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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

صفحة24كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

منصة ملواعيد مراجعة اجلهات احلكومية
ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ هادي العجمي

تابع مجلس الوزراء آخر املستجدات 
على الصعيديــن العالجي والوقائي 
واخلدمــات اللوجســتية ذات الصلة 
بجهود مكافحة «كورونا»، وبحث بداية 
املرحلة األولى من العودة إلى احلياة 
الطبيعية. وقال املتحدث الرسمي طارق 
املزرم في رده على أسئلة الصحافيني 
بعد اجتماع املجلس إن اجلهات التي 
كانــت تعمــل قبــل احلظر الشــامل، 
وحتديدا خالل فترات احلظر اجلزئي، 
ومن بينها البنوك يحق لها العمل اآلن. 
وأوضــح املزرم ان فرض العزل على 
بعض املناطق جاء حماية لسكان هذه 
املناطق واحترازا من انتشار الڤيروس، 
مشــددا علــى ان تصاريــح «عــدم 
التعرض» متنح للجهات واألشخاص 
أصحاب الضــرورة القصوى للعمل، 
وال بد من إدراك أهمية عدم التوســع 
في هذا اجلانــب. وبخصوص عودة 
احلياة الى املطار، واستئناف الرحالت 
التجارية، بني املزرم ان األمر مرتبط 
برؤية الســلطات الصحية، الفتا الى 
انه سيتم اتخاذ قرار العودة الطبيعية 
حلركة الطيران في الوقت املناسب في 
ظل رؤية ما تشــير إليه األوضاع في 

املزرم: السماح للجهات التي كانت تعمل قبل احلظر الشامل باستئناف نشاطها.. وقرار استئناف حركة الطيران سُيتخذ في حينه

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس 

تكليف مؤسسة البترول وشركاتها بإنشاء أجنحة طبية في قاعات ٥ و٦ و٨ بأرض املعارض وجتهيزها بجميع املرافق

جلسة ١٦ اجلاري ستناقش إجراءات احلكومة 
ملواجهة «كورونا» ثم استجواب «التربية»

سامح عبداحلفيظ

قال رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغــامن ان مكتــب 
املجلس وافق خالل اجتماعه 
امس بإجماع احلاضرين على 
اســتئناف اجللسات ابتداء 
مــن يــوم الثالثــاء املوافق

١٦ اجلاري. وشدد الغامن على 
أنه سيتم خالل اجللسة اتخاذ 
كل اإلجــراءات االحترازيــة 
الصحيــة املمكنــة، مجــددا 
تأكيده على ان دور االنعقاد 
احلالي سيمدد باملدة نفسها 
التــي مت فيهــا توقــف عقد 
اجللسات وعددها سيزيد على 
عدد اجللسات املقررة وفق 

اجلدول. وقال الغامن: أتوقع 
أن البند األول في اجللســة 
العاديــة ســيكون موضوع 
استعــــدادات وإجــــراءات 

احلكومة التــي اتخذتها في 
مواجهــة «كورونا»، ويأتي 
مــن بعــده االســتجواب ثم 

القوانني.

دور االنعقاد احلالي سيمدد باملدة نفسها التي مت فيها توقف عقد اجللسات وعددها سيزيد

تفاءلوا.. املتشافون من «كورونا» ضعف املصابني في يوم واحد

الهاشم: «املالية» تبحث األحد معاجلة آثار 
«كورونا» وتأجيل أقساط «املتعثرين»

سلطان العبدان

أعلنت رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية النائبة 
صفاء الهاشــم، ان اللجنة ســتجتمع األحد املقبل ملناقشة 
املشروع بقانون بشأن تأجيل حتصيل األقساط املستحقة 
على عمالء صندوق املتعثرين والتقرير اخلاص مبشروع 

القانون بشأن اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا. 
وقالت الهاشم انها كرئيسة للجنة املالية يهمها ان يدرج 
في جلسة الثالثاء املوافق ١٦ اجلاري تقرير تأجيل حتصيل 
األقساط املستحقة على عمالء صندوق املتعثرين وتقرير 

لقانون اآلثار الناجمة عن «كورونا».

الرئيس مرزوق الغامن متحدثا للصحافيني

احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة األولى)

السفير الصيني لي مينغ قانغ

 السفير الصيني لي مينغ قانغ 
لـ «األنباء»: نثق بأن  الكويت ستنتصر 

على «كورونا» في القريب العاجل

 د.رمي الرضوان 
لـ «األنباء»: قبول تبرع 

١٣٠ متعافيًا من «كورونا» 
ببالزما الدم

 الضاحي لـ «األنباء»: 
خلل املناعة لدى مرضى 

السكري يرتبط بشدة 
اإلصابة بالڤيروسات
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د.وليد الضاحيد.رمي الرضوان

«األنباء» تنشر 
آلية «الصحة» 

لرعاية األطفال 
املصابني 

بـ «كورونا»: 
إبقاؤهم باملنازل 

١٠ أيام منذ 
بداية األعراض 
وضمان تدفق 

الهواء في غرفهم

02 0202

«احتاد املصارف»: البنوك تستأنف 
عملها من ٩ صباحًا حتى ١ ظهرًا

قــال احتاد مصــارف الكويت انه 
البنوك اعتبارا  سيتم استئناف أعمال 
من اليوم الثالثاء، حيث ستعاود البنوك 
فتح أفرعها املعلن عنها سابقا كما كان 
الوضع عليه قبل فرض احلظر الكلي 
في البالد، وذلك بناء على القرار الصادر 
من مجلس الوزراء وبتوجيهات من بنك 

الكويت املركزي.
وأضاف احتــاد املصارف في بيان 
صحافي انه ســيتم اســتقبال عمالء 
البنوك مــن األفراد والشــركات من 
الساعة ٩:٠٠ صباحا إلى ١:٠٠ ظهرا، كما 
ستستمر البنوك في تقدمي كل خدماتها 
املصرفية لعمالئها باإلضافة إلى خدماتها 
اإللكترونية مبا فيها التحويالت املالية 
محليا فيما بني البنوك والتحويالت إلى 
اخلارج، وتوفير النقد من خالل مكائن 
إلى استقبال  اآللي، باإلضافة  السحب 
استفســارات العمالء من خالل أرقام 

خدمة العمالء لدى البنوك.
 التفاصيل ص ٩

 التفاصيل ص ٩

محمد راتب

ألول مــرة منــذ شــهرين تتنفــس 
اجلمعيات التعاونيــة وحتديدا فروع 
التموين فيها الصعداء بعد أن مر اليوم 
األول مــن الشــهر دون وقوع زحامات 
أو تدافع أو اســتنفار من قبل الكوادر 
البشرية، حيث فوجئت مجالس اإلدارات 
بأعــداد قليلــة خالل الســاعات األولى 

ازدادت تدريجيــا خــالل الظهر ليكون 
نصيــب الفرع في يوم واحد ما يقارب 
١٠٠ متســوق أو أكثــر بقليل، في حني 
كانت األعداد في األيام األخرى تزيد على 
٣٠٠ ما يستنفر كل الكوادر البشرية في 
الفرع، حيث أرجع اجلميع ســبب هذا 
التغيــر املفاجئ إلى االلتــزام باحلجز 
عبر الباركود وعدم الســماح بالدخول 

إال باحلجز.

صفاء الهاشم

حنان عبداملعبود

في مؤشر معتبر على جناح جهود مكافحة انتشار «كورونا»، 
أعلن وزير الصحة د.باســل الصباح شــفاء ١٥١٣ حالة ليرتفع 
عدد املتشــافني إلــى ١٢٨٩٩ فيما ســجلت وزارة الصحة إصابة 
٧١٩ حالة جديدة خالل ٢٤ ســاعة. وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند انه مت تسجيل ٨ وفيات ليصبح مجموع 
الوفيــات ٢٢٠ حالة، مشــيرا الى تلقي ٢٠٤ حــاالت الرعاية في 
«العنايــة املركزة». وعن عدد املســحات التي متت خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية، أوضح د.السند انه يبلغ ٣٦٦٤ مسحة ومبجموع 

يقترب من الـ ٣٠٠ ألف مسحة. 

احلياة تتدفق 
في شرايني األسواق..

إقبال على «الشويخ» 
04و«املباركية»

(تصوير: هاني الشمري)

ملشاهدة الڤيديو

الدول املجاورة ودول أوروبا والعالم. 
وتطــرق املــزرم الى قضيــة مكافآت 
العاملني مبواجهة كورونا، مؤكدا ان 
ديوان اخلدمة وضع آلية محددة وفقا 
لرؤية مجلس الوزراء واألمر ال يتعلق 
باملادية فقط بل بالتكرمي املعنوي أيضا. 
وكان املجلس قرر إنشاء كيان يعنى 
مبتابعة تطبيق االشتراطات الصحية 
ويكون تابعا لوزارة الصحة، وكلف 

«املركزي للمعلومات» بإنشاء منصة 
مركزية إلدارة املواعيد احلكومية متكن 
املراجعني من احلصول على املواعيد 
قبــل مراجعة اجلهات احلكومية، كما 
كلــف مؤسســة البترول وشــركاتها 
بإنشاء وجتهيز أجنحة طبية بالقاعات 
٥ و٦ و٨ في أرض املعارض وتزويدها 

بكل املرافق الضرورية.
التفاصيل ص ٥

ترامب ُيعّنف 
حكام الواليات: 

سيطروا على 
احملتجني قبل 

أن يسحقوكم
محتجون يجثون على ركبهم في بوردو تضامنا مع جورج فلويد االميركي الذي قتل 
في مينيسوتا                            (ا.ف.پ) 18

 نرفض محاوالت بعض الدول تسييس 
أصل ومصدر «كورونا» فال يوجد أي دليل 

يشير إلى أنه من صنع اإلنسان

«األعلى للقضاء» يجتمع 
اليوم لبحث عمل احملاكم

محالت الصرافة تعاود استقبال 
عمالئها   اعتبارًا من اليوم

عبدالكرمي أحمد

يعقد املجلس األعلى للقضاء برئاســة 
املستشار يوســف املطاوعة اليوم اجتماعا 
في مقره لبحــث تطورات الظروف الراهنة 
التي اســتدعت تعطيل العمــل في احملاكم 
والنيابة العامة. ويتباحث املجلس في الشأن 
القضائي بشــكل عام على ضوء املعطيات 
احلالية وتوصيات السلطات الصحية بشأن 
ڤيروس كورونا، كما يبحث بتصريف األعمال 
واجللسات حسب الظروف الراهنة. ويأتي 
االجتماع بالنظر إلــى طبيعة عمل احملاكم 
وارتباط عملها واألحكام التي تصدرها مبصالح 
الناس وحرياتهم، ما يستلزم متابعة املجلس 
األعلى للقضاء لكل أبعاد األوضاع الراهنة.

باهي أحمد

علمت «األنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة أن شركات 
الصرافة احمللية ستعود لتباشر عملها اعتبارا من اليوم الثالثاء، 
وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باستئناف اجلهات العاملة 

للعمل في بداية احلظر اجلزئي األول.
وأضافت أن خطة العودة لشركات الصرافة تضمن طاقة 
تشغيلية قدرها ٢٥٪ من إجمالي املوظفني العاملني في األفرع 
وسيتم التناوب فيما بينهم، حيث من املتوقع أن تعود الشركات 
للعمل في كل املناطق، اضافة إلى املناطق اخلمس املعزولة بعدد 
قليل من املوظفني وهو ما تتم دراسته في الوقت احلالي، نظرا 
ألن غالبية املوظفني العاملني بها يقطنون في املناطق املعزولة 
مما سيجعلهم يواجهون صعوبة في التنقل وسيدفع الشركات 
لالســتعانة باملوظفني القاطنني في األماكن القريبة من العمل 

لتشغيل الفروع ضمن املناطق املوجودين بها.

بداح العنزي

الكويت عن األنشطة  بلدية  أعلنت 
واحملالت التي يسمح لها مبزاولة العمل 
خالل فترة السماح وهي: املراكز الغذائية 
(األسواق املوازية) - املطاعم - املقاهي 
(الكافيهات) - تقدمي الوجبات - املخابز 
- بيع األســماك واللحــوم والدواجن 
الصيدليات   - واخلضــار والفاكهــة 
والعيادات واملستشــفيات اخلاصة - 
األنشطة واحلرف الصناعية - مغاسل 
السيارات - معارض السيارات - قطع 
غيار الســيارات - معــارض املعدات 
وتصليحهــا وصيانتهــا - محــالت 
الصيانة بكل أنواعها - غسيل املالبس 
- محالت االتصاالت واإلنترنت - محالت 
النظارات - محالت األعالف والبذور بكل 
املناطق - محالت بيع البذور في املناطق 

الزراعية.

 «البلدية» حتدد األنشطة 
العاملة في فترة السماح

حنان عبداملعبود

 عممت وزارة الصحة على املستشفيات واملراكز 
الصحية حتديثا آللية التعامل مع احلاالت املشتبه 
في إصابتها تنص على قصر إجراء املسحات على 
احلاالت التي تستدعي الدخول الى املستشفى فقط، 

مبا يتوقع معه أن تقل عدد املسحات اليومية بنحو 
٨٠٪، كما ينص التحديث على الطلب ممن تظهر 
لديهم أعراض بسيطة أن يقوموا بحجر أنفسهم 
في املنزل لكي ال يكونوا سببا في انتقال العدوى، 
وذلك دون عمل مسحة. كما نص التعميم على إلغاء 
مسحات اخلروج لألشخاص املصابني بالڤيروس.

ال مسحات إال للحاالت التي تستدعي الدخول للمستشفى 

 التفاصيل ص ٢

 التفاصيل ص ٦

مصادر مسؤولة بـ«العدل» لـ «األنباء»: السماح للمأذونني 
بعقد الزواج وتوثيق معامالت الطالق بحكم محكمة واجب النفاذ

أسامة أبوالسعود 

كشــفت مصادر مســؤولة 
فــي وزارة العدل عن أن ادارة 
التوثيقــات الشــرعية بــدأت 
الســماح للمأذونــني بالعودة 
لعقــد القــران داخــل املنازل، 
وفق االشتراطات الصحية بعدم 
حضور اكثر من ٥ أشــخاص 
فقــط وااللتزام بارتداء الكمام 

والقفازات، وذلــك بعد توقف 
اســتمر طــوال فتــرة احلظر 
الشــامل في البالد. كما ذكرت 
املصادر لـ «األنباء» ان االدارة 
متنح املوافقة مباشرة للمأذونني 
للزواج خارج االدارة للكويتيني 
شــرط وجود الفحص الطبي 
واالشــتراطات الصحية وفق 
التعميــم الســابق الذي مازال 
ساريا. وأشــارت املصادر الى 

ان االدارة تعمــل مــن خالل ٣ 
أفرع حاليا وهي فرع اجلهراء 
وفرع األحمدي واملقر الرئيسي 
لإلدارة مبجمع محاكم الفروانية 
مبنطقة الرقعــي. وأكدت انها 
ال تســتقبل املراجعني اال وفق 
تنســيق مســبق عبــر رقــم 
«الواتســاب»، وال يسمح ألي 
مراجــع بالدخــول اال بارتداء 
الكمام والقفازات حفاظا على 

صحة وسالمة موظفي اإلدارة 
واملراجعــني.  وعــن توثيــق 
معامالت الطالق، قالت املصادر 
«نوثق معامالت الطالق ملن لديه 
حكم محكمة نهائي مســتوف 
وواجب النفاذ، بينما من يرغب 
في الطالق فعليه الذهاب أوال 
الى ادارة االستشارات األسرية 
وهي ال تعمل حاليا». وتابعت 
املصادر «وهللا احلمد فإن شهر 

رمضان من كل عام يشهد اقل 
معدالت الطالق في الكويت». 
وأوضحت املصادر ان ادارة 
التوثيقات الشرعية تقوم ايضا 
بتوثيق إشهار االسالم وعمل 
حصر وراثة وتوثيق الوصية 
والوقــف واالعــالم الرســمي 
وغيرها مــن املعامــالت التي 
يتطلب اجنازها فقط التنسيق 

عبر املوعد املسبق.

(تصوير: متني غوزال)

اجلمعيات التعاونية تتنفس الصعداء.. هدوء يسود فروع التموين أول أيام الشهر



الثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

الرضوان لـ «األنباء»: قبول تبرع ١٣٠ متعافيًا من «كورونا» ببالزما الدم

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت مدير إدارة خدمات 
نقل الدم بوزارة الصحة د.رمي 
الرضوان عن جتهيز وحدة 
مستقلة للتبرع بالبالزما في 
بنك الدم املركزي «اجلابرية»، 
وذلــك الســتقبال املرضــى 
املتعافني من ڤيروس كورونا 
املستجد بسعة سريرية تصل 
الى ٤ أسرة مجهزة باألجهزة 
الالزمة الستخالص البالزما، 
مشــيرة الى أن هذه الوحدة 
جــاءت الســتيعاب الزيادة 
بنسبة ٥٠٪ ما كان عليه في 
السابق، وهي قابلة للزيادة 

في حال احلاجة املتزايدة.
وذكــرت الرضــوان فــي 
تصريح لـــ «األنباء» أنه مت 
جتهيز الوحدة بغرف لفحص 
املتبرعني وغرفة اســتراحة 
خاصة بهــم، مبينة ان هذه 
اخلطوة جــاءت حرصا من 
اإلدارة على تطوير اخلدمات 
املقدمة للمتبرعني بعد اإلقبال 
الشديد على التبرع بالبالزما 
وزيــادة عــدد املتبرعني في 

وتبعا جلــدول زمني محدد 
لكل متبرع.

وبينــت انــه منــذ البدء 
باستقبال املتبرعني بالبالزما 
بلغ إجمالي املتبرعني املقبولني 
١٣٠ من املتشافني ومت جتميع 
وجتهيز٣٥٠ وحدة عالجية 
من وحدات البالزما، ونقل ٤٦ 
وحدة إلى املرضى في جميع 
املستشفيات، حيث يتم توفير 
البالزما للمستشــفيات عن 
طريق الطلــب من بنك الدم 
املركزي ضمن البروتوكوالت 
املعتمدة كسائر الطلبات على 

منتجات الدم، وذلك لضمان 
عــدم تأخــر وصولهــا الــى 

املرضى.
وكشــفت عــن أن نتائج 
نقل البالزما املناعية األولية 
ملرضــى كورونــا مبشــرة 
باخلير، الفتة الى انه سيتم 
اإلعالن عن النتائج النهائية 
ومــدى فاعليــة العالج بعد 
االنتهــاء من فتــرة املراقبة 
املتلقــني للعالج  للمرضــى 
ومراجعــة البيانات من قبل 
اللجان املتخصصة في وزارة 

الصحة.

نتائج نقل البالزما املناعية األولية للمرضى مبشرة باخلير.. واعتماد «النهائية» بعد االنتهاء من فترة املراقبة

وحدة مستقلة للتبرع بالبالزما

الفترة املاضية، الفتة الى ان 
التعاون مع مستشفى جابر 
والتنسيق مع األطباء القائمني 
على احملاجر الستقبال هؤالء 
املتبرعني، علمــا ان برنامج 
حتضيــر البالزمــا املناعية 
ملواجهة ڤيروس كورونا بدأ 
منذ ٨ أبريــل املاضي، حيث 
يتــم جتميــع هــذه البالزما 
من املتبرعــني املتعافني من 
الڤيروس بعد انتهاء العالج 
وفترة احلجر والتعافي وفقا 
للمعايير املنشورة عامليا من 
قبل منظمة الصحة العاملية 

د.رمي الرضوان

٤ أسّرة مجهزة الستخالص البالزما في وحدة مستقلة ببنك الدم.. وجتميع ٣٥٠ وحدة عالجية ونقل ٤٦ إلى مرضى «كوفيد -١٩»

٧١٩ إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء ١٥١٣ حالة
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة أمس 
تســجيل ٧١٩ إصابــة جديدة 
مبــرض كوفيد - ١٩ خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البــالد إلــى ٢٧٧٦٢ حالة 
في حني مت تســجيل ٨ حاالت 
وفــاة إثــر إصابتهــا باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املســجلة ٢٢٠ حالــة. وقــال 
الناطق الرسمي باسم الوزارة 
د.عبداهللا السند خالل املؤمتر 
الصحافي اليومــي إن جميع 
احلاالت الســابقة التي ثبتت 
إصابتها باملــرض هي حاالت 
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 
وأخرى قيد البحث عن أسباب 
العــدوى وفحــص املخالطني 
أن  الســند  وأوضــح  لهــم. 
حاالت اإلصابة الـ ٧١٩ السابقة 
تضمنــت ٢٦٥ حالة ملواطنني 
كويتيــني و١٥٦ حالة ملقيمني 
مــن اجلنســية الهندية و١٠٤ 
حاالت ملقيمني من اجلنســية 
املصريــة و٤٨ حالــة ملقيمني 
من اجلنســية البنغالدشــية 
وبقية احلاالت من جنســيات 
أخرى. وأضــاف ان املصابني 
حسب املناطق الصحية جاءوا 
بواقع ٢٠٩ حاالت في منطقة 
الفروانية و١٨٤ حالة مبنطقة 
األحمــدي و١٠١ بحولي و١٧٠ 
حالــة مبنطقة اجلهــراء و٥٥ 
مبنطقة العاصمة، وعن أعلى 
املناطــق الســكنية من حيث 
تســجيل اإلصابة بالڤيروس 

وذكــر أن عــدد املســحات 
التــي مت القيام بهــا خالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية بلغ ٣٦٦٤ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 
٢٩٧٠٢٦ فحصا. وجدد السند 
الدعــوة للمواطنني واملقيمني 
مبداومــة األخــذ بــكل ســبل 
الوقايــة وجتنــب مخالطــة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
اســتراتيجية التباعد البدني 

للشفاء في البالد إلى ١٢٨٩٩.
وقــال الشــيخ د.باســل 
الصباح إن التحاليل والفحوص 
املخبرية واإلشــعاعية أثبتت 
شفاء تلك احلاالت من املرض 
وســيتم نقلهــا إلــى اجلناح 
املستشــفى  فــي  التأهيلــي 
املخصص الستقبال املصابني 
باملــرض متهيــدا خلروجهــا 
من املستشــفى خالل اليومني 

املقبلني.

موصيــا بزيــارة احلســابات 
لــوزارة الصحــة  الرســمية 
واجلهات الرسمية في الدولة 
لالطــالع علــى اإلرشــادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 
الڤيروس. وكان وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح قد 
أعلــن أمس شــفاء ١٥١٣ حالة 
من املصابني ليرتفع بذلك عدد 
احلاالت التي تعافت ومتاثلت 

تسجيل ٨ حاالت وفاة.. و١٤٦٤٣ مصاباً يتلقون الرعاية الطبية الالزمة

د.عبداهللا السند

فقد ذكر أنها جاءت على النحو 
التالي: منطقــة الفروانية ٥٧ 
وجليب الشيوخ ٤٥ واملهبولة 
٤٢ والعبدلي ٣٩ والساملية ٣٧ 
واملنقف ٣١. وفيما يخص آخر 
املستجدات في العناية املركزة 
لفت إلــى أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبية فــي العناية 
املركزة بلغ ٢٠٤ حاالت ليصبح 
بذلك املجمــوع الكلي جلميع 
احلاالت التــي ثبتت إصابتها 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 
الالزمــة ١٤٦٤٣ حالة. وحول 
مراكز احلجر الصحي املؤسسي 
فقد بلغ مجموع من أنهى فترة 
احلجــر الصحــي املؤسســي 
اإللزامــي خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية ١٤٣ شخصا، وذلك بعد 
القيام بكل اإلجراءات الوقائية 
والتأكد من خلو جميع العينات 
من الڤيروس على أن يستكملوا 
مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.

 

«األنباء» تنشر آلية «الصحة» لرعاية األطفال املصابني بـ «كورونا» في املنزل

عبدالكرمي العبداهللا

أصــدرت وزارة الصحة آليــة رعاية 
االطفال املصابني بعدوى ڤيروس كورونا 

في املنزل.
وجاء في اآللية التي تنشرها «األنباء» 
أنه ميكن لألطفال الذين يعانون من أعراض 
خفيفة البقاء في املنزل دون احلاجة إلى 
دخول املستشفى، وإذا كنت تعتني بطفل 
مصاب بعدوى «كوفيد -١٩» فمن املهم اتباع 
التوصيات أدناه حلماية نفسك واآلخرين 
الذين يعيشون في املنزل وكذلك مجتمعك.

البقاء في املنزل

وتضمنت اآللية انه يجب إبقاء االطفال 
في املنزل للفترة املطلوبة وملدة ١٠ أيام من 
بدايــة األعراض وال ميكن للطفل الذهاب 
إلــى الرعاية النهارية أو املدرســة أو أي 
منطقة عامة أخرى، كما يجب تأجيل املوعد 
الطبي غير العاجل إلى موعد الحق، ويجب 
اســتخدام حمام منفصــل للطفل إذا كان 
ذلك ممكنا، في حالة وجود حمام مشترك 

يطهر بانتظام بعد كل استخدام، فضال عن 
ضمــان تدفق الهواء الكافي والتهوية في 
الغرفة عن طريق فتح النوافذ واستخدام 

التيار املتردد.
قصر مقدم الرعاية لألطفال على شخص 
واحد سليم، أما املسنون الذين يعانون من 
حاالت طبيــة مزمنة والذين يعانون من 
نقص املناعة ال ينبغي أن يكونوا مقدمي 
رعاية للطفل، كما يجب ابقاء مقدم الرعاية 
لألطفال املصابني معزولني في املنزل (غرفة 
محددة) أو مساحة مراقبة في الهواء الطلق، 
كمــا يجب على مقدم الرعاية ارتداء كمام 
طبي يغطي الفم واألنف عندما يكون في 
نفس الغرفة مع الطفل، وميكن تشــجيع 
األطفال أكثــر من عامني على وضع كمام 
أو غطاء الوجه في حال تواجدهم خارج 
غرفهم وفي حضور افراد آخرين من األسرة 

إذا تقبل الطفل ذلك.
وبينت اآللية انه ال ينبغي ملس الكمام 
أو التعامل معه أثناء االســتخدام إذا كان 
الكمام رطبا أو اتسخ من اإلفرازات، يجب 
اســتبداله على الفور بكمام جديد نظيف 

وجــاف، وإزالة الكمام باســتخدام تقنية 
مناسبة، وال تلمس اجلبهة، ولكن بدال من 
ذلك فك العقدة، تخلص من الكمام مباشرة 
بعد االســتخدام وقم بنظافة اليدين، وال 

تعيد استخدام الكمام أو القفازات.
االتصال مع احليوانات

وأوضحــت اآللية انه يجب تشــجيع 
الطفل على اســتخدام احملارم الورقية أو 
السعال والعطس في الكوع والتخلص من 
احملارم الورقية في ســلة مهمالت مغلقة 
وقم بغسل اليدين بعد ذلك وعدم مشاركة 
الطعام واملشــروبات مع الطفل، أغراضه 
الشخصية مثل: فرشاة األسنان أو املناشف 
او بياضات األسّرة أو األجهزة اإللكترونية.

كما اشارت اآللية الى انه يجب مراقبة 
اعراض االطفال والتحقق من درجة احلرارة 
مرة واحدة على األقل في اليوم وتطهير 

ميزان احلرارة بعد كل استخدام.
وطلبت اآلليــة باالحتراس من تفاقم 
األعراض مثل ارتفاع درجة احلرارة ٣٨٫٥ 
املســتمر ملدة ٣-٥ أيــام واحلمى التي ال 

تنخفض مع االدوية اخلافضة للحرارة مثل 
الباراسيتامول أو ايبوبروفني ألكثر من ١٢ 
ســاعة وصعوبة في التنفس أو التنفس 
السريع، الشــفاه الزرقاء، الم مستمر أو 
ضغط فــي الصدر، تفاقم الســعال، وأن 
تزيد دورة املرض عن أسبوع واحد عدم 
وجود عالمات حتسن في األعراض او تفاقم 
األعراض، رفض الطعام أو صعوبة التغذية 
والقيء أو اإلسهال، ظهور طفح جلدي أو 
تغيرات في لون البشرة، اضطراب الوعي: 
الغيبوبة، أو التشــنج، عالمات اجلفاف. 
على سبيل املثال، احلفاضات ليست رطبة 
جدا، عيون غارقة، وعدم دموع عند بكاء 
الطفــل، واطلب الرعايــة الطبية إذا كان 

طفلك يزداد مرضا.
وجاء في االليــة اذا كان لدى االطفال 
أعراض حادة اطلب املساعدة الطبية وذلك 
باالتصال برقم ١١٢ وإذا كنت سوف تستخدم 
سيارة للوصول للمستشفى، أخبر مركز 
الطوارئ أن طفلك مصاب ١٩-covid وضع 

الكمام على وجه طفلك.
وإذا ظهرت أعراض خفيفة على مقدم 

الرعاية السعال واحلمى والعطس عليك 
االتصال برقم ١٥١ وعزل نفســك، وغسل 
اليديــن بشــكل متكــرر كما يجــب على 
الشخص وطفله تنظيف اليدين بانتظام، 
واســتخدام الصابون واملــاء أو الكحول 
القائم على محلول فرك اليد ملدة ٢٠ ثانية 
على األقل، واســتخدم منشفة مخصصة 
أو مناشــف ورقية ميكــن التخلص منها 
لتجفيف يدي طفلك وتنظيف يديك بعد 
ملس اغراض طفلك واألسطح في الغرفة 
وقبل وبعد ملس قناع الوجه اخلاص بك، 
جتنب االتصال املباشر مع سوائل اجلسم، 
وخاصة إفرازات الفم أو اجلهاز التنفسي، 
والبراز، واستخدام قفازات ميكن التخلص 
منها والكمام عند تقدمي الرعاية عن طريق 
الفــم أو اجلهاز التنفســي أو التعامل مع 
البــراز والبول على ســبيل املثــال أثناء 
نفخ أنف الطفل أو تغيير احلفاضات. قم 
بتنظيف اليدين قبل وبعد إزالة القفازات.

وشددت االلية على جتنب ملس عينيك 
وأنفك وفمك بأيد غير مغسولة واحملافظ 
على نظافة بيئتك، وإجراء تنظيف إضافي 

جلميع األسطح وتشمل الطاوالت، مقابض 
األبواب، اكسسوارات احلمام، املراحيض، 
الهواتف لوحات املفاتيح وطاوالت السرير، 
وللتنظيــف، يجب اســتخدم منظفات او 
مناديــل منزليــة عادية، ثم قــم بتطهير 
األسطح مبحلول التبيض املخفف واضافة 
املاء إلى ٢٠ مل من التبييض لتشكل محلول 
لتر واحد، ويجب ارتداء القفازات والقناع 
غير الطبي عند االتصال املباشر بالغسيل 
امللوث او القمامة، ووضع القمامة في أكياس 
بالســتيكية مغلقة، ووضع الغسيل في 
كيس بالستيكي وجتنب هزه كما يغسل 
بصابون الغســيل العادي واملاء الساخن 
(٦٠ درجة) ويجفف جيدا، وغسل العاب 
الطفــل والدمى في املاء الدافئ وجتفيفها 

متاما حماية ألفراد األسرة وغيرهم.
وأشارت الى انه يجب محاولة أن يحافظ 
أفراد األسرة غير مقدمي الرعاية على مسافة 
٢ متر على األقل من الطفل معظم الوقت، 
جتنب مخالطة األفراد الذين يعانون من 
مشــاكل صحية مزمنة وكبار السن، كما 
انه ال يجب استضافة الزوار في املنزل.

إبقاء األطفال باملنازل ملدة ١٠ أيام منذ بداية األعراض.. وضمان تدفق الهواء في غرفهم عن طريق فتح النوافذ

مراقبة األعراض املرضية لألطفال والتحقق من درجة احلرارة مرة واحدة على األقل في اليومتشجيع الطفل على استخدام احملارم الورقية والتخلص منها في سلة املهمالت  مغلقة

الضاحي لـ «األنباء»: خلل املناعة لدى مرضى 
السكري يرتبط بشدة اإلصابة بالڤيروسات

حنان عبداملعبود

أكــد استشــاري الغدد 
الصمــاء والســكر، رئيس 
رابطــة الســكر الكويتية، 
الســكر  وحــدة  رئيــس 
مبستشــفى مبارك الكبير 
ومدير برنامج الغدد الصماء 
والسكر د.وليد الضاحي أنه 
بالرغم مــن انتهاء احلظر 
الكلــى إال ان املعركــة مع 
ڤيــروس كورونــا ال تزال 
في أوجها، مشددا على ان 

الســالح األقوى ضد املــرض والذي أثبت 
فعاليته في معظم الدول هو التزام اإلنسان 

بالتعليمات والثقافة املجتمعية.
وقــال الضاحي في تصريــح خاص لـ 
«األنباء» البد من العلم بأن وجود اي مرض 
لدى اإلنسان ال يعرضه لإلصابة بالوباء، 
فالڤيــروس يصيب اإلنســان عــن طريق 
االنتقال من شخص او الرذاذ او من سطح 
ملوث فمن يلتزم بالتباعد اجلسدي وغسل 
اليدين بانتظام والبعد عن التجمعات وعدم 
اخلروج من البيت إال للضرورة القصوى 
ولبس الكمــام طوال الوقت خارج املنزل، 
تقل نســبة إصابته بالڤيــروس بإذن اهللا 

حتى لو كان صاحب مرض مزمن.
وأشار الى انه بحسب املركز األميركي 
للتحكم باألمراض فإن املعرضني ملضاعفات 
شديدة عقب اإلصابة بالڤيروس هم: األعمار 
٦٥ ســنة وما فوق، أصحاب أمراض الرئة 
املزمنة، الربو املتوســط للشديد، أمراض 
القلب، من يعاني بضعف باملناعة ومنهم 
مرضى السرطان، املدخنني املزمنني، وزارعو 
األعضاء، االستخدام املزمن للكورتيزون، 
استخدام األدوية اخلافضة للمناعة، السمنة، 
مرضى السكر، أمراض الكلى املزمنة، أمراض 

الكبد املزمنة.
أمــا بالنســبة ملرضــى 
السكر بشكل خاص فذكر 
انه معروف من قبل ارتباط 
مــرض الســكر مع شــدة 
اإلصابة بالڤيروسات، وذلك 
لوجود خلل فــي العملية 
املناعية عند بعض مرضى 
الســكر وبالرغــم مــن ان 
توصيــة املركــز األميركي 
الســكر بشــكل  باعتبــار 
عام جزءا من عوامل شدة 
اإلصابــة بالڤيروس إال ان 
مــن بني مرضى الســكر من هــم معرضني 
أكثر لشدة اإلصابة ومنهم: من لديهم سمنه 
مفرطة ومعدل كتلة اجلســم لديهم ٤٠ أو 
اكثر، من يعانون من فشل في وظائف الكلى، 
مــن يعانون من أمراض القلب من الذبحة 
الصدرية وانسداد الشرايني وضعف عضلة 
القلب، ارتفاع معدل السكر التراكمي أكثر 
من ٨٪، واحلوامل، من يبلغ ٥٠ عاما وأكثر، 
زارعو األعضاء، من يعاجلون باألنسولني، 
مطالبا إياهم باحلــذر املضاعف والتباعد 
اجلســدي وتكرار غســيل اليدين وتفادي 
التجمعات وعدم اخلروج من املنزل ولبس 
الكمام طوال الوقت خارج املنزل، ويفضل 
لهؤالء أيضا أال يخالطوا من يخرج من املنزل 
من عائلتهم وميارسون التباعد اجلسدي 
معهــم الى ان يبدأ املرض باالنحســار من 

املجتمع.
واقترح الضاحي تأجيل عودة مرضى 
السكر للدوام الرسمي حتى املرحلة اخلامسة 
مــن خطــة العــودة وأن يراعــي املديرين 
واملســؤولني هذه املعلومة عند اختيارهم 
للموظف الذي ســيرجع للــدوام، وذلك ملا 
فيه من خطورة واحتمال تعرض مرضى 

السكر لإلصابة الشديدة بالڤيروس.

اقترح تأجيل عودتهم للعمل حتى املرحلة اخلامسة

د.وليد الضاحي



الثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

الشمري لـ «األنباء»: ١٥٣ حالة هدر و٥٣ مخالفة 
جسيمة على شبكة الكهرباء خالل مايو املاضي

«احلرس» يستقبل املتطوعني الراغبني في خدمة الوطن

استقبلت قيادة احلرس الوطني 
عددا من املتطوعــني من املتقاعدين 
واملنتهيــة خدماتهــم فــي احلــرس 
لالســتفادة مــن خبراتهــم في ظل 
الظروف الراهنة التي تعيشها الكويت 
وذلك بالتنســيق مع اإلدارة العامة 
للدفاع الوطني في وزارة الداخلية.

ويأتي هذا االســتقبال بناء على 
رغبة املتطوعني في القيام بواجباتهم 

جتــاه وطنهم الكويــت في مواجهة 
أزمة ڤيروس (كورونا املســتجد - 

كوفيد- ١٩).
وقال املعــاون للشــؤون املالية 
ريــاض  العميــد  املــوارد  وإدارة 
طواري للصحافيــني إن املتطوعني 
ســيخضعون للفحوصــات الطبية 
في مديرية اخلدمات الطبية للتأكد 
مــن حالتهم الصحيــة وجاهزيتهم 

لتولي املهــام والواجبات، باإلضافة 
الى إبالغهم بالتعليمات التي تؤهلهم 

ألداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار.
وأعــرب عن شــكره للمتطوعني 
علــى مبادرتهــم مبد يد املســاعدة 
«وتوظيف خبراتهم التي اكتسبوها 
في سنوات العمل باحلرس الوطني 
ملســاعدة اخوانهــم». وأكــد العميد 
طواري ترحيب القيادة العليا للحرس 

الوطني بهم وتقديرها ملبادرتهم التي 
تنم عن نواياهم الصادقة في خدمة 

وطنهم مبثل هذه الظروف.
مــن جانبهــم، أعــرب عــدد من 
املتطوعني عن ســعادتهم بالتطوع 
واالنضمــام الــى اخوانهم باحلرس 
الوطني خلدمة الوطن واملساعدة في 
جتاوز الكويت الغالية أزمة ڤيروس 

(كورونا) بكل تبعاتها.

دارين العلي

رئيــس  نائــب  أعلــن 
الضبطية القضائية في وزارة 
الكهرباء واملاء وعضو جلنة 
العزاب واللجنة املشــتركة 
أحمــد الشــمري أن فريــق 
الضبطية نفذ خالل الشهر 
املاضــي ١٥٣ محضر إثبات 
حالة هــدر ميــاه وكهرباء 
وسجل ٥٣ محضر مخالفة 
تتعلق بالتعديات اجلسيمة 
على شبكة الكهرباء واملياه، 
حيث مت اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحق املخالفني.
فــي  الشــمري  وقــال 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
الفريــق  إن اســتراتيجية 
التــي تقوم على االنتشــار 
فــي مختلــف احملافظــات 
طوال أيام األســبوع وعلى 
مدى ٢٤ ساعة لتغطية اكبر 
عدد ممكن من املناطق أثناء 
احلمالت امليدانية مكنته من 
النجاح في احلد بشكل كبير 
من املخالفات والقضاء على 
نسبة ٩٠٪ من املخالفات التي 
كانت تعتبــر متكررة على 

الشبكة.

املتبقية من البالغات فكانت 
حول أعطال داخلية ليست 

من اختصاص الوزارة.
فريــق  أن  وأضــاف 
وبالتنســيق  الضبطيــة 
مع جلنــة إزالــة التعديات 
سيســتأنف أعمالــه إلزالة 
التعديات التي تشكل خطرا 
على الشبكة الكهربائية في 
منطقة املزارع والشاليهات 
لضمان عدم انقطاع التيار 

بسبب هذه التعديات.
كما شدد على دور الوزارة 
املهم جدا في جلنة العزاب 
التي ستســتأنف عملها في 
الفترة املقبلــة بعد توقفها 
خالل شهر رمضان املبارك 
لرصد املخالفــات اخلاصة 

بحــق املخالفــني كما يجب 
توصيــة حــراس البنايات 
وخدم املنازل بعدم اإلسراف 
امليــاه جتنبــا  باســتخدام 
لتنفيــذ محاضــر بذلــك ما 
يترتب عليه عدة إجراءات 
الــوزارة ومنهــا  تتخذهــا 
توقيــع تعهد بعدم التكرار 
ودفع جميع املستحقات التي 
تتعلق بالعميل املخالف في 

جميع احملافظات.
وشــكر الشــمري الدعم 
املطلق لوزير الكهرباء واملاء 
بالوكالــة د.خالــد الفاضل 
لعمــل فريــق الضبطيــة 
القضائية وحثه على القيام 
بعملــه وبــدوره على أكمل 

وجه.

بســكن العزاب في السكن 
اخلاص بناء على كتب توجه 
من البلدية إلى الوزارة بقطع 
التيــار عن هــذه العقارات 
املخالفة التي لم تســتجب 

إلجراءات البلدية.
وناشد الشمري أصحاب 
العقــارات ضــرورة جتنب 
املخالفات اخلاصة بقوانني 
الوزارة، وخاصة  وقرارات 
فيما يتعلق بالهدر واإلسراف 
في استخدام خدمتي الكهرباء 
واملــاء داعيا إلــى التعاون 

للصالح العام.
وشــدد علــى ضــرورة 
إطفــاء اإلضــاءة النهاريــة 
غير املطلوبة، وذلك لتجنب 
تسجيل محاضر إثبات حالة 

الضبطية القضائية تلقت ٨٠ بالغاً عن انقطاع التيار ٧٠٪ منها بسبب عدم دفع اإليجارات

هدر املياه يترتب عليه إجراءات قانونيةالعبث بالعدادات من املخالفات اجلسيمة

فحص احد املتطوعني استقبال احد املتطوعني

ولفت إلى أن الفريق يقوم 
إلى جانب حمالته امليدانية 
واملفاجئة بشكل يومي بتلقي 
البالغات ســواء عن طريق 
العالقات العامــة أو اخلط 
الساخن وتغطيتها حلل هذه 
املشاكل، حيث تعامل خالل 
الشهر املاضي مع ٨٠ بالغا 
عن انقطــاع التيار تبني أن 
حوالــي ٧٠٪ منها ناجت عن 
فصل التيار من قبل حراس 
ومالك العمارات من الشبكة 
الرئيسية عن املنازل والشقق 
املتخلفة عن دفع اإليجارات، 
مما استدعى تدخل الفريق 
إلرجاع التيار والتنبيه على 
املالك عدم العبث بالشبكة 
النســبة  أمــا  والعــدادات، 

أحمد الشمري

سنستأنف عملنا في إزالة التعديات في املزارع وجلنة العزاب تعود للعمل قريبًا

وزير اخلارجية بحث مع نظيره النيبالي 
ترحيل العمالة املخالفة

سفير كازاخستان لـ «األنباء»: السفارة عادت 
للعمل وال إصابات بكورونا بني أبناء اجلالية

السفارة اإليطالية حتتفل بالعيد الوطني 
عبر منصات التواصل

القائم باألعمال الفرنسي: السفارة 
مفتوحة وفقًا إلجراءات العمل عن ُبعد

إيهاب جودة لـ «األنباء»: تسيير أكثر
من رحلة «شارتر» من الكويت للقاهرة يوميًا

أجرى وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد 
اتصــاال هاتفيا مع وزيــر خارجيــة جمهورية نيبال 
الديموقراطيــة االتحاديــة الصديقــة براديب جوالي، 
تناول خالله موضوع ترحيل العمالة النيبالية المخالفة 
لقانــون اإلقامــة والمقيمة بصورة غيــر قانونية في 

الكويت إلى وطنهم.
وذكــرت وزارة الخارجيــة فــي بيــان صحافي أنه 
تــم أيضا بحــث مجمل العالقات الثنائيــة التي تربط 
البلدين الصديقين وأطر تعزيز التعاون المشترك نحو 
مواجهة تداعيات جائحة ڤيروس كورونا المـسـتـجـد 

(كوفيد-١٩).

 أسامة دياب

أشــار ســفير جمهورية 
كازاخستان لدى البالد دولت 
ميبيردييف إلى أن السفارة 
تتابع عن كثب آخر مستجدات 
ڤيــروس كورونــا بني أبناء 

اجلالية الكازاخستانية.
وأضــاف ميبيردييــف 
فــي تصريحــات خاصة لـ 
«األنباء»، أنه وفقا للبيانات 
املتاحــة لنــا ال توجد حتى 
اآلن أي إصابات في صفوف 

مواطنينا، موضحا أن تعــداد أبناء اجلالية 
الكازاخية في الكويت محدود جدا.

العــودة  ورحــب ميبيردييــف بخطــة 
التدريجية للحيــاة الطبيعية التي اتخذتها 

حكومة الكويــت، الفتا إلى 
أن السفارة عادت الى نظام 
العمــل بصــورة طبيعيــة 

كالسابق.
الكويت  وتوقع انتصار 
ومختلــف دول العالم على 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
القريــب  COVID -١٩ فــي 
العاجل وستعود احلياة إلى 
مجاريها الطبيعية. ولفت إلى 
أن بالده كازاخســتان أيضا 
تتحول تدريجيا إلى احلياة 
الطبيعيــة، ومبرور الوقت 
ســيتم افتتاح املطــار الدولي وستســتأنف 
الرحالت اجلوية الدولية وســتتم استعادة 
زيارة كازاخستان دون تأشيرة مع دول أخرى، 

مبا في ذلك الكويت

أسامة دياب

حتتفل السفارة اإليطالية 
في الكويت اليوم الثالثاء ٢ 
يونيو فعليا، بالعيد الوطني 
للجمهورية اإليطالية ألول 
مرة بشكل افتراضي - عن 
بعــد - نظرا إلــى الظروف 
احلالية التي مير بها العالم 
بسبب ڤيروس كورونا والتي 
تفرض ضرورة احترام تدابير 
الساري  التباعد االجتماعي 
حاليــا في إيطاليا والكويت 

وفي معظم الدول وأيضا كعالمة على االحترام 
العميق لكثير من ضحايا اجلائحة.

وتتيــح منصــات التواصــل االجتماعي 
للسفارة املجال للسفير اإليطالي لدى البالد 
كارلو بالدوتشي، لتقدمي حتياته إلى السلطات 
والشــخصيات الكويتية وأيضا إلى اجلالية 
اإليطالية. وتشــمل رســالته ألبناء اجلالية 
اإليطالية التشديد على ضرورة االستمرار في 
االلتزام واحترام التدابير املهمة واإلجراءات 

اتخذتهــا  التــي  اليقظــة 
السلطات الكويتية للحد من 
انتشار ڤيروس «كوفيد- ١٩» 
والوقايــة منه ومواجهة أي 
حالة طارئــة، باإلضافة إلى 
اإلشــادة الكبيــرة مبختلف 
مظاهــر التضامــن العديدة 
واملهمة التي تلقتها السفارة 
من احلكومة الكويتية ومن 

الشعب الكويتي الصديق.
ويفتتح االحتفال فعليا 
بعزف خاص للنشيد الوطني 
اإليطالي، من تقدمي أكادميية 
كيجانا «Accademia Chigiana»، التي أطلقت 
موســما موســيقيا مهما في األشهر املاضية 

بالتعاون مع السفارة اإليطالية.
ويختتــم االحتفال مبنــح جائزة «حتية 
إليطاليــا» املخصصــة للفنانــني الكويتيني 
الشــباب الذين قدموا أعماال فنية تشــكيلية 
متثل دعما وتعزيــزا للعالقات اخلاصة بني 
إيطاليا والكويت. جدير بالذكر أن رئيس جلنة 
التحكيم، هو الفنان الكويتي جعفر إصالح.

أسامة دياب

أكدت القائم باألعمال في الســفارة الفرنسية لدى البالد 
اليزابيث باربييه أن السفارة مفتوحة وفقا إلجراءات العمل 
عن ُبعد، مع االمتثال الصارم للتدابير التي اتخذتها السلطات 
الكويتية، مع وجود محدود للغاية من العمالء. ولفتت - في 
تصريح صحافي - الى أن أنشطة السفارة مستمرة، وجتري 
اجتماعــات داخلية مع املســؤولني الكويتيني عبر التواصل 
بتقنية الڤيديو كونفرانس. وفيما يتعلق بالنشاط القنصلي 
وطلبات التأشيرة قالت باربييه بشكل أكثر حتديدا، ستتم 
معاجلة امللفات مبجرد إعادة فتح منطقة شنغن للمواطنني غير 
األوروبيني. ورحبت مبساهمات احلكومة الكويتية وتبرعاتها 
في إطار دعم البحث الطبي لتطوير لقاح لڤيروس كورونا.

أسامة أبو السعود 

كشف املدير اإلقليمي لشركة مصر للطيران في الكويت 
إيهاب جودة أن الشركة تسير رحالت بشكل شبه يومي من 
الكويت إلى القاهرة (شارتر) لنقل الراغبني في السفر من 
املقيمني املصريني في البالد. وأوضح جودة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» أن هناك إقباال كبيرا على السفر يوميا 
خالل الفترة احلالية، وهو ما ساهم بتسيير أكثر من رحلة 
يوميا حســب اإلقبال اليومي للمسافرين. وأعرب جودة 
عــن أمله في أن تعود أجواء الســفر بني مصر والكويت 
قريبا إلى سابق عهدها بعد عبور جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد بسالم، وخاصة في فصل الصيف الذي يعتبر 
موســم السفر الرئيسي ويشهد حركة طيران كبيرة بني 

البلدين في هذا التوقيت ســنويا. وأشــار إلى أن شركات الطيران العاملية تأثرت بشكل 
كبير بفعل انتشــار ڤيروس كورونا املســتجد، إال أنها بدأت اآلن في محاولة اســتعادة 
احلركة من جديد وفق اإلجراءات والضوابط التي تفرضها اجلهات الصحية في كل دولة.

«عن بُعد» ويتضمن رسالة من السفير وفعاليات فنية وثقافية

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

سفير كازاخستان دولت ميبيردييف

السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي

اليزابيث باربييه

إيهاب جودة

مؤشر األحمال الكهربائية يسجل أعلى معدالته
بـ ١١٩٦٨ ميغاواط ويبقى ضمن توقعات الوزارة

دارين العلي

الكهربائي  سجل املؤشر 
أمس أعلى مســتوياته لهذا 
العام، حيــث بلغت األحمال 
الكهربائية ١١٩٦٨ مع ارتفاع 
درجات احلرارة الى ٤٥ درجة 
وعودة عــدد من األنشــطة 
للعمل بعد انتهاء فترة احلظر 
الكلي. وأكدت مصادر مطلعة 
فــي الوزارة أن هذا االرتفاع 
يعتبــر أمرا طبيعيا في هذا 
الوقت مــن العام، الفتة الى 
ان عــودة بعض األنشــطة 
للعمــل بعد انتهــاء احلظر 
الكلــي لــم يؤثر علــى حدة 
ارتفاع األحمال التي مازالت 
ضمن حدود توقعات الوزارة. 
وأوضحــت املصادر ان هذه 
األحمــال مرجحــة لالرتفاع 
خالل اليومني املقبلني، حيث 
من املتوقع ان ترتفع درجات 
احلرارة الى ٤٨ درجة، مشيرة 
الى أن شــهر يونيو من كل 
عام عادة ما يشــهد ارتفاعا 

الى ان التأخير يعود ملا متر 
به البالد من ظروف جائحة 
كورونا. وقالت املصادر انه 
بعــد االنتهــاء من كشــوف 
التقييــم ســيتم العمل على 
املسميات الوظيفية والدرجات 
باالختيار، حيث يتطلب األمر 
مزيدا من الوقت حلني االنتهاء 

البالغات التي متت االستجابة 
لها ليــوم األحد املاضي بلغ 
٣١٩٢ بالغا جاءت على النحو 
التالي ٢٨٣ طــوارئ كهرباء 
٤٤ طوارئ مياه و١٢ طوارئ 
ديــزل و١٦ضبطية قضائية 
و٢٨٣٧ مكاملة مت اســتقبالها  

على اخلط الساخن.

منها نظرا للظروف. وأكدت 
املصــادر ان هذا التأخير لن 
يضر مبصلحة املوظفني او 
باحلوافز اخلاصة بهم وسيتم 
بعد إقرارها إيفاء كل املوظفني 

حقوقهم.
هــذا، وأصــدرت الوزارة 
تقريرا يوميا عن إجمالي عدد 

جائحة «كورونا» تؤخر تقييم املوظفني واملسميات الوظيفية والدرجات باالختيار

التقرير اليومي لالستجابة مع البالغاتمؤشر األحمال الكهربائية يسجل أعلى مستوياته لهذا العام

ملحوظا بدرجــات احلرارة 
وكذلك األحمال الكهربائية.

وفي سياق منفصل، قالت 
مصــادر مطلعة فــي وزارة 
إدارة  ان  واملــاء  الكهربــاء 
الشؤون اإلدارية في الوزارة 
التقييــم  مســتمرة بإعــداد 
اخلــاص باملوظفــني، الفتة 
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

أحد املخابز في املباركية  (هاني الشمري) توافر التمور بأنواعها 

األسواق تنتعش
فــي البدايــة، قــال ناصر 
ششتري صاحب احد األسواق 
املركزيــة ان االقبال كبير من 
قبــل الزبائن علــى البضائع 
وكأننــا فــي شــهر رمضــان 
املبــارك الى اآلن، الفتا الى ان 
املنتجات متوافرة كوني وكيال 
لعدد من املنتجات واما بعض 
املنتجات األخرى للشــركات 
الثانية فيقومون باالحتفاظ 
بها لشركتهم دون توزيعها مما 
يترتــب عليه الضغط الكبير 
على الشــركات والتسبب في 
وجود نقص في بعض السلع 
ولكنها فترة بســيطة الى ان 
يتم ترتيب األمور وعودتها ملا 

كانت عليه في السابق.
املخازن مليئة

وأكد ان املنتجات موجودة 
ومتوافــرة واملخــازن مليئة 
ولكن املشكلة تكمن في فترة 
االغالق الكلي واحلظر ولم نكن 
نستطيع البيع املباشر للزبائن 
في الســابق، مشــيرا الى انه 
خسر ما يقارب نصف العمالة 
كونهم يقطنــون في املناطق 
احملظورة وقام باالســتعانة 
بالنصف اآلخر من العمالة وهذا 
ترتــب عليه تأثيــر كبير في 
العمل لكي يستطيعوا تلبية 

طلبات زبائنهم.
انسيابية كاملة

بدوره، قــال علي العنزي 
ان االقبال جيد من قبل الناس 
على شراء اغراضهم واألمور 
طبيعة، مشيرا الى ان جميع 
املواد متوافرة وموجودة بكثرة 
وهنــاك انســيابية كاملة في 

األسواق والبضائع.
وأضــاف انه خــالل فترة 
احلظــر الكلــي كان البعــض 
يتجــه الى تأمني احتياجاتهم 
اما اآلن فاالنسيابية موجودة 
من خالل توافر املواد الغذائية 
واالستهالكية واألسواق مليئة، 
قائال: لم أملس أي زيادة تذكر 

وبدوره، قال يوسف رومية 
مسؤول احد محالت التمور ان 
هناك اقبــاال كبيرا من الناس 
الستكمال اغراضهم بعد فترة 
احلظر الكلي، وخصوصا ان 
الشــويخ هو املركز الرئيسي 
للجملة وتزويد السوق كافة، 
الفتا الــى ان هناك زيادة من 
قبل عدد من املوردين ونحن 
ملتزمون باألسعار التي تضعها 
وزارة التجارة وهم يتواجدون 

باستمرار.
مــن جهتــه، قــال مجدي 
مسؤول احد محالت األسواق 
املركزيــة ان الوضــع العــام 
جيد وهناك اقبال على شراء 
البضائع وذلــك بعد االغالق 
التام الســابق والذي اســتمر 
ملدة ٣ أسابيع، مشيرا الى ان 
األسعار ثابتة رغم وجود نقص 
في عدد من السلع والبضائع 
وهناك مراقبة من قبل التجارة.

توافر اللحوم

اما مدير شركة طيبة للحوم 
خالــد قابل فقــال: ان االقبال 
جيد وال بأس فيه واملواطنون 
واملقيمون يأخذون احتياجاتهم 
مــن اللحــوم خصوصــا بعد 
انتهــاء فتــرة احلظــر الكلي 
واليوجد هنــاك تدافع كبير، 

من جهتــه، قــال االخوان 
موسى وعيســى منصور: ان 
هناك ازدحاما وإقباال من الناس 
على شراء األغراض وقد ملسنا 
زيادة في األســعار وبدا االمر 
وكأنــه تعويض عــن الفترة 
السابقة فيما يتعلق باإليجارات 
والرواتب للعمال، الفتني الى 
ان هناك رقابة من قبل وزارة 
التجــارة ولكنهــا بحاجة الى 
االســتمرار وأن تكــون دائمة 
ومســتمرة من اجل الوقوف 
على معرفة وجود ارتفاع في 

األسعار من عدمه.
واشــارا الى انــه يجب ان 
تكون هناك أيضا مراقبة على 
التاريخ املوضوع على البضائع 
في ظل هذه الفترة الطويلة، ما 
يجعل البعض يقوم بتغيير 
تاريــخ هــذه البضائــع التي 
تكــون قد انتهت او شــارفت 

على االنتهاء. 
دور التجارة

بدوره، قال فهد السعيد: ان 
هناك ازدحاما واقباال من قبل 
املواطنني واملقيمني خصوصا 
بعد فترة احلظر، مثمنا دور 
وزارة التجارة وقد شاهدتهم 
يتواجــدون ويتابعــون أوال 
بــأول، باإلضافة الــى التزام 

وقد تضررنا نســبيا من هذا 
االمــر ولكن مع هــذا االمر اال 
ان رواتبهم مازالت مســتمرة 
دون انقطاع في ظل الظروف 

احلالية.
إقبال أكبر

مــن جانبــه، قــال محمد 
احمد مسؤول في أحد محالت 
اللحوم ان اإلقبال زاد على طلب 
اللحوم خصوصا بعد انتهاء 
فترة احلظر الكلي وبدء فترة 
احلظر اجلزئي والتي تكون فيه 
ساعات العمل قليلة ومحدودة 
وليــس كما كان في الســابق 
ممتدة الى الليل، الفتا الى ان 
األســعار ثابتة وهي مسعرة 
ومحددة من قبل وزارة التجارة 
وهناك مرور لهــم للتأكد من 
تطبيــق التعليمات وااللتزام 

بها.
وأشار الى ان بعض مزودي 
اللحوم قاموا برفع األســعار 
ملتزمــون  ولكننــا  علينــا 
بأسعار البيع املقررة من قبل 
وزارة التجــارة رغم الزيادة 
املرفوعة علينا من قبل بعض 
التجار بحجة شــح املخزون 
وقلة الــوارد وتوفره، مؤكدا 
ان املخزون جيد وكل الســلع 
واالنواع متوافرة وموجودة وال 

في األســعار فمتى مــا كانت 
األمــور متوافــرة فســتغيب 

الزيادة.
مــن جانبه، قــال املواطن 
خالــد املطيــري: ان االقبــال 
من الناس كثيف على شــراء 
اللحــوم والدواجــن والتمور 
خاصة بعد انتهاء فترة احلظر 
الكلي واغالق احملالت، مشيرا 
الى اننا ملسنا زيادة في بعض 
األســعار وعدم وجود بعض 
األغراض في السوق اما لعدم 
توافرهــا او عدم وجودها، او 
رفض عدد من التجار تزويد 

تلك احملالت بها.
وأضــاف ان علــى وزارة 
التجــارة واجلهــات الرقابية 
بــأول  أوال  املتابعــة  دوام 
مع تلــك احملالت واألســواق 
ملراقبة البضائــع التي تصل 
واالسعار التي يتم البيع بها 
في ظل طلبات الناس وحاجتهم 
الشــديدة، مؤكــدا ان الفتــرة 
املاضية لم نقم بشراء اللحوم 
والدواجن والتمور من سوق 
اجلملة كمــا كانت هي العادة 
لنا بل كانــت عبر اجلمعيات 
واألســواق املوازية والتي لم 
تكن تلبي لنا كل احتياجاتنا 

ورغباتنا.
مراقبة األسعار والصالحية

مؤكدا على االلتزام بالتعليمات 
الصحية واالشــتراطات التي 
وضعتهــا احلكومة بضرورة 
عــدم اإلبقاء علــى اكثر من ٥ 

زبائن في داخل احملل.
وأضــاف: اننــا نؤكد على 
النــاس التي التلتــزم بلبس 
الكمام بضرورة اللبس ونقوم 
بتزويد من الميلك كمام، مشيرا 
الــى ان األســعار مرتفعة من 
قبــل املورديــن فيمــا يتعلق 
باألسترالي حيث بلغ ٦٠ دينارا 
و٥٧ دينارا مع ان التســعيرة 
٥٣ دينارا اما باقي النوعيات 

كما هي دون زيادة.
عمالة محجورة

مــن جهتــه، قــال محمــد 
بوجاسم وهو مسؤول شركة 
الشــامخ لبيــع اللحــوم: ان 
االقبــال جيد مــن قبل الناس 
ولكن دعوتنا الى العموم عدم 
اخلوف او القلق فكافة أنواع 
اللحوم موجــودة ومتوافرة 
وعلــى كل انســان ان يأخــذ 
على قدر حاجته دون زيادة، 
الفتا الى انه التوجد أي زيادة 
في األســعار ووزارة التجارة 

متواجدة وتتابع أوال بأول.
وتابع قائال: ان لنا عددا من 
العمالة في املناطق احملظورة 

عدد مــن احملالت واألســواق 
باالشــتراطات الصحية التي 

وضعتها احلكومة.
اما محمــد نــزال فقال ان 
االزدحــام واضــح واالقبــال 
كبير من قبل الناس بدليل ان 
حركة السيارات كثيفة، وهناك 
ازدحام حتى متكنا من الوصول 
الى احملالت مع وجود سيارات 
الشرطة والداخلية التي تقوم 
بتنظيم عملية املرور والدخول 
واخلــروج، الفتا الــى ان هذا 
االقبال والتدافع على الشراء 
يعود الى فترة االغالق الكاملة 
خالل فترة احلظر الشامل لكافة 
األنشطة واحملالت واألسواق 
وخصوصا أسواق اجلملة في 

الشويخ.
وأضاف ان فتــرة احلظر 
اجلزئي هي السبب الرئيسي 
في االزدحام الذي يظهر جليا 
للعيان في منطقة الشــويخ، 
وذلــك للوقــت احملــدد لفتح 
احملالت واألسواق فيه حيث 
املتاح من الســاعة ٦ صباحا 
الى الساعة ٦ مساء، الفتا الى 
ان «هذه ازمة بســيطة وبإذن 
اهللا تعدي واحنا بالغزو كانت 
األمور اصعــب ولكن بفضل 
اهللا األمور عدت وكانت على 

افضل ما يرام».

داعي للخوف واحلذر.
اما خالد محمد الذي يعمل 
في محل للحوم فقال ان هناك 
اقباال كبيرا من قبل املواطنني 
واملقيمني على شراء اللحوم، 
ونحن حريصون على تلبية 
كافــة الطلبات التي يحتاجها 
الزبائــن، مؤكــدا ان املخزون 
كبير ومتوافر وال داعي للقلق 

او اخلوف.
وأشار الى ان هناك متابعة 
حثيثة من قبل وزارة التجارة 
ملراقبة األسعار وعدم التالعب 
فيها، وكذلك التأكد من التزام 
احملالت بتطبيــق اإلجراءات 

الصحية التي أقرت.

كثرة الدواجن

وبدوره، قال عبداهللا احمد 
الــذي يعمــل في محــل لبيع 
الدواجن والبيض ان احلركة 
الشرائية مع رفع احلظر الكلي 
بارتفاع ملحوظ، وهناك اقبال 
من قبل الناس على الشــراء، 
مشيرا الى ان املعروض متوافر 
بشكل كبير وال يوجد أي خوف 
من عــدم توافرها فــي األيام 

القادمة.
وأضاف ان األسعار ثابتة 
ولم تتغير او تتم زيادتها سواء 
من قبل املوردين او من قبلنا 
علــى املســتهلكني، مؤكدا ان 
وزارة التجارة تتابع األسعار 
أوال بأول وتقوم باملرور في كل 
وقت للتأكد من األسعار ومن 
تطبيق اإلجــراءات الصحية 

التي اقرها مجلس الوزراء.
اما عابدين وهو عامل في 
محل لبيع الدواجن والبيض، 
فقال انه كان هناك ازدحام شديد 
مع االخذ باالشتراطات الصحية 
التي امرت بها احلكومة وعدم 
وجود اكثر من ٥ زبائن داخل 
احملل، مشيرا الى ان األسعار 
ثابتة وموحــدة وكل اجلهات 
تراقب اوال بــأول وتتابع من 

وزارة التجارة والبلدية.

التزام بالتباعد وبلبس الكمامات والقفازات في محالت بيع اللحوم

(قاسم باشا) الدواجن متوافرة بكثرة وبأسعار مناسبة 

زحام في «الشويخ».. وإقبال على املباركية

تنفس املواطنون واملقيمون الصعداء عقب انتهاء فترة احلظر الكلي وبدء فترة احلظر اجلزئي والتي مت املساح لهم خاللها بقضاء احتياجاتهم من أسواق التمور واللحوم والدواجن الكائنة في منطقة الشويخ وكذلك في املباركية التي بدأت تنبض 
باحلياة من جديد، حيث كان الالفت هو االلتزام التام من قبل اجلميع بتطبيق اإلجراءات الصحية من لبس الكمامات والقفازات واتباع إرشــادات احملالت واألســواق التي اشترطت دخول عدد محدد من املتسوقني وعلى مجموعات مع قياس 
درجات احلرارة والتأكيد على عدم وجود اعداد كبيرة داخل كل منشــأة وأخذ احليطة واحلذر. «األنباء»، رصدت احلركة أمس وآراء عدد من املواطنني واملقيمني واصحاب احملالت واالسواق عقب عودة احلياة تدريجيا والتي كان اإلقبال فيها 
شديدا، ما سبب ازدحاما مروريا، حيث تواجد عدد من عناصر الداخلية ودوريات املرور لتنظيم حركة السير، حيث بدا عدد من احملالت مزدحما من اخلارج بانتظار خروج املتسوقني منها ليتسنى لهم الدخول، وشهدت اصطفاف بعض املواطنني

 واملقيمني خارجها ألخذ األرقام بعيدا عن التدافع داخل احملالت تنفيذا لقرار السلطات بعدم السماح بالدخول للمحالت ألكثر من ٥ أشخاص. فإلى التفاصيل:

ثامر السليم

ملشاهدة الڤيديو



الثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة األولى(

آمال الساير: »كالد« لم تتوقف عن العمل 
في الدروس املجانية اإللكترونية

املزيد لـ »األنباء«: 142 جولة تفتيشية للهيئة خالل شهرين

»البلدية«: إخراج القمامة 
من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساًء

أصــدر مدير عــام بلديــة الكويت 
م.أحمد املنفوحي تعميما إداريا جلميع 
إدارات النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
بأفرع البلدية باحملافظات ومواقع ردم 
النفايات وشركات النظافة املبرمة عقودا 
مع بلدية الكويت لتنفيذ عقود أعمال 
النظافة العامــة للتقيد بتغيير موعد 
إخراج القمامة أثناء فترة حظر التجول 
اجلزئي ليصبح من الســاعة الرابعة 

عصرا حتى الســاعة السادسة مساء 
وعلى أن يبدأ عمل املكابس والكناسات 
بها من بعد الســاعة الواحدة صباحا 
ويبدأ عمل الكنس اليــدوي واآلليات 
والسيارات واملعدات األخرى من بعد 
الساعة الرابعة صباحا ملدة 8 ساعات 
عمل مع تقيد شركات النظافة املبرمة 
عقودا مع البلدية لتنفيذ عقود النظافة 
بضرورة التقيد وااللتزام بالشــروط 

الصحيــة وقــرارات وزارة الصحــة 
باإلجراءات االحترازية.

وأشار املنفوحي إلى أن هذا التعميم 
جاء استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء 
املوقر في جلسته املنعقدة بشأن تعديل 
مدة حظر التجول لتصبح من الساعة 
السادسة مساء إلى الساعة السادسة 
صباحا اعتبارا من ٢٠٢٠/5/3٠ وحتى 

إشعار آخر.

قالت رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية الكويتية الختالفات 
التعلم )Kald( آمال الساير: 
أتقدم بالشكر اجلزيل لوزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي على ما قدمه 
مــن شــفافية ووضوح وما 
أبداه من حرص على مستقبل 
األجيال القادمة وصموده أمام 
الضغوط غير املسؤولة حول 
إنهاء العام الدراسي بشكل 
عشوائي ال يخدم الوطن أو 

املواطنني.
الســاير فــي  وأشــادت 
تصريح صحافي بأســلوب 
الوزيــر احلربي العلمي في 

بشرى شعبان

أعلنــت الناطق الرســمي مدير إدارة 
العالقات العامــة بالهيئة العامة للقوى 
العاملة أسيل املزيد عن قيام فريق الهيئة 
التفتيشــية خالل الفترة املمتدة من ٢٠ 
فبراير الى ٢٠ مايو املاضي بـ 14٢ جولة 
تفتيشــية فــي كل احملافظات من ضمن 
أعمال اللجنة املشــتركة التي تترأســها 

الهيئة.
وبينت املزيد في تصريح لـ »األنباء« 
أن هذه اجلوالت أسفرت عن إغالق 135 

محال وتســجيل ٢4٠9 مخالفات عمالية 
منها 1693 مخالفة لعمالة بالقطاع األهلي 
و685 عمالــة منزلية و5 حاالت التحاق 

بعائل و٢6 حالة دون إثبات.
وأكدت املزيد إحالة جميع العمالة الى 
وزارة الداخليــة، ومت اتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بشأنها.
وكشــفت في الوقت نفســه عن قيام 
الهيئة بتحديد خط لتلقي البالغات عن 
العمالة املخالفــة 556٢9845 إلى جانب 
تســجيل البالغــات على موقــع الهيئة 

االلكتروني.

وأشارت الساير بقولها: 
أتقدم كوني رئيسة اجلمعية 
الكويتية الختالفات التعلم 

Kald بتحية صادقة من القلب 
ونحن في هذا املكان العلمي 
باجلمعية نضع كل إمكاناتنا 
ونشاطنا الذي لم يتوقف عن 
العمل طوال الفترة السابقة 
ســواء علــى شــكل دروس 
تقوية مجانية اإللكترونية 
ملســاعدة الطلبــة من ذوي 
اختالفات التعلم املنقطعني 
عــن الدراســة وغيرها من 
خدمــات داعمــة وتوعوية 
وبرامــج تدريــب املعلمــني 
األبحــاث  الــى  باإلضافــة 
العلميــة حتــت تصرفكــم 
خلدمة الكويــت وأهلها في 
هذه الظروف االستثنائية.

أشادت بصمود الوزير احلربي ضد الضغوط إلنهاء العام الدراسي وحرصه على مستقبل األجيال القادمة

تخصيص خط لتلقي البالغات عن العمالة املخالفة

آمال السايرد.سعود احلربي

أسيل املزيد

تقييم وحتليل الواقع املتغير 
وُبعد نظرته في التخطيط 

للمستقبل.

إنشاء كيان لتنفيذ االشتراطات الصحية أثناء مراحل العودة

عقــد مجلــس الــوزراء 
اجتماعــه األســبوعي عبر 
 Live Video( االتصال املرئي
Call( برئاسة سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد، داعيا اجلميع 
إلى التعاون واالمتثال الى 
اإلرشادات الصحية ملا فيه 
مصلحــة الفــرد واملجتمع 
والعمل كفريق واحد ملواجهة 
هذا الوباء واالنتصار عليه 

بإذن اهلل.
ودعــا مجلس الــوزراء 
كل أطيــاف املجتمــع إلــى 
تطبيق االشتراطات الصحية 
الوقائيــة،  واإلجــراءات 
موضحا أن معيار جناح خطة 
العودة للحيــاة الطبيعية 
يرتكــز على درجة االلتزام 
بالتعليمات واالشتراطات 
الصحية وحتمل املسؤولية 
التــي تعتبــر  املجتمعيــة 
العنصر الرئيسي لالنتقال 

بني مراحل اخلطة.
واستمع املجلس إلى شرح 
قدمه وزير الصحة حول آخر 

التعليمية والتربوية.
هذا وقرر مجلس الوزراء 
في اجتماعه األسبوعي امس 
اعتماد هيكل إلنشــاء كيان 
معنــي مبتابعــة وتنفيــذ 
الســلطات  اشــتراطات 
الصحيــة في أثنــاء تنفيذ 
مراحــل خطة العــودة الى 
احليــاة الطبيعية واملعدة 
من األمانــة العامة ملجلس 

الوزراء.
جاء ذلك في كلمة رئيس 
التواصــل احلكومي  مركز 
الرســمي باســم  الناطــق 
احلكومة طــارق املزرم في 
املؤمتــر الصحافــي الــذي 
عقــد عبر تقنيــة االتصال 
الســيف  املرئي فــي قصر 
عقب االجتماع الذي ترأسه 
سمو  رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.

بإنشاء منصة مركزية إلدارة 
املواعيــد احلكومية متكن 
املراجعني من احلصول على 

للمرحلــة االولــى للعودة 
للحياة الطبيعية املمتدة إلى 
عدة مراحل، نوع لتطبيق 
االرشادات الصحية الكاملة 
التي سوف تسهل االنتقال 

الى املرحلة الالحقة.
وأضــاف أن العالم كله 
مازال يعاني من هذا الوباء 
ونحن في الكويت استطاعت 
الســلطات الصحية فرض 
سيطرتها داخل البالد على 
هــذا الوباء ورأت احلكومة 
في املرحلة احلالية ضرورة 
تطبيــق هــذه اإلرشــادات 
لنتمكن معا من العودة الى 
الطبيعية، مشــيرا  احلياة 
إلى أن عزل املواطنني داخل 
منازلهم يأتي حسب رؤية 
وزارة الصحة والتي حتدد 
هــذا األمر ومــدى حاجتهم 
لدخول املستشفى أو احلجر.

وقال املزرم ان القرارات 
تشمل تكليف اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيــا املعلومــات 

املواعيد قبل مراجعة اجلهة 
االلتزام  احلكومية لضمان 
الصحيــة  باالشــتراطات 

السيما التباعد اجلسدي.
مجلــس  ان  وأضــاف 
الوزراء قرر تكليف مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعــة بإنشــاء وجتهيز 
أجنحة طبية بالقاعات )5 
و6 و8( بأرض املعارض في 
منطقة مشرف مع تزويدها 
بــكل املرافــق الضروريــة 
واألجهزة واملعدات الالزمة 

لتشغيلها بشكل متكامل.
هذا، وأكد الناطق الرسمي 
باسم احلكومة أنه مع بداية 
املرحلــة األولــى للعــودة 
الــى احليــاة الطبيعية أن 
الڤيــروس لــم ينتــه ولم 
ينحســر ولم يختــف بعد 
وما شاهدناه في اليوم االول 

كما أعلــن خالل املؤمتر 
الصحافي أن مجلس الوزراء 
وافــق بعد دراســة معمقة 
علــى آليــة منــح املكافآت 
للعاملني في الصفوف األولى 
باملؤسسات احلكومية، ثم 
قام ديــوان اخلدمة بوضع 
آليــات تفصيليــة ضمــن 
الرقابة املالية لها وستصل 
الكشــوف إلى الديوان بعد 

االنتهاء منها.
كما اكد ان افتتاح مطار 
الكويــت ســيأتي ضمــن 
مراحــل العودة، وســيتم 
بعد موافقة مجلس الوزراء 
على فتح األجواء بالكامل 
وضمن توصيات السلطات 
الصحية وســنتخذ القرار 

في وقته.
وأعلن املزرم أن البنوك 
العــودة للعمل  تســتطيع 
اآلن بنفــس قــوة فتــرة 
احلظر اجلزئي مع االلتزام 
بالتعليمات الصحية وكذلك 
كل األنشطة التي كانت تعمل 
بالسابق تستطيع العودة.

مجلس الوزراء وافق بعد دراسة معمقة على آلية منح املكافآت للعاملني في الصفوف األولى باملؤسسات احلكومية 

طارق املزرم خالل املؤمتر الصحافي الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل املؤمترأنس الصالح خالل االجتماع

املستجدات املتعلقة بانتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد 
علــى املســتويات العاملية 
واإلقليمية والوضع الصحي 
في البــالد بعد االنتهاء من 
الشــامل  تطبيــق احلظــر 
والبدء في تنفيــذ املرحلة 
األولى مــن خطــة العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
املكونة من خمس مراحل.

وتدارس املجلس احملور 
الوارد بصحيفة االستجواب 
املقدم إلــى وزيــر التربية 
ووزيــر التعليــم العالــي. 
ومجلس الوزراء، إذ يسلم 
حــق  االســتجواب  بــأن 
دستوري يكفله الدستور لكل 
عضو، فإنه يؤكد مؤازرته 
للوزير ومساندته ملواصلة 
جهوده فــي عمله الوزاري 
للنهوض واالرتقاء باملسيرة 

تكليف جهاز تكنولوجيا املعلومات بإنشاء منصة مركزية إلدارة املواعيد احلكومية متكن املراجعني من احلصول على املواعيد قبل مراجعة اجلهة احلكومية لضمان االلتزام باالشتراطات الصحية

تكليف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بإنشاء وجتهيز أجنحة طبية بالقاعات »5 و6 و8« بأرض املعارض مع تزويدها بكل املرافق الضرورية واألجهزة واملعدات الالزمة لتشغيلها بشكل متكامل

افتتـاح مطار الكويت سـيأتي ضمن مراحل العودة وسـيتم بعـد موافقة مجلس الـوزراء على فتح األجـواء بالكامل وفقًا لالشـتراطات الصحية

دعم وزير التربية والتعليم العالي ومساندته في مواجهة االستجواب ملواصلة جهوده في عمله الوزاري للنهـوض واالرتقـاء باملسيرة التعليمية والتربوية

»التربية« تبحث عن خطط للتعليم 
عن ُبعد لطلبة الثانوية العامة

عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة التربية متمثلــة مبناطقها التعليمية مدراء 
مدارس املرحلة الثانوية الى اجتماع ملناقشة اخلطوات اإلجرائية 
لتنفيذ خطة الــوزارة للتعليم عن بعد لطلبة الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي »طلبة الثانوية العامة«. وفي 
هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ »األنباء«، عن 
انه مت اإليعــاز ملديري املدارس بإرســال أي مقترحات او 
مســتندات ألي خطط في حال وجودها عبر امييل املنطقة 

لدراستها وبحثها في االجتماع.



لحضور  الكرام  المساهمين  السادة  دعوة  اإلدارة  مجلس  يسر 
اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 
2019/12/31  وذلك يوم الخميس الموافق 2020/6/11 في تمام 

الكائن في منطقة  الحادية عشرة صباحًا بمقر الشركة  الساعة 
المستقبل - قسيمة د 20 - المنطقة التجارية الحرة - الشويخ.

مقر  مراجعة  يرجى  األعمال  جدول  و  الحضور  دعوة  الستالم 
الشركة الكائن في منطقة المستقبل - قسيمة د 20 - المنطقة 
من  (هاتف:51124254/22264747)  الشويخ   - الحرة  التجارية 
األحد وحتى الخميس وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهراً.

و اهلل و لي التوفيق ،،،

شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية

إعالن تذكيري لحضور

اجتماع الجمعية العمومية العادية

إصابة ٣٢ موظفًا في تعاونية 
خيطان بـ «كورونا»

محمد راتب

أعلنــت جمعية خيطان التعاونية أنه مت تأكيد إصابة 
٣٢ من موظفيها بعد فحصهم، وعليه سيتم إغالق األفرع 
للتعقيم وإعادة فتحها بنفس اليوم الساعة ٢ ظهرا بعد 

التعقيم والتطهير.

«تعاونية العمرية»: وفاة موظف وإصابة ٣ وعزل ٣٦ عامًال بسبب «كورونا»
محمد راتب

أعلن مجلــس إدارة جمعية العمرية التعاونية 
إغالق السوق املركزي اعتبارا من يوم أمس االثنني 
واستمرار العمل في فرعي التموين والغاز إلى أن 
يتم فحص جميع العاملني واملتطوعني، وذلك لسالمة 
أهلنا من كبار السن من مرتادي السوق املركزي، 

مبينا أن هذا القرار مت اتخاذه بعد أن متت مخاطبة 
وزارة الشؤون وموافقة أعضاء مجلس اإلدارة.

وتابع أنه جرى اتخاذ القرار بعد وفاة أحد موظفي 
اجلمعية والتأكد مــن إصابة ٣ آخرين، باإلضافة 
الى أحد أعضــاء مجلس اإلدارة، وعزل ٣٦ عامال 
لالشــتباه بإصابتهم بالڤيروس، ومخاطبة وزارة 
الصحة عبر وكيل قطاع الصحة الوقائية لفحص 

جميع عمال اجلمعية واملتطوعني وأعضاء مجلس 
اإلدارة وذلك للحفاظ على سالمة املساهمني ورواد 
السوق املركزي، مستغربا من عدم استجابة وزارة 
الصحة لطلب اجلمعية، واإلصرار على فحص نسب 
قليلة مــن العمال بخالف باقي اجلمعيات التي مت 

فحصها بكامل طاقتها من العاملني.

الثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

ر معادلة االزدحام أفرع التموين تتنفس الصعداء.. و«الباركود» يغيِّ

بداية، قال رئيس اللجنة 
اإلدارية والمالية في جمعية 
الروضة وحولي التعاونية 
طارق مندني لـ «األنباء» إن 
أمس وهو اليوم األول من 
الشهر في فرع التموين كان 
مخالفا لكل التوقعات، حيث 
كنا نجهز لهــذا اليوم منذ 
أسبوع العتقادنا بأن أعدادا 
كبيرة ستنهمر على الفرع 
وستكون هناك ازدحامات 
قــد تخرج عن الســيطرة، 
لكن الواقع كان مغايرا لكل 
ذلك، حيث جرت األمور بكل 
سهولة ويســر واستقبلنا 
المواطنين دون حدوث أي 

مشكلة.
وأشــار إلــى أننــا قمنا 
االشــتراطات  بتطبيــق 
الموظفين  الصحية علــى 
والمتســوقين مــن لبــس 

من التوقعات بتوافد أعداد 
المواطنيــن  كبيــرة مــن 
قال إن الحجــز عن طريق 
الباركود هو ما ســاهم في 
منــع االزدحــام وانتشــار 
الڤيروس، حيــث توافدت 
إلى الجمعية منذ الصباح 
الباكر أعداد خجولة للغاية 
ليبــدأ العدد باالرتفاع بعد 
الســاعة الـ ١١ ظهرا، مبينا 
أننا استقبلنا ما يزيد على 
١٠٠ مواطن حتى الســاعة 

الواحدة ظهرا.
وبين مندني أننا كنا قبل 
الحجز بالباركود نعاني من 
مشــكلة الزحــام وحضور 

لمــن حصلوا علــى حجز 
إلكترونــي ذكــر أن األمــر 
محســوم وال نسمح ألحد 
بالدخول إال من الحاصلين 
على حجز باركود باستثناء 
بعــض المعاقيــن وكبــار 
السن من الرجال والنساء 
الذين قمنا بإدخالهم بسبب 
تقدمهم في السن، موضحا 
أن فرع التموين شهد حالة 
من الهدوء والســكينة في 
اليــوم األول مــن الشــهر 
الذي عادة مــا يكون يوما 
ماراثونيا بالنســبة إلينا، 
حيث كان الحجز هو الخيار 
المناسب للجميع من أطقم 

ما يقرب من ٣٠٠ مســتفيد 
مــن التموين، حيث نجمع 
إلى  التــي تصل  البطاقات 
٥٠ و٦٠ في الساعة ويقوم 
الباقي باالنتظار لســاعات 
للحصول على ما يريدون، 
مــع اســتنفار كبيــر مــن 
الموظفين وقلق من مجلس 
اإلدارة وتخوف من مخاطر 
انتشــار ڤيــروس كورونا 
المســتجد، مشــيرا إلى أن 
الباركود هو العالج الفعال 
والناجــع ألزمــة االزدحام 

والتدافع.
وفيمــا يتعلق بااللتزام 
بعدم السماح بالدخول إال 

عاملة ومتسوقين ومجلس 
اإلدارة.

وتابع أن وعي الجمهور 
بضرورة االلتزام بالتعليمات 
سهل عملية الحصول على 
سلع التموين بسرعة كبيرة، 
كما قمنا بتوفير ٥ كراسي 
للدور داخل الفرع يبعد كل 
منها عن اآلخر مترا إضافة 
إلى كراســي فــي الخارج، 
واســتطعنا السيطرة بكل 
سهولة ومن دون أي مشاكل 

تذكر.
واضاف مندني في تصريح 
لـ «األنباء»: اننا قمنا بتوفير 
الكمامات في السوق بسعر 
٤٫٥ دنانيــر والتي شــهدت 
إقباال من املتســوقني، مبينا 
أننا نعمل ملصلحة املستهلك، 
والباب مفتوح للمنافسة من 
قبل أي شركة معتمدة باحتاد 
اجلمعيات التعاونية ووزارة 
الصحة واألولوية ملن يقدم 

األفضل للمستهلك.
الغذائية  الســلع  وتابع: 
متوافرة في الروضة وحولي 
الســواء،  علــى  املعزولــة 
واملتسوقون يحضرون حتى 
من خارج الروضة، ونتابع 
عملية سد النقص أوال بأول، 
ولدينا تواصل مســتمر مع 
الشــركات، كما تقوم شركة 
املطاحــن بتأمــني منتجاتها 

اليومية.
وأشار إلى أنه على الرغم 
مــن إغــالق حولــي إال أن 
الوضع فيها جيد للغاية وال 
يوجد أي نقص في السلع 
والمنتجات وال معاناة ولم 
تصلنا أي شــكوى، حيث 
قمنا باالســتعداد لهذا قبل 
فترة واستطعنا تجاوز كل 
العقبــات، حتى الغاز قمنا 
بتخصيص أماكن إلى جانب 
المركزي والفروع  السوق 
وتوفيــر أعــداد كبيرة من 
األسطوانات لكل فرع منها 
ما يعني أنه ال توجد أزمة 

غاز في حولي.

املخاوف من زحف أعداد كبيرة تكسرت بفضل االلتزام بالتعليمات وعدم السماح بالدخول إال ملن حجز

والقالفــزات  الكمامــات 
والماسكات الشفافة وكل ما 
تتضمنه القرارات الوزارية 
وتعميمات اتحاد الجمعيات 
انه  التعاونيــة، موضحــا 
كان هناك تعاون كبير من 
األهالي والتزام بالضوابط 
حيــث  واالشــتراطات، 
استطاع الجميع الحصول 
على ما يريدون دون عناء 
وبأسرع من المتوقع، إضافة 
إلى االنسيابية في الحصول 
الســلع والمنتجات  علــى 

المدعومة.
وبسؤاله عن السر وراء 
انعــدام الزحام على الرغم 

مندني لـ «األنباء»: فوجئنا بأعداد قليلة في اليوم األول.. وااللتزام باملوعد حل املشكلة وأراح اجلميع

خيبة أمل عشاق السمك بسبب استمرار اإلغالق.. واحتاد الصيادين يطالب بالصيد في املياه االقتصادية وإلغاء ختم اجلوازات

توفير كمامات بـ ٤٫٥ دنانير و الغاز متوافر في كل األسواق والفروع بحولي «املعزولة»

بسطات السمك تصفر.. وافتتاح األسواق غداً األربعاء

محمد راتب

لم تكتمل فرحة عشاق السمك 
أمس، فقد توافدوا إلى األســواق 
ليجدوها مغلقة أمامهم، حيث لم 
يتم فتح أسواق المباركية وشرق 
والكوت أمس أمام المتسوقين، ما 
استدعى عودة الجميع إلى منازلهم 
خالي الوفاض من دون الحصول 
على سمكة واحدة يزينون موائدهم 
بها، كما لم يستطع الباعة تقديم أي 
شيء للمتسوقين الذين أصابتهم 
خيبــة األمــل في الحصــول على 

السمك الطازج.
وفي تصريح خاص لـ «األنباء» 
كشــف رئيس اتحــاد الصيادين 
ظاهــر الصويــان عــن أن كميات 
من األســماك المستورد بدأت في 
النــزول إلى أســواق الســمك في 
شرق وغيره استعدادا لبيعها يوم 
غد األربعاء، مشــددا على أن فتح 
األسواق سيكون لمصلحة السمك 
المســتورد على حســاب السمك 
المحلي، وذلك فــي ظل تعقيدات 
وعراقيــل مــن الجهــات المعنية 
فــي وجــه الصياديــن تمنع هذه 

واشــاروا إلــى أنهــم اكتفــوا 
الفارغــة  بســطاتهم  بتنظيــف 
اســتعدادا ليوم االفتتاح لتقديم 
األســماك لعموم المتسوقين من 

المواطنين والمقيمين.
وكان االتحاد الكويتي لصيادي 
األســماك أصدر بيانــا طالب فيه 
بفتح الصيد بالمياه االقتصادية 
الكويتيــة أســوة بــدول الجوار، 
مســتغربا منــع الصيــد علــى 
الكويتيــة واســتيراد  اللنجــات 

األسماك من دول الجوار. 
ودعا فــي بيانه وزارة الداخلية 
إلى ضرورة إصدار قرار يسمح فيه 
بصيد األسماك في املياه االقتصادية 
وعدم ختم جواز الســفر، موضحا 
انه مت فتح أسواق السمك، والسوق 
يحتاج إلى كميات وفيرة من األسماك 
احمللية، مشــيرا إلى أنه في الوقت 
الذي مت السماح باستيراد شحنات من 
األسماك من إيران، لم يتم السماح لنا 
مبمارسة الصيد في املياه االقتصادية 
أسوة بدول اجلوار منذ أول مارس 

حتى يومنا هذا. 
وأضــاف لــن نســتطيع توفير 
بعــض األســماك احملليــة احملببة 

لدى املستهلكني والسبب يعود إلى 
قرارات الثروة السمكية، وهي منع 
صيد أسماك الزبيدي باملياه اإلقليمية 
الكويتية من اليوم ملدة ٤٥ يوما أي 
لغاية ١٥ يوليو، حيث لم تراع الهيئة 
في قرارها فترة احلظر الكلي، وتوقف 
جميع اللنجات والطراريد عن الصيد 
في حني تدخل خــالل فترة احلظر 
مستوردة من دول اجلوار، التي ال 
يلتزم بعضها بفترات احلظر املتفق 
عليهــا مع دول اجلوار منذ ما يزيد 
على عشــرين عاما، مطالبا الهيئة 
بإلغاء قرار حظر صيد الزبيدي لهذا 

املوسم. 
وشــدد االحتاد فــي بيانه على 
أهمية فتح موسم صيد أسماك امليد 
كمــا هو معتاد في الســابق، فلماذا 
يســتمر حظــر صيد أســماك امليد 
حتى ١ يوليو، معبرا عن طموحاته 
باالهتمام بقطاع الصيد وتطويره، 
قائال: كنا نتمنى من الثروة السمكية 
املوافقة على استثنائنا هذا املوسم 
بعد إصــدار قرارات احلظر لبعض 
األســماك احمللية في ظل الظروف 
التي متر بها البالد بســبب جائحة 

كورونا.

الصويان لـ «األنباء»: املستورد ينزل حاليًا في األسواق.. وأزمة سمك محلي تلوح في األفق

ظاهر الصويان

المعوقات المواطنين والمقيمين 
من التلذذ بأسماك بحرهم.

مــن جهتهــم، قــال باعــة في 
ســوق المباركية لـ «األنباء» انه 
على الرغم من قرار فتح األسواق 
ومنها أسواق شــرق والمباركية 
والكــوت، إال أن االفتتــاح تــم 
تأجيلــه حتى يوم غــد األربعاء، 
وذلك بسبب التحضيرات واتخاذ 
اإلجــراءات المناســبة وتطبيــق 
االشــتراطات والمعايير الصحية 
والتأكــد  من أن األمور ســتجري 

بكل سهولة.

طارق يوسف مندني

محمد راتب

أقبل اليوم األول من الشهر فاستنفرت اجلمعيات التعاونية 
كوادرها البشرية الستقبال جموع املواطنني في فروع التموين 
التي كانت مصدر أرق وتخوف ورعب لدى مجالس اإلدارات، 
إال أن الواقع لم يكن كذلك فاملفاجأة متثلت في أن أعداد رواد 
فروع التموين كانت أقل بكثير من املتوقع والســبب يرجع 
إلى تنظيم املواعيد عبر احلجز بالباركود وعدم السماح ألي 
مواطن بالدخول إال من خــالل احلجز اإللكتروني، ما جعل 
مجالس اإلدارات واملوظفني يتنفسون الصعداء بعد حتضيرات 

استمرت أليام لهذا اليوم.
«األنباء» جالت في فروع التموين منذ ســاعات الصباح 
الباكر واستطلعت اإلقبال على الفروع في مختلف املناطق، 
حيث لم نشهد ما يلفت النظر إال ضعف اإلقبال خالل الساعات 
األولى وارتفاع األعداد تدريجيا خالل وقت الظهيرة، وفيما 

يلي التفاصيل:

عادل الدوخي

الدوخي لـ «األنباء»: مواعيد لدخول تعاونية الشامية والشويخ
محمد راتب

أعلن أمني الســر فــي جمعية 
الشــامية والشويخ التعاونية عادل 
الدوخي أنه مت حتديد مواعيد لدخول 
السوق املركزي والفروع مع االلتزام 
باالشتراطات الصحية واإلجراءات 
الوقائية لضمان سالمة اجلميع ابتداء 
من أول يونيو اجلــاري، مبينا أن 
دخول السوق املركزي في الشامية 
والذي يفتتح من الساعة ٨ صباحا 

حتى ١٢ ليال يكون من خالل احلجز 
املسبق من املوقع االلكتروني لوزارة 

التجارة.
وأشــار الدوخي فــي تصريح 
لـ «األنباء» إلــى أن فروع اجلملة 
والتموين تستقبل روادها من الساعة 
٨ صباحا إلى ٣ عصرا، موضحا أن 
بإمكان احلاصلني على موعد وحجز 
باركود املرور على الفروع وشراء ما 
يرغبون به، حيث يتم افتتاح الصيدلية 
ولوازم العائلة والصيانة املنزلية من 

الساعة ٨ صباحا إلى ١١ مساء وفرع 
الغاز من الساعة ٧ صباحا إلى ٥ مساء.
وتابع أن فروع ســوق الشويخ 
ب وفرع ق٨ وق٩ وفرع القبلة يتم 
افتتاحها من الساعة ٨ صباحا إلى ٥ 
عصرا، أما سوق مستشفى الصباح 
فهو مخصــص للصفوف األمامية 
على مدار ٢٤ ساعة، داعيا املتسوقني 
بالتعليمات واحلضور  االلتزام  إلى 
في موعد احلجز واتباع اإلجراءات 

الوقائية.

الدخول بالباركود مع االلتزام باالشتراطات الصحية

الظفيري لـ «األنباء»: 
ال مخاوف من نفاد أي سلعة.. 

واملستورد يصل أوًال بأول

محمد راتب

أكد رئيس فريق 
طــوارئ اجلهراء 
وكبد فــي وزارة 
التجارة والصناعة 
حامــد الظفيــري 
في تصريح خاص 
لـ«األنباء» أن املواد 
الغذائية متوافرة في 
سوق الدولة املركزي 
والفواكه  للخضار 
(وافر) وال مخاوف 

من نقصانها ونستقبل يوميا املواد املستوردة إضافة 
إلى احمللية، مشيرا إلى أن السوق شهد ازدحاما في 
اليــوم األول من رفع احلظر ولكــن مت تداركه من 
خالل التنظيم وقصر الدخول على احلجز بالباركود.
وأشار الظفيري إلى أن الزحام كان في أول يوم 
فقط وحتديدا خارج الســوق، حيث جتري عملية 
التشييك على احلجز من قبل رجال الداخلية وموظفي 
وافر، في حني كانت عملية التسوق مميزة وال توجد 
ازدحامات في الداخل، إضافة إلى تواجد املفتشــني 
ومراقبي األسعار، داعيا احلاصلني على حجز بالتسوق 
طيلة الفترة املســموح لهم بها واحلصول على ما 
يريــدون والتواصل معنا حال وجود أي مالحظات 

للتعامل معها على جناح السرعة.
ونفى وجود أي سلع على وشك النفاد في السوق، 
مؤكدا أن املخــزون كبير في الوقت احلالي واملواد 
املســتوردة تصل أوال بأول وحتى احمللي، وهناك 
نظام مراقبة على التوزيع على اجلمعيات التعاونية 
واألسواق واألولوية لهم ويتم منحهم الكميات التي 

يريدونها.
وأشــار الظفيري إلى أن التعامل مع املتغيرات 
واملستجدات يتم من خالل التعليمات الواردة إلينا 
من وزارة التجارة، كما يتم عقد اجتماعات مع الوزير 
والوكيل والوكالء املساعدين للحصول على خطط 
يتم تزويدنا بها، حيث يجري العمل وفقها ما يضمن 

لنا اخلروج من أي أزمة متوقعة.

حامد الظفيري

كل األصناف متوافرة في سوق الفرضة          (ريليش كومار)

نقل املواد التموينية إلى املستفيدين
(متني غوزال)

ملشاهدة الڤيديو



 الثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

«املطاحن»: جنحنا في ترجمة مفهوم األمن الغذائي خالل األزمة

قال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة مطاحــن الدقيــق 
واملخابــز الكويتية مطلق 
الزايد إن الشركة جنحت في 
توفير احتياجات املستهلكني 
مــن املــواد الغذائيــة منذ 
بداية أزمة ڤيروس كورونا 
(سارس كوف - ٢) املسبب 

ملرض «كوفيد ـ ١٩».
فــي  الزايــد  وأضــاف 
تصريح لـ «كونا» أمس أن 
إجمالي كمية إنتاج الشركة 
للخبز من األول من مارس 
وحتى ٣٠ مايو من الســنة 
احلالية بلغت نحو ٤١١٫٥٠ 

مليون خبزة.
وأوضح أن أعلى معدل 
إنتاج في اليوم الواحد خالل 
أزمــة ڤيروس كورونا بلغ 
نحو ٧٫٢ ماليني خبزة في 
حني أقل معدل إنتاج لليوم 
الواحد بلغ نحو ١٫٩ مليون 

خبزة.
وذكر أن كمية اإلنتاج في 

األمن الغذائــي على أرض 
الواقــع مبينــا أن األزمــة 
احلالية التي تشهدها البالد 
تدعــو إلــى الثقة بشــركة 
املطاحــن كأداة حكوميــة 
معنيــة باســتقرار األمــن 

الغذائي.
وبني أن الشــركة حملت 
علــى عاتقها مهمــة حتقيق 
األمــن الغذائــي فــي البالد 
خالل أزمة ڤيروس كورونا، 

الفتــا إلــى أنهــا متكنت من 
حتقيق إجنازات واضحة على
كل املواد التي تنتجها الشركة.
وأكــد الزايد أن الشــركة 
مســتمرة فــي توفير جميع 
منتجــات الشــركة لتلبيــة 
املســتهلكني  احتياجــات 
التعاونية  فــي اجلمعيــات 
املركزية. وأعرب  واألسواق 
عن شــكره جلميع العاملني 
في شركة املطاحن من مجهود 

واضح في توفير احتياجات 
املســتهلكني خــالل األزمــة 
احلالية التي تشهدها البالد.

وأسست شركة املطاحن 
عــام ١٩٦١ وبدأت نشــاطها 
 ١٩٦٥ عــام  الصناعــي 
واندمجــت عــام ١٩٨٦ مع 
الكويتية  شــركة املخابــز 
ليصبح اســمها بعــد ذلك 
الدقيــق  شــركة مطاحــن 

واملخابز الكويتية.

الزايد أشار إلى أن الشركة وفرت مختلف احتياجات املستهلكني على مدار الساعة

مطلق الزايد

شهر مارس املاضي بلغت 
نحــو ١٦٩ مليــون خبــزة 
وبلغــت كميــة اإلنتاج في 
شــهر أبريل املاضي ١٣٠٫٥ 
مليون خبزة كما بلغت كمية 
اإلنتــاج في األول من مايو 
املاضي وحتى ٣٠ مايو بلغت 

نحو ١١٢ مليون خبزة.
وأشــار إلى أن الشركة 
جنحت خالل أزمة ڤيروس 
كورونا في ترجمة مفهوم 

«املصارف» عايد على رجال «الداخلية»
ووزع الهدايا على العاملني بالصفوف األمامية منهم

جتسيدا لروح التكافل وانطالقا 
مــن احلــرص على أداء املســؤولية 
املجتمعيــة وتقديرا للجهــود التي 
بذلوهــا خالل التعامــل في مواجهة 
ڤيــروس «كورونا املســتجد»، قام 
األمني العام الحتاد مصارف الكويت 
د.حمد احلساوي يرافقه رئيس نادي 
املصارف يوسف الرويح ومدير عام 
النادي بتوزيع الهدايا على العاملني 
بالصفوف األمامية من رجال الداخلية 

اول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال د.احلساوي ان هذه املبادرة 
تأتي من حرصنا على إحياء العادات 
والتقاليــد مــن منطلــق دورنــا في 
تعزيز التقارب والتواصل من جهة 
ولتوجيه الشكر لهم على ما قدموه 
في هذه األزمة، الســيما خالل فترة 
األعيــاد وكذلك العمــل على تعزيز 
الترابط االجتماعي واملساهمة برفع 

معنوياتهم.
وأكد احلساوي ضرورة الوقوف 
مــع العاملــني في الصفــوف األولى 

خاصــة في أيام العيد وهم يقدمون 
الغالي والنفيس.

من جانبه، قال يوســف الرويح: 
لقد بذل العاملون في الصفوف األولى 
ملواجهة انتشــار ڤيــروس كورونا 
املستجد في الكويت جهودا مشهودة 
من اجلميع ومنذ اليوم األول إلعالن 
مكافحته في البالد ورأينا التنسيق 
احلكومي من اجلهات املعنية وتكاتف 
اجلميع من مختلف الوزارات واجلهات 
احلكومية واملتطوعني وكذلك القطاع 

اخلاص للوقوف صفا واحدا مبا يحقق 
األهداف املرجوة مبنع انتشــار هذا 

الڤيروس بأفضل صورة ممكنة. 
وأشــار الرويح الى أن مشــاركة 
نادي املصارف وتواجدنا مع العاملني 
في الصفوف األولــى في أيام العيد 
أقل ما ميكــن أن نفعله معهم نظير 
ما قدمــوه ونقول لهــم انتم فخرنا 
وتضحياتكــم فــي عيوننــا، داعني 
اهللا تعالــى ان يحفظكم ويبارك في 

جهودكم.

د.حمد احلساوي ويوسف الرويح وفريق «املصارف» خالل زيارتهم إلحدى النقاط املنية د.حمد احلساوي ويوسف الرويح مع عدد من الضباط ورجال الداخلية

بنك الطعام يجدد «مصرف العشيات ٣» مع أمانة األوقاف
قال البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثــة ان األمانــة العامــة 
لألوقــاف جــددت ثقتهــا في 
بنك الطعــام لتعقــد اتفاقية 
مصرف العشــيات (٣) للعام 
الثالــث على التوالي، وهو ما 
يثبت ويؤكد على ثقة أجهزة 
الدولة خاصــة أمانة األوقاف 
في أعمال ومجهــودات البنك 
الكويتــي للطعام واإلغاثة ملا 
يقوم به من أعمال ومشروعات 
خيرية تدعم وترســخ العمل 
اخليري في الكويت، وهو األمر 
الذي يأتي اتســاقا مع الهدف 
الرئيســي لبنك الطعام وهو 
جعل العالم بال جوع من بلد 

اإلنسانية.
وأضــاف بنــك الطعام في 
بيان صحافي ان جتديد اتفاقية 

سيخصص جزء كبير من أعمال 
مصرف العشــيات هذا العام 
لألسر املتضررة من «كورونا» 
في جميــع أنحــاء محافظات 
ومناطق الكويت، وذلك انطالقا 
من احلس الوطني ومشاركة في 
خدمة املجتمع حملاربة ڤيروس 

كورونا.
من جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس إدارة البنك الكويتي 
للطعــام واإلغاثــة مشــعل 
األنصاري: «إن جتديد اتفاقية 
مصرف العشــيات مع األمانة 
العامة لألوقــاف يأتي بفضل 
من اهللا، حيث حقق مشروعا 
مصرف العشــيات (١) و(٢) 
جناحا ملحوظا على مستوى 
الكويــت، فقــد متــت تغطية 
احتياجــات آالف األســر مــن 

الضروريــة علــى اآلالف من 
األسر األكثر احتياجا من خالل 
قاعدة بيانات لدى البنك حتدث 
املتعففني  باســتمرار إلضافة 
واألسر الفقيرة ويتم توصيل 
املســاعدات إليهــم مــن خالل 
فريق عمــل تطوعي محترف 
لديــه القــدرة علــى تغطيــة 
احملافظــات الســت. وأوضح 
أنه سيتم توصيل املساعدات 
لألســر املتعففة واملتضررين 
من ڤيروس كورونا من خالل 
فريق عمــل تطوعــي يغطي 
جميــع محافظــات الكويــت، 
مشــيرا إلى أنه ميكن لألســر 
املتعففــة املتواجدة في البالد 
والتي ترغب في املســاعدات 
العينية أن تقدم أوراقها في مقر 
بنك الطعام مبنطقة العديلية.

املتعففني واحملتاجني».
وذكر األنصاري أن مساهمة 
األمانــة العامــة لألوقاف في 
تنمية املجتمع فعالة مبختلف 
املجــاالت، مضيفــا انــه منذ 
نشــأتها تســعى جاهــدة الى 
تلبية االحتياجات االجتماعية 
والتنموية مع مراعاة حتقيق 
الترابط بني املشروعات الوقفية 
التي  واملشــروعات األخــرى 
تقوم بهــا األجهزة احلكومية 

وجمعيات النفع العام.
وأشــار األنصاري إلى أن 
العشــيات  مشــروع مصرف 
اخليري يوفر املأكل واملشرب 
للمحتاجني من فقراء املسلمني 
ومساكينهم طوال العام، مبينا 
أن املشروع يستهدف توزيع 
واملســتلزمات  املســاعدات 

للعام الثالث على التوالي.. وتستهدف تقدمي املواد الغذائية للمتعففني ومتضرري «كورونا»

خالل مشاركته في حملة بوادر األمل التي تنظمها رابطة االجتماعيني الكويتية

مشعل األنصاري

مصرف العشيات بالتعاون مع 
األمانة العامة لألوقاف يأتي هذا 
العام في ظل ظروف استثنائية 
تتطلب مــن اجلميع الوقوف 
إلى جانب الدولة ملجابهة أزمة 
تفشي ڤيروس كورونا، حيث 

رسالتي الى الشــباب الكويتي املتطوع 
اليوم ملواجهة جائحة كورونا في سنة ١٤٤١هـ 
املوافق ٢٠٢٠م وهم يقومون بواجبهم التطوعي 
الوطني اخليري، ضارعا للمولى عز وجل ان 
يحفظهم من كل سوء وهم يعملون من اجل 
اآلخرين، وداعيا شخوصهم الكرمية الى عدم 
التأثر بكل احلوارات او االتهامات والتشكيك 
التي تصلهم ألنها بــكل صراحة خالية من 
النضج والفهم (ردا ونقــدا) وبكل ما فيها 

من نزغ شيطاني يفسد الود بني النفوس.
آن األوان لبعــض الكتابات في «امليديا» 
في التواصل االجتماعي ان تتوقف من نقد 
ليس له مبرر وتعصب وكل العبارات احملبطة 
واملثبطة لهؤالء الشباب املتطوع، وكما قيل:

فيــه تريــد مهذبــا ال عيــب 
وهل عــود يفــوح بــال دخان؟

أيها املتطوعون الكرام: أسأل اهللا ان يعينكم 
وانتم تقومون بهذا الواجب الوطني في جائحة 
كورونا دون خــوف، متوكلني على اهللا عز 
وجل دون االلتفات الى هذا الكم من الكالم 
الذي يستهدفكم ويريد ان ينال من همتكم 
العالية، فال تصغوا اليه واجعلوا أولوياتكم 
مجموعة مــن الضوابط التي حتكم عملكم 
وحتصنون بها انفسكم، وهي العلم املرتبط 
نَّة الصحيحة، وهذا هو طريق  بالكتاب والسُّ
األوامــر بفهم مقصودها،  األنبياء، طبّقوا 
واحرصوا على حضور الدورات التي ترفع 

رصيدكم من التجارب واخلبرة.
قال الشاعر:

ان كنــت تبقي الرشــاد محصنا
والـمـــعاد دنــيـــاك  ألمـــــر 

فخالــف النفــس فــي هواهــا
الفســاد جامــع  الهــوى  ان 

من اآلخر الثقة واحملبة املتبادلة بني الفريق 
التطوعي- افرادا وقيادة- تؤدي دائما الى طريق 
اخلير والنجاة وحتقيق الرسالة التطوعية بيسر 
وجناح ودون خسائر تذكر ما لم يدخل احلسد 
واحلقد والتآمر والغيبة والبغضاء والنميمة.

٭ ومضة: علمتنا احلياة ان الثقة بني املتطوع 
وقيادته هي بداية الطريق املوصل لتحقيق 
النتائــج وضرورة ان تكــون هناك قاعدة 
االرتباط الروحي بــني «القائد» الذي يقود 

الفريق التطوعي، ألن الثقة هي االساس الذي 
يُبنى عليه العمل والتكافل والتعاون، وعلينا 
االنتبــاه ان املتطوعني قادمون من اكثر من 
بيئة، ومحضن، وعلينا جميعا ونحن نقوم 
بواجبنا التطوعي ان ننتبه للواشي والنمام 

والكاذب واملدعي والفتان!
اولئــك اصحابي فحــّي هال بهم

وحــّي هــال بالطيبــني وأنعــم
ويــا الئمي في حبهــم ووالئهم

تأمــل هــداك اهللا مــن اْلــَوم
اذن االعتزاز بصحبة «ربعك» هو طرف 

اخليط املوصل لتجانس الفريق التطوعي.

٭ آخر الكالم: على املتطوع ان ال يستعجل احلكم 
في املسائل والقضايا حتى يستجمع املعلومات 
كاملة، وليعذر دائما، فالناس لها ظروفها خاصة 

في زمن الوباء والبالء مثل كارثة كورونا.
احرص عزيزي املتطوع في فترة تطوعك 
ان حتقق مرادك، فالقيمة احلقيقية في التطوع 
«اخليرية» التي بداخلك، واستفد ممن سبقوك 
في هذا املجال، فال تتكبر وتترفع وال تلتفت 

للطاغني وتثبيط احلاسدين.

٭ زبدة احلچي: ال شــك ان العامل في مجال 
التطوع يتعرض لعثرات وحتصل منه هفوات، 
وهذا يتم من خالل «القائد» بتوجيهه وبكل 

الستر.
ال تشهير وال تعيير واهانات وجلد!

وكلمــة حاســد من غيــر ُجرٍم
فانقذيني ي  ُمرِّ ســمعت فقلت 

تعبنــي ولــم  وعابوهــا علــي 
ولــم يعــرق لهــا يومــا جبيني

ايها املتطوع وأيتها املتطوعة: استمروا 
فــي عطائكم الوطني واخليــري والوقتي، 
وافعلوا اخليرات وال تلتفتوا الى املهاترات 

التي تستهدف نفوسكم.
وقل اعملوا يا قومنا واهللا يجزي العاملني
واهللا موف وعده فاستبشروا يا مؤمنون
احذفوا من قاموسكم التطوعي كل هذه 
االصوات التي تريد موت هممكم، واحسنوا 
الظن، فمن خلفكم شعب عظيم معطاء يقدر 

عملكم الباسل ومحاسنكم.
في أمان اهللا.

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

ضوابط في العمل 
التطوعي «الكوروني»

مصادر لـ «األنباء»: استعدادات مكثفة
في «العلوم اإلدارية» لتطبيق «التعليم عن ُبعد»

آالء خليفة

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة بجامعة 
الكويت أن كلية العلوم اإلدارية تتخذ جميع 

االستعدادات من أجل «التعليم عن بعد».
وذكــرت املصــادر أن العميد املســاعد 
للشــؤون األكادمييــة والدراســات العليا 
واألبحاث بكلية العلــوم اإلدارية د.محمد 
زينل ورئيسة مركز احلاسب اآللي بالكلية 
د.سعاد الكندري قاما بحصر أعداد األجهزة 
اللوحية (Microsoft surface Pro) ألعضاء 
هيئــة التدريس ممن لم يتســلموه، وذلك 

لتسليمها لهم يومي األربعاء واخلميس ٣ 
و٤ اجلاري، علــى أن يتم التواصل معهم 

شخصيا لشرح آلية التسلم.
من ناحيــة أخرى، كشــفت املصادر لـ 
«األنبــاء» عن أن مركــز التميز في اإلدارة 
بكلية العلوم اإلدارية يعد الترتيبات الالزمة 
مع شركة يوريكا الستيراد أقالم إلكترونية 
(Microsoft smart Pen) الســتخدامها مــع 
اجلهــاز اللوحي قبل موعد تدريب أعضاء 
هيئة التدريس لالستفادة من ميزات الكتابة 
اليدوية على األجهزة اللوحية مما يســهل 

عملية التدريس عن بعد.

جانب من عملية حصر األجهزة اللوحية

أطفال الكويت يحاربون «كورونا» بالرسومات

في ظــل انتشــار الڤيــروس التاجي 
(كوفيــد- ١٩) فــي كل أقطــار العالــم، 
وشكل خطرا صحيا على مختلف الفئات 
العمرية من كبار السن والشباب، السيما 
مــن يعانون من أمــراض مزمنة، أما في 
فئــة األطفال فقد شــكل خطورة أخرى، 
حيث أصبح يلعب على حاالتهم النفسية 
بسبب احلجر الذاتي واجللوس في املنزل 
طــوال اليوم دون وســائل الترفيه التي 
اعتادوا عليها في السابق، ما جعل األطفال 
يشــعرون بأنهم محاصرون في املنازل 
دون أن يعلموا موعد عودتهم إلى حياتهم 

الطبيعية.

لذا، حاول العديد منهم فهم ما يحدث من 
حولهــم والتفاعل معه، خاصة ان الكويت 
كانــت في مقدمة الدول التي حرصت على 
نشر التوعية حول الڤيروس التاجي، ولم 
يجد هــؤالء األطفال طريقــة للتعبير عن 

أنفسهم سوى الرسم.
ومن ضمن هذه الرسومات لوحة مبدعة 
للطفلة املوهوبة دانة طالل عيدان ذات الـ 
 BSK ٩ ســنوات من املدرسة البريطانية
التي تصورت كورونا يهجم على الكرة 
األرضية ويحاول القضاء على البشرية، 
ولكنها ستنتصر عليه وتعود احلياة إلى 

طبيعتها مفعمة باأللوان اجلميلة.

رسمة دانة عن انتصار األرض على «كورونا»دانة عيدان

٤١١٫٥ مليون رغيف خبز أنتجتها الشركة من بداية األزمة وأعلى معدل يومي بلغ ٧٫٢ ماليني

فتح خدمة مبيعات األعالف غير املدعومة «أونالين»
أعلنت شركة مطاحن الدقيق واملخابز عن 
فتح خدمة مبيعات األعــالف غير املدعومة 
«أونالين» بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة السمكية.
وقالت «املطاحن» فــي بيان صحافي ان 
عملية الشراء التي تأتي لسد احتياجات مربي 
األعالف في ظل الظروف التي متر بها البالد 

ســتتم بإنشــاء «باركود» املزود في املوقع 
اإللكترونــي https://anf.kfmb.com.kw بدءا 

من اليوم  الثالثاء.
وأشارت الى ان عملية الدفع وتسلم الفواتير 
ســيكونان عبر خدمة الـ «كي.نت» في مقر 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
طوال أيام األسبوع من ٨ صباحا الى ١٢ ظهرا.

النصف: اإلعالم الرسمي واخلاص كان بحجم احلدث
عبداهللا الراكان

انتشــار  أن  شــك  ال 
جائحــة «كورونا» عامليا 
صاحبها مواكبة إعالمية 
تنقل احلدث بكل تطوراته، 
وهنا في الكويت حاولت 
وزارة اإلعالم ضبط امليزان 
اإلعالمي وقامت بإحالة عدد 
من املواقع االلكترونية الى 
النيابة العامــة ملخالفتها 
قانــون تنظيــم اإلعــالم 

وأطلقــت  االلكترونــي 
موقع #حتقق االلكتروني 
حملاربة الشائعات، اإلعالم 
بــني التأجيــج واملعاجلة 
تأرجــح اإلعالم الرســمي 
واخلــاص أمــام احلــدث 
واملؤكد ان اإلعالم يرســم 

بوادر األمل أو يشوهها.
الســياق،  وفــي نفس 
اكد وزير اإلعالم األســبق 
الزميل وليــد النصف أن 
اإلعالم الرسمي في الكويت 

استضافته في حملة «بوادر 
األمل» التي تنظمها رابطة 
االجتماعيني الكويتية أن 
اإلعالم الثالث وهو مواقع 
التواصل االجتماعي كان 
أغلبه بقدر احلدث بالنسبة 
االلكترونيــة  للصحــف 
واملغردين الكبار، مشيرا 
الى أن هناك بعض األمور 
التي لــم تــراع املصلحة 
العامة التي شابها التراشق 

مع اآلخرين.

املمثل بالفضائيات وإذاعة 
الكويت كان بحجم احلدث 
لــه االنظــار  وتوجهــت 
للمعلومــة  لالســتماع 
واإلرشادات، مشيرا الى أن 
اإلعالم اخلاص واحملترف 
املمثل بالصحف الفضائيات 
اخلاصة أيضــا كان بقدر 
احلدث، حيث استضافوا 
ضيوفــا مختصــني وقام 

بأداء واجبه اإلعالمي.
وأضاف النصف خالل 

سامي 
ملشاهدة الڤيديوالنصف



١٠ آالف نسمة تعداد اجلالية الصينية في الكويت وجميعهم بخير ويتمتعون بالصحة والسالمة

أوقفنا تفشي الوباء في الصني ولم نسجل إال  ١٣٤ إصابة مؤكدة حتى يوم ٢٤ مايو ونسب الشفاء تتجاوز الـ ٩٤٪

٢ مليار دوالر ستقدمها الصني دعمًا للدول املتضررة من الوباء خصوصًا النامية منها خالل العامني املقبلني

حدثنا عن آخر أخبار ڤيروس كورونا 
املســتجد COVID١٩ في جمهورية الصني 

الشعبية.
٭ منــذ بدايــة ظهور ڤيــروس كورونا 
املستجد COVID١٩ واحلكومة الصينية 
تضــع ســالمة وصحــة مواطنيها على 
رأس أولوياتها، كما شن الشعب الصيني 
حربا الحتوائه متسلحا بتكاتفه والعمل 
بروح الفريق الواحد حتت قيادة الرئيس 

الصيني شي جينبينغ.
وتلتزم جمهورية الصني الشــعبية 
بإجراءات والوقاية واملكافحة تتمثل في 
تلقي البالغات والكشف املبكر واحلجر 
والعالج في املستشفيات املخصصة على 
أيدي اخلبراء، ونتيجة للجهود اجلبارة 
والتضحيات الهائلة التي بذلتها احلكومة 
وفرق عملها والطواقــم الطبية، انقطع 
بشكل عام التفشي الوبائي على أراضي 
الصني. وحتى يوم ٢٤ مايو، لم يكن في 
الصــني (مبا فيهــا احلصيلة في مناطق 
هونغ كونغ وماكاو وتايوان) إال ١٣٤ حالة 
إصابة مؤكــدة تتلقى العالج، ويتجاوز 

معدل الشفاء ٩٤٪.
وبالطبع، ما زالت تواجهنا حتديات 
فيما يتعلق باحلاالت الوافدة من اخلارج 
ومنع وتكرار تفشي املرض في الداخل، 
وبصفة عامة الصني لن تتهاون أو تتوانى 
في أعمال الوقاية والسيطرة على انتشار 
املــرض وســتقوم بها علــى أكمل وجه 
باســتمرار، سعيا لترســيخ اإلجنازات 

التي حققتها في هذا املجال.

يحاول البعض الترويج إلى أن الصني 
تأخرت في التعامل مــع ڤيروس كورونا 
املســتجد منذ بداية اندالعه، فما تعليقك 

على هذه االدعاءات؟
٭ كانت جائحة ڤيروس كورونا املستجد 
هجمة مفاجئة شــنها ڤيــروس مجهول 
ضد البشرية، وزاد األمر سوءا أن سرعة 
انتشاره وشدة عدوانيته وكثرة الوفيات 
املترتبة عليه كانت خارج توقعات الناس 
في مختلف أنحاء العالم، وفي املقابل وقفت 
الصني وجه هذا الڤيروس اجلديد متاما، 
وتبنت االســتجابة السريعة واالنفتاح 
والشفافية واملسؤولية، وقامت بإحاطة 
املجتمع الدولي به ومشــاركة تسلسله 
اجليني معه بــال تأخير وذلك حتى في 
الفتــرة املبكرة التي كانت تنقصنا فيها 
املعرفة الشاملة بهذا الڤيروس املجهول، 
ولم تتســتر الصني على أي شــيء ولم 

تتأخر أبدا في املواجهة.
وقد أعلن اجلانب الصيني بشكل كامل 
اخلط الزمني لإلبالغات املتعلقة بالوباء، 
وأود أن أشدد على بعضها: أوال، في يوم ٢٧ 
ديسمبر عام ٢٠١٩، أبلغت طبيبة صينية 
بحالة االشتباه األولى، وعلى الفور فتحت 
الصــني التقصي امليداني. وبعد مرور ٤ 
أيام، أبلغت الصني مكتب التمثيل ملنظمة 
الصحة العاملية لدى الصني باملعلومات 
املتعلقة بحاالت االلتهاب الرئوي املجهول 
الذي ظهر فــي ووهان. ثانيا، في يوم ٣ 
يناير عــام ٢٠٢٠، بادر اجلانب الصيني 
بالبدء باإلبــالغ الدوري ملنظمة الصحة 
العاملية والدول املعنية مبستجدات الوباء. 
ثالثــا، في يــوم ١٢ يناير، أعلنت الصني 
للعالم تسلسل اجلينوم الكامل لڤيروس 
كورونا املستجد في وقته، ما ميثل أساسا 
مهما ألعمال التشخيص والعالج وتطوير 
اللقاح في الدول املعنية. رابعا، في يوم ٢٣ 
يناير، مت تطبيق «اإلغالق» غير املسبوق 
على مدينة ووهان، ما جعل مدينة يسكن 
فيها أكثر من ١١ مليون نسمة «معزولة». 
وفي احلقيقة، ميثل هذا اإلجراء املدهش 

مبثابة جرس إنذار دق للعالم أيضا.

العالم يتساءل عن أصل هذا الڤيروس 
ومصدره وهناك العديد من التكهنات في 

هذا الصدد، فما تعليقكم على ذلك؟
٭ إن التعرف علــى مصدر أي ڤيروس 
هو سؤال علمي جاد، علينا تركه للعلماء 
واخلبــراء املتخصصــني، وقد أوضحت 
منظمة الصحة العاملية واألوساط العلمية 
مرارا وتكرارا أن ڤيروس كورونا املستجد 
جاء مــن الطبيعة، وال يوجــد أي دليل 
يشير إلى أنه من صنع اإلنسان في أحد 

املختبرات أو مصمم بوسيلة أخرى.
وقد ظلــت الصني تتعــاون بانفتاح 
وشفافية ومسؤولية مع منظمة الصحة 
العامليــة واملجتمع الدولــي في مكافحة 
الوباء، مبا في ذلك الدراســة في مصدر 

االنتشار العابر للحدود في أسرع وقت 
ممكــن. ويجب تكثيف تبادل املعلومات 
وإجراء التعاون الدولي في مجاالت سبل 
الفحــص والعــالج الســريري وتطوير 
اللقاحــات واألدويــة، ومواصلــة دعــم 
العلماء من مختلــف الدول في األبحاث 
العلميــة فيما يتعلق بأصــل الڤيروس 
وسبل انتشاره. ويجب تعزيز التنسيق 
للسياسات االقتصادية الكلية الدولية، 
وضمــان اســتقرار السالســل العامليــة 
للصناعة واإلمداد وسالســتها، والعمل 

على إنعاش االقتصاد العاملي.
ثانيا: تركيز اجلهود الدولية

أكد الرئيس شي أن الوحدة والتعاون 
هما أقوى ســالح لهزميــة الوباء. ودعم 
منظمة الصحة العاملية هو دعم التعاون 
الدولي ودعم عملية إنقاذ األرواح، داعيا 
املجتمع الدولي إلى زيادة دعمه السياسي 
ومساهمته املالية ملنظمة الصحة العاملية 

لتوظيف الدور القيادي للمنظمة.
ثالثا: جتسيد املسؤوليات 

أعلن الرئيس شــي اإلجــراءات الـ٥ 
املهمــة التــي ســتتخذها الصــني لدعم 
التعاون الدولي ملكافحة الوباء: ستقدم 
الصني في الســنتني املقبلتني مساعدات 
دولية بقيمة ٢ مليار دوالر أميركي لدعم 
الدول املتضررة من الوباء وخاصة الدول 
النامية. ستتعاون الصني مع األمم املتحدة 
إلنشاء مستودع ومركز في الصني لألمم 
املتحدة متخصصني لالستجابة اإلنسانية. 
ســتقيم الصني آلية للتعــاون ولتوأمة 
املستشفيات الصينية مع ٣٠ مستشفى 
في أفريقيا، وستســرع من وتيرة بناء 
مقر املركــز األفريقي ملكافحــة األوبئة. 
سيكون اللقاح الصيني، بعد النجاح في 
تطويره واستعماله، منتجا عاما للعالم. 
ستنفذ الصني «مبادرة تعليق مدفوعات 
خدمة الديون للدول األشد فقرا» مع الدول 

األعضاء في مجموعة العشرين.
رابعا: تصويب اجتاه التعاون

 إن ڤيروس كورونا املســتجد الذي 
جاء شرسا ومخيفا وترتبت عنه تداعيات 
عميقة وبعيدة املــدى، ترك لنا إلهامات 
كثيرة. وقد أكد الرئيس شي أن البشرية 
ستنتصر على الوباء في نهاية املطاف، 
غيــر أن مثــل هــذه األحــداث اخلطيرة 
والطارئــة في مجال الصحــة العامة ال 

الڤيروس. يجب على األوساط العلمية في 
مختلف الدول االلتزام بالروح العلمية، 
وإيجاد األدلة الدقيقة بالسبل املتخصصة، 
والتعاون في البحث عن املصدر احلقيقي 
للڤيروس لتقــدمي الدعم العلمي ألعمال 

الوقاية والسيطرة.
والصني ترفض رفضا قاطعا محاوالت 
بعض الدول والساسة تسييس موضوع 
البحث عن أصل الڤيروس، وفتح حتقيق 
دولي تعسفيا على أســاس افتراضات، 
وباإلضافة إلى ذلك، لم يكن ما يسمى بـ 
«األسواق الرطبة» موجودة في الصني. 
وبعد اندالع الوباء، قامت اجلهات املعنية 
واحلكومــات احمللية في الصني باملضي 
قدما في تعزيز اإلدارة ألسواق الفالحني 
وأســواق املأكــوالت البحريــة، واتخاذ 
سلسلة من اإلجراءات الصارمة للتفتيش 
والفحص لضمان تطبيــق كل إجراءات 
إحكام الوقاية والســيطرة على أمراض 
احليوانات. وقد منعت الصني بشكل شامل 
جتارة احليوانات البرية غير القانونية.

رسائل للعالم

انعقــدت الدورة الـ ٧٣ للجمعية العامة 
ملنظمة الصحــة العاملية قبل فترة وجيزة، 
وألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ كلمة 

خاللها.. فما أبرز ما جاء فيها؟
٭ ڤيروس كورونا املســتجد هو أخطر 
حــادث طارئ للصحة العامــة العاملية، 
واجه البشرية بعد انتهاء احلرب العاملية 
الثانيــة. وفي هذه الفترة احلاســمة في 
تاريــخ البشــرية، أدلــى الرئيس شــي 
جينبينغ في اجللسة االفتتاحية للجمعية 
العامــة ملنظمة الصحــة العاملية بكلمة 
من منطلق حتمية العمل معا على إقامة 
مجتمع الصحة املشتركة للبشرية، وسلط 
الضوء بصــورة معمقة علــى مبادرات 
الصــني فيما يتعلــق مبكافحــة الوباء، 
وطرح سلسلة من الدعوات الهامة، ذات 
مدلوالت واقعية، حيوية وبعيدة املدى 
لتقوية ثقــة العالم فــي مكافحة الوباء 
والدفع بالتعــاون الدولي لها وتخطيط 
نظام احلوكمة العاملية املستقبلية. وأود 

أن أفسرها من اجلوانب التالية:
أوال: تقاسم خبرات الوقاية والسيطرة 

أكد الرئيس شــي أنه يتعني االلتزام 
مببدأ «الشــعب وأرواحــه أوال» والعمل 
على احتواء تفشي الوباء في العالم ومنع 

حتدث للمرة األخيرة بالنسبة للبشرية. 
فيجب استكمال منظومة احلوكمة ألمن 
الصحة العامــة ملعاجلة أوجه القصور 
واحللقات الضعيفة التي كشف عنها خالل 
هذا الوباء. ويجب رفع سرعة االستجابة 
لطوارئ الصحة العامة وإنشــاء مراكز 
االحتياطيات للمواد الوقائية على مستوى 

عاملي وإقليمي.
إجراءات الكويت حاسمة

كيف تقيم اإلجــراءات والتدابير التي 
اتخذتها الكويت ملكافحة الوباء، وأهم سبل 

تعاطيها مع األزمة؟
٭ أداء اجلانب الكويتي ملكافحة الوباء 
الراهن متميز، وتولي احلكومة الكويتية 
اهتماما بالغا حلياة وصحة املواطنني 
واملقيمــني. وقد اتخذ اجلانب الكويتي 
اإلجراءات االحترازية املســبقة وعزز 
منذ بداية األزمة الرصد الفعال في كل 
نقــاط الدخول إلى البالد. وبعد اندالع 
الوباء، شــهدت الكويــت حتت القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد تضامنا حكومة وشعبا، 
شكلت ٣ جلان رفيعة املستوى تشارك 
مباشرة في أنشطة االستجابة للوباء.

الكثير من تدابير الكويت االحترازية 
كانت بارزة، مثال: احلكومة كانت تطلق 
وبشكل سريع خطة إلجالء املواطنني، 
وجتمع بيانات املواطنني املتواجدين في 
اخلارج عبر منصة «معاكم» بال تأخير، 
مما مت إجالء ما يقارب ٣٠ ألف مواطن 
قبل حلول شهر رمضان بنجاح، وهذا 
دليــل واضح لثبات عزميــة احلكومة 
الكويتية في حماية ســالمة املواطنني 
وصحتهــم. وأطلقــت وزارة الصحــة 
تطبيق «شلونك» املخصص ملتابعة حالة 
احلجر املنزلــي للعائدين من اخلارج، 
لدعم مكافحة الوباء بتوظيف التقنيات 
الرقمية املبدعة. كمــا فرضت الكويت 
حظر التجوال اجلزئي ثم الكلي بحزم، 
وضمنت اإلمدادات الطبيعية ملستلزمات 
احلياة خالل الوباء. باإلضافة إلى ترتيب 
باصات الفحص املتنقل لڤيروس كورونا 
املستجد في عدة مناطق مؤخرا، وتدشني 
مركز الفحص الســريع بالســيارة في 
األيام األخيرة لتعزيــز قدرة الفحص 

للڤيروس.
كما أن الكويت حترص على التعاون 
الدولي، وتدعم الدور القيادي والتنسيقي 

الــذي تلعبه منظمة الصحــة العاملية 
ملكافحــة الوباء على مســتوى العالم، 
وهي إحدى الدول املانحة التي حترص 
على دعم جهود وأنشطة املنظمة، حيث 
تبرعت بـــ ١٠٠ مليــون دوالر أميركي 
إجماليا لدعم اجلهود الدولية ملكافحة 

الوباء.
وحقيقــة أنا أثق بــأن الكويت حتت 
القيــادة القوية لصاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، وبالتعاون الوثيق 
بني الصــني والكويت واملجتمع الدولي، 
ستنتصر على الوباء في القريب العاجل 

بكل التأكيد.
تواصل مستمر

كيف تتعاون الصني مع الكويت في مجال 
مكافحة هذا الوباء؟

٭ منذ انــدالع الوباء في الكويت، ظلت 
الصني على تواصل مكثف معها بشــأن 
التعاون ملكافحة الوباء. وحتافظ سفارتنا 
على التواصل الوثيق مع وزارات اخلارجية 
والصحة والتجارة والصناعة وغيرها من 
اجلهــات احلكومية الكويتية عن طريق 
املكاملات الصوتية واملرئية وغيرها، حرصا 
على تقاسم خبرات الصني ملكافحة الوباء 
ومناقشة سبل تعزيز التعاون بني البلدين. 
وميكن القول إن التواصل بني ســفارتنا 
واجلهات احلكومية الكويتية لم يتوقف 
طوال الفترة السابقة. وبالطبع التعاون 
رفيع املستوى بني الصني والكويت يشير 
إلى الصداقة االســتراتيجية في السراء 
والضراء، وقد تبادل الرئيس الصيني شي 
جينبينغ الرسائل مع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد للتعبير عن الدعم 
واملساندة لبعضهما البعض. وهنا نذكر 
تبرع اجلانب الكويتي للجانب الصيني 
مبساعدات عينية تبلغ قيمتها ٣ ماليني 
دوالر أميركي في الفترة احلاسمة، بينما 
قدم اجلانب الصيني التسهيالت للجانب 
الكويتي لشراء املستلزمات الطبية من 
الصني. كما شاركت وزارة الصحة الكويتية 
في اجتماعات مرئية عدة لتبادل خبرات 
مكافحــة الوبــاء مع الصــني. قبل فترة 
وجيزة، أتى فريــق صيني من اخلبراء 
الطبيني إلى الكويت تلبية لطلب احلكومة 
الكويتية، حيث أجرى اخلبراء الطبيون 
للبلديــن التبادالت املعمقة حول ســبل 
مكافحــة الوباء. وهــذا التعاون يعكس 
التزام البلدين مبفهوم مجتمع املستقبل 

املشــترك للبشــرية وعزميتهما لهزمية 
الوباء معا.

ماذا عن اجلاليــة الصينية في الكويت 
أعدادهم وإلى أي مدى يشعرون باألمان هنا؟
٭ يبلــغ عــدد املواطنــني الصينيني في 
الكويت نحو ١٠ آالف نســمة، مبن فيهم 
املهندسون واملستشارون الذين ترسلهم 
الشركات الصينية إلى الكويت للمشاركة 
في بناء مشروعات البنية التحتية الهامة، 
واملغتربون الصينيون الذين يقيمون في 
الكويت لسنوات عديدة والطلبة الوافدون 

الذين يدرسون في جامعة الكويت.
منذ انــدالع الوباء، ظلــت احلكومة 
الصينية تهتم بصحة كل مواطن صيني 
في اخلارج وســالمته، وتضع سفارتنا 
صحة الصينيني في الكويت وسالمتهم 
فــي املقام األول، وكنــا نتخذ اإلجراءات 
بنشاط لتقدمي اإلرشادات لهم واملساعدات 
ملكافحة الوباء. وفي الوقت الراهن، جميع 
املواطنني الصينيني فــي الكويت بخير 

ويتمتعون بالصحة والسالمة.

كيف تتواصلون مــع أبناء اجلالية في 
الكويت؟

٭ نحافظ على التواصل املكثف مع أشقائنا 
من أبناء اجلالية من خالل جمعية املغتربني 
الصينيني والشركات الصينية عبر عدة 
قنــوات. كما ندعو فريق اخلبراء الطبي 
الصينــي ليجتمعوا مرئيا مع املواطنني 
الصينيني في الكويت لتقدمي اإلرشادات 

العلمية واملهنية لهم ملكافحة الوباء.
منــذ بداية األزمة ونحن مســتمرون 
في إصدار اإلشعارات عبر موقع سفارتنا 
ووســائل التواصل االجتماعــي لتعميم 
إجراءات اجلانب الكويتي املستجدة ملكافحة 
الوباء وتنبيه أشــقائنا إلى القيام اجلاد 
بالوقاية الشخصية. كما دشنت سفارتنا 
 (Twitter) حسابها على الشبكات االجتماعية
ووي تشات (WeChat) لتسهيل التواصل 
مع املواطنني الصينيــني ولتقدمي بعض 
منصات االستشارات الطبية لهم عن بعد. 
وفتحت الســفارة خطا ساخنا على مدار 
الساعة لتقدمي املساعدة القنصلية الالزمة 
للمواطنني الصينيني احملتاجني. باإلضافة 
إلى ذلك، نولي اهتماما بالغا بأحوال الطلبة 
الوافدين الصينيني في الكويت، فأرسلنا 
إليهــم «طقم الصحة» الذي يحتوي على 
الكمامــات واملعقمات وغيرهــا من املواد 
الوقائية الالزمة، ســعيا إلى مساعدتهم 
على اجتياز فترة تفشي الوباء اخلاصة.

عودة النشاط االقتصادي

ما أبرز التأثيرات الناجمة عن الوباء على 
العالقات الثنائية بني البلدين؟

٭ بالطبــع ألقت أزمــة كورونا بظاللها 
على اإلنتاج مما أدى إلى تباطؤ االقتصاد 
العاملي ولكن من املتوقع أن يعود النشاط 
االقتصادي تدريجيا إلى طبيعته مبجرد 

السيطرة الفعالة على الوباء.
الصني هي أكبر دولة مصدرة للكويت 
وثاني أكبر دولة استيرادا للمنتجات غير 
النفطيــة. في العام املاضي، بلغ إجمالي 
التجارة الثنائية بني البلدين١٧٫٢٨١ مليار 
دوالر، منها ٣٫٨٣٦ مليارات دوالر صدرتها 
الصني إلى الكويت و١٣٫٤٤٥ مليار دوالر 
استوردتها الصني من الكويت. إن الصني 
والكويت شــريكان استراتيجيان، على 
الرغم من التأثيرات املؤقتة الناجمة عن 
الوباء على التجارة والتعاون والتبادل 
على مســتوى األفراد، فــإذا نظرنا على 
املدى البعيد، فسنجد تكامال بني مبادرة 
«احلزام والطريــق» الصينية مع خطة 
التنمية «رؤية الكويت ٢٠٣٥»، وتتسع 
آفاق التالحم االستراتيجي بني اجلانبني. 
حتــرص «رؤيــة الكويــت ٢٠٣٥» على 
تطوير الصناعات غير النفطية وتعزيز 
تعديل هيكل الصناعات لتحقيق التنويع 
االقتصادي، أما الصني فهي تتميز بكمية 
ضخمة من القوة اإلنتاجية والتكنولوجيا 
الناضجة، األمر الذي جعلها تســتطيع 
مســاعدة الكويــت على تعزيــز عملية 
التصنيــع. يكمن التعــاون العملي بني 
البلدين في شتى املجاالت مبا فيها التعاون 
االقتصادي والتجاري. إن اجلانب الصيني 
على اســتعداد للحفاظ علــى التواصل 
والتنسيق الوثيقني مع اجلانب الكويتي، 
والعمل معا على حتويل األزمة إلى فرصة 
وتخفيــف التأثيرات الناجمة عن الوباء 
على التعاون الثنائي إلى أدنى حدوده.

السفير الصيني لـ «األنباء»: نثق بأن الكويت 
ستنتصر على «كورونا» في القريب العاجل

لي مينغ قانغ أشاد بإجراءاتها في مكافحة الوباء ولفت إلى أن بالده جنحت
في التصدي لهذه اجلائحة التي شّكلت هجمة شرسة ومفاجئة سريعة االنتشار وشديدة العدوانية

تغييرات عميقة في آلية أسلوب احلياة والعمل

التزام تام من أبناء اجلالية الصينية باإلجراءات الكويتية

نقطة تاريخية جديدة ملسيرة عالقات إستراتيجية

حتدث السفير قانع عن تأثر آلية عمل السفارة في زمن 
الكورونا، قائال إن تفشي الوباء املفاجئ جاء بتغييرات 
عميقة في أســلوب حياة الناس وعملهم حتى سفرهم. 
في الوقت احلالي يلتزم كل موظفي السفارة بوظائفهم 
بشــكل خاص خالل هذه الفتــرة اخلاصة، ما عدا الذين 
ال ميكــن عودتهم إلى الكويت بســبب الوباء. إننا نتبع 
إجراءات حكومة الكويت الوقائية من الوباء، فنعمل في 

البيــت من خالل االتصال الهاتفي وغيره من الوســائل 
لدعم جهود الكويت ملكافحة الوباء.

أريد أن أنتهز هذه الفرصة ألعبر عن الشكر اخلالص 
جلهــود احلكومــة الكويتيــة ملكافحــة الوبــاء وضمان 
توافر املســتلزمات املعيشية بشــكل طبيعي، والتقدير 
العالي للطواقم الطبية في الصفوف األمامية واملوظفني 

واملتطوعني الذين يشاركون في أعمال مكافحة الوباء.

قال السفير الصيني لدى الكويت إن املواطنني الصينيني 
املقيمــني في الكويت يتفهمون ويتعاونون بنشــاط مع 
تدابير اجلانــب الكويتي الصحية ملكافحة الوباء، األمر 
الذي يتجســد في جهودهم للتغلب على الصعوبات في 
اإلنتاج واحلياة اليومية وبقائهم في البيت مع اإلجراءات 

الوقائيــة وثقتهم بانتصار الكويت النهائي في مكافحة 
الوباء. وأضاف أنه خالل هذه الفترة اخلاصة، لن تدخر 
الســفارة الصينية أي جهد في تقدمي املساعدات الالزمة 
للمواطنني الصينيني وضمان الصحة والسالمة واحلقوق 

واملصالح املشروعة لهم.

أشــاد الســفير الصيني لي مينغ قانغ بقوة ومتانة 
العالقات بني بالده والكويت، مشيرا إلى أن العام املقبل 
يصــادف الذكرى الـ ٥٠ إلقامة العالقات الديبلوماســية 
بني البلدين، وهي تعتبر نقطة تاريخية جديدة ملسيرة 

تنمية العالقات الثنائية.
وأضاف قانغ: نعتقد أنه بعد السيطرة التدريجية على 

هذا الوباء، واستئناف العمل واإلنتاج، سيتوطد ويتطور 
التعاون العملي الصينيـ  الكويتي في مختلف املجاالت 
بشكل مستمر وهو يتمتع بفرص وحيوية جديدة. مثلما 
يظهر قــوس قزح دائما بعد هطول األمطار، ســتتعمق 
عالقات الشراكة االستراتيجية بني الصني والكويت بعد 

املكافحة املشتركة ضد الوباء.

استكمال منظومة 
احلوكمة ألمن 

الصحة العامة
فــي معــرض حديثه عن 
كلمــة الرئيــس شــي أمــام 
منظمــة الصحــة العامليــة، 
قــال الســفير قانــع: إن مما 
تضمنتــه كلمــة رئيس بالد 
أن البشــرية ستنتصر على 
الوباء في نهاية املطاف، غير 
أن مثل هذه األحداث اخلطيرة 
والطارئــة في مجال الصحة 
العامة ال حتدث للمرة األخيرة 
بالنســبة للبشــرية، فيجب 
استكمال منظومة احلوكمة 
ألمن الصحة العامة، ملعاجلة 
القصــور واحللقات  أوجــه 
الضعيفة التي كشــف عنها 
خالل هذا الوباء، ويجب رفع 
سرعة االســتجابة لطوارئ 
الصحة العامة وإنشاء مراكز 
االحتياطيات للمواد الوقائية 
على مستوى عاملي وإقليمي.

نرفض محاوالت بعض الدول تسييس أصل ومصدر «كورونا» فال يوجد أي دليل يشير إلى أنه من صنع اإلنسان
أجرى احلوار: أسامة دياب

وصف ســفير جمهورية الصني الشعبية لدى البالد لي مينغ قانغ تعامل الكويت مع أزمة تفشي ڤيروس كورونا الراهنة باملتميز، موضحا ان احلكومة الكويتية تبلي بالء حسنا وتتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة الڤيروس ومكافحته، معربا عن ثقته في أن الكويت 
ستنتصر على هذا الوباء في القريب العاجل. ولفت قانغ في لقاء خاص لـ «األنباء» إلى أن بالده أوقفت تفشي الوباء فيها عبر اجلهود اجلبارة التي بذلتها احلكومة الصينية على يد اجلهات املختصة والطواقم الطبية واخلبراء املختصني، ولم تسجل إال ١٣٤ إصابة مؤكدة 
حتى يوم ٢٤ مايو املاضي في حني جتاوزت نسب الشفاء الـ ٩٤٪، وأشار إلى أن احلكومة الصينية تبنت االستجابة السريعة والشفافية في مواجهة الڤيروس وأحاطت املجتمع الدولي بتسلسله اجليني في فترة مبكرة دون أي تأخير، معربا عن رفض بالده محاوالت 

بعض الدول تسييس البحث عن أصل «كورونا»، مشددا على أنه ال يوجد أي دليل يشير إلى أنه من صنع اإلنسان، كما أن التعرف على مصدر أي ڤيروس هو سؤال علمي جاد يجب تركه للعلماء واخلبراء املتخصصني وإيجاد األدلة الدقيقة.
هذا، وتطرق اللقاء إلى العالقات بني الصني والكويت، حيث أكد السفير قانغ انهما شريكان إســتراتيجيان يجمعهما العديد من مجاالت التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بني البلدين بلغ ١٧٫٢٨١ مليار دوالر، مبينا ان تعداد اجلالية 

الصينية في الكويت يبلغ ١٠ آالف نسمة وجميعهم بخير ويتمتعون بالصحة والسالمة، فإلى التفاصيل:

الثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)
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الغامن: املجلس سيستأنف جلساته ١٦ اجلاري واللجان باشرت اجتماعاتها
بعد التواصل مع وزير الصحة..  واختيار التوقيت جاء لعدة أسباب منها إعطاء اللجان فرصة لالنتهاء من التقارير والقوانني املهمة

رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن

سامح عبداحلفيظ

قال رئيس مجلــس االمة مرزوق الغامن ان 
مكتب املجلس وافق خالل اجتماعه امس بإجماع 
احلاضرين على استئناف اجللسات ابتداء من 
يوم الثالثاء املوافق ١٦ اجلاري، مشيرا الى انه 
مت توجيه الدعوة لرؤســاء اللجان الستئناف 
التقارير والقوانني  اجتماعاتها واالنتهاء مــن 
املهمة. وقال الغامن، في تصريح صحافي مبجلس 
األمة عقب اجتماع مكتب املجلس، ان املجلس 
سيستأنف جلساته العادية ابتداء من يوم الثالثاء 
املوافق ١٦ اجلاري وستكون جلسة عادية يومي 
الثالثــاء واألربعاء وقد متتد إلى يوم اخلميس 

إن استدعى األمر.
وأضاف الغامن: ناقشــنا خيارين أن تكون 
األســبوع املقبل او الذي يليــه، وكانت هناك 
اعتبارات أخرى أيضا منها تواصلنا مع وزير 
الصحة الشيخ د.باسل الصباح الذي طلب بأال 
تكون اجللسة األسبوع املقبل وإمنا األسبوع 
الــذي يليه، رغم تأكيده وتأكيد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد على أنهم 
سيحضرون في أي وقت يحدده املجلس. وأوضح 
ان اختيار االسبوع بعد القادم الستئناف اجللسات 
جاء لعدة اسباب منها تقديرا لوضع وزير الصحة، 
وإعطاء اللجان فرصة خالل األســبوع القادم 

لالنتهاء من العديد من التقارير والقوانني املهمة 
حتى يتســنى للمجلس التصويت عليها في 

اجللسة القادمة.
وذكر انه متت دعوة رؤساء اللجان الستئناف 
عقد اللجان اجتماعاتها ابتداء من األسبوع اجلاري 
واالسبوع املقبل متهيدا لرفع تقارير وإدراجها 

من يخلط بني األمرين ولكن دور االنعقاد احلالي 
ســيمدد بنفس املدة التي مت فيها توقف عقد 
اجللسات، وعدد اجللسات لن يقل، بل أؤكد أنه 
ســوف يزيد على عدد اجللسات املقررة وفق 
اجلدول املوزع. وردا على سؤال صحافي بشأن 
جدول األعمال، قال الغامن: كما هو في الالئحة 

على جدول أعمال جلسة ١٦ اجلاري.
وشدد الغامن على أنه سيتم خالل اجللسة 
اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية الصحية املمكنة، 
مجددا تأكيده علــى ان املدة التي توقفت فيها 
اجللسات ســتضاف إلى دور االنعقاد وليس 
الفصل التشريعي. واستطرد الغامن قائال: هناك 

ننتظر تقريــر جلنة األولويات، لكن من يضع 
اجلدول هو رئيس املجلس وأنا أتشاور مع أختي 
وإخواني النواب، وبالتأكيد تكون هناك تعديالت 
على اجلدول، لكنــي أتوقع أن البند األول في 
العادية سيكون موضوع استعدادات  اجللسة 
وإجراءات احلكومة التي اتخذتها وســتتخذها 

في مواجهة هذه األزمة.
واشــار الغامن الى وجود طلب من الرئاسة 
ومن عدد كبير من النواب ملناقشــة هذا البند 
في كل املجاالت، مضيفا «ســيكون ذلك أول 
بند وفق توقعي واعتقادي ورأيي الشــخصي 

في اجللسة القادمة».
وحول مناقشة استجواب وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود احلربي الذي قدم من قبل 
النائب فيصل الكندري، قال الغامن: صحيح ان 
االستجواب يقدم على بقية البنود، لكن الالئحة 
تنص أيضا على «إال أن رأى املجلس غير ذلك».
واضاف انه سيقترح بأن يكون بند مواجهة 
أزمة كورونا هو األول ويأتي من بعده االستجواب 

ومن ثم القوانني.
وذكر ان هناك عدة طلبات مقدمة من النواب 
سيتمكن املجلس ان شاء اهللا من التصويت عليها 
واالنتهاء من أغلبها، مؤكدا تقته بتعاون النواب 
وقدرة املجلس على تعويض اإلجناز التشريعي 

عما فاته بسبب فترة توقف اجللسات.

دور االنعقاد احلالي سيمدد في املدة نفسها التي مت فيها توقف عقد 
اجللسات وسيزيد على عدد اجللسات املقررة وفق اجلدول املوزع

التي  احلكومة  استعدادات  عن  سيكون  العادية  اجللسة  في  األول  البند 
اتخذتها في مواجهة «كورونا» ويأتي من بعده االستجواب ومن ثم القوانني

ملشاهدة الڤيديوجانب من اجتماع مكتب املجلس

الهاشم: اللجنة املالية تناقش األحد معاجلة 
آثار أزمة «كورونا» وتأجيل أقساط «املتعثرين»

سلطان العبدان

أعلنت رئيسة جلنة الشؤون 
املاليــة واالقتصاديــة صفــاء 
الهاشــم أن اللجنة ســتجتمع 
األحد املقبل ملناقشة املشروع 
بقانون رقم ٨٣ بشــأن تأجيل 
حتصيل األقســاط املستحقة 
على عمالء صندوق املتعثرين، 
والتقريــر اخلاص مبشــروع 
القانون رقم ٨٦ بشــأن اآلثار 

الناجمة عن جائحة كورونا.
وقالت الهاشم في تصريح 
صحافي مبجلس األمة ان اللجنة 
ستعقد عقب ذلك خالل األسبوع 
املقبل لقــاء مفتوحا بحضور 
رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغــامن ومجموعة من النواب 
والــوزراء املعنيــني واجلهات 
املالية والفنية املعنية لالستماع 
إلى مالحظات أصحاب املشاريع 
على مشروع القانون رقم ٨٦ 
احملال من احلكومة في شــأن 

القانون يضم جهات متعددة 
منها وزيرة الدولة للشــؤون 
القوى  االقتصاديــة وهيئــة 
العاملة ممثلة بوزيرة الشؤون 
ووزير النفط ووزير التجارة 
ووزير املاليــة، ولذلك ارتأت 
اللجنة ان يضم االجتماع كل 

اجلهات املعنية.

اآلثــار الناجمة عــن جائحة 
كورونا.

وأكدت ان اللجنة ال متلك 
إدراج مواضيــع أخرى نظرا 
لوجود مواضيع أخرى متأخرة 

لدى بقية اللجان.
وأعربت الهاشم عن أملها 
في ان يتــم االنتهاء من اكبر 
عدد ممكن من التقارير، مؤكدة 
ان ڤيــروس كورونــا كانــت 
له تأثيــرات كثيــرة صحية 
واقتصادية أهمها التأثير على 
نفســيات أصحاب املشاريع 
الطني توقفت أعمالهم وينتابهم 

القلق من أمور عدة.
وعولت كثيرا على اللقاء 
الــذي ســيتم الترتيــب لــه 
األســبوع املقبل مــع الوزراء 
املعنيني واجلهات االقتصادية 
الــى  املختصــة لالســتماع 
الشكاوى واآلراء من أصحاب 
املشــاريع بشــأن املشــروع 

بقانون رقم ٨٦.

وأعلنت انه سيتم استدعاء 
أصحاب املشــاريع الصغيرة 
بشــكل يتناســب مــع أوامر 
الســلطات الصحيــة، داعية 
كل من لديه أفكار ومواضيع 
مهمة إلى التواصل فيما بينهم 
لتحديــد املشــاكل وإيصالها 

للجنة.
وأكدت الهاشم أن جائحة 
العالم  كورونا على مستوى 
ال ميكن التكهن مبا ســتؤول 
إليه في ظل استمرار حتذيرات 
وزيــر الصحــة، داعيــة الى 
االلتزام بالتباعد االجتماعي.

ولفتت الى انها كرئيســة 
للجنة املالية يهمها ان يدرج 
في جلســة الثالثــاء املوافق 
١٦ اجلــاري التقرير اخلاص 
باملشــروع بقانــون رقــم ٨٣ 
بشأن تأجيل حتصيل األقساط 
املستحقة على عمالء صندوق 
املتعثرين، والتقرير اخلاص 
مبشروع القانون رقم ٨٦ بشأن 

اللجنة ستعقد األسبوع املقبل لقاء مفتوحا بحضور رئيس مجلس األمة ومجموعة من النواب والوزراء

صفاء الهاشم

معاجلــة اآلثــار الناجمة عن 
جائحــة كورونا، واملشــاكل 
التــي  احلاليــة والتراتبــات 
حصلت نتيجة احلظر الكلي 
واجلزئــي وتأثيرهــا علــى 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وقالت الهاشــم إن اللجنة 
املاليــة لديهــا مجموعــة من 
القوانني احملالة من احلكومة 
ولكن ما عطل مناقشتها احلظر 
الكلــي وتقليــل اجتماعــات 
اللجنة والتعليمات الصارمة 
من الســلطات الصحية بهذا 

الشأن.
وبينت أن من أهم مشاريع 
القوانني احملالة من احلكومة 
هــو املشــروع بقانــون رقم 
٨٦ اخلــاص مبعاجلــة اآلثار 
الناجمة عــن جائحة كورونا 
نظــرا لكونه ميس شــريحة 
كبيرة من الشباب والفتيات 
الكويتيني أصحاب املشاريع.
ان  الهاشــم  وأوضحــت 

ملشاهدة الڤيديو

الفضالة يطالب «الصحة» بعمل فحص دوري 
ومستمر للعاملني باجلمعيات التعاونية

شــدد النائــب يوســف 
الفضالة على ضرورة قيام 
وزارة الصحة بفحص جميع 
العاملــني فــي اجلمعيــات 
التعاونية بشــكل مستمر 
وعــدم االكتفــاء بالفحص 
ملرة واحدة حلماية مرتادي 
تلك اجلمعيات من مواطنني 
ومقيمــني كونهــا مراكــز 

للتجمع.
فــي  الفضالــة  وقــال 
تصريــح مبجلس األمة إن 
العاملني  موضوع فحــص 
التعاونيــة  باجلمعيــات 

يشكل هاجسا وخطرا كبيرا 
على املواطنني، الســيما أن 
اجلمعيات التعاونية تشهد 
جتمعا كبيرا من املواطنني 
واملقيمني، وفي الوقت نفسه 
ثبتت إصابات على العاملني 
بها بڤيروس كورونا وبشكل 
متكرر وفي اجلمعيات كافة.
الفضالــة بأن  وطالــب 
يكــون الفحص دوريا لكل 
جمعيــة ولو مــرة واحدة 
شــهريا للتأكد من خلوها 
من هذا املرض، الفتا إلى انه 
على تواصل دائم مع قيادات 

وأضاف أن لديه العديد 
من الڤيديوهات تبني األعداد 
والتجمعات الكبيرة هناك، 
وأن هــذا األمر فيــه خطر 
على حياة املواطنني، مطالبا 
وزارة الداخلية بعمل آلية 
أخرى وسرعة إلغاء البلوك 
ألن هنــاك الكثير من كبار 
الســن واألشــخاص كانوا 
يراجعــون املستشــفيات 
واملســتوصفات ولــم يكن 
لديهم علم بأنه يجب تأكيد 
حضورهم من خالل تطبيق 

وزارة الداخلية.

وزارة الصحة لتطبيق هذه 
األمر مــن اجل إنهــاء تلك 
املشــكلة التعاونية واحلد 
مــن تزايــد عــدد املصابني 
باجلمعيات وعدم انتشــار 

هذا الوباء.
من جهــة أخرى، وفيما 
يخص التصاريح والبلوك 
الــذي حــدث جتــاه بعض 
املواطنني استنكر الفضالة 
مطالبة وزارة الداخلية لهم 
بالتوجه الى أحد أفرعها في 
منطقة العدان لكتابة تعهد 

أو ما شابه.

يوسف الفضالة

ملشاهدة الڤيديو

الدمخي يسأل عن التكييف الفقهي 
لقانون االستبدال وحكمه شرعًاَ

النائــب د.عادل  قــدم 
الدمخي ســؤاال برملانيا إلى 
وزير األوقاف والشــؤون 
العفاسي  واإلسالمية د.فهد 
جاء فيه: انه بعد التصويت 
باملوافقة  املداولة األولى  في 
التكميلي  التقريــر  علــى 
الثاني املتعلق بتعديل قانون 
االســتبدال في املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
النقاش عرض  أثناء  وطلبنا 
هذا التقرير على إدارة اإلفتاء 
في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية، أتقدم بسؤالي هذا إلى إدارة اإلفتاء 
في وزارة األوقاف اإلسالمية حول التكييف 
الفقهي لهذه املعاملة وحكمها في الشــريعة 
اإلسالمية، وذلك بعد االطالع على التقرير كامال.

من جانب آخر تقدم النائب 
د.عادل الدمخي باقتراح برغبة 
قال فــي مقدمته: بعد جناح 
جتربة حجز املواعيد املسبقة 
في أكثر مــن جهة حكومية 
أزمــة كورونا  خالل فترة 
(كوفيد- ١٩) وذلك ملا ملسناه 
من تسهيل وتنظيم التعامل 
من خالل احلجوزات ومعرفة 
املطلــوب إلجناز املعاملة أو 

العمل.
اقتراحه  وطالــب فــي 
بتعميم هــذه التجربة على 
جميع الــوزارات واجلهات احلكومية بحيث 
يتم حجز املواعيد املسبقة ملن يستلزم حضوره 
التاريخ والوقت واألوراق املطلوبة،  تتضمن 

وذلك تيسيرا وتنظيما للمراجعني.  

اقترح  تعميم جتربة احلجز املسبق على جميع الوزارات

د.عادل الدمخي

الدالل: ما ميزانية السلع اجلديدة في التموين؟
وجه النائب محمد الدالل 
التجارة  إلى وزيــر  ســؤاال 
والصناعة خالــد الروضان 
قــال فــي مقدمتــه: أعلنــت 
التجــارة والصناعة  وزارة 
عبر قرار صــادر لها يحمل 
رقم ١٠٦ لعام ٢٠٢٠ بتاريخ 
٢١ مايــو ٢٠٢٠ ضم وزيادة 
ســلع وأصناف جديدة إلى 
قائمة األصناف في التموين، 
وذكــرت أن عــدد األصناف 
املضافة ١٤ صنفا، كما أشارت 
الوزارة أن من أهداف اإلضافة 
اجلديدة تقليل التكلفة على 
الوزارة  املستهلك، وأشارت 
املاليــة علــى  التكلفــة  أن 
الدولة صفر، ونظرا ألهمية 
التمويــن للمواطنــني، وأن 
مفهوم التموين وهدفه وجود 
سلع أساســية يحتاج اليها 
املواطنون ومتوافرة بكميات 

مــن املواطنني بعــد إضافة 
إلــى  األصنــاف اجلديــدة 
التمويــن أن أســعار عــدد 
منها أغلى من أســعارها في 
أسواق اجلمعيات التعاونية 
وأســعار عدد من األســواق 
العامة، وبذلك ينتفي شرط 
أساســي وهو توفير سلعة 

والصناعة قبل إضافة السلع 
واألصناف التموينية اجلديدة 
في مايو املاضي بأخذ موافقة 
اجلهة املختصة وهي الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية وفقا 
لنص قانــون الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية الذي يشترط 
ذلك مع رجاء موافاتي بالقرار 
الــذي أتــاح ذلــك والصادر 
مــن الهيئــة العامــة للغذاء 

والتغذية.
٥ - ما مقدار امليزانية املالية 
التي خصصتها وزارة التجارة 
والصناعة للسلع واألصناف 
اجلديدة على التموين، وهل 
كانت تلــك املبالغ مرصودة 
مســبقا فــي امليزانية، وهل 
توجــد أي مالحظات أبدتها 
الرقابيــة كديوان  اجلهــات 
احملاسبة أو جهاز املراقبني 

املاليني في هذا الشأن؟

ســعرها مناسب أو أقل من 
أسعار الســوق بشكل عام، 
فما أسباب ذلك، وهل قامت 
التجــارة والصناعة  وزارة 
بعمــل مقارنة لتلك الســلع 
املضافة قبــل صدور القرار 
بزيادة السلع أو بعدها وما 
نتائــج تلــك املقارنات؟ مع 
تزويــدي بنســخة من تلك 

املقارنات ونتائجها.
٣ - يرجى موافاتي بأسماء 
الذين  الشــركات والتجــار 
تعاقدت معهم وزارة التجارة 
والصناعــة بشــأن الســلع 
اجلديدة املضافة وفقا للقرار 
رقم ١٠٦ الصادر مؤخرا، مع 
موافاتي بقائمة تضم اســم 
املــورد أو التاجــر وقيمــة 
التعاقــد ونــوع الصنف أو 

السلعة ومدة العقد.
٤ - هل قامت وزارة التجارة 

محمد الدالل

كبيرة وكافية وبأسعار أقل 
من أسعار السوق ومناسبة 
أسعارها لكل الناس، وبناء 
على ما ســبق فإنه يتطلب 
الوقوف أمام الزيادات األخيرة 
فــي األصنــاف لبيــان مدى 
مناسبتها ومالءمة أسعارها 
ومدى اســتفادة أو خسارة 

املال العام منها.
وطالــب إفادته وتزويده 

باآلتي:
١ - هل متت زيادة األصناف 
الـــ ١٤ علــى التمويــن التي 
أعلنت في شهر مايو بناء على 
دراســة أو أبحاث من حيث 
أهمية تلك السلع للمواطنني 
ومناسبة أسعارها ومقارنة 
بأســعارها بالســوق؟ مــع 
تزويدي بالدراسات والقرارات 
واملراسالت التي توضح ذلك.
٢ - اكتشــف عــدد كبيــر 

رئيس البرملان العربي يثّمن تنظيم
السعودية ملؤمتر املانحني لليمن 

القاهرة ـ هناء السيد

ثمن رئيس البرملان العربي 
السلمي  د.مشــعل بن فهم 
عاليا تنظيــم اململكة العربية 
السعودية بالشراكة مع منظمة 
األمم املتحدة مؤمتر املانحني 
لليمن ٢٠٢٠ افتراضيا اليوم 

الثالثاء املوافق ٢ اجلاري.
وأكد رئيس البرملان العربي 
لعقد هذا  اململكــة  أن دعوة 
املؤمتر تأتي امتدادا ملساهمتها 
اإلنســانية والتنموية لدعم 
الشعب اليمني ورفع املعاناة 
اإلنسانية عنه، وتعكس الدور 
الريــادي للمملكة باعتبارها 
لليمن وأكبر  الداعــم األول 
املمولني خلطط االســتجابة 

اإلنسانية لألمم املتحدة.
البرملان  وأشــار رئيس 
العربي إلى أهمية توقيت عقد 
املؤمتر فــي ضوء التداعيات 
الصحيــة واالقتصادية التي 
تفرضهــا جائحــة كورونا 
بهدف مساعدة الشعب اليمني 
والتخفيف من معاناته، مؤكدا 
أن هذا املؤمتر يأتي استكماال 

اجلمهورية اليمنية. وشــدد 
رئيس البرملــان العربي على 
أن املؤمتر سيسهم بشكل كبير 
في حشد التمويل الالزم لدعم 
البرامج اإلغاثية واإلنسانية 
والتنموية ملســاعدة الشعب 
اليمني في حتسني أوضاعه 
املعيشية. ودعا رئيس البرملان 
العربــي املنظمــات اإلغاثية 
اإلقليميــة والدولية والدول 
بفاعلية  املشاركة  إلى  املانحة 
ودعم اجلهود الرامية لنجاح 
هذا املؤمتر اإلنســاني املهم 

للوقوف مع اليمن وشعبه. للدعم املســتمر الذي تقدمه 
الســعودية  العربية  اململكة 
خلطط االستجابة اإلنسانية 
لألمم املتحدة في اليمن والتي 
كان آخرها تقدمي مبلغ قدره 
٥٠٠ مليــون دوالر أميركي 
لدعم خطة االســتجابة لعام 
٢٠٢٠، وتوقيــع مركز امللك 
ســلمان لإلغاثــة واألعمال 
اإلنســانية لعدد من العقود 
لتوفير االحتياجات الضرورية 
من األجهزة واملســتلزمات 
الطبيــة ملكافحــة انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد في 

د.مشعل السلمي

الكندري: هل تسلمت «اخلارجية»
استفسارات بشأن الصندوق املاليزي؟

وجــه النائب عبداهللا الكندري ســؤاال إلى وزير 
اخلارجية الشيخ د.احمد الناصر استفسر فيه عن اآلتي: 
١ـ  هل اســتلمت اخلارجية الكويتية أي استفسارات 
من احلكومة املاليزية حول جرمية غسيل أموال ناجتة 
عن اعتداء على الصندوق املاليزي، وما حترك وزارة 

اخلارجية؟
٢ ـ ما دور وزارة اخلارجية مما نشــر في الصحافة 
العاملية أن شــخصيات كويتية اشتركت في جرمية 
غسل أموال ناجته عن االعتداء على الصندوق املاليزي؟
٣ ـ هل للسفارة الكويتية في ماليزيا أي حترك فيما 
أثير من اتهام شخصيات من الكويت في جرائم االعتداء 

عبداهللا الكندريعلى الصندوق املاليزي؟ 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
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من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم ـ خالدة عبدالاله

من كتاب: صانعو التاريخ ـ سمير شيخاني
أفقياً:

آلة موسيقية غربية من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku عجائب وغرائب حول العالم

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

صانعو التاريخ

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

نصير الدين الطوسي (١٢٠١ ـ ١٢٧٣)

كان من احلكماء الذين ظهروا في القرن 
الثالث عشر، وتكّون مؤلفاته ورسائله في 
الرياضيات والفلك مكتبة قّيمة زادت في 

التراث العلمي العاملي.
ُولد في طوس عام ١٢٠١، وتوفي في بغداد 
عام ١٢٧٣. وقد أجنز أكثر مؤلفاته في السجن 
الذي زّجه فيه أحد احلكام إرضاء لبعض 
احلاسدين واحلاقدين عليه من الوزراء. وقد 
أطلق سراحه هوالكو عندما استولى على 
بغداد، وقّربه منه، وجعله أمينا على أوقاف 
التي كان يفتحها ويستولي عليها.  املمالك 
فتجّلت براعة الطوسي إذ ذاك في أبرع صورها، 
وكذلك حبه للعلم والبحث والدرس، فاستغل 
األموال التي ائتمن عليها، فأنشأ بها مكتبة 
كبيرة حوت كل نفيس ونادر، وكانت األولى 
من نوعها في العالم. وزاد عدد كتبها على ٤٠٠ 
ألف مجلد. وبنى مرصد مراغة الذي اشتهر 
بآالته والعاملني في الرصد فيه. وقد وضع 
الطوسي كتبا كثيرة في احلكمة واجلغرافيا 
والطبيعيات واملوسيقى والتقاومي والتنجيم 
واألخالق والبصريات، فضال عن معاجلته 
بعض املوضوعات التي طرقها الفالسفة من 

قبله كالعقل والنفس.

الغيتار

يارا

االكتشاف الياباني العظيم

أحد أعظم االكتشافات في تاريخ اآلثار والتي 
مت العثور عليها في اليابان في سنة ١٩٩٥، 
وعلى امتداد ٣١١ ميال على أرضية احمليط، 
وهي بقايا محفوظة إلحدى املدن اليابانية من 
العصور القدمية! ففي املسطحات املائية قرب 
جزيرة (اوكيناوا) والتي تقع الى اخللف من 
جزيرة صغيرة تسمى (يوناجوني)، حدد 
الغطاسون ٨ مواقع متفرقة في بداية شهر 
مارس سنة ١٩٩٥، املشاهدة االولى كانت 
لهيكل مربع مثير للدهشة وقد غطته الكتل 
املرجانية، ولم يعرف إن كان هذا البناء من 
صنع بشري ام من تأثير التيارات والعوامل 
الطبيعية، لكن في سنة ١٩٩٦ قام غطاسون 
رياضيون عن طريق الصدفة باكتشاف هيكل 
الزوايا في غاية الضخامة، تقريبا  متعدد 
على بعد ٤٠ قدما حتت سطح املاء في اجلهة 
اجلنوبية الغربية لشاطئ اوكيناوا، بعد ذلك 
الغطاسني باكتشاف  قامت فرق اخرى من 
هيكل آخر قريب من املوقع األول، ثم توالت 
الواحد تلو اآلخر، وقد  عملية االكتشافات 
قاموا برؤية شوارع ضخمة، وساللم مهيبة، 
وقناطر رائعة، ووجدوا قطعا ضخمة لصخور 
مقطعة بشكل دقيق جدا، وكانت هذه الصخور 
ملتحمة مع بعضها البعض بشكل معماري 
فريد، لم يسبق ان شاهدوا مثله، وفي األسابيع 
واألشهر التي تلت هذا االكتشاف، قامت هيئة 
اليابانية بالتعاون مع هيئة أخرى  اآلثار 
لالكتشافات بتدريب أعضاء محترفني وقاموا 
الذين كان لهم  أيضا مبشاركة الغطاسني 
السبق في مشاهدة هذه اآلثار، الستكشاف 
الغريبة، وفي شهر  البنايات  متعمق لهذه 
سبتمبر من العام نفسه وفي جنوب جزيرة 
(اوكيناوا)، قام الغطاسون باالكتشاف الكبير 
لـ (هرم) ضخم جدا، والذي يظهر انه كان 

مقرا لالحتفاالت في ذلك الوقت.

لبوردغدحاا

اةسمادردلم

لءعوعهـويشث

ااااشرلقرم

نضدساياةقر

واةمبتراية

اتاءاابلةا

رولالليماع

عيبرمسعنشم

طباسقمواجا

رلءلماجزال

ااسارءدلرر

١ ـ سهل أخضر ـ يقطع احلديد ـ فقد صوته، ٢ 
ـ اشتمي ـ عكس حرام، ٣ ـ املطبات (معكوسة) ـ 
للتفسير، ٤ ـ أضاءها ـ من األطراف، ٥ ـ مدينة 
إقبال، ٧ ـ عشب  مصرية (معكوسة)، ٦ ـ عكس 
ـ يكمله، ٨ ـ فنان تشكيلي ـ قيود، ٩ ـ يبسط ـ 

راقد (معكوسة)، ١٠ ـ مشهور او معلوم ـ يغلق.

األنوار
البيوت

الشرقية
حديقة
املنازل

إضاءة
سعادة
مواسم
دروب

أعشاب

الورد
مثمرة
أشجار

دهر
ربيع

عطر
السماء
املقمر
أعمال

السراء

وجد
البائس

١ ـ حانق ـ عكس بخيل، ٢ ـ قبطان ـ من احلواس، ٣ 
ـ يسكنون احلي نفسه ـ ثوب (معكوسة)، ٤ ـ غنى، ٥ 
ـ مواثيقي ـ في الوجه (معكوسة)، ٦ ـ إقدام وشجاعة 
في القتال (معكوسة)، ٧ـ  أفك (معكوسة)ـ  أصل احلياة 
(معكوسة)، ٨ ـ شرطي، ٩ ـ فانية، ١٠ ـ صبور ـ من 

املعادن.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ مرج ـ يفل ـ بح، ٢ ـ سبي ـ حالل، ٣ ـ العثرات 
(معكوسة)ـ  أي، ٤ـ  أنارهاـ  قدم، ٥ـ  أسوان (معكوسة)، 
٦ـ  ادبار، ٧ـ  كألـ  يتمه، ٨ـ  رسامـ  سالسل، ٩ـ  ميد 

ـ نائم (معكوسة)، ١٠ ـ معروف ـ يسد.

١ ـ مستاء ـ كرمي، ٢ ـ ربان ـ السمع، ٣ ـ جيران ـ 
رداء (معكوسة)، ٤ـ  ثراء، ٥ـ  عهوديـ  فم (معكوسة)، 
٦ ـ استبسال (معكوسة)، ٧ ـ أحل (معكوسة) ـ املاء 
(معكوسة)، ٨ ـ رهاني، ٩ ـ بائدة، ١٠ ـ حليم ـ بوالد.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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العنصري بوجهني!

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

م.طارق جمال الدرباس

عزيــزي القارئ هذي قصتي، مت تزوير توقيعي في 
محاضر بنكية (بنكني) وأنا خارج البالد في مهمة علمية، 
ولك عزيــزي القارئ أن تضع ما شــئت من اخلطوط 
وعالمات االستفهام والتعجب حتت كلمة أنا خارج البالد، 
نعم أيها احلبيب إنه ابتالء من الرحمن جعلني في مثلث 
(مخفر، نيابة، محكمة) لم يســبق لي أن عهدته من قبل، 
غيــر أني أصبحت بني ممراته كل أســبوع بل كل يوم 
و«اهللا على ما أقول شــهيد»، لكن ما يخفف هذه املعاناة 
هو ابتسامة وتفهم رجال املخفر من عساكر أو مباحث أو 
حتقيق عندما يعلمون أن ما يجري لي هو ابتالء ال ناقة 
لي فيه وال جمل، إضافة الســتقبال وكالء النيابة وسعة 
صدر القضــاة املكرمني، نعم إنه ابتالء ويا صبري على 
هذا البالء، ويا صبري على من عددتهم رأسمال في وقت 

الشدائد وخذلوني!
عزيزي القارئ، لقد أمضيت ثالث سنوات من أول مايو 
٢٠١٤ حتى آخر مارس٢٠١٧ أنتظر البنكني احملترمني يقدمان 
أصول احملاضر لكي يتم عليها مضاهاة التوقيع، نعم و«اهللا 
على ما أقول شهيد» ثالث سنوات لم أذق فيها الراحة أبدا، 
ومن يعرفني يشهد في ذلك، وبعد هذه السنوات الثالث 
كتبت مقاال بعنوان «مازالت اجلثة محتجزة» نشر في ١٩ 
فبرايــر٢٠١٧ مما حرك املياه الراكدة في قضيتي وجعل 
الفاضلة وكيلة النيابة وبصيغة األمر جتبر (البنكني) على 
تقدمي احملاضر األصلية وإال يصدر التقرير ضدهما، نعم 
وبعد هذه الســنوات الثالث، مت تقدمي احملاضر األصلية 
من قبل (البنكني) ومت إرسالها من قبل نيابة األموال إلى 
اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية التي أصدرت تقريرها من 
قبل دكاترة وفنيني بأن هــذا التوقيع ال ميت لي بصلة 
أبدا، وأرسل التقرير إلى النيابة في أواخر مايو٢٠١٧ وما 
زلت في حيرة من أمري ملاذا ال ينهون معاناتي ومعاناة 
أبنائي وأسرتي؟ وهذه ثالث سنوات أخرى عزيزي القارئ 
لم أذق فيها الراحة أبدا حتى كتابة هذه الســطور و«اهللا 

على ما أقول شهيد».
عزيزي القارئ، بعد تقدمي الشكوى للنيابة مايو ٢٠١٤ 
ضد (البنكني) مت احلجز على جميع ممتلكاتي (الشركة، 
املؤسسة، املعدات، الشاحنات، األسهم، املدخرات، الودائع 
البنكية)، ومنذ عام كامل لم تسلم دينارا واحدا من راتبي، 
وهو املصدر الوحيد الذي أعيش عليه وأعيل أبنائي الستة 
منه، لقد مت احلجز عليه كامال، حتى قرض بنك االئتمان 

لم يسلم من جورهم و«اهللا على ما أقول شهيد».
عزيزي القارئ، لقــد احترمت قانون بلدي لكن هذا 
القانون لألســف لم يحمني، بل كان طوقا على رقبتي 
يزيدني قهرا وجورا، فاعذرني أيها احلبيب إذا كان سرد 
قصتي وطلبي للمساعدة في األسبوع األول من رمضان 
قد أزعجك، رغم أنه طلب شرعي وال عيب فيه وال إهانة، 
بل هو عزة وشموخ، وسأبقى على عزتي وشموخي رغم 

تلك املطبات املزعجة التي صادفتها.
من كلمات املبدع مبارك احلجيالن: 

بعض املصائب تفرز أشكال وأشكال
تظهــر بها الرديــان وأهل النعاره

تشوف فزعة شخص ما هو على البال
اعتذاره واللــي تهقوابه يســوق 

أنا أشــهد أنه ما كــذب واحدا قال
مــن ال يعد ربــح عده خســاره

بني فترة وأخرى نســمع عن اإلصابات بڤيروس 
كورونا بني صفوف املتطوعني واملوظفني في اجلمعيات 
التعاونية واألسواق األخرى رغم املناشدات املستمرة من 
احتاد التعاونيات للمسؤولني في وزارة الصحة اإلسراع 
بعمل الفحص الشامل على جميع العاملني بالتعاونيات 

في مختلف مناطق الكويت للتأكد من سالمتهم.
اجلمعيات التعاونية أصبحت نقطة التجمع الوحيدة 
في أزمة كورونا وأحد أســباب انتشار الڤيروس بني 
الناس بسبب االختالط الذي تشهده أروقتها، السيما 
من فرق التطوع املنتشــرة من رجال ونســاء نفتخر 
بهم وبعملهــم املميز، فهم أول من لبــوا نداء الوطن 
بفزعتهــم خلدمة الكويت وشــعبها دون مقابل منهم 
الطلبة واملوظفون واملتقاعدون، رغم تضحيات هؤالء 
األبطال من أبناء الوطــن يجب على وزارة الصحة أن 
تقوم بدورها باحملافظة على سالمتهم من خالل القيام 
بشــكل فوري بعمل املسح النشط جلميع العاملني في 
اجلمعيات من متطوعني وموظفني بسبب طبيعية عملهم 

واختالطهم بالناس.
املالحظ أن وزارة الصحة أصبح فحصها بالواسطة 
سواء باملســحة على مستوى األفراد أو الفرق العاملة، 
وخير مثال، العاملون في اجلمعيات الذين ال يستطيعون 
احلصول على هذا الفحص إال بفزعة نائب أو واسطة أو 
كارثة تصيب هذه اجلمعية أو تلك حتى تتحرك الوزارة 

بعمل مسحها الشامل جلميع املوظفني.
رغم املناشدات مازالت اجلمعيات تعاني من هذه املشكلة 
رغم أن الڤيروس مازال يحصد اصابات بني العاملني وال 

نرى أي مبادرة تذكر باملسح النشط على هذه الفئة.
قبل يومني سجلت إحدى اجلمعيات التعاونية إصابة 
أكثر من ١٠٠ حالة تنوعت بني متطوع وموظف، سبق أن 
امتنعت «الصحة» عن طلبهم عمل املسوحات الشاملة 
كإجراء وقائي، ولوال تدخل أحد النواب وإلزام الوزارة 
بذلك ملا اكتشــفت هذه األعداد، وانتشر الڤيروس في 
املنطقة بسبب تقاعس الوزارة عن تطبيقها املسح الشامل 

على اجلميع.
نواب األمة، أبناء الكويت املتطوعني في اجلمعيات ال 
يختلف عملهم عمن يعمل باخلطوط األولى وعملهم مهم 
وأثبت جناحه، لذا ليس عليكم طلب املســؤول الفالني 
بوزارة الصحة للحصول على موافقة عمل الفحوصات 
للعاملني في اجلمعيات وإمنا محاسبة كل منع او عرقل 

املسح الشامل على التعاونيات.
املطلوب من النــواب أن يتحركوا ويلزموا الصحة 
بتطبيق فحوصاتها على جميع اجلمعيات األخرى التي 
يعمل بها متطوعون مــن أبناء الكويت وموظفون من 
املقيمني املخلصني فهم جميعهم أمانة في رقابكم، لذلك 
بات من الضروري على املســؤولني في وزارة الصحة 
أن يقوموا بدورهم باملسح الشــامل على اجلميع من 
خالل فرق عملها واملتمثلة في إدارات الصحة الوقائية 
املتواجدة في كل محافظة، وبذلك سيكون اجلميع بأمان 

من هذا اخلطر، اهللا يحفظ اجلميع.

شاهدنا ڤيديو الشرطي األميركي الذي 
يعتدي على شخص أسمر البشرة ويتسبب 
في وفاته، والذي مت تداوله بشــكل واسع 
اليومني املاضيني، والحظنا ردود أفعال من 
تداوله وهم معربون عن استنكارهم ملا قام 
بها ذلك الشــرطي الذي تشرب العنصرية 
حتى أفقدته مشاعره وعقله ودفعته ليرتكب 

هذه اجلرمية.
ووقف أكثــر املغرديــن موقفا مضاد 
للعنصرية األميركية، ووصفوا الشــرطي 

بأبشع األوصاف (ولهم احلق في ذلك).
وقارنوا تلك األعمال الوحشية التي قام بها 
ذلك الشرطي، مبا يقوم به رجال الداخلية في 
اململكة العربية السعودية في خدمة احلجيج 
والشرطة الكويتية في التعامل مع الوافدين 

أثناء أزمة كورونا دون متييز.
وفي الوقت نفســه ظهــرت لنا إحدى 
الطفيليات في وسائل التواصل االجتماعي، 
وهي تهاجم إخواننا املقيمني هجوما الذعا 
وبكل قذارة وقلة أدب وســفالة، ومع ذلك 
جند أن هناك نسبة كبيرة تعلق «كفو عليچ 

بردتي چبدنا».
هذا هو التناقض والكيل مبيكالني، فعندما 
تكون العنصرية عند اآلخرين ننبذها، ولكن 
عندما تكون بيننا نؤيدها وننشرها ونشجعها، 

وهذا هو االنفصام في الشخصية!
وال يخفى على أحد أن هناك من املقيمني 
والوافدين من اخطأ في حق الكويت ونستنكر 
تصرفاتهم وســلوكياتهم ونطالب بتطبيق 
أقصى أنواع العقوبات عليهم، ولكنهم يعبرون 

عن تصرفاتهم الشخصية.
إال انه أيضا هناك من املقيمني من خدموا 
ويخدمون هذه الديرة ويساهمون في بنائها 

ولهم كل محبة واحترام وتقدير.
وال ننكر أيضا أن العنصرية تنخر في 
مجتمعنا، من اصطفافات طائفية قبلية وكذلك 
عائلية، والدليل على ذلك ما نشــاهده في 
املشاهد االنتخابية ونتائجها على املجتمع.

لهــا نتيجة واحــدة، وهي  العنصرية 
عدم تقبل الطرف اآلخر واالنعزال وتفكك 
املجتمعات والبؤس والدمار واخلراب، فعلينا 
أن نتجنبها مبكرا كي ال تفلت األمور مستقبال 

كما يحدث اآلن في أميركا.

لطريقــة التعاطي مع األزمة احلالية 
التي منر بها.

في رأيي الشــخصي اخلطأ من 
البداية كان وضع سعر على الكمامات 
التي كان يجب شــراء أضعافها من 
باملجان وبكرم  البداية وتوزيعهــا 
شديد على كل من يقيم في هذا البلد، 
فوجود الكمام عند العمالة البسيطة 
والفقيرة هو بنفس أهمية وجودها 
لدى الكويتيــني، فالتخالط موجود 
معهم ال محالة واالحتكاك في كثير 
من األحيان ضرورة خاصة اآلن مع 
رفع احلظر الشامل، وسيكون هناك 
الكثير من التعامل املباشر وجها لوجه 
بني كل من يســكن ويقيم في هذا 
الوطن. لذلك أقترح حتويل جزء كبير 
من هذه الشحنة لرجال الدفاع املدني 
لتوزيعها على كل سكان املناطق التي 
فرض حظر شامل عليها خاصة العمالة 

البسيطة.
٭ نقطــة أخيرة: كم أمتنى تشــكيل 
فريق وجلنة تابعة مباشــرة ملكتب 
ســمو رئيس الوزراء تكتب وتوثق 
كل الدروس واألخطاء املستفادة من 
هذه األزمة لتكون مرجعا للدولة في 

حال تكرار هذه األزمات.

التواصل االجتماعي؟!  في وسائل 
ومناشدات احتادات الطلبة والروابط، 
وهل سمعتم عن عريضة عدد من 
أعضاء هيئة التدريس التي تطالب 
بالتعليم عن بعد؟! أم إنكم صم بكم 

عمي، فما لكم كيف حتكمون؟!
اآلن، وبعــد جنــاح اجلامعات 
اخلاصة في تطبيق هذا النظام خالل 
الفصل الثاني، أقل ما ميكن أن يقوم 
به القائمون علــى جامعة الكويت 
الذين وقفوا ضد التعليم عن بعد 
هو طلب إعفائهم من مسؤولياتهم، 
إذا كان لديهم إحساس باملسؤولية، 

وال أظن!
املهــام مــن يؤمن  ليتســلم 
باستمرارية التعليم ومن هو قادر 

على مواكبة متغيرات احلياة.
أما الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب فــال عليكم حرج، ألن 

الطعن في امليت حرام.
وختاما، فالتعليم عن بعد أفضل 
من الالتعليم.. ويا ليتكم تدركون؟!

«شلون محمد» فيرد: طيب، ويأخذني 
بحديثه اجلزل عن أحفاده، وحرصه 
على تناول طعامه معهم، فأشرد عنه 
في حلظات إعجاب وســعي عاجز 
لسبر أغوار القلب الكبير، زرته في 
املستشفى األميري في وعكة صحية 
الطبيب فاحصا،  العام، دخل  بداية 
فهممت باخلروج واقفا، فرفع يده 
وقال بحزم احملب: «اقعد».. يأسرك 

الذي يجعلك من خاصته.
الناس.. يتركون فراغا  قلة من 
الرحيل، فيتحول دفء  كبيرا عند 
إلى برد قارس، وليس  حضورهم 
أقســى من فراق حضــور بهي، 
وابتســامة صافية بال تكلف حتن 
إليها كل حني، إال حزن هادئ يعتريك 
فيؤلم قلبك شوقا إلى حلظات صفاء 
برفقة األنقياء.. العم جاسم التنيب.. 
عزاؤنا أنك عند رحمن رحيم، غافر 
كرمي.. عم «بو محمد» همسا وجهرا.. 

ابتسامتك لن تغيب.

فهنا ستبدأ بجديد شخصيتك، 
وستحتضن وبكل سكون روحك، 
وستلملم شمل نفسك، لترمم موطنك 

اخلاص بك.
لذا، عليك أن تلتفت بجدية إليها، 
لتســتقبل بالتفاؤل واحلب يومك، 
وبوعي كامل ستشعر بروعة وجمال 

واقعك.
وبتوكل حقيقي صادق ستثبت 
وجودها، وستنسى آثار املاضي عليها.

فقط.. استرخ وتدبر بكل سعادة 
أمورك، وببهجــة عارمة، تأكد أنك 

ستكمل طريقك.
ألنك جتاوزت، تخطيت، تخلصت 
من املعجمة، وبقوة إرادتك حتكمت 
في مواقفك احلياتية، ومن ثم أجدت 
أكثر مما تظن، إلى أن أصبحت كما 
قال الرافعي «صنعت ما يصنع أكبر 
النوابغ»، وستغرد وبكامل إيجابيتك 

بأفعالك وكثرة إجنازاتك.
فهذه قيمة أخطائك، التي ألعمق 

مما تخيلت أوصلتك.

أحد يعلم ما هي) واشــتروا كميات 
كبيرة من الكمامات بأسعار طيبة تقل 
عن الـ٤ دنانير وبدأوا بعرضها في 
البداية بـ٤.٥ دنانير  اجلمعيات في 
ثم بدأ التنافــس وبدأت اجلمعيات 
تخفض أســعارها حتى وصلت ٤ 
دنانير واألسعار في انخفاض أكثر.

اآلن ســؤال قيمتــه ١٢ مليون 
كمام من الذي سيشــتري كمامات 
من التموين بـ ٤٫٥ وهي معروضة 
بـــ ٤ في اجلمعية وهي مرشــحة 
للنزول أكثر؟ لذلك نرجع للســؤال 
عنوان املقالة ما مصير الـ١٢ مليون 
كمام؟ معضلة تعطينا فقط أحد األمثلة 

في حال توظيفهم األقدمية في العمل 
وما سيترتب عليه من تطور وظيفي 

وترقيات ومناصب وغيرها!
باختصار.. لــم تراعوا العدالة 
وتكافؤ الفرص واملساواة، وكأنكم 
أســود على طلبة جامعة الكويت 
والتطبيقي ونعامة على اجلامعات 

اخلاصة!
هل شاهدمت «#خلونا_نكمل_
أوناليــن»، و«#نبيها_أونالين»، 

باحلاضر وحتدياته، بالدروس والعبر، 
وكل صفحة من ذلك الكتاب الكويتي 
بابتسامة جميلة ال  األصيل مزينة 

تغيب عن محياه.
الغالي «بو محمد» شــخصية 
أضفت مبسحتها اإلنسانية الطاغية 
أبلغ األثر على من حوله، املساعدة 
حاضرة طلبتها أو قرأها في عينيك، 
والكلمة الطيبة رديف فعله، أسأله: 

وهو يسيء لك.
كما ســتتخلص أيضا حتى من 
تلك األسئلة، والتي كثيرا ما كانت 
جتول في رأسك، ما يجعلك وبرضا 
تام تلقي بها ومن دون تردد خلف 
ظهرك، لتضع حدا، ويرتاح من ثقلها 

صدرك.
وكن على يقني بأنه ال شيء في 
هذه الدنيا التي تعيشها انت، يستحق 

كسرك، انحناءك أو حتى ضعفك.

فهي طويلــة وأغلبكم يعرفها، لكن 
سأتكلم عن آخر حلقاتها والتي حدثت 
قبل أمس حني قام احتاد اجلمعيات 
التعاونية بتســلم شحنة ١٢ مليون 
كمام من وزارة الشؤون ووضعها في 
مخازنه ثم قام ثاني يوم بتوزيعها 
على مخازن اجلمعيات بواقع ١٨٠ ألف 
كمام لــكل جمعية وذلك لبيعها عن 
طريق التموين على املواطنني بواقع 

٤٫٥ دنانير لكل كرتون.
حلو؟ ال مــو حلو.. طيب ليش؟ 
الذي حصل أنه قبل ٣ و٤ أيام قام 
بعض أعضاء اجلمعيات بجهد طيب 
ويشكرون عليه بإيجاد مصادر (ال 

أال يدرك الرافضون للتعليم عن 
بعد نتائج رفضهم؟!

أال يعلمون أن هناك من سيتخرج 
في اجلامعات اخلاصة، وسيكون 
جاهزا للتقدمي على الوظائف، بينما 
سيتأخر تخرج طلبة جامعة الكويت 
والتطبيقي ألنهم حرموا من فرصة 
التعليم عن بعــد التي أتيحت ملن 
يدرس في اجلامعات اخلاصة. وطبعا، 
سيكون خلريجي اجلامعات اخلاصة 

أن تقرأ فصال في كتاب قيم، فهذا 
ال يغنيك بدرجة كافية عما ينتظرك 
من إثراء بــني دفتيه، وإن أعجبتك 
قصيدة لشاعر فذاك مدعاة إلى قراءة 
الزالل  «أبو محمد» كاملاء  إبداعاته، 
يروي عطشك، ويزيد ظمأك طلبا 
للمزيد، كتاب ناطق بالقيم واخللق 
بتاريخ  القومي، صفحاته زاخــرة 
الكويت ومحيطها، باملاضي اجلميل، 

الرزانة واحلكمة، والتي لوال صمتك 
عنها في البداية وسكوتك، ملا وصلت 
ألقصى انحدار، وانطوت نفسك بعيدا 

عن غالبية البشر.
وبحصيلة أفــكارك تلك، والتي 
منذ سنني طوال كانت تالزمك إلى 

أن أتعبتك بشدة وأرهقتك.
ستجد نفسك تبتعد شيئا فشيئا 
عن كل من كان يتلذذ بكسر مجاديفك 
وكسرك، ومن دون ذرة ضمير يسعد 

منذ أكثر من ٢٠ يوما وأنا أتابع 
سلســلة محاضرات شيقة وجميلة 
عــن التاريخ اإلســالمي منذ العهد 
الراشدي واآلن وصلنا للدولة األموية 
وجتاوزنا خالفة معاوية ويزيد حتى 
وصلت احللقة ٢٢ عن اخلليفة عمر 
بن عبدالعزيز.هذه احملاضرات يلقيها 
األستاذ الدكتور عبدالهادي العجمي 
رئيس قسم التاريخ في جامعة الكويت 
وكل احللقات موجــودة على قناة 

د.عبدالهادي على اليوتيوب.
كل حلقة مدتها ٣٠ دقيقة ومير 
التاريخ  د.عبدالهادي علــى أحداث 
اإلســالمي بطريقة سلسلة جميلة 
ومحببة وال يتواني في إســقاطها 
بعض األحيان على أحداث معاصرة.
نفــس الوقت تقريبــا الذي بدأ 
الشــيقة  د.عبدالهادي محاضراته 
عن التاريخ اإلســالمي أيضا بدأت 
حكاية الكمامات الطبية في الكويت 
والتي مازالت أحداثها الشيقة جتري 
وتتغير كل فترة، وأعتقد واهللا أعلم 
سيصل الدكتور عبدالهادي للعصر 
الكمامات مازالت  العثماني وحكاية 

جتري وتتغير كل يوم.
لن أقول لكم بداية حكاية الكمامات 

ال أعلم بأي حجة جديدة سيتذرع 
من يرسم وينفذ السياسة التعليمية 
في الكويت بعد أن شاهدنا إجناز 
اجلامعات اخلاصة في «التعليم عن 
بُعد» خالل الفصل الثاني املاضي، 
التعليم في املؤسســات  وتوقف 

األكادميية احلكومية؟
لقد سقطت كل الذرائع واحلجج 
اإلداريــة والفنيــة واألكادمييــة 
والالئحية التي ساقها القائمون على 
التعليم فــي اجلامعة أو التطبيقي 
سقوطا مدويا بعد أن تبني أنها كانت 

مجرد أعذار غير حقيقية.
وأكثــر من ذلــك.. ال يقتصر 
األمر على اجلامعات اخلاصة فقط 
في جناح إنهاء الفصل الدراســي 
الثاني «عن بُعد»، بل مدارس التعليم 
الثانوية  اخلاص أيضا في مراحل 
واملتوسطة واالبتدائية التي واكبت 
احلياة اجلديدة، واليزال القائمون 
على جامعة الكويت والتطبيقي على 

طمام املرحوم!

شدتني االبتسامة الدائمة لالعب 
فريق حتت ١٧ ســنة لكرة الطاولة 
بنادي كاظمة محمد التنيب، وصديقه 
محمد حمادة، عندما كانت جتمعنا 
مباريات الدوري والكأس املجمعة في 
صالة مدرسة صباح السالم الثانوية 
في تسعينيات القرن املاضي، حيث 
إداريا لفريق اجلهراء، محمد  كنت 
ضاحك بصخب محبــب إلخوانه 
وأصدقائه العبي األندية، ومبتسم 
بتهذيب رفيع إلدارييها ومدربيها، 
قبل املباراة وبعدها، بغض النظر عن 

نتيجتها فوزا أو خسارة.
دارت األيــام، «ومضى كل إلى 
غايته»، حتى حطت بي الرحال في 
مدرسة «األنباء» الصحافية عام ٢٠١٨، 
فشرفت مبعرفة الكثير من األفاضل، 
وكل يضع بصمته الطيبة، وما هي 
إال أسابيع قليلة حتى شرفت مبعرفة 
«أبو محمد» فتكشــف السر وراء 

ابتسامة ذاك الشاب املهذب.

يقال: واقعك اليوم هو حصيلة 
أفــكارك باألمس، والتــي غالبا ما 
تكتشــفها من خالل إعادة شريط 
ذكرياتك، وتأملــك وأنت تتصفح 
كتاب حياتك، وستمر حينها في هذه 
اللحظة أمام عينيك مراحل عمرك، 
طفولتك، جميع عالقاتك، سواء مع 
أهلك، أصحابك وأحبابك، متخطيا 
بذلك بعضا من حدودك ومسافاتك، 
وتاركا القليــل من كركبة نبضاتك 

وأنفاسك وعشوائية إحساسك.
ذلك فقط كي تعود إلى خط الصفر 
من جديد، خط من خالله تبدأ بترتيب 
خلبطتك وبعثرة الكثير من أوراقك، 
ســاعيا للتخلص من الكثير منها، 

وراجيا استبدالها.
بســبب أولئك البارعني جدا في 
إصدار أحكامهم على غيرهم، حتى 
في أصغر أمورهم، غير آبهني لألسف 

بخسة نفوسهم.
أودوا بك بتحايلهم ألعمق حفرة 
مليئة بالعوائق الصعبة، أبعدوك عن 

أرجوحة

«اهللا على
 ما أقول 

شهيد»
أ.د.مناور بيان الراجحي

إطاللة

املسح الشامل 
للجمعيات أصبح 

بالواسطة
khaled-news@hotmail.comخالد العرافة

بعد الفصلة

التعليم عن ُبعد 
أفضل من

الالتعليم!
amalmudahka@gmail.comعبداحلميد املضاحكة

قارعة الطريق

التنيب.. 
ابتسامة

لن تغيب
هادي العنزي

في سياق احلياة

بعثرة
فاطمة املزيعل

في الصميم

ماذا سيحدث
لـ ١٢ مليون كمام 

لن يشتريها أحد؟
 @ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

كورونا املستجد 
واليوم العاملي

ملكافحة التدخني

ألم وأمل

د.هند الشومر

يحتفل العالم باليوم العاملي ملكافحة التدخني 
والذي يوافق ٣١ مايو من كل عام وقد حددته 
منظمة الصحة العاملية إللقاء الضوء على ما 
تقوم به دول العالم لتنفيذ االتفاقية اإلطارية 
العاملية ملكافحة التبغ FCTC واملالحق التكميلية 
لها. ولكن هذا العام ألقى وباء أو جائحة كورونا 
املستجد بظالله الثقيلة على كل شيء ولم تكن 
هذه املناسبة استثناء من البرامج أو اخلدمات 
التي توقفت أو غابت عن االهتمام، حيث إنه 
ال صوت يعلو فوق صوت كورونا املستجد 
وكاد العالم ينسى العديد من التزاماته بشأن 
الصحة والتنميــة. أما مكافحة التدخني وما 
حتقق من إجنازات فإنها حتتاج إلى تنشيط 
الذاكرة وإعادتها إلى سلم األولويات ضمن 
للتنمية  العاملية  باألهداف والغايات  االلتزام 
املســتدامة حتى عام ٢٠٣٠ ولكن الضغوط 
املترتبة على إجراءات احتواء كورونا املستجد 
والظروف االستثنائية غير العادية أدت إلى 
تراخي االهتمام مبكافحــة التدخني، بل إن 
ترويج وتسويق منتجات التبغ بل وتهريبها 
شهد رواجا في ظل االنشغال بكورونا املستجد 
وتضاعفت معــدالت التدخني في مجتمعات 
كثيــرة وبني فئات جديدة لــم تكن من بني 

الفئات السابقة. 
واآلن وبحلول ٣١ مايو، فقد آن األوان لعودة 
النشاط والزخم إلى برامج مكافحة التدخني 
انطالقا من عالقة التدخني بكورونا املستجد 
للوفيات واملضاعفات مثلما  كعامل خطورة 
هو عامل خطورة ألمراض القلب والشرايني 
واألمراض التنفسية وسرطان الرئة. وقد أثبتت 
بعض الدراســات أن املدخنني عند إصابتهم 
بڤيروس كورونا املستجد حتدث لهم عواقب 
صحية وخيمة أكثــر من غير املدخنني مما 
التنفس االصطناعي  إلى  يستدعي حاجتهم 
ودخولهم العنايــة املركزة. ومع حلول هذه 
املناسبة هذا العام فإنه يجب مضاعفة جهود 
التوعية لتذكير املجتمع بخطورة غض البصر 
عن املمارســات املدمرة للصحة مثل إطالق 
تسويق وبيع منتجات التبغ دون رقابة وعدم 
تفعيل القوانني ذات الصلة ملكافحة التدخني.

ومن حيث املجتمع املدني وجمعيات النفع 
العام فإن عليهم مسؤوليات كبيرة للتصدي 
للتدخني، وقد أثبتت قدراتها من قبل في العديد 
من املناسبات. فلنعمل جميعا للتوعية ملكافحة 
التدخني، وخاصة في وجود أزمة كورونا اآلن 
حلماية اجلميع من العواقب الوخيمة ولينعم 

اجلميع بالصحة ودون مخاطر.
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الثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠ فنـون

عادل إمام وحسني فهمي في مسلسل «العراف»

.. ومسلسل «نوايا».. ومسلسل «الفرية» مشهد من مسلسل «التنديل»

«يا عظيم احفظ كويت احملبة والغال».. 
جديد محمد املسباح

دالل العياف

محمد املســباح.. اســمه 
ذهٌب تــزداد قيمته أكثر مع 
االيام، وبريقه بحسه املرهف 
ال يختفي والشمس ما تغطيها 
منخل، ال يختلف اثنان على 
صوته الذي ركب على غنايات 
وطنيــة لها قيمــة عالية في 
قلوبنــا، وحينمــا يختــار 
كلمــات للوطــن ال يغني اي 
غنايا والســالم، فإنه يشعر 
بها بإحســاس عال ومن ثم 
يقدمها جلمهوره الشــغوف 
دائما لســماع غنايــا قائمة 
على مثلث صحيح له ميزانه 
الدقيق ويقول الكلمة الصح 
في الوقــت الصح، ويالمس 
القلــوب ويفجــر بهــا روح 
العالية، خصوصا  الوطنية 
ونحن في ظل تلك الظروف 
وجائحــة كورونــا قــدم لنا 
غنايا تناجي الــروح وفيها 
احاسيس اميانية وطنية ذات 
قيمة، وجتلــى بغنائه الفن 
القادري الذي يعشقه كل بيت 
كويتي وخليجي، ولألغنية 

اساس قوي صلب متماسك 
ال تهزها اي ظروف، ويناجي 
في مطلعها رب العباد ويطلب 
الرحمة لذلك البلد الذي امتدت 
اياديه باخلير للقريب والبعيد 
وملن يقطن على تلك االرض 
ومــن حولها، ودعــا اهللا ان 
يعني أبونا صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، على ما حّل 

ببلده، وبدأ بأعظم األســماء 
بلفظ اجلالله وقال:

ياهللا املعبود يا رب العباد..
يا كرمي بالعطا جل وعال

نســألك العفو يا رب املراد.. 
ورحمتك اكبر من ذنوب املال

ياهللا وياهللا
يا عظيم ويا لطيف ويا جواب

احفظ كويت احملبة والغال
كويتنا الي خيرها عم البالد
واسمها بني االمم دوم بعال

في حما شيخ على االمجاد ساد
واعتلى بفعله على املجد اعتلى
يااهللا تعينه على درب السداد

محتوينا بحب
ومــا افضــل مــن تلــك 
االبتهاالت املؤثرة التي تريح 
النفس وتقويها على احملن.
وختمــت كلمات االغنية 
الكلمــات والتــي  بأســمى 
كانــت مــن كلمات الشــاعر 
القدير البندر وروعتها التي 
امتزجت بلحن امللحن القدير 
عبداهللا القعود، وطبعا الذي 
اظهرها بأجمل صورة املؤلف 
املوســيقي بتوزيع ومكس 

ربيع الصيداوي.

معــان كثيرة تهــز الوجدان 
وتتغلغــل فيه، ومن خاللها 
يدعو بكل قلبه وادائه الرفيع 
الذي اعتدناه، فهو فنان قدير 
محب للوطن يراعي الظروف 
التي منر بها، نســأل اهللا أال 
تطول هــذه الشــدة وتعود 
الكويت كما كانت وأجمل، فهي 
دانة اخلليج وعروس تزهو 
بحلو ومر الظروف، وهي ذات 

ملشاهدة الڤيديو

الفنان محمد جابر في شخصية «املال عبدالسالم» محمد جابر مع عبداحملسن النمر وأحمد اجلسمي في «أم هارون»

مجلس إدارة ملتقى نخبة اإلبداع
مينح «العيدروسي» وسام اإلبداع

مفرح الشمري
@Mefrehs

منح مجلس إدارة ملتقى نخبة 
اإلبداع الفنــان القدير محمد جابر 
الشــهير بـ «العيدروســي» وسام 
اإلبداع لتاريخه الفني الطويل املمتد 
ألكثر مــن ٤٠ عاما، قدم من خالله 
العديد مــن األعمــال التلفزيونية 
واملســرحية واإلذاعيــة باإلضافة 
لكتابتــه للعديد من املســرحيات 

واألعمال التلفزيونية واإلذاعية.
وحصــول «بوخالــد» على هذا 
الوسام الذي منحه له مجلس ملتقى 
نخبة اإلبــداع هو إجناز يحســب 
للكويــت وفنانيهــا الكبــار الذين 
اليزالــون يغذون الســاحة الفنية 
احمللية واخلليجية والعربية بأعمال 

تالمس قضايا اإلنسان العربي.
واحلديث عن فنان بحجم الفنان 

القدير محمد جابر يطول فهو طوال 
مسيرته الفنية يقدم األعمال التي 
تالمس مشاعر اإلنسان منذ انطالقته 
من الســتينيات وحتى يومنا هذا، 
وهذا ان دل فإنه يدل انه فنان متجدد 
ويبحث عن األعمــال التي يحترم 

فيها عقلية املشاهد.
الفنان القدير محمد جابر الذي 
اشتهر بشــخصية «العيدروسي» 
والــذي قدمهــا للمــرة األولــى في 
مسرحية «اغنم زمانك» مع الراحل 
الكبير عبداحلســني عبدالرضا في 
الســتينيات، يعتبر من رواد الفن 
واملســرح فــي الكويــت واخلليج 
والتــزال أعمالــه جتــد رواجا بني 
الناس ومحبيه ومطلوب من منتجي 
األعمال الدرامية ألنه يعتبر إضافة 

ألي عمل يشارك فيه.
الرمضاني  واملتابــع للموســم 
املنصرم يرصد متيز الفنان القدير 

محمــد جابــر من خــالل دوره في 
مسلســل «ام هارون» الذي جســد 
فيه دور «املال عبدالسالم» بطريقة 
عفويــة وتلقائيــة خصوصا وانه 
دوره من األدوار املهمة في املسلسل 
الذي يناقش قضية تاريخية مرت 
في اخلليج والوطن العربي تتمثل 
بتواجــد اليهــود بينهــم وكيفيــة 

التعامل معهم في تلك الفترة.
الكلمــات ال توفي حــق الفنان 
القديــر محمــد جابــر ملســيرته 
الفنية الطويلــة ودعمه املتواصل 
للجيل احلالي مبشاركته بأعمالهم 
التلفزيونيــة والســينمائية حتى 
يواصلــوا مســيرتهم بنجــاح.. 
فألــف مبروك على وســام اإلبداع 
يا «بوخالــد» ألنــك بالفعل مبدع 
ومحافظ علــى تاريخك الفني ولم 
تغرك احلياة مثلما أغرت اآلخرين 

فنسيتهم جماهيرهم..!

لتاريخه الفني الطويل وتواصله مع األجيال

غلوم يكشف أسرار زيجات «ربعه» السرية!
لفــت الفنــان االماراتــي 
زوج  غلــوم،  د.رحبيــب 
الفنانــة البحرينيــة هيفاء 
حســني، األنظــار بســبب 
تغريدة نشرها مؤخرا على 
حسابه على «تويتر» وعلق 
من خاللهــا على أوضاعهما 
خالل مرحلة احلجر املنزلي، 
وكتب: «شــباب شــوفولنا 
حــل من كثرة اجللســة في 
البيت، صرنــا أنا واحلرمة 
وايد ربع لدرجة أني خبرتها 
كل أســراري وكل عالقاتــي 
وأســماء كل ربعــي بالذات 
اللي متزوجني بالسر وأماكن 
بيوتهم الثانية.. اهللا يستر 

من اللي ياي».

املعادالت في احلياة العائلية 
وأن انتشــار كورونا ســاعد 
على تقارب أفراد األسر رغم 

أنه أحلق الضرر بعدد كبير 
جــدا من الناس حول العالم، 
وتساءل الكثيرون عما إذا كان 
غلــوم كتب هذا على ســبيل 
املــزاح أم أن كالمه يكتســب 

صفة اجلدية. 
ويشار إلى أن الفنانة هيفاء 
حسني فاجأت اجلميع في وقت 
سابق بإظهار وجهي طفليهما 
التوأم، ونشرت على حسابها 
على «انستغرام» صورة لها 
معهما برفقة زوجها، وعلقت: 
«قولوا ما شــاء اهللا، كل عام 
وأنتــو بخيــر وعســاكم من 
عواده» مع هاشتاغ «جواهر 
حبيــب غلــوم» و«ســلطان 

حبيب غلوم».

وتفاعل معــه الكثير من 
املتابعني الذين أشاروا إلى أن 
احلجر املنزلي غير الكثير من 

مقاضاة إيناس الدغيدي بسبب عبير صبري
تســببت حلقة الفنانة عبير صبري 
مع املخرجة إيناس الدغيدي في برنامج 
«شيخ احلارة واجلريئة» في إعالن املنتج 
ممدوح شــاهني مقاضاة قنــاة «القاهرة 
والنــاس» واملخرجة إينــاس الدغيدي، 
مقدمــة البرنامج الذي عــرض رمضان 
املنصــرم، وذلك بســبب إحــدى فقرات 
احللقة، حيث إن املخرجة إيناس الدغيدي 
قد وجهت سؤاال للضيفة النجمة قائلة: 
«إنت الوحيدة التي حصلت على أجرها 

من ممدوح شاهني... ملاذا؟».
ورغــم إجابــة عبيــر صبــري بأنها 
اشتركت كثيرا في أعمال ملمدوح شاهني 
وأنها تثق به، وأحيانا يتأخر في ســداد 
الدفعات مثل كل املنتجني وليس هو فقط، 
وأنها في النهاية حتصل على أجرها كامال، 
إال أن الدغيــدي أصرت وحاولت انتزاع 
تصريح من عبير بأنه غير ذلك، وهو ما 
اعتبره شاهني إساءة وتشهيرا بسمعته 

عبر وسيلة إعالمية.
وقد نشر املنتج ممدوح شاهني، عبر 
حسابه على «فيسبوك» منشورا هاجم 
فيه الدغيدي، وقال إنه كلف محاميا التخاذ 
كل اإلجراءات القانونية ملا ورد في حقه 

خالل حلقة عبير صبري.
من جهة اخرى، كشفت الفنانة عبير 
صبري، خالل استضافتها مع فريق عمل 
مسلسل «خيانة عهد» في برنامج معكم 
لإلعالمية منى الشاذلي والذي يذاع على 
قناة CBC، أنها لم تر شخصية «نادية» 
التي قدمتها في مسلســل «خيانة عهد» 

شــريرة، ولكنها شخصية لديها صفات 
سلبية، فهي نرجسية حتب نفسها وتريد 
أن تكسب كل شيء، مما جعلها شخصية 
مؤذية، وقالت: «نادية» موجودة حولنا 
بكثرة، فلديهــا جوانب خفية ال يعرفها 

احد مثل الكثير من الشخصيات. 
كما صرحت بأنها عندما رشحت للدور 
سعدت جدا بسبب عملها مع يسرا ومع 
شــركة إنتاج العدل، وكذلــك العمل مع 
املخرج ســامح عبدالعزيز، حيث اتصل 

بها املؤلف أحمد عادل قبل أن توقع على 
الدور، ليبلغها بأنها أم لشابني في مرحلة 
املراهقــة، وهنــا اتخذت قــرار االعتذار، 
وأضافــت: «وأنا فــي طريقــي للمكتب 
اتصل بي زوجي وأبلغته قراري ولكنه 
رفض وأقنعني بعدم االعتذار، مما جعلني 
تائهة، ولكنني في النهاية وافقت، وكان 
أول تعليــق لي مع هنادي مهنا قلت لها 
«أنــت ال تنفعي بنتي وال أنــا أنفع أمك 

وماتقوليش يا ماما»

إيناس الدغيديعبير صبري

«خليك بالبيت»..
أعمال خليجية وعربية منوعة

نيفني ابوالفي

في ظل احلجر املنزلي وإجراءات التباعد البدني 
والتجمعات بسبب جائحة كورونا، دوما ما يبحث 
الفرد عن وســائل للترفيه وقضاء وقت ممتع مع 
االسرة في البيت، وتأتي األعمال الدرامية ومشاهدة 
التلفاز من بني اهم تلك الوســائل التي تعمل على 

انقضاء الساعات الطويلة ومرورها دون ملل.
وقد اعتاد املشاهدون طوال شهر رمضان على 
وجــود مادة درامية جيدة في مختلف الشاشــات 
الفضائية والتي استكملت مختاراتها الفنية عبر 
قنواتها املتخصصة بعرض املسلسالت، في حني 

عادت القنوات االعتيادية الرســمية لبث برامجها 
والتي تعنى في معظمها بتتبع آخر التطورات احمللية 
والعاملية لكورونا، ما قد يخلق حالة من الضيق لدى 
البعض بعد استمرار هذه األزمة لشهور طويلة.

تلفزيون الكويت وفي خطوة مميزة اطلق بث 
قناة جديدة حتمل اســم «خليــك بالبيت»، تعنى 
بعــرض مجموعة مــن االعمال الدراميــة احمللية 
والعربية، ما بني احلديث والقدمي، وما بني السير 
الدينية والتراث واألصالة، وهي أعمال القت جناحا 

جماهيريا ملحوظا عند عرضها.
محليا وخليجيا اختارت القناة عددا من االعمال 
مــن بينها: مسلســل «التنديــل» للراحــل الكبير 

عبداحلسني عبدالرضا و«خرج ولم يعد» للفنانتني 
القديرتني سعاد عبداهللا وحياة الفهد والراحل غامن 
الصالح، وعدد آخر من املسلســالت مثل «ســاهر 
الليــل ١، نوايا، جود، ثمن عمري، خيوط احلرير، 

الفرية، روز باريس، تصانيف» وغيرها.
ومن االعمال العربية مسلسل «خالد بن الوليد» 
للفنان باسم ياخور والذي انتج عام ٢٠٠٧، ومسلسل 
«نهاية رجل شجاع» للفنان امين زيدان، ومسلسل 
«املرايا» الشــهير للفنان ياسر العظمة، باإلضافة 
الى مسلسل «العراف» للفنان عادل إمام، و«احلاج 
متولي» للراحل نور الشريف ومسلسل «أم كلثوم» 

وأعمال أخرى.

تلفزيون الكويت يُطلق قناة مسلسالت جديدة
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عبداحلميد اخلطيب

أكدت الفنانة إلهــام الفضالة 
التي تكمل هذا الشهر ٤٦ سنة ان 
اسم «شمور» الذي قدمته رمضان 
املاضــي فــي «الكــون فــي كفة» 
أصبح «ترينــد»، وقالت: عندما 
بدأت فــي قراءة نص املسلســل 
شــعرت بأن معنى «شمور» هو 
الشموخ والتكبر، خصوصا أنها 
ضمن األحــداث تظهــر مغرورة 
و«شايفة نفسها» وعصبية، لكن 
الكاتب علــي الدوحان أكد لي ان 
معناه نوع من األملاس، فأحببت 
الشخصية واملعنى اخلاص فيها، 
لدرجة أنني ســويت في باريس 
عطر خاص باسم «شمور» وناطرة 
يوصل، مؤكدة أنها تخلصت من 
تأثير الشخصية الذي يصاحب 
بعــض الفنانني فتــرة من الزمن 
نتيجة تقمصها، وتبحث اآلن عن 

شخصية جديدة.
وحول مسلسل «عداني العيب»، 
قالت الفضالة: باقي لي يوم واحد 

وانتهي من جميع مشاهدي فيه، وإن 
شاء اهللا إذا عادت األمور الى طبيعتها 
فسنكمل التصوير، مستدركة: حتدثت 
مــع املنتج باســم عبداالمير في هذا 
املوضوع لكي جنــد لنا حال إلجناز 
العمل كامال، واقترحت ان نضع صورا 
للمشــهد الباقي وهو خــاص بليلة 
عرسي في املسلسل، حيث ميكنني 
أن أقوم بالتصوير داخل املنزل، لكن 
املشكلة التي تواجهنا هي ان العرس 
يشهد حدثا مهما ضمن سياق القصة 
املشوقة واملثيرة، معلقة على سؤال 
عن سبب كثرة األعراس في الدراما 
الكويتية، قائلة: األعراس موجودة 
في كل بيت مثلها مثل العزاء وأعياد 
ميالد وغيرها من املناسبات، ملمحة 
الى أن مشــهد العرس فــي «عداني 
العيب» يشــهد مفاجأة وال تريد ان 
حترق املسلسل قبل عرضه، مؤكدة 
في السياق نفسه ان الفنانات «يضيق 
خلقهن» إذا كان لديهن مشهد عرس 
في املسلسالت وتكرر تصويره في 
أكثــر من يوم ألنهــن يكن ملتزمات 
بـ «لوك» واحد طوال أيام التصوير 

ويتقيدن بارتداء نفس الفساتني، وهذا 
أمر غاية في الصعوبة ويحتاج الى 

تركيز وجهد كبير.
وفي لقاء مع جمهورها عبر «اليف 
انستغرام»، أجابت الفضالة عن عدة 
أسئلة، منها «هل ســتكرر تعاونها 
مع الفنان خالد أمني؟»، حيث قالت: 
إذا وجــدت أنا وخالــد العمل القوي 
املناسب لي وله «ليش أل؟»، مؤكدة 
أنها ترفض فكرة تقدمي أجزاء لألعمال 
الدرامية، موضحة: فكرة األجزاء تفقد 
املسلسالت بريقها وتأخذ من جناحها 

وتصير «مملة».
وعــن عمرهــا اآلن، قالــت الهام: 
«هالشــهر بكمل ٤٦ سنة»، متطرقة 
الى سبب اختفاء ابنتها «فجر» عن 
األنظار أو الظهور في «السوشــيال 
ميديــا»، قائلة: فجــر قررت في عام 
٢٠١٥ أال تظهر مرة أخرى عبر مواقع 
التواصل االجتماعــي وأنا احترمت 
قراراها، كاشفة عن جتهيزها لعمل 
مســرحي جديــد مــع الفنانــة هيا 
الكتابة،  الشــعيبي، والنــص قيــد 
وتدور قصتها حــول اختني يتوفى 

والدهما وتذهبان الى «جاخور» 
والدهمــا و«حتكرهمــا» هنــاك 
أزمة ڤيــروس كورونا، وتتوالى 
املواقف الكوميدية بينهما، داعية 
متابعيها للمشــاركة في اختيار 

اسم املسرحية.
جدير بالذكر أن النجمة الهام 
الفضالة ظهرت رمضان املاضي 
في مسلسل «الكون في كفه» من 
تأليف علــي الدوحان وإخراج 
سائد الهواري، وشاركها البطولة 
نخبة من النجوم، منهم: محمود 
بوشهري ومرام وعبداهللا بهمن 
وعبداهللا الطليحي وطيف وفهد 
باسم وإميان احلسيني وليالي 
دهراب وفي الشرقاوي وناصر 
عبــاس وملــك أبوزيــد وجنى 
الفيلــكاوي وغيرهــم، ودارت 
أحداث العمل حول «شــمور»، 
املرأة القوية واملتســلطة التي 
تتحكم في حياة إخوانها األربعة 
وزوجاتهــم، والتــي تتغيــر 
شــخصيتها فجــأة نتيجة بعد 

املواقف التي تؤثر فيها.

من كواليس «الكون في كفة»إلهام الفضالة مع هيا الشعيبي في مسرحية «عودة ريا وسكينة»

مسرحية جديدة مع هيا الشعيبي وقصتها عن أزمة «كورونا» وأدعو اجلمهور للمشاركة في اختيار اسمها
أرفض فكرة تقدمي أجزاء لألعمال الدرامية.. وسأكرر تعاوني مع خالد أمني إذا وجدت عمًال قويًا «ليش أل؟»
ً ً إلجناز العمل كامال باقٍ لي يوم واحد وأنتهي من جميع مشاهدي في «عداني العيب» وحاولنا أن جند حال

إلهام الفضالة: «يضيق خلقي»
من مشاهد األعراس في املسلسالت..

وابنتي «فجر» اختفت لهذه األسباب!

تُكمل هذا الشهر ٤٦ سنة.. وطرحت عطر «شمور» 

سازديل لـ «األنباء»: الظروف احلالية 
تفرض علينا جميعًا التنازل

سماح جمال

أعربت اإلعالمية سازديل عن تعاطفها 
مــع الظروف التي مير بها البعض مؤخرا 
بســبب «جائحة كورونا املستجد» والتي 
ترتبت عليها الكثير من األضرار واخلسائر 

املادية، باإلضافة إلى التبعات النفسية.
وقالت سازديل لـ «األنباء»: األمر كله بدأ 
باملصادفة، فقد تفاجأت من تواصل البعض 
معي عبر حســاباتي على مواقع التواصل 
االجتماعي وتعليقهم على تصويري ڤيديو 
حتدثت فيه انني انصدمت من كم املشتريات 
التي قمت بها من أحد مراكز التسوق، فكان 
تعليــق من أحد متابعاتي «على األقل انت 

متلكني املال لشراء ما تريدين».
وتابعت قائلة: الصدمة كانت بالنسبة 
لي هــي تكرار هذا التعليــق من متابعني، 
وما بدأت اسمعه عن بعض الشركات التي 
توقفــت عن دفع أجور موظفيها مما جعل 
هؤالء املوظفني في موقف ال يحسدون عليه 
فــي عدم قدرتهم على اإليفــاء بااللتزامات 
األساســية وأولها اإليجارات التي لم يتم 
تخفيضهــا لهم وباتوا مطالبني بســدادها 

بصورة كاملة.
وأكملــت قائلة: احملزن هنــا هو غياب 
الوعي اإلنساني لدى البعض والذي جعلهم 
ال يشــعرون مبعاناة غيرهم في ظل هذه 

الظروف التي تفرض علينا جميعا التنازل 
ولو بشكل مؤقت عن بعض حقوقنا حتى 

نستطيع العبور من هذه األزمة.
وأردفت، قائلة: وشخصيا عندما بدأت 
األزمة حرصت منذ اللحظة على االجتماع مع 
فريق العمل ووضع خطة واتفاق يتناسب 
مع جميع األطراف بحيث يتحمل كل طرف 

جزءا من هذه اخلسارة.
وأشادت سازديل باإلجراءات التي قامت 
بها الكويت في مواجهة هذه اجلائحة، فقالت: 
العالم كله يشهد ويشيد بالدور الذي تقوم به 
الكويت في مواجهة هذه اجلائحة من خالل 
القرارات التي طبقتها على الصعيد الداخلي 
من خالل اإلجراءات الصحية لنشر املزيد 
من الوعي وكذلك كل القوانني والسياسات 
التي طبقتها وزارة التجارة حلماية املستهلك 
وتوفير أفضــل اخلدمات واملنتجات، فكل 
اجلهات ومؤسسات احلكومية في الكويت 
تبذل كل ما في وسعها للمساعدة اجلميع، 
وحتى املجتمع املدني واألغلبية من التجار 
وأهل الكويت وكذلك املقيمون قدموا الكثير 
إميانا منهم بأن التكاتف اإلنســاني هو ما 

سيجعلنا جنتاز هذه األزمة.
من ناحية أخرى، نفت سازديل أن تكون 
فكرت في العودة إلى لبنان بعد حدوث هذه 
اجلائحة، مشــددة على أنها تشعر باألمن 

واألمان في الكويت.

شددت على شعورها باألمن واألمان في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

عالء اجلابر رئيسًا للجنة املشاهدة في املهرجان الدولي 
اإللكتروني األول ملسرح الدمى والعرائس

في ظل الظروف االستثنائية 
الراهنة، التي يعيشها العالم 
أجمع، ورغبة من املسرحيني 
املهتمني بالشأن املسرحي في 
حتريك املشهد الراكد، أقيم في 
الفتــرة من األول الــى الثاني 
من يونيو اجلــاري املهرجان 
األول  اإللكترونــي  الدولــي 
ملسرح العرائس والدمى، حتت 
رعاية رئيس جامعة البصرة، 
وإشــراف عميد كلية الفنون 
اجلميلة د.علي الكناني، والذي 
أسســه وأداره د.سيف الدين 
احلمداني األستاذ في الكلية، 
رفقة مجموعة من األســاتذة 
وبعض االســاتذة املساعدين 
والطــالب في كليــات الفنون 
العراقيــة، ومشــاركة العديد 
من الدول العربية واألجنبية.
وضمــن جلــان املهرجان 
الكاتــب  تــرأس  املتعــددة، 

والناقد املسرحي عالء اجلابر 
جلنة املشاهدة، بعضوية كل 
مــن د.عبدالطيف هاشــم من 
جمهوريــة العــراق، والفنان 
خالد شــنان مــن اجلمهورية 
التونســية، وقد ســبق عمل 
اجتمــاع متهيــدي  اللجنــة 
افتراضي عام برئاســة عميد 
كلية الفنــون اجلميلة د.علي 
الكناني وإدارة مدير املهرجان 
الديــن احلمدانــي،  د.ســيف 
ومبشاركة جميع أعضاء اللجان 
مــن داخــل العــراق والوطن 
العربي وبعــض دول العالم، 
وبعدها تلقت جلنة املشاهدة 
العــروض  ٢٥ عرضــا مــن 
التــي تقدمت للمشــاركة في 
املهرجان مــن ١٦ دولة عربية 
وأجنبيــة، متــت مشــاهدتها 
جميعــا، ثــم عمل اســتمارة 
املتنافســة،  تقييم للعروض 

وقد قامت اللجنة بعملها عبر 
آليــة افتراضيــة، بحيث نتج 
عن اجتماعاتها إجازة ١٣ عمال 
مسرحيا من بني ٢٥ عمال تقدم 
للمشاركة في املهرجان، حيث 
مت االســتبعاد بناء على عدة 
نقــاط من أهمها عدم اتســاق 
بعض العروض مع شــروط 

املهرجان كاملدة والتوجه الذي 
ال يتناســب واألطفال، أو من 
حيث خلط بعض اجلهات بني 
عمل العرائس والدمى املوجه 
للتلفزيون وبني نفس العمل 
املوجه ملسرح العرائس وهو 
األســاس من إقامــة املهرجان 

وأمور فنية أخرى. 
جديــر بالذكــر أن جلنــة 
التحكيم في املهرجان، والتي 
ترأســها د.نذيــر عبــد الغني 
من العراق، وعضوية كل من 
د.ماهر الكتيباني من العراق، 
واالســتاذ عدنان ســلوم من 
اإلمــارات، واالســتاذ ناصــر 
عبدالتواب من مصر، ود.جميل 
حمداوي من املغرب، واالستاذ 
بيرند اوجرودنك من ايسلندا، 
واالستاذة هنادة الصباغ من 
ســورية. وفــي حــني ضمت 
اللجنة االعالمية كال من: حيدر 

الســدي، صالح نعمة، حيدر 
جعفر، أحمد جاجو، وضمت 
جلنــة االدارة االلكترونيــة 
كال من: حســن جنزي، أمين 
مغامــس، فاديــة عقيل، عمار 

صباح، علي شعبان. 
ويســعى املهرجــان فــي 
نســخته االولى الــى توجيه 
األطفال بصورة فنية ملخاطر 
املرحلة احلالية في ظل انتشار 
جائحة «كورونــا»، ومحاكاة 
الظرف الراهن عبر بث الوعي 
حــول هــذه األزمــة الصحية 

اخلطر.
ويحسب جلمهورية العراق 
الفنــون اجلميلة في  ولكلية 
جامعة البصرة، التفكير بإقامة 
مثــل هذا املهرجــان األول من 
نوعه، كونه املهرجان الدولي 
األول الذي يقام لفن مســرح 

العرائس والدمى الكترونيا.

عالء اجلابر

شهد برمدا:
«يا كايدهم» دعمًا

ألطفال مرضى السرطان
دعمــا ألطفال مرضى الســرطان، أطلقــت الفنانة 
السورية شهد برمدا أغنية «يا كايدهم» عبر القناة 
اخلاصة مببادرة «الطفولة حياة» على «اليوتيوب»، 
على أن يذهــب ريع األغنية كامال لهذه املبادرة 
اخليرية. واألغنية مــن كلمات هاني الصارو 
وأحلان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح 
وميكس وماسترينغ ماهر صالح واإلشراف 
العام إياد البني، بينما صمم ڤيديو األغنية 
ســامر ســالم. وتعد األغنية مبنزلة خطوة 
أولى نحو اخلروج عن املألوف، إذ تبتعد فيها 
عن اللون الطربي الذي انتهجته منذ بداياتها 
الفنية سعيا منها لتحقيق التنوع، لتقدم أغنية 
خفيفة وسريعة تتناول فيها قصة حب ينتصر 
فيها العاشــقان على الغيورين واحلاســدين. 
ويقول مطلع األغنية: «كيدنا العوازل ده اللي 
بينــا أنا وأنــت ياما، زعل أوي كم حد غار منا 
وأذانا، خد وأنت نازل ١٠٠ دوا، وألفني سالمة 

أو موت بغيظك يلي هتركز معانا».

«البا» تتحدى «كورونا» وتستقطب كبار اإلعالميني واملبدعني
رغم أجواء احلظر، تستعد 
أكادمييــة «البــا» للفنــون 
التابعة ملؤسســة  األدائيــة 
لويــاك إلطــالق حزمــة من 
البرامــج والــورش الفنيــة 
التــي تتوجــه  واإلعالميــة 

للشباب والناشئة.
من أبــرز البرامــج التي 
تســتعد إلطالقهــا برنامــج 
«اجلوهر» وهــو عبارة عن 
سلسلة من الورش اإلعالمية 
وسيتم تدشني أولى حلقاته 
التي تقدمها وتديرها اإلعالمية 

اللبنانية جيزال خوري.
يتكون البرنامج من ورشة 
عمل في فنون اإلعالم وإدارة 
وإعــداد احلوار، وســيضم 
البرنامج مشاركني من الكويت 
ولبنــان واألردن، مبعــدل 
ســاعتني على مــدى ٥ أيام، 

وميتد حتى ٢٨ يوليو أي ملدة 
٥ أسابيع. ويوفر البرنامج 
للصغار واملراهقني والعائالت 
أجواء ساحرة عبر ممارسة 
مزيج من الفنون والرياضة 
تدور حول محور شــمولية 
ودور  ومكوناتــه  الكــون 

املســرحي» فــي ٢٠ يوليــو 
املقبــل والذي يســتمر لـ ٣ 
أشــهر. أيضا يرفــع «املالذ 
املســرحي» شــعار «كلنــا 
للكون» ويتضمن مجموعة 
ورش مسرحية متنوعة منها 
فن الكتابة املسرحية ويديرها 

أمــا  ورشــة ســينوغرافيا، 
ورشــة الكوميديــا فيقدمها 
الفنــان اإليطالــي املعروف 
فابريزيــو بالدايــن، وتدير 
الفنانــة األميركيــة مانــدي 
فوكــس ورشــة Vocal ومن 
لبنان تقدم ســارة عطا اهللا 

اإلنســان في احلفاظ عليه. 
الفنيــة  الــورش  وســتقام 
والرياضية بواقع ٣ ساعات 
يوميا من األحد الى األربعاء 

على منصة زووم.
البرامــج إطــالق  ثالــث 
النســخة الثانية من «املالذ 

والسيناريســت  الروائــي 
الســوري د.ممدوح حمادة. 
الوثائقي  ثم ورشة املسرح 
تقدمهــا أســتاذة املســرح 
اللبنانية  الفنانة  واملخرجة 
سحر عساف، ومن الكويت 
الهاجــري  يقــدم د.خليفــة 

ورشة «املونولوج». أما فارعة 
السقاف رئيس مجلس إدارة 
لوياك فستقدم ورشة مهمة 
عن «اإلنتاج املســرحي» من 

النص إلى اخلشبة.
علمــا ان «البــا» حترص 
دائما على تقدمي بعض املنح، 
وإتاحة الورش مجانا، لبعض 
منتسبي لوياك في الكويت 

ولبنان واألردن.
وأيضا جتدر اإلشارة إلى 
تعاون أكادميية البا للفنون 
مع مؤسسة لوياك في إطالق 
برنامــج «موب آرت كويت» 
أونالين منــذ بداية رمضان 
وحتــى اآلن وهــو أحد أهم 
املشاريع اخليرية واإلنسانية 
املوجهة للناشــئة من ذوي 
األســر محــدودة الدخل في 

الكويت.

تستعد إلطالق حزمة من البرامج والورش للشباب حتت شعار «كلنا للكون»

ورشة عمل سوشيال ميديا ضمن مخيم البا الصيفي للعام املاضي توجيهات من مدربة املوسيقى  للمشاركني ضمن مخيم البا الصيفي للعام املاضي

عبر تطبيــق «زووم» وذلك 
اعتبارا من ٩ اجلاري.

من ناحية أخرى، تستعد 
مخيمهــا  إلطــالق  «البــا» 
الصيفي الســنوي للصغار 
واملراهقني والعائالت بشعار 
«كلنا للكون» في ٢٣ اجلاري 
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الكويتيون يواصلون ضخ استثماراتهم بالبورصة.. رغم »كورونا«
عالء مجيد

تغيــرت معادلــة البيــع 
البورصــة  فــي  والشــراء 
الكويتيــة منذ بدايــة العام 
احلالــي، فبعــد أن كانــت 
املشتريات لصالح األجانب 
والبيع عليهم من الكويتيني 
خــالل العــام املاضــي وفي 
ظل االرتفــاع املتواصل في 
أسعار األسهم، عكس األجانب 
توجههــم وبدأوا فــي البيع 
خالل العام احلالي على اثر 
تداعيــات انتشــار ڤيروس 
كورونا، وتأجيل االنضمام 
ملؤشر مورغان ستانلي، وهو 
ما استغله الكويتيون وبدأوا 
في عمليات بتكلفة رخيصة ملا 
باعوه على األجانب من أسهم 
بأسعار مرتفعة خالل ٢٠19.
وقــد كثــف الكويتيــون 
مــن مشــترياتهم لألســهم 
خــالل مايو املاضــي، حيث 
زاد الشراء عن البيع بقيمة 
19.1٢ مليون دينار، ليزيد من 
ضخ االستثمارات الكويتية 
للبورصة منــذ بداية العام 
الــى 57.17 مليون دينار من 
االستثمارات الكويتية التي 
دخلت البورصة خالل ٢٠٢٠، 
مبا يعادل نحو 188.6 مليون 

دوالر.
سيولة كبيرة

وتتزامن تلك املشتريات 
مــع توافــر ســيولة لــدى 
الكويتيــني األفــراد الذيــن 
بلغت صافي مشــترياتهم 
5.9 ماليني دينار خالل شهر 
مايــو ونحــو 49.4 مليون 
دينار منــذ بداية العام )ما 
يعــادل 163 مليون دوالر(، 
حيــث توقــف أغلبهم عن 
دفع أقســاط القروض ملدة 
6 أشــهر منذ مطلع شــهر 
أبريــل املاضي، كما توقفت 
السفر للخارج  مصروفات 
والتعليم نتيجة للتداعيات 
التي خلفتها جائحة كورونا.

ماليني دينار من استثماراتها 
فــي البورصــة خــالل مايو 
املاضــي بعــد ان وصلــت 
عمليات الشراء لديها الى 111.4 
مليون دينار مقابل عمليات 

بيع بـ 1٠4.8 ماليني دينار.
نزيف األجانب يتواصل

نزيــف  يتواصــل 
االســتثمارات األجنبية في 
البورصــة الكويتيــة خالل 
شــهر مايو وســط استمرار 
االقتصاديــة  التداعيــات 
النتشــار ڤيــروس كورونا 
الوبائي وتذبذب أسعار النفط 
ليخرجــوا منذ بدايــة العام 
نحو 15% من االســتثمارات 
التي واصلــوا ضخها خالل 
العــام املاضــي، حيث قاموا 
بسحب 3٢٠ مليون دوالر )ما 
يعادل 98.63 مليون دينار( 
من استثماراتهم في األسهم 

وتركزت مبيعات األجانب 
منــذ بداية العــام من خالل 
املؤسسات والشركات والتي 
حققت فائض بيع بقيمة 56.4 
مليون دينار )ما يعادل 183 
دوالرا(، كما حققت صناديق 
االســتثمار صافي تعامالت 
بيعيــة بقيمــة 43.9 مليون 
دينار)ما يعادل 14٢.4 مليون 
دوالر( بينما اجتهت صافي 
تعامالت األفراد الى الشراء 
بقيمة 1.73 مليون دينار )ما 

يعادل 5.6 ماليني دوالر(.
تقليص امللكيات بالبنوك

وقد انعكست التخارجات 
األجنبيــة علــى ملكيتهــم 
بأسهم البنوك، حيث تتركز 
اســتثماراتهم في البورصة 
لتنخفــض  الكويتيــة 
اســتثماراتهم في كل أسهم 
البنــوك خــالل شــهر مايو 

الكويتية خالل األشهر الـ 5 
األولى من العام احلالي تركز 
نحو ثلث تلــك التخارجات 
فــي تــداوالت مايــو والتي 
حققت استثمارات األجانب 
فيها صافي بيع بقيمة 1٠3.8 
ماليــني دوالر )ما يعادل 3٢ 

مليون دينار(.
وتركزت مبيعات األجانب 
في هــذا الشــهر مــن خالل 
املؤسسات والشركات والتي 
حققت فائض بيع بقيمة ٢9.7 
مليون دينار )ما يعادل 96.3 
مليــون دوالر(، كما حققت 
صناديق االســتثمار صافي 
تعامالت بيعيــة بقيمة 6.٢ 
ماليني دينار )ما يعادل 8.44 
ماليــني دوالر(، بينما اجته 
صافي تعامــالت األفراد الى 
الشراء بقيمة 3٢٠ ألف دينار 
فقط )ما يعادل 1.٠4 مليون 

دوالر(.

وبنســب مختلفة باستثناء 
بنك الكويــت الوطني الذي 
زادت ملكيتهــم في أســهمه 
بنســبة طفيفــة لتصل إلى 
6.3٠% بنهاية تعامالت الشهر 
وكذلــك فــي بيــت التمويل 
الكويتي لتصل ملكيتهم في 
أســهمه الــى 7.٢5% بنهاية 

تعامالت الشهر.
التخــارج  ويأتــي ذلــك 
األجنبيــة  لالســتثمارات 
وتقليــص ملكيــة األجانب 
في اســهم البنوك الكويتية 
بالتزامن مــع تداعيات أزمة 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
الوبائــي ومــا ترتــب عليه 
من تأجيل انضمام األســهم 
الكويتية الى مؤشر مورغان 
الناشئة  ستانلي لألســواق 
والــذي كان من املقرر له ان 
يكون خالل شهر مايو املاضي 
ومت تأجيله الى شهر نوفمبر 

املقبل.
اخلليجيون خالفوا األجانب هذه 

املرة

تعامــالت  خالفــت 
اخلليجيــني نهــج األجانب 
هذا الشــهر فقاموا بعمليات 
شــراء خالل مايــو املاضي، 
حيث جاء صافي االستثمار 
الشــرائي للخليجيني خالل 
شهر مايو 1٢.9 مليون دينار 
)ما يعادل 41.8 مليون دوالر( 
بضغط مشتريات من جانب 
املؤسسات والشركات مبقدار 
9.63 ماليني دينار )مبا يعادل 

31.٢4 مليون دوالر(.
كما بلغ صافي االستثمار 
الشرائي للخليجيني خالل 
اخلمســة أشــهر املاضيــة 
41.46 مليــون دينار )مبا 
مليــون   134.5 يعــادل 
دوالر( بدفع من مشتريات 
املؤسسات والشركات التي 
وصل صافي شــرائها منذ 
بداية العام الى 48.78 مليون 
دينــار )مبا يعــادل 158.3 

مليون دوالر(.

188.6 مليون دوالر ضخها املستثمرون احملليون باألسهم الكويتية منذ بداية العام

)ريليش كومار( املستثمرون الكويتيون يواصلون ضخ األموال في األسهم الكويتية رغم أزمة كورونا  

املقابــل وكالعــادة  فــي 
سعت املؤسسات والشركات 
االســتثمارية الكويتية إلى 
االحتفــاظ بالســيولة فــي 
األزمات وهو ما تســبب في 
حتقيق تعامالتهم خالل مايو 
صافي بيع بقيمة ٢.9 ماليني 
دينار من خالل عمليات شراء 
بقيمــة 37.9 مليــون دينار 
قابلهــا عمليات بيــع بقيمة 

4٠.9 مليون دينار.
صناديــق  وســجلت 
االســتثمار احملليــة صافي 
شراء على األسهم خالل مايو 
بقيمة 9.6 ماليني دينار من 
خالل عمليات شــراء بقيمة 
٢٢.1 مليــون دينــار قابلهــا 
عمليــات بيــع بقيمــة 5.1٢ 

مليون دينار.
بينمــا بلغــت عمليــات 
الشراء لدى محافظ العمالء 
والتي حققت صافي شراء 6.5 

أشهراألجانب أخرجوا 320 مليون دوالر من السوق.. متثل 15% من استثماراتهم خالل العام املاضي  5 في  الكويتية  باألسهم  لالستثمار  دوالر  مليون   134 وضخوا  األجانب  خالفوا  اخلليجيون 

»ستاندرد آند بورز«: الكويت حتتاج 61 دوالرًا للبرميل لتتعادل امليزانية
قالــت وكالة ســتاندرد آند بــورز جلوبال 
للتصنيفات االئتمانية )S & P( أمس ان الكويت 
حتتاج إلى سعر تعادل يقدر بـ 61 دوالر لبرميل 
النفط لتوازن ميزانياتهــا في ٢٠٢٠ مقابل 6٠ 
دوالرا للبرميــل في ٢٠٢1، وذلك قبل التحويل 
اإللزامــي حلصــة 1٠% مــن إجمالــي اإليرادات 
لصندوق احتياطي األجيال املقبلة وباستبعاد 
دخل االســتثمارات احلكومية، علما ان ســعر 
التعادل هو الســعر الذي يحقــق التوازن بني 

اإليرادات واملصروفات.
وأكدت الوكالة ان الكويت تظهر قوة واضحة 
الجتياز الصدمات من حيث توافر االحتياطيات 
لتغطية األســاس النقدي ومدفوعات احلساب 
اجلاري على مدى السنوات األربع املقبلة. كما 
تظهر قطر واإلمارات والسعودية قوة كبيرة، 
بينما حتتفظ البحرين وسلطنة عمان مبستويات 

أقل من األصول اخلارجية السائلة.
وتوقعت أن تنتعش أسعار النفط في ٢٠٢1 
مبتوســط برنــت 5٠ دوالرا، ارتفاعــا مــن 3٠ 
دوالرا فــي عــام ٢٠٢٠، وهذا مــا قد يخفف من 
الضغــوط على ربط ســعر الصــرف في دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، وبالتالي ســيوفر 
دعما رئيسيا لالقتصادات ومراكز االحتياطيات 

األجنبية للبنوك املركزية اخلليجية.
وأضافت ان دول مجلس التعاون اخلليجي 
الست ستبقي على ربط عمالتها رغم انخفاض 
أســعار النفط، حيث خضعت قدرة تلك الدول 
علــى ربط عمالتها بالدوالر في معظم احلاالت 
للتدقيق مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بفعل 
انخفاض غير مسبوق ألسعار النفط وتداعيات 
جائحة كورونا، متوقعة أن تستخدم دول التعاون 
أصولها اخلارجية السائلة لدعم اقتصاداتها في 

أوقات الضائقة املالية.
وأشارت الى أن سعر الصرف احلر قد يكون 
ماصــا لصدمات اقتصادات مفتوحة أصغر من 
خالل مســاعدة الصــادرات والطلــب واإلنتاج 
احملليني، إال أن مزايا ذلك في كثير من احلاالت 
بالنسبة لدول مجلس التعاون اخلليجي محدودة 
نظــرا ألن قاعدة صادرات غيــر النفط والغاز 

صغيرة.
وأكــدت الوكالة ان أنظمة أســعار الصرف 
املربوطــة في دول مجلــس التعاون اخلليجي 

تدعم التصنيفات السيادية في املنطقة.
وأضافــت: »مع ذلك، نشــير إلى أن خفض 
قيمة العملة ســيرفع قيمة اإليرادات املرتبطة 
بالنفط والغاز بالعملة احمللية. وسيحسن ذلك 
املوازين املالية للحكومات ما استطاعت احتواء 
إنفاقها، وهو أمر قد ال يكون سهال في ظل األبعاد 

التضخمية ملثل هذا اخلفض«.
وقالت انه في أســوأ الســيناريوهات، رمبا 
بسبب بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، 
قــد تؤدي الضغوط إلى خفض قســري لقيمة 

عمالت السندات الســيادية األقل تصنيفا مثل 
البحريــن أو عمان. وميكن أن يكون ذلك، على 
ســبيل املثال، إذا مــا واجهت اســتنزافا كبيرا 
الحتياطياتهــا الدولية للحفــاظ على الوضع 
الراهن ولم يكن هناك دعم مالي خارجي. ومع 
ذلــك، فإن هذا الســيناريو ليس من التوقعات 

األساسية.
وأشارت الى ان أسعار الصرف الثابتة عملت 
بشــكل جيد بالنســبة لدول مجلــس التعاون 
اخلليجي من خالل مختلف مســتويات أسعار 
النفــط. وهذا يعكس حقيقــة أن إنتاج الطاقة 
)صناعة دوالرية( يشكل حصة كبيرة من القيمة 
املضافة اإلجمالية في املنطقة. ونظرا لطبيعة 
اقتصاداتهــا القائمة على الــدوالر، فقد وفرت 
هذه ركيزة اسمية للتضخم، مما دعم مصداقية 
السياســة النقدية من خالل إســنادها إلى بنك 

االحتياطي الفيدرالي األميركي.
ومع ذلــك، فإن اعتمــاد السياســة النقدية 
األميركية ميكــن أن يجلب أيضا حتديات ألنه 
في بعض األحيان قد ال تكون إعدادات أســعار 
الفائدة داعمة لنمو الناجت غير النفطي في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وعالوة على ذلك، تشير النظرية االقتصادية 
إلى أن ســعر الصرف املرن يسمح للعملة بأن 
تكــون مبنزلة ممتص للصدمــات أثناء أزمات 
ميزان املدفوعات ويزيد من مرونة السياســة 

النقدية، عبر قناة سعر الفائدة.
وميكــن لســعر الصــرف العائــم أن يوفر 
امتصاصــا للصدمات لالقتصــادات الصغيرة 
املفتوحــة التي تواجه صدمــات خارجية، عن 
طريق تعزيز الصــادرات ودعم الطلب احمللي 

والناجت احمللي.
ورأت الوكالة أن هذه اآلثار من املرجح أن تكون 
صامتة نسبيا بالنسبة ملجلس التعاون اخلليجي 
ألن قاعدة صادراتها غير الهيدروكربونية صغيرة 
في كثير من احلاالت، مما يحد من فوائد سعر 
صرف أكثر تنافسية. حتى ان اقتصادات اخلليج 
ذات قاعــدة تصدير أكثر تنوعا، مثل البحرين 
واإلمارات، تستورد معظم السلع االستهالكية 

والوسيطة والرأسمالية والعمالة.
الوكالــة ان تشــكل الضغــوط  وتوقعــت 
التضخميــة والتكاليــف االجتماعيــة خلفض 
قيمة العملة ضغوطا على السياسية احمللية، 
وهــي نتيجة قد ترغــب حكومات دول مجلس 
التعــاون اخلليجي في جتنبها. ومع ذلك، فإن 
تخفيض قيمة العملة من شأنه أن يزيد من قيمة 
العملة احمللية لإليرادات املرتبطة بالنفط والغاز 
بالدوالر األميركي. وهذا من شــأنه أن يحسن 
التوازنات املالية احلكومية ما دامت احلكومات 
قادرة على احتواء إنفاقها، وهو ما قد ال يكون 
بهذه السهولة نظرا للجوانب التضخمية لهذا 

التخفيض.

البالد متلك احتياطيات قوية الجتياز الصدمات

ارتفاع البورصة 
يدعم منو احلسابات 

النشطة خالل مايو
شريف حمدي

مع التحســن النسبي الذي شــهدته بورصة 
الكويت خالل تعامالت الشــهر املاضي، ارتفعت 
أعداد احلسابات النشطة بنهاية تعامالت مايو، 
وذلك بنسبة ٢.1% ليبلغ اجمالي عدد احلسابات 
النشطة بالبورصة 15.961 حسابا مقارنة بـ 15.631 

حسابا في أبريل الذي سبقه.
وبلغت نسبة احلسابات النشطة خالل مايو 
املاضي 4.٠٢% من اجمالي احلسابات التي لها حق 
التداول في البورصة الكويتية وفقا إلحصائيات 

البورصة في نهاية الشهر.
وتقدر هذه احلســابات بـ 397.٠٢6 حســابا، 
وببلوغ احلسابات النشطة 4.٠٢% تكون نسبة 
احلســابات اخلاملــة تراجعت الــى 95.98% من 

إجمالي احلسابات.
وشهدت حسابات الكويتيني ارتفاعا ملحوظا 
بنسبة 1.5%، اذ بلغ عدد احلسابات 14.393 حسابا، 
وذلك من 14.176 حسابا في ابريل املاضي، وبلغت 
احلسابات غير النشطة للكويتيني 36٢.٠94 حسابا.
وارتفعت نســبة احلســابات النشــطة على 
مســتوى األجانب خــالل الشــهر املاضي، وذلك 
بنسبة 8.8%، حيث بلغ عدد احلسابات النشطة 
لألجانب 1318 حســابا ارتفاعا من 1٢11 حســابا، 
ويبلــغ عدد احلســابات غير النشــطة لألجانب 

14.916 حسابا.
كذلك ارتفعت حسابات اخلليجيني بنسبة 4.٢%، 
حيث بلغ عدد احلســابات النشــطة للخليجيني 
بنهاية تعامالت مايو املاضي ٢5٠ حسابا ارتفاعا 
من ٢44 حسابـــــا الشــهر املاضي، وتبلغ أعداد 
احلسابات غير النشطـــة بالنسبــة للخليجيني 

4٠55 حسابـا.
ويأتي هذا النشــاط في احلســابات النشطة 
منسجما مع حتسن أوضاع البورصة الكويتية 
نسبيا خاصة في الفترة التي سبقت عيد الفطر 
املبارك بظهور فرصا استثمارية بعد أن باتـــت 
أســعار كثير مـــــن األسهـــــم مشجعــــــة على 

الشـــراء.
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«بيتك» ُيطلق خدمة متابعة التحويالت 
املصرفية إلكترونيًا للعمالء

«أجيليتي» تساعد جتار التجزئة على إطالق 
متاجرهم اإللكترونية عبر اإلنترنت

لريادتــه في  اســتمراراً 
االبتكار والتحــول الرقمي، 
وتلبيــة ملتطلبــات العمالء 
وطموحاتهم في توفير أفضل 
وأرقى اخلدمــات املصرفية 
العصرية، أطلق بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) خدمة متابعة 
 SWIFT» التحويالت املصرفية
GPI» الكترونيا للعمالء الذين 
يجــرون حتويالتهم بنظام 
سويفت، وذلك بالتعاون مع 

شركة سويفت العاملية.
وتتيح اخلدمة اجلديدة 

للمستخدمني متابعة حتويالتهم حتى وصولها 
الــى حســابات املســتفيدين الكترونيا عبر 
KFHonline على املوقــع اإللكتروني أو عبر 
تطبيق املوبايل بنظامي IOS وأندرويد، وكذلك 

.ecorp.kfhonline.com عبر
وتؤكد هذه اخلدمة متيز جهود «بيتك» في 
طرح خدمات رقمية تواكب احتياجات العمالء 
املتسارعة وتساهم في سرعة اجناز االعمال 

ضمن معايير السرعة واجلودة واألمان.
لألفراد والشركات

وقال املدير التنفيذي للعمليات املركزية 
في «بيتك» عبداهللا املطوع ان خدمة متابعة 
التحويالت املصرفية «SWIFT GPI» تتوافر 
للعمالء االفراد والشركات بشكل مجاني بدون 
أي رسوم، منوها بأهميتها جلهة توفير اجلهد 
والوقــت على العمــالء، ومتكينهم من تتبع 
مســيرة احلواالت التي يرســلونها، بشــكل 
شــخصي ومباشــر دون احلاجة الى زيارة 

الفرع أو االتصال باخلدمة الهاتفية.
واضاف املطوع في تصريح صحافي «من 
أهم مزايا اخلدمة، الســرعة في معرفة حالة 
احلوالة، ما يعني اتاحة الفرصة للعميل لتعقب 
حركة حوالته واالطالع على مسارها بنفسه 
بشــكل مفصل ملزيد مــن االطمئنان. وكذلك 
تســاهم اخلدمة في حتديد البرامج الزمنية 
لالتفاقات واالرتباطات بني العميل واالطراف 
االخرى التي قد تعتمد على وصول احلوالة 
في الوقت املطلوب، وبذلك تكون لدى العميل 
صورة واضحة ومفصلة، تســاعد في اتخاذ 
القرار الســليم نحو الصفقات واالرتباطات 
املاليــة املتعلقة باحلوالة، كما ميكن بشــكل 
فوري وسريع معاجلة اي متطلبات قد متنع 
وصول احلوالة بالشكل واملوعد املتفق عليه».

حتويالت بسرعة قياسية

واشــار الــى ان «بيتك» يســجل معدالت 
حتويالت ســريعة جدا اودعت في حسابات 
املستفيدين، ما يعكس مسؤوليته والتزامه 
جتاه عمالئه وحرصه على تلبية تطلعاتهم 
خلدمة حتويالت سريعة حول العالم، مبينا 
أن عملية حتويل االموال وايداعها في حساب 
املســتفيد تتم بســرعة قياســية ومبختلف 
العمــالت مبا فــي ذلك اجلنيه االســترليني 

والدوالر األميركي واليورو 
والليرة التركية.

وفــي هــذا الصــدد، اكــد 
املطوع ســعي «بيتك» الدائم 
لتقدمي أفضل املزايا واخلدمات 
لعمالئــه، تأكيــدا على دوره 
التطور  احملوري في قيــادة 
الرقمي للصناعة املصرفية، 
الســوقية  وتعزيــز حصته 
بخدمات ومنتجات منافســة 
واهتمام دائم بتطلعات العميل 
واحتياجاته، مشــيرا الى ان 
التحويالت  خدمــة متابعــة 
املصرفيــة «SWIFT GPI» تأتــي ضمــن باقة 
متكاملة من اخلدمات املصرفية الرقمية رفيعة 
املستوى واملتضمنة مزايا مهمة ومنافسة حتقق 
االنسيابية في العمل، والسهولة في االستخدام، 
ووفق املتطلبات واملعايير العاملية واحمللية، 

والضوابط املنظمة ملثل هذه اخلدمات.
من جانبه، أعرب املدير اإلقليمي لشركة 
سويفت العاملية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقا وتركيا انور اوزان، عن سعادته 
بنجــاح اطــالق خدمــة «SWIFT GPI» التي 
أصبحت معيارا عامليــا للمدفوعات العابرة 
للحدود في الشرق االوسط والعالم، مشيرا 
الى أنها ستضيف قيمة كبيرة لتجربة العميل 

في «بيتك».
وأضاف أن شــركة ســويفت ســتواصل 
 SWIFT GPI التزامهــا فــي تطويــر خدمــة
للمدفوعات العابرة للحدود لتصبح كنظيرتها 
في املدفوعات احمللية جلهة السرعة واالمان 

والفاعلية من حيث التكلفة.
باقة متكاملة من اخلدمات 

ويوفر «بيتك» باقة متكاملة من اخلدمات 
املصرفية الرقمية مثل: خدمة فتح حســاب 
الذهب، وبيع وشــراء الذهب الكترونيا عبر 
KFHOnline، وخدمة ربط احلساب برقم التداول 
مع شركة املقاصة الكويتية، وخدمة التحويل 
الى حساب «بيتك للتداول» KFH Trade، وخدمة 
انشاء وديعة، وفتح حساب مصرفي، وعرض 
الرقم الســري اخلاص بالبطاقات االئتمانية 
وبطاقات السحب اآللي، والتحويل الى البطاقة 
االئتمانيــة، وإيداع الشــيكات عبر املوبايل، 
 QR Code والسحب النقدي دون بطاقة من خالل
أو عبر البطاقة املدنية أو رقم الهاتف، وحتديث 
كامــل لطلــب KYC «اعرف عميلــك»، وكذلك 
خدمة حتديــث البيانات، وخدمــة التحويل 
 ،KFH Pay الى احلســاب املصرفي الكترونيا
وتسجيل الدخول، واالطالع على االلتزامات 
التمويلية وعدد األقســاط، واجراء عمليات 
التحويل النقدي، سواء كان حتويال بني عمالء 
«بيتــك»، او حتويال من «بيتك» حلســابات 
في بنوك محلية أو حتويال لبنوك خارجية.

ويواصل «بيتك» جهود تعزيز االستثمار 
في التكنولوجيا واخلدمات املصرفية الرقمية، 

ضمن اعلى معايير الكفاءة واجلودة.

أعلنت «أجيليتي» أنها 
وبالتعــاون مــع اثنني من 
شــركائها قامــت بإطــالق 
مبادرة ملساعدة الشركات 
التجزئة  الصغيرة وجتار 
على ســرعة إطالق متاجر 
إلكترونية فعالة وبسهولة 
تامــة لبيع منتجاتهم عبر 
اإلنترنــت، مع توفير باقة 
ســهلة  رقميــة  خدمــات 
االستخدام لشحن وتلبية 
الطلبات وتوصيل البضائع 

للعمالء.
وتتضمن الشراكة «إكسباند كارت»، إحدى 
أبرز املنصات املتخصصة في متكني التجارة 
 ،«Shipa»اإللكترونية في الشرق األوسط، و

الذراع الرقمية لـ «أجيليتي».
وتســاعد «إكســباند كارت» الشركات 
الصغيــرة وجتــار التجزئة علــى دخول 
عالــم التجــارة اإللكترونية بســرعة من 
خالل إنشــاء متاجــر إلكترونية باللغتني 
العربية واإلجنليزيــة، ثم دمجها مبنصة 
Shipa الســهلة االســتخدام لتمكينهم من 
إدارة عملياتهــم بــدءا من امليــل األول، ثم 
تلبية الطلبات ومتابعة مراحل الشــحن، 
والتخليص اجلمركي، وصوال إلى خدمات 

التوصيل للميل األخير.
وفــي هذا الصدد، قالــت هنادي الصالح، 
إدارة أجيليتــي وفريــق  رئيســة مجلــس 
Agility Ventures، ان هذه الشراكة من شأنها 
مســاعدة جتار التجزئة التقليديني وغيرهم 
ممــن تراجعت مبيعاتهم وإجمالي إيراداتهم 
بسبب انتشار جائحة ڤيروس «كوفيدـ  ١٩».

وأضافت: ان التجارة اإللكترونية واخلدمات 
اللوجســتية أصبحتا متثالن شــريان حياة 
للمســتهلكني املالزمني ملنازلهم وللشــركات 
التي فقدت كل أو بعض إيراداتها. نحن نرى 
طفرة حقيقية في املبيعات عبر اإلنترنت في 
كل أنحاء املنطقة وهو ما قد يدل على حتول 
دائم في طريقة تســوق الناس مستقبال، لذا 
يتوجب على الشركات إدراك احلاجة املاسة 
لتعزيــز مبيعاتها عبــر اإلنترنت من خالل 
شركاء موثوقني ميكنهم توجيهها ومساعدتها 

في حتقيق النمو.
وتستطيع مجموعة شركاء أجيليتي التي 
 Shipa»للتجارة اإللكترونية» و Shipa» تضم
للتوصيل» و«إكسباند كارت» مساعدة التجار 
وأصحــاب املشــروعات علــى إنشــاء املتاجر 
اإللكترونية خالل ساعات قليلة دون احلاجة 
ألي خبرات تقنية مسبقة، ذلك مع اختيار ما 
يناســب جتارتهم من حلول الشحن والتلبية 
والتوصيــل لتمكينهم من البدء بالعمل فورا. 

وتوفــر منصة «إكســباند 
كارت» للبائعــني والتجــار 
جتربة مجانية لستة أشهر 
يســتطيعون خاللها إنشاء 
مواقعهم اإللكترونية وتعزيز 
وجودهــم علــى اإلنترنت 
باســتخدام قوالــب رقمية 
تفاعلية تعمل على الهواتف 
العربية  باللغتــني  الذكيــة 
واإلجنليزية، ومجموعة من 
اخلدمات تتضمن دمج أكثر 
من ٢٠ خيارا للدفع والشحن، 
والتسويق الرقمي، واملناولة 
وتلبية الطلبات، ونظام نقاط البيع، وخدمة 
ما بعد البيع. وبإمكان العمالء الذين يقومون 
بالتســجيل خالل يونيو ٢٠٢٠ االستفادة من 

هذه التجربة املجانية لستة أشهر. 
أمــا منصة Shipa للتجارة اإللكترونية 
فتتيــح لشــركات التجــارة اإللكترونيــة 
إمكانية الوصول إلى بعض أسواق التجارة 
اإللكترونية األســرع منوا واألكثر تعقيدا 
في العالم، وتقدم حلوال متكاملة للشحن 
والتوصيل واملرجتعات في كل دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مع إمكانية الوصول إلى 
دول االحتاد األوروبي وأفريقيا في املستقبل 
القريب. وتضم قائمة العمالء املستفيدين 
من هذه اخلدمة جتار التجزئة في الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي وآسيا، باإلضافة 
إلى التجار اإلقليميني في منطقة الشــرق 
األوســط. وتستند حلول هذه اخلدمة إلى 
التكامل الرقمي سهل االستخدام: واجهات 
برمجة التطبيقــات API وواجهات الويب 
مثل التكامل مــع بوابات العمالء واملواقع 
اإللكترونيــة والتطبيقــات عند تســجيل 

اخلروج وإمتام الشراء.
 بينما تقدم منصة Shipa للتوصيل خدمات 
امليل األخير للشــركات واملستهلكني بحسب 
الطلب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، أو 
التوصيل العابر للحدود في منطقة اخلليج 
العربي. املنصة ســهلة االســتخدام بصورة 
بديهية وميكن الوصول إليها عن طريق الهاتف 
احملمول أو من خالل الدمج املباشر مع أنظمة 
العمالء من الشركات وتوفر حلوال اقتصادية 

مناسبة وسرعة األداء.
وكانــت «أجيليتــي» قد اســتثمرت أكثر 
 Shipa.com مــن ١٠٠ مليون دوالر في منصة
لتتيــح للشــركات والعمــالء إدارة عمليات 
الشــحن والتجــارة اإللكترونية والتوصيل 
عبر اإلنترنت. ومن خالل شراكتها مع منصة 
«إكسباند كارت» تهدف الشركة إلى مساعدة 
عمالئهــا في تعزيــز جتارتهــم اإللكترونية 

وتوسعهم دوليا.

KFHonline تتبع احلوالة حتى وصولها إلى حسابات املستفيدين بنظام سويفت عبر

«Shipa»بالتعاون مع «إكسباند كارت» و

عبداهللا املطوع

«أوپيك+» تدرس متديد تخفيضات اإلنتاج لشهر أو شهرين
رويترز: قالت ٣ مصادر 
في «أوپيك+» أمس إن منظمة 
البلــدان املصــدرة للبترول 
(أوپيك) وروســيا تقتربان 
من حل وسط بخصوص أجل 
متديد تخفيضات إنتاج النفط 
القائمة حاليا، حيث تبحثان 
مقترحا لتمديــد تقليصات 
املعروض لشهر أو شهرين.

وكانت «أوپيك+» قررت 
فــي أبريــل املاضــي خفض 
اإلنتاج بقدر غير مســبوق 
يبلغ ٩٫٧ ماليني برميل يوميا، 
مبا يقــارب ١٠٪ من اإلنتاج 
العاملي، لرفع األســعار التي 
يعصف بها انخفاض الطلب 
مــن جراء إجــراءات احتواء 

ڤيروس كورونا.
تقليــص  مــن  وبــدال 
تخفيضــات اإلنتــاج فــي 
يوليو املقبل، أبلغت مصادر 
«رويترز» األسبوع املاضي 
أن السعودية، أكبر منتجي 
«أوپيــك»، تقــود نقاشــات 
بشــأن اإلبقاء على مستوى 

التخفيض لنهاية السنة.
لكنهــا لم تنــل بعد دعم 
روســيا، التي ترى تقليص 

القيود تدريجيا.
وقال مصدر في «أوپيك+» 
عن التمديد لشهر أو شهرين 
«إنه املقتــرح احلالي، لكنه 
غيــر نهائــي بعــد». وذكــر 
مصــدر نفطــي روســي عن 
متديــد التخفيضات القائمة 
«إنه لشهر أو اثنني، وليس 
لنصف عام». وأوضح مصدر 
آخر في «أوپيك+» إنه يوجد 
تأييد ملقترح روسيا التمديد 
لشهر واحد، لكن «مازلنا دون 

توافق عليه».
ومــن املرجــح أن تعقد 
مجموعة «أوپيك+» اجتماعا 
عبــر اإلنترنت فــي الرابع 

الواليات املتحدة وكندا، على 
رفع أسعار النفط صوب ٣٥ 
دوالرا للبرميل، لكنها تظل 
عند نصف مستواها في مطلع 

السنة.
من جهة أخــرى، أبلغت 
مصادر مطلعة على البيانات 
«رويترز» أن إنتاج روسيا من 
النفط ومكثفات الغاز تراجع 
إلى ٩٫٣٩ ماليني برميل يوميا 
فــي مايو املاضــي، ليقترب 
من هدفها مبوجــب االتفاق 

إنتــاج روســيا  ويبلــغ 
من مكثفات الغــاز ٧٠٠ إلى 
٨٠٠ ألــف برميــل يوميا في 
الظروف العادية. وهذا يعني 
أنه باستبعاد مكثفات الغاز، 
تكون روســيا قد أنتجت ما 
بني ٨٫٥٩ و٨٫٦٩ ماليني برميل 
يوميا من النفــط اخلام في 
مايو. وأحجمت وزارة الطاقة 

عن التعليق.
مــن جهة أخــرى، ذكرت 
وكالــة أنبــاء إنترفاكس أن 
الروسية  شركة ترانسنفت 
تتوقــع انخفــاض صادرات 
النفط عبر خطوط األنابيب 
بنســبة ١٧٪ في يونيو على 
أساس شهري إلى ١٣٫٧ مليون 

طن.
التــي  الشــركة  وقالــت 
حتتكــر خطــوط األنابيــب 
النفــط عبــر  إن صــادرات 
منظومتهــا انخفضــت ١٢٪ 
على أساس سنوي إلى ١٦٫٥ 

مليون طن في مايو.
وأضافت ترانســنفت إن 
صادرات روسيا النفطية إلى 
الصني عبر خط أنابيب متفرع 
من خط غرب سيبيريا احمليط 
الهادي وإلى قازاخستان قد 
تزيد ٢٧٪ على أساس شهري 
في يونيو، في حني من املتوقع 
انخفاض إجمالي إمدادات نفط 
روسيا عبر خطوط األنابيب 
إلــى ٣٢٫٥٥ مليــون طن في 
يونيو هــذا العام نزوال من 
٣٨٫٠٥ مليون طن في يونيو 

.٢٠١٩
إلى ذلك، هبطت أســعار 
النفــط علــى وقــع تصاعد 
التوتر بني أميركا والصني.

وانخفض خام برنت ١٪ 
إلــى ٣٧٫٣٥ دوالرا للبرميل، 
بينما هبــط اخلام األميركي 

٣٪ إلى ٣٤٫٤٢ دوالرا.

العاملــي لتقليــص اإلنتاج. 
وكان اإلنتــاج ١١٫٣٥ مليون 
برميل يوميا في أبريل و٩٫٤٢ 
ماليني برميل يوميا بني األول 

والتاسع عشر من مايو.
ومبوجب االتفاق، تعهدت 
موســكو بتقليــص إنتاجها 
حوالــي ٢٫٥ مليــون برميل 
يوميا إلى ٨٫٥ ماليني برميل 
يوميا لدعم أسعار النفط. وال 
يشمل االتفاق مكثفات الغاز، 
وهي نوع من النفط اخلفيف.

أسعار النفط تهبط نتيجة تصاعد التوتر بني أميركا والصني

من يونيــو اجلاري لبحث 
سياســة اإلنتــاج، بعد أن 
اقترحت اجلزائر، الرئيس 
البلــدان  احلالــي ملنظمــة 
املصدرة للبترول (أوپيك)، 
تقــدمي موعــد اجتماع كان 
مقررا له التاسع والعاشر 

من يونيو.
وســاعد خفــض إنتــاج 
«أوپيك+»، جنبا إلى جنب 
مع تخفيضات غير مسبوقة 
لــدول غيــر أعضــاء مثــل 

متوسط خام دبي يقفز ١٠ دوالرات في مايو
أفادت ستاندرد آند بورز غلوبال بالتس 
للتسعير أن خام دبي - خام قياس الشرق 
األوسط - قفز في مايو إلى ٣٠٫٤٦٧ دوالرا 
للبرميل في املتوســط، مرتفعا أكثر من ١٠ 
دوالرات عن أبريل عندما ســجل املتوسط 

٢٠٫٣٨٧ دوالرا للبرميل.
الشرق األوسط أسعار  ويحدد منتجو 

البيع الرســمية خلاماتهم بعالوة أو خصم 
عن متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار 
البيع الرسمية خلاماتها في الشحنات املتجهة 
إلى آسيا من أكتوبر ٢٠١٨ إلى متوسط بالتس 
دبي والعقود اآلجلة للخام العماني ببورصة 

دبي للطاقة.
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«كامكو إنفست»: عودة احلياة تدعم أسواق اخلليج
قــال تقرير صــادر عن 
شــركة كامكو إنفســت ان 
عــددا من اقتصــادات دول 
اخلليــج أعلنت عن خطط 
إلعــادة افتتــاح األنشــطة 
االقتصاديــة تدريجيا في 
األشهر املقبلة، بعد عمليات 
اإلغالق املستمرة مبا يساهم 
في دعم النمو االقتصادي.
اخلطــط  وعــززت 
الالحقــة  والتصريحــات 
معنويات املستثمرين في 
دول التعاون، األمر الذي أدى 
إلى ارتفاع معظم املؤشرات 
اخلليجيــة خــالل النصف 
الثاني من مايو ٢٠٢٠، ومن 
جهة أخرى، تزايدت حاالت 
اإلصابــة املؤكدة بڤيروس 
كورونا، بوتيرة متسارعة 
فــي املنطقة خالل الشــهر 
لتتخطى حاجــز ٢٠٠ ألف 

حالة.
أمــا فيما يتعلــق بأداء 
القطاعــات املختلفة خالل 
الشــهر، فارتفــع مؤشــر 
مورجان ستانلي اخلليجي 
بأكثر مــن ١٪ على خلفية 
املكاسب التي حققتها معظم 
القطاعات الكبرى مثل املواد 
واالتصــاالت  األساســية 
مبكاسب بلغت ٥٫٥٪ و٣٫١٪، 
بينما تراجعت أسعار أسهم 
القطاع العقاري والقطاعات 
االستهالكية الدورية بنسبة 
٦٫٤٪ و٤٫٧٪، على التوالي.
أمــا مــن حيــث األداء 
العــام ٢٠٢٠  منــذ بدايــة 
وحتــى تاريخــه، فقد ظل 
قطاع األغذية واملشروبات 
والقطاعــات االســتهالكية 
غير الدوريــة األفضل أداء 
بتسجليها منوا بنسبة تصل 
إلــى ما يقرب من ٣٠٪، في 
حني سجلت بقية القطاعات 

خسائر.
وجــاء قطــاع اخلدمات 
املالية في صدارة القطاعات 
املتراجعة بفقده نسبة ٢٣٪ 
من قيمتــه، تبعه مؤشــر 
قطــاع العقــار والقطاعات 
الدوريــة  االســتهالكية 
بانخفــاض قــدره ٢٢٫٩٪ 
التوالــي.  علــى  و١٨٫١٪ 
كمــا كانت البنــوك ضمن 
القطاعات املتراجعة بخسائر 

بلغت نسبتها ١٧٫٧٪.
السوق الكويتي

املؤشــرات  اســتمرت 
الكويتية في االرتفاع خالل 
شهر مايو املاضي، وان كان 
مبكاســب هامشــية علــى 
خلفية منو أسهم الشركات 
الكبرى، حيث ارتفع مؤشر 
السوق العام بنسبة ٠٫٤٪ 
فيما يعزى بصفة رئيسية 
لنمو مؤشــر السوق األول 
بنســبة ١٫٤٪، وقابــل تلك 

موجهــة االرتفاعــات مرة 
أخــرى في مايو ٢٠٢٠ وإن 
كان مبعدل هامشي نتيجة 
للنمو القوي الذي شهدته 
املاضــي.  الشــهر  بنهايــة 
وجــاءت املكاســب علــى 
خلفية ارتفاع أسعار النفط 
وهــو األمر الذي تزامن مع 
اعالن خطة احلكومة إلعادة 
فتح األنشطة االقتصادية 
تدريجيا على مدى األشهر 
القليلــة املقبلــة. وارتفــع 
الرئيسية  الســوق  مؤشر 
بنســبة ١٫٤٪ خالل الشهر 
بعد ارتفاعه بنسبة ١١٪ منذ 
تسجيله أدنى مستوياته في 
١١ مايــو ٢٠٢٠ لتصل بذلك 
خسائر املؤشــر منذ بداية 
العــام ٢٠٢٠ حتى تاريخه 

إلى نسبة ١٤٪.
اإلمارات

انخفض مؤشــر سوق 
أبوظبي املالي بنسبة ٢٫١٪ 
على أساس شهري في مايو 
٢٠٢٠ بعد انتعاشة بنسبة 
١٣٫٣٪ على أساس شهري في 
أبريل ٢٠٢٠. وأنهى املؤشر 
تداوالت الشهر مغلقا عند 
مستوى ٤١٤١٫٦١٤ نقطة في 

تسجيل اجتاهات مستقرة 
خالل مايــو ٢٠٢٠ وارتفع 
بنســبة ٠٫٩٢٪. أما مؤشر 
بورصة قطر جلميع األسهم، 
والذي يغطي نطاقا أوسع 
من السوق، فقد سجل منوا 
بنسبة ٠٫٩٥٪، إال أن األداء 
القطاعــي كان مختلطا هذا 
الشــهر. وكان أداء مؤشــر 
لقطــاع  قطــر  بورصــة 
الصناعات ومؤشر بورصة 
العقــارات  قطــر لقطــاع 
ايجابيا، حيث سجال منوا 
بنسبة ٧٫٦٪ و٤٫٣٪، على 

التوالي.
البحرين

واصلت بورصة البحرين 
اجتاهها الهبوطي في مايو 
٢٠٢٠ وفقدت نسبة ٣٫١٪ من 
قيمتها على أساس شهري. 
وانهى املؤشر تداوالت الشهر 
مغلقا عند مستوى ١٢٦٩٫٦٣ 
نقطة نظرا لألداء الســلبي 
القطاعيــة.  للمؤشــرات 
وتراجع أداء قطاع البنوك 
التجارية بنسبة ٤٫٠٪ على 
أساس شهري تبعه مؤشرا 
قطاع االستثمار (-٢٫٦٪) 
وقطاع الصناعة (-٢٫١٪).

عمان

أنهــى ســوق مســقط 
لألوراق املالية تداوالت شهر 
مايو ٢٠٢٠ دون تغيير يذكر 
بعد املكاســب التي سجلها 
خــالل األســبوع األخيــر 
من الشــهر مبا ســاهم في 
تعويــض التراجعات التي 
شــهدها منذ بداية الشهر. 
وأنهى مؤشر سوق مسقط 
٣٠ تــداوالت الشــهر عنــد 
مســتوى ٣،٥٤٤٫٥٨ نقطة 
ليصل بذلك تراجع املؤشر 
منذ بداية العام ٢٠٢٠ حتى 

تاريخه إلى ١١٪.

ظل اغالق معظم املؤشرات 
القطاعيــة علــى تراجــع 
باستثناء قطاعي الصناعة 
واالتصاالت. وكان مؤشــر 
السلع االستهالكية األسوأ 
أداء، حيث انخفض بنسبة 
٩٫٧٪ على أســاس شهري 
على خلفية تراجع ســعر 
سهم مجموعة اغذية بنسبة 
١٢٪ خالل شهر مايو ٢٠٢٠.
وبعــد االنتعاش القوي 
الذي شــهده مؤشر سوق 
دبي املالي في أبريل ٢٠٢٠ 
ارتــد مجــددا   (٪١٤٫٤+)
ليسجل خسائر خالل شهر 
مايــو ٢٠٢٠، حيــث أنهــى 
الشــهر منخفضا  تداوالت 
بنسبة ٤٫٠٢٪ على أساس 
شهري مغلقا عند مستوى 
١٩٤٥٫٠٩ نقطة بعد أن فشلت 
كافة املؤشرات القطاعية في 
حتقيق مكاســب في مايو 

.٢٠٢٠
قطر

بعد النمــو اجليد الذي 
شهد مؤشــر بورصة قطر 
وتســجيله لنمو بنســبة 
٦٫٨٪ على أســاس شهري 
في أبريــل ٢٠٢٠ متكن من 

١٪ ارتفاع مؤشر «مورجان ستانلي» اخلليجي.. وقطاعا املواد األساسية واالتصاالت أكبر الرابحني

املكاســب تراجــع مؤشــر 
الســوق الرئيسي ومؤشر 
رئيســي ٥٠ بنســبة ١٫٨٪ 

و٣٫٦٪، على التوالي.
وعكست مكاسب السوق 
األول تسجيل سهم شركة 
بوبيــان للبتروكيماويات 
منوا ثنائي الرقم (+١٠٫١٪)، 
تبعه ســهما بنــك الكويت 
الوطني وبنك اخلليج بنمو 
بلغت نسبته ٤٪. من جهة 
أخرى، كانت أســهم شركة 
املباني ومجموعة الصناعات 
الوطنيــة القابضــة وبنك 
وربــة في صدارة األســهم 
املتراجعــة بعد تســجيلها 
خلســائر شــهرية ثنائية 
الرقم مما أدى إلى تقليص 
معدل النمو الشــهري. أما 
فيما يتعلق بأداء األســهم 
العــام ٢٠٢٠  منــذ بدايــة 
حتــى تاريخه، فمازال أداء 
الكويتية  كافة املؤشــرات 
متراجعا، وبلغت خســائر 
مؤشر السوق العام ٢٠٫٥٪.

السعودية

بعد أن شــهدت األسهم 
الســعودية مكاسب قوية 
فــي أبريــل ٢٠٢٠ واصلت 

«املركز»: أسعار النفط قفزت ٥٠٪ خالل مايو

قال املركز املالي الكويتي (املركز) في 
تقريره الشهري عن أداء األسواق لشهر 
مايو ٢٠٢٠، إن األسواق اخلليجية واصلت 
ارتفاعها خالل مايو، حيث بلغت نسبة 
االرتفاع ١٫٣٪، وذلك بعدما شهدت حتسنا 
كبيرا في أبريل. كما واصلت أسواق النفط 
انتعاشــها، مســتردة بعض خســائرها 
املتكبدة لهذا العام، حيث ارتفعت األسعار 
بنحو ٥٠٪ خالل الشــهر املاضي، وذلك 
بدعــم من تخفيف قيــود العزل في عدد 

كبير من دول العالم.
وأغلقت أسعار النفط عند حاجز ٣٧٫٨ 
دوالرا للبرميل في نهاية شهر مايو ٢٠٢٠، 
مبا يعني زيادة شــهرية بنسبة ٤٩٫٧٪. 
كما شهدت السلع املتقلبة ارتفاعا خالل 
الشهر تزامنا مع تخفيف إجراءات احلظر 
في العديد من الدول. وأعلنت السعودية 
أيضا أنها تعتزم خفض إنتاجها اليومي 
من النفط مبليون برميل إضافي اعتبارا 
من يونيو ٢٠٢٠. وواصلت أسعار الذهب 
ارتفاعها بشــكل مطرد، حيــث ارتفعت 
بنسبة ٢٫٨٪ في مايو، بينما ارتفعت أسعار 
الفضة بنسبة ١٨٫٨٪ خالل نفس الفترة.
أما على الصعيد احمللي، سادت حالة 
من اإليجابية في أداء األسواق الكويتية، 
حيث حقق املؤشر العام لألسهم الكويتية 
مكاســب بنســبة ٠٫٤٪ في شــهر مايو. 
واليزال النشاط االقتصادي يتلقى بعض 
الصدمات، حيث فرضت احلكومة الكويتية 
حظر جتوال ملدة ٢٠ يوما في الفترة من 

١٠ مايــو حتى ٣٠ مايو في ســبيل احلد 
من تفشــي وباء كورونــا، وبالرغم من 
ذلــك، فقــد مت تخفيف إجــراءات احلظر 
في نهاية الشــهر، ما جعل الكويت ثالث 
دولة خليجية بعد اإلمارات والسعودية 

تخفيفا إلجراءات احلظر.
وواصلت احلكومــة والبنك املركزي 
اتخــاذ التدابيــر لدعم االقتصــاد، حيث 
خصصت البنوك احمللية ٢ مليار دينار 
حملفظة القــروض امليســرة، والتي من 
املتوقــع أن متنح للمشــاريع الصغيرة 
والعمــالء  والشــركات  واملتوســطة 

املتضررين من تفشي الڤيروس.
وســادت حالة من اإليجابية في أداء 
أسواق األسهم العاملية للشهر الثاني على 
التوالي مع ارتفاع مؤشــر MSCI العاملي 
بنسبة ٤٫٦٪ في مايو. وارتفعت األسهم 
األميركية (إس أند بي ٥٠٠) بنسبة ٤٫٥٪ 
للشــهر على الرغم مــن انكماش الناجت 
احمللي اإلجمالي بنســبة ٤٫٨٪ في الربع 
األول من عام ٢٠٢٠ على أساس سنوي. 
وقــد انخفضت األســواق األميركية في 
الوقــت الراهن بنســبة ٥٫٨٪ فقط على 
أســاس ســنوي حتــى اآلن، وهو معدل 
انخفاض أقل بكثير من معظم األســواق 
العاملية، على الرغم من أن معدل البطالة 
في البالد بلغ أعلى مستوياته منذ الكساد 
الكبير. وظل مؤشر سوق اململكة املتحدة 
(مؤشر فوتسي ١٠٠) إيجابيا، حيث حقق 

مكاسب بنسبة ٣٫٠٪ للشهر.

بدعم من تخفيف إجراءات احلظر في دول العالم

هواوي Pro P٤٠ اجلديد.. ٧ ميزات رائعة حتتاج إلى معرفتها

أعلنت هــواوي في الصني عن 
إطالق سلســلة هواتــف P٤٠ مع 
هاتــف Pro P٤٠ والــذي يتميــز 
بابتكارات الكاميــرا الرائدة التي 
ســتأخذ صورك ومقاطع الڤيديو 
اخلاصة بك إلى مستويات جديدة 
كليا، وتأتي أحدث هواتف هواوي 
مع شاشــة غامــرة ال حــدود لها 
باإلضافــة إلــى ألــوان فريدة. مت 
تزويد هــذا الهاتف الرائد ببعض 
امليزات القوية ويعــدك بإمكانية 
اتصال لشبكة اجليل اخلامس غير 
مســبوقة، هذا الهاتف الرائد أكثر 
بكثير من مجرد هاتف ذكي رائع. 

املظهر اجليد

ببســاطة، هاتف Pro P٤٠ هو 
هاتف ذكي رائع ابتداء من الشاشة 
إلى جســمه بشــكل عــام، العامل 
 HUAWEI الرئيسي هنا هو شاشة
Quad-Curve Overflow التي تسمح 
بعرض منحن يشــبه تدفق املياه 
من حافة الكوب. إضافة إلى ذلك، 
تســهم احلواف الضيقة واألركان 
املستديرة االنسيابية في احلصول 
على مظهر بال حــدود تنتج عنه 
جتربة مشــاهدة غامرة ومساحة 
عــرض أكبــر. في الوقت نفســه، 
اجلزء اخللفي من الهاتف متوافر 
بلمسة نهائية زجاجية غير المعة 
من Silver Frost وطالء أسود المع، 

فإن هاتف Pro HUAWEI P٤٠ أنيق 
ومريح لإلمساك به.

جتربة اتصال اجليل اخلامس

مت تصميم هاتف Pro P٤٠، املدعوم 
مبعالج ٥G ٩٩٠ Kirin، ليوّفر لك اتصاال 
فائق السرعة في جميع األوقات. هذا 
يعني أنه ميكنك االستمتاع بتصفح 
انقطــاع، ووســائل  اإلنترنــت دون 
التواصــل االجتماعي بكل سالســة، 
والتنزيالت السريعة وحتى البث عالي 
اجلودة. مت جتهيز اجلهاز ليدعــــــم 
Plus ٦ Wi-Fi، وهــي تقنيــة مثالية 
لتجربة شبكة متسارعة ستكون في 
متناول اليد بالتأكيد أثناء عملك من 
املنزل وتشغيل مهام متعددة في الوقت 

نفسه.
ميكنه التقاط كل شيء

ترتقي هواوي دائما بالكاميرا إلى 
مستويات أعلى، ومن دون مفاجآت، 
يأتي هاتف Pro P٤٠  مزودا بكاميرا 
Ultra Vision Leica Quad بدقــة ٥٠ 
 HUAWEI ميجابكســل ومستشــعر
Ultra الذي لم يســبق رؤيته من قبل 
مبستشعر CMOS مقاس ١/ ١٫٢٨ إنش 
والذي ميكنه التقاط املزيد من الضوء 
أكثر من هواتف هواوي السابقة. يعمل 
ذلك على دفع تقنية الكاميرا لضمان 
اللقطات املثالية في كل السيناريوهات، 
خاصة في ظروف اإلضاءة املنخفضة. 

كمــا يتميز بكاميرا بعدســة تصوير 
عريضــة جــدا بدقة ٤٠ ميجابكســل 
 ٤K لتســجيل مقاطع ڤيديــو بجودة
وكاميرا ToF للحصول على تأثيرات 
بوكيه جميلة، ومع الكاميرا املزدوجة 
األماميــة التي حتتوي علــى كاميرا 
سيلفي ٣٢ ميجابكسل وكاميرا عمق، 
ميكنــك التقاط بعض الصور الذاتية 
املذهلة بتفاصيل مذهلة وحتى تصوير 

.٤K مقاطع الڤيديو بدقة
بطارية تدوم طويًال

هل أنت قلق من إعادة شحن هاتفك 
مرارا وتكرارا؟ مع هاتف Pro P٤٠ لن 
تضطــر إلى ذلك، فمع البطارية التي 
تبلــغ ٤٢٠٠ مللي أمبير في الســاعة 
ميكنك االستمتاع مبشاهدة األفالم أو 
لعب األلعــاب أو حتى تصفح جميع 
منصات الوسائط االجتماعية اخلاصة 
بك إلى مــا ال نهاية، وال يتعني عليك 
القيام بذلك متصال بشاحن، ألن هاتف 
Pro P٤٠ يحتوي أيضا على شــاحن 
HUAWEI SuperCharge باســتطاعة 
٤٠ واط الذي يشحن البطارية بشكل 

أسرع من أي وقت مضى.
ميزة التكبير الصوتي 

ميثل اختيار أصــوات معينة في 
الفيديو حتديا دائما، فمع ميزة التكبير 
 HUAWEI لهاتف Audio Zoom الصوتي
Pro P٤٠، ميكنــك تكبيــر الصــوت 

وتســجيل املقطع الذي سينتشر في 
مواقع التواصل االجتماعي، بعبارات 
بســيطة، كبــر الفيديــو والصــوت 

سيقترب أيضا.
دع الذكاء االصطناعي يختار أفضل صور لك

تكافح من أجل اختيار أفضل لقطة؟ 
مع هاتف Pro P٤٠، مت االهتمام بذلك. 
 HUAWEI يحتوي الهاتف على خاصية
Golden Snap، وهي ميزة جديدة في 
املعرض تختار أفضل لقطة باستخدام 
خوارزميات الذكاء االصطناعي الختيار 
املواقف والتعبيرات التي تبدو جيدة 
وحتديــد اإلطارات الثالثة األولى من 
الصــورة املتحركة. باإلضافة إلـــــى 
 AI Remove ذلـــــك ستقـــــــــــوم 
Passerby وAI Remove Reflection بإزالة 
أي شخص يقوم بإفساد صورتك عالوة 
على ذلك تزيل الوهج غير املرغوب فيه.

تقريب كل شيء 

مع ٥٠x SuperZoom، ميكن تقريب 
كل شيء بعيد، باإلضافة إلى ذلك، مع 
التكبير البصري ٥x، والتكبير الهجني 
١٠x والتكبير الرقمي ٥٠x جنبا إلى جنب 
مع ميزات التثبيت AIS وOIS، ال داعي 
للقلق بشــأن أي نوع من التمويه أو 
االهتزاز أثناء التكبير. سيكون الهاتف 
الرائد متاحا في الكويت في ١١ يونيو 
٢٠٢٠ مع بدء الطلب املسبق في ٤ يونيو 

٢٠٢٠ مع باقة مميزة من العروض.

«هيئة الصناعة»: ١٧ عينة معقمات
غير مطابقة للمواصفات

طارق عرابي

العامة  الهيئــة  قامــت 
للصناعة وفي إطار جهودها 
احلثيثــة ملراقبــة القطاع 
الصناعي الكويتي، بالكشف 
على ٣١ موقعا صناعيا يقوم 
بتصنيع املعقمات احمللية، 
حيث تبني وجود ١٧ عينة 
غير مطابقــة للمواصفات 
املعتمــدة من قبــل الهيئة 
في هذه املواقع. وأضافت 

الهيئة خالل تقريرها األسبوعي، أن إجمالي 
عدد عينات املعقمــات التي مت اختبارها في 
السوق احمللي خالل الفترة من ١ مارس وحتى 
٢٨ مايو بلغ ٣٧ عينة، تبني أن نحو ١٧عينة 
جاءت نتائجها غير مطابقة. على صعيد آخر، 
أكدت الهيئة انها قامت خالل الفترة من ٢٢ إلى 
٢٨ مايو املاضي بـ ٣٠ جولة تفتيشــية على 
املصانــع، في حني قامت بإصدار ٤١ تصريح 

خالل جولة قامت بها لـ ٣١ موقعاً منذ بداية مارس وحتى نهاية مايو

دخول ألشــخاص إلــى املناطــق الصناعية 
احملظورة، إلى جانب إصدار ٧٢ تصريح دخول 
مركبات، وتصريح واحد لدخول مواد غذائية. 
أمــا فيما يتعلق بعــدد االفراجات اجلمركية 
للسلع املستوردة والتي تخضع لرقابة الهيئة، 
فقــد بلغ عددهــا ٥٣ إفراجا ملنفذ الشــعيبة 
اجلنوبي، و٩٨ إفراجا ملنفذ الشويخ البحري، 

و١٣ إفراجا ملنفذ املطار اجلوي.

«املركزي السعودي» يضخ ١٣٫٣ مليار دوالر 
لتعزيز سيولة املصارف

رويترز: قال البنك املركزي السعودي 
أمس إنه قدم ٥٠ مليار ريال (١٣٫٣٢ مليار 
دوالر) لتعزيز السيولة بالقطاع املصرفي، 
بعد انهيار اإلنفاق االستهالكي في أبريل 

جراء جائحة ڤيروس كورونا.
وأوضحــت مؤسســة النقــد العربي 
السعودي أن اإلجراء التحفيزي يستهدف 
مساعدة البنوك على دعم القطاع اخلاص 
ومتويلــه، بينمــا يعانــي االقتصاد من 
انخفاض أسعار النفط وإجراءات احتواء 

الڤيروس.
وجتلى تأثير مثل هذه اإلجراءات في 
بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل التي 
صدرت مساء أمس األول وأظهرت انخفاضا 
حادا لإلنفاق االستهالكي، حيث تراجعت 
معامــالت نقــاط البيــع ٣٣٪ وعمليات 

السحب النقدي ٣٥٪ عنها قبل عام.
وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية 

«بيانات مؤسسة النقد لشهر أبريل تعطي 
أول مؤشر على مدى تأثير حظر التجول، 
حيــث انخفض إنفاق املســتهلكني ٣٥٪ 
على أساس ســنوي رغم زيادة اإلنفاق 
علــى املواد الغذائيــة ملثليه في رمضان 

وجلوء األسر للتخزين».
وأشــارت املؤسســة إلــى ان القطاع 
املصرفي «مازال يســجل مؤشــرات أداء 
جيــدة، ما يعــزز قدراته علــى مواجهة 

التحديات واألزمات».
وأظهرت بيانات املؤسسة أن القروض 
املوجهة للقطاع اخلاص زادت في أبريل 

بنسبة ١٢٫٢٪ على أساس سنوي.
وانخفض صافي األصــول األجنبية 
للبنك املركزي للشهر الثاني على التوالي 
في أبريل مع حتويل السعودية عشرات 
املليارات من الدوالرات لدعم استثمارات 

صندوق الثروة السيادي في اخلارج.

الذهب يرتفع وسط إقبال على املالذات
رويترز: ارتفع الذهب خالل تعامالت 
أمــس، حيــث هــزت أعمال الشــغب في 
مدن أميركية رئيســية ثقة املستثمرين 
املتوجســني بالفعل من توتــر العالقات 
الصينيةـ  األميركية مما عزز الطلب على 
املعــدن كمالذ آمن، في حــني قدم تراجع 

الدوالر مزيدا من الدعم.
وكان الســعر الفوري للذهب مرتفعا 
لألوقيــة  دوالرا   ١٧٣٩٫٥٩ إلــى   ٪٠٫٨

(األونصــة) بعــد أن صعــد ١٪ في وقت 
ســابق. وزادت عقود الذهــب األميركية 
اآلجلة ٠٫١٪ إلــى ١٧٥٢٫٥٠ دوالرا. ونزل 

مؤشر الدوالر ٠٫٥٪.
وفي املعادن النفيسة األخرى، ارتفعت 
الفضة ٢٫٤٪ إلى ١٨٫٢٦ دوالرا لألوقية، أعلى 
سعر لها منذ ٢٥ فبراير. وزاد البالديوم 
١٫١٪ إلى ١٩٦٥٫٣٩ دوالرا لألوقية، في حني 
ارتفع البالتني ٠٫١٪ مسجال ٨٣٨٫٨٢ دوالرا.
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ه بتطبيق القانون بحزم على املخالفني ومنع خروج قاطني «املعزولة» النهام يوجِّ

قام وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصام ســالم النهام 
يرافقه وكيل الوزارة املساعد 
املرور والعمليات  لشــؤون 
اللواء جمال الصايغ ووكيل 
الوزارة املساعد لشؤون األمن 
العــام اللواء فــراج الزعبي 
مســاء امــس األول بجولــة 
تفقديــة ميدانية أمنية على 
مناطــق حولــي وخيطــان 

مبنطقــة حولي، واســتمع 
من القيادات األمنية امليدانية 
لالجراءات التي يتم تنفيذها 
لتطبيق قرار العزل للحفاظ 
علــى الصحــة املجتمعية، 
مشددا على ضرورة تطبيق 
القانــون بكل حزم وشــدة 
بحق املخالفــني، والتعامل 
بســعة صدر واالنســانية 
مع امللتزمــني، مثمنا جهود 

كما قــام الفريــق النهام 
ومرافقيــه بجولــة تفقدية 
ملنطقــة خيطــان املعزولــة 
احترازيــا وصحيــا والتــي 
احلــرس  عليهــا  يشــرف 
الوطني، واطلع على النقاط 
األمنيــة وتابــع اجــراءات 
التفتيــش على الشــاحنات 
واملركبــات للتأكــد من عدم 
محاولة أي من قاطني املنطقة 

من مجلس الوزراء، وأشــاد 
الفريق النهام بالدور البارز 
للجهات االمنية والعسكرية 
في التصدي جلائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد التي في 
متر بهــا البالد والتنســيق 
والتعــاون بينهم مبا يحقق 
االهداف املنشودة وحرصهم 
على تطبيق القانون وحماية 
الصحة املجتمعية واحلفاظ 

منتسبي الوزارة في حتقيق 
األمن واألمان وبث الطمأنينة 
املواطنــني  نفــوس  فــي 

واملقيمني.
وأصدر توجيهاته بالعمل 
بروح الفريق الواحد لتحقيق 
الغايات املنشــودة وحماية 
املنظومة الصحية في البالد، 
مشــددا على أهميــة اليقظة 

والتفاني في أداء الواجب.

للخروج منها، واستمع من 
القيادات األمنية الى اخلطط 
وآليات تطبيق قرارات مجلس 
الوزراء والسلطات الصحية 

في البالد.
وفي ســياق اجلولة قام 
الفريق النهام بتفقد النقاط 
الفروانية  االمنية مبنطقــة 
والتي تشرف وزارة الدفاع 
على تنفيذ قرار العزل الصادر 

املواطنــني  صحــة  علــى 
واملقيمني.

وتأتي اجلولــة في إطار 
متابعــة االجــراءات االمنية 
والوقائيــة  واالحترازيــة 
الــوزراء  وقــرارات مجلس 
التي تنفذها وزارة الداخلية 
لتطبيــق العــزل التام على 
وفــق  املعزولــة  املناطــق 

اإلجراءات الصحية.

خالل جولة في مناطق حولي وخيطان والفروانية برفقة اللواءين جمال الصايغ وفراج الزعبي

الفريق عصام النهام واللواء جمال الصايغ والعميد عبد اهللا سفاح في نقاش اثناء اجلولة الفريق النهام يتحدث الى احد رجال اجليش ويبدو اللواء فراج الزعبي

والفروانية.
وفي بدايــة اجلولة نقل 
الفريق النهام للجميع حتيات 
وتقدير نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس 
خالــد الصالح على اجلهود 
املبذولة فــي تنفيذ قرارات 
الوزراء والسلطات  مجلس 
الصحية، حيــث تفقد مقار 
النقــاط واملفــارز األمنيــة 

هناك خيط رفيع يفصل بني التعبير عن 
الرأي وجتاوز حدود احلرية والتحريض 
على الكراهية واإلساءة، التعميم بالسوء 
ال ميكن أن يصدر عن أناس لديهم منطق 
أو لديهم حكمة، وكما أننا نرفض أن يتم 
املســاس بنا، فما من شعب يقبل بأن 
يتعرض للهجوم أو اإلســاءة ملجرد أن 
سفيها أو مجموعة منهم جتاوزا للقانون.
االسرة الواحدة فيها الزين والشني وإذا 
ما ارتكب احد أفرادها جرمية فليس من 
املنطــق أن نصف العائلة بأنها مجرمة، 
أي إنسان في داخله انه افضل ما اجنبت 
األرض، وهــذا االعتقــاد قناعة ال احد 

باستطاعته تغييرها، 
قبل انتشار ڤيروس كورنا وخالل هذه 
الفترة األخيرة حدث أن جتاوز عدد من 
الوافدين القانون وحدث ان تعامل رجال 
الداخلية سواء مباحث جنائية أو رجال 
األمن (القوات اخلاصة واألمن عام) بكل 
صرامة وقوة ومت ضبط العشرات واتخاذ 

االجراءات القانونية.
تناولت من قبل قضية اخللل في التركيبة 
الســكانية، وذكرت أننا كأشخاص أو 
حكومة من باركنا عمل شركات جتارة 
لإلقامــات بالصمــت والتجاهــل عن 
هذه الشــريحة املنحرفة من املواطنني 
ومعاونيهم من املندوبني، والنتيجة دخل 
الكويت عشــرات اآلالف من الوافدين 
بعدما باعوا مــا ميتلكونه ودفعوا هذه 
األموال ملواطنني كويتيني، نعم تلك هي 
احلقيقة والتي يعلمها اجلميع وبالطبع اخذ 
شركاؤهم من معاونيهم أو من «الصامتني» 
جزءا من الكيكة، وقلت أيضا ان الوافدين 

دخلوا الكويت من املنافذ الكويتية بعدما 
اســتخرجت لهم تصاريح وسمات من 

وزارتي الداخلية والشؤون.
في اآلونة األخيرة صدرت تصريحات 
ومقاطع وتغريدات تشكل سبا وقذفا بحق 
احــدى اجلاليات، ولكن من غير املمكن 
ان يتعرض شعب لإلهانة ويظل صامتا.
ككويتيــني ليس من شــيمنا أن نوجه 
الســباب ونخلط بني احلرية والســب 
والقذف، ونقــول ان اآلراء تدخل في 
نطاق احلريــة التعبير، وبصراحة فلم 
يعد اخليط بني التعبير عن الرأي والسب 

خيطا رفيعا.
وكما ســمح هنا ألشخاص بأن يكيلوا 
السباب لهذا الشعب، فسيسمح باملقابل 
ألصوات مأجورة أو شــاذة منهم بأن 

تتبادل السباب بنفس املستوى.
األوضاع فيما بعد كورونا ســتختلف 
وسيتم االستغناء ورحيل عشرات اآلالف 
بسبب إغالق شركات وغيرها فدعونا 
نترك في نفوس هؤالء الذكرى اجلميلة 
وهم يدركون متاما أن خير الكويت عليهم 

وعلى اسرهم. 
أخيرا وكلمة حق، فخالل احلظر الكلي 
وبحكم عملي كنــت أجتول في العديد 
من الطرق ليل نهار وأجد مئات العمال 
التي  واملهندســني من نفس اجلنسية 
تتعرض للهجــوم وهم يعبدون الطرق 
حتت أشــعة الشمس وفي جنح الظالم 
العديد من األطباء واملمرضني  واليزال 
منهم يقفون إلى جانب اخوانهم الكويتيني 
ومن بقية اجلنسيات األخرى في الصفوف 

األمامية في جائحة كورونا.

وجهة نظر

اخليط
لم يعد رفيعًا

aljalahmahq٨@hotmail.camمحمد اجلالهمة

انتحار نيبالي مصاب بـ «كورونا» في محجر مشرف..
وهندي شنقًا في مقر عمله بإسطبالت األحمدي

محمد الدشيش ـ أحمد خميس

تواصلت قضايا انتحار 
الوافدين التي تزايدت خالل 
األشــهر القليلة املاضية إذ 
شــهدت منطقتــا مشــرف 
واســطبالت األحمدي يوم 
انتحــار  واقعتــي  امــس 
جديدتني على اثرهما توفي 

واستنادا الى مصدر امني 
فإن عمليات وزارة الداخلية 
امـــــس بالغا  تلقت يــوم 
يفـــيد بإقــدام وافد نيبالي 
على االنتحار بشـــنق نفسه 
داخل محجر مشرف، وعلى 
الفور توجــــه الــى موقع 
البــالغ عـــــدد مــن رجال 
األمن وتبني ان النـــيبالي 

هنــــدي داخل مقــر عمله، 
وعلى الفــور توجه رجال 
األمن الى موقــع االنتحار 
وتبــني ان املنتحــر هندي 
وشنق نفســه بعدما ربط 
حــــبل فــي ســقف غرفــة 
ووضع كرسي أسفل قدميه 
ومن ثم أزاح الكرسي ليلقى 

حتفه.

فــي العقد الرابع مصاب بـ 
«كورونا» وقام بالتسلل الى 
احلمام واالســتعانة بحبل 
ربطه فــي النافــذة وأنهى 

حياته شنقا.
وإلى منطقة اسطبالت 
األحمدي التي شهدت واقعة 
االنتحار الثانية فقد تلقت 
العمليــات بالغــا بانتحار 

وافدان األول نيبالي داخل 
محجر منطقة مشرف وهو 
مخصص للوافدين والثاني 
فــي اســطبالت اجلهــراء، 
هذا ومت تســجيل قضيتني 
بالواقعتــني وفتح حتقيق 
فيهمــا وحتديــدا أوجــه 
القصور في واقعة محجر 
مشرف على وجه التحديد. 

إقامة مؤقتة جلميع أنواع اإلقامات
وسمات الدخول املنتهية حتى ٣١ أغسطس

ً تأكيداً ملا انفردت بنشره «األنباء».. الصالح يصدر قراراً وزاريا

محمد اجلالهمة ـ عبداهللا قنيص

تأكيــدا ملــا انفــردت بنشــره 
«األنباء» على موقعها االلكتروني 
اول من امس بشأن متديد الزيارات 
واالقامات املنتهية تلقائيا حتى ٣١ 
اغسطس املقبل، أصدر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
انس الصالــح قرارا وزاريا حمل 
رقم ٤٤٤ /٢٠٢٠ أجاز من خـــالله 

فتــــح إقــامة مؤقتة جلميع أنواع 
اإلقامات وســمات الدخول والتي 
تنتهي صالحيتهــا في ٢٠٢٠/٦/١ 
بحد أقصى ثالثة أشــهر على أن 
تنتهي في جميع األحوال بتاريخ 
٢٠٢٠/٨/٣١، علــى أن يقوم وكيل 
الــوزارة بتنفيــذ القــرار. وأكــد 
مصــدر أمني ان القــرار الوزاري 
دخــل حيز التنفيذ فور صدوره، 
حيث ستتم برمجة أجهزة وزارة 

الداخلية للتمديد التلقائي لكل من 
انتهت زيارتــه أو اقامته تلقائيا 
ومــن دون الدخــول علــى موقع 
وزارة الداخليــة للتمديد. ويأتي 
قــرار الوزيــر الصالح فــي إطار 
حرص واهتمــام وزارة الداخلية 
على تذليــل كل الصعوبات التي 
تواجه الوافدين خاصة مع وقف 
معظم دول العالم الطيران التجاري 

وإغالق املجاالت اجلوية.

من عملية التعقيم في السجن املركزي

«اإلصالحية» تتجه إلى تخفيض إضافي
في عدد نزالء «املركزي» بالتنسيق مع النيابة

أحمد خميس

كشــفت مصــادر أمنيــة عن 
وجــود توجــه لتخفيــض عدد  
نزالء السجن املركزي بحيث يتم 
ومن خالل التنســيق مع النيابة 
العامة إطالق سراح بعض احملكوم 
عليهــم وفق ضوابــط ولبعض 
أنواع اجلرائم باســتثناء قضايا 

أمن الدولة وغيرها من القضايا 
العنيفة.

كانت وزارة الداخلية أعلنت 
قبــل أيام وخالل زيــارة قام بها 
وكيــل وزارة الداخليــة الفريق 
عصام النهام عن وجود إصابات 
لنزالء في السجن املركزي قدرت 
أعدادهــم حينذاك بـــ ٣٢ نزيال، 
فيما لم يعــرف ما اذا كان العدد 

اليزال على حاله أم تزايدت أعداد 
املصابني من النزالء.

كمــا  قام قطــاع املؤسســات 
االصالحيــة وتنفيــذ األحــكام 
بالتعاون مع اجليــش الكويتي 
بإجراء عملية تعقيم لكل منشآت 
املؤسسات اإلصالحية من عنابر 
ومكاتب إدارية ومكتبات والورش 

في السجن.

«اإلعالم األمني»: تعقيم شامل ملنشآت وعنابر  املؤسسات اإلصالحية

مببادرة من الصالح.. إلغاء «البلوكات»
«Curfew Permit» على من لم يستخدموا تطبيق

عبداهللا قنيص

تأكيدا ملا انفردت بنشــره 
موقعهــا  علــى  «األنبــاء» 
اإللكتروني صباح اليوم عن 
ان وزارة الداخليــة تتجه الى 
إلغاء البلوك على األشخاص 
الذيــن اســتخرجوا أذونــات 
خــروج مؤخرا لعــدم إجادة 
استخدام التطبيق اإللكتروني 

اخلاص بذلك، أصدرت اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني 
بوزارة الداخليــة بيانا قالت 
فيه انطالقا من التيسير على 
املواطنني واملقيمني وتخفيف 
األعبــاء عليهم، فإنهــا تعلن 
أنه ســيتم خالل الـ ٢٤ ساعة 
البلــوك عــن  املقبلــة رفــع 
الذين  املخالفني واملتجاوزين 
قاموا باســتغالل واســتخدام 

تبني تكرار عملية عدم إثبات 
احلضور، حيث ســيتم رصد 

جميع أسماء املخالفني.
وتهيــب اإلدارة باإلخــوة 
املواطنــني واملقيمني الى عدم 
التصريــح لغيــر  اســتخدام 

الغرض املخصص له.
وتؤكد على ضرورة توثيق 
الوصول الى اجلهة عن طريق 

.Curfew Permits برنامج

الصحـــــية  التصــــريحات 
والطبية دون تأكيد حضورهم 
للمستشــــفيات واملــراكــــز 
الصحية. وتؤكد اإلدارة أن قرار 
رفع البلوك جاء كمبادرة من 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، مشددة على 
أنها ستقوم بإحالة املخالفني 
الى جهات االختصاص وإقامة 
دعاوى قضائية بحقهم في حال 

«مباحث السالح» حتدد هوية مطلق النار 
عشوائيًا وتتجه إلى ضبطه

سعود عبدالعزيز

علمت «األنباء» ان اإلدارة العامة ملباحث 
السالح استطاعت حتديد هوية شخص اطلق 
النار عشوائيا في احدى املناطق، ونشر له 

مقطع يوثق اجلرم املشهود.
وأكد املصدر ان مطلق النار جار ضبطه 
خالل ساعات، على ان يتم التحقيق معه، 
وفي حال ثبوت ان السالح املستخدم ناري 
وليس لعبة ســتوجه اليــه عدة تهم منها 
الشــروع في القتل وإطالق نار في مناطق 
مأهولة الى جانب حيازة ســالح وذخيرة 
بدون ترخيص. وكان الشخص أثار االستياء 

مطلق النار وفي يده املسدسجراء استهتاره بإطالق نار عشوائي.

٦ مواطنني وشخصني آخرين خالفوا
حظر التجول اجلزئي في يومه األول

مجمد اجلالهمة

أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف ٨ 
مخالفني للحظر اجلزئي في يومه االول 
بواقــع ٦ مواطنني وشــخصني آخرين. 

وبحســب بيان للداخلية، فإن املخالفني 
ضبطــوا بواقع ٣ فــي الفروانية واثنني 
في حولي ومثلهما في االحمدي ومخالف 
في العاصمة، ولم يتم ضبط مخالفني في 

مبارك الكبير واجلهراء.
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قتلى وآالف احملتجزين باحتجاجات «ال أستطيع التنفس».. وترامب يتوعد

عواصم - وكاالت: حتت شرفة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب في البيت األبيض، 
حتولت احتجاجات «ال أستطيع أن أتنفس» 
إلى صدامات امتدت إلى عدة مدن وواليات 
أميركية أخرى، ما دفع السلطات إلى إعالن 
حظر جتول ليلي في العاصمة واشــنطن، 

ولوس أجنيليس، وهيوستون.
وأفادت صحيفــة نيويورك تاميز بأن 
حصيلة ٦ أيام من االحتجاجات التي عمت 
الواليــات املتحدة أوقعــت ما ال يقل عن ٥ 
قتلى وأسفرت عن توقيف أكثر من ٤٤٠٠ 
متظاهــر، خرجوا ضــد العنصريــة التي 
أودت بحياة األميركي ذي البشرة الداكنة 
جورج فلويد حتت ركبة رجل شرطة ابيض. 
وأكــدت الصحيفــة أن أغلــب الوفيات في 
مدينتــي ديترويــت وإنديانابوليس، لكن 
قوات الشــرطة نفت تورط أي من أفرادها 

في هذه احلوادث.

وقد اســتخدمت الشرطة الغاز املسيل 
للدموع في محاولة لتفريق املتظاهرين أمام 
البيت األبيض وكانوا يهتفون ويشعلون 
النيران ويحملون الفتات احتجاجية كتبت 
عليها عبارة «ال أستطيع التنفس» وهي آخر 
عبارة قالها فلويد وهو يتوســل الشرطي 

ليرفع رطبته عن رقبته.
وأعلن رئيس بلديــة العاصمة موريل 
باوزر عن حظر جتول ليلي انتهى فجر أمس، 
مضيفا انه أمر بنشر احلرس الوطني في 
املدينة لدعم الشرطة. ودعا قادة محليون 
املواطنــني الــى التعبيــر بشــكل بناء عن 
غضبهم، فيما فرض حظر جتول ليلي في 
عدة مدن بينها واشنطن ولوس أجنيليس 

وهيوسنت.
األميركيــة  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
«الپنتاغون» أنه متت تعبئة حوالي ٥ آالف 
عنصــر من احلرس الوطنــي في ١٥ والية 

وكذلك في العاصمة واشــنطن مع جتهيز 
ألفني آخرين احتياطيا، فيما حذر الرئيس 
دونالد ترامب في تغريدة حكام الواليات من 
أنهم إذا لم يستطيعوا وقف االحتجاجات 
فإنه سيستخدم القوة العسكرية املطلقة.

وجــدد في تغريدة أمــس اتهام منظمة 
«انتيفا» بالوقوف وراء االحتجاجات، نافيا 
وجود دالئــل على تورط جماعات «تفوق 
العرق األبيض» في أعمال النهب والسلب 
وأعلن أن الواليات املتحدة ستصنف هذه 
املنظمــة على انها منظمــة إرهابية. وقال 
مغردا: «انها انتيفا لقد ظهرت أعمالها أول 
مرة في مظاهرات (احتلوا وول ســتريت) 

نفس العقلية».
وقال: «انهم نفس األشخاص الذين دمروا 
سياتل قبل سنوات». وتساءل: من يدفع لهم؟ 
وأملح الى خصمه جو بايدن وقال ســمعت 
ان فريق بايدن كان يقدم التبرعات إلخراج 

الناس من السجن في مينيابوليس. هؤالء 
كان يجب ان يبقوا في السجن».

من جهتــه، زار املرشــح الدميوقراطي 
للرئاسة األميركية جو بايدن موقعا في والية 
ديالوير يحتج فيه مناهضون للعنصرية، 
فقــال إن الواليات املتحدة «تتألم». وكتب 
في تويتر «نحن أمة تتألم اآلن، ولكن يجب 

أال نسمح لهذا األلم بتدميرنا».
ومن سياتل إلى نيويورك تظاهر عشرات 
اآلالف للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد 
وتوقيف آخرين في قضية فلويد. ودارت 
مواجهــات في أكثــر من ٢٠ مدينــة بينها 
لوس أجنيليــس وشــيكاغو وأتالنتا، ما 
دفع الســلطات فــي هذه املــدن إلى فرض 
حظر جتول ليليا، في حني استدعت واليات 
عدة قوات احلرس الوطني للمســاعدة في 
الســيطرة على االضطرابات األهلية التي 
لم تشــهد الواليات املتحــدة مثيال لها منذ 

ســنوات عدة. واســتخدمت الشرطة رذاذ 
الفلفل والرصاص املطاطي والهراوات لتفريق 
املتظاهرين الذين ردوا برشقها مبقذوفات، 
ومت تكسير الواجهات الزجاجية حملال عدة 

في فيالدلفيا.
وفي مينيابوليس بوالية في مينيسوتا 
حيث قتــل فلويد، انطلقت التظاهرة التي 
ضمت نحــو ألفي شــخص من أمــام مقر 
برملان مينيسوتا الواقع في سانت لويس، 
ثم اجتهت في أجواء ســلمية نحو وســط 
مينيابوليس، قبل أن حتاول شاحنة صهريج 
شــق طريقها بــني آالف املتظاهرين عندما 
وصلوا إلى جســر في وسط املدينة، وهو 
األمر الذي اســتدعى تدخال لعدد كبير من 

عناصر الشرطة.
وقالت الشرطة احمللية في بيان إنه لم 
تســجل إصابات في صفوف املتظاهرين، 
واصفة ما حصل بأنه واقعة «مزعجة جدا»، 

فيما أصيب ســائق الشاحنة بجروح لكن 
حياته ليســت في خطر، وقد اعتقل ونقل 

إلى املستشفى.
وأوضــح حاكم والية مينيســوتا تيم 
وولز في مؤمتر صحافي ان سائق الشاحنة 
سيواجه مالحقات جنائية، مقرا بأن الوضع 
كان ميكــن أن يكــون دراماتيكيا. وأضاف 
ان الشــاحنة: «بدا أنهــا حتوي مادة قابلة 
لالشتعال أو سامة (...)»، واصفا عدم وقوع 
مأساة او سقوط قتلى بأنه «أمر ال يصدق». 
وبينما كان املتظاهرون يعبرون جسرا على 
طريق سريع، تقدم الرجل بشاحنته باجتاه 
احلشد، وقال شاهد لقناة «كاي إس تي بي» 
احمللية إن متظاهرين ألقوا دراجاتهم حتت 
شاحنته في محاولة إليقافه. وأضاف الشاهد 
«بدا مستاء، وأطلق أبواق شاحنته وواصل 
التقدم»، قبل ان تصل عشرات من سيارات 

الشرطة وتبعد املتظاهرين عن اجلسر.

الرئيس األميركي يعلن تصنيف «انتيفا» جماعة إرهابية.. وحظر جتول ليلي في مدن كبرى

انتشار أمني كثيف في العاصمة واشنطن ملواجهة االحتجاجات على مقتل جورج فلويد              (أ.ف.پ)

طهران وبكني تشمتان: «عنصريتكم مزمنة» و«دعوهم يتنفسون»
عواصم- وكاالت: دعت اخلارجية اإليرانية واشنطن 
إلى وقف العنف ضد الشعب األميركي إثر التظاهرات التي 
عمت مختلف أنحاء الواليات املتحدة احتجاجا على وفاة 
املواطن األسود جورج فلويد أثناء توقيفه. وقال املتحدث 
باسم الوزارة عباس موسوي خالل مؤمتر صحافي في 
طهران امس متوجها إلى الشعب األميركي «لقد سمع العالم 

صوت مظلوميتكم ويقف الى جانبكم».
وأضاف مخاطبا املسؤولني األميركيني والشرطة «أوقفوا 

العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسون».
وأوضح موسوي للصحافيني باللغة اإلجنليزية «نأسف 
بشــدة أن نرى الشــعب األميركي، الذي يلتمس سلميا 
االحترام ووقف العنف، يقمع بصورة عشوائية ويقابل 

بأقصى أشكال العنف». 
من جهتها، قالت الصني إن االضطرابات في الواليات 
املتحدة تظهر خطورة مشكلتي العنصرية وعنف الشرطة 
وتكشف عن املعايير املزدوجة لواشنطن في دعم متظاهري 

هونغ كونغ.
وفي إشــارة إلى وفاة رجل أسود غير مسلح خالل 

توقيفه من قبل الشرطة األميركية في مينيابوليس، قال 
املتحدث باســم وزارة اخلارجية تشاو لي جيان امس إن 
«حياة السود حياة أيضا. يجب ضمان حقوقهم اإلنسانية».

وأضاف: «العنصرية جتاه األقليات اإلثنية في الواليات 
املتحدة مرض مزمن في املجتمع األميركي».

وتابع بالقول إن رد احلكومة األميركية على التظاهرات 
في الداخل «مثال واضح على معاييرها املزدوجة املعروفة 

عامليا».
وتساءل: «ملاذا تكرم الواليات املتحدة ما يسمى بالعناصر 
املطالبة باستقالل هونغ كونغ... بوصفهم أبطاال ونشطاء، 
فيما تصف األشــخاص الذين يتظاهرون احتجاجا على 

العنصرية مبثيري شغب»؟
بدورها انتقدت اخلارجية الصينية واشنطن، وكتبت 
على تويتر «ال أستطيع التنفس» مرفقة العبارة بصورة 
لتغريدة للمتحدثة باسم وزارة اخلارجية األميركية مورغن 
اورتيغوس انتقدت فيها سياسة الصني في هونغ كونغ، 
وذلك في إشارة الى أنها تقتبس عبارة سمع فلويد يرددها 

تكرارا قبيل وفاته.

تغريدات ترامب ُحترج زوكربرغ وتشق صف «فيسبوك»
سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: يسيء الصدام بني تويتر والرئيس 
األميركي دونالد ترامب لســمعة شركة «فيسبوك» التي جتد 
نفسها في موقف حرج منذ أن رفض مديرها مارك زوكربرغ 
التصرف حيال منشورات مثيرة للجدل للرئيس األميركي، في 

خطوة عبر مسؤولون فيها عن رفضهم لها في العلن.
وكتب مدير تصميم خاصية آخر األخبار في موقع فيسبوك 
راين فريتاس في تغريدة «مارك مخطئ، وسأسعى إلى تغيير 
رأيه من خالل رفع الصوت بأعلى ما ميكن». وأكد انه استقطب 

إلى جانبه نحو ٥٠ شخصا، يشاركونه الرأي.
وفي أساس هذا اجلدل تغريدتان غير مسبوقتني للرئيس 
األميركي األســبوع املاضي. قام «تويتر» بداية بوسم اثنتني 
منهما بعبارة «حتققوا من الوقائع بخصوص التصويت عبر 
البريــد» حتتهما. واعتبر حينها زوكربــرغ في حديث لقناة 
فوكس نيــوز أن منصات التواصــل االجتماعي ال يجب أن 
تنصب نفسها «حكما للحقيقة»، في مقابلة أعاد دونالد ترامب 

تغريدها على صفحته.
وحجب «تويتر» اجلمعة أيضا تغريدة أخرى للرئيس حول 
املواجهات في منيابوليس، على اعتبار أن فيها متجيد للعنف 

بعد تهديده باللجوء للقوة. ونشــر هذا التصريح أيضا على 
صفحته في «فيسبوك»، لكن زوكربرغ قرر عدم حذفه «بعدما 
تردد طوال اليوم بشأنه». وكتب جيسون ستيرمان مسؤول 
البحوث والتطوير في الشركة في تغريدة «ال أعرف ماذا أفعل، 
لكن أعرف أن عدم القيام بشــيء غير مقبول. أنا موظف في 
فيسبوك وعلى خالف كامل مع قرار مارك عدم التصرف حيال 
موضوع املنشورات األخيرة لترامب، التي حتض بوضوح على 
العنف». وأضاف «لست الوحيد الذي يعتقد ذلك في فيسبوك. 
ال يوجد موقف حيــادي إزاء العنصرية». وأعرب العديد من 

موظفي الشركة عن موقف مماثل.
وكتــب املصمم ديڤيد غيليس «أعتقــد أن تغريدة ترامب 
(حول النهب) تشجع على العنف اخلارج عن القانون وتؤجج 

العنصرية. كل االحترام لفريق تويتر».
وما زاد األمور سوءا، كشف الصحافة األميركية األحد عن 

أن زوكربرغ وترامب أجريا اجلمعة مكاملة هاتفية.
ونقل موقع «أكسيوس» وقناة «سي إن بي سي» عن مصادر 
لم تكشف هويتها قولها إن احملادثة بني الرجلني كانت «مثمرة». 

ولم يؤكد كالهما أو ينفيا اخلبر.

االحتالل يبدأ تنفيذ خطط ضم الضفة.. وفلسطني تستكمل وقف االتفاقيات معه
عواصــم - وكاالت: قــال رئيــس الوزراء 
الفلســطيني محمد اشتية امس، إن إسرائيل 
بــدأت عمليا تنفيذ خطط ضم أراضي الضفة 
الغربية احملتلة، ما يتطلب تدخال دوليا ملنع 
ذلك. وأعلن اشــتية، خالل افتتاحه االجتماع 
األســبوعي حلكومتــه فــي مدينــة رام اهللا، 
أنه ســيتم اســتكمال بحث اخلطــط املتعلقة 
بقرار القيادة الفلسطينية وقف العمل بكامل 
االتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخطط الضم.

وذكر أن القرار الفلسطيني املذكور مت اتخاذه 
«كون إسرائيل بدأت عمليا مبمارسة إجراءات 
الضم لبعض األراضي الفلسطينية». وطالب 
اشتية املجتمع الدولي بـ «التصدي لقرار الضم 
اإلســرائيلي ومنع تنفيذه ملا لــه من مخاطر 
جســيمة على فلســطني أرضا وشعبا، وعلى 

األمن اإلقليمي».
مــن جهة أخرى، طالب اشــتية إســرائيل 
بوقف سياسة إطالق نار من أجل القتل «التي 
تودي بأرواح شبابنا»، وذلك بعد مقتل شابني 

فلسطينيني خالل األيام املاضية.
وتطرق اشتية إلى اجتماع الدول املانحة 
املقرر اليوم عبر اإلنترنت، ووصفه بأنه «مهم 

من ناحية توقيته وجدول أعماله».
وأشار إلى أن احلكومة الفلسطينية ستقدم 
لالجتماع، بحضور ٤٠ دولة ومؤسسة دولية 
على مســتوى الــوزراء، تقريرا شــامال حول 
الوضع االقتصادي واملالي. وأضاف: «املانحون 

هنا معنا لدعم االقتصاد واملؤسسات وتعزيزها 
من أجل الوصول إلى إقامة دولة فلســطينية 
ذات ســيادة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القــدس وحق العــودة لالجئني على أســاس 
الشرعية الدولية والقانون الدولي». إلى ذلك، 
أدانت وزارة اخلارجية واملغتربني الفلسطينية 
امس، قرار ما تسمى «جلنة التخطيط والبناء 
اإلســرائيلية» بهدم وإخالء نحو ٢٠٠ منشأة 

خاصة بالقدس احملتلة.
وأوضحت وزارة اخلارجية، في بيان، أوردته 
«وفا» أن القرار يعني الســيطرة اإلسرائيلية 
علــى املنطقــة الصناعية الوحيــدة اخلاصة 
بالفلســطينيني، في وقت تصعد به سلطات 
االحتــالل من بنــاء عديد املناطــق الصناعية 
للمستوطنني واإلسرائيليني، في إطار مخطط 
اســتعماري يهدف إلى تغييــر معالم املدينة 

املقدسة وهويتها.
من جهتــه، ذكر وزيــر الدولــة اإلماراتي 
للشؤون اخلارجية أنور قرقاش امس، أن أي 
حترك أحادي لضم إسرائيل أجزاء من الضفة 
الغربية احملتلة سيمثل انتكاسة خطيرة لعملية 

السالم في الشرق األوسط.
وقال فــي تدوينة له علــى تويتر باللغة 
االجنليزية: «احلديث اإلســرائيلي املســتمر 
عن ضم أراض فلســطينية البد أن يتوقف». 
وأضاف: «أي حترك إسرائيلي أحادي سيمثل 
انتكاســة خطيرة لعملية السالم وسيقوض 

حق الفلسطينيني في تقرير املصير وسيشكل 
رفضــا لإلجماع الدولــي والعربي بخصوص 

االستقرار والسالم».
ميدانيا، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
امس، ٦ مواطنني من محافظة اخلليل، بينهم 
طالب في الثانوية العامة وطفل. وأفادت وكالة 
األنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات االحتالل 
داهمت وبأعداد كبيرة مــن جنودها وآلياتها 
العسكرية وسط البلدة ومنطقة شعب السير 
جنوب غربهــا، واعتقلت الطالــب أمني عماد 
محمد الصليبي «١٨ عاما» والطفل خليل اياد 
بسام زعاقيق «١٦ عاما» ونقلتهما إلى معسكر 
جليش االحتالل داخل مستوطنة «كرمي تسور» 
ومعســكر عصيون شمال اخلليل، كما اقتحم 
جنود االحتالل عدة منازل في البلدة وفتشوها 
وعبثوا مبحتوياتها، مضيفة أن قوات االحتالل 
اقتحمت قرية الطبقة جنوب اخلليل، واعتقلت 

٤ مواطنني آخرين.
كمــا اقتحمت مجموعة كبيــرة من جنود 
االحتالل قريــة اجلفتلك، وداهمــوا عددا من 
منازل املواطنني واعتقلوا ٥ مواطنني، واستولت 
على شــبكات ري تغذي مئات أشجار العنب، 

والنخيل، على مساحة قدرت بـ ٤٠ دومنا.
كما نصبــت حاجزا عســكريا على مفرق 
مستوطنة احلمرا في قرية فروش بيت دجن 
(الطريق املؤدية إلى اجلفتلك)، ومنعت مركبات 

املواطنني من التوجه إلى محافظة أريحا.

قرقاش يطالب إسرائيل بالكف عن التهديد بضم األراضي الفلسطينية

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد اياد احلالق   (رويترز)

املخبأ السري ملجأ الرؤساء األميركان في الطوارئ
وكاالت: حتدثــت تقارير عــن نقل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إلى مخبأ سري محصن 
أســفل البيت األبيض خالل التظاهرات األخيرة 
التي وصلت الى أسوار البيت األبيض في العاصمة 
واشنطن. واملخبأ السري حتت البيت األبيض والذي 
يعرف باســم (PEOC) هو أحد املالجئ احملصنة 
واملوزعة فــي الواليات املتحدة حلماية الرئيس، 
وهذا امللجأ املخصص كمركز لعمليات الطوارئ 
الرئاسية، حلسب استعراض نشره موقع «احلرة». 
وما يعرف عن هذا املخبأ أنه موجود أسفل اجلناح 
الشرقي للبيت األبيض، ومواصفاته بالكامل غير 
معلنة، ولكنه قادر على حتمل ضربة نووية حتى 
وإن كانت مباشــرة، وفق موقع البيت األبيض 
اإللكتروني. وال ميكن الوصول له إال عن طريق 
مصعد يقع خلف أبواب متعددة يتحكم به أنظمة 

«بيومترية»، وســعته االستيعابية ليست كبيرة 
كاملالجئ األخرى إال أنه يكفي لوجود عشــرات 
األشــخاص، وهو ليس مخصصا للحماية على 
املدى الطويل، ولكنه يكفي حلماية الرئيس ونائبه 

ومساعديه، حتى نقلهم إلى املالجئ األخرى.
امللجأ مت بناؤه أول مرة خوفا من هجوم نازي 
مفاجئ، وقام الرئيس هاري ترومان بتوســيعه 
وحتديثه، وتبعــه أكثر من مرة عمليات حتديث 
بعد مطلع األلفية، وكانت آخر أعمال التحديثات 
في زمن الرئيس األميركي باراك أوباما ليشــمل 
مناطق حتت املرج الشمالي للبيت األبيض وبتكلفه 
جتاوزت ٣٧٦ مليون دوالر، وفق تقرير نشــره 

موقع «نيويورك بوست» اإللكتروني في ٢٠١٧.
في أحداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١ احتمى الرئيس 
األميركي جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني في 
هذا امللجأ، وعقد لقاءات مع مسؤولي األمن القومي.
السيدة األولى في حينها لورا بوش كانت قد 
وصفت بعض تفاصيل امللجأ في مذكراتها لعام 
٢٠١٠، حيث مروا من زوج من األبواب الفوالذية 
الكبيرة للوصول إلى ممر حتت األرض من خالل 
مصاعد مخصصة، وكانت هناك غرفة مؤمترات 
كبيرة تضم مركــز عمليات. كما ميكن للرئيس 
الوصول لهذا امللجأ من خالل درج سري خارج 
املكتب البيضاوي، وهو يرتبط أيضا بخزانة في 
مسكن الرئيس، وهو ما مت حتديثه في عام ١٩٨٧.

ويرتبط هذا امللجأ بشبكة أنفاق سرية والتي 
تعود إلى عام ١٩٥٠، ويشير البعض إلى أنها تتيح 
الوصول إلى مبنى الكابيتول، ومنزل نائب الرئيس، 
ومعسكر ديڤيد، وحتى الپنتاغون، ولكن ليس أي 

من هذه املعلومات مؤكدة.

من أعمال توسعة امللجأ حتت اجلناح الشرقي ٢٠٠٧
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«هيدروكسي كلوروكني» يقسم األوساط الطبية مجددًا.. يفيد.. ال يفيد!
باريــس ـ أ.ف.پ: عادت مادة الهيدروكســي كلوروكني الى 
واجهة اجلدل حول البحث عن عالج للمصابني بڤيروس كورونا 
املستجد، منذ صدور دراسة اعتبرت هذا العقار غير مفيد ملرضى 
«كوفيد ـ ١٩»، ال بل قد يكون ضارا لهم. فقد خلصت الدراســة 
التي نشرتها مجلة «ذي النسيت» الطبية في ٢٢ مايو املاضي إلى 
أن الهيدروكســي كلوروكني املشتقة من الكلوروكني املستخدمة 
ملعاجلة املالريا، غير مفيدة ملعاجلة املصابني بكورونا، وأنها تزيد 

من خطر الوفاة ومن عدم انتظام ضربات القلب.
لكن حتى هذه الدراسة سرعان ما تعرضت لالنتقاد من قسم 
من األوساط العلمية خصوصا جلهة املنهجية التي اتبعها واضعو 
الدراسة، على غرار ما حصل عند صدور دراسات سابقة أشادت 

بفاعلية العقار.
وقد دفعت الدراسة العديد من الدول وفي طليعتها فرنسا إلى 

وقف استخدام العقار.
وبعدما كان الطبيب والباحث الفرنسي ديدييه راوول من كبار 
املروجني الستخدام الهيدروكســي كلوروكني، ألغت فرنسا في 
٢٧ مايو اإلعفاء الذي كان يسمح منذ نهاية مارس للمستشفيات 
بوصف الدواء ملرضى «كوفيدـ  ١٩» الذين تعتبر حالتهم خطيرة.

كمــا علقت دول أخرى وصف الهيدروكســي كلوروكني 
للمصابني بكورونا املســتجد، ومنها إيطاليا ومصر وتونس 
وكولومبيا وتشيلي والســلفادور والرأس األخضر وألبانيا 
والپوسنة والهرســك. غير أن تناول العقار مازال ممكنا في 

إيطاليا ضمن جتارب سريرية.
أما ألبانيا، فأوقفت استخدام العقار «للمرضى اجلدد» لكنها 

تصفه «للذين ســبق أن باشروا تناوله»، وفق ما أوضح متحدث 
باسم احلكومة. كذلك تعتبر احلكومة األملانية أن «الدراسات احلالية 
ال تسمح في الوقت احلاضر مبعاجلة مرضى مصابني بـ «كوفيد 
ـ ١٩» بالكلوروكني أو الهيدروكســي كلوروكني بشكل اعتيادي، 

خارج التجارب السريرية».
في املقابل، ثمة دول عديدة تشيد بفاعلية 

الهيدروكسي كلوروكني وال تعتزم 
وقف استخدامها.

وهــذا ينطبق على 
البرازيل واجلزائــر 

واملغــرب وتركيا 
وتايلند  واألردن 
ورومانيــــــا 
والبرتغال وكينيـا 

والسنغال وتشــاد 
وكونغو برازافيل.

وقــال العضــو في 
اللجنــة العلمية ملتابعة تطور 

الوباء في اجلزائر الطبيب محمد بقاط 
«عاجلنا آالف احلاالت بهذا الدواء مع حتقيق جناح 

كبير إلى اليوم. ولم نالحظ ردود فعل غير مرغوب فيها». وأوضح 
متحدثا لوكالة «فرانس برس» أن الدراسة املنشورة في مجلة دي 
النسيت «تثير التباسا» ألنها «تعنى على ما يبدو بحاالت خطيرة 
ال تكون للهيدروكسي كلوروكني أي فائدة فيها» في حني أن العقار 

«أثبت فاعليته عند استخدامه في مرحلة مبكرة».
كما لم تعلق روسيا والبحرين وسلطنة عمان واإلمارات العربية 
املتحدة استخدام العقار في الوقت احلاضر. أما في إيران، فتظهر 
رسائل نشرها مرضى مؤخرا على شبكات التواصل االجتماعي 

أن العقار مازال مستخدما في هذا البلد.
الهنــد وڤنزويال اســتخدام  وتواصــل 
الهيدروكســي كلوروكني من باب 
الســلطات  الوقاية، وتؤكد 
الصحية الهندية أنها لم 
تالحظ «أي مفاعيل 

جانبية كبرى».
مـــن جهتها، 
تواصل كوبــــا 
استخـــــــدام 
الهيدروكســــي 
كلوروكني لكنها تعتزم 
مراجعــة طريقة وصفه 
العتماد املزيد من االحتياطات.
اعلنت  املتحــدة،  الواليات  وفي 
املستشفيات وقف استخدامه، وحذرت وكالة الغذاء 
والدواء األميركيــة من مخاطر عدم انتظام دقات القلب. غير أن 
الرئيس دونالد ترامب الذي يعتبر من أشــد املدافعني عن الدواء، 
أكد أنه كان يتناول الهيدروكسي كلوروكني يوميا من باب الوقاية، 
قبل أن يعلن بعيد صدور الدراسة أنه توقف عن تناولها. غير أن 

البيت االبيض عاد وأعلن األحد إرسال مليوني جرعة هيدروكسي 
كلوروكني إلى البرازيل ملساعدتها على مكافحة الوباء.

وقد حملت الدراسة اجلديدة على تعليق العديد من التجارب 
الســريرية، بدءا ببرنامجي «سوليداريتي» التابع ملنظمة الصحة 
لعاملية و«ديســكوفري» األوروبي الذي ينســقه املعهد الوطني 
الفرنسي للصحة والبحث الطبي (إنسيرم) األدوية، اللذين أوقفا 

ضم مرضى جدد إلى جتاربهما على الهيدروكسي كلوروكني.
كما علقت جتربة «كوبكوف» الدولية التي كانت توزع جرعات 
من الهيدروكســي كلوروكني على عناصر الطواقم الطبية الذين 
يحتكون مبصابني بڤيروس كورونا املستجد، وجتربتان جتريهما 
العيادة الطبية اجلامعية في توبينغن (أملانيا) وخمس جتارب في 

الدمنارك. كما أبدت مالي استعدادها لتعليق جتاربها السريرية.
لكن جتارب أخرى التزال متواصلة، مثل جتربة «ريكوفري» 
البريطانية. ويستند املسؤولون عن التجربة إلى بياناتهم اخلاصة 
املتعلقة مبعدل الوفيات، فيرون أنه «ليس هناك أســباب مقنعة 

لوقف تسجيل (مرضى) ألسباب تتعلق بالسالمة».
كما تتواصل جتارب في كندا ونيجيريا واملكسيك.

وقالت مديرة وكالة األدوية في نيجيريا البروفيسورة موجيسوال 
أديايي «ثمة بيانات تثبت أن الهيدروكسي كلوروكني كانت فعالة 

للعديد من املرضى، لذلك سنواصل استخدامها».
وفي الصني، البؤرة األولى للوباء، يبقى استخدام الهيدروكسي 
كلوروكني محصورا في التجارب السريرية، لكن مستشفى كبيرا 
في شــانغهاي يشكك في فاعليتها بعدما اعتبرت جامعة ووهان 

الدواء واعدا في مطلع فبراير.

دول تؤكد فاعليته في املراحل املبكرة.. ودول أوقفته بعد ثبوت أثره على انتظام دقات القلب

ب  «انحسار اجلائحة» ُيصعِّ
على العلماء إيجاد اللقاحات

إيران: عودة عالم مسجون 
في أميركا قريبًا

اتهامات بالتجسس تثير 
نزاعًا ديبلوماسيًا جديدًا 

بني الهند وباكستان

عواصــم - رويترز: رمبــا كانت املوجــة األولى من 
جائحة «كوفيد-١٠» في طريقها لالنحســار. لكن هذا قد 
يخلق مشكلة للعلماء العاكفني على تطوير لقاح للقضاء 

على ڤيروس كورونا.
ويقول علماء في أوروبا والواليات املتحدة إن النجاح 
النســبي الذي حققته إجراءات العزل العام املشددة في 
بعض الدول يعني أن معدالت انتقال الڤيروس قد تبلغ 
مستويات منخفضة لدرجة يقل معها انتشار املرض عن 
املســتوى الكافي إلجراء اختبارات فعالة على اللقاحات 

احملتملة.
ورمبــا يضطــر العلماء للبحث فــي مناطق أبعد عن 
بؤر ساخنة النتشار الوباء في أفريقيا وأميركا الالتينية 

للحصول على نتائج مقنعة.
وقال فرانسيس كولينز مدير املعاهد الوطنية للصحة 
في الواليــات املتحدة «من املفارقات أننا إذا جنحنا حقا 
في اســتخدام وســائل الصحة العامة للقضاء على بؤر 

العدوى الڤيروسية فستزيد صعوبة اختبار اللقاح».
ويعد اللقاح ضروريا للقضاء على اجلائحة. 

غيــر أن العلماء يقولون إن إجراء جتارب إكلينيكية 
موسعة على اللقاحات احملتملة ملرض جديد متاما وبسرعة 
عملية معقدة. كذلك فإن إظهار الفاعلية في تلك التجارب 
خــالل جائحة تتقلب فيها األحــوال يزيد من الصعوبة، 
بل وتتضاعف الصعوبة عند الســعي إلجناز تلك املهمة 

أثناء انحسار الوباء.
وقال أيفر علي اخلبير في تعديل استخدامات األدوية 
بكلية وورويك إلدارة األعمال في بريطانيا «لكي ينجح 
ذلك يجــب أن يواجه الناس خطر اإلصابة بالعدوى في 
املجتمع. وإذا مت مؤقتا القضاء على الڤيروس فستكون 

احملاولة غير مجدية».
وأضــاف «احلل هو االنتقال إلــى مناطق يكون فيها 
انتشــار العدوى واســع النطاق في املجتمع وســيكون 
ذلك في دول مثل البرازيل واملكسيك في الوقت احلالي».

ويتم في جتارب اللقاحات تقسيم الناس عشوائيا إلى 
مجموعــة العالج ومجموعة مرجعية وتتلقى املجموعة 
األولى اللقاح التجريبي واملجموعة الثانية دواء وهميا.

ويختلط جميع أفراد املجموعتني باملجتمع الذي ينتشر 
فيه املرض ويتم بعد ذلك مقارنة معدالت اإلصابة بالعدوى. 
ويأمــل العلماء أن يكــون معدل العدوى فــي املجموعة 
املرجعية أعلى منه في مجموعة العالج مبا يبني أن اللقاح 

التجريبي حمى أفراد مجموعة العالج.
من بني أوائل لقاحات «كوفيد-١٩» التي تدخل املرحلة 
الثانية أو الوسطى لقاح لشركة مودرنا األميركية ولقاح 
آخر يطوره العلماء في جامعة أكسفورد بدعم من شركة 
أسترا زينيكا. وتعتزم الواليات املتحدة أن تبدأ في يوليو 
جتارب واسعة للكشف عن فعالية اللقاح يشارك فيها ما 

بني ٢٠ ألفا و٣٠ ألفا من املتطوعني لكل لقاح.
وفي الشهر املاضي بدأ إدريان هيل مدير معهد جينر 
بجامعة أكسفورد البريطانية باالشتراك مع شركة أسترا 
زينيكا جتارب املرحلة املتوسطة وقال إنه يأمل جتنيد 

حوالي ١٠ آالف متطوع في بريطانيا.

عواصــم - وكاالت: أعلنــت وزارة اخلارجية اإليرانية 
امس، أن العالم سيروس أصغري، املسجون منذ سنوات في 
الواليات املتحدة التهامه بسرقة أسرار صناعية، سيعود إلى 
إيران خالل أيام، بعد تبرئته منذ اخلريف لكنه بقي مسجونا 

ألسباب تتعلق على ما يبدو بقوانني الهجرة.
وقال الناطق باسم الوزارة عباس موسوي كما نقلت عنه 
وكالة األنباء الطالبية اإليرانية (إسنا) إن «ملف د.سيروس 
أصغري أغلق في أميركا، وســيعود على األرجح إلى البالد 

خالل األيام املقبلة».
وأضاف «سيتم ذلك في حال لم تظهر أي مشكلة أو عائق 

من اآلن وحتى ذلك احلني».
وعلق املسؤول في وزارة األمن الداخلي األميركية كني 
كوتشينلي على قضية أصغري قائال «بعدما ماطلتم ألشهر 
فيما كنا نحاول أن نرسل سيروس أصغري إليكم، تستيقظون 

ذات صباح وتقولون إنكم تريدون استعادته».
ورد عباس موســوي على ذلك في تغريدة قائال «نحن 

ننظر إلى أعمالكم، وليس إلى أقوالكم».
من جهة أخرى، ذكر موسوي امس، أن إيران ستواصل 
شحناتها النفطية إلى ڤنزويال إذا طلبت كراكاس املزيد على 
الرغم من انتقادات واشــنطن للتجارة بني الدولتني اللتني 

تفرض عليهما عقوبات.
وقال موسوي في مؤمتر صحافي أسبوعي نقله التلفزيون 
الرسمي على الهواء «إيران متارس حقها في التجارة احلرة 
مع ڤنزويال وهي مســتعدة إلرسال سفن أخرى إذا طلبت 

كراكاس املزيد من اإلمدادات من إيران».

عواصم - وكاالت: اندلع خالف ديبلوماسي جديد بني 
الهند وباكستان امس، حيث أمرت نيودلهي بطرد موظفني 

في السفارة الباكستانية بعد اتهامهم بالتجسس.
وقالت وزارة الشؤون اخلارجية في نيودلهي إن أمرا 
صدر لضابطني باكستانيني يعمالن في سفارة بلدهما في 
الهند أمس األول باملغادرة بعد ضبطهما خالل التجسس.
وردت باكســتان امس، على اخلطوة باستدعاء كبير 
ديبلوماســيي الهند املقيمني في إســالم آباد إلى وزارة 

اخلارجية.
وقالت الوزارة الباكستانية في بيان إن الديبلوماسي 
الهندي تلقــى وثيقة تنقل احتجاجا ديبلوماســيا قويا. 
وأضاف البيان «لقد مت توصيل رسالة أن التصرف الهندي 
يعد انتهاكا واضحا التفاقية ڤيينا للعالقات الديبلوماسية 

واملعايير الديبلوماسية».
ووجهت باكستان اللوم جلارتها الهند بتوجيه االتهام 
بشــكل خاطئ ملوظفي الســفارة وتنظيم حملة إعالمية 

لإلساءة إلى إسالم آباد.
ويأتي النزاع األحدث وسط تصاعد التوترات واالشتباكات 
القاتلة بني قوات أمن احلدود بني البلدين في منطقة كشمير 
املتنازع عليها، حيث أفاد مســؤولون هنود امس، مبقتل 
ثالثة مسلحني، إثر تبادل إطالق النار مع اجليش الهندي 
على اخلط احلدودي مبقاطعة «نوشيرا» الواقعة في منطقة 

«راجوري» بوالية جامو وكشمير شمالي البالد.

«كورونا».. موجة جديدة من إجراءات تخفيف العزل 
وأزمة سياسية في البرازيل والهند تتقدم على فرنسا في اإلصابات

عواصم - وكاالت: دخلت 
العديد مــن دول العالم أمس 
مرحلــة جديدة علــى طريق 
العودة إلى حياتها الطبيعية 
بعد أسابيع من العزل فرضها 
ڤيروس كورونا املستجد، في 
حني حتولت األزمة الصحية 
الى إضرابات سياسية في دول 
أخــرى. فقد عاودت بريطانيا 
فتح املــدارس أمس ألول مرة 
منذ إغالقها قبل ١٠ أســابيع، 
لكــن حوالــي نصــف أولياء 
األمور فضلــوا إبقاء أوالدهم 
في املنازل وسط مخاوف من 
أن احلكومة تسرعت بتخفيف 
احلجر. وأعيد فتح األســواق 
واســتئناف بعض األنشــطة 
الرياضية بدون جمهور وسمح 
ألكثــر مــن مليوني شــخص 
من األكثــر عرضــة لإلصابة 
بالڤيروس بقضاء بعض الوقت 

خارج املنازل.
لكن مع تسجيل بريطانيا 
واحدا من أعلى معدالت الوفيات 
الناجمة عن كوفيد-١٩، يخشى 
كثيرون من أن تخفيف إجراءات 
العزل العام سابق ألوانه ومن 
بينهم علماء نصحوا احلكومة 
وحذروها من أن ذلك قد يؤدي 
إلــى موجة ثانية من اإلصابة 

بالعدوى.
وقالت احلكومة إن تخفيف 
اإلجراءات مــا هو إال تخفيف 
محــدود لكــن التــزال هنــاك 
مخــاوف من أن البالد مازالت 
غير مستعدة لهذه التغييرات 
وأن كثيرا من الســكان بدأوا 
في جتاهل اإلرشادات اخلاصة 

بالتباعد االجتماعي.
املــدارس  كذلــك فتحــت 
االبتدائيــة واخلاصــة ودور 
احلضانة في اليونان أبوابها 
أمــس. وذكرت وكالــة األنباء 
اليونانيــة أنه ســيتم متديد 
الدراســة إلى ٢٦ يونيو التي 
كان مقررا أن تنتهي في ١٥ من 
الشهر نفسه تعويضا عن فترة 

على احلدائق العامة والسواحل 
واملسابح وغيرها من األماكن 
الترفيهيــة وحظر التنقل بني 
املــدن حيــث ســيبدأ القطاع 
الســياحي بالعمــل. وفتحت 
السلطات مطار اسطنبول أمام 
املسافرين احملليني وانطلقت 
أولــى الرحــالت الداخلية من 
مطــار اســطنبول إلــى مطار 
أنقرة. من جانبها، قالت بلدية 
إسطنبول أمس، إنها ستعمل 
بكامــل طاقتها فــي احلافالت 
واملترو وغيرهما من وسائل 
النقل من أجل عدم حدوث أي 
اضطرابات في اليوم األول من 

عودة احلياة لطبيعتها.
وعاد ماليني األشخاص إلى 
العمل في العاصمة الفلبينية 
مــع تخفيف واحدة من أشــد 
وأطول إجراءات العزل العام 

البرازيل، الدولة األكثر تضررا 
في القــارة بأكثــر من نصف 
مليون إصابة و٣٠ ألف حالة 
وفاة، إلى أزمة سياسية حول 

كيفية مواجهة الوباء.
واندلعت اشتباكات مساء 
أمس األول في ساو باولو بني 
أنصــار ومعارضــي الرئيس 
البرازيلي جاير بولســونار، 
الذي يصر علــى التقليل من 
الوبــاء ويعــارض  خطــورة 
تدابير االحتــواء التي أقرتها 
مختلــف الســلطات احمللية. 
وانخرط بنفسه وسط احلشود 
املؤيدة له في برازيليا، متحديا 
قواعد التباعد االجتماعي التي 
مت إقرارها مــن أجل احلد من 

انتشار العدوى.
وفي ساو باولو، اصطدمت 
الفاشــية»  تظاهــرة «ضــد 

بتظاهرة أخرى ملؤيدي الرئيس 
الذيــن خرجوا احتجاجا على 
إجراءات االحتواء. واشــتبك 
املئات في الشارع، على الرغم 
من تدخل الشرطة التي أطلقت 
الغاز املسيل للدموع واعتقلت 

ما ال يقل عن ٣ أشخاص.
وأحــدث البيــت األبيــض 
مفاجــأة بإعالنه عن إرســال 
شحنة من مليوني جرعة من 
هيدروكســي كلوروكــني إلى 
البرازيــل، وهــو دواء مضاد 
للمالريا أثار استخدامه اجلدل.
إلــى ذلــك، قالــت وزارة 
إن  امــس  الهنديــة  الصحــة 
حاالت اإلصابة جتاوزت ١٩٠ 
ألف حالة لتتخطى األعداد في 
فرنسا وتصبح سابع أكبر دولة 
من حيث عــدد اإلصابات في 
العالم بعــد الواليات املتحدة 
والبرازيل وروسيا وبريطانيا 
وإســبانيا وإيطاليا، في حني 
تخفف احلكومة أغلب القيود 
بعد مرور شهرين على فرض 

العزل العام.
وتزايــدت االنتقــادات في 
األيــام القليلة املاضية من أن 
التي  العــام  إجــراءات العزل 
فرضها رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي على سكان البالد البالغ 
عددهم نحو ١٫٣ مليار نســمة 
في مارس املاضي لم تنجح في 
وقف تفشي اجلائحة في حني 
دمرت سبل العيش ملاليني من 
السكان الذين يعتمدون على 

أجر العمل اليومي.
آالف  تكــدس  وأمــس 
األشــخاص فــي ٢٠٠ قطــار 
اســتأنفت اخلدمــة في أرجاء 
البــالد. وأغلــب الــركاب من 
العمالة املهاجــرة العائدة مع 
أســرها من املدن الكبرى إلى 
القرى. وقال اخلبراء: «العمالة 
العائدة تنقل املرض اآلن لكل 
ركن في البالد خاصة ملناطق 
الريف.. وملناطق نظم الصحة 
العامة فيها ضعيفة نسبيا».

في العالم في محاولة إلنعاش 
اقتصاد عصف به اإلغالق.

وسمحت السلطات بتشغيل 
املواصالت العامة مثل القطارات 
واحلافالت في مانيال لكن على 
نطــاق محــدود ممــا أدى إلى 
اصطفاف الركاب في طوابير 
طويلة لساعات وتقطع السبل 

مبئات العاملني.
كما سمحت الفلبني بإعادة 
فتح املزيد من الشركات وأتاحت 
للمواطنني مغادرة منازلهم دون 
احلاجــة إلى احلصــول على 

تصاريح حكومية.
أما أميــركا الالتينية التي 
أعلنتها منظمة الصحة العاملية 
الرئيســية اجلديدة  البــؤرة 
فقــد  الڤيــروس،  النتشــار 
جتاوزت عتبة املليون إصابة 
مؤكدة. وحتولــت األزمة في 

(ا.ف.پ) مؤيدو الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يشتبكون مع املعارضني له في ساو باولو 

اإلغالق. وأشــارت إلى اتخاذ 
كل اإلجراءات االحترازية على 
كافة مستويات املدارس، والتي 
تشمل شغل الفصول الدراسية 
بنســبة ٥٠٪ فقط من طاقتها 

االستيعابية.
اإلجــراءات  وتضمنــت 
االحترازيــة احملافظــة علــى 
مســافة ١٫٥ مترا بــني املقاعد 
بالفصول، بحيث ال يزيد عدد 
التالميذ في الفصل الواحد على 
١٥ تلميذا، وتشغيل الفصول 
بالتناوب مع إغالق املقاصف 
املدرسية. تركيا بدورها، بدأت 
خطت خطوة أخرى على مسار 
العــودة للحيــاة الطبيعيــة. 
وذكرت وكالة (إخالص) لألنباء 
التركية أن عشرات اآلالف من 
املطاعم واملقاهي فتحت أبوابها، 
فيما أزيلت القيود املفروضة 

بكني تهدد واشنطن بـ «هجمات مضادة».. وتأمر 
شركاتها مبقاطعة املنتجات الزراعية األميركية

عواصم - وكاالت: هددت بكني واشنطن 
امس برد مضاد في أعقاب إعالن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب فرض قيود على 
طــالب صينيني في الواليــات املتحدة 
احتجاجا على قانون جديد لألمن القومي 

في هونغ كونغ.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الصينية جتــاو ليجيــان: «أي كلمات 
وخطوات من شــأنها أن تضر مبصالح 
الصني ستقابل بهجمات مضادة من اجلانب 
الصيني». وأضاف أن إجراءات واشنطن 
«تتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية 
الصينية وتقــوض العالقات األميركيةـ 

الصينية».
ويبــدو ان األمــر لــم يتوقف عند 
التصريحات، حيث أمرت الصني شركات 
رئيســية تديرها الدولــة بوقف بعض 
الواليات  الزراعية من  السلع  مشتريات 
املتحدة، مبا في ذلك فول الصويا، إذ تعكف 
بكني على تقييم التوترات مع واشنطن 
بخصوص هونغ كونغ بحسب ما أوردت 
«بلومبيــرغ نيوز»، نقال عن مصادر لم 
تسمها. وبحسب التقرير، ألغى مشترون 
صينيون أيضا عددا غير محدد من طلبيات 

توريد حلم اخلنزير األميركي.
إلى ذلك، كشفت وثيقة وفق «رويترز» 
أن مجموعة من النواب اجلمهوريني في 
مجلس الشيوخ األميركي يعتزمون الكشف 
عن تشريع هذا األســبوع يحظر على 
األميركيني االستثمار في شركات دفاع 
أجنبية لها عالقات باجليش الصيني، وذلك 
في أحدث حترك ضمن سلسلة إجراءات 
تهدف للحد من التمويل األميركي للشركات 

التي تتخذ من الصني مقرا لها.
ويخطط النواب مايك جاالجر وجيم 
بانكس ودوج المالفا لتقدمي مشــروع 
القانون، الذي سيلزم وزير اخلزانة ستيف 
الكونغرس  إلى  منوتشني بتقدمي تقرير 
يحدد شركات الدفاع األجنبية التي لديها 
عقود كبيرة مع اجليش الصيني أو تتلقى 

الدعم منه.
وبعد ٦ أشــهر من إصدار التقرير، 
سيطلب من الشركات واملواطنني األميركيني 
مقاطعة تلك الشركات وسيحظر عليهم 

القيام باستثمارات جديدة فيها.
وقال بانكس فــي بيان: «من ناحية، 
يطلب الكونغــرس من دافعي الضرائب 
املســاعدة فــي تطوير جيشــنا حتى 

نتمكن من املنافســة مــع الصني. ومن 
ناحية أخرى، تقوم صناديق استثمارية 
أميركية  أميركية كبيرة بضخ دوالرات 
في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية.. 
نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض 
ووقف متويل صعود ألد خصومنا على 

الساحة العاملية».
في غضون ذلك، قال وزير املال في 
حكومة هونغ كونغ بول تشــان، إن أي 
العقوبات التي تنــوي الواليات املتحدة 
األميركية فرضها على هونغ كونغ ستضر 
أيضا مبصالح الشركات األميركية العاملة 

في هونغ كونغ.
وأشــار الوزير إلــى أن الصادرات 
السنوية للسلع املنتجة في هونغ كونغ 
واملصدرة إلى الواليات املتحدة تقل عن 
٢٪ من اإلنتاج احمللــي، وممكن التوجه 
إلى الدول األوروبية أو اليابان عوضا عن 
الواليات املتحدة في استيراد التكنولوجيا.

وتابع تشان: «الواليات املتحدة هي أكبر 
اقتصاد في العالم، وأي عقوبات ميكن أن 
تؤثر على توريد السلع في السوق، لن 
نتعامل مع هذا األمر باستخفاف، وسنراقب 

تطور األحداث عن كثب».

البرازيل واجلزائــر 
واملغــرب وتركيا 
وتايلند  واألردن 
ورومانيــــــا 
والبرتغال وكينيـا 

والسنغال وتشــاد 

الوباء في اجلزائر الطبيب محمد بقاط 
العتماد املزيد من االحتياطات.
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أنباء لبنانية

«لبنان ينتفض».. و«الثوار األحرار» يتوعدون: مستمرون حتى ُنسقط الباطل
بدء خفض التعبئة الصحية وتقليص ساعات منع التجول.. والسفيرة األميركية تكشف عن وجود شخصيات لبنانية ضمن عقوبات «قانون قيصر»

بيروت – عمر حبنجر 

«لبنان ينتفض»، شعار جديد 
أضيف الى شعارات احلراك الشعبي 
الثوري، الذي أنهى مرحلة املهادنة 
مع السلطة، التي ارتبطت بتفشي 
ڤيروس «كورونا» متهيدا لالنطالقة 
املوســعة املفترضــة من الســبت 

املقبل.
بدأ التحرك مساء امس األول من 
ساحة الشهداء في بيروت، باجتاه 
منطقة األشرفية، ومنها الى القصر 
اجلمهوري في بعبــدا، حيث كان 
احلرس اجلمهوري بانتظارهم، عند 
مدخل طريق القصر في احلازمية، 
وسرعان ما حتولت التظاهرة الى 
احتكاك مع احلرس اجلمهوري، ثم 
مع قوى اجليش التي اســتقدمت 
الى املكان، فضــال عن مجموعات 
مــن التيار الوطنــي احلر، جاءت 
حلمايــة القصــر، وهــي مــزودة 
مبستلزمات احلماية، وقد حصل 
تدافع وتضارب ومنعت كاميرات 
التلفزة من التصوير، لكن الهتافات 
بقيت مسموعة بوضوح، وأبرزها 
املطالبات اجلديدة املتمثلة بالدعوة 
الى تطبيق قرارات مجلس األمن، 
خاصة القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١ الداعيني 
الى نزع أسلحة امليليشيات، وفيها 
ضمنا «ســالح حزب اهللا»، الذي 
حتول الــى دويلة داخــل الدولة، 
مطالبــني بحصــر الســالح بيــد 
الوطنيــة، ومتعمدين  الشــرعية 
إســماع مطالبهم هذه الى القصر 

اجلمهوري.
التصادم عند مفرق بعبدا أفضى 
الــى إصابات طفيفة والى توقيف 
الناشط حســني كنج، وفي ساعة 
متأخرة مت إبعاد احملتجني عن طريق 
القصر الرئاسي، فتحول املنتفضون 
الى وســط بيــروت مــرة أخرى، 
وبالتحديــد الــى ســاحة النجمة، 
حيث مبنى مجلس النواب، ومنازل 
بعض الوزراء وحتديدا منزل نائبة 
رئيس احلكومة وزيرة الدفاع زينة 
عكر، ومتكنوا من اختراق احلاجز 
احلديدي الذي أقامته شرطة مجلس 
النواب، وسرعان ما تبني ان بعض 
هؤالء يقصــدون منــزل الوزيرة 

في هذا الوقت اقفل ثوار الشمال 
ســاحة العبــدة (عكار) وســاحة 
الثورة في طرابلــس تضامنا مع 
حــراك بيروت، وهو ما حصل في 
نفــس الوقت في ســاحة إيليا في 

صيدا.
وبالتزامــن، ومــع احلديــث 
عــن «قانــون قيصــر» األميركي 
واملستهدف للنظام السوري والذي 
يشــكل هاجسا بالنســبة لبعض 
القــوى السياســية واحلزبية في 
لبنان، وهذا ما ســعت الســفيرة 
األميركيــة فــي بيــروت دوروثي 
شيا الى توضيحه عبر الكشف عن 
سلة العقوبات األميركية اجلديدة 
على شــخصيات «تدعم املنظمات 
اإلرهابية»، وشــخصيات لبنانية 
تدعم «حزب اهللا»، وقالت: «سيكون 
هنــاك شــخصيات لبنانية ضمن 
العقوبــات التي يشــملها «قانون 
قيصر» املتعلق بســورية، كما أن 
الشــخصيات املتورطة بالفســاد 
ســتتعرض أيضــا للعقوبــات»، 
مؤكدة أن «هذه العقوبات لن تؤثر 

داخــل مجلس الوزراء. وكشــفت 
صحيفة األخبار انه خالل جلسة 
مجلس الــوزراء اجلمعة الفائت، 
وضــع علــى الطاولة بنــد غريب 
من خارج جــدول األعمال، عبارة 
عن مجموعة أوراق وزعتها نائبة 
رئيس احلكومة ووزيرة الدفاع على 
زمالئها، تتضمن الترجمة العربية 
لنص «قانــون قيصر» األميركي، 
طالبة منهم االطالع عليه، ألنه على 
احلكومة ان تناقشه في وقت الحق، 
مصادر سياســية متابعة رأت في 
هــذه املعلومات ما يفســر دوافع 
هجوم بعض «الثوار» على منزل 

الوزيرة عكر.
وباملناســبة بــدأ أمــس تنفيذ 
إجراءات خفض التعبئة الصحية 
التي تشــمل إعادة فتح املجمعات 
التجاريــة وغيرها، مــع تقليص 
ســاعات منع التجــول من ١٢ ليال 
إلى اخلامسة صباحا، ولوحظ أن 
بعض هــذه املؤسســات لم تفتح 
أبوابها بســبب صــرف املوظفني 

وأزمة الدوالر.

علــى لبنان فــي مجالــي التجارة 
واالستثمار».

وقالت: «لقد طعن حزب اهللا في 
صدقية النظام املالي اللبناني، من 
خالل التهريــب وتبييض األموال 
وهذا ما يبعد املستثمرين»، الفتة 
الــى أن «لبنان بحاجــة إلى نظام 
مالي نظيف يجذب املستثمرين».

وأضافــت في حديث لقناة «أو 
تــي ڤــي» الناطقة بلســان التيار 
الوطنــي احلر احلاكــم إن «تنفيذ 
اإلصالحات التي وضعتها احلكومة 
ستكون مبنزلة املفتاح إلعادة وضع 
االقتصــاد اللبنانــي على الســكة 

الصحيحة».
ورأت أن «تعيينــات املصرف 
املركزي هي شأن سيادي»، الفتة 
إلى أن «الواليات املتحدة تعاملت 
مع ســالمة لسنوات طويلة وكان 

التعاطي مبنيا على الثقة».
الســياق، تقــول  وفــي هــذا 
املصــادر القريبة مــن حزب اهللا 
انه لــم يعد من مجال للشــك في 
أن لواشــنطن جماعتها الضاغطة 

(محمود الطويل) اشكاالت وتدافع بني املتظاهرين واجليش على طريق القصر اجلمهوري في احلازمية 

عكر بداعي مطالبتها باإلفراج عن 
املوقوف لــدى اجليش في بعبدا، 
كنج، ثم انهالوا على واجهات املنزل 
باحلجارة مــع وصول مجموعات 
من راكبــي الدراجات النارية أتوا 
في عــرض للقــوة، اختلطت فيه 
الشعارات بشكل متويهي واضح، 
ففي البداية هتفوا للحريري، ثم ما 
لبثوا أن حولوا الهتاف الى «شيعة 
شيعة»، بحيث ضيعوا انتماءهم 
احلقيقي، وقد حصل إطالق نار في 
الهواء من جانب شــرطة املجلس 
كما يبدو فأصيب املواطن موسى 
عيســى، وجرى توقيف شخص، 
وتفرق اآلخرون، ليصدروا الحقا 
بيانا باسم «الثوار األحرار» يتضمن 
التعهد باستمرار االنتفاضة، وقد 
ورد فيــه: «نحن الثــوار األحرار، 
نحن مــن روح ثــورة ١٧ أكتوبر، 
نحن لن نتوقف عن نضالنا إلسقاط 
الباطل، وتأمني غد أفضل ال تدمع 
فيــه عني عائلة وال يرتقي فاســد 
مارق ملنصب ما ليهني كرامة مواطن 

ويأخذ منه تعبه».

أنباء سورية أنباء مصرية

مدبولي: ٥٠٪ من مصابي «كورونا» في القاهرة
واألسبوعان املقبالن سيشهدان ارتفاع عدد احلاالت

قصف جوي على مواقع موالية إليران في البوكمال

القاهرةـ  وكاالت: أوضح 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
د.مصطفى مدبولي أمس، أنه 
حتى ٣١ مايو املاضي كانت 
محافظات القاهرة واجليزة 
والقليوبيــة هــي أكبــر ٣ 
محافظات من حيث معدالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا، 
مشــيرا إلــى أن محافظــة 
القاهــرة شــهدت ضغطــا 
كبيــرا، حيث اســتحوذت 
وحدهــا على أكثر من ٥٠٪ 

من أعداد املصابني.
مدبولــي  وأضــاف 
خــالل اجتمــاع مجلــس 
تقنيــة  احملافظــني عبــر 
كونفرانــس»:  «الڤيديــو 
محافظات املنوفية والفيوم 
واإلســكندرية والبحيــرة 
والشــرقية والغربية تأتي 
في الترتيب التالي من حيث 

عواصم - وكاالت: أفادت 
تقارير إعالمية وناشــطون 
بتعرض مواقع مليليشيات 
موالية إليران في بادية مدينة 
البوكمال شرقي سورية، على 
احلدود مــع العراق لقصف 

جوي.
وقالــت صفحــة «نهــر 
ميديا» احمللية، إن طائرات 
حربية أغــارت على مواقع 
«فاطميــون»  ملليشــيات 
و«زينبيــون»، فــي باديــة 
املدينة اجلنوبية الشرقية.

أن  وأضافــت الصفحــة 
أربع غارات جوية استهدفت 
نقاطاعسكرية للميليشيات، 
موقعة إصابة بني عناصرها. 
ونقلوا إلى مشفى «القدس» 

في مدينة البوكمال.
من جانبه، قال «املجلس 
العسكري لدير الزور» التابع 
لقوات سوريا الدميوقراطية 
(قسد) الكردية التي تتقاسم 
السيطرة على محافظة دير 
الزور مع قوات احلكومة في 
دمشــق، إن الغارات دمرت 
ثالثة مضادات أرضية محملة 
على عربات عسكرية، مشيرا 
إلى أن القصف وقع في قرية 
السويعية بريف البوكمال.

وتتعرض امليليشــيات 
التابعة إليران في ســورية 
عامــة وقاعدة «اإلمام علي» 
فــي البوكمــال علــى وجه 
اخلصوص، لقصف متكرر 
مــن قبل طائــرات التحالف 

على قــدم وســاق لتوفير 
القماش بأســرع  الكمامات 
وقــت، بحيــث تكــون في 
متناول املواطنني، والتي يتم 
غسلها وإعادة ارتدائها ملدة 
نحو شهر، وسيكون سعرها 
مبتوسط ٥ جنيهات يتحمله 
املواطن في ســبيل قدرته 

على احلركة والتعايش.
إلــى  مدبولــي  ولفــت 
أن التقديــرات تشــير إلى 
املقبلــني  األســبوعني  أن 
ارتفاع معدالت  سيشهدان 
اإلصابة بالڤيروس، وذلك 
بعدما شهدته األيام املاضية 
من تزايد مضطرد في أعداد 
اإلصابــات، خاصــة خالل 
العيــد، وهــو ما  أســبوع 
الشــديدة  املتابعة  يتطلب 
على مــدار اليــوم وتنفيذ 
القرارات التــي مت اتخاذها 

األول ڤيديو يرصد حتركات 
مليليشيات إيرانية في بادية 

البوكمال.
بدورهــا، أكــدت صفحة 
«فرات بوســت» احمللية إن 
طائرات االستطالع التابعة 
للتحالف الدولي حلقت بشكل 
مكثف في سماء محافظة دير 

الزور.
من جهة أخرى، قتل ثالثة 
أشخاص بينهم طفل وأصيب 

أول من أمس والتي سيكون 
القيــام  علــى احملافظــني 

مبتابعة تنفيذها.
وأوضح رئيس الوزراء 
أنه خــالل املرحلة املاضية 
كان يتم االكتفاء باستقبال 
احلاالت املطلــوب عالجها 
مبستشفيات العزل، إال أنه 
مع تزايــد األرقام مت اتخاذ 
قرار قبــل العيد بضم عدد 
أكبر من املستشفيات يصل 
إلى ٣٢٠ مستشفى منتشرة 
علــى مســتوى احملافظات 
تتبع وزارة الصحة بخالف 
املستشفيات اجلامعية لتقدم 
خدمات التشخيص والعزل 
والعالج، مشيرا إلى أنه مت 
تفعيل هذه اخلطوة في عدد 
كبير من احملافظات، ويتم 
متابعة التنفيذ على أرض 

الواقع.

اثنان آخران داخل ســيارة 
على الطريــق الدولي حلب 
- الالذقية M٤، بالقرب من 
بلدة بسنقول جنوبي إدلب.

ورجح مصدر في فريق 
«الدفــاع املدني الســوري» 
املعروف باخلــوذ البيضاء 
مقتلهم نتيجة انفجار جسم 
داخل سيارتهم من نوع «بيك 
أب»، بحســب ما نقل موقع 

«عنب بلدي».

«رغم تزايد األعداد.. الوضع ال يزال حتت السيطرة»

(ا.ف.پ) الفنانان عزيز اسمر وانيس حمدون رسما غرافيتي لالميركي مفجر االحتجاجات جورج فلويد على جدران احد املنازل املدمرة في بنش 

ارتفاع معدل اإلصابات، إال 
أنه رغم هذا التزايد الواضح 
في األعداد بتلك احملافظات 
إال أن الوضع اليزال حتت 

السيطرة. 
وطالــب رئيس الوزراء 
أجهــزة الدولــة املختلفــة 
بــذل قصــارى  بضــرورة 
جهدهــا واملتابعة بشــكل 
يومي خالل فترة األسبوعني 
املقبلــني، مشــددا فــي هذا 
الصدد على ضرورة التعامل 
مبنتهى الصرامة والشــدة 
وقيام احملافظني باملتابعة 
اجلادة النضباط املواطنني 
وســلوكياتهم فيما يتعلق 
بالتباعد االجتماعي وااللتزام 
بارتداء الكمامة الطبية في 
العامــة واملغلقة  األماكــن 
النقل اجلماعي،  ووســائل 
الفتا إلى أن العمل يســير 

وأخرى يعتقد إســرائيلية. 
وآخرهــا كان فــي ١٧ مايــو 
اجلــاري عندمــا تعرضــت 
تلك املواقع وأخرى للجيش 
الســوري لقصف مــن قبل 
طيــران مجهول الهوية، في 
املنطقــة املمتــدة من مدينة 
البوكمال إلى مدينة امليادين، 
في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت صفحة «دير الزور 
٢٤» احملليــة نشــرت أمس 

فريد بستاني لـ «األنباء»: تغيير 
النظام  في لبنان سيتحول

إلى كابوس لكل من يطالب به
بيروت - زينة طبارة

اعرب عضو تكتل لبنان القوي النائب فريد بستاني عن يقينه 
بأن هناك من ال يريــد للحكومة أن تنجح في مهامها، علما أن 
محاوالت إفشال احلكومة في ظل الظروف الراهنة هو إفشال 
للدولة والعهد، مشــيرا الى أن تكتل لبنان القوي ال يحكم على 
النوايا بل على األفعال، فاحلكومة تخوض مفاوضات مضنية مع 
صندوق النقد الدولي وتبذل قصارى جهدها لتحقيق مصلحة 
لبنان السيما على املستويني النقدي واالقتصادي، ما يعني انه 
كان أولى باآلخرين التركيز على هذا املســار الدقيق من خالل 
دعم احلكومة عبر التخلــي مؤقتا عن الصراعات غير املنتجة 
بدال من وضع العصي في دواليب املسار التفاوضي للحكومة.
واستطرادا لفت بستاني في تصريح لـ «األنباء» الى أن ما 
زاد في طني عرقلة احلكومة بلة هو توقيت طرح تغيير الصيغة 
اللبنانية، علما أن تغيير النظام في لبنان لن يحصل ال اليوم وال 
حتى في وقت الحق وسيتحول الى كابوس على كل من يطالب به.

وردا على سؤال، أكد بستاني أن تكتل لبنان القوي يتحضر 
للطعن أمام املجلس الدستوري بقانون آلية التعيينات في الفئة 
األولى بســبب انتفاء املبادئ الدستورية فيه، علما أن املجلس 
الدستوري أبطل هذا القانون مبوجب الطعن به في العام ٢٠٠١، 
إذ ال يجوز لوزير مؤمتن على وزارته أن يستعني مبوظفني بدال 
مــن ان يأتي بفريق عمل متجانس خاص به كما هو احلال في 
كل الدول املتقدمــة امنائيا واقتصاديا واجتماعيا، نعم لتنظيم 
التعيينات في الفئة األولــى والثانية والثالثة لكن ضمن األطر 
املنطقيــة التي تؤمن للوزير آلية النجــاح في وزارته، ذاهبون 
للطعن بالقانون ملصلحة قيام الدولــة، وكل ما يقال غير ذلك 

مجرد افتراء وجتنٍّ لتشويه احلقيقة.
وسخر بستاني من القول بأن الوزير السابق جبران باسيل 
يراهن على هيمنته على اجلسم القضائي لتمرير الطعن بقانون 
آلية التعيينات فــي الفئة األولى، مؤكــدا أن هذا الكالم بحت 
افتراء وال يســتحق حتى التعليق عليه، بدليل صدور عدد من 
القــرارات القضائية في اآلونة األخيرة لم ترض التيار الوطني 
احلر وتكتل لبنان القوي وأهمها إخالء ســبيل مدير عام ادارة 

السير هدى سلوم.
وختم بستاني معتبرا أن الهدف من هذه حمالت على الوزير 
باسيل تارة باالدعاء بانه يخوض معركة الرئاسة باكرا وطورا بانه 
يهيمن على اجلسم القضائي وتارة اخرى بانه رهن البالد لقوى 
خارجية، هو من جهة محاولة فاشلة الغتياله سياسيا، ومن جهة 
ثانية محاولة السقاط العهد أو أقله إفشاله وهذا ما لن يحصل.

«السياحة»: بدء السماح 
للفنادق بالعمل بنسبة ٥٠٪

«الصحة»: تطبيق «صحة مصر»
يتجاوز مليون مستخدم

القاهرة - هناء السيد

أعلنت وزارة الســياحة واآلثار أنه ابتداء من 
امس مت الســماح للفنادق احلاصلة على شهادة 
السالمة الصحية املعتمدة العمل بنسبة ٥٠٪ من 
الطاقة االســتيعابية لها، وذلك وفقا الشتراطات 
الســالمة الصحية الصادرة من وزارة السياحة 
واآلثار واملعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا ملعايير 

السالمة الصحية العاملية.
وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة 
على املنشآت السياحية والفندقية أن نسب اإلشغال 
بالفنادق، خالل أيام عيد الفطر املبارك لم تتعد الـ 
٢٥٪، وفقا للنسب املسموح بها ضمن اشتراطات 
الســالمة الصحية، مشيرا إلى أن متوسط نسب 
اإلشغال بها خالل أيام عيد الفطر املبارك بلغت ٨٪ 
في محافظة جنوب سيناء، و١٣٪ في محافظة البحر 
األحمر، و٢٥٪ في مدينة العني السخنة مبحافظة 
السويس، و٢٥٪ في محافظة اإلسكندرية، و٤٪ في 
منطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح، و٩٪ 

في محافظة القاهرة الكبرى.

القاهرة - ناهد إمام

أعلنت وزارة الصحة والســكان عن جتاوز تطبيق «صحة 
مصر» اخلاص مبعلومات وبيانات عن ڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيد- ١٩» ألكثر من مليون مســتخدم منذ إطالقه في شهر 

أبريل املاضي.
وقال د.خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون اإلعالم 
واملتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تتم إضافة حتديثات ومميزات 
لتطبيق «صحة مصر»، بشكل مستمر، وذلك للتيسير على املواطنني 
وتقدمي أفضل خدمة طبية في حال االشــتباه باإلصابة بڤيروس 

كورونا، وتوعيتهم بإرشادات الوقاية من الڤيروس.
وأضاف مجاهد أنه ميكن ألي شخص اإلبالغ عن حالته أو عن 
حالة شخص آخر مشــتبه في إصابته بالڤيروس، عبر التطبيق، 
وذلك عن طريق الضغط على شاشة «إبالغ» املوجودة بالتطبيق، 
وتسجيل اسم احلالة والرقم القومي، واإلجابة عن بعض األسئلة 

لتحديد مدى احتمالية اإلصابة بالڤيروس.
وتابع أنه يتم تصنيف احلاالت وفقا لإلجابات عن األسئلة، ومن 
ثم يتم التواصل مع الشخص املبلغ عن حالته أو حالة شخص آخر 
لنقله إلى املستشفى، حيث يتم ربطه بغرفة العمليات بالوزارة، كما 

يتم تقدمي إرشادات العزل املنزلي، وذلك حسب حالته الصحية.

املصرف املركزي: تهمة متويل اإلرهاب
ملتسلمي احلواالت من غير الشركات املرخصة

وكاالت: أصدر مصرف سورية املركزي، 
بيانا جديدا بخصوص تسليم احلواالت، هدد 
فيه مبعاقبة «األشخاص» الذين يعملون على 
استالم أو تسليم احلواالت املالية الواردة من 
خارج البالد، خارج إطار شــركات الصرافة 

املعتمدة.
وذكر املركزي فــي بيان أمس أن األفراد 
الذين يتم ضبطهم أو التوصل ملعلومات تفيد 
باســتالمهم للحواالت عن طريق أشــخاص 
الهوية، ســتتم مالحقتهم قضائيا  مجهولي 
مبوجب قوانني متويل اإلرهاب في حال تورط 
هؤالء األشــخاص بهذا اجلرم، أو مالحقتهم 
بجرم الصرافة غير املرخصة والتعامل بغير 

الليرة السورية.
ووجه املواطنني بعدم استالم أي مبالغ 
من أشخاص مجهولي الهوية أو في األماكن 

العامة، وضرورة التواصل مع األهل أو األقارب 
في اخلارج لضمان إرسال هذه احلواالت عن 
طريق شركات الصرافة املرخصة أصوال، 
واستالمها في سورية عن طريق هذه الشركات 
أو عن طريق شركات احلواالت املالية الداخلية 
املتعاقــدة معها أصوال، ومبوجب إشــعار 
يتضمن مبلغ احلوالة وبلد اإلرسال ومعلومات 
الشخص املرسل. ووضح املصرف شركات 
الصرافة املرخصة واحلاصلة على موافقات 
عقود مراسلني مع اخلارج، وحصرها بشركة 
«الهرم»، «األدهم»، «الفؤاد»، «شخاشيرو»، 
«مايا»، «شام»، «زمزم»، «النضال»، «الثقة»، 
«الفاضل»، «املتحدة»، «الديار»، إضافة إلى 
شــركتي «تواصل عبر العالــم» و«الفؤاد 
للحواالت املالية الداخلية» احلاصلتني على 

موافقة توزيع حواالت ويسترن يونيون.



21
رياضـةالثالثاء ٢ يونيو ٢٠٢٠

فليطح: عودة النشاط الرياضي خالل األيام القليلة املقبلة
أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
حمود فليطح أن خطوات عودة النشاط 
الرياضي تسير في االجتاه الصحيح 
طبقا الشتراطات السلطات الصحية 
في مواجهة ڤيروس كورونا، جاء ذلك 
الثالثية  اللجنة  انتهاء اجتماع  عقب 
للرياضة  العامة  الهيئــة  التي تضم 
واللجنــة األوملبية الكويتية ووزارة 
الصحة أمس بحضور فليطح ورئيس 
اللجنة األوملبية الكويتية الشيخ فهد 
الناصر وأســد تقــي نائب رئيس 
مجلــس إدارة الهيئة ود.صقر املال 
نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة 
التنافسية، وحسني املسلم أمني سر 

اللجنة األوملبية، وبثينة املضف وكيل 
وزارة الصحة املساعد للخدمات الطبية 

املساندة.
وأضاف: أطمئن الرياضيني في كل 
األندية واالحتادات الرياضة بان عودة 
استئناف النشاط الرياضي محليا وأداء 
الالعبني للتدريبات ســيكون خالل 

األيام القليلة املقبلة. 
وذكر فليطــح أن هناك اجتماعا 
ســيعقد اليوم يجمع اللجان الفنية 
في الهيئــة العامة للرياضة واللجنة 
األوملبية من جانب ووزارة الصحة 
من جانب آخر لتحديد عدد األلعاب 
الفردية واجلماعية التي سيسمح لها 

بالعودة للتدريبات، والفترات الزمنية 
ألداء التدريبات، مع وضع االشتراطات 
الصحية الواجب التقيد بها وستكون 
املنافسات  بداية لعودة  املرحلة  هذه 

الرياضية مطلع سبتمبر املقبل.
وقال: إننا ننتظــر جميعا عودة 
التدريبات واملشــاركات، ولكن في 
الوقت نفســه نعمل علــى توفير 
البيئة الصحيــة لالعبني واألجهزة 
الفنية واإلدارية وأيضا اجلماهير في 
ظل التعــاون املثمر بني كل اجلهات 
الستئناف النشاط الرياضي بعد أن 
مت إيقافه ما يقارب ثالثة أشهر تنفيذا 

لتعليمات مجلس الوزراء.

عقب اجتماع ضم «الهيئة» واللجنة األوملبية و«الصحة»

اجتماع سابق للجنة الثالثية

الغامن: الكويت يرفض إلغاء الدوري وتتويجه باللقب

مــع الوضــع احلالــي عبر 
إلغاء املسابقة ومنح اللقب 
للمتصــدر (الكويــت بـ ٣٠ 
نقطة بفــارق االهداف عن 
القادســية مع تبقي مباراة 
لـ «االبيض»)، أو استكمال 
املوســم في وقت الحق، أو 
إلغاء املوسم وكأنه لم يكن.

جانب إدارة «االبيض».
وتأتي تصريحات الغامن 
ردا على طرح رئيس احتاد 
الكرة الشيخ احمد اليوسف 
فكرة إلغاء منافسات املوسم 
املوقــوف حاليــا بســبب 
جائحة «كورونا» وتقدميه 
لثالثة تصــورات للتعامل 

املاضي، مشيرا الى ان هذه 
اخلطوة تعبر عــن الروح 

الرياضية العالية.
  كمــا أعلن الهمالن عن 
رغبة برقان في االنسحاب 
كذلك من مسابقات املوسم 
املقبــل فــي حال انســحب 
الكويت، مؤكدا وقوفه الى 

تستكمل لتحصل كل االندية 
على حقها في املنافسة على 
لقب الدوري داخل امللعب.  
هــذا، وأشــاد رئيــس 
نادي برقان همالن الهمالن 
بتصريــح الغــامن برفضه 
وإلغــاء  فريقــه  تتويــج 
املسابقات احمللية عن املوسم 

يحيى حميدان 

في موقف الفت يحسب 
الدارة نادي الكويت، أبدى 
رئيس نادي الكويت خالد 
الغامن رفضه القاطع لفكرة 
تتويج فريقه بلقب دوري 
«stc» املمتــاز لكــرة القدم 
كونه يتصدر جدول الترتيب 
حاليا وذلك دون استكمال 

املسابقة.
وأضــاف الغــامن انه اذا 
أقدم احتاد الكرة على هذه 
اخلطــوة فــإن «األبيــض» 
سينســحب من منافســات 
املوسم املقبل احتجاجا على 
هذا القــرار، على أن يكون 
ملجلــس ادارة النادي وقفة 
مع االحتاد حملاسبته حسب 

االطر القانونية. 
وأكد ان املسابقة يجب ان 

هدد باالنسحاب من منافسات املوسم املقبل.. والهمالن يعلن عن تضامنه مع «األبيض»

محاضرات حلكام اليد.. «أون الين»

يحاول معظم احلكام ممارســة التدريبات 
املنزلية بغرض احلفاظ على مستوى اللياقة 

البدنية.
وذكــر الســويلم أن عقــد االجتماعات 
الضرورية واحملاضــرات التحكيمية البد 
ان يكون عبر وسائل التواصل االجتماعي 
في الوقت احلالي وحلني عودة النشاط الى 

املالعب في املستقبل.

يعقوب العوضي

أكد رئيس جلنة احلكام 
في احتاد كرة اليد واحلكم 
الدولي جاســم السويلم 
أن جتربة احملاضرات عن 
بعد التي أقيمت في شهر 
رمضان كانت ناجحة بكل 
املقاييس اذ انعكست على 
احلكام بصورة إيجابية.

وقــال اننا نتطلع الى 
تطوير احلكام املستجدين 
والقدامى من خالل إقامة 

دورات عبر تطبيقات التواصل االجتماعي 
من خــالل الشــبكة العنكبوتيــة، ولدينا 
تصور الستئناف التدريبات حسب املخطط 
احلكومــي لعــودة النشــاط الرياضي في 
املرحلة اخلامســة من العــودة التدريجية 
للحياة في ظل احلرب القائمة ضد تفشي 
جائحة ڤيروس كورونا، ولكن حتى اللحظة 
نعتمد على الوعي الرياضي الذاتي، حيث 

جانب من محاضرات حتكيمية سابقة باحتاد اليد

الهيئة جتتمع اليوم مع اللجنة األوملبية و«الصحة» لتحديد األلعاب املسموح لها بالعودة إلى التدريبات

املطوع: «األزرق» قريب للدور الثاني من تصفيات املونديال
تصفيــات كأس العالم ٢٠٠٦ 
جاءت شرســة فــي مراحلها 
النهائيــة، وقد ارتكبنا بعض 
األخطاء، وعليه فقدنا فرصة 
التأهــل، ونحن اليــوم لدينا 
أهداف كبيرة نسعى لتحقيقها، 
وبعــد انتهــاء ٥ جــوالت من 
التصفيــات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالــم ٢٠٢٢ فــي قطر 
وكأس آسيا ٢٠٢٣ في الصني، 
فنحن قريبون جدا من التأهل، 
وعلينــا االســتفادة مــن هذا 
الوضــع اجليد وعــدم إهدار 
املباريات  الفرصة، وستكون 
املقبلة مبثابة نهائي مســتقل 

لكل مواجهة على حدة.
وتوقــع أن يكون الضغط 
كبيــرا فــي تلــك املباريــات، 
خاصة في ظل اآلمال الكبيرة 
امللقاة على عاتقنا من جماهير 
األزرق التي تأمل عودة األزرق 
النهائية والتأهل  للمنافسات 
مــرة أخــرى لــكأس العالــم، 
وعليه يجب علينا إبقاء حلم 
التأهل لقطر ٢٠٢٢ حيا وقائما، 
وسأشارك بخبرتي مع زمالئي 
الالعبني من أجل إبقاء الروح 
التي متيز شــخصية األزرق 

عالية.

النتائــج املطلوبة، خصوصا 
أنه لدينا وقت كاف الستعادة 
البدنية واالســتعداد  لياقتنا 
اجليد، وكلي ثقة بوضع خطة 
مناســبة من قبل احتاد الكرة 
قبل استئناف التصفيات بوقت 

كاف.
الــى أن  وأشــار املطــوع 

ومتكنــا من تكويــن منتخب 
قادر على املنافسة.

وقــال ان األزرق ال تــزال 
لديه ثالث مباريات قبل انتهاء 
التصفيات، اثنتان مع استراليا 
واألردن، والثالثة أمام الصني 
تايبيه، وهذا يعني أن الفرصة 
ال تــزال قائمة إذا مــا أحرزنا 

يتوقعون عودة قوية لألزرق، 
الفتا الــى ان منتخب الكويت 
تعرض لعقوبــة اإليقاف في 
تصفيــات كأس العالم ٢٠١٨، 
وعدنــا فقــط فــي عــام ٢٠١٩ 
البطــوالت  للمشــاركة فــي 
اإلقليميــة، مثل كأس اخلليج 
وبطولــة دول غــرب آســيا، 

عبدالعزيز جاسم

قال جنم منتخبنا الوطني 
لكرة القــدم بدر املطــوع انه 
يحرص على مشاهدة مباريات 
األزرق فــي نهائيــات كأس 
العالم ١٩٨٢ والتي أقيمت في 
إسبانيا، وخصوصا خالل فترة 
احلظر احلالية التي تعيشها 
الكويت بســبب تفشــي وباء 
كورونا املســتجد. جــاء ذلك 
فــي لقاء حصري مــع املوقع 
الرسمي لالحتاد الدولي لكرة 
القــدم «فيفا»، مضيفا ان ذلك 
املنتخب األسطوري محل فخر 
واعتــزاز للكويت، وهو بذات 
الوقت وضــع خارطة طريق 
ألجيال املستقبل، وهي بدورها 
حتاول جاهدة تكرار التجربة، 
الفتا إلى أنه في كل مرة يشاهد 
تلك املباريات سواء عبر القناة 
الرياضية أو الڤيديو، يشعر 
باحلماس الكبير سعيا إلعادة 

كتابة ذلك التاريخ املشرف.
وذكر املطوع الذي يشارك 
مــع منتخبنــا الوطنــي فــي 
التصفيــات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم للمرة اخلامسة في 
مسيرته الكروية أن الكثيرين ال 

لدينا ٣ مباريات وستكون كل واحدة منها مبنزلة نهائي

(هاني الشمري)خالد الغامن الكويت يريد استكمال املوسم الرياضي  

بيروت - ناجي شربل

لم يجــدد االحتــاد اللبنانــي لكرة القــدم عقد 
املدير الفنــي الروماني للمنتخــب الوطني ليفيو 
تشــيبوتاريو، الــذي انتهى نهاية مايــو، علما ان 
تشيبوتاريو كان خارج البالد، منذ اعالن التعبئة 
العامــة واغالق مطــار بيروت الدولــي في مارس 

املاضي، بسبب فيروس كورونا.
وتنتظر اللجنة التنفيذية لالحتاد اللبناني تقرير 
جلنة املنتخبات الوطنية بشــأن االستعانة مبدير 

فني أجنبي من عدمه في هذه املرحلة.
وكشــف مصدر احتادي لـ «االنباء» ان االجتاه 
«مييل بشــكل منطقي الى إسناد املهمة الى مدرب 
محلي، ذلك ان حظوظ املنتخب في متابعة املشوار 
في التصفيات املؤهلة ملونديال قطر ٢٠٢٢ اقل من 
ضئيلــة، ال بل انتهت عمليا. فــي حني ان التركيز 
سيكون على املرحلة الثانية من التصفيات املؤهلة 

لنهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الصني سنة 
٢٠٢٣، والتي تنطلق في ٢٠٢١».

ورأى املصــدر، ان املرحلة تتطلب مدربا محليا 
يتولى تسيير األمور، «اال اذا اقترحت جلنة املنتخبات 
الوطنيــة خطة عمــل طويلة األمد لبنــاء منتخب 
جديد». لكنه اســتبعد االســتعانة مبدرب أجنبي، 
بســبب عدم معاودة النشــاط الكروي قريبا، بعد 
اعالن االحتاد اللبناني إنهاء فعاليات موسم ٢٠١٩ 

ـ ٢٠٢٠ بإلغائه.
وكان تشيبوتاريو خلف املونتينيغري ميودراغ 
رادولوفيتــش الذي قاد منتخب األرز الى نهائيات 
كأس آسيا ٢٠١٩ في االمارات للمرة األولى من بوابة 
التصفيات، بعد استضافة لبنان املسابقة العام ٢٠٠٠.
ولم تصل قيمة الراتب الشهري لتشيبوتاريو 
الــى ٧ آالف دوالر، علمــا انه حظي مبــدرب لياقة 
بدنية أجنبيا، فيما اســندت مهمة املدرب املســاعد 

ليفيو تشيبوتاريو خالل تدريب سابق ملنتخب لبنانالى النجم السابق جمال طه.

إنهاء عقد مدرب منتخب األرز

«كورونا» يصطاد 
حامد الرشيدي

أعلن مهاجم فريق الكرة 
التضامــن حامــد  بنــادي 
الرشيدي اصابته بڤيروس 
«كورونا» املستجد (كوفيد 
ـ ١٩) وذلــك خــالل عملــه 
بالصفــوف االولى حملاربة 

هذا الوباء. 
الرشــيدي من  ويعتبر 
الذين  املميزيــن  املهاجمني 
ميتلكهم التضامن وســبق 
له االنتقــال بنظام االعارة 
الى صفوف فريقي اجلهراء 
املواســم  والســاملية خالل 

املاضية. 
و«األنباء» تتمنى الشفاء 
العاجل للرشيدي وجلميع 

املصابني كذلك.

د ضد األهلي ويرفع قضية آل الشيخ ُيصعِّ
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ــد رئيــس هيئــة  صعَّ
الترفيه الســعودية تركي 
آل الشيخ من مواجهته مع 
مجلس إدارة النادي األهلي 
بعد املناوشات الشرسة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي 
بينه وبــني عضو مجلس 
األهلى محمد سراج، حيث 
قرر آل الشيخ التقدم ببالغ 
الــى النائب العام املصري 
ضد سراج بســبب ما بدر 

منه من ألفــاظ ضده، والتي يعاقب عليها 
القانون باحلبس والغرامة، بحســب قول 
محاميه، وكلف آل الشــيخ احملامي محمد 
حمودة بالتقــدم ببالغ ضد عضو مجلس 

األهلي.
وفــي قضية أخرى، أعــاد رئيس نادي 
الزمالك مرتضى منصــور الفتة «الزمالك 
بطل القرن احلقيقي» بعد تعديلها وإزالة 
شعار االحتاد األفريقي لكرة القدم (كاف). 
وقال منصور: «ستظل الالفتة موجودة في 
مكانها الى األبــد لتراها أجيال بعد أجيال 
فنحصل على حقنا باألمر الواقع حتى لو 

خسرنا القضية».
وأضــاف منصور أن النــزاع على لقب 
القرن العشــرين ليس مــع األهلي بل مع 
االحتــاد األفريقــي، وإذا قالت احملكمة انه 

األحق سنحترم ذلك.

والالفتة اجلديدة حتمل 
جملة «نادي الزمالك نادي 
القرن احلقيقي بالبطوالت 
وليــس  واإلجنــازات 
باحملســوبية واملجامالت» 
مع ذكر عدد بطوالت الزمالك 

وعدد بطوالت االهلي.
وفي قضيــة ثالثة، أقر 
محمد مصيلحــي، رئيس 
االحتــاد الســكندري بأنه 
تولى ملف املطالبة بإلغاء ما 
تبقى من منافسات النسخة 
احلالية للــدوري املصري 
املمتاز، وانه قام بجمع ١٤ خطابا من األندية 
الرافضة الستكمال الدوري وتقدمي ملف كامل 
بها الى وزير الشــباب والرياضة واللجنة 

اخلماسية بضرورة اإللغاء.
وقال مصيلحــي ان هناك مخاطر على 
كل اعضــاء املنظومــة الرياضية باختمال 
اإلصابة بكورونا وسط تزايد أعداد املصابني 

بشكل يومي.
وأضاف: كيف أســتعيد العبي االحتاد 
الســكندري األجانب الســتئناف النشاط 
الرياضي منتصف يونيو فضال عن حاجتهم 

للعزل الصحي ملدة ١٤ يوما؟
ورفض فكــرة الدخول فــي مفاوضات 
مــع الزمالك لضم ثنائي الفريق املعار من 
النــادي األبيض أحمد رفعت وعبد الرزاق 
سيسيه بشكل نهائي بسبب ما سمعه من 

مقابل مالي كبير.

تركي آل الشيخ
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الدوري اإلسباني ينطلق
١١ اجلاري وينتهي ١٩ يوليو

إنتر يسعى إلبقاء سانشيز

بالتر: الضغط األميركي 
وراء استقالتي من رئاسة «فيفا»

إلغاء جائزة اليابان 
للدراجات النارية

أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم أن منافسات الدوري 
املعلقة منذ مارس املاضي بســبب ڤيروس كورونا املســتجد، 
ستستأنف في ١١ اجلاري بدربي إشبيلية وستنتهي في ١٩ يوليو 
املقبل. وتنطلق املرحلة الـ٢٨ اخلميس ١١ اجلاري بدربي األندلس 
بني إشبيلية وريال بيتيس. ويحل برشلونة املتصدر ضيفا على 
ريال مايوركا في ١٣ منه، على أن يســتضيف مطارده املباشر 
ريال مدريد في اليــوم التالي إيبار. وتنطلق املرحلة الـ ٢٩ في 
١٥ اجلاري وتنتهي في ١٨ منه، ويســتضيف خاللها برشلونة 
ليغانيس في ١٦ منه، وريال مدريد ڤالنسيا بعد يومني. وكشفت 
الرابطة عن برنامــج املرحلتني ٢٨ و٢٩ فقط، علما بأنها قررت 
إقامة مرحلتني كل أســبوع حتى نهاية املوسم التي حددتها في 
١٩ يوليــو. وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس: نريد أن ينطلق 
املوسم املقبل في ١٢سبتمبر. وأضاف لقد وضعنا البرنامج ملنح 
كل فريق ما ال يقل عن ٧٢ ساعة من الراحة بني مباراتني وسنقوم 
بتحديث البرنامج بعد كل مرحلتني من أجل األخذ بعني االعتبار 
األجواء املناخية التي يكشف عنها مرة كل أسبوعني. ويتصدر 

برشلونة الدوري بفارق نقطتني عن ريال مدريد.

أبدى نادي إنتر ميالن اإليطالي 
لكرة القدم رغبته في متديد 
فترة بقاء التشيلي أليكسيس 
سانشيز، املعار من مان يونايتد 
اإلجنليزي، بني صفوفه، وذلك 
بعد متديد موسم ٢٠٢٠ -٢٠٢١ 
في إيطاليا وإجنلترا إثر فترة 
التوقــف بســبب أزمة وباء 
ڤيروس كورونا املســتجد 

(كوفيد ١٩).
وذكــرت شــبكة «ســكاي 
ســبورتس»، أن إنتر ميالن 

سيدفع فقط ربع راتب الالعب، الذي يبلغ ٤٥٠ ألف جنيه إسترليني 
أســبوعيا، طبقا للعقد احلالي الذي كانت مدته عشرة أشهر من 
املفترض أن تنتهي في ٣٠ اجلاري، والذي يتوقع أن يكلف مان 

يونايتد ٦ ماليني إسترليني.
وقال مدير الكرة بنادي إنتر ميالن بييرو أوسيليو نسعى لتمديد 
فترة بقاء سانشــيز ضمن صفوف الفريق حتى نهاية موسم 
الدوري اإليطالي، والذي سيجرى استكماله خالل الصيف بعد 

توقف طويل بسبب الوباء العاملي.

اعترف الرئيس السابق لالحتاد 
(فيفا)  القــدم  الدولــي لكرة 
السويسري جوزيف بالتر بأن 
استقالته من الفيفا، التي تقدم 
بها في عــام ٢٠١٥، جاءت في 
ظل ضغوط هائلة من السلطات 
األميركية التي كانت حتقق في 

ادعاءات بالفساد.
وقال بالتــر (٨٤ عاما) «قالوا 
يجب أن يرحل الرئيس! وفجأة 
لــم يعد الفيفــا منظمة مافيا 
للعدالة األميركية بل  بالنسبة 

ضحية»، وكان بالتر قد رحل عن رئاســة الفيفا في الثاني من 
يونيــو ٢٠١٥ بعد أيام من إعادة انتخابه، وذلك بعد اعتقال عدد 
من مســؤولي الفيفا في زيوريخ، وفي أكتوبر من العام نفسه، 

تلقى بالتر اإليقاف من قبل جلنة القيم بالفيفا.
وبعدها، قال بالتر بشكل متكرر انه لم يقدم استقالته ولكن لم 
يســمح له بخوض انتخابات الفيفا التالية، وقد واجه انتقادات 

حادة من قبل جياني إنفانتينو، الرئيس احلالي للفيفا.
ويعتقد بالتر، الذي كان يترأس الفيفا منذ عام ١٩٩٨، بأن السلطات 
السويسرية مهدت طريق إنفانتينو نحو رئاسة الفيفا ليصبح 
كاملستفيد من فضائح الفيفا. وقال بالتر «أرى أن إنفانتينو كان 

يرغب في إخالء طريقه نحو رئاسة الفيفا».

انضمت جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية الى السباقات التي 
ألغيت بســبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد، وذلك بحسبما 
أعلن االحتاد الدولي. وقال االحتــاد الدولي «فيم» في بيان ان 
وباء «كوفيد ـ ١٩» أجبرنا على إلغاء احلدث الذي كان من املقرر 
إقامته بني ١٦ و١٨ أكتوبر على حلبة «توين رينغ في في موتيجي».

وستكون املرة األولى منذ عام ١٩٨٦ التي تغيب فيها هذه اجلائزة 
عن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية، ما يشكل ضربة للبطولة 
السيما أنها تضم ثالثة فرق كبيرة من اليابان، هي هوندا وياماها 
وسوزوكي، بحســبما أفاد كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي 

لشركة «دورنا سبورتس» املروجة لبطولة العالم.
ويأتي اإلعالن عن إلغــاء جائزة اليابان بعد أربعة أيام فقط من 
قرار مماثل بشأن جائزتي اململكة املتحدة وأستراليا اللتني كانتا 
مقررتني في األسبوع األخير من أغسطس و٢٥ أكتوبر تواليا.

وأشار االحتاد الى ان السباق البريطاني سيغيب عن بطولة العالم 
«للمرة األولى منذ أكثر من ٧٠ عاما».

كعادته دوما ما يفاجئ البرتغالي جنم يوڤنتوس كريستيانو 
رونالدو متابعيه بآخر الصيحات في عالم املوضة والسيارات 
الفخمة، حيث أكد حضوره وبقوة بشــرائه أغلى سيارة في 
 Type وهي من طراز ٥٧ Bugatti العالم املصنعة من شركة
SC Atlantic والتي يبلغ ثمنها ١١ مليون يورو بحيث ال توجد 
أي نسخة من هذه السيارة سوى التي ميتلكها كريستيانو.

كريستيانو رونالدو

زالتان إبراهيموڤيتش

محمد صالحنيمار داسيلفاغاريث بيل

فرنك المبارد

كرمي بنزميةليونيل ميسي

العب ريال مدريد الويلزي غاريث بيل هو أيضا له 
اهتمام كبير بعالم السيارات وحصل على نصيب في 
 Audi R٨ GT القائمة، فبيل ميتلك سيارة أودي من طراز

التي يبلغ سعرها في األسواق نحو ٢٥٠ ألف دوالر.

النجم السويدي ومهاجم ميالن زالتان إبراهيموڤيتش هو 
أيضا من محبي السيارات اخلارقة وميتلك واحدة من أغلى 
 (porsche spyder) السيارات في العالم وهي بورش سبايدر
التي بلغ سعرها نحو ٦١٥ ألف دوالر، حيث جتمع هذه السيارة 
بني السرعة واالنسيابية في األداء الى جانب تصميمها الثوري.

يؤكد االرجنتيني هداف برشلونة ليونيل ميسي حضوره 
في القائمة بامتالكه سيارة (Koenigsegg Agera) والتي يبلغ 
ثمنها ١٫٧ مليون يورو، حيث توجد ٧ نسخ منها فقط بالعالم 
وتعتبر هذه السيارة أيقونة من ناحية التصميم ومواصفاتها 

التقنية العالية.

البرازيلي جنم برشــلونة الســابق وباريس سان 
جيرمان حاليا نيمار داســيلفا يحب القيادة والسرعة 
بحيث ميتلك العديد من السيارات الرياضية ومن بينها 
سيارة أودي من طراز Gi Audi R٨ والتي يصل سعرها 

الى ٢٤٦ ألف دوالر.

مهاجم ريال مدريد الفرنسي كرمي بنزمية هو اآلخر من 
مهووسي األلبسة والسيارات ما يجعله يخصص قدرا كبيرا 
من ثروته لشراء أفخم وأغلى السيارات الرياضية حيث ميتلك 
سرب من الســيارات الرائعة والباهظة الثمن وعلى رأسها 
سيارة بوغاتي فيرون (Bugatti Veyron) التي يبلغ سعرها 

١٫٢ مليون دوالر.

على الرغم من اعتزاله لعب كرة القدم وغيابه عن األضواء 
يتواجد الدولي اإلجنليزي والهداف التاريخي لنادي تشيلسي 
فرانك المبارد ضمن القائمة، حيث ميتلك ســيارة فيراري 
Ferrari مــن طــراز ٦١٢ gorgeous ferrari scarletti والتي 
يبلغ سعرها نحو ٢٦٠ الف يورو، حيث متتاز هذه السيارة 

كما عودتنا شركة فيراري بالسرعة والدقة في التصميم.

يبدو أن الفرعون املصري وجنم ليڤربول محمد صالح يعشق 
امتالك السيارات الفارهة، حيث كشف تقرير بريطاني مؤخرا 
عن أسطول السيارات التي ميلكها والتي يزيد سعرها على ٨٠٠ 
ألف جنيه إسترليني، حيث كانت آخر سيارة اشتراها صالح هي 
بينتلي كونتينينتال جي تي، التي تبلغ قيمتها ٢١٠ آالف دوالر.

جنوم ميلكون 
أغلى السيارات بالعالم

يبدو أن السباق والتنافس بني جنوم كرة القدم غير محصور 
في حصد األلقاب واجلوائــز الكروية بل ميتد إلى عالم 
السيارات الفخمة والفارهة، حيث يفضل أشهر جنوم كرة 
القدم العاملية شراء أقوى وأغلى السيارات في العالم والتي 
تعرض ألول مرة في أكبر معارض السيارات. وفي هذا التقرير 

سوف نتعرف على هؤالء الالعبني:

زكي عثمان

كريســتيانو رونالــدو.. واحــد من أكثر 
األسماء التسويقية في عالم الرياضة، وهذا 
ما جعله ســفيرا للعديد مــن أكبر العالمات 
التجارية حول العالم.. واألمر لم يقتصر على 
الشركات الرياضية وحسب، بل امتد لصانعي 
الســيارات األفخم واألفضل في جميع أنحاء 
املعمورة، والذين يقدمون العديد من السيارات 
للنجم البرتغالي كهدية مقابل التسويق لهم، 
بجانب كل ذلك فرونالدو من االســاس مولع 
بعالم الســيارات، وميتلك العديد من أفضل 

السيارات الرياضية والكالسيكية.
وللوقــوف علــى قصــص «الــدون» مع 
الســيارات، فالبداية كانت قبل أن ينتقل من 
سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد 
بالعــام ٢٠٠٣، كان مولعــا باللعــب الغالية 
خصوصا السيارات الرياضية، ومع وصوله 
لـ «أولد ترافورد» وجد زمالءه يقودون العديد 
من أفضل الســيارات في العالــم، ولم يأخذ 
وقتــا طويال حتى يدخل في منافســة معهم 
ليست في امللعب بل في أنواع السيارات التي 
يذهبون بها ملركز التدريب في كارينغتون. 
واحدة من أول السيارات التي اشتراها الدون 
عند انضمامــه لكتيبة «الشــياطني احلمر» 
هــي BMW M٦، ولم تكــن االخيرة بل جلب 
بعدها العديد من سيارات األودي والبينتلي 
والبــورش في األعوام التاليــة التي قضاها 
في مانشســتر يونايتــد، وعندما وصل إلى 
ريــال مدريد أضاف عالمــات جتارية أخرى 

 Ferrari ملجموعته، مثل الفيراري ٥٩٩
 Lamborghini والمبورجيني GTO

.Aventador LP ٤-٧٠٠

ولم يسبق لرونالدو أن صرح بتفضيله 
لسيارة بعينها، لكن ميكننا معرفة سيارته 
املفضلة من خالل منشوراته على اإلنستغرام 
ســواء كانت صــورا أو مقاطع ڤيديو، وهذه 
املنشورات كثيرا ما توجد فيه السيارة التي 
صنعت له خصيصا وهي ســي آر٧ بوجاتي 
تشــيرون. وهذه املركبة ذات الـ ٢٦١ ميل في 
الساعة أقرب من فئة الهايبر كار من السوبر 
كار، وسعرها هو ٣٫٦ ماليني جنيه إسترليني، 
وهذه السيارة غالية جدا بسبب عدم وجود إال 
٥٠٠ فئة منها، وبالنسبة للدون فهو محظوظ 
بسبب وضع اسمه على فئته اخلاصة، ليصبح 
اســمها التجــاري هو CR٧. ومؤخــرا، أهدت 
عارضة األزياء اإلسبانية جورجينا رودريجيز 
صديقها رونالدو سيارة مرسيدس من طراز 
الدفع الرباعي ٦٣ AMG G مبناسبة عيد ميالده 

الـ ٣٥ تقدر بـ ٢٢٠ ألف يورو.

نقطة ضوء على سيارات «الدون»
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«اليونايتد» يبقي إيغالو حتى يناير

لويز يريد البقاء مع «املدفعجية»

كوليبالي خارج 
حسابات «الباريسيني»

رامسي: «نبي نلعب»

توصل نادي مــان يونايتد اإلجنليزي لكــرة القدم الى اتفاق 
مع شنغهاي غرينالند شــينخوا الصيني من أجل متديد عقد 
استعارة املهاجم النيجيري أوديون إيغالو حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، 

وذلك بحسب ما أعلن امس.
وكان من املفتــرض أن تنتهي فترة إعارة النيجيري البالغ من 
العمر ٣٠ عاما الى يونايتد أول من أمس األحد، لكن فريق املدرب 
النرويجي أولي غونار سولسكاير قرر اإلبقاء على خدماته حتى 
٣١ يناير ٢٠٢١، من أجل أن يكون مع «الشــياطني احلمر» حني 
يستأنف املوسم في املوعد املبدئي املقرر في ١٧ الشهر اجلاري 

بعد توقف منذ مارس بسبب ڤيروس كورونا املستجد.
وسجل إيغالو أربعة أهداف في ثماني مشاركات مع «الشياطني 
احلمــر» منذ أن انضم اليهم فــي ٣١ يناير املاضي حني أصبح 
أول العب نيجيري يدافع عن ألوان الفريق، واالفريقي السابع 

فقط في تاريخ النادي.

قال كيا جواربشيان وكيل أعمال البرازيلي ديڤيد لويز مدافع 
فريق أرسنال اإلجنليزي لكرة القدم، إن الالعب يرغب في متديد 
بقائه مع «املدفعجية»، رغم أن عقده بصدد االنتهاء، مشيرا إلى 

أن الالعب ميتلك «فرصة كبيرة للغاية» في البقاء مع الفريق.
وأضاف جواربشيان في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» 
أن الالعب البرازيلي ال يريد مغادرة شمال العاصمة البريطانية 
لندن، مؤكدا أن النادي سيتناقش مع الالعب حول مستقبله في 

أقرب وقت ممكن.
وعلق وكيل لويز بشأن ما ذكرته تقارير في الفترة األخيرة حول 
عودة لويز إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي، قائال إن هذا ممكن.

وأوضح: إن ما قاله لويز (إذا جاءت الفرصة في املستقبل - قبل 
أن أعتزل - ميكن أن أعود إلى بنفيكا وأنهي مسيرتي حيث بدأت) 

لكنه لم يقل إنه يرغب في العودة إلى بنفيكا اآلن.

قالت صحيفة (ليكيب) الفرنســية امس إن إدارة نادي باريس 
سان جرمان تخلت بالفعل عن فكرة التعاقد مع السنغالي كاليدو 

كوليبالي، مدافع نادي نابولي اإليطالي.
وبررت الصحيفة موقف اإلدارة الباريسية بالتراجع عن صفقة 

كوليبالي بسبب املنافسة القوية التي جتدها من مان يونايتد.
ويسعى توماس توخيل، مدرب باريس، لترميم خط دفاعه قبل 
بداية املوســم اجلديد، في ظل انتهاء عقود ٣ العبني في اخلط 

اخللفي، وهم تياغو سيلفا وتوماس مونييه وليفني كورزاوا.
وأشــارت الصحيفة إلى أن ســان جرمان أبرم صفقة واحدة 
استعدادا للموســم اجلديد، بتفعيل بند شراء ماورو إيكاردي 

نهائيا من إنتر ميالن اإليطالي.

أبدى العب خط وسط فريق يوڤنتوس، الويلزي آرون رامسي، 
دعمه خلطط اســتئناف بطولتي الدوري اإليطالي واإلجنليزي 
لكرة القدم، مؤكدا أنه «من املالئم» أن تستأنف الرياضة نشاطها 

بعد توقفها بسبب تفشي جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وقال العب وسط أرسنال اإلجنليزي السابق في حوار بالڤيديو 
جرى مع حساب شبكة «سكاي ســبورتس» الرسمي مبوقع 
«تويتر» للتواصل االجتماعي «أعتقد أنه في جميع أنحاء أوروبا 

اآلن، من املالئم أن حتاول كرة القدم استئناف نشاطها».
وأضاف رامسي «بالنسبة لنا والدوري اإلجنليزي املمتاز، فإن 
استئناف املباريات أمر طبيعي فقط، وكالعبني نريد أن نخرج 
ونلعب». وأوضح الالعب الويلزي الدولي «نفتقد اخلروج إلى 
هناك واللعب، وعلى الرغم من أن الوضع سيكون مختلفا هذه 
املرة، ما زلنا نحب اللعبة التي افتقدناها، لذلك نحن متحمسون 
جدا الستعادتها». وكشف رامسي «من املهم لنا اآلن أن نحاول 
إكمال الدوري. آمل أن يتمكن اجلميع من احلفاظ على صحتهم، 

ومن ثم الدخول في دوري األبطال بعد ذلك رمبا».

اتفاق مبدئي الستئناف دوري «أولى إجنلترا» في ٢٠ اجلاري
أعلنت رابطة دوري الدرجة 
األولى اإلجنليزي لكرة القدم 
(التشامبيونشــيب)، عن 
خطــط مؤقتة الســتئناف 
منافســاتها بدون جمهور 
في ٢٠ الشهر اجلاري، بعد 
أكثر من ثالثة شــهور من 
تعليــق مبارياتها بســبب 
جائحــة ڤيــروس كورونا 

املستجد.
الرابطــة في  وشــددت 
بيان نشرته على موقعها 

اإللكتروني الرسمي على أن 
اســتئناف املوسم يخضع 
لتوجيهات السالمة الصادرة 
البريطانية  من احلكومــة 
التــي يتــم االلتــزام بهــا، 
مضيفــة أنه يتعــني على 
األنديــة احلصــول علــى 
تصريــح مــن ســلطاتها 
احمللية الستضافة املباريات 

على مالعبها.
وهنــاك ١٠٨ مباريــات 
البطولــة،  فــي  متبقيــة 

الذي قال «مع عودة أندية 
التدريبات  إلــى  البطولــة 
اجلماعيــة والقــدرة على 
القيام بااللتحامات، وبعد 
إعالن احلكومة البريطانية 
بالسماح بإجراء الفعاليات 
الرياضية، نقترب أكثر من 
اســتئناف موســم دوري 

البطولة ٢٠٢٠/٢٠١٩».
وأضاف باري «لذا فقد 
تشاورنا مع مديري البطولة 
في مجلس اإلدارة ووافقنا 

علــى اســتئناف املباريات 
بــدون جمهــور فــي ٢٠ 

يونيو».
وأوضح رئيس الرابطة 
«ينبغي أن نؤكد أنه في هذه 
املرحلة يكون التاريخ مؤقتا 
فقط، ولن يتم تأكيده إال بعد 
الوفــاء بجميع املتطلبات، 
حيث تظل صحة وسالمة 
ورفاهية جميع املشاركني 
واملوظفني والداعمني على 

رأس أولوياتنا».

باإلضافة إلى لقاءات امللحق 
املؤهلــة لبطولــة الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز، والتي 

جترى في نهاية املوسم.
وتتطلع الرابطة إلكمال 
املتبقية،  جميع مبارياتها 
باإلضافــة إلــى اللقــاءات 
الفاصلة في نهاية املوسم، 

بحلول ٣١ يوليو املقبل.
ونشــر املوقع الرسمي 
للرابطة تصريحات لريك 
الرابطــة،  بــاري رئيــس 

كلوب: استكمال «البرميييرليغ» محطة استعداد للموسم اجلديد
أكد مدرب فريق ليڤربول، 
األملاني يورغــن كلوب، أنه 
يجهز العبيه بالفعل للموسم 
املقبل، حيث يتوقع أن يبدأ 
موســم ٢٠٢١/٢٠٢٠ ببطولة 
الدوري اإلجنليــزي املمتاز 
لكرة القدم، مبجرد االنتهاء 
مــن املوســم احلالــي الذي 
سيعاود نشاطه في ١٧ الشهر 
اجلاري عقب فترة التوقف 

بسبب جائحة «كورونا». 
وقال كلوب ملوقع ليڤربول 
اإللكتروني الرسمي «ال يجب 
أن نكــون الئقني اآلن. نحن 
نتدرب بكثافة متزايدة يوما 
بعد يوم، ولكــن ينبغي أن 
نكــون جاهزين فــي اليوم 
التاســع عشر أو العشرين، 

في اليوم الذي ستجرى خالله 
مباراتنا أمام إيفرتون. هذه 
هــي اللحظة التــي نريد أن 
نكون مستعدين فيها بنسبة 

.«٪١٠٠
أضــاف كلــوب «مــازال 
متاحا أمامنا ثالثة أســابيع 
تقريبا حتى ذلك احلني، هذا 
جيــد. نريد اســتغالل ذلك 
وسنفعل. إنها فترة إعدادنا 
للموســم املقبــل. نحــن ال 
نتوقع استراحة طويلة بني 
املوســمني، لذلك هذه فترة 
مهمة للغاية بالنسبة لنا».

وأوضح كلوب «لم تكن 
لدينا الفرصــة لكي نقضي 
تسعة أسابيع من دون تدريب 
طــوال مســيرتنا الكروية. 

كل هذا مختلف ولكنه مثير 
لالهتمام أيضا».

وعلــى الرغم مــن تأكيد 
عــودة الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز، فإن ليڤربول مازال 
ال يعرف بالضبط متى وأين 
املتبقية،  سيلعب مبارياته 
لكن من املؤكد أن املباريات 
ستلعب بدون جماهير، لكن 
الفريق األحمر ينتظر معرفة 
ما إذا كان سيتم نقل بعض 
مبارياتــه ألماكــن محايدة 
ألســباب تتعلق بالســالمة 

أم ال.
ورغم عدم اليقني هذا، إال 
أن كلوب يشــعر باالرتياح 
علــى األقــل لتأكيــد تاريخ 

استئناف الدوري اآلن.

«العدالة جلورج فلويد» 
في استعراض دورمتوند ومونشنغالدباخ

انضــم اإلجنليزي جايدون سانشــو 
وزميله املغربي أشرف حكيمي والفرنسي 
ماركوس تورام إلى الئحة رياضيني كثر، 
مثل جنــم كرة الســلة ليبــرون جيمس 
وجنمة التنس ســيرينا وليامس، أعربوا 
عن تضامنهم مع األميركي جورج فلويد 
الذي لقي حتفه اإلثنني على يد الشــرطة 
في مينيابوليس، وذلــك خالل احتفالهم 
بالتســجيل لصالــح فريقهما بوروســيا 
دورومتوند وبوروســيا مونشنغالدباخ 
في انتصاريهما االستعراضيني في الدوري 

األملاني لكرة القدم.
وأبقــى دورمتوند على آماله الضئيلة 
بإحراز اللقب للمرة األولى منذ موسم ٢٠١١-
٢٠١٢ بفوزه الكبير على ضيفه املتواضع 
بادربورن متذيل الترتيب ٦-١ بفضل ثالثية 
سانشــو، فيما صعد مونشنغالدباخ الى 
املركز الثالــث مؤقتا بفوزه على أونيون 

برلني ٤-١ بفضل ثنائية تورام.
وسجل أهداف «أسود الفيستفاليا» كل 
من البجلكي ثورغان هازارد (٥٤) وسانشو 
(٥٧ و٧٤ و٩٠+١) وحكيمي (٨٥) ومارسيل 
شميلزير (٨٩)، فيما سجل هدف بادربون 
اليتيم العبه نفذهــا أوي هيونيماير من 

ركلة جزاء (٧٢). 
ورفع سانشو رصيده الى ١٧ هدفا في 
الدوري هذا املوسم، إضافة إلى ١٦ متريرة 

حاسمة.
كما أصبح رصيد دورمتوند من األهداف 
٨٠ في الدوري هذا املوسم، وهو رقم قياسي 
جديــد للنادي بعــد ٢٩ مرحلة، على بعد 
هدفني فقط من الرقم القياسي املطلق (٨٢ 

هدفا في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦).

تورام على طريقة كايبرنيك

وبدوره، حقق مونشــنغالدباخ فوزه 
الثاني بعد العودة من التوقف، بتغلبه دون 

معاناة على ضيفه أونيون برلني ٤-١ في 
مباراة تألق خاللها تورام بتسجيله ثنائية 
وتصدر العناوين بعد حركته التضامنية 

مع فلويد.
وبعــد أن افتتح فلوريــان نويهاوس 
التسجيل ملونشــنغالدباخ (١٧)، أضاف 
تورام الثاني في الدقيقة ٤١ واحتفل جنل 
النجم الفرنســي الســابق ليليان تورام 
بالهدف برســالة سياســية في مواجهة 
العنصرية، حيث ركع على رجل واحدة 
وأحنى رأســه دعما حلملة حركة «بالك 
اليفز ماتر» (أرواح الســود مهمة)، التي 

انطلقت مجددا اثر مقتل فلويد.
وقام تــورام (٢٢ عاما) بتقليد حركة 
العب كرة القدم األميركية كولني كايبرنيك 
الــذي كان يلعــب آنذاك مع فريق ســان 
فرانسيسكو، حينما فضل الركوع أثناء 
عزف النشــيد الوطني األميركي بدال من 
الوقــوف احتراما، وذلــك احتجاجا على 
إطالق الشــرطة النار على رجال ســود 

غير مسلحني.
الشــوطني، رأى  وخــالل اســتراحة 
مونشنغالدباخ في حسابه الرسمي على 
تويتر أن «ليس هناك حاجة لتفســير» 
ما قام به تورام ألن ما قام به كان معبرا 

عن حالة التضامن مع الضحية فلويد.
ولم يختلف موقف املدرب ماركو روزه 
عن النادي، قائال بعد اللقاء «ماركوس عبر 
عن رأيه. لقد قدم أمثولة ضد العنصرية 

ندعمها جميعا».
وحســم مونشنغالدباخ اللقاء بشكل 
كبير حني أضاف تورام الثاني له والثالث 
لفريقــه في الدقيقة ٥٩، لكن الســويدي 
سيباستيان اندرسون أعاد اآلمال لفريقه 
(٥٠) قبل أن تتبخــر مجددا بهدف رابع 
للمضيف عبر الفرنســي اآلخر احلســن 

باليا (٨١). الثاني بعد العودة من التوقف، بتغلبه دون 



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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الثالثاء
« هيدروكسي كلورين» يقّسم 

األطباء ودول تؤكد فاعليته
ضد «كورونا» وأخرى أوقفته.

«الصحة»: املتشافون من 
«كورونا» ضعف املصابني.

  قواكم اهللا.. والقادم أفضل
       بإذن اهللا.

 الڤيروس غير معلوم.. 
     فكيف بالدواء؟!

واحد أبواللطف

تابعونا وتواصلوا معنا

أبعد من الكلمات
«لم يعطني فرصة للحديث»

القتيل  فيلونيز فلويــد، أخو 
جورج فلويد، يقول إن مكاملته 
مع الرئيس ترامب لم جتر بشكل 

طيب.

«يجب أال نجعل عنف المظاهرات يعمينا 

عن شرعية القضية»
سوزان رايس، سفيرة الواليات 
املتحدة السابقة باألمم املتحدة.

«مجرد وزن زائد ال أكثر»
الشــهيرة كلوي  الشــخصية 
كارداشيان تنفي شائعة حملها، 
وتفسر كبر حجم بطنها بأنه مجرد 

وزن زائد.

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

مضيان فهد عقال الشمري: ٨٠ عاما ـ ت: ٩٩٦٣٠٠٥٣ ـ ُشيِّع.
سارة عبدالهادي مطلق الراجحي: ٣٢ عاما ـ ت: ٩٦٦٦٧٠٢٢ ـ 

٥٥٢٢٩٤٤٥ ـ ُشيِّعت.
وضحة سالم آل ظبيه، أرملة محمد مقيت آل مقيت: ٧٨ عاما 
ـ ت: ٩٩٧٧٧٠٧٩ ـ ٩٧٩٨٨٨٣٩ ـ ٩٩٧٩٤٩٨٤ ـ ٩٩٨٥٥٥٨٣ 

ـ ُشيِّعت.
منى حمد سلمان الزياني، أرملة محمد سيف اخلليفان الديحاني: 

٦٥ عاما ـ ت: ٥٠١١٥٥٥٥ ـ ٩٤٤٣٣٣٦٦ ـ ُشيِّعت.
حربي ســعيد محمد الشــتيلي: ٦٨ عاما ـ ت: ٩٩٤٣٥٣٥٧ ـ 

٩٩٣٣٠٢٥٥ ـ ٩٧٤٩٤٠٠٣ ـ ٦٩٩٩٩٣٠٥ ـ ُشيِّع.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦
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٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩
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أرقام اجلريدة

٣:١٥الفجر
٤:٤٩الشروق

١١:٤٦الظهر
٣:٢٠العصر

٦:٤٣املغرب
٨:١٤العشاء

العظمى: ٤٢ - الصغرى: ٢٨

أعلى مد: ٨:٤٠ ص ـ ٩:٠٣ م
أدنى جزر: ٢:١٤ ص ـ ٣:١٠ م

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

الهزات األرضية حتدث فــي كل ثانية متر، وفي 
جميع أقطار األرض ومنها الكويت، لكن معظمها خفيف 
ال يحــس بها الناس إذا كانت أقل من ٤ درجات على 
مقيــاس ريختر، أما اذا كانت فوق ٥ درجات فتعتبر 
زلزاال لكنه يكون زلزاال مدمرا اذا بلغ ٦ أو ٧ درجات، 
وعامة فإن الكويت ال تقع على احلزام الزلزالي الذي 
ميتــد من الصني الى اميركا بل تتبع صفيحة شــبه 
اجلزيرة العربية والتي يندر ان يقع فيها زالزل ذات 

بال ونتأثر يسيرا بزالزل الهضبة االيرانية.
وجتدر اإلشــارة الى ان مقياس ريختر ان هو إال 
لوغاريتم يبدأ من ١ الى ٩ فالثلث األول هزات أرضية 
ووسطه زالزل وآخره زالزل مدمرة. وفي الكويت كما 
ذكرنا نحن بعيدون عن احلزام الزلزالي وال نحس إال 
بهزات أرضية خفيفة ال تتعدى ٤ درجات على مقياس 
ريختر. والشــعور بزيادة عدد الهزات األرضية هو 
ارتفاع املباني وزيادة الســكان ورمبا شعور بزيادة 
الهزات وجود آبار النفط العميقة نسبيا وهذا يفسر 

ان الهزات تقع في اجلنوب الغربي.

هل الكويت 
تتعرض للزالزل؟

د.صالح محمد العجيري ـ باحث فلكي

من تاريخ ما أهمله التاريخ

باألحضان وبعيدًا عن «كورونا»..
ترحيب في «الفضاء» برائدي «كرو دراغون»

واشنطن - أ.ف.پ: دخل 
رائدا مركبــة «كرو دراغون» 
التابعــة لـ «ســبايس إكس» 
بــوب بنكــن وداغ هيرلــي 
محطة الفضاء الدولية األحد، 
ليصبحا أول شخصني يصالن 
إلى احملطة علــى منت مركبة 

متلكها شركة خاصة.
وفتح املمر عند الســاعة 
١٫٠٢ بتوقيت املنطقة الشرقية 
في الواليات املتحدة (١٧٫٠٢ ت 
غ)، ليعبر بعد نحو عشرين 
دقيقة الرائدان إلى احملطة بعد 
استكمال اإلجراءات التقنية.

الداخلني  وكان بنكن أول 
إلــى احملطة مرتديــا قميصا 
أسود وسرواال باللون الكاكي، 

وحلق به هيرلي.
زميلهمــا  واســتقبلهما 
األميركي كريس كاسيدي الذي 
كان موجــودا في احملطة مع 
الرائدين الروســيني أناتولي 

إيفانيشني وإيفان فاغنر.

جائحة كوفيد-١٩.
وردا علــى ســؤال عــن 
مــدى صعوبــة الرحلة على 
مــنت مركبة «كــرو دراغون» 
الفضائية  مقارنة باملكوكات 
التي أوقفت برامجها عام ٢٠١١، 
قال بنكن إن الرحلة على منت 
املركبة اجلديدة أكثر إرهاقا.

وتابع أن االرجتاجات على 
منت دراغون (معناها التنني) 
«اســتمرت حتى وصلنا إلى 
املدار»، مضيفا: «كنا بكل تأكيد 

نقود أو نركب تنينا».
وقال أيضا: «لم تكن الرحلة 
مشابهة للرحالت السلسة على 

منت املكوكات الفضائية».

(أ.ف.پ) سالم باألحضان في الفضاء بعيدا عن مخاوف «كورونا» 

وأقيمــت محطــة الفضاء 
العــام ١٩٩٨،  الدوليــة فــي 
وأصبحــت مأهولــة اعتبارا 

من العام ٢٠٠٠.
وأبــدى هيرلــي أملــه أن 
تشــكل املهمــة مصــدر إلهام 
لألميركيني فــي وقت يعاني 
العالم باســره مــن تداعيات 

ملشاهدة الڤيديو

خبيرة علم احلشرات د.جنان احلربي: حشرة عددها باملليارات
على وشك اخلروج من حتت األرض بعد اختفائها ١٧ سنة

علــم  خبيــرة  أكــدت 
احلشرات واألستاذ املساعد 
بقســم العلوم فــي الهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي 
د.جنان احلربــي أن هناك 
أعدادهــا  حشــرة تصــل 
إلــى املليارات على وشــك 
اخلــروج من حتت األرض 

بعد اختفائها ١٧ سنة.
وأضافــت احلربــي أن 
خروج هذه احلشــرات من 
حتت األرض بعــد اكتمال 
منوها يكون مرعبا ومخيفا 
بسبب كثرتها، مشيرة أن 
منها آالف األنواع وتنتشر 
فــي كل بــالد العالم ولكن 
الدورية األخــص تتواجد 
بكثرة في استراليا وأميركا. 
وتعرف هذه احلشرة باسم 
الزيز أو الصرناخ وعلميا 
سيكادا Cicada ووزنها ثقيل 
جدا بالنســبة إلى حجمها 
الضئيــل. وللزيــز ٣٫٣٩٠ 
نوعــا، بعضها لهــا دورة 
حيــاة حوليــة والبعــض 
اآلخر تعرف بالدورية وهي 
نوعان، نوع يعيش ملدة ١٣ 

سنة واآلخر ١٧ سنة.
وعن صفات هذه احلشرة 
قالت احلربي: يتراوح طولها 
ما بني ٢٫٢- ١٥سم وأجنحتها 
األربعــة شــفافة وأطــول 
من جســمها ولهــا عينان 
صغيرتان متباعدتان حمراء 
اللــون في أغلــب األنواع، 
إلــى أن حشــرة  مشــيرة 
الزيــز منتشــرة فــي كافة 
بــالد العالم ولكن الدورية 
األخص تتواجد بكثرة في 

استراليا وأميركا.
وذكرت أن حشرة الزيز 

الهيكل اخلارجي وتنفض 
جناحيها وتطير للتزاوج. 
فيما تضــع األنثى البيض 
وبعــد أن يفقــس البيض 
اليرقــات وتعاود  تخــرج 
االختباء حتت سطح األرض 

مرة أخرى.

ملعــب كــرة القــدم بأربع 
مرات، مشيرة إلى أنها سبق 
وأن خرجت هذه احلشرة في 
بعــض الواليات األميركية 
مثــل فيرجينيــا وشــمال 
كاروالينــا ونيوجيرســي 
وواشنطن وميرالند سنة 

٢٠٠٣ و٢٠٠٤ و٢٠١٣ ومــن 
املفتــرض أن تخرج الزيز 
 IX املعمــرة املعروفــة فــي
brood من حتت األرض في 
سنة ٢٠٢١ ولكن شاء القدر 
أن تقدم خروجها في سنة 

.٢٠٢٠
عامل وراثي 

وقالت احلربي إن العلماء 
يعتقدون أن رمبا كان هناك 
عامل وراثي أحدث تغييرا 
فــي وقت خروج الزيز قبل 
٢٠٢١ إلى جانب االحتباس 
احلــراري. وتعتبــر درجة 
حرارة األرض التي تزيد عن 
١٨ درجة سيليزية هي العامل 
األساسي خلروجها إلى سطح 
إلــى اتفاق  األرض، الفتــة 
علماء احلشرات في جامعة 
كورنيل وواشنطن على أن 
الدافــع األساســي من وراء 
اختبائها هو عــدم رغبتها 
في أال يتزامن وجودها مع 
انتشــار املفترسات خاصة 

الطيور والضفادع.
انتشــرت  وأضافــت: 
املخاوف من تلك احلشرة عبر 
منصات التواصل االجتماعي 
والصحــف في الوقت الذي 
مــازال العالــم يعانــي من 
الڤيــروس التاجــي، ولــذا 
نشــير إلى أن حشرة الزيز 
غير مؤذية لإلنســان إال اذا 
تواجد قريبا منها فقد تخطئ 
ذراع شخص أو أي جزء آخر 
من جســمه على إنه ســاق 
نبات فتســبب احلساسية 
للبعــض. وظهورهــا بهذه 
الطريقة اجلماعية املخيفة 

ظاهرة طبيعية متكررة.

وأكدت احلربي أن خروج 
تلك احلشرات بعد اكتمال 
منوهــا من حتــت األرض 
مرعب ومخيف ألنها تخرج 
جماعية بأعــداد تصل الى 
املليــارات، حيــث تغطــي 
مســاحة أكبر من مساحة 

أكدت أن عامالً وراثياً قّرب موعد خروجها وتوجد في كل دول العالم وبصفة خاصة أستراليا وأميركا

حشرة الزيز تعيش لشهر واحد فقط د. جنان احلربي

تقضي معظم دورة حياتها 
في باطن األرض التي متر 
بخمــس مراحــل يرقيــة 
وتتغذى خاللها على جذور 
النباتــات ومتتــص املــاء. 
وبعد اكتمالهــا تخرج من 
حتت األرض وتتخلص من 

خطيرة على األشجار املثمرة ويقدسها الصينيون
قالــت د.احلربــي إن اخلطورة 
الواردة من حشــرة الزيز هي أنها 
تعتمد في غذائها على أغلب األشجار 
املثمرة والفواكه، مما يقلل من أنتاج 
احملاصيل الزراعية. واخلطر األكيد 
هــو تلــف النباتات لعــدم وصول 
أشــعة الشــمس للنباتات بسبب 
وجــود املليارات مــن البيض على 
أوراق تلك النباتــات. حيث تضع 

األنثى ٤٠٠-٦٠٠ بيضة في الشهر 
ثم متوت.

وتابعــــت بأن ســـبب وجـــود 
هذه احلـــشرة في احلياة ملـــدة ال 
تزيد عن شهر أمر يحير العلماء إلى 
اآلن، مضيفة أن الصينيني يقدسون 
هذه احلشرة ويعتبرونها رمزا للقوة 
والنهضة وكذلك هي وجبة محببة 
لديهم ولدى ماليزيا، وروما، وأميركا 

الالتينية والكونغو.
وأوضحــت احلربــي أن هــذه 
احلــــشرة ستنتشــر قريبــا فــي 
الصيف، ولكن نوع IX brood سيكون 
موجودا فقط في أميركا وستصدر 
أصواتا مزعجة جدا تصل قوته أعلى 
من ٩٥ ديسيبل وهو صوت مرتفع 
يكفي فــي إحلاق الضرر بالســمع 

البشري.

أبحاث «كوفيد -١٩» 
مستمرة.. وكذلك الغموض

إلــى جانــب إيطاليا وبلدان أخرى، ســعت فرنســا الى 
التحقــق من التواريخ الفعليــة لدخول ڤيروس كوفيد-١٩ 
أراضيها مستخدمة وثائق صحية ال مجال للشك في دقتها.

فقد أظهرت مراجعة أجراها مستشفى ألبير شفايتزر في 
شمال شرق فرنسا آلالف من صور األشعة في سجالته من 
أواخر عام ٢٠١٩ وجود أعراض ڤيروس كورونا في ذلك الوقت.

وذكــر موقــع «ميل اون الين» البريطانــي أن فريقا من 
الباحثني برئاســة د.ميشيل شميت قام بدراسة نحو ٢٥٠٠ 
صورة أشعة للرئتني واكتشف أن اثنتني منهما يعود تاريخهما 
الى ١٦ و١٨ نوفمبر املاضي تثبتان أن الڤيروس كان موجودا 

في فرنسا قبل أول حالة مؤكدة في ٢٤ يناير.
ولكــن فريق الباحثني يتــردد في اســتخالص النتائج 
بانتظار دراســة صور أشعة تعود لشهر أكتوبر ويعترف 

مع ذلك بأنهم ال يفهمون حتى اآلن خفايا اندالع الوباء.
وجتيء هذه املعلومات بعد أسابيع على إعالن الطبيب 
الفرنســي ايف كوين عن اكتشافه حالة إصابة بالڤيروس 
يوم ٢٧ ديســمبر بعد دراسة نتائج سلبية لعينات من ٢٤ 
مريضا مت فحصهم للتأكد من خلوهم من االنفلونزا وكورونا. 
ويقول د.كوين إن املصاب الذي تعافى الحقا كان مندهشا 
ألنه لم يكن يعرف كيف أصيب بالعدوى، خصوصا وانه لم 

يسافر ولم يكن على اتصال بأحد عدا زوجته.

أشعة تعود إلى أواسط نوفمبر تظهر اإلصابة بكورونا

مظاهرات أميركا.. تباعد مستحيل رغم «كورونا»
تشكل املظاهرات في شوارع املدن األميركية، 
احتجاجا على قتل أميركي أسود بعد اعتقاله، 
مصدرا اضافيا للقلق في ظل جائحة كورونا، 
فالتراجع املطرد في أعداد االصابات والوفيات 
يبدو عرضــة للتحول الى ارتفــاع جديد، ألن 
املظاهرات جتعل من املستحيل تطبيق اجراءات 
الوقاية والتباعد االجتماعي في أجواء االحتكاك 
بني املتظاهرين ومع قوات األمن. تقول صحيفة 
«الغارديان» ان هــذا يحدث في بلد بلغت فيه 
اعداد املصابني بـ «كوفيد ـ ١٩» نحو ١٫٨ مليون 
اصابة وعدد الوفيات مائة وبضعة آالف حالة، 
كما انه بلد ال ميتلك نظام شامال للرعاية الصحية 
مما جعل اجلائحة تضرب االقليات بدرجة غير 
متناسبة خصوصا الذين يعيشون في مناطق 
مكتظة في املدن. وتضيف الصحيفة ان صور 
املتظاهرين املتجمعني وكثيرون منهم ال يضعون 
الكمامات أثارت قلق املســؤولني الى درجة ان 
بعضهــم يتوســلون للمتظاهرين ان يحتجوا 

بالطرق «السليمة» حلماية انفسهم.
وإذا كانت أعداد احملتجني قليلة جدا بالنسبة 
لعدد الســكان، فإن اخلشــية من عودة هؤالء 
الى بيوتهم وعائالتهم وهم يحملون العدوى. 
وهذا ما عبرت عنه عمدة واشــنطن العاصمة 
ميرييل براوزر بدعوتها احملتجني الى التفكير 
في ضرورة عزل أنفسهم عن عائالتهم وحتى 
التباعد االجتماعي آخر ما يهم املتظاهرون في أميركاضرورة خضوعهم الختبارات اإلصابة بالعدوى.
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