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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

صفحة28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

رئيس الوزراء أكد لرؤساء التحرير أن االقتصاد مهم والعمل مستمر لتقليل األضرار عن طريق مترير احلزمة االقتصادية.. والوضع املالي ممتاز

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد لدى استقباله رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

ولنا رأي

رسائل توضيحية وتطمينية
بوضوح وشــفافية عرض سمو رئيس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد أمام رؤســاء 
التحرير في لقائه الدوري معهم جهود وخطط 
احلكومة في مواجهــة أزمة كورونا على كل 
املستويات الصحية واالقتصادية والسكانية 
والتعليمية إلى جانب عملها على مكافحة الفساد.
وقد حمل اللقاء جملة رســائل أساسية 
تطمينية وتوضيحية لعل أهمها: التأكيد على 
أن احلكومة الكويتية حسمت أمرها من البداية 
جلهة تقدمي صحة الناس من مواطنني ومقيمني 
على أي اعتبار آخر، وأنها تعمل وفق توجيهات 
صاحب السمو: »أرواح الناس برقبتكم«، وفي 
الوقت نفســه ال تهمل االقتصاد، بل تسعى 
لتقليل األضرار ومترير احلزمة االقتصادية. 
ولذلك جاءت الرسالة الثانية متعلقة باالقتصاد، 
حيث شــدد ســموه مجددا على ان الكويت 
حتتاج الى تنويع اقتصادها وتقليل االعتماد 

على النفط.
الســكانية، وجه  التركيبة  وعلى صعيد 
رسالة مهمة جدا أيضا بأن الوضع املثالي في 
الكويت يقتضي ان تكون التركيبة السكانية %70 
للكويتيني مقابل 30% لغيرهم وليس العكس، 
معتبرا ان هذا هو حتدي املستقبل، مع التصدي 
لتجارة اإلقامات التي ارهقت الدولة واخلدمات.
الرســالة الرابعة تخص مكافحة الفساد، 
وجاءت قاطعة: لن يفلت من العقاب أي فاسد 
مهما كان منصبه أو اســمه أو مقامه، وهذا 

توجيه من صاحب السمو األمير.
والرسالة اخلامسة موجهة إلى أولياء أمور 
الطلبة القلقني على مصيــر أبنائهم في ظل 

غموض حســم العام الدراسي، إذ أكد سموه 
أن صحة الطلبة تأتــي في املقام األول، وأن 

التريث كان لتقييم الوضع الصحي. 
والرسالتان األخيرتان كانتا للتأكيد على 
استمرار التعاون مع مجلس األمة ومواصلة 
جهود الكويــت ومحاوالتها لــرأب الصدع 

اخلليجي.
ومبوازاة هذه الرسائل، طمأن سمو رئيس 
الوزراء أيضا الى انه رغم األزمة العاملية وانهيار 
أسعار النفط واألسواق املالية كانت لدى الكويت 
مصدات اســتخدمتها وهي نتيجة للتخطيط 
واالســتعداد ملواجهة أي أزمة، لذا فال داعي 
للقلق، »واحلمد هلل الوضع املالي ممتاز رغم 

حاجة اقتصاد البلد للهيكلة«.
لقاء ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد مع رؤســاء التحرير بحضور وزير 
اإلعالم حمــل إجابات كثيرة ينتظرها الناس 
في غمرة ظروف شهدت الكثير من الشائعات 
والتكهنات التي وضــع اللقاء حدا لها، وهو 
ما يؤكــد على أهمية هذا النوع من التواصل 

اإلعالمي املباشر خالل األزمات.
إن حجم التحديات التي تواجهها احلكومة 
ليس بالسهل، وقد انهارت أمامها حكومات دول 
كبرى بدت في غاية الضعف، من هنا ال يسعنا 
إال أن نتمنى كل التوفيق والقوة لسمو الشيخ 
صباح اخلالد وفريقه الوزاري للعبور بالكويت 
الى بر األمان حتت قيادة صاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده األمني، حفظهما اهلل ورعاهما، 

وحمى الكويت وأهلها من كل شر ومكروه.

استعداد كامل من قوة الواجب »سند«

م.وليد اجلاسم وم.احمد املنفوحي خالل جولة تفقدية في منطقة حولي انتصار السويدي مترئسة عمومية »كامكو إنفست« أمس بحضور فيصل صرخوه

جانب من األعمال في أحد شوارع مدينة سعد العبداهلل  )هاني الشمري(

تسلم طلب من »ستاربكس«     )متني غوزال(

)ريليش كومار( قلة املعروض من السمك الكويتي    

»سند« اجليش.. َعون للحكومة مبواجهة »كورونا«

وزير ومدير البلدية تفقدا األسواق الغذائية وأسواق 
األسماك واخلضار والفاكهة في حولي

 فيصل صرخوه: »كامكو إنفست« خامس أكبر 
مدير أصول باخلليج بـ 13.5 مليار دوالر.. 

وعمومية الشركة أقرت توزيع 5% نقدًا

عبداهلل احلميضي: »التسهيالت« تسعى لترتيب 
عمليات متويل إضافية بأفضل األسعار.. وعمومية 

الشركة أقرت توزيع 18% نقدًا

 140 مليون جنيه 
 أرباح »األهلي 

الكويتي ـ مصر« بالربع 
 األول من 2020.. 

بنمو %22

مدير إدارة قنوات 
 البيع بالشركة 

علي أكبر لـ »األنباء«: 
70 فرعًا خلدمة عمالء 

»زين« بجميع مناطق 
الكويت 

مدير عام اإلدارة 
املصرفية لألفراد بالبنك 

عثمان توفيقي لـ »األنباء«: 
»KIB« يشغل 9 أفرع 

باملرحلة األولى 

فرش 34848م2 من األسفلت في »سعد العبداهلل«

مواطنون لـ »األنباء«: 
فتح املطاعم 

واملقاهي قرار 
صائب.. و»األمور 

سهاالت«

سوق السمك يفتح أبوابه بعد 55 يومًا من اإلغالق 
والتركي واملصري يسيطران على الساحة
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اخلالد: صحة الناس.. أوالً

اقتصاد

جانب من اجلمعية العمومية لشركة التسهيالت التجارية أمس

علي معرفي

علي أكبر

عثمان توفيقي

إيداع مكافآت »ممتازة الصحة« في حسابات مستحقيها

»التربية« حتتاج إلى 35 ألف البتوب لتطبيق »التعلم عن ُبعد«

عبدالكرمي العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر أن وزارة الصحة بدأت 
بإيداع مكافآت األعمال املمتازة في حسابات املستحقني 
الذيــن انتهت الــوزارة من التدقيق على كشــوفاتهم، 
على أن يتم استكمال الكشوف الباقية في أقرب وقت.
وبينت أن املكافأة لألطباء واالستشاريني ومديري 
اإلدارات 1500 دينــار، وللصيادلــة واملراقبــني 1300، 
ولرؤساء األقسام والهيئة التمريضية 1000، وللموظفني 
واإلداريني 800، وللوظائف املعاونة والفنية املساعدة 
400 دينار. وشــددت املصــادر على أن صرف املكافأة 
جاء وفق ضوابط »اخلدمة املدنية«، الفتة إلى أن املبلغ 

املرصود لها يبلغ 12 مليون دينار.

حنان عبداملعبود

من جديد تخطى املجموع الكلي للمتعافني من »كورونا« 
احلاالت النشــطة، بعد تسجيل شفاء 1469 مريضا خالل 
24 ساعة لترتفع حاالت الشفاء الى 15750 وبنسبة %53.6.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبداهلل 

السند انه مت تسجيل 710 إصابات جديدة.

عبدالعزيز الفضلي

تواصل وزارة التربية استعداداتها 
لتطبيق نظام »التعلم عن ُبعد« لطلبة 
الثانويــة العامــة من خالل تنســيق 
املناطق التعليمية مع مديري املدارس 

وتلقي مقترحاتهم بهذا الشأن.

في هذا الســياق كشــفت مصادر 
تربويــة مطلعة لـــ »األنباء«، عن أن 
وزارة التربيــة حتتاج الى عدة أمور 
لتطبيق نظام »التعلم عن ُبعد«، مشيرة 
الى ان الــدورات التدريبية للمعلمني 
تأتــي في املقدمة حتــى يكون لديهم 
إملام بذلك وتقدمي الدروس »أونالين« 

بنجاح. وأوضحت املصادر انه في حال 
تطبيق النظام ستحتاج »التربية« الى 
مــا ال يقل عــن 35 ألف جهاز البتوب 
لطلبة الصف الثاني عشــر بقسميه 
العلمــي واألدبــي، الفتة الــى أنه من 
الصعــب توفير هذه الكمية في فترة 

قصيرة جدا.

 1500 دينار لألطباء واالستشاريني و1300 للصيادلة واملراقبني و1000 لرؤساء األقسام 
والهيئة التمريضية و800 للموظفني و400 للوظائف املعاونة والفنية املساعدة

التفاصيل ص 4
التفاصيل ص 4

زيادة مطردة للمتشافني من »كورونا« 
وتسجيل 710 إصابات جديدة

 لن نتستّر على أحد سواء في الصندوق السيادي املاليزي 
أو أي قضية بها شبهة االعتداء على املال العام

03 02

جملة صاحب السمو »أرواح الناس برقبتكم« نضعها قيد التنفيذ 

لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه 

 املكرمة األميرية ال تقتصر على الكويتيني فمقيمون 
كثر عملوا بالقطاعات احليوية ويستحقون التكرمي

احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

)املرحلة األولى(

 السفيرة األميركية لـ »األنباء«: سنواصل التعاون 
مع الكويت للحفاظ على األمن واالستقرار اإلقليميني

رومانوسكي أشارت إلى عمل مشترك لتشجيع اتخاذ خطوات إيجابية بني دول مجلس التعاون اخلليجي

التفاصيل ص 7

أسامة دياب

أكدت السفيرة األميركية 
لدى البالد إلينا رومانوسكي 
أن العالقــات الثنائيــة بني 
البلدين متر بأقوى مراحلها. 
و»كورونــا« فتــح مجاالت 
جديــدة للتعاون وســتظل 
املصالح األمنية املشــتركة 

ذات أولوية.
لقــاء  فــي   - ولفتــت 
خــاص لـ »األنباء«- إلى أن 
بالدهــا ســتواصل تعاونها 
مــع الكويت للحفــاظ على 
األمن واالستقرار اإلقليميني 
ولضمــان عدم اســتخدامها 
كقاعدة لتمويل اإلرهاب وشن 

يشــكل إطار عمل أساســيا 
بينهما.

وأشــارت رومانوســكي 
الى وجــود تعاون قوي مع 
الكويت في القضايا اإلقليمية 
خصوصا دور إيران ووكالئها 
»اخلبيث« وإنهاء الصراعات 
اإلقليمية واحلفاظ على األمن 
البحري في منطقة اخلليج، 
موضحة ان ڤيروس كورونا 
سيحدد شكل املرحلة املقبلة 
من حياتنا وســيترك عالمة 
دائمة في تاريخنا املعاصر.

وكشــفت عن ان منظمة 
العامليــة تفتقــر  الصحــة 
الى هيكل يضمن مشــاركة 
املعلومــات بدقة وشــفافية 

ما يجعلها عرضة للتضليل 
والتأثير السياسي، موضحة 
أن انسحاب بالدها منها يرجع 
الى سوء إدارة املنظمة ألزمة 

ڤيروس كورونا.
وتابعت: نقــود اجلهود 
العامليــة ملواجهة الڤيروس 
استكماال لعقود من الريادة 
في االستثمار ببرامج الصحة 
العامــة والدعم اإلنســاني، 
مبينة أن احلكومة األميركية 
خصصت أكثر من مليار دوالر 
إلغاثة احملتاجني في أكثر من 
120 دولة، والشعب األميركي 
قدم أكثر من 11 مليار دوالر 
اســتجابة جلهــود املكافحة 

العاملية.

السفيرة إلينا رومانوسكي

الهجمات، موضحة أن البلدين 
سيمضيان قدما بعقد الدورة 
الرابعة للحوار االستراتيجي 
األميركي - الكويتي، والذي 

أميركيــون يوحدون قبضاتهم خالل احتجاج على مقتل جورج فلويد في منيابوليس 
بوالية مينيسوتا                   )ا.ف.پ(

األميركيون 
الغاضبون 

يتحّدون ترامب 
وحظر التجول 

..واالستخبارات 
تفّند اتهام الرئيس  

لـ »متطرفني« 
20بتأجيج العنف

 الوضع املثالي للتركيبة السكانية 70% كويتيون
و30% مقيمون.. والتحدي املستقبلي معاجلة هذا اخللل

مستمرون في جهود رأب اخلالف اخلليجي.. واألمير 
حريص على أن تكون الكويت جامعة لألطراف املختلفة

جتارة اإلقامات ستعالج بالثواب والعقاب وأحلنا 
224 شركة إلى النيابة الجتارها في العمالة 

 صحة طلبتنا في املقام األول.. وقرار استئناف الدراسة 
في أغسطس كان إليجاد خيار متاح كي نقّيم الوضع الصحي

الرواتب لم ولن تتأخر عن العاملني أو عن املوجودين 
في بيوتهم ونحتاج إلى تنويع مصادر الدخل
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احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة األولى(

رئيس الوزراء: وضعنا املالي ممتاز لكن الوضع 
االقتصادي يحتاج إلى تغيير كبير في هيكلته

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
أن الوضع الصحي في الكويت مستقر ومطمئن شريطة 
االلتزام باإلرشــادات الصحية وهي األساس في معاجلة 

هذا الوضع.
وقال ســمو الشيخ صباح اخلالد في اللقاء الصحافي 
مع رؤســاء حتريــر الصحف احمللية بقصر الســيف إن 
»وبــاء ڤيروس كورونا املســتجد ال يوجد له دواء حتى 
اآلن وبالتالي سيســتمر هذا الوباء لكن كيفية وســرعة 

وموجة انتشاره كلها محل توقعات«.
وأوضح أنه »يجب علينا االلتزام باإلرشادات الصحية 
وتوفير كل االحتياجات ملواجهة الوباء من مستشــفيات 
وعناية مركزة وأدوية ومسحات ومعدات تنفس ومالبس 
واقيــة للطاقــم الطبــي وكل مــن يواجه اخلطــر بكافة 

مؤسساتنا«.
وذكر أن التحدي كبير وهمة وعزم الشــعب الكويتي 
كبير أيضا، مما أعطانا االطمئنان بأن استمرار هذه الروح 
الوطنيــة التي جتلت في ظروف صعبة ســتقلل الضرر 

لنتجاوز هذا الوباء بأقل أضرار ممكنة.
وأشار سموه الى أهمية اللقاء الذي يتزامن مع دخول 
أزمة ڤيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19( شهرها الرابع، 
مضيفــا اننا دخلنا اليوم الرابــع من خطة عودة احلياة 

تدريجيا التي ستستكمل مبراحلها اخلمس.
وأفاد سموه بأن الكويت استطاعت عبر مالءتها املالية 
وقدرتها وشــبكة عالقاتها  توفيــر كل احتياجات البالد 
وتزويد املخزون الصحي والدوائي والوقائي بشكل كاف.
وقال سموه: »علينا توفير كل ما يحتاج اليه املواطن 
واملقيــم«، الفتا الى أن تطبيق اإلرشــادات الصحية يعد 
معادلة صعبة لكن ال بد من العمل على إجنازها وتنفيذها.
وأضــاف أن هذه األزمة الصحيــة أربكت العالم خالل 
األشهر الـ 3 املاضية وامتدت تأثيراتها وإفرازاتها وتداعياتها 

إلى كل القطاعات في العالم.
إدارة األزمة

وعن لقائه برؤساء حترير الصحف احمللي، أعرب سموه 
عن سعادته بهذا اللقاء، الفتا الى أنه كان من املقرر وفقا 

للقاء الصحافي األول له كرئيس ملجلس الوزراء في بداية 
شهر ديســمبر املاضي أن تكون وتيرة تلك االجتماعات 
منتظمة إال أن الظروف الراهنة حالت دون القيام مبا كان 

مخططا له على أن يتم تعويض ذلك الحقا.
وأوضح سموه ان أمامنا حتديات تتمثل باالحتياجات 
الصحية ملواجهة أزمة ڤيروس كورونا املستجد كاإلصابات 
واألسرة املوجودة والعناية املركزة والوفيات واستدامة 
الطواقم الطبية واملنظومة الصحية ومتاســكها وتوفير 
احتياجاتها مثل املسحات واملختبرات واملالبس الوقائية 

ملنظومتنا الصحية كي تتماسك.
وجدد الشكر والتقدير إلى كل من ساهم وتطوع للعمل 
متحديا املخاطر خالل األشهر املاضية فالكويتيون أفرادا 
ومؤسســات وضعوا إمكاناتهم حتــت تصرف احلكومة 
إلدارة األزمــة، األمــر الذي ســاعد على أن يكــون أمامنا 

خيارات متعددة.
وبني أن احلكومة قامت في بداية األزمة بتفعيل خطة 
الطوارئ حيث مت تخصيص 1٢٠ سريرا للعناية املركزة 
وقامت بالعمل خالل الفترة املاضية على زيادة قدرة العناية 
املركــزة لتصــل حاليا إلى تخصيص 6٠٠ ســرير عناية 
مركزة أي خمسة أضعاف، إضافة إلى جتهيز املستشفيات 
وتوسيع األجنحة فيها الستقبال اإلصابات. ونوه سموه 
بجهود القطاع النفطي واجليش الكويتي واحلرس الوطني 
الذين قاموا جميعا عبر تخطيط وتنظيم بالقيام بإنشاء 
مستشــفيات ميدانية، معربا في الوقت ذاته عن خالص 
شكره وتقديره لكل اجلهات احلكومية ومؤسسات املجتمع 
املدني والقطاع اخلاص الذين شاركوا وساندوا احلكومة 

في مواجهة تداعيات هذا الوباء.
وأشــاد سموه بجهود منتسبي وزارة الداخلية رجاال 
ونساء على ما قاموا به من جهد وعمل مضن طوال األشهر 
الـ 3 املاضية عالوة على ما قدمته اإلدارة العامة لإلطفاء 

من خدمات ملساندة مختلف القطاعات.
وحول خطة عودة احلياة الطبيعية مبراحلها اخلمس 
التدريجية، أكد ســمو الشــيخ صباح اخلالــد أن اختيار 
5 مراحــل لهذه اخلطة جاء إلعطاء مجــال زمني لقياس 
واختبار االلتزام باإلرشادات الصحية حتى ننتقل للمرحلة 

التالية، موضحا ان كل مرحلة بها قياس ودرجة مخاطر 
محسوبة وفق اإلرشادات الصحية.

وأضاف: »هذه اخلطة للعودة اآلمنة عملت عليها أربعة 
فرق األول وزارة الصحة وهي األســاس والثاني األمانة 
العامــة للتخطيط التي قامت بجهد كبير في دراســة كل 
برامج وخطــط دول العالم وكيفيــة تعديلها ومالءمتها 

لتكون صاحلة خلصوصية الكويت«.
وتابع: »أن الفريق الثالث ديوان اخلدمة املدنية الذي 
بحث كيفية استئناف العمل في اجلهات احلكومية والنسب 
والفئات واملوظفني الذين سيباشرون العمل، أما الفريق 
الرابع فهو األمانة العامة ملجلس الوزراء الذي يســتعني 
باخلبرات الكويتية املختصني من أساتذة جامعة الكويت 
ومجاالت متعددة بكيفية التفكير بالطريقة اآلمنة للعودة«.
وبني أن وزارة الصحة هي األساس في قياس املخاطر 
واالنتقال بــني مرحلة وأخرى، مشــيرا إلى أن احلكومة 
قامت منذ بدء أزمة )كورونا( بتشــكيل ٢٤ جلنة وفريق 
عمل وزاري عملوا بشكل يومي منذ الصباح حتى ساعات 

متأخرة من الليل.
وقــال: »نعــم حصلت أخطاء وكل مــن يدير أزمة من 
املتوقــع أن ميــر بقــرار يحتاج إلى تعديــل أو تأخير أو 
سحب أو تغيير لكن يجب أن نتعامل مع األزمة الصحية 
ومســتجداتها ومتغيراتها املتســارعة بقرارات ســريعة 

ملواجهتها«.
الوضع املالي ممتاز

كما أكد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 
أن الوضع املالي للكويت ممتاز إال أن الوضع االقتصادي 

يحتاج الى تغيير كبير في هيكلته.
وقال ســمو الشــيخ صباح اخلالد: »ال ميكن االعتماد 
على مورد واحد ناضب وهو النفط ألن هذا األمر صعب 

ويجب علينا أن ننوع مصادر الدخل في البالد«.
وأضــاف: »واكب تداعيات ڤيروس كورونا انهيار في 
أسعار النفط من 65 دوالرا إلى 11 دوالرا، كما أن الكويت 
تستثمر كل أموالها ومحافظها في األسواق العاملية ولكن 
كانت لدينا مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط ملواجهة 

أي أزمة«.
وأكد ان مالءة الكويت املالية »ممتازة« لكن هناك بطء 
في اإلصالحات االقتصادية، األمر الذي يقتضي إعادة هيكلة 
اخللل في االقتصاد، الفتا إلى »أنه إذا لم تتم معاجلة هذا 

اخللل فإننا سنواجه صعوبة كبيرة«.
وردا على سؤال بشأن الوضع االقتصادي في الكويت، 
أوضح سموه »لدينا مالءة مالية ممتازة ووضع اقتصادي 
غير مالئم وال يســتجيب لالحتياجات وبالتالي سيؤثر 

على املالءة املالية إن لم يكن اليوم فبعد سنوات«.
وأضاف: »الوضع املالي ممتاز ويجب أن يواكبه اإلصالح 
في هيكل االقتصاد، فنحن خالل مواجهتنا ألزمة كورونا 
شــكلنا فريقا واجتمع مع كل الشــخصيات االقتصادية 
الكويتيــة والقطاعــات وبعد اجتماعــات طويلة صدرت 

وثيقة التحفيز االقتصادي«.
وتابع سموه أن هذه الوثيقة »أنيطت بلجنة عليا يرأسها 
محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل، حيث قامت 
بوضع حلــول ملرحلة التعامل مع األزمة الصحية ولكن 

نحن بحاجة إلى التفكير أبعد من ذلك«.
وأشــار إلى رؤية الكويت )٢٠٢٠-٢٠35( التي تعتبر 
مــن اخلطوات العملية لتنويــع مصادر الدخل واخلطط 
القصيرة واملتوســطة والطويلة األجل وصوال إلى ذلك، 

مؤكدا »أنه علينا اآلن التنفيذ«.
ولفت إلى »أن الوضع االقتصادي في الكويت واملنطقة 
والعالم سيكون صعبا لكن نحن لدينا من القدرة واملالءة 
أن نقوم بتعديل وضعنا ولدينا اإلمكانيات املالية والبشرية 
والتخطيط والبرامج التي تساعد على ذلك لكن ينقصنا 

القرار الذي يساعد على ذلك«.
جتار اإلقامات

وأكد سمو رئيس الوزراء اإلميان مببدأ الثواب والعقاب 
في التعامل مع قضايا جتار اإلقامات والتي حملت الدولة 

أعباء كبيرة مما نتج عنه خلل في التركيبة السكانية.
وأضاف سمو الشيخ صباح اخلالد: »نحن مسؤولون 
عن كل مــن يتواجد على هــذه األرض بالتالي ما حصل 
إرهــاق للدولة واخلدمات وإرهاق لكل املؤسســات التي 

سموه أكد خالل اللقاء مع رؤساء حترير الصحف أنه ال ميكن االعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط ألن هذا األمر صعب ويجب علينا أن ننوع مصادر الدخل في البالد
سمو الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء مع رؤساء حترير الصحف بحضور محمد اجلبري والشيخ مبارك الدعيج ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق والزميل وليد النصف والزميل وليد اجلاسم

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء مع رؤساء حترير الصحف

 التحدي كبير  وهمة وعزم الشعب كبيران 
أيضًا مما أعطانا االطمئنان بأن استمرار هذه 
الروح الوطنية التي جتلت في ظروف صعبة 

ستقلل الضرر لنتجاوز هذا الوباء

 نؤمن مببدأ الثواب والعقاب 
في التعامل مع قضايا جتار اإلقامات 

والتي حّملت الدولة أعباء كبيرة

لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان 
منصبه.. و»الكويت بخير وهي أهم منا جميعًا 

فال أحد محصنًا من املالحقة مادام هناك 
اعتداء على املال العام«

 اختيار 5 مراحل خلطة العودة جاء 
إلعطاء مجال زمني لقياس واختبار 

االلتزام باإلرشادات الصحية حتى ننتقل 
للمرحلة التالية وكل مرحلة بها قياس 

ودرجة مخاطر محسوبة

  نعم حصلت أخطاء وكل من يدير 
 أزمة من املتوقع أن مير بقرار يحتاج 

 إلى تعديل أو تأخير أو سحب 
 أو تغيير لكن يجب أن نتعامل مع األزمة 

بقرارات سريعة ملواجهتها



اخلميس ٤ يونيو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة األولى(

الوضع املثالي للتركيبة السكانية 70% كويتيون 
و30% مقيمون.. والتحدي املستقبلي معاجلة هذا اخللل

تتعامل مع هذا الوضع«، مبينا ان »الوضع لو مت عالجه 
منذ فترات سابقة ملا ازداد تعقيدا فكل دول العالم واجهت 

تعقيدات لكننا واجهنا تعقيدا أكبر«.
وأوضح أنه متت إحالة ٢٢٤ شركة إلى النيابة العامة 
بناء على معلومات مبخالفتها القوانني واملتاجرة بعمالة 
استفادت منها ماديا وحملت الدولة أعباء كبيرة وأحدثت 
خلال في التركيبة السكانية، مشيرا إلى »أنه على الرغم 
مــن أنها مشــاكل قدمية لكنها طغت على الســطح خالل 

األزمة األمر الذي زادها تعقيدا«.
وأكد ســمو الشــيخ صباح اخلالد أن تعداد الســكان 
بالكويت أربعة ماليــني و8٠٠ ألف، ميثل عدد الكويتيني 
منهم مليونا و٤5٠ ألفا، وغير الكويتيني ثالثة ماليني و35٠ 
ألفا، أي نســبة 3٠% كويتيني ونسبة 7٠% غير كويتيني، 
وذلــك خلل كبيــر. وأضاف رئيس الــوزراء خالل اللقاء 
أن الوضع املثالي للتركيبة الســكانية أن تشــكل نسبة 
الكويتيني 7٠% ونسبة غير الكويتيني 3٠% وأمامنا حتد 

باملستقبل ملعاجلة اخللل بالتركيبة السكانية.
وأعــرب عن فخره بتعاون الشــعب وتفهمه وتقديره 
جلهود احلكومة بتعاملها مع أزمة كورونا بالقول: »أفخر 
بأن أكون مواطنا وأن يكون مواطنونا على هذا املستوى 
من الوطنية بإقدامهم على املخاطرة بحياتهم خلدمة بلدهم 
وهــذا ما نعول عليه لتكون األمور أفضل وأفضل بكثير 

مما هي عليه اآلن«.
وأضاف سموه: »إن ما رأيته على أرض الواقع وامليدان 

بهذا التحدي الكبير يدل على وجود إصرار وعزم كبيرين 
لدى املواطنني ملواجهة هذا اخلطر«.
رأب الصدع اخلليجي

وأكد سمو الشيخ صباح اخلالد اهتمام صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد باالستمرار في السعي لرأب 
الصــدع وإيجاد األرضيــة للبناء عليها لعــودة اللحمة 
اخلليجية وأن تكون الكويت دائما هي من جتمع األطراف 
املختلفة على أسس حتقق كل الطمأنينة ألي اتفاق مقبل.

وقال سمو الشيخ صباح اخلالد: »عملت كوزير خارجية 
قبل أن أكون رئيسا ملجلس الوزراء وكنت قريبا ومرافقا 
لصاحب السمو األمير في اهتمامه ووضعه أولوية شعار 
ال بديل له وهو االستمرار في مسعى رأب الصدع وإيجاد 

األرضية للبناء عليها لعودة اللحمة اخلليجية«.
وأضاف: »متأكد بأن جميع دول اخلليج ترى أن مسيرة 
دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة والعالم، وذلك 
مــا يجــب أن نبني عليــه وأن نأخذ األرضية املشــتركة 

لالنطالق لسد الفجوة«.
وتابع سموه: »لألسف نحن اآلن في السنة الرابعة من 
اخلالف اخلليجي لكن احملاوالت مازالت مستمرة واآلمال 
أكبر مما كانت عليه فقد كنا نتقدم خطوة ونعود خطوتني 
واآلن إن شاء اهلل إذا تقدمنا خطوة تليها خطوة أخرى

لن يفلت فاسد

 مبا يحقق املصلحة لكل دول مجلس التعاون اخلليجي«.

 وباء »كورونا« ال يوجد له دواء حتى اآلن لكن الوضع الصحي مستقر ومطمئن شريطة االلتزام باإلرشادات الصحية وهي األساس في معاجلة هذا الوضع

سمو الشيخ صباح اخلالد ورئيس حترير جريدة النهار الزميل عماد بوخمسنيسمو الشيخ صباح اخلالد ورئيس حترير كويت تاميز الزميل عبدالرحمن العليانسمو الشيخ صباح اخلالد ورئيس مجلس إدارة »كونا« الشيخ مبارك الدعيج

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ورئيس حترير جريدة اجلريدة الزميل خالد هالل املطيريوزير االعالم محمد اجلبري ورئيس حترير جريدة القبس الزميل وليد النصف ورئيس حترير جريدة الراي الزميل وليد اجلاسم

سمو الشيخ صباح اخلالد وأمني سر جمعية الصحافيني الزميل عدنان الراشد

شكرًا كبيرة
كل الشكر للعاملني في ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء على حسن االستقبال والتنظيم 
الكامل لترتيب األجواء في  للقاء واالستعداد 
ظل الظروف احلالية مــع مراعاة اإلجراءات 

االحترازية املتبعة.

املكرمة األميرية 
للمواطنني واملقيمني 

صحة طلبتنا أولوية 

أكد سمو رئيس الوزراء أن مكرمة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، املادية 
واملعنوية، ال تقتصر على الكويتيني بل كل 
من يقف في مواجهة هذا اخلطر، مشــيرا 
إلى أن كثيرا من املقيمني في البالد يعملون 
بكافة القطاعات احليوية التي تقدم خدمات 
مباشرة للدولة، فكل الشكر والتقدير لهم 

وهم يستحقون الدعم املعنوي واملادي.

قال سمو الشيخ صباح اخلالد إنه عندما اتخذ 
مجلس الوزراء قرارا في مارس املاضي بتمديد 
العام الدراسي على أن يتم استئنافه في أغسطس 
املقبل كان الهدف إيجاد خيار متاح لكي نقيّم 
الوضع الصحي حتــى تتضح الصورة، لكن 

أؤكد أن صحة طلبتنا تأتي في املقام األول.

سمو الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس حترير جريدة السياسة الزميل سليمان اجلاراهلل

سمو الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس حترير جريدة الشاهد الزميل أنور الشريعانسمو الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس حترير جريدة الوسط الزميل تركي االنبعي

سمو الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس حترير جريدة الصباح الزميل بركات الهديبانسمو الشيخ صباح اخلالد ونائب رئيس حترير جريدة الكويتية  الزميل زهير العباد

وشدد ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
علــى أنه لن يفلت من العقاب أي فاســد مهما كان منصبه أو 
هويته أو مقامه إذا ثبت عليه ذلك، مؤكدا أن احلكومة لن تقف 
ســاكنة عن أي قضايا فســاد تتعلق باألموال العامة وغسيل 

األموال وجتارة اإلقامات.
وقال سمو الشيخ صباح اخلالد »لن نصمت أو نقف ساكنني 
عن قضايا جتارة اإلقامات وغسيل األموال ولن نقبل بارتباطها 
باســم الكويت بحجــة أن مرتكبها صاحــب مصلحة أو نفوذ 

ويجب علينا ترجمة الشعارات اجلميلة على أرض الواقع«.

الكويت بخير

وأشار إلى أن »الكويت بخير وهي أهم منا جميعا فال أحد 
محصنا من املالحقة والعقاب مادام هناك اعتداء على املال العام«.
وذكر ســموه أنه منذ أول يوم من تعيينه رئيســا ملجلس 
الوزراء وتكليفه بتشكيل احلكومة كان توجيه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مباشرا بضرورة حماية املال العام 

ومحاربة الفساد.
وأكد أنــه اعتبر هذا التوجيه عنوانا رئيســيا انطلق منه 
والتزم به أمام اهلل ثم أمام صاحب الســمو األمير والشــعب 
الكويتي كونها مسؤولية يجب أن يضعها اجلميع نصب عينه.
وقال إن الكويت تستحق السمعة الطيبة وتستحق اللقب 
الذي أطلق على سمو أمير البالد بأنه )قائد للعمل اإلنساني( 
والكويــت )مركزا للعمل اإلنســاني(، لذا يجب علينا تكريس 
اجلهد ووضع مكافحة كل ما ميس سمعة البالد ضمن أولوياتنا.

الصندوق السيادي املاليزي

وفي سؤال عن الصندوق السيادي املاليزي، أكد سموه بقوله: 
»اننــا ال نتســتر على أحد وال نترك أحــدا مبنأى أو بحصانة 
عن املساءلة سواء الصندوق املاليزي أو أي قضية بها شبهة 
أو اعتداء على املال العام أو غســيل أموال أو جتارة اإلقامات 

وذلك ميثل أولوية للحكومة«.
وأضــاف: عندما ترى احلكومــة أي تقارير إعالمية تتعلق 
بغسيل األموال فإنها بالتأكيد لن ترضى بذلك، مشيرا إلى قيام 
احلكومة بالتحرك رسميا عندما اقتضى األمر ذلك، حيث متت 
إحالة قضية )الصندوق املاليزي( إلى جهات رقابية للتحقيق 
فيها واستكمال اإلجراءات القانونية متهيدا إلحالة القضية إلى 

السلطات القضائية.
وبني سموه أنه عندما التقى برئيس وزراء ماليزيا مهاتير 
محمد حينما كان وزيرا للخارجية ثالث مرات آخرها في شهر 
أكتوبر املاضي، فإن »مهاتير محمد لم يشر خالل تلك اللقاءات 

من قريب أو بعيد الى أي دور للكويت بهذه القضية«.
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة األولى(

 دعــــوة لحضــــور
اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للخدمات البترولية

عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور 
يوم  تعقد  سوف  والتي   2019 ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  عن  العادية  العامة  الجمعية 
الخميس الموافق 18 يونيو 2020 في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الشركة الكائن في 

الشعيبة الصناعية قطعة 3 - مبنى الشركة الوطنية للخدمات البترولية.
جــدول أعمـــال الجمعيــة العامـــة العاديـــة

1- سماع ومناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

2 - سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليه.

3 - مناقشة الحسابات الختامية للبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والمصادقة عليها.
4 - تالوة الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية المختصة عن السنة 

المالية المنتهية في 2019/12/31. )إن وجدت(
5 - سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في2019/12/31 

والمصادقة عليه.
6 - مناقشة مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي وقدره 180,000 د.ك عن العام المالي المنتهي 

في 2019/12/31.
اإلسمية  القيمة  70 ٪ من  بنسبة  للمساهمين  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  توصية مجلس  - مناقشة   7
بعد خصم أسهم  6,790,000 د.ك  إجمالي وقدره  وبمبلغ  الواحد(  للسهم  فلسًا   70 بواقع  )أي  للسهم 
المساهمون  النقدية  األرباح  هذه  ويستحق   ،2019/12/31 في  المنتهية  المالية  السنة  عن  الخزينة 
2020، ويتم توزيعها  5 يوليو  المسجلون بسجالت الشركة في نهاية يوم اإلستحقاق المحدد له تاريخ 

على المساهمين بتاريخ 09 يوليو 2020 وتفويض المجلس بتغيير المواعيد حسب الضرورة.
8 - سماع تقرير التعامالت التي تمت وستتم مع األطراف ذات الصلة.

9 - إخالء طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية 
واإلدارية وذلك عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31.

10 - تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما ال يتجاوز 10 ٪ من عدد أسهمها، 

وذلك وفقًا لنصوص ومواد قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية.
11 - مناقشة تخصيص نسبة 1 % من صافي األرباح عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 للتبرع 

للجهات الخيرية عن طريق مؤسسة مشاريع الخير.
مراقبي  بأسماء  المعتمدة  القائمة  من  للشركة  خارجي  حسابات  مراقب  تعيين  إعادة  أو  تعيين   -  12

الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.
13 - إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات.

الشعيبة   – الشركة  لدى  المستثمرين  شؤون  وحدة  مراجعة  الكرام  المساهمين  السادة  من  يرجى   •
76 – هاتف 22251032 خالل أوقات العمل من األحد إلى الخميس من  الصناعية - قطعة -3 قسيمة 
الساعة 10:00 صباحًا إلى 01:00 ظهرَا مصطحبين معهم مستندات ملكية األسهم وذلك إلستالم دعوة 

الحضور وجدول األعمال.
• على السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة تسليم إدارة الشركة صحيفة الحالة الجنائية 

الخاصة بهم.
واهلل ولي التوفيق،،،

ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG IOÉ°ù∏d ¿ÓYEG
بـنــاًء علـى كـتـاب وزارة الشئون اإلجتماعـيــة املؤرخ 2020/04/28 
إلــى  الــتــعــاونــيــة  اخلــالــديــة  جمعية  إدارة  مجلس  وجـــه  والــــذي 
اإلداريـــة  الهيئة  انتخاب  إعـــادة  اإلدارة  مجلس  على  يتعني  أنــه 
.2020/6/2 املوافق  الثالثاء  يوم  وذلــك  اإلدارة  مجلس  وتشكيل 

الشئون  وزارة  السيد ممثل  وعليه فقد عقد مجلس اإلدارة بحضور 
اإلجتماعية ومت إعادة انتخاب الهيئة اإلدارية على النحو التالي:

املنصــــباالســــــــــــــــمم
بالتصويترئيس مجلس اإلدارةخالد جمعه حسني الياسني1

بالتزكيةنائب رئيس مجلس اإلدارةمحمد جمال محمد اخلليفي2

بالتزكيةأمـني الســـرعادل محمد سعد احلليله3

بالتصويتأمـني الصندوقنايف محمد نايف اخلليفي4

بالتصويترئيس اللجنة املالية واإلداريةمحمد إسماعيل جمعه األنصاري5

بالتزكيةرئيس جلنة املشترياتوليد عبداهلل محمد السنعوسي6

بالتزكيةرئيس اللجنة االجتماعيةأحمد خزمي علي اخلزمي7

بالتزكيةرئيس جلنة املشروعات الصغيرة واملتوسطةعلي داود عثمان الداود8
عضو مجلس اإلدارةسامي محمد ناصر املنيخ9

ويتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر والتقدير إلى جميع املساهمني على 
ثقتهــم الغاليــة ويتعهــد ببذل املزيد مــن اجلهد ملا فيــه مصلحة اجلمعية 
واملســاهمني، داعــني املولى عز وجــل أن يكون املجلس عند حســن الظن به 
ويتعهــد بالعمــل على بذل املزيد مــن اجلهد والعطاء نحــو التقدم والرقي 

باجلمعية لتحقيق آمال وطموحات املساهمني وأهالي املنطقة الكرام. 

واهلل ولي التوفيق ،،،،،
 IQGO’G ¢ù∏›

في ســنة 1441هـ املوافق 2020م 
اجتاحت »كورونا« العالم كله من شماله 
إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ورغم 
اشــتغال الناس مبكافحة هذا الوباء 
العنيد الذي حصد املاليني من املصابني 
وأعدادا غفيرة من املوتى غير أن الناس 
هي الناس، عاشت أيضا )عصرا( من 
الفتنة بني فرقاء غير ظاهرين هدفهم 
كان فتنة الناس في أمور كثيرة ومسائل 
خطيرة منها ما هو ظاهر وكثير خاف 

ال يعلمه إال اهلل عّز وجّل.
وبدأ يظهر مسمى - يخوف - )الدولة 
العميقة( والفساد املستتر وغيره من 
املسميات، وهذا يستلزم من )املواطن( 
أن يكون حذرا فال ينســاق مع هذا 
وذاك إال بضبط العواطف والنظر في 
العواقب، وعدم اجلري وراء العواطف 
واالنفعاالت والرجوع إلى احلـــق متى 

مـــا عرفتــه!
مــا أحوجنا في هــذا العصر إلى 
)املصلحني( الذين شعارهم: )وما أوتيتم 

من العلم إال قليال - اإلسراء: 85(.
أحياناً أجلس مع شــباب في عمر 
الورد )تائهني( ال يعرفون من يطيعون؟ 
في زمن الفنت علينا أن يبدأ كل واحد 
بنفسه أوال ويحصنها ثم يذهب إلى 
أســرته الصغيرة ثم عائلته الكبرى 

ومحيطه ومجتمعه وكل وطنه.
وأنا أقول للمواطن نصيحة العمر 
بعد كل هذه التجــارب املريرة، إياك 
والهوى، ألنه يعمي البصيرة وعليك 
باتباع )العلم واحللــم( في آن واحد 
واتخاذ الصبــر طريقاً حتى ينصلح 
احلــال وترى أكثر مــن حجة أمامك 
وبعدها تســتطيع أن تكّون لك رأيا 

وحتكم.
املواطن )طال( احلظر  اهلل يساعد 
واجلو فيه كثير من اإلشاعات )حكومتنا( 
تطالبنا بعدم االستماع إلى اإلشاعات.. 
حاضر ســمعا وطاعة، يبقى السؤال 
األهم: ما نســتمع لإلشاعات عندك 
الشفافية ان تقولوا لنا احلقيقة مجردة؟
سيظل ملف الفساد وما وراءه من 
فنت وإشاعات وحقائق وأقاويل متداوال 

ويعمل )صيحة(!
من أبرز أسباب الفنت عبر التاريخ 
اتباع الهوى وفساد القصد والتساهل 
واإلفراط والتفريط، وضرورة تفعيل 
عدم التعجــل في احلكم على األمور 
العواقب واالستفــادة  والنظــر في 
من التجارب السابقــــة وضبــــط 
األمور والتأني في تنــاول األحـــداث 
وحتليلها وضرورة الرجوع إلى احلق 
متى ما عــــــرف واالســتماع إلى 

النصيحة والنصحـاء.

ومضة: كثير من أصحاب احلسابات 
الرقمية في شبكة اإلنترنت واملقاالت 

يكتبون كالما ال يســنده دليل واحد 
على صدق كالمهم أو أنهم يتداولون 
ڤيديوهــات ال يعلــم مصدرها ومن 
وراءهــا وأهدافها وكل يعتقد ان هذا 
هو الصحيح وأنــه احلق وان كتبت 
احلق او تكلمــت مع بعضهم غضب 
وزعل ومارس معك )اجلهالة( وسيئ 
القصد والقــول، والقصة كلها اهواء 
شخصية ومصالح ومن هنا تنشأ الفنت 

بني الناس!

آخر الكالم: وأنا أقرأ ســيرة العالم 
الرباني شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول: 
األهواء فــي الديانات أعظم منها في 

الشهوات~

زبدة احلچي: عزيزي القارئ هناك من 
يسأل ما موانع الفنت؟

األمر بسيط، ارجع الى ربك سبحانه 
والزم فروضه وسر على نهج سلفنا 
الصالح متمسكا بكتاب اهلل وسنة نبيه 
ژ واحذر كل أنواع البدع وانظر في 
العواقب، وهناك قاعدة شرعية عظيمة 
احفظها وهي: »درء املفاسد مقدم على 
جلب املصالــح«، مبعنى أنه ال يجوز 
ترك مصلحة راجحــة ملفسدة ظنية 
متوهمة وإال كــان سقوطنـا في الفنت 

حتميــا!
نحن اليوم ومعنا عباد اهلل املتقون 
نريد أن نحصن أنفسنا من الفنت وذلك 
الفتنة  اتقوا  الدين، ودائمــا  بصالح 

بالتقوى.
قال تعالى: }أليس اهلل بكاٍف عبده 

- الزمر: 36{.
تذكر كلما ازدادت طاعتك هلل ازدادت 

كفاية اهلل لك.
يقول اهلل في كتابه احلكيم: }أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن اهلل الذين صدقوا وليعلمن 

الكاذبني{ - )العنكبوت: 3-1(.

استدعاء البالء ورفعه يتضمن 
امورا ثالثة هي:

٭ ان األذى او الضــرر الذي يلحق 
باإلنسان في زمن الكورونا مقدر من 

اهلل عّز وجّل.
٭ احتمال وقــوع أذى وضرر رغم 
االحتراس، وعلى املسلم إذا وقع في 
الضرر واألذى ان يحتسب ويصبر واهلل 
سبحانــــــه يصرفــه عنه بإذن اهلل.

٭ الدعاء هلل برفــع البالء عن البالد 
والعباد.

اللهم احفظ شعبي املواطنني والوافدين 
من كل بالء واصـــرف عنا كورونا 
عاجال غيـــر آجل يا حي يا قــوي 

يا متني.
في أمان اهلل

ومضات

موقف »الكويتي« 
من الفنت!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

710 إصابات جديدة وتسجيل 4 حاالت وفاة

»الصحة« تودع مكافآت »املمتازة« في حسابات املستحقني
عبدالكرمي العبداهلل

علمت »األنبــاء« من مصــادر صحية مطلعة 
أن وزارة الصحــة بدأت في إيداع مكافآت األعمال 
املمتازة في حســابات املوظفني املستحقني الذين 

مت االنتهاء من التدقيق على كشوفاتهم.
وذكرت املصادر أن القطاع املالي بوزارة الصحة 
يعمل على قدم وساق بقيادة الوكيل هشام الدليمي 
على االنتهاء من بقية الكشــوف والتدقيق عليها 

متهيدا لصرفها في أقرب وقت.
وبينت أن ضوابط صرف مكافآت األعمال املمتازة 
ملوظفي الوزارة جاءت وفقا لديوان اخلدمة املدنية 
في منح األعمال املمتــازة، ويجوز منحها بفئات 
أقــل، إذ يتمثــل في منح األطباء واالستشــاريني 
ومديري اإلدارات 15٠٠ دينار، كما يصرف للصيادلة 
والفنيني واملراقبني 13٠٠ دينار و1٠٠٠ دينار لرؤساء 

األقسام والهيئة التمريضية، و8٠٠ دينار لكل من 
املوظفني واإلداريني و٤٠٠ دينار للوظائف املعاونة 
والفنية املســاعدة، موضحة ان هذا يأتي حسب 
كتاب الديــوان، علما أنه يحق للوزارة منح هذه 

املكافأة بفئات أقل.
وأوضحت املصادر أن صرف مكافآت األعمال 
املمتازة يأتي وفقا لضوابط، بحيث ال تقل خدمة 
املوظف املرشــح للحصول على مكافآت األعمال 
املمتازة عن ســنة ميالدية تبدأ من 1 يناير ٢٠19 
حتى 31 ديسمبر ٢٠19 وذلك داخل وزارة الصحة.
وبينــت املصــادر أن من الضوابــط أن يكون 
املوظف من احلاصلــني على تقدير »امتياز« عام 
٢٠19، وأال يكــون املوظف قد وقعت عليه عقوبة 
تأديبية خالل عام ٢٠19، فضال عن أال يكون املوظف 
قد جتاوزت مدة إجازته املرضية خالل عام ٢٠19 

فترة 15 يوما عدا دخول املستشفى.

وأشارت الضوابط الى أن يكون املوظف معينا 
علــى درجــة جدول املرتبــات العــام أو املعينني 
باملرتبــات، وأن تكون مدة املزاولة الفعلية لعمل 
املوظف خالل السنة امليالدية موزعة على 7٠% من 
عدد أيام النوبة للعاملني بهذا النظام كل حســب 
نظــام النوبة اخلاضع لــه، و18٠ يوم عمل فعلي 

لباقي الفئات األخرى.
وذكرت املصادر أن الضوابط متثلت بأن حتسب 
مدة املزاولة الفعلية بعد اســتبعاد مدة االنقطاع 
)الوقــف عن العمل اإلعارة - التفرغ بكل أنواعه 
والبعثات واإلجازات أيا كان نوعها أو مدتها أيام 
العطالت الرسمية واجلمع والراحات عدا اإلجازات 

املرضية خالل فترة الرقود باملستشفى فقط(.
واجلدير بالذكر أن »األنباء« كانت قد نشــرت 
في عدد سابق أن املبلغ املرصود ملكافآت األعمال 

املمتازة لهذا العام يبلغ 1٢ مليون دينار.

حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
شفاء 1٤69 حالة من املصابني 
بڤيــروس كورونا )كوفيد ـ 
19( ليرتفع بذلك عدد احلاالت 
التي تعافت ومتاثلت للشفاء 

في البالد إلى 1575٠ حالة.
اعلنــت وكيل  بدورهــا، 
وزارة الصحة املساعد لقطاع 
اخلدمــات الطبيــة األهليــة 
د.فاطمــة النجــار أن جميع 
نزالء املؤسسات اإلصالحية 
بحالة صحية جيدة ويتلقون 
الرعايــة الطبيــة املعتــادة 
وفقا للبروتوكوالت الطبية 

العاملية.
وقالت النجار ـ في كلمة 
لها خالل اإلفادة اليومية حول 
آخر تطورات مرض »كوفيد 
ـ 19« ـ ان مستشفى السجن 
املركزي وهو املعني باإلشراف 
على احلالة الصحية لنزالء 
املؤسســات اإلصالحية قام 
بتخصيــص مبنــى لفحص 
النزالء اجلــدد وعزلهم ملدة 
أســبوعني قبــل تصنيفهــم 

وتوزيعهم على العنابر.
وأوضحت أن املستشفى 
منع الزيارات عن النزالء منذ 
تاريخ ٢7 فبراير املاضي، كما 
قامت املستشــفى بتأسيس 
عنابر لعزل احلاالت املصابة، 
مشــددة علــى أن الطواقــم 
الطبية تقوم بتقدمي اخلدمات 
الالزمة لنزالء الســجن مثل 
فحــص احلــرارة ونســبة 
األكســجني في الدم بشــكل 
دوري. وذكــرت النجار أنه 
مت تزويــد محجــر اإلطفــاء 
بعيادة طبية متكاملة لفحص 
املراجعني. وأشــارت إلى أن 
قطاع اخلدمات الطبية األهلية 

فرز احلاالت، حيث مت اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد ٤6 
مؤسسة من تلك املؤسسات 

وإيقافها احترازيا.
وأضافت النجار أن إدارة 
التراخيــص الصحية قامت 
بتنفيذ القرار الوزاري رقم 81 
لسنة ٢٠٢٠، حيث مت جتديد 
٢15٠ ترخيصــا طبيا خالل 
الفترة من مارس وحتى اآلن.

يأتي ذلك في حني أعلنت 
وزارة الصحة تســجيل 71٠ 
اصابــات جديــدة بڤيروس 
كورونا املســتجد )كوفيد ـ 
19( خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املســجلة في البالد 
إلى ٢9359 كما مت تســجيل 
٤ حاالت وفــاة إثر اصابتها 
بالڤيروس ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

امس الى ٢3٠ حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم 

الصحية و7٠ حالة مبنطقة 
العاصمة الصحية(.

املناطــق  أعلــى  وعــن 
الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس، ذكر أنها 
جــاءت على النحــو التالي: 
8٢ حالة فــي منطقة جليب 
الشيوخ و73 حالة في منطقة 
الفروانية و٤1 حالة في منطقة 
خيطان و36 حالة في منطقة 
الواحة و٢8 حالة في منطقة 
الساملية و٢8 في منطقة سعد 

العبداهلل.
آخــر  يخــص  وفيمــا 
املستجدات في العناية املركزة 
لفت الســند إلى أن عدد من 
يتلقــى الرعايــة الطبية في 
العناية املركزة بلغ 191 حالة 
ليصبح املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض »كوفيدـ  19« ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

13379 حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحــي املؤسســي قال ان 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٤37 شــخصا وذلك بعد 
القيام بكل اإلجراءات الوقائية 
والتأكــد مــن خلــو جميــع 
العينات من الڤيروس على 
أن يستكملوا مدة ال تقل عن 
1٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
وذكــر أن عدد املســحات 
التي مت القيــام بها خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغت ٢93٤ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

3٠3٢85 فحصا مخبريا.

الوزارة د.عبداهلل السند، في 
املؤمتر الصحلفي اليومي، ان 
من بني هذه احلاالت املصابة 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى، مبينا انه 

جار فحص املخالطني لهم.
وأوضح د.السند أن حاالت 
االصابة السابقة تضمنت ٢56 
حالة ملواطنني كويتيني و1٤3 
حالة ملقيمني من اجلنســية 
الهنديــة و91 حالــة ملقيمني 
من اجلنســية املصرية و93 
حالة ملقيمني من اجلنســية 
البنغالديشية وبقية احلاالت 

من جنسيات أخرى.
وذكر أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع 
٢8٢ حالة مبنطقة الفروانية 
الصحية و)1٤٠ حالة مبنطقة 
اجلهراء الصحية و13٠ حالة 
مبنطقة األحمــدي الصحية 
و88 حالــة مبنطقــة حولي 

شفاء 1469 حالة وإجمالي املتعافني يرتفع إلى 15750 حالة

 د.عبداهلل السند

عشرات األسر بحاجة شديدة لألجهزة الكهربائية

بذل مجهودا كبيرا في سبيل 
التصدي لهــذا الوباء، وذلك 

من خالل إداراته املختلفة.
وشــددت علــى ضرورة 
اتباع اإلرشــادات الوقائية، 
حيث ستتخذ وزارة الصحة 
القانونيــة  كل اإلجــراءات 
ضــد أي مؤسســة ال تلتزم 
بتلك اإلرشادات واإلجراءات 
االحترازية والوقائية، حفاظا 
على صحة وســالمة األفراد 
واملجتمع. وأشــارت إلى أن 
إدارة التراخيص الصحية كان 
لها تواصل مستمر ومباشر 
مع القطاع الصحي اخلاص، 
ولعبــت اإلدارة دورا رقابيا 
كبيرا في التزام القطاع الطبي 
األهلي وتقييده باالشتراطات 

الصحية.
وأوضحــت أنه مت القيام 
بـــ ٤5٤ زيــارة تفقدية على 
املؤسسات العالجية اخلاصة 
مت خاللهــا رصد 6٤ مخالفة 
مــن أصــل 13٢ مؤسســة 
عالجيــة، متثلــت فــي عدم 
العالجية  التزام املؤسسات 
ملواعيد العمل وعدم االلتزام 
مببدأ التباعد اجلسدي وعدم 
املعــدات  االلتــزام بارتــداء 
الوقائية الشــخصية وعدم 

»زكاة العثمان« تواصل طرح 
مشروع »اهلل يبرد عليك«

فــي ظــل الظــروف التــي 
تعيشــها الكويت جــراء أزمة 
كورونا وما تقدمه املؤسسات 
واجلمعيــات اخليريــة مــن 
مســاهمات لدعم جهود الدولة 
ضــد هذا الوباء، دعا مدير عام 
زكاة العثمان التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة أحمــد باقر 
الكندري أهل اخلير وأصحاب 
األيادي البيضاء وذوي القلوب 
الرحيمة واحملسنني في الكويت 
مــن املواطنــني واملقيمــني إلى 
املساهمة والتبرع في مشروع 

»اهلل يبــرد عليك«، مؤكــدا أن زكاة العثمان حريصة على تقدمي 
الدعــم والعون واملســاندة للفقراء وذوي العــوز واحلاجات من 
األسر الفقيرة التي تعيش في الكويت، مشيرا إلى أنهم يستهدفون 
تخفيــف أعباء احلياة وإزالة املعانــاة التي تعيش فيها العوائل 
املســتفيدة، وذلك من باب التكافل االجتماعي بني املسلمني الذي 

حث عليه ديننا اإلسالمي احلنيف.
ولفــت الكندري فــي تصريح صحافي إلــى أن زكاة العثمان 
طرحت مشــروع »اهلل يبرد عليك« في شــهر رمضان لهذا العام 
ومازالت تواصل العمل عليه، موضحا أن املشــروع ساعد العام 
املاضي 15٠ أســرة، ونستهدف هذا العام مساعدة 3٠٠ أسرة من 
األسر الفقيرة التي حتتاج لهذه األجهزة التي ال غنى عنها في كل 
بيت في هــذا الصيف احلار، مبينا انه ميكن ألهل اخلير التبرع 
للتواصــل مع زكاة العثمــان عبر االتصال علــى األرقام التالية 
)٢٢66778٠ ـ 99٤٠1٠11( أو عبــر منصــات التواصل االجتماعي 
بالنجاة )@alnajatorg(، مؤكدا أنه بفضل اهلل تعالى وتبرعاتهم 
تسعى اللجنة لتنفذ املشاريع اخليرية الرائدة التي تصب في باب 
التكافل االجتماعي بني املسلمني، مستشهدا بقول الرسول ژ: »مثل 
املؤمنني في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجلســد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر واحلمى«.

أحمد الكندري
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

قوة الواجب «سند» جاهزية تامة وتعاون بناء مع اجلهات احلكومية

عبدالهادي العجمي

انطالقــا مــن دور وزارة 
الدفــاع الدائــم فــي تقدمي كل 
واملســاندة  الدعــم  أشــكال 
للجهود احلكومية الرامية إلى 
مكافحة جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد (COVID-١٩) قامت 
قوة الواجب «سند» باجليش 
الكويتــي منــذ صــدور األمر 
بتشــكيلها بدور مميز وعمل 
دؤوب متواصــل مــن خــالل 
مشاركتها في تطبيق العديد من 
القرارات التي اتخذها مجلس 
الوزراء فيما يتعلق باإلجراءات 
الواجب  االحترازية واألمنية 
تنفيذهــا فــي مثــل الظروف 
الصحيــة الطارئــة التي متر 

بها البالد والعالم أجمع.
توحيد اجلهود

وفي هذا الصــدد، أفاد آمر 
قــوة الواجب «ســند» اللواء 
الركن وليد عبداللطيف السردي 
بأنــه تفعيــال لــدور اجليش 
الكويتــي فــي دعــم املجتمع 
املدني ووزارات ومؤسســات 
الدولة املختلفة، واملساهمة في 
التعامل مــع األزمات وإدارتها 
وتســخير كل موارد اجليش 
وإمكانياتــه خلدمــة مختلف 
اجلهود التي تهدف إلى مواجهة 
األزمة الصحية الراهنة، والتي 
اســتنفرت ملواجهتها مختلف 
اجلهات الرســمية في البالد، 
وبنــاء على توجيهــات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ أحمد املنصور، 
ومبتابعة رئيس األركان العامة 
للجيش ونائب رئيس األركان 

والــدواء، وتأمــني احملاجــر 
واملستشــفيات  الصحيــة 
امليدانية، باإلضافة إلى تطبيق 
قرار فــرض احلظر الشــامل 
وأيضا تنفيذ قــرارات العزل 
التام لبعــض املناطق، وذلك 
الدائــم والعمــل  بالتنســيق 
املتواصل مع مختلف اجلهات 
املشاركة بقوة واجب «سند» 
من مختلــف وحدات اجليش 
الكويتي، والتي أسهمت بدورها 
فــي جناح املهمــة التي كلفت 

بها القوة.
تأمني املداخل واملخارج

هذا، وقد بني العميد الركن 
عادل غامن الرجيب آمر قيادة 
الشــرطة العســكرية التابعة 
لقوة واجب سند، أنه مت تكليف 
العســكرية بتأمني  الشــرطة 
وعزل منطقة الفروانية والقيام 
بعمليات التأمني ملداخل ومخارج 
املنطقــة والتأكد من تصاريح 
الدخول واخلــروج للمصرح 

العقيــد الركــن خالــد أحمــد 
اخليــري، موضحــا أن اللواء 
قام بعمليــات التأمني للعديد 
من املناطق جنوب البالد ضمن 
قطاع املســؤولية املكلف بها، 
وبالتحديد في مدينتي األحمدي 
وصباح األحمد السكنية عن 
طريق الســيطرة على مداخل 
ومخارج املنطقتني وتســيير 
الدوريات الداخلية للتأكد من 
تطبيق قرار حظر الشامل الذي 
أصدره مجلس الوزراء، وذلك 
بالتنســيق الدائم واملتواصل 
مــع وزارة الداخلية. وأضاف 
اخليري أن التعليمات صدرت 
بقيام لواء صالح احملمد بتأمني 
حراسة مســتودعات مخزون 
الغــذاء اإلســتراتيجية فــي 
العديــد من املناطــق بالبالد، 
باإلضافة إلــى تأمني احلماية 
للمحجر الصحي التابع للشركة 
الكويتية للصناعات البترولية 

املتكاملة «كيبك».
سالمة اجلميع

وتأتــي املهام التــي تقوم 
بتنفيذها قوة الواجب «سند» 
ضمن سلسلة جهود اجليش 
قطاعاتــه،  بــكل  الكويتــي 
استكماال ودعما منه ملختلف 
املهــام والواجبات التي تقوم 
بتنفيذها وزارات ومؤسسات 
الدولة الرسمية في مثل هذه 
الظــروف الصحيــة الطارئة، 
والتــي تتطلــب تضافــر كل 
الهــدف  لتحقيــق  اجلهــود 
املنشود، وهو حماية وسالمة 
اجلميع وتطبيق كل القرارات 
واإلجــراءات االحترازية التي 

يصدرها مجلس الوزراء.

الدائم  لهم، وذلك بالتنســيق 
واملتواصل مع وزارة الداخلية، 
وتعتبر منطقة الفروانية ضمن 
حدود مسؤولية قيادة الشرطة 

العسكرية.
حماية املواقع

من جانبه، بني مساعد آمر 
كلية علي الصباح العسكرية 
العميــد الركــن خالد شــجاع 
العتيبي أن الكلية وبعد صدور 
األمر بانضمامها لقوة الواجب 
«سند» مت تكليفها بالعديد من 
املهــام والتي متثلــت بتوفير 
احلماية الكاملة لبعض املواقع 
احليوية واإلســتراتيجية في 

منطقة الشويخ الصناعية.
تنسيق دائم

باملهــام  يتعلــق  وفيمــا 
والواجبات التي قام بتنفيذها 
لواء صالح احملمــد اآللي/٩٤ 
التابع لقوة الواجب «ســند»، 
حتــدث مســاعد آمــر اللــواء 

العميد الركن عادل الرجيباللواء الركن وليد السردي العقيد الركن خالد اخليريالعميد الركن خالد العتيبيالعميد الركن محمد املطيري

العامة للجيش، مت تشكيل قوة 
الواجب «ســند» وبالتنسيق 
مع اللجنة العليا للدفاع املدني 
بهدف توحيــد جهود اجلهات 
الفائــدة  األمنيــة وحتقيــق 
املرجــوة منهــا في مثــل هذه 

الظروف الصحية الطارئة.
اخلطط املساندة

بدوره، أوضح مدير عمليات 
قوة الواجب «ســند» العميد 
الركن محمد تركــي املطيري 
أنــه وفور صــدور توجيهات 
آمــر القوة، مت البــدء بإصدار 
التعليمــات املتعلقــة بوضع 
اخلطــط ملســاندة األجهــزة 
األمنية بالبالد، باإلضافة إلى 
جميــع وزارات ومؤسســات 
الدولة الرسمية، وبالتنسيق 
مع عمليــات وزارة الداخلية 
ووزارة الصحــة، حيــث مت 
تكليف قوة الواجب «ســند» 
مبهمــة حمايــة مســتودعات 
املخزون اإلستراتيجي للغذاء 

عناصر من الشرطة العسكرية في «الفروانية»

فحص تصريح أحد املسموح لهم باحلركة

تأمني أحد مداخل مدينة األحمدي أحد احلواجز على مدخل الفروانية مقابل مبنى احملافظة

استعداد كامل من قوة الواجب «سند»

«سند» اجليش
َعون للحكومة في مواجهة «كورونا»

السردي: اجليش يدعم املجتمع املدني ووزارات ومؤسسات الدولة ويسهم في التعامل مع األزمات وإدارتها وتسخير إمكانياته خلدمة جهود مواجهة األزمة الصحية الراهنة

املطيري: حماية مستودعات املخزون اإلستراتيجي للغذاء والدواء وتأمني احملاجر الصحية واملستشفيات امليدانية وتطبيق احلظر الشامل وقرارات العزل التام لبعض املناطق

الرجيب: تكليف الشرطة العسكرية بعزل الفروانية وتأمني مداخلها ومخارجها والتأكد من التصاريح بالتنسيق مع «الداخلية»

ملشاهدة الڤيديو



اخلميس ٤ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

الفارس: فرش ٣٤٨٤٨م٢ من األسفلت داخل مدينة سعد العبداهللا

فرج ناصر

ثمنــت وزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان د.رنا الفارس جهود 
الشــباب الكويتي من أبناء 
«األشغال» املبذولة لتسريع 
عجلة تنفيذ وتطوير وإصالح 
شبكة الطرق على مستوى 

محافظات الكويت.
وقالت الفارس في تصريح 
صحافي خالل تواجدها مساء 
أمس األول في مدينة ســعد 
العبداهللا لإلشراف على تنفيذ 
أكبــر عملية فرش أســفلت 
داخل املناطق، انه من املقرر 
فــرش نحــو ٣٤٨٤٨م٢ مــن 
االسفلت، إلى جانب مشاركة 
١٣٢ ســيارة نقل فــي أعمال 
الفرش مبا يعادل ٤٣٥٦ طن 

اسفلت.
وأضافت: فخورة باجلهود 
املبذولــة من قبل الشــباب 
الكويتي إلجناز أعمال فرش 
األسفلت، مؤكدة احلرص على 
اإلجناز واالســتفادة من كل 
اإلمكانات املتاحة لتســريع 

وتيرة العمل.
بــدوره، كشــف محافظ 
اجلهــراء ناصــر احلجــرف 

واســتغالل فتــرة احلظــر 
إلجناز أكبــر قدر ممكن من 

صيانة الطرق وإصالحها.
وذكر احلجرف أن وزارة 
األشــغال والهيئــة العامــة 
للطرق تقومان بجهود كبيرة 
خالل هذه الفترة وفي أماكن 
مختلفــة بالكويت، مشــيدا 
الوزيرة مبشاريع  باهتمام 

مرتادي اجلسر على مرونة 
احلركة من اجلهتني.

وأوضح أن هناك عمليات 
تطوير لطريق مخرج اجلهراء 
مقابل مبنى احملافظة باجتاه 
محطــة البنزيــن الواقعــة 
على الطريق الســريع حتى 
ال يحــدث ازدحــام ويؤدي 
إلى حوادث، وذلك بتوسيع 

الفيلــكاوي: تواجدنــا فــي 
محافظة اجلهراء وحتديدا في 
مدينة سعد العبداهللا لترجمة 
توجيهــات صاحب الســمو 
األمير باستغالل فترة احلظر 
في فرش أكبر قدر ممكن من 
الطرق والشوارع، ولدينا أكبر 
كميــة فرش ســتتم في هذه 
املنطقة، مبينا أن «األشغال» 

محافظــة اجلهــراء، ومنها 
على ســبيل املثال مشروع 
تطوير طريق العبدلي الذي 
ســينفذ على مراحل، مبينا 
أن هناك مشــروعا لتطوير 
اجلســر الرابط بــني مدينة 
جابر األحمد وسعدالعبداهللا 
وحتديــدا قطعــة ١١ وذلــك 
بإنشــاء التفافــات تســاعد 

وعمــل  الطريــق  حــارات 
انسيابية بالدخول للطريق 
السريع، مشيرا إلى أن الدولة 
لــن تألو جهدا في كل ما من 
شأنه تيسير وتسهيل حياة 
املواطنــني واحملافظــة على 

أرواحهم.
من جانبه، قال وكيل وزارة 
العامة م.اسماعيل  األشغال 

في السابق كانت تفرش في 
مثل هذه املناطق بني ١٥ و٢٠ 
سيارة في اليوم، إال أننا حاليا 
نفرش ١٣٥ سيارة، وهذا األمر 

لم يحدث في السابق.
وتابع: يرجع الفضل في 
فــرش هذه الكميــة الكبيرة 
مــن األســفلت الــى احلظر 
اجلزئي احلالي ومنع الناس 
من التجول ليال، حيث أتاح 
لنا الفرصة باســتغالل تلك 
الفتــرة حتــى نتمكــن مــن 
إصالح الشــوارع، الفتا إلى 
أن الــوزارة تعمل في مدينة 
ســعد العبــداهللا مــع فرق 
اسفلت كاملة من أجل إجناز 

تلك األعمال.

أعربت عن فخرها بجهود الشباب الكويتي لتسريع عجلة تطوير وإصالح شبكة الطرق على مستوى احملافظات

جانب من األعمال في أحد شوارع مدينة سعد العبداهللا

عمل متواصل في مختلف املناطق ناصر احلجرف متوسطا عددا من املهندسني وفريق العمل في املوقع

(هاني الشمري) د.رنا الفارس وفريق وزارة األشغال خالل جولتها في مدينة سعد العبداهللا 

عــن تنفيــذ أكبــر عمليــة 
فــرش لالســفلت مبحافظة 
اجلهــــراء وحتــــديدا فــي 
منــــطقة ســعدالعبداهللا، 
مشــيدا باجلهــود اجلبارة 
التــي يقــوم عليهــا كوكبة 
مميزة من مهندســي وزارة 
األشغال وبتوجيهات مباشره 
من الوزيــرة د.رنا الفارس 

الفيلكاوي: «األشغال» تقوم حاليًا بفرش ١٣٥ سيارة أسفلت يوميًا بعد أن كانت من ١٥ إلى ٢٠ سابقًااحلجرف: مشروعان لتأهيل طريق العبدلي وتطوير اجلسر الرابط بني مدينتي جابر األحمد وسعد العبداهللا 

فرض عقوبات قاسية على عدد من األسواق لعدم التزامها باالشتراطات وإغالق بعضها

مهدي: رأس املال البشري محرك التنمية
عبداهللا الراكان

«كورونــا»  جائحــة 
العالم رأســا على  قلبت 
عقب، وضربت االقتصاد 
وبعثرت اخلطط، والكويت 
ليست استثناء من ذلك، 
وفــي هــذا الســياق قال 
االمني العام لالمانة العامة 
للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي ان 
اجلائحــة العاملية اثبتت 
انه من الضروري تفعيل 

سياسات اخلطة االمنائية «كويت 
جديدة ٢٠٣٥»، بل اصبح امرا مهما 
وباالخص فما يتعلق بسياسات 
هذه اخلطة لتعزيز وبناء وسالمة 

رأس املال البشــري، موضحــا ان رأس 

املال البشري هو احملرك 
االساسي للتنمية، وحتى 
فيما يتعلق بالتصدي لهذه 
االزمة الصحية فإن بناء 
وكيان رأس املال البشري 
فــي الكويت هــو احملرك 
االول في التعامل مع هذه 

االزمة.
واضاف مهــدي خالل 
حملــة  فــي  مشــاركته 
بوادر االمل التي تنظمها 
رابطــة االجتماعيــني ان 
تفعيل سياســات اصالح 
االختالالت في سوق العمل 
نحو التحول االيجابي الى 
تركيبة ســكانية نوعية 
وهــذا جــزء من سياســة 

كويت جديدة.

د. خالد مهدي

أصحاب بقاالت متنقلة: نحتاج لدعم 
احتاد املزارعني  لتوفير السلع للجميع

املواطن واملقيم في هذه املناطق، لذلك نطالب 
احتاد املزارعني وإدارة الرخص بالوقوف معنا 
لتسهيل املعوقات التي نحتاج إليها في عملنا، 
خاصة أننا نساهم في تخفيف الضغوط على 

اجلمعيات التعاونية.
بدوره، قال مشعل الظفيري صاحب احدى 
البقاالت املتنقلة في منطقة خيطان: بالرغم 
مــن اخلدمات التي نقوم بهــا إال أننا بحاجة 

إلى دعم من جهات عدة ومنها «الزراعة».

فرج ناصر

اكــد أمــني ســر احتاد 
املركبــات املتنقلــة ثامــر 
التواجــد فــي  احلبشــي 
منطقــة خيطــان لتغطية 
املــواد األوليــة  وتوفيــر 
لقاطني املنطقة بعد عزلها، 
مطالبا اجلهات املعنية بفتح 
االنشطه األخرى من املقاهي 
واملطاعــم وتطبيق خدمة 
التوصيل وخدمة الشباك 
من تسليم وتسلم، وتفعيل 
الالئحة عليهم كاحتاد كما 
مت تطبيقها على األنشطة 

األخرى. وقال احلبشــي: نتمنــى من احتاد 
املزارعني دعمنا ألننا بحاجة إلى دعم أسوة 

باملجاالت األخرى. 
بدوره، قال خالد العجمي صاحب احدى 
البقاالت املتنقلة، نحتاج إلى دعم من املزارعني 
لتوفير اخلضراوات خاصة أننا نقوم بتلبية 
احتياجــات اجلمعيات واالســواق التجارية 
ومســاعدة األهالي فــي املناطــق احملظورة 
باالضافه إلى توفير السلع التي يحتاج اليها  املنفوحي خالل زيارته لسوق السمك (قاسم باشا) م.احمد املنفوحي وفريق البلدية خالل جولتهم في مركز سلطان بشرق 

املنفوحي: ١٢٥ سوقًا موازيًا تقدم خدماتها عن طريق «الباركود»

فرج ناصر

أكد مدير عام البلدية م.أحمد 
املنفوحــي ان البلديــة ومنذ 
بدايــة األزمة تراقب وتترجم 
قــرارات مجلس الوزراء على 
أرض الواقع، مبينا أن االسواق 
املوازية تعتبر شريانا رئيسيا 
إلمداد املواطن واملقيم باملواد 
الغذائية، معلنا ان هناك ١٢٥ 
سوقا موازيا تقدم خدماتها عن 
طريق «الباركود» أو احلجز 

املسبق.
وأضاف خالل جولة تفقدية 
قام بها ملركز ســلطان بشرق 
وسوق السمك أمس انه سعيد 
بردود االفعــال االيجابية من 
املواطنــني واملقيمــني. وذلك 
علــى  احلصــول  لســهولة 
املوعد والدخول وتوافر املواد 
الغذائية، مبينا ان هذه اجلهود 
كبيرة وتنسب الى الكثير من 
اجلهات احلكومية منها وزارتا 
الداخلية والتجــارة وجهات 
اخرى تقــوم جنبا إلى جنب 

لتقدمي خدماتها للجميع.
وذكر ان وزير البلدية شكل 
جلنة تتابع وتراقب وترصد 

ومت اغالقها لذلك لن نتردد في 
حال وجود اي قصور باتخاذ 

االجراءات القانونية.
وبني انه متت اضافة سوق 
السمك لألنشطة املسموح بها 
خالل هــذه الفترة عن طريق 

البسطات لشخص واحد، وذلك 
في محاولة حملاربة هذا الوباء.
وفي رده عن سؤال حول 
إحصائيات العقوبات اخلاصة 
بالبلدية، قال انه في كل فترة 
لدينــا اجــراءات بخصــوص 
العقوبات حيث قمنا بإغالق 
سوقني موازيني وعمل محاضر 
مخالفات كثيرة، كما ان البلدية 
تقوم بنشر بيان دوري حول 
غيــر امللتزمــني باالجــراءات 
القانونية، الفتا الى ان الوضع 
ليــس جهــدا حكوميــا وإمنا 
جهــد مجتمعــي لكبح جماح 

الڤيروس.
من جهة أخرى، قام وزير 
الدولة لشؤون البلدية م.وليد 
اجلاســم يرافقــه مديــر عام 
البلديــة م.أحمــد املنفوحــي 
بجولــة تفقديــة فــي منطقة 
حولــي املعزولــة فــي إطــار 
البلديــة جوالتهــا  تكثيــف 
التفقدية لالطالع على ســير 
العمــل باألســواق الغذائيــة 
املركزية وأســواق األســماك 
واخلضــار والفاكهــة ومدى 
االلتزام باالشتراطات الصحية 

والوقائية.

احلجــز املســبق ورغــم قلة 
املعروض لكن السوق مفتوح 
وبه عرض وطلب وســمحنا 
بتواجد التجار شريطة التقيد 
باالشتراطات الصحية وتقليل 
اعداد العمالة التي تقف على 

وزير البلدية تفقد األسواق الغذائية املركزية وأسواق األسماك واخلضار والفاكهة في منطقة حولي

م.وليد اجلاسم وم.احمد املنفوحي خالل جولة تفقدية في منطقة حولي

وبشكل يومي آخر التطورات 
سواء على مستوى الفتح او 
االغالق، مشيرا الى أن باألمس 
مت فرض عقوبات قاسية على 
عدد من االسواق املوازية لعدم 
التزامها بالشــروط الصحية 

البقاالت املتنقلة تساعد في تلبية احتياجات اجلميع

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

أحمد الناصر بحث تطورات 
«كورونا» مع نظيره اإليرلندي

العفاسي بحث خطة العودة 
التدريجية مع  قياديي «العدل»    

وزير اخلارجية التونسي 
لتعزيز العالقات مع الكويت

تلقى وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد الناصر 
اتصاال هاتفيا من وزير 
خارجية جمهورية ايرلندا 
الصديقة سيمون كوفيني 
الذي قدم خالله شــرحا 
آلخر التطورات املتعلقة 
بترشــح بالده لعضوية 
غيــر دائمة فــي مجلس 
األمن لعامي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وجرى خالل االتصال 
بحث آخر تطورات تفشي 
وانتشار ڤيروس (كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩) حول العالم وسبل تعزيز التعاون 
املشترك بني البلدين الصديقني للتصدي لتداعياتها.

وشــدد اجلانبان خالل االتصال على أهمية تضافر 
اجلهــود الدولية ملواجهة تبعات هــذه اجلائحة واحلد 
من انتشــارها وضرورة دعم أعمــال املنظمات الدولية 

املتخصصة في هذا املجال.
من ناحيته، جدد الشيخ د.أحمد ناصر احملمد الشكر 
والثنــاء علــى كل التســهيالت التي قدمتها الســلطات 
االيرلندية بشأن إعادة املواطنني الكويتيني العالقني في 
ايرلندا وتيسير عمليات إعادتهم ساملني إلى أرض الوطن.

كما جدد تضامن الكويت مع اإلجراءات التي تتخذها 
أيرلندا في مواجهة تداعيات ڤيروس (كورونا املستجد) 
متمنيا أليرلندا وشعبها الصديق السالمة وجتاوز هذه 

األزمة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية جمهورية ايرلندا خالل 
االتصال باالجراءات التي تتخذها الكويت جتاه التصدي 
لهذا الوباء، متمنيا للجميع السالمة منه ومن تداعياته.
كما تناول االتصال أوجه العالقات الثنائية الوثيقة 
والوطيدة التي تربط البلدين الصديقني وأطر تعزيزها 
وتنميتهــا فــي مختلف املجــاالت مبا يحقــق املصالح 
املشــتركة للبلدين وشــعبيهما الصديقــني إضافة إلى 
مناقشة مستجدات األوضاع السياسية على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

رشيد الفعم

العدل  ترأس وزيــر 
ووزير األوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار د.فهد 
العفاسي صباح أمس في 
الكويت  مكتبه مبعهــد 
القضائيــة  للدراســات 
اجتماع قياديني بالوزارة 
بحضــور وكيــل وزارة 
العدل عمر الشــرقاوي 
واملستشار صالح اجلري 
رئيــس اإلدارة العامــة 

للتنفيذ والوكالء املساعدين وذلك بهدف االطالع على 
آليــة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشــأن عودة احلياة 

الطبيعية تدريجيا.
وقال د.العفاســي في تصريــح صحافي، ان وزارة 
العدل بدأت فــي تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس 
الــوزراء في وضع خطة العودة تدريجيا للعمل على 
مســتوى قطاعات الــوزارة املختلفــة وعلى جهوزية 
احملاكم الستقبال املتقاضني بالتنسيق والتواصل مع 
مجلس األعلى للقضاء لتســهيل وتقدمي كل اخلدمات 
الالزمــة خالل مرحلة افتتاح احملاكم وآلية العمل بها 

وفقا لتعليمات واشتراطات السلطات الصحية.
وأوضح العفاسي أن وزارة العدل حاضرة في األزمة 
منذ اللحظة األولى إلى وقتنا الراهن لتقدمي وتسهيل 
كل األعمــال الضرورية فكانت القطاعات احليوية في 
الوزارة كقطاع التنفيذ والتسجيل العقاري واإلدارية 
واملالية وقطاع التحكيم وبعض احملاكم مستمرة في 
أداء أعمالهــم خالل الفترة الســابقة عبر موقع بوابة 
الوزارة الرســمي وتطبيقات الــوزارة املختلفة التي 
أطلقتها لتقدمي خدماتها اإللكترونية والتي اختصرت 

جهد ووقت املراجع واملوظف.
وبــّني العفاســي ان وزارة العــدل متمثلــة بقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واإلحصاء الذي لم ينقطع عن 
أداء اعماله منـــــذ بداية تعـــطيل مؤســـسات الدولة 
حيث قام بإجناز وتطوير العديد من البرامج اإللكترونية 
وجميعها تصب في خدمة املواطنني واملقيمني الجناز 
االعمال عن ُبعد، ومن هـــذه البرامج خدمة السداد عن 
بعد إلدارة التنفيذ ودفـــــع رسوم الكفاالت املتنوعة 
للمحاكم وبرنامج املـــلف اإللكتروني للقضاة وخدمة 
استقــــبال اإللكترونــي للطلبات فــي احملكمة الكلية 
وحتديث خـــــدمة الصـــــحيفة االلكترونية وخدمة 
طلبات التنفيذ عن ُبعد عن طريق البريد االلكتروني 
وبرنامج نظام حجز املواعيد للمراجعني والقطاع بصدد 
إنشاء عدة خدمات الكترونية في املرحلة القادمة منها 
برنامج اجناز تقارير اخلبراء عن بعد وخدمة استخراج 
القضايا عن طريق البريــد االلكتروني وخدمة نظام 

العهد واحلصر.

تونــس - كونا: دعا وزير اخلارجية التونســي نور 
الديــن الري إلى تعزيــز العالقات بني بــالده والكويت، 

السيما في املجالني التجاري واالستثماري.
وقالت وزارة اخلارجية التونسية في بيان لها إن هذه 
الدعــوة جاءت خالل اللقاء الــذي جمع بني الوزير الري 

وسفير الكويت لدى تونس علي الظفيري.
وذكر البيان ان وزير اخلارجية التونســي اكد خالل 
اللقــاء عمق الروابط األخوية التي جتمع البلدين، داعيا 

الى تعزيزها «واالرتقاء بها إلى أعلى املراتب».
وتوجه الوزير الري بالشــكر للكويت على ما قدمته 
من تسهيالت خالل عملية إجالء التونسيني العالقني جراء 
تفشي ڤيروس (كورونا املستجد - كوفيد ١٩) موضحا 
«وهذا تأكيد متجدد على عمق عالقات األخوة والشراكة 

القائمة بني البلدين».
وتطرق الى التعاون املالي املتميز بني بالده والكويت، 
مؤكدا أهمية «دفع نسق املبادالت التجارية بني البلدين 

وزيادة حجم التعاون االستثماري بينهما».

الشيخ د.أحمد الناصر

د.فهد العفاسي

تعاون قوي مع الكويت في القضايا اإلقليمية وخصوصًا دور إيران ووكالئها اخلبيث وإنهاء الصراعات اإلقليمية واحلفاظ على األمن البحري في منطقة اخلليج
منظمة الصحة العاملية تفتقر إلى هيكل يضمن مشاركة املعلومات بدقة وشفافية وانسحابنا منها بسبب سوء إدارتها ألزمة ڤيروس كورونا
احلكومة األميركية خصصت أكثر من مليار دوالر إلغاثة احملتاجني في أكثر من ١٢٠ دولة والشعب قدم أكثر من ١١ مليار دوالر استجابة جلهود املكافحة

نعمل مع الكويت على تشجيع اتخاذ خطوات إيجابية بني جميع األطراف في دول «التعاون»

ڤيروس كورونا سيحدد شكل املرحلة املقبلة من حياتنا وسيترك عالمة دائمة في تاريخنا
سنعمل لعقد الدورة الرابعة للحوار اإلستراتيجي األميركي - الكويتي والذي يشكل إطار عمل أساسي

نقود اجلهود العاملية ملواجهة الڤيروس استكماًال لعقود من الريادة في االستثمار ببرامج الصحة

احلادثة الوحشية أثارت مشاعر الغضب لدى كل األميركيني وقضاؤنا يعمل جاهدًا لتحقيق العدالة

السفيرة األميركية لـ «األنباء»: سنواصل التعاون مع الكويت 
لضمان عدم استخدامها كقاعدة لتمويل اإلرهاب وشّن الهجمات

أن بالدها انسحبت من منظمة 
الصحة العاملية بســبب سوء 
إدارتها ألزمة ڤيروس كورونا، 
فضال عن افتقارها الى هيكل 
يضمن مشاركة املعلومات بدقة 
وشفافية مما يجعلها عرضة 
السياسي،  للتضليل والتأثير 

فإلى التفاصيل:

ما السر وراء التوتر في 
عالقة الواليات املتحدة 

األميركية ومنظمة الصحة 
العاملية؟

ترامــب  الرئيــس  أعلــن 
انسحاب الواليات املتحدة 
من منظمة الصحة العاملية 
إدارتها لوباء  بسبب سوء 
ڤيروس كورونا املستجد. 
العاملية  فمنظمة الصحــة 
تفتقــر إلى الهيــكل الالزم 
لضمان مشاركة معلومات 
وبيانــات الــدول األعضاء 
بدقة وشفافية مما يجعلها 
عرضة للتضليل والتأثير 
السياســي. فعلى ســبيل 
املثال، قررت منظمة الصحة 
العاملية بتاريخ ٢٢ يناير بأن 
ڤيروس كورونا املستجد ال 
يشكل «حالة طوارئ صحية 
عامة على نطاق دولي» مما 
أعطــى أولويــة للصوابية 
السياســية علــى حســاب 
التدابير الالزم اتباعها إلنقاذ 
األرواح من خالل معارضة 
فرض قيود على السفر من 
الصني ودول أخرى مسببا 
فــي زيــادة رقعة انتشــار 
الڤيروس دوليــا. وكررت 
منظمة الصحة العاملية مرارا 
مزاعــم احلكومة الصينية 
بعدم انتقال عدوى ڤيروس 
كورونا بني البشــر، وذلك 
الرغم مــن حتذيرات  على 
األطباء ومسؤولي الصحة 

من ذلك.
ومن خالل سخاء الشعب 
األميركي واإلجــراءات التي 
تتخذها احلكومة األميركية، 
جنــد أن الواليــات املتحدة 
مســتمرة في إثبات ريادتها 
عامليــا فــي مواجهــة وبــاء 
كوفيد-١٩. لقد قدم الشعب 
األميركي أكثــر من ١١ مليار 

أجرى احلوار: أسامة دياب

أكدت الســفيرة األميركية لدى البالد إلينا رومانوسكي أن 
العالقات األميركية - الكويتية متر بأقوى مراحلها وستستمر 
في النمو مستقبال، مشيرة إلى أن ڤيروس كورونا فتح مجاالت 
جديدة للتعاون الثنائي بني البلدين وستظل مصاحلهما األمنية 
املشتركة ذات أولوية، الفتة إلى أن بالدها ستواصل التعاون مع 
الكويت للحفاظ على األمن واالستقرار اإلقليميني ولضمان عدم 
استخدامها كقاعدة لتمويل اإلرهاب وشن الهجمات، موضحة ان 
البلدين سيمضيان قدما بعقد الدورة الرابعة للحوار االستراتيجي 

األميركي - الكويتي والذي يشكل إطار عمل أساسي بينهما.
ولفتت رومانوســكي - في لقاء خاص لـ «األنباء» - إلى أن 
الواليات املتحدة والكويت يعمالن معا على تشجيع اتخاذ خطوات 
إيجابية بني جميع األطراف في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
موضحة التعــاون الوثيق بني البلدين فــي القضايا اإلقليمية 
وخصوصــا دور إيران ووكالئها اخلبيــث وإنهاء الصراعات 

اإلقليمية واحلفاظ على األمن البحري في منطقة اخلليج.
وكشــفت أن ڤيروس كورونا سيحدد شكل املرحلة القادمة 
من حياتنا وسيترك عالمة دائمة في تاريخنا املعاصر، مبينة ان 
بالدها تقود اجلهود العاملية ملواجهة الڤيروس استكماال لعقود من 
الريادة في االستثمار في برامج الصحة العامة والدعم اإلنساني، 
الفتة إلى أن احلكومة األميركية خصصت أكثر من مليار دوالر 
إلغاثة احملتاجني في أكثر من ١٢٠ دولة والشعب األميركي قدم أكثر 
من ١١ مليار دوالر استجابة جلهود املكافحة العاملية، مشددة على 

في ظل تنبؤ البعض بتفكك 
بعض الكتل والتحالفات 

اإلقليمية والدولية؟
ســيحدد ڤيــروس كورونا 
شــكل هذه املرحلــة املقبلة 
من حياتنا وســيترك عالمة 
دائمة في تاريخنا املعاصر. 
إال أن األمر يعود لنا لتحديد 
معالــم املرحلــة املقبلة. إن 
أحد أهم األمور التي ميكننا 
القيام بها هو العمل معا للحد 
من انتشار الڤيروس وبناء 
أسس ملستقبل قوي ملا بعد 
هذه املرحلة. تقف الواليات 
املتحدة والكويت في اخلطوط 
األمامية لتحقيق ذلك والعمل 
على مســاعدة اآلخرين من 
خــالل التبرعات الضرورية 
إلنقاذ األرواح ودعم احملتاجني 
خالل جائحة كوفيد-١٩. حتى 
هذا التاريخ، قامت احلكومة 

مصاحلنا األمنية املشتركة 
ذات أولويــة. وســنواصل 
التعاون مع اجلانب الكويتي 
حــول إجــراءات اجلمــارك 
أمــن  لتحســني  والهجــرة 
الكويــت والعمل مع  حدود 
الكويــت للحفاظ على األمن 
واالستقرار اإلقليميني، مبا في 
ذلك في العراق. كما أننا نعمل 
معا لضمان عدم اســتخدام 
الكويــت كقاعــدة لتمويــل 
اإلرهــاب وشــن الهجمــات. 
الواليات املتحدة  ستواصل 
تعاونها القوي مع الكويت في 
القضايا اإلقليمية والثنائية، 
وباألخص دور إيران ووكالئها 
اخلبيث، وإنهاء الصراعات 
اإلقليمية، واحلفاظ على األمن 
البحري في منطقة اخلليج. 
وستواصل الواليات املتحدة 
والكويت معا تشجيع اتخاذ 

خطوات إيجابية بني جميع 
األطــراف فــي دول مجلس 
التعــاون اخلليجــي. وحني 
يصبــح الوقت آمنا - آملني 
بــأن يتحقق ذلــك قريبا - 
سنمضي قدما بعقد الدورة 
الرابعة للحوار االستراتيجي 
األميركي - الكويتي والذي 
يشــكل إطار عمل أساســي 

لبلدينا.

البعض يتهم الواليات املتحدة 
مبحاولة تسييس ڤيروس 

كورونا. ما ردكم؟
 ال يخفى على أحد أننا نعيش 
أوقاتــا مليئــة بالتحديات، 
وتــرك ڤيروس كورونا أثرا 
علــى العالم بأســره. وأكثر 
من أي أمــر آخر، إن أولوية 
الواليات املتحدة هي التخفيف 
من اآلثار السلبية للڤيروس، 
مبــا فيهــا إجــراء البحوث 
العلميــة عــن هــذا القاتــل 
الصامت وتوفير املساعدات 
الضروريــة ضمــن جهــود 
االستجابة للڤيروس في أكثر 
من ١٢٠ دولة. نحن ممتنون 
الكويــت  للغايــة لوجــود 

كشريك قوي وموثوق.
منــذ تفشــي ڤيــروس 
كورونــا املســتجد، التزمت 
الواليــات املتحدة  حكومــة 
بتقدمي أكثر من مليار دوالر 
أميركي عبر وزارة اخلارجية 
والوكالة األميركية للتنمية 
الدولية (USAID) على شكل 
مساهمات حلاالت الطوارئ 
الصحــــية واملســـاــــدات 
واالقتصاديــة  اإلنســانية 
واإلمنائيــة التي تهدف على 
وجه التحديد إلى مســاعدة 
احلكومات واملنظمات الدولية 
واملنظمات غيــر احلكومية 
ملكافحة الوباء. وسيســاهم 
هــذا التمويل، الــذي يقدمه 
الكونغرس األميركي، بإنقاذ 
األرواح مــن خالل حتســني 
مســتوى الثقافــة الصحية 
العامة وحماية مرافق الرعاية 
الصحيــة وزيــادة قــدرات 
املختبرات ومراقبة األمراض 
واالستجابة السريعة في أكثر 

من ١٢٠ دولة حول العالم.

األميركيــة بتخصيص أكثر 
من مليار دوالر أميركي خالل 
األزمة إلغاثة احملتاجني في 
أكثــر مــن ١٢٠ دولــة وقدم 
الشعب األميركي أكثر من ١١ 
مليار دوالر أميركي لصالح 
العامليــة ضــد  االســتجابة 

الڤيروس.
من الصعب التنبؤ باملستقبل 
ولكن مهما حصل، فإن هناك 
شــيء واحد مؤكد وهو بأن 
الكويــت والواليات  عالقــة 
املتحدة متر بأقوى مراحلها 
وستستمر في النمو مستقبال. 
لقــد فتح هــذا الوباء فرصا 
جديدة للتعاون في مجاالت 
التعليــم والرعاية الصحية 
املجتمعيــة  واجلاهزيــة 
اإللكترونــي  والتعليــم 
التجارية  وممارسة األعمال 
افتراضــي وتظــل  بشــكل 

أكدت أن العالقات الثنائية بني البلدين متر بأقوى مراحلها و«كورونا» فتح مجاالت جديدة للتعاون وستظل املصالح األمنية املشتركة ذات أولوية

السفيرة األميركية لدى البالد إلينا رومانوسكي

دوالر أميركي استجابة جلهود 
مكافحة COVID-١٩ العاملية، 
ويواصل تقدمي التمويل املهم 
الــذي يصب بدعــم اجلهود 
العلمية ملكافحة املرض على 
صعيــد دولي. فبعــد مرور 
عدة شــهور في محاربة هذا 
الوباء داخل الواليات املتحدة 
وخارجها، ال زالت الواليات 
املتحدة تقود جهود املواجهة 
العاملية ملكافحــة الڤيروس 
استكماال لعقود من الريادة 
فــي مجــال االســتثمار في 
برامج الصحة العامة والدعم 

اإلنساني.

إلى أي مدى تعتقدين أن 
العالم بعد «كورونا» سيكون 
مختلفا عما كان عليه قبله؟ 

وإلى أي مدى ستتأثر 
موازين القوى في العالم بعده 

اجلاراهللا بحث مع السفيرة 
األميركية التطورات 

اإلقليمية والدولية
اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا مع 
سفيرة الواليات املتحدة األميركية لدى الكويت إلينا 

رومانوسكي عبر تقنية االتصال املرئي.
ومت خالل اللقاء بحــث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع 
على الساحتني اإلقليمية والدولية في ضوء اجلهود 

املبذولة ملكافحة انتشار ڤيروس كورونا.
وحضر اللقاء مســاعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير املستشار 

طالل الشطي.

١٦٥ مخالفًا لإلقامة من الكاميرون غادروا الكويت
محمد هالل اخلالدي

الكويت  ضمــن مبــادرة 
بإعفاء املخالفني لإلقامة من 
الغرامــات والتكفل بنفقات 
عودتهم لبلدانهم، غادر صباح 
أمس ١٦٥ شخصا من جالية 
الكاميرون الكويت على منت 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
في رحلة مباشرة إلى بالدهم، 
وذلك بحضور سفير غايانا 
د.شــمير علي الذي قال في 
تصريح خاص لـ «األنباء» إنه 
يحضر معهم بناء على طلب 
من زميله سفير الكاميرون 
فــي الريــاض، نظــرا لعدم 
وجــود ســفارة لبــالده في 
الكويت، مشيرا إلى أن مثل 
هذا التعاون معروف في عالم 

أميرا وحكومة وشعبا، مؤكدا 
أن صاحــب الســمو األميــر 
الشــيخ صباح األحمد أثبت 
أنه بحق حاكم يحب شعبه 
ويحب اخلير جلميع الناس، 

وعبروا عن حزنهم ملغادرة 
الكويت التي أحبوها، وكانوا 
طوال اليوم يشكرون الكويت 
وأميرها ويدعون لهم جميعا 
باخلير والســعادة، مثمنني 
الكويتيــة  كــرم احلكومــة 
معهم بإعفائهم من الغرامات 
والتكفل بنفقات سفرهم وهو 
ما لم يحصل لغيرهم في أي 
مكان آخــر. وحول إجراءات 
الرحلــة أوضــح الســفير 
شــمير علــي أن اجلميع في 
مطــار الكويت الدولي كانوا 
فــي قمــة التعــاون والكرم 
والضيافة وحســن املعاملة 
مع املســافرين، ووفروا كل 
متطلبات الراحة والســالمة 
الوقاية  والتزموا بإجراءات 
مــع املســافرين وحرصــوا 

علــى توفيرها للمســافرين 
املغادريــن أيضا، ولفت إلى 
وجــود حوالــي ١٥ موظفــا 
متخصصا من وزارة الصحة 
املغادريــن والتأكد  لفحص 
مــن ســالمتهم. وختم علي 
تصريحــه بتوجيه الشــكر 
والتقدير إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وإلى سمو ولي العهد األمني 
الشــيخ نواف األحمد، وإلى 
وزيــر اخلارجيــة ووزيــر 
الداخليــة  املاليــة ووزيــر 
ووزيــر الصحــة والعاملني 
الطيــران املدني ومطار  في 
الكويت ووزارة الصحة، وكل 
من ســاهم في عــودة هؤالء 
إلى  الكاميرونيني  املواطنني 

وطنهم بأمن وسالمة.

ولذلك ال عجب أن يحصل على 
لقب أمير اإلنسانية من األمم 
املتحدة، مضيفا أنه شــاهد 
على األعمــال اجلليلة التي 
يقوم بها سموه جتاه مختلف 
القضايا حول العالم، ومشيدا 
بــاألداء املتميــز للحكومــة 
الكويتية في التصدي جلائحة 
كورونا، والذي يدعو للفخر 
واإلعجــاب، حيث مت وضع 
مصلحــة اإلنســان فوق كل 
اعتبار، وبذلت احلكومة كل 
ما بوســعها مــن أجل راحة 
املواطن واملقيم وســالمتهم 

جميعا.
وأضاف علــي أنه الحظ 
ذلــك أيضا على وجوه أبناء 
الكاميرون املغادرين، حيث 
كانت عيونهم تفيض بالدموع 

عدد من أبنــاء اجلالية الكاميرونية املغادرين ضمن مبــادرة الكويت لعودة 
اجلاليات إلى بلدانهم

الديبلوماسية، خاصة في مثل 
هذه األوقــات الصعبة التي 
مير بها العالم أجمع بسبب 
تفشي وباء كوفيد ١٩. وأثنى 
السفير شمير على الكويت 

السفارة األميركية: نعرب عن تعازينا ألسرة
جورج فلويد وكل من تأثر باحلادث املأساوي

أسامة دياب

أصدرت السفارة األميركية لدى البالد 
بيانا بخصــوص حادثة وفاة املواطن 
األميركي جــورج فلويد على يد أحد 
السفارة  رجال الشرطة، حيث أعربت 
عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد وكل 
من تأثر باحلادثة الوحشية، مشددة على 

دعمها حق األفراد في االحتجاج السلمي. 
وأكدت السفارة أن النظام القضائي يعمل 

جاهدا على حتقيق العدالة.
وفيما يلــي نص بيان الســفارة 

األميركية:
ننضم الى الذين عبروا عن رسائل 
التضامن مع حادثة وفاة جورج فلويد 
املأســاوية ونعرب عن تعازينا ألسرة 

الفقيد وكل من تأثر بها. لقد تسببت هذه 
احلادثة الوحشية في اثارة مشاعر احلزن 
والغضب لــدى كل األميركيني، وفيما 
يعمل نظامنا القضائي جاهدا لتحقيق 
العدالة، نؤكد دعمنــا حق األفراد في 
االحتجاج السلمي ونتطلع إلى التوصل 
للحقيقة واملساءلة وتعافي املجتمع من 

احلادثة.

أكدت في بيان لها دعمها حق األفراد في االحتجاج السلمي



مواطنون لـ «األنباء»: فتح املطاعم واملقاهي قرار صائب.. و«األمور سهاالت»

ننفــذ كل التوصيــات الصادرة 
من مجلــس الوزراء فيما يخص 
مواجهــة جائحة أزمــة ڤيروس 

كورونا املستجد.
حرص على التباعد

جاســم  أوضــح  وختامــا 
املسري لـ «األنباء» ان مع فرض 
احلظر اجلزئــي حاليا ملواجهة 
أزمة ڤيروس كورونا املستجد  
(كوفيــدـ ١٩) البــد ان يحرص 
اجلميع على التباعد االجتماعي 
واجلسدي حلني انتهاء اجلائحة، 
الفتا الــى انه يخرج في الفترة 
املســموح بها نهارا ويشــتري 
قهوته املفضلة، السيما انه يطلب 
من داخل السيارة ويتسلم طلبه 
ايضا في الســيارة وال يضطر 
لالختالط مع احد ويكون مبفرده، 
مؤكــدا انه حريــص على اتباع 
كل اإلرشادات الصحية، موجها 
النصح واإلرشاد كذلك جلميع 
املواطنــني واملقيمــني بااللتزام 
بالكمامــات والقفــازات وتــرك 

املسافات.
وذكر املسري ان هناك مقاهي 
ومطاعم يثق املواطن الكويتي 
في نظافتها وتعقيمها وهي التي 
تشهد إقباال حاليا على الشراء، 
وفي املقابل هناك مطاعم أخرى 
«حــدث وال حــرج» ال نثق في 
نظافتهــا وال تعقيمهــا متامــا 
وبالتالي فنحن بعيدون عنها.

ودعا املسري جميع املواطنني 
واملقيمــني بااللتــزام بالتباعد 
االجتماعي، قائال: حافظوا على 
صحتكم وأنفسكم حتى يزيل اهللا 
البالء والوباء من دولتنا احلبيبة 

الكويت وسائر بالد العالم.

احلالية نظرا ألن هناك مواد غذائية 
قــد تكــون منتهيــة الصالحية او 
فاسدة ولم ميكن املغامرة بصحتنا 
من اجل وجبة مــن مطعم ولكنها 
اكتفــت بطلب قهوتها املفضلة من 
أحد املقاهي، السيما ان القهوة آمنة 

وال ضرر منها.
وأكدت الشمالي انها ال تخرج إال 
للضرورة وحترص على البقاء في 
املنزل، مضيفة: «الكويت قدها وما 
تقصر» ولكن أحث اجلميع على 
االلتزام بكل االشتراطات الصحية 
الكمامــات والقفــازات  وارتــداء 
واحلرص على التباعد اجلسدي 
واالجتماعي وترك املسافات والبعد 
عن التجمعات حتى تنتهي األزمة 
بسالم مؤكدة ان حكومة الكويت 
«مو مقصــرة مع الكل» والبد ان 

مــن املراحل التــي أقرها مجلس 
الوزراء بضرورة االلتزام بارتداء 
الكمامات والقفازات واســتخدام 
املعقمــات واحلرص على التباعد 
اجلســدي واالجتماعــي وتــرك 
املســافات، الســيما ان الڤيروس 
مازال موجــودا والبد ان نتكاتف 
جميعا من أجل محاربته والقضاء 

عليه.
من جانبها، أفادت املواطنة مالك 
الشــمالي لـ «األنبــاء» انها كانت 
تؤيد استمرار احلظر الكلي حتى 
يتم القضاء على ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيدـ ١٩) نهائيا ومن 

ثم تعود احلياة الى طبيعتها.
ومــع الوضع احلالــي في ظل 
احلظر اجلزئي ذكرت الشمالي انها 
لم ولن تطلــب من املطاعم الفترة 

داعي للقلق، السيما ان املطاعم 
واملقاهي معقمة وجميع العاملني 
بها حريصون على تطبيق كل 
االشــتراطات الصحية ونراهم 
الكمامــات  بأعيينــا يرتــدون 
والقفازات وغطاء الرأس وكذلك 
حريصون على التباعد اجلسدي 

وترك املسافات.
وأشــاد احلربي بآلية تسلم 
الطلبات ســواء مــن املقاهي او 
املطاعم من خالل خدمة السيارات 
مبا ال يضطر الشخص لدخول 
املطعم واالختالط مع اآلخرين، 
موضحا ان هذا الوضع آمن بكثير 
ويبعــث الطمأنينة في نفوس 

اجلميع من ناحية الطلبات.
وناشد احلربي جميع املواطنني 
واملقيمني ونحن في املرحلة األولى 

االشتراطات الصحية مبا يجعل 
الشخص مطمئن وهو يطلب ما 
يريد سواء قهوة او عصائر او 

وجبات غذائية وما شابه.
وناشــد الشــمري جميــع 
املواطنــني واملقيمــني بتطبيق 
كافــة اإلجــراءات الوقائية وال 
يخرجون من منازلهم إال لقضاء 
حاجاتهــم الضروريــة ومن ثم 

االلتزام بالبقاء في املنازل.
الوضع مطمئن

وبــدوره، أوضــح عبــداهللا 
احلربــي لـ «األنباء» ان الوضع 
فــي احلظــر اجلزئــي مطمئن 
«واألمــور ســهاالت»، مشــيرا 
الى ان تســلم الطلبات ســواء 
من املطاعــم او املقاهي آمن وال 

وكذلك بسبب االزدحام احلالي 
في شوارع الكويت بعد السماح 
بالنزول من ٦ صباحا وحتى ٦ 
مســاء وفتح املطاعم واملقاهي، 
مناشدا اجلميع عدم اخلروج إال 
للضرورة القصوى منعا النتشار 
العدوى وللقضاء على الڤيروس 
حتى تعود احلياة الى طبيعتها، 
مشيرا إلى ان الوضع في احلظر 
الكلي كان أفضل بكثير للسيطرة 

على الوضع.
وفيما يخص املقاهي واملطاعم 
أشاد بآلية تســليم الطلب الى 
الســيارة مبــا مينــع االختالط 
بني الناس وكذلك أشاد بالتزام 
العاملني فــي املطاعم واملقاهي 
بارتــداء الكمامــات والقفــازات 
والتباعد اجلسدي وتطبيق كافة 

فــي البدايــة، قــال املواطن 
فهــد عبدالرضــا لـــ «األنباء»: 
«احلمد هللا على كل حال وأزمة 
وتعدي»، موضحــا ان الكويت 
تعيش في أزمــة وباء ڤيروس 
كورونا املســتجد ولكن بفضل 
حكومتنا الرشــيدة وما تتخذه 
من إجراءات حازمة سوف متر 
األزمة بسالم، مشددا على ان على 
اجلميع االلتزام بكافة التوصيات 

الصادرة من مجلس الوزراء.
وأضــاف عبدالرضــا: نحن 
حاليا فــي املرحلــة األولى من 
املراحــل التــي حددهــا مجلس 
الوزراء وفي ظل احلظر اجلزئي 
أرى ان فتــح املطاعم واملقاهي 
كان قــرارا صائبــا خاصة انها 
تلتزم بكل االشتراطات الصحية 
الصــادرة مــن وزارة الصحــة 
وهناك حرص من العاملني بها 
على التعقيم وارتداء الكمامات 
والقفــازات وتــرك املســافات 
والتباعد اجلسدي، موضحا ان 
آلية توصيل الطلب الى السيارة 

آمنة.
ودعــا عبدالرضــا جميــع 
املواطنني واملقيمني إلى االلتزام 
بالبقاء في املنازل وعدم اخلروج 
اال للضرورة القصوى وحتى ان 
رغب شخص في شراء قهوة او 
وجبة من أحد املقاهي او املطاعم 
فعليه االلتزام بأن يكون مبفرده 
في السيارة حرصا على صحته 

وصحة اآلخرين.
ومن ناحيته، أوضح املواطن 
بدر الشمري لـ «األنباء» انه غير 
مؤيد لعودة احلظر اجلزئي وكان 
يفضل اســتمرار احلظر الكلي 
فــي ظل تزايد أعــداد اإلصابات 

اجتمعوا على حب القهوة وضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية واحلرص على التباعد االجتماعي

عبداهللا احلربي بدر الشمري جاسم املسري فهد عبدالرضا مالك الشمالي

(متني غوزال) تسلم طلب من «ستاربكس»   تسلم طلب من «هارديز»
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ملشاهدة الڤيديو

آالء خليفة

نعم اليزال ڤيروس كورونا يحوم حولنا، ولكن مع عودة الحياة الطبيعية بشــكل جزئي ال 
مانع من احتساء كوب من القهوة الساخنة او الباردة خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة حاليا 
والتي بلغت ٥٠ درجة، فتأتي القهوة الباردة مع الثلج لتطفئ لهيب الجو الحار من خالل الشراء 
من المقاهي، السيما أن اآللية المتبعة حاليا هي توصيل الطلب الى السيارة. أما محبو المطاعم 
فجاء خبر إعادة فتح المطاعم سعيدا بالنسبة لهم السيما المطاعم التي يحبونها وتعودوا عليها.
«األنباء» اســتطلعت آراء عدد من رواد المقاهي والمطاعــم الذين اتفقوا جميعا على حب 
القهوة، السيما انها آمنة وفيما يتعلق بالشراء من المطاعم أجمعوا أيضا على ضرورة االلتزام 

باالشــتراطات الصحية واإلجراءات االحترازية، الســيما في هذه المرحلة حتى يتم القضاء 
تماما على ڤيروس كورونا، مشددين على ضرورة الحرص على التباعد االجتماعي ألنه من 
أهم عوامل وقف انتشار الڤيروس. وخالل جولة «األنباء» على عدد من المقاهي والمطاعم 
الحظنا إقباال كبيرا من رواد تلك المقاهي والمطاعم على الشراء وتسلم الطلب في السيارة 
ســواء قهوة او عصائر او وجبات من مطاعم الوجبات السريعة والحظنا طوابير طويلة في 
انتظار الدور في مقهى «ســتار بكس» الذي يفضله الكثيرون واشتاقوا له كثيرا في فترة 
الحظر الكلي بما جعلهم يتحملون الطوابير من أجل كوب القهوة المفضل لديهم. وقد أجرت 
«األنبــاء» لقاءات مع عدد من المواطنين من أمام مقاه ومطاعم للوجبات الســريعة وكانت 

التفاصيل كما في السطور التالية.

الشمري لـ «األنباء»: العاملون باملطاعم واملقاهي ملتزمون باإلجراءات الوقائية عبدالرضا لـ «األنباء»: «أزمة وتعدي» وآلية توصيل الطلب إلى السيارة آمنة
احلربي لـ «األنباء»: الوضع في احلظر اجلزئي مطمئن وال داعي للقلق مع التباعد

املسري لـ «األنباء»: مع فرض احلظر اجلزئي والتزام التباعد االجتماعي واجلسدي حلني انتهاء اجلائحة

الشمالي لـ «األنباء»: على اجلميع االلتزام واحلرص واحلكومة «مو مقصرة مع الكل»
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محمد راتب

وأخيرا وبعد انتظار دام ٥٥ 
يوما فتح سوق السمك أبوابه 
أمام عشاقه لتعود االبتسامة 
من جديد للوجوه، إال أن هذه 
الفرحة لم تكتمل، حيث فوجئ 
املســتهلكون ورواد الســوق 
بفقدان احمللي باستثناء نوع 
أو نوعني من األسماك التي ال 
تلقى إقباال كبيرا من املتسوقني 
عادة وبكميــات محدودة، في 
حني تفرد املستورد وحتديدا 
املصــري والتركي بالســاحة 
ما دفع الكثيرين للشــراء من 
املتوافر أمامهم بانتظار األيام 
املقبلة علها حتمل لهم أخبارا 
سارة حول السمك احمللي، رغم 
حضورهم بعد حجز مواعيد 

مسبقة.
«األنبــاء» تواجــدت فــي 
ســوق الســمك في «شــرق» 
واســتطلعت األجواء وحركة 
اإلقبال والحظــت كيف يقوم 
املستهلكون بالسؤال والبحث 
عــن الســمك احمللــي، مبدين 
استغرابهم الشديد من غياب 
احمللــي، مؤكدين أن الســوق 
احلالي ليس هو السوق الذي 
يعرفونه، وفيما يلي التفاصيل:
بداية قال البائع في سوق 
الســمك الســعيد العراقــي لـ 
«األنبــاء»: لقــد مت التحضير 
لهذا اليوم عبر شراء األسماك 
املتوافــرة فــي الســوق وهي 
و«الســبرمي»  «الســيباس» 
التركــي و«البلطي املصري»، 
فــي حني لم يكن هناك وجود 
للســمك احمللــي، موضحا ان 
األسعار مقبولة وفي متناول 

اجلميع.

السوق إلى حاله السابق.
جتهيز البسطات

بدوره، قال البائع إبراهيم 
العراقــي إننا في أول يوم من 
افتتاح ســوق الســمك بشكل 
رســمي، وقــد حضرنــا أول 
من أمس لتنظيف البســطات 
وجتهيزها والتأكــد من عمل 

املقبلــني،  اليومــني  خــالل 
واألحوال ستتحسن تدريجيا 
بعد أن يطمئن اجلميع إلى أن 

األمور بخير.
إقبال جيد

إلــى أن اإلقبــال  وأشــار 
فــي اليــوم األول كان جيــدا 
وخصوصــا في ظــل تطبيق 

بالدخول فقط ملن لديهم حجز 
مسبق «باركود».

معايير وقائية

وخــالل اجلولــة التقينــا 
عبدالعزيز وهو أحد املتسوقني، 
حيــث أكد لنا أنه قام بشــراء 
سمك السيباس التركي، مبديا 
استغرابه الشــديد من غياب 

الثالجــات، مشــيرا إلــى أننا 
انتظرنا هذا اليوم بفارغ الصبر 
وجاء الفرج بعد ٥٥ يوما من 

االنتظار.
وبســؤاله عــن األســماك 
املتوافرة في السوق، قال إنه 
ال يوجد في الســوق حاليا إال 
التركــي واملصــري، مبينا أن 
اإليراني ســيكون في السوق 

املعاييــر الصحيــة والتأكــد 
من الســالمة ولبس القفازات 
والكمامــات واحملافظــة على 
النظافــة وقيــاس درجــات 
احلرارة واحلرص على التباعد 
املكاني، متقدما بالشكر للجهات 
املعنية على القيام بواجباتها 
أمــام مدخل الســوق وفحص 
اجلميع بال استثناء، والسماح 

الســمك احمللــي واســتحواذ 
التركي واملصري على الساحة 
فقط، مبينا أننا في هذا اإلطار 
نشــكر القائمني على السوق 
على حسن التنظيم واحلرص 
على سالمة اجلميع وتطبيق 
املعاييــر الوقائية واتخاذ كل 
اإلجــراءات الالزمــة لضمــان 

التسوق اآلمن.
خيارات قليلة

من جهته، ذكر علي حسني 
أنه حضر إلى ســوق السمك 
للتسوق والبحث عن األسماك 
التي يحبها ولكنه فوجئ بأن 
الكميــات املعروضــة قليلــة 
للغايــة، والبلطــي املصــري 
والسيباس والسبرمي التركي 
هي املتوافرة فقط، ما يعني أن 
اخليارات محددة وقليلة، وال 
توجد خيارات كثيرة أمامنا.

وبسؤاله عن األسعار، قال 
إنها مرتفعة قليال، وليست كما 
كانت عليه قبل أزمة كورونا، 
داعيا اجلهات املعنية إلى العمل 
علــى توفيــر الســمك احمللي 
وحتقيق التنوع في األسماك 
وعــدم االكتفــاء باملصــري 
والتركي فقط، فهناك أســماك 
محلية وإيرانية وباكستانية 
وســعودية وأنــواع كثيــرة 
باإلمكان توفيرها في السوق.

كمــا كان واضحا نشــاط 
البلديــة ومتابعتهــم  فريــق 
جلميع األمور داخل الســوق 
مــن نظافة وتعقيــم والتزام 
باإلجراءات الوقائية، وجتولهم 
الدائم على جميع البســطات 
والبائعــني للوقــوف علــى 
تطبيقهم لالشتراطات املطلوبة 

حفاظا على سالمة اجلميع.

(ريليش كومار) دخول سوق السمك بواسطة احلجز املسبق 

حضور لرجال البلدية للتأكد من االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية

سمك تركي ومصري

سمك سعودي

وبسؤاله عن سبب غياب 
احمللي، قال إن املراكب التزال 
في البحــر، واأليــام املقبلة 
ســتحمل لنــا الكثيــر مــن 
اخليرات واألسماك احملببة 
للجميع، مشيرا إلى أن افتتاح 
السوق أعاد احلياة للعشرات 
والبسمة للوجوه، ونأمل أن 
يتحســن احلــال وأن يعود 

اخلليفي: يجب تهيئة البيئة املناسبة 
لتوظيف الشباب في القطاعني العام واخلاص

الناشــط السياسي  قال 
محســن اخلليفي إن الدولة 
ممثلــة باحلكومة ومجلس 
األمة يجــب أن تعيد النظر 
بآليــة عملهــا املســتهترة 
بخصوص توظيف الشباب 
الكويتــي وخاصــة بعد أن 
أثبت الشباب قدراتهم الهائلة 
الكبيــرة في  وإمكانياتهــم 
حتمــل املســؤولية والقيام 
بجهود جبــارة في مواجهة 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
املســتجد، مبينا ان قضية 

توظيف الشــباب يجــب أن حتل في املرتبة 
األولى في ســلم أولويات سياسة احلكومة 
نحــو اإلحالل والتكويت في القطاعني العام 
واخلــاص. وبــني اخلليفــي أن اإلحصائية 
الرسمية الصادرة عن ديوان اخلدمة املدنية 
تكشف عن حصول قفزة في نسبة املواطنني 
العاطلــني عــن العمل نهايــة ٢٠١٩ إلى ٣٥٪ 
لتصل أعدادهم إلــى نحو ١٧ ألف عاطل عن 

العمل، مقارنة بنحو ١٢٫٦ ألف 
مواطــن بنهاية عــام ٢٠١٨، 
الفتا إلى أن توظيف الشباب 
بسياســة اإلحــالل بشــكل 
حقيقي يحقق هدفا اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا وأمنيا 
من خالل املساهمة أيضا في 
تعديل التركيبة الســكانية 
التي تعتبر مشكلة حقيقية 
في الكويت، حيث يستحوذ 
الوافدون فيها على نســبة 
حوالي ٧٠٪ تشكل العمالة 
الهامشــية منهم ما نسبته 
٧٢٪! وأضاف اخلليفــي ان القطاع اخلاص 
أصبح قطاعا طاردا للمواطن الكويتي لعدة 
أسباب، مشددا على ضرورة تشريع قوانني 
مناســبة حلل هذه اإلشــكاليات. كما طالب 
اخلليفي بتهيئة البيئة التشريعية املناسبة 
لتمكني املواطنني من اجلمع بني وظيفتني في 
وقت واحد، مستغربا منع الكويتي املوظف 

والطالب من اجلمع بني وظيفتني!

محسن اخلليفي

العثمان الراشد لـ «األنباء»: اجلمعيات الرقم الصعب 
في معادلة األمن الغذائي وخطط بديلة للطوارئ

محمد راتب

جــرى تشــكيل مجلس 
اإلدارة في جمعية الشامية 
والشويخ التعاونية برئاسة 
العثمــان  عبــداهللا خالــد 
الراشد، ومشعل سعد مانع 
العنــزي نائبــا للرئيــس، 
وعادل عبداللطيف فرحان 
الدوخي أمينا للسر، وصالح 
ذيــاب صالح الذيــاب أمينا 
للصندوق، وراشــد مساعد 
راشد ناصر بورسلي ممثال 
لــدى االحتــاد  للجمعيــة 
املاليــة  للجنــة  ورئيســا 

املشتريات، وإبراهيم عيسى 
إبراهيــم املعتــوق رئيســا 
للجنــة االجتماعية ونواف 
يوســف يعقــوب اليتامــى 
رئيســا للجنة املشروعات 
الصغيــرة ومحمد جاســم 

محمد اخلرافي عضوا.
وبهذه املناســبة، صرح 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الشامية والشويخ التعاونية 
عبداهللا العثمان الراشــد لـ 
«األنباء» قائــال: إن مجلس 
اإلدارة يعمــل وفــق خطــة 
منهجيــة قائمة على توفير 
الغذائية  املنتجات والسلع 

علمتنا الكثير ومكنتنا من 
إيجاد حلول عاجلة ألي حالة 
طارئــة، موضحــا ان هناك 
دائما خططا بديلة في حال 

وقوع أي مستجد.
وتابــع اننا نقــوم على 
الــدوام بالتســوق وتوفير 
املنتجات احمللية الطازجة من 
األسواق املعتمدة، مؤكدا أن 
اجلمعيات استطاعت إثبات 
أنها الرقم الصعب في معادلة 
األمن الغذائي من خالل توفير 
مخزون اســتراتيجي يكفي 
ألكثــر من ٦ أشــهر والقيام 

بخدمة التوصيل.

لعمــوم  واالســتهالكية 
املستهلكني والتأكد من عدم 
نقصان أي منتج إال ما كان 
بســبب االستيراد أو إغالق 
احلدود إلــى جانب تطبيق 
االشتراطات الصحية وعدم 
التســاهل فــي اإلجــراءات 

الوقائية.
وبني أن أزمة «كورونا» 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى 
سير العمل وخلفت ظروفا 
استثنائية ألزمت اجلمعيات 
املتضررة باإلغالق واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة للوقاية، 
مشيرا إلى أن الفترة السابقة 

العثمان الراشد رئيساً جلمعية الشامية والشويخ والعنزي نائباً والدوخي لـ«السر» والذياب لـ«الصندوق»

عبداهللا العثمان الراشد

واإلداريــة، وخالــد جمــال 
العمر الدرباس رئيسا للجنة 

مصدر في الزراعة لـ «األنباء»: املسنون و«االحتياجات»
والعسكريون بال «باركود» خالل توزيع األعالف األحد املقبل

محمد راتب

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعة والثروة السمكية 
فــي تصريح خاص لـــ «األنباء»، أن 
الهيئة ستستثني كال من كبار السن 
وذوي االحتياجات اخلاصة والصفوف 

األمامية مبن فيهم االطباء والعسكريون 
من شــرط احلجز بواسطة الباركود 

للحصول على األعالف املدعومة.
وأشــار الــى أن الهيئــة ســتقوم 
بصرف األعالف املدعومة ملربي الثروة 
احليوانية اعتبارا من يوم األحد املقبل، 
وذلك من خالل حجز موعد عن طريق 

موقع وزاره التجارة، وسيكون ذلك 
من خالل الرقم املدني ملربي املاشــية 

والثروة احليوانية.
ولفت املصدر إلى أن املوقع سيدرج 
الهيئة فيه اعتبارا من السبت وليس 
اآلن، مشــيرا إلــى أن أيــام التوزيع 
ســتكون مــن االحد حتــى اخلميس 

من كل أســبوع من ألســاعة الثامنة 
صباحا حتى الســاعة الثانية عشرة 
ظهرا. وكانت الهيئة أعلنت أن توزيع 
األعالف غير املدعومة مستمر يوميا 
من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ١ 
ظهرا في مركــز خدمة املواطن مبقر 

الهيئة في منطقه الرابية.

سوق السمك يفتح أبوابه بعد ٥٥ يومًا من اإلغالق
و«التركي» و«املصري» يسيطران على الساحة بال منازع

«األنباء» تواجدت في السوق ورصدت االستغراب الشديد من غياب «احمللي» وعدم تنوع األصناف

ملشاهدة الڤيديو

إمكانية احلجز ستتاح للجميع من السبت املقبل

الفضلي لـ «األنباء»: ُمحصل تعاونية 
العارضية املتوفى بـ «كورونا» التقط 

العدوى من خارج اجلمعية
محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية مشاري 
الفضلي في تصريح خاص لـ «األنباء» ان محصل اخلزينة لديها 
عبداهللا املطيري، رحمه اهللا، والذي وافته املنية متأثرا بإصابته 
بڤيروس «كورونا املستجد»، انتقلت العدوى إليه من خارج نطاق 
اجلمعية، مشيرا الى انه كان من أصحاب األمراض املزمنة. ونعت 
اجلمعية املطيري سائلة اهللا تعالى له الرحمة وألسرته ومحبيه 
الصبر والســلوان، مؤكدة أن العمــل التعاوني قدم تضحيات 

واليزال مستمرا في مسيرته، متمنيا السالمة للجميع.

مشاري الفضلي
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صفاء الهاشم تدعو رئيس الوزراء إلى تغيير 
املستشارين الوافدين في اجلهات احلكومية

الطبطبائي يشيد بالدور الرقابي للمجلس خالل «كورونا»

وجهــت النائــب صفــاء 
الهاشم رسالة إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد، انتقدت فيها تشكيل 
العديد من اللجان والتي يتم 
وضــع نتائجها في األدراج، 
الفتة إلى أن الكويت من اكثر 
بلدان العالم تشكيال للجان 
الدراسات والبحوث  وإعداد 
وتقــوم مقابــل ذلــك بدفــع 
املاليني، ولكن لم يتم تطبيق 
أي حرف منها، الفتة إلى أن 
هذه األموال التي تصرف على 
اللجان ترمى في دهاليز دون 
احلصول علــى مقابل مفيد 

للكويت والكويتيني.
وأضافــت موجهة كالمها 
الــوزراء:  رئيــس  لســمو 
«تشــكلت حكومتــك في ١٧ 
ديسمبر ٢٠١٩، وجميعنا نثق 
بحكمتك وقدرتك ولديك معنا 
رصيد زاخر باألمانة والدقة، 
لكن بعد مرور ٥ أشــهر من 
انتظار وتوقعات باخلروج 
من عنق زجاجة خانق، برز 
لنا أمــس خبــر التعاقد مع 
ماكينزي لالستشارات إلعداد 
تقريــر لتحفيــز االقتصاد» 

سلطان العبدان

عمــر  النائــب  أشــاد 
الطبطبائــي بالدور الرقابي 
ملجلــس األمة خــالل الفترة 
املاضية، مشيرا إلى ان النواب 
لعبوا دورا في ايقاف مشاريع 
متثل هدرا للمال العام ويفوح 

منها شبه فساد.
الطبطبائــي فــي  وقــال 
تصريــح مبجلس األمة «ان 
التركيــز مــن اجلميع خالل 
الفترة األخيرة على جائحة 
كورونا ال يعني غض البصر 
عن األمور األخرى املتعلقة 
بهدر املال العام»، مضيفا أن 
نواب مجلس األمة لعبوا دورا 
في إيقاف املشاريع التي تفوح 

منها رائحة الفساد.
وأضــاف ان «منذ شــهر 
مــارس املاضــي واحلكومة 
احلزمــة  عــن  تتحــدث 
االقتصادية والتي لم نر منها 
شيئا على الرغم من ان جل 
الــدول اتخذت قــرارات ولم 
تنتظر تفاقم املشكلة وأوجدوا 
احللول للمشاكل»، مشيرا إلى 
ان «وزارة املاليــة لم تفعل 

بــرأي  الثانــي  واحلــل 
الهاشــم هــو التخلــص من 
مستشــاري مجلس الوزراء 
الوافدين الذين بتخطيطاتهم 
املستمرة يتعمدون أن يظل 
التشابك ويصيغون مشاريع 
القوانــني «متوبكة» لصالح 
بقائهم ألطول مــدة ممكنة، 
وقالت: «ذكرت لكم أسماءهم 
في اجللسة السابقة..يقولون 
األوليــون»،  الكويتيــون 
وأضافت: «يا سمو الرئيس 
عينــك على حاللك دوا، وإن 
غابــت عينــك عنــه، ضــاع 
حاللك». وطالبت باستبدالهم 

والدراسات التي صرف عليها 
األمــوال دون  الكثيــر مــن 
االستفادة منها، وتساءل: هل 
يعقل ســمو رئيس الوزراء 
يدعي عدم توافر الســيولة، 
وفي الوقــت ذاته هم بصدد 
توقيــع عقد مــع «مكنزي» 
لتحفيز االقتصاد؟ هل يعقل 
أن يتــم التوقيــع مع مكتب 
استشاري لم نر من دراسته 
واستشاراته شيئا واقعيا؟

واســتغرب الطبطبائــي 
اإلصرار احلكومي على هذه 
العقود االستشارية وهناك 
كويتيــون متخصصون في 

هو االلتزام بتوريد األرباح 
احملتجــزة ولــم تكن أي من 
احلكومات السابقة جادة أبدا 
في التحصيل ١٫٢ مليار دينار 
حتى ما قام به وزير املالية 
احلالي كان لذر الرماد وحركة 
غير حصيفة.. فقط: «تفيده 
وما تضر القطــاع النفطي» 

كما ذكر!!.
وقالت: «إن هناك ٣ كيانات 
رئيسية في الدولة وظيفتها 
تقدمي املشــورة للحكومة..
معقوله ماكو أحد زين»؟!.

وتابعــت: «نعتمــد عقدا 
جديــدا بربع مليــون دينار 
وإحنــا نعلم علــم اليقني ما 
راح يقــرأ أو يطبــق حالــه 
حال الدراسات السابقة التي 
وصلت الــى ٧ ماليني دينار 

بآخر ٣ سنوات؟».
وأضافت: «سموك قلت في 
أحد تصريحاتك السابقة: إذا 
أحتنا الفرصة ملبدعي الكويت 
راح نشوفها أحسن»...شاللى 

تغير إذن؟!».
وختمت بالقول: «مازلت 
أقولها وأعيدها.. كلنا ثقة فيك 

وبرؤيتك.. وأنت أهل لها».

القانون من األولويات، السيما 
أننا أنهيناه في مداولته االولى 
وتبقى علينا التصويت عليه 
في مداولته الثانية وإقراره.

واستغرب الطبطبائي من 
جهة أخرى عدم شمول تكرمي 
فكرة الصفوف األمامية لفئات 
اجليــش وأبطــال اخلطوط 
اجلويــة وشــركة املطاحن 
الداخلية  بــوازرة  واملدنيني 
باجلمعيــات  عمــل  ومــن 
وغيرهم الكثيــر، مؤكدا ان 
جميعهم ال يريدون ســوى 
وســام مكتوب عليــه وفاء 
للكويت حتــى يتوارث هذا 

الوسام أبناؤهم.
وبني الطبطبائي ان هناك 
تخبطات كثيرة في القرارات 
احلكومية مثل السماح بفتح 
املصانع والبنوك مغلقة، ومت 
تغييــر القرار بعد الرضوخ 
للضغــط، مطالبــا ســمو 
الرئيــس بالتصدي والعمل 
بشكل سليم كما كان في بداية 
األزمة وشــعب الكويت كله 
وجلــه يقف معكــم، مطالبا 
باالعتمــاد علــى العقليــات 

الكويتية من أبناء الوطن.

بالعقليــات الكويتية املالية 
اجلبارة الذين أثبتوا جدارتهم 
في التخطيط املالي واإلداري، 
وقالــت: «منــك محتــاج أن 
أعطيك أسماءهم فقط التفت 

حواليك وبتالقيهم».
وتابعت: «أما احلل الثالث 
فقد ذكرت لنا في لقائك معانا 
فــي املجلــس في اجللســة 
املفتوحة أنك قلق حتى لقدرة 
السداد على الرواتب ليونيو 
ألن الســيولة شحت، فهناك 
حلول طال عمرك ولك احلق 
بدراسته من كل الزوايا طبعا 
وهو وفــق قوانينا اخلاصة 
فالبنك املركزي لديه صالحية 
قانونية متاحة حاليا لتمويل 
بــأن  امليزانيــة،  عجــوزات 
يشــتري كامــل مــا تطرحه 
احلكومــة من ديون لتمويل 
البنــك  العــام،  احتياطنــا 
املركزي لديه احتياطي نقد 
أجنبي متني ونقدر عن طريق 
تعديل صيغة مشروع قانون 
الدين العام الذي بعثتوه لنا، 
احلصول على ١٫٥ مليار دينار 
فوريــة، احلــل اآلخــر الذي 
لسنوات طويلة نكلمكم عنه 

شــتى املجاالت مســتعدون 
دون  احللــول  لوضــع 
مقابــل، مضيفــا «ملــاذا ال 
تثقــون بالعقلية واخلبرات 
الكويتية؟، التفتوا لهم بدال 
من صــرف املاليني للمكاتب 

االستشارية».
واعتبر ان اختيار القياديني 
من خالل الواســطة وليس 
الكفاءة ســبب عدم قدرتهم 
على إدارة مؤسساتهم، لذلك 
يلجأون الى املستشار الوافد.
انه  الطبطائي  وأوضــح 
نتيجة للسياسات احلكومية 
املشــاريع  أصحــاب  فــإن 
الصغيرة سيواجهون مشاكل 
كبيرة ولــم تبادر احلكومة 
وهي اجلهة التنفيذية بوضع 
احللول، على الرغم من أنني 
مــع مجموعــة مــن النواب 
تقدمنــا للحكومــة بــأوراق 
املناســبة،  تتضمن احللول 
ذلك سيتسبب بكارثة باألمن 
االجتماعي. وتابع الطبطبائي 
ان وزير املالية يقول ان قانون 
االستبدال غير مهم بالرغم من 
أهميته للتخفيف عن املواطن، 
مؤكدا أهميــة أن يكون هذا 

يتعمدون التشابك ويصيغون مشاريع القوانني «متوبكة»

استغرب عدم شمول تكرمي فكرة الصفوف األمامية لفئات اجليش و«املطاحن» ومدنيي «الداخلية» و«التعاونيات»

صفاء الهاشم

عمر الطبطبائي

الذي نشرته «القبس» أمس 
االول، مســتدركة: «عقــد بـ 
٢٥٠ ألف دينار كويتي لتقدمي 
خطط ودراســات وجتارب 
عاملية وأنت نفســك شكلت 
اللجنــة التوجيهية الرائعة 
برئاسة أفضل عقل اقتصادي 
إلى يومنا هذا محافظ البنك 

املركزي وفريقه».
وتقدمت لســمو الرئيس 
بعــدة حلــول أولهــا تغيير 
وزير املالية، حيث اعتبرته 
الهاشم أنه لم يحرك ساكنا 
منذ يوم تعيينه، مشيرة إلى 
أن وزير املالية براك الشيتان 
«ما عنده أي شي يقوله» إذا 

حضر اجتماعات املجلس.
ولفتت إلى انه غير متمكن 
من تطبيــق التقريــر الذي 
جهزته اللجنــة التوجيهية 
لتحفيز االقتصاد، وكان من 
أهم مهامــه أن ينفذ خارطة 
الطريق ولكنه لم يســتطع، 
مرجعة ذلك إلى أنه ال ميلك 
رؤيــة إصالحية قادرة على 
مواجهة األزمة، وقالت: «إنه 
ضحل اقتصاديا وفنيا لرسم 

سياسة إنقاذ».

إلى اآلن احللول التي وعدتنا 
فيها خالل اجتماعاتنا بوجود 

الوزراء املختصني».
وقال الطبطبائي «لقد مت 
التطرق ملن هم على البابني 
الثالــث واخلامــس والدعم 
الــذي ســيكون لهــم والــى 
هذه اللحظــة لم يحدث لهم 
شيء، ناهيك عن طريقة إدارة 
صندوق املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وما سيواجهه 
أصحــاب هــذه املشــاريع 
وغيرهم والى اآلن لم يضعوا 
حلوال للمشاكل التي تواجه 
املبادرين بالرغم من وجود 
احللول لديهم والتي وضعت 
وقدمــت مــن قبــل أصحاب 

االختصاص الكويتيني».
وتساءل الطبطبائي «كيف 
تريدون اقــرار قانون الدين 
العام وانتم لم تبينوا أوجه 
الصرف؟»، مشــددا على ان 
«علينا معرفة كل دينار أين 
يذهب في هذا القانون ألننا 
نحــن مــن يوافــق ويراقب 
ويحاسب». واعتبر ان هدر 
األموال العامة مازال مستمرا، 
من خالل عقود االستشارات 

املطيري لتكرمي جميع العاملني واملتطوعني 
في اجلمعيات التعاونية واحتاد اجلمعيات

بدر السهيل

تقدم النائب ماجد املطيري باقتراح 
برغبة قــال في مقدمتــه إن العاملني 
التعاونية  واملتطوعني في اجلمعيــات 
واحتاد اجلمعيات كانوا جنبا إلى جنب، 
وقد بذلوا أقصى الطاقات من أجل توفير 
الســلع الغذائية للمواطنني طيلة أزمة 
ڤيــروس كورونا ومنهــم من تعرض 
لإلصابة بالڤيــروس، وكانوا مرابطني 
في كل مــكان غير عابئني من اإلصابة 

بالڤيروس املســتجد في ظل تعاملهم 
املواطنني  املباشــر ومخالطتهم آالف 
واملقيمني يوميا في اجلمعيات التعاونية 
املخابز  إلى  واحملاجر الصحية، إضافة 
اآللية ونقاط بيع املواد والسلع التموينية، 

والعديد من األماكن األخرى.
وطالب فــي اقتراحه بتكرمي جميع 
العاملــني واملتطوعني فــي اجلمعيات 
التعاونية واحتاد اجلمعيات واعتبارهم 
من فئة الصفــوف األولى واعتبار من 

يتوفى منهم بســبب إصابته بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ١٩) من شهداء 
الواجب. من جانب آخر، قال املطيري إن 
أي مشروع حكومي يستهدف تخفيض 
رواتب او امتيازات املواطنني سواء كان 
في القطاعني العام أو اخلاص أمر مرفوض 
وهذا خط أحمر الميكن ألحد جتاوزه 
ولن نسمح باستغالل ازمة جائحة كورونا 
لتخفيــض رواتب املوظفــني او إنهاء 
ماجد املطيريخدماتهم أو تركهم دون أمان وظيفي.

نرفض أي مشروع حكومي يستهدف تخفيض رواتب او امتيازات املواطنني

الكندري يسأل الصالح عن نتائج 
التحقيقات في «الصندوق املاليزي»

وجــه النائــب عبداهللا 
الكنــدري ســؤاال برملانيا 
لنائــب رئيــس مجلــس 
الداخلية  الوزراء ووزيــر 
أنس الصالح حول نتائج 
حتقيقات الوزارة في قضية 

الصندوق املاليزي.
وتســاءل الكندري: هل 
اســتقبلت وزارة الداخلية 
طلــب التحري عــن أموال 
مــن  محولــة  مشــبوهة 
الكويت إلى ماليزيا؟ وكم 
عــدد الطلبات أو البالغات 

التي مت تســلمها مللف الصندوق املاليزي، 
وتواريخ هذه البالغات؟

وأضاف: هل قامت وزارة الداخلية بعمل 
حتقيق أو حتريات حول هذا الطلب؟ وما  

نتائج هذا التحقيق؟

إذا  عمــا  واستفســر 
اســتدعت وزارة الداخلية 
أطراف وشخصيات كويتية 
حول شــبهة غســل أموال 
قادمــة من الكويت؟ ومتى 
كان ذلــك ومــا نتائج هذه 
التحريات؟ وهل كان هناك 
إفادة مــن وزارة الداخلية 
املالية  التحريــات  لوحدة 
الكويتية من عدمه؟ يرجى 
تزويدنــا بصورة من هذه 

اإلفادة؟
واختتــم بالســؤال: ما 
اإلجراء التي قامت به وزارة الداخلية حول 
ما نشــر من صحافة عامليــة وما أثير في 
اإلعالن من اشتراك شخصيات كويتية في 
جرمية غسيل أموال عاملية كانت الكويت 

إحدى محطاتها؟

عبداهللا الكندري

.. ويستفسر عن قيمة األموال 
احملتجزة لغسيل األموال

وجه النائب عبداهللا الكندري ســؤاال 
برملانيا جديدا إلى وزير املالية براك الشيتان 
حول عمليات غســيل األموال اخلاصة 

بالصندوق السيادي املاليزي.
وتساءل عن اإلجراءات التي قام بها بنك 
الكويت املركزي ووحدة التحريات املالية 
حيال املبالغ احملولة للكويت من اخلارج 
في ٢٦ اغسطس٢٠١٧ واملودعة في حساب 

احدى شركة بأحد البنوك.
وأضاف: ما التنبيهات التي ظهرت لدى 
بنك الكويــت املركزي ووحدة التحريات 
املالية حول هذه احلوالة، وهل مت احلجز 
على هذه املبالغ وما املســتندات املقدمة 
من صاحب احلساب كي يفرج عن املبالغ 

احملولة مع تزويدنا بصور منها؟
وتابع: هل املبلغ احملول من الكويت إلى 
احدى الشركات في ٢٨ أغسطس ٢٠١٧ قد مت 
بعلم وموافقة البنك املركزي وتبني لهم سبب 
احلوالة؟ وهل أجرت وحدة التحريات املالية 
حتقيقا حول هذه املبالغ احملولة للكويت 

من ماليزيا والعكس بالفترة السابق ذكرها؟
واستفسر الكندري عما إذا كانت وحدة 
التحريات املاليــة أو أي جهة رقابية في 
الكويت طلب التحقيق عن مبالغ مخولة من 
ماليزيا إلى الكويت والعكس؟ وما مصير 
تلك التحريــات ان متت؟ يرجى تزويدنا 

بنسخة منها.
وقال: هل مت الرد على وحدة التحريات 
املالية املاليزية بناء على طلبهم التحري؟ 
وما هو الرد مع تزويدنا بنسخة منه؟ وما 
هي طبيعة نشاط البنك التجاري الصناعي 
الصيني في الكويت؟ وهل هناك مالحظات 

من البنك املركزي على نشاطهم؟
واختتم بالتســاؤل: هل هناك أموال 
محتجزة بقــرارات أو طلب دولي؟ وهل 
هذه األمــوال مرتبطة بقضية الصندوق 
املاليزي أو املتهمني الكويتيني فيه؟ وكم 
قيمة هذه األموال؟ وفي أي بنك محتجزة؟ 
مع تزويدي بكل القرارات والوثائق املرتبطة 

باألموال احملتجزة.

الشطي يقترح منح جميع 
موظفي الدولة ترقية استثنائية

قدم النائب خالد الشــطي اقتراحا برغبة جاء فيه: 
انطالقا من الدور البطولي الذي يقوم به أبناء الكويت من 
العاملني في مختلف قطاعات الدولة، واجلهود املضنية 
املبذولة في سبيل تخفيف معاناة الناس ورعاية املجتمع 
وتخفيف آثار انتشار جائحة كوفيد-١٩، أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
نص االقتراح

منح جميع موظفي الدولة العاملني خالل فترة احلظر 
الكلي واحلظر اجلزئي ترقية استثنائية.

للعاملني خالل احلظر الكلي واجلزئي 

خالد الشطي

الدالل يقترح السماح بالصالة في املساجد في أوقات «املغرب والعشاء والفجر» 
قدم النائب محمد الدالل امس اقتراحات بشأن املرحلة االولى 
من احلظر اجلزئي تشمل الســماح بالصالة في املساجد في 
اوقات «املغرب والعشاء والفجر»، وفتح البنوك عاجال، والسماح 
بزيارة العيادات اخلاصة في مناطق احلظر الكلي، باإلضافة الى 
توفير كمامات للمواطنني واملقيمني، وممارسة رياضة املشي 

حتى الساعة ٨ ليال. 
وجاء نص اقتراحات الدالل كالتالي:

قرر مجلس الوزراء في يوم اخلميس املاضي ٢٨ مايو ٢٠٢٠ 
انتهاء مرحلة احلظر الكلي والدخول ابتداء من األحد ٣١ مايو 
٢٠٢٠ باحلظر اجلزئي وهي مرحلة أولى من ضمن عدة مراحل 
قادمة بهــدف مواجهة وباء ڤيروس كورونا ومن ثم بإذن اهللا 
الرجوع الى احلياة الطبيعية، وعلى الرغم من حرص واجتهاد 
اجلهــات احلكومية ودورها املقدر إال ان تفاصيل تلك املراحل 
حتتــاج إلى ابداء عدد من املالحظــات واملقترحات األولية من 
اجل تطوير األدوار احلكومية ودعم املواطنني واملقيمني ومن 

هذا املنطلق.

لــذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبــة التالي برجاء التفضل 
بعرضه على مجلس األمة املوقر:

١ - قيــام وزارة الداخلية ووزارة األوقاف في املرحلة احلالية 
بالسماح بارتياد املساجد لصلوات املغرب والعشاء والفجر وعدم 
االكتفاء بصالتي الظهر والعصر في مواعيد احلظر اجلزئي مع 
اهميــة ان يكون ذلك بضوابط منها ان يكون في ذات املنطقة 

ومراعاة االحتياطات الصحية.
٢ - الســماح للمواطنني واملقيمني مبمارسة رياضة املشي ملا 
لها من ايجابيات في املرحلة السابقة، ولكن نظرا حلرارة اجلو 
احلالية العالية وصعوبة احلركة فيقترح ملجلس الوزراء السماح 
بفتح املجال لرياضة املشي خالل الفترة الى الساعة ٧ او ٨ ليال.
٣ - خطوات احلكومة في املرحلة األولى تقتضي فتح عدد من 
املصالح واألعمال وبالضرورة هذه املصالح واألعمال يتطلب 
لها وجود حركة اموال ناهيك عن انشطة املواطنني واملقيمني.

٤ - من أهم القــرارات األخيرة تلك املتعلقــة بفتح العيادات 
اخلاصة ألداء دورها املهم في دعم الطاقم الطبي وتقدمي خدماتها 

للمواطنني واملقيمني، ومع إيجابية هذه القرارات اال انها تصطدم 
بواقع احلظر الكلي لعدد مــن املناطق مثل حولي والفروانية 
وخيطان وغيرها مما يجعل عملية الوصول للعيادات اخلاصة 
عملية صعبة او غير ممكنة، لذا يرجى السماح ملن لديه موعد 
مــع عيادة خاصة بالدخول الى املنطقــة التي فيها العيادة او 
قيام احلكومة بإيجاد تصريحات خاصة لزيارات العيادات عبر 

استخدام الوسائل اإللكترونية.
٥ - هناك حرص من اجلهات الصحية على التباعد االجتماعي 
ولبس الكمامات مع االلزام قانويا بلبسها، ونظرا لصعوبة ذلك، 
حيــث ان الدولة لم توفر الكمامات الطبية او الصحية الالزمة 
في االسواق للمواطنني واملقيمني وزيادة اسعار الكمامات، ومن 
جانب آخر، نحن في مجتمع يوجد فيه كبار سن وفيه نسبة 
كبيرة من صغار السن مما يتطلب معه التدرج وتوفير اخلدمة 
قبل االلتــزام بها وهو ما يتطلب معه اعادة النظر في الزامية 
هذا القرار واستبدال ذلك باحلث االجتماعي واإلعالمي الى حني 

محمد الداللتوفير كميات كبيرة وكافية للمواطنني واملقيمني.

ما البالغات املقدمة عن الصندوق 
السيادي املاليزي ومن قدمها؟

وجه النائب عبداهللا الكندري سؤاال الى 
وزير املالية براك الشيتان جاء فيه: 

 ورد في صحيفة القبس وفي عنوانها 
الرئيسي واملنشــور في عددها الصادر 
يوم اخلميــس املوافق ٢٠٢٠/٥/٢٨ خبرا 
بعنوان «القبس تنشر تفاصيل الصندوق 
املاليزي... واملتهم الكويتي»، وقد ذكرت 
الصحيفة مصادر موثوقة بأن فرع بنك 
الكويت  الكويت خاضع لبنك  اجنبي في 
املركزي رفع ٣ بالغات إلى وحدة التحريات 
املالية بتضخم حساب الشخص املعني في 

أعوام ٢٠١٦ و٢٠١٧و ٢٠١٨ و٢٠١٩.
يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:

١ - ما تلك البالغات املقدمة عن الصندوق 
السيادي املاليزي؟ ومن الذي قام بتقدميها؟ 
وتاريخ تقدميها، مع تزويدي بصورة من 

تلك البالغات؟
٢ - ما اإلجراءات التي مت اتخاذها بعد تقدمي 

تلك البالغات؟
٣ - ما مصير هذه البالغات؟ والنتيجة التي 
مت التوصل لها؟ وفي حالة حفظ بعض او 
كل هذه البالغــات يرجى تزويدي بقرار 

احلفظ؟
٤ - ما  اجمالي املبالغ التي مت رصدها من 
قبل وحدة التحريــات املالية خالل هذه 

السنوات؟
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من السجن املركزي
إلى املنزلي

م. ٣٦

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

املرحلة املقبلة.. 
وثقافتنا الوطنية

سلطنة حرف

gstmb١٢٣@hotmail.com
طارق بورسلي

وافقت البلدية علــى طلب وزارة 
الداخلية توسعة موقع السجن املركزي 
القائم في منطقــة الصليبية، بإضافة 
مســاحة ٢٢٠ ألف متر، وذلك بسبب 

ازدحام السجناء.
ومع جهود الدولة حاليا في محاصرة 
جائحــة «كورونا»، تتشــدد اجلهات 
الصحية في ضرورة التباعد اجلسدي 
وتغطية الوجه بالكمام، لكن ال نعرف 
كيف ستتصرف مع هؤالء السجناء؟ 
فتركهم وشــأنهم مع أي تسرب لهذا 
الڤيروس يعني احلكم عليهم باإلعدام 
أو نقلهم إلى املستشفيات املكتظة أصال.

نرى من املعقول ترحيل السجناء غير 
اخلطرين ومن ذوي السلوك الطيب، إلى 
احلجر - أو الســجن - املنزلي، ويقيد 
بإجراءات شبيهة بنظام الرقابة املتواصلة 
والصارمة «شلونك»، وذلك بصفة مؤقتة 
حتى اجنالء هذا الوبــاء اخلطير، مع 
اقتراح بوعد التخفيف أو شموله بقوائم 
العفو في حالة انضباط املسجون في 
السجن املنزلي، وإذا لم يلتزم تطبق عليه 
العقوبة املضافة للهروب من الســجن 

املعتاد.
من شأن ذلك احملافظة على صحة 
نزالء السجن، وهي مسؤولية قانونية 
وإنسانية، وفي ذلك ضمان استمرارية 
العقوبة، وتخفيف اجلهود الهائلة عن 
وزارة الداخليــة في هــذه الظروف 
إنســاني جرى  العصيبة، وهو عمل 
العمل به في الــدول املوبوءة، والقى 
استحســانا عاما وتأييدا من منظمات 
حقوق اإلنسان، ومنها مفوضية حقوق 
اإلنســان، التابعة لألمم املتحدة، التي 
أعربت عن قلقها الشديد، إزاء اكتظاظ 
السجون ومستشفيات الصحة النفسية، 
حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير 
صحية، األمر الذي قد يكون سببا، في 

انتشار أوسع لڤيروس كورونا.

مع خطة العودة إلى احلياة الطبيعية 
في الكويت وحســر الوباء ومراقبة 
أعداد املصابني واملتعافني بني املواطن 
واملقيم، أطلقت وزارة الصحة اخلطة 
املقسمة على خمس مراحل وكل مرحلة 
تستغرق ثالثة أسابيع، وذلك للعودة 
بشــكل طبيعي إلى احلياة كما كانت 
قبل جائحة كورونا التي دخلت البالد 

من فبراير املاضي.
ومع رفع احلظر الكلي قبل أيام.. 
والرجوع إلى احلظر اجلزئي، ال يسعنا 
إال أن نشكر القائمني على وضع هذه 
اخلطط اإلستراتيجية لوقف الزيادة 
فــي األضرار الناجمة عــن ابتالئنا 
بهذا املرض العاملي (كوفيد-١٩)، ومع 
السلبيات التي شاهدناها وملسناها من 
املواطن واملقيم من خروقات للحظر 
الكلي، وحتى في العزل املناطقي، إلى 
جانب عدم حتقيق املرجو من احلظر 
الكلي الذي فرض أساســا للحد من 
اإلصابات، لكننا وجدنا األعداد في تزايد 
مستمر، وكلنا أمل أن يرفع اهللا عنا 
هذا البالء، وأن ينحسر املرض قريبا 

في الكويت والعالم أجمع.
يأتي هنا العنوان األبرز لهذه املرحلة، 
وهو عزم احلكومة على عدم التهاون 
مع املخالفني للحظر والتدابير الوقائية، 
إذ تتطلب املرحلة التعاون املجتمعي 
املتكامل، وال يقتصر ذلك فقط على 
الصفوف األماميــة من العاملني في 
وزارتي الصحة والداخلية ومؤسسات 
الدولة األخرى، بل نحتاج بجانب العمل 
التطوعي إلــى الثقافة املجتمعية في 
االلتزام بالتدابير الوقائية، لهذا كانت 
الدعوة من احلكومة إلى الشــعب بـ 
«التعاون والتفاؤل وعدم التهاون في 
تطبيق القوانني على املخالفني وان كنا 
في املرحلة األولى الحظنا االستهتار 

بالتدابير الوقائية وقرارات الدولة».
ويأتي شعار املرحلة القادمة الذي 
الشيخ د.باسل  أطلقه وزير الصحة 
الصباح (تعاون  - تفاؤل - ال تهاون) 
مبنزلة األمل في املســتقبل القريب، 
واختزله برسالة تشجيعية وحتفيزية 
للعمل على الرجوع إلى احلياة الطبيعية 
عبر ثقافــة وطنية جديدة.. تتضمن 
االلتزام اخلالص بالتباعد االجتماعي، 
والعمل بالتدابير الوقائية حلفظ األنف.. 
وكان الشعار ثقافة جديدة ألجل إعادة 
احلياة إلى ديرتنا احلبيبة.. فهل يكون 
التطبيق اجلديد ثقافة وطنية جديدة؟

واســتمرت تلك األصــوات تبث 
عنصريتها وفئويتها من دون أن يوقفها 
أحد أو يرد عليها أحد، حتى تشبعت بها 
النفوس وثقلت بها الصدور واعتادت 
عليها اآلذان، حتى بدأنا نألف خطاب 
العنصرية والكراهيــة في حواراتنا 
اليومية إلى درجة التعود عليها ليكون 
أمرا غير مستهجن وغير مذموم أو 
مرفوض، وهو ما يؤدي إلى التمادي، 
وينعكس سلبا شيئا فشيئا، وصوال 
إلى كسر القواعد األخالقية والقوانني 
بسبب العنصرية التي ترفضها األخالق 
وديننا واملواثيق الدولية التي نطالب 
اآلخرين باحترامهــا ونحن أول من 
يخالفها، كما هو حال املواطن مبركز 

التسوق!
كان منظــر املواطن وهو يتخطى 
اآلخرين سيئا للغاية، لكنه صار أسوأ 
عندما تراجع وهو صاغر بعد أن سمع 
كلمات واعتراضــات الوافد الغربي، 
واألسوأ من ذلك كله هو عندما نرى 
مثل هذه املواقف مع وافدين آسيويني 
وعرب ونسكت على إهانتهم ونتعامل 

بالمباالة!

ألتقي علــى الدوام معــه في مكتبه 
بالشؤون اإلدارية وأتعلم منه الكثير 
من املبادئ والنصح. حقا، «أبورائد» 
مدرســة الريادة املميزة - رحمه اهللا 
العمل  - وحتى بعد تقاعده واعتزاله 
النقابي كان دائما يتواجد بالقرب من 
زمالئه في ديوان الــرواد باجلمعية 
وكنا نكتســب منه الدروس والعبر 

على الدوام.
وبالطبع ال أنســى أيــام «الغزو 
الغاشم» عندما أسندت لنا مهمة وطنية 
وكان هو رئيس الفريق، حيث جتمعنا 
من عدة دول ومت تكليفنا بهذه املهمة 
التي ستبقى وسام شرف لنا في متثيل 
الكويت واللقاء مع عدة نقابات عربية في 
املشرق واملغرب العربي لنقل قضيتنا 
العادلة، فكانت مهمتنا الناجحة بحمد 
اهللا بدعم من القيادة آنذاك وبتوجيهات 
وقيادة العم املرحوم عبداهللا العبيد - 
طيب اهللا ثراه - في احلقيقة املسيرة 
طويلة وذكرياتهــا كثيرة وللحديث 

شجون وبقية.

لكن الفارق بيننا وبينهم أننا أحفاد 
العرب نسل معلم البشرية ژ رحيم 
األمة ورحيمها لــو كان بيننا ما كان 

يرتضي ما يحدث اآلن. 
وأخيرا: عن أنس قال: «خدمت النبي 
ژ عشر سنني باملدينة وأنا غالم، ليس 
كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون 
عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال 

لي لم فعلت هذا، أو أال فعلت هذا».
وعن أبــي ذر ے عن النبي ژ 
أنه قال: «إخوانكم خولكم جعلهم اهللا 
حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده 
فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، 
وال تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم 

فأعينوهم» (البخاري).
أرجو أن يعود الناس إلى رشدهم 
قبل حتول تلك الظاهرة اخلطيرة على 

مجتمعنا والتي ال تعود بأي خير.
اللهم ردنا إليك ردا جميال.

من اخالقياته، ومهما بادر بالسلوكيات 
اإليجابية فإنــه ناقص ال محالة، وإن 
كان يصلي وفي اجلانب اآلخر يبادر 
بسلوكيات سلبية وبجهالة عند البعض 
من الناس فحينها تبقى النفس اللوامة 
تؤنبه إلى ان ينتهي من ذلك السلوك 
املشــني، وذلك يرجع لقوله تعالى (إن 
الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ـ 

العنكبوت: ٤٥).
وسبق أن كتبت مقاالت عن الصالة 
وكيف أن لها أبعادا روحية ونفســية 
وبدنيــة تتمثل بالصحة اجلســمية 
والنفســية للفرد، راجع أخي القارئ 
/ أختي القارئة، مقاالتي الســابقة عن 
الصالة وأهميتها لنا كمسلمني، وأختم 
مقالي بقوله تعالى (أفمن أسس بنيانه 
على تقوى من اهللا ورضوان خير أم 
من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به في نار جهنم واهللا ال يهدي 

القوم الظاملني ـ التوبة: ١٠٩).

طبعا تعلمون ما هي اإلجابة!
احلقيقة هي أن استخدام العنصرية 
كذريعــة لقلة األدب وكســر قواعد 
الســلوك والتعدي  األخالق وإساءة 
على اآلخرين هو فعل خسيس وبذيء. 
واملوقف السخيف الذي تعرض له 
املواطن لم يكن وليد اللحظة بل هو 
نتاج السنوات األخيرة التي صرنا فيها 
نرى ونسمع موجات موجهة إلحياء 
العنصرية ضد كل شيء حولنا عبر 
منصات ووسائل اإلعالم والتواصل 

االجتماعي.

مجلس اإلدارة مع الزمالء يوســف 
عبدالرحمن وبدر بورحمة وآخرين 
في آخر دورة له من عام ١٩٨٤- ١٩٨٦، 
فكانت جتربة نقابية متكاملة لي، ولن 
أنسى مســيرة طويلة من السنوات 
والعمل معه في مجال اخلدمة التطوعية 
بجمعية املعلمــني، وكذلك في وزارة 
اإلدارة  التربية عندما كلفني مجلس 
بعضوية «صندوق الضمان االجتماعي» 
ممثال ملجلس اإلدارة بالوزارة، فكنت 

باإلخراج واإلنتاج للخروج بذلك العمل 
الدنيء الذي نعلم عواقبه جيدا؟! 

نعم تلك الظاهرة ليست باجلديدة 
على املجتمــع األوروبي ووصلت إلى 
ذروتها في أميركا حتى أخمدت نيرانها 
في الســتينيات والتي عادت اآلن من 

جديد! 

فاألخالق موجودة وإمنا مكارمها 
تكون بتعلم القيــم املنزلة على نبينا 
محمــد ژ من الوحــي، وأولى تلك 
املكارم احلرص على الصالة فهي أولى 
عالمات تربية الفرد الصاحلة، وهي أول 
قيمة يتعلمهــا الطفل من قبل والديه 
باملالحظــة أوال والتلقني ثانيا، فقيمة 
الصــالة ترجع بأبعادها إلى التواصل 
الروحي بني األصــل والفرع أي بني 
اخلالق وعبده املكلــف بحمل األمانة 
السماوات واألرض حملها،  أبت  التي 
فإن أخلف بها فقد افتقد قيمة وانتقص 

رمزا للتسامح والتعاون واخللق القومي!
هذا املوقف حدث فعال بني املواطن 
والوافد، الوافد الذي كان من أصحاب 
الشعر األشقر املشرق، والعيون امللونة 
الالفتة، والبشــرة البيضاء الثلجية، 
وهي املالمح التي يبدو أن املواطن لم 
يلحظها جيدا قبل أن يقوم بتصرفه.

طيب.. كيف سيكون احلال لو كان 
الوافد من اآلسيويني أو العرب، فهل 
سيتصرف املواطن باألسلوب نفسه 
ويقدم اعتذاره املهذب إلى الوافد في 

إعادة لذلك املوقف؟!

املشاركة بكل األنشطة واملهام التي كفلنا 
بها العــم «بورائد» الذي كان يتعامل 
معنا بروح الود واألبوة واملعلم، لقد 
استفاد كل الزمالء الذين عملوا مع هذا 

اإلنسان القدوة والقائد املتزن.
وبعد مســيرة البداية باالنتساب 
والعمل مع هذه اخللة الطيبة في مدرسة 
الريادة التي كان قائدها العم عبداهللا 
اجلاســم العبيد - رحمه اهللا - والذي 
أتيحت لي فرصة العمل معه من خالل 

تتغير تلك السياســة في إدارة الدول 
وهي التأخر في التصرف حتى تتفاقم 
املشكلة وتأتي بنتائج سلبية ال ميكن 
معاجلتها!؟ ال أفهم ما الغرض مما يحدث؟! 
ولم ذلك الوقت حتديدا؟! ومن املستفيد 
من الوقيعة بني الشعوب العربية؟! وهل 
هناك من يدير خشبة ذلك املسرح ويقوم 

الصــالة أول داللة على اخللق الكرمي 
وأمن املجتمعات واستقرارها.

وأحب أن أوصل معلومة للقارئ بأن 
هناك فرقا بني األخالق والقيم، فاإلنسان 
يولد بفطرة أخالقية سليمة، واخللق 
يعني القدرة على املبادرة والعطاء، أما 
القيم فهي مفهوم وأبعاد وتعلم مهارات، 
والعالقة بني اخللق والقيم عالقة طردية، 
فكلما زادت املفاهيم القيمية لدى الفرد 
زانت أخالقه، ومن هذا املنطلق نفهم 
معنى قول رســولنا الكرمي ژ «إمنا 

بعثت ألمتم مكارم األخالق».

 قبل عهد كورونا وفي أحد مراكز 
التسوق وقف وافد في صف االنتظار 
ليدفع ثمن ما يريد أن يشتريه، ففوجئ 
مبواطــن يتخطاه ألنه غريب ويجب 
أن يتنازل عن حقه ليكون أديبا، لكن 
هذا الوافد لم يســكت وطالب بحقه 
املسلوب (دوره). املواطن لم يغضب 
ويزمجر ويزبد ويرعد ويقيم الدنيا 
الدور ألنه  ليطالب بتخطي  ويقعدها 
في بلده وله األولوية في كل شــيء 
على الوافدين املتطفلني، الذين خربوا 
البلد وبنيتها التحتية، وينافسوننا في 
الوظائف، ويزاحموننا في الشوارع، 
ويحتلون شواطئنا، ويسرقون أدويتنا، 
إلى آخره مــن االتهامات املعلبة التي 
تتردد على مسامعنا ليل نهار. ولكن 
ما حدث هــو أن املواطن أذعن بكل 
أدب وهدوء وسكينة ووقار وتراجع 
إلى آخر الطابور كما كان يفترض أن 
يكون، ووقف خلف الوافد مبســافة 
معقولة لكي ال يضايقه، بل اعتذر مع 

ابتسامة على تصرفه غير اللطيف.
هل تصدقون ذلك؟! كم أنت كبير 
أيها املواطن، وبارك اهللا فيك وجعلك 

فقدنا باألمس رجال بحجم مجموعة 
رجال، تعلمنا في مدرسته الكثير من 
املواقف. عرفته مطلع عام ١٩٧٦ في 
احلفل الذي أقامته جمعية املعلمني لنا 
مبناسبة تخرجنا وعملنا في وزارة 
التربية ويومها كانت العالقة متصلة 
ومتواصلة مع العم املرحوم واألستاذ 
عبداهللا اجلاسم العبيد (بورائد) - رحمه 
اهللا - وكذلك مع ثلة من رجال التربية 
الدرب واملســيرة  والتعليم أصدقاء 
النقابي والشعبي واملهني  العمل  في 
أمثال األســاتذة جمعة ياسني وفهد 
البحوة وعبدالرحمن بوزبر وســعد 
الصايغ وعباس  الرميحي وحســن 
السلمان ويوسف عبدالرحمن ومؤيد 
القريني، وبدأنا املســيرة مع رجال 
مدرســة (أبورائد) الرائدة من خالل 
العمل في جلان جمعية املعلمني وأيضا 
من خالل النشاط الصحافي في مجلة 
«الرائد» التي أصبحت بعد ذلك مجلة 
«املعلم».. سنوات ومناسبات ومواقف 
وعمل تربوي ومهني ونقابي متثل في 

ومازال املسلسل الدرامي السخيف 
يعرض على شاشات التواصل االجتماعي 
(السوشــيال ميديــا) دون حدود وال 
خطوط حمراء من ممثليه املنتدبني من 
تلك املسرحية الهزلية والتي بدأ عرضها 
منذ ثالثــة أعوام تقريبا بعد أن نصب 
مسرحها على قواعد إسمنتية وليست 

خشبية كما جرت العادة!
الغريب في األمر أن األداء مسترسال 
في االنحدار واخلروج عن النص ومازال 
يجتذب قاعدة جمهور أكبر!، كان توقعي 
أن يعرض اجلمهور ويسدل الستار قبل 
انتهاء العرض بوقت قصير لثقتي في 
أصالة وثقافة اجلمهــور العربي، لكن 
لألسف خاب ظني، وحاز العرض إعجاب 
الكثيرين بــل وصفقوا له حد احمرار 
األيدي، وهذا ينبئ بنهاية خطيرة، لكن 
أين املسؤولون من ذلك رغم أن املشهد 
يتطور ويحتد في كل يوم، ال أعلم متى 

دار نقاش بيني وبني أترابي حول 
موضوع أهمية الصالة وظاهرة ترك 
الصالة لدى بعض الناس اليوم مبختلف 
األعمار، وقلت ان الصالة تنم عن قلة 
وعي وثقافة، فســألوني كيف؟ فقلت 
فلنرجع ألصل الدين وهدفه، فهو عبارة 
عن «قيم وأخالق»، وال يجدر ملجتمع 
أينما كان على سطح األرض أن يعيش 
دون ضوابط أخالقية لتنظيم شؤون 
األفراد مبــا يكفل له العدالة والتكافل 
االجتماعي بني أفراده، وحتى يتم ذلك 
فقد رعى اإلسالم في تنمية ذات الفرد 
سلوكيا أوال وقبل كل شيء حتى ينعكس 
خيره على من حوله، فمهما اجتهد البشر 
في وضع ضوابط وقوانني تنظم العملية 
اإلنسانية فلن يصلوا لكمال العدالة التي 
هي أساس األمن واالستقرار املجتمعي، 
فال بد من نظم سماوية ليست من صنع 
البشــر وإمنا من بديع صنع اخلالق، 
فكانت تلــك مقدمة إليصال فكرة أن 

مساحة للوقت

«بورائد».. 
مدرسة الريادة!

طارق إدريس 

حديث اخلاطر

اخلروج عن 
النص

Fatmaalosily@gmail.comفاطمة العسيلي

للسطور عنوان

ظاهرة دينية
@family _ science شيخة العصفور

بعد الفصلة

البشرة 
الثلجية.. 

والعنصرية
عبداحلميد مبارك املضاحكة 

وداعًا.. «جاسم التنيب»

أرجوحة

 
د. مناور بيان الراجحي

Mentor ما طلبت شي يا

محلك سر

Nermin-alhoti@hotmail.com
د.نرمني يوسف احلوطي

مؤلم موت الفاجعة وكاســر للقلب، وعاصف 
للمشــاعر، وهذا ال يتعارض مــع كون أن املوت 
حق، لكنه تأكيــد على حقيقة أن املوت هو مفرق 
للجماعات، ومختار لألحبة منا ليفارقونا، فاملوت 
يأتيهم نتيجة توقف القلب ويأتينا باحلزن وكسرة 
القلب، هذه هي أحاسيســي املختلطة واملرتعدة 
واحلزينة بعد خبر وفــاة أخي وصديقي الغالي 
ورفيق دربي جاسم التنيب، وكأن احلزن أبى أن 
يحرمنا اللقــاء قبله نتيجة هذا الوباء الذي يفتك 
بالعالم، فكان لقاؤنا بالصــوت من خالل املكاملة 
الهاتفية، لكن عســى اهللا أن يجمعنا مع صاحب 
القلب الطيب واخللق اجلميل في جنة خلده وفي 

ظله يوم ال ظل إال ظله.
ها هي آخر الساعات من ليلة أمس تعود لتحمل 
صوتك إلي مرة أخرى وتذكرني كم فقدت عزيزا، 
وكم تألم قلبي لفقد أحد من أهلي وربعي، فها هو 
جرس اجلوال يرن ليحمل االتصال اســمك، وها 
أنت تسأل عني وعن قضيتي وتهتم لشأني، فأرد 
لك «احلمد هللا األمور بخير»، لكن تصر على دعمي 
ومساندتي وتقول لي ال بد أن نرى ماذا سنفعل 
بعد احلظر، ونرى ما ميكن عمله بعد عودة األمور 
والعمل مرة أخرى، فأجيبك قائال «دعنا ننتظر ماذا 
سيفعل اجلماعة عندي»، فتبادرني قائال «أنا من 
ضمن جماعتك»، فأنعم بها من جماعة، وأنعم به 
من أخ عزيز وغال، كسر الفؤاد بفقدانه، وارجتفت 
األعصاب والقلب بخســرانه، لكن عسى اهللا ان 

يجمعنا في فسيح جنانه. 
بسمتك احللوة يا جاســم عنوان للصحافة، 
وسعيك ملعاونة اجلميع سيظل شعارا يحفظ اسمك 
وسيرتك العطرة دوما عاليا في سماء الكويت، فها 
هي الكويت بأهلها وناسها جميعا، من يعلمك منهم 
ومن لم يعلم، فمن يعلم كتب عن صفاتك الطيبة 
وســمتك اجلميل، ومن لم يكــن يعلم عرف من 
أصحابك وأحبابك كيف كنت وكيف كانت حياتك 
بني البسمة والضحكة واملساعدة للغير، فاهتز قلبه 
ودعا لك بالرحمــة واملغفرة يا أطيب من عرفت، 
وأجود من زاملت، ســوف تظل كلمتك أو الرمز 
بيننا ما حييت «طوق حمر». حبيبي جاسم سيكون 
الطوق احلمر معي وتتسلمه مني في نعيم جنات 
الرحمن إن شاء اهللا، وداعا أيها «التنيب جاسم».

أرجوحة الدعاء: اللهم أنت أعلم منا بعبدك الضعيف 
صاحب القلب الطيب جاسم التنيب، اللهم انه قد 
كان عندنا باألمس واليوم هو عندك، فاللهم يا أكرم 
األكرمني، يا أرحم الراحمني تغمده برحمتك، وأكرم 
نزله ووسع مدخله واجعل القبر عليه روضة من 
رياض اجلنة، اللهم زد في إحســانه وجتاوز عن 
سيئاته، اللهم اجعل القبر على أخي وحبيبي جاسم 
روضة من رياض اجلنة، اللهم أبدله دارا خيرا من 
داره وأهال خيرا من أهله، وأسكنه فسيح جناتك 

يا أرحم الراحمني.

مقالتنا اليوم أتت سطورها من احلوار الذي 
دار بيني وبني مرشــدي اإلعالمي، بعيدا عن 
االســم واملنصب للـ Mentor إال أنني حالفني 
احلظ بأن تكون تلك الشخصية هي معلمي في 
عالم امليديا وعلم اخلبــر، وهو من طلب مني 
بأن أوثق حوارنا مــن خالل مقالتي، ما طلبت 

!Mentor شي يا
بدأ احلــوار مع موجهي وكان حوارا عقيما 
وهو ليس بذلك! إال أننا جعلنا من حوارنا قضية 
رأي! بدأ احلديث معه بإبالغه بأنني بصدد رفع 
قضية على جهة حكومية «ما» للمطالبة بحقي 
املادي واألدبي من تلك اجلهة، وفجأة وعند طرح 
قضيتي ومالبساتها وما أمتلكه من مستندات 
تثبت بأنني عملت دون مقابل مادي وال معنوي! 
املراد أنه بعد فترة من توقف العمل اإلخباري 
فوجئت بأن جميع من عملوا معي ومن ال يعمل 
تقاضوا مكافآتهم إال «أنا»... وإذ بـ Mentor يقول 
لي: إنت ليش مادية؟! شــر البلية ما يضحك! 
فقلت: ماديــة ألنني أطالب بحقي يا موجهي؟! 
مادية وأنا أرى البعض وهم كثيرون ال يعملون 
ومع ذلك يتقاضون مبالغ مادية دون وجه حق؟!

عجبا لهذا املبدأ يا موجهي! الساكت عن احلق 
شيطان أخرس.. وأنا واحلمد هللا وأعوذ باهللا من 
كلمة «أنا» لم أتعود على أن أسكت عن احلق! 

ومن ثم أخذنا احلوار إلى نقطة جديدة، ورغم 
هذا إال أنها متصلة مبوضوعنا األساسي.. فقام 
موجهي بذكر اسم شخصية إعالمية قامت مبدح 
أحد القياديني من خالل الثناء على أدائه القيادي 
أثناء وباء COVID-١٩ وكان الـ Mentor مندهشا 
من هذا الثناء واندهش أكثر مبن قام بالثناء على 
تلك الشخصية... فأجبت تلك هي الشخوص التي 
تعمل وتطبل من أجل املادة، ولألسف جتد من 
يصفق لها بل وميركزها على الكراسي ومينح 
لهم األلقاب، مع العلم بأننا نعلم حقيقتهم فهم 
متحذلقون باسم اإلعالم لإلعالن عن البعض من 

أجل أجندات شخصية ومادية. 
وهنا قال لــي موجهي: ليس كل ما نعلم به 
يذكر.. فأجبت: عفوا أستاذي تلك األمناط البد أن 
نكشف الغطاء عنهم ونسقط «أقنعتهم املزيفة» 
التي يرتدونها للكشف عن حقيقتهم أمام املأل، 
فتلك الوجوه املزيفة ما هي إال وباء إذا لم يُحارب 
منذ البداية تفّشى في مجتمعنا وأصبح العديد 
يتبعهم لنقل العدوى لآلخرين والنتيجة أن يصبح 
.Mentor مجتمعنا أغلبيته ترتدي أقنعة مزيفة يا

مسك اخلتام: الصمت في زمن الفتنة حكمة.
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غلوم لـ «األنباء»: تلفزيون أبوظبي طلب جزءًا ثانيًا من «الشهد املر»..
واجتماعاتي مع إسماعيل عبداهللا حتدد ذلك

مفرح الشمري
@Mefrehs

النجاح الذي حققه املسلسل 
االجتماعي التراجيدي «الشــهد 
املــر» الذي عــرض على قنوات 
ابوظبي في املوســم الرمضاني 
املنصــرم، دفع املســؤولني في 
تلفزيون ابوظبــي بطلب جزء 
ثــان منه من قبــل املنتج املنفذ 

للعمل د.حبيب غلوم.
هذا الطلب اســتقبله املنتج 
والفنــان د.حبيــب غلــوم بوّد 
وحب خصوصا ان هذه الرغبة 
موجودة ايضا لدى طاقم العمل 
كما ذكر لـ «األنباء» الذين متنوا 
ان يكون لهــذا العمل اإلماراتي 
جزء ثان ألنه من األعمال املميزة 
التي عرضت في شــهر رمضان 
وحققت شهرة واسعة في مواقع 
التواصل االجتماعي التي اشادت 
بالعمــل وبفكرته اجلريئة مبن 
يكون «راس» ومن يكون «ذيل» 
من خالل الصراعات التي دارت 

في املسلسل.
وأكد الفنان واملنتج د.حبيب 

غلوم من خــالل اتصال هاتفي 
مــع «األنبــاء» انه يثمــن رغبة 
املسؤولني في تلفزيون ابوظبي 
اليجــاد نســخة ثانية مــن هذا 
املسلســل وهــي مبثابــة ثقــة 
نقدرهــا ونحترمهــا مبا قدمناه 
من خالل هذا العمل الذي حقق 
جناحــات كبيرة على الرغم من 
انه يعرض حصريا على قنوات 
ابوظبــي واإلمــارات، مؤكدا ان 
جناح املسلســل اثلج صدورنا 
خصوصــا اننــا قدمنــا قضية 
اجتماعية جريئة من خالل احداثه 
الدرامية التي كتبها برقي الكاتب 
القدير اسماعيل عبداهللا واخرجها 
بشكل جميل البحريني مصطفى 
رشيد وجسد شخوصها نخبة 
مــن أملع جنوم الفــن اخلليجي 
مثل السعودي ابراهيم احلساوي 
والعمانيــة فخريــة خميــس 
والبحرينيتــني زهــرة عرفــات 
وهيفاء حسني، اضافة الى فناني 
االمارات ابراهيم سالم وعبداهللا 
صالــح وعايشــه عبدالرحمــن 
ومنصور الفيلي وخالد البناي 
وعلي جمال وعبداهللا بن حيدر 

وجمال السميطي ورمي حمدان 
وامين اخلدمي وآخرين، باالضافة 
الــى النجوم الشــباب الكويتي 
عبداهللا الطراروة وياسر النيادي 
وابراهيم القحومي الذين اثبتوا 
علو مكانهم في املسلسل من خالل 

الشخصيات التي جسدوها.
وأضاف قائال: احلمد هللا ان 
اختياراتنــا للفنانــني كانت في 
محلهــا وبذلوا جهــدا مضاعفا 
لتوصيل قصة العمل ولكن مسألة 
ايجاد جــزء ثان تتطلب الكثير 
مــن التريــث واالجتماعات مع 

كاتب املسلسل القدير اسماعيل 
عبداهللا، خصوصا انه من الكتاب 
الذين يحرصون على ان تكون 
كتاباتــه تالمــس الواقــع الذي 
نعيشــه وعاشه املشاهدون من 
خالل احــداث املسلســل، لذلك 
يتطلــب اجللوس معــه لبحث 

هــذا األمر ومن ثم نقرر اذا كان 
ملسلسل «الشهد املر» جزء ثان 
مع العلم ان ممثلــي هذا العمل 
يتمنون ذلك وبدأ البعض منهم 
برسم شخصيته كيف تكون في 
اجلزء الثاني، وهذا احلماس الذي 
ملسته منهم انا ادعمه واشجعه 

ولكن اجتماعنا مع كاتب العمل 
اسماعيل عبداهللا مهم جدا حتى 
نواصل جناحنا الذي حققناه في 
هذا املوسم الرمضاني املنصرم 
ونكون على أرض صلبة لتحقيق 
رغبة املسؤولني بإيجاد جزء ثاٍن 

من مسلسل «الشهد املر».
موســيقى  وبخصــوص 
املسلســل التي كانــت اكثر من 
رائعة وكأنها في سباق مع اداء 
املمثلني قال: بالفعل كانت جميلة 
موسيقى املسلسل وأنا اشكرك 
على هذه االشادة وهي من تأليف 
وتوزيــع املوســيقى رعد خلف 
وبآالت حديثة ولكن كانت روحها 
خليجية بحتة واضافت جمالية 
على مشــاهد العمل وكأنها في 
مباراة فنية مــع املمثلني الذين 
ســعدت بالتعــاون معهــم من 
اصغرهــم إلــى اكبرهــم، النهم 
كانوا يصورون مشاهدهم بحب 
وتعاون كبيــر فكانت النتيجة 
النجاح الذي اشاد به العديد من 
البرامج الفنية والصحف واملواقع 

االلكترونية.
وعن املعوقات التي صادفتهم 

في تصوير العمــل ذكر الفنان 
واملنتج د.حبيب غلوم انه يثمن 
ما قامت به اجلهات املعنية بإمارة 
رأس اخليمة الجناز هذا العمل 
الذي صور بالكامل بإمارة رأس 
اخليمــة، موضحا انهــم بعد ١٠ 
ايام من دخولهم في لوكيشنات 
تصويــره انتشــرت جائحــة 
الكورونا وتعليمات الدولة للحد 
من انتشارها ولكن بفضل اهللا ثم 
فضل اجلهات املعنية بإمارة رأس 
اخليمة مت اجناز العمل بالكامل 
بعد التنســيق مع تلك اجلهات 
التي لم تقصر معهم بأي شيء، 
خصوصا انه وفر لكونه املنتج 
في لوكيشنات التصوير ادوات 
التعقيم والكمامات جلميع فريق 
العمــل باالضافة الجهزة قياس 
احلرارة لتسير األمور على خير 

ومت عرض العمل.
وأشــاد الفنــان واملنتــج د. 
حبيــب غلــوم بعطــاء املمثلني 
واخالصهــم فــي العمل وخص 
بالذكر الفنان اإلماراتي الشــاب 
ياسر النيادي الذي استطاع ان 

يجسد دوره بكل اقتدار.

أكد أن اجلهات في «رأس اخليمة» لها الفضل بإجناز العمل بعد انتشار «الكورونا»
د. حبيب غلوم في مشهد من املسلسل بوستر مسلسل «الشهد املر»

«األنباء» مع د. حبيب غلوم في مناسبة سابقة

الكاتب إسماعيل عبداهللا

«The Voice Senior» يعود في سبتمبر.. ولكن!

عبداحلميد اخلطيب

تداولت العديد مــن االخبار بأن 
محطــة «MBC» ســتقوم بعــرض 
البرنامــج العاملي بصيغته العربية 
«The Voice Senior» فــي ســبتمبر 
املقبــل، ولكن ماذا ســيكون مصير 
عــرض البرنامج وبرامــج املواهب 
األخرى في «MBC» اذا ما اســتمرت 
أزمة «كورونا» واحلظر الصحي في 
لبنان مكان التصوير وبلدان الوطن 
العربــي التي توجد فيهــا املواهب، 
خصوصــا أن هناك تقارير مختلفة 
ملنظمــة الصحــة العامليــة تؤكد ان 
«كورونا» مستمر معنا لوقت طويل 
اذا لم يتم ايجاد لقاح له وانه سيلقي 
بظالله على كل مناحي احلياة نتيجة 

التقيد الصارم باالجراءات االحترازية 
ملواجهة هذا الوباء؟

وفي هذا الصدد، قالت مصادر من 
«MBC» لـ «األنباء»: كان من املفترض 
عــرض «The Voice Senior» والذي 
يعني باألصــوات الغنائية فوق ٦٠ 
عاما، قبل شــهر رمضــان املنصرم، 
لكن بسبب «كورونا» مت تأجيله الى 
سبتمبر، وفي ظل الظروف التي منر 
بها حاليا والتي تفرض علينا خطط 
عمل مرنة، فإننا نتعامل مع االمر وفق 
املســتجدات الصحية في العالم، لذا 
من املمكن ان «قرارات الليل ميحوها 

النهار» اذا ما استدعى األمر ذلك.
وأكدت املصادر ان «MBC» حترص 
على سالمة الناس في كل مكان، لذا 
أطلقت مع بداية انتشــار «كورونا» 

حملة «معاكم بالبيت» ملساعدة املاليني 
فــي املنطقــة على مالزمــة منازلهم 
والتمتــع بوقتهــم، وتقــدم خريطة 
برامجية متنوعة تضم مختارات من 
األعمال الترفيهية املميزة، كما أتاحت 
كل أعمال منصة «شاهد VIP» ملدة شهر 
مجانا، متضمنة برامج ومسرحيات 
ومسلسالت وأفالما متنوعة موجهة 
للعائالت مبختلف شرائحها العمرية.
وعما تردد بتوقف برامج الهواة 
االخرى، ردت املصادر: برامج املواهب 
على «MBC» منصة مهمة للواعدين 
من ابناء الوطن العربي ونافذة إلظهار 
ابداعاتهم وقدراتهم، وقد أفرزت العديد 
من االسماء املتميزة، وبرامج مثل «ذا 
فويس» و«ذا فويس كيذز» و«أراب 
آيدول» و«أرابز غوت تالنت» لم يتم 

اتخاذ أي قرار بشأنها، وسيتم االعالن 
عن أي مســتجدات بخصوصها في 

حينه.
اجلديــر بالذكر انــه مت تصوير 
مرحلة «الصوت وبس» من املوسم 
 «The Voice Senior» االول لبرنامــج
قبل ازمة كورونا، حتت إدارة وإشراف 
النجوم املدربني األربعة: هاني شاكر، 
سميرة سعيد، جنوى كرم، ملحم زين، 
واستمعت جلنة التحكيم للمتسابقني 
وحركــت الكراســي الختيار «أحلى 
صــوت» من بني املواهــب التي أتت 
خصيصا للمشــاركة فــي البرنامج 
مــن مختلف أنحاء العالــم العربي، 
وضم كل مدرب ٤ أصوات إلى فريقه، 
ونقل اثنان منهم معه إلى النهائيات 

للمنافسة على باللقب.

«MBC» األنباء» تكشف مصير برامج املواهب في»

«The Voice 5» جلنة

جنوم «The Voice Kids»برنامج «أراب آيدول»

The Voice Seniorجنوم

رشا شربتجي: جديدي «حارة القبة»

إميان العاصي تستعد لـ «نار اجلنة»

دمشق - هدى العبود

لــم تتوقــف املخرجة الســورية رشــا 
شربتجي عن إخراج وتبني األعمال املميزة 
وتقدميها للمشاهد السوري والعربي، فقد 
امتازت أعمالهــا بتصوير الواقع احلياتي 
لشــخصياتها، وكان آخر أعمالها مسلسل 
«شــوق» الذي عــرض في رمضــان ٢٠١٧ 
ودارت أحداثه عن احلب في زمن احلرب، 
ووضع النساء في احلروب وكيفية تعامل 
تنظيم «داعش» مع النساء مما أثار حفيظة 
املشــاهدين، عندمــا وقفوا على وحشــية 

احلروب ووكالئها.
واليوم تعود إلى الدراما الســورية من 
خالل املسلسل الشامي «حارة القبة» حيث 
تخــوض أحداثه في عمق مــا كان يجري 
من قصص وأحــداث مهمة في تلك البيئة 
الشامية التي ينتظرها السوريون، ويعتبر 
«مسلســل» حــارة القبــة «العمــل الثاني 
للمخرجة شــربتجي بعد مسلسل «أسعد 

الوراق» الشهير الذي عرض عام ٢٠١٠.
كما كشفت املخرجة شربتجي لـ «األنباء» 
على أن الفنان القدير عباس النوري سيقف 
للمرة األولى أمام عدسة التصوير اخلاصة 
فيها تشاركه البطولة النجمة سالفة معمار 

وفادي صبيح وخالد القيش، بينما جتري 
املفاوضات مع ممثلني آخرين. ومسلســل 
حــارة القبة من إنتاج شــركة عاج الفنية 

ومن تأليف أسامة كوكش.
يذكــر أن املخرجة شــربتجي أخرجت 
عشــرات املسلســالت الدرامية الســورية 
واملصريــة منها «الوالدة مــن اخلاصرة» 
بجزأيه األول والثاني، و«تخت شــرقي»، 
«أشواك ناعمة»، «غزالن في غابة الذئاب»، 
و«بنات العيلة»، «شرف فتح الباب»، و«ابن 

األرندلي».

أطلقــت منصــة «شــاهد» على 
حساباتها الرسمية مبواقع التواصل 
االجتماعي مقطعا تشويقيا للجزء 
الثاني من املسلســل بعنوان «نار 
اجلنــة»، وذلك اســتعدادا لعرضه 
قريبا على املنصة، حيث تشــارك 
الفنانــة إميان العاصــي في اجلزء 
الثاني من مسلسل «مملكة إبليس» 
بعنوان «نار اجلنة»، والتي جتسد 
فيه شخصية «دليلة»، وتدور أحداثه 
حول «حارة اجلنة»، التي ال تخضع 
لقانــون، بل لســلطة القوة، وتبدأ 
الصراعات بني جميع أهلها بعد مقتل 
كبيرهم فتحي إبليس (صبري فواز)، 
حيث سيكشــف املوسم الثاني من 
«مملكة إبليس» مصير األموال التي 
تركها زوجها «فتحي إبليس»، وإلى 
أي مدى سيصل الصراع في «حارة 
حدق أو اجلنة سابقا» على الزعامة 
فيه، فقــد انتهى اجلــزء األول من 
اململكة على احتالل األقزام للحارة 
وإشــهارهم السالح في وجه دليلة 
(إميان العاصي) وأزهار (غادة عادل) 
وقتلهم كاســيا (ســلوى خطاب) 

وغريبة (أسماء جالل).



فنـون
اخلميس ٤ يونيو ٢٠٢٠

13

الهرولة في
«درب الزلق»

بقلم: عبدالوهاب احلمادي

الزلــق» مــن أشــهر  يعــد «درب 
مسلسالت اخلليج التلفزيونية، حيث 
يعادل في تأثيره على املتلقي احمللي 
أعماال عربية فنية شــهيرة مثل صح 
النوم في الشــام، أو«الدنيا هيك» في 
لبنان ومســرحية مدرسة املشاغبني 
املصرية. أعمال نحتت مفردات وعبارات 
وحركات وأصوات املمثلني فيها الثقافة 
الشعبية إلى درجة صارت فيها أمثاال 
ســائرة. ودرب الزلق فعــل ذلك منذ 
عرض ألول مرة عام ١٩٧٧ حتى يومنا 
هذا. رافدا اللغة اليومية مبعجم يولد 
الضحكــة في كل مرة يســتعاد. لذلك 
أردت منــذ زمــن أن أكتــب عنه وعن 
مسلسالت محلية أخرى مؤثرة مثل: 
خالتي قماشة، األقدار، رقية وسبيكة، 
على الدنيا السالم، التي باتت أيقونات 
ينظر إليها كأعمال منزهة من العيوب 
ومتثل زمن الفن اجلميل. ما هي فكرة 
املقــال؟ هــي ما عبرت عنــه قبل أيام 
بســت تغريــدات مرفقة بصــور من 
مسلســل درب الزلق. اعتمدت عرض 
فكرة املقال «عمليــا» بتغريدات عبر 
تطبيق تويتر، جاءت بعد قرار محطة 
mbc إذاعة املسلسل في أفضل األوقات 

الرمضانية، بعد اإلفطار مباشرة.
تفاعل

لــم أتوقــع التفاعل الــذي حدث! 
الســلبي منه واإليجابــي، وإن رأيته 
إيجابيا في كل األحوال. فلو أني نشرته 
كمقال عوضا عن التغريدات، ملا تيسر 
للفكرة هذا احلضور والتفاعل املذهل 
والتعليقــات التي باتت كأنها تطبيق 
عملي ملــا أردت قولــه! واآلن بعد ان 
انطفأت نار الســجال حول سلســلة 
التغريــدات، بــدأت في تأمــل إعصار 
التلقــي وآثــاره وآثــرت أن يأتي هذا 

املقال، تقودني إليه بضع أفكار.
النقد الفني، هناك من يراه مصطلحا 
أكادمييا خالصا ال يجوز لغير أصحاب 
الشهادات العلمية تداوله، وهناك من 
يراه رأيا انطباعيا بحتا وذوقا شخصيا، 
وبني املعســكرين تدور معارك النقد 
الفني! لكن، بســبب تدجني وســائل 
التواصل االجتماعي املســتمر لذائقة 
املشــاهد عبر التنمر والتنمر املضاد، 
انصهــر تعريف النقــد الفني وجاوز 

املعسكرين أو ألف بينهما، عبر أمرين:
١ - البحــث املســتمر والــدؤوب 
والتفتيش عــن أي خطأ أو هفوة في 
أي مسلسل. ألن اصطياد اخلطأ سيكفل 
للمكتشف حمال على األكتاف، ومهرجانا 
احتفاليا، ونشوة تقارب نشوة اكتشاف 
قارة جديدة. لكن، يبدو أمرا غير منطقي 
أن يتابــع املرء انتاجــا فنيا وينتقده 
يوميا منذ هالل بدء رمضان وحتى هالل 
العيد! ما الذي يدفع املشاهد ملواصلة 

مشاهدة عمل سيئ وحتمل األذى؟
٢ - ممارســة الرقابــة األخالقية، 
التاريخية، الفنيــة.. من قبل األفراد، 
حتى باتــت رقابتهــم املتنمــرة، هي 
القاطرة األساس لردة الفعل احلكومية 
املقيدة للحريات أو تابعة لها حســب 

السياق.
تصيد الهفوات

التغريدات الســت هي التالية مع 
مالحظــة تعمــدي ركاكــة األســلوب 
والصياغة واألخطاء لتحاكي تغريدات 
من يتصيد الهفوات أو ميارس الرقابة. 
كتبتها أفتعل انتقادا ألحداث املسلسل، 
لــم آت بشــيء من وحــي اخليال، بل 
انتقيت مشاهد مشهورة في مسلسل 
درب الزلــق وأعــدت تفســيرها وفق 
الذهنية الســائدة اليوم التي حتدثت 
عنها آنفا، تلك الذهنية التي باتت منطا 
سائدا يحاكم األعمال الفنية بشكل غير 
موضوعي، نظرت لها بالعني ذاتها التي 
جتلد الفن والفنانــني ونتاجاتهم في 
حفل زار ســنوي. إذ إن من بديهيات 
األعمال الفنية التي يتجاهلها البعض، 
أنها في جوهرها تختلف عن األعمال 

التسجيلية والتوثيقية، والبون بينهما 
شاسع وإن كان الفن يتكئ على املادة 
التســجيلية والتاريخية في مواضع 
عدة، لكن اخليال هو األســاس. تدفق 
زخــم ردود الفعــل متنوعــا، حاولت 

حصرها في التالي:
١ - هنــاك مــن فهــم الغــرض من 
الســخرية فــي التغريــدات، وضحك 
وأسماه باصا (حافلة). وهذا املصطلح 
يعنــي خبرا كاذبا يروج عبر تغريدة 
فيركب اجلمهــور «الباص» متفاعلني 
معها حتى موعد انكشاف تزوير اخلبر 
فتنتهــي احلفلة ويهبــط الركاب من 

احلافلة في أقرب محطة.
- ولهؤالء جزيل الشكر على حسن 
ظنهم وروحهم املرحة وتعليقاتهم التي 

أضفت جماال على املوضوع.
٢ - من اعترض اعتراضا شــديدا 
على انتقاد املسلسل بعدة ذرائع منها: 
أنه مسلسل قدمي وأبطاله توفوا ودخل 
التاريخ وسجل في سجل اخللود، فلماذا 
أطلب الشهرة عبر انتقاده؟ وان كتاباتي 
مبنزلــة تطبيق عملــي ملقولة خالف 
تعرف، وعمر املسلسل أكبر من عمري 

فلماذا أنتقده بعد هذا الزمن؟!
 - وهل الزمن ووفاة املمثلني مينح 
العمل الفني حصانة ضد النقد؟ وملاذا؟ 
إن حرية النقد - دون إهانة شخصية 
- تكفل تطور األدب والفن، وهذا هدف 
النقد األسمى برأيي. حتى مثالنا وهو 
مسلســل درب الزلق كان تهكميا في 
انتقــاده للمجتمع الكويتــي في عدة 
مناٍح في تعاملــه مع احلياة. بل كان 
هناك إفراط ساخر في االنتقاد، انتقاد 
التجار واحتكاراتهم، انتقاد طرق توزيع 

الثروة، الطبقات في املجتمع، القضاء، 
الغش التجاري، السفر ملجتمعات أخرى 
واكتشــاف اآلخر، وأمــور تتعرفون 
إليها من التأمل كلما قاومتم االجنذاب 

ملغناطيس الضحك. 
٣ - من أيد االنتقاد ورفده بدالئل 
واتهم العمل بتشويه تاريخنا وعاداتنا. 
- إذن هــو اجليل ذاته الذي انتقد 
املسلسل إبان بثه تلفزيونيا، وقد تداول 
املغردون في الردود مقالة نشرت في 
زمن العرض األول أواخر السبعينيات، 
تشــير للمسلســل بوصفــه يشــوه 
عاداتنا وتقاليدنا. أي ان الفكرة التي 
تــرى املجتمع القدمي مالئكيا ما زالت 
تعيش في زمن االنترنت، بل وجدت 
متنفســا عبر هذه التغريــدات. وهو 
اجلمهور ذاته الذي يؤيد الرقابة على 
الكتابة، رقابة معرض الكتاب واملسرح 
والدراما والسينما، قصقصة األعمال 
الفنية القدمية من مسرح وتلفزيون 
وإزالــة أهم مشــاهدها بدعوى خدش 
احلياء. أو كتم الصــوت عن عبارات 
في مســرحيات مشــهورة ألن املمثل 
جتاوز خطوطا حمراء لم تكن حمراء 
آنذاك! دارت رحى معارك جانبية بسبب 
وضعــي صورة نارجيلــة (قدو) في 
منــزل عائلة بن عاقــول، طائفة ترى 
أن تدخني (القدو) أســاس في البيت 
الكويتي القدمي وفق ثقافتها، وطائفة 
تراهــا وصمــة عار وال توجــد إال في 
بيــوت عوائــل ترجع ألصــول تراها 
أدنى منها وفق ثقافتها أيضا. وعمليا 
الردود تبني بشكل صارخ مسطرة النقد 
لدى العامة وهي انتقاد كل ما يخالف 
«ثقافة الفرد» وحده باعتبارها ثقافة 

املجتمع في تغييب واضح لكل ثقافة 
محلية مغايرة. ينطبق هذا األمر على 
اللهجة التي احتكرتها كل فئة من فئات 
املجتمع باعتبارها «لهجة أهل الكويت» 
رغم أن اللهجة في ذاتها متطورة ليس 
بالضرورة أن تساير املاضي املتخيل في 
مسطرة واضحة. إذ إن األعمال الفنية 
القدمية ومنها درب الزلق وغيرها، بها 
مفردات ومصطلحات كثيرة اعتبرت 
آنذاك جديــدة على املعجــم الكويتي 
واستهجنت حينها، لكن الزمن جعل 
اجلمهور يألفها ويتقبلها قبوال حسنا 
ويدرجها في قائمة مفرداته. في النهاية 
احتكار الهويــة الكويتية في صورة 
ولهجــة واحدة، إفقار ألهم خصائص 
هذا املجتمع التي منحته هوية فريدة، 

وأعني خصيصة التنوع املجتمعي.
٤ - مــن كون رأيه مــن التغريدة 
األولــى ولم يكلف نفســه عناء قراءة 
تسلســل اخلمس تغريــدات الباقية، 
ناهيكم عن حتمل عناء قراءة الردود 
التي تعمدت منذ البداية إجابتها لتأييد 

فكرة التغريدات الساخرة. 
إيهام

- أحالتنــي ردودهــم ملــا تفعلــه 
القنوات اإلخبارية من إيهام للمتلقني، 
عندما تقتطع من اخلبر مانشيتا مثيرا 
ترفعه مثــل خرقة مصــارع الثيران 
احلمــراء. وهــي تعلــم أن املتابع لن 
يضغط على الرابط املؤدي لتفاصيل 
اخلبــر، ألنه سيكتشــف حينها - إن 
فعل- أن املانشيت مقتطع من اخلبر 
ومنســوب هناك ملصدر مجهول! تلك 
السياسة اإلخبارية التي تريد توجيه 

الرأي العام وحشده باستخدام مفردات 
من نوع: عاجل، هام، فضيحة... الخ.

أرسل لي أحدهم رسالة على اخلاص 
بعد نشر التغريدات يسأل: أين النقاد 
ومــا دورهــم؟ في احلقيقــة ال أدري، 
بعضهم ملهوج في البحث عن األخطاء، 
آخر يتأمل في تفاصيل عمليات التجميل 
ويقارن بني األعمال وفق انتفاخ الشفة 
ولون املالبــس. أفهم وأتفهم عمليات 
جتميل تؤثر على صورة الفنان عند 
أدائه دورا تاريخيا مثال، لكن أن يكون 
الدور ميثل شخصية في احلاضر وينقد 
الناقــد تفاصيل عمليات التجميل في 
وجه الفنانة، رمبــا هو أمر بعيد عن 

النقد حسب ظني.
انتقاء

لنخفــف الــوطء ونهــون احلياة 
فمتاعبهــا احلقيقيــة كثيــرة، لنوفر 
قوانــا جلهازنــا املناعي. مــن أعجبه 
عمل فليتابعه ومــن لم يعجبه فهذه 
املنصات جتري من حتتها املسلسالت، 
كل مــا على املرء أن ينتقي ما يعجبه 
ويكرسه عوضا عن تكريس الرداءة. 
قد يقول قائل: أال نعبر عن مشــاعرنا 
جتاه البرامج الســادية واملسلسالت 
التافهة؟! اجلواب الراهن: نعم.. شريطة 
أن تتوقف عن متابعة ما تظنه رديئا 
بعد حلقة أو اثنتني، ألنك غير مجبور 
علــى متابعة ثالثني حلقة تافهة وفقا 
لذوقك، إال إن كنت مسجونا ورميوت 
التلفاز في يد السجان! وإن سأل أحد 
ملاذا؟ سأجيب: لألسف محطاتنا التي 
أسميناها فضائية، أدمنت إنتاج برامج 
تثير اجلدل الســلبي واإليجابي، لكن 
في اآلونة األخيرة اكتشفت أن البرامج 
واملسلسالت املليئة بالنقص واألخطاء، 
جتتذب جمهور الباحثني عن الهفوات، 
إذ إنها تســوق للعمل عبرها وترفعه 
لقوائم األكثر تداوال، مما يحقق هدف 
القناة باجتذاب أكبر عدد من املعلنني. 
فصارت تنتج طوفان برامج مثل التي 
نشــاهدها كل عام، مليئــة باألخطاء 
واألسقام. وفي كل عام تفوز برهانها 
علــى: التريند، الهاش تــاغ، اجلدال، 
احلروب الكالمية، اجتذاب املعلنني، وكل 
مفردات التفاعل اجلماهيري الذي يؤدي 
ملزيــد من املتابعة وهو جناح جتاري 
فــي حد ذاته على حســاب املضمون. 

أرجو أن تكون إجابة مفهومة.

رمي البارودي تشتبك
مع معجبيها: «هبل وعبث»!

أحمد السقا في ورطة!

نشــرت الفنانــة رمي البارودي 
علــى  صفحتهــا  عبــر  صــورة 
«انســتغرام» وهي برفقــه الفنان 
زين والفنان محمد عالء الشــهير 
بـ«جاميــكا» وتقــف على مســافة 
قريبة جدا منهمــا، وعلقت عليها: 
«وحشــتوني مــن كواليس جمع 
سالم»، وانهالت عليها التعليقات 
من املتابعني، وهو ما دفعها للدخول 
في مشــادات كالميــة مع بعضهم، 
حيث قــال أحدهم: «كرامة املرأة ال 
ميكن تتعوض، والناس بتشــوف 
رمي البارودي إنسانة مذلولة بسبب 
ٔاحمد سعد، التاريخ ال ميحي ذلك، 
يجب ٔاخذ العبرة، ال تذلي نفسك ٔالي 
رجل في الدنيا حتى ٕاذا ٔاحببتيه، 
احلب شــيء والكرامة شيء ٔاخر، 
والرجل بيكره املرٔاة اللي معندهاش 

كرامة».
ودفــع هــذا التعليــق رمي للرد 

املتابــع، حيــث قالــت  علــى 
له:«هبــل هبل هبــل، عبث، 
ربنا يشفيك ويجعلك عبرة 
بس ٔاضحوكة، وروح امسك 
ٔاي كتــاب وذاكــر وبالذات 
التاريــخ، وياريــت يبقى 
تاريخ بلدك مش فنانني».

فيما واجهت رمي انتقادا 
آخر لصورها بسبب التقارب 

في ظل أزمة ڤيروس كورونا، 
حيث قالــت إحدى املتابعات 
لها: «وفني التباعد االجتماعي 
مــن  الوقايــة  وتدابيــر 
كورونا، املفروض ان ده 
كواليس مش تصوير»، 
البــارودي:  واوضحت 
«بعد انتهــاء التصوير 
كلنا في بيوتنا ١٤ يوم 
للتأكــد مــن ســالمتنا 

واحلمد هللا».

أحدثــت اإلعالمية املصرية 
دينا حويــدق، حالة من القلق 
لدى الفنان أحمد السقا وزوجته 
اإلعالمية مها الصغير، وذلك بعد 
إعالن األولى عن إصابتها بفيروس 
كورونــا، ما وضع الســقا وزوجته في 
ورطة الحتمالية انتقال العدوى إليهما كون 
زوجة السقا تعمل معها في ذات البرنامج الفني 
كمقدمة لبرنامج «It’s Show Time». وأكد مصدر 
مقرب من أحمد السقا، حسب موقع «فوشيا»، أن الفنان 
وزوجته ترددا على إحدى املستشفيات اخلاصة بوسط القاهرة 
إلجراء حتليل كشف كورونا لالطمئنان على حالتهما الصحية. 
وأوضح املصدر أن محمد الصغير مصفف الشعر الشهير والد 
مها الصغير وأسرته أيضا ترددا على ذات املستشفى إلجراء 
حتليل كشف كورونا لتحديد إيجابيتهما للفيروس من عدمه 
وذلك رغم عدم ظهور أعراض عليهما. وأشــار املصدر إلى أن 
الطبيب املعالج نصح األسرة بالعزل ملدة ٤٨ ساعة، ومنحهما 
أدوية ڤيتامينات، ونصحهما بتناول االطعمة الصحية اجليدة، 
علــى أن يتم إجراء حتاليل اخرى هذه الفترة للتأكد من عدم 
انتقال «كوفيد - ١٩»، وبني أن السقا فضل العزل ملدة ١٤ يوما 
حلــني ظهور أعراض خاصة أنه قضــى مثلها بعد عودته من 
لبنــان مؤخرا ولم تظهر عليه أعراض إال أن قلق زوجته مها 

الصغير حسم أمره هذه املرة بإجراء التحاليل.

نوال الزغبي: نادين جنيم ليست املمثلة األجمل.. 
وهذا رأيي بحفالت «األونالين»!

أعلنت املطربة نوال الزغبي موقفها من 
احلفــالت «األونالين» التي قام بها عدد من 
جنوم وجنمات العالم العربي في فترة احلجر 
املنزلي التي سببتها أزمة «كورونا» وقالت: 
كي أقــوم بحفلة «أونالين» يجــب أن اقدم 
شــيئا يشــبهني غير الذي رأيناه من باقي 
النجوم، مشــيرة خــالل حلولها ضيفة في 
 MTV برنامج «ضحك ولعب وجد» عبر قناة
اللبنانية، إلى أن هنــاك حفالت «اونالين» 
عادية واخرى جميلة، مشــيرة الى أنها لم 
تتابع حفل نانســي عجــرم أو جنوى كرم، 
امنا شاهدت بعض اللقطات عبر «السوشيال 
ميديا»، واردفــت: كل واحدة منهن كان لها 
طريقتها، فنانســي كانت حفلتها شــبابية 
وأحببــت طريقــة غنائها، أما جنــوى فهذا 

ستايلها وكان هناك إبهار في حفلها.
وشــددت نوال أنه في حال أرادت احياء 
حفل «أونالين» تفضل أن ال يكون شــبيها 
بأي حفل، ورشحت أن تقوم بحفل «أونالين» 
يجمعها بالفنان رامي عياش، وهكذا تكون 

قد قدمت فكرة جديدة.

مــن جهة ثانية، أكدت الزغبي أنها كانت 
بحاجة الى استراحة من العمل بعد احلظر 
الذي فرضته جائحة «كورونا» على العالم 
وألزمت اجلميع بالبقاء في املنزل، وكشفت 
انهــا تقوم بحياكة الصوف في هذه الفترة، 
وقامت بذلك مباشرة على الشاشة، ملمحة الى 
أن هذه الهواية هي نوع من التأمل بالنسبة 
لها، كما قالت انها تقوم بصنع الثياب لكالبها 
بنفسها. وحتدثت نوال عن احلب، واكدت انه 
موجود دائما في حياتها، لكن ال زواج قريبا، 
مشيرة إلى أن جتربة الزواج كانت فاشلة، 
وقالت: في حال أردت أن آخذ هذا القرار مرة 
جديدة أخاف أن أفشــل، وأنا أضمن نفسي 

ولكن ال أضمن الشريك اآلخر.
وحول التغير الذي حصل معها من ألبوم 
«الليالي» وصوال إلى ألبوم «كدة باي»، ردت: 
صوتــي أصبح أكثر نضوجــا، وباتت لدي 
خبرة أكثر، وبت أدري ماذا يليق بي وأعلم 

كيف أستعمل احساسي.
وفــي فقرة «صديــق أو ال»، قالت نوال: 
هيفــاء وهبي ال صديقــة وال عدوة وأحبها 

كثيرا، فهي امرأة جميلة وأحب املوســيقى 
التــي تقدمها، وكذلــك اصالة ال صديقة وال 
عــدوة وهي فنانة كبيــرة وصوتها فظيع، 
وتناولنــا التبولة معا من قبل، وهي كانت 
أقوى بطالقها مني، فأنا ابتعدت عن الساحة 
الفنية وهي ال، اما نادين نسيب جنيم فلم 
أتابعها علــى «تيك توك»، وبعض األحيان 
أتابع مسلسالتها وهي ممثلة مجتهدة وجمالها 
ســاعدها، امنا ليســت األجمل بني املمثالت 
بل مــن األجمل، وهناك ســيرين عبدالنور 

جميلة أيضا.
يذكر أن نوال افتتحت احللقة بأغان لها 
من مرحلة التســعينيات فغنت «حبيت يا 
ليل» و«البهمني»، كما قدمت «اكذب عليك» 
لوردة اجلزائرية و«األطالل» لكوكب الشرق 
أم كلثــوم، اضافــة الى قيامهــا بغنائها 
«الليالــي» لنهــاد فتوح و«لك شــوقة 
عندنا» للراحلة منى مرعشــلي، كذلك 
غنــت «القوية» وأغنيــة «احتاربت» 
تتر مسلسل «سلطانة املعز» للنجمة 

غادة عبدالرازق.

حقيقة اعتزال عادل إمام

بعد النجاح الذي حققه النجم عادل إمام في مسلسله الرمضاني 
املاضي «فالنتينو»، ترددت أخبار عن كونه سيكون العمل األخير 
في مســيرة «الزعيم» وأنه قرر االعتزال بعده. لكن كل ما تردد 
عن هذا املوضوع ال أساس له من الصحة، فإمام ينوي، بحسب 
مجلة «لها»، تقدمي مسلسل جديد في رمضان ٢٠٢١ إال أنه ينتظر 
السيناريو املناسب. كما أن مشروع الفيلم الذي من املفروض أن 
يقدمه النجم القدير مع جنله محمد إمام بعنوان «الواد وأبوه» مازال 
حتت التحضير وينتظر «الزعيم» انتهاء أزمة كورونا لبدء التصوير 
ليلحق بأول موسم سينمائي بعد فتح دور العرض. يذكر أن عادل 
إمام قدم في موسم الدراما الرمضاني املنتهي مسلسل «فالنتينو» 
والذي شاركه في بطولته دالل عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي 

امليرغني، وعدد كبير من النجوم وحقق جناحا كبيرا.
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األسد وخصائصه

السباع قوة، وأكثرها جراءة،  هو أشد 
وأعظمها هيبة، وأهولها صورة، ألنه ال 
يهاب شيئا من احليوان، وال يوجد حيوان 
له شدة بطشه، وقد زعموا أنه ال يأكل من 
صيد غيره البتة، وإذا صاد شيئا اكل قلبه 
وترك الباقي لغيره، وال يرجع إليه وقيل 
الدف، وإذا رأى  الغناء وصوت  إنه يحب 
ضوءا بالليل ذهب إليه ووقف بالبعد منه، 
وحينئذ يسكن غضبه، وزعموا كذلك أن من 
ذل وتواضع له ينجو منه، وإذا مرض أكل 
قردا، فيزول مرضه، وقلما تفارقه احلمى، 
ولذلك يقال للحمى داء األسد، وإن أصابه 
نصل وبقي في بدنه، يأكل نبات السعد، 
فيخرج النصل من بدنه، وهذه خاصية في 
االسد وإن أصابه خدش، أو جراحة، جتتمع 
عليه الذئاب وال تنتقل عنه حتى تقتله.. 
الديك األبيض، وجميع  واألسد يهرب من 
احليوانات تهرب من زئيره اال احلمار فإنه 
يقف عن السعي، وال يزأر حالة جوعه 
حتى ال يهرب الصيد، والنمل يفعل باألسد 
ما يفعله البق بالفيل، فإنه في عذاب من 
الوالدة، ألن  النمل، واللبؤة تضعف عند 
الولد يخدش رحمها ببراسنه، فالليث يأتي 
بحرباء لتأكلها، فتبرأ من مرضها، وقالوا: 
ليس في السباع أشد جترؤا من االسد، وأنه 

ال يتعرض للمرأة الطامث.

الدشة

هيا عبدالسالم

تهتهة طفلك.. بسبب قسوتك:

تعتبر تهتهة االطفال من االضطرابات التي 
يصاب بها االطفال نتيجة ظروف اجتماعية او 

نفسية وأبرز اسبابها هي:
١- سوء معاملة الطفل والسيما خالل اخلمس 
سنوات االولى من حياته، وهي املرحلة التي 
يبدأ فيها الكالم فإذا عومل الطفل بقسوة 
وعقاب شديد دون مراعاة ملشاعره، فإن ذلك 
يؤدي إلى اضطراب نفسي ويظهر بصوت 

تهتهة في الكالم.
٢ - فقدان الطفل احلنان والرعاية واحملبة 
التي تعتبر كاملاء والهواء بالنسبة له، ففقدانه 
هذين العاملني يؤدي إلى اضطرابه نفسيا.

٣ - التفكك األسري واخلالفات بني الوالدين 
وعدم توفر اجلو الهادئ الذي يؤهل الطفل 

لإلحساس بالهدوء النفسي.
الفترات  امه في  الطفل عن  ٤ - انفصال 
األولى من حياته يؤدي الى احساس بالغربة 
اذا كان  وعدم األمن واالستقرار والسيما 
احمليطون به في فترة االنفصال عن األم 
غير مدركني مبشاعره وإحساسه ببعده 

عن أمه فيسيئون معاملته.
٥ - سوء معاملة الطفل سواء في املدرسة 
أو احلضانة واللجوء لعقابه بالضرب وعدم 
تقدير مشاعره األمر الذي يؤدي لعدم إحساسه 

باألمان.
ومن هنا يتلخص العالج فيما يلي:

- حسن معاملة الطفل ومنحه احلب والرعاية 
وعدم تعرضه للقسوة والعقاب.

- ينبغي توفير اجلو األسري الهادئ البعيد 
عن الصراعات كي ال يتأثر باخلالفات الزوجية 

بني الوالدين.
الزوجني باحملبة  العالقة بني  - ان تتسم 
والتقدير وتوفير جوانب الرعاية للطفل.

- على االم جتنب االنفصال عن الطفل كي ال 
يشعر بالغربة في اي مكان آخر بعيدا عنها.

- ضرورة توعية اآلباء من خالل املتخصصني 
بطب االطفال بكيفية التعامل مع الطفل.

داةذخونلاا

ولتاراحملا

رنعاةرسمحا

عدنلطرةئسل

دسدمايرلنن

قصرعشغبالش

يومانمخلحر

مغعملللللد

علللاااامو

ةااعارشلاش

النهـامةناد

رهـدلابقتسا

١ - دولة آسيوية  - كوكب شمسي، ٢ - يحترم (معكوسة) 
- عكس محاسن، ٣ - مستهزئة - عكس حرم، ٤ - علل - 
آلة موسيقية، ٥ - يرشد (معكوسة)، ٦ - عبرا - نصف 
عادل - حرف هجاء (معكوسة)، ٧ - متشابهان - العائلة 
(معكوسة)، ٨ - رآه بطرف العني (معكوسة) - بيت األسد، 

٩ - الالئم - متشابهان، ١٠ - جنمع - صحراء.

النوخذة
الشراع
الغوص

احملارات
الآللئ

حلم
العمر
دانة

النشاط
اخلبرة

حسن
املغير

الند
النشر

ود

استقبال
املعامل
مسرة

عند
سد

ورع
عميق
النهام
دهر

١ - منطقة كويتية، ٢ - رسن - نبات عطري، ٣ - عكس 
الغالي (معكوسة) - ضجر، ٤ - منزل (معكوسة) - من 
األقارب، ٥ - فنان خليجي (معكوسة)، ٦ - اللوم، 
٧ - مالمح - فرا، ٨ - اختفى اثرهما - حرف هجاء 
آلة موسيقية،   - (معكوسة)، ٩ - محافظة كويتية 

١٠ - للنفي - رفض (معكوسة) - للتوجع.

أفقياً: عموديًا:
١ - الصني - زحل، ٢ - يجل (معكوسة) - مساوئ، ٣ - 
ساخرة - حال، ٤ - أمراض - ناي، ٥ - يدل (معكوسة)، 
٦ - مرا - عا - باء (معكوسة)، ٧ - ي ي - األهل (معكوسة)، 
٨ - حمله (معكوسة) - عرين، ٩ - العاتب - ا ا، ١٠ - نلم - بادية.

١ - الساملية، ٢ - جلام - ريحان، ٣ - الرخيص (معكوسة) 
- ملل، ٤- دار (معكوسة) - العم، ٥ - عيضة (معكوسة)، 
٦ - العتب، ٧ - سحنة - هربا، ٨ - زاال - ياء (معكوسة)، 

٩ - حولي - الناي، ١٠ - ال - أبى (معكوسة) - آه.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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رغم احلظر.. ال يزال بريق الذهب يلمع في أعني الكويتيني
باهي أحمد 

لم تثن جائحة «كورونا» 
املواطنــني عــن اقتنائهــم 
ملعدنهــم املفضل «الذهب» 
خالل الفترة املاضية سواء 
بأوقــات احلظــر الكلي أو 
الفترة احلالية من احلجر 
اجلزئي، حيــث ان املعدن 
النفيس له بريق يلمع في 
أعني املواطنني وال تضاهيه 
أي سلعة خاصة وأن الذهب 
إضافــة لكونــه يســتخدم 
كزينــة وحلــي إال أنه يعد 
املالذ اآلمن في األزمات وما 
الكويــت والعالم  تشــهده 
حاليا من جائحة أثرت على 
كل القطاعــات وهوت بها، 
إال أنها ساهمت في ارتفاع 
الطلب على «املعدن األصفر» 

بشكل كبير.
«األنبــاء» رصــدت قيام 
العديد من الشركات واحملالت 
بتطوير مواقع وبرامج عبر 
الهواتــف الذكيــة للبيع من 
خاللها، ووصلت كلفة تطوير 
املوقع الــى ٥٠٠ دينار، ومت 
إعطاء أصحاب احملال إمكانية 
رفع الصور واالســعار عبر 
املنصة ســواء لبيع الذهب 
االستثماري أو لذهب احللي 
والزينة «املشــغول» حيث 
قــام ما يقارب من ٤٠٠ محل 
وشــركة لبيــع املجوهرات 
بإنشــاء منصات لهم بهدف 
البيــع االلكتروني بســبب 
إغالق احملالت للحد من تفشي 

اجلائحة.
وفي هذا الســياق، قال 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
ســبائك رجــب حامــد إنه 
منذ انطالق األزمة احلالية 
زاد اإلقبال على الســبائك 
والذهب االستثماري عيار 
٢٤، وذلك نتيجة حالة الهلع 
الكبيرة التي سيطرت على 
أغلب الناس وجلوئهم إلى 
الذهب كمــالذ امن في ظل 
انخفاض البورصات والعائد 
االســتثماري مــن الودائع 
البنكيــة نتيجــة معدالت 

الفائدة املنخفضة.
أما فيما يتعلق بالذهب 
 ٢١ املشــغول عيــار (١٨- 
- ٢٢) فــكان اإلقبال عليه 
ضعيفا خالل احلظر اجلزئي 
الســابق واحلظر الشــامل 
إال ان احملــالت تأقلمت مع 
الوضــع اجلديــد فقامــت 

البيع عبر  بترويج عملية 
منصات التواصل االجتماعي 
املنصــات  إلــى  اضافــة 
االلكترونيــة املختلفة مما 
ســاهم في إنعاش عمليات 

البيع بشكل أكبر.
وأضاف حامد أن الذهب 
حقق أرباحا وصلت ملا يزيد 
عــن ١٦٪ منذ بدايــة العام 
احلالي، حيث وصلت سعر 
األوقية (٣١ جراما) إلى ١٧٦٥ 
دوالرا وهو أعلى مستوى 
لها علــى االطالق، متوقعا 
أن يشهد مزيدا من االرتفاع 
في الفترات املقبلة في ظل 
توقعات ملؤسسات عاملية 
منها «سيتي بنك» أن تصل 
إلى ألفي دوالر، و«بنك أوف 
أميركا» إلــى ٣ آالف دوالر 
خالل ٢٠٢١، مشيرا إلى أن 
مبيعات الذهب االستثماري 
ارتفعت خالل فترات احلظر 
ملا يقارب ٤٠٠٪ لكل أنواع 
الذهب مما دفع العديد من 
الشــركات ومنها ســبائك 
لطلب شحنات أسبوعية من 
كل أنواع «املعدن االصفر» 
كالذهب اخلام واملقصوص 
واملغلف وغيرها، إضافة إلى 
قيامنا بإدخال ما يقارب طن 
مــن معدن الفضة شــهريا 
مقارنة بـــ ٢٠٠ كيلوجرام 
قبل اجلائحة وفترات احلظر 

اليوميــة خالل تلك الفترة 
بعد امتــام عمليات الدفع، 
وفور انتهاء احلظر الشامل 
بنهاية الشــهر املاضي بدأ 
املندوبون بتوصيل الذهب 
احملجوز للزبائن حيث يتم 
توصيل املئات من الطلبات 

يوميا.
أمــا فيما يتعلــق بآلية 
إمتام عمليات الشراء، فلفت 
إلى أن الذهب االستثماري 
يعد بيعه أسهل من الذهب 
املشــغول اخلاص باحللي 

احلالية.
الشــراء  آليات  وحــول 
خالل فترة احلظر الشامل، 
أكــد حامــد أن العديــد من 
الشركات بعد قيامها بإنشاء 
منصات الكترونية خاصة 
بهــا قامــت باالعــالن عن 
إمكانية حجز الكميات التي 
يرغب بهــا العميل والدفع 
علــى أن يتــم التســلم أو 
التوصيل عقب انتهاء فترة 
احلظر الشامل، حيث تلقت 
الشركات مئات من الطلبات 

والزينــة نتيجة أن حجمه 
وشــكله ووزنــه معروف 
لــدى اجلميع ابتــداء من ١ 
كيلو غــرام ونزوال إلى ١٠ 
غرامات بشرط دفع املبلغ 
كامــال بحيث يتــم حتديد 
التســلم والرقــم  تاريــخ 
املسلســل للقطعــة إضافة 
إلى أنه مبجرد امتام عملية 
الدفع يحصل املشتري على 
فاتورة الكترونية حتوي كل 

البيانات اخلاصة به.
وأوضح حامد أن عمليات 
البيع للذهب املشغول تتم 
عبــر تصويــر املشــغولة 
علــى ايد حقيقيــة ويقوم 
العميــل بتحويل جزء من 
سعر املبلغ عبر التحويالت 
املصرفية (quick pay)، ثم 
يقــوم موظــف الديليفري 
بتوصيل الطلب الى الزبون 
مجانــا علــى ان يحصــل 
باقي املبلغ. وفي حال عدم 
إعجاب الزبون بالقطعة عند 
جتربتهــا يتم أخذ رســوم 
التوصيــل فقــط، منوهــا 
أن عمليات البيــع مازالت 
مســتمرة، حيــث تقوم ما 
يقارب من ٤٠٠ شركة بطرح 
الكترونيــا في  منتجاتهــا 
الفترة احلالية، مما يجعل 
جتارة الذهب األكثر استفادة 

من اجلائحة احلالية.

٤٠٠ شركة ومحل قامت بفتح منصات إلكترونية لها منذ بداية اجلائحة

متاجــر لبيع الذهب 
التزاما  مغلقة  وغيرها 
احلكومية  بالقرارات 
للحد من تفشي «كورونا

ض زيادة «القيمة املضافة»  هل تعوِّ
خسائر دول اخلليج من «كورونا»؟

محمود عيسى

تساءلت مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب 
عما اذا كانت دول مجلس التعاون اخلليجي 
قــادرة على تعويض التأثير املالي لتفشــي 
وباء كورونا من خالل زيادة نســبة ضريبة 
القيمة، في الوقت الذي مت اتخاذ تدابير مالية 
واسعة النطاق في جميع أنحاء دول اخلليج، 
بهدف تعويض تأثير الڤيروس على األفراد 

والشركات واالقتصاد األوسع.
وتهدف التدابير في املقام األول إلى حتفيز 
النشــاط االقتصــاtدي في القطــاع اخلاص 
ودعــم اجلهات التــي تكافح من أجــل إدارة 
تدفقاتهــا النقدية واالمتثــال الضريبي. كما 
تشمل اإلجراءات الضريبية الطارئة التي بدأ 
تطبيقها في املنطقة متديد مواعيد استحقاق 
اإلقرارات الضريبية لعدة أشهر، وتخفيض 
أو إلغاء العقوبات املفروضة على التأخير في 
تقدمي اإلقرارات الضريبية وتسديد مدفوعات 

الضرائب على أقساط.
وأشــارت املجموعــة البريطانية لالعالم 
والنشــر الى انه في حني أن هذه التغييرات 
ليست مصممة خصيصا للشركات األصغر 
حجما واألكثر عرضة للمخاطر في املنطقة، 
إال أنها ستلعب دورا رئيسيا في إبقاء العديد 
من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة احلجم 

في وضع جيد.
وقال رئيس قســم الضرائب في شــركة 
KPMG وديع أبو نصر في السعودية إن «معظم 
هذه اإلجراءات ال تفرق بني الشركات الكبيرة 
والصغيرة، وعادة ما يكون لهذه اإلجراءات 
تأثير إيجابي أكبر على الشــركات الصغيرة 

واملتوسطة منه على الشركات الكبرى».
وقد مت إعفاء العديد من فئات السلع - 
مبا في ذلك املواد الغذائية والطبية - من 
الرسوم اجلمركية في عدد من دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
من جانــب آخــر، ومع ان الســعودية 
وضعت عدة إجراءات ضريبية تهدف إلى 
تخفيف العبء عن مجتمع األعمال احمللي، 
إال أنها أعلنت مطلع مايو املاضي رفع معدل 
ضريبــة القيمة املضافة مــن ٥٪ إلى ١٥٪ 

اعتبارا من االول من يوليو املقبل.
وكان مجلس التعاون اخلليجي قد وافق 
في األصل على تطبيق معدل ضريبة القيمة 
املضافة بنسبة ٥٪ في ٢٠١٦، وكانت اإلمارات 
والسعودية أول من طبقها في ٢٠١٨، وحتى 
اآلن حذت البحرين حذوهما عندما طبقتها 

في ٢٠١٩.
وجــاءت اتفاقية ٢٠١٦ األصلية وســط 
ضغــوط من هيئات دوليــة مثل صندوق 
النقــد الدولي للحد مــن اإلنفاق احلكومي 
وتنفيذ آليات مالية جديدة لتوسيع تدفقات 

اإليرادات في دول املنطقة.
وكان التوقيت مهما في ظل عقد اجتماعي 
تقليدي في دول اخلليج بأن تتدفق الثروة 
النفطيــة على املواطنني في شــكل رواتب 
سخية من الدولة باإلضافة إلى دعم الوقود 
والكهربــاء. ووجــدت احلكومات صعوبة 
فــي تخفيض هذه املزايــا أو رفع ضريبة 
القيمــة املضافة على الســلع عندما كانت 
أسعار النفط مرتفعة. ومع ذلك وفي أعقاب 
انهيار أسعار النفط عام ٢٠١٤، أصبح خفض 
اإلنفــاق العام أكثر إحلاحا وله الكثير من 
املبررات، وقد لقيت هذه اخلطوة ترحيبا 
واسع النطاق من قبل العديد من مجتمعات 

األعمال في املنطقة.
ويتزامن هذا القرار األخير الذي اتخذته 
الســعودية مرة أخرى مع اضطراب كبير 
في أســواق النفط العامليــة نتيجة لوباء 
ڤيروس كورونــا، مع تدهور الطلب الذي 

يواجه زيادة العرض.

التدابير املالية املتخذة تساعد في إبقاء العديد من املؤسسات الصغيرة في وضع جيد

كيف تواكبت محالت الذهب مع «كورونا»؟.. 
البيع أونالين ودليڤري التوصيل مجانًا

احصل على مشغوالتك الذهبية وأنت في 
منزلك.. عليك دفع العربون وتصلك الطلبية

صرخوه: «كامكو إنفست» خامس أكبر مدير أصول باخلليج بـ ١٣٫٥ مليار دوالر
مصطفى صالح

عقــدت شــركة كامكــو 
العمومية  إنفست جمعيتها 
العادية للسنة املالية املنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والتي 
وافقــت على جميــع البنود 
التي جاءت في جدول األعمال 
وانتخبت مجلس إدارة لفترة 

الثالث سنوات املقبلة.
ووافقت اجلمعية العامة 
على توزيع أرباح نقدية على 
املســاهمني بنســبة ٥٪ (٥ 
فلوس للسهم الواحد) أي ما 
يعادل ١٫٧ مليون دينار والذي 
ميثل ٥٦٪ من األرباح احملققة، 
كما انتخب املساهمون مجلس 
إدارة لفترة الســنوات الـ ٣ 

املقبلة.
االندماج مع «جلوبل»

وخــالل كلمتها باجتماع 
اجلمعيــة العامة للشــركة، 
قالت نائــب رئيس مجلس 
الســويدي،  اإلدارة انتصار 
أن احــد أهــم إجنــازات عام 
٢٠١٩، كان االنتهاء من عملية 
اإلندماج بطريق الضم مع بيت 
االستثمار العاملي (جلوبل)، 
لتصبح كامكو إنفست شركة 
أكبر وأكثر تنافسية في قطاع 
خدمات االستثمار في املنطقة، 
إدارة األصــول  وباألخــص 
واالســتثمارات املصرفيــة 
والوســاطة املالية من خالل 
ذراع الشركة ألعمال الوساطة 
املاليــة (الشــركة األولــى 

للوساطة املالية).
وأشــارت الى ان الشركة 
القانونية  أنهت اإلجــراءات 
لعمليــة اإلندمــاج وتبــادل 
األسهم بنجاح في ١٢ ديسمبر 
٢٠١٩، وبحلــول نهاية العام 
أعلنــت هويتهــا اجلديــدة 
«كامكو إنفست»، كما اعتمدت 
هيكال تنظيميا جديدا لدعم 

١٢٫٤٧ فلسا للسهم الواحد.
إجنازات عديدة

الرئيس  من جانبه، قدم 
التنفيــذي للشــركة فيصل 
صرخــوه، شــرحا مفصــال 
عن األداء التشــغيلي للعام 
٢٠١٩، والذي شهد العديد من 
اإلجنازات في شتى املجاالت، 
حيث عمل مديــرو الثروات 
بشــكل وثيــق مــع مختلف 
قطاعات األعمال لالستفادة 
من خبراتهم املتنوعة لتزويد 
العمــالء بحلــول ونصائح 
متخصصــة، وأدى ذلك إلى 
استقطاب عمالء جدد وتعزيز 
العالقات مع العمالء احلاليني 
وزيادة حجم االســتثمارات 
في منتجات جديدة وقائمة.
وقال صرخــوه: «بحجم 
أصــول مــدارة يبلــغ ١٣٫٥ 
مليار دوالر، مســتثمرة في 
صناديق استثمارية ومحافظ 
فــي مختلف فئــات األصول 
واالســتراتيجيات واملناطق 
اجلغرافية املختلفة، صنفت 
وكالة موديز كامكو إنفست 
كخامس أكبر مدير أصول في 

االستحواذات العقارية التي 
نفذتها الشركة ١١ عقارا بقيمة 
استحواذ إجمالية بلغت ٨٩٠ 
مليــون دوالر ومبســاحة 
إجماليــة ٤٫٢ ماليــني قــدم 

مربعة.
بورصة الكويت

وأوضح صرخوه انه خالل 
العام املاضي، قدمت «كامكو 
إنفست» خدمات استشارية 
في عملية تقــدمي العطاءات 
التي نظمتها هيئة أســواق 
املال في الكويت لتخصيص 
حصــة اســتراتيجية تبلغ 
٥٠٪ فــي شــركة بورصــة 
الكويــت لــألوراق املاليــة، 
حيــث أدت اإلدارة الناجحة 
لهــذه العملية إلــى اجتذاب 
العديــد مــن املســتثمرين 
الدوليني واحملليني، مبا أدى 
إلى االكتتاب باحلد األقصى 
املســموح به من قبل هيئة 
أســواق املال، ومتت تغطية 
الصفقة بعالوة قدرها ٧٣٪ 
عن احلد األدنى احملدد للسعر.

وتولى فريق العمل أيضا 
دور مديــر االكتتــاب العام 
املتبقيــة  األولــي للحصــة 
البالغــة ٥٠٪ فــي بورصــة 
الكويت والتي مت طرحها بني 
األول من أكتوبر واألول من 
ديسمبر ٢٠١٩، وهي املرحلة 
الثانية من خصخصة بورصة 

الكويت.
وقد مت طرح األسهم على 
املواطنني والقى إقباال كبيرا 
حيث بلغ عدد املســتثمرين 
ألــف مكتتــب  حوالــي ٨٣ 
وبتغطية فاقت ٨٫٥ أضعاف 
مبلغ الطــرح. وفي ظل هذا 
األداء املميــز، حصــد فريق 
االستثمارات املصرفية جائزة 
أفضل بنك استثماري للدين 
في الشرق األوسط لعام ٢٠١٩ 
من مجلة جلوبال فينانس.

منطقة اخلليــج العربي في 
تقريرها الصادر في سبتمبر 
٢٠١٩ حول إدارة األصول في 

منطقة اخلليج العربي».
تخارجات واستحواذات ناجحة

وأشار الى ان فريق إدارة 
أصول امللكية اخلاصة ركز 
خالل العام املاضي على تنفيذ 
خطط التخارج من الشركات 
املستثمر بها وجنح في تنفيذ 
صفقات تخارج ناجحة من 
استثمارات ألربعة صناديق 
امللكية  خاصة باستثمارات 
اخلاصة وتوزيع ١١٦ مليون 
دوالر أميركي كعوائد من تلك 
التخارجات على مستثمري 

تلك الصناديق.
كمــا جنــح فريــق إدارة 
االســتثمارات العقاريــة في 
االستحواذ على عقارين في 
الواليات املتحدة بقيمة بلغت 
٢٦٢٫٣ مليون دوالر، وأكمل 
صفقــة تخــارج ناجحة في 
اململكة املتحدة محققا عائدا 
داخليا على االستثمار للعمالء 
بنسبة ١٠٫٥٣٪. وبنهاية العام 
٢٠١٩، كان إجمالــي قيمــة 

عمومية الشركة أقّرت توزيع ٥٪ نقداً بقيمة ١٫٧ مليون دينار.. وانتخبت مجلس إدارة لـ ٣ سنوات مقبلة

انتصار السويدي مترئسة عمومية «كامكو إنفست» أمس بحضور فيصل صرخوه

األعمال األساســية املرتكزة 
على الرسوم وخدمة العمالء.

مركز مالي قوي

وفيما يخص األداء املالي 
للشركة خالل العام املاضي، 
قالــت الســويدي: «تتمتــع 
الشــركة مبركــز مالي قوي 
وبحقوق مســاهمني خاصة 
مبساهمي الشركة األم بلغت 
٥٦٫٤ مليــون دينــار بنهاية 
ائتماني  ٢٠١٩، وبتصنيــف 
طويل األجل عند مســتوى 
«BBB»، وتصنيــف قصيــر 
األجــل عند «A٣»، مع نظرة 
مستقبلية مستقرة من قبل 

كابيتال انتليجنس».
وأوضحــت ان إجمالي 
 ٢٠١٩ خــالل  اإليــرادات 
بلــغ ٢٦٫٩ مليــون دينار، 
فيمــا بلغت اإليــرادات من 
الرســوم والعمــوالت ١٩٫١ 
مليون دينار، والتي متثل 
٧١٫١٪ من إجمالي اإليرادات، 
وقد حققت الشــركة خالل 
العام أرباحا صافية خاصة 
مبساهمي الشركة األم بلغت 
٣ ماليني دينار، مبا يعادل 

إستراتيجية جديدة

رغم «كورونا».. «كامكو إنفست» استقطبت 
٦٠ مليون دوالر استثمارات جديدة

مجلس إدارة جديد

وضعــت إدارة شــركة كامكو إنفســت 
استراتيجية للمرحلة مكونة من ٤ أركان، 

وهي كما يلي:
٭ احملافظة على صحة وسالمة جميع 
املوظفني الذين يعتبرون أهم أصول الشركة

٭ احملافظة على مصالح جميع أصحاب 

املصلحة لتجاوز املرحلة بأقل األضرار
٭ ضمــان اجلهوزيــة التامة للعودة 
إلى النشاط الكامل واملنافسة بعد جتاوز 

املرحلة
٭ االلتزام باملسؤولية جتاه املجتمع 

وتقدمي الدعم بالطرق املتاحة

عقــب انتهاء اجتماع اجلمعية العامة 
لشركة «كامكو إنفست»، عقدت الشركة 
منتدى الشــفافية والذي تطــرق خالله 
الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه 
لإلجــراءات التي اتخذتها الشــركة جراء 
األزمة غير املسبوقة التي يشهدها العالم 
نتيجة جائحة كورونا، والتي أسفرت عن 
تعطيــل اجلهات احلكوميــة والقطاعات 
اخلاصة والدورة االقتصادية منذ ١١مارس 

٢٠٢٠ بالكويت.
قال صرخوه: «قمنا منذ بداية األزمة 
بدراسة عدد من السيناريوهات واإلجراءات 
املتوقــع اتخاذهــا مــن قبــل احلكومات 
وتأثيرها على استمرارية العمل ووضعنا 

بروتوكــوال أثبت فاعليته ســواء خالل 
فتــرة احلظر اجلزئي بتواجد عدد محدد 
ال يتجاوز نســبة ٢٠٪ مــن املوظفني في 
مكاتــب الشــركة أو خالل فتــرة احلظر 
الشــامل من خالل عمــل جميع املوظفني 
عــن بعد، كما اتخذنا عددا من اإلجراءات 
لترشيد املصروفات التشغيلية لتتواءم مع 
متطلبات املرحلة واستراتيجية الشركة».
وبالرغم من هــذه التحديات، متكنت 
الشركة من استقطاب استثمارات جديدة 
من عدد من العمــالء بحوالي ٦٠ مليون 
دوالر واســتمرت في حتقيــق أداء مميز 
يفــوق أداء مؤشــرات القياس لصناديق 
األسهم واحملافظ املدارة نيابة عن العمالء.

انتخب مساهمو شركة كامكو إنفست 
خالل عمومية الشركة امس، مجلس إدارة 
جديدا ملدة ٣ ســنوات مقبلة، حيث ضم 

كال من:
٭ الشيخ عبداهللا ناصر صباح األحمد 
الصباح (ممثل عن بنك اخلليج املتحد).

٭ انتصار عبدالرحيم حسن السويدي 
(عضو مستقل).

٭ مسعود محمود حجي جوهر حيات 
(ممثل عن شركة الزاد العقارية).

٭ الشيخة ادانا ناصر صباح األحمد 
الصباح (ممثل عن شركة الضيافة املتحدة 

العقارية).
٭ طارق محمد يوســف عبدالســالم 
(ممثل عن شركة شــمال افريقيا األولى 

العقارية).

صورة ارشيفية المرأة أمام احد محالت الذهب سابقا
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توفير أماكن انتظار للعمالء خارج مبنى البنك لضمان عدم التزاحم 
داخل القاعة املصرفية مع تطبيق معايير التباعد االجتماعي  

«KIB»: تشغيل ٩ أفرع مع تطبيق أعلى معايير االشتراطات الصحية
طارق عرابي

«KIB» أحد البنوك الكويتية 
الرائــدة التي اســتجابت لقرار 
مجلــس الــوزراء ببــدء العمل 
اعتبارا من يوم الثالثاء املاضي، 
حيث باشــر البنك باســتقبال 
العمــالء من خــالل ٩ أفرع من 
بينها الفرع الرئيسي الواقع في 
قلب العاصمة. مدير عام اإلدارة 
املصرفية لالفراد عثمان توفيقي، 
قــال لـــ «األنبــاء»، انــه وبناء 
على القرار الصادر من مجلس 
الوزراء ومتاشيا مع توجيهات 
بنك الكويت املركزي، فقد قرر 
«KIB» إعادة فتح بعض فروعه 
الستقبال عمالئه من الساعة ٩ 
صباحا وحتى ١ ظهرا، لكن مع 
االلتزام بتقليــل عدد املوظفني 
الذيــن ســيعملون خــالل هذه 
الفترة، إلــى جانب تقليل عدد 
الفروع إلى ٩ أفرع فقط مبا يلبي 

احتياجات العمل والعمالء.
وأشــار إلى أن إدارة البنك 
كانت قد قررت تشغيل األفرع 
املخصصة للشركات وهي الفرع 
الرئيسي، فرع الفنطاس، فرع 
غرب اجلهراء وفرع األحمدي، 
باإلضافة إلى الفروع التي تخدم 
األفراد وهي فرع الزهراء، فرع 
الدعية، فرع جابر األحمد، فرع 
ليلى جاليري في الساملية وفرع 
الفحيحيل مقابل مجمع الكوت.

 «KIB» ولفت توفيقي إلى أن
حــرص قبل افتتاح أفرعه أمام 
املواطنني على تطبيق مجموعة 
مــن اإلجــراءات االحترازيــة 
وتطبيق أعلى معايير السالمة 
الوقائية وفقا لتوجيهات وزارة 
الصحة، إلى جانب تطبيق كل 
االحترازات املطلوبة والتي متنع 
انتشار الڤيروس بني املوظفني 
والعمالء على حد سواء، مشيرا 
إلــى توفير طاقــم طبي خاص 
لقيــاس درجة حرارة املوظفني 
والعمالء وتزويدهم بالكمامات 
والقفازات قبل دخول الفروع.

حجز املواعيد

وأضاف ان من بني اإلجراءات 
 «KIB» االحترازية األخرى، قام
بتوفيــر ميزة حجــز املواعيد 
مســبقا قبل زيارة الفرع خالل 
هذه الفترة، وذلــك عن طريق 
خدمــة Q-Matic عبــر تطبيق 

الهواتــف الذكيــة، مــع مراعاة 
الالزمــة  االلتــزام باملســافة 
للتباعد االجتماعي بني األفراد 
في األفرع واملبنى الرئيســي 
للبنــك، والتأكــد مــن دخول 
عدد محدود مــن العمالء إلى 
الفرع وتوفير مظالت خارجية 
لالنتظار أو إمكانية االنتظار 
في السيارة حيث يقوم املوظف 
باستدعاء العميل من سيارته.

وفي االطــار ذاته، لفت 
توفيقي إلــى اعتماد البنك 
على املوظفــني املتطوعني 
أبطــال  برنامــج  ضمــن 
«KIB» ملســاعدة زمالئهــم 
داخــل الفروع على تنظيم 
عملية إجناز العمل والتقليل 
مــن االعتماد علــى األيدي 
العاملــة املســاعدة، مــع 
تقليــل اســتخدام األوراق 
املطبوعــة مثــل وصوالت 
أجهزة الســحب اآللي، هذا 
كله إلى جانــب تعقيم كل 
الفروع واملبنى الرئيســي 
للبنك وأجهزة السحب اآللي 
بشكل مســتمر، باإلضافة 
إلى توفير معقمات اليدين 

بجوار كل أجهزة الســحب 
التابعة للبنك.

اخلدمات املقدمة

وحول أهــم اخلدمات التي 
ســيتم تقدميها للعمــالء، قال 
 «KIB» توفيقي: «سوف يستمر
في تقدمي كل خدماته املصرفية 
لعمالئه باإلضافة إلى خدماته 
اإللكترونية عبــر اإلنترنت أو 
تطبيق الهواتف الذكية والتي 
تشمل خدمة االستجابة الصوتية 
التفاعلية املرئية VIVR، خدمة 
احملادثــة الكتابيــة عبر املوقع 
اإللكتروني، خدمة املكاملة املرئية 
مع موظفي مركز االتصال وخدمة 
KIB دايركت، باإلضافة إلى أنه 
ســيعمل على زيادة حد خدمة 
KIBPay للدفع السريع وخدمة 
حتويل األموال عبر اإلنترنت إلى 
١٠ آالف دينار، ناهيك عن توفير 
النقد عبر أجهزة السحب اآللي 
مع تشجيع خدمة السحب بدون 
.«Tap and Pay بطاقة وخدمة

وتابــع قائــال: «مــن بــني 
اخلدمــات كذلك، خدمة العمالء 
واإلجابة على استفساراتهم على 

مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
من خالل االتصال مبوظفي مركز 
االتصال الذين يعملون عن بعد 
وهم في منازلهم، إمكانية فتح 
احلسابات عبر االتصال مبوظفي 
مركز االتصــال، تفعيل خدمة 
البطاقــات االئتمانية  توصيل 

والسحب اآللي إلى املنازل».
التعامل مع األزمة

وفيما يتعلق بكيفية تعامل 
«KIB» مع أزمة ڤيروس كورونا 
داخليا، قال توفيقي، إن اإلدارة 
التنفيذيــة في البنك كانت على 
تواصــل دائم مــع املوظفني من 
خــالل عقد االجتماعات بشــكل 
مستمر عبر املنصات اإللكترونية، 
كما التزم عدد كبير من موظفي 
البنــك بالعمل عن بعد وهم في 
منازلهــم، مما أتــاح لهم تقدمي 
كامــل أعمالهم مبنتهــى الراحة 
واألمــان، بينما تطوع عدد آخر 
من املوظفني خلدمة العمالء داخل 
الفروع، والتواصل معهم ملعرفة 
احتياجاتهــم وإرشــادهم نحو 
كيفية تنفيذ معامالتهم املصرفية 
مبنتهى الراحة والسهولة دون 

احلاجة ملغادرة منازلهم.
تطبيق الشفافية 

أما فيما يتعلق باإلجراءات 
التي ميكن أن يتبعها «KIB» في 
حال اكتشاف أي إصابة بإحدى 
إدارات أو فــروع البنــك، فقال: 
«نحــن فــي «KIB» حريصون 
على تطبيق مبدأ الشفافية في 
كافة عملياتنا مع التزامنا التام 
باحلفاظ على صحة وســالمة 
موظفينــا وعمالئنا في جميع 
األوقات، ولذلــك فإنه في حال 
إصابة أحد أعضاء فريق عملنا 
بڤيروس كورونا، فإننا سنقوم 
باتباع كل التعليمات الصادرة 
املركــزي  الكويــت  عــن بنــك 
واملتمثلة في التواصل مباشرة 
مع وزارة الصحة والتنســيق 
معهــا التخــاذ كل اإلجــراءات 
املناســبة والتدابيــر الوقائية 
الالزمــة، كما ســنقوم بتحديد 
جميع العمالء واملوظفني اآلخرين 
الذين كان لهم اتصال مباشــر 
مع املوظف املصاب، وتوجيههم 
لاللتــزام بالتباعــد االجتماعي 
مع إخطارهم بضرورة تطبيق 
لــوزارة  التوجيهيــة  املبــادئ 
الصحــة فيما يتعلق بالفحص 
واحلجــر الصحــي، إلى جانب 
اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة 
إلخالء الفرع وإغالقه بالكامل، 
باإلضافة إلــى تهوية وتعقيم 
املكان وفقا لبروتوكول التعقيم 
املوصــى به مــن قبــل منظمة 
الصحــة العامليــة، ولــن يتــم 
إعادة افتتــاح الفرع املعني إال 
بعد تطبيــق كافــة اإلجراءات 

االحترازية الالزمة».

مدير عام اإلدارة املصرفية لألفراد بالبنك عثمان توفيقي لـ «األنباء»: تخصيص ٤ أفرع خلدمة الشركات و٥ خلدمة األفراد بالوقت احلالي

ملشاهدة الڤيديوأجهزة الصراف اآللي التفاعلية متوفرة للعمالء (متني غوزال)عثمان توفيقي

قياس درجات احلراراة للعمالء قبل دخول البنك للتأكد من سالمتهم

«عقارات الكويت»: ندرس عدة مشاريع.. وتنويع مصادر دخلنا

قال رئيس مجلس اإلدارة 
في شــركة عقارات الكويت 
ابراهيم الذربان ان الشــركة 
حققت أرباحا قدرها ٧٫٠٤٥ 
ماليــني دينــار خــالل ٢٠١٩ 
مقارنة بأرباح ٦٫٧٤٧ مليون 
دينار عام ٢٠١٨، أي ما يعادل 
٨٫٢٦ فلوس للسهم عام ٢٠١٩ 
مقارنة مببلــغ ٧٫٥٤ فلوس 
عــام ٢٠١٨، وبزيــادة ٤٫٤٪، 
في حني ارتفعــت اإليرادات 
التأجيرية ٣٥٫٩٪ لتصل إلى 
٢٣٫٧ مليون دينــار مقارنة 
مببلغ ١٧٫٤ مليون دينار عام 

.٢٠١٨
وأضــاف الذربــان خالل 
اجتمــاع اجلمعيــة العامــة 
العاديــة للشــركة بنســبة 
حضور ٦٧٫١٧٪ ان موجودات 
الشركة بلغت ٣٢٦٫٩ مليون 
دينــار مقارنة مببلغ ٢٧٠٫٩ 
مليــون دينــار عــام ٢٠١٨، 
وهــذا االرتفــاع نــاجت عــن 
زيادة االستثمار في احملفظة 
العقارية للشركة باالستحواذ 
االختياري غير النقدي على 
الشركة الدولية للمنتجعات 
وتطبيق املعايير احملاسبية 

اجلديدة.
إلى ذلك، اعتمدت اجلمعية 
العامة العادية لشركة عقارات 
الكويــت توصيــة مجلــس 
اإلدارة بتوزيع ٥٪ منحة من 
أســهم اخلزينة للمساهمني 

سكني مكون من ١٨ طابقا في 
منطقة الرقعي ليضاف إلى 
مجموعــة األصول العقارية 
املدرة للدخل، وقد بدأنا في 
تأجير املبنى، كذلك مت االنتهاء 
مــن التصاميم والدراســات 
النهائيــة إلقامة فندق داخل 
مجمــع ارابيــال الترفيهــي، 
ومــن املتوقــع أن يتم البدء 
في أعمال اإلنشــاءات خالل 
الربع الثالث من هذا العام. كما 
قامت الشركة في نهاية ٢٠١٩ 
بتوقيع عقد شراء مبدئي لعدد 
٣ عمارات مؤجــرة بالكامل 
وســوف يتم متويل الشراء 
عن طريق احدى البنوك في 
الكويت ومن املتوقع االنتهاء 
من جميــع االجراءات خالل 

النصف الثاني ٢٠٢٠».
وتابع: كانت الشركة قد 
أعلنــت في الربع االخير من 
٢٠١٩ عــن اســتحواذ احدى 
الشركات التابعة لها على فندق
 The8: House of Originals
الواقع علــى جزيرة النخلة 
جميرا في إمارة دبي، والتابعة 
ملجموعة sbe الشــهيرة، في 
صفقة قيمتهــا ٣٢٫٧ مليون 
دينــار. ويشــمل املشــروع 
١٦٢ شــقة فندقيــة، ومرافق 
متنوعة، ومن املتوقع البدء 
فــي تشــغيل املشــروع في 

ديسمبر ٢٠٢٠.
وأوضح البحر ان الشركة 

يوتــل ميامــي مع شــريكها 
 Aria Development شــركة
Corporation. وبلغت نسبة 
 ٪٤٠ اآلن  حتــى  االجنــاز 
ومــن املتوقع االنتهــاء من 
أعمال التشــييد فــي ٢٠٢١. 
هــذا وسيشــمل املشــروع 
متعــدد االســتخدامات ٢٣٣ 
وحــدة ســكنية و٢١٥ غرفة 
فندقيــة. ومت بيــع جميــع 
الـ ٢٣٣  الوحدات الســكنية 
في املشــروع للمستثمرين 
خالل شــهر يونيو املاضي. 
ومن املتوقع أن يتم التخارج 
من بعض أصول الشركة في 
الواليات املتحدة األميركية 
القادمة نظرا  الفتــرة  خالل 

لتحسن أسعارها.
أما عن اخلطط املستقبلية، 
البحــر: «مــا زلنــا  فقــال 
مستمرين في تطبيق اخلطة 
املوضوعة مــن قبل مجلس 
االدارة، واملتمثلة في وضع 
أهداف محددة لالستثمار في 
األصول املدرة للدخل وأصول 
التنميــة في داخــل وخارج 
الكويت، باإلضافة إلى دراسة 
عدة مشاريع واختيار افضلها 
إلى محفظة  ليتم إضافتهــا 
اململوكة للشركة،  العقارات 
وكذلك تنويع مصادر دخلنا 
مــن حيــث وجود الشــركة 
فــي مجموعــة متنوعة من 

األسواق».

أضافت نشاطا جديدا لقائمة 
يهــدف  والــذي  أعمالهــا، 
الى إنشــاء منصــة لتوفير 
مســاكن للعمال فــي جميع 
أنحاء املنطقة. ويتكون أول 
مشاريع الشركة من ٥ أبراج 
سكنية لتسكني ٥٠٠٠ عامل 
في مدينة دبي لالنتاج. وقد 
بــدأت املرحلــة األولــى من 
املشــروع بتشــييد برجــني 
لتسكني ٢٠٠٠ عامل في الربع 

الثالث من ٢٠٢٠
وأشار الى ان الشركة متلك 
عدة أصول عقارية في كل من 
االمارات والبحرين ولبنان، 
ونقوم بشكل دوري بدراسة 
الفرص املناســبة من حيث 
لتطوير أو التخارج من تلك 

األصول.
الــى ان  البحــر  وأشــار 
الشركة افتتحت رسميا في 
فبرايــر ٢٠١٩ فنــدق يوتــل 
أول  فرانسيســكو،  ســان 
فندق على الســاحل الغربي 
لعالمــة الضيافــة العاملية، 
ويقع الفندق في قلب شارع 
سان فرانسيسكو الرئيسي 
في مبنــى Grant التاريخي، 
وقد مت ترميمه لالســتفادة 
من ميزاته الفريدة في جميع 
أنحــاء مكان اإلقامة بشــكل 
إبداعــي، ويحتــوي الفندق 

على ٢٠٣ غرفة.
كما بــدأت في بناء فندق 

عموميتها اعتمدت توزيع ٥٪ منحة من أسهم اخلزينة

عن السنة املالية املنتهية في 
٣١ ديســمبر ٢٠١٩، وذلك في 
نهاية يوم االستحقاق احملدد 
١٥ يوم عمل بعد تاريخ انعقاد 
اجلمعية العامة العادية، على 
أن يتم بدء توزيع األرباح على 
املستحقني لها بعد ٥ أيام عمل 
من نهاية تاريخ االستحقاق 
ودون أن يترتــب على ذلك 
زيادة في رأس املال أو زيادة 

في عدد األسهم املصدرة.
من جهته، قال نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس 
البحــر:  التنفيــذي طــالل 
«استمرت االدارة التنفيذية 
خــالل ٢٠١٩ فــي تطبيــق 
االستراتيجية التي وضعها 
مجلــس اإلدارة والهادفــة 
إلى تعزيــز وتطوير أصول 
الشركة، والتوسع في األصول 
املدرة للدخل، واستكشــاف 
فــرص اســتثمارية عقارية 
الكويت. وقد  داخل وخارج 
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
منحة للمساهمني بواقع ٥٪ 

من اسهم اخلزينة».
وأضاف البحر: «مت انهاء 
كامــل اجراءات االســتحواذ 
النقــدي  االختيــاري غيــر 
على أســهم الشركة الدولية 
للمنتجعات، وجاءت نتائج 
االستحواذ حسب الدراسات 
التي وضعتها الشــركة، كما 
انتهت الشركة من بناء برج 

ساعة هواوي GT 2e اجلديدة تساعدك 
في إجناز مهامك ومراقبة صحتك

من األفضل البقاء في املنزل 
في ظل األوضاع احلالية، مما 
يعني أنه عليك أن تعمل من 
املنزل وتنجز املهام اليومية. 
إال ان انشــغالك بهذه األمور 
يجب أال مينعك من االعتناء 
بصحتك في الوقت عينه، إذ 
انها بالقدر عينه من األهمية. 
لــذا، من األفضــل أن ترتدي 
الســاعة الذكيــة فــي جميع 
األوقات، الســيما أنها غيرت 
في أسلوب حياتنا اليومية، 
بفضل إمكانياتها املتقدمة في 
إرسال اإلشعارات باستمرار 
كي تبقينا على اطالع وملراقبة 
صحتنــا. وال يقتصــر دور 
الساعات الذكية على إعالمنا 
بحالتنا الصحية، إذ تســهم 
أيضا في إشعار املستخدمني 
باملهام املكتبية اليومية بدال 
مــن أن يتفقدوا هواتفهم في 

كل مرة.
وهذه هي حتديدا املجاالت 
التي تتميز فيها ساعة هواوي 
GT 2e، حيث تتيح لك شاشة 
عرض ١٫٣٩ بوصة من االطالع 
على جميع االستشعاريات، 
باإلضافة إلى توفير مجموعة 
النشــاطات  مــن  واســعة 
الرياضية والصحية التي من 
شــأنها مساعدتك على تتبع 
مستوى لياقتك البدنية. وإلى 
جانب كون الســاعة مريحة 
وميكنك ارتداءها طوال النهار، 
فإنها مصنوعة أيضا بطريقة 
عصرية حيث جمالية جسمها 
مســتمدة من استخدام مادة 
الســتانليس ســتيل. ولهذه 
األسباب، ســاعة GT 2e هي 

رفيقتك طوال اليوم. 
وتستمر الشحنة الواحدة 
في ساعة GT 2e ملدة أسبوعني 
كاملني مع االستفادة من أبرز 
امليزات طــوال الوقت، وهذا 
يشبه شحن ساعتك الذكية 

مرتني في الشهر فقط.
ابَق على اطالع بكل

املستجدات مع اإلشعارات 

ومــع ســاعة GT 2e، ال 
داعي للقلق، كونها سترسل 
لــك اإلشــعارات طاملــا هــي 
متصلــة بهاتفــك، فتعلمــك 
باألحــداث ضمــن جدولــك 
اليومي، والرســائل النصية 
والبريديــة، واملســتجدات 

فــي صفحاتك عبر وســائل 
التواصل االجتماعي. وميكنك 
رؤية هذه االستشعاريات بكل 
 ١٫٣٩ AMOLED راحة مع شاشة
بوصــة، كمــا ال داعي للقلق 
من خسارة االتصال بشبكة 
 KIRIN االنترنت، بفضل معالج
 A١، الذي يوفر االتصال القوي 

واملستقر.
راقب صحتك باستمرار 

 GT 2e أيضا بإمكان ساعة
تتبع معدل نبضات قلبك بكل 
دقة في الوقت الفعلي ملدة ٢٤ 
 TruSeen ساعة بفضل تقنية
٣٫٥ اجلديــدة كليا واملطورة 
ذاتيــا، حيــث تســتطيع أن 
تراقب معدالت نبضات القلب 
عند األشــخاص باســتخدام 
مستشعرات بصرية مبتكرة 
بخوارزميــات  ومرتبطــة 
الــذكاء االصطناعي اخلاص 
القلــب. وفي حال  بنبضات 
ارتفع أو انخفض معدل نبض 
املستخدم بشــدة عند حالة 
االسترخاء ألكثر من ١٠ دقائق، 
فإنها تقوم بإرســال رسالة 

حتذيرية. 
اجلوانــب  أبــرز  ومــن 
األخــرى املرتبطة بالصحة، 
النــوم، حيــث  إدارة دورة 
يشير نومك بشكل جيد إلى 
العديــد من األمــور األخرى 
املرتبطــة بصحتك. ويراقب 
 HUAWEI TruSleep برنامج
٢٫٠ معــدل نبضــات القلــب 

وعمليــة التنفس في الوقت 
الفعلي خالل النوم. كما حتلل 
البيانات، لتقــدم من بعدها 
ثمانية تقارير حتليلية حول 
جودة النوم، والتي تتضمن 
فترة النوم خالل الليل، نسبة 
النوم العميق والنوم اخلفيف، 
حركة العني السريعة خالل 
النوم، مدة النوم العميق، كما 
توفر االقتراحــات واحللول 

لتحسني جودة النوم.
 ،TruRelaxTM ومع تقنية
ستحصل على مراقبة الضغط 
ملدة ٧/٢٤، مما يســاعد على 
إبقاء حالتك الذهنية صافية 
في جميع األوقات، باإلضافة 
إلى متاريــن التنفــس التي 
جتعلك تسترخي، وهو أمر 
في غاية األهمية للتعامل مع 

ضغوطات العمل اليومية.
متارين منزلية جلميع

أفراد العائلة 
أفضل ما في األمر هو ان 
ساعة GT 2e تتبع التمارين 
الرياضية التي تقوم بها، سواء 
كانت متارين مجانية أو السير 
على اآللة اخلاصة باملشي أو 
آلة التمرين بيضاوية الشكل. 
وتســهم هــذه الطريقــة في 
ضمــان لياقــة جميــع أفراد 
العائلة وإعالمهم مبدى فاعلية 
متارينهم الرياضية. وجلعل 
األمر أكثر تشجيعا، سترشدك 
ساعة GT 2e للطريقة األفضل 

لتعزز األداء الرياضي.

البحر: توقعات بالتخارج من بعض أصول الشركة في أميركا خالل الفترة املقبلة

ابراهيم الذربان وطالل البحر خالل اجلمعية العمومية أمس
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احلميضي: «التسهيالت» قادرة على ترتيب عمليات متويل إضافية.. بأفضل األسعار

حيث زادت األرباح بنســبة 
٣٢٫٧٪ عــن العــام املاضي، 
فيما بلغت ربحية السهم ٢٦ 
فلسا مقارنة بالعام املاضي 

٢٠ فلسا.
من جهته، قال نائب رئيس 
اإلدارة والرئيــس  مجلــس 
التنفيذي للشــركة عبداهللا 
احلميضي ان عام ٢٠١٩ كان 
عام جناح آخر حققت الشركة 
فيه نتائج ممتــازة بالرغم 
من ازدياد املنافسة في سوق 
االئتمان االستهالكي بالكويت 
واستمرار الفائدة املنخفضة 

على الدينار.
وأضــاف: لقــد متكنــت 
الشركة بفضل جهود العاملني 
بها مــن حتقيق ربح صاف 
قــدرة ١٣٫١٨١ مليــون دينار 
أي بزيادة ٣٢٫٧٪ عن العام 
املاضي البالغ ٩٫٩٣٤ ماليني 
دينــار، كمــا بلغــت ربحية 

الســهم ٢٦ فلســا مقارنــة 
بالعــام املاضــي ٢٠ فلســا. 
وذكر احلميضي ان إيرادات 
التسهيالت االئتمانية بلغت 
١٨ ألف دينار مقارنة ١٧٫٣ ألف 
دينار العام املاضي أي بزيادة 
٣٫٧٪ عن العام املاضي، في 
حني بلغت حقوق املساهمني 
١٦٣٫٩ مليــون دينار مقابل 
١٥٨٫٦ مليون دينار عن العام 

املاضي.
أمــا بالنســبة لعمليات 
التمويل، فذكــر احلميضي 
أن الشــركة حصلــت خالل 
العام على قــروض جديدة 
مببلغ ٦٩ مليون دينار، مؤكدا 
ان مجلــس االدارة على ثقة 
بقدرة الشــركة على ترتيب 
عمليات متويل إضافية لعام 
٢٠٢٠ وبأفضل االسعار مبا 
يعكس املالءة املالية للشركة 

وسمعتها العريقة.

مجلــس  رئيــس  قــال 
اإلدارة في شركة التسهيالت 
التجاريــة علــي معرفي ان 
انتشار وباء ڤيروس كورونا 
اثر تأثيرا سلبيا على جميع 
مناحــي احلياة ولم يشــهد 
العالــم ما يشــهده اآلن من 
تداعيات على جميع األنشطة 

االقتصادية.
وأضــاف معرفــي خالل 
انعقــاد الشــركة جلمعيتها 
العموميــة العادية للســنة 
املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩، انــه نتيجة للظروف 
شــركة  عطلــت  احلاليــة 
التسهيالت التجارية أعمالها 
اعتبــارا مــن ١٢مارس حتى 
التزامــا بتعليمات  تاريخه 
كمــا  الرســمية،  اجلهــات 
قررت تأجيل دفع األقساط 
لعمالئهــا ملــدة ٣ شــهور 
بــدون ان يتحمــل العميــل 

عمومية الشركة أقرت توزيع ١٨٪ نقدًا

علي معرفي وعبداهللا احلميضي خالل اجلمعية العموميةعبداهللا احلميضي

جانب من احلضور

أي أعبــاء مالية نتيجة لهذا 
التأجيــل، ولكن ظل اخليار 
مفتوحا للعمالء الراغبني في 
االستمرار بتسديد أقساطهم، 
وذلك عن طريق وسائل الدفع 
االلكترونية، حيث نتج عن 
ذلك تسديد شهري من قبل 

عدد كبير من العمالء.
وأوضح معرفي انه طوال 
هــذه الفترة أوفت الشــركة 
البنوك  بالتزاماتهــا جتــاه 
وجتاه موظفيها، كما قامت 
بالتبرع مببلغ ٣٠٠ ألف دينار 
لصنــدوق مواجهة ڤيروس 

كورونا.
إلى ذلك، أقرت اجلمعية 
العمومية توزيع أرباح نقدية 
بواقع ١٨٪ أي ١٨ فلســا لكل 
ســهم للمساهمني املسجلني 
في يوم االستحقاق املوافق 
٢٤ يونيو ٢٠٢٠، كما صادقت 
على البيانات املالية عن ٢٠١٩، 

فورد «موستاجن ماك ١» تعود في ٢٠٢١ بإصدار محدود
أعلنت شــركة فــورد عن 
 «١ عــودة «موســتاجن مــاك 
الشهيرة بسرعتها وتصميمها 
املتميز، وباسمها الفريد الذي 
يعكس ما جتسده هذه السيارة 

التي يعشقها الكثيرون.
الكوبيه  وتعود ســيارة 
التــي اشــتهرت  فاســتباك 
الذهبــي  العصــر  خــالل 
األول للســيارات األميركية 
الرياضيــة فائقــة القوة في 
القــرن  أواخــر ســتينيات 
املاضي، لتلبي أذواق عشاق 
العالــم،  موســتاجن حــول 
الباحثني عن سيارة تعبر عن 
القوة والسرعة مبحركها سعة 
٥ لترات بثماني أسطوانات 
الطبيعية. وبهذا،  بالتهوية 
تأتي السيارة لتوفر لسائقي 
القــوة اجلديد خيارا  عصر 
مفضال من طرازات السيارة 
الرياضية األفضل مبيعا في 

العالم.
وفي هذا السياق، قال ديف 
بيريساك، مدير قسم سيارات 
أيكونز):  األيقونيــة (فــورد 
تتمتع ســيارة مــاك ١ مبكانة 
خاصة في تاريخ موســتاجن، 
التوقيت املثالي  واليوم هــو 
لعودة هذه النسخة اخلاصة 
من الســيارة لتحتل مكانتها 

به موستاجن.
وظهــرت «مــاك ١» للمرة 
األولى في عام ١٩٦٩ وسرعان 
ما تربعت على عرشها الرائد 
بني سيارات موستاجن بفضل 
الفائــق وتصميمهــا  أدائهــا 
الديناميكي احملسن آنذاك مع 
نظام التعليق واالستجابة من 
طراز GT. وفــي األعوام التي 
أعقبت إطالقها، شهدت ماك ١ 
حتسينات على أدائها مقارنة 
مبوســتاجن GT، والقت إقباال 
أقوى بني شــقيقتيها شيلبي 

وبوس. 

من جهته، قال تيد رايان، 
مديــر إرث العالمة التجارية، 
أرشــيف فورد: لطاملــا كانت 
«موســتاجن مــاك ١» مبنزلــة 
صلة وصل تربط بني موستاجن 
األساســية وطرازات شيلبي. 
وبفضل مظهرها اجلذاب ونظام 
االستجابة واألداء الذي تقدمه، 
متكنــت «مــاك ١» مــن حجز 
مكانتها الفريدة بني ســيارات 

موستاجن.
وبعد مــرور عامــني على 
إطالقها، ظهرت السيارة بنسخة 
جديدة أكبر حجما وأكثر طوال 
من النسخة األصلية في عام 
متنوعــة  ١٩٧١، وبخيــارات 
من احملــركات القويــة. وفي 
عــام ١٩٧٤، شــهدت «مــاك ١» 
مجــددا حتديثات رئيســية، 
لتنطلق للمرة األولى بنسخة 
هاتشباك. واستمر جيل ماك 
١ هذا ملدة خمسة أعوام وعزز 
قدراته مبزيد من اخلصائص 
واالستجابة السريعة ونظام 
التعليق االختياري املخصص 

لسباقات الرالي.
وعــادت «مــاك ١» مجــددا 
بطــرازي عــام ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، 
لتجمــع حينهــا بــني القــوة 
التصميم  العصريــة وملســة 
الوفيــة لذكريات ســبعينات 
القرن الســابق. وجــاء نظام 
االســتجابة والتعليق الفريد 
في ماك ١ مزودا بأقراص مكابح 
أمامية «برميبو» لتحسني أدائها 
على الطرقــات، في حني جاء 
جناحها اخللفي بلون أســود 
غيــر المــع، وتألــق هيكلهــا 
بخطوط ممتدة ألفضل مظهر 
ممكن لسيارة الكوبيه املثالية.

تتألق باألناقة الفائقة واألداء الرائد مبحرك ثماني األسطوانات سعة ٥ ليترات

فورد «موستاجن ماك ١» ٢٠٢١

الطبيعية الريادية في مجموعة 
سياراتنا لألداء الفائق املزودة 
مبحرك ســعة ٥ ليتــرات من 
ثمانــي أســطوانات، لتكــون 
بذلــك خيارا مفضال لعشــاق 
قوة موســتاجن الباحثني عن 
مســتويات جديدة من القوة 
ومتعــة القيــادة. وعلى غرار 
النســخة األصلية، ســتكون 
النسخة اجلديدة بالكامل من 
«موستاجن ماك ١» وفية إلرثها، 
بــدءا من مظهرها اجلذاب إلى 
قوتها الفائقة مبحركها سعة 
٥ ليترات الذي لطاملا اشتهرت 

الشركة حققت نتائج ممتازة على الرغم من ازدياد املنافسة في سوق 
االئتمان االستهالكي واستمرار الفائدة املنخفضة على الدينار
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140 مليون جنيه أرباح »األهلي الكويتي ـ مصر« في الربع األول
أعلن البنك »األهلي الكويتي 
- مصــر«، عن حتقيق نتائج 
أعمال ايجابية خالل الربع األول 
من ٢٠٢٠، وذلك على الرغم من 
الظروف االستثنائية النتشار 
جائحــة كورونا، حيث ارتفع 
صافي أربــاح البنــك للفترة 
املنتهيــة فــي 31 مارس ٢٠٢٠ 
بنســبة بلغــت ٢٢% مقارنــة 
بالفترة ذاتها من العام السابق 
ليصل إلــى 1٤٠ مليون جنيه 

مصري.
وأوضــح البنك فــي بيان 
صحافي أمس، أن صافي األرباح 
التشــغيلية بلــغ 316 مليون 
جنيه بارتفــاع 5٠%، مقارنة 
مببلغ ٢1٢ مليــون جنيه في 
الفترة املقابلة من العام املاضي، 
فيمــا منــت ودائــع العمــالء 
والقروض بالبنك بنسبة ٢% 
مقارنة بذات الفترة من العام 
السابق، حيث بلغت محفظة 
ودائــع العمــالء ٢8.7 مليــار 
جنيــه، وبلغ اجمالي محفظة 

القروض 19.9 مليار جنيه. 
مواجهة التحديات

وتعليقا على هذه النتائج، 
قال رئيس مجلس إدارة البنك 

وسرعة استجابة نهج عملنا 
التشغيلي املدعوم بالتطورات 
والرقميــة  التكنولوجيــة 
املتقدمة، فضال عن قوة رأس 

احلكومــة املصريــة والبنــك 
الســريعة  املركــزي املصري 
وغيــر املســبوقة فــي اتخاذ 
االجراءات االحترازية الالزمة 

جلميع احملتاجني«.
انطالقة قوية

مــن جانبه، قــال الرئيس 
التنفيــذي والعضــو املنتدب 
للبنــك »األهلــي الكويتــي - 
مصر« خالد الســالوي: »لقد 
متكــن البنك من احلفاظ على 
وتيرة منوه من خالل انطالقة 
قويــة في عــام ٢٠٢٠، محققا 
معــدالت منــو جيــدة في كل 

املؤشرات املالية«.
وأضاف بالقول: »على الرغم 
من التطورات غير املسبوقة في 
األسواق العاملية جراء جائحة 
كورونا، إال أننا حافظنا على 
أدائنا بالتركيز على العمليات 
األساســية، واضعني عمالءنا 
في قمة أولوياتنا مع التزامنا 
مببدأ الشفافية، والتركيز على 
املــدروس واملربح  التمويــل 
وتطبيق معايير عاملية حلوكمة 
الشــركات وممارســات إدارة 

املخاطر«. 
وشــدد الســالوي على أن 
هــذه النتائــج أثبتــت صحة 
استراتيجية البنك للنمو، مما 
جعلنا في وضــع ميكننا من 
حتمل ضغوط السوق احلالية. 

املال لدينا وقدرتنا على حتمل 
املخاطر«. 

»ســنواصل  وأضــاف: 
التزامنــا الكلــي بتوجيهــات 

حلمايــة االقتصــاد املصــري 
وصحــة وســالمة املواطنني، 
باإلضافة إلى توســيع نطاق 
تدابيــر اإلغاثــة االقتصادية 

وقد اســتثمرنا بشــكل كبير 
التكنولوجية  التطبيقات  في 
خالل العــام املاضي، وعززنا 
من التحــول الرقمي كركيزة 
استراتيجية للنمو املستمر، مبا 
يتماشى مع املبادرات الوطنية. 

منتجات مبتكرة

وجتدر اإلشارة إلى أن البنك 
»األهلي الكويتي - مصر«، قام 
بطرح مجموعة من املنتجات 
واخلدمات املبتكرة، كالقرض 
الشخصي لألطباء والذي يصل 
قيمتــه إلــى خمســمائة ألف 
جنيه مصــري ومبعدل عائد 
تنافسي وفترة سداد مرنة متتد 
إلى 6٠ شــهرا، باإلضافة إلى 
التأمني على احلياة االختياري 
للمقترض لكامل مبلغ القرض 
وذلــك بالتعــاون مــع بعض 

شركات التأمني.
وتكليال لهــذا النجاح فقد 
حصل البنك »األهلي الكويتي 
- مصــر« مؤخرا على جائزة 
البنك األسرع منوا في مصر، 
من قبل مجلة إنترناشيونال 
فاينانس، وذلك تقديرا للتطور 
السريع واملتميز لنتائج أعماله 
في السوق املصرفي املصري.

ً بنمو 22%.. وارتفاع محفظة ودائع العمالء إلى 28.7 مليار جنيه والقروض إلى 19.9 مليارا

خالد السالويعلي معرفي

»األهلي الكويتي - مصر« علي 
معرفــي: »أظهــر فريــق عمل 
البنك األهلي الكويتي - مصر 
إصرارا كبيرا ومثابرة حثيثة 
ملواجهة التحديات االقتصادية 
واالجتماعيــة الناجمــة عــن 
انتشــار جائحة كورونا، وال 
يسعني في هذه املناسبة إال أن 
أشكرهم على جتاوبهم السريع 
في هذه الفترة االستثنائية«.

وأشــار الــى أن القــدرة 
علــى مواجهة تداعيات هذه 
األزمــة، جــاءت انطالقا من 
متســكهم بالقيم الراســخة 
للبنك »األهلــي الكويتي - 
مصــر«، وملتزمــني بتنفيذ 
وبلــورة 3 ركائــز ثابتــة، 
أوال: تنفيذ خططنا الطارئة 
لضمــان صحــة وســالمة 
زمالئنا وعمالئنــا، وثانيا: 
ضمان اســتمرارية األعمال 
ومتكني العمالء من االستفادة 
الكاملــة  مــن مجموعتنــا 
مــن اخلدمــات واملنتجــات 
املصرفية، وثالثا: مواصلة 
الدعم لعمالئنا ومجتمعاتنا 
خالل هــذه الفترة احلرجة، 
واثقون من مســتوى كفاءة 
وفاعلية منوذج عملنا الفعال 

معرفي: سنواصل االلتزام بتوجيهات احلكومة املصرية ملواجهة »كورونا«.. وتوسيع تدابير اإلغاثة االقتصادية 
السالوي: رغم التطورات االقتصادية غير املسبوقة.. حافظنا على األداء اجليد بالتركيز على العمليات األساسية

»ميد«: »الكهرباء« تتلقى مستندات التأهيل حملطة »الدوحة 2«
السعودية وروسيا تتفقان على تخفيضات اإلنتاج.. 

واقتراح بتأجيل اجتماع »أوپيك+« ملنتصف يونيو
محمود عيسى

ذكــرت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء 
واملاء تلقت مستندات التأهيل لشركات 
املقاوالت املعنيــة باملرحلة الثانية من 
مشروع الدوحة ٢ اخلاص ببناء محطة 
لتحليــة مياه البحر تعمل بتكنولوجيا 

التناضح العكسي في منطقة الدوحة.
وتوقعت املجلــة ان تصدر الوزارة 
مســتندات املناقصة في أكتوبر املقبل، 
حيث مــن املقرر أن يتــم تنفيذها وفقا 
 EPC لنظام الهندســة والتوريد والبناء
وبطاقة حتلية تبلغ 6٠ مليون متر مكعب 
يوميا، مشيرة الى انه من غير الواضح 
ما إذا كانت الوزارة قد استكملت جولة 

تأهيل الشركات للمشروع. وتضم قائمة 
الشركات التي قدمت طلبات التأهل كال 
من: سوز من فرنسا/ سيبكو 3 من الصني، 
VA Tech Wabag من الهند/ شركة اخلليج 
املتحدة لإلنشاءات، Sacyr من إسبانيا، 
أبينغوا من إسبانيا/ هيونداي للهندسة 
واملقاوالت من كوريا اجلنوبية، تيكنيكاس 
ريونيــداس مــن إســبانيا، مجموعــة 
هندســة الطاقة الصينيــة غوانغدونغ 
إلكتريك من الصني، متيتو من اإلمارات/ 
أوراسكوم لإلنشاءات من مصر، شركة 
تكتون للهندســة من اإلمارات، يوتيكو 
من اإلمارات/ تام كابيتال، شركة الغامن 
الدولية إنترناشونال، دوسان للصناعات 
الثقيلة من كوريا اجلنوبية/ مركز العمر، 

شركة فيوليا من فرنسا/ شركة الشبكات 
الكهربائيــة والتكنولوجية، هانغزهو 
لتكنولوجيــا معاجلة املياه من الصني/ 
شــانزي لإلنشــاءات من الصني/ شركة 
الهاشــمي للهندســة - محلية، شــركة 
جيهيوس للصناعات القابضة من هولندا/ 

الكاظمي للتجارة العامة واملقاوالت.
وكانت وزارة الكهرباء واملاء قد أرست 
على شــركة دوسان للصناعات الثقيلة 
واإلنشاءات الكورية اجلنوبية عقدا بقيمة 
٤٢٢ مليون دوالر لبناء 6٠ محطة لتحلية 
مياه الدوحة 1 التي ســتعمل بالتناضح 
العكسي بطاقة 6٠ مليون غالون يوميا 
في مايــو ٢٠16، ومن املتوقع أن تكتمل 
أعمال البناء في املشروع خالل هذا الشهر.

رويترز: قالت مصادر في »أوپيك+« 
إن الســعودية وروسيا اتفقتا بشكل 
مبدئي على متديد تخفيضات إنتاج النفط 
القياسية احلالية ملدة شهر، بينما تكثفان 
الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل 

بخفض اإلنتاج لتعميق التخفيضات.
وذكرت املصادر أنه ال يوجد اتفاق 
لعقد اجتماع لـ »أوپيك+« ملناقشة سياسة 
اإلنتاج اليوم اخلميس، حيث توجد عقبة 
رئيسية هي كيفية التعامل مع البلدان 
التي فشلت في إجراء تخفيضات اإلنتاج 
العميقة املطلوبة مبوجب االتفاق احلالي.

 وكانت  أوپيك+ قد اتفقت في الشهر 
املاضي على خفض اإلنتاج بواقع 9.7 

ماليني برميل يوميا، وهو مســتوى 
قياسي أو نحو 10% من اإلنتاج العاملي 
في شهري مايو ويونيو لرفع األسعار، 
وبدال من تقليص التخفيضات في يوليو، 
تناقش أوپيــك وحلفاؤها اإلبقاء على 

التخفيضات بعد يونيو.
وذكر مصدر من أوپيك أن »السعودية 
التمديد لشهر  وروسيا متفقتان على 

واحد«.
وأضاف ان »أي اتفاق بشأن متديد 
تخفيضات اإلنتاج مرهون بأن تعمق 
الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو 
التخفيضات في األشهر املقبلة لتعويض 

اإلنتاج الزائد«.

من جهة أخرى، قــال مصدر في 
»أوپيك« إن السعودية اقترحت تأجيل 
اجتماع »أوپيك+« إلى منتصف يونيو.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط خالل 
تداوالت أمس بعد ان تعرضت لضغط 
جراء شكوك بشأن عقد اجتماع مبكر 
لـ»أوپيك« وحلفائها لتمديد تخفيضات 

اإلنتاج.
ونزلــت العقود اآلجلة خلام برنت 
تسليم أغسطس 73 سنتا أو 1.8% إلى 
38.84 دوالرا للبرميل، فيما فقد خام 
غرب تكســاس الوسيط األميركي 79 
سنتا ما يعادل 2.2% إلى 36.02 دوالرا 

للبرميل.

ً للمرحلة الثانية وبطاقة 60 مليون متر مكعب يوميا

أطلقــت بورشــه طــراز 
مــن   Heritage Design
 ٤S تارغــا   911 ســيارة 
لتكون أول ســيارة من بني 
٤ طــرازات خاصــة حملبي 
اقتناء الســيارات في إطار 
 Heritage اســتراتيجية 
Design. وتنفــرد الســيارة 
التصميم الشهيرة  مبالمح 
التي متيز هيكلها اخلارجي 
ومقصورتها، حيث مت تطوير 
التصميــم برؤيــة جديــدة 
التقنيات  وتعزيزه بأحدث 
في طراز خــاص من إنتاج 
قسم بورشه للتصنيع حسب 
الطلب. وتتوافر سيارة 911 
 Heritage ٤ طــرازS تارغــا
Design حاليــا عنــد الطلب 
وســتتوافر لــدى الــوكالء 
اعتبارا مــن نوفمبر ٢٠٢٠. 
ويقتصر هــذا الطراز على 
سيارات بورشه طراز 99٢ 
وهو الرمز الداخلي لسيارات 

هذا الطراز.
وقــال أوليفــر بلومــه، 
التنفيذي  رئيس املجلــس 
لشــركة بورشــه إيــه جي: 
نحاول استحضار ذكريات 
املاضــي لعمــالء بورشــه 
ومحبيهــا من خــالل طراز 
Heritage Design. وال أعتقد 
أن هنــاك عالمــة جتاريــة 
تضاهي بورشه في قدرتها 
على إعادة تشــكيل مالمح 
التصميــم لتالئــم العصر 

يشــبه الرمح والتي تتميز 
الرياضية  الســيارات  بهــا 
علــى األجنحــة األماميــة 
للســيارة لتضفــي عليهــا 
ملســة مميزة، حيث تذكرنا 
الرسومات بالطرازات  هذه 
األولى من سيارات بورشه 
العالمات  الرياضية. ومــن 
البارزة في هذا الطراز شعار 
الــذي   Porsche Heritage
يحمله شــبك غطاء احملرك 
اخللفــي بتصميــم يذكرنا 
بشــعار Porsche 356 الذي 
مت إطالقــه يوم وصل عداد 
املســافات في السيارة إلى 
1٠٠٠٠٠ كيلومتــر. ويظهر 
ختــم اجلــودة العريق مع 
ملسة عصرية على مؤخرة 
جميع الطرازات في سيارة 
 .Heritage Design بورشــه
التواصــل بــني  ويتعــزز 
املاضي واحلاضر من خالل 

القماش  ويشير اســتخدام 
املضلع في املقاعد وعتبات 
األبواب إلى التجهيزات التي 
زودت بها ســيارة بورشه 
إلــى  356 ســابقا لتعيــد 
الذاكرة أجواء وموضة حقبة 
اخلمسينيات. ويتألق عداد 
دورات احملرك وساعة املؤقت 
الزمنــي مبظهر كالســيكي 
مع إضــاءة خضراء تعكس 
التصميم املشحون بالعاطفة 
الذي تتميز به كذلك بطانة 
السقف املثقبة واملنسوجة 
مــن األليــاف الدقيقــة مع 
تزيينات جلدية مميزة من 
قسم التصنيع حسب الطلب. 
ويحمل الشعار املعدني على 
الشريط التزييني في لوحة 
األماميــة رقم  التجهيــزات 

الطراز احملدود املتفرد.
ويعتمد تصميــم طراز 
Heritage Design األول على 

تعكس سيارات بورشه 
 Heritage Design من طــراز
مفهــوم »أســلوب احلياة« 
املميــز الذي يشــتمل على 
بعد عاطفي في استراتيجية 
تنتهجهــا  التــي  اإلنتــاج 
بورشــه. وفي هــذا اإلطار، 
 Style« أعاد قسم التصميم
Porsche« وقســم بورشــه 
الطلب  للتصنيــع حســب 
تصميم سيارات 911 الشهيرة 
ومقصــورة الســيارات من 
الطــرازات التي أنتجت بني 
اخلمسينيات والثمانينيات 
برؤية جديدة مستحضرين 
بذلــك اخلصائــص املميزة 
لتلــك الســيارات. وتعتبر 
 Heritage Design مجموعــة
التي جهزت بها سيارات 911 
سبيدستر طراز ٢٠19 متهيدا 
لتنفيذ هذه االستراتيجية. 
وستنتج بورشــه حاليا ٤ 

شعار Porsche Crest الشهير 
الــذي يعود إلــى عام 1963 
والذي يزيــن غطاء احملرك 
وعجلــة القيــادة وأغطيــة 
محــاور العجــالت ومفتاح 
السيارة. كما يزين الشعار 
نفسه مساند الرأس وحافظة 
املفاتيح باإلضافة إلى عجالت 
كاريــرا بتصميــم حصري 
قياس٢1/٢٠ بوصة ومالقط 
املكابح بتصميمها الكالسيكي 
باللون أسود والتي تتوافر 

كتجهيز أساسي.
وصممت املقصورة كذلك 
لتعكس عراقة املاضي، حيث 
جتمع املقصورة احلصرية 
من اجللد الذي يتميز بلونني 
بني جلد »بــوردو« باللون 
 OLEA club األحمــر وجلــد
بلون بيج »أتاكاما«، أو بني 
 OLEA اجللد األسود مع جلد
club بلون بيــج »أتاكاما«. 

ســيارة 911 تارغا اجلديدة 
من اجليل 99٢ التي أطلقت 
قبل عدة أيــام. وقد جهزت 
الســيارة بأحــدث تقنيات 
الشاسيه وأنظمة املساعدة 
واملعلومــات والترفيه. كما 
جهــزت الســيارة مبحــرك 
توربيني مزدوج تبلغ قدرته 
٤5٠ حصان متــري. وعند 
تزويده بناقل احلركة ثنائي 
القابض 8 السرعات، ميكن 
حملرك بوكسر عالي التقنية 
أن يصل إلى سرعة قصوى 
تفــوق 3٠٤ كيلومترات في 
الساعة. وتتسارع سيارة 911 
تارغا من السكون إلى سرعة 
1٠٠ كيلومتر في الساعة في 
أقل من 3.6 ثوان )مع نظام 

التحكم باالنطالق(.
مالمح التصميم الكالسيكي برؤية 

جديدة

طرازات خاصة ضمن فئات 
محدودة من السيارات على 

مدار فترات زمنية معينة.
ساعة تليق بتصميم السيارة

ابتكــر قســم بورشــه 
للتصميــم ســاعة عاليــة 
اجلودة حصريا ملالكي الطراز 
احملدود اجلديد، إنها ساعة 
 Heritage ٤ طرازS 911 تارغا
Design. وستتوافر الساعة 
بتصميمهــا  امليكانيكيــة 
األنيــق املميــز، متاما مثل 
الســيارة، في سيارات 99٢ 
فقط. واســتلهم املصممون 
العديد من تفاصيل الساعة 
من ســيارتي بورشــه 365 
األســطورية وبورشــه 911 
تارغا الشهيرة: على سبيل 
املثال، يتشابه تصميم واجهة 
الســاعة بعقــرب الثوانــي 
األبيــض واحللقات باللون 
األخضــر الفوســفوري مع 
شكل عداد الســرعة وعداد 
دورات احملرك في السيارة. 
الســاعة  أرقــام  وتتميــز 
بتصميــم يحمــل العالمات 
املميــزة ألحــرف بورشــه. 
وقد صنع حزام الساعة من 
اجللد األصلي الذي تتميز به 
مقصورة بورشه. ويتكلل 
تصميم السيارة الرياضية 
الشهيرة بشــعار »911« في 
لفتــة أخــرى إلــى املاضي 

العريق لهذا الطراز.

احتفاء باملاضي العريق لهذا الطراز

احلديث. ومن خالل التصميم 
اجلديد الذي ميتاز به الطراز 
اخلــاص، نكون قــد أطلقنا 
كذلك خط إنتاج جديد يعكس 
مفهــوم »أســلوب احلياة« 
الذي يعد جزءا أساسيا من 
اســتراتيجية اإلنتــاج في 

بورشه.
ويجسد الهيكل اخلارجي 
بلــون »شــيري ميتاليك« 
احلصــري، باإلضافة إلى ٤ 
ألوان أخرى تتوافر كتجهيز 
اختياري إلى جانب الشعار 
الذهبــي، املظهــر األصيــل 
للســيارة بتصميم ينتمي 
إلــى حقبة اخلمســينيات. 
ويتميــز الهيــكل اخلارجي 
 Heritage Design لطــراز 
 ٤S مــن ســيارة 911 تارغــا
بتصميمه الشــهير باللون 
األبيــض. وتتألق العناصر 
الرسومية بتصميمها الذي 

بورشه
تطلق طراز

4S من سيارة 911 تارغا Heritage Design 

طراز 911 األحدث مبالمح التصميم التي تنتمي 
إلى حقبة اخلمسينيات وبدايات الستينيات



اقتصـاد
اخلميس ٤ يونيو ٢٠٢٠

19

.. ٧٠ فرعًا خلدمة العمالء 
في جميع مناطق الكويت

بشكل يضمن التباعد بني العمالء، فضال 
عن تفريغ طاوالت العرض من أجهزة 
العرض التي كانت حتث العميل على 
جتربة اجلهاز وملســه والتعامل معه 
بشــكل مباشــر ما قد يجعلها عرضة 
لنقل االمراض، حيث متت االستعاضة 
عنها من خالل حتديث املوقع والتطبيق 
االلكتروني للشركة بحيث يشمل احدث 

االجهزة والعروض في ذات الوقت.
ولــم تتوقف جهود الشــركة عند 
هذا احلد فحسب، وإمنا قامت «زين» 
بتركيب حاجــز زجاجي بني املوظف 
والعميل، مبا ميكن من التواصل اآلمن 
بني املوظف والعميل من جهة، ويخلق 
نوعا من العزل غير املرغوب فيه من 

اجلهة االخرى.
وفــي اإلطــار ذاتــه، اكــد اكبر أن 
«زيــن» اتخذت إجراءات أخرى خلف 
الكواليس متثلت في تعقيم االفرع قبل 
افتتاحها، إلى جانب تعقيم وتنظيف 
مســتمر ودائم بني كل عميل وعميل 
بعد اســتخدام أجهزة الدفع وأجهزة 
الكي نت واملستندات التي يتم تداولها 
بــني العميل واملوظف، االمر الذي من 
شأنه يخلق نوعا من الطمأنينة لدى 
العمالء الذين بدأوا بالعودة حلياتهم 

الطبيعية من جديد.

سالمته قبل أن يقوم بالدخول إلى 
الفرع واالختالط مع املوظفني.

إجراءات احترازية 

وحول االجراءات االحترازية األخرى 
التي طبقتها «زين» داخل أفرعها، تطرق 
أكبر إلى التوزيع اجلديد ملقاعد االنتظار 

لكل عميل داخل كل فرع من أفرع 
«زين».

وتابــع أكبر بالقــول ان «زين» 
قامت بتزويد حميع أفرعها بكاميرات 
حراريــة مثبتــة بجانــب بوابــات 
الدخول، حيث تقوم هذه الكاميرات 
بقياس حــرارة العميل والتأكد من 

طارق عرابي

كعادتها دائما، كانت شركة زين 
لالتصاالت ومازالت، ســباقة في 
تقدمي افضل اخلدمات لعمالئها أينما 
كانوا، حيث حرصت ومنذ اللحظات 
االولــى ألزمــة جائحــة ڤيروس 
كورونا املستجد على تطبيق كل 
االجراءات االحترازية التي تضمن 
صحة وسالمة موظفيها وعمالئها 

على حد سواء.
وفي ظل الظروف االستثنائية 
التــي متر بها البــالد، فإن «زين» 
تؤكد دعمها والتزامها التام بجميع 
التعليمات واإلجــراءات الوقائية 
الصــادرة مــن وزارة الصحــة 
للمســاهمة في احلد من انتشــار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد في 

الكويت.
جتربة جديدة 

مدير إدارة قنوات البيع بشركة 
زين لالتصاالت علي أكبر، أكد عودة 
الشركة للعمل من جديد بعد توقف 
دام نحو ٢٠ يوما بســبب احلظر 
الكلي الذي فرض على البالد خالل 
مايو املاضي، حيث حرصت الشركة 
حاليا على تشــغيل ٧٠ فرعا من 
ضمن شبكة افرعها املنتشرة في 
كل مناطق الكويت، وذلك لتحقيق 
هدفني رئيسني، االول هو التواجد 
بــني العمــالء أينما كانــوا في كل 
احملافظــات، والثانــي هو توزيع 
الكثافة بني هذه االفرع بحيث متنع 

تكدس العمالء في مكان واحد.
وأضاف أن «زين» طبقت جتربة 
جديدة مــع عمالئها متاشــيا مع 
االجراءات االحترازية املتبعة في 
إطار جائحة ڤيروس كورونا، حيث 
تبدأ هــذه التجربة منذ اللحظات 
االولى لدخول العميل إلى أي من 
فروع الشركة املختلفة، وذلك من 
خــالل امللصقــات املوزعة في كل 
أرجــاء الفــرع والتــي حتث على 
االلتــزام باالجــراءات الصحيــة 
ولبس الكمامــات والقفازات، إلى 
جانب تخصيص ١٠ أمتار مربعة 

شركة زين تعود لفتح أفرعها أمام عمالئها بنحو ٧٠ فرعا موزعة على مناطق الكويت   (متني غوزال) تنظيم صالة االنتظار داخل أفرع «زين» للحفاظ على مسافات التباعد االجتماعي بني العمالء

علي أكبر

تثبيت كاميرات حرارية عند مدخل الفرع لقياس درجة حرارة العمالء قبل الدخول

مدير إدارة قنوات البيع بالشركة علي أكبر لـ «األنباء»: نسعى لنكون قريبني من عمالئنا أينما كانوا

.. والشركة توفر حلول الكاميرات إجراءات خلف الكواليس متثلت في تعقيم األفرع قبل افتتاحها وتنظيف دائم بعد استخدام أجهزة الدفع
احلرارية لعمالء األعمال

باســتخدام اإلنذار املرئي والصوتي، هذا 
إلى جانب إمكانية استخدام هذه الكاميرات 
احلرارية ككاميرات مراقبة على مدار الساعة 
مع خدمة تسجيل الڤيديو ورص درجات 

احلرارة في آن واحد.
وفي إطار جهودها املســتمرة لتفعيل 
دورها الوطني خــالل هذه األزمة، قامت 
زين مؤخرا بالتعاون مع الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة (كيبك) إحدى 
الشركات التابعة ملؤسسة البترول الكويتية، 
وذلك لتزويد مشروع احملجر الصحي الذي 
تنفذه الشــركة في منطقة الزور بالبنية 
التحتية الرقمية لالتصاالت والشبكات، وهو 
التعاون الذي أتى لدعم اجلهود اجلبارة التي 
تبذلها الدولة في هذه الظروف االستثنائية 
للتصدي النتشار ڤيروس كورونا املستجد 

ـ كوڤيد ١٩ في الكويت.
وقدمت زين مجموعة واسعة من احللول 
واخلدمــات احلديثة وفــق أعلى املعايير 
العاملية لبناء بنيــة حتتية رقمية متكاملة 
لالتصاالت والشبكات في مشروع محجر 
الزور الصحي الذي تنفذه «كيبك»، وذلك 
لكي يتمكن رواد احملجر من االســتفادة 
من خدمات االتصاالت الهاتفية الســلكية 
والالسلكية وخدمات اإلنترنت عالي السرعة 
للتواصل مع عائالتهم خالل فترة تواجدهم 
في احملجر، هذا باإلضافة الستفادة الطاقم 
الطبي واإلداري التابع لوزارة الصحة من 
العاملني في احملجر من هذه اخلدمات بالشكل 
الذي يخدم احتياجاتهم العملية والشخصية 

في الوقت نفسه.
وتؤمن زيــن إميانا شــديدا بأهمية 
دور مؤسســات القطاع اخلاص في دعم 
مجاالت االستدامة االجتماعية واالقتصادية 
وخاصة خالل األزمات، وانطالقا من التزامها 
املتنامي نحو املمارسة السليمة ملسؤوليتها 
االجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية 
في كل نشاطاتها، ومنها تقدمي الدعم الالزم 
للجهات املعنية في الدولة عبر تســخير 

إمكاناتها التكنولوجية.
وتسعى الشركة إلى أن تلعب دورا حاسما 
كمزود اتصاالت رقمي وســط املتغيرات 
والتحوالت التكنولوجية في األسواق، وذلك 
بتزويد أحدث احللول واخلدمات لتسريع 
منو بيئة األعمال سواء في قطاع املؤسسات 
الكبرى أو األعمال الصغيرة والنامية، وحتى 
حتقق أهدافها االستراتيجية، تعمل الشركة 
على الرصد الصحيح والدقيق الحتياجات 
عمالئها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح 
اجلديد دائما من اخلدمات التي تصل إلى 
مستوى طموحات عمالئها مبا يتوافق مع 
التطور الذي يشــهده العالم في املجاالت 

التكنولوجية.

الكويــت عن توفيرها  أعلنت «زين» 
خلدمات وحلول الكاميرات احلرارية لعمالء 
األعمال، والتي تسمح للجهات احلكومية 
والشــركات واملؤسســات العاملة خالل 
الظروف احلالية بسبب تفشي وباء كوڤيد-١٩ 
بالكشف عن حرارة اجلسم من مسافة آمنة 
باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا عبر 

شبكة زين فائقة السرعة.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن 
توفيرها لهذه احللول جاء من منطلق التزامها 
بتفعيل دورها الوطني خالل األزمة احلالية 
التي متر فيها البــالد، والتي تعكس من 
خاللها دورها كشــركة وطنية رائدة في 
القطاع اخلاص الكويتي عن طريق تسخير 
إمكاناتها التكنولوجيــة لتوفير اخلدمات 
واحللول املتطورة وفق أعلى املعايير العاملية 
مبا يخدم احتياجات املؤسسات احلكومية 
والهيئات والشركات التي تعمل جاهدة خالل 

الظروف احلالية خلدمة وحماية الوطن.
وقال الرئيس التنفيذي لألعمال واحللول 
في زين الكويت حمد املرزوق: نعزز اليوم 
حزمة حلول وخدمات زين أعمال املصممة 
خصيصا للهيئات والشركات مبجموعة من 
باقات الكاميرات احلرارية، وهو ما يعد إضافة 
محورية خلدماتنا في ظل الظروف الصحية 
الراهنة التي تعيشها البالد والعالم أجمع، 
فمع العودة التدريجية للحياة الطبيعية في 
كل مكان، فقد أصبح من الضروري قياس 
درجات حرارة اجلسم لضمان صحة وسالمة 
اجلميع، خاصة أولئك الذين يعملون في 

ميادين العمل مباشرة.
وأضاف: إن حلول الكاميرات احلرارية 
التي نقدمها قد شــهدت جناحا كبيرا مع 
العديد من عمالء األعمال أثناء عملهم خالل 
الفترة املاضية حتت الظروف االستثنائية 
التي تشهدها البالد، وفي مقدمتها الشركة 
املتكاملة  البترولية  الكويتية للصناعــات 
(كيبك)، وبورصة الكويت، وبرج احلمراء 
التجاري، فقد أشادت هذه اجلهات وغيرها 
الكثير بالكفاءة العالية التي تتميز بها حلول 
زين للكاميرات احلرارية في ضمان صحة 
وسالمة موظفيهم وعمالئهم وعائالتهم، 

وهو ما نعده وسام فخر على صدورنا.
وأوضح املــرزوق ان زين تقدم اآلن 
الكاميرات احلرارية  مجموعة واسعة من 
 Hikvision متعددة االستخدامات من شركة
التي تعتبر من الشركات الرائدة عامليا في 
مجال تصنيع كاميرات املراقبة، والتي تأتي 
في باقات متنوعة ومرنة مع إنترنت زين 
عالي السرعة لضمان أعلى كفاءة تشغيلية، 
حيث تتضمن الباقات كاميرات حرارية ثابتة 
وأخرى محمولة حســب احتياج العميل، 
وميكن لهذه الكاميرات كشف حرارة اجلسم 
عن بعد من غير احلاجة للتالمس من على 
بعد متر واحد، مما يحقق أهداف التباعد 
االجتماعي وااللتزام بالتعليمات الرسمية 

قدر املستطاع.
وأضــاف ان الكاميرات احلرارية التي 
توفرها الشركة تقدم مجموعة كبيرة من 
املميزات التكنولوجية الفريدة من نوعها، 
مثل الكشف عن حرارة اجلسم في أقل من 
ثانية، مما يتيح كشف حرارة أعداد كبيرة 
من األشخاص تصل إلى ٣٠ شخصا في 
وقت واحد، باإلضافة إلى إمكانية التعرف 
على كل شخص بشــكل فردي ومقارنة 
درجات احلرارة السابقة له حتى ولو كان 
يرتدي كمام الوجه باستخدام تقنيات الذكاء 
االصطناعي (AI)، وإعالم املستخدم فورا 
عند رصد درجة حــرارة فوق الطبيعية 

تسمح للجهات العاملة بقياس درجة حرارة اجلسم عن بُعد

حمد املرزوق

املرزوق: مع العودة التدريجية للحياة أصبح من الضروري 
قياس درجات احلرارة لضمان صحة وسالمة اجلميع

٭ غيرت زين اسم شبكتها إلى «Shlonik» تزامنا 
مع جهود مؤسسات الدولة إلطالق تطبيق «شلونك» 
مع تنفيذ المرحلة األولى إلجالء المواطنين العالقين 

في الخارج.
٭ في خطوة سابقة تتماشى مع بدء جهود وزارة 
الصحة في الحث على البقاء في المنزل لمكافحة 
ڤيروس كورونا غيرت الشركة اسم شبكتها إلى 
STAY HOME، لتذكيــر عمالئها بضرورة البقاء 
في المنزل قدر اإلمكان، والمساهمة في القضاء 

على هذا الوباء.
٭ قامــت زين بتقديم أكثر مــن ٤٠ ألف وجبة 
غذائية بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام واإلغاثة، 
حيث تم توزيع عدد كبير منها خالل األســبوع 
الذي خصصته وزارة الصحة لفحص المقيمين 
العائدين إلى البالد فــي أرض المعارض الدولية 

بمنطقة مشرف.
٭ قامت الشركة بتوزيع العديد من الوجبات بشكل 
مســتمر في مطار الكويت الدولي داخل قاعات 
االنتظار للطائرات التي تــم تخصيصها إلجالء 

المقيمين العائدين إلى بالدهم.
٭ قامت زين بتوفير عدد من قواعد شحن الهواتف 

الذكية في مطار الكويت الدولي لخدمة المواطنين 
العائدين إلى البالد ضمن خطة وزارة الخارجية 
إلجــالء المواطنين من كل دول العالم خالل هذه 
األزمة، كما قامت زين بتوفير عدد كبير من الوجبات 
الغذائية لهم بشــكل مستمر بالتنسيق مع البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة واإلدارة العامة للطيران 

المدني.
٭ قامت زيــن بالتعاون مع الشــركة الكويتية 
للصناعــات البترولية المتكاملــة (كيبك) إحدى 
الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك 
لتزويد مشروع المحجر الصحي الذي تنفذه الشركة 
في منطقة الزور بالبنية التحتية الرقمية لالتصاالت 
والشبكات، لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة 
في هذه الظروف االستثنائية للتصدي النتشار 
ڤيروس كورونا المستجد - كوڤيد ١٩ في الكويت. 
٭ أطلقت زين حملة توعوية عبر وسائل التواصل 
االجتماعي بعنوان «#هذا وقتك»، والتي قمنا من 
خاللها بنشر التوعية اإليجابية حول أهمية اإلحساس 
بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه األزمات وعدم 
االلتفات للشائعات وأهمية المشاركة في الحمالت 
التطوعية وااللتزام بالبقاء فــي المنزل والتقيد 

بتعليمات الجهات الرسمية. 
٭ قامت زيــن بتوفير مكالمات مجانية لعمالئها 
عند اتصالهم على أي من الخطوط الساخنة التابعة 
لوزارة الصحة لالستعالم عن أي معلومات طبية 
حول ڤيروس كورونا مــن فريق الوزارة الطبي 
وأخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية 

المعتمدة من قبل الدولة.
٭ وفرت الشــركة خدمــة الرســائل النصية 
القصيــرة SMS مجانــا بالتعــاون مــع وزارة 
الصحة ليتسنى للوزارة إرسال المحتوى الطبي 
التوعوي للمجتمــع خالل هذه الفترة، باإلضافة 
إلــى نشــر مجموعة مــن الرســائل التوعوية 
بالتعاون مع فريق الوزارة عبر قنوات زين الرسمية 

في وسائل التواصل االجتماعي.
٭ عملت «زين» على تزويد جميع أجهزة الدفع 
اآللي التابعة لزين في جميع أنحاء الكويت بأجهزة 
التعقيم، كما يقوم فريق الشركة بشكل مستمر 
بتعقيم األجهزة بشكل دوري حرصا على سالمة 
عمالء زين، وااللتزام بلبس القفازات الطبية، ووقف 
العمل باألجهزة البيومترية ألخذ بصمات العمالء، 

وغيرها من اإلجراءات.

تزويد األفرع بكاميرات 
حرارية عند بوابات 

الدخول لقياس حرارة 
العميل والتأكد من 

سالمته 

نهدف لتحقيق هدفني: 
األول التواجد بني العمالء 
أينما كانوا.. والثاني توزيع 

الكثافة ومنع التكدس 

»«زين

ملشاهدة الڤيديو

خطوات سباقة
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األميركيون يتحدون حظر التجول .. واالستخبارات تفند اتهامات ترامب
الرئيس يصف وسائل اإلعالم بالكاذبة.. وغالبية مواطنيه يرفضون طريقة تعامله مع االحتجاجات

(أ.ف.پ) حشود من األميركيني في العاصمة واشنطن 

أميركيون منبطحون على األرض لتجسيد الوضعية األخيرة جلورج فلويد قبل أن يخنقه الشرطي خالل مظاهرة في سياتل   (رويترز) عناصر من احلرس الوطني يحرسون نصب لينكولن التذكاري حيث جتمعت حشود من األميركيني للتنديد بعنف الشرطة      (أ.ف.پ)

وكاالت: رغــم فرض حظر 
التجول ورغم تهديدات الرئيس 
االميركي دونالد ترامب باللجوء 
الى اجليش إلعادة االمور الى 
نصابها، تواصلت االحتجاجات 
والتظاهــرات ضد العنصرية 
وعنف الشــرطة في الواليات 
املتحدة، ويبدو أن نسبة تأييد 
تلــك االحتجاجــات آخذة في 
التزايد بني االميركيني الناقمني 
على طريقة تعامل ترامب معها، 

بحسب استطالعات الرأي.
وبعد تسعة أيام على مقتل 
األميركي مــن أصول أفريقية 
جورج فلويــد اختناقا حتت 
ركبة شرطي أبيض، ارتفعت 
حصيلة معتقلي احتجاجات 
«ال اســتطيع التنفس»، على 
يــد الشــرطة األميركيــة إلى 
أكثر من ٩٣٠٠ شخص بجميع 
أنحاء البالد، وفقا إلحصاءات 

«أسوشيتد برس».
وازدادت حدة االحتجاجات 
التي حافظت على ســلميتها 
أمــس، حيــث  حتــى فجــر 
استهدفت قوات تنفيذ القانون 
املتظاهرين برذاذ الفلفل وأطلق 
بعض املتظاهرين ألعابا نارية 
ضــد الســلطات فــي ميــدان 
الفاييــت بالقرب مــن البيت 

األبيض.
ونقل موقــع «احلرة» أنه 
املقابلــة  الســاحة  مت إخــالء 
للبيت األبيض من الصحافيني 
وتوســيع دائرة اإلغالق. ومت 
اســتقدام املزيــد مــن القوات 
والتعزيــزات األمنيــة مــن 

في هيوسنت، املدينة التي نشأ 
فيها في والية تكساس وحيث 
يــوارى الثرى. وقــال رئيس 
بلدية املدينة سيلفستر تيرنر 
«نريد أن يعرفوا أن جورج لم 

ميت سدى».
وفي لوس أجنيليس، ركع 
رئيــس بلديــة املدينــة إريك 
غارســيتي مع شرطيني على 
ركبة واحدة، في الوضعية التي 
ترمــز منذ ٢٠١٦ إلــى التنديد 
بعنف الشرطة ضد األميركيني 
األفارقة، وتذكر بالشرطي الذي 
قتل فلويد ضاغطا بركبته على 

عنقه حلوالي تسع دقائق.

لكن تقييما استخباراتيا ال يقدم 
أدلــة تذكر علــى أن متطرفني 
املســؤولون  هــم  منظمــني 
عــن االضطرابــات. ففي جزء 
اطلعت عليــه «رويترز» من 
تقييــم اســتخباراتي داخلي 
لالحتجاجــات بتاريــخ األول 
من يونيو، قال مسؤولون في 
وزارة األمن الداخلي األميركية 
إن معظم أحداث العنف قادها 

انتهازيون استغلوا احلدث.
وقال التقييم، الذي أعدته 
وحدة االستخبارات والتحليل 
بالوزارة، إن هناك أدلة تستند 
إلى مصدر مفتوح وإلى تقارير 

املتطرفــون، لكنه أشــار إلى 
أن أنصار فكرة متيز البيض 
يعملون على اإلنترنت لتأجيج 
التوتر بني احملتجني وأجهزة 
إنفاذ القانون عن طريق الدعوة 
إلى ارتكاب أعمال عنف ضد كل 

من الطرفني.
إلى ذلك، أظهر اســتطالع 
«رويتــرز/  أجرتــه  للــرأي 
إبسوس» أن معظم األميركيني 
يتعاطفون مع االحتجاجات. 
وتوصــل االســتطالع إلى أن 
٦٤٪ مــن األميركيني البالغني 
«يتعاطفون مع من يخرجون 
للتظاهر فــي الوقت احلالي» 

مــن جهته، اتهــم الرئيس 
األميركي دونالد ترامب وسائل 
االعالم بالكذب مجددا وقال انها 
«زعمت» أنه مت استخدام الغاز 
املسيل للدموع ضد احملتجني 
الذي وصفهم مبثيري الشغب.

وأضاف ترامب في تغريدة 
عبر حسابه على تويتر أمس 
«اإلعــالم زعم كذبــا أن أعمال 
الشغب العنيفة كانت سلمية 
وأنه مت استخدام الغاز املسيل 
للدموع ضد مثيري الشغب».

ورغــم إصرار ترامب على 
اتهام جماعات يسارية متطرفة 
بالتحريض على النهب والعنف، 

وزارة األمن الداخلي تشير إلى 
أن حركة أنتيفا الفوضوية رمبا 
تكون مشاركة في العنف، وهي 
وجهة نظر عبرت عنها أيضا 
بعض مراكز الشرطة احمللية 
في تصريحات علنية ومقابالت 
مع رويترز. واطلعت رويترز 
علــى جزء فقط مــن الوثيقة 
وال ميكنها حتديد ما إذا كانت 
قد تناولت أساليب اجلماعات 
املشــاركة فــي االحتجاجــات 
بطريقة أكثر تفصيال في أجزاء 
أخــرى منها. ولم يقدم اجلزء 
الــذي اطلعت عليــه رويترز 
دليال محددا على عنف يقوده 

فيمــا قالت نســبة ٢٧٪ منهم 
إنها ال تشــعر بالتعاطف مع 
احملتجني وقــال ٩٪ إنهم غير 
متأكدين. وســلط االستطالع 
الضوء على املخاطر السياسية 
أمام ترامب الــذي اتبع نهجا 
حازما إزاء االحتجاجات وهدد 
بنشر اجليش األميركي إلخماد 

العنف.
وقــال أكثــر مــن ٥٥٪ من 
إنهــم ال يوافقون  األميركيني 
علــى طريقــة تعامــل ترامب 
مــع االحتجاجات مبا في ذلك 
٤٠٪ قالوا إنهم يرفضون ذلك 

«بشدة».

احلرس الوطنــي إلى محيط 
البيت األبيض، حتسبا لتصاعد 

املواجهات. 
لكن ذلك لم مينع عشرات 
اآلالف وبينهــم الســيناتورة 
الدميوقراطية إليزابيث وارن 
من التجمع حتى وقت متقدم 
من فجر أمس، متحدين حظر 
التجول الذي أعلنته البلدية، 
فيمــا أقيمت ســواتر معدنية 
حــول البيت األبيض ملنع أي 
مواجهة مباشرة مع قوات األمن 

في محيطه.
كما جتمع عشرات اآلالف 
تكرميا لذكرى فلويد ســلميا 

السود في لوس أجنيليس يرون
أن «شيئًا لم يتغير» منذ قضية رودني كينغ

لوس أجنيليس - أ.ف.پ: أيقظت التظاهرات 
الراهنة في الواليات املتحدة لدى ســكان لوس 
اجنيليس من اصول افريقية، ذكرى أعمال الشغب 
العرقية املؤملة في واتس العام ١٩٦٥ وفي ١٩٩٢ 
بعد تبرئة عناصر شرطة بيض انهالوا بالضرب 
املبرح على رودني كينغ. ومرة جديدة، جنمت 
االضطرابــات عن عنف الشــرطة ضد األقلية 
الســوداء. فكما احلال مع قضية رودني كينغ 
في لوس أجنيليس، صور شاهد عيان حادثة وفاة 
جورج فلويد الذي اختنق حتت ركبة شرطي أبيض 
في مينيابوليس. وقال أستاذ احلقوق في جامعة 
ساذرن كاليفورنيا جودي ديڤيد أرمور «لألسف، 
من نواح كثيرة، لم يتغير شيء سوى السنة»، 
مضيفا: «ثمة منط منتشــر ومستمر لوحشية 
الشرطة ضد األميركيني السود يثير احتجاجات 
ضخمة». ووجهة النظر هذه منتشرة على نطاق 
واسع، ويؤيدها أسطورة كرة السلة األميركية 
السابق كرمي عبداجلبار الذي قال حملطة «سي 
بي اس»، «لم يتغير أي شيء منذ حادثة رودني 
كينغ»، كما املتظاهرين في شوارع مدن أميركية 
هذا األسبوع. وقالت جيسيكا هوبرت (٣٠ عاما) 
وهي إحدى املشاركات في التظاهرات في هوليوود، 
إن شرطة لوس أجنيليس «لم حتسن أي شيء 

في املدينة.. ورغم أننا نحتج، مازالوا يؤذوننا». 
لكن ناشطني وأكادمييني يشيرون إلى حتوالت 
رئيسية في املشهد ككل، خصوصا فيما يتعلق 
بالهويات العرقية للمشاركني. فقد اندلع العنف 
في حي واتس العام ١٩٦٥ بعدما قررت الشرطة 
التدقيق في هوية رجلني أســودين في سيارة. 
وكان حي واتس إضافة إلى أحياء أخرى تعيش 
فيها غالبية سوداء في جنوب لوس أجنيليس، 
محــور العنف في ذلك الوقت، وفي العام ١٩٩٢ 

أيضا، إال أنها بقيت هادئة في األيام األخيرة.
وبــدال من ذلــك، اندلعت عمليــات النهب 
واملشاجرات والتخريب عبر املناطق السياحية 
في هوليوود واملناطق الثرية مثل بيفرلي هيلز 
وسانتا مونيكا. جون جونز الثالث، أحد وجهاء 
املجتمع، هو من بني العديد من الذين يدعون بشكل 
استباقي إلى الهدوء في حي واتس واألحياء احمليطة 
به. وقال: «السكان يتابعون بالتأكيد ما يجري في 
أنحاء املدينة.. وهم يشعرون بالغضب والغيظ». 
وأضاف جونز الذي يدير نادي «إيســت سايد 
رايدرز بايك كلوب» للدراجات ويوزع الوجبات 
الغذائية على احملتاجني «لكننا مررنا بهذا األمر 
مرات عدة.. هم يفهمون الضغوط الناجتة عن 

أعمال الشغب وتدمير حيهم».
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هل يستطيع ترامب حظر «أنتيفا»؟
حــدة  تصاعــد  مــع 
التظاهرات األميركية، أعلن 
الرئيس ترامب األحد املاضي 
أنه يعتزم إعــالن «أنتيفا» 
منظمة إرهابية. فهل يستطيع 

ذلك؟ 
استطلعت مجلة «وايرد» 
آراء بعــض خبــراء   wired
الدستور األميركي الذي يرون 

أنه رمبا لن يستطيع.
فمن الناحية االصطالحية، 
يتكــون اســم: أنتيفــا مــن 
مقطعني: مقطع «أنتي» وهو 
اختصــار مبعنى مضاد، ثم 
مقطــع «فا» وهــو اختصار 
يشير إلى كلمة «فاشيست»، 
ما يعني أن كلمة أنتيفا تعني 
أنهــا  أنتي-فاشيســت، أي 
تشير إلى: كارهي الفاشية. 
أما من الناحية الواقعية، 
فإن أنتيفا ليســت منظمة، 
وليــس لهــا إدارة مركزيــة 
وال مكاتب عمل، وليس لها 
زعماء أو قادة، بل هي مجرد 
جتمــع أيديولوجــي يقــوم 
علــى معارضــة التوجهات 
األيديولوجيــة املضادة له، 
ايديولوجيــات  وخاصــة 
اليمــني األبيض العنصرية، 
التي تشجع النزعات القومية 
واالستبدادية، والتي كثيرا 
ما يذمها اليساريون بكونها 

نشــاط أو تظاهــرة مــا في 
مكان ما، تظهــر على الفور 
مجموعات «أنتيفا» لتترصد 
هــذه التظاهرات بتظاهرات 

مضادة وتخربها. 

أو زعماء أو تراتبية تنظيمية 
مــن أي نوع، بــل يجمعهم 
ايديولوجي  محض توجــه 
معارض لتنظيمات االستبداد 
وكأنهم اقسموا على تخريب 

لم يكن لديها متويل ومكاتب 
خارج الواليات املتحدة، فهذا 
أمر مضاد جلوهر الدستور 

األميركي.
فال يكفي في الدســتور 
األميركــي حظــر املنظمات 
الداخليــة مقطوعة الصلة 
باخلــارج بنــاء على حجة 
ممارســة العنــف، ذلــك أن 
ممارســة العنــف تنطبــق 
األميركيــة  الثقافــة  فــي 
على منظمــات كثيرة تبدأ 
مــن تنظيمــات املصارعــة 
إلــى  االحترافيــة وتصــل 
سباقات تكسير السيارات.

ويتصور خبراء الدستور 
األميركــي أنه حتى لو أقدم 
الرئيس ترامب على إعالن 
أنتيفا منظمة إرهابية، فلن 
يكون لهذا اإلعالن أي تأثير 
تقريبا، حيث يؤكد فيليس 
غريستنفيلد الباحث بجامعة 
كاليفورنيــا: «خبرتنــا مع 
التنظيمــات الهالميــة مثل 
أنتيفا تقول إنها تتغلب على 
محاوالت السيطرة احلكومية 
من خلل االنقسامات وانعدام 
وجود قيادات محددة. وهذا 
بالفعل ما تفعله أنتيفا طوال 

الوقت».
كما يقول نيل ريتشاردز 
التعبيــر  حريــة  خبيــر 

إال أن مجلة «وايرد» تؤكد 
عدم وجود كيان مؤسســي 
فــي الواقع األميركي اســمه 
أنتيفا، بل هو أقرب إلى جتمع 
أشخاص ال يحتكمون بقادة 

أي نشاط عنصري أو قومي 
أو فاشي. 

وتؤكد مجلة وايرد أن تلك 
ليست املرة األولى التي يتم 
فيها احلديث عن حظر أنتيفا، 
اذ يبدو أن اسم هذه املنظمة 
هو الفزاعة اليســارية التي 
يلقي عليها اليمني األميركي 
العنصري مسؤولية إفشال 
تواجده في الشارع األميركي. 
فأول شــيء يخطر على 
بال اليمني إللهاء األميركيني 
عن إدانة منظماته العنصرية 
هو اإلشارة إلى أن اليساريني 
أيضا لديهم تنظيمات متطرفة 

وعنيفة واسمها أنتيفا. 
لذا، يــرى بعض خبراء 
أن  األميركــي  الدســتور 
حديــث ترامــب عــن حظر 
أنتيفا، هو مجرد ذر للرماد 
في العيــون لتبرير وجود 
منظمــات ميينية متطرفة. 
فمــن الصعب واقعيا حظر 
أنتيفا، ألنها ليست منظمة، 
وليســت لهــا أي مكاتب أو 
عناصــر أو متويــالت مــن 
الواليــات املتحدة،  خــارج 
وبالتالي ال ميكن اعتبارها 
منظمة إرهابية، ألن الواليات 
املتحدة ال متتلك أي قانون 
يحظر املنظمات األميركية 
الداخلية بصفتها إرهابية، إن 

بجامعــة  واخلصوصيــة 
واشنطن: «ميكن طبعا جترمي 
حرق مخافر الشرطة، لكن ال 
ميكن جترمي كراهية الفاشية 
واالستبداد، وال ميكن جترمي 
جتمعات الناس التي متارس 

هذا النوع من الكراهية».
لــذا يبــدو أن جتــرمي 
ممارســات أنتيفــا ســيجر 
جترميــا آخــر ملمارســات 
املعارضــني  األميركيــني 
لليمني األميركي العنصري، 
بــل وأغلــب املشــاركني في 
التــي  املظاهــرات احلاليــة 
ترفض نزعة التفوق األبيض.
ستانســالف  ويرجــح 
فيستوسكي، الباحث بجامعة 
وايتواتــر:  ويسكونســن 
«سنشــهد رقابة أوسع على 
أنشــطة اإلعالم االلكتروني 
لليساريني، وهو ما يذكرنا 
بقانون باتريوت، حيث قامت 
املباحث الفيدرالية مبراقبة 
مواقع الكواكرز ودعاة السالم 
رافضي احلرب». ويضيف: 
«تكمــن كل داللــة الهجــوم 
على أنتيفا في كونه يعطي 
الضــوء األخضــر ملنظمات 
اليمــني املتطرف بأن الدولة 
تساندها وستمنع من ينتمون 
إلــى أنتيفــا مــن تخريــب 

تظاهراتهم».

متظاهر مقنع يحمل علم «أنتيفا» خالل تظاهرات معارضة للحزب اجلمهوري عام ٢٠١٧ بسان فرانسيسكو

نزعات فاشــية ونازية، وما 
شابه من هذه مصطلحات. 

فعندمــا تعلــن إحــدى 
اجلهات أو األحزاب اليمينية 
األميركيــة اعتزامها تنظيم 

زعماء دينيون ينتقدون صورة ترامب رافعًا اإلجنيل أمام كنيسة

عواصم - رويترز: خرج بابا الفاتيكان 
فرنســيس عن صمته أمــس ألول مرة، 
حيال االضطرابات التي تشهدها الواليات 
املتحدة قائال إنه ال ميكن ألحد «أن يغض 
الطــرف عن العنصرية واإلقصاء» لكنه 
ندد في الوقــت ذاته بالعنف الذي رافق 
االحتجاجــات بوصفــه «تدميــرا ذاتيا 

وهزمية ذاتية».
ودعا البابا، الذي خصص اجلزء الذي 
يلقيه باإلجنليزية من حديثه األسبوعي 
للوضع في الواليات املتحدة، إلى حتقيق 

املصاحلة الوطنية والسالم. ووصف مقتل 
جــورج فلويد بأنه مأســاوي، قائال إنه 
يصلي من أجله ومن أجل جميع من القوا 

حتفهم نتيجة «خلطيئة العنصرية».
وقــال: «ال ميكننا أن نقبل وال نغض 
الطرف عن أي شكل من أشكال العنصرية 
أو اإلقصاء، واالدعاء بأننا ندافع عن قدسية 

أي حياة بشرية».
مــن جهــة اخــرى، وجــه زعمــاء 
للبروتستانت والكاثوليك في الواليات 
املتحدة انتقادات الذعة للرئيس دونالد 

ترامــب، بعد إجالء احملتجني الســلميني 
بالقوة، من أجــل التقاط صورة له أمام 

كنيسة قريبة من البيت األبيض.
وفــاز ترامــب فــي انتخابــات ٢٠١٦ 
الرئاســية بدعــم قــوي مــن الكاثوليك 
واإلجنيليني البيض. ومع اقتراب موعد 
انتخابات الرئاســة املقررة في نوفمبر، 
يحاول ترامب اســتمالة هؤالء الناخبني 
بالصورة التي التقطت له أمام كنيســة 
القديس يوحنا األسقفية وبزيارة أخرى 
يــوم أمس األول لنصب تــذكاري للبابا 

يوحنا بولس الثاني وبأمر تنفيذي يوجه 
الــوكاالت األميركية «حلماية» احلريات 

الدينية في اخلارج.
لكن الزعماء الدينيني نددوا مبعاملة 
اإلدارة لألمريكيني الذين يحتجون على 
وفاة جورج فلويد، حيث استخدم أفراد من 
الشرطة ميتطون اجلياد وجنود مسلحون 
الغاز املسيل للدموع والرصاص املطاطي 
إلبعــاد احملتجني قبل أن يســير ترامب 
من البيت األبيض عبر ســاحة الفاييت 
إلى الكنيســة التــي حلقت بهــا أضرار 

بســبب النيران في غمــرة االحتجاجات 
األحد املاضي، ورفع ترامب اإلجنيل أمام 

الكنيسة.
وقال كبير األساقفة ويلتون غريغوري، 
وهــو أكبر زعيــم دينــي كاثوليكي في 
العاصمــة األميركية، فــي بيان أمس إن 
البابــا الراحل يوحنا بولس الثاني، بابا 
الكنيســة الكاثوليكية ملــا يقرب من ٤٠ 
عامــا، ما كان «ليتغاضى عن اســتخدام 
الغاز املسيل للدموع وغيره من وسائل 
الردع إلســكات (احملتجني) أو تفريقهم 

أو ترويعهم مــن أجل صورة أمام مكان 
للعبادة والسالم».

واصطف مئات احملتجني الذين يرددون 
الهتافات في الشارع قرب النصب املقام 
للبابــا حاملــني الفتــات مكتــوب عليها 
و«ترامب يهزأ باملســيح» و«كنيســتنا 

ليست مكانا اللتقاط الصور».
كذلك انتقد األسقف مايكل كوري رئيس 
املجلس التنفيذي للكنيســة األســقفية 
ترامب الســتخدامه الكنيســة واإلجنيل 

لغايات حزبية.

بابا الڤاتيكان يندد بالعنصرية والعنف في أميركا ويدعو إلى املصاحلة الوطنية

(ا.ف.پ) آالف احملتجني يحملون عبارات «حياة السود تهم» في هايد بارك بلندن أمس تضامنا مع جورج فلويد الذي قتلته الشرطة االميركية  (رويترز)بابا الفاتيكان فرانسيس يتحدث لالعالم ويتطرق لالحتجاجات في اميركا 

ترامب يبحث عن والية غير «نورث كاروالينا» 
الستضافة املؤمتر اجلمهوري

واشنطن - وكاالت: أكد الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب أنه يبحث عن واليــة أخرى غير كاروالينا 
الشــمالية الســتضافة املؤمتــر الوطنــي للحــزب 
اجلمهوري الذي ســيكرس ترشيحه رسميا لوالية 
رئاسية ثانية، بسبب قيود التباعد االجتماعي التي 
أمر بها حاكم الوالية، ورفضه إلغاء احلظر املفروض 

على التجمعات الكبرى.
ومع أن هذا املؤمتر الذي كان مقررا عقده أساسا 
من ٢٤ ولغاية ٢٧ أغسطس املقبل في مدينة شارلوت 
لن يشهد أي مفاجأة، إذ إنه سيكرس حصول ترامب 
على ترشيح احلزب اجلمهوري لوالية ثانية، إال أن 
هذه املناسبة، مبا يرافقها من فولكلور وما ترتديه من 
رمزية، تعتبر محطة أساسية في احلياة السياسية 

األميركية.
ونشر ترامب سلسلة تغريدات أعرب فيها عن أسفه 
إلعالن حاكم الوالية الدميوقراطي روي كوبر أنه ال 
يستطيع في الوقت الراهن أن يسمح للجمهوريني 
بأن ينظموا مؤمترهم بكامل طاقته، أي من دون أن 
يخفضوا عدد املشــاركني فيه وأن يلتزموا بتدابير 
احلجر املفروضة ملكافحة ڤيروس كورونا املستجد.

وقال ترامب إنه «بسبب حاكم كاروالينا الشمالية 
نحن مضطرون للبحث عن والية أخرى الستضافة 

املؤمتر اجلمهوري ٢٠٢٠»، متهما كوبر بأنه «اليزال 
نفسيا في حالة إغالق».

وأبدى الرئيس اجلمهوري أســفه ألنه لوال قرار 
احلاكم «لسلطت األضواء على كاروالينا الشمالية 
الرائعــة في العالــم أجمع وحلصلــت الوالية على 
مئات ماليني الدوالرات» من إيرادات تنظيم املؤمتر 
فيها، ولم يحدد ترامب الواليات التي يفكر في عقد 

املؤمتر بها. 
وردا علــى تغريدة ترامب قال كوبر على تويتر 
«من املؤسف أنهم لم يوافقوا قط على تقليص املؤمتر 

وإجراء تعديالت للحفاظ على سالمة الناس».
وكان كوبر قد بعث برسالة إلى احلزب اجلمهوري 
يعلمه فيها بأنه عمال بتوصيات السلطات الصحية 
فــي الوالية فإن املؤمتــر يجب أن ينظم على نطاق 
ضيق وأن يحترم املشــاركون فيــه قواعد التباعد 
االجتماعي وأن يضعوا كمامات للوقاية من كوفيد-١٩.
وفي حني أعلن احلزب الدميوقراطي أن مؤمتره 
الوطني الذي سيكرس ترشيح نائب الرئيس السابق 
جو بايدن إلى االنتخابات الرئاسية، ميكن أن يجري 
هذه املرة عبر اإلنترنت أو عبر أي وســيلة مبتكرة 
أخرى بسبب جائحة كوفيد-١٩، فإن ترامب اليزال 
(رويترز)يرفض حتى مجرد البحث في مثل هذه الفرضيات. محتجون يحملون صورة ساخرة للرئيس دونالد ترامب والفتة تندد بعنف الشرطة وعنصريتها في بوينس ايرس باالرجنتني 
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بكني تنفي تسريبات عن «الصحة العاملية»: لم نتأخر في نشر معلومات «كورونا»
عواصــم - وكاالت: نفت 
الصــني أمــس صحــة تقرير 
إخباري ذكر أنها تباطأت في 
مشــاركة املعلومات املتعلقة 
مبــرض «كوفيــد-١٩» مــع 
منظمة الصحة العاملية. جاء 
ذلك فــي معرض رد املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية تشاو 
لي جيان خالل إفادة صحفية 
يومية على سؤال عن التقرير 
الذي نشرته وكالة أسوشيتد 
بــرس وورد فيــه أن منظمة 
الصحة تشــعر بخيبــة أمل 
لتباطــؤ الصــني الواضح في 

مشاركة املعلومات.
ونقلت الوكالة عن مصادر 
قولها إنه ورغم إطراء املنظمة 
علــى الصــني علنا فــي بداية 
تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
خالل شهر يناير، إال أنه وراء 
الكواليس كان هناك خالف بني 
الطرفني نظرا لتأخر الصني في 
الكشف عن اخلريطة اجلينية 
للڤيروس وشــعر مســؤولو 
لعــدم  باإلحبــاط  املنظمــة 
حصولهم على املعلومات التي 
انتشــار  يحتاجونها ملكافحة 

الڤيروس القاتل.
وبحسب «عشرات املقابالت 
التــي حصلــت  والوثائــق» 
عليها «اسوشيتد برس»، فإن 
الصني تأخرت في الكشف عن 
اخلريطة اجلينية للڤيروس 
ألكثر من أسبوع بعد أن قامت 
٣ مختبرات حكومية مختلفة 
بالكشف عنها بالكامل، وردت 
الوكالة الســبب في ذلك إلى 
الضوابط الصارمة على نشر 
املعلومات في الصني واملنافسة 

هذه االجتماعات من أن الصني 
ال تشــاركها ببيانــات كافية 
لتقييم مدى انتشار الڤيروس 
أو اخلطر الذي ميثله على بقية 
العالم «مما يهدر وقتا ثمينا».
إلى  التســجيالت  وتشير 
أن مســؤولي املنظمــة كانوا 
يشيدون ببكني علنا على أمل 
أن يساعدهم ذلك في احلصول 

مستقل للبيانات التي توفرها 
احلكومة الصينية، التي أشار 
إلى أنها لم تتعاون بالطريقة 
ذاتها التي تعاونت بها بلدان 
أخرى مثل الكونغو في املاضي.
ويشــير تقرير أسوشيتد 
برس إلــى تأخــر الصني في 
الكشف عن اخلريطة اجلينية 
واإلقرار بانتشــاره في بلدان 

قال إن «من الواضح أنه كان 
بإمكاننا إنقاذ املزيد من األرواح 
وجتنب العديــد من الوفيات 
إذا تصرفــت الصني ومنظمة 
الصحة العاملية بشكل أسرع».

وميكن أن يعزز هذا التقرير 
االتهامات التي وجهها الرئيس 
األميركي دونالــد ترامب الى 
املنظمــة وأدت الــى تعليــق 
مســاهمات الواليات املتحدة 
في متويلها اثر اتهامها بالتحيز 

لبكني.
فــي هذه األثنــاء، تخطت 
حصيلــة ضحايــا ڤيــروس 
كورونا املستجد في البرازيل 
عتبة الـــ ٣٠ ألف وفاة بعدما 
حصــد الوباء فــي يوم واحد 
أرواح ١٢٦٢ مصابا، في حصيلة 
وفيات يومية قياسية جديدة 
فــي هــذا البلد الــذي أصبح 
البؤرة األكبر بعــد الواليات 
وزارة  وقالــت  املتحــدة. 
الصحة البرازيلية إن جائحة 
«كوفيــد-١٩» حصدت أرواح 
٣١١٩٩ شــخصا. أمــا حصيلة 
اإلصابات فقد بلغت ٥٥٥٫٣٨٣ 
إصابة بعدما سجلت حوالي ٢٩ 
ألف إصابة يوم أمس وحده.

وبذلك يكون عدد اإلصابات 
عــن  الناجمــة  والوفيــات 
«كوفيــد-١٩» فــي البرازيــل 
وحدها أكثر من نصف عددها 
في أميركا الالتينية بأسرها.

البلــد الثاني الــذي مازال 
يعاني خارج أميركا الالتينية 
هو الهند، حيث أظهرت األرقام 
الرسمية أمس أن عدد اإلصابات 
بڤيــروس كورونا فــي الهند 
جتــاوز ٢٠٠ ألــف وأن ثاني 

على مزيد من املعلومات.
الثانــي  وفــي األســبوع 
من شــهر يناير، أبلغ رئيس 
الطــوارئ في منظمة الصحة 
العاملية د.مايكل رايان زمالءه 
بضرورة تغيير نهج املنظمة 
والســعي إلــى الضغط على 
بكني وذلك خشية تكرار تفشي 
مرض سارس، ودعا إلى حتليل 

أخرى وبالتالي تأخر تطوير 
فحوصات وأدوية ولقاحات، 
وقالت إن نقص بيانات املرضى 
التفصيلية أدى إلى صعوبة 
حتديد مدى ســرعة انتشــار 

الڤيروس.
علــي مقداد، األســتاذ في 
معهــد القياســات الصحيــة 
والتقييم بجامعة واشــنطن 

أكبــر دول العالــم من حيث 
عدد السكان قد ال تبلغ ذروة 

اجلائحة إال بعد أسابيع.
وقالــت وزارة الصحة إن 
عدد اإلصابات في البالد قفز 
بواقــع ٨٩٠٩ أمــس مقارنــة 
باليوم السابق في واحدة من 
أعلى الزيادات اليومية املسجلة 
ليرتفع اإلجمالي إلى ٢٠٧٦١٥.

وقالــت نيفيديتــا جوبتا 
من مجلس األبحــاث الطبية 
الهندي الذي تديره احلكومة: 
«إننا بعيدون جدا عن الذروة»، 
خالفا ملسؤولني في احلكومة 
قالوا إن أعداد اإلصابات قد تبدأ 
في التراجع في وقت الحق هذا 

الشهر أو في يوليو.
إلى ذلك، قال إدوارد أرجار 
وزيــر الدولة بوزارة الصحة 
البريطانية إن رئيس الوزراء 
بوريــس جونســون يتولى 
اإلشراف على إدارة اجلائحة 
وكان يــؤدي دوما هذا الدور، 
وذلك بعد تقرير يشــير إلى 
أن جونسون بدأ يتولى إدارة 

األزمة.
فقد قالت صحيفة تليغراف 
يســتعيد  جونســون  إن 
االضطالع بــإدارة األزمة مع 
إجراء تغيير كبير في داونينغ 
ستريت يقضي بوجود جلنتني 
املتعلقة  القــرارات  تتخــذان 

بتحرك احلكومة.
وقال أرجار لشبكة سكاي 
نيــوز ردا علــى ســؤاله عن 
الــوزراء  التقريــر: «رئيــس 
هو رئيس احلكومة ورئيس 
الوزراء يدير احلكومة. رئيس 

الوزراء هو املسؤول دوما».

أرقام قياسية مستمرة في البرازيل.. والهند ال تزال بعيدة عن «ذروة» انتشار الڤيروس

(أ.ف.پ) طالب يركضون فرحني احتفاال بتخرجهم في الثانوية وانتهاء الدراسة التي كانت تتم وفق قواعد التباعد االجتماعي في ستوكهولم  

داخل نظام الصحة العامة.
ملــدة  الصــني  وتلــكأت 
أســبوعني علــى األقــل عــن 
تزويد منظمة الصحة العاملية 
ببيانات تفصيلية عن املرضى 
واحلاالت، وفقا لتســجيالت 
اجتماعــات أجريــت داخــل 

املنظمة خالل شهر يناير.
وشكا مسؤولو املنظمة في 

الصني تتهم بريطانيا بتبني «عقلية استعمارية» بشأن هونغ كونغ
عواصم - وكاالت: اتهمت 
الصني امس، بريطانيا بأنها 
تتبنى «عقلية اســتعمارية» 
بعدما تعهد رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
بالسماح ملواطني هونغ كونغ 
باحلصول على املواطنة في 
حال مررت الصني قانون أمني 

متعلق بهونغ كونغ.
املتحــدث باســم  وقــال 
اخلارجيــة الصينيــة زهاو 
يجيان إن الرابطة التاريخية 
بني بريطانيــا وهونغ كونغ 
تنبع من «معاهدات عدوانية 

واستعمارية وظاملة».
وأضاف: «نطالب اجلانب 
البريطانــي باالبتعــاد عــن 
اجلــرف والتخلي عن عقلية 
احلــرب البــاردة والعقليــة 
االستعمارية، واحترام وإدراك 
حقيقة أن هونع كونغ عادت» 
للصــني، وإال فــإن بريطانيا 
سوف جتازف «بتحطيم قدمها 

بالصخرة التي حتملها».
وقــال جيان، إن تشــريع 
األمن القومــي ملنطقة هونغ 
كونــغ اإلداريــة اخلاصة هو 
شــأن داخلــي للصــني، وانه 
يتعني على الدول األجنبية مبا 
فيها اململكة املتحدة التوقف 
عن التدخل في شؤون الصني.

وأضاف جيان ان بريطانيا 
ليس لديها اآلن سلطة قضائية 
أو إشراف على هونغ كونغ، وأن 
الصني قدمت احتجاجا شديد 
اللهجــة إلى اململكــة املتحدة 
حول مثل هذه التصريحات، 

الرئيســة التنفيذيــة لهونغ 
كونــغ امــس، إن احلكومــة 
الصينيــة لــن تتراجــع عن 
خططها لســن تشريع جديد 
لألمن القومــي لهونغ كونغ 
حتى بعــد انتقــاد بريطانيا 

للخطوة.
وحتدثــت الم أثناء زيارة 
لبكني لبحث التشريع اجلديد، 
وكان برفقتهــا وزيرة العدل 
تريزا تشنغ ووزير األمن جون 
لي وقائد الشرطة كريس تانغ.

فــي املقابــل، قــال رئيس 
الــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون امس، إن بالده لن 

في هونغ كونغ يخشــون أن 
يصبــح أســلوب حياتهم - 
الذي تعهدت الصني باحلفاظ 
عليه - مهددا». وتابع قائال: 
«إذا مضــت الصــني قدما في 
تعزيز مخاوفهم، فإن ضمير 
بريطانيا سيملي عليها أال تهز 
كتفيها وتترك األمر، بل سنفي 

بالتزاماتنا وسنقدم بديال».
وأضاف أنــه يوجد نحو 
٣٥٠ ألف مواطن حاملني لذلك 
النوع من جوازات السفر في 
هونغ كونغ وأن ٢٫٥ مليون 
آخريــن مؤهلــون للحصول 

عليها.

تتخلى عن شعب هونغ كونغ 
إذا فرضت الصني قانونا لألمن 
القومي يتعارض مع التزاماتها 
الدولية مبوجب اتفاق مبرم 

عام ١٩٨٤.
وكتــب جونســون فــي 
صحيفــة ذا تاميــز «هونــغ 
كونغ ناجحة ألن شعبها يتمتع 
باحلريــة، إذا مضــت الصني 
قدما، فســيكون هــذا مبنزلة 
تعارض مباشر مع التزاماتها 
مبوجــب اإلعالن املشــترك، 
تلك املعاهــدة امللزمة قانونا 
املسجلة لدى األمم املتحدة».

وقال جونسون: «كثيرون 

كاري الم: بكني لن تتراجع عن القانون األمني اجلديد

الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري الم  متحدثة في مؤمتر صحافي في بكني امس  (أ.ف.پ)

مشــيرا إلى أن تشريع األمن 
القومي يســتهدف الدفاع عن 
مبدأ «دولة واحدة ونظامان» 
واحلفاظ على استقرار هونغ 

كونغ وازدهارها.
وتابع جيــان: «أي تهديد 
كونــغ  هونــغ  الســتقرار 
وازدهارهــا يأتــي من القوى 
اململكــة  األجنبيــة»، داعيــا 
املتحــدة إلــى التخلــي عمــا 
وصفهــا بـــ «عقليــة احلرب 
الباردة والعقلية االستعمارية، 
والتوقــف عــن التدخــل في 

الشؤون الداخلية للصني».
من جهتها، قالت كاري الم 

أملانيا تتبنى قانونًا لتطهير اجليش
 من املتطرفني واملجرمني

طهران تستقبل العالم اإليراني الذي أفرجت 
عنه واشنطن «خارج إطار تبادل للسجناء»

برلني - وكاالت: وافقت احلكومة األملانية 
امس على مشــروع قانون يسرع من عملية 
فصل أفراد اجليش املتورطني في التطرف أو 

اجلرائم اخلطرة.
ويســمح مشروع القانون الذي اقترحته 
وزيــرة الدفاع أنيجريــت كرامب-كارنباور 
للجيش بالتخلص بشــكل سريع من األفراد 
الذين يشكل وجودهم تهديدا خطيرا للنظام 
العسكري أو سمعة اجليش، ويسري ذلك على 
من خدموا ألقل من ثماني ســنوات. وما زال 

مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرملان 
ليدخل حيز التنفيذ. وتنص القواعد العسكرية 
احلاليــة علــى أنه ال ميكن طــرد من خدموا 
باجليش ألكثر من أربع سنوات إال بعد إدانتهم 
بجرمية أو وفق إجراء تأديبي تقوده احملكمة 

قد يحتاج لسنوات.
يأتي ذلك بعد اكتشاف عدد من املتطرفني 
اليمينيــني باجليش األملانــي، ومنهم عضو 
في فرق القوات اخلاصة كانت لديه أســلحة 

وذخائر ومتفجرات باملنزل.

طهــران ـ وكاالت: عــاد العالــم اإليرانــي 
سيروس أصغري، الذي أفرج عنه بعد اعتقاله 
لسنوات في الواليات املتحدة، إلى بلده امس 
ليكون أحد املعتقلني النادرين لدى اجلانبني 
الذين يتم إطالق سراحهم خارج إطار تبادل 

للسجناء بني البلدين.
وتأكد نبأ عودة أصغري على وكاالت األنباء 
«تسنيم» و«إيســنا» و«مهر» االيرانية التي 
نشــرت على حســاباتها على تلغرام صورة 
للعالم وهو يضع كمامة ويعانق سيدة محجبة 

بينما تنظر إليهما سيدة أخرى.
من جهته، اكد مسؤول الدائرة االميركية 
لالمــن الداخلي كني كوتشــينيلي أن قضية 
اصغري غير مرتبطــة بقضية مايكل وايت، 
العسكري االميركي السابق الذي كان معتقال 
في ايران وافرج عنه باذن خاص لدواع صحية 

شرط أال يغادر البالد.
واوضح كوتشينيلي أن واشنطن حتاول 

ترحيــل أصغــري منذ ٢٠١٩ لكــن «احلكومة 
االيرانية كانت تؤخر االمر في كل مرة»، الفتة 
الى أن شرطة الهجرة توقف عشرة ايرانيني 
آخريــن في انتظــار ترحيلهم مــن الواليات 

املتحدة.
ويبــدو أن أصغري (٥٩ عامــا)، الباحث 
في جامعة شريف التكنولوجية في طهران، 
أفرج عنه خارج إطار تبادل للسجناء، وهي 
خطوة نادرة بني البلدين املتخاصمني واللذين 
ال يقيمان عالقات ديبلوماسية منذ عام ١٩٨٠.

وحتتجز إيران خمسة أميركيني على األقل، 
فيما تعتقل الواليات املتحدة حوالي عشرين 

إيرانيا.
وكان أصغري اتهم في ٢٠١٦ بسرقة أسرار 
صناعية خالل زيــارة أكادميية إلى أوهايو. 
ومتت تبرئته في نوفمبر ٢٠١٩، لكنه بقي مع 
ذلك مســجونا في الواليات املتحدة، ألسباب 

تتعلق بقوانني الهجرة على ما يبدو.

واشنطن تلمح لعدم املوافقة على خطط إسرائيل لضم الضفة وغور األردن
عواصمـ  وكاالت: استبعدت وسائل إعالم 
اسرائيلية موافقة الواليات املتحدة على ضم 
االحتالل اإلسرائيلي أجزاء من الضفة الغربية 
بحلول املوعد املطروح من قبل رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو.
ونقلت صحيفة «تاميز أوف إســرائيل» 
اإللكترونيــة امس عن مصدر أميركي رفيع 
املســتوى قوله انه «من املســتبعد جدا» أن 
توافق اإلدارة األميركية رسميا على اخلطوة 
اإلســرائيلية املتوقعة حتى ١ يوليو املقبل، 
مشيرا إلى أن اللجنة األميركيةـ اإلسرائيلية 
املعنية برسم خرائط الضم تواصل عملها، لكن 
إمتامه «قد يستغرق أسابيع طويلة، ورمبا عدة 
أشهر». وأوضح املصدر أن هذه هي «مهمة 
صعبة تتطلب عمال دقيقا على األرض»، غير 
أن مدير الشؤون اإلسرائيلية والفلسطينية في 
مجلس األمن القومي األميركي، سكوت ليث 
(الذي يعد من األعضاء الرئيسيني في اللجنة 
املشــتركة) لم يتمكن من السفر إلى املنطقة 
بعد، بسبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وتابع املصــدر أن اللجنة لم تعلق عملها 
رغم تفشــي الڤيروس التاجي، لكن حضور 
ليث يعد ضروريــا إلكمال العمل، ومن غير 

الواضح متى سيستطيع هذا املسؤول زيارة 
إسرائيل، وحتى إذا حصل ذلك قريبا، فمن 
غير احملتمل أن تكمل اللجنة مهمتها املعقدة 

قبل األول من يوليو.
ولفت التقرير إلى أن كبيري املســؤولني 
املعنيني بامللف اإلسرائيلي ـ الفلسطيني في 
البيت األبيض، كبير مستشاري الرئيس دونالد 
ترامب، جاريد كوشنر، واملبعوث اخلاص لعملية 
الســالم آفي بيركوڤيتش لم يزورا إسرائيل 
منذ كشف خطة السالم األميركية املعروفة 
إعالميا بـ«صفقة القرن» في يناير املاضي، ما 
يزيد من تعقيد جهود تل أبيب في اجتاه الضم.

ونقلت «تاميز أوف إسرائيل» عن مصادر 
مطلعــة تأكيدها أنه من غير املرجح أن يؤيد 
البيت األبيض اخلطوة اإلســرائيلية قبل أن 
يزور كوشــنر وبيركوڤيتش دولة االحتالل 

ملناقشة «بعض القضايا العالقة».
في الســياق ذاته، أفادت وســائل إعالم 
فلسطينية بأن إيطاليا أعربت عن قلقها إزاء 
احتمال قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بضم 
أجزاء من الصفة الغربية وغور األردن، مؤكدة 
أن هذه اخلطة واألعمال أحادية اجلانب إذا ما 
مت تنفيذها، ستعرض أي احتمال الستئناف 

محادثات السالم املباشــرة للخطر. وأكدت 
وزارة اخلارجيــة اإليطالية، في بيان أوردته 
الفلسطينية، أن إيطاليا التزال  وكالة األنباء 
ترى أن حل الدولتني هو الوحيد القادر على 
ضمان السالم والتنمية في الشرق األوسط، 
الذي مت التفاوض عليه مباشرة من قبل الطرفني.

وأشارت إلى أن إيطاليا تخطط لتقدمي نحو 
٢٥ مليون يورو للفلسطينيني الذين يعيشون 
في فلسطني والدول املجاورة العام احلالي، في 
ضوء حالة الطوارئ بسبب ڤيروس كورونا 

املستجد بهدف تعزيز اخلدمات الصحية.
ميدانيــا، واصل االحتالل االســرائيلي 
الفلســطينيني واملقدســات  اعتداءاته على 
االسالمية، حيث اقتحم ٦١ مستوطنا باحات 
املسجد األقصى امس، بحراسة مشددة من 
شــرطة االحتالل التي رافقت املقتحمني في 
مجموعات متعــددة انطالقا من باب املغاربة 

خالل فترة االقتحامات الصباحية.
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية وفقا لـ 
«وفا» بأن االقتحامات متت فيما بات يعرف 
بـ «فترة االقتحامات الصباحية» التي تنطلق 
عادة من جهة باب املغاربة الذي يســتخدمه 

االحتالل القتحام األقصى.

إيطاليا: اخلطة ستعرض احتمال استئناف محادثات السالم املباشرة للخطر

فلسطينيون يتظاهرون في نابلس ضد اخلطط االسرائيلية لضم الضفة وغور االردن  (أ.ف.پ)
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متديد التعبئة اليوم..وتصاعد التحشيد «الثوري» الحتجاجات السبت

بيروت - عمر حبنجر 

التحضيــرات علــى قدم وســاق 
النطالق الثورة الشعبية املستجدة 
بعد غد، وزير الداخلية محمد فهمي 
يهدد بالتصدي لــكل من يخرج عن 
اإلطار الســلمي للتحرك، ونشــطاء 
الثورة يســعون جلعل يوم السبت 
اخلطــوة األولى علــى طريق تغيير 

الطبقة السياسية القائمة.
احلكومة اللبنانية عالقة بني املضي 
في تبني قانون «قيصر» األميركي، كما 
تقول قناة «أو تي في»، وبني خسارة 
أسواق الشرق لتصريف اإلنتاج، فضال 
عن أن عدم تبني ذلك القانون سيرتد 
سلبيا على املفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي، علما أننا بأمس احلاجة 
الى أسواق الشرق، كما رددت القناة 

العونية.
وأعــادت األوســاط املتابعة هذه 
احليرة، إلى نوع من املغازلة من جانب 
رئيس التيار جبران باسيل للعاصمة 
األميركية، وهذا ما يراقبه ويترقبه 
حزب اهللا، كما يبدو، فيما احلكومة 
مشغولة بالتعيينات، اإلدارية واملالية 
وبالتشكيالت القضائية، غافلة عن 
احتراق الليرة في ســوق الصيرفة، 
الذي استأنف عمله أمس، وفي موقد 
األسعار، وفقدان املازوت وغيره من 

املشــتقات النفطية، إال من صهاريج 
التهريب إلى سورية.

رئيس احلكومة حسان دياب قال 
إنه ال مشكلة في مادة املازوت، مطمئنا 
أصحاب محطــات التوزيع إلى ذلك، 
لكن وزير الطاقة والنفط رميون غجر، 
اعتبر بعد جلســة مجلــس الوزراء 
أمس األول أن هناك مشكلة في توزيع 
املازوت يراها بطريقة فتح االعتمادات 
لشراء املادة، ملقيا بذلك املسؤولية 

على وزارة املال ضمنا.
وينعقد مجلس الوزراء في القصر 
اجلمهوري في بعبدا اليوم برئاســة 
الرئيس ميشال عون، مسبوقا باجتماع 
املجلس األعلى للدفاع الذي سيوصي 
بتمديد فتــرة التعبئة الصحية بني 
أســبوعني وشــهر كامل، اعتبارا من 
االثنني املقبل (٨ يونيو) وهذا يعني 
بحسب صحيفة «األخبار» االستمرار 
في إقفــال املطار وحظر التجول بني 
١٢ ليال واخلامسة صباحا، واستمرار 

تقييد حركة اآلليات.
وأصبح عدد املصابني بالكورونا 
في لبنان منذ ٢١ فبراير ١٢٤٢ حالة، 
٧٠ منهم يعاجلون في املستشفيات 
فقط. والباقون محجورون في بيوتهم، 
في حني مازال عداد الوفيات متوقفا 

على الرقم ٢٧.
ويبدو ان إجراءات التعبئة واملفرد 

واملزدوج بالنسبة للوحات السيارات، 
لن حتترم يوم السبت، حيث املوعد 
املضــروب النطالقة احلراك الثوري 
الــذي تراجــع مؤخرا، حتــت تأثير 

جائحة كورونا.
وستكون ساحة الشهداء في بيروت 
نقطة التجمع األساســية، في مشهد 
يعمل على ان يكون حاشــدا للغاية، 
وان ينطوي على خطوات سياسية 

ملموسة ال مجرد شعارات.
وبحسب االتصاالت املتداولة عبر 
وســائل التواصل، فقد اقترح بعض 
الناشطني على النائب شامل روكز، 
املوقع علــى «نداء الثورة» ان يعلن 
استقالته من النيابة وسط اجلماهير 
يوم السبت، وقال له أحدهم في شريط 
مسجل: «ال نريدك نائبا في الثورة، 
بل نريــدك رئيســا للجمهورية...». 
وأضــاف «إذا أردت االســتقالة مــن 
مجلس النواب، اســتقل من ســاحة 
الشهداء وسط احلشود يوم السبت 
الســاعة الرابعة بعــد الظهر». ورد 
النائــب روكز، على أصحاب الدعوة 
لالستقالة شاكرا نصيحتهم وقائال: 
طولوا بالكم شــوي، الثورة بتطلع 
موجات موجات«حتى تصبح ثورة، 
طولوا بالكن شوي حتى نقدر نحشد 
الناس فــي كل املناطق، واذا لم يكن 
احلشــد كبيرا يوم السبت، سيكون 

احلشد أكبر وأكبر الحقا».
وزير الداخليــة محمد فهمي دعا 
الى االلتزام بالسلمية في التظاهرات، 
وقال: أنا أكون معكم، لكن االستفزاز 
ممنوع وقطع الطرقات ممنوع. وعن 
التحركات أمام القصر اجلمهوري ومقر 
رئاســة املجلس في عني التينة، قال 
فهمي: إن التعرض لرئيس اجلمهورية 
ولرئيــس املجلــس النيابي أمر غير 

مقبول.
وقد سجلت ليال حركة اعتراضية 
أمام ســراي احلكومة فــي طرابلس 
احتجاجــا على األوضاع املعيشــية 
املتفاقمة، تخللها قطع األوتوستراد 

لبعض الوقت.
وقال دياب خالل جلســة مجلس 
الوزراء، األوضاع املعيشية صعبة، 
وهذا يعطي بعض خصوم احلكومة 
فرصة الستهدافها، والتحريض على 
النزول الى الشــارع وقطع الطرقات 
القوى األمنية والصدام  واســتفزاز 
مع النــاس واســتثمار كل نقطة دم 

للتحريض على احلكومة.
وفي هذا السياق، اكد قائد اجليش 
العماد جوزف عون من الشــمال ان 
اجليش ليس عدو شعبه بل يحميه 
ويحمي املتظاهرين، ومســؤولياتنا 
مشتركة في احلفاظ على السلم األهلي 

وعلى أمن املواطنني.

مطالبات «ثورية» الستقالة روكز: نريدك رئيساً.. واجليش يتعهد بحماية املتظاهرين..و«الداخلية» تهدد بالتصدي لكل من يخرج عن اإلطار السلمي

عدد من احملتجني خالل اعتصام أمام وزارة االتصاالت   (محمود الطويل)

حنكش لـ «األنباء»:  سلعاتا مقابل «العفو العام»!
بيروت - زينة طبارة

رأى عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، 
أن احلكومة غير قادرة حتى على تطبيق مقررات 
مجلس الوزراء، وهي بالتالي أعجز من ان تواجه 
التحديات لوقف االنحدار الدراماتيكي للدولة على 
كافة املستويات، معتبرا تبعا لهذا األداء املريض 
للحكومة باستثناء أدائها في مواجهة جائحة كورونا، 
أن اولوية االولويات هي النتخابات نيابية مبكرة 
تعيد انتاج سلطة جديدة في لبنان على أن تستولد 
من رحمها حكومة مســتلقني بكل ما للكلمة من 
معنى. ولفت حنكش في تصريح لـ «األنباء» الى 
أن األمور في لبنان تسير بعشوائية مطلقة نتيجة 
تقييد احلكومة بتوجيهات وحسابات ومزاج القوى 
السياسية التي صنعتها، وهو ما يفسر عدم قدرة 
احلكومة على اجناز اإلصالحات املطلوبة النقاذ 
الوضع واخراج لبنان من النفق أو أقله لتظهير 
بصيص ضوء يعطي اللبنانيني األمل بغد أفضل، ما 

يعني من وجهة نظر حنكش أن الوضع في لبنان 
يسير وبسرعة قياسية باجتاه األسوأ ولن يكون 
من مخرج أمامه سوى بانتخابات نيابية مبكرة 
توقف التدهور وتضع حدا لهذه املهزلة. وردا على 
سؤال، لفت حنكش الى أن الكباش السياسي لم يعد 
مخفيا بني الثالثي عراب احلكومة، األمر الذي إن 
اكد على شيء فعلى أنه عند اول مفترق مفصلي 
سيغسل هذا الثالثي يديه من أداء احلكومة في 
محاولة للتهرب من مسؤولية االنهيار، علما أن كل 
ما شهدناه منذ بداية عهد الرئيس عون هو تفكك 
الدولة وعشوائية في اتخاذ القرارات وكيدية في 
املمارسة السياسية ومقايضات باجلملة وقد يكون 
آخرها وهذا ما ال نتمناه «ســلعاتا مقابل قانون 
العفو»، معتبرا أن اجللسة املقبلة ملجلس النواب 
ستكشف حقيقة هذه املخاوف من عدمها، حتى 
مــا اذا طرأ أي تغيير على موقف التيار الوطني 
احلر من قانون العفو يعني أن الصفقة املقايضة 

قد ابرمت بني أركان السلطة.

عه ٥٦٦ ناشطًا ومثقفًا  «نداء الثورة».. وقَّ
ويدعو لتوحيد القوى لإلطاحة بالطبقة احلاكمة

بيــروت: وزع في بيروت امس بيان «نداء 
الثورة» موقع من ٥٦٦ سياسيا وناشطا ومثقفا، 
يدعــو اللبنانيني الى توحيــد القوى والثورة 
لإلطاحة بالطبقــة احلاكمة، وجاء في البيان ما 
يأتي:  منر اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية 
في تاريخنا، هذه األزمة تهدد الناس في أرزاقهم 
وفي مستقبلهم ونشاهد بألم انهيار بلدنا وانزالق 

معظم الناس الى براثن الفقر.
العمر أصبحت في  الناس وجنى   مدخرات 
مهب الريح. الدرع الواقي الذي كنا نبنيه حول 
أنفسنا، بالكد والتعب، ليعطينا بعضا من األمان 
في مواجهة تقلبات احليــاة، ويحفظ كرامتنا، 

ويقينا شر الفاقة والعوز، قد تالشى.
 عدد كبير من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

أغلقت أبوابها وسرحت عمالها وموظفيها.
 دعنا ال نتعلل باألوهام والوعود الكاذبة. فال 
خير يرجى من الطبقة احلاكمة. وهي لم تتعلم 
شيئا. وتعتقد أن بإمكانها أن تبقى في السلطة 
غصبا عن إرادة اللبنانيني. وال متلك حال. وليست 
لديها طريقة أخرى لسد العجز سوى األخذ من 

جيوب املواطنني.
 إن املشكلة ليست اقتصادية مالية محض. إنها 
مشكلة سياسية بالدرجة األولى: مشكلة انعدام 
الثقة، في الداخل واخلارج، في طبقة سياسية 

فاسدة حتى النخاع أتت على األخضر واليابس 
وجرت الويالت، وال أمل في أن تتحسن.

 وقال املوقعون على البيان أيضا إن «املرحلة 
الثانية من الثورة تبدأ قريبا. وعليها يعتمد بقاء 
لبنان، ومصير كل واحد منــا. فلنوحد قوانا 
لإلطاحــة بالطبقة احلاكمة، وفــرض حكومة 
جديدة منبثقة عن الثورة. حكومة من الشجعان، 
املنزهني عن املصلحة، تعطى صالحيات تشريعية 
استثنائية، وتكون مهمتها وقف التدهور وإخراج 
لبنان من األزمة والتحضير النتخابات نيابية 

وفق قانون انتخاب جديد».
 واعتبــر النداء أن «انتصــار الثورة رهن 
بحكمتها وتنظيم صفوفها وحسن إدارتها. ال 
ميكن للثــورة أن تتغلب على واحدة من أعتى 
الطبقات احلاكمة في العالم باالعتماد فقط على 
عفوية الناس. والبد من أن يكون لها إطار تنظيمي، 
أســوة بباقي الثورات، للتنسيق بني مكوناتها، 
والتداول فيما ينبغي القيام به، واتخاذ القرارات 
املهمة. علينا أن نختار: إما أن نقطع األمل ونرضخ 
لألمر الواقع ونتحمل العواقب أو نستجمع قوانا 

ونتحدى وننتصر».
ومن أبرز موقعي هذا النداء، كمال اليازجي، 
شــامل روكز، فؤاد األشقر، جورج نادر، أمني 

قمورية، طالل اجلردي. وآخرون.

مصادر وزارية: بدء العودة التدريجية في كل قطاعات 
الدولة اعتبارًا من منتصف اجلاري

غارات روسية ألول مرة على «وقف إطالق النار» 
وحركة نزوح بعد إعالن «الزاوية» منطقة عسكرية

القاهرة -  هالة عمران -  ناهد إمام

أكدت مصــادر وزارية إنه ســيتم 
العمــل على بــدء العــودة التدريجية 
في كافة قطاعــات الدولة اعتبارا من 
منتصف شهر يونيو اجلاري، وعودة 
بعض األنشطة الرياضية وفتح بعض 
النوادي ومراكز الشباب والسماح بفتح 
املطاعم أبوابها أمام اجلمهور، لكن مع 
التشديد على االلتزام بتطبيق اإلجراءات 

االحترازية والوقائية.
وقالت املصادر الوزارية: «اعتبارا 
من منتصف الشهر سنعمل على دراسة 
إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، 
لكننا سنأخذ بعض الوقت إلمتام ذلك، 
من حيث دراســة اآلليــات والتوقيت 
املالئم واإلجراءات التي ميكن أن تتخذ، 

بحيث تضمن سالمة املواطنني».
مــن جانبها  أكــدت د.هالــة زايد، 

وزيرة الصحة والسكان خالل االجتماع 
األســبوعي ملجلس الوزراء الذي عقد 
عبر تقنية «ڤيديو كونفرانس» امس، 
أنــه بتتبع معدالت اإلصابة بڤيروس 
«كورونا» على مســتوى اجلمهورية، 
وجد أن احملافظات السياحية، ومنها 
محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، 
والبحر األحمر، والوادي اجلديد، سجلت 
أقل عدد حاالت إصابات، فيما سجلت 
محافظــات القاهــرة الكبرى، معدالت 

إصابة أكبر عن باقي احملافظات.
كمــا أشــارت وزيــرة الصحة إلى 
اجلهود التي مت بذلها في إطار مواكبة 
أعــداد اإلصابــات بڤيــروس  زيــادة 
«كورونا» التي متت مؤخرا، وخاصة 
فيمــا يتعلــق بزيــادة عــدد األســرة 
الداخلية باملستشــفيات، وكذلك عدد 
أسرة الرعاية املركزة، فضال عن أجهزة 
التنفس الصناعي، وذلك سعيا لتقدمي 

كل أوجه الرعاية الطبية الالزمة ملصابي 
الڤيروس على مســتوى اجلمهورية، 
موضحة أن إجمالي عدد املستشفيات 
املتعاملة مع أزمة ڤيروس «كورونا» 
وصل إلى ٣٤٠ مستشفى على مستوى 
اجلمهورية، مضيفة أنه جار العمل على 
جتهيز ٣٦ مستشــفى أخرى، ليصبح 
إجمالي عدد املستشفيات التي تتعامل 
مــع مصابي ڤيــروس «كورونا» ٣٧٦ 

مستشفى على مستوى اجلمهورية.
وتطرقت الوزيرة إلى عملية جتهيز 
جرعات العالج وتوزيعها عن طريق 
القوافل العالجية والوحدات الصحية 
على حاالت العزل املنزلي واملخالطني، 
موضحة أن إجمالي عدد وحدات الرعاية 
الصحيــة األساســية على مســتوى 
اجلمهورية التي تقوم بتوفير العالج 
للمخالطني وحاالت العزل املنزلي يبلغ 

٥٠١٣ وحدة.

عواصم - وكاالت: شــنت 
طائرات روســية غارات عدة 
في شمال غرب سورية، للمرة 
األولى منذ سريان وقف إلطالق 
النار قبل ثالثة أشهر، وفق ما 
أفادت مواقع إخبارية سورية 
واملرصــد الســوري حلقــوق 
أمــس. واســتخدم  االنســان 
الروســي  الطيــران احلربــي 
صواريخ شديدة االنفجار على 
مناطق سهل الغاب بريف حماة 
الغــارات األولى  الغربي، هي 
منذ توقيع الرئيســني التركي 
رجب طيب اردوغان والروسي 
فالدمييــر بوتــني اتفاق وقف 

النار في ٥ مارس املاضي.
وقــال نشــطاء ومراصــد 
للطيران في املنطقة، إن طيران 
حربي روسي رصد إقالعه من 
مطار حميميم ملرات متتالية، 
ونفذ حتليقا دورانيا في أجواء 
ريف إدلب وسهل الغاب، قبل 

تنفيذ عدة ضربات قوية.
ولفتــت املصــادر إلــى أن 
االنفجارات ليال سمعت من جهة 
منطقة القرقور بسهل الغاب، 
وسجل عدة غارات متتالية على 
ذات املنطقة، حيث سمع صوت 
االنفجــارات كل مناطق ريف 
إدلب وحلب، بحســب شبكة 

«شام».
وبالتزامن، أعلنت «اجلبهة 
الوطنية للتحرير»، املنضوية 
الوطنــي  «اجليــش  ضمــن 
الســوري» املعارض، منطقة 
شرقي جبل الزاوية في ريف 
إدلب منطقة عسكرية. وطلب 
املكتب العســكري في فصيل 
«صقور الشام» أمس األول، من 
األهالي عدم الوجود في منطقة 
شرقي جبل الزاوية العسكرية 

حرصا على سالمتهم.
وحدد بيان املكتب املناطق 
وهي: «قرية بينني بالكامل، ومن 
مفرق املشفى (طريق فركيا - 

فــي دمشــق. ويأتــي في ظل 
استمرار جميع األطراف بإرسال 
تعزيزات عسكرية إلى املنطقة.
كما ترســل تركيــا يوميا 
أرتاال عسكرية تتضمن مدرعات 
وعربات وأسلحة ثقيلة تتضمن 
مدافع هاورتز الضخمة وأنظمة 

دفاع جوي إلى داخل إدلب.
واثر هذه التطورات شهدت 
مناطق في جبل الزاوية حركة 
نــزوح جديدة. ووثــق فريق 

«منسقو استجابة سوريا» على 
صفحته على «فيسبوك» أمس 
حركة نزوح لعشرات العائلة 
التي كانت عادت للتو الى قراها 
ومدنهــا بعد الهدوء النســبي 
الذي شــهدته املنطقة خالل ٣ 
اشهر. وقال إن حركة النزوح 
متت من مناطق جبل الزاوية 
في ريف ادلب اجلنوبي باجتاه 
املناطق واملخيمات البعيدة عن 

خطوط التماس.

(انترنت) احدى العائالت السورية حتمل مقتنياتها وتغادر منطقة الزاوية خوفا من جتدد العمليات العسكرية     

بينني) شرقا، ومن مجرشة (أبو 
مسلم) جنوبا وشــرقا، ومن 
مفرق رويحة شرقا، ومن تل 
سريتل (منطف) شرقا، ومن 
املعهد في قرية معرزاف شرقا، 

وقرية كدورة بشكل كامل».
وطلبــت «اجلبهة» التقيد 
مبضمــون التعميم بــدءا من 
أمس. وســبق ذلك اشتباكات 
متقطعة بني الفصائل املعارضة 
وقــوات احلكومــة الســورية 

١٠٠ ألف جنيه غرامة عقوبة 
احلديث في شؤون الدين 

باإلعالم دون ترخيص
القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت

يعد مشــروع قانون تنظيم الظهور اإلعالمي لرجال الدين، 
من مشــروعات القوانني املنتظرة مناقشتها في اجللسة العامة 
ملجلس النواب، بعد انتهاء جلنة الشؤون الدينية واألوقاف برئاسة 
د.أسامة العبد، من مناقشــته واملوافقة عليه، وينظم املشروع 
مسألة احلديث في شؤون الدين والفتوى عبر اإلعالم، ويلزم 
وســائل اإلعالم بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح 

قبل الظهور.
ويغلظ مشروع القانون عقوبة من يتحدث في شؤون الدين 
في اإلعالم دون ترخيص، تتمثل في غرامة ال تقل عن ٢٠ ألف 
جنيه وال جتاوز ١٠٠ ألف جنيه مع فرض غرامة على الوســيلة 
اإلعالمية ال تقل عن خمســني ألف جنيه وال تتجاوز خمسمائة 

ألف جنيه.

«البترول» تعلن
عن كشف نفطي جديد 

بالصحراء الغربية
القاهرة - ناهد إمام

أعلنــت وزارة البترول والثروة املعدنية حتقيق 
كشف بترولي جديد مبنطقة «أبوسنان» بالصحراء 
الغربية، حيث حتقق الكشف بعد حفر «البئر الساملية - 
٥» ووضعها على خريطة اإلنتاج مبعدل ٤ آالف و١٠٠ 
برميل زيت خام، و١٨ مليون قدم مكعبة غاز يوميا.

ويقع الكشف اجلديد في طبقة اخلريطة اجليولوجية 
على عمق ١٤٤٠٠ قدم. جاء ذلك في تقرير تلقاه م.طارق 
املال، وزير البترول والثروة املعدنية من اجليولوجي 
أشرف أبو زينة، رئيس شركة برج العرب للبترول، 
والتي متثل الكيان املشترك القائم بالعمليات في منطقة 
امتياز «أبوســنان» نيابة عن هيئة البترول وشركة 
«كويت إنرجي مصر» - وفق بيان لوزارة البترول.

«املركزي» مينع نقل أكثر من ٥ ماليني ليرة
 مع املسافرين بني احملافظات

وكاالت: شــهدت الليرة السورية انهيارا 
جديدا أمام الدوالر أمس بعد اإلجراءات الصارمة 
اجلديدة التي أصدرها مصرف سورية املركزي. 
ووصل سعر صرف الليرة في دمشق وحلب 
الى حدود ١٩٦٠ ليــرة مقابل الدوالر الواحد 
و١٩٤٠ للشراء. وكان املصرف املركزي اصدر 
تعميما أمر فيه السوريني، بعدم نقل األموال 
بالليرة السورية بني محافظات القطر خالل 
سفرهم «ملبالغ تزيد على خمس ماليني ليرة 
سورية». ودعاهم الى حتويل تلك املبالغ عن 

طريق املصارف وشــركات احلواالت املالية 
املرخصة العامة عوضــا عن ذلك. وقد علل 
املصرف املركزي السوري ذلك التعميم بأنه 
حرصا على سالمة املواطنني وأموالهم وجتنبا 
لتعرضهم ألي مخاطر محتملة أثناء عمليات 
نقل األموال. ويذكــر أن املصرف املركزي 
السوري قد قام بنشر قرار صادر من الهيئة 
الناظمة لالتصــاالت والبريد والذي تضمن 
إغالق ٦ شركات مخالفة، وسيكون ذلك اإلغالق 
مؤقتا لغاية اتخاذ القرار النهائي بخصوصها.
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الصالح: «الداخلية» سّخرت كل اإلمكانات لرعاية منتسبيها 
ولتطبيق العزل مبشاركة «قوة واجب سند»

قام نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية انس خالد الصالح 
يرافقه وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح ووكيل الوزارة الفريق عصام 
سالم النهام ووكيل وزارة الصحة 
د.مصطفى رضا وعدد من القيادات 
األمنية امس بزيارة للمحجر الصحي 
اخلاص مبنتسبي املؤسسة األمنية 
بنــادي ضباط الشــرطة، واطلعوا 
خاللها علــى االجــراءات الصحية 
واالحترازيــة التــي يتــم تطبيقها 

في احملجر. واســتمعوا الى شــرح 
تفصيلي من الطاقم الطبي عما يتم 
اتخاذه من رعاية طبية وإجراءات 
وقائيــة وصحيــة وعالجيــة وفق 
االجراءات املتبعة ملصابي املؤسسة 

االمنية.
كمــا تفقــدوا العيــادات الطبية 
باحملجر واستمعوا الى اخلدمات التي 
تقدمها ملنتسبي الوزارة واطمأنوا 
على توافر كل االجهزة واالمكانيات 
الطبية والعالجية والتي متكنهم من 

تقدمي كافة الرعاية الصحية الالزمة 
ملنتسبي الوزارة.

وأكد الصالح ان الوزارة سخرت 
كل االمكانيات لرعاية منتسبي وزارة 
الداخليــة، مشــيدا بــدور وجهود 
وإخــالص املصابــني الذين ضحوا 
بالغالي والنفيس في سبيل املشاركة 
في الظروف االستثنائية التي متر 
بهــا البالد فــي التصــدي جلائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد، متمنيا 
لهم وجلميع املرضى الشفاء العاجل 

ليقفــوا بجانب اخوانهم في حماية 
بلدهم من هذا الوباء. ومن جانبه، 
ثمن وزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصباح املجهود الكبير لرجال األمن 
في مواجهة جائحة كورونا باذلني 
اجلهد ومواصلني العطاء، مؤكدين 
أنهم العني الساهرة بقيامهم بواجبهم 
الوطني واحلفاظ على صحة وأمن 

وأمان املواطنني واملقيمني.
وفــي ســياق اجلولــة، تفقــد 
الصالح منطقتي الفروانية وحولي 

املعزولتني احترازيا وتفقد عددا من 
النقاط األمنية التي تشــرف عليها 
وزارة الدفــاع «قوة واجب ســند» 
في تطبيق قرار العزل واستمع الى 
شرح من آمر قوة واجب سند اللواء 
ركن وليد عبداللطيف السردي عن 
اخلطط واآلليات في تطبيق قرارات 
مجلس الوزراء والسلطات الصحية 

في البالد.
كما تفقد الصالح النقاط االمنية 
التي يشرف عليها احلرس الوطني 

في منطقة خيطان املعزولة احترازيا 
واستمع الى آلية العمل في تطبيق 
العــزل الكلي فيها، وأشــاد بالدور 
البارز للجهات االمنية والعسكرية 
فــي التصــدي جلائحــة ڤيــروس 
كورونا املستجد التي متر بها البالد 
والتنسيق والتعاون بينهم مبا يحقق 
االهداف املنشــودة وحرصهم على 
تطبيــق القانــون وحماية الصحة 
املجتمعيــة واحلفــاظ على صحة 

املواطنني واملقيمني.

خالل تفقده ووزير الصحة محجر املؤسسة األمنية ونقاطاً أمنية وعسكرية باملناطق املعزولة

وزير الداخلية أنس الصالح والفريق عصام النهام واللواءان جمال الصايغ وفراج الزعبي يستمعون إلى آلية تطبيق احلظر في حولي الوزيران أنس الصالح والشيخ د. باسل الصباح يستمعان لقيادي من القوات اخلاصة عن آلية االنتشار وتأمني السجن املركزي 

السيطرة على حريق في واجهة أحد أسواق اجلملة بالشويخ

احلريق أتلف واجهة السوق التجاري

سعود عبدالعزيز

متكنت فرق اإلطفاء من السيطرة على حريق اندلع في واجهة أحد 
أسواق اجلملة الكائنة في منطقة الشويخ الصناعية،. وأوضحت إدارة 
العالقــات العامــة واإلعالم باإلدارة العامة لإلطفــاء ان غرفة عمليات 
اإلطفاء تلقت بالغا في متام الساعة ١١:١٩ صباحا يفيد بنشوب حريق 
في مهمالت وانتقال النيران إلى الكسوة اخلارجية التابعة ألحد أسواق 
اجلملة، وعلى أثره هرع للتعامل مع احلادث رجال إطفاء مراكز الشويخ 
الصناعية والشــهداء. وأضافت اإلدارة ان فرق اإلطفاء عند وصولها 
للموقع باشرت إخالء السوق ومكافحة احلريق ومتكنت من إخماده، 
فيما أسفر احلادث عن إصابة أحد العاملني بالسوق في االختناق وقد 
نقل للعالج في املستشــفى، وقد باشرت مراقبة التحقيق في حوادث 

احلريق عملها ملعرفة أسباب احلادث.

خضراوات وفواكه أتلفتها ألسنة اللهب

توقيف أوزبكستانية ظهرت على التيك توك بالبريه العسكري
عبداهللا قنيص

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية ان قطاع األمن 
اجلنائي ممثال باإلدارة العامة للمباحث اجلنائية (إدارة حماية اآلداب العامة ومكافحة 
االجتار باألشــخاص) متكن من القبض على ســيدة ظهرت في مقطع ڤيديو مت 
تداوله على وسائل التواصل االجتماعي ترتدي البريه العسكري اخلاص بوزارة 
الداخلية وتظهر بشــكل غير الئق. وأوضحت اإلدارة انه بعد مشــاهدة الڤيديو 
وبإجراء البحث والتحري مت التعرف عليها، حيث تبني انها من إحدى اجلنسيات 
اآلسيوية قد دخلت البالد مبوجب كرت زيارة على زوجها وهو مقيم من جنسية 
عربية، ومبواجهتها مبا قامت به أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة. وقد مت اتخاذ 
اإلجراءات القانونية الالزمة وإحالتها إلى جهة االختصاص. إلى ذلك، قال مصدر 
امني ان الوافدة من اجلنســية األوزبكســتانية وحضرت فبراير املاضي بسمة 
زيارة على زوجها، الفتا الى انــه جار حتديد صاحب الزي والعالقة معه وكانت 
«األنباء» نشــرت في عددها امس خبر الوافدة وحتديد الداخلية لها حيث جرى 
معرفة الهاتف الذي بث منه املقطع على برنامج التيك توك فتبني انه يخص وافد 
عربي وباستدعائه وعرض املقطع عليه أفاد بأن من ظهرت في املقطع هي زوجته.

زائرة متزوجة من عربي وجار حتديد صاحب الزي والعالقة معه

صورة زنكوغرافية عن اخلبر الذي نشرته «األنباء» أمس

إغالق قضية مقتل طفل على يد هندي وإندونيسية في الوفرة
محمد اجلالهمة

متكن رجال االدارة العامة للمباحث 
اجلنائية من اغــالق جرمية مقتل طفل 
حديث الوالدة على يد هندي بعدما اقام 
عالقة محرمة مع وافدة اندونيسية امتدت 
لـ ٩ اشــهر هذا، واقــر املتهمان بارتكاب 

جرمية الزنا والتستر على احلمل السفاح 
وذلك امــام رجال املباحث. وقال مصدر 
امني ان املتهمني احيال الى النيابة العامة 
بتهمة القتــل العمد مع ســبق االصرار 
والترصد، كما قام املتهم بإرشــاد رجال 

املباحث على مكان دفن جثمان الطفل.
واستناد الى مصدر امني، فإن الوافدة 

االندونيســية تقدمت الى رجال مباحث 
االحمدي وابلغت على أن عشيقها الهندي 
قام بقتل طفلهما حديث الوالدة عقب اقامة 
عالقة محرمة بالوفرة، واضاف املصدر: 
مت ضبط الوافد، وبالتحقيق معهما اقر 
بأنه اقام عالقة محرمة مع الوافدة وانها 
علمت ان ثمرة هذه العالقة اسفرت عن 

طفل في احشــائها، واشار املتهم إلى أن 
الوافدة اصطحبها من امام سفارة بالدها 
واقامت معه داخل غرفة في الوفرة وبعد 
ان وضعت املولود قام بقتله ودفنه في 

بر الوفرة.
هذا وزعمت االندونيسية بأن صديقها 

الهندي قتل الطفل خنقًا دون علمها.

املكراد: عملية فرز وتوزيع األدوية قررا التخلص من جرمية بأخرى وإنهاء حياة طفل سفاح
جتاوزت ٤٥ ألف وصفة طبية

أحمد خميس

قام مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالد راكان املكراد ومدير إدارة العالقات العامة 
واإلعالم العميد خليل األمير بزيارة تفقدية 
إلى مركز اإلســناد الكائن فــي منطقة الري، 
وذلك لالطالع على عملية فرز وتوزيع األدوية 
التي تقوم بها الفرق املكلفة من اإلدارة العامة 

لإلطفاء لكي تصل الى منازل املرضى.
وقد نقل الفريق املكــراد حتيات وتقدير 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح مبناسبة جتاوز عدد الوصفات الطبية 
التــي مت توصيلهــا منذ أواخر شــهر مارس 
املاضــي حتى اليوم أكثر من خمس وأربعني 

ألف وصفة طبية.

وقــد اســتمع الفريــق املكراد الى شــرح 
مفصل عن خطــة توزيع األدوية من مراقب 
السالمة والصحة املهنية املقدم د.فايز النصار 
واإلجــراءات التــي تتبعها الفــرق لكي يتم 
ليصال األدوية في نفس اليوم بعد تســلمها 
من صيدليات وزارة الصحة لتصل الى منازل 
املرضــى دون أي تأخير، كما شــرح رئيس 
الفرق املكلفة بالتوصيل من صيدليات منطقة 
الصباح الصحية املقدم محمد املال عن تفاصيل 

هذه العملية.
وفي اخلتام، شكر الفريق خالد املكراد جميع 
الفــرق القائمة على عمليــة توزيع األدوية، 
مؤكدا ان هذه املهمة ليست بالعملية السهلة، 
وقد حققت النتائج املرجوة منها مبنع انتشار 
الوبــاء عن طريق بقاء املرضى في منازلتهم 

لتصلهم األدوية بكل سهولة ويسر.

الفريق خالد املكراد يستمع الى احد الضباط بشأن توزيع االدوية ويبدو العميد خليل األمير واملقدم د. فايز النصار

توزيع االدوية يتم بالية منضبطة من رجال االطفاء

ملشاهدة الڤيديو

هندية تنضم إلى قائمة املنتحرين في سلوى
محمد الدشيش

انضمت وافدة هندية الى قائمة املنتحرين 
خالل األيــام القليلة املاضية، إذ أقدمت على 
شــنق نفسها داخل منزل كفيلها في سلوى، 

وكان مواطن أبلغ عمليات الداخلية عن انتحار 
خادمة تعمل لديه، ولدى انتقال رجال األمن 
تبني أن الوافدة هندية وقد أقدمت على شنق 
نفســها بحبل، وان احلبل متــزق بفعل ثقل 
املجني عليها، وسجلت قضية انتحار جديدة.
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العربي يؤجل بحث ملف احملترفني والعقود
مبارك اخلالدي

إدارة  عقــد مجلــس 
العربي اجتماعا  النادي 
عن بعد اعتمد من خالله 
عددا من القرارات اإلدارية 
اخلاصــة بالعاملني في 
النادي، بهدف تســيير 
األعمال اإلدارية اخلاصة 
بالعاملني، ومنها اعتماد 
صرف تذاكر السفر ملن 
يرغب منهم في مغادرة 

البالد.
 وعلمــت «األنبــاء» 
ان االجتمــاع لم يبحث 
امللفات اخلاصة بالعقود 
او الالعبــني احملترفــني 
لقــرارات احتاد  ترقبــا 
الكــره بهذا الشــأن، إال 
انه ناقش بشــكل ودي 
االتفاق مــن حيث املبدأ 

على استقرار اجلهازين الفني واإلداري، كما 
صرف النظر عن مناقشة مواعيد مقترحه 
النطالق التدريبات انتظارا لقرارات اللجنة 

الثالثية واحتاد الكرة بهذا الشأن.
ومــن جانب آخر، وفي اتصال هاتفي 
مع «األنباء» قال املدرب البوسني داركو 

نبستروفيتش املتواجد حاليا في البوسنة 
فــي زيارة خاصة انه علــى اتصال دائم 
مع إدارة الفريق، مشــيرا الى عودته الى 
الكويــت واملنصورية حتديدا في يوليو 
املقبــل لقيادة التدريبــات في حال متت 

برمجة عودة النشاط الرياضي.

البوسني داركو نبستروفيتش خالل قيادة الفريق

«يد» الكويت ُجتدد الثقة في أبو املجد
يعقوب العوضي

كــرة  إدارة  جــددت 
اليد فــي نــادي الكويت 
بقيادة مدير اللعبة هيثم 
الرشــيدي عقــد مــدرب 
الفريق األول مجدي أبو 
املجد ملوسم آخر، ويأتي 
التجديــد في ظل ســعي 
الدفاع عن  الــى  األبيض 
اللقــب من خــالل توفير 
االســتقرار اإلداري بعــد 
نهاية عقد املدرب السابق 

سعيد حجازي وتوقيعه لقيادة يد العربي 
في املوسم احلالي ونهاية التعاقد مع املدرب 
منير حسن السابق. وأوضح الرشيدي في 
تصريح سابق أن الكويت يطمح للمنافسة 
على مختلف البطوالت احمللية والدولية من 
خالل العمل اجلاد وتوفير البيئة التدريبية 

املناسبة لالعبني.
وأضاف ان لدينا مجموعة العبني مميزين 
بإمكانها حتقيق الطموح. وحول التجديد 

مــع أبو املجد، قال: إننــا نثق بقدراته كما 
نســعى لتعزيز االســتقرار الفني بغرض 
زيادة التفاهم بني املدرب والالعبني واجلهاز 

اإلداري أيضا.
وتوجه الرشيدي بالشكر ملجلس إدارة 
نادي الكويت ورئيس النادي خالد الغامن 
علــى توفيرهــم جميع متطلبــات الفريق 
واحتياجات الالعبــني واجلهازين اإلداري 

والفني.

هيثم الرشيدي ومجدي أبو املجد

.. إلى القناة الثالثة
ناصرالعنزي

رســالة نوجهها إلى املسؤولني في القناة 
الثالثة في التلفزيون ونحن على ثقة بأنهم 
يبحثون عن رضا املشاهدين في ظل األزمة 
التي يعيشها العالم حاليا، ونتمنى ان تستغل 
القناة إيقاف النشاط الرياضي وعدم وجود 
برامج مباشرة حاليا بإعادة بعض املباريات 
النهائية في بطوالت كأس العالم ومباريات 

منتخبنا الوطني الثالث في كأس العالم في 
اسبانيا ١٩٨٢ والتي تلقى قبوال من املتابعني، 
وكذلك نهائيات البطوالت احمللية في مسابقات 
الكــؤوس منذ إقامتها، إضافــة إلى مباريات 
األزرق احلاســمة في بطوالت كأس اخلليج 
منذ إقامتها فــي البحرين عام ١٩٧٠، وميكن 
ايضا اعادة اللقاءات مع بعض النجوم القدامى، 
حيث تزخر املكتبة التلفزيونية بالكثير من 

البرامج املتنوعة.

خالص العزاء لوليد الكندري
يتقدم القسم الرياضي في «األنباء» 
بخالص العزاء لعضو مجلس إدارة نادي 
القادسية وليد الكندري، لوفاة والدته 

تغمدها اهللا بواســع رحمته وأسكنها 
فســيح جناتــه، وألهم ذويهــا الصبر 
والسلوان. (إنا هللا وإنا إليه راجعون).

عبدالعزيز جاسم

وضع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم مواعيد أولية إلقامة اجلوالت 
الثالث املتبقية من تصفيات آسيا املشتركة املؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم في قطر ٢٠٢٢ وكأس آسيا في الصني ٢٠٢٣، حيث ستكون 
مباريات األزرق املتبقية في حال مت اعتمادها رسميا: أمام أستراليا 
يــوم ٨ أكتوبر، ثم مع األردن ١٣ منه، والصني تايبيه في ١٢ 
نوفمبر. ويتواجد منتخبنا ضمن املجموعة الثانية، ويحتل 
املركز الثاني برصيد ١٠ نقاط من ٥ مباريات وبفارق األهداف 
عن األردن الثالث ونقطتني خلف املتصدر أستراليا بـ١٢ نقطة 
والذي لديه مباراة أقل عن باقي املنتخبات في املجموعة، 
بينما يأتــي نيبال رابعا بـ٣ نقاط والصني تايبيه أخيرا 

دون رصيد من النقاط. 
ويسعى منتخبنا لبلوغ الدور النهائي كأفضل ٤ ثوان 
علــى أقل تقدير ولديه فرصة كبيرة بحال حقق الفوز 

في مباراتني من املباريات الثالث املتبقية. 
الى ذلك ، قرر مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة 
القدم تأجيل االجتماع الذي كان مقررا امس االربعاء 
إلى ما بعد صدور قرارات من اللجنة الثالثية بشأن 
تطور الوضع الصحي وإمكانية استئناف النشاط 

الرياضي.

القادسية يطلب استضافة مباريات 
مجموعته بكأس االحتاد اآلسيوي

عبدالعزيز جاسم

تقدم نادي القادســية بكتاب رســمي 
إلــى احتاد كرة القدم لرفعــه الى االحتاد 
اآلســيوي، ويطلب من خالله استضافة 
منافســات املجموعة الثالثة ببطولة كأس 
االحتاد االسيوي التي تضم ظفار العماني 
واجلزيرة األردني والرفاع البحريني، وذلك 
بعدما أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أن 
املنافسات ستكون بنظام التجمع بدولة واحدة 
خالل الفترة من ٢٧ أكتوبر حتى ٤ نوفمبر.

وتضم منطقة غرب آسيا في بطولة كأس 
االحتاد ١٢ فريقا بواقع ٣ مجموعات يتأهل 
من خاللها أصحاب املراكز األولى باإلضافة 
الى أفضــل مركز ثان، ويقام بعدها الدور 
نصف النهائي ونهائي غرب آسيا والفائز 
يلتقي مع بطل شرق آسيا في نهائي البطولة 

املقرر له ١٢ ديسمبر.
ومن املقرر ان يرسل احتاد الكرة طلب 
القادســية إلى االحتاد اآلسيوي والذي قد 
يجد منافسة في االستضافة من أحد فرق 

كتاب نادي القادسيةاملجموعة.

ختام «رالي ديجيتال الكويت» مبشاركة ٣٦ متسابقًا
اختتمت الثالثاء املاضي منافسات رالي 
ديجيتال الكويت الذي نظمه النادي الدولي 
الكويتــي لرياضــة الســيارات والدراجات 
اآللية بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي 
للســيارات (KT)، حيث صرح مدير الرالي 
مشــاري الظفيري بأن املنافسات استمرت 
ملدة أسبوع خالل الفترة من ٢٧ مايو حتى ٢ 
يونيو، حيث تنافس املشاركون من منازلهم 

على الفوز باملراكز األولى.
وقال الظفيري إن ٣٦ متسابقا شاركوا في 
الرالي بينهم العديد من املتسابقني من ذوي 
اخلبرة الذين شــاركوا في الراليات احمللية 
والدوليــة، إال أن طبيعة الرالي اإللكتروني 
تختلــف عن الرالي الفعلــي في امليدان وقد 
خلصت النتائج النهائية للرالي اإللكتروني 
ذلك بفوز أنــس قنواتي باملركز األول الذي 
لم يشارك نهائيا في الراليات امليدانية بعد 
منافسة شديدة مع محمد الظفيري متسابق 
الراليات امليدانية الذي شارك في العديد من 
الراليــات احمللية والدوليــة، فيما حل ثالثا 
ضاري السعيدي، مبينا ان اللجنة املنظمة 
تعتزم تقدمي اجلوائز للفائزين في منازلهم 
التزاما باإلرشادات الصحية في ظل جائحة 

كورونا.
من جانبه، صرح أمني السر العام للنادي 
الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات 
اآللية عيسى حمزة بأن مجلس إدارة النادي 

برئاســة عماد بوخمسني أخذ زمام املبادرة 
إليجاد بديل للنشاط الرياضي امليداني، السيما 
أننا نعيش حاليا في وضع حياتي مختلف 
فــي ظل التباعــد االجتماعي املوصى به من 
قبل السلطات الصحية في البالد وفي العالم 
بشكل عام، حيث إن االحتاد الدولي للسيارات 
كان قد اعتمد رياضة السيارات اإللكترونية 

في العام املاضي.
وأضاف أن هذا الرالي الديجيتال يعتبر 
األول في الكويت وستكون هناك العديد من 
الفعاليات اإللكترونية التي سينظمها النادي 
في الصيف، ومبينا أن النادي شارك في العام 
املاضي في بطولة ألعاب رياضة الســيارات 
األولى التي نظمها االحتاد الدولي للسيارات 
في روما والتي كان من ضمنها بطولة ديجيتال 
لسباق سيارات اجلي تي، إال أن الفارق بني 
بطولة روما ورالي الديجيتال في الكويت هو 

أن املتسابقني شاركوا من منازلهم. 
وأشــار حمــزة الــى أن هــذا النــوع من 
املنافسات اإللكترونية ميكن أن يجذب عددا 
من املشاركني أكبر بكثير من الراليات امليدانية 
نظرا ألن تكلفة املشاركة في الراليات امليدانية 
عالية جدا من حيث شراء السيارات وإعدادها 
وجتهيز فريق للصيانة، سباقات الديجيتال 
فإن تكلفتها ال تذكر فبمجرد احلصول على 
بالي ستيشــن أو إكس بوكس أو حتى عن 

طريق اإلنترنت ميكن املشاركة.

ً قنواتي أوالً والظفيري ثانياً والسعيدي ثالثا

التأجيل يضرب أجندة بطولة العالم للكروس كاونتري
أسامة املنصور

بات من الواضح أن روزنامة بطولة كأس العالم للكروس كاونتري - باها 
للعــام ٢٠٢٠ قد أصبحت معقدة وصعبة للغاية، خصوصا بعد تأجيل العديد 
من الســباقات التي كانت مقررة على روزنامــة ٢٠٢٠ ويرجع هذا األمر إلى 

األوضاع التي يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا (كوفيد- ١٩)، 
حيث قررت العديد من االحتادات اخلليجية والعربية 

تأجيل أجندتها الرياضية حتى إشعار آخر 
والتي كان من املقرر إقامتها في اشهر 

مارس وأبريل ومايو املاضية.
القرار  وادرج على ذلــك 

التي اتخذته األردنية لرياضة 
الســيارات بإلغــاء «باها 
األردن» الذي يعد اجلولة 
الثالثة مــن بطولة كأس 
للكروس كاونتري  العالم 

- باها لعــام املزمع اقامته 
في الفترة ما بني ١٦ و١٧ و١٨ 

ابريل املاضــي بعد االتفاق مع 
االحتاد الدولي للسيارات FIA واالحتاد 

الدولي للدراجات النارية FIM بصفتهما 
الهيئتان العامليتان املشــرفتان على البطوالت 

املعنية برياضة السيارات والدراجات على أن حتتفظ األردن 
بحق التنظيم في موسم ٢٠٢١ خاصة أن أول سباق لباها األردن أقيم في ٢٠١٨ 
وكحدث مرشــح لبطولة كأس العالم للكروس كاونتــري - باها ومت إدراجه 
رسميا ضمن البطولة في العام ٢٠١٩. وكان رالي أبوظبي الصحراوي ملوسم 

٢٠٢٠ قد تعرض أيضا إلى تأجيــل بعد أن أدرج في روزنامة البطولة في ٢١ 
من املاضي إال أن منظمي الرالي قرروا تأجيله تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا 
اخلصوص من قبل االحتاد الدولي للسيارات وكذلك االحتاد الدولي للدراجات 
حفاظا على سالمة الفرق، والتقنيني واجلماهير نتيجة انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد حول العالم. وفي هذا الصدد، أكد البطل ناصر بن صالح العطية في 
اتصال هاتفي مع «األنباء» أن إدارة الفريق كانت على اتصال 
التطورات  دائم باملنظمني للوقوف على آخر 
ومازلنا نتابع جميع اإلجراءات الوقائية 
حلماية مجتمع رياضة السيارات 
ســواء على صعيد بطولة 
الكروس  العالــم  كأس 
كاونتري أو من خالل 
بطولة الشرق األوسط 
للراليات ٢٠٢٠ التي 
له نصيب من  كان 
التأجيــل، مضيفا: 
«في جميع األحوال 
يجــب أن ندرك متاما 
أن هذا التأجيل له أهمية 
كبيرة لترسيخ أسس السالمة 
العامة وحفاظا على سالمة املشاركني 
والفرق والتقنيني واجلماهير نتيجة انتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد حول العالم». وأضاف 
العطية: «نحن اليوم بانتظار نتائج هذه التأجيل من خالل رسم خارطة جديده 
لألجندات وعليه سنقوم باألعداد الالزم سواء على اجلانب اإلداري أو الفني 

خلوض غمار البطوالت».

حيث قررت العديد من االحتادات اخلليجية والعربية 

والتي كان من املقرر إقامتها في اشهر 

التي اتخذته األردنية لرياضة 

 و

FIA واالحتاد 

املعنية برياضة السيارات والدراجات على أن حتتفظ األردن 

اتصال هاتفي مع «األنباء» أن إدارة الفريق كانت على اتصال اتصال هاتفي مع «األنباء» أن إدارة الفريق كانت على اتصال اتصال هاتفي مع «األنباء» أن إدارة الفريق كانت على اتصال 

ومازلنا نتابع جميع اإلجراءات الوقائية 
حلماية مجتمع رياضة السيارات 

كبيرة لترسيخ أسس السالمة 
العامة وحفاظا على سالمة املشاركني 
والفرق والتقنيني واجلماهير نتيجة انتشار 

جالي لـ «األنباء»: قيادة الساحل صعبة 
ودور كبير للشباب في الفترة املقبلة

مشــددا على أن املهمة األولى ستكون البقاء 
ضمــن فرق الــدوري املمتاز، رغــم صعوبة 
املنافسة املتوقعة في املراحل املؤجلة للدوري.

هادي العنزي

أشاد املدرب الوطني يوسف جالي بالثقة 
الكبيــرة التي أواله إياها مجلس إدارة نادي 
الســاحل بتعيينه مدربا للفريق األول لكرة 
القدم، وقال فــي تصريح خاص لـ «األنباء» 
انني أمتنى أن أكون عند حسن ظنهم بقيادة 
الفريق خالل الفترة املقبلة، وحتقيق األهداف 
املرجوة، ومما ال شــك فيه أن املهمة صعبة، 
خاصة أنها تأتي في ظروف استثنائية محليا 
وخارجيا بســبب جائحــة ڤيروس كورونا، 
والتي تسببت في إيقاف الرياضة في جميع 
دول العالم، فضال عن احلياة العامة، متوجها 
بالشكر ملجلس اإلدارة. وذكر انه على معرفة 
تامة بإمكانات الفريق الفنية والبدنية، بحكم 
تدريبه فريق الشباب (حتت ٢٠ سنة) املوسم 
املاضــي، مضيفا ان الســاحل يعد من الفرق 
الشــابة مقارنة مبعدل أعمــار الالعبني، وقد 
عكف مجلس اإلدارة، واجلهاز اإلداري بقيادة 
جمال العتيبي ومدير الفريق يوسف الفضلي 
على إعداد فريق يعد مستقبل النادي، وسوف 
نســعى الى احملافظة عليــه، وتطويره فنيا 

وبدنيا وتدعيمه بأفضل الالعبني.
وأشار جالي إلى رغبته في احملافظة على 
جميع محترفي الفريق األربعة وهم املهاجم 
العاجــي أحمد تيتي، والعبي خط الوســط 
البرازيلي ليوناردو داســيلفا، والســنغالي 
اوسينو نداي، واملدافع السنغالي جوي اونداي، 

أشاد بثقة مجلس اإلدارة وأكد أن «املمتاز» هدف الفريق

مدرب الساحل يوسف جالي

الفائزون مبسابقة رالي ديجيتال األولى

األزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبراألزرق يخوض تصفيات املونديال في أكتوبر ونوفمبر
٣ مواجهات أمام أستراليا واألردن وتايبيه.. وتأجيل اجتماع احتاد الكرة
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مواقف وتصريحات أغرب
٭ كــرة كارابــاو: انتقــد مدرب 
مانشستر سيتي بيب غوارديوال 
الكرة املســتخدمة في منافسات 
كأس «كارابــاو» املوســم املاضي 
ووصفها بأنها بال وزن وال تصلح 
للمنافسات الكبرى، وذلك في أعقاب 
الفوز الصعب بركالت الترجيح على 

ولڤرهامبتون.

٭ املونديال الســبب: وقتما كان 
أالن باردو يدرب نيوكاسل أشار 
إلى املونديال كونه الســبب في 
تراجــع نتائــج الفريــق وتدني 
مســتوى الالعبني البدني، ولكن 
املشكلة أن املوسم لم يسبقه أي 

منافسات قارية أو عاملية!

٭ القميص الرمــادي: في ١٩٩٦، 
أليكس فيرغسون  الســير  نسب 
املؤملة  خسارة مانشستر يونايتد 

أمام ســاوثامبتون لقمصان   ٣-٦
الفريق الرمادية، وقال إن الالعبني 
ال يحبونهــا وال مييزون بعضهم 

البعض فيها.

٭ ســقوط األمطــار: اتهم والتر 
ماتــزاري األحــوال اجلويــة في 
التسبب بتعادل إنتر مع باليرمو، 
إذ قــال ان الفريــق كان يلعــب 
كرة قــدم جيدة حتى بــدأ املطر 

بالسقوط.

٭ تغيير املرمى: في أمم آسيا ٢٠٠٤، 
الفني ملنتخب األردن  ذكر اجلهاز 
الراحــل املصري محمود  بقيادة 
اجلوهري تغيير حكم املباراة للمرمى 
الذي تسدد عليه ركالت الترجيح أمام 
اليابان بالتسبب في خسارة املباراة، 
وطرد مســاعد املدرب عالء نبيل 
بسبب احتجاجه على قرار احلكم.

٭ البالونــة: فــي ٢٠٠٩ ســقط ليڤربول أمام ســندرالند بهدف 
كوميدي بعدما تسببت «بالونة» في إرباك احلارس بيبي رينا 
وحتويل الكرة اجتاهها الى الشــباك، ليخــرج رافائيل بينيتز 

مدرب الفريق وقتها ويتهم البالونة بالهزمية.

إعداد: زكي عثمان

اخلسارة أمر طبيعي في عالم كرة القدم، فال يوجد فريق 

في العالم يستمر في حصد االنتصارات إلى ما ال نهاية، 

حتى لو استمر في الفوز حلقبة طويلة من الزمن، ففي 

األخير سيأتي يوم ما ينهزم فيه.

وعند اخلسارة يلجأ بعض املدربني والالعبني إلى تبرير 

تلك الهزمية، وهذا شيء طبيعي أيضا، ولكن أن يكون 

ذلك التبرير مثيرا للغرابة والسخرية، فهذا ما سنقف عنده 

اليوم، من خالل تقرير ملوقع «سبورت ٣٦٠» استعرض 

أغرب األعذار التي اختلقها املدربون والالعبون حني 

فشل فريقهم في حتقيق االنتصار: 

في عذر هو األغرب، اختلق حارس مرمى ليڤربول االسبق ديڤيد 
جيمس سببا عجيبا ألخطائه الثالثة التي تسببت في استقبال 
شباك فريقه ٣ أهداف أمام نيوكاسل بالعام ١٩٩٧، حيث أفصح حارس 
مرمى «األسود الثالثة» أن السبب في فقدانه للتركيز هو تشتت انتباهه 
كثيرا ألنه قضى فترات طويلة في ممارسته أللعاب «البالي ستيشن».

بعد خوضه مباراة على ملعب يكتسي فيه اجلزء الذي يفصل 
بني امللعب واجلمهور باللون 
األخضر، قال مدرب وست هام 
ســالفني بيليتش «تخيل أنك 
العب وجتري للهجوم والدفاع، 
كل شيء أمامك باللون األخضر، 
أنت ال تعرف أين ينتهي امللعب 
وهذا يؤثر نفســيا على رغبة 

الالعبني».

عقب انتهاء مباراة مان 
يونايتد وولڤرهامبتون 
بالتعادل الســلبي، قال أولي 
سولشــاير مدرب الشــياطني 
احلمر إن فريقه ســيطر على 
اللقاء، ولكنه برر نتيجة اللقاء 
بواحد من أغــرب األعذار في 
كرة القــدم، حيت قال املدرب 
النرويجي «اعتقد أن مسؤولي 
أرضية ملعب األولدترافورد 
قامــوا بتحريك املرمى نصف 
يــاردة لليمني، ألن شــيئا ما 
تسبب في إهدار تلك الفرص 
من جرينوود وماتا ودالوت.. 
أنــا متأكد أن هناك شــيء ما 

حدث».

عقب سقوط ليڤربول 
في مباراتني متتاليتني 
أمام كل من مانشستر سيتي 
وولڤرهامبتون، خرج املدير 
الفني للريدز يورغن كلوب 
ليبرر أسباب الهزمية، حيث عزا السقوط أمام مانشستر سيتي 
إلــى طول عشــب امللعب، بينما اتهم ســرعة الرياح وتغييرها 
مسار الكرة بالتسبب في وداع فريقه لكأس االحتاد اإلجنليزي 

امام وولڤرهامبتون.

بعد فشــله في التأهل إلــى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨، عقب 
التعادل مع ســلوڤينيا ٢-٢، قال مدرب اســكتلندا جوردن 
ستراتشان إن املشكلة تكمن في اجلينات الوراثية ملنتخب بالده، 
وأضاف «كنا ثانــي أصغر الالعبني أحجاما»، وتابع «وراثيا نحن 
متأخرين، لقد حاولنا اختيار فريق مناسب في الطول والقوة للفوز 
بالصراعات بعد الركالت الثابتة، رمبا علينا جلب نســاء كبيرات 

احلجم مع رجال آخرين ونرى ما قد نفعله».

عقب التعادل السلبي 
الذي خيم على مباراة 
إيطاليا والدمنارك في يورو 
٢٠٠٤، وقع املدافع االيطالي 
كريستيان بانوتشي فريسة 
الشــائع «الصانــع  للمثــل 
الــرديء يلقــي اللــوم على 
أدواته»، كما ألقى باللوم على 
جواربه مدعيا أن اخليط الذي 
صنعت منه لم يكن مرنا على 

اإلطالق.

فــي دور املجموعــات 
بنهائيات كأس العالم 
انتصــرت  بأملانيــا،   ٢٠٠٦
إسبانيا على أوكرانيا ٤-٠، 
وخــرج بعدها فالديســالف 
املنتخــب  فاشــوك، مدافــع 
األصفر، ليتهم نقيق الضفادع 
املرتفــع خارج فندق اإلقامة 
ليلة املباراة، مدعيا أنه حرمهم 

من النوم بشكل مريح.

مــن  الرغــم  علــى 
املثيــرة  تصريحاتــه 
للجدل عقب كل خسارة، والتي 
تتأرجح بني األضواء الكاشفة 
القوية واألخطاء التحكيمية 
املتعمــدة ضد فريقه، أحتف 
البرتغالي جوزيه مورينيو 

اجلميــع بتصريحــه، عندما كان يدرب ريــال مدريد وحتديدا بعد 
خسارته في كأس السوبر اإلسباني امام برشلونة في ٢٠١١، حيث 
قال «امللعب لم يتواجد به أي من حاملي الكرات في الشوط الثاني، 
وهذا األمر تلجأ إليه الفرق الصغيرة عندما تواجه الصعوبات».
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دميبلي يدخل حسابات «السيدة العجوز».. 
و«إبرا» يعود مليالن لتحديد مدة إصابته

بالوتيللي يجدد املشاكل مع بريشيا.. 
والتسيو يلجأ للقضاء بسبب «زاراتي»

أصبح اجلناح الفرنسي عثمان 
للرحيل عن  دميبلــي مهيئــا 
برشــلونة خــالل االنتقاالت 
املقبلة، في ظل العروض األخيرة 
املقدمة له، وكشف تقرير صحافي 
إسباني، أمس، عن تغير قناعات 
الالعب في البقاء في كامب نو، 
في ظل سعي يوڤنتوس للحصول 

على خدماته.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو 
اإلســبانية إنه من املعروف أن 
يوڤنتوس يرغب في ضم دميبلي 

على سبيل اإلعارة، السيما في ظل سجل الالعب 
املليء باإلصابات املتكررة، قبل أن تكشف عن تطور 
جديد، وذكرت أن دميبلي ينظر اآلن بجدية إلى 
كل اإلمكانيات املقدمة من النادي اإليطالي ضمن 
العرض، خاصة أنه يبحث فعليا عن فرصة أكبر 
للعب. ويتوقع أن تشهد فترة االنتقاالت الصيفية 
صفقة تبادلية بني برشلونة والنادي املعروف بـ 
«السيدة العجوز»، حيث يتمسك «بلوجرانا» بضم 

ميراليم بيانيتش، العب وسط «بيانكونيري».

وأشــارت الصحيفة األسبانية 
إلــى إن رغبــة يوڤنتوس في 
ضم دميبلي ترتكز على واقع 
تقدم اجلناح الكولومبي خوان 
كوادرادو في العمر (٣٢ سنة)، 
وعدم اقتناع املدير الفني ساري 
بأداء فيديريكو برنارديسكي في 

هذا املركز.
إلى ذلك، عاد السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش، مهاجم ميالن، 
إلى إيطاليا صباح أمس، إلجراء 
الفحوصــات الطبيــة الالزمة 

وحتديد مدة غيابه.
وتعرض زالتان إلصابة في ربلة الســاق خالل 
مشاركته في تدريبات ميالن مؤخرا، ثم غادر بعد 
أيام إلى السويد، قبل أن يعود ملدينة ميالنو مجددا.

وذكرت صحيفة «توتو سبورت»، أن إبراهيموفيتش 
(٣٨ عاما) عاد إلى ميالنو صباح اليوم (أمس) بعدما 
قضى أسبوعا في السويد، موضحة أنه سيخضع 
لالختبارات في وقت الحــق، لتحديد املدة التي 

سيغيبها عن املالعب.

أزمة جديدة صنعها العب بريشيا 
اإليطالــي، ماريــو بالوتيللي، 
للجدل حول  إثارتــه  مواصال 
عالقته مبسؤولي ناديه، بعدما 
غاب عن تدريب الفريق الصباحي 
ليوم أمس، وكان بالوتيللي تواجد 
مبقر التدريبات، الثالثاء، وخضع 
الختبارات طبية لكنه سجل غياب 

جديد عن التدريبات.
أن يتســبب غياب  ويتوقــع 
بالوتيللي عن التدريبات في ثورة 
من قبل رئيس النادي، الذي قد 
ينهي عقد الالعب بسبب عدم 

االلتزام من قبل اللعب املشاغب.
إلى ذلك، أعلن التسيو اإليطالي، أمس، أنه سيقاضي 
قناة «كانالي ٥» التلفزيونية، إثر نشر ادعاءات 
بخصوص حتويل أموال بشكل غير مشروع، إلى 

ماورو زاراتي املهاجم السابق للفريق.
وكان لويس روتسي، وكيل زاراتي، قد ظهر في 
برنامج «لي ليني» على القناة، وصرح بأن جزءا 
من قيمة عقد الالعب مع التســيو، الذي كانت 

مدته خمسة أعوام وانتهى في 
٢٠١٣، جرى حتويله إلى شركة 
مقرها في لندن، ثم أخرى في 
أوروغواي، يديرها سيرجيو 

شقيق ماورو.
وقال روتسي إن مبلغ ١٣ مليون 
يورو من إجمالي قيمة الصفقة، 
التي تبلغ ٢٠ مليون يورو (٢٢٫٤ 
مليون دوالر)، جرى دفعه عبر 
الشــركة اإلجنليزية، وهو ما 
يسمح لالتســيو بالتهرب من 
الضرائب املستحقة في إيطاليا. 
وذكر التسيو في بيان: «نذكر 
برنامج لي ليني بأن الدعــاوى القضائية ترفع 
في احملاكم، وبأن أكثر من محكمة نظرت قضية 

زاراتي بالفعل، بعد عدة قضايا رفعها روتسي، 
والتي كان يخسرها دائما».

وكان كالوديو لوتيتو، رئيس التسيو، 
قد نفى االدعاءات معلنا أنه ســيتخذ 

إجراءات قانونية، إثر الضرر الذي وقع 
عليه وعلى النادي.

راتب ميسي األعلى في العالم

احتل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم 
برشــلونة اإلســباني، قائمة أكثر العبي العالم 
تقاضيا للرواتب في املوسم احلالي، حيث يتقاضى 
«البرغوت» ١٢٠ مليون جنيه اســترليني سنويا 
من ناديــه الكتالوني، وجاء ثانيا في االحصائية 
التي نشرتها صحيفة «صن» البريطانية النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو العب يوڤنتوس 
اإليطالي، والذي يحصل سنويا على ١٠٩ ماليني 
استرليني، وجاء البرازيلي نيمار جنم باريس سان 
جرمان ثالثا بـ ٨٧ مليون استرليني ثم الويلزي 
جاريــث بيل جنم ريال مدريد بـ ٣٥٫٤٥ مليون 
استرليني، فرابعا الفرنسى أنطوان غريزمان جنم 

برشلونة بـ ٣٥٫٢٥ مليون استرليني.
وجاء جنم ريال مدريد البلجيكي إيدين هازارد 
سادسا بـ ٣٢٫٠٦ مليون استرليني ثم اإلسباني 
الياباني  أندريس إنييستا جنم ڤيســيل كوبي 
بـ ٣١٫١٤ مليون اســترلينى، فاإلجنليزي رحيم 
ستيرلينغ جنم مانشستر سيتي سابعا بـ ٣٠٫٩٦ 

مليون استرليني.
اما جنــم بايرن ميونيــخ الپولنــدي روبرت 
ليڤاندوڤســكي فحل تاســعا بـ ٢٦٫٥٦ مليون 
استرليني، واخيرا الفرنسي كيليان مبابي جنم 
باريس سان جرمان عاشــرا بـ ٢٤٫٧٣ مليون 

استرليني.

صورة وتعليق
جدد جنم  بوروسيا دورمتوند جادون سانشو 
ولعه بوشم شخصيات الكارتون بعد ظهوره 
مؤخرا في مترينات الفريق األملاني بوشم 
شخصيات مسلســل «عائلة سمبسون» 

الشهيرة هومر وبارت وماجي ومارج.
وكان النجم اإلجنليزي البالغ من العمر ١٨ عاما 
قد وضع وشما سابقا لشخصية «سبايدر 
مان» كما كتب شــعرا بنفسه لرثاء شقيقه 
الصغير الذي توفي بعمر ٥ سنوات وحفرها 
على ذراعه بشكل دائم كتذكير دائم بإلهامه 
عندما كبر، وقال فيها: «أنت وأنا سنبقى معا، 
أنت جعلتنا ســعداء، أنت جلبت لنا الفرح، 
كنت طفال مميزا، لم أستطع االنتظار حتى 
تنشــأ، ألعلمك كرة القدم وكسب الكأس، 
لكنك ذهبت ماذا ميكنني أن أفعل؟ يا أخي 

الصغير، نحن نحبك».
واحتل سانشو حيزا كبيرا في اخبار سوق 
التنقالت هذا املوسم لكنه عاد مؤخرا للعب 
بعد التوقف االجباري بسبب كورونا وسجل 
هاترك في الفوز الساحق لفريقه ٦-١ على 

بادربورن متذيل الترتيب.

أعذار مضحكـة

قالهـا النجـوم 
       عقب اخلسارة!
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شتيغن: لن أغادر برشلونة

بنزمية: «الريال» بحال رائعة

نيوكاسل يخشى كثرة اإلصابات

«هجمة كورونية» توقف تدريبات 
«كارباتي» وتدخله احلجر

القضاء السويسري 
يغلق التحقيق مع بالتر

أنهى احلارس الدولي األملاني مارك أندريه تير شتيجن اجلدل 
حول مستقبله مع برشلونة، ومؤكدا أنه لن يرحل إلى أي مكان 

جديد، على األقل في املوسم املقبل. 
وقال تير شتيجن في تصريحات نقلتها صحيفة «كيكر» األملانية: 
«ليس ممكنا أن أغادر هذا الصيف، كانت هناك بالفعل اجتماعات 
بني وكيل أعمالي وبرشلونة، ثم ظهرت مشكلة ڤيروس كورونا، 
ولم يكن الوقت قد حان ملناقشة العقد، وفي الوقت الذي يشعر 
فيه الكثير من الناس بالقلق بشــأن حياتهم قررنا تأجيل ملف 
التجديد، أشعر باالرتياح في برشلونة، ألن عائلتي تشعر باالرتياح 
هنا». وشدد تير شتيجن على أن الفريق يخوض تدريباته في 
حالة فنية ومعنوية مرتفعة اســتعدادا لعودة مباريات الدوري 

األسباني في احلادي عشر من الشهر اجلاري.
وحول الصراع على لقب الدوري اإلسباني هذا املوسم مع ريال 
مدريد، قال تير شتيجن: الفوز بلقب «الليغا» هذا العام سيكون 
صعبا ألنه على الرغم من كوننا في وضع جيد، ونتصدر جدول 
الترتيب، فإن ريال مدريد لن مينحنا أي شيء بسهولة، ولكننا 

األبطال وفرصتنا أفضل ونريد احلفاظ عليها.

أكد مهاجم ريال مدريد الدولي 
الفرنسي السابق كرمي بنزمية 
لديه «رغبة شــديدة في  أن 
العودة الى املنافســة» وذلك 
قبل أقل من أســبوعني على 
الدوري  اســتئناف مباريات 

اإلسباني لكرة القدم.
وقال بنزميــة (٣٢ عاما) في 
شريط ڤيديو نشر على املوقع 
الرسمي للنادي: «لدينا رغبة 
شديدة في العودة إلى املنافسة 
باملباريات»،  الفــوز  والفوز، 

مضيفا عقب احلصة التدريبيــة الصباحية، وهي من األوائل 
التي يخوضها النادي امللكي بالتشكيلة الكاملة، وسنبذل كل ما 
في وسعنا حتى النهاية، رغم أن مرور شهرين دون ملس الكرة 
يعد أمرا صعبا بعض الشيء، إال أننا نشعر جميعا بحالة رائعة، 

واالنطباعات كانت جيدة جدا.
ويخوض ريال مدريد الذي يحتل املركز الثاني في «الليغا» بفارق 
نقطتني خلف برشــلونة املتصدر، مباراته األولى بعد التوقف 
األحد ١٤ يونيو ضد ضيفه إيبار ضمن املرحلة الثامنة والعشرين.

أعلن طبيب نادي نيوكاسل باول كاترسون أنه يخشى «املزيد 
من اإلصابات» في صفوف الالعبني عقب اســتئناف منافسات 
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم بعد أســبوعني بســبب 
اإليقاع املكثف للمباريات بعد فترة طويلة من التوقف بســبب 

ڤيروس كورونا املستجد.
وقال كاترسون: «نتوقع املزيد من اإلصابات في هذا الوقت، لقد 
ركــض الالعبون على أجهزة اجلري املتحركة وقاموا بتمارين 
داخلية ملدة ثمانية أسابيع، لذا فإن االنتقال إلى املنافسة ميثل 

حتديا مختلفا للجسم».
وال يزال نيوكاســل ينافس على لقب كأس االحتاد اإلجنليزي 
حيث بلغ ربع النهائي، وسيكون مضطرا خلوض ما بني ١٠ و١٢ 

مباراة خالل ٦ أسابيع إلكمال املوسم.
وفضال عن اآلجال القصيرة جدا إلعادة الالعبني إلى مستواهم 
فإن تدابير مكافحة وباء «كوفيد-١٩» لها أيضا عواقب على العالج.

ذكر نــادي كارباتي لفيف املنافس في الدوري األوكراني لكرة 
القدم إن فريقه بالكامل دخل في حجر صحي ملدة أســبوعني 
على األقل وألغيت كل حصصه التدريبية بعد إصابة العديد من 

الالعبني وأفراد اجلهاز الفني بڤيروس كورونا املستجد.
وبعد الفحوص اإليجابية، ألغيت مبــاراة كارباتي وماريوبول 
التي كان من املقرر إقامتها في ٣١ مايو، وكانت واحدة من أولى 

املباريات بعد استئناف املسابقة عقب العزل الشامل.
وذكرت تقارير صحفية أن ٢٥ فردا في النادي جاءت عيناتهم 
إيجابية للفيروس الذي أصاب ما يزيد على ٢٤ ألف شخص في 

أوكرانيا وأودى بحياة ٧٢٧.
وقال كارباتي في بيان إنه فحص ٦٥ شخصا وإن النادي يأمل 

أن يستأنف مبارياته مبجرد انتهاء فترة احلجر الصحي.

أعلن الرئيس السابق لالحتاد 
الدولــي لكرة القــدم (فيفا) 
السويســري جوزيف بالتر 
أن قضاء بالده أغلق حتقيقا 
بحقه من الهيئة الكروية العاملية 
بخصوص منحه عقدا حلقوق 

البث التلفزيوني عام ٢٠٠٥.
وأكد بالتــر (٨٤ عاما) خبرا 
نشــرته صحيفة «لوموند» 
الفرنســية، موضحا «أبلغت 
رسميا أن مكتب املدعي العام 
السويسري قرر  في االحتاد 

إغالق التحقيق في عقد حقوق البث التلفزيوني».
وأكــد «فيفا» هذا القرار، الفتا إلــى أنه لم يتلق حتى اآلن «اي 
اشعار رسمي مبثل هذا القرار من قبل الوزارة السويسرية»، 
مضيفا: سندرس جميع اخليارات الشرعية كي نضمن محاسبة 

جميع األشخاص املسؤولني.
وأمام «فيفا» عشرة أيام الستئناف قرار مكتب املدعي العام في 
االحتاد السويسري أمام احملكمة اجلنائية الفيدرالية في بيلينزون.

ذكر فرناندو ســيمون، منسق الطوارئ 

الصحية، أن وزارة الصحة اإلسبانية تدرس 

إمكانية السماح للجماهير بالعودة للمالعب 

عند اســتئناف موســم كرة القدم، األسبوع 

املقبل، وأكد سيمون أن املناطق التي دخلت 

املرحلة الثالثة من تخفيف القيود قد تسمح 

بإقامة مباريات في حضور جماهير، لكن قد 

يتم جتنب هذا األمر لصالح العدالة الرياضية.

وتعود منافســات دوري الدرجة األولى 

يــوم ١١ يونيو، وتليها بيوم واحد مباريات 

الدرجة الثانية، من جهتها قالت رابطة الدوري 

اإلســباني، إن كل املباريات ســتلعب بدون 

جماهير لتجنــب موجة ثانية من انتشــار 
الفيروس.

لكن نادي الس باملاس املنافس بالدرجة 

الثانية، بدأ نقاشا حول عودة اجلماهير، وقال 

رئيسه ميجيل أنخيل راميريز، إنه يأمل في 

حضور املشجعني في أول مباراة لفريقه بعد 
العودة أمام جيرونا.

وأضاف سيمون، أن هذه املسألة خضعت 

للنقاش في اجتماع افتراضي مع وزير الصحة 

سلفادور إيا ووزيرة الرياضة ايريني لوزانو 

و٤ مــن العبي الــدوري من بينهــم جيرارد 

بيكيه مدافع برشلونة وكوكي العب أتلتيكو 

مدريد، الفتا إلى أن الالعبني ووزارة الرياضة 

ال يريدون عودة اجلماهير، إال إذا سمح لكل 

فريق باســتقبال مشــجعني، مضيفا وزارة 

الرياضة اتفقت في هذا مع الالعبني والقرار 

لم يصــدر من وزارة الصحــة، ولم نحصل 

على إجابات حاسمة ولسنا في وضع يسمح 

لنا بالقيــام بذلك حتى اآلن، لكن في الواقع 

التــزم وزيــر الصحة بتقييــم املخاطر وإذا 

كانت هناك منطقة في املرحلة الثالثة فسيتم 

تقييم إمكانية حضور اجلماهير للمباريات.

ومن املتوقع أن تنتقل معظم املقاطعات 

للمرحلــة الثالثة بدءا من الثامن من يونيو 

اجلاري مع استثناء منطقة مدريد ومقاطعة 

برشلونة وبعض مقاطعات كاستيا ليون.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري، 

إنها تخطط لعودة اجلماهير للمدرجات في 

املوسم املقبل، الذي من املفترض أن ينطلق 

في ١٢ سبتمبر، شريطة احلصول على الضوء 

األخضر من السلطات الصحية.

إلــى ذلك، أشــارت تقاريــر صحفية، أن 

جيــرارد بيكيــه مدافــع برشــلونة، وداني 

كارفاخال العب ريــال مدريد، اتفقا على أن 

عودة الدوري اإلســباني قرار متســرع من 

احلكومة اإلسبانية في ظل استمرار وجود 

ڤيروس كورونا التاجي املستجد «كوفيد ١٩».

وأعرب وزير الصحة اإلسباني سلفادور 

إيال عن تقديره لـ«السلوك النموذجي» الذي 

بدر من العبي كرة القدم أثناء جائحة كورونا، 

خالل لقاء عن بعد شارك فيه جيرارد بيكيه 

من برشلونة وداني كارفاخال من ريال مدريد 

وآسيير ياراميندي من ريال سوسييداد وكوكي 

ريسوركسني من أتلتيكو مدريد، وحضره كل 

من رئيســة املجلس األعلى للرياضة إيرين 

لوثانــو ومدير مركز التحذيرات والطوارئ 

الصحية فرناندو سيمون، هذا االجتماع.

وكشفت إذاعة «راديو كتالونيا»، أن بيكيه 

أصر خالل االجتماع، على أن عودة الدوري 

اإلسباني قرار متسرع من احلكومة اإلسبانية، 

مشددا على أن خطر اإلصابة بفيروس كورونا 

ســيكون مرتفعا، وأضافت اإلذاعة أن داني 

كارفخــال العب ريال مدريــد، وكوكي العب 

أتلتيكو مدريد، وآسير إيارامندي العب ريال 

سوسيداد، كان لهم نفس رأي بيكيه.

وقــررت الســلطات مؤخرا اســتئناف 

الــدوري اإلســباني يوم ١١ يونيــو املقبل 

الســتكمال ١١ جولة متبقية في املســابقة 

التي يتصدرها برشــلونة بفارق نقطتني 
عن غرميه ريال مدريد.

«فيفا»: محاربة العنصرية تستحق اإلعجاب وليس العقاب
الدولــي  أعلــن االحتــاد 
لكرة القدم (فيفا) عن تفهمه 
لالحتجاجــات التي يقوم بها 
العديد من العبــي كرة القدم 
في أعقاب الظروف املأساوية 
لقضيــة وفاة جــورج فلويد 
وهو أميركي اسود، الذي توفي 
فلويد األسبوع املاضي أثناء 

اعتقاله من قبل الشرطة.
وذكــر فيفــا في بيــان له 
على موقعــه اإللكتروني أنه 
يتفهم بشكل تام عمق املشاعر 
واملخــاوف التــي عبــر عنها 
العديد من العبــي كرة القدم 
في أعقاب الظروف املأساوية 
لقضية جورج فلويد»، مضيفا: 
أكدنا مرارا علــى معارضتنا 
احلازمة للعنصرية والتمييز 

أن نقــول ال للعنصرية وأي 
نوع من أنواع التمييز.

فيما أعرب رئيس االحتاد 
األملانــي لكرة القــدم فريتس 
كيلر عن فخره بالعبي األندية 
الذين أعربوا عــن تضامنهم 
مع املواطن األميركي األسود 
جورج فلويد الذي قضى على 

يد شرطة بالده.
وأوضح االحتاد األملاني في 
بيانه «يشير القانون الصادر 
عــن مجلس االحتــاد الدولي 

لكرة القدم (إيفاب) واملعتمد 
من قبل االحتاد االملاني لكرة 
القدم ملوســم ٢٠١٩-٢٠٢٠ أن 
اللبــاس اخلاص بالالعبني ال 
يجــب أن يتضمن أي شــعار 
أو رســالة أو صــورة تعــود 
لشخصية سياســية، دينية 
أو شخصية، مضيفا: في كل 
مخالفة لهذه القوانني، ستتم 
معاقبة الالعب أو الفريق، من 
قبل منظــم البطولة، االحتاد 
احمللــي، أو االحتــاد الدولي، 
وبالتالي يعود للجنة التأديبية 
في االحتاد األملاني لكرة القدم 

التعامل مع هذه احلالة.
هذا وأعلن االحتاد االملاني 
عدم معاقبة الالعبني احملتجني 

على العنصرية.

مــن أي نــوع وشــدد مؤخرا 
التأديبيــة بهــدف  قواعــده 
املســاعدة علــى اجتثاث مثل 

هذا السلوك.
وتابع: روج «فيفا» بنفسه 
للعديد من احلمالت املناهضة 
للعنصريــة التــي حملت في 
كثيــر مــن األحيــان رســالة 
ضــد العنصرية في مباريات 
نظمهــا حتت رعايتــه، وذكر 
إنفانتينــو رئيــس  جيانــي 
الدولــي: «لتجنــب  االحتــاد 
الشك، في مســابقات «فيفا» 
فــإن االحتجاجــات األخيرة 
لالعبني في مباريات الدوري 
األملاني (بوندسليغا) تستحق 
التصفيق، وليــس العقاب»، 
مؤكدا أنه يجب علينا جميعا 

االحتاد األملاني أعلن فخره بهذا التصرف.. وقرر عدم معاقبة الالعبني عليه

احلكومة اإلسبانية تدرس 
عودة عشاق «الليغا» للمالعب

بيكيه وكارفخال ينتقدان العودة املتسرعة للدوري

يونايتد يخطط خلطف ستيرلينغ من «السيتي»
يعكف نــادي مان يونايتد اإلجنليزي 
على دراسة التعاقد مع رحيم ستيرلينغ 
جنم غرميه مان سيتي، وذلك الستغالل 
حظر مشــاركة «السيتيزنس» في دوري 
أبطال أوروبا لعامني بسبب خروقات في 
لوائح اللعب النظيف، وذلك بحســب ما 

جاء في تقارير صحفية بريطانية.
وقــد مت حظــر مشــاركة فريــق بيب 
غوارديوال ملدة عامني في فبراير املاضي 
علــى خلفية انتهاكات فــي قواعد اللعب 
املالي النظيف اخلاص املقررة من جانب 
االحتــاد األوروبي لكرة القــدم «يويفا»، 
لكن حامل لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 
من املقرر أن يســتأنف على هــذا القرار 
لدى احملكمة الرياضية الدولية «كاس»، 

األسبوع املقبل.
ويقال إن إدارة «السيتي» تخشى مغادرة 
النجوم في ظل حظر املشاركة في دوري 

أبطال أوروبا، وأفادت صحيفة «إندبندنت» 
البريطانية، أن يونايتد على علم بالوضع 
ويراقب عن كثب النجم اإلجنليزي رحيم 

سترلينج صاحب ال ٢٥ عاما.
وقالت صحيفة «صن» البريطانية، ان 
ريال مدريد كان يخطط لدفع ١٨٠ مليون 
جنيه إســترليني من أجل احلصول على 
خدمات جناح سيتي، وتشير «أندبندنت» 
إلى أنه ال أحد في يونايتد يتوقع أن يرحل 
ستيرلينغ من سيتي، لكن إذا كان متاحا 
فإن «الشــياطني احلمر» سوف يذهبون 
إليه، وذلك علــى الرغم من أنه يعد أكثر 

قربا من االنتقال إلى ريال مدريد.
ومــن جانبه، قــال إيــدي وارد وكيل 
ستيرلينغ، قبل بضعة أسابيع أنه موكله 
ينــوي البقــاء في ملعب االحتــاد، وقال: 
«رحيــم يركز فقط في مان ســيتي، ولن 

يرغب في االنتقال إلى أي ناد آخر».



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
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أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

األميركيون يتحدون حظر التجول 
والرئيس يصف وسائل اإلعالم 

بالكاذبة وغالبية مواطنيه يرفضون 
طريقة تعامله مع االحتجاجات.

رئيس الوزراء: حسمنا أمرنا 
من بداية «كورونا» بتقدمي 

صحة املواطنني واملقيمني 
على أي اعتبار آخر.

  ماذا يحصل في بلد 
  هاذي ِإْهَي بلد اإلنسانية.         الدميوقراطية؟!

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

عبداهللا أحمد عبداهللا املسري: ٦٩ عاما - ت:   ٦٦٥٣٣٨٣٣ - ٩٩٨٨٠٤٨٦ 
- ٩٧٥٩٥٦٣٨ - شيع.

العنود سعيد مريبد الســويجي املطيري: ٤١ عاما - ت: ٩٧٧٧٧٧٠١ - 
٩٩٦٣٣٣٣٧ - ٥١١١١١٣١ - شيعت.

مبارك عايض احلقان: ٨٤ عاما - ت: ٩٩٧١٣٥٠٧ - شيع.
مجبل رجيان البغيلي الرشيدي: ٨٧ عاما - ٥٠٢٤٢٤٥٤ - شيع.

خزنة مشــعل نقاء قرزوح، أرملة غازي محمد ســعود العتيبي: ٦٠ 
عاما - ت: ٩٦٦٦٠٥٨٨ - شيعت.

سالم مسعود سعد السرور: ٧٤ عاما - ت: ٩٩١١١٢٠٤ - شيع.
محمد سليمان محمد النويصر: ٦٧ عاما - ت: ٦٦٤٤٩٩٠٧ - ٩٦٠٧٠٧٠٩ 

- شيع.
محمد صالح حسني كلبان: ٧٥ عاما - ت: ٩٩٢١٠٩٨٨ - شيع.

أبعد من الكلمات

«واشنطن أكثر مكان آمن في العالم باألمس»
الرئيــس ترامب يلمــح إلى أن 
أمس قد شــهد نتيجة تهديداته 

للمتظاهرين.

«فليعالجوا مظاهراتهم قبل أن يتدخلوا 

في مظاهراتنا»
افتتاحيــة األحد في صحيفة الصني 
اليومية - تشاينا دايلي - تنتقد السياسة 
األميركية التي متتدح مظاهرات هوجن 
كوجن بينما تهاجم مظاهرات األميركيني.

«أحببت مكالمة بايدن الرائعة التي استمرت 

١٥ دقيقة»
فيلونيز فلويــد، أخو القتيل جورج 
فلويد، يصرح بأنه استراح ملكاملة بايدن 
معه بالهاتف أكثر من مكاملة الرئيس 
ترامب الذي هاتفه عقب مهاتفة بايدن.

«ننفصل عن أعمالنا لنلتحم بمجتمعنا»
بيونســيه وريانــا وأريانا جراندي 
وموســيقيون أميركيــون يقررون 
إيقاف جميع أعمالهم تأييدا للمظاهرات 
األميركية بهاشــتاج «العرض يجب 

أن_يتوقف».
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تابعونا وتواصلوا معنا

كيف يختار «كوفيد - ١٩» ضحاياه؟
البروفيســور كارول سيكورا  يرى 
املختص في األورام بكلية بكنغهام للطب 
في بريطانيا ان األرقام التي أعلنتها أخيرا 
إدارة الصحة العامــة في اجنلترا ال تدع 
مجاال للشــك في ان «كوفيــد-١٩» ليس 
قاتال عشوائيا، بل هو يختار ضحاياه من 
مجموعات معينة من السكان مثل املسنني 

والذين يعانون من أمراض مزمنة.
ويقول البروفيســور ســيكورا في 
مقالــة خص بها موقــع «ميل أون الين» 
إن االرقــام صارخة ألنها تبني ان من هم 
في الثمانني وما فوق من العمر يواجهون 
احتمال الوفاة بالوباء أكثر بـ ٧٠ مرة ممن 
هم دون األربعني، وان الذين يعانون من 

بدانة مرضية يواجهون هذا اخلطر بواقع 
ضعفني ونصف، في حني ان معدل الوفيات 

منخفض جدا لدى األطفال.
هذا يقود في نظر البروفيســور الى 
االستنتاج املنطقي بضرورة عودة املصانع 
واالعمال الى نشاطها السابق ألن أغلبية 
العاملني هم من االصحاء األصغر سنا، ولكن 

مع مراعاة االحترازات الصحية.
ويضيف سيكورا: «مبا اننا نعرف اآلن 
ان كوفيد-١٩ قاتل انتقائي فإن علينا التخلي 
عن أســلوب تعميم االجراءات ذاتها على 

املجتمع ككل».
وال يقلل البروفيســور سيكورا من 
شأن االرقام التي تشير الى ارتفاع نسبة 

الوفيات بڤيروس كورونا الى الضعف بني 
أبناء اجلالية البنغالديشية، وهذا ينسحب 
بدرجات متفاوتة على املتحدرين من أصول 
افريقية أو جنوب آســيوية أو صينية أو 
كاريبية.  ويعترف سيكورا بأن املختصني 
اليزالون بعيدين عن تعليل هذه الظاهرة، 
فقد ترجع الى عوامل اجتماعية-اقتصادية 
أو عوامل جينية كما هو احلال في ارتفاع 
نسبة اإلصابات بأمراض الكلى لدى سكان 

جنوب آسيا.
ويختتم البروفيسور سيكورا مقالته 
بنبرة تفاؤلية قائال إن لديه إحساسا بأننا 
بحلول سبتمبر سنكون قد جتاوزنا اخلطر 

كبار السن أضعف ضحايا «كورونا»الى حد كبير.

الكولوسيوم يعود من «السريالية» 
إلى احلياة على استحياء

روما - أ.ف.پ: أعيد فتح الكولوسيوم في روما االثنني 
بعدما أغلق أبوابه ثالثة أشــهر بسبب وباء كوفيد-١٩، 
لكن لم يكن هناك إال بضع املئات من األشخاص في أبرز 

موقع سياحي في إيطاليا.
وكان املدرج الضخم الذي شهد معارك وحشية ووفيات 
دموية قبل قرون عندما كانت تنظم معارك بني مصارعني 
وحيوانات برية، صامتا بشكل مخيف مع مرور السياح 
األوائل عبر بواباته مع اتخاذ إجراءات صحية جديدة. 

وقــال مســؤولون إنهم كانوا يتوقعــون مجيء ٣٠٠ 
شخص فقط، علما أنه في احلاالت الطبيعية كان يتوافد 
إلى املكان آالف الســياح يوميــا، وأن ٧٠٪ من هؤالء هم 

من األجانب.
كما غاب عن املشــهد املصارعون من العصر احلديث 
الذين عادة ما يستعرضون في اخلارج ويلوحون بسيوفهم 

البالستيكية.
وقالت مديرة الكولوسيوم ألفونسينا روسو إن رؤية 
املعلم الفارغ أثناء احلجر الصحي كان «مشهدا سرياليا»، 
مضيفة لوكالة فرانس برس «إنه رمز لروما وإيطاليا، لكن 
حس الفراغ أبرز اجلمال الكبير لهذا املكان وهشاشته». 
وبدأ أمس األربعاء الســماح للزوار من داخل االحتاد 
األوروبي بالسفر إلى إيطاليا، لكن احلدود التزال مغلقة 

أمام السياح من مناطق أبعد.

طوارئ في روسيا بعد تسرب نفطي بالقطب الشمالي
موسكو- أ.ف.پ: تسرب 
ما ال يقل عن ٢٠٠ ألف ليتر 
من الوقود إلى مجرى مائي 
في أقصى الشــمال الروسي 
ما تســبب في تلوث واسع 
ودفع السلطات إلى إعالن حال 
الطوارئ وأثار قلق املدافعني 

عن البيئة وأبناء املنطقة.
ورحب الصندوق العاملي 
الثالثــاء باحتواء  للطبيعة 
التلــوث بفضــل ســد عائم 
نشرته السلطات قبل وصوله 
إلــى بحيــرة شــمال مدينة 
نوريلسك القطبية الشمالية 
فــي ســيبيريا الشــرقية. 
ونشــرت هذه املنظمة غير 
احلكومية مشــاهد مصورة 
عبــر األقمــار االصطناعية 
تظهر مساحات كبيرة حمراء 
مــن جــراء الوقود فــي نهر 

امببارنايا في املنطقة.
التواصل  وعبــر وســائل 
االجتماعي نشر عدد من أبناء 
املنطقة مقاطع مصورة تظهر 
أجزاء ملوثة من املجرى املائي.
وتسرب الوقود من خزان 

مالكة احملطــة «تضرر خزان 
للديــزل وحصل فيه تســرب 
بسبب خسوف أعمدة صمدت 
مــدة ٣٠ ســنة مــن دون أي 

مشاكل».
ومدينة نوريلسك الصناعية 
مبنيــة بالكامــل علــى تربــة 

صقيعية دائمة التجمد، ومهددة 
بذوبان اجلليد الناجم عن التغير 

املناخي.
لكــن الســلطات وخبــراء 
البيئة لم يحددوا بعد األسباب 
الفعليــة للحــادث وصلتــه 

بالوضع املناخي.

مت احتواء التسرب عن طريق سد عائم

للمحروقات في محطة توليد 
كهرباء تقــع على بعد بضعة 
كيلومترات غرب نوريلســك. 
وقد ابلغ بأمر التلوث اجلمعة 

املاضي.
وجــاء فــي بيان لشــركة 
«نورنيكل» املنجمية العمالقة 

سياح في محيط الكولوسيوم بعد اعادة افتتاحه  (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

بساتني في مدن غواتيماال 
ملواجهة نقص الغذاء 

خالل العزل املنزلي

غواتيمــاالـ  (أ.ف.پ): بــدأ املواطنــون في غواتيماال 
مواجهة النقص فــي املواد الغذائية خالل مرحلة العزل 
بسبب ڤيروس كورونا املستجد، من خالل زرع اخلضر 

على شرفات املنازل أو في حدائقهم.
وتنتشر زراعة الهليون والبطاطا وإكليل اجلبل واجلزر 
واحلبق فضال عن التوابل والبندورة واخليار والبطيخ 

والفاصولياء.
وتوضح الطالبة أدريانا أرماس البالغة ٢٥ عاما واملقيمة 
في العاصمة لوكالة فرانس برس «في الســابق، لم يكن 
لدينــا الوقت وال املكان لكننا اآلن في زمن اجلائحة وقد 
متكنت من مباشــرة الزراعة. وبات ما ننتجه يســتكمل 

طعامنا».
في غواتيماال حيث يفرض حظر التجول على السكان، 
ســجلت أكثر من ٥ آالف إصابة رســميا مع أكثر من ١٠٠ 

وفاة مبرض كوفيد-١٩.
وتضيــف الطالبة: «بطبيعــة احلال، نحن ال نعتاش 
مــن الزراعــة مثل الكثير مــن الناس في األريــاف. إنها 
خطة طوارئ بديلة حتســبا ملا قد يحصل» على صعيد 

األزمة الغذائية.
وتــروي أنها بدأت تنبــت مزروعاتها في علب بيض 
وضعــت فيها التراب وبدأ «بعدهــا النبات ينمو رويدا» 

موفرة لها اخلضر الطازج.
وتزرع املهندســة الكيميائية كريستا تشافيس (٢٨ 
عاما) التي تعمل من منزلها هي أيضا في مدينة غواتيماال 
بســتانا صغيرا للعائلة وتغذي التربة من خالل ســماد 

طبيعي تنتجه بنفسها.

(أ.ف.پ) طالبة جامعية ترعى اخلضراوات بحديقة منزلها  
ملشاهدة الڤيديو
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