال 
التاسع هو ٨ نقاط فقط، ما قد يؤشر 
الى معركة منتظرة ستكون حامية 

الوطيس.

استئناف الكأس ٢٧ يونيو
كشفت رابطة االحتاد اإلجنليزي مواعيد مباريات كأس 
االحتاد اإلجنليزي عن موسم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، حيث سيقام 
الدور ربع النهائي يومي ٢٧ و٢٨ يونيو املقبل، بينما تقام 
مباريات الدور النصف النهائي يومي ١١ و١٢ يوليو املقبل، 
أما املباراة النهائية فتقام في األول من أغســطس، وذلك 
بعدما توقفت املسابقة بعد انتشار ڤيروس كورونا اخلطير 
الذي تسبب في وفاة العديد من األشخاص حول العالم.

يأتي ذلك بعدمــا أعلنت رابطة الدوري اإلجنليزي عودة 
منافســات املوسم احلالي من الدوري اإلجنليزي ٢٠١٩ - 

٢٠٢٠ بداية من يوم ١٧ يونيو املقبل.

«الكالتشيو».. يعيد إيطاليا إلى احلياة
البداية بنصف نهائي الكأس.. وجتهيز أكثر من خطة بديلة حال عودة انتشار وباء «كورونا»



خووش حچي يا ألطاف اهللا

العلماء يرصدون ألغازًا 
في سلوك ڤيروس كورونا 
وتفاوتا في أعداد الوفيات 

بني الدول.

البدء بإجراءات عزل 
املناطق األربع اجلديدة.

 الوضع كله على بعضه 
لغز!

 كل شي قاعد يصير 
عشانكم ولصاحلكم.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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واحد أبواللطف

تابعونا وتواصلوا معنا

أبعد من الكلمات

«يوزعون بطاقات االقتراع على كل من 

هب ودب»
الرئيس ترامب يتهم والياتي 
كاليفورنيا وميتشيغان بتوزيع 
بطاقات االقتــراع البريدي على 

من ال يحق لهم االقتراع.

«يشجع فيسبوك وتويتر على نشر أخبار 

مضللة»
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس 
النــواب األميركي تتهم الرئيس 
األميركي بتخويف مواقع التواصل 

االجتماعي.

«هي التي تضربني»
املمثل األميركي جوني ديب، 
يرد على اتهامــات طليقته أمبر 

بدهيرد بأنه كان يضربها.

«الضحك والرقص مفيدان لجهاز المناعة»
جولدي هاون، ٤٧ سنة، تشارك 
مقاطع ڤيديو لرقصها داخل املنزل.

«أحيانا نضع مشــروبا قويا أمام الحكام 

لنجعلهم يتجرأون على البوح بأمور غريبة 

ومثيرة»
جميلــة جميــل تتحدث عن 
برنامجها في حتكيم مســابقات 

الرقص.

شاهد الصفحة  
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

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

البقاء هللا

جاسم محمد أحمد التنيب: ٦٤ عاماـ  ت: ٩٤٩٤٤٤٩٤ـ  ُشيِّع.
عبدالرحمن سلمان فارع املطيري: ٢٨ عاما ـ ت: ٦٦٦٠٠٣٦٠ ـ 

٩٥٥٩٧٧٠٤ ـ ُشيِّع.
علي حسني علي الشعشوع العجمي: ٣٨ عاما ـ ت ٩٩٦٨٧٤٧٧ 

ـ ُشيِّع.
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هل جنحت السويد في تطبيق سياسة مناعة القطيع؟
منذ إعالن كورونا جائحة عاملية، ظهر منهجان مختلفان في التعامل معها: منهج حاد ومنهج 
ناعم. يعتمد املنهج احلاد على فرض إجراءات قســرية على املجتمع، مثل: إغالق املدن وعزل 

املناطق وتتبع املصابني وحجرهم في أماكن خاصة لعالجهم.
بينما يعتمد املنهج الناعم على استراتيجية واحدة هي: األمل في حتقيق 

مناعة القطيع، لدى الناجني من املرض.
في املنهج الناعم، ال يتم فرض أي إجراءات قسرية 

على املجتمع املدني، بل يترك املجتمع املدني يتعامل 
مع الڤيروس بنفسه، وفق إمكاناته الشخصية 

واملناعية واملجتمعية، مع تركيز املساعدة 
احلكومية ملن يســتطيعون النجاة من 

املرض، خاصة الشباب وصغار السن، 
حتــت ٥٦ عاما، ثم الرهان على بقاء 
أجسام مضادة لدى هؤالء الناجني، 
بحيث ال يصيبهم املرض مرة أخرى، 
وال ينقلون املرض لغيرهم، وبهذا ال 
يصبح املجتمع بيئة خصبة النتشار 

الڤيروس.
الناعم على  املنهج  السويد  اختارت 

أمل حتقيق مناعة القطيع، ففي الســويد 
يتحرك الناس ويعملون، وكان شيئا لم يكن، 

عدا بعض اإلغالقات للمــدارس، وبعض التوعية 
بضرورة تعقيم اليدين وممارسة التباعد اجلسدي، على 

أن يكون التطبيق اختياريا ودون فرض حكومي.
كلفة املنهج الناعم مرتفعة في أعداد املصابني والوفيات، فقد أصيب بالســويد 

حتى اآلن حوالي ٣٦ ألف شــخص، وتوفي منهم أكثر من ٤ آالف شخص، نصفهم من كبار 
السن املتروكني في بيوت املسنني، الذين لم يتلقوا أي عالج أو اهتمام طبي تقريبا. فاحلكومة 

السويدية تركز خدماتها الصحية على من تقل أعمارهم عن ٦٥ عاما فقط.
لذا، ظهرت اتهامات من ذوي املتوفني بأن احلكومة تخاطر بحياة املسنني كي تقلل اإلنفاق 
في مجال الصحة. وقد اعترف رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفني بأن احلكومة «فشلت 
في حماية كبار السن».  وال ينفي كبير علماء األوبئة السويدي أندرس تيغنل 
هذا الفشل، بل يقول: «هذا اتهام يصعب الرد عليه. فكبار السن 
يعانون بالفعل من مشكالت صحية خطيرة حتى قبل 
إصابتهم بڤيروس كورونا، لذا من الصعب توفير 
أماكن لهم في العناية املركزة بينما يحتاج اليها 
آخرون». لكن حتى اآلن ال يبدو أن السويد 
قريبة من حتقيق مناعة القطيع املأمولة، 
فاألرقام تقــول إن أعداد من طوروا 
أجساما مضادة للڤيروس بعد شفائهم 
من «كورونا» ال تزيد نسبتهم على ٧٪ 
من سكان ستوكهولم وحدها، وذلك 
رغم إصابة حوالي ٢٠٪ من ســكان 
بينما نسبة  بالڤيروس.  ستوكهولم 
مناعة القطيع املطلوبة هي فوق ٧٠٪.

فيبدو أن االعتماد على ظهور أجسام 
مضادة لدى الناجني ليس بالسهولة التي 
توقعتها احلكومة الســويدية. وكانت منظمة 
الصحة العاملية قد تشككت في سالمة االعتماد على 

األجسام املضادة لدى الناجني، منتصف أبريل املاضي.
وتظهر استطالعات الرأي أن أغلب املواطنني السويديني يؤيدون 
املنهج الناعم الــذي تعتمده احلكومة في التعامل مــع «كورونا» حتى اآلن رغم 
اضطرارهم لقبول كلفته بخسارة أرواح من يعجزون عن الشفاء، حيث ميوت ما بني ٥٠ و٨٠ 

شخصا يوميا، نصفهم من كبار السن.

فرنسا: «اللوڤر» 
يفتح أبوابه ٦ يوليو

ُصّناع قوارب الغندول بالبندقية 
يعيشون «أيامًا قامتة»

باريــس - رويترز: قــال متحف اللوڤــر في باريس 
أمس اجلمعة إنه يعتزم إعادة فتح أبوابه في الســادس 
مــن يوليو بعد اخلطــوات التي أعلنها رئيــس الوزراء 
إدوار فيليــب أمس اخلميس لتخفيف قيود العزل العام 

املفروض بسبب ڤيروس كورونا.
وقــال املتحف الذي يزوره أكبر عدد من اجلمهور في 
فرنسا في بيان إنه يتعني على الزائرين حجز تذاكر قبل 
الســماح لهم بالدخول، وأن يتبعوا الفتات إرشادية في 
الداخل كما طلب منهم استعمال الكمامات وتطبيق قواعد 
التباعــد االجتماعي حتقيقا «للحد األقصى من األوضاع 

األمنية» عندما يأتون إلى مبانيه.

البندقية (إيطاليا)ـ  (أ.ف.پ): أصبحت أحواض بناء 
قــوارب الغنــدول التقليدية في البندقيــة صامتة وهي 
تواجــه خطر الزوال بســبب تراجع أعــداد العاملني في 

هذه احلرفة النادرة.
عندما أجنز اإليطالي كاناليتو رســومه البانورامية 
للمدينــة العائمة في القرن الثامن عشــر كانت أحواض 
صنع تلك القوارب التي تعرف بـ «ســكويري» منتشرة 
فــي كل أرجائها، لكن حاليا لم يتبــق في البندقية إال ٤ 

منها فقط.
فكل تلك األحواض توقفت عن العمل كليا أو جزئيا منذ 
فرض حظر شامل خالل أزمة ڤيروس كورونا املستجد.
وقال روبرتو دي روســي أحــد احلرفيني التقليديني 
القالئل املتبقني الذين يبنون القوارب السوداء الطويلة 

«البندقية بدون هذه القوارب قامتة وال معنى لها».
ويصنــع هذا النجار الــذي يبلغ من العمر ٥٨ عاما ٤ 
إلى ٥ قوارب غندول ســنويا، يستغرق إجناز كل واحد 

منها حوالي ٤٠٠ ساعة.
ويبلــغ طول القارب أكثر مــن ١٠ أمتار وعرضه ١٫٣٨ 
متر ويــزن ٦٠٠ كيلوغرام، ويتألــف من ٢٨٠ قطعة من 
اخلشب من ٨ أنواع مختلفة من األشجار من بينها البلوط 

واألرزية واجلوز والكرز والزيزفون واألرز.
ويتم شــراء هــذه القوارب حصريا من قبل ســائقي 

الغندول الذين يدفعون ٣٠ إلى ٥٠ ألف يورو.

متحف اللوڤر عانى طويال من اإلغالق

(أ.ف.پ) الغندول مصدر متعة لسكان وزوار البندقية  

شائعات «كورونا» تثير موجة من العنف بقرية مكسيكية

عروض جوية في سماء طوكيو لتحية الطواقم الطبية
ومعترضون: األولى إنفاق هذه األموال بشراء الكمامات

توستـــــال غوتييـــــرز 
(املكسيك)، - أ.ف.پ: تعرض 
مبنى بلدية ومنشآت أخرى 
لهجوم اخلميس خالل موجة 
من العنــف في قرية يعيش 
فيهــا ســكان أصليــون في 
املكسيك، بعد انتشار شائعات 
مرتبطــة بڤيــروس كورونا 
املستجد على موقع فيسبوك 
للتواصــل االجتماعي، وفقا 

للسلطات احمللية.
وقال حاكم والية تشياباس 

طوكيو - وكاالت: نفذت طائرات من 
فريق الطيران البهلواني التابع لسالح 
اجلو الياباني عروضا في سماء طوكيو 
لتحية الطواقــم الطبية التي تتصدى 

لڤيروس كورونا املستجد.
فقد حلق سرب بلو إمبالس للعروض 
اجلوية التابع للقوات اجلوية اليابانية 
فوق وسط طوكيو اجلمعة لتحية األطقم 
الطبية العاملة على اخلطوط األمامية 

ملكافحة الڤيروس.
وأثناء مرور تشكيل مؤلف من ست 
طائرات مــن طراز تي-٤ في الســماء 
الزرقاء الصافيــة بعد منتصف النهار 
بقليل، لــوح األطباء وأطقم التمريض 

من على أســطح املستشفيات ورفعوا 
هواتفهــم احملمولــة اللتقــاط صــور 

للطائرات أثناء التحليق.
وقال شويتشــي ميكامــي املتحدث 
باسم مستشفى إبارا في طوكيو «عملنا 
حتــت ضغط طيلــة الشــهور األربعة 
املاضية...ســمعتهم (األطقــم الطبية) 
يقولون إن العرض رفع معنوياتهم».

وجنحت اليابان فــي جتنب زيادة 
مفاجئة وســريعة في حاالت العدوى 
بڤيروس كورونا، حيــث ذكرت هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون أن البلد سجل ١٦٧٥٩ 
حالة إصابة مؤكدة و٨٨٢ وفاة مبرض 

كوفيد-١٩.

وقال وزير الدفاع تارو كونو قبيل 
العرض اجلوي «الكثير من الناس ومنهم 
األطقم الطبية يعملون بجهد للحيلولة 
دون انتشــار ڤيــروس كورونا. نريد 
التعبير عن احترامنا وتقديرنا لهم».

لكن تعليقات على مواقع التواصل 
االجتماعي أشارت إلى أن البعض يرون 
أن اجلهد كان ينبغي أن يوجه حلماية 
العاملني على اخلطوط األمامية ملكافحة 

الڤيروس بدال من ذلك.
وكتب أحد مستخدمي تويتر «ما مت 
إنفاقه من أموال لتحليق هذه الطائرات 
كان األفضل استخدامه في شراء الكمامات 

وغيرها من معدات الوقاية».

أن «ڤيــروس كورونــا غير 
موجود» وأن طائرة من دون 
طيار أسقطت األحد فيما كانت 
تنشر مسحوقا أبيض يتسبب 

في جفاف الرئتني.
امللــيء  وهــذا املنشــور 
السياســية،  بالتلميحــات 
أكد أيضــا أن هناك «هجوما 
السلطات  كيميائيا» برعاية 
اإلقليمية ضد إتنية تزوتزيل.
وهــذه ليســت املوجــة 
األولى من العنف املســجلة 

في املكســيك منذ بداية أزمة 
الوباء.

فقد حصلــت اضطرابات 
أخــرى فــي مناطــق ضمن 
واليتي ميتشواكان (غرب) 
وأواكســاكا (جنوب) خالل 

عمليات تطهير وتعقيم.
واملكسيك التي يعيش فيها 
١٢٠ مليون نسمة، هي ثاني 
دولة فــي أميــركا الالتينية 
من حيث عدد الوفيات بوباء 

كوفيد- ١٩ بعد البرازيل.

(رويترز) مسؤول صحي  مكسيسكي خالل مقابلة مع قناة محلية  

(أ.ف.پ) سرب طائرات بلو إمبالس خالل العرض اجلوي  

(جنوب) روتيليو إسكاندون 
في مقطع ڤيديو على موقع 
التواصل االجتماعي إن «نحو 
ثالثني شخصا حاولوا خداع 
النــاس فــي فينوســتيانو 
كارانزا وجعلهم يعتقدون أن 
وباء كوفيد- ١٩ غير موجود».

وقــد بــدأ الهجــوم على 
مبنى البلدية ومبنى جتاري 
وثالثة منازل عقب منشــور 
علــى «فيســبوك» نقلتــه 
وســائل إعالم محلية، يؤكد 

ملشاهدة الڤيديو
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