


أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976

www.alanba .com .kw

األربعاء
   ١١Wednesday June 3, 2020 - Issue No.15868 من شوال ١٤٤١ املوافق ٣ يونيو ٢٠٢٠

  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

صفحة32كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

احلكومة حتتاج إلى ٧ مليارات دينار سيولة
مرمي بندق

فــي خطــوة توضيحية تهدف إلــى تقدمي أدلــة اقتصادية 
وتوصيف دقيق ملبررات احلكومة طلب إقرار مشــروع قانون 
الديــن العام، قالــت مصادر مطلعة فــي تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» إن هناك تغييرات ســتتم على مشروع قانون الدين 
العام بهدف اإلجابة عن استفسارات بشأن أسباب تقدمي احلكومة 
مشروع القانون، الى جانب إيجابيات تفضيل االقتراض لسد 

عجز امليزانية عوضا عن األدوات االقتصادية األخرى.
وذكرت املصادر ان من بني أســباب تقدمي مشروع القانون 
احلاجة الى الســيولة، وان تفضيل االقتراض لتوفير التمويل 

املشترك بسبب ان الفائدة على االقتراض اآلن متدنية جدا.
وأوضحــت املصادر أن أمام احلكومــة خيارات أخرى منها 
السحب من صندوق احتياطي األجيال القادمة، مؤكدة ان هذه 
اخلطوة ســتحقق خسارة كبيرة بســبب تدني أسعار األسهم 
واألصول في البورصات العاملية اآلن، فضال عن تأثيرها السلبي 

في تخفيض التصنيف االئتماني للدولة.
وأضافت املصادر أن هناك خيارا يتمثل في تخفيض قيمة 
الدينار، حتى تغطي وتعوض الفرق بني انخفاض سعر برميل 
النفط وسعر صرف العملة، وهذا يترتب عليه حدوث تضخم 
وتاليا زيادة سعر السلع واخلدمات واملساس بجيب املواطن.

  وذكرت املصادر ان تسييل االحتياطي العام وسحب ودائع 
احلكومــة في البنوك احمللية يفقدان احلكومة فائدة تصل إلى 
٤٪، ويقلــالن من قدرة البنوك احمللية علــى اإلقراض لألفراد 
واملؤسسات. وردا على سؤال حول أسباب حتديد مبلغ االقتراض 
بـ ٢٠ مليار دينار، أجابت املصادر: نحتاج الى ٧ مليارات دينار 
ســيولة لســد العجر في إيرادات ميزانيــة ٢٠٢١/٢٠٢٠، حيث 
تبلــغ املصروفات ٢٠ مليار دينار، منها ١٢ مليار دينار رواتب 

و٤ مليارات دعومات و٦٫٥ مليارات مصاريف أخرى.
واســتدركت املصــادر قائلة: ان الدخل مــن مبيعات النفط 
وبعض اإليــرادات األخرى يبلغ ١٣ مليــار دينار لذلك نحتاج 

إلى ٧ مليارات دينار.
وأشــارت املصــادر إلى ان الســيولة املتوافرة في صندوق 
االحتياطي العام وكذلك النســبة املسموح بالتصرف فيها من 
األرباح احملتجزة لدى اجلهات احملايدة واملســتقلة ال تغطيان 

العجز في امليزانية هذا العام.
وأوضحت ان قرض الـ ٢٠ مليار دينار لن يصرف مرة واحدة 
إمنا على فترة زمنية تصل إلى ٢٠ عاما، ويستفاد منه في سد 

العجز لهذه السنة إلى جانب اإلنفاق الرأسمالي.

«الدين العام» يحافظ على قيمة الدينار ألن التضخم يرفع األسعار وميّس جيب املواطنني

الكويت توّدع اللواء الركن متقاعد 
سالم السرور أحد أبطال التحرير

اللواء الركن سالم مسعود السرور 
(رحمه اهللا)

احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة األولى)

احلجز اإللكتروني للمواعيد يسهل آلية العمل

د. غالب البصيص مطيع العجمي

البنوك.. قلب االقتصاد النابض يعود للحياة

  حسن اخلرس: 
«الوطني» يلبي 

احتياجات العمالء في 
كل احملافظات 

  باسل األسد: 
«اخلليج» يعمل حاليًا 

بنسبة ٢٥٪.. ونستعد 
لزيادتها تدريجيًا

  هنادي املسلم: 
«التجاري» اتخذ اإلجراءات 

الالزمة لسالمة 
املوظفني والعمالء 

 عبداهللا الشعيل: 
«وربة» يقدم خدماته 

للعمالء على مدار الساعة

  أحمد اخلرجي: 
شبكة قنوات إلكترونية 

ُتعزز قيادة «بيتك» 
للتطور الرقمي املصرفي 

  شريفة الفالح: «بوبيان» 
يخدم العمالء باملناطق 

احملظورة إلكترونيًا

 عبدالعزيز الفضلي: 
ر  «برقان» يوفِّ

خدماته املصرفية 
عبر ٩ أفرع 

  أحمد الشرف: 
«املتحد» يعود بخدمات 

إلكترونية.. و«كابينة» 
تعقيم متطورة

«األنباء» في تغطية خاصة بالبنوك احمللية بأول يوم عمل.. االلتزام باإلجراءات االحترازية 
والتباعد االجتماعي واستخدام الكمامات والقفازات وقياس احلرارة للعمالء

«الصحة»: جلنة استشارية عليا 
برئاسة اجلاراهللا ملكافحة «كورونا»

تسجيل ٨٨٧ إصابة جديدة و٦ وفيات خالل ٢٤ ساعة

حنان عبداملعبود

شكل وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح اللجنة العليا 
االستشــارية بشــأن مكافحة «كورونا» برئاسة استشاري 
أمراض باطنية وروماتيزم د.خالد اجلاراهللا، واستشــاري 
التخدير والعناية املركزة د.إبراهيم هادي نائبا، وعضوية 
كل من: د.خالد الصبيح، ود.خالد السعيد، ود.وليد الضاحي، 
ود.رجاء دشتي، ود.عبيد احلربي،  ود.منى األحمد، ود.محمد 
جمال ود.ســناء املطيــري. من جهة ثانيــة، أعلن املتحدث 
الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبداهللا السند عن تسجيل 
٨٨٧ إصابــة جديدة بـ «كورونا» خالل ٢٤ ســاعة، منها٣١٤ 
حالة ملواطنني كويتيني، مع رصد ٦ حاالت وفاة و١٨٧ حالة 

تتلقى الرعاية الصحية في العناية املركزة.

نصف مدارس اجلهراء الثانوية
قاطع اجتماع «التعليم عن ُبعد»!

ترامب يهدد بنشر اجليش ويؤجج غضب 
األميركيني.. وواشنطن «ثكنة عسكرية» 

«األعلى للقضاء» يرقي ١٧ مستشارًا 
إلى وكيل محكمة استئناف بدءًا من أغسطس

رفض نيابي ملشروع احلكومة ملعاجلة آثار «كورونا»

عبدالعزيز الفضلي

تنوعت اآلراء واملقترحــات خالل اجتماع 
مدير عام منطقــة اجلهراء التعليمية باإلنابة 
مــع مديري مدارس املرحلــة الثانوية صباح 
أمس ملناقشــة خطوات تنفيــذ خطة الوزارة 
للتعليم عن بعد لطلبة الثانوية العامة بقسميها 

العلمي واألدبي. 
وفي هذا الســياق، كشفت مصادر مطلعة 
لـ «األنباء» أن نصف مديري املدارس الثانوية 

مبحافظة اجلهراء لم يحضر االجتماع، مشيرة 
إلى أن هناك نحو ٢٠ مدرســة باجلهراء منها

١٢ مدرسة للبنات و٨ للبنني. وأوضحت املصادر 
أن ١٠ من مديري مــدارس أو من ينوب عنهم 
حضروا االجتماع، والكل أدلى برأيه حول تنفيذ 
اخلطة على ان يرسل املشاركون في االجتماع 
آراءهم ومقترحاتهم كحد أقصى اليوم األربعاء، 
مؤكدة ان ما مت التركيز عليه في االجتماع هو 
«التعليم عن ُبعد» للصف الـ ١٢ فقط وخطوات 

تنفيذه وليس «التعليم االلكتروني».

عواصم - وكاالت: صب الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب الزيت على نــار احتجاجات 
«ال أستطيع التنفس» املناهضة للعنصرية 
حينما هدد بنشر اجليش إلعادة فرض األمن 
ووقف أعمال العنف التي رافقتها. وعمق حالة 
الغضب في البالد بظهوره في كنيسة حامال 
نسخة من اإلجنيل، بعد أن استخدم ضباط 
إنفاذ القانون الغاز املسيل للدموع والرصاص 
املطاطي لفتح الطريق أمامه للوصول إليها.

وكشفت وزارة الدفاع «الپنتاغون»، عن 
أنها استدعت ١٥٠٠ عنصر من احلرس الوطني 

من ٥ واليات بهدف نشــرهم في واشــنطن. 
وعلــى صعيــد ردود الفعل الدوليــة، قالت 
مفوضة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ميشال 
باشــليه ان تأثير ڤيروس كورونا الذي بدا 
أكبر على األقليات العرقية، والتظاهرات التي 
خرجت إثر مقتــل جورج فلويد خنقا حتت 
ركبة شرطي ابيض تكشف «متييزا مزمنا» 
ينبغــي معاجلته. وعبر االحتــاد األوروبي 
عــن صدمتــه لوفــاة فلويــد، وأبدى أســفه 
لـ «االســتخدام املفرط» للقوة من قبل رجال 

الشرطة األميركية.

عبدالكرمي أحمد

علمت «األنباء» أن املجلس األعلى للقضاء 
قرر خالل اجتماعه اليوم برئاســة املستشــار 
يوسف املطاوعة، ترقية ١٧ مستشارا في احملكمة 
الكلية إلى درجة وكيل محكمة استئناف بدءا 

من أغسطس املقبل.
ومن شملهم قرار الترقية هم: د.صالح ناصر 
الركف - حامد أحمد العمار - خالد علي اجلسار 
- د.سعد ناصر العجمي - د.صنهات عبداهللا 
املطيري - محمد مبارك العنجري - يوســف 

سليمان احلداد - طالل محمد املعجل - وليد 
عبداهللا الهمالن - عادل عبدالرزاق الدوسري 
- هشــام عبداهللا محمد - سعد فهد املريخي 
- هاني محمد املانع - محمود إبراهيم اخللف 
- ناصر صالح األثري - عبدالهادي عبدالرحمن 

النويف - راضي محمد القحص.
من جهة أخــرى، أوكل مجلس القضاء إلى 
رئيــس كل محكمــة وضع آلية العمل حســب 
متطلبــات كل محكمة خالل الظروف الراهنة، 
مع ضرورة التزام االشتراطات الصحية بارتداء 
القفازات والكمامات والتباعد اجلسدي والتعقيم.

ماضي الهاجري 
 سامح عبداحلفيظ ـ سلطان 

العبدان ـ بدر السهيل

علــي  النائــب  أعلــن 
الدقباسي أنه انتهى من إعداد 
طلب بشأن مناقشة تقريري 
اللجنة املالية بشأن خفض 
القسط الشهري للمتقاعدين 
علــى قــرض الـــ ٧ أضعاف 
الراتب واآلخر تعديل قانون 
االســتبدال، واللذين ســبق 
وأقرهما املجلس في املداولة 

األولى، علــى أن يتم تقدمي 
مناقشتهما على ما سواهما 

في اجللسة املقبلة.
من جانب آخر، أكد النائب 
د.خليل عبداهللا انه سيصوت 
بعدم املوافقة على املشروع 
بقانــون احلكومــي بشــأن 
معاجلة اآلثــار الناجمة عن 
جائحة كورونا املستجد على 
ســوق العمل والذي يعطي 
احلــق لصاحــب العمل في 
تخفيــض راتــب العامل أو 
إنهاء خدماته كونه ال يوفر أي 

حماية للموظفني الكويتيني.
من جانبه، طالب النائب 
سعدون حماد بإحالة مشروع 
القانــون احلكومــي بشــأن 
تعديل قانون العمل في القطاع 
األهلي الى اللجنة الصحية 
لالختصاص واســتكمال ما 
بدأته من تعديل على املسودة 
األولى للمشروع بقانون التي 

أرسلتها احلكومة.
وقــال حمــاد ان اللجنة 
وافقت علــى االقتراح الذي 
تقدم به حلمايــة املواطنني 

الكويتيــني مــن تخفيــض 
رواتبهــم ومنحهــم إجــازة 
مفتوحة، وأال يطبق مشروع 
القانون املذكور على املواطنني 
الكويتيني بل على األجانب 

فقط.
من جهته، أكد النائب أحمد 
الفضل رفض مشروع القانون 
احلكومي بشأن معاجلة آثار 
جائحة كورونا على ســوق 

العمل شكال ومضمونا.
وقال الفضل ان القانون 
يضم ٤ مواد، ٣ منها تنفيذية 

واملادة األولى فقط تتحدث عن 
معاجلة آثار كورونا، مبينا 
ان هناك اعتراضني أساسيني 
على الشكل والعنوان وأيضا 
على املضمون في مشــروع 

القانون.
وبــني ان عنوان القانون 
حدد اسم جائحة كورونا فقط 
ملعاجلة آثارهــا وهذا خطأ، 
مشيرا الى أنه قد يأتي بعد 
فتــرة مــرض آخــر أو أزمة 
أخرى وهذا دليل قصر نظر 

كبير.

لطلبة الصف الـ ١٢ بقسميه العلمي واألدبي األمم املتحدة تتهم أميركا مبمارسة «التمييز املزمن» واالحتاد األوروبي «مصدوم»

كلّف كل محكمة بوضع آلية العمل خالل الظروف الراهنة الدقباسي: سأستعجل مناقشة «خفض قسط قرض املتقاعدين» و«االستبدال» في اجللسة املقبلة

السلطة التنفيذية ستقدم ملجلس األمة أدلة اقتصادية على أفضلية «الدين العام».. 
ولن تلجأ إلى أصول احتياطي األجيال حتى حتافظ على التصنيف االئتماني املمتاز

حتويل األرباح احملتجزة لدى اجلهات احلكومية إلى ميزانية الدولة متفق عليه 
وفق آلية متدرجة وليس دفعة واحدة تهّز الكيانات املستقرة

وّدعت الكويت  اللواء 
الركــن متقاعــد ســالم 
الســرور أحد  مســعود 
أبطال حتريــر الكويت، 
ومن أبرز شهود العيان 
على تلك الفترة العصيبة 
من تاريخ الكويت وقائد 
معركة اجلســور وقائد 
اللواء اخلامس والثالثني 
ســابقا الذي اطلق عليه 
في مرحلة الحقة اســم 
«لواء الشهيد» الذي اوقع 
خســائر كبيرة بالقوات 
الغازية ومنع تقدم تلك 

القوات بكل استبسال وشجاعة وضرب اروع االمثلة 
في اإلخالص والتفانــي والتضحية والوالء للدفاع 

عن الوطن.
كان الراحــل بطــال مــن ابطال القوات املســلحة 
الكويتيــة فقاتل مع لوائه قتال االبطال عند تقاطع 
اجلسور لكل من الطريق الدائري السادس واجلهراء 
والساملي «منطقة االطراف» وسميت «معركة اجلسور» 
بســبب تالقي كل تلك الطــرق في نقطة واحدة هي 

اجلسور.
وروى الراحــل في كتابه «اللواء املدرع اخلامس 
والثالثون ودوره في معركة اجلسور وحترير الكويت» 
جتربته عن تلك املرحلة والتي كان احد ابرز ابطالها.
وبهذه املناســبة احلزينة تتقدم «األنباء» بأحر 
التعازي وأصدق املواســاة الى أهل الراحل، سائلني 
املولــى عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته ويلهم 

ذويه الصبر والسلوان.
(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

مواطنون لـ «األنباء»: مواعيد املراجعات 
احلكومية إلكترونيًا سالح ذو حدين

البصيص لـ «األنباء»: 
املستشفى الدولي 

مساند لـ«مبارك» 
في استقبال احلاالت 
احملولة من مراجعي 

العيادات اخلارجية 
واملرضى املستقرة 

حاالتهم

جمعيات نفع 
عام: إكمال العام 
الدراسي وتهيئة 

منصات التعليم 
عن ُبعد وموعد 

بدء الدراسة في 
أغسطس لن يتزامن 

مع انتهاء الوباء

رئيس جمعية 
املعلمني العجمي 
لـ «األنباء»: نطالب 

«التربية» برؤية واضحة 
للتعامل مع اجلائحة..

وعدم استئناف 
الدراسة قبل استقرار 

األوضاع

ملشاهدة الڤيديو
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إضاءة على مسيرة الراحل  ص١١

التفاصيل ص ٢ التفاصيل ص ٢٦ - ٢٧

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء 
حترير الصحف اليوم

يعقد ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد في قصر السيف 
ظهر اليوم األربعاء، بحضور وزير اإلعالم 
ووزير الشباب محمد اجلبري لقاء مفتوحا 
مع رئيــس مجلــس إدارة وكالة األنباء 
الكويتية (كونا) ورؤساء حترير الصحف 
احمللية وجمعية الصحافيني الكويتية، 
وذلــك في ديــوان ســمو رئيس مجلس 

الوزراء في قصر السيف.

 تغطية شاملة لبدء عمل البنوك  ١٨ - ٢١

التفاصيل ص١٢

هل تدمن الكالب البوليسية فعًال املواد املخدرة ؟هل تدمن الكالب البوليسية فعًال املواد املخدرة ؟



االربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

٤٩٫٨٪ نسبة الشفاء خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية
حنان عبداملعبود

أعلن املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الصحة د.عبداهللا السند 
عن ارتفاع معدل الشفاء بشكل 
كبير خالل األيام األخيرة، مبينا 
ان نسبة احلاالت التي تعافت 
خالل ٢٤ ساعة األخيرة بلغت 
٤٩.٨٪ من عدد حاالت اإلصابة 
الكلية، الفتا إلى انها ١٣٨٢ حالة 
شــفاء ليرتفع املجموع الكلي 

الى ١٥٢٨١.
وقال د.السند خالل املؤمتر 
الدوري الــذي تعقده الوزارة 
يوميا لإلعالن عن مستجدات 
الڤيروس في الكويت: «ان عدد 
احلاالت التــي ثبتت وتأكدت 
إصابتها باملرض خالل الـ ٢٤ 
ســاعة املاضية وصل (٨٨٧) 
حالــة، منها حــاالت مخالطة 
حلــاالت مصابــة باملــرض، 
وحــاالت أخرى قيــد البحث 
العدوى، وتتبع  عن أســباب 

املخالطني وفحصهم.
بــني احلــاالت ٣١٤  ومــن 
حالــة ملواطنني كويتيني، ٢٠١ 
ملقيمني من اجلنسية الهندية، 
١١٥ ملقيمــني مــن اجلنســية 
املصريــة، ٩٦ ملقيمــني مــن 
البنغالدشية، وأما  اجلنسية 
بقية احلاالت فهي من جنسيات 

أخرى مختلفة.
ومن ضمن مجموع احلاالت 
التي رصدت خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، مت رصــد ٣٠٠ حالة 
في منطقة الفروانية الصحية، 
و٢١٦ حالة في منطقة األحمدي 
الصحيــة، ١٧٣ فــي منطقــة 
اجلهــراء الصحيــة، ١١٧ حالة 
في منطقة حولي الصحية، ٨١ 
في منطقة العاصمة الصحية.

توزع اإلصابات
أما عن املناطق الســكنية 
والتــي رصد فيهــا أكبر عدد 
لإلصابات خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، فقد مت رصد ٧٤ حالة 
فــي منطقة الفروانية، ٧٦ في 
منطقة جليب الشيوخ، وحالة 
في منطقة العبدلي، وحالة في 

منطقة حولي.
 ويصبــح بذلــك املجموع 
الكلي لعدد احلاالت املسجلة في 
الكويت، والتي ثبتت إصابتها 
مبرض كوفيد-١٩ ٢٨٦٤٩ حالة، 
بينمــا املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التــي ثبتت إصابتها 
مبرض «كوفيد-١٩» ومازالت 
تتلقى الرعاية واملتابعة الطبية 

خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
عدد ٤٩٩ حالة، منها ٣٠ حاالت 
ملواطنــني كويتيــني، و٤٦٩ 
حالــة ملقيمني من جنســيات 
مختلفة، وذلك بعد القيام بكافة 
اإلجــراءات الوقائية، والتأكد 
من خلو جميــع العينات من 

الڤيروس.
وقد بلغ عدد املسحات خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية ٣٣٢٥، 
فيما جاوز املجموع الكلي لعدد 
الفحوصات حتى اآلن ٣٠٠٣٥١.

ومن جانبه، تناول رئيس 
قسم مكافحة األمراض املعدية 
د.مصعب الصالح خالل املؤمتر 
آلية اتخاذ القرارات في الصحة، 

الصحية داخل وخارج الكويت، 
فنريد أن نوضح أن كل شخص 
لــه دور فــي حتديــد مســار 
اإلجراءات والقرارات، فكلما كان 
هناك التزام كبير باالشتراطات 
الصحية استطعنا ان نخفف 
اإلجــراءات بينمــا يضطرنــا 
التراخــي الى تشــديد القيود 
وبالتالي دورك كمواطن ومقيم 
مهم في حتديد مسار اإلجراءات 

والقرارات املتخذة.
وقــال: ال يوجــد تطعيــم 
املــرض،  ملعاجلــة  دواء  أو 
والعالجات املستخدمة ليست 
قطعيــة، كمــا هو احلــال في 
املضــادات احليويــة، لذا فإن 
العامل األساســي للعالج هو 

تطبيق االشتراطات.
العزل املنزلي

وفيمــا يتعلــق باختالف 
إجــراءات العــزل املنزلي بني 
املرضــى واملخالطــني، قــال 
د.الصالح: اإلجراءات احلديثة 
تشير الى عزل املرضى ١٠ أيام 
واملخالطــني ١٤ يومــا، وهــذا 
اإلجراء مبني على أسس علمية 
وليســت قرارات عشــوائية، 
حيث متتد فترة حضانة املرض 
إلى ١٤ يوما، بينما تصل فترة 
نقل العدوى بحسب املنظمات 
الصحية العاملية إلى ١٠ أيام.

وعن الفحص املخبري، قال: 
هناك هدف أساســي للفحص 
وهو االكتشاف والعزل وتتبع 
املخالطني وتطبيق اإلجراءات 
واحلجر، ويجب أن نعرف أنه 
يستخدم للتشخيص كمؤشر 
للشفاء وميكن االستعاضة عنه 
بأشياء أخرى، وبالتالي جند 
أن االشــتراطات الصحية لها 
ثقل وأهمية أكبر من الفحص 
املخبري، الذي يطلبه الكثير 
من اجلهات ملكافحة الڤيروس.

واكد د. الصالح ان مواجهة 
الڤيروس مسؤولية مشتركة 
بــني جميــع قطاعــات الدولة 
واألفــراد أيضا، لــذا يجب أن 
نؤكــد علــى دور األفــراد في 
املجتمع سواء في املؤسسات 
اخلاصة، احلكومية واملجتمع 
ككل للســيطرة على املرض، 
والتقيد باالشتراطات وااللتزام 
بها مطلوب إلى جانب جتنب 
الفردي  الشائعات، فالسلوك 
مهم وأساسي ملكافحة املرض، 
وكثير مــن الدول جنحت في 
تطبيق االشتراطات وسيطرت 
على الوضع بالسلوك الفردي.

مشــيرا إلى أنها تبــدأ بجمع 
املعلومات فتحليلها وتقييمها 
وحساب املؤشــرات، ومن ثم 

حتليل الوضع الصحي لها.
وتابع: يجتمــع كل قطاع 
صحي مختص على حدة، ومن 
ثم جتتمع جميــع القطاعات 
لوضع رؤيــة موحدة لرفعها 
إلــى اجلهــات املختصــة في 
الــوزارة وكل ذلك بأســلوب 
علمــي مبســاعدة املختصني 
ممن يقومون بإجراء التحليالت 
للوصول الى املؤشرات النهاية.

وأوضــح د.الصالح أن كل 
قــرارات الصحــة مبنية على 
الوضع الصحي واملؤشــرات 

السند أعلن عن ٦ وفيات و٨٨٧ إصابة جديدة وشفاء ١٣٨٢ حالة

د.مصعب الصالحد.عبداهللا السند

الالزمة ١٤١٤٢ حالة.
أمــا فيمــا يخــص آخــر 
املستجدات في العناية املركزة، 
فأشــار الى ان عدد من يتلقى 
الرعايــة الطبية فــي العناية 
املركــزة بلــغ ١٨٧ حالــة وقد 
جرى تســجيل ٦ حاالت وفاة 
ناجتة عن مضاعفات اإلصابة 
بفيــروس «كورونا ســارس 
كوف-٢»، حيــث كان مرض 
«كوفيد-١٩» السبب الرئيسي 

للوفاة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحــي املؤسســي اإللزامي 

ملشاهدة الڤيديو

البدر: مستحضر ميتفورمني لعالج مرضى السكر آمن

عبدالكرمي العبداهللا

الوكيل املســاعد  طمــأن 
الدوائية  الرقابــة  لشــؤون 
البدر  والغذائية د.عبــداهللا 
بــأن الشــركات املصنعــة 
ملســتحضرات ميتفورمــني 
«metformin» طويلــة األمد 
الســكري  لعــالج مرضــى 
والتي خاطبتها منظمة الغذاء 
والــدواء األميركيــة مؤخرا 
لســحب منتجاتها بســبب 
احتوائها على نســبة أعلى 
من احلد املســموح به ملادة 
 n-nitrosodimethylamine))
NDMA، غير مسجلة بإدارة 
تســجيل ومراقبــة األدوية 
الطبيــة والنباتية ولم يتم 

تداولها داخل الكويت.
وأكد د.البدر في تصريح 
صحافي أن املســتحضرات 
الدوائيــة التي حتتوي على 

 NDMA للتحقق من نسب مادة
لضمان جودة وسالمة تلك 

املستحضرات.
إدارة  خاطبــت  كمــا 
تســجيل ومراقبــة األدوية 
الطبية والنباتية الشركات 
املصنعة لهذه املستحضرات 
حينها لتقدمي شهادات حتليل 
للمادة الفاعلة واملستحضر 
النهائي تثبــت عدم جتاوز 
مادة NDMA للنسبة املسموح 
بها، إضافة إلى تقدمي خطة 
إدارة املخاطر للحد من تكوين 
هذه الشوائب باملستحضرات 

الدوائية.
وأفــاد د.البــدر بأنــه إذا 
ثبــت احتــواء أي مــن هذه 
املســتحضرات على نســبة 
أعلى من احلد املســموح به 
ستقوم اإلدارة بإصدار قرار 
سحب للمستحضرات على 

الفور من السوق احمللي.

الطبيب املعالج.
وأفاد بأن املستحضرات 
املسجلة لم يثبت احتواؤها 
على نســب أعلــى من احلد 
 NDMA املسموح به من مادة
والتــي تصنــف مــادة مــن 
احملتمل أن تكون مســرطنة 
في حال التعرض لها بكميات 
أكبر من احلد املســموح به 

ولفترات طويلة.
أن  د.البــدر  وأضــاف 
ومراقبــة  تســجيل  إدارة 
األدويــة الطبيــة والنباتية 
تقــوم مبتابعــة حثيثة منذ 
ديسمبر املاضي لتقييم جميع 
املستحضرات الدوائية التي 
حتتوي على مادة ميتفورمني 
املســجلة في الوزارة، وذلك 

الشركات اُملصنعة التي خاطبتها «الغذاء والدواء األميركية» بسحب منتجاتها غير مسجلة في الكويت

د.عبداهللا البدر

مادة ميتفورمني واملستخدمة 
الســكري  لعــالج مرضــى 
املرخص بتداولها في الكويت 
املمارســني  آمنــة، موصيــا 
باالســتمرار  الصحيــني 
بوصف الدواء حسب النظم 
واللوائح املتبعة وعدم توقف 
املرضى عن استخدام أدوية 
ميتفورمــني إال باستشــارة 

مستحضر ميتفورمني

على املرضى عدم التوقف عن استخدام أدوية ميتفورمني.. واملمارسون الصحيون مستمرون بصرفها حسب اللوائح

فوز أنور بورحمة بجائزة «الصحة العاملية» ملكافحة التدخني
البرنامــج  أكــدت مقــرر 
الوطنــي ملكافحــة التدخــني 
د.آمــال  الصحــة  بــوزارة 
أمــني ســر  اليحيــى فــوز 
اجلمعيــة الكويتية ملكافحة 
التدخني والسرطان ورئيس 
جلنــة مكافحة التدخني فيها 
أنور بورحمة بجائزة منظمة 
العامليــة ملكافحــة  الصحــة 
التدخني لعام ٢٠٢٠ في إقليم 

شرق املتوسط.
وقالــت د.اليحيــى، فــي 
تصريــح لـــ «كونــا» أمس، 
ان فــوز ممثــل مــن الكويت 
العاملية واختياره  باجلائزة 
ضمن ٦ فائزين بها في إقليم 

الفائزيــن باجلائزة  أســماء 
تزامنا مــع االحتفال باليوم 
العاملي لالمتناع عن التدخني 

اإلصدارات التوعوية املطبوعة 
واملسموعة واملرئية.

وقالت ان بورحمة أشرف 
على تقــدمي أول عرض فني 
مسرحي متخصص مبشكلة 
التدخني عام ٢٠١٥ وقدم العديد 
مــن احملاضــرات التوعوية، 
وكان عضوا باللجنة الفنية 
إلعــداد الالئحــة التنفيذيــة 
لقانون حماية البيئة (رقم ٤٢ 
لسنة ٢٠١٤ مادة ٥٦)، كما انه 
عضو فاعل في احتاد التحالف 
الدولــي التفاقيــة منظمــة 
الصحــة العامليــة اإلطاريــة 
بشــأن مكافحة التدخني منذ 

عام ٢٠١٨.

الذي يصادف ٣١ مايو من كل 
عام، «نحن إذ نفخر بفوز أنور 
بورحمة باجلائزة نشد على 
جميع اجلهود الداعمة حلفظ 
الصحــة ومكافحــة التدخني 

بكافة صوره وأشكاله».
واشارت د.اليحيى الى أن 
بورحمــة عضو فــي اللجنة 
الدائمــة للبرنامــج الوطني 
بــوزارة  التدخــني  ملكافحــة 
الصحة وله جهود في مجال 
مكافحة التدخني منذ عام ١٩٨٩، 
حيث عمل في مجال التوعية 
واملكافحة والدراسات امليدانية 
اضافــة لتنظيــم املؤمترات 
اإلقليمية وأصدر العديد من 

د.آمال اليحيىأنور بورحمة

شــرق املتوســط أمــر يدعو 
للبهجة والفخــر. واضافت، 
تعليقــا على إعــالن املنظمة 

«االئتمان»: صرف ما يقارب ٢٤ مليون دينار
 لـ ٣٫٧٧٢ من عمالئه إلكترونيًا

واصــل بنــك االئتمــان الكويتي تقدمي 
خدماته إلــى املواطنني دون انقطاع خالل 
جائحــة كورونا (كوفيدـ  ١٩)، حيث أعلن 
اول من امس صرف مبلغ يقارب ٢٤ مليون 
دينار لـ ٣٫٧٧٢ من عمالء البنك أثناء جائحة 

كورونا.
وأكــدت الناطقة باســم البنــك حباري 
اخلشتي استمرار البنك في القيام مبهامه 
وتقدمي خدماته باملستوى نفسه ومن دون 
أي انقطــاع خالل جائحة كورونا، اعتمادا 

على بنية تكنولوجية قوية وراسخة.
وقالت: إن البنك، وقبل جائحة كورونا، 
اعتمد نهج إجناز جميع معامالته إلكترونيا 
(ONLINE) عبــر تطبيــق «االئتمان» على 
الهواتف الذكية ومن خالل بوابته الرسمية 

على اإلنترنت.
وأضافت: إن العمل الذي يقوم به البنك 
حاليا إلجناز معامالته يعتمد بالكامل على 
التقنيات الرقمية التي وضعت على مدى 
السنوات املاضية، لضمان استمرارية عمل 
فريق البنك وإجناز األعمال املنوطة به حتت 
أي ظرف، وسواء كان اعتياديا أو طارئا.

وأوضحت اخلشتي أن حزمة التقنيات 
املطبقة وفرت للبنك البيئة املناسبة ملواكبة 

حتدي جائحة كورونا، حيث مت استخدام 
الـ ToughPad للســماح للمهندســني ذوي 
االختصــاص بالولــوج إلى شــبكة البنك 
بطريقة آمنة وإنهاء األعمال واملهام املنوطة 
بهم لضمان تقدمي اخلدمات للمستفيدين.

وذكــرت أن «االئتمان» عمد إلى تفعيل 
استخدام سحابة «٣٦٥ Office» التي حتتوي 
على تطبيقات عدة تســاهم وتدعم العمل 
عن بعــد وبفضل تلــك التقنيات احلديثة 
واملتطورة متكن البنــك من إجناز أعماله 
فــي ظل الظــروف احلرجة التــي متر بها 
البالد على أكمل وجه من خالل التطبيقات 

اإللكترونية.
 ومبناسبة قرب عودة العمل التدريجية 
واعــداد واعتماد خطة العمــل التدريجية 
املعدة من قبل بنك االئتمان تقدمت اإلدارة 
التنفيذية للبنك بالشكر والتقدير والثناء 
للكوكبة الشبابية العاملة في بنك االئتمان 
الكويتي طيلة فترة تعطيل االعمال بالدولة 
اثناء جائحة كورونا الذين أبلوا بالء حسنا 
في القيام بأعمال البنك بكل مهنية منعا ألي 
تعطيل أو تأخير، والتي منها تقدمي دفعات 
 «ONLINE» القــروض للعمالء إلكترونيــا
إضافة لألعمال املساندة املالية واإلدارية.

البنك مستمر في تقدمي خدماته دون انقطاع بفضل التقنيات الرقمية

صالح املضف يستمع إلحدى املوظفات عن آلية العمل

املضف يتأكد من عمل األجهزة صالح املضف يطلع على إحدى املعامالت

صالح املضف مع أحد املوظفني

«الصحة»: جلنة استشارية عليا لكل ما يتعلق 
بـ«كورونا» وخطوات عودة احلياة الطبيعية

حنان عبداملعبود

شــّكل وزير الصحة الشــيخ د.باســل 
الصبــاح جلنــة استشــارية عليــا فيمــا 
يتعلق بجائحة ڤيــروس كورونا (كوفيد 
ـ ١٩) برئاســة استشــاري امراض باطنية 
وروماتيزم د.خالد اجلاراهللا واستشاري 
التخدير والعناية املركزة د.إبراهيم هادي 
نائبا وعضويــة كل من: د.خالد الصبيح، 
د.خالد السعيد، د.وليد الضاحي، د.رجاء 
دشــتي، د.عبيد احلربي، د.منــى األحمد، 

د.محمد جمال، ود.سناء املطيري.
وحدد الوزير اختصاصات اللجنة، مبينا 
انها تختص بإبداء الرأي فيما يعرض عليها 
من موضوعات من قبل وزير الصحة ووكيل 

الوزارة فيمــا يتعلق بإجــراءات مواجهة 
انتشــار وباء ڤيروس كورونا املســتجد، 
ودراســة اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذها 
من قبل دول العالــم في مواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد واقتراح التوصيات الالزمة 
لالستفادة منها مبا يتماشى مع توصيات 

منظمة الصحة العاملية.
باالضافة الى تلقي االقتراحات املقدمة 
من الهيئــة الطبية، ومؤسســات املجتمع 
املدني او األفراد فيما يتعلق بآلية التعامل 
مع جائحة كورونا (كوفيدـ  ١٩) ودراستها 
ووضع التوصيات الالزمة بشأنها مع وضع 
تصور خلطوات العودة للحياة الطبيعية في 
كل أجهزة الدولة مبا يتفق مع االشتراطات 

الصحية.



االربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

٣١٠٠ استفادوا من مشروع «أبشروا _ باخلير» 
يواصل مشروع «أبشروا 
_ باخليــر» التابع جلمعية 
النجــاة اخليريــة تكثيف 
جهوده اإلنســانية الرائدة 
التي يقوم بها داخل الكويت، 
خاصة خالل أزمة ڤيروس 
كورونــا، حيــث زاد عــدد 
التي  مستفيدي املساعدات 
قدمهــا املشــروع أكثر من 
٣١٠٠ مســتفيد. وقال مدير 
مشروع «أبشروا _ باخلير» 
محمد اخلالدي ان املساعدات 
تنوعت ما بني سداد إيجارات 
ملدة ٣ شهور عن األسر التي 
تعيــش بالكويــت، حيــث 
بلغ عــدد املســتفيدين من 
هذا املشروع ١٠٢٦ شخصا 
مــن العوائــل ذات الدخــل 
األيتــام  احملــدود وأســر 

الرســمية  األوراق  علــى 
املوثقة.

آليــة إيصــال  وحــول 
املساعدات، أجاب اخلالدي: 
نقوم بإصدار «شيك» باسم 
مالك العقار، ونقوم بتوثق 
سندات االستالم في أرشيف 
املشــروع. ونحرص خالل 
زياراتنا وتوثيقنا للحاالت 
املستفيدة املراعاة الشديدة 
خلصوصيــة وكرامة هذه 
األسر والعوائل وعدم عرض 

الصور واألسماء.
وأضاف اخلالدي: قدمنا 
ايضــا مســاعدات غذائيــة 
متثلــت فــي «كوبونــات 
عــدد  بلــغ  مشــتريات» 
 ٤١٠ منهــا  املســتفيدين 
أشــخاص، ومن خالل هذا 

الدنيا فرج اهللا عنه كربة من 
كرب يوم القيامة، ومن ستر 
على مسلم ستر اهللا عليه 
في الدنيــا واآلخرة، واهللا 
تعالى في عون العبد ما كان 

العبد في عون أخيه».
وختامــا ناشــد اخلالدي 
أهــل اخليــر دعم مشــروع 
«أبشــروا_ باخليــر» والذي 
ميثل واحدا من أهم مشاريع 
النجاة اخليرية الذي تنفذه 
داخــل الكويــت. مؤكــدا أن 
اللجنة حترص على إيصال 
خيرات احملسنني للمستحقني 
الكويت،  وتصرفهــا داخــل 
للمســاهمة زيارة حسابات 
النجاة اخليرية عبر شــتى 
وسائل التواصل أو االتصال 
على مركز االتصال ١٨٠٠٠٨٢.

الكوبون يذهب املســتفيد 
لألســواق املركزيــة التــي 
تتعاقــد معهــا اجلمعيــة 
الكوبــون  ويتــم صــرف 
بصورة راقية حتفظ كرامة 
املســتفيد، وكذلك يشتري 
األغراض التي تناسب عاداته 
وتقاليده. وتابع اخلالدي: 
قدمنــا مســاعدات ماليــة 
شــهرية ومقطوعة استفاد 
منها قرابة ١٧٠٠ شخص من 
شتى اجلنسيات واجلاليات، 
وتتفاوت قيمة املســاعدات 
تبعــا لعــدد أفراد األســرة 
ومدى حاجتها للمساعدة.

مستشهدا بحديث النبي 
ژ: عن أبي هريرة ے أن 
النبي ژ قال: «من فرج عن 
أخيه املؤمن كربة من كرب 

منذ بداية أزمة كورونا.. منها سداد اإليجارات عن أكثر من ١٠٠٠ شخص داخل الكويت

محمد اخلالدي

واألرامل وغيرها من احلاالت 
اإلنســانية والتــي تعاني 
من عدم ســداد اإليجارات، 
ومتت املساعدة بعد التأكد 
من حاجة األسرة الشديدة 
للدعم، وذلــك بعد االطالع 

«النجاة»: وّزعنا زكاة الفطر لـ٥١ ألف شخص في ٧ دول

قال مدير إدارة املساعدات بجمعية 
النجاة اخليرية محمد الهولي انه رغم 
التحديــات والظــروف االســتثنائية 
الصحية التي تشهدها الكويت والعالم 
أجمع حرصت جمعية النجاة اخليرية 
علــى التحرك امليدانــي داخل الكويت 
وخارجها، وقامت بتنفيذ مشروع زكاة 

الفطر في ٧ دول وهي الكويت واليمن 
واألردن والهند والفلبني وتشاد والنيجر. 
وتابع الهولي ان عدد املستفيدين من 
مشروع زكاة الفطر بلغ قرابة ٥١ ألف 
مستفيد من الفقراء واملساكني وذوي 
احلاجة، وقمنا بإيصالها إلى املستحقني 
عينا، بالتنسيق مع اجلمعيات الرسمية 

في الدول املختلفة. وأوضح الهولي أن 
هذا املشــروع يهدف إلى نشر البسمة 
والسرور وإدخال السعادة على وجوه 
البسطاء واملستفيدين في يوم العيد، 
وكذلك مســاعدة الصائمني في اخراج 
الزكاة على إيصالها للمســتحقني في 
وقتهــا الشــرعي، بجانب إثــراء قيم 

الترابط اإلنســاني وبث روح التكافل 
بني أفراد املجتمع.

واختتم الهولي بشــكر أهل اخلير 
داعمي جمعية النجاة اخليرية، سائال 
احلــق ســبحانه أن يحفــظ الكويــت 
وأهلها ومن يعيش عليها وسائر بالد 

العالم.

خالل توزيع زكاة الفطر بالهند«النجاة» توزع زكاة الفطر في اليمنمحمد الهولي

«مناء»: «برد عليهم» توفر األجهزة الكهربائية لألسر املتعففة
أعلنت «مناء للزكاة والتنمية 
املجتمعية» بجمعية اإلصالح 
االجتماعــي عــن اســتمرارها 
مشــروع «بــرد عليهــم» الذي 
يســعى القائمــون عليــه إلى 
توفير ما حتتاجه األسر املتعففة 
الدخــل وبعــض  ومحــدودو 
األسر التي تأثرت باإلجراءات 
احلكومية االحترازية في مواجهة 
ڤيروس كورونا من برادات ماء 
وثالجات ومكيفات والتي تعمل 
مناء للزكاة والتنمية املجتمعية 
على توفيرها للمحتاجني داخل 
الكويت. وقال مدير إدارة تنمية 
املوارد اخليرية السيد مساعد 
الرخيص ان هذه املشــروعات 
تعمــل على مســاعدة األســر 

املكيفــات  أو أي أســرة مثــل 
والثالجات والبرادات. وكشف 
الرخيص عن إجنازات مناء في 
هذا املشــروع خالل عام ٢٠١٩، 
حيــث قــال ان «منــاء» قامت 
بتوزيع ١٧٩ وحدة تكييف و١٩ 
برادا و٩ مكيفــات و٣٣ ثالجة 
خالل عام ٢٠١٩، مشيرا إلى أن 
مناء حترص على زيارة األسر 
املستفيدة من املشروع والتأكد 
مــن حاجتها ميدانيا، مبينا أن 
املشــروع يهدف إلى التخفيف 
من درجات احلرارة العالية على 
األسر املتعففة من خالل توفير 
ثالجــات أو مكيفات أو برادات 
مياه حســب احتياج. وأشــار 
الرخيص الــى أن مناء للزكاة 

األسر األكثر حاجة في الكويت، 
مشيرا إلى أن تلك املشروعات 
االنســانية تأتي انســجاما مع 
طبيعة املجتمع الكويتي الذي 
متيز عبر تاريخه الطويل قدميا 
وحديثا بقيم التكافل والتعاون 

والتواصل والتضامن.
ودعا الرخيص أهل اخلير 
في كويت اخلير إلى بذل املزيد 
مــن أجل دعم األســر املتعففة 
والوقــوف بجــوار إخوانهــم 
املتضررين، مؤكدا أن احلاجة 
ماســة ملزيــد من املســاعدات، 
للــزكاة  موضحــا أن «منــاء 
والتنمية املجتمعية» تستقبل 
التبرعات عــن طريق موقعها 

.namaakw.net االلكتروني

والتنمية املجتمعية من خالل هذا 
املشروع تستهدف تزويد األسر 
الفقيرة واملتعففة داخل الكويت 
مبا حتتاجه من هذه األجهزة، 
مشيرا إلى أن تلك املشروعات 
النبيل ألهل  تترجم الشــعور 
اخلير جتاه اآلخرين من خالل 
توفير وسائل متعددة ملواجهة 
حــرارة الصيف، خصوصا أن 
اهل الكويت يدركون قيمة هذه 
األجهزة في ظل احلر الشديد.

وأضاف الرخيــص أن هذا 
املشروع يعتبر من املشروعات 
املهمة والتي تستهدف باألساس 
األســر األكثــر حاجــة داخــل 
الكويت، حيث مت تشكيل فريق 
عمل لتوزيع هذه األجهزة على 

الرخيص: وزعنا ١٧٩ وحدة تكييف و١٩ براداً و٣٣ ثالجة العام املاضي

مساعد الرخيص

املتعففــة داخل الكويت والتي 
يثقــل كاهلها أعباء احلياة من 
خالل توفير احلاجات الرئيسية 
التي ال يستغنى عنها أي بيت 

السفير الهندي اجلديد يصل الكويت 
أغسطس املقبل

مؤشر األحمال يستمر باالرتفاع واالستهالك 
الكهربائي بلغ ١٢١٢٠ ميغاواط

محمد هالل اخلالدي

أعلنت سفارة الهند في 
الكويــت عن انتهــاء فترة 
عمل الســفير جيفا ساغار 
والــذي تقاعد مــن اخلدمة 
بنهاية شــهر مايو املاضي، 
وذكرت الســفارة في بيان 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منه أن نائب رئيس البعثة 
الديبلوماسية في السفارة 
راج غوبال ســيتولى مهام 
القائم باألعمال حلني وصول 
الســفير اجلديــد، وعبرت 
ســفارة الهند عن شــكرها 
وتقديرهــا للكويت ممثلة 
بوزارة اخلارجية وإلى كل 
املنظمــات الدولية العاملة 

في البالد.
كما علمــت «األنباء» أن 
سفير الهند لدى سويسرا 
ســيبي جــورج ســيصل 
أغســطس  فــي  الكويــت 
املقبــل بعد تأكيــد تعيينه 
ســفيرا جديدا لبــالده في 
الكويت حســبما مت نشره 

دارين العلي

تستمر األحمال الكهربائية 
باالرتفاع مسجلة أعلى حمل 
لهذا العام يوم أمس، حيث 
سجل املؤشر ١٢١٢٠ ميغاواط 
على درجة حرارة فاقت الـ 

٤٨ مئوية.
والتــزال هــذه املعدالت 
ضمن التوقعات التي تضعها 
الوزارة بشأن ارتفاع األحمال 
الذي تشهده البالد مع ارتفاع 

درجات احلرارة.
وفي سياق منفصل، صدر 
قرار تشكيل جلنة املكافآت 
احلكومية في الوزارة برئاسة 
وكيــل الــوزارة بالتكليــف 
م.جاسم النوري، حيث من 
املقــرر ان جتتمــع لتحديد 

في وزارة اخلارجية الهندية، 
وجــورج عمل في البعثات 
الديبلوماســية لبــالده في 
القاهرة والدوحة وطهران 
والرياض وواشــنطن قبل 
تعيينه سفيرا في سويسرا.
من جهة ثانية، تستمر 
عمليات إجالء عدد من أبناء 
اجلالية الهندية في الكويت 
إلى بالدهم، حيث بلغ عدد 
املغادرين حتــى اآلن أكثر 
من ٥ آالف شــخص، منهم 
أكثــر مــن ٢٠٠٠ شــخص 

الفئات املســتحقة للمكافأة 
ومــن ثــم تكليــف اإلدارات 
املعنيــة بإعــداد الكشــوف 
واألســماء فــي إطــار مــن 
احليادية والشفافية التامة 

واملسؤولية.
وفي اجتاه آخر، كشــف 
التقرير اليومي الصادر عن 
وزارة الكهربــاء واملــاء عن 
التي  البالغات  إجمالي عدد 
مت االستجابة لها ليوم االثنني 

بلغ ٢٨٢٤ بالغا.

من مخالفــي اإلقامة الذين 
مبــادرة  مــن  اســتفادوا 
احلكومة الكويتية بإعفائهم 
من الغرامات وترحيلهم على 
نفقة الكويت، في حني غادر 
أكثــر من ٣ آالف هندي من 
أصحاب احلــاالت اخلاصة 
كاملرضى واحلوامل وأفراد 
بعض األســر على نفقتهم 
اخلاصــة وعبــر خطــوط 
الطيــران الهنــدي والــذي 
يســير رحلتان أســبوعيا 

بني البلدين لنقل الركاب.

ان  التقريــر  وأوضــح 
البالغات جاءت على النحو 
التالي: ٢٧٥ طوارئ شبكات 
التوزيع الكهرباء و٥٧ طوارئ 
امليــاه و١١ خدمــات طوارئ 
وتعني عــدد املولدات التي 
مت طلبها ملســاندة الشبكة 
الكهربائية وضبطية قضائية 
واحدة مت حتريرها إضافة الى 
٢٤٨٠ مكاملة هاتفية متسلمة 
على رقم الطوارئ اخلاص 

بالوزارة ١٥٢.

أكثر من ٥ آالف هندي غادروا الكويت والرحالت بني البلدين مستمرة

صدور قرار جلنة مكافآت «كورونا» برئاسة النوري

السفير الهندي اجلديد  سيبي جورج السفير ك. جيفا ساغار

جاسم النوري

خط الطوارئ بـ«األشغال»
تلقى ١٦٧٨ شكوى خالل مايو

فرج ناصر

أعلن رئيس قسم خدمة 
املواطن بــإدارة العالقات 
العامة في وزارة االشغال 
العامة علي بوشهري عن 
تلقي فرق العمل بالقسم 
عبر خدمة اخلط الساخن 
لــوزارة األشــغال العامة 
(١٥٠) ملجمــوع بالغــات 
وصــل إلــى ١٦٧٨ اتصاال 
وشكوى تضمنت مجموعة 
شــكاوى وبالغات طارئة 

من اختصاصات الوزارة خالل شهر مايو 
املاضي.

وأكد بوشــهري أن الفرق العاملة في 
قسم خدمة املواطن مستمرة في العمل على 
مدار ٢٤ ساعة طوال أيام األسبوع في تلقي 
البالغات الهاتفية مباشرة من خالل اخلط 
(١٥٠) أو عبر رقم واتساب طوارئ وزارة 
األشغال (٩٣٣٣٣١٥٠) ويقومون مباشرة 

بعــد تلقيهــم البــالغ أو 
الشكوى بفتح ملفات في 
النظام االلكتروني ملتابعة 
تلــك الشــكاوى املتعلقة 
وزارة  باختصاصــات 
األشغال العامة وقطاعاتها 
وحتويلها بشكل فوري إلى 
فرق الطوارئ والقطاعات 
املعنية بطبيعة البالغ وفي 
مختلف محافظات ومناطق 

الكويت.
وشــدد بوشهري على 
أن قســم خدمــة املواطن 
في وزارة األشــغال العامة يحرص على 
ضــرورة االلتزام في كل فترات ونوبات 
العمل بالضوابط واالشتراطات الصحية 
وتطبيق التباعــد الوظيفي واإلجراءات 
االحترازيــة الالزمــة للوقاية من عدوى 
ڤيروس كورونا املستجد وفقا لتعاميم 
الســلطات الصحية وتوجيهات قياديي 

وزارة األشغال العامة بهذا الشأن.

علي بوشهري

األمير هنأ الرئيس اإليطالي بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلى 
الرئيــس ســيرجيو ماتاريال رئيس 
اجلمهوريــة اإليطالية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا ســموه 
لــه موفور الصحــة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار. 
وبعــث ســمو ولي العهد الشــيخ 

نــواف األحمــد ببرقيــة تهنئــة إلى 
الرئيــس ســيرجيو ماتاريال رئيس 
اجلمهورية اإليطالية الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنــي لبــالده، متمنيا لــه موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

الصواغ لـ «األنباء»: العالقات الكويتية ـ املصرية 
أكبر من دعاة الفتنة واإلشاعات

دالل العياف

اكــد رئيس مجلــس إدارة 
االلكترونــي  احتــاد االعــالم 
«فيصل خليفة الصواغ»أن قوة 
العالقات املصرية - الكويتية 
اكبر وأعمق من أن يؤثر عليها 
بعض األصوات املغرضة التي 

ال تعبر إال عن نفسها فقط.
فــي  الصــواغ  وأشــاد 
تصريحــات لـــ «األنباء» مبا 
يجمــع البلديــن والشــعبني 

الشــقيقني من روابط راسخة 
وتاريخيــة، مشــددا على ان 
هــذه العالقات لــن ينال منها 
دعاة الفتنــة والتأزمي مطالبا 
بضــرورة محاســبة قويــة 
ملروجي الفتنة واإلشاعات عبر 
وسائل التواصل االجتماعي.

وقال رئيس مجلس إدارة 
احتاد االعــالم االلكتروني إن 
على وزير اخلارجية الشــيخ 
ووزيــر  الناصــر  د.أحمــد 
اخلارجيــة املصــري ســامح 

خاصة في ظل جتاوزات بعض 
وسائل اإلعالم وخروج بعض 
اإلعالميني على منصات مختلفة 
تبــث ســمومها املدعومة من 
منظمات تعمل لضرب الوحدة 

العربية.
وختــم الصــواغ بالتأكيد 
على ضــرورة أن يكون هناك 
وعي ومجهود شعبي ورسمي 
ملواجهــة هذا اخلطــاب الذي 
لن ينال مــن عالقات البلدين 

والشعبني الشقيقني.

شكري مســؤولية كبيرة في 
إنهــاء ما يتــم تداوله مبواقع 
التواصل االجتماعي املختلفة 
من أشخاص ينتمون للبلدين 
يظهــرون مبقاطــع ڤيديــو 
ومنشــورات  وتغريــدات 
غير مســؤولة وســموم تبث 
أفكارا تعــدت القيم واألخالق 
والعالقات بني البلدين ووصلت 
ملرحلة التعدي لرموز الدولة.

كمــا شــدد على ضــرورة 
ضبــط اخلطــاب اإلعالمــي، 

رئيس مجلس إدارة احتاد اإلعالم اإللكتروني شدد على ضرورة ضبط اخلطاب اإلعالمي

فيصل الصواغ

املنابر: التسجيل في حلقات «سابقي الزمان واحفظي القرآن» أونالين
ليلى الشافعى

صــرح مدير عــام جمعية 
املنابر القرآنية بدر الفيلكاوي 
بأن جمعية «املنابر القرآنية» 
ماضية في تنفيذ مشــاريعها 
القرآنيــة والتعليميــة وإلــى 
العــودة التدريجيــة لطبيعة 
املراحــل  أعمالهــا فــي ظــل 
اتخذتهــا  التــي  والتدابيــر 
احلكومة في اآلونة األخيرة.

بــاب  وأعلــن عــن فتــح 
التسجيل في مشروع «سابقي 
القــرآن»  الزمــان واحفظــي 
وهــو  اخلامــس،  للموســم 

العام عن بعد، وعبر تقنيات 
التواصل االلكتروني. وأضاف 
الفيلكاوي أن القــرآن الكرمي 
نور وهدى وشــفاء، وتالوته 
من أعظم األعمال التي يتقرب 
بها العبد من ربه لينال األجر 
والثواب العظيم، وذلك مصداقا 
لقوله ژ: «عليك بتالوة القرآن 
فإنه نور لك في األرض وذخر 

لك في السماء».
موضحا أن مشروع سابقي 
الزمان واختمي القرآن أقيم ملدة 
٤ مواســم ســابقة، وأنه القى 
- بفضل اهللا - استحســانا 
وتفاعال إيجابيا كبيرا من جميع 

في حفظ القرآن الكرمي»، وأن 
هنالك سبع فئات لهذا البرنامج، 
األولى: حلقات السند للشيخات 
املســتمرات مــع طالباتهــن، 
والثانية: حلقات «تعاهدوه» 
والتــي تراجع فيهــا الطالبة 
٥ أجــزاء كل شــهر، والثالثة: 
مراجعة القرآن كامال (تراجع 
الطالبة عشرة أوجه يوميا)، 
والرابعة: مراجعة ١٠-٢٠-٢٥ 
جزءا من القرآن، واخلامســة: 
حفظ ٥ أو ١٠ أجزاء في شهرين، 
والسادســة: حلقات تصحيح 
التــالوة واإلعــداد للســند، 

والسابعة: حلقات التجويد.

األخوات املنتسبات إلى برامجنا 
املختلفة.وأن املشروع يهدف 
إلى مساعدة األخوات الراغبات 
في حفظ كتاب اهللا من ذوات 
الهمم العالية وينير لهن الدرب 
على حفظ القرآن الكرمي، فحملة 
القــرآن كرمهــن اهللا تعالــى 
فزادهن إجالال وتشريفا، فحفظ 
كتاب اهللا من أشــرف األمور 
وأجلها. وعــن آلية العمل في 
املشروع أشــار الفيلكاوي أن 
مدة البرنامج ستكون شهرين، 
وذلك ابتــداء من ٢٠٢٠/٦/١٤م 
وحتــى ٢٠٢٠/٨/١٦م، على أن 
يسبق البرنامج دورة «مهارات 

بدر الفيلكاوي

برنامج مكثــف حلفظ القرآن 
ومراجعته، والذي يعقد لهذا 



يسر مجلس إدارة الش���ركة الكويتية السورية القابضة دعوة السادة املساهمني الكرام 
حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2019، 
املق���رر انعق���اده ي���وم األربع���اء املواف���ق 10 يوني���و 2020 الس���اعة 11:00 صباح���ًا مبقر 
الشركة)الصاحلية – شارع فهد السالم – برج راكان – الدور 16 ( وذلك بداًل من املوعد 

الذى مت الغاءة بتاريخ 21 مايو 2020 لظروف تطبيق احلظر الكلى .
جدول أعمال اجلمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31 واملصادقة عليه. 

2- سماع تقرير مراقبي احلسابات عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31 واملصادقة عليه.

3- تالوة تقرير احلوكمة وتقرير جلنة التدقيق عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31.

4- مناقش���ة واملصادقة على البيانات املالية واحلس���ابات اخلتامية للش���ركة عن الس���نة املالية 

املنتهية في 2019/12/31. 
5- سماع تقرير اجلزاءات واملخالفات التى مت توقيعها على الشركة من قبل اجلهات الرقابية 

للسنة املالية املنتهية فى 2019/12/31 )إن وجدت(.
6- س���ماع تقري���ر التعام���الت الت���ي متت مع األط���راف ذات الصلة واملوافقة عل���ى التعامل مع 

األطراف ذات الصلة خالل السنة املالية املنتهية في 2020/12/31. 
7- مناقش���ة اقتراح مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على املس���اهمني عن الس���نة املالية 

املنتهية في 2019/12/31. 
8- مناقش���ة ع���دم توزي���ع مكاف���آت ألعض���اء مجل���س اإلدارة ع���ن الس���نة املالي���ة املنتهي���ة ف���ي 

.2019/12/31

9- مناقش���ة اخ���الء طرف الس���ادة أعضاء مجل���س االدارة فيما يتعلق بتصرفاته���م القانونية 

واملالية واإلدارية عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31.  
10- تعي���ني/ إع���ادة تعي���ني مراقب���ي احلس���ابات م���ن ضمن القائم���ة املعتم���دة بأس���ماء مراقبي 

احلس���ابات لدى هيئة أس���واق املال مع مراعاة مدة التغيير اإللزامي ملراقبي حسابات الشركة 
وذلك للسنة املالية املنتهية في 2020/12/31 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهما.

مجلس اإلدارة 
عل���ى الس���ادة املس���اهمني أو وكالئه���م الراغب���ني ف���ي حض���ور االجتم���اع مراجع���ة مقر 
16 – من الس���اعة  – الدور  راكان  برج   - الس���الم  فهد  – ش���ارع  الش���ركة  – الصاحلية 
العاش���رة صباح���ا حت���ى الس���اعة الواحدة ظه���را هات���ف 22901541 وذلك الس���تالم 

بطاقات احلضور واستمارات التوكيل وجدول األعمال.

تذكيـر
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في  2019/12/31

االربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

العوضي لـ «األنباء»: إصابة ٢٠ نزيًال 
من «ذوي اإلعاقة» خالل ٣ أشهر

 بشرى شعبان

أكــدت مدير عــام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
فــي  العوضــي  د.شــفيقة 
تصريح خــاص لـ «األنباء» 
أن هناك تنسيقا مستمرا مع 
إدارتي الصحة الوقائية في 
كل مــن منطقتــي العاصمة 
الصحية واالحمدي الصحية 
إلجراء الفحوصات الدورية 
والدائمــة جلميــع العاملني 
واملخالطــني للنزالء ســواء 
فــي مجمــع الصليبخات أو 

الصباحية.
وبينــت د.العوضــي أنه 
وهللا احلمد وبفضل االجراءات 
الوقائية املعتمدة منذ اليوم 
ڤيــروس  النتشــار  االول 
«كورونا املستجد» استطاعت 
الهيئة عبر إجراءاتها احلفاظ 
علــى صحة جميــع النزالء 
والعاملني فيها، ولكن وبعد 
مــرور ما يزيد علــى  ثالثة 
أشــهر ورغــم االجــراءات 
املشــددة املتبعــة، إال أنه مت 
تســجيل إصابة مــا يقارب 
٢٠ حالة في كل من مجمعي 
الصليبخــات والصباحيــة 
لذوي اإلعاقة، وجميع احلاالت 
مستقرة ومت اتخاذ االجراءات 
الطبية اخلاصة لناحية العزل 
والعالج، وهذا العدد ال يقاس 
مقارنة بعدد النزالء والعاملني 
في الدور، ونتمنى الشــفاء 

والسالمة للجميع.
إلى  وأشارت د.العوضي 
استمرار اجلهات املعنية من 
اإلداريني واملشرفني والكوادر 
الطبية واإلشرافية في التشدد 
في تطبيق االجراءات الوقائية 
املتبعة للحفاظ على سالمة 
جميع النزالء والعاملني في 

الدور.

أكدت وجود تنسيق دائم ومستمر بني الهيئة و«الصحة الوقائية»

أحمد الناصر: تاريخ الكويت حافل بدعم اليمن بالنواحي التنموية واإلنسانية

التزامها جتاه األشقاء وعلى كافة 
املستويات اإلنسانية والتنموية 
والسياسية وستبقى وفية لذلك 
االلتزام ليتمكن الشعب اليمني 
الشــقيق مــن جتــاوز معاناته 
املريرة ولينعم باألمن واالستقرار 
والطمأنينــة ليتحقــق له آماله 

وطموحاته املشروعة.
أصحاب املعالي والسعادة،، 
إن الكويت تؤكد مجددا استمرار 
دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب 
اليمنــي ودعمها كافــة اجلهود 
الراميــة من أجــل التوصل إلى 
حل يفضي إلى سالم دائم لألزمة 

في اليمن.
وفي اخلتام، ال يسعني إلى 
أن أكــرر الشــكر لكــم جميعا، 
متمنيا الجتماعنا هذا كل الوفيق 

والنجاح.
والسالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته».
هذا، وقد ضــم وفد الكويت 
كال من مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون الوطن العربي السفير 
فهــد العوضي ومســاعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب وزير 
اخلارجية السفير صالح اللوغاني 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
املنظمات الدولية الوزير املفوض 
ناصر الهني ونائب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون الوطن العربي 
املستشــار ناصــر القحطانــي 
وعددا من كبار مسؤولي وزارة 

اخلارجية.

التنموية واإلنسانية، وذلك من 
منطلق التوجيهات السامية من 
ســيدي حضرة صاحب السمو 
أميــر البــالد الشــيخ صبــاح 
األحمد اجلابر الصباح، حفظه 
اهللا ورعاه، بغية التخفيف من 
حدة تداعيات األوضاع اإلنسانية 
الصعبة جراء الصراع الدامي وما 
تبعه من معاناة جائحة كورونا 
التي عصفت باألوضاع الصحية 

للشعب اليمني.
وأود أن أؤكــد لكــم وبهــذه 
املناســبة أن بالدي ســتواصل 

اخلليجيــة وآليتهــا التنفيذية 
ومخرجات مؤمتر احلوار الوطني 
الشــامل وقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة مبا فيها القرار رقم 
٢٢١٦، وذلك لتجــاوز األوضاع 
اإلنسانية املتدهورة في اليمن 
والذي شهد ظروفا عصيبة في 
اآلونــة األخيرة وفقــا لتقارير 
العديد مــن املنظمــات األممية 

املتخصصة.
أصحاب املعالي والسعادة،، إن 
تاريخ بالدي حافل في دعم اليمن 
الشقيق وباألخص في النواحي 

جميــع األطراف فــي اليمن إلى 
وقــف األعمــال القتاليــة على 
الفور والتركيــز على التوصل 
إلى تسوية سياسية عن طريق 
التفــاوض وبذل كل جهد ممكن 
ملواجهة ڤيروس كورونا املستجد 
(كوفيــد ١٩) مقدريــن جهــود 
حتالف دعم الشرعية في اليمن 
لتقريب وجهات النظر املتباعدة 
والوصــول إلى حلول ســلمية 
دائمة إلنهاء األوضاع السياسية 
في اليمن وفقا للمرجعات الثالث 
املتفق عليها واملتمثلة في املبادرة 

إلى الرصيد الزاخر من املساعي 
الكرمية التي تقودها اململكة في 
محاولة رأب الصدع بني األطراف 
اليمنية، ومن املؤسف بأن يخرق 
أحد األطراف هــذا االتفاق الهام، 
لذا نشــدد على ضرورة االلتزام 
مبعطياته حتقيقا لألمن والسلم 

املنشودين.
وهنــا أجــدد التأييــد أيضا 
للنــداء الذي أطلقه األمني العام 
لألمم املتحدة بتاريخ ٢٥ مارس 
٢٠٢٠ والذي حظي بتأييد أعضاء 
مجلــس األمن والقاضي بدعوة 

املعروف ولألسف الشديد مداها 
الزمني.

فهذا املؤمتــر جاء ليؤكد مرة 
أخــرى على مــا توليــه اململكة 
واملجتمــع الدولــي مــن أهميــة 
لقضية اليمن الشــقيق لتحقيق 
ما نصبــو إليه جميعا من إعادة 

األمن واالستقرار إلى ربوعه.
أصحاب املعالي والسعادة،، إن 
اجلهود املباركة التي قادتها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة والتي 
أفضت إلــى إبرام اتفاق الرياض 
يعد خطوة إيجابية أخرى تضاف 

ترأس وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد وفد الكويت 
إلى أعمــال مؤمتر املانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في اليمن الذي 
عقــد امــس الثالثاء عبــر تقنية 
االتصال املرئي بدعوة مشــتركة 
من قبل كل مــن اململكة العربية 
السعودية بإشــراف مركز امللك 
سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 
ومكتب األمم املتحدة للشــؤون 

.(OCHA) اإلنسانية
ويأتــي االجتمــاع فــي إطار 
اســتكمال حشــد الدعــم الدولي 
واجلهود املشتركة نحو تخفيف 
حدة تداعيات األوضاع اإلنسانية 
الصعبــة فــي اليمن ومــا تبعها 
من معاناة جراء تفشــي جائحة 
كورونــا التي عصفت باألوضاع 
الصحيــة واملعيشــية للشــعب 

اليمني الشقيق.
وقد ألقى الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد كلمة الكويت في هذا املؤمتر 

التالي نصها:
«بســم اهللا الرحمن الرحيم، 
د.معــني عبدامللك رئيس مجلس 
اليمنيــة  اجلمهوريــة  وزراء 

الشقيقة.
ســمو األخ األميــر فيصل بن 
فرحان آل سعود وزير خارجية 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 

الشقيقة.
 أنطونيــو غوتيريش األمني 

العام لألمم املتحدة.
اســمحوا لــي فــي البداية أن 
أشيد باجلهود اإلنسانية احلثيثة 
والسخية التي تقوم بها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وعلى 
رأســها خادم احلرمني الشريفني 
جالله امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود دعما لليمن الشقيق وال 
يفوتني اإلشــادة بالدور الفاعل 
الذي تقوم به األمم املتحدة واألمني 
العــام انطونيــو غوتيرش، كما 
جندد دعمنا جلهود املبعوث األممي 
لليمن مارتن غريفث ومســاعيه 
احلثيثة، مقدرا دعوتكم الكرمية 
لعقــد هذا املؤمتر الهــام في ظل 
ظروف حرجــة ودقيقة مير بها 
العالم بأسره في التصدي لوباء 
كورونا، فمما ال شك فيه بأن اليمن 
الشــقيق وفي ظل تلك اجلائحة 
تضاعفت معاناة شعبه الشقيق 
الذي مازال يعيش مأساة أزمته 
السياســية الطاحنــة ويســعى 
للتصــدي لتلــك اجلائحــة التي 
هزت أركان املجتمع الدولي وغير 

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت في مؤمتر املانحني لدعم الوضع اإلنساني باليمن

الشيخ د.احمد ناصر احملمد يتابع مؤمتر املانحني عبر تقنية االتصال املرئيالشيخ د.أحمد الناصر وانطونيو غوتيريش خالل املؤمتر

من املؤسف أن يخرق أحد األطراف اتفاق الرياض ونشدد على ضرورة االلتزام مبعطياتهمستمرون في دعم الشعب اليمني من أجل التوصل إلى حّل يفضي إلى سالم دائم لألزمة

اللجنة الدولية للصليب األحمر تشيد بإجراءات الكويت ملكافحة «كورونا»
أشاد رئيس البعثة اإلقليمية للجنة 
الدولية للصليب األحمر لدول مجلس 
التعاون اخلليجي عمر عودة بالتدابير 
التي اتخذتها احلكومة الكويتية ملكافحة 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد - ١٩).

وقال عودة لـ«كونا» عقب لقائه رئيس 
مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الساير والوفد املرافق، إن الكويت بذلت 
جهودا حثيثة ومتميزة على الصعد كافة 
حلماية املواطنني واملقيمني واحلفاظ على 

الصحة العامة في البالد.
وأضاف أن الكويت أدركت منذ بداية 
ظهــور الڤيروس أهمية مســؤوليتها 

اإلنسانية وأعلنت تضامنها مع اجلهود 
العاملية الحتواء تداعيات انتشار اجلائحة.

وأثنــى على دور «الهــالل األحمر 
الكويتي» وســعيها الدؤوب إلى تقدمي 
للدولة ملكافحة «كورونا»  املساندة  كل 
مشيرا الى أنه والوفد املرافق اطلعوا على 
جهود اجلمعية في مكافحة (كوفيد - ١٩) 

وكيفية تسخير كل اجلهود ملواجهته.
وذكر أنه مت خالل االجتماع مناقشة 
احلوار رفيع املستوى الثالث الذي تشارك 
فيه كل مــن وزارة اخلارجية وجمعية 
الهالل االحمر الكويتي واللجنة الدولية 
للصليب االحمر حــول عدة مواضيع 

من ضمنها التصدي للڤيروس املستجد 
واألوضاع االنسانية لالجئني السوريني 
واألوضاع االنسانية في اليمن والعراق.

وبني أن االجتماع ناقش أيضا التطورات 
اجلارية بشــأن «كورونا» للوقوف على 
آخر مستجدات هذا الڤيروس واإلجراءات 

الالزمة والوقائية والتصدي له.
وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب 
االحمر جتمعها عالقات وطيدة مع الهالل 
بأن تكون  الكويتــي وملتزمة  األحمر 
شريكا فاعال ومساهما مع املجتمع الدولي 

في مكافحة أكبر أزمة صحية عاملية.
من جانبه قال د.هالل الســاير في 

تصريح مماثل لـ«كونــا» إن اجلمعية 
ستواصل مبادراتها في مكافحة الڤيروس 
املستجد تعزيزا لرسالتها اإلنسانية على 
الساحة احمللية وتدعم اجلهود ملكافحة 
الڤيروس بالتعاون مع اجلهات املعنية.

وأكد الســاير أهمية تســخير كل 
إمكانيات اجلمعية لدعم اجلهود الوطنية 
للتصدي لهذه اجلائحة وتداعياتها السلبية 
على مختلف القطاعات، منوها بتكاتف 
جهــود اجلمعية مع اجلهــود الوطنية 
والدولية املبذولة لكل ما من شأنه حماية 
سالمة املجتمع واستقراره على الصعد 

كافة.

د.شفيقة العوضي



ً

-١٩

 jazeeraairways.com

https://www.jazeeraairways.com/


االربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

البصيص لـ «األنباء»: املستشفى الدولي مساند لـ«مبارك» 
في استقبال احلاالت احملولة من مراجعي العيادات 

اخلارجية واملرضى املستقرة حاالتهم
عبدالكرمي العبداهللا

أعلن مدير املستشفى الدولي د.غالب البصيص عن تخصيص املستشفى ليكون مساندا ملستشفى مبارك الكبير في استقبال مراجعي العيادات اخلارجية وحاالت األجنحة املستقرة احملولة، ومت 
البدء باستقبال املراجعني، مؤكدا ان املستشفى يتكون من برجني وبسعة سريرية تصل الى ١٠١ سرير قابلة للزيادة مستقبال.

وذكر د.البصيص في حوار خاص مع «األنباء» ان املستشــفى الدولي يضم ٥ غرف عمليات، وغرفة إفاقة بـ ٨ أســرة وعناية مركزة بـ ٧ أسرة، فضال عن وحدة للعناية بالقلب تضم ٥ أسرة، كما توجد 
غرفة عمليات صغرى ومناظير وبني أن املستشفى الدولي يضم ايضا قسما للحوادث مجهزا بالكامل، مشيرا الى أن افتتاحه سيكون عند احلاجة لوجود قسم طوارئ في مستشفى مبارك قادر على خدمة 

أكبر عدد من املراجعني وفيما يلي تفاصيل احلوار كامال:

مدير املستشفى أكد أنه يتكون من برجني وبسعة سريرية تصل إلى ١٠١ سرير قابلة للزيادة مستقبالً

(متني غوزال) طاقم العمل في املستشفى الدولي  د.غالب البصيص مع الزميل عبدالكرمي العبداهللا

األدوية متوافرة في املستشفى

قياس احلرارة

املستشفى مجهز بأحدث األجهزة

زيادة العيادات

حجز املواعيد

تنسيق

مواعيد زيارة 
املرضى

أكد مدير املستشفى 
الدولي د.غالب البصيص 
لزيادة  على وجود توجه 
التخصصية  العيــادات 
وذلك جلهوزية واستعداد 
املستشفى الستقبال اكبر 
عدد من املراجعني، علما أن 
تابعة  هناك عدة عيادات 
لقسم الباطنية تعمل حاليا، 
وهي «اجلهاز التنفسي - 
الغدد والهرمونات - القلب 
- الروماتيزم - الدم - املخ 
واألعصاب»، فضال عن 

عيادة للصحة النفسية.

د.البصيص  أشــار 
الــى أن حجــز املواعيد 
للمستشفى الدولي يكون 
عــن طريق الســجالت 
الطبية مبستشفى مبارك 
الكبيــر ونحــن فقــط 
نســتقبل املرضى، علما 
بوجود حــرص لتكون 
املواعيد ضمن اإلجراءات 
االحترازيــة مثل التباعد 
بني املواعيــد في الوقت 
واليــوم لضمــان عدم 
احتكاك املرضى ببعضهم 
وتطبيق التباعد اجلسدي 

عند املراجعة.

د.غالــب  أوضــح 
البصيص بوجود تنسيق 
بني قسم الصحة الوقائية 
مبستشــفى مبــارك 
واملستشفى الدولي لعمل 
للمراجعني  الفحوصات 
لضمان عدم إصابتهم 
بأي نــوع من العدوى 
سواء كورونا أو غيرها 
عن زيارتهم للمستشفى 
الدولي لتسهيل متابعة 

حاالتهم املرضية.

أفاد د.غالب البصيص 
الزيارة  بــأن مواعيــد 
للمرضى نزالء املستشفى 
الدولي هو ساعة في اليوم 
من الساعة ٣ حتى ٤ عصرا 
مع احلرص على اتباع كل 

اإلجراءات االحترازية.

املستشفى يضم ٥ غرف عمليات وغرفة إفاقة بـ ٨ أسرة وعناية مركزة بـ ٧ أسرة.. ووحدة للعناية بالقلب تضم ٥ أسرة كما توجد غرفة عمليات صغرى ومناظير
الصيدلية مجهزة بجميع األدوية املطلوبة وتستقبل ما يقارب ٢٥٠ وصفة ومت ربطها مع إدارة املستودعات الطبية لتزويدها بأي نواقص في األدوية واملستلزمات الطبية

طبقنا امللف اإللكتروني وربطه بنظام املعلومات الصحي لالطالع على احلالة املرضية ألي مريض يراجع املستشفى
املستشفى يضم قسمًا للحوادث مجهزًا بالكامل.. لكن افتتاحه سيكون عند احلاجة لوجود قسم طوارئ في «مبارك»

حدثنــا عن املستشــفى 
الدولي؟

٭ المستشفى الدولي هو 
أحد المستشــفيات التابعة 
للقطاع األهلــي، والمتبرع 
المستشــفى  قــام بوضــع 
تحت تصرف وزارة الصحة 
المشــتركة  الجهود  ضمــن 
لمواجهة ڤيــروس كورونا 
المســتجد، وقامــت وزارة 
الصحة بتشكيل فريق إلدارة 
المستشفى يضم  وتشغيل 
التخصصــات ذات  جميــع 
العالقة بتشغيل المستشفى، 
عـلـما انـه فـي بدايـة األمـر 
كـان من المفترض تخصيص 
المستشفى الستقبال الحاالت 
المصابة بڤيروس كورونا، 
إال أن الخطــة تغيــرت فــي 
المستشفى  الوزارة ليكون 
الدولي مستشــفى مســاندا 
لمستشــفى مبــارك الكبير 
لتخفيــف الضغط عليه من 
خــالل اســتقبال مراجعــي 
العيادات الخارجية وحاالت 
التي  المســتقرة  األجنحــة 
يتــم اســتقبالها لتقديم لها 
العناية الالزمة لها بأجنحة 
المستشــفى، وبدأنــا فعليا 
باستقبال الحاالت المحولة 

املعتمد في الصحة لالطالع 
علــى احلالــة املرضية ألي 
مريــض يراجع املستشــفى 
ومعرفــة حالتــه الصحيــة 
للتسهيل على األطباء طرق 

العالج.

ما خطتكم املستقبلية؟
٭ خطتنــا املســتقبلية هي 
زيادة عدد املراجعني للعيادات 
اخلارجية، وفتح تخصصات 
اكثر في الباطنية واألطفال.

ما اإلجراءات االحترازية 
التــي تطبقونهــا ملواجهة 

كورونا؟
٭ املستشفى يضم نظام فرز 
احلاالت عند الدخول، ونقوم 
بفحص احلــرارة للمراجع 
قبــل دخوله للمستشــفى، 
ونستفســر منــه إذا كانت 
هناك اي أعراض لديه، ومن 
ثم يدخل املراجع املستشفى 
إذا تبني انه سليم، فضال عن 
تطبيق التباعد اجلسدي في 

جميع أقسام املستشفى.

ما تقييمك للخدمة املقدمة 
باملستشفى الدولي؟

٭ اخلدمــة املقدمــة فــي 
هــي  الدولــي  املستشــفى 
موازيــة للخدمــات املقدمــة 
االخــرى،  باملستشــفيات 

ونسعى دائما لتطويرها.

كلمة أخيرة؟
٭ نســعى بجهــود جميــع 
الطواقــم الصحيــة العاملة 
باملستشــفى لتقــدمي أفضل 
خدمــة للمرضــى، ســواء 
داخل األجنحــة او مراجعي 
العيــادات اخلارجيــة، كمــا 
نحن حريصون على توفير 
أفضل الســبل والتسهيالت 
الستقبالهم مع توفير جميع 
أدويــة  مــن  احتياجاتهــم 

ومستلزمات.

هل يضم املستشفى غرف 
عمليات؟

٭ نعــم، يضــم ٥ غــرف 
عمليات، وغرفة إفاقة تضم 
٨ أسرة وعناية مركزة تضم 
٧ أســرة، هذا باإلضافة إلى 
وجود وحدة للعناية بالقلب 
تضم ٥ أسرة، كما توجد غرفة 

العظام - النســاء والوالدة 
- اجللدية»، فضال عن وجود 
عيادات خاصة لألسنان وقسم 

متكامل للعالج الطبيعي.
٢حوادث

هل يوجد قسم للحوادث؟
٭ نعم، هناك قسم للحوادث 

منذ ما  يقارب اسبوع.
كما أن الهدف من املستشفى 
الدولــي هو إتاحــة الفرصة 
الكبيــر  ملستشــفى مبــارك 
باســتقبال أكبــر عــدد مــن 
املصابني بڤيــروس كورونا، 
وذلك عند حتويلهم مراجعي 
العيادات اخلارجية واحلاالت 
املســتقرة التي ترقــد لديهم 
في األجنحة الى املستشــفى 

الدولي.

ما مكونات املستشفى؟
٭ املستشفى يتكون من مبنى 
يضم برجني، ويحتوي على ٥ 
أجنحة مجهزة، بحيث يضم 
كل جنــاح ٢٠ غرفة خاصة، 
بإجمالــي ١٠١ ســرير قابلة 
للزيادة مستقبال، كما يضم 
مبنى للعيــادات اخلارجية 
بجميــع التخصصــات مثل 
الباطنيــة -  «األطفــال - 
اجلراحة العامة - املســالك 
البوليــة - األنــف واألذن 
العيــون -  واحلنجــرة - 

عمليات صغــرى ومناظير 
منها للجهاز الهضمي.

كما بدأنا بإجراء املسحات 
البيئية للعناية املركزة متهيدا 
العناية  الســتقبال حــاالت 
املركزة احملولة من مستشفى 

مبارك الكبير.

مــا األقســام األخــرى 
باملستشفى؟

٭ لدينا قسم لألشعة ومختبر 
يضــم جميــع الفحوصــات 
املخبرية، باإلضافة الى قسم 

الصيدلية والتعقيم.
الصيدلية

هل الصيدلية تضم جميع 
األدوية املطلوبة للمراجعني أم 
أدويته  املراجع لتسلم  يذهب 
من مستشفى مبارك الكبير؟

٭ الصيدلية مجهزة بجميع 
األدوية املطلوبة وتستقبل 
ما يقارب ٢٥٠ وصفة، كما 
توجد صيدليــة لألجنحة، 
علما أن الصيدلية مربوطة 
مع إدارة املستودعات الطبية 
لتزويدهــا بــأي نواقــص 
في األدوية واملســتلزمات 

الطبية.

ماذا عن األجهزة الطبية؟
٭ بالنســبة للنواقــص من 
األجهزة الطبية واملستلزمات 
مت توفيرها من وزارة الصحة 
ممثلة بإدارة الهندسة الطبية 

ومستشفى مبارك الكبير.
ملف إلكتروني

هل لديكم ملف إلكتروني؟
٭ نعم، املستشــفى الدولي 
طبق امللف اإللكتروني وربطه 
بنظــام املعلومــات الصحي 

في املستشفى الدولي مجهز 
بالكامل ويضم غرفا لإلنعاش 
والعالج وغيرها من األجهزة 
الطبيــة احلديثــة، ولكــن 
افتتاحه سيكون عند احلاجة، 
وذلك لوجود قســم طوارئ 
في مستشفى مبارك قادر إلى 
اآلن على استيعاب املراجعني.

ملشاهدة الڤيديو
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مواطنون لـ «األنباء»: مواعيد املراجعات احلكومية إلكترونيًا 
سالح ذو حدين ويجب مراعاة كبار السن في تنفيذها

تطبيقها يساهم في تقليل حدة االزدحام وتسريع اخلدمة.. وتخوف من عدم االلتزام

مجمع الوزارات                 (قاسم باشا)

دارين العلي

كلف مجلس الوزراء أمس 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات بإنشــاء منصة 
املواعيــد  إلدارة  مركزيــة 
املراجعني  احلكومية متكــن 
من احلصول على املواعيد قبل 
مراجعة اجلهات احلكومية.

وتهدف هذه اخلطوة الى 
حتقيق التباعــد االجتماعي 
وتخفيف حدة االزدحام وإنهاء 
املعامالت بشــكل أسرع في 
مختلف اجلهات احلكومية.

هل ستؤتي هذه اخلطوة 
ثمارها، وهل فعال ســتكون 
ســبيال في جتنب االزدحام 
وهل ســيلتزم املواطن بهذه 
املواعيد ويساهم في تفعيل 

هذا اإلجراء؟
بهــا  توجهــت  أســئلة 
إلــى عــدد مــن  «األنبــاء» 
املواطنني الذين أكدوا فاعلية 
وأهمية املواعيد اإللكترونية 
املسبقة وما لها من إيجابيات 
ظهرت في املواعيد اخلاصة 
باجلمعيات، إال انها في الوقت 
نفســه لها ســلبياتها سواء 
بالنســبة لكبار السن الذين 
ال يســتطيعون التعامل مع 
هــذه األنظمــة أو جلهة عدم 
االلتزام والدقة في احلضور 
للموعد ما يســتدعي تعاونا 
وتنســيقا جيدا وصارما في 
مختلف اجلهات، وفيما يلي 

التفاصيل:
في البداية، اعتبر املواطن 
فهد علي أن املواعيد اإللكترونية 
ســالح ذو حديــن األول جيد 
واآلخــر ســيئ فاملقصود من 
املواعيد هــو تقليل االزدحام 
وإنهاء املعامالت بشكل أسرع 
جتنبا لنقل الڤيروس وانتشاره 
وهذا الوجه اجليد، أما الوجه 
السيئ فيكمن في ان التجربة 
مع هذه املواعيد لم تؤت ثمارها 
إذ هناك مثال عدم االلتزام من 
قبل كثر مبواعيد اجلمعيات ما 
أدى الى االزدحام واالنتظار في 

محمــود خليــف أن توجــه 
احلكومة لوضع املنصة حلجز 
املواعيد للجهات احلكومية أمر 
بغاية األهمية كونه يخفف من 
حدة االزدحام ويساهم بخدمة 

املواطن بشكل أسرع.
وقال ان تطبيق هذه اآللية 
في اجلمعيات وفروع التموين 
ســاهم بتخفيــف االزدحــام 
وتقليل مدة االنتظار، شــاكرا 
احلكومة والقيادة السياسية 
علــى اإلجراءات التي تتخذها 

حلماية الوطن واملواطن.
الــى ان تســجيل  ولفــت 
املواعيــد إلكترونيا ممكن ان 
تســاهم فــي عمليــة التباعد 
االجتماعي الذي نحتاجه هذه 
الفترة لتقليل تفشي الڤيروس.

مراعاة كبار السن
بدوره، قــال هاني صالح 
ان املواعيد اإللكترونية ميكن 
ان تكون ناجحة لفئة الشباب 
فليس اجلميع قــادرون على 
استخدام املنصات اإللكترونية 

والتعامل معها وخاصة كبار 
الســن. وأكد ان هده املواعيد 
ال شك تقلل من حدة االزدحام 
والدليل ان تطبيق هذا النظام 
في اجلمعيات سهل من عملية 
الشــراء وســاهم في التباعد 

االجتماعي.
ولفت الى أن األمر ال يخلو 
من السلبيات خصوصا فيما 
يتعلــق بالبلوك الذي يوضع 
على الشخص الذي ال يعرف 
كيفيــة التعامل مــع املواعيد 
وتســجيلها وتأكيــد وصوله 
للجهة التي ذهب إليها وهذا ما 
حصل أثناء احلجر الكلي لعدد 
كبيــر من املواطنني واملقيمني 

جلهلهم بهذه التدابير.
أزمــة كورونــا  إن  وقــال 
احلاليــة كان لها االثر الكبير 
في تعاضد وتعاون الشــعب 
ملواجهة هذا اخلطر الذي يحدق 
بنا، الفتا الى أنها ستكون عبرة 
لألبناء وأجيال املســتقبل في 
التعاون من أجل مصلحة البلد.

مصلحة الشعب
بدوره، اعتبر املواطن مالك 
اجلمعان ان نظام املواعيد يجب 
ان يأخذ باالعتبار حال إقراره 
كبار السن وذوي االحتياجات 
اخلاصة الذين ال يقدرون على 

التعامل مع أنظمة مشابهة.
وشــدد علــى أن احلكومة 
تقوم مبا تراه مناسبا ملصلحة 
الشــعب وإذا كان البقــاء في 
املنزل والتعامــل اإللكتروني 
سيساهم بهذه املصلحة فمن 

األجدر العمل بذلك.
التباعــد  ان  الــى  ولفــت 
االجتماعــي هــو األفضل في 
املرحلة احلالية وهذه املواعيد 
ستساهم بتخفيف االزدحام، 
آمال من اجلميع الصبر واتباع 
التي  اإلرشــادات احلكوميــة 
تهدف الى انحسار الڤيروس 

وانتهائه.
دعم اإلجراءات احلكومية

ومن جهتها، قالت املواطنة 
نوال محمد الثويني ان التزام 
الشــعب باملواعيد يساهم في 
دعم اإلجراءات احلكومية نحو 
التقليل من أضرار هذا املرض.
التقيــد  ان  الــى  ولفتــت 
باملوعــد اثبــت جناحــه فــي 
اجلمعيــات وفــروع التموين 
وخفف من االزدحام، ناصحة 
بالتقيــد باإلجراءات  اجلميع 
الوقائيــة واالحترازيــة أثناء 
الذهاب الــى املواعيد حلماية 
أنفسهم واآلخرين. وأثنت على 
اإلجراءات التي تتبعها احلكومة 
في مختلف املجاالت، متمنية 
من اجلميع االلتزام بها للحفاظ 

على الصحة العامة.

اخلارج ملدة طويلة.
ولفت الى انه على اجلهات 
املعنية التنسيق بشكل جيد 
ودقيــق لهــذه املواعيد حتى 
ال تكــون ســببا باالزدحــام 
االلتــزام  وبالتأخيــر وعــدم 
وبالتالــي وال تؤتــي األهداف 

املرجوة منها.
ولفــت الــى ان اإلجراءات 
واملراجعــات احلكوميــة في 
األيام العادية تشــهد ازدحاما 
شديدا فإذا كانت هذه املواعيد 
ستســاهم في تقليل حدة هذا 
االزدحــام وتأمــني اخلدمــة 
للمواطن بشكل سريع فيجب 
ان تتم بأسلوب منظم وعملي.
وأمل عــودة احلجر الكلي 
في ظل ظهور عــدد كبير من 
اإلصابات، الفتا الى ان احلظر 
اجلزئي لن يساهم في مسألة 
التباعد االجتماعي وممكن أن 

يزيد من انتشار الڤيروس.
التباعد االجتماعي

ومن جهته، اعتبر املواطن 

هاني صالح

احلجز اإللكتروني للمواعيد يسهل آلية العمل

استخدام التطبيقات اإللكترونية

مالك اجلمعان

نوال الثويني            (متني غوزال) محمود خليف فهد علي

ملشاهدة الڤيديو

فهد علي: هدف املواعيد تخفيف االزدحام وعدم االلتزام بها هو املشكلة

هاني صالح: املواعيد اإللكترونية مجدية 
للشباب لكنها ستكون صعبة على الكبار

مالك اجلمعان: احلكومة تبحث عن مصلحة 
الشعب واملواعيد تسهم بالتباعد االجتماعي

محمود خليف: تطبيق هذه اآللية في اجلمعيات وفروع التموين كان مثمرًا
نوال الثويني: االلتزام باملواعيد يدعم إجراءات احلكومة مبواجهة الڤيروس

إلى الذين يأتون بعدنا واألزمنة الالحقة.. 
اعلموا جيداً أن (التباعد) صار واقعاً بني البشر 
في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م في كل أصقاع 
املعمورة في مشارق األرض ومغاربها، فاإلنسان 
عزل نفسه قبل أن يطلب منه األطباء (التباعد) 
ملســافة متر ونصف املتر عن أي طرف آخر 
مبن فيهم كل املراتب بدءا من الوالدين ونزوال 

إلى أصغر من في عاملك وحياتك.
النــاس دخلت عليها ثقافة جديدة مرتبطة 
باالحترازات الوقائية، فال تقارب وال تالمس، 
والتزام بلبس الكمام والدسوس والكل يرفع 
عبارة: «خلك بالبيت - بالشــقة - بالشاليه - 
باملزرعة - باجلاخور.. اعزل نفســك» مبعنى 

خلك في حالك وخلني في حالي.
صار احلب احلقيقي الكوروني ان تبتعد عمن 
حتب ألن هذا «أمر وقتي»، وكما يقولون: فرصة 
كي تصفو قلوبنا وتهدأ عواطفنا وتسمو عباراتنا.

هكذا «كورونا» عرتنا وكشفت لنا قضايا لم 
تخطر في بالنا، وفجأة صار الناس ميارسون 
(التباعد) محبة وخوفا مثلما هي االشجار املثمرة 

التي تضحي بثمرها من اجل اسعاد الناس.
فــي كورونا صرنا نشــوف األمور على 

حقيقتها (تذوقا وإشباعا).
قال الشاعر:

وال خير في دنيا بغير صبابة
وال في نعيم ليس فيه حبيب

مشاهد جديدة دخلت حياتنا حتى األكياس 
التي تدخل بيوتنا توضع بالشمس وتعقم، وهكذا 
امتــد الوعي الى ابعد من هذا فصرنا نحتفظ 
باملطهر واملعقم في كل مكان حتى الســيارة 

الواقفة عن االستعمال!
في زمن كورونا زاد التواصل االجتماعي بني 
الناس الكترونيا، ألن العالقات توقفت فلم يعد 
أحد يزور اآلخر، والكل التزم مسكنه طلبا للنجاة، 
كما ان األسر داخل البيوت زاد ارتباطها بالصالة 
جماعة، ومع فترة املكوث املطول طبعا ازدادت 
االحتكاكات ما بني كل االطراف، لكن (رمضان) 
يرجع اجلميع الى التواصل واالستبشار بعد 

تناول الفطور وهللا احلمد.
صار التباعد فترة (خلوة مع النفس) ومشهدا 
عاديا وتوازنا عاقال ميارسه العاقل الفاهم من 
دون جتريح وال زيــادة او نقصان، اللهم إال 

املبتلى.
كم من االزواج اكتشفوا انفسهم في هذا 

الوباء!
كم أب وأم عرفوا إمكانات وقدرات ومواهب 

أوالدهم وبناتهم!
كم أسرة عانت من األبناء والتهائهم باألجهزة 
الذكية وعدم رغبتهم فــي نيل العلم عن بعد 

بالتواصل مع مدارسهم!

٭ ومضة: اليــوم الرجل أو املرأة كل منهما من 
يكبّر عقله ويستوعب ان االسرة كبارا وصغارا 
في محنة وأزمة وبــالء وحكرة و.. و.. وهذا 
يحتاج الى احلكمة واالبتسامة والتفويت جتنبا 
لالحتكاكات حتى يقضي اهللا أمرا كان مفعوال.
عصر كورونا الذي نعيشه يتطلب التباعد 
وما عليك سوى الصبر حتى يصرف اهللا عنا 
هذا البالء الڤيروســي الكوروني، وامللجأ هو 

اهللا عّز وجّل.
قال الشاعر:

وإن باُب أمٍر عليك التوى
فشاور لبيباً وال تعصه

٭ آخر الكالم: في زمــن كورونا اكظم غيظك 
وجتلّد واسُم بنفســك عن الدنايا والصغائر، 
وحاول قدر استطاعتك اخلروج من هذا الوباء 
بأقل األضرار، فالكل (أعصابه) واصلة السماء، 

وجتنب االحتكاك املذموم.

٭ زبدة احلچي: أوصي كل أفراد األسرة اليوم 
بتذكر قول اهللا تعالى: (وال تنسوا الفضل بينكم 

- البقرة: ٢٣٧).
اليوم العاقل من يكبر راسه ويشاهد ويصمت 
ويفوت ويرمي وراء ظهره، فال تدقق بأي عبارة 
او لفظ، واحذر التالسن واعف واغفر، يقال إن 

أحد االعراب طلق خمس نساء! وكيف ذلك؟
كان له اربع زوجات في دار واحدة وعندما 
عاد الى البيت وجد اثنتني تتشاجران وقد علت 
صيحاتهما فطلقهما، فقالت الثالثة: أنت امرؤ 

سوء كيف تفعل هذا؟
قال: وأنت طالق، فقالت الرابعة: لقد تعجلت 

يا هذا، قال: وأنت طالق!
وعندما علمت امرأة جاره مبا فعل قالت له: 
خيبك اهللا تطلق نساءك األربع في يوم واحد؟ 
فقال: وأنت طالق إن أذن زوجك فصاح زوجها: 

قد أذنت.. قد أذنت!
في أمان اهللا.



(هاني الشمري) وق السمك استعد للعودة للعمل اليوم  

االربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

«طاهر القانونية» و«ميديكال إنترناشيونال»: ٧ توصيات للحّد من اإلصابة بـ «كورونا»
أعــدت مجموعــة طاهر 
القانونيــة وشــركة كويت 
ميديــكال إنترناشــيونال 
دراســة قانونيــة صحيــة 
موجزة، اســتعرضت فيها 
ضوابط الســالمة الصحية 
العمــل  واملهنيــة ألربــاب 
والعاملني واملتعاملني معهم 
في القطــاع اخلاص، وذلك 
في القطاعات املســموح لها 
مبمارســة أعمالهــا حتــت 

ظروف خطر الوباء.
وتهــدف الدراســة إلــى 
تفادي آثار وتداعيات انتشار 
الوبــاء واحلد منــه، وذلك 
بتوجيه أرباب العمل لاللتزام 
بقرارات وزارة الصحة نحو 
توفيــر الضوابط الصحية 

والسالمة املهنية.
الدراســة  هــذه  وأعــد 
مــن اجلانــب القانوني كل 
مــن احملامــني عبدالعزيــز 
وخالد وجمال اخلطـــــيب 
اخلطيــب  خالــد  وفــواز 
طـــاهر  مجـــــموعة  مــن 
القانونيــة، ومــن اجلانب 
الطبــي والصحــي د.محمد 
اجلار اهللا ود.علــــي مهدي 
زاده املـــديران والشريكان 
في شركة كويـــت ميديكال 

والقفازات وجهاز قياس حرارة 
اجلســم عن بعد لفحص كل 
الداخلني ملقر الشركة سواء من 
العاملني أو الزائرين للمنشأة 

على نفقة رب العمل.
الدراســة ســبع  وتغطي 
توصيات رئيســية يتوجب 
مراعــاة تطبيقها فــي مكان 
العمل بهدف احلد من إصابة 

العاملني وهي:
التوعية باملخاطر

الــى  الدراســة  تشــير 
األهمية قيام أصحاب العمل 
بتثقيف العاملني قبل مزاولة 
العمل حول املخاطر التي قد 
يتعرضون لها بسبب ڤيروس 

الوبــاء سيشــكل صورة من 
صور أخطــار العمل نتيجة 
االختالط املباشر بني العاملني 
والغير، ومــن ثم يجب على 
أرباب العمل توفير وســائل 
احلماية مــع أهمية التعميم 
العاملــني باســتعمال  علــى 

وسائل الوقاية.
العمل عن ُبعد

توصي الدراســة بأن يتم 
التشغيل جزئيا للمنشأة من 
خالل تشــجيع من ميكن من 
العاملني على العمل عن بعد 
حتقيقا للتباعــد االجتماعي 
املنشــود، مع اتخــاذ جميع 
اخلطوات املعقولة ملســاعدة 

الرســمية التي تنشر أخبار 
ومســتجدات الوبــاء وكل ما 
يتعلــق بالصحة والســالمة 
والعمل، وقيام اللجنة بإجراء 
تفتيش داخلــي دوري على 
للقانــون  املنشــأة ووفقــا 
يكــون للعامل املصاب احلق 
في تقاضي أجره طوال فترة 
العالج التي يحددها الطبيب، 
وإذا زادت على ســتة أشــهر 

يدفع له نصف األجر فقط.
التباعد االجتماعي

توصــي الدراســة بإعادة 
تصميم مساحات العمل بترك 
مسافة مترين على األقل بني 
مكاتب العاملني بأماكن عملهم، 

كورونا ووسائل الوقاية التي 
يجب عليهم اتخاذها، وتوصي 
بوضــع تعليمــات ولوحات 
إرشــادية وملصقــات بلغة 
مفهومــة وعالمات حتذيرية 
في أماكن ظاهرة مبكان العمل 
حتث على االلتزام باستعمال 
الوقايــة، وارتــداء  وســائل 
الكمام، واحملافظة على التباعد 

اجلسدي.
معدات السالمة والوقاية

توصــي الدراســة أرباب 
العمل بتوفير أدوات السالمة 
الكمامــات  مــن  الصحيــة 
والقفازات واملطهرات الالزمة 
اعتبــار أن  للعاملــني علــى 

العاملني على العمل عن بعد 
وأهمية إعفاء من هم معرضون 
ملخاطر أكبر أن يتم إعفاؤهم 
من العمل املباشر وتكليفهم 

بالعمل عن بعد.
جلان تقييم املخاطر

وتوصي الدراســة أرباب 
العمــل بإنشــاء جلنــة مــن 
املديرين للقيام بإجراء تقييم 
مخاطر الڤيروس بشكل دوري 
مبتابعة تصريحات اجلهات 
الرســمية والتشاور من قبل 
اللجنة املشــكلة من مديري 
املنشــأة، وكذلــك بالتواصل 
مع النقابات العمالية وتقوم 
تلك اللجنة مبتابعة املصادر 

مع تقليل دخول الزائرين قدر 
اإلمــكان، وتنظيــم دخولهم 
مبواعيــد مســبقة منعا من 
التزاحم واالحتكاك املباشــر 

في ظل احلظر اجلزئي.
فصل مكاتب العاملني

وتوصي الدراسة أصحاب 
العمل النظر في وضع حواجز 
فــي املســاحات املشــتركة 
وأن يتــم إنشــاء أمناط عمل 
حتول دون جتمع األشخاص 
وعدم زيــارة مكاتب الزمالء 
والتواصــل بينهم من خالل 
الهاتف األرضي أو املوبايل.

عمليات التنظيف والتعقيم
الدراسة أصحاب  توصي 
العمــل بإجــراء تعقيمــات 
وتنظيفــات دوريــة ألماكن 
العمل بشكل متكرر، ومسح 
األسطح مبطهرات مبا يضمن 
التعقيــم، مــع التركيز على 
األماكــن عاليــة االســتخدام 
مثل مقابض األبواب ولوحات 
املفاتيح، كما توصي بتوفير 
مطهــرات اليد في أرجاء مقر 
العمــل وعند نقــاط الدخول 
واخلــروج، وكذلــك توفيــر 

مرافق لغسل اليدين.

قدمتا في دراسة قانونية صحية ضوابط السالمة املهنية في أنشطة القطاع اخلاص خالل احلظر اجلزئي

احملامي جمال طاهر اخلطيباحملامي عبدالعزيز اخلطيبد.محمد اجلاراهللا احملامي فواز اخلطيباحملامي خالد طاهر اخلطيبد.علي زادة

إنترناشــيونال وفريقهــم 
الطبي.

املمارسات املهنية
الدراسة أفضل  وتعرض 
املمارسات املهنية عند العودة 
للعمل ولو بشكل جزئي في 
ظل انتشــار وبــاء كورونا، 
باالعتماد علــى عدة مصادر 
رسمية موثوقة ومنها قرارات 
وزارة الصحة ومجلس الوزراء 
واجلهات ذات الصلة، وأشارت 
إلــى أهميــة إلــزام العاملني 
باســتخدام وســائل الوقاية 
مــع توفيــر أدوات الوقايــة 
الشخصية املناسبة وتدريبهم 
على استخدامها مثل الكمامات 

خالد الياسني رئيسًا جلمعية اخلالدية.. 
واخلليفي نائبًا واحلليلة للسر ونايف للصندوق

محمد راتب

جرى تشكيل مجلس 
إدارة جمعيــة اخلالديــة 
التعاونية برئاســة خالد 
جمعة الياســني، ومحمد 
جمــال اخلليفــي نائبــا 
اإلدارة،  لرئيس مجلــس 
وعــادل محمــد احلليلــة 
أمينا للسر، ونايف محمد 
اخلليفي أمينا للصندوق.

وبعــد التشــكيل، أكد 
إدارة  رئيـــــس مجلــس 

جمعية اخلـــالدية التـــعاونية خــــالد 
جمـــــــعة الياســـــــني فــي تصريح لـ 
«األنباء» أن اجلهود منصبة على توفير 
اخلدمــات لعمــوم املتســوقني واتخــاذ 

الـــــوقائية  اإلجــراءات 
لســـــــالمة  الــالزمــــة 
املتســوقني، مشــيرا إلى 
أنه ال تهاون في السالمة 
كل  ونتخــذ  العامــة 
االحتياطات لتوفير بيئة 
تســوق آمنة، مــن خالل 
التنظيم والتعقيم ولبس 

القفازات والكمامات.
وطمـــــأن بأن مجلس 
اإلدارة يقوم بكل اجلهود 
الســلع  الالزمــة لتوفير 
الغـذائـــية واالستهالكية 
واخلضار والـــــفواكه بشكل يــــــومي، 
ويتـــــواصل مع الشــركات املوردة أوال 
بأول لضمان عدم نقصان أي منتج متوافر 

في البالد.

الياسني لـ «األنباء»: حريصون على تأمني بيئة التسوق ألهالي املنطقة

خالد الياسني

الدخيل لـ «األنباء»: جميع األصناف متوافرة في فرع «املهبولة» 
محمد راتب

أكد نائــب رئيس مجلس 
اإلدارة فــي جمعية الفنطاس 
التعاونيــة خالــد الدخيل أن 
جميــع األصنــاف الغذائيــة 
واخلضــار  واالســتهالكية 
والفواكــه متوافــرة في فرع 
املهبولــة، ويتــم العمل على 
التأكد مــن تطبيــق املعايير 
واالشتراطات الصحية لضمان 

تسوق آمن.
لـــ  وقــال فــي تصريــح 
«األنباء» خالل جولة قام بها 
ان فرع املهبولة التابع جلمعية 
الفنطاس يستقبل املتسوقني 
من الســاعة ٨ صباحا إلى ٤ 
عصرا عبر احلجز بالباركود، 

االلتــزام  إلــى  ودعــا 
باإلجراءات الوقائية والصحية 
واحلضور وفق املوعد ولبس 
الكمامة والقفازات، مشيرا إلى 
أن اجلمعيــة وفرت املعقمات 
عند مدخل السوق مع قياس 
درجة احلرارة، وهناك موظفون 
يقومون بعملية تنظيم الدخول 
وإجراءات السالمة ويتأكدون 

من التباعد املكاني.
وفيما يتعلق بالتزاحم قال 
الدخيل إن الفرع يستقبل أعدادا 
كبيرة من املتســوقني لكونه 
يخــدم منطقة كبيــرة، ولكن 
يتم التعامل مــع رواد الفرع 
بالتنظيم حيــث أصبح لدى 
موظفينا خبرة في التعامل مع 
مثل هذه الظروف االستثنائية.

العمل من الساعة ٨ صباحاً إلى ٤ عصراً والتسوق عبر «الباركود»

خالد الدخيل

مشددا على ضرورة االلتزام 
باملواعيــد وعدم احلضور إال 
باملوعد لضمان عدم اإلحراج، 
حيث إنه ال يســمح بالدخول 

(قاسم باشا)إال وفق احلجز االلكتروني. جميع السلع الغذائية متوافرة  

سوق السمك اليوم للمستورد فقط..
واحمللي غائب متامًاواحمللي غائب متامًا

محمد راتب 

بعــد غيــاب ألكثــر مــن 
شهر عن سوق السمك، قام 
الباعة أمــس بالتواجد أمام 
املناطق  بسطاتهم لتنظيف 
متهيــدا  بهــم  املخصصــة 
الســتقبال املســتهلكني في 
االفتتاح الرسمي املقرر اليوم 
األربعاء، حيث أكد الباعة لـ 
«األنباء» أنهم لم ميارســوا 
عمليــات البيع وإمنا اكتفوا 
بالتنظيف والتجهيز وعرض 
بعض األسماك املستوردة. 

املفاجأة التي قد تصعق 
عشــاق الســمك اليوم عند 
االفتتــاح، والتــي أشــارت 
«األنباء» إليها في عدد أمس، 
هي غياب احمللي باســتثناء 
حبات معــدودة ونــادرة ال 

في السوق ليسيطر عليه بال 
منازع. 

اليوم الذي سبق االفتتاح 
حضرت فيه كميات بسيطة 

السعودي ٣ دنانير، حلوايوه 
كويتي ٣٫٥ دنانير، السي باس 
٤ دنانير، الشيم الباكستاني 

٣ دنانير.

من السمك املستورد وكانت 
األسعار البلطي: ١٫٥ دينار، 
البــوري ٢ دينــار، الهامور 
اإليراني ٣٫٥ دنانير، الهامور 

باعة لـ «األنباء»: حضرنا لتنظيف البسطات والتحضير لالفتتاح الرسمي للسوق

تكفي احتياجــات املواطنني 
واملقيمني وال تروي تعطشهم 
للمحلي بعد طول انتظار، في 
حني يحضر املستورد وبقوة 

تواجد ضعيف للسمك احمللي في السوق السمك املستورد حاضر بقوة



االربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

القيادات التربوية وعدتنا بإيجاد حلول فّعالة لتأخر صرف رواتب املعلمني «البدون» 
قطاع التعليم كان اخلاسر األكبر من خالل تعاطي األجهزة املعنية مع آثار «كورونا» في الكويت

تطبيق اإلجراءات الوقائية وتأهيل املدارس املستخدمة من مختلف اجلهات خالل الفترة املاضية
تفعيل نظام التعليم عن ُبعد واملنصات التعليمية ملساعدة الطلبة على االستفادة من فترة تعطيل الدراسة

في البداية ما دوركم 
ومساهماتكم في مواجهة 
ڤيروس كورونا منذ بداية 

األزمة؟
٭ منــذ بدايــة األزمة كان 
الواضح  للجمعية موقفها 
في التعامل مع هذا احلدث 
ومبا يتوافق مع االحترازات 
الصحيــة واحلــرص على 
الطــالب  أبنائنــا  ســالمة 
التعليميــة  والهيئــات 
املــدارس،  واإلداريــة فــي 
وأعلنــا في الوقت نفســه 
عــن تســخير كل طاقاتنا 
وإمكاناتنــا لدعــم وزارة 
التربية واجلهات املعنية في 
مواجهة اجلائحة، إلى جانب 
تعزيــز الــدور التوعــوي 
واإلرشادي ملساندة احلكومة 
في خططها وقراراتها وهو 
ما مت خالل الفترة املاضية 
من خــالل العمــل امليداني 

واإلعالمي.

ماذا عن التنسيق بني 
جمعية املعلمني ووزارة 
التربية بخصوص العام 

الدراسي؟
٭ في بداية أزمة «كورونا» 
وبالتحديد في شهر مارس 
املاضــي تلقينــا دعوة من 
ووزيــر  التربيــة  وزيــر 
التعليــم العالي د.ســعود 
احلربــي الجتماع موســع 
مــن  مجموعــة  حضــره 
الوزراء والقيادات التربوية 
السابقة واحلالية، وكانت 
لنا مشاركتنا لكون اجلمعية 
هــي من ميثل أهــل امليدان 
والناطقــة بلســانهم، ومت 
فــي االجتماع اســتعراض 
التعليمــي بعــد  الوضــع 
تعطيل الدراسة وما ميكن 
العمل ملواجهة هذا الظرف 
االســتثنائي الطارئ، فيما 

نحو البدء بخطوات عملية 
تساعد على استمرار التعليم 
الظــروف احلالية  في ظل 
وغيرها مــن األحداث التي 
قد متنع الطالب واملعلمني 
مــن الذهاب إلــى الفصول 
الدراسية واملدارس وأكدنا 
أن قطــاع التعليم كان هو 
اخلاســر األكبــر من خالل 
تعاطــي األجهــزة املعنية 
مع آثار هذه اجلائحة والتي 
تسببت في إيقاف التعليم 
بعد قرار تعطيل الدراسة، 
مما أدى إلى انقطاع الطلبة 
في جميع املراحل الدراسية 
عن التعليم، وهو األمر الذي 

وتطبيق جميع اإلجراءات 
الوقائية والصحية.

٭ ضرورة جتهيز وإعادة 
تأهيل املدارس املستخدمة 
مــن اجلهــات املختلفة في 
الدولة خالل الفترة املاضية.

٭ دعم العيادات املدرسية 
بالتجهيزات الطبية الالزمة 

قبل استئناف الدراسة.
٭ تعديل الئحة الغياب في 
الوثائق التعليمية ملراعاة 
كثير من اآلثار التي سوف 
تترتــب على عودة الطلبة 

إلى مقاعد الدراسة.
٭ تعديــل الئحــة التقومي 
التعليميــة  الوثائــق  فــي 

التعليم  حلول الســتمرار 
حتــى ال ينقطــع الطلبــة 
عــن التعلم ومنح الفرصة 
للطلبة املتعثرين والفائقني 
وحتســني  الســتكمال 
العلميــة  مســتوياتهم 

ودرجاتهم النهائية.
املنصات التعليمية

كيف تقيمون املنصات 
التعليمية التي تقوم 

بإعدادها حاليا الوزارة 
ونظام التعليم عن بُعد 

الذي تطبقه بعض املدارس 
اخلاصة؟

٭ سبق أن أكدنا في الوقت 
نفســه ضــرورة تفعيــل 
التعليم عن بعد واملنصات 
التعليمية مبا يساعد الطلبة 
علــى عــدم االنقطــاع عن 
التعليــم واالســتفادة من 
فترة تعطيل الدراسة، كما 
أشــرنا الى أن التعليم عن 
بعد اصبح ضرورة وليس 
ترفا وهو مصلحة وطنية، 
وطالبنــا بضــرورة إعادة 
النظر في اخلطط الدراسية 
الدراسية  جلميع املجاالت 
واملناهــج وتقليصهــا مبا 
يتناسب مع الفترة الدراسية 
اجلديــدة لــدوام املراحــل 
التعليميــة واإلعالن عنها 

للطلبة وأولياء األمور.

إلى أين وصلت جهودكم 
في تسريع عملية صرف 

رواتب املعلمني البدون؟
٭ كان ومازال لنا حتركات 
في موضوع معاجلة صرف 
رواتــب املعلمــني البــدون 
الن هذا امللف مرتبط بعدة 
اطراف لها تأثير مباشر في 
صرف الراتــب منها داخل 
الوزارة ومنها جهات خارج 
الوزارة وخصوصا من جهة 

أكدنا على ضرورة أن يكون 
لدى الوزارة رؤية واضحة 
وتصــور شــامل لكيفيــة 
التعامل مــع هذه اجلائحة 
وضرورة جعل صحة أبنائنا 
الطلبة في املقام االول وعدم 
التعليــم وتوفيــر  وقــف 
جميع الفرص املتاحة لهم 
الستكمال حتصيلهم العلمي 
والتقوميي، ولضمان عودة 
التعليمية بالشكل  احلياة 

املنشود.

هناك من يطالب بإنهاء 
العام الدراسي أسوة ببعض 
الدول اخلليجية فما رأيكم 

في ذلك؟
٭ لكل دولــة رؤيتها التي 
تتوافق مع نظامها التعليمي 
االجتماعيــة  وظروفهــا 
املرتبطــة  والصحيــة 
بتطــورات الوبــاء، علمــا 
بأنه ومع بداية األزمة متت 
التعليمي  مناقشة الوضع 
وأســباب تعطيل الدراسة 
ملــدة اســبوعني ومــن ثم 
تعطيل الدراسة ألسبوعني 
آخريــن ومــن ثــم االعالن 
عن خطة الســتكمال العام 
الدراسي ومت حتديد جدول 
زمني لعودة الدراســة في 
شهر أغسطس للصف الثاني 
عشر وعودة باقي املراحل 

في شهر اكتوبر القادم.
مبادرة اجلمعية

هل لديكم آلية او مقترح 
يتم من خالله انهاء العام 

الدراسي بشكل عادل 
جلميع الطلبة؟

٭ قمنا في اجلمعية بإعداد 
مبادرة مدروســة كمقترح 
حتت عنوان «التعليم بعد 
جائحــة كورونا»، وبهدف 
تقدمي الدعم ألصحاب القرار 

ال يقل خطورة وأهمية عن 
باقــي القطاعات واملجاالت 
واالقتصاديــة  الصحيــة 

وغيرها.
ومن خالل املبادرة حددنا 
خطوات هامة تؤمن عودة 
أبنائنا الطلبة إلى املدارس 
وتأمني الوضع الصحي لهم 
في حال اتخاذ قرار استئناف 

الدراسة، ومنها:
قــرار  صــدور  عــدم  ٭ 
اســتئناف الدارســة حلني 
اســتقرار الوضع الصحي 

وزوال هذه اجلائحة.
٭ إعــداد وجتهيــز جميع 
املدارس وريــاض األطفال 

ملواكبة التعليم اإللكتروني 
بعــد  عــن  والـــــتعليم 
واستكمال اخلـطوات الالزمة 

لهما.
٭ تفعيــل دور املنصــات 
التعليمية والقناة التعليمية 
والدروس التي قامت وزارة 
التربية بتســجيلها خالل 
الفترة املاضية لتكون جزءا 
من الدراسة للعام الدراسي 

احلالي ٢٠٢٠/٢٠١٩م.
٭ في حالة اتخاذ قرار إنهاء 
العام الدراسي بسبب عدم 
القــدرة علــى العــودة إلى 
الدراســة بســبب  مقاعــد 
الوضع الصحي يتم وضع 

بعــض احلــاالت املوقوف 
راتبهــا منــذ عــدة أشــهر 
بسبب انتهاء عقودهم وعدم 
جتديدها وبعض احلاالت ال 
توجد لديها مباشــرة عمل 
وحاالت أخرى قيد البحث 
من القطاعات املعنية، وقد 
مت بحثها مع وزير التربية 
والوكيل املساعد للشؤون 
املالية أكثر من مرة ووعدوا 
بسرعة معاجلة هذه احلاالت 

االنسانية واملستحقة.
تعطيل الدوام 

ماذا عن دوركم في معاجلة 
احلاالت املتضررة من 

تعطيل الدوام مثل وقف 
الراتب وانتهاء االجازة 

ومباشرة العمل وغيرها؟
٭ منــذ بدايــة األزمة كان 
لنــا تواصــل مــع الوكيل 
املســاعد للشؤون االدارية 
ومتت مناقشــة ضــرورة 
إيجــاد حل لهــذه احلاالت 
ووعــد بدراســتها، وبعــد 
ذلك اصدر مجلس الوزراء 
قــراره باإليعــاز للجهــات 
احلكومية مبعاجلة مثل هذه 
احلاالت وهو ما مت لعدد من 
احلاالت، ونتابع حاليا مع 
الوزارة استكمال اجناز باقي 

املعامالت. 

كلمة اخيرة؟
٭ نأمل أن حتظى املبادرة 
التــي تقدمنا بهــا بعنوان 
«التعليــم بعــد جائحــة 
كورونــا» باهتمام مجلس 
الوزراء واجلهات املسؤولة 
عن ملف التعليم، خاصة أن 
عامل الوقت بات مقلقا في 
ظل التطورات اجلديدة التي 
يشهدها العالم في التعامل 
مع هذه اجلائحة وعواقبها 

التي ال يعرف أحد مداها. 

العجمي لـ «األنباء»: نطالب «التربية»
برؤية واضحة للتعامل مع اجلائحة..

وعدم استئناف الدراسة قبل استقرار األوضاع
عبدالعزيز الفضلي

طالب رئيس مجلس ادارة جمعية املعلمني مطيع العجمي وزارة التربية بعدم إصدار قرار استئناف الدارسة حلني استقرار الوضع الصحي في البالد وزوال جائحة 
كورونا، مشددا على ضرورة إعداد وجتهيز جميع املدارس ورياض األطفال وتطبيق اإلجراءات الوقائية والصحية وتأهيل املدارس املستخدمة من قبل اجلهات 
املختلفة في الدولة خالل الفترة املاضية. وقال العجمي في لقاء خاص مع «األنباء» يجب ان تكون لدى «التربية» رؤية واضحة وتصور شامل لكيفية التعامل مع هذه 
اجلائحة والتأكيد على جعل صحة أبنائنا الطلبة في املقام االول، مبينا أهمية تفعيل نظام التعلم عن بعد واملنصات التعليمية مبا يساعد الطلبة على عدم االنقطاع عن 
التعليم واالستفادة من فترة تعطيل الدراسة مع إعادة النظر في اخلطط الدراسية جلميع املجاالت الدراسية واملناهج وتقليصها مبا يتناسب مع الفترة الدراسية 
اجلديدة لدوام املراحل التعليمية واإلعالن عنها للطلبة وأولياء األمور. وتطرق الى مبادرة اجلمعية والتي قدمتها كمقترح حتت عنوان «التعليم بعد جائحة كورونا» 
وبهدف تقدمي الدعم ألصحاب القرار نحو البدء بخطوات عملية تساعد على استمرار التعليم في ظل الظروف احلالية لهذه اجلائحة وغيرها من األحداث التي قد 
متنع الطالب واملعلمني من الذهاب إلى الفصول الدراسية واملدارس، متمنيا ان حتظى املبادرة باهتمام مجلس الوزراء واجلهات املسؤولة عن ملف التعليم، 

خاصة أن عامل الوقت بات مقلقا في ظل التطورات اجلديدة التي يشهدها العالم في التعامل مع هذه الوباء، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أعرب عن أمله في أن حتظى مبادرة جمعية املعلمني حول أزمة «كورونا» باهتمام اجلهات املسؤولة

اجلمعية املمثل الرسمي ألهل امليدان.. ويجب إعادة النظر في اخلطط الدراسية وتقليص املناهج
يجب تعديل الئحة التقومي في الوثائق التعليمية ملواكبة التعليم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد 

«التربية»: «إمييل» لكل إدارة
لتلقي طلبات املراجعني

عبدالعزيز الفضلي

اعلنت وزارة التربية عن تلقي طلبات مراجعيها عن 
طريق االمييل، حيث عقدت الوكيلة املســاعدة للشؤون 
اإلدارية والتطوير اإلداري في وزارة التربية رجاء بوعركي 
اجتماعا مع مديري اإلدارات، حيث استعرضت األولويات 

واملهام املطلوب إجنازها خالل املرحلة املقبلة.
يأتي ذلك ضمن توجيهات وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.ســعود احلربي بالبــدء في تنفيذ خطة مجلس 

الوزراء املوقر للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
ووجهت بوعركــي اإلدارات بالعمل على تقدمي بعض 
من خدماتها للمراجعني «اونالين» تطبيقا لسياسة الدولة 
املتبعة حاليا للحفاظ على السالمة العامة، وحلني العودة 
إلى األوضاع الطبيعية مبفهومها اجلديد القائم على التباعد 
االجتماعي، ولذا فقد مت تخصيص إمييل لكل إدارة لتلقي 
طلبات املراجعني، مؤكدة  ضرورة ان يتضمن االستفسار 
على اإلمييل البيانات التالية: االســمـ  الرقم املدنيـ  رقم 
الهاتف ـ االستفســار أو طلب إجنــاز املعاملة، كما ميكن 

تضمني املستندات كمرفقات.
وميــكن للمـــراجعني التـــــواصل مع القـــطاع وفق 

التالي:
HR@moe.edu.kw :٭ إمييل إدارة املوارد البشرية

Development@moe. :٭ إمييل إدارة التطوير والتنمية
edu.kw

Public Services@moe. :٭ إمييــل إدارة اخلدمات العامة
edu.kw

٭ إمييل مكتب الوكيلة املساعدة للشئون اإلدارية والتطوير 
UnderSecAdmin@moe.edu.kw :اإلداري

جمعيات نفع عام: إكمال العام الدراسي وتهيئة منصات التعليم عن ُبعد
أكدت أن موعد بدء الدراسة في أغسطس لن يتزامن مع انتهاء الوباء

أصدر عدد من جمعيات النفع 
العــام بيانا طالبــت فيه مجلس 
الــوزراء بضــرورة إكمــال العام 
الدراسي وتهيئة التباعد االجتماعي 

ومنصات التعليم عن بعد.
وقالت اجلمعيــات في بيانها: 
إحلاقــا ببيــان جمعيــات النفــع 
العام الصادر في ٣٠ مارس بشأن 
املطالبة باالمتثال لرغبة صاحب 
السمو األمير في معاجلة التداعيات 
التعليمية جلائحة كورونا، وبشأن 
مســاندة صرخــة أوليــاء األمور 
خلطورة تعليق دراسة أبنائهم ملا 
لها من تداعيات، حيث ما زال قرار 
إيقاف التعليم قائما وتصريحات 
وزير التربية مترددة، بينما حسمت 
دول أخرى ذات األزمة وســخرت 

لها مؤسساتها.
وأضاف البيــان: إن جمعيات 
النفــع العام املوقعــة على البيان 
تؤكــد ان جميــع الشــواهد على 
الساحتني الدولية واحمللية، سواء 
بأرقام اإلصابــات أو بتصريحات 
املســؤولني، تــدل على أن شــهر 
أغســطس الــذي حــدده مجلــس 
الوزراء لبدء الدراســة لن يتزامن 
مع انتهاء الوباء، مبا فيها تصريح 

بيئة تخضع للمعايير الصحية.
البيــان: إن تشــغيل  وتابــع 
منصات التعليم عن بعد وإرساء 
قواعد التباعد االجتماعي يحققان 
إعادة احلياة الدراسية بشكل آمن 
ألداء بعض احملاضرات والواجبات 
املدرســية الكترونيا، إضافة الى 
حضــور الطلبة ألغلــب الفصول 
الدراسية التي تتطلب ذلك ومنها 
املختبــرات، وباألخــص حضور 
االختبــارات النهائيــة كأحد أهم 
أدوات قياس مســتوى التحصيل 
العلمــي كــي ال يتســرب الفشــل 
الدراسي من خالل التعليم عن بعد، 
كما أن اجلمعيــات في هذا البيان 
وهي توجه رسالتها ملجلس الوزراء 
التخاذ تدابير سريعة إلنقاذ التعليم 
لتؤكد رفضها القاطع ألي محاوالت 
من شأنها إنهاء العام الدراسي ملا 
يعتــري ذلك من ضيــاع حلقوق 
الطلبة في التحصيل العلمي ومن 
ارتكاب خطيئة فادحة بنجاح غير 
املستحقني، داعني املولى عز وجل 
أن نتجاوز هذه األزمة وســواعد 
األجيــال من الشــباب قادرة على 
الصمود في وجه التحديات وبناء 

كويت املستقبل.

وزير الصحة بداية شهر مايو بأن 
التوقعات تشير إلى انتهاء األزمة 
مع بداية السنة املقبلة، ولذلك فإن 
عدم اتخاذنا أقصى التدابير للتعامل 
مع هذه احلقائق والتعايش معها 
سيؤدي بالضرورة لفشل التعليم، 
فالعودة للدراسة بعد انتهاء الوباء 
أصبح أمرا غير قابل للتطبيق، وهو 
مــا يلقي باملســؤولية كاملة على 
مجلس الوزراء التخاذ قرار يلزم 
وزارة التربيــة وجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بالبدء فورا باالستعدادات 
الالزمة الستكمال العام الدراسي 
بدءا من تطوير منظومة الكترونية 
متكاملة لوزارة التربية وللمدارس 
والكليــات وعلــى رأســها جتهيز 
منصات التعليم عــن بعد بأعلى 
معايير جودة التعليم االلكتروني، 
والذي متت املوافقة عليه من قبل 
مجلس الوزراء واعتماده من قبل 
املــدارس واجلامعــات اخلاصــة، 
إضافة إلى تنفيــذ قواعد التباعد 
االجتماعــي بإعادة ترتيب البنية 
التنظيميــة لإلدارات فــي املباني 
والفصول الدراسية مبا يحقق عودة 
املعلمني واألســاتذة والطلبة إلى 

ضرورة تفعيل نظام التعليم عن بعد ملصلحة الطلبة

اجلمعيات املؤيدة للبيان:
٭ اجلمعية الكويتية جلودة العليم

٭ اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية
٭ جمعية احملامني الكويتية
٭ اجلمعية الطبية الكويتية

٭ جمعية التمريض الكويتية
٭ رابطة االجتماعيني
٭ جمعية اخلريجني

٭ رابطة األدباء
٭ اجلمعية الكويتية لتنمية املنظومة التربوية

٭ جمعية املقاصد التعليمية
٭ اجلمعية التربوية االجتماعية الكويتية

٭ اجلمعية الكويتية إلداريي املؤسسات 
التعليمية

٭ اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام
٭ اجلمعية الكويتية للمقومات األساسية 

حلقوق اإلنسان
٭ جمعية ريادة األعمال التنموية

٭ جمعية الشفافية الكويتية
٭ اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 

البرملاني
٭ اجلمعية الكويتية للتنمية الدميوقراطية

٭ جمعية الثقافة االجتماعية - رجال
٭ جمعية الوطنية حلماية الطفل

للتخطيــط  الكويتيــة  ٭ اجلمعيــة 
االستراتيجي

٭ اجلمعية الكويتية للعمل الوطني
٭ اجلمعية الكويتية لدعم املخترعني

٭ اجلمعية الكويتية حلماية امللكية الصناعية
٭ جمعية دار اخلبرة للتنمية والتطوير

٭ اجلمعية الكويتية لإلخاء الوطني
٭ اجلمعية الكويتية للخدمة االجتماعية

٭ جمعية العالج الطبيعي الكويتية
٭ الرابطة الوطنية لألمن األسري (رواسي)

٭ جمعية علم النفس الكويتية
٭ جمعية احلرية الكويتية
٭ جمعية أصدقاء النخلة
٭ جمعية مكافحة البهاق

٭ جمعية سوروبتمست الكويت للتنمية 
املجتمعية

للتوعية  التطوعية  الكويتية  الرابطة  ٭ 
عن السلياك

٭ اجلمعية الكويتية لفنون التصوير
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة األولى(

هل تدمن الكالب البوليسية فعاًل املواد املخدرة؟

دالل العياف

هناك كثير من اللغط يثار 
حول سؤال لطاملا متركز في 
ذهن البعض وهو »هل تدمن 
الكالب البوليسية املخدرات؟!« 
كما أن فئة كبيرة من الناس 
ال تعــرف دور وحــدة األثر 
اجلمركي فــي قطاعات عدة، 
على الرغم مــن أن لهم دورا 
كبيرا وال يســتهان به  أبدا، 
وخصوصــا خــالل جائحــة 

كوفيد - 19.
وقد أنشــئت وحدة األثر 
اجلمركي في عام ٢٠٠6 وهي 
تابعــة حاليــا إلدارة البحث 
والتحري اجلمركي، ومعنى 
األثــر اجلمركــي باختصــار 
ودوره هو عبارة عن وسيلة 
للتفتيش باستخدامها الوسائل 
احلية املدربة )الكالب( والتي 
يتم تدريبها على كشف املواد 
احملظورة احملددة وتخصيص 
كل منهــا على حســب املادة 
املدربــة عليهــا، كوســيلة 
مســاعدة للعمل على كشف 
املمنوعات ولتكون السيطرة 
كاملة علــى عملية التفتيش 
ورادع للمهربني، وطبعا من 
يقــوم على تلــك املهمات هم 
جنود بواسل في تلك الفترة 
التــي يطغــى عليهــا الوباء 

املتفشي.
فــي  جالــت  »األنبــاء« 
املبنى الرئيسي لوحدة األثر 
اجلمركي مبنطقة الصليبية، 
والــذي يتكون مــن طابقني، 
الطابق األرضي مكاتب إدارية 
والطابق األول ســكن مجهز 

ويتم ذلك عــن طريق مضغ 
املادة داخل حرز من البالستيك 
هوز من املطاط يسمح بنفاذ 
رائحتها لكن ال يسمح للكلب 
بتناولهــا او الوصول إليها، 
موضحــا أن فلســفة تدريب 
البوليســية تعتمد  الــكالب 
على حاسة الشم ملادة مخدرة 
فقط، وال يجوز تدريب الكلب 
علــى أكثر من أمــر لتنفيذه 
لكنها ميكــن ان تتدرب على 
مهارات أخرى مثل احلراسة او 
احلماية الشخصية، والكالب 
البوليســية حتكمهــا بعض 
املعاييــر الثابتــة في حتديد 
تخصصها املستقبلي سواء 

حيــث مت الكشــف على أحد 
الــكالب وفحصــه مباشــرة 
بوجودنــا لكــي نتحرى عن 
طبيعة عمل الدكتور البيطري 

وإيضاح األمر أمام الناس.
ومن ثم انتقلنا الى مرحلة 
أخــرى وهــي »احلظائــر« 
املتكونة من 7٢ حظيرة باملقر 
الرئيسي موزعة على مبنيني 
كل منهمــا يحتوي على عدد 
٣6 حظيــرة وعدد 6 حظائر 
في مبنى منفصل للعزل في 
حالة وجود أمراض يخشــى 
مــن انتقالها وإصابة الباقني 
بالعدوى، حيث الحظنا كيف 
كانت احلظائر على قدر كبير 

للحماية الشخصية او البحث 
عن األسلحة واملخدرات.

وردا علــى ســؤال عمــا 
يشــيعه البعض حول فكرة 
التخلــص من الكلب او قتله 
فهذا عــار عــن الصحة فمن 
تنتهي مدتــه فمن املمكن ان 
يتم إيصاله جلهــات معنية 

كي تهتم به.
وخــالل جولتنا بالوحدة 
كانت احملطــة األولى برفقة 
اخلوالد هي القسم البيطري، 
والــذي يتكــون مــن 7غرف 
للكشف، العمليات اجلراحية، 
األشــعة، املعمــل، جتهيــز 
اإلفاقة وصيدلية،  احليوان، 

من النظافة والتعقيم والذي 
يحدث على مدار اليوم.

بعد ذلك انتقلنا الى قاعة 
التدريب، حيث يقوم املدربون 
بتدريــب الكالب بدقــة وقد 
شــهدت »األنباء« على املواد 
التــي تتدرب عليهــا الكالب 
وكان عرضا ممتعا وبه كثير 
مــن املعرفــة وكانــت أنواع 
الــكالب: البــرادور، مالينو، 
جيرمان شيبرد، تيرير، فيزال، 

كوكر، دوتش وبوينتير.
حيــث كان يتــم تدريبها 
على املواد املخــدرات وعلى 
املخــدرات  أنــواع  كشــف 
املتوافرة لدى األثر اجلمركي 
والتي مت توفيرها من جهات 
االختصــاص وتكــون مــن 
املخدرات األكثر شــيوعا في 

املنطقة ليتم مكافحتها.
أمــا بالنســبة لألســلحة 
واملتفجــرات فيتــم تدريــب 
الــكالب املدربة على كشــف 
األســلحة بشــكل عام وعلى 
املتفجــرات وتوفيرهــا عــن 
طريــق اجلهــات املختصــة 
وذلك ملكافحة تهريب األسلحة 
واملتفجرات مما يشكل خطرا 
كبيرا بالفعل في حال تهريبها.
وعــن آليــة البحــث عن 
األموال املهربة، فيتم التدريب 
علــى املبالــغ التــي تتعدى 
املبلغ املســموح به والتي ال 
يتــم اإلفصاح عنهــا وتكون 
غالبا مخبأة ومتجاوزة املبلغ 
املسموح وهذا يشكل خطرا 
بسبب استغالل هذه األموال 
لتمويــل اإلرهاب او عمليات 

غسيل األموال.

»األنباء« جالت في وحدة األثر اجلمركي ورصدت جهودها الكبيرة في كشف املواد احملظورة

الكشف على أحد الكالب البوليسية في القسم البيطري

قاعة تدريب كالب األثر على اكتشاف املخدرات واملتفجرات

وليد اخلوالد خالل اجلولة

وسيلة نقل مريحة للكالب البوليسية كالب األثر تخضع لتدريب شاق

عناصر وحدة األثر يبذلون جهودا جبارة           )ريليش كومار(

للمشــرفني واملدربني إضافة 
الــى ديوانيتــني، حيث كان 
باســتقبالنا وبرفقتنا طوال 
فتــرة اجلولــة فــي اإلدارة 
)إدارة  للجمــارك  العامــة 
البحــث والتحــري ومراقبة 
األثر اجلمركي( رئيس وحدة 

األثر وليد اخلوالد.
في بداية اجلولة، وردا على 
التساؤل الشائع، قال اخلوالد 
انه ال أســاس من الصحة ملا 
يتــداول عــن إدمــان الكالب 
البوليســية على املخدرات، 
فالكلب املدرب ال يتعاطى اي 
مادة مخدرة وامنا يتعرف على 
رائحتها فقط عن طريق الشم 

ال يجوز تدريـب الكلب على أكثر مـن أمر لتنفيذه فـي وقت واحداخلوالد: فلسـفة تدريب الكالب تعتمد على حاسـة الشـم فقط

العوامل املساعدة 
وموانع استخدام كالب األثر

غرفة األحراز 
وأدوات التدريب

وضح لنا اخلوالد خالل اجلولة كيفية العمل مع فريق 
األثر اجلمركي في حال االستعانة، مشيرا إلى أنه في حال 
وجود اشــتباه عند املفتش اجلمركي بأي منفذ او إدارة 
جمركية مما يستدعي االستعانة بفرقة األثر اجلمركي، 
سواء املتواجدة باملنافذ او يتم طلبها من املبنى الرئيسي 
لألثر اجلمركي، فإن هناك عدة عوامل يجب مراعاتها للعمل 
بشكل أفضل واالستفادة من هذه الوسيلة املدربة )للكالب(.
وذكر اخلوالد أن مــن هذه العوامل األحوال اجلوية، 
حيث انها تتأثر ببعض العوامل اجلوية السيئة جدا، وايضا 
للعمل مع الفرقة وللحصول على أفضل نتيجة للتفتيش 
يجب تهيئة البضائع ان تكون منظمة بشكل جيد ومتباعد 
وأيضا بارتفاع جيد، وابتعاد جميع األشخاص املقتربني 
بالشحنة او وســيلة النقل املراد تفتيشها ما عدى فرقة 
األثر املتعاملة مع هذه الوسيلة مما يجعل عملية التفتيش 

بالنسبة لفرقة األثر أكثر انسيابية ومرونة باحلركة.

خالل جولتنا في وحدة األثر اجلمركي اطلعنا على غرفة 
األحراز التي تتضمن خزائن محكمة القفل وتتواجد بها 
مواد مخدرة مثل احلشيش، األفيون والهيروين. كما توجد 

.Black powderو Tntو C4 بها ايضا مواد متفجرة مثل
وعن األموال التي تستخدم في التدريب فإنها تكون 
عبــارة عن كيس فيــه أموال مت إتالفها مــن قبل جهة 
االختصاص وغالبا ما تكون عمالت قدمية ويتم التدريب 

على كميات كبيرة )مبلغ اكثر من املسموح(.

حرص على نظافة الكالب

تأمني الكالب في احلظائر

جانب من التدريب

ملشاهدة الڤيديو
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الكويت توّدع اللواء الركن متقاعد سالم مسعود السرور
غّيب املوت اللواء الركن متقاعد سالم 
مسعود السرور قائد معركة اجلسور 
قائد اللواء اخلامس والثالثني ســابقا 
والذي اطلق عليــه في مرحلة الحقة 
اسم «لواء الشهيد» الذي أوقع خسائر 
كبيرة بالقــوات الغازية، ومنع تقدم 
تلك القوات بكل استبســال وشجاعة 
وضــرب اروع االمثلة فــي االخالص 
والتفانــي والتضحية والوالء للدفاع 

عن الوطن،
كان الراحل بطال من أبطال القوات 
املسلحة الكويتية فقاتل مع لوائه قتال 
االبطال عند تقاطع اجلســور لكل من 
الطريق الدائري الســادس واجلهراء 
والساملي «منطقة االطراف» وسميت 
«معركة اجلسور» بسبب تالقي كل تلك 
الطرق في نقطة واحدة هي اجلسور.

وقد نعى رئيس مجلس االمة مرزوق 
الغامن الراحل عبر تويتر قائال: ترجل 
عن صهوة جواده أحد فرسان الكويت 
وأبطالها األوفياء اللواء متقاعد سالم 
مسعود السرور قائد معركة اجلسور 
أثناء الغزو العراقي الغاشم، لقد خاض 
الفقيد معارك الشــرف والبطولة في 
مواجهة الغزو الغاشم ليسجل تاريخا 
ومالحم من تضحية وشــموخ وعزة 
وصمود على طريق الذود عن الوطن 
وكرامته وعزته، وألسرة وذوي فقيد 
الوطن نتقدم بخالص التعازي وأصدق 
املواســاة ســائلني املولى عز وجل أن 
يســكنه الفردوس األعلى مع النبيني 
والصديقــني والشــهداء والصاحلــني 

وحسن أولئك رفيقا.
كما نعى الراحــل العديد من رواد 
مواقع التواصل االجتماعي مستذكرين 
بطوالتــه وذوده عن وطنــه الكويت 
خالل الغــزو العراقي الغاشــم حيث 
وصفوه بالقائد البطل والعني الساهرة 
معتبريــن ان األبطال ال يرحلون فإن 
رحلت أجســادهم، فمآثرهم ال ترحل 

ويبقون منوذجا للشجاعه واإلخالص 
في حب الوطن، كما متنى البعض اآلخر 
على وزير الدفاع تسمية لواء ٣٥ باسم 

املرحوم سالم مسعود السرور.
وكان الراحل قد روى جتربته في 
كتاب «اللواء املدرع اخلامس والثالثون 
ودوره في معركة اجلســور وحترير 
الكويت» وثق فيه ما دار في معركتي 
اجلســور والتحرير، وما كان بينهما 
من اســتعداد لتحرير الكويت، وقال 
سرور - رحمه اهللا - في مقدمة كتابه: 
حرصت في اعداد هذا الكتاب على عدة 
أمــور: أولها، ان يأتي الكتاب شــهادة 
صــدق للتاريخ والوطــن على ما قام 
به الضباط واجلنود مواكبة لظروف 
االحتالل واحداثه، وان اذكر االحداث 
منسوبة الى اصحابها بأسمائهم على 
نحــو ما حدثــت. وان يتناول مرحلة 
التصدي للعــدو، ويوضح صعوبات 
االنسحاب الى احلدود اجلنوبية، ويبني 
االستعدادات للمشاركة في حرب حترير 
الكويت، ويتناول دور لواء الشــهيد 
املــدرع اخلامس والثالثــني في حرب 
التحرير، باالضافة الى روايات شهود 

العيان من القادة واالفراد.
وفي احد لقاءاته الصحافية حتدث 
الراحل عن معركة اجلسور قائال: معركة 
اجلسور هي املعركة التي انطلقت فيها 
أولى طلقــات الدفاع عن الكويت ضد 
العدوان الغاشــم، حيــث مت التصدي 
للغزاة عند تقاطع اجلســور لكل من 
الطريق الدائري الســادس واجلهراء 
والساملي «منطقة االطراف» وسميت 
«معركة اجلسور» بسبب تالقي كل تلك 
الطرق في نقطة واحدة هي اجلسور. 
فقد متت مشــاهدة القــوات العراقية 
الغازية مسرعة باجتاه مدينة الكويت 
عبر طرق الدائري السادس والعبدلي 
والصبية. وفي اللحظة التي توقف بها 
آمر اللواء عند مفترق طريق الساملي - 

اجلهراء جاء احد العسكريني الى املوقع 
منفعال، قائال «انه استطاع االفالت من 
العراقيني املتمركزين في احدى مدارس 
منطقة اجلهراء وااللتحاق باللواء بعد 
ان طلب منه العراقيون ان يرمي مالبسه 

واال قتلوه». وأثــار ذلك اخلبر ثائرة 
اجلميع وســارع آمر اللواء باالتصال 
مبركز عمليات اللواء طالبا املدد حتى 
يتمكن من التصــدي للعدوان وقطع 
الطريــق عليه، والتقط آمــر الكتيبة 

السابعة آنذاك االشــارة وكانت لديه 
قوة ســارع بها لينضم الى آمر اللواء 
في املقدمــة، ما ادى الــى تقدم قيادة 
اللــواء مع قوة الكتيبة الســابعة الى 
الطرف اجلنوبي مــن مقبرة اجلهراء 
وشــاهدت حلظتها ارتال العدو وهي 
تتقدم مســرعة ومعها آليــات مدنية 
مختلفة، وعلى الفور صدرت األوامر 
من آمــر اللواء بفتح النار على العدو 
واالشتباك معه. وأضاف اللواء السرور 
رحمه اهللا في حديثه: ال أزال أتذكر جيدا 
بداية اول التحام مع القوات الغازية.. 
فعند الساعة السادسة وخمس واربعني 
دقيقــة صباح يــوم اخلميس أطلقت 
أول قذيفــة علــى هؤالء الغــزاة. وقد 
فوجئوا بها اذ لم يتوقعوا أية مقاومة، 
وبدأوا بالتخبط والتصادم في محاولة 
لتجنب نيران قواتنا التي انهالت عليهم 
بشــكل مكثف. وقد اســتطاعت قوات 
اللواء اخلامس والثالثني املدرعة خالل 
معركة اجلسور ان توقع خسائر كبيرة 
بالقوات الغازية واســتطاعت حتييد 
تقدم تلك القوات بشجاعة كبيرة بقوة 
صغيرة ال تقارن بالقوات الغازية عددا 

أو عدة.
وتابع قائــال: «لقد أحكمت القوات 
الكويتية سيطرتها على املنطقة التي 
كانــت تتمركز فيها وســيطرت على 
ارتال العدو املتقدمة وأمكنها االحتفاظ 
بزمام املبــادرة وحرمان الغزاة منها. 
كان القتال شرســا واملعنويات عالية 
وابدى اجلميع من افراد قواتنا ضروبا 
من البسالة والشجاعة منقطعة النظير، 
وتســابق افرادنا للقضاء على مواقع 
الرماية املعادية، وتوصل بعضهم الى 
جتمعــات الغزاة حتت اجلســور ومت 
القضاء عليها». واستمر القتال حتى 
نهاية النهار حيث بدأت الذخيرة بالنفاد 
وتكاثرت القوات الغازية بشكل كبير 
ورهيب ما مكنها في النهاية من ضرب 

القوات الكويتيــة بقذائف الهاون، ما 
أدى الى سقوط عدد كبير من االصابات 
والشــهداء فــي صفوفهــا إضافة الى 

خسارتها لآلليات واملدرعات.
وفي لقاء آخر مع جريدة «األنباء» 
حتدث الراحل عن اللواء ٣٥ ليلة الغزو 
اآلثم قائال: اللواء ٣٥ املدرع يعتبر من 
األلوية والوحدات الرئيسية واألساسية 
باجليش الكويتــي، وكان عدد القوة 
الفعلية املوجودة داخل املعسكر ليلة 
االحتالل ال يتجــاوز الثلث من القوة 
الكلية نظرا لوجــود تكليفات ومهام 
أخرى لثلثي اللواء في حماية املنشآت 
واملناطق احليوية مثل جزيرة فيلكا 
وجزيرتــي وربة وبوبيــان ومنطقة 
الصبية وإذاعة كبد ومراكز البترول في 
كل من منطقتي أم العيش والروضتني 
ومعســكرات هيئة اإلمداد والتموين 
للذخيرة في منطقة السادة، باالضافة 
لوجــود عدد من املجازين من اخلدمة 

في إجازات دورية.
وتابــع: بعــد تلقينا خبــر دخول 
القــوات املعتدية للكويــت، أبلغنا ان 
االستعدادات يجب ان تصل الى حالة 
االســتنفار القصــوى وقــام ضابــط 
العمليــات باســتدعاء جميــع األمار 
وقــادة الوحــدات وجميــع مرتبــات 
اللواء لاللتحاق بوحداتهم واإلسراع 
في التجهيز للعمليات، ومن جهة أخرى 
عقدنــا اجتماعا طارئا مبركز عمليات 
اللواء وقيمنا املوقف طبقا للتطورات 
احملتملة وما تتطلبه من اإلسراع في 
جتهيز اآلليات واملعدات لتحميل ذخيرة 
اخلط األول في جميع اآلليات املقاتلة، 

ومن ثم التهيؤ للحركة.
وبهــذه املناســبة األليمــة تتقدم 
«األنباء» الى ذوي الفقيد الراحل بأحر 
التعازي، ســائلني املولى عز وجل ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

أحد أبطال التحرير ومن أبرز شهود العيان على فترة عصيبة من تاريخ الكويت
سمو الشيخ ناصر احملمد يتسلم كتاب اللواء الركن املتقاعد سالم السرور رحمه اهللا

اللواء الركن متقاعد سالم السرور قائد اللواء ٣٥ املدرع خالل حرب حترير الكويتاللواء الركن سالم مسعود السرور رحمه اهللا مع نورمان شوارزكوف قائد قوات التحالف في عاصفة الصحراء

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم كتاب اللواء املدرع اخلامس والثالثون ودوره في معركة اجلسور وحترير الكويت

اللواء الركن سالم مسعود السرور رحمه اهللا
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الغامن يشارك عبر الڤيديو في اجتماع اللجنة التحضيرية اخلامس ملؤمتر رؤساء برملانات العالم
هنأ نظيريه في إيطاليا بالعيد الوطني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل مشاركته في اجتماع اللجنة التحضيرية اخلامس ملؤمتر رؤساء برملانات العالم

شارك رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن امس فــي اجتمــاع اللجنة 
التحضيرية اخلامس للمؤمتر اخلامس 
لرؤساء برملانات دول العالم املزمع عقده 
في أغسطس املقبل في ڤيينا، وذلك عبر 
تقنية االتصال املرئي. وتأتي مشاركة 

الغامن في االجتماع ممثال عن املجموعة 
العربية في االحتاد  اجليوسياســية 
البرملاني الدولي للمجموعة حيث سبق 
له وأن شارك في االجتماعني املاضيني 
في جنيڤ واالجتماعني األخيرين عبر 

تقنية االتصال املرئي مؤخرا. 

وأثار الغــامن خالل االجتماع عدة 
نقاط تتعلق بالقضايا املطروحة على 
جدول أعمال املؤمتــر ومنها قضايا 
تغير املناخ وقضايا الالجئني والعمل 
والهجرة والتغيرات الدميوغرافية في 
دول العالم إضافة الى بحث آخر تطورات 
أزمة ڤيروس كورونا الذي أدرج في 

االجتماع الثالث مؤخرا. 
وشارك في االجتماع امس رؤساء 
برملانات اكثر مــن ١٤ دولة ميثلون 
البرملانية اجليوسياسية  املجموعات 
العالم إضافة الى رئيسة االحتاد  في 
البرملاني الدولــي غابرييال كويفاس 
بارون وأمني عــام االحتاد البرملاني 

الدولي مارتن تشونغ غونغ.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغــامن ببرقيتي تهنئة 
إلى كل من رئيس مجلس النواب في 
اجلمهورية اإليطالية روبيرتو فيجو 
ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليسابيتا 
ألبيرتي كاسيالتي، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما. الرئيس مرزوق الغامن مشاركا في اجتماع برملانات رؤساء العالم

الفضل: مشروع احلكومة ملعاجلة آثار «كورونا» على سوق العمل مرفوض
أكد النائــب احمد الفضل 
القانــون  رفــض مشــروع 
احلكومي بشأن معاجلة آثار 
جائحــة كورونا على ســوق 

العمل شكال ومضمونا.
وقال الفضل، في تصريح 
مبجلــس األمــة، ان القانون 
يضم ٤ مواد، ٣ منها تنفيذية 
واملادة االولى فقط تتحدث عن 
معاجلة آثار كورونا، مبينا ان 
هناك اعتراضني أساسيني على 
الشكل والعنوان وأيضا على 
املضمون في مشروع القانون 
احلكومي بشأن معاجلة آثار 
جائحــة كورونا على ســوق 

العمل.
وبني ان عنــوان القانون 
حــدد اســم جائحــة كورونا 
فقط ملعاجلة آثارها وهذا خطأ، 

القانون قاعدة عامة تطبق في 
كل األحوال كي يستفيد منه 
اكبر قدر من الناس، مشــيرا 
إلى أن العبرة ان الضرر جاء 
السباب خارجة عن اإلرادة او 
ما يسمى باألسباب القاهرة.

وبني انه يجــب ان يكون 
احلديث عن الضرر ألســباب 
قاهــرة ســواء مــرض او أي 
اجراء آخر، مثل ان يكون هناك 
إصالحات في الشارع امام احد 
احملالت واستمر اإلصالح لعدة 
اشهر او أي تسرب نفطي اضر 
املناطق احمليطة ومت اخالؤها 
وأيضا وقــوع زلزال او غير 
ذلــك، وبالتالي حتديد اســم 
كورونا فقط دليل على قصر 

نظر.
انــه بالنســبة  وأضــاف 

شركات االتصاالت وشركات 
بيع الكمامات ان تدعي الضرر، 
وبالتالــي القانون ترك األمر 

لتقدير وفهم الوزير فقط.
ولفت الى انه ال يوجد في 
القانــون أي ضمــان للعامل 
الكويتــي ألنــه يتحــدث عن 
العامل بشكل عام حيث ينص 
على انه يجوز الصحاب العمل 
االتفاق مع العمال لديهم على 
تخفيض األجور بحد أقصى 
٥٠٪ طوال فترة توقف النشاط 
املشار اليها على ان تتم مراعاة 
ساعات العمل الفعلية مقابل 
االجر املدفوع ودون املساس 

باحلد األدنى لألجور.
وقال «هــل تعرفون احلد 
األدنــى لألجور فــي الكويت 
كم؟ راجعوا قيمة احلد األدنى 

في املجــال الصحي فالعبرة 
والقياس أن في قدرة الدولة 
ان متضــي في ظل التحديات 
االقتصادية اجلســيمة وهذه 
العقول ال تستطيع ان متضي 
بنا في خضم هذه األحداث».

ولفت الى انه من املفترض 
«ان تأتــي احلكومــة بقانون 
افضــل مــن ذلك مبــا يجعل 
العمالة الكويتية في القطاع 
اخلــاص تطمئن كمــا يجب 
اال ننســى ان نعالج أوضاع 
أصحــاب األعمــال الصغيرة 
البالــغ عددهم  واملتوســطة 
١٦ الــف مواطن وان نعطيهم 
الفرصة للتفاوض مع العمال 
لديهم». وقال ان القانون يجب 
ان يحقق التوازن بني مصلحة 
صاحــب والعمــل والعمالــة 

للمضمــون فقد حددت املادة 
األولى انــه للوزير املختص 
بالعمــل املوافقــة ألصحــاب 
العمــل بســبب اإلجــراءات 
والتدابيــر االحترازيــة التي 
تتخذها الدولــة للوقاية من 
جائحة كورونا وترتب على 
ذلك توقف النشــاط كليا أو 
جزئيا ان متنح العمالة لديهم 
إجازة خاصة براتب منخفض 
ال يقل عن احلد األدنى لألجور 
وذلك خالل املدة التي يحددها 

مجلس الوزراء.
وبّني الفضل ان هذه املادة 
لم حتدد اآللية التي سيتم بها 
حتديد صحة الضرر للشركة 
وبهذه العموميــة ميكن ألي 
شركة رابحة من األزمة وتقول 
انهــا متضــررة ومنهــا مثال 

لألجور كي تعرفوا بانفسكم».
وأشار الى انه بعد األشهر 
املاضيــة تأتــي هــذه املــادة 
الوحيدة التي أتت بها احلكومة 
لتعالج أوضاع ٧٤ الف كويتي 

في القطاع اخلاص.
وقــال انــه بعــد مراجعة 
الشــكل واملضمون للقانون 
يتضح ان العقول التي صاغته 
عقول إجرائية وال تستطيع ان 
تخرج من االزمة وال تعلم اننا 
في واقع جديد، كما انها جاءت 
من تراكم سنوات خبرة فقط 
ليس لديها فكر وال سبل إدارة.

ولفــت الــى ان كل شــيء 
جيــد تفعله احلكومــة يأتي 
وزراء دون املستوى املطلوب 
ويخربون كل جهد احلكومة، 
«والواقع انه رغم األداء اجليد 

الوطنية املوجودة في الوقت 
نفسه.

واضاف ان احلكومة فيها 
وجوه مضيئة لكن فيها بعض 
الوجوه في الواجهة والقرار 

االقتصادي بأيديهم.

يجب أن يكون القانون قاعدة عامة تطبق في كل األحوال كي يستفيد منه أكبر قدر من الناس

احمد الفضل

مبينــا أنه قد يأتي بعد فترة 
مرض آخر أو أزمة أخرى وهذا 

دليل قصر نظر كبير.
وأكد أنه يجــب ان يكون 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الدقباسي: سأستعجل «خفض قسط قرض املتقاعدين» 
و«االستبدال» على ما سواهما في اجللسة القادمة

علــي  النائــب  أعلــن 
الدقباسي أنه انتهى من إعداد 
طلب بشأن مناقشة تقريري 
اللجنة املالية بشأن خفض 
القسط الشهري للمتقاعدين 
على قرض ٧ أضعاف الراتب 
واآلخــر تعديــل قانــون 
االســتبدال واللذين سبق 
وأقرهما املجلس في املداولة 
األولى، على أن يتم تقدمي 
مناقشتهما على ما سواهما 

في اجللسة املقبلة.
وقــال الدقباســي فــي 
إن  صحافــي  تصريــح 
الطلب يقضي بــأن يقدم 

القانونني على ما عداهما 
من أعمال عند اســتئناف 
جلســات املجلس، لتقدمي 
شــيء للمجتمع الكويتي 
أرباب األسر من  وخاصة 
املتقاعدين ويسهم بتخفيف 

األعباء عليهم.
ومتنــى الدقباســي من 
أعضاء مجلس األمة املوافقة 
على هذا الطلب وأن يحوز 
اإلجمــاع وتوافقا حكوميا 
عليه، خاصة وأنه مت إقرار 
القانونــني فــي مداولتهما 

األولى.
وأوضح أنه بإقرار هذين 

تســهم في تخفيف العبء 
عن املتقاعدين وهذا أفضل 
بكثير من تأجيل أقســاط 

التأمينات.
تأجيــل  أن  واعتبــر 
األقســاط لم يحل املشكلة 
التي تكمن في الفوائد التي 
تفرضها التأمينات وأيضا 
الذي  الكبيــر  القســط  في 
يرهق املتقاعدين، مؤكدا أن 
هذين االقتراحني بحاجة إلى 
الدعــم والتوافق احلكومي 
النيابي وسيكون لهما أثر 
املتقاعدين  إيجابــي علــى 

اقتصاديا واجتماعيا.

القانونني سيكون املجلس 
قد قدم إجنازا كبيرا يخدم 
املجتمع الكويتي ويسهم في 
حتقيق العدالة للمتقاعدين 
الذين كانت أقساط التأمينات 
من خالل االستبدال مجحفة 
في حقهــم وهما القانونان 
اللــذان توافقــت عليهمــا 
احلكومة واملجلس في وقت 

سابق.
وأكــد الدقباســي علــى 
حاجــة املجتمــع ملثل هذه 
املنصفــة  التشــريعات 
والعادلــة والتي ال تســهم 
في هدر أمــوال الدولة، بل 

علي الدقباسي
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عبداهللا يعلن رفضه ملشروع تخفيض 
رواتب «اخلاص» خالل أزمة «كورونا»

النائــب د.خليل  أكــد 
انه ســيصوت  عبــداهللا 
بعدم املوافقة على املشروع 
بقانون احلكومي بشــأن 
معاجلة اآلثار الناجمة عن 
جائحة كورونا املستجد 
على سوق العمل والذي 
يعطــي احلــق لصاحب 
العمل في تخفيض راتب 
العامــل أو انهاء خدماته 
كونــه ال يوفر اي حماية 

للموظفني الكويتيني.
وطالــب عبــداهللا في 
تصريح صحافي احلكومة 
بــأن تكــف عــن اتخــاذ 
القرارات وتقدمي املشاريع 
وتقــدمي  االرجتاليــة 
املشاريع بقوانني ما انزل 

اهللا بها من سلطان.
وأضاف «انه منذ بدء 
جائحــة كورونــا ونحن 
حريصــون جــدا علــى 
عدم عرقلــة وإرباك عمل 
احلكومة وأبنائنا وبناتنا 
املتواجدين في الصفوف 

االمامية».
وأوضــح عبــداهللا ان 
هناك ثالث مراحل مررنا 
وســنمر بها وهي ما قبل 
جائحــة كورونــا واثناء 

معاجلة اآلثار الناجمة عن 
جائحة كورونا املستجد 
على سوق العمل، متسائال 
ماذا عن الكوارث األخرى 
وما اســاس هذا القانون 
املكون من ماده واحدة ؟.

وأشار إلى أن تلك املادة 
تقول انــه يجوز للوزير 
املختص املوافقة ألصحاب 
العمل بســبب االجراءات 
والتدابير االحترازية التي 
تتخذها الدولة للوقاية من 
جائحــة كورونــا والتي 
تترتب علــى ذلك توقف 
النشــاط كليــا او جزئيا 
علــى ان متنــح العمالــة 
التي لديهم اجازة خاصة 
بأجر مخفض ال يقل عن 
احلد األدنى لألجور وذلك 
خالل املــدة التي يقررها 
مجلــس الــوزراء كفتره 

توقف النشاط.
وأوضح عبداهللا ان هذه 
املادة تتيح لصاحب العمل 
تخفيض راتــب املوظف 
أو انهــاء خدماته بحجة 

جائحة كورونا.
وتســاءل عن املوقف 
بالنسبــــــة للموظفــني 
الكويتيني فهل يجوز ان 

القرارات االرجتالية التي 
اتخذت؟.

مـــــن جانــب آخــر، 
كشــف عبداهللا ان اعداد 
الفحوصــات لڤيــروس 
كورونــا من قبــل وزاره 
الصحة اصبحت متدنية، 
مشيرا إلى أن هناك مشاكل 
القطاعــات  فــي فحــص 
وبعــض  التعاونيــة 
القطاعــات التــي تخــدم 
بشــكل مباشــر املجتمع 
الكويتــي بشــكل دوري 
ومستمر حلمايه املجتمع.

وقال «اننا ال نعلم مدى 
دقة هذه املعلومة التي يتم 
تداولها بان هناك قطاعات 
معينة تخفي عن املجتمع 
اآلثار املترتبة عن جائحة 
كورونا وان هناك ادارات 
في الدولة موبوءة كهيئة 
املعاقني وبعض العيادات 
التي يراجعها املعاقون».
وطالــب عبــداهللا في 
ختــام تصريحــه وزيرة 
االجتماعيــة  الشــؤون 
مــرمي العقيل بالتصريح 
بشفافية كاملة عن صحة 
هذه املعلومات حتى نحذر 

املجتمع من مراجعتها.

نســتغل هــذه اجلائحة 
لنضــع رقــاب الشــباب 
الــذي حاولنا  الكويتــي 
تشــجيعهم منذ سنوات 
عديــدة علــى العمــل في 
القطاع اخلــاص بإعطاء 
ورقــة بيضــاء لصاحب 
العمل لتخفيض رواتبهم 
او تسريحهم من العمل؟

ووجه عبداهللا رسالة 
إلــى احلكومــة بضرورة 
الكف عن اتخاذ االجراءات 
االرجتالية التي ال يعرفون 
عواقبها وتبعاتها، مشددا 
علــى ضــرورة ان تكون 
والتبعــات  العواقــب 

مدروسة بعناية.
وأكــد عبــداهللا ان اي 
قرار ســيتم اتخاذه اآلن 
ســيتم دفع ثمنه ما بعد 
ازمة كورونا بشكل غير 

طيب وغير محمود.
ان  عبــداهللا  وقــال 
الكثير  اغلقــت  احلكومة 
مــن االعمــال ولذلك من 
حق املتضــرر ان يطالب 
احلكومة بالتعويض في 
مرحلة الحقة، متســائال 
ما آلية تعويضهم وكيف 
ســيتم حمايتهم من هذه 

د.خليل عبداهللا

اجلائحــة ومــا بعدهــا، 
وكلنــا حريصــون على 
ادارة االزمــة اثناء وقوع 

اجلائحة.
وطالــــــب عبداللــــه 
احلكومة بضرورة مراجعة 
سلوكهـــــا واجراءاتهــا 
خاصة، واننــا كنواب ال 
نريــد ان نربكهــا ونربك 
العاملــني فــي الصفوف 
االولى او نعطل اعمالهم 

او نحبط من همتهم.
واســتغرب عبــداهللا 
تقدمي احلكومة ملشــروع 
قانــون حتــت مســمى 
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حماد إلحالة تعديل «العمل في األهلي» 
إلى «الصحية» الستكمال بحثه

طالب النائب ســعدون 
حمــاد بإحالــة مشــروع 
القانون احلكومي بشــأن 
تعديــل قانــون العمل في 
القطاع األهلي الى اللجنة 
لالختصــاص  الصحيــة 
واســتكمال مــا بدأتــه من 
تعديل على املسودة األولى 
للمشــروع بقانون والتي 

أرسلتها احلكومة.
وقال حماد في تصريح 
صحافي مبجلس األمة إن 
الكثيرين يتســاءلون عن 
مشروع احلكومة لتخفيض 
املواطنني  الرواتب ومنــح 

إجازة بدون راتب، مبينا أن مسودة املشروع 
سبق وأحيلت للجنة الصحية مبجلس األمة 

ومتت مناقشتها والتعديل عليها.
وأوضح أن اللجنة وافقت على االقتراح 
الذي تقدم به إلضافة مادة رابعة ملشروع 
القانون تهــدف حلماية املواطن الكويتي، 
وتنــص هذه املادة على أن «يســتثنى من 
أحكام هذا القانون من تسري عليه أحكام 
قانون التأمينات االجتماعية رقم ٦١ لسنة 

.«١٩٧٦
وأكد حماد أنه بهذا التعديل متت حماية 
املواطنني الكويتيني من تخفيض رواتبهم 
ومنحهم إجازة مفتوحة، وأال يطبق مشروع 
القانون املذكور على املواطنني الكويتيني 

بل على األجانب فقط.
وقال: «جهزنا التقرير على هذا األساس 
وكنا بانتظار وصول املشروع األصل ألن ما 
وصل للجنة الصحية هي املسودة فقط ألن 
احلكومة كانت مستعجلة عليه واي شيء 
في صالح التجار تكون احلكومة مستعجلة 

عليه»، مضيفا: «لكن نتفاجأ 
اآلن بأن اصل املشروع وصل 
للمجلــس وأحيــل للجنة 
املالية ونعتقد ان هذا األمر 
حصل باخلطأ ألن موضوع 
العمل من اختصاص اللجنة 

الصحية».
وطالــب حمــاد جلنــة 
الشؤون املالية واالقتصادية 
بإحالــة مشــروع القانون 
اللجنة الصحية ألنها  الى 

صاحبة االختصاص.
من جهــة أخــرى، قال 
حماد ان وزيرة الشــؤون 
ووزيــرة  االجتماعيــة 
الشؤون االقتصادية تتصدر املشهد في أي 
شيء ملصلحة التجار، موضحا ان الوزيرة 
تتقدم باقتراحات لصالح التجار مثل خفض 
رسوم الدولة عن القسائم الصناعية ٥٠٪ 
ومتديد عقود بي او تي ١٠ ســنوات، وذلك 
ضمــن اإلجراءات االحترازية ملواجهة آثار 

أزمة وباء كورونا.
وأكد أن هذا املبدأ الذي جاء في مقترح 
الوزيرة مرفوض متاما، مشددا على أن األولى 

من ذلك خفض إيجارات سكن املواطنني.
 ولفت الى ان معاجلة الوضع في صندوق 
املتعثريــن ميكن ان تتم عــن طريق قرار 
ولكن احلكومة أحالــت املوضوع ملجلس 

األمة حتى يصدر بقانون.
وطالب حماد وزيرة الشؤون بأن تكون 
اقتراحاتها لصالح املواطنني وليس التجار، 
مشيرا الى أن الوزيرة لم تقم بإغالق جمعية 
الزهراء عندما أصيب عدد كبير من العاملني 
فيها بڤيروس كورونا بينما الوضع مختلف 

متاما في تعاملها لصالح التجار.

سعدون حماد

ملشاهدة الڤيديو

اجلالل إلطالق اسم مضيان الشمري 
على أحد الشوارع أو املدارس

قــدم النائب طــالل اجلــالل اقتراحا برغبة 
قــال فــــي مقدمته: لقد فقدت الكويت برحيل 
العـــم مضيان فهد الشمري أحد رموز الوفاء 
والتسامح والكـــــرم، وكان الراحـــل معروفا 

عنــــه طيــب اخللق وشــــدة الكــــرم.
ونحن إذ نســأل اهللا أن يغفر له ويســكنه 
فســيح جناتــه ويلهــم أهلــه وذويــه الصبر 
والسلوان، ونص االقتــــراح على إطالق اسم 
الراحل مضيان فهد الشمري علـــــى احـــــدى 
مدارس أو شوارع منطقة الصباحية تخليــــدا 
لذكراه العطـــرة وتقديرا لذكراه وتخليدا له.

طالل اجلالل
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رسالتنا اليوم نوجهها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح مع العلم بأن مشكلتنا 
تربوية، ورغم ذلك القرار بيد وزير الداخلية. ومن هذا 
وذاك ومبا أن وزير التربية إلى اآلن لم يعلن عن خطته 
التعليمية ألبنائنا الطلبة ونخص طلبة الثانوية العامة 
نتوجه إلى وزيــر الداخلية حلل معضلتنا وقضيتنا 

وهي «اجلنسية» يا وزير الداخلية.
بدأ وباء COVID-١٩ فــي الكويت من تاريخ ٢/٢٨ 
ومازال مستمرا إلى يومنا هذا، ومنذ ذلك التاريخ إلى 
وقتنا هذا اســتحق الكثير من أبناء الكويت منحهم 
اجلنســية الكويتية وفق تواريخ ميالدهم، فالعديد 
من أبنائنــا الطلبة في تلك الفترة جتاوزوا من العمر 
سن الـ ١٨، وهي الســن القانونية ملنحهم اجلنسية 
الكويتية، وعليه نتقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية بقضيتنــا التي نأمل أن ينظر إليها 
بعني االعتبار، ألن عدم منح اجلنسية لتلك الشريحة 
تراكمت عليها العديد من املشاكل التي يواجهها العديد 
من أبناء الكويت، والسبب أنهم ال ميتلكون اجلنسية 
بسبب ما متر به الدولة من ظروف وبائية واحترازية.
وإليكم بعض املشــاكل التي يواجهها أبناؤنا ممن 

جتاوز الـ ١٨: 
٭ البطاقة املدنية.. أصبحوا ال ميتلكون رقما مدنيا 
بسبب عدم مقدرتهم على إصدار اجلنسية في الوقت 
الراهن، مما ترتب عليه العديد من املشكالت منها أن 
بطاقتهم القدمية التي تتبع أسرهم أصبحت منتهية، 
وال يســتطيعون مراجعة املستشفيات وغيرها من 
املرافق، والسبب أن بطاقتهم منتهية ألنهم ال ميتلكون 

جنسية طال عمرك.
٭ البطاقات البنكية.. أصبح البعض منهم جميع بطاقاتهم 
البنكية متوقفة وال يقدرون بتجديدها والســبب أن 
بطاقتهم املدنية منتهية.. ومنهم من لديه ظروف خاصة 
على سبيل املثال ال للحصر الذين يصرف لهم رواتب 
من تأمينات االجتماعية بسبب وفاة آبائهم، ومنهم من 
تصــرف لهم إعانات، ومن هذا وذاك البد من إصدار 

آلية إلصدار اجلنسية لهم يا وزير الداخلية.
٭ شهادات الثانوية العامة.. البد من اجلنسية ملن جتاوز 
من العمر الـ ١٨، والبد من وجود البطاقة املدنية بالرقم 
املدني اجلديد لتجهيز شــهادات الثانوية العامة التي 
إلى اآلن ال نعلم مصيرها ومصير املراحل التعليمية 
كلها من وزارة التربية.. ومن هذا وذاك وجب وجود 

اجلنسية ملنحهم الرقم املدني يا وزير الداخلية.
مسك اخلتام: هذول عيالك يا وزير الداخلية.. وعساك 
علــى القوة، نتمنى أن ينظر في أمرهم، وتخصيص 
مكان لهم وأيام محددة إلصدار اجلنســية لهم، مع 
تنويه إعالمي من قبل وزارة الداخلية بآلية استخراج 

اجلنسية ملن جتاوز العمر القانوني ملنح اجلنسية.

تأملوا أحبتي كالم عالم الغيوب، ما أجمل التمعن 
في كالم اهللا وما أجمل معانيه، كلمات القرآن تســعد 

النفس البشرية عند معرفة معانيها اجلميلة.
هللا احلمد واملنة خلقنا مســلمني ومن فضل اهللا 
علينا ونعمه التي ال تعد وال حتســب معرفة معاني 
القــرآن، وعند البحث في أي أمر دنيوي جتد له حال 
في كتاب اهللا. من نعمه، نعمة البصر لترى ما يحيط 
بك وتغضها عما حرم اهللا، فإذا أبصرت خيرا فسيعود 

اخلير لك قال تعالى: (فمن أبصر فلنفسه).
كما أن العمل عبادة يجني الفرد املكســب احلالل 
املبارك فيه ألن احلالل يربو واحلرام يذهب هو وأهله 
والعياذ باهللا وهنا تأتي اآلية (من عمل صاحلا فلنفسه) 
وهنا يأتي شــكر بني آدم لربه على الصحة واألمن 
واألمان وحتقيق األحالم التي يتمناها كل فرد وتأتي 

اآلية الكرمية (ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه).
وها نحن بعد شهر رمضان أعاده اهللا علينا وعليكم 
مبوفور الصحة واألمن واألمان للوطن وصاحب السمو 
وكل مخلص لهــذا الوطن. الزكاة والصدقات وزعت 
وفرحــت القلوب القانعة التي تــأكل احلالل الطيب، 
وأما املال احلرام فيذهب هو وأهله (ومن تزكى فإمنا 

يتزكى لنفسه).
ويأتي اجلهــاد، وجهاد النفس هو أصعب مراحل 
احلياة فإن النفس البشرية يوسوس لها إبليس، لذا 
علينا أن نصرعه بالتمسك بالقرآن الكرمي وما يحتوي 
عليه من شد أزر املســلم بكلماته (ومن جاهد فإمنا 

يجاهد لنفسه).
كما أن الهداية تأتي مــن يرغب فيها فيعينه اهللا 
على الهداية وسلك الدرب القومي، ان الهداية لنفسك 
البشرية نعمة من نعم اهللا، فعند حتكيم العقل والبصر 
والبصيرة في عمل كل ما يقربك إلى اهللا، فما أجملها 

من هداية (فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه).
أما البخيل فإنه يبخل على نفســه، والكرم يرفع 
صاحبه إلى أعلى الدرجات، والكرمي حبيب اهللا، وهللا 
احلمد بلدي بلد الكرم واليد الســخية داخل الوطن 
وخارجه. كثر اهللا أهل الكرم، وهدى اهللا البخالء (ومن 

يبخل فإمنا يبخل عن نفسه).
إن الوفاء صفة النبالء وهي من الصفات التي حتبب 
الناس بعضهم ببعض، أما من ينكث بالوعد فحسابه 
عند ربه ويســقط من عني األوفياء (فمن نكث فإمنا 

ينكث على نفسه).
من يتحدث كذبا أو بنقل معلومات خاطئة أو ينقل 
كالما ال ميت للحقيقة بشيء فإنه آثم قلبه (ومن يكسب 

إثما فإمنا يكسبه على نفسه).
من اآليات السابقة نتعرف على املسؤولية الفردية 
وحتمل نتائجها في أوضح صورة وأقوى عبارة في 

تأكيدها جناتك يوم القيامة مشروع شخصي.
لن تعــذر بتقصير الناس وانحراف املشــاهير 

واملغمورين وخذالن األقربني واألبعدين.
دنياك اختبار واختيار لك وحدك.

فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها ولو استطاب كل 
الناس التقصير والقعود. رمضان سيعود وندعو اهللا 
أن يعيده علينــا أعواما وأعواما واهللا يتقبل طاعتكم 
ال تهجروا القرآن وتدبروا معانيه فإنه شــفاء ملا في 
النفوس وسعادة داخلية رائعة حتس بها عندما يكون 
القرآن جليســك وأسلوب حياتك بكل عمل. أسعدكم 

اهللا ومن عواده.

في كتابه «أثر التراكم» يستعرض 
الكاتب دارين هاري تأثير أعظم قانون 
في الكون كما يصفه آينشتاين وهو 
السر وراء ثروة امللياردير وارن بافيت، 
يتلخص مفهــوم القانون في أننا لو 
اســتثمرنا مبلغا محددا شهريا في 
فرصة استثمارية ذات متوسط عائد 
سنوي جيد فمع مرور السنوات وبفعل 
سحر التراكم سنجني ثروات طائلة.

فمثال لو استثمرت مبلغ ١٥٠ دينارا 
شــهريا في فرصة استثمارية سواء 
كانت أســهما أو صناديق أو غيرها 
في شــركات قوية وذات مالءة مالية 
ومبتوسط عائد سنوي ١٠٪ فستصبح 
محفظتك بعد ١٠ سنوات ٣٠ ألف دينار 
وبعد ٢٠ سنة أكثر من ١٠٠٠٠٠ ألف 
دينار وبعد ٣٠ سنة أكثر من ٣٠٠٠٠٠ 

ألف دينار بسحر التراكم!!
ومن املفارقات الطريفة أن امللياردير 
وارن بافيــت في أحد املؤمترات قال 
لو أن امللك فرانسيس استثمر مبلغ 
لوحة املوناليزا (٢٠ ألف دوالر) مبعدل 
٦٪ ألصبح ميلك في عــام ١٩٦٤م ١ 
كوادريليونـ  يساوي مليون مليار- أي 

واحد وعن ميينه ١٥ صفرا!.
في األزمات تصنع الثروات، وفي 
ظل ما يشهده العالم من تداعيات أزمة 
كورونا التي ألقت بظاللها على مجاالت 
احلياة متمثال في شلل أغلب املشروعات 
النفط والتصريحات  وانهيار أسعار 
املتوالية لسياســة شد األحزمة وأن 
العالم بعد كورونا ليس كقبله أصبح 
لزاما اتخاذ قرارات مالية أكثر صرامة، 
القانون سيتولد  وإذا استوعبت هذا 
لديك حساب ذهني مختلف وستنظر 
إلنفاقك بعني اســتثمارية، وستتخذ 
قرارات أكثر اتزانا ماليا السيما أننا 
عشنا شهورا في، شبه إغالق ملراكز 
التسوق، واكتشفنا كم كنا ننفق أموالنا 
في أمور تافهة أثبت الواقع قدرتنا على 
اإلقالع عنها أو تقنينها على األقل، لذلك 
أصبح استثمار قانون التراكم بفاعلية 
وبكفاءة عالية ضرورة شريطة اتخاذ 
القرار ثــم االنضباط لبناء محفظتك 
االستثمارية تشيد بها حصنا متينا من 
الثروة والتي تبنى بعالقة وثيقة مع 
الوقت حتتاج الى صبر ونفس طويل 
لتجني ثمارها، فال حتقرن صغيرة إن 

اجلبال من احلصى.

البــراءة املالصقة  إن مبدأ قرينة 
لإلنسان منذ والدته، والتي يتمتع بها 
اإلنسان وتترسخ في ضمير املجتمع 
وهو اليقني الذي يفرض نفســه على 
القاضي وال يحتاج اإلنسان إلى شيء 
إلثبات تلك القرينــة إال أن يثبت بعد 
أدلة االتهام عنه، أو التشكك في نسبة 
اجلرمية إليه ألنه يجب أال تنسب جرمية 
لشخص ملجرد الشك أو الظن، ولكن البد 
من اجلزم واليقني بأدلة دامغة، وهو ما 
يعرف بقاعدة «أن الشك يفسر ملصلحة 
املتهم»، فالشك ليس منهجا للوصول 
للحقيقة وال ميكــن أن يوصل إليها، 
وعلى ذلك فالقاضي اجلنائي يكفي أن 

يتشكك لصحة حكمه بالبراءة.
فاألصل في املتهم البراءة مما ال حاجة 
معه للجزم أو اليقني بتلك القرينة، وإذا 
بحثنا في الشك فالبد أن يكون استدالال 
منطقيا مستساغا بإحاطة احملكمة بجميع 
األدلة أمامها، والقاضي له حرية اإلقناع 
لتكوين عقيدتها، وإذا أخذت احملكمة 
بدائل احتمالية البد أن تستند إلى أدلة 
أخرى تكونت في مجموعها يقني احملكمة 

وفقا للعقل واملنطق.
ويلزم أن يكون هذا االقتناع مبينا 
على االستقراء واالستنباط الذي ينتهي 
إلى النتيجة ســواء إدانة أو براءة بناء 
على مبدأ اليقني القضائي وليس اليقني 
الشخصي للقاضي، فاالقتناع البد أن 
يبسط البحث جلميع األدلة املطروحة 
وال ميكن أن يغفــل أدلة قانونية بناء 

على يقينه الشخصي.
فالشــك والظــن ال يصنع مراكز 
قانونية وذلك تصديقــا لقوله تعالى: 
(إن الظن ال يغني من احلق شيئا) ڈ.
فقرينــة البراءة التــي يتمتع بها 
اإلنسان ال يجوز منها إال بأدلة جازمة 
يقينية، وهذا ما نادت به جميع الشرائع 

والقوانني.
(حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه وسوء).

وان كان معاتبــا ألمر ما جتده راقيا 
ناصحا.

هذا هو جاسم التنيب كما عرفته 
وتعاملت معه عن قرب ساعيا إلى اخلير 
في تقدمي أي خدمة ملن يطلب منه في 
إطارها القانوني بحكم عالقته باجلهاز 
األمنــي، وال أتذكر انه طلب مني أي 
معاملة شخصية له، بل إن ما يطلبه 
كان دائما للغير، لصدق تعامله، نيابة 
عن اجلهاز األمني بحكم عملي املعني 

بالتواصل مع وسائل اإلعالم.
أخي احلبيب لقد رثاك الكثيرون 
ممن عملت معهم بحكــم الزمالة أو 
االرتباط بالعمل ال لشيء إال مبا فرضته 
عليهم من صفاء سريرتك ونقاء قلبك 
الذي توقف، فوجب علينا جميعا ان 
نستذكر خصالك احلميدة وستبقى 
ذكراك الطيبة خالدة في ذاكرة محبيك.

رحمك اهللا أخي العزيز «بومحمد»، 
داعيا اهللا عز وجل ان يسكنك فسيح 
جنانه ويلهم ذويك الصبر والسلوان.

القادمني  الكويتيني  البعض ضــد  من 
مــن إيران في البداية، ثم حتولت هذه 
العنصرية ضد املصريني الذين قدموا 
بآخر الرحالت قبل إغالق املطار، وبعدها 
املقيمني  العنصرية كل  شــملت هذه 
خصوصا اجلنسيات التي ظهرت لديهم 

حاالت إصابات كثيرة.
مــن املالحظ كذلك  فــي الطريقة 
الكويتية في التعاطــي مع األزمة هو 
التعلق بأسلوب حياة الرفاهية، فبينما 
تذكر التقارير أن أكثر من ثالثني مليون 
أميركي فقد عمله على الرغم من أنه أقوى 
اقتصاد في العالم، جند هناك مطالبات 
بعودة فتح الكافيهات واملطاعم لدرجة 
أن املطاعــم رغم اإلصابات بالڤيروس 
التي حدثت فيها كان مسموحا لها أن 
توصل الطلبات خالل فترة طويلة من 
احلظر، واالزدحامات الكثيرة التي حدثت 
وحتدث عند محــالت القهوة العاملية، 
ومن الغريب والعجيب في أزمة كورونا 

أن هناك نوابا يهددون وزير التربية.

اإلمبرياليــة ومزاعم تفــوق اجلنس 
األبيض، وهو األمر الذي فصل فيه كتاب 
«حركة القوة السوداء وفلسطني: دول 
اللون العابرة للقوميات»، والذي بحث في 
العالقة بني نضال حركة «القوة السوداء» 
األميركية من أجل إقرار احلقوق املدنية 
لألميركيني الســود ونضال الشــعب 
الفلسطيني ضد االحتالل الصهيوني، 
إضافة إلى إحساس األميركيني السود 
بأنهم «شعب محتل» يعاني من ازدواجية 
املعايير، متاما كحال الشعب الفلسطيني!

إن معاناة األميركيني السود، املستمرة 
منذ زمن بعيد، ومواقفهم املتعاطفة مع 
القضايــا العربية، ال تبرر لنا فقط بل 
وتلزمنا باتخاذ مواقف متعاطفة ومؤيدة 
لهم وحلقوقهم، وإدانة احلوادث املتكررة 
لالعتداء على وجودهم وإنســانيتهم، 
والتي كان آخرها مقتل األميركي ذي 
األصول األفريقية جورج فلويد على 
يد رجال شرطة في مدينة منيابوليس، 
والذي أشــعل موجــة احتجاجات في 
مختلف املدن األميركية مازالت مستمرة 
حتى كتابة هذه السطور، والتي قد تزيد 

من سياسات ترامب العنصرية.

الدورات تقدم دورات أونالين وهناك 
إنترنت  بالتلفاز وهناك مواقع  برامج 
عديدة للقراءة والتسلية وهناك ألعاب 
للنساء تستطيع  إلكترونية وبالنسبة 
القيام بالكثير من ممارسة الرياضة على 
األجهزة او الطبخ او االعتناء باملنزل او 
قراءة القرآن أو حضور دروس دين 
أو تتسلى من لديها اطفال بإكسابهم 
مهارات جديدة فهناك الكثير من األمور.
إال ان مشكلة الكثير لدينا أنهم ال 
يعرفون اجللوس في املنزل وكأنه عقوبة 
حتى لو قالوا له حياتك وحياة اآلخرين 
بخطر ال يبالي، ونحن بالتالي كوسائل 
إعالم مجتمعة مع اإلعالم الرسمي يجب 
علينا جميعا توعية املجتمع ولكن ال أحد 
يقيد اآلخر فكل منا حر بقراره، ولكن في 
مثل هذه الظروف ثقافة الوعي واإلدراك 
ال بد ان تكون حاضرة ويستمر التوجيه 

واإلرشاد ملختلف أطياف املجتمع.
فبعــد ان مت فك احلظر الشــامل 
أصبح باإلمكان ملن لديه أعمال او زيارة 
والديه او أبنائه ان يقوم بها في حدود 
املعقول وفق التوجيهات الطبية ولكن 
هذا التزاحم الذي مت في اول أيام فك 

احلظر أمره مخجل.

وتواصلي املباشــر مع الفقيد جاسم 
التنيب جمع صفتي الصدق واألمانة 
في تعامله مع اجلهاز األمني إميانا منه 
بأن الهــدف هو الصالح العام وليس 
السبق الصحافي، كان ساعيا إلى نشر 
اخلبر األمني الصادق دون أي مبالغة 
أو تهويل، محبوبا من جميع العاملني 
باجلهاز األمني ألدبه ولباقته وابتسامته 
التي ال تفارق محياه عند اللقاء، حتى 

أعلنوها منذ بداية األزمة بأن االقتصاد 
أهم من كورونا.

الطريقة الكويتية كانت مختلفة يغلب 
عليها اجلانب العاطفي بشقيه اإليجابي 
والسلبي، اإليجابي هو تبرعات قام بها 
املجتمع ككل ملساعدة املتضررين من 
أزمة كورونا مــن املقيمني، وعمليات 
إجالء لنسبة كبيرة من الرعايا الكويتيني 
باخلارج، أما السلبي فهو نبرات عنصرية 

بها األميركيون بشكل عام.
يشــعر األميركيون السود بالظلم 
والتهميش، فرغم أنهم يشكلون ١٢٫٥٪ 
من املجتمع، إال أنهم ال يحظون بتمثيل 
سياسي أو حصة في الثروة القومية مبا 
يتناســب مع هذه النسبة، وهم األكثر 

معاناة من مشاكل الفقر والبطالة.
 يبدو أن تعرض األميركيني السود 
لالضطهاد والتهميش قد كان من أسباب 
التعاطف مع حقوق الشعب الفلسطيني 
وكفاحه ضد الكيان الصهيوني، واعتبار 
نضالــه جزءا من معركــة عاملية ضد 

ما الذي سيؤول عليه احلال إذا ارتفع 
أعداد املصابني وأصبحت حاالت الدخول 
للعناية املركزة تتجاوز احلد األقصى 

للطاقة االستيعابية للمستشفيات؟
بيد أننا لن نقبل في مثل هذه احلالة 
أن يتم اتهام املنظومة الصحية لدينا بأنها 
عجزت عن السيطرة ألن املسؤولية اليوم 
مشتركة بني أفراد املجتمع فيد واحدة 
ال تصفق وعليه فإن تعليمات وزارة 
الصحة بعــدم اخلروج إال للضرورة 
القصوى هذه ال بد أال يتم االستهتار 
بها ألنه بهذه الطريقــة من ال يلتزم 
يعرض حياته وحياة غيره للخطر وهذه 

ليست مبزحة.
وقد يتــذرع البعض بان اجللوس 
في املنزل يســبب امللل، وانا ال أجده 
كذلك فلكل مــن الرجل واملرأة القيام 
بالعديد من األنشطة والفعاليات وهو 
في مكانه جالسا فهناك الكثير من مراكز 

أذكر مناسبة واحدة جتاوز فيها أيا من 
التعليمات األمنية اخلاصة بالنشر، كما 
كان صادقا بعدم نشر أي خبر إال بعد 
التأكد من صحته من إدارة العالقات 
العامة مع التزام اإلدارة بعدم تعميم 

اخلبر على بقية الصحف.
وقيل إن التعامل مع شخص هو 
الفيصل في معرفــة معدنه، وأقولها 
بكل صراحة ودون أي رياء بتعاملي 

األزمة، وأزمة كورونا من هذه النوادر، 
واجلميــل فيها أنها توضح االختالف 
الثقافي واملعرفي في التعاطي مع األزمة 
بني كل دولة وفي الوقت نفسه، فتجد 
اليابانيني كعادتهم مهتمني بعودة الدراسة، 
األميركان مهتمون بقوتهم وسيطرتهم 
على العالم، فها هو الرئيس األميركي 
في عز أزمة كورونا يهدد الصني وإيران 
وغيرهما من الدول، بينما البريطانيون 

اإلسالم واملسلمون في استطالعات الرأي 
العاملية»، وقد كانت األرقام باستمرار 
تشير إلى تعاطف هذه الفئة مع العرب 
واملســلمني وقضاياهم وعلى رأسها 
القضية الفلســطينية، رغم أنهم أقل 
معرفة بالنواحي السياسية من البيض، 

مبا فيها تلك املتعلقة بالشأن العربي.
هذه النتائج تركت أثرها في نفسي، 
وزادت مــن تعاطفي مــع قضاياهم، 
والتعامل معهم، وال أخفي سرا بفرحي 
بالتعامل مع املوظفني السود، على الرغم 
من ودية التعامل واالحترام التي يتصف 

تبال احلكومــة بتعطيل أعمالها ألجل 
حماية املجتمع ثم يأتي بعد ذلك الكثير 
من أفراد املجتمع بعدم املباالة بأرواحهم 
بذريعة ال أستطيع اجللوس في املنزل 

فأيهما أولى حياة الفرد أم التنزه؟
التي  املؤشــرات الصحية  إن كل 
ذكرتها منظمــة الصحة العاملية تقول 
ان اإلنسان هو ناقل هذا الڤيروس أي 
ان كال منا يعتبر مصدرا للوباء وناقال 
له، لذلك وبعد ما قــام وزير الصحة 
برجــاء املجتمع باجللوس باملنازل إال 

ان أحدا ال يرد.
واملعضلة حقيقة انه ال توجد دولة 
بالعالم منظومتها الصحية تستوعب كل 
هذا القدر من أعداد املصابني واملرضى 
فــدول عظمى مثل إيطاليــا ارتبكت 
منظومتها الصحية نتيجة تفشي الوباء 
لديهم وهم دولة أوروبية ذات اقتصاد 
قوي ومتطور فما بالك نحن في دولنا 

فوجئت كما فوجئ العديد من زمالء 
مهنة الصحافة بالوفاة املفاجئة لألخ 
العزيز فقيد اجلسم الصحافي كافة، 
املغفور له بإذن اهللا تعالى، جاسم محمد 
التنيب، الصحافي املؤمن بعمله، امللتزم 
مبيثاق العمل الصحافي، القائم على 
األمانة في حترير ونشر اخلبر، ومن 

هنا كانت معرفتي به!
ولعلني أسترجع أول لقاء به منذ ٣ 
عقود مضت من الزمن عندما كنت مديرا 
للعالقات العامة بوزارة الداخلية وما 
تتطلبه الوزارة من الصحف احمللية من 
ترشيح عدد من الزمالء لتغطية أخبار 
وزارة الداخلية وتسهيل مهامهم في 
إجراء مقابالت مع املسؤولني األمنيني، 
وما يترتب على ذلك من مراجعة مسودة 
املقابلة قبل نشرها. وكان الفقيد الغالي 
أحد احملررين األمنيــني في جريدة 
«الوطن»  لفتــرة، وجريدة  «األنباء» 

فترة أخرى.
لقد كان ملتزما بكل التعليمات، وال 

تعاطي الدولة مع األزمات هو ما يحدد 
تاريخها ومستقبلها، ال شك أن املرور 
بأزمة يجعــل املجتمع في ضيق وقد 
يؤدي إلى انهيارات في عدة قطاعات، 
لكن األزمات على سوئها إال أنها تفيد 
اخلبرة املجتمعية بتصحيح مسارها 
وتغيير تفكيرها إلى األفضل، املجتمع 
الياباني كمثال، مــن أكثر املجتمعات 
التي متر بأزمات، تارة يضربه زلزال 
مدمر، وتارة أخرى ســونامي وأحيانا 
أعاصير وانزالقات جبلية، على الرغم 
من ســوء الظروف اليابانية إال أنهم 
يرجعون أقوى وأصلب بســبب تعدد 
خبراتهم في التعاطي مع األزمات، وأول 
ما يهتمون به بعد كل أزمة هو جتهيز 
املدارس لعودة الدراســة، بالتأكيد لم 
يصل املجتمع الياباني لفهم أهمية العلم 
واملعرفة إال بعد املرور بخبرات وأزمات 
عديدة جعلتهم يفهمون أهمية التعليم.

كل الدول متر بأزمــات، لكن من 
النادر جدا أن ميــر العالم كله بنفس 

تعاملت مع أميركيني من ذوي البشرة 
السوداء أو األفارقة في مرحلة مبكرة من 
حياتي أثناء الدراسة في مدارس أميركية 
الثمانينيات، ودرسنا وقتها  منتصف 
الرواية الواقعية املشهورة «أسود مثلي» 
«Black Like Me»، والتي ترجمت لعشرات 
اللغات وحولت الى فيلم سينمائي، وبيعت 

منها أكثر من ١٠ ماليني نسخة. 
الرواية جتربــة مؤلفها  تســجل 
جون غريفــن John Griffin، في نهاية 
خمســينيات القرن املاضــي، كرجل 
أبيض متعلم، قرر القيام بتجربة فريدة 
ليتعرف بنفســه على املعاناة اليومية 
للرجل األسود في بيئة تطفح عنصرية 
وكراهية، فقام بتغيير لون بشرته الى 
الســواد مبا في ذلك من ألم، وقرر أن 
يتوجه الى مسيسيبي معقل العنصرية 
آنذاك، ويسجل جتربته بطريقة مشوقة، 

رغم معاناتها!
استمر ارتباطي مع هذه الفئة بعالقات 
أكادميية وبحثية، بهدف التعرف على 
آرائهم، في كتابــني: «الصراع العربي 
الرأي  -اإلسرائيلي في اســتطالعات 
األميركيــة»، و«كيف ينظــرون إلينا: 

إن ما يقال عما شــهدته الشوارع 
في الكويت بعد فك احلظر يدق ناقوس 
اخلطر لدينا بــأن الوعي الصحي ال 
يتمتع به الكثيــرون فعلى الرغم من 
كل التعليمات واإلرشــادات الصحية 
التي قامت بها وزارة الصحة مشكورة 
مبحاولة توعيــة املجتمع بخطر وباء 
كورونا كوفيد- ١٩ وأن املسؤولية اليوم 
تقع على كاهــل كل فرد في املجتمع 
للحد من انتشــا الوبــاء مع ضرورة 
عدم اخلروج من املنازل إال للضرورة 

القصوى.
إال أن البعض يعتبر الترفيه لديه اهم 
من حياته وحياة اآلخرين فليس مهما 
في الوقت الراهن الفسحة والنزهة ألن 
هناك أولويات الدولة تخلت عنها ألجل 
حماية األرواح وإال لكانت فرضت على 
اجلميع العــودة ملقار العمل وفرضت 
عودة املدارس واجلامعات وهي األولى 
من التنزه على الشــواطئ واخلروج 
الزيارات  املنــازل وعمل  املتكرر من 

األسرية وزيارة األصدقاء بال داع.
فأيهما أولى بنظر املجتمع: املصالح 
ذات األهمية أم التنزه؟ فمصالح الدولة 
كلها معطلة، أعمال الدولة تعطلت ولم 

محلك سر

الثانوية العامة.. 
يا وزير الداخلية!

Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

وقفة

روعة 
القرآن

د.غنيمة محمد العثمان احليدر

خارج الصندوق

الطريقة 
الكويتية

بدر سعيد الفيلكاوي

عالم اآلراء

أسود مثلي... 
نحن واألميركيون 

السود والعرب
 samirrumman@hotmail.comد. سامر أبو رمان

سامحكم اهللا .. أين الوعي الصحي؟!
عزة الغامدي

قضية ورأي

جاسم محمد التنيب.. 
كما عرفته!

libraheem@hotmail.comد.عادل إبراهيم اإلبراهيم
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من كتاب: ١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ ـ بيل فاوست

من كتاب: «س» و«ج» في العلوم املبسطة ـ أ.د.حسام مازن 
أفقياً:

آلة موسيقية إيقاعية من ٤ أحرف

عموديًا:

Sudoku ١٠٠ خطأ غيرت مجرى التاريخ

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

سؤال وجواب

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

كيف تصبح البذور نباتات جديدة؟

تناول حبة «فول» بني يديك.. اجتهد في انتزاع 
القشرة الصلبة اخلارجية للحصول على اجلزء الداخلي 
الطري، هذا اجلزء الذي يحتضن بداخله البدايات األولى 
لنبات فول جديد، وتعرف هذه البدايات باجلنني، اما 
بقية اجزاء اجلزء الداخلي الطري فهي ممتلئة بغذاء 
مدخر واخلالصة ان بداخل كل حبة فول يوجد جنني 
محاط بغذاء مدخر، اما اجلزء اخلارجي الصلب فهو 
التكوين طوال  حلماية اجلنني. يستمر اجلنني في 
فترة بقائه على النبات، ومبجرد االنتهاء من تكوينه 
يتوقف النمو لفترة ولكنه يكون محاطا مبقدار مناسب 
من الغذاء املخزون يكفي إلعطاء اجلنني الطاقة التي 
تكفي لنمو اجلنني مرة أخرى. ويبدأ اجلنني في النمو 
فور توافر الظروف املناسبة: من تربة صاحلة، وجو 
املاء، وعندئذ  القدر الصحيح في  مناسب، وتوافر 
إنبات اجلذر والساق، حيث ميتد  يبدأ اجلنني في 
اجلذير إلى أسفل ويتعمق في التربة وترتفع الريشة 
إلى أعلى التي تتكون من ورقتني صغيرتني لونهما 
اخضر يظهران خارج التربة وتبدأ هاتان الوريقتان 
في إنتاج الغذاء الالزم لنمو نبات جديد يستمر في 
منوه حتى يعطي بذورا جديدة ميكن استخدامها في 

إنتاج نباتات جديدة وهكذا.

طبلة

يعقوب عبداهللا

التقديرات اخلاطئة والنهايات الكارثية

في احلرب األهلية األميركية كان اجليش االنفصالي 
اجلنوبي الذي يواجه جيش االحتاد التابع للرئيس إبراهام 
لينكولن في أمّس احلاجة الى انتصار. فقد كانت هناك 
عدة هزائم تعرض لها جيش االحتاد في الغرب قبل ان 
يتمركز في خليج فرجينيا. وكان روبرت لي يقود جيش 
١١ والية جنوبية تريد االنفصال، وما لم تنضم لالحتاد 

فلن تكون هناك واليات متحدة موحدة.
انتصار يظهر  اليه هو  وكل ما كانت هناك حاجة 
ان اجلنوب ال يستطيع فقط الدفاع عن نفسه، وإمنا 
يستطيع ان ينقل احلرب الى الشمال. وكان هذا يعني 
اعتراف اجنلترا وفرنسا باالحتاد. ومن ثم كان قرار 
اجلنرال روبرت لي بالتوجه باجليش من فرجينيا الى 

الشمال قرارا سياسيا وليس عسكريا.
ولكن خطأ واحدا بدأت معه سلسلة من األحداث 
أدت الى عكس ما كان يرجوه اجلنوبيون. هذا اخلطأ 
خرب القضية التي يدافع عنها اجلنوبيون االنفصاليون 
بسبب أخطاء تالية وكلها ارتكبها اجلنرال لي قرب بلدة 

جيتسبورغ أثناء معركة سميت باسم البلدة.
هذا اخلطأ هو محاولة لي غزو بنسلڤانيا احلصينة، 
رغم نصائح قادته بأنها ستكون عملية انتحار عسكري.

ولكنه ونتيجة خطأ في حساباته، وحساباته هو فقط 
التي حلت  الكارثة  الى املجهول. وكانت  ذهب بجيشه 
بجيشه وأعطت لينكولن ما حلم به وهو توحيد الواليات 
األميركية ومن ثم إقامة الدولة العظمى التي نراها اليوم. 
وتعد معركة جيتيسبيرغ القريبة من بنسلڤانيا واحدة 
من أهم املعارك في التاريخ األميركي وفي احلرب األهلية 
االميركية والتي استمرت نحو ٤ أعوام ما بني عامي 
١٨٦١ و١٨٦٥. وقد وقعت معركة جيتسبيرغ في منتصف 
احلرب تقريبا، اي في اول ٣ ايام من شهر يوليو من 
الكبيرة في  التحول»  عام ١٨٦٣، وكانت بحق «نقطة 
احلرب وأدت الى ميل الكفة لصالح االحتاد وجيشه ضد 
اجليش الكونفيدرالي والقوى التي سعت لالنفصال، أو 
تكريس مبدأ عدم التدخل بشؤون الواليات الداخلية من 
قبل احلكومة االحتادية في واشنطن، السيما الشؤون 
التجارية واالقتصادية والزراعية. وعلى مدى األيام الـ 
٣ االولى من يوليو ١٨٦٣، قاتل اجليش الشمالي الذي 
يتكون من نحو ٨٥ الف رجل جيشا جنوبيا يتكون من 
نحو ٦٥ الف رجل، وهزمه في نهاية املعركة. وفي ٩ 
ابريل ١٨٦٥، أعلن القائد اجلنوبي اجلنرال روبرت لي، 
الى اجلنرال يوليسيس اس  املهلهل  استسالم جيشه 
جرانت قائد اجليش االحتادي عند ابوماتوكس كورت 
هاوس، وهي مستوطنة صغيرة في فيرجينيا. وسرعان 

ما استسلمت اجليوش اجلنوبية األخرى.
وهكذا انتهت احلرب باستسالم اجلنرال «لي» مع 
جيشه وتوقيع وثيقة االستسالم الشهيرة في ٩ ابريل 
١٨٦٥ وقبل هذا قال: «لم يعد لدي ما أعمله سوى أن 
أذهب الى اجلنرال جرانت قائد جيش لينكولن لتوقيع 
ان أموت بدال عن موت آالف  الوثيقة، وأفضل  هذه 

األشخاص ولهذا أستسلم».

لاعااباصبط

سلاجلرموكم

فسروصيوغرو

نبشاداالما

االءفحجالس

لحاةاةةاام

مةايلانلرا

كرلبلليمال

احرهـطشداحب

تبمذيامءمح

يلالفطليلا

بالاةئاةار

١ - أعلى قمة في العالم - حب، ٢ - أداة شرط - 
املكان الذي تقف فيه السفن، ٣ - طائر غزير الريش 
- للعطف، ٤ - حب، ٥ - خوفي (معكوسة) - كبار 
القوم (معكوسة)، ٦ - ضجر - شقيق، ٧ - ألقى عليه 
ما يكتب (معكوسة) - خاصتي، ٨ - عتاد حربي - 
األزمات، ٩ - القبر (معكوسة)، ١٠ - مطرب لبناني.

الرمال
السباحة

سفن
احملار
املدينة

الذهبية
أمواج

الشاطئ
البحار

املكاتيب

الغوص
الصدف

البحر
املائية
أجواء

اللطيفة
رياح

املركب
مواسم
الشراع

١ - وجه األرض - من الشجر، ٢ - من البقول - مريض، ٣ - احترم 
(معكوسة) - أدرك، ٤ - متردد (معكوسة)، ٥ - ذو منزلة رفيعة 
- مادة حمضية - ثلثا وتد (معكوسة)، ٦ - مرتفع من األرض - 
يحدث أول  احلمل (معكوسة)، ٧ - ثابت ال يتحرك - الدوران، 
٨ - للمساحة - يجمع (معكوسة)، ٩ - إغراءات الشيطان - جاف 

(معكوسة)، ١٠ - من األنبياء - مدينة فرنسية (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - أفريست - ود، ٢ - لو - املرسى، ٣ - الرخم - أو، 
٤ - ود، ٥ - روعي (معكوسة) - سادة (معكوسة)، 
٦ - مّل - أخ، ٧ - أملى (معكوسة) - لي، ٨ - سالح 

- احملن، ٩ - اللحد (معكوسة)، ١٠ - وليد توفيق.

١ - األدمي - سرو، ٢ - فول - عليل، ٣ - وقر - أعي، ٤ - حائر 
(معكوسة)، ٥ - سامي - خل - تد (معكوسة)، ٦ - تل - وحام 
(معكوسة)، ٧ - مجمد - اللف، ٨ - آر - يلم (معكوسة)، ٩ - 
وساوس - قاحل (معكوسة)، ١٠ - داود - نيس (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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٢٣ شركة استبقت «كورونا» وزادت رؤوس أموالها بـ ٦١٠ ماليني دينار
احملرر االقتصادي

خّلفت جائحة انتشــار 
ڤيــروس كورونا تداعيات 
سلبية على الشركات العاملة 
بأغلب األنشطة االقتصادية 
منذ مطلع العام احلالي. واذا 
كانت االقتصادات تتخوف 
من ازدياد معدالت البطالة 
النمو،  وتراجــع معــدالت 
فالشــركات واملؤسســات 
املاليــة تخاف مــن تراجع 
التعــرض  أو  أرباحهــا 
للخســائر. وباتــت هــذه 
األخيرة تركز بشــكل أكبر 
على مدى جــودة أصولها 
وكفاية رأســمالها لتخطي 
التعــرض  بــدون  األزمــة 
ملشاكــــل فــــي مالءتـــــها 
املــــالية وقدرتهــا علــى 
ســداد التزاماتهــا. ولهــذا 
يعد حاليا مســتوى رأس 
املال في الشــركات من اهم 
املؤشرات التي يظهر مدى 
قدرة الشركات واملؤسسات 

في تخطي أزمة كورونا.
وقد زادت بعض الشركات 
الكويتية رؤوس أموالها قبل 
التعرض جلائحة انتشــار 
ڤيــروس كورونا ألغراض 
متعددة، ولكنها استفادت 
ومــن دون قصد مــن تلك 
الزيادة في مواجهة تداعيات 

الڤيروس.
فمنذ بداية العام املاضي 
هنــاك ٣٤ زيادة لرأســمال 
أجرتها ٢٣ شــركة مدرجة 
في بورصة الكويت. وبلغت 
تلك الزيــادات في رؤوس 
أموالهــا ٦١٠ ماليني دينار 
منهــا ٣٠ زيادة لصالح ٢٣ 
شــركة مدرجة مــن خالل 
توزيــع أســهم منحة على 
مســاهميها بقيمة إجمالية 
بلغت ٥١٦ مليون دينار، و٤ 
شركات من خالل زيادة رأس 
املال عن طريق إصدار حقوق 
أولوية بقيمة تقارب نحو 

الرقابيــة مــن بنــك الكويت 
املركزي. فيما زادت شــركتا 
مشــاريع الكويــت «كيبكو» 
وشركة وربة كابيتال رؤوس 
أموالهما بغرض احملافظة على 
هيكل رأسمال قوي وتقوية 
مــالءة الشــركة، إضافة الى 
متويــل التوســعات وخطط 
النمــو املســتقبلية. وزادت 
«كيبكــو» رأســمالها بقيمة 
٤٥٫٣ مليون دينار، فيما زادت 
«وربــة كابيتال» رأســمالها 

بقيمة ٧٫٨ ماليني دينار.
وكانت شــركة املشاريع 
املتحــدة للخدمــات اجلوية 
الوحيد على  املثال  «يوباك» 
زيادة الشركة رأسمالها بهدف 
متويل التوسع وخطط النمو 
دون احلاجة إلى تقوية رأس 
املال، حيــث زادت الشــركة 

من أصل ٣٤ زيادة متت على 
مدار ١٥ شهر منذ بداية يناير 
من العام املاضي وحتى نهاية 

مارس ٢٠٢٠.
وزادت ٧ بنــوك رؤوس 
أموالهــا مــن خــالل توزيــع 
أســهم املنحة علــى مدار تلك 
الفترة، حيث زاد أغلبها على 
مرتني متثلت في التوزيعات 
الســنوية عن العامــني ٢٠١٨ 
و٢٠١٩، وبلــغ إجمالــي قيمة 
الزيــادات اخلمســة عشــر 
٤٣٤ مليون دينــار. وتصدر 
التمويل  الزيادات بيــت  تلك 
الكويتي (بيتك) بزيادتني بلغتا 
قيمتهما ١٣٣ مليون دينار، يليه 
البنك األهلي املتحد البحريني 
بزيادتــني أيضــا بقيمــة ١٣٠ 
مليون دينــار، وبعدهما بنك 
الكويت الوطني بزيادتني بلغت 

رأســمالها بقيمة ٣٫٣ ماليني 
دينار فقط. 

حتويل أرباح
تعمد العديد من الشركات 
املدرجة إلى تقسيم توزيعاتها 
السنوية على مساهميها ما بني 
العينــي والنقدي، حيث يتم 
حتويل جزء من األرباح التي 
تندرج ضمن حقوق املساهمني 
إلــى رأس املال بعد حتويلها 
إلى أســهم منحة وتوزيعها 
على املســاهمني، ما يزيد من 
قوة رأســمال تلك الشركات 
وينعكــس علــى معــدالت 
كفاية رأس املال وغيرها من 

املتطلبات الرقابية.
القائمة  البنوك  وتتصدر 
بعدد ١٥ زيادة رأســمال عن 
طريــق توزيع أســهم منحة 

قيمتهما ٦٣٫٧ مليون دينار.
البنــوك  باقــي  وجــاءت 
بزيادتني لبنك بوبيان بقيمة 
٢٦٫٣ مليون دينار، وزيادتني 
لبنك املتحد الكويتي بقيمة ٢٠ 
مليون دينار، وزيادة وحيدة 
لبنك برقان بقيمة ٢٤٫٤ مليون 
دينار، وزيادة للبنك التجاري 
الكويتي خالل العام املاضي 
١٨٫١ مليــون دينــار  بقيمــة 
وزيادتني لبنك KIB بقيمة ٩٫٥ 
ماليــني دينار، وأخيرا زيادة 
وحيدة لبنك وربة بقيمة ٧٫٥ 

ماليني دينار.
معايير رقابية

وتســعى البنــوك دائمــا 
إلــى زيــادة رؤوس أموالها 
مــن خــالل إصدار أســهم أو 
إصدار سندات وصكوك قابلة 
للتحول ألسهم هذا إلى جانب 
التوزيعات النقدية في صورة 
أســهم منحــة، وذلــك بهدف 
موافاتها للمتطلبات الرقابية 
لبنك الكويــت املركزي فيما 
يخص معــدالت كفاية رأس 
املــال. لهــذا أشــارت وكالــة 
موديز للتصنيف االئتماني 
إلى صالبة رأســمال البنوك 
الكويتيــة نتيجــة التزامهــا 
بتطبيــق معايير بــازل ٣ ما 
يجعل معــدالت كفاية رأس 
املــال كافية حلمايتها من أي 

خسائر غير متوقعة.
وفي إطار مكافحة تداعيات 
انتشار ڤيروس كورونا، عمد 
بنــك الكويــت املركــزي إلى 
اســتخدام أدواتــه الرقابيــة 
لتخفيفها بهدف توفير سيولة 
بقيمة ٥ مليارات دينار للبنوك 
تكون جاهزة لإلقراض، وفقا 
لتعميم بنك الكويت املركزي، 
وذلك من خالل تخفيف القيود 
الرقابية املتعلقة بالســيولة 
وكفاية رأس املال في ظل ما 
تتمتع به البنوك الكويتية من 
رســملة قوية تراكمت لديها 

خالل السنوات املاضية.

حتى نهاية مارس املاضي.. والبنوك بصدارة املستفيدين بـ ٤٣٤ مليون دينار عن طريق أسهم املنحة

(ريليش كومار)

٩٤ مليون دينار. 
توسع ورسملة 

وتصدر الشركات إصدار 
حقــوق األولويــة لتمويــل 
توسعاتها أو لتغطية رؤوس 
أموالهــا في حالــة التعرض 
لتراجع في املركــز املالي أو 
اإليرادات من أجل تقوية املالءة 
املالية اخلاصة بها. وقد زادت 
٤ شــركات كويتيــة رؤوس 
أموالهــا وذكرت الســبب في 
نشرات اإلصدار وإفصاحات 

البورصة.
وزاد بنك بوبيان رأسماله 
بقيمة ٣٧٫٦ مليون دينار، وأكد 
ان الهدف من الزيادة تعزيز 
رأس املال الرقابي للبنك من 
أجــل احلفاظ علــى معدالت 
كفاية رأسمال تفوق املتطلبات 

«البورصة» تدعو مساهميها 
للتسجيل بالتصويت 

اإللكتروني حلضور عموميتها
دعت شركة بورصة الكويت أمس، مساهميها 
إلى مراجعة املوقع اإللكتروني للشركة الكويتية 
للمقاصــة للتســجيل فــي النظــام اإللكترونــي 
للجمعيــات العمومية، وذلك متهيدا للمشــاركة 
في تصويــت اجلمعية العموميــة املزمع عقدها 

يوم ٩ يونيو احلالي مبقر البورصة.
وقالت البورصة على موقعها اإللكتروني، إن 
جدول األعمال جلمعيتها العمومية العادية وغير 
العادية الرابع يتضمن مناقشة توزيع أرباح نقدية 
بنسبة ٢٥٪ من رأس املال املدفوع بواقع ٢٥ فلسا 

لكل سهم مببلغ إجمالي ٥٫٠٢ ماليني دينار.
وأضافت أن جدول األعمال ســيبحث املوافقة 
على تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع أسهم 
الشركة مبا ال يتجاوز ١٠٪ من عدد أسهمها فضال 
عن مناقشة تقارير البيانات املالية املدققة ومجلس 
اإلدارة ومراقب احلسابات عن السنة املالية املنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ واملصادقة عليها.
وأوضحت أنها ستبحث في جمعيتها العمومية 
غير العادية بندا واحدا يتعلق ببعض نصوص 
مواد عقد التأسيس والنظام األساسي، مشيرة إلى 
أنه في حال عــدم توافر النصاب القانوني لعقد 
اجلمعية العمومية العاديــة وغير العادية فإنه 
ســيتم عقد اجتماع ثان فــي ذات املكان وبنفس 

جدول األعمال.
وتأسســت شــركة بورصة الكويت في أبريل 
٢٠١٤ مبوجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق 
املال رقم (٢٠١٣/٣٧) املؤرخ في ٢٠ نوفمبر ٢٠١٣.

وقد حلت بورصة الكويت محل سوق الكويت 
لــألوراق املاليــة وأصبحت البورصة الرســمية 
للكويت اعتبارا من ٢٥ أبريل ٢٠١٦ وقد وضعت 
منذ إنشائها استراتيجية لتحقيق املهام املنوطة 
بها من أجل تطوير وضع السوق بشكل عام مبا 

يتفق مع املعايير الدولية.

٩ شركات كويتية على قائمة «ميد»
ألكبر ١٠٠ شركة خليجية

محمود عيسى

حلت ٩ شركات كويتية ضمن قائمة 
مجلة ميد ألكبر ١٠٠ شــركة خليجية 
مدرجــة لعام ٢٠٢٠ مــن حيث القيمة 
السوقية، حيث تصدرها بنك الكويت 
الوطني الذي حل في املركز األول محليا 
والعاشــر على القائمة بقيمة سوقية 
١٥٫٩٧ مليار دوالر، تبعه بيت التمويل 
الكويتي (بيتك) الثاني محليا في املركز 
الـــ ١٣ متقدما ٥ مراكز عن املركز الـ١٨ 
الذي احتله في ٢٠١٩ وبقيمة سوقية 

بلغت ١٣٫٢٨ مليار دوالر.
وجاءت زين في املركز الثالث محليا 
و الـ٣١ على القائمة متقدمة ٤ مراكز عن 
تصنيف العام السابق وبلغت قيمتها 
السوقية ٧٫٣٣ مليارات دوالر، وتبعها 
بنك بوبيان في املركز الـ٤٣ متقدما ٥ 
مراكز عن تصنيف العام املاضي وبقيمة 

سوقية بلغت ٤٫٧٦ مليارات دوالر.
وفي املركز اخلامس محليا جاءت 
شــركة اجيليتــي في الترتيــب الـ٥٨ 
بقيمة ســوقية قدرهــا ٣٫٣٧ مليارات 
دوالر، وتبعها في املركز السادس البنك 
التجاري الكويتي في املركز الـ٦٤ متقدما 
درجة واحدة عن ترتيب العام املاضي 
وبقيمة ســوقية بلغت ٣٫١٥ مليارات 

دوالر.
وفي املركز الســابع محليا جاءت 

شركة املباني في املركز الـ٨٧ متقدمة 
٦ درجــات عن تصنيف العام املاضي 
وبقيمة سوقية بلغت ٢٫٠٣ مليار دوالر، 
وتبعهــا بنك اخلليــج والبنك األهلي 
املتحد في املركزين الثامن والتاســع 
محليا على التوالي في املركزين الـ٨٩ 
لألول الذي سجل تقدما بواقع ١١ درجة، 
والبنك األهلي املتحد الذي دخل القائمة 
ألول مرة في املركز الـ٩٤ بأصول بلغت 
١٩٦٢ مليون دوالر و١٨١٨ مليون دوالر 

على التوالي.
الشركات اخلليجية 

وقد احتلت الشــركات السعودية 
ارامكو وسابك واالتصاالت السعودية 
املراكز الثالثة األولى على القائمة بقيمة 
سوقية بلغت ١٦٩٦ مليار دوالر، و٦٤٫٣٩ 
مليار دوالر و٥٢٫٨١ مليار دوالر على 

التوالي.
ومــن ناحية أخرى، حلت بورصة 
الكويــت في املركز الرابع بني اكبر ١٠ 
بورصات خليجية بقيمة سوقية بلغت 
٥٣٫٧ مليار دوالر فيما جاءت البورصة 
الســعودية تــداول في املركــز األول 
بأصول قدرهــا ٢٠٨٤٫٥ مليار دوالر، 
وتبعتها بورصة قطر ثم أبوظبي في 
املركزين الثاني والثالث بقيمة سوقية 
بلغت ١٢٠٠٤ مليار دوالر و٩٢٫٧ مليار 

دوالر على التوالي.

وقالــت مجلة ميد ان عــدم اليقني 
الناجم عن ڤيروس كورنا دفع املشهد 
التجاري إلى انهيار أســعار األســهم 
اإلقليمية، ومع حلول عام ٢٠٢٠، كان 
املزاج العام للعديد من أسواق األسهم 
اإلقليمية يتصف بالتفاؤل. وقد أدى 
إدراج حصــة بنســبة ٥٪ من شــركة 
أرامكو السعودية التي طال انتظارها 
إلى رفع القيمة السوقية اإلجمالية في 

املنطقة إلى آفاق جديدة.
وفي الوقت نفســه اعتبرت ترقية 
األسهم اإلقليمية املختلفة على مؤشر 
MSCI لألسواق الناشئة بعد سنوات من 
اإلعداد واإلصالح في األسواق املالية 
اإلقليمية، عالمة جيدة للغاية على أن 
النضج احلقيقي واالنفتاح في أسواق 

رأس املال اإلقليمية قد بدأ.
ولكــن ظهــور جائحــة كورونــا 
واالنهيــار فــي أســعار النفــط دفعا 
حترك األسهم الصعودي ألسهم الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيا وتقييمات 
الشركات على نطاق واسع إلى االجتاه 
املعاكس، وبالتالي شهدت أسواق رأس 

املال اإلقليمية انخفاضا حادا.
وكان لهذا التقلب تأثير كبير على 
جاذبية الشركات املدرجة على قائمة 
مجلة ميد الســنوية ألسواق األسهم 
التــي ضمت اكبر ١٠٠ شــركة مدرجة 

في املنطقة.

ً يتصدرها «الوطني» بقيمة سوقية ١٥٫٩٧ مليار دوالر.. و«بيتك» بـ ١٣٫٢٨ مليارا
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إقبال على حتويالت العمالت في أول يوم عمل لشركات الصرافة               )أحمد علي(

إقبال كبير من الوافدين 
على »الصرافات«.. وقفزة بالتحويالت

باهي أحمد

شهدت شركات الصرافة إقباال 
كبيرا منذ ساعات الصباح األولى 
من الوافدين، وذلك مع عودتها 
للعمل في أول أيامها، وذلك تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء أول أمس 
بعودة جميع األعمال في احلظر 
اجلزئي األول إلى ما كانت عليه.
وخــال جولة لـــ »األنباء«، 
رصدت وجود إجراءات صحية 
أفــرع  مشــددة علــى جميــع 
»الصرافات« في مختلف املناطق 

إضافة إلى املناطق اخلمس املعزولة، وذلك لضمانة 
صحة وسامة العاملني واجلماهير التي توافدت 

بأعداد كبيرة للتحويل.
وقــد مت الــزام العمــاء بارتــداء القفــازات 
والكمامــات، إضافــة إلــى الوقوف فــي طوابير 
تفصل بني كل شــخص وآخر مسافة ال تقل عن 
متر، مع قياس درجــات احلرارة للحضور وأال 
يزيد عدد الزبائن عــن واحد فقط داخل الفرع، 
وهو ما جعل األمر يتسم بسهولة كبيرة إلجناز 

عملية التحويل. 
قفزة التحويالت

وفــي هــذا الســياق، اكد مصــدر مصرفي لـ 
»األنباء«، ان التحويات ارتفعت بنسبة تصل إلى 
9٠٪ في أول يوم من اعادة فتح الشركات لعمليات 
التحويل اليــدوي، مقارنة بفترة احلظر الكلي، 

والتي كانت تتم عبر التحويات االلكترونية.

وأضاف املصدر أن االقبال الكبير من قبل 
الوافدين يرجع إلى أن معظمهم ال يستخدمون 
التطبيقات أو الطرق االلكترونية للتحويل، 
خاصة ان التحويل االلكتروني يتطلب توافقا 
ما بني أرقام الهواتف والبطاقات املستخدمة 
من قبــل البنك إلمتام عمليــات الدفع، وهو 
أمر أعاق العديد من اجراء عمليات التحويل 
خال الفترة املاضية والتي اقتصر بها على 

عمليات التحويل اإللكتروني.
وأضاف ان عودة البنوك للعمل ستساهم 
في طلب العديد من العماء لتجديد بياناتهم 
لديهم حتســبا من تكرار تلك األزمة مجددا، 
خاصة ان العديد من الوافدين يقومون بتحويل 
أموالهم بانتظام شهريا، ولم يتمكنوا خال 
الفتــرة املاضية من امتام تلك العملية وذلك 
نظرا لألحداث املاضية من اغاق كامل ملعظم 

األعمال.

خالل أول يوم عمل بعد اإلغالق الكلي.. واملتعاملون فضلوا التحويالت اليدوية مقارنة باإللكترونية

قياس درجة احلرارة للعمالء قبل دخول الفرع            )محمد هنداوي(

ملشاهدة الڤيديو

»ميد«: دمج أصول شركات الطيران 
اخلليجية ضرورة.. لكنه ليس بالسهل

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان األزمة التي أوجدها تفشي 
ڤيــروس كورونا، خلقــت فرصة أمام صناعة 
الطيران اخلليجية لتجديد استراتيجيتها، حيث 
إن التدهور في جانبي الطلب والعرض ملعظم 
الصناعات بسبب عمليات اإلغاق الرامية للحد 
مــن انتشــار الوباء قد وضعت الشــركات في 
جميع القطاعات حتت ضغوط مالية شديدة.

ولكــن املجلة قالت في حتليــل بقلم مدير 
حتريرها ريتشارد ثومبسون، ان الضغوط كانت 
قائمة بالفعل في معظــم احلاالت قبل الوباء، 
إال انه أدى ببســاطة إلى زيادة حدة املشــاكل 
األساسية وتعريتها إلى درجة يستحيل معها 
جتنب اتخــاذ تدابير مؤملــة ملعاجلة القضايا 
الصعبة. وأضافت ان هذا الواقع ال يتجلى في 
أي قطاع أكثر منه في قطاع الطيران الذي استمد 
القوة الدافعة والزخم القوي من استراتيجيات 

التنويــع االقتصادي الطموحــة، التي أتاحت 
له منوا قويا وتوســعا كبيرا في املنطقة على 
مدى العقدين املاضيني. وكان من شأن خطط 
التوســع الضخمة حتويل منطقة اخلليج الى 
حاضنة لبعض أكبر وأحدث أساطيل الطائرات 

واملطارات في العالم.
ولكن مع تباطؤ السوق في السنوات األخيرة، 
بــدا واضحا أن قطاع الطيران في املنطقة كان 
يعاني من زيــادة العرض واالنتفاخ، ما خلق 
حاجة لدمج شركات الطيران واملسارات اجلوية 

للحفاظ على قدراتها التنافسية.
وشددت ميد على ضرورة دمج أصول شركات 
الطيران اخلليجية على الرغم مما تقوله شركات 
الطيران الوطنية التي تعتبر الناقل الرســمي 
لبادها من انها جتسد الهيبة الوطنية، ولكن من 
الضروري اال يقل اهتمامها بعملياتها التجارية 
عن دورها كناقل وطني، مع التسليم بان الدمج 

ليس باألمر السهل.

ملواجهة تداعيات »كورونا« السلبية.. واألزمة منحتهم فرصة لتجديد إستراتيجيتهم

»طيران اجلزيرة«: 50 ألف تذكرة مجانية ألبطال الصفوف األمامية

باهي أحمد

قال رئيس مجلس إدارة 
شركة طيران اجلزيرة مروان 
بودي إن الشركة ستقدم 5٠ 
ألــف تذكرة طيــران ألبطال 
الصفــوف األمامية ملواجهة 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 
الــى أن  املســتجد، مشــيرا 
قيمة هذه التذاكر تقدر بنحو 
5 مايني دينار، وأنه ســيتم 
إعام العاملني في الصفوف 
األمامية عن تأهيلهم للحصول 
على هذه التذاكر مباشرة من 
قبــل الوزارة التــي يعملون 
بها، وستكون التذاكر متاحة 
للحجــز مبجرد إعــادة فتح 
مطار الكويت الدولي للرحات 
التجارية، على ان ميتد أجلها 

حتى نهاية عام ٢٠٢1.
بــودي، خال  وأوضــح 
مؤمتر صحافي نظمته الشركة 
 »zoom« أمس عبر تطبيــق
لاجتماعات االفتراضية، أن 
هذه التذاكر ستمكن أصحابها 
من استخدامها للحجز إلى أي 
التــي تخدمها  من الوجهات 
طيــران  خطــوط  شــبكة 
اجلزيــرة، حيــث تخصص 
هذه التذاكر ألفراد الصفوف 
األمامية كما تقرره احلكومة.

وأضاف بالقول: »تأتي هذه 
املبادرة بنــاء على التوجيه 
الســامي من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
والتــي كلف فيهــا احلكومة 
مبكافــأة اإلخــوة واألخوات 
في الصفــوف األمامية الذي 
يعملون ليــا نهارا للحفاظ 
على سامة الشعب الكويتي 
أمام جائحة ڤيروس كورونا«.

استئناف الرحالت
وفيما يخص عودة تشغيل 
الرحــات التجارية، أوضح 
بودي أن الرحات التجارية 
من وإلى الكويت قد تستأنف 
مطلع شــهر يوليــو املقبل، 
علــى أن يبدأ التشــغيل إلى 
دول اخلليج ومنطقة الشرق 
األوسط، حيث انه من املتوقع 
أن تعود نســبة التشغيل بـ 
٣٠٪ على أن ترتفع شــهريا 
بنسبة تتراوح بني 5 و ٪7.

وأكد على أن »اجلزيرة« 
جاهــزة ملعــاودة الرحــات 

االســتعداد لتلــك اخلطــوة 
اجلهــات  بــني  بالتنســيق 
الصحية والسلطات املعنية 

في مطار الكويت الدولي.
وأشار بودي الى أن قطاع 
الطيــران يعــد أول من تأثر 
بأزمة كورونا وسيكون آخر 
قطــاع يتعافى منــه خاصة 
أن فتــح املطــارات في أغلب 

لألســعار، لفــت بــودي الى 
أن أســعار التذاكر مع عودة 
الرحات ستكون با شك أعلى 
من فترة قبل »كورونا«، وذلك 
لزيادة التكلفة الصحية على 
املشــغل واملســافر على حد 
سواء وحتديدها يتوقف على 
العرض والطلب بشكل كبير 
حيث يعد من يتحكم في هذا 
األمر بشكل كلي، مشيرا الى 
أن االنخفاض في أسعار النفط 
سيسهم في ارتفاع األسعار، 
ولكن ليس بشكل كبير وذلك 
نظرا ألن الوقود املســتخدم 
لتشغيل الطائرات يبلغ ثلث 
اجمالي تكلفة التشغيل. وحول 
آلية املقاعد داخل الطائرة عقب 
عودة حركة الســفر، أوضح 
بــودي أنه ســيرجح اعتماد 
الشركات على التباعد داخل 
الطائــرات إال أن املقاعــد لن 
تشهد تغييرا كبيرا باستثناء 
االجراءات الصحية املعتمدة 
من قبل اجلهات الصحية وذلك 
حسب توصيات االياتا، حيث 
إن إزالــة مقاعد مــن الطائرة 
ستؤدي إلى زيادة كبيرة في 
األسعار على املسافر، مشيرا 
إلى أن شهر أكتوبر املقبل قد 
يشــهد ذروة السفر ويعتبر 
بديا ملوسم الصيف احلالي، 
حيث من املتوقــع أن ترتفع 
أعــداد املســافرين خال تلك 

الفترة من العام.

الدول سيكون في آخر املراحل 
االحترازية، موضحا أن هناك 
العديد من املشــاورات التي 
جتري حاليا حول االجراءات 
املطلوبة من قبل العائدين إلى 

الكويت في الفترة املقبلة.
ارتفاع األسعار 

وبســؤاله حول توقعاته 

تقدر قيمتها بـ 5 ماليني دينار.. وستكون متاحة للحجز مبجرد إعادة فتح املطار وحتى نهاية 2021

لقطة جماعية لألبطال العاملني مبركز الفحص السريع لڤيروس كورونا مببنى مواقف طيران اجلزيرة »Park & Fly«مروان بودي

التجاريــة فــور احلصــول 
علــى الضــوء األخضــر من 
الســلطات املعنية ملواصلة 
حركة التشــغيل في املطار، 
الفتــا الــى أن بعــض الدول 
ســتطلب اجــراء فحوصات 
»pcr« للكشــف عن ڤيروس 
كورونا، قبل 7٢ ســاعة من 
مغادرة الكويت، حيث سيتم 

بـودي: نتوقع عـودة حركة السـفر مطلع يوليو بنسـبة تشـغيل 30% لترتفع شـهريًا بـني 5 و %7

أسعار التذاكر سترتفع مقارنة مبا قبل »كورونا«.. لكن انخفاض النفط سيحّد من ارتفاعها الكبير
مشاورات جتري حاليًا حول اإلجراءات املطلوبة من العائدين حال فتح املطار بالفترة املقبلة

املساندة في خطة اإلجالء الكبرى

»Park & Fly« مركز الفحص السريع مببنى مواقف

دعما للجهود التــي تقوم بها الكويت 
إلعادة جميع املواطنني الكويتيني العالقني 
خارج، عاد أكثر مــن 6800 مواطن على 
منت حوالي 60 رحلة إجالء قامت بتشغيلها 
طيران اجلزيرة خــالل الفترة ما بني 25 

مارس و10 مايو.
وقامت طيران اجلزيرة بتشييد »مركز 
استقبال املســافرين - الكويت« بالتعاون 

العامة للطيران املدني ووزارة  مع اإلدارة 
الصحة، وذلك لتقوم األطقم الطبية املكلفة 
بفحص املواطنني العائدين لدى وصولهم.

وسيرت الشركة رحالت اإلجالء وإعادة 
املواطنني من مدن شــملت لندن، وارسو، 
موســكو، يريفان، الرياض، املنامة، دبي، 
الدوحة، عمان، اســطنبول، اإلسكندرية، 
القاهرة، النجف، طهران، تبليسي وسراييفو.

وضعــت طيران اجلزيــرة إمكانياتها 
األخرى حتت خدمة وزارة الصحة وحولت 
مواقف »Park & Fly« التابع لها إلى مركز 
للفحص السريع لـ Covid-19، حيث تقوم 
وزارة الصحــة بالفحوصات على األفراد 
وهم في سيارتهم. وكان الفريق الهندسي 
في طيــران اجلزيرة قد جهز هذه املرافق 

بحسب املتطلبات واملواصفات الصارمة التي 
نصت عليها الفرق املعنية في وزارة الصحة.
كما قام الفريق الهندســي في طيران 
اجلزيرة بتشييد مركزا ثانيا للفحص السريع 
والذي بدأ العمل منه في ستاد جابر األحمد 
وذلك بحسب املواصفات واملعايير ذاتها التي 

تنصها وزارة الصحة.

منذ تعليق جميع الرحالت 
التجاريــة مــن وإلى مطار 
الكويت الدولــي ابتداء من 
13 مــارس 2020، حرصت 
طيران اجلزيرة على توسيع 
خدمــات الشــحن اجلوي 
ملســاندة وخدمة الشركات 
واملؤسسات احمللية ودعمها 
الغذاء واملنتجات  في تأمني 
واألدوات األخرى دون انقطاع 

في الكويت.

املشاركة بعمليات 
الشحن اجلوي

االحتجاجات األميركية 
تضغط على الذهب للتراجع

وكاالت: انخفضت أسعار الذهب خال تعامات األمس، 
وســط تدهور العاقات بني الواليــات املتحدة والصني، 
واستمرار التوترات داخل الواليات املتحدة، حيث جاء أداء 
املعدن األصفر في جلسة متقلبة، ليسجل أعلى مستوى 
في أســبوع في وقت مبكر مــن التعامات قبل أن يعود 
للتراجع، وسط تزايد االحتجاجات العنيفة في الواليات 
املتحدة، وبالتزامن مع قرارات إعادة فتح االقتصادات في 

كثير من الدول عامليا.
وهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب بنشر اجليش من 
أجل وقف االحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت على 
خلفية مقتل مواطن من أصل أفريقي يدعى »جورج فلويد«.
وتوقــع مكتب امليزانية األميركي أن تفشــي كورونا 
الــذي أصاب أكثر من 6 مايني شــخص عامليا ســيكلف 
اقتصــاد الواليــات املتحدة حوالــي 8 تريليونات دوالر 

خال العقد املقبل.
وخال التعامات أمس، تراجع ســعر العقود اآلجلة 
للذهب تسليم أغسطس بنحو ٠.1٪ مسجا 1747.8٠ دوالرا 
لألوقية، بعد أن سجل مستوى 1756 دوالرا لألوقية في 

وقت سابق من التعامات.
كما انخفض سعر التســليم الفوري للمعدن بنسبة 
٠.٢٪ وهو مــا يعادل 4.٠9 دوالرات إلى 17٣5.46 دوالرا 
لألوقية، وخال نفس التوقيت، اســتقر مؤشــر الدوالر 
األميركي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عمات رئيسية 

عند 97.81٢.
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مراكز ضمان تستقبل املراجعني 
في مناطق العزل الكلي بأسعار وزارة الصحة

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي 
«ضمان»عن استقبالها للمراجعني في مراكزها 
للرعاية الصحية األولية واملتواجدة في حولي 
والفروانيــة خالل فترة العزل الكلي بأســعار 
مخفضــة للمســاهمة في تخفيــف العبء عن 
املتواجدين في هذه املناطق ومساعدتهم على 
متابعــة حالتهم الصحية في تخصصات طب 
العائلة وطب األســنان من خــالل طاقم طبي 
ومتريضــي على أفضــل املســتويات، وكذلك 
لتوفيــر اخلدمــات الصحية التي من شــأنها 
حتجيم احتمــاالت انتقال العــدوى بڤيروس 
كورونا املستجد، حيث تتبع ضمان اإلجراءات 
والبروتوكوالت القياسية املعتمدة من منظمة 
الصحة العاملية ووزارة الصحة، وشاركت أطقمها 
الطبيــة في جهود الدولــة ملواجهة الڤيروس، 
وأعلنت الشــركة أن تكلفــة املراجعة الطبية 
مماثلة ألســعار وزارة الصحة بواقع ٢ دينار 
خلدمات الطب العائلة وكذلك سوف تقدم اسعارا 
مخفضة خلدمات طب األسنان لتكون في متناول 
اجلميع، باإلضافة إلى استمرار تقدمي خدمات 
الرعايــة الصحيــة عن بعد ســواء عن طريق 
الهاتــف أو مكاملات الڤيديــو جلميع املواطنني 

واملقيمني باملجان.
وقــال د. محمد القناعي الرئيس التنفيذي 
بالوكالة في ضمان ان الشركة باعتبارها جزءا ال 
يتجزأ من املنظومة الصحية تشترك مع الدولة 
فــي مواجهة الوباء من خالل خطط مدروســة 
ومبادرات تساعد على عبور هذه املرحلة، فمنذ 
بداية األزمة قمنا بتفعيل منظومة ضمان للرعاية 
الصحيــة عن بعد من خالل مبــادرة «تطمن» 
لتقدمي االستشارات من خالل أطباء ضمان عن 
طريــق الهاتف واتصــاالت الڤيديو ومت تقدمي 
تلك اخلدمات باملجان تدعيما للبقاء في املنازل، 
كما قمنا بتفعيل الزيــارات املنزلية للمرضى 
الذين ال يستطيعون زيارة املركز، باإلضافة إلى 
احلمالت التوعوية املستمرة التي تطلقها ضمان 
وتســتهدف من خاللها نشــر الوعي واملعرفة 
بسبل مواجهة الڤيروس ودرء اخلطر، وحاليا 
نؤكد على مســؤوليتنا االجتماعية للقاطنني 
في مناطق العزل الكلي في حولي والفروانية 
لتسهيل وصولهم للخدمات الصحية في هذه 
الظروف اخلاصة من خالل مراكز ضمان بأسعار 
مناسبة، علما بأن الشركة قامت باالستعداد لهذه 
املرحلة من خالل توفير املتطلبات الالزمة من 
حيث جاهزية الطواقم الطبية وكذلك املعدات 

الطبية واإلجراءات االحترازية املعتمدة.
وأضــاف القناعي أن ضمان مســتمرة في 
متابعة التطورات اخلاصة مبواجهة الڤيروس 
واجلهود املبذولة في هذا الصدد، وأنها ستستكمل 
مشــاركتها الفعالة في هذه اجلهود في جميع 
املراحل وعلى كل املستويات حتى انتهاء األزمة.

مع استمرار خدمات الرعاية الصحية عن بُعد باملجان جمعية ريادة األعمال التنموية تطلق املؤمتر 
اخلليجي األول للثورة الرابعة ملواجهة «كورونا»

باهي أحمد

أعلنــت جمعيــة ريــادة 
األعمال التنموية عن انطالق 
«املؤمتر اخلليجي األول للثورة 
الرابعة فــي مواجهة جائحة 
كورونــا ودور ريادة األعمال 
في متكينها»، اليوم في متام 
الساعة الســابعة مساء على 
قناة ريادة األعمال التنموية 
على اليوتيوب، والذي يركز 
علــى (الــذكاء الصناعي) في 
مواجهة اجلائحة، وســيكون 
نقطة حتول لعالم االقتصاد 
التغيــرات  والــى  العاملــي، 
اجلذرية التي تالمس مختلف 
املجاالت واملفاهيم االجتماعية 
واالقتصادية، ويهدف املؤمتر 
الى تسليط الضوء على الثورة 
الصناعية الرابعة من فرص 
وحتديات في القطاعني العام 
واخلــاص مــع التركيز على 
أهمية مواكبة الواقع اجلديد 
وأبرز االبتكارات والتطورات 
العامليــة التي حتــدث نقالت 
نوعية في مختلف القطاعات 
واملجاالت، والتي حتمل أساسا 
كبيــرا فــي تطويــر وتنمية 
االقتصاد املستدام واحلد من 
اعتمــاد الدولة على العائدات 
من صادرات النفط والتوجه 
الى تعزيز بيئة فكرية متطورة 
لهذا اجليل واألجيال القادمة 
وإعطاء الشباب فرصة إلثبات 
مهاراتهــم فــي تلــك التنمية 
لرؤيــة اقتصاد محلــي قادر 

على االستدامة.

التكنولوجي كوسيلة لالرتقاء 
بواقع الريادة واإلنتاجية.

ويشمل املؤمتر ٦ محاور:
احملور األول: تأثير الثورة 
الصناعية الرابعة على العالم 

العربي.
احملور الثاني: أثر احلوافز 
تدعيــم  فــي  االقتصاديــة 
االقتصــاد  نحــو  االنتقــال 
املعرفي تكنولوجي املعلومات 
واالتصاالت والتقنيات احلديثة.
احملور الثالــث: التحديات 
واملعوقات نحو تسخير إمكانات 
الثــورة الصناعية الرابعة في 

االقتصاد الرقمي.

احملــور الرابع: احلاضنات 
التكنولوجية وأثره في حتسني 
اإلنتاجية وزيادة التنافسية.

احملــور اخلامــس: الــدور 
احلكومي وأثره على السياسات 
االقتصادية القادرة على حماية 

رواد األعمال.
إدارة  الســادس:  احملــور 
التغير مع أزمة كورونا لرواد 

األعمال.
املتحدثون في املؤمتر

- م.يوسف احلارثيـ  الرئيس 
التنفيــذي للصندوق العماني 
للتكنولوجيا - (دولة عمان)

- د.آمنة خليفة آل عليـ  عضو 
مجلــس إدارة غرفــة التجارة 
والصناعــة ورئيــس مجلس 
سيدات أعمال عجمان ـ (دولة 

اإلمارات العربية املتحدة)
- د.عصام بن عبداهللا القبيسي 
التقنيــة  األنظمــة  خبيــر  ـ 
الســيبراني ومؤسس  واألمن 
وثائق حماية وأمن املعلومات 
ومستشار السيبراني في عدد 
من اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلــاص ـ (اململكــة العربيــة 

السعودية).
- زهرة باقر استشارية بريادة 
األعمال وخبيرة جودة ومتيز 

ـ (مملكة البحرين).
- د.درع الدوســري مستشار 
التدريب والتطوير املؤسسي 

ـ (دولة قطر).
- م.قصي إبراهيم الشطي خبير 
في مجال تكنولوجيا املعلومات 

ـ (الكويت).

كما يســتضيف نخبة من 
اخلبــراء واملعنيــني بأوضاع 
املؤسسات االقتصادية، إضافة 
الى مجموعة من األكادمييني من 
اخلليج العربــي، وذلك بهدف 
اســتطالع آرائهم واستعراض 
اخلبــرات والتجارب الوطنية 
ومبا يهدف الى تعظيم التفاعل 
بني املشاركني، وفرصة للحضور 
للتعرف على مختلف التطورات 
والعلــوم والطــرق واملهارات 
التي متكنهم من املساهمة في 
الثورة الصناعية الرابعة وما 
حتدثه من حتوالت نوعية، مع 
تشجيعهم على اعتماد االبتكار 

النفط الكويتي يقفز ٢٠٪ إلى ٣٣ دوالرًا..
 أعلى مستوياته في ٣ أشهر

مصطفى صالح ووكاالت

قفز ســعر برميل النفط 
الكويتــي بأكثــر مــن ٢٠٪ 
خالل تعامالت أول من أمس، 
ليبلــغ أعلى مســتوياته في 
نحو شهرين ونصف مسجال 
مستوى ٣٣٫٠١ دوالرا للبرميل، 
وذلك مقارنة مبستوى ٣٥٫٤٦ 
دوالرا للبرميل املســجل في 
١٣ مــارس املاضــي، حيــث 
استثمر سعر النفط الكويتي 
في التراجع والتذبذب خالل 
تلك الفترة حتى عاد لالرتفاع 
من جديد خالل تعامالت يوم 
االثنــني وقفــز بنحــو ٥٫٦٣ 
دوالرات، وذلك وفقا للسعر 
املعلــن أمــس من مؤسســة 

البترول الكويتية.

تخفيضاتهم الضخمة لإلنتاج 
لدعم األســعار فــي اجتماع 
افتراضي يعقد في وقت الحق 

من األسبوع اجلاري.
وخــالل تــداوالت أمس، 

صعدت العقود اآلجلة خلام 
برنــت ٠٫٩٤٪ أو مــا يعادل 
٣٦ ســنتا إلى ٣٨٫٦٨ دوالرا 
العقــود  للبرميــل، وزادت 
اآلجلة خلام غرب تكســاس 
الوسيط األميركي ٠٫٧٣٪ أو 
ما يعادل ٢٦ سنتا إلى ٣٥٫٧٠ 

دوالرا للبرميل.
وارتفع برنت إلى مثليه 
على مدى األســابيع الستة 
الفائتة بفضل خفض منظمة 
البلــدان املصــدرة للبترول 
(أوپيــك) وحلفاء من بينهم 
روسيا، املجموعة املعروفة 
باســم أوپيك+، لإلمدادات، 
لكنــه برنــت وخــام غــرب 
تكســاس الوســيط مــازاال 
منخفضني بنحــو ٤٠٪ منذ 

بداية العام احلالي.

 وعلــى الصعيد العاملي، 
فقد ارتفعت أســعار النفط 
أمس، مع ترقــب املتعاملني 
ليــروا مــا إذا كان منتجون 
كبار ســيتفقون على متديد 

أول مؤمتر إلكتروني للجمعية ومبشاركة نخبة من اخلبراء  في اخلليج العربي
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اخلرجي: شبكة من قنوات تقدمي اخلدمة تعزز 
قيادة «بيتك» للتطور الرقمي للصناعة املصرفية

أوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة 
بالوكالــة في بيــت التمويل الكويتي 
(بيتــك) أحمــد ســعود اخلرجي، أنه 
وانســجاما مــع القــرار الصــادر من 
مجلس الوزراء وبتوجيهات من بنك 
الكويــت املركزي واحتــاد املصارف، 
بــدأ «بيتك» مبعــاودة أعمال عدد من 
فروعه ومعارضه املنتشرة في مختلف 
محافظــات الكويت، مؤكــدا اتخاذ كل 
االستعدادات الالزمة وتطبيق االجراءات 
الوقائية الصحية بالشكل األمثل حسب 

االرشادات والتعليمات الرسمية.

شبكة متكاملة من قنوات تقدمي اخلدمة
وأضاف اخلرجي خالل مقابلة مع 
«األنباء»، أن البنك حريص على توفير 
كل اخلدمــات املصرفية لعمالئه عبر 
مختلف قنوات تقدمي اخلدمة من فروع 
مصرفية وفروع KFH GO الذكية التي 
تتيح خدمات شــاملة وإمكانية اجراء 
مكاملة ڤيديو مع موظف البنك، باالضافة 
الى معــارض الســيارات، واخلدمات 
االلكترونية، واخلدمة الهاتفية، وكذلك 
عبر قنوات التواصل االجتماعي، مشيرا 
الــى أن خدمات «بيتــك» كانت طوع 
أيــادي العمالء ورهن إشــارتهم دون 
انقطاع ضمن أعلى معايير الســرعة 
والكفاءة واألمان، وذلك بفضل توظيف 
أحدث التطبيقــات وآخر ما توصلت 

اليه التكنولوجيا املالية.
وقال إن فروع «بيتك» ومعارضه 
تقوم باســتقبال العمالء مــن األفراد 
والشركات من الســاعة ٩:٠٠ صباحا 
إلى ١:٠٠ ظهرا، وتقدم جميع املعامالت 
املصرفية مبا فيها املرابحات، وبطاقات 
الداخليــة  االئتمــان، والتحويــالت 
إلى املعامالت  واخلارجية باإلضافــة 
األساسية من سحوبات وإيداعات سواء 

نقدية أو شيكات.
الفــروع  وأضــاف اخلرجــي أن 
هــي: الفيحاء، والروضــة، والزهراء، 
والســاملية، وبيان، والقصر، وســعد 
العبداهللا، والشرق (ملندوبي االفراد)، 
املبــارك،  وعبــداهللا  والصباحيــة، 
واالندلس، وصباح الناصر، وصباح 
السالم، ومبارك الكبير، وقرطبة، فيما 

وبني ان حجم االقبال على خدمات 
«بيتك» االلكترونية يؤكد مدى سهولتها 
وكفاءتها وتلبيتها ملتطلبات العمالء 
وتطلعاتهم، حيث اســتخدم العمالء 
خدمة فتح حساب الذهب، وبيع وشراء 
 ،KFHOnline الذهــب الكترونيا عبــر
وخدمــة ربط احلســاب برقم التداول 
مع شــركة املقاصة الكويتية، وخدمة 
التحويل الى حســاب بيتــك للتداول 
KFH Trade، وخدمــة إنشــاء وديعة، 
وفتح حساب مصرفي، وعرض الرقم 
السري اخلاص بالبطاقات االئتمانية 
وبطاقات السحب اآللي، والتحويل الى 
البطاقة االئتمانية، وإيداع الشيكات عبر 
املوبايل، والسحب النقدي دون بطاقة 
من خالل «QR Code» عبر البطاقة املدنية 
أو رقم الهاتف، وحتديث كامل لطلب 
KYC «اعــرف عميلــك»، وكذلك خدمة 
حتديــث البيانات، وخدمــة التحويل 
 KFH الى احلساب املصرفي الكترونيا
Pay، وتسجيل الدخول، واالطالع على 
االلتزامات التمويلية وعدد األقساط، 
وإجراء عمليات التحويل النقدي، سواء 
أكان حتويــال بني عمــالء «بيتك»، أو 
حتويال من «بيتك» حلسابات في بنوك 

١٠ ماليني دينار. كما ساهم منفردا مببلغ 
اضافي للصندوق، ليكون بذلك «بيتك» 
من كبــار املتبرعني للصنــدوق الذي 
وضع حتت تصــرف مجلس الوزراء 
لدعم املساعي احلكومية واالحتياجات 
والتدابير العاجلة في مواجهة الظروف 

االستثنائية.
وذكر أن «بيتك» ساهم بدعم جمعية 
الهــالل األحمر الكويتي في توفير ٤٠ 
نقطة أمنية متنقلة خلدمة السلطات 
األمنية في احملاجر الصحية واملواقع 
األمنية املختلفة. كما دعم جهود وزارة 
الداخلية عبر تقدمي ٣٠ سيارة تخدم 
رجال الداخلية والعاملني بالوزارة أثناء 
تأدية مهامهم جتاه الدولة واملجتمع.

وأكد حرص «بيتك» على مواصلة 
االضطالع بدوره الوطني واالجتماعي 
كونه مؤسسة مالية رائدة على مستوى 
القطاع اخلاص، تقوم بالتزاماتها جتاه 
املجتمع واجلهات احلكومية والرسمية 
مبختلف الظروف، متوجها بالشــكر 
والتقدير جلميع العاملني في الصفوف 
الكبيــر  األماميــة، ومثمنــا دورهــم 
وتفانيهــم في العمل مــن أجل خدمة 

الكويت وسالمة شعبها.

خصص «بيتك» فرع صبحان الستقبال 
مندوبي الشركات، مبينا انه باإلمكان 
االســتفادة من اخلدمات االلكترونية 
للشركات عبر E-Corp، وبطاقة املندوب 
التــي تقدم العديد من املزايا للعمالء. 
ولفت الى أن معرض «بيتك» للسيارات 
KFH Auto فــي الشــويخ، ومعــرض 
الضجيــج يســتقبالن العمالء بنفس 
أوقــات عمل الفــروع، منوها بتواجد 
مكاتب «بيتك» لدى وكاالت السيارات 
أيضــا، وبالتالي شــبكة متكاملة من 

قنوات تقدمي اخلدمة للعمالء.

خدماتك من KFHonline وأنت في 
«بيتك»

ولفت اخلرجي الى انه ميكن لعمالء 
«بيتك» االستفادة من اخلدمات الرقمية 
 (KFHonline) التي يقدمها البنك عبر
على املوقع اإللكتروني أو عبر تطبيق 
املوبايل بنظامي IOS وأندرويد، منوها 
بتوفير دليل متكامل يحتوي على كل 
اخلدمات الرقمية وعرض توضيحي عن 
طريقة استخدام كل خدمة ومميزاتها 
 KFHonline حتت عنوان (خدماتك من

وانت في «بيتك»).

حلــول الwعمل عن بعد بشــكل آمن 
وفعال لضمان صحة وسالمة موظفيه، 
ومواصلة تقدمي اخلدمة للعمالء بكفاءة 
عالية ومبختلف الظروف، وذلك عبر 
حلول تكنولوجية متطورة مثل برنامج 

.Microsoft Teams وتطبيق

االلتزام بالتعليمات الرسمية.. ودعم 
اجلهود احلكومية

وأكــد اخلرجــي التــزام «بيتــك» 
بالتعليمــات الرســمية الصادرة عن 
مجلــس الــوزراء والبنــك املركــزي 
واحتــاد املصــارف، وكذلــك حرصه 
علــى دعم جهــود وزارة الصحة عبر 
توظيف قنواته على وسائل التواصل 
االجتماعي لنشر التعليمات واإلرشادات 
والتوصيات الواجب اتباعها، والتوعية 
بأهمية االلتــزام بالتدابيــر الوقائية 
األساسية بشأن الظروف االستثنائية 

وكيفية التعامل معها.
واشــاد بدعــم «بيتــك» للجهــود 
احلكومية وتقدمي املساهمات املتنوعة، 
مبينا ان البنك ساهم في احلصة األكبر 
لصندوق دعم املجهود احلكومي الذي 
أعلن عنه بنك الكويت املركزي وقيمته 

محلية أو حتويال لبنوك خارجية. 
واشار اخلرجي الى بخدمة متابعة 
 «SWIFT GPI» التحويــالت املصرفية
الكترونيا التــي اطلقها البنك مؤخرا 
الذين يجــرون حتويالتهم  للعمــالء 
بنظام ســويفت، وذلــك بالتعاون مع 
شــركة ســويفت العامليــة، مبينا أن 
اخلدمة اجلديدة تتيح للمســتخدمني 
متابعة حتويالتهم حتى وصولها الى 
حسابات املستفيدين، الكترونيا عبر 

.(KFHonline)

اإلجراءات االحترازية
وعن االجراءات االحترازية، أشار 
اخلرجــي الى أن البنــك حريص على 
تطبيق اشتراطات التباعد االجتماعي، 
وتنظيم حركة العمــالء داخل مباني 
البنك، وتزويد كل املوظفني والعمالء 
في الفروع بالقفازات الطبية والكمامات 
واملطهــرات واملعقمــات. ومــن ضمن 
االجراءات الوقائية أيضا توفير طاقم 
متريضي عند مدخــل كل فرع للقيام 
بقياس درجة احلرارة للعمالء وتنفيذ 

االجراءات الالزمة.
وقال إن «بيتك» كان سباقا في تبني 

أحمد سعود اخلرجي

١٦ فرعًا ومعارض 
 KFH السيارات
Auto والضجيج في 
استقبال العمالء

خدمات 
KFHonline و
KFH Go على مدار 
الساعة

إجراءات وقائية حسب 
التعليمات الرسمية

توفير دليل متكامل 
للخدمات الرقمية 
وعرض توضيحي عن 
كيفية االستخدام

اإلقبال على خدمات 
«بيتك» اإللكترونية يؤكد 
مدى سهولتها وكفاءتها

تبني حلول العمل عن 
ُبعد بشكل آمن وفعال

«بيتك» مساهم بارز 
في دعم اجلهود 
احلكومية في مختلف 
الظروف
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تطبيق كل تعليمات السلطات الصحية لضمان أعلى مستويات السالمة للعمالء واملوظفني

اخلرس: «الوطني» يلبي احتياجات 
العمالء في كل احملافظات

البنك كان على أمت االستعداد الستقبال عمالئه فور 
صدور قرار مجلس الوزراء بإعادة افتتاح املصارف

قــال مديــر فــرع مجموعــة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية في بنــك الكويت 
الوطني حسن اخلرس إن البنك كان على 
أمت االستعداد إلعادة افتتاح أفرعه من جديد 
فور موافقة مجلس الوزراء على تقدمي عمل 
البنوك ليكون في املرحلة األولى بدال من 
املرحلة الثانية خلطة عودة احلياة مع التقيد 
باالشتراطات الصحية واخلطوات املتبعة 
للحفاظ على سالمة املوظفني والعمالء في 
ظل الظروف االستثنائية مع تفشي ڤيروس 
كورونا في الكويت والعالم. وأضاف اخلرس 
فــي لقاء مع «األنبــاء» ان البنك جنح في 
استقبال عمالئه وتلبية احتياجاتهم في كل 
فروعه املنتشرة بكجميع أنحاء البالد بعد 
إعادة فتح افرع املصارف التي كانت تعمل 
خالل فترة ما قبل احلظر الكلي الذي انتهى 
مؤخرا، مع تطبيق كل تعليمات السلطات 

الصحية وضمان أعلى مستويات السالمة للعمالء واملوظفني. 
وحدد اخلرس اخلطوات التي نظمها البنك للمحافظة على صحة 
املوظفــني والعمالء، وذلك من خالل قياس درجة احلرارة قبل 
دخول الفرع وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، باإلضافة الى 
حتديد عدد العمالء داخل الفرع وترك مســافة محددة بينهم، 
وذلك متاشيا مع التوجيهات الوقائية والصحية لناحية التباعد 

االجتماعي وحفاظا على سالمة اجلميع.
وحول االفرع التي بدأت أعمالها خالل احلظر اجلزئي، قال 
اخلرس انه مت افتتاح ١٩ فرعا موزعة جغرافيا مبا يضمن خدمة 
جميع عمالئنا بكل محافظات الكويت، حيث ان بعض هذه الفروع 

مخصصة فقط خلدمة العمالء األفراد وهي 
التالية: الدعية، الشــامية، صباح السالم، 
األندلس، سعد العبداهللا، سلوى، كيفان، 

السرة، مبارك الكبير، الرحاب والهدية. 
أما الفروع املخصصــة خلدمة األفراد 
والشركات معا فهي: عبداهللا األحمد، سينما 
الساملية، السالم مول الساملية، أحمد اجلابر، 

األحمدي، شرق، الغزالي وصبحان.
وذكر اخلرس ان استقبال العمالء بكل 
الفــروع يبدأ من الســاعة ٩ صباحا حتى 
الســاعة ١ ظهــرا، حيث يتواجــد موظفو 
األفــرع مبقــار العمــل قبل بدء اســتقبال 
اجلمهور بنصف ســاعة بدءا من الساعة 
٨:٣٠ صباحا، مؤكــدا ان الفروع تقدم كل 
اخلدمــات املصرفية للعمــالء كما في أيام 
العمل العادية حســب التقســيم اخلاص 
بتقدمي بعض الفروع خدماتها لألفراد فقط 
وأخرى لألفراد والشركات معا. وأوضح اخلرس أن قنوات الوطني 
متعددة خلدمة العمالء على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، 
حيــث تواصل تقدمي خدماتنا من خــالل القنوات اإللكترونية 
املختلفة التي تســمح للعمالء بإدارة كل معامالتهم املصرفية 
على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع وفي مقدمتهم برنامج 
الوطني عبر املوبايــل والوطني عبر اإلنترنت، باإلضافة الى 
التواصل مع العمالء على مدار الساعة طوال أيام األسبوع من 
خالل خدمة الوطني الهاتفية وخدمة الوطني عبر الواتســاب 
وكذلك حســابات التواصل االجتماعي للبنك، وذلك للرد على 

استفسارات العمالء وتلبية كل خدماتهم.

عميل في احد اقسام فرع البنك مع االلتزام التام باالشتراطات الصحية   

انتظار العمالء خارج الفرع لعدم التسبب باالزدحام داخل البنك

التحقق من درجة حرارة العميل فور دخوله الفرع

حسن اخلرس

ملشاهدة الڤيديو

أكدت أن اخلدمات املصرفية اإللكترونية متاحة على مدار ٢٤ ساعة

املسلم: «التجاري» اتخذ كل اإلجراءات 
الالزمة لسالمة املوظفني والعمالء

البنك يعمل عبر ١٦ فرعًا من إجمالي شبكة 
فروعه املنتشرة في الكويت

قالــت نائــب املديــر العــام 
للخدمات املصرفيــة في البنك 
التجاري الكويتي هنادي املسلم، 
انه وتطبيقا للقرار الصادر من 
مجلــس الــوزراء وبتوجيهات 
من بنك الكويــت املركزي، فقد 
عادت احلياة للبنوك من جديد، 
ليعود الوضع إلى ما كان الوضع 
عليه قبل فــرض احلظر الكلي 
في البالد. وأعربت املســلم عن 
سعادتها بقرار مجلس الوزراء 
بأن تكون البنوك احمللية ضمن 
املرحلة االولــى لعودة احلياة، 
بعد أن كان مقررا لها أن تكون 
ضمن املرحلــة الثانية، وقالت 
ان «التجــاري» فتــح أبواب ١٦ 
فرعا من إجمالي شبكة فروعه 

املنتشرة في جميع أنحاء البالد، وذلك الستقبال 
العمالء من األفراد والشركات من الساعة ٩ صباحا 
إلى ١ ظهرا. وأكدت املسلم على ان «التجاري» قام 
باتخــاذ كل اإلجراءات الالزمة لســالمة املوظفني 

والعمالء داخل األفرع، وذلك من 
خالل االلتزام بتطبيق إجراءات 
التعقيم الــالزم جلميع األفرع 
واألجهزة واملعدات، والتشديد 
على ضــرورة لبــس الكمامات 
الوجــه  والقفــازات وواقيــات 
(Face Sheild)، مــع احلــرص 
على املســافات الالزمة للتباعد 
االجتماعي في كل املناطق التي 
يرتادها العمالء واملوظفون داخل 

وخارج البنك.
وأضافــت ان «التجــاري» 
حريــص علــى تقــدمي خدماته 
املالية واملصرفية للعمالء على 
مــدار الســاعة، وذلك من خالل 
اخلدمات اإللكترونية املختلفة، 
مبا فيها التحويالت املالية محليا 
فيما بني البنوك والتحويالت إلى اخلارج، وتوفير 
النقد من خالل مكائن السحب اآللي، باإلضافة إلى 
استقبال استفسارات العمالء من خالل أرقام خدمة 

العمالء لدى البنوك.

جانب من املعامالت املصرفية

تنظيم تواجد العمالء داخل القاعة املصرفية للبنك التجاري مع اتباع التباعد اجلسدي

هنادي املسلم

جانب من اســتقبال املوظفني لعمالء البنك ويبدو اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية الالزمة

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

املال: نلتزم بتلبية كل احتياجات عمالئنا رغم الظروف االستثنائية تزامنًا مع سعينا لتطوير كل خدماتنا

املال: «الوطني» يفتح أبوابه لعمالئه 
من خالل ١٩ فرعاً

يحرص بنك الكويت الوطني على تلبية 
احتياجات عمالئه وتوفيــر كل اخلدمات 
املصرفية لهم فــي ظل الظروف الصحية 
الطارئة احلالية، حيث يعاود البنك افتتاح 
أبوابه للعمالء من خالل ١٩ فرعا منتشــرا 
في كافــة احملافظات، مبــا يضمن تقدمي 
اخلدمات إلى كل عمالء البنك بالتزامن مع 
اتباع إرشادات السالمة الصادرة عن اجلهات 
املعنية من قيــاس درجة احلرارة وارتداء 
الكمامات والقفــازات الطبية وتطبيق كل 
قواعد التباعد االجتماعي حرصا على سالمة 

العمالء واملوظفني.
ويقدم بنك الكويت الوطني خدماته طبقا 
للقرار الصادر عن مجلس الوزراء واتباعا 
لكل توجيهات بنك الكويت املركزي واحتاد 
املصارف الكويتية وذلك من خالل ١٩ فرعا 
والتي تبدأ العمل من الساعة ٩:٠٠ صباحا 

وحتى الســاعة ١:٠٠ ظهرا، علما أن بعض هذه الفروع مخصصة 
فقط خلدمة العمالء األفراد وهي: الدعية، الشامية، صباح السالم، 
األندلس، سعد العبداهللا، ســلوى، كيفان، السرة، مبارك الكبير، 
الرحــاب والهدية. أما الفروع املخصصــة خلدمة العمالء األفراد 
وعمالء اخلدمات املصرفية للشركات فهي: عبداهللا األحمد (الفرع 
الرئيسي سابقا)، سينما الســاملية، السالم مول- الساملية، أحمد 

اجلابر، األحمدي، شرق، الغزالي، وصبحان.
ويواصل بنك الكويت الوطني تقدمي خدماته في كافة الظروف 
وذلــك من خالل قنواته اإللكترونية املتنوعة وفي مقدمتها خدمة 

الوطني عبر اإلنترنت وخدمة الوطني عبر املوبايل.
وتعليقا على إعادة فتح بعض الفروع أعلن مدير إدارة الفروع 
احملليــة في بنك الكويت الوطني علي املال قائال: نحرص في بنك 
الكويــت الوطني على تلبية احتياجات عمالئنا في كافة الظروف، 
واليــوم نعاود فتح ١٩ فرعا، لتعمل جنبــا إلى جنب مع القنوات 
اإللكترونية لتوفير اخلدمات املصرفية املتميزة لعمالئنا مع االلتزام 
بتطبيق كافة إرشادات اجلهات املعنية واتخاذ كل التدابير الوقائية 

لضمان سالمة العمالء واملوظفني.
وأضاف: لم نكتــف بتوفير اخلدمات 
املصرفيــة وتلبية احتياجات عمالئنا فقط 
خالل هذه الظروف االستثنائية التي منر 
بها عن طريق قنواتنا اإللكترونية على مدار 
الساعة ولكن حرصنا أيضا على إضافة املزيد 
من التعديالت إلــى هذه القنوات، لضمان 
سرعة وسهولة توفير اخلدمات التي يحصل 

عليها العمالء.
وأكد املال ســعي البنك إلثراء التجربة 
املصرفية التي يحصل عليها العمالء حتى 
أثناء احلظر الكلي، حيــث قدم لهم فرعا 
متنقال، وبالتالي بــات أول من يقدم هذه 
اخلدمة في الكويت، وقد عمد البنك بالوصول 
إلى منازل العمالء ومساعدتهم على إمتام 
العديد من املعامــالت املصرفية من خالل 

هذا الفرع املتنقل.
واختتم املال قائال: نتمنى انتهاء األزمة الصحية قريبا، لنعاود 
خدمة عمالئنا في كافة فروعنا املنتشرة في كافة أنحاء البالد، كما 
ندعو املولى القدير أن يحفظ اجلميع. ويقدم بنك الكويت الوطني 
خدماته املصرفية أيضا عبر أجهزة الوطني للسحب اآللي واإليداع 
النقدي املتوفرة في كافة أنحاء الكويت وذلك من خالل ٣٢٧ جهاز 
سحب آلي من ضمنها أكثر من ١٠٠ جهاز إيداع نقدي. أيضا ميكن 
التواصل مع البنك من خالل قنواته املختلفة مثل خدمة التواصل 
مع الوطني علــى ١٨٠١٨٠١ أو خدمة الوطني عبر WhatsApp على 
الرقم ذاته، أو حتى من خالل مواقع التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنك، إذ تتم اإلجابة على جميع االستفســارات. هذا ويحرص 
البنك أيضا على نشر املعلومات واإلرشادات اخلاصة بكل ما يتعلق 
بهذه املرحلة من خالل حســاباته عبر مواقع التواصل االجتماعي 
nbkgroup@، حيــث عمد البنك أيضا إلى تقدمي محتوى ترفيهيا 
مميزا من خالل هذه القنوات، يتناسب مع الفئات العمرية املختلفة 
وقد تفاوتت املواضيع املميزة لتشــمل الطهي، حصص الرياضة 

والدورات التدريبية التي قدمها عدد من اخلبراء في مجالهم.

علي املال
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االربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٠ البنوك تعود للعمل 

مع إجراءات احترازية مشددة

أكد أن عمليات التعقيم تتم بشكل يومي لكل األفرع وأجهزة السحب اآللي

ر خدماته  الفضلي: «برقان» يوفِّ
املصرفية عبر ٩ أفرع

بإمكان العمالء إجناز كل عملياتهم املصرفية 
عبر خدمة االتصال الهاتفي و«األونالين»

أكد مدير إدارة القاعة املصرفية 
في بنك برقان عبدالعزيز الفضلي، 
أنه استجابة للقرار الصادر عن 
مجلــس الوزراء، بــدأت البنوك 
احمللية باســتقبال عمالئها عبر 
قاعاتها املصرفية املنتشــرة في 
٩ أفرع من بينها الفرع الرئيسي 
للبنك الواقع في قلب العاصمة.

وأشار إلى أن «برقان» حرص 
العاملــة  االفــرع  علــى تلبيــة 
احتياجات العمالء في كل املناطق، 
حيث مت توزيــع خارطة االفرع 
بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من 
املناطق، بدءا من الفرع الرئيسي 
الواقع في العاصمة، وفرع الرقة، 
املارينــا مول، اجلهراء (تيماء)، 
القريــن، الســالم،  العديليــة، 

الشــويخ الصناعي، الســاملية. ولفت الفضلي إلى 
أن حرص «برقان» ومنذ بداية األزمة على تطبيق 
كل االجــراءات االحترازية الالزمة ملواجهة جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد، وذلك من خالل حزمة 
مــن التدابير الوقائية، حيث يقــوم البنك بتعقيم 
جميع االفرع وبشــكل مســتمر يوميا، إلى جانب 
تعقيــم أجهــزة الســحب اآللي، فضال عــن توفير 

عبوات معمقات بجانب كل جهاز 
ســحب آلي، ناهيك عن االلتزام 
بكل إجراءات التباعد االجتماعي 
بني العمالء واملوظفني من جهة، 
وبني العمالء وبعضهم البعض 

من اجلهة األخرى.
وتابــع قائال إنه وفــي إطار 
احلفاظ على املســافات الكافية 
بــني املراجعــني، قــام «برقان» 
بتوفيــر أماكن مظللــة النتظار 
العمــالء تضــم مجموعــة مــن 
الكراســي املتباعدة، مع تشديد 
إجراءات التعقيم ولبس الكمامات 
والقفازات قبل الدخول إلى مبنى 
البنك. وفيما يتعلق باخلدمات 
التي يوفرهــا «برقان» للعمالء 
املتواجدين في املناطق املفروض 
عليها حظرا كامال والتي تضم ٦ مناطق رئيسية، 
أكد الفضلي أنه بإمكان العمالء إجناز كل عملياتهم 
املصرفيــة عــن طريق خدمة االتصــال الهاتفي أو 
خدمــات «االونالين»، خاصــة أن التطبيق احلالي 
للبنك متطور للغاية وقادر على توفير كل اخلدمات 
املاليــة واملصرفيــة التي يحتاجهــا العميل بدون 

احلاجة ملراجعة البنك في الوقت الراهن.

جتهيز منطقة الستقبال العمالء خارج مبنى البنك وتنظيم دخولهم الى القاعة املصرفية مع تطبيق 
االجراءات االحترازية والتباعد االجتماعي

املطهرات واألدوات الوقائية حاضرة

عبدالعزيز الفضلي

ملشاهدة الڤيديو

البنك يعمل حالياً بنسبة تشغيل ٢٥٪.. ونستعد لزيادتها تدريجياً في املراحل املقبلة

«اخلليج»: البنوك «عصب االقتصاد».. 
و١٥ فرعًا خلدمة العمالء

األسد: هناك مسعى لتطبيق قرار احلجز املسبق 
لدخول األفرع

رحب مســاعد املدير العام للخدمات 
املصرفية الشــخصية في بنك اخلليج 
باســل األســد بقــرار مجلس الــوزراء 
باســتئناف أعمال البنــوك اعتبارا من 
(أمس) الثالثاء، بحيث تعاود البنوك فتح 
فروعها املعلن عنها سابقا كما كان الوضع 
عليه قبل فرض احلظر الكلي في البالد، 
وهذا قرار ســليم كون البنوك «عصب 
االقتصــاد»، نظرا الحتيــاج القطاعات 
االقتصادية األخــرى التي قرر مجلس 
الوزراء بإعادة افتتاحها في املرحلة األولى 
إلى سيولة وغيرها من اإلجراءات البنكية 

من إيداعات وسحب.. الخ.
وأضاف األســد في لقــاء خاص مع 
«األنباء» انه مع انتهاء فترة حظر التجول 
الكلي، يسعدنا أن نعاود استقبال العمالء 
فــي فروعنا وتقــدمي جميــع اخلدمات 

املصرفيــة الضرورية بال شــك لتدوير عجلــة االقتصاد، 
ولتتمكن القطاعات التجارية األخرى في البالد من مزاولة 

أعمالها بشكل أيسر.
وأوضح ان بنك اخلليج يعمل حاليا بنســبة تشــغيل 
تبلغ ٢٥٪، حسب االشتراطات التي وضعها مجلس الوزراء 
في خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية، حفاظا على 
صحة وســالمة موظفينا وعمالئنا في الوقت نفســه. كما 

نستعد لزيادة هذه النسبة تدريجيا في املراحل املقبلة.
وذكر األســد انه في الوقت احلالي يعمل ١٥ فرعا لبنك 
اخلليج خلدمة العمالء في مختلف مناطق البالد، مشيرا الى 

أن الفرع الرئيسي يخدم فقط الشركات 
لتقليل الضغط على األفرع.

وحول األفرع املتواجدة في املناطق 
املعزولة مثل الفروانية وجليب الشيوخ 
وحولي، قال األسد انها مغلقة في الوقت 
احلالي بسبب العزل وصعوبة الوصول 
لها من الناحية اللوجستية، لكن توجد 
مكينات الصراف اآللي ATM، باإلضافة 
إلى اخلدمات اإللكترونية األخرى لتلبية 
كل احتياجات العمالء القاطنة في تلك 

املناطق.
وأشار إلى ان هناك مسعى لتطبيق 
قرار احلجز املسبق لدخول األفرع، لكن 

في الوقت احلالي غير متوافر.
وأضاف األسد ان أفرع بنك اخلليج 
على أمت االســتعداد الستقبال عمالئها، 
حيــث قامت بالتجهيزات اللوجســتية 
املطلوبــة على اكمل وجه مــن تعقيم لألفرع وحتديد عدد 
املوظفــني للعمل خالل فترة احلظر اجلزئي، باإلضافة إلى 

توفير الكاش للعمالء.
وأكد األسد حرص البنك على توفير جميع املستلزمات 
الضروريــة داخل الفــروع للموظفني والعمــالء من خالل 
تأمــني املعقمات والقفازات والكمامات، باإلضافة إلى إلزام 
العمالء بالتباعد االجتماعي على أال يسمح باستقبال أكثر 
مــن ٥ أفراد داخل الفــرع والباقي ينتظر في اخلارج حلني 
موعد دخوله، وذلك للحفاظ على صحة وســالمة العمالء 

واملوظفني واحلد من انتشار ڤيروس كورونا.

باسل األسد

جانب من الفرع

فرع بنك اخلليج في منطقة الشعب

فحص عمالء بنك اخلليج قبل دخول الفرع
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مع إجراءات احترازية مشددة

الشرف: «املتحد» يعود بخدمات إلكترونية 
مميزة.. و«كابينة» تعقيم متطورة

الفالح: «بوبيان» يخدم العمالء باملناطق 
احملظورة عبر «الكول سنتر» و«األونالين»

الشعيل: «وربة» يقدم خدماته للعمالء على مدار الساعة

ذكر مدير فرع في البنك 
األهلي املتحد أحمد الشرف أن 
فروع البنك باشرت أعمالها 
أمــس بعــد اعــالن مجلــس 
الــوزراء بعودة فتــح أفرع 
البنوك التي كانت تعمل في 
فترة احلظر اجلزئي السابقة.
الشــرف، فــي  وأضــاف 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 
أن البنك ســيقوم باستقبال 
عمالئه من األفراد والشركات 
من خالل ٩ أفرع موزعة على 
مناطق الكويت من الساعة ٩ 
صباحا إلى الســاعة ١ ظهرا، 

مؤكدا أن «األهلي املتحد» سيســتمر في تقــدمي كافة خدماته 
املصرفيــة لعمالئــه، باإلضافة إلى خدماتهــا اإللكترونية مبا 
فيها فتح احلسابات والتحويل بني حساب وآخر، وغيرها من 

اخلدمات التي تلبي احتياجات املواطنني واملقيمني.
واشار إلى أن البنك ســوف يلبي كافة احتياجات العمالء 
في مختلف محافظــات الكويت وخاصة في املناطق املعزولة 
عــن طريق خدماتــه االلكترونية املميزة، وعبــر مركز خدمة 
العمالء الذي يســتقبل اتصاالتهم طوال أيام األســبوع وعلى 
مدار الســاعة للرد على استفســاراتهم والقيام بخدمتهم على 

اكمل وجه دون احلاجة لزيارة الفرع.
واكد ان البنك يعود للعمل وفق االشتراطات الصحية التي 
اقرها مجلس الوزراء ضمن طاقة تشغيلية محددة مع احلفاظ 

على التباعد االجتماعي بني الشخص واآلخر.
وحــول اهم االجراءات االحترازية التي قام بها البنك منعا 
من انتشــار ڤيروس كورونا، أكد الشرف ان «األهلي املتحد» 
كان ســباقا في توفير اجهزة تعقيم متطورة وهي عبارة عن 
كابينة عند مدخل البنك حتتوي على رشاشات تعقيم ضمن 
مواصفات صحية عاملية، بحيث يلزم العميل او املوظف باملرور 
عبرها عند دخوله البنك للقيام بتعقيمه بشكل تلقائي وكامل، 

بغرض منع انتشار ڤيروس كورونا املستجد.
وأضاف ان البنك األهلي املتحد من منطلق حرصه على سالمة 
عمالئه وموظفيه والتي تعتبر اولوية بالنسبة له يقوم بتوفير 
الكمامــات والقفازات لعمالئه، كما يقوم بقياس حرارتهم قبل 
 personal protective دخولهم للفرع حيث يعتمد البنك على الـ
equipment لضمان أقصى إجراءات احلماية للعمالء واملوظفني.

مع بدء املرحلة األولى 
للعودة احلياة الى طبيعتها 
بالكويت، ومع اإلعالن أمس 
األول عن انضمام البنوك 
الــى القطاعــات العاملــة 
خالل املرحلة األولى حتت 
شــروط معينة، باشــرت 
البنوك أعمالها ومنها «بنك 
بوبيــان»، وعن العمل في 
البنك مع األوضاع الصحية 
القائمة عامليــا وبالكويت 
قالت مدير أول بنك بوبيان 
فرع قرطبة شريفة الفالح: 
«أثناء احلظر الكلي كانت 
األفــرع مغلقــة ولــم يكن 
هناك عمل بأي منها وبعد 
ان علمنــا بالقــرار األخير 
اخلــاص بفتــح األفــرع 
واعادة البنوك الى العمل 
مرة أخرى مت اتخاذ جميع 
إجــراءات الوقاية الالزمة 
لفتــح األفــرع مــن جانب 
التعقيم الوافي، لكل جزء 
في األفرع من مكاتب وأماكن 
االنتظــار وغيرهمــا مــع 
توفير الكمامات والقفازات 
للموظفــني، وكل ما يلزم 
البنــك  للحمايــة وفــره 
ملوظفيه ليكونوا مستعدين 

الستقبال العمالء.
باإلضافــة الى أن هناك 
آليــة خاصــة الســتقبال 
العمــالء تتمثل فــي عدم 
استقبال أكثر من ٥ عمالء 
في وقــت واحد كمــا يتم 
قيــاس درجــة احلــرارة 
البنك  للعميل قبل دخول 
للتأكد من أنه ليست لديه 

أعراض معينة.
١٥ فرعًا عامًال

وفيما يختص باألفرع 
العاملة قالت: «هناك ١٥ فرعا 
تعمل حاليا لبنك بوبيان في 

أكــد مديــر إدارة الفــروع للمجموعة 
املصرفيــة لالفــراد ببنك وربــة عبداهللا 
الشــعيل أنه وبناء على تعليمات وقرار 
مجلس الــوزراء بعودة العمــل بالبنوك 
املصرفية، في إطار إجراءات عودة احلياة 
إلى طبيعتها من جديد بعد انتهاء احلظر 
الكلــي في البالد، قام بنك «وربة» بإعادة 
افتتاح ٦ أفرع الستقبال عمالئه من األفراد 

والشركات.
وقال إن االفرع املتاحة أمام العمالء حاليا 
هي: شــرق، كيفان، الفحيحيل، اجلهراء، 
املطار والشهداء، حيث تعمل جميع االفرع 
وفقا ملا مت حتديده من قبل مجلس الوزراء 
واحتاد املصارف من الساعة ٩ صباحا إلى 

١ ظهرا، إلى جانب وحدة اخلدمات املالية اخلاصة بالبنك، 
وكذلك أجهزة الـ EBM املتوافرة في فرع الشهداء واالڤنيوز 
واملطار T٤. وأشار إلى أن «وربة» قام باتخاذ كل االجراءات 

املتعلقة بقرارات وزارة الصحة وقرار احتاد 
املصارف فيمــا يتعلق بإجراءات التباعد 
االجتماعي وسالمة املوظفني والعمالء داخل 
االفــرع، مؤكدا في هذا الصــدد  ان الفرع 
ال يســتقبل اكثر من ٥ عمالء مرة واحدة 
داخل الفرع، إلى جانب االلتزام بتطبيق 
إجــراءات التعقيم الــالزم جلميع االفرع 

واالجهزة واملعدات أوال بأول.
واختتم الشعيل بالتأكيد على حرص 
«وربة» على تقدمي خدماته املالية واملصرفية 
للعمالء على مدار الساعة، وذلك من خالل 
اخلدمــات االلكترونية املختلفة، مبا فيها 
التحويالت املالية محليا فيما بني البنوك 
والتحويالت إلــى اخلارج، وتوفير النقد 
من خالل مكائن الســحب اآللي، باإلضافة إلى اســتقبال 
استفســارات العمالء من خالل أرقام خدمة العمالء لدى 

البنوك.

االحتياطات عبر اإلجراءات 
الوقائية التي نصت عليها 
وزارة الصحــة اليوم من 
اجل احلفــاظ على صحة 

املوظفني والعمالء.
وبينت ان األزمة احلالية 
التــي نتــج عنهــا توقف 
األعمال ملدة ٣ أشهر أثرت 
كثيــرا خاصة مــع توقف 
البنوك والتي تشكل قطاعا 
أساســيا ضمن االقتصاد 
ألن فيهــا حتريكا لألموال 
وتــداوالت، ونأمــل بعــد 
العودة الكاملة الى الطبيعة 
ستعود جميع األمور الى 

طبيعتها مرة أخرى.
خدمات أونالين

وأشــارت الى ان البنك 
باملناطــق  أفــرع  لديــه 

احملظورة ولكن مت إغالقها 
بسبب صعوبة الدخول الى 
هذه املناطق، ولكن اخلدمات 
كاملة موجودة على الكول 
ســنتر واألونالين خلدمة 
اجلميــع بهــذه املناطــق، 
وستكون جميع اخلدمات 
اإللكترونية والكول سنتر 
طوال متوافرة ٢٤ ساعة الى 

ان متر هذه األزمة.
ولفتــت الــى ان بنــك 
بوبيان مع الوضع القائم 
الــوزارات  اغــالق  مــن 
والهيئات احلكومية يتخذ 
كل إجراءاتــه ويســتكمل 
معامالته، وليســت لدينا 
اي إجراءات متوقفة وعدنا 
للعمــل بشــكل طبيعــي 
ولكن مع اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية العادية.

لتلبية كل احتياجات عمالء البنك في مختلف مناطق الكويت أكدت أن البنك يقوم مبعامالته حاليا وليست لديه إجراءات متوقفة

«Tفي أفرع الشهداء واألڤنيوز واملطار مبنى «٤ «EBM» أكد أن البنك وّفر أجهزة الـ

أحمد الشرف شريفة الفالح

«كابينة» تعقيم مبواصفات عالية عند مدخل البنك

تنظيم املتواجدين داخل القاعة املصرفية

اتباع اإلجراءات االحترازية مع العمالء قبل دخول القاعة املصرفية

عبداهللا الشعيل

مختلف احملافظات، ولفتت 
الــى ان كل األفرع مجهزة 
الســتقبال العمــالء خالل 
الفتــرة احلاليــة بالوضع 
القائم، حيث مت جتهيزها 
جميعــا من حيث التعقيم 
قبل تواجد املوظفني واتخاذ 

«األهلي» يعاود افتتاح فروعه تدريجيًا

في إطــار الرفــع التدريجي 
لإلجــراءات االحترازية للحد من 
انتشار وباء (كوفيد-١٩) املوصى بها 
من قبل مجلس الوزراء، ومتاشيا 
الصــادر عن احتاد  مع اإلعالن 
مصارف الكويت، سيعاود البنك 
األهلي الكويتــي افتتاح ١١ فرعا 
تابعا له تقع في مواقع استراتيجية 
الستقبال وتلبية متطلبات العمالء، 
وذلك من الساعة ٩:٠٠ صباحا حتى 
١:٠٠ من بعــد الظهر، اعتبارا من 
يوم الثالثاء املوافق ٢ يونيو ٢٠٢٠، 
وتشمل قائمة فروع البنك األهلي 
الكويتي التي سيتم افتتاحها، فرع 
الكويت)  (مدينة  الرئيسي  املكتب 
وفرع الشرق والشعب والساملية 
والفحيحيل واجلهراء ٢ واجلابرية 
واألندلــس والزهــراء والعدان 

والشويخ.
إلى جانب حرصه على توفير 
معظم اخلدمــات املصرفية عبر 
اإلنترنــت، يحث البنــك األهلي 
الكويتي العمالء على اســتخدام 
قنوات اخلدمات املصرفية الرقمية 
التابعة له واملتوافرة في متناولهم 

بشــكل مســتمر، وعدم زيارة 
الفروع إال في حال احلاجة إلجناز 
التي يتعذر استكمالها  املعامالت 
عبر اإلنترنت. كما ميكن للعمالء 
 Global اســتخدام «خدمة عاملي 
View» إلدارة حساباتهم املتعددة 
لدى البنك األهلــي الكويتي من 
خالل منصة واحــدة ال تتطلب 
سوى تسجيل الدخول ملرة واحدة، 
و«خدمة الدفع ABKPay» من البنك 
األهلي الكويتي، التي تتيح للعمالء 
دفع فواتيرهم بشكل منفصل أو 
حتويل األموال إلى حسابهم لدى 
البنك األهلي الكويتي من حسابات 
البنوك احمللية األخرى، و«اخلدمات 
اإللكترونية» لفتح حساب توفير 
عبر اإلنترنت بشكل فوري بدون 
احلاجة إلى زيــارة أي فرع، كما 
ســيواصل مركز االتصال التابع 
للبنك تقدمي خدماتــه على مدار 

الساعة وطوال أيام األسبوع.
وتتمثل األولوية القصوى للبنك 
األهلي الكويتي في احلفاظ على 
صحة وسالمة موظفيه وعمالئه، 
وفيما يتعلق بتعليمات وإرشادات 

الصحة والسالمة املطبقة، سيواصل 
البنــك مراجعة وتوســيع نطاق 
الوقائية في كل  البروتوكــوالت 
فروعه العاملة، مبا في ذلك قياس 
درجة حرارة العمالء وعدم السماح 
بالدخول إلى الفــرع إال للعمالء 
الذين يرتدون الكمامات والقفازات. 
وللمساعدة في احلد من انتشار 
الڤيروس، قام البنك األهلي الكويتي 
أيضا بتركيب أجهزة تعقيم لليدين 
في جميع الفروع وعلى كل أجهزة 
الصراف اآللي، مبا في ذلك أجهزة 
الصراف اآللي املثبتة في املواقع 

اخلارجية.
الكويتي  البنك األهلي  ويؤكد 
التزامه الدائم باملساهمة في احلد 
من انتشار الڤيروس واحلفاظ على 
صحة وسالمة املوظفني والعمالء 
واجلمهور، وذلك من خالل التقييم 
املستمر للمخاطر عن طريق تطبيق 
أفضل ممارسات وقواعد النظافة 
الصحية والتعقيم في أماكن العمل 
ونشر الوعي في أوساط املوظفني 
حول احلقائق واملخاطر ذات الصلة 

بكل شفافية ومسؤولية.

جانب من عمليات سحب وإيداع األموال

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

حضور العمالء خالل فترة العمل مع مراعاة التباعد بني الشخص واآلخر

ملشاهدة الڤيديو
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«املجلس الوطني» في جائحة «كورونا».. قدها وقدود

مفرح الشمري
@Mefrehs

اجلهد الكبير الذي يقوم به املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب بجميع قطاعاته للتصدي 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا املستجد يستحق 
عليه الشــكر والثناء والتقدير ألنه كان في قلب 
احلدث، وهذا أمر يشكر عليه العاملون في املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب وفي مقدمتهم 
األمني العام للمجلس كامل العبداجلليل احلريص 
دائما على أن يكون في قلب احلدث في أي مناسبة 
أو أزمة ـ ال سمح اهللا ـ متر على البالد، وهذا إن 
دل فإمنا يدل على متابعته األحداث بدقة، وأزمة 
جائحــة كورونا أثبتت انه ومــن يعمل معه في 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب «قدها 
وقــدود» وذلك من خالل احلمالت الوطنية التي 
تصدى املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
إلنتاجها مثل حملة «بالثقافة والوعي نحصن الوطن» 
والذي شارك فيها كبار الفنانني واألدباء واملثقفني 
مثل الفنانة مرمي الصالح والفنان ســعد الفرج 
السنعوسي واألديب د.خليفة  واإلعالمي محمد 
الوقيان واملطربة نوال والفنانة هدى حسني والفنان 
داود حســني واألديب طالب الرفاعي ود.سامي 
النصف ود.عبير اجلندي وآخرون، حيث طالب 
املشاركون في هذه احلملة التوعوية أهل الكويت 

ومن يقطن على أرضها بااللتزام بقرارات اجلهات 
الصحية والتصدي ألي شــائعة تثار في مواقع 
التواصــل االجتماعي في ظل األوضاع الراهنة، 
حيث القت هذه احلملة استحسان اجلميع وأثبتت 
أن املجلــس الوطني للثقافة والفنون واآلداب لم 
يقتصر عمله فقط على إقامة املهرجانات املسرحية 
واملوسيقية واألنشــطة الثقافية، بل مهامه اكبر 
بكثير في مساهمته ببث روح الطمأنينة في نفوس 
أهل الكويت واملقيمني الشرفاء الذين يقطنون في 

هذه األرض الطيبة.
املباشــرة من وزير  التوجيهات  فمن خالل 
اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون الشباب ورئيس 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب محمد 
اجلبــري، واملتابعة احلثيثة من قبل األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل 
العبداجلليل مت إعطاء التعليمات لكل القطاعات بأن 
تكون على أهمية احلدث، وذلك من خالل إبراز الدور 
الفعلي للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
ومسؤوليته املجتمعية في توعية املواطنني واملقيمني 
ثقافيا وفنيا بأهم اإلرشادات الواجب اتباعها للحد 
من انتشار الڤيروس بني أفراد املجتمع، األمر الذي 
نفذه العاملون باملجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بكل اقتدار من خالل تشكيل فرق عمل 
يعملون على مدار الساعة لتجهيز سالل ثقافية 
حتمل بني طياتها العديد من منشورات املجلس 

من كتب ودراسات علمية لتوزيعها على احملاجر 
الصحية التي اعتمدتهــا اجلهات الصحية حتى 
يستفيد منها املتواجدون في تلك احملاجر وحتى 
يقضوا أوقات فراغهم بالقراءة ويطبقوا التعليمات 
الصحية بحذافيرها حفاظا على أرواحهم وأرواح 
أهاليهم، واليزال املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب يرســل مثل هذه الســالل الثقافية ملن 
يحتاجها في احملاجر سواء املؤسسية أو املنزلية.

ولم يقتصــر اجلهود التــي يبذلها املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب على ذلك فقط، 
بل توســع في عمله في ظــل األوضاع الراهنة 
فاستغل الفضاء االلكتروني لتنمية االبداع داخل 
النفوس بأنه أتاح لألفراد في شتى الدول بعرض 
إبداعاتهم الفنية التشكيلية من خالل إطالق معرض 

«كويتنا بيتنا» بنسختني لعرض أعمال ومشاركات 
الفنانني الكويتيني واخلليجيني التشكيليني بالفضاء 
اإللكتروني، وذلك استشعارا من املجلس بضرورة 
تسخير الفن التشكيلي في جائحة الكورونا، حيث 
اثبت هذا املعرض بنسختيه األولى والثانية حاجة 
النفس البشرية ملثل هذا الفن في ظل حدث أقلق 
العالم بشــكل مخيف إليصال رسائل مهمة من 
خالله في االلتزام بالتعليمات حتى نحمي أرواحنا 

من هذا الوباء اخلطير.
وقد القى معرض «الكويت بيتنا» استحسان 
اجلميع لفكرته اجلميلة والدليل املشاركات الكثيرة 
فــي هذا املعرض من قبــل الفنانني في الكويت 
واخلليج والعرب الذين وظفوا فنهم برسالة إنسانية 

تضامنية جتاه مخاطر ڤيروس كورونا.
ومن خالل متابعتنا ألنشطة املجلس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب ونحن نعيش «أزمة 
كورونا» وجدناها على قدر املسؤولية، واستطاعا 
ان يواكبا بكل اقتدار الظروف، وذلك من خالل 
مواكبته الدقيقة للحد من انتشار الوباء، وذلك 
من خالل ما يبثه موقع املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب من رسائل وطنية وتوعوية 
باإلضافة الى تلبية طلبات رواد املوقع ببث عدد 
من االنشطة الثقافية والعروض املسرحية في 
ظل الوضع الراهن، وهذا األمر يحسب لالمني 
العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

كامل العبداجلليل الــذي يحرص دائما تقدمي 
األفضل جلمهور أهل الفن والثقافة من خالل 
منصات املجلس االلكترونية، والدليل على ذلك 
توفير املوقع االلكتروني لألمانة العامة باملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب سالسل عالم 
املعرفة، عالم الفكر، الثقافة العاملية، من املسرح 
العاملي، إبداعات عاملية، وجريدة الفنون، إضافة 
إلى مجلة «العربي» مجانا، وذلك متاشــيا مع 
التوجهات العاملية في تلمس املؤسسات الثقافية 
الرسمية للحاجة املاسة إلتاحة الكتاب وتشجيع 
القراءة في ظل جائحة وباء كورونا الذي ألزم 

ماليني البشر احلجر املنزلي.
تفاعل املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
مع جميع مقترحات من يتابع أنشطته املتعددة 
خالل هذه األيام يستحقون عليه الشكر والثناء 
ألنه اســتطاع أن يلفت االنتباه له من اجلميع 
بسبب الشفافية واملصداقية في التعامل الفني 
والثقافي الصحيح مع أزمة «الكورونا»، فشكرا 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب على 
ما تبذلونه من جهد والــذي يثبت للجميع أن 
من يدير هذا املجلس حريص على بث ثقافتنا 
بشــكل صحيح مهما كانت الظروف التي متر 
فــي البالد، وكلنا ثقة بــأن القادم افضل بعد 
انتصار أهل الكويت ومــن يقيم على أرضها 

على الوباء اخلطير.

تفاعل معها بشكل كبير من خالل أنشطته املتعددة
الفنانة القديرة مرمي الصالح

من اللوحات املشاركة في معرض «الكويت بيتنا»

املطربة نوال الكويتية

األمني العام للمجلس الوطني كامل العبداجلليل واألمني العام املساعد لقطاعي الثقافة والفنون د. عيسى األنصاري يتوسطان املشاركني في حملة توزيع السالل الثقافية

الفنان القدير سعد الفرجاإلعالمي املخضرم محمد السنعوسياألمني العام للمجلس الوطني كامل العبداجلليل

حياة الفهد في مسلسل «ام هارون»

غادة بشور

غادة بشور: أرفع القبعة حلياة الفهد
دمشق - هدى العبود 

أكدت الفنانة السورية غادة 
بشور أن وباء كورونا تسبب في 
خسارة كبيرة على كل األصعدة 
في البــالد، والفن حتديدا تأثر 
بشــكل كبيــر، فقــد توقفــت 
األعمال التي كان من املفترض 
أن تصــور، كذلــك هناك أعمال 
صورت وتوقفت بعض حلقاتها، 
ما أدى إلى عدم مشاركتها خالل 
الرمضاني وبالنسبة  املوســم 
ألعمالهــا التــي عرضــت فــي 
الرمضانــي تصــدت  املوســم 
لبطولة مسلسل «كرم منجل» 
مــع جرجــس جبــارة وعهــد 
ديــب ومجموعة مــن الفنانات 
اللواتي أثبنت وجودهن في عالم 
الكوميديا، ومت تقدمي هذا العمل 
بقالب كوميدي من خالل فكرة 
أهمية والدة الصبي في األســر 
العربية خاصة بالنسبة للرجل.
وعــن متابعتهــا لألعمــال 
التــي عرضت على الفضائيات 
السورية والعربية، قالت بشور:

وقع اختياري على مجموعة 
مــن األعمــال املعروضــة على 
القنوات الفضائية، واخترت منها 
«حارس القدس» و«مقابلة مع 
الســيد آدم» و«سوق احلرير» 
و«يروكار» و«يوما ما»، باإلضافة 
إلى مسلسلني خليجيني هما «أم 

هارون» و«حارس اجلبل».
وعن طريقة انتقائها لألعمال 

الفنية قالت:
أبحث عن النجوم ومضمون 
القصة وأراقب كيف يقوم هذا 
املمثل بطريقة أدائه، كما أراقب 
أعمالــي والهــدف أن أتعلم من 
أخطاء قد أقع فيها، وإيجابيات 
أضيفها ملسيرتي الفنية من خالل 

أعمالي القادمة.
وعن األعمال اخلليجية قالت: 
تابعت بشغف كبير مسلسل أم 
هــارون واعتبــره درة األعمال 
اخلليجيــة التــي عرضت على 
الفضائيــات لعــام ٢٠٢٠ ألننا 
شاهدنا التعايش والسالم بني 
األديان كيف كانت متآخية ومن 
خاللكــم أرفع القبعــة للنجمة 
الكبيرة حياة الفهد على تصديها 

لهذا العمل الكبير.

شذى حسون: «أخاف أحچي»

إليسا تلتقي جمهورها في حفل غدًا:
«مكملني معاكم»

أعلنت املطربة شــذى حسون عن استعدادها 
لطرح كليب أغنية بعنوان «أخاف أحچي»، وطرحت 
«برومو» األغنية عبر صفحتها بـ «انســتغرام»، 
وكتبت: «مفاجأة لكم أحبائي، قريبا «أخاف أحچي» 

على روتانا، تراث عراقي».
واألغنية من كلمــات محمد العزاوي، وحلنها 
عباس جميــل، ويقول مطلعهــا: «أخاف احجي، 
وعلي الناس يقولون، تولع باحملبة وصار مجنون، 
بعد هيهات أفرح قول وأحكي، شو حكي رموني 

بسهام العيون».
وكانت حسون قد كشفت منذ عامني عن عزمها 
تقدمي هذه األغنية، والتي نالت شهرتها في العراق 
فتــرة اخلمســينيات عندما غنتهــا للمرة األولى 
املطربة زهور حسني، وكان املطرب العراقي حميد 
منصور، قد قام أيضا بتقدمي األغنية نفســها في 

فترة السبعينيات.

استكماال لنجاح حفالت «األونالين»، التي حملت عنوان 
«معيدين معاكم» وأطلقتها الهيئة العامة للترفيه في اململكة 
العربية السعودية، بالتعاون مع شركة «روتانا للصوتيات 
واملرئيات»، واملكتب الفني في مجموعة MBC، تستعد املطربة 
إليســا وحتت عنوان «مكملني معاكم» لتقدمي حفل جديد 
(اليــف- أونالين) يأتي ضمن شــعار «خليك بالبيت»، 
وســيعرض حصريا على تطبيق «شــاهد VIP» حسب 
الطلب، بحيث يتمكن ماليني املشاهدين ومحبو الطرب 
واحلفالت من االستمتاع مبشاهدتها من بيوتهم، ضمن 
إجراءات التباعد املجتمعــي واحلظر االجتماعي في 

ظل الظروف الراهنة.
وســيقام احلفل من مــكان وجود إليســا في 
العاصمة اللبنانيــة بيروت، غدا اخلميس عند 
الساعة العاشــرة مساء بتوقيت السعودية، 
وتتحضر الفنانة لتقدمي العديد من أعمالها 
التي اشــتهرت بها ومنها أحدث أغنيتني 
صدرتا أخيرا منفردتني، وهما «هنغني 
كمان وكمان» و«قهوة املاضي»، وقد 
عبرت إليسا عن سعادتها بهذا احلفل، 
واعدة جمهورها بأن يأتي بأسلوب 
متميز، مثنية في الوقت ذاته على 
حرفية «روتانا» في هذه النوعية 

من احلفالت اجلديدة.
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فيصل الراشد.. عظم اهللا أجرك
تتقدم «فنون األنباء» 
بأحر التعازي واملواساة 
فيصــل  املطــرب  إلــى 
الراشــد لوفــاة والــده، 
ســائلني املولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويدخله فســيح 
جناته ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
(إنــا هللا وإنــا إليه 

راجعون)

«جنم احلجر املنزلي».. مسابقة «أون الين» الكتشاف
األطفال املوهوبني في مجاالت الفن املختلفة

عبداحلميد اخلطيب

تســتعد شــركة «ســتارز» لالنتاج الفني 
واملســرحي الطالق اكبر مسابقة «اون الين» 

الكتشاف االطفال املوهوبني.
وعن التفاصيل اخلاصــة بهذا املوضوع، 
قــال الكاتب عثمان الشــطي فــي تصريح لـ 
«األنباء»: فكرة وجود مسابقة للحظر املنزلي 
جاءتني بعدما شــاهدت النجاح الذي حققته 
فرقتا «مسرح الدن» و«تواصل املسرحية» في 
سلطنة عمان، فاالولى طرحت مسابقة موجهة 
لالطفــال بعنــوان «في بيتنا مســرح طفل»، 
حيث يقوم الصغار بعمل مسرحية في املنزل 
واملشاركة، والثانية قدمت مسابقة «كن انت 
اجلوكر» وهي اكادميية للكبار والشــباب في 

السلطنة ورصدتا جوائز للفائزين.
وتابع الشطي: احببت التجربة جدا، وقررت 
ان انقلها لكن بشــكل اوســع لتشمل الكويت 
واخلليج والوطن العربي بأكمله، مســتدركا: 

بإمكان االطفال املوهوبني من عمر ٦ ســنوات 
حتى ١٦ ســنة املشــاركة معنــا، وهناك عدة 
مجاالت للتنافس، منها التمثيل والغناء والعزف 
والتعبير احلركي (االستعراض) واإللقاء (شعر، 

نثر، قصص) وستاند أب كوميدي.

 وأردف: من واجبي كمسرحي اظهار املواهب 
التي حتتاج الى فرصة الثبات نفسها، مضيفا: 
سنستعرض من خالل عدة جوالت وتصفيات 
قدرات املتسابقني كل في مجاله، ومن ثم سيتم 
من خــالل تصويت اجلمهــور وتقييم جلنة 
التحكيم بالتعرف على االسماء التي ستنتقل 
الــى املراحل التالية، الفتا الى ان هناك جولة 
كل اسبوع حتى الوصول الى االسبوع االخير، 
مع رصد جوائز نقدية للمراكز الثالثة األولى.

واكد ان املسابقة بالكامل هي جهد فردي من 
شركة «ستارز» لالنتاج الفني واملسرحي ولم 
يتم دعمها من اي جهة اخرى، مكمال: املسابقة 
تشجيعية وفنية وترفيهية، وتهدف الى كسر 
اململ الذي يعاني منه االطفال في فترة احلجر 
املنزلي بسبب جائحة كورونا، واستغالله في 
اشياء مفيدة، واظهار ابداعهم امام الناس لكي 
يشجعوهم ويدعموهم، ومن جانبنا كشركة 
سنتبنى افضل املواهب التي تستحق ونرشحها 

لالعمال الفنية واملسرحية.

وعن جلنــة التحكيم، قال 
الكاتــب عثمــان الشــطي: 

الفنانني  اشــكر زمالئــي 
فينــي  وثقــوا  الذيــن 
وآمنوا برسالة املسابقة 
وحتمســوا للمشــاركة 

معنا، وهم الفنانة سماح 
التحكيــم  رئيســة جلنــة 

الفنانة هبة  اللجنــة  واعضاء 
الدري والفنان بدر الشعيبي والفنان 

البحرينــي خليــل الرميثــي والفنانة 
اجلميلــة مالك ابو زيد، وســأكون انا مقرر 
اللجنة، وهذه االسماء من النجوم املعروفني 
في عالم الفن تؤكد ان هناك تقييما اكادمييا، 
بجانب وجود التصويت اجلماهيري الذي 
لــه دور ايضا في وصــول الفائزين الى 
التصفيات النهائية، الفتا الى انهم بدأوا 
في اســتقبال املشاركات وسيغلق باب 

التسجيل يوم اجلمعة ٥ اجلاري.

جلنة التحكيم برئاسة سماح وعضوية هبة الدري وبدر الشعيبي وخليل الرميثي ومالك أبو زيد
بدر الشعيبيعثمان الشطي هبة الدريسماح

عثمان الشطي: املسابقة ليست للكويت فقط لكن للوطن العربي بأكمله.. وهكذا جاءتني فكرتها

الدري والفنان بدر الشعيبي والفنان 

في عالم الفن تؤكد ان هناك تقييما اكادمييا، 
بجانب وجود التصويت اجلماهيري الذي 

مالك أبو زيد

خليل الرميثي

راغب عالمة: جتربتي 
اجلديدة «عظيمة»

أطل الفنان راغب عالمة في احلفل العاملي «وان هيومانتي» وهو حفل 
موســيقي يضم معظم جنوم العالم في بث مباشر على اإلنترنت، ووجه 
في البداية رســالة إنسانية إلى جمهوره قال فيها إنه يحلم بعالم نظيف 

تتضامن فيه شعوب العالم مع بعضها فيكون ممتلئا باإلنسانية.
ولــم تكن هذه الرســالة الوحيــدة لراغب، حيث إنه أضــاء أيضا على 
اجلانب اإليجابي من احلجر املنزلي الذي تعيشه معظم دول العالم حاليا 
بسبب انتشار ڤيروس كورونا، وبعد هذه الرسائل قدم ثالث أغان والبداية 
كانت مع «احلب الكبير»، ثم زاد لديه احلماس عندما أدى أغنية «أنا اسمي 

حبيبك» واختتم بأغنية «أحضني أكثر».
وفيما يتعلق بهذا احلفل العاملي أوضح عالمة، في لقاء له على تلفزيون 
دبي، أنه رتب األغاني التي أداها في هذا احلفل على أســاس أن كل البشر 
حتــى غير الناطقني باللغة العربية يســتطيعون التفاعل معها من خالل 

املوسيقى حتى ولو لم يفهموا الكالم.
وضم احلفل ١٥٠ مشاركة فنية أيضا من جنوم من مختلف دول العالم، 
وفيما يخص ذلك أعرب عالمة عن سعادته الجتماعه مع كل هؤالء الفنانني 
املهمني، ألن هذا احلفل في نظره يجمع كل العالم على اإلنسانية بغض النظر 
عن العرق أو اجلنس أو اللون، معتبرا أنه من املهم جدا كفنانني عرب من 
الصف األول أن يجتمعوا في حفل عاملي حول هذه القضية، خصوصا في 
هذه الظروف الصعبة التي متر فيها الكرة األرضية، واصفا هذه التجربة 
اجلديــدة بأنها «عظيمة» على الرغم من أنه لم يغن مقابل جمهوره، لكنه 

تعرق وشعر بالتعب خالل فترة ظهوره في احلفل على مدى ١٥ دقيقة.

نادين لبكي: هذا أكثر ما أخشاه..!
علــى هامش إطالقهــا ملبــادرة «زريعة 
قلبي» لتشجيع الزراعة املستدامة، حتدثت 
املخرجــة اللبنانية ناديــن لبكي عن فوائد 
هذه املبادرة، مؤكدة دور األغنية البسيطة 
التي مت تصويرها على طريقة الڤيديو كليب 
إليصــال أهمية فكــرة الزراعة املســتدامة، 
وخصوصــا في ظل األوضاع الصعبة التي 
ميــر بها لبنان. وأضافت أنها ال تطرح هذه 
الفكــرة كحل لألزمــة االقتصادية التي متر 
بهــا البالد، وإمنا قد تخفف هذه الفكرة عن 
شــريحة كبيرة من الناس شعور اإلحباط، 

ومتنحهم اإلحساس باإلنتاج.
وعما إذا كانت املبادرة ستتضمن دورات 
تدريبية لتعليم الناس أصول الزراعة، قالت 
لبكي، في لقاء مع قناة «سكاي نيوز عربي»: 
هذا ما نسعى لتنظيمه كي نوفر للراغبني في 
الزراعة االســتناد إلى مراجع مفيدة تدعمه 

وتقدم له النصح في هذا املجال.
من جانب آخــر، حتدثت لبكي عن أهم 
األمور التي يجــب ان نتعلمها من جائحة 
كورونا، أال وهي أننا بحاجة ألمور بسيطة 
أكثر بكثير مما كنا نعتقد. وأضافت: أعتبر 
نفسي محظوظة بأني أعيش في هذه الفترة 
التاريخية من حياة أرضنا وعاملنا، وبالنسبة 
لي ســأتأقلم مــع كل ما ميكــن أن يحدث، 
ولكن يبقى اخلوف من فكرة التباعد، وعدم 
استطاعتك احتضان شخص حتبه، مشيرة 
الــى ان اكثر ما نخشــاه اآلن هو االقتراب 
من اآلخــر. وقالت نادين: علــى الرغم من 
السكوت الذي فرضه «كورونا» في اخلارج 
إال أن ضجيجا كبيرا يعيشه الناس في هذه 
الفترة، ال ميكن إال أن يصل إليك حتى وأنت 

منغلق داخل جدران منزلك.

أصالة نصري.. قريبًا باخلليجي

تقضــي أصالة نصــري حاليا إجازة 
برفقة أوالدها في «اجلونة» قبل العودة 
مجددا إلى القاهرة الســتئناف نشــاطها 
الغنائي، حيث تســتعد قريبا لتسجيل 
البوم ســيحمل الطابع اخلليجي، بعدما 
اســتقرت علــى تقدمي أغنية «ســينغل» 
خليجية الفترة املقبلة قبل طرح األلبوم، 
على أن يجمعها هذا املشــروع مع شركة 
«اليف ســتايلز ستوديو» للمرة األولى، 

بحسب موقع «نواعم».
على صعيد آخر، يبدو أن زيارة لبنان 
أصبحت ضمن خطة أصالة التي عبرت عن 
اشتياقها للبنان وألصدقائها املقربني هناك، 
ووعدتهم بزيارة في القريب العاجل، خاصة 

بعد أن نشــرت صــورة لصديقها مصمم 
األزياء العاملي نيكوال جبران تعده بذلك.
جدير بالذكر أن أصالة احتفلت بعيد 
ميــالد ولديهــا التوأم علــي وآدم طارق 
العريــان قبل أيام، وعلى عكس ما توقع 
البعض بوجود والدهمــا املخرج طارق 
العريــان ضمن االحتفــال العائلي، لكنه 
غاب عن الصورة متاما حتى أنه لم يرسل 
لهما تهنئة عبر صفحتيهما الرسمية على 
«انستغرام». وكانت أصالة قد شاركت في 
املوسم الرمضاني األخير بأغنية «سالم 
سالم» ضمن حلقات مسلسل «االختيار» 
ألمير كرارة وحققت األغنية نسبة مشاهدة 

عالية فور عرضها.
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السعودية تستضيف «املانحني»: قدمنا أكثر من ١٦ مليار دوالر مساعدات لليمن

حياة «شبه طبيعية» بأوروبا.. وأميركا الالتينية تتحدى «كورونا» وتستأنف نشاطها

عواصم - وكاالت: بدعوة 
من اململكة العربية السعودية، 
انعقد امــس، مؤمتر املانحني 
االفتراضي لليمن، الذي نظمته 
اململكة في العاصمة الرياض 
بالشــراكة مــع األمم املتحدة 
بهدف جمع مساعدات إنسانية 
بقيمة ٢٫٤ مليار دوالر لليمن 
لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة 

في العالم.
وشــارك فــي املؤمتــر ما 
يزيد على ١٢٦ جهة منها ٦٦ 
دولــة و١٥ منظمة أممية و٣ 
منظمات حكومية دولية وأكثر 
من ٣٩ منظمة غير حكومية، 
باإلضافة إلى البنك اإلسالمي 
للتنميــة، واللجنــة الدولية 
للصليب األحمــر، واالحتاد 
الدولي جلمعيــات الصليب 

األحمر والهالل األحمر.
وقال صاحب السمو األمير 
فيصل بن فرحان بن عبداهللا 
وزير اخلارجية السعودي في 
كلمته أمــام املؤمتر «جنتمع 
اليوم والشعب اليمني يتطلع 
إلى ما سيسفر عنه هذا املؤمتر 
من تعهــدات يطمح ألن يتم 
تقدميها عاجال لتعينهم على 
مواجهة التحديات اإلنسانية 
والعســكرية  والسياســية 
واالقتصاديــة  واألمنيــة 
والتنموية بسبب املمارسات 
غير اإلنسانية من املليشيات 
تقــوم  التــي  احلوثيــة 
باالستحواذ والنهب وفرض 
الرســوم علــى املســاعدات 
اإلنســانية وإعاقة وصولها 

عواصمـ  وكاالت: فتحت 
املقاهي واالسواق التاريخية 
أبوابها  واملواقــع االثريــة 
مجددا للرواد أمس في مؤشر 
إلى عودة احلياة ببطء إلى 
طبيعتهــا في أوروبا، فيما 
يواصــل ڤيــروس كورونا 
املستجد تفشيه في أميركا 
اجلنوبيــة مهــددا بانهيار 

األنظمة الصحية فيها.
الوزراء  وأعلن رئيــس 
إدوار فيليــب  الفرنســي 
العــودة إلى «حياة شــبه 
طبيعية» بعد عزل مستمر 
منذ شهرين ونصف الشهر.
املقاهــي  كانــت  وإذا 
فــي باريــس ومنطقتها ال 
إال  الرواد  ميكنها استقبال 
في مســاحاتها اخلارجية، 
فبإمكان احلانات واملطاعم 
في باقي البلد فتح صاالتها 
بشــرط االلتزام بشــروط 

التباعد االجتماعي.
واســتعدت املطاعم في 
جميــع أنحاء فرنســا لهذا 
املوعد الذي كانوا يترقبونه 
بشــدة، مثــل مطعــم «ال 
ميزون كامرزيل» الشــهير 
في ستراسبورغ (شرق).

وتبقى الكمامات إلزامية 
جلميع النــدل كما للزبائن 
الراغبــني في الذهــاب إلى 

املراحيض.
املــدارس  وفتحــت 
والثانويات وصاالت العرض 
الصغيرة في معظم أنحاء 
فرنســا ورفع احلظر على 
التنقالت ملسافة تزيد على 
مائة كيلو متر من املنزل.

لكــن خبير علم األوبئة 
والعضو في املجلس العلمي 
الذي تستشيره السلطات 
الفرنســية أرنو فونتانيه 

لليمن لالنخراط في مفاوضات 
مباشرة بني األطراف اليمنية».

وناشــد وزير اخلارجية 
الدولي  الســعودي املجتمع 
ممارســة كل الضغوط على 
امليليشيات احلوثية للسماح 
ملوظفي مكتب األمم املتحدة 
 UNOPS خلدمات املشــاريع
بالوصول ملوقع خزان النفط 
العائم (صافر) الذي يوجد به 
أكثر من مليون برميل، واملهدد 
باالنفجــار منذ ســيطرتهم 
على ميناء احلديدة في ٢٠١٥ 
لتفادي حــدوث أكبر كارثة 

يستقبل في الظروف العادية 
عشرين ألف سائح في اليوم. 
اضافة الى العديد من املواقع 
السياحية، مثل كاتدرائية 
القديس بطرس وبومبيي 
وبرج بيزا املائل، وكاتدرائية 
ميالنو وفلورنسا ومتاحف 
الڤاتيكان وغيرها. وفتحت 
املتاجر واملقاهي واملطاعم 
فــي الهــواء الطلــق، على 
أن تفتــح احلــدود اليــوم 
فــي املرحلة األخيــرة من 
رفع القيود، كما سيســمح 
لإليطاليــني بالتحــرك من 

جديد بني املناطق.
لكن الرئيــس اإليطالي 
سيرجيو ماتاريال حذر أمس 
مــن أن األزمة الناجمة عن 
الڤيروس «لــم تنته بعد» 
في إيطاليا، وذلك في كلمة 

للوصول إلى احلل السياسي 
املستدام لألزمة اليمنية، ورفع 
املعاناة عن الشــعب اليمني 
لدعــم اجلوانب اإلنســانية 
واالقتصادية والتنموية مبا 
ينعكس على أمنه واستقراره، 
الفتا االنتباه في هذا الصدد 
إلــى أن اململكة قدمت لليمن 
منذ بداية األزمة في سبتمبر 
٢٠١٤ مساعدات مببلغ إجمالي 
وصل إلى أكثر من ١٦ مليارا 
و٩٤٠ مليون دوالر أميركي».

من جانبه، أكد املستشار 
بالديوان امللكي املشرف العام 

السماء. 
وفي إســبانيا، حيث لم 
تســجل أي وفاة خالل ٢٤ 
ساعة ألول مرة منذ ثالثة 
أشهر، أعاد متحف غوغنهامي 

الشهير فتح أبوابه.
كمــا عادت احليــاة إلى 
البازار الكبير في اسطنبول 
بعــد إغالقه في ٢٣ مارس، 
وقــال يســار صابوجنــو 
الثالثــني  التجــار  ـ أحــد 
ألفــا العاملني في الســوق 
الشاسعة املسقوفة بعدما 
فتح متجره حيث تصطف 
التذكارات واألشغال اليدوية 
اجللديــة علــى الرفــوف ـ 
«احلياة تســتمر، وننتظر 

الزبائن».
الــدول  وفيمــا تتجــه 
األوروبيــة بحــذر وبــطء 

النازحني داخل اليمن بلغ  ٤ 
ماليني شخص.

كمــا أضــاف ان اليمنيني 
غدوا بحاجة ماســة للسالم، 
داعيــا اجلميــع للمســاعدة 
فــي متويل مواجهــة األزمة 

اإلنسانية هناك.
في الســياق أيضا، أشار 
غوتيريس إلــى أن أكثر من 
٣٠٪ مــن البرامــج األمميــة 
اإلغاثيــة باليمــن ســتغلق 
العام املقبل، مشــيرا إلى أن 
نصف اليمنيني ال يستطيعون 
احلصول على مياه نظيفة، 

جنيــڤ «ســجلت زيــادة 
ســريعة فــي اإلصابــات 
وهــذه األنظمة (الصحية) 
حتت الضغط»، مبديا قلقه
حيــال الوضع فــي هايتي 

أيضا.
ورغم تلــك التحذيرات 
تســجيل  واســتمرار 
اعــداد اصابــات قياســية، 
اســتأنفت العديد من دول 
النشــاط  الالتينية  أميركا 

االقتصادي.
ففــي البرازيــل، ثانــي 
أميــركا مــن  دولــة بعــد 
حيــث االصابات بأكثر من 
نصف مليون حيث تقارب 
احلصيلــة ٣٠ ألــف وفاة، 
تتداخــل تدابيــر احلجــر 
ورفــع احلجــر وتتبايــن 
بحســب الواليــات واملدن، 

بيئية في البحر األحمر حال 
تسرب النفط وتأثير ذلك على 
املالحــة البحرية واالقتصاد 
العاملي، وكذلك تدمير األلغام 
البحرية املزروعة التي متنع 
وصول الســفن التي حتمل 
املســاعدات، وعــدم فــرض 
الرســوم عليهــا، والتوقف 
عن استهداف مطاحن البحر 

األحمر في احلديدة.
التأكيــد على أن  وجــدد 
الســعودية  العربية  اململكة 
حريصة على دعم كل اجلهود  
التــي تبذلهــا األمم املتحدة 

مبناســبة العيــد الوطني، 
مثنيا علــى «وحدة» بالده 

في مواجهة الوباء.
وحذر ماتاريــال من أن 
«األزمة لم تنته بعد وعلى 
املؤسســات كما املواطنني 
أن يتعاملــوا مــع نتائجها 
والصدمات التي تسبب بها».
مــن  العديــد  ورحــب 
السياســيني بتصريحــات 
يشــغل  الــذي  ماتاريــال 
منصبا فخريا إلى حد كبير، 
لكــن يعد ضامنــا للوحدة 
الوطنيــة. وأجــرى فريق 
االستعراض البهلواني في 
القوات اجلويــة اإليطالية 
«الســهام ثالثية األلوان»، 
عرضــا فوق رومــا صباح 
أمــس، ورســمت طائراته 
ألــوان العلــم اإليطالي في 

على مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية د.عبداهللا 
الربيعة أمام  بن عبدالعزيز 
التــزام اململكة  املؤمتر على 
بتقــدمي مبلــغ ٥٠٠ مليــون 
دوالر أميركــي لليمن» لدعم 
خطة االســتجابة اإلنسانية 
لليمن ٢٠٢٠م، وخطة مواجهة 
(كوفيد -١٩) في اليمن، وكان 
األمــني العام لــألمم املتحدة 
انطونيو غوتيريس قد افتتح 
املؤمتر بكلمة له أكد فيها أن 
هناك ٢٤ مليون ميني بحاجة 
ملســاعدات، مضيفــا ان عدد 

إلــى حياة طبيعية مجددا، 
يواصل الوباء تفشــيه في 

أميركا الالتينية.
وأعلنت منظمة الصحة 
العامليــة أن أربــع دول من 
أميركا الالتينية هي البرازيل 
والبيرو وتشيلي واملكسيك 
هي بني البلدان العشرة التي 
أعلنت اعلــى حصيلة من 
اإلصابــات اجلديــدة خالل 

٢٤ ساعة.
وقــال مديــر األوضــاع 
فــي  الطارئــة  الصحيــة 
العاملية  منظمــة الصحــة 
مايكل رايــن «من الواضح 
أن الوضع فــي العديد من 
دول أميركا الالتينية بعيد 

عن أن يستقر».
وقــال خــالل مؤمتــر 
صحافي عبــر الڤيديو في 

مشــيرا إلــى النقــص احلاد 
التنفس وســيارات  بأجهزة 
اإلســعاف فــي ظل تفشــي 
ڤيــروس كورونا املســتجد 

في البالد.
بدوره، أكد رئيس الوزراء 
اليمنــي معني عبدامللك، أمام 
مؤمتر املانحــني، أن معركة 
اليمنيني اليوم هي معركة على 
البقاء، مشــيرا إلى أن ثلثي 
الشــعب بحاجة للمساعدة، 
مضيفا أن امليليشيات ترفض 
املبــادرات ملواجهــة  كافــة 

كورونا.

فيما يدعو الرئيس جايير 
بولسونارو بانتظام إلى رفع 
القيود املفروضة حفاظا على 

االقتصاد والوظائف.
فأعلنــت بلدية ريو دي 
جانيــرو خطــة تدريجية 
لعودة النشــاط ابتداء من 
أمــس. ليصبــح باإلمكان 
اســتئناف املراسم الدينية 
وممارسة الرياضات املائية 
الفردية مثل التزحلق على 
املاء والسباحة، من غير أن 
يتمكن رواد الشواطئ من 
البقاء على الرمل أو التمدد 

في الشمس.
وباشــرت والية ســاو 
باولو، احملرك االقتصادي 
للبرازيل والبــؤرة األولى 
للوبــاء فيهــا، تنفيذ خطة 
تدريجيــة لرفــع احلجــر 

املنزلي بحذر.
وتستعد منطقة كوينتانا 
رو السياحية في املكسيك 
الستقبال الزوار مجددا في 
حني أعادت كولومبيا فتح 

القطاعات االقتصادية.
احلكومــة  وزادت 
املكســيكية عدد القطاعات 
االقتصاديــة التــي تعتبر 
حيويــة واملســموح لهــا 
بالعمل، مثل البناء وصناعة 

السيارات واملناجم.
في الوقت نفســه، مدد 
إيڤان  الكولومبي  الرئيس 
دوك احلجــر الصحي على 
مستوى البالد حتى نهاية 
يونيــو، ولكنه ســمح في 
الوقت نفســه بإعادة فتح 
األنشطة االقتصادية، مبا في 
ذلك مراكز التسوق ومحال 
تصفيف الشعر واملتاحف 
واملكتبات اعتبارا من يوم 

اول من امس.

نّظمت املؤمتر مع األمم املتحدة مبشاركة ما يزيد على ١٢٦ جهة منها ٦٦ دولة

جانب من مؤمتر املانحني االفتراضي لليمن في الرياض           (واس)

(أ.ف.پ) فرنسيون يجلسون على احد مقاهي باريس عقب قرار إعادة فتح املقاهي واملطاعم في فرنسا 

إلى كافة األراضــي اليمنية، 
وذلــك اســتمرارا لتعنتهــا 
بعدم قبول احلل السياســي 
القائم على املرجعيات الثالث 
(املبادرة اخلليجية وآلياتها 
التنفيذية، مخرجات احلوار 
الوطني اليمني، قرار مجلس 
األمن ٢٢١٦) والقرارات الدولية 
ذات الصلــة وتنفيــذ اتفاق 
ســتوكهولم ٢٠١٨، وأخيــرا 
عدم قبول وقف إطالق النار 
والتهدئة الذي أعلنه التحالف 
لدعم الشــرعية فــي اليمن، 
ودعوة املبعوث األممي اخلاص 

قال «العودة إلى احلياة كما 
كانت قبل الوباء؟ ال، ليس 
اآلن»، مضيفا «لن أحتدث 
عن تالشــي (الوبــاء) ألن 
الڤيروس سيبقى، لكن هناك 
تراجعا كبيرا يالحظ» في 

انتشاره.
وباشرت مواقع سياحية 
كبرى في أوروبا استقبال 
اجلمهــور أمــس، ولــو أن 
التدابير الصحية والقيود 
املفروضة على السفر التزال 
حتــول دون إقبال حاشــد 

عليها.
ففــي رومــا، اســتقبل 
القبلــة  الكولوســيوم، 
السياحية األولى في إيطاليا 
اول من امس، حوالي ٣٠٠ 
زائر بناء على حجر مسبق 
على اإلنترنت، في حني كان 

إندونيسيا تلغي مشاركتها في احلج لهذا العام
جاكرتا - أ.ف.پ: أعلنت إندونيسيا 
الدولة اإلسالمية األكبر من حيث عدد 
السكان أمس، أنها قررت عدم املشاركة 
في موسم احلج لهذا العام بسبب املخاطر 
املرتبطة بڤيروس كورونا املســتجد، 
وهو قرار يشمل نحو ٢٢١ ألف شخص 

سجلوا أسماءهم ألداء هذه الفريضة.
وقــال وزير الشــؤون الدينية فخر 
الرازي خــالل مؤمتر صحافــي نقلته 
شاشــات التلفزيــون: «لقــد كان قرارا 
صعبــا ومريرا.. لكن من مســؤوليتنا 
حماية حجاجنا ومن يعملون في إطار 

ترتيبات احلج».
ولم تعلن السلطات السعودية بعد 
ما إذا كانت ســتقام شعائر احلج التي 

تصادف في أواخر يوليو.
ودرست جاكرتا إمكانية إرسال نصف 

عدد احلجاج للحد مــن املخاطر لكنها 
قررت في النهاية أن تطلب منهم التخلي 

عن رحلتهم هذا العام.
وتسبب قرار إندونيسيا بخيبة أمل 
كبيرة بني بعض احلجاج الذين كانوا 
ينتظرون منذ عدة سنوات فرصة الذهاب 

للحج.
وقالت ريا توريسناواتي وهي موظفة 
تبلغ من العمر ٣٧ عاما والدموع تنهمر 
من عينيها: «كنت أعرف أن ذلك ممكن، 
ولكن اآلن بعد أن أصبح األمر رسميا، 
فقــد انفطر قلبي. كنت أنتظر ذلك منذ 

سنوات».
وقالت لوكالة فرانس برس: «أمتمت 
جميع اســتعداداتي، وكانت مالبســي 
جاهزة وأخــذت جميع اللقاحات. لكن 

اهللا كان له تدبير آخر».

بريطانيا ُتلقي بكرة «هونغ كونغ» مبلعب الصني:  
التراجع أو الوفاء بااللتزامات الدولية

عواصــم - وكاالت: حــذرت بريطانيا 
الصني امس، من اتخاذ خطوة حتسم مسارها 
وال ميكنها العدول عنها بشأن هونغ كونغ، 
قائلة إن بكني يجــب أن تتراجع وأن تفي 
بالتزاماتهــا الدوليــة جتاه هونــغ كونغ 

املستعمرة البريطانية السابقة.
وقــال دومينيك راب وزيــر اخلارجية 
البريطانــي أمام البرملان «الكرة في ملعب 
حكومــة الصــني، ويتعــني عليهــا حتديد 
خياراتهــا». وأضــاف أن بإمكانهــا عبور 
خط حاسم «وانتهاك احلكم الذاتي وحقوق 
سكان هونغ كونغ أو ميكنها التراجع وتفهم 
املخاوف السائدة في املجتمع الدولي، وأن 
تكون على قدر املسؤولية كعضو رائد في 

املجتمع الدولي».
وتابع راب «ال نسعى ملنع صعود جنم 
الصني، نحن أبعد ما نكون عن ذلك، نرحب 
بالصــني كعضو رائد فــي املجتمع الدولي 

ونتطلع للعمــل معها في كل املجاالت من 
التجارة إلى التغير املناخي».

إلى ذلــك، أعلنت الرئيســة التنفيذية 
ملنطقة لهونغ كونغ اإلدارية اخلاصة «كاري 
الم» أنها ستزور بكني اليوم ملناقشة التشريع 

اخلاص باألمن القومي في املنطقة.
تأتي هذه الزيارة بعد نحو أســبوع 
على إقرار مجلس نواب الشعب الصيني 
(البرملــان) مشــروع قرار حــول وضع 
قانون األمن القومي ملنطقة هونغ كونغ 
اإلدارية اخلاصة، حيث يهدف القرار الذي 
مت اعتمــاده في ختام الدورة الســنوية 
الثالثــة للمجلس الوطنــي الـ ١٣ لنواب 
الشــعب الصيني فــي العاصمة (بكني) 
اخلميس املاضي إلى تأســيس وحتسني 
النظام القانوني وآليــات إنفاذ القانون 
ملنطقــة هونغ كونــغ اإلدارية اخلاصة، 

حلماية األمن القومي.

فلسطني ُتطالب «اجلنائية الدولية»
باإلسراع بالتحقيق في هدم االحتالل للمنازل

وكاالت: دانــت وزارة اخلارجيــة واملغتربــني 
الفلسطينية امس تصعيد االحتالل وطواقم بلديته 
فــي القدس احملتلــة عمليات هدم املنشــآت ومنازل 
املواطنني الفلسطينيني، والتي كان آخرها هدم منزلني 
قيد اإلنشاء يعودان لعائلة الزعاترة في جبل املكبر، 
وهدم منزل آخر مأهول بالسكان بحجة عدم الترخيص، 
وتوزيع إخطارات بهدم ست منشآت أخرى، مطالبة 
احملكمة اجلنائية الدولية باإلسراع في فتح حتقيق 

بجرمية االحتالل بهدم املنازل.
وأشارت اخلارجية الفلسطينية، في بيان لها، إلى 
أن هــدم املنازل يأتي بعد أن أجبرت قوات االحتالل 
اول من امس املواطن املقدســي مازن جعابيص على 
هدم منزله بيده في جبل املكبر، ليفوق عدد املنازل 
واملنشآت التي هدمتها سلطات االحتالل، بعيد العيد، 

العشرة.
وأكدت اخلارجية الفلسطينية ـ بحسب «العربي 
اجلديد»ـ  أن عمليات هدم املنازل واملنشآت الفلسطينية 
امتداد حلرب االحتالل املفتوحة ضد القدس الشرقية 
احملتلة ومحيطها، بهدف تكريس ضمها، عبر تعميق 
عمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الوطني 
واإلنساني الفلسطيني في القدس، وفي الوقت ذاته 
إحالل مستوطنني يهود مكانه وتغيير معالم املدينة 
املقدسة وهويتها بالقوة والعمل على فرضها كأمر واقع.

وأشارت الوزارة إلى أنها «تواصل متابعة حيثيات 
وتفاصيل هذه اجلرائم على جميع املســتويات، مبا 
فيها اجلنائية الدولية، مطالبة املجتمع الدولي إلدانة 
سياسة هدم املنازل». ودعت خارجية فلسطني اجلنائية 
الدولية لـ «ســرعة االنتهاء من دراساتها والشروع 

الفوري في فتح حتقيق رســمي فــي هذه اجلرمية، 
وغيرها من اجلرائم التي ترتكبها دولة االحتالل بحق 
الشعب الفلســطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته 

ومرتكزات حياته األساسية».
الى ذلك، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية امس عبر الڤيديو كونفرنس مع وزير الدولة 
األملاني للشؤون اخلارجية نيلز أنني، آخر املستجدات 
السياســية، خاصة احملاوالت اإلسرائيلية لتطبيق 

خطط الضم واالستيالء على أراض فلسطينية.
وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) أن اشتية 
شدد على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس 
محمود عباس مستمرة مبوقفها في حل كافة االتفاقيات 
مع إســرائيل والواليات املتحدة األميركية، في حال 

لم تتراجع إسرائيل عن مخططات الضم.

«نتمسك بحل كل االتفاقات مع إسرائيل وأميركا»
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أنباء لبنانية

القوى األمنية جاهزة ملظاهرات السبت واحلكومة بني «قيصر» و«اليونيفيل»
فتح احلدود مع سورية براً إلعادة العالقني..واستئناف مفاوضات «صندوق النقد» اليوم

بيروت - عمر حبنجر

انعقد مجلس الوزراء اللبناني 
في السراي احلكومي أمس، متناوال 
األوضاع االقتصادية واملعيشية، 
وسط التخبط الناجم عن فوضى 
سوق النقد، والتهريب، وإرهاصات 
«قانون قيصر» األميركي اخلاص 
بسورية، الذي زاد الواقع اللبناني 
املالي والسياسي إرباكا، في ضوء 
تراجع قوى اإلنتاج وإطباق البطالة 
علــى أعناق اللبنانيني، فضال عن 
التحــركات الشــارعية الغاضبة، 
واملرتقــب انطالقها يوم الســبت 

املقبل.
وعلمت «األنباء» من مصادر 
الداخليــة  قريبــة مــن وزارة 
والبلديــات أن الوزارة وضعت 
قــوى األمــن الداخلــي وفــرق 
مكافحة الشغب في حالة تأهب 
تام ملواجهة املظاهرات املرتقبة، 
وقد أعدت خطة محكمة بالتنسيق 
مــع مختلــف القوى املســلحة 
املوجلة بحماية املتظاهرين، وثمة 
معلومات تؤكد وجود مندسني 
ومشــاغبني بــني املتظاهريــن، 
وســيتم التعامل معهــم بحزم 
يحــاول  مــن  كل  وتوقيــف 
استخدام العنف وتكسير املتاجر 

واملؤسسات العامة واخلاصة.
املصــادر توقعــت بــأن عــدد 
املتظاهريــن لن يكــون كبيرا كما 
كان منذ انطالق االنتفاضة، كونهم 
مفتقديــن التنظيــم ولديهم نقاط 
ضعف، مما سيســهل على القوى 
األمنية مواجهتهم بأقل مســتوى 

من العنف.
وقد اعترف رئيــس احلكومة 
حسان دياب بأن الوضع صعب، لكن 
ليس ميئوسا منه، وطمأن زواره 
بان احلكومة ســتبذل جهودا في 
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي 

للتوصل الى معاجلة ناجحة.
وتواجه حكومة دياب مشكلتني: 
قانون «قيصــر» األميركي املتمم 
إقليميا خلطة قطع اإلمداد العسكري 
عــن حزب اهللا، وقد نفت رئاســة 
احلكومة حصول أي نقاش أو التزام 
أو تنب لقانون قيصر، موضحة انها 

االستثنائية ملجلس النواب إلعادة 
درس وإقرار قانون العفو وغيره، 
الذي كان على جدول أعمال اجللسة 

األخيرة.
بدوره، رئيس مجلس النواب 
نبيه بري أكد على أن اقتراح قانون 
العفو، يحتاج إلى توافق سياسي، 
وليــس الى الــدرس فــي اللجان 
النيابية، وأنه استغرب انسحاب 
الرئيس سعد احلريري مع كتلته 
النيابية على نحو فاجأه اخلميس 
املاضــي، معتبــرا ان ثمة محاولة 
افتعلت توصال إلى هذا التعطيل.

علــى أي حــال، فــإن املتابعني 
يخشون أن يؤدي تصريح لوزير 
الطاقــة رميون غجر أمس إلى هز 
العالقة بني بعبدا وعني التينة، حيث 
قال:«ليس حكما ان معمل الكهرباء 
في الزهراني ســيكون أول معمل 
يتــم بناؤه، والشــركات هي التي 

ننحني أمام استشهاده ودفاعا عن 
قيم احلرية والدميوقراطية والعيش 

الواحد».
بدوره، الوزير السابق اشرف 
ريفي، غرد واصفا ســمير قصير 
بـــ «ملهــم ربيــع بيــروت وربيع 
العرب، لقد قتله محور اجلرمية، 
كمــا قتل القــادة واملفكرين الذين 
رفضوا االستبداد وطالبوا باحلرية 

ألوطانهم».
في غضــون، تســتكمل اليوم 
املفاوضــات بني لبنــان من خالل 
وزير املال غازي وزني، وصندوق 
النقد الدولي، بعد جولة يوم االثنني 
التاسعة، حيث تناولت اإلصالحات 

املالية.
وستعقد جلسة اليوم بحضور 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
ويفترض ان يعطي اجلانب اللبناني 

أجوبته عن أسئلة الصندوق.

تقــرر أين يبدأ العمل، مؤكدا على 
ضرورة معمل «ســلعاتا»، ويذكر 
أن الرئيــس بري يرى أن احلاجة 
تفرض بدء العمل مبعمل الزهراني.
الــى ذلــك، فتــح األمــن العام 
البريــة مــع  اللبنانــي احلــدود 
سورية مؤقتا أمس، وحتديدا من 
خالل معبري املصنــع في البقاع 
والعبودية في الشمال، أمام عودة 
املغتربني اللبنانيني من اخلارج، وقد 
ســجل حتى ظهر امس عودة ١٥٠ 
مواطنا اخضعوا جميعا للفحوصات 
الطبية، وسيعاد فتح احلدود مرة 

أخرى غدا.
وصــودف امس ذكــرى مرور 
١٥ ســنة علــى استشــهاد املفكــر 
والصحافي ســمير قصير، ووجه 
الرئيس سعد احلريري باملناسبة 
التحية لكلمات قصير التي «زعزعت 
أركان الظلم واالستبداد، ومازلنا 

بصدد دراســة تأثير هذا القانون 
على لبنان والهوامش التي بوسع 
احلكومــة التحرك في نطاقها، من 
دون ارتدادات سلبية على الوضع 

العام.
التمديــد  أمــا علــى صعيــد 
«لليونيفل» في اجلنوب، فسيؤكد 
الرئيس ميشــال عون فــي لقائه 
مع سفراء الدول دائمة العضوية 
فــي مجلس األمن الدولــي اليوم، 
وبحضور رئيس احلكومة ووزير 
اخلارجيــة ناصيف حتي، وممثل 
األمــني العام لــألمم املتحــدة يان 
كوفيتــش، علــى متســك لبنــان 
باليونيفيــل ومبهامهــا وعديدها 
وموازنتها، خالفا للتوجه األميركي.

على املســتوى السياسي، نقل 
عن الرئيس عون أن العالقة حسنة 
بــني بعبدا وعني التينــة، وهذا ما 
سيتبدى في مرسوم فتح الدورة 

أنباء سورية أنباء مصرية

«مصر للطيران»: دراسة إلغاء احلجر الصحي 
للعائدين من اخلارج واستبداله باملنزلي

عد «اليد اخلفية» بـ«رد مزلزل»  مخلوف يتوَّ
وبورصة دمشق تعلق تداول أسهم «سيريتل»

القاهرة - ناهد إمام

أكد الطيار رشدي زكريا 
رئيــس الشــركة القابضة 
ملصــر للطيــران، أنــه من 
املتوقع خالل األيام املقبلة 
إلغــاء احلجــر الصحــي 
واستبداله باحلجر املنزلي 
للمصريــني العائديــن من 

اخلارج.
أن  زكريــا،  وأضــاف 
اخلــارج  مــن  العائديــن 
سيخضعون للعزل املنزلي 
ملــدة ١٤ يومــا، وســتقوم 
املعنيــة باملتابعة  اجلهات 
مــع العائديــن خاصة بعد 

عواصم - وكاالت: اتهم رجل 
االعمال السوري رامي مخلوف 
من وصفها بـ «أيد خفية ذات 
قوة خارقة» سمحت بالتجرؤ 
على ممتلكاتــه اخلاصة، في 
أحدث حلقة من مسلسل النزاع 
بينه وبني احلكومة السورية 
التي تطالب شركة االتصاالت 
«سيريتل» اململوكة له مباليني 
الدوالرات. وفي منشور جديد 
على صفحته على فيســبوك 
وعد مخلوف مبا قال انه «تدخل 
إلهي يوقف هذه املهزلة ويزلزل 
األرض بقدرتــه حتــت أقدام 

الظاملني».
وسرد امللياردير السوري 
وابــن خال الرئيس بشــار 
املواجهــة  االســد حلقــات 
بينه وبني هيئة االتصاالت 
واحلكومة السورية والتي 
شــركة  مبطالبــة  بــدأت 
 ١٣٤ مببلــغ  االتصــاالت 
مليار ليرة سورية «بدون 
وجــه حق» على حد قوله، 
ثم رفع الســقف املطالبات 
«إلرغامنا لرفع حصة الهيئة 
لتصبح ٥٠٪ مــن عائدات 
الشركة الذي سيؤدي حكما 
إلفالسها األمر الذي لم نقبل 
به». وحتــدث عن ضغوط 
مارستها السلطات املعنية 
على بعض املديرين بالشركة 
التواصل  ملنعهم أيضا من 
مع رئيس مجلس إدارتها. 
واحتجــاز مجموعة كبيرة 
من املوظفني لترهيب البقية.  
 وأشــار الى قرار احلكومة 
احلجز على «أموالنا وأموال 
زوجتنــا وأوالدنا املنقولة 
وغير املنقولة ضمانا ألموال 
مترتبة على الشركة وليس 
على أشخاصنا فيما املفترض 
إلقاء احلجز االحتياطي على 

أموال الشركة».
 ورغــم نفــي وزارة العدل 
سابقا، كشف مخلوف أنه مت 
«طلب فرض حراسة قضائية 
علــى الشــركة بالرغــم مــن 
موافقتها علــى الدفع وتأكيد 
جاهزيتهــا الفورية لذلك قبل 

احلجر الصحي ملدة أسبوع 
في أماكن معدة لذلك، لكن 
ســوف يتــم خــالل األيام 
املقبلــة اســتبدال احلجــر 

الصحي باحلجر املنزلي.
وشــدد الطيار رشــدي 
زكريا، أن مصــر للطيران 
أولوياتهــا  فــي  تضــع 
إجراءات الســالمة واألمان 
لعمالئهــا وتتابــع كافــة 
املستجدات اخلاصة بأزمة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد-١٩)، علــى مدار 
الساعة، موضحا ان إجراءات 
الســالمة هي من أولويات 

مصر للطيران.

الى نغمة  وعاد مخلــوف 
االعمال اخليرية التي متولها 
شــركاته. وقال «ان الشــركة 
وطيلة العشر سنوات املاضية 
كانــت ومازالــت تســخر ٧٪ 
من أرباح مســاهميها ألعمال 
الــى  اخليــر». فــي اشــارة 
جمعية البستان التي ميلكها 
وقــال قبل ايام انــه وقف لها 
جميع اســهمه فــي املصارف 
والشركات املصرفية. وتتهم 
املعارضة هذه املؤسسة بتمويل 
امليليشيات املوالية للحكومة 
لقمع االحتجاجات واملظاهرات 

منذ ١٠ سنوات. 
وختم منشــوره بتحذير 
شــديد اللهجــة قائــال «بــكل 
صراحة ووضوح وبكل شجاعة 
وثقة أكرر ال أحد قادر على منع 
إيصال هذه األموال إليكم ال أحد 
ال أحد» وأضاف «فإن أصروا 
على موقفهــم بنصرة الظالم 
على املظلوم فإلعنوني إن لم 
يكن هناك تدخل إلهي يوقف 
هذه املهزلــة ويزلزل األرض 
بقدرته حتت أقــدام الظاملني. 
وبعزته وبجالله ستذهلون».
وقبل نشــر مخلوف لهذا 
املنشور، كانت سوق األوراق 

وقــال زكريــا، إن مصر 
للطيران على أمت استعداد 
الســتئناف حركة الطيران 

في أي وقت.
وتابــع رئيــس مجلس 
إدارة الشركة القابضة ملصر 
الطيران: «هدفنا هذه الفترة 
أن نكــون جاهزين في أي 
وقت لقرار عودة الطيران، 
ونستغل الفرصة، إننا نقوم 
بعمــل مراجعــات دوريــة 
الطائــرات وأجزائها  لــكل 
واحملــركات للحفاظ عليها 
بــكل االجــراءات  ونقــوم 
املوصــي بهــا حتــى نعود 

بطيران آمن وصحي».

املالية في دمشق «البورصة» 
قــد أعلنت أمس األول تعليق 
التــداول على أســهم شــركة 
«ســيرتيل»، فيها اعتبارا من 
يوم أمس وحتى إشعار آخر.
وتزامن صدور املنشور 
مع انخفاض قياســي جديد 

لليرة السورية. 
فبعد نحو أســبوع على 
انخفــاض ســعرها مقابــل 
الدوالر الى ما دون الـ ١٨٥٠ 
ليرة، عادت العملة السورية 
لتالمــس من جديــد حاجز 

االلفي ليرة. 
ارتبــاط واضح  ودون 
بتطورات قضية مخلوف، 
سجل سعر صرف الدوالر 
في مدينة دمشق ١٩٣٠ ليرة 
ومثلها في حلب بالنسبة 
للبيع، بحسب موقع الليرة 
اليوم. أما عمليات الشراء 
فاستقرت نهار امس بحدود 
الـ ١٩١٠ ليرات. وقفز سعر 
الذهب قياسيا ايضا حيث 
بلغ سعر الغرام الواحد من 
عيار ٢١ أكثــر من ٩٢ الف 
ليرة. فيما بلغ سعر الغرام 
من عيار ١٨ ما يزيد على ٧٩ 

الف ليرة.

انخفاض جديد والليرة تقترب من األلفني مقابل الدوالر«هدفنا هذه الفترة أن نكون جاهزين في أي وقت لقرار عودة الطيران»

أن خفضــت مصــر خــالل 
األيــام املاضية مدة احلجر 
الصحــي من ١٤ يوما إلى ٧ 
أيام مبناطق احلجر الصحي 

و٧ باملنزل.
فــي  زكريــا  وتابــع 
تصريحــات صحافية، أنه 
سابقا كان يتم الكشف الطبي 
على الركاب فور عودتهم وأن 
احلــاالت التي تظهر عليها 
األعــراض ويتم االشــتباه 
في إصابتهــا يتم حتويلها 
إلى املستشفيات املختصة 
للتأكد مــن إصابتهم، وأن 
الركاب الذين لم تظهر عليهم 
أعراض كان يتم وضعهم في 

يوم واحد على ذلك الطلب» 
وتساءل «فهل كل ما يجري 
من جتاوزات وخروقات وتعد 
على ملكيات وحريات خاصة 
يســري مبعزل عــن املعنيني 
باألمــر أو حتى علمهم؟!» في 

إشارة ضمنية الى الرئيس.
واعتبــر مخلــوف أن كل 
ما ذكــره فــي منشــوره هذا 
«إعــالم منا للمعنيــني باألمر 
بهــدف اإليعــاز بوقــف كل 
التجــاوزات والتعديات  هذه 
وإنصافنا بحق». وحذر من أن 
«األيام القليلة القادمة حاسمة 
فإما تطبق القوانني واألنظمة 

إلنصاف املظلوم».

محمد نصراهللا لـ «األنباء»:
رة عن ُبعد املظاهرات ُمسيَّ

بيروت - زينة طبارة

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصراهللا، أن التظاهر 
حق دســتوري لكل اللبنانيني شرط أن تتســم املظاهرة بسلوكيات 
وأدبيات سلمية على عكس ما جرى أمام قصر عني التينة، حيث تبني 
أن القضية الوحيدة التي حملها املتظاهرون هي الشــتائم واإلهانات، 
وأن الرشق باحلجارة كان الوسيلة الوحيدة التي ميلكها هؤالء للتعبير 
عن مطالبهم، معتبرا بالتالي أن جهات دولية ذات متثيل محلي، حترك 
املظاهرات عن بعد باجتاه عني التينة لتعميم الفوضى وإدخال لبنان في 
نفق املواجهات املرفوضة بني شارع وآخر، وذلك متهيدا لتداعيات قانون 
«قيصر» على لبنان واللبنانيني. ولفت نصراهللا في تصريح لـ «األنباء» 
الى أن قانون قيصر استحقاق استراتيجي سيواجه لبنان والهدف منه 
خنق اللبنانيني اقتصاديا واجتماعيا، السيما جلهة تصدير منتجاتهم 
الزراعية عبر سورية وقطع الروابط العائلية بني الدولتني، ما يعني من 
وجهة نظر نصراهللا أن أحد أخطر جوانب التظاهر املبرمج سياســيا 
أمام عني التينة وغيرها من املناطق التي تشهد مظاهرات مسيرة عن 
بُعد، هو تعبيد الطريق أمام قانون قيصر بهدف الوصول الى سالح 
املقاومة، مشــيرا بالتالي الى أن املطلوب من اللبنانيني مدنيني وقوى 
سياسية التأكيد على وحدتهم أقله خالل املرحلة الراهنة ملنع انزالق 
لبنان الى املجهول. واستطرادا لفت نصراهللا الى أن احلكومة ليست 
معصومة عن اخلطأ لكن من غير املسموح أن تقع في األفخاخ، فهناك 
عالمات استفهام تضعف أداء احلكومة وعلى سبيل املثال توزيع قانون 
قيصر على الوزراء، سائال عمن كلف نفسه بهذه املهمة ونيابة عمن 
ومن أجل ماذا؟ األمر الذي ترك ريبة كبيرة لدى اللبنانيني، الســيما 
احلريصني منهم على بناء الدولــة بعيدا عن احملاور الدولية، متمنيا 
على احلكومة أن يتمحور أداؤها فقط حول مصلحة لبنان واللبنانيني، 
علما أن احلكومة تســتأهل منحها مزيدا من الثقة خصوصا بعد أن 
واجهتها الكثير من العقبات املســتجدة واملفاجئة أهمها وباء كورونا 
وما انتجه من سلبيات ال حتصى، خصوصا على املستوى االجتماعي 
والنقدي واالقتصادي. على صعيد مختلف، أكد نصراهللا أن الرئيس 
نبيه بري قدم كل ما بوسعه إلقرار قانون العفو العام، لكنه حتما لم 
ولن يستســلم لغير املصلحة الوطنية العليا، علما أن القانون املشار 
إليــه صيغ بطريقة ال ترضينا بالكامل، لكننا في نهاية املطاف وافقنا 
عليــه كما عرض على الهيئة العامة لكونــه يخدم كل اللبنانيني دون 
استثناء من خالل إسقاط عشرات آالف اجلنح التي ال أهمية لها، مؤكدا 
أن ما تقدم به التيــار الوطني احلر وغيره من مالحظات على قانون 
العفو قابل للدرس، وألجل ذلك يجب أن تعطى الفرصة الالزمة إلعادة 
مناقشــة القانون بشكل هادئ للوصول الى قراءة مشتركة يستفيد 
منها أكبر عدد من املوقوفني واملطلوبني مبذكرات توقيف، خصوصا 
أن املطلوب حاليا هو تخفيف االكتظاظ في الســجون لتفادي األسوأ 

أال وهو تفشي وباء كورونا بني املساجني.

الدورية الـ١٤ الروسية - التركية ُتكمل طريقها 
وآليات روسية تتعرض للرشق باحلجارة

عواصم - وكاالت: سيرت قوات روسية 
وأخرى تركية أمس، دورية مشــتركة على 
الطريق الدولــي حلب- الالذقية «أم ٤» وهي 
الـ١٤ في تعداد الدوريات املشتركة منذ توقيع 
اتفاق وقف النار بني الرئيســني رجب طيب 

اردوغان وفالدميير بوتني.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها 
إن الدورية جرى تســييرها أمس مبشاركة 
قوات برية وجوية من اجلانبني، بحســب ما 

قالت وكالة أنباء األناضول.
وقالت مواقع اخبارية سورية إن هذه هي 
الدورية السابعة التي ال تختصر طريقها الذي 

امتد بني مدينة سراقب وصوال ملدينة أريحا. 
وقد تعرضت العربات الروسية املشاركة لرشق 
باحلجارة من قبل األهالي على جسر أريحا، 
بحسب موقع زمان الوصل. وذكرت املصادر 
أن انتشارا مكثفا شهدته املنطقة املمتدة من 
بلدة النيرب حتى منطقة وصول الدورية من 
قبل القوات التركية التي أغلقت املنطقة بشكل 

كامل قبل بدء تسيير الدورية.
ووصلت الدورية للمرة الثالثة إلى بلدة أورم 
اجلوز جنوبي إدلب وفقا ملوقع «عنب بلدي». 
التركية عبر حسابها  الدفاع  ونشرت وزارة 
في «تويتر»، صورا قالت إنها لتسيير الدورية.

«الصحة» ترسل تسعيرة عالج 
«كورونا» للمستشفيات اخلاصة.. 

واإلغالق عقوبة املخالفني

«شكاوى البرملان» حتّذر 
من أدوات الوقاية مجهولة املصدر

وكاالت: أرسلت اإلدارة املركزية للعالج احلر 
والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والســكان 
منشــورا دوريا إلى جميع إدارات العالج احلر 
باحملافظات يتضمن تسعيرة عالج مصابي كورونا 
في املستشفيات اخلاصة. وقالت إنه بدء العمل 
بالتسعيرة اجلديدة من امس، وحذرت من عدم 
االلتزام باألســعار، مؤكدة أن أي مستشفى ال 

يلتزم بالتنفيذ سيتعرض لإلغالق.
وكانت وزارة الصحة والســكان أعلنت عن 
تسعيرة عالج املصابني بكورونا في املستشفيات 
اخلاصة بعد تلقيها العديد من الشكاوى باملغاالة 
في تسعيرة العالج والتي ال تتناسب مع تكلفة 
اخلدمــة، وقررت د.هالة زايــد وزيرة الصحة 
والسكان أن تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح 
بني ١٥٠٠ و٣٠٠٠ جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية 
املركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح بني 

٧٥٠٠ جنيه 
و١٠٠٠٠ جنيه وتكلفة اليوم في الرعاية دون 
جهاز تنفس صناعي بني ٥٠٠٠ جنيه و٧٠٠٠ جنيه.
وقالت وزيرة الصحة والسكان إن األسعار 
شــاملة اخلدمة واملســتلزمات وأجور األطباء 
والتمريض واإلقامــة بالكامل وكذلك التحاليل 
واألشعة، مشــيرة إلى تولي ادارة العالج احلر 

والتراخيص الطبية مسؤولية التنفيذ.

القاهرة - مجدي عبدالرحمن

حذر النائب همام العادلي، رئيس جلنة االقتراحات والشكاوى 
مبجلس النواب، املواطنني من شــراء أدوات الوقاية والتطهير 
والتعقيم ضد ڤيروس كورونا املستجد الذي يجتاح العالم، من 
أماكن مجهولة املصدر، ملا يشكله ذلك من خطورة كبيرة على 
صحتهم وسـالمتـهم، ألنهـــا ال تكـون مطابقة للمواصفات 
الطبية والصحية وال حتمي من اإلصـابـة بالڤـيروس ونقـل 

العــدوى.
وقال العادلي، ان هناك العديد من أدوات الوقاية من كمامات 
وجوانتيات وكحول وغيرها، منتشرة على األرصفة وفي األسواق 
الشــعبية ويتم بيعها للمواطنني، وذلك دون الرقابة عليها من 
اجلهات املختصة، الفتا إلى ضرورة التصدي للفاسدين وعدميي 
الضمائر الذين يستغلون األزمات وحاجة املواطنني ويبيعون 

لهم سلعا ومنتجات مغشوشة وغير صاحلة.
وطالب رئيس جلنة االقتراحات والشكاوى مبجلس النواب 
بتشــديد الرقابة في كل احملافظات ملنع بيــع أدوات الوقاية 
والتطهيــر والتعقيم مجهولة املصدر، وتطبيق عقوبات رادعة 

ضد مرتكبي هذه املخالفات واجلرائم.
ودعا النائب همام العادلي، رئيس جلنة االقتراحات والشكاوى 
بالبرملــان، املواطنني إلى ضرورة االلتــزام بإجراءات الوقاية 
وتعليمات ونصائح وزارة الصحــة ومنظمة الصحة العاملية، 
للوقــايـة مـن ڤــيروس كورونا، واستخدام الكمامات وااللتزام 
بالتباعد االجـــتماعي واملـسافـة اآلمـنة، كما طالب املواطنني 
بشراء أدوات الوقاية من األماكن املعلن عنها سواء الصيدليات 

أو غيرها.

رامي مخلوف

(محمود الطويل) النائبة بوال يعقوبيان في وقفة تضامنية مع اعتصام الناجحني في مباريات خفراء اجلمارك من ٢٠١٩ امام السرايا احلكومي  
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الرئيس الغاضب من كشف اختبائه
في القبو يظهر خارج أسوار البيت األبيض

واشنطن - د.ب.أ: كشف مصدر أميركي 
مطلع، في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن)، 
عن أن الرئيس دونالد ترامب كان غاضبا 
من املعلومات التي كشفت اختباءه في القبو 
احملصن بالبيت األبيض خالل االحتجاجات 

حول املقر
الرئاســي، وأخبر مساعديه بأنه يريد 

الظهور خارج بوابات املقر.
ونقلــت الشــبكة عــن املصــدر القول 
إن رغبــة ترامــب فــي الظهور فــي مكان 
االحتجاجــات كانت من أســباب خروجه 
اللتقاط صورة أمام كنيســة سانت جون 
القريبة من البيت األبيض، والتي سبقها 

استخدام الشرطة الغاز املسيل
للدموع لتطهير املنطقة من املتظاهرين 

السلميني.
الرئيس الذي ســخر من ضعف حكام 
الواليات أمام احملتجني، أعرب عن إحباطه 

مــن أنــه مت تصويــره على أنــه قلق من 
االحتجاجات خارج البيت األبيض واختبأ 
حتت األرض فــي القبو احملصن، معتقدا 

أنه بدا ضعيفا.
لذلك توجه ترامب سيرا وسط حراسة 
أمنية مشددة من البيت األبيض إلى كنيسة 
سانت جون، التي طالتها أعمال تخريب. 
ووقف ترامب أمام الكنيسة اللتقاط الصور 
رافعا الكتاب املقــدس، قائال «لدينا دولة 

عظيمة».
وكانت مصادر كشــفت للشــبكة عن 
أنــه مت نقــل ترامــب وزوجتــه ميالنيا 
وابنهمــا بارون إلى القبــو احملصن في 
ظل االحتجاجات خارج البيت األبيض. 
ولم يظهر ترامب األحد وقضى معظم يوم 
االثنني خلف أبــواب مغلقة، ما أدى إلى 
قلــق حتى من حلفائه من أنه كان غائبا 

في حلظة أزمة وطنية.

(أ.ف.پ) الشرطة العسكرية تقبض على أحد احملتجني قرب البيت االبيض 

«الپنتاغون» تستعني بالفرق املجوقلة وتستقدم عناصر احلرس الوطني من الواليات

تهديدات ترامب بنشر اجليش 
تؤجج غضب األميركيني

عواصم - وكاالت: يبدو 
أن تهديــد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بنشر اجليش 
إلعــادة فرض األمــن ووقف 
أعمــال العنف التــي تخللت 
اســتطيع  «ال  احتجاجــات 
التنفــس» جــاءت بعكس ما 
يشتهي، حيث ساهم بتأجيج 
مشاعر الغضب وتصاعد أعمال 
العنف. وعمــق ترامب حالة 
الغضب في البــالد بظهوره 
في كنيسة حامال نسخة من 
اإلجنيــل، بعد أن اســتخدم 
ضباط إنفــاذ القانون الغاز 
املســيل للدموع والرصاص 
املطاطي لفتح الطريق أمامه 
للسير إلى هناك عقب إدالئه 
بتصريحات في حديقة الزهور 

بالبيت األبيض.
وذكرت الشرطة ووسائل 
إعــالم أن ما ال يقل عن ٥ من 
أفــراد الشــرطة األميركيــة 
تعرضوا إلطــالق نار خالل 
التــي اججها  االحتجاجــات 
مقتل جورج فلويد االميركي 
من اصل افريقي خنقا حتت 
ركبة شرطي ابيض. وأضرم 
املتظاهــرون النار في مركز 
تسوق في لوس اجنيليس، 
كمــا تعرضــت متاجــر في 
مدينــة نيويــورك ألعمــال 
سلب ووقعت اشتباكات مع 
الشــرطة في ســانت لويس 
بواليــة ميزوري، حيث نقل 
٤ ضباط هناك إلى املستشفى 

بجروح ال تهدد حياتهم.
ونقلت وكالة أسوشــيتد 
بــرس لألنباء عن الشــرطة 
القول إن أحد أفرادها أصيب 
بطلق نــاري في احتجاجات 
شهدتها منطقة مركز تسوق 
الس فيغاس، وأشارت الوكالة 
دون تفاصيل إلى أن ضابطا 
آخر «شــارك في إطالق نار» 

في املنطقة نفسها.
إال أنه ومع حتول املسيرات 
واملظاهرات املنددة بوحشية 
الشرطة إلى أعمال عنف في 
املســاء مــن كل يــوم خالل 
األسبوع املاضي، أعلن ترامب 
بنبــرة حازمة نشــر «آالف 
اجلنود املدججني بالسالح» 
في العاصمــة لوقف «أعمال 

الشغب والنهب».
واعتبــر أن اضطرابــات 

سريعا بدال منها».
ومن جهته، أمر وزير الدفاع 
األميركــي مارك إســبر أمس 
بتحريك كتيبتني من الشرطة 
العســكرية والفرقة املجوقلة 
الـ ٨٢ إلى العاصمة واشنطن.
وكشــفت وزارة الدفــاع 
(الپنتاغون) أنها اســتدعت 
١٥٠٠ عنصــر مــن احلــرس 
الوطني مــن خمس واليات 
بهدف نشرهم في واشنطن.

وأوضحت أن تعداد قوات 
احلرس الوطني في العاصمة 

أصــل أفريقي نســبة كبيرة 
غير متناسبة من اإلصابات.

وقالت املتظاهرة األميركية 
األفريقيــة جيســيكا هوبير 
لوكالة فرانس برس «من كل 

أعماقنا، ضقنا ذرعا».
وبعد أسبوع على احلادثة 
التي وقعت في مينيابوليس، 
عــززت نيويــورك ولــوس 
أجنيليــس وعشــرات املدن 
األميركية األخرى إجراءاتها 
األمنية ومددت حظر التجول 

الليلي الفراغ الشوارع.
في املقابل، ندد املرشــح 
الدميوقراطي للرئاسة جو 
الرئيــس  بايــدن مبوقــف 
االميركي، وقال في تغريدة 
علــى تويتــر إن ترامــب 
الــذي ســيتواجه معــه في 
الرئاســية  االنتخابــات 
املقررة في ٣ نوفمبر املقبل 
«يستخدم اجليش األميركي 
ضــد األميركيني. إنه يطلق 
الغاز املســيل للدموع على 
متظاهرين سلميني ويطلق 
عليهــم الرصاص املطاطي. 

من أجل صورة».
وأضاف: «من أجل أوالدنا 
ومن أجل روح بالدنا علينا أن 
نهزمه. ولكني أعني هذا عندما 
أقوله: ال ميكننا أن نفعل ذلك 

إال معا».
وعلى صعيد ردود الفعل 
الدولية، قالت مفوضة األمم 
املتحــدة حلقــوق اإلنســان 
ميشــال باشــليه ان تأثيــر 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
الــذي بدا أكبر على األقليات 
العرقية في الواليات املتحدة، 
والتظاهرات التي خرجت إثر 
مقتل جــورج فلويــد، أمور 
تكشف «متييزا مزمنا» ينبغي 

معاجلته.
وفي تعليق قد يثير غضب 
ترامب، أضافت باشــليه في 
بيان «يكشف هذا الڤيروس 
متييــزا مزمنــا مت جتاهلــه 
لوقت طويل»، وتابعت: «في 
الواليات املتحدة، ال تســلط 
التظاهرات التي أثارها مقتل 
فلويد الضوء فقط على عنف 
الشرطة ضد غير البيض، لكن 
تبرز أيضا التمييز في مجاالت 
الصحة والتعليم والتوظيف، 

ومتييزا عنصريا مزمنا».

سيبلغ في الساعات املقبلة 
٢٨٠٠ عنصر. من جهة أخرى، 
عززت الوزارة الواقعة على 
مسافة قريبة من واشنطن، 
إجــراءات األمــن واحلمايــة 
فــي محيط مقرهــا والطرق 

الفاصلة بالعاصمة.
وتعتبر االحتجاجات ضد 
عنصرية الشرطة والتفاوت 
االجتماعي أخطر عصيان في 
والية ترامــب، تضاف إليها 
أزمة انتشار وباء كوفيد-١٩. 
حيث ميثــل األميركيون من 

(رويترز) متظاهرون يغسلون وجه زميل لهم باملاء واحلليب بعد تعرضه لرذاذ الفلفل في واشنطن 

(أ.ف.پ) مجسم مصغر لتمثال احلرية محطم خارج محل تعرض للسرقة في مانهاتن بنيويورك 

التــي وقعــت فــي  األحــد 
واشنطن «وصمة عار» داعيا 
حــكام الواليات الى التحرك 
بسرعة وبشكل حازم «لضبط 
الشارع» ووقف دوامة العنف.

وقال ترامب للصحافيني 
من حديقة الزهور في البيت 
األبيض بلهجة حتذير «إذا 
رفضــت مدينــة أو واليــة 
ما اتخاذ القــرارات الالزمة 
للدفاع عن أرواح وممتلكات 
ســكانها، فسأنشر اجليش 
األميركــي حلــل املشــكلة 

طبيب عائلة فلويد ُيكذب رواية السلطات: مات مختنقًا
عواصــم ـ وكاالت: أظهرت نتائج التشــريح 
املستقل الذي أجرته عائلة جورج فلويد، األميركي 
ذي األصول األفريقية الذي أحدثت وفاته احتجاجات 
غير مسبوقة منذ عقود، أن األخير توفي مختنقا 
من تأثير الضغط الذي أحدثه الشــرطي الذي جثا 
على رقبته ملدة تتجاوز ٨ دقائق، وهو ما يناقض 
الرواية التي ســاقتها السلطات حول سبب الوفاة 
مســتندة إلى نتائج تشريح أولية. وأعلن الطبيب 
الشرعي الذي انتدبته العائلة لتشريح جثة فلويد، 
مايكل بادين، في مؤمتر صحافي اول من امس، أنه 
ال وجود ألي «ظروف صحية كامنة» وراء الوفاة، 
مؤكدا أن نتائج التشريح أظهرت أن فلويد توفي من 

جراء «انقطاع األكسجني نتيجة الضغط املستمر». 
وأضاف أن الضغط املستمر على اجلانب األمين من 
شريان فلويد السباتي أعاق تدفق الدم إلى دماغه، 
بينما تسبب الوزن امللقى على ظهره في استحالة 
التنفس. وأوضح الطبيب أن فلويد «لم يســتجب 
لإلنعاش» داخل ســيارة اإلسعاف التي نقلته إلى 
املستشفى، وخلص إلى القول ان «طريقة الوفاة 

كانت القتل العمد».
وصرح بينجامني كرامب، أحد محامي العائلة، 
للصحافيني في املؤمتر، أن فلويد «توفي أمام املتجر»، 
حيث أوقفته الشرطة، قائال «بالنسبة جلورج فلويد، 

كانت سيارة اإلسعاف مبنزلة عربة نقل املوتى».

وزاد املستشــار املتعاون مع العائلة، أنتونيو 
رومانوتشي، قائال: ان وزن الضابطني اآلخرين، 
توماس لني وجيه.إيه كينغ، على ظهر فلويد، منع 
الدم من التدفق إلى رأسه، والهواء من دخول رئتيه.

وكان الطب الشرعي في مقاطعة هينيبني، حيث 
أجري التشــريح األولي للجثة، استبعد أن يكون 
فلويد قد توفي مختنقا، وزعم أن نتائج التشريح 
«لم تكشــف عن أي دالئل مادية تدعم تشخيص 
انقطاع األكسجني من أثر الصدمة أو االختناق»، 
عازيا أسباب الوفاة إلى «التأثيرات املركبة من تقييد 
فلويد على يد الشرطة، وحالته الصحية املتدهورة، 

وأي سموم محتملة في جسمه».

شرطة مكافحة الشغب يطاردون محتجني بالغاز املسيل للدموع أمام حديقة 
الفاييت واملنطقة احمليطة بالبيت األبيض                    (رويترز)

الرئيس دونالد ترامب يعبر بجانب حائط مليء بالشعارات في حديقة الفاييت امام البيت االبيض متجها لكنيسة 
سانت جون                         (رويترز)
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االحتاد األوروبي «مصدوم».. وأملانيا: التظاهرات السلمية «أكثر من مشروعة»
عواصم- وكاالت: عبر االحتاد األوروبي عن 
صدمته لوفاة األميركي األسود جورج فلويد 
الذي قضى اختناقا أثناء قيام شــرطي أبيض 
باعتقاله، وأبدى أسفه لـ «االستخدام املفرط» 

للقوة من قبل رجال الشرطة.
وقال وزير خارجية االحتاد جوزيب بوريل 
خالل مؤمتر صحافي في بروكسل أمس: «هنا 
في أوروبا، على غرار شعب الواليات املتحدة، 
نحن مصدومون إزاء وفاة جورج فلويد. أعتقد 
أن كل املجتمعــات يجب أن تبقى متيقظة أمام 
االستخدام املفرط للقوة» من قبل قوات األمن.

وفي ســياق متصل، قال وزير اخلارجية 
األملاني هايكو ماس إن االحتجاجات السلمية في 
الواليات املتحدة «مفهومة وأكثر من مشروعة» 
بعد مقتل فلويد بأيدي شرطيني. وأضاف ماس 
خالل مؤمتر صحافي مــع نظيره األوكراني 
دميترو كوليبا في برلني أمس: «أريد أيضا أن 
أعرب عن أملي فــي أال تؤدي هذه التظاهرات 
السلمية إلى مزيد من العنف، واألهم من ذلك، 
آمل أن جتعــل هذه التظاهرات األمور مختلفة 

في الواليات املتحدة».
من جهتها، قالت رئيســة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أرديرن إنها شعرت بـ «الذعر» لوفاة 
فلويد ورحبت باحتجاجات التضامن السلمية 

في نيوزيلندا.
وأضافــت أرديرن في مقابلة مع قناة «تي.

فــي.إن.زد» امس «أعتقد أنني أقف مع كل من 
يشعرون بالذعر بسبب ما رأيناه».

وقد نالت ثناء عامليا لتعاملها مع أسوأ حادثة 
إطــالق نار في نيوزيلندا عندما قتل مســلح 
متطرف ممن يتبنون فكرة تفوق العرق األبيض 
٥١ مســلما في مسجدين بكرايستشيرش في 

١٥ مارس ٢٠١٩.
وقالت أرديرن خالل املقابلة إن تعامل بالدها 
مع هذا الهجوم أوضح أن شعب نيوزيلندا ينبذ 
العنصرية والكراهية، مضيفة «ويعني هذا أيضا 
أننا ننبذهما كدولة أينما رأيناهما في العالم»، 

وأضافت أنها تتفهم شعور احملتجني. 
بدورها، اتهمت رئيسة السلطة التنفيذية في 
هونغ كونغ كاري الم، واشنطن باعتماد سياسة 
«الكيل مبكيالــني» في ردها على االحتجاجات 
العنيفة التي تهز الواليــات املتحدة، وحذرت 
من أن املخطط األميركي لفرض قيود جتارية 
علــى هونغ كونغ على خلفيــة قانون «األمن 
القومــي» املثير للجدل الذي تريد بكني فرضه 
على املستعمرة البريطانية السابقة، «سيلحق 
الضرر باألميركيني فقــط». وقالت الم خالل 
املؤمتر الصحافي األسبوعي امس إن خطوة كتلك 
ستفشل، وانتقدت إدارة ترامب على خلفية تعاملها 

مع االحتجاجات العنيفة املنددة بالعنصرية.
وأضافت: «رأينا بوضوح تام في األسابيع 
األخيرة سياسة الكيل مبكيالني التي يتم تطبيقها. 
تعرفون أن الواليات املتحدة تشهد أعمال شغب 
ونحن نرى كيف ردت عليها احلكومات احمللية. 
وفي هونغ كونغ، عندما حتصل لدينا أعمال شغب 
مماثلة نرى املوقف الذي اعتمدوه (األميركيون)».

رئيسة وزراء نيوزيلندا «مذعورة».. وهونغ كونغ تتهم واشنطن بـ «الكيل مبكيالني»

ما هو «قانون االنتفاضة» الذي يهدد به ترامب؟
وكاالت:   - عواصــم 
الرئيــس األميركــي  هــدد 
دونالــد ترامــب، باللجــوء 
إلى قانون يعود لعام ١٨٠٧ 
ويســمح بنشر اجليش في 
املــدن األميركية لوضع حد 
للتظاهرات العنيفة املستمرة 
منذ أيــام في أعقــاب مقتل 
جورج فلويد خالل اعتقاله.
ومن أجل نشر اجليش، 
إلــى  ترامــب  ســيحتاج 
إلــى مــا يعــرف  اللجــوء 
بقانــون االنتفاضــة الــذي 
 ،CNN استخدم، وفق شبكة
فــي اخلمســينيات إللغــاء 
العنصري، وبعدها  الفصل 
في الستينيات للتعامل مع 
أحداث شغب في ديترويت.

ويسمح القانون للرئيس 
باستخدام اجليش في حاالت 
والعصيــان  االنتفاضــات 
وعرقلة القوانني في أي والية.

وكانت آخر مرة استخدم 
القانــون، فــي عــام  فيهــا 
١٩٩٢ مــن أجــل التصدي ملا 
يعرف بأحداث شغب لوس 
اجنيليس التي أعقبت قرار 
تبرئة أربعة عناصر شرطة 

كروا بجزر العذراء في أعقاب 
اإلعصار هيوغو.

وقبل اللجوء إلى القانون، 
«على الرئيس األميركي أوال أن 
يصدر أمرا بتفرق املتمردين 
خالل فترة محددة. إذا لم يتم 
حل الوضع، فإمكان الرئيس 

للرئيس اســتخدامه، وذلك 
اســتجابة  تعــرض  بعــد 
احلكومــة لإلعصار كاترينا 

في ٢٠٠٥، النتقادات.
ومبوجب التعديل اجلديد 
يسمح «للرئيس باستخدام 
قوات مســلحة خالل كارثة 

األميركية (NPR) إلى خبراء. 
الفقــرة (٢٥١)  وتشــير 
فــي القانون إلى أنه «يجوز 
للرئيــس، بناء علــى طلب 
املجلس التشريعي (للوالية) 
أو حاكمها إذا تعذر انعقاده، 
أن يدعو اخلدمة الفيدرالية 

أمر تنفيذي بإرسال  إصدار 
جنود»، بحسب تقرير خلدمة 
أبحاث في للكونغرس صدر 

في عام ٢٠٠٦. 
وفــي العام ذاتــه، جرى 
تعديــل القانــون لتوســيع 
احلــاالت التــي ميكــن فيها 

طبيعية أو هجوم إرهابي».
وحــول مــا إذا كان على 
واليــة مــا طلــب اســتقدام 
تلك القوات العســكرية في 
أراضيهــا، فــإن االمر «ليس 
كذلك بالضــرورة»، وفق ما 
نسبت اإلذاعة الوطنية العامة 

مثل امليليشيا».
لكن الفقرة التالية (٢٥٢) 
تقول «أينمــا يعتبر الرئيس 
أن عراقيــل غيــر مشــروعة، 
تشكيالت، أو جتمعات، أو متردا 
ضد سلطة الواليات املتحدة، 
جتعــل من إنفاذ القانون غير 
قابل للتطبيق في أي والية من 
خالل املسار املعتاد لإلجراءات 
القضائيــة يجوز له أن يدعو 
اخلدمة الفيدرالية مثل ميليشيا 
أي والية، واســتخدام القوات 
املسلحة، حسبما يراه مناسبا 
لتطبيق تلك القوانني أو قمع 

التمرد».
جتدر اإلشــارة إلــى أنه 
مبوجب الدستور األميركي، 
فــإن حكام الواليــات لديهم 
سلطة حفظ األمن داخل حدود 
والياتهــم. ويعكــس قانون 
يســمى بوسي كوميتاتوس 
لعــام   (Posse Comitatus)
١٨٧٨، ذلك املبدأ والذي مينع 
مبوجبه بشكل عام اجليش 
الفيدرالي من املشــاركة في 
إنفاذ القانون احمللي. ويعد 
قانون االنتفاضة اســتثناء 
لقانون بوسي كوميتاتوس. (أ.ف.پ) (أ.ف.پ)احملالت تعرضت للحرق والنهب في ميسوري  الشرطة حتقق في هويات املعتقلني في هوليوود كاليفورنيا 

من العرق األبيض، من تهمة 
استخدام العنف املفرط ضد 
رجل أســود يدعــى رودني 

كينغ.
واســتخدم القانون قبل 
ذلك في عام ١٩٨٩ خالل أعمال 
نهب واسعة وقعت في سانت 

احلرس الوطني التابع للشــرطة املدنية في العاصمة واشنطن يحيط 
بالبيت االبيض خالل االحتجاجات املناهضة للعنصرية           (رويترز)
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معرفي: خطط للسيطرة على الوضع الصحي 
داخل السجن املركزي في ظل الظروف الراهنة

١٣ مخالفًا للحظر اجلزئي واملناطقي خالل ٢٤ ساعة

قــام وفد مــن اللجنة الدوليــة للصليب 
األحمر ممثال مبدير قسم احلماية واحملتجزين 
بالصليب األحمر الدولي أحمد زروق، بزيارة 
قطاع املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ االحكام 
وكان في اســتقباله الوكيل املساعد لشؤون 
املؤسسات االصالحية وتنفيذ االحكام اللواء 
طالل معرفي ومدير عام املؤسسات االصالحية 
اللواء علي املعيلي وعدد من قياديي القطاع.

واطلــع الوفــد علــى أوضــاع الســجناء 
واخلدمــات الصحيــة والبرامــج التأهيلية 
املقدمة لهم، وتعرف على اإلجراءات الوقائية 
واالحترازية املتبعة وفق التعليمات الصحية 

في البالد ملنع انتشار ڤيروس كورونا املستجد.
وأكــد اللــواء طــالل معرفــي أن وزارة 
الداخليــة ال تألــو جهدا في تقــدمي خدماتها 
لنزالء املؤسسات االصالحية سواء اإلنسانية 
أو الصحية، وقد مت وضع خطط للســيطرة 
على الوضع الصحي داخل السجن املركزي 

في ظل الظروف الراهنة.
وأشــاد وفد الصليــب األحمر الدولي مبا 
تقدمه الكويت من برامج وتطبيقات إصالحية 
وتأهيلية وصحية لنزالء املؤسسة االصالحية 
وتأمــني املنــاخ االجتماعي والنفســي داخل 

السجون مبا يعزز سياسة التأهيل.

أحمد خميس

متكنت االجهزة االمنية والعســكرية املنتشرة 
في كل املناطق، ســواء احملظــورة مناطقيا او غير 
احملظورة في اوقات احلظــر، من ضبط ١٣ مخالفا 

لقرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجول من الساعة 
٦ مســاء حتى ٦ صباحا. وبحســب بيــان لوزارة 
الداخليــة، فــإن املخالفني هم ١٢ مواطنا وشــخص 
من جنســية اخرى، وتضمن البيان الذي بث على 
تويتر ان املخالفني للحظر ضبطوا في ٥ محافظات 

وهي اجلهراء بواقع ٤ مخالفني والفروانية بواقع ٣ 
مخالفني و٦ مخالفني بواقع ٢ في ثالث محافظات وهي 
العاصمــة وحولي ومبارك الكبير، فيما لم يضبط 
اي مخالف في محافظة االحمدي وكذلك لم يضبط 

مخالفون للحجر املنزلي او في املياه االقليمية.

خالل زيارة جلنة الصليب األحمر الدولي لالطالع على األوضاع الصحية للنزالء

اللواء طالل معرفي خالل استقبال وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر

«ماني الهندي» أنهى حياته شنقًا بقطعة قماش في املهبولة
محمد الدشيش

تواصلت قضايا االنتحار 
والتي تشهدها البالد بالتزامن 
مع انتشــار ڤيروس كورونا 
املستجد وفرض حظر مناطقي 
علــى بعض املناطــق، ويوم 
امــس مت تســجيل القضيــة 
الرابعة بعنــوان انتحار في 
منطقــة املهبولــة وذلك بعد 
ساعات من تســجيل قضايا 
مشابهة في مخفر شرطة بيان 
جراء شنق نيبالي نفسه في 
محجر وزارة الصحة مبشرف، 
وقضية أخرى في مخفر شرطة 
الصاحلية بعدمــا أقدم وافد 
علــى إلقاء نفســه مــن علو، 
وثالث هندي شنق نفسه في 
اسطبالت االحمدي. كما شهدت 

املجاهر بإطالق النار عشوائيًا في قبضة مباحث السالح

عبداهللا قنيص

األمــن  قطــاع  واصــل 
اجلنائــي إغــالق القضايــا 
املشــهورة، حيــث متكنت 
إحــدى إدارات القطاع وهي 
االدارة العامة ملباحث السالح 
من إغالق قضية إقدام شخص 

من غير محددي اجلنســية 
على املجاهرة بإطالق النار 
عشــوائيا من مسدس وبث 
مقطعــا بذلك على وســائل 
التواصل االجتماعي، وضبط 
املتهم في منطقة حولي بعد 
أقل من ٢٤ ساعة من تداول 
املقطع والذي حظي باهتمام 

من قبل رواد مواقع التواصل 
وأعربوا عن أســفهم لقيام 
املتهم بهــذا الفعل اخلطير 
والذي ميكن أن يودي بحياة 
أبرياء نتيجة اســتهتار وال 

مباالة.
الــى مصدر  واســتنادا 
أمنــي، فإنــه وفــور تداول 

املقطــع الــذي يظهــر فيه 
شخص يقوم بإطالق النار 
وهو يقود السيارة وبشكل 
خطير للغاية، حتى صدرت 
التعليمات الى إدارة املباحث 
االلكترونية ومباحث السالح 
بالتنسيق فيما بينهم وأسفر 
التنســيق عن حتديد محل 

ســكن املتهــم فــي حولــي 
ومن ثم صدرت التعليمات 
بضبطــه، ليتــم توقيفــه 
صبــاح أمــس وبالتحقيق 
معه، اعتــرف بأنه هو من 
ظهــر في املقطــع، هذا ولم 
ُيعرف مصير السالح الذي 

استخدم في الواقعة.

في رابع قضية انتحار شهدتها البالد خالل ٢٤ ساعة

من أرباب السوابق وُضبط في حولي

صورة زنكوغرافية خلبر حتديد هوية مطلق النار

صورة زنكوغرافية خلبر انتحار وافدين أمس

املتهم

بعمل حتريات وإعداد تقارير 
بشأن كل واقعة انتحار على 
حدة، مشيرا الى ان صعوبة 
التعامل مع مثل هذه القضايا 

انها قضية يخطط لها الفرد 
منفــردا وينفذها في اخلفاء 
بخالف القضايا األخرى والتي 
يكون هناك طرفان كقضايا 
السرقات والتي ميكن احلد 
منها باالنتشار األمني وغيرها 

من الوسائل.
القضية اجلديدة  وحول 
التي شهدتها منطقة املهبولة 
امــس، قال مصــدر امني ان 
الــى عمليــات  بالغــا ورد 
وزارة الداخلية صباح امس 
عن حالة انتحار جديدة في 
املهبولة، ولدى انتقال رجال 
امن االحمدي الى موقع البالغ 
متت مشــاهدة جثــة لوافد 
معلقة بقطعة قماش، وتبني 
ان الوافــد هندي من مواليد 

١٩٦٨ يدعى ماني.

بنفســها من الطابــق الثالث 
ملنزل كفيلها.

إلى ذلك، اكد مصدر امني 
ان رجــال املباحث يقومون 

البــالد ايضا عــدة محاوالت 
لالنتحار ابرزها ما اشارت إليه 
«األنباء» قبل ٤٨ ســاعة مثل 
قضية إلقاء وافدة بنغالديشية 

الضبطية تعتبر من أضخم الكميات املهربة في العام احلالي ٢٠٢٠ وتتميز بضبط التاجر واملهربني الثالثة بجرمية التلبس املشهودة

ملشاهدة الڤيديو

«األمن اجلنائي»: ضبط ٣ عراقيني وتاجر كيف «بدون» 
خالل تسليم وتسلم ١٠٠ كيلو حشيش في عرض البحر

أمير زكي  - محمد اجلالهمة

ســدد قطــاع األمــن اجلنائــي 
ضربــة موجعة لتجار الســموم 
املخــدرة ومروجيها داخل البالد، 
وذلك بضبط تاجر كيف من غير 
محــددي اجلنســية و٣ مهربــني 
بتســليم  متلبســني  عراقيــني 
وتســلم ١٠٠ كيلوغــرام من مادة 
احلشــيش املخدرة، فيمــا قدرت 
قيمــة املضبوطات مــن املخدرات 
بنحو ٣٠٠ ألف دينار، ومت التحفظ 
على املهربني الثالثة وتاجر الكيف 
في مقر األمن اجلنائي الستكمال 
التحقيقات معهــم ومعرفة ما اذا 
كان املهربــون قد هربوا مخدرات 
مــن قبل الى داخــل البالد وكذلك 
التحقيق مع املهرب «البدون» وهو 
مــن أصول عراقيــة ملعرفة حجم 
جتارتــه في املواد املخــدرة. هذا، 
ووصف مصدر امني الضبطية التي 
اســتطاع رجال املباحث ضبطها 
بأنها واحدة من أكبر الشــحنات 
التي مت ضبطها مؤخرا، الفتا الى 
ان ما مييز الضبطية عن غيرها من 
الضبطيات كون أطراف القضية مت 
اإليقاع بهم جميعا وهم العراقيون 
والتاجر. واستنادا الى مصدر امني 
فــإن قطاع األمن اجلنائي وصلت 

إليه معلومات عن تخطيط شخص 
مــن «البــدون» جللــب كمية من 
املخــدرات بالتعاون مــع مهربني 
من العراق، وعليه مت إجراء املزيد 
من التحريات ومراقبته لضبطه، 
وكذلك رصد اتصاالته بالتنسيق 

مع النيابة.
أســفرت  املصــدر:  وأضــاف 
التحريــات وكذلــك املراقبة عن ان 
املتهم سيتســلم املواد املخدرة في 
ساعة متقدمة من امس الثالثاء في 
عرض البحر. وأردف املصدر بالقول: 
جرى التنســيق مع النيابة العامة 
وجتهيــز قــوة كافيــة للتعامل مع 
املهربني والذين كان املتهم سيتسلم 
منهــم املخدرات. وأضــاف املصدر: 
مت تقســيم فرق العمــل الى واحدة 
ملراقبة التاجر بحيث ال يتمكن من 
الهرب وكذلك املهربون، مشيرا الى 
انه مت ترك املهربني حتى يدخلوا الى 
املياه اإلقليمية الكويتية وحتديدا الى 
منطقة الصبية الساحلية، وما ان جاء 
وقت تسليم وتسلم املخدرات فجرا  
حتى مت ضبط املهربــني العراقيني 

و«البدون».
وأشــار املصــدر الــى ان جميع 
التهريــب مت إخضاعهــم  أطــراف 
للتحقيــق حتى اعترفوا باجتارهم 

في املخدرات وتهريبها.

قيمتها السوقية تصل إلى ٣٠٠ ألف دينار واملتهمون مت اإليقاع بهم في الصبية الساحلية

العراقيون الثالثة وتاجر الكيف البدون من أصول عراقية واملضبوطات في عهدة األمن اجلنائي

«نيابة اإلعالم» تخلي سبيل جوهر 
بكفالة ١٠٠٠ دينار بشكوى «الصحة»

عبدالكرمي أحمد

أمرت نيابة شــؤون اإلعالم والنشر أمس بإخالء 
ســبيل النائب األســبق د.حســن جوهر بكفالة ألف 
دينار بعدما أنهت حتقيقاتها معه بشكوى مقامة من 

وزارة الصحة.
وواجه جوهر تهمًا تتعلق باإلســاءة إلى الوزارة 
وعــدد من موظفيها علــى خلفية حديثــه عن عقود 
جلب أدوات ومستلزمات خاصة بالوقاية من ڤيروس 
كورونا مببالغ ضخمة على عكس سعرها احلقيقي، 

د.حسن جوهروهو ما نفته الوزارة.

أوامر بضبط وإحضار وافدة بزي شرطي
محمد اجلالهمة

أمنــي  مصــدر  أبلــغ 
تعليمــات  أن  «األنبــاء» 
صــدرت الى إدارة املباحث 
اإللكترونية بضبط سيدة 
يرجح انها من جنسية غير 
عربية قامت بنشــر مقطع 
ڤيديو وهي ترتدي «بريه» 
أمنيا يخص وزارة الداخلية.
وقال املصدر ان الوافدة 
سيتم التحقيق معها ملعرفة 

هويــة من أعارهــا البريه 
والعالقة التي جتمعها مع 

هذا الشخص.
وأكــد املصدر أن رجال 
اإللكترونيــة  املباحــث 
ومن خالل التقنيات التي 
بحوزتهــم يســتطيعون 
الســيدة،  حتديــد هويــة 
مؤكدا أنه متى ما ثبت قيام 
رجل أمن بتسليمها البريه 
ســتتخذ بحقه إجــراءات 

عقابية. الوافدة مرتدية «بريه»
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حملة تنظيف وتعقيم باجلهراء

فتح جزئي للمنشآت الرياضية اللبنانية

مبارك اخلالدي

أشرف رئيس مجلس إدارة نادي اجلهراء 
نواف جديد على حملــة يقوم بها النادي 
حاليا لتنظيف وتعقيــم ملحقات النادي 
وستاد مبارك العيار. وشملت احلملة مبنى 
إدارة النــادي بالكامل واملمــرات اخلاصة 
بالالعبني وغرف املالبس والعيادة الطبية.

وستستمر حمله التعقيم لعدة أيام 
مقبلــة حرصا مــن إدارة النادي 
على اتخاذ اشتراطات السالمة 
الصحية متاشيا مع إجراءات 

الدولة في مكافحه وباء ڤيروس كورونا.
وفي جانب متصل، قادت مجموعة من 
الشــخصيات الرياضية مــن أبناء النادي 
حملة للتوعيــة الصحية حثت فيها أبناء 
املنطقة والنادي والالعبني على البقاء في 
املنازل وعدم اخلروج إال للضرورة القصوى.
اإلدارة  إلــى ذلــك يترقــب مجلــس 
التعليمــات اخلاصــة بعــودة النشــاط 
الرياضي قبل وضع خطة إعداد الفريق 
األول خلــوض مــا تبقى من منافســات 
املوسم املقبل على صعيد األلعاب الفردية 

واجلماعية.

بيروت - ناجي شربل

الرياضيــة  فتحــت املنشــآت 
اللبنانية جزئيا، تزامنا مع تخفيف 
احلكومة من إجراءات التعبئة العامة 

اخلاصة بڤيروس كورونا. 
وســمح مبمارسة الرياضة في 
الهواء الطلــق للراغبني، الى فتح 
أندية الرماية في احلقول املفتوحة 
وتلك املعتمدة فــي القاعات املغلقة 
(رماية املسدس)، الى نوادي السباحة.
وترك موضوع املنشــآت الرياضية 
اخلاصة ببقية األلعاب الى مرحلة الحقة 
متوقعة األسبوع املقبل، بعد إعداد الهيئة 
الوطنية ملكافحة كورونا شــروطا خاصة 
بالوقاية في النــوادي الصحية واأللعاب 

الفردية القتالية واأللعاب اجلماعية.
وكان عــدد مــن أصحــاب األكادمييات 
واملنشآت الرياضية طالبوا وزيرة الشباب 
والرياضة فارتينيه أوهانيان بالعمل لفتح 
املنشــآت. وأعد باســمهم جنم كرة السلة 
اللبنانية فادي اخلطيب دراسة خطية، كونه 
ميلك مجمعا رياضيا في منطقة احلازمية 
(قضاء بعبــدا)، يضم مرافــق عدة بينها 

مطاعم.
في حني سارع البعض الى إنقاذ موسمه 

الرياضــي بفتــح أحواض ســباحة تعود 
ملكيتهــا الى منشــآت رياضية خاصة به 
مثل نادي مون الســال عني ســعادة، الذي 
يعتمد في شــكل كبير فــي ميزانيته على 
حوض الســباحة املكشــوف لديه واملتاح 
الدخول إليه للعموم، وليس فقط للمنتسبني 

الى النادي.
وصحيح ان احلوض واملرافق اخلاصة 
به ســيقتصر العمل بها على الراغبني في 
السباحة صيفا، من دون فتح موسم األعراس 

املتعذر إطالقه هذا الصيف.
وكان نــادي مــون الســال يعتمد على 
إيرادات ضخمة من تأجير املساحات الكبيرة 
لديه واحمليطة بحوض السباحة في موسم 
األعراس، مبعدل ٤ أيام، على األقل، أسبوعيا، 
حيث أشار رئيس النادي احملاضر األوملبي 
جهاد ســالمة، الى خســارة جزء كبير من 
العائدات املعول عليها في ميزانية النادي، 
جراء عدم إطالق موسم األنشطة الصيفية 
لألوالد، التي اشتهر بها النادي في قضاءي 

املنت وكسروان.
وبشكل عام، احلركة الرياضية اللبنانية 
تلتقط أنفاسها ولو بوتيرة غير متقطعة، 
علما أن البعض سبق قرار احلكومة بفتح 
غير معلن ملنشــآته، وقصرها على ألعاب 

معينة.

تشافي يطلب املغربي بلهندة لتدعيم السد
الدوحة - فريد عبدالباقي

طالب املدرب اإلســباني لنادي السد 
القطري تشــافي هيرنانديز إدارة ناديه 
بضرورة ضم صفقات من العيار الثقيل 
لتدعيــم صفــوف الفريــق خــالل فترة 
االنتقاالت الصيفية التي ستفتح أبوابها 
مطلع يوليو املقبل، ورشح تشافي احملترف 
املغربي لنادي غلطة سراي التركي يونس 
بلهندة متهيدا لضمه إلى السد ليكون بديال 
للمحترف املكسيكي ماركو فابيان الذي 
تنتهي عالقته مع الســد بنهاية املوســم 
احلالي، حيث مت التعاقد معه خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية ملدة ستة أشهر فقط، 
وبالتالي سيستمر مع السد حتى نهاية 
املوسم احلالي، وسيتم استبداله مبحترف 

بديل. 
وكانــت العديــد من األســماء لنجوم 
عامليني قد مت ترشيحهم لالنضمام للسد 
خالل امليركاتو الصيفي القادم ومن أبرزهم 
العب أرسنال اإلجنليزي مسعود أوزيل، 

والعب مانشستر سيتي اإلجنليزي ديڤيد 
ســيلفا، وأخيرا املغربــي بلهندة. ووفق 
تقرير نشــره موقع fotomac التركي، مت 
الكشف عن عرض مقترح من نادي السد 

لضم الالعب مقابل ٤ ماليني يورو.
مــن جانــب آخــر، حرص احلســاب 
الرسمي لدوري أبطال آسيا على استعادة 
ذكرى رائعة ملدرب السد احلالي تشافي 
هيرنانديز، حني سجل تشافي هدفا من 
ركلــة ثابتة فــي إحدى مباريات الســد 
بدوري أبطال آسيا، وخاض تشافي في 
٢٠ مايــو ٢٠١٩ مباراتــه األخيرة كالعب 
محتــرف، وذلك عندما حل فريقه ضيفا 
على بيرسيبوليس اإليراني في اجلولة 
السادســة األخيــرة من منافســات دور 

املجموعات لدوري األبطال (صفر-٢).
إلى ذلك، دخل ثنائي اجليش القطري 
- سابقا - املغربي عبدالرزاق حمد اهللا 
(النصر الســعودي حاليا)، والبرازيلي 
رومارينيــو دا ســيلفا (احتــاد جــدة 
التشــكيلة  الســعودي حاليــا)، ضمت 

املثالية لدوري أبطال آسيا ٢٠١٦، حيث 
عقــد االحتاد اآلســيوي لكــرة القدم 

مقارنــة بني تصويت اجلمهور في 
حتديــد التشــكيل املثالي لدوري 
األبطال، واختيارات شبكة «أوبتا» 
املتخصصــة فــي اإلحصائيــات 
الرياضية- شريك االحتاد القاري، 

بعدما حصال على نسب تصويت 
عالية مقارنة مبهاجمي األندية 

األخرى املشاركة في املسابقة.
التشــكيلة  وضمــت 
احلارس محمــــد راشــد 
مظاهــــــري (زوباهــان 
اإليرانــي) وعلــي حمــام 

(زوباهــان اإليراني) ومحمد 
أحمــد (العني) ومحمد فايــز (العني) 
وإحســان بهالفان (زوباهان) وعمر 
عبدالرحمن (العني) وولي جي سونغ 

الكــوري اجلنوبــي)  (تشــوبنك 
ودوغــالس (العــني) وإيبانيس 

(سيئول).

الكشف عن تشكيلة «أبطال آسيا» املثالية لعام ٢٠١٦

البنوان يطالب مبحاسبة االحتادات وتقييم إجنازاتها
هنأ رئيس نادي كاظمة 
البنــوان احلركــة  اســعد 
الرياضيــة مــن قيــادات 
وإداريــني والعبــني بقرب 
عــودة النشــاط الرياضي 
إلــى املالعــب، مضيفــا أن 
اجتاحــت  التــي  الغمــة 
العالم تســببت في توقف 
النشــاط الرياضي وكانت 
فرصــة للجميــع ملراجعة 
النفس واألعمال التي متت 
واملطلوب للمرحلة املقبلة.

وذكــر أن مجلس إدارة 
نادي كاظمة سيدرس جتديد 
عقــود الالعبــني ودراســة 
العديد من اخلطط والقرارات 
للنهــوض بالرياضــة مرة 
أخرى، الفتا إلى أن املطلوب 
مــن األندية حاليــا تقييم 
أعمال االحتادات واإلجنازات 
التي حققتها والقيام بدورها 
السيادي في اإلجنازات التي 

حققتها ومحاسبتها.
أن  البنــوان  وأضــاف 

انه حان الوقت لقيام األندية 
الرجــل  بدورهــا ووضــع 
املناسب في املكان املناسب 
واالبتعاد عن املجامالت ألن 
املرحلة املقبلة هي مرحلة 
بنــاء ووضع خطــة جيدة 
لالرتقاء بالكرة مرة أخرى.
الالعبني  بالتزام  وأشاد 
بالتعليمــات الصادرة من 
احلكومة والبقاء في بيوتهم 
حرصــا علــى ســالمتهم 

وسالمة الوطن.

احتاد الكرة لــم يحقق أي 
شيء ووقع في الكثير من 
األخطاء، وكذلك عدم وضع 
أي استراتيجية خالل فترة 
تواجده باالحتاد، والدليل 
عدم تطوير الكرة الكويتية 
وعدم وجود رؤية واضحة 
لتعويــض  للمســتقبل 
النتائــج املخيبــة لآلمــال 
التي حققها وعدم االرتقاء 
باملراحل السنية التي تغذي 
املنتخبات الوطنية، مؤكدا  اسعد البنوان

األندية تطالب مبعسكرات داخلية
يحيى حميدان

بدأت األندية احمللية بالتحرك نحو مطالبة 
الهيئة العامة للرياضة بتخصيص معسكرات 
تدريبية داخلية حتتضنها فنادق البالد قبل 
استئناف النشاط الرياضي مطلع سبتمبر 
املقبل حسبما هو متفق عليه حاليا وأدرج 
ضمن خطــة الدولة التي تضمنت خمس 

مراحل للعودة للحياة الطبيعية.
ويسعى مسؤولو إدارات األندية لتعويض 
عدم القدرة على السفر وإقامة معسكرات 
خارجية في الفترة املقبلة بسبب مصاعب 

السفر احلالية والتشدد احلاصل من قبل 
معظم سلطات الدول نظرا النتشار ڤيروس 
«كورونا» املستجد.  وتدرك االجهزة االدارية 
والفنية ضرورة جتميع الالعبني وتكثيف 
التدريبات اليومية خالل الفترة التي تسبق 
استكمال منافسات املوسم املتوقف حاليا 
للحد من تفشي الفيروس، قبل الدخول في 
املوسم اجلديد بسبب انقطاع الفرق عن 
مزاولة التدريبات أو املباريات منذ االسبوع 
االول من شهر مارس املاضي، األمر الذي 
يعني ابتعادهم قرابة ستة اشهر وهو ما 
يتطلب معه اعدادا خاصا ومكثفا للعودة 

بالالعبني من جديد للمستويات املطلوبة من 
جميع النواحي سواء البدنية أو التكتيكية أو 
الذهنية.  وتشعر كثير من إدارات األندية 
بالقلق من صعوبة التدرب خالل شهري 
يوليو وأغسطس بسبب احلظر اجلزئي 
املفروض حاليا من الساعة السادسة مساء 
وحتى السادسة صباحا، إذ يعني هذا االمر 
أن تدريبات الفرق ستنحصر في فترة النهار 
في درجات حرارة مرتفعة وصعبة خالل 
فترة العصر في حال لم يتم اســتخراج 
هويات عدم تعرض ملنتسبي هذه األندية أو 

عدم تغيير ساعات احلظر اجلزئي.

استئناف املوسم الكروي في موعده ١١ سبتمبر
عبدالعزيز حاسم

مع اإلعالن املرتقب عــن عودة التدريبات اجلماعية لكرة 
القدم بشكل رسمي في يوليو املقبل، من املتوقع أن يعقد احتاد 
الكرة اجتماعا تنســيقيا ظهر اليوم ملجلس اإلدارة مع جلنة 
املسابقات وذلك لالطالع على آخر التطورات بشأن استكمال 
املوســم الكروي احلالي. ومن املتوقع عدم إجراء تغيير على 
 stc اجلداول التي مت إعالنها في وقت سابق ملسابقتي دوري
للدرجة املمتازة والدرجة األولى وكذلك مســابقة كأس سمو 
األميــر للدورين ربع ونصف النهائي، حيــث من املقرر أن 
يستأنف املوسم مبباراة الكويت والنصر املؤجلة من الدوري 
املمتاز يوم ١١ سبتمبر املقبل. كما سيتم استكمال املوسم بأن 

تقام باقي اجلوالت كما يلي: اجلولة ١٥ يومي ١٥و ١٦ سبتمبر، 
اجلولة ١٦ يومي ٢٠ و٢١ منه، اجلولة ١٧ يومي ٢٥ و٢٦ سبتمبر، 
 stc واجلولة ١٨ في األول من أكتوبر. بينما يســتأنف دوري
للدرجة األولى في ١٢ سبتمبر وينتهي يوم ٢ أكتوبر، على أن 
تقام ٥ جوالت خالل تلك الفترة. وسيقام الدور ربع النهائي 
لبطولة كأس ســمو األمير يومي ١٧ و١٨ أكتوبر كما ســيقام 
نصــف النهائي يوم ٢٢ من ذات الشــهر على أن يتم حتديد 
املباراة النهائية فــي وقت الحق. وينتظر احتاد الكرة املوعد 
الرسمي من قبل االحتاد اآلسيوي لكرة القدم لتصفيات كأس 
آسيا املشــتركة املؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ 
ونهائيات كأس آســيا في الصني ٢٠٢٣، وذلك لتحديد موعد 

انطالق املوسم املقبل بشكل رسمي.

في حال إعالن عودة التدريبات بشهر يوليو

عودة النشاط الرياضي على مرحلتني.. 
والئحة صحية لكل لعبة

تأجيل النظر في الئحة املنافسات الرسمية ودراسة املعايير املطبقة بالدوريات األوروبية

مبارك اخلالدي

استكملت امس مبقر الهيئة العامة للرياضة 
اجتماعات اللجنة الثالثية املعنية بإعادة تقييم 
وعودة النشاط الرياضي بحضور نائب املدير 
العام لهيئة الرياضة د.صقر املال ومدير إدارة 
الصحة العامة د.فهد الغمالس وأمني عام اللجنة 
األوملبية حسني املسلم، حيث تناول االجتماع 
بشكل تفصيلي خطة استئناف النشاط الرياضي 
تفعيــال لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشــأن 
والذي جاء ضمن املرحلة اخلامسة من مراحل 
العودة للحياة الطبيعية والتي أقرتها الدولة.

 وعلمــت «األنبــاء» ان املجتمعــني اتفقوا 
على تقسيم خطة عودة النشاط الى شقني أو 
مرحلتني يختص االول واجلاري بحثه حاليا 
بوضع الئحة االشتراطات الصحية ملرحلة البدء 
بالتدريبات، كما مت االتفاق على تأجيل النظر 
في الئحة املنافسات الرسمية حتى وقت آخر.

وفيما يتعلق بشق التدريبات، فقد وضعت 
اخلطة الئحة صحية خاصة لكل لعبة منفصلة 
عــن األخرى ســواء لعبة فرديــة أو جماعية 
كااللعاب القتالية التي تتطلب احتكاكا وتالحما، 
كما تضمنت الالئحــة تعليمات عامة كتوافر 
األطقم الطبية واملعقمات وعدم تبادل األدوات 

وترك مسافة ال تقل عن ٣ أمتار بني كل العب 
أو عضــو هيئــة تدريــب أو إداري مع جتنب 
املصافحة وتنظيم عملية الدخول أو اخلروج 
وعدم ملس األســطح املعدنية، خصوصا تلك 

املتواجدة في حمامات السباحة.
أما الئحة املنافســات الرســمية فستدرس 
اللجنــة الثالثية املعايير التي مت تطبيقها في 
الدوريات األوروبية مثل الدوري األملاني وكيفية 
تقســيم امللعب الى مساحات تراعي اجلوانب 
الصحيــة أثنــاء احلصة التدريبيــة بحيث ال 
يتواجد اكثر من خمســة العبني في مســاحة 

محددة.

عودة كأس «اآلسيوي» ٢٧ أكتوبر.. ومصير «األبطال» اليوم
عبدالعزيز جاسم ووكاالت

شــارك عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
رئيس جلنة املسابقات فهد الهمالن واألمني العام 
لالحتاد صالح القناعي صباح أمس في االجتماع 
الذي عقده االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بواسطة 
تقنية التواصل املرئي عن بعد وذلك ملناقشة آلية 

استكمال بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
وقال القناعي ان االجتماع شهد عدة مقترحات 
منها تقدمي توصية من املشاركني باالجتماع حسب 
رغبة االحتاد اآلسيوي باستئناف البطولة في الفترة 
من ٢٧ أكتوبر حتى ٤ نوفمبر على ان تقام منافسات 
كل مجموعــة في في دولة بنظام التجمع وهو ما 

سينطبق على فريقي الكويت والقادسية، وفي حال 
تأهلهما حسب مقترح اآلسيوي، والقى استحسان 
املشــاركني فستكون األدوار اإلقصائية في نهاية 
نوفمبر وبداية ديسمبر على ان يقام النهائي يوم 

١٢ ديسمبر.
إلى ذلك، تعقد دائرة املسابقات باالحتاد اآلسيوي 
برئاسة الكوري اجلنوبي شني مان جيل اجتماعا 
مع ممثلي االحتادات املشاركة بدوري أبطال آسيا 
في غرب القارة اليوم األربعاء عبر تقنية الدوائر 
املغلقة (ڤيديو كونفرانس) بهدف وضع الترتيبات 
النهائية لرسم مالمح عودة مباريات املسابقة والتي 
توقفت منذ مارس املاضي بســبب تداعيات أزمة 
ڤيروس كورونا املســتجد. ويشارك في البطولة 

القارية ٣٢ ناديا مقسمة على ٨ مجموعات ٤ منها 
في شــرق القارة و٤ في الغــرب، حيث تخوض 
مجموعــات الغرب دوري املجموعــات ودور الـ 
١٦ ودور الثمانيــة ودور نصف النهائي كما هو 

بطل احلال ملجموعات الشــرق على ان يلتقي 
الغرب مع بطل الشرق في النهائي. ومن 
املقرر أن يشهد االجتماع استعراضا 
من قبل االحتادات لواقع التوقيت 
الزمني لعودة النشاط الكروي، وذلك 
لوضع الترتيبات ومناقشــة خطة 
عودة دوري أبطال آســيا على أن 

يتم رفع التوصيات للجنة املسابقات 
التخاذ القرار النهائي.

قلق من «احلظر اجلزئي»
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أشياء ال تعرفها          
عن العبقري كلوب

٭ ينحدر كلوب من عائلة كروية، حيث كان والده 
نوربرت العب كرة قدم، وكذلك سلك جنله مارك 

طريق نفس الرياضة لكنه اعتزل بشكل مبكر.
٭ تزوج مرتني في حياته، األولى من ســيدة تدعى 
سابني وأجنب منها جنله مارك الذي لعب لبوروسيا 
دورمتوند والثانية في عام ٢٠٠٥ من أوال ساندروك.
٭ فــي ٢٠٠٨ رفــض نادي هامبورغ االســتعانة 
به وكان املبرر أن هيئة كلوب وشــكله ال تصلح 
ملنصب املدير الفنــي للفريق من وجهة نظرهم، 
وكان ذلك بالرغم من تفضيله لهم على حســاب 

بوروسيا دورمتوند.
٭ لم يصبح مديرا فنيــا بالصدفة أو ملجرد كونه 
كان العبا، فحصل علــى دبلوم في علوم الرياضة 

من جامعة جوته األملانية بالعام ١٩٩٥.
٭ فــي بداية مســيرته كان يلعب في مركز رأس 
احلربة نظرا لطوله الفارع، لكن بعد ذلك وعندما 
انضم ملاينتس حتول ملركز الظهير األمين، ولقلب 

الدفاع أيضا.
٭ رغم صعوبة املباراة أمام آرسنال بالعام ٢٠١٤ إال 
انه قرر أن يأخــذ فريقه للتدريب في أحد احلدائق 

العامة في لندن للتخفيف من حدة التوتر لديهم.
٭ في بداية مشواره مع بوروسيا دورمتوند ذهب 
في رحلة مع العبيه لبحيرة مهجورة في السويد، 
حيــث ال توجد كهرباء أو أي خدمات تذكر، وكان 
هدفه هو تقوية الترابــط بني العناصر اجلديدة 
التي جاءت من دوريات وبلدان ثقافات مختلفة.

٭ عندما كان مدربا في أملانيا أصيب كلوب في الفخذ 
بسبب احتفاله بشكل جنوني، وخرج من امللعب محموال 
على نقاله، وبالرغم من ذلك التزال احتفاالته مجنونة.

٭ يفضل العودة ملنزله على أقدامه عندما يخسر 
مبــاراة مهمة أو يغادر بطولة كبيرة ليتلقى لوم 
اجلماهير في الشارع بنفسه ويحمي العبيه من 

االنتقاد.
٭ وفاة والده هي اللحظة األصعب في حياته بحسب 
ما أكد في عــدة مرات، حيث فقده بالعام ٢٠٠٠ بعد 

مرضه بالسرطان.
٭ يفضل أن يركب القطار في طريق العودة ملنزله 

بدال من استخدام سيارته اخلاصة.
٭ مــن أرقامه التاريخية أنه ثالــث أكثر العب قام 
بالتسجيل لنادي ماينتس في التاريخ بواقع ٥٦ هدفا 

وستة صناعات.
٭ معظم مســيرة كلوب االحترافية كالعب كرة 

قدم أمضاها في الدرجة الثانية، حيث خاض أكثر 
من ٣٠٠ مباراة هناك.

٭ خضع لعملية جراحية بالعام ٢٠١٢ ليزرع الشعر 
في رأسه بعدما كان قد بدأ في فقدان الكثير منه.

٭ ليــس ليڤربــول أو بوروســيا دورمتونــد أو 
حتى ماينتس، فاملدرب األملاني كان يشجع فريق 

شتوتغارت عندما كان صغيرا.
٭ يعد كارل هاينتس فورستر هو الالعب املفضل 
بالنسبة لكلوب، وسبق له اللعب في كأس العالم ١٩٨٢ 

و١٩٨٦ وبطولة أوروبا ١٩٨٠ وفاز بها.
٭ أكثر مدرب ظل في منصب املدير الفني لفريق 
بوروســيا دورمتوند ملدة ٧ سنوات، كأطول من 

بقى في ذلك املنصب.
٭ أثنــاء تدريبه ملاينتس وصل بهم لبطولة الدوري 
األوروبي بعد الصعود من الدرجة الثانية األملاني في 
٢٠٠٥-٢٠٠٦ لكن فرحته مع الفريق لم تكتمل حيث 

هبط في موسمه األخير.
٭ هو أكثر من جنح في حصد األلقاب مع بوروسيا 
دورمتوند، بالتساوي مع أومتار هيتسفيلد بواقع 

٥ ألقاب لكل مدرب.
٭ أراد بايــرن ميونخ احلصول على خدماته عندما 
كان مدربا في صفوف ماينتس قبل ســنوات، لكنه 

رفض ذلك.
٭ ساعد كلوب ناديه السابق بوروسيا دورمتوند 
في حتقيق رقم قياسي بعدد النقاط مبوسم واحد 
بالدوري األملاني عندما حصدوا ٨١ نقطة في ٢٠١٢.
٭ حصل كلوب على جائزة أفضل مدرب في أملانيا 
مرتني خالل تواجده مع بوروسيا دورمتوند، وأصبح 
الوحيد الذي يحقق هذا اإلجناز بجوار فيليكس ماجات 

املدرب األسبق لبايرن ميونخ.
٭ عندما يخســر كلوب أو عندما يكســب في أي 
بطولــة يتناول املــدرب الكثير مــن الكحوليات، 
وهو ما يخرجه عن شعوره وإدراكه في مناسبات 
عديدة، وآخر تلك املناســبات كانت بعد خسارة 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث 
خرج بعدها ثمال في ڤيديو وهو يغني أغنية بها 

ألفاظ مهينة ضد النادي اإلسباني.
٭ قدوم صالح لليڤربول لم يكن ســهال، فاملدرب 
األملاني رفض انضمام الفرعون املصري في البداية 
عندما جاءت كشافة النادي وأخبروه أنه سيكون له 
شــأن معهم، وفضل احلصول على خدمات العب 

آخر في ذلك الوقت.

عبدالعزيز جاسم

«شر البلية ما يضحك».. هذا ما ينطبق متاما على موضة 
الكمام في زمن كورونا، فكلنا يعرف أن هناك أزمة كمامات 
كانت في العالم ككل بسبب جائحة كورونا والتي خرجت 
بعدها أنواع وأشكال بات اجلميع يحفظ أشكالها عن ظهر قلب.
وكعادتهــا األندية بدأت في تســويق الكمامات حالها حال 
«القمصان» وباقي املستلزمات الرياضية األخرى، فاجلمهور 
غالبا ما يتبع النجوم أو األندية التي يعشقونها وسنراهم 
خالل الفترة املقبلة يرتدون تلك الكمامات بشعارات األندية، 
خصوصــا وان هنــاك أندية بدأت للترويــج لها من خالل 
العبيها كما حدث في بايرن ميونيخ وبرشــلونة وغيرها 
من األندية، حتى ان رابطة الدوري األميركي لكرة الســلة 
أعلنت عن نــوع من الكمامات الســتعماله وطرحه للبيع 

لدى اجلمهور.
وتتراوح أسعار الكمامات ما بني ١٠ و٢٠ دوالرا وهي تعتبر 
أسعارا كبيرة مقارنة بسعر الكمام العادي، إال أننا سنشاهد 
العديد من اجلماهير ترتديها خالل األيام املقبلة تعبيرا عن 

حبهم ودعمهم للنادي الذي يعشقونه.
ويعتبر بايرن ميونيخ وبرشــلونة مــن أول األندية التي 
أعلنت عن طرح الكمامات في الســوق، حيث طرح النادي 
الباڤاري كميات كبيرة سرعان ما مت بيعها ومعظم ريعها 

ذهب للجمعيات اخليرية حملاربة الڤيروس.
أما النادي الكتالوني فأعلن عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، 
عن طرح كمامات طبية للبيع في األسواق، ملكافحة ڤيروس 
كورونا، وســتحمل الكمامات شعار وألوان الفريق من ١٦ 
تصميما مختلفا، تبلغ سعر الواحدة ١٨ يورو، وهي قابلة 

للغسل حتى ٤٠ مرة.
ومت تصنيع ثالثة أحجام من الكمامات، األولى لألطفال من 
٣ الى ٦ ســنوات، والثانية للصغار الذين تراوح أعمارهم 

بني ٧ إلى ١٢ سنة، والثالثة للكبار.
ولم يتوقف األمر على األندية العاملية، فهناك أيضا األهلي 
املصري الذي كشف عن تصميم كماماته منذ فترة والعديد 

من األندية األخرى في الطريق.
ومــن املتوقع أن نشــاهد في األيام القليلة املقبلة أشــكاال 
وأنواعا للكمامات جلميع األندية في العالم ككل، لكن السؤال 
هل سنشــاهد من يرتديها في املدرجات قريبا أم سيستمر 

قرار منع دخول اجلماهير لفترة طويلة؟

الكمامات..  صارت موضة!

تيباس: عودة «ال ليغا»
ر ١٨٥ ألف وظيفة توفِّ

.. والريال يخوض مبارياته 
بالدوري على ملعب التدريب!

شتيغن: «كورونا» أوقف 
مفاوضات التجديد مع البرسا

فورموال واحد تكشف 
عن ٨ سباقات في أوروبا

رأى رئيس رابطة الدوري االسباني لكرة القدم خافيير تيباس 
أن استئناف نشاط ال ليغا ســيعيد الشعور باحلياة الطبيعية 
مجــددا لكنه في املقابل، قد يكــون مبنزلة تذكير بواقع جديد 
غير مريح. ويســتأنف الدوري االسباني نشاطه في ١١ يونيو 
وسينتهي في ١٩ يوليو بعد توقف دام قرابة ثالثة اشهر بسبب 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد. بيد ان الالعبني سيخضعون 
لبروتوكول صحي صارم على مدى اشــهر عــدة ولن تعود 

اجلماهير للمالعب قبل العام املقبل.
لكن على املدى القصير، فإن معاودة الدوري احمللي ســتجعل 
الناس تشعر مبعاودة حياة طبيعية ويقول االختصاصي في علم 
االجتماع الرياضي ديڤيد موسكوسو لوكالة «فرانس برس» «ال 
شك أن معاودة النشاط الكروي ستسهم في شعور باالرتياح لدى 
مجموعة معينة من االشخاص الذين عانوا جراء وباء «كوفيد-١٩».

وكان تيباس اعتبر الشــهر املاضي بــأن عودة كرة القدم هي 
مؤشر بأن املجتمع يعود تدريجيا الى احلياة العادية مشيرا الى 

انها (العودة) ستعيد جزءا من حياة يعرفها الناس ويحبونها.
وركزت رابطة الدوري االسباني على منافع استئناف النشاط 
من الناحية اقتصادية السيما من ناحية استعادة الناس ألعمالهم، 
وقال تيباس في هذا الصدد «عــودة كرة القدم تعني انتعاش 
القطاع االقتصادي. فهو يســهم بـ ١٫٣٧٪ مــن الناجت احمللي 
االجمالي ويوفر ١٨٥ ألف وظيفة عمل في الوقت الذي يشــكل 
الوضع االقتصادي فــي الوقت احلالي قلقا كبيرا. الدور الذي 

تلعبه كرة القدم من الناحية االقتصادية بديهي».

أكــد رئيس نادي ريال مدريد اإلســباني فلورنتينو بيريز أن 
فريقه ســيخوض مبارياته املقبلة في الدوري اإلسباني، على 
ملعــب التدريب اخلاص بالفريق. وقال بيريز - في تصريحاته 
للموقع الرســمي لريال مدريد إن الريال لــن يلعب مبارياته 
املقبلة في الدوري على ملعبه سانتياغو بيرنابيو بسبب أعمال 
الصيانة فــي امللعب. وأضاف «اتخذنا قرار اللعب في ســتاد 
الفريدو دي ستيفانو، وهو امللعب التدريبي لريال مدريد، هذا 
القرار من شــأنه السماح لنا بتســريع وتيرة أعمال البناء في 

ملعب سانتياغو برنابيو».

كشف حارس مرمى برشلونة 
القدم األملاني  اإلسباني لكرة 
أندريه تير شتيغن، سبب تعطل 
مفاوضات جتديــد عقده مع 
النادي الكتالوني. وقال شتيغن، 
في تصريحات لصحيفة «موندو 
ديبورتيفو» اإلسبانية: «ليس 
ممكنا أن أغادر برشلونة هذا 
الصيف». وأضاف: «لقد كانت 
هناك اجتماعات بالفعل بني وكيل 
أعمالي والنادي بشأن التجديد، 
لكن عقب ظهور أزمة ڤيروس 
كورونا، لم يكن هذا الوقت املناسب للحديث عن العقد، في ظل 
أن الكثير من الناس قلقون بشأن حياتهم، لذا قررنا التأجيل».

وتابع: «أشــعر بأنني في حالة جيدة مع برشلونة، ألن عائلتي 
تشعر باالرتياح أيضا هنا». وعن اللعب دون جمهور في الدوري، 
قال «لقد مررت بهذا املوقــف ضد الس باملاس، وبالطبع األمر 
مختلف، لن نخدع أنفســنا، حيــث إن مباراة من دون جمهور 

ليس لها نفس اجلاذبية، لكن الكرة ستعود، وهذا ما يسعدنا».
وقــال «نحن في وضع جيد في الــدوري، لكن ريال مدريد لن 

مينحنا أي شيء في السباق نحو اللقب».

أكد منظمو بطولة العالم للفورموال واحد ان انطالقها الذي تأخر 
بسبب تفشــي ڤيروس كورونا املستجد، سيكون في اخلامس 
من يوليو في النمسا، على ان تقام السباقات الثمانية األولى من 

املوسم في أوروبا. 
وبحســب اجلدول اجلديــد للبطولة الذي نشــره املنظمون، 
ستستضيف النمسا ســباقني متتاليني في اخلامس من يوليو 
و١٢ منه، قبل سباق جائزة املجر في ١٩ منه، وسباقني متتاليني 
على حلبة سيلفرســتون البريطانية في الثاني من أغســطس 
والتاســع منه، إسبانيا في ١٦ منه، بلجيكا في ٣٠ منه، وإيطاليا 

في السادس من سبتمبر.

ال يختلف اثنان على بصمات املدرب األملاني يورغن كلوب 
مع فريقه احلالي ليڤربول ومن قبله بروســيا دورمتوند، 
حيــث يعود لــه الفضل في الترويج لفلســفة كــرة القدم 
املعروفــة باســم الضغط العالي والتــي جعلته واحدا من 
أفضــل املدربني فــي العالم، كما انه من أكثر الشــخصيات 
إثارة للجدل في عالم كرة القدم بالسنوات األخيرة، سواء 
في تصريحاته أو تصرفاته داخل وخارج امللعب، وفي هذا 
التقرير الســريع سنستعرض أبرز املعلومات التي ال تعد 

منتشرة بشكل كبير عنه:
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ساوثمبتون ُميدد 
عقد مدربه هازنهاتل

إضراب في تشارلتون

«كوفيد - ١٩» 
يفتك بفاسكو دا غاما

فريد يقود دراجته
 إلى فلومينيسي

جدد نادي ساوثمبتون اإلجنليزي لكرة القدم عقد املدير الفني 
النمســاوي رالف هازنهاتل ملدة أربعة أعوام تنتهي في ٢٠٢٤، 

بهدف استمرار عمله في تطوير الفريق.
كذلك مدد النادي عقد ريتشارد كيتزبيكلر املدرب املساعد للفريق 
الذي يحتل املركز الرابع عشر في الدوري اإلجنليزي املمتاز، 

بفارق سبع نقاط أمام مراكز الهبوط.
وقال هازنهاتل، الذي تولى تدريب الفريق في ديسمبر عام ٢٠١٨، 
في تصريحات للموقع الرســمي لنادي ساوثمبتون إن جتديد 

العقد كان «قرارا سهال» بالنسبة له.
وأضاف: «حينما جئت إلى الفريق قلت إننا في بداية رحلة طويلة، 

رحلة ستحمل املشاعر ونتمنى أن حتمل البهجة».

قال مدرب تشارلتون أتلتيك اإلجنليزي، لي بوير، إن بعض العبي 
الفريق يرفضون اللعب حال اســتئناف دوري الدرجة األولى، 

بسبب تداعيات انتشار ڤيروس كورونا املستجد.
وأوضح بوير الذي يبتعد فريقه بنقطتني عن مراكز األمان في 
جدول الترتيب، في تصريحات إلذاعة تاك ســبورت «كريس 
سولي مدافع الفريق الذي لعب في صفوف تشارلتون لسنوات 
طويلة، وكذلك الهداف اليل تايلور، لن يشاركا مع الفريق حينما 

تستأنف املسابقة».
وأضاف «لدينا ٩ العبني تنتهي عقودهم بنهاية الشهر اجلاري، 

من سوء حظنا أن ٣ منهم قرروا أنهم لن يلعبوا».
وتابع بوير «اليل واحد منهم وهذا شيء صعب بالنسبة لي كمدرب، 
الالعب قال إنه لن يشارك في املباريات بسبب خطر اإلصابة».

وواصل «كريس سولي قال الشيء نفسه، وكذلك ديڤيد دايفز 
املتواجد في برمنغهام، قال إنه ال يريد العودة خلوض املباريات».

وكانت رابطة كرة القدم اإلجنليزية، اقترحت يوم ٢٠ من الشهر 
اجلاري، كموعد مبدئي الســتئناف املسابقة، التي توقفت في 

مارس املاضي بسبب كورونا.

أعلن نادي فاســكو دا غاما املشارك في الدرجة األولى لدوري 
كرة القدم البرازيلي، أن ١٦ العبا في صفوفه مصابون بڤيروس 

كورونا املستجد.
وأفاد املسؤول الطبي في النادي ماركوس تيكسييرا في شريط 
مصور بث عبر قناة الفريق على موقع «يوتيوب»، بأن فاسكو 
دا غاما أخضع ٣٥٠ شــخصا من أفراده، مبا يشــمل الالعبني 

واجلهاز الفني وموظفني، لفحوص «كوفيد-١٩».
وتابع «وجدنا ان ١٦ رياضيا جاءت نتائجهم إيجابية. مت فصلهم 
عن بقية املجموعة، وســيبقون على تواصل مع اجلهاز الطبي، 
وســيخضعون لفحوص (دورية) الى أن نتأكد انهم لم يعودوا 

قادرين على نقل الڤيروس الى بقية أفراد التشكيلة».
وعاود فريق مدينة ريو دي جانيــرو، كغيره من بعض أندية 
البــالد، التمارين في اآلونة األخيرة، على رغم اتســاع نطاق 

تفشي الوباء في البالد.
وأثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جدال في األيام األخيرة، 
مع دعوته الى معاودة نشاطات كرة القدم في البالد، على رغم 

أزمة «كوفيد-١٩».

قال مهاجم منتخب البرازيل السابق فريد إنه سيترك كروزيرو 
ويعود إلى ناديه السابق فلومينيسي بعدما فاجأ اجلماهير بإعالنه 
أنه ســيقود دراجته ملســافة ٦٠٠ كيلو متر لالنضمام لفريقه 
اجلديد وليوقع املهاجم البالغ عمره ٣٦ عاما عقدا ملدة موسمني.

وقال فريد إنه ســيبدأ دعم فريقه بعمل خيري بقيادة دراجته 
من بيلو هوريزونتي إلى ريو دي جانيرو.

وكتب فريد في موقع «انستغرام» للتواصل االجتماعي: «الهدف 
هو تقدمي مواد غذائية أساسية ألربعة آالف عائلة في هذه الرحلة 
إلى مركز تدريب فلومينيسي، اعتمد عليكم خالل هذه الرحلة 
التضامنية، أقود الدراجة وأنتم تتبرعون من منازلكم ونحن معا 

في هذا األمر من أجل قضية أكبر».
ويرحل فريد، الذي أصبح ثالث أبرز هداف في تاريخ فلومينيسي 
في فترته األول ما بني ٢٠٠٩ و٢٠١٦، عن كروزيرو بعد هبوطه 

إلى الدرجة الثانية بنهاية املوسم املاضي.
وتوقفت منافسات كرة القدم في البرازيل في مارس ولم تبدأ 

بطوالت الواليات حتى اآلن. 
وعــادت بعض األندية في ريو دي جانيــرو للتدريبات بدون 

احتكاك أول من امس.

اليبزيغ يهزم كولن بأقل مجهود
في املركز احلادي عشــر برصيد 

٣٤ نقطة.
هــذا وتنطلــق مســاء اليــوم 
مباريات املرحلة الـ ٣٠ من املسابقة 
عندما يحل اينتراخت فرانكفورت 

ضيفا على فيردر برمين.
ويصارع كال الفريقني للهروب 
مــن مراكــز الهبوط الــى دوري 
املظاليــم، حيث يحتل اينتراخت 
املركز الـ ١٢ برصيد ٣٢ نقطة، في 
حني يأتي برمين باملركز الـ ١٧ قبل 

األخير برصيد ٢٥ نقطة.

مخيب ٢-٢ في املرحلة الســابقة 
علــى أرضــه مــع هرتــا برلــني، 
لكنه خــرج فائزا للمــرة الثانية 
في أربع مباريات منذ اســتئناف 
البوندســليغا منتصــف الشــهر 
اجلاري إثر توقف بسبب ڤيروس 
كورونا املستجد، مقابل تعادلني.

وبقي اليبزيغ من دون خسارة 
للمباراة العاشــرة تواليا، بينما 
تلقى كولن خسارته الثانية تواليا 
بعد ســقوطه أمام هوفنهامي في 
املرحلة السابقة (١-٣)، واليزال 

اللذين خرجا فائزين من مباراتيهما 
في نهاية األسبوع، ليعزز مركزه 
في الصراع الشــرس على املراكز 

املؤهلة الى دوري األبطال.
ودخــل فريق املــدرب يوليان 
ناغلســمان املبــاراة بعــد تعادل 

والفرنسي أنطوني موديست (٥٥) 
ألصحاب األرض.

ورفع اليبزيغ رصيده الى ٥٨ 
نقطة متقدما بفارق نقطتني على 
كل من بوروسيا مونشنغالدباخ 
الرابع وباير ليفركوزن اخلامس 

استعاد اليبزيغ املركز الثالث 
وفــارق النقطتني عن بوروســيا 
دورمتوند الثاني، بفوز كبير على 
مضيفــه كولن بنتيجة ٤-٢، في 
ختام املرحلة التاسعة والعشرين 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
وســجل أهــداف اليبزيــغ كل 
من التشيكي باتريك شيك (٢٠)، 
الفرنسي كريستوفر نكونكو (٣٨)، 
تيمو فيرنر (٥٠) واالسباني داني 
أوملــو (٥٧)، فيما ســجل كل من 
الكولومبــي جــون كوردوبا (٧) 

لقاء الهروب من القاع بني برمين واينتراخت

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي

أملانيا (املرحلة الـ ٣٠)
٩:٣٠beIN Sports HD١برمين ـ اينتراخت

عقوبات تنتظر أصحاب الرسائل السياسية في «البوندسليغا»
يواجه أربعة العبني بدوري الدرجة األولى 
األملانــي لكــرة القدم إمكانيــة التعرض 
لعقوبات من قبل احتاد الكرة احمللي بعد 
التعبير بشكل علني عن مساندتهم جلهود 
املاضية  العنصرية خالل اجلولة  مكافحة 

من «البوندسليغا».
ووجه ويستون ماكيني العب شالكه وثنائي 
بوروســيا دورمتوند، جادون سانشــو 
واشرف حكيمي رســائل تطالب بالعدالة 

جلورج فلويــد، وهو مواطن أميركي من 
أصل افريقي توفى على يد شرطي األسبوع 

املاضي في مينيبوليس.
أمــا ماركوس تــورام العب بوروســيا 
أثناء  مونشــنغالدباخ فجثا على ركبتيه 

االحتفال بهدفه.
وتلقى سانشو بطاقة صفراء بعد تسجيله 
هدفا في شــباك بادربورن ليس بسبب 
الرســالة التي وجهها ولكن لرفع قميص 

من أجل إظهار تلك الرسالة، بحسب بيان 
احتاد الكرة األملاني.

وأوضح احتاد الكرة أنه يحظر إصدار أي 
بيانات سياســية بشكل علني، على األقل 
هذه التي لم حتصل على موافقة ســابقة 
مثل حمالت مناهضة العنصرية، حتى لو 

لم يعاقب حكم املباراة مرتكب الواقعة.
وستحدد جلنة التحكم باحتاد الكرة األملاني 

العقوبة احملتملة التي يواجهها الالعبون.

«الكالتشيو» يعود مبواجهة تورينو وبارما ٢٠ اجلاري
الــدوري اإليطالي  ثبتت رابطة 
لكرة القدم تاريخ ٢٠ اجلاري موعدا 
الستئناف منافسات البطولة املعلقة 
منذ مارس املاضي بســبب ڤيروس 
كورونا املســتجد، علــى ان جتمع 
املباراة األولى بني تورينو وبارما.

ونشرت الرابطة اإلثنني اجلدول 
الكامــل للفترة املتبقية من موســم 
٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي ســتمتد بني ٢٠ 
الشهر اجلاري والثاني من أغسطس.
وتتبقــى ١٢ مرحلــة كاملــة من 
«سيري أ»، إضافة الى أربع مباريات 
مؤجلــة مــن املرحلــة اخلامســة 
والعشــرين. وســتكون البداية مع 
هذه املباريات األربع، وأولها تورينو 

وضيفه بارما وتليها في اليوم نفسه 
مباراة هيالس فيرونــا وكالياري. 
وفي اليوم التالي، يقام لقاء أتاالنتا 
وساسوولو، وبعده إنتر-سمبدوريا. 
أما املرحلة السابعة والعشرين، وهي 
أول مرحلة كاملة بعد العودة، فستقام 

بني ٢٢ و٢٤ اجلاري.
وستتوزع املراحل مبعدل اثنتني 
أسبوعيا، من أجل إمتام املباريات الـ 

١٢٤ املتبقية خالل ٤٤ يوما.
في املقابل، لم حتدد الســلطات 
الرياضيــة بعد مواعيــد املباريات 
املتبقية من مســابقة كأس إيطاليا، 
الرياضــة  والتــي ســبق لوزيــر 
فينتشنزو سبادافورا أن أبدى رغبته 

في ان تستكمل قبل انطالق مباريات 
الدوري.

وبلغت املسابقة إياب الدور نصف 
النهائي، والــذي يجمع بني نابولي 
وإنتر ميالن (فاز األول ذهابا بهدف 
نظيف)، ويوفنتوس وميالن (تعادال 
١-١). وبحســب التقاريــر، قد تقام 
مباراتا الدور نصف النهائي في ١٢ 
و١٣ يونيو، أو ١٣ و١٤ منه، على ان 

تقام املباراة النهائية في ١٧.
وعمدت رابطة الدوري الى تعديل 
املواقيت املعتــادة إلقامة املباريات 
مــن أجل التأقلم مع ارتفاع درجات 

احلرارة خالل فصل الصيف. 
ويتصدر يوڤنتوس الباحث عن 

لقبــه التاســع تواليا فــي الدوري، 
الترتيب بفــارق نقطة واحدة فقط 
عــن التســيو، بينمــا يحتــل إنتر 
املركز الثالث بفارق تسع نقاط عن 
املتصــدر، علما بأنــه خاض مباراة 

أقل هذا املوسم.
وســيخوض فريــق «الســيدة 
العجوز» بقيادة مدربه ماوريتسيو 
ســاري، مباراته األولــى االثنني ٢٢ 
اجلاري باحللول ضيفا على بولونيا 
العاشر، بينما يحل التسيو بعد ذلك 
بيومــني ضيفا على أتاالنتا (الرابع 
حاليــا). وأعــرب رئيــس االحتــاد 
اإليطالــي لكــرة القــدم غابرييلــي 
غرافينا عن أمله في ان يتمكن عدد 

محدود من املشجعني من احلضور 
في املراحــل الالحقة. وقال غرافينا 
في تصريحات إذاعية «مشــجعون 
فــي املالعب؟ أمنيتي من القلب هي 
رؤية حضور محدود (لهم) في نهاية 

البطولة».
واستغرب «انه في مالعب تتسع 
لســتني أو ثمانــني ألــف متفرج، ال 
مكان لوجود حد أدنى من املشجعني 
القادريــن على حضــور املباراة مع 
كل االجراءات الوقائية الضرورية»، 
مقرا بأنه «من السابق ألوانه اليوم 
(السماح للمشجعني باحلضور)، لكن 
مع استئناف البطولة، قد يكون ثمة 

بصيص أمل لبالدنا».

ليڤربول يدعم حركة «حياة السود مهمة»
أعرب العبو نــادي ليڤربول عن دعمهم 
حلركة «حياة السود مهمة»، أثناء تدريبات 
الفريق على ملعب أنفيلد أول من امس.
ووفقا للحســاب الرســمي للنادي على 
«تويتر» فقد جلس كل العب على ركبته 
حول دائرة منتصف امللعب، مع النظر إلى 

الكاميرا املتواجدة في األعلى في املدرجات.
ويعد مران االثنني هو األول لرجال املدرب 
االملاني يورغن كلوب على ملعب أنفيلد 
بصورة جماعية، منذ توقف املوسم بسبب 
تفشــي ڤيروس كورونا، وقرروا إيقاف 

التدريبات إلظهار تلك اللقطة.

ويعد ليڤربول أول فريق من «البرمييرليغ» 
يظهر دعمه بصورة جماعية لتلك احلركة 
التي عادت للتظاهر في أعقاب مقتل جورج 

فلويد على يد الشرطة األميركية.
وقام معظم جنوم ليڤربول بإعادة نشر 
صورة الفريق وهو يدعم تلك احلركة عبر 

حساباتهم مبواقع التواصل االجتماعي.
وأيضــا تضامــن العبي نيوكاســل مع 
فلويد، حيث نشــرت الصفحة الرسمية 
للنادي علــى «تويتر»، صورة الالعبني 
أثناء جلوسهم على ركبهم في منتصف 
امللعب تضامنا مع فلويد ضد العنصرية.



خووش حچي يا ألطاف اهللا

وكاالت: حياة شبه طبيعية 
بأوروبا وأميركا الالتينية 

تتحدى «كورونا» وتستأنف 
نشاطها.

اللجنة الدولية للصليب 
األحمر تشيد بإجراءات 

الكويت ملكافحة «كورونا».

 هل سيسّلم العالم 
باألمر الواقع؟!

 واحنا قدها.

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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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

فاطمة ســلطان محمد علي: زوجة طالل نهار شهاب اخلالدي: 
٤٤ عاما ـ ت: ٢٤٧١٥٦٢٨ ـ ٩٠٠٥٥٧٣٢ ـ ٥٥٦٤٠٦٤٠ ـ ُشِيّعت.
جعفر عبدالرضا عبداهللا قاسم: ٥٨ عاما ـ ت: ٩٩٠٦١٦٥١ ـ ُشِيّع.

فالح يوسف جابر العنزي: ٦١ عاما ـ ت: ٩٩٧٠٣٠٣٨ ـ ُشِيّع.
عبله ابراهيم راشــد اخليال: ارملة خليفة الصالحات: ٧١ عاما ـ 

ت: ٩٠٠٠٢٦٢٠ ـ ٩٧٩٤٧٧٩٤ ـ ُشِيّعت.
وسميه سعد سالم السليمان: ٥٨ عاماـ  ت: ٩٩٩٩٩٠٧٨ـ  ٩٩٥٥٥٠١٢ 

ـ ُشِيّعت.
فؤاد جنم عبداهللا العبداهللا: ٦١ عاماـ  ت: ٦٦٠٠٦١٦٦ـ  ٦٦٨٨١٤١٤ 

ـ ُشِيّع.

أبعد من الكلمات األربعاء

«لديه أقوى منصب في العالم وال يقدم 

سوى الجهل والعنصرية»
املغنية األميركية ليدي غاغا تنتقد 
الرئيس األميركي ترامب في بيان 
نشــرته على مواقــع التواصل 

االجتماعي.

«ليس من حق الرئيس الدفع بالجيش 

ألي والية دون طلب مسبق من الوالية»
اندرو كومو حاكم نيويورك يرد 
على كلمة الرئيس ترامب بإدخال 
اجليش داخل الواليات التي متتنع 

عن فض املظاهرات.

«ال نقبل فض المظاهرات السلمية»
حاكم والية إلينوي جي بي برتزكر، 

ينتقد الرئيس األميركي.

«أشعر باإلثم ألني لم أفهم ألم العنصرية 

إال اآلن»
املغني الكندي جاسنت بايبر يشارك 
رسالة ڤيديو مع زوجته هايلي، 
حيــث يعترف بأنــه أفاق على 
حقيقة العنصرية التي يعاني منها 
الســود بعد مقتل جورج فلويد 

مؤخرا.
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تابعونا وتواصلوا معنا

ليس لهذا السبب أنشئ ملجأ البيت األبيض!
ليس ســرا أن البيــت األبيض مثل 
كثير من املقــرات القيادية فــي العالم 
مجهز مبلجأ سري حتت األرض حتسبا 
من احتمال هجوم إرهابي أو نووي أو 

جرثومي أو إشعاعي.
وتقول صحيفة «ديلي ميل» ان امللجأ 
استخدم رمبا للمرة األولى منذ هجمات ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١ حلماية الرئيس األميركي 
دونالد ترامب من اقتحام محتمل للبيت 
األبيض من جانب املتظاهرين احملتجني 
علــى مقتل األميركي مــن أصل افريقي 
جورج فلويد وهو معتقل من قبل شرطة 

مدينة منيابوليس.
ويعتقد ان هذا امللجأ بني حديثا على 
عمق ٥ طوابق حتت املرج الشمالي للبيت 
األبيض ليحل محل امللجأ القدمي املوجود 
حتت اجلناح الشرقي والذي بني خالل 
احلرب العاملية الثانية في عهد الرئيس 

فرانكلني د.روزفلت.
وقد بني امللجأ اجلديد لكي يتســع 
لعــدد أكبــر من مستشــاري ومعاوني 

الرئيــس، وهــو مجهز بنظام مســتقل 
للتهوية ومبخزون مــن األغذية يكفي 

لعدة أشهر.
ونقلت الصحيفة عن محطة «ســي 
ان ان» أن امللجأ اجلديد استخدم لفترة 
وجيزة قبل بضعة أيام الستقبال الرئيس 
األميركي والسيدة األولى وابنهما بارون.
صحيــح ان امللجــأ بنــي ملواجهــة 
أخطــار أكبر بكثير من خطر عشــرات 
من املتظاهرين، ولكن االنتقادات لم تطل 
ترامب هذه املرة رمبا لوجود قناعة بأن 
قرار النزول الى امللجأ ليس بيد الرئيس 

كليا، بل بيد جهاز احلماية السرية.
وكان امللجأ القدمي قد اســتخدم بعد 
هجمات ١١ سبتمبر ولكن الرئيس بوش 
لم يكــن موجودا في واشــنطن آنذاك. 
ويقال إن جهاز احلماية الســرية آنذاك 
دفع بشكل غير الئق نائب الرئيس ديك 
تشيني للنزول الى امللجأ قبل أن تنضم 
اليه زوجته والسيدة األميركية األولى 

(أ.ف.پ)لورا بوش. ترامب عائدا إلى البيت األبيض مع الشرطة السرية بعد خروجه أمس األول االثنني عبر حديقة الفاييت  

هل تنتهي مشكالت مصابي «كورونا» مع التعافي؟
مع بدء انحسار جائحة 
مــن  أكثــر  فــي  كورونــا 
منطقة فــي العالــم، يتجه 
اهتمــام الدوائــر الصحيــة 
إلــى التأثيرات طويلة األمد 
لـ«كوفيــد-١٩» على أولئك 
الذين تعافوا من املرض أو 
حتى الذين أصيبوا بأعراض 

خفيفة.
ويقول موقع «ميل أون 
الين» ان هنالك دالئل متزايدة 
من الصني حيث ظهر املرض 
ومن إيطاليا التي كانت أول 
بلد اوروبي يبلغ عن حاالت 
اصابة بأن املرضى الذين مت 
تشخيصهم بأعراض محدودة 
قد يواجهون مشكالت صحية 
طويلة األمد حتى بعد تخلص 

أجسامهم من الڤيروس.
عــن  املوقــع  ونقــل 
البروفيســــور االيطالـــي 
القلب  املختــص بأمــراض 
روبرتــو بادريتي ان احدى 

إلعادة تأهيلهما واستعادة 
املريــض ألســلوب حياتــه 

السابق.

يدخــل  «كوفيــد-١٩» 
التهابا في  الرئتني ويحدث 
الدقيقة  الهوائيــة  األكياس 
وميلؤهــا بالســوائل، ممــا 
مينعها من اداء وظيفتها بنقل 
األوكسجني من الرئتني الى 
مجرى الــدم والتخلص من 

ثاني أوكسيد الكربون.
هذه هي أعراض ما يعرف 
بــذات الرئــة التي تســبب 
صعوبة في التنفس. ولكن 
الشفاء من األعراض ال يعني 
عدم بقاء ندوب في الرئتني 
يكون لها تأثير طويل األمد 
أداء  علــى قدرتهمــا علــى 

وظيفتهما بشكل طبيعي.
اخلالصــة التــي يتفــق 
عليها معظم االطباء هي أن 
كثيرين من املرضى املتعافني 
من كورونا سيحتاجون الى 
اتباع اجراءات صحية خاصة 
للتخفيف من اآلثار اجلانبية 

طويلة األمد إلصابتهم.

الڤيروس يسبب التهابا في الرئتني وميألهما بالسوائل

هذه املشكالت ستكون الضرر 
الذي حلــق بالرئتني والذي 
سيحتاج الى اجراءات مكثفة 

باتايا - أ.ف.پ: عاد الناس إلى بعض 
الشــواطئ الرملية الشهيرة في تايلند 
االثنني محافظني على مسافة آمنة بني 
بعضهم البعض، بعدما خففت السلطات 
مــن تدابير مواجهة ڤيــروس كورونا 
املســتجد للمرة األولى املفروضة على 

البالد منذ أكثر من شهرين.
في باتايا، ذهل الزوار مبدى نقاوة 
املياه الزرقاء الفيروزية خلليج تايلند، 
ومارس املتقاعدون الرياضة على طول 

الشاطئ.

ومازالت قواعد التباعد االجتماعي 
سارية، وقد أمرت السلطات احمللية 
مرتادي الشاطئ بالبقاء على مسافة 

متر على األقل من بعضهم بعضا.
وكانت املغتربــة األملانية هايدي 
غليمــو من أوائل الذين غطســوا في 
امليــاه. وقالت لوكالــة فرانس برس 
تعليقا على نظافة املياه والسكينة التي 
حلت في املكان «لم اســتطع مقاومة 
اإلغراء. لقد أصبحت جنة، متاما كما 

كانت قبل ٣٠ عاما».

ولم تغلق كل الشواطئ خالل فترة 
العزل كما لم يعد فتح كل الشواطئ 

املغلقة االثنني.
ومازالــت الشــواطئ فــي بوكيت 
(جنوب) مغلقة فيما بقيت الشواطئ 
في هوا هني مفتوحة طوال الوقت. 

وتخضع تايلند لتدابير عزل منذ 
منتصف مارس عندما أعلنت السلطات 
حالــة طــوارئ ملواجهــة كوفيد-١٩ 
وأغلقت مراكز التسوق ومراكز الترفيه 
واألماكن العامة مبا في ذلك الشواطئ.

(أ.ف.پ) شاطئ باتايا الرئيسي في تايلند   تغليف قوس النصر بالقماش 
في ٢٠٢١ رغم وفاة كريستو

خوفًا من «كورونا».. روبوتات 
بأثواب وقبعات في حفل تخرج 

بدًال من الطالب

باريسـ  أ.ف.پ: أكد مركز النصب الوطنية في فرنسا 
أن مشــروع الفنان كريستو الذي توفي األحد، بتغليف 
قوس النصر في باريس بالقماش اليزال مقررا في خريف 
العــام ٢٠٢١. وقال املركــز، الذي يدير قوس النصر وهو 
من أكثر معالم باريس اســتقطابا للزوار، ان املشــروع 
«يتواصل وفقا ألمنيات الفنان». وكان املشــروع مقررا 
في األســاس في ســبتمبر ٢٠٢٠ لكنه أرجئ إلى الفترة 
نفســها من ٢٠٢١ بســبب جائحة «كوفيد ـ ١٩»، وسيقام 

من ١٨ سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر ٢٠٢١.
وغرد رئيس املركــز فيليب بيالفال بعد وفاة الفنان 
البلغاري األصل «سنحرص على تنفيذ هذا املشروع لنعيد 
إلى هذا الفنان بعضا من احلب الذي كان يكنه لباريس».

وأوضحت لور مارتان املشرفة على مشروع «تغليف 
قوس النصر»، «كانت هذه أمنية كريستو حتى قبل وفاة 
زوجته جان ـ كلود في ٢٠٠٩، أن ينفذ املشروع حتى لو 

توفيا قبل ذلك».
وتوفي كريستو األحد في نيويورك عن ٨٤ عاما وهو 
اشتهر بتغليف معالم عاملية شهيرة بالقماش من بينها 
جسر بون نوف في باريس ومبنى رايشتاغ في برلني.

كواالملبور ـ أ.ف.پ: تفكر إحدى اجلامعات املاليزية في 
اســتخدام الروبوتات التي ترتدي األثــواب وتضع قبعات 
التخــرج لتقوم بدور الطالب في حفلة التخرج ملنع انتقال 

عدوى ڤيروس كورونا، لكن الفكرة لم ترق للطالب.
ويظهر مقطع ڤيديو نشرته اجلامعة روبوتني يرتديان 
مالبس أنيقة فيما يســلمهما مســؤولون جامعيون رفيعو 

املستوى شهادة تخرج.
ويظهــر وجها الطالبني على شاشــات مثبتة على رأس 
الروبوتني. وقال األســتاذ املشارك إنكو فضلي حسن سيد 
عبداهللا، املشرف على فريق في جامعة السلطان زين العابدين 
صنع الروبوتات، ان الفكرة هي السماح للطالب باملشاركة 
وإن كان ذلك عن ُبعد. وأضاف هذا األكادميي لوكالة «فرانس 
برس»: «سنظهر وجه الطالب عبر رأس الروبوت من خالل 
مؤمترات الڤيديو». ومع ذلك، لم ترق الفكرة للطالب ودعوا 
اجلامعــة إلى تأجيل االحتفالــني املقررين أصال في أكتوبر 
ونوفمبر. وكتب نورحزواني ســعيد على صفحة اجلامعة 
على «فيســبوك»: «أنا مستعد لالنتظار سنة أو سنتني أو 
أكثر لكن دعوني أصعد إلى املسرح» لتسلم شهادة التخرج.

لكن سيد عبداهللا قال ان فكرة الروبوت هي مجرد خطة 
في الوقت احلالي وان اجلامعة ستبذل قصارى جهدها إلقامة 

احتفال التخرج.

شكل توضيحي لتغليف قوس النصر

(أ.ف.پ) الربوتان سباع ونسيم يتحضران للحفل  
ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

السياحة تعود إلى شواطئ باتايا الفيروزية

يابانيون يرفعون املعنويات ضد «كورونا» باملفرقعات!
طوكيو- أ.ف.پ: أضاءت 
الناريــة  عشــرات األلعــاب 
لفترة وجيزة مســاء االثنني 
سماء اليابان في إطار مبادرة 
ملصنعني متوقفني عن العمل 
ترمــي إلــى رفــع معنويات 
الســكان والتضــرع من أجل 

انتهاء وباء «كوفيد-١٩».
وأطلق أكثر من ١٦٠ مصنعا 
مفرقعاتها في متــام الثامنة 
مساء (١١:٠٠ ت غ) في مناطق 
يابانية مختلفة أحيطت بتكتم 
كبير حتى اللحظة األخيرة، 
وخلمس دقائــق فقط تفاديا 

الحتشاد املتفرجني.
وقــال كوهي أوغاتســو، 
وهــو أحد مصنعــي األلعاب 

لتكون مبنزلة صلوات للقضاء 
علــى أوبئــة ولراحــة أنفس 

املوتى».

وقــد شــارك أوغاتســو 
وفريقه في مراسم داخل معبد 
للديانة الشينتوية قرب موقع 
إطالق املفرقعات من شأنها أن 
تنقــل لآللهة أمنياتهم بزوال 

الوباء.
وهو أوضــح بعد احلدث 
«بطبيعــة احلال ال أتوقع أن 
يــزول ڤيــروس كورونا مع 
مفرقعاتنا.. لكننا أردنا إجناز 
هذا املشروع ونأمل أن يؤتي 

ذلك نتيجة إيجابية».
وتعانــي شــركات صنع 
املفرقعات وقفا قسريا لألنشطة 
بعد إلغاء كل املهرجانات التي 
كانت تعول على املشاركة فيها 

هذا الصيف.

(أ.ف.پ) األلعاب النارية تضيء سماء طوكيو  

الناريــة في طوكيــو لوكالة 
فرانس بــرس «كانت اليابان 
تشهد تاريخيا إطالق مفرقعات 

ملشاهدة الڤيديو
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