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إعالن جلنة مكافآت «كورونا» االثنني
مجلس الوزراء يحدد أعضاءها لتبدأ أعمالها اخلميس املقبل.. و«الديوان» يتسلم كشوفات العاملني خالل األزمة بشكل دوري وأي تالعب يعّرض صاحبه للمساءلة القانونية واإلحالة إلى النيابة

آثار الدمار التي خلفتها االحتجاجات في مدينة منيابوليس بوالية مينيسوتا    (رويترز)

22احملتجون يطرقون أبواب البيت األبيض وترامب يصفهم بـ «اجلماعات املنظمة»
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فريق عمل دائرة الهندسة في اخلطوط الكويتية في لقطة جماعية 
بجانب طائرة الركاب التي مت حتويلها إلى شحن (قاسم باشا)

«األنباء» ترافق مهندسي «الكويتية» خالل حتويل 
ثاني طائرة ركاب إلى «شحن» للمشاركة 

باستيراد املواد الغذائية والطبية

خيطان خلف االسالك الشائكة مع بدء العزل الكلي للمنطقة  (هاني الشمري)

املنفوحي: األسواق املوازية من ٦ ص 
حتى ٥:٣٠ م وبـ «املعزولة» ٢٤ ساعة

ال إخالء للمدارس قبل يوليو املقبل

املزيد لـ «األنباء»:  طلبات مكافأة 
اخلريجني والتأمني ضد البطالة 

والبحث عن عمل عبر «الواتساب»
بشرى شعبان

أعلنت الناطق الرسمي مدير إدارة العالقات العامة في الهيئة 
العامــة للقوى العاملة أســيل املزيد وضع الهيئــة آلية جديدة 
الستقبال طلبات مكافأة اخلريجني، وكذلك التأمني ضد البطالة 
خالل الفترة احلالية. وقالت املزيد في تصريح لـ «األنباء» انه 
حرصــا من الهيئة على عدم تضــرر اخلريجني وطالبي التأمني 
ضد البطالة وبدل البحث عن عمل، وحرصا على ســير العمل، 
حددت الهيئة فترتني صباحية من الساعة ١١ صباحا حتى الساعة 
١٫٣٠ ظهرا، ومســائية من الســاعة ٥ عصرا وحتى ٧٫٣٠ مساء، 
الستقبال كل الطلبات عبر خدمات الواتساب على أن تتم املوافقة 
خالل ٤٨ ساعة، وذلك عبر الواتساب وليس االتصاالت الهاتفية.

بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي قرار بالسماح 
لألسواق املوازية وفقا لنظام احلجز املسبق املعمول به 
في الفترة املاضية مبزاولة نشاطها خالل مواعيد العمل 
من الســاعة ٦ صباحا حتى الساعة ٥:٣٠ مساء. وكذلك 
سمح القرار لألسواق املوازية في املناطق املعزولة فقط 

مبزاولة النشاط طوال ٢٤ ساعة.

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء»، عن أن هناك 
مــا يقارب ٣٧٠ مدرســة مبختلف مناطق البالد تســتغلها 
العديد من اجلهات احلكومية سكنا للعاملني فيها، مشيرة 
إلــى انه من الصعب جــدا إخالء تلك املدارس وإعادتها الى 
وزارة التربية قبل شهر يوليو املقبل. وأوضحت املصادر 
أن مجلس الوزراء طلب من بعض اجلهات تخصيص مقر 
لعمالها، مشيرة إلى أن احلظر اجلزئي وعزل بعض املناطق 
أعاقا عملية البحث عن مقر إليواء تلك العمالة. وذكرت أن 
تأخر إعادة وتسلم وزارة التربية مدارسها سيؤثر على خطة 
عمــل الوزارة، الفتة إلى أن اغلب املدارس تعرضت للتلف 

وحتتاج إلى متسع من الوقت إلعادة تأهيلها من جديد.

رشيد الفعم

يناقــش مجلس الوزراء خالل اجتماعه غدا االثنني جدول 
أعماله االعتيادي الذي يحتوي على بنود بنيت على قراراته 
األخيــرة حول إنهاء احلظر الشــامل والتحــول الى اجلزئي، 
باإلضافــة الى قضيــة مكافآت العاملني ضمــن فرق مواجهة 
«كورونا». مصدر حكومي أبلغ «األنباء» بأن من ضمن البنود 
املهمة االنتهاء من تشــكيل اللجنــة املنبثقة من وزارة املالية 
وديوان اخلدمة املدنية والتي ستعنى بوضع وحتديد مكافآت 
الصفوف األمامية. وأشار املصدر الى ان املكافأة ناجتة عن أمر 
أميري وبالتالي ال حتتاج الى اي إجراء تشريعي او إحالة إلى 
مجلس األمة للتصويت عليها، موضحا ان اللجنة التي سيتم 
اإلعالن عن تشكيلها ستعكف على دراسة الكشوف واعتمادها 
بدءا من اخلميس املقبل. وقال ان جميع الكشــوفات ملن عمل 
ويعمــل خالل األزمة احلالية موجــودة ويتم تزويد الديوان 
بها بشــكل دوري، مشــددا على ان اي تالعب في الكشــوفات 
سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية واإلحالة الى النيابة. 
وأوضح املصدر ان املكافأة ســتكون بنظام اليومية وفق 
شامل الراتب وهو ما أشارت إليه «األنباء» أمس وليس على 

حساب الراتب باملطلق.

«املركزي»: حريصون على مكافحة غسيل األموال

«الوطني»: سياسة صارمة ملواجهة الشبهات املالية
أكد بنك الكويت الوطني أنه ينتهج سياسة صارمة في تنفيذ 
قواعد مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك مبا يتماشى 
مع التعليمات الصادرة من بنك الكويت املركزي. وشــدد البنك 
على أن كل السياســات واإلجراءات التي تستهدف نظم الرقابة 
اخلاصة بإطار عمل مكافحة عمليات غســيل األموال ومتويل 
اإلرهاب تطبق على مستوى مجموعة بنك الكويت الوطني وتأخذ 
في اعتبارها تطبيق التعليمات الرقابية األكثر تشددا في كل دولة 

والصادرة في هذا اخلصوص.

عزل مرضى «كورونا» ١٠ أيام بعد ظهور األعراض

.. وبدأت املرحلة الثانية من العزل املناطقي

أكد بنك الكويت املركزي اتخاذه اإلجراءات 
الالزمة بعمليات غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
وأداءه كامل املسؤوليات املنوطة به وحرصه 
املطلق على التحقق من امتثال اجلهات اخلاضعة 
لرقابته للمتطلبــات القانونية والتزامها التام 
بجميع املتطلبات الواردة من «املركزي»، وذلك 
في إطار القانون رقم ١٠٦ لســنة ٢٠١٣. وقال 
البنك في بيان صحافــي أمس، حول تداول 
وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي 
قضايا تتعلق بغسيل أموال، إنه ال يتردد في 

توقيع اجلزاءات الصارمة حال وقوع أي مخالفة، وانه ال يتوانى 
فــي اتخاذ كل اإلجراءات التي من شــأنها تعزيز متانة القطاع 
املصرفي واملالي ونزاهته. وأكد البنك استمراره في نهجه القائم 

علــى التعاون الدائم والتام مع جميع اجلهات 
واملؤسسات املعنية ومن بينها وحدة التحريات 

املالية الكويتية والسلطات القضائية.
وأشار البنك الى أنه وجه البنوك إلى وضع 
البرامج والنظــم التقنية املتطورة التي تقدم 
العمليات واملعامالت  التنبيهات تلقائيا بشأن 
املنفذة على حسابات العمالء وفق سيناريوهات 
متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها 
مع املعلومات املتوافرة عن أولئك العمالء، مع 
التشــديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار 
وحدة التحريات املالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة إلجراء 

معاملة، فور توافر الدالئل الكافية لالشتباه فيها.
التفاصيل ص ٢٠

حنان عبداملعبود - عبدالكرمي العبداهللا

تزامنًا مع التحول الى احلظر اجلزئي 
والعــزل املناطقــي، اســتمرت وتيرة 
اإلصابات اليومية على ارتفاعها، حيث 
ســجلت ١٠٠٨ حاالت بعــد إجراء ٣٦٦١ 
مسحة خالل ٢٤ ســاعة مبا يقرب من 
نسبة الثلث مع رصد ١١ وفاة بـ «كورونا» 
ووجود ٢٠٦ حاالت في العناية املركزة.

لكــن مــا يبعث علــى التفــاؤل هو 
التصاعد الكبير في حاالت الشفاء والتي 
ارتفعت إلى ٨٨٢ حالة خالل الســاعات 

املاضية.
إلــى ذلــك، حدثــت وزارة الصحة 
املصابــني املرضــى  عــزل  سياســة 
بـــ «كورونا» لتصبح ملــدة ١٠ أيام من 
بداية ظهور األعراض، وذلك بالنســبة 
للمصابني اخلارجني من املستشــفيات 

او العزل املنزلي او املؤسســي وميكن 
للمريض بعدها اخلروج من نظام العزل 

واإلجراءات املصاحبة له.
هذا، وتستأنف وزارة الصحة العمل 
بقطاع طب األسنان بجميع مرافقها وذلك 
بدءا من اليوم االحد وذلك عبر تقسيمها 
الــى مراكــز تعمــل فترتــني صباحية 
ومســائية، وأخرى خالل فترة واحدة 

صباحية أو مسائية.

مراكز طب األسنان تعمل من اليوم.. واملصابون بالڤيروس مازالوا فوق األلف

ملشاهدة الڤيديو

قبول  حجوزات املواطنني الراغبني 
في العودة على نفقتهم اخلاصة

باهي أحمد

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني في تعميم، حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، أنه ال مانع من قبول حجوزات 
املواطنني وأقربائهم من الدرجة األولى والعمالة املنزلية 
املرافقــة لهم الذين يرغبون في العودة إلى الكويت وذلك 
على نفقتهم اخلاصة من خالل رحالت الطيران التجارية 
القادمة إلى الكويت، مضيفة أن هذا القرار يأتي بناء على 
توجيهات من وزارة اخلارجية بخصوص انتهاء رحالت 

االجالء للمواطنني من اخلارج.

التفاصيل ص٢

الربيان والهامور والزبيدي والبرغر 
على «التموين» ضمن ١٤ صنفًا جديدًا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إضافة ١٤ صنفا غذائيا 
جديدا مخفض السعر إلى املواد املدرجة بالبطاقة التموينية، 
لتصل األصناف والسلع التموينية إلى ١٨٦ صنفا، من دون 
إضافة أي تكلفة على قيمة الدعم املقدم للدولة، وذلك اعتبارا 
من شهر يونيو املقبل. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي 
امس، انه ســتتم إضافة ٦ أصناف شــاي تتراوح أســعارها 
بني ٤٨٠ و٥٩٠ فلســا، و٢٠ صنــف دجاج بوزن ١ كيلو غرام 
للحبة وتتراوح أســعارها بني ١٫٠٦٠ و١٫٢٤٥ دينار، وصنف 
جديــد من برغر اللحم بالبهــارات العربية بوزن ١٫١٢٠ كيلو 
غــرام بســعر ١٫٨٢٠ دينــار. وأضافت «التجارة» انه ســتتم 
إضافة كفتة حلم البقر بوزن كيلو غرام وبسعر ١٫٥٦٠ دينار، 
وبرغر بوزن كيلو غرام بسعر دينارين، وأيضا إضافة ربيان 
مقشــور مجمد بوزن ٥٠٠ غرام بسعر ٢٫٣٣٥ دينار، وسمك 
هامــور فيليه مجمد بــوزن ٥٠٠ غرام بســعر ١٫٦٣٠ دينار، 
وسمك زبيدي مجمد بوزن كيلو غرام بسعر ٥٫٣٠٠ دنانير، 
وربيان مجفف بوزن ٨٠٠ غرام بسعر ٤ دنانير. وفيما يخص 
أنواع احلليب اجلديدة التي ســتتم إضافتها، بينت الوزارة 
انه ســيتم إضافة ٤ أصناف حليب طويل األمد بوزن ١ ليتر 
للحبة بسعر ٢٨٥ فلسا، وحليب أطفال (مرحلة ١) وزن ٤٠٠ 
غرام بســعر ٢٫٦٣٠ دينار، وحليــب أطفال (مرحلة ٢) وزن 

٤٠٠ غرام بسعر ٢٫٦٣٠ دينار.

العفاسي لـ «األنباء»: اليوم تبدأ مرحلة 
تعقيم ٩٠٨ مساجد بالتعاون مع «الدفاع»

رشيد الفعم

أكد وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.فهد العفاسي أن «األوقاف» 
بالتعاون مع وزارة الدفاع 
ستباشر اليوم عملية تعقيم 
املساجد متهيدا وجتهيزا لبدء 
الصلوات بها خالل املرحلة 
املقبلة. وقال العفاسي في 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
إن عملية التعقيم ستستمر 
ملــدة ١٠ أيام في احملافظات 

الـــ ٦ لتبدأ بعد ذلك عملية 
مباشرة الصلوات. وأضاف: 
إن عملية التعقيم ستشمل 
٩٠٨ مســاجد موجودة في 
املناطق النموذجية والسكن 
اخلاص فقط من أصل ١٦٠٠ 
مسجد رسمي موجودة في 
البالد. وشدد العفاسي على 
أن عملية عودة الصالة في 
املساجد ســتكون بشروط 
محددة وصارمة ال تنازل أو 
تراخ فيها، وذلك من خالل 
اتباع اإلرشادات واإلجراءات 

االحترازية داخل كل مسجد 
ومنها وضع «ســتيكرات» 
املصلــني  بــني  للتباعــد 
وضوابــط لإلمــام واملؤذن 
مع فتح املسجد قبل الصالة 

وإغالقه بعدها مباشرة. 
وأوضــح العفاســي أن 
هذه العملية ستكون حتت 
التقييم ملدة عشرة أيام ثم 
يتم بعدها اتخاذ القرار إما 
بالتوسع أو االستمرار بنفس 
اإلجراءات أو اتخاذ أي إجراء 

آخر.

من أصل ١٦٠٠ مسجد متهيداً لعودة الصالة

د.فهد العفاسي

التفاصيل ص ٢٠

ملشاهدة الڤيديو

بقلم: بدر مشاري احلماد

بقلم:  يوسف عبدالرحمن

توطني الوظائف 
في القطاع العام 

«ما بني االستحقاق 
واملوضوعية»

عبداهللا اجلاسم 
العبيد 

اإلنسان .. 
األستاذ .. النقابي

«مبادرة هرمز» 
اإليرانية.. 

فشل قبل 
الوالدة

.. وتوصيف 
لسلخ «اخلليج 

العربي» 
عن املنطقة
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كل الشكر.. لوحدة التصاريح األمنية
مــع كل مرحلة من مراحــل مواجهة هذا الوباء 
اخلطير، ومــع تبديل احلظر اجلزئــي بالكلي ثم 
باجلزئــي، تبرز جهــود وزارة الداخلية وحتديدا 
وحدة التصاريح األمنية التي تقوم، وبتوجيهات 
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، 
ووكيل الــوزارة الفريق عصام النهــام، والوكيل 
املساعد لشؤون املرور اللواء جمال الصايغ، بإجناز 
التصاريــح األمنية (عــدم التعــرض) للقطاعات 
احليوية بكل عزمية وسرعة أيضا لتيسير أعمالها، 
والشكر موصول ملدير الوحدة والضباط واألفراد 
واملوظفني الذين لم يدخروا جهدا وداوموا الساعات 
الطوال لتنفيذ التوجيهات واستخراج التصاريح.

عساكم على القوة.. وشكرا كبيرة على تعاملكم 
الراقي مع املراجعني.. أعانكم اهللا.

ملشاهدة الڤيديو
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االحد ٣١ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

١٠٠٨ إصابات جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ١١ حالة وفاة
حنان عبد املعبود 

فــي الوقــت الــذي أعلنت 
وزارة الصحة عن أسماء مراكز 
طــب األســنان بالكويت التي 
ستبدأ عملها اعتبارا من اليوم 
األحــد ٣١ اجلاري في مختلف 

محافظات الكويت. 
وقد أكدت الوزارة شفاء ٨٨٣ 
حالة مــن املصابني بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد- ١٩) 
ليرتفع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافت ومتاثلت للشــفاء في 
البالد إلى ١٠١٥٦ حالة. وقالت 
«الصحة» في بيان لـ «كونا» إن 
التحاليل والفحوص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك 
احلاالت من الڤيروس وسيتم 
نقلهــا إلى اجلنــاح التأهيلي 
فــي املستشــفى املخصــص 
الســتقبال املصابني بالعدوى 
متهيدا خلروجها خالل اليومني 

املقبلني.
كما أعلنت وزارة الصحة 
تسجيل ١٠٠٨ إصابات جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
«كوفيد ١٩» خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املسجلة في البالد 
إلى ٢٦١٩٢ في حني مت تسجيل ١١ 
حالة وفاة إثر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املســجلة حتــى اليــوم ٢٠٥ 

اجلنسية البنغالديشية، وبقية 
احلاالت من جنسيات أخرى. 
وأضاف أن املصابني بحســب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع 
الفروانية  ٣٢٤ حالة مبنطقة 
الصحية و٢١٥ مبنطقة األحمدي 
الصحية و١٦٣ مبنطقة حولي 
الصحية و١٩٦ مبنطقة اجلهراء 
الصحية و١١٠ حاالت مبنطقة 

العاصمة الصحية.
وحول أعداد اإلصابة بحسب 
املناطق الســكنية أفاد السند 
بأنها جاءت على النحو التالي 
٩٢ حالة في منطقة الفروانية 
و٨١ في منطقة جليب الشيوخ 

الصحــي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية عدد 
٥٢ شخصا، وذلك بعد القيام 
بكل اإلجراءات الوقائية والتأكد 
من خلو جميــع العينات من 
الڤيروس، على أن يستكملوا 
مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 
احلجر املؤسسي. وذكر أن عدد 
املســحات التــي مت القيام بها 
خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغت ٣٦٦١ مسحة، مشيرا إلى 
أن مجموع عــدد الفحوصات 
بلغ أكثر من ٢٩٠٠١٣ فحصا.

و٦٧ في منطقة العبدلي و٦٢ 
في منطقة حولي.

آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة، 
لفت إلــى أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبية فــي العناية 
املركزة بلغ ٢٠٦ حاالت ليصبح 
بذلك املجمــوع الكلي جلميع 
احلاالت التــي ثبتت إصابتها 
مبرض (كوفيد - ١٩) ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

١٥٨٣١ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 

«األنباء» تنشر مراكز طب األسنان العاملة بدءاً من اليوم

د.عبداهللا السند

حاالت. وقال الناطق الرسمي 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
في بيان لـــ (كونا) إن جميع 
احلاالت الســابقة التي ثبتت 
إصابتهــا باملــرض «مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن أسباب العدوى 

وفحص املخالطني لها». 
وأوضح الســند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ١٠٠٨ الســابقة 
تضمنــت ٢٨٧ حالة ملواطنني 
كويتيــني و٢٢٩ حالة ملقيمني 
من اجلنســية الهنديــة و١٧١ 
حالــة ملقيمني من اجلنســية 
املصرية و١٣٣ حالة ملقيمني من 

«الكهرباء» تضيف «حجز املواعيد» 
خلدماتها اإللكترونية

دارين العلي

تدشن وزارة الكهرباء واملاء اليوم «نظام 
حجــز املواعيد للمتعاملني مــع الوزارة» 
للحضور ملبنى الوزارة الرئيسي أو املباني 
اخلارجية، لتقدمي أو استكمال املعامالت، 
حيــث ســتتوافر تلــك اخلدمــة للجهات 
والهيئات احلكومية، واألفراد، واملوظفني، 

والشركات، واملقاولني واملوردين.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن ذلك 
يأتي ضمن عدد من اخلدمات اإللكترونية 
التي تفعلها الوزارة في إطار سعيها لتطبيق 
املزيد من التباعد االجتماعي، تضاف إلى 
اخلدمــات املقدمة للمســتهلكني املتوافرة 

عبر صفحة الوزارة الرئيسية.
ولفتت املصادر إلى أن عددا من اخلدمات 
التي سيتم تطبيقها مبنتصف يونيو املقبل 
ومنها «دفع التكاليف املقســطة، وشهادة 
إيصــال التيار الكهربائي»، حيث يتم من 
خالل اخلدمة األولى دفع املبلغ الكامل أو 

املقســط للتكاليف أونالين دون احلاجة 
ملراجعة الوزارة، وستتم متابعة حتصيل 
القسط إلكترونيا مع التنبيهات املتعلقة 

بالقسط.
وبينت ان شهادة إيصال التيار الكهربائي 
ستتم من خالل الربط اآللي مع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء 
واملــاء، حيث يتــم عرض حالــة املعاملة 
من خالل األونالين دون احلاجة ملراجعة 

الوزارة.
وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة 
إن اللجنة املشكلة املكلفة مبتابعة كشوف 
املستحقني للمكافآت سوف جتتمع اليوم 
برئاسة وكيل الوزارة إلصدار تعليماتها 
حول حتديد األســماء التي ســتتضمنها 

الكشوف.
وقالت املصادر ان اللجنة ستدقق في 
جميع األسماء التي سترد إليها قبل إرسالها 
إلــى ديوان اخلدمة املدنية الذي ســيقوم 

بدوره باملتابعة والتدقيق أيضا.

سفارتنا بلندن: حجر إلزامي للزائرين 
جلمهورية إيرلندا ملدة أسبوعني

فتح املطاعم.. مطالبات بالتشدد على خلو 
العمال من «كورونا» وفحص املعدات

لندن - كونا: دعت سفارتنا لدى اململكة 
املتحــدة املواطنــني الكويتيــني الراغبني 
بالســفر الى جمهورية ايرلندا الى األخذ 
باالعتبار أن السلطات االيرلندية فرضت 
حجرا إلزاميا للقادمني الى البالد اعتبارا 
مــن الـ ٢٨ مايو اجلاري وملدة أســبوعني 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد ١٩).
وقالت السفارة في بيان لها إن االجراءات 
اجلديدة تضمنت ضرورة قيام املســافر 
قبل موعد ســفره الــى جمهورية ايرلندا 
بإبالغ اجلهات الرسمية مبكان إقامته ورقم 

هاتفه للتحقق من التزامه بفترة احلجر 
اإلجباري، وذلك من خالل التسجيل باملوقع 

.(www.gov.ie/locatorform) االلكتروني
وأشــار البيان إلى أن إجراءات احلجر 
اإللزامي ستطبق على جميع القادمني ملدة 
أسبوعني من تاريخ الوصول الى أي نقطة 
حدودية في جمهورية ايرلندا اعتبارا من 
٢٨ من مايو اجلاري وحتى ١٨ يونيو املقبل.

ولفت البيان الى أن السلطات االيرلندية 
ســتقوم مبراجعة هذه االجــراءات عقب 
تطبيقها الحقا واإلعالن عما يستجد من 

إجراءات بالنسبة للمسافرين.

بداح العنزي

تباشــر العديــد من االنشــطة التجارية 
عملهــا صباح اليــوم تنفيــذا لقرارمجلس 
الــوزراء مع بــدء املرحلة االولــي من خطة 
العودة للحياة الطبيعية تدريجيا ومن ضمن 
االنشــطة املهمة وتتعلق بصحة االنســان 
املطاعــم، حيث ســتقوم بتوصيل الطلبات 
الى املواطنــني واملقيمني، االمر الذي يطرح 
العديد من املالحظات املتعلقة باالشتراطات 
الصحية الواجــب اتباعها من قبل اصحاب 
املطاعم والقــرق الرقابية في الهيئة العامة 
للغذاء واملتمثلة بعدم االستعجال والسماح 

للمطاعم مبزاولة عملها وتأخيرها لعدة ايام 
العطاء فرق التفتيش بهيئة الغذاء الفرصة 
للتأكد من باالجراءات الوقائية املتخذة في 
هذا الشــأن واملتعلقة بنظافة ادوات الطبخ 
وتعقيم املكان وذلك لتوقف عملها خالل الفترة 
املاضية، اضافة للتأكد من ان جميع العاملني 
لديهم شهادة تثبت خلوهم من االصابة مبرض 
كورونا، مع التشديد على سالمة السائقني 
ممــن يقومون بتوصيل الطلبــات للمنازل 
وحصولهــم على الشــهادات الصحية التي 
تثبت عدم االصابة بالڤيروس ومدى تطبيقهم 
لالشتراطات الصحية في مقر سكنهم واهمها 

عدم السماح لهم مبخالطة آخرين.

«األشغال»: أعمال «الهندسة الصحية» 
مستمرة في ٢٠ موقعًا

فرج ناصر

قــال الوكيــل املســاعد 
لقطاع الهندســة الصحية 
في وزارة األشغال م.وليد 
الغامن إن قطاع الهندســة 
الصحية مستمر في متابعة 
األعمال بجميع مواقع العمل 
الفترة السابقة منذ  طوال 
تاريــخ ٢٠٢٠/٣/١٢ مع بدء 
تطبيــق إجــراءات احلظر 
اجلزئــي ومن ثــم احلظر 
الكلــي بالبالد على خلفية 

اإلجراءات االحترازية الحتواء عدوى ڤيروس 
كورونا املستجد.

وأوضح م.الغامن أن جميع املرافق التابعة 
لقطاع الهندسة الصحية في وزارة األشغال 
تعمل بصورة منتظمة على مدار الســاعة 
طوال أيام األسبوع، حيث مت تفعيل خطة 
الطــوارئ بالقطاع ووضع آليــة تنفيذها 

مبواقــع العمــل مبحطات 
الضخ والتنقية ومحطات 
املعاجلــة  امليــاه  ضــخ 
والوفــرة  بالصليبيــة 
وكبد والعبدلي ومشاريع 
التشغيل والصيانة التابعة 

لها.
وبني م.الغامن أن مشاريع 
التنفيذ اجلارية حاليا عددها 
٢٠ موقعا ومت تقسيم العمل 
علــى نوبتــني مــن أجهزة 
املقاولــني واالستشــاري 
في تلــك املشــاريع، وتتم 
متابعتهم من قبــل فريق الطوارئ بقطاع 
الهندســة الصحيــة واملراقبة واإلشــراف 
على أعمال التشغيل والصيانة واملعاجلة 
مبحطات الضخ والتنقية والتأكد من انتظام 
األعمال الدورية على مدار ٢٤ ساعة طوال 
أيام األسبوع، والتأكد من مطابقة جودة املياه 

املعاجلة للمعايير واملواصفات املعتمدة.

م.وليد الغامن

م املختبرات في كيفان «هيئة الطرق» ُتعقِّ

فرج ناصر

قامت الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
بتعقيم مكاتب موظفــي إدارات مختبرات 
الطرق في كيفان، وذلك ضمن خطة الهيئة 

لالستعدادات للدوامات الرسمية، للحد من 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد.

وذكرت الهيئة انه سيتم إجراء التعقيمات 
أيضا فــي قطاعات الهيئــة األخرى خالل 

األيام املقبلة.

تعقيم جميع مكاتب مختبرات الطرق

منطقة اجلهراء
أقسام األسنان التي تعمل مبراكز منطقة اجلهراء الصحية ابتداء من يوم األحد املوافق ٣١ مايو ٢٠٢٠

املراكز الصحية التي تعمل بالفترة الصباحية واملسائية (خالل أيام األسبوع)
املناطقاملركز

منطقة اجلهراء القدمية + منطقة النسيم٭ مركز اجلهراء الصحي (املجمع)
منطقة القصر + منطقة النعيم٭ مركز القصر الصحي 

مدينة سعد العبداهللا٭ مركز سعد العبداهللا الصحي ق٢
منطقة الصليبية٭ مركز الصليبية اجلنوبي الصحي

الكويتيني باحلجر املنزلي٭ مركز النعيم الصحي
املراكز الصحية التي تعمل بالفترة الصباحية فقط (خالل أيام األسبوع)

املناطقاملركز
منطقة الواحة٭ مركز الواحة الصحي
منطقة العيون٭ مركز العيون الصحي
منطقة تيماء٭ مركز تيماء الصحي 

 إدارة طب األسنان                
منطقة العاصمة

أقسام األسنان التي تعمل مبراكز منطقة العاصمة الصحية ابتداء من يوم األحد املوافق ٣١ مايو ٢٠٢٠

املراكز الصحية التي تعمل بالفترة الصباحية واملسائية (طوال أيام األسبوع)
٭ مركز علي ثنيان الغامن الصحي - (الصليبخات)

٭ مركز االحقاقي الصحي - (الدعية)
٭ مركز منيرة العيار الصحي - (كيفان)
٭ مركز حمد الصقر الصحي - (العديلية)

منطقة حولي
أقسام األسنان التي تعمل مبراكز منطقة حولي الصحية ابتداء من يوم األحد املوافق ٣١ مايو ٢٠٢٠

املراكز الصحية التي تعمل بالفترة الصباحية واملسائية (خالل أيام األسبوع)
املناطقاملركز

(السالم - الزهراء - حطني - الشهداء)٭ مركز السالم الصحي
منطقة سلوى٭ مركز سلوى الصحي

(الساملية - اجلابرية غير كويتيني)٭ مركز الساملية الغربي 
(منطقة صباح السالم)٭ مركز صباح السالم اجلنوبي 

(بيان - مشرف - غرب مشرف - الرميثية)٭ مركز بيان التخصصي
(اجلابرية كويتيني)٭ مركز محمود حاجي حيدر

العيادات التخصصية التي تعمل بالفترة الصباحية فقط (خالل أيام األسبوع)
املناطقاملركز

منطقة حولي (أطفال غير كويتي)٭ مركز حولي الغربي (عيادة أطفال)
(الساملية - اجلابرية - سلوى «أطفال غير كويتي»)٭ مركز الساملية الغربي (عيادة أطفال)

(غير كويتي)٭ مركز الساملية الغربي - (عالج عصب)

منطقة الفروانية
أقسام األسنان التي تعمل مبراكز منطقة الفروانية الصحية ابتداء من يوم األحد املوافق ٣١ مايو ٢٠٢٠

املراكز الصحية التي تعمل بالفترة الصباحية واملسائية (خالل أيام األسبوع)
املناطقاملركز

خيطان (عائالت)٭ مركز مناحي العصيمي الصحي
الفروانية - خيطان + الرابية + العميرية «عزاب»٭ مركز الفروانية الغربي 
جليب الشيوخ (غير كويتي)٭ مركز اجلليب الشمالي 

اشبيلية - الرحاب - الرابية + العميرية (عائالت)٭ مركز الرابية الصحي
الفردوس - العارضية – (مساء فقط) الرقعي + النهضة + األندلس٭ مركز الفردوس اجلنوبي 

عبداهللا مبارك - صباح الناصر - جليب الشيوخ (كويتيني)٭ مركز عبداهللا املبارك الصحي
األندلس - النهضة - الرقعي٭ مركز األندلس الصحي 

٭ باإلضافة إلى عيادة األطفال في مركز العصيمي (فترة صباحية فقط)

منطقة األحمدي
أقسام األسنان التي تعمل مبراكز منطقة األحمدي الصحية ابتداء من يوم األحد املوافق ٣١ مايو ٢٠٢٠

املراكز الصحية التي تعمل بالفترة املسائية (خالل أيام األسبوع)
املناطقاملركز

(العدان - القصور - املسايل - أبواحلصانية - مبارك الكبير - القرين - ابوفطيرة - الفنيطيس)٭ العدان التخصصي
العمالة مادة ١٨ - الفحيحيل - املنقف - املهبولة٭ الفحيحيل التخصصي

علي صباح السالم - صباح االحمد - اخليران - الزور - الوفرة٭ علي صباح السالم الصحي
الرقة - هدية - ابوحليفة - فهد االحمد٭ الرقة الصحي

الصباحية - األحمدي٭ الصباحية الشرقي الصحي
جابر العلي - الظهر - العقيلة - الفنطاس٭ جابر العلي الصحي
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واستنفار حكومي ملواجهته

سفراء لـ «األنباء»: تخفيف إجراءات احلظر.. «عودة للروح»
وخطوة أولى على طريق ممارسة احلياة الطبيعية

أسامة دياب

أعرب عدد من السفراء 
عــن ســعادتهم بتخفيف 
التــي  إجــراءات احلظــر 
أعلنتهــا احلكومة مؤخرا 
معتبرين ذلك مبنزلة عودة 
الروح للسفارات وخطوة 
أولى علــى طريق العودة 
ملمارسة احلياة الطبيعية، 
الفتــني إلى أن الســفارات 
كانت مســتمرة في عملها 
طوال الفترة املاضية ولكن 

من املنزل.
وأشــار بعضهــم إلــى 
أن العمــل في الســفارات 
سيعود بصورة طبيعية مع 
تخفيض عدد أفراد الطواقم 
واحلفاظ على قواعد التباعد 
االجتماعي، في حني شــدد 
البعض اآلخر على استمرار 
العمل من املنزل خالل هذه 
الفترة حفاظا على سالمة 

اجلميع.
أن  علــى  وأجمعــوا 
التأشيرات مازالت متوقفة 
مع التأكيد على متابعتهم 
احلثيثــة إلجــراءات فتح 
املطارات في الكويت وفي 

بلدانهم، فإلى التفاصيل:
فــي البداية أكــد عميد 
السلك الديبلوماسي سفير 
الســنغال لدى البالد عبد 
األحد إمباكي أن الســفارة 
إلى  الســنغالية ســتعود 
طبيعــة عملهــا بعــد رفع 
احلظــر الكلــي مــع أخــذ 
الصحيــة  االحتياطــات 
تطبيــق  مثــل  الكاملــة 
اإلرشادات الصحية املطلوبة 
وقواعد التباعد االجتماعي، 
الفتا إلى أن ساعات العمل 
سيتم تخفيفها خالل الفترة 
القادمــة لتكون من ١١ ص 
وحتى ١٫٣٠ حتى تزول هذه 
الغمة في القريب العاجل، 
وزارة  بجهــود  مشــيدا 
اخلارجيــة فــي التواصل 
مــع الســفارات والبعثات 
الديبلوماسية وتزويدهم 
باملعلومــات واإلرشــادات 

أوال بأول.
إلــى  إمباكــي  وأشــار 
أن التــزام أبنــاء اجلاليــة 
السنغالية بكل اإلجراءات 
التــي اتخذتهــا احلكومة 
الكويتيــة من أجل حماية 
املواطــن واملقيم واحلفاظ 

على سالمتهم.
وبــدوره أكــد الســفير 
البــالد  لــدى  البريطانــي 
مايكل دافنبورت أن السفارة 
البريطانية كانت مفتوحة 
وتعمل عن بعد طيلة فترة 
اإلغالق، مشيرا إلى أنه في 
الطوارئ يســتطيع  حالة 
البريطانيون  املواطنــون 
االتصال بهاتف ٢٢٥٩٤٣٢٠ 
للحصول على املســاعدة 

القنصلية.
ولفــت دافنبــورت إلى 
أن مركز تقدمي التأشيرات 
البريطانيــة فــي الكويت 
اليزال مغلقا كما هو احلال 
بالنسبة ملراكز التأشيرات 
البريطانية في أماكن أخرى 
مــن العالــم، موضحا أنه 
سيتم اإلعالن عن أي تغيير 
يطرأ على هذا املوضوع على 
مواقع التواصل االجتماعي 
التابعة للسفارة البريطانية 

.@Ukinkuwait بالكويت
متطلبات اجلالية

من جهته، أكد الســفير 
األملاني لدى البالد استيفان 
موبس أن الســفارة كانت 
مســتمرة فــي أداء مهامها 
الفتــرة املاضيــة  طــوال 
ســواء مبتابعــة أوضــاع 
أبنــاء اجلاليــة ورعايتهم 
والوقوف على متطلباتهم، 
باإلضافة إلى التواصل مع 
وزارتي اخلارجية في أملانيا 
والكويت، ولكن من املنزل 
التباعد  تطبيقــا لقواعــد 

االجتماعي.
ولفــت موبــس إلى أن 
السفارة بالرغم من تخفيف 
اإلجراءات وتطبيق احلظر 
اجلزئي ستستمر اعتبارا 
من اليــوم فــي العمل من 
املنزل، موضحا أن تواجد 
طاقم السفارة فيها سيكون 

العمل من املنزل.
من ناحية أخرى، دخلنا 
في دائرة عمل أكثر كثافة 
في هــذه الفتــرة، فقد كنا 
حريصني كل احلرص على 
أال يؤثــر هــذا الوباء على 
مواطنينا، هــذا باإلضافة 
إلــى االهتمــام مبواطنينا 
املتضررين. لقد عمل زمالئي 
في الســفارة بتفــان، ليال 
ونهارا، خاصة في عمليات 
الترتيب للرحالت اجلوية 
والعمــل علــى االهتمــام 
مبواطنينــا املتضرريــن. 
ومتكننا من إعادة أكثر من 
٣٧٥٠ مواطنا بهدوء خير 
دليل علــى جناحنا وعلى 

عملنا الدؤوب.
مت  لقــد  وأضافــت: 
القنصلي  القســم  إغــالق 
لدى ســفارتنا بتاريخ ١٢ 
مارس ٢٠٢٠، وفيما يخص 

التجول  التزمــوا بحظــر 
الفترة من  الشــامل خالل 

١٠ إلى ٣٠ مايو.
ولفتت إلى أنه اعتبارا 
من اليوم، سنبدأ في متابعة 
تطورات العملية اجلديدة 
التــي أعلن عنهــا مجلس 
الوزراء الكويتي. بالنسبة 
لفريق العمل في السفارة، 
فسيستمر بعض موظفينا 
بالعمل من املنزل، وسيأتي 
موظفيونا األساسيون إلى 
املكتب كاملعتاد. ونخطط 
لعملية العودة إلى احلياة 
وذلــك  طبيعــي  بشــكل 
مبتابعــة كل التصريحات 
التي تصدر عن السلطات 

الكويتية عن كثب.
تسيير الرحالت

وأشــارت إلى أن تركيا 
ســتقوم بالبدء بتســيير 

هــذا الســياق، ميكنكــم 
متابعتنــا علــى مواقــع 
االجتماعــي  التواصــل 
اخلاصة بسفارتنا ملعرفة 
كل املعلومات التي ستنشر 
بعد أيــام، حول ســاعات 
العمل واإلجراءات املتبعة 
في سفارتنا وأيضا ميكنكم 
إذا  بالســفارة  االتصــال 
لزم األمــر، مبينة أن هذه 
العملية هي بالنســبة لنا 
جميعا متثــل العودة إلى 
احلياة الطبيعية مع إعطاء 
األولويــة للحفــاظ علــى 

صحتنا.
مهنية كبيرة

كذلــك حتدث الســفير 
التونسي لدى البالد أحمد 
بن الصغيــر قائال: حتية 
لكــم وجلريــدة «األنباء» 
الغراء علــى ما توليه من 
اهتمام ومتابعة ألنشــطة 
السفارة في أوقات العادية 
وفي أوقات األزمات. وأنتم 
أظهرمت مهنيــة كبيرة في 
تناول األخبار املتعلقة بهذه 
اجلائحة وبتداعياتها على 
كل املستويات. وبتسليطكم 
الضوء على أنشطة السفارة 
في هذه الفترة يعكس أوال 
وبالذات متابعتكم لوضعية 

اجلاليات.
بــن الصغير:  وأضاف 
فــي احلقيقــة منــذ بداية 
األزمة وانتشار الڤيروس 
حرصــت  الكويــت  فــي 
الســفارة بالتنســيق مع 
التونســية  الســلطات 
وانســجاما مــع القرارات 
واإلجــراءات االحترازيــة 
والوقائية املتخذة من قبل 
الســلطات الكويتية على 
التونســية  إبالغ اجلالية 
بهــا وتوضيح أهمية هذه 
االجراءات وضرورة التقيد 
بهــا. وبالتــوازي مع ذلك 
السفارة إجراءات  اتخذت 
عديدة في شكل بروتوكول 
صحي يتسق وينسجم مع 
اإلجــراءات التــي تتخذها 
الكويتيــــــة،  الســلطات 
وحرصــت الســفارة فــي 
هــذه الفتــرات على تأمني 
خدماتها بصفة متواصلة 
لتقــدمي اخلدمات للجالية 

التونسية.
العمل عن ُبعد

وتابع السفير التونسي: 
ومت في هذا اإلطار تطوير 
القنصليــة  اخلدمــات 
واالجتماعيــة والعمل عن 
ُبعــد، فــي نفــس الوقــت 
واصلت السفارة استقبال 
املراجعــني من اجلنســية 
التونسية في مقرها وفق 
برتوكــول صحــي معــني 
وخاصة إلزام كل من يدخل 
ملقر السفارة بلبس الكمام 
والقفاز وقبل ذلك اشتراط 
األيــادي باملعقــم  غســل 
التباعد  واحلــرص علــى 

االجتماعي.
وقـــــد لقيــت هـــــذه 
لــدى  االجــراءات تفهمــا 
اجلالية التونســية وظهر 
صداهــا اإليجابــي عندما 
الســفارة رحلــة  نظمــت 
إجالء العالقني التونسيني 
بالكويت بتاريخ ٢٤ ابريل 
٢٠٢٠. حيث استقبلت عددا 
كبيرا من التونســيني في 

احلاالت الطارئة التي تخص 
مواطنينا خالل تلك الفترة 
كان يتم استقبالهم حسب 
مواعيد مسبقة حتدد لهم 
إلجناز معامالتهم في القسم 

القنصلي.
العودة التدريجية

وتابعــت: وفي ســياق 
حاجتنا جميعا للعودة إلى 
الطبيعية، اتخذت  احلياة 
حكومــة الكويــت قرارات 
مهمــة في ٢٨ مايــو٢٠٢٠، 
العــودة  وقدمــت خطــة 
التدريجيــة إلــى احليــاة 
الطبيعيــة دون التهــاون 
في اإلجراءات االحترازية 
حملاربــة الوبــاء. وبهــذه 
أود أن أشــكر  املناســبة، 
السلطات الكويتية، وخاصة 
أطقــم الرعايــة الصحية، 
كما أشكر مواطنينا الذين 

الداخليــة أوال  الرحــالت 
الدوليــة  الرحــالت  ثــم 
تدريجيــا ابتداء من أوائل 
شهر يونيو. وعلى ضوء 
التطــورات وافتتاح مطار 
أمــام  الدولــي  الكويــت 
حركة املســافرين نخطط 
الفتتــاح مكتــب تســلم 
طلبات التأشيرات التركية 
التأشيرات إلخواننا  ملنح 
الكويــت  وأخواتنــا فــي 
ونرحــب باســتضافتهم 
في بالدنا. وبداية، ســيتم 
فتح القســم القنصلي في 
أيام معينة من األســبوع، 
حيث يتم االستقبال فقط 
عن طريق احلصول على 
موعــد، ملتزمني بالقواعد 
واإلجراءات االحترازية التي 
حددتها الكويت كاستعمال 
الكمامــات واحلفاظ على 
التباعــد االجتماعــي. في 

إطار ترتيبات السفر.
إلى  وتوجــه بالشــكر 
وزيــر اخلارجية الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد على 
كل التســهيالت التي أذن 
بها لتســيير هذه الرحلة 
في احسن الظروف والشكر 
موصول إلى كبار املسؤولني 
بوزارة اخلارجية ووزارة 
الداخلية والطيران املدني 
والســيما الشــيخ سلمان 
احلمــود الصبــاح علــى 
التسهيالت التي وجدناها 
في املطار لفائدة املسافرين 

من أبناء احلالية.
من جهة أخرى، والتزاما 
منها بإجراءات احلظر الكلي 
والشامل، حرصت السفارة 
على تأمني خدماتها للجالية 
عن بعد وتوفقت في ذلك 

الى حد بعيد في ذلك.
وبخصوص آلية العمل 
بعد رفــع احلظــر الكلي، 
الســفارة اعتمــدت  فــإن 
البروتوكول الصحي التالي:
الســفارة  - ســتفتح 
أبوابها من جديد الستقبال 
املراجعني من أبناء اجلالية 
التونســية فــي توقيتهــا 
الســاعة  مــن  العــادي 
الثامنة والنصف صباحا 
إلــى الســاعة الثالثة بعد 
الظهر، وذلــك من واألحد 
الــى اخلميس مــع وجود 
مناوبة في السفارة يومي 
اجلمعة والسبت للحاالت 

الطارئة.
- ســتكون كل أقســام 
الســفارة مفتوحــة مبــا 
القنصلــي  القســم  فيهــا 

واالجتماعي. 
حرصــــــا منهــا علــى 
تقدمي اخلدمــات للجالية 

التونسية.
- ستكون كل اخلدمات 
عــن  للجاليــة  املســداة 
بعــد باســتثناء اخلدمات 
التي تســتدعي احلضور 
الوجوبي على غرار إجناز 

معاملة جواز السفر.
- سيكون الدخول ملقر 
السفارة ومقابلة املسؤولني 
مبوعد مســبق يتم طلبه 

عبر البريد االلكتروني.
التــزام  ضــــرورة   -
املراجعيــــن للسفــــــارة 
الوقائيــــة  باإلجــراءات 
وضــرورة لبــس الكمــام 

والقفاز.
- ضــرورة احلــرص 
علــى التباعــد االجتماعي 
واســتقبال عــدد محدد ال 
يتجاوز ثالثة من املراجعني 
واستغالل الفضاء الكبير 
التــي تتوافــر  للســفارة 
فيــه كا إجــراءات الوقاية 

لالستقبال.
شكرًا للكويت

كما اســتعدت السفارة 
لفترة ما بعد احلظر الكلي 
الشــامل من خــالل إجراء 
عملية تعقيم لفضاءاتها، 
وجتدد الســفارة شــكرها 
للســلطات الكويتية على 
ما لقيته من دعم ومساندة 
وتفهم إليجاد حلول لعدد 
مــن الوضعيــات الطارئة 
التي حصلت لتونســيني، 
والســيما في فترة احلظر 
التعامل  الكلي، والســيما 

اإلنساني.
وهــذا ليــس بغريــب 
علــى الكويــت وقيادتهــا 
احلكيمة وشعبها الشقيق 
الذي اشــكره على مشاعر 
التضامن والتكافل، والسيما 
الهــالل األحمــر  جمعيــة 
وجمعية السالم واجلمعية 
اإلنســانية وغيرهــا مــن 
التضامنيـــــة  املبــادرات 
األخــرى الصــادرة عــن 
بعض الشــركات اخلاصة 
وهي شركة بيبسي وشركة 

كيدي كاو. 
هذا الى جانب مبادرات 
بعــض األصدقــاء الذيــن 
تربطنــي بهــم عالقــات 
متميزة وال يتســع املجال 

لذكر أسمائهم. 
حفــظ اهللا الكويـــــت 
وتونس وكـــــل شــعوب 
املعمـــــورة مــــن هـــــذه 

اجلائحة.

ثمنوا جهود وزارة اخلارجية وتواصلها الدائم معهم إلبالغهم بأحدث املستجدات والقرارات بخصوص التعامل مع «كورونا»

السفير مايكل دافنبورت السفير احمد بن الصغيرالسفير فرانس بوتايتالسفير عبد االحد امباكي السفيرة عائشة هالل كويتاكالسفير ستيفان موبس

الضــرورة  حــاالت  فــي 
القصوى والطارئة، مثمنا 
جهود وزارة اخلارجية في 
الدائم واملستمر  التواصل 
مع البعثات الديبلوماسية 
وإحاطتهم بأحدث املتغيرات 
بخصوص هذه اجلائحة.

وأشار إلى التزام أبناء 
اجلالية األملانية في الكويت 
الوقائية  بكافة اإلجراءات 
واالحترازية التي اتخذتها 
احلكومــة، موضحــا أنهم 

جميعا بخير.
العمل من املنزل

ومن جانبه، ثمن السفير 
الهولندي لدى البالد فرانس 
بوتايت الدور الذي تلعبه 
جريدة «األنباء» ومحرروها 
وجهودهم املتميزة بتقدمي 
املعلومات املوثوقة خالل 
األزمــة احلاليــة فــي ظل 
الكثير من األخبار املزيفة 
التواصــل  علــى مواقــع 

االجتماعي.
ولفت بوتايــت إلى أن 
السفارة كانت مغلقة طوال 
األســابيع الثالثة املاضية 
أفــراد طاقمهــا  وجميــع 
كانوا يعملــون من املنزل 
وكانت االجتماعات الدورية 
 Video تقــام عبر تقنية الـ
Conference، موضحــا أنه 
اعتبارا من اليوم ســيقوم 
بعــض أعضــاء الســفارة 
بالتواجد فيها من وقت آلخر 
بينما يســتمر عمــل باقي 
أفراد طاقمها في العمل من 
املنزل، معربا عن سعادته 
لرفع احلظر الكلي بالرغم 
من أن بعض أفراض طاقم 
السفارة يقطنون املناطق 
التــي ال تزال حتت احلظر 
الكلي، إال أن السفارة قادرة 
على التعامل مع هذا األمر.
وأشــار إلى أن القســم 
القنصلــي ســيعمل على 
احلاالت الطارئة فقط، أما 
التأشــيرات  فيمــا يخص 
فإنهــا ال زالــت متوقفــة، 
حيث إن الدول األوروبية 
تفرض حظرا على السفر 
للمواطنني غير األوربيني، 
معربــا عن أملــه أن تزول 
هذه الغمة قريبا، الفتا إلى 
أنه لم يتلق أي شكاوى من 
أبناء اجلاليــة الهولندية، 
موضحا أنهم ملتزمون جدا 
بالتعليمات التي أصدرتها 

احلكومة الكويتية.
وأشاد بوتايت بجهود 
احلكومــة الكويتيــة التي 
أخــذت ڤيــروس كورونا 
بجديــة تامــة واتخــذت 
إجراءات حاســمة في هذا 
الصدد كان لها تأثير كبير 

على احلد من انتشاره.
احلاالت الطارئة

ومــن جانبهــا، قالــت 
السفيرة التركية لدى البالد 
عائشة كويتاك: لقد اتخذنا 
اإلجراءات االحترازية داخل 
ســفارتنا مبا يتماشى مع 
توصيات كل من السلطات 
التركية والكويتية في إطار 
منع انتشار الڤيروس. ومع 
إعــالن حكومــة الكويــت 
القطاعــات  كل  تعطيــل 
احلكوميــة واخلاصة في 
جميع أنحــاء البالد، قمنا 
بتخفيض ســاعات العمل 
وطلبنا من بعض موظفينا 

كويتاك: نخطط الفتتاح مكتب تسلم طلبات التأشيرات التركية في ضوء تطورات افتتاح مطار الكويت الدولي أمام حركة املسافرين

بن الصغير: سنقدم كل اخلدمات للجالية عن ُبعد باستثناء التي تستدعي احلضور الوجوبي وذلك من ٨٫٣٠ صباحًا إلى ٣ بعد الظهر

السفير عسران لـ «األنباء»: القنصلية املصرية
تفتح أبوابها من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١ ظهرًا

أسامة أبوالسعود

أعلن رئيس البعثة القنصلية املصرية في 
البالد السفير هشام عسران أن القنصلية 
املصرية في البالد ستفتح أبوابها أمام جميع 
املراجعني الراغبــني في اجناز معامالتهم 
ابتداء من الساعة ١٠ صباحا وحتى الساعة 

١ ظهرا يوم غد االحد.
وشدد السفير عسران في تصريحات 
خاصة لـ «األنبــاء» على ضرورة التقيد 
باالحتياطات الصحية الواجبة من ارتداء 

الكمام والقفــازات والتباعد االجتماعي 
للحفاظ على صحة وسالمة جميع املراجعني 
للقنصلية املصريــة وإجناز أعمالهم في 

اسرع وقت ممكن.
ولفت السفير عسران إلى أن القنصلية 
املصرية استمرت خالل األشهر املاضية في 
تقدمي خدماتها خالل فترتي احلظر اجلزئي 
والشامل وذلك للحاالت الطارئة، مشددا على 
ضرورة التقيد باالحتياطات الصحية من 
ارتداء الكمام والقفازات والتباعد االجتماعي 
السفير هشام عسرانللحفاظ على صحة وسالمة جميع املراجعني.

السفارة السورية: بدء تسليم اجلوازات املنجزة ألصحابها 
وألقارب وأصدقاء املتواجدين داخل مناطق احلجر اليوم

يوسف غامن

أعلنت سفارة اجلمهورية 
العربية السورية أمس أنها 
ستباشــر عملها بدءا من 
اليوم األحد ٣١ مايو، وذلك 
بعد انتهــاء فترة احلظر 
الكلي أمس السبت، وأنها 
ستقوم بتسليم جوازات 
العائدة  الســفر اجلاهزة 
للمواطنني ممن استحقت 
مواعيد تسلمهم بتواريخ 
٣ و٤ و٥ و٦ و٧ أبريل وما 
قبل، حيث ان موعد التسليم 
مختوم على وصل التسلم.
للمواطنني  وميكـــن 
املشمولني، مراجعة السفارة 
اليوم بني الساعة العاشرة 
واحلادية عشرة صباحا، 
مصطحبني معهم إيصاالت 
التسلم والبطاقات املدنية.

وأكد القائم باألعمال في 
السفـــارة مصطفى ديوب 

تباعد مناســبة، شريطة 
الكمامات  التزامهم بلبس 
والقفازات واحلفاظ على 
بينهم وبني فريق  التباعد 
عمل السفارة، والوقوف في 
األماكن املخصصة، مشيرا 
إلى إمكانية زيادة العدد إذا 
كان ســير العمل وفقا ملا 
هو مقرر وحسب جتاوب 
املواطنني الذين نعول كثيرا 
على وعيهم وحرصهم على 
ســالمتهم أوال وسالمة 
اجلميع ثانيا، كما ســيتم 
أيام معينة لتسلم  حتديد 
وتسليم املعامالت األخرى 
بأنواعها من خالل التسجيل 

على موقع السفارة.
وأوضــح ديــوب ان 
بيد  التســليم ســيكون 
العالقة حصرا  صاحــب 
باإلضافة لــألب والزوج، 
للمواطنــني  وبالنســبة 
املتواجدين داخل مناطق 

احلجر واملشــمولني مبا 
ذكر أعاله، أكد أنه ميكنهم 
أو  أقاربهم  إرســال أحد 
أصدقائهــم مصطحبني 
معهم صورة وصل التسليم 
وصــورة البطاقة املدنية 
«املوبايل»، وستقوم  على 
بتســليمهم  الســفارة 
اجلوازات بعــد توقيعهم 

إقرارا بالتسلم.
املقدمة  املعامالت  وعن 
سابقا، قال ديوب سننشر 
يوميــا مواعيد تســلم 
املعامالت علــى صفحة 
السفارة على «فيسبوك»، 
مطالبــا اجلميع بااللتزام 
بالتوقيت واملراجعة ضمن 
الســاعة احملددة حصرا، 
أنه ستتم إعادة أي  مبينا 
مراجع غير مشمول مبا 
البوابة  ذكر أعاله، عنــد 
الرئيسية، متمنيا حسن 
االلتزام والسالمة للجميع.

القائم باألعمال شدد على االلتزام باإلجراءات الوقائية

القائم باألعمال مصطفى ديوب

لـ «األنباء» ان الســفارة 
ســتبدأ العمل من الساعة 
الثامنة صباحا اســتقبال 
املراجعني املسجلني ضمن 
مواعيد محددة، ومبعدل ١٠٠ 
مراجع يوميا (٥٠ كل ساعة 
تقريبا)، وسيتم تقسيمهم 
على صالتني بحيث يدخل 
كل صالة ٣ مراجعني فقط 
بينهم مسافة  وســتكون 

دافنبورت: السفارة تعمل عن بعد ومركز تقدمي التأشيرات البريطانية في الكويت ال يزال مغلقًاإمباكي: السفارة ستعود إلى طبيعة عملها بعد رفع احلظر الكلي مع أخذ االحتياطات الصحية الكاملة
بوتايت: القسم القنصلي سيعمل على احلاالت الطارئة فقط والتأشيرات ما زالت متوقفةموبس: مستمرون في العمل من املنزل بالرغم من تخفيف اإلجراءات وتطبيق احلظر اجلزئي
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األحد ٣١ مايو ٢٠٢٠ كورونا خطر داهم ..

واستنفار حكومي ملواجهته

القديري لـ «األنباء»: «التعاونيات» تعاني من ُشّح «األيدي 
العاملة» وموظفوها يقطنون املناطق املعزولة حديثًا

الشبو لـ «األنباء»: أعضاء وموظفون بـ «تعاونية الساملية» يقطنون 
«ميدان حولي».. كيف سيعملون في ظل احلجر املناطقي؟

عمر الرويح لـ «األنباء»: فروع تعاونية العديلية متاحة 
للجميع خالل أيام.. واحلجز مرتني أسبوعيًا

محمد راتب

حذر رئيس مجلس إدارة 
جمعية مشــرف التعاونية 
القديــري في  عبدالرحمــن 
تصريــح لـــ «األنبــاء» من 
حــدوث خلــل ونقــص في 
أطقم العمل لدى اجلمعيات 
التعاونية في ظل عدم وجود 
آلية خلروج ودخول املوظفني 
يقطــن  الذيــن  والعمالــة 
معظمهم في املناطق املعزولة 
بقرار مجلس الوزراء األخير، 
مثل حولــي وميدان حولي 

والفروانية وخيطان.
ودعا القديري إلى وضع 
آلية واضحة تسمح ملوظفي 
اجلمعيات التعاونية بالدخول 
واخلروج وعدم التعرض لهم 
ملمارسة مهامهم املوكلة إليهم 
وتقــدمي اخلدمــة للجمهور 

محمد راتب

أكد أمني صندوق جمعية 
الساملية التعاونية ورئيس 
التعاونية  احتاد اجلمعيات 
الشــبو  د.ســعد  االســبق 
ان اجلمعيــة مســتمرة في 
توصيل الطلبات للمواطنني 
واملقيمني في كل من الساملية 
وميدان حولي، مشــيرا إلى 
أن ضبابيــة األمور في قرار 
الــوزراء األخيــر  مجلــس 
جعــل اجلمعيات التعاونية 
فــي ربكــة، مشــيرا إلى أن 
لدينــا أعضــاء فــي مجلس 
اإلدارة وموظفني يســكنون 

محمد راتب 

كشف رئيس مجلس إدارة 
جمعية العديلية التعاونية 
عمــر الرويح فــي تصريح 
لـ «األنباء» عن أنه ســيتم 
خــالل أيــام إتاحــة فــروع 
اجلمعية كلها للمســاهمني 
وأهالي املنطقة الكرام، على 
أن يتم تشغيلها يوميا من 
٨ إلــى ٤ عصرا عبر احلجز 
بالباركــود أيضا، معلنا أن 
مجلس اإلدارة يعكف خالل 
الوقت احلالــي على وضع 
آلية لتمكني حاجزي مواعيد 
التســوق من االستفادة من 
املوعد مرتني بــدال من مرة 
أسبوعيا، مشيرا إلى أنه مت 
وضع خطة طوارئ لتنظيم 
العمل في كل األقســام عبر 
تقسيم املوظفني في اإلدارة 

اجلهــات املعنية.وتابــع أن 
غالبية اجلمعيات التعاونية 
ال متتلك قدرة بشرية للوفاء 
باحتياجات املتسوقني على 
الوجه التقليدي املعتاد قبل 
األزمــة، ونحن فــي جمعية 
مشرف نعاني من قلة األيدي 
البشرية.  العاملة والكوادر 
من جهة ثانية، بني القديري 
أنه لم يصدر حتى اآلن بيان 
يوضــح فتــرة دوام أفــرع 
البنشــر واللــوازم املنزلية 
واملكتبة والتجميل وغيرها 
من األفرع االستثمارية، وهذا 
يضعنا أمــام عقبة تطبيق 
قرار منــع عمل بعض املهن 
خالل فترة الظهر في فصل 
الصيف ومن ضمنها البنشر، 
حيث يفترض أن يعمل من 
الســاعة ٨ إلى الـ ٤ عصرا، 
التوفيق بني  فكيف ســيتم 

لعملية التوصيل داخل حولي 
وميدان حولي.

وقال د.الشبو في تصريح 
لـ «األنباء» إن القطع املعزولة 
ضمن ميــدان حولي هي ١٠ 
و١١ و١٢ وعنــوان القاطنــني 
فيها علــى البطاقــة املدنية 
هو الســاملية وغير مكتوب 
ميــدان حولــي، مــا يجعــل 
حتديد املناطق ضبابيا وغير 
واضح بالنســبة للساملية، 
فكيف سيدخل العاملون في 
اجلمعيات ويخرجون من تلك 

املناطق.
وتابع أن وصول املوظفني 
للســوق واألفرع بــات أمرا 

اآلمــن وضمــان تطبيــق 
اإلجراءات الصحية وسالمة 
اجلميع، مؤكدا االستمرار في 
احلجز عبر الباركود خالل 
احلظر اجلزئي وفي الفترة 
الصباحية.  وردا على سؤال 
حول توافر السلع واملنتجات 
في تلك األفرع قال إن املتابعة 
ستكون مستمرة للتأكد من 
ضمان توافر السلع األساسية 
والغذائية واخلضار والفواكه 
واألصناف األساسية واأللبان 
واملخبوزات بكميات أكبر من 
املعتــادة، وهذا يخلق حالة 
من االرتياح لدى املستهلكني 
بأن األمور مطمئنة وحتت 
الســيطرة وميكن الوصول 
لهذه االحتياجات من الفروع 
دون احلاجة للذهاب للسوق 
املركزي. وتابع الرويح بأن 
املركزي للجمعية  الســوق 

قــدرة  لديهــا  التعاونيــة 
استيعابية في عدد العربانات 
مــا بــني ٢٠٠ و٤٠٠ عربانة 
داخل الســوق خــالل األيام 
إذا مت  االعتياديــة، فكيــف 
إلغاء احلجوزات، فإن األعداد 
ستتدفق بشكل غير محسوب 
وسنقع في مشكلة ال حتمد 

عواقبها.
وقال إنه بإمكان اجلهات 
املعنيــة الســماح باحلجــز 
االلكترونــي أكثــر من مرة 
علــى  األمــور  لتســهيل 
املستهلكني وضمان التسوق 
اآلمن، أما فتــح الباب بهذه 
الطريقة للتجربة فإنه ليس 
أمرا محمــودا على اإلطالق 
وخطورتــه أكثــر من نفعه 
وســيجر علينــا الويــالت، 
والظروف احلالية ليســت 

مجاال للتجارب.

والتدافع إلى ما كان عليه قبل 
احلظر، مشــيرا إلى أن آلية 
حجز املواعيــد كونت وعيا 
لــدى املســتهلكني ونظمت 
التســوق، وخففت  عمليــة 
من انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد. 
وشدد أنه في حال السماح 
بعودة التسوق خالل النهار 
بصورة مفتوحة فإنه سيكون 
هناك طوابير انتظار خارج 
أبــواب األســواق املركزيــة 
خصوصا في ظل احلر الشديد 
مــع بدايــة فصــل الصيف، 
وسيتســــبب مبشكـــــالت 

ال حتمد عقباها.

أنفسهم واآلخرين وتطبيق 
التوجيهــات والتعليمــات 
الصــادرة، وعلينــا العمــل 
خــالل الفتــرة املقبلة على 
االلتــزام بالتعليمات ومنع 
التجمعات واحلد من انتشار 
ڤيــروس كورونا واالنتقال 
إلــى االجتماعــات املرئيــة 

لتبادل اخلبرات واآلراء.
وبســؤاله عــن تنظيــم 
العمل في اإلدارة وتقســيم 
املوظفني لفريقني قال الرويح 
لقد جرى التقسيم إلى فريق 
إي وفريق بي بحيث يعمل 
األول أيام األحــد والثالثاء 
واخلميــس، والثانــي باقي 
األيام، مشيرا إلى أن الهدف 
من التناوب استمرار عجلة 
العمــل وعــدم التأثــر حال 
وقوع أي ضــرر وتضييق 

دائرة العدوى.

القرارين؟  وشــدد القديري 
على أن حجز مواعيد التسوق 
إلكترونيا ـ الذي مت تعميمه 
من قبــل احتــاد اجلمعيات 
ـ هــو اخليــار األمثــل لكل 
مــن اجلمعيــات التعاونية 
وإداراتها وموظفيها من جهة، 
وللمتسوقني ورواد األسواق 
املركزيــة من جهــة أخرى، 
مشيرا إلى أن السماح بذلك 
من غير حجز موعد سيفتح 
الباب علــى مصراعيه أمام 
انتشــار الڤيروس بصورة 
خطرة للغاية وسيجعل من 
التعاونية بؤرة  اجلمعيات 
لنقــل كورونا ألعداد كبيرة 
من املســتهلكني، وسيكون 
«مبنزلة تفويض لڤيروس 
اكتســاح  كورونــا باعــادة 

التعاونيات».
وبني أن جمعية مشرف 

مستحيال في ظل هذا القرار 
واحلاجة ماسة إلى كل موظف 
خصوصــا فــي ظــل نقص 
العمالة وحجر األغلبية منهم 
في املدارس، لذلك سنضطر 
إلى نقل العمالة إلى مدارس 
خــارج ميدان حولــي إذا لم 
توضــع آليــة، كمــا أننا لن 
نستطيع تســكني املوظفني 
ممن لديهم عوائل في املدارس 
مــا يضاعف مشــكلة نقص 

الكوادر البشرية.
وأضاف: من جهة ثانية، 
ان فتح أي أسواق تعاونية 
للجمهــور مــن غيــر حجز 
مسبق سيعيد الربكة والزحام 

يعمل بكامل طاقته، وملسنا 
ارتياحا كبيرا لدى املتسوقني 
التنظيــم والعمــل  آلليــة 
واألجــواء املريحــة بعيــدا 
عــن التوتــر والقلق، حيث 
حرصنا على بث الطمأنينة 
من خالل اخلطوات امللموسة 
فــي الواقعــني التســويقي 
والتنظيمــي. ولفت إلى أن 
هناك مسؤولية ملقاة على 
عاتق املواطــن واملقيم بعد 
االنتهــاء من احلظــر الكلي 
إلــى اجلزئــي،  واالنتقــال 
فهنــاك شــراكة محتمة بني 
املواطــن واملقيــم من جهة، 
والســلطات  واحلكومــة 
الصحيــة من جهــة أخرى 
من حيث التعامل مع الواقع 
اجلديــد، مبينــا أن اجلميع 
معنيون بتحمل املسؤولية 
واحلرص على صحة وسالمة 

أكد أنه ال كوادر بشرية لديهم وحّذر من موجة غير مسبوقة النتشار «كورونا»

قت من نقص الكوادر العاملة في «التعاونيات» أكد أن ضبابية قرار العزل املناطقي عمَّ

كشف عن خطة طوارئ احترازية لتنظيم العمل.. وتقسيم موظفي اإلدارة لفريقني

عبدالرحمن القديري

السوق املركزي بجمعية الفروانية يعمل ٢٤ ساعة          (قاسم باشا)

د. سعد الشبو

عمر الرويح

بالشــكل األمثل، مشيرا إلى 
أن الداخلية رفضت خروج 
موظفــي تعاونية مشــرف 
بدايــة، ثم مت الســماح لهم 
بعد العديد من االتصاالت مع 
رجال األمن املكلفني باحلجز 
املناطقي، ما يعني أن الصورة 
حتى اآلن غير واضحة لدى 

فــي ميدان حولــي وال نعلم 
كيفيــة خروجهم ودخولهم 
للعمل، وال توجد آلية واضحة 

لفريقــني. وأشــار إلــى أن 
الفــروع وإتاحتها  افتتــاح 
ألهالي املنطقة ميثل خطوة 
التســوق وتقليل  لتسهيل 
الضغــط على املســتهلكني 
وأهالــي املنطقــة وتخفيف 
العبء عن السوق املركزي، 
وتهدف للحفاظ على التسوق 

الهيفي لـ «األنباء»: بقاالت متنقلة.. 
وتشغيل «املركزي» ٢٤ ساعة في جمعية الفروانية

اجلبري لـ «األنباء»: الهلع سبق بداية سريان 
عزل خيطان.. ونعمل على مدار الساعة بالباركود

محمد راتب 

كشف رئيس مجلس إدارة 
جمعية الفروانية التعاونية 
فالح الهيفي لـ «األنباء» عن 
أن اجلمعيــة تــدرس وضع 
بقاالت متنقلــة داخل القطع 
السكنية لسد أي نقص حال 
زيادة الضغط على الســوق 
املركــزي واألفــرع بحيــث 
تكــون البقــاالت قريبــة من 
ســكن املواطنــني واملقيمــني 
وتخفف عليهم عنوة الذهاب 
إلــى الســوق املركــزي ألخذ 
احتياجاتهم األساسية. وأشار 
الهيفــي على هامــش جولة 

واألفرع إضافــة إلى موظفي 
اجلمعية، مع تواجد املوظفني 
في اإلدارة العامة بشكل مستمر 
لتســيير عجلة العمل وعدم 
تعطيل أي من أعمال اجلمعية.  
وتابــع بأن جميــع املنتجات 
الغذائية واالستهالكية احمللية 
واملستوردة متوافرة، وحتى 
اخلضار والفاكهة كذلك، إضافة 
إلى الغاز، موضحا أن سياراتنا 
وآلياتنا وموظفينا مستعدون 
ألي طارئ، كما يوجد سيارة 
عند باب السوق املركزي حال 
نقصان الغاز إضافة إلى الفرع 
نفسه، مؤكدا العمل على سد 

أي نقص مباشرة.

أنه مت البدء بتشغيل السوق 
املركزي ٢٤ ساعة، واألفرع من 
٧ إلــى ١٢ ليال للجميع بنظام 

الباركود، مبينا أن متطوعني 
في الدفــاع املدنــي يقومون 
بتنظيم عملية دخول األسواق 

لـــ «األنبــاء» فــي اجلمعية 
لالطالع على آلية عمل اجلمعية 
محمد راتببعد قرار عزل منطقتها، إلى 

أكد رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة خيطــان التعاونية 
د.محمد حمود اجلبري أن حالة 
من الهلع سادت منطقة خيطان 
قبيل بدء سريان قرار العزل، 
مشيرا إلى أننا وضعنا خطة 
لسد النقص وتلبية احتياجات 
ان  وخصوصــا  القاطنــني، 
السوق املركزي ضمن القطع 
املعزولة فــي خيطان، ولذلك 
ســيكون مفتوحا علــى مدار 

الساعة من خالل الباركود. وبني اجلبري في 
تصريــح لـ «األنبــاء» ان التعميم األخير من 
وزارة التجارة تضمن أن تكون مناطقنا مفتوحة 
على مدار الساعة، وقد أدرجنا السوق املركزي 
واألفرع في نظام حجز املواعيد مبوقع وزارة 

التجارة، مشددا على أننا لسنا 
مسؤولني عن أي خلل يقع من 

خالل النظام.
بــأن األصنــاف  وطمــأن 
موجودة ومتوافرة وال مخاوف 
من نقص املنتجات على الرغم 
من تخدمي جمعية خيطان لعدد 
كبير من السكان يزيد على ٢٠٠ 
ألف، مشــيرا إلى أن الضغط 
مستمر على اجلمعية، ونقدم 
املتــاح واألطقم العاملة تلبي 
االحتياجــات وتعمــل بنظام 
الورديات على مدار الساعة.

وذكر اجلبري أن لدينا خطة لسد االحتياجات 
وتوفيــر أي نقص بالســرعة املمكنة، مرجعا 
الهلع احلاصل لدى الكثيرين إلى ثقافة اخلوف 
السائدة ولكن مع مرور الوقت سيتالشى كل 

ذلك وتصبح األمور طبيعية.

خطة لسد النقص وتلبية احتياجات القاطننيالفروع تعمل من ٧ إلى ١٢ ومتطوعون في الدفاع املدني ينظمون دخول املتسوقني

فالح الهيفي

د.محمد حمود اجلبري

الذياب لـ «األنباء»: املرحلة تتطلب قصر احلجز 
على «املركزي» وفتح الفروع لالحتياجات اليومية

أكد أن نصف العمالة تقطن الفروانية وخيطان وحولي والتشغيل لـ«املركزي» وفرعني

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلة التنيب الكرام
لوفـاة المغفـور له بإذن اهلل تعالى الزميل

جاسم محمد أحمد التنيب
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

محمد راتب 

أعلــن رئيس مجلس إدارة 
جمعيــة الشــامية والشــويخ 
التعاونيــة صالــح الذياب في 
تصريح لـ «األنباء» أنه سيتم 
تشــغيل الســوق املركزي من 
الســاعة ٨ صباحــا حتــى ١٢ 
ليال، بنظام احلجز اإللكتروني 
إضافــة إلى فرع ٩ بالشــامية 
وفرع الشويخ فقط، مشيرا إلى 
أنه كان من املفترض تشــغيل 
جميع الفروع، إال أن قلة الكوادر 

البشــرية وقرارات احلجــر املناطقي حالت دون 
ذلك. واقترح أن يتم تخصيص احلجز اإللكتروني 
لألسواق املركزية والسماح بافتتاح الفروع بدوام 
واحد بســبب قلة العمالة فــي بعض اجلمعيات 
ولسد االحتياجات البسيطة اليومية دون حجز 

موعد، فالفروع تخدم اجلانب 
اليومي من احلياة املعيشــية.  
وأشــار إلى أن عددا كبيرا من 
العمالــة في جمعية الشــامية 
والشــويخ التعاونيــة يقارب 
النصف مــن قاطني الفروانية 
وهــذه  وحولــي،  وخيطــان 
املناطق مشــمولة بالعزل ولم 
يتم الســماح ألحد باخلروج، 
ما يضاعف املســؤولية امللقاة 
على عاتقنا ويزيد من األعباء. 
وبني الذياب أن اجلمعية ستقوم 
املمكنة،  بالتشــغيل بالطاقــة 
وبحســب تعليمات احتاد اجلمعيات التعاونية 
وبالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزارة التجارة فإن استقبال املتسوقني سيكون 
عبر احلجز بالباركود، ما يضمن السالمة للجميع 

ويقلل من انتشار ڤيروس كورونا املستجد.

صالح الذياب
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كورونا خطر داهم ..االحد ٣١ مايو ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

..وبدأت املرحلة الثانية 
من العزل املناطقي

شافعي سالمة

تواصلت أمس جهود األجهزة املكلفة بإمتام إجراءات عزل املناطق 
األربع التي انضمت إلى نطاق العزل املناطقي فيما يعد مرحلة ثانية 
من العزل املناطقي بعد أن كانت سبقتها جليب الشيوخ واملهبولة 

منذ السابع من شهر أبريل املاضي كمرحلة أولى. 
وقد رصدت «األنباء» مجهــودات كبيرة وعمال دؤوبا إلمتام 
وضع احلواجز وتثبيت األسالك الشائكة حول مناطق الفروانية 
وخيطــان وحولي قبيل بدء العزل الكامل لهذه املناطق، باإلضافة 
إلى ميدان حولي تزامنا مع بداية حظر التجول اجلزئي في عموم 
البالد مع دقات الســاعة السادســة من مساء أمس السبت، لتبدأ 
الكويت اليوم املرحلة األولى من مراحل اخلطة احلكومية للعودة 

التدريجية إلى احلياة الطبيعية.
وملا كان االنتقال من مرحلة إلى التي تليها من اخلطة مرتبطا، 
وفق التفاصيل التي أعلنها مجلس الوزراء، مبقياس انتقال العدوى 
بكورونا وثبــات أرقام اإلصابات لفتــرة كافية واالنخفاض في 
نسب إشغال األسّرة باملستشفيات والعناية املركزة واملصابني من 
املســحات اليومية، فإنه من غير املعروف على وجه اليقني موعد 
انتهــاء هذا العزل. كما أن املرحلــة الثانية من اخلطة ربط العزل 
املناطقي بالتفشــي الوبائي، فيما سيتم في املرحلة الثالثة تقييم 

(هاني الشمري - أحمد علي - محمد هنداوي)احلاجة إلى هذا العزل.

ملشاهدة الڤيديو

قوات احلرس الوطني تنتشر في ١٨ نقطة 
أمنية مبنطقة خيطان لتطبيق قرار العزل

يواصل احلرس الوطني التعاون والتنسيق مع 
وزارة الداخلية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء 
ملواجهة أزمة ڤيروس كورونا، فبعد جناح قوة 
الواجب في تطبيق احلظر اجلزئي والشامل في 
اجلهراء تسلمت ١٨ نقطة أمنية في منطقة خيطان 

لتطبيق قرار مجلس الوزراء بعزل املنطقة.
وانتشرت دوريات احلرس الوطني وفرقه 
األمنية مبداخل ومخــارج خيطان لبدء تطبيق 
إجراءات العزل التي تهدف الحتواء وباء كورونا 

املستجد.
ومنذ انــدالع أزمة ڤيروس كورونا، قررت 
القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في ســمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي، ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشــيخ مشعل األحمد 
ومبتابعة من وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 

م.هاشــم الرفاعي وضع كل إمكانات وقدرات 
احلرس الوطني حتت تصرف مجلس الوزراء 
ملعاونة وزارات وأجهزة الدولة في مواجهة األزمة.

وأكد قائد احلماية والتعزيز العميد الركن حمد 
سالم أحمد استعداد قوات احلرس الوطني لتطبيق 
قرار مجلس الوزراء بعزل بعض املناطق اإلضافية 
في البالد، مشــيرا إلى امتالك احلرس الوطني 
وحدات تتلقى تدريبات على أعلى مستوى في 
الشقني العسكري واألمني بالتعاون مع املؤسسات 
العسكرية واألمنية في الداخل واخلارج. ودعا 
رجال قوة الواجب إلى اليقظة واالنتباه وااللتزام 
بالواجبات املكلفني بها لفرض السيطرة وهيبة 
القانون مع حسن التعامل مع اجلمهور وجتسيد 
الصورة املشرفة للحرس الوطني التي كرستها 

جهوده احلثيثة في مواجهة هذه األزمة.
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ثامر السليم

مع انتهــاء فترة احلظر 
الكلي وعودة احلظر اجلزئي 
وفي آخر ساعتني مسموح 
بهما باملشي، جالت «األنباء» 
على عدد من أماكن ممارسة 
رياضة املشــي في عدد من 
آراء  املناطــق الســتطالع 
املواطنــني واملقيمني الذين 
عبروا عن سعادتهم بهاتني 
الساعتني كفرصة ملمارسة 
الرياضــة واخلــروج مــن 
البيت كمتنفس لهم، مؤكدين 
التزامهم باإلجراءات الوقائية 
وبالتباعد، وكذلك بعد انتهاء 

احلظر الكلي.
وقد أكدوا استمرارهم بعد 
انتهاء فترة احلظر باملشي 
وممارسة الرياضة، مشيرين 
إلى أن هذه الفترة السابقة 
كانت دافعا على االستمرار 
في ممارسة الرياضة ملا لها 

من فوائد عديدة وكثيرة.

واجلهات املختصة.
وإليكم التفاصيل:

في البداية ومن ممشــى 
اليرموك، اكد املواطن خالد 
الزامــل: انني مســتمر في 
الرياضة سواء قبل احلظر 
أو بعده ألن الرياضة مفيدة 
جلسم اإلنسان وتعود بالنفع 
عليه والصحة طيبة، الفتا 

مبينا انه ينبغي أن يتم فتح 
كل األنشطة اخلدماتية فنحن 
أمام عدو سريع جدا وينتقل 

بسرعة.
نعمة من اهللا

مــن جهته، قال حســني 
خالــد: إننــي مســتمر فــي 
ممارســة الرياضــة خــالل 

انهم مستمرون  وبينوا 
التعليمــات  اتبــاع  فــي 
احلكوميــة الصــادرة مــن 
اجلهات املختصة فيما يتعلق 
باملراحل اخلمس وذلك من 
اجــل ســالمتهم وســالمة 
اننــا  اجلميــع، مؤكديــن: 
املراحل  ملتزمون بتطبيق 
اخلمس التي أقرتها احلكومة 

إلى انه يستلزم أن يتم فتح 
األمور اخلدماتية كافة وأن 
يتم التعامل مع الڤيروس من 
خالل وعي الناس والتباعد 

االجتماعي.
وأشــار إلــى ان التباعد 
االجتماعي هو افضل طريقة 
وكذلــك احلظر ليس له أي 
فائدة في ظل عدم الالوعي، 

احلظر الكلي واعتدنا عليه، 
مشــيرا إلــى انــه علينا ان 
نســتذكر أن مــا حصل هو 
نعمــة مــن اهللا وأن نحمد 
اهللا دوما فله حكمة من ذلك، 
سائال العلي القدير ان متر 
هذه األزمة ونحن مع بعضنا 
البعض بعد زوال هذه الغمة.
إلــى  اجلميــع  ودعــا 

مــن جانبه، قــال احمد 
الشــطي: إنني مســتمر في 
ممارسة الرياضة حتى لو مت 
االنتهاء من احلظر الكلي وأنا 
في السابق أمارس الرياضة 
ولن انقطع عنها، الفتا إلى 
ان االلتزام باملراحل اخلمس 
هو أمر ضروري لالنتهاء من 

هذه األزمة.
وطالب الشطي اجلميع 
بضــرورة البقاء في املنزل 
وعدم اخلروج إال للضرورة 
القصــوى، داعيــا اجلميع 
الذين أصابها امللل والضجر 
إلى الصبر وبإذن اهللا األمور 
إلــى األفضــل فــي القريب 

العاجل.
ولفت إلــى انه يجب أن 
تتــم املبادرة بفتــح األمور 
اخلدماتية واالستعجال بها.

األمور طيبة

مــن جهته، قال عيســى 
العومي: إنني مســتمر في 
الرياضة واملشي،  ممارسة 
حيث كنت في السابق أمارس 
الرياضة دون انقطاع، مشيرا 
إلى ان املراحل اخلمس التي 
اقــرت من احلكومــة جيدة 
ولكن ينبغــي االلتفات الى 
الرخص التجارية والسماح 
لها وذلك حلاجة الناس اليها.

وأضاف: ان من االنشطة 
املهمة التــي ينبغي ان يتم 
االستعجال بها هي االنشطة 
والصيانــة  اخلدماتيــة 
ان  الــى  الفتــا  والفنيــة، 
احلكومــة لــم تضــع هذه 
اخلطــة عبثــا ومتفائلون 

واألمور طيبة.
أثر بيئي

بــدوره، قــال اخلبيــر 
البيئي واملدير العام لشركة 
«كونيكس لتنظيم املؤمترات 
والتدريب - الكويت» جمال 
عمــران: إن فترة الســماح 
باملشي ملدة ساعتني يوميا 
خــالل احلظــر الكلي كانت 
فكرة ممتازة، خصوصا أن 
اجلو كان خالل هذه الفترة 
جيــدا ومختلفا عن األعوام 
الســابقة بحيــث شــكلت 
متنفســا للجميع وجمعت 
بني أشعة الشمس والغروب 
مبــا يفيــد مناعة اجلســم، 
السيما أن الكثير من البيوت 
والشقق مساحاتها صغيرة 
جدا وليس فيهــا بلكونات 
أو مناطق للتسلية، وكانت 
الســاعتان مناسبتني جدا، 
وأشــار عمران إلــى التزام 
اجلميــع تقريبــا بلبــس 
الكمامــات والقفازات خالل 
التريض. ولفت عمران إلى 
ان «كورونا» قد أعاد األرض 
إلى نصــف طبيعتها ودعم 
توازنها البيئي بسبب توقف 
حركة السيارات والعديد من 
األنشــطة املضــرة بالبيئة 
النفايــات  وتقليــل كميــة 
بأنواعهــا. كما دعــا عمران 
اجلميع إلى عــدم اخلروج 
خالل فترة السماح واحلظر 
اجلزئي التي تبدأ غدا (اليوم) 
إال للضــرورة مــع اتخــاذ 
كل االجــراءات االحتياطية 
والوقائيــة واحلفــاظ على 
التباعد االجتماعي، وعلينا 
أال نعتبر أن انتهاء احلظر 
الكلي هو انتهاء للڤيروس 
فأعداد اإلصابات التزال كبيرة 
وعلينا جميعا التعاون مع 
السلطات الصحية واجلهات 
املعنيــة لتحقيــق األهداف 
املرجــوة بالقضــاء علــى 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
داعيا اهللا بالشفاء للجميع 
وأن يحفظ الكويت وأهلها 

واملقيمني على أرضها.

انفســهم  احملافظــة علــى 
والتــزام تعليمــات وزارة 
الصحة كون الدولة دفعت 
الغالي والنفيــس من اجل 
احملافظــة عليهــم وعلــى 
سالمتهم، متمنيا زوال هذه 
اجلائحة في القريب العاجل 
ونستعيد حياتنا كما كانت 

في السابق.

أكدوا التزامهم باملراحل اخلمس التي أقرتها احلكومة وباإلجراءات الوقائية

(محمد هنداوي)

جمال عمران (قاسم باشا)املشي في خيطان     (هاني الشمري) رياضة أسرية 

ملشاهدة الڤيديو

مواطنون ومقيمون في آخر  ساعتي ترّيض لـ «األنباء»: 
مستمرون في ممارسة الرياضة بعد احلظر

قال احمد بركات: إننا نشكر الكويت على 
كل االجراءات التــي قامت بها في محاربة 
ڤيروس كورونا وهي جهود مشكورة سواء 
في احلظر الكلي أو احلظر اجلزئي، مشيرا 
إلى «انني مستمر في املشي حتى بعد انتهاء 
احلظر بناء على تعليمات من زوجتي التي 
طلبت مني االستمرار في املشي وممارسة 
الرياضة». وأضاف انه في كل محنة جوانب 

إيجابية، ففي هذه اجلائحة جعلتنا نقترب 
من أبنائنا اكثــر من خالل اجللوس معهم 
ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم باالضافة 
إلى معرفة مواهبهــم وكذلك التركيز على 
الرياضة حتى مع األوالد، مؤكدا: اننا سنلتزم 
باملراحل اخلمس التي أقرتها احلكومة وكنا 
نأمل ان تتم بوتيرة أسرع فيما يتعلق بالفتح 

التدريجي ورفع قيود احلظر.

جهود مشكورة
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فريق املسح امليداني                        (قاسم باشا)

العيسى لـ «األنباء»: نقطة ثابتة في ستاد جابر لفحص عمالة «التعاونيات»

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت عضو فريق املسح امليداني 
للكشف عن «كورونا» بوزارة الصحة 
د.فرح العيســى عن تثبيت نقطة 
املسح في ستاد جابر الدولي لفحص 
عمالة اجلمعيات التعاونية بشكل 
يومي مبا يقرب ١٠٠ عامل في اليوم.
وذكرت د.العيسى في تصريح 

لـ«األنباء» أن فحص عمالة اجلمعيات 
التعاونية يتم من خالل املســحات 
الطبيــة، وبالتنســيق مع مجالس 
إدارة اجلمعيات إلرســال عمالتهم 

الى املوقع حسب جدول معتمد.
وبينت د.العيســى أنه مت حاليا 
فحص ما يقارب عمالة ٦ جمعيات 
تعاونيــة مــن مختلــف املناطــق 

واحملافظات في الكويت.

وأشــارت الى أن املسح امليداني 
يشــمل فقــط عمالــة اجلمعيــات 
التعاونية في الوقت الراهن، علما 
أن املسح امليداني مر مبراحل عدة، 
أولها فحص املناطق املوبوءة التي 
ظهرت فيها زيادة في عدد اإلصابات 
بڤيروس كورونا املستجد، ومن ثم 
مت االنتقــال الى املناطق الســكنية 
لفحص املواطنني املخالطني لعمالة 

اجلمعيــات التعاونيــة، وحاليا مت 
البدء بفحص عمالة تلك اجلمعيات.

املواطنــني  ودعــت د.العيســى 
االلتــزام باإلرشــادات  واملقيمــني 
لــوزارة الصحة وارتداء  الصحية 
الكمامات عند اخلــروج أو تغطية 
األنــف والفم بقطعة من «القماش» 
للحد من انتشار العدوى، متمنية 

للجميع السالمة.

عضو فريق املسح امليداني للكشف عن «كورونا» بـ«الصحة» أكدت فحص ١٠٠ عامل بشكل يومي باملسحات الطبية

اخذ املسحة الطبية

التاكد من عملية الفحص

د. فرح العيسى

جانب من عملية الفحص

عيادة املسح امليداني

اخذ احدى املسحات

التجهيز لفحص عمالة اجلمعيات

العمالة جاهزون للفحص جتهيزات داخل عيادة املسح امليداني

ملشاهدة الڤيديو

املسح مر مبراحل عدة أوالها املناطق املوبوءة ثم السكنية لفحص املواطنني املخالطني لعمالة «التعاونيات»



الشطي: املساجد محضن الدعوة وبيت التربية واإلصالح
قال د.محمد الشطي إنه لم يتوقع أحد من الناس أنه سوف 
يأتي يــوم من األيام توقف فيه صــالة اجلمعة واجلماعات 
في املســاجد، التي هي مــالذ اآلمنني، وبيت الذاكرين، ومقام 
الطائعني، وفيها تتنزل السكينة وتغشاها الرحمة وجتتمع 
فيها املالئكة، ولم يتوقع أحد أن يكون املسجد مكان انتشار 
األوبئــة خشــية انتقال العدوى بني املصلــني، عندما أغلقت 
املساجد جاشــت املشــاعر، وحزن الناس، ودمعت القلوب، 
وتكلمت األحاسيس، وبكت جدران املساجد أين أركان املسجد 
من املصلــني، وتأملت النفوس، وفقدنــا طعم صالة اجلمعة 
واجلماعة، واملشــي على األقدام إلى املساجد، توقفت منابر 
اجلمعة عن التذكير باآلخرة واالستعداد ليوم الرحيل، واملوعظة 
التي حترك املشــاعر وتدفع الناس إلى فعل اخليرات وترك 
املنكرات وحب املســاكني. وأضاف الشطي: توقفت اخلواطر 
والدروس واحملاضرات التي منها نتعلم فقه ديننا وعباداتنا 
ومعامالتنا، ومدارسة سيرة وهدي نبينا محمد ژ، ومعرفة 
تفسير آيات وأحكام كتاب ربنا، وغيرها من الدروس التثقيفية 
والشرعية، فعن أبي هريرة ے مر ذات يوم بسوق املدينة 

فوقف عليها وقال: يا أهل السوق ما أعجزكم! 
قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث 
النبي گ يقســم وأنتــم هاهنا ال تذهبون 
فتأخذوا نصيبكم منه قالوا: وأين هو؟ قال: 
في املسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة 
لم يبــرح مكانه حتى رجعــوا فقال لهم: ما 
بكــم؟ فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا املســجد 
فدخلنا فيه فلم نر شيئا يقسم، فقال لهم أبو 
هريــرة: وما رأيتم في املســجد أحدا؟ قالوا: 
بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرأون القرآن 
وقوما يتذاكــرون احلالل واحلرام فقال لهم 
أبو هريــرة: ويحكم فذاك ميراث محمد ژ. 
وتابع: جتمــدت األرجل التي كانت متشــي 
الى بيوت اهللا تعالى، اعتصرت القلوب أملا 
وحسرة التي تعلقت طوال حياتها باملساجد، 

فقــد وعد النبــي ژ تلك القلوب بــأن اهللا يظلها حتت ظل 
عرشــه يوم ال ظل إال ظله، فقال الرسول ژ: سبعة يظلهم 

اهللا في ظله يوم ال ظل إال ظله، وذكر منهم: 
ورجل قلبه معلق باملســاجد، فقدنا مصنع 
الرجــال وتربية األجيال فــي تعليم أبنائنا 
تالوة القرآن الكرمي وحفظه، فكانت املساجد 
لها دوي كدوي النحــل من أصوت وأنفاس 
اآلباء واألبناء من تالوة القرآن الكرمي، فقدنا 
رسالة املسجد السامية التي من أجلها مت بناء 
املساجد في أصقاع املعمورة، وشجع اإلسالم 
على تعميرها وتشــييدها، ومن ذلك تزكية 
النفوس وتعليمها وتهذيب أخالقها، وتقومي 
سلوكياتها، وإحداث التغيير اإليجابي، وليكون 
مركزا للدعوة اإلسالمية ودعوة غير املسلمني 
لإلسالم، ومنبرا لهداية الناس جمعاء، وقلعة 
لألمن واإلميان، وحصنا للفضيلة والتحذير 
من الرذيلة، فقدنا بيوت اهللا تعالى التي هي 
بيت التربيــة لآلباء واألبناء، ومحضن الصالح ودار الفالح 
والنجاح، وتزكية األرواح وتربية النفوس، فاملســجد يربي 

على اآلداب العامة، واألخالق الفاضلة، والسلوكيات اجلميلة.
ما خطتكم الستقبال املصلني؟

ستوضع لوحة ترحيبية بعودتهم إلى بيوت اهللا تعالى 
حتت عنوان «فرحت املساجد بعودتكم امليمونة، أهال وسهال، 
ومرحبا مبن أتانا»، وضع لوحات إرشادية في كيفية دخول 
واخلروج من املسجد، من ارتداء الكمام، وعدم التصافح باأليدي 
والسالم عن بعد مع ابتسامة جميلة، وعدم استخدام دورات 
املياه اخلاصة باملســجد، وضع عالمــات وقوف املصلني في 
تطبيق التباعد اجلسدي بني املصلني، إرسال قائمة معلومات 
إرشادية ملجموعة أهالي املسجد من الوضوء في البيت، وصالة 
الســنة في البيت، وجلب ســجادة خاصة للمصلي، وقراءة 
القرآن من هاتف اجلوال، وضع لوحة خاصة مبواعيد إقامة 

الصالة، وفترة فتح املسجد وموعد إغالقه.
وختاما، نسأل اهللا أن ييسر لنا عودتنا لبيوت أذن اهللا 
أن يذكر فيها اسمه، وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء، وأن 
يرفع عنا هذا الوباء والبالء، وأن يكشف الغمة عن هذه األمة، 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.

علماء الشرع لـ«األنباء»: يجوز التباعد بني املصلني
في صالة اجلماعة احترازًا من ڤيروس «كورونا»

ليلى الشافعي

جاء األمر في السنة النبوية 
الشريفة بإقامة الصالة ورص 
الصفوف وسد الُفرج وإمتام 
الصف األول فاألول، فهل تبطل 
الصــالة إذا تباعــد املصلون 
خوفا من انتقال عدوى وباء 
«كورونــا»، وذلــك بعد قرار 
بالتباعــد  األوقــاف  وزارة 
ملصلحــة املصلني وحمايتهم 
من انتقــال املرض؟ فما حكم 
الصــالة مع وجــود ُفرج في 
الصفوف خوفــا من اإلصابة 

باملرض؟
فــي البداية، يقول د.خالد 
املذكــور: تباعــد املصلني في 
الصفوف ال يؤثر على صحة 
الصــالة، ألن جمهور الفقهاء 
يرى ان أمر الرسول ژ برص 
الصفوف محمول على الندب 
ال على اإليجاب، وإذا كان في 
رص الصفوف خشية انتقال 
العدوى من ڤيروس كورونا 
فمــن بــاب أولــى عــدم رص 

الصفوف.
عالمات إرشادية

ويقول د.راشــد العليمي: 
مــن األمــور اجلميلــة التــي 
بــدأت تباشــيرها تظهر اآلن 
علــى الســاحة وقريبــا نرى 
هذا األمر واقعيا وهي قضية 
فتح املساجد وشهود اجلماعة 
وااللتقاء باألحباب في املساجد 
إلقامة شعيرة عظيمة جدا وهي 
التجمع ألداء صلوات الفريضة، 
ورمبا يتســاءل البعض، هل 
هناك من إجراءات احترازية؟ 
هل هناك من أمور وقائية؟ هل 
هناك من إجراءات ستتخذها 
وزارة األوقاف؟ فنقول: نعم، 
ومــن األمــور التــي ينبغــي 
التنبيه عليها خاصة مع هذه 
األوضاع، وهذه األزمة التي لم 
تنته حتى اآلن وهي قضية أن 
اإلنسان ال يلصق الكتف مبن 
هم على ميينه أو يساره، فإن 
قضية التباعد قضية مشروعة 
إذا وجدت احلاجة في املسجد، 
ومن ذلك قضية مرض كورونا 
اآلن، حيــث انــه يخشــى ان 
يكون بني املصلني أحد مصاب 
باملرض، لذا نقول ان التراص 
في الصفوف ليس واجبا كما 
هو قول اجلمهور وأهل العلم 
ومنهــم األئمة األربعة، وذلك 
أن النبي ژ بني ان تســوية 
الصفــوف من متــام الصالة، 
وقال العلماء: كلمة متام تدل 
على احلسن والزيادة واألمر 
املستحب وليس الواجب فإذا 

املقصودة التي أرادها الشرع 
وهــي التراص بــني املصلني 
وقــد أمــر النبــي ژ بذلــك 
«وأقيمــوا صفوفكم» «صفوا 
صفوفكم» «ال جتعلوا فرجات 
للشيطان»، وغيرها مما جاءت 
بها األحاديث، وقال انها صالة 
منفردة وليست صالة جماعة. 
ومن املعاصريــن من قال ان 
هذا جائز ألن جمهور الفقهاء 
التــراص بــني  ان  يقولــون 
الصفوف ليــس واجبا وإمنا 

بعد فتح املساجد فهل يجوز 
له تــرك اجلماعة؟ أو اذا كان 
يتعبد بالقول األول بأن يرى ان 
اجلماعة ال تصح بهذه الطريقة 
نقول: من أخذ بهذا يجوز له 
االمتناع ألن اخلوف من املرض 
سبب مبيح لترك اجلماعة ولم 
يقيدوه باملرض بل اخلوف من 

خشية العدوى واالختالط.
أفضل ملنع املرض

ويــرى د.ســعد العنــزي 

نعــم جتــوز وتصــح صالة 
اجلماعة مع وجود مسافات بني 
املصلني، مما يساعد في الوقاية 
مــن العدوى ويحد من تناقل 
وانتشــار الوباء بــإذن اهللا، 
وهو مذهب جمهــور العلماء 
الذيــن يــرون ان ســد الُفرج 
مســتحب في الصالة وليس 
واجبا، وكذلك عند من يقول 
بوجوب ســد الُفــرج فتصح 
أيضــا وال يختلــف احلكــم، 
وذلــك لعدة أمــور: األول: ان 
االصطفاف واجب عند اإلمام 
ابــن تيمية وال تصح الصالة 
إال به، ومــع ذلك جوز صالة 
املنفرد خلف الصف اذا لم يجد 
مكانا فــي الصف وجعل هذا 
خيرا من تركه اجلماعة فهذه 
املسألة تقاس عليه، والثاني: 
انه يقاس على جميع واجبات 
الصالة وشــروطها وأركانها 
فإنها تســقط بالعجــز عنها 
كالطهــارة واســتقبال القبلة 

وستر العورة.
سنة مؤكدة

ويوافقه في الرأي د.محمد 
نايف العتيبــي بأن التراص 
بني الصفوف في الصالة عند 
جمهور الفقهاء ســنة مؤكدة 

مســتحب ومثل هذه الصالة 
بهذه الطريقة ليس فيها إخالل 
بشروط الصالة أو بركن من 
أركانها، وكال القولني له دليله، 
ولذلك يقول العلماء ان حكم 
احلاكم يرفع اخلالف إذا وجدت 
مسألة فقهية، إذا أمر به احلاكم 
يعتد مبثل هذه الصالة بهذه 
الطريقة ولإلنسان ان يصلي 
بالتباعد أخذا بهذه القاعدة وال 
شيء عليه، أما مسألة خوف 
اإلنسان من اإلصابة باملرض 

انــه ال حرج فــي التباعد بني 
املصلــني في الصفــوف وهو 
استثناء عن األصل الدال على 
االلتــزام بالصفوف،  وجوب 
وذلك بسبب انتشــار الوباء 
مما أدى الى إغالق املســاجد 
خشية انتشــار املرض، فإذا 
كان التباعد يقي من اإلصابة 

بالوباء فااللتزام به أفضل.
ليس واجبًا

ويقول د.جلوي اجلميعة: 

وليست بواجبة وال يؤثر في 
صحة الصالة ألنه شيء خارج 
عن ماهيتها. وقال: التباعد بني 
املصلني لعذر جائز وال حرج 
في ذلــك وللمصلحة العامة، 
وكثير من الواجبات تســقط 
فــي حال عدم القــدرة عليها، 
كمــا ان التباعــد بني املصلني 
مــع عودة املســاجد خير من 
إغالق املساجد مع عدم صحة 
الصالة في حال التباعـــد ملا 
فيه من اخلير الكثير من إقامة 

الشعائر والفرائض.
ال ينقص أجره شيئًا

ويقــول الشــيخ فــواز 
البــرازي: األصــل ان تكون 
التدابير املتخذة من قبل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في العالم اإلسالمي في نازلة 
وباء ڤيروس كورونا قائمة 
على دليل االستحسان حفظا 
للنفوس املعصومة من التلف 
ومنضبطة باملذاهب املتبعة 
ورمبا كان بعض التدابير غير 
مألوف عند اجلهلة فينكرها 
ويشــنع عليها. وبالنســبة 
حلكم التباعد بني املصلني في 
املسجد أثناء صالة اجلماعة 
في مذهب السادة احلنابلة، 
أوال: تسوية الصفوف بكعب 
القدم وليس بأطراف األصابع 
وسد الُفرجة مستحب، ثانيا: 
ال تبطــل الصــالة بتباعــد 
املصلني في الصفوف داخل 
املسجد اثناء صالة اجلماعة 
عن ميني اإلمام او خلفه لعدم 
اإلخالل بشــرط من شروط 
اقتــداء املأمــوم باإلمام ولو 
كان التباعد بينهما مبقدار ٣ 
مصلني (١٥٠ سم تقريبا) إال: ١ 
ـ إذا صلى املنفرد وحده خلف 
الصف ركعة كاملة فصالته 
باطلــة، ٢ ـ أو صلى منفردا 
او جماعــة عن يســار اإلمام 
ركعة مع خلو ميينه فالصالة 
باطلة، ٣ـ  أو صلى منفردا او 
جماعة عن يسار اإلمام ركعة 
ولــو مع عدم خلو ميينه اذا 
كان التباعد عن اإلمام مبقدار 
٣ مصلني (١٥٠ ســم) تقريبا 
فالصــالة باطلــة. ويعــذر 
بتــرك اجلمعــة واجلماعــة 
من يخشــى اإلصابة مبرض 
معــد إذا حضر الى املســجد 
كاخلوف من اإلصابة مبرض 
االنفلونزا املوسمية فضال عن 
كورونا وال ينقص أجره شيئا 
ويعطيه اهللا بفضله أجر من 
شهدها صحيحا معافى وإن 
أمكنه ان يقيم صالة اجلماعة 

في بيته فهو أولى.

د.جلوي اجلميعة

محمد الشطي

الشيخ فواز البرازيد.محمد نايف العتيبيد.خالد املذكور د.محمد ضاوي العصيميد.راشد العليمي

كان بني املصلي ومن هم على 
ميينه او يســاره فجوة، فإن 
هذا إن كان تعمدا يخل باألجر، 
ولكن إن كان له عذر، والعذر 
اآلن راجح ومحقق فال شيء 
عليه بإذن اهللا. لذا فإننا جنعل 
بــني يــدي وزارة األوقاف ان 
تضع مثل العالمات اإلرشادية 
على السجاد لتنبيه املصلني 
من ان يكونوا في هذا املوضع 
وال يحصــل هنــاك تراص او 
التصــاق فــي الصفــوف بل 
يكون بني اإلنسان وبني أخيه 
مســافة، حتى نشــهد األجر 
ونحيــي اجلماعة مرة اخرى 
في املساجد، ولعل األمر يكون 
لنــا فيه خير، وترجع األمور 
طيبــة بإذن املولى ســبحانه 

وتعالى.
مسألة مستجدة

ويقــول د.محمــد ضاوي 
التباعد  العصيمــي: مســألة 
بــني الصفــوف من املســائل 
املســتجدة، أقصد بالصورة 
املوجــودة اليوم وهي وضع 
مترين او متر ونصف بني كل 
مصل او نحو ذلك، هناك من 
العلمــاء من قال هذا ال يجوز 
وليســت هذه صفــة الصالة 

النشمي: التباعد سبب قوي حلفظ النفوس.. والصالة جائزة
قال د.عجيل النشمي حول فتح املساجد 
والصالة مع تباعد الصفوف، إن األصل تقارب 
الصفوف لقوله ژ: «أمتوا الصف األول ثم 
الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف 
املؤخر»، ومع هذا األصل فصالة اجلماعة مع 
وجود مسافات بني املصلني جائزة، واملسافة 
بني املصلني تقدرها اجلهات الصحية، وذلك أن 
التباعد في الصفوف له سبب وهو الوقاية من 
اإلصابة بالعدوى من األمراض مثل ڤيروس 
كورونــا، واملذاهب الفقهيــة األربعة على أن 
تســوية الصفوف سنة مســتحبة وليست 
واجبة، وأجمعوا على صحة الصالة في هذه 
احلــال، فالصالة مع التباعد لســبب جائزة 
وصحيحة، كما سبق. وأضاف النشمي: قال 
الفقهــاء بصحة املنفرد خلف الصف ملا رواه 
البخاري عن أبي بكرة: انه انتهى إلى النبي ژ 
وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر 

ذلك للنبي ژ فقال: «زادك 
اهللا حرصا وال تعد»، ولذلك 
قالوا: بصحة صالة املنفرد 
مــع الكراهــة اذا لــم يوجد 
ســبب، ولم تبطــل املذاهب 
صالة املنفــرد خلف الصف 
-عــدا احلنابلة-، والتباعد 
في الصفوف أولى في صحة 
صالته، وأيضا فإن التباعد 
وجد لسبب، وهو سبب قوي 
النفــوس، فيتجاوز  حلفظ 
عن املســتحب من تســوية 
الصفوف الى التباعد حفظا 
للنفوس من املــرض، ومن 
املقرر شــرعا سقوط بعض 

الواجبات والسنن في حال العجز عن القيام 
بها وهــذا قريب منه، واملقصود من أحاديث 

تسوية الصفوف هو احملاذاة 
واالصطفــاف، وعــدم تقدم 
أحد على أحد داخل املسجد، 
وتراص صفوف املصلني هو 
من كمال االصطفاف. وتابع: 
مــن جانب آخر فإن حضور 
اجلماعة - بعد رفع املنع من 
اجلهات الرســمية - يجعل 
صالة اجلماعة في املســجد 
أولى من البيت لفضل صالة 
اجلماعة بســبع وعشــرين 
درجة كما هو معلوم، وهي 
سنة مؤكدة - ولعله الراجح 
من األقوال- وسد الفرج بني 
املصلني وهو مستحب فيقدم 
عليه حضور صالة اجلماعة، وفتح املساجد 
بعد األمر بإغالقها ونستحسن لكل مصل أن 

يحضر منديال أو سجادته اخلاصة للسجود 
عليها، إذا قال املختصون ان سجاد املساجد 
قابل لنقل العدوى ومع هذا الذي ســبق فإن 
من كانت حالته املرضية ممن ذكر املختصون 
بإمكان تأثره بفيروس كورونا فعليه شرعا 
البقاء في البيت، وعدم الذهاب الى املســجد 

حتى تعود احلالة طبيعية.
وزاد: واحلــاالت التي ذكرت في األبحاث 
الطبيــة املتخصصة هم: األشــخاص الذين 
يعانون مــن أمراض الرئة املزمنة أو حاالت 
الربو املعتدلة إلى الشــديدة، الذين يعانون 
من أمراض القلب اخلطيرة، الذين يعانون من 
ضعف املناعة مثل املرضى اخلاضعني لعالج 
الســرطان أو مرضى اإليدز، والذين يعانون 
من الســمنة الشــديدة والذين يعاونون من 
أمــراض الكلى املزمنــة ويخضعون لعملية 

غسيل الكلى.

د.عجيل النشمي

املذكور: تباعد املصلني في الصفوف ال يؤثر على صحة الصالة

العليمي: نتمنى من وزارة األوقاف وضع عالمات إرشادية على السجاد لتنبيه املصلني

العصيمي: هناك قوالن وجمهور الفقهاء يقول إن التراص بني الصفوف مستحب وليس واجبًا

اجلميعة: نعم جتوز وتصح صالة اجلماعة مع وجود مسافات بني املصلني للوقاية من العدوى

العتيبي: سنة مؤكدة وليست بواجبة وال تؤثر على صحة الصالة

البرازي: األصل أنها قائمة على دليل االستحسان حفظًا للنفوس املعصومة من التلف
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واستنفار حكومي ملواجهته
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بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)
bader.alhammad94@gmail.com

توطني الوظائف في القطاع العام «ما بني االستحقاق واملوضوعية»
توطني الوظائف في القطاع العام حق مشروع كفله 

الدستور للمواطنني بهدف توفير وظيفة مناسبة لهم 
وفق مؤهالتهم ومهاراتهم

توطني الوظائف العامة يجب أن يأتي في سياق املعاجلة 
املوضوعية بعد تقييم الدروس املستفادة من أزمة وباء 

ڤيروس كورونا املتعلقة باخللل في إدارة التركيبة السكانية

الدستور ال يولى األجانب الوظائف العامة إال في األحوال التي 
يبينها القانون وللكويتي احلق في العمل وفي اختيار نوعه 
وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني وعلى عدالة شروطه

تفعيل دور ديوان احملاسبة وجلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي بالرقابة على شغل الوظائف العامة وفق الصالحيات 

املمنوحة لهما بالدستور والقانون

قانون اخلدمة املدنية نّظم التعيني في الوظائف 
العامة للكويتي بصفة دائمة أما غير الكويتي فيكون 

تعيينه بصفة استثنائية

منع التعيني على العقود املؤقتة بشكل مطلق في أي وظيفة 
تتوافر متطلباتها في الكويتيني كما مينع إصدار أي استثناءات 

في تلك املسألة

بتوطــني  املطالبــة  إن 
الوظائف فــي القطاع العام 
حق مشــروع كما هو احلال 
في القطاع اخلــاص، وذلك 
بهدف توفير وظيفة مناسبة 
للكويتيني وفقــا ملؤهالتهم 
ومهاراتهم، وقد يكون القطاع 
العام أولى بهذا احلق استنادا 
الدســتور والتــي  ألحــكام 
اعتبــرت الوظائــف العامة 
خدمة وطنية تناط بالقائمني 
بها، هذا ويستهدف موظفو 
الدولــة فــي أداء وظائفهــم 
املصلحــة العــام، وال يولى 
األجانــب الوظائــف العامة 
إال فــي األحوال التي يبينها 
القانون، كما منح الدستور 
كل كويتــي احلق في العمل 
وفي اختيار نوعه، باعتبار أن 
العمل واجب على كل مواطن 
تقتضيه الكرامة ويستوجبه 
اخلير العام، وتقوم الدولة 
على توفيره للمواطنني وعلى 

عدالة شروطه.
وبصدور القانون ١٥ لسنة 
١٩٧٩ بشــأن اخلدمة املدنية 
نظــم القانــون التعيني في 
الوظائــف العامــة، بحيــث 
يعــني الكويتــي بالوظائف 
العامــة بصفــة دائمــة، أما 
غير الكويتي فيكون تعيينه 
بصفة استثنائية وبوظائف 
مؤقتــه تأسيســا ألحــكام 
الدستور وذلك بعقود عمل 
متنوعة مت تنظيمها من قبل 

مجلس اخلدمة املدنية.
ووفقــا لقراءتــي لرؤية 
املشرع في هذا القانون فإن 
عند تعيــني غيــر الكويتي 
بعقود مؤقتة يكون الغرض 
منها واضحا واســتثنائيا، 
وذلك إما لعدم وجود العدد 
الكافي مــن الكويتيني ممن 
املؤهــالت  فيهــم  تتوافــر 
والشروط لبعض الوظائف، 
أو بهدف االستعانة بخبرات ال 
تتوافر في املوظف الكويتي، 
وعليه فإن تلك الوظائف من 
املفتــرض أن تكون مرهون 
االستمرار فيها بوقت زمني 
واضــح بعــد نقــل اخلبرة 
املطلوبــة، وكذلــك بتوافــر 
الكفــاءات واملؤهــالت فــي 
الكوادر الكويتية للوظائف 
التفســير  األخــرى، وهــو 
املوضوعــي لتلــك األحكام 
وغير ذلك من تفسير يعتبر 

تفريغا للقانون. 
لكــن فــي حقيقــة األمر 
ووفقــا للممارســة العملية 
في تطبيق أحكام الدستور 
والقانون أصبحت الوظيفة 
املؤقتــة فــي نطاق واســع 
وظيفة دائمة وليست مؤقتة 

االزمات» وضحت فيه أهمية 
إدارة األزمات.

وفي إدارة االزمات دائما 
تكون هناك دروس مستفادة 
بعد اخلروج من تلك األزمات، 
ومن خاللها تصدر توصيات 
ملعاجلة العديد من املشاكل 
التــي أفرزتها تلــك األزمة، 
لذلــك فموضــوع توطــني 
الوظائــف العامــة يجب ان 
يأتي في سياق هذه املعاجلة 
املوضوعية واملدروسة، ال أن 
يأتي من خالل ردود األفعال 
واملقترحات بقوانني والتي في 
وجه نظري غير مدروسة مع 

كل التقدير ملقدميها.
لذا أرى أنه من املناســب 
طــرح بعــض اإلجــراءات 
واالعتبــارات التي أرى من 
املوضوعية أن تتم مراعاتها 
في مسألة توطني الوظائف 

العامة:
١ - قبــل التفكيــر فــي أي 
خطــوات إجرائيــة بتوطني 
الوظائف العامة يجب تهيئة 
البيئة املناسبة للتوطني من 
خــالل إعادة النظــر في كل 
القرارات التنفيذية املتعلقة 

التقديري للمسؤول املباشر، 
وهو عامل شخصي، وحتى 
التعديل األخير الذي مت على 
نظام تقييم األداء والذي عالج 
موضوع االلتزام بالدوام ال 
يتسم باملوضوعية كما انه 

ال يعتبر كافيا.
٤ - تفعيــل قرارات مجلس 
املتعلقــة بإصدار  الــوزراء 
الئحــة تنفيذيــة تتضمــن 
مبدأ الثواب والعقاب تعزيزا 
ملبدأ املســؤولية واملساءلة 
واحترام قواعد سلوك العمل، 
وأن يكون احد عوامل قياس 

األداء للموظفني.
٥ - االلتــزام مبــا يهدف له 
املشرع باألحكام التشريعية 
بقصر الوظائف العامة على 
الكويتيــني، وفيمــا يتعلق 
الكويتيــني  بتعيــني غيــر 
فيكون ذلك استثنائيا وليس 
استثناء حتى ال يتم تشريع 
االســتثناء كقاعــدة عامــة 
وتخضع للقرار الشخصي، 
واحلالة االستثنائية تكون 
مقصــورة إما لعــدم توافر 
العدد الكافي من الكويتيني 
لشــغل تلــك الوظائــف، أو 

بشغل الوظائف العامة مبا 
في ذلــك الوظائف القيادية 
واإلشــرافية، بحيــث يتــم 
ربط التعيــني وفقا للكفاءة 
واالســتحقاق  واجلــدارة 
االختيــارات  واجتيــاز 
واملقابــالت  التحريريــة 
الشخصية، وأال يتم التعيني 
وفقــا اإلجــراءات التقليدية 
التــي تعتمد علــى األقدمية 

كأساس لألفضلية.
٢ - تطوير آليات املفاضلة 
بني املتنافسني على الوظائف 
بحيــث ال تقتصــر علــى 
الشــهادات األكادميية فقط 
وإمنا الشهادات املهنية سواء 
احملليــة أو الدولية، خاصة 
بعد اللغط الكبير الذي طال 
سمعة الشهادات األكادميية 
والتي أثرت سلبا على جودة 

اخلدمة العامة.
٣ - إعــادة النظر في نظام 
تقييم أداء املوظفني املعمول 
بــه حاليــا نظــرا لثبــوت 
عــدم فاعليتــه، وعدم قدرة 
النظام على حتقيق العدالة 
للموظفــني املتميزين فعال، 
وذلك لتأثر التقييم باجلانب 

بهدف االستعانة بخبرات ال 
تتوافر في الكويتيني، هذا وما 
يستلزم من إعادة النظر في 
القرارات التنفيذية لتحقيق 

ذلك.
٦ - مينع التعيني على العقود 
املؤقتة بشكل مطلق في أي 
وظيفة تتوافر متطلباتها في 
مخرجات مؤسسات التعليم 
املختلفة من الكويتيني كما 
مينع إصدار أي استثناءات 

في هذا الشأن.
٧ - تتــم معاجلــة الوضع 
القائم الناجت عن عدم تنفيذ 
هــدف املشــرع وفقــا ملا مت 
توضيحه ســابقا من خالل 
وضع برنامج زمني متوسط 
املــــدى (١ - ٣ سنــــوات) 
لعملية اإلحالل، والبرنامج 
الزمنــي مرهــون بتهيئــة 
البيئة السليمة لتنفيذ ذلك 
واملوضحة بالفقرات السابقة، 
مع مراعاة عدم جتديد العقود 
املؤقتة املعنية بالفقرة (٦) 
بــأي حال مــن األحوال بعد 

انتهاء البرنامج الزمني.
فــي  النظــر  إعــادة   -  ٨
التشــريعات مبا ال يســمح 

للمعينني على العقود املؤقتة 
بالعمل في غير أوقات العمل 
الرسمي (املادة ٢٥ من قانون 
اخلدمــة املدنيــة)، مبــا في 
ذلــك االســتعانة باخلدمات 
جلهات أخــرى حكومية أو 
غير حكومية ســواء بشكل 
جزئي أو كلي، كما يتم منع 
االستعانة بخدمات من هم في 
القطاع اخلاص سواء بشكل 

جزئي أو كلي أيضا.
تشــريعات  إصــدار   -  ٩
حتكــم الرقابة على التعيني 
غير املباشر من خالل عقود 
اخلدمات، والتي في ظاهرها 
تقدمي خدمات وفي مضمونها 
تعيــني موظفني علــى تلك 

اخلدمات.
١٠ - ان يكون نطاق تطبيق 
املتعلقة بتوطني  اإلجراءات 
الوظائف العامة يسري على 
الوزارات واإلدارات احلكومية 
امليزانيــات  والهيئــات ذات 
امللحقــة واملؤسســات ذات 
امليزانيات املستقلة والشركات 
اململوكة بالكامل للدولة، وان 
أي تشــريع يصــدر في هذا 
الشأن يسري على تشريعات 

اجلهات املشار إليها.
١١ - التفكير جديا في تطبيق 
البديل االستراتيجي بشأن 
توحيــد سياســة األجــور 
احلكوميــة  اجلهــات  فــي 
والهيئــات  واملؤسســات 
العامة، وإلغاء كل املوافقات 
االســتثنائية الصــادرة من 
مجلــس اخلدمــة املدنيــة 
لبعض اجلهــات واملتعلقة 
مبنــح تعويضــات ومزايا 

للعاملني فيها.
١٢ - قصر القرارات املتعلقة 
بشــؤون التوظف واألجور 
واملكافآت واملميزات العينية 

والنقدية على مجلس اخلدمة 
املدنيــة دون غيره، وبغض 
النظر عن باب امليزانية الذي 
يتــم حتميله بتلــك األجور 
واملكافآت، وذلك استنادا الى 
املادة ١٥٥ من الدستور والتي 
تنص على ان ينظم القانون 
شؤون املرتبات واملعاشات 
والتعويضــات واإلعانــات 
واملكافــآت التــي تقرر على 
خزانة الدولــة، حيث صدر 
القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ 
بشأن نظام اخلدمة املدنية، 
وانه ال يتم االلتفاف على هذا 
القانون باللجوء إلى مجلس 
الوزراء إلصدار لوائح مالية 

خاصة للبعض اجلهات.
١٣ - تفعيــل دور ديــوان 
احملاسبة وفقا للمادة ١٢ من 
قانون إنشائه، حيث منحه 
املشــرع ســلطة فريدة من 
نوعها، وهي فــي حال عدم 
موافقــة اجلهــة احلكومية 
علــى االخــذ بــرأي ديــوان 
احملاســبة بشــأن القرارات 
املتعلقــة بشــئون التوظف 
واملعتــرض عليهــا من قبل 
ديوان احملاسبة، فإنها تعتبر 
موقوفة بقــوة القانون إلى 
ان يستقر على اتفاق هاتني 
اجلهتني بشأنها، وإال عرض 
املوضوع على مجلس الوزراء 

للبت فيه.
١٤ - تفعيــل دور جلنــة 
امليزانيــــات واحلســــــاب 
اخلتامــي من خــالل إحكام 
الرقابــة علــى االعتمــادات 
املاليــة املخصصــة للعقود 
واملدرجة فــي باب الرواتب 
واألجور أو االعتمادات املالية 
املدرجة في األبواب األخرى 
للميزانية والتــي ميكن أن 
تستغل اعتماداتها في التعيني 
غيــر املباشــر، مــع التأكيد 
على وضع قيود وتأشيرات 
بقانون ربــط امليزانية بهذا 

الشأن.
١٥ - إعادة صياغة برنامج 
عمل احلكومة ورؤية الكويت 
٢٠٣٥ بحيــث يكون توطني 
العامــة ضمــن  الوظائــف 
الركائز األساسية لبرنامج 

العمل والرؤية.
ختاما، إن توطني الوظائف 
التعيــني  العامــة وضبــط 
على العقــود املؤقتة رغبة 
مــع  مشــروعة ومتســقة 
الدســتور، ولتحقيــق تلك 
الرغبة يستلزم العمل على 
هذه املسألة بشكل موضوعي 
ومدروس ومخطط له بشكل 
جيد وبقناعة كل األطراف ذات 
الصلة لضمان حتقيق ما هو 
مأمول من توطني الوظائف.

بالنسبة لغير الكويتيني.
وعلــى الرغم مــن ردود 
األفعال خالل الفترة السابقة 
علــى موضــوع تعيني غير 
الكويتيني في الوظائف العامة 
واملطالبة بتوطينها والتي في 
مضمونها مطالبة مستحقة 
دســتوريا وقانونيا، إال انه 
يعاب على مثل تلك املطالبات 
وردود أفعال الرأي العام بأنها 
جاءت باملطالبــة بالتوطني 
املطلق دون دراسة وتخطيط 
مسبق والتي ستكون نتائجها 
بال شــك كارثية، فهل ميكن 
تصور الوضع كيف سيكون 
عندما يتم االستغناء عن كل 
الطاقم الطبي غير الكويتي 
فــي وزارة الصحــة خــالل 
التدريــس  ســنة، أو كادر 
التربوية؟،  في املؤسســات 
وغيرها من تلــك الوظائف 
احليوية، كيف سيتم تسيير 
تلك اخلدمات؟ وكيف سيكون 

مستوى جودتها؟.
ولألسف، هناك من يجاري 
الرأي العام من السياسيني 
بشقيهم ويدفع بتلك املطالبة 
دون دراسة وال تخطيط، مع 
تأكيدنا الســابق أن توطني 
الوظائــف العامة مســتحق 

دستوريا وقانونيا.
أزمــة تفشــي وبــاء  إن 
كورونا ألقــت بظاللها على 
جوانب عديدة بالدولة فبدأت 
صحيا ثم اقتصاديا وماليا، 
واآلن األزمة أبرزت اخللل في 
السكانية، وهناك  التركيبة 
من يحمل اإلدارة تبعات تلك 
األزمة واآلخر يعزو األمر إلى 
سوء التخطيط وغيرها من 
األسباب، وفي موضوع نشر 
لي ســابقا بعنوان «االدارة 
املالية بالدولة في ظل إدارة 

في حقيقة األمر أنه وفقًا للممارسة في تطبيق أحكام الدستور والقانون أصبحت الوظيفة املؤقتة في نطاق واسع وظيفة دائمة وليست مؤقتة بالنسبة لغير الكويتيني

املطالبات بتوطني الكويتيني في الوظائف العامة في مضمونها مطالبات مستحقة دستوريًا وقانونيًا لكن يعاب على تلك املطالبات بأنها جاءت دون دراسة وتخطيط وستكون نتائجها كارثية

املطلوب إعادة النظر في آليات املفاضلة بني املتنافسني على الوظائف العامة 
وفي نظام تقييم أداء املوظفني املعمول به حاليًا

وضع برنامج زمني لتوطني الوظائف العامة متوسط املدى (١ - ٣ سنوات) 
مرهون بتهيئة البيئة السليمة لتنفيذ ذلك

إعادة النظر في التشريعات مبا ال يسمح للمعينني على العقود املؤقتة بالعمل 
في غير أوقات العمل الرسمي مبا في ذلك نظام االستعانة باخلدمات
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الفضل يطالب بتشغيل املطار للخطوط 
احمللية واألجنبية ملن يود السفر من الكويتيني

على أن يلتزموا باحلجر بعد عودتهم من السفر

احلمد: أزمة «كورونا» سلطت الضوء على ملفات
كثيرة للفساد منها تعيني «املستشارين»

قال الناشــط السياســي 
ومرشــح انتخابات مجلس 
األمة السابق م.أحمد احلمد 
إن أزمــة ڤيــروس كورونا 
التي مير بها العالم بأســره 
كشــفت ما لم يكن مكشوفا 
وسلطت الضوء بشكل كبير 
على ما كان مكشوفا من خلل 
دون حلول، مبينا ان األزمة 
أبرزت على املستوى الوطني 
الكويتــي ملفــات كبيــرة 
وضخمة مثل جتارة اإلقامات 
والفساد الكبير والتعيينات 
العشــوائية والباراشوتية 
مثــل تعيــني املستشــارين 
فــي أجهزة الدولــة دون أي 
ضوابــط أو معاييــر ما عدا 
القائمة  املعايير الشخصية 
على الفساد بأشكاله وألوانه 
مــن محســوبيات ومصالح 

«املستشــار» وهــو عادة ما 
يكــون مــن خارج الــوزارة 
وال عالقــة له بهــا وال يفهم 
وال يعــرف طبيعــة عملها، 
مبينا ان هذا االختيار الفاسد 
املفســد يقــوم على أســس 
شخصية بحتة ال عالقة لها 
باملؤسسية أو االستشارات 
أو الفائدة العامة واملصلحة 
العليا، بــل هو أمر تنفيعي 
خاص وشخصي وال يعود 
بأي فوائد على املؤسسة أو 

الوزارة.
وبــني احلمــد ان تعيــني 
هؤالء «املستشارين املدللني» 
يســتنزف ميزانيــة ضخمــة 
من ميزانية املؤسســات التي 
يعملــون بهــا، حيــث انهــم 
يسافرون ويذهبون في مهمات 
شــكلية ويقضــون مهماتهم 

خاصة وتنفيعات وواسطات 
ورشاوى وغيرها.

أن  احلمــد  وأوضــح 
املوضــة التــي درج عليهــا 
الــوزراء عنــد  كثيــر مــن 
تسلمهم مناصبهم هي أنهم 
يجهزون ألنفسهم ما يسمونه 

إبعادهــا وإقصاؤهــا ويتم 
اســتبدالها بشــخص آخــر 
من خارج املؤسســة ليكون 
قياديــا فيها ويأمــر وينهي
ويكافئ ويعاقب كما يحلو له!

وختــم احلمــد مؤكدا ان 
أزمة كورونا يجب أن تكون 
عبرة ملن يعتبر أو ال يعتبر 
بإعادة األمــور إلى نصابها 
الســليم واالعتمــاد علــى 
الكفــاءات واخلبرات إلدارة 
األزمات باحترافية ومهنية 
وإخالص وجتاوزها ملا فيه 
مصلحة الوطــن واملواطن، 
مشــددا علــى أن اســتمرار 
الفســاد فــي التعيينات أو 
في غيرها أمــر غير مقبول 
باألصل، فكيــف إذا كان في 
مثل هذه األوقات العصيبة 

على اجلميع؟!

في الفنادق مــن فئة النجوم 
اخلمسة وتصرف لهم البدالت 
واملكافآت وامليــزات الكثيرة، 
مشيرا إلى ان كل ذلك كان ميكن 
أن يتم غض الطرف عنه قليال 
لو أن هذا املستشار أو ذاك يقدم 
أي فائدة أو يقوم بأي عمل له 
عالقة بطبيعة مسماه الوظيفي!
وأشــار احلمــد الــى أن 
مؤسسات الدولة والوزارات 
زاخرة باخلبرات والكفاءات 
الوطنية املخلصة والتي تبذل 
جهودا كبيرة لالرتقاء بالعمل 
األداء  وحتسني مســتويات 
مدفوعــة بإميانهــا بوطنها 
وحبهــا للعمــل املخلــص 
املتقن، مشــيرا الى ان هذه 
الكفاءات تصاب بخيبة أمل 
كبيرة تصل إلى حد الصدمة 
عندما يتــم إهمالها أو حتى 

طالب بوضع ضوابط ومعايير صارمة لعملية التعيني

م.أحمد احلمد

أحمد الفضل

السبيعي يطلب كشفًا بأسماء 
املتقاعدين في «اجلمارك»

الغامن يهنئ نظراءه في إثيوبيا
ونيبال بالعيد الوطني لبلديهم

الدالل يطالب بعودة البنوك للعمل 
متاشيًا مع خطة عودة األعمال

وجــه النائــب احلميدي 
الســبيعي ســؤاال إلى وزير 
املالية بــراك الشــيتان جاء 
فيه: يذكر أن شركة «جلوبل 
كليــرجن هاوس» قــد رفعت 
قضايا أمام القضاء الكويتي 
تطالب اإلدارة العامة للجمارك 
بعشرات املاليني من الدنانير. 
إفادتــي وتزويــدي  يرجــى 

باآلتي:
١ ـ هــل األحكام الصادرة 
نهائيــة أم باتــة؟ ومــاذا مت 
بشأنها؟ مع تزويدي بصورة 

ضوئية منها.
٢ـ  هل نفذت تلك األحكام؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بكيفية التنفيذ وما نفذ 
منه، وإذا كانت اإلجابة بالنفي فما أسباب ذلك؟

٣ ـ هل توجد اتفاقية تســوية بني اإلدارة 
العامة للجمارك والشــركة ســواء كانت عن 
القضايــا أعــاله أم غيرهــا؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

٤ـ  هل مازالت الشركة متعاقدة مع اإلدارة 
العامــة للجمارك؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
يرجــى تزويدي بصــورة ضوئية من جميع 
العقود ومالحقها ومالحق عقود سابقة وذلك 
منذ عام ٢٠٠٥ حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

كما وجه السبيعي سؤاال آخر للشيتان جاء 
فيه: أعلن مدير عــام اإلدارة العامة للجمارك 
في سبتمبر ٢٠١٧ عن إحالة عدد من املوظفني 
الــى التقاعد وفقا للمادة ٧٦ من املرســوم في 
شــأن نظام اخلدمة املدنية ويبلغ عددهم ٨٠ 
شخصا تقريبا ممن جتاوزت خدمته ٣٤ عاما 

مقررا بأنه سيطبق هذا القرار سنويا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ كشــف بأســماء مــن 
أحيلوا الى التقاعد في نهاية 
عــام ٢٠١٧، ومــدة تعيني كل 
منهــم وتاريــخ إحالتــه الى 

التقاعد.
٢ـ  هــل اســتثني أي من 
املوظفــني او القياديــني من 
اإلحالــة الــى التقاعــد؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي بأسمائهم وتاريخ 
تعيينهم ومسماهم الوظيفي 
وأســباب عدم إحالتهم الى 

التقاعد.
٣ ـ هــل طبق القرار ذاته في العامني ٢٠١٨ 
و٢٠١٩؟ إذا كانــت اإلجابــة باإليجــاب يرجى 
تزويدي بكشف يبني أسماءهم وتاريخ تعيينهم 
وتاريخ إحالتهم الى التقاعد، وهل يوجد من 
اســتثني مــن اإلحالة الى التقاعــد؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بأســمائهم 
وتاريخ تعيينهم ومسماهم الوظيفي وتاريخ 

ميالدهم وأسباب استثنائهم.
٤ ـ إذا كانــت اإلدارة لــم حتل الى التقاعد 
ممن تطبق عليهم شــروط استحقاق املعاش 
التقاعدي وفقا للمادة ٧٦ من املرسوم سالف 
الذكر فيرجى تزويدي بالسبب، مع تزويدي 
بكشف تفصيلي مبينا باالسم، وتاريخ التعيني 
وتاريــخ امليالد ودرجته الوظيفية ومســماه 
الوظيفي احلالي سواء كان قياديا او موظفا.

٥ـ  كشف بأسماء القياديني في اإلدارة العامة 
للجمــارك مبينا فيه تاريخ تعيينهم وتاريخ 
ميالدهم ومسماهم احلالي، ومؤهلهم التعليمي 
ونوع تخصصهم للجامعيني والدبلوم ومدة 
خدمتهم، وإذا كان فيهم من يســتحق معاشا 

تقاعديا ملاذا لم يحالوا الى التقاعد؟

بعــث رئيــس مجلــس األمة مــرزوق 
الغامن ببرقيتــي تهنئة إلى كل من رئيس 
مجلس نواب الشــعب الفيدرالي اإلثيوبي 
الفيدراليــة  فــي اجلمهوريــة اإلثيوبيــة 
الدميوقراطية تاجيســي تشافو ورئيسة 
مجلس االحتاد كيريا ابراهيم، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث رئيــس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ببرقيتــي تهنئة إلى كل من رئيس 
البرملــان االحتــادي في جمهوريــة نيبال 
الفيدراليــة الدميقراطية غانيش براســاد 
تيميلســينا ورئيس املجلس التشــريعي 
آغني سابكوتا، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما.

طالب النائب محمد الدالل بضرورة عودة البنوك 
للعمل متاشــيا مع خطة العودة مبرحلتها األولى 

التي أعلنتها احلكومة مؤخرا.
وقــال الدالل: ان خطــوات احلكومة في املرحلة 
االولــى تقتضي فتــح عدد من املصالــح واألعمال 
وبالضرورة هذه املصالح واالعمال تتطلب وجود 
حركة اموال فضال عن انشطة املواطنني واملقيمني، 
وبالتالي فإنه يســتلزم عمــل البنوك وحضورها 
مبكرا. وزاد بقوله: لذلك أرى التبكير بفتح البنوك 

منذ األسبوع اجلاري والتأخير سيضر اجلميع.

البابطني: هل يجوز االنتقاص
من احلقوق املالية والوظيفية؟

وجه النائب عبدالوهاب البابطني سؤاال الى 
وزيــرة الشــؤون االجتماعية ووزيــرة الدولة 
للشــؤون االقتصاديــة مرمي العقيــل جاء فيه: 

يرجى إفادتي باآلتي:
١ ـ مـــا األسس القـانـونيــــة لنقــل تبعــية 
موظفي مكتب اإلمناء االجتماعي التابع لديوان 
رئيــس مجلــس الــوزراء الى وزارة الشــؤون 

االجتماعية؟
٢ ـ وهل يجوز االنتقاص من احلقوق املالية 

والوظيفية لهم استنادا الى هذا النقل؟

عبدالوهاب البابطني

احلميدي السبيعي

محمد الدالل

الكندري: ما عدد القضايا أو البالغات املتعلقة
 بإبالغ النيابة بوجود شبهة غسيل أموال؟

الشاهني: ما حدث في الصندوق السيادي املاليزي 
وكوريا الشمالية ميثل جرائم جنائية مشددة

النائــب عبداهللا  وجــه 
الكندري ســؤاال الى وزير 
املالية براك الشــيتان جاء 

فيه: 
نصــت املــادة (١٦) من 
القانــون رقــم ٢٠١٣/١٠٦ 
وتعديالته في شأن مكافحة 
غســيل األمــوال ومتويــل 
اإلرهاب على إنشاء وحدة 
التحريات  تســمى «وحدة 
املالية الكويتية» تكون لها 
شخصية اعتبارية مستقلة، 
وتعمــل بوصفهــا اجلهــة 
املسؤولة عن تلقي وطلب 
وحتليل وإحالة املعلومات 
املتعلقة مبا يشتبه أن تكون 
عائدات متحصلة من جرمية 
أو أمــوال مرتبطــة أو لها 
عالقة بها أو ميكن استعمالها 
للقيام بعمليات غسل أموال 
أو متويــل اإلرهــاب وفقــا 

ألحكام هذا القانون.
وعليــه يرجى تزويدي 

باآلتي: 

أســامة  النائــب  قــال 
الشــاهني إن قضايا غسيل 
السيادي  أموال  الصندوق 
املاليزي وكوريا الشمالية، 
متثل جرائم جنائية مشددة 
تعــرض املتورطــني فيهــا 
للمالحقة اجلنائية الدولية.
الشــاهني فــي  وشــدد 
تصريــح صحافــي علــى 
التهــاون  ضــرورة عــدم 
فــي التحقيق واملســاءلة، 
حماية للكويت والتزاماتها 
الديبلوماسية وسمعـتهــا 
املصـرفــــية وتصنيفهــا 

بكشف عن تلك القضايا؟
٤ - ما عدد القضايا التي 
متت احالتها للتحقيق من 

قبل جهاز أمن الدولة؟
٥ - ما هو مقدار املكافأة 
السنوية التي يتم استالمها 

من العاملني في الوحدة؟
٦ - ما هو عدد املوظفني 
الذين يعملــون بالوحدة؟ 

وتاريخ تعيينهم؟
٧ - ما اجمالي املصروفات 
التي يتم انفاقها على الوحدة 
سنويا من (رواتب ومكافآت 

ومصروفات إدارية)؟
٨ - ما هي رواتب اللجنة 
التنفيذية املشكلة وبرئاسة 

رئيس الوحدة؟
٩ - يرجــى تزويــدي 
اإلدارات  مــدراء  بأســماء 
الوحــدة؟  املذكــورة فــي 
احلاصلــني  والشــهادات 

عليها؟
١٠ - قضت املــادة (٧) 
من قــرار مجلــس الوزراء 

االئتماني.
وأوضــح أنه  بعد إحالة 
فضيحة  الصندوق السيادي 
املاليزي الدولية وغيرها إلى 
جهــات التحقيق الوطنية، 
املســؤولية  أصبحــت 
مضاعفــة علــى «النيابــة 
العامــة» و«هيئــة نزاهة» 
و«ديوان احملاسبة» و«وحدة 
املالية»، لكشف  التحريات 
جميع املالبسات ومعاقبة 

املتورطني واملقصرين!
وأكــد أن احلكومــة  لــم 
«تتلحلح» إال حتت ضغط 

املاليزي).
وأضاف: ورد في وسائل 
اإلعالم عن قيام السلطات 
الكويتيــة بفتــح قنــوات 
اتصال مع السلطات املاليزية 
للحصول علــى معلومات 
حول شبهة الفساد، املعروفة 
إعالميا باســم «الصندوق 
الســيادي املاليــزي» مــع 
احتمال تورط شخصيات 

أو شركات كويتية فيها.
وتابع: ملا متــت إثارته 
املال  اعتــداء علــى  ميثــل 
العام، وكذلك شبهة غسيل 
أموال تضر بسمعة الكويت 
يرجى تزويدي بصورة من 
الشكوى أو البالغ الذي مت 
تســلمه مــن قبــل مجلس 

الوزراء وتاريخ التسلم.
بــأي تاريخ  وتســاءل: 
أحيل هذا امللف إلى جهات 
االختصاص وما هذه اجلهات 
الرقابيــة؟ مــع تزويــدي 
بصورة من تلك البالغات.

ودوافعها.
أال  الشــاهني  وأمــل 
يكون مصير هذه القضية 
الوطنيــة والدولية املهمة، 
مثل ســابقاتها من سرقات 
وصناديــق،  وتعديــات 
مضيفــا: «لم تتكشــف كل 
جوانبهــا حتى يومها هذا، 
بل وجدنا من آثارها وتابعها 
مــن زمالئنــا اإلصالحيني 
د.جمعان احلربش ومسلم 
البــراك ود.فيصل املســلم 
وغيرهم خارج البالد بسبب 

تداعياتها».

الوحــدة بوجود  بإنشــاء 
مراقب حسابات يقوم بتقدمي 
تقريره السنوي؟ لذا يرجي 
تزويدنا بصورة من تقرير 
مراقب احلســابات لسنتي 

٢٠١٨ و٢٠١٩؟
الكنــدري  كمــا وجــه 
ســؤاال إلــى وزيــر الدولة 
لشــؤون مجلس الــوزراء 
أنس الصالح حول شبهات 
الفساد املتعلقة بالصندوق 
السيادي املاليزي واحتمال 
تورط شخصيات أو شركات 

كويتية فيها.
وقــال: بحــث مجلــس 
الــوزراء مــا أثيــر بشــأن 
الفساد  معامالت تشــوبها 
تربــط شــركات كويتيــة 
ومســؤولني حكوميني مع 
إحدى الشــركات الصينية 
واحلكومة املاليزية السابقة 
ضمن مشروع يقام خارج 
الكويــت، وهو مــا يعرف 
مبلف (الصندوق السيادي 

شــعبي ونيابــي وأجنبي 
وتبقى أهمية معرفة سبب 
السابق  الرئيس  اســتقالة 
لوحدة «التحريات املالية» 

املختصة.
وبني الشاهني أنه تقدم 
بسؤال نيابي رسمي، وأثار 
املوضوع حتت البرملان في 
منتصف ٢٠١٩، حيث كانت 
اإلجابة مقلقة لكونه استقال 
حفاظــا على «اســتقاللية 
الوحدة» بحسب تعبيره، 
التحقيــق  يتطلــب  ممــا 
بطبيعــة التدخالت بعمله 

استفسر عن القضايا التي مت حفظها وتزويده بكشوف عنها

شدد على ضرورة املساءلة حماية للكويت وسمعتها

قال النائب أحمد الفضل: نقدر 
املجهودات احلكومية التي تقوم بها 
مختلف أجهزتها، وملتزمون بالكامل 
مبا يأتي منها من تعليمات صحية 
أو ســاعات حظر رغم مالحظاتنا 
التــي قررنا االحتفــاظ بها ملا بعد 

زوال األزمة.
وأضاف في تصريح صحافي: 

األكيد انه بعد ٣ اشــهر ونيف من 
احلجر املؤسسي واملنزلي وما بني 
حجر جزئي ثم كلي ثم جزئي فإن 
نفســيات معظم الناس قد تأثرت 
وارتفعــت معها نســبة املشــاكل 
العائليــة واالضطرابات الزوجية 

والكبت النفسي.
وزاد بقوله: وحيث إن دوال عديدة 

من ضمنها دول أوروبية أعلنت عن 
فتح باب السياحة لديها قريبا وفق 
اشــتراطات صحية معينة، وذلك 
بعد انخفاض منحنى الوباء لديهم 
وسيطرتهم عليه وملا كان كويتيون 
كثر ممــن ميلك أو ال ميلــك عقارا 
باخلارج يود ان يتنفس الصعداء 
بعد أيام طويلة باحلجر القسري،

لذا نرجو من اإلخوان باحلكومة 
وباألخص الطيران املدني تشغيل 
املطار للخطوط احمللية واألجنبية 
ملن يــود أن يغادر، على ان يلتزم 
املغادرون باخلضوع للحجر املنزلي 

حال عودتهم للبالد.
جــوا عن النــاس اهللا يفرج  فرِّ

عليكم.

عبداهللا الكندري

أسامة الشاهني

١ - ما عدد القضايا التي 
مت التحقيــق فيها من قبل 
وحدة التحريات من تاريخ 

انشائها؟
٢ - مــا عــدد القضايــا 
أو البالغــات أو القــرارات 
املتعلقــة بإبــالغ النيابــة 
العامة بوجود شبهة غسيل 

أموال؟
٣ - ما عدد القضايا التي 
مت حفظهــا؟ مــع تزويدنا 

بعد ٣ أشهر ونيف من احلجر املؤسسي واملنزلي وما بني حجر جزئي وكلي ثم جزئي فإن نفسيات
معظم الناس قد تأثرت وارتفعت معها نسبة املشاكل العائلية واالضطرابات الزوجية والكبت النفسي
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فرضت أزمة جائحة كورونا إيقاعها على الواقع الكويتي، 
لتسلط أضواءها على التساؤالت املطروحة سابقا والتي كان 
أساسها «التكويت» ليشمل الوظائف العامة عموما واملستحقة 
للمواطنني للقضاء على كبرى املشكالت التي تواجه املجتمع 
الكويتي والذي يتحقق من خالل تطبيقها أهم املبادئ التي 
بنيت عليها الدساتير بصفة عامة والدستور الكويتي بصفة 
خاصة إال وهى مبدأ املســاواة والعدالة الذي يجب أن يكون 
السمة األساسية للتعامل في كل املواضع التي يجب تطبيقها 
به، السيما «التكويت» الذي يعتبر حاليا حجر األساس للمرحلة 
املقبلة من التغيير الذي يجب تنفيذه ال محالة وال مفر منه.

التكويت ما هو إال ترسيخ للمادة ٢٦ من الدستور الكويتي 
والتــي تنص على أن «الوظائف العامــة خدمة وطنية تناط 
بالقائمني بها، ويســتهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم 
املصلحة العامة وال يولى األجانــب الوظائف العامة إال في 
األحوال التي يبينها القانون»، وتلك األحوال قد بينها بالتفصيل 

قانون اخلدمة املدنية الكويتي لسنة ١٩٧٩.
جرت العادة على التصريح من املسؤولني دائما وكل عام 
عن تطبيق سياسة اإلحالل وتنفيذها بالصورة املثالية وكل 
عام مثل ســابقه من التصريحات، التي تعمل على تكويت 
الوظائــف احلكومية والعمل علــى تخفيض املوظفني غير 
الكويتيني (الوافدين)، ويتــم اإلعالن عن اخلطة املوضوعة 
لذلك من ديوان اخلدمة، وال نالحظ فارقا. والسؤال هنا هل 

هناك خطأ ما في تطبيق أدوات السياسة العامة للتكويت؟
ما يثير عالمات االستفهام الكثيرة هي ثبات نسبة العمالة 
األجنبية في البالد منذ ٢٠٠٢ إلى ٢٠٢٠ بني ٢٤٪ و٢٦٪، ما يجعل 
مــن أدوات اإلحالل مكتوفة األيدي في الوصول بنجاح إلى 
الهدف األساسي، وال ننكر جهودهم طوال السنوات السابقة 
في تطوير مرافق الدولة في وقت كان يســتلزم وجودهم 
ومساهمتهم فيها، ولكن اليوم أصبحت الكويت تزخر بأبنائها 
في جميع التخصصات، وإن كان رد (ديوان اخلدمة) أن هناك 
وظائف حكومية ال يقبلها املواطنون ويعزفون عنها باإلضافة 
الى وجود تخصصات نادرة ال تســتطيع أعداد اخلريجني 
السنوية تلبية الطلب عليها، ما يعطي فرصة أوفر للوافدين، 
فلماذا لم يتم توجيه املواطنني سابقا باإلعالن عن تلك الوظائف 
وتوجيههم من بداية الدراسة اجلامعية لتلك التخصصات من 
بداية اإلعالن عن سياسة اإلحالل منذ سنوات عديدة ترسيخا 
ملبدأ الشــفافية في التعامل مع املواطنني، وتفاديا ملا وصلنا 
إليه اليوم من خلل واضح في التركيبة السكانية وتراكمات 
ســنوات عديدة لم تظهر فحولتها إال بهذا الوقت العصيب 

الذي متر به البالد؟
ولــم تكتف بذلك أزمة كورونا بل ألقت بظاللها على أهم 
الســلطات «القضاء» الذي يعتبر تكويته ضرورة باعتباره 
املسؤول عن سيادة الدستور والنظام القانوني داخل الدولة 
بشكل عام وتركيزه بشــكل خاص على صناعة القرار من 
قبل القضاة في حتقيق أكبر قدر ممكن من اإلذعان من قبل 
األشخاص املتنازعني، أي جتسيد كلي ملعنى العدالة، واألجدر 
به أن يكون أولى املؤسسات التي يجب اإلسراع فيها بإحالل 
القضاة الكويتيني محــل غيرهم من الدول العربية األخرى 
حفاظا منا على مبدأ تكريس سيادة الدولة، خصوصا ان آخر 
نسبة معلنة من املجلس األعلى للقضاء عن نسبة التكويت 
حتى نهاية عام ٢٠١٩ وصلــت إلى ٦٦٪ قضاة كويتيني في 

مقابل نسبة ٣٤٪ لقضاة غير كويتيني.
ومن هذا املنطلق فإن األصل في التعيني القضائي أن يكون 
القاضــي كويتيا تطبيقا للمادة ١٩ من قانون تنظيم القضاء 
الكويتي رقم ٢٣ لســنة ١٩٩٠ والتي تنص على أن «يشترط 
فيمن يولي القضاء أن يكون كويتيا، فإن لم يوجد جاز تعيني 

من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية».
فهل يعقل أن مرفق وسلطة مهمة مثل السلطة القضائية 
أنشــئت منذ أكثر من ٥٠ عاما مضى ولم يكتسب القضاة 
الكويتيون بها اخلبرات الكافية التي تؤهلهم من االستقالل 
الكامل وعدم االحتياج إلى نظرائهم من الدول العربية، هناك 
خلل جلي يستوجب التوضيح، وإن كان الرد على ذلك كثرة 
القضايــا املنظورة أمام القضاء، فأين كنا نحن من التطوير 
اإللكتروني الذي يعتبر إحدى عالمات حتقيق العدالة الناجزة؟
إال أن ما أثار دهشــتي بعــض التصريحات أنه حتى لو 
مت التكويت القضائي الكامل، فذلك ال يعني االســتغناء عن 
اخلبرات القضائية لغير الكويتيني بشــكل تام وخاصة في 
محكمة التمييز، أي انها حلقة مفرغة سواء في الوظائف العامة 
او القضاء من سياسات إحالل ليست حازمة بالشكل الكافي 
متكننا من التكويت، ما يتطلب التدخل البرملاني لسن وفرض 
تشريعاته للخروج بقانون تكويت حاسم يحكم قبضته في 

تنفيذ اإلحالل الكامل لكل مؤسسات الدولة.

اليوم اجلميع يتحــدث ويفتي في كل األمور من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي املختلفة وهي ال شك انها أصبحت 
الوســيلة األولى التي يأخذ منها الناس األخبار، لكن اخلبر 
هنا أو املعلومة غير ثابتة مبعنى كل شخص يفسرها حسب 
أهوائه وغاياته، واملواضيع بالطبع كلها تركز على محور واحد 
وهــو أزمة كورونا وما يتخللها من إجراءات صحية وأمنية 
ومعيشية وديني وغيرها، شخص يرى أن التدابير التي تقوم 
بها وزارة الصحة غير سليمة ويطرح هو باملقابل األساليب 
الصحيحة واملفتــرض تطبيقها وآخر يرى أن هناك أخطاء 
من رجــال الداخلية وأن ما يقومون به من احتياطات مبالغ 
فيه وآخر يرى أن وزارة التجارة يجب أن تغير طريقة حجز 
املواعيد ونرى من يطالب بإقامة الصلوات في املساجد ونادر 

ما ترى أشخاصا مؤيدين ومتفقني مع اإلجراءات.
النقد مطلوب واألخطاء واردة، ولكن يجب أال منشي على 
طريقة (الفاضي يعمل قاضي)، الكثير من الناس اليوم يقعون 
في حيرة من كثرة األقاويل وتنوعها وأســلوب انتشارها 
وصاروا مشتتني ال يعرفون ملن يستمعون ومن يصدقون 
وملن ينحازون، خزعبالت وفتاوى وافتراءات أحيانا يختلقها 
البعض، باإلضافة إلى احلظر واحلالة النفسية التي يعيشها 
الكثيرون، كل هــذه األمور مجتمعة أدت إلى خلق حالة من 
اخلوف والهلع، لذلك يجب على اجلميع االستمتاع بكل شيء 
ومطالعة الوسائل املختلفة، لكن األخبار واملعلومات الرئيسة 
واملهمة ال نأخذها إال من مصادرها الرســمية، هناك منصة 
ملجلس الوزراء وموقع لوزارات الصحة والداخلية واألوقاف 
والتجــارة في تويتر، إضافة إلى وســائل اإلعالم األخرى 
كالتلفزيــون واإلذاعة، وغيرهما، هذه الوســائل والقنوات 
احلكومية املوثقة هي التي نســتمع إليها ونتعامل ونتفاعل 
ونتعــاون معها حتى نزرع في قلوبنــا الطمأنينة وال نثير 
القلق في نفوس أهلنا وأبنائنا، حتملنا وصبرنا وســيكتب 

اهللا الفرج والفرح عن قريب.

من النادر أن جتد أحد املواطنني ال 
يخوض في علم السياسة، وخاصة إذا 
استثنينا كبار السن من الرجال والنساء 
وكذلك األوالد، فالسياسة علم يختص 
في صنع القرار والعالقات الداخلية 
واخلارجية واملصالح املشتركة (ومن 
سبق لبق) وذلك في ضوء املعلومات 
الالزمة، فالكل يرى أنه على حق وغيره 
على باطــل ويدعي أنه فارس زمانه 
وعالم مكانه... صرنا مثل بعض أفراد 
إحدى اجلاليات كل شيء نعرفه وكل 

عطل نسويه.
املالحظ أنه مــا تطرح قضية إال 
انبرى لها من هب ودب حتى لو لم تكن 
من تخصصه، ويجادل بشدة وعزم 
قوي ليثبت أنه على حق دون دراسة 
واعية وحتليل دقيق أو استشارة حتى 
نصل في مرحلة ما إلى تخبط كشراع 

بوم ضربته رياح الكوس في غبة.
السياسة علم وسلوك له أصحابه، 
فهو علم يحتاج إلى تخصص وسلوك 
رفيع يساهم في الوصول للغاية، لكن 
ما نراه ونسمعه فقدان العلم وغياب 
السلوك، فالعلم ما يحصله السياسي 
إما بدراسة أو ممارسة، والسلوك هو 
استخدام مفاهيم األخالق في مواجهة 
اآلخرين والتي منها اجلدل بالتي هي 
أحسن والقول احلسن واحترام اآلخر 
وتقديره وإعطاؤه الفرص املتاحة للدفاع 
عن رأيه واالنصات له دون مقاطعة، 
يضاف إلى ذلك إعداد الشواهد واألدلة 
املقنعة التي تساهم في طرح متميز.

سنقبل في املستقبل القريب على 
إثارة مواضيع متشابكة األبعاد، وهنا 
تأتي احلكمة ومن يؤتى احلكمة فقد 
أوتــي خيرا كثيرا، فقبل أن نخوض 
في القيل والقال علينا أن نتريث قليال 
ونعطي اخلباز خبزه ولو أكل نصفه.
حفظ اهللا الكويت من كل مكروه، 

وسيجعل اهللا بعد عسر يسرا.

مير علي هذا العيد األول حزينا، 
مع الذكرى الســنوية األولى لرحيل 
شقيقتي د.سلوى بورسلي التي وافتها 
املنية العام املاضي خالل رحلة االبتعاث 
اجلامعي إلى أملانيا، رحم اهللا أموات 
املسلمني واملسلمات، فكان من وجد 

الفقد ما كان..
الزمــن خطفت من  وفي عجالة 
الوجود شقيقتي د.سلوى بورسلي 
خالل رحلتها لتلقي العلم، وفي تلك 
الفترة وما أشيع عن مالبسات وفاتها 
في أملانيا، دل على عدم وجود شبهة 

جنائية حتى اآلن.
الكويتية»  وقد قامت «اخلارجية 
بتسهيل سفري إلى أملانيا للوقوف على 
مالبسات احلادث، وأشكر ما قدمته 
لنا القنصلية الكويتية في فرانكفورت 
مبا يلزم لذلك، بحضور القنصل العام 
خالد املطيري، ورسلي بورسلي محامي 

العائلة وأركان السفارة والقنصلية.
بالفعــل بنقل جثمان  وقد قمت 
شقيقتي في مثل هذه األيام والعودة 
بــه إلى أرض الوطــن، ولقد تقدمت 
بالشكر اجلزيل إلى وزارة اخلارجية 
آنذاك، وعلى رأسها وزير اخلارجية 
آنذاك وســمو رئيس الوزراء حاليا 
الشــيخ صباح اخلالد، ونائب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهللا، وســفيرنا 
في أملانيا جنيب البدر والقنصل خالد 
املطيري وأركان السفارة والقنصلية 
في فرانكفورت علــى جهودهم مع 
الســلطات األملانية لكشف احلقيقة، 
وذلك تزامنا مع ما كنت أســمعه وما 
قرأته على مواقع التواصل االجتماعي 
عن تعرض املغفور لهــا، بإذن اهللا، 
لتهديدات بســبب احلجاب تارة، أو 
بسبب اكتشــاف عالج ملرضى تارة 
أخرى، وباحلقيقة متسكت باإلجراءات 
التي قامت بها القنصلية الكويتية في 
ذلك احلني، ألني فقدت االتصال بها 

ملدة ١٠ أيام قبل وفاتها.
فكان عاما علــى الرحيل املوجع 
لشقيقتي د.سلوى أوجع قلبي قلب 
األخ، وأوجع قلب الوطن لتكون منوذجا 
حيا على سعي الكثير من بنات الوطن 
إلكمال طريق الطموح بالوصول إلى 
أعلى مراتب العلم، فتكون الشــهادة 
في سبيل العلم وهكذا يكون العلماء، 
أسأل اهللا تعالى أن يرحمها ويتغمد 
روحها واسع رحمته ويدخلها فسيح 
جناته، وأن يحفظ اهللا بنات الوطن من 

كل مكروه.

بذاتهما وبقدراتهما.
ومن هنا فإننا نؤكد أن خالصنا 
يكون بزيادة جرعة الثقة باهللا ثم 
بقدراتنا على جتاوز احملنة، وأما 
من يروج خلطة اخلالص املتمثلة 
باإلعالن عن اختراع لقاح للتخلص 
من الڤيروس بجرعة حتمل رقائق 
إلكترونية يتحكم من خاللها مباليني 
الناس او بعزل اإلنسان نهائيا بقطع 
الفضائــي، فإنه يريد  التواصل 
إدخالنا في نفــق مظلم من التيه 

املطلق مما يحقق تدميرنا ذاتيا.
إن تصنيــف البشــر إلى من 
يســتحق البقــاء للعيــش ومن 
ال يســتحق ذلك ما هو إال دليل 
على انحطاط اإلنســان إلى أدنى 
مستوى أخالقي شهده عبر األزمنة 
املختلفة، لكن في آخر  اإلنسانية 
املطاف سيبقى اإلنسان مخلصا 
إلنسانيته، وأما الڤيروس فسيزول 
إن عاجال أو آجال وســتزول معه 
أحالم شياطني اإلنس، إال أنه البد 

أال نتركهم بال حساب.

الكبيرة هيفاء عادل وجاسم النبهان 
وفاطمة احلوسني، هناك أيضا براعم 
جديدة استطاعت أن تثبت قدرتها 
وبراعتها، ومنها الفنانة املبدعة فتات 
الرئيسي وحسني  سلطان وبثينة 

املهدي وبقية الفنانني.
وهناك أيضا محطات خليجية 
كنا نتابعها لنجاحها ومنها تلفزيون 
البحرين وعمان واإلمارات والشارقة 
وقطر والســعودية، وكان يتميز 
برنامج املسابقات الذي تقدمه الفنانة 
ام هالل بتلفزيون البحرين مع ربعها 
احللوين بأنه اهتم باألمثال الشعبية 
وما يتعلق بتاريخ اخلليج وعالقة 

األجداد بالبحر.
ونقول في اخلتــام، ال داعي 
للضجــر والتذمر فما علينا إال أن 
نحمد اهللا على الظــروف الطيبة 
التي عايشناها دون أن نشعر بأي 
نقص في األمن واألمان وتوافر املواد 
الغذائية، وحتية لكل الذين ساهموا 
فــي إدارة الدولة بزمن ال يختلف 

كثيرا عن زمن احلرب.
حتية إجالل وإكبار لهم وحتية 
خاصة لقائد هذه املسيرة صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الذي 
كان متواجدا دائما خالل فترة احلظر 
وكان يباشــر متابعة ومراقبة كل 
اإلجراءات التــي تنفذ خالل فترة 
احلظر، ال شك ان الهتمام صاحب 
السمو أكبر األثر في بلوغ بر األمان.

آية كرمية: (يأيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما ال تفعلون كبُر مقتا عند 

اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون).
واهللا املوفق.

معه حتى آخر حلظة من حياتها. يقول 
الباحثون إن الرفض كان موجودا 
وهذا ممــا أدى إلى هــرب أليس 
القارة األميركية  إلى  وليبروجون 
والزواج هناك قبل سن العشرين. 
ينقل الزوجان إلى املكســيك لتبدأ 
أروع قصص الغرام والدراســات 
العميقة عن احلضارات، والتي كانت 
من أهمها أن جزيرة أطالنطس هي 
أم احلضارة املصرية والهنود احلمر. 
وبالرغم من ظروف احلياة القاسية 
أليس فــي مذكراتها  التي تدونها 
كالصراصير في شــعرها، احلر 
الشديد واألمطار، ووحوش الغابات 
ومواجهات املوت العديدة واإلهانات 
والسخرية من نظريات زوجها، إال 
أنها تعلمت األسبانية بطالقة وأيضا 
لغة املايا مع زوجها لدعمه، وأصدرت 
العديد من الكتب وطالبت بحقوق 
املرأة واملســاواة دستوريا، وكان 
بدوره كزوج داعــم لها ومصور 
رائع مع كل اكتشــاف ومعبد لهم 
بالرغم من اغلب صورها كانت حتمل 
السالح حلماية زوجها دائما. ميوت 
العالــم ليبروجون تاركا أليس عن 
عمر يناهز ٨٣ سنة، بعد الكثير من 
الدراسات والنظريات والصور ألهم 
االكتشافات. متوت حزنا أليس بعد 
سنتني من موت زوجها عن عمر ٥٩ 
سنة. ويبقى «شاك مول» واحدا من 

أهم اكتشافاتهم.
أعتقد أن «شاك مول» الغامض 

اختار قرابينه.
دمتم بحب تاريخي.

كالتواصل ملا لهــذا التواصل من 
إطالق للطاقات اإليجابية الكامنة في 
النفس، لذلك البد أن نعزز التواصل 
والتراحــم فيما بيننا، لقد أغلقت 
البلــدان حدودها اجلوية والبرية 
والبحرية، إذ اســتجابت للخوف 
واألخبار اليومية عن أعداد ضحايا 
الڤيروس، وال ريب ان هذا النوع من 
العيش يسبب هالك الروح ودمار 
الذات واملجتمع من الداخل، لذلك 
البد من رفع ثقة املجتمع والفرد 

التركيبة السكانية وكشفت مخالفات 
جتار اإلقامات، راجيا أن يعمل وزير 
الداخلية ووزيرة الشؤون االجتماعية 
على التخلص من العمالة الزائدة مع 
إيجاد قوانني ونظم ملنع  ضرورة 

تكرار األخطاء السابقة.
وخالل فترة احلظر وخاصة في 
الفترة املسائية كنا نتابع تلفزيون 
تلفزيونات دول  الكويت وبقيــة 
اخلليج العربي، ملشــاهدة البرامج 
واملسلســالت وكان مــن اجمل 
املسلسالت (محمد علي رود)، حيث 
جتلى الفنان الكبير سعد الفرج في 
تقدمي دراما راقية، شاهدناه وهو 
يقوم بدور درامي لم نعتد عليه من 
قبل حيث اعتدنا من الفرج على أدوار 
كوميدية مع زمالئه الذين افتقدناهم 
مثل عبداحلسني عبدالرضا وخالد 
النفيســي وغــامن الصالح، كذلك 
ال بــد أن نشــيد باملجموعة التي 
شاركت الفنان الكبير سعد الفرج 
في املسلسل الناجح وعلى رأسهم 
الفنان املبدع محمد املنصور والفنانة 

أليس:  إلى  األرواح» موجها كالمه 
«لن تعيشني هنا، بل في مكان بعيد 
جدا عن إجنلترا، وتتزوجني برجل 
يكبرك بكثير قبل أن تصبحني في 

سن العشرين!».
أما اغوستو ليبروجون من أصل 
فرنســي والذي كان يعشق فنون 
التصوير مسافرا لتعلم املزيد عن 
هذا الفن، يعيش فترة في تشيلي 
والبيرو حتى قيل انه تعلم االسبانية 
في تشيلي لكثرة أسفاره. تتحول 
حياته رأسا على عقب كليا بعد تعمقه 
بحضــارة الهنود احلمر في بيرو 
ويغير تخصصه إلى عالم آثار ودون 
العديد مــن النظريات وأصبح من 

علماء اآلثار املخضرمني آن ذاك.
لندن لعرض  ليبروجون  يزور 
فوتوغرافي في املتحف البريطاني 
ويلتقي بأليس! ابنة التاسعة عشرة 
وتعشــقه من أول حديث. فتذهب 
مســرعة لوالدتها وتخبرها بأنها 
تعرفت على رجل تستطيع أن تعيش 

تطبيق احلجــر الصحي والعزل 
القســري كفيل بخلق سلوكيات 
جديــدة ســلبية ألنــه إذا عزل 
اإلنســان ومت حجره قسرا مدة 
ال تقل عن ٤٠ يوما فإن باإلمكان 
تعليمه سلوكيات جديدة وميكن 
جعله ينســى عادات وسلوكيات 
كان معتادا على ممارستها، ومن 
السلوكيات اجلديدة فقدان  أسوأ 
التواصل فيما بيننا، وعندئذ يتم 
تدمير إنسانيتنا وطباعنا االجتماعية 

ختمات للقرآن الكرمي خالل فترة 
احلظر، واستغل الكثير منا فرصة 
احلظر لقراءة أنواع من الكتب، وقد 
قرأت مــا كان لدي من كتب ألكبر 

الكتاب.
ومن املزايا التي حتققت في زمن 
احلظر تنقية األجواء، حيث توقفت 
السيارات التي تصدر الدخان وكذلك 
القطارات في العديد من الدول وأيضا 
توقفت املصانع وتوقفت األبخرة 
والغازات التي عّكرت األجواء، ال شك 
انه بعد احلظر الكوروني سنعيش 

أجواء أكثر صفاء ونقاء.
وخالل احلظر استطاعت وزارة 
التجارة والبلدية فــرض مراقبة 
املخالفة  مشــددة على احملــالت 
وتكشفت عدة مخالفات لدى احملالت، 
وأمتنى أن تستمر تلك اجلهود التي 
بذلتها وزارة التجارة والبلدية للحد 
من جتاوزات األسواق التجارية، ومن 
األشياء املهمة التي قامت بها وزارة 
الداخلية حصر العمالة الوافدة دون 
إقامات وهي التي تسببت في فوضى 

سنني طويلة أعاد علماء اآلثار النظر 
في هــذه النظريات التي كانت في 

بدايتها محطا للسخرية.
أليس ديكسون واحدة من أوائل 
بالتاريخ، حيث كانت  اآلثار  علماء 
هذه الوظيفــة لصعوبتها تقتصر 
على الرجال، هي مكتشــفة متثال 
«شاك مول» مع زوجها عالم اآلثار 

اغوستو ليبروجون.
تولد أليس ديكسون في لندن في 
عام ١٨٥١ وهي ابنة املصور هنري 
ديكسون، والتي تصبح واحدة من 
الفوتوغرافيني  أوائل املصوريــن 
تأثرها بوالدهــا، ولكن  بســبب 
العميقة مع عمها جاكوب  عالقتها 
ديكسون املولع بجلسات حتضير 
األرواح واجلن وقراءة الطالع والتي 
كانــت باحلقبة الڤيكتورية موضة 
بني النبالء واألغنياء، تغير حياتها 
ووظيفتها. وفي احدى جلســات 
حتضير األرواح اجلماعية مع عمها 
ينطق أحد احلضور «امللبوس بأحد 

بات من الواضح اليوم أن ما يتم 
من إجراءات للتعامل مع الوباء أمر 
مخطط منذ زمن وأن العالم قد اجبر 
على االنصياع التلقائي لوهم كبير 
بهدف صياغة عالم جديد عالم يخدم 

مصالح فئة على حساب أخرى.
فهناك تهويل ونشــر للرعب 
ليستنفر العالم كل إمكانياته ومن 
ثم يتم التحكم بنمط احلياة اليومية 
لكل الناس، ولقد مت بنجاح تغيير 
سلوكيات البشر والتالعب بأذهانهم 
وعقولهم وطريقة تفكيرهم، وخلق 
أفكاره ومعتقداته سطحية،  جيل 
وتبني أن أعظم منوم مغناطيسي 
للبشــر على ســطح األرض هو 
اإلعالم الذي يبث األوهام واألكاذيب 
وال يشــك أحد أنه منــذ بدايات 
التسعينيات ونحن نشهد صعود 
جيل كامل ال يعرف أي شيء سوى 
ما يراه على شاشات الفضائيات 
ومتت برمجة هذا اجليل بطريقة 

تسهل قيادته بها.
لقد كشفت لنا هذه األزمة ان 

أكثر من شهرين حظرا  عشنا 
كورونيا، منه حظر جزئي ثم كلي 

في أسابيعه الثالثة األخيرة.
ال شك أن الدولة ممثلة في وزارة 
الصحة كانت حريصة على صحة 
املواطنني وما كان لها أن تفرض تلك 
إال ملا تشعره  اإلجراءات الصحية 
الدولة كبقية دول العالم من تفشي 
وباء كورونا اخلطير الذي تسبب 
في موت كثير من الناس سواء داخل 
الكويت او خارجها، وكان هذا مبنزلة 
مداهمات خطيرة على البشــرية، 
املهم قد جتاوزنا ذلك اخلطر، وهللا 
احلمد أن استطاعت وزارة الصحة 
بقيادة وزيرها النشــط د.باســل 
الصباح وكوادر الوزارة من األطباء 
واملمرضني أن تتخطى كل األخطار 
الوباء.. وال بد  الناجتة عن تفشي 
هنا من اإلشادة باجلهود التي بذلتها 
وزارتا الصحة والداخلية للمساعدة 
في تنفيذ اإلجراءات الصحية ونرجو 
أن تتواصل جهودهم للتصدي ألي 
طارئ.. املهم نحن نريد في نهاية 
تلك األزمة أن نستعرض املزايا التي 
اســتفاد منها املواطنون، وأوالها 
التجمع األســرى اليومي وتناول 
الوجبات الثالث مجتمعني واعتدنا 
على أداء الصلوات اخلمس مع أفراد 

األسرة.
أما املزيــة الثانية فهي جتربة 
الطبخ وصنع احللويات املنزلية فقد 
قامت ربات البيوت وبناتهن بعدة 
جتارب في املطبخ وكانت جتارب 
ناجحة، ومــن مزايا احلظر تالوة 
القرآن الكرمي يوميا وقد ختمت ٣ 

فــي قلــب املتحــف الوطني 
املكسيكي لألنثروبولوجيا (العلوم 
املكسيكية  بالعاصمة  اإلنســانية) 
ميكســيكو، يرقــد واحد من أهم 
التماثيل الغامضــة للهنود احلمر 
امللقب بـ «شاك مول» والذي يتميز 
بوضعية غريبة، فهو يرمز إلنسان 
مبالمح وجه جامدة ورأس ينظر إلى 
جانبه األمين، مستلق على ظهره 
ورجاله بوضعية اجلنني، وممسكا 
بيده صحنا مقعرا، معلقا على ذراعه 
خنجرا. وبسبب متيز وغرابة هذا 
التمثال دارت الكثير من النظريات 
حول وظيفته األساسية بني شعب 
الهنود  انه رسول بني  املايا، فقيل 
احلمــر املايا وإلــه املطر، وكثرت 
األقاويل ان هذا التمثال يرمز لرهبان 
األهرامات املكسيكية حيث يتم وضع 
الدم او قلب القرابني اإلنسانية غالبا 
واحليوانية أيضا في الصحن املقعر. 
فكان لهذا التمثال النصيب األكبر 
من التنقالت بني أحضان املتاحف 
ومحاوالت السرقة العديدة حتى من 
بعض الدول كونه فخرا للموروث 
املكســيكي ومت ربطــه باجلزيرة 

اخلرافية اتالنتيدا (أطالنطس).
ولكــن ما مييز متثال «شــاك 
مول» باحلقيق هو قصة العشــق 
التــي تختبــئ خلفــه، حيث ان 
مكتشفي هذا التمثال عانوا الكثير 
من اإلهانات والتصغير بني علماء 
اآلثار بســبب ربطهم للحضارتني 
املصريــة وحضارة الهنود احلمر 
وسر جزيرة «أطالنطس» وبعد مرور 

إشارة

«التكويت» 
بني الواقع 

والتحقيق
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»بوحمود«.. نقاء النفس وصفاء القلب
كان صباحا حزينا ليس كغيره، فما أصعب أن تصحو 
على رسالة حتمل خبر فقدان إنسان عزيز عليك، وهذا ما 
كان صباح اجلمعة مع خبر رحيل األخ الكبير والصديق 
والزميل جاســم التنيب »بوحمــود« الذي كان التفاؤل 
دائما في محياه والتسامح في قلبه والكالم الطيب على 

لسانه وملء فيه.
»بوحمود« الغالي.. لن ننســى صوتك وأنت داخل 
صالة التحرير، لن ننســى مواقفك بعد الغضب وردود 
فعلك مع كل نقاش وانتصارك فيه بابتســامة متحو ما 
كان وتسجل حلظات ملؤها الود والتسامح وتعكس نقاء 
في النفس والســريرة ال يعلمه إال من عاشرك وتعامل 
معك عن قرب، فأنت الذي لــم يعرف احلقد إلى قلبك 
طريقا وأنت الذي كانت مساعدة اآلخرين والوقوف إلى 
جانبهم في املواقف الصعبة سبيال حتى تشهد أزماتهم 
االنفراجة بفضل اهلل تعالى وبسعيك وحرصك على أن 
تكون معهم في جميع األوقات والظروف ولو على حساب 
وقتك ووقت أسرتك وحتى صحتك ولسان حالك يقول 

دائما لكل من توجه إليك مبوضوع أو طلب »بسيطة.. وال 
يهمك.. أشوف املوضوع.. إن شاء اهلل تنحل..احنا أهل«.

رحمك اهلل تعالى يا من أبكيتنا على فراقك، سنفتقدك 
جميعا، سنفتقد مواقفك مع اجلميع، سنفتقد ابتسامتك 
ولن ننســى نصائحك، وســنتذكرك مع كل فعل طيب 
وموقف شهدته، وستبقى صورتك في مخيلتنا ومكانتك 
ومحبتك في قلوبنا جميعا وقــد تركت أثرا عميقا في 
نفوسنا خالل سنوات جسدت خاللها الكثير من معاني 
العطاء واإلخالص واملودة، ونسأل اهلل تعالى لنفسك أن 
ترجــع إلى ربها راضية مرضية وأن تدخل جنته وتنال 

رحمته ومغفرته، مبا قدمته وبدعاء محبيك.
ونحــن اليوم جميعا ندعو اهلل عز وجل أن يتغمدك 
بواسع رحمته وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أهلك 
وذويك ويلهمنا الصبر والسلوان، فلله ما أخذ وله سبحانه 
وتعالى ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وال نقول 

إال »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.
يوسف غامن

وداعًا صديقي
ليس هناك شيء في الدنيا أشد قسوة على أي شخص 
سوى ان يسمع نبأ وفاة صديق وزميل كان له اكثر من 

أخ وهو الزميل جاسم التنيب.
امس رحلت عــن دنيانا يا ابو محمد تاركا لنا طيب 
عملك وحسن سيرتك، ونقاء سريرتك، واجمل ذكريات 
الصداقة واالخوة التي ربطتنا بك وبأســرتك الكرمية، 
تلقيت نبأ وفاتك املفجع الذي هز القلب، واآلن نحن ال 
منلك يا صديقي في كل االحوال اال الدعاء هلل ان يتغمدك 
بواسع رحمته، فهو املالذ واملخرج الوحيد من حالة احلزن 

واألسى بكل هذه املشاعر الفياضة.
رحل الصديق العزيز، ليرحل معه االخالص والوفاء 
والشــهامة والفزعة لكل من حوله، مواطنني ومقيمني، 

فقد كان محبا لعمل اخلير ومساعدة كل من يطلب منه 
املساعدة، وعزاؤنا انه ترك ارثا ضخما من احملبة وحسن 
اخللق ومساعدة كل محتاج سواء كان يعرفه او ال يعرفه 
وايضا تــرك لنا اعماله الصحافية ومقاالته، رحمك اهلل 

صديقي رحمة واسعة.
رحمك اهلل يا ابا محمد لقد ساعدت كل من حولك لوجه 
اهلل تعالى فرحلــت قرير العني.. وفي النهاية ال جند ما 
نقوله سوى اننا فقدناك حقا وستظل ذكراك محفورة في 
الوجدان. وندعو اهلل العلي القدير ان يلهم اهلك وذويك 

وكل محبيك الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا اليه راجعون(.

محمد سالم

»جاسم«.. سكت قلبك احلنون
.. وإنا على فراقك يا أخانا حملزونون

غاب جاســم ولم يغب عن البــال، وكأنه طيف مر 
وارحتل، غاب عنا بجســده وروحه التزال ترفرف في 
كل مكان ترك فيه أثرا طيبا.. ذكريات ومواقف نبيلة كان 
فيها »أبو محمد« نعم األخ والزميل والصديق الوفي، فهو 
الرجل الرجال، حتكي دماثة أخالقه وسيرته الطيبة عنه.

»أبا محمد« رحمك اهلل.. فقدنا قلبك احلنون ونخوتك 
املعروفة ومواقفك اإلنسانية الشجاعة وتواضعك اجلم 
بني محبيك وزمالئــك وعزوتك وصحبتك فكنت بذلك 

بيننا كـ »األيقونة« الرائعة.
اجلميع آملهم نبأ فقد أخيهم الكبير »جاســم«، لكنها 
ُســنة احلياة، لم يبخل »التنيب« حتى عمن ال يعرفهم، 

فمن طرق بابه لم يرجــع خائبا، لم يتعال »أبو محمد« 
على أحد، بل كان ال يوفر خدمة ملن قصده في مؤسسات 

وزارة الداخلية وأروقتها ودهاليزها الصعبة.
»جاسم« بقلمه النظيف وغيرته على »حبيبته« الكويت 
وحسه الوطني املرهف كان مثاال ومنوذجا يسطر اخلبر 

دون تالعب أو حتامل أو حتوير للحقائق..
رحمك اهلل »أبا محمد« وأسكنك فسيح جناته وصبرنا 
وصبر أهلك ومحبيك وأبناءك وذويك، وال نقول إال ما 
يرضي ربنا: )إنا هلل وإنا إليه راجعون( وإنا على فراقك 

يا أخانا حملزونون.
محمد راتب

احلمود: الكويت لم تواكب التكنولوجيا 
في مواصلة التعليم كبقية دول املنطقة

»النجاة«: 221 ألف شخص استفادوا
من مشروع إفطار الصائم داخل الكويت وخارجها

عبداهلل الراكان

أكثر من قرن من الزمان 
الدول  والكويت تعتبر من 
الرائــدة فــي التعليم على 
مســتوى املنطقــة، حيــث 
واكبت الكثير من التطورات 
في املجــال التعليمي، لكن 
وباء كورونا خلبط األوراق، 
فمــع تصــدر الكويت دول 
املنطقة في إجراءاتها احلازمة 
ملواجهة هذا الوباء توقفت 
الدراسة في جميع املراحل 
بينمــا اســتمرت العمليــة 
التعليمية في دول املنطقة 

عبر »التعليم عن بعد«.
وفي هذا السياق، أكدت 

كشف رئيس قطاع البرامج 
واملشــاريع بجمعية النجاة 
اخليرية عبداهلل الشهاب عن 
حتقيق إجنازات مشرفة في 
رمضان هذا العام من خالل 
إفطــار الصائــم،  مشــروع 
حيــث مت تنفيــذ املشــروع 
في ١٩ دولة حول العالم في 
صورة سالل غذائية لألسر 
الفقيرة حول العالم بالرغم 
من ظــروف جائحة كورونا 
التي جتتاح العالم وصعوبة 
تنفيذ هذه املشاريع في الوقت 
احلالي. وتابع الشهاب: رغم 
التحديــات الكبيرة واألزمة 
الصحية العاملية واإلجراءات 
الوقائية التي شــهدها شهر 
رمضان املبارك هذا العام إال 
أن النجاة اخليرية حرصت 

وزيــرة التربيــة ووزيــرة 
التعليــم العالــي الســابقة 
د.موضي احلمود أن تعطيل 
الدراسة في الكويت تسبب 
في وقف نصف مليون تلميذ 
كويتي و٢5٠ ألف تلميذ من 
غيــر الكويتيني منذ شــهر 
فبراير الســابق إلى مدى ال 
يعرفه إال اهلل، موضحة أن 
هناك حتديا كبيرا واجهته 
املدارس واجلامعات اخلاصة 
منصــات  فعلــت  والتــي 
التواصل مع طالبها عن بعد، 
فاستفاد منه من اختار هذا 

النوع من التعليم.
وأضافــت احلمود خالل 
مشــاركتها في حملة بوادر 

وأضــاف: وزعنــا قرابة 
١٢٧5٠٠ وجبة إفطار صائم 
)ساخنة( للعمالة واجلاليات 
باملناطق واحملاجر الصحية، 
وحرصنــا علــى أن تكــون 
وجباتنا مميزة ومت إعدادها 
بطريقة صحية ووفق معايير 
الصحة والسالمة مع مراعاة 
التباعــد االجتماعــي الــذي 
أوصت به اجلهات الصحية.

وبني الشــهاب أن النجاة 
اخليرية وزعت ١٨٧٣٠ سلة 
إفطــار صائم )أســر( داخل 
وخارج الكويت، وامتازت هذه 
السالل بأنها تضم أهم املواد 
الغذائية التــي حتتاج اليها 
األسر وتكفي السلة العائلة 
قرابة الشهر، موضحا ان هذا 
املشــروع ســاهم في توفير 

األمــل التــي تنظمها رابطة 
التعليــم  أن  االجتماعيــني 
احلكومــي لألســف تخلف 
بكل مراحله العام واجلامعي، 
وحرم الطلبــة من التعليم 
طوال هذه الفتــرة، مؤكدة 
التعليــم عــن بعــد أو  أن 
غيره من األمناط التعليمية 
األخــرى التــي تعتمد على 
التكنولوجيا وجدت لتبقى 
حتــى بعــد األزمــة، لذلــك 
جتتهد وزارة التربية لتفعيل 
منصاتها التعليمية ملتابعة 
أبنائها، خاصة أننا في دولة 
متتلــك اإلمكانــات والبنية 
التكنولوجيــة التي متكننا 

من ذلك.

طعام إفطار الصائم لعوائل 
كاملة بشيوخها وعجائزها 
وأطفالها ونســائها وتعتبر 
الســالل الغذائية واحدة من 
أهم األنشطة الرمضانية التي 
تفتخر اجلمعيــة بتنفيذها 

طوال السنوات املاضية.
وختامــا، تقدم الشــهاب 
بشكر أهل اخلير واحملسنني 
النجــاة اخليريــة  داعمــي 
وجلانها، مستشهدا بحديث 
النبــي ژ »من فّطر صائما 
كان لــه مثل أجــره غير أنه 
ال ينقــص من أجــر الصائم 
شــيء«، مؤكدا أن اجلمعية 
تبــذل قصــارى اجلهود من 
أجل مســاندة ودعم الفقراء 
واحملتاجــني وتوفيــر حياة 

كرمية لهم.

ضمن مشاركتها في حملة »بوادر األمل« التي تنظمها رابطة االجتماعيني

مت تنفيذه في 1٩ دولة حول العالم

د.موضي احلمود

املستشار عبداهلل الشهاب

علــى تواجدهــا وحتركهــا 
امليداني القوي داخل الكويت 
وخارجهــا، حيــث بلغ عدد 
املســتفيدين مــن مشــروع 
إفطــار الصائم أكثر من ٢٢١ 

ألف مستفيد حول العالم.

ن تبرع مركز صباح األحمد للموهبة  »االئتمان« ُيثمِّ
باألقنعة الواقية لكوكبة من كفاءاته

االئتمــان  بنــك  ثمــن 
الكويتــي اجلهود املخلصة 
والدؤوبة التي يبذلها مركز 
صبــاح األحمــد للموهبــة 
واإلبــداع في تقــدمي الدعم 
إلــى الهيئات واملؤسســات 
احلكوميــة فــي مواجهــة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
)كوفيد- ١٩(، مشــيدا على 
وجــه اخلصــوص بتبــرع 
املركــز بعــدد مــن األقنعة 
 )Face shield( الواقية للوجه

إلى البنك. 
وأوضح البنك في بيان 
صحافــي له امس أن املركز 
وكما هو العهد به دائما في 
البذل والعطاء أهدى كوكبة 
الشــابة  الوطنية  الكفاءات 
واملبدعة في البنك عددا من 
األقنعة الواقية للوجه، بهدف 
الوقاية من ڤيروس كورونا 
املستجد )كوفيد-١٩(، مشيرا 
إلــى أن احلصول على هذه 
األقنعة يكتسب أهمية بالغة 

على هــذه البادرة الوطنية 
الطيبة. وأكد »االئتمان« أن 
البــادرة األخيرة من جانب 
مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع تعكس حرص املركز 
على صحة وســالمة فريق 
العاملني في البنك الذي يضم 
كوكبة من الكفاءات الوطنية 
الشابة، الذين كانوا دائما عند 

حســن الظن بهم، واثبتوا 
علــى الدوام أنهــم يقدمون 
أفضل مــا لديهم باذلني كل 
جهودهم في العمل واإلبداع 
والتميز وكانوا واليزالون 
القوية واحلقيقية  الرافعة 
لتحقيــق التطور والتنمية 
والتحديث، نحو مســتقبل 

مشرق.

توزيع إفطار الصائم في الفلبني توزيع إفطار الصائم في تشاد

توزيع إفطار الصائم في النيجر

جانب من األقنعة خالل تسليمها

في هذا التوقيت، السيما مع 
اإلعــالن عن خطــة العودة 
إلــى احليــاة  التدريجيــة 
الطبيعية واستئناف العمل 
فــي الهيئــات ومؤسســات 

القطاع احلكومي.
وعبــر البنك عن شــكر 
إدارته التنفيذية ملركز صباح 
األحمــد للموهبــة واإلبداع 

ملشاهدة الڤيديو

»بوحمود«.. ورحل صافي القلب
ورحل صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية أخي 
الكبير وصديقي جاسم التنيب )بوحمود( والذي لطاملا رج 
بصوته املجلجل صالة التحرير بجريدتنا »األنباء« وهو 
يداعبنا بكلماته: »أنا جيت احلاضر يعلم الغايب«.. الصدمة 
مؤملة لنا جميعا بفقدانك، ولكم فقدنا طيبني أمثالك لهم 

علينــا حق الدعاء بالرحمة واملغفرة. ال نقول إال »إنا هلل 
وإنا إليه راجعون«، اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره 
روضة من رياض اجلنة وأنزله منازل الشهداء والصديقني 

والصاحلني وحُسن أولئك رفيقا.
هشام إبراهيم
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عبداهللا اجلاسم العبيد اإلنسان .. األستاذ .. النقابي
فقدت الكويت ابنا بارا وأستاذا 
علمــا، هو املربي عبداهللا جاســم 
محمد العبيد رئيس جمعية املعلمني 
األسبق عن عمر يناهز الـ ٨٩ عاما، 
من مواليد ١٩٣١، وقد توفي اجلمعة 
الساعة ٤٫٣٠ فجرا ودفن ظهرا في 
مقبــرة الصليبخات في ٦ شــوال 

١٤٤١هـ املوافق ٢٩ مايو ٢٠٢٠م.
عرفته عن قــرب، وأعترف له 
بفضل كبير في توجيهي اثناء تولي 
مركز «أمني السر» في عهده من ١٩٨٢ 
الى ١٩٨٦، والــكل يعرف وال اذيع 
ســرا بأنني كنت أفهم وأتفهم كل 
ما يصدر عنه وأترجمه الى تنفيذ، 
وكان اتصاله يشعرني بأنني حققت 

له ما كان يريد ويتمنى.

رجل عصامي
هو بالفعل مــن الرجال الذين 
حققوا العصامية، وتعب في حياته 
حتى وصل الى سدة رئاسة جمعية 
املعلمني، وايضا فــي عمله وكيال 
لوزارة التربية للشؤون الوظيفية 

واإلدارية.

امرأة عظيمة
فــي حيــاة األســتاذ عبــداهللا 
اجلاســم العبيد «ســت عظيمة»، 
هــي زوجته شــريفة املواش التي 
ســاندته من بداية زواجهما حتى 
وفاتها بعد التحرير، وصدق من قال: 
وراء كل رجــل عظيم امرأة، كانت 
بلسما لكل من عرفها، ورحم اهللا 
االثنان ابو رائد وام رائد ومثواهما 
بإذن اهللا اجلنة، فما عمال اال اخلير 
للناس ولكل من عرفهما وال نزكي 

على اهللا أحدا.

مشوار حياته
األستاذ عبداهللا اجلاسم ـ ابو 
رائدـ  من جيل الرواد االوائل الذين 
حملوا على كاهلهم خدمة الكويت 
وأعطــوا «التربيــة والتعليم» كل 
جهدهم وفكرهم، وقد تدرج االستاذ 
أبو رائد في حياته املهنية من طالب 
علم الى معلم فــي مدارس وزارة 
التربية مثــل الصباح والصديق، 
وكان محبــا للرياضــة وعارفــا 
لقوانــني بعض االلعاب الرياضية 
مثل كرة القدم والسلة والطائرة، 
وكان مدرســا للتربيــة البدنيــة، 
ميلك اخلبــرة والرياضة، وتدرج 
فــي الوظيفة احلكومية في وزارة 
التربية حتى صار وكيال مساعدا 
للشؤون االدارية والوظيفية، واثناء 
عمله فــي وزارة التربية «احتك» 
بالرعيل االول ممن قادوا ســفينة 
التربيــة واالعالم وعــاش حياته 
بينهــم واخذ الكثيــر من صفاتهم 
وعلمهم وشّكل له شخصية «تربوية 

ـ اجتماعية ـ نقابية».
ففــي التربيــة، عاصــر وزير 
التربية صالــح عبدامللك الصالح 
وايضا االستاذ خالد املسعود الفهيد، 
رحمهم اهللا جميعا، واالستاذ جاسم 
خالد املرزوق واالستاذ د.يعقوب 
يوسف الغنيم واخوانه د.عبداهللا 
ود.مرزوق، وكان يشيد بهم على 
الــدوام، وممن عاصروه االســتاذ 
عبدالرحمــن اخلضري واالســتاذ 
احمــد مهنا واالســتاذ عبدالعزيز 
الربيع واالستاذ  الشاهني يوسف 
ســعود الطلب احملسني واالستاذ 
عبدالرحمن النجدي وغيرهم كثير.
أســتطيع ان اقول بعد عشرة 
عمر معه انــه مفاوض من الطراز 
االول، ويتميــز بنفس (دقس) أي 
الدولفــني، مناور يعــرف ما يريد 
ويحصد اهدافه بعد حتديد عناصره 
ووسائله، وقد جلب هذا جلمعية 
املعلمني (الدعم املالي)، فلست اقول 
سرا ان اجلمعية في عهده حظيت 
باملال خاصة بعد حصول اجلمعية 
على الدعم املالي السنوي وايضا الـ 
٤٠ الفا من وزارة الشؤون ألسابيع 
التربيــة، وهو الذي اســتطاع ان 
يحصل لنا في عمل خيري واحد من 
اجل لبنان عندما احتلت اسرائيل 
بيروت على ٥٠ الفا من سمو االمير 
الوالد الشيخ سعد العبداهللاـ  رحمه 
اهللاـ  وتسلم الشيك من وزير االعالم 
حينذاك سمو الشيخ ناصر احملمد.

وأحيانا عندما يتفاوض واشعر 
بأن هناك شــيئا مــا في التفاوض 
مثلما حصل مع التيارات الدينية 
قبيل االنتخابات، كان ال يكثر الكالم، 
يصمت ويقول املوضوع اكبر منا 
وهو يعي متاما ما يقول، ألن الواقع 
يشير اليه، فالسلطة احيانا تخذلك 
ولها مصاحلها وحتالفاتها في كل 

انتخابات!

اتصال برائد
اتصلت يوم الوفاة صباحا بعد 
ان دفن استاذنا بنجله رائد، وعظمت 
له االجر، ودار حديث طويل حزين 
تذكرنا فيه مناقــب الفقيد، وكان 

مــن ١٩٧٦ الى ١٩٨٦ كــون له فكرا 
«تربويا نقابيــا» خاصا بجمعية 
املعلمني، واســتطاع فــي عهده ان 
يســخر وزارة التربية او العكس 
ان تستفيد منه كونه الرجل االول 
في جمعية املعلمني، وقد حرصت 
احلكومة طــوال فترة وجوده في 
بداية تأسيس جمعية املعلمني على 
ان «متلك» قرار هذه اجلمعية عبر 
مجالس االدارة، وقد مت بالفعل حل 
مجلس االدارة في فترة من الفترات، 
وقد وعى االستاذ عبداهللا اجلاسم 
اهمية املهادنة ولعب دورا كبيرا في 
موازنة هذا االمر الصعب، وجنح الى 
حد ما، ففي عهده مت حتقيق مكاسب 
كثيرة خاصة مبهنة املعلم، وحظي 
املعلم بالتكرمي على مستوى الدولة 
وتغير مفهــوم العمل النقابي الى 
ورقة عمل داخل الكويت وخارجها، 
ما جعل املعلم الكويتي في الصدارة، 
مع توفير اجواء مشجعة الستثمار 
قدراته لتحقيــق الكفاءة واملهارة 

واخلبرات.

رؤساء جمعية املعلمني
منذ تأســيس جمعية املعلمني 
في ٢٤ أكتوبر ١٩٦٢ من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وهي 
تعمل جاهدة عبر رؤساء ومجالس 
ادارات متعاقبــة علــى جعلها في 
املقدمة، وكانت فترة االستاذ عبداهللا 
اجلاسم العبيد من الفترات الزاهرة 
التــي نالت فيهــا جمعية املعلمني 
الرضا من احلكومة وقطاع املعلمني، 
فبرزت في عهده ألنه ملك «الكود 
منبر» فــي التفاهم مع الســلطة، 
وجعل جمعية املعلمني متارس كل 
ادوارها بهدوء وفاعلية وإجنازات.

املعلمون واالحتالل العراقي
تقتضــي االمانة التاريخية ان 
اشير الى دور كبير قام به االستاذ 
عبداهللا اجلاسم العبيد ود.عبداهللا 
يوســف الغنيم واالســتاذ جمعة 
ياســني فــي جتميــع املعلمني في 
اخلارج للتحــرك لصالح الكويت 
اثناء االحتالل العراقي، وكان من 
الذين عملوا من اجل اثبات الشرعية 
الكويتيــة ورد محــاوالت العراق 
الصدامــي حينذاك حملــو الوجود 
الكويتي وتثبيت الشرعية للكويت 
واستقاللها وحريتها، خاصة بعد 
ان أغفل «مجلــس احتاد املعلمني 
العــرب» في عهــد الرئيس ناجح 
الراوي طمس تاريخ الكويت واخفاء 
دور جمعية املعلمني الكويتية، ومن 
هذا املنطلق والتوجه املعادي كان 
البد من التحرك الســريع والفّعال 

السقاط املؤامرة اخلبيثة.
وقــد لعــب االســتاذ عبداهللا 
اجلاســم دورا كبيــرا باالتصــال 
بحكومة الكويت بالطائف متضامنا 
مــع دعوة قطــاع املعلمــني الذين 
باخلــارج بالوقوف بقــوة وحزم 
ضد هذه املخططات العراقية التي 
تســتهدف محو الكويت، فكان ان 
كون فريقًا من مجلس االدارة الذي 
يقود جمعية املعلمني- حينذاك- 
اثناء االحتــالل العراقي الصدامي 
الباغي وهم: فيصل العبداجلادر ـ 
بدر بورحمــة ـ يعقوب العصفور 
ـ فهد العدواني، فيما انضم فريق 
الســابقني:  االدارة  مــن مجالــس 
عبداهللا اجلاســم ـ جمعة الياسني 
ـ عبدالرحمــن بوزبــر ـ يوســف 
ادريــس،  ـ طــارق  عبدالرحمــن 
وبــدأت هــذه املجاميــع بتنظيــم 
زيارات لنقابات وتنظيمات املعلمني 
العرب في وفدين احدهما زار: مصر 
ـ ســورية ـ الســودان ـ اريتريــا ـ 
اليمــن، والوفد الثاني زار: ليبيا ـ 
تونس ـ اجلزائر ـ املغرب، وكانت 
مصر محطة التقاء الوفدين للتشاور 
واالنطالق من جديد لتنفيذ اثبات 
وجــود الكويت نقابيــا، وحققت 
النتائج  الزيارات اهدافها، وكانت 
طيبــة بعد حضور وفــد املعلمني 
جلســات تاريخية مدونــة تثبت 
وجــود جمعيــة املعلمني وفشــل 
العراق في طمس الهوية الكويتية 

على الصعيد النقابي.

وداعًا أبا رائد
هذه االسطر القليلة بحق معلم 
خدم وطنه بكل صدق وامانة وحاز 
رضا العاملني معه ومن عاصروه 
وتعاملوا معــه، ألنه صاحب اياٍد 
بيضاء ومن الرعيــل االول الذين 
نعتز بهم. وبهذه املناسبة احلزينة 
االليمة، اتقدم باسم محبيه السرته 
الكرمية آل العبيد وآل املواش وذويه 
الكرام بأحر التعازي، سائلني املولى 
عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فســيح جناته ويلهمهم 
الصبر والسلوان، إنا هللا وإنا اليه 
راجعون.. وإنا على فقدك يا عبداهللا 

حملزونون.

رائد وفيا لوالده، وعندما ســألته عن 
ابنائه قال: شــريفة ٢٥ عاما وعبداهللا 
٢٣ عامــا وفهد ١٧ عامــا، هنا انا واهللا 
بكيــت (عبداهللا وشــريفة)، ما اجمل 
وفاء االبن لوالديه عندما يسمي ابنيه 
على والديه، واهللا يحفظهم ويذكرون 
جدهم الذي احب الكويت فأحبته، وقد 
قال لي رائــد في آخر املكاملة: لقد كان 
والــدي صلبــا لكن اجللطــة االخيرة 
التــي اصابته نتجــت عنها نقصا في 
االوكســجني عن املخ، وهــذا ما دهور 
حالته الصحية، واستذكرت معه ذهابه 
للحج مع حملة احمد الهولي وعمرته 
اكثر من مرة، وكيف كان يحب القاهرة 
وبيروت ولندن، وعندما اوصيت رائد 
بضرورة عمل خيري له قال: يا عمي أبا 
مهند، ال توصيني عليه، فهو من علمني 
ان امشــي على «الصراط املستقيم»، 
وان احــب مهنــة التدريس وابر اهلي 
واعشق الكويت واحترم شعبي واهل 
ديرتي الكرام ورجال التربية والتعليم 

بصفة خاصة. 
واضاف: لقد اوصاني بكل جيراني 
احمليطــني ببيتنا في العديلية خاصة 
املنصور والعمــر املجاورين ملنزلنا.. 
رحمــك اهللا يا عبداهللا دائما يســبقه 
احترامــه ملن هــم اكبر منــه واصغر 
والقريــب والبعيد، هكــذا هو بورائد 

رحمه اهللا.

ديوانية جمعية املعلمني
كان، رحمــه اهللا، يأتي كل صباح 
جمعــة مبكــرا الــى مقــر اجلمعيــة 
بالدسمة ومعه كبار اعضاء اجلمعية، 
واتذكر منهم العــم ابراهيم املقهوي ـ 
االســتاذ عبدالرحمن بوزبر ـ الشاعر 
عبداحملسن الرشيد ـ يوسف الفصام 
ـ عيســى السلمان ـ عبداهللا ابونتيفه 
ـ امني معرفي ـ خليل ابراهيم ـ ســعد 
الرميحيـ  ناصر الصاللـ  فهد البحوه 
ـ عــادل اجليران ـ عبــداهللا الديهان ـ 
محمد الســماك ـ خليل العربيد ـ عمر 
امني ـ ثامر الســيار ـ جمعة ياســني ـ 
احمــد الشــطي ـ عبدالرحمن الصالح 
ـ بــدر الشــمروخـ  احمد بوزبرـ  علي 
القديــري ـ فهد التمار ـ صالح الريس 
ـ عبدالرسول ميرزا ـ يوسف ذكر اهللا 

ـ فهد الصولة ـ عبداحلميد الشطي.

عالقته بالقوائم
ربطت األســتاذ عبداهللا اجلاســم 
العبيد عالقــة اخوية مع كل القوائم، 
ولم يصدر عنه طيلة حياته اي تصريح 
ميس قائمة او يرد عليها، وكان مينع 
كل مــن حوله ان يصرحوا دون اذنه، 
وال اقول سرا انه تعامل معهم تعامل 
الند بالند في حدود القوانني والنظم، 
وحظي باحترامهم رغم اختالف املشارب 
وممارسة الضغوطات، لكن كان قادرا 
دائمــا علــى االمتصــاص واالنطالق 
وحتقيق النجاح واعطاء كل ذي حق 

حقه.

ديوانية الثالثاء
كان يحــرص دائمــا علــى زيارة 
ديوانية االســتاذ د.يعقوب يوســف 
الغنيم واخوانه في املنصورية وأحد 
رواده الدائمني والداعمني، وكان يشيد 
بهــذه الديوانيــة ويحــب اصحابهــا 

وروادها.
كان شاطرا الى ابعد حد في وضع 
ركائــز له في اجلمعيــة االم واالفرع، 
وهو تيقن مبكرا أهميــة املرأة وفّعل 
دورها فــي اجلمعية ورعــى اعمالها، 
وكانــت بالفعل عامــال قويا في دعمه 

في االنتخابات.
مــن  مجموعــة  عنــده  وكانــت 
التــي يعتــد برأيهــا  الشــخصيات 
ويشــاورهم فــي كثيــر مــن القضايا 
ويستمع لهم وال يستصغر احدا ابدا، 
فالكل يجلس معه ويستمع له ثم يقرر 

ما يريد ان يفعله.
من يسأل عنه دائمًا؟

كان هناك اخوة اعزاء دائما يسألوني 
في ســنواته االخيرة عنه ومنهم االخ 
الهولــي  الكنــدري ود.احمــد  جمــال 
ود.عبداهللا الكندري وبدر الشــمروخ 
وفيصــل الياقــوت وعبــداهللا الدوب 
وسالم الناشــي وفيصل العبداجلادر 
وبدر بورحمــة ويعقــوب العصفور 
وفيصل التمار وســالم مهنــا وكثير 

التربية، كان هذا في عهد االستاذ جاسم 
املرزوق او االستاذ د.يعقوب يوسف 
الغنيم او االستاذ عبدالرحمن اخلضري، 
كان ينشط ويوجه كوادره في جمعية 
املعلمــني فــي تبني مطالــب املعلمني 
واحتضانهــا ثم تســويقها الى وزارة 
التربية، وجنح في حل كثير من القضايا 
واالشكاالت، ألنه كان ميلك خبرة تبني 
املطالب وعرضها على املســؤولني في 
الدولة، وكلها كانت تهدف الى حتسني 
ظروف املعلم الكويتي وزيادة راتبه.

كان يحــرص ان تشــارك جمعية 
املعلمني في داخل الكويت اي اجتماع 
يبرز ويحقق صدارة املعلمني للمشهد 

من االخوة الوافدين الكرام واالخوات 
الناظرات يصعب ذكرهم لكثرتهم، وكان 
رحمه اهللا يعتبر االستاذ فهد البحوه 
واالســتاذ محمد الفــارس من حكماء 

التربية والتعليم.

العمل النقابي
امتاز عهد االستاذ عبداهللا اجلاسم 
العبيد ببروز «العمل النقابي» جلمعية 
املعلمــني، والعمــل على مــدار الوقت 
باجتاهــني «حكومي ـ شــعبي»، فكل 
حتركاتــه النقابيــة كانت مــن خالل 
جمعية املعلمني ومطالبه كان يرفعها 
للحكومة، خاصة بالتنسيق مع وزارة 

الوطنــي، وكان يحثنــا على حضور 
هذه االجتماعات اخلاصة مبؤسسات 
املجتمع املدني وجمعيات النفع العام، 
ونحن في كامل االســتعداد وضرورة 
الدخول في اللجان املشكلة واحتضان 
الفعاليات والبرامج التي تخدم املعلمني 
داخــل الكويت. اما على صعيد العمل 
النقابــي اخلارجي، فلقــد رأى الكثير 
من الوفود وزار احتاد املعلمني العرب 
فــي بغداد وارتبط مع االســتاذ احمد 
عبدالســتار اجلــواري نقيب املعلمني 
العرب بعالقات ثنائية، وكذلك النقابات 
االخرى على مستوى الوطن العربي، 
وفي عهده متت تلبية كثير من الدعوات 

النقابية واســتقبلت جمعية املعلمني 
في عهده الكثير من الوفود اخلارجية، 
وكانت كلمة جمعية املعلمني الكويتية 

مسموعة.

رئاسة منجزة
يحق له واهللا ان يفرح بإجنازاته 
وما حققه على صعيد جمعية املعلمني، 
فلقد قادها في وســط «توجه متزايد 
للوصول لســدة احلكــم فيها من قبل 

القوائم»!
وكنت انا دائما اعارض في حياتي 
قضية التعيني، ولكنني حني انضممت 
الى جمعية املعلمني في السبعينيات 
وانخرطت في جلانها (جلنة الدراسات 
+ الرائد) شاهدت وتأثرت بطريقة اداء 
عمله، فهو رأس اجلمعية بالتعيني بعد 
حل مجلس االدارة الذي قاده االستاذ 
املربي عبداحملســن السعيد واخوانه 
الكرام من اعضاء مجلس االدارة حينذاك 
في عام ١٩٧٦، غير ان االستاذ أبورائد 
استطاع ان يصل باالنتخاب ٤ مجالس 
متعاقبة، وكما ذكر هذا في بيان جمعية 
املعلمني الذي صدر عقب وفاته، ويشكر 
رئيس مجلس االدارة االســتاذ مطيع 
العجمي واخوانه اعضاء مجلس االدارة 
وكذلك االســتاذ اســعد عبداهللا مدير 
حترير مجلة «املعلم» على هذا البيان.

اعطى الفقيد «اسابيع التربية» في 
عهده جل اهتمامه، وكانـ  رحمه اهللاـ  
حريصا على اختيار املقرر ويدقق في 
«رئيس اللجنة الفنيــة» التي تصدر 
التوصيات عقب انتهاء اسبوع التربية، 
ولقد كان لي شرف قيادة اسبوع التربية 
١٣ (املعلم في الوطن العربي) والـ ١٤ 
(التقومي ودوره في العملية التربوية)، 
وكانـ  رحمه اهللاـ  يحرص على حضور 
اجللسات ومناقشات التوصيات ويعطي 
كلمته التي سيلقيها اهمية، ويشاور 
فيهــا، وايضا يطلع علــى كلمة املقرر 
العــام، واآلن حتولــت االســابيع الى 
مؤمتــرات، لكنــه كان يهتم بضيوف 
الداخل ويعطي اخلارج اهمية خاصة 
ممن ميلكون اخلبرة في املوضوع الذي 
ستناقشه اجلمعية وله نظرة واهتمام 
بضيــوف املؤمتر، وهذا ما عزز ادوار 

اجلمعية نقابيا في اخلارج.

اللجان
فكر عبــداهللا اجلاســم التنظيمي 
والتنظيري حّول جلان اجلمعية الى 
ورشــة عمل وخاليا نحــل على مدار 
السنة، وكانت هذه اللجان تعمل بصورة 
دائمــة ولهــا ميزانياتهــا وفعالياتها 
وبرامجهــا واعمالها، وكانت اجلمعية 
محضنا لـ «اللجنة االجتماعية» التي 
كانت نشطة وترأسها كما اذكر عبداهللا 
العنــزيـ  اســماعيل الزايــدـ  خليــل 
ابراهيم ـ ناصر الصالل، وغيرهم. اما 
جلنة التصوير فلقد كان االستاذ امير 
ثويني واخوته نشطاء في هذه اللجنة 
املتخصصــة، امــا اللجنــة الرياضية 
فأتذكر عبدالهادي وصاحب املزيدي ـ 
رحمهما اهللاـ  ود.بهبهاني وعبدالرسول 
ميرزا. اما جلنة الدراســات فأتشرف 
بأننــي عملت بهــا مع األســتاذ مؤيد 
القريني وعلــي املراغي والزميل االخ 
حسن الصايغ وعبدالرحمن العوضي 
واسماعيل معرفي وآخرين في الفروع 
بالفحيحيل واجلهراء وجزيرة فيلكا.

األسواق اخليرية
كانت االســواق اخليريــة لصالح 
قضايا األمــة في عهده فاعلة بصورة 
دائمــة نصرة للشــعوب املنكوبة في 
فلســطني واريتريا وضحايا احلروب 
والكوارث االنسانية واملجاعات. وأتذكر 
متاما النجاح الذي حققه السوق اخليري 
لصالح الالجئني في لبنان وكيف زارنا 
سمو االمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا 
في اجلمعية واستقبلناه ومبعيته سمو 
الشيخ ناصر احملمد وزير االعالم حينها 
وتبرع لنا سموه مببلغ ٥٠ الف دينار، 
وقد سلمنا الشيك معالي وزير االعالم 
حينذاك، كانت اجلمعية سباقة تصنع 
احلدث ال تعمل بردة الفعل!.. وهذا سر 

جناحها النقابي سابقا.

قراءة في فكر الفقيد
االستاذ عبداهللا اجلاسم العبيد كان 
رئيس جمعيــة املعلمني خالل الفترة 

ورحل أبو رائد «األب الروحي» للمعلمني .. في زمن «كورونا»

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد مستقبال د.يعقوب الغنيم وعبداهللا اجلاسم خالل تكرمي 
مسابقة «رسالة إلى بابا جابر» في ١٣ نوفمبر ١٩٨٩

الشيخ عبداهللا اجلابر وجاسم املرزوق وعبداهللا اجلاسم خالل زيارة جلمعية املعلمني ولقاء روادها

عبداهللا اجلاسم مترئسا اجتماعا للجنة االجتماعية بجمعية املعلمني

ســمو األمير الوالد الشــيخ ســعد العبداهللا في زيارة ملقر جمعية املعلمني الفتتاح السوق اخليري لنصرة 
متضرري األحداث في لبنان

سمو الشيخ ناصر احملمد (وزير اإلعالم حينذاك) في السوق اخليري لصالح متضرري أحداث لبنان 
ويبدو عبداهللا اجلاسم والزميل يوسف عبدالرحمن

الراحل عبداهللا اجلاسم يستقبل املشاركني في اجتماع مجلس احتاد املعلمني العرب

وأنا اكتب تاريخ االستاذ عبداهللا اجلاسم اليوم، اعتقد انه 
بات من الضروري ان تشكل جمعية املعلمني الكويتية «جلنة 
توثيق» جتمع كل التاريخ وتســتخرج من محاضر وزارة 
الشؤون وارشيف اجلمعية وتكتب تاريخ املعلمني من جديد 
منذ بداية تشــكل املعلمني، اي ما قبل اللجنة التأسيسية 
جلمعية املعلمني، واقصد نــادي املعلمني وتاريخ املعلمني 
منذ العشرينيات وكتابة مرحلة رئاسة االستاذ عبداحملسن 
الســعيد وعبداهللا اجلاسم، اطال اهللا في عمر االول ورحم 
اهللا الثاني، وامتنى بالفعل ان يكتب تاريخنا التربوي النقابي 

بتجرد من جلنة محايدة غير منحازة.. واهللا اعلم.

جلنة  توثيق

عبداهللا اجلاسم العبيد - رحمه اهللا-

انتبه مبكرا ألهمية اإلعالم، ففعل مجلة 
«الرائد» في عصره وجعل عليها بداية األستاذ 
عبدالفتاح املليجي، ثم اتبع هذا بتعيني االستاذ 
سليمان مظهر مديرا للتحرير، وقد تعلمت 
انا واخي حســن الصايغ وطارق ادريس 
وجاسب الشمري، رحمه اهللا، في هذه املجلة 
التي خرجت كوادر كويتية ابرزها األستاذ 
اســعد عبداهللا الذي يؤدي جهدا مشكورا 
فيها اآلن بعد ان تغير مسماها الى «املعلم».

مجلة الرائد
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
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حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

عجائب وغرائب حول العالم

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

املطر األحمر

في أحد أيام يونيو ١٩٢٨ كان أهالي «خاربني» 
وما جاورها في منغوليا يؤدون أعمالهم 
ككل يوم ولكن اذا بهم يرون سحبا قامتة 
السماء متطر دما  اذا  تتكون في اجلو ثم 
أحمر، فال تسل عن فزعهم عندما رأوا ذلك، 
وخضب الدم السماوي مالبسهم وأشياءهم، 
ففروا فزعا وال وجهة له من شدة اجلزع 
وأيقنوا ان القيامة قد قامت او أوشكت ان 
تقوم، وأن ذلك املطر الدموي ليس إال إنذارا 
بذلك ودليال على غضب اخلالق على عباده 
الذين  القليلون  وعبثا حاول األوروبيون 
هناك ان يهدئوا روع األهالي، ويفهموهم 
ان ذلك املطر الدموي إمنا هو مطر عادي 
ولكنه اختلط بتراب الطوب األحمر وقد 
أثارته عاصفة. وقد حدث مثل ذلك ايضا 
في كليرمونت بفرنسا منذ عهد غير بعيد 
الفرنسيون أقل من  ولم يكن الفالحون 
إخوانهم املغوليني فزعا من هذه الظاهرة 
الغريبة او خوفا من القيامة واقتراب الساعة. 
ويحدثنا هوميروس وفيرجيل وبلوتارك 
بأن املطر الدموي سقط مرارا في العصور 
القدمية ايضا وكان سقوطه كل مرة سببا 
في مخاوف األهالي وانتشار الرعب بينهم.

والواقع ان املطر إمنا يحمر لونه حتى 
يشبه الدم باختالطه مبواد ملونة تثيرها 
الرياح قبيل سقوطه وال تعليل له غير ذلك.

الفلك

هنادي الكندري

هل تنمو جميع النباتات من زراعة البذور؟

النباتات التي تنتج أزهارا هي وحدها 
التي تتم زراعتها عن طريق زراعة البذور، 
ولكن النباتات األخرى تزرع بطريقة مخالفة. 
التي ال  ـ  النباتات الصغيرة جدا  وبعض 
ترى إال حتت امليكروسكوبـ  ميكنها إنتاج 
نباتات جديدة بطريقة غاية في البساطة 
حيث تنقسم الى قسمني، وكل قسم منها 

يصبح نباتا كامال جديدا.
النباتات الصغيرة جدا تنمو  وبعض 
عليها براعم وهي نباتات تشابه أصولها 
البرعم متصال  انها أصغر منها ويظل  إال 
بالنبات األم حتى يكبر ويصبح تقريبا في 
حجم األصل وبعدها ينفصل عن النبات األم 

ويصبح نباتا كامال منفصال.
بعض الطحالب والفطريات تنمو عليها بقع 
صغيرة جدا تعرف بـ «البوغ او اجلرثومة» 
بدال من البذور، وكل جرثومة منها ميكن 

ان تنمو لتكوين نبات جديد.
تنتج السرخسيات ايضا جراثيم توجد 
داخل علب بنية اللون تشاهد مصطفة على 
السطح الداخلي ألوراق السرخسيات، وعند 
العلب  متام نضج هذه اجلراثيم تنفجر 
وتنفتح وتتناثر اجلراثيم على مسافات 
متباعدة، وعندما تكون الظروف مناسبة من 
تربة صاحلة وجو مناسب وتوافر الرطوبة 
املعقولة تنبت هذه اجلراثيم مكونة نباتات 

جديدة.

قددارمىليل

ليافعامقعء

سشموجنخلذا

عهـسمجفطمار

ااعلمرودبش

دبداعثطولم

نجوىلاةشثس

كصربالاحات

المتسامحمب

تابسانتمتد

عيبرماستبا

باحسلاميلح

١ ـ من الشجر املعمر ـ زمن، ٢ ـ متشابهان ـ قلع 
ـ  للتوجع  ـ  لونا، ٤  ـ  العني، ٣ ـ شجيرة كثيفة 
للعطف، ٥ـ  امسياتهـ  حيا، ٦ـ  أرشدـ  عكس قاس 
(معكوسة) ـ تبسط (معكوسة)، ٧ ـ عكس يغتر، 
٨ ـ أمطر ـ للمساحة (معكوسة)، ٩ ـ للتعريف ـ 

متشابهان، ١٠ ـ فنانة مصرية.

ليلى مراد
قد

سعاد
جنوى

املتسامح

مستبد
السحاب

متاثل
متناسبات

حشود

شراء
عذاب

قلم
األبرص

مخطوطة

أثر
يافع

شهاب
جنوم

ألم

سعد
جمع

ابتسام
ربيع
حليم

١ ـ منطقة كويتية، ٢ ـ تتبعهم (معكوسة) ـ والد، ٣ ـ 
اقتلي بالسم ـ يبعث (معكوسة)، ٤ ـ في الصحراء ـ 
أغفو، ٥ ـ عكس تغضب، ٦ ـ من أقاربها (معكوسة) ـ 
اترك، ٧ ـ من الشجر ـ من أطوار القمر (معكوسة)، ٨ 
ـ علو (معكوسة) ـ فاصل، ٩ ـ للكتابة ـ للجزم، ١٠ ـ 

لقب شاعر عباسي.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ السرو ـ وقت، ٢ ـ م م ـ سمل ـ ٣ ـ خميلة 
ـ رسما، ٤ ـ أه ـ أو، ٥ ـ ليالته ـ سلم، ٦ ـ دل ـ 
مرن (معكوسة)ـ  متد (معكوسة)، ٧ـ  يتواضع، ٨ـ  
هميـ  آر (معكوسة)، ٩ـ  الـ  د د، ١٠ـ  نبيلة عبيد.

١ ـ اخلالدية، ٢ ـ تليهم (معكوسة) ـ أب، ٣ ـ سمي ـ 
يلهو (معكوسة)، ٤ـ  رملـ  أنام، ٥ـ  ترضى، ٦ـ  عمها 
(معكوسة) ـ دع، ٧ ـ سرو ـ بدر (معكوسة)، ٨ ـ سمو 

(معكوسة) ـ سد، ٩ ـ قلم ـ لم، ١٠ ـ املتنبي.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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إحباط إدخال نحو ١٤ ألف حبة «الريكا»
مهربة باسم مواطنة في الشحن اجلوي

سعود عبدالعزيز

متكن رجــال اجلمرك 
اجلوي يــوم أمس األول 
اجلمعة من إحباط تهريب 
كمية كبيــرة من حبوب 
«الريــكا» مهربــة  مــن 
لبنان داخل طرد بريدي، 
وبحسب مصدر جمركي، 
فإن رجال جمرك الشحن 
اجلوي اشتبهوا في طرد 
قادم عبر البريد السريع 
باســم مواطنــة، وعليه 
جرى فتح الطرد واكتشاف 
إخفــاء عــدد ١٣٨٩٠ حبة 
«الريكا». وأضاف املصدر: 
من  خالل بوليصة الشحن 

تبــني أن احلبــوب مهربة باســم مواطنة، 
مشيرا إلى أن رجال اجلمارك قاموا بإحالة 
املضبوطات واسم املواطنة إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات متهيدا التخاذ ما يلزم من 

إجراءات واستدعاء صاحبة الطرد ملواجهتها 
مبحتوياتــه والوقوف على حقيقة قيامها 
بتهريــب هذا الكم مــن احلبوب احملظورة 

واملصنفة كمؤثرات عقيلة.

احلبوب اخفيت في محتويات طرد يحوي انبوالت لعالج السكر

احلبوب املهربة

ضبط سائق تنكر ألقى مخلفات 
مجاري في النويصيب

احمد خميس

البيئــة  متكــن رجــال شــرطة 
مــن ضبط وافــد آســيوي تخلص 
مــن مخلفات مجــاري فــي منطقة 
النويصيــب. وقــال مصــدر أمنــي 
إنه وفور تــداول مقطع ُيظهر قيام 
الصهريج بتفريغ املياه داخل منطقة 
زراعات قام رجال الداخلية بتحديد 
الشركة التابع لها الصهريج وجرى 
ضبط السائق، ومبواجهته بالڤيديو 
املتداول أقــر بأنه ارتكب هذا الفعل 
احملّرم، ليتم احتجازه متهيدا التخاذ 

التنكر يفرغ محتوياته بني املزروعاتاإلجراءات املناسبة.

توقيف «غير طبيعي» قاوم رجال األمن 
وكسر حظر التجول

محمد اجلالهمة

احتجز مواطن من مواليد ١٩٩٨ في نظارة 
مخفر شرطة النويصيب على ذمة قضيتني، 
االولــى قيادة مركبة بحالــة غير طبيعية 

(اشتباه سكر) وكسر حظر التجول.
وقال مصدر امني ان رجال نقطة امنية 
اوقفوا مركبة يقودها مواطن، ولدى سؤاله 

عــن تصريح التنقل ابلغ رجال االمن بانه 
ليس بحوزتــه تصريح. واضاف املصدر: 
الحــظ رجال االمن ان الشــخص في حالة 
غير طبيعيــة، ولدى الطلب منه الصعود 
الى الدورية إلحالته الى مخفر النويصيب 
قام مبقاومة رجــال االمن والتلفظ عليهم 
بعبــارات غير الئقة لتتم الســيطرة عليه 

وإحالته الى االختصاص.

محاولة انتحار بنغالديشية من غرفة أطفال بـ «الثالث»
سعود عبدالعزيز  -  محمد اجلالهمة

أسعفت وافدة بنغالديشية اجلنسية في حالة حرجة 
إلى مستشفى اجلهراء إثر إقدامها على محاولة االنتحار 
بإلقاء نفسها من الطابق الثالث، فيما أكد مصدر أمني أن 
رجال األمن بانتظار حتسن حالة الوافدة للوقوف على 
مالبسات االنتحار، مشيرا الى ان كفيل اخلادمة اكد انه لم 
يشعر بأي مؤشرات أو رغبة الوافدة في السفر، واستنادا 
الى مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا 
بوجود حالة انتحار في منطقة جابر االحمد، وعلى الفور 
مت االيعاز الى مخفر شــرطة مدينــة جابر االحمد ولدى 
وصول رجال االمن شوهدت سيدة ال تقوى على احلركة 
في صالة منزل كفيلها وهو من مواليد ١٩٩٠، وبســؤال 
املبلغ قال ان اخلادمة ألقت بنفسها من غرفة اطفال تقع 
في الطابق الثالث. هذا ومت تسجيل قضية حملت عنوان 

شروع في االنتحار.
من جهة اخرى، توفي شــاب كويتي صباح أمس اثر 
حــادث تصادم بني مركبة كان علــى متنها بعمود إنارة 
مقابل منطقة الفنطاس، وتســبب التصادم في اشتعال 
النيــران باملركبــة وجرى التعامل مــع احلريق من قبل 
رجال اإلطفاء. وكانت عمليات وزارة الداخلية أبلغت في 
ســاعة متقدمة من يوم امس عن تصادم مركبة واندالع 
حريق بها ليتم إخطار رجال اإلطفاء والتعامل مع احلادث 

وسجلت قضية تصادم ووفاة.

وفاة شاب في تصادم مركبته بعمود إنارة مقابل الفنطاس

رجال االطفاء خالل تعاملهم مع حريق املركبة

«الداخلية» ترفع ٢٥٠ مركبة مهملة باألحمدي خالل ٣ أسابيع

وافد يقود إلى ضبط لصة وشريكها «البدون» بسرقة مشهودة
محمد اجلالهمة

قاد وافد رجال االمن الى ضبط 
شخصني، وهما شخص غير محدد 
اجلنسية من مواليد ١٩٩٧ وسيدة 

من مواليد ١٩٩٣، بجرم السرقة، فيما 
وجه رجال مخفر شرطة النويصيب 
للمتهمني تهمتي كسر حظر التجول 
وســرقة عن طريق حتطيم حرز، 
وحملــت القضيــة رقــم ٢٠٢٠/٣٢ 

جنح. واســتنادا الى مصدر امني، 
فإن وافدا من مواليد ١٩٦٤ ابلغ نقطة 
اجلهراء االمنية انه خالل اطاللة له 
من شــرفة شاليه يستأجره شاهد 
شخصا وسيدة يقومان بكسر مركبة 

وســرقة مبلغ ١٥٠ دينــارا وكيس 
بــه ١٥ دينارا، وعلــى الفور انتقل 
رجال االمن الى موقع البالغ وجرى 
متشــيط موقع السرقة ومت ضبط 

اللصني.

ضرب «تربوية» بعد حتويل ٩٠٠ دينار في حساب مواطن
محمد اجلالهمة

الداخليــة  فتحــت اجهــزة وزارة 
حتقيقا للوقوف على مالبســات اقدام 
شــاب كويتي على ضرب مواطنة في 
احد الشــاليهات، فيمــا قدمت املبلغة 
تقريرا طبيــا في ملف القضية صادر 

عن مستشفى العدان جاء فيه: وجود 
خدوش اسفل العني اليمنى وألم بالعني 

اليمنى وباألذن.
وبحســب مصــدر امنــي، فــإن 
مواطنــة من مواليد ١٩٩٥ قالت في 
بالغها انها تعمل في وزارة التربية، 
وابلغت عن تعرضها للضرب والسب 

والقــذف من قبل مواطن عاطل عن 
العمل، وذكرت التربوية في افادتها 
انها قامت بتحويل مبلغ ٩٠٠ دينار 
على طريق الرابط حلساب املدعى 
عليه ولم توضح االسباب التي دعتها 
الى ذلك، واذا ما كان عبارة عن دين 
قدمي او انها اســتدرجت لضخ هذا 

املبلغ في حساب املدعى عليه.
من جهة اخرى، تقدم شاب كويتي 
الى مخفر شرطة النويصيب وسجل 
قضية اعتداء بالضرب وابلغ بان وافدا 
من اجلنســية االيرانية قام باالعتداء 
عليه في منطقة الشــاليهات خلالفات 

قدمية.

سعود عبدالعزيز

بالتنسيق ما بني رجال مديرية 
أمن األحمــدي وفريق مــن بلدية 
الكويــت مت إزاله نحو ٢٥٠ مركبة 
مهملة من «سكاريب» وبقيات متلفة 

ونقلها ملكانها املخصص.
وقال مصدر ان مشاركة وتنسيقا 
بــني البلدية ورجال أمن األحمدي 
بتعليمــات مــن الوكيل املســاعد 
لشــؤون األمن العام اللواء فراج 
الزعبي وإشراف مدير أمن األحمدي 
اللــواء ركن صالح مطــر وتنفيذ 

مساعده العميد وليد الشهاب وجاء 
ذلك تنســيقا مع بلدية األحمدي، 
حيث مت رفع املركبات املهملة التي 
مرت عليها أشهر وقد يكون سنوات 
متوقفة أمام املخافر وبالســاحات 
املجاورة للمخافر التابعة للمحافظة 
والتي وصل عددها نحو ٢٥٠ مركبة 
مهملة على مدى نحو ٣ أســابيع، 
وأكد املصدر ان هذه املشاركة بني 
البلدية ورجال الداخلية مستمرة 
لتنظيــف احملافظة مــن املركبات 
التــي تعطي مظهرا غير حضاري 

أمام املخافر.

بتعليمات من اللواء الزعبي وإشراف مطر وتنفيذ الشهاب

وجهت لهما تهمتي كسر حظر التجول وسرقة بتحطيم حرز

شاب يتهم إيرانياً بضربه خلالفات قدمية

املركبات املخالفة مت رفعها متهيدا لتحويلها الى كراج البلدية

بقي مهمل إلى احلجز

في األسابيع املاضية كانت درجات احلرارة 
الى حد ما مناســبة النتشار وتنفيذ ضباط 
الدفــاع والداخلية  وضباط صف وزارتي 
واحلرس الوطني قرار مجلس الوزراء بشأن 
احلظر اجلزئي ثم احلظر املناطقي باجلليب 

واملهبولة.
مع بداية يونيو ســتضاف مهام جديدة 
لهؤالء الرجال األشداء ولكن في ظل درجات 
حرارة تتجــاوز الـ ٤٠ درجة مئوية وحتت 

أشعة الشمس.
اجلهــود الكبيرة لتطبيق حظر مناطقي 
على الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي 
والنقرة وتطبيق حظر جزئي ميتد من الساعة 
السادسة مساء  حتى السادسة صباحا، هذه 
حتتاج معها الى توفير كبائن مكيفة وغيرها 
من املستلزمات، الى جانب توفير سبل الوقاية 
من ڤيروس كورونا سواء معقمات او كمامات 
او قفازات مع وجوبية تعقيم الدوريات بني 
الزامات وكذلك تعقيم املفارز األمنية يوميا 
وإجــراء االختبارات الصحية الدورية لقوة 
الواجب تلك، أيضا فإن املواطنني واملقيمني 
عليهم مساعدة هؤالء الرجال من خالل االلتزام 

باحلظر لتخفيف العبء عنهم.
بالعودة إلى قرارات مجلس الوزراء األخيرة 
واستمرار تعطيل مرافق الدولة وإعالن خطة 
لعودة احلياة إلى طبيعتها بعون اهللا ومقدرته، 
فإن احلكومة بهذه اإلجراءات باهظة التكلفة 

قامت بكل ما ميكن ان تفعله وبرهنت على 
ان دولة العمل اإلنساني، قدمت كل ما ميكن 
ان تقدمه ملواطنيها والوافدين فحددت مناطق 
تشكل نقطة خطرة لتفشي املرض وأغلقتها 
مشكورة مع تدبير كل سبل اإلعاشة للوافدين 

في املناطق احملظورة مناطقيا.
الكرة اآلن في ملعب قاطني املناطق غير 
املعزولة من خالل االلتزام بتعليمات وزارة 
الصحة من حيــث التباعد.. الخ، كما وجب 
أيضا عدم إهمال الوضع الصحي للوافدين 
في املناطق املعزولــة ألن قاطنيها أعدادهم 
كبيرة وإهمال رعايتهم يشكل بؤرة خطيرة 

جدا لتفشي الڤيروس على املدى القريب.
٭ آخر الكالم: أدعو اهللا عز وجل ان يشفي 
جميع إخواني وأبنائي من منتسبي الداخلية 
والذين أصيبوا بڤيروس كورونا وأنا على 
ثقة من أنهم يحظــون باهتمام ورعاية 
كبيرة من قبل القيادة السياســية ومن 
قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية أنس الصالــح ووكيل الوزارة 
الفريق عصام النهام، ولن ينسى الشعب 
الكويت تضحياتهم وإخالصهم لوطنهم، 
كما ان زيــارة الفريق عصام النهام الى 
الكبيرة رسالة  السجن رغم مسؤولياته 
ألسر النزالء بأن وزارة الداخلية لن تقصر 
في تقدمي كل سبل الرعاية جلميع أبنائها 

حتى وإن كانوا ارتكبوا جرائم.

نافذة على األمن

مهام ما بني احلظر 
املناطقي واجلزئي

الفريق م.طارق حمادة

تفتيش باصات وشاحنات ملنع الهروب من «احملظورة»
وضبط ٩ مخالفني حلظر التجول في ٤ محافظات

أمير زكي

قبل ٢٤ ساعة من خفض احلظر 
مــن كلي الى جزئــي، وفرض حظر 
مناقطي الى جانب جليب الشــيوخ 
واملهبولة على كل من مناطق حولي 
والفروانيــة وخيطــان والنقــرة، 
انخفضت اعداد مخالفي حظر التجول 

ليوم اجلمعة الى ٩ مخالفني منهم ٤ 
مواطنني و٥ مقيمني، وبحسب البيان 
لوزارة الداخلية على مواقع التواصل 
االجتماعــي تويتر، فــإن املخالفني 
للحظر من ٤ محافظات بواقع ٤ في 
اجلهراء و٢ في العاصمة ومثلهما في 
االحمــدي ومخالف في حولي، فيما 
لم يضبــط اي مخالــف للحظر في 

محافظتي مبارك الكبير والفروانية.
على صعيد آخر، قامت دوريات 
امنية باالنتشار املكثف في املناطق 
احملظورة حديثا للسيطرة ومنع اي 
عمليات للهروب من املنطقة، حيث 
جــرى توقيف عدد مــن الباصات 
وتناكر املياه وشاحنات واخضاعها 
للتفتيش احترازيا خشــية اخفاء 

اشــخاص بداخلهــا. وحذر مصدر 
امني من ان اي شــخص سيحاول 
الهرب من الوافدين سيتم ضبطه 
وسيتم ابعاده عن البالد، مشيرا الى 
ان احلظر املناطقي تقوم «الداخلية» 
وبقية االجهــزة املعاونة بتنفيذه 
بشــكل دقيــق حســب تعليمــات 

وقرارات مجلس الوزراء.

قبل ٢٤ ساعة من تخفيض احلظر إلى اجلزئي
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فريق «السستم واقف».. أبطال مبعنى الكلمة

مفرح الشمري
@Mefrehs

بعــد انتهــاء عروض مســرحية 
«السســتم واقــف» التي تعــد أول 
مســرحية كويتية إلكترونية، البد 
من توجيه الشكر لفريق عملها على 
هذا اجلهد املبذول لرســم االبتسامة 
على الناس في ظل الظروف الراهنة 
لتخفيف الضغط النفسي عليهم من 

وراء جائحة الكورونا.
مسألة تقدمي مسرحية ليس باألمر 
السهل في األوقات العادية فما بالك 
وان كانت من وراء منصة إلكترونية، 
فهذا االمر يحتاج الى جهد مضاعف 
لتوصيــل فكرتها للجمهور من قبل 
فريــق عملها لذلك اســتغرب كثيرا 
للهجوم الذي شنه البعض على هذا 
العرض املســرحي والــذي وصفوا 

فريق عمله بأنهم «ما عندهم سالفه» 
بتقدمي مثل هذا العرض دون النظر 
الى أهميته في الوقت احلالي الثبات 
ان املسرح هو ابو الفنون ودوره كبير 
ملناقشــة القضايا التي يعاني منها 
الناس سواء في األوضاع العادية او 
مثل األوضاع التي نعيشها حاليا في 
ظل انتشار جائحة الكورونا فالبد ان 
يكون للمســرح تواجد حاله كحال 
اي جهه تكافح هذا الوباء اخلطير.

لالســف الشــديد الهجــوم الذي 
شــنه البعض على هذه املســرحية 
االلكترونية ليس له مبرر خصوصا 
انها مسرحية متكاملة العناصر من 
تأليف وسيناريو واخراج وممثلني 
باســتثناء اخلشــبة التي استبدلت 
لتكون من خــالل منصة إلكترونية 
التزامــا بتعليمات مجلــس الوزراء 
اخلاص بقانون التجمعات وكان من 

املفترض على املهاجمني ان يشكروا 
فريق العمل على هذا اجلهد خلوضهم 
لهــذه التجربــة االســتثنائية النهم 
ابطال مبعنى الكلمة اثبتوا للجميع 
ان الكويت التزال رائدة في املسرح 
فــي أي وقت وأي مــكان مهما كانت 
الظــروف ومتتلك عناصر شــبابية 
لديهــا قدرات فنية غير متوافرة في 

دول أخرى.
التجارب في كل املجاالت معرضة 
للنجاح او الفشل ولكن ليس عيبا من 
التجربة ألن احلياة جتارب وعندما 
نخوض مثل هذه التجربة فهو بحد 
ذاته اجناز يحسب للمسرح الكويتي 
واجناز للشباب الذين خاضوا تلك 
التجربة حتى وان كانت حتتاج بعض 
االمور التقنيــة حتى تصل للنجاح 
الكامــل ولكون هذه التجربة االولى 
فأنا على يقني انها ســتكون املفتاح 

ملسرحيات إلكترونية قادمة في ظل 
االوضاع الراهنة.

اجلميل في هذا العرض املسرحي 
الرقابــة الذاتية التــي وجدتها عند 
من شارك به والتزامهم ذاتيا بطرح 
القضايــا التي يعاني منها الشــارع 
بطريقة جميلة ومحترمة وهذا األمر 
يثبت ان الفنان املســرحي الكويتي 
لديــة رقيــب داخلي ملا يريــد قوله 
حتى وان كان مايقدمه خلف منصة 

إلكترونية.
فشكرا للمؤلف واملخرج والفنان 
محمد احلملي على هذا النص اجلميل 
وشــكرا للممثلني عبداهللا اخلضر 
وعبدالعزيز النصار ومحمد عاشور 
وفهد البناي والشكر موصول للجهة 
املنتجــة لهذا العرض االســتثنائي 
«مكتب ريختر االبداعي» وبانتظار 

جتاربكم املقبلة.

بعد انتهاء عروضه املسرحية اإللكترونية

فهد البناي

محمد عاشور

عبدالعزيز النصارعبداهللا اخلضر ومحمد احلملي

مها محمد: ولدي فيصل فيه «كورونا».. 
ال تنسونه بدعائكم

أعلنــت الفنانة مها محمــد إصابة ولدها 
«فيصل» بڤيروس كورونا، وذلك من خالل 
حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام» 
حيث كتبت: «حبايبي ادعوا لفيصل ولدي 
طلعت النتيجة اآلن وطلع فيه كورونا وهو 
زارع كلى، ال تنسونا بدعائكم»، األمر الذي 
دفع متابعيها في حســابها باالنســتغرام 

للدعاء له بأن يشفيه اهللا من هذا املرض.
«األنباء» تتمنى الشفاء لفيصل 

جنــل الفنانــة مهــا محمد وأن 
يلبســه اهللا ثوب الصحة 

والعافية.

شيرين تثير التساؤالت مجددًا
فوجــئ متابعو مواقع 
التواصل االجتماعي بنشر 
صــورة للفنانة شــيرين 
أثارت الكثير من التساؤالت 
وبدت فيها وهي تقف إلى 
جانب أحد األطباء، وأشارت 
الكثير من تعليقات هؤالء 
إلــى أنها اكتســبت الوزن 
الزائد، ولفت بعضهم إلى 
أن هذا قد يعود إلى حملها، 
خصوصــا أنها بــدت في 
الصورة بـ «لوك» طبيعي 

مرتدية فستانا واسعا.
ولــم يعــرف تاريــخ 
التقــاط الصــورة، كما لم 
الفنانــة حقيقتها  توضح 
على أي من حساباتها على 
مواقع التواصل االجتماعي. 
شــيرين  أن  ويذكــر 
علقت من خالل حســابها 
على «تويتر» مؤخرا على 

األعمــال الرمضانيــة، معربــة عــن إعجابها 
ببعضها، غردت: «وعاجبني جدا جدا مسلسل 
«النهاية» ومبروك ليوســف الشــريف وكل 
القائمني على املسلسل. بس أنا عندي مشكلة، 
أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه 
األول لو القيتــه معندوش زرار، يبقى إحنا 

كده في أمان».
وأضافــت: «كل التقديــر واالحتــرام لكل 
الفنانني اللي شاركوا في مسلسل «االختيار» 
لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها 
علشــان حتمينا. هــم دول رجالة بلدنا اللي 

الزم فعال نحتذي بيهم».

شيرين

احلمادي: تصميم أزياء «أم هارون» و«محمد علي رود» نقلة في حياتي
اكدت استاذة االزياء باملعهد العالي للفنون 
املسرحية د.ابتسام احلمادي اهمية ودور االزياء 
في اثراء الدراما بجميع قطاعاتها ومن بينها 
الدراما التلفزيونية التي يتابعها اجلميع في 
اخلليج والوطن العربي. وأضافت د.احلمادي 
التي تصدت لتصميم االزياء في مسلســلي 
«محمد علي رود» و«ام هارون» ان جتربتها 
في هذين العملني كانت مبثابة نقلة اساسية 
في اختصاصها باالزياء التى متتد الكثر من 
عقدين من الزمان والتي قدمت خاللها العديد 
من االعمال املسرحية واالعمال التلفزيونية 
والتي جتاوزت من خاللها حدود وطنها الى 

العديد من دول اخلليج.
املرحلة األولى

وقالت: أصعب مرحلة تواجهني في اي عمل 
درامي هي املرحلــة االولى فتصميم االزياء 
والتعامل مع الشخصيات مير معي بعدة مراحل، 
املرحلة االولى قراءة النص حيث اتعامل مع 
النص وكأنه رواية ألترك مســاحة ملخيلتي 
بالتعايش مع االحداث والتواجد مع الشخصيات 
ضمن الزمان واملكان لوضع اخلطوط االولى 
في ازياء الشخصيات، ثم تليها املرحلة الثانية 
دراســة حدود احلقبة الزمنية للنص وعمل 
دراسة التوافق بني امناط الشخصيات بدرجاتها 
االجتماعية واالقتصادية، وهنا تتشكل الصورة 
االولية للشخصيات واملرحلة الثالثة التعامل مع 
التصميم واللون وتوافقه مع احلالة النفسية 
لكل شــخصية بتقلباتها ونقالتها الدرامية 
والزمنية كل على حدة. وعن الصيغة اللونية 
التى تشتغل عليها تقول د.احلمادي: الصيغة 
اللونية هي احلالة التي تتعامل مع الزي البراز 
تكوين الشخصية الدرامية ففي كل عمل اضع 
خطة توافق بني اللون ودالالته واعتمد كثيرا 
على علم السيمولوجيا سواء في الديكور او 

االزياء كخط حداثي يتواءم مع الفن احلديث 
وتطويعه خلدمة احلقبــة الزمنية، فمصمم 
االزياء يحمل مهمة في غاية الصعوبة وهي 
اقنــاع املتلقي، فهو يحتاج الى الوصول الى 
حالة مناخية لونية تقنع املتلقي بأن ما يراه 
هو واقع ضمن حدود املنطق وتكمن اهمية 
االزياء باعتبارها احدى االدوات التي تساعد 
املمثل للدخول في احلالة، فاللون يعطي الدالالت 
التي ترفع من قيمة احلدث الدرامي لســبب 
ظهور امللوك بفخامة التصميم واللون تساهم 
وحتدث تفاعل وواقعية هذه الشخصية، واذا 
كانت الشــخصية املركبة غير السوية فالبد 
من وجود دراسة على احلالة للوصول لنوع 
ولون وشكل اخلام والتصميم املراد توظيفه 
اليهام املتلقي بأنه يواجه حالة غير ســوية 

في هذا العمل.
ثقافة مجتمع

وبخصوص االهتمام باالزياء قالت: هناك 
اهتمــام كبير في اآلونة االخيــرة باالزياء، 
ثقافة املجتمع تغيــرت لكن الدراما الكويتية 
منذ البدايات كانت تهتم بأدق التفاصيل على 
سبيل املثال مسرحية «حفلة على اخلازوق» 
لفرقة مسرح اخلليج العربي ومن توقيع الراحل 
صقر الرشود، عمل يحمل جمالية في تصميم 
االزياء املتداخلة بذكاء لكل شخصية وتشرفت 
بتصميم تلك االزياء في حفل افتتاح مهرجان 
الهيئة العربية للمسرح املقام في دولة الكويت 
لكن بثيمة معاصرة العمل من خالل رؤية مخرج 
العمل د.خالد امني وتصميم الديكور د.خليفة 
الهاجري، حيث كانت الثيمة اللونني االبيض 
واالسود للديكور، واالزياء عودة الى االعمال 
اخلالدة على خشبة املسرح في الكويت، وهذا 
االهتمام وجدته ايضا في األعمال التلفزبونية 
ألنه اصبح هناك منتج ومؤلف ومخرج واٍع، 

باإلضافة لوجود احلقب الزمنية التي حتتاج 
إلى الدراسة التاريخية للشكل، ووعي وثقافة 
املتلقي البــد ان يكونا في مقدمة االولويات 
واالهتمام، فاخلطأ التاريخي نحاســب عليه 
وعدم االهتمام بتلك التفاصيل يقلل من قيمة 
العمل من ناحية املصداقية واجلمالية واالقناع، 
فالعادة انا اعمل فقط في االعمال التاريخية 
واحلقب الزمنية لكن مؤخرا كانت لي جتربة مع 
املنتج عبداهللا بوشهري واملخرج مناف عبدال 
من خالل عمل عرض مؤخرا قبل رمضان وهو 
مسلسل «عافك اخلاطر»، وفي هذا العمل ٣ 
حقب زمنية، لكن االكثر كان حقبة حديثة في 
وقتنا احلالي، وحرص املخرج على استمرارية 
خط الشخصية بشــكل مدروس واحملافظة 
عليها من االمور التي جعلتني ســعيدة امام 
هذا االهتمام بخط سير الشخصية من خالل 
الزي، فقمت بتصميم احلقب الزمنية واشرفت 
على جميع الشخصيات في احلقبة احلديثة 
لتكون هناك منطقية للحالة، من هنا ادركت 

ان الوعي اصبح من جميع املقاييس.
أمناط مختلفة

وعن جتربتها مع اعمال هذا املوسم الدرامي 
الرمضاني قالت: واجهت في هذا املوسم صعوبة 
في عملني تراثيني لكن كل منهما يحمل منطا 
مختلفا، ففي مسلســل «محمد علي رود» 
واجهت حتدياً في ابراز شــخصيات العمل 
وأنقل املشاهد ما بني الكويت والهند من خالل 
االزياء مبختلف الفئات وبكل حاالتها وتطوراتها 
واحداثها الدرامية، وفي مسلسل «ام هارون» 
واجهت حتدياً في ابراز ٣ فئات متعايشة في 
مكان وزمان واحد يجمعهم تســامح االديان 
وثقافة التعايش مع االخرين في مكان واحد، 
فتعاملت مع االزياء بكل دقة تاريخية وذلك من 
خالل التقائي بشخصيات من مختلف االديان، 

سافرت الى البحرين وزرت الكنيسة االجنيلية 
للتعرف على املناخ الروحاني والتعرف على 
تفاصيل مالبس رجال الدين سابقا، كما زرت 
مستشفى االرســالية وحصلت على صور 
للعاملني فيها من دكاترة وممرضات مبرحلة 
االربعينيات، وقمت بدراسة واسعة عن اليهود 
في الوطن العربي وصوال الى اخلليج والتقيت 
بعضو مجلس الشــورى البحرينية نانسي 
خضور وتعرفت منهــا على ادق التفاصيل 
لألزياء النسائية والرجالية، وسافرت الى لندن 
للحصول على بعض القطع التي تستخدم في 
الصالة عند اليهود، الني على قناعة أن الدين 
ال ميس حتى من خالل االزياء ليكون العمل 

متقنا تاريخيا ودينيا وفنيا.
اهتمام بالتفاصيل

ووجهت د.احلمادي شكراً لكل من الكاتب 
محمد انور مؤلف مسلسل «محمد علي رود» 
البحرين  وللكتابني محمد وعلي شمس من 
مؤلّفي مسلسل «ام هارون» موضحة ان هذا 
الشــكر بسبب ان العملني كانا لكتّاب شباب 
مثقفني واعجبت بوعيهم وتواصلهم واهتمامهم 
بكل التفاصيل من بداية قراءة النص وصوال 
الى ايام التصويــر، وهذا األمر اثرى العمل 
وســاهم في إبراز ادق التفاصيل في احلقب 
الزمنية، فكان لهم الفضل الكبير في ظهور 

االزياء بهذا الشكل املتقن.
واختتمت د. احلمادي تصريحها الصحافي 
قائلة: سعادتى ال توصف بالنجاح الذى يحققه 
«محمد علي رود» و«ام هارون» واحلضور 
العالي لألزياء والــدور االضافي الذي تقوم 
بــه من اجل اثراء هذا العمل او ذلك، وهو ما 
يشكل حتدياً اضافياً لتجربتي الفنية والتي 
حتملني مســؤولية كبيرة في احملافظة على 

النجاح الذي حققته.

أكدت أن من أولوياتها قراءة النصوص قبل خوض أي جتربة
.. ومع فريق عمل «محمد علي رود» .. ومع عبداحملسن النمر ومحمد العلوي د. ابتسام احلمادي مع القديرة حياة الفهد في «أم هارون»

جانب من العرض املسرحي

منة تصور «النمس واإلنس»
تســتعد الفنانة منة 
شلبي، لتصوير مشاهدها 
في «النمس واإلنس» بعد 
أســبوعني، مــع الفنــان 
محمــد هنيــدي، حيــث 
يواصــل مخــرج العمل 
شــريف عرفــة معاينة 
الديكــورات للبــدء فــي 
التصويــر، خاصــة أنه 
ترشــيح  مــن  انتهــى 
وتعاقدات باقي األبطال 
الذيــن يشــاركون فــي 
بطولة الفيلم، ويشاركهم 
في بطولة العمل كل من 
الفنان عمرو عبداجلليل 
وضيــف  وصابريــن 

الشرف شيكو.

عبداملجيد: تعطلنا شهرين..
وأصالة: بانتظارك يا صوت الفرح

فاجأ الفنــان عبداملجيد عبداهللا، جمهــوره بقرب طرح 
ألبومــه الغنائي اجلديد، إذ يبدو أنه اســتغل فترة احلجر 
املنزلي بســبب ڤيــروس كورونا للعمل علــى االنتهاء من 

تفاصيل األلبوم.
وأوضح عبداهللا أن األلبوم تعطل العمل عليه مدة شهرين 
بســبب تفشــي ڤيروس كورونا الذي اجتــاح بلدان العالم 
مبا فيها الســعودية، حيث كتب في تغريدة: «األلبوم قرب 
وأمتنى يخلص في وقته احملدد.. تعطلنا شهرين، واحلمد 

هللا كم يوم وترجع احلياة».
ودخلت الفنانة السورية أصالة نصري على اخلط معلنة 
أنها بانتظار طرح عبداملجيد عبداهللا لأللبوم فكتبت في تعليق 

لها قائلة: «بانتظارك يا صوت الفرح والبراءة والطيب».
وكشف عبداملجيد عبداهللا عن بعض كلمات أغاني األلبوم 
فكتب في تغريدة له أن أحمد الصانع وياسر بوعلي يعمالن 
علــى أغنية من األلبوم، وتقول كلماتها: «مثل ما كان باقي 
داخلي لآلن.. وال بنسى عيونه وضحكته وقلبه.. أنا مدمن 
عليــه وراضي باإلدمان.. والني آخر نفس فيني أبي قربه». 
وأكــد أن هناك أغنية أخرى كتبها الشــاعر تركي وهي من 
أحلان طارق محمد فنشر األغنية كاملة وعلق عليها قائال: 

«تركي ومن غيره اللي يكتب مشاعرنا».

أصالة عبداملجيد عبداهللا
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«القشاش» وصل إلى «آخر اخلط».. وداعًا حسن حسني
إعداد: عبداحلميد اخلطيب

رحلــة طويلــة قضاهــا الفنان 
املصري القدير حسن حسني في عالم 
الفن، قدم خاللها أكثر من ٤٩٠ عمال 
ما بني مســرح وتلفزيون وسينما، 
ويعتبــر الفنان األكثــر متثيال في 
تاريخ السينما العربية على اإلطالق، 
فهــو لم يتوقف عــن العطاء يوما، 
وكان يؤمن بأن مهمة الفنان إسعاد 

الناس حتى املمات.
رحل حســن حســني عن عاملنا 
ووافته املنية في ســاعة مبكرة من 
صباح أمس السبت، بعد ان داهمته 
أزمة قلبية مفاجئة مســاء اجلمعة 
دخل على إثرها املستشفى مبدينة ٦ 
أكتوبر، لكن محاوالت األطباء فشلت 
في إنقاذه ليلفظ أنفاســه األخيرة، 
وقد ووري جثمانه الثرى في مقابر 

العائلة بطريق الفيوم.
ولد الفنان الراحل في حي القلعة 
بالعاصمة القاهرة في ١٥ أكتوبر عام 
١٩٣١، والتحق مبدرسة الرضوانية 
االبتدائيــة، حيــث ظهــرت ميولــه 
الفنية مبكرا وشارك في تقدمي عدة 
مسرحيات مدرسية، وعقب حصوله 
على شــهادة التوجيهية عام ١٩٥٦ 
شــارك في عرض مسرحي حضره 
الفنان حســني رياض والذي أشــاد 
بأدائه ونصحــه بالعمل في املجال 
الفني ألنه ميتلك املوهبة واحلضور. 
ومتسك حســني بالنصيحة، وفي 
بدايــة الســتينيات التحــق بفرقة 
املسرح العسكري التي كانت تابعة 
للجيش، وعقب حرب يونيو١٩٦٧، 
انتقــل إلى مســرح احلكيــم وقدم 
مســرحيات عديدة منهــا «عرابي» 
و«املركب اللي تودي» و«روبابيكيا» 
و«صاحب العمارة»، حاصدا صدى 

طيبا لدى اجلمهور.
وفي السينما بدأ حسني بأدوار 
بســيطة في أفــالم مثــل «الكرنك» 
و«أميــرة حبي أنا» قبــل أن يلفت 
األنظار إليه في «سواق األتوبيس» 
مع املخرج عاطف الطيب عام ١٩٨٢، 
وقدم أفالما بارزة في السينما املصرية 
منهــا: «القشــاش» و«املســاطيل» 

و«الهجامة» و«سارق الفرح» و«ليه يا 
بنفسج» و«املواطن مصري» و«دماء 
على األسفلت» و«ناصر ٥٦» و«خارج 
علــى القانون» و«أحلــى األوقات» 
و«جاي في السريع» و«غبي منه فيه» 
و«عوكل» و«على جثتي» وغيرها.

وكان الراحــل «متيمــة احلــظ» 
لألجيال اجلديدة من الفنانني والذين 

صعــدوا بعــده وحصــدوا النجاح 
والنجومية، خصوصا في السينما، 
ومن كثرة مشــاركته فــي أعمالهم 
الفنية لقبــه البعض بـ «اجلوكر»، 
حيــث شــارك عالء ولــي الدين في 
فيلم «عبــود على احلدود» ومحمد 
ســعد في «اللمبــي» وهاني رمزي 
في «محامي خلع» وأحمد حلمي في 

«ميدو مشاكل» وأحمد عيد في «ليلة 
ســقوط بغداد» ومحمد هنيدي في 
«عســكر في املعسكر» واحمد مكي 

في «اتش دبور».
وعلى خشبة املسرح قدم العديد 
من األعمــال منها: «على الرصيف» 
و«سكر زيادة» و«فالح فوق الشجرة» 
و«جوز ولوز» و«عفروتو» و«حزمني 

يا» و«والد ريا وسكينة» و«قشطة 
وعسل» واعمال مســرحية اخرى، 
أما في الدراما التلفزيونية فبرع في 
أدوار متعددة مبسلســالت «أبنائي 
األعزاء شكرا» و«السبنسة» و«قهوة 
املواردي» و«بوابة احللواني» و«يا 
رجــال العالــم احتــدوا» و«رأفــت 
الهجان» و«ابن النظام» و«أين قلبي» 

و«أم كلثوم» و«رحيم» و«آخر اخلط» 
ومسلسالت اخرى كثيرة.

ونال الفنــان الراحل العديد من 
اجلوائز على مدى مشواره وكرمه 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
في دورته األربعني عام ٢٠١٨، وكرمه 
مهرجان شــرم الشــيخ السينمائي 

.٢٠١٨

«جوكر الفن» رحل عن عاملنا ومعه «أحلى األوقات»

.. وفي أحد أعماله اخلليجية .. وفي عمل تاريخي

الراحل مع نشوى مصطفى في «اللمبي»

حسني في احد أعماله التلفزيونية

حسن حسني مع عادل إمام وشيرين في «بخيت وعديلة»

الفنان الراحل ومحمد سعد في «عوكل» الراحل حسن حسني مع فريق عمل «خالي وصل» خالل احتفال قناة الراي مبرور ١٠ سنوات على انطالقها كأول قناة خليجية خاصة

حزن النجوم

الراحل والكويت

سادت حالة كبيرة من احلزن 
على الوســط الفني فــي العالم 
العربي بعد إعالن خبر وفاة حسن 
حسني، وحتولت مواقع التواصل 
االجتماعي لسرادق عزاء كبير عبر 
من خالله جنوم الوسط الفني عن 
حزنهم الشديد لوفاة فنان كبير 
قدم أعماال عديدة مع معظم الفنانني 

الكبار والشباب.
وكان في مقدمة النجوم الذين 
عبروا عن حزنهم لرحيل حسن 
حسني، الفنان طارق العلي والذي 
تقدم  بأحر التعازي واملواساة إلى 
الشعب املصري وإلى نقابة الفنانني 
املصرية وإلى األسرة الفنية بالوطن 
العربي في وفاة حســن حسني، 
العقل:  الفنان عبدالرحمن  وكتب 
«وفاة الفنان الكبير العمالق حسن 
حســني، ذلك الفنان الذي أثرى 
الســاحة الفنية بأعمالــه الفنية 
السينمائية واملسرحية، وانه على 
خلق وطيبة، عملت معه عن قرب 
في مســرحيتني داخل الكويت، 
أتقدم بالعزاء لكل محبي حســن 
حسني وإلى أهله الكرام»، ونعت 
اإلعالمية القديرة فجر الســعيد 
الفنان الراحل بالدعاء له، في حني 
كتبت الفنانة مالك: «اهللا يرحمك 
برحمته يا طيب»، واجتهت الفنانة 
شذى سبت بالدعاء له، أما الفنان 
خالد أمني فنشر آخر كلمات الراحل 

أثناء تكرميــه مبهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي، والتي قال فيها: 
«أنا سعيد أوي وفرحان أوي إنهم 
حلقوا يكرموني وأنا لسه عايش.. 
واهللا بكلمكوا جد عشــان أفرح 
بالتكرمي ده وأنا وسطيكوا لسه، 
فشكرا أنا سعيد بيكوا أوي، ألف 

شكر».
وشــارك في النعــي فتحي 
عبدالوهاب وباسم ياخور وظافر 
العابديــن وهند صبــري ودرة 
وسالف فواخرجي وفيفي عبده 
وعــدد كبير من جنــوم الوطن 
العربي، فيما كتب الفنان الشاب 
يا  محمد أســامة: «اهللا يرحمك 
عم حسن، كنا لسه عاملني حفلة 
وبنكرمــك أتاريك بتودعنا، ربنا 
لــك، ويصبرنا  يرحمك ويغفر 
ويصبر كل حبابيك»، وكتب الفنان 
أحمد وفيق: «وداعا أستاذنا الكبير 
الفنان حسن حسني»، بينما علق 
أحمد رزق: «عم حســن حسني 
حبيبــي وحبيب الــكل في ذمة 
اهللا، ربنا يرحمه ويغفر له برجاء 
الدعاء»، وكتب هشام ماجد: «ربنا 
يرحمك يا عم حسن»، وعلق أمير 
كرارة: «مع السالمة يا عم حسن 
ربنا يســامحك ويغفر لك يا أبو 
قلب أبيض»، وكتب حمادة هالل: 
«اهللا يرحمك يا عم حسن يا حبيبي 

أسألكم الدعاء وقراءة الفاحتة».

ربطت الفنان القدير الراحل حسن حسني 
عالقة قوية مع الكويت وأهلها، عالقة ممتدة 
عبر الزمن منذ مشاركته مع مسرح احلكيم في 
تقدمي مسرحية من تأليف بهيج بسيسو وإخراج 
سعد أردش، وكانت أعماله في الكويت تشهد 
دائما إقباال جماهيريا كبيرا، مثل مســرحية 
«بيت املرحوم» عام ٢٠١٠، و«الكابوس» عام 
٢٠١١، و«عاشــقة اجلن» عام ٢٠١٣ مع املنتج 
عادل املسلم. وكان حسني، رحمه اهللا، يرتبط 
بصداقات كثيرة في الوسط الفني الكويتي، 
الســيما النجم طارق العلي والذي شــاركه 
مسلســل «خالي وصل» عام ٢٠١٤، وفيلم 

«هالو كايرو» عام ٢٠١١. .. ومع محمد العجيمي في «بيت املرحوم»حسن حسني وطارق العلي ومشهد من «خالي وصل»

آخر ظهور
نشر الفنان املصري الشاب محمود عمرو 
ياســني، حفيد الفنان القدير محمود ياسني، 
صورة جتمعه بالفنان الراحل حسن حسني، 
عبر حسابه على «انستغرام»، ويعد ذلك هو آخر 
ظهور للفنان الكبير، قبل رحيله املفاجئ إثر أزمة 
قلبية. وكان آخر ظهور سينمائي حلسني في 
موسم عيد األضحى السينمائي املاضي بفيلم 
«خيال مآتة» من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي 
وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، وآخر األعمال 
الدرامية مسلسل «ســلطانة املعز» مع غادة 
عبدالرازق والذي عرض رمضان ٢٠٢٠، ومن 
قبلها مسلسل «أبو جبل»، ملصطفى شعبان، 
آخر ظهور للفنان الراحل حسن حسنيوالذي عرض في موسم دراما رمضان ٢٠١٩.
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«كورونا» أوقف تداوالت عقارية مبليار دينار في ٣ أشهر

طارق عرابي

يعاني القطــاع العقاري 
الكويتي منــذ بداية جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
وحتى يومنــا هذا من حالة 
من التوقف والركود الذي بات 
يهدد مستقبله، بعد ان توقفت 
العقارية بشــكل  التداوالت 
كامل تقريبا، وهو االمر الذي 
ادى إلى خسارة نحو مليار 
دينار من تعامالت التداوالت 
العقارية التي توقفت خالل 
االشهر الثالثة (مارسـ  ابريل 
ـ مايو) بسبب توقف إدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق 
عن العمل نتيجة اجلائحة، 
وهو رقم مؤثر بشكل كبير 
في النــاجت القومي للكويت 

ككل.
خبــراء عقاريون أكدوا لـ 
«األنبــاء» أن معاناة القطاع 
العقــاري لــن تقتصــر على 
الفــرص الضائعــة نتيجــة 
لتوقف التــداوالت العقارية 
فحسب والتي كانت تبلغ ٣٥٠ 
مليون دينار شــهريا، وإمنا 
ستمتد لتشمل قائمة كبيرة من 
القضايا واملنازعات التابعة، 

أولئك الذين ارتبطوا بعقود 
إيجــار بالتملك مــع البنوك، 
ذلك أن عدم استطاعتهم على 
االلتزام بالعقود سيعرضهم 
إلى خطــر إبطالهــا ومن ثم 
الدخول في نزاعات قضائية 

مع البنوك.
وتابع اخلبراء بقولهم إن 
القطاع  الذي يواجه  التهديد 
العقاري لن يتوقف عند هذا 
احلد فحسب، ذلك أن عدم قدرة 
املؤجرين على السداد يعني 
أن العوائــد العقارية للكثير 
العقــارات ســتنخفض،  من 
ما يترتب عليــه بالضرورة 
انخفاض قيمة االصل العقاري 
نفســه، ومــن ثــم انخفاض 
املركــز املالي للمالك ســواء 
كانوا شــركات أو أفراد، لكن 
تأثير هذا االمر سيكون أكبر 
على الشركات العقارية التي 
ستعاني ميزانياتها العمومية 
مــن تراجــع ملحــوظ خالل 
السنة املالية احلالية، ورمبا 
لســنوات قادمة، فاألزمة قد 
تطول، كما أن نتيجة االزمة 
احلالية لن تظهر إال بعد فترة 

من الزمن.
أكــد  فــي اإلطــار ذاتــه، 

فــي فقدان نســبة كبيرة من 
هذه القيمة مع نهاية الســنة 
احلالية، ورمبا ميتد أثرها إلى 

منتصف العام املقبل.
وطالب اخلبراء احلكومة 
بضــرورة التدخل الســريع 
إلنعاش هذا القطاع، والعمل 
علــى تعديل كافــة القوانني 
املرتبطــة بــه، مــع ضرورة 
وضع ضوابط حتفظ حقوق 
جميــع االطــراف املتعاملــة 
بالســوق من بائع ومشــتر 
ومؤجر ومســتأجر وصوال 
إلى املستثمر احمللي واالجنبي 

على حد سواء.
يذكــر ان وزارة العدل قد 
أصدرت قرارا إداريا سمحت 
مبوجبه بتفعيل نظام التقدمي 
للمعامــالت  اإللكترونــي 

العقارية. 
ووفقا للمصــادر فإنه لم 
يتم تفعيل النظام حتى اليوم، 
في حني جلأت بعض مكاتب 
وسطاء العقار الى ابرام العديد 
من الصفقــات العقارية عن 
طريق عقود املبايعة املبدئية 
على ان يتم تسجيلها الحقا 
في العقود الرسمية بعد انتهاء 

ازمة كورونا.

املؤشــرات  أن  اخلبــراء 
والتصريحــات  احلاليــة 
احلكوميــة املتعلقــة بإنهاء 
خدمات شريحة من الوافدين 
العاملني في عدد من اجلهات 
احلكومية املختلفة، تشير إلى 
أزمــة تلوح في االفق خاصة 
بالنسبة للعقار االستثماري 
الذي يعتمد في إشغاله على 
شــريحة الوافديــن، مبينني 
انه كلما توســعت احلكومة 
وشركات القطاع اخلاص في 
جانب إنهاء خدمات الوافدين، 
كلما انعكس ذلك على العقار 
االستثماري بالدرجة االولى، 
ومــن ثــم العقــار التجاري 
وقطاع التجزئة الذي يعتمد 
في نسبة كبيرة من عمله على 

هذه الشريحة.
القطــاع  وأوضحــوا ان 
العقاري يشكل قيمة مضافة 
الكويتي بشــكل  لالقتصــاد 
عام، علــى اعتبار أنه يعتبر 
ثاني اكبر قطاع بعد القطاع 
النفطي، حيث وصلت تداوالته 
العــام املاضي إلــى نحو ٣٫٧ 
مليارات دينار، لكن االحداث 
االخيــرة التــي تســبب بها 
فيروس كورونا، ستتسبب 

خبراء لـ «األنباء»: تضرر القطاع سينعكس سلباً على ميزانيات البنوك والشركات العقارية واملالك

خاصة في ظل توقف االنشطة 
التجاريــة في البــالد وقيام 
عدد من اجلهــات احلكومية 
والشركات بتسريح شريحة 
كبيرة من العمالة الوافدة، وما 
سيترتب على ذلك من قضايا 
إيجارية وتعاقدية سواء مع 
املؤجرين من االفراد في العقار 
االستثماري، أو املستثمرين 
واملؤجرين في العقار التجاري 
وقطــاع التجزئــة واملطاعم 

واملقاهي.. وغيرها.
وأضـــافـــوا أن تعـــثـــر 
املستأجرين وعدم قدرتهم على 
التعاقدية  التزاماتهم  ســداد 
سواء في القطاع االستثماري 
لــه  التجــاري، ســيكون  او 
إنعــكاس غير مباشــر على 
البنــوك احملليــة، مبعنى أن 
عدم قدرة املستأجر على سداد 
القيمة االيجارية سيؤدي إلى 
تعثر شريحة ال بأس بها من 
املالك املدينني للبنوك، والذين 
لن يكونوا قادرين على سداد 
التزاماتهم للبنوك، ما سيهدد 
مصير هؤالء املالك الذين قاموا 
برهن هذه العقارات أو غيرها 
من االصول مقابل احلصول 
على التمويل الالزم، او حتى 

احلجرف لـ «األنباء»: ٦ خطوات ضرورية 
لتنشيط القطاع العقاري الكويتي

طارق عرابي

حدد الرئيس التنفيذي 
العقاريــة،  رمي  لشــركة 
شالش احلجرف ٦ عوامل 
مهمة قــال ان من شــأنها 
تنشــيط القطاع العقاري 
الكويتي واالرتقاء به، مؤكدا 
أنه ما لم يتم إصدار قوانني 
عقاريــة جديــدة تتواكب 
مع التحــول التكنولوجي 
والســرعة فــي التعامــل، 
والشفافية في التعامالت، 
وحفظ حقــوق األفراد في 
ظــل تعقيــدات وتشــعب 
املنــــازعات االيجــــارية 
البيــوع، فإن  ومنازعــات 
احملاكم القضائية ستشهد 
النزاعــات  مــن  موجــة 
القضائية الهائلة بعد انتهاء 
جائحــة ڤيــروس كورونا 

املستجد، ســترهق كاهل اجلهاز القضائي، 
فضال عن إرهاق مكاتب احملاماة.

وأضاف احلجرف في تصريح خاص 
لـــ «االنباء» أنه ينبغي على املشــرع أن 
يبادر بإصدار التشــريعات التي تضمن 
استمرار العالقة التعاقدية بني املتعاملني 
في القطاع العقاري، وان تتم إعادة النظر 
في جميع التشريعات القانونية املرتبطة 
بالقطاع العقاري سواء كانت بيعا أو شراء، 
إيجارا او استئجارا، او استثمارا ورهنا 
وخالفها، إذ يجب أن يتم عقد ورش عمل 
وإجتماعات عصف ذهني، مع االستفادة 
من جتارب دول اجلوار في هذا اجلانب، 
على غرار الســعودية واالمــارات اللتني 
أنشأتا جلنة خاصة باملنازعات االيجارية 

مرتبطة بدائرة االراضي واالمالك.
وأشــار احلجرف إلى أنه ينبغي على 
احلكومــة أن تتعاون مع أعضاء مجلس 
االمة لصياغة وتطوير القوانني القدمية 
التي مضى على إصدارها أكثر من ٤٠ عاما 
بدون تطوير، محددا عــددا من القوانني 
واخلطوات املهمة للسوق العقاري، وذلك 

على النحو التالي:
١ - إنشــاء هيئة األراضي واالمالك التي 
تتولى مســؤولية االشراف على القطاع 
العقــاري، وتضــم حتت مظلتهــا هيئة 

املنازعات االيجارية.
٢ - إعادة النظر في قانون التملك احلر 

لغير الكويتيني، فجميع دول العالم أقرت 
هذا األمر إلنعاش اقتصادها، ومنها اململكة 
العربية السعودية التي تعمل حاليا على 
جتهيز قانون للتملك احلر لالجانب، االمر 
الذي سيضمن زيادة التداوالت العقارية 
ويعوض الطلب احمللي بالطلب االجنبي.
٣ - إعــادة النظر في قانون التســجيل 
العقاري وتطويره وحتويله إلى التسجيل 
االلكتروني عند بعد، مبا في ذلك املصادقة 
واالعتــراف بالتوقيــع االلكتروني، مبا 
يتناسب مع احلداثة والنقلة النوعية في 
خدمات التكنولوجيا احلديثة، فالتحول 
التكنولوجــي أصبح حتميا حفاظا على 
التباعد االجتماعي، وتطبيقا للشفافية.

٤ - تفعيل قانون رسوم االراضي البيضاء، 
وزيادة الرســوم احلاليــة لفك االحتكار 
احلالي املفروض على مســاحات كبيرة 

من االراضي بيد البعض.
٥ - زيادة رسوم التسجيل العقاري التي 

مازالت االقل على مستوى العالم.
٦ - إعــادة هيكلــة قانــون االيجــارات 
وإجراءات املنازعات االيجارية، وتسريع 
إجراءات املنازعــات االيجارية، وتوحيد 
عقود االيجارات من خالل منوذج موحد 
يقضــي على اخلالف القائم منذ أكثر من 
٤٠ عاما مضت واملتعلق بشأن اختصاص 
املنازعــات االيجاريــة  احملاكــم بنظــر 

والقانونية الواجب تطبيقها.

شدد على ضرورة إصدار قوانني عقارية جديدة تتواكب مع التحول التكنولوجي

شالش احلجرف

«هيئة الصناعة» حللحلة مشكلة العمالة 
في املناطق املعزولة

طارق عرابي

مع بــدء ســريان العزل الكامــل لـ ٤ 
مناطق سكنية جديدة (الفروانية وخيطان 
وحولي وميدان حولي)، فضال عن استمرار 
عزل منطقتي جليب الشيوخ واملهبولة، 
والذي دخل حيز التنفيذ مع متام الساعة 
السادسة من صباح اليوم، علمت «األنباء» 
أن الهيئــة العامة للصناعة اســتنفرت 
جهودها لتأمني دخــول العمالة التابعة 
للمصانع احمللية والتي يقطن أغلبها في 

املناطق اجلديدة املعزولة.
وفــي التفاصيــل، ان هنــاك عددا من 
املصانع احمللية التي لم تنجح في توفير 
ســكن لعمالتها داخل مصانعها بســبب 
ضيق املساحة أو عدم توافر االشتراطات 
الالزمة لذلك أصيبت مؤخرا بصدمة بعد 
أن أعلنت احلكومة عن اســتمرار العزل 
الكلــي ملناطق يقطنها الوافدون، خاصة 
ان هذه املناطق تضم شريحة كبيرة من 
عمالــة املصانع من العاملني في مختلف 
املناطق الصناعية، األمر الذي بات يهدد 
آليــة عمل املصانع ويعطل من مســيرة 

إنتاجها.
وأضاف عــدد من الصناعيــني، أنهم 

فوجئــوا بقرار تطبيق احلظر الشــامل 
علــى مناطق جديدة بعد نحو ٣ أشــهر 
من اإلغالق الكامل لألنشــــطة التجارية 
املختلفــة، ما يعنــي املزيد مــن الضرر 
علــى االقتصاد الكويتي الذي ال يقتصر 
على مصانع األغذيــة واملصانع الطبية 
فحسب، وإمنا هناك قطاعات أخرى مهمة 
تشكل جزءا مهما من االقتــــــصاد، منها 
على ســبيل املثــال ال احلـــــصر، قطاع 
املواد االستهالكية، واملشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، وقطاع التوصيل والتوريد 
للجمعيات واألسواق املركزية، وغيرها 
من القطاعات األخرى التي تضررت بشدة 

خالل الفترة األخيرة.
وناشد الصناعيون أصحاب القرار في 
احلكومة ضرورة التدخل السريع إلنقاذ 
ما ميكــن إنقاذه، الســيما أن الكثير من 
أصحاب األعمــال أصبحوا عاجزين عن 
الوفاء باحتياجات عمالتهم في ظل توقف 
النشاط التجاري بالبالد، وانقطاع مصادر 
الدخــل عن أصحاب األعمــال والعاملني 
لديهم على حد سواء، مؤكدين أن بعض 
املصانع قد تتوقــف عن العمل في حال 
لم يتم إيجاد احللول املناسبة والعاجلة 

للعمالة التي تدير هذه املصانع.

مع بدء احلظر على ٤ مناطق جديدة إلى جانب «جليب الشيوخ واملهبولة»

نظام التقاعد الكويتي.. األفضل خليجيًا
عالء مجيد

احتلــت الكويــت املرتبة 
األولــى خليجيــا مــن حيث 
أفضل نظام تأمينات ومعاشات 
للمتقاعديــن، وفقــا ملؤشــر 
شركة أليانز العاملية للتأمني 
لقيــاس أفضل نظام للتقاعد 
والتأمينــات من بني ٧٠ دولة 

حول العالم.
التفــوق  ذلــك  ويأتــي 
اخلليجي على الرغم من حلول 
الكويت في املرتبة الـ٦٢ عامليا 
من بني الدول السبعني، فيما 
حلت باقــي دول اخلليج في 
املراكز مــن ٦٥ إلى ٦٩ حيث 
جــاءت البحرين فــي املرتبة 
الثانيــة خليجيــا والـــ ٦٥ 
عامليا تلتها قطر والسعودية 
في املركزيــن الثالث والرابع 
الـــ٦٦   خليجيــا واملركزيــن 
والـــ٦٧ عامليا، وفــي املرتبة 
األخيــرة خليجيــا جــاءت 
اإلمارات التي احتلت املرتبة 

قبل األخيرة عامليا.
أليانــز  وتطلــق شــركة 
العاملية النســخة الثانية من 
مؤشرها ألفضل نظام تقاعد، 
حيث كانت النســخة األولى 
قد صدرت منذ ٤ سنوات في 
العام ٢٠١٦ ويتكون املؤشر من 
ثالثة مؤشرات فرعية تقيس 
مدى تسخير الدولة لرفاهيتها 
املالية في تقدمي نظام تقاعد 
جيد وفق التوزيع الدميوغرافي 
للسكان، والثاني يقيس مدى 
استدامة نظام التقاعد وعدم 
تأثره باملتغيرات الدميوغرافية 
واملاليــة واملناخيــة وثالثــا 
مؤشــر الكفايــة الذي يقيس 
مستوى املعيشة الذي مينحه 

بينما تصدرت السعودية دول 
اخلليــج من حيث اســتخدام 
مستوى الرفاهية االقتصادية 
فــي خلق نظــام تقاعد بعدما 
حلت في املرتبة العاشرة عامليا، 
في حني احتلــت قطر املرتبة 
الـ١٩ عامليا والثانية خليجيا، 
بينما جاءت البحرين في املرتبة 
الثالثة خليجيا واملركز الـ٢٧ 
عامليــا فيما احتلــت االمارات 
املرتبة األخيرة خليجيا وجاءت 
في مراكز متأخرة عامليا محتلة 

املرتبة الـ٦٤.
وأخيرا، وعلى صعيد مؤشر 

تلتها كل من بلجيكا في املرتبة 
الثانية والدمنارك في املرتبة 
الثالثة ونيوزيلندا في املرتبة 
الرابعة. وعلى مستوى الدول 
العربية احتلت مصر املرتبة 
األولى بعدما جاءت في املركز 

الـ ٣٦ عامليا.
وفي املقابل، تذيلت قائمة 
الدول الســبعني عامليا لبنان 
وكذلــك جــاءت فــي املرتبــة 
األخيــرة عربيا، وفــي املركز 
قبل األخيــر كانــت االمارات 
وفي املرتبة الـ٦٨ عامليا جاءت 

سريالنكا.

كفاية املعاش ونظام التقاعد 
على حتقيق مستوى معيشي 
متميــز للمتقاعديــن احتلت 
الكويت املرتبة األولى خليجيا 
والـ٥٣ عامليا، فيما احتلت باقي 
الدول اخلليجيــة املراتب ٦٢ 
- ٦٨، حيث احتلت البحرين 
املرتبة الثانية خليجيا تليها 
قطــر والســعودية وأخيــرا 

االمارات.
التقاعد عامليًا

تصــدرت الســويد افضل 
نظام للتقاعد واملعاشات عامليا 

احتلت املرتبة الـ٦٢ عاملياً بحسب مؤشر «أليانز» العاملية للتأمني

نظام التأمينات واملعاشــات 
للمتقاعدين.

رفاهية واستدامة وكفاية

كما احتلت الكويت املرتبة 
قبــل األخيــرة خليجيــا فــي 
مســتوى تســخير رفاهيتها 
لصالــح نظام تقاعدي يراعي 
التوزيع الدميوغرافي للسكان 
والقوة املالية، حيث جاءت في 
املركز الـ ٣٥ عامليا، فيما تذيلت 
القائمــة علــى مســتوى دول 
اخلليج اإلمــارات التي جاءت 
في املرتبة قبل األخيرة عامليا، 

الكويت تفوقت على دول اخلليج مبؤشر حتقيق الكفاية املعيشية للمتقاعد
السويد تصدرت أفضل نظام للتقاعد واملعاشات عامليًا.. ومصر األولى عربيًا

توقف املؤجرين عن السداد يعني انخفاض العوائد العقارية ومن ثم انخفاض قيمة األصل العقاريإنهاء خدمات الوافدين في اجلهات احلكومية سيخلق أزمة للعقار االستثماري والتجاري

يجب إعادة النظر في جميع التشريعات 
القانونية املرتبطة بالقطاع العقاري



اقتصـاد
االحد ٣١ مايو ٢٠٢٠

19

»الكويتية« حتول ثاني طائرة ركاب إلى »شحن«
للمشاركة في استيراد املواد الغذائية والطبية

ثامر السليم

مهندســون  يواصــل 
كويتيون في دائرة الهندسة 
بشــركة اخلطــوط اجلوية 
العمــل بالليــل  الكويتيــة 
بالنهــار، ففي وقت قياســي 
قاموا بتحويل ثاني طائرة من 
طائرات أسطول »الكويتية«، 
من طراز )بوينغ 777-٣٠٠(، 
إلى طائرة شحن جللب أكبر 
كمية ممكنة من املواد الغذائية 
واملستلزمات الطبية، وذلك 
بالتزامنــا مع الظروف التي 
يعيشها العالم حاليا، جراء 
تفشي جائحة كورونا التي 
خيمــت بأثرها على شــتى 

مناحي احلياة.
»األنباء« كانت لها جولة 
في دائرة الهندســة بشركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
برفقة رئيس قســم صيانة 
الطائرات باخلطوط  كابينة 
الكويتيــة م.خالــد الدمخي 
صيانــة  قســم  ورئيــس 
الطائرات باخلطوط الكويتية 
وم.محمــد  العلــي  م.داود 
املنصور قسم اإللكترونيات 
اجلويــة  اخلطــوط  فــي 
الكويتيــة، الذيــن اطلعونا 
علــى طريقة إزالة كراســي 
كابينة الطائرة وحتويلها الى 
طائرة شحن والتي قامت بها 
دائرة الهندسة في اخلطوط 
اجلوية الكويتية وبتعليمات 
من الرئيس التنفيذي م.كامل 
العوضي واإلدارة التنفيذية 
لشــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة، حيــث مت وزن 
الطائــرة للتأكد من مطابقة 
الوزن مع املعاير املطلوبة من 
قبل شركة بوينغ للتأكد من 
الطائرة وجاهزيتها  سالمة 

أقسام مختصة ويتم ترقيمها 
وبحســب الترتيــب ســواء 
لليمني او الوسط او اليسار 
ومن ثم يتم تخزينها بطريقة 
سليمة للمحافظة عليها جيدا 
لكي تتم استعادتها فيما بعد، 
مبينا انه بعــد إزالة املقاعد 

تغطية الكراسي املتبقية على 
الطائرة باإلضافة الى شاشات 
التســلية لكــي ال تتعــرض 
الى الكسر او اخلدش مبواد 
عازلة، مشيرا الى ان املنطقة 
التي مت تخصيصها للبضائع 
هي الدرجة السياحية فقط ال 

الطائــرات  قســم صيانــة 
الكويتية م.داود  باخلطوط 
العلــي اننا قمنــا مبخاطبة 
مصنع الطائرة للحصول على 
التصميــم الداخلي من أجل 
احلصول علــى ٢5 طنا يتم 
حملها وحصلنا على املوافقة 
من املصنــع، حيث حصلنا 
علــى اخلريطــة والتصميم 
الكامــل، الفتا الــى اننا قمنا 
بإزالــة هذه الكراســي وهي 
الطائــرة الثانيــة التي يتم 

حتويلها الى شحن.
وأشار الى اننا في الرحالت 
السابقة نقوم بتعقيم الطائرة 
بالكامــل باإلضافــة الــى ان 
الفريق من قسم الهندسة البد 
ان يرتدي األلبســة الواقية 
قبــل صعودهم الى الطائرة 
الى نزولهــم منها، الفتا الى 
ان اســتطعنا بإزالة املقاعد 
ان نحصل على ٢5 ألف كيلو 
زيــادة على منت الطائرة من 
الداخل بحيث مت حتديد أماكن 
الــوزن في كل مــكان ومدى 

من كابينة الطائرة مت وضع 
األوزان املسموح بها وضعها 
على أرضية الطائرة، حيث 
يتــم ترقيمها ووضع الوزن 
املســموح به فــي كل مكان 

ملوظفي الشحن.
وتابع قائال: انه كذلك تتم 

غير وليست الدرجة األولى او 
رجال األعمال، متمنيا السالمة 
للجميــع وأن ينعم اجلميع 

بالصحة والعافية.
التصميم الداخلي

مــن جانبه، قــال رئيس 

حتملها لألوزان بطريقة آمنة 
وصحيحة.

األسالك الكهربائية

أمــا م.محمــد املنصــور 
من قســم اإللكترونيات في 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
فقال اننا قمنا بتحويل إحدى 
الطائرات من ركاب الى شحن، 
حيث قمنا بتجهيز كل القوة 
التــي لدينا وقمنا بإزالة كل 
املقاعــد املوجــودة بالدرجة 
السياحية وهي متصلة بعدد 
من األسالك الكهربائية وقمنا 
بترقيمها لكي تتــم إعادتها 
كما كانت في السابق، مشيرا 
الــى ان الصعوبة تكمن في 
الوقت احملدد لكي يتم إجناز 
هذه املهمة بأسرع وقت ممكن 

لالنتهاء من هذه الطائرة.
وأشــار الــى انــه متــت 
تغطيــة عدد من الشاشــات 
التي توجد في املقاعد والتي 
مازالت موجودة على الطائرة 
والتــي تســمى »املونيترز« 
ال  بحيــث  عازلــة  مبــواد 
تتعرض للخدش او الكســر 
بسبب البضائع احململة على 
الطائرة، الفتا الى ان عملية 
إعادة الكراسي الى أماكنها في 
السابق ستكون أسهل إزالتها.
وتابــع قائــال: مت أخــذ 
موافقات عدة عبر الوصول 
الى إزالة الكراسي منها موافقة 
الشركة املصنعة »البوينغ« 
وكذلك موافقة إدارة اجلودة 
في اخلطوط اجلوية الكويتية 
باإلضافة الى موافقة اإلدارة 
العامة للطيــران املدني من 
حيــث احلرص علــى األمان 
وغيرها، مؤكــدا تعاون كل 
اجلهــات حتــى االنتهاء من 

العمل على أكمل وجه.

»األنباء« جالت في دائرة الهندسة بالشركة.. واطلعت على آلية العمل وطريقة إزالة الكراسي

هكذا يبدو الشكل النهائي لكابينة الطائرة بالدرجة السياحية بعد إزالة املقاعد وحتويلها إلى حجرة شحنمهندسو »الكويتية« خالل إزالة املقاعد بحجرة الشحن اجلديدة

لرحالت الشحن بعد عملية 
حتويــل كابينة الطائرة الى 

كابينة شحن.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
رئيس قســم صيانة كابينة 
الطائرات باخلطوط الكويتية 
م.خالــد الدمخي انه في ظل 
توقف حركة الطائرات حاليا 
للســفر، حيث كان التوجه 
مــن اإلدارة العليــا واملدير 
الهندســة  التنفيذي وإدارة 
الــى حتويــل الطائــرة من 
كابينــة ســفر الــركاب الى 
كابينة الشحن، الفتا الى ان 
التحويل الى كابينة الشحن 
يستلزم متطلبات خاصة من 
عدة جهات منها شركة اياتا 
والشركة املصنعة واإلدارة 
املدنــي  العامــة للطيــران 
باإلضافة الى مراقبة اجلودة 
بإدارة الهندسة في اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
وأشار الى انه يجب إزالة 
املقاعد والتي متت من خالل 
فنيني متدربني ومختصني عبر 

تغطية الشاشاتفحص الطائرة باقة ورد
أكد م.خالد الدمخي انــه مت كذلك فحص 
الطائرة بعد عملية التحويل الى طائرة شحن من 
قبل الطيران املدني الكويتي ميثلهم نائب املدير 
الطيران والنقل اجلوي  العام لشؤون سالمة 
وأمن الطيران ومركز تنســيق نظم السالمة 
وكيل وزارة مساعد م.عماد اجللوي وم.هشام 
الغربللي، مشيرا الى ان دائرة الهندسة تعمل 
على مدار الساعة ومستمرة في صيانة أسطول 

الكويتية والتأكد من جهوزيتها.

أشار م.محمد املنصور الى انه متت تغطية 
عدد من الشاشــات التي توجد في املقاعد 
والتي مازالت موجودة على الطائرة والتي 
تسمى »املونيترز« مبواد عازلة، بحيث ال 
تتعرض للخدش او الكسر بسبب البضائع 
احململة على الطائرة، الفتا الى انه مت أخذ 
موافقات عدة كموافقة الشــركة املصنعة 
»البوينــغ« وإدارة اجلودة واإلدارة العامة 

للطيران املدني.

الورد نهديها  باقة من 
العامة  العالقات  إدارة  الى 
باخلطوط اجلوية الكويتية 
وموظفيها، على جهودهم 
الكبيرة فــي تذليل جولة 
»األنباء« في دائرة الهندسة 
بشــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة، ولهــم نقول: 

»عساكم عالقوة«.

العلـي: إزالة املقاعـد منحتنا 25 ألف كيلـو زيادة على منت الطائـرة من الداخلالدمخي: تخصيـص منطقة املقاعد السـياحية فقط لتحويلها إلى منطقة شـحن

املنصـور: الصعوبـة تكمـن فـي الوقـت احملـدد إلجنـاز املهمة بأسـرع وقت

فريق عمل دائرة الهندسة في اخلطوط اجلوية الكويتية في لقطة 
جماعية بجانب الطائرة التي مت حتويلها إلى شحن                           )قاسم باشا(

»أسواق املال«: استمرار 
تعطيل األعمال عدا اإلدارات 

املرتبطة بالتداول

كونا: أعلنت هيئة أســواق املال الكويتية أمس استمرار 
تعطيــل أعمالها عدا اإلدارات الضرورية املرتبطة بنشــاط 

التداول في البورصة طيلة فترة أيام الراحة.
وقالــت الهيئة في بيان لها إن القرار جاء بناء على قرار 
مجلــس الوزراء بشــأن متديد تعطيل العمــل بكل اجلهات 
احلكومية احترازيا بســبب ڤيروس )كورونا املســتجد - 
كوفيد ١9( حتى إشعار آخر كأيام راحة. وأوضحت أن خدمات 
الهيئة االلكترونية متاحة لكل املخاطبني بالقانون رقم )7( 
لســنة ٢٠١٠ وتعديالته والتي تشــمل طلب عقد اجلمعيات 

العمومية واعتماد البيانات املالية والتحقيق والتأديب.
وأشارت الى استمرار عدد من اخلدمات خالل هذه الفترة، 
داعيــة إلى التعرف على هــذه اخلدمات وآلية التواصل عن 

.)www.cma.gov.kw( طريق موقع الهيئة االلكتروني

»كي جي ال« ُتطلق مبادرة »كبائن« لراحة رجال »الداخلية«

قدمــت مجموعة شــركات رابطــة الكويت واخلليج 
للنقل »كي جي ال« مبادرة تطوعية بتقدمي عدد كبير من 
الكبائن املكيفة ومستلزماتها للجهاز األمني في وزارة 
الداخلية، وتأتي املبادرة ضمن حزمة مبادرات تطوعية 
قدمتها املجموعة في ظل الظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد في انتشار وباء ڤيروس كورونا »كوفيد-١9«.

وانطالقــا من واجب »كي جي ال« الوطني في تقدمي 
الدعم الكامل ألبطال الصفوف األمامية على شتى األصعدة، 

خصوصا ألبنائها في وزارة الداخلية، وجهت املجموعة 
فريق خدماتها التطوعية خلدمة وزارة الداخلية في ظل 
ظروف استثنائية يواجه فيها أبطالنا بوزارة الداخلية 
من ضباط وأفراد ارتفاع درجات احلرارة وانتشار وباء 
ڤيروس كورونا ومحاولــة اجلهاز األمني ضبط األمن 

في البالد خالل احلظر الكلي.
من هذا اجلانب، قال مدير العالقات العامة واحلكومية 
في املجموعة أسعد العنزي: متتد مبادرة »كبائن« طوال 

فتــرة احلظر في البالد، حرصا مــن »كي جي ال« منها 
على متابعة كل احتياجات الدولة وتوفيرها بالســرعة 

القصوى.
وأكــد العنــزي أن »كي جي ال« ســاهمت منذ بداية 
أزمة »كورونا« بحزمة مبادرات تطوعية وصل عددها 
اكثــر من ١8 مبــادرة على نفقتها اخلاصــة إميانا منها 
بدورها ومسؤوليتها املجتمعية في املساهمة في حفظ 

واستقرار البالد.

ضمن حزمة مبادراتها لدعم جهود الدولة في محاربة »كوفيد - 19«

أسعد العنزي متفقداً الكبائن واحتياجات ضباط وزارة الداخلية

ملشاهدة الڤيديو
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«املركزي»: حريصون على تعزيز متانة ونزاهة
القطاع املصرفي.. وجزاءات في حال املخالفة

أكد بنك الكويت املركزي، 
حرصه املطلق على مكافحة 
عمليــات غســيل األمــوال 
ومتويل اإلرهاب ومتابعته 
اللصيقة للجهات اخلاضعة 
لرقابته للتحقق من التزامها 
جميــع  بتطبيــق  التــام 
املتطلبات املنصوص عليها 

في القانون.
وشــدد البنــك فــي بيان 
صحافــي أمــس، علــى انه ال 
يتــردد في توقيــع اجلزاءات 
الصارمة في حــال وقوع أي 
مخالفــة وأنــه ال يتوانى في  
اتخاذ كل اإلجراءات التي من 
شــأنها تعزيز متانة القطاع 

املصرفي واملالي ونزاهته.
وأكد البنك استمراره في 
نهجــه القائم علــى التعاون 
الدائــم والتــام مــع جميــع 
اجلهات واملؤسسات املعنية 
ومن بينهــا وحدة التحريات 
املالية الكويتية والســلطات 

القضائية.
قضايا مثارة

وأوضح انه في ظل ما مت 
تداوله مؤخرا عبر وســائل 
اإلعالم حيال قضايا تتعلق 
بعمليات غسيل أموال، فإنه 
يؤكــد قيامــه باإلجــراءات 
الالزمة فــي وقتهــا وأداءه 
لكامل املسؤوليات املنوطة 
به في هذا الشــأن وحرصه 

التحقــق من التــزام اجلهات 
اخلاضعة لرقابتها مبتطلبات 
القانون حرصا على ســمعة 

الكويت في هذا الشأن.
وذكر أن املــادة (١٤) من 
القانون حددت الدور املوكل 
إلى بنــك الكويــت املركزي 
والــذي يرتكز علــى إصدار 
إلــى اجلهــات  التعليمــات 
اخلاضعــة لرقابته وحتديد 
التدابيــر التــي يتعني على 
تلك اجلهات اتخاذها اتساقا 
مــع درجة املخاطــر وحجم 
النشاط باإلضافة إلى الفحص 
امليداني والتحقق من االلتزام 
مبتطلبات القانون وتطبيق 
اجلــزاءات املنصوص عليها 

في حال وقوع أي مخالفة.
حتديثات مستمرة

وقال البيان إن «املركزي» 
بادر عقب صدور القانون إلى 
إصدار تعليمات بشأن مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
إلــى البنوك فــي يوليو ٢٠١٣ 
«وقام البنك بتحديثها في مايو 
٢٠١٩ مبا يتماشى مع تطورات 
املعايير الدولية، حيث يتعني 
مبقتضى هذه التعليمات على 
البنوك وضع اإلجراءات الكفيلة 
بالتطبيق التام جلميع متطلبات 
املكافحــة املطلوبــة وااللتزام 
باملتابعة املستمرة للعمليات 
التي يقــوم بها العمالء، وذلك 
وفق متطلبات العناية الواجبة 
املطلوبــة فــي هــذا الشــأن». 
وفيما يتعلــق بالدور املنوط 
بالقطاع املصرفي واملالي جتاه 
العمليات املشبوهة، قال البيان 
إن املادة (١٢) من القانون تلزم 
جميع املؤسسات املالية «ومن 
بينها البنوك» بإخطار وحدة 
املاليــة الكويتية  التحريــات 
وليس بنك الكويت املركزي دون 
تأخير بأي معاملة أو محاولة 
إلجــراء معاملــة إذا توافــرت 
لديهــا دالئل كافية لالشــتباه 
بــأن األموال التــي جترى بها 
املعاملة متحصلة من جرمية أو 
مرتبطة بعملية لغسيل األموال 

أو متويل اإلرهاب.

أكد قيامه باإلجراءات الالزمة وفي وقتها فيما يتعلق بالقضايا املثارة حول الشبهات املالية

املطلــق علــى التحقــق من 
امتثــال اجلهــات اخلاضعة 
لرقـــــابته للمتـــطلــــبات 
القانونيــة والتزامهــا التام 
الواردة  املتطلبــات  بجميع 
في التعليمات الصادرة من 
(املركــزي) وذلــك في إطار 
القانــون رقم (١٠٦) لســنة 
٢٠١٣ في شأن مكافحة غسيل 

األموال ومتويل اإلرهاب.
وأضــاف أن هــذا القانون 
مت إعــداده مبراعاة متطلبات 
املعايير الدولية وحدد األدوار 
املرســومة جلميــع اجلهــات 
املعنية ومن بينها (املركزي) 
واجلهــات الرقابيــة األخرى 
والتــي يتعــني عليهــا أيضا 

القانون ُيلزم املؤسسات املالية بإخطار «التحريات املالية» بالعمليات املشبوهة وليس «املركزي»  مراجعة سياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال.. متاشيًا مع أحدث املتطلبات الدولية

٥٠٠ ألف دينار احلد األقصى 
للجزاءات املالية 

البنوك ال تتعامل مع الكيانات 
واألسماء احملظورة ماليًا

«بالك روك» تفاوض الكويت وصناديق خليجية لالستثمار في أسهمها

أشــار املركزي إلى انه حرصا منه على مكافحة 
عمليات غســيل األموال ومتويل اإلرهاب، فقد وجه 
البنوك إلى وضع البرامــج والنظم التقنية املتطورة 
التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات واملعامالت 
املنفذة على حسابات العمالء وفق سيناريوهات متعددة 
بغرض متابعتها والتأكد من اتســاقها مع املعلومات 
املتوافرة عن أولئك العمالء مع التشديد على ضرورة 
قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات املالية الكويتية 
بأي معاملــة أو أي محاولة إلجراء معاملة فور توفر 

الدالئل الكافية لالشتباه فيها.
وقال ان تعليمات بنك الكويت املركزي أكدت ضرورة 
حتديث البنوك لإلجراءات والنظم املتبعة لديها في هذا 
الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان متاشيها مع 
أحدث املتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات 

في هذا اخلصوص.
وأوضح انه في حدود املسؤوليات وااللتزامات التي 
نص عليها القانــون يقوم (املركزي) من خالل مهام 
التفتيش امليداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ 
أحكام القانون املذكور والئحته التنفيذية والقرارات ذات 
الصلة وكذلك املتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة 

منه في هذا اخلصوص.

أكد البنك املركزي في بيانه على أن اجلهات اخلاضعة 
لرقابته تقوم بأداء واجباتها في هذا الشأن على النحو 
الوارد في القانون، وكذلك القرارات الصادرة من جلان 
العقوبات التابعة ملجلس األمن استنادا إلى الفصل السابع 
من ميثــاق األمم املتحدة والقــرارات ذات الصلة التي 
تصدرها جلنة تنفيذ قرارات مجلس األمن املشكلة في 

وزارة اخلارجية بالكويت.
وقال ان البنــوك متتنع كليا عن التعامل مع أي من 
األسماء املدرجة على قوائم مكتب إدارة األصول األجنبية 
بوزارة اخلزانة األميركية (أوفاك) وغيرها من متطلبات 

مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
وأوضح انه مبوجب املادة (١٦) من القانون ١٠٦ لسنة 
٢٠١٣ تأسست وحدة التحريات املالية الكويتية «وهي وحدة 
ذات شخصية اعتبارية مستقلة - وال تتبع بنك الكويت 
املركزي - وقد اختصها القانون باملســؤولية عن تلقي 
تلك البالغات وطلب املعلومات املتعلقة مبا يشتبه في أن 
يكون عائدات من جرمية أو أمواال مرتبطة بعمليات غسل 
أموال أو متويل إرهــاب ومن ثم حتليل تلك املعلومات 
لتتولى الوحدة في حال توفر الدالئل الكافية إبالغ النيابة 
العامة وإحالة املعلومات ذات الصلة إلى اجلهات املختصة 

ليتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها».

محمود عيسى

في خطوة أثبتت قوة العالقة التي تربط 
الرئيس التنفيذي لشركة بالك روك الري 
فينك، مع اكبر الصناديق االســتثمارية 
ومصادر األموال واملستثمرين في الواليات 
املتحدة والشرق األوسط وآسيا، ذكرت 
وكالة بلومبيرغ اإلخبارية أن فينك يسعى 
الستقطاب مديري بعض كبرى املؤسسات 
االستثمارية وصناديق الثروة السيادية 
بالعالم لشــراء ما قيمته ١٤ مليار دوالر 
من أسهمها بعد أن تخلصت منها شركة 
«PNC»، وهي مصرف أميركي للخدمات 
املالية، حسب ما نسبته الوكالة الى مصادر 
مطلعة خاصة على املوضوع طلبت عدم 
الكشــف عن هويتها نظرا خلصوصية 

املسألة. 
وأضافــت بلومبيــرغ أن مــن بني 
املســاهمني احلاليني الذين شاركوا في 
 ،«PNC» شراء األسهم اجلديدة التي باعتها
 ،«Wellington Management» :كال مــن
 Fidelity»و  ،«Capital Group Cos»و
الى أن صندوق  Investments»، مشيرة 
البالغ قوامه تريليون  الثروة النرويجي 

دوالر وشــركة تيماســيك هولدجنز 
االســتثمارية احلكومية في سنغافورة 

رفعا استثمارهما في الشركة أيضا.
وفي سياق استعراضها لشبكة عالقات 
فينك الواسعة في الشرق األوسط، قالت 
بلومبيرغ إن اربع جهات استثمار حكومية 
على األقل في املنطقة تضم كال من الهيئة 
العامة لالستثمار الكويتية، وشركة مبادلة 
لالســتثمار في أبوظبــي، وهيئة قطر 
لالســتثمار، وصندوق االستثمار العام 
السعودي كانت من بني املشترين اجلدد 

في الصفقة. 
وكان املؤسس والشريك في شركة بالك 
روك متحدثا دائم احلضور في األحداث 
السعودي،  الثروة  التي نظمها صندوق 
كما ظهر فينك في مؤمتر بالرياض إلى 
جانب وزراء مالية اململكة العربية السعودية 
والكويت والبحرين. وقبل شهرين، كان 
في أبوظبي، حيث عقد اجتماعا مع حاكم 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ووقع اتفاقية لالستثمار في البنية التحتية 

النفطية لإلمارة.
وتقول بلومبيرغ ان صفقة بيع شركة 
«PNC» املذكورة ألسهمها يعتبر ثاني أكبر 

عرض ثانوي لشركة أميركية يسجل حتى 
اآلن وفقا للبيانــات التي جمعتها، وقد 
ساعد االهتمام القوي الذي أبداه هؤالء 
املستثمرون الذين يتمتعون باملالءة املالية 
شركة PNC على إنهاء الصفقة بسرعة. 
وقال فينك خالل مقابلة بثت مباشرة في 
١٤ مايو إن البنك األميركي متكن من بيع 
األســهم في غضون أربعة أيام من يوم 
إبالغه شــركة «بالك روك» بعزمه على 

التخارج من األسهم.
وأشارت بلومبيرغ الى أن عملية البيع 
أنهت العالقة التي استمرت ٢٥ عاما بني 
PNC وأكبر شــركة إلدارة األصول في 
العالم. وكانت فكرة بيع PNC ألسهمها في 
«بالك روك» تدور حول صناعة اخلدمات 
املالية ومت وضع عالمة استفهام على حجم 
احلصة كنقطة خطر في اختبارات الضغط 
في مجلس االحتياطي الفيدرالي األميركي، 
وفقا ملصادر مطلعــة ذكرت ان البنوك 
االستثمارية كانت تسعى للحصول على 
حصة في الصفقة ملدة عقد على األقل. 
وكان التوقيت منطقيا حيث كانت الشركات 
في جميع أنحــاء العالم تتطلع إلى دعم 
امليزانيات العمومية وسط جائحة كورونا.

تقرير الشال

١٧٫٩ مليار دوالر صفقات اندماج واستحواذ 
في الكويت خالل ٩ سنوات

١٥٫٨ مليار دينار عجزًا محتمًال للموازنة
في السنة املالية احلالية

تغير أولويات األطراف الداخلة 
في الصفقة، أو نتيجة عدم توفر 
التمويل اخلارجي الضروري 
لتنفيــذ الصفقــة. وكذلك قد 
يكون للتحديات اللوجســتية 
التي تسببها (وسوف تستمر 
في تسببها في املدى املنظور) 
جائحة كورونا تأثير كبير على 
هذه الصفقــات، حيث لم يعد 
من املمكن عقــد االجتماعات 
املتواصة املباشــرة لتسريع 
املفاوضات أو احلصول على 
املوافقات الضرورية من اجلهات 
الرقابية. وقد بلغ إجمالي قيمة 
صفقات االندماج واالستحواذ 
في العالم نحــو ٧٣٠٫٥ مليار 
دوالر خــالل الربع األول من 
عام ٢٠٢٠، بانخفاض ٢٥٪ عن 
العام املاضي، وفقا  مستويات 
لبيانات متوفرة من ريفينيتيف.

بسبب الوباء احلالي، ويبقى 
العجز الفعلي متغيرا تابعا 
حلركة أسعار وإنتاج النفط 
خــالل ما تبقى من الســنة 

املالية.
انه  التقريــر  وأوضــح 
ال ينصــح إطالقــا باعتماد 
املذكــور،  العجــز  رقــم 
واســتمرار أســعار النفط 
عند هذا املستوى املنخفض 
مستحيل، فذلك يعني خروج 
معظــم النفــوط التقليدية 
وغير التقليدية من اإلنتاج 
ألن تكلفتــه أعلــى من هذا 

املستوى من األسعار.

الصفقات في الفترة ٢٠١١ - ٢٠١٥ 
مقارنة بنحو ٣٥٫٢٪ في الفترة 
٢٠١٦ - ٢٠١٩، بينمــا ارتفعت 
صفقات شراء حصص أقلية 
من ٣٨٪ للسنوات ٢٠١١ - ٢٠١٥ 
إلى نحــو ٥٣٫٧٪ للســنوات 
٢٠١٦ - ٢٠١٩. ورأى التقريــر 
انه سيكون لوباء «كوفيد-١٩» 
باإلضافة إلى ضعف أســعار 
النفط تأثير سلبي كبير على 
االقتصادات احمللية واإلقليمية 
وبالتالــي علــى أداء معظــم 
القطاعات والشركات احمللية. 
حالة عدم اليقني قد ينتج عنها 
إلغاء أو تأجيل بعض صفقات 
االندماج واالستحواذ التي كانت 
التنفيذ أو اإلعداد نتيجة  قيد 
املخاطــر املرتفعة التي ميثلها 
الوباء وتأثيرها على االفتراضات 
التي بنيــت عليها الصفقة، أو 

جملة إيرادات املوازنة للسنة 
املاليــة احلاليــة نحو ٤٫٨ 

مليارات دينار.
ومبقارنــة هــذا الرقــم 
املصروفــات  باعتمــادات 
البالغــة نحــو ٢٢٫٥ مليار 
دينــار، فمــن احملتمــل أن 
تسجل املوازنة العامة للسنة 
املاليــة ٢٠٢١/٢٠٢٠ عجــزا 
قيمته ١٥٫٨ مليار دينار، لكن 
شهرين ال يصلحان سوى 
الستخدامهما كمؤشر على 
احلجــم االفتراضي لعجز 
املوازنة في ظل االنخفاض 
الكبير مبعدل أسعار النفط 

كانت الصورة مغايرة بالنسبة 
إلى قيمة الصفقات، حيث بلغ 
إجمالي قيمة الصفقات خالل 
٢٠١١-٢٠١٥ نحــو ٨٫٣ مليارات 
دوالر، مقارنة بنحو ٩٫٦ مليارات 
دوالر للحقبة الثانية ٢٠١٦-٢٠١٩ 
أو مبعدل نحو ٨٤ مليون دوالر 
للصفقة الواحدة، أي أكثر من 
ضعف معدل قيمة الصفقة خالل 
احلقبة األولى. وأشار التقرير 
الى انه مع تراجع أسعار البترول 
وتأثيرها مباشرة على االقتصاد 
احمللي، فقد تغير توجه صفقات 
االندمــاج واالســتحواذ من 
صفقات االستحواذ على األغلبية 
(أو شراء األصول بالكامل) إلى 
صفقات شراء حصص أقلية 
في الشركات، حيث بلغت قيمة 
صفقات االستحواذ على األغلبية 
نحــو ٤٩٫٨٪ من إجمالي قيمة 

دينار، وفي حال اســتمرار 
مستويي اإلنتاج واألسعار 
على حاليهما - وهو افتراض 
قد ال يتحقق- فمن املتوقع 
أن تبلــغ جملــة اإليرادات 
النفطية بعد خصم تكاليف 
اإلنتاج ملجمل السنة املالية 
احلاليــة نحــو ٢٫٩ مليــار 
دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 
١٠ مليــارات دينار عن تلك 
املقدرة في املوازنة للسنة 
املاليــة احلاليــة والبالغة 
نحو ١٢٫٩ مليار دينار. ومع 
إضافة نحو ١٫٩ مليار دينار 
إيرادات غير نفطية، ستبلغ 

قــال تقريــر «الشــال» 
االقتصادي انه خالل السنوات 
التسع األخيرة (٢٠١١ - ٢٠١٩)، 
الكويت نحــو ٣١٧  شــهدت 
صفقــة اندماج واســتحواذ 
وبقيمة إجماليــة بلغت ١٧٫٩ 
مليار دوالر، حســب البيانات 
املتوفرة من موقع ريفينيتيف 
(Refinitiv). وقام التقرير بتقسيم 
صفقات االندماج واالستحواذات 
خالل الفترة املذكورة حلقبتني 
مختلفتــني حيث متتد احلقبة 
األولى للسنوات ٢٠١١ - ٢٠١٥ 
واحلقبة الثانية للسنوات ٢٠١٦ - 
٢٠١٩، علما بأن الكويت قد حققت 
في احلقبة األولى فوائض في 
ميزانية الدولة بإجمالي بلغ نحو 
٤٧٫٦ مليار دينار أو نحو ١٥٨ 
مليار دوالر، بينما حققت في 
احلقبة الثانية عجزا بنحو ١٩٫٣ 
مليار دينار أو نحو ٦٤ مليار 
دوالر نتيجة تراجع أسعار النفط. 
في احلقبة األولى، شهد عدد 
صفقات االندماج واالستحواذ 
اجتاها متصاعدا، حيث سجلت 
الكويت ٢٠٣ صفقــة اندماج 
واستحواذ مبعدل سنوي بلغ 
نحو ٤١ صفقة خالل السنوات 
٢٠١١-٢٠١٥. ولكن خالل احلقبة 
الثانية تراجع عدد الصفقات إلى 
نحو ١١٤ صفقة مبعدل سنوي 
بلــغ نحــو ٢٩ صفقة خالل 
السنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٩. ولكن 

ذكر تقرير «الشال» أن 
معدل ســعر برميل النفط 
الكويتــي لشــهر مايو بلغ 
نحو ٢٣٫٩ دوالرا، وهو أدنى 
بنحو ٣١٫١ دوالرا للبرميل 
أي مبا نسبته نحو ٥٦٫٥٪ 
عن السعر االفتراضي املقدر 
في املوازنة احلالية والسعر 
املالية  االفتراضي للســنة 
الفائتــة والبالغ ٥٥ دوالرا 

للبرميل. 
املالية  الســنة  وكانــت 
الفائتــة ٢٠٢٠/٢٠١٩ التــي 
انتهت بنهاية مارس الفائت 
قــد حققت لبرميــل النفط 
الكويتي معدل ســعر بلغ 
نحو ٦١٫٦ دوالرا، وكان معدل 
ســعر البرميل لشهر مايو 
٢٠٢٠ أدنى بنحو ٦١٫٢٪ أو 
نحو ٣٧٫٧ دوالرا للبرميل 
عن معــدل ســعر البرميل 
للسنة املالية الفائتة، وأدنى 
بنحــو ٧٢٫٢٪ أو نحو ٦٢٫١ 
دوالرا للبرميل من ســعر 
التعادل اجلديــد للموازنة 
احلالية البالــغ ٨٦ دوالرا، 
وفقا لتقديرات وزارة املالية 
وبعد اقتطاع الـ ١٠٪ لصالح 
احتياطي األجيال القادمة.

وقال التقرير انه يفترض 
أن تكون الكويت قد حققت 
إيرادات نفطية في مايو مبا 
قيمتــه نحو ٣٤٤٫٦ مليون 

استمرار أسعار النفط عند املستوى املنخفض.. مستحيلانخفضت ٢٥٪ إلى ٧٣٠٫٥ مليار دوالر على مستوى العالم بالربع األول

«الوطني»: ننتهج سياسة صارمة بتنفيذ قواعد 
مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

أكــد بنك الكويت الوطني 
أنه ينتهج سياســة حصيفة 
وصارمــة في تنفيــذ قواعد 
مكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب، وذلك مبا يتماشى مع 
التعليمات الصادرة من بنك 
الكويت املركــزي، وفي إطار 
القانون رقم (١٠٦) لسنة ٢٠١٣ 
في شأن مكافحة غسيل األموال 
ومتويل اإلرهــاب، والذي مت 
إعــداده وفقــا للمتطلبــات 

واملعايير الدولية.
وشــدد البنك على أن كل 
التي  السياسات واإلجراءات 
تستهدف نظم الرقابة اخلاصة 
بإطــار عمل مكافحة عمليات 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
تطبق على مستوى مجموعة 
بنك الكويت الوطني وتأخذ 
في اعتبارها تطبيق التعليمات 
الرقابيــة األكثــر تشــدد في 
كل دولة والصــادرة في هذا 

اخلصوص.
برامج متطورة

وأوضح البنك أنه ميتلك 
التقنيــة  البرامــج والنظــم 
املتطــورة في مجال مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
التي تقدم تنبيهات تلقائية 
بشــأن العمليات واملعامالت 
املنفذة على حسابات العمالء 
وفق ســيناريوهات متعددة 
بغــرض متابعتهــا والتأكد 

مبكافحــة عمليــات غســيل 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 
على مستوى املجموعة وهي 
مسؤولة مباشرة أمام مجلس 
إدارة البنك للتأكد من القيام 
بتطبيق سياسات وإجراءات 

البنك في هذا الشأن.
٣معايير تفصيلية

وأكد البنك أن سياســته 
بشأن مكافحة غسيل األموال 
ومتويــل اإلرهــاب تتضمن 
معاييــر تفصيليــة حــول 
إطــار عمل «اعــرف عميلك» 
وهــي املعاييــر التــي حتدد 
قبول العميــل والتحقق من 
هويته، كما أنها حتدد إجراءات 
إثبات الشخصية واملستندات 
املطلوبــة لفتــح حســابات 
للعمــالء والتحديث الدوري 
بشكل منتظم لهذه البيانات.

وبــني البنــك أنــه ملتزم 
بإخطــار وحــدة التحريــات 
املالية الكويتية بأي معاملة 
أو أي محاولة إلجراء معاملة، 

فور توفــر الدالئــل الكافية 
لالشتباه فيها وفقا لتعليمات 
بنك الكويت املركزي في هذا 

اخلصوص.
وشــدد الوطني على أنه 
لــم تســجل علــى البنك أي 
جــزاءات ماليــة أو تنبيهات 
غســيل  مكافحــة  تخــص 
األمــوال ومتويــل اإلرهــاب 
خــالل الســنوات املاضيــة، 
وذلــك بفضل التــزام البنك 
بالقواعد والتعليمات الصارمة 
واملتكررة من بنــك الكويت 

املركزي في هذا الشأن.
وأوضــح أن البنــك الذي 
يتواجــد فــي ٤ قــارات عبر 
١٥ دولــة حــول العالم يتبع 
تعليمــات مكافحــة غســيل 
األموال ومتويل اإلرهاب التي 
تصدر عــن اجلهات الرقابية 
في تلــك الدول كمــا ويقوم 
بتحديثها بشــكل مســتمر، 
علمــا بأن اجلهــات الرقابية 
التــي تخضع لهــا مجموعة 
مصرفنــا على ســبيل املثال 
ال احلصــر تشــمل اجلهــات 
الرقابية في الواليات املتحدة 
األميركيــة واململكة املتحدة 
والصني وفرنسا وسنغافورة 
باإلضافة إلى الكويت، حيث 
إن سياسات مكافحة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب يشمل 
نطاق تطبيقهــا كل عمليات 

وأنشطة املجموعة.

ً مبا يتماشى مع تعليمات «املركزي».. وبتطبيق التعليمات الرقابية األكثر تشددا

من اتســاقها مــع املعلومات 
املتوافرة عن أولئك العمالء.

وأوضــح بنــك الكويــت 
الوطني أنــه يقوم مبراجعة 
السياســات  وحتديــث 
واإلجــراءات والنظم املتبعة 
لديــه علــى نحــو مســتمر، 
لضمان متاشــيها مع أحدث 
املتطلبــات الدولية، كما أنه 
ينظــم وعلــى نحــو دوري 
برامــج تدريبية متخصصة 
ملوظفيه للتأكد من أنهم على 
دراية واطالع مستمر بأفضل 
املمارســات الدولية املعمول 
بها في مجال مكافحة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب، ذلك 
فضال عن تطبيقهم إلجراءات 
وسياســات مكافحة غســيل 
األموال ومتويل اإلرهاب في 

عملهم اليومي.
أنــه قــام  البنــك  وبــني 
بتخصيص وحدة مســتقلة 
مهمتهــا الرقابة على تطبيق 
البنــك اخلاصــة  سياســة 
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إصدار خاص من وحدة الدراسات السياسية مبركز «احلكمة» للدراسات والبحوث واالستشارات

«مبادرة هرمز» اإليرانية.. فشل قبل الوالدة
.. وتوصيف لسلخ «اخلليج العربي» عن املنطقة

أعدها للنشر: محمد راتب

الدراســات  وحــدة  قامــت 
احلكمــة  مبركــز  السياســية 
للدراسات والبحوث واالستشارات 
بإصدار خاص حول «مبادرة هرمز 
اإليرانية.. الدالالت واستراتيجية 
التعامــل» تناولت فيــه املبادرة 
اإليرانيــة مــن حيــث املبــادئ 
والدالالت، واملواقف وردود الفعل، 
إضافة إلى بلورة مبادرة خليجية 
إلحالل األمن في اخلليج العربي.
وخلصــت الدراســة إلــى أن 
اخلبرات السابقة لتحركات إيران 
السياسية باخلليج  ومناوراتها 
حاكمة بفشــل «مبــادرة هرمز» 
الدولية لتســويقها  واحملاوالت 
ما لم تتخل طهران عن سياساتها 

املزعزعة الستقرار املنطقة.
ومــا ال ميكن إغفالــه هو أن 
املبــادرة تأتــي فــي ظــل وضع 
اقتصادي خانق ومتلمل داخلي 
من سياســات املاللي، وانتشار 
لڤيروس كورونا املستجد الذي 
دمــر البنيــة الصحيــة إليــران 
وتسبب في إصابة عشرات اآلالف 
من أبنائها، ووجود مكثف للقوات 
األجنبية باخلليج يحد من قدرة 
إيران على تصدير أدنى حد من 
مواردهــا النفطيــة، ناهيك عن 
التحرك بحرية في مياه اخلليج 

والعبث مبقدرات دوله.
إن سياسة إيران املعتمدة على 
التغذي على األزمات واستنزاف 
الوقت لصالح مشروعها الطائفي، 
هي التي انتجت «مبادرة هرمز»، 
ويبــدو مســمى املبــادرة التــي 
أطلقتها إيــران (هرمز) محاولة 
غير مباشــرة لســلخ توصيف 
اخلليــج العربــي عــن املنطقة، 
فمع تصاعد حدة التوترات مبياه 
اخلليج العربي على خلفية توجه 
أميركا لـ «تصفير» صادرات النفط 
اإليراني منــذ مطلع مايو ٢٠١٩، 
دفعــت طهران باجتاه ممارســة 
أعمال القرصنة في مياه اخلليج 
على ناقالت النفط الدولية ملوازنة 
الضغــوط بينهــا وبــني الــدول 
اخلليجيــة والتأثير في قرارات 
القوى الدولية املستوردة للنفط 
من اخلليــج وصوال إلى مبادرة 
«هرمــز» اإليرانيــة التــي أعلن 
الرئيس اإليراني حسن روحاني 
عــن طرحهــا خــالل اجتماعات 
اجلمعيــة العامة لــألمم املتحدة 
في ســبتمبر املاضي مع تكثيف 

التواجد العسكري في املنطقة.
لقد قام البحث حول ٣ محاور، 
األول: املبــادئ والــدالالت حيث 
تناولــت مــا اســتعرضه وزير 
الشــؤون اخلارجيــة اإليرانــي 
محمد جواد ظريف من اخلطوط 
العريضة لـ «مبادرة هرمز للسالم 
واألمــن في منطقــة اخلليج» أو 
 Hormuz Peace) «مشروع األمل»
Endeavor: HOPE) عبــر مقــال 
له نشــر فــي صحيفــة «الراي» 
الكويتيــة، والتــي تعد على حد 
وصفه «خطة للتعاون اإلقليمي» 
وتهــدف إلى ضمان أمن اخلليج 
ومضيق هرمز وخليج عمان، وقد 

تضمنت ٤ مبادئ رئيسية.
ثم تناولت املبــادئ األربعة، 

املطلب اإليراني الســاعي لطرد 
القوات األجنبية من املنطقة وعلى 

رأسها القوات األميركية.
وكان للكويت وعمان موقف 
مــن هــذه املبادرة حيــث تعول 
طهران علــى عالقاتها مع ُعمان 
والكويت في بذل جهود الوساطة 
بــني إيران وباقــي دول اخلليج 
التي ال جتمعها عالقات مباشرة 
بطهران نتيجة لدورها التخريبي 
في أحداث الشــغب باملنامة عام 
٢٠١١، والهجمــات العدوانية من 
قبل طهران وميليشــياتها على 
األراضي السعودية واإلماراتية.
إيــران الســتمالة  وســعت 
الكويت في دعم املبادرة وإرسالها 
مباشرة إلى كل من اململكة العربية 
الســعودية ومملكــة البحرين، 
وحثت الكويت على لسان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 

ترامب عن إطالق عملية «احلارس 
البحرية» في ٢٠ يوليو املاضي 
لتقويــض التهديــدات اإليرانية 
حلرية املالحة عبر مضيق هرمز 
وانطالقهــا فعليــا فــي نوفمبر 
املاضي، وهو ما أفشــل «مبادرة 
هرمز» قبل طرحها بتأكيد الشراكة 
األمنية القوية بني أميركا والدول 

اخلليجية.
املوقف األوروبي

أمــا املوقــف األوروبــي فقد 
احتضنت أبوظبــي قيادة مهمة 
املراقبة األوروبية بقيادة فرنسا، 
والتي حرصت على تأكيد تفردها 
عن التحالف األميركي وموازنة 
مصاحلها بني دول اخلليج وإيران 
كونها مهمة مراقبة حلركة املالحة، 
وال تســعى ألي مواجهــات مع 

طهران.
املوقف الروسي

وجاء املوقف الروســي عبر 
إعالن موسكو في ٢٣ يوليو ٢٠١٩ 
تبنيها ملبادرة جديدة، وتضمنت 
املبادرة بنودا مهمة في ســبيل 
تدشني منظمة لألمن والتعاون 
بني دول املنطقة، ومن أبرز بنود 
املبــادرة، بناء حتالــف ملكافحة 
التســوية  اإلرهــاب، وضمــان 
السياســية في سورية واليمن، 
الــدول وعدم  واحترام ســيادة 
التدخل في شــؤونها الداخلية، 
مع االلتزام املتبادل بالشــفافية 
العسكرية والتباحث حول العقائد 
العســكرية، إضافــة إلى توقيع 
اتفاقات لضبط التسلح وإنشاء 
مناطــق منزوعــة الســالح بني 
اجلانبــني، وإخالء واملنطقة من 
أســلحة الدمار الشامل، وأخيرا 
العســكري  الوجــود  تقليــص 
األجنبي تدريجيا بالتوازي مع 
رســوخ النظــام األمنــي املزمع 
تدشينه مع وجود قوى ضامنة 
لتنفيذ تلك البنود وهي: أميركا 
وروسيا والصني والهند واالحتاد 

األوروبي.
املوقف الصيني

وبخصوص املوقف الصيني 
فهو يقترب من نظيره الروسي 
الســاعي لتدشــني نظــام أمني 
متكامــل يحقــق االســتقرار في 
املنطقــة، حيث أعربت بكني عن 
ترحيبها باملبادرة، كما أن املوقف 
الصيني ال يتعارض مع املبادرة 
اإليرانيــة، بهــذا املنطــق إن لم 
يكن يدعمها في ســياق حتقيق 
االستقرار لسوق النفط العاملي 
العســكري  الوجود  وتقليــص 

األميركي بالشرق األوسط.
وأما احملــور الثالث فتضمن 
بلورة مبــادرة خليجية إلحالل 
األمن في اخلليج العربي، حيث 
يتطلب الظرف الراهن من دول 
اخلليج أن تدحض الفروض التي 
أقامــت عليها طهــران مبادرتها 
التــي تعتبــر امتــدادا ملناورات 
الســالم الزائــف لاللتفاف على 
احلصار اخلانــق الذي فرضته 
اســتراتيجية الضغط األقصى، 
وتفضــح ممارســاتها العدائية 
جتاه اخلليج، ومنطقة الشــرق 

وهي: االلتــزام بأهداف ومبادئ 
األمم املتحــدة، واالحتــكام إلــى 
القانــون الدولــي في شــأن أي 
منازعات بني دول املنطقة، وعدم 
االعتداء ويتضمن احترام سيادة 
الدول ووحدة أراضيها واملكانة 
املنطقــة  لــكل دول  املتســاوية 
ورفض التهديد أو اللجوء للعنف 
في حــل اخلالفات، عــالوة على 
جتنب املشاركة في أي حلف أو 
حتالف عســكري يستهدف أمن 

أي من الطرفني.
أمــا املبــدآن الثالــث والرابع 
فهمــا عدم التدخل في الشــؤون 
الداخليــة واحتــرام املقدســات 
والرموز الوطنية والدينية لكال 
اجلانبــني، وتوفير إطار إقليمي 
لألمــن اجلماعي مبشــاركة دول 
املنطقــة (الســعوديةـ  العراقـ  
الكويتـ  إيرانـ  قطرـ  اإلماراتـ  
ُعمانـ  البحرين) في مجال الطاقة 
وضمان حرية املالحة والنقل احلر 
للنفط واملوارد األخرى وتعزيز 

التبادل التجاري فيما بينها.
أما بخصوص دالالت توقيت 
طــرح املبــادرة فالتوقيت الذي 
طرحــت فيــه لــه دالالت هامــة 
داخليــة وخارجيــة أثــرت فــي 
مجمــل حتــركات إيــران، حيث 
تشهد إيران اضطرابات داخلية 
وموجات احتجاج مستمرة نتيجة 
لتردي األوضاع املعيشية للشعب 
اإليراني بفعل العقوبات األميركية، 
إضافة إلى إلغاء االستثناءات من 
العقوبــات األميركيــة املمنوحة 
خلمــس دول مســتوردة للنفط 
اإليرانــي (تركيا ـ الهند ـ الصني 
ـ اليابانـ  كوريا اجلنوبية) التي 
دخلــت حيز التنفيــذ في مطلع 
مايو ٢٠١٩ في إطار سياسة أميركا 
لتصفير واردات النفط في خزينة 

إيران.
ومن الــدالالت الزمنية أيضا 
أن واشــنطن قامــت بتشــكيل 
حتالف دولي لتوفير أجواء آمنة 
لضمان حريــة املالحة البحرية 
فــي اخلليــج العربــي ومضيق 
هرمز وخليج عمان، مبشــاركة 
السعودية والبحرين والكويت 
وقطر واإلمارات واململكة املتحدة 
وأســتراليا وألبانيا، إضافة إلى 
ردود الفعل الدولية الغاضبة إزاء 
االعتداء اإليراني على منشــأتي 
منتصــف  ســعوديتني  نفــط 
سبتمبر املاضي، وتصاعد خطاب 
االنسحاب األميركي من املنطقة 
كوســيلة للضغط علــى القوى 
اخلليجية بشــأن تأهيل طهران 
لدور شرطي اخلليج في أعقاب 

االنسحاب املنتظر.
أما احملور الثاني من البحث 
فقد اســتعرض املواقف وردود 
الفعل مبتدئا بالدائرة اخلليجية 
حيث يتبــدى املوقف اخلليجي 
املوحــد إزاء املبادرة ضمنيا من 
خــالل البيــان اخلتامــي للقمة 
اخلليجية التي عقدت في العاشر 
من ديسمبر ٢٠١٩، حيث باركت 
انطالق أعمال التحالف البحري 
من البحرين حلماية املالحة مبياه 
اخلليج بقيادة أميركا ومشاركة 
خمس من دول مجلس التعاون، 
التحالف املناقض جلوهر  وهو 

األميركية التي لم تشارك فيها.
أما ما يتعلق بالدائرة الدولية 
فقد اتخذت القوى الدولية مسارات 
متباينة فــي التعامل مع إيران، 
غيــر أنها اتفقت في أغلبها على 
طرح رؤى مغايرة لطرح طهران 
بشــأن حرية املالحة باخلليج، 
انطالقا من احلاجة املاسة لوجود 
أطراف دولية تتولى الدفاع عن 
منطقة اخلليج العربي في إطار 
الراســخة  الشــراكات األمنيــة 
مبواجهة االعتداءات اإليرانية أو 
تعمل بحد أدنى كضامن للسالم 
في اخلليج، بجانب احلاجة لبناء 
نظام لألمن اجلماعي يغطي كامل 

منطقة الشرق األوسط.
عملية «احلارس البحرية»

فقد جاء موقــف أميركا عبر 
إعالن الرئيس األميركي دونالد 

صباح اخلالد طهران على إبداء 
حســن النية جتاه دول اجلوار 
وبناء عالقات طبيعية وحتسني 
عالقاتها مع دول العالم املستفيدة 
من املبادرة حتى يتم قبولها، وهو 
ما يعد رفضا ضمنيا من الكويت، 
لتمسكها بوحدة الصف اخلليجي 
في مواجهة مساعي إيران لتفتيت 
مجلس التعاون اخلليجي وإحداث 

شرخ في بنيته.
في حني أعربت مســقط عن 
رؤيتها للتهدئة مبنطقة اخلليج 
عبر الدخول فــي حوار مفتوح 
وشامل بني إيران ودول اخلليج، 
التزاما بسياســة التــوازن التي 
أرساها السلطان الراحل قابوس 
بن سعيد، حيث تفضل السلطنة 
التهدئــة والبقاء  بعث رســائل 
على مســافة واحدة من املبادرة 
العســكرية  اإليرانية والعملية 

األوســط بصفة عامــة من أجل 
حتييد األطراف الدولية الداعمة 
للمبادرة، متهيدا لفرض شروطها 
وفق مبادرة خليجية حتقق األمن 

واالستقرار باملنطقة.
وجاءت مسألة فرض الشروط 
عبر ٣ مســتويات األول حتييد 
القوى الدولية ويستهدف تعميق 
الشراكات االقتصادية واألمنية 
مع كل من روسيا والصني والهند 
واليابان لتحييد تلك القوى عن 
دعــم أو تأييد املوقــف اإليراني 
قبــل اخلــوض فــي مفاوضات 
مباشرة مع نظام املاللي بتنازالت 
أكبر إلثبات حســن النية وذلك 
عبر توحيــد املواقف اخلليجية 
والدوليــة إزاء رفــض املبــادرة 
اإليرانية، مع تعزيز «املباحثات 
اخلليجية اجلماعية» مع القوى 
الدولية بشأن أمن منطقة اخلليج 
العربي، وتوقيع اتفاقيات تعاون 
مــع الصني في مجــاالت الطاقة 
النظيفة وتطوير منظومة الذكاء 
االصطناعي، إضافة إلى تعزيز 
التعاون النفطي مع روسيا في 
إطــار آليــة «OPEC+»، وأخيرا 
توقيع اتفاقات تســليح مع كال 
اجلانبني في إطار تعزيز التعاون 

العسكري واألمني.
وأمــا املســتوى الثاني فهو 
تصعيــد املوقف اخلليجي عبر 
إدانــة تصريحات قادة احلرس 
الثوري بشأن الكويت والبحرين، 
وإطــالع القــوى الدوليــة على 
قضايا التجســس فــي الكويت 
باعتبارهــا إخــالال بالتزامــات 
طهران الدولية، ووقف تدخالت 
طهــران املخلــة بأمــن اخلليج 
واملنطقــة العربيــة، ثــم إبرام 
اتفاقات تتعهد مبوجبها إيران 
بتقليــص قدراتها الصاروخية 
ومنــع امتالكهــا أســلحة دمار 
شامل، واالنســحاب من اجلزر 
اإلماراتية احملتلة واالنســحاب 
غير املشروط من سورية، ووقف 
الدعم العسكري واملالي للحوثيني 
باليمن وميليشيات «حزب اهللا» 
بلبنان، ثم االنخراط اإليجابي في 
حل األزمتني السورية واليمنية 
واالنصيــاع ملقتضيــات إيجاد 

تسوية سياسية شاملة.
وأمــا املســتوى الثالــث فقد 
اخلليجيــة  املبــادرة  تضمــن 
التي انطلقــت املبادرة من إيراد 
الضمانات الالزمــة للجم إيران 
ووقف سياســاتها العدائية من 
خالل توقيع اتفاق أمني يتضمن 
بنودا رادعة تشــمل وجود قوة 
متعددة اجلنسيات تتولى حماية 
املالحة الدولية عبر مياه اخلليج 
العربي، ثم التزام األطراف املوقعة 
وعلى رأســها إيــران بالتقاضي 
أمام احملاكم الدولية في املنازعات 
التي تنشأ بينها، وتدشني دائرة 
تقاضي مبشاركة الدول اخلليجية 
حملاكمة مثيري الفوضى من إيران 
أيا كانت مواقعهم، ومحاسبتهم 
علــى تصريحاتهم إزاء ســيادة 
الدول اخلليجية على أراضيها، 
إضافــة إلــى وقــف املنــاورات 
العسكرية مبياه اخلليج، وتبادل 
املعلومات بشأن األنشطة النووية 

والصاروخية اإليرانية.

إيران تعاني أزمات 
داخلية اقتصادية 

وأمنية وصحية وانتشارًا 
واسعًا لڤيروس «كورونا»

الكويت دعت إيران إلى 
إبداء حسن النية وبناء 

عالقات طبيعية مع 
دول اجلوار

بنود املبادرة اخلليجية 
تشمل ضمانات للجم 

إيران ووقف سياساتها 
العدائية

على إيران إلثبات جديتها 
تقدمي خطوات عملية 

إلثبات التزامها بعدم 
تدخلها في الدول األخرى

تتلخص مواقف دول السعودية واإلمارات والبحرين 
فــي الرفض القاطع للمبادرة الســاعية لتخفيف 
الضغوط الدولية على طهران في ملفات البرنامج 
النووي والنشاط التخريبي للميليشيات اإليرانية 
في املنطقة، والتي متثل تهديدا لدول اخلليج وتهديدا 
لعمقها، وانطالقا من قناعة راســخة بأنها تخدم 
مصالح طهران وحدها وتتجاهل مصالح اخلليج، 

وذلك في ضوء مجموعة شواهد:
أ ـ احتالل اجلزر اإلماراتية ورفضها االحتكام إلى 

القانون الدولي.
ب ـ مبادرة عدم االعتــداء التي طرحتها طهران 

منتصف العام املاضي بوساطة عراقية في أعقاب 
استهدافها محطتي نفط وسط السعودية.

ج  اســتهداف ناقالت النفط في مياه اخلليج قبل 
إعالن انطالق عملية «احلارس».

دـ  استهداف منشأتي نفط سعوديتني في خريص 
وبقيق منتصف سبتمبر املاضي.

هـ ـ مساعي طهران للسيطرة على ثروات منطقة 
اخلليج عبر تفكيك بنية مجلس التعاون.

و ـ التصريحات االســتفزازية من قادة احلرس 
الثوري اإليراني بــأن الكويت والبحرين أراض 

إيرانية.

السعودية واإلمارات والبحرين.. رفض قاطع للمبادرة

«مبادرة هرمز» ناجتة عن تصاعد حدة التوترات مبياه اخلليج العربي على خلفية توجه أميركا لـ «تصفير» صادرات النفط اإليراني
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االحتجاجات تطرق أبواب البيت األبيض و«العسكر» ينتشر في منيابوليس
عواصم - وكاالت: لم يفلح 
خبر اعتقال الشرطي األبيض 
الذي تسبب بـ«خنق» املواطن 
األميركــي من أصول أفريقية 
فلويد، وال توجيه تهمة القتل 
غير العمد له، في تخفيف حدة 
التي توســعت  االحتجاجات 
خــارج مدينــة منيابوليس، 
حيــث وقعــت احلادثــة قبل 
أيــام. فامتــدت االضطرابات 
حتى أعتاب البيت البيض الذي 
تسبب ســيده دونالد ترامب 
بتأجيــج املزيــد منها على ما 
يبدو عندما أملح إلى استخدام 
املتظاهريــن،  ضــد  القــوة 
ووصلــت االحتجاجــات إلى 
املئات  واشــنطن، واحتشــد 
بشارع «يو ستريت» أحد أهم 
الشوارع احليوية بالعاصمة 
األميركيــة، إلعــالن رفضهم 

وإدانتهم للجرمية املروعة.
وردد احملتجــون هتافات 
من قبيل: «العدالــة العاجلة 
وإال لن يكون هناك استقرار»، 
و«العدالــة من أجــل فلويد»، 
مهمــة»،  الســود  و«حيــاة 
و«أوقفوا قتل الشرطة للسود».

وعقب ذلك خرج احملتجون 
البيت  فــي مســيرة صــوب 
األبيض وســط تدابير أمنية 
مشددة، حيث انتشرت أعداد 
كبيــرة مــن أفــراد الشــرطة 

مبحيط املكان.
وقعــت  مــا  وســرعان 
الشــرطة  بــني  مصادمــات 
أقــدم  الذيــن  واملتظاهريــن 
بعضهــم على حــرق األعالم 
األميركيــة، وحاولت عناصر 
األمن منعهم من الوصول إلى 
البيت األبيــض، الذي أصدر 
جهــاز اخلدمة الســرية قرارا 
بإغالق أبوابه خشية اقتحامه 
من قبــل احملتجني الغاضبني 

احملتشدين خارجه.
إعــالم  وقالــت وســائل 
أميركيــة، إنــه مــع وصــول 
شــارع  إلــى  املتظاهريــن 
بنســلڤانيا - الفاييت بارك، 
مت إغالق البيت األبيض، كما 
أغلقت أبــواب غرف اإلحاطة 
بــه حيــث توجــد مكاتــب 
للصحافيني، وقاعة املؤمترات 

الصحافية.
الرئيــس  اتهمهــم  وقــد 
بالتلطــي وراء حادثة القتل، 
وقــال في سلســلة تغريدات 
«إن مــن يدعــون متظاهرين 
كانوا منظمني جدا أمام البيت 
األبيض، وال عالقة لهم بذكرى 
فلويد. انهم كانوا هناك إلثارة 
القالقــل فقط». وتابــع «انها 
جماعــات منظمة ال عالقة لها 
بجورج فلويد. شيء محزن».
وإذ أشــاد بطريقة تعامل 

احلق في العدالة».
من جهته، اعتبر الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما 
أن وفاة فلويد يجب أال تعتبر 
«أمــرا عاديــا» فــي الواليات 

املتحدة.
وأضاف أول رئيس أسود 
للواليــات املتحدة فــي بيان 
علــى تويتــر: «إذا أردنــا أن 
يكبــر أوالدنا فــي بلد يكون 
علــى مســتوى أعظــم قيمه، 
بإمكاننا ويجب علينا القيام 
مبــا هو أفضل»، موضحا انه 
بحث مع أصدقاء له في األيام 
املاضية الڤيديــو الذي أظهر 

آخر حلظات فلويد.

منيابوليــس حظــر التجول 
التــي فرضــت عليهــا، ولــم 
يكتفوا بتوجيه املدعي العام 
في املدينة مايك فرميان، تهمة 
القتل غيــر العمد إلى ضابط 
الشرطة السابق ديريك شوفني، 
أحد الضباط األربعة الضالعني 

في قتل فلويد.
فرميــان  املدعــي  وقــال 
لصحافيني إن «عنصر الشرطة 
السابق ديريك شوفني وجهت 
إليــه تهمة القتل غير املتعمد 
من قبــل مكتب مدعي منطقة 

هينبني».
لكن عائلة القتيل قالت في 
بيان إنها تريد أن يتم توجيه 

وفي مدينــة منيابوليس 
التي شــهدت حادثة اختناق 
فلويــد حتت ركبة الشــرطي 
الــذي لــم يأبــه لتوســالته، 
جتددت لليــوم الرابــع على 
التوالي االشــتباكات وأعمال 
العنف بــني محتجني ورجال 
الشرطة ما أسفر عن سقوط 
قتيل جديد وعدد من اجلرحى، 
ما دفع «الپنتاغون» إلى نشر 
وحدات عســكرية ملســاعدة 
الشرطة احمللية على احتواء 
االشــتباكات وأعمــال العنف 
واحلرائق، حسبما أفادت وكالة 

أسوشيتيد برس.
وحتــدى احملتجــون فــي 

«تهمة القتل العمد مع ســبق 
اإلصــرار» لذلــك الشــرطي، 
معتبــرة ان هــذا االتهام جاء 
متأخرا وغير كاف في الوقت 
ذاتــه، مطالبــة باعتقال بقية 
الضباط املتورطــني في قتل 

فلويد.
وطالب محامو عائلة فلويد، 
بتشريح مستقل جلثته، بعد أن 
أثار الطبيب الشرعي شكوكا 
مــن أن االختناق هو ســبب 

الوفاة.
وطبقا ملذكرة االعتقال، ذكر 
الطبيب الشــرعي أنه يشكك 
فــي اختناق فلويــد، قائال إن 
مشــكالت صحية ومسكرات 
محتملة في دم الضحية رمبا 

تكون السبب في وفاته.
وفي السياق، أعلن حاكم 
واليــة جورجيــا األميركيــة 
بريان كيمــب حالة الطوارئ 
في مقاطعة فولتون بالوالية، 
وحتريك ٥٠٠ من أفراد قوات 
احلرس الوطني، في مواجهة 
االحتجاجات اجلارية على وفاة 

جورج فلويد.
وفي سلسلة تغريدات على 
«تويتر»، قال كيمب إن إعالن 
حالة الطوارئ جاء بناء على 
طلب من كيشا النس بوتومز، 
عمدة مدينة أتالنتا (عاصمة 
الواليــة)، من أجــل «حماية 
األفراد واملمتلكات» بحسب ما 
أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ».

حظر جتول في مدينة القتيل فلويد وعائلته ال تكتفي بتهمة «القتل غير العمد» للشرطي.. وطوارئ في جورجيا

(ا.ف.پ) رجال الشرطة يستخدمون الغاز املسيل للدموع لتفريق متظاهرين في منيابوليس  

القوات األمنية مع املتظاهرين 
في واشنطن فإنه، دعا عمدة 
منيابوليــس جاكــوب فيري 
الى استخدام العنف ومقاتلة 
واعتقال «االشرار». وكتب في 

ختام تغريدته كلمة «قوة».
وجاءت هذه االحتجاجات 
رغم أن الرئيــس ترامب قال 
إنه حتــدث مع عائلة القتيل، 
حيث أوضح الرئيس األميركي 
خالل اجتماع بالبيت األبيض 
مع رؤساء عدد من الشركات 
األميركية مســاء امس االول: 
«حتدثت مع أفراد عائلته، إنهم 
أشخاص رائعون». وأضاف: 
«أتفهم األلم. عائلة جورج لها 

ملشاهدة الڤيديو

ترامب يشمت في «سي إن إن» 
بعد تعرضها لهجوم احملتجني

.. وبايدن يغازل الناخبني 
السود مستغًال تغريداته: 

نحتاج إلى «قيادة حقيقية»

تايلور سويفت للرئيس: 
سنصوت إلزاحتك في نوفمبر

وكاالت: سخر الرئيس األميركي دونالد ترامب بشكل 
غير مباشــر من شــبكة «ســي ان ان» اإلخبارية إحدى 
أبرز أعدائه من بني وســائل اإلعالم التي يتهمها بالكذب، 
بعد أن تعرض مقر الشــبكة في أتالنتا للهجوم من قبل 

املتظاهرين، على خلفية احلوادث األخيرة.
وقام ترامب بإعادة نشر تغريد «ميليسا أ» على تويتر، 
التي بدت أنها تشمت بأن الشبكة «تتعرض للهجوم من قبل 
نفس املتظاهرين الذين اعتبروها شبكة نبيلة وعادلة»، 
بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» األميركية.

 تضمن املنشور الذي أعيد تغريده مقطع ڤيديو ملئات 
املتظاهريــن، قاموا بكتابة بعض عبارات اإلســاءة على 

اجلدران وبكسر املدخل الزجاجي للمبنى.

واشنطن- وكاالت: دعا جو بايدن املرشح الدميوقراطي 
احملتمل النتخابات الرئاسة األميركية إلى تطبيق العدالة 
وإلى «قيادة حقيقية» للواليات املتحدة، متهما الرئيس 
دونالد ترامب بالتشــجيع على العنف بعد تهديده عبر 
تغريدة على «تويتر» باستخدام القوة العسكرية املميتة 
إلنهاء أعمال شغب في مدينة منيابوليس تفجرت احتجاجا 

على قيام الشرطة بقتل رجل أسود أعزل.
وقال بايدن إن غضب األميركيني الســود وإحباطهم 
وإنهاكهم «ال ينكر» والبالد حتتاج إلى مواجهة «جرحها 

العميق املفتوح» املتعلق بالعنصرية.
وأملح بايدن إلى ترامب قائال «هذا ليس وقت التغريدات 
امللتهبة. إنه ليس وقت التشجيع على العنف»، مضيفا 
أن «هــذه أزمــة وطنية ونحتاج إلى قيــادة حقيقية في 
الوقــت احلاضر. قيادة تأتي باجلميع إلى املائدة ليكون 

بإمكاننا اتخاذ إجراءات الجتثاث العنصرية املنظمة».

نيويــورك - وكاالت: ردت مغنيــة البوب األميركية 
الشــهيرة تايلور ســويفت بقوة على الرئيــس دونالد 
ترامــب بعدما كتب تغريدة توحي بأنه يســمح بإطالق 
النار علــى متظاهرين غاضبني من قتل الشــرطة رجال 

أسود في منيابوليس بوالية مينيسوتا.
وكتب ســويفت على تويتر حيث يتابعها ٨٦ مليون 
مســتخدم قائلة: «بعدما أشــعلت نيــران تفوق البيض 
والعنصريــة خالل كل فترة رئاســتك هــل لديك اجلرأة 

للتظاهر بالتفوق األخالقي قبل التهديد بالعنف؟»
واستشهدت بتغريدة ترامب املثيرة للجدل التي قال 
فيهــا: «عندمــا يبدأ النهــب، يبدأ إطالق النــار»، قبل أن 

تضيف «سنصوت إلزاحتك في نوفمبر».

زوجة الشرطي قاتل «فلويد» تطلب 
الطالق: جرميته البشعة دمرتني نفسيًا

واشنطن - وكاالت: كشفت زوجة 
الشرطي السابق في والية مينيابوليس 
األميركية، ديريك شاوفني، الذي دهس 
بركبته رقبة رجل من أصول أفريقية 
يدعى «جورج فلويد» حتى قتله، أنها 
في طريقها للطــالق منه، على خلفية 
الضجة التي أحدثتها جرميته البشعة.

التــي تدعى كيلي  الزوجة  وأكدت 
شاوفني في بيان أصدره محاميها، أن 

قتل زوجها لفلويد دمرها نفسيا، معربة 
عن تعاطفها التام مع عائلة القتيل وأحبائه 
وكل من أحزنته هذه اجلرمية، وفقا ملا 

أوردته «روسيا اليوم».
وناشــدت الزوجة في البيان «بكل 
احتــرام وأدب إعطاء والديها وعائلتها 
األمان واخلصوصية خالل هذه الفترة 
الشاقة». وهي حتمل لقب ملكة جمال 

(مواقع التواصل)والية مينيسوتا لعام ٢٠١٨. كيلي شاوفني 

أميركا تدرس االنتشار «أمنيًا» في تونس 
ردًا على التواجد الروسي العسكري في ليبيا

اتهام الرئيس األرجنتيني السابق 
بالتجسس على مواطنيه

عواصم- وكاالت: قال اجليش األميركي إن 
الواليات املتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها 
للمساعدة األمنية في تونس وسط مخاوف 

بشأن نشاط روسي في ليبيا.
وذكرت قيادة اجليش األميركي بأفريقيا 
في بيان أنه «مع استمرار روسيا في تأجيج 
لهيب الصراع الليبي فإن القلق يزداد بشأن 

األمن اإلقليمي في شمال أفريقيا».
وأضافت «نحــن ندرس مع تونس طرقا 
جديدة ملواجهة القلق األمني املشترك ويشمل 

ذلك استخدام لواءنا للمساعدة األمنية».
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية 
في بيان إن الواليات املتحدة شريك رئيسي 

في جهود بناء قدرات اجليش التونسي.
وأشــار اجليش األميركــي مؤخرا إلى أن 
عســكريني روسا ســلموا ١٤ طائرة ميج ٢٩ 
وســوخوي-٢٤ إلى قاعــدة اجلفرة اجلوية 
التابعة لقوات شرق ليبيا (اجليش الوطني 
الليبي) بقيادة املشــير خليفة حفتر، ونفى 
اجليش الوطني وعضو بالبرملان الروسي ذلك.

وقــال البريجاديــر جنــرال جريجوري 
هادفيلــد نائب مدير إدارة املخابرات التابعة 
للقيــادة األميركيــة في أفريقيــا إن اجليش 
األميركي يعتقد أن تســليم روسيا طائرات 
حربيــة إلى ليبيا رمبا لن يغير التوازن في 
احلرب األهلية التي بلغت طريقا مسدودا، لكنه 
ميكن أن يساعد موسكو في نهاية املطاف في 
ضمان معقل استراتيجي في شمال أفريقيا.

وأوضح هادفيلــد ملجموعة صغيرة من 
الصحافيــني األربعــاء املاضــي أن الطائرات 
الروسية انطلقت من روسيا ومرت عبر إيران 

وسورية قبل وصولها إلى ليبيا.
وأضاف أنه لم يتم استخدام الطائرات حتى 
اآلن، لكنها ميكــن أن تضيف قدرات جديدة 
لقوات حفتر الذي أخفق حتى اآلن في جهوده 
املستمرة منذ عام للسيطرة على طرابلس مقر 

حكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليا.
وتابع «فيما يتعلق بدعم املشــير حفتر، 
األمر بالنسبة لروسيا ال يتعلق في احلقيقة 

بكسب احلرب، وإمنا بإقامة معاقل».

النيابــة  عواصــم - وكاالت: فتحــت 
الفيدرالية األرجنتينية حتقيقا أوليا ضد 
الرئيس اليميني السابق ماوريسيو ماكري 
لالشتباه بأنه طلب التجسس على رؤساء 
شــركات وموظفني وفنانني وشــخصيات 
مــن املعارضة ومن أغلبيته خالل واليته، 
حسبما أعلنت مصادر قضائية امس األول.
ورفعت الشــكوى كريســتينا كامانيو 
التي كلفها الرئيس اليساري احلالي ألبرتو 
فرنانديــز بإجراء تدقيق فــي عمل وكالة 

االستخبارات الفدرالية إلعادة تنظيمها.
وأوضحت املصادر القضائية أن كامانيو 
تقول في شكواها إن «الرسائل اإللكترونية 
لنحو ١٠٠ شخص مت التجسس عليها بدون 

أوامر من القضــاء». ومتت مصادرة مواد 
معلوماتية من وكالة االستخبارات الفيدرالية 

وتسليمها إلى القضاء.
ووسع املدعي الفدرالي خورخي دي ليو 
حتقيقــا أوليا بحق رئيس االســتخبارات 
حينذاك غوستافو أريباس وموظفني آخرين.

وبني الذين مت التجسس عليهم سفراء 
وصحافيون يعملون في قنوات تلفزيونية 
وقادة نقابيون ورجال أعمال ونواب وحكام 
واليات، ليس فقط من املعارضة، بل ومن 

األغلبية حينذاك.
ويبدو أن عمليات التجسس هذه طالت 
أيضا موظفني قريبني من ماكري مثل مديرة 

مكتب مكافحة الفساد الورا ألونسو.

«الترويكا األوروبية» تنتقد إنهاء اإلعفاءات األميركية:
االتفاق النووي الضمان الوحيد لسلمية أنشطة إيران

عواصم - وكاالت: انتقدت 
فرنســا وأملانيا وبريطانيا 
قرار الواليات املتحدة إنهاء 
إعفاءات من العقوبات كانت 
تتيح العمل في مواقع نووية 
إيرانية بهــدف منع طهران 

من تطوير أسلحة نووية.
الدول األوروبية  وقالت 
الثــالث في بيان مشــترك: 
«نشعر بأسف عميق لقرار 
واشــنطن إنهــاء اإلعفاءات 
التي تتعلق مبشاريع نووية 
أساسية في إطار خطة العمل 
املشــتركة الشاملة، مبا في 
ذلك مشروع حتديث مفاعل 

أراك».
«هــذه  ان  وأوضحــت 
أقــرت  التــي  املشــروعات 
مبوجب قرار مجلس األمن 
الدولي ٢٢٣١ تخدم مصالح 
اجلميــع في عدم االنتشــار 
النــووي وتوفــر للمجتمع 
الدولــي تأكيــدات بشــأن 
الطبيعة الســلمية واآلمنة 
احملضة لألنشــطة النووية 

اإليرانية».
وكانــت اإلعفاءات تتيح 
لشــركات روسية وصينية 
وأوروبية العمل على حتويل 
نشاط مفاعل آراك اإليراني 
الــذي يعمــل باملــاء الثقيل 
وعلى تزويد مفاعل أبحاث 
فــي طهــران باليورانيــوم 
املخصب وعلى نقل الوقود 

املستنفد للخارج.
الثالث  الــدول  وأضافت 
املوقعــة مــع روســيا على 

مــن أنها قد تواجه عقوبات 
قاسية إذا ســاعدت ناقالت 
حتمــل وقــودا إيرانيــا إلى 
ڤنزويال، وذلك سعيا لردع 
مزيد من الشحنات اإليرانية.

وأضاف أبرامز في مقابلة 
مع وكالة رويترز ان حملة 
التــي تســتهدف  الضغــط 
إيران وڤنزويال اخلاضعتني 
للعقوبات األميركية تهدف 
إلى «التأكد من إدراك اجلميع 
أن تقــدمي املســاعدة لهــذه 

واستطرد: «ال أعتقد أنكم 
ســتجدون أصحاب السفن 
والقباطنة وشركات التأمني 
وأطقم الســفن مســتعدين 
للدخول فــي تلك املعامالت 
في املســتقبل»، مشيرا إلى 
مخاطر العقوبات األميركية 
التــي قد تفــرض على هذه 
الدول، متوقعا نفاد الوقود 
في غضــون أســابيع فقط 
وتوجيهه إلى املوالني لرئيس 
ڤنزويال نيكوالس مادورو.

العملية ينطوي على مخاطر 
شديدة».

وأضــاف: «حذرنا قطاع 
الشــحن في أنحــاء العالم، 
وقباطنــة  الســفن  مــالك 
الســفن، وشــركات التأمني 
على السفن، وحذرنا املوانئ 
على طول الطريق بني إيران 
وڤنزويال»، الفتا الى أنه مت 
إرسال حتذيرات ديبلوماسية 
سرا إلى حكومات «في أنحاء 

العالم».

واشنطن حّذرت «سراً» حكومات وشركات من مساعدة ناقالت النفط اإليرانية إلى ڤنزويال

(ا.ف.پ) الرئيس حسن روحاني مترئساً جلسة مجلس الوزراء في طهران امس 

االتفــاق النــووي مع إيران 
عام ٢٠١٥، انها تتشاور مع 
شــركائها «لتقييــم عواقب 
القرار الذي اتخذته الواليات 

املتحدة».
علــى صعيد آخــر، قال 
مبعــوث الواليــات املتحدة 
اخلــاص بڤنزويــال إليوت 
الرئيــس  إدارة  إن  أبرامــز 
دونالد ترامب حذرت ســرا 
احلكومات األخرى واملوانئ 
وشــركات الشحن والتأمني 
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أوروبا تدعو واشنطن للتراجع عن قطع عالقتها مع «الصحة العاملية» 
وحتذيرات بريطانية من التعجل برفع العزل

عواصم - وكاالت: لم يكن 
مفاجئا، قرار الرئيس االميركي 
دونالد ترامب إنهاء عالقة بالده 
مبنظمة الصحة العاملية التي 
يتهمها مبحاباة الصني املتهمة 
بدورهــا بالتســتر وإخفــاء 
احلقائــق فــي بداية انتشــار 

ڤيروس كورونا املستجد.
الــذي كان علــق  ترامــب 
مســاهمة بالده فــي املنظمة 
بـــ  التــي وصفهــا  الدوليــة 
«الدمية في يــد الصني»، برر 
خطوته اجلديدة بالقول «انهم 
فشلوا في القيام باإلصالحات 
الالزمة واملطلوبة، لذلك نحن 
ننهي عالقتنا مبنظمة الصحة 
العامليــة ونعيــد توجيه هذه 
األموال الى احتياجات أخرى 
ملحة في مجال الصحة العامة 
في العالــم». وأضاف «العالم 
بحاجة إلى إجابات من الصني 
بشأن الڤيروس. يجب أن تكون 

لدينا شفافية».
وقد لقي القرار استهجانا 
وتنديدا من بعض الدول، فيما 
بدت دول أخرى أكثر قربا من 

املوقف االميركي.
اذ اعتبــر وزيــر الصحة 
األملاني ينس سبان أن اخلطوة 
تشــكل «انتكاســة خطيــرة 
للصحة العاملية». وبعدما أشار 
إلــى ضرورة إصــالح الهيئة 
الدولية، أكــد الوزير األملاني 
في تغريدة على «تويتر»، أن 
على االحتاد األوروبي «االلتزام 
بشكل أكبر» ماليا بعد إعالن 

ترامب. 
واعتبر ينــس أنه «حتى 
يكــون لها مســتقبل، حتتاج 
منظمة الصحــة العاملية إلى 

إصالحات».
بدوره دعا االحتاد األوروبي 
امس، الواليــات املتحدة الى 

«إعادة النظر» بقرارها.
وقال بيان مشترك لرئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير الين ووزير خارجية 
االحتــاد جوزيــب بوريل إن 
العامليــة  «منظمــة الصحــة 
حتتاج الــى مواصلة قدرتها 
على قيادة االستجابة العاملية 
للوباء، حاليا وفي املستقبل».
البيــان: «لهــذا  وأضــاف 
السبب، نحن نحض الواليات 
املتحدة على إعادة النظر في 

فــي أوروبــا، حيــث اعــادت 
إيطاليا فتــح برج بيزا املائل 
الشهير أمام الزوار، كما فتحت 
العاصمة األوكرانية مراكزها 
التجاريــة وفنادقهــا. وفــي 
فرنسا، استقبل متجر «غاليري 
الفاييت» الشهير زبائنه، مع 
فرض وضع الكمامات وقواعد 
التباعــد االجتماعــي. وبعــد 
تراجع تفشي الوباء في وارسو 
باتت الكمامات غير إلزامية في 

األماكن العامة.
وتبدأ اجنلترا في تخفيف 
إجــراءات العزل تدريجيا من 
يوم غد، إذ ستســمح بتجمع 
عدد ال يتجاوز ستة أشخاص 
في أماكن مفتوحة، كما ستفتح 
أبوابها  املــدارس االبتدائيــة 
لبعض الصفوف. وستعاود 
عيــادات طــب األســنان فــي 
بريطانيا، اســتقبال املرضى 
اعتبارا من الثامن من يونيو. 
لكن ثالثــة مستشــارين 
علميني للحكومة البريطانية 
حذروا من أن مرض كوفيد-١٩ 
اليزال ينتشر بسرعة شديدة 
في البالد مبا ال يســمح برفع 
قيود العزل العــام، ووصف 

والناشئة من أنه من السابق 
ألوانــه رفع إجــراءات العزل 
العــام في إجنلتــرا نظرا ألن 
نظام الفحــص والتتبع غير 
مفعــل على نحــو كامل حتى 

اآلن.
وكشف مسح أجراه مكتب 
اإلحصاءات الوطني أن هناك 
ما يقدر بنحــو ٥٤ ألف حالة 
إصابة جديدة باملرض أسبوعيا 

في إجنلترا.
وفي األثناء تغرق البرازيل 
في أزمتها الصحية التي باتت 
بتسجيلها ٢٧ ألفا و٨٧٨ وفاة، 
خامس دولة عامليا من حيث 
عــدد الوفيات بعــد الواليات 
املتحدة التي سجلت أكثر من 
١٠٢ ألف، وبريطانيا ٣٨ الفا، 
وإيطاليا بـ٣٣ ألفا، ثم فرنسا 
بـــ٢٨ ألفــا. ويــرى علماء أن 
األعداد احلقيقية في البرازيل 
أكبر بكثير من األرقام املعلنة.
وقــد توفي ١١٢٤ شــخصا 
بڤيــروس كورونــا خالل ٢٤ 
ساعة في البرازيل التي شهدت 
أيضا عددا قياسيا من اإلصابات 
بلغ ٢٦٩٢٨ خــالل يوم واحد 
(أمس األول)، ليرتفع اإلجمالي 

أحدهم القرار بأنه سياسي.
وقالت احلكومة إنها تأمل 
أن يساهم تطبيق نظام جديد، 
تطلب من خالله من مخالطي 
احلاالت املؤكدة عزل أنفسهم، 
في احتواء الڤيروس ومساعدة 
البالد في العودة ألنشطتها.

لكن جيرميي فيرار مدير 
مؤسسة ولكام تراست لألبحاث 
وعضو املجموعة االستشارية 
العلمية للطوارئ قال إنه يتفق 
مع زميله جون إدموندز على 
أن «كوفيد-١٩ ينتشــر على 
نحــو شــديد الســرعة مبا ال 
يســمح برفع العزل العام في 

إجنلترا».
وكتب على تويتر «تطبيق 
(افحص.. تتبع.. اعزل) يجب 
أن يكون قائمــا وفعاال متاما 
وقــادرا علــى التعامل مع أي 
زيادة فورا وسريع النتائج، 
كما يتعــني أن تكون معدالت 
العدوى أقل. ويجب أن يكون 

موثوقا به».
كمــا حــذر البروفيســور 
رئيــس  هوربــي  بيتــر 
املجموعة االستشارية ملخاطر 
الڤيروسات التنفسية اجلديدة 

منــذ بدء الوبــاء إلى ٤٦٥١٦٦ 
إصابة.

ومــن حيث عدد الوفيات، 
قد تتجاوز البرازيل في وقت 
قريب فرنســا التي ســجلت 

٢٨٧١٤ حالة وفاة.
وكان احلــال مشــابها في 
الهند التي سجلت ٧٩٦٤ إصابة 
جديدة أمس في قفزة يومية 
قياســية جديــدة، ممــا يثير 
احتمال متديد رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي إجراءات العزل 

العام إلى ما بعد ٣١ مايو.
وفــي رســالة مفتوحــة 
مبناســبة مــرور عــام علــى 
واليته الثانية، ناشــد مودي 
سكان الهند البالغ عددهم ١٫٣ 
مليار نسمة اتباع جميع قواعد 
العزل العام وإغالق املنشآت 

ملنع انتشار اجلائحة.
الهنــد  أمــام  إن  وقــال 
«معركــة طويلــة» وأضــاف 
«بلدنــا محاصر     باملشــكالت 
وســط عدد هائل من السكان 
ومــوارد محــدودة»، مضيفا 
أن العمالــة احمللية والوافدة 
«تعرضت ملعاناة     جســيمة» 

بسبب القيود.

البرازيل تغرق في أزمة «كورونا» وتتقدم للمرتبة اخلامسة في عدد الوفيات.. وأرقام قياسية في الهند ومودي يحّذر: «الطريق طويل»

(رويترز) مراكب «اجلندول» تستأنف عملها الول مرة بعد رفع احلظر في البندقية 

قرارها الذي مت اإلعالن عنه».
من جهتها، انتقدت روسيا 
القرار، واصفة اياه بأنه «ضربة 
القانونية  التعــاون  ألســس 
الدولية فــي مجال الصحة». 
وتســاءلت املتحدثــة باســم 
وزارة اخلارجيــة الروســية 
ماريا زخاروفــا، عما اذا كان 
بإمــكان واشــنطن ان تطرح 
بديال عــن املنظمة، الفتة الى 
ان «الوضــع املأســاوي الذي 
ارتســم في الواليات املتحدة 
األميركية خالل تفشي ڤيروس 
كورونا ال يدع مجاال للحديث 
حول الــدور القيادي ألميركا 
في مجال الرعاية الصحية».

املقابــل، شــدد فؤاد  فــي 
الرئيــس  نائــب  أوقطــاي، 
التركــي، على وجــوب إعادة 
هيكلة منظمة الصحة. وقال 
خــالل مشــاركته فــي ندوة 
عبر اإلنترنت، حول مكافحة 
ڤيروس كورونا: «ينبغي إعادة 
هيكلة منظمة الصحة العاملية، 
لتصبح أقل بيروقراطية وأكثر 

مرونة وشفافية».
في الوقت نفسه، يتواصل 
رفع اجراءات العزل خصوصا 

توقعات ببدء إنتاج لقاح صيني مضاد 
لـ «كوفيد١٩-» جتاريًا بنهاية ٢٠٢٠

تفشي «كورونا» في إقليم داغستان 
اإلستراتيجي يستنفر موسكو

ميركل ترفض دعوة ترامب
حلضور قمة «G٧» شخصيًا

واشنطن - أ.ف.پ: رفضت املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل اقتراح الرئيس االميركي دونالد ترامب بعقد قمة 
مجموعة الدول الصناعية الســبع الكبرى «G٧» بشكل 

شخصي، بسبب وباء كوفيد-١٩.
وقال ناطق باســم احلكومة األملانية لوكالة فرانس 
برس «حتى اليوم ونظرا للوضع العام للوباء، ال ميكن 
القبول مبشاركتها شخصيا وبرحلة إلى واشنطن»، مؤكدا 
معلومات نشرها موقع «بوليتيكو» االلكتروني األميركي. 
وأضاف أن «املستشارة الفيدرالية تشكر الرئيس على 
دعوته إلى قمة مجموعة السبع». وميركل املتخصصة 
أساسا في العلوم، هي أول مسؤولة ترفض رسميا الدعوة 
للحضور شخصيا، في مجموعة السبع التي تضم اليابان 

وكندا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا.

بكني - د.ب.أ: كشــف تقرير أمس أنه من املتوقع أن 
يكون هناك لقاح رائــد مضاد ملرض «كوفيد١٩-» الذي 
يسببه ڤيروس كورونا املستجد، تقوم الصني بتطويره 

حاليا، متاحا بنهاية العام احلالي.
واســتكمل اللقاح الذي يقوم بتطويره «معهد بكني 
للمنتجات البيولوجيــة» بالتعاون مع «مجموعة الصني 
الوطنيــة للتكنولوجيــا احليوية» املرحلــة الثانية من 
االختبارات، ورمبا يكون جاهزا للطرح في األســواق 
بنهاية العام احلالي، أو بداية العام املقبل، وذلك بحسب 
التقرير الذي نشــرته «هيئة اإلشــراف على األصول 
واإلدارة» اململوكة للدولة في الصني، في صفحتها على 
موقع التواصل الصيني «وي تشات». وقالت وكالة أنباء 
«بلومبرغ» األميركية إن خــط اإلنتاج اخلاص باللقاح 
اجلديد سيخضع للتعقيم، ثم اإلغالق مؤقتا، استعدادا 
النطــالق عمليات اإلنتاج. ومن املتوقع أن تصل الطاقة 
اإلنتاجية إلى ما بني ١٠٠ مليون و١٢٠ مليون لقاح سنويا.

موسكو - رويترز: قال ٥ مسؤولني بإقليم داغستان 
في روســيا إن ڤيروس كورونا املستجد ينتشر على 
نطاق واســع في بعض القرى اجلبلية في اإلقليم الذي 
يواجه صعوبات جمة في تقدمي العالج املناسب للمرضى 
وحماية الطواقم الطبية بل وفي إحصاء وفيات املرض.

وخصص الرئيس الروسي فالدميير بوتني اجتماعا 
كامال ألزمة كورونا ملناقشة الوضع في داغستان، وهي 
اإلقليم الوحيد من بني عشــرات األقاليم الروسية الذي 
يناقش على هذا املستوى. وأمر بوتني يوم األربعاء املاضي 
بإرسال طواقم طبية من العاصمة لتعزيز اخلدمات الصحية 
احمللية. ويقع اإلقليم ذو األغلبية املسلمة على بعد نحو 
١٦٥٠ كيلومترا إلى اجلنوب من موســكو التي أصبحت 
بؤرة انتشــار املرض في روسيا. وقال عثمان جليلوف 
كبير مسؤولي قرية جوبدين إن نحو ٥٠ شخصا توفوا 
منذ بدء التفشي في أبريل، وهو نفس العدد الذي عادة ما 
يسجل لوفيات عام كامل في القرية. وأضاف عبر الهاتف 
أن املنشــآت الصحية احمللية لم تتمكن حتى من توفير 
مســاعدة باألوكسجني للمرضى واضطر السكان لشراء 
بالونات أوكسجني وكمامات وحاولوا جاهدين ضخ األكسجني 

للمرضى باستخدام زجاجات مياه معدنية بالستيكية.

الصني تتحدى أميركا: لن نرضخ لالبتزاز واإلكراه
عواصم - وكاالت: سارعت 
الصني بالرد على إعالن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، إنهاء 
املعاملة اخلاصة واالمتيازات 
التي كانت تتمتــع بها هونغ 
كونغ، مشــددة علــى أنها لن 

تتنازل أو تخضع لالبتزاز.
وردت صحيفة الشــعب 
اليوميــة الرســمية الناطقة 
الشــيوعي  باســم احلــزب 
احلاكم بحدة على واشنطن 
عبر افتتاحيتها امس، معتبرة 
أن خطوتها اجلديدة «تدخل 
فادح» في الشؤون الداخلية 
للصــني «ومحكــوم عليهــا 

بالفشل».
وأضافت: «هذا العمل الذي 
يهدف للهيمنة واملتمثل في 
محاولة التدخل في شــؤون 
هونــغ كونــغ، والتدخــل 
الصارخ في الشؤون الداخلية 
للصــني لن يخيف الشــعب 
الصينــي ومحكــوم عليــه 
بالفشــل. محــاوالت إجبار 
الصني علــى تقدمي تنازالت 
بشأن املصالح األساسية مبا 
في ذلك السيادة واألمن، من 
خالل االبتزاز أو اإلكراه ميكن 
أن يكون مجرد أمنية وحلم». 
كما اعتبــر احلزب أن تبني 
قانــون األمــن القومي حول 
هونغ كونغ من قبل البرملان 
الصيني ألســطع دليل على 
الشــعب الصيني  «تصميم 
الثابت على معارضة تدخل 
أي قوى خارجية في شؤون 

هونغ كونغ».
بــدوره، حــث املنــدوب 
الصينــي الدائم لــدى األمم 
املتحــدة «تشــانغ جيــون» 
الواليات املتحدة وبريطانيا 
علــى التوقف الفــوري عن 
التدخــل في شــؤون هونغ 
كونــغ، وقــال: «الواليــات 
املتحــدة واململكــة املتحدة، 
ألهــداف سياســية خاصة، 
تطلقان تصريحات ال مبرر 
لهــا وتتدخل في الشــؤون 
الداخليــة وتعيــق التقــدم، 
وحاولتا الدفع من أجل عقد 
مؤمتر مفتوح عبر الفيديو 

الديبلوماسي لتايوان.
إلــى  حديثــه  وفــي 
الصحافيــني امــس، قال لي 
إن حكومــة هونــغ كونــغ 
«تعــارض بشــدة أي تدخل 
في هــذا الصــدد»، وأضاف 
انه يرفض استخدام أميركا 
«أي إجراءات لقمع أو ترويع 
مســؤولي املنطقــة اإلدارية 

اخلاصة».
وتابــع لــي أن تصرفات 
بكني وحكومة املنطقة اإلدارية 
اخلاصــة لهونع كونغ بأنها 
تتماشــى مع دستور هونع 
كونغ مزاعم ينفيها مشرعون 
موالون للدميقراطية ونقابة 

احملامني في هونع كونغ.
علــى الطــرف اآلخر من 
أبــدت بريطانيا  املواجهــة، 
استعدادها لتمديد التأشيرات 

إلى ٦ أشهر بدون تأشيرة.
ودخلت كوريا الشمالية 
على خط األزمة، حيث عبرت 
عن دعمها لقرار الصني فرض 
قانون جديــد لألمن القومي 
واصفــة فف بأنــه «خطوة 
مشروعة» حلماية أمن البالد.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الكوريــة املركزية عن ممثل 
لوزارة اخلارجية في كوريا 
الشمالية قوله: «مبا أن قضية 
هونــغ كونغ تتعلــق متاما 
بالشــؤون الداخلية للصني 
فإنه ال يحق ألي بلد أو قوة 

قول هذا أو ذاك».
وأضاف قائال: «نعارض 
ونرفــض  قاطــع  بشــكل 
التدخــل اخلارجــي الضــار 
باألمن والتنمية االجتماعية 
واالقتصادية لهونغ كونغ».

وفتح املجال ملنح اجلنسية 
لقرابة ٣ ماليني مقيم في هونغ 
كونغ ردا على سعي الصني 
لفرض قانون األمن القومي 
في املســتعمرة البريطانية 

السابقة.
وقالــت وزارة الداخليــة 
البريطانية بريتي باتيل، إنه 
سيتم تطبيق سياسة توسيع 
احلقــوق املمنوحــة جلميع 
حاملي جوازات السفر، التي 
حتمل صفة «مواطن بريطاني 
فــي اخلــارج»، املقيمني في 
هونــغ كونــغ والذين يصل 
عددهم إلى نحو ٢٫٩ مليون 

شخص.
وميكــن ملواطنــي هونغ 
كونغ احلاصلني على وضع 
مواطن بريطاني في اخلارج 
البقاء في بريطانيا ملدة تصل 

رداً على تعليق ترامب «املعاملة اخلاصة» لـ «هونغ كونغ»

(أ.ف.پ) متظاهر مؤيد للصني يحمل دمية تصور الرئيس دونالد ترامب خالل احتجاج خارج القنصلية األميركية في هونغ كونغ 

فــي مجلس األمــن» وهو ما 
ترفضه الصني.

من جانبها، قالت تيريزا 
تشنغ وزيرة العدل املؤيدة 
للصني في هونغ كونغ امس، 
إن تهديد الرئيس األميركي 
بتجريــد هونــغ كونــغ من 
االمتيازات التجارية اخلاصة، 
ردا على إقرار «قانون األمن 
القومــي»، هــو تهديد «غير 
مقبــول» مبوجــب املعايير 

الدولية.
بــدوره، ركز جــون لي، 
وزير األمن في هونغ كونغ 
على املخاوف حول رد فعل 
الواليات املتحــدة، قائال إن 
الواليــات املتحــدة «وجهت 
بالفعل اهتمامها ملنطقة آسيا 
واحمليط الهادي» بإعادة سفن 
حربية للمياه احمليطة والدعم 

مطالب بتحقيق دولي حول قتل االحتالل 
لفلسطيني من ذوي االحتياجات اخلاصة

عواصم - وكاالت: استشــهد الشاب 
ايــاد احلــالق مــن ذوي  الفلســطيني 
االحتياجات اخلاصة في القدس احملتلة 
قرب باب األسباط في البلدة القدمية امس، 
بعــد إطالق قوات االحتالل اإلســرائيلي 

النار عليه.
وقالت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» 
إن قــوات االحتــالل اإلســرائيلي تركت 
الشهيد ينزف على األرض ومنعت أحدا 

من االقتراب منه.
وأغلقت قوات االحتالل اإلســرائيلي 
األبــواب الرئيســية املؤدية إلــى البلدة 
القدمية من القدس احملتلة، وادعت أنها 
اشتبهت بأن الشهيد كان يحمل مسدسا، 
وتبني لها فيما بعد أنه لم يكن مسلحا.

من جانبها، أعلنت الشرطة اإلسرائيلية 
في بيان أن شرطة حرس احلدود قتلت 
بالرصاص اياد احلــالق وهو طالب من 
ذوي االحتياجات اخلاصة ومن ســكان 
القدس الشــرقية، بينما كان في طريقه 

إلى املدرسة صباح امس.
وادعت الشرطة في البيان، أن ضباط 
الشرطة الذين كانوا متمركزين بالقرب 
من باب االســباط بالقدس الحظوا شابا 
يحمل «شــيئا مريبا» زعموا أنه يشــبه 
مسدســا، وأمروه بالتوقــف، وبعد ذلك 
بدأ الشــاب في الفرار، بحســب صحيفة 

«جيروزاليم بوست».
وطاردت شرطة احلدود الرجل سيرا 
على األقدام، وأطلقوا النار عليه، مما أدى 

إلى استشــهاده. وبعد املطاردة، فتشت 
الشرطة املنطقة بحثا عن «الشيء املريب» 
الذي يزعم أنه كان في يد الرجل، لكنها 

لم تعثر عليه قط.
في املقابــل، قال صائب عريقات أمني 
ســر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية ان «جرمية اغتيال الشهيد إياد 
احلالق تضع على عاتق املجتمع الدولي 
رفــع احلصانة عن إســرائيل وجرائمها 
املنظمة فورا ومحاسبتها ووقف التعامل 
معها كدولة فوق القانون». وأضاف «ندعو 
احملكمة اجلنائية الدولية لفتح التحقيق 
اجلنائي دون تأخير قبل إغراق فلسطني 

بجرائم ال حصر لها».
وقال أمني ســر حركة فتــح - إقليم 
القدس شادي مطور إن استشهاد احلالق 
«عند باب األسباط هو انعكاس للسياسة 
املمنهجة لترهيب املقدســيني ومحاولة 
تهجيرهــم لصالــح مخططــات التهويد 

واألسرلة احملمومة».
وأضاف «ما جرى أن جنديا مهووسا 
أطلق النار جتاه شاب من ذوي االحتياجات 
اخلاصة خيل له أنه كان يحمل جســما 
مشبوها، ليتبني الحقا أنه لم يكن مسلحا 

ولكن أعدم بدم بارد».
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة 
املقاومة اإلســالمية (حماس) «إن إعدام 
جيش االحتالل مواطنا فلســطينيا من 
ذوي االحتياجات اخلاصة، يؤكد إجرام 

قادة االحتالل وساديتهم».

(أ.ف.پ) والدة الشهيد اياد احلالق تبكي وحتمل صورته في الهاتف 
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احتجاجات في بيروت ضد سالح حزب اهللا.. ومطالب بتطبيق الـ «١٧٠١»
بيروت - عمر حبنجر

ما ســقط بالتصويت في 
الســراي، عوم بالتوافق في 
قصر بعبــدا، معمل كهرباء 
ســلعاتا الــذي يتمســك به 
رئيــس التيار الوطني احلر 
جبران باسيل، أفلت منه في 
جلسة مجلس الوزراء يوم 
١٤ مايو ليستعيده بواسطة 
رافعة رئيــس اجلمهورية، 

بالتفاهم ودون تصويت.
رئيس احلكومة حســان 
دياب الــذي كان في طليعة 
من صوتوا إلى جانب إخراج 
معمل ســلعاتا مــن اخلطة 
الكهربائيــة اجلديدة لكلفته 
املنفوخة «واستمالكات ارضه 
املتورمــة» فضال عن انتفاء 
مبــرره، اقتنــع مع أصحاب 
الشفاعات، بعدم جواز كسر 
رغبة الرئيس ميشال عون، 
الذي طلب شــخصيا إعادة 
النظــر في قــرار اســتبعاد 

«سلعاتا» من اخلطة.
وتقــول املصادر املتابعة 
ضغــط  اهللا»  «حــزب  إن 
بنعومة، إلخراج مشكلة معمل 
الكهربائي، ألنه  «ســلعاتا» 
يريد احملافظة على العالقة 
مع الرئيس عــون، باعتبار 
أنه هو من طلب إعادة النظر 
برفضه في مجلس الوزراء.

املصادر عينها، أشــارت 
إلى انه رغم مساعي احلزب، 
لالحتفاظ بالعالقة مع التيار 
الوطنــي ورئيســه جبران 
باســيل حتت سقف «وثيقة 
التفاهم» بني احلزب والتيار، 
فإن اللقاء األخير بني باسيل 
ومســؤول األمن في احلزب 
وفيق صفا، بدال من مسؤول 
سياسي في احلزب، «عكس 

مجموعــات مــن الضاحيــة 
اجلنوبية في تظاهرة مضادة 
مؤيدة للحزب، لكن االنتشار 
األمني حال دون أي احتكاك 
بــني الفريقــني، كمــا طالب 
احملتجــون بتطبيــق قــرار 
مجلــس األمــن ١٧٠١ الــذي 
يلحــظ أيضا ضبــط حدود 
لبنان الشرقية مع سورية.

واستباقا ألي فهم خاطئ، 
أصدرت قيادة اجليش بيانا 
جددت فيه التأكيد على احلق 
في حرية التظاهر والتعبير 
اجليــش  وأن  الســلميني، 
ســيتخذ اإلجراءات الكفيلة 
بحماية هــذا احلق وحماية 

لسبب معروف، وحكم عليها 
بخفــض املرتبــة درجتــني، 
واخصائي فيزيائي «تدليك» 
رشحه رئيس املجلس نبيه 
بري إلــى موقع املدير العام 
لوزارة االقتصاد والتجارة، 
ما حتم تأجيل التعيينات إلى 

األسبوع املقبل.
أما بالنسبة لقانون العفو 
العام، فقد طار على أجنحة 
السجاالت الساخنة بني التيار 
البر تقالــي والتيار األزرق، 
حيث اعتبر جبران باسيل أن 
التيار الوطني احلر هو أساسا 
مع معاقبة املجرم وضد العفو 
العام، واملقايضة مرفوضة، 

املتظاهرين ومنع أي تعرض 
للمقرات الرسمية واملؤسسات 
العامة واخلاصة، وقال قائد 
اجليش العماد جوزف عون 
إن السلم األهلي يبقى أولوية 
اجليش، الذي يقوم بحماية 

الوطن وشعبه.
أما عن تأجيل التعيينات 
اإلداريــة امللحة، فاألســباب 
تقنية وليست سياسية، إذ 
وجد مجلس الوزراء نفسه 
غير قادر على تعيني قاضية 
ســماها رئيس احلكومة في 
منصب رئيسة مجلس اخلدمة 
املدنية، بعدما تبني أنها مرت 
على مجلس تأديب القضاة 

بالعفو عن إرهابيني ومجرمني 
مقابــل عــودة لبنانيني من 
إســرائيل، علمــا أن قانــون 
العفو عن هؤالء صادر أصال 
ومــن على يــده دم يجب أال 

يعود.
وسرعان ما رد عليه األمني 
العام لتيار املســتقبل أحمد 
احلريــري مغــردا بالقــول: 
«الفــرق بيننــا وبينــك يــا 
أفالطــون زمانك إننا لســنا 
مع تهريب املجرمني واخلونة 
بصفقات دولية، مشيرا بذلك 
إلى عملية اإلفراج عن العميل 
اإلسرائيلي عامر فاخوري».

ويبدو في هذا السياق أن 
ثمــة بديال عــن العفو العام 
املتعــذر، عفو خاص ممكن، 
ويقول اإلعالمي سالم زهران، 
القريب من فريق «املمانعة»، 
إن البديل للعفو العام الصعب 
املنال، ميكن أن يكون «عفوا 
خاصــا» مبعاييــر محددة، 
ودون أسماء وال محاصصات 
طائفيــة أو مذهبية، بحيث 
يشــمل كل من أمضى فترة 
معينــة فــي الســجن، وكل 
سجني يعاني مرضا مزمنا، 
أو ليــس لعائلته من معيل 
ســواه، الى ذلك من شروط 

يجري حتديدها.
املفتي اجلعفري الشــيخ 
أحمد قبــالن كرر في خطبة 
اجلمعة أمس األول، مواقفه 
احلادة، حيث أكد أن املشكلة 
النظــام  هــذا  فــي  تكمــن 
الطائفي، الذي أثبت فشــله 
وعدم صالحيته لبناء دولة 
املؤسسات، دولة املواطن بقدر 
ما يســتحق وليس مبعيار 
الطائفة واملذهب الذي ينتمي 
اليــه، واعتبر أن هذا النظام 

سقط ولم يعد صاحلا.

اجليش يُعلن حمايته حلق التظاهر واألمن يحول دون االحتكاك بني احملتجني وأنصار احلزب.. وقبالن يكرر مطالبه املثيرة للجدل

(محمود اللطويل) تظاهرة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت ضد سالح حزب اهللا حتت شعار ال للسالح غير الشرعي 

تصــور احلــزب جلبــران 
باسيل» وفق املفكر السياسي 

لقمان سليم.
وقد ســجلت أمــس، أول 
تظاهرة احتجاجية في بيروت 
ضد سالح حزب اهللا، حتت 
شــعار «ال للدويلــة داخــل 
الدولــة، وال للســالح غيــر 
الشرعي» وطالب احملتجون 
بتطبيق القرار ١٥٥٩ وحصر 
الســالح بيــد اجليــش، كما 
مجموعــات  اعتصمــت 
أمــام قصر العدل  «ثورية» 
في بيروت صباح امس وسط 
انتشــار امني كثيف، تالفيا 
لتفلت الوضع، بعد وصول 

أنباء لبنانية

أنباء سورية أنباء مصرية

بكر احلجيري لـ «األنباء»: إقرار 
«السرية املصرفية» ضربة جديدة

في صدر النظام اللبناني
بيروت - زينة طّبارة

رأى عضو كتلة املستقبل النائب بكر احلجيري، أن اقرار 
قانون الســرية املصرفية ضربة جديدة في صدر النظام 
اللبناني الذي متيز عن غيره من الدول العربية بالدميقراطية 
واحلريات العامة والســرية املصرفية، معتبرا أن القوانني 
اللبنانية تكفل محاربة الفساد إال أن هناك من يتقصد جتريد 
لبنان من ميزاته لغايات سياســية لم تعد خافية على أحد 
وأخطرها توظيف قانون رفع السرية املصرفية في اللعبة 
السياسية بقصد التشفي من هذا املرشح لالنتخابات النيابية 
أو االنتقام من ذاك املرشح ألي من املناصب الرئاسية الثالثة، 
وهو ما من أجله مت تهريبه في اجللسة العامة ملجلس النواب.
ولفت احلجيري فــي تصريح لـ «األنباء» الى أن الثقة 
بالقضاء معدومة، السيما في ظل هيمنة الفريق الباسيلي 
عليه أو أقله على الدائرة احمليطة به، بدليل ما كشفه النائب 
ابو فاعور مشكورا عن كيفية استخدام وزير العدل السابق 
سليم جريصاتي اجلسم القضائي لغايات سياسية وصرف 
انتقامية، وأيضا بدليل الصفقة التي ابرمها الفريق العوني 
بعلم حلفائــه في ملف العميل فاخوري، فعن أي ســرية 
مصرفية يتكلمون ورقاب الناس والسياسيني حتت رحمة 
فريق ال يتردد في حرق البالد الشــعال سيجارته، مؤكدا 
أن تيار املستقبل مؤيد الى أقصى احلدود للمبدأ القانوني 
لكنه لم ولن يكون مع استخدام وتوظيف القانون ملصالح 

حزبية وشخصية.
وعليه أكد احلجيري أن املســتهدف الوحيد اليوم هو 
احلريرية السياســية، وما جرى في اجللسة العامة ملجلس 
النواب من تهريب قوانني يندرج في سياق احلملة املبرمجة 
واملنظمة لالنتقام من املرحلة احلريرية، وما املطالبة مؤخرا 
باسقاط صيغة بشارة اخلوري ورياض الصلح سوى لضرب 
اتفاق الطائف وادخال البالد في املجهول نظرا لعدم وجود 
بديل عنه اقله في املرحلة الراهنة باستثناء مشروع حزب 
اهللا أي املؤمتر التأسيسي وصوال الى نظام املثالثة، علما أن 
اتفاق الطائف لم يطبق بالكامل ملعرفة خيره من شره امنا 
استنســبوا منه ما يدعم مشاريعهم وأجنداتهم السياسية 

واستثنوا ما يدعم قيام الدولة اللبنانية.

املصريون في أول أيام «الكمامة» اإلجبارية.. التزام

حتركات للقوات السورية ومخاوف
من هجوم عسكري لـ «جس النبض» في إدلب

موسم احلرائق يلتهم ٦٦٠٠ هكتار
من حقول القمح والشعير

األسد يعنيِّ ويقيل محافظني لـ ٥ محافظات

وكاالت: أفادت تقارير إعالمية عن 
حتركات للقوات السورية على محاور 
التماس مع قوات املعارضة في محافظة 
ادلــب وما حولها وســط مخاوف من 
استئناف العمليات العسكرية بعد نحو 
٣ أشهر من توقيع اتفاق وقف إطالق 
النار بني الرئيسني التركي رجب طيب 
أردوغــان والروســي فالدميير بوتني 

مطلع مارس. 
وكشفت مصادر عسكرية في ريف 
إدلب، عن حتركات مســتمرة للجيش 
السوري وامليليشيات املوالية له، على 
خطــوط التمــاس في معــرة النعمان 
وكفرنبــل، بالتزامــن مــع اســتمرار 
املناوشــات على عدة خطوط للتماس 
والقصــف املدفعي للنظــام على تلك 

اخلطوط، بحسب شبكة «شام».
وأوضحت املصادر ان القوات التابعة 
حلكومة دمشــق، لم تتوقف عن رفع 
جاهزيتهــا وإجــراء تنقــالت للقوات 
العســكرية على خطــوط التماس من 
كفرنبــل جنوبا حتى معــرة النعمان 
وســراقب وريف حلب الغربي شماال، 
مؤكدة أن الفصائل الثورية أيضا على 
أمت اجلاهزية على جميع احملاور ألي 

خرق.
وتوقعــت «أن يبادر النظام لشــن 
هجوم عســكري محــدود على بعض 
احملاور كعملية «جس نبض» جلاهزية 
الفصائل وقوة اجلبهات هناك»، معتبرا 
ان أي عمل عسكري واسع سيكون له 
بوادر وترتيبات لن تكون خافية على 

أحد، أبرزها عودة التصعيد اجلوي.
ولفتت املصادر العسكرية، إلى أن 
طهران ودمشق يحاوالن ضرب االتفاق 
الروسي - التركي شمال غرب سورية، 
كونه لم يكن لهما أي دور أو مكاسب 
فيــه، وبالتالي العمل على التحشــيد 
العســكري حملاولة فرض واقع جديد 
عسكريا، أو احلصول على مكاسب من 
خالل التهديد بالعمل العســكري دون 

تنفيذ أي هجوم.
في املقابل، أرسلت تركيا تعزيزات 
عسكرية كبيرة لقواتها املتمركزة في 
املنطقة واجليــش الوطني والفصائل 
املعارضــة األخرى في جبــل الزاوية، 
وأكدت املصادر ذاتها أن اجلاهزية تامة 

وتترقب أي حتركات مضادة.

وكاالت: يســتمر موسم احلرائق 
في التهام املزيد من األراضي الزراعية 
واحلراجية في سورية مسببا خسائر 
مبئات آالف الدوالرات. وبلغت مساحة 
األراضي املزروعة مبحصولي القمح 
والشــعير مبحافظة احلســكة التي 
تضررت جراء احلرائق في املوســم 
احلالي ٦٦٠٠ هكتار، بحســب وكالة 

األنباء السورية «سانا».
ونقلــت الوكالة عن مدير الزراعة 
م.رجب سالمة إشارته إلى أن املساحة 

املتضــررة من احلرائق توزعت على 
٢٥٠٠ هكتار قمح و٤١٠٠ هكتار شعير 
متركــزة فــي املنطقتــني اجلنوبيــة 
والغربية من ريــف احملافظة، مبينا 
أن الكميات التي أتلفت وخرجت من 
دائرة اإلنتــاج نتيجة احلرائق تقدر 
بنحــو ٥ آالف طن قمح و٧ آالف طن 

شعير.
ودعا سالمة الفالحني إلى االلتزام 
بالتعليمــات واإلرشــادات املتعلقــة 
بالســالمة ومنع حدوث احلرائق في 

املساحات الزراعية، والسيما فالحة 
املساحات القريبة من الطرق العامة 
وتركيب عوادم شرار في احلصادات 
واجلرارات التي تقوم بعمليات احلصاد 
وحراسة األراضي خالل الفترة احلالية 

للتعامل مع احلرائق فور حدوثها.
يشار إلى أن احلرائق تندلع بشكل 
كبير أيضا في دير الزور املجاور وحتى 
محافظــة حمــص ودرعا والســويدا 
وتلتهم مساحات واسعة من االحراج 

واألراضي الزراعية.

وكاالت: أصدر الرئيس بشار األسد 
عدة مراســيم بتعيني ونقــل عدد من 
احملافظني. وشملت التعيينات محافظات 
حمص والسويداء والقنيطرة ودرعا 
واحلسكة. وقالت وكالة األنباء الرسمية 
(سانا) إن الرئيس بشار األسد أصدر 
مرســوما يقضي بإنهــاء تعيني عامر 
إبراهيــم العشــي محافظــا حملافظــة 
الســويداء ونقل همام صــادق دبيات 
محافــظ القنيطــرة وتعيينه محافظا 
حملافظــة الســويداء. وشــغل ديبات 
منصب محافظة القنيطرة، منذ ٢٢ من 
فبراير ٢٠١٨، كما شغل منصب عضو 
مكتب تنفيذي فــي «مجلس محافظة 

حماة» بني عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٧.
كما أصدر مرســوما يقضي بإنهاء 

العمل باملرسوم املتضمن إسناد وظيفة 
معاون وزير السياحة لبسام ممدوح 
بارســيك وتعيينــه محافظا حملافظة 
حمص. وسبق لبارسيك أن شغل عدة 
مناصب في وزارة السياحة، منها مدير 
إدارة التســويق واإلعالم الســياحي، 
ومدير الترويج والتسويق، قبل تعيينه 
معاونا لوزير الســياحة في ديسمبر 
٢٠١٨. وعني محمد طارق زياد كريشاتي 

محافظا حملافظة القنيطرة.
وأصدر األسد مرسوما آخر بإنهاء 
تعيــني محمد خالــد الهنوس محافظا 
حملافظة درعا وتعيني مروان إبراهيم 

شربك عوضا عنه.
وآخر، يقضــي بإنهاء تعيني جايز 
سوادة احلمود املوسى محافظا حملافظة 

احلسكة وتعيني غســان حليم خليل 
محافظا لها.

وكان األسد أصدر املرسومني رقم ١٢٢ 
و١٢٣، في ١١ من مايو اجلاري، القاضيني 
بإنهاء تســمية عاطف النــداف وزيرا 
للتجارة الداخلية وحماية املستهلك، 
وتسمية طالل البرازي خلفا له، وإنهاء 

تعيينه محافظا حملافظة حمص.
وشغل الوزير عاطف النداف مناصب 
عــدة، إذ عني محافــظ إدلب بني عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٩، ثم محافظا لطرطوس، 
وفي عام ٢٠١٢ عني محافظا للسويداء، 
ثم وزيرا للتعليم العالي في عام ٢٠١٦.

وأخيرا، تسلم منصب وزير التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك في نوفمبر 

.٢٠١٨

القاهرة - خديجة حمودة ومجدي 
عبدالرحمن وهالة عمران وناهد إمام

حرص املصريــون على 
االلتزام بالتعليمات احلكومية 
الصــادرة بشــأن مواجهــة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
«كوفيــد ١٩»، امــس في أول 
أيام العودة اجلزئية للعمل 
بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، 
خاصة ارتداء الكمامات الطبية 
الواقية في الشوارع واألحياء 

ومترو األنفاق.
رافقــه،  االلتــزام  هــذا 
انتشــار من رجال الشرطة 
في الشوارع واألماكن العامة، 
حيث أعلنت وزارة الداخلية 
القانونية  اتخاذ اإلجراءات 
جتاه سائقي مركبات األجرة 
حــال وجود أي راكب بدون 
كمامة طبيــة للحفاظ على 
الصحــة العامــة ومواجهة 
تداعيات انتشار الڤيروس.

التــزام  الفتــا  وكان 
املصريون بارتداء الكمامات 
وتطبيق اإلجراءات االحترازية 
للحــد من انتشــار ڤيروس 
كورونا، وذلــك في اجلهات 
الـ ٦، التي حددها قرار رئيس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي.

الــذي نص علــى «إلزام 
العاملــني واملتردديــن على 
جميع األسواق، أو احملالت، 
أو املنشــآت احلكوميــة، أو 
املنشآت اخلاصة، أو البنوك، 
أو أثنــاء التواجــد بجميــع 
النقــل اجلماعية،  وســائل 
ســواء العامــة أو اخلاصة، 
الواقية،  الكمامــات  بارتداء 

حلني صدور إشعار آخر».
كما نص القرار، على أنه 
«مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 
أشــد تنص عليها القوانني 

كمامات وقائية للبيع مبكاتب 
صرف التذاكر في احملطات 
بغرض حماية صحة وسالمة 

املسافرين.
علــى صعيــد متواصل، 
شــهدت األجهزة التنفيذية 
باحملافظات اجتماعات مكثفة 
وجهت خاللها رؤساء املدن 
واألحيــاء بالتشــديد على 
الكمامــة اعتبــارا  ارتــداء 
سواء للموظفني أو العاملني 
أو املتردديــن علــى أماكــن 
اخلدمات للوقاية من ڤيروس 

كورونا.
كما قــررت قياس درجة 
الســماح  احلــرارة وعــدم 
ألي منهــم بالدخــول إلــي 
املــكان بدون كمامــة أو في 
حال ارتفاع درجة احلرارة 
والتشديد على أعمال نظافة 
املكان وتطهيره بشكل دوري 
واستخدام بوابات التطهير 
إن أمكــن والتعامل مبنتهى 
احلزم والشدة دون اخلروج 

عــن اآلداب وعــدم التجمع 
داخل املكاتب.

وعلى صعيد اجلامعات 
أكد عدد من رؤساء اجلامعات 
ومنها «القاهرة وحلوان وعني 
شمس» عدم السماح بدخول 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 
والهيئة املعاونة والعاملني 
والطالب لكليــات ومعاهد 
اجلامعة وإداراتها ووحداتها 
إال إذا كانوا مرتدين «كمامات 

واقية» حلني إشعار آخر.
إلى ذلك، وجهت وزيرة 
الصحــة خــالل االجتمــاع 
القوافل  بإطــالق ســيارات 
العالجيــة فــي محافظــات 
اجلمهورية لتوزيع حقيبة 
الوقائيــة  املســتلزمات 
واألدوية للمخالطني للحاالت 
املصابة بڤيــروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩)، كما 
أنه جار توفيرها في الوحدات 
الصحيــة علــى مســتوى 

محافظات اجلمهورية.

«مينع دخول ٦ أماكن بدون ارتدائها.. والغرامة ٤ آالف جنيه»

مصريون يستعدون لركوب القطار ويظهر التزامهم بالكمامات

املعمول بها، يعاقب كل من 
يخالف حكم املادة الـ ١١ من 
هذا القرار بغرامة ال تتجاوز 
٤ آالف جنيه، ويعاقب كل من 
يخالف باقي أحكام هذا القرار 
باحلبس وبغرامة ال تتجاوز 
٤ آالف جنيه أو بإحدى هاتني 

العقوبتني».
العديــد مــن  وتابعــت 
املواطنني  التــزام  اجلهــات 
بارتــداء الكمامة، حيث قام 
الوزير  النقل م.كامل  وزير 
بجولة تفقدية ملترو األنفاق 
والســكة احلديــد ملتابعــة 
واالطمئنــان علــى التــزام 
املواطنني بارتداء الكمامات 
وااللتزام مبسافات التباعد 

خالل تواجدهم باملرفقني.
الوزيــر علــى  وشــدد 
استمرار التنسيق مع شرطة 
النقــل واملواصالت بشــأن 
ارتــداء املواطنني للكمامات 
خالل استخدام مرفق السكك 
احلديدية، خاصة مع توافر 

«الصحة» تستبعد «التاميفلو» من بروتوكول عالج «كورونا»
القاهرة - ناهد إمام

أكــدت اللجنــة العليــا لوضــع 
بروتوكوالت عالج ڤيروس كورونا 
التابعة لوزارة الصحة انتهاءها من 
حتديــث بروتوكول عــالج مصابي 
ڤيروس كورونا على أن يتم اإلبقاء 
على عقار هيدروكســي كلوروكني 
واســتبعاد التاميفلــو مــن العالج 

خالل الفترة املقبلة. وقالت د.جيهان 
العسال أستاذ طب األمراض الصدرية 
بكليــة الطــب جامعة عني شــمس 
ونائب رئيس اللجنة العلمية املكلفة 
بوضع بروتوكوالت العالج لڤيروس 
كورونا ان اللجنة انتهت من حتديث 
البروتوكــول العالجــي لڤيــروس 
كورونا، موضحة أنه مت اإلبقاء على 
عقار الهيدروكسي كلوروكني ضمن 

بروتوكول العالج مع بعض أدوية 
مضــادات الڤيروســات. وأوضحت 
د.جيهان العسال في أن عقار أفيجان 
دخل ضمن مجموعة جتارب سريرية 
في مصر على مجموعة من املرضى، 
ومــن املقرر ان تظهر نتائجه خالل 
األيــام املقبلة، وبعدها ســوف يتم 
حتديد إذا كان ســيتم استخدامه أم 

ال ضمن بروتوكوالت العالج.
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احتاد الكرة اللبناني يلغي املوسم رسميًا
بيروت ـ ناجي شربل

ألغت اللجنــة التنفيذية 
لالحتاد اللبناني لكرة القدم، 
في اجتمــاع عقدته في مقر 
االحتــاد في فردان برئاســة 
الــدوري  م.هاشــم حيــدر، 
العام ملوسم ٢٠٢٠/٢٠١٩ بكل 
فاعلياته، كما اعلنت التداول 
باألفــكار املطروحــة لعودة 

النشاط الكروي في لبنان.
وذكرت اللجنة في بيان، 
انها «درســت موعد انطالق 
املوســم اجلديد وآلية إقامة 
الــدوري، حيــث مت وضــع 
تصور شــامل بعد سلسلة 
من االجتماعات عن بعد خالل 
الشهرين املاضيني»، وأشارت 
الى ان «حتديد تاريخ انطالق 
املوســم اجلديد مرهون مبا 
يصدر عن احلكومة اللبنانية 

في هذا الشأن».
إعالن االحتــاد لم يحمل 
جديدا بالنســبة الى موسم 
تعثــر بعد مراحل قليلة من 
انطالقه، لــم تتجاوز األربع 

الرياضة اللبنانية معضلتي 
(الرعايــة  واملــال  األمــن 

التجارية).
االحتــاد اللبنانــي لكرة 
القدم «دفن رســميا» موسم 
٢٠٢٠/٢٠١٩، وفتح كوة على 

واقتصارها رمبا على مرحلة 
واحدة، الى أمور أخرى.

والثابــت ان املعادلة لن 
تختلف كثيرا عما كانت عليه 
في املوســم امللغى رســميا، 
جلهة اقتصار حماسة اللعب 
على عــدد قليل من النوادي 
هــي: العهــد حامــل اللقــب 
وبطل مسابقة كأس االحتاد 
اآلسيوي، النجمة واالنصار 
والبرج وشــباب الســاحل. 
وهذه الفرق كانت استمرت 
في تسديد مستحقات العبيها 
الوطنية  احملليني بالعملــة 
وبنســب مختلفــة من قيمة 

الرواتب.
وكان سبق لكل من رئيس 
االحتاد اللبناني لكرة القدم 
م.هاشم حيدر ورئيسي ناديي 
العهد متيم سليمان والنجمة 
أســعد ســقال ان حتدثــا لـ 
«األنباء» عن مشكلتي األمن 
واملال اللتني تنعكسان بقوة 
علــى كــرة القــدم اللبنانية 
خصوصا والرياضة اللبنانية 

عموما.

املجهول بخصوص املوسم 
اجلديــد ٢٠٢١/٢٠٢٠، عبــر 
احلديــث عن آليــات خاصة 
بــه، اي تكريــس اختالفــه 
عن املواســم السابقة، جلهة 
نظام مســابقاته وشــكلها، 

م.هاشم حيدر يتوسط اعضاء مجلس ادارة احتاد الكرة في اجتماع سابق

فــي بطولة نــوادي الدرجة 
تعثــر ســبق  األولـــــــى. 
ڤيــروس كـــــورونا بكثير، 
وتلـــى مباشـرة احتجاجات 
١٧ أكتوبر ٢٠١٩ غير املسبوقة 
فــي تاريخ البــالد، لتواجه 

تعقيم مبنى احتاد الكرة
عبدالعزيز جاسم

صــالح  النائــب  قــام 
خورشــيد مببادرة مميزة 
من خالل تعقيم مبنى احتاد 
الكرة بأحدث الطرق املتبعة.
وقــدم رئيــس االحتاد 
اليوســف  الشــيخ أحمــد 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة 
بتقــدمي الشــكر للنائــب 
خورشــيد علــى املبــادرة 
اخلاصة بتعقيم مبنى احتاد 

كرة القدم في العديلية.
ومن املقرر أن يشهد مبنى 
االحتــاد اكثر مــن اجتماع 

خــالل الفتــرة املقبلــة مع 
االلتزام بضرورة التعليمات 
الصحية منها التباعد، وذلك 

ملناقشة آخر التطورات بشأن 
اســتئناف املوسم الكروي 

واحلالي.

بنيان: صحة الناس أهم.. وعلينا انتظار اجتماع اإلثنني
جمال العتيبيمحمد عبيدفهد دابس بدر اخلالدييوسف بوسكندرعلي مندنيناصر بنيان

مبارك اخلالدي ـ عبدالعزيز جاسم ـ  يحيى حميدان ـ هادي العنزي

وضع البرنامج احلكومي واخلطة العامة للدولة التي تضمنت عدة مراحل لعودة احلياة الطبيعية الى البالد، استئناف النشاط الرياضي في املرحلة اخلامسة من اخلطة التي تهدف الى التعامل واحلد من جائحة ڤيروس كورونا، االمر 
الذي يشير الى عودة النشاط في منتصف او اواخر اغسطس املقبل. وكان مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالكويت حمود فليطح، أعلن ان اللجنة الثالثية التي تضم الهيئة واللجنة األوملبية الكويتية ووزارة الصحة، املكلفة بالتنسيق 

لعودة النشاط الرياضي، ستعقد اجتماعا االثنني، لبحث خطة استئناف النشاط. فهل يتناسب هذا املوعد (منتصف أو أواخر أغسطس) مع برامج وخطط اإلعداد التي وضعتها االندية الستئناف النشاط، وهل يتفق هذا املوعد مع 
الرزنامة الدولية والقارية؟  «األنباء» توجهت بهذه التساؤالت الى ذوي الشأن واصحاب االختصاص واملسؤولني عن قطاع الكرة باالندية الرياضية للوقوف معهم على آرائهم حول هذا الوضع وانعكاسه على املوسم الرياضي:

«املوسم في مهب الريح» بعد وضع البرنامج احلكومي استئناف النشاط الرياضي في املرحلة اخلامسة

األندية على صفيح ساخن.. انتظارًا الجتماع اللجنة الثالثية

قايد العدواني

محترفني جدد للفريق، باإلضافة إلى وجود 
احتمال كبيــر مبغادرة احملترفني احلاليني 
نظرا لطــــــــول فتــرة التوقف، فضال عن 
صعوبة استكمال ما تبقـــــــى من الدوري 
املمتاز مــــن املوســم املاضي، الفتا إلى أن 
اجتماع اللجنة الثالثية ســيكون حاســما 

بهذا الشأن.
دابس: نحتاج إلى خطط واضحة..

وإلغاء املوسم املاضي

مــن جانبه، طالب عضــو مجلس ادارة 
نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس 
بوضع خطة واضحة لبداية املوسم اجلديد 
محدد بتواريخ واضحة بســبب الغموض 

الكبير الذي يحيط بهذا امللف. 
واضــاف انه بعد قرار فتــح االندية في 
املرحلة اخلامسة من خطة مجلس الوزراء 
ملكافحة ڤيروس كورونا والتي ستكون في 
اواخر اغسطس املقبل، أرى انه من الصعوبة 
مبكان استئناف النشاط قبل ١٥ اكتوبر لعدة 
اسباب، منها حاجة الفرق لالستعداد عقب 

فترة التوقف الطويلة.
واشــــــار الــــى ان احتاد الكرة مطالب 
بتحديد موعد استئناف املسابقات احمللية 
في كل املراحل العمرية او الغائهـــــــا وهو 
القرار االنسبـ  حسب وجهة نظـــرهـ  بسبب 
عامــل الوقت الذي قــــــد يعوق اســتكمال 

في البداية، أكد مدير الكرة بنادي القادسية 
ناصــر بنيان أنه يؤيــد توجهات وقرارات 
احلكومة ووزارة الصحة بشأن أي قرار او 
اجــراءات تتخذها في ســبيل احلفاظ على 
سالمة املجتمع والرياضيني، مشيرا إلى أنه 
دائما يقول ان سالمة الناس أهم من عودة 
الرياضة بشكل متعجل، وال اقول ذلك ألن 
الرياضة ليست مهمة بل هي امر ضروري 
جدا لكنها ليست أهم من الصحة والتعليم 

املتوقف أيضا.
وأضاف أن اجلميع ينتظر االجتماع املقرر 
عقــده االثنني بني الهيئــة العامة للرياضة 
واللجنة األوملبية الكويتية ووزارة الصحة، 
لنعرف هل ســتكون املباريات واملنافسات 
الرســمية هــي فقط في املرحلة اخلامســة 
وســيتم الســماح للفــرق بالتدريــب وفق 
اجــراءات وقائيــة أم ان التدريبات تنطلق 
أواخر اغسطس املقبل وبالتالي فإن الدور هنا 
سيكون على احتاد الكرة بتأجيل استئناف 

املوسم من شهر سبتمبر إلى أكتوبر؟
مندني: أغلب األندية باخلليج

وأوروبا بدأت تدريباتها!

من جهته، قال رئيس جهاز الكرة بالنادي 
العربي علي مندني: اننا مع انطالق التدريبات 
في منتصف يوليو املقبل مع مراعاة جميع 
االشتراطات الصحية ووضعها في احلسبان، 
مضيفا اننا عانينا كثيرا من فترة التوقف 
ومن الصعب استعادة اللياقة البدنية لالعبني 

خالل فترة الصيف دون تدريبات مكثفة.
وأكــد اننــا نحتــرم كثيــرا االجــراءات 
احلكومية لكن وقوع موعد استئناف النشاط 
الرياضي في املرحلة اخلامسة خلارطة طريق 
العودة الــى احلياة الطبيعيــة امر صعب 
جدا، خصوصا ان اغلب االندية في اخلليج 
والدول العربية واالوروبية بدأت بالفعل في 
تدريباتهــا او مبارياتها مع االلتزام الكامل 
بالضمانات الصحيــة، الفتا الى االجراءات 
الصحية ومنها فحص الالعبني قبل الدخول 
في التدريبات، كمــا ان التدريبات او اقامة 
املباريات في مالعب مكشوفة وليست صاالت 
مغلقة، ما يحقق ضمانات اكثر من الناحية 

الصحية.
بوسكندر: يجب أن تعود جميع األلعاب معًا

اما أمني الســر العام في كاظمة يوســف 
بوسكندر فقال انه لم يتوقع أن يتم وضع 
اســتئناف النشــاط الرياض فــي املرحلة 
اخلامســة واألخيرة، مشــيرا إلــى أنه كان 
يتوقع ان تعود الرياضة من خالل السماح 
بالتدريبات في يوليو املقبل، ولكن يبدو ان 
احلكومة قامت بال شك بدراسة األمور من كل 
جوانبها واتخذت القرار الذي تراه مناسبا.
وأضاف أن الواقــع يقول ان التدريبات 
إن لم تســتأنف في يوليو فإن احتاد الكرة 
سيضطر لتأجيل استئناف املوسم احلالي 
من سبتمبر إلى اكتوبر على اقل تقدير، مبينا 

أن هناك الكثير من االمور ســتتضح عقب 
اجتماع اللجنــة الثالثية لذلك من الصعب 
التكهــن مبا ســيحدث اآلن ولكنني ال أؤيد 
عودة االلعاب الفردية قبل اجلماعية سواء 
التدريبات او املنافسات، بل يجب ان تعود 
جميــع األلعاب معا وفــق اجراءات صحية 

حتفظ سالمة الرياضيني.
اخلالدي: تأجيل التدريبات إلى أغسطس

يدخلنا في مشاكل كثيرة

بدوره، ذكر مدير الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الســاملية بدر اخلالــدي أن الصورة 
مبهمة وغير واضحة فيمــا يتعلق بعودة 
النشاط الرياضي ضمن اخلطة التي أعلنت 
عنها احلكومة للعودة التدريجية للحياة وفق 
عدة مراحل، مضيفا ان هناك تســاؤال متى 
ما متت اإلجابة عنه بوضوح فإن الصورة 
ستكون واضحة جلميع األندية دون استثناء 
وهو: هل املرحلة اخلامســة ستكون بداية 
السماح بلعب مباريات ودية ورسمية أم أنها 

بداية السماح مبزاولة التدريبات؟
وأشــار اخلالدي إلى أنه اذا كانت بداية 
التدريبات نهاية أغسطس املقبل، فإن ذلك 
سيدخل األندية في مشاكل كثيرة، وسيتسبب 
في تأخير انطالق املوسم إلى شهر نوفمبر 
املقبل تقريبا، وأولى املشاكل التي ستواجه 
األنديــة تتمثــل بعدم إمكانيــة التعاقد مع 

املوسم املاضي.
عبيد: مستوى الالعبني سيتأثر

ويتطلب إعدادًا مضاعفًا

اما مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الصليبخات محمد عبيد فذكر 
أن الفترة التي سيقضيها الالعبون 
ســتكون طويلــة، وعليه ســيتأثر 
املســتوى الفني لالعبني، باإلضافة 
إلى املستوى البدني، ما يتطلب معه 

إعدادا مضاعفا، مؤكدا ان السالمة العامة 
أولوية، وقد شهدنا الكثير من التوقفات 
في املواسم السابقة والتي لم يكن لها 
ما يستدعي، فما بالك اليوم والعالم 
يشهد انتشار وباء ڤيروس كورونا 
القاتل؟ وإن بدأ اإلعداد في األسبوع 
األخير لشهر أغسطس املقبل، فإن 
البداية الطبيعية ستكون منتصف 
أكتوبر، بحيث نستكمل ما تبقى 
من جـــوالت املوسم املاضي اسوة 
باالحتادات الشقيقة والصديقة، 
وليأخــذ اجلميــع فرصتهــم 

بالتساوي وبشكل عادل.
ورفض عبيــد فكرة إلغاء 
نتائــج دوري الدرجة األولى 
بحجة تأخر انطالق املوسم، 
مضيفا ان األمر لن يستغرق 
أشــهرا إلنهــاء اجلــوالت، 
والظروف االستثنائية التي 
متر بها البالد والعالم تستدعي 
اتخــاذ إجــراءات من شــأنها 
التأثير على كل أوجه احلياة 

وليست الرياضة فحسب.
العتيبي: نتفهم الوضع.. 

ونأمل تقدمي بداية املوسم 

كمــا أبــدى رئيس جهــاز الكرة 
بنادي الســاحل جمال العتيبي تفهمه 

الكبير لإلجراءات احلكومية املتخذة ألجل 
احملافظة على الســالمة العامة، مؤكدا أن 

جميــع الرياضيني يقــدرون عاليا اجلهود 
املميزة التي تقوم بها مختلف وزارات الدولة، 
مضيفــا اننا نشــكر جميع مــن يقدم عمال 
مخلصا في الصفــوف األمامية لصد خطر 
وباء كورونا، وإذا رأت اجلهات الصحية أن 
هناك خطورة في بدء التدريبات اجلماعية 
لفــرق كــرة القدم فنحن نقــف إلى جانبها 
وسنلتزم بكل التعليمات ولن يكون هناك 
أي حرج في تأجيل املسابقات شهرا أو أكثر.

ومتنى العتيبي أن يفتح املجال لتدريب 
الفرق اجلماعيــة وخاصة كرة القدم بداية 
أغســطس املقبل، مع اتخــاذ جميع األندية 
بكل اإلجراءات الصحية، وحتقيق التباعد 
االجتماعي قدر املســتطاع، وذلك ليتسنى 
انطالق املوسم بداية سبتمبر املقبل بحسب 
ما أعلــــن احتاد الكرة مســبقا أو منتصف 

الشهر ذاته.

يعقوب العوضي

أكد أمني سر احتاد اليد 
قايد العدوانــي أن خطة 
عودة النشــاط الرياضي 
اليــد متزامنة مع  لكــرة 
العامة للحكومة،  اخلطة 
حيــث مت التنســيق مــع 
اللجنة األوملبية الكويتية 
والهيئة العامة للرياضة 
في الفترة السابقة لدراسة 
عودة املنافســات احمللية 
الدوري  ممثلة ببطولتي 

العام وكأس االحتاد في األول من سبتمبر 
املقبل، مشــيرا الــى ان التركيز ينصب 
نحو استكمال بطوالت الدرجة األولى ملا 
حتملــه من اهمية وما يترتب عليها من 
مشاركات خارجية، موضحا ان املراحل 
الســنية جزء ال يتجزأ من اللعبة ومن 
خطة العودة للفعاليات امليدانية، اال ان 
التركيز منصب حول استئناف بطوالت 

فئة العمومي حلني ايجــاد 
الستئنـــــــاف  فرصــة 
املراحل السنية  بطوالت 
املختلفة حسب ما تـــراه 
احلكومة بالتخطيــــط مع 
اللجنة االوملبية الكويتية 
والهيئة العامة للرياضة.
العدوانــي ان  وقــال 
لدينا تصورا تاما لعودة 
النشاط اليد الى املالعب 
بداية ديسمبر كما وضعنا 
اجلدول الزمني للمباريات 
واالستراتيجية املطلوبة 
خلــوض املنافســات وضمــان ســالمة 
املتنافســني وجميع مــن يحضرون الى 
املالعــب من اداريــني والعبني ومدربني. 
ونحن نكثف اجلهــود حملاربة ڤيروس 
كورونــا من خالل التعاون والتنســيق 
املثمــر مــع جميــع اجلهــات احلكومية 
واللجنــة االوملبيــة الكويتيــة والهيئة 

العامة للرياضة.

العدواني: « اليد» ينسق مع جميع اجلهات
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رودجرز عن «كورونا»: 
أشبه بتسلق جبل كليمنغارو

كشف مدرب ليستر سيتي 
االجنليزي براندن رودجرز عن 
انه عانى من ڤيروس كورونا 
املســتجد في مارس املاضي، 
مشبها مواجهته بـ «تسلق جبل 

كليمنغارو».
وأصبح االيرلندي الشمالي 
ثاني مدرب في «برميييرليغ» 
بالڤيروس، بعد  يعلن إصابته 
أرتيتا مدرب  االسباني ميكل 

ارسنال في مارس.
الســابق  املــدرب  وقال 
لليڤربــول فــي تصريحات 
إلذاعة «بي بي ســي ليستر» 
اول مــن امس «بالــكاد كنت 
أقوى على املشــي وذكرني 
بتســلق جبــل كليمنغارو» 
٢٠١١ لعمل خيري وعلى  عام 
ارتفاع ٥٨٦٥ مترا في تنزانيا. 
أكثر،  وأضاف «كلما صعدت 
للتأقلم وازدادت  كلما عانيت 

صعوبة التنفس».
لدينا إجازة  وتابــع «كان 
الســبوع عندما كان يفترض 
ان نواجه واتفورد في ١٤ مارس، 

ثم بدأت أعاني في األســبوع 
التالي». وأضاف مدرب سلتيك 
االسكتلندي السابق ان زوجته 
أصيبــت أيضــا بالڤيروس. 
وأوضح «لثالثة أسابيع فقدت 
حاستي الشم والذوق. لم تكن 
لدي أي قوة وبعدها بأسبوع 
بالعوارض  شــعرت زوجتي 
عينها.. خضعنــا للفحوص 
وتبينت إصابتنا بالڤيروس».

وأكد رودجرز انه شــفي 
متامــا من املــرض وخضع 

الختبارات سلبية متتالية.
وشرح «أتذكر املرة االولى 
التي حاولت فيها الركض (بعد 
ان  اصابته)، كان من الصعب 
أمتار)..   ٩) ياردات  أركض ١٠ 
فقدت الشهية وكان غريبا ان 
أتناول طعاما لست قادرا على 

تذوقه».

في ٢٧ مايو ٢٠٠٩، اي قبل ١١ سنة.. كانت رأسية «ميسي» األعظم في التاريخ 
في نهائي دوري األبطال أمام مانشستر يونايتد والتي اعتبرها الحقا اغلى اهدافه 
والتي حسم بفضلها الثالثية التاريخية األولى للبارسا (الدوري االسبانيـ  كأس 
امللــك ـ دوري أبطال أوروبا)، والتي مهدت الطريق ايضا لتحقيق السداســية 
التاريخية بانضمام السوبر االسباني ـ السوبر االوروبي ـ كأس العالم لالندية 
حتت قيــادة املدرب الفذ بيب غوارديوال، فأبهر العالــم بجيل من الالعبني من 

الصعب جدا أن يتكرر.
يذكر ان برشــلونة حسم نهائي دوري األبطال أمام مانشستر يونايتد الذي 
اقيم على ملعب األوليمبيكو بروما ٢-٠ بهدف اول للكاميروني ايتو بالدقيقة ١٠ 

ثم ميسي بالدقيقة ٦٠.

صورة وتعليق

فيدرر األعلى دخًال في العالم

صنفت مجلة «فوربس» السويسري روجيه 
فيدرر الرياضي األعلــى دخال في العالم مع 
إيرادات سنوية تبلغ ١٠٦٫٣ ماليني دوالر ليصبح 
أول العب كرة مضــرب يحتل صدارة هذه 

الالئحة منذ اطالقها عام ١٩٩٠.
وتقدم السويســري، البالغ من العمر ٣٨ 
عاما، وحامل الرقم القياســي في عدد ألقاب 
الغراند ســالم (٢٠)، من املركز اخلامس في 
تصنيف «فوربس» للعام ٢٠١٩ الى الصدارة 

في العام احلالي.
وأشارت املجلة الى ان إيرادات فيدرر قبل 
اقتطاع الضرائب، بلغــت ٦٫٣ ماليني دوالر 
من اجلوائز املالية من الدورات، و١٠٠ مليونا 
من عقود الرعاية والتســويق، وبات فيدرر 
ـ بحســب «فوربس» ـ ثاني رياضي اليزال 
ناشــطا، يجمع ١٠٠ مليون دوالر من عقود 
الرعاية في عام واحد، بعد أســطورة الغولف 

األميركي تايغر وودز.
ونقلت املجلة عن أستاذ اقتصاد الرياضة 
في جامعة كالفورنيا ديڤيــد كارتر قوله ان 
العالمة التجارية لفيدرر «أصلية، ولهذا يقوم 

القادرون على حتمل كلفة االرتباط به (تسويقيا)، 
باملفاخرة بذلك».

وتقدم فيدرر في التصنيف اجلديد على 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو العب 
يوڤنتوس اإليطالي، والذي بلغ مجموع إيراداته 

١٠٥ ماليني دوالر.
لكن على عكس فيدرر، يحصل رونالدو على 
غالبية مدخوله من العقد الذي يربطه بناديه، 
والذي قدرته فوربس بنحو ٦٠ مليون دوالر.

أما الثالث، فكان جنم كرة قدم أيضا، هو 
األرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة 
اإلسباني مع ١٠٤ ماليني، وحل رابعا البرازيلي 
نيمار مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي بـ 
٩٥٫٥ مليون دوالر، وخامسا ليبرون جيمس 
العب فريق لوس أجنيليس ليكرز املشــارك 
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني بـ 

٨٨٫٢ مليون دوالر.
وكانت اليابانية ناومي أوســاكا، املصنفة 
أولى عامليا ســابقا في كرة املضرب، األولى 
بني الرياضيات مع ٣٧٫٤ مليون دوالر، وهي 
حتتل املركز التاسع والعشرين في التصنيف.

يحيى حميدان

يحظى الدوري األملاني مبتابعة واسعة بسبب مستويات فرقه 
املميزة ووجود وفرة من النجوم الرائعني، من أصحاب اخلبرة أو 
الشباب، والذين ينثرون إبداعاتهم أسبوعيا في هذا البلد صاحب 

التقاليد الكروية الكبيرة.
واألنديــة األملانية، رغم وجود أســماء معروفــة من أصحاب 
اخلبرة في صفوفهــا، إال أنها ال تتوقف عن إنتاج املواهب، حتى 
باتت األسماء الشابة في «البوندسليغا» تخطف أنظار كبار القارة 
األوروبية العجوز وتقدم ألجلهم العروض املغرية الستقطابهم.

٭ مواهب دورمتوند

وينشط مع بوروســيا دورمتوند ٣ من أبرز النجوم الشباب 
في «البوندســليغا»، مثل االجنليزي جادون سانشــو (٢٠ عاما) 
والنرويجي ايرلينغ هاالند (١٩ عاما)، واللذين يحظيان باهتمام 
بعض األندية الكبيرة التي تتصارع فيما بينها للظفر بأي منهما، 
ويبرز كذلك في صفوف «أســود الفيستفاليا» الناشئ االميركي 
جيوڤانــي ريينــا (١٧ عاما) بعدما بات ورقــة رابحة لدى مدربه 

السويسري لوسيان فافر. 
٭ اليبزيغ واألسماء املميزة

وباالنتقال الى ملعب «ريد بول ارينا»، جند أن الفريق صاحب 
األرض اليبزيــغ ميتلــك مجموعة من املواهب مرشــحة للرحيل 
في أقرب فرصة بســبب لهث الكبار خلــف العبيه ومنهم املدافع 
الفرنســي دايوت اوباميكانو (٢١ عاما)، ومواطنه العب الوســط 
كريســتوفر نكونكو (٢٢ عاما) صاحب املساهمات الواضحة في 
تسجيل زمالئه لالهداف بصناعته ١٣ هدفا في ٢٦ مباراة خاضها 

في «البوندسليغا» هذا املوسم.
٭ هافيرتز.. جوهرة ليڤركوزن

وميتلك باير ليڤركوزن جوهرة ثمينة تتمثل 
بوجود االملاني كاي هافيرتز، املراقب من اندية 
ليڤربول ومان سيتي ومان يونايتد وبرشلونة 

وريال مدريد وبايرن ميونيخ، كل هذا االهتمام 
سببه أرقام صاحب الـ ٢٠ عاما املذهلة بتسجيله 

١٠ أهداف وصناعته لـ ٥ أهداف أخرى.
٭ بايرن في السباق

ومــادام احلديــث عــن إيجابيات 
«البوندسليغا» فبالتأكيد لن يسقط 
اسم العمالق بايرن ميونيخ الذي قدم 
اسمني مميزين جدا وهما الظهير األيسر 
الكندي ألفونســو دافيس (١٩ عاما) 
واملهاجم الهولندي جوشوا زيركزي 

(١٩ عاما ايضا).
العقليات التي تدير األندية األملانية 

تثبــت أنها األذكى فــي أوروبا، فهي 
جتلب الالعبني الناشئني وتطورهم 
في بيئة مثالية ثم تكســب بسببهم 

ماليني الدوالرات.

البطوالت األوروبية.. جنح اآلخرون حيث فشلت فرنسا
بســرعة غير متوقعــة، اعادت 
املانيا كرة القدم الى الواجهة العاملية 
من جديد باستئناف منافساتها قبل 
اسبوع فاحتة الباب على مصراعيه 
لباقي الدرويات الكبرى لتستجمع 
قوتها وتقرر املضي قدما في كسر 
مخاوفها واتخاذ قراراتها باستكمال 
املوســم، ليكتمل بذلك مشهد كرة 
القدم األوروبية تقريبا في التعامل 
مع تبعات ڤيروس كورونا املستجد، 
مع العــودة التدريجية للبطوالت 
الوطنية الكبرى، باستثناء فرنسا 
التي قررت منفردة انهاء املوســم 

بشكل مبكر.
وبعد استئناف «البوندسليغا» 
اعتبارا من ١٦ مايو، حددت كل من 
إسبانيا وإيطاليا وإجنلترا مواعيد 
رسمية أو مبدئية للعودة من دون 
جمهور، لتبقى فرنسا وحيدة تتفرج 
من بعيــد بعدما قررت ســلطاتها 
الكروية في نهاية أبريل انهاء املوسم 
بشكل مبكر وتتويج باريس سان 
جرمــان باللقــب، وقــد اختصرت 
الفرنسية على  صحيفة «ليكيب» 
صفحتها األولى اول من امس، واقع 
«ليــغ ١» من خالل صورة جتســد 
قرار االستئناف للبطوالت األربع، 
وسؤال باخلط العريض في إشارة 
الى التفرد الفرنســي بإنهاء مبكر 

«مثل األغبياء؟».
وفيمــا يأتــي عــرض جلهــود 
الدوريات الكبرى في جهودها إلنقاذ 
موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ عكس الوضع 

الفرنسي:
أملانيا.. االقتصاد والصحة 

كانــت كرة القــدم األملانية أول 
العائدين الى املســتطيل األخضر 
اعتبارا من منتصف مايو، معتمدة 
بالدرجة األولى على وضع صحي في 
خضم أزمة «كوفيدـ  ١٩»، بقي أفضل 
نسبيا من دول كبرى أخرى، وعدد 
وفيات دون العشــرة آالف، مقابل 
عشــرات اآلالف في دول أخرى في 
القارة العجوز، وقد لقيت حتذيرات 
عدد مــن املعنيني الســيما رئيس 
رابطة الدوري كريستيان سايفرت، 
من إفــالس بعض األندية في حال 
عدم استكمال املوسم، صداها لدى 
املستشارة أجنيال ميركل ومسؤولي 
املقاطعات األملانية الـ ١٦، فتم منح 

الضوء األخضر للعودة.
إسبانيا.. لغة واحدة

علــى عكس فرنســا، لم تصدر 

أصوات عدة في إســبانيا تعارض 
استئناف نشاطات «الليغا»، رغم 
ان البــالد كانــت من األكثــر تأثرا 
بالڤيروس جلهــة الوفيات، وعلى 
الرغــم مــن اخلالفــات التاريخية 
بينهما، بدا رئيس الرابطة خافيير 
تيبــاس ورئيس االحتــاد لويس 
روبياليس على املوجة ذاتها خالل 
األسابيع املاضية، ما أتاح التوصل 
الى رسم خريطة العودة التدريجية، 
والتــي يتوقع ان يكون موعدها ١١ 
يونيو، بعد ان قرع املعنيون باللعبة 
جرس انذار اخلسائر املالية احملتملة 
لألنديــة في حــال عدم اســتكمال 
املنافســات والتــي حددها تيباس 

بنحو مليار يورو.
إيطاليا.. مد وجزر

كان القــرار اإليطالــي بالعودة 
من األكثر تعقيدا، ومر في مراحل 
متعــددة راوحت بــني التفاؤل من 
جهــة، أو احتمــال إلغــاء املوســم 
بالكامل، وبعد التشكيك واشتراط 
توفيــر الســالمة الصحية قبل أي 
عودة محتملة، أعلن وزير الرياضة 
فينتشــنزو ســبادافورا اخلميس 
املاضي املوعد الذي انتظره طويال 
عشاق اللعبة ان ٢٠ يونيو هو تاريخ 
عودة منافســات الــدوري على ان 
يســبقها بأيام اســتكمال مسابقة 
الكأس، مع وضع خطة بديلة تتمثل 
بإجراء أدوار فاصلة لتحديد هوية 
البطل والفرق املتأهلة الى املسابقتني 
القاريتني والفرق الهابطة الى الدرجة 
الثانية، في حال علق املوسم مجددا، 

أو لم تقم جميع املباريات.
إجنلترا.. عودة حذرة

وجــدت األنديــة اإلجنليزيــة 
التي تستفيد من أكبر عائدات بث 
تلفزيوني بني البطوالت األوروبية 
امــام احتمــال  الكبــرى، نفســها 
االضطرار إلعادة نحو ٧٦٢ مليون 
جنيه استرليني (٨٤٢ مليون يورو) 
من هذه االيرادات، ما كان سيضعها 
أمام عقبات مالية هائلة، وفي ظل 
انقسام الرأي العام بني دعم العودة، 
او اعتبارها أمرا غير ضروري في 
ظل الوضع الصحي، ومخاوف بعض 
الالعبني من اســتئناف التمارين، 
ومعارضة بعــض األندية خلطط 
العودة، توصلت الرابطة أخيرا الى 
حتديد موعد مبدئي هو ١٧ يونيو، 
مع رهن ضمان كل الشروط الصحية 

الالزمة.

..وأيضًا سيدات أملانيا إلى الواجهة
تغلب فريق ڤولفســبورغ حامل اللقب على كولن ٤ -٠ مساء اجلمعة بعد 
اســتئناف الدوري األملاني لكرة القدم للسيدات، الذي تتبقى به ٦ جوالت، 
عقب انتهاء فترة التوقف اإلجباري التي بدأت منذ منتصف مارس املاضي 
بسبب تفشي وباء ڤيروس كورونا، لتكون أول بطولة كبرى للسيدات في 
أوروبا تســتأنف من جديد مثل الرجال وسط الوباء، ومتت إذاعة املباراة 
فــي ١٦ دولة. وتقام املباريات دون جمهور، مع إجراءات ســالمة ونظافة 
صارمة كما خضعت الفرق الـ ١٢ للحجر الصحي في معسكر استمر ملدة 
أسبوع قبل استئناف املسابقة. وبذلك ابتعد ڤولفسبورغ، الذي لم يخسر 
أي مبــاراة، بفارق ١١ نقطة عن بايرن ميونيخ الذي لعب مســاء امس أمام 
هوفنهامي صاحب املركز الثالث. وقالت ألكسندرا بوب قائدة ڤولفسبورغ، 
التي كانت واحدة من الالعبات الالتي سجلن أهداف الفريق: «سعداء ألننا 

بدأنا بهذه الطريقة. راضون جدا كونها كانت أول مباراة».

«البوندسليغا» 
مصنع النجوم
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إيكاردي يفضل باريس 
على «النيراتزوري»

«األبطال» شرط بقاء  
دي بروين في «السيتي»

سالزبورغ أول بطل  في زمن «كورونا»

كلوب: التتويج دون جماهير استثنائي

باإلجماع كأس إيطاليا قبل «الكالتشيو»

أكــد بييرو أوزيليو املدير الرياضي لفريق إنتر ميالن اإليطالي أن 
األرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان املعار من 
«النيراتزوري»، يرغب في البقاء في فرنسا ومواصلة اللعب للفريق 
الباريسي، كما أن الفريق لديه خيار شرائه بشكل نهائي خالل مدة 
أقصاها ٣١ مايو اجلاري. وانضم إيكاردي للفريق الباريسي الصيف 
املاضي، ونص االتفاق على أنه بعد انتهاء هذا العام على سبيل اإلعارة 
من املمكن أن يشتريه النادي بشكل نهائي مقابل ٧٠ مليون يورو، 
وهو املبلغ الذي من املمكن أن يتم تخفيضه بعض الشــيء بسبب 
األزمة االقتصادية الناجمة عن ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩).

وقــال أوزيليو: «أعلم أن إيكاردي يرغب فــي البقاء في باريس، 
وهناك خيار لشرائه بشــكل نهائي ميكن أن يفعله البي إس جي، 

سنرى ما سيحدث».

كشــف تقرير صحافي إجنليزي، عن شرط البلجيكي كيفني دي 
بروين، جنم مان ســيتي، لتمديد عقده مع ناديه، وقد انضم دي 
بروين (٢٨ عاما) إلى «السيتي»، عام ٢٠١٥ قادما من فولفسبورغ، 
وينتهي عقده احلالي في صيف ٢٠٢٣. وبحسب صحيفة «ميرور» 
البريطانية، فإن دي بروين سيوافق على التمديد، في حال إلغاء العقوبة 
املوقعة على «السيتي» من قبل «يويفا»، باحلرمان من املشاركة في 
املسابقات األوروبية ملدة موسمني، بسبب خرق قواعد اللعب املالي 
النظيف. ويلقى الدولي البلجيكي اهتماما كبيرا من عديد األندية، 
أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان، خاصة بعد تصريحاته 

السابقة باحتمال رحيله، حال عدم إلغاء العقوبة.

متكن ريد بول سالزبورغ النمساوي، من حتقيق أول األلقاب في 
زمن وباء ڤيروس كورونا املستجد «كوفيد- ١٩»، عندما فاز بلقب 
كأس النمســا للموســم الثاني على التوالي، بعدما سحق منافسه 

أوستريا لوستيناو بخماسية نظيفة.
وأقيمت مباراة نهائي كأس النمسا، في ملعب وورثيرسي ستاديوم 
مبدينة كالينفورت، وسيطر عليها العبو سالزبورغ متاما، حيث افتتح 
التسجيل دومينيك سزوبوزالي (١٩)، وعزز دومينيك ستومبرجر 
تقدم منافسيه بإحرازه الهدف الثاني باخلطأ في مرمى فريقه (٢١)، 
ثم أضاف نوح أوكافور الهدف الثالث (٥٣)، وشــهدت الدقيقة ٦٥ 
تسجيل مجيد أشيمورو الهدف الرابع واختتم سيكو كواتا مهرجان 
األهــداف بإحرازه الهدف اخلامس (٧٩). وتأتي مباراة نهائي كأس 
النمســا أولى مباريات كرة القدم لتعلن عودة النشاط الرياضي، 
ومن املنتظر عودة مباريات الدوري النمساوي في الثاني من شهر 
يونيو املقبل، حسبما أعلن «إبينباور» رئيس احتاد الكرة النمساوي.

اعتبــر األملاني يورغن كلوب مدرب نادي ليڤربول، أن تتويج فريقه 
بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم سيكون أمرا استثنائيا، 
وإن كان غير مثالي في حال غاب عنه املشجعون بسبب تبعات ڤيروس 
كورونا املستجد، مؤكدا أنه يعرف هذا األمر منذ مدة، وقد اعتاد على 
الفكرة. وحددت رابطة الدوري املمتاز تاريخ ١٧ يونيو موعدا مبدئيا 
الستكمال ما تبقى من موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، بعد تعليق املنافسات منذ 
مارس بسبب تفشي «كوفيد-١٩». وقال كلوب «سمعت قبل أيام عبارة 
جيدة جدا عن أننا نحظى بأفضل مشــجعني بيتيني (أي في ملعبهم) 
في العالم، لذا رمبا علينا اآلن أن نكون أفضل مشــجعني يبقون في 
منازلهم»، في دعوة للمشجعني لتفادي التجمع واحلفاظ على التباعد 
االجتماعي لتجنب التقاط عدوى الڤيروس، مبديا رغبته بحسم اللقب 
على ملعــب أنفيلد. ويحتاج النادي األحمر حســابيا الى الفوز في 
مباراتيه األوليني لضمان اللقب، بصرف النظر عن نتائج مان سيتي.

وضعت رابطة الدوري اإليطالي لكرة القدم جدوال الستئناف فعاليات 
املسابقة في ٢٠ يونيو املقبل بعد أسابيع من التوقف بسبب أزمة 
تفشي اإلصابات بڤيروس «كورونا» املستجد، وكانت املسابقة توقفت 
في أوائل مارس املاضي بسبب وباء كورونا وذلك قبل آخر ١٢ مرحلة 
من املسابقة. وبعد اجتماع عبر تقنية «كونفرنس كول» استمر على 
مدار اليوم كله، قررت األندية الـ ٢٠ املشــاركة في دوري الدرجة 
األولى بإيطاليا استئناف املســابقة باملباريات األربع التي تأجلت 
في نهايــة فبراير املاضي ثم تقام بعدها مباريات املراحل املتبقية 
من املسابقة. كما اتفقت األندية على أن تقام املباريات املتبقية من 
كأس إيطاليا قبل استئناف «الكالتشيو» حيث تتبقى في مسابقة 
الكأس مباراتا جولة اإلياب في الدور قبل النهائي إضافة للمباراة 
النهائية بالبطولة. وذكر بيان رابطة الدوري اإليطالي «األندية رحبت 
بالضوء األخضر الســتئناف فعاليات الدوري والذي أعطاه وزير 
الرياضة اإليطالي فنشنزو سبادافورا، وصوتت األندية باإلجماع 
على خوض املباريات األربعة املؤجلة من املرحلة اخلامسة والعشرين 

باملسابقة في يومي ٢٠ و٢١ يونيو املقبل».

جنون «الليغا».. ١١٠ مباريات في ٣٩ يومًا!

ليڤركوزن الثالث مؤقتًا.. ودورمتوند بال هاالند أمام بادربورن
نفــض بايــر ليڤركــوزن غبار 
خسارته الكبيرة على ارضه امام 
ڤولفســبورغ وارتقــى مؤقتا إلى 
املركز الثالــث في الدوري االملاني 
لكــرة القدم، بفــوزه على مضيفه 
فرايبورغ ١-٠ بهدف قائده الشاب 
كاي هافيرتس في افتتاح املرحلة 
التاسعة والعشــرين أمس األول، 
ليرفع رصيده الى ٥٦ نقطة من ٢٩ 
مباراة، بفارق نقطة عن بوروسيا 
دورمتوند الثاني ومتقدما بنقطة 
على اليبزيغ الرابع، وكان ليڤركوزن 
قد أنهى سلسلة من ٧ مباريات دون 
خسارة بسقوطه في اجلولة املاضية 

أمام ڤولفسبورغ ١-٤.
وجاء الشــوط االول عقيما في 
ظــل بحث الطرفني عــن الوصول 
الى الشــباك، فيما كان ليڤركوزن 
االكثر ســيطرة مع نسبة ٧٨٪ في 

االستحواذ.
وكســر هافيرتــس (٢٠ عاما) 
حاجز التعادل مطلع الشوط الثاني، 
مستلما متريرة بينية جميلة من 
اجلامايكي ليون بايلي، فلكزها من 
بني قدمي احلارس مفتتحا التسجيل 
(٥٤)، رافعــا رصيــده الى ١١ هدفا 
هذا املوسم، واصبح هافيرتس اول 
العب يسجل ٣٥ هدفا في الدوري 
قبل بلوغه احلادية والعشــرين، 
كما هو الهــدف اخلامس في اربع 
مباريات لهافيرتس بعد استئناف 
مباريات الدوري اثر تفشي ڤيروس 

نظيره يونيون برلني الثالث عشر 
والباحــث عن فــوز اول في خمس 
مباريات، فيما يصطدم في الثانية 
بادربــورن بالطامح للمركز الثاني 

بروسيا دومتوند.
ويبحث دورمتوند عن تعويض 
سريع بعد سقوطه املوجع على ارضه 
امام بايرن ميونيخ ٠-١ الثالثاء في 
افتتاح املرحلة الثامنة والعشرين، 
وتالشــي حظوظه املنطقية بانزال 
بايرن عن عرشــه، نظــرا البتعاده 
عنه بفارق ٧ نقاط قبل ست مراحل 

على ختام الدوري.
وعن آمال فريقه باللحاق ببايرن 
نيونيخ، قال السويسري لوسيان 
فافر مــدرب بوروســيا دورمتوند 
«ســيكون صعبا جــدا تعويض ٧ 

نقاط في ٦ مباريات».
وســيفتقد دورمتونــد جلهــود 
لعبه السوري محمود داهود بسبب 
إصابــة فــي الركبــة، وكذلك غياب 
إيرلينغ هاالند،  النرويجــي  جنمه 
وقــد خاض العب الوســط األملاني 
داهــود (٢٤ عامــا)، ١٤ مبــاراة في 
مختلف املســابقات هذا املوسم مع 
فريق املدرب السويسري لوسيان 
فافر، آخرها القمة ضد بايرن ميونيخ 
(٠-١) الثالثاء ضمن املرحلة الثامنة 
والعشــرين، والتي كانــت الثالثة 
للفريق بعد استئناف «البوندسليغا» 
إثر تعليقها منذ مارس بسبب تبعات 

ڤيروس كورونا املستجد.

كورونا املســتجد، علمــا انه ترك 
املباراة مصابا (٦٦).

مباراتان اليوم

وتقــام اليــوم مباراتــان حيث 
يســتضف فــي األولــى بروســيا 
مونشــنغالدباخ خامــس الترتيب 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

أملانيا (املرحلة الـ ٢٩)

٤٫٣٠beinsportsHD١بروسيا مونشنغالدباخ - يونيون برلني

٧٫٠٠beinsportsHD١بادربورن - بروسيا دورمتوند

اقترب انطالق منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم 
املقرر له ١١ يونيو املقبل مبواجهة جتمع بني إشبيلية 
وريال بيتيس في ديربي األندلس، على ان تنتهي 
منافسات «الليغا» في ١٩ يوليو املقبل، بعدما 
أعلن املجلــس األعلى للرياضة عن توصله 
إلى اتفاق مع االحتاد اإلسباني لكرة القدم 
ورابطة أندية «الليغا» باستئناف البطولة 
في أسبانيا، مبا يعني أن الـ ١١ جولة 
املتبقية ستقام في ٣٩ يوما فقط 
سيحدد خاللها البطل والفرق 
املتأهلة للمنافسات األوروبية 
والهابطــون إلى القســم الثاني، 
وعليه فإن الكرة االسبانية مقبلة 
علــى ماراثون كــروي بحق، حيث 
يتوجــب على كل فريق خوض مباراتني كل أســبوع 

في درجات حرارة عالية.
ولم تصدر رابطة األندية، برئاسة خافيير تيباس، 
إلى اآلن أي بيانات رسمية تتعلق بأوقات إقامة املباريات 
الـ ١١٠ املتبقية، ولكن بالتأكيد لن تكون 
نفــس املواعيد التقليدية بســبب 
ارتفاع درجات احلرارة في إسبانيا 
عن الشــهور السابقة، وتشير 
التقارير إلــى أن جميع األيام 
ستشهد لقاءات، وإذا لم حتدث 
أي تغييرات في املواعيد املقدمة 
من املجلس األعلى للرياضة، فإن 
٥ جوالت ستلعب خالل األسبوع 
و٦ جوالت في نهاية كل أســبوع، 
وقد أقر «فيفا» زيادة عدد التغييرات 
من ٣ إلى خمســة حتدث فــي ٣ أوقات 

مختلفة من املباراة.
وتشــير كافة الدالئل إلى أن املباريات ســتنطلق 
بدءا من الساعة السابعة والنصف مساء، إال في بعض 
احلاالت االستثنائية كاملناطق واألندية التي ال تعاني 
من درجات حرارة مرتفعة كما في الشمال، وعلى فرق 
«الليغا» العشــرين اعتياد األمر املســتجد في الفترة 
املقبلــة، وكما أنه في حالة مشــاركة العــب في الـ ١١ 
مباراة املتبقية كاملة، فهذا يعني أنه ســيلعب لـ ٩٩٠ 

دقيقة في أقل من شهر ونصف، وهذا رقم مخيف.
وقد اقتربت حلظة احلسم، ففي الصدارة يتنافس 
برشلونة وريال مدريد على الظفر باللقب، فاألول يحتل 
املركز األول بـ ٥٨ نقطة بينما يأتي الثاني في الوصافة 
بـ ٥٦ نقطة، واقتربا معا من التأهل رسميا لدوري أبطال 
أوروبا، ولكن الصراع على املقعدين اآلخرين سيكون 
على أشــده بني إشبيلية، ريال سوســيداد، خيتافي، 
أتلتيكو مدريد ورمبا ڤالنســيا كذلــك، باإلضافة إلى 
الصراع الكبير بني عدد غير قليل من األندية للخروج 

من دائرة الهبوط.
التدريبات اجلماعية.. غدًا 

أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم أمس أنها 
ستســمح لألندية اعتبارا من يوم غد اإلثنني، بإقامة 
التمارين اجلماعية بشكل «كامل»، املرحلة األخيرة قبل 
العودة املرتقبة للمنافسات في ١١ يونيو بعد تعليقها 

بسبب ڤيروس كورونا املستجد.
وأوضحــت الرابطة في بيــان أن «أندية «الليغا» 
ســتبدأ اعتبارا من اإلثنني األول من يونيو، التمارين 
اجلماعية، بعدما نشرت احلكومة أمس قانونا لتخفيف 
بعض القيود» التي فرضت في األسابيع املاضية للحد 

من تفشي وباء «كوفيد-١٩».

انتقد كيكي سيتني، مدرب نادي برشلونة اإلسباني، القرار الذي اتخذه االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــا)، بإمكانية إجراء ٥ تبديالت خالل الفترة القادمة، وذلك حتى يتفادى الالعبون اإلصابات عقب 
توقف دام لشهرين، مؤكدا أن ضرره أكثر من نفعه على فريقه، نظرا للطريقة التي يلعب بها النادي 
الكتالوني. وقال سيتني في تصريحات نقلتها صحيفة (سبورت) اإلسبانية: «سوف نبدأ املنافسة مع 
توتر شديد باإلضافة إلى اجلهد البدني وال نعرف كيف سيكون تأثير ذلك ولكننا سنرى»، مضيفا 
بعد أسبوعني سوف يعود الدوري اإلسباني من جديد، سيكون لدينا الوقت للتدريبات اجلماعية 

بالرغم من أننا كنا نود احلصول على املزيد من الوقت، وآمل أال تكون هناك إصابات كثيرة.

برشلونة ينتقد التبديالت الـ ٥

«ويفا» يدرس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول
أشارت صحيفة «نيويورك تاميز» 
األميركية الى أن املبــاراة النهائية 
لبطولــة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم لهذا املوسم ستنقل من مدينة 
اســطنبول التركية إلــى مكان آخر 
بسبب أزمة تفشي اإلصابات بڤيروس 
«كورونــا» املســتجد. وأوضحــت 
الصحيفة، نقال عن مصدر أشــارت 
إلى أنه متحدث عن االحتاد األوروبي 
لكــرة القدم (يويفا)، أن اليويفا لم 
يتخذ أي قرار حتى اآلن وأنه يدرس 
عددا من اخليارات في الوقت احلالي.
وتعمل مجموعة عمل على مناقشة 
مواعيد ونظام ما تبقى من فعاليات 
املوســم احلالــي مــن دوري أبطال 
أوروبــا، بعد توقف املســابقة منذ 
مارس املاضي بســبب أزمة تفشي 
اإلصابــات بڤيــروس «كورونــا» 

املستجد.
وينتظر اتخاذ القرار بعد االجتماع 

املقرر للجنة التنفيذية لـ «يويفا» 
في ١٧ يونيــو املقبل. ويجب أن 
تنتهي احملادثــات بني «يويفا» 
واملســؤولني فــي اســطنبول 
األسبوع املقبل. وكان مقررا أن 
تقام املبــاراة النهائية لدوري 
األبطــال فــي اســطنبول امس 
السبت واملباراة النهائية ملسابقة 
الدوري األوروبي مبدينة دانسك 

الپولندية في ٢٧ اجلاري.
وفي الفتــرة املاضية، طرح يوما 

٢٧ و٢٩ أغســطس املقبــل كموعد 
جديــد للمباراتــني علــى الترتيب.  
وأشارت وسائل اإلعالم اإلسبانية 
إلى العاصمة البرتغالية لشــبونة 
كموقع جديد محتمل ميكنه استضافة 
املباريات املتبقية من دوري األبطال 
هذا املوسم مع إقامتها بدون جماهير. 
وأشارت «نيويورك تاميز» إلى عدد 

آخر من املدن املرشحة.
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األحد
أوروبا تدعو واشنطن 

للتراجع عن قطع عالقاتها 
مع منظمة الصحة العاملية.

«التجارة»: الربيان والهامور 
والزبيدي والبرغر ضمن 

بطاقة التموين.

 وهل تسمع كالمكم؟! اهللا يعز الكويت.

واحد أبواللطف

تابعونا وتواصلوا معنا

أبعد من الكلمات
«ســوف نســقطك في االنتخابات 

القادمة»
املغنيــة األميركيــة تايلور 
سويفت تتوعد الرئيس ترامب.

«تويتر ال يمنع أكاذيب الصين وال الحزب 

الديمقراطي، بل يستهدف فقط الحزب 

الجمهوري والرئيس األميركي»
الرئيــس األميركي ترامب 

مهاجما تويتر.

«غير مقبول أن يدعو الرئيس األميركي 

للعنف ضد أميركيين يعانون من العنف»
الرئاسي األميركي  املرشح 

جو بايدن.

«ال يمكن حل المشــكالت وســط 

الفوضى»
حاكم والية مينيسوتا األميركية، 

تيـم والز،٥٦ سنة.

«عندمــا يضــع الشــرطي ركبتــه 

على عنقك ويده في جيبه، فهو يرسل 

رسالة»
املغني األميركي أيس تي.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي
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ليس جديدا على القرود، خصوصا في بعض 
مناطق الهند، أن تغافل الناس وتسطو على ما 
يحملونه، لكن مجموعة من القرود في والية 
أوتــار براديش حصلت على ما لم تكن تأمل 
في احلصول عليه عندما غافلت أحد الفنيني 
في كلية الطب مبيروت واختطفت عينات دم 
كان يحملها إلى املختبــر. أخطر ما في األمر 
أن العينــات كانت ألربعة مرضى يخضعون 

للعالج من ڤيروس كورونا.
السلطات الصحية لم تبد قلقا من احتمال 
إصابة القــرود بالعدوى ألنه ال يتوافر حتى 
اآلن دليــل علــى أنها ميكن أن تصــاب إذا ما 
المست دما ملوثا. لكن سكان املنطقة أعربوا 

عن خشيتهم من انتقال العدوى اليهم.
وتقول صحيفــة «االندبندنت» إن ظاهرة 
دخــول القرود إلى املناطق املأهولة في الهند 
تفاقمت في السنوات األخيرة وأدت في بعض 
األحيــان الى وقــوع هجمات على الســكان. 
وفســرت الصحيفة السبب الرئيسي لتجرؤ 
هذه احليوانات على مناطق السكن الى تراجع 
مساحات بيئاتها الطبيعية وبالتالي إلى شح 
مصادر طعامها. لكن ما كان حتى اآلن سلوكا 
طريفــا يثير الضحك بات يهدد بالتحول إلى 
ســلوك عدواني وعواقب غيــر محمودة كما 
قرود في شوارع الهندظهر في حادثة السطو على عينات كورونا.

«كوفيد -١٩» يعطل جتارة الكوكايني ويهوي باألسعار

الدار البيضاء تستعيد حيويتها بعد أسابيع من احلجر

قالــت صحيفــة «التني 
أميركا نيوز ديســباتش»، 
إن جائحة كورونا قد عطلت 
شــبكات جتارة الكوكايني. 
وذلك ألن إجراءات اإلغالق 
املتخــذة ملكافحــة ڤيروس 
كورونا قد قطعت التحركات 
بــني أماكــن زراعــة أوراق 
الكــوكا التي تســتخدم في 
صناعــة الكوكايني وأماكن 
تصنيع بودرة الكوكايني، من 
ناحية، كما قطعت التحركات 
أماكن تصنيــع بودرة  بني 
الكوكايني وشبكات التوزيع 

من ناحية أخرى.
فأغلــب زراعــات أوراق 
الكوكا تتركز في ٣ دول هي: 
كولومبيا وبيرو وبوليڤيا، 
حيث تشرف على الزراعة 
حوالــي ٢٣٧ عائلة في هذه 
الدول. بينما أصبحت هذه 
الدول الثالث حتت اإلغالق 
حاليــا، كإجــراء ملكافحــة 
كورونــا. وهــذا الوضع قد 
صعــب نقــل أوراق الكوكا 
وتصنيعهــا، وهــو ما أدى 
النخفاض الكميات املعروضة 
من بــودرة الكوكايني، كما 
املنتــج  صعــب تصريــف 
النهائي في شبكات توزيعها 

املعتاد.
وتؤكــد الصحيفــة أن 
أســعار أوراق الكــوكا قــد 
هبــط إلى ســدس الســعر 
املعتاد، حيث يقول رئيس 
احتاد زارعي أوراق الكوكا 
ألبينــو بينتــو: «لــم نعد 
نســتطيع إطعام عائالتنا. 
فرغم أن جهودنا وإنتاجيتنا 
ظلت كما هي إال أن األسعار 
انخفضت فجأة». ويعيش 

الدار البيضاء ـ أ.ف.پ: 
تســتعيد الــدار البيضاء، 
املــدن املغربيــة،  كبــرى 
تدريجيــا صخبهــا املعتاد 
بعــد عشــرة أســابيع من 
احلجر الصحي، إذ فتحت 
املكتبات من جديد وسمح 
للمطاعم باستئناف العمل، 
بينما يستمر احلجر رسميا 

حتى العاشر من يونيو.
ويتجمع شبان يقدمون 
خدمــة التوصيــل املنزلي 
قبالــة مطعــم متخصص 
فــي الطبــخ اإليطالي أعاد 
فتح أبوابه وســط املدينة، 
متجاذبــني أطراف احلديث 
في أجــواء مــرح بانتظار 
التــوزع فــي أزقــة املدينة 
لنقل طلبــات الزبائن على 

دراجاتهم النارية.
إلــى  ويشــير أحدهــم 
الزبائــن  «تكاثــر طلبــات 
منــذ بــدأت املطاعــم فتح 
أبوابهــا األربعــاء»، بينما 
ظل يقتصــر على توصيل 
طلبات من املتاجر الكبرى 
طيلة فترة احلجر الصحي 
املفروض منــذ ٢٠ مارس. 
ورخص للمقاهي واملطاعم 
هذا األسبوع بتلبية طلبات 
التوصيل املنزلي فقط. ورغم 
أن حالة الطوارئ الصحية 
مددت رسميا حتى ١٠ يونيو، 
إال أن اململكــة دخلت فعليا 

أخرى، ارتفعت أسعار بودرة 
الكوكايني النهائي، في املدن، 
نتيجة النخفاض املعروض 
منه، جراء تعطل شــبكات 
التصنيع والتوزيع. بينما 
ترفــض كثيــر مــن بنوك 
التمويل في هذه الدول تقدمي 
القروض أو القيام مبعامالت 
مــع زارعــي أوراق الكوكا، 
نظرا الرتفاع معدالت العنف 
واجلرمية في مناطقهم، وعدم 
وجود ضمانات كافية إلنفاذ 
القانــون فيهــا. كذلــك فإن 
استخدام مساحات واسعة 

ويضيــف «ال نعرف ما 
الذي سيفتح وما الذي سيظل 
مغلقا»، مشيرا إلى «لوائح» 
باملرافق التي سيتم فتحها 
الوزارات،  تعدها مختلــف 
مع «تعليمات وقاية صحية 
تخــص كل قطــاع» علــى 

من األراضي الزراعية لزراعة 
اخلــام  الكوكايــني  أوراق 
الزراعية  يقلص املساحات 
التي ميكن اســتخدامها في 
زراعة احملاصيل املفيدة في 
أوقات األزمــات، مثل األرز 
والقمــح والذرة، بل وحتى 
رعــي احليوانــات. بالتالي 
العائالت  أصبحــت حيــاة 
التــي تخصصت في زراعة 
أوراق الكوكايني اخلام تواجه 
تهديدا خطيرا على حياتها، 
طاملــا اســتمرت إجــراءات 

اإلغالق بفعل كورونا.

أساس «استئناف تدريجي 
االقتصاديــة  لألنشــطة 
بإشراف السلطات احمللية». 
وخلص موقع «ميديا ٢٤» 
اإلخبــاري الوضع قائال إن 
«املغرب يبــدأ رفع احلجر 

دون إعالن رسمي».

أوراق نبات الكوكا

مغاربة في أحد شوارع الدار البيضاء بعد تخفيف غير رسمي إلجراءات احلجر        (أ.ف.پ)

أغلب منتجي أوراق الكوكا 
في مناطق نائية من الريف 
ليتجنبــوا مراقبة شــرطة 
مكافحــة املخــدرات، وهــو 
ما أصبــح يصعب وصول 
املساعدات احلكومية إليهم 

حاليا.
لم يعد اآلن بإمكان زارعو 
أوراق الكــوكا، في الريف، 
بيعها أو تصريفها بسرعة 
لشــراء احتياجاتهــم مــن 
األغذية األساسية األخرى، 
خاصة مع انخفاض أسعارها 
بشكل كبير. بينما من ناحية 

«منزلة بني املنزلتني» حيث 
بدأ اســتئناف غيــر معلن 
رســمي لألنشــطة في كل 
قطاع على حدة، بحســبما 
قال مســؤول رفيع لوكالة 
«فرانس برس» مفضال عدم 

ذكر اسمه.

دول أوروبية تخفف إجراءات العزل 
وإيطاليا ُتعيد فتح برج بيزا للزوار

«نتفليكس» تشتري «املسرح 
املصري» التاريخي في هوليوود

عواصــمـ  أ.ف.پ: تواصل تخفيف اجراءات العزل أمس 
السبت في عدد من الدول حول العالم خصوصا في أوروبا، 
مع فتــح إيطاليا برج بيزا املائل الشــهير أمام الزوار فيما 
تعيد العاصمة األوكرانية فتح مراكزها التجارية وفنادقها.

ففي فرنسا، أعاد متجر «غاليري الفاييت» الشهير فتح 
ابوابه الســبت املاضي، مع فرض وضــع الكمامات وقواعد 
التباعد االجتماعي. وسمحت السلطات الفرنسية بإعادة فتح 
املتاحف واحلدائق واملقاهي واملطاعم اعتبارا من الثالثاء إال 
أنها ستفتح باحاتها اخلارجية فقط في باريس. وسيتمكن 
السكان من التنقل إلى مسافة أبعد من مائة كيلومتر داخل 
البالد.وفي ڤيينا، حضر اجلمهور مساء اجلمعة إعادة افتتاح 
سينما األدميرال كينو، إحدى أقدم دور السينما في النمسا 
ومن أوائل الــدور التي يعاد فتحها مبوجب قرار احلكومة 
اعتبارا من ٢٩ مايو، على أن يقتصر احلضور على ١٠٠ متفرج.

وقالت مديرة الدار ميكايال إنغليرت ان «مشاهدة األفالم 
معــا ولقاء األصدقاء واجللوس في قاعة مظلمة، واخلروج 

في موعد ال ميكن استبدال كل هذا بجهاز لوحي».

لوس أجنيليــس - أ.ف.پ: أجنزت «نتفليكس» صفقة 
شراء مسرح «إجيبشن ثياتر» (املسرح املصري) التاريخي 
في هوليوود اجلمعة، ما يساعد عمالق البث التدفقي في تأكيد 
مكانته في صناعة السينما. وستستخدم «نتفليكس» هذا 
املسرح الذي بني العام ١٩٢٢ للعروض األولى لألفالم، وكذلك 
للعروض والفعاليات اخلاصة. وقال سكوت ستوبر رئيس 
قسم األفالم في «نتفليكس» في بيان يؤكد إمتام الصفقة «هذا 
املسرح جزء مهم من تاريخ هوليوود وقد حظي بتقدير من 
قبل مجتمع األفالم في لوس أجنيليس لنحو قرن». وستدير 
«نتفليكس» التي لم تكشف قيمة الصفقة املكان بالتعاون 
مع جمعية «أميريكن سينيماتك» غير الربحية التي اشترت 
املسرح املتداعي من مسؤولي املدينة في العام ١٩٩٦ ورممته 
بعــد عامني. وأنفقــت «نتفليكس» مليــارات الدوالرات في 
الســنوات األخيرة جلذب أفضل املواهب في صناعة األفالم 
وأنتجــت أفالما حازت جوائز عاملية ضمنها «روما» و«ذي 
أيرشمان». وخالل العام املاضي، أعلن عمالق البث التدفقي 
أنه سيستخدم مسرح «باريس ثياتر» التاريخي في نيويورك 

الذي أغلق قبل أشهر للمناسبات اخلاصة والعروض.

برج بيزا املائل يفتح أبوابه للزوار

«نتفليكس» لم تعلن قيمة شراء املسرح املصري في هوليوود  (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

قرود «جائعة» تسطو على عينات «كورونا» بالهند!
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