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عودة.. بحذر عودة.. بحذر 
ازدحام في الطرق الرئيسية وتواجد أمني مكثف

معارض السيارات فتحت أبوابها مجددًا.. والتسويق والدفع إلكترونيًا

التعاونيات مقصد اجلميع وال تساهل في الدخول بالباركود

Ooredoo استقبلت عمالءها بـ «الكاميرات احلرارية الفاحصة»

(تصوير: هاني الشمري، قاسم باشا، زين عالم، متني غوزال، ريليش كومار)
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فهد املخيزمي فيصل العيارد.سعود احلربي

٣٠ مليون دينار أرباح «كيبكو» 
في ٢٠١٩ بنمو ٦٪.. 

وتوصية بتوزيع ١٠٪ نقدًا 
على املساهمني

«االستثمارات الوطنية»: احملافظة 
على التوزيعات في استثماراتنا 

العقارية التجارية في بريطانيا 
وأميركا رغم «كورونا»

وزير التربية: التعليم 
اإللكتروني  للصف الثاني عشر  
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الغامن: مكتب املجلس يحدد موعد أول جلسة

٥ نواب يطلبون عقد اجللسات وعودة اللجان

الكندري يستجوب احلربي: أساء إدارة العملية التعليمية

سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن عن تسلمه 
رسميا استجوابا من النائب 
فيصل الكندري إلى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي د.ســعود احلربي 

مكونــا من محــور واحد، 
مشيرا إلى أن االستجواب 
سيدرج على جدول أعمال 
أول جلســة عادية مقبلة. 
وبشأن جلســات املجلس 
املقبلة، قال الغامن: «سبق 
أن صرحــت بأننا ســوف 
نســتأنف اجللســات بعد 

العيــد إن شــاء اهللا، وغدا 
(اليــوم) ســيكون هنــاك 
اجتمــاع ملكتــب املجلــس 
عند الساعة الثانية عشرة 
والنصــف لتحديــد موعد 
أول جلســة عادية قادمة، 
والتي ســتكون األســبوع 
املقبل أو الذي يليه». وأشار 

الغامن إلى وجود رأيني بأن 
تكون األســبوع املقبل أو 
الذي يليه، حتى يتســنى 
للجــان عقــد اجتماعاتهــا 
واالنتهاء من كل تقاريرها 
املقبــل،  خــالل األســبوع 
ويليه مباشرة عقد جلسة 

للمجلس.

رشيد الفعم ـ بدر السهيل

الــدالل  النــواب محمــد  قــدم 
واحلميدي السبيعي وخالد العتيبي 
وثامر السويط وأســامة الشاهني 
رســالة الــى رئيس مجلــس األمة 

بأهميــة الدعوة الى إعــادة انعقاد 
جلســات املجلس العامــة على ان 
تكــون أولويــة البحــث والنقاش 
للقضايــا اخلاصــة مبواجهة وباء 
«كورونا» ثم استكمال جدول األعمال 
وفقا ألولويات املواطنني. وجاء في 

الطلب ضرورة دعوة جلان املجلس 
البرملانيــة لالنعقاد فــي أكثر من 
اجتماع وفق خطــة زمنية عاجلة 
ودعــوة ممثلــي احلكومــة لبحث 
مراحل خطة عودة العمل والتفاصيل 

كل حسب اختصاصه.

ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان

في الوقت الذي أكد وزير التربية 
والتعليم العالي د.ســعود احلربي 
انه ال قرار نهائيا بعد في شأن إنهاء 
العام الدراسي، وهو ما أشارت إليه 
«األنباء» مؤخرا، قدم النائب فيصل 
الكنــدري أمس اســتجوابه للوزير 
متضمنا محورا واحدا بشــأن سوء 

إدارة العملية التعليمية خالل أزمة 
كورونا. 

وأكد الكندري أن استجوابه املوجه 
إلى وزير التربية ليس شخصانيا، 
وأن اختالفه معه هو للمصلحة العامة 

ولصحة ومستقبل أبنائنا الطلبة.
وقــال الكندري: كنــت أمتنى أن 
يكون لدى الوزير خطط تتماشى مع 
الوضع االستثنائي احلالي واإلعالن 

عنها مع مشاركة اجلميع فيها، والتي 
تعني في املقام األول سالمة أبنائنا 
الطلبة في هذا الظرف وهذه األزمة.

وأضــاف أن اجلميــع الحظ أنه 
منذ بداية أزمة «كورونا» كانت لدى 
الوزراء عدة خطط إذا لم تنجح األولى 
كانــت هنــاك خطة بديلــة للتعديل 
عليها، إال وزير التربية الذي وضع 
خطة جامدة منذ ١٥ مارس املاضي.

قال إنها ستكون األسبوع املقبل أو الذي يليه

 التفاصيل ص ١٣

ضوابط مشددة إلقامة صالة اجلماعة
و«األنباء» تنشر أسماء املساجد املختارة

أعلى معدل للشفاء.. ١٢٣٠ حالة في يوم
والعيادات اخلارجية استقبلت املراجعني

إعادة النظر بإقامات وافدين حالت 
الظروف دون التجديد وعليهم قيد أمني

محكمة األسرة تبدأ العمل اليوم

.. وأسواق السمك مفتوحة اليوم

أسامة أبوالسعود

أصدر وزير العدل ووزير األوقاف املستشار د.فهد العفاسي 
قرارا بشــأن اســتئناف إقامة صالة اجلماعة في املســاجد، 
حيث سيتم فتح املسجد قبل األذان بخمس دقائق وإغالقه 
بعد الصالة بعشــر دقائق، ويقوم العاملون بتنظيم دخول 
وخروج املصلني الذين يجب عليهم االلتزام باالشــتراطات 

الصحية من التباعد وارتداء الكمامات. 
ومبوجب القرار يتم وضع عالمات حتدد أماكن املصلني 
بحيث يفصل بني كل منهم مســافة ال تقل عن متر ونصف 
املتر، وتتم إقامة الصالة بعد األذان بخمس دقائق مع تخفيف 

الصلوات.
وعلى الصعيد نفسه، تنشر «األنباء» على موقعها اإللكتروني: 
www.alanba.com.kw أســماء املساجد التي ستقام فيها صالة 

اجلماعة واحملددة بقرار من الوزير.

حنان عبداملعبود ـ عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت وزارة الصحة عن تســجيل أعلى معدالت للشــفاء 
في يوم واحد، حيث مت رصد ١٢٣٠ حالة شفاء ليرتفع إجمالي 
املتشافني الى ١١٣٨٦ حالة. وقال املتحدث باسم الوزارة د.عبداهللا 
السند: مت تســجيل ٨٥١ إصابة جديدة و٧ وفيات ووجود ٢٠٠ 
حالة في العناية املركزة، الفتا الى ان إجمالي احلاالت التي تتلقى 
الرعايــة الطبية بلغ ١٥٤٤٥.هذا وعادت احلياة للمستشــفيات 
احلكوميــة واألهلية بعد انتهاء احلظر الكلي، وبدأت العيادات 
اخلارجية باستقبال املراجعني وسط ضوابط احترازية بطاقة 
تشغيلية ٣٠٪ مع اعتماد التسجيل اإللكتروني حلجز املواعيد 
لتجديــد الوصفات وخدمة التطبيب عــن ُبعد. من جهة ثانية 
وتســهيال إلجراءات العائدين مــن العالج باخلارج، خصصت 
الوزارة رابطا لتســجيل البيانات وأرقاما للتواصل من خاللها 

للحصول على الرابط أو الباركود.

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص 

أبلغ مصدر أمني مطلع «األنباء» بأن الوافدين الذين حالت 
ظروف قاهرة دون جتديد إقاماتهم قبل إغالق إدارات شــؤون 
اإلقامــة ومت وضــع قيد أمني عليهم ســيتم النظر في حاالتهم 
بعد فتح اإلدارات وبدء استقبال املراجعني ومن ثم سيدفعون 
غرامــات حتى فترة بدء اإلغالق، وبعد ذلك لن يدفعوا غرامات 
وسيعفون أسوة بحملة سمات زيارة أو ممن انتهت إقاماتهم.

وأضــاف املصدر لـــ «األنباء» أنه اعتبــارا من أمس كل من 
انتهت زياراتهم أو إقاماتهم ومن تقف أمامهم عوائق مثل البصمة 
سيتم التمديد لهم حتى ٣١ أغسطس. وفي شأن آخر، وردا على 
سؤال لـ «األنباء» حول إمكانية استثناء الطلبة ممن قاربوا ١٨ 
عاما ويحتاجون إلى بصمة، وكذلك البنغاليون والنيباليون، 
قال املصدر: ال جتديد لهؤالء دون بصمة. يشار إلى أن الوزارة 
فتحت جتديد الزيارات «أونالين» مقابل دينار لكل شهر أليام 
محددة، ومت إيقاف اخلدمة واستبدال ذلك بالتجديد التلقائي.

أسامة أبوالسعود

أعلن الناطق باسم وزارة العدل عيسى البشر، عن ان إدارة 
محكمة األســرة الكلية ستستقبل املتقاضني واحملامني في مقر 
احملكمــة مبنطقــة املرقاب اليوم االثنني مع رفــع وقيد األوامر 
على العرائض لدعاوى الرؤية والنفقات لكل احملافظات وذلك 

عبر املواعيد املسبقة.

محمد راتب

قال رئيــس احتاد الصيادين طاهر الصويان ان مجلس 
الوزراء وافق على فتح سوقي السمك في شرق والفحيحيل 
بــدءا من اليوم االثنني، وذلك شــرط االلتــزام باالحترازات 

الصحية والوقائية.

التفاصيل ص١٢ التفاصيل ص٦

التفاصيل ص٤

ملية
وعا

ية 
أميركا تغرق في عرب

الفوضى.. وأصداء 
«ال أستطيع التنفس» 

تتردد خارجها

املسجد النبوي وآالف 
اجلوامع باململكة 
تستقبل املصلني 
بإجراءات احترازية

عشرات املستوطنني 
يقتحمون «األقصى» 

بعد افتتاحه 
أمام املصلني 222323

فلسطينيون داخل املسجد األقصى بعد إعادة افتتاحه   (أ.ف.پ)املسجد النبوي يعود الستقبال املصلني               (واس)محتجون يقطعون طريق السفارة االميركية في لندن          (أ.ف.پ)



منذ ثاني عيد الفطر الســعيد صمنا 
الســت من شوال في أجواء وطقس غير 
معتادين، ولم جند صعوبة في هذا األمر 
ونحن نصوم في زمن تفشــي الكورونا 

عام ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م.
الصوم بعد رمضان الست من شوال 
يقوي مناعة اجلسم ونطبق به سنة ثابتة 
عن رسولنا الكرمي بقوله صلى اهللا عليه 
وسلم: «من صام رمضان وأتبعه ستا من 

شوال فكأمنا صام الدهر».
ما أحوجنا في زمن كورونا للتزود من 
الطاعات والعبادات واجلو مازال على غير 
عادته في مثل هذا الوقت ولعلها رحمة اهللا 
بأوالدنا الذين يقفون بهذه الشمس احلارة 
منذ الفجر الى املساء حتت اشعة الشمس 
احلامية في حواجز التفتيش بالشــوارع 

واحملاجر.
باألمس على ساحل أبواحلصانية سألني 
وافد عربي: ملاذا يسلم علّي هذا الكم من 
الرجال والنســاء وهم ميارسون رياضة 
املشــي في الساحل والطرقات؟ فقلت: يا 
صاحبــي األمر ليس فيه ســر وإمنا هو 
التلطف واللني مع اآلخرين، فالسالم عليهم 
ال ينقصك بل يكسبك احترامهم وودهم 

وثقتهم.
نفوس الناس يا صاحبي صناديق مغلقة 
أو صحار كبيرة أو بحار شاسعة املسافات.. 

من يدري؟
أسرار هذه النفوس عند خالقها واإلنسان 
ال يعرف إال القليل إن كان خيرا فخير، وإن 
شرا فتقومي وإصالح (قد أفلح من زكاها 

وقد خاب من دساها).
خذها مني نصيحة، االبتسامة طريقك 
نحــو القلوب وال تكن ثرثارا متدخال في 
كل شيء، هذا ينفر الناس منك.. وال تكن 

ايضا متساهال تافها.
رسولنا الكرمي ژ علمنا طريقة الوصول 
الى القلوب من خالل سننه بالقول والعمل 
والقياس، واهللا عّز وجّل يقول في محكم 
آياته: (ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا 

من حولك).
يا صاحبي أنا وأنت كاملزارع الذي يتبني 
نوعية األرض التي سيزرعها ويبذر ويحرث 
فيها، ولهذا أعطيك وصاياي لك وهي قواعد 
ذهبية، احفظها تفلح وتفز في كيفية التعامل 

مع اآلخرين.
أن تكون محبوبا في مجتمعك أمر سهل، 
فقط التزم بالوصايا وهي حصيلة جتارب 
مريرة مــن احلصاد احلياتي مع الصغار 
والكبار ومختلف شــرائح املجتمع الذي 
تعيش فيه، وتذكر ان اسالمنا العظيم ما 
انتشر اال من خالل املعامالت، ألن الدين 
العرب املسلمون األمصار  املعاملة وفتح 
بحسن التعامل مع الشعوب وليس بالسيف 
كما يحاول احلاقدون ان يروجوا، وتذكر 

قول الشاعر:
فعني الرضا عن كل عيب كليلة

كما أن عني الُسخط تبدي املساويا
الســلوك احلاد ورفــع الصوت  إن 
والشتيمة واالنفعاالت كلها عوامل معرقلة، 

وعليك بلني اجلانب تصل الى مبتغاك.

ومضة: كن متلطفا لينا مع الناس: «فما كان 
الرفق في شــيء إال زانه وما انتزع من 

شيء إال شانه».
ابتسم ملن يلقاك ولتكن ابتسامة صادقة 
معبرة عن مشــاعرك «تبسمك في وجه 

أخيك صدقة».
ناد الذي أمامك بأحب األسماء إليه وبلغته 

ان امكن «السالم عليكم، هاي، هلو..).
يا صاحبي، ما أقوله لك كتاب شفهي 
ليــس مطبوعا، وهو نتاج جتارب حياتية 
ستمكنك من الوصول إلى (التعايش - القبول 

- الرضا) من الطرف اآلخر.
وباستطاعتك أن جتعل حياتك هكذا (أنت 

تنشر السعادة فيمن هم حولك).
أتريد محبة الناس؟ تواصل معهم حتى 
بلغة اإلشــارة، تصل إلى قلوبهم وحتظ 

بتقديرهم.

آخر الكالم: قال لي صاحبي أعطني جتربة 
حية أشاهدها وسأقلدك.. وشاء القدر أن 

يكون القادم من باكستان..
السالم عليكم.. صاحب؟

عليكم السالم بيا!
فرم ويير يو آر؟

أنا من باكستان من الهور؟
أتعرف املنصورة؟

الباكستاني: نعم بيا.. انت كيف عرف؟
أنا: تعرف قاضي حسني؟

الباكستاني: ال أسمع انه رئيس جماعة 
الدين في باكستان، وهو «موت» رحمه اهللا.
أنا: زرت ســواد ومري، يو نو ذس 

سيتي؟
يس ما شاء اهللا، يعرف سواد ومري 

اليك سويسرا وجبالها.
انشرح صدره واستانس الباكستاني، 

فقلت: يور نيم؟
قال: منهاج الدين.. وذهب.
فقلت لصاحبي: ما رأيك؟

فقال: قمة في االحتراف.. حوار بسيط 
اشعرت الباكستاني كأنه يعرفك من زمان.
وهذا األمر يحتاج إلى خبرة ومعلومات.

زبدة احلچي: يا صاحبي وأزيدك.. دائما اصفح 
واعتذر، ألن اإلطراء مفتاح القلوب وقاعدتنا 
اإلسالمية العظيمة: (فمن عفا وأصلح فأجره 
على اهللا). سورة الشورى: آية ٤٠، وأظهر 

محبتك ألن احملبة كنز ال يفنى.
وأحسن الظن في الناس حولك وإياك 
وجتهيلهم ومناكفتهم والهدية البســيطة 
تلعب دورا كبيرا، أتذكر مرة أحضرت معي 
من مكة ١٥٠ طاقية بيضاء، فعلت األفاعيل 
في الهنود والبنغال واآلسيويني ألنها من 

مكة املكرمة.
وإذا صافحتهم في وقت (غير الكورونا) 

فصافح بحرارة!
واألهم يا صاحبي: ال جترح وال تعنف 

وتستعبط!
وكن دائما ممن يشكر ويقدر وإذا علمت 
ان احدهم مريض فزره واسأل عنه حتى 

عند اصحابه راح يوصلون سالمك.
تفقد من حولك تستعبد قلوبهم بسؤالك 

الدائم عنهم.
وأتذكر قاعدة ذهبية تعلمتها من والدي 
وصاحبــي الذي لم تلده أمي (البخل عدو 

املرجلة.. وال يخدم بخيل).
ال تكثر الـ (ال) أبدا في حديثك مع من 
حولك وقدمهم دائما على نفسك وإياك والـ 

(أنا) الطاووسية النرجسية.
والوصية أيضا ان حتزن حلزنهم وتفرح 
لفرحهم.. ومن سألك فجاوبه وال ترده، وكن 
حليما معهم، وعليك بالصبر.لب دعواتهم 

واعزمهم عندك. 
هذه هي خارطة الطريق سطرتها فالزمها 
لعلك تصــل إلى مبتغاك وهدفك في هذه 

احلياة.
في أمان اهللا.

ومضات

كيف تكسب محبة 
الناس بالزمن 

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

«القوى العاملة»: اليوم بدء حظر تشغيل 
العمالة باملناطق املكشوفة ظهرًا

«نزاهة» تواصل جهودها لكشف تفاصيل 
الصندوق السيادي املاليزي

بشرى شعبان

أعلنــت الهيئــة العامة 
للقوى العاملة أنها ستبدأ 
اعتبارا مــن اليوم االثنني 
(أول يونيــو) في تطبيق 
القــرار اإلداري رقم ٥٣٥/ 
٢٠١٥ بشأن حظر تشغيل 
العمالة في املناطق املكشوفة 
خالل أوقــات الظهيرة من 
احلادية عشرة صباحا حتى 
الرابعة عصرا يوميا حتى 

نهاية شهر أغسطس.
وأعلــن مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة أحمد املوســى أن فــرق التفتيش 
في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى 

٣ أشهر، وستشن حمالت 
تفتيشــية مفاجئــة علــى 
مواقــع العمــل لرصد أي 
مخالفات وتسجيلها واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق 

املخالفني.
وأشــار إلــى أن القرار 
يســتهدف حماية العمالة 
من حرارة الطقس الشديدة 
خالل تلك الفترة من الساعة 
احلادية عشرة صباحا حتى 
الرابعة عصرا، الفتا إلى أن 
العمل في تلك املناطق خالل 
هذه الفترة من السنة يكون شاقا لظروف 
مناخية قاسية يصعب مبوجبها أداء العمل 

في ساعات عمل اعتيادية،

صرحــت الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
«نزاهة» على لسان املتحدث الرسمي، األمني 
العام املساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق 
د.محمد بوزبر بأن الهيئة تابعت ببالغ االهتمام 
إحالــة ما أثير حول عالقة الكويت بعمليات 
غســل أموال وشبهات فســاد في الصندوق 
السيادي املاليزي ١MDB إلى النيابة العامة.

وأضاف أنه إدراكا من الهيئة ملمارسة دورها 

واختصاصها املنوط بها مبوجب قانون إنشائها 
والئحتها التنفيذية، وتنفيذا اللتزاماتها جتاه 
 UNCAC اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
وتكليف مجلس الوزراء لها، باشــرت جمع 
املعلومات والبيانات على مســتوى النطاق 
احمللى والتواصل مع اجلهات ذات الصلة، وفتح 
قناة اتصال مع جلنة مكافحة الفساد املاليزية 
MACC لتبادل املعلومات وجمع االستدالالت.

أحمد املوسى

وزير التربية: انطالق التعليم اإللكتروني منتصف الشهر اجلاري

عبدالعزيز الفضلي

في اطار استعدادات وزارة 
التربية الطالق مشروع التعليم 
االلكتروني لطلبة الصف الثاني 
عشــر بدءا من منتصف شهر 
يونيــو اجلــاري، طلب وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي من القطاعات 
املعنية بالوزارة القيام بدورها 
وحتمل مسؤولياتها واالنتهاء 
من إجراءات جتهيز احلصص 
الدراسية للمنهج االستثنائي 
بشــكل نهائي متهيدا لعرضه 
عبر املنصــات التعليمية في 

الوقت احملدد.
ووجــه د.احلربــي خــالل 
أمــس  املوســع  اجتماعــه 
مــع مديــري عمــوم املناطق 
التعليميــة وموجهــي عموم 
املواد الدراسية بحضور وكيل 
وزارة التربية باإلنابة د. بدر 
بجاد والوكيل املساعد للتعليم 
العام اســامة السلطان، ببذل 
اجلهود خــالل الفترة املقبلة 
الدراســي  لالســتعداد للعام 
املقبل وحتديــد االحتياجات، 
إضافة إلى رصــد املالحظات 
واملقترحــات واآلراء اخلاصة 
ببدء التعليم االلكتروني عبر 
التعليميــة لطلبة  املنصــات 

الصف الثاني عشر.
خــالل  احلربــي  ومنــح 
االجتمــاع كل مديــر منطقــة 

تقرير مفصــل في كل منطقة 
تعليمية عن املدارس املستغلة 
من اجلهات احلكومية األخرى 
فــي ظل أزمة كورونا احلالية 
والوقوف على حالة كل مدرسة 
ورصــد جميــع املالحظــات 

واالحتياجات اخلاصة بها.
وطلب احلربــي في نهاية 
االجتماع من مديري املناطق 
استئناف الدوام في مناطقهم 
مع عدد قليل جدا من املوظفني 
وبعض مدراء االدارات الهامة 
إلجناز امللفات العالقة، مثمنًا 
كافــة اجلهــود املبذولــة من 
منتسبي وزارة التربية خالل 

األزمة.
وفي تصريحات لبرنامج 
«ليالي الكويت» على تلفزيون 
الكويت مساء اول من امس، قال 
د.سعود احلربي ان اخليارات 
مازالت متاحة بالنسبة ملصير 
العام الدراسي، مشيرا إلى أن 
هناك تقريرا سيقدمه ملجلس 
الــوزراء فــي منتصف شــهر 
يوليو املقبــل يتضمن جميع 
اخلطط للعام الدراسي احلالي.

وقال د.احلربي ان استئناف 
الدراســة مرتبــط بالوضــع 
الصحي في البالد والتنسيق 
مســتمر مــع وزارة الصحــة 
ونتابع األوضاع بقلق وال ميكن 
أن يتخــذ قــرار دون الرجوع 

ملجلس الوزراء.
وأضاف: لن نضحي بصحة 

وأوضــح انــه ليــس لدى 
التربيــة أي مشــكلة  وزارة 
في تقليل الساعات الدراسية 
أو حتى تقليــص املناهج إذا 
مــا اســتدعت الظــروف عند 
عودة الدراسة، مشيرا إلى أن 
السلطات الصحية لن تسمح 
بفتح املدارس وعودة الدراسة 
إال بعد تطبيق االشــتراطات 
الصحيــة. وأكــد أن الطلبــة 
الراسبني في الفصل األول في 
٣ مــواد وأكثر لن يتم ظلمهم 
وأبشــرهم بأنهم لــن يكونوا 
ضحية أي قرار، وسيتم اتخاذ 
قرارات في صالح جميع الطالب 
سواء الراسبني أو طالب املنازل 
وستكون القرارات مفرحة لهم.

وعن آلية قبول الطلبة في 
اجلامعة، أوضح د.احلربي أن 
اخلطة التي فــي ذهني قبول 
جميــع الطلبة فــي اجلامعة، 
داعيا اجلامعات إلى االستعداد 

الستقبالهم جميعا.
اننــا  وتابــع د.احلربــي: 
ســنقوم بجوالت تفتيشــية 
على املدارس اخلاصة العربية 
التي ال تقدم التعليم عن بعد 
لبحث عملية دعمهم من الوزارة 
لتقدمي التعليم عن بعد، الفتا 
إلى أنه لن يتم دفع بقية رسوم 
املدارس اخلاصة إال بعد تسليم 
الشــهادة وعلــى املتضررين 
التقدم بشــكوى إلــى الوكيل 

املساعد للتعليم اخلاص.

أبنائنا الطلبة ولن نتخذ قرارا 
ليس ملصلحة الطلبة والقرار 
سياسي وليس مجبرين على 
أن نبدأ الدراسة في أغسطس 
إذا كان الوضــع غير صحي، 
مؤكدا أنه عند الضرورة تباح 

احملظورات!
وقــال احلربي انــه ملتزم 
االتفــاق عليــه فــي  مبــا مت 
مجلــس الــوزراء وهو تقدمي 
التصــور منتصــف يوليــو 
املقبل، مبشــرا بأنه ســتكون 
هناك قــرارات مفرحة جلميع 
الطالب وستكون في صاحلهم. 
وأعلن أن التعليم اإللكتروني 
ســينطلق ١٥ يونيــو املقبــل 
للصف الثاني عشــر، إضافة 
إلى أننا نعمل من جانب مواز 
لبقية املراحل التعليمية حتى 
ال ينقطع الطالب عن الدراسة 
وتتعطل عنده مهارات التعليم.

وأشــار إلــى أنــه إعالمي 
بطبعه وكان له ظهور متكرر 
في وسائل اإلعالم خالل أزمة 
كورونا، إضافة إلى أنه ناطق 
رسمي لوزارة التربية في شأن 
أي مســتجدات. وأضاف: اننا 
كنا مشــغولني خــالل الفترة 
الســابقة بكثير مــن القضايا 
واهمها ثالثة ملفات رئيسية 
هي التعليم عن بعد واالستعداد 
للعام الدراسي وحقوق ورواتب 
بعض الشركات واألفراد، وهذه 

األمور تتطلب التفرغ التام.

احلربي طلب من قيادييه تصوراً للتعامل مع األزمة خالل الفترة املقبلة

د.سعود احلربي

وموجه عــام فرصة للحديث 
وابداء الرأي وتقدمي تصوره 
فيمــا يتعلــق بالتعامــل مع 
األزمــة خالل الفتــرة املقبلة، 
كمــا طلب من وكيــل التعليم 
العــام املختص االجتماع بهم 
نهاية االسبوع اجلاري لبلورة 
األفــكار وتنفيذها على أرض 
الواقع مبا يتماشــى مع خطة 
الوزارة ويحقق املصلحة العامة 

للطلبة.
ضــرورة  علــى  وشــدد 
التواصل مع مديري الشؤون 
املراحل  التعليميــة ومراقبي 
لترشــيح أســماء معلمني في 
جميع املواد الدراسية للمشاركة 
فــي احلصص التفاعلية التي 
تأتي ضمن اخلطة التشغيلية 
للتعليم االلكتروني في وزارة 

التربية.
وأشــار إلى ضرورة إعداد 

إشهار إسالم ١٤٢ مهتدية من مختلف اجلنسيات واجلاليات
أعلنت مديرة إدارة الشؤون 
التعريف  النســائية بلجنــة 
النســائية جنــاة  باإلســالم 
الطويل عن إشهار إسالم ١٤٢ 
مهتدية من مختلف اجلنسيات 
واجلاليات من ضيوف الكويت، 
وذلــك خــالل شــهر رمضان 
املبــارك مــن خالل اســتثمار 
وســائل التواصل االجتماعي 

عن بعد.
وقالــت الطويــل: رغــم 
التحديات التي شهدها الشهر 
الكــرمي إال اننــا بفضــل اهللا 
وتوفيقــه ثم بتعــاون ودعم 
احملســنني حققنــا إجنــازات 
مباركــة في كل املجاالت منها 
توزيع عدد ١٨٢٥حقيبة هداية 
إلكترونيــة، حيــث تضمنت 

مع شريحة املهتديات اجلدد، 
وقد زاد عدد املستفيدات عن 
٤٥٠٠ مهتديــة، حيــث قامت 
الداعيات بشــرح آداب الشهر 

نصيب مميز خالل الشهر حيث 
أقمنا ١٤١ حلقة تالوة لألطفال 
اســتفاد منهــا ٣٠٢ مشــارك 
ومشــاركة عن بعــد، وكذلك 
أقمنا ١٥٧ حلقة قرآنية أخرى 
للمهتديات اجلدد وبفضل اهللا 
القت احللقــات تفاعال مميزا 

من اجلميع.
أن  الطويــل  وبينــت 
«نسائية» التعريف باإلسالم 
وزعت خالل الشــهر الفضيل 
أكثر من ١٥٤٢ سلة إفطار صائم 
للمهتديات اجلدد ضمت السالل 
أهم احتياجات الشهر الفضيل 
وتكفي الســلة األسرة قرابة 
الشهر وغيرها من اإلجنازات 
الرائدة التــي حققتها اللجنة 

خالل الشهر الفضيل.

الفضيل لهن كونهن جديدات 
عهد باإلســالم ويحتجن إلى 
مــن يعلمهن أحــكام الصيام 
والهــدف منــه وغيرهــا من 
األسئلة واالستفسارات التي 

جتيب عنها داعياتنا.
وتابعت: كان لغير املسلمني 
نصيب من التواصل عن بعد، 
حيث قامــت داعياتنا بإجراء 
عــدد ٦٦٦ اتصــاال مــع غير 
املسلمات شرحن لهن اإلسالم، 
كما مت إجراء عدد ٣٦٦ مقابلة 

دعوية.
وأضافت: كما قدمنا دروسا 
تعليمية بلغ عددها ١٨٣ درسا 
استفاد منها مئات املهتديات، 
بجانب تقــدمي ٣٤٨ محاضرة 
دعويــة، وكان للقرآن الكرمي 

داعية من «التعريف باإلسالم» خالل محاضرة دعوية أونالين

احلقيبة كتبا ومواد إعالمية 
وڤيديوهات توضح اإلســالم 
لغير املســلمني. كذلــك قمنا 
بتكثيــف وتعزيــز التواصل 

«الهيئة اخليرية» تستأنف نشاطها في ضوء التدابير الرسمية
الهيئة اخليرية  استأنفت 
اإلســالمية العاملية نشــاطها 
اخليــري مبقرهــا الرئيســي 
وفروعهــا باحملافظــات بعــد 
انتهــاء عطلــة عيــد الفطــر 
املبــارك فــي ضــوء التدابير 
واالجــراءات االحترازية التي 
اتخذتها الدولة ملنع انتشــار 
وباء كورونا املستجد (كوفيد 
ـ ١٩) وخطة العودة التدريجية 
للحياة الطبيعية. وقال مدير 
عــام الهيئــة اخليريــة م.بدر 
الصميط في تصريح صحافي 
ان الهيئة اخليرية قررت متديد 
إعفــاء موظفيها من احلضور 
إلــى مقر العمل حتــى انتهاء 
املرحلة األولى من خطة العودة 
الطبيعية  التدريجية للحياة 
في ٢٠ يونيو ٢٠٢٠. وأشــار 
إلى توجيهات اإلدارة باستمرار 
مباشرة جميع العاملني بالهيئة 
ألعمالهم من خالل التطبيقات 

املشترك بني مؤسسات العمل 
اخليــري الكويتــي للتصدي 
لتداعيــات األزمــة وتنظيــم 
حملة «فزعة للكويت» وانفاذ 
مــا نتج عنها من برامج لدعم 
اجلهود احلكومية ومساعدة 
املتضررين من األزمة بجميع 
فئاتهــم. وفــي مجــال العمل 
اإلنساني خارج الكويت، قال 
املدير العام: لقد دشنت الهيئة 
العديد من احلمالت لدعم عدد 
من املشاريع النوعية واإلغاثية 
في شــتى أنحــاء العالم، كما 
افتتحــت بعــض املشــاريع 
االيوائية للنازحني السوريني.
وأضــاف م.الصميــط إن 
الهيئــة حــددت مجموعة من 
املوظفــني للعمل فــي مكتبها 
بــدءا  وفروعهــا  الرئيســي 
مــن الســاعة التاســعة حتى 
الثالثــة عصــرا خــالل فترة 
احلظر اجلزئي بعد اســتيفاء 

اخلبراء واملختصني منذ بداية 
األزمــة، مشــيرا إلــى ان هذه 
االجــراءات الدقيقــة -بفضل 
اهللا- جنبت الهيئة وموظفيها 
ومتطوعيهــا أي مخاطــر أو 

تداعيات محتملة للوباء.
وتابــع بالقول: ان الوضع 
الوبائــي العاملــي فرض على 
مؤسســات العمــل اخليــري 
واقعــا جديدا على مســتوى 
إدارة ملفاته اإلنسانية ودوالب 
عملــه اليومــي، موضحا أنه 
بعد اللجوء إلى اهللا سبحانه 
والتوكل عليه فإن االلتزام التام 
باالحتــرازات الصحية وعلى 
رأسها التباعد اجلسدي متثل 
الطريقة الوحيدة التي أثبتت 
جناعتها حتى اليوم كحل أمثل 
للتوقــي مــن انتشــار عدوى 
الوباء، وذلك مع االستمرار في 
أداء العمل بالوسائل واألدوات 

التقنية املمكنة.

االحتياطــات الالزمــة، مؤكدا 
حرص الهيئــة على مواصلة 
مســيرتها اخليرية وتطوير 
خططهــا ومســتهدفاتها فــي 
ضوء املســتجدات واألوضاع 
التي يشــهدها  االســتثنائية 
العالم. وأكد توجيه املوظفني 
املكلفــني بالعمل فــي املكتب 
الرئيســي للهيئــة وفروعها 
بارتداء الكمام الواقي والتباعد 
اجلســدي طوال فتــرة العمل 
التوجيهات  وااللتزام بجميع 
الــواردة فــي تعاميــم الهيئة 
اجــراءات  بشــأن  الســابقة 
احلماية من مخاطر الوباء، من 
منطلق احلــرص على صحة 
جميــع العاملني وســالمتهم. 
ولفت املدير العام إلى حرص 
الهيئة على تفعيل اإلجراءات 
االحترازيــة في مقــار العمل 
والتأكد من صحتها ومطابقتها 
للمعايير العلمية واستشارة 

وجهت موظفيها ملباشرة أعمالهم عبر التطبيقات الذكية

م.بدر الصميط

الذكية والتقنيــات احلديثة، 
مشــيرا إلــى أن الهيئة أدارت 
معظــم أعمالها خــالل الفترة 
املاضيــة عبــر هــذه اآلليات 
بالتزاماتها  االلكترونية وفاء 
املتبرعني واملستفيدين  جتاه 
على السواء. وأملح م.الصميط 
إلى أنه من األعمال التي متت 
إدارتها تقنيا تنســيق العمل 

ملتزم مبا مت االتفاق عليه في مجلس الوزراء بتقدمي تصور متكامل منتصف يوليو وستكون هناك قرارات مفرحة جلميع الطالب

ليس لدى «التربية» أي مشكلة في تقليل الساعات الدراسية أو تقليص املناهج إذا ما استدعت الظروف عند عودة الدراسة
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

مصادر حكومية لـ «األنباء»: قوات احلرس الوطني املشاركة 
في مكافحة كورونا «صفوف أمامية»

عبدالهادي العجمي 

كشفت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» عن توجه حكومي ملساواة احلرس 
الوطني باخلطوط األمامية أسوة بوزارتي «الصحة» 
و«الداخلية». وأوضحت املصادر ان رجال احلرس 
كانوا واليزالون في الصفوف األمامية منذ تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد في البالد اثر تعاونه مع 
وزارات ومؤسسات الدولة وشركة نفط الكويت، حيث 
قام بالتعاون مع وزارة الصحة بإنشاء مستشفى 
ميداني في منطقة املهبولة املعزولة بالكامل صحيا، 

كما قام ببناء أكثر من ٢٠٠ شاليه لشركة النفط بكل 
مستلزماتها من كهرباء ووحدات تكييف وغيرها 
الستخدامها كمحاجر طبية أو مراكز لإليواء، كما قام 
رجال احلرس ببناء سياج امني حول هذه احملاجر، 

وتولى االشراف عليها وحراستها.
 وأضافت املصادر ان احلرس الوطني قام أيضا 
بتأمني مركز اإليواء الصحــي في منطقة الرتقة، 
ومبسؤولية تأمني موقع إيواء الوافدين املخالفني 
في منطقة كبد، وكذلك مركزي اإليواء في منتجعي 

اجلون وسيشل اجلليعة.
وختمت املصادر بالقول: اننا ال ننسى جهود 

احلرس الوطني ودوره احليوي الكبير في إسناد 
جميع مؤسسات الدولة من خالل تسلم قوة إسناد 
أجهزة الدولة التابعة لفرع الطوارئ الفنية في احلرس 
الوطني مهام العمل مبصنع الغاز املسال مبنطقة 
الشــعيبة بناء على طلب من شركة ناقالت النفط 
الكويتية لتعزيز العمل في خطوط اإلنتاج وعمليات 
النقل والتوزيع وكذلك ادارة فروع «التموين» وعدد 
من اجلمعيات التعاونية، ومــن هذا املنطلق فإن 
قوات احلرس الوطني املشاركة تستحق ان تكون 
في الصفوف األمامية وهو حقهم ويســتحقون 

التكرمي املادي واملعنوي.



االثنني ١ يونيو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

شارع كندادراي

(هاني الشمري) خروج املواطنني و املقيمني للشواطئ  

حركة السيارات على الدائري الرابع                         (ريليش كومار)

(احمد علي)دور كبير لرجال الشرطة بعض املناطق شهدت ازدحاما   

جولة الزحمة  

زحام الطرقات زحام في حولي  (محمد هنداوي)

كرمي طارق

منذ الساعات األولى من عودة احلظر اجلزئي وبدء املرحلة األولى من 
عودة احلياة الطبيعية كما رســمتها احلكومة، بدأ املواطنون واملقيمون 
باخلروج إلى الشــوارع وذلك بعــد ٢١ يومًا من احلظر الكلي الذي أقرته 
السلطات املعنية في البالد ضمن اإلجراءات املتبعة في مواجهة فيروس 

كورونا املستجد.
احلركة بدأت اعتيادية في معظم الشوارع، باستثناء عدد من الشوارع 
الرئيســية التي شــهدت ازدحامًا مروريًا لم تعتــده الكويت خالل األيام 
املاضية، وذلك وسط تواجد أمني في مختلف املناطق وخاصة املعزولة 
منهــا، بينما اســتغل عدد مــن املواطنني واملقيمني تلــك الفترة للخروج 
إلى الشــواطئ لكســر الروتني، فيما فضل البعــض التوجه إلى املطاعم 
واحملالت واألســواق لشــراء حاجاتهم قبل بدء ســريان احلظر اجلزئي. 
كما رصدت عدســة «األنباء» خالل جولتها عودة األنشــطة املسموح لها 
بالعمــل خالل املرحلة األولى مــن خطة عودة احلياة الطبيعية، إذ بدأت 
البقاالت باستقبال زبائنها، فيما شهدت محطات غسيل السيارات ازدحامًا 
نظراً إلقبال املواطنني واملقيمني على غسل سيارتهم. كما فتحت محالت 
البنشــر وصيانه وتصليح الســيارات أيضًا أبوابها الســتقبال الزبائن 
وســط االشتراطات الصحية التي أقرتها اجلهات املعنية، فيما استقبلت 
أيضًا مصابغ غسيل املالبس وغيرها من األنشطة الزبائن، وسط حرص 
اجلميــع على ارتداء الكمامات وترك مســافات مناســبة تطبيقًا للتباعد 
االجتماعي. ويذكر أن مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه األخير تطبيق 
احلظر اجلزئي من الســاعة ٦ مساء وحتى الساعة ٦ صباحًا، إلى جانب 
تطبيــق العزل املناطقي علــى مناطق محددة وهــي الفروانية وخيطان 
وحولي وميدان حولي، باإلضافة إلى جليب الشــيوخ واملهبولة، اللتني 

مت عزلهما منذ أشهر.

.. وعادت احلياة إلى الديرة

ملشاهدة الڤيديو



احلسيني لـ «األنباء»: أعدنا العمل تدريجيًا إلى القسم القنصلي

السفير الطاجيكي لـ «األنباء»: مراجعة القسم القنصلي للحاالت الطارئة والتي تستدعي احلضور
السفير اليمني لـ «األنباء»: الكويت أدارت أزمة تفشي الڤيروس بذكاء وحكمة وقرارات حاسمة

محاكم األسرة تبدأ اليوم في استقبال
احملامني واملتقاضني بتنسيق مسبق

واحملامني فــي مقر محكمة 
األسرة بالعاصمة مبنطقة 
املرقاب في رفع وقيد األوامر 
علــى العرائــض لدعــاوى 
لــكل  والنفقــات  الرؤيــة 

محافظات الكويت.
الــوزارة في  واوضحت 
بيانها الذي تلقت «األنباء» 
نسخة منه بحيث يتم حجز 
موعد مسبق للحضور إلى 
احملكمــة عــن طريق خطي 
الوتســاب: ٢٢٤٥٦٤٦٢ - 
٢٢٤٥٧٩٥٨ وذلك ليتمكنوا 
مــن اســتكمال االجــراءات 
الالزمــة لذلــك، متمنني من 
التقيــد باملواعيد  اجلميــع 

احملددة.
كما اعلنــت إدارة كتاب 
محكمة األسرة االستئناف 
البــدء فــي تشــغيل  عــن 
الواتساب للرد على  خدمة 
كافة استفســارات احملامني 
وجمهور املتقاضني اخلاصة 
بــاإلدارة وذلــك علــى خط 
الواتساب ٢٢٤٦٢٦٠٢ تسهيال 
لإلجــراءات وتقــدمي خدمة 

أفضل.

الكائــن  (املقــر  وحولــي 
مبجمع الوزارات) واتساب: 

.٢٢٤٨٦٤٩٨
الفروانيــة  محافظتــا 
الكائــن  واجلهــراء (املقــر 
مبجمع محاكــم الفروانية) 

واتساب: ٢٤٥٦٣٠٥٩.
األحمــدي  محافظتــا 
ومبارك الكبير (املقر الكائن 
مبجمع محاكــم األحمدي) 

واتساب ٢٣٦١٠٣٨١.
وشــدد على انه ســيتم 
املراجعني  فقــط اســتقبال 
من خــالل حتديــد مواعيد 
مســبقة مع ضــرورة تقيد 
املراجعني بتعليمات وزارة 
الصحة املتمثلة في (ارتداء 
الكمام والقفازات- وتطبيق 

التباعد).
وعلــى صعيــد متصل، 
اعلنت وزارة العدل للمحامني 
واملتقاضني ان ادارة محكمة 
األســرة الكلية وبناء على 
قرار رئيس احملكمة الكلية 
املستشار د. عادل بورسلي 
رقم ٢٠٢٠/٢٠ سوف تستقبل 
اليــوم االثنــني املتقاضــني 

اسامة ابو السعود 

أعلــن الناطق الرســمي 
باســم وزارة العدل عيسى 
البشر ان الوزارة مستمرة 
فــي تقــدمي خدماتهــا عبر 
اخلـــــدمات االلكــــترونية 
وخدمة الواتساب وخاصة 
ادارات التوثيقات والتوثيق 
والشــرعية واالستشارات 
االسرية والتي بدأت اعمالها 
امس  دون حضور املراجعني 
بشكل مباشر قبل التنسيق 

املسبق مع تلك االدارات. 
وقال البشر في تصريح 
لـ«األنباء» انه وتنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء الصادر في 
اجتماعه االستثنائي رقم ٣٤ 
بتاريــخ ٢٠٢٠/٥/٢٨ وبناء 
على توجيهات وزير العدل 
ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية املستشار د. فهد  
العفاسي اعلنت وزارة العدل  
عن التشغيل اجلزئي لألعمال 
الضروريــة لكل مــن إدارة 
التســجيل العقاري وإدارة 
التوثيق وإدارة التوثيقات 

الشــرعية على أن يتم ذلك 
بعد التنســيق مــع اإلدارة 
املختصــة من خــالل أرقام 

الهاتف املبينة ادناه وهي:
ادارة التسجيل العقاري: 
لالستفســار   ٢٢٤٨٦٥٥٩

وتقدمي الطلبات: 
 www.moj.gov.kw 

ادارة التوثيقات الشرعية: 
(واتساب) ٢٤٩٩١٣٩٥ ادارة 
التوثيق: ويتم (اســتقبال 
املراجعــني حســب مناطق 

سكنهم).
العــاصمة  محــافــــظتا 

البشر لـ «األنباء»: التسجيل العقاري والتوثيقات الشرعية بدأت التشغيل اجلزئي

عيسى البشر

احلجرف: «كورونا» كشف املعدن النفيس
ألبناء الكويت مدنيني وعسكريني

فرج ناصر

أكد محافظ اجلهراء ناصر فالح احلجرف أن أزمة كورونا 
كشــفت املعدن النفيس ألبناء الكويت مدنيني وعسكريني 
واستعدادهم الدائم للتضحية والعطاء من أجل وطنهم الغالي، 
متوجها باسمه واسم أبناء محافظة اجلهراء واملقيمني عليها 
بأسمى أيات الشكر وعظيم االمتنان لسمو رئيس احلرس 
الوطني الشــيخ سالم العلي، ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد، ووكيل احلرس الفريق الركن هاشم 
الرفاعــي على ما قام به رجال احلرس الوطني خالل تنفيذ 
قــرار حظر التجول الصادر من مجلــس الوزراء من أجل 
احلفاظ على أمن وصحــة املواطنني واملقيمني، وندعو اهللا 
ســبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

أشاد بجهود رجال احلرس في تنفيذ احلظر

ناصر احلجرف وم.هاشم الرفاعي

سفراء لـ «األنباء»: إجراءات احترازية
مع العودة التدريجية للعمل

أسامة دياب

أعلن عدد من السفراء اتخاذ 
عدد مــن اإلجــراءات لعودة 
العمــل تدريجيا متاشــيا مع 
التي  اإلجــراءات االحترازية 
أعلنتهــا حكومــة الكويــت، 
معلنني مواعيد العمل اخلاصة 

الستقبال املراجعني.
ففي البداية رحب ســفير 
جمهورية طاجيكستان لدى 
البالد د.زبيــد اهللا زبيدوف 
باإلجــراءات التــي اتخذتهــا 
احلكومــة الكويتيــة مؤخرا 
والتــي كان منها رفع احلظر 
الكلي وإعالن احلكومة خطة 
مــن خمــس مراحــل متثــل 
العودة التدريجية إلى احلياة 
الطبيعية في الكويت، واصفا 
تلك اخلطة باملدروسة والتي 
تعتبر مبنزلة بداية النفراج 
أزمة تفشي ڤيروس كورونا.

ولفت زبيدوف إلى تفاعل 
الســفارة مع تلــك القرارات 
والتزامها التام مبا جاء فيها، 
مشيرا إلى أن السفارة بدأت 
من يوم أمس العودة الرسمية 
للعمل، وذلك من الساعة الـ ٨ 
ص حتى الـ ٣ عصرا مع مراعاة 
التباعــد االجتماعي  قواعــد 
واحلفاظ على شرائط الصحة 
العامــة وضــرورة االلتــزام 
بارتداء الكـــمامات والقـــفازات 

واستخدام املواد املطهرة.
ولفــت إلــى أن اجلاليــة 
الكويــت  فــي  الطاجيكيــة 
جالية صغيرة ال تتجاوز الـ 
١٠٠ نســمة، موضحــا انه مت 
التنبيه عليهم بأن مراجعتهم 
للقسم القنصلي في السفارة 
ســيكون للحــاالت الطارئــة 
والتــي تســتدعي وجودهم 
شــخصيا، داعيــا املواطنني 
واملقيمني إلى ضرورة التقيد 
باإلجراءات احلكومية من أجل 
سالمتهم، معربا عن ثقته في 
قدرة الكويت على إدارة أزمة 
تفشــي هذا املرض والقضاء 
عليه خالل  املراحل اخلمس 
التي حددتها احلكومة، متمنيا 
للكويت حكومة وشعبا دوام 

التوفيق واالزدهار.
بدوره، أكد السفير اليمني 
لدى البالد د.علي منصور بن 
سفاع أن السفارة اتخذت عددا 
من اإلجــراءات لعودة العمل 
تدريجيا بالبعثة، وذلك متاشيا 
مــع اإلجــراءات االحترازيــة 
التي أعلنتها حكومة الكويت 
الشــقيقة فــي إطــار اجلهود 
املبذولــة الحتــواء انتشــار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد 
١٩-COVID، وقرارات مجلس 
الوزراء الكويتي بهذا الشأن، 
حيث تقوم الســفارة باتخاذ 
كل اإلجــراءات االحترازيــة 
والوقائية وتطبيق تعليمات 
الكويتــي  الــوزراء  مجلــس 
ووزارة الصحــة فــي شــأن 
التعامــل مــع أزمة انتشــار 
الڤيــروس، ومــن بــني هذه 

اإلجراءات:
- تقليص ساعات العمل 
بالسفارة لتكون من التاسعة 
صباحا حتى الواحدة ظهرا.

العمــل  اقتــــــصار   -
بالســفارة علــى عضويــن 
ديبلوماسيني للدوام اليومي 

معامالتهم، الى وجود حواجز 
زجاجية على نوافذ املوظفني، 
واتخاذ كل ما من شأنه حماية 
املواطن الذي يراجع السفارة 

وموظفي.
وناشد احلسيني مراجعي 
السفارة من املواطنني عراقيني 
التــام  وكويتيــني االلتــزام 
باإلجراءات، ومراجعة السفارة 
حلاالت الضــرورة القصوى 
اصطحــاب  وعــدم  فقــط، 
األطفال وكبار السن، مشيرا 
إلى إمكانية تواصل للمراجع 
يــن مع الســفارة مــن خالل 
الواتســاب لالستفســار عن 
اإلجراءات، مبينا أن السفارة 
ما زالت السفارة تقدم اخلدمات 
في احلــاالت الطارئة في اي 
وقت كان خارج أوقات الدوام 
املعتــادة، متمنيــا الصحــة 
والســالمة جلميع املواطنني 
العــراقـــــيني واألشــقــــاء 
الكـــويتــــيني واملقيمني في 
هذا البلد اآلمن اخلير املعطاء.

الوباء عن اجلميع، وأن يحفظ 
الكويت وشعبها.

بدوره، أكد القائم باألعمال 
فــي الســفارة العراقية لدى 
البالد محمد رضا احلسيني أن 
سفارة جمهورية العراق قامت 
بإعــادة العمل التدريجي الى 
القســم القنصلي فيها، وذلك 
متاشــيا مع املرحلــة األولى 
التدريجية  العودة  من خطة 
للحياة الطبيعية التي أعلنها 

مجلس الوزراء الكويتي.
وكشف احلسيني عن أن 
مواعيد العمل الرسمية بالقسم 
القنصلي ستكون من الساعة 
العاشرة صباحا حتى الساعة 
الواحدة بعد الظهر، في أيام 
األحد والثالثاء واخلميس من 
كل أســبوع، مــع تطبيق كل 
ابتداء  اإلجراءات االحترازية 
من لبــس الكمامــة، ودخول 
عدد محدود لقاعة االنتظار، 
والتباعد بني املراجعني الذين 
ينتظــرون دورهــم إلجنــاز 

(وهما يقطنان في نطاق حرم 
مبنى الســفارة، مما يســهل 
دون  باملكاتــب  تواجدهمــا 

احلاجة الى التنقل).
- اقتصــار عمل القســم 
القنصلي واستقبال املراجـعني 
الضــرورة  حــاالت  علــى 
القصوى، والتي يتم حتديدها 
وتقييمها من قبل مســؤول 

الشؤون القنصلية.
- إلزام املراجعني للقســم 
القنصلي باتخاذ كل اإلجراءات 
االحترازية من حيث التباعد 
االجتماعي ولبــس الكمامات 
والقفازات وغير ذلك مما يضمن 

سالمة املراجع واملوظف.
الذكي  وأشــاد بالتعامــل 
واحلكيم للسلطات الكويتية 
تفشــي  أزمــة  إدارة  فــي 
ڤيروس كورونا وعلى جميع 
السلطات  املستويات خاصة 
األمنية والسلطات الصحية، 
ســائال اهللا العلي القدير أن 
يكشــف الغمــة ويرفــع هذا 

دعوا املواطنني واملقيمني إلى ضرورة التقيد باإلجراءات احلكومية من أجل سالمتهم

القائم باألعمال في السفارة العراقية سفير طاجيكستان د.زبيد اهللا زبيدوفالسفير اليمني د.علي منصور بن سفاع
محمد رضا احلسيني

السماح بتمديد اجلوازات املنتهية
للمصريني في اخلارج

أسامة أبو السعود

أعلن مســاعد وزيــر اخلارجية 
املصري للشؤون البرملانية السفير 
مصطفــى القوني، أن اإلدارة العامة 
للجــوازات والهجــرة واجلنســية 

بوزارة الداخــلية املصـــرية وافـــقت 
على قيام البعــــثات الديبلوماسية 
باخلــارج، بتمديــد جوازات ســفر 
املواطنني املصريني، والتي انتـــهت 
صـــالحيتــــها أو أوشــــكت علــى 
االنتـــــهاء، وذلك بســبب الظروف 

الراهنة وتعليق حركة الطيران.
جاء ذلك في خطاب موجه ألمني 
عام مجلس النواب، ردا على خطاب 
موجه من النائبة غادة عجمي، للنظر 
في جتديد جوازات ســفر املواطنني 

باخلارج.

مساعد وزير اخلارجية املصري أعلن أنه سيتم من البعثات الديبلوماسية
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مجلس ا�دارة

يعلن بنك وربة بأنه ونظراً للظروف التي استجدت والتي حالت 
بين إتمام االجراءات الالزمة، فقد تقرر إلغاء ا�عالن عن فتح 
لعضوية  ومكملين  مستقلين  �عضاء  الترشيح  باب 

مجلس إدارة البنك وذلك بكل ا�ثار المترتبة عليه. 

هذا وسيقوم مصرفنا الحقًا ولدى تهيئة الظروف المناسبة 
بنشر  الرقابية  والجهات  الوزراء  مجلس  تعليمات  وبحسب 
ا�عالن المناسب وبالشروط التي يتم االتفاق عليها وبحسب 

ما يتقرر وعمل ا�فصاحات الالزمة في هذا الشأن .

واهللا ولي التوفيق،،،

بفتح باب الترشيح

لعضوية مجلس إدارة بنك وربة
(عضوين مستقلين وعضو مجلس إدارة مكّمل)

إعــالن

بإلغاء ا�عالن السابق نشره
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البقاالت.. بيع مباشر وتوصيل طلبات

فرج ناصر - ندى أبونصر

بعد انقضاء فترة احلظر 
الكلــي والدخول في احلظر 
اجلزئي، تنفس املواطنون 
واملقيمون الصعداء، وذلك 
بعد الســماح لهم باخلروج 
من الساعة 6 صباحا حتى 
الساعة 6 مساء، األمر الذي 
جعلهم يخرجون من منازلهم 
لشــراء ما يلزمهم أو قضاء 
احتياجاتهــم من األســواق 
والبقاالت التي شملها قرار 
االفتتــاح والســماح لهــم 

مبزاولة أنشطتها.
»األنباء« جالت في بعض 
الوضــع  املناطــق ملعرفــة 
فــي بعض البقــاالت ومدى 
جاهزيتهــا واإلقبــال عليها 
ومعرفة مدى تخوف الناس 
من انتقال عــدوى ڤيروس 
»كورونا املســتجد« إليهم، 
حيــث شــهد معظــم تلــك 
البقاالت واألسواق املركزية 
جموعا غفيــرة من روادها 
الذين تدفقوا عليها بشــكل 
غير طبيعي وغير مسبوق، 
لكن العاملني بهذه البقاالت 
واألسواق كانوا مستعدين 
مــن خــال اتبــاع التدابير 
الصحية الازمة التي اقرها 
الــوزراء ووزارة  مجلــس 
الصحــة من حيــث دخول 
الــرواد واحــدا بعــد اآلخر 
والتأكــد من لبس الكمامات 
والقفازات مع التباعد وأخذ 
احليطة واحلــذر، حتى ان 
بعض البقاالت أصرت على 
ان تضع حواجز الستقبال 

روادها كنوع من االلتزام.
وكان الافت في االقبال 
على هذه البقاالت واألسواق 
املركزية هو شــراء األنواع 
املختلفة من السجائر وكروت 
تعبئــة الهواتــف التي كان 
عليهــا الطلب بشــكل كبير 
جدا، لدرجة انه مت تصريفها 
خال فتــرة قصيرة، ورغم 
التخوف املوجود عند الناس، 
إال أن هــذا لــم مينعهم من 

اخلضراوات والفواكه.
بادرة خير

أما عرفة عبدالرحيم والذي 
البقاالت  يعمل فــي احــدى 
فقال: احلمد هلل في أول يوم 
الفتتاح البقــاالت والزبائن 
البقالة،  بدأوا بالتوافد على 
لذلك نتمنى أن تكون بادرة 
خير على أمة ســيدنا محمد 
وان تزول هذه الغمة، مؤكدا 
أن البيع فــي البقالة يتركز 
على السلع اخلفيفة وبعض 

املستلزمات االستهاكية.
بدوره، قال صاحب البقالة 
عبدالرزاق محبــوب: خال 
أول يــوم افتتــاح للبقاالت 
فان الشــغل في البقالة على 
اكمــل وجه من خال تواجد 
الزبائــن، وان شــاء اهلل ان 
تنجلي هذه األزمة قريبا وأن 
يكون هذا االمر خيرا وبركة 

على الكويت.
اننا  وأضــاف محبــوب: 
ملتزمون بالتعليمات الصحية 
من تعقيــم ونظافة وارتداء 
الكمامات والقفازات للجميع 
ســواء الذيــن يعملــون في 
البقالة وحتى الزبائن وذلك 
حفاظا على سامة اجلميع، 
كما ال نسمح بالدخول للبقالة 
ألكثر مــن شــخصني وذلك 
لتجنب االزدحام وعدم انتقال 
العــدوى مبــرض كورونا، 

متمنيا السامة للجميع.
االلتزام بالتعليمات

بدوره، قال علي - وهو 
مسؤول بقالة في اجلابرية: 
االلتــزام  علــى  نحــرص 
الصحيــة  بالتعليمــات 
والوقائية، ونؤكد على لبس 
الكمامات والقفازات ونقوم 
بالتعقيم بشــكل مســتمر، 
ولكن االقبال خفيف في أول 
يوم بعد فك احلظر الشامل، 
فرمبا هناك تخوف عند بعض 
الناس، مشيرا إلى أن هناك 
نقصــا فــي املــواد الغذائية 
في الشــركات وفــي عملية 

يكون الناس على وعي بأن 
كل هذه اإلجراءات املطبقة هي 
لصاحلهم ومن أجل سامتهم.
كما أكدت أم شــادي التي 
جاءت لشراء بعض األشياء 

باالشتراطات الصحية كلبس 
الكمامة والقفازات واحلفاظ 
على مسافة كافية في جميع 
األماكن التي نقصدها، مشيدة 
مبا تقــوم به البقاالت حيث 

إيصالها إلى البقاالت، ونتمنى 
في االيــام املقبلة ان تتوافر 
جميعهــا لتلبية احتياجات 

الزبائن.
نقص املواد

من جانبه، قال مســؤول 
بقالة »جزيل«: ال يوجد إقبال 
كثير والنــاس في حالة من 
احلذر أو رمبا من تخوفها من 
االزدحام، حيث ان الكثيرين 
حاولوا جلب املواد الغذائية 
وتأمينها ملنازلهم مسبقا عن 
طريق املواعيد من اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املوازية 
التــي تبيع املــواد الغذائية 

واالستهاكية.
وأكــد أن هناك نقصا في 
بعض املواد واملستحضرات 
من السوق حاليا، ولكن قريبا 
ان شاء اهلل سيكون كل شيء 

موجود.
أمــا أبومحمد والذي جاء 
لشراء بعض املواد اخلضار، 
فقال إن احلذر واجب ويجب 
على اجلميع اخذ االحتياطات 
الازمة، وما لفتني اليوم عند 
خروجي من املنزل االزدحام 
املوجود وكمية السيارات في 

الشوارع.
البيع باملناولة

أحمــد  حتــدث  كذلــك 
صاحب بقالة في الســاملية 
عــن اإلقبال اليــوم )أمس(، 
معبرا عــن تفاؤلــه بحركة 
التأكيــد علــى  البيــع مــع 
تطبيق االشتراطات الصحية 
والوقائيــة، فاجلميع يجب 
أن يلبس الكمامة والقفازات 
قبل دخول البقالة، كما لديه 
ميزان لقياس درجة حرارة 
الزبائــن، ومينــع دخــول 
أكثر من شخصني، وأحيانا 
يكون البيــع باملناولة دون 
دخول البقالة أو النزول من 
الســيارة لتقليــل االختاط 
واحلفاظ على التباعد بأكبر 
شــكل ممكن، متمنيــا زوال 
هذه األزمــة في القريب وأن 

للبيت وألطفالهــا، إن فترة 
انتهاء احلظر الكلي ال تعني 
أن الڤيروس قد انتهى، وعلينا 
االلتزام أكثر وعدم اخلروج 
وااللتــزام  للضــرورة  إال 

يوزعون الكمامات والقفازات 
الزبائن قبــل دخولهم  على 
ويشــترطون وجود مسافة 
أمــان كافية بينهــم، وكذلك 
توفر إمكانية الدفع بالكي نت.

التزام بالتعليمات الوقائية من العاملني فيها والزبائن وتوفير الدفع بـ »الكي نت«

إحدى البقاالت في حولي »استقبال الزبائن وتوصيل للطلبات«

)احمد علي( البقاالت تسعى لتوفير جميع املواد للسكان القاطنني قربها 

البقاالت تعمل بكامل طاقتها في الفروانية

إحدى البقاالت في الفروانية والتزام بارتداء الكمامات والقفازات

التواجد في الشوارع جللب 
الغذائية وغيرها من  املواد 
املستلزمات الضرورية، فإلى 

التفاصيل:
فــي البداية، قال حســن 
بديــر صاحــب بقالــة فــي 
اجلهــراء إن اليــوم )أمس( 
عــادت احليــاة تدريجيــا 
متهيــدا للعــودة الكبيــرة، 
لذلــك فاليوم نشــهد زحمة 
كبيرة مــن املواطنني الذين 
يعتبــرون هــذه البقــاالت 
كمرافق مهمة لهم للتسوق 
والشراء منها حسب املواد او 

السلع املتوافرة فيها.
وأضــاف ان االقبــال في 
اليوم االول كان على شراء 
االنــواع املختلفة من التبغ 
والســجائر وكذلــك كروت 
التعبئة ذات الدفع املســبق 
للهواتــف، اضــف الى ذلك 
االنواع االخرى من الســلع 
االستهاكية واملواد الغذائية.

سوق مصغرة

مــن جهتــه، قــال عواد 
مزعــل والــذي تواجــد في 
احدى البقاالت إن حضوره 
اليوم )أمس( كان بعد فترة 
حجز حتميــة، لذلك تواجد 
اليوم لشــراء بعض السلع 
اخلفيفة ألسرته، مؤكدا أن 
البقالة تعتبر سوقا مصغرة 
وتتوافر فيها اغلب الســلع 

التي يحتاج اليها.
بــدوره، قــال ابراهيم - 
وهو من اجلنسية البنغالية 
ويعمل في احدى البقاالت: 
احلمــد هلل األمــور رجعت 
الــى ســابق عهدهــا بعــد 
تواجــده في البيــت لفترة 
طويلــة، كما أن هناك اقباال 
مــن الناس لشــراء الســلع 
والتــي نعمل على توفيرها 
بالشكل املطلوب وستكون 
جميعها متوافرة بالنســبة 
لبعض األشــياء التي يجب 
أن تكون طازجة وشراؤها 
بشــكل يومــي كمنتجــات 
األلبــان واحلليــب وبعض 

ملشاهدة الڤيديو



االثنني ١ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة األولى(

ضوابط مشددة إلعادة فتح املساجد بعد تعليق الصالة ملدة ٣ أشهر

أسامة أبو السعود 

أصدر وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشــار د.فهــد العفاســي 
قــرارا برفع اإليقــاف املؤقت 
عــن صــالة اجلماعــة، وذلك 
في املســاجد املبني أســماؤها 
ومواقعها في الكشــف املرفق 
لهذا القــرار )كمرحلة أولى( 
مع اســتمرار إغالق مصليات 
النساء واملكتبات ودورات املياه 
فيها، كما مينع استخدام برادات 

املياه.
ووفق القرار الذي حصلت 
»األنبــاء« علــى نســخة منه 
فانه يســتمر إيقاف الدروس 
األنشــطة  وكل  واحللقــات 
األخرى فــي املســاجد املبني 
أسماؤها ومواقعها في الكشف 

املرفق لهذا القرار«. 
وتابع القرار كما يســتمر 
إيقاف صالة اجلمعة في جميع 
املســاجد واجلوامــع في كل 

املناطق، حتى إشعار آخر«.
وأضاف قرار وزير االوقاف 
في مادته الرابعة: يستمر إغالق 
املساجد ذات الكثافة العالية 

واآلتي بيانها:
١ - مساجد الضواحي ومساجد 
اخلبرات في جميع املناطق. 

٢ - مساجد املناطق التجارية 
واالســتثمارية والصناعيــة 

واحلرفية والزراعية 
3 - مساجد املناطق املشتملة 
الســكن االســتثماري  علــى 

واملسكن اخلاص.
4 - مساجد مناطق الشاليهات. 
5 - مساجد محطات الوقود 

والطرق السريعة.
6 - مساجد احلدائق العامة. 

7 - مساجد األسواق. 

بخمس دقائق. 
7 - تخفيف الصلوات وعدم 
اإلطالــة فيها مبا يحقق إقامة 

األركان والواجبات.
8 - على اإلمام التذكير بشروط 
الســالمة الصحية والوقائية 
)ضــرورة التباعد اجلســدي 
بني املصلــني، ولبس الكمام، 
والتنبيه على عدم احلضور 
للمســجد ملــن تظهــر عليهم 

أعراض األمراض(. 
9 - جمــع األدوات املعدنيــة 
والبالستيكية التي تساعد في 

١ - الوضوء في املنزل، لكون 
دورات املياه مغلقة. 

٢ - إحضار كل مصل سجادة 
خاصة به للصالة عليها، وعدم 

تركها في املسجد. 
3 - لبس الكمام شرط لدخول 
املسجد، مع اســتمرار لبسه 
خالل مدة بقائه وأثناء الصالة 

وحتى مغادرة املسجد. 
4 - تعقيم األيدي قبل دخول 
املســجد وعند اخلروج منه، 
باستخدام املعقمات املتوافرة 

عند األبواب. 

من املســجد دون تزاحم على 
األبواب مع ترك مسافة مناسبة. 
وشدد القرار في مادته السابعة 
على حظر دخول املسجد على 
املصــاب بڤيروس كورونا أو 
املخالطــني له أو مــن هم في 
احلجر املؤسسي أو املنزلي.

الثامنة  املــادة  وأضافــت 
انه »إذا اشــتبه العاملون في 
املسجد بإصابة أحد املصلني أو 
العاملني في املساجد املذكورة 
فــي الكشــف املرفــق مبرض 
كورونــا وجب عليهــم إبالغ 

لبس األحذية ومنع استخدامها. 
١٠ - تعقيم الكراسي املستعملة 

في املسجد بعد كل صالة.
١١ - االلتــزام باالشــتراطات 
الصحية املتمثلة في وجوب 
ارتــداء الكمامــات، وتعقيــم 
األيــدي، وجتنب املالمســة، 
واحلــرص التام على التباعد 

اجلسدي. 
وجاء في املادة السادسة: انه 
على رواد املســاجد املذكورة 
في الكشف املرفق بهذا القرار 

التقيد باإلجراءات التالية: 

5 - يضع كل مصل سجادته 
اخلاصة به حســب العالمات 

املوضحة في املسجد. 
6 - التــزام املصلني بالتباعد 
اجلسدي قبل الصالة وبعدها، 
وجتنب املصافحة والتحاور 
مع باقي املصلــني وذلك قبل 

وبعد الصالة. 
7 - منع دخول املســجد ملن 
هم دون سن اخلامسة عشرة. 
8 - مغادرة املسجد بعد الصالة 

مباشرة.
9 - التزام املصلني باخلروج 

اجلهــات الصحيــة املختصة 
فورا«. 

وأردف القــرار فــي مادته 
التاســعة: وفقا لفتوى هيئة 
اإلفتاء بالوزارة املشار إليها، 
ميتنــع حضــور اجلماعة - 
فــي املســاجد املذكــورة فــي 
املرفــق - كل مــن  الكشــف 
يعانــي مــن ضعــف املناعة 
أو األمــراض املزمنة كالربو، 
والضغط، والسكري، وأمراض 
القلــب، واألمراض املصاحبة 
للشــيخوخة وغيرها، وذلك 
حمايــة لهــم مــن اإلصابــة 

باألمراض املعدية. 
وشــدد في املادة العاشرة 
على ان كل من يخالف أحكام 
هــذا القــرار يعرض نفســه 

للمساءلة القانونية.
وشدد القرار في مادته الـ ١١ 
على انه »في حال عدم التزام 
املصلني باإلجراءات املنصوص 
عليهــا في هذا القرار ســوف 
يترتــب عليــه إعــادة إغالق 
املسجد حفاظا على سالمتهم«. 
وتابــع القــرار فــي املادة 
الثانية عشــرة: يحــدد بقرار 
وزاري الحــق موعــد فتــح 
املســاجد املشــار إليهــا فــي 
الكشــف املرفق بهــذا القرار، 
وذلك بعــد اكتمال جهوزيتها 
وفقا لالشتراطات التي تفرضها 

السلطات الصحية. 
وختــم القرار فــي مادته 
الثالثــة عشــرة: علــى وكيل 
الــوزارة تنفيــذ هــذا القرار 
والعمل به اعتبارا من تاريخ 

صدوره.

االنباء تنشر أسماء املساجد التي 
سيتم افتتاحها على موقعها االلكتروني: 

www.alanba.com.kw

فتح املسجد قبل األذان بخمس دقائق وإغالقه بعد الصالة بعشر دقائق والعاملون في املسجد ينظمون دخول املصلني وخروجهم

د.فهد العفاسي

وشدد القرار في مادته اخلامسة 
علــى العاملــني في املســاجد 
املذكورة في الكشــف املرفق 
بهذا القرار التقيد باإلجراءات 

التالية:
١ - فتــح املســجد قبل األذان 
بخمس دقائــق، وإغالقه بعد 

الصالة بعشر دقائق. 
٢ - يقوم العاملون في املسجد 
بتنظيــم دخــول وخــروج 

املصلني. 
3 - وضع عالمات حتدد مكان 
املصلني أثناء الصالة حسب 
االشــتراطات الصحيــة )مبا 
ال يقــل عن متــر ونصف بني 
كل مصل وآخر(، وترك فراغ 
مبقــدار صف بــني كل صفني 

من املصلني. 
4 - إبقــاء أبــواب املســاجد 
مفتوحة أثناء دخول وخروج 
املصلني، لتجنب ملس مقابض 

األبواب. 
5 - تعقيــم مقابض األبواب 
ومداخل املسجد باملطهرات. 

6 - إقامة الصالة بعد األذان 

جمع األدوات املعدنية والبالستيكية التي تساعد في لبس األحذية ومنع استخدامها وتعقيم الكراسي املستعملة في املسجد

إبقاء أبواب املساجد مفتوحة أثناء دخول املصلني وخروجهم لتجنب ملس مقابض األبواب وضع عالمات حتدد مكان املصلني حسب االشتراطات الصحية مبا ال يقل عن متر ونصف املتر 
على اإلمام التذكير بشروط السالمة الصحية و»ضرورة التباعد اجلسدي بني املصلني ولبس الكمام«إقامة الصالة بعد األذان بخمس دقائق وتخفيف الصلوات وعدم اإلطالة فيها مبا يحقق إقامة األركان 

»الكهرباء« داومت بـ »فزعة موظفني« 
وجلنة املكافآت أرجأت اجتماعها

انقطاع »الكهرباء« في عدد من املناطق 
لصيانة محطات التحويل الثانوية

دارين العلي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
أن جلنة املكافآت فــي وزارة الكهرباء 
واملاء لم جتتمع حتى اآلن حلني اإلحاطة 
بكل املستندات اخلاصة بإعداد كشوف 

املستحقني. 

وحول الدوامات في الوزارة، أكدت 
املصــادر أن الــوزارة تتحضــر للبدء 
الرســمي ملوعد الدوامات بنسبة ٪3٠ 
بعــد 3 أســابيع وفق قــرارات مجلس 
الوزراء عبر إعداد كشوف املوظفني الذين 

سيباشرون عملهم في هذا التاريخ.
ولفتــت املصــادر إلــى أن الوزارة 

شهدت تواجد عدد من املوظفني الذين 
لم يداوموا سابقا خالل األزمة للعمل في 
اإلدارات األساسية والضرورية لسير 
العمل حتــت عنوان »فزعة موظفني«، 
مؤكدا استمرار تفعيل العمل باخلدمات 
اإللكترونية للتأكد من خدمة املستهلكني 

على مدار الساعة.

دارين العلي

أعلنت وزارة الكهربــاء واملاء عن 
سلســلة من االنقطاعــات الكهربائية 
ستشهدها عدد من املناطق في مختلف 
احملافظات بسبب قيامها بأعمال الصيانة 
لبعض محطات التحويل الثانوية في 
األحمدي واجلهراء، والعاصمة، ومبارك 
الكبير، والفروانيــة، وبعض مناطق 

املزارع.
وأشارت إلى أن أعمال الصيانة في 

محافظة األحمدي تســتمر للخميس 
املقبل وتشمل احملطات »58، 59، 3١، 
56 مبنى راية العنود، مركز سليمان 

الدبوس، 9٢، 6١«.
وستشمل أعمال الصيانة في منطقة 
اجلهراء احملطــات »أمغرة ٢5، أمغرة 
مصنــع البولســترين، أمغرة مصنع 
الكرتــون، أمغــرة ١7، اجلهراء مجمع 

.4١dأوتاد سنتر، في القطع 4 و
أما في في محافظة العاصمة فتشمل 
أعمال الصيانة احملطــات أرقام »٢٠، 

١37، ١4٠، 6٢، ١٠9، في حني أنها تشمل 
محطات محافظة مبارك الكبير أرقام »8، 
١١، ١3، ١4، ١5 في القطع ١١ و9 و١3، ٢، ١.

وفي محافظة الفروانية سيتم العمل 
فــي احملطــات »3٢، ٢، ١3، ٢5، ٢6 في 

القطع ١، ٢«.
وكانــت الوزارة قــد قطعت التيار 
مساء أمس عن قطع  )٢، 4، 6، ١٠، ١١، 
١٢، ١3( في منطقة كبد بســبب إجراء 
أعمال صيانة طارئة للخطوط الهوائية 
ومحطات التحويل الثانوية في املنطقة.

من محافظات األحمدي واجلهراء والعاصمة ومبارك الكبير والفروانية

»البيئة« تستمر بالعمل ملدة ٤ ساعات يوميًا 
في ظل متديد العطلة

دارين العلي

إدارة  مديــرة  أكــدت 
العالقــات العامة والتوعية 
البيئية شيخة االبراهيم في 
تصريح خاص لـ »األنباء« أن 
الهيئة مستمرة بالعمل بشكل 
جزئي بإداراتها األساســية 
والوظائــف الضرورية في 
ظل متديد فترة الراحة حتى 
3 أسابيع أخرى في اجلهات 
احلكومية كما جاء في قرار 

مجلس الوزراء.
إن  االبراهيــم  وقالــت 
عــددا مــن موظفــي الهيئة 

أبرزهــا  مختلفــة  إدارات 
الكيميائية  الســالمة  إدارة 
املعنية بتخليص املعامالت 
اجلمركية والشحنات التي 
تصل الى البالد في مختلف 

املنافذ.
وأشارت الى أن موظفي 
املعنيــني بتخليص  الهيئة 
هذه الشــحنات يستقبلون 
املعامالت في الهيئة وكذلك 
يتواجــدون فــي مختلــف 
الدولــة لالفراج  املنافذ في 

عن الشحنات الكيميائية.
وأوضحت االبراهيم أنه 
إضافة الى هذه اإلدارة هناك 

عدة إدارات تقوم بتســيير 
الضروري من أمور السالمة 
مثل إدارات الشؤون اإلدارية 
واملاليــة، وأكــدت أن إدارة 
العامة مســتمرة  العالقات 
على مدار الساعة باستقبال 
الشكاوى الواردة عبر اخلط 
الســاخن أو الواتســاب أو 
حسابات الهيئة على وسائل 
التواصل وحتويلها الى إدارة 
التفتيش والرقابة التي تقوم 
بدورها في جميع احملافظات 
مبعاينــة املواقــع وحترير 
املخالفــات إن وجدت وفي 

أي وقت.

اإلبراهيم أكدت لـ »األنباء« أنها مستمرة بتلقي الشكاوى والتعامل معها على مدار الساعة

شيخة االبراهيم

يعملــون فــي الهيئــة ملدة 
أربــع ســاعات يوميــا في 



املخابز عادت للعمل مع التشديد على اإلجراءات الصحية والوقائية

خدمة السيارات اقبال كبير على ستاربكس النزهة واملنصورية  (هاني الشمري)

مطعم برجر كنج

املطاعم استعدت بإجراءات وقائية وإقبال كبير على املقاهي
دارين العلي ـ آالء خليفة 

 ندى أبونصر

اليوم االول لتطبيق  في 
احلظــر اجلزئي في الكويت 
وتنفيــذا لقــرارات مجلــس 
املطاعــم  بفتــح  الــوزراء 
واملقاهي خلدمة الســيارات 
فقط، جالــت «األنباء» على 
عدد مــن املطاعــم واملقاهي 
لترصد حركة البيع والشراء 
واقبــال املواطنني واملقيمني 
على الشراء وحتدثت مع عدد 

من اصحاب املطاعم.
للنظــر  الالفــت  وكان 
تســجيل اقبــال شــديد من 
فــروع  علــى  املواطنــني 
«ستاربكس» طلبا لقهوتهم 
املفضلة، حيث شهدت محالته 
في العديد من املناطق طوابير 
وانتظر البعض في سياراتهم 
لوقــت طويــل مســتفيدين 
من الســماح بخدمة التسلم 
في الســيارة. وفي سلوى، 
تصــدرت مطاعــم الوجبات 
الســريعة االزدحام في حني 
ظل بعضها مغلقا امام الرواد 
واســتعدت فقــط بتعقيــم 

االدوات املستخدمة.
كذلك البدع، حيث شهدت 

واســتخدام  الشــخصية 
املعقمات وان جميع العاملني 
باملطعــم يحملــون بطاقات 
صحية. وافاد احلســن بأنه 
حاليــا ال يوجــد توصيــل 
للمنازل ولكن يتم توصيل 
الطلب الى الزبون وهو جالس 
في سيارته خارج املطعم مع 
احلرص على التباعد اجلسدي 

وترك املسافات.
وذكــر انهــم يواجهــون 
اشــكالية فــي نقــص مواد 
تغليــف االكل مثــل الفلــني 

وغيره نظرا لصعوبة الدخول 
واخلروج مــن حولي حاليا 
بسبب العزل، موضحا انهم 
يحاولون شراء مستلزمات 
اجلمعيــات  مــن  املطعــم 
التعاونيــة حلــني اصــدار 
تصريحات لهم باخلروج من 
حولي وتوفير ما يحتاجونه 

لتشغيل املطعم.
ومن احد مطاعم االسماك، 
اوضــح ايهــاب البحيــري، 
مسؤول فرع في املطعم، ان 
املطعم يوفر خدمة التوصيل 

للمنــازل، موضحا ان هناك 
زبائــن يتســلمون طلباتهم 
من املطعــم مع التأكيد على 
وقوفهم خارج املطعم ويقوم 
عامل املطعم بتسليم الطلب 
له مع احلرص على التباعد 

اجلسدي وترك املسافات.
البحيــري علــى  وشــدد 
حــرص عمــال املطعــم على 
الكمامــات والقفازات  ارتداء 
الــرأس واســتخدام  وغطاء 
املعقمات باستمرار، الفتا الى 
ان املطعم يعمل من الساعة ٩ 

غدا سيكون كل شيء موجودا، 
واضاف: نحن نقوم بتحضير 
املواد أوال بــأول وكل املواد 
الغذائية جديــدة وال يوجد 
شيء قدمي مع احلرص على 
النظافة والعقتيــم وارتداء 
الكمامة والقفازات، ونتمنى 

اخلير للكويت وللجميع.
واستطلعت «األنباء» رأي 
عدد من املواطنني، حيث قال 
خالد عيدان انه ما زالت هناك 
حالة تخوف من الطلب من 
املطاعم خاصة ان البضاعة 

صباحا وحتى الساعة ٥٫٣٠ 
مساء. وذكر ان هناك صعوبات 
تواجه عملهم كونهم يعملون 
فــي منطقة معزولــة وهناك 
صعوبــة في وصــول املواد 
التي يحتاجونها من شركات 

االغذية من خارج حولي.
من جانبه، قال كمال حنني، 
مســؤول مطعم، ان االقبال 
مقبول ولكن نشعر بأن هناك 
بعض التخوف لدى الناس، 
وبالنســبة للمواد الغذائية 
فهناك بعض النقص، ولكن 

واملواد الغذائية في املطاعم 
رمبا تكون قدمية، واضاف: 
قد نلجأ للمطاعم بعد شهرين 
تقريبا فالوقاية ضرورية جدا 

وعلينا توخي احلذر.
مــن جانبــه، قــال حمد 
حســن: اعتقد انــه بعد فك 
احلظر اجلزئــي يجب على 
الناس ان حتذر من الطلبات 
مــن املطاعــم واملقاهــي وال 
يعني فــك احلظــر اجلزئي 
ان االمور عــادت لطبيعتها 
بــل هنــاك تخــوف كبيــر 
ويجب على الناس ان تأخذ 
احليطــة واحلذر، فال ندري 
مدى التعقيــم الذي يحصل 
في املطاعــم والعمالة الذين 
يوصلــون الطلبات، ويجب 
على الناس ان تعي ان اخلطر 
ال زال قائما واذا لم يتخذوا 
االحتياطات فسنعود للمربع 

االول وسينتشر الوباء.
واضــاف: برأيــي ان كل 
شيء موجود في اجلمعيات 
التســوق واالزمة  ومراكــز 
واحلظر جعلت الناس تقوم 
بطهي الطعام في املنزل وهذا 
صحي اكثر ويجب ان يستمر 
حاليا الوضع على هذا الشكل 

لتجنب انتقال اي عدوى.

في اليوم األول للحظر اجلزئي وسط تأكيدات بااللتزام بالكمامات والقفازات والنظافة الشخصية واستخدام املعقمات

التزام بإجراءات الوقايةأحد املطاعم في حولي  (زين عالم)

ازدحاما على خدمة السيارات 
بإحــدى مطاعــم الوجبــات 
السريعة، حيث يتم التسليم 
عبر الشــباك املخصص مع 
االلتــزام بالتدابير الوقائية 

ولبس الكمام.
بدوره، اكد محمد احلسن، 
مسؤول احد مطاعم حولي، 
مــن  مفتــوح  املطعــم  أن 
الســاعة ٦ صباحــا وحتى 
الســاعة ٥٫٣٠ مساء، مؤكدا 
التــزام عمال املطعم بارتداء 
الكمامات والقفازات والنظافة 

آالء خليفة

من داخل أحد املخابز في منطقة حولي، ذكر عبدالرحيم أحمد انهم 
اســتأنفوا العمل في املخابز بعد قرار مجلس الوزراء بفرض احلظر 
اجلزئي مبا ميكنهم مــن العمل خالل تلك الفترة، الفتا الى ان العمل 
مســتمر من ٦ صباحا وحتى الساعة ٦ مســاء، موضحا ان الزبون 
ينتظر خارج املخبز ويطلب ما يحتاجه من املخبز ونقوم بايصاله له 
خارج املخبز، مؤكــدا التزام جميع العاملني باملخبز بارتداء الكمامات 
والقفازات وترك املسافات واستخدام املعقمات موضحا ان املواد التي 

يحتاجها ال زالت متوفرة حتى اآلن في منطقة حولي.
بدوره، اوضح امين ســعد مسؤول احد املخابز انهم قاموا بفتح 
املخابز بعد تعليمات من اجلهات الرسمية تسمح لهم بالعمل مع االلتزام 
بكل االشتراطات الصحية ومنها ارتداء الكمامات والقفازات واحلرص 
على النظافة العامة والتباعــد االجتماعي اخلاص بالزبائن واملوظفني 
كذلك. واوضح سعد ان املخبز يعمل من ٦ صباحا وحتى الساعة ٥٫٣٠ 
مساء، الفتا الى ان آلية عمل املخبز الفترة احلالية تتلخص في وقوف 
الزبون خارج املخبز ونقوم بتوصيل الطلبات له مع احلرص على ترك 
املســافات بني الزبائن. وذكر سعد ان اجلهات االمنية املتواجدة على 
مداخل ومخارج حولي تقوم بتسهيل دخول املنتجات اخلاصة بعمل 
املخابز بسهولة ويسر، موضحا ان الطحني يصلهم من شركة املطاحن 

(احمد علي)الكويتية واملواد االخرى تصلهم شركات املواد الغذائية. انتظار على أحد مخابز الفروانية 

(زين عالم) تطبيق إجراءات السالمة  إقبال على املخابز

املخابز عادت إلى العمل

إنتاج املخابر عاد لتغطية احتياجات املستهلكني

االثنني ١ يونيو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

املطاعم شهدت حضورا كبيرا في اول ايام احلظر اجلزئي السيارات امام احد مطاعم الوجبات السريعة

ملشاهدة الڤيديو



االثنني ١ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

«الكي نت» وسيلة التعامل مبحطات الوقود بعد عودة العمل
فرج ناصر

بعد انقضاء فترة احلظر 
الكلي والدخــول في احلظر 
اجلزئي ومنذ قرابة الســاعة 
السادســة صباحــا رصدنــا 
اإلقبال على محطات الوقود 
التــي شــهدت كثافــة كبيرة 
من الســيارات تعــدت احلد 
األقصــى ما جعل مســؤولي 
أعدادا  احملطــات يفتتحــون 
كبيــرة مــن مكائــن الوقود 
لتغطية الكثافة الكبيرة من 
السيارات.  ولوحظ أن العديد 
من محطات الوقود اعتمدت 
استخدام «الكي نت» للدفع بدال 
من عمليــة «الكاش» كإجراء 
وقائــي، إضافــة الــى التزام 
العاملني في محطات الوقود 
بارتداء الكمامات والقفازات. 
كما طلب مسؤولو احملطات من 
أصحاب وقائدي املركبات عدم 
النزول من سياراتهم واالكتفاء 
باجللــوس بداخلهــا كإجراء 

صحي خوفا من االقتراب.
وقال املوطن نايف اخلالدي 
انه حرص على تزويد سيارته 
بالوقــود بعــد توقفها طوال 
الكلــي لذلك  فتــرة احلظــر 
اســتغل فترة السماح حتى 
تكون سيارته جاهزة ألي أمر 

أو طارئ.
ومــن جهته، قــال حبيب 
الشمري إن التزود بالوقود أمر 
حتمي، لذلك حرص على أن 
يقوم بتعبئة سيارته بالوقود 
مع حرصــه على تطبيق كل 
التدابير الصحية الالزمة من 
لبــس الكمام والقفــاز ودفع 
قيمة الوقود من خالل جهاز 
«الكــي نت» كإجــراء وقائي 
وعدم النزول وترك التعبئة 

ومــن جانبه، دعــا نواف 
العنزي املواطنني الى االلتزام 
بالتعليمــات الصحيــة مــن 

اجلهات الرسمية. 
أما مبــرج العازمي فقال: 
تواجــدت للقيــام بتعبئــة 
الســيارة بالوقــود من اجل 

الذهاب إلــى حاللي في البر، 
وذلــك لعــدم وجــود وقود 
بالســيارة منذ فترة احلظر 
وإن شاء اهللا تكون بداية خير 
وعلى اجلميع احملافظة على 
بلدهــم الكويــت، واهللا يعز 

حكومتنا.

مواطنون لـ «األنباء»: حرصنا على تزويد سياراتنا بالوقود بعد فترة توقف كبيرة حتسباً ألي طارئ

عودة العمل باحملطات

للعامل املوجود.
أما خالد الظفيري، فقال إنه 
فضل الذهاب حملطة الوقود 
لتزويــد ســيارته خوفا من 
توقفهــا وبنفس الوقت نوع 
من الســالمة لتكون جاهزة 

ألي طارئ. 

(متني غوزال) احدى احملطات بالساملية 

(زين عالم) املصابغ عادت للعمل 

الكثير من اصحاب السيارات حرصوا على تعبئة سياراتهم بالوقود

مليونا ليتر بنزين يوميًا
استهالك الكويت خالل احلظر الكلي

أحمد مغربي

قال مصدر نفطي مسؤول لـ «األنباء» 
إن استهالك البالد اليومي من اجلازولني 
(البنزيــن) انخفض خــالل فترة احلظر 
الكلي إلى مليوني ليتر، وذلك انخفاضا 
من مســتوى ١٣ مليون ليتر يوميا قبل 

أزمة ڤيروس كورونا املستجد.
وتوقــع املصــدر أن ترتفــع معدالت 
االســتهالك للوقود خالل الفترة املقبلة 
مع بدء االنتقال وسريان احلظر اجلزئي 

اعتبارا من اليوم األحد، ليرتفع االستهالك 
إلى ما بني ٥ و٦ ماليني ليتر.

وذكــر أن شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتية لديها ١٨ محطة تابعة لها ستعمل 
على مدار ٢٤ ساعة خالل املرحلة األولى 
من مراحل العودة إلى احلياة الطبيعية 

في الكويت.
وقال إن جميع محطاتها ستعمل من 
الســاعة ٨ صباحا إلى ٤ عصرا متاشــيا 
مع قرار احلكومة تعديل ســاعات حظر 

التجول في البالد.

دت وانتعشت في أول يوم بعد رفع احلظر الشامل املصابغ عيَّ
عبداهللا الراكان

بعــد توقف دام قرابة ٢٠ 
يوما، تصاعد بخار املصابغ 
صباح امس كأنه العيد بعد 
قرار مجلس الوزراء بتطبيق 
املرحلــة االولى مــن مراحل 
التدريجية للحياة  العــودة 
الطبيعية في البالد. وتوافد 
الزبائــن مبالبســهم خاصة 
الى  (الغتــر والدشــاديش) 
املصابغ بعد غياب قســري 
بســبب احلظر الكلي والذي 

حرمهم كشخة العيد.
وقــال اصحــاب املصابغ 
لـ «األنبــاء» ان هذه الفترة 
ســتنعش املصابــغ خــالل 
الفترة املسموح بها، مؤكدين 
التزامهم باالشتراطات  على 
الصحية من لبس القفازات 
والكمامات وتوفير املعقمات.
النبهان  وقــال م.مالــك 
صاحــب مصبغــة ان على 
القيــام بتغيير  احلكومــة 
قانون العمل وقت اإلغالق 
القســري واحلظر من قبل 
احلكومــة، موضحــا اننــا 
كأصحاب مشاريع صغيرة 
ظلمنا بهذه القرارات حيث 
نغلق انشــطتنا ونســتمر 
ايجــارات احملــالت  بدفــع 

بعــد انتهــاء احلظــر الكلي 
كأنه يوم عيــد، موضحا ان 
االقبــال كبيــر مــن الزبائن 
فــي الفتــرة املســموح فيها 
باخلــروج، مشــيرا الــى ان 
الدوام من الساعة ٧ صباحا 
حتى ٥ مســاء، مؤكــدا اننا 
ملتزمــون  املصبغــة  فــي 
بالتعليمات واالشــتراطات 
الصحيــة في البــالد، داعيا 
املولــى عــز وجــل ان تعود 

احلياة الى سابق عهدها.
مــن جهته، قال وي جيه 
يعمل في احدى املصابغ ان 

االقبال بسيط على املصبغة 
في اول يــوم، موضحا اننا 
بالتعليمــات  ملتزمــون 
الصحيــة ووفرنــا جميــع 

املعقمات للزبائن.
من جانبــه، قال صاحب 
مصبغة ان االقبال في اول يوم 
كان كبيرا جدا.  وأكد االلتزام 
بجميع االجــراءات الوقائية 
في املصبغة والتزام العمال 
بلبــس الكمــام والقفــازات 
وتواجــد مــواد التعقيم في 
كل مكان حرصا على سالمة 

اجلميع.

احد العمال في احدى املصابغ

ورواتب العمال.
اننــا  النبهــان  واضــاف 
كأصحــاب مصابــغ واكبنا 
احلدث مــن خــالل االلتزام 
بالتعليمات واالشــتراطات 
الصحيــة في البــالد وقمنا 
بتوفير الكمامات والقفازات 
وجهاز قياس احلرارة للعمال 
والزبائن وقمنا بزيادة عدد 
سيارات التوصيل للمنازل.

بــدروه، عبر نبيل محمد 
عن سعادته البالغة بالعودة 
للعمــل في املصبغــة قائال: 
اول يــوم افتتــاح املصبغة 



مشعل العون

االثنني ١ يونيو ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

معارض السيارات فتحت أبوابها.. التسويق والدفع إلكترونيًا

طارق عرابي

انتهت امــس فترة احلظر 
الكلي التي فرضت على الكويت 
خالل الفترة من ١٠ وحتى ٣٠ 
مايــو املاضــي، لتبــدأ بعدها 
مرحلــة جديــدة مــن احلياة 
التباعد االجتماعي  شــعارها 
واالجراءات االحترازية، وهو 
شعار جديد لم يكن موجودا 
فــي الســابق، وحتديــدا قبل 
ظهور جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد، الذي فرض هذا النمط 

اجلديد من احلياة.
ومع صبيحة أول أيام العمل 
الرســمي بعد توقف اســتمر 
ألكثر من ٣ أشهر، بدأت احلياة 
تــدب مــن جديد فــي أوصال 
املجتمــع الكويتــي، وإن كان 
بشكل تدريجي وعلى مراحل 
الرســمية  القرارات  حددتهــا 
الصادرة عن مجلس الوزراء، 
حيث شــملت املرحلة األولى 
من عودة احلياة بدء تشغيل 
معارض السيارات والكراجات 
وقطع الغيار، إلى جانب عدد 
من االنشطة التجارية األخرى، 
على أن يلي ذلك قطاعات أخرى 
سيتم العمل على إعادتها من 
جديد في مراحل أخرى الحقة.
وخــالل جولة قامــت بها 
«األنباء» على عدد من معارض 
السيارات الرئيسية في البالد، 
تبــني أن بعض هذه املعارض 
قد فتحت أبوابهــا فعليا منذ 

عن طريق الهاتف أو االونالين، 
مبينا أن العميل ميكنه اختيار 
السيارة عبر االونالين والدفع 
عن طريق أي من خدمات الدفع 

االلكتروني املتاحة.
وتابــع العون يقــول، انه 
وتســهيال على العمالء، أبدت 
«املال موتــورز» اســتعدادها 
لتوصيل السيارة إلى العميل 
مباشرة بعد التأكد من تعقيمها 
مــن الداخل، وذلــك من خالل 
 MITSUBISHI» سياســة 
 ،«PREUMIUM CLEAN SEAL
وهــو ما يعنــي أن الســيارة 
ستسلم للعميل وعليها ملصق 
التعقيم الذي يضمن أن الزبون 

«املال موتــورز» تعد عمالءها 
بأن توفر لهم األمان والتعقيم 
الدائم، وذلك في إطار احلرص 

مسافات كافية بني السيارات 
املوجودة داخل املعرض، مبا 
يضمن وجود مسافة ال تقل عن 
مرتني بني العمالء املتواجدين 

داخل املعرض.
وأضاف أن الشركة حرصت 
على توزيع الكمامات والقفازات 
على جميع العاملني باملعرض 
وتخصيــص مدخــل واحــد 
للمعرض بعد إغالق كل األبواب 
اجلانبية، وذلك لتسهيل عملية 
مراقبة الزوار وفحص درجة 
حرارتهم قبل الدخول للتأكد 
من سالمتهم وضمان التزامهم 
باالجراءت الصحية الرسمية.
في االطــار ذاتــه، أكد أبو 
دولــه التــزام الشــركة بــكل 
الشروط التي حددتها اجلهات 
املسؤولة بالدولة فيما يتعلق 
بالتشغيل التدريجي للخدمات، 
حيث التزمت الشركة بتوفير 
بكل الشــروط التــي حددتها 
اجلهات املسؤولة بالدولة فيما 
يتعلق بالتشــغيل التدريجي 
للخدمات، حيث التزمت الشركة 
بتخصيص ٣٠٪ من املوظفني 
كمرحلــة اولــى علــى أن يتم 
زيادتهم بشــكل تدريجي في 

املراحل التالية.
عروض تشجيعية

وحــول إجــراءات البيــع 
احلاليــة، أكــد أبــو دولــه أن 
التعامــل  أوقفــت  الشــركة 
الورقيــة  بـ«الكاتالوجــات» 

قد تسلم ســيارة مت تعقيمها 
بالكامل.

واختتــم العــون يقول إن 

على أمانهم وصحتهم، معربا 
عن أملــه فــي أن تنتهي هذه 
اجلائحة قريبا بفضل اهللا ثم 
بجهود العاملني في الصفوف 
االولــى والذين بذلــوا الغالي 
والنفيس ملقاومة هذه اجلائحة 

ومحاصرتها قدر اإلمكان.
املال وبهبهاني

اكــد مستشــار  بــدوره، 
املبيعات بشركة املال وبهبهاني 
للسيارات، وائل أبو دوله، أن 
الشركة قامت منذ اليوم االول 
لبدء العمل الرســمي بتجهيز 
وتعقيم املعرض بالكامل من 
الداخل، مع احلرص على إيجاد 

التي كانت موجودة بالسابق، 
لتستبدلها بكتالوج «PDF» يتم 
إرساله عبر «الواتس آب»، في 
حني يتــم االعتماد على الدفع 

عن طريق الـ«كي نت».
ولفت أبو دوله إلى أن «املال 
وبهبهاني» وفي إطار سياستها 
الترويجيــة احلالية، طرحت 
مؤخــرا عروضا تشــجيعية 
لعمالئها بشكل عام والعاملني 
بالصفوف االمامية في وزارات 
الصحــة والداخليــة والدفاع 
بشكل خاص، حيث من املقرر 
أن يحصل العميل على كوبون 
«امسح واربح» يؤهله لفرصة 
بالفــوز بجوائز تبدأ من ٥٠٠ 
دينار وتصل إلى ٤٠٠٠ دينار 
نقدا، في حني سيحصل أبطال 
الصفــوف االولى على خصم 
إضافــي إلــى جانــب كوبون 

السحب.

مع انتهاء احلظر الكلي وعودة احلياة اجلزئية إلى البالد

وائل أبو دوله

اليــوم االول أمــام العمــالء، 
آخذين باالعتبار كل االجراءات 
واملتطلبــات الصحيــة التــي 
حددها قــرار مجلس الوزراء 
بهذا الشــأن، في حني فضلت 
معارض أخرى استغالل اليوم 
االول لتطبيق إجراءات التعقيم 
والتنظيف وتدريب موظفيها 
على االجــراءات اجلديدة قبل 
فتح أبوابها أمام اجلمهور، وكان 
الالفت باليوم األول للفتح أن 
االقبال ضعيــف جدا من قبل 

العمالء.
فــي البداية، أكد مشــرف 
الــري للســيارات  معــرض 
املــال  اجلديــدة فــي شــركة 
موتــورز، مشــعل العون، ان 
«املال موتورز» تعتبر من أوائل 
الشركات التي باشرت أعمالها 
بعد صدور قرار تخفيف احلظر 
الكلي، مع اتباع سياسة األمان 
بالنسبة للموظفني والعمالء 
علــى حد ســواء، حيــث يتم 
فحص جميع العاملني وزوار 
املعرض قبــل الدخول للتأكد 
مــن درجة حــرارة اجلســم، 
وتخصيص مناطق لالنتظار، 
مع التأكيد على ضرورة لبس 

الكمامات والقفازات.
بــني  مــن  أن  وأضــاف 
التــي  االخــرى  االجــراءات 
طبقتها الشركة هي تعقيم كافة 
املكاتب والسيارات املوجودة 
باملعــرض، إلــى جانب تقدمي 
العمالء  التواصل مع  خدمات 

إقبال ضعيف على معارض السيارات في اليوم األول للحظر اجلزئي  (قاسم باشا) بعض من العمالء داخل املعرض

جانب من املنطقة احمليطة بوكاالت السيارات بالري وتبدو األجواء هادئة

ملشاهدة الڤيديو

أبو دوله: «املال وبهبهاني» أوقفت «الكاتالوجات» الورقية واستبدلتها بالـ «PDF» والدفع «كي نت»العون: «ملصق التعقيم» سياسة جديدة لـ «ميتسوبيشي» تضمن للعميل تسلم سيارة مت تعقيمها بالكامل

«Ooredoo» تفتح أفرعها للعمالء.. وكاميرات حرارية لفحص املتواجدين

طارق عرابي

مع أول أيام العمل الرسمي 
بعد انتهاء احلظر الكلي الذي 
فرض على البالد خالل الفترة 
من ١٠ وحتى ٣٠ مايو، باشرت 
اوريدو لالتصاالت استقبال 
عمالئها في كل افرعها املنتشرة 
في جميع أنحاء البالد، لتلبية 
حاجاتهم وحل املشاكل التي قد 
تكون واجهتهم خالل الفترة 
املاضية. وخالل زيارة قامت 
بها «األنباء» للمقر الرئيسي 
لشركة اوريدو لالتصاالت، قال 
مدير االفرع بالشركة محمد 
حاجي، انــه وتطبيقا للقرار 
احلكومي الصادر عن مجلس 
الــوزراء بخصــوص عــودة 
احلياة بالكويت، فقد بادرت 

إلــى أن  ولفــت حاجــي 
الشــركة كانت حريصة منذ 
الساعات األولى النطالقتها من 
جديد على التزام كل العمالء 
الوزراء  باشتراطات مجلس 
ووزارة الصحــة، واملتعلقة 

الشــركة  أن  وأضــاف 
حرصت كذلــك على تطبيق 
إجراءات التباعد بني املوظفني 
من جهة، والعمالء من اجلهة 
األخــرى، حيــث خصصــت 
مسافات ال تقل عن مترين بني 

العالمات االرشادية األرضية 
التي تضمن تطبيق إجراءات 

التباعد داخل أرجاء املبنى.
إقبال كبير

بدوره، قال مسؤول الفرع 
الرئيسي بالشركة، عبدالعزيز 
العتيقي، إن الشركة استقبلت 
أعــدادا كبيــرة مــن العمالء 
فــي أول يــوم عمــل بعــد 
احلظر الكلي، حيث تنوعت 
معامالتهم مــا بني احلصول 
على خطــوط جديدة أو حل 
مشــاكل تعرضوا لها، مؤكدا 
أن جميع أفرع الشركة فتحت 
أبوابها أمام العمالء الراغبني 
فــي احلصول علــى خدمات 
االتصاالت املختلفة. وأرجع 
العتيقي ارتفاع اإلقبال على 

بارتداء الكمامات والقفازات، 
مؤكــدا في هــذا الصدد على 
توفير «اوريدو» للكمامات عند 
املدخل الرئيسي لضمان التزام 
اجلميع بهذه االشتراطات قبل 

الدخول.

كل موظف وآخر، إلى جانب 
توزيع مقاعد االنتظار داخل 
الفرع بشكل يضمن احلفاظ 
علــى نفس املســافة، ناهيك 
عن تنظيم إجراءات الدخول 
واخلروج واالنتظار، مع وضع 

أفرع أوريدو إلى طول فترة 
احلظر الكلي التي اســتمرت 
لنحو ٣ أســابيع متواصلة، 
باإلضافة إلى وجود خدمات لم 
يكن باإلمكان احلصول عليها 
بدون مراجعة أفرع الشركة 
مباشرة، خاصة ما يتعلق منها 
بشراء اخلطوط اجلديدة أو 

حتى خدمات االنترنت.
وأعرب العتيقي عن شكره 
للجهات احلكومية التي فتحت 
املجال أمام شركات االتصاالت 
واإلنترنــت للعمل من جديد 
لتوفير خدمــات االتصاالت 
للمواطنني واملقيمني، خاصة 
وأن هــذه اخلدمات أصبحت 
من اخلدمات األساسية التي 
ال ميكن االســتغناء عنها في 

وقتنا احلالي.

إقبال كبير على شركات االتصاالت واإلنترنت منذ اليوم األول

الشــركة في أولــى خطوات 
العمل بتعقيم مبنى شــركة 
بالكامل،  أوريدو لالتصاالت 
إلى جانب تعقيم االفرع، مع 
احلرص على تركيب كاميرات 
حراريــة تعمــل على فحص 
درجة حرارة القادمني بشكل 
تلقائي عند البوابة الرئيسية 

للشركة.
إجراءات صحية 

وأشــار إلى أن «اوريدو» 
امــس  بــدأت منــذ صبــاح 
باستقبال عمالئها خالل أوقات 
العمل الرســمية التــي تبدأ 
في التاســعة صباحا ومتتد 
حتى الرابعة عصرا، لتقدمي 
كل اخلدمــات التي يحتاجها 

العمالء.

عبدالعزيز العتيقي محمد حاجي

جانب من استقبال املوظفني للعمالء (قاسم باشا) احترام مسافات التباعد االجتماعي بني العمالء املتواجدين بالشركة  

الفتات ارشادية بالتباعد االجتماعي

العتيقي: اإلقبال الكبير بسبب طول فترة احلظر الكلي.. واالتصاالت واإلنترنت ال ميكن االستغناء عنهماحاجي: حرصنا على تطبيق تعليمات مجلس الوزراء.. ووفرنا الكمامات والقفازات عند املداخل

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت



زحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجاتزحام شديد بالشويخ الصناعية في أول أيام إعادة افتتاح الكراجات
«األنباء» رصدت فتح محالت البنشر والكهرباء والصيانة وتبديل الزيوت وبيع اإلطارات أبوابها أمس

تواجد عدد من دوريات «الداخلية» ورجالها في شوارع منطقة الشويخ ٭ 
الصناعية لتنظيم حركة ســير مرور السيارات بسبب االزدحام الناجت من 

االعداد الكبيرة الوافدة للمنطقة.
قام بعض املواطنني واملقيمني بالتنويه على اصحاب الكراجات بضرورة ٭ 

ارتداء الكمامات والقفازات واال فسيذهبون الى غيرهم في حال عدم االلتزام.
بعض احملالت وفرت معقمات للزبائن والعاملني وأوكلت ألحد عامليها ٭ 

مهمة تعقيم أبواب السيارات قبل بدء الفحص.
رصدنا عددا من محالت قطع الغيار والكراجات مغلقة وعند االستفسار عن ٭ 

سبب إغالقها رجح البعض ان عمالتها يسكنون في مناطق العزل املناطقي.

لقطات

في سلوى.. طوابير من االنتظار

حولي تعاني بسبب العزل

بشرى شعبان 

الوقود  شــهدت محطــات 
وكراجات تبديل الزيوت والفالتر 
وكهرباء السيارات والبنشر في 
منطقة ســلوى زحاما وطوابير 
من النــاس الراغبني في صيانة 
ســياراتهم أو لتبديــل الزيت 
والفلترة بعــد فترة طويلة من 

توقفها. 
«األنباء» جتولت في املنطقة 
لرصد إقبال املواطنني واملقيمني 
على هــذه اخلدمات الضرورية 
ومدى التزام القائمني على العمل 

باإلجراءات االحترازية.
بداية، أكد ابومحمد (كهربائي 
سيارات): كنت أتوقع هذا االزدحام 
في العمل، لكن اإلقبال جاء أكثر 
من املتوقع السيما قسم الكهرباء 
والبنشر، الفتا إلى حرص اجلميع 
على ارتداء الكمامات والقفازات 

واتباع التعليمات الوقائية.
أما علي دشــتي فقال: بعد 
وقوف ملا يقارب الشهر كان البد 
من إجراء صيانة أولية للسيارة 
قبل اخلــروج، كما انه البد من 
تبديــل الدهن والفلتر احتياطا، 
ونتمنى أن يزيل اهللا البالء وتعود 
احلياة إلى طبيعتها قريبا، مشددا 
على أهمية التزام اجلميع بوسائل 

الوقاية جتنبا لإلصابة بالڤيروس. 
بدوره، قــال محمد املصري أو 
(املعلم محمــد) كما ينادى على 
لســان اجلميع في الكراج: هذا 
يريد تبديل عجلة وآخر بطارية 
وثالث صيانة أولية، مضيفا: كنت 
أتوقــع ازدحام اليوم األول بعد 
احلظر، واحلمد هللا على نعم اهللا 
التي ال تعد وال حتصى، وندعو 
اهللا أن يزيل الوباء وتعود دورة 
احلياة إلى طبيعتها. الوضع في 
محطة الوقود لــم يختلف عن 
الكراجــات، فهناك صف طويل 
من الســيارات ينتظــر الدور 
لتعبئة خزان البنزين، ولســان 
حال اجلميع «يا زين االزدحام» 
يا زين احلرارة «واجلميع يتمنى 
عودة احلياة لدورتها الطبيعية بعد 
زوال الوباء ورفع الغمة عن العباد.
لـ «األنباء»:  أم محمد قالت 
يا حالوة احلياة واالزدحام كل 
ما نريد أن نسير في الشوارع 

فقط، اهللا يلطف بالعباد.
أهم ما رصدناه رغم الصف 
الطويــل للمنتظرين هو التزام 
القفــازات  بارتــداء  اجلميــع 
والكمامات دون تردد ولســان 
حالهم «الوقاية خير من العالج»، 
حمى اهللا الكويت وأهلها واملقيمني 

فيها من كل داء.

آالء خليفة 

في منطقة حولي عادت مظاهر احلياة على استحياء مع بدء تطبيق 
قرار العزل باملنطقة مع املناطق اجلديدة األخرى الفروانية وخيطان 
وميــدان حولي. «األنباء» رصدت جانبا مــن آراء أصحاب الكراجات 
والزبائن في اليوم األول من بدء تطبيق خطة عودة احلياة التدريجية. 
وفي هذا الشأن قال بسام احلواش - صاحب احد الكراجات باملنطقة 
- انه حريص على تطبيق كل اإلرشــادات الصحية االحترازية ومع 
عودة احلياة وتطبيق احلظر اجلزئي والســماح ألصحاب الكراجات 
بالعمل بعدما أغلقت ملدة ٣ اشهر، مؤكدا حرصه وحرص العاملني معه 
على ارتداء الكمام والقفازات واستخدام املعقمات والتباعد اجلسدي 

وترك املسافات. 
وذكر احلواش أن هناك صعوبات حاليا تواجههم كونهم في منطقة 
معزولــة في صعوبة وصول قطع الغيار لهم من خارج حولي وأهمها 
الزيوت والفالتر، متوقعا أن يحدث حالة من الركود التام الفترة املقبلة 
في ظل استمرار الوضع كما هو عليه، آمال أن يتم السماح لهم باحلصول 

على قطع الغيار وتوصيلها لهم من خارج حولي.

(محمد هنداوي) صيانة السيارات استؤنفت في حولي  

(ريليش كومار) غسيل السيارات عاد الى النشاط في الشويخ   (هاني الشمري) تزاحم السيارات في شارع كندادراي  

عمر العجمي: نتمنى التشديد في اإلجراءات احلكومية حال زيادة اإلصاباتالشريف: عّطلنا بعض أماكن السيارات وعددًا من العاملني للحفاظ على التباعد

مصلح: األسعار تضاعفت عشرات املرات بسبب غياب الرقابة
محسن العجمي: «الصناعية» حاجة للجميع ونشكر احلكومة على جهودها

جابر: أسعارنا كسابق عهدها وملتزمون بالتعليمات حفاظًا على صحة اجلميعشاهر: استغالل وجشع وارتفاع باألسعار لنهب جيوب املواطنني واملقيمني

املرحلة االولى من خطة احلكومة 
للعودة تدريجيا، متمنيا ان تدب 
الروح من جديد وتعود احلياة 
بشكل كامل كسابق عهدها في 
اســرع وقت ممكن وهذا االمر 
ليس بصعــب اذا ما مت تعاون 
اجلميع من مواطنني ومقيمني 
مع الســلطات املعنية وتنفيذ 
كافــة التوجيهــات وااللتــزام 

بالتعليمات.
بــدوره، أكد عمــر العجمي 
رصده االلتزام من قبل اجلميع 
بارتــداء غطاء الوجــه ولبس 
القفازات واحلرص على التباعد 
اجلسدي وضمان املسافة اآلمنة 
بني الشــخص واآلخر وهذا ان 
دل على شيء فهو الوعي التام 
بضرورة االلتزام بالتوجيهات 
والتعليمات التي تضمن مكافحة 
هذا الوبــاء الذي اجتاح العالم 
اجمع، معلال وجود اعداد كبيرة 
من الناس في منطقة الشويخ 
الصناعيــة باحلاجة ملثل هذه 
اخلدمات املقدمة في هذه املنطقة 
واالزدحام قــد يكون في بداية 
األيــام الن هنــاك العديد ممن 
تعطلــت ســياراتهم وجــاءوا 
إلصالحها لقضاء احتياجاتهم 
اليومية وما شابه ذلك، مطالبا 
احلكومة مراقبة الوضع بحيث 
لو ال سمح اهللا كانت هناك زيادة 
بأعداد املصابني القيام مباشرة 
بتشديد االجراءات دون تهاون، 
اما اذا كان هناك حتســن جيد 
يضمن عــدم وجــود إصابات 
فنتمنى التوسع بإعادة عودة 

احلياة الى سابق عهدها. 
مــن جانبه، أشــار إســالم 
العمل  إلى اســتئناف  عبداهللا 
وتقدمي خدمة كهرباء السيارات 
للزبائن بناء على قرار مجلس 
الوزراء الذي سمح لهذا النوع 
من االنشطة بالعودة للعمل عقب 
فترة احلجر السابقة، مضيفا: 
حرصنا على ارتداء أقنعة الوجه 
وغطائه والقفازات وعدم التباعد 
او السالم باملصافحة واحلفاظ 
على مســافة ال تقل عن مترين 
عنــد التحــدث للزبائــن وذلك 
حفاظــا علــى صحــة اجلميع 
وتنفيــذا لتوجيهــات وزارة 
الصحة بهــذا الشــأن، متمنيا 
زوال هــذه الغمــة عــن العالم 
اجمع وأن ميــن اهللا عز وجل 
على املسلمني املصابني بالشفاء 

العاجل ويحفظ اجلميع.

تعطيل عدد كبير من أماكن غسل 
السيارات لتكون املسافة بني كل 
سيارة واخرى اكثر من مترين 
وليس اقل من ذلك كما اعتمدنا 
على نصف الطاقة العمالية لدينا 
حتــى ال يكون هناك تقارب بني 

العمال. 
بدوره، قال ممدوح جابر: لقد 
حرصنا على إغالق االستراحة 
فــي مكان العمل حتى ال تكون 
مكانا متاحــا للتجمع من قبل 
الزبائن بقصــد او بغير قصد 
واســتبدلناها بكراســي قمنــا 
بصفهــا بشــكل متباعــد جدا 
في الهــواء الطلــق وليس في 
مــكان مغلــق وذلــك لضمــان 
التباعد االجتماعي واجلسدي 
بــني كافــة الزبائــن والعاملني 
تطبيقا لتوصيات وزارة الصحة 
ومجلــس الــوزراء، كمــا اننا 
حرصنا على توفير املستلزمات 
اخلاصة باحلماية مثل أغطية 
الوجه (الكمامــات) والقفازات 
لليديــن وتوفير مواد التعقيم 
وذلك دون ان زيادة االســعار 
نهائيا والئحة االسعار هي ذاتها 
كســابق عهدها قبــل موضوع 

انتشار ڤيروس كورونا. 
من جهته، قال محسن حسني 
العجمي:ان اعادة عمل مثل هذا 
النــوع من اخلدمــات اخلاصة 
بصيانة السيارات هو امر مهم 
للجميع وهي خطوة موفقة في 

كورونا او ايجاد املصل او العالج 
املناسب له، لكن ليس من املقبول 
ان ندفــع ثمن اخلدمة عشــرات 
األضعاف بسبب استغالل البعض 
للوضع وانشغال السلطات عنهم 
مبكافحة وباء كورونا كما ولو 
انهم يريدون االنتقام من الناس 
على فتــرة توقفهم عــن العمل 
وتعويضها من خالل رفع االسعار 

بشكل مبالغ جدا.
مــن جانبــه، قــال ناصــر 
الشــريف مــن احــدى محطات 
غسيل السيارات: باشرنا العمل 
باالســتعداد بكافــة توصيــات 
مجلس الوزراء ووزارة الصحة 
للحفاظ على التباعد اجلســدي 
الكمامــات  وااللتــزام بارتــداء 
والقفــازات والتعقيم املســتمر 
حيــث قمنــا بالعمل مــن خالل 

شــهيرة اال انني صدمت عندما 
وجدت صاحب احملطة بنفســه 
وهو مواطن يقــف عند البوابة 
ليقــول للزبائــن قيمة غســيل 
السيارة ١٠ دنانير بعد ان كانت 
٢ دينار دون أن يعطي اي مجال 
للسؤال عن اسباب زيادة السعر 
بهذه الصــورة املرتفعة جدا او 
حتى االستفسار ويكتفي بالرد 
«تبي اهال وسهال ماتبي شوف 

غيرنا».
وقــال مصلــح أمتنــى مــن 
احلكومــة امــا ان حتافــظ على 
االســعار ومتنع هذا االستغالل 
اجلشــع للمواطنــني واملقيمني 
بقوة القانون والسيطرة التامة 
او تغلق هذه احملالت الى ان تعود 
االمــور الى مجاريهــا ويتحقق 
االمن الصحي بالقضاء على وباء 

عادل الشنان

الشــويخ  شــهدت منطقــة 
الصناعية ازدحاما شديدا أمس 
األحد بعد السماح باستئناف عمل 
االنشــطة الصناعية واحلرفية 
وتواجد عدد من عناصر الداخلية 
ودوريات املرور لتنظيم حركة 
السير. «األنباء» رصدت احلركة 
في املنطقة وآراء عدد من املواطنني 
واملقيمني واصحــاب الكراجات 
ومحطات غسيل السيارات تعقيبا 
على عودة احلياة تدريجيا، حيث 
اكد البعض االلتــزام باجراءات 
الســالمة وتذمر البعض اآلخر 
من اســتغالل الوضــع وارتفاع 

االسعار عن سابق عهدها.
فــي البداية، ابدى ســليمان 
شــاهر انزعاجــه الشــديد مــن 
اســتغالل اصحــاب كراجــات 
الشــويخ للوضع بشكل جشع 
جدا، مؤكدا ان ســيارته قد كان 
خــالل الصيــف املاضــي قيمة 
تصليح زر التكييف ١٠ دنانير 
بعــد ان احضــر هــو بنفســه 
القطعة إلى محل التبديل وهي 
ذاتها التي جاء ليقوم بتبديلها 
أمس بعد الســماح العادة فتح 
محالت تصليح السيارات عقب 
فتــرة التعطيل اإللزامي ليفاجأ 
بــأن اقل صاحب كراج طلب ٣٥ 
دينارا لتبديل القطعة ومن قام 
بتبديلهــا الصيف املاضي طلب 
أمــس ٤٠ دينارا وعندما قال له 
انه بنفسه كان قد أصلحها بـ١٠ 
دنانير كان الرد (عندي ضغط 
وزحمة وعلينا إيجارات وكنا ما 
نشتغل) مؤكدا ان هذا استغالل 
حلاجة الناس وبشكل جشع جدا، 
ومطالبا احلكومة بضرورة فرض 
الرقابة على سوق العمل بشكل 
عام واال سيتم نهب جيوب الناس 
دون حسيب او رقيب وسيكون 
الوضع اشبه بغابة وليس سوقا 
او صناعية تعمــل حتت مظلة 

قانون الدولة.
بدوره، قال خالد مصلح انني 
توجهت لصناعية الشويخ بنية 
عمل (سيرفس) لسيارتي كتبديل 
الزيت والفلتر للمكينة وغسلها 
بعد فترة التوقف الطويلة وكما 
هي العادة توجهت حملطة غسيل 
السيارات التي اعتدت منذ زمن 
على التعامل معها وهي محطة 

ممدوح جابر

فترة احلظر أوجبت بعد انتهائها صيانة السيارات

عمر العجمي   محسن حسن العجمي ناصر الشريف

صيانة السيارات عادت إلى النشاط
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«صناعية اجلهراء».. فوق الزحام زيادة مبالغة في األسعار
فرج ناصر

شــهدت «صناعية اجلهراء» زحمة كبيرة من قبل املواطنني في 
اليوم االول للسماح الصحاب الكراجات وكل االختصاصات التابعة 
لها من محالت الصــالح االطارات وتبديل الزيوت والزينة وكل ما 
يتعلق بعالم السيارات. «األنباء» رصدت الفرحة على وجوه أصحاب 
الكراجات والزبائن من املواطنني واملقيمني على حد سواء، كما شهدنا 
زحاما كبيرا على صناعية اجلهراء وشــكاوى من البعض من رفع 
األسعار بشكل مبالغ فيه. كانت البداية مع رابح، وهو احد اصحاب 
الكراجات، الذي اكد ان هذا االفتتاح هو بشــارة خير على الكويت 
واالمتني العربية واالسالمية، مضيفا أن االقبال كان جيدا من قبل 

املواطنني واصحاب السيارات في اول يوم عمل.

من جانبه، قال حسني اخلالدي انه حضر لتبديل زيت سيارته، 
مشــيرا إلى الزحمة الكبيرة جدا أمس، وطلب من اجلميع التريث 

بالبيت حتى تزول هذه الزحمة ومن ثم الذهاب للصناعية.
بدوره، قال رائد الشمري، الذي تواجد الصالح محرك سيارته 
وكذلك التكييف، ان االسعار زادت في اليوم االول الفتتاح االنشطة 
املختلفة بالصناعية والبعض من اصحاب هذه الكراجات رفعوا االسعار 
بشكل مبالغ فيه لعدم وجود رقابة، مطالبا اجلهات املعنية بردعهم.
وفيما أعرب وليد احلمــد، صاحب محل للكهرباء، عن ارتياحه 
ملعاودة النشاط، وقال فواز الظفيري إنه فوجئ لدى شراء إطارات 
لسيارته بزيادة االسعار الى الضعف والتي بررها اصحاب احملالت 
بأن كل املواد والســلع بدأت أســعارها بالصعود، وطالب اجلهات 

الرقابية بالتصدي لذلك ومنع االستغالل.

ملشاهدة الڤيديو
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التعاونيات افتتحت األسواق والفروع.. وأحالم الدخول حتطمت أمام »الباركود«
محمد راتب

اجلمعيــات  اســتقبلت 
التعاونية مع ساعات الصباح 
األولى مــن يوم أمس أعدادا 
هائلة من املواطنني واملقيمني 
الذين اصطفــوا في طوابير 
بانتظار السماح لهم بدخول 
األسواق املركزية للحصول 
على السلع الغذائية واخلضار 
والفواكــه والتموين، ولكن 
هذه احلالة لم تستمر لوقت 
طويل حيث بدا املشهد بعد 
الظهــر أكثــر هــدوءا فخف 
الزحام وقلت األعداد وتنفس 
املوظفــون الصعــداء بعــد 
فترة صباحيــة عصيبة لم 
يستطيعوا خاللها كبح جماح 
املتســوقني الذيــن حضروا 
من كل حدب وصوب لشراء 

احتياجاتهم.
بعض اجلمعيات استعانت 
بالداخليــة لتخفيــف وطأة 
االزدحــام احلاصــل وكأن 
إلــى اجلمعيــات  الدخــول 
التعاونية بات أمرا مسموحا 
به مــن دون الباركود، وهذا 
ما نفاه كثير ممن التقيناهم 
فالدخــول ال يكــون إال مــن 
خالل احلجز، إال أن البعض 
يســتغل هذه الظروف لعله 
يســتطيع الدخــول لكونــه 
كبيرا في الســن أو بســبب 
االزدحــام احلاصل، وهو ما 
جرى ضبطه بشكل ملحوظ 

في الكثير من التعاونيات.
»األنباء« جالت واستطلعت 
ما جرى فــي اليوم األول من 
سريان قرارات مجلس الوزراء 
اخلاصــة باحتــواء ڤيروس 
كورونا املستجد، وكانت لنا 

اللقاءات التالية:
البداية، قــال رئيس  في 
الســالم  صبــاح  جمعيــة 
التعاونية أحمد العتيبي لـ 
»األنباء« إن ساعات الصباح 
األولى كانت أشبه باملاراثون 
لكثرة األعداد التي حضرت 
حيث قمنا بفتح 4 أســواق 
مركزية من 8 إلى ١٢ ليال عبر 
احلجــز بالباركــود تطبيقا 
لتعميــم احتــاد اجلمعيات، 
والتموين من 8 إلى 3 عصرا 
والغاز مــن 8 صباحا إلى 8 
مســاء، مشــيرا إلى أنه من 
احملتمل زيــادة عدد الفروع 
العاملة خالل األيام املقبلة.

وبني أن الزحام كان كبيرا 
ولكن ليس على مدار اليوم 
كله وإمنا خالل فترات معينة، 
فاجلميع ملتزمون بالباركود 
الذي خفف من االزدحام بشكل 
كبير، موضحــا أنه يتم في 
هذه الظروف مراعاة بعض 
احلــاالت اخلاصــة، حيــث 
سمح للبعض من كبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة 
بالدخول من دون باركود أما 
البقيــة فالباركود، موضحا 
أن التموين لم يشهد زحاما 
ألن اليوم )أمس( هو األخير 
من الشهر واملتوقع هو اول 
يوم في الشهر واألمور هادئة.
املتســوقني  وطمــأن 
بــأن األمــور بخيــر، وكل 
شــيء متوافــر واملخــزون 
االستراتيجي في أحسن حال 
واملخــازن مليئة باملنتجات 
والســلع والشــركات تقوم 
بدورها في التوريد واألمور 
في حتسن مستمر، موضحا 
أننــا ملتزمــون بتوجيهات 
وزارة الصحة والتعقيم حيث 
وفرنا عند جميع منافذ البيع 
جهازا للتعقيم ووضعنا مواد 
للتعقيم كذلك إلى جانب جهاز 
لقيــاس احلــرارة ولوحات 
الكمامات  إرشــادية للبــس 
والقفــازات والتشــديد على 
التباعد املكانــي ملترين عن 
كل شخص ومنع األشخاص 

غير امللتزمني.
وبســؤاله عــن توقعاته 
لعــودة موجــة االزدحــام، 
قــال العتيبــي إن االزدحام 
ســيكون علــى أشــده فــي 
أول ثالثــة أيام من الشــهر، 
ولكــن عن طريــق الباركود 
وااللتزام بالوقت يســتطيع 
كل متســوق احلصول على 
أغراضه بكل سالسة وهدوء 
دون تزاحم وتدافع. ولفت إلى 
أنه وبهــذه الطريقة يحصل 
اجلميع على ما يريدون مع 
االنضبــاط والهــدوء وعدم 
االزدحــام فالباركــود ينظم 
العملية، ومــع ذلك وضعنا 
منظمــني من موظفي اإلدارة 
على املداخل ملتابعة الباركود 
وقياس احلرارة والتأكد من 
التزام الشخص باالشتراطات 

الصحية.
ظروف خاصة

النزهــة  جمعيــة  أمــا 

فقريبا سيجري افتتاحها بعد 
احلصول على الباركود من 

وزارة التجارة.
تنظيم األعداد

من جهته، أكد مسؤول فرع 
التموين في جمعية العدان 
والقصور التعاونية أمين عبد 
العزيز لـ»األنباء« أن الساعات 
األولــى شــهدت زحاما غير 
مسبوق استدعى العمل بكافة 
الطاقة االستيعابية والكوادر 
البشرية التي أنهكت بشكل 
كبير بسبب عدم القدرة على 
ضبــط األعــداد والتنظيم، 
مشيرا إلى أننا قمنا بالتواصل 
مع وزارة التجارة للتواصل 
مع الشرطة لتقوم باحلضور 
وتنظيم األعداد الكبيرة التي 

باإلجراءات الوقائية، قال مت 
التشــدد في هذا األمر وكان 
اجلميــع ملتزمــني بلبــس 
الكمامات واإلجراءات الوقائية 
ولم نشهد مخالفات خالل هذا 
اليوم، مبينا أننا قمنا بوضع 
املعقمات واتخاذ كل اإلجراءات 

الكفيلة بطمأنة املتسوقني.
التزام وانضباط

بدوره، ذكر رئيس اللجنة 
اإلدارية واملالية في جمعية 
الســكنية  صبــاح األحمــد 
التعاونية عبداحلميد كميهان 
لـ»األنبــاء« أن  الدوســري 
الســاعات األولى لم تشــهد 
أي زحام، ابتداء من الساعة 
8، حيــث قمنــا بجولــة بني 
ســوقي بــي وســي فاألمور 
منتظمــة والنــاس حضروا 
وفق الباركود، مشــيرا إلى 
أننا ملتزمــون بالتعليمات 
الصحيــة  واالشــتراطات 

والتعقيم.
وبني أن كل شيء متوافر 
والســلع يتــم تزويدها أوال 
باول وجميع األرفف مملوءة 
باخلضــار والفاكهــة، كمــا 
جتري عملية تنظيم الدخول 
بالتنســيق بــني موظفــي 
الداخلية  اجلمعية ورجــال 
الباركــود  للتشــييك علــى 

والتأكد من املوعد.

العامل  لم يســتطع طاقمنا 
السيطرة عليها.

وأشار إلى أن األمور بخير 
ومت السماح جلميع احلضور 
بالشراء دون التقيد باملوعد 
وذلك بسبب أن اليوم )أمس( 
هو آخر أيام الشــهر وعادة 
ال يحضــر الكثيــرون لفرع 
التموين، وهو ما حصل في 
فترة الظهيرة حيث انخفضت 
األعداد بشكل كبير وتراجع 
الزحــام، متوقعــا ازدحامــا 
غير مســبوق اليوم االثنني 
باعتبــاره اليــوم األول من 
الشــهر، مع التزام باملواعيد 
واحلجز االلكتروني، لضمان 
انسيابية العمل واحلركة في 

الفرع ومنع التزاحم.
وبســؤاله عــن االلتــزام 

ً ازدحام غير مسبوق في الساعات األولى من رفع احلظر.. وتوقعات مبوجات جديدة اليوم وغدا

فيصل الرويح عبداحلميد الدوسرياحمد العتيبي

امين عبدالعزيز خالل العمل

توافر للمواد الغذائية في فرع التموين في العدان والقصور

إبراهيم العبودي

التعاونية فقد بني الرئيس 
فيصل الرويــح لـ»األنباء« 
أنه بسبب الظروف اخلاصة 
للجمعية وإصابة حوالي %8٠ 
من موظفيهــا فإنها تكتفي 
بخدمات التوصيل فقط، ولم 
يتم فتح أي فرع أو ســوق، 
باستثناء التموين الذي لم 
يشــهد أي ازدحام، متوقعا 
ارتفاع أعداد املتسوقني اليوم 

لكونه أول أيام الشهر.
بدوره، ذكر رئيس جمعية 
الكبيــر والقريــن  مبــارك 
التعاونية إبراهيم العبودي 
لـ»األنباء« أن التنظيم ساهم 
في تخفيــف االزدحام الذي 
شهدته الساعات األولى من 
الصباح، والتــي انخفضت 
بعــد ذلــك بشــكل ملحوظ، 
مبينــا أننــا وضعنــا خطة 
خلدمة املتســوقني وضمان 
السالمة للجميع بحيث يكون 
االستقبال عن طريق الباركود 

فقط.
إلــى أن لدينــا  وأشــار 
موظفــني يقومــون بعملية 
الدخــول والتأكــد  تنظيــم 
مــن االشــتراطات الصحية 
وااللتــزام بلبــس الكمامات 
والتعقيــم والتباعد املكاني 
وعدد الداخلني للسوق، مبينا 
أن كل األســواق املركزيــة 
والتموين مفتوحة أما الفروع 

العتيبـي لــ »األنبـاء«: الباركـود خفف مـن االزدحام ونتوقـع أعـدادًا كبيرة فـي 3 أيام 

العبـودي لـ »األنبـاء«: تنظيم الدخول عبـر موظفني وافتتـاح الفروع قريبًا بعـد »الباركود«

املطاعـم واملقاهي واملخابز تعمل مـن 6 ص حتى 5:30م بالتوصيل وخدمة السـيارات

الرويـح لــ »األنبـاء«: إصابـة 80% مـن موظفينـا ألزمنـا تقدمي خدمـة التوصيـل فقط 

عبدالعزيـز لـ »األنباء«: السـماح بالشـراء مـن التموين ليـوم واحد فقط مـن دون باركود

األسـواق املوازيـة تعمل بنظـام احلجز علـى مدار 24 سـاعة فـي املناطـق املعزولة
السماح للصيدليات والعيادات واملستشفيات اخلاصة مبزاولة العمل حسب اشتراطات »الصحة«

»البلدية«: احملالت غير الغذائية 
متارس نشاطها إلكترونيًا وهاتفيًا فقط

أعلنت بلدية الكويت أن احملالت غير الغذائية املسموح لها 
متارس حاليا نشاطها عبر املنصات اإللكترونية واالتصال 
الهاتفي فقط خالل الفترة فترة السماح لها مبزاولة النشاط.
وقالت البلدية في بيان صحافي أمس األحد إنها حددت 
مواعيد ساعات عمل احملالت واألنشطة املسموح لها مزاولة 
نشاطها حسب قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا مع ضرورة 

االلتزام بكل االشتراطات الصحية.
وأوضحت أنها ألزمت بقرارها املطاعم واملقاهي وتقدمي 
الوجبات واملخابز ومن في حكمها من األنشطة عدم استقبال 
اجلمهــور وأن تقدم خدماتها من الســاعة 6 صباحا حتى 
الساعة 5.30 مساء عن طريق التوصيل وخدمة السيارات، 
أما خدمات السلع األخرى االستهالكية عن طريق التوصيل 

فقط من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساء.
وطلبت البلدية من وزارة التجارة إدراج أسواق السمك 
واخلضار ضمن برنامج مواعيد الفتح احملددة، وســمحت 
بقرارها لألسواق الغذائية املوازية في املناطق املعزولة فقط 
مبزاولة نشــاطها على مدى 24 ســاعة طبقا لنظام احلجز 
املسبق، أما األسواق الغذائية املوازية في باقي املناطق فحدد 

مواعيد عملها من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5.30 مساء 
ويكون استقبال اجلمهور طبقا للحجز املسبق مع االلتزام 

بتطبيق كل االشتراطات الصحية.
وســمحت البلدية بفتح أســواق بيع األسماك واللحوم 
والدواجن واخلضار والفاكهة طبقا للنظام احلجز املسبق من 
الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5.30 مساء بجميع احملافظات مع 
االلتزام بتطبيق كل االشتراطات الصحية خالل مواعيد العمل.
وبينت أن القرار شمل الســماح للصيدليات والعيادات 
واملستشــفيات اخلاصة مبزاولة العمل حســب اشتراطات 
وزارة الصحة كما سمحت بفتح األنشطة واحلرف الصناعية 
اخلاضعة إلشــراف الهيئة العامة للصناعة حسب الشروط 

والضوابط احملددة لديها.
ووافقت البلدية ملعارض السيارات واملعدات وتصليحها 
وصيانتها بكل أنواعها وبيع قطع الغيار وغســل السيارات 
مبزاولة النشاط وأيضا محالت الصيانة بكل أنواعها وغسل 
املالبس ومحالت االتصاالت واإلنترنت ومحالت بيع النظارات 
إلى جانب محالت األعــالف والبذور بكل املناطق باإلضافة 

حملالت بيع البذور في املناطق الزراعية.

فتح أسواق األسماك واللحوم والدواجن واخلضار والفاكهة من 6 ص حتى 5.30 م باحلجز

احتاد التعاونيات: تسلمنا 12 مليون كمامة 
من »التجارة« وزعت على اجلمعيات

أعلن نائب رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية خالد 
الهضيبان أن االحتاد تسلم ١٢ مليون كمامة من وزارة 
التجارة والصناعة لتوزيعها على اجلمعيات كافة بسعر 

9٠ فلسا للحبة.
وقال الهضيبان لـ »كونا« أمس األحد إن ســعر بيع 
العلبة الواحدة للجمهور التي حتتوي 5٠ كمامة يبلغ 4.5 
دنانير، الفتا إلى أن كل جمعية لها 36٠٠ علبة كمامات.
يذكــر أن احتاد اجلمعيات التعاونية االســتهالكية 
أسس عام ١97١ مشكال بداية العمل اجلماعي في قطاع 
التعاون االســتهالكي في البالد وقيادتــه والدفاع عن 
مصالح اجلمعيات األعضاء ومتثيلها في احملافل العربية 

خالد الهضيبانوالدولية.

العصفور لـ »األنباء«: كميات كبيرة من اخلضار 
والفواكه احمللية واملستوردة في »وافر«

محمد راتب

مديــر  نائــب  أكــد 
الوافر للخدمات  شــركة 
)ســوق  التســويقية 
الدولة املركــزي للفاكهة 
عبــداهلل  واخلضــار( 
العصفــور فــي تصريح 
خــاص لـــ »األنبــاء« أن 
الســوق شــهد ازدحامــا 
اللحظــات  فــي  كبيــرا 
األولى لالفتتاح، ولكن مت 
التعامــل معها بالتنظيم 

ما ســاهم في تخفيف تبعات االزدحام، 
مبينا أن األمور بخير واملنتجات احمللية 

واملســتوردة متوافــرة 
وبكميات كبيرة للغاية.

وتابع أن إدارة السوق 
وضعت اشتراطات صحية 
للدخول بحيث يتم االلتزام 
بلبس الكمامات وحتقيق 
التباعد وعــدم االزدحام 
والتجمع، متوقعا ارتفاع 
األعداد خالل األيام املقبلة، 
مشيرا إلى أن التجار بدأوا 
بإخراج السلع واملنتجات 
مــن املخــازن وبيعهــا 
للجمهور، ما أحدث حالة 
مــن االرتياح بأن كل شــيء متوافر وال 

مخاوف من النقصان.

التجار أخرجوا السلع لبيعها للجمهور

عبداهلل العصفور

الكندري لـ »األنباء«: نطالب بقوة أمنية 
للتنظيم.. وال تساهل في الدخول بالباركود

محمد راتب

طالب رئيــس جمعية 
القادســية التعاونيــة د. 
علي الكندري عبر »األنباء« 
ملشــكلة  حــل  بإيجــاد 
افتتــاح املطاعــم واحملال 
اخلاصــة  االســتثمارية 
الذي  بالطعام والشــراب 
أســهم في ازدحام مواقف 
اجلمعيــة ومنــع روادها 
من الدخول إليها إال بشق 
األنفــس، مشــيرا إلى أن 
املشهد كان غير اعتيادي 
حيث ينتظر البعض ألكثر 
من ساعة للحصول على 

مشروب ما.
وذكر أنه مع ســاعات 
الصبــاح األولى شــهدت 
الشــوارع ازدحامــا غيــر 
مســبوق، إال أن التنظيم 
وااللتزام بالقرارات وعدم 
الســماح بالدخول إال من 
الباركــود ســاهم  خــالل 
في تخفيــف هذا الضغط 
ومنــع التدافــع والزحام، 
مبينا أنه جرت السيطرة 
على الوضع بكل احترافية 
ولم يتم السماح مبخالفة 

القرارات إطالقا.
ودعــا إلى وضــع قوة 
أمنية أمام مداخل األسواق 
املركزيــة خالل ســاعات 
االفتتــاح ملنــع االزدحام، 
حيــث ال يســتطيع أحــد 
جتاوز القوة األمنية، في 
حــني يتســاهل البعــض 
مع املوظفــني ويحاولون 
الدخــول مــن دون حجز 
باركــود مــا قد يتســبب 
بأحداث فرديــة نحن في 

غنى عنها.
وبســؤاله عن السبب 
فــي توافــد أعــداد كبيرة 
للجمعية مع أنها ليســت 
من احلاصلني على موعد 
باركود، أفــاد د. الكندري 
بأنــه حتــى اآلن يعتقــد 
البعض أن بإمكانهم جتاوز 
التعليمــات والدخول من 
دون حجز، مشيرا إلى أننا 
صادفنا بعض من يحضر 
في فتــرات احلظر ويريد 
الدخول، فكيف اآلن عندما 
مت رفع احلظر الكلي وجرى 

السماح بالتجول؟
وفيما يتعلــق بتوافر 
املنتجات والســلع بني أن 
كل شيء متوافر من السلع 

املنشأ واحلدود وإمكانية 
التصدير من عدمها أما في 
الغالب فنحن نقوم بســد 

أي نقص.
وتعليقــا علــى قيــام 
الطعام  املطاعم بتوصيل 
للسيارات ذكر د. الكندري 
أن هــذا القرار غير موفق 
وخطأ كبير جلهة إشغال 
مواقــف اجلمعيــة، فقــد 
شهدنا زحاما غير مسبوق 
فــي الفــروع املســتثمرة 
والعصير واملطاعم، فهل 
هذه الفروع أهم من محالت 
الثيــاب واملكتبة وغيرها 
باإلضافة إلى قدرتها على 
التوصيل إلى املنازل وعدم 
احلاجة إلى التكدس لساعة 
وأكثــر بانتظار احلصول 

على الوجبة.

واملنتجات واألمور بخير 
فكل من يدخل إلى جمعيتنا 
يقول إن كل شيء لديكم، 
مســتدركا بــأن البعــض 
يسأل عن ماركات معينة 
غير متوافرة لدينا وينسى 
أن األمــر مرتبــط بــدول 

افتتاح املطاعم ومحالت العصائر أغلق مواقف السيارات وتسبب بازدحام كبير

د. علي الكندري

مواطنة مخالفة 
ملوظف منعها من الدخول: 

خلهم يدعون عليك
خالل سؤالنا لرئيس جمعية القادسية التعاونية 
د.علي الكندري عن الوعي املجتمعي ملا يجري ذكر 
أن الوعــي أصبح أفضل من الســابق ولكن ال تزال 
هنــاك بعض الظواهر غيــر املنضبطة، حيث قامت 
إحدى السيدات الراغبات في دخول السوق من دون 
باركود بالقول ألحد املنظمني بسبب رفضه السماح 
لها: »خلهم يدعون عليك« فكان جوابه بأننا لن نسمح 
أن تكون اجلمعية مسرحا النتشار الڤيروس حتى 

لو قاموا بالدعاء علينا.

اختناق مواقف السيارات في جمعية القادسية التعاونية



مستشفى السيف

االثنني ١ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت12

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

عيادات املستشفيات احلكومية والتخصصية األهلية استقبلت مراجعيها
حنان عبد املعبود - عبدالكرمي العبداهللا

بــدأت املرحلــة االولــى 
للعودة الى احلياة الطبيعية 
في البالد، وعادت معها احلياة 
للمستشــفيات احلكوميــة 
واألهلية للعمل، حيث بدأت 
باستقبال املراجعني للعيادات 
اخلارجية بضوابط احترازية.
وطالبــت املستشــفيات 
التزاحــم  املراجعــني بعــدم 
وااللتزام بالتباعد اجلسدي 
حســب تعليمات الســلطات 
الصحية، وأعادت املستشفيات 
افتتــاح عياداتها  احلكومية 
اخلارجية بطاقة تشــغيليه 
تصل الــى ٣٠٪ على أن تتم 
زيادة العيادات حسب خطة 

تضعها وزارة الصحة.
كمــا شــهدت الكثيــر من 
اخلاصــة  املستشــفيات 
والعيادات ازدحاما للمراجعني 
مع افتتاح العيادات اخلارجية 
فيها، حيث آثر غالبية املرضى 
مراجعة الطبيب املختص في 
مجاله لالطمئنان، حتى وان 
لم تكن هناك حاجة للفحص.

«األنباء» جالت على بعض 
املشافي العيادات وحتدثت الى 
عدد مــن املراجعني واألطباء 

فكانت احملصلة التالية: 
فــي البدايــة قــال املدير 
التنفيذي ملستشفى السيف 
د.يوسف ابوظهر: في الفترة 
السابقة وخالل وقت احلظر 
الكامل كانت املستشفى تعمل 
فقط للطــوارئ، حيث كانت 
أقسام طوارئ األطفال والنساء 
والتوليد، واحلاالت اخلاصة 

حتى صدور تعليمات جديدة، 
وعامة معظم العيادات تعمل 
والتخصصات موجودة طوال 
الوقت املسموح بني السادسة 
صباحا الى السادســة مساء 
والعمل مستمر في الطوارئ 
طــوال اليوم حتــى بأوقات 

احلظر.
توفير اخلدمات

بدوره أكــد املدير الطبي 

التي ميــر بها العالــم أجمع 
جعلت هناك ضرورة التخاذ 
عدد مــن االجراءات الوقائية 
التــي تضمــن عدم انتشــار 
الفيــروس مجتمعيــا، ولهذا 
فإن املستشــفى قام بتطبيق 
العديد من األمــور الوقائية 
التي تضمن ســالمة اجلميع 
من كوادر عاملة ومراجعني.

إجراءات احترازية

مــن جانبــه، قــال جراح 
العظام مبستشــفى السيف 
ان  مصطفــى:  د.يحيــى 
عيادات العظام تغطي الكثير 
مــن األفــرع منهــا الكســور 
واالصابات الرياضية وأمراض 
العظــام، الفتا إلــى انه ومع 
توقــف الرياضة ليس هناك 
إصابات رياضية، ولكن فيما 
يختــص بالكســور فهنــاك 
طوارئ تعمــل على مدار ٢٤ 
ساعة وحسب توصيات وزارة 
الصحة فان القطــاع األهلي 

ملستشفى السيف د.محمود 
دشــتي أن القطــاع الصحي 
الثاني  اخلاص هو اجلنــاح 
للوزارة وللخدمات الصحية، 
الفتــا إلــى أن املستشــفيات 
اخلاصة فــي الكويت تلعب 
دورا مهما في توفير اخلدمات 
الصحيــة، وتقــدمي اخلدمة 
الطبية للمجتمع بشكل متقدم 

ومميز.
وأضاف د.دشتي أن األزمة 

هنــاك حرص أيضــا وتقدمي 
نصائح للمرضى.

مراجعات ضرورية

املراجعني  وحتــدث أحــد 
لعيادة العيون محمد الزامل عن 
عودة العمل في العيادات قائال: 
إن إغالق العيادات التخصصية 
خالل الفترة املاضية قد يكون 
مفضال ملنع االختالط وتخفيف 
إمكانية انتقال العدوى، إال أنه 
شــكل عنصر ضرر للبعض، 
خاصة مرضى األمراض املزمنة 
املعرضني للمضاعفات من وقت 

آلخر.
عيادات متخصصة

بدوره أكد علــي املطيري 
أهمية اإلبقاء علــى العيادات 
التخصصية، وقال: كنت أراجع 
بطفلي املولود حديثا عيادات 
األطفال التابعة لوزارة الصحة 
ولكــن مــع احلظــر واحلاجة 
لطبيــب متخصــص اجتهت 
للقطاع اخلاص، وألن الطفل 
أصبــح الطبيب يعلم وضعه 
فسأســتكمل  اآلن  الصحــي 
لبعض الوقت، وحني تصبح 
األمــور أفضل ســأعاود مرة 
أخرى لعيادات وزارة الصحة، 
وأمتنى عــدم إغالق العيادات 
التخصصيــة في حال حدوث 
أي حاالت طوارئ مثل الوضع 
الــذي نعانيــه مــع ڤيــروس 

كورونا، أو غيره.
العيادات اخلارجية

وفيما يتعلــق بالعيادات 
اخلارجيــة في املستشــفيات 

مســاند للقطــاع احلكومي، 
وجزء ال يتجزأ، حيث العمل 
بالعيادات كانت مغلقة الفترة 
املاضية مما تسبب في بعض 
التكــدس، والعيادات فتحت 
اآلن أبوابها ولكن مع الكثير 
مــن االجــراءات االحترازية 
من حيــث التباعد واحلرص 
على وجود مسافة كافية بني 
األشخاص بأماكن االنتظار، 
وكذلك ارتداء املالبس الواقية 
لألطباء واملمرضني والكمامات 
واســتخدام  والقفــازات 
املعقمــات، وكذلــك احلرص 
على التباعد في املواعيد بني 
املراجعني حيث يجب أن يكون 
بــني كل مراجع وآخر نصف 
ساعة، وخصصنا أشخاصا 
لفحص املراجعني قبل الدخول 
وقياس احلرارة واالستفسار 
ان كانوا مسافرين من فترة 
قريبــة أو مخالطــني ملرضى 
بالڤيــروس أو مشــتبه فــي 
إصابة، وأثناء الفحص يكون 

احلكومية وعودة العمل فيها 
فقد أعلن مستشــفى األميري 
عن إعــادة افتتــاح العيادات 
اخلارجية باملستشفى واعتماد 
التسجيل االلكتروني للمتابعة 
واملواعيــد، مع احملافظة على 
اشتراطات التباعد االجتماعي 
والوقاية الشخصية للعاملني 

واملراجعني.
وكشف مستشفى األميري 
عــن توفيــر خاصيــة حجز 
املواعيــد «أون اليــن» عبــر 
البوابــة االلكترونية لتجديد 
الوصفــات وخلدمة التطبيب 

عن ُبعد قريبا.
أما مستشفى اجلهراء، فبدأ 
العمل بالعيــادات اخلارجية 
في الفترة الصباحية بصورة 
تدريجية وفقــا خلطة وزارة 
الصحــة، ومت عمــل تنظيــم 
وحتديــث املواعيــد املؤجلــة 
سابقا ملا فيه مصلحة املرضى 
العمــل مــع اتخــاذ  وســير 
جميع اإلجــراءات االحترازية 
للحفاظ على سالمة العاملني 

واملراجعني.
ملستشــفى  وبالنســبة 
الفروانية، فسيستمر العمل في 
العيادات التي مت نقلها لبعض 
االقســام الطبيــة الســتقبال 
مراجعي (خيطان، الفروانية، 
جليب الشــيوخ) ملــن لديهم 
مواعيد مثبتة ولتكرار صرف 
الدواء، فضال عن نقل عيادات 
خارجية أخرى ملركز الشالحي 
الصحي مبنطقة اشبيلية، وهي 
العيون، اجللدية، االنف واألذن 
واحلنجرة لتقــدمي اخلدمات 
للمراجعني وحلاالت الطوارئ.

مراجعو عيادات «اخلاص».. ازدحام شديد وإقبال على معظم التخصصات وفق بضوابط احترازية

د.محمود دشتي د.يحيى مصطفى      (متني غوزال)د.يوسف أبو ظهر متحدثا لـ»األنباء»  

د.أنور الراشد يتابع إجراءات العمل في «األميري»

باإلصابــات، والتخصصات 
األخرى على اتصال بالطبيب 
وفقا ألي تخصص طارئ به، 
حيث يحضر الطبيب للحاالت 
الطارئة فقط، وكذلك إلجراء 
الطارئــة أيضا،  اجلراحــات 
ولكن اآلن مع احلظر اجلزئي 
العيادات تعمل حســب  فإن 
توصيــات وزارة الصحــة 
والتراخيص الطبية ونعمل 
وفــق تعليماتهم، آخذين في 
االعتبار ســالمة املرضى من 
حيــث االجــراءات اخلاصــة 
بالوقاية والتعقيم والتباعد 

وغيرها.
كافــة  وفرنــا  وقــد 
التخصصات واجلهاز الطبي 
والتمريضي واإلداري ليقوموا 

بعملهم على أكمل وجه.
ولفــت د.أبــو ظهــر الى 
الفتــرة  انــه وخــالل هــذه 
العيادات تعمل حســب  فإن 
تعليمات وزارة الصحة، كما 
ان هناك خدمات أخرى ننتظر 
تعليمــات من وزارة الصحة 
لبدء العمل بهــا أو االنتظار 

ملشاهدة الڤيديو مستشفى األميري أكمل استعداداته الستقبال املراجعني

احلفاظ على التباعد

انتقال قسم األطفال في «العدان» 
بتخصصاته الطبية إلى «مستشفى الكويت»

حنان عبداملعبود

أعلن رئيس الفريق الطبي في مستشفى 
الكويت د.ســلمان الطوالــة بحضور الوكيل 
املساعد للشؤون الهندسية إبراهيم النهام أنه 
مت انتقال قســم األطفال في مستشفى العدان 
بكل تخصصاته الطبية إلى املقر اجلديد في 
«مستشــفى الكويت» مبنطقة صباح السالم 
علــى طريق الفحيحيل الســريع اعتبارا من 
أمــس األحد. وقال د.الطوالة: إن املستشــفى 
يقدم جميع اخلدمات الطبية ملرضى األطفال 
من املناطق السكنية التابعة ملنطقة األحمدي 

الصحية والتي تشمل حوادث األطفال وأجنحة 
األطفال العامة والعيادات اخلارجية والعناية 
املركزة لألطفال، وكذلك خدمات التغذية وصرف 
األدوية وعمل الفحوصات املخبرية واألشعة 

باملستشفى والعالج الطبيعي.
وأعــرب د.الطوالة وبالنيابــة عن وزارة 
الصحة عن شــكره ملجلس إدارة ومســاهمي 
شركة املركز الطبي الكويتي القابضة، الشركة 
املالكة ملستشفى الكويت، على هذه املبادرة في 
دعم جهود الدولة في التصدي جلائحة «كورونا 
املستجد» والتي جتسد املسؤولية االجتماعية 
والدور احملوري الذي يلعبه القطاع اخلاص.

شركة املركز الطبي الكويتي القابضة تدعم جهود الدولة في مواجهة «كورونا»

رابط إلنهاء إجراءات عائدي العالج باخلارج
حنان عبداملعبود

تســهيال في االجــراءات 
للعائدين من العالج باخلارج، 
قامــت وزارة الصحة بعمل 
بيانــات  لتســجيل  رابــط 
الراغبني فــي انهاء إجراءات 
العودة من العالج باخلارج، 
ارقامــا  خصصــت  حيــث 
للتواصل من خاللها للحصول 
على الرابط او من الباركود. 
وجاء ذلك في تعميم تضمن 
التسجيل بامييل Gmail وذلك 

مؤقتا حلني االنتهاء من املوقع االلكتروني من 
نظم املعلومات التابعة لوزارة الصحة، واوضح 
التعميم ان املســتندات املطلوب تقدميها في 
الرابط تشمل التالي: صورة من الصفحة األولى 
من جواز الســفر التي تشمل بيانات املواطن 
(مريض او مرافق)، اما املرضى الذين مت عالجهم 

على نفقة وزارة الصحة فقط 
فيلزم تقدمي اآلتي:

٭ صورة من أي وثيقة تثبت 
براءة الذمة املالية من وزارة 
الصحة ملن تلقى العالج في 
أميركا، كندا، اململكة املتحدة، 

فرنسا، اسبانيا، مصر.
٭ صورة من كتاب حركات 
الدخول واخلروج (املنافذ)، 
أو صــورة صفحة من جواز 
الســفر التي تشــمل أختام 
اخلروج والدخول لبلد العالج 
املقابلة لها»  «مع الصفحــة 
وأختام اخلروج والدخول للكويت (ال توجد 
أختام خروج ألي من اميركا او اململكة املتحدة)

ويلزم أخذ الصورة للصفحة كاملة توضح 
رقم جواز السفر مع الصفحة املقابلة، وصورة 
من تصريح الســفر ان أمكن، وصورة كتاب 

االستمرارية ان وجد.

صورة عن التعميم

تسجيل ٨٥١ إصابة جديدة و٧ حاالت وفاة بـ «كورونا»

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تسجيل أعلى معدالت للشفاء 
منذ ظهــور وباء «كورونا» 
في الكويــت وحتى اآلن بـ 
١٢٣٠ حالة خالل ٢٤ ساعة 
لترفــع إجمالي املتشــافني 
من مــرض «كوفيد ١٩» في 
البالد إلى ١١٣٨٦ حالة، ومبا 
يشكل ٤٢٫١٪ من إجمالي عدد 
اإلصابات و٤٦٪ من حاالت 
الشــفاء خــالل األســبوع 

املاضي.
وأكد املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبداهللا  باســم 
الســند في اإلفادة اليومية 
حول آخر تطورات املرض، 
تســجيل ٧ وفيــات جديدة 
مبــرض «كوفيد ١٩»، ترفع 
إجمالي الوفيات املسجلة في 
البالد إلى ٢١٢ حالة. وأشار 
إلــى تســجيل ٨٥١ إصابــة 
جديدة مبرض «كوفيد ١٩» 
فــي الكويــت خــالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية، ترفع إجمالي 
اإلصابات املسجلة في البالد 
والتي ثبتت إصابتها مبرض 
كوفيد-١٩ إلى ٢٧٠٤٣ حالة.
وأضــاف د.الســند: ان 
احلاالت اجلديدة منها حاالت 
مخالطــة حلــاالت مصابة 
باملرض، وحاالت أخرى قيد 
البحث عن أسباب العدوى 
وتتبع املخالطني وفحصهم، 
موضحا ان من بني احلاالت 
التــي رصدت خــالل الـ ٢٤ 
ســاعة املاضية، ٢٧٩ حالة 
ملواطنــني كويتيــني، و١٦٥ 
حالة ملقيمني من اجلنسية 
الهندية، و١٢٩ حالة ملقيمني 
من اجلنسية املصرية، و٨٦ 
حالة ملقيمني من اجلنسية 
البنغالديشــية، أمــا بقيــة 
احلاالت فهي من جنسيات 

أخرى مختلفة.

د.سندس القبندي أن رفع 
احلظــر ال يعنــي اختفــاء 
الڤيــروس، بــل ســتزيد 
مســؤولية الفرد بضرورة 
التقيد باإلجراءات االحترازية 
فــي التصــدي للڤيــروس 
واحتوائه. وأشارت إلى أن 
املركز يعد حلقة الوصل بني 
الوزارة ومنظمــة الصحة 
العامليــة مبا يقــوم به من 
متابعــة يومية عــن حالة 
الوباء على املستوى العاملي. 
وأوضحت ان املركز ساهم 
في سرعة وضع اإلجراءات 
ملجابهــة  االحترازيــة 
الڤيــروس، منــذ ظهــوره 
وحتــى اآلن، الفتــة إلى أن 
اللوائح الصحية الدولية من 
األولويات العاملية، حيث ان 
هناك ١٩٦ دولة حول العالم 
ملزمــة بتطبيــق اللوائــح 

الصحية الدولية.
وقالت إن الغرض منها 
هو مساعدة املجتمع الدولي 
على الوقاية من األمراض.

وأوضحت ان املركز قام 
وما يزال يقــوم بدور مهم 
وحيوي منذ ظهور الوباء في 
الكويت وحتى اآلن، مشيرة 
إلى مشاركة املركز وجميع 
اجلهات في احتواء الڤيروس 

ووقف انتشاره.

أن املجمــوع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض كوفيد-١٩، ومازالت 
تتلقــى الرعايــة واملتابعة 
الطبيــة الالزمة بلغ ١٥٤٤٥ 

حالة.
وأكد املتحدث الرســمي 
باسم الوزارة أن مجموع من 
أنهى فترة احلجر الصحي 
املؤسســي اإللزامــي خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية، بلغ 
٧٩٩ حالــة، منها ٢١ حاالت 
ملواطنــني كويتيــني، ٧٧٨ 
حالة ملقيمني من جنسيات 
مختلفــة، وذلك بعد القيام 
بــكل اإلجــراءات الوقائية، 
والتأكــد مــن خلــو جميع 

العينات من الڤيروس.
إلــى أن عــدد  وأشــار 
املسحات خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضيــة بلــغ ٣٣٤٩، فيما 
جاوز املجموع الكلي لعدد 
الفحوصات حتى اآلن ٢٩٣ 
ألف و٣٦٢ مسحة مخبرية.
وأكد د.الســند أن هناك 
عــددا مــن املعطيــات التي 

جعلتنا نقــرر االنتقال من 
مرحلة إلى أخرى في خطة 
العودة إلى احلياة الطبيعية 
مثل ثبات األرقام وانخفاض 
نســبة إشــغال األسرة في 
والعنايــة  املستشــفيات 
املركــزة وانخفــاض عــدد 

اإلصابات.
وأوضح انه بعد اعتماد 
بروتوكول املتابعة املنزلية 
للحــاالت املصابــة، هنــاك 
اتباعهــا  إرشــادات يجــب 
خالل فتــرة العزل املنزلي 
للمصابــني ومنهــا عــدم 
املنــزل طوال  اخلروج من 
فترة العزل ومداومة تهوية 
الغرفة وااللتزام بالنظافة 
الشــخصية وأهمها غسيل 
اليديــن باســتمرار باملــاء 
والصابــون ملدة ال تقل عن 
٢٠ ثانية، ومنع دخول أي 
من أفراد األسرة غرفة عزل 

املصاب.
من جانبها، أكدت رئيس 
املركــز الوطنــي لتطبيــق 
اللوائح الصحيــة الدولية 

«الصحة» أعلنت أعلى معدل شفاء في البالد منذ ظهور الوباء بـ ١٢٣٠ حالة خالل ٢٤ ساعة

د.عبداهللا السند

تطورات مرض ڤيروس كورونا

وبني د.السند ان من ضمن 
مجموع احلاالت التي رصدت 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية، 
مت رصد ٢٧٩ حالة في منطقة 
الفروانيــة الصحية، و٢١٤ 
حالة فــي منطقة األحمدي 
الصحيــة، و١٣٩ حالــة في 
منطقة اجلهــراء الصحية، 
و١١٧ حالة في منطقة حولي 
الصحيــة، و١٠٢ حالــة في 
منطقة العاصمة الصحية.

أما عن املناطق السكنية 
والتــي رصــد فيهــا أكبــر 
عــدد لإلصابــات خــالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية، فقد مت 
رصد ٨٤ حالــة في منطقة 
جليب الشــيوخ و٥٩ حالة 
في منطقة الفروانية، و٥٣ 
حالة في منطقــة العبدلي، 
و٤٥ حالة في منطقة خيطان 
و٣٦ حالة في منطقة حولي، 
و٣٤ حالة في منطقة املنقف.
وأشار د.الســند إلى أن 
عــدد مــن يتلقــى الرعاية 
الطبية في العناية املركزة 
بلــغ ٢٠٠ حالــة، الفتا إلى 

السند: هناك معطيات جعلتنا ننتقل إلى مرحلة أخرى في خطة العودة للحياة الطبيعية كثبات األرقام وانخفاض اإلصابات

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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الكندري يستجوب الوزير احلربي: ماطل في إنهاء العام الدراسي
سلطان العبدان

قدم النائب فيصل الكندري 
اســتجوابه لوزيــر التربيــة 
وزير التعليم العالي د.سعود 
احلربــي لرئيــس مجلــس 
األمة، متضمنا محورا واحدا 
العملية  إدارة  بشــأن ســوء 
التعليمية خالل أزمة كورونا. 
وأكد الكندري أن اســتجوابه 
املوجه إلى وزير التربية ليس 
شخصانيا، وأن اختالفه معه 
هو للمصلحة العامة ولصحة 
ومستقبل أبنائنا الطلبة. وقال 
الكندري في تصريح صحافي 
«الكل شاهد لقاء وزير التربية 
باألمس» امــس األول «الذي 
أكــد لــي صحة واســتحقاق 
اســتجوابي واجلميــع كان 
منتظرا هذا اللقاء، كل أولياء 
األمــور والشــعب الكويتــي 
وصدور قرار أو توضيح خطة 
يشرح خاللها اجراءاته حيال 

األزمة احلالية».
اللقــاء كان  واعتبــر أن 
عبارة عــن تناقضــات فقط 
ال غيــر وكالم إنشــائي مــن 
وزير حكومي لم يستفد منه 
املواطنــون، ولــم يكن هناك 
شفافية في حديثه، وما قاله 
هــو كالم غير مســؤول بكل 
أسف وأنه لم يتوقع هذا الرد 

من الوزير.

يخرج ويتحدث، قائال «أنت 
مجبر ان تخرج وتتحدث ألنها 
الناس  مســؤوليتك مواجهة 
وطمأنتهــم مبصيــر أبنائهم 
ومستقبلهم التعليمي وليس 
بالوعود والقســم فنحن في 

دولة مؤسسات».
ورأى أن الوزيــر لم يحذ 
حذو نظرائه الوزراء اآلخرين 
بالوضــوح أمــام الناس ولم 
يغير خططه ولم ينزل امليدان 
ملشاهدة األمور على الطبيعة.

واختتم الكندري تصريحه 
بالقول «نحن على موعد مع 
منصة االســتجواب في أول 
جلسة عادية قادمة وبالتنسيق 
بني املجلس واحلكومة، وإذا 
كان لديه ما يفنده على املنصة 
فأنا لــدي ما أقوله وأوضحه 

للشعب الكويتي».

سوء إدارة العملية التعليمية خالل أزمة كورونا تسبب في الضرر اجلسيم على أبنائنا الطلبة

الكنــدري «كنــت  وقــال 
أمتنــى أن يكون لدى الوزير 
خطط تتماشــى مــع الوضع 
االستثنائي احلالي واإلعالن 
عنها مع مشاركة اجلميع فيها، 
والتــي تعنــي باملقــام األول 
سالمة أبنائنا الطلبة في هذا 

الظرف وهذه األزمة».
وأضاف أن اجلميع الحظ 
أنه منــذ بدايــة األزمة كانت 
لدى الوزراء عــدة خطط إذا 
ما جنحت األولى كانت هناك 
خطة بديلــة للتعديل عليها، 
اال وزير التربية الذي وضع 
خطــة جامدة منــذ ١٥ مارس 
املاضي. وردا على كالم الوزير 
خالل اللقاء بأنه غير مجبر ان 

الغامن: اجتماع مكتب املجلس اليوم يحدد موعد أول جلسة مقبلة
سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عن تســلمه رسميا 
استجوابا من النائب فيصل الكندري إلى وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي مكونا من محور واحد، مشيرا الى 
ان االستجواب سيدرج على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة.
وأوضح الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة أن محور 
االستجواب يتعلق بســوء إدارة العملية التعليمية خالل أزمة 
كورونا مما تسبب بضرر جســيم على الطلبة وفقا لصحيفة 

االستجواب.
وأضاف الغامن أنه وفق املادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة مت إبالغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
ووزير التربية بهذا االستجواب.

وقال: «وقعت على االستجواب وأشرت عليه وسيدرج على 
جدول أعمال أول جلسة عادية قادمة».

وبشأن جلسات املجلس املقبلة، قال الغامن: «سبق أن صرحت 
بأننا ســوف نستأنف اجللســات بعد العيد إن شاء اهللا، وغدا 
(اليوم) سيكون هناك اجتماع ملكتب املجلس عند الساعة الثانية 
عشرة والنصف لتحديد موعد أول جلسة عادية قادمة، والتي 

ستكون األسبوع املقبل أو الذي يليه».
وأشار الغامن إلى وجود رأيني بأن تكون األسبوع املقبل أو 
الذي يليه، حتى يتسنى للجان عقد اجتماعاتها واالنتهاء من كل 

تقاريرها خالل األسبوع املقبل، ويليه مباشرة عقد جلسة للمجلس.
وأوضح الغامن أن القرار في هذا الشأن سيكون ملكتب املجلس 
وسيتم أيضا استشراف آراء النواب من قبل مكتب املجلس، الفتا 
إلى أنه سيعلن بعد اجتماع يوم غد (اليوم) عن بقية التفاصيل.

من جانب اخر بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتني 
إلى رئيس مجلس الدولة بســلطنة عمان الشقيقة د.يحيى بن 
محفوظ املنذري، ورئيس مجلس الشورى خالد بن هالل املعولي، 
أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا املنخفض 
املداري الذي وقع على محافظة ظفار وأسفر عن سقوط عدد من 
الضحايا واملصابني، سائال املولى جلت قدرته أن يتغمد الضحايا 

بواسع رحمته وأن مين على املصابني بالشفاء العاجل.

تسلّم رسمياً استجواباً من فيصل الكندري لوزير التربية من محور واحد.. واجللسة ستكون األسبوع املقبل أو الذي يليه

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

الكندري: القضايا التعليمية
 ليست إنهاء العام الدراسي فقط

قال النائب د.عبدالكرمي 
الكندري إنه من الكارثة 
اعتقــاد وزيــر التربيــة 
والتعليــم العالــي بــأن 
القضايــا التربوية التي 
تنتظر الفصل بها وإعالن 
خططها تقتصر على إنهاء 
العام الدراسي من عدمه.
أن  الكنــدري  وبــني 
الوزير الذي خرج مبقابلة 
تلفزيونيــة ليلة األمس 
األول لــم يعــط إجابات 
قاطعة جلميع األســئلة 

املتعلقة مبستقبل كل بيت في الكويت 
وبأبنائهــم الطلبــة فهل يعلــم الوزير 
بأن هناك حاليــا أكثر من ٦٠٠٠ طالب 
وطالبة تخرجوا من الصف الثاني عشر 
واستلموا شهاداتهم فعليا وحتى اآلن 
لــم يتم توضيح ما هــي خطة الوزارة 
جتاههم فهل سيلتحقون بجامعة الكويت 
أم بالبعثــات اخلارجيــة أو بالبعثات 

الداخلية في اجلامعات اخلاصة؟
وتابع النائب د.الكندري بأن اتخاذ قرار 

نهائي في العام الدراسي 
يتعلق بأبعاد أخرى منها 
مستقبل خريجي الثانوية 
في املــدارس احلكومية، 
واجلميع يعلم بأن اغلب 
الداخليــــــة  اجلامعــات 
واخلارجية ستدشن عامها 
الدراســي فــي ســبتمبر 

القادم.
 وختم النائب الكندري 
بأن عدم خضوع الوزير 
السياســة  للضغــوط 
أمــر مقــدر وان اهتمامه 
بتحصيل الطلبة العلمي يشكر عليه، 
لكن هــذا ليس له دخل بإصــدار قرار 
واضــح محــدد دون تــردد مرتبط مبا 
بعده، فالتعليم ليس متوقفا فقط على 
الصف الثاني عشر، بل هناك خريجون 
وطلبة يريدون استكمال دراستهم وهناك 
بعثات وخطــط إيفاد ومتابعة وعودة 
للموفدين لدولهم وهي أمور الوزير لم 
يتطرق لها حتى اآلن ولم تصدر وزارته 

فيها قرار واضح.

حماد يعلن تأييده استجواب الكندري لـ «التربية»
بدر السهيل

أعلن النائب سعدون حماد 
تأييده االستجواب املقدم من 
النائب فيصل الكندري لوزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي نتيجة عدم 
إعــالن الوزيــر إنهــاء العــام 
الدراســي. وأوضح حماد في 
تصريــح صحافــي مبجلــس 
األمــة أن عــدم إعــالن الوزير 
إنهاء العام الدراســي تســبب 
في عدم مغادرة أكثر من ٥٨٠ 
ألفا من الوافدين البالد، مبينا 
أن هذا العدد ميثل املدرســني 
وأسرهم. ورأى أن الوزير لم 
يكن موفقا في لقائه التلفزيوني 
األخيــر حيث لــم يتطرق إلى 
الدراســة للمراحــل  تعطيــل 
الدراســية من املرحلة األولى 
حتى املرحلة احلادية عشــرة 
وانتقال الطلبة من هذه املراحل 
الدراسية الى املراحل التالية كما 
مت فــي كل دول اخلليج. وأكد 
أن وزارة الصحــة غير قادرة 

بعد أداء القســم الدســتوري 
قــرارا بإنهاء العام الدراســي. 
وأفــاد بأن الكثير من املدارس 
مســتغلة اآلن مــن وزارتــي 
الصحة والداخلية واجلمعيات 
التعاونية، واستئناف الدراسة 
فيهــا يتطلب إعــادة ترميمها 
وتعقيمها واالستعانة بفريق 

طبي كاف لفحص الطلبة.
وبني ان وزارة الصحة غير 
قــادرة على فحــص ٧٠٠ ألف 
طالب بدليــل أنها عجزت عن 
العاملــني باجلمعيات  فحص 
التعاونيــة، ضاربا مثاال على 
ذلــك مبــا حصل فــي جمعية 
الزهــراء إذ اكتفــت الــوزارة 
بفحــص ١٠٠ عامل من العمال 
البالــغ عددهــم ٣٠٠ عامل في 
حني أن نسبة اإلصابات مبرض 
كورونا بلغت ٤٧٪ لدى الـ ١٠٠ 

عامل الذين مت فحصهم.
واستغرب ان يتم االكتفاء 
بفحص هذا العدد من العاملني 
وإغالق اجلمعيــة ملدة يومني 
فقط ثم يتم اســتئناف العمل 

واعتبر أن املشكلة األخرى 
هي أن وزارة الصحة غير قادرة 
على الكشف عن العدد احلقيقي 
ملن مت إجراء املســحات عليهم 
وعــدد املصابــني مــن بينهم، 
مطالبــا الوزيــر بــأال يكتفي 
فقــط بإعــالن عدد املســحات 
التي متت بل إعالن العدد الذي 
مت إجراء املســحات لهم وعدد 
املصابني من بينهم. وأفاد بأن 
بعض املصابــني في الوزارات 
ال يتــم إجــراء املســحات لهم 
كما حصل في الشــكوى التي 
تلقاهــا من العاملــني باإلدارة 
العامة للجمارك ونقلها لوزير 
الصحة ووكيل الوزارة عندما 
أصيــب أحــد زمالئهم مبرض 
الكورونا ولم يتم فحص سوى 
٦ موظفني فقط. وطالب حماد 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
بالتدخل إلجراء الفحص جلميع 
املواطنني بال استثناء، مؤكدا 
أن وزارة الصحــة ال ترد على 
اتصاالت الكثير من املواطنني 

الذين يطلبون فحصهم.

باجلمعية، معتبرا أن األمر يدل 
علــى صحة ما ذكــره النواب 
لسمو رئيس مجلس الوزراء 
في االجتمــاع عن عدم وجود 
تنسيق بني الوزيرين املعنيني، 
وزير الصحة ووزيرة الشؤون.
الصحــة  زيــر  وطالــب 
باالعتــراف بعــدم امتالكــه 
اإلمكانات واملســحات الكافية 
إلجــراء الفحص حتــى يتخذ 
مجلس الوزراء قرارا بتوفير 
املسحات واستكمال فحص الـ 
٢٠٠ عامل املتبقني في جمعية 
الزهــراء، كمــا طالــب وزيرة 
الشــؤون بغلق اجلمعية إلى 

حني استكمال الفحص.
إلــى ان جمعيــة  ولفــت 
الروضــة التعاونيــة بها ٦٠٠ 
عامــل توجد بينهــم إصابات 
مبــرض الكورونــا واحدهــم 
توفــي وآخر يرقد في العناية 
املركزة، كاشــفا عن أنه طالب 
وزير الصحــة بفحص جميع 
العاملــني باجلمعيــة لكن مت 

فحص ٤٥ عامال فقط.

طالب رئيس الوزراء بالتدخل إلجراء فحص «كورونا» جلميع املواطنني بال استثناء

علــى فحــص ٧٠٠ ألف طالب 
في حال اســتئناف الدراســة، 
ناصحــا وزير التربية بتقدمي 
استقالته ألنه أصبح في موقف 
ضعيف جدا ألن جميع النواب 
سيكون عليهم ضغط من أهالي 
الطلبة في موضوع إنهاء العام 
الدراسي. وتوقع أن أي وزير 
قادم للتربية سيصدر مباشرة 

الفضل يطالب بفتح مجاالت النشاط االقتصادي  والعمل اخلاص بأكبر قدر
طالب النائــب أحمد الفضل 
احلكومة بعمل خطــة متكاملة 
الصحيــة  اجلوانــب  تراعــي 
واالقتصاديــة لالزمــة احلالية 

وأن تقوم بفتح األعمال.
وقال فــي تصريح مبجلس 
األمــة امــس إن األزمــة احلالية 
عنوانها صحي لكن في حقيقتها 
وجوهرها اقتصادي، مشيرا إلى 
أن احلكومــة لم تــراع اجلانب 

االقتصادي أبدا.
وحذر الفضــل من أن اآلثار 
االقتصادية قد تؤدي إلى (خراب 
بيوت) وال ميكن مقارنتها باآلثار 
الصحية، داعيا إلى النظر بشكل 
دقيــق لهــذا االمــر وان تفتــح 
احلكومة مجاالت العمل اخلاص 
واحلر كي جتعــل الناس تعيل 

ممكن، مشيرا الى انه افضل من 
هدر أموال الدولة في دفع ايجارات 
ورواتب، النه ال ميكن االستمرار 
في سداد الرواتب او اإليجارات 

ملا ال نهاية.
ودعا إلى ان تكون هناك خطة 
اقتصادية وتشريعية تأتي بها 
احلكومة والنواب يقومون بهذا 
الواجب رغــم ان لدى احلكومة 

املعلومات كلها.
وأشار الى ان جلنة التحفيز 
بخفــض  قامــت  االقتصــادي 
اإليجارات ومتويل دعم العمالة 
لكن لم تضع قانونا ينظم وضع 
اإليجارات خالل األزمة احلالية.

وبني انــه يعمل مع عدد من 
النواب على اعداد اقتراح بقانون 
يقضي بوقــف االيجارات خالل 

توقعــات بوجود موجــة تانية 
ويجــب ان يكون لدى احلكومة 

تصور لهذا اجلانب.
ولفت الى انه على احلكومة 
ان تتحــرك وتوضح تصوراتها 
وتناقــش املشــاكل املوجــودة 
بشفافية النه خالل ٣ اشهر هناك 
من سيكون مكشوفا متاما وليست 
لديه اية أموال ومحالته مغلقة 

وعليه قروض.
وأكــد أن القطــاع اخلاص ال 
يريد أمواال ولكنــه يريد اتاحة 
املجــال له كي يعمــل مع وضع 
االشتراطات الصحية املطلوبة.

وضــرب الفضل مثــاال على 
فائدة فتح األنشطة بالبورصة 
التي اســتمرت فــي العمل عبر 
التداول االلكتروني والنتيجة انه 

الفتــرة احلاليــة نظــرا الغالق 
احملالت فــي الظــروف القاهرة 
احلالية وأيضا نظرا الن صاحب 
العقار ليس لديــه مصدر دخل 

سوى اإليجارات.
وأضــاف أن القانون يقضي 
أيضــا بضمــان حــد ادنــى من 
التمويــل لصاحب العقار وعند 
زوال الظروف القاهرة ميكن ان 
يســدد صاحب احملــل ايجاراته 
املتأخــرة على أقســاط للدولة 

وبالتالي الكل يستفيد.
وأضاف ان هنــاك موضوع 
العاملــني الكويتيني في القطاع 
اخلاص وهم ٧٤ الفا تقريبا الذين 
يعانون من عدم وجود حماية لهم 
وال يوجد لهم مجال مع صاحب 
العمل املتضــرر خاصة في ظل 

نفسها. وشدد على ضرورة فتح 
النشــاط االقتصادي بأكبر قدر 

نص استجواب وزير التربية
(إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال 
فأبني أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه 

كان ظلوما جهوال) (األحزاب ٧٢).
عندما أديت القســم املنصوص عليه في املادة ٩١ 
من الدستور: «أقســم باهللا العظيم أن أكون مخلصا 
للوطن ولألمير وأن أحترم الدستور وقوانني الدولة 
وأذود عن حريات الشعب ومصاحله وأمواله وأؤدي 

أعمالي باألمانة والصدق».
فإنني حريص علــى عملي واألمانة التي منحني 

إياها الشعب الكويتي.
ومن منطلق املســؤوليات املناطة بي كنائب أمثل 
األمة ومن خالل حتمل هذه األمانة التي أحاسب عليها 
أمام رب العاملني ومن ثم الشعب الكويتي، فإنني ومن 
خالل دوري الرقابي فإنني حريص أشد احلرص على 
حماية وسالمة الشعب الكويتي واحلفاظ عليه وفقا 
للسلطات التي أناطني بها الدستور الكويتي، خاصة 
أننا منر في ظروف غير طبيعية وأزمة غير مسبوقة 
بســبب ما مير به العالم اثر جائحة ڤيروس كورونا 
الذي عّطل احلياة بكل نواحيهــا حفاظا على أرواح 
الشــعوب ونظرا ملا تضمنته تقارير منظمة الصحة 
العاملية، ونحن في الكويت اتخذت احلكومة منذ بداية 
األزمة اجراءات متميزة حظيت بإشادة عاملية ومحلية 
ملا قامت به األجهزة املختصة بينها وزارة الصحة من 
خطوات استباقية حلماية الشعب الكويتي واملقيمني على 
أرض هذا الوطن، خاصة في ظل التوجهات السامية من 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الذي أعطى سموه 
منذ بداية األزمة توجيهاته بضرورة احلفاظ على أرواح 

املواطنني واملقيمني واتخاذ كافة التدابير بهذا الشأن.
وكان للتوجيهات الصحية دور متميز أيضا في 
إرشاد كافة االجهزة احلكومية بضرورة وضع إجراءات 
وقائية تهدف لســالمة اجلميع، وعليه اتخذ مجلس 
الوزراء سلســلة من االجــراءات التي ال تخفى على 
اجلميع، إال أننا وفي ظل استمرار هذا الوباء الدراسي 
في أغســطس املقبل رغم خطورة الوضع وانعكاسه 
على أرواح أبنائنا الطلبة، ورغم حتذيراتنا املستمرة 
ومطالبتنا له بشأن عدم املجازفة بأرواح طلبتنا وأعضاء 
هيئة التدريس وموظفي وزارة التربية، إال أنه اليزال 
متمســكا بقراره الفردي وعدم التفاته الى حتذيرات 
منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة الكويتية وخطة 
الدولة التي وضعتهــا مبراحلها اخلمس وظل يغرد 
لوحده في قراره وكأنــه يتحدى القرارات الصحية 
التي التزمت بها العديد من دول العالم بينها خليجية 
وعربية ودولية قررت تعطيل الدراسة وترحيل الطلبة 

للصف الذي يليه.
ومن هذا املنطلق والتزاما بقسمي الدستوري أتقدم 
بهذا االستجواب الى وزير التربية والتعليم العالي من 

محور واحد:
سوء إدارة العملية التعليمية خالل أزمة كورونا مما 

تسبب بالضرر اجلسيم على أبنائه الطلبة.
وال يزال وزير التربية والتعليم العالي مياطل في 
انهاء العام الدراسي ويراهن على استئناف الدراسة 
في أغســطس املقبل لطلبة الثانويــة العامة وجامعة 
الكويت والهيئة العامــة للتعليم التطبيقي والتدريب 
رغم خطورة الوضع بســبب جائحة كورونا وكذلك 

عدم وضوح رؤية الوزارة للمراحل األخرى ويعلن ما 
بني فترة وأخرى عن وجود خيارات لديه ولم يذكرها 

سوى كالم مكرر في كل مرة.
إن هذا التوجه اخلطير سينعكس سلبا على طلبتنا 
واملعلمني والدكاترة وغيرهم من اإلداريني، وسيساهم 
في نشــر الوباء فيما بينهم مما يهدد حياتهم وحياة 
أسرهم وبالتالي قد ينتشر الوباء بشكل أوسع، خاصة 
وأن العديد من املدارس حتولت الى محاجر ومراكز ايواء 
للوافدين والعاملني في بعض اجلمعيات التعاونية، وان 
استئناف العام الدراسي يتطلب العديد من االجراءات 
الوقائية فضال عن أن العديد من التصريحات ملسؤولي 
منظمة الصحة أو تصريحات وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصباح تؤكد أن جائحة كورونا قد تستمر 
الى نهاية العام في ظل عدم وجود لقاح ملكافحة هذا 
الڤيروس، وال نعرف أسباب متسك وزير التربية في 
قراره وعدم االلتفات الى التحذيرات الصحية وعدم 
وجود أي فرص حقيقية تتضمن ســالمة أبنائنا من 
انتشار الڤيروس فيما بينهم. وحذرت وزير التربية 
مرارا وتكرارا من املجازفة في هذا القرار ألن أرواح 
طلبتنا وسالمتهم ليست محال للتجارب بيد اآلخرين 

للمجازفة فيها أو حقل جتارب للمخاطرة بها.
وانطالقا مما سبق، فإنني أتوجه بهذا االستجواب 

الى وزير التربية والتعليم العالي بصفته.
نســأل اهللا أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها 

من كل مكروه.
(إن أريد إال اإلصالح ما اســتطعت وما توفيقي 

إال باهللا).

عدم خضوع الوزير للضغوط السياسية أمر مقدر

توجه الوزير سينعكس سلبًا على طلبتنا واملعلمني وغيرهم من اإلداريني وسيسهم في نشر الوباءقرارات الوزير غير مدروسة وتضمنت استئناف العام الدراسي في أغسطس املقبل رغم خطورة الوضع

فيصل الكندري

سعدون حماد

أحمد الفضل

مت توزيع ١٫٢ مليار دينار عبارة 
عن أرباح نقدية واســهم منحة 
حتى اآلن وهناك ٨٠٠ الف حساب 
ألشخاص في البورصة متثل ٥٠٪ 
من مالك األســهم في البورصة. 
وأوضح ان البنوك يجب ان تعود 
للعمل بشــروط معينة وبطاقة 
معينة ومن خــالل افرع معينة 
والبنوك قادرة على تنظيم نفسها 
كما يجب الغاء الرسوم اجلمركية 
عن املستوردين خاصة الصغار 

منهم لتنشيط السوق.
وقال ان هناك اعماال صغيرة 
ليس فيها احتكار وليس هناك 
عــذر الغالقهــا مثــل املصبغــة 
واملطاعــم التي ميكــن ان تعمل 

من دون خدمة التوصيل.
وقال ان الشركات الصناعية 

أيضا متوقفة وميكن ان نلزمها 
بشروط صحية وضوابط معينة 
لكن يجب ان ندعها تعمل ألنهم 
يدفعون ايجارات ٥ االف واكثر 

شهريا.
وحــذر مــن ان كل هــؤالء 
بعــد احلظر ســيقفون طوابير 
للتوظيف في احلكومة اذا تكبدوا 
خسائر وهذا سيكون تكلفته على 

احلكومة اكبر بكثير.
وأشــار إلى ان هناك العديد 
مــن اللجــان االقتصاديــة لدى 
احلكومة منها التحفيز االقتصادي 
واللجنــة االقتصادية الوزارية 
التي ترأســتها وزيرة الشؤون 
وليس لديها تصور الستيعاب 
االالف التي تتخرج سنويا وأيضا 
يخضع لها من يعملون في القطاع 

اخلاص في ظل االزمة احلالية.
من ناحية أخرى، قال الفضل 
ان هناك أيضا اجلانب النفســي 
فــي ظــل احلظــر ملدة ٤ اشــهر 
والذي ســبب ضيقا نفسيا لدى 
املواطنني وهو ال يقل عن اجلانب 

االقتصادي.
وأوضح ان املواطنني قدموا ما 
عليهم والتزموا باحلظر اجلزئي 
ثم الكلي ثم اجلزئي ولذلك يجب 
ان يعطى الناس املجال للســفر 

واخذ التعهدات عليهم.
مشــاكل  هنــاك  ان  وقــال 
اجتماعية عديدة بدأت تظهر في 
شــكل خالفات عائلية وتعاطي 
وغير ذلك ويجب ان يكون لدى 
احلكومة اذكياء يالحظون هذه 
األمور واال يعملوا بشكل روتيني.  

دعا احلكومة لوضع خطة متكاملة تراعي اجلوانب الصحية واالقتصادية لألزمة احلالية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

د.عبدالكرمي الكندري
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حتذير من تعرض األطفال لدخان السجائر

كشفت نتائج دراسة علمية حول أثر التدخني 
التنفسي لدى  السلبي في أمراض اجلهاز 
الثالث األولى من  األطفال خالل السنوات 
النيكوتني في بول ٦٠٪  عمرهم عن وجود 
من األطفال الذين شملتهم الدراسة وعددهم 
٥٠٠ طفل، وأن ٣٠٪ من هؤالء األطفال يحتوي 
البول لديهم على نيكوتني أو نواجت متثيله 

مثل «النيكوتني» و«النيتروفرامني».
التي أجريت  الدراسة  كما أوضحت هذه 
بكلية طب بنها باالشتراك مع املركز القومي 
للبحوث مبصر، أن تعرض األطفال للتدخني 
السلبي يؤدي إلى زيادة تكرار التهابات اجلزء 
التنفسي، واملتمثلة في  السفلي من اجلهاز 
االلتهابات الرئوية والنزالت الشعبية بنسبة 

.٪٦٥٫٨
كما اتضح أن األطفال الذين يعيشون في 
مساكن سيئة التهوية ويتعرضون للتدخني 
السلبي تبلغ نسبة اإلصابة لديهم بأمراض 

اجلهاز التنفسي العلوي ٦٨٪.
وقد أوضحت الدراسة انه خالل العامني 
الطفل تزيد نسبة امراض  األولني من عمر 

الصدر مع زيادة عدد املدخنني.
كما ثبت أن األم املدخنة لها تأثير أكبر من 
األب املدخن في حدوث زيادة معدالت أمراض 

اجلهاز التنفسي وأعراضه في األطفال.
وقد تبني أيضا من خالل املقارنة بني تأثير 
تناول السجائر وتدخني «الشيشة» ان نسبة 
االصابة لدى اطفال املدخنني بأمراض اجلهاز 
التنفسي العلوي ترتفع الى نحو ٤٨٪ وهي 
تشمل التهابات األذن الوسطى املتكررة، والتهاب 
احللق واللوزتني املتكرر، وذلك بالنسبة ملن 

يدخن آباؤهم «الشيشة».
وتبلغ هذه النسب في اجلهاز التنفسي ٩٪ 
بالنسبة للسجائر و٣٪ بالنسبة للشيشة، 
الربوية فتبلغ  أما نسبة اإلصابة بالنزالت 
حوالي ٧٪ لدى األطفال الذين يدخن آباؤهم 
السجائر، وتنخفض هذه النسبة إلى ٣٫٤٪ 

في حالة تدخني الشيشة.

بالل

وفاء بوكيل

إدجار آالن بو.. أغرب أدباء أميركا

بعد قرن ونصف على رحيله، ال يزال 
إدجــار آالن بو أغرب شخصية في تاريخ 

األدب األميركي.
وعلى مدار العقود تباينت حياله مواقف 
األدباء والشعراء، فمجده على سبيل املثال 
األدباء الفرنسيون باعتباره مؤسس الشعر 
احلديث والشعر الرمزي خاصة، بينما صرفه 
الواليات املتحدة عن  األدباء في  الكثير من 
أذهانهم، كما ضجر منه كثيرون ملا وجدوه 

في كتاباته من غموض وفوضى ورتابة.
إدجار آالن بو شاعر وقاص تشتم في شعره 
ونثره رائحة القبور، ولد ملمثلني متجولني 
ولم متض سنواته الثالث األولى حتى كان 
امه  والده داڤيد بو قد هجر اسرته وكانت 
قد ماتت معدمة بالسل، ليؤخذ الطفل ادجار 
الى بيت تاجر من جتار ريشموند بوالية 
فرجينيا يدعى آالن وهو االسم الذي أضافه 
ادجار الى اسمه فيما بعد، ولم يتنب التاجر 
الطفل رسميا، فضال عن عالقتهما التي كان 

االضطراب طابعها.
جامعة  بو  دخل   ١٨٢٦ عام  فبراير  في 
فرجينيا، وسرعان ما اثقلته الديون إلدمانه 
القمار واخلمر، مما دفع متبنيه الى اخراجه 

من اجلامعة في ديسمبر من العام نفسه.
وفي ٣ أكتوبر ١٨٤٩ مت العثور على بو في 
شوارع بالتيمور مخمورا يهذي، في محنة 
كبيرة وفي حاجة الى مساعدة فورية، وفقا 
للرجل الذي عثر عليه، جوزيف جورج ووكر.

وتوفي بو بعدها بأيام في األحد ٧ أكتوبر 
١٨٤٩ وعثروا عليه ميتا في الشارع وهو يرتدي 

مالبس غريبة تعود لقرن مضى.

لسااجعمعاب

ررلماادالا

هااتمصاجدل

ببخددفرزوك

ةةراهةكةرو

اعودجافضاا

لوناواضرنك

مماتللابرب

عجلباحءباض

تمكيررلارم

ملونوكصهسا

لانةنةوشأغ

١ - منطقة كويتية - قادم، ٢ - للنفي - عالماتها، 
٣ - رمس - من املخلوقات، ٤ - أعلن - متشابهة، ٥ 
- بحر - ضمير متصل، ٦ - احلاجة للنوم (معكوسة) 
- خاصتك، ٧ - متشابهان - في البحر، ٨ - مطرب 
عربي شهير، ٩ - من احليوانات - أحد والديه، ١٠ 

- والدة - علقم - جواهر.

الكواكب
املجموعة

احلركة
الدوران
غامض

أسرار
الكون
سراب
عاجزة
مدارك

شهاب
وصل

عاصفة
فضاء

امتدادات

رهبة
نور

ضرب
الوجه

اآلخرون

بينة
جامد
املعتم

١ - نادي رياضي كويتي، ٢ - مرتفعات (معكوسة) - تعب، 
٣ - سجني - خبر، ٤ - شحذ السيف - في الصحراء 
- يجمع، ٥ - وجع - اراد (معكوسة)، ٦ - كرة ممتلئة 
بالهواء - صحيح، ٧ - متشابهان - وجعك، ٨ - الوالدة - 
من الشجر (معكوسة)، ٩ - سخرية - بسط، ١٠ - عكس 

اهتمام - ولد الفرس.

أفقياً: عموديًا:
١ - الرحاب - ات، ٢ - ال - دالئلها، ٣ - قبر - مالئكة، 
٤ - أجهر - م م م، ٥ - مي - نا، ٦ - النعس (معكوسة) 
- لك، ٧ - ي ي - اسماك، ٨ - هاني شاكر، ٩ - ابل 

- امه، ١٠ - ام - مر - در.

١ - القادسية، ٢ - جبال (معكوسة) - عياء، ٣ - رهني - 
نبأ، ٤ - حد - رمل - يلم، ٥ - ألم - شاء (معكوسة)، ٦ 
- بالون - سالم، ٧ - ا ا - أملك، ٨ - األم - أراك (معكوسة)، 

٩ - تهكم - مد، ١٠ - إهمال - مهر.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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(إنا هللا وإنا إليه راجعون).. 
ليس هناك أشــد قسوة وأملا 
من رحيل صديق العمر وأقرب 
شــخص إلى قلبي، أستاذي 
الغالي جاسم محمد  ومعلمي 

التنيب، رحمة اهللا عليه.
«أبو محمد»، رحمه اهللا، كان 
أخا قبل أن يكون صديقا، وعلى 
الرغم من أن املوت حق على كل 
إنسان فال اعتراض على مشيئة 
اهللا عز وجــل، إال أن الفاجعة 
كانت مؤملة وقاســية خاصة 
أمامي  عندما أغمــض عينيه 
وهو على ســرير املستشفى 
بعد دقائق من إســعافه، لكنه 
رحل الى من هو أرحم به منا 

جميعا.
سأفتقدك كثيرا يا صاحب 

التي كنت  االبتسامة املشرقة 
أصطبح بها يوميا، وســماع 
باملمر قبــل دخولك  صوتك 

مكتبك بجمعية الصحافيني.
اإلرث احلقيقي الذي تركته 
يا بومحمد بعــد رحيلك هو 

الدعوات بالرحمة والغفران لك 
من جميع الزمالء الذين زاملتهم 

خالل مشوارك اإلعالمي.
فقدان شــخص عزيز إلى 
النفس حدث جلل، وكان األمر 
بالنسبة لي صدمة غير متوقعة، 

خاصة أنها جاءت بعد موعد كان 
بيننا لنلتقي عصر يوم اجلمعة، 
فعــال التقينا.. لكن كان مكان 
اللقاء باملقبــرة التي احتضن 
ترابها أغلى البشر إلى نفسي.
توقف قلبك يــا أبا محمد 
عن النبض، لكن نبض سيرتك 
العطرة لن يتوقف وســتبقى 
ذكراك محفورة بالفؤاد ال تفارق 
البال، الدموع تسيل على فراقك 
الذي تعجز احلروف عن وصفه. 
سأفتقدك كثيرا وأتألم لفراقك  
وأبكي على غياب إنسان عاش 
وكرس حياتــه يفزع خلدمة 

الصغير قبل الكبير.
أسأل اهللا لك الرحمة واملغفرة 

وأن يسكنك أعالي جناته.

أن تعرف معنى  ليس سهالً 
«فقيده» إال حني تفجع بنبأ «فقيد»

>>>
أيها الساكن فينا..حيا

لك منا أنت.. وليس أقل من ذلك
فمن يعرف جاســم التنيب 
«أبو محمد»، وهم كثر، يعرف 
أنه أيقونة لإلنسان الطيب النقي.. 
وهذا ليس سهال، ليس سهال أن 
تكون إنســانا في هذه احلياة، 
فكل مــن فجع بنبأ رحيلك عن 
الدنيا، حركت فيه اجلانب  هذه 

املخبوء في أعماقه:
هــل ســيحظى، حني حتني 

ساعته، بنصف ما حظيت؟ 
>>>

يا صديق الــكل.. ويا زميل 
لقــد علمتنا  الزمــن اجلميل، 

برحيلك أن املوت.. بداية لقراءة 
كيف ستكون النهايات.. 

النهاية.. قراءة متأخرة  وأن 
كيف كانت البدايات، فيا سيدتي.. 
ويا أملي أيتها احلياة علمينا كيف 
أنفسنا  نكون بشرا نحمل في 
بذرة إنسانية حتمينا من..أنفسنا.

>>>
ما لهذه الدنيا؟

كل يوم نفجع بصديق «قصفا 

بالسكتة القلبية؟» فيأيها االنقياء 
الســاكنون في سويداء القلب، 
وما أقلكم، أعيرونا عيونكم كي 
تساعدنا علي البكاء.. فقد جفت 

املآقي بفقدان من نحب.
>>>

إن رحيل األنقياء على التوالي:
وفائي دياب وســهيل عبود 
وجاسم التنيب، جعلنا نشعر بأنه 
لم يعد لدينا حلم في هذه احلياة 

سوى أن نكون أوفياء.
أوفياء إلنسانيتنا التي فقدناها 
ونحن نلهث وراء..ال شيء، فلم 
يعد في العمر متسع لكي نبحث 
عن «عشــب املستحيل لنرسم 

أحالمنا».
>>>

إن «امليت..ميــت األحياء» يا 
بومحمد وانت ما زلت باقيا بيننا، 
فمن يفقد عزيزا..فهو األلم الذي 
يبقيه احلــزن، وأن تفقد حيا.. 
فهو األلم الذي ميحوه.. الزمن، 
فيا من جعلت من كلمة «زميل» 

منارة تهفو إليها قلوبنا.
ألف رحمة من الباري عز وجل 
لروحك الطاهرة، ولذويك الصبر 

والسلوان.

ما هو أعظم
من «كورونا»

م. ٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

طال الزمان أم قصر ستنتهي 
جائحة «كورونا» بإذن اهللا تعالى، 
الفتاكة  األوبئة  التجربة مع  هكذا 
التــي اجتاحت العالــم، والتي ال 
تتجاوز مدتها بضع سنوات، مع 
الوقائية  الطبية  اإلمكانات  تفاوت 

والعالجية.
التي  إلى مصائبنا  تعالوا  لكن 
صنعناها بإرادتنا وبتعمد، ومنلك 
قرار محاربتهــا والقضاء عليها، 

لكننا ال نفعل! 
على رأس هذه املصائب الفساد 
املالي واإلداري، الذي اليزال ينخر 
فــي اخلطط التنمويــة املتتالية، 
ويسرق قوت أجيالنا القادمة، حتى 
بدأنا نسمع بقلق عن امليزانية مع 
التهديد املبطن للرواتب في القطاعني 
العام واخلاص، والتهديد الصريح 
باللجــوء إلى تســييل األصول 
االستثمارية، مع استمرار تكشف 
فضائح فساد السرقات املليونية، 

وارتقت اآلن إلى املليارية! 
وهي مشكلة مرت عليها عقود 
من الســنوات لم جتد معها نفعا 
الرقابية املصممة  الوســائل  كل 
الشرفاء  رسميا، وبّحت أصوات 
من املواطنــني والقوى الوطنية، 
الدراســات  وطرحت عشــرات 
التي  والتقارير والبيانات اجلادة 
حتذر من هذا الفساد املستشري 
وتضع احللول املعقولة، لكن عمك 

أصمخ!
مازلنا نعتمد على النفط الذي 
يكاد اآلن يلفظ أنفاسه، ومازالت 
تتهاوى مع «عفســة»  املرافــق 
التركيبة السكانية، وتعسف التعامل 
مع البدون، واخلدمات تتردى مع 

الغش التجاري واألكادميي.
تباشــير االنتهاء من جائحة 
كورونا قريبة إن شاء اهللا تعالى، 
لكن متى نبشــر أنفسنا بالقرار 
السياســي اجلاد احلقيقي بشن 
حــرب ال هوادة فيهــا ضد هذا 

الفساد املزمن؟!

نقش القلم

تساؤالت
عن ڤيروس 
اجلمعيات!

محمد عبداحلميد الصقر

تعتبــر أوقات الركــود االقتصادي وتضاؤل اإلنتــاج - والتي متر بها 
املؤسسات والشركات حاليا بسبب احلجر املفروض ملواجهة انتشار جائحة 
كورونا - هي األنسب لتنفيذ مشاريع تطوير أنظمة اإلدارة من قبل منظمات 
األعمال لرفع فعاليتها، خاصة أن معظم هذه املنظمات حتررت من ضغوطات 
طلبات الزبائن ومواعيد التسليم، األمر الذي يوفر الوقت الكافي لدى املوظفني 
واستغالله في تنفيذ هذه املشاريع التي طاملا أجلت اإلدارات تنفيذها حرصا 

على تالفي التأخير في األعمال اليومية.
ولدى املنظمة الدولية للتقييس (اآليزو) العديد من مواصفات اإلدارة التي 
تستطيع املنظمات الراغبة في حتسني عملياتها استخدامها كمراجع لعملية 
التطويــر، ومن ثم التحقق من اكتمال األنظمة التــي مت إعدادها، وصوابية 
تنفيذها عبر احلصول على شهادات املطابقة من إحدى اجلهات املانحة املعتمدة.
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (اآليزو): تعتبر املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس 
(ISO) أكبر مطور وناشر للمعايير الدولية، فهي عبارة عن شبكة من معاهد 
املعايير الوطنية لـ ١٦٤ دولة ميثل كال منها عضو واحد، تأسست عام ١٩٤٦، 
وأمانتها املركزية من مقرها في جنيڤ (سويسرا)، تتولى تنسيق العمليات. 
وهي منظمة غير حكومية تشكل جسرا بني القطاعني العام واخلاص. أصدرت 
أولى مواصفاتها عام ١٩٥١، وكانت مواصفة خاصة بدرجات احلرارة املعيارية 

لقياس األبعاد في التصنيع. 
كما أصدرت (اآليزو) أول مواصفة تختص بأنظمة اإلدارة عام ١٩٨٧ لتكون 
ســابقة بحق، حيث ان جميع املواصفات التي أصدرت قبل ذلك العام كانت 
إما مواصفات ملنتجات، أو مواصفات لقياس املؤشــرات الصناعية والبيئية. 
وشكلت هذه املواصفات سلسلة اآليزو ٩٠٠٠ التي كانت تعنى بتوكيد اجلودة 
(مت تغييرها الحقا إلدارة اجلــودة)، لتقوم بعدها بإصدار مواصفات إدارية 
أخرى مثل مواصفات إدارة البيئة، تقنية املعلومات والسالمة واملخاطر وغيرها 

من مستلزمات اإلدارة.
وحســب املسح الذي أجرته اآليزو، فإن عدد املنظمات التي تبنت إحدى 
مواصفات أنظمة اإلدارة بغرض احلصول على شــهادة بذلك، بلغ املليونني 
تقريبا حصل معظمها على شهادة اآليزو ٩٠٠١. وتعتبر هذه السلسلة األهم بني 
املواصفات الـ ٢١٫٥٠٠ التي أصدرتها (االيزو) على مدار األعوام الـ ٦٩ املاضية. 

عضويتنا رقم ١٧٦ في جلنة اآليزو الفنية: نظرا الهتمامنا ومتابعنا بإصدارات (اآليزو) 
وكل ما هو جديد بشأن املعايير وتقدمنا في هذا الشأن، فقد مت اختيار شركتنا 
(أبوغزاله لالستشارات) لتكون العضو العربي غير احلكومي الوحيد في جلنة 
اآليزو الفنية حتت رقم ١٧٦، واملسؤولة عن صياغة سلسلة مواصفات اآليزو 
٩٠٠٠ منذ العام ١٩٩٤ وحتــى اآلن، األمر الذي مييزنا في القدرة واجلدارة 
والكفاءة على تأهيل املؤسسات واملنظمات العربية للحصول على هذه الشهادات. 
وقد شاركت الشركة من خالل مستشاريها في إعداد تعديالت سلسلة اآليزو 
٩٠٠١ لألعــوام ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٨ و٢٠١٥، وقام ممثلوها في هذه اللجان بتقدمي 
مئــات الدورات واحملاضرات التعريفية حول هــذه التعديالت للمهتمني في 
هذا املجال في أكثر من ٢٠ مدينة عربية على مدار الـ ٢٠ عاما املاضية. وهنا 
جتدر اإلشارة إلى أن ثالث دول عربية فقط تشارك في عضوية جلان العمل 
الفنية رقم ١٧٦ إلى جانب املجمع العربــي الدولي لتكنولوجيا اإلدارة وهي 

مصر والسعودية واإلمارات.
فوائد احلصول على شــهادات اآليزو: للحصول على شهادات اآليزو فوائد مهمة 

للمؤسسات تبعا لطبيعة عملها وحجمها:
- تشترط العديد من الشركات الكبرى واملؤسسات الدولية واحلكومية وغير 
الربحية احلصول على واحدة أو أكثر من شهادات املطابقة ملواصفات اآليزو 

الجتذاب التعامل معها.
- تعزيز القدرة التنافسية في السوق، حيث عادة ما يفضل املستهلك شراء 

املنتجات من الشركات احلاصلة على أنظمة ضمان اجلودة هذه.
- وضع نظام لتنفيذ، وضبط، وضمان وتطوير العمليات واخلدمات واملنتجات، 
حيث تغطي املواصفات كافة العمليات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر 
على اجلودة (االستراتيجية، اإلدارة، املؤهالت والتدريب والتخطيط، غزارة 
املواد واملشــتريات، العمليات وتقدمي اخلدمات، مراقبــة اجلودة، التطوير 

املستمر، وعالقات الزبائن، وغيرها من املستلزمات).
- معاجلة مشــاكل اجلودة في املنتجات واخلدمات ورفع مستويات الرضا 

لدى الزبائن.
- ضمان االلتزام بتعليمات اجلهات التشريعية والتنظيمية مبا يتعلق بالبيئة 

والسالمة املهنية.
- التزام العاملني بتطبيق األنظمة والتعليمات واإلجراءات نظرا الحتواء هذه 

املواصفات على نظام خاص للتدقيق في تطبيق األنظمة.
- توثيق املعرفة املؤسساتية واخلبرات املتراكمة واالستفادة منها كمادة تدريبية 

وتعريفية للموظفني اجلدد واملوظفني احلاليني املنتقلني بني املهام املختلفة.
- رفع الكفاءة والفاعلية وبالتالي تخفيض التكاليف والنهوض بالربحية.

إجراءات احلصول على التأهيل: إن أفضل منهجية في تأهيل املؤسسات للحصول 
على شهادة املطابقة ملواصفات اآليزو هي تفهم طبيعة عمل املؤسسات وإشراك 
العاملني فيها مبختلف مراحل العمل لضمان فاعلية التطبيق وإجناح املشروع. 

ويشمل ذلك املراحل التالية:
- تأسيس املشروع وفهم طبيعة العمل ومتطلباته.

- تقييم الوضع احلالي وإجراء التقييمات املستقبلية وإعداد تقرير الفروقات 
بني الوضع احلالي واملواصفة قيد التطبيق لكل العمليات ذات العالقة (يشمل 
ذلك االعتبار البيئي واستبيان مخاطر السالمة املهنية في حاالت مواصفات 

إدارة البيئة والسالمة املهنية).
- تصميم اإلطار العام للوضع املستقبلي بحسب مخرجات تقرير الفروقات 

والتخطيط لتنفيذه.
- تطوير العمليات الالزمة لتلبية متطلبات املواصفة قيد التنفيذ وإعداد كافة 

اإلجراءات والنماذج والوسائل الالزمة لتطبيق األساليب اجلديدة.
- التدريب ونقل املعرفة وإدارة التغيير ملا يضمن جهوزية فرق العمل لتطبيق 

العمليات واإلجراءات بفاعلية وكفاءة.
- اإلشراف على عملية التنفيذ وتوجيه فرق العمل وتوفير اإلرشاد لهم مبا 

يضمن جناح عملية التنفيذ.
- إجراء عمليات املراجعة والتدقيق الالزمة للتأكد من سالمة التنفيذ واجلهوزية 

للخضوع لعملية التدقيق النهائي من اجلهة املانحة.
- خضوع املؤسسة لعملية التدقيق النهائي من قبل اجلهة املانحة وحصولها 

على الشهادة في حال جناحها.
أنواع شهادات املطابقة: لدى مستشاري اآليزو القدرة والكفاءة املهنية ملساعدة 
كل أنواع املؤسسات مبختلف أحجامها وتنوع أعمالها للحصول على شهادات 

املطابقة ألغلب مواصفات اإلدارة والتي تشمل:
- مواصفات إدارة اجلودة اآليزو ٩٠٠١ التي تؤكد التزام املؤسسة مبتطلبات 

إدارة وضمان اجلودة.
- مواصفــات إدارة البيئة اآليزو ١٤٠٠١ والتي تلزم املؤسســات بالتعليمات 

احمللية املتعلقة باألداء البيئي.
- مواصفات إدارة الســالمة املهنية اآليزو ٤٥٠٠١ والتي تســاعد على تأكيد 
االلتزام بتوفيــر بيئة عمل آمنة للعاملني في املؤسســات وتقلل اإلصابات 

وحتمي املؤسسات من املسؤولية القانونية جتاهها.
- مواصفات إدارة ســالمة التصنيع الغذائي اآليــزو ٢٢٠٠٠ والتي تضمن 

للمستهلك سالمة املنتجات الغذائية وصالحيتها لالستهالك.
- مواصفات إدارة املخاطر اآليزو ٣١٠٠٠ التي تساعد املؤسسات على تفادي 
مخاطر العمليات وتؤهلها لضمان حتقيق أهدافها في حال تواجد مخاطر العمل.
- مواصفات إدارة املوجودات اآليــزو ٥٥٠٠١ التي توفر اإلطار العام إلدارة 
املوجودات واحملافظة عليها وحســن استغاللها لتحقيق األهداف التشغيلية 

واملالية.
- مواصفات إدارة نظم أمن املعلومات االيزو ٢٧٠٠١، التي تضمن احملافظة على 
معلومات وبيانات املؤسسات بشكل آمن وجتنبها االختراقات وفقدان البيانات.
- مواصفــة نظام إدارة خدمات تقنية املعلومــات االيزو ٢٠٠٠١، وهي إطار 
لضمان تقدمي خدمات تقنية املعلومات داخليا بشــكل مميز وتنظيم العالقة 

مع املوردين والرقابة عليها. 
- مواصفة استمرارية األعمال االيزو ٢٢٣٠١.

- مواصفات املطابقة األخرى للتميز مثل مواصفة االيزو ١٠٠٠١ ميثاق خدمة 
املتعاملني وااليزو ١٠٠٠٢ إلدارة شكاوى املتعاملني.

وهنا ميكننا أن نختم بالقول بأن شهادات املطابقة لـ (اآليزو) حاجة حقيقية 
وليســت متطلبات دعائية، فهي ال تؤثر على مكانة املنظمة أمام منافســيها 
فحســب، بل تؤثر بشكل كبير على جودة املنتج وبالتالي على الربحية، كما 
يؤثر على خدمة الزبائن ومستوى رضا املوظفني ووالئهم للعمل. لكن يجب 
التنبه إلى أن شهادة اآليزو قد تغير الهيكلي احلقيقي للمؤسسة جذريا. فال 
بد من وجود نية حقيقية للتغيير وتقبله، مع الثقة التامة بأن هذا كله يحتاج 

إلى جهد متواصل وصبر وتأن.

ألنني أحب احلقيقة وأحبكم أقول

تطوير أنظمة اإلدارات 
في وقت األزمات وفقًا 

ملواصفات اآليزو
.abughazaleh@tag.globalد. طالل أبو غزالة

رؤية

للفشل صداه

Hanan.AlRoumi@gmail.comحنان بدر الرومي

احلظر اجلزئــي والكلي بتطوع 
شــبابها من مناطقها مت وقفهم 

بحجة خطر عدوى صحتهم!
وتعاظمت مثل هــذه األمور 
العاملني  بحوادث إصابات بعض 
واملوظفني في جمعية بعد أخرى 
تباعا لصالح احلذر منها! واملترهل 
بضبط وربط أمنها وأمانها تدرجت 
من عشرات إلى مئات احلاالت بكل 
مســتويات اجلمعيات وتسكير 
أبوابها بخسائر تراكمية تسببت 
بوقف عائدها ملســاهميها مبثل 
هذا التوقيت بحجة عدم احلصول 
على موافقات جمعياتها العمومية 
وفق شروط وزارتها املعنية، فمن 
يقف وراء ذلــك العبث التعاوني 
كما يردد مساهمو تلك اجلمعيات 
التعاونية بكل مســتوياته املكللة 
بالفشل املفبرك؟! حسبنا اهللا هو 

نعم الوكيل.

واملراكز الصحية والوزارة املعنية 
باحتفاالتها وتركوها صامتة صمت 
القبور لهذه اللحظة فمن هو بطل 

ذلك اإلجناز صوتا وصورة؟!
وتبع ذلك قرارات إدارية ومالية 
وزارية تدمــر وال تعمر أهداف 
التجربة التعاونية والصمت سيد 

املوقف بحجة تكويت العمالة!
أخير وتواصال مع ســلبيات 

رقابة الوزارة وتصريف أمورها 
مباشرة من قبل الوزارة لتحسني 
وضبط أدائها وزيادة، مثال ذلك 
ما حصل لبعض صاالت مناسبات 
جمعيات ناجحة كمشرف وما في 
مستواها بتكسير رخام مداخلها 
إلثبات تعطيلها من مســتفيديها 
لتنفيذها  املتبنني  ومســاهميها 
خلدمة منطقتهم، وغيرها كاملدارس 

مما يدعو للتفاؤل ما يطرحه 
أهالي مســاهمات التعاونيات مع 
وزارتهم املعنية، فيما يدور بساحة 
أجنح جتربة تعاونية كويتية ١٠٠٪ 
تكاتفت وتكافلت وتعاونت بالسراء 
والضراء لظروف وطنها ومواطنيها 
ووافديهــا بأرقى صور التعاون 
الغذائي وخدمات األســر  لألمن 
العالم  واألفراد بتجربــة نظامي 
الرأسمالي واالشتراكي قوال وفعال، 
أبهرت العالم حتى في كارثة كورونا 
األخيرة والتي تعثــرت خاللها 
بشبهات فعل فاعل قد نكون غير 
دقيقني أحيانا بوصفها لكنها تدل 
على دمار وليس استثمار جتربتنا 
الناجحة بتقطيع أطرافها مرحلة بعد 

أخرى والفاعل مجهول كالتالي:
- قبل كارثة كورونا بسنوات 
قامت الوزارة املعنية بحزمة قرارات 
شملت الصالح والطالح من جمعياتنا 
التعاونيــة بوضع خدماتها حتت 

أداء وزارة بــكل طواقمهــا مع 
قرار إغالق املساجد، وكأن ديننا 
اإلســالمي ينحصر في املساجد 
فقــط، أداء الــوزارة لم يتجاوز 
خانة «الضعيف» على الرغم من 
أن املجتمع كان في حاجة ماســة 
إلى من يبعث الروحانيات اإلميانية 
من جديد ويعززها بذكاء، خاصة 
مع تزايد حاالت اخلوف وارتفاع 
معدالت املصابني وتنامي اإلحلاد 

وضعف اإلميان.
كان من األجدر بالوزارة تنفيذ 
برامج ورســائل إميانية قصيرة 
متنوعــة األهداف عبــر قنوات 
التلفزيون احلكومية ووســائل 

التواصل االجتماعي.
وزارة  املاليــة:  وزارة  ٭ 
«مريضة» إعالميا، موقفها سلبي 
أمــام كل اللغط املتــداول حول 
امليزانية ورواتب موظفي احلكومة 

عدا مصروفات األزمة.
حتديات احلياة وتغيراتها لن 
تتوقف، والذكي من يتحدى األزمات 
بسرعة اتخاذ القرار والتعامل مع 
املعطيات والتكيف معها، وجتاوز 
احملن ال يكون بالتخاذل والتركيز 
على العراقيل فقط بل بالبحث عن 

احللول حتى خارج الصندوق.

عندما سمحت بانقسام العملية 
التعليميــة، فمــدارس التعليم 
اخلــاص واجلامعــات اخلاصة 
جنحت في استصدار قرار من 
مجلس الوزراء الستكمال عملها 

وتطبيق التعليم عن بعد.
العقليــة املتخوفــة أهملت 
اســتغالل أقســام احلاســب 
اآللي في الــوزارة من موظفني 
وتوجيــه فني ومعلمــني، كما 
أغفلت استثمار أقسام اجلامعة 
كقسم هندسة الكمبيوتر وإدارة 
التعليم التكنولوجي وأقسام علوم 
املعلومات لوضع اخلطط وتنفيذها 
بالتعاون مع اجلهات التعليمية.

٭ وزارة األوقاف: من احملزن 
جدا في مجتمع مسلم أن يتوقف 

املجتمع  أو اجلامعة. وقد ســاء 
الكويتي ضبابية الرؤية التعليمية 
الوزير والــوكالء وضعف  لدى 
تصوراتهم للمرحلة وتشــككهم 
بالتعليم عن بعد، وألننا ال نعيش 
في مكان منفصل عن العالم فالدول 
اتخذت سريعا  القريبة والبعيدة 
قرار مواصلة الدراسة عن طريق 
التعليم عن بعد، وانتظمت العملية 
بأساليب متعددة، سعوا من خاللها 
املعلومة  الى توصيــل  جاهدين 
املنهجية ووضع التكنولوجيا في 
خدمة التعلم والتعليم مع السعي 
الى إنهاء السنة الدراسية حسب 
املعايير العاملية للسنة الدراسية. 

لألســف، برهنــت وزارتنا 
احملترمة على ســلبية موقفها 

تصنف األزمات من حيث احلجم 
إلى ثالثة أصناف: أزمة صغيرة، 
ومتوسطة، أو كبيرة تتشابك فيها 
األضرار املادية واملعنوية وتتداخل 
أطرافهــا كأزمة ڤيروس كورونا 
الذي فاجأ العالــم بأكمله، وكان 
للدول خططهــا ملواجهة األزمة، 
والكويت ككل الدول سعت جاهدة 
بتدابير حكومية،  ملواجهة األزمة 
لكن االجتهاد احلكومي انقســم 
لقسمني: وزارات يعمل وزراؤها 
وأغلب أفرادها جاهدين ليال ونهارا 
التدابير  لوضع اخلطط ودراسة 
والتعامل املباشــر مــع املجتمع 
وحتمل الردود، ووزارات ابتلعت 
حبوب املسكنات منذ بداية األزمة 
ورفع وزراؤها الفتة «نيام نيام»، 
ومن احملزن أنها من الوزارات املهمة 
والتي ينبغي أن يكون دورها أكثر 

فاعلية.
٭ وزارة التربية: تقبل املجتمع 
للمدارس واجلامعة  الدوام  وقف 
والتطبيقــي تنفيذا لقرار تعطيل 
عمل جميع الــوزارات واجلهات 
احلكوميــة واخلاصة، لكن العلم 
أولوية كالصحة  عبادة والتعليم 
واألمن وتأجيل التعليم أمر مؤسف 
خاصة ملراحل التخرج من الثانوية 

ورحل جاسم...

 رثاء

 دهيران مرمح أبا اخليل

قال تعالى: (ال يســتأخرون 
ساعة وال يستقدمون)، سبحان 
احلــي الذي ال ميــوت، توقفت 
الكلمات في فمي ولم أستطع أن 
أســتوعب خبر توقف قلب من 
أطيب القلوب عن النبض وإعالن 
انتقاله إلــى جوار احلي الذي ال 
ميوت إلى احلياة األبدية التي وعدنا 

اهللا تعالى بها.
خبر حزين حل علينا جميعا 
وعلى شــارع الصحافة بل على 
الكويــت وكل من يعرف الفقيد 
جاسم محمد التنيب عن قرب (إنا 

هللا وإنا إليه راجعون).
بالفعل إنني مؤمن بقضاء اهللا 
وقدره إال أن مصابنا في الفقيد 
أكبر من أن يســتوعبه عقل أو 

تترجمه كلمات.
اللهــم ال اعتــراض وال راد 
لقضائك وهي سنة احلياة، فنحن 
في هذه الدنيا كعابر سبيل يأتي 
ويذهب ليترك أثرا وعندما يكون 
بطيبة وإنسانية وخلق بومحمد 
فإن أثره يبقى عميقا في نفوس 

محبينه.
فال أتخيل أنني سأدخل جمعية 
الصحافيني وال أسمع صوته أو 
سؤاله أو مداعباته وال أستوعب 

أن أفتقد اتصاالته كل ليلة.
وما تركــه الفقيد رحمة اهللا 
عليه مــن محبة وتقدير وجدناه 
على شفاه كل الزمالء واألصدقاء 
األثر  التي قالوها هي  والكلمات 
الذي بقي من رصيد له في القلوب.
وال ميكن أن تفــارق ذهني 
للبعيد  التي يقدمها  مســاعداته 
والقريب وحرصــه على قضاء 
حوائج الناس قدر استطاعته واهللا 
انني شاهد على ما قدمه للكثير 

من الناس.
رحــل جاســم ورحلت معه 
ذكريات وقصص ومواقف ال يقفها 
ســوى الرجال األوفياء األنقياء 
الذين بفقد أحدهم ينكسر فينا 
ضلع ويهتــز فينا ظهر، ولكنها 
الرحمن عّز وجّل، فيا  مشــيئة 
رب اجمعنا معه في جنات النعيم، 
واجعــل قبره روضة من رياض 

اجلنة واحلمد هللا على كل حال.

رثاء

إلى الراحل جاسم التنيب
فارس السلمان

رثاء

إلى جنات اخللد 
«أبا محمد»

كامل الشمري
k.alshemmari@hotmail.com 

 @k _ alshemmari
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نور لـ «األنباء»: نهاد ليست «هبلة»
وهي نقطة في بحر الكوميديا بداخلي

ياسر العيلة

النجمة نور فنانة مختلفة، متتلك حضورا متفردا ومتميزا، بجانب قدرتها على 
جذب الكاميرا بسالسة األداء وبساطته، وقدرتها العالية على تقدمي مشاهدها 

بثقة كبيرة، وجوانب اخرى مختلفة لتظل نور واحدة من أفضل املمثالت الذين 
اطلوا في رمضان ٢٠٢٠ من خالل عملني دراميني، األول «رحى األيام»، والثاني 
«جنة هلي». «األنباء» هاتفتها وحتدثت معها عن هذين العملني وكواليسهما، وفيما 

يلي التفاصيل:

ترى أن «رحى األيام» ناجح وبن حسني أهم جنم في رمضان على مستوى اخلليج

نور مع الطفل أحمد بن حسني في مسلسل «رحى األيام»

نور مع جنوم «رحى األيام» ومخرج املسلسل حمد النوري نور في مسلسل «رحى األيام»النجمة سعاد عبداهللا تتوسط نور والفنانة شهد الياسني

هل تتفقني معي في ان مسلسل «رحى 
األيام» بدأ قويا في اول خمس حلقات ثم 

هبط تدريجيا؟
٭ ال أتفق معك، بسبب أن اول خمس 
حلقات كانت للطفل احمد بن حسني، 
وهو فنان موهوب جدا، وعندما انتهى 
دوره في احللقة اخلامسة املشاهدين 
افتقدوه بسبب حبهم للشخصية التي 
يقدمها، ولــن اقول هبوط ولكن رمبا 
املتابعــة قلــت نوعا ما لهذا الســبب، 
ولكن عقب احللقة السابعة بدأ االيقاع 

يتصاعد مرة أخرى.

كان واضحا للجميع تأثير مقص الرقيب 
على احللقات فشاهدنا في اكثر من حلقة 
حوارات غير مترابطة، كيف وجدت تدخل 
الرقابة في العمل وحذفها للكثير من املشاهد؟
٭ وجهــة نظري انه علــى الرغم من 
حذف الكثير من املشاهد اال ان العمل 
ناجح والناس احبته، وباملناسبة اعمال 
كثيرة مت قص مشــاهد منها، وأتوقع 
عندما يعرض املسلســل عرضا ثانيا 
على اي قناة سيعرض كامال دون حذف 

وسيحقق جناحا مضاعفا.

ما سر اهتمامك الشديد بالطفل احمد بن 
انك رشحت اسمه ألكثر  حسني لدرجة 

من منتج ومخرج؟
٭ كنت في مقابلة بتلفزيون الكويت 
وســألوني عن اكثر فنان لفت نظري 
خالل اعمال رمضان املاضي، ولألسف 
اسمه راح عن بالي وقتها، ومن خالل 
جريدتكم الغراء اقول ان الطفل املوهوب 
احمد بن حســني هو الفنان األول هذا 
العام على مســتوى اخلليج، وتفوق 
بأدائه التمثيلي على فنانني كبار وانا 
منهم، وبــرزت موهبته في متكنه من 

اتقان اللهجة النجدية بسرعة، باالضافة 
الى حركاته وامياءاته ومعايشته للدور 
بشكل كبير، فهو نابغة ومن اجل ذلك 
رشحته ألكثر من منتج ومخرج ومؤلف.

فاجأت املشاهدين بشخصية «نهاد» في 
مسلسل «جنة هلي»، كلمينا عن كواليس 

هذه الشخصية.
٭ منذ زمن وانا اقول لبعض املنتجني ال 
تنسون االعمال الكوميدية، حيث كانت 
لي جتربة بسيطة في مسلسل «حرمي 
ابوي»، وانا بطبعــي احب الكوميديا 
واملــرح وأكــره الكآبة، وكنــت أنتظر 
احلصول على دور يشــبهني وقريب 
مني، لذلك عندما جائنى دور«نهاد» لم 
أتردد حلظة عن قبوله، وكنت انتظر 
هذه الفرصة، وأضفت لها من شخصيتي 
حتى ظهرت بالشكل الذي شاهدمتوه 
في رمضان، شخصية واحدة من اهل 
اهللا محبة للحياة، ولكن عندها مرارة 
في حياتها وتعب كبير، وباملناســبة 
احــب ان اوضح ان كونها شــخصية 
من اهل اهللا فهذا ال يعني انها «هبلة» 
كما يعتقد البعض، فهي انسانة فاهمة 
وتقول حكما وتأخذ النصيحة من اختها، 
ولكن من كثر مــا حياتها «مخربطة» 
وكلها مآس، جندها حترص على اظهار 
الوجه السعيد وتفرح لآلخرين، وانا 
اعتبر «نهاد» نقطة في بحر الكوميديا 
الذي بداخلي، واذا جاءني دور كوميدي 
جديد سأقدمه بشكل مختلف وبحالة 
وروح ثانية، واحلمــد هللا انني املك 
هذه القدرة، فتقدمي ادوار مختلفة ليس 
بالشــيء السهل وليس كل فنان قادرا 

على تغيير جلده بسهولة.

ما ردك على من يقولون ان مساحة دورك 

في املسلسل اقل من اسمك وقدراتك الفنية؟
٭ احتــرم وجهة نظر اجلميع، ورمبا 
تكون وجهة نظرهــم صحيحة او ان 
وجودي في العمل كان يحتاج ملساحة 
اكبر مثل كل عام، وانا اشكرهم، وكالمهم 
على رأســي واقدر محبتهم ورغبتهم 
بأنهم كانوا يرغبون في مشاهدتي في 
كل احللقات، لكن اقول لهم دور «نهاد» 
أعجبني جدا، ورغم قلة مشاهدي نوعا 

ما اال انني اثبت وجودي والدور جنح 
مع الناس وهذا هو األهم بالنسبة لي.

هل هناك صفات مشتركة تربط بينك 
وبني شخصية «نهاد»؟

٭ بالفعل هناك صفات مشتركة بيننا، 
اهمها حب احلياة، وال يوقفنا اي ظرف 
من الظروف عن تكملة مشوارنا، واننا 
ال نستسلم ابدا، واننا «لو طحنا نقوم 

بســرعة»، باالضافة الى تشابهنا في 
التفــاؤل والضحــك وعــدم اهتماننا 
بالدخول في نوايا البشر، فأنا بطبعي 
انسى االساءة من كل من اساء او تسبب 
في عمل مشكلة لي بقلب نظيف واحلمد 
هللا، لكن اختلف عن «نهاد» في امتالكي 
خلبرة كبيرة في احلياة اكثر منها، فـ 
«نهاد» كانت تأخذ النصيحة من اختها 
«اديبة»، اما انا «نور» فأعطي النصائح 
ألهلي واصدقائي، وجميعهم يثقون في 
آرائي، واعتبر نفسي «اديبة» في احلياة 

ولست بحاجة لتوجيهات من أحد.

لها وقت  التي تعرضِت  حاالت االغماء 
التصوير، هل كانت بسبب املجهود الذي 

بذلتيه؟
٭ «اهللا وكيلك طحت مرتني واالسعاف 
تشــيلني مــن اللوكيشــن»، واالغماء 
ليــس له عالقة بالــدور ألنه كوميدي 
وكله ضحك، مبعنى ال توجد مشــاهد 
فيها صراخ او أشياء تثير أعصابي او 
خوفي، ولكن الســبب احلقيقي انني 
عندما «طحت» في املرة االولى ودخلت 
املستشــفى ما اخذت القدر الكافي من 
الراحة ونزلت اللوكيشن ثاني يوم، «ما 
رحمت نفسي» قبل ان يكتمل شفائي فـ 
«طحت» للمرة الثانية، وكانت اعنف، 
حيث اصبت بالتهاب رئوي ومنت بعدها 

ملدة خمسة ايام.

كلمينا عن عالقتك بالفنانة شهد الياسني 
بشكل خاص وعن فريق العمل بشكل عام؟
٭ انــا اعتبــر شــهد الياســني ابنتي 
ومكانتها عندي غير، فهي دائما معي في 
كل األوقات، وكانت معي في املستشفى 
والبيت وقت مرضي ايضا، وعالقتي بها 
منذ اول عمل فني لي وهو مسلسل «بني 

املاضي واحلب» من بطولتها، وبالنسبة 
لباقي فريق العمل كانت اجواء التصوير 
كلهــا مرح وضحــك خاصة املشــاهد 
التي جمعتني بالنجمة الكبيرة سعاد 
عبــداهللا ألن اجلميع كانوا مصدومني 
من شخصية «نهاد» وتصرفاتها التي 
خرجت مني، وكانت ام طالل تضحك 
على طريقــة ادائي هي واملخرج منير 
الزعبي الذي اعتبره «أخوي ومعلمي»، 
فقد كان «وايد مستأنس» على ادائي، 
وكان يرى ان شــخصية «نهاد» حتدٍّ 
«بروحها» عن باقي احداث املسلسل، 
وكيف سيقدمها للمشاهدين، وللحقيقة 
كان التحدي له ولي بان نقنع اجلمهور 
وجنعلــه يســتمتع، وال انســى عقب 
انتهائي من تصوير كل مشهد لي كان 
الزعبي يضحك ويقول لي «انتي قصة 
يا نور»، وللحقيقة هذا املخرج املبدع 

كان صمام األمان لي انا و«نهاد».

اول عمل يجمعك  مسلسل «جنة هلي» 
بالنجمة سعاد عبداهللا ماذا تقولني عن 

هذه التجربة؟
٭ سعيدة بالطبع ان اقف امام جنمة 
بحجم ام طالل، واحلمد هللا ان العمل 
كان «اليــت كوميــدي»، ألن االعمــال 
 Funny الكوميدية جتعلك في اللوكيشن
ودمك خفيف، واحلمد هللا املسلســل 
عدى على خير والقــى اصداء حلوة 
وكان جتربــة جميلــة، وانــا فخورة 
بنفسي بأنني املك القدرة على التنوع 
في االدوار التي اجسدها على الشاشة، 
وانني مثلما جعلت الناس تبكي على 
«موضي» في مسلسل «موضي قطعة 
من ذهب» اســتطعت ان اجعلهم في 
زمــن كورونا احلالي يضحكون على 

شخصية «نهاد».

سعيدة بالعمل مع أم طالل.. والزعبي صمام األمان والياسني بنتي
طحت مرتني واإلسعاف «شالتني» ألني ما رحمت نفسي

نور و«نهاد» متشابهتان في أشياء كثيرة باستثناء خبرة احلياة
حتى لو كان دوري احتاج ملساحة أكبر إال أنني أثبت نفسي

أحمد اجلسمي: الدراما اإلماراتية مميزة

مفرح الشمري

شــدد النجم اإلماراتــي القدير 
أحمــد اجلســمي علــى ان الدراما 
التلفزيونية اإلماراتية متثل دعما 
وإسنادا للدراما العربية والعالقة 
بينها وبني تلك القطاعات االبداعية 
ليست بالعالقة التنافسية بقدر ما 
هــي عالقة تكاملية يثري بعضها 
اآلخــر مــن أجــل متعة املشــاهد 

والتعبيــر عــن قضايا اإلنســان 
واملجتمع العربي.

وأشار إلى انه يشعر بالسعادة 
الغامرة للحضور الرائع لعدد من 
األعمال الدراميــة اإلماراتية التي 
راحت حتتــل موقعها البارز على 
خارطة القنوات احمللية واخلليجية 
على حد سواء بكل ما حتمل من متيز 
وتنوع يكاد يغطي مختلف املفردات 
االبداعية من دراما اجتماعية الى 

تراثية وكوميدية وغيرها، باإلضافة 
الى األعمال الكرتونية التي باتت 
حتتل موقعها البارز على خارطة 

اإلنتاج التلفزيوني.
وعن جديــده للموســم الفني 
املقبــل قــال: بعد جتــارب «بنت 
صوغان» و«ام هارون» واحلصاد 
اإليجابي الذي حققته تلك األعمال 
على املستويني اإلماراتي واخلليجي 
اقــرأ حاليــا مجموعة  والعربــي 

نصوص على مســتويي التمثيل 
واإلنتاج وهكذا األمر على صعيد 
املسرح الذي اعتبره بيتي، وأمام 
فرقــة مســرح الشــارقة الوطني 
مجموعة من االستحقاقات الفنية 
التي نحضر لها من أجل الكينونة 
مبستوى املكانة التي حتتلها هذه 
الفرقة محليــا وخليجيا وعربيا، 
واهللا يزيل غمة الكورونا عن العالم 

بأكمله حتى نعود مثلما كنا.

أكد دعمها لألعمال اخلليجية والعربية التي تهتم بقضايا اإلنسان

.. ومع الفنانني محمد جابر وعبداحملسن النمر الفنان أحمد اجلسمي مع الفنانة حياة الفهد

فضل شاكر يعود بأحدث أغانيه 
«غيب» إلى صدارة األعمال الفنية

بيروت: أطلق ملك اإلحساس الفنان فضل 
شاكر احدث أعماله الغنائية، والتي حملت 
عنوان «غيب» والتي جاءت باللهجة املصرية 
وهي من كلمات محمد الرفاعي، وأحلان وليد 
سعد وتوزيع أحمد إبراهيم باإلضافة إلى 
املكس واملاســتر لياسر أنور، وهي شذى 
النســيم املدغدغ للقلوب بروعة مفرداتها 
واكتمال حســنها بصوت ملك اإلحســاس 

الفنان فضل شاكر.
وأعرب الفنان فضل شاكر عن سعادته 
بالعمــل اجلديــد «غيب» متمنيــا أن ينال 
إعجاب جمهوره على امتداد عاملنا العربي، 

مؤكدا أن االعمــال القادمة تتميز بالتنوع 
واالبتكار واالرتقاء بالذائقة الفنية الغنائية، 
وأضاف ملك اإلحســاس أن الفريق الفني 
يعمل حاليا على وضع اللمسات األخيرة، 
خلمس أغنيات جديدة، حتمل بصمات كبار 
الشعراء وامللحنني في العالم العربي، وسيتم 

اطالقهما تباعا خالل العام احلالي.
«غيب» مت اطالقها على القناة الرسمية 
مللك اإلحساس الفنان فضل شاكر «يوتيوب» 
وعلى كافة اإلذاعات واملنصات اإللكترونية، 
ومواقع التواصل االجتماعي، وكافة املتاجر 

االلكترونية.
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«روحانية» زيت على كانفس «زكي يافعي» - اليمن

«املرش» محمد السيهاتي - السعودية

«االبتالء» زيت على كانفس «نواف احلملي»
«قاعد بالبيت» بدر املنصور

العبداجلليل: تسخير الفن التشكيلي اخلليجي 
ملواجهة وباء «كورونا»

الفنانة التشكيلية ابتسام العصفور االمني العام للمجلس الوطني كامل العبداجلليل

«فرحة العيد» زيت على كانفس «ابتسام العصفور»

ن أمني عام املجلس الوطني للثقافة  ثمَّ
والفنون واآلداب كامل العبداجلليل جهود 
عدد من الفنانني التشكيليني الكويتيني 
واخلليجيني في إقامة معرض «الكويت 
بيتنا» وذلك جتاوبا من الفن كرســالة 
إنســانية تضامنية جتــاه جائحة وباء 

كورونا املستجد.
وقال العبداجلليل: إن تسخير الفن في 
زمن األزمات له تاريخ معروف لدى العديد 
مــن األمم، وذلك ملا له مــن دور حيوي 
في إعطاء جانب مشــرق وبصيص أمل 
في األزمات اإلنسانية الكبرى كاحلروب 
واألوبئة. ويأتي تنادي ثلة من الفنانني 
الكويتيني واخلليجيني إحساســا منهم 
بانعكاســات وبــاء كورونا على النفس 

البشــرية ومحاولة للتخفيف عنها من 
خالل اســتجالء عناصر الفــرح واألمل 
احملفزة لالستمرار في املقاومة والتعلق 

باحلياة.
مــن جانبها، أكــدت منظمة املعرض 
الفنانة التشكيلية وعضو املرسم احلر 
ابتســام العصفــور أن فكــرة املعرض 
جــاءت الســتغالل جائحــة كورونا في 
ابراز دور الفن التشكيلي في التخفيف 
من الضغوط النفسية على ماليني البشر 
جــراء احلجر املنزلي ومحاولة لرســم 

الفرحة في نفوسهم. 
وأضافت العصفور أن عدد املشاركني 
من الكويت ودول اخلليج العربية بلغ 
٢٢ مشاركا ومشاركة عرضوا من خالل 

أعمالهــم صــور ورؤى مختلفة ســواء 
في التجريــد أو الواقع وبخطوط فنية 

مختلفة.
وقد شارك من الكويت كل من الفنانني: 
د.عدنان العنزى، علي النعمان، ابتسام 
العصفــور، نــواف االرملــي، د.ناصــر 
الرفاعي، د.هناء املال، د.فاطمة العازمي، 
تهاني أيوب حسني، مثايب املتلع، هناء 
العبداهللا، ثريا البقصمي، وليد الناشي، 
إميان املسلم، د.عنبر وليد، ناجي احلاي، 
لطيفة حمود، اميان احلاج، فيما شارك 
من دول اخلليج العربية كل من الفنانني 
علي الفردان من البحرين، صالح العلوي 
وسعيد العلوي من سلطنة عمان، سعاد 
وخيك وعواطف آل صفوان من السعودية.

«سجل يا تاريخ» د. عنبر وليد

«السوق» إبراهيم الغامن - البحرين

«خزف»
فريدة البقصمي
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االثنني ١ يونيو ٢٠٢٠ اقتصـاد

عجلة املشاريع تدور.. «الشراكة» 
تدعو لتقدمي عروض خدمات استشارية

تفاؤل بالبورصة مع عودة احلياة تدريجيًا.. 
و١١٠ ماليني دينار مكاسب مايو

أحمد مغربي

احليــاة  عــودة  مــع 
وفــق  أمــس  تدريجيــا 
املرحلة االولى، بدأت وتيرة 
املشــروعات الكبــرى يتم 
الكشــف عنها، حيث دعت 
الشراكة  هيئة مشروعات 

بني القطاعني العام واخلاص الشركات احمللية 
واالقليميــة والعامليــة املتخصصــة لتقدمي 
خدمات استشارية ملشروعات محطات القوى 

الكهربائية وحتلية املياه في الكويت.
وقالت هيئة الشراكة انه متاشيا مع توجه 
الكويت نحــو تفعيل برنامج الشــراكة بني 
القطاعني العام واخلاص وبالتعاون مع وزارة 
الكهرباء واملاء فإن دعوة املكاتب والتحالفات 
االستشــارية لتقدمي عروض فنيــة ومالية 
ملشروعات محطة اخليران - املرحلة االولى 
ومشروع محطة الزور الشمالية املرحلة الثانية 
والثالثة بنظام الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص وفقا ألحكام القانون رقم ٤٩ لسنة 

.٢٠١٦
وأكــدت أن املشــروع يهدف إلــى توفير 
احتياجــات الدولــة املتزايــدة مــن الطاقــة 
الكهربائيــة فــي البالد مبــا يعزز الشــبكة 
القائمــة ويوفــر البنية التحتية األساســية 
لتنفيذ مشــروعات الدولة األخــرى الواردة 
ضمن خطتها التنموية وتغطية ما حتتاجه 

من طاقة ومياه.
وأضافت ان املشــروع يهــدف أيضا الى 
تشجيع مشاركة القطاع اخلاص واالستفادة من 
خبراته في املشروعات االنشائية والتنموية 
في الدولــة فيما يتعلــق بتخفيض تكاليف 

شريف حمدي

حالة من التفاؤل تســود بني أوســاط 
املتعاملني في البورصة خالل املرحلة املقبلة 
على وقع عودة احلياة الطبيعية تدريجيا 
بعد انتهاء فترة احلظر الشامل، واالستعاضة 

عنه بحظر جزئي.
وانســجاما مع هذا القــرار، دعت هيئة 
أسواق املال الشركات التي لم تعقد جمعياتها 
العمومية للعام املنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ 
الى عقــد اجلمعيات في موعــد اقصاه ٢٩ 
يونيو اجلاري، وهو ما سينتج عنه إقرار 
توصيات بتوزيعــات نقدية ومنحة على 
املساهمني ستسهم في عودة الزخم للسوق.
كمــا أن البورصة تعتــزم عودة العمل 
باإلجراءات التي مت إيقافها مثل ســوق الـ 
OTC ونقل امللكية والتنفيذ اجلبري، وذلك 
في اقرب وقت تفاعال مع قرار عودة احلياة 

الطبيعية تدريجيا.
يذكر ان البورصة تأثرت خالل تعامالت 
شهر مايو الذي انتهت تعامالته امس بقرار 
احلظر الشامل خاصة أول أسبوعني وهو 
ما جتلى في تراجع مؤشراتها ومتغيراتها 
بشــكل الفت، قبل ان تســتعيد البورصة 
عافيتها في االسبوع الذي سبق عطلة عيد 
الفطر املبارك وحتقق مكاسب أعادت للسوق 
توازنه. لينهى السوق تعامالت الشهر على 
تباين في اداء املؤشرات وحتقيق مكاسب 
محدودة على مستوى القيمة السوقية، إذ 

انشاء وتشــغيل محطات القوى الكهربائية 
والســرعة في االجنــاز واالســتغالل االمثل 

للمصادر الطبيعية للبالد.
وأوضحــت ان مشــروع (محطــة الزور 
الشــمالية الثانية والثالثــة) يعتبر املرحلة 
الثانية من مشــروع محطة الزور الشمالية، 
حيث ســيتم تنفيذه وفقا لنظــام التصميم 
والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل حملطة 
إنتاج طاقة كهربائيــة بقدرة إنتاجية ٢٧٠٠ 
ميغاواط وتعمل بتكنولوجيا الدورة املركبة 
وحتليــة امليــاه بقدرة إنتاجيــة ١٦٥ جالون 

إمبراطوري.
يذكر أن مشروع محطة اخليران املرحلة 
األولى يقع في منطقة اخليران بجانب احلدود 
اجلنوبية ملوقع محطة الزور اجلنوبية احلالية 
وسيتم تنفيذه وفقا لنظام التصميم والبناء 
والتمويل والتشغيل والتحويل حملطة إنتاج 
طاقة كهربائية بقدرة إنتاجية ١٨٠٠ ميغاواط 
تعمل بتكنولوجيا الدورة املركبة وحتلية املياه 
بقدرة إنتاجية ١٢٥ مليون جالون إمبراطوري.

وذكرت «الشراكة» ان شراء الوثائق سيكون 
خــالل الفتــرة من امس االحد الــى ١١ يونيو 
اجلاري، وسيتم استقبال اي استفسارات حتى 
يوم االحد ٧ يونيو ٢٠٢٠، على ان يكون آخر 
موعد الستقبال العروض في ٢٥ يونيو ٢٠٢٠.

أضافــت نحو ١١٠ ماليني دينار للمكاســب 
السابقة بنسبة ٠٫٤٪ ليصل إجمالي القيمة 
بنهاية مايــو ٢٨٫٤٦١ مليــار دينار، وذلك 
من ٢٨٫٣٥١ مليار دينار في نهاية تعامالت 

ابريل املاضي.
وتراجعت السيولة املتدفقة للسوق خالل 
تعامالت مايو بنسبة ٤١٪، إذ بلغت احملصلة 
الشهرية ٤٣٩ مليون دينار مبتوسط يومي 
٢٤ مليون دينــار، مقارنة مع ٧٥٠ مليون 
دينار مبتوسط يومي ٣٤ مليون دينار في 
ابريل، ويرجع السبب في التراجع الالفت 
في السيولة إلقفال السوق خالل فترة عيد 
الفطر وتراجع رغبة الشــراء بشــكل عام 

خالل فترة احلظر الكلي.
وأنهــت البورصة الكويتيــة تعامالت 
الشــهر على تباين فــي األداء، وذلك على 

النحو التالي:
- ارتفع مؤشــر الســوق األول بنسبة 
١٫٢٪ محققا ٦٨ نقطة مكاسب حتققت اغلبها 
في اجللسات التي ســبقت العيد، ووصل 
املؤشــر في نهاية الشــهر الى ٥٤٢٤ نقطة 

من ٥٣٥٦ نقطة.
- تراجع مؤشر السوق الرئيسي ١٫٧٪ 
بنهاية تعامالت مايو بخسارة املؤشر ٦٧ 
نقطة ليصل الى ٤١٥٠ نقطة من ٤٢٢٦ نقطة.

- ارتفع مؤشــر الســوق العام بنسبة 
٠٫٤٪ بإضافة ٢٠ نقطة للمكاســب ليصل 
املؤشــر الى ٤٩٩٥ نقطة مــن ٤٩٧٥ نقطة 

في نهاية ابريل املاضي.

ملشروعات محطات القوى الكهربائية.. و٢٥ يونيو اجلاري آخر موعد لتقدمي العروض

الكويتي مخاطر في عّز األزمات.. 
ضخ ٥٫٢ مليارات دوالر في األسهم األميركية

احملرر االقتصادي 

يبــدو أن املســتثمرين 
الشــركات  الكويتيــني مــن 
واالفراد يجدون فرصا مغرية 
في أسواق األسهم األميركية 
في ظــل انخفاضاتهــا على 
وقع اآلثار املدمرة لڤيروس 
كورونا في االقتصاد األميركي 

وشركاته. 
فبحســب بيانــات إدارة 
اخلزانــة األميركية لشــهر 
مــارس، وهو الشــهر الذي 
انتشر فيه وباء كورونا، فقد 
الكويتيني  قفزت مشتريات 
من األفراد واملؤسســات في 
األســهم املدرجة ببورصات 
األســهم األميركيــة إلى ٥٫٢ 

مليارات دوالر.
وتعتبر هذه املشــتريات 
مرتفعة بنسبة ٣٠٠٪ مقارنة 
مبشــتريات شــهر فبرايــر 
الزيــادة  املاضــي، وتقــدر 
الشــهرية بنحو ٤ مليارات 
دوالر، ضخها الكويتيون في 

بورصات «وول ستريت».
كمــا تعتبــر مشــتريات 
شــهر مــارس لهذه الســنة 
أعلى بنســبة ٤٠٠٪ مقارنة 
مبشتريات شهر مارس ٢٠١٩ 
التــي بلغــت مليــار دوالر، 
علما أن العام املاضي كانت 
البورصات تشــهد تذبذبات 
أيضا في مثل هذه األيام على 
وقــع احلــرب التجارية بني 
الواليات املتحدة األميركية 
والصــني. ويبلغ املتوســط 
الشهري ملشتريات الكويتيني 
في األســهم األميركية نحو 
١٫٢٥ مليار دوالر شهريا، وذلك 
بحسب بيانات إدارة اخلزانة 

األميركية.
ومقابل تلك املشــتريات 
القياســية للكويتيــني فــي 
األســهم األميركيــة، بلغــت 
املبيعات خالل شــهر مارس 
نحو ٢٫٣ مليار دوالر، حيث 
يبــدو أن البعض فضل بيع 
أسهمه مراهنا على الهبوط 
األكبر للبورصات. وتعتبر 
هذه املبيعات أعلى بنســبة 
١٧٪ مقارنة بشــهر فبراير، 
وهو ما يدل على أن االجتاه 
الى الشراء واقتناص فرصة 
هبوط األسهم أقوى من البيع، 
وان هناك من يأخذ املخاطرة 
في ظل أكبر أزمة اقتصادية 

منذ الكساد الكبير. 
استثمارات متنوعة

لم تقتصر االستثمارات 
أســهم  علــى  الكويتيــة 
الشــركات األميركيــة فقط، 
إمنا امتدت لتصل إلى اسهم 
الشركات االجنبية املدرجة 
فــي البورصــات األميركية 
وسندات الشــركات احمللية 
واألجنبية، وكذلك ســندات 

حيث متت عمليات الشــراء 
خــالل شــهر مــارس والذي 
تراجــع بنهايته مؤشــر داو 
جونــز (الــذي يقيــس أداء 
كبــرى الشــركات املدرجــة 
البورصــات األميركية)  في 
نســبة ١٤٪ وبنسبة مقاربة 
وصلت إلى ١٣٪ تراجع مؤشر 
داو ســتاندرد أنــد ورذ ٥٠٠ 
خالل تعامالت نفس الشهر 
مــا يعكــس اقتنــاص تلــك 
االستثمارات لفرص تراجع 
أســعار األسهم بشــكل حاد 
خالل الشهر. وعادت املؤشرات 
األميركيــة الى االرتفاع مرة 
أخرى وخاصة خالل تعامالت 
شــهر ابريل ومايــو ليرتفع 
مؤشر داو جونز منذ مطلع 
مــارس املاضــي حتــى اآلن 
بنسبة ١٢٪ ومؤشر ستاندرد 
أند ورذ بنسبة ١٥٪ لتحقق 

الى أن هناك ســيولة كبيرة 
مت ضخهــا فــي البورصــات 
األميركيــة تعود في الغالب 
ملؤسسات وصناديق كويتية 
وفــي مقدمتهــا الصنــدوق 
الــذي  الكويتــي  الســيادي 
يستثمر نحو نصف إجمالي 
استثماراته البالغة ٥٩٢ مليار 
دوالر بحسب تقديرات وكالة 
فيتش للتصنيف االئتماني 
في االسواق املالية األميركية 
املختلفــة مــا بني الســندات 
واألسهم وغيرها من األدوات 

املالية املختلفة.
الهيئة  وتتوزع أصول 
العامة لالستثمار بني ٤٥٪ 
استثمارات في أسهم و٢٠-

٢٥٪ في الســندات ونحو 
١٠٪ فــي العقــار حيث ان 
حصة االستثمارات البديلة 

تبلغ ١٥٪.

تلــك االســتثمارات أرباحــا 
كبيــرة تصل إلــى نحو ١٠٪ 
على األقل في املتوسط زيادة 
بالقيمة السوقية لألسهم على 

مدار شهرين فقط.
وكانــت الهيئــة العامــة 
لالســتثمار قــد أعلنــت عن 
أن اســتثمارات الصنــدوق 
السيادي الكويتي قد حققت 
أرباحــا خــالل الفترة ما بني 
٢٠٠٧ - ٢٠١٧ وصلــت الــى 
١٤٩ مليار دوالر مبعدل منو 
ســنوي يزيد على ٢٢ مليار 
دوالر بعائد على االستثمار 

يصل الى ٤٪ تقريبا.
مشتريات سيادية

وتشــير حجــم الزيــادة 
مشــتريات  فــي  الكبيــرة 
األسهم األميركية وغيرها من 
املالية األخرى  االستثمارات 

خالل تعامالت مارس بزيادة ٣٠٠٪ على أساس شهري ووسط أعتى أزمة في «وول ستريت»

واذون اخلزانــة احلكوميــة 
ليصل مجموع املشــتريات 
الكويتية في تلك االستثمارات 
املالية مجتمعة إلى ما يزيد 
على ١٠ مليارات دوالر خالل 
تعامالت شهر مارس وحده. 
وقابل تلك املشتريات مبيعات 
فــي األدوات االســتثمارية 
املختلفة بقيمــة ٨ مليارات 

دوالر. 
فرص وأرباح

أداء مؤشرات  وبحســب 
البورصــات األميركيــة منذ 
مطلــع مارس وحتــى نهاية 
األســبوع الثالث من شــهر 
مايــو اجلــاري فقــد حققت 
الكويتيــة  االســتثمارات 
الضخمــة التــي مت ضخهــا 
في األســهم األميركية خالل 
شــهر مارس أرباحــا جيدة، 

هكذا توزعت مشتريات الكويتيني
في أسواق املال األميركية 

٭ نحــو ٥٫٢ مليارات دوالر في أســهم 
الشركات األميركية.

٭ نحو ٣٫٥ مليارات دوالر في الســندات 
احلكومية وسندات الوكاالت احلكومية.

٭ نحو ٦٤٠ مليون دوالر في الســندات 

الصادرة عن الشركات األميركية.
٭ نحو ٢٣٠ مليون دوالر في سندات شركات 

أجنبية يتم تداولها باألسواق األميركية.
٭ نحو ٥٠٠ مليون دوالر في أسهم لشركات 

أجنبية مدرجة بالبورصات األميركية.

دول اخلليج تلجأ لتسييل أصول خارجية ملواجهة تداعيات «كورونا»
محمود عيسى

حافظت الكويت على ترتيبها 
باملركز الرابع على قائمة معهد 
صناديق الثروة السيادية، بأصول 
تبلغ ٥٣٣٫٧ مليار دوالر، فيما 
حل صندوق الثروة النرويجي 
في املركز األول بأصول قدرها 
١٫١٨ تريليون دوالر، وجاء في 
املركزين الثاني والثالث مؤسسة 
االســتثمار الصينية بـ ٩٤٠٫٦ 
مليار دوالر، وهيئة اســتثمار 
أبوظبي بواقــع ٥٧٩٫٦٢ مليار 
دوالر على التوالي، وجاء صندوق 
االستثمار السعودي في املركز 
الرابع بأصول قيمتها ٣٢٠ مليار 

دوالر. 
وقــال معهــد الصناديق 
السيادية في بيان له، ان بيانات 
اخلزانة األميركية الصادرة في 
مايو املاضي رسمت مشهدا كئيبا 
القتصادات الشرق األوسط، حيث 
أظهر التقرير في مارس املاضي 
أن احلكومات اضطرت لسحب 
كميات كبيرة من اصولها األجنبية 
لدعم االقتصادات املتعثرة ودعم 
عمالتها املرتبطة بالدوالر بشكل 

رئيسي. 
وفــي إشــارة إلــى حجم 
األزمة، باعت اإلمارات ٢٥٪ من 
إجمالــي اصولها من ســندات 

أن تشهد انخفاضا مبقدار ٢٩٦ 
مليار دوالر بحلول نهاية عام 
٢٠٢٠، وسيكون اجلزء األكبر 
من هذه السحوبات من نصيب 
اإلمارات والكويت وقطر، ويقدر 
انخفاض االصول لكل دولة بنحو 
١٠٠ مليار دوالر حسب توقعات 

مؤسسة التمويل الدولية.
التوقعات اإلقليمية

وقالت مجلة ميد ان الكويت 
تبدو ضعيفة بشكل خاص، بالنظر 
إلى أن عجزها املالي قد يشكل 
حوالي ٤٠٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي هذا العام (مقارنة مع ٩٪ 
فقط العام املاضي) وفقا لتقديرات 
بنك الكويت الوطني. وقد يؤدي 
متويل العجز إلى استنفاد معظم 
الرصيــد املوجود في صندوق 
االحتياطي العام والبالغ ١٦ مليار 
دينار (٥١٫٨ مليار دوالر). ومع ان 
لدى احلكومة موارد مالية كبيرة 
في صندوق احتياطي االجيال 
املقبلة على املــدى الطويل، اال 
أن الوضع في الكويت معقد الن 
استخدام اجلزء األكبر من أصول 
صندوق الثروة السيادية ال ميكن 
الوصول إليها بسهولة مبوجب 
القوانني احلالية بل يتطلب موافقة 
برملانيــة، وهي عملية ال تتمتع 

باملرونة في الكويت.

األزمة احلالية دفعتها لسحب كميات كبيرة من استثماراتها باخلارج لدعم عمالتها واالقتصادات املتعثرة

التحدي الهائل الذي تفرضه أزمة 
كورونا على االقتصادات القائمة 
على النفــط. ويتوقع صندوق 
النقد الدولي أن يشهد مصدرو 
النفط في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا - مينا - انخفاضا 
سنويا في عائدات تصدير النفط 
هذا العام بنحو ٢٢٦ مليار دوالر. 
وقد خلق ذلك ضغطا إضافيا على 
املراكز املالية، مما أجبر احلكومات 
البحث  في بعض احلاالت على 
عن دعــم إضافي في صناديق 

الثروة السيادية.

ونقلت املجلة عن وكالة فيتش 
للتصنيــف االئتماني توقعاتها 
بسحب حوالي ١٤٠ مليار دوالر 
من االحتياطيات املالية وصناديق 
الســيادية لدى دول  الثروات 
مجلس التعــاون اخلليجي في 
عــام ٢٠٢٠، مقارنــة بنحو ١٠ 
مليارات دوالر فقط في ٢٠١٩. 
الثروة  وســتضطلع صناديق 
الســيادية بتحمل معظم أعباء 
السحب الكبيرة وفقا لتقديرات 
معهد التمويل الدولي بأن أصول 
الغنية بالنفط ميكن  احلكومات 

اخلزانــة األميركيــة، في حني 
باعت السعودية ١٤٪ وعمان ١٣٪ 

والكويت ٨٪.
حتديات كبيرة

وعلى صعيد متصل، تناولت 
مجلة ميــد بالتحليل التحديات 
التي تواجهها صناديق الثروات 
السيادية اخلليجية وما يتحتم 
عليهــا تقدميه مــن اجل إنقاذ 
اقتصاداتها التي باتت متعطشة 
للســيولة، وقالت إن مثل هذه 
الكبيــرة تعكس  الســحوبات 

١٠ مليارات دوالر إجمالي مشتريات الكويتيني في األسهم والسندات األميركية خالل مارس

مشتريات الكويتيني 
في األسهم األميركية 

٭ ديسمبر ٢٠١٩.. مليار دوالر
٭ يناير ٢٠٢٠.. ١٫٥ مليار دوالر

٭ فبراير ٢٠٢٠.. ١٫٣ مليار دوالر
٭  مارس ٢٠٢٠.. ٥٫٢ مليارات دوالر

أكبر ١٠ صناديق سيادية في العالم بنهاية مايو ٢٠٢٠

حجم األصول الدولةالصندوق السيادياملرتبة
(مليار دوالر)

١١٨٦٫٧النرويجصندوق التقاعد احلكومي١
٩٤٠٫٦الصنيشركة الصني لالستثمار٢
٥٧٩٫٦اإلماراتجهاز أبوظبي لالستثمار٣
٥٣٣٫٧الكويتالهيئة العامة لالستثمار٤
٥٢٨٫١الصنيمحفظة االستثمار التابعة ملؤسسة النقد بهونغ كونغ٥
٤٤٠سنغافورةصندوق «جي آي سي»٦
٤١٧٫٨الصنيشركة سيف لالستثمار٧
٣٧٥٫٤سنغافورةتيماسيك القابضة٨
٣٦٠السعوديةصندوق االستثمارات العامة٩
٣٢٥الصنياملجلس الوطني لصندوق الضمان االجتماعي١٠
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٣٠ مليون دينار أرباح «كيبكو» في ٢٠١٩.. بنمو ٦٪

أعلنت شركة مشاريع الكويت 
القابضة (كيبكــو)، عن حتقيق 
صافــي ربــح بقيمــة ٣٠ مليون 
دينار للسنة املالية املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩، بارتفاع نسبته 
٦٪ باملقارنة مع ربح بقيمة ٢٨٫٣ 
مليون دينار الذي حققته في ٢٠١٨.
وأوضحت الشــركة في بيان 
صحافي أمس، أن ربحية السهم 
بلغت ١٠٫١ فلوس مقارنة بربحية 
بقيمة ١٤٫٨ فلس للسهم كما في 
نهاية عام ٢٠١٨، وجاء هذا املستوى 
من الربحية بشكل رئيسي بسبب 
زيادة رأسمال الشركة من جهة، 
وعلــى خلفيــة االرتفــاع ملــرة 
واحدة في الفوائــد واملدفوعات 

األخرى اخلاصة بأوراق رأسمالية 
مســتدامة اخلاصة بأحد البنوك 
التابعة للمجموعة من جهة ثانية.

البيانات املالية 

إدارة شركة  وأوصى مجلس 
املشــاريع بتوزيــع أرباح نقدية 
مبعدل ١٠٪ (أو ١٠ فلس للســهم 
الواحــد)، وهــي التوصية التي 
تخضع ملوافقة اجلمعية العمومية 
الشــركة واجلهــات  ملســاهمي 
الرقابيــة. ووصلــت اإليــرادات 
اإلجمالية من العمليات املستمرة 
إلى ٧٦٦ مليون دينار، مقارنة بـ 
٧٧٤ مليون دينار في ٢٠١٨. وبلغ 
مجمــوع األصــول املجمعة ١٠٫٣ 

مليارات دينــار، مقارنة بـ ١٠٫٤ 
مليارات دينار كما في نهاية ٢٠١٨. 
وعلى خلفية التغير الذي طرأ على 
حصة ملكية شركة املشاريع في 
شركة OSN خالل ٢٠١٩ وفي الربع 
األول من ٢٠٢٠، ووفقا ملتطلبات 
املعايير الدولية إلعداد التقارير 
املالية، فإن الشركة املتخصصة في 
خدمات التلفزة الفضائية املدفوعة 
أصبحت شركة تابعة للمجموعة، 
ما ســيؤثر على البيانات املالية 

لعام ٢٠١٩.
أداء إيجابي

وتعقيبا على هــذه النتائج، 
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 

التنفيــذي فــي الشــركة فيصل 
العيار إن العام املاضي شهد منوا 
نسبيا بسبب ارتفاع مستويات 
اإلنفاق احمللي واستقرار أسعار 

النفط. 
وأضــاف: «تعكــس نتائجنا 
فــي عــام ٢٠١٩، األداء اإليجابــي 
الذي حققته شركاتنا الرئيسية 
خالل العــام، وذلك علــى الرغم 
مــن التوتــرات اجليوسياســية 
والصعوبــات االقتصاديــة التي 
تواجهها منطقتنا. لقد جتاوز هذا 
األداء توقعاتنا في بعض املجاالت، 
األمر الواضح فــي النتائج التي 
حققتها نشــاطاتنا فــي قطاعي 

اخلدمات املصرفية والتأمني».

وتابع العيار، قائال: «سجلت 
عملياتنا املصرفية منوا إيجابيا 
على صعيد اإليرادات واألرباح، 
كمــا ارتفعــت أربــاح وإجمالي 
األقســاط املكتتبة ألنشطتنا في 
قطــاع التأمني. فــي الوقت الذي 
نبقى فيه حذرين بشأن توقعاتنا 
لعام ٢٠٢٠، فإننا نراقب عن كثب 
التطورات التي تسبب بها انتشار 
وباء ڤيروس كورونا، كما تقوم 
شركاتنا بتقييم األوضاع واتخاذ 
التدابيــر الالزمة للحــد من آثار 
انتشــار الوباء على أعمالنا، مع 
وضع خطط عملية لتكون على 
أمت االستعداد مبجرد عودة عجلة 

النشاط االقتصادي».
فيصل العيار

توصية بتوزيع ١٠٪ نقداً على املساهمني

العيار: نبقى حذرين بشأن توقعاتنا في ٢٠٢٠.. ونراقب عن كثب تطورات انتشار ڤيروس كورونا

قال مركز اخلليج العربي للدراسات والبحوث 
(csrgulf) إن الوظائف املرتبطة باملواهب واملهارات 
واخلبــرات التقنية والكفاءات النادرة فقط من 
ستصمد أمام موجة تغيرات قد تقلب موازين 
سوق العمل في دول مجلس التعاون اخلليجي 
في مرحلة ما بعد جائحة كورونا تتبعها موجة 
تسريحات غير مســتبعدة للعمالة واملوظفني 

خاصة من الوافدين.
وأضاف املركز ان دول اخلليج ومؤسساتها 
قد تستغني مؤقتا وتدريجيا عن عشرات اآلالف 
من العمالة الوافدة إليها على املدى القريب في 
حال تعمق الركود االقتصادي العاملي وتباطؤ 
التعافي واستقرار أسعار النفط دون ٤٠ دوالرا 
إلى نهاية ٢٠٢٢، حيث ان قدرة حكومات اخلليج 
على استيعاب ارتدادات صدمة تراجع اإليرادات 
احلاد من النفط والغاز والسياحة واالستثمار 
قد تتأثر - بشــكل متفــاوت - على الرغم من 
مالءتها املالية اجليدة على املدى املتوسط. وهذه 
االرتدادات ال ميكن تداركها إذا لم تتضاعف فعليا 
وتيرة تنويع اقتصاداتها مع ضرورة تقليص 
اإلنفاق احلكومي الضخم واالستغناء تدريجيا عن 
االعتماد على منظومة العمل التقليدية وخاصة 
العمل لقاء الراتب للتحول بالضرورة في األمد 
القريب إلى نظام العمل املشــترط بشكل حازم 

وصارم معايير األداء والكفاءة.
وحسب تقديرات املركز فان التوقف اجلزئي 
الزدهار األعمال والبناء وانخفاض حجم التجارة 
في دول مجلس التعاون اخلليجي جراء جائحة 
ڤيروس كورونا قد تقود الى إلغاء نسبة كبيرة 
من املشــاريع في القطاعني العام واخلاص مع 
فقــدان آالف الوظائف يوميا، حيث من املرجح 
أن يتضرر أكثر ٤٠٪ من العمال في دول املنطقة 
مقارنة بحجم الضرر املترتب عن األزمة املالية 
العامليــة ٢٠٠٨. كمــا من غير املســتبعد رصد 
تخفيضات واسعة االنتشار لرواتب الوافدين 
على املدى القريب نتيجة تقشف موجع بسبب 
انكماش النمو في القطاعني جراء طول مدة انتشار 
الڤيروس فــي دول اخلليج، فضال عن احتمال 
توقف منح العالوات والفوائد واالمتيازات. ونظرا 
ألن تبعات أزمة كورونا أعمق من األزمة املالية 
العاملية فقد يدفع تأخر مرحلة التعافي نسبة من 
العمال األجانب للمغادرة بأعداد كبيرة في ظل 
زيادة متوقعة لنسبة فقدان الفرص الوظيفية 

املتاحة للوافدين.
في املقابل، باتت دول اخلليج محتاجة الى 
زيادة نســب تأهيل عمالتها الوطنية لتعوض 
أكبر نســبة ممكنة من العمالة الوافدة خاصة 
في اإلدارة في القطاعني العام واخلاص، فضال 
عن توقع مراجعة شــاملة وضرورية ملنظومة 
ســوق العمل وربطه بانتداب الكفاءات خاصة 

في املجــال االستشــاري والفنــي والعلمي أو 
اليد العاملة الضرورية في قطاعات تشغيلية 

وأصحاب احلرف.
وعلــى صعيد متصل، قد تكــون الوظائف 
الفنية واخلدميــة والكفاءات النادرة هي األقل 
تضررا مبوجة التسريحات املتوقعة في أسواق 

العمل بدول مجلس التعاون اخلليجي.
ومــن املثيــر لالهتمــام زيــادة القلق حول 
فرضيات االســتعجال في االستغناء عن جزء 
من العمالة الوافدة بشكل عشوائي أو استجابة 
لضغوط سياســية بدون ضمان بديل حقيقي 
وذات مردودية، حيث ان مستوى اإلنتاجية قد 
يتأثر ما لم يتم تدريب كفاءات وطنية وإكسابهم 

مهارات عالية.
حل خلل التركيبة السكانية

العربــي للدراســات  رأى مركــز اخلليــج 
والبحوث أن تأخير حل مشكلة خلل التركيبة 
السكانية في دول اخلليج قد يفاقم كلفة عالج 
االختالالت املتربة عن وباء كورونا خاصة فيما 
يتعلق باستنزاف النظم الصحية واالجتماعية 
والتعليميــة، متوقعا أن تزيــد كلفة اخلدمات 
الصحية واالجتماعية والتعليمية، واالستفادة 
مبثل هذه اخلدمات مرشــحة في مرحلة الحقة 
لزيادة اعتمادها على معايير أكثر انتقائية في 
بعض دول مجلس التعاون اخلليجي، وهو ما قد 
ميثل عبئا إضافيا على كلفة احلياة للمغتربني في 
البلدان اخلليجية. ونتيجة لذلك قد يجد بعض 
الوافدين أنفسهم أمام خيارين: اما حتمل زيادة 
أعباء تكاليف اخلدمات االجتماعية والصحية 
والتعليمية مســتقبال أو مغــادرة البالد، األمر 
الذي يقود على املدى املتوسط الى تغير ثقافة 
وأهــداف الهجرة الى دول اخلليج لتتحول من 

هجرة اندماج الى هجرة انتقائية مؤقتة.
قطر سوق واعدة للوافدين

ورجح املركز أن تشــكل نسبة من العمالة 
الوافدة على املدى القريب فائضا في العرض في 
أسواق العمل مقابل استشراف تراجع الطلب الى 
نهايــة ٢٠٢٢ على اليد العاملة (املاهرة أو غير 
املاهرة) خاصة في قطاعات من املرجح أن يتباطأ 
تعافيها من تداعيات اجلائحة وأبرزها (اخلدمات 
واإلنشاءات والسياحة والسفر)، باإلضافة الى 
تراجع متوقــع للطلب على املوظفني اإلداريني 
من غير املواطنني في الدوائر احلكومية، حيث 
ان خطط التقشف اخلليجية تستشرف زيادة 
تقليــص اإلنفــاق العام واخلــاص، وقد يكون 
االســتغناء عن خدمات جزء مــن الوافدين في 
الوظائــف غير احليوية أول ترجمة ملخططات 
التقشف املستقبلية، ما عدا السوق القطرية التي 

قد تبقى سوقا واعدة بدافع استكمال املشاريع 
املرتبطــة بتنظيم فعاليــات كأس العالم لكرة 

القدم في ٢٠٢٢.
وبذلك فمن املتوقع أن الوظائف التي ال حتتاج 
ملؤهل تقني أو شــهادة خبرة والتي تستقطب 
عشرات اآلالف من الوافدين سنويا قد يتقلص 
الطلب عليها بشكل حاد خالل السنوات املقبلة، 
ويتــم االكتفــاء بانتداب العمالة في األســواق 
احملليــة. وقد يكون إعادة تأهيل كثيرين منهم 
ممن تثبت حسن سيرتهم وسلوكهم واحترامهم 
للقوانني في البالد ومتكينهم من فرص وظيفية 
أخرى تتناسب مع حاجيات السوق، فقد يكون 
أفضل من اســتيراد عمالة من اخلارج وحتمل 
تكلفة باهظة في إيواء آالف الوافدين بدون عمل 
وقد تكون مسألة ترحيلهم تصطدم بكثير من 
التعقيدات اإلنســانية والقانونية، وهو ما قد 
يحرج دول اخلليج أمام املنظمات احلقوقية في 
حال اللجوء الى الترحيل القسري والعشوائي.

إلى ذلك، فإن توقع نسب التضخم والركود 
في االقتصادات اخلليجية قد يضغط على تكلفة 
املعيشة ويقلص من الفرص الوظيفية للوافدين 
ما يجعل عددا كبيرا من العمالة األجنبية تختار 
طواعية ترك ســوق العمــل للبحث عن فرص 
أخرى أو العودة الى دولهم. وقد تكون السياحة 
والســفر أكثر القطاعات التي قد تشهد النسبة 
األكبر لتسريحات للموظفني على املدى القريب 
الى حني التعافي التدريجي الذي قد ميتد لسنتني 
على األقل. كما توقع املركز أن يتقلص الطلب على 
العمالة املنزلية، بعد زيادة الضغوط على دخل 
الفرد واألسر اخلليجية خالل املرحلة املقبلة في 
حال بقيت اإليرادات احلكومية منخفضة واستمر 
تدني سعر النفط وبطء وتيرة تنويع االقتصاد.

تباطؤ هجرة رؤوس األموال

ورجح املركز ان تتباطأ حركة هجرة رؤوس 
األموال نحو منطقة اخلليج، مع احتمال انكماش 
مستويات االستثمار في القطاع اخلاص بسبب 
توخــي احليطة وعدم اتخــاذ املخاطر العالية 
في ظل توقعات التعثر املالي وتشديد خطوط 
االئتمان مســتقبال وهو ما سيعود سلبا على 
نسبة الطلب على وظائف جديدة. كما قد تشهد 
املشــاريع الصغيرة واملتوسطة إشكاليات في 
مقاومة التعثرات املالية وتقلبات األسواق احمللية 
والعاملية وهو ما يجعلها أمام خطر االنكشاف 
على األزمة التي ســيخلفها الركود في منطقة 
اخلليج. ما يقضي بالضرورة تدخال عاجال لتوفير 
حزمة إنقاذ مالية كبــرى مع ربطها بضمانات 
كبيرة حتى ال يتعرض القطاع املالي لالنكشاف 
على خطر العجز عن سداد القروض على املدى 

القريب واملتوسط.

حتوالت متسارعة لسوق العمل في الكويت

دول اخلليج.. وجهة للموهوبني فقط

قــال مركــز اخلليــج العربي 
للدراسات والبحوث ان سوق العمل 
في الكويت قد يشهد حتوالت كبيرة 
ومتسارعة قد يدفع إليها بعض النواب 
املطالبني بزيادة  وأعضاء احلكومة 
نسبة سياســة اإلحالل وتوظيف 
الكويتيني واالستغناء أكثر ما ميكن 
عن الوافديــن ما يجعل البالد على 
موعد مع موجة تســريحات لنسبة 
الذين يعملون  الوافدين  كبيرة من 

في وظائف ميكن االستغناء عنها أو 
استبدالهم مبواطنني كويتيني. وقد 
يؤثر السباق االنتخابي البرملاني في 
الكويت هذا العام على قضية سوق 
السكانية وربطها  العمل والتركيبة 
بتقليص الفائض في نسبة الوافدين.
أما الســعودية وهي الســوق 
للوافدين  اخلليجية األكبر توظيفا 
األجانب فقد تشــهد بدورها زيادة 
االستغناء عن العمالة الوافدة في بعض 

القطاعات املتضررة خاصة بتداعيات 
الركود، في مقابل زيادة تشــجيع 
توطــني الوظائف. وفــي البحرين 
وســلطنة عمان فقد يتم تسجيل 
زيادة مسارات االستغناء االنتقائي 
والتدريجي عن نسبة من العمالة في 
بعض القطاعات خاصة ان البلدين بني 
األكثر خليجيا على األرجح تضررا 
بتداعيات الوباء بالنظر للفوارق في 

اإليرادات واالحتياطات املالية.

العربي  لفت مركــز اخلليــج 
للدراســات والبحوث إلى ان دول 
اخلليج مقبلة على عصر االقتصاد 
الرقمي والذكاء االصطناعي أكثر من 
أي وقت مضى بدافع االستفادة من 
دروس وبــاء كورونا، فقد تختفي 
وظائف وسيطة خاصة فيما يتعلق 
بأعمــال الســكرتارية واخلدمات 
اإلدارية والتجارية البسيطة والتي 
سيتم االستغناء عنها بزيادة «رقمنة» 

اإلدارة واملعامــالت ورفع نســبة 
التجارة اإللكترونية والتحول نحو 
مكننة اخلدمات عــن بعد وتعزيز 
اآللة بدل اإلنســان  التعويل على 
بواسطة طفرة الذكاء االصطناعي.

وحسب توقعات املركز، قد ال تتاح 
مستقبال للمهاجر غير املوهوب الى 
هذه الدول أي فرصة لصنع ثروة في 
ظل توقعات بزيادة أعداد املغادرين 
لبلــدان اخلليج على املدى القريب 

واملتوسط في مقابل زيادة استقطاب 
املوهوبني فقط ضمن خطط خليجية 
متباينة ستعتمد أكثر على تقييم أداء 
الفرد مواطنا أو مقيما حسب القيمة 
املضافة املترتبة عن دوره في املجتمع 
أسوة مبجتمعات الدول املتقدمة. إذ 
قد تصبح اإلقامة في دول مجلس 
التعاون مستقبال مرتبطة أكثر بقدرة 
األداء واإلبداع والتميز أكثر من مجرد 

مزاولة وظيفة.

الوافدون أمام خيارين أحالهما مر: إما حتمل األعباء املالية أو مغادرة دول اخلليج
قلق كبير حول االستعجال باالستغناء العشوائي عنهم دون بديل حقيقي خوفاً من تأثر مستوى اإلنتاجية في أسواق العمل

الياقوت: «التعليم عن ُبعد» ضرورة اقتصادية واجتماعية
أكــد رئيــس مجموعــة 
الياقوت والفوزان القانونية 
الياقــوت  احملامــي خليفــة 
ضرورة تبني وزارة التعليم 
العالي ملف «التعليم عن بعد»، 
وتفعيله بأسرع وقت ممكن 
من أجل إنهاء تعليق الدراسة 
فــي اجلامعــة، واســتئناف 
الــدوام والتكيــف مــع هذه 
األزمــة حفاظا على مصلحة 
الطلبــة وحفظــا حلقوقهم، 
وعــدم تعطيــل مســيرتهم 
الدراسية واحلياتية، السيما 
أنه حتى اآلن ال يوجد رؤية 
واضحة لتوقيت عودة احلياة 
لطبيعتها كما كانت قبل األزمة 
الرتبــاط ذلك بظهــور لقاح 
لڤيروس كورونا املســتجد 

«كوفيد-١٩».
وتزامنا مع تداعيات أزمة 
كورونا املستجد «كوفيدـ  ١٩» 
واجلهود احلكومية ملجابهه 
تفشــي الوباء، أكد الياقوت، 
في بيان صحافي أن غالبية 
الدســاتير فــي دول العالــم 
تضمنت نصوصا تلزم الدول 
وأجهزتها بتيســير وتوفير 
سبل التعلم، مشددا على أن 
مســتقبل أي دولــة يرتبط 
ارتباطــا وثيقــا باملســتوى 
التعليمي للمواطن وبثقافته 
ووعيــه، باإلضافــة إلــى أن 

تقنيات التعليم عن بعد يعتبر 
أحد أهم سبل تعزيز وسائل 
التعليم والتعلم، باإلضافة الى 
كونه مثاال تطبيقيا لالستخدام 
األمثل للتكنولوجيا وتوظيفها 

خلدمة العملية التعليمية.
ثورة تكنولوجية

وتســاءل الياقوت انه إذا 
كان التعليــم عــن بعد كأحد 
أهم وسائل التعليم احلديثة 
واقــع يفرض نفســه في ظل 
الثــورة التكنولوجيــة التي 
يعيشــها العالــم اآلن وجند 
جامعــات عامليــة تطبقه منذ 
سنوات، فإنه يكون من األولى 
اســتخدامه وتفعيله في ظل 
هذه الظــروف االســتثنائية 
التي فرضها ڤيروس كورونا 
على مســتوى العالم، مؤكدا 
فــي الوقت ذاتــه أن التعليم 
عن بعد ســيعمل على جتنب 
أزمة أكادميية وتربوية ويعزز 
عدم تعطيل الدراسة احلياتية 

للطلبة.
نصوص دستورية

وأشار إلى أن التعليم عن 
بعد في هذه األزمة، يعد أمرا 
مشروعا من الناحية القانونية 
ويجــد صــداه كونــه تفعيال 
للنصوص الدســتورية التي 

أوجبت على الدولة حماية حق 
التعليم للمواطنني والنصوص 
القانونية، وبجانب عدم وجود 
موانع قانونية في استخدام 
التعليم عن بعد فإن تفعيله 
ميثل استثمارا لوقت أعضاء 
الهيئة التدريسية وكذلك لوقت 
الطالب والطالبات ما يعطي 
مساحة أكبر أمام عضو هيئة 
التدريس للبحث العلمي ومبا 
يســهم في االرتقاء بالعملية 

التعليمية.
فصول دراسية

وأوضــح انه حتــى وإن 
كان هنــاك بعــض القرارات 
واللوائــح املعمــول بهــا في 
وزارة التعليــم العالي التي 
ال تعترف بالدراسة عن بعد 
وبالتالــي متتنع عن معادلة 
الشــهادة املمنوحة وفق هذا 
النظام فإن ذلك ال يقف حائال 
أمام تطبيق التعليم عن بعد 
ألنه ســيكون لفترة محددة 
ولظروف استثنائية، مؤكدا 
أنــه ال يجــوز القــول بعدم 
معادلة أو االعتراف بشهادة 
دراســية منحت للطالب عن 
دراسته ألربع سنوات تضمنت 
على األقل ٨ فصول دراسية 
ملجرد أن فصال دراسيا واحدا 
كان بنظام التعليم عن بعد.

فرض نفسه في ظل الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم اآلن

احملامي خليفة الياقوت

التعليم ميثل عمــودا فقريا 
التنموية  السياسات  لتنفيذ 
االقتصادية واالجتماعية في 

كافة دول العالم.
تطبيــق  ان  وأوضــح 
التعليــم عن بعد في جامعة 
الكويت يجد صداه القانوني 
فــي املادة رقم ٣ من القانون 
رقم ٧٦ لســنة ٢٠١٩ بشــأن 
تنظيم اجلامعات احلكومية 
ألزمــت اجلامعــات  والتــي 
التطــور  باتبــاع ومواكبــة 
املعرفــي في العالــم وتقدمي 
الرفيعة  الدراســية  البرامج 
وتعزيــز وســائل التعليــم 
والتعلــم ومواكبــة العلــوم 
واملعرفة واالستخدام األمثل 
للتكنولوجيــا، مؤكدا أنه ال 
يوجد خالف على أن استخدام 

«لينكون أفياتور بريزيدنشال» تتحدى تضاريس 
الطرق لتحوِّل جتربة القيادة إلى رحلة انسيابية رائعة

قد تتحول رحالت القيادة 
اليومية إلــى جتربة مجهدة، 
وخاصــة حني تكــون الطرق 
غير مستوية ومليئة باملطبات 
واحلفر. لكن سيارة لينكون 
أفياتــور اجلديــدة كليا تقدم 
التقنيــات  أفضــل  اليــوم 
االستباقية الذكية، مثل نظام 
التعليق الهوائي املتكيف الذي 
تعتمده الشركة للمرة األولى 
في سيارتها اجلديدة، والذي 
يوفــر القــدرة علــى معاينة 
الطريــق واالســتجابة بذكاء 
للعبــور بسالســة علــى كل 
األســطح، وبالتالــي حتويل 
رحلة القيادة من كابوس متعب 
إلى حلم ومغامرة ملهمة حتلق 
بالسائق إلى أعلى مستويات 

الراحة والرفاهية.
ويعمــل نظــام التعليــق 

استجابة متكيفة مع ظروف 
وتضاريس الطرقات للعبور 
فــوق أي ســطح بسالســة 
متناهية. وقد مت تطوير هذا 
البرنامج املبتكر في الشركة، 
وهو إجنــاز رائع يقدم دليال 
جديدا على براعة مهندســي 
لينكون وشــغفهم املســتمر 

بإتقان كل التفاصيل.
ويتناغم عمــل التقنيات 
الذكيــة واالســتباقية فــي 
أفياتــور للتعامل مع جميع 
الظروف غير املتوقعة التي 
قــد تصادفنا علــى الطرق. 
وبالتوازي مع نظام التعليق 
املتكيف واملجهز بالقدرة على 
املعاينــة املســبقة للطريق، 
تســتخدم أفياتــور الكاميرا 
األمامية لقراءة وحتليل سطح 
أمامك  الطريق  وتضاريــس 

حتى ٥٠ قدما تقريبا، للبحث 
عن أي تباينات في العلو أو 
أي منحدرات. وميكنها أيضا 
رصد مطبات السرعة وغيرها 
من األســطح غير املستوية 
التــي يتــراوح ارتفاعها بني 
بوصتني و٨ بوصات لتعديل 
نظام التعليق وضبط ارتفاع 
الســيارة، وبالتالــي جعــل 
القيادة أكثر راحة وسالسة 

وانسيابية.
 Air ويأتــي نظام التعليق
Glide Suspension في أفياتور 
مع تقنيات وحتسينات جديدة 
النوابض الصلبة  كاستبدال 
التقليدية بنوابــض هوائية 
موجهــة لتعديــل وضعيــة 
الســيارة إلى عدة مستويات 
ارتفاع، مت ضبطها مسبقا ملزيد 

من الراحة والقدرات.

املتقدم عبر ١٢ جهاز استشعار 
ترصد بصورة مستمرة حركة 
السيارة وحركة الهيكل ونظام 
التوجيه والتسارع واملكابح، 
لتتمكــن من قراءة تضاريس 
الطرق ٥٠٠ مــرة في الثانية 
وتســرع اســتجابة السيارة 
التعليق  إعــدادات  وتعديــل 
بشــكل تلقائي حتى ١٠٠ مرة 

في الثانية.
إلــى ذلــك، ميكــن لنظام 
التعليــق الهوائــي املتكيــف 
تخفيــف وقع العبــور فوق 
احلفر واملطبات، فهو يستشعر 
انحــدار العجلة فــي احلفرة 
ويفعــل ممتــص الصدمــات 
للتخفيف مــن حدة االنحدار 
وقــوة اصطــدام اإلطــارات. 
وتســتجيب كل عجلة بشكل 
مســتقل مما مينح الســيارة 
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 «االستثمارات»: احملافظة على التوزيعات
في استثماراتنا العقارية التجارية ببريطانيا وأميركا

صرح الرئيس التنفيذي 
لشركة االستثمارات الوطنية 
فهــد املخيزمي بأن الشــركة 
تســعى دائمــا للحفاظ على 
مصالح عمالئها على جميع 
األصعدة وخصوصا في وقت 
األزمات، لذلك ســعت شركة 
االستثمارات الوطنية منذ بدء 
االزمة الى تشكيل فريق إدارة 
األزمــات من أفضل الكفاءات 
التي تزخر بها الشركة، حيث 
قام الفريــق مبتابعة جميع 
االستثمارات اخلاصة بالشركة 

أو عمالئها الكرام.
وأفــاد املخيــزمي بأن من 
أولويــات الشــركة تكثيــف 
التواصل مع مديري االستثمار 
خصوصا في االســتثمارات 
الدوليــة والتــي  العقاريــة 
ســعت الشــركة لالستحواذ 
عليها خالل الثالث السنوات 
املاضية، وكان من أهم العوامل 
الرئيســية لالســتحواذ هي 
الشركة املســتأجرة للمبنى 
التجاري من حيــث مالءتها 
املالية ونوع النشــاط الذي 
تعمل به وكذلــك التصنيف 
االئتمانــي للشــركة والــذي 
يســاعدها علــى مواجهــة 
الصعاب املالية والتشغيلية.
الشــركة  أن  وأضــاف 
لديهــا مشــروعان عقاريان 
رئيســيان دوليان، املشروع 
اململكــة  فــي  عقــار  األول 
املتحدة مبنطقة مانشســتر 
 Tesco وهــو مؤجر لشــركة
وهي من الشركات العمالقة 
والعريقــة واملتخصصة في 
قطاع التجزئة. مت االستحواذ 
عليه بقيمة إجمالية للصفقة 
بلغــت ٤٤٫٥ مليــون جنيــه 
إســترليني وبعائد ســنوي 
يعــادل الـ ٩٪ يوزع بشــكل 
ربع سنوي حيث متت تغطية 

عمالئها الكرام، على الرغم من 
بعض القوانني التي مت إقرارها 
بدول العقارات من حيث إعطاء 
مرونة أكبر للمستأجر لتأجيل 

سداد دفعات اإليجار.
ولكــن لكــون الشــركات 
املستأجرة تتمتع بقاعدة مالية 
صلبة مع استمرار التدفقات 
النقدية ألنشطتها التشغيلية 
وهو مثلما ذكرنا سابقا كان 
أحد أهم العوامل التي سعت 
لهــا شــركة االســتثمارات 
الوطنيــة عنــد اختيارهــا 
لالســتثمار وذلــك حلرصها 
اجلم على مصالــح عمالئها 

وهو ما أتى بثماره حاليا.
وأكد املخيزمي أن الشركة قد 
قامت بالعديد من االستحواذات 
العقاريــة خــالل الســنوات 
املاضيــة في كل من الواليات 
املتحدة األميركية وبريطانيا 
وذلك فــي مختلف القطاعات 
التجارية واملكتبية والسكنية. 
كمــا تعمــل الشــركة وفقــا 
الســتراتيجية واضحة التي 
تعتمد على التأني في اختيار 
الفرص وذلك ما أسهم وبشكل 

مباشــر في حتقيق جناحات 
تاريخية بكل عملياتها املدارة 
في السوق. وأوضح أن شركة 
االستثمارات الوطنية متتلك 
فريقا استثماريا على قدر عال 
من احلرفية واملهنية استطاع 
خالل الفترة املاضية صناعة 
رصيد حافل من االجنازات على 
مستوى الفرص االستثمارية 
التــي مت تقدميهــا للعمــالء 
ســواء من خالل قطاع إدارة 
األصول أو قطاع االستثمارات 
املصرفية أو القطاع العقاري 

احمللي أو الدولي.
ومتنى املخيزمي أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء 
ومكروه، ســائلني املولى عز 
وجل ان يرفع هذا البالء عن 
الكويت والعالم اجمع بأسرع 
وقــت، مؤكدا أن الشــركة ال 
تدخر جهدا في احلفاظ على 
الصالــح العام، مــع تقديره 
اخلاص لعمالء االستثمارات 
الوطنية على ثقتهم الغالية 
بشركتهم، متمنيا دوام أواصر 
التعــاون ملا يحمــي مصالح 

العمالء.

على الرغم من الظروف االقتصادية العاملية املصاحبة لڤيروس «كورونا»

فهد املخيزمي

االكتتاب اخلاص باحلصص 
املطروحة مبا يعادل ٤ مرات 
وهو ما يعطي داللة واضحة 
على ثقة املستثمرين بشركة 
االستثمارات الوطنية ومتيز 
املنتــج العقاري، حيث متت 
الشــراكة مــع شــركة آلتوم 
كابيتــال، واحــدة من كبرى 
الشركات التي تختص باملجال 
العقــاري باململكــة املتحدة 
ولديها العديد من املشــاريع 

املميزة.
امــا املشــروع اآلخر فهو 
مشروع عقاري جتارى يقع 
بالواليات املتحدة االميركية 
بوالية بنسلفانيا وهو مؤجر 
لعمالق إدارة األصول العاملي 
Vanguard Group الستخدامه 
الرئيســية  املقــرات  كأحــد 
للشــركة وبصفقــة إجمالية 
ناهــزت الـ ١٨٥ مليون دوالر 
وبعائد سنوي متوسط يقارب 
الـ ٨٫٢٪ خالل فترة االستثمار.
اجلدير بالذكر أن شــركة 
االستثمارات الوطنية أودعت 
العائد ربع السنوي لعام ٢٠٢٠ 
بالكامل للعقارين بحسابات 

املزيد من التحسينات املهمة ستدخل على السيارة تتضمن مولدات جديدة للطاقة الكهربائية

«هيونداي سانتافي».. عقدان من التطور املستمر

حتتفل شركة هيونداي 
موتور هذا العــام بالذكرى 
العشــرين إلطالق ســيارة 
سانتافي، إحدى أهم السيارات 
انتشــارا وشــعبية، والتي 
ساعدت على جعل هيونداي 
واحدة من الشركات الرائدة 
في سوق السيارات متعددة 
األغراض SUV عامليا. إذ تعد 
أيقونة لعالمتها  ســانتافي 
التجارية، منذ إطالقها في عام 
٢٠٠٠، وتستعرض هيونداي 
مســار تطور أول سياراتها 
متعددة األغراض SUV على 

مر األعوام.
بدأ طرح سيارة سانتافي 
في أسواق الشرق األوسط 
وافريقيا (MEA) للبيع منذ 
عام ٢٠١٢. ومرت ســانتافي 
التطــورات  بالعديــد مــن 
والتحســينات التــي طرأت 
علــى تصميمهــا وتقنياتها 
على مدى األعوام، واآلن بعد 
إنتاج اجليل الرابع من هذه 
الســيارة صارت تعد رمزا 
للتطــور وحــراك التحديث 
املتواصــل، ويتوقــع هــذا 
الصيف، أن تطلق هيونداي 
نســخة مطورة مــن اجليل 
احلالي لسانتافي مبحركات 
كهربائية جديدة وحتديثات 

رئيسية في التصميم.
ســانتافي  وحتولــت 
بســرعة إلــى واحــدة مــن 
أشــهر تصميمات هيونداي 
علــى اإلطالق منــذ إطالقها 
قبل عقدين من الزمن، وقد 
متــت تســميتها على اســم 
مدينــة فــي جنــوب غــرب 
الواليــات املتحــدة، وكانت 
أول سيارة متعددة األغراض 
SUV للشركة. ومنذ ظهرت 
األســواق، لعبت ســانتافي 
دورا مهما في تأسيس مكانة 
هيونداي في قطاع السيارات 
 .SUV متعــددة األغــراض
وتتميز بشــعارها اخلاص 
الذي يظهر اسمها والشمس، 
وراعت هيونداي احلفاظ على 
اســمها ونقله إلــى األجيال 

القادمة، ملواصلة تراثها.
مبيعــات  ووصلــت 
هيونداي من سانتافي خالل 
العقديــن املاضيــني ألكثــر 
من ٥٢٦٠٠٠٠ ســيارة على 
مســتوى العالــم، ووصلت 
مبيعاتهــا منهــا ألكثــر من 
١٦٧٠٠٠ ســيارة في منطقة 

الشرق األوسط وافريقيا.
وقال بانغ سون جيونغ، 
نائب رئيس هيونداي للشرق 

سانتافي في معرض أميركا 
الشمالية الدولي للسيارات 
في يناير ٢٠٠٦. وضم وقتها 
محركا جديدا يعمل بالديزل، 
 Vبسعة ٢٫٢ ليتر ومحرك ٦
محدث سعة ٢٫٧ ليتر يعمل 

بالبنزين.
الثانــي  وقــدم اجليــل 
من ســانتافي سلســلة من 
التحســينات الشــاملة ذات 
الصلــة بالســالمة. حيــث 
واصلت هيونــداي ريادتها 
في توحيد التقنيات األكثر 
فاعلية في الصناعة، بتقدمي 
نظــام التحكــم اإللكتروني 
بالســحب (ESC)، ونظــام 
 ،(ABS) منع انغالق املكابح
الهوائيــة فــي  والوســائد 
الســتائر اجلانبيــة جلميع 
داخــل  املقاعــد  صفــوف 
الســيارة، وجهــاز مراقبــة 
ضغط اإلطارات، ومســاند 
النشــطة،  الــرأس األمامية 
والتــي أصبحــت اآلن مــن 
املعايير القياسية للسيارات.

اجليل الثالث «تعزيز السالمة 
وحتسني االتصال»

ظهــر اجليــل الثالث من 
ســانتافي كخطــوة كبيرة 
إلى األمام لشركة هيونداي، 
حيث قدم راحة وجودة أكبر، 
مع محركات معدلة وكفاءة 
محســنة. كما أنهــا تفتخر 
مبنصــة كــروس األحادية 

.crossover املطورة
وواصلت شركة هيونداي 
التزامهــا بتزويــد عمالئها 
مبيزات أمان رائدة في فئتها، 
والتي تضمنت حزمة مكابح 
متميزة حتتوي على فرامل 
قرصية على العجالت األربع، 
ونظــام منع انغالق املكابح 
(ABS) يشمل مساعد الفرامل 
ونظام التوزيع اإللكتروني 

.(EBD) لقوة املكابح
اجليل الرابع «املزاوجة بني 

ميزات السالمة واألمان والتصميم 
اجلديد اجلريء»

قدمت هيونداي في ٢٠١٨ 
اجليل الرابع من ســانتافي 
معتمدة على رصيد جناحاتها 
الســابقة الذي القته أجيال 
الثالثــة. ظهرت  ســانتافي 
الســيارة مبظهــر عصري، 
ومجهزة في الوقت نفســه 
بأحــدث التقنيات باإلضافة 
إلى تعزيــز وترقية ميزات 
لتصبــح  فيهــا  الســالمة 
األفضل في فئتها، فضال على 
رحابة املقصورة على نحو 

استثنائي لراحة الركاب.
فضال على ذلك تتضمن 
حتديثات اجليل الرابع نظاما 
لتفادي احلــوادث والتنبيه 
مبا في ذلــك نظام التحذير 
من االصطدام اخللفي ورصد 
حركــة املــرور مــع الكبــح 
اآللي إن لــزم األمر لتفادي 

االصطدام.
بــه  نظــرا ملــا تتمتــع 
هيونــداي ســانتافي مــن 
تصميــم داخلــي فســيح 
وتصميــم خارجــي فريــد، 
فقــد حظيت هذه الســيارة 
بحصة ملحوظة من املبيعات 
في السوق الكويتي والقت 
رواجا كبيرا بني املستهلكني 
في العقدين املاضيني وتأثيرا 
إيجابيا ومستمرا من العمالء. 
وتؤكد التحسينات املتواصلة 
التي شهدتها سانتافي على 
مدى العقدين املاضيني التزام 
هيونداي بتطوير منتجات 
عالية اجلودة بأحدث امليزات 
الكشف  لعمالئها. وســيتم 
عــن مزيــد مــن التفاصيل 
الرابع املعزز  حول اجليــل 

في املستقبل القريب.

إحدى أيقونات العالمة التجارية

األوسط وأفريقيا مبناسبة 
مرور ٢٠ عاما على تصميمها: 
كانت ســانتافي أول سيارة 
 SUV األغــراض  متعــددة 
للشــركة، وهــي واحدة من 
أقدم موديالتنــا، لذا تعتبر 
ســانتافي منوذجا للسيارة 
املتطورة واســعة االنتشار 
على املستوى العاملي، وعلى 
مســتوى الشــرق األوسط 

وأفريقيا.
وحصدت سانتافي عددا 
من جوائز التميز في املنطقة 
على مدى األعــوام، مبا في 
ذلك جائزة «أفضل ســيارة 
متعددة األغراض SUV عائلية 
متوسطة احلجم لعام ٢٠١٩» 
مــن جوائز «بــي آر ارابيا» 

الوطنية لقطاع السيارات.
اجليل األول «حتقيق أعلى 

مبيعات»

قدمت هيونداي ســيارة 
سانتافي للجمهور األوروبي 
ألول مرة في معرض جنيڤ 
للســيارات ٢٠٠٠. وفي عام 
٢٠٠١، أي بعد فترة وجيزة 
من إطــالق املوديــل األول، 
اضطرت هيونداي إلى زيادة 
اإلنتاج بسبب الطلب الهائل 
على الســيارة في الواليات 

املتحدة. 
وقامت الشــركة في عام 
٢٠٠٣، وكاســتجابة منهــا 
إلفادة العمالء برغبتهم في 
احلصــول علــى املزيد من 
أداء القيــادة العالــي، قامت 
هيونداي بترقية ســانتافي 
مبحــرك أكثر قــوة ونظام 
دفع رباعي يتم التحكم فيه 

بواسطة الكمبيوتر.
اجليل الثاني «طاقة أكبر ومساحة 

أكبر ونظام أمان محدث»

أطلق اجليــل الثاني من 

«أرزان ثروات» مستشارًا لتخارج ناجح
من صفقة «متويل امليزانني» في الواليات املتحدة

.. وفي تقريره: «التفاؤل» ينعش األسواق العاملية

داخلي متوقع عند دخول االستثمار قبل 
عامني، كما أننا مسرورون بشكل خاص 
لقدرتنا على حتقيــق نتائج جيدة جدا 
لعمالئنا املخلصني فــي ظل هذه األزمة 
العاملية التي ســببتها جائحة «كوفيد ـ 
١٩». ويتوافق معدل العائد الداخلي، الذي 
يبلغ ١١٫٩٪ من استثمار التمويل العقاري 
اآلمن، مع أهــداف أرزان ثروات املتمثلة 
في تزويد العمالء بالفرص االستثمارية 
التي تتوافق مع معايير إدارة املخاطر في 
أسواق العقارات الناضجة. إن التدفقات 
النقدية املنتظمة واملستقرة في صفقات 
الـ REILS أثبتت أنها عنصر استقرار مهم 
في محافظ عمالئنا، خاصة خالل األوقات 
االقتصادية املضطربة مثل تلك التي جند 
أنفسنا فيها اليوم. هذا وستستمر أرزان 
ثروات في التركيز على تقدمي املشــورة 
لصفقات الـ REILS اجلديدة، باإلضافة إلى 
فرص االســتثمار العقاري األخرى التي 
تخلــق تدفقا آمنــا ومنتظما للدخل، مع 
تخفيض املخاطر قدر اإلمكان. في حني أن 
االضطرابات االقتصادية ممكن أن تخلق 
حالــة من عدم اليقني، فإن أرزان ثروات 
ســتكون دائما شريكا مستقرا وموثوقا 
لعمالئها خالل األوقات اجليدة والسيئة. 
وأنا ممــنت لعمالئنا املخلصــني لثقتهم 

املستمرة في أرزان ثروات.

شــركة أرزان ثــروات بدور املستشــار 
االستراتيجي لهيكلة الصفقة واالستحواذ 
على العقار وللتخارج منه، حيث أثمرت 
هــذه الصفقــة الناجحــة عائــدا داخليا 
على االســتثمار بنســبة ١١٫٩٪ متضمنا 
التوزيعات النقدية بنسبة ٨٪ املدفوعة 
للمستثمرين. وعلق الرئيس التنفيذي 
لشركة «أرزان ثروات» مهند أبو احلسن: 
إننا فخورون لتقدمي االستشارة للتخارج 
من صفقة نيو أورلينز وحتقيق أعلى عائد 

أعلنت شركة «أرزان ثروات»، والتي 
تخضع إلشــراف ســلطة دبي للخدمات 
املاليــة، أنها قدمت استشــارة للتخارج 
من صفقــة لتمويــل امليزانــني لفرصة 
اســتثمارية في مدينة نيو أورلينز في 
الواليــات املتحدة األميركية، حققت من 
خاللــه عوائد مجزية لعمالئها. وتعتبر 
هذه الصفقة من ضمن استراتيجية أرزان 
ثروات املتركزة على متويل االستثمارات 
العقاريــة بالقــروض، واملرتبــط بأداء 
مؤشر العقارات REILS والذي يعد أحد 
أنواع متويل امليزانني الذي متت هيكلته 
بحســب أحكام الشريعة اإلسالمية، هذا 
وقد مت االستثمار في صفقة نيو أولينز 
فــي ابريل ٢٠١٨، بغرض متويل محفظة 
عقارية تتكون من ثالث مجمعات سكنية 
مؤلفة مــن إجمالي ٧٤٠ وحدة ســكنية 
تقع فــي مدينة نيــو اورلينز في والية 
لويزيانا في الواليات املتحدة األميركية. 
 REILS ومتت هيكلة صفقة نيو أورلينز
بحيث توفر إيرادا ثابتا بنســبة ٨٪ من 
مبلغ قرض امليزانني، مدفوعة بشكل ربع 
سنوي، باالضافة الى سداد نسبة من أصل 
مبلغ القرض تزيد بشكل تصاعدي خالل 
فترة االســتثمار.كما أن العائد الداخلي 
على االســتثمار الذي كان متوقع آنذاك 
يتــراوح بــني ٩٫٤٪ و ١١٫٨٪. وقد قامت 

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطني إن معنويات األســواق اجتهت 
تدريجيا نحو اإلقبال على املخاطر خالل 
األسبوع املاضي في ظل بدء االقتصادات 
املختلفة في كل أنحاء العالم في تخفيف 
قيود احلظر املفروضة ملواجهة تفشــي 
ڤيروس كورونا املستجد والعودة مجددا 
إلى العمل. ففي الواليات املتحدة، بدأت 
معظم الواليات األميركية في إعادة فتح 
األنشــطة االقتصادية على مراحل وبدأ 
املستهلكون في اخلروج بحذر من احلجر 
الصحي. ويتكرر نفس الســيناريو في 
العديــد من البلدان األخــرى التي قامت 
بتحديــد املبادئ التوجيهية إلعادة فتح 

اقتصاداتها.
وأضاف التقرير ان معنويات التفاؤل 
الناجتة جراء ذلك أدت إلى تراجع سعر 
الدوالر األميركي على نطاق واسع بصفته 

إحدى عمالت املالذ اآلمن ودفع العمالت 
الرئيسية األخرى مثل اليورو واجلنيه 
اإلسترليني نحو االرتفاع، كما ارتفعت 
أســواق األســهم في كل أنحــاء العالم 
وانتعشت أسواق السلع األساسية، في 
حني تراجعت أســعار سندات اخلزانة 
األميركية. وتخطى مؤشــر ســتاندرد 
آند بــورز ٠٥٥ حاجز ٣ آالف نقطة مع 
انضمام املزيد من الشــركات األميركية 
إلى سباق اختبار لقاح ڤيروس كورونا 
على املتطوعني وتسجيل أول املشاركني 
فــي تلك التجارب. إال ان تلك املســيرة 
قد تعطلت بنهاية األســبوع بعد عودة 
التوترات بني الواليات املتحدة والصني 
إلى واجهة األحداث. حيث أدت املخاوف 
املتعلقة بردة فعل الواليات املتحدة جتاه 
قانــون األمن الصينــي املقترح لهونغ 
كونغ إلى كبح جماح معنويات اإلقبال 

على املخاطر. وتراجع اليوان الصيني 
إلى أدنى مستوياته املسجلة في تسعة 
أشهر مقابل الدوالر األميركي على خلفية 
مخاوف من تدهور العالقات األميركية 

ـ الصينية.
وأشار التقرير الى ارتفاع ثقة املستهلك 
األميركي في مايو مبا يشير إلى شعور 
املســتهلكني بأن أســوأ فترة من فترات 
الركــود االقتصادي الناجم عن تفشــي 
ڤيروس كورونا قد تكون انتهت بالفعل 
في ظل عودة فتح األنشطة االقتصادية 
للدولة. وعلى الرغم من تسجيل مؤشر 
ثقة املستهلك ملستويات أقل من التوقعات، 
إال أن مجلس املؤمترات صرح بأن قراءة 
مؤشــر ثقة املســتهلك قــد ارتفعت إلى 
مســتوى ٨٦٫٦ نقطة في الشهر اجلاري 
مقابل قراءة شــهر أبريل املعدلة التي مت 

خفضها إلى ٨٥٫٧ نقطة.

في ظل تخفيف قيود احلظر املفروضة ملواجهة «كورونا»

مهند أبو احلسن

«الوطني»: توفير أحدث حلول الدفع الرقمية 
األكثر تطورًا حول العالم لعمالئنا

في إطار ســعيه لتوفير 
أكثر حلول الدفع تطورا حول 
العالم لعمالئه، يحرص بنك 
الكويت الوطني على تطوير 
التقنيــة  التحتيــة  البنيــة 
الالزمة لتشغيل تلك اخلدمات 
املتطورة في ظل ما أحرزه من 
تقدم في تنفيذ استراتيجيته 
للتحول الرقمي والعمل بشكل 
وثيق مع الشركات العاملية 
التي تقدم تلك اخلدمات، في 
ضوء ريادة البنك في تقدمي 
الرقمية  احللول املصرفيــة 
فــي الكويــت واملنطقة وما 
يربطه بتلك املؤسسات من 
عالقات راســخة، وذلك في 
إطار اإلجــراءات التنظيمية 
التــي  الفنيــة  واملتطلبــات 
يقرها بنك الكويت املركزي 
تلــك  لتقــدمي  ويفرضهــا 

اخلدمات.
وقــد كان بنــك الكويــت 
الوطني أول بنك يوفر حلول 
دفع رقمية عن طريق األجهزة 
الذكية مثل الساعات الرقمية 
وأجهــزة تتبــع األنشــطة 
وامللصقــات  الرياضيــة 
لعمالئه مطلع العام احلالي، 
 Fitbit Pay والتي كان آخرها
 Garmin Pay وكذلك خدمــة
للدفع الســريع باســتخدام 
التي تدعم  الذكية  الساعات 

تلك اخلاصية.
وحول هذا املوضوع أعلن 
مدير عام مجموعة اخلدمات 
الشــخصية في  املصرفيــة 
بنك الكويت الوطني محمد 
العثمان قائــال: نحرص في 
بنــك الكويــت الوطني على 
توفيــر أحدث حلــول الدفع 
الرقمية األكثر تطورا حول 
العالم لعمالئنا، ليكونوا أول 
من يستخدمها في الكويت، 
 Fitbit Pay والتي كان آخرها
وخدمــة Garmin Pay، وهو 
ما يعكس ريادتنا في تقدمي 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
التي نســعى من خاللها إلى 
إثراء التجربة املصرفية التي 

يحصل عليها عمالؤنا.
العثمــان: نحن  وأضاف 
على أمت االســتعداد لتوفير 
املزيــد مــن خدمــات الدفع 

تقدمه املجموعة من خدمات 
ومنتجات مصرفية جديدة 
للعمالء، وهو ما ستواصل 
الفترة  التركيز عليه خالل 
املقبلة، حيث اتخذت بالفعل 
خطوات كبيرة خاصة على 
صعيد املنصــات والبرامج 
الرقميــة التي يســتخدمها 

عمالء البنك.
وأشــار العثمــان إلى أن 
البنك يواصل خدمة عمالئه 
في الظــروف االســتثنائية 
احلاليــة من خــالل قنواته 
اإللكترونية وخدماته الرقمية 
املتنوعة، إلى جانب ما يوفره 
للعمــالء من خدمات جديدة 
والتي كان آخرها خدمة الفرع 
املتنقل والتي القت استحسانا 
وقبوال كبيرا من كل العمالء.
وقــد أطلقــت املجموعة 
خالل األشهر األولى من العام 
احلالي العديد من حلول الدفع 
األكثر تطورا، والتي تساهم 
في احلد من استخدام األوراق 
النقدية وأبرزها Fitbit Pay و

.Garmin Pay
وتوفر خدمــة الدفع من 
 Fitbit خالل الســاعة الذكية
بأنواعها املتعددة التي تدعم 
اخلدمة إمكانية الدفع بلمسة 

واحدة وبطريقة آمنة.
 وكذلك، ميكن لعمالء بنك 
الوطني باستخدام  الكويت 
خدمــة Garmin Pay إمتــام 
املدفوعــات بلمســة واحدة 
مــن خالل ســاعة «جارمن» 

اخلاصــة بهم علــى أجهزة 
نقــاط البيع التي تدعم هذه 
اخلدمــة، حيــث ميكــن لهم 
تفعيــل اخلدمة عــن طريق 
إضافــة تفاصيــل بطاقتهم 
الســاعة  إلــى  االئتمانيــة 
الذكيــة «جارمــن» اخلاصة 
بهم، وبالتالي ميكنهم إمتام 
عمليات الدفع املختلفة بكل 

سرعة وسهولة.
وقد منحت مجلة «جلوبل 
العامليــة بنــك  فاينانــس» 
الوطنــي جائــزة  الكويــت 
«أفضــل بنــك فــي تقــدمي 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
الرقمية» وجائزة «أفضل بنك 
في تقدمي اخلدمات املصرفية 
عبر املوبايل» على مستوى 

الكويت للعام ٢٠١٩.
ويواصــل بنــك الكويت 
الوطنــي تعزيــز موقعــه 
الريــادي من خالل شــبكته 
املصرفية احمللية األكبر على 
مستوى الكويت، حيث ميتد 
انتشار البنك، من خالل ٦٨ 
فرعا على مستوى الكويت، 
باإلضافة إلى شبكة واسعة 
تتخطى ١٣٫٥٠٠ جهاز نقطة 
بيع، منها أكثر من ١١٧٠٠ جهاز 
بتقنية الدفــع قريب املدى. 
ويتميز البنك بأكبر شبكة من 
أجهزة السحب اآللي اململوكة 
لــه على مســتوى الكويت، 
بنحو ٣٢٧ جهاز سحب آلي، 
من ضمنها أكثر من ١٠٠ جهاز 

لإليداع النقدي.

البنك أطلق خدمتي الدفع عن طريق ساعات «فيتبيت» و«جارمن» مطلع العام احلالي

محمد العثمان

املتطــورة بفضل  الرقميــة 
جهودنا االستباقية في تنفيذ 
استراتيجية التحول الرقمية 
والتي أرســت لدينــا دعائم 
قوية مــن البنيــة التحتية 
التكنولوجية الالزمة لتوفير 

تلك اخلدمات.
العثمان بجهود  وأشــاد 
بنك الكويت املركزي الداعمة 
لتوفيــر القطــاع املصرفــي 
ألحدث اخلدمــات املصرفية 
الرقمية بشكل عام وخاصة 
خدمات حلول الدفع الرقمية 
املتطورة إلى السوق الكويتي 
مــن بيئة تنظيمية ورقابية 

مناسبة. 
وأكمل العثمان قائال: لن 
نتوانى في استكمال ما بدأناه 
من جهــود حثيثــة لتوفير 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
وحلول الدفع األكثر تطورا 
لعمالئنا، كما أؤكد أننا نعمل 
على توفير املزيد من حلول 
الدفع الرقمية املتطورة في 
أقرب وقت في ظل ما منتلكه 
مــن إمكانات هائلــة وبنية 
حتتية تكنولوجية متطورة، 
ما يجعلنا على استعداد دائم 
لتوفير تلك اخلدمات لعمالئنا 
في الكويت واملنطقة في حال 

توفيرها في الكويت.
علــى  العثمــان  وأكــد 
اخلدمــات  مجموعــة  أن 
املصرفية الشخصية تضع 
التحــول الرقمــي والتطور 
التكنولوجــي أساســا ملــا 

العثمان: نعمل على توفير 

املزيد من حلول الدفع 

الرقمية املتطورة بأقرب 

وقت في ظل ما منتلكه

من إمكانات هائلة وبنية 

حتتية تكنولوجية متطورة
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وفاة مجهول الهوية في تصادم واحتراق 
مركبة على العبدلي

االشتباه في إصابة سجناء بـ «كورونا» 
ل محاكمتهم يؤجِّ

سعود عبدالعزيز 

بعد نحو ٢٤ ساعة من وقوع تصادم 
بني مركبة وعمود إنارة مقابل الفنطاس، 
وهو ما تسبب في وفاة شخص واحتراق 
املركبة. وأشارت «األنباء» للخبر امس، 

شهد طريق العبدلي تصادما ثنائيا أودى 
بحياة مجهول الهويــة واحتراق إحدى 
املركبتــني، وبحســب مصــدر أمني فإن 
املتوفى أســعف للعالج بواسطة طائرة 
إســعاف ولكنه توفي لدى وصوله الى 

مستشفى اجلهراء.

عبدالكرمي أحمد

رفضت محكمة اجلنايات اليوم طلبا قدمه 
دفاع املتهم بإدارة حســاب زجران سناب 
بإخالء سبيله، وبذلك يتقرر استمرار حجزه.

كما كان من املقرر مثول عدد من املتهمني 
بعدة قضايا جزائية، لكن إدارة السجن لم 
حتضرهم لالشتباه في إصابتهم بكورونا، 
وحــددت احملكمة يــوم ٢٨ يونيو اجلاري 

موعدا حملاكمتهم.

متاس على األرجح أضرم النار
 في مقدمة حاوية بالنويصيب

التحقيق في مالبسات حريق سرداب 
مواد جتميل في اجلابرية

أمير زكي

ذكرت إدارة العالقــات العامة واإلعالم 
بــاإلدارة العامة لإلطفاء ان فــرق اإلطفاء 
تعاملت مع حريق سرداب مبنى في مجمع 
ســكني مبنطقة اجلابرية، وفي التفاصيل 
تلقت غرفة العمليات بالغا مساء امس عن 
وجــود حريق في ســرداب مبنى مبنطقة 
اجلابرية وعلى الفور توجهت فرق إطفاء 

مراكز حولي والساملية والشهداء.
وعنــد الوصــول تبــني أن احلريق في 
ســرداب مبنى مكون من ٣ أدوار وسرداب 
وعلى الفور مت تشــكيل فرقتــني مكافحة 

وإنقاذ، حيث مت إخالء املبنى من الســكان 
ومت مكافحة احلريق والسيطرة عليه، وتبني 
أن احلريق عبارة عن مواد مخزنة لتجميل 
ومســتلزماته، مما اســتدعى طلب ضابط 

الوقاية ملوقع احلادث.
وجار التحقيق من قبل مراقبة حتقيق 

احلوادث ملعرفة أسباب احلادث.
وتواجد في موقع احلادث رئيس مركز 
حولي العقيد علي عبدالرزاق ورئيس مركز 
الساملية العقيد محمد خضر. كما حضر مدير 
إطفاء محافظة حولي العميد طارق السبتي.

وكان في موقع احلادث رجال الداخلية 
وفرق الطوارئ الطبية.

رجل إطفاء يتعامل مع حريق الشاحنة

السرداب الذي اندع فيه احلريق مخصص لتخزين ادوات التجميل

عدد من رجال اإلطفاء اثناء معاينة موقع احلريق

محمد الدشيش

فتحــت األجهزة املختصة فــي اإلطفاء 
حتقيقا للوقوف على األسباب التي كانت 
وراء التهام ألســنة اللهب مقدمة شــاحنة 
في النويصيب. وقال مصدر في اإلطفاء إن 

احلريق في الغالب ناجت عن متاس كهربائي. 
وبحســب بيان لإلطفــاء، فقد هرع صباح 
أمس رجــال إطفاء مركــز النويصيب إلى 
منفــذ النويصيب احلــدودي للتعامل مع 
حريق شاحنة ومتت السيطرة عليه دون 

وقوع أي إصابات بشرية.

مصدر أمني: متديد الزيارات واإلقامات املنتهية تلقائيًا 
حتى ٣١ أغسطس املقبل وبدون رسوم

انتشار أمني في املناطق الصناعية لتنظيم السير
 في أول أيام انتهاء احلظر الكلي

ك مبركبته املسروقة البحث عن لص سحل «ديليڤري» متسَّ

«اجلنائية» في حتقيقات ابتزاز اجلليب وضبط زعيم العصابة:
مارسوا أعمالهم اإلجرامية منذ مطلع ٢٠٢٠

أحمد خميس

ظن وافد عربي يعمل ديليڤري إلحدى الصيدليات 
أن احلظر الكلي كفيل بأن يبقي اللصوص داخل 
بيوتهم، ولكن خاب ظنه بعدما أهمل وترك السيارة 
التابعة جلهة عمله في وضعية تشــغيل، ليأتي 
مجهول ويقوم بسرقتها، وليس هذا فحسب، وإمنا 
قام بســحل الديليڤري والذي تشــبث بالسيارة 

وأحدث به إصابات بعدما سقط املجني عليه أرضا.
هذا، ووجه محقق مخفر الساملية بأن تسجل 
للوافد مخالفة مرورية وهي ترك سيارة في وضعية 
تشــغيل، وعمم أوصاف املركبة املســروقة وهي 
يابانيــة بيضاء اللون على عمــوم الدوريات مع 

تعليمات بضبط من يقودها.
واســتنادا الى مصدر أمني، فإن وافدا مصريا 
يعمــل ديليڤــري تقدم الى مخفر الســاملية وقال 

إنه كلف مساء أمس األول بتسليم بعض األدوية 
إلحدى الشــقق في الساملية، وألن الشقة تقع في 
الطابق األول ترك السيارة في وضعية تشغيل، 
وحينما أجنز املهمة في فترة ال تزيد على ٣ دقائق 
فوجئ ولدى خروجه من البناية باملركبة تتحرك، 
وحينما حاول اللحاق باللص وأمســك بالسيارة 
قاد اجلاني الســيارة بسرعة ليسقط الديليڤري 

أرضا. وسجلت قضية سرقة مركبة.

أمير زكي

في جديــد قضية االبتزاز والتي كشــفها أحد 
املواقع اإلعالمية واســتطاع رجال اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ضبط زعيم عصابة االبتزاز وهو 
وافد سوري وشريكه البنغالي وعدد من معاوني 
زعيم العصابة، قال مصدر أمني إن التحقيقات في 
القضية مع الوافد السوري وبعض املجني عليهم 
كشفت عن أن العصابة متارس نشاطها اإلجرامي 

منذ مطلع ٢٠٢٠، وبحسب مصدر أمني، فإنه وفور 
انتشار تقرير إخباري عن عصابة االبتزاز تلك مت 
تكليف اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية بضبط 
أعضــاء هذا التشــكيل العصابي، وجرى توقيف 
السوري وشــريكه البنغالي. وأكد املصدر أن أيا 
من املجنــي عليهم لم يتقدموا بتســجيل قضايا 
ألســباب متنوعة من بينها أن عددا منهم مخالف 
لقانون اإلقامة وآخرين تعرضوا للتهديد بالقتل 

إذا ما أبلغوا «الداخلية».

وكانت «األنباء» أشارت من قبل  إلى أن قطاع 
األمــن اجلنائي ممثال في اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية متكن من ضبط وافد سوري وآخر بنغالي 
بعد ثبوت قيامهما بأعمال بلطجة وترويع وابتزاز 
لوافدين آسيويني وإكراههم على دفع مبالغ مالية 
دون مبررات أو خدمات يقومان بتقدميها لهم في 
جليب الشيوخ. هذا، وأقر املتهمان بارتكاب أعمال 
البلطجة، وجار إحالتهمــا إلى اجلهات املختصة 
بتهم متعلقة بانتحال صفة رجال مباحث وابتزاز.

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

إطــار حــرص وزارة  فــي 
الداخلية على تنفيذ تعليمات 
نائب رئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
ونظرا إليقاف معظم دول العالم 
الطيــران التجــاري لظــروف 
كورونــا  ڤيــروس  انتشــار 
املستجد، أبلغ مصدر أمني مطلع 
«األنباء» بــأن وزارة الداخلية 
ستقوم تلقائيا، ودون اي مقابل 
مالي بتجديد الزيارات بأنواعها، 
(وفــق املــادة ١٤ اخلاصة بهذا 
املوضوع) وأيضــا ملن انتهت 
إقاماتهــم حتــى ٣١ أغســطس 
املقبــل. وأضــاف املصــدر لـــ 
«األنباء» انــه اعتبارا من يوم 
غد كل من انتهت زياراتهم ومن 
تقف عوائق مثل البصمة سيتم 

سعود عبدالعزيز

فور فتح صناعيات تصليح السيارات ابوابها، انطلق املواطنون 
واملقيمون اليها لتصليح سياراتهم والعمل على غسيلها وتزيينها 
لتتوقف الطرقات بشكل كبير. واكد مصدر في الداخلية ان رجال 
الداخلية فــي صناعيات الفحيحيل والشــويخ واجلهراء فور 
ورود بالغــات عن االزدحام اجته رجال الداخلية وعملوا على 
فض هذه االزدحامات وعودة االنسيابية الى الطرق، كما اشار 
الى ان اكثر االشخاص اجتهوا الى اصالح وحدات التكييف في 
مركباتهم حتي يستطيعوا السير بها وتبديل الزيت والفلتر.

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
انه للحصول على التصاريح الطبية خالل احلظر الشامل ميكن 
الدخول على الرابط https://curfew.paci.gov.kw ومن ثم اختيار 
املستشفى أو املركز الصحي املطلوب. وقالت اإلدارة انه يتوجب 
 Curfew على صاحب التصريح تأكيد الوصول من خالل تطبيق
Permits عند الوصول الى املستشفى أو املركز الصحي املطلوب 
والذي ســيقوم مبقارنة موقع الشخص صاحب التصريح مع 
موقع املستشــفى املوجود في التصريح حتى ال يتم منعه من 

احلصول على تصريح مستقبال «بلوك».
وتؤكد اإلدارة في حال االختالف سيمنع الشخص من احلصول 

على أي تصريح مستقبال عالوة على املساءلة القانونية.

أكد أن املخالفني لظروف قهرية قبل بدء إغالق إدارات اإلقامة ستعّدل أوضاعهم وفق ضوابط

ترك سيارة الصيدلية ألقل من ٣ دقائق ففوجئ بتحركها من أمام البناية

أكدت عدم تقدم املجني عليهم ببالغات ألسباب متنوعة

صورة زنكوغرافية للخبر الذي نشرته «األنباء» بتاريخ ٢٤ مايو املاضي

رجل امن ينظم السير في احدى املناطق الصناعية

صورة زنكوغرافية للخبر الذي نشرته «األنباء» بتاريخ ٢٩ مايو املاضي السوري زعيم التشكيل العصابي قبل ضبطهعدد من املجني عليهم 

التمديد لهم حتى ٣١ أغسطس.
يشار إلى ان وزارة الداخلية 
كانت قد مددت الزيارات تلقائيا 

حتى ٣١ مايو الذي يوافق يوم 
اليــوم األحــد، وجــرى متديد 

إضافي.

وفي شــأن آخر، وردا على 
سؤال لـ «األنباء» حول إمكانية 
استثناء الطلبة ممن قاربوا ١٨ 

عاما ويحتاجــون الى بصمة، 
وكذلك البنغاليون والنيباليون، 
قال املصــدر: ال جتديد لهؤالء 
دون بصمــة. وحول الوافدين 
والذيــن حالت ظــروف قاهرة 
دون جتديد إقاماتهم قبل إغالق 
إدارات شؤون اإلقامة ومت وضع 
قيد أمني عليهــم، قال املصدر 
هؤالء سيتم النظر في حاالتهم 
بعد فتح اإلدارات وبدء استقبال 
املراجعني ومن ثم سوف يدفعون 
غرامات حتى فترة بدء اإلغالق 
وبعد ذلــك لن يدفعوا غرامات 
وسيعفون أسوة بجملة سمات 
زيارة أو ممن انتهت إقاماتهم.

يشار إلى ان الوزارة فتحت 
جتديد الزيارات «أونالين» مقابل 
دينار لكل شــهر أليام محددة 
ومت إيقاف اخلدمة واســتبدال 

ذلك بالتجديد التلقائي.

ب على صاحب التصريح تأكيد وصوله إلى موقع تلقيه العالج «اإلعالم األمني»: يتوجَّ
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(أ.ف.پ) محتجون يقطعون طريق السفارة االميركية في لندن احتجاجا على مقتل أميركي من اصل افريقي على يد شرطي ابيض في مينيسوتا 

أميركا تغرق في الفوضى.. وأصداء «ال أستطيع التنفس» تتردد خارجها
واشنطن ـ وكاالت: قبل أن 
تستيقظ من حالة السبات التام 
التي فرضها تفشــي ڤيروس 
كورونــا، وجــدت الواليــات 
االميركية نفسها غارقة في حالة 
من الفوضى والغضب فجرها 
مقتل جورج فلويد األميركي 
من اصل افريقي على يد شرطي 

أبيض.
االحتجاجــات املســتمرة 
منذ اســبوع حتت شــعار «ال 
استطيع التنفس»، وهي آخر 
عبارة رددها فلويد متوســال 
الشــرطي اجلاثم على رقبته 
قبل ان يفارق احلياة، حتولت 
إلى صدامات مع رجال الشرطة 
أحيانا والى اعمال نهب وسلب 
وحرق، في أحيــان كثيرة ما 
أعطى الرئيس األميركي دونالد 
ترامب الفرصة لكيل االتهامات 
وتوجيه التهديدات للمحتجني، 
واصفا اياهــم باملخربني تارة 

والبلطجية أخرى. 
بإيقـــــــاف  وتعهــــــد 
االضطرابات، متهما األميركيني 
املنتمني لليسار الراديكالي ببث 

الفوضى.
 وقــال مــن فلوريــدا «لن 
يتم الســماح ملجرمي اليسار 
والبلطجيـــة  الراديكالــــي 
وغيرهم في جميع أنحاء بالدنا 
وفي جميع أنحاء العالم بإشعال 

النيران في املجتمعات».
«أنتيفــــا»،  أن  وذكــر   
وهي شــبكة من األشــخاص 
الذيــن غالبــا مــا يروجــون 
للفوضوية املسلحة، تقف وراء 

االضطرابات.
أصــــــداء  وتـــــــرددت 
االحتجاجات ضد العنصرية 
خارج الواليات ملتحدة، حيث 
تظاهــر آالف األشــخاص في 
مدينة تورونتو الكندية إلدانة 
أعمال العنف التــي تقوم بها 
الشــرطة والعنصريــة فــي 

الواليات املتحدة وكندا.
ونظمت التظاهرة احتجاجا 
على حادثة مشابهة ملقتل فلويد، 
حيث توفيت ســيدة ســوداء 
األربعاء املاضي في تورونتو 
بعدما ســقطت من شرفة تقع 
في الطابق الرابع والعشرين 
خالل عملية للشرطة في ظروف 

مازالت غامضة.
ورفع املتظاهرون الكنديون 
الذين وضع معظمهم كمامات 
كورونــا  ڤيــروس  بســبب 
املســتجد، الفتات كتب عليها 
«حيــاة الســود تهــم» و«ال 

أستطيع التنفس» ايضا.
وقال أحد املتظاهرين لوكالة 
فرانــس برس: «من املهم على 

األغر بوســط لندن مرددين 
«ال عدالــة.. ال ســالم» ثــم 
مروا بجــوار     مقــر البرملان 
حتــى وصلوا إلى الســفارة 

األميركية.
كما شارك عدة مئات من 
احملتجني في مسيرة خارج 
السفارة األميركية في برلني 
رافعني الفتات تقرأ «القصاص 
جلــورج فلويــد» و«أوقفوا 
قتلنــا» و«من التالــي الذي 

سيحطم عنقه».
وبالعودة الى اميركا، لم 
مينع نشر احلرس الوطني 

وجتمع املئات أمام لوحة 
جدارية تظهــر وجه فلويد 
محاطا بأسماء ضحايا آخرين 
للشــرطة على جــدار ملون 
كبير فــي موقع وفاته بأحد 

أحياء مدينة منيابوليس.
التكرميي  الرســم  وامــام 
جاء احلاضرون لوضع زهور 
ورسائل أو للحديث في موقع 
اجلرميــة الذي صــار منصة 
ألنــاس مختلفــني يوحدهــم 
احلزن، وهتفوا «نحن جورج.. 
ال نستطيع التنفس»، في إشارة 
إلــى آخر كلمات الرجل البالغ 

عــام ٢٠٢٠ ونواجه املشــاكل 
نفسها كما في ستينيات القرن 
املاضي (...) اعتقد أن مينيسوتا 

وصلت إلى حافة االنهيار».
وصرح جيري، وهو رجل 
أبيض يبلغ من العمر ٢٩ عاما 
جاء للتعبير عن «تضامنه»، 
بأن «هناك جورج فلويد كثر 
في كل مدينة». وتساءل «ماذا 
يفترض بنا أن نفعل: جنلس 

ونتحمل؟».
في املقابل، يعتقد آخرون 
أن العنف ال يجدي، حيث قالت 
فاي وهي امرأة سوداء تبلغ من 

في واشنطن و١١ والية وحظر 
التجــوال فــي ٢٥ مدينة من 
انتشار االحتجاجات خارج 
والية مينيسوتا وامتدادها 
الى لوس أجنيليس وميامي 
وشيكاغـــــو وكولــــورادو 

وجورجيا وكالفورنيا.
وقــام عناصــر يرتدون 
مالبــس شــرطة مكافحــة 
املتظاهرين  الشغب بضرب 
الذيــن حتدوا منــع التجول 
في منيابوليس التي شهدت 
حادثة القتل، وقاموا بصدهم 

بقنابل دخانية وصوتية.

٤٦ عامــا الذي خنقه شــرطي 
جثم على رقبته.

ورغم ذلك، ظهرت حالة من 
االنقسام بني املتظاهرين حول 
جدوى العنف في االحتجاجات، 
وقالت ديكا جامــا (٢٤ عاما) 
«ال مينحونا خيارا آخر، هناك 
شعور كبير بالغضب»، مؤكدة 
أنها جاءت «تطالب بالعدالة» 

جلورج فلويد.
وبرر شاب أميركي من أصل 
أفريقي لم يرغب في الكشــف 
عــن هويتــه االحتجاجــــات 
الغاضبـــــة بقوله «نحن في 

العمر ٣٤ عاما وتعيش في مكان 
قريب «إنهم يزيــدون األمور 
ســوءا، ســيعطون الشــرطة 
أســبابا جديدة إلطــالق النار 

علينا».
وتعارض هذه الشابة التي 
تعيــش فوق متجــر محصن 
وتخشى فكرة االحتراق، سلوك 
بعض الســكان قائلــة «كنت 
متعاطفة مــع القضية ولكني 

ال أريد أن أفقد كل أشيائي».
مــن جهتــه، حمــل حاكم 
مينيسوتا تيم والتز عناصر 
قادمــني من خارج واليته وقد 
يكونــون فوضويــني برأيــه، 
مسؤولية الفلتان، ملمحا الى 
امن رمبــا يكونوا من املدافعني 
عن تفوق العــرق األبيض أو 

مهربي مخدرات.
وأوضح تيم والتز أن بعض 
املتاجر التي أحرقت تعود إلى 
عائالت من الســود مستنكرا 
أعمال العنــف، وقال «إن ذلك 
لم يعد له عالقة مبوت جورج، 
ومــع عدم املســاواة التي هي 
حقيقيــة للغايــة. إنها مجرد 

فوضى».
بالتزامــن، اعتقل أكثر من 
مائتي شــخص في نيويورك 
بعد صدامات أسفرت عن سقوط 
جرحى في قوات األمن وألقيت 
زجاجة حارقة داخل ســيارة 
للشــرطة كانت خالية. وقال 
قائد الشرطة ديرموت شيا ان 
«عدم مقتل أي شرطي معجزة».

وفي أتالنتا وميامي أحرقت 
آليات لدوريات للشــرطة، اما 
في لــوس أجنيليــس فجرح 
خمسة شرطيني واعتقل مئات 
األشخاص في تظاهرة سلمية 
شهدت أعمال عنف من إحراق 
متاجر وعمليــات نهب طالت 
خصوصا، احملالت الفاخرة في 

حي بيفرلي هيلز.

ترامب يتوعد اليسار الراديكالي ويتهم شبكة «أنتيفا» بتأجيج االضطرابات

الرغــم مــن الوبــاء، أن نظهر 
أننــا نكافح من أجــل العدالة 
للجميع، بالنسبة للسود ولكل 
األشــخاص امللونــني» وهتف 
املتظاهرون «ال عدالة ال سالم».

وكتب على الفتة «العدالة 
لريجيــس» الســيدة التــي 
توفيت خالل األسبوع اجلاري 
في تورونتو. كما احتج آالف 
األشخاص في لندن وبرلني 
أمس تضامنا مع املتظاهرين 

في الواليات املتحدة.
وجثــا احملتجــون علــى 
ركبهــم فــي ميــدان الطرف 

ر لون عصفورها  «تويتر» ُتغيِّ
الشهير.. تضامنًا

بيونسيه تطالب بالعدالة لـ «فلويد»: 
نشعر باليأس من العنصرية في أميركا

غيرت شركة تويتر لون شعارها الشهير (العصفور األزرق) ولون 
الغالف اخلاص بحســابها الرسمي في موقع التواصل الذي متلكه، إلى 
اللون األسود، ونشرت وسما حتته بعنوان «حياة السود مهمة». ويأتي 
وسم (blacklivesmatter) تضامنا مع االحتجاجات املناهضة للعنصرية 
التي تشــهدها الواليات املتحدة تنديدا بوفاة رجل أسود يدعى جورج 
فلويد بينما كان يجثو رجل شرطة أبيض على رقبته في والية مينيسوتا.
وتشــهد العديد من املدن األميركية احتجاجات حتت شــعارات «ال 
أستطيع التنفس» وهي العبارة التي رددها فلويد أثناء القبض عليه حيث 
كان يستنجد بالشرطي لرفع قدمه عن رقبته، وذلك قبل أن يفارق احلياة.

واشنطن ـ وكاالت: طالبت النجمة العاملية 
بيونسيه بـ «العدالة» جلورج فلويد األميركي 
األسود الذي قضى في مدينة مينيابوليس خالل 
توقيفه من جانب الشرطة، داعية إلى املشاركة 
في عريضة حصدت أكثر من ســبعة ماليني 
توقيع. وقالت املغنية، في تسجيل مصور ممتد 
على خمســني ثانية نشرته عبر حسابها على 
إنستغرام الذي يتابعه ١٤٧ مليون متابع، «نريد 
العدالة جلورج فلويد. لقد شهدنا جميعا على 

مقتله في وضح النهار. نحن محطمون ونشعر 
باالشمئزاز». وأضافت «أنا ال أتوجه حصرا لذوي 
البشرة امللونة. سواء كنتم من البيض أو السود، 
أنا متأكدة أنكم تشعرون باليأس من العنصرية 
املوجودة حاليا في أميركا». وأكدت املغنية البالغة 
٣٨ عاما وهي من األميركيني السود «ال ميكننا 
غض الطــرف» عما يحصل، «جورج فرد من 
عائلتنا (..) ألنه أميركي. لقد شهدنا على الكثير 

من هذه اجلرائم العنيفة من دون أي تبعات».

أميركا تبيع ممتلكاتها في هونغ كونغ..
وبريطانيا: «لن نغض الطرف» عن مسؤولياتنا

«داعش» يتبنى قتل فريق صحافي أفغاني

عواصم - وكاالت: بدأت احلكومة األميركية 
ببيع ممتلكاتها في إحدى املناطق املرموقة في 
هونغ كونغ وسط توترات بني واشنطن وبكني.

وبحسب وكالة «بلومبيرغ»، تقدر قيمة 
املمتلــكات األميركية بينهــا أراض وقصور 
في منطقة شوســون هيل في جزيرة اجلزء 
اجلنوبــي من هونغ كونــغ، بنحو ١٫٣ مليار 
دوالر. وأشار املنشور إلى أن وزارة اخلارجية 
األميركية استحوذت على املمتلكات في عام 
١٩٤٨. وقال ممثل لوزارة اخلارجية األميركية 
في رسالة إلكترونية إن احلكومة األميركية 
تبيع ممتلكاتها في أحد األحياء األكثر رخاء 
في هونغ كونغ. وأضــاف املمثل «ان مكتب 
متخصص ببيع وشراء املباني في اخلارج في 
وزارة اخلارجية (األميركية) يراجع بانتظام 
احليازات العقارية اخلارجية حلكومة الواليات 
املتحدة كجزء مــن برنامجها العاملي إلعادة 
االستثمار». من جانبه، قال وزير اخلارجية 
البريطاني دومينيك راب، إن بالده لن تغض 

الطرف عن مســؤولياتها جتاه هونغ كونغ، 
مكررا عرض متديد حقوق التأشيرات الذي 
قدمته لندن ردا على حملة الصني لفرض قانون 

جديد في املستعمرة البريطانية السابقة.
وقال راب لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي.

بي.سي) «إذا مضت الصني قدما في تشريع 
األمن الوطني هذا، سنقدم ملن يحملون جوازات 
سفر (مواطن بريطاني في اخلارج) احلق في 
املجــيء إلى بريطانيــا». ومضى يقول «نذر 
يســير منهم ســيأتي بالفعل». وأضاف «لن 
نغض الطرف، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا 

جتاه شعب هونغ كونغ».
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة خارجية 
اململكة املتحدة وأســتراليا وكندا والواليات 
املتحدة في بيان مشــترك، أن قرار ســلطات 
جمهورية الصني الشعبية بوضع قانون لألمن 
القومــي لهونــغ كونغ يتعــارض مع أحكام 
إعالن احلكــم الذاتي للمنطقــة الذي وقعته 

بريطانيا والصني.

عواصم ـ وكاالت: قتل صحافي وســائق 
يعمالن في محطة تلفزيونية بانفجار عبوة 
اســتهدفت حافلة تابعة للقناة اول من امس 
في كابول، بعيد إعالن احلكومة اســتعدادها 

لبدء مفاوضات سالم مع حركة طالبان.
ونفى املتمردون مسؤوليتهم عن االنفجار 
الذي اســتهدف حافلة صغيرة كانت تقل ١٥ 
موظفا في محطة «خورشيد» التلفزيونية.

وتبنى تنظيم «داعش» االعتداء، حسب ما 
نقل عنه موقع «سايت» املتخصص في رصد 

املواقع اجلهادية على اإلنترنت.
مــن جهة اخــرى، اعرب مســؤولون في 
احلكومة األفغانية عن عدم ثقتهم في مسار 
عملية السالم مع حركة «طالبان» املسلحة، 
واتهمــوا «احلركة» وفــرع تنظيم «داعش» 
االرهابــي في أفغانســتان بأنهما يســاعدان 
بعضهما البعض في تنفيذ الهجمات، وتبادل 
اخلبرات في تدريب املسلحني، ما يعزز النظرية 
الراسخة التي تهدد التقدم نحو إجراء محادثات 

سالم رسمية، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن 
بوست» األميركية.

وأضافــت الصحيفــة، في ســياق تقرير 
نشــرته على موقعهــا االلكتروني امس، أن 
الرئيس األفغاني أشرف غني، ربط في وقت 
سابق من شهر مايو اجلاري هجوما وحشيا 
في العاصمة كابــول بزيادة عنف «طالبان» 
في أماكن أخرى من البالد، وألقى مستشــار 
األمن القومي للرئيس غني بالالئمة على هذا 
الهجوم على من أســماهم بـ «رعاة طالبان» 
الذين تعاونوا في الباطن مع كيانات أخرى.

وقالت إن الدليل على مزاعم املســؤولني 
األفغــان في هــذا الصدد «واهيــة» وإن هذه 
«املزاعم» القت استنكارات عديدة من جانب 
مسؤولني اميركيني وقادة من «طالبان»، غير 
أن إصــرار القادة األفغــان على تقدميها إمنا 
يســلط الضوء على عمق انعــدام الثقة بني 
احلكومة و«طالبــان» في مرحلة حرجة من 

عملية السالم ـ حسب الصحيفة.

رئيس «الشورى» اجلديد يتعهد باستكمال االنتقام لسليماني: 
ال فائدة من التفاوض مع أميركا اإلرهابية

عواصم - وكاالت: اعتبر 
الرئيــس اجلديــد ملجلــس 
الشورى (البرملان) اإليراني 
محمــد باقــر قاليبــاف أن 
التفاوض مع الواليات املتحدة 
«ال فائــدة منــه»، متعهــدا 
مبواصلــة االنتقام لدم قائد 
فيلق القدس الســابق قاسم 
سليماني، وذلك في خطابه 
األول أمــام املجلــس الــذي 

يهيمن عليه احملافظون.
فــي  قاليبــاف  وقــال 
خطابه الذي بثه التلفزيون 
الرســمي امــس إن مجلــس 
الشورى اجلديد الذي أفرزته 
االنتخابات التشريعية التي 
جــرت فــي فبرايــر املاضي 
«يعتبــر ان التفــاوض مــع 
أميركا كمحور لالستكبار أمر 
ال فائدة منه بل كله أضرار».
وأضــاف «تعاملنــا مــع 
أميــركا اإلرهابيــة يتضمن 
إكمال سلســلة االنتقام لدم 
 (...) ســليماني  الشــهيد 
وسيســتكمل بطرد اجليش 
األميركي اإلرهابي من املنطقة 

متاما».
وذكــر رئيــس مجلــس 
الشــورى فــي كلمتــه أكثر 
مــن مرة قاســم ســليماني، 
الذي قتل فــي هجوم جوي 
أميركــي مبطار بغــداد قبل 
أشهر، مشددا على ان البرملان 
فــي دورته اجلديــدة ملتزم 
مبواصلــة نهــج ســليماني 
فــي «تعزيز قــدرات محور 
املقاومــة»، وقال إن «تعزيز 
محور املقاومة استراتيجية 

غير قابلة للتغيير».

وزير الداخلية اإليراني عبد 
الرضا رحماني فضلي إلى أن 
ما قد يصل إلى ٢٢٥ شخصا 
قتلوا خالل التظاهرات غير 
املســبوقة التــي جــرت في 
نوفمبر ٢٠١٩ في أنحاء إيران 
احتجاجا على ارتفاع أسعار 

احملروقات.
ونقلــت وكالة «إيســنا» 
لألنباء عن فضلي قوله امس 
أنه «حصلت أشياء محزنة: 
بني ٤٠ إلى ٤٥ شــخصا، أي 
٢٠٪ مــن الضحايــا قتلــوا 

بأسلحة غير قانونية».
وأضــاف «لــم حتصــل 
مواجهــات مع النــاس (...) 
لكــن عنــد مواجهــة مركــز 

حصيلة رســمية للضحايا، 
ولــم تعترف ســوى بوفاة 
عدد قليل من الناس أغلبهم 
فــي صفــوف قــوات األمن، 
أن  الســلطات  واعتبــرت 
األعــداد التــي صــدرت عن 
«مجموعــات معادية» متثل 
«أكاذيب مطلقة»، وحتدثت 
عــن «مؤامــرة» حيكت من 

اخلارج.
الــى ذلك، تدفــق الوقود 
اإليراني إلى محطات البنزين 
الفنزويلية قبل ساعات فقط 
من إعالن الرئيس نيكوالس 
مادورو زيادة في األسعار من 
املنتظر أن تنهي عقدين كانت 
فيهما تلــك املادة البترولية 

تباع بثمن ال يذكر.
ومن املتوقع أن يعمل أكثر 
مــن ١٥٠٠ محطة فــي األيام 
املقبلة وفقا للنظام اجلديد 
الذي يشمل حصصا شهرية 
للمركبات والدراجات النارية 
آليــة وأجهــزة  ومبيعــات 
مراقبــة. وعلــى الرغــم من 
زيادة األســعار، فسيتكلف 
مــلء خــزان وقــود املركبة 
عــن آخــره نحــو دوالر في 

ظل الدعم.
إلــى  الوصــول  وبعــد 
احلصــص، ســيتعني على 
الســائقني الدفع باألســعار 
العاملية. وستتولى شركات 
مستقلة تزويد املئتي محطة 
املتبقية، مما ســيحتم على 
الســائقني الذين يشــترون 
البنزيــن منهــا دفع نصف 
دوالر للتر، علــى أن يكون 

ذلك بالعملة الصعبة.

شرطة يجب التصدي». ووفق 
التفاصيل التي قدمها، راوحت 
حصيلــة الضحايا بني ٢٠٠ 

و٢٢٥ قتيال.
وأشــار فضلــي إلــى أن 
ارتفــاع ســعر الوقــود كان 
خللــق  ذريعــة»  «مجــرد 
الفوضى والتسبب في «حرب 

أهلية».
الداخلية  ودافــع وزيــر 
أيضا عن قطع اإلنترنت خالل 
األحداث، مؤكدا أن جماعات 
امللكيــة ومنظمــة  أنصــار 
مجاهــدي خلــق احملظورة 
وتنظيم داعش «أعطوا دورات 

عسكرية عبر اإلنترنت».
إيــران وقتها  ولم تعلن 

ح مقتل ٢٢٥ شخصاً في تظاهرات نوفمبر املاضي «الداخلية» تُرجِّ

(أ.ف.پ) جانب من جلسة مجلس الشورى الذي يهيمن عليه احملافظون أمس 

فــي املقابل، دعا قاليباف 
إلــى حتســني العالقــات مع 
و«الــدول  إيــران  جيــران 
الكبرى التي وقفت بصداقة 
إلى جانبنا في الشدائد ولها 
معنا مصالح استراتيجية»، 
بدون أن يسمي تلك الدول.

النظام اإليراني  ووصف 
بأنــه «حتول اليوم إلى قوة 
إقليميــة مهمة والعب مؤثر 
ونافذ على الساحة الدولية» 
مشيرا الى أن «القوة اإلقليمية 
للجمهوريــة  املتصاعــدة 
اإلســالمية... حولــت إيران 
إلــى رمــز للمقاومــة ضــد 

املستكبرين».
علــى صعيد آخر، أشــار 

ملشاهدة الڤيديو
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املسجد النبوي وآالف اجلوامع تستقبل املصلني مع مراعاة اإلجراءات
عواصــم ـ وكاالت: أعادت 
اململكة العربية السعودية فتح  
أبواب جوامعها ومســاجدها 
أمــام املصلني تدريجيا أمس، 
بعــد إغالقها لنحو شــهرين 
ونصف كإجراء احترازي للحد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 

في البالد.
ووثقــت وكالــة األنبــاء 
الســعودية (واس) حلظــات 
دخول املصلني لآلالف املساجد 
واجلوامــع في جميــع أنحاء 
اململكة، مع تعزيز اإلجراءات 

االحترازية والوقائية.
وأشــاد عدد من الزائرين 
النبوي،  واملصلني باملســجد 
بالرفــع  الكرميــة  باملوافقــة 
التدريجــي إليقــاف تعليــق 

الصالة في املسجد النبوي.
وقد عاد املصلون إلى أداء 
الفــروض وصــالة اجلماعة 
فــي املســجد النبوي وســط 
أجواء مفعمة باألمن واألمان 

والطمأنينة واإلميان.
الرســمي  وأكــد املتحدث 
بوكالة الرئاسة العامة لشؤون 
النبــوي جمعــان  املســجد 
العسيري لـ «واس» استمرار 
الدخــول للروضــة  تعليــق 
الشريفة باملســجد، وتفويج 
دخول املصلني للمسجد النبوي 
مبا ال يزيد على ٤٠٪ من الطاقة 

االستيعابية.
إلــى  العســيري  وأشــار 
أبــواب محــددة  تخصيــص 
لدخــول املصلــني، ووضــع 
الكشــف احلراري  كاميــرات 
علــى األبــواب املخصصــة 
للدخــول، باإلضافــة لرفــع 
سجاد التوسعات والساحات 
كامــال، على أن تكون الصالة 
على الرخام، وغسل وتعقيم 
النبــوي  أرضيــات املســجد 

وساحاته بعد كل صالة.
ولفــت إلــى فتــح القباب 
واملظالت بشكل دوري لتجديد 

الشــؤون  وكانــت وزارة 
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
أعلنت انتهاء كل التجهيزات 
الفتتاح أكثر من ٩٠ ألف مسجد 
وجامــع في مختلــف مناطق 
اململكة أمس ما عدا املســاجد 
الواقعة مبدينة مكة املكرمة.

ومت إغــالق دورات امليــاه 
وأماكن الوضوء، وعدم السماح 
امليــاه واملأكــوالت  بتوزيــع 
والطيب والسواك، وتوفير كل 
املستلزمات املطلوبة لضمان 
ســالمة مرتــادي املســاجد، 
واتخــاذ جميــع اإلجــراءات 
االحترازية الوقائية األخرى.

كمــا اســتقبلت جوامــع 
ومساجد محافظة جدة املصلني 
بعد رفع إيقاف صالة اجلمعة 
الفروض  واجلماعة جلميــع 

فتح املســاجد واتخاذ جميع 
اإلجراءات االحترازية الوقائية 
األخــرى. كما جــرى تنظيف 
وتعقيم اجلوامع واملســاجد 
بالتعاون مــع أمانة محافظة 
جدة، والتي شــملت ساحات 
ومداخل املساجد واجلوامع، 
مع اتخــاذ جميع االحترازات 
الصحيــة الوقائيــة من فتح 
النوافذ وإشــراع األبواب منذ 
دخــول الوقــت حتــى نهاية 
الصــالة، حفاظــا على صحة 
وســالمة اجلميــع مــن هذه 

اجلائحة.
وراعت اجلوامع واملساجد 
مبحافظة جدة تعليمات وزارة 
الشــؤون اإلسالمية والدعوة 
واإلرشاد بفتح املساجد قبل 
األذان بـ ١٥ دقيقة وإغالقها بعد 

منها، وأن تقام صالة اجلمعة 
مؤقتا في املساجد القريبة من 
اجلوامــع املزدحمة باملصلني 
واملهيأة إلقامة صالة اجلمعة، 
وأن يكــون األذان األول قبــل 
دخول الوقت بعشرين دقيقة، 
وأن يتــم فتــح اجلوامع قبل 
دخــول الوقــت بـــ ٢٠ دقيقة 
وإغالقها بعد الصالة بعشرين 
دقيقــة، وأال تتجــاوز خطبة 
اجلمعة مع الصالة ١٥ دقيقة.
وأدى أهالي منطقة تبوك 
واملقيمــون فيها صالة الفجر 
فــي أكثر مــن ١٨٧٥ مســجدا 
انقطــاع دام  وجامعــا، بعــد 
خلمسة وسبعني يوما ملتزمني 
باإلجراءات التــي أوصت بها 

اجلهات املعنية.
واستقبلت أكثر من ٦٦٠٠ 

وســط مجهودات مكثفة من 
فرع وزارة الشؤون اإلسالمية 
والدعوة واإلرشاد مبنطقة مكة 
املكرمــة لتطبيــق اإلجراءات 
االحترازية املعمول بها للحد 
من انتشــار فيروس كورونا 

والتصدي له.
ووثقــت «واس» حلظات 
دخــول املصلــني ومراعاتهم 
التباعد مبقدار مترين ووضع 
املسافة الكافية بني الصفوف، 
ورفع املصاحف مؤقتا، وإغالق 
جميع برادات وثالجات املياه، 
وإغالق دورات املياه وأماكن 
الســماح  الوضــوء، وعــدم 
امليــاه واملأكــوالت  بتوزيــع 
والطيب والسواك، وتوفير كل 
املستلزمات املطلوبة لضمان 
سالمة مرتادي بيوت اهللا مع 

الصالة بـ ١٠ دقائق، مع اإلبقاء 
على تقليل مدة االنتظار بني 
األذان واإلقامة إلى عشر دقائق، 
واإلبقاء على تعليق الدروس 
العلمية والبرامج واحملاضرات 
وكذلك حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي في املساجد ومواصلة 
التعليم واحملاضرات عن بعد 
الوســائط اإللكترونية  وفق 

إلشعار آخر.
كمــا تشــمل االجــراءات 
الكمامــة  االحترازيــة لبــس 
القماشــية، وإحضار املصلني 
لســجاداتهم اخلاصة معهم، 
وعدم تركها بعد الصالة، وعدم 
اصطحاب األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن ١٥ سنة، والوضوء 
في املنزل، وعدم التزاحم عند 
دخــول املســاجد أو اخلروج 

جامع ومسجد مبنطقة جازان 
واحملافظات واملراكز والقرى 
التابعــة لها املصلــني أمس، 
وســط جهود مكثفة من فرع 
الشــؤون اإلســالمية  وزارة 
والدعوة واإلرشــاد باملنطقة 
لتطبيق اإلجراءات االحترازية 
املعمول بها، وذلك، بعد اجراء 
التنظيــف والتعقيم  أعمــال 
للجوامع واملساجد بالتعاون 
مــع أمانــة منطقــة جــازان، 
وشــملت ســاحات ومداخــل 
املساجد واجلوامع، مع اتخاذ 
جميع االحتــرازات الصحية 
الوقائيــة مــن فتــح النوافذ 
وإشــراع األبواب منذ دخول 
الوقت حتــى نهاية الصالة، 
حفاظا على صحة وســالمة 

اجلميع من هذه اجلائحة.

السلطات الدينية السعودية جهزت ٩٠ ألف جامع باستثناء الواقعة في مكة.. قياس احلرارة قبل الدخول وارتداء الكمامات واحملافظة على التباعد االجتماعي 

(واس) مصليان يؤديان الصالة مع مراعاه التباعد االجتماعياملسجد النبوي يعود الستقبال املصلني  

التهوية داخل املسجد النبوي، 
ورفع حافظات زمزم وإيقاف 
توزيــع عبوات زمــزم للحد 
من انتقال العــدوى، ووضع 
خطوط أرضية لتحقيق تباعد 
الصفوف فيما بينها والستقامة 
الصفوف، ووضع عالمات على 
هذه اخلطوط لتحقيق التباعد 

بني املصلني.
وأشار إلى استمرار تعليق 
ســفر اإلفطــار واإلطعام في 
املســجد النبوي وســاحاته، 
إقامــة  تعليــق  واســتمرار 
العلميــة وحلقات  الــدروس 
حتفيظ القرآن الكرمي واملتون 
العلميــة، واســتمرار إغالق 
املســجد النبــوي بعد صالة 
العشــاء وفتحه قبــل الفجر 

بساعة.

«كورونا».. اليابان لن تعود للطوارئ 
والبرازيل والهند تواصالن تسجيل األرقام القياسية

عواصــم - وكاالت: بعد ان جتاوز 
عدد اإلصابات بوباء كورونا املستجد الـ 
٦ ماليني شخص، يبدو أن العالم يسير 
بخطى متســارعة نحــو التعايش مع 
الڤيروس ويواصل رفع تدابير اإلغالق 
حتى فــي الدول التي تســجل حاالت 

متزايدة من االصابات كالهند.
فقد أودى الڤيروس بحياة ٣٧٠ الف 
شــخص على األقل حول العالم، وفق 
تعداد ملؤسسة وورلد ميتير. وسجلت 
أكثر من ٦٫١٨٥ ماليني إصابة تعافى منهم 

أكثر من ٢٫٧٥٠ مليون حالة.
والواليــات املتحــدة، هــي البلــد 
األكثــر تضررا من حيث عدد الوفيات 
واإلصابــات، حيث ســجلت ١٠٥ آالف 
حالة وفــاة من أصل أكثــر من ١٫٨٠٠ 

مليون إصابة. 
في هذه األثناء، دافع وزير اخلارجية 
البريطاني دومينيك راب عن التخفيف 
«احلذر» للقيود املفروضة بسبب تفشي 
ڤيروس كورونا وقال إنه يعد «اخلطوة 
الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذا 
التوقيت»، حيث يتعرض رئيس الوزراء 

بوريس جونسون النتقادات حادة من 
بعض العلماء لتخفيفه إجراءات العزل 

العام. 
واعتبــارا من اليوم، ســيتمكن ما 
يصل إلى ســتة أفــراد من التجمع في 
األماكن املفتوحة باجنلترا، وستنتظم 
كذلــك بعض الفصول الدراســية مرة 
أخرى وميكن استئناف بعض الرياضات 
التنافسية للنخبة كما سيتسنى ألكثر 
من مليوني شــخص كانــوا في عزلة 

قضاء وقت في خارج املنزل.
وفــي اليابان، قــال وزير االنعاش 
اليابانــي ياسوتوشــي  االقتصــادي 
نيشــيمورا إن احلكومــة ال تعتــزم 
إعادة فرض حالــة الطوارئ ملواجهة 
بعد أسبوع من رفعها، وذلك على الرغم 
من ارتفاع حاالت اإلصابة في طوكيو 

وكيتاكيوشو.
ونقلت وكالة جيجي برس اليابانية 
لألنبــاء عن نيشــيمورا القول «نحن 
لســنا في هذه املرحلــة»، مضيفا أنه 
مت رصد مسار العدوى في الكثير من 
حاالت اإلصابة األخيرة في العاصمة 

ومدينة كيتاكيوشو الواقعة بجنوب 
غرب البالد.

 فــي املقابــل، يتفاقــم الوضع في 
البرازيل التــي باتت رابع دولة عامليا 
من حيث عــدد الوفيات بعد الواليات 
املتحدة وبريطانيا وإيطاليا. وسجلت 
البرازيل عــددا كبيرا من الوفاة جراء 
الڤيــروس. ويــرى علمــاء أن األعداد 
احلقيقية في البرازيل أكبر بكثير من 

األرقام املعلنة.
في هذه االثنــاء، تواصل البرازيل 
تسجيل االرقام القياسية، وقالت وزارة 
الصحة فيها إنها سجلت عدد اصابات 
قياســي جديد جتاوز ٣٣٢٧٤ ليقترب 
عدد االصابات فيها من نصف مليون، 
بينما جتاوز عدد الوفيات ٢٨٫٨٣٤ حالة 
لتتقدم على فرنسا وتصبح رابعا على 
مستوى العالم خلف الواليات املتحدة 
وبريطانيا وإيطاليــا، وتبقى الثانية 
من حيث عدد االصابات، بعد الواليات 

املتحدة.
وأعلنــت إيران أمــس أن حصيلة 
اإلصابات تخطت عتبــة ١٥٠ ألفا، مع 

ســعيها الحتواء الوبــاء الذي عاودت 
وتيــرة تفشــيه االرتفاع فــي اآلونة 

األخيرة.
وأعلــن املتحــدث باســم الــوزارة 
كيانــوش جهانبــور تســجيل ٢٥١٦ 
إصابة جديدة أمس، ما يرفع احلصيلة 
اإلجماليــة في اجلمهورية اإلســالمية 
إلــى ١٥١ ألفا و٤٦٦ إصابة. وتســجيل 
٦٣ وفاة، ما يرفع احلصيلة اإلجمالية 
على األراضي اإليرانية إلى ٧٧٩٧ وفاة.

وســجلت الهند رقما قياســيا آخر 
لإلصابات بـ ٨٣٨٠ حالة خالل ٢٤، ما رفع 
إجمالي عدد املصابني إلى ١٨٢١٤٣ حالة.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات 
ارتفع أيضا مبقدار ١٩٣ حالة، ووصل 
إجماليــه إلــى ٤٩٧١ حالــة. وقســمت 
البــالد إلى مناطق حمــراء وبرتقالية 
وخضراء اعتمادا على الوضع الوبائي. 
ففي املناطق اخلضــراء والبرتقالية، 
حيث معدل اإلصابة منخفض نسبيا، 
مت السماح لوسائل النقل العام وبعض 
الشــركات بالعمــل، وإن كان ذلك مع 

بعض القيود.

بعد جتاوز اإلصابات الـ ٦ ماليني

ترامب ينعى مجموعة الدول السبع 
«Gويريد استبدالها بـ «١١

واشــنطن - أ.ف.پ: أعلــن الرئيــس 
األميركــي دونالــد ترامب عزمــه تكوين 
جتمع دولي جديد حتت مسمى «مجموعة 
الدول الـ١١ أو G١١»، ناعيا مجموعة الدول 

 .«Gالصناعية السبع الكبرى «٧
وقــال انه ســيؤجل القمــة التي كان 
يفترض عقدها للـ«G٧» في يونيو املقبل 
بالواليات املتحدة وســيدعو دوال أخرى 
حلضورها، وذلك بعد رفض قادتها على 
مايبدو احلضور شخصيا بسبب انتشار 

وباء كورونا، كما كان يرغب.
وأوضح ترامــب لصحافيني على منت 
طائرة الرئاسة (اير فورس وان) «أشعر 
بأن مجموعة السبع ال متثل بشكل صحيح 
ما يحدث فــي العالم. إنها مجموعة دول 

عفا عليها الزمن».
وأضاف انه يرغب في دعوة روســيا 
وكوريا اجلنوبية وأســتراليا والهند إلى 
حضــور قمة موســعة اخلريــف املقبل، 
مشــيرا إلــى أن هذا ميكــن أن يحدث في 
سبتمبر قبل انعقاد اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة أو بعدهــا. وقال: «قد أقوم بذلك 

بعد االنتخابات».
وجتري االنتخابات الرئاسية في نوفمبر 
املقبــل في الواليات املتحــدة، فيما يبدو 
الرئيس ترامب حريصا على اســتئناف 

احلياة الطبيعية فــي البالد التي تواجه 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد وتراجع 
االقتصاد بسببه. ووصف ترامب القمة بأنها 
«مجموعة الدول العشر أو مجموعة الـ١١»، 
وقال إنه تطرق إلى املوضوع «بشكل عام» 
مع قادة الدول األربع التي يريد دعوتها.

وكان يفترض أن يعقد قادة مجموعة 
السبعة، التي ترأسها الواليات املتحدة هذا 
العام، قمتهم عبر الڤيديو في نهاية يونيو 
لتجنب جتمعهم شخصيا في منتجع كامب 
ديڤيد الرئاسي بالقرب من واشنطن، لكن 
ترامب فاجأ نظراءه وأعرب عن رغبته في 
استضافتهم بالبيت األبيض أوال «لكن مع 
إجــراء بعض اللقاءات فــي كامب ديڤيد. 
إال أن املستشــارة األملانية أجنيال ميركل 
كانت أول قادة دول املجموعة التي ترفض 
الدعــوة. وجاء ردهــا مخالفا لردود فعل 
غامضة بــدت إيجابية علــى الدعوة من 

بريطانيا وكندا وفرنسا.
وتضــم املجموعــة بريطانيــا وكندا 
وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا واليابــان 
والواليات املتحدة، واســتبعدت روسيا 
من املجموعة التي كانت تسمى «مجموعة 
الثماني» في ٢٠١٤ بعدما ضمت شبه جزيرة 
القرم في البحر األسود في أوكرانيا، في 

خطوة لم يعترف بها املجتمع الدولي.

عشرات املستوطنني يقتحمون «األقصى» 
بعد افتتاحه أمام املصلني

عواصم - كاالت: اقتحم عشرات املستوطنني 
اليهود وعلى رأسهم وزير الزراعة اإلسرائيلي 
املتطرف أيهود ليك امس، باحات املســجد 
األقصى، وذلك بعد ساعات من افتتاحه أمام 

املصلني.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) أن 
املستوطنني اقتحموا باحات املسجد األقصى 
من «باب املغاربــة» بحماية قوات االحتالل، 

واعتقلت شابني وفتاتني، بينهما صحافية.
وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت أمس 

االول إلى اقتحام األقصى بأعداد كبيرة.
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،  كما 
مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس، 

وثالثة فلسطينيني آخرين.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات االحتالل 
مواطنا بعد أن داهمــت منزله في حي عني 
اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس، وآخر 

يعمل حارسا في االقصى.
وواصلت الشرطة االسرائيلية اعتداءاتها 
على الفلسطينيني، حيث هدمت أربعة منازل 
قيد اإلنشاء في مدينة «الطيرة» بأراضي «عام 

١٩٤٨»، بذريعة البناء دون تراخيص.
وذكرت «وفا» أن قوات االحتالل حاصرت 

أربعة منازل قيد اإلنشــاء باملدينة، ومنعت 
الســكان من التوافد إلى املنطقة، فيما قامت 

اجلرافات بهدم املنازل.
وأعرب الســكان عن مخاوفهم من مغبة 
عودة جلان التنظيم والبناء اإلسرائيلية إلى 
سياسة هدم املنازل في البلدات العربية بشكل 
مكثف، وذلك في ظل الظروف السياسية التي 

تشهدها البالد.
من جانبه، طالب املفتي العام للقدس والديار 
الفلسطينية الشيخ محمد حسني الدول العربية 
واإلسالمية بالنهوض من أجل حتمل مسؤوليتها 
في الدفاع وحماية ورعاية املسجد األقصى 
املبارك، الســيما من محاوالت التهويد التي 
متتد للمسجد وسائر أحياء املدينة املقدسة.

ونقلت الوكالة عن حسني قوله إن حماية 
األقصى ليست مسؤولية منفردة إمنا مسؤولية 
جماعية للمســلمني كافة، محذرا من دعوات 
املتواصلة لعودة  املتطرفــني  املســتوطنني 
اقتحاماتهم لباحات املسجد األقصى، مشيرا إلى 
حرص األوقاف اإلسالمية واملرابطني للتصدي 
ومواجهة هذه االقتحامات العنصرية التهويدية.

في غضــون ذلك، أكد وزيــر اخلارجية 
الصيني وانغ يي، رفض بالده خلطة الضم 

اإلسرائيلية ألجزاء من األراضي الفلسطينية، 
ألنها تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس 

األمن الدولي ذات الصلة.
وأوضح الوزير الصيني، في رسالة بعثها 
إلى وزير اخلارجية واملغتربني الفلســطيني 
رياض املالكي، ردا على رسالته بشأن إعالن 
دولة االحتالل عن قرارها ضم أجزاء واسعة 
مــن الضفة الغربية احملتلة وفقا لـ «وفا» أن 
الصني حتث اجلانب اإلسرائيلي على االمتناع 
عن اتخاذ أي خطوة من شأنها تصعيد الصراع 
الفلسطينيـ  اإلسرائيلي، كما حتث الواليات 
املتحدة على اتخاذ موقف مسؤول جتاه التاريخ 
واملصالح الطويلة األجل للشعبني الفلسطيني 

واإلسرائيلي.
وأضاف أن بالده تدعم املقترح الفلسطيني 
الذي جاء في رســالة الوزيــر املالكي حول 
عقد مؤمتر دولي للســالم من أجل توفير 
قوة دافعة ألزمة مفاوضات السالم، مجددا 
موقف بالده الثابت في دعم قضية الشعب 
الفلسطيني العادلة الستعادة حقوقه الوطنية 
املشــروعة، وإقامة دولة فلسطني املستقلة 
ذات الســيادة الكاملة على حدود عام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.

أعلن تأجيل اجتماعها إلى سبتمبر

تظاهر حوالي ٢٠٠ إسرائيلي في القدس تنديدا 
مبقتل الفلسطيني إياد خيري احلالق، وهو من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، برصاص االحتالل اإلسرائيلي. 
وكان احلالق استشهد في القدس احملتلة قرب 
باب األســباط في البلدة القدمية بعد إطالق قوات 
االحتالل اإلسرائيلي النار عليه بزعم االشتباه بحمله 
ســالح. وقالت وكالة األنباء الفلسطينية «وفا» إن 

قوات االحتالل اإلســرائيلي تركت الشهيد ينزف 
على األرض ومنعت أحــدا من االقتراب منه. وهو 
من سكان القدس الشــرقية، وكان في طريقه إلى 
املدرســة. في املقابل، قال صائب عريقات أمني سر 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية «ندعو 
احملكمة اجلنائية الدولية لفتح التحقيق اجلنائي دون 

تأخير قبل إغراق فلسطني بجرائم ال حصر لها».

اسرائيليون يرفعون الفتات تندد بقتل الشاب الفلسطيني

.. وإسرائيليون يتظاهرون تنديدًا بقتل االحتالل 
شابًا من ذوي االحتياجات اخلاصة

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء لبنانية

أنباء سورية أنباء مصرية

اجليش يتسلم دفعة
مقاتالت «ميغ ٢٩» من روسيا

استئناف الدوام باجلامعات واملعاهد 
الستكمال الفصل الثاني

تسلم اجليش السوري دفعة من 
الطائرات احلربية الروسية املتطورة 
واحملدثة من طــراز (ميغ ٢٩) من 
اعتبارا من  لتبدأ  روسيا االحتادية 
اليوم تنفيــذ املناوبات في األجواء 

السورية.
وذكر مصدر عسكري في تصريح 
الروسي سلم  أن اجلانب  لـ«سانا» 
املقاتالت ضمن احتفال خاص أقيم 
في قاعدة حميميم التي تسيطر عليها 

موسكو. 
وأضاف املصــدر أن «الطائرات 
تعد أكثر فعالية من جيلها السابق، 

ونفذت حتليقها من قاعدة حميميم 
إلى مناطــق متركزها في املطارات 
العسكرية الســورية، حيث سيبدأ 
الطيارون السوريون اعتبارا اليوم 
من األول من يونيو بتنفيذ املناوبات 
الطائرات في األجواء  املقررة بهذه 

السورية».
وكان الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني قد اصدر قبــل أيام أوامره 
للحكومة الروسية لتقويع اتفاقات مع 
اجلانب الروسي لتوسيع االراضي 
واملساحات التي تسيطر عليها القوات 

الروسية على الساحل السوري.

وكاالت: اســتأنفت اجلامعات 
واملعاهد السورية دوامها أمس، بعد 
تعليق دام شـــــهرين ونصــف 
الشهر الستكمال للفصل الدراسي 
الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠،  للعام  الثاني 
وذلك بالتــــزامن مع اســتئناف 
امتحانــات التعليم املفتوح للفصل 
الدراســي األول وســط التــزام 
باإلجــراءات االحترازية والوقائية 

املتخذة ضد وباء كورونا.
الرسمية  األنباء  وبحسب وكالة 
الذين  الطالب  أعداد  «سانا»، تصل 
ألفا  التحقوا بالدوام إلى نحو ٧٥٠ 
فيما تقــدر أعداد الطــالب الذين 

التعليم  امتحانــات  يســتكملون 
املفتوح في اجلامعات بنحو ١٣٠ ألفا 
وفق د.رياض طيفور معاون وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون 
الطالب، مؤكدا في تصريح لـ«سانا» 
التقيد التام بالتقومي اجلامعي الذي 
وضعته الــوزارة بهذا اخلصوص، 
حيث يبدأ الدوام اعتبارا من اليوم 

(امس) وينتهي في ٣٠-٧-٢٠٢٠.
وكان الفريــق احلكومي املعني 
بإجراءات التصدي لڤيروس كورونا 
وافق مؤخرا على إنهاء تعليق الدوام 
الذي بدأ في الرابع عشر من شهر 

مارس املاضي.

وزيرة الصحة: ال نستطيع حتديد
هل نحن في مرحلة ذروة «كورونا» أم ال؟

جورج عدوان لـ «األنباء»: قانون العفو العام لم يذهب إلى املجهول

وكاالت: قالت د.هالة زايد - وزيرة الصحة 
والسكان، إن في ظل تفشى ڤيروس كورونا 
املستجد، فإن أي أعراض للجهاز التنفسي أو 
ارتفاع درجة احلرارة أو إسهال سنعتبرها 
حالة مصابة بڤيــروس كورونا، الفتة إلى 
أنه سيتم إجراء أشعة وحتاليل ومن ثم يتم 

البدء في عالج هذه احلالة من الڤيروس.
تلفزيونية  وأضافت خالل تصريحات 
أن مســحة ڤيروس كورونا سوف تكون 
أمرا ثانويا وألنه حال إظهار أن األشعة بها 

العالج فورا،  التهاب رئوي فيحصل على 
مشيرة إلى أن هناك بروتوكوال خاصا بالعالج 
على موقع الوزارة، مضيفة ال نســتطيع 
حتديد هل نحن في مرحلة ذروة كورونا 
أم ال؟، موضحة نعلم أننا في مرحلة الذروة 
عندما نتخطاها وتبدأ أعداد اإلصابات في 
االنخفاض ملدة أسبوعني. وأشارت الى أن 
احلاالت املصابة تصل املستشفيات في حالة 
متأخرة جدا، إذ يقرر البعض رفض العالج 

قائال إنه سيتعالج في منزله.

بيروت - احتاد درويش

استبعد رئيس جلنة االدارة والعدل النائب عن 
كتلة القوات اللبنانية جورج عدوان ان يعاد النقاش 
في قانون العفو العام في الوقت الراهن، امال أن 
تتبدد األجواء التي رافقت اجللسة التشريعية يوم 
اخلميس املاضي وإلى حني فتح دورة استثنائية 
للمجلس ملعرفة املواضيع التي سيتم البحث فيها، 
نافيا القول ان القانون ذهب الى املجهول، ورأى 

ان الرئيس نبيه بري واثناء انعقاد اجللسة اعطى 
فرصة للتشاور عندما شعر بأن األجواء بدأت 

بالتشنج وهذا أمر جيد.
ورأى عدوان في تصريح لـ «األنباء» ان الكتل 
النيابية عبرت عن مواقفها خالل النقاش بشأن 
مشاريع واقتراحات القوانني التي أدرجت على 
جدول األعمال وأن لكل منها وجهة نظرها وطبيعي 
أال تكون على رأي واحد، متمنيا اال يكون لهذا 
النقاش تداعياته على املشهد السياسي العام في 

البالد، أما اذا حدث العكس فمعنى ذلك أن ليس 
هناك نضج وأننا ال ندرك صعوبة املرحلة بعد أن 
وصلنا الى درجة كبيرة من االهتراء، مشددا على 
ان املرحلة تتطلب الوقوف عند هموم اللبنانيني 
القلقني على أوضاعهم االقتصادية واملعيشية 
واالجتماعية بعيدا عن االستفزاز ونبش القبور.

وأثنى عدوان على موقف الرئيس نبيه بري 
عندما رفع اجللسة بعد انسحاب الرئيس سعد 
احلريري وكتلته النيابية ألنه يدرك انه ال يشرع 

في غياب مكون أساسي عن اجللسة.
وعن اقرار االقتراح املتعلق برفع الســرية 
املصرفية وحصر املوضوع بهيئة التحقيق التابعة 
ملصرف لبنان والهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
واستثناء القضاء منه، أكد عدوان أن هيئة التحقيق 
هي في األســاس من ميلك املعطيات وتسحب 
البيانات وترفع السرية وحتول هذه املعطيات 
الى اجلهة التي ســتتابع، موضحا أن املوضوع 

سينتهي أوال وأخيرا عند القضاء.

احتجاجات السبت «بروڤة» ملا بعده.. واالنطالقة الثورية في ٦ يونيو
بيروت -عمر حبنجر 

شهد لبنان في وقت متأخر 
مــن ليل أمــس األول، بدايات 
احلمالت االحتجاجية املتجددة 
فــي معظــم املــدن واملناطق، 
امتدت من بيروت إلى طرابلس 
وصيــدا، في جتــاوز واضح 
لشــروط التعبئــة الصحيــة 
العامة، إال مــن حيث االلتزام 
بالكمامات الواقية من الكورونا.

التحركات املستجدة، ردت 
احتجاجاتهــا إلــى األوضــاع 
واملعيشــية  االقتصاديــة 
وغالء األســعار، وهذا ما رفع 
بــه الصــوت املعتصمون في 
ســاحة النور فــي طرابلس، 
بعد جولــة انفعالية غاضبة 
على بيوت السياسيني، اقترنت 
بالدعوة الى استكمال انتفاضة 

١٧ أكتوبر.
العامــل  جانــب  والــى 
االقتصادي الضاغــط، كانت 
السياســة أســاس انطــالق 
املواكب االحتجاجية السيارة 
في شــوارع بيــروت، والتي 
بدأت أشبه «ببروڤة» جتريبية 
الثورية  التحــركات  النطالق 
في السادس من يونيو املقبل.

وامتدت املسيرات السيارة 
إلى منطقة ســن الفيل، حيث 
الســابق  الرئيــس  منــزل 
للجمهوريــة أمــني اجلميــل، 
وقــد عمدوا الى إنــزال صور 
لرئيس الكتائب سامي اجلميل 
وأحرقوها، وهتفوا ضد الفساد، 
وقد رد سامي اجلميل بتغريدة 
وجهها الى كل من يحاول إبعاد 
حزب الكتائب عن الثورة قائال: 
إننا سلكنا درب التحرير منذ 
ســنوات والتزمنا بــه بوجه 
اجلميــع وســنبقى فــي قلب 

الثورة.
وفي قلب بيروت في شارع 
احلمــراء، نظــم احملتجــون 
اعتصامــا أمــام منــزل نائب 
رئيس احلزب السوري القومي 
االجتماعــي أســعد حــردان، 

املباشــرة  جتنبــت املواجهة 
مع االحتجاجيــني، وحتى ان 
تظاهرة االحتجاج ضد سالح 
حــزب اهللا، أمام قصر العدل، 
رد عليهــا بتجمــع رمزي من 
مناصــري احلــزب احتــواء 

التــي أحدثها تراجــع رئيس 
احلكومة حســان ديــاب، عن 
قرار مجلس الوزراء بإخراج 
معمل سلعاتا املطروح بناؤه 
من اخلطة الكهربائية في جدار 

مصداقية رئيس احلكومة.

يعتبره رئيس التيار الوطني 
احلــر جبران باســيل عنوان 
نفوذه في الدولة، وأســقطها 
بشبه إجماع. نائبة املستقبل 
روال الطبش، وجدتها فرصة 
إلظهار أن سمة الضعف ليست 

للوضع، ولم تصدر تعليقات 
أو ردود افعال من جانب حزب 
اهللا أو التيــار الوطنــي احلر 

حيال هذا التحرك.
هذه التطورات الشارعية، 
لم حتجب الفجوة السياسية، 

وتقول مصادر متابعة ان 
هذا التراجع أزال عمليا الهالة 
التي أحاطت بشخصية رئيس 
احلكومة حســان ديــاب، منذ 
طرح على التصويت اخلطة، 
من دون معمل «سلعاتا» الذي 

حكرا على فريق سياسي معني 
بقولهــا إن دياب كســر الرقم 
القياسي في احتراف التخاذل 
بحيث حول رئاسة احلكومة 
إلى ما يشبه أرجوحة العيد.

بــدوره، عضــو املكتــب 
السياســي في تيار املستقبل 
د.مصطفــى علــوش، رأى أن 
رئيــس اجلمهوريــة العمــاد 
ميشــال عــون، أصبــح ظــال 
جلبران باسيل، وليس هناك 
مجلس وزراء بل مجموعة من 
الذين  الكتبة واملستشــارين 
يأمتــرون مــن التيــار احلر، 
ومن باســيل املصــاب بحالة 
من الطمع النفسية واألخطر 
خسارة حكومة اللون الواحد 
أمــام املجتمــع  ملصداقيتهــا 
الدولــي، الــذي ســجل عليها 
صعوبة إصدار القرار وسهولة 
التراجــع عنــه، كمــا حصــل 
بالنســبة ملعمل «ســلعاتا»، 
ومــا كاد يحصل في موضوع 
التــي  اإلداريــة،  التعيينــات 
همت بها، ثم تراجعت أيضا، 
بذريعــة املزيــد مــن الدرس، 
بينما احلقيقة هي للمزيد من 
التقاسم واحملاصصة، ومثلها 
مكافحة الفساد، حيث باشرت 
شطف الدرج من حتت، بدال من 
حصول العكس، بدأت بالصغار 
لتغطي الكبار من الفاسدين.

أمنيا، ســجل فجــر أمس 
اشتباك بالقذائف الصاروخية 
بــني أفراد مــن عائلــة صلح 
وعائلة وهبة في مدينة بعلبك 
شرق لبنان، ما أدى إلى تدمير 

متاجر وسيارات.
الى ذلك، أعلن رئيس مطار 
رفيق احلريري الدولي فادي 
احلســن أن املطار لــن يفتح 
مدارجه في الثامن من يونيو 
كما سبق أن أعلنت احلكومة، 
مرجحا إعــادة الفتــح في ١٥ 
منه، وكاشــفا عن وصول ١٢ 
رحلة للبنانيــني من اخلارج 
يوم الســبت، أخضــع ركابها 
لإلجراءات الصحية التقليدية.

كهرباء سلعاتا مّست مصداقية دياب.. ومطار بيروت لن يفتح مدارجه قبل ١٥ يونيو

(محمود الطويل) رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مستقبال وفد نقابة الصرافني بحضور وزراء املالية والداخلية والبيئة والتنمية اإلدارية وحاكم مصرف لبنان 

وكذلك حصل في مدينة صيدا، 
وقد ســجل دوس على صور 
املتهمني  السياســيني  بعــض 
بالفســاد، وهتــف احملتجون 

قائلني: ارحموا فقراءكم.
النافذة  القــوى احلزبيــة 

تقليص ساعات
حظر التجول

الداخلية  بيروت: أصدرت وزارة 
والبلديات قرارا يقضي بتعديل مواقيت 
الصناعية  فتح وإقفال املؤسســات 
التعميم على  والتجاريــة. وينــص 
منع اخلروج والولوج إلى الشــوارع 
والطرقات ما بني الساعة الثانية عشرة 
ليال ولغاية الســاعة اخلامسة فجرا 
من كل يوم، مــع اإلبقاء على تقييد 
حركة الســيارات السياحية واآلليات 
اخلصوصية والدراجات واآلليات النارية 
على مختلف أنواعها بلوحاتها املنتهية 
أرقامها باملفرد واملزدوج. ويســمح 
التعميم للمؤسسات العامة بفتح أبوابها 
الرسمي  الدوام  أمام املواطنني خالل 
املعتمد، ويعود للوزير املختص حتديد 
نسبة جهوزية املوظفني، على أال تقل 
هذه النسبة عن ٥٠٪ من العديد احملقق.

مصدر برملاني لـ «األنباء»:
جلسة «النواب» في موعدها يوم األحد

تركيا ترسل تعزيزات ضخمة
تضم مدافع «هاوتزر» ألول مرة إلى إدلب

القاهرة - خديجة حمودة
ومجدي عبدالرحمن

نفى مصدر برملاني رفيع 
املســتوى تأجيل جلسات 
املقــررة  النــواب  مجلــس 
األحد املقبل بعد وصول عدد 
اإلصابات بڤيروس كورونا 
بني النواب الــى ٥ أعضاء، 
مشددا على أنها ستعقد في 

موعدها.
وقال املصدر في تصريح 
خاص لـ «األنبــاء» إن أمام 
البرملــان عددا مــن امللفات 
التي يتعــني عليه إجنازها 
وفــى مقدمتهــا التصديــق 
على قانون املوازنة العامة 
للدولة للعام املالي اجلديد 
٢٠٢١/٢٠٢٠ وقوانني انتخابات 
الشــيوخ ومجلس  مجلس 

النواب واإلدارة احمللية.
الى ذلك، أعلنت القيادة 
العامــة للقــوات املســلحة 
امس االول، القضاء على ١٩ 
تكفيريا في شمالي سيناء، 
وذلــك فــي إطــار جهودها 
ملكافحــة اإلرهــاب خــالل 

األسبوع املاضي.
القــوات  وأوضحــت 
املســلحة - في بيان لها - 
تنفيذ أبطال القوات املسلحة 
لعمليتــني نوعيتــني ضــد 
العناصر التكفيرية شمالي 
سيناء، أسفرتا عن مقتل ٣ 
تكفيريني شديدي اخلطورة، 
وعثر بحوزهم على بنادق 
آلية وقنابل يدوية ودانات 

أر بي جي.
القــوات  قامــت  كمــا 
اجلويــة بقـــــصف مركــز 
لعــدة متركــزات للعناصر 
التكــــفيرية بعدد من البؤر 
اإلرهابية نتج عنها مقتل ١٦ 

عنصرا تكفيريا.
وأوضحت القيادة العامة 
للقوات املسلحة أن القوات 
اجلوية جنحت في استهداف 

الستهداف قواتنا على محاور 
التحرك. كما متكنت قوات 
حــرس احلــدود من ضبط 
عدد من املهربني وبحوزتهم 
كــميات كبيـــرة من األسلحة 
والذخائر مختلفة األعيرة، 
فضــال عن ضبــط عدد من 
عربات الدفع الرباعي وضبط 

كميــات كبيرة مــن لفافات 
الباجنو واحلشيش مخبأة 
داخــل عدد من الســيارات، 
فضال عــن ضبط ســيارة 
بعربية محملة مببالغ نقدية 
كبيرة تصــل إلى ٢٠٠ ألف 
دوالر بنفق الشــهيد أحمد 

حمدي.

للقوات العسكرية على خطوط التماس 
من كفرنبل جنوبا حتى معرة النعمان 
وسراقب وريف حلب الغربي شماال، 
مؤكدة أن الفصائل الثورية أيضا على 
أمت اجلاهزية على جميع احملاور ألي 
خرق. وتوقعت «أن يبادر النظام لشن 
هجوم عســكري محدود على بعض 
احملاور كعملية «جس نبض» جلاهزية 

الفصائل وقوة اجلبهات هناك».

إدلب، عن حتركات مستمرة للجيش في 
سهل الغاب ومعرة النعمان وكفرنبل، 
بالتزامن مع استمرار املناوشات على 
عدة خطوط للتماس والقصف املدفعي 
للنظام على تلك اخلطوط، بحســب 

شبكة «شام».
وأوضحــت املصــادر ان القــوات 
التابعة حلكومة دمشــق، لم تتوقف 
عــن رفع جاهزيتهــا وإجراء تنقالت 

وكاالت: رصدت مواقــع إخبارية 
سورية وناشــطون، إرسال اجليش 
التركي تعزيزات عسكرية جديدة الى 
نقاط املراقبة التركية في محافظة ادلب 
التي شــملها اتفاق وقف إطالق النار 
بني الرئيســني رجب طيب اردوغان 

وفالدميير بوتني. 
وتضمنت التعزيزات رتال عسكريا 
ضخما يضم أكثر من ٤٠ آلية عسكرية 
بينها مدافع ثقيلة ألول مرة تدخل إلى 
منطقة خفض التصعيد الرابعة عن 
طريق معبر «كفرلوسني» العسكري، 
إلى نقاط املراقبة التابعة له في إدلب.

وأوضح موقع «زمان الوصل» أن 
اجليــش التركي أرســل ضمن الرتل 
 «A٢ M٦ مدافــع ثقيلة من نــوع «١١٠
عيــار «٢٠٣مم» أميركية الصنع إلى 
معســكرات ونقاط اجليــش التركي 
املنتشــرة جنوب غــرب إدلب، وذلك 
بهدف تدعيم نقاط املراقبة، كما رافق 
الرتــل عدد مــن العربــات الهجومية 
والدفاعية والتي بلغ عددها ١٦ عربة 
مت نقلهــا من اللــواء «١٠٦» في والية 
اإلصالحية، إلى واليــة هاتاي، ومن 

ثم إلى نقاط املراقبة في إدلب.
ويعتبــر مدفــع «M١١٠ A٢» مــن 
أقوى مدافع الهاوتزر أميركية الصنع 
ذاتيــة الدفع، ويصل مداه إلى ٣٠ كم 
ويتمتع بقدرة تدميريــة هائلة، كما 
أن املدفــع مجهز بوســائل وقاية من 
أسلحة التدمير الشــامل «الكيماوية 
والبيولوجيــة»، وفي العــادة املدفع 
 M يصحب مجنــزرة خدمة من نوع
٥٤٨ حلمــل الذخائر التــي يتم نقلها 

إلى املدفع بصورة آلية.
وألول مرة ترسل تركيا هذا النوع 
مــن املدافع الثقيلة إلى نقاط املراقبة 
التابعــة لهــا في محافظــة إدلب بعد 
تدخلها العسكري في منطقة خفض 
التصعيد الرابعة منذ اتفاق سوتشي 

٢٠١٨، املبرم بني تركيا وروسيا.
وتأتي هذه التعزيزات العسكرية 
من اجليش التركي بشكل شبه يومي 
إلى محافظة إدلب وبالتحديد النقاط 
املنتشرة غرب وجنوب احملافظة، في 
مقابل تقاريــر إعالمية عن حتركات 
للقوات السورية وامليليشيات املوالية 
لهــا، على محاور التمــاس مع قوات 
املعارضة في محافظة ادلب وما حولها 
وسط مخاوف من استئناف العمليات 
العسكرية بعد نحو ٣ أشهر من توقيع 
اتفاق وقف إطالق النار مطلع مارس. 
وكشفت مصادر عسكرية في ريف 

بعد وصول عدد اإلصابات بـ«كورونا» إلى ٥ نواب

صورة ارشيفية الحدى جلسات مجلس النواب املصري

وتدمير عربتي دفع رباعي 
ومخزن يحتوي على كمية 
كبيرة من العبوات الناسفة 
والدعم اللوجستي للعناصر 

اإلرهابية.
وقامت عناصر املهندسني 
العسكريني باكتشاف وتدمير 
٥ عبوات ناسفة مت زراعتها 
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الساحل يتجه ملدرب محلي.. وتيتي يغالي في مطالبه
هادي العنزي

يعكف مجلس إدارة نادي 
الســاحل على معاجلة ملف 
الفريــق األول لكــرة القدم، 
عبر الفصل في األبواب املهمة 
وسد الثغرات مبا يضمن معه 
مواصلة الفريق للمستويات 
املتميزة التي قدمها املوســم 
املاضي بعد مشاركته ضمن 
فرق الدوري املمتاز، وحتقيقه 
لنتائــج الفتة كانــت محط 

إعجاب وثناء من اجلميع.
ونظرا جلائحــة كورونا 
التي أوقفت كل أوجه احلياة 
في العالم، ومنها التعاقدات 
الرياضية مع مدربني أجانب أو 
العبني محترفني، فقد أضحت 
الصورة واضحة ملجلس إدارة 
الســاحل بصعوبــة التعاقد 
مع مدرب أجنبي في الفترة 
القصيــرة املقبلــة ليتولــى 
القيادة الفنية للفريق املوسم 
املقبــل، األمر الــذي جعلهم 
يتوجهون لدراسة ملف أكثر 
من مدرب وطنــي منذ فترة 
ليست بقصيرة، وقد اقترب 
مجلــس اإلدارة مــن التعاقد 
مع مــدرب محلي، يتوقع أن 

يتم اإلعالن عنه خالل األيام 
القليلــة املقبلة. كما أن ملف 
احملترفني األجانب في صفوف 
الفريق يبدو هــو اآلخر في 
طريقه إلى اإلغالق من مجلس 
اإلدارة، حيث بات اســتمرار 
العبي خط الوسط احملترفني 
جون اونداي وداسيلفا مفروغا 
منــه وبدرجة كبيــرة، فيما 
سيتم االستغناء عن املدافع 
حسني نداي، وسيحظى ملف 
املهاجم االيفواري أحمد تيتي 
محل نقاش طويل ومفصل، 
وسيجتمع مجلس اإلدارة معه 
خالل الفترة القصيرة املقبلة، 
إلجــالء الصــورة احلاليــة 
الغامضة، خاصة وأن الالعب 
ال يظهر حماســة كبيرة في 
جتديد العقد، وقد ســبق له 
أن صرح لـ «األنباء» بالتأكيد 
على ضرورة حتســني مزايا 
عقده املاليــة، كما أن دخول 
رغبة من ناد محلي في التعاقد 
معه زادت من متســك تيتي 
مبوقفه، ويتوقع أن يرفض 
مجلــس اإلدارة التعاقــد مع 
تيتــي إذا ما طلــب أكثر من 
١٠٠ ألــف دوالر، وذلك نظرا 

إلمكانات النادي املادية.

اجتماع قريب مع املهاجم اإليڤواري.. وحسم التجديد ألونداي وسيلفا

«بروتوكول» صحي صارم لعودة دوري قطر

الدوحة - فريد عبدالباقي

مــن  «األنبــاء»  علمــت 
أن  اخلاصــة،  مصادرهــا 
مؤسســة دوري جنوم قطر 
تضــع اللمســات األخيرة لـ 
«بروتوكول صحي صارم»، 
ســيتم تطبيقه في مسابقة 
دوري جنوم QNB بعد عودة 
املباريــات ٢٤ يوليو املقبل، 
وأيضا دوري الدرجة الثانية 
الذي سيستأنف ١٢ أغسطس 
املقبل بعد توقف املنافسات 
منذ منتصف مارس املاضي 
بداعي انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد «كوفيد-١٩».
ويهدف البروتوكول للحد 
قدر اإلمكان من احتمال حدوث 
إصابــات بـــ «كورونــا» في 
صفوف األندية، ما قد يؤثر 
بشكل سلبي على رغبتها في 
إنهاء املراحل الـ ٥ املتبقية من 
.QNB منافسات دوري جنوم

وستدخل األندية القطرية 
قبــل عــودة املنافســات في 
معســكرات تدريبية مغلقة 
اعتبــارا مــن ١٠ يونيو، مبا 
يضمن وضعها في عزل صحي 
عن محيطها وعائالت الالعبني 
الذين سيخضعون، كما بقية 
أفــراد الفــرق، لفحوصــات 
دورية للكشــف خالل يومي 

٨ و٩ يونيو املقبل.
ومن ضمــن اإلجــراءات 
التي سيتم اعتمادها وصول 
كل فريــق على منت أكثر من 
حافلة من أجل ضمان التباعد 
االجتماعــي بني أفــراده، مع 
احلفاظ على تباعد الالعبني 
أيضا في احلصص التدريبية، 
وســيمنعون مــن التصافح 
وسيلزمون بلبس الكمامات 
وتخصيــص  والقفــازات، 
مســتلزمات تدريب خاصة 

لكل العب.
تشافي وبيدرو

الــى ذلــك دخــل نــادي 
الســد طرفا قويا للتفاوض 
مع اإلســباني الدولي العب 
تشيلسي اإلجنليزي بيدرو 
رودريغيز (٣٣ عاما) لضمه 
إلى صفوف الفريق خالل فترة 
املقبلة،  االنتقاالت الصيفية 
رغــم وجود منافســة قوية 
من جانب أندية الكالتشــيو 

السد ينافس أندية الكالتشيو لضم بيدرو

عبدالعزيز جاسم

حالة ترقب كبيرة يعيشها الشارع الرياضي 
اليوم انتظارا ملا سيخرج من نتائج حول مستقبل 
النشــاط الرياضي من اجتماع اللجنة الثالثية 
التي تضم الهيئــة واللجنة األوملبية الكويتية 
ووزارة الصحة املكلفة بالتنسيق لعودة النشاط 

الرياضي. 
العــودة الى نقطة الصفر، كانت اللغة التي 
ســيطرت على الوســط الرياضي خالل االيام 
املاضية وحتديدا عقب وضع البرنامج احلكومي 
واخلطة العامة للدولة التي تضمنت عدة مراحل 
لعودة احلياة الطبيعية الى البالد، اســتئناف 
النشــاط الرياضي ضمن املرحلة اخلامسة من 
هــذه اخلطة التي تهدف الى التعامل واحلد من 
جائحة ڤيروس كورونا، االمر الذي يشير الى 
عودة النشاط في منتصف او اواخر اغسطس 
املقبلن وهي فترة تعتبر طويلة جدا على استمرار 
توقف الرياضني عن ممارســة تدريباتهم وهو 
االمر الذي ســيتطلب وقتا اطول العادة تأهيل 
الالعبني قبل اســتئناف النشاط مما سيضغط 
على توقيت كل رياضة في اســتكمال ما تبقى 
لها ونخص بالذكر كرة القدم التي لديها العديد 
من االســتحقاقات، وهل يتفق هــذا املوعد مع 

الرزنامة الدولية والقارية؟

احتاد الكرة يتحرك

وفــي هذا الصــدد، قال رئيــس احتاد الكرة 
الشيخ أحمد اليوسف ان الكل يعلم باالجتماع 
الثالثي املرتقب اليوم علما ان جميع االحتادات 
مت ابالغهــا قبل فترة بأن العودة ســتكون في 
شــهر يوليو وعلى أساســه قرر احتــاد الكرة 
استكمال املوسم احلالي في ١١ سبتمبر املقبل، 
مشــيرا إلــى انه وعقب قــرار احلكومة بوضع 
عودة الرياضة في املرحلة اخلامســة ما يعني 
عودتها في سبتمبر، ومؤكدا ان اجلميع يتحرك 
حتت مظلة وقيادة صاحب السمو األمير وولي 
عهده واحلكومة وما يصدر من قرارات صحية 

تخدم املصلحة العامة.
واضاف اليوسف انه وبناء على تلك القرارات 
فقد دعوت لعقد اجتماع تشاوري ظهر اليوم مع 
رئيس واعضاء جلنة املسابقات بحضور اعضاء 
مجلس اإلدارة للتباحث حول مصير املسابقات 
في املوســم القادم، على ان يكون بعد االتصال 

مع اللجنــة األوملبية ومعرفة آخــر التطورات 
بشأن اجتماعهم في اللجنة الثالثية.

اخليارات املتاحة

وأكد اليوســف أنه وحتى هــذه اللحظة لم 
يتم اتخاذ اي قرار جديد بشأن املوسم احلالي 
حيث ان القرار يجب ان يكون جماعيا من قبل 
اعضــاء مجلــس اإلدارة وان اخليــار األول هو 
استكمال املوسم كما كان مقررا في وقت سابق 
وهناك خيار آخر هو انهاء املوسم واعالن تتويج 
الفريــق الفائز كما حصل في دول أخرى ولكن 
هذا القرار لم يتخذ ايضا ولم يتم االتفاق على 
اي شــيء من هذا القبيل حتى نســتمع جلميع 
األراء اليوم من قبل اعضاء مجلس االدارة وكذلك 
االجتماع مع االحتاد اآلسيوي عن بعد بواسطة 
الفيديو املقرر له غدا وبعدها ستكون هناك عدة 
اتصاالت مع االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
واعتقــد أنه لن يتم اتخاذ اي قرار قبل ١٠ أيام 

بعد اجتماع اليوم.
وضع املنتخب

واوضح اليوســف بشــأن مشــاركة األزرق 
في تصفيات آســيا املشتركة املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا 
فــي الصني ٢٠٢٣، قائال: «مــن الصعب خوض 
املباريــات فــي أكتوبــر حســب اتصاالتنا مع 

االحتادين اآلســيوي والدولي فالــكل يعلم ان 
معظم الدوريــات في العالم متوقفة في الوقت 
احلالي ألن املنتخبات حتتاج الستئناف املنافسات 

لكي تعود إلى ما كانت عليه».
مدرب األزرق

وأضاف اليوسف أن كل شيء متوقف بشأن 
التعاقــد مع مدرب لقيــادة األزرق لعدم وجود 
رؤية واضحة بالعالم ككل ولكن سيتم االجتماع 
مع اللجنة الفنيــة والتدريب والتباحث معهم 
بإمكانيــة التفاوض بحضــور اعضاء مجلس 
اإلدارة، ونحن بالنهاية ننتظر اجتماع امني سر 
اللجنة األوملبية حسني املسلم اذا كان هناك تغير 
بشــأن عودة الرياضة او يتم االلتزام بقرارات 

احلكومة السابقة.
دور اجلمعية العمومية 

وبــني اليوســف أن االحتاد لن ينســى دور 
اجلمعيــة العمومية والـ١٥ ناديا وســنرى في 
املقــام األول واألخيــر إمكانيــات األندية حول 
قدرتها على العودة في ســبتمبر حسب خطة 
احلكومة، حيث ان هناك مشكلة كبيرة في هل 
ســيدخل احملترفون في حال وصولهم احلجر 
الصحي من عدمه؟ باالضافة إلى كثير من األمور 
ســتتم معرفتها من خــالل االجتماع الحقا مع 

وزارة الصحة.

اليوسف: لم نتخذ أي قرار بشأن املوسم احلالي 
والصورة تتضح عقب اجتماع اللجنة الثالثية

اجتماع عاجل مع مجلس اإلدارة واملسابقات اليوم للتباحث حول موعد استئناف النشاط

يوڤنتوس وروما، ومن املقرر 
أن ينتهي عقد بيدرو مع ناديه 
احلالــي تشيلســي بنهايــة 
املوســم اجلــاري وبالتالــي 
ســيكون انضمامــه ألي ناد 

في صفقة انتقال حر.
ويسعى املدرب اإلسباني 
للســد تشــافي هيرنانديــز 
اســتغالل عالقته القوية مع 
الالعب بيدرو من أجل ارتداء 
قميص النادي القطري مطلع 

املوسم اجلديد.
مصير دوري األبطال

مــن جانــب اخــر يتجه 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
إلقامــة دور املجموعــات في 
أبطــال آســيا ٢٠٢٠  دوري 
التجمعات وســتتم  بنظــام 
دراسة تغيير بعض اللوائح 
اخلاصــة بالبطولة بشــكل 
استثنائي، وحسم آلية اختيار 
الدول املرشــحة الستضافة 
البطولة املجمعة للعب دور 
املجموعات، ومدة اســتقبال 
الفرق قبل انطالق املباريات 
بسبب اإلجراءات االحترازية 
وغيرها من اجلوانب األخرى.. 
ومن املنتظر أن يعقد االحتاد 
اآلسيوي اجتماعا بالفيديو، 
بهدف مناقشة أبرز التصورات 
التي مت التوصل إليها وحسم 
مصير املنافسات اآلسيوية، 
سواء على صعيد األندية أو 

املنتخبات.
األدوار اإلقصائية

ومن املنتظــر أن يناقش 

االحتاد اآلســيوي، تقليص 
األدوار  مباريــات  عــدد 
اإلقصائيــة، (ربــع ونصف 
النهائــي والنهائــي)، لتقام 
من مبــاراة واحــدة، وإلغاء 
واإليــاب،  الذهــاب  نظــام 
حتى املبــاراة النهائية. كما 
ســيعرض االحتاد اآلسيوي 
خالل االجتماع، تقليل السفر 
والتنقل بني دول القارة، في 
ظل استمرار ڤيروس كورونا، 
كما ســتتم مناقشة املواعيد 
املقترحــة للعــب مؤجــالت 
األدوار اإلقصائيــة، وموعد 
النهائي، حيث ال ميانع االحتاد 
القــاري تغييــر املوعد حال 
اتفقت الدوريات احملترفة على 
ذلك، فضال عن وجود مقترح 
بإقامــة األدوار اإلقصائيــة 
بنظام البطولة املجمعة بحيث 
تلعب الفــرق مباراتني فقط 
خالل أسبوع واحد. وكشفت 
مصادر خاصة لـــ «األنباء» 
أن بعض الدوريات اقترحت 
تأجيل املباراة النهائية لتقام 
في شهر ديسمبر املقبل بدال 
من نوفمبر، أمال في تالشــي 
أزمة كورونا وإقامة املباراة 
بحضــور جماهيري في ظل 
رغبــة االحتــاد اآلســيوي 
بخوض جميع املباريات بدون 
تواجد اجلماهير في املدرجات.

كما أشــارت املصادر الى 
أن االحتاد اآلســيوي يدرس 
ملف املدن املرشحة الستضافة 
املباريــات أبرزهــا الدوحة، 
ودبي، وأبوظبي، والشارقة، 

وطشقند، واملنامة.

الظفيري أفضل العب
في استفتاء مدرب «األصفر»

ناصر العنزي

أجــرى مدرب القادســية 
اإلســباني بابلــو فرانكــو 
اســتفتاء عبــر حســابه في 
تويتــر عــن أفضــل العــب 
قدســاوي فــي هذا املوســم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ وبعد منافسة بني 
الالعبني، حل أحمد الظفيري 
العب الوسط في املركـز األول 
وجــاء بدر املطــوع ثانيا ثم 
املدافــع النيجيــري جيمس 

باملركز الثالث.
ولفت الظفيــري األنظار 
في مسابقات املوسم احلالي، 
حيث كان أحد جنوم الفريق 
فــي خــط الوســط ومتيــز 
بصناعة األهداف وتسجيلها.
يذكر أن املــدرب فرانكو 
باشر التدريب مع العبيه عن 
بعد «أونالين» ويحرص على 
متابعة الالعبني وتشجيعهم 
للحفـاظ على لياقتهم البدنية 
والتشديد على عدم اإلفراط 
الغذائي ملنع زيادة أوزانهم.

«اآلسيوي» يلجأ إلى نظام «التجمعات» الستئناف دوري األبطال

الشيخ أحمد اليوسف

إصابة احلكم احلداد بـ «كورونا»
مبارك اخلالدي

تعرض مقيم احلكام باحتاد 
كرة القدم احلكم الدولي السابق 
راضــي احلــداد الــى االصابة 
بڤيــروس كورونا املســتجد، 
حيــث يخضــع لبروتوكــول 
العالج اخلاص بالوباء. واحلداد 
من احلكام املخضرمني، ويتمتع 
القانونية  باخلبرة والثقافــة 
العالية التي هيأته لتبوؤ موقع 
احلكم املقيم. اجلدير بالذكر أن 
احلداد سخر خبرته الطويلة 
العاملــني  ملســاعدة احلــكام 

واملستجدين.
«األنباء» تتمنــى حلكمنا 
احلداد جتاوز احملنة وان يعود 
الــى مزاولة نشــاطه متمتعا 

راضي احلداد وقاسم حمزة في مناسبة سابقةبالصحة والعافية.

البشر يرفض عرض كاظمة

يحيى حميدان 

منحت ادارة الفريق االول 
لكــرة القدم بنــادي خيطان 
الضــوء االخضــر لالعــب 
مساعد الفوزان لالستمرار 
مع الصليبخات ملوسم آخر 
بعد انتقالــه الى صفوف 
الثاني فــي يناير املاضي 
خــالل فتــرة االنتقاالت 
الشــتوية. ويأتــي هــذا 
القرار لرغبة الصليبخات 
في احلفاظ على الفوزان 
(٣٠ سنة) واالستفادة من 
خبرته الكبيرة في صراع 

الفريق االحمر خلطف بطاقة 
التأهــل الثانيــة في دوري 

الدرجة االولــى والتأهل الى 
الــدوري املمتــاز بعدما ضمن 
اجلهراء البطاقة االولى رسميا.

يحيى حميدان 

رفــض مهاجم الفريــق االول لكرة 
القدم بنــادي التضامــن عبدالعزيز 
البشــر العــرض الــذي تلقــاه من 
جانــب ادارة كاظمــة لالنتقال الى 
صفــوف «البرتقالــي» قبل بداية 

املوسم املقبل. 
البشــر (١٩ ســنة)  وفضــل 
االســتمرار مــع «العنيــد» لعدة 
أسباب منها مشاركته املضمونة 
مــع الفريــق االول، فــي حني ان 
العرض الكظماوي كان ينص على 
مشــاركته االساسية مع فريق فئة 
الشباب.  وكانت ادارة التضامن قد 
وافقت على اتاحة الفرصة للبشــر 
في االنتقال في حــال رغب في ذلك، 

اال انه حســم أموره وفضــل التركيز 
مــع «العنيد» الذي يصــارع للبقاء في 

الدوري املمتاز.

الفوزان مستمر مع الصليبخات
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وزير الرياضة الفرنسي السابق: 
قرار إلغاء املوسم جاء متسرعًا

أعرب وزير الرياضة الفرنسي السابق باترك 
كانر عن اعتقاده أن قرار إلغاء املوسم احلالي 
للدوري الفرنســي وعدم استكمال فعاليات 

املسابقة جاء متسرعا.
وأوضح كانر الذي شغل منصب وزير الرياضة 
الفرنسي من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧ أن رابطة الدوري 
الفرنســي واالحتاد الفرنسي للعبة «لم يكن 
لديهمــا أي فرصة»، مضيفــا: «رمبا كانت 
املسابقات ستستأنف نشاطها مجددا في يونيو 

املقبل». وفي نهاية أبريل املاضي، أصبح الدوري 
الفرنسي أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا 
تنهي املوسم دون استكماله بسبب أزمة كورونا. 
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب 
قال أمام البرملان الفرنســي إن موسم ٢٠١٩-

٢٠٢٠ الرياضي ال ميكن استئنافه.
وقال كانر: «بصدق، كنت أفضل مشــاهدة 
الدوري الفرنسي في التلفزيون على مشاهدة 

البوندسليغا حاليا».

النمسا تعيد احلياة للفورموال ١

أعطت احلكومة النمساوية الضوء األخضر 
النطالق منافسات بطولة العالم للفوروموال١ 
بعد تأخير أشــهر بسبب ڤيروس كورونا 
املستجد، وسمحت بإقامة سباقني متتاليني 
أوائل يوليو خلف أبواب موصدة في وجه 

املشجعني.
وكان مــن املقرر أن تنطلق بطولة العام 
٢٠٢٠ فــي ١٣-١٥ مارس املاضي على حلبة 
ألبرت بارك في مدينة ملبورن األسترالية، 
لكن اجلائزة الكبرى ألغيت مع بدء تفشــي 
وباء «كوفيد-١٩» وتسجيل إصابة أحد أفراد 

ماكالرين، اضطرت الفريق لالنسحاب.
والقت السباقات العشرة األولى التي كانت 
مقررة في جدول بطولة العالم، مصير اإللغاء 
أو التأجيل إلى موعد غير محدد. وفي ظل 
أملهم  املنظمون  أبدى  املتكررة،  التأجيالت 
في أن يكون ٥ يوليو موعد انطالق البطولة 
بسباق من دون جمهور على حلبة ريد بول 
رينغ النمسوية في سبيلبرغ، على أن يليه 

سباق آخر في نهاية األسبوع التالي مباشرة.
ونال هــذا املخطط الضــوء األخضر 
احلكومي احمللي، بحسب ما أعلنت وزارة 
الصحة النمساوية. وأوضحت أن «سباقي 
الفورموال ١ في ٥ و١٢ يوليو في سبيلبرغ 
(...) سيقامان من دون مشجعني»، مشيرة 
إلى أن «املنظمني قدموا خطة ســالمة آمنة 
كاملة واحترافية» تشــمل إجراءات للوقاية 
من «كوفيد-١٩». وأوضح بيان وزارة الصحة 
«إضافة إلــى اإلجراءات الصحية الصارمة، 
البروتوكول أيضــا إجراء فحوص  يلحظ 
وبيانات صحية دورية للفريق وكل العاملني 

اآلخرين» املعنيني بإقامة اجلائزة.
وفي إطار هذا املخطــط، طرحوا إقامة 
سباقني في أسبوعني متتاليني على احللبة 
نفسها، بدال من إقامة سباق على حلبة مختلفة 
بفارق زمني كان أسبوعني عادة (باستثناء 
بعض السباقات في دول متقاربة جغرافيا، 

والتي كانت تقام بفارق أسبوع واحد).

عبدالعزيز جاسم

غريبة هي أجواء عشــاق كرة القدم، إن 
شجعوك وحبوك رفعوك لدرجة ال ميكن ان 
تتخيلها وان كنت منافســا لهم أو العبا لم 
يقتنعوا بك حتى وان كنت مارادونا سيبحثون 
عن اي شيء ليثبتوا ان نظريتهم عنك صحيحة 
بل يذهب بهم األمر حتى وإن كان خطؤك في 
رمية متاس سيقولون هذا ما كنا نقول لكم 
عنه هل شاهدتهم خطأه؟! وهو نفس الالعب 
الذي سبق ان راوغ ٣ العبني وسجل هدف 

وكأنهم اغمضوا أعينهم حلظتها.
ونعلم متاما أن احلديث عن البعض وليس 
الكل فهناك مشجعون بدرجة محللني ومدربني 
ويتكلمون باملنطق، إال أننا ندرك أن كرة القدم 
مرتبطة بالعاطفة وكل ما يراه الشخص يكون 
مبنيا عليها، فمثال ال يقبل مشجع أن تقول 
«ميسي افضل من رونالدو إن كنت مدريديا، 
وال يقتنع أن بوفون افضل من نوير ان كان 
أملانيا وال يعطيك مجــاال للنقاش ان اردت 
االثبات للجميع ان برشلونة غوارديوال افضل 

من ساكي ميالن ان كان ميالنيا».
كل تلك االمور قد نعكسها ان كان املشجع 
برشــلونيا أو ايطاليا فيقول ميسي افضل 
وبوفون ال يقارن وساكي ليس له مثيل، وجميع 
تلك اآلراء واملقارنات مقبولة ويختلف عليها 
الكثيــر من النقاد واحملللني فهناك من يحب 
رونالدو وميســي ونيمار ومبابي، وآخرون 
يرون ان نوير او بوفون او كاســياس هم 

االفضل حسب قناعاتهم، فاملقارنة موجودة منذ 
تأسيس الكرة لكن التقليل من جنومية اآلخرين 
الكبرى وتســمى بـ«التعصب  هي املشلكة 
األعمى» ويكون رأيه مبنيا على «قاعدة غير 
موجــودة في كرة القدم» بل تصل في كثير 
من األحيان إلــى اجلهل وقد جتد مع مرور 
الوقت نفس الشــخص يتحدث لنفسه فقط 
حتى اصدقــاؤه ال يريدون ان يتحدثوا معه 

في أي رأي رياضي.
وفي املواسم الســابقة تردد لدى الكثير 
البرشلونيني  من املشجعني «وهنا ال أقصد 
وحدهم» أن مدرب الريال زين الدين زيدان 
رجل محظوظ وان انتصاراته تأتي بضربة 
حظ، منها حتقيــق لقب دوري األبطال على 
ثالث مرات تواليا، لذلــك يعتبر املنطق في 
معادلة زيدان لدى ذلك اجلمهور غير منطقي 
ودليال كبيرا علــى التعصب، فإن فاز على 
البرسا اليوم رددوا «قلنا لكم محظوظ» وان 
خسر من سلتا ڤيغو «قلنا لكم مدرب فاشل 
ماشيه معاه حالوة، وفي نهاية املوسم ان جاء 
بلقب عادوا بالقول» مو قلنا «محظوظ» وكأن 
عملية تطوير الريال وبناء الفريق بطريقة الفتة 
والسيطرة على املنافسني في أكثر املباريات 
والتبديالت املميزة التي يجريها جاءت من من 

عقل مدرب اللياقة وليس زيدان!
ومع قرب عودة «الليغا» و«البرميييرليغ» 
و«الكالتشيو» سنعود لتلك املقارنات والكلمات 
التي قد تغضبنا وقتها لكنها في النهاية يجب 
اال جتعلنا متعصبني لدرجة خسارة صديق.

حتتضن انطالق البطولة بسباقي ٥ و١٢ يوليو

زيدان.. «أنت محظوظ!»

طالب قائد املنتخب اإلجنليزي هاري كني زمالءه في 
توتنهــام بضرورة الفوز بـ ٨ مباريات من التســع 
املتبقية في املوسم احلالي من الدوري املمتاز، من 
أجل الظفر ببطاقة املشــاركة في مســابقة دوري 

أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وقبل التوقف القســري بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، كان النادي اللندني الشمالي يحتل 
املركــز الثامن بفــارق ٧ نقاط عن جاره تشلســي صاحب 
املركز الرابع األخير املؤهل رســميا للمســابقة القارية العريقة 
املوسم املقبل. وقتها كان يسود االعتقاد في توتنهام أن جنومه كني 
والكــوري اجلنوبي ســون هيونغ-مني والهولندي ســتيفن بيرغويني 
ســيغيبون عن بقية املوسم بسبب اإلصابة. لكن هذا الثالثي، إضافة إلى 
العب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو، باتوا جاهزين لتعزيز صفوف 
النادي عند استئناف املنافسات في ١٧ يونيو املقبل، فيما سيغيب املهاجم 

الشاب تروي باروت بسبب استئصاله الزائدة الدودية.
وتنتظر توتنهام مباريات حاســمة ضد مانشســتر يونايتد اخلامس 
وشــيفيلد يونايتد السابع وأرســنال التاسع وليســتر الثالث وجميعها 
تنافــس على بطاقات التأهل إلى دوري األبطال. وقد تتعزز آمال توتنهام 
في التأهل للمسابقة القارية إذا فشل مانشستر سيتي في االستئناف ضد 
استبعاده عن املشاركة في املسابقتني القاريتني (الدوري األوروبي أيضا) 
بســبب خــرق قواعد اللعب املالي النظيف. لكــن كني يرغب في أن يحجز 
فريقه بطاقته عن جدارة ودون االعتماد على اســتبعاد مانشستر سيتي. 
وقال: «يجب أن ننهي املوسم بني املراكز األربعة األولى.. ليس هناك شك 
في ذلك». وأضاف: «قدمنا مباراة قوية ضد مانشستر يونايتد في الذهاب 
وواقعيا علينا الفوز بسبع أو ثماني مباريات حلجز بطاقة دوري األبطال». 
وتابــع «يجب أن يكون هذا هو هدفنــا. بالطبع نحن نرغب في الفوز في 
كل مباراة ولكن علينا التأكد من إنهاء املوسم بقوة إذا أردنا أن نلعب في 
دوري أبطال أوروبا املوســم املقبل». وغاب كني عن «ســبيرز» منذ مطلع 
العــام احلالي بعد تعرضه لتمزق فــي أحد أوتار العضلة اخللفية لفخذه 
األيسر خالل املباراة أمام ساوثمبتون، كانت ستنهي موسمه، لكنه استفاد 
من توقف املنافسات للتعافي، وبات قادرا على تعزيز صفوف فريقه عند 
االستئناف. وعلق كني قائال «عندما تتعرض إلصابة في أوتار الركبة، من 
الرائع أن تكون قادرا على منحها املزيد من الراحة»، مضيفا «لم ألعب أي 

مباراة منذ ستة أشهر، لقد مر وقت طويل».
وأردف قائال «أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر باحلدة.. لقد كان من اجليد 
القيام ببعض التدريبات الفردية، وقليل من الســرعات النهائية، والكثير 
من التمارين الفردية لتحســني مســتواي... أنا في مرحلة أتطلع فيها إلى 

لعب بعض املباريات وآمل أن أعود إلى اللعب قبل وقت طويل».
وتابــع: «لقد تعرضت لبعــض اإلصابات هنا وهناك، في بعض 
األحيان يعتقد الناس أن اإلصابات تعني وقتا للراحة، ولكنك عندما 
تكون مصابا، فأنت تعمل بجد أكثر مما كنت عليه قبل إصابتك».

وأبرز «إنها املرة األولى التي متكنت فيها من أخذ وقتي وإعادة 
التركيز والعمل على بعض األشياء الفردية.. لقد استمتعت بها حقا»، آمال 
في أن «أعود إلى مســتوى أفضل مما كنت عليه قبل اإلصابة وأتطلع إلى 

عام مقبل مزدحم».

١٥٥٢٥٣ شــخصا شــاهدوا تتويج 
فالمنجــو باللقب الثالث فــي تاريخه 
وأيضا بظهور األسطورة زيكو «بيليه 
األبيــض» األخيــر بقميــص «األحمــر 
واألســود» قبل الرحيل لالحتراف في 

أودينيزي اإليطالي.
قد يكون هذا هو العنوان العريض 
لفوز فالمنجو على سانتوس في نهائي 
الدوري البرازيلي مبوسم ١٩٨٣والتتويج 
باللقب، ولكن عند العودة الى هذا اليوم، 
أي قبل نحو منذ ٣٧ عاما وحتديدا في ٢٩ 
مايو، فعلينا معرفة انه وفي ٢٦ مباراة، 
تخطت عدد اجلماهير احملتشدة مبلعب 
«ماراكانا» في البرازيل أكثر من ١٥٠ ألف 
مشــجع، وقد كان آخرها وأكبرها تلك 
املواجهة ليكون احلضور اجلماهيري 
األكبر في تاريخ الدوري البرازيلي، حيث 
شهد امللعب حضور ضعف عدد املقاعد 
إذ اتسع حينها لـ ٧٨٨٣٨ مشجعا فقط.

كيف حتقق اللقب؟

وقبل اخلوض في املباراة النهائية، 
علينــا التعــرف علــى نظــام الدوري 
البرازيلي في ثمانينيات القرن املاضي 
والذي كان مختلفا عن أنظمة الدوريات 
األوروبيــة والالتينية في ذلك الوقت، 
حيث يشــارك ٤٤ فريقا في املســابقة 
يقسمون على ٨ مجموعات، يتأهل أول 
٣ للمرحلة الثانية مباشــرة ويخوض 
أصحــاب املركز الرابع مبــاراة فاصلة 
لتحديد ٤ متأهلني، ومن جديد تقســم 
األنديــة املتأهلة إلــى ٨ مجموعات في 
املرحلــة الثانيــة يتأهــل أول وثانــي 
الترتيب للمرحلــة الثالثة املكونة من 
٤ مجموعات وبعد ذلك يتأهل أول وثاني 
الترتيب إلى ربع النهائي، ومن ثم تكون 
املرحلة الرابعة بنظام خروج املغلوب 

من مباراتي ذهاب وإياب.
ورصــدت مواقــع رياضيــة تاريخ 
هــذا النهائي التاريخــي، موضحة انه 
في هــذا العام تخطــى فالمنجو عقبة 
فاسكو دا جاما بنتيجة ٣-٢ ثم أتليتكو 
باراناينســي بنفس النتيجة في املربع 
الذهبي، في املقابل تأهل سانتوس على 
حساب جوياس بعدما تعادال في مجموع 
املباراتني ٢-٢ بفضل حتقيقه نقاط أكثر 
في املرحلة الثالثة من منافسه، وحجز 
مقعده في النهائي على حساب أتليتكو 

مينيرو بالفوز ٢-١.

وقبل املباراة النهائية تواجه الفريقان 
فــي دور املجموعــات باملرحلة األولى 
وتفوق ســانتوس بنتيجــة ٣-٢ على 
فالمنجو وتأهــل كالهما معا للمرحلة 
الثانية، ســانتوس متصدرا للترتيب 
وخلفه فالمنجو، وقد دعم ســانتوس 
صفوفه بقوة من أجل حصد اللقب، بينما 
حافــظ فالمنجو على جنومه ملواصلة 
السيطرة احمللية على األلقاب إذ بدا أن 
عام ١٩٨٣ هو العام األخير لذلك اجليل 
معا. ذهاب املبــاراة النهائية أقيم على 
ملعب مورومبي في حضور جماهيري 
وصل إلى ١١٤ ألف مشجع وانتهى بفوز 
ســانتوس ولقبه «األســماك» بنتيجة 
٢-١، في مباراة شهدت مشاركة الشاب 
بيبيتو بقميص الضيوف كبديل، وفي 
اإليــاب لم تكن مهمــة فالمنجو ولقبه 
«الروبــو نيجرو اي األحمر واألســود 
بالبرتغاليــة» فــي خطــف اللقب أمام 

اجلماهير احملتشدة سهلة.
ذكريات األبطال

وهنا يستعيد لياندرو الظهير األمين 
لفالمنجــو ذاكرته عن هذا اليوم قائال: 
«عندما دخلنا امللعب، كان هناك أشخاص 
في مدرجــات ماراكانا.. كنت أنظر إلى 
ذلــك وأقول، «ما هذا يــا رفاق؟ ما هذا 
جنون! كان هناك ١٨٠ ألف شخص، هذا 
غير ممكن.. أقــول دائما إنني ال أفتقد 
كــرة القدم كثيرا، لكنــي أفتقد صرخة 

اجلماهير». 
األســطورة زيكو لم تكن تلك املرة 
األولى له يشاهد أكثر من ١٥٠ ألف في 
املدرجــات بعدمــا تكرر املشــهد أمامه 
عــام ١٩٧٩، وهنــا يقول: «لقد شــعرنا 
بالفارق ألن امللعب شهد احتالل جماهير 
فالمنجو من قبل، حدث ذلك مرة واحدة 
ضــد بوتافوجو، إذا لم أكن مخطئا في 
٧٩.. فالمنجــو كان بطــال وفي املباراة 
األخيرة بالفعل سنتوج باللقب، سيطر 
املشجعون على الستاد بأكمله تقريبا. 
لم نتعــود علــى رؤيــة فالمنجو 
يسيطر على الستاد بأكمله، كان األمر 

مثيرا».
امــا أديليو صاحــب الهدف الثالث 
فقال: «أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل 
املباريات التي لعبتها مع فالمنجو، حتى 
أنني أشــعر بقشعريرة عندما أحتدث 
عن هذه املواجهة، فقد ميزتني كثيرا».

حملة عن تاريخ فالمنجو العريق

٭ تأســس في ١٧ نوفمبر عام ١٨٩٥ مما يجعله أحد أعرق األندية 
في البرازيل والعالم، وقد تأســس على شاطئ دي باروس وكانت 
الفكرة من إنشائه في البداية لتكوين فريق خاص برياضة التجديف.
٭ لعبت أول مباراة رسمية لفريق كرة القدم في فالمنجو عام 
١٩١٢ ضد ماجنويرا وحقق خاللها انتصارا ساحقا بنتيجة ١٦-٢ 

وهو االنتصار األكبر في تاريخ النادي حتى اآلن.
٭ العام ذاته شهد اللقاء األول ضد فلومينينسي لتبدأ العداوة املعروفة 
باسم «فال - فلو»، وقد انتهت املباراة بخسارة فالمنجو ٢-٣، لكنه أنهى 
بطولة ريو دي جانيرو (بطولة كاريوكا) لنفس العام في املركز الثاني.
٭ توج الفريق عام ١٩١٤ بلقبه األول حني فاز ببطولة كاريوكا 
أو بطولة ريــو دي جانيرو، وقد فاز بها ٤ مرات أخرى أعوام 

١٩١٥ و١٩٢٠ و١٩٢١ و١٩٢٥.
٭ صنف فالمنجو عام ٢٠١٧ كأغنى ناد برازيلي بدخل سنوي 
قدر بـ ١٦٣ مليون يورو تقريبا، بجانب أنه النادي األكثر شعبية 

في البالد، إذ يشجعه ما يقرب من ٣٠ مليون مشجع.
٭ فالمنجــو هو أحد أجنح األندية البرازيلية على املســتوى 
الرياضي، وقــد توج بـ٣٥ لقبا لبطولة ريــو دي جانيرو و٦ 
ألقاب للدوري البرازيلي بجانب عدد آخر من البطوالت احمللية.

٭ قاريا، جنح في الفوز بــكأس ليبرتادوريس مرتني، األولى 
عام ١٩٨١ والثانية عام ٢٠١٩، وقد أضاف لســجله الرائع كأس 

إنتركونتينينتال بالفوز على ليڤربول عام ١٩٨١.
٭ زيكو يعد أيقونة وأسطورة فالمنجو التاريخية، تخرج من 
فريق الشباب وصعد للفريق األول عام ١٩٧١ واستمر مع الفريق 
حتــى ١٩٨٣ حني رحل إلى أوروبا وحتديدا أودينيزي اإليطالي 
ولعب معه موسمني ومن ثم عاد لفالمنجو ليلعب معه منذ ١٩٨٥ 

حتى ١٩٨٩ وبعدها أعلن اعتزاله كرة القدم.
٭ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ سيبقى تاريخا خالدا لدى جماهير فالمنجو، 
إذ جنح بتحقيق لقبه الثاني في كأس ليبرتادوريس بالفوز الدرامي 
على العمالق االرجنتيني ريفربليت ٢-١ بعد مباراة مجنونة في 
بيرو، حيث ظل الفريق خاسرا ١-٠ حتى الدقائق األخيرة حني 
خطف جابيجول هدفي الفوز في الدقيقتني ٩٠ و٩٢، وفي اليوم 
التالي ضمن الفوز بالدوري البرازيلي قبل ٤ جوالت من النهاية 

بعد خسارة بامليراس أمام جرمييو.

..عندما احتشـد 
١٥٥ ألف مشجع 
في «ماراكـــانا»

قصة مبـاراة

وواقعيا علينا الفوز بسبع أو ثماني مباريات حلجز بطاقة دوري األبطال». 

األيسر خالل املباراة أمام ساوثمبتون، كانت ستنهي موسمه، لكنه استفاد 

وأردف قائال «أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر باحلدة.. لقد كان من اجليد 

األحيان يعتقد الناس أن اإلصابات تعني وقتا للراحة، ولكنك عندما 

كني يطالب زمالءه بانتزاع 
بطاقة التأهل لدوري األبطال
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برشلونة يريد بيانيتش 
ويوڤنتوس يسعى لضم كييزا

ميسي: بعد «كورونا» .. كرة القدم 
لن تكون كما كانت قبل

رسميا.. إيكاردي مع باريس 
حتى عام ٢٠٢٤

جاسبريني: كنت مصابًا 
بـ «كورونا» في مباراة ڤالنسيا!

يسعى نادي برشلونة اإلسباني 
للتعاقــد مــع العــب نادي 
يوڤنتــوس اإليطالي ميراليم 
بيانيتش خالل سوق االنتقاالت 

الصيفية احلالي.
وبحســب صحيفة «موندو 
ديبورتيڤو» اإلســبانية، فإن 
«البارسا» يواصل مفاوضاته 
مع يوڤنتوس، الذي يريد انتقال 
العبه في صفقة تبادلية، لكن 
لم يتوصل الناديان التفاق بعد، 
موضحة أن برشــلونة يضع 

خطــة بديلة حال فشــله في ضم بيانيتش. وأشــارت إلى أن 
«البارسا» يدرس ضم فابيان رويز من نابولي، والذي يعد هدفا 
لريال مدريد، مضيفة أن رويز سبق ان لعب حتت قيادة كيكي 
سيتني مدرب برشلونة، في صفوف ريال بيتيس من قبل. كما 
يسعى نادي يوڤنتوس متصدر الدوري اإليطالي للحصول على 
خدمات فيدريكو كييزا جناح الفريق األول لكرة القدم في نادي 

فيورنتينا، خالل فترة االنتقاالت الصيفية. 

رأى قائد فريق برشلونة اإلسباني لكرة القدم، األرجنتيني 
ليونيل ميسي ان اللعبة الشعبية التي تأثرت بڤيروس كورونا 

املستجد، لن تعود الى ما كانت عليه قبل تفشيه. 
وجاءت تصريحات أفضل العب في العالم ست مرات، في مقابلة 
مع صحيفة «إل باييس» اإلســبانية، نشر النادي الكاتالوني 

مقتطفات منها على موقعه اإللكتروني.
وتوقفت منافسات اللعبة في إسبانيا، كما في الغالبية العظمى 
من دول العالم. وبعد التعليق املديد للمنافســات، بدأت بعض 
البطوالت باستئناف املوسم، وستكون إسبانيا من بينها، اعتبارا 
من ١١ اجلاري. لكن غالبية البطوالت التي تعاود منافســاتها، 
تقوم بذلك في مالعب خالية من املشــجعني وصخبهم املعتاد، 
وتفرض على الالعبني والفرق اعتماد بروتوكول صحي صارم 
غير بشــكل جذري من املظاهر املعتادة للعبة، الســيما جلهة 

االحتفال باألهداف أو االحتكاك املباشر. 
وعكس ميســي ذلك بقوله للصحيفة اإلسبانية: «كرة القدم، 
كما احلياة عموما، لن تعود الى ما كانت عليه». وتابع: «العودة 
الى التمارين، املنافسات، ما كنا نقوم به سابقا بشكل طبيعي، 

سيكون علينا ان نبدأ به مجددا، لكن بشكل تدريجي». 
وأضاف: «ســيكون وضعا غريبا بالنسبة إلينا، والى كل من 

سيجب عليه تغيير ديناميات عمله املعتادة».
ورأى ميسي ان «العديد من الناس أمضوا فترة سيئة ألن هذا 
الوضع أثر عليهم بشكل أو بآخر، كما حصل لكل الذين خسروا 
بعض أفراد عائالتهم أو أصدقاء ولم يتمكنوا من وداعهم حتى».

وتابع: «ال شعور أسوأ من خسارة الناس الذين تبدي حيالهم 
أكبر مشاعر احلب، هذا يولد إحباطا هائال برأيي».

وردا على سؤال عن كيف سيتذكر املهاجم البالغ من العمر 
٣٢ عامــا هذا الوباء، أجاب: «مبزيج من حزن وإحباط حيال 
الذين اختبروا أكبر قدر من املعاناة خلسارة أحبائهم، وأيضا 
مع شــكر ال متناه لكل الذين حاربــوا الڤيروس من مراكز 

العناية الصحية».

وقــع األرجنتينــي ماورو 
إيكاردي املعار من إنتر ميالن 
اإليطالي الى باريس ســان 
جرمان، عقدا يبقيه حتى العام 
الفرنسي،  النادي  ٢٠٢٤ مع 

وفق ما أعلن األخير أمس.
وجاء في بيان لبطل الدوري 
الفرنسي لكرة القدم «باريس 
سان جرمان سعيد بإعالن 
التعاقد مع مارورو إيكاردي 
بصفقة دائمة، بعد استعارة 
املهاجم من انتر ميالن ملوسم 

٢٠١٩-٢٠٢٠». وهذه أول صفقة انتقال كبيرة في عالم كرة القدم 
األوروبية منذ دخولها عصر أزمة ڤيروس كورونا املستجد.

وانتقل إيكاردي (٢٧ عاما) الى نادي العاصمة الفرنسية في 
سبتمبر ٢٠١٩ على سبيل اإلعارة، وبسبب التداعيات املالية 
للڤيروس، توصل سان جرمان الى اتفاق مع نظيره اإليطالي 
لشــراء ايكاردي مقابل «أقل» من ٦٠ مليون يورو، بدال من 
٧٠ مليونا كانت مطلوبة لتفعيل خيار التعاقد، وفق تقارير 

فرنسية وإيطالية.

الفني لفريق  املدير  كشــف 
اتاالنتا اإليطالي جيان بييرو 
جاســبريني عن معاناته من 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
خالل النسخة احلالية املعلقة 

من دوري أبطال أوروبا.
وأوضح جاسبريني أنه عانى 
من أعراض ڤيروس كورونا 
ڤالنســيا  أمام  املباراة  خالل 
اإلسباني التي فاز فيها فريقه 
٤-٣ في العاشــر من مارس 

املاضي بدوري األبطال.
وقال جاسبريني: «شــعرت باإلعياء في اليوم السابق ملباراة 
ڤالنسيا، وفي املساء ساءت حالتي أكثر». وأضاف: «إذا نظرمت 
إلــى الصور فإنني لم أظهر بحالة جيــدة على مقاعد البدالء، 
كان ذلك في العاشر من مارس، وفي الليلتني التاليتني لم أخلد 
للنوم بشكل جيد، لم أعان من حمى لكن شعرت بأعراضها».

ليونيل ميسي ان اللعبة الشعبية التي تأثرت بڤيروس كورونا ليونيل ميسي ان اللعبة الشعبية التي تأثرت بڤيروس كورونا 

وجاءت تصريحات أفضل العب في العالم ست مرات، في مقابلة 

البطوالت باستئناف املوسم، وستكون إسبانيا من بينها، اعتبارا 

الوضع أثر عليهم بشكل أو بآخر، كما حصل لكل الذين خسروا 
بعض أفراد عائالتهم أو أصدقاء ولم يتمكنوا من وداعهم حتى».

الذين اختبروا أكبر قدر من املعاناة خلسارة أحبائهم، وأيضا 

اقترب من حتقيق اللقب الثامن على التوالي

مع عودة الرياضة في إجنتلرا.. 
ال حاالت «كورونا» في «البرميييرليغ»

الــدوري اإلجنليزي  تلقــت خطــط 
املمتاز لكرة القدم الستئناف املوسم في 
١٧ اجلــاري دفعة إضافية إذ لم تســفر 
أحــدث مجموعة من فحوصات ڤيروس 
كورونا املستجد عن أي حاالت إيجابية.

وأجريــت هــذه الفحوصــات يومي 
اخلميس واجلمعة املاضيني.

وقالت رابطة الدوري اإلجنليزي املمتاز 
في بيان: «الــدوري املمتاز يؤكد أن في 
يومــي اخلميس ٢٨ مايــو واجلمعة ٢٩ 
مايو خضــع ١١٣٠ العبا وعامال الختبار 
كوفيــد-١٩ ولــم تكــن هنــاك أي حالة 

إيجابية».
وفــي اجلــوالت الـــ ٣ الســابقة من 
الفحوص منذ استئناف التدريبات ظهرت 
١٢ حالة إيجابية. وتوقف الدوري املمتاز 
منذ مارس بسبب تفشي الڤيروس لكن 
الرابطة أعلنت يوم اخلميس استئناف 
املوســم في ١٧ اجلاري بشرط استيفاء 

جميع إجراءات السالمة.
وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري 
املمتاز ريتشارد ماسترز إنه يرحب بإعالن 
احلكومة لكــن هناك عمال يجب إجنازه 

«لضمان سالمة كل األفراد املشاركني» في 
العملية. وأضاف: كل الرياضات الكبرى، 
مبــا في ذلك الدوري اإلجنليزي املمتاز، 
كانت تتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة 
لتقدمي هذا البروتوكول. «لم نكن لنصل 
إلــى هذه النقطة بدون الدعم الكامل من 
احلكومة خاصة وزارة الثقافة والرياضة 
واخلدمــة الصحيــة اإلجنليزية وفريق 

كبير املسؤولني الطبيني».
وتابع: «إذا سار كل شيء بشكل جيد، 
فسنستأنف موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ في أقل 
من أســبوعني». وتتبقى ٩٢ مباراة على 
نهاية املوســم، وســتقام جميعها بدون 
جماهير، رغم أن رابطة الدوري اإلجنليزي 
املمتاز قالت إن كل مباراة ســتبث على 
الهواء مباشــرة في اململكة املتحدة عن 
طريق شركاء البث احلاليني وهي سكاي 
سبورتس وبي.تي سبورت وبي.بي.سي 

سبورت وأمازون برامي.
وتوصلت رابطة الدوري اإلجنليزي 
املمتــاز التفــاق من أجل إتاحة «نســبة 
كبيرة» من املباريات املتبقية للبث احلي 
على منصات مجانية مبا في ذلك بي.بي.

سي سبورت ألول مرة.
وأجازت احلكومة البريطانية عودة 
املنافسات الرياضية خلف أبواب موصدة 
في وجه املشــجعني اعتبــارا من اليوم، 
بعد تعليقها ألكثر من شــهرين بســبب 

ڤيروس كورونا املستجد.
وقال الوزير املشــرف على شــؤون 
الثقافة والرياضة واالعالم، أوليفر داودن 
ان االنتظار انتهى. الرياضة البريطانية 
ستعود قريبا في أجواء آمنة ومضبوطة 
بعناية للوقاية من احتمال التقاط عدوى 

«كوفيد-١٩».
لكــن الرياضة األولى التي ســتعود 
منافساتها ستكون الفروسية، مع إقامة 
سباق للخيول في نيوكاسل بشمال شرق 

إجنلترا ٦ اجلاري.
احلكوميــة  الســلطات  ونشــرت 
البريطانية التوجيهات العامة للمرحلة 
الثالثة من عودة النشاطات الرياضية، 
بالتعاون مع السلطات الصحية املختصة، 
والتي تلي مرحلة ثانية شملت السماح 
بعودة التمارين واالحتكاك املباشر بني 

الرياضيني.

سرقة ٦٢٠ ألف دوالر من منزل محرز
كشفت تقارير صحافية إجنليزية عن أن 
منزل النجم اجلزائري رياض محرز العب 
فريق مان سيتي تعرض لسرقة في أبريل 
املاضي، أخذ خاللها اللصوص ساعات 
ومجوهــرات مبئات آالف الــدوالرات.  
وأفادت صحيفة «ذا صن» عن «سرقة 
ثالث ســاعات ثمينة من محرز»، وان 
اللصوص أخذوا «أمواال نقدية وقمصان 
كرة قدم نادرة»، ومجوهرات من شقته.

وأشارت إلى أن قيمة املسروقات تقدر 

بـــ «٥٠٠ ألــف جنيه (نحــو ٦٢٠ ألف 
دوالر)»، نصفها تقريبا لســاعة تقدر 
قيمتها ب٢٣٠ ألف جنيه، مماثلة لساعة 
سرقها لصوص بوقت سابق في مايو 
املاضي، لــدى اقتحامهــم منزل العب 
توتنهام هوتسبر ديلي آلي.  وفي حني 
تعرض آلــي العتداء حينهــا من قبل 
اللصــني اللذين اقتحمــا مكان إقامته، 
أشارت «ذا صن» إلى أن محرز كان خارج 
منزله الواقع وسط مدينة مانشستر 

الشمالية لدى حصول السرقة.
وأشــارت الصحيفــة الــى أن اللصوص 
اقتحموا أربع شــقق في املبنى نفســه، 
من بينها شــقة قائد املنتخب اجلزائري 
البالغ من العمر ٢٩ عاما. ونقلت «ذا صن» 
عن متحدث باسم شرطة مانشستر قوله 
«قرابة الســاعة اخلامســة من بعد ظهر 
اجلمعة ٢٤ أبريل مت اســتدعاء الشرطة 
إثر ورود تقارير عن تعرض أربع شقق 
منفصلة للسرقة في مجمع وسط املدينة».

املجر أول دولة أوروبية تسمح بحضور اجلمهور
عاد املشــجعون في املجر الى مالعب كرة 
القدم مع استئناف الدوري احمللي نشاطه في 
نهاية األسبوع احلالي إثر توقف دام شهرين 
بسبب ڤيروس كورونا املستجد، لتصبح الدولة 

األولى في أوروبا تتيح حضور اجلمهور.
وأعلن االحتاد املجري للعبة أنه سيســمح 
بحضور اجلماهيــر الى املالعب للمرة االولى 
منذ مارس الفائت، شرط إبقاء صف فارغ بني 
املشــجعني، وأن تبقى ثالثة مقاعد شاغرة بني 

كل شخص وآخر.
وباتت املجــر أول دولة في القارة العجوز 
تتيح دخول املشجعني بعد فترة التوقف بسبب 
«كوفيد-١٩»، علما بأن دوال أوروبية أخرى تعتزم 
القيام بذلك مع استئناف نشاطها الشهر املقبل.
وأجازت احلكومة الپولندية فتح املدرجات 
نسبيا أمام املشجعني اعتبارا من اجلاري، موضحة 
ان عددهم األقصى سيكون ما نسبته ٢٥٪ من 
الطاقة االستيعابية للمدرجات، مقابل ١٠٪ سمحت 
بها السلطات الروسية لدى استئناف الدوري 

اعتبارا من ٢١ اجلاري.
وفي املجر، أعرب مشجعون خارج امللعب 
التابع لنادي ديوشغيور في شمال شرق مدينة 

ميشكولس أول من أمس، عن فرحتهم بالعودة 
حلضور مباراة فريقهم ضد ضيفه ميزوكوفيسد.

وقال ريتشارد كوفاكس (٣٦ عاما) «سنحترم 
القوانني واال ستقام املباريات خلف أبواب موصدة 
في حال خالفناها». وتابع ٢٢٥٥ مشجعا املباراة 
من داخل امللعب، علما بأن خمس مباريات أخرى 

ستقام خالل نهاية األسبوع احلالي.
وقال سابا غاسباريس (١٨ عاما) الذي وضع 
على وجهه كمامة واقية «الڤيروس لم يختف لذا 

علينا أن نحافظ على املسافة» اآلمنة.
من جهته، أبدى غابــور لينغييل (٤١ عاما) 
قلقه «فقط حيال الفوز أو اخلســارة، وليس 

حيال الوباء».
وانتهت املباراة بفوز املضيف ١-٠ وباستثناء 
مباريات فريق فيرينســفاروس، ومقره في 
بودابســت، نادرا ما جتذب املباريات حضورا 
جماهيريا كبيرا. وبلغ معدل احلضور املوسم 

املاضي ثالثة آالف شخص فقط.
وعلق أحد مســتخدمي مواقــع التواصل 
االجتماعي على عودة املشجعني، بالقول ممازحا 
«أساسا كنا نحافظ على التباعد االجتماعي في 

املالعب بشكل جيد للغاية».

حقق بايــرن ميونيخ فــوزه الثامن 

تواليا وابتعد مؤقتا عشر نقاط عن 

اقرب منافسيه، ليقطع خطوة إضافية 

نحــو لقبه الثامن تواليا في الدوري 

األملاني لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح 

على ضيفه فورتونا دوسلدورف ٥-٠ 

قبل خمس مراحل من انتهاء املوسم.

وعلى وقع هتافات جماهيره املسجلة، 

في ظل حظر قدومهــا الى املدرجات 

بسبب البروتوكول الصحي املعتمد 

اثر استئناف الدوري بعد تعليقه لنحو 

شهرين بسبب تفشي ڤيروس كورونا 

املســتجد، حقق بايرن فــوزه الرابع 

تواليا بعد اســتئناف البوندسليغا 
في ١٦ مايو.

ورفع بايرن رصيــده الى ٦٧ نقطة، 

ويواجه بايرن في املرحلتني املقبلتني 

بايــر ليڤركوزن الثالث وبوروســيا 

مونشــنغالدباخ اخلامس، وهما من 

الفرق األربعة التي هزمته هذا املوسم.

 فليك دخل التاريخ

وقال مدرب بايرن هانزي فليك الذي 

اصبح أول مــدرب في تاريخ النادي 

يحقــق ٢٢ فوزا فــي أول ٢٥ مباراة، 

محطما رقم االسباني بيب غوارديوال 

فــي ٢٠١٣ «ال تهمنــي االحصائيــات 

واألرقــام القياســية، مــا يهمني هو 
حتقيق موسم ناجح».

وتابــع املــدرب الــذي حل بــدال من 

الكرواتي نيكو كوفاتش في نوفمبر 

املاضي «في بايرن ميونيخ املطلوب 

منك حتقيق الفوز. أنا سعيد جدا ألننا 

كنا شرسني ولم نترك لهم أية فرصة».

فــي املقابــل، عجز دوســلدورف عن 

تكرار تعادله ٣-٣ في ميونيخ العام 

املاضي، علما بأنه خســر بعدها ١-٤ 
و٠-٤ مرتني على ارضه.

وكانــت نتائــج دوســلدورف الذي 

لــم يحقق أي فــوز علــى بايرن في 

الــدوري منذ ثالثة عقود، حتســنت 

بعد تعيني املدرب اوفي روزلر، لكنه 

مني بخسارته االولى في سبع مباريات 
وعاد الى شبح الهبوط.

وتقدم بايرن بسهولة ٣-٠ في الشوط 

االول بهدف عكســي مــن الدمناركي 

ماتياس يورغنســون «زانكا» (١٥)، 

رأســية املدافــع الفرنســي بنجامان 

بافــار (٢٩)، وكرة ســهلة للپولندي 

روبرت ليفاندوفســكي (٤٣). وتابع 

دوســلدورف ارتباكــه الدفاعــي في 

الشوط الثاني، فعزز ليفاندوفسكي 

بكعبه (٥٠)، صدارته لترتيب الهدافني 

(٢٩ هدفا)، في محاولته إلحراز اللقب 

الفردي للمرة اخلامسة في مسيرته.

ورفع ليفاندوفسكي (٣١ عاما) رصيده 

الى ٢٣١ هدفا في ٣١٧ مباراة في الدوري، 

وبتســجيله في مرمى دوســلدورف 

يكــون قــد زار شــباك جميــع اندية 

البوندسليغا، حتى انه سجل في مرمى 

بايرن عندما كان في صفوف بوروسيا 

دورمتوند وقاده الى لقب ٢٠١٢.

وعادل ليفاندوفسكي افضل مواسمه 

بتســجيله الهدف الـ ٤٣ في مختلف 

املســابقات. وحصل الظهير األيسر 

الكندي الشاب الفونسو ديفيس على 

فرصة تسجيل اخلامس (٥٢).

صحوة برمين 

وتابع فيردر برمين العريق صحوته 

لتفادي هبوطه الى الدرجة الثانية، 

وتغلب على مضيفه شالكه اجلريح 

١-٠، بتسديدة قوية من خارج املنطقة 

لليوناردو بيتانكــور (٣٢)، ليحقق 

برميــن فوزه الرابــع تواليا في آخر 
اربع زيارات الى شالكه.

ورفــع برمين رصيــده الى ٢٥ نقطة 

في املركز قبل االخير، بفارق نقطتني 

عن فورتونا دوســلدورف السادس 

عشــر، وثالث نقــاط وراء ماينتس 

الذي ســقط أمــام ضيفــه هوفنهامي 

٠-١ بهــدف التوغولي ايهالس بيبو 

(٤٣). وميلك برميــن مباراة مؤجلة 

ســيخوضها األربعــاء املقبــل ضــد 
أينتراخت فرانكفورت.

وتابع هرتا برلني التاســع نتائجه 

املميزة بعد العــودة وأحرز نقطته 

العاشــرة من أصل ١٢، بفوزه على 

ضيفه أوغسبورغ الرابع عشر ٢-٠.

وحقق اينتراخت فرانكفورت فوزه 
االول في ثماني مباريات 
على ارض فولفسبورغ 

السادس ٢-١.
وتختتم اليــوم املرحلة 
مبواجهــة جتمــع كولن 

مع اليبزيغ.

مباراة اليوم بتوقيت الكويت

أملانيا ( املرحلة الـ ٢٩ )
٩:٣٠beinsports HD١كولن - اليبزيغ

بايرن.. «ماشي صح» في البوندسليغا



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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االثنني
«تقرير»: «التفاؤل» ينعش 

األسواق العاملية.
عودة حذرة للحياة مع 
بدء املرحلة األولى من 

خطة العودة.

  ديروا بالكم ترا رفع احلظر
      ما يعني عدم احلذر.

 لعله خير.

واحد أبواللطف

تابعونا وتواصلوا معنا

أبعد من الكلمات
«على بايدن أن يختار سيدة سوداء نائبة»

املعلق السياسي باكاري سيلرز 
(٣٩ عاما) يقترح أن يختار بايدن 
سيدة سوداء كي يضمن أصوات 

السود ويفوز بالرئاسة.

«ال يمكن السكوت على استمرار عنصرية 

الشرطة األميركية»

بيرني ساندرز.

«عنف المتظاهرين قد يحجب شرعية 

مطالبهم»

حاكم نيويورك أندرو كومو.

«غير مقبول أن يقتل شخص بسبب لون 

بشرته في ٢٠٢٠»

عمدة نيويورك، بيل دي باالسيو.

«صرحت بنزول الحرس الوطني بالكامل 

ألول مرة في تاريخ الوالية»

تيم والز، حاكم والية مينيسوتا 
األميركية، (٥٦ عاما)، عن عنف 

مظاهرات مينيسوتا.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا
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التحمــت  ـ أ.ف.پ:  واشــنطن 
املركبة «كرو دراغون» التابعة لشركة 
«سبايس إكس» وعلى متنها رائدان 
من وكالة الفضاء األميركية «ناسا» 
أمس مبحطة الفضاء الدولية. وبدأ 
التحام املركبة واحملطة عند الساعة 
١٠٫١٦ بتوقيت املنطقة الشرقية في 
الواليــات املتحــدة (١٤٫٢٢ ت.غ)، 
واستغرق استكماله بضع دقائق.

ويتواجــد علــى مــنت املركبــة 
الرائدان بوب بنكــن وداغ هيرلي، 
وهما مخضرمان في برنامج املكوكات 
الفضائيــة الــذي أوقف فــي العام 
٢٠١١. وأبلــغ أحدهما مركز املراقبة 

بـ «اكتمال االلتحام».
وقال «إنه لشرف كبير أن أكون 
جزءا صغيرا من هــذا اجلهد الذي 
استغرق تسع سنوات منذ آخر مرة 
التحمت فيها مركبة فضائية أميركية 

مبحطة الفضاء الدولية».
جــاء ذلك بعد أن حلق الرائدان 
بنكــن وهورلي الســبت من مركز 
كينيــدي الفضائي فــي الصاروخ 
«سبايس إكس» التابع ألول شركة 
خاصة عهدت إليهــا وكالة الفضاء 

األميركيــة (ناســا) تنفيــذ مهمــة 
تاريخية.

وأقلــع الصــاروخ «فالكون ٩» 
التابع للشــركة التي أسسها إلون 
ماسك، الساعة ١٥٫٢٢ (١٩٫٢٢ ت.غ). 
وبعد نحو عشــر دقائق، متكن من 
وضع الكبسولة «كرو دراغون» في 
املدار، في أول رحلة مأهولة تطلقها 

الواليات املتحدة منذ عام ٢٠١١.
مــن  األول  اجلــزء  وانفصــل 
الصــاروخ البالــغ طوله ســبعني 
مترا، كمــا كان مقرر، بعد دقيقتني 
من التحليق، وهبط في قاعدة قبالة 
فلوريــدا، فيما وضع اجلزء الثاني 
الكبسولة «كرو دراغون» في املدار 
املناسب، في اجتاه احملطة الفضائية 
الدولية بســرعة جتاوزت ٢٧ ألف 

كلم في الساعة.
وحضر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب شخصيا عملية اإلطالق على 
بعد بضعة كيلومتــرات، وقال «ال 
أحــد يقوم بذلك مثلنا»، معتبرا أن 
إجنازات الواليات املتحدة في الفضاء 
هي «أحد األمور األكثر أهمية التي 

(أ.ف.ب)قمنا بها». حلظة إقالع الصاروخ «فالكون ٩» 

تغريدة تايلور سويفت النارية ضد ترامب
حتقق أعلى إعجابات بتاريخ حسابها على «تويتر»

بلجيكا: «األتوميوم» يعود للحياة بعد خسائر باملاليني

حققت تغريــدة املغنية 
األميركية تايلور ســويفت 
التي تتوعــد فيها الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب 
أعلى عــدد مــن اإلعجابات 
فــي تاريــخ حســابها على 
تويتر. فقد حققت التغريدة 
مليون إعجــاب في أقل من 
خمس ساعات، وفق مجلة 

.(Elle) أل
وكتبــت ســويفت فــي 
تغريدتهــا: «بعــد قيامــك 
بتأجيج نيران تفوق البيض 
امللونــني والعنصرية  على 
طوال فترة رئاستك، مازال 
لديــك اجلــرأة لتتظاهــر 
بالتفــوق األخالقي، قبل أن 
تهدد باستخدام العنف؟ حيث 
قلت: «عندما يبدأ النهب، يبدأ 
إطالق النار»؟ سوف نسقطك 

في نوفمبر القادم».
جــاءت تغريــدة تايلور 
ســويفت ردا علــى تغريدة 
ترامب التي هددت املتظاهرين 
النــار، لدرجــة أن  بإطــالق 
املســؤولني فــي «تويتــر» 
ألصقــوا بها عالمة تبني أنها 

بحــض متابعيهــا علــى 
انستغرام بانتخاب املرشح 
الدميوقراطي فيل بردسن، 
بدال من منافسته املرشحة 
اجلمهورية مارشا بالكبرن، 
النــواب  انتخابــات  فــي 
السابقة، حيث  األميركيني 
كتبــت: «ســجل بالكبــرن 
يرعبني، فقد صوتت ضد 

املســاواة في األجــور بني 
الرجال والنساء، كما صوتت 
ضد قوانني حتمي املرأة من 
العنف املنزلي، وهذا ينتهك 
القيم التي أحبها في والية 

تينيسي».
النهايــة، جنحــت  فــي 
بالكبــرن فــي االنتخابات. 
إال أن اإلحصــاءات أثبتــت 
أن تغريدة تايلور سويفت 
تسببت في تسجيل ٦٥ ألف 
صوت جديد، خالل ٢٤ ساعة 
فقط من نشــرها للتغريدة 

عبر موقعها.
منذ ذلك احلــني، أعربت 
تايلور ســويفت عن آرائها 
غيــر  بجــرأة  السياســية 
مســبوقة، فقالت في حوار 
مع صحيفة الغارديان مؤخرا: 
«الرئيس ترامــب يظن أنه 
يحكم دولة استبدادية، فهو 
يدفع األميركيني للظن بأنك 
إذا كنت تكره الرئيس، فأنت 
تكره أميــركا. وهذا مخالف 
للدميوقراطيــة كما أفهمها، 
حيــث يتاح لــك أن تختلف 

وأن تخالف».

املغنية األميركية تايلور سويفت

متجد العنف، لكن دون حذفها.
واعتادت املغنية األميركية 
مشــاركة  علــى  التركيــز 
أخبارهــا الفنية فقط، دون 
اإلدالء بأي آراء سياسية. إال 
أنها تغيــرت كثيرا في عهد 

الرئيس ترامب. 
فخــالل العــام املاضــي 
ســويفت  قامــت  فقــط، 

زيارات آمنة «من السيارة» 
بدار مسنني بريطانية

بانبوري ـ أ.ف.پ: حتاول دار للمسنني في أديربيري 
في وسط إجنلترا السماح بزيارات عائلية «من السيارة» 
حلماية قاطنيها الضعفاء من أخطار وباء «كوفيد ـ ١٩».

يجلس الزوار في ســياراتهم مبتسمني بهدف إعطاء 
املعنويات ألحبائهم، فيما يسترخي املسنون في كراس 
مريحة فــي املمر الصغير للدار ويســتمتعون بأشــعة 

شمس الربيع الدافئة.
ويحاول ســكان هذا املكان وزوارهم تبادل األحاديث 
على مسافة آمنة واالستفادة القصوى من الوقت العصيب 
الذي أجبرت فيه العائالت على العيش بشــكل منفصل 
ألكثر من شــهرين بينما حتــاول احلكومة القضاء على 
ڤيروس كورونا الذي أودى بحياة حوالي ٣٨ ألف شخص 

في البالد.
وقالت هيلني هيوز ابنة أحد املسنني الذين يعيشون 
في دار «غريســويل أوف أديربيــري»: «ان األمر عاطفي 

جدا. أردت فقط أن أعانقها.. إال أنه أمر صعب جدا». 
وأضافت فيما حتاول االبتســام إلخفــاء األلم الناجت 
عــن انفصالها عن والدتها «أريد فقط أن أعانقها ألنها ال 

تفهم ما يحدث».

فتاة تضاحك جدها خالل زيارتها لدار املسنني (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

بروكســل - أ.ف.پ: ســيعود «األتوميوم»، أشهر نصب 
تــذكاري في بلجيكا، إلى احلياة اليوم االثنني، إال أن ذلك لم 
يسهم في تبديد التساؤالت حول مصيره بعد أزمة ڤيروس 
كورونا املســتجد، الســيما أنه موقع يعتمد بشكل رئيسي 

على السياح األجانب.
في منتصف مايو، قام املوقع بتقييم العجز السنوي الناجت 
عن تدابير العزل التي أدت إلى إغالقة ملدة شهرين ونصف الشهر 
بثالثة ماليني يورو. وقال املشرفون عليه في بيان «إنها كارثة» 

وقد تكون «مدمرة».
وأشاروا إلى أن هذا النصب يحصل على إيراداته بنسبة ٩٠٪ 
ملشاهدة الڤيديومن خالل التذاكر التي يبيعها ويتلقى القليل جدا من اإلعانات. 

ملشاهدة الڤيديو

 «كرو دراغون» تلتحم مبحطة الفضاء الدولية بعد إقالع تاريخي

بعدما أغلقه «كورونا» منذ شهرين ونصف..
عواصف رعدية قوية تلحق أضرارًا بـ «تاج محل»

(أ.ف.ب) عمال يباشرون إصالح األضرار في تاج محل  

ـ أ.ف.پ: أحلقــت  أغــرا 
عواصف رعدية قوية أضرارا 
مبعلــم تــاج محــل الهنــدي 
املدخــل  طاولــت  الشــهير 
وســورين منخفضني بعدما 
أودت يوم اجلمعة بحياة ١٣ 
شــخصا في منطقة أغرا في 
شــمال الهند، على مــا أعلن 
مصدر رسمي أمس. واليزال 
تاج محل، إحدى عجائب العالم 
املعاصر السبع وأبرز املعالم 
السياحية الهندية، مغلقا أمام 
الزوار منــذ منتصف مارس 
املاضي بســبب وباء «كوفيد 

ـ ١٩».
وبينــت صــور التقطتها 
األحــد وكالة «فرانس برس» 
انهيار جزء من سور بالكامل.

وقال رئيس هيئة اآلثار في 
الهند فاسانت كومار سوارنكار 
لوكالــة «فرانس بــرس» ان 
«ســورا منخفضا كان جزءا 
من البنية األساسية للمعلم 
تضرر»، فضال عن «سور آخر 

أحدث عهدا وسقف مستعار 
في منطقة االنتظار اخلاصة 
املدخــل  بالســياح ودعامــة 

الرئيسي للموقع». في املقابل، 
لــم يلحق أي ضــرر بالبنية 
األساسية للضريح الذي شيده 

اإلمبراطور املغولي شاه جهان 
تكرميا لذكرى زوجته ممتاز 
محل التي توفيت العام ١٦٣١.

حفلة أوبرا في باحة فندق 
واجلمهور خلف النوافذ

ڤيينا ـ أ.ف.پ: بعدما هجره السياح، حول فندق في 
ڤيينا لليلة واحدة غرفه إلى شرفات لألوبرا وباحته إلى 
خشــبة مسرح في حلظة نادرة في هذه املدينة الزاخرة 
بالتراث املوسيقي والتي التزال متنع فيها احلفالت بسبب 

ڤيروس كورونا.
قائد أوركسترا ببزة سموكينغ ومغنية أوبرا بفستان 
طويل ووابل من التصفيق.. هذه عينة من أجواء سهرة 
السبت املاضي التي أحيت خاللها مغنيتان أوبراليتان وفرقة 
موسيقية لآلالت الوترية حفلة في فندق «زيتغيست».

أما خشبة املسرح فكانت الباحة الداخلية لهذا الصرح 
العصري، واجلمهور كان مؤلفا من متفرجني متسمرين على 
النوافذ في حوالى أربعني غرفة استؤجرت لهذا العرض.

وأوضح مدير الفندق أندرياس بورتشر لوكالة «فرانس 
برس» أن احلجوزات املدفوعة حلضور «حفلة النوافذ» 

األولى هذه استنفدت في ثالثة أيام.
وأكــد أن هذه احلفلة «متنــح الفنانني فرصة لتقدمي 
العروض مجددا» و«تســاهم في عــودة الناس للخروج 
واستعادتهم شكال من التواصل الطبيعي مع اآلخرين» 
بهدف «القضاء قليال على اخلوف املتصل بفترة القيود» 

املرتبطة بتفشي وباء «كوفيد ـ ١٩».

جانب من احلفل األوبرالي ومتابعة اجلمهور عبر النوافذ        (أ.ف.ب)
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