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البدر: الشحنة األولى من العقار ستكون مخصصة لالستجابة الطارئة واألغراض اإلنسانية وال يحمل قيمة جتارية من احلكومة اليابانية

١٨٢٧٧ حالة شفاء من «كورونا» 

العاملون باحملاجر ومستشفى جابر 
«فئة أولى» عالية اخلطورة

«اإلسناد الكوبي» وصل: ٩٦ طبيبًا 
و١٩٨ ممرضًا و٤ مبجاالت مساعدة

«أفيجان» في الكويت األسبوع املقبل .. مبنحة يابانية

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة تأكد إصابة ٧٢٣ شخصا بـ «كورونا» 
خالل ٢٤ ساعة منهم ٢٦٢ مواطنا و١٩٣ هنديا و١٠١ بنغالي 
و٩٤ مصريا والبقية من جنسيات أخرى. وقالت الوزارة إن 
مجموع حاالت الشفاء ارتفع الى ١٨٢٧٧ حالة بعد شفاء ١٠٥٤ 
في الـ ٢٤ ســاعة املاضية، فيما يتلقى ١٩٧ شخصا الرعاية 

في العناية املركزة، وسجلت ٨ وفيات.

حنان عبداملعبود

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن هناك توجها لدى 
وزارة الصحة نحو أن تكون الفئة األولى املستحقة ملكافأة 
جائحة كورونا، والتي مت تصنيفها مبستوى عالية اخلطورة، 

مقتصرة على العاملني في احملاجر ومستشفى جابر.
وقالــت املصادر إن املدة التي حددها القرار ملنح املكافأة 
تتراوح بني ٢٤ فبراير و٣١ من مايو، فإذا كان الطبيب راتبه 
يبلغ ٤٠٠٠ دينار وعمل ملدة ٣ أشــهر فســيكون يوم عمله 
بيومني، حيث سيحصل على مكافأة تبلغ ٢٤ ألف دينار أي 
بواقع راتب ٦ أشهر، مشيرة إلى ان العاملني باملستشفيات 

واملراكز الصحية سيمنحون مكافأة الفئات األخرى.

حنان عبداملعبود

وصلت الكويت مساء اجلمعة البعثة الطبية الكوبية والتي 
ستشكل سندا جلهود الكويت في مكافحة «كورونا» وضمت 
البعثة ٩٦ طبيبا و١٩٨ ممرضا و٤ خريجني في مجاالت صحية 
أخرى. وتتكون من نساء ورجال تتراوح أعمارهم بني ٤٠ و٥٧ 
سنة وستعمل بشكل أساسي في تخصصهم املتميز وهو العناية 
املركــزة. وتنضم البعثة إلى فريق آخــر مكون من ٣٦ مهنيا 

كوبيا يعملون بالفعل في الكويت بناء على طلب حكومي. 

عبدالكرمي العبداهللا

تتسلم وزارة الصحة األسبوع املقبل الشحنة األولى من 
العقار الياباني ملعاجلــة مرضى ڤيروس كورونا واملعروف
بـــ «أفيجان» أو «فاڤيبيراڤير» بعد أن غيرت اليابان اســمه. 
وأعلن وكيل الصحة لشــؤون األدويــة والتجهيزات الطبية 
د.عبــداهللا البــدر، عن ان توفير هذا العقــار يأتي بتبرع من 
احلكومــة اليابانية ودعم لوجســتي من مكتب األمم املتحدة 
خلدمات املشاريع لتسهيل عمليات التسلم. وأوضح د.البدر ان 
الشحنة األولى من العقار ستكون مخصصة لالستجابة الطارئة 
واألغراض اإلنســانية وال يحمــل قيمة جتارية من احلكومة 
اليابانية وأن االستخدام سيكون وفقا لدليل إرشادات االستخدام 
املعد من اليابان. كما أن وزارة الصحة في انتظار كمية أخرى 
من الدواء لتوريدها لعمل الدراســات اإلكلينيكية والبحوث 
السريرية في الكويت ومشاركة نتائجها مع املنظمات العاملية 

والعلمية.

رسميًا.. االحتاد اآلسيوي: «األزرق» يواجه أستراليا 
واألردن ٨ و١٣ أكتوبر بتصفيات املونديال

عبدالعزيز جاسم

رسميا وبعد طول انتظار، أصدر 
االحتاد اآلسيوي جدوال رسميا ملواعيد 
اجلوالت األربعة املتبقية من تصفيات 
آسيا املشــتركة املؤهلة إلى نهائيات 

كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات 
كأس آســيا في الصــني ٢٠٢٣، حيث 
جــاءت مباريــات األزرق املتبقية في 
املجموعة الثانية كالتالي: أمام أستراليا 
يوم ٨ أكتوبر واألردن ١٣ منه والصني 
تايبيه في ١٧ نوفمبر، كما طلب خالل 

الكتاب املرسل لالحتادات حتديد توقيت 
وملعــب كل مباراة. ويحتل منتخبنا 
املركز الثاني في املجموعة برصيد ١٠ 
نقاط من ٥ مباريات بفارق األهداف عن 
األردن الثالث، ونقطتني خلف املتصدر 

أستراليا والذي ميتلك مباراة أقل.

متى تعود احلركة إلى طبيعتها في املطار؟

مواطنون لـ «األنباء»: يجب عودة الطيران 
والتعايش مع «كورونا»..  ومعارضون: 

لم نسيطر على الوباء بعد 

«األنباء» حتاور الطاقم الطبي 
في محجر «األشغال»: بروتوكول عاملي 

للتعامل مع مصابي «كورونا» 
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احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة األولى)

مواطنو اجلهراء لـ «األنباء»: أغلقنا 
04الديوانيات حتى تنقشع الغمة

مصير طالب ثانوي  احلكومي واخلاص.. مازال معّلقًا
عبدالعزيز الفضلي

املــدارس  أنهــت  بعدمــا 
اخلاصــة األجنبيــة عامهــا 
الدراســي وقدمت دروســها 
للطلبة عبر نظام التعلم عن 
بعد ينتظر بقية زمالئهم طلبة 
الثانوية العامة في املدارس 
العربيــة اخلاصــة ما تصل 

إليه األمور مع طلبة مدارس 
التعليــم احلكومــي ملعرفة 
الدراســي  مصيرهــم للعام 
احلالــي. وفي هذا الســياق، 
كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـــ «األنباء»، عــن أن التعلم 
عن بعد الذي مت تطبيقه على 
املدارس األجنبية اخلاصة لم 
يتضمن اختبارا حتريريا أو 

حتى عبر «أونالين»، مشيرة 
الى أنه على كل طالب تقدمي 
مشــروع تخــرج متضمنــا 
دروسا وبناء عليه يتم تقييمه 
إضافة الى الواجبات وكذلك 
تفاعل الطالب في «األونالين».
أنه  وأوضحت املصــادر 
بالنســبة ملعادلة الشهادات 
في التعليم اخلاص سيكون 

ذلك بالتنسيق مع املدارس، 
الفتة إلى أن املدارس رفعت 
كشــوفات في بداية دراســة 
التعلم عن بعد بأسماء الطلبة 
إلــى إدارة التعليــم اخلاص 
وســتقوم بإرسال كشوفات 
أخــرى للتأكد مــن البيانات 

والشروط املطلوبة.

«التربية»: ال اختبارات «أونالين» في املدارس األجنبية.. بل مشروع تخرج

عواصم - وكاالت: في خضم أوسع موجة 
من االحتجاجات تشــهدها بــالده منذ تلك 
املناهضــة للعنصرية التــي اندلعت عقب 
اغتيال مارتن لوثر كينغ في ستينيات القرن 
املاضي، لم يجــد الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب غضاضة فــي االحتفــاء بإجنازات 
نسبها الى نفسه كاالنخفاض غير املتوقع 
في معدالت البطالة بحســب تقرير شــهر 
مايو، وما وصفه بتجاوز الواليات املتحدة 
«إلى حد كبير» أزمة انتشــار وباء كورونا 
الذي اليزال يودي بحياة نحو ألف شخص 
يوميا في أكثر الدول تضررا في العالم. وقال 
ترامب: األميركيون يعودون اآلن إلى أعمالهم 
ووظائفهم ونشهد تعافيا سريعا. وأضاف: 
«اعتقدوا اننا سنخسر ٩ ماليني وظيفة لكننا 
وفرنا ٣ ماليني وظيفة جديدة». وتابع: «نريد 
أن نضــع حدا حلالة اإلغــالق. ونعيد فتح 
املــدارس». وحينما عــرج في خطابه امس 

على املظاهــرات التي أججتها وفاة جورج 
فلويد األميركي من أصول أفريقية حتت ركبة 
شــرطي أبيض ركز كعادته منذ بدئها قبل 
نحــو ١٠ أيام على ما رافقها من أعمال نهب 
تراجعت وتيرتها بشدة في األيام األخيرة، 
وقال: «ال ميكن أن نسمح بحدوث أعمال نهب 
وسرقة للمتاجر خالل االحتجاجات». وقال 
متفاخرا: «لم يقدم أحد لألميركيني من أصول 
أفريقيــة ما قدمته أنا».  ولــم يفت ترامب 
بالطبــع التحدث عن عدوه اجلديد الصني، 
مؤكدا أن اقتصادها «لن يلحق باقتصادنا». 
سياسيا، كشفت الســيناتورة اجلمهورية 
عن أالســكا ليــزا موركوســكي عن تصدع 
بــدأ يظهر في معســكر اجلمهوريني، الذي 
بقي متماسكا خلف ترامب في عدة أزمات، 
أبرزهــا محاكمة عزله. وقالت إنها «تواجه 
صعوبــة» في حتديد ما اذا كان عليها دعم 

إعادة انتخابه. 

استبيان «األنباء»:
١٠ أندية توقعت 

عودة املنافسات 
في املوعد 

احملدد بسبتمبر.. 
و٤ استبعدت ذلك

صالة أول جمعة في املسجد النبوي في ظل إجراءات احترازية تضمن التباعد وتنظيم الصفوف             (واس)

اقتصاد

احملامي خالد السويفان

«األنباء» تعرض دراسة 
لـ «مجموعة احلصبان 

والسويفان» حول 
استفسارات املالك 

واملستأجرين في ظل «كورونا»

اقتصاديون لـ «األنباء» عن حزمة التحفيز: 
أفضل وتصب في مصلحة جميع األطراف

 الطواري: الضمان احلكومي إيجابي 

ويحفظ أموال املودعني بالبنوك

  الغامن: ملاذا التركيز على الشركات 

الصغيرة عند تقدمي الدعم؟

  الكندري: زيادة مدة سداد القروض 

إلى ١٥ عامًا للتخفيف عن الشركات 

  مالك سيارات األجرة: ٣٢ مليون 

دينار خسائر التوقف في ٣ أشهر
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جموع من السعوديني واملقيمني في اململكة 
أدوا صالة أول جمعة في املسجد النبوي

الرئيس دونالد ترامب متحدثا عن تقرير البطالة في احلديقة الوردية بالبيت األبيض             (رويترز)

ترامب يحتفي بـ «إجنازاته».. وبوادر تصّدع في معسكره
أشاد بانخفاض البطالة وجتاوز أزمة كورونا.. وما قدمه لألميركيني من أصول أفريقية

التفاصيل ص ١٦ - ١٧

عقار «فاڤيبيراڤير» الياباني املعروف أيضا بـ«افيجان» أثبت فاعلية ضد 
ڤيروس كورونا بحسب السلطات الصحية الصينية

أدى جموع من املصلني من سعوديني ومقيمني امس 
صالة اول جمعة في املسجد النبوي بعد صدور املوافقة 
بالرفع التدريجي إليقاف صالة اجلمعة واجلماعة باملسجد 
النبوي وذلك وســط اجراءات احترازية ووقائية ومبا 

ال يزيد على ٤٠٪ من الطاقة االستيعابية مع استمرار 
تعليق الدخول للروضة الشريفة، كما اشتملت اخلطة 
الوقائية على وضع خطــوط أرضية لتحقيق التباعد 

بني الصفوف. 

التفاصيل ص ٥

التفاصيل ص ٥التفاصيل ص ٥

التفاصيل ص ١٨

«برنت» يتخطى 
٤٠ دوالرًا مع ترقب 
املتعاملني الجتماع 

«أوپيك+»  اليوم لتمديد 
تخفيضات اإلنتاج 

15والدفع صوب االمتثال



أعدتها للنشر: آالء خليفة
أجمع املشاركون في حوار 
عبر منصة «حوار» اإللكترونية 
والتــي حملت عنــوان «أزمة 
الكورونــا مــن صحيــة إلى 
أن احللول  اقتصادية»، علــى 
التــي وضعتها  االقتصاديــة 
احلكومــة مؤخــرا ملواجهــة 
جائحة أزمة ڤيــروس كورونا 
املســتجد هي حلول مؤقتة لن 
حتل األزمة االقتصادية بشكل 
كامل، مطالبني بضرورة عمل 

إصالحات اقتصادية حقيقية.
وشدد املشاركون في احلوار 
على أن الكويت حتتاج إلى حركة 
إصالح حقيقية في املؤسسات مبا 
يؤدي إلى «تعقيمها» من الفساد 
وإيجاد متيز مؤسسي حقيقي، 
املدى  يعتمد على رؤية طويلة 
ومحددة املالمح، مشيرين إلى أن 
الشعب الكويتي يدفع ثمن التأخر 

في اإلصالحات االقتصادية.
وقد شارك في احلوار عبر 
املنصة خبراء فــي االقتصاد 
هم الرئيس التنفيذي لشــركة 
الكويتي «املركز»  املالي  املركز 
الهاجري، وأســتاذ  م.منــاف 
العامة  امليزانيات واملالية  إدارة 
بكلية العلــوم اإلدارية د.براك 
الغربللي، واخلبير االقتصادي 
عبدالعزيزالهديب، مع مداخلة 
من النائب أسامة الشاهني، في 
حيــان أدارهــا اإلعالمي خالد 
العبدالغفور، وفيما يلي تفاصيل 

احلوار: 
أوضح الرئيس التنفيذي 
لشركة املركز املالي الكويتي 
«املركــز» م.مناف الهاجري 
أننــا نعيــش اليــوم فترة 
صعبة للغاية بســبب أزمة 
كورونــا واجلميــع يواجه 
حتديات حياتية ووظيفية 
واقتصاديــة، الفتــا إلى أن 
النمــوذج االقتصــادي في 
الكويت هــو منوذج نفطي 
دميوقراطي يقوم على تعدد 
التفكير واحلريات ومنوذج 
مؤسســي لكن من الناحية 
األخرى، فهو منوذج ريعي 
يعتمــد بشــكل كبيــر على 
البتــرول كمصــدر وحيــد 
للدخل القومي ويعاني من 
ضعف كبير فــي إنتاجيته 
وهيكلتــه، وبالتالــي فــإن 
مقومــات االســتدامة لهــذا 

النموذج ضعيفة جدا.
بــأن  الهاجــري  وأفــاد 
النمــوذج املالــي الكويتــي 
قــوي بشــهادة مؤسســات 
التصنيــف االئتماني، وهذا 
التضــارب بــني النموذجني 
املالي واالقتصــادي يخلق 
خلطــا كبيرا لدى اآلخرين، 
متابعــا أنه منــذ انخفاض 
أسعار البترول في عام ٢٠١٤ 
اصبــح هناك توجــه كبير 
نحــو إنقاذ الدخــل القومي 
من خالل زيــادة التوظيف 
في القطاع احلكومي بغض 
النظر عن إنتاجية هذا القطاع 
مبا خلق خطابا ريعيا يقوم 
على الكثرة أكثر من النوعية، 
مشيرا إلى تراجع التنافسية 
وإدارة املواهب وإثابة املتفوق 
ومحاسبة املقصر مبا يؤثر 
على اخلطاب العام الذي يؤثر 

على صناعة القرار.
وذكر انه مع األسف هناك 
تشويش في اخلطاب، وهو 

ضعيف في التنمية.
وقــال الهاجــري: اليوم 
نشــهد حتوال فــي اخلطاب 
الذي نسمعه من الرأي العام 
«من بعض األصوات» بأن حل 
مشكلة الفساد هو التكويت، 
موضحا انه ال يعارض بأن 
الكويتــي أولــى بالوظيفة، 
وان هنــاك عمالــة ســائبة 
وهامشية في الكويت، ولكن 
هناك وظائف أيضا بحاجة 
إلــى الوافد، مشــيرا إلى أن 
النفس العنصري ضد بعض 
اجلاليات واجلنسيات يؤثر 
على عالقة الكويت بالدول 
األخرى وهــو أمر مرفوض 

بالنسبة له.
مــن ناحيتــه، أوضــح 
امليزانيــات  إدارة  أســتاذ 
واملالية العامة بكلية العلوم 
اإلداريــة بجامعــة الكويت 
د.بــراك الغربللــي، أنه منذ 
الســتينيات وحتــى يومنا 
هذا هنــاك مطالب بإصالح 
االقتصاد، وحتديدا تنويع 
مصادر الدخل وحتى اآلن لم 
يحدث أي إصالح حقيقي ولم 
جند جدية في تنويع مصادر 
الغربللــي:  الدخــل. وقــال 
الشعب الكويتي يدفع اليوم 
ثمن تأخير إجراء اإلصالحات 
االقتصادية ومازلنا نعتمد 
اعتمادا شبه كلي على النفط 
وأصبــح مصيرنــا مرتبط 
بقوة العــرض والطلب في 
الســوق الذي يحدد ســعر 
برميــل النفط، مشــيرا إلى 
أن العجز املالي في ميزانية 
الكويت بدأ من السنة املالية 
٢٠١٤-٢٠١٥ حيث كان هناك 
انخفاض حاد في سعر برميل 
النفط وفي الســنوات التي 
تلــت هذه الســنة ســجلت 
الكويت عجــزا حقيقيا في 

احلساب اخلتامي.
وأشار إلى أن جميع دول 
العالم تعاني اليوم من أزمة 
اقتصاديــة ومنها النرويج 
التي يضرب بها املثل بحسن 
اإلدارة املاليــة، وكذلك دول 
اخلليج كوننــا نعتمد على 
النفــط فأصبحــت األزمــة 
مضاعفة ومزدوجة من أزمة 
كورونا املؤملة صحيا ونفسيا 

يعتبر حال مؤقتا، مشددا على 
أن االستدانة من دون خطة 
أو إصالحات اقتصادية تعد 

هدرا للمال العام.
وحــول احلديــث عــن 
صندوق األجيال القادمة، قال 
الغربللي انه وفقا للقانون 
هــذا الصندوق ســيادي ال 
ميس إال بقانــون، موضحا 
أنه ضد فتح صندوق األجيال 
القادمة، ومؤكدا أن تقييمنا 
االئتمانــي عال بســبب هذا 
الصندوق الذي يعد «صمام 

األمان».
مــن ناحية أخــرى، قال 
الغربللي: نعم هناك خلل في 
التركيبة السكانية بالكويت 
وهناك عمالة سائبة، لكن هذا 
ليس مبررا للنفس العنصري 
الــذي انتشــر مؤخــرا في 
الكويت، وال ميكن أن ننكر 
دور الوافديــن في الكويت، 
فمن درســني في املدرســة 
بجميع املراحل هم مدرسون 
من اجلنسية املصرية وحتى 
اليــوم أتواصــل معهم، وال 
ميكــن أن ننســى فضلهــم 
وفضل األطباء وغيرهم من 

إخواننا الوافدين.
إشكالية امليزانية

فــي مداخلة لالقتصادي 
عبدالعزيز الهديب، أوضح أن 
احللول االقتصادية املطروحة 
اليوم عبارة عن «ابر بنج»، 
مشيرا الى أن قيمة األرباح 
احملتجزة تتراوح بني ٨ و ٩ 
مليــارات دينار، وموجودة 
فــي البترول، ومن الصعب 
احلصول عليهــا خالل هذا 
العام، مشيرا إلى أنه ال ميكن 
االعتمــاد على هذا احلل في 
توفيــر الســيولة الالزمــة 
لتمويل ميزانية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وذكر الهديب انه ال توجد 
إشكالية في الدين العام، لكن 
اإلشــكالية في كيفية إدارة 
هذا الدين، مشددا على أنه ال 
ميكن أن نسحب من صندوق 
األجيال القادمة «إال بقانون» 
وانه يعتبر حال مؤقتا وغير 
مرغوب فيه، واقتصاديا حل 
سيئ جدا ويحتم علينا القيام 
بإصالحات اقتصادية فعلية.

وأزمة انخفاض سعر برميل 
النفط املؤملة اقتصاديا.

وأردف: أن اجلزء السائل 
العــام مت  مــن االحتيــاط 
استنزاف الغالبية منه مبا 
أدى إلى حدوث مشكلة في 
السيولة وان الكويت بعيدة 
كل البعد اليوم عن حتقيق 

ميزانية مستدامة.
ضبابية في السياسة املالية

وتابــع الغربللــي: فيما 
النقدية،   يخص السياســة 
قــام بنك الكويــت املركزي 
بــدوره علــى أكمــل وجه، 
والفائــدة بلغت اليوم ١٫٥٪ 
وهي أقل فائــدة في تاريخ 
الكويت، كما أن البنك املركزي 
اتخذ عدة قرارات منها تقليل 
القيود على البنوك لتسهيل 
استخدامهم للسيولة بهدف 
زيادة الســيولة في السوق 
وهــو الهدف املطلــوب من 
ناحيــة التحفيز، أمــا فيما 
املاليــة  السياســة  يخــص 
فهنــاك ضبابيــة بالتعامل 
فقــد خرجت توصيات لكن 
حتى اليوم لم تطبق بشكل 
كامــل، الفتــا إلــى أنــه في 
األزمــات تعمــل الدول على 
حمايــة القطاعات احليوية 
وتركــز على القطاعات ذات 
القيمة املضافة، لكن الكويت 
ليســت لديهــا تعريفــات 
القطاعــات  واضحــة عــن 
احليويــة والقطاعــات ذات 
القيمــة املضافــة. وأوضح 
أن هناك غيابــا للتعريفات 
اخلاصة باملشاريع الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت، وال 
توجد قاعدة بيانات خاصة 
بتلك املشروعات، مشيرا إلى 
أننا لدينا أزمة في الشفافية 

وفي ندرة املعلومات.
وأكد الغربللي أن احلديث 
عن األرباح احملتجزة ال يعتبر 
حال ملشكلة العجز املالي الذي 
تعاني منــه الكويت اليوم، 
بل احلــل بجعــل امليزانية 
مستدامة، موضحا أن جتربة 
الكويت اخلاصة باالقتراض 
فــي ٢٠١٧ لــم تكــن ناجحة 
كونها صرفت على «صرف 
جار»، موضحا أن الدين العام 

خبراء اقتصاد: اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد ال تعني  تطبيق 
الضرائب ورفع الدعم..واالقتراض من دون خطة هدر للمال العام

املشاركون في منصة «حوار» رأوا أن حلول احلكومة ملعاجلة تداعيات «كورونا» على الوضع االقتصادي مجرد «إبر بنج» مؤقتة

ما يؤدي إلى تشــويش في 
صناعة القرار وأصبحنا نرى 
أنواعا من النقد لم نكن نعلم 
عنها سابقا، موضحا أن النقد 
البــد أن يكون هادفا وبناء، 
ولكن مــع األســف وصلنا 
ملرحلة انــه اصبحت هناك 
«شــيطنة» لآلخــر وقمنــا 
نشــكك في القطاع اخلاص 
وفي التاجر وفي الوافد وفي 
جميع الفئــات وال نعلم ما 

األهداف من وراء ذلك.
وأضاف أن العنصر املالي 
هدفه هو مساعدة الشركات 
الكبيرة والصغيرة على أن 
تســتمر وتوفــر الســيولة 
قــد  إجــراءات  وتتجنــب 
تكون أليمــة مثل تخفيض 
الرواتب أو االســتغناء عن 
موظفني، مطالبا بخلق مناخ 
لالستثمار موات بشكل اكثر 
لنمو القطاع اخلاص، مشددا 
على أهمية أن يكون االقتصاد 

الكويتي اقتصادا منتجا.
تعقيم ضد الفساد

كما شــدد الهاجري على 
أهمية ممكنات الثقة والتي 
تتجلى في عــدة أمور منها 
خلق حركة إصالح حقيقية 
في املؤسسات مبا يؤدي إلى 
«تعقيمها» من الفساد سينتج 
عنه متيز مؤسسي وإصالح 
حقيقي، مطالبا بالعمل على 
حتقيق أهداف تنموية بعيدة 
األمد ويكون هناك اتفاق على 

آلية التنفيذ.
وفيمــا يخص مشــروع 
الدين العام، أوضح الهاجري 
أمــر مســتحق،  الديــن  أن 
ونحن اليوم في بيئة نقدية 
متدنية الفائدة، الفتا إلى أن 
الكويت لو اقترضت اليوم 
ســتكون تكلفــة االقتراض 
أقل بكثير من املرة املاضية 
وسيجنبنا تسييل أصول في 
فترة تتراجع فيها األسواق 
بشكل كبير وبالتالي حتقيق 
خســائر محققــة، ولكن ال 
ميكن أن ننسى أن الكويت 
اقترضت في ٢٠١٧ ونتيجة 
االقتراض لم تكن واضحة، 
وأصبــح هنــاك تضخم في 
اجلهــاز احلكومي وســجل 

الشاهني: إجراءات املعاجلة  االقتصادية بطيئة
في مداخلة له أوضح النائب أسامة الشاهني أن 
احلكومة تتعامل مع األعمال التجارية واالقتصادية 
واملاليــة بنظــام «الري بالتنقيــط» احلذر جدا، 
موضحا أن القطــاع االقتصادي واملالي متضرر 

ويدفع نفقات شــهرية يتكبد فيها الكثير. وذكر 
الشاهني أن املعاجلة االقتصادية احلكومية متأخرة 
واإلجراءات احلكومية بطيئة والوعود أكثر مما 

ينفذ على أرض الواقع.

خالد العبدالغفور عبدالعزيز الهديبد. براك الغربلليم. مناف الهاجري

انتصار احملمد لـ «األنباء»: مستمرون في املبادرات التطوعية
دعاء خطاب 

أعربــت الشــيخة انتصار 
احملمد الصباح - نائب رئيس 
العربــي للتضامــن  االحتــاد 
االجتماعي، عن فخرها بالتعاون 
مع مركز املسؤولية االجتماعية 
برئاسة املستشار جابر العنزي، 
والــدور الوطني الــذي قدمه 
املركــز حتــت مظلــة االحتاد 
قائلة: «لم يترك أبناء الكويت 
مجاال للتطــوع واملبادرات إال 
ســاهموا به منذ بداية األزمة، 
لــدور  مكمــل  الفــرد  ودور 
احلكومة وما يحركهم جميعا 
هو إحساسهم باملسؤولية جتاه 

الكويت احلبيبة».
وأضافت: منذ بداية تفشي 
ڤيروس كورونا بادرنا بتعقيم 
مراكز اإليواء، كما عقمنا عددا 
من مراكز الشرطة والدوريات 
والــوزارات، وحرصنــا على 
توزيــع الكمامــات والقفازات 

األمير الشــيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو رئيس مجلس 
الــوزارات  الــوزراء وجميــع 
واملؤسســات علــى توفير كل 
ســبل الدعم والرعاية جلميع 
املواطنــني واملقيمــني، مؤكدة 
أهمية املســؤولية املجتمعية 
في خدمة الوطن للتغلب على 
األزمة، مشــيدة بــدور جميع 
العاملني حتــت مظلة االحتاد 
ومركز التضامن، وعلى رأسهم 
الرئيــس املستشــار جابــر 
العنزي وكل من بدر العتيبي 
والكابنت طيار يوسف العنزي 
واملستشــار مشــاري سلطان 

والفرق التطوعية املشاركة.

بجهود أبناء الكويت املتطوعني 
ملا بذلوه من جهود  حيث انهم 
قدموا خدمة الوطن على راحتهم 
وحتديهم اخلوف من املرض.

وأشارت إلى مواصلة مركز 
املسؤولية املجتمعية بالتعاون 
مع االحتــاد العربي للتضامن 
توزيع الســالل الغذائية على 
األســر املتعففــة، عوضا عن 
تقدمي ما يتجاوز ١٠ آالف وجبة 

إفطار صائم للمحتاجني خالل 
شهر رمضان الفضيل وتوزيع 

عيادي لألطفال.
وأكــدت الشــيخة انتصار 
احملمــد أن املبادرات واألعمال 
التطوعية ستستمر حتى تشهد 
الكويت شفاء آخر حالة كورونا 

وعودة احلياة الى طبيعتها.
وتوجهت الشيخة انتصار 
بالشــكر الى صاحب الســمو 

نائب رئيس االحتاد العربي للتضامن ثّمنت التعاون مع مركز املسؤولية املجتمعية

املستشار مشاري سلطاناملستشار جابر العنزيالشيخة انتصار الصباح

فــي مختلــف اجلهــات مثــل 
وجمعيــة  الكويــت  برايــح 
ســلوى والقادسية وتعقيمها 
أيضا، فضــال عن توزيع عدد 
من الكتب واألدعية في سوق 
املباركيــة، واعدة باســتمرار 
عطايا أبناء الكويت وأعمالهم 
التطوعية حتى انفراج الوباء، 
وداعية بالتوفيق جلميع الفرق 
ملشاهدة الڤيديوالتطوعية املشاركة، ومشيدة 

كنت للبحرين صوتا هاديا
       عربي الفكر قومي الفؤاد

كل يــوم ُترســل لنــا فــي «امليديا» 
عشــرات من ڤيديوهات التطاول التي 
تتضخــم بالعنصريــة والطاووســية 
والكبر والتفاخــر خاصة أن (ضيفتنا 
ومضيفتنا) كورونا (١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م) 
طّولت والناس بــاق لها (فيوز واحد) 
وتضــرب عقولها، هــذا إن كانت هناك 

بقية من عقول!
باألمــس اســتمعت ملجموعــة مــن 
الڤيديوهــات ملواطنة كويتية تتطاول 
على الشــعب البحريني الشقيق الذين 
هم عزوتنا وسندنا عبر ذكريات وتاريخ 
املنطقــة وبيننــا وبينهــم نســب ودم 
ومصاهرة وتقارب على كل املستويات، 
وأنا أستمع لهذه (املواطنة) التي أكيد 
أخطــأت كثيرا بتطاولها على الشــعب 
البحريني الذي نعتبره (خطا أحمر)، 
تبني تشتهرين ولك مآرب أخرى روحي 

بعيدا عن (أهلنا) البحرينيني.
ال أعرف ما القصة هذه األيام (رجل او 
امرأة) يقفان أمام جهاز النقال ويوجهان 
رســائل (حقد وتفرقة بني الشــعوب) 
وهذه عصبية نهى عنها اإلسالم وأيضا 
عاداتنا وتقاليدنا. والسؤال: ملاذا تسيء 

لشعب كامل ثم تعتذر؟
إن التطاول على الشــعوب (معرة) 
وخــزي أخالقــي وعنصريــة بغيضة 
مرفوضــة بأخالقنــا العربيــة وديننا 
اإلسالمي وأرى ضرورة تفعيل قانون 
املرئي واملسموع بأسرع وقت وباجلزاءات 

القصوى كي يرعوي الناس.
أعــود لهذه التي حســبت علينا إن 
كانــت كويتيــة فأنــا ال أعلــم لكن من 
الواضح انها (ندمت) واعتذرت بعد أن 
نالت مبتغاها من الشهرة على وسائل 
التواصــل االجتماعــي لكنها حشــيمة 
بتاريخ البحرين وأخالق أهلنا في املنامة 
واحملــرق وكل اجلزيرة التي حتتل في 
قلوبنا محبة اعترافا بفضلها علينا ومن 
ينسى البحرين إبان االحتالل العراقي 
الصدامي وكيف فتحوا القلوب قبل الدور 

لألسر الكويتية؟
ومن ينسى البحرين أيام وسنوات 
سطوة اللؤلؤ والقماش والدانات وجتارة 

البحر؟
واضــح ان هذه التــي تطاولت على 
البحرين وشعبها العريق ال تعرف شيئا 
بالثقافة، فقط مهتمة (بأناقتها) وليس 
في عقلها وذاكرتها شــيء عن حضارة 
البحريــن القدمية فــي تايلوس وأوال 

ودملون!
هــذه (املواطنــة) التــي تطاولــت 
واعتذرت عليها أن تقرأ هذه السطور 
حتى تعرف من هي؟ ومن أهل البحرين 
الكرام؟ وملاذا كل هذه األلفاظ اجلارحة؟ 
من أجل الشهرة، أنت اليوم ڤيديوهاتك 
منتشرة، لكن الفرق ان (الكل) يدعو 
عليــك ألنــك متحاملــة علــى (دولة 
وشعب) ما رأينا منهم عبر التاريخ إال 
املساندة واألخوة واحملبة.. وأنت اليوم 
حتاولــني ان تقفزي على كل احلقائق 

كي تشتهري!
ال بارك اهللا في هذه الشهرة، وهذه 
فرصة أشكر فيها ابن الكويت البار طالل 

البحيري الــذي رد عنا باعتذار ميثلنا 
جميعا.

ما سأعرضه من تاريخ البحرين هو 
نقطــة في بحر من تاريــخ أهلنا الكرام 
املتحضر الذي سبق عصره ويكفي عندما 
تزور البحرين، وترى قلعة محمد الفاحت 
وآثــار تايلوس ودملــون وأوال، تعرف 
حضارة مملكة البحرين الشــامخة في 

صفحات التاريخ.
ـ أول مدرسة بنات افتتحت في املنامة 
١٩٢٩ وكانت أول مديرة بحرينية لها هي 
األستاذة لطيفة الزياني في عام ١٩٣٩.
ـ إذاعة البحرين افتتحت عام ١٩٥٥.
ـ أول فرقة شرطة تكونت سنة ١٩٢٦.
ـ أول فرقــة هجانة للجيش تكونت 

عام ١٩٣٥.
ـ بدأت احملاكم عملها ١٩٤٤.

ـ أول مرة شاركت املرأة البحرينية 
في االنتخابات ١٩٢٦ في انتخابات بلدية 

املنامة.
ـ صدرت أول جريــدة في البحرين 

١٩٣٩ لصاحبها عبداهللا الزايد.
ـ األوقاف بدأت عملها ١٣٦٥هــ  ١٩٤٦م.
فــي عــام ١٩٥٣ ابتعثــت احلكومــة 
البحرينية ٣ طالب الى اجلامعة األمريكية 

في بيروت.
بدأ العمل بعمليات الســفر وإصدار 
اجلوازات (عام ١٣٤٧هـ ـ ١٩٢٧ ـ ١٩٢٨).

كما مت بناء جسر املنامة في عام ١٩٤١ 
(املنامة ـ احملرق).

غرفة التجارة بدأت فكرتها في عام 
١٩٣٩ وأشهرت في ١٩٤١.

أول طبيــب بحرينــي تخــرج فــي 
اجلامعة األمريكية في بيروت عام ١٩٥٨ 
هو الدكتــور علي محمــد فخرو وأول 
مهندس هو الشــيخ ســلمان بن محمد 
عبداهللا آل خليفة في ١٩٦١ ثم تاله السيد 

سالم عبداهللا املناعي عام ١٩٦٣.
أول صيدلــي هو االســتاذ رســول 
عبد علي احلبشي تخرج عام ١٩٥٨ في 

اجلامعة االمريكية في بيروت.
وأول قــاض بحرينــي هو الشــيخ 
عمــر بــن عبدالوهــاب وحصــل على 
البكالوريوس في الشــريعة االسالمية 

عام ١٩٦٨.
هــذه تواريــخ تبــني للقــارئ تقدم 
البحرين عبر األزمنة واحلقب املاضية.

٭ ومضة: كما كتبت وأكتب مرة ثانية 
(البحرين ضي العني) فال نقبل وال نسمح 
ألحد بأن يسيء ألهلنا في تايلوس وأوال 
ودملون، ألنهم حضارتنا وبنو عمومتنا 
وكل دولنا اخلليجية والعربية وشعوب 
العالم وليــس من أخالقنا التطاول على 

أحد أبدا!
٭ آخر الكالم: البحرين بالنسبة لنا 
(أهل ونســب) ونفخر بــكل إجنازاتهم 
احلضاريــة والتــي ســبقتنا في بعض 
األحيــان والتاريــخ شــاهد وكتبت لكم 

بعضه اليوم!
٭ زبدة احلچي: البحرين ليست جزيرة 
وإن كانت لكنها حضارة قدمية وأحاديث 
وســير مضيئة تعكس جوانــب ثقافية 
وفكرية، وها أنا أعرضها في زمن تفشي 
وباء كورونا الذي لم يوقف طموحات أهلنا 
في البحرين.. نحبكم ونغضب لزعلكم.

.. في أمان اهللا. 

ومضات

البحرين .. عزوتنا!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«السالم» أمدت «الداخلية» بـ ٤٠ شاليهًا 
ووّزعت سالًال غذائية لـ ٣٢٠ ألف مستفيد

ليلى الشافعي

أعلن نائب املدير العام 
الســالم لألعمال  بجمعية 
اخليرية واإلنسانية ضاري  
البعيجان أن اجلمعية قدمت 
منــذ بدايــة أزمــة كورونا 
ســالال غذائيــة وصل عدد 
مســتفيديها إلــى اكثر من 
٣٢٠ ألف مســتفيد شاملة 
كل متطلبــات األســرة من 
مواد غذائية أساســية ومت 
توزيعهــا علــى عناوينهم 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث استفاد 
منها العديد من العمالة املتضررة واحملجور 
عليهــم وعلى األســر املتعففــة، مؤكدا أن 
اجلمعية تعمل على قدم وساق ومستمرة 
يوميا بالتوزيع منــذ ٧٣ يوما، حيث يتم 
توزيع ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ سلة غذائية في اليوم 
الواحد، ولم يثن شــباب اجلمعية انتشار 
الوباء، حيث أخذوا باالحتياطات الصحية 
وعملوا أثناء العطل الرسمية واحلظر الكلي 

وفي الشهر الفضيل وعيد الفطر.
وأشار الى انه مت تقدمي اكثر من نصف 
مليون وجبة ساخنة إلى مؤسسات الدولة 
املختلفة، ومنهــا وزارة الداخلية ووزارة 
الصحة ووزارة اخلارجية ووزارة الكهرباء 
واملاء واإلدارة العامة للطيران املدني ووزارة 
األشغال وغيرها من جميع مؤسسات الدولة، 
باإلضافة الى احملاجر والعمارات احملجور 
عليها. وقال البعيجان ان جمعية الســالم 
قدمــت أيضا لوزارة الداخلية ٤٠ شــاليها 
مقاس ٣ في ٤ مزود بدورات مياه ومفروش 

بالكامل ومــزود بوحدات 
تكييف.

ومت تســليمه رســميا 
التــي  الداخليــة  لــوزارة 
قامت بدورها بتوزيعه على 
النقاط الثابتة في الطرقات.
ولفــت البعيجــان الى 
انه مت تســلم أول شــحنة 
غذائية مت اســتيرادها من 
اخلارج، وذلك حفاظا على 
املخزون االستراتيجي في 
البالد وبناء على قرار وزير 
التجــارة والصناعــة عدم 
شــراء املواد الغذائية من األسواق احمللية 
وكانت الشحنة املستوردة من تركيا حتتوي 
علــى كل املواد الغذائية التي حتتاج اليها 
األسرة وان األصناف ذات جودة عالية وأننا 
بصدد استقبال الدفعة الثانية بعد أسبوع 
بإذن اهللا. وأشــاد البعيجــان باملتطوعني 
واملتطوعات الذين يعملون خلدمة الكويت 
ليــل نهار الذين ســخروا وقتهم وجهدهم 
في ترتيب السالل وحتضيرها وجتهيزها 
للتوزيع والذين يعملون من خالل مواقعنا 
املختلفة في املقر الرئيسي مبنطقة العديلية، 
وكذلك مقر صالة أفراح املعجل في منطقة 
الفيحاء ومسرح روضة أحد في العديلية 

وصالة أفراح فهد األحمد.
وأكد البعيجان انهم مستمرون في العمل 
خلدمــة وطنهم الكويت، وهذا واجبهم في 
تقدمي القليل مقابل ما قدمته الكويت ألبنائها 
وملن يعيش في ارضها الطيبة، سائال املولى 
أن يزيل هذا الوباء عن بلدنا الكويت وعن 

سائر بالد املسلمني.

شملت العمالة املتضررة واحملجور عليهم واألسر املتعففة

ضاري البعيجان
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وزير الدفاع اإليطالي: مستعدون
 ملساعدة الكويت على تخطي أزمة «كورونا»

روماـ  «كونا»: أشاد وزير الدفاع اإليطالي 
لورنتسو غويريني مبســتوى التعاون في 
مجال الدفاع مع الكويت كشريك رئيسي في 
تعزيز االســتقرار وحفظ الســالم االقليمي 

العاملي.
وقالــت ســفارتنا في بيان لـــ «كونا» ان 
الوزير غويريني اســتقبل الســفير الشيخ 
عزام الصباح، حيث استعرضا أوجه التعاون 
الدفاعي املتميز بني الكويت وإيطاليا والرغبة 
املتبادلة لتطويره في إطار عالقات الصداقة 

بني البلدين.
وأضافت السفارة أن الوزير ثمن املستوى 
الــذي بلغه التعاون الدفاعــي «املتميز» بني 
بــالده والكويت والعالقــات املمتدة ملجاالت 
عدة، معربا عن تطلعه لتلبية دعوة من نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
أحمد املنصــور لزيارة الكويــت بعد انتهاء 
أزمة ڤيروس (كورونا املستجد - كوفيد ١٩).

وأكد غويريني اســتعداد إيطاليا الكامل 
ملساعدة الكويت الصديقة على تخطي أزمة 
(كورونا) وتقدمي ثمــار جتربتها العريضة 
وخبرتها الكبيرة املكتسبة في التعامل الطويل 
مع اجلائحة التي أصابتها بقوة بعدما تعافت 

بشكل كبير وجنحت في احتواء الوباء.
من جانبه، أعرب الشيخ عزام الصباح عن 
تقديره لعمــق الصداقة التي جتمع البلدين 
ومســتوى التعاون الناجــح واملمتد، مثمنا 
دعــم إيطاليا في عمليــات تطوير وحتديث 
قدرات الكويت الدفاعية وفي «توطني التقنيات 

املتقدمة والصناعات الدفاعية املشتركة».

التقى عزام الصباح وأشاد مبستوى التعاون «املتميز» بني البلدين

وزير الدفاع اإليطالي لورنتسو غويريني مستقبال السفير الشيخ عزام الصباح

صيانة الطرق تخضع ملتابعة «الدفاع» 
واجلامعة و«األبحاث» و«املهندسني»

االمير هّنأ ملكة الدمنارك بالعيد الوطني

«التجارة» تواصل التصدي ملخالفي 
اإلجراءات االحترازية

فرج ناصر

شــكلت وزيرة األشــغال ووزيرة الدولة 
لشــؤون اإلســكان جلنة ثالثية من جامعة 
الكويت ومعهد األبحاث ووزارة الدفاع ملتابعة 
تقييم ومتابعة جودة صيانة الطرق، وذلك 

حرصا على جودة العمل.
كما تضم اللجنة كذلك مؤسسات املجتمع 
املدني متمثلة بجمعية املهندســني والكوادر 
الوطنية املتخصصة، إميانا من الوزيرة د.رنا 
الفارس بالشفافية املطلقة. وكشفت مصادر 
لـ «األنباء» ان اللجنة ستباشر أعمالها قريبا 

وفقــا للبرنامج املعد لهــذه اللجنة، مضيفة 
أن اللجنــة ســتبحث كل املواضيع املتعلقة 
مبشــاريع الطرق. وقال إن اللجنة ستدرس 
جميع مشاريع الطرق التي يتضمنها برنامج 
عمل الوزارة ومن أبرزها املواد املســتخدمة 
في عملية الفرش واألسفلت ومنها ما يتعلق 
بخطة إصالحات الطرق املتضررة بالكويت.

ومن املتوقع ان جتتمع هذه اللجنة على 
اقل تقدير خالل األسبوع املقبل ملناقشة اخلطة 
التي ستسير عليها خاصة في مختبرات جامعة 
الكويــت ومعهد االبحاث وكذلــك مختبرات 

وزارة األشغال.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلــى امللكة مارغريت 
الثانية ملكة مملكة الدمنارك الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنــي لبالدها، متمنيا ســموه جلاللتها 
دوام الصحــة والعافية وللبلد الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلــى امللكة مارغريت الثانية 
ملكة مملكة الدمنارك الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها، 

متمنيا جلاللتها موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيــس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

أعلنــت وزارة التجــارة والصناعة أمس 
حترير ٣٥ محضر ضبط حملال جتارية وإغالق 
محلني اثنني نتيجة مخالفة القوانني والقرارات 
املعمول بها ملواجهة انتشار عدوى ڤيروس 

كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩).
وقالت الوزارة في بيان لـ «كونا» ان فرقها 
التفتيشية رصدت ١١٨ جمعية تعاونية وسوقا 
مركزية ومحاال جتارية وبسطات للخضراوات 
للوقوف على مــدى التزامها باحملافظة على 
ثبات أســعار املنتجات فــي حني متت إعادة 

فتح محل جتاري.
وأضافــت أن الفــرق التفتيشــية راقبت 
٧٦ فرعا متوينيا للتأكد من مدى انســيابية 
ســير عمليات البيع وتسليم املواد الغذائية 

ملستحقيها.
وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 
١٢٢ شكوى عبر اخلط الساخن رقم ١٣٥ وسبع 
شــكاوى من خالل مراكز الرقابة في حني مت 
االنتهاء من ٢٠ معاملة جتديد وإصدار بطاقة 

متوينية.

جلنة مشتركة تبحث كل املشاريع وخطط ومواصفات اإلصالح

مفتشوها حرروا ٣٥ محضر ضبط حملال غير ملتزمة بها

 ١٠ دنانير لتوفير اخلبز لألسرة في مخيمات الالجئني السوريني
مع اشتداد حرارة الصيف واستمرار ازمة 
انتشار ڤيروس كورونا، تزداد األوضاع سوءا 
وخصوصا في مخيمات الالجئني واملهجرين في 
مناطق النزاع حول العالم. واستجابة لنداءات 
استغاثة كثيرة من مخيمات الالجئني السوريني، 
أطلقت جمعية احياء التراث اإلسالمي حملة 
لتقدمي اإلغاثة العاجلــة للفقراء واحملتاجني 
واملتضررين مــن وباء كورونا هناك باســم 
«حملة رغيف اخلبز» ضمن مشــروع خاص 

طرحته لتقدمي اإلغاثة العاجلة لألسر احملتاجة 
والفقيــرة في مخيمات الالجئني الســوريني، 
ودعت اجلمعية الى االســتمرار بتلك الفزعة 
اخليرية الكويتية التي تنادى إليها أهل اخلير 
فــي الكويت من خالل جمعيــة احياء التراث 
اإلســالمي والتي حققــت جناحا ملحوظا مع 
استمرار اإلقبال عليها والتفاعل معها، يقول اهللا 
تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 

ويتيما وأسيرا).

وقــد أعلنت ادارة احلملة ان هدفها «كفالة 
اسرة فقيره ملدة شهر»، حيث مت حتديد مبلغ 
١٠ دنانير لتوفير اخلبز لألسرة الواحدة ملدة 
شهر كامل، كما انها قد تدرس طرح مجموعة 
من املشــاريع املميزة واملهمة لطرحها خالل 

االيام القادمة.
ومن املتوقع ان يتم تغطية هذا املشــروع 
وحتقيق الهدف من طرحه نظرا لالقبال الكبير 
من املتبرعني عليه من داخل الكويت وخارجها.

املطوع لـ «األنباء»: التركيبة السكانية هاجس دول اخلليج  
واملواطن يشعر بـ«األقلية» في وطنه

دارين العلي

اعتبــرت عضــو مجلس 
األمناء بكلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا د.ندى املطوع 
ان إحدى السمات املشتركة 
التعــاون  مجلــس  لــدول 
اخلليجي هي اعتبار التركيبة 
السكانية عنصرا أساسيا في 

خطط التنمية املستقبلية.
وقالت ان الهموم املشتركة 
لدول اخلليــج ترتكز أيضا 
على حقيقــة وهي صعوبة 
املوازنة بني العرض والطلب 
فيما يخص العمالة احمللية 
والوافدة. لذالك جند التركيبة 
الســكانية هاجسا مستمرا. 
وبعد الكارثة الصحية العاملية 
النفــط  وانخفــاض ســعر 
وتراجــع االقتصــاد العاملي 

للكفاءات املتعلمة.
وبالعودة ألهداف اخلطة 
االســتراتيجية ٢٠٣٥ قالت 
املطوع اننا جنــد ان الناجت 
احمللي ومســتوى معيشــة 
املواطن أولوية تليها إفساح 
الدور للقطاع اخلاص للتنمية 

في التدخالت الفردية لتنفيذ 
مصالح شخصية دفع املجتمع 

ثمنها.
علينا اآلن العودة ألهداف 
اخلطــة التنمويــة وحتديد 
مــن  الدولــة  احتياجــات 
التخصصــات باإلضافة الى 
دراسة املتطلبات التشريعية 
والقانونية املناســبة لرسم 
سياسة جديدة لسوق العمل 
ترتكــز علــى بيئــة جاذبة 
للكفــاءات، وحقيقــة علينا 
اســتيعابها هــي ان علينــا 
مواجهة حقيقة وهي ارتفاع 
معــدل املعرفة بعد انتشــار 
التكنولوجيا واعتبارها جزءا 
أساسيا من احلياة اليومية 
األمر الذي قد يساهم بتغيير 
مالمح سوق العمل من حيث 

العرض والطلب.

البشــرية  التنميــة  ودعــم 
وتطوير السياسات السكانية 
لدعــم التنميــة ثــم اإلدارة 

احلكومية الفاعلة.
ولفتت الى انه وللدخول 
التركيبة  بإسهاب مبكونات 
السكانية ومالمحها ينبغي 
علينا دراسة معدالت النمو 
أما اجلنســيات  للكويتيني، 
األخرى فعلينا رصد املهارات 
والقيمــة  والتخصصــات 
املضافة لوجودها وتوظيف 
وجودها لدعم االقتصاد ودعم 
االستثمار بالعنصر البشري 

احمللي.
الدولــة  ان  وأوضحــت 
اتخذت عدة تدابير في املاضي 
وسياســات للحد من دخول 
العمالة األمية وغير املنتجة، 
لكنها واجهت صعوبات تكمن 

أكدت أن الناجت احمللي ومستوى معيشة املواطن أولوية تليها إفساح الدور للقطاع اخلاص للتنمية

د.ندى املطوع

وانعكاســه علــى االقتصاد 
احمللي وبيئة العمل احمللية 
بــرزت احلاجة مــرة أخرى 
لدراسة اإلحصائية للتركيبة 

السكانية.
ولفتت الى انه ولو بحثنا 
عن احلقائق التي تستدعي 
االهتمام لوجدنا ان املواطن 
يشكو من الشعور باألقلية 
في وطنــه وعدم االتزان في 
ســوق العمــل الــذي ينبع 
مــن العــرض الفائــض من 
العمالة غيــر املتعلمة األمر 
الــذي وضع أعبــاء إضافية 
في طريق البحث عن أسس 
تنفيذ اخلطة التنموية والتي 
إحدى ركائزها االلتفات الى 
التركيبة السكانية، مشددة 
انه علينا اآلن التفكير جديا 
في ان تصبح الكويت جاذبة 

م قطاع التعليم والتدريب في «الداخلية» «املصارف» يكرِّ
تقديرا جلهودهم املبذولة 
خــالل هــذه األزمــة التي 
الكويــت ودول  تشــهدها 
اتــــحاد  العالــم، كـــــرم 
مصارف الكــــويت ونادي 
املصــارف قطــاع التعليم 
والتدريب بوزارة الداخلية، 
وذلك في مقـــــر أكادميية 
ســعد العبدالــــله للعلوم 
األمنيــة بحضــور األمــني 
العــام الحتــاد املصــارف 
د.حمد احلســاوي ومدير 
عام األكادميية اللواء ناصر 
بورســلي والعميــد حماد 
العنزي ورئيــس مجلس 
إدارة نادي املصارف يوسف 

الرويح.
في البداية، ألقى اللواء 
بورســلي كلمة شكر فيها 
احتاد املصــارف على هذه 
الطيبة، مشــيدا  املبــادرة 
بالعميد العنزي جلهودهم 
املبذولــة في مراكز اإليواء 
وحرصهم على تقدمي كل ما 
ميكن من خدمات للجميع، 
مشــيرا إلى انــه من خالل 
العمل بروح الفريق الواحد 
نضمن النجاح في مواجهة 
األزمات، مؤكدا ان تضافر 
اجلهود هو ثمرة التعاون 
العمــل  واملثابــرة وروح 

مشهـــودة مـــــن اجلميع 
ومنذ اليــوم األول إلعالن 
مكافحته في البالد وكذلك 
املتطوعون والقطاع اخلاص 
من خــالل الوقــوف صفا 
واحدا مبــا يحقق األهداف 

املرجوة.
أن  الرويــــح  وأكـــــــد 
اليـــــــوم هــو  تكرميهــم 
تقدير لهم وجلهودهم واقل 
مــا ميكــن أن نفعله معهم 
نظير ما قدموه في جميع 

املواقع.

د.احلساوي مكرما أحد املتطوعني د.حمد احلساوي مكرما املقدم تركي املتلقم

اجلماعي.
ألقــى  جانبــه،  مــن 
د.احلساوي كلمة أكد فيها 
ضــرورة تكــرمي العاملني 
فــي الصفــوف االولــى ملا 
يقدمونه من تضحيات في 
الكويت واملواطنني  سبيل 

واملقيمني.
من جهته، قال الرويح: 
لقــد بــذل العاملــون فــي 
الصفــوف األولى ملواجهة 
انتشــار ڤيروس «كورونا 
درع تذكارية من اللواء ناصر بورسلي لـ د.حمد احلساوي ويوسف الرويحاملستجد» في الكويت جهودا 

مؤشر دولي يعطي الكويت أعلى درجة 
في االستجابة لتحديات «كورونا»

ســجلت الكويت درجة ممتازة على مؤشر قوة االستجابة 
احلكومية في مواجهة ڤيروس «كورونا»، الذي يرصده موقع 

https://ourworldindata.org التابع جلامعة «أوكسفورد».
وحصلــت الكويت على درجــة ١٠٠٪ (٠ األقل و١٠٠ االكثر 
صرامة) في املقياس املركب الذي يعتمد على عدة مؤشــرات 
عملية تؤكد جناح أو فشــل الدولــة مبواجهة الڤيروس منها 

عمليات اغالق املدارس وأماكن العمل وحظر السفر.

رئيس الوزراء بحث مع غوتيريس سبل 
التعاون لتحقيق السلم واألمن الدوليني

تلقى سمو  رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد اتصــاال هاتفيا من األمني العام لألمم املتحدة 
انطونيو غوتيريس، أعرب خالله عن شكره وتقديره 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد حلرص 
الكويت الدائم على تعزيز التعاون مع األمم املتحدة 
وبرامجها ومنظماتها املختلفة ومســاندتها الكبيرة 
للجهود الدولية في مكافحة ڤيروس كورونا املستجد.
كما مت خالل االتصــال بحث العديد من القضايا 
اإلقليمية والدولية وســبل التعاون لتحقيق السلم 

سمو الشيخ صباح اخلالدواألمن الدوليني.
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

مواطنو اجلهراء لـ «األنباء»: أغلقنا الديوانيات حتى تنقشع الغمة

عبداهللا الراكان

فــي ظل اإلجــراءات التي 
تتخذهــا مختلــف اجلهــات 
ملكافحــة انتشــار ڤيــروس 
كورونا املستجد في الكويت 
منــذ بدايــة األزمــة، ومنها 
فرض حظر التجول الشامل 
واجلزئــي وتعطيــل الدوام 
احلكوميــة  اجلهــات  فــي 
واخلاصــة، وإغــالق معظم 
األنشطة التجارية واخلدمية، 
واســتمرار تلــك اجلهــود 
الدؤوبة ومــع إعالن مراحل 
العــودة للحيــاة الطبيعية، 
ظهرت مالمــح انخفاض في 
أعداد اإلصابــات بالڤيروس 
بالتوازي مــع ارتفاع مطرد 
في حاالت الشفاء يوميا، مما 
بعث األمــل والطمأنينة في 
نفــوس اجلميــع، إال ان تلك 
املؤشرات اإليجابية، رافقتها 
زيــادة في اإلصابات ببعض 
احملافظــات واملناطق ومنها 
اجلهراء، وخاصة في منطقتي 

الواحة وسعد العبداهللا.
الوقــوف  فــي  ورغبــة 
علــى أســباب تلــك الزيادة 
فــي اإلصابــات اســتطلعت 
مــن  عــدد  آراء  «األنبــاء» 
املواطنني الذي أكدوا التزامهم 
بجميع اإلجــراءات الوقائية 
الصحيــة،  واالشــتراطات 
ومنها ارتداء الكمام والقفازات 
واستخدام املعقمات، موضحني 
الديوانيــات  انهــم أغلقــوا 
اخلاصة بهم، حتى تنقشــع 
تلك الغمة، داعني اهللا ان يرفع 
الكويت  الوباء والبالء عــن 
وســائر بالد املسلمني وفيما 

هذا الوباء عــن بالدنا وبالد 
املسلمني.

بعض التراخي

من جهتــه، أكــد املواطن 
محمد النصــار ان املواطنني 
لديهــم اخلــوف واحلــرص 
والتوافــق مــع اإلجــراءات 
احلكومية في مكافحة جائحة 
كورونا حلرصهم الشديد على 
مصلحة الكويت، مشيرا في 
الوقت نفسه الى ان التسيب 
وعــدم االلتــزام بالتعليمات 
سببه الوافدون بنسبة ٨٠٪، 
مؤكدا ان األغلب منهم نراهم 
في الشــوارع غيــر ملتزمني 
بالتعليمات الصحية التي شدد 
على لبس الكمامات والقفازات، 
الفتا الى ان هذا التسيب يضر 

املجتمع والبلد بشكل عام.
وأضاف النصار ان هناك 

تفشي الوباء هو جتار اإلقامات 
الذين أوهموا بعض الوافدين 
بعقود وهمية ويأتي بالوافد 
ويتركه في الشــارع من غير 
عمل، الفتا الى ان جتار اإلقامات 
دمروا التركيبة السكانية في 
البالد، متمنيا على املواطنني 
االســتمرار باتباع اإلجراءات 
الوقائية حتى تزال هذه الغمة، 
سائال املولى عز وجل ان يحمي 
الكويت وبالد املسلمني من شر 

هذا الوباء.
التزام

بدوره، أكد املواطن غازي 
اخلالــدي ان ارتفــاع حاالت 
اإلصابة في محافظة اجلهراء 
في األيام القليلة املاضية كانت 
بسبب خروج الناس للشوارع 
مــن غير اي ضــرورة وعدم 
تطبيق التباعــد االجتماعي، 

وبالتالــي انــت تســاهم في 
حماية بلدك.

ومــن جانبه، أكد املواطن 
عادل اخلالدي ان زيادة عدد 
املصابني بكورونا هو شــيء 
طبيعــي بالنســبة ملــا نراه 
فــي دول العالم، مشــيرا الى 
أن االلتــزام واضح من خالل 
خلو الشــوارع بعد الســاعة 
السادســة مســاء كل يــوم 
وايضا اجلمعيات التي تعمل 
في الفتــرة املســائية والتي 
تعمل بنظام احلجز املســبق 
ال يوجد فيهــا ازدحام، الفتا 
الــى ان املواطنني على درجة 
كبيرة مــن الوعي وملتزمني 
بالتعليمــات والتوجيهــات 
واإلرشادات احلكومية املمثلة 

بوزارة الصحة والداخلية.
ان  اخلالــدي  وأضــاف 
الڤيــروس فــي ارتفاع وعدد 
حــاالت اإلصابة ايضا كثيرة 
بشكل يومي منذ أبريل املاضي 
لكن حاالت الشفاء الكبيرة هللا 
احلمد تبعث على الطمأنينة 

جهات في البلد كانت في بداية 
تفشي وباء كورونا مجتهدة 
فــي محاربة هــذا الوباء مثل 
اجلمعيات التعاونية من خالل 
فحص زبائن اجلمعيات لكن 
حاليا قل هذا احلماس، موضحا 
انه في السابق جتد العديد من 
املوظفني املخصصني لفحص 
جميــع اجلنســيات، أما اآلن 
فهنــاك بعــض التراخــي في 
تطبيق اإلجــراءات الوقائية 
والصحيــة وتأتــي مخيبــة 
جلميع املناشدات التي اطلقها 
املســؤولون في البلد، مؤكدا 
االســتمرار في هــذا الوضع 
سيهدم كل اجلهود احلكومية 

السابقة.
وأشار النصار الى ان سكان 
اجلهراء ملتزمون بالتعليمات 
الوقائية خلوفهم  اإلجراءات 
على بلدهم، مؤكدا ان ســبب 

مؤكدا ان املواطنني في محافظة 
ملتزمــني  كانــوا  اجلهــراء 
بالتعليمات بشكل تام، الفتا 
الى ان بعد قرارات احلكومة 
التدريجية  األخيرة بالعودة 
للحيــاة تهــاون البعض مما 
أدى لالرتفاع احلاصل بحاالت 

اإلصابة.
وأضاف اخلالدي انه ملس 
االلتــزام في ســكان محافظة 
اجلهــراء مــن خــالل إغــالق 
الديوانيــات كونــه صاحــب 
ديوانية، متمنيا من اجلميع 
تطبيق اإلجراءات احلكومية 
وعــدم اخلروج إال للضرورة 
القصــوى واحلــرص علــى 
التباعــد االجتماعــي خاصة 
في األسواق واألماكن العامة، 
مشيرا الى ضرورة استخدام 
الكمامــات والقفــازات ألنهــا 
حتمــي الشــخص واألســرة 

لــدى اجلميع، مشــيدا بدور 
وزارة الصحة والداخلية في 
التعامل مع جائحة كورونا، 
مؤكــدا ان ســكان اجلهــراء 
وباألخــص منطقــة ســعد 
العبــداهللا ملتزمون باحلظر 
واإلجــراءات الوقائيــة حتى 
الديوانيــات أقفلت وبشــكل 
عام ال توجد النظرة املخالفة 
للتعليمــات احلكوميــة مــن 
املواطنــني في الكويت، داعيا 
املولى عــز وجــل ان يحفظ 

الكويت وأهلها.
رفع احلظر

بدوره، قال املواطن نواف 
اخلالدي ان جائحة كورونا ال 
تقف على منطقة او محافظة 
او دولــة بل هي وبــاء عاملي 
تضررت منه العديد من الدول 
الكبرى، موضحا ان عدد سكان 
اجلهراء كبير، األمر الذي يسهل 
انتقال الوباء واالنتشار فيها.
إلــى  اخلالــدي  وأشــار 
احلكوميــة  اإلجــراءات  ان 
األخيرة برفــع احلظر الكلي 
والســماح لبعض األنشــطة 
ومنهــا  أعمالهــا  مبزاولــة 
املطاعم ساهمت بشكل كبير 
بعدم االلتــزام باإلضافة الى 
العمالــة غير امللتزمة ومنهم 
السواق حتى أثناء فترة احلظر 
نراهم يتجولون في املناطق 
والشــوارع أمــا املواطنــون 
االلتــزام  لديهــم  فلمســت 
بالتعليمات وعــدم اخلروج 
إال للضــرورة، داعيا اجلميع 
االلتزام بالتعليمات احلكومية 
ولبس الكمام والقفازات عند 

اخلروج.

أكدوا التزامهم باإلجراءات االحترازية وضرورة مواصلة العمل بنفس احلماس والهمة إلى أن يتم التغلب على «كورونا»

غازي اخلالدي بدر املطيري محمد النصار نواف اخلالدي (قاسم باشا) عادل اخلالدي 

يلي التفاصيل:
في البداية، قال املواطن بدر 
املطيــري إن جائحة كورونا 
تفشت في العالم اجمع وليس 
في الكويت فقط، موضحا ان 
ارتفاع اإلصابات في مناطق 
اجلهراء في األيام األخيرة هو 
لعدم التزام الناس بالتعليمات 
واالشتراطات التي أصدرتها 
وزارة الصحــة والداخليــة، 
مطالبا اجلميع بااللتزام في 
اجللــوس بالبيت واخلروج 
فقط للضرورة وباستخدام 
الكمامــات والقفازات حفاظا 

على األسر واألطفال.
ان  املطيــري  وأضــاف 
االلتزام بالتعليمات الصحية 
والتباعــد االجتماعــي فــي 
محافظــة اجلهــراء تقريبــا 
بنسبة ٨٠٪ لكن نحن نطمح 
الى املزيد والى نســبة أعلى 
من هذه، متمنيا من اجلميع 
االلتزام حتى نصل إلى مرحلة 
اخللــو التام مــن اإلصابات، 
داعيا املولى عز وجل ان يزيل 

عادل اخلالدي: االرتفاع الكبير بحاالت الشفاء يبعث على الطمأنينة لدى اجلميع

نواف اخلالدي: رفع احلظر الكلي ساهم بشكل كبير في عدم االلتزام

محمد النصار: نلمس فتورًا لدى جهات في حماس مواجهة ڤيروس كورونا

بدر املطيري: على اجلميع البقاء في املنزل واخلروج عند الضرورة فقط 

غازي اخلالدي: استخدام الكمامات والقفازات يحمي الشخص واألسرة والبلد

ملشاهدة الڤيديو

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

عائلـة السهلي الكـرام
لوفـاة فقيدها المغفـور له بإذن اهلل تعالى

مشبب الجالل السهلي
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

«زكاة األندلس»: مساعدات شهرية
ومقطوعة لـ ٤٦٠ أسرة داخل الكويت

أكد مدير زكاة األندلس 
التابعــة جلمعيــة النجاة 
اخليرية زيد الهاملي حرص 
اجلمعيــة الشــديد علــى 
تكثيف جهودها اإلنسانية 
الرائدة داخل الكويت، وذلك 
ملســاندة ودعــم اجلهــود 
احلثيثة التي تبذلها الدولة 
ملواجهة ڤيروس كورونا.

الهاملــي: رغم  وتابــع 
الظــروف الصحيــة التي 
تشــهدها الكويت، إال أننا 
مســتمرون فــي تقــدمي 

املســاعدات للمحتاجــني، 
وذلــك انطالقا مــن دورنا 
اإلنســاني وانســجاما مع 
الســامية  التوجيهــات 
لصاحــب الســمو األميــر 
الشــيخ صبــاح األحمــد، 
هذا وتقــدم زكاة األندلس 
مساعدات شهرية ومقطوعة 
ألكثر من ٤٦٠ أسرة متعففة 
منهــم  الكويــت،  داخــل 
كويتيــون وغيرهــم مــن 
الشرائح املستفيدة  شتى 
األخرى من ضعاف الدخل 

واأليتام واألرامل واملرضى 
والفقــراء وغيرهــم مــن 

احلاالت املستفيدة.
وبــني الهاملي أن قيمة 
املســاعدات تتفاوت تبعا 
لعدد أفراد األسرة وحالتهم 
املادية، وذلك بعد االطالع 
على األوراق الرسمية التي 
تثبت حاجتهم للمساعدة. 
كما نوزع على هذه األسر 
املساعدات الغذائية وغيرها 
من اخليرات التي يجود بها 

أهل البر واإلحسان.
زيد الهاملي

«الكويتية للوقف اإلنساني»: توزيع ٤٥٠ ألف 
كيس خبز على سكان املناطق املعزولة

ليلى الشافعي

أعلــن املديــر التنفيــذي 
الكويتية للوقف  للجمعيــة 
االنســاني والتنميــة صالح 
السابج عن توزيع ٤٥٠ ألف 
كيس خبز على عائالت وعزاب 
املناطق احملظورة والتي جاءت 
من تبرعات احملسنني بعد ان 
وضعت اجلمعية الرابط فى 
اول يوم للحظر الكلي جلمع 
التبرعات. وقال الســابج ان 
اجلمعيــة فزعت منــذ بداية 
ازمــة كورونــا فــي تقــدمي 

املساعدات للمحتاجني واألرامل 
والفقراء واملرضى من جميع 
الى  اجلنســيات، باإلضافــة 
توزيع السالت الغذائية قبل 
شــهر رمضان واثناء الشهر 
الكرمي، مؤكدا ان تقدمي العون 
واملســاعدة من اهــم اهداف 

اجلمعية لكل محتاج.
ولفــت الــى ان اجلمعية 
بــدأت بتوزيع اكياس اخلبز 
من يــوم ١ يونيو في منطقة 
ملــدة  وستســتمر  حولــي 
اســبوعني فى التوزيع على 
املناطق احملظورة االخرى من 

الفروانية وخيطان وجليب 
الســابج  الشــيوخ. وشــكر 
الوكيلــة املســاعدة بــوزارة 
الشؤون هناء الهاجري واملدير 
العام للمبــرات واجلمعيات 
اخليرية هدى الراشد وجميع 
اقســام االدارة علــى دعمهم 
املعنــوي وتقــدمي النصائح 
للجمعيــة، كما شــكر وزارة 
الداخلية على تعاونهم اثناء 
توزيع اخلبز، وكذلك جريدة 
«األنبــاء» على حرصها على 
نشــر األعمال اخليرية التي 
تقوم بها اجلمعيات اخليرية.

السابج: بدأنا مبنطقة حولي مبعاونة الشرطة و«الشؤون»

صالح السابج

إشهار إسالم ٧٤٩ مهتديًا من٣١ دولة
أعلن مدير جلنة الدعوة اإللكترونية 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية عبداهللا 
الدوسري عن إشهار إسالم ٧٤٩ مهتديا 
ومهتدية من ٣١ دولة حول العالم بعدة 
لغات تنوعت بني اإلجنليزية والفلبينية 
واإلســبانية والســواحلية واألرديــة 
والتاميليــة واملااليالم والتليجو خالل 
شهر رمضان املبارك. وبني الدوسري أن 
املهتدين انتظموا في الدروس التعليمية 

عن ُبعد فور إشــهارهم لإلسالم، حيث 
مت حتويــل كل منهم على مجموعة من 
مجموعات التعليم عن بعد ليتعلموا أهم 
املبادئ اإلسالمية والطهارة والوضوء 
وتعليم الصالة والصيام، وقراءة القرآن 
الكرمي، وبيان بعض أهم االستفسارات 
واألحكام اخلاصة باملسلم اجلديد وكيفية 
تعامله مع غير املسلمني في املجتمعات 

غير اإلسالمية.
 عبداهللا الدوسري



الصقر لـ «األنباء»: نأمل سرعة إقرار الفصل الصيفي
عبر التعليم عن ُبعد في GUST بأسرع وقت

آالء خليفة

عقدت جلنة شــؤون التعليــم والثقافة 
واإلرشــاد مبجلس األمة اجتماعا مع رابطة 
طلبة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
للتباحث حول موضوع إدراج الفصل الصيفي 
بأسرع وقت ممكن عن طريق التعليم عن ُبعد، 
وجاءت الدعوة لالجتماع من النائب د.عمر 
الطبطبائي بحضور كل من النواب د.عودة 
الرويعــي، د.حمود اخلضير، محمد الدالل، 
ود.خليل أبل، وبحضور رئيس رابطة طلبة 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا طالل 

الصقر وعدد من أعضاء الرابطة.
وعقــب انتهاء االجتماع، كشــف رئيس 
رابطة طلبة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
طالل الصقر في تصريح خاص لـ «األنباء» 
انه قــد مت خالل االجتمــاع جتميع تواقيع 
كل أعضــاء اللجنة مؤكديــن دعمهم حلملة 
«#نبيها_أونالين» التي أطلقتها رابطة طلبة 
جامعة اخلليج إلدراج الفصل الصيفي بأسرع 
وقت، مؤكدا أن الرابطة ستظل كما عاهدها 
طلبة جامعة اخلليج دائما خط الدفاع األول 
عن حقوقهم ومكتسباتهم، موضحا أن الرابطة 
تعمل حاليا على احلصول على املوافقة إلدراج 
الفصل الصيفي ضمن خطة التعليم عن بعد 
في موعده احملدد في الشــهر اجلاري في ٢١ 
يونيو. وقال الصقر: نحن أمام مشكلة التعليم 
الــذي توقف ملــدة غير معروفــة، لذا علينا 

جميعا التصدي جلائحــة ڤيروس كورونا 
املستجد والتخلص من اآلثار السلبية لهذه 
اجلائحة، خاصة فيما يخص عملية التعليم 
واالســتفادة من هذه التجربة ملواجهة هذه 
األزمة وكيفية اخلروج منه ونحن أقوى من 
ذي قبل وإدراج واضح ملدى احلاجة للتعليم 
من خالل التعليم عن بعد خاصة أن العديد 
من الطلبة حاليا على مشارف التخرج خالل 

الفصل الصيفي.
وطالــب الصقــر بســرعة املوافقة على 
إدراج الفصل الصيفــي عن طريق التعليم 
عــن ُبعــد ملســاعدة الطلبة على اســتكمال 
مســيرتهم التعليمية، خاصــة بعد إصرار 
الطلبة وجتاوبهــم للتعليم عن بعد كبديل 
ناجح في حالة الضرورات إلجناح العملية 
وتطوير مهــارات حل املشــكالت والتغلب 
على األزمات والتواصل بكل الوسائل بطرق 
متنوعة وال يقتصر وجود الطالب بني جدران 

احلرم اجلامعي.
وأضاف قائال: فلننظر إلى اجلانب اإليجابي 
للتكنولوجيا في التعليم عن بعد واستغاللها 
خالل الوقت الهائل الضائع للطلبة خالل هذه 
اجلائحة واالستفادة من التكنولوجيا خالل 
هذه األزمة، آمال فــي إقرار الفصل الصيفي 
بأسرع وقت ممكن ليتم وضع آلية البرامج 
واجلداول ملباشرة الطلبة بالتسجيل للفصل 
الصيفي واستكمال املسيرة التعليمية للصالح 

العام.

خالل اجتماع اللجنة التعليمية مبجلس األمة مع رابطة طلبة جامعة اخلليج

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية مع أعضاء رابطة طلبة «اخلليج للعلوم والتكنولوجيا»

البريكي: نناشد طلبتنا في أميركا االبتعاد 
عن أماكن التجمعات واملظاهرات

املزيد لـ «األنباء»: صرف مكافأة
اخلريجني املرشحني للعمل بأثر رجعي

آالء خليفة

ناشــد مسؤول الشؤون 
اخلارجية في االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات 
املتحــدة ناصــر البريكــي، 
الكويتيني  الطلبــة  جميــع 
الدارسني في أميركا باالبتعاد 
عن التجمعات واملظاهرات، 
موضحــا ان املشــاركة في 
املظاهرات قد تهدد صحتهم 
وسالمتهم وقد تكون سببا 
لإلبعاد من الواليات املتحدة 

نتيجة اللوائح اخلاصة للتأشيرة الدراسية.
وأعلــن البريكي ان االحتاد شــكل جلنة 
طوارئ خاصة باألحوال االســتثنائية التي 
تعم أغلب الواليات ويأتي هذا من باب حرص 
االحتاد على رعاية الطلبة مهما كانت الظروف، 
مشددا ان على جميع الطلبة االلتزام بإرشادات 
سفارة الكويت في واشنطن وعدم اخلروج 
إال للضرورة القصوى، مبينا ان العنصرية 
هي الوباء األكبر التي تنتشر بني املجتمعات 
لتترك جروحا أكثــر عمقا وأطول أثرا على 

املجتمع.
وأضــاف: مــا نراه اليــوم فــي الواليات 

املتحــدة مــا هو إال شاشــة 
كبيــرة بالصوت والصورة 
ملا يحدث فــي أنحاء العالم 
من عنصريــة ومتييز التي 
لطاملا نرفضها ونستنكرها 
ونناهضها كأبناء الكويت فال 
نفرق وال منيز على أساس 
العنصر او اللون او اجلنس 
او الرأي السياسي او األصل 
الوطني او االجتماعي او اي 
وضع آخــر احتراما آلدمية 
اإلنسان والكرامة البشرية، 
كمــا ان مشــهد الركبة على 
رقبة فلويد ســيبقى في الذاكرة فهي القشة 
التي قســمت ظهر البعير للشعب األميركي 
وســببت اندالع املظاهرات في مختلف مدن 
الواليات املتحدة إحقاقا للمساواة ومناهضة 
الســتمرار املعاناة والتمييز، فكلمات فلويد 
«ال أســتطيع التنفس» تذكرنــا بعدم متكن 
إخواننا الفلسطينيني بالتنفس على مر السنني 
نتيجة للجرائم العنصرية التي يرتكبها عدونا 
الصهيوني البشع، فواجبنا كأبناء الكويت 
ان منضي حثيثــا ملواجهة العنصرية أينما 
وجدت فهي ليســت محصورة في دولة وال 

مقيدة مبجتمع أو جنسية.

بشرى شعبان

أعلنت الناطق الرسمي 
للهيئة العامة للقوى العاملة 
مدير إدارة العالقات العامة 
أسيل املزيد عن قيام الهيئة 
بصــرف مكافأة اخلريجني 
للمرشحني عن طريق ديوان 

اخلدمة املدنية.
فــي  املزيــد  وبينــت 
تصريح لـــ «األنبــاء» أن 
صــرف املكافأة للخريجني 
التي مت ترشيحهم من تاريخ 

٢٠١٩/١٢/١ حتــى تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ وبأثر 
رجعي ملــن مت ترشــيحهم ألول جهة ولم 

يســبق لهــم الرفض ألي 
جهة أخــرى وجــار إمتام 
التعيــني لهــم،  إجــراءات 
موضحة أن الصرف سيكون 
مــن٢٠٢٠/٤/١،  اعتبــارا 
مطالبــة بضــرورة التزام 
املرشحني بعمل املراجعات 
اآللية شــهريا على املوقع 
االلكتروني اخلاص بالهيئة 
الستمرار عملية الصرف.

وشــددت على ضرورة 
تواصل املرشحني مع إدارة 
اإلرشاد والتوظيف بالهيئة 
في حال صدور قــرار التعيني في اجلهات 

احلكومية لعمل اإلجراء الالزم.

ناصر البريكي

اسيل املزيد

العقيل: رجال «احلرس» ضربوا أروع األمثلة في التفاني من أجل خدمة الوطن
ثّمنت دور عناصره في إدارة «تعاونية النزهة» وقيامهم بتوصيل أكثر من ٤ آالف طلبية ألهالي املنطقة

٧٢٣ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ١٠٥٤ حالة

مصير طلبة الثانوية العامة اخلاصة واحلكومية مازال ُمعلقًا

«الصحة» تتسلم «أفيجان» الياباني لعالج «كورونا» األسبوع املقبل

عبدالعزيز الفضلي

بعدما انهت املدارس اخلاصة 
الدراســي  عامهــا  االجنبيــة 
وقدمت دروســها للطلبة عبر 
نظــام التعليم عن بعد ينتظر 
بقية زمالئهم طلبــة الثانوية 
في املــدارس العربية اخلاصة 
ما تصــل اليه االمور مع طلبة 
املــدارس احلكوميــة ملعرفــة 
مصيرهم للعام الدراسي احلالي.
وفي هذا الســياق، كشفت 
مصــادر تربويــة مطلعــة لـــ 
التعليــم عــن  ان  «األنبــاء» 
بعــد والــذي مت تطبيقــه على 
املــدارس االجنبية اخلاصة لم 
يتضمن اختبــارا حتريريا او 
عبر «اونالين»، مشيرة الى انه 
على كل طالب تقدمي مشــروع 

تخرج متضمنا دروسا، وبناء 
عليــه يتم تقييمــه اضافة الى 
الواجبات وكذلك تفاعل الطالب 
فــي «االوناليــن». وأوضحت 
املصادر انه بالنســبة ملعادلة 
الشهادات في التعليم اخلاص 
فستكون بالتنسيق مع املدارس، 
الفتــة الى ان املــدارس رفعت 
كشــوفات فــي بداية دراســة 
التعليــم عــن بعــد باســماء 
الطلبة الدارة التعليم اخلاص 
وستقوم بارسال كشوفات اخرى 
للتأكد من البيانات والشروط 
املطلوبــة ومنها وجــود تعهد 
مــن ولــي االمر ومــدى تفاعل 
الطالب باحلضور واســتكمال 
البرنامج حتى نهايته. وأضافت 
انه بســبب احلظر وعدم دوام 
االدارة ســيتم تأجيــل اعتماد 

ومعادلة الشهادة لطلبة املدارس 
االجنبية الذين تخرجوا مؤخرا 
الى بداية العودة للعمل في ٢١ 
اجلاري، مشــيرة الى انه فيما 
يتعلق بطلبة الثانوية العامة 
في املــدارس العربية اخلاصة 
فســيبقى مصيرهم معلقا مع 
طلبــة التعليــم احلكومي وما 
حتــدده وزارة التربيــة بهــذا 
الشأن.وذكرت املصادر ان هناك 
٦ آالف طالب وطالبة تخرجوا 
ولم يتم اعتماد شهاداتهم حتى 
اآلن، كمــا ان الوزارة لم تعلن 
عن التسجيل في البعثات وفتح 
املجال للخريجني اجلدد، مشيرة 
الــى ان ســبب تأخر الــوزارة 
يعــود الى انتظار نتائج طلبة 
الثانويــة العامــة احلكوميــة 
السيما ان التسجيل في البعثات 

واجلامعة والتطبيقي قائم على 
مبدأ التنافســية بني املتقدمني 
ويحصل على فرصة االلتحاق 
بهذه املســارات التعليمية من 
يحقــق اعلــى معــدل. ولفتت 
املصادر الى ان عددا من اولياء 
االمــور ابدوا تخوفهــم من ان 
تقوم وزارة التربية بفتح باب 
البعثات والتسجيل في اجلامعة 
والتطبيقي اثنــاء هذه الفترة 
االمر الذي لم يتمكن معه طالب 
التعليم احلكومي من منافسة 
اقرانهــم من خريجــي التعليم 
اخلاص، مشــيرة الى ان هناك 
حتركا من عدد من اولياء امور 
الطلبة فــي الصــف ١٢ إلقامة 
دعوى مستعجلة في حال فتح 
البعثات او التسجيل باجلامعة 
والتطبيقي قبل تخرج ابنائهم 

حيث ان مثل هذا االجراء سيكون 
ظلمــا اضافيا يقــع على طلبة 
التعليم احلكومي. وعلى صعيد 
متصــل، اكــدت وزارة التربية 
مجددا من خالل اصدارها للتقومي 
الدراسي للفصل الدراسي الثاني 
التكميلــي للعــام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 
ان دوام املرحلــة الثانوية في 
موعده يوم ٤ أغسطس املقبل 
وامتحانات نهاية العام للصف 
الثاني عشــر تبدأ ١٥ سبتمبر 
وتنتهي في ٢٧ من الشهر نفسه 
وتسليم الشهادات ٣٠ سبتمبر، 
على ان تكون اختبارات الدور 
الثاني ٧ من شهر اكتوبر املقبل 
وتنتهي في ١٨ من الشهر نفسه، 
بينما تختتم اختبارات الصفني 
العاشر واحلادي عشر في ٢٢ 

نوفمبر املقبل.

عبدالكرمي العبداهللا

الصحــة  وزارة  تتســلم 
املقبــل الشــحنة  األســبوع 
األولــى مــن الــدواء الياباني 
Favipiravir بعــد  «أفيجــان» 
نتائجه اإليجابية في التجارب 
السريرية التي أجرتها العديد 
الدول للحــاالت اخلفيفة  من 
واملتوسطة من مصابي ڤيروس 

كورونا.
وأعلن وكيل وزارة الصحة 
لشؤون األدوية والتجهيزات 
الطبيــة د.عبــداهللا البدر أن 
توفير هذا الدواء يأتي ضمن 
توجيهات وزير الصحة الشيخ 

أعلنت وزارة الصحة أمس 
تســجيل ٧٢٣ إصابــة جديدة 
مبرض كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ســاعة املاضية ليرتفع 
بذلــك إجمالي عــدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٣٠٦٤٤ 
حالــة في حني مت تســجيل ٨ 
حــاالت وفــاة إثــر إصابتهــا 
باملرض ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى اليوم ٢٤٤ 

حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا الســند في 
بيــان لـــ «كونــا» إن جميــع 
احلاالت الســابقة التي ثبتت 
إصابتها باملــرض هي حاالت 
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 
وأخرى قيد البحث عن أسباب 
العدوى وفحص املخالطني لهم.
وأوضح الســند أن حاالت 
اإلصابة تضمنــت ٢٦٢ حالة 
ملواطنني كويتيني و١٣٩ ملقيمني 
من اجلنســية الهنديــة و١٠١ 
حالــة ملقيمني من اجلنســية 
حالــة  و٩٤  البنغالديشــية 
ملقيمني من اجلنسية املصرية، 
أمــا بقيــة احلــاالت فهي من 

جنسيات أخرى.
وأضاف ان املصابني حسب 
املناطق الصحية جاؤوا بواقع 
الفروانية  ٢٩٦ حالة مبنطقة 
الصحيــة و١٤٨ حالة مبنطقة 
األحمدي و١٤٥ حالة في اجلهراء 
و٨٩ حالــة بحولي و٤٥ حالة 

مبنطقة العاصمة.
وذكر أن املصابني بحسب 
املناطق السكنية هي: ١٣٠ حالة 
مبنطقــة الفروانية و٥١ حالة 
بجليــب الشــيوخ و٣٦ حالة 
مبنطقة خيطان و٣٣ مبنطقة 

اليابانية، وبدعم لوجستي من 
مكتــب األمم املتحدة خلدمات 
املشــاريع لتســهيل عمليات 

التسليم.
وثمن البدر جهود التنسيق 
التي استمرت قرابة ٣ أشهر ما 
بني وزارتي الصحة واخلارجية 
وســفارتنا في طوكيو والتي 
أسفرت عن التوصل الى االتفاق 
املبرم بــني حكومتي الكويت 
واليابان، مــن خالل املذكرات 
املؤرخة في ١٩ أبريل، وحكومة 
الكويت ومكتب األمم املتحدة 
خلدمات املشاريع بتاريخ ٣٠ 
أبريل و١٩ مايو وذلك لتوفير 

الدواء.

مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 

٣٠٨٫٩٠٠ ألف فحص.
الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنني واملقيمني مبداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخريــن واحلرص 
علــى تطبيــق اســتراتيجية 
التباعد البدني، موصيا بزيارة 
الرســمية لوزارة  احلسابات 

ومشاركة نتائجها مع املنظمات 
العاملية والعلمية.

وعلى صعيد آخر، أوضح 
البدرأنــه مبوجــب مشــاركة 
الكويت في املبــادرة العاملية 
التي أطلقتها منظمة الصحة 
العاملية وشركاؤها حتت مسمى 
«تضامن» وهي جتربة سريرية 
دولية للمســاعدة في العثور 
علــى عــالج فعــال للمــرض 
COVID-١٩ فإنــه من املتوقع 
توفير دواء «رميديســيفير» 
الشــهر اجلاري إذ انه من بني 
التــي ســتخضع  العالجــات 
لتقييــم ســالمتها وفاعليتها 

ضمن هذه املبادرة العاملية.

في البــالد إلــى ١٨٢٧٧ حالة. 
وقالت الوزارة في بيان لها إن 
التحاليل والفحوص املخبرية 
واإلشعاعية أثبتت شفاء تلك 
احلاالت من الڤيروس وسيتم 
نقلها إلى اجلناح التأهيلي في 
املستشفى املخصص الستقبال 
املصابــني بالڤيروس، متهيدا 
خلروجها من املستشفى خالل 

اليومني املقبلني.

وأفاد بأن الشحنة األولى 
التي تتسلمها الكويت األسبوع 
املقبــل تأتي ضمــن العناصر 
املخصصة لالستجابة الطارئة 
واألغراض اإلنسانية وال حتمل 
قيمــة جتارية مــن احلكومة 
اليابانيــة، وأن االســتخدام 
سيكون وفقا لدليل إرشادات 
االســتخدام املعد مــن اليابان 
وحســب توصيــات منظمــة 
العامليــة والنظــم  الصحــة 
واللوائح املتبعة في الكويت، 
كما أن وزارة الصحة في انتظار 
كمية أخرى من الدواء لتوريدها 
لعمل الدراســات اإلكلينيكية 
والبحوث السريرية في الكويت 

الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة، 
أعلنت في وقت ســابق أمس 
شفاء ١٠٥٤ حالة من املصابني 
ليرتفــع بذلــك عــدد احلاالت 
التي تعافت ومتاثلت للشفاء 

تسجيل ٨ حاالت وفاة.. و١٩٧ مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في العناية املركزة

٦ آالف طالب في «اخلاص» لم يتم اعتماد شهاداتهم حتى اآلن

البدر: جهود استمرت ٣ أشهر بني وزارتي الصحة واخلارجية وسفارتنا في طوكيو واألمم املتحدة لتوفيره

د.عبد اهللا البدر

د.عبداهللا السند

د.باســل الصباح وتعليمات 
وكيل الوزارة د.مصطفى رضا 
على أساس التبرع من احلكومة 

بشرى شعبان

ثمنت وزيرة الشــؤون ووزيرة 
الدولة للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيــل الدور الكبيــر الذي قام به 
احلرس الوطني فــي إدارة جمعية 
النزهــة التعاونيــة خــالل الفترة 
املاضية وتولي مهمة توصيل السلع 

ألهالي املنطقة.
جاء ذلك فــي تصريح صحافي 
أدلت به الوزيرة العقيل بهدف تقدمي 

الشكر ملســؤولي احلرس الوطني 
مقابل اجلهــود احلثيثة التي بذلها 
رجــال احلرس الوطني طوال فترة 
تسلمهم جمعية النزهة التعاونية 
وقيامهــم بتوصيل أكثر من ٤ آالف 

طلبية ألهالي املنطقة.
وأكدت العقيــل ان التعاون بني 
املؤسســات احلكومية ليس جديدا 
اال انه يتجلى بشــكل أوضح خالل 
األزمــات والظروف االســتثنائية، 
مشيرة الى ان رجال احلرس الوطني 

ضربــوا أروع األمثلة فــي التفاني 
فــي العمــل من أجل خدمــة الوطن 

واملواطن.
وجددت العقيل الشكر للمسؤولني 
في احلرس الوطني على جهودهم 
احلثيثة فــي إدارة جمعية النزهة 
في ظل ظروف تفشي وباء كورونا 
املسبب ملرض كوفيد ١٩، راجية من 
املولى عز وجل ان يرفع هذا الوباء 
عــن الكويت والعالــم أجمع عاجال 

مرمي العقيلغير آجل.

الواحة و٣٠ في املهبولة و٢٩ 
فــي حولي.وفيما يخص آخر 
املستجدات في العناية املركزة، 
لفت إلــى أن عدد مــن يتلقى 
الرعايــة الطبية فــي العناية 
املركزة ١٩٧ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتــت إصابتها باملرض 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ١٢١٢٣ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحــي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
٤٨٥ شخصا، وذلك بعد القيام 
بكل اإلجراءات الوقائية والتأكد 
من خلو جميــع العينات من 
الڤيروس على أن يســتكملوا 
مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
وبــني أن عــدد املســحات 
التــي مت القيام بهــا خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغت ٢٨٩٤ 

«التربية»: ال اختبارات «أونالين» في املدارس الثانوية األجنبية بل مشروع تخرج
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

عادل الشنان

مع بدء تنفيذ اخلطة احلكومية لعودة احلياة تدريجيا على 
٥ مراحل، ظهرت بعض األصوات التي تنادي باستئناف حركة 
الطيران التجارية حتى يتمكن كل الراغبني في السفر من البالد 
أو إليهــا من إجناز مصاحلهم، وفــق أصحاب هذا الرأي. فيما 
رأى آخرون أن الوقت غير مناســب لهذه اخلطوة اآلن، داعني 
الرأي. أو إليهــا من إجناز مصاحلهم، وفــق أصحاب هذا الرأي. فيما 

إلــى التريث حتــى ال يؤدي ذلك إلى مشــكالت تتعلق بزيادة 
اإلصابات في وسط املعركة مع ڤيروس كورونا. 

ذلك إلى مشــكالت إلــى التريث حتــى ال يؤدي ذلك إلى مشــكالت تتعلق بزيادة 

«األنباء» التقت عددا من املواطنني الستيضاح آرائهم حول 
اســتئناف رحالت الطيــران وعودة عمل مطــار T١ وT٤ لنقل 
املســافرين ذهابــا وإيابا في ظل جائحــة كورونا التي يعاني 
منها العالم اجمع، والذين تباينت آراؤهم بالطريقة نفسها بني 
مؤيد ومعارض للفكرة. في السطور التالية آراء من التقيناهم 
من مواطنني مع تبيان األسباب التي دعت كال منهم إلى تبني 

هذا الرأي أو ذاك. 
فــي البداية، قال الفنان نواف الشــمري الذي التقيناه في 
ممشــى منطقــة العارضية وهــو ميارس رياضة املشــي: في 
بداية حديثي أتوجه الى «األنباء» بجزيل الشكر على جهودها 
الواضحــة للجميع والتي دائما نراهــا متواجدة في كل حدث 
حتــى اليوم التقينا بها بالصدفة في املمشــى وهذا ما اعتدنا 
عليه من هذه الصحيفة الوطنية ذات الطرح البناء، مشيرا الى 
انه يؤيد فتح املجال الستئناف رحالت الطيران أسوة بالدول 
اخلليجيــة والعربية واألوربية أيضا كونه حاجة للعديد من 
الناس لقضاء احتياجاتهم ومصاحلهم وأعمالهم وما الى ذلك 

من أمور أخرى.
وتابع الشــمري متوجها بالشكر والثناء إلى مقام صاحب 
الســمو األميــر واحلكومة الرشــيدة على ما قدموه للشــعب 
الكويتــي من دعم وإرشــادات وتوجيهات تصب في املصلحة 
العامة وحماية األرواح من خطر اإلصابة بهذا الڤيروس، حيث 
الكويتــي من دعم وإرشــادات وتوجيهات تصب في املصلحة 
العامة وحماية األرواح من خطر اإلصابة بهذا الڤيروس، حيث 
تصب في املصلحة 

متتاز احلكومة بفرســان حقيقيني مثل وزير الصحة الشــيخ 
د.باســل الصباح، وهو باملناسبة قد اجرى لي عملية ناجحة 
بالسابق، وأيضا وزير الداخلية انس الصالح ووزير التجارة 
خالد الروضان على ما قدموه من جهود مشكورة جتاه الصحة 
العامة وتطبيق القانون وتوفير املخزون االستراتيجي الغذائي، 
وال ننسى الشكر املوصول ألبنائنا وبناتنا واخواننا واخواتنا 
املتطوعني الذين كشــفوا للعالم اجمــع املعدن احلقيقي ألهل 
الكويــت والى رجــاالت وزارة الداخلية والصفوف االولى من 
وزارة الصحــة وكل من تصدى لهذا الوبــاء بالروح الوطنية 

والفزعة الكويتية املعهودة.
وزاد الشمري: بدوري كفنان أود أن أوصل رسالة للجميع 
فحواها الوعي التام وااللتزام بالتعليمات والتوجيهات حفاظا 
علــى صحــة اجلميع، راجيا أيضــا االلتزام بســاعات احلظر 
اجلزئي حتى ال نكون عبئا على كاهل السلطات ونكون عونا 
لهم، والتوقيت من الساعة ٦ صباحا حتى الـ ٦ مساء مناسب 
للجميــع ويتيح قضاء االحتياجات بشــكل عام، وأيضا يوفر 
الوقت ملمارســة رياضة املشي وحتريك الدورة الدموية لرفع 

مناعة االنسان.
ضرورة التعايش

بدوره، قال زايد الشمري: أرى ان فكرة فتح املجال اجلوي 
في البالد الستئناف رحالت الطيران ذهابا وإيابا أمر البد منه، 
حيث ان ڤيروس كورونا في وضعه احلالي يلزمنا بالتعايش 
د الستئنافي البالد الستئناف رحالت الطيران ذهابا وإيابا أمر البد منه، 

معــه مع االحتياطات واالحترازات التــي نصت عليها تعاليم 
وإجــراءات وزارة الصحة وقرارات مجلــس الوزراء، فاحلذر 
واجــب واالحتياط بات ضرورة ملواجهة هــذا الوباء لكن في 

نفــس الوقــت يجب عودة احلياة الى ســابق عهدها مبختلف 
صورها وأشكالها ومنها عودة الطيران والنقل اجلوي، متمنيا 
ان مين املولى عز وجل بالصحة والعافية على كافة البشرية 

وزوال هذه الغمة بالقريب العاجل.
زيادة اإلصابات

مــن جهته، قال ســلطان نواف املطيــري: افضل عدم فتح 
مطارات البالد واالســتمرار بإيقاف الطيران في ظل الظروف 
احلالية ومن هذا الوقت حتديدا حتى ثالثة اشهر مقبلة أيضا 
ألننا حاليا لم نسيطر على هذا الوباء الذي فتك بالعالم اجمع 
رغم ارتفاع اعداد الشفاء ولكن التزال أعداد اإلصابات مرتفعة 
وفتح مجال الطيران ســيزيد مــن ارتفاع معدل اإلصابات مما 
سينعكس سلبا على كل اجلهود التي حتملتها البالد من احلكومة 
والشعب ملكافحة هذا الوباء، وحتى من أكثر األبواب ضيقا هو 
ان الطائرات تنسف مبدأ التباعد االجتماعي او اجلسدي وهو 
الوسيلة األسرع النتقال الڤيروس الذي لم يتم ايجاد دواء أو 
التباعد ان الطائرات تنسف مبدأ التباعد االجتماعي او اجلسدي وهو 

مصل أو لقاح مضاد له حتى اآلن.
الڤيروس الذي الوسيلة األسرع النتقال الڤيروس الذي 

من جانبه، قال طالل مضحي املطيري: أرى عدم عودة الطيران 
حاليا ألن احملاجر مكتظة باملصابني والبالد ان واجهت اعدادا 
اخرى قادمة فلن تستطيع طاقتها االستيعابية حتمل الوضع، 
وواقع احلال ان جميع مستشفيات البالد تعاني ازدحاما بسبب 
اإلصابــات العديدة من قبــل الوافدين، واذا فتح الطيران وبدأ 
املواطنون بالســفر فالبد من وجود إصابــات وبالتالي زيادة 
االعداد في ظل عدم وجود أماكن في املستشفيات، مؤكدا ان لديه 
سائقا وافدا كان يود السفر اال أنني قدمت له النصيحة في ظل 
الظروف احلالية للبقاء في البالد وبيننا حتى نراعيه ونحرص 
على عــدم تعرضه للخطر وبعدها اقتنع بالفكرة وأجل فكرة 
ســفره الى ما بعد القضاء متاما على جائحة ڤيروس كورونا 
بالفكرة وأجل على عــدم تعرضه للخطر وبعدها اقتنع بالفكرة وأجل فكرة 

التي اجتاحــت العالم اجمع، مؤكدا رفضــه التام حتى لفكرة 
فتح مجال الطيران وفق شــروط محددة ألن صلب املوضوع 

في األصل ال أرى اال سلبيته في هذه الظروف.
االلتزام واالحتياط

بــدوره، قــال فهد ســالم: ال أرى مانعا من عــودة احلياة 
كسابق عهدها وأيضا عودة الطيران وعلى كل إنسان االلتزام 
واالحتياط حلماية نفســه أوال ومن ثم أسرته ومجتمعه من 
باب احلس والشعور باملسؤولية، فقد بات ڤيروس كورونا 
أسرته ومجتمعه واالحتياط حلماية نفســه أوال ومن ثم أسرته ومجتمعه من 

املســتجد واقعا يجب التعايش معه، ومن غير املبرر تكدس 
اعداد كبيرة في احملاجر ألشخاص ال يعانون من أي أعراض 
أو مــن حمــى فقط فهو أمر طبيعي ويحدث مع أي شــخص 
وفي مختلف مواسم السنة، وما يجب فعله بعد التشخيص 
والتثبت من اإلصابة هو إرشاده الى كيفية التعامل مع املرض 
خــالل فترة احلجر املنزلي، ووضع عقوبات رادعة وصارمة 
جتــاه كل من يخالف احلجر املنزلي ويعرض حياة اآلخرين 
وصارمة خــالل فترة احلجر املنزلي، ووضع عقوبات رادعة وصارمة 

للخطر من خالل غرامات مالية كبيرة تصاحبها فترات سجن 
طويلة وعدم االســتثناء في هذه احلاالت ألي ظروف أسرية 
أو اجتماعية أو شخصية، واالكتفاء بتوجيه العناية الصحية 
املؤسســية الى احلاالت التي تعاني تدهور احلالة الصحية 
وكبار العمر وذوي األمراض املزمنة اخلطر فقط ال غير. أما 
ذيــاب حربي فــرأى أن ما يحصل من اجــراءات تعطيل لكل 
أجهزة الدولة وجهاتها ومؤسساتها هو كارثة بكل املقاييس 
تترتب عليها خسائر مادية كبيرة ومن ضمنها الطيران املدني، 
لذلك يجب عودة احلياة لســابق عهدها بأســرع وقت ممكن 
مع التنويه والتحذير بكل شفافية بأمر خطورة اإلصابة في 
حــال التهاون في تنفيذ التوصيــات واإلجراءات االحترازية 

ضد تفشي وباء ڤيروس كورونا املستجد.
في تنفيذ حــال التهاون في تنفيذ التوصيــات واإلجراءات 

سلطان املطيريالفنان نواف الشمري طالل املطيري  (ريليش كومار)زايد الشمري

مطار الكويت شهد نشاطا لدى مغادرة مخالفي االقامة مع اتباع اإلجراءات االحترازية

مواطنون لـ «األنباء»: يجب عودة الطيران والتعايش مع «كورونا»  
ومعارضون: لم نسيطر على الوباء واخلطوة ستزيد اإلصابات

تباينت آراؤهم بني مؤيد لسرعة عودة احلياة الطبيعية ورافض بسبب تعريض حياة الناس للخطرتباينت آراؤهم بني مؤيد لسرعة عودة احلياة الطبيعية ورافض بسبب تعريض حياة الناس للخطر

سلطان املطيري: الطيران ينسف مبدأ التباعد االجتماعي واجلسدي بني الناسنواف الشمري: الكثيرون يحتاجون إلى عودة حركة الطيران لقضاء مصاحلهم
طالل املطيري: مستشفياتنا مكتظة وتعاني من الزحام وال تستطيع حتمل املزيدزايد الشمري: البد من استئناف الرحالت اجلوية وتطبيق االشتراطات الصحية

ملشاهدة الڤيديو

تتقدم بصادق العزاء والمواساة إلى

النائب السابق
ماجد موسى المطيري 
وإخوانه وعائلته الكرام

لوفـاة فقيدهم المغفـور له بإذن اهلل تعالى

نايف موسى عبد الرحمن المطيري
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان



في البداية، ذكر رئيس احملجر 
د.محمد اجلسمـي انه يتـــــــسع 
لـــ ٥٠٠٠ شــخص موضحــا أن 
املرضــى الذين يتم اســتقبالهم 
في احملجر هم املرضى املصابون 
بڤيــروس كورونــا املســتجد – 
كوفيد ١٩ موضحا أن الكادر الطبي 
في احملجر يتابع حالة املريض 
الصحيــة منــذ دخولــه وحتى 

الوصول إلى مرحلة الشفاء.
وأضاف أنه أثناء فترة إقامتهم 
باحملجر تتم متابعتهم دوريا على 
حســب أصــول وبروتوكوالت 
وزارة الصحة ومنظمة الصحة 
العاملية حيث تتم متابعة حالتهم 
الصحية وكذلك األمراض املزمنة 
املصاحبة، الفتا إلى أنه بعد متاثل 
املرضى للشفاء يتم التنسيق مع 
بنــك الدم للمرضى الراغبني في 
التبــرع بالبالزما التي تفيد في 
عالج املرضى اآلخرين املصابني 
بڤيــروس كورونا، ومن ثم يتم 
تنسيق خروجهم وعودتهم إلى 

منازلهم.
وذكــر اجلســمي أن محجر 
وزارة األشغال يحتوي على عيادة 
تتســع إلى ٢٢ سريرا باإلضافة 
إلى ٣ أسرة في العناية املركزة، 
موضحا ان احملجر يضم الكادر 
الطبي من أطباء وممرضني عددهم 
٢٦ شخصا باإلضافة إلى الطوارئ 
الطبيــة واخلدمــات املســاندة 
الفندقية واإلسعاف  واخلدمات 
واإلطفاء وكذلك احلرس الوطني 

حلماية املكان.
وأوضح اجلسمي أن احملجر 
 Zone A، Zone مقسم إلى ٣ أماكن
B، zone C وكل منطقة تتسع إلى 
١٢٥٠ ســريرا الفتا إلى انه حتى 
هــذه اللحظة لم يتــم الوصول 
إلى الطاقة االستيعابية القصوى 

في احملجر.
وطالــب اجلســمي جميــع 
املواطنني واملقيمني باتباع جميع 
اإلرشــادات الصادرة من وزارة 
الصحــة وعلى رأســها التباعد 
اجلسدي واالجتماعي واحلرص 
على ارتداء الكمامات والقفازات 
وغسل اليدين باستمرار والبقاء 
في املنازل حتى يتم القضاء على 

هذا الوباء.
ونصــح اجلســمي جميــع 
األشــخاص الذين تشــافوا من 
ڤيروس كورونا املستجد – كوفيد 
١٩ بالتبرع بالبالزما الستخدامها 
في عــالج املرضي الذين الزالوا 

وأفادت الشمري بأن وزارة 
الصحــة بكل العاملني فيها من 
القطاعــات واإلدارات  مختلف 
يقومــون بــاداء عملهــم بحب 
واخــالص للوقوف مع الوطن 
في هذا الظرف االستثنائي الذي 
مير بــه ملواجهة ازمة ڤيروس 
كورونــا املســتجد – كوفيد ١٩ 
مؤكــدة انهم سيســتمرون في 
العطاء والعمل من اجل دولتنا 

احلبيبة الكويت.

 الطوارئ الطبية

مــن جانبه، أوضــح عصام 
املقدم «ممرض بإدارة الطوارئ 
الطبيــة» أن االدارة تقــدم كافة 
اخلدمات املمكنــة خلدمة نزالء 
احملجر سواء سيارات االسعاف او 
سيارات «اجلولف» داخل احملجر.

وقال املقدم ان ادارة الطوارئ 
الطبيــة تقــوم بنقــل احلــاالت 
التــي ال ميكــن التعامــل معهــا 
داخــل املستشــفى امليداني الى 
املستشــفيات كمــا يتــم تقدمي 
املساعدات لكافة احلاالت الطارئة، 
الفتا الى وجود اسعافات مجهزة 
واســعافات خاصــة للمصابني 
بڤيروس كورونا املستجد، كما 
ان لديهــم كافــة االجهــزة التي 
يحتاجون اليها للتعامل مع كافة 
احلاالت املرضية سواء للمصابني 
بڤيروس كورونا او لالشخاص 

املتواجدين داخل احملجر.

الوجبات الغذائية

بدورهــا أوضحت أخصائية 
التغذية في إدارة األغذية واإلطعام 
بوزارة الصحة نهى بوحمد، أنها 
تقوم باإلشــراف على شــركات 
األغديــة التــي تقــدم الوجبات 
الغذائية للمرضــى املتواجدين 
في محجر وزارة األشغال والتأكد 
من نوعيتها والكمية باإلضافة إلى 
مشاركتها مع الطاقم اإلداري في 
تنظيم خروج املتشافني وإنهاء 

األوراق اخلاصة بهم للخروج.
وأفادت بوحمــد بأنهم على 
تواصل دائم مــع نزالء احملجر 
للتأكد مــن ان نوعية الوجبات 
التي تصلهم تالئم احتياجاتهم 
وتنــال إعجابهــم، الفتة إلى انه 
يتم تغيير نوعية الوجبات في 
كل فترة حتى ال يشــعر النزالء 
بامللل من تكرار نفس الوجبات 

الغذائية.

مصابني بالڤيروس.

تنسيق مستمر

مــن ناحيتــه، أوضــح د.أحمد 
احلربي نائب رئيس محجر وزارة 
األشغال للشؤون اإلدارية واملنسق 
العام واملشرف اإلداري على احملجر 
و«فني مختبر طبي» بوزارة الصحة 
أن دوره التنســيق بــني اجلهــات 
املسؤولة عن احملجر باإلضافة إلى 
مخاطبة الوزارة وتوفير الوجبات 
الغذائيــة لنــزالء احملجــر وجمــع 
التبرعات مــن اجلمعيات اخليرية 
وجمعيات النفع العام والهالل األحمر 
الكويتي واملساهمة في مساعدة نزالء 
احملجر في توفير احتياجاتهم خالل 

فترة تواجدهم في احملجر.
وشدد احلربي على أهمية التباعد 
االجتماعي واجلسدي خالل الفترة 
احلالية الســيما مــع تزايد حاالت 
اإلصابة يوميا، مؤكدا ضرورة بقاء 
املواطنني واملقيمني في منازلهم وعدم 
اخلروج إال للضرورة القصوى مع 
االلتزام باإلرشادات الصحية الصادرة 
من وزارة الصحة في ارتداء الكمامات 

والقفازات واستخدام املعقمات.

فريق متكامل

من جهته، أوضح د.محمد املهنا 
طبيــب عائلــة مــن ضمــن الفريق 
الطبــي في احملجــر أن احملجر يعد 

والفريق الطبي برئاسة د.خالد الزايد، 
موضحا انه يوجد حاليا حوالي ١٢ 
طبيبا باحملجر باإلضافة إلى الهيئة 

التمريضية.
وأشــار إلى أن هناك الكثير من 
احلــاالت التي تشــافت في احملجر 
واجتهت إلى بنك الدم من اجل التبرع 
بالبالزما حتى يستفيد بها غيرهم 
من املرضــي الذين مازالوا مصابني 
بڤيروس كورونا املستجد – كوفيد 
١٩ موضحــا أن املتشــافني تبرعوا 
بالبالزما وبالصفائح الدموية، مشيدا 
بتعاون مرضــى احملجر مع الكادر 

الطبي في احملجر.
ووجه املهنا رســالة إلى جميع 
املواطنني واملقيمني قال فيها «األمور 

مــن اكبر محاجــر الكويــت بطاقة 
اســتيعابية تصل إلى ٥٠٠٠ سرير 
وحاليا هنــاك حوالي ١٨٩٦ مريضا 
داخل احملجر، الفتا إلى أن احلاالت 
املوجــودة باحملجــر إيجابية لكنها 
متعافية ويتم تقدمي الرعاية واخلدمة 
الصحية لهم ملدة تتراوح بني ٣ و ٤ 
أســابيع والتأكد من خلوهم من أي 
أعراض وان صحتهم جيدة ومن ثم 

يتم خروجهم إلى منازلهم.
وأفاد املهنا بأن احملجر يضم فريقا 
طبيا متكامال باإلضافة إلى اإلسعاف 
واإلدارة العامــة لإلطفاء واحلرس 
الوطني ورجال الداخلية، موضحا 
أن الفريــق الطبــي يضــم الفريق 
اإلداري برئاســة د.محمد اجلسمي 

من احسن إلى أحسن»، متمنيا منهم 
اتباع كافة اإلجراءات االحترازية التي 
أقرتهــا وزارة الصحة، وختم املهنا 
قائــال «اذا حتبــون الكويت، خلكم 

بالبيت».

وحدة إنعاش
بدوره، ذكر د.ســلطان العازمي 
مسؤول قسم الطوارئ باحملجر إن 
القسم يضم وحدة إنعاش ووحدة 
مالحظة، الفتا إلى أن وظيفته كطبيب 
طوارئ هي مســاعدة املريض الذي 
تســوء حالتــه الصحيــة وجعلها 
مستقرة بقدر اإلمكان ومن ثم نقلها 

إلى أقرب مستشفى.
وذكــر العازمي أن احملجر يضم 

كافــة اإلمكانات التــي يحتاج اليها 
طبيب الطوارئ ومنها أجهزة التنفس 
االصطناعي واألدوية وكافة اإلمكانات 
مبا يسهل على الطبيب التعامل مع 
كافة احلاالت الطبية سواء اجلراحية 

أو الباطنية.
وأضاف أن احملجر يتضمن غرفة 
عمليات صغرى للتعامل مع احلاالت 
الطارئــة مثــل الذبحــات الصدرية 
والتشــجنات، مؤكدا أنهم في كامل 
اجلاهزية للتعامل مع تلك احلاالت.
وناشــد العازمي االلتزام بكافة 
التعليمــات الصــادرة مــن مجلس 
الــوزراء والبقاء في منازلهم وعدم 
اخلــروج اال للضــرورة القصوى، 
موضحا ان اعداد املصابني بالڤيروس 
تتــراوح يوميا بــني ٧٠٠ الى ١٠٠٠ 
مصاب، آمال ان تنخفض االعداد في 

االيام املقبلة.

حب وإخالص

من جهتها، قالت مرمي الشمري 
ســكرتيرة الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمــات الطبية األهليــة بوزارة 
الصحة د.فاطمة النجار وتعمل حاليا 
في محجر وزارة األشغال، إنها تقوم 
بإدخال بيانات املرضى نزالء احملجر 
باإلضافة الى عمل االستبيانات وكذلك 
جتهيز اوراق خروجية املرضى الذين 
تشافوا وسيغادرون احملجر بعد اخذ 

املسحة االخيرة لهم. (قاسم باشا) جتهيزات طبية متكاملة   رئيس محجر وزارة األشغال د.محمد اجلسمي والزميلة آالء خليفة

عصام املقدمد.احمد احلربي نهى بوحمدد.سلطان العازميد.محمد املهنا

جهد عظيم يبذله «اجليش األبيض» من العاملني في وزارة الصحة سواء من الطاقم 
الطبي األطباء واملمرضني أو الطاقم اإلداري وجميع العاملني باإلدارات التابعة للوزارة 
في جميع املواقع حاليا ملواجهة أزمة «كورونا»، فهم يعملون ليال نهارا في مواجهة 
هذا الوباء، تركوا أسرهم وأبناءهم ولبوا نداء الوطن ووقفوا الصفوف األمامية األولى 
للمواجهــة فلهم كل التحية والتقدير والعرفان. «األنباء» قامت بجولة خاصة داخل 
محجر وزارة «األشغال» للتعرف عن قرب على طبيعة  عمله واخلدمات التي تقدم 

لنزالء احملجر ورصد آلية التعامل مع املصابني وكيفية تصنيف القادمني إلى احملجر.
وعلى هامــش اجلولة التقينا رئيس احملجر د.محمد اجلســمي وعددا من األطباء 
واملمرضني واإلداريني العاملني في احملجر وحتدثنا إليهم في لقاءات خاصة عن طبيعة 
عملهــم خالل هذه الفترة، وكان أهم ما أكــدوا عليها أن احملجر يقدم كل اخلدمات 
الطبية للمصابني وفق بروتوكوالت منظمة الصحة العاملية من حلظة وصولهم إلى 

احملجر وحتى متاثلهم للشفاء.

سناسيري لـ «األنباء»: تنسيق مع بنك 
الدم الستقبال املتعافني للتبرع بالبالزما

توفير جميع احتياجات نزالء احملجر

أوضحت شيماء سناسيري «رئيسة قسم مبستشفى جابر ومتطوعة 
في محجر وزارة األشغال» أنها تعمل ضمن الطاقم االداري في احملجر 
وتقوم مبساعدة األطباء في جتهيز اوراق دخول املرضى الى احملجر 
وكذلك اوراق خروجهم بعد متاثلهم للشفاء وعمل االستبيانات الالزمة 
باإلضافة الى التنســيق مع بنك الدم إلرسال املرضى الذين متاثلوا 
للشــفاء من اجل التبرع بالبالزما حتى يســتفيد بها املرضى الذين 

مازالوا مصابني بڤيروس كورونا املستجد – كوفيد ١٩.
من ناحية أخرى، اوضحت سناســيري أن كل ما يقومون به من 
جهد وعطاء هو قليل بحق دولتنا احلبيبة الكويت التي اعطتنا الكثير، 
ومهما نقدم لهم فلن نوفيهــا حقها، متضرعة هللا عز وجل ان يزيح 
الغمة ويرفع البالء والوباء عن دولتنا احلبيبة الكويت وعن سائر البالد 

التي انتشر فيها ڤيروس كورونا.

التقت «األنباء» خالل جولتنا في احملجر مع مسؤول اخلدمات في املوقع 
يوســف املعتوق الذي اوضح ان هناك قسمني: قسم اخلدمات العامة وقسم 
اخلدمــات الفندقية، ولفت املعتوق الى ان قســم اخلدمات الفندقية يختص 
بعملية التعقيم والتنظيف وترتيب املكان، اما اخلدمات العامة فيختص بتوزيع 
الوجبــات الغذائية واملياه على نزالء احملجر، الفتا الى انهم متطوعون للعمل 
باحملجر من وزارة الصحة ومتواجدون داخل احملجر على مدار ٢٤ ســاعة، 
موضحا ان هناك مسؤوال من االدارة داخل كل موقع من مواقع احملجر يقوم 
بالتواصل معهم وابالغهم باي احتياجات يحتاجها النزالء ومن ثم يتم توصيل 

تلك االحتياجات الى املرضى.
كما حتدثنا الى املوظف في ادارة اخلدمات العامة بوزارة الصحة باســم 
يوسف، الذي اوضح انهم يقومون بعدة خدمات داخل احملجر لنزالئه ومنها 
توزيــع الوجبات الغذائية وتوزيع املياه باإلضافــة إلى أعمال النظافة وجمع 
النفايات، موضحا ان هناك تواصال دائما بني موظفي اإلدارة واملرضى نزالء 
احملجر عن طريق «الواتساب» حيث ميكنهم في اي وقت التواصل مع موظفي 

يوسف املعتوق وباسم يوسفاخلدمات العامة وطلب ما يحتاجونه ونقوم بتلبية احتياجاتهم.

مرمي الشمري

شيماء سناسيري

«األنباء» حتاور اجليش األبيض في محجر «األشغال»:
بروتوكول عاملي للتعامل مع مصابي «كورونا» منذ وصولهم حتى الشفاء

هو األكبر من نوعه في الكويت ويتسع إلى نحو ٥٠٠٠ شخص ويتضمن عيادة بها ٢٢ سريرًا طبيًا.. و٣ أسرة في العناية املركزة

أجرت احلوار: آالء خليفة

اجلسمي لـ «األنباء»: ٢٦ طبيبًا وممرضًا إضافة إلى عناصر الطوارئ الطبية واخلدمات الفندقية واملساندة واحلرس واإلطفاء

احلربي لـ «األنباء»: مع تزايد حاالت اإلصابة يوميًا نشدد على التباعد اجلسدي واالجتماعي واتباع إرشادات وزارة الصحة

العازمي لـ «األنباء»: احملجر يضم كل اإلمكانيات التي يحتاجها طبيب الطوارئ ومنها أجهزة التنفس الصناعي واألدوية

السبت ٦ يونيو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

ملشاهدة الڤيديو
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الدالل: هل قامت سفارتنا في مصر باتخاذ 
إجراءات قانونية ضد املسيئني للكويت؟

محمــد  النائــب  وجــه 
الــدالل ســؤاال إلــى وزيــر 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمد 
الناصــر، قال فــي مقدمته: 
إنــه لوســائل اإلعــالم فــي 
الكويــت وخارجها تأثيرها 
الكبير على الساحة احمللية، 
خاصــة فــي ظــل الظروف 
احمليطــة بانتشــار وبــاء 
ڤيروس كورونا والظروف 
األمنيــة والسياســية فــي 
اإلقليم، وقد أشار سمو أمير 
البالد في أحد خطاباته أثناء 
شــهر رمضان إلى خطورة 
االستخدام اخلاطئ لوسائل 
اإلعــالم، حيث قــال «وأود 
هنا أن أشــير بأســف بالغ 
إلى ما تبثه وتتناقله بعض 
وســائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعــي مــن مغالطات 
وإساءات مؤذية ال تتفق مع 
حرمة الشهر الفضيل وال مع 

ووسائل اإلعالم في جمهورية 
مصر العربيــة مما يتطلب 
معــه املواجهــة القانونيــة 
والديبلوماسية إليقاف كل 
من يخل بالعالقة بني البلدين 

أو يخل بالقانون.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
موافاتــي  يرجــى   -  ١

مع تزويدي بقائمة بأسماء 
اجلهات التي أساءت واألطراف 
ونــوع اإلســاءة وطبيعتها 
وإجراء الســفارة جتاه تلك 
اإلساءة من إجراءات قانونية 
وقضائية مع بيان أســباب 
القيــام بــأي إجراءات  عدم 
قضائية وقانونية عن عدد 
من األطراف التي أساءت ومت 
التجاوز عن ذلك لســبب ما 
وذلك من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ 

وحتى تاريخه.
٣ - يرجى تزويدي بتوجهات 
وقرارات وزارة اخلارجية في 
شأن مواجهة اإلساءات التي 
تتم إعالميا ضد الكويت وما 
التوجهــات والتعاميم التي 
وجهت بها سفارات الكويت 
للتعامل مع هذه اإلساءات، 
وهل يوجد من تلك اإلجراءات 
املواجهة اإلعالمية لتصحيح 
املواقف وإبراز دور الكويت.

القضائية  الدعــاوى  بعــدد 
التي  القانونية  واإلجراءات 
اتخذتهــا كل ســفارة مــن 
سفارات الكويت ضد أي طرف 
خــارج الكويت في كل دول 
العالم منذ بداية ٠١/٠١/٢٠٢٠ 
وحتــى تاريخه مع تضمني 
التقريــر املطلــوب حتديــد 
الدولة وأسماء األطراف التي 
قامت باملخالفــة والتجاوز 
واإلجــراء وطبيعة املخالفة 
ونوعهــا الــذي مت مــن قبل 
الســفارة بشأن التعامل مع 
املخالفة سواء إجراء قانوني 

أو قضائي أو ديبلوماسي.
٢ - هل قامت سفارة الكويت 
في جمهورية مصر العربية 
باتخــاذ إجــراءات قانونية 
أو قضائية أو ديبلوماسية 
جتاه عدد من األطراف التي 
قامت باإلساءة إلى الكويت 
وشعبها في الفترة األخيرة 

سأل وزير اخلارجية عن إجراءات مواجهة اإلساءات اإلعالمية

محمد الدالل

خطورة الظروف العصيبة 
التي تشهدها البالد، والتي 
ال متثــل إصالحا أو تقوميا 
ملــا يثــار، وأدعــو اجلميع 
إلى االلتزام بسمو الرسالة 
اإلعالميــة واحلــرص على 
ممارســة دورهــا اإليجابي 
املســؤول في دعــم املجهود 
املشــترك لدحر هــذا الوباء 
والقضاء عليه»، ومن جانب 
آخر قام البعض بتجاوز هذه 
التوجيهات األبوية ومارس 
مخالفــات للقانــون داخــل 
وخــارج البــالد، وإذا كانت 
الســلطات الرسمية اتخذت 
اإلجراءات القانونية ضد من 
أســاء ضد الكويت وشعبها 
باإلحالة إلى القضاء، ولكن 
باملقابل شــكلت اإلســاءات 
العديدة ضد الكويت وشعبها 
خــارج الكويــت وباألخص 
ما بدر من بعــض األطراف 

.. وما أسماء املكاتب االستشارية احمللية 
واألجنبية التي تستعني بها إدارات وزارة املالية؟

وجه النائب محمد الدالل ســؤاال إلى وزير 
املالية براك الشــيتان قال في مقدمته: من أهم 
مسؤوليات وزارة املالية هو احلفاظ على املال 
العام، خاصــة في ظل األوضــاع والظروف 
االقتصادية التي حتيط بالبالد منذ ســنوات 
عديدة، وقد أشار تقرير ديوان احملاسبة لعدد 
من املالحظات املرتبطة باستعانة وزارة املالية 
وإداراتها املختلفة ملكاتب استشــارية، وهو ما 

يتطلب التوقف عند تلك املالحظات.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١- يرجي تزويدي بأسماء املكاتب االستشارية 
احمللية واألجنبية التي تســتعني بهم اإلدارات 
املختلفة في وزارة املالية مع بيان تاريخ التعاقد 

منذ عام ٢٠١٥ وتواريخ التجديد وحتي تاريخه 
واخلدمات التي تقدم من تلك املكاتب االستشارية 
وقيمة التعاقد، وصــور التقييم لتلك املكاتب 
وفائدة اســتمرارها وأهمية دورها لكل إدارة 

من اإلدارات في وزارة املالية.
٢ - في تقرير ســابق لديوان احملاسبة أشار 
الديوان إلي قيام وزارة املالية بتجديد التعاقد مع 
 ،(TLCG) املجموعة الثالثية العاملية لالستشارات
وذكر تقرير الديوان إخالل الشركة االستشارية 
مبسؤولياتها التعاقدية، وأن املكتب االستشاري 
على الرغم من جتديد التعاقد معه لم يقم بعملية 
التدريب إلدارة الدين العام كما هو منصوص 
عليه في العقد املبرم بني وزارة املالية والشركة 

االستشارية، لذا يرجى إفادتنا عن رد الوزارة 
على تقرير الديوان وما خطوات وزارة املالية 
ملعاجلة هذا الوضع املخالف لنصوص العقد. 

٣ - ما اخلدمات االستشــارية التي تقدمت بها 
 (TLCG) املجموعة الثالثية العاملية لالستشارات
إلدارة الدين العام منذ أول تعاقد معها وحتي 
تاريخه مع بيان تقييم إدارة الدين العام ألداء 
الشركة االستشــارية منذ تاريخ التعاقد معها 
وكذلك رأي وموقف إدارة الشؤون املالية في 
الوزارة من أداء الشركة، وكذلك رأي وموقف 
إدارة الشــؤون القانونية لطبيعة العالقة بني 
الشركة املذكورة وإدارة الدين العام وتوصياتهم 

في هذا الشأن؟

الشاهني يسأل عن عدد الكويتيني العاملني 
في صندوق املشروعات الصغيرة واملتوسطة

أســامة  النائــب  تقــدم 
الشاهني بســؤال برملاني إلى 
وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان عن عدد الكويتيني 
العاملني في صندوق املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وأشكال 
التعاقد مع غير الكويتيني وما 
هي دعاوى طلب مستشارين 
معينني باالسم من إدارة الفتوى 
والتشريع من غير الكويتيني؟ 
وهــل مت التحقيق في الكتاب 
املتــداول أو غيــره مــن كتب 
مماثلــة؟ وما ضمانــات عدم 

تكرار الطلب؟

وجاء في ديباجة السؤال: 
ملا كان على الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة من دور 
بالغ األهمية، في دعم توطني 
سوق العمل، وملا كان لتكويت 
الوظائــف العامة مــن أهمية 
بالغة في أعلى سلم االهتمامات 
النيابية والشــعبية، وملا كان 
للكوادر الوطنية القانونية من 
خبرة متراكمة واسعة واجتهاد 
عملي متميــز، وملا تداول في 
وســائل التواصل االجتماعي 
مــن مكاتبــات رســمية مــن 

الصندوق موجهــة إلى إدارة 
الفتوى والتشريع لالستعانة 
مبستشارين قانونية من غير 
املواطنــني، للعمــل اإلضافي 
خارج ساعات دوامهم الرسمي 

في الصندوق.
لذا أتقدم بالســؤال التالي 
لوزير التجارة، برجاء التكرم 

بتوجيه إليه:
١ـ ما عدد املوظفني الكويتيني 
من حملة شــهادة «احلقوق/ 
القانــون العاملــني حاليا في 
الوطنــي لرعاية  الصنــدوق 
وتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة؟
٢ـ مــا عــدد املوظفــني غيــر 
الكويتيــني من حملة شــهادة 
العاملني  القانــون  «احلقوق/ 
حاليا في الصندوق بأي شكل 
من أشكال التعاقد أو االستعانة 

أو العمل؟
٣ـ ما دعاوى طلب مستشارين 
معينني باالسم من إدارة الفتوى 
والتشريع من غير الكويتيني؟ 
وهــل مت التحقيق في الكتاب 
املتــداول أو غيــره مــن كتب 
مماثلــة؟ وما ضمانــات عدم 

تكرار الطلب؟

استفسر عن عدد غير الكويتيني من حملة شهادة احلقوق

اخلنفور لوزير الصحة: ملاذا توقفتم 
عن أخذ مسحات «كورونا»؟

وجه النائب سعد اخلنفور 
إلى وزير الصحة  ســؤاال 
الشيخ د.باســل الصباح 
قال فــي مقدمتــه: صدر 
قــرار وزارة الصحة رقم 
(٢٠٢٠/٧٣) والذي يشير إلى 
التوقف عن أخذ املسحات 
على عكس مــا كان متبع 
(ڤيروس  بداية تفشي  منذ 
القرار  كورونا) وقد صدر 
دون ذكر األسباب التي أدت 
إلى صدوره ومن ثم تغيير 

البروتوكول املتبع، فضال عن اتباع الوزارة 
بروتوكوال جديدا يتعلق باملسحات، وأخذها 

ملن تظهر عليهم األعراض فقط.
وطالب تزويده باآلتي:

١ـ ما األســباب التي دفعــت باجتاه إيقاف 
أخذ املســحات حسبما جاء في قراركم رقم 

(٢٠٢٠/٧٣)؟
٢ـ كم عدد املسحات التي أجرتها وزارة الصحة 
منذ بداية تفشي الوباء وحتى تاريخ قراركم 

املذكور؟
٣ـ هل هناك نقص في عدد أعواد املسحات 
لــدى وزارتكم، إن كانت اإلجابة بنعم يرجى 

تزويدي باألسباب التي أدت لذلك النقص؟
٤ـ خرج وكيل الوزارة لشؤون األدوية د.عبداهللا 
البدر في احدى القنــوات التلفزيونية يؤكد 
وجود مســحات (كاسيد) قادرة على كشف 
النتائج خالل دقائق، اين هي هذه املسحات 
وما أسباب تأخر نتائج املسحات ألكثر من ٤٨ 
ساعة، عكس ما ذكره السيد وكيل الوزارة، 
وكم عدد املسحات التي مت توقيع عقدها مع 

الشركة الصينية؟

٥ـ تــواردت أنباء عن عدم 
التي مت  فعالية املســحات 
جلبها في شهر ابريل املاضي 
حسب تأكيد الوكيل املساعد 
لشؤون األدوية ما حقيقة 

تلك األنباء؟
٦ـ هل ثبتت جدوى وفعالية 
احملاجر التي مت تشــييدها 
خالل األزمة وكم يبلغ عدد 
تلك احملاجر وقيمة تعاقداتها؟

٧ـ ما إجراءاتكم جتاه تفشي 
الوباء (ڤيروس كورونا) في 
العديد من اجلمعيات التعاونية خصوصا انها 
تقدم خدمات مباشرة للمواطن واملقيم األمر 
الذي يفاقم ويزيد عدد احلاالت ويساعد في 

انتشار الوباء؟
٨ـ ما األســباب التي دعتكم لتحديث اآللية 
الفنية للتعامل مع احلاالت املشتبه في إصابتهم 

بڤيروس كورونا املستجد؟
٩ـ بعــد إعــالن وزارتكم عــن وقف أخذ 
املســحات عدا حاالت دخول املستشفى، ما 
اآللية والبروتوكول املتبع لقياس مدى تفشي 

الوباء او محاصرته؟
١٠ـ ما األسباب التي دعتكم الى تقليص مدة 
احلجر الصحي الى ١٠ أيام للمصابني وإلغاء 

املسحات بعد احلجر؟
١١ـ يرجى تزويدي مبــا يثبت قيامكم بأخذ 
مسحات عشوائية من تاريخ (٠٥/٢٧) وحتى 

تاريخه؟
١٢ـ يرجى تزويدي بصــورة للتعاقدات مع 

الشركات املتعلقة باملسحات؟
١٣ـ يرجى تزويدي مبا يثبت عدد املسحات 

التي وصلت الى البالد وكميتها؟

سعد اخلنفور

املطيري لتسمية أحد املساجد 
أو املراكز اإلسالمية باسم راشد احلقان

تقدم النائب ماجد املطيري باقتراح برغبة قال في 
مقدمته: إن الشيخ راشد احمد احلقان، رحمه اهللا، أحد 
أعالم الدعــوة واإلصالح في الكويت ممن يضيئون 
الدرب ملن ضل الطريق يغرسون اخلير أينما كانوا، 
لم يدخر جهدا وال وقتا من أجل رفع لواء الدعوة إلى 
اهللا، قضى حياته في الدعوة واإلصالح، ونذر سنوات 
عمره لتوجيه الشباب نحو الدين السليم واملثل العليا 

وكان له دور بارز منذ عقود في طريق الدعوة.
ونص االقتراح على قيام وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، بتسمية أحد املساجد أو املراكز اإلسالمية 
في الكويت باســم املرحوم بإذن اهللا الشــيخ راشد 

أحمد احلقان.

قضى حياته في الدعوة واإلصالح

ماجد املطيري

.. ومنح ترقية استثنائية ملنتسبي 
«الداخلية» و«احلرس» و«الدفاع» و«اإلطفاء»

قدم النائب ماجد املطيري اقتراحا برغبة 
قال في مقدمته: نظرا للدور الكبير واملتميز 
الذي قام به منتسبو اجلهات األمنية في 
مواجهة تداعيات جائحة كورونا كوفيد ١٩، 
إذ لبــوا نداء الوطن رغم خطورة املوقف 
وصعوبة الظروف، إذ انحازوا إلى الكويت 
انطالقا من املسؤولية الوطنية، فهم عملوا 
على مــدار اليوم مخاطريــن بأرواحهم 

وعوائلهم من أجل الكويت وحتملوا املشقة 
رغــم الصيام وحرارة اجلــو إال أنهم لم 

يتقاعسوا وكانوا رهن إشارة الوطن.
وطالب في اقتراحه مبنح ترقية استثنائية 
ملنتسبي وزارة الداخلية واحلرس الوطني 
والدفاع واإلطفاء ملــن خدم في مواجهة 
تداعيات أزمة كورونا تكرميا لهم على ما 

قدموه من أجل مواجهة اجلائحة.

ملن خدم في مواجهة تداعيات «كورونا»

٥ نواب لتكليف «التشريعية» ببحث «القوة القاهرة» و«املالية» بصعوبات 
«اخلاص» و«الصحية» بتوافر املستلزمات و«التعليمية» بالتعليم عن بعد

قدم النواب محمد الدالل 
واحلميدي السبيعي وخالد 
السويط  العتيبي وثامر 
واسامة الشاهني رسالة الى 
رئيس مجلس االمة بأهمية 
الدعــوة لعقد جلســات 
املجلــس وكذلــك قيام 
جلان املجلس باالجتماع 
وبحث خطــط احلكومة 
اعلنتها  التي  املراحل  في 
ملواجهة الوباء كل حسب 
تخصصــه. وجاء نص 
كالتالي: تخوض  الرسالة 
الكويت بكل مؤسساتها 
وقطاعاتهــا ومواطنيها 
واملقيمــني فيها مواجهة 
كبيرة ضد وباء ڤيروس 
اعلنت  كورونــا، وقــد 
احلكومــة يوم اخلميس 
املاضــي ٢٨ مايو ٢٠٢٠ 
خطتهــا للمراحل املقبلة 
الوبــاء وعودة  ملواجهة 
الدولة  الى اجهزة  احلياة 
وقطاعيها العام واخلاص، 
كما سبق ذلك لقاء دعى له 

الدولة واألفراد وغيرهما.
٭ اجتماع جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية لبحث 
التبعات املالية واالقتصادية 
للوباء في ظل خطة املراحل 
القادمة خاصة الصعوبات 
التي تواجه القطاع اخلاص 
والعاملني فيه وغيرهما، 
والتوجهــات واخلطــط 
التنفيذية لدعم االقتصاد 
وميزانية الدولة وغيرها، 
وبحث ونقاش املقترحات 
املقدمة من األعضاء بشأن 

التركيبة السكانية.
٭ اجتماع جلنة الشؤون 
الصحيــة واالجتماعية 
والعمل لبحــث ا خلطة 
الصحية والطبية للمراحل 
القادمــة ومــدى توافر 
املستلزمات الطبية للطاقم 
الطبي واملســاند ودعم 
الطبية والكوادر  الكوادر 
املساعدة وغيرها، وشؤون 
القوى العاملة ودعم قوى 
الوطنيــة، ودعم  العمل 

لتعزيز  القادمة والسعي 
االيجابيــات وتقليــص 

السلبيات.
لذا، من واقع املسؤولية 
والدستورية والقانونية، 
يرجى التكــرم باملوافقة 

على اآلتي:
١ـ  الدعوة الى اعادة انعقاد 
جلســات املجلس العامة 
علــى ان تكــون اولوية 
البحث والنقاش للقضايا 
اخلاصة مبواجهة الوباء ثم 
استكمال جدول االعمال 
وفقا الولويات املواطنني.

٢ ـ قرر مجلس االمة في 
له قيام عدد  قرار سابق 
من جلانه باالجتماع ملتابعة 
اخلطوات احلكومية واوجه 
الصرف احلكومي بشأن 
الوبــاء، ونظرا  مواجهة 
ألهمية املراحل القادمة التي 
أعلنت عنها احلكومة مبا 
فيها من تفاصيل تتطلب 
التعزيز  التقييم وبالتالي 
أو التصويب مما يتطلب 
معه دعوة جلان املجلس 
البرملانيــة لالنعقاد في 
أكثر مــن اجتماع وفق 

خطة زمنية عاجلة ودعوة 
ممثلي احلكومة لبحث تلك 
املراحــل والتفاصيل كل 
حسب اختصاصه، ومن 

أمثلة ذلك:
٭ اجتماع جلنة الشؤون 
التشــريعية والقانونية 
لبحــث اجلوانب واآلثار 
لتداعيــات  القانونيــة 
الوباء، ومنها مفهوم القوة 
القضاء  وأدوار  القاهرة 
وأجهزة العدالة والقانون 
التعامل مع تداعيات  في 
الوباء حاليا ومستقبال على 

رئيس مجلس االمة استمع 
من خالله األعضاء لعرض 
من رئيس مجلس الوزراء 
الوزراء بشأن  وعدد من 
أبرز توجهات احلكومية 
القادمة. وعلى الرغم من 
املبذولة  الكبيرة  اجلهود 
واملقدرة واملشكورة من 
احلكومة وجلانها العاملة 
خاصة من هم في مقدمة 
الصفوف، إال ان ما أعلن 
عنه يوم اخلميس ٢٨ مايو 
٢٠٢٠ يتطلب التوقف عنده 
كثيرا وتقييمه وابداء الرأي 
واملالحظات، وأحيانا تقدمي 
اذا اســتلزم  التصويب 
األمــر، فاملراحل طويلة 
زمنيا وتبعات االخذ بهذه 
لها ســلبياتها،  املنهجية 
ايجابياتها،  لهــا  ان  كما 
وهو مــا يتطلب معه ان 
تعقد جلســات ملجلس 
للجان  االمة واجتماعات 
املجلس املختصة لبحث 
كل تفاصيل خطة املراحل 

العمل التطوعي والتعاوني 
واخليري البارز واإليجابي 

اثناء األزمة.
٭ اجتماع جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد 
بدء  لبحث خطط وآليات 
عمل املؤسسات التعليمية 
والعقبات التي تواجه ذلك، 
وبحث ونقــاش ودعم 
اخلطوات العملية للتعليم 
عن بُعد في املؤسســات 
التعليمية احلكومية وفي 

اخلاص.
املرافق  ٭ اجتماع جلنة 
العامــة لبحــث فاعلية 
وجهوزيــة عــدد مــن 
القطاعات، أبرزها فاعلية 
الكهرباء واملاء في  قطاع 
ظــل الظــروف احلالية 
العالــي  واالســتهالك 
للكهربــاء واملاء، وعودة 
العمل وسرعة فتح احملالت 
والتشــغيلية  التجارية 
واخلدمات في ظل طول 
مدة املراحل واحلجر الكلي 

لعدد من املناطق وغيرها.
٭ اجتماع جلنة حقوق 
االنسان لبحث املقترحات 
النيابية بشــأن التحقيق 
العمالة  والبحث بشــأن 
الوافدة ومــا يرتبط بها 
من قضايا ومسائل مثارة.
٭ اجتمــاع جلنة حماية 
األمــوال العامــة لبحث 
ومناقشة ومتابعة القضايا 
التجاوزات  املثارة بشأن 
على املال العام ومكافحة 

الفساد.
٭ اجتماع جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي لبحث 
استكمال اجتماعات اللجنة 
مشــكورة بشأن متابعة 
املصاريــف وااللتزامات 
باألزمة  املالية اخلاصــة 
املالية  وامليزانية واحلالة 

للدولة.

اجتماع جلنة املرافق العامة لدراسة فاعلية وجاهزية قطاعات الكهرباء واملاء وفتح احملالت التجارية وتشغيل اخلدمات بشكل أوسع

اسامة الشاهني

خالد العتيبي ثامر السويطاحلميدي السبيعي
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نعلم عمق مســؤوليتك، وندرك حجم مهمتك، ونقدر 
جهود خندقك لثالثة أركان وزارتك تربية وتعليم تطبيقي، 
وعال، وعام، وغيرها مبصانع تعليم وتربية األنام أعانك 
اهللا عليها ومن حتمل تبعاتها بعمق سنواتها وحالي حاالتها، 
وقــادم تبعاتها، جربناها مثلكم على مدى ٣٠ عاما قبلكم 
وندرك من يتربص بعبث جتربة وطننا الغالي لهدم قواعد 
أركانه وتشريد ناعمي عوده، وثروات ما أسموهم فرسانه، 
لكن منوذج من طلب هذه الشكوى قهرا وجهرا ملا حصل 
لها وأمثالها قبل ٣ سنوات بوقف راتبها كيدا وكمدا، رغم 
استيفاء حقوق وزارتكم العامرة، وعبث بأوراق قهرها بفعل 
فاعل وال تزال منذ ثالثة أعوام خلف جدران االنتقام من 
لقمة عيش مواطنة كويتية معلمة أجيال على مدى ١٦عاما 
لفئة غير ســوية بتربية خاصة، ومت ندبها جلهة تناسب 
مؤهلها الهندســي التعليمي، أوقف على اثر ذلك راتبها 
متاما بحجة بدالت تعليمية دفعتها للوزارة مقدما كاملة، 
وحصلت بعد تلك السنوات على فتات البيزات (٢٠٠ د.ك 
فقط ال غير)، هددها قراركم مبواردكم البشــرية واملالية 
حتى (٢٠٢١ نهاية استقطاعات ظاملة رغم التزامها تسديد 
حقوق وزارتكم!)، وال يصلها من حقوقها سوى ما ذكرناه 
تتقاسمه بنوك وأقساط وإعاشة لها وابنها التابع حلضانتها 

بعد انفصال والده عن والدته!
تعيش هذه املعلمة كابوس هذا الوضع قبل ٣ سنوات 
املأســاة بال رحمة من إداراتكم املالية ومواردها البشرية 
وضوابطها القانونية واإلدارية إلحدى مواطنات الكويت، 
تكدرت عيشتها وســط جيل مخلص لم يتقدم بشكوى 
قضائية لرفع الظلم عنها وأمثالها بقصد انها وزارة تربية 
وتعليم أصــول العدل واإلنصاف، ملثــل حالتها عجزت 
مذكرات قياداتكم املعنية عن رفع ذلك الظلم جهارا نهارا 

عن أمثال حاالتها.
ويعلم اهللا أرحم الراحمني سبحانه مدى معاناتها الصحية 
نفســية وبدنية كم تدفع ثمنها من فاعلي خير يدركون 
مدى معاناتها وطفلها الوحيد البالغ اليوم مرحلة تخرجه 
اجلامعي ومدى حتملها ومن يدرك حالتها لدفع ثمن ذلك 
ظلما وجورا وقع عليها وســط أروقة وزارتكم املوقرة، 
ومت تسليم مذكرات ورســائل تشرح حالتها (ن، م، ص) 
للرفق والرحمة واإلنسانية في بلد رمزها وقائدها ووالد 
أهلها صاحب الســمو األمير الشيخ صباح األحمد، وهو 
وراعي حقوق نسائها ورجالها عدال وإنصافا لم حتسمها 
أجهزة وزارتكم منذ ٣ سنوات ملعلمة أجيال بال راتب واملال 
عصب كل األحوال وتدخلكم األخير مشــكورا لم تنفذه 

جهاتكم املسؤولة.
بــكل حال من األحوال معاليكــم ثالث وزير تصادفه 
مشكلتها والقرار عند مجهول يعبث بحقوقها التي وفتها 
للوزارة قبل ٣ سنوات (٦٫٨٠٠ د.ك) كاملة، واإلفراج عن 

ملفها اليزال مجهوال بقطع أطراف راتبها ظلما وزورا.
لن نقنط وهي مــن رحمة اهللا وعدل تدخلكم احلازم 
لرفع الظلم عنها مبلفها الصامت مبكتبكم العامر وإداراتكم 
سابقة الذكر واألغلبية تدرك قصتها األشبه مبسلسالت 
اإلعالم الســاطع للعدل املطلوب لهذا النموذج املؤلم من 
احلاالت تزامنت رســالتها واقتراب فك احلظر واحلجر 
للڤيروس الكوروني، وفقكم اهللا للخير ملن ظلمهم بارز.

اهللا املستعان أمنا وأمانا للديرة وأهلها األوفياء. 

كلنا نعلم أن هناك فئتني من العاملني في وظيفة مراسل 
بوزارة التربية، فئة من كويتي اجلنسية ولها كامل احلقوق 
من راتب حكومي شهري ثابت حسب الدرجة وكادر ترقية 
وأعمال ممتازة، والفئة األخرى تندرج ضمن غير محددي 
اجلنســية (البدون) والذين يقومون بأعمال أضعاف ما 
يقوم به املراســل الكويتي بل ويغطي أعمال أكثر من ٤ 
مدارس وألنه تابع لشركة تتعاقد معها وزارة التربية سنويا 
فراتبه ال يتعدى ٢٠٠ دينار، وال توجد له أي إضافات لو 
اجتهد في عمله سنوات وسنوات، بل حتى الراتب قد ال 
يتم تسليمه له كل شــهر، وهذا هو احلال مع املراسلني 
ومع حراس املدارس منذ سنوات، وبالرغم من ذلك جند 
أن وزارة التربيــة تقوم بتجديد العقود مع أصحاب تلك 

الشركات دون أدنى محاسبة!
واجلميع شاهد كيف ظلم حراس املدارس من أصحاب 
الشركات وتركوا دون إقامات أورواتب حتى مت إجالء الكثير 
منه، أما فئة املراســلني من غير محددي اجلنسية فكانوا 
يصبرون في الظروف االعتيادية عن عدم تسلم رواتبهم 
شهرا واثنني، حيث كانت املساعدات التي يتسلمونها بعزة 
نفس قد توفي بعــض احتياجاتهم وقد يقومون ببعض 
األعمال األخرى التي توفر لهــم قوت يومهم وعوائلهم 
العفيفة، أما في مثل هذه الظروف التي نعيشــها جميعا، 
فلمسنا فيها كم يحتاج الفرد منا من مبالغ لتوفير أبسط 
االحتياجات من الطعام والشراب، وكما استهلكنا من ذلك 
طوال االشــهر الثالثة املاضية، وفي الوقت نفســه جند 
هؤالء املوظفني مبهنة املراسلة يفتقدون أبسط حقوقهم 

وهو راتبهم الشهري!
ألم يفكر صاحب الشركة الذي حرمهم من أبسط حقوقهم 
بعقاب اهللا؟! ألم يفكر وزير التربية ووكياله املســاعدان 
للشؤون املالية واإلدارية، والذين يجددون العقد سنويا 
ملثل هذه الشركات في استقطاع رواتب املوظفني شهريا 
لتحويلها لهم بالكامل كما تتم املعاملة مع بقية املوظفني؟!
ألم يفكر وزير التربية في أنه راع وهو مســؤول عن 
رعيته، وأنه يجــب عليه إرجاع احلقوق ألصحابها مهما 
كلفه األمر؟! ألم يفكر كيف عاش أولئك الرجال وأبناؤهم 
وأسرهم طيلة ٣ أشهر من ضمنها شهر رمضان املبارك؟! 
ألم يكفهم الوباء والبالء الذي نعيشه حتى يستمروا في 

قهر الرجال؟!
كان من املفروض من الوكيل املساعد للشؤون املالية 
يوسف النجار أن يتخذ األولوية في صرف رواتب هؤالء 
املراسلني الذين ال ميتلكون قوت يومهم بدال من السعي 
لصرف مكافآت اللجان واألعمال املمتازة ملوظفني يتسلمون 
رواتبهم شــهريا، ولكن عندما نسعى للكماليات ونترك 
األولويات فهي إشارة لفقداننا أبسط أمور زمام اإلدارة!

متى سنصحو من هذا السبات العميق الذي لم يحرك 
مشاعر اإلنسانية في بلد وصفت مبركز اإلنسانية! جاء 
الغزو وقلنا ســتكون كويت ما بعد التحرير تختلف عن 
كويت ما قبل الغزو.. وقد عشنا واجلميع شاهد على ذلك 
ونتمنى اليوم العودة ملا قبل الغزو! وجاء كورونا ونقول 
ستكون كويت ما بعد كورونا تختلف عما قبل، واخلوف 
الكبير أن نكون أكثر ظلما وأكثر استهتارا واستهزاء بأرواح 
البشر.. لنتق اهللا فيمن ولينا أمرهم، ولنسع ملساعدتهم 
ووضع احللول مــن أجلهم، فلنرحم الناس ليرحمنا رب 

الناس، ولنتق دعوة املظلوم إذا دعا.
سائلني اهللا عز وجل أن يحفظ اجلميع.

نقش القلم

قهر ال يطيقه
بشر يا معالي
وزير التربية!

محمد عبداحلميد الصقر

صوت الوطن

مأساة املراسلني في «التربية»
سهام حمد السهيل

«كورونا» بني التعقيم والتطهير

ألم وأمل

د.هند الشومر

منذ ظهور جائحة كورونا بدأ ينتشر احلديث 
بني املتخصصني وغير املتخصصني عن تعقيم 
األيدي واملباني وأســطح العمــل، وقد وجدت 
من واجبي توضيح اللبس في اســتخدام كلمة 
تعقيم والتي ألتمس العذر لغير املتخصصني في 
أما األطباء واملتخصصون وطلبة  استخدامها، 
كلية الطب والعلــوم الطبية فال عذر لهم ألنهم 
درسوا في الكليات أن هناك فرقا بني كلمة تعقيم 

.Disinfection وكلمة تطهير Sterilization
فالتطهير هو تثبيط أو إيقاف منو اجلراثيم 
وامليكروبات وقد يعني قتلها، ولكن ال يتخلص 
من أشالئها وما يحدث عند وضع محلول الكحول 
على اليدين وكذلك عند استخدام املطهرات على 
األسطح ودورات املياه فهو تطهير وليس تعقيما، 
ومن اخلطأ استخدام كلمة تعقيم بدال من تطهير، 
ومن اخلطأ الســكوت عن ذلك، حيث إنه تكرر 
بصورة غير مقبولة، ولألسف الشديد، حتى في 
املراسالت والقرارات والتعاميم من وزارة فنية 
وجهات رســمية يفترض فيها أال تقع في هذا 

اخلطأ املتكرر بني التعقيم والتطهير.
أما التعقيم فهو اإلبادة الشــاملة للجراثيم 
والتخلص من أشالئها، وقد عرفته منظمة الصحة 
العاملية بأنه عملية التخلص أو قتل جميع أشكال 
احلياة واملواد العضويــة األخرى وميكن ذلك 
بالتسخني أو استخدام الكيماويات أو باإلشعاع 
أو الضغط العالي أو الفلترة أو الترشيح، فالتعقيم 
يقتل أو يعطل أو يتخلص من جميع أشــكال 

احلياة والعوامل البيولوجية األخرى.
أما استخدام معقمات األيدي وتعقيم األسطح 
ودورات املياه فهو غير صحيح ألن ذلك تطهير 
وليس تعقيما. ومن املعروف علميا أن االستخدام 
املفرط وغير الرشــيد للمطهــرات واملضادات 
احليوية قد يؤدي إلى ظهور وتفاقم مشــكلة 
انتشــار اجلراثيم املتعددة املقاومة للمضادات 
احليوية والتي يصعب عالج االلتهابات والعدوى 
الناجتة عنها مما يترتب عليه تداعيات على الرعاية 
الصحية وعلى املرضــى، ولذلك تقام حمالت 
توعية وتضع الدول سياسات لالستخدام الرشيد 

ملضادات امليكروبات.
والدعوة الستخدام املطهرات بدال من التنظيف 
فإن ذلك ســيؤدي إلى ظهور وانتشار مشكلة 
اجلراثيم املتعددة املقاومة للمضادات احليوية، 
وقد تكون تداعياتها أخطر من كورونا املستجد 

على األفراد وعلى النظام الصحي بأكمله.

الكويتي لقيامهم بتوزيع الورود 
على رجال الشــرطة في النقاط 
األمنية، وذلك تقديرا جلهودهم 
املبذولة خــالل جائحة كورونا 

وحفظهم لألمن. 
٭ الورقــة الســابعة: ملــاذا ال 
العيادات اخلارجية  تقوم أقسام 
باملستشــفيات بإعــادة جدولة 
للمواطنني  املراجعــة  مواعيــد 
واملقيمــني تلقائيا وإبالغهم عن 
املوعد اجلديد برسالة على الهاتف.
٭ الورقــة الثامنــة: دعــوات 
للمتقدمني  املقابــالت  بإجــراء 
للوظائف اإلشرافية بالتربية وفق 
االشتراطات الصحية االحترازية، 
كذلك احلال لبعض املواطنني ممن 
الطبية  الفحوصات  أنهى جميع 
لتعيينه فــي اجلهات  متهيــدا 
احلكومية، ملاذا ال يتم الســماح 
بقبول أوراقهم قبل بداية عودة 
الشهر  املوظفني ألعمالهم نهاية 
اجلاري وبداية املرحلة الثانية من 

العودة للحياة الطبيعية.

الفتاكة حتتاج منصات (باتريوت) 
تســقط كل من تسول له نفسه 
للكويت أو حتريض  اإلســاءة 
افتعال  اجلالية املصرية علــى 
أزمات وأعمال عنف داخل الكويت.

ونقترح تفعيل فريق من وزارة 
اخلارجية واإلعــالم اخلارجي 
بوزارة اإلعالم للتعامل مع األزمات 
اإلعالمية، وتفعيل املنصة الكويتية 
الشائعات واإلساءات  للرد على 

اخلارجية لنا.
التدخل  الوقت ملنع  أما حان 
في الشؤون والقرارات الداخلية 
للكويت وحتى في أزمة كورونا.

٭ باملختصر: عمل عقود من الزمن 
بني األشقاء تهدمه حسابات قذرة! 
رسالة: امللتقى اإلعالمي العربي 
والذي برز لسنوات عديدة وكلف 
ميزانية الدولة من دعم وتنظيم 
واستضافة في دعوة إعالميني 
من جميع الــدول العربية، اآلن 
هو دور حصد جهودكم بإصدار 
بيان ميثل اإلعالميني الكويتيني 
واملصريني ردا على التصرفات 
الفردية املشينة واملسيئة للبلدين 

الشقيقني.

احملالت، ويكون وفق االشتراطات 
الصحية وحتديد العدد باحملل مع 
التباعد االجتماعي بني احلضور.

٭ الورقة اخلامسة: شكر وتقدير 
لرجال اإلطفاء على دورهم الكبير 
واملميــز في توصيــل األدوية 
للمواطنني واملقيمني في منازلهم 
املعاناة عليهم حفاظا  وتخفيف 

على سالمتهم.
السادســة: اإلشادة  الورقة  ٭ 
مببادرة جمعيــة الهالل األحمر 

وصيانة سمعة الكويت وحكامها 
وشعبها، هل قمتم فعال برصد 
كل اإلساءات والتسجيالت التي 
تتطاول على الكويت؟ هل لديكم 
من يقوم بهذا العمل بشكل دائم 
في هيكل الوزارتني؟ وان وجدت 
هذه اآلليات والتقارير ملاذا ال تتخذ 
إجراءات صارمــة ورادعة ضد 
الفتنة وإعالنها بشكل  مروجي 

رسمي.
يبدو لي أن لديكم ضعفا في 
مواكبة العمل احلديث في رصد 
وسائل التواصل االجتماعي، ألن 
الفيســبوك والتويتر  منصات 

إلى إعادة نظر من خالل السماح 
لتلك األسواق بعملها خالل الفترة 
املســائية حتى الواحدة صباحا، 
وذلك لتساعد املواطنني واملقيمني 
على التسوق في ظل نقص بعض 
املواد في اجلمعيات نتيجة اإلقبال 
املســتمر من املستهلكني طوال 

اليوم.
٭ الورقة الرابعــة: ملاذا ال يتم 
الســماح لصالونــات احلالقة 
واخلياطني بالعمل أســوة ببقية 

والتعرض لســيادة واستقالل 
األراضــي الكويتيــة ومحاولة 
الكويت جزء من  بــأن  اإليحاء 
العراق محاولة دنيئة ومغرضة 

من ضعاف النفوس.
أيــن احملــركات اإلعالمية 
الكويتيــة ضد هــذه األعمال 
العدائية؟ أين دور القائمني على 
املؤمتــرات اإلعالميــة العربية 
وامللتقيات من الــرد على هذه 
الفتنة  التي تضرب  اإلســاءات 
بني الشعبني الكويتي واملصري.

ويا وزارتا اخلارجية واإلعالم 
ماذا انتم فاعلون من اجل حماية 

٭ الورقة األولى: املالحظ خالل 
األيــام األربعة األولى من انتهاء 
احلظر الكلي ظهرت بعض األمور 
التي حتتاج توقفا ملعاجلتها، خاصة 
في ظل األوضاع احلالية وما متر 
به البالد بسبب ڤيروس كورونا، 
فقد شــاهد اجلميــع الطوابير 
الكبيرة للشــباب والشــابات 
«املزاج»  للحصول علي قهــوة 
منذ ساعات الصباح األولى مما 
تســبب في ازدحام مروري في 
بعض املناطق، لذلك أقترح أن تدرج 
القهوة ضمن املواد التـــموينية 

ملعاجلة هـــذا الوضع.
٭ الورقة الثانية: الحظنا األسعار 
املتفاوتة للكمامات، والغريب باألمر 
انه يتم بيع كرتون يحتوي على 
٥٠ كماما في اجلمعية التعاونية 
بسعر ٤٫٥ دنانير، وباملقابل تباع 
نفس العلبــة بصيدلية اجلمعية 

٧٫٥٠٠ دنانير!
٭ الورقة الثالثة: حتديد أوقات 
عمل األســواق املوازية يحتاج 

تستمر اإلساءة للكويت عبر 
التواصل االجتماعي،  وســائل 
وتتعرض الكويت منذ بداية أزمة 
كورونا حلرب إعالمية شرسة 
ورمبا تبقى ترسباتها وتبعاتها 

لسنوات طويلة.
زاد التراشــق اللفظــي بني 
كويتيني ومصريني ونعرف جيدا 
أنه على املستوى الرسمي هناك 
عالقات عميقة ومتجذرة وهي 
نتيجة جلهود عمل مشترك في 
الكثير من املجاالت السياســية 
واالقتصادية وغيرها ولكن ما 
يظهر لنا على (املستويات الفردية) 
أكثر هدما ملــا تقوم به اجلهود 
الرسمية وأكثر انتشارا وقبوال 
حتى وإن كان احملتوى متشبعا 
بالكذب وتزييف للحقائق واإلساءة 
وبذاءة األلفاظ من السب والقذف 
والطعن في الشرف، والتعرض 
للمقام السامي واحلكومة والشعب 
الكويتي من أفواه نتنة وقودها 
احلقــد والكراهيــة، ومنهجها 
الرقــص على جــراح الكويت 
املقبور صدام حسني!  ومتجيد 
استصغار التاريخ الكويتي العريق 

هنا الكويت

وزارتا اخلارجية واإلعالم 
.. ماذا أنتم فاعلون 

ألجل الكويت؟
جاسم احلمر

أوراق مبعثرة

بعد احلظر 
الشامل

b-alenezi@hotmail.comبداح العنزي
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محمود علي رشيد - مهندس مدني

صرحت احلكومة بالتحدي القادم في التركيبة 
الســكانية لتكون ٧٠٪ للكويتيــني و٣٠٪ لغير 
الكويتيــني، وذلك من خالل لقاء ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد في لقائه مع رؤساء 

حترير الصحف احمللية.
كالم جميل من ســمو الرئيس ولكن نحن 
كشــعب يجب علينا أن نعرف كيف سيحصل 
هذا؟. نبذة بسيطة على التعداد السكاني في دولة 
الكويت في ٢٠٢٠ ما يقارب املليون و٤٠٠ ألف 
نســمة للكويتيني، وفيما يقارب نحو ٣ ماليني 
و٤٠٠ ألف نســمة لغير الكويتيني، أي بنحو ٤ 
ماليني و٨٠٠ ألف نسمة لتعداد سكان الكويت، 
وكما انه مت التصريح بعدد العمالة املنزلية نحو 

٧٥٠ ألف نسمة.
تود احلكومة هنا فــي رؤيتها عمل انقالب 
أو ثورة في البالد بتغيير التركيبة بواقع عكس 

الوضع احلالي وفي خالل ٥ سنوات.
ان معدل النمو للكويتيني ما يقارب ٢٫٤٪ سنويا 
أي بعد خمس سنوات يصل لنحو مليون و٥٦٨ 
ألف مواطن اليزال هذا العدد قليال ملكونات الدولة.
رجوعا لتعداد السكان احلالي لدولة الكويت 
من الوافدين وملا قامت به الكويت والتجار من 
بناء أبنية ســكنية استثمارية ومحالت جتارية 
حتى تســتوعب هذه األعداد من البشر للسكن 
والعمل. ملن تكون تلك بعد رؤية الكويت اجلديدة؟

هل احلكومة تريد عالج ومحاربة جتار اإلقامات 
للبلد؟ وهل  العقار واالقتصاد احلقيقي  بتجار 
الرؤية أنارت للمستشارين احلكوميني بجدوى 
بالتسهيالت  للبنوك واملرتبطة  اقتصادي كبير 
املقدمة لتجار العقار أو ملدى املردود والعائد املالي 
من الوافدين للدولة أوال ومن ثم التجار واألشخاص 
والبنوك والشركات واحلركة االقتصادية للدولة ؟.

هل رؤية احلكومة أمنية أم اقتصادية؟ ولألسف 
جائحة كوفيد ١٩ كورونا كشــفت ان احلكومة 

بال رؤية.
أين املدن العمالية؟ وهل فكرت الدولة بشركات 
النقل العــام الكويتية (الباصات) والشــركتني 
اخلاصتني بنقل العاملني والوافدين؟ وقس على 
ذلك شركات االتصاالت واحملالت التجارية والى 

آخره من أمثلة؟
أو تريد احلكومة جتنيس الوافدين حتى تقوم 

بتعديل وموازنة التركيبة السكانية؟
برجاء من احلكومة إيجاد حلول أمنية موازية 
للحلول االقتصادية وحل مشكلة جتار اإلقامات 
هو في احلقيقة من أسهل احللول وأضع حتتها 
عشرة خطوط حمراء باخلط العريض. العمل على 
كيفية االستفادة من تعداد سكان الوافدين في دولة 
الكويت بطريقة منوذجية تقوم على منو االقتصاد 
احمللي وتوزيع كود العمالة غير املنتظمة بالعمالة 
املنتظمة وتوزيعها حســب جنسيات الوافدين 
والتركيز على نظام التركيبة العائلية ملا لها من 

أهمية أمنية واقتصادية.

من القراءة واملشاهدة واملطالعة 
واالستمتاع بذلك، ثم مصادفة 
وفقني اهللا ودخلت عالم الكتابة 
وأصبحــت أكتب فــي جريدة 
«األنباء» فعرفــت أن من ترك 
شيئا هللا عوضه خيرا منه، وان 
كل شيء في حياتك هو خير لك، 
وان كان عقلك يجهله وإن كان 
قلبك يكرهه.. ثق باهللا واصبر 

واحتسب.
قال ژ: «عجبا ألمر املؤمن 
إن أمره كله له خير، وليس ذلك 
ألحد إال للمؤمن، إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له، وإن أصابته 

سراء شكر فكان خيرا له».
اللهم اهدنا صراطك املستقيم، 
واجعلنا مباركني أينما كنا، وزدنا 

علماً.

وإبراهيم الفقي وغيرهم كثير من 
أصحاب اخللق واخلبرات والدين، 
حتى أصبح هؤالء أصحابي وهم 
ال يعرفوني، أستمع إليهم، وأتعلم 
منهم، ثم اكتشفت أن اهللا وهبني 
موهبة الكتابة فصقلت ما تعلمته 

خطأ ويجــب ان أتبع ما يتبعه 
الناس من أسلوب حياة خاطئة، 
فأصبحت حياتي عبارة عن قراءة 
كتب ومشاهدة وسماع الشيوخ 
ابن عثيمني وابن باز واأللباني 
وعلي الطنطاوي وأحمد ديدات 

في بداية بلوغي كنت أشعر 
بأن عقلــي في تخبــط كبير، 
ورمبا أكثر الشباب مثلي يصبح 
الشيء.. ال يعرف  عنيدا بعض 
مصلحته.. ال يهتم لشيء سوى 
أن يلفت األنظار، ويثبت ملن حوله 
أنه أصبح رجال مسؤوال، ولألسف 
قد يصبح صيدا سهال ملن حوله 
من الشباب خاصة إذا لم يكن له 
عقل مكتمل ووازع ديني ورقابة 
من أهله.. من والديه أو إخوانه 

وناصح يخاف اهللا فيه.
ومــع األيام مــّن اهللا علي 
بأن صرف عني كل من حولي 
القليل جدا  إال  من األصحــاب 
فأصبحت شبه وحيد ليس حولي 
أحد أبدا، وظننت أن هذا شــر 
لي وأن سلوكي في احلياة على 

نغم وسط النشاز

رهن العزلة..!

Yousif.alotaibi@hotmail.com يوسف فيصل العتيبي
 Y _ Alotaibii

علمتنا منــذ الصغر بأن ال 
شيء يدوم: ال منصب، وال اسم، 
وال شهرة، وال صيت، وال كرسي، 
وال مال، ولكن وحده الذي يدوم 
هو اخلير واإليثار الذي ننشره 

ونسعى لتوسيع نطاقه.
فتلك بصمتك اإليجابية التي 
مازالت باقية مــن بعد غيابك، 
علمتها من حولك، منحتها من 
ذاتك وصميم قلبك، بكلمة، بفعل، 
القليل لألسف  مبوقف، ولكن 
طبقها من بعــدك! فنحن على 
يقني بأننا ســنرحل ذات يوم، 
وقد ال يتذكرنا إال من أحببناه 
بضمير حي ونظيف، وأعطيناه 
دومنا تعال وتكلف، وكما يقال: 
قلوبنا هي محاورنا، ومشاعرنا 
هي الدروس التي تغلف ما نريد 

أن نقدم.
إال أنني مازلت أراك يا أبي 
منوذجــا ال مثيل له ال ينضب، 
ورمزا للعطاء ال يخرب، حتيطني 
بنظراتك وكل أحاسيسك، أينما 
كنت، واشعر بيدك والتي دائما 
ما متتد حوالي، بحب وسعادة 

وحنو ال يوصف وال يحصد.
فاللهم ارحمه واغفر له.

بداخلنــا، والذي دائما ما يحث 
صاحبــه على الكــرم والبذل 
والســخاء، مما حتبه النفوس، 
وكما قال املهلب: واملراد بقوله هذا 
هو احلض على املكارمة، املواساة، 
العطاء واإليثار على النفس، الذي 
مدح اهللا سبحانه به أصحاب نبيه، 
فقال: (ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة) «احلشر: ٩».
وذلك دليل على األثرة التي 
كانوا ميتدحون بهــا والتقنع 

بالكفاية.
فقط ليصبــح قلب كل منا 
ساطعا، مشــعا، متأللئا كقلبك 

النقي يا أبي.

بها في زمننا هذا لكنها وجدت 
بك، بخالف الوقت يا أبي الذي 
اصبح يختلف اختالفا كليا، عن 
ذلك الوقت الــذي كنت حتياه 
بوســطنا أنت! فلقد تغير كل 
شــيء، ولم يبق باملستقبل ما 
نرى فيه أنفسنا، أو نستبصر 
ما سيكون مبن بعدنا، فقد طغت 
األنانية واملصالح الشخصية على 
األغلب فيــه، وكلنا ما همه إال 

نفسه.
طغت إلى ان شتتت وضيعت، 
الرغبة احلقيقية  تلــك  وقتلت 
اجلميلــة في اإليثار الذي كنت 
حتاول بقدر املســتطاع زرعه 

حبيبي يــا أبي، من جتارب 
أجدادك وآبائك تعلمت، ومن ثم 
قدمت من عصارة حياتك كل ما 
جربت واستفدت، على طبق من 
ذهب لنا، ولن تبخل بشيء علينا 
أبدا، بل أكرمتنا بحنانك وجمال 
روحك وعطائك بكل ما استطعت.
ولكن ليت هناك من اصبح 
بطيبك وكرمك وعظيم سجاياك 
من بعد وفاتك يا أبي!؟ أو حتلى 
بالقليل منها، أو وقف على أبوابك 
خجال، مما علمتــه، وأعطيته، 
وأفرحتــه وضحيت من أجله! 
عســى إن بقى شيء وان كان 
قليال من حناياك، يتغلغل فيما 
بيننا، وكاملطر يصبح سيله علينا 
ال ينضب، لكنه ميتد ويستمر.
فمن ذا الذي يســتطيع أن 
ينســى خصلة واحدة نادرة 
ورائعة مــن خصالك!؟ ومن ذا 
الذي يجحــد طيبك وعطاءك!؟ 
فليس لك شبيه يا أبي! بالرغم 
من أن كنا آملني بأن نسمع من 
بعد رحيلك، من يهمس هنا او 
هناك ويقول: من شابه أباه فما 
ظلم ! ذلك ألنك حتمل صفات، 
نادرا جدا أن جند من يتصف 

في سياق احلياة

دروس مغلفة

فاطمة املزيعل
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السبت ٦ يونيو ٢٠٢٠ فنـون

حياة الفهد: عندنا جنود مجهولون
ما يهمهم دعايات وال ظهور إعالمي

دالل العياف

رسالة صوتية مرت علي من خالل تداولها 
عبر وسائل التواصل االجتماعي أثارت حفيظتي 
وما ان وصلتني الرسالة الى ان رفعت السماعة 
ودارت مكاملة هاتفية مليئة مبشــاعر وطنية 
عالية تفوق احلد وتتجاوز حدود احملبة النابعة 
من القلب، وعبرت كعادتها أم سوزان بسجيتها 

العالية ولهجتنا اللي تريح اليوف وقالت:
واهللا يا ان كل كلمة حجيت فيها كانت من 
قلبي ويوفي وبالفعل هناك جنود مجهولون 
ما تهمهــم دعايات وال يهمهــم ظهور إعالمي 
وكل غايتهم ومرادهــم حب هالديرة وترابها 
العطر اخلنني، ما تفاجأت من دورهم ومواقفهم 
األصيلة ألني على ثقة ان هذا هو حب الكويتي 
للكويت ما يساوم بحبه ابدا ويعطي وال ينطر 
عطيــة باملقابل ألن هذا الكويت مهما عطيتها 
تظل اللي عطيته جليل بحقها وحقها وخدمتها 

واجبة.

وأضافت أم ســوزان: وانا رايحة اتقضى 
قريضاتي باجلبرة واشــتري خضرتي شفت 
هالبنيات بنات الكويت اللي قاعدين يراوون 
اميمتهــم الكويت برهم لها بســكات رايحني 
يتشــرون هاملنتح الكويتي يــدورون الزين 
ولالمانــة ماقــط شــفت هالبنيــة اعرفها من 
صوتهــا ويــوم اني شــفتها شــلون تراكض 
وتنقــي اخلصرة الزينــة ومن مالهم اخلاص 
وفليســاتهم وكل هدفهم التطــوع ويفيدون 
شــعبهم وهي هنادي اجلناعي اهللا ياحلوهم 
فز قلبي لهــم ويدورون ويوزعون وال همهم 
يعلنون وانا شــفتهم بصراحة بالصدفة، أما 
عن الشيخة بسمة الصباح، اهللا يحفظها، ما 
قصرت وبعد هي من مالها اخلاص ومن اول ما 
بلشت ازمة كورونا واهيا تشتغل ومتطوعة 
جلل الكويت وال تبي شــي غير خدمة بلدها 
وتشتري هاخلضرة من مالها اخلاص وبجهدها 
ومعاهــا بنــات مثل الورد مطوعــات ووراها 
ســيارتني ثالث وتدور وتوصل ليه اجلهراء 

وتــوزع على الناس واالســر املتعففة وحتى 
اخوانا البدون وانا شخصيا وصلتني نقصة، 
وال احد يدري من بلشت االزمة والزالت وربي 

تشكر على اجلهود املبذولة جلل الوطن.
أما عن رئيس احتاد املزارعني عبداهللا الدماك 
ودوره في هاألزمة فما اقدر أحجي الن ما يوفيه 
وبالفعل اهما لوما وجود الوســيط اللي ياخذ 
املنتج ويبيعه على اجلمعيات جان احنا عندنا 
وفرة في هذي االزمة وحتى ليه جدام الن تربتنا 
خصبة وفيها خير هذي بلدنا بلد خير وطبعا 
ما قصرت الوزيرة الشؤون اللي بادرت مبنع 
الوسيط وانها تكون من املزارع ليه اجلمعيات 
دون وسيط وهذا راح يكون اوفر وراح تكون 

عندنا محاصيل ومنتجات زراعية بوفرة.
وأنهــت كالمها بــان ديرتنا ديــرة خير 
وكل شي فيها اهللا يحفظها ايدياتها كرمية 
وتعطي البعيد والقريب، لكن ودي ان تتوافر 
فرص العمل باجلمعيات تكون للكويتيني من 
املتقاعدين او اللي قاعدين ببيوتهم ومسجلني 

بديــوان اخلدمة ومــا طلع دورهم 
وقاعدين بستفيدون منهم واهما 

ما يقصــرون عيالنا او اخوانا 
البدون يشــتغلون مــا فيها 
شــي واألزمة بينت املعادن 

وفزعتهم ما قصروا قواهم 
اهللا.. وحتى هاالراضي 
لــدى مــن  املوجــودة 
ميلك مزرعــة ومخليها 
دون زراعة ومســويها 
ســكن يا ريــت واهللا 
تســتثمر وتنزرع او 
تعطى للشباب اللي 
مقدمــني على بيوت 
ينعطــى لهــم منها 
سكن ومنها تنزرع 

وبجذي نكون شجعنا 
الشاب الكويت، والكويت كانت 
ومازالت وستكون ديرة خير.

وفزعتهم ما قصروا قواهم 

وبجذي نكون شجعنا 
الشاب الكويت، والكويت كانت 

«سينمانا ٢٠٢٠» عبر وسائل مواقع التواصل االجتماعي

مفرح الشمري

أفاد رئيس احتاد الفنانني العرب 
نقيب املهن السينمائية املخرج مسعد 
فودة بأن احتاد الفنانني العرب أطلق 
مهرجان «سينمانا ٢٠٢٠»، من خالل 
فرع االحتاد بسلطنة عمان برئاسة 
د.خالد الزدجالي عبر وسائل التواصل 
االجتماعــي وهي مبادرة تهدف إلى 
إبــراز تضحيــات األطبــاء ورجال 
األمن واملمارسني الصحيني ودورهم 
ملواجهة هذه اجلائحة ومدى معاناتهم 
وتضحياتهم ودور رب األسرة واألم 
في تهيئة البيئة الصحية والنفسية 
لألسرة في احلجر والتزامهم جميعا 
بتعليمات اجلهات املختصة واألدوار 
التي قام املتطوعون وظهور شباب 
ذي ابتكارات ومخترعني كانوا على 
قدر املسؤولية في تلبية حاجة الدولة 

من تكنولوجيا املعلومات واملعدات 
الطبية الضرورية في الوطن العربي 
في ظل أزمة «كوفيد-١٩»، وذلك من 
خالل تقــدمي أعمال فنية على هيئة 
«أفالم سينمائية» تسلط الضوء على 
حجم التضحيات واملهام التي يقومون 
بها في هذا الظرف االستثنائي، داعية 
الفنانني واملنتجني واملهتمني بالشأن 
الفني إلى تقدمي مبادراتهم وإبداعاتهم 

الفنية.
وبني األمني املساعد الحتاد الفنانني 
العرب املخرج د.عمر اجلاسر ورئيس 
جمعية املنتجني السعوديني مبنطقة 
مكــة املكرمة أن املبــادرة جاءت في 
أعقاب توقف الكثير من املهرجانات 
السينمائية، وستركز املبادرة على 
موضوع الســاعة «أزمــة كورونا» 
ومــا تبعها من تداعيــات على كافة 
األصعدة، وستركز في إطارها العام 

على الدور املهم والوطني لرجال األمن 
واملمارسني الصحيني باعتبارهم رجال 
اخلطــوط األمامية في مواجهة هذه 
اجلائحة، من خالل املبادرة بتقدمي 
«أفــالم» توثــق تلــك التضحيــات 
واإلسهامات اجلليلة التي يقومون بها 
في ظل هذه األزمة االستثنائية، وهو 
أقل ما ميكن تقدميه إميانا وعرفانا 

بأدوارهم اجلليلة.
وأضاف اجلاسر ان هذه املبادرة 
سوف تسهم في خلق حالة من اإلبداع 
والتنافسية بني أبناء الوطن العربي، 
خاصــة أن اإلبــداع يولــد من رحم 
الصعوبات، والفترة التي نعيشــها 
حاليا كفيلة باملبدعني من أبناء الوطن 
العربي للدفــع بأعمالهم الفنية إلى 
النــور، الفتــا إلــى أن املهرجان بدأ 
فعليا في تلقي العشرات من األفالم 
الفنيــة التي تناولــت املوضوع في 

إطاره العام، ونتطلع إلى تلقي املزيد 
من األفالم في الفترة املقبلة. ولفت 
اجلاسر إلى أن املهرجان مستمر في 
تلقي املبادرات حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠، على 
أن تراعى شروط وضوابط املبادرة 
التي تتضمن أن يكون العمل إنتاجا 
عربيا خالصا، وأال تزيد مدة العمل 
على ١٠ دقائق، وترسل األفالم على 
شــكل رابــط ميكن تنزيلــه من أي 
موقع علــى واتس اجلوالت املرفقة 

في اإلعالن.
كم وضح اجلاسر أنه مت تشكيل 
جلنــة للمهرجــان برئاســة الكاتب 
والناقد األميــر أباظة وعضوية كل 
من: املخــرج صبحي ســيف الدين 
واملخــرج والباحــث جبــار جودي 
واملخرجة ســارة جاد اهللا والفنان 
طالب البلوشي واملنتج مراد شاهني 

والناقدة منصورة اجلمري.

د. خالد الزدجاليمسعد فودة طالب البلوشيعمر اجلاسر

أحمد فلوكس يدخل املستشفى.. ووالده يكشف احلقيقة!
انتشــرت صور للفنان 
أحمــد فلوكس وهــو يرقد 
علــى الســرير داخــل أحد 
املستشــفيات، وقــد أثارت 
ضجــة كبيرة علــى مواقع 
التواصل االجتماعي، وذهب 
البعض للحديث عن تعرضه 
لوعكة صحية شديدة بسبب 
ضغــط العمــل فــي الفترة 

األخيرة.
وظهر فلوكس في الصور 
وهو نائم على سرير داخل 
املستشفى ويتصل بجسده 
أجهــزة القلب، ويضع على 
وجهه كمامة طبية، للحماية 
من ڤيروس كورونا، ولكن 
الفنان فاروق فلوكس، والد 
أحمــد، نفى تعــرض جنله 
ألي وعكــة صحيــة، مؤكدا 
أن الصور املتداوله له على 
جهــاز القلــب حقيقية ألنه 
يقــوم دائمــا بعمل كشــف 
دورى لالطمئنان على حالته 

الصحية.
وتابــع فلوكــس، أنه لم 
يســتطع احلديث مع جنله 
في الوقت احلالي، إلجرائه 
الكشف، ومنع دخول الهاتف 
معــه داخل الغرفة اخلاصة 
باإلشــاعات الطبية، مؤكدا 
أنه سيخرج من املستشفي، 
وسيظهر لتوضيح احلقيقة 
للجمهور على «السوشــال 
ميديــا»، ونفــي كل هــذه 

الشائعات.
وكانت آخر أعمال الفنان 
أحمد فلوكس فيلم «املمر» 
بطولة أحمد عز، أحمد رزق، 
إيــاد نصــار، محمــد فراج، 
أحمد صالح حسني، محمد 
الشــرنوبي، محمد جمعة، 
محمود حافظ، أمير صالح 
الدين، أســماء أبــو اليزيد، 
والوجه اجلديد أحلان املهدي، 

من تأليف وإخراج شــريف 
عرفــة، وشــارك فــي كتابة 
الســيناريو واحلــوار أمير 
طعيمــة، ويتناول بطوالت 

مؤخــرا، بعــد أن مت تداول 
مقطع ڤيديو، وهو يعتدي 
بالضــرب علــى أحــد أفراد 
األمن في كومباوند «بيفرلي 
هيلز»، حيث ظهر في الفيديو 
وهو ينزل من سيارته، بعد 
دخوله في مشادة كالمية مع 
فــرد األمن، وهو األمر الذي 
انتهى بدفع فلوكس له بشدة، 
ثم عاد يستقل سيارته مرة 
أخــرى، واكد أحمــد ان هذا 
الفيديــو مجتــزأ، حيث إنه 
كان ذاهبــا لتحرير محضر 
ضــد إحدى الســيدات التي 
تقيم داخل الكومباوند، لكنه 
فوجــئ أن األمن مينعه من 
الدخول وهاجموه، بالرغم 
من أنه معروف لديهم، وكان 
يقيم داخل الكومباوند لفترة 

طويلة.

قوات الصاعقة املصرية خالل 
حرب االستنزاف.

يذكــر أن الفنــان أحمــد 
فلوكــس، أثار جــدال كبيرا 

الصورة كما انتشرت على مواقع التواصل

فاروق فلوكس احمد فلوكس

ونال فلوكس عن دوره في 
الفيلم العديد من اإلشادات 
وحصــل أيضــا علــى عدة 
جوائز وتكرميات، والفيلم 

نيللي كرمي عن خبر زواجها:
«واهللا ما هتجوز في السر»

شكوى من شقيق ياسمني عبدالعزيز 
ضد هؤالء الفنانني!

القليلة  الساعات  على مدار 
املاضيــة، انتشــر خبــر زواج 
الفنانــة نيللي كــرمي من رجل 
األعمال املصري عمر إسالم، وهو 
األمــر الذي تداولــه العديد من 
رواد «السوشيال ميديا»، لعدة 
أسباب منها النجاح والتواجد 
القوي لنيللي خالل شهر رمضان 
املاضي مبسلسل «ب١٠٠ وش»، 
فضال عن انفصالها خالل الفترة 

املاضية.
وأكدت كرمي، أنه عند زواجها 
ســتعلن على الفور، مؤكدة أن 
هناك بالفعل مشروع قائم، لكن 
لم يكلــل حتى اآلن بالزواج أو 
حتى االرتباط الرسمى، وعلقت، 
بحسب صحيفة «اليوم السابع» 
املصرية، على اخلبر ســاخرة: 
«واهللا ملا هتجوز هقول.. مش 
هتجــوز فــي الســر، دي مش 

طريقتي خالص».
وتواجدت نيللي كرمي خالل 
الرمضانــي املاضــي  الســباق 
مبسلسل «ب١٠٠ وش»، وحققت 
من خاللــه جناحــا جماهيري 
كبيرا، وشاركها البطولة كل من 
آسر ياسني ومصطفى درويش 
وإسالم إبراهيم وشريف دسوقي 
وســلوى محمد علــي ومحمد 
عبدالعظيم وعال رشدي وعدد 
كبيــر من الفنانني، والعمل من 
تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل 

وإخراج كاملة أبو ذكري  .

فاجأ وائل عبدالعزيز، شــقيق الفنانة 
ياســمني عبدالعزيز متابعي حسابه على 
«فيسبوك» بإعالن جلوئه الى القضاء وتقدمي 
شكوى ضد عدد من الفنانني، وكتب: «بعد 
مكاملة دارت بيني وبني السيد احملترم أشرف 
ذكي قررت مسح الفيديو والتقدم بشكوى 
للنقابة ضد كل من: إدوارد، ريهام سعيد، 
عمرو عبدالعزيز، محمد محمود عبدالعزيز، 
رمي البارودي، وأخيرا قناة أوربت برنامج 
القاهره اليوم، مع االحتفاظ بكافة حقوقي 

القانونية».
كما نشــر وائــل فيديو على احلســاب 
نفســه ووجــه من خاللــه رســالة تهنئة 

لشــقيقته لنجاح مسلسلها «ونحب تاني 
ليه» ولزواجها من الفنان أحمد العوضي، 
ووجــه لومًا لعدد من زمالئه في الوســط 
الفني، وقال: «أنا فضلت عدم التحدث على 
السوشــيال ميديا حتى االنتهاء من شهر 
رمضان، أهنئ النجمة ياسمني عبدالعزيز 
على مسلسلها، وأقول لها إنك عداكي العيب 
وعملتــي املطلوب منك، وهــو إن العالقة 
متشي في شكل يليق بيكي». وتابع: «في 
النهايــة إنت حرة واختــرت اللي يريحك 
ويناسبك، واملوضوع دلوقتي ما ليش فيه، 
ودي حياتك اخلاصة وليكي مطلق احلرية 
في اختيارها»، ومن ثم قام بحذف املقطع.
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«كنا أمس» كشف «املستور» في حياة «الفاشينستات»!
مفرح الشمري
@Mefrehs

مــن األعمــال الدراميــة التي 
عرضت في شهر رمضان املنصرم 
مسلسل «كنا أمس»، تأليف يوسف 
إبراهيــم وإخراج محمــد جمعة 
وبطولــة نخبة مميزة من جنوم 
اخلليج مثل انتصار الشراح وخالد 
أمــني وميســاء مغربــي ولطيفة 
املجرن وفهد البناي وحسني املهدي 
ومحمد العلوي وشــيماء سبت 
وأبرار سبت ونورا وهدى الغامن 
ودانا آل سالم وآالء شاكر وأحمد 
عبدالرزاق ونورا، باإلضافة الى 
اإلماراتي يوســف الكعبي وعدد 

من الوجوه الشبابية.
املسلســل عرض على قنوات 
أبوظبي، واملنتج املنفذ له شركة 
«الكــوت لإلنتــاج الفنــي» التي 
تخــوض هــذه التجربــة للمرة 
األولــى، وتــدور أحــداث العمل 
حول القضايــا االجتماعية ككل 
وهــو حلقات منفصلــة وفي كل 
حلقة نشاهد قصة مختلفة يكون 
محورها مشكلة اجتماعية جديدة 

يرتكز مفهومها حول التسامح وكيف 
نســتطيع أن نغفر، وصور بالكامل 
في اإلمارات في ظل انتشار جائحة 

«كورونا».
وضم املسلسل ١٠ قصص بواقع ٣ 
حلقات، وهي «هاشتاغ وتطبق الشروط 
واألحكام وقهوة وجهني والصمت هو 
الصراخ وصوت السهاري وحظر جتول 
وروح ليلــى وذيــب وطريق املاضي 
واسمي إبراهيم» تلك القصص أغلبها 
تــدور حــول التفكك األســري عندما 
ينفصل الزوجان ويصبح األوالد هم 
الضحية، باإلضافة الى أنها كشــفت 

خبايا بعض الفاشينســتات وكيفية 
وصولهن الى الشــهرة على ســمعة 

اآلخرين دون اكتراث.
املتابع للمسلســل يشــاهد اجلهد 
املبذول من الشــركة املنفــذة للعمل 
باستقطاب عدد من النجوم لتوصيل 
رسائله التوعوية والتربوية التي يجب 
ان نعيش فيها ونتعلم من القصص 
املصورة بكيفية تعاملنا مع أســرنا 
وأصدقائنا عندما يخطأون وال نحكم 
على األشياء مبظاهرها وإمنا البد من 

التريث حتى ال نقع في الظلم.
ففي قصة «هاشتاغ» التي انطلقت 

حلقــات املسلســل منهــا دروس 
وعبر ملشــاهير السوشيال ميديا 
الذين يبحثون عن الشهرة بطرق 
ملتويــة وعلى حســاب اآلخرين، 
حيث كشفت هذه القصة «بالوي» 
بعض املشاهير املؤثرين في حياة 
مــن يتابعهم وعندمــا يقع بعض 
مــن يتابعهــم في خطــأ فهم أول 
مــن يقومون بالتشــهير به بحثا 
عن زيادة «الفلورز» دون احترام 

ملشاعر ذوي املخطئني.
املتعــددة  حلقــات املسلســل 
«كشفت املستور» بتسليطها الضوء 
على العديد من القضايا االجتماعية 
واألسرية بأسلوب ذكي خصوصا 
ان تلك القضايا واملشاكل موجودة 
حاليا ونعاني منها في واقعنا الذي 
نعيشــه، لعل وعسى نتعظ منها 

ونعيش حياتنا في أمان.
اختيار الشركة املنتجة للعمل 
بأن تكــون حلقاتــه منفصلة هو 
اختيار مناســب حتى ترسخ تلك 
احللقــات بعقول النــاس والذين 
بإمكانهم مشــاهدتها في أي وقت 
ألنها قصص نراها دائما في حياتنا 

الواقعية.

حلقاته منفصلة ومن إنتاج «الكوت لإلنتاج الفني»

يوسف الكعبي وحسني املهدي ودانا آل سالم في حلقة «هاشتاغ» انتصار الشراح في املسلسل

حسني املهدي والطفلة درر ودانا آل سالم في مشهد من احللقة

عبدالعزيز صفر: الفن سالح ميكن أن نحارب به..
ورسالتي لكل شاب «ال تنكسر»

عبداحلميد اخلطيب

أكــد املخــرج والفنــان 
عبدالعزيــز صفــر انه تأثر 
كثيرا بالنجوم عبداحلسني 
عبدالرضا وعادل امام ودريد 
حلام ومحمد صبحي، وقال: 
اعتبرهــم االســاتذة الذيــن 
تعلمت منهم ومازلت استفيد 
مــن جتاربهم الفنيــة، فمنذ 
صغري وأنا اتابع مسرحياتهم 
بشغف، لدرجة انني عندما 
كنت اشاهد مسرحيات اخرى 
لفنانني غيرهم ال تشــدني، 
فهــم مختلفون، مســتدركا: 
لقد تعلمــت منهم حب الفن 
وااللتزام فــي العمل وكيف 
اكــون تلقائيــا على خشــة 
املسرح، وتأكدت من اعمالهم 
ان الفن فعال سالح ميكن ان 

نحارب به.
وعــن املخــرج مانويــل 
جيجي، قال صفــر: اعتبره 
استاذي االساسي في االخراج، 
وعرفت منه اشياء كثيرة في 
املهنة وتفاصيلها واملدارس 
املختلفة فيها وفي التمثيل، 
وعلمنــي قــراءة الروايــات 
والتحليــل، وان تكــون لي 
فلســفة خاصــة بــي ومبدأ 
فــي احليــاة، واتذكــر عند 
دخولي املعهد العالي للفنون 
املسرحية كان يقوم بإخراج 
مســرحية «املهاجــر» مــن 
بطولة مجموعة من الفنانني، 
فانبهرت بطريقته االخراجية 

وتأثرت بها.

وحتدث عن اولى جتاربه 
املســرحية في املهرجان من 
خالل مســرحيتي «روبرتو 
زوكو» و«البحــث عن قلب 
حي»، وقال، في لقاء «اليف» 
مع الفنان عصــام الكاظمي 
عبــر «انســتغرام»: بعدمــا 
تخرجت مــن املعهد لم اكن 
اعرف احدا بالوسط الفني، 
وكلمنــي د.عبــداهللا العابر 
بأن مسرح الشباب يريدون 
مدربــني للــورش، وبالفعل 
ذهبــت للتقــدمي وقابلنــي 
املخرج عبداهللا عبدالرسول، 
والذي اعتبره استاذي وشّكل 
محطة كبيرة بالنســبة لي، 
حيث احتضنني انا ومجموعة 

النجاح وحققت جائزة افضل 
عرض متناغم وانا حصلت 
على جائزة افضــل اخراج، 
والذي ال يعرفــه الكثيرون 
اننــي شــعرت بالغضــب 
و«القهــر» الن املهرجان في 
العادة يعيد تقدمي املسرحيات 
ُيعــد  لــم  الفائــزة ولكنــه 
او«البحث  «روبرتو زوكو» 
عن قلب حي»، لكن استطعت 
ان اتغلب على هذا االحساس 
بالعمل واملثابرة، وهنا اوجه 
رسالة لكل شاب «ال تنكسر 
الن الطريــق طويل ويجب 
مواجهــة العقبات بالعزمية 

والقوة لالستمرار».
كما اكــد املخرج والفنان 
عبدالعزيز صفر ان الكاتب 
بــدر محــارب يعتبــر مــن 
احملطــات املهمــة جــدا فــي 
حياته، وقال: اعجبت بثقافة 
محــارب وحبــه للمســرح 
وعشقه للفن، واعتبره من 
اهم الكتاب بالوطن العربي، 
وفي بدايــة تعارفنا قال لي 
«انــا عندي قصص قصيرة 
بعنوان.. حدث في جمهورية 
املوز» وعندما تناقشنا معا 
وجدنــا ان توجهنــا واحد، 
وعرضنــا املســرحية عــام 
٢٠٠٧ مبهرجان القرين ونالت 
اعجاب اجلميع، واستطيع ان 
اقول بان املسرحية من اوائل 
االعمال التي تنبأت بالثورات 
العربية الســيما ان قصتها 
تدور حول ديكتاتور يثور 

عليه شعبه.

من الشــباب في ذلك الوقت 
وجعلني اقدم ورشــًا، وبعد 
فترة كلمني بانه ينوي اقامة 
مهرجان الشباب، وحتمست 
للمشاركة وقدمت «روبرتو 
زوكو» والنها اول مسرحية 
اقدمها كانت عبارة عن «فرد 
عضالت» بشكل «مو طبيعي»، 
وبالفعل حصلت عنها على 

جائزة افضل اخراج.
فكــرت  صفــر:  واردف 
بعد ذلك في تقدمي عمل عن 
القضايا العربية، وهنا وجدت 
مسرحية املوندراما «البحث 
عــن قلــب حــي» للمؤلــف 
العراقي محسن الرملي، فقمت 
باعدادها، واحلمد هللا حققت 

فرد عضالته في «روبرتو زوكو» بشكل «مو طبيعي» وتأثر بأربعة جنوم

مسرحية البحث عن قلب حي

مسرحية جمهورية املوز عبدالعزيز صفر

وتطــرق صفــر لعالقته 
بالدكتور حسني املسلم، قائال: 
يشــدني كشخصية من ايام 
املعهــد، فهو انســان مرتب 
واســلوبه التعليمي متميز، 
وعندما درست عنده االخراج 
اكتشفت ان لديه ميزة حلوة، 
وهي انه الوحيد الذي يدخل 
للتدريس من غير ان يحمل 
اي مذكــرة او اوراق، وهذه 
العادة اخذتهــا منه وعندما 
اقدم «ستديو املمثل» او اعطي 
دورات ال ادخل ومعي اوراق، 
كما تعلمت منه عدم تعقيد 
االمور في املسرح، فاجلمهور 
يأتي لكي يســتمتع ويجب 
ان نعطيه الرسائل ببساطة.

كندة علوش: 
اآلتي أفضل

إليسا غنت لـ «كل اللي بيحبوها»
في حفلها «األونالين»: «وحشتوني»

املوسيقى تصول وجتول رغم «كورونا»!

اختــارت الفنانــة كندة علــوش البقاء 
برفقة ابنتها «حياة» هذا املوسم الرمضاني، 
وفضلت أن تطل على جمهورها من خالل 
احلملة اإلعالنية التــي قدمتها مع زوجها 
عمــرو يوســف ملصلحة احــد املجتمعات 
الســكنية الشــهيرة في القاهرة اجلديدة، 

وهي تلتزم باحلجر الصحي.
وكشفت علوش أنها إذا قارنت توقعاتها 
بعام ٢٠٢٠ وبني ما يحدث في الواقع فستكون 
املفارقة مؤملة كثيرا، ولكنها تشعر بالتفاؤل 
إزاء النصــف الثاني من العــام وأن اآلتي 
أفضل، الفتة إلى أنهــا طوال فترة احلجر 
الصحــي أصبحــت تســتخدم العديد من 

تطبيقــات التواصــل االجتماعــي لقضاء 
ســاعات احلجر الصحي، وزاد استخدامها 
لـ «تويتر» و«انســتغرام»، كما اســتغلت 
وقتها في حمالت توعية على تغذية األطفال 

وتشجيعهم على القراءة أيضا.
وبعيــدا عن هذه احلمالت، أكدت كندة، 
حسب موقع «نواعم»، أنها تعلمت العديد 
من األكالت خالل هــذه الفترة منها اخلبز 
وأنواع مختلفة من احللويات ككيكة اجلزر 
والبيتزا، مؤكدة أنها أول ما ستفعله فور 
انتهاء احلجر هو زيارة أصدقائها املقربني، 
ألنها اشــتاقت إليهم كثيرا وستسافر إلى 

أي مكان.

تألقت املطربة إليسا، خالل حفلها الغنائي 
الذي أحيته «أونالين» مساء امس االول، بعد 
أن ظهرت بإطاللة جريئة مرتدية فســتانا 
قصيرا أسود اللون. ويأتي هذا احلفل ضمن 
احلفالت التي يحييها جنوم الغناء والطرب 
من داخل منازلهم أو بعض املسارح اخلاصة 
بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم 
عن احلفالت في ظل انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد.
وقدمت إليسا عددا من أبرز أغانيها من 
بينها، «إلى كل اللي بيحبوني»، و«كرهني»، 
و«أنــا وحيدة» و«كلنــا نغني» و«الفرحة 
اللــي أنا فيهــا» و«هنغني كمــان وكمان» 
و«نفسي أقوله» و«مكتوبة ليك»، كما شدت 
بأغنية «وحشتوني» للنجمة الراحلة وردة 
اجلزائريــة، وغنت أحــدث اعمالها «قهوة 

املاضي» ألول مرة.

الى ذلك، حرصت اليســا على االلتزام 
بتعليمات الوقاية لعدم اإلصابة بـ «كورونا»، 
وظهــرت وهي ترتــدي «كمامة طبية» في 
أول بروڤــة مــع فرقتهــا املوســيقية منذ 
انتشــار الڤيروس، ونشرت مقطع ڤيديو 
لها أثناء وصولها لالستوديو وهي ترتدي 
الكمامة الطبية، عبر حســابها الشخصي 
بـ«انســتغرام»، حيث ظهر أيضا كل طاقم 
األستوديو وهما يلتزمون بالوقاية الطبية 

وإرتداء الكمامة.
من ناحية أخرى، طرحت إليسا الفترة 
القليلة املاضية أغنية «قهوة املاضي»، من 
كلمات سهام الشعشاع وأحلان محمد رحيم 
وتوزيع كميل خورى، وايضا من آخر أغانيها 
«هنغني كمان وكمان» التي طرحتها مؤخرا 
وهي من إخراج إيلي رزق اهللا ومن كلمات 

شادي نور وأحلان محمد يحيى.

دالل العياف 

املؤلف املوسيقي الذي يعشق موسيقاه ال 
حتدد له وطنا معينا، فهو مزيج من الثقافة 
املوسيقية لكل دولة، ومن لديه موهبة فذة 
وعالية في املوسيقى فيستطيع وبكل فخر 
أن تصل موسيقاه الى أبعد مدى، وهذا ما 
يحدث مع املؤلف املوسيقي والطاقة الفنية 
الرائعة املتمثلة باالســم الذي ارتبطت به 
أسماء كبار وكبر فنهم حتت أي ظرف كان 
وبأي طريق وعر، ومن خالل تلك املوسيقى 
التي تــداوي الروح نفذوا موســيقى عبر 
األثير وبواسطة الهاتف احملمول عن طريق 
السوشيال ميديا، قدم لنا املؤلف املوسيقي 
الصيداوي موســيقى مؤلفــة ومزيجا من 
املوســيقى التركية والكويتية وأصبحت 
بروح واحدة وحازت اإلعجاب بالفعل وهي 
كنوع من التنفيس رغم اجلائحة التي منر 
بها وهي (كوفيد - ١٩) واألزمة الكورونية 
التي اجتاحت بالدنا وســائر بلدان العالم 
من كل االجتاهات، ولكن رغم تلك الظروف 
كانت املوســيقى تصول وجتــول وتريح 
النفس وتغذي األذن والروح، وهكذا عبر 
الصيداوي بأنه يتمنى الشفاء لكل مرضى 
هذا الوباء الشرس، ويدعو بأن تزول تلك 

الغمة وكانت تلك املوسيقى كإهداء للجمهور 
وحتى ولو انه شيء بسيط إال أن ما يكنه 
فــي قلبه من حب كبيــر ومؤازرة في تلك 
احلالة التي منر بها قدم تلك املوسيقى كنوع 
من التنفيس وتغيير األجواء، ويدعو اهللا 

بأال تطول تلك الشدة.

قدمت عدداً من أبرز أعمالها وظهرت بإطاللة جريئة

ملشاهدة الڤيديو
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ميكن اختزال لقاء ســمو الشيخ صباح 
اخلالد مع رؤســاء حترير الصحف احمللية 
بخارطــة طريق وجب كجهــات ومواطنني 
ومختصني تنفيذها ألنها ترسم الطريق نحو 

مستقبل كويت ما بعد كوورنا.
اللقاء اتسم بالشفافية لكل القضايا التي 
املخاوف كالوضع وانخفاض أسعار  اثارت 
النفط واخللل في التركيبة السكانية وتنويع 
مصادر الدخل والهاجــس الصحي الرابط 

بانتشار وباء كورونا.
اذا تطرقنا الى األولوية في القضايا فنجد 
الهاجس الصحي يتقدمها باعتباره مرتبطا 
بعودة احلياة التدريجية وكان سمو الرئيس 
صادقا حينما اكد ان الوباء ال دواء له وبالتالي 
ال خيار سوى االلتزام باإلرشادات الصحية 
مع التأكيد على توفير احلكومة مشكورة لكل 
االحتياجات من مستشفيات وعناية مركزة 
وأدوية ومسحات ومعدات تنفس ومالبس 

واقية للطاقم الطبي... الخ.
اما التحدي التالي فهو املتعلق بالوضع 
االقتصادي فرغم تأكيد سموه على ان وضعنا 
املالي ممتاز لكنه يحتاج إلى تغيير كبير في 
الكويت (٢٠٢٠-٢٠٣٥)  بتبني رؤية  هيكلته 
وتنويع مصادر الدخل وتنفيذ سريع للخطط 

القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل.

واألولوية الثالثــة تلك املتعلقة مبعاجلة 
اخللل في التركيبة السكانية وتعديل التركيبة 
السكانية بحيث يكون املواطنون اكثرية ال أقلية 
بحيث يكون ٧٠٪ كويتيني و٣٠٪ مقيمني، نعم 
تعديل األوضاع املقلوبة صعب على املستوى 
القريب وقد يراه البعض من املستحيالت، 
وبرأيي يحتاج الى عزم ولكن البد ان نتكاتف 
ونتعاون وان نتحمل املسوؤلية نحو حتقيق 
ذلك بتقليص االعتماد على العمالة املنزلية 
والتي تتجاوز ثالثة ارباع املليون، وتكويت 
القطاع احلكومي كخطوة اولى ومشــاركة 
القطاع اخلاص بتعيني العمالة الوطنية بديالً 
عن الوافدة واالستغناء عن أنشطة ال طائل 
منها وأن نتحمل جميعا ضريبة هذه املشكلة 
املزمنة وفي املقابل يجب على احلكومة ان 
تضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين 
من جتار اإلقامات والذين يتحملون العبء 

األكبر في هذه القضية.
اخيرا، اضم صوتي لسمو رئيس الوزراء 
حينما تطرق الى مكرمة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، واإلشارة 
الى انها ال تقتصر على الكويتيني بل كل من 
يقف فــي مواجهة هذا اخلطر، من املقيمني 
بكافة القطاعات احليوية وحرصه على تقدمي 

الشكر لهم.

وجهة نظر

رئيس الوزراء 
وأولويات 

ما بعد كورونا
aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة 

التحقيق في وفاة ستيني هندي حرقًا خلف «وقود العيون»
سعود عبدالعزيز

أمر وكيــل نيابة اجلهراء 
تســجيل قضية وفــاة هندي 
باعتبارهــا شــبهة جنائيــة 
العامــة  اإلدارة  وتكليــف 
للمباحــث اجلنائيــة بالتأكد 

يعد بالنسبة لهم امرا طبيعيا 
خاصة اذا ما تعرضوا لضغوط 
فيلجأون الى االنتحار بدال من 
حل املشكلة التي يعانون منها.
القضية،  وحول تفاصيل 
قال مصدر امني انه ورد بالغ 
من عمليات امن اجلهراء يفيد 

شــوهدت بطاقة مدنية لوافد 
هندي من مواليد ١٩٥٣ ويدعى 

(ثانكايان).
وأضاف املصدر: مت اخطار 
وكيل النائب العام الذي وجه 
بتسجيل قضية باعتبارها وفاة 

بشبهة جنائية.

بوجود جثة خلف محطة وقود 
العيون، وعلــى الفور توجه 
الى موقع البالغ عدد من رجال 
االمن ومتــت مشــاهدة جثة 
لشــخص محترق ملقى على 
االرض الى جوار دراجة نارية، 
وبتفحــص محيــط احلادث 

سجلت شبهة جنائية بأمر النيابة

من مالبسات الوفاة.
إلى ذلك، قال مصدر أمني 
إن كل االحتماالت بشأن وفاة 
الهندي حرقا قائمة، مشــيرا 
الى ان االرجح ان تكون الوفاة 
انتحارا، الفتا الى ان موضوع 
االنتحار بالنســبة للوافدين 

امللل يدفع مواطنة إلى ارتداء 
زي شرطية وانتهاك احلظر

محمد الدشيش

في قضية ال تخلو من الطرافة، احتجزت 
مواطنة كانت تعمل عســكرية سابقة في 
مخفــر شــرطة النويصيــب علــى خلفية 
قضيتــني، األولى انتحال صفة عســكرية 
واألخرى مخالفة حظر التجول، واستنادا 
الى مصدر أمني فإن بالغا ورد الى عمليات 

الداخليــة يفيد بأن ســيدة ترتــدي الزي 
العسكري وتتجول بني الشاليهات، وعلى 
الفور مت توجيه دورية وضبط الســيدة، 
ولدى سؤالها عما إذا كانت تعمل شرطية 
قالت انها كانت تعمل وانها اســتقالت من 
الشرطة النسائية قبل ٣ سنوات وأن امللل 
دفعهــا الى ارتداء الزي العســكري القدمي 

والتجول به أثناء احلظر.

«الداخلية» تستعني بـ «الدرون» ملالحقة متجاوزي احلظر

محمد الدشيش

بثت وزارة الداخلية مقطعا يؤكد التزامها بتطبيق حظر التجول 
الذي فرضه مجلس الوزراء بشكل دقيق من خالل استعانتها بطائرات 
«درون» والتــي تقوم الوزارة بتســييرها فــي الطرقات خالل الفترة 
املسائية. وبحسب املقطع، فقد مت رصد شخص ميارس رياضة اجلري 
ليال بواسطة طائرة درون، وعلى الفور مت تسيير دورية لتتمكن من 
ضبط الشخص الذي كان يحاول الهرب من الطائرة التي كانت تتعقب 
خطواته. الى ذلك، شــدد مصدر امنــي على ضرورة التزام املواطنني 
واملقيمني بقرار مجلس الوزراء بشــأن حظر التجول الذي يهدف إلى 

احلد من انتشار ڤيروس كورونا.
هذا، واعلنت وزارة الداخلية في بيان لها امس عن ضبط ١٣ مخالفا 
للحظر بواقع ٩ مواطنــني و٤ مقيمني، وضبط املخالفون للحظر في 
٤ محافظات، وبحســب البيان فإن ٧ مخالفني ضبطوا في حولي و٣ 
في األحمدي ومخالفني فــي مبارك الكبير ومخالف في العاصمة، اما 

الفروانية واجلهراء فلم يضبط بهما اي مخالف.

أعلنت عن توقيف ١٣ مخالفاً جديداً منهم ٩ مواطنني

مصدر أمني: تهريب ٤٠٠ كيلو مخدرات خالل شهرين 
يؤكد أن مافيا السموم تستهدف الكويت والدول املجاورة

باعتبار أن السوق احمللي ال ميكنه استيعاب هذه الكميات الضخمة من املخدرات واملؤثرات العقلية

املهربون األربعة والتاجر احمللي بعد ضبطهم وأمامهم املضبوطات من احلشيش

نقطة لضخ هذه السموم الى دول 
خليجية اخرى وهو ما يستوجب 
اخذ احليطة واحلذر، وأضاف: 
ال ميكن بأي حال ان يستوعب 
السوق احمللي هذا الكم الضخم 
من املخدرات، وبالتالي فإن مافيا 
املخدرات يقومون بالبحث عن 
نقاط آمنة النتقال املخدرات الى 
دول مجلس التعاون فيقومون 
بتهريب احلشيش وبقية أنواع 
املخدرات الى الكويت، وبالتالي 
يقومون بضخها الى بلدان أخرى 
باعتبار ان البضائع التي تنتقل 
من الكويت تكون شــبه آمنة 

للدول األخرى.
وأكد املصدر ان هناك تنسيقا 
خليجيا للتصدي حملاوالت إغراق 
البلدان اخلليجية باملواد املخدرة 
والتي تستهدف الثروة البشرية.

كيلو حشيش وحبوب بكميات 
اكثر من  ضخمة وتقدر بنحو 
مليون دينار ال ميكن ان يكون 
يقصد ترويجها داخل الكويت 
فحسب بل البد ان جتار هذه 
الكويت  السموم يتخذون من 

العراقية وكذلك  السلطات  الى 
املخدرات التي كانت بحوزتهم.

إلــى ذلــك، قــال مصدر 
امنــي ان حجم املخدرات التي 
ضبطت في غضون الشهرين 
األخيرين والتي تصل الى ٤٠٠ 

بأنهم قاموا  واعترفوا وأقروا 
بجلب املواد املخدرة لتسليمها 
إلى أحد املواطنني بالتعاون مع 

مواطن آخر خارج البالد.
وبناء عليه بعد أخذ اإلذن 
القانونــي مت ضبــط املواطن 
وحتريز املضبوطات وإحالتها مع 
املتهمني الى جهات االختصاص، 
وجار اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة جتاه كل منهم.
إلى ان رجال وزارة  يشار 
الداخلية أحبطوا أيضا في السابع 
عشر من ابريل املاضي محاولة 
تهريب ١٢٤ كيلو حشيش و١١ 
ألف حبة كبتاغون وأوقفوا ٦ 
عراقيني، ونظرا لظروف تفشي 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد 
في هذا التوقيت ووفقا التفاقيات 
أمنية مت تسليم املهربني الستة 

محمد اجلالهمة

العامة  اإلدارة  متكن رجال 
الســواحل والتي تتبع  خلفر 
اإلدارة العامة ألمن احلدود من 
إحباط عملية تهريب كمية جديدة 
املخدرة والتي تقدر  املواد  من 
بـ ١٣١ كيلو من مادة احلشيش 
املخدرة والتريــاق وذلك عن 
طريق البحر. فيما قدر مصدر 
أمني املضبوطات من احلشيش 
بنصف مليــون دينار، ويأتي 
الســواحل  ضبط رجال خفر 
أمن احلدود  والتابعة لقطــاع 
والذي يرأسه اللواء الشيخ سالم 
النواف بعد أقل من ٤٨ ساعة على 
ضبط رجال األمن اجلنائي ١٠٠ 
كيلو حشيش، وهو ما يعني أن 
أجهزة وزارة الداخلية أحبطت 
خالل نحو ٤٨ ساعة ٢٣١ كيلو 

حشيش.
لــوزارة  بيان  وبحســب 
الداخلية فإن املنظومة الرادارية 
رصدت أحد األهداف، فقامت 
التابعة  البحريــة  الدوريــات 
إلدارة التشكيالت بتتبع الهدف 
وضبطه، حيث اتضح انه قارب 
يحمل على متنــه ٤ عراقيني، 
وباستيقافهم وعمل التحريات 
الالزمة تبني انهم قاموا بالتخلص 
من املواد املخدرة التي بحوزتهم 
بإلقائهــا في البحــر، وقد مت 
التوصل الى موقعها وانتشالها 

اللواء الشيخ سالم النواف

صورتان من خبري «األنباء» حول ضبط كميات كبيرة من املخدرات أثناء احلظر

وفاة وإصابة ٣ مواطنني 
في انقالب مركبة رباعية على السابع

أحمد خميس

شهد طريق الدائري السابع في ساعة 
متأخرة من يوم امس االول حادثا مروريا 
خلــف وفــاة مواطــن وأحلــق إصابات 
مبواطنــني آخرين، فيمــا فتحت أجهزة 
الداخلية حتقيقا للوقوف على أســباب 
حادث االنقالب، فيما رجح مصدر امني 
ان يكــون االنقالب نتج عن انفجار احد 

إطارات املركبة الرباعية والتي كان بداخلها 
املتوفــى ومرافقاه، وقال مصدر أمني ان 
بالغا ورد الى عمليات الداخلية عن انقالب 
مركبة على الدائري السابع، ولدى انتقال 
رجال األمن تبني ان هناك جثة لشخص 
مجهول الهوية تبني الحقا انه مواطن وأن 
هناك مصابني مت إسعافهما إلى العالج في 
مستشفى الفروانية بإصابات خطرة، ومت 

تسجيل قضية انقالب ووفاة.

رجال خفر السواحل يحبطون محاولة ٤ عراقيني شرعوا في تهريب ١٣١ كيلو حشيش وترياق بقيمة نصف مليون دينار

ضبطوا عقب 
رصدهم من رادار 
بحري خالل إلقاء 

١٣١ كيلو حشيش 
وترياق في عرض 

البحر

ملشاهدة الڤيديو

مؤسسة املوانئ الكويتية: حادث انتحار الهندي 
وقع في منطقة صناعية جنوب البالد وليس في «الشعيبة»

عبداهللا قنيص

نفــت مؤسســة املوانــئ 
الكويتيــة مــا مت تناوله في 
إحدى اخلدمات اإلخبارية على 
وسائل التواصل االجتماعي 
عــن وقــوع حــادث انتحار 

االنتحار املؤســف قد وقع 
في مصنــع كائــن بإحدى 
املناطق الصناعية جنوب 
البالد، وناشدت املؤسسة 
وســائل اإلعــالم كافة عدم 
نشر األخبار املغلوطة قبل 
التأكــد من صحتها، جتنبا 

اجلنسية ومن مواليد ١٩٨٨ 
وقد أنهى حياته داخل دورة 
مياه شركة، وسجلت قضية 
وفاة نتيجة شــبهة جنائية 
برقم ٢٠٢٠/١١ وتعتبر قضية 
االنتحار هذه هي السادســة 
خالل األيام القليلة املاضية.

للمساءلة القانونية.
يشار إلى ان وافدا مصريا 
أبلغ عمليات الداخلية صباح 
امس عن إقدام شخص على 
االنتحار شنقا في دورة مياه 
بإحدى املناطــق اجلنوبية، 
وتبني ان الوافد املنتحر هندي 

ألحد العاملني من اجلنسية 
اآلســيوية مع نشــر صورة 
التابــع  الشــعيبة  ملينــاء 

للمؤسسة.
وأوضحت املؤسسة انه 
وبعد التواصل مع اجلهات 
األمنيــة، تبــني ان حــادث 
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فــي البدايــة، أكــد املديــر 
والشريك في شركة نيوبري 
لالستشارات عصام الطواري، 
ان احلــزم االقتصاديــة التي 
تطرحها احلكومات، هي التي 
ميكن أن متنح الشعور باألمان 
واالطمئنان والثقة باالقتصاد، 
مضيفا أن التردد في منح هذه 
احلزم من شــأنه أن يســبب 
اخلوف والهلع لدى املواطنني.
وأشــار إلــى ان التفــاؤل 
والطمأنينــة تعتبــر الداعــم 
األساسي ألي اقتصاد، فالثقة 
هــي التــي متنــح املســتثمر 
االجنبي أو احمللي االطمئنان 
بالتفــاؤل، ومــن  والشــعور 
ثــم ترجمــة هذه األمــور إلى 
أرض الواقــع علــى الصعيد 

االقتصادي.
ورأى الطواري أن احلزمة 
االقتصاديــة األخيــرة التــي 
الكويت املركزي  طرحها بنك 
مساء أمس االول، والتي تهم 
شــريحة كبيرة مــن أصحاب 
املشاريع والشركات الصغيرة 
واملتوسطة، تعتبر أفضل من 
احلزمــة الســابقة، كمــا أنها 
أصبحــت تصــب فــي صالح 
الثالثــة )احلكومة،  األطراف 
البنوك، والشركات الصغيرة 
واملتوســطة(، وإن كان احلل 
األنسب في مثل هذه الظروف 
ميكن أن يكون من خالل املنح 

طارق عرابي ـ مصطفى صالح

أجمع عدد من االقتصاديني لـ »األنباء« على ان احلزمة االقتصادية واملشروع بقانون 
الذي مت تقدميه من قبل اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي لدعم الشــركات 
الصغيرة واملتوسطة وكافة الشركات التي تضررت من أزمة كورونا احلالية بأنها افضل 
من حزمة التحفيز الســابقة خاصة انها أصبحت تصب في صالح جميع األطراف سواء 

احلكومة والبنوك والشركات.
وقالوا إن ضمان احلكومة لـ 80% من التمويل املقدم، وبرسوم سنوية تبلغ %0.25 
من حجم التمويل املضمون، يصب في صالح البنوك املقرضة التي لن تضطر في مثل هذه 
احلالة إلى أخذ مخصصات مقابل هذه القروض، كما أن معايير كفاءة رأس املال لديها 
ستكون في وضعها الطبيعي، مشيرين الى أن هذا األمر يجعل من عملية اإلقراض أشبه 

بشراء سندات حكومية بعوائد مضمونة ملدة 4 سنوات )مدة التمويل(.
وبعد مرور قرابة 3 أشهر على بداية ظهور جائحة ڤيروس كورونا املستجد في الكويت، 
أصبحت الشركات مهددة بنقص حاد في السيولة يصل الى 3 مليارات دينار، وهو ما سيتبعه 
فقدان للوظائف في القطاع اخلاص، وزيادة معدالت التعثر للشركات واألفراد في سداد 
التزاماتها املالية بنحو 8 إلى 10 مرات، وبالتالي انخفاض مستويات اإلنفاق واالستثمار 
بشكل عام في البالد، وتعقيبا على ذلك أكد االقتصاديون على ان املشروع بقانون يعتبر 

طوق جناة للعديد من الشركات التي تأثرت باألزمة احلالية.. وفيما يلي التفاصيل:

4 سنوات )مدة التمويل(.
أمــا الفائدة التي ســتعود 
علــى احلكومــة فســتتمثل 
فــي قدرتها على حل مشــاكل 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
دون احلاجة إلى توفير سيولة 
من قبلها، في حني سيستفيد 
أصحاب الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة من خالل احلصول 
علــى قروض ميســرة ملدة 4 
سنوات وبأسعار فائدة متدنية 

.%٢.5
الشركات الصغيرة

مــن جانبه، تســاءل رجل 
األعمال واخلبير العقاري قيس 
الغامن، عن الســبب احلقيقي 
وراء تركيز احلكومة على دعم 
الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
في الوقت الذي جتاهلت فيه 
دعم الشــركات الكبيرة التي 
ضخت أمواال قــدرت مباليني 
الدنانير ووظفت أعدادا كبيرة 

من املواطنني الكويتيني.
وتساءل الغامن بقوله: »ملاذا 
يتــم التركيز على الشــركات 
الصغيرة، وما هي أعداد هذه 
الشــركات، واألهم ما تأثيرها 
على االقتصــاد الوطني، وما 
أعداد املواطنني الذين تقوم هذه 
الشركات بتوظفيهم لديها؟«.

وأضــاف: كيــف يتم منح 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 

واملخازن واخلدمات، ومع ذلك 
لم نسمع من احلكومة أي دعم 
او حتفيز لهذه الشــركات، ما 
يعنــي أن املعاجلة احلكومية 
احلالية مجــزأة، وبالتالي لن 
تعمــل علــى دعــم االقتصاد 

بالشكل الكامل«.
واختتم الغــامن بقوله ان 
الوقــت ميضي، ومــع ذلك لم 
تقدم احلكومة أي حلول واقعية 
تصــب في صالــح االقتصاد، 
محــذرا في الوقت نفســه أنه 
مــا لــم يتــم تــدارك الوضع 
االقتصادي سريعا فإن تكلفة 
الصيانة الالحقة ستكون عالية 
جدا، متاما كما حدث إبان أزمة 

.٢٠٠8
ال جديد يذكر

الســابق  العــام  املديــر 
للصنــدوق الوطنــي لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
الكندري  إبراهيم  واملتوسطة 
قال ان استخدام مصطلح حزمة 
»حتفيز االقتصاد« لوصف ما 
مت تقدميه إلــى اآلن قد يكون 
مضلل، مبينا أن االقتصاد غير 
النفطــي الكويتي كان يعاني 
»خموال« قبل أزمــة كورونا، 
وبالتالي يجب عدم تعليق هذا 
اخلمول على شماعة »كورونا«، 
مضيفا انه إذا كنا جادين في 
حتفيــز االقتصــاد فيجب ان 

وتــرك  كهــذه،  خصائــص 
الشــركات الكبيرة التي يقوم 
عليها االقتصاد الكويتي، والتي 
تعتبر شركات داعمة لالقتصاد 
ولألمن الغذائي والقومي، فضال 
عن توظفيها ألعداد كبيرة من 

املواطنني.
أن  إلــى  الغــامن  ولفــت 
الــدول األوروبية تقوم بدعم 
الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
ألن هذه الشــركات تستوفي 
شروط املواطن في تلك الدول، 
حيث تقوم بتوظيف العمالة 
الوطنيــة، ودفــع الضرائــب 
الســنوية للحكومــة، لذا فإن 
هذه الدول تعتمد اعتمادا كليا 
على هذا النوع من الشركات، 
ورأينا كيف تسابقت حكوماتها 
على دعمها بسبب ذلك، بينما 
ال تقوم الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة في الكويت مبثل 

هذه األمور.
وتابع يقــول: »ماذا متثل 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
كرأســمال أو كعمالــة وطنية 
التي  الكبيرة  أمام الشــركات 
تستثمر برؤوس أموال كبيرة 
املواطنــني،  آالف  وتوظــف 
علمــا ان الشــركات الكبيــرة 
ضــرر  أضعــاف  تضــررت 
الشــركات الصغيــرة، فهــذه 
لديها التزامــات مادية كبيرة 
من ناحية اإليجارات والرواتب 

نعــرف أن البرامج احلالية ال 
تكفي للتحفيز، إذ انها ستعمل 
على تقليل اســتنزاف أموال 
القطاع اخلاص لكنها لن تساعد 
على استقطاب االموال اجلديدة 

لالقتصاد الكويتي.
وأضــاف ان الفكــرة التي 
طرحها محافظ البنك املركزي 
د.محمد الهاشل خالل مؤمتره 
الصحافي االخير ال يبدو انها 
تختلف عن الفكرة الســابقة، 
ال من حيث الشروط او نسب 
التمويل أو مدتها، ســوى من 
خــالل اجلهة التي ســتضمن 
القروض التي ستقدمها البنوك 

من أموالها.
وقال إنــه كان ينتظر من 
د.الهاشــل أن يتحــدث عــن 
البرنامج السابق الذي طرحه 
بنك الكويت املركزي، وما إذا 
كان ذلك البرنامج قد القى قبوال 
من قبــل أصحاب الشــركات 
الصغيــرة واملتوســطة أم مت 
رفضه، وما الفرق بني البرنامج 

السابق والبرنامج اجلديد؟
وأضاف: كلي ثقة باإلدارة 
التنفيذيــة فــي الصنــدوق 
الوطني، لكن هناك نوعني من 
املشــروعات الصغيرة، االول 
هــو الشــركات املقترضة من 
الصندوق الوطنــي، والثاني 
هو الشــركات غير املقترضة 
مــن الصنــدوق، علمــا بــأن 
النــوع االول مــن الشــركات 
ميزانياتهــا محملــة بقروض 
كبيرة لصالح الصندوق، وهذه 
يصعب حتميلها بأي قروض 
إضافية ألن ذلك سيشكل خطرا 
على وجودهــا، وكلي ثقة أن 
الصنــدوق الوطنــي ســيجد 
برامــج خاصــة لذلــك، بينما 
النوع الثاني الذي لم يقترض 
من الصندوق سيصعب عليه 
حتمل دفع أقســاط القروض 

بشكلها احلالي.
وأشار الكندري إلى أن احلل 
ميكن أن يكون من خالل زيادة 
مدة سداد القروض لتكون على 
مدى 15 عاما بدال من 4 سنوات، 
ألن مــدة 4 ســنوات تعني أن 
التكلفة اإلضافية احململة على 
ميزانية الشركة قد تصل إلى 
نســبة عالية من مصروفاتها 

التشغيلية.

3 مليارات دينار نقصاً بالسيولة لدى الشركات الكويتية نتيجة أزمة »كورونا«

التي تقدمها احلكومة، أو حتى 
من خالل إسقاط القروض أو 
إعفاء املواطنني واملقيمني من 
جــزء مــن فاتــورة الكهرباء 
احلالية، ألن مثل هذه األمور 
آثارهــا  ميكــن أن تنعكــس 
اإليجابية على االقتصاد بشكل 

عام مباشرة.
وأضاف ان األمر اإليجابي 
في احلزمة األخيرة التي قدمها 
البنــك املركــزي هــو إضافة 
الضمان احلكومي على قروض 
أصحاب الشــركات الصغيرة 
واملتوسطة، خاصة أن احلزمة 
السابقة لم تلق قبوال من قبلهم 
كونها حملتهم أعباء إضافية 
مــن جهــة، ووضعــت أموال 
املساهمني واملودعني في البنوك 

في خطر من اجلهة األخرى.
وأوضــح الطــواري بــأن 
ضمــان احلكومة لـــ 8٠% من 
املقــدم، وبرســوم  التمويــل 
سنوية تبلغ ٠.٢5% من حجم 
التمويل املضمون، يصب في 
صالح البنــوك املقرضة التي 
لن تضطر في مثل هذه احلالة 
إلى أخذ مخصصات مقابل هذه 
القروض، كما أن معايير كفاءة 
رأس املال لديها ســتكون في 
وضعها الطبيعي، مضيفا أنه 
هذا األمــر يجعل مــن عملية 
اإلقراض أشبه بشراء سندات 
حكومية بعوائد مضمونة ملدة 

توقف »التاكسي«.. 32 مليون دينار »خسائر« في 3 أشهر
باهي أحمد

منــذ منتصــف مــارس 
املاضــي وبعــد قــرار منع 
النقل اجلماعي الذي اتخذته 
احلكومة ضمن اإلجراءات 
الوقائيــة لتجنب تفشــي 
ڤيروس كورونا املســتجد 
كإجــراء احتــرازي مؤقت، 
باتت سيارات األجرة )حتت 
الطلب واألجــرة املتنقلة( 

تعاني في الكويت.
رصدتــه  ملــا  ووفقــا 
»األنباء« من أهل الســوق 
وأصحاب الشركات العاملني 
في هذا القطاع، فإن معظم 
شركات التاكسي والتأجير، 
لم تستفد من ميزة تأجيل 
ســداد األقساط لـ ٦ أشهر، 
إذ إنهــا ال متــول عملياتها 
من البنوك، بل من شركات 

التمويل.
ومع خطة العودة التي 
أقرتها احلكومة فإن عودة 
وسائل النقل العام ستكون 
ضمن املرحلــة الرابعة مع 
اتباع اإلجراءات االحترازية 
في التباعد االجتماعي، وهو 
األمر الذي سيحد ايضا من 
مكاســب ســيارات األجرة 

األجــرة فــي الكويــت ملدة 
تقــارب من 3 أشــهر كلف 
شــركات »التاكسي« نحو 
3٢ مليون دينار، إلجمالي 
1٢ ألف سيارة »أجرة جوالة 
وحتت الطلــب« تعمل في 
السوق احمللي، مضيفا ان 
عدد املكاتب التي تعمل في 
الكويت وتقوم بتشغيل تلك 
السيارات يبلغ عددها 4٢٠ 
مكتبا )من أصحاب املشاريع 
الصغيرة( توقفت أعمالها 
جميعــا منذ مــا يقرب من 
منتصــف مــارس املاضي 
وخســرت خالل تلك املدة 

ما يقرب من 5 ماليني دينار 
من العوائد التشغيلية لها.

وأضــاف املطيــري ان 
قــرار احلكومــة األخيــرة 

األربــاح مقارنــة مبــا قبل 
األزمــة، الفتا الــى ان املدة 
املمنوحة للسداد يجب ان 
يعاد النظر بها وان تصل ملا 
يقارب من 8 سنوات، وذلك 
لتشجيع أصحاب املشاريع 
الصغيرة »األجرة اجلوالة 
وحتت الطلب« لالستمرار 

في أعمالهم.
إيجارات والتزامات

بدوره، أكــد مالك عدد 
مــن شــركات ســيارات 
األجرة عبداهلل الديحاني 
الشــركات  أصحــاب  ان 
باتــوا يعانــون شــهريا 
مــن التزامــات اإليجارات 
للمكتب، إضافة إلى أجرة 
العاملني واملناديب العاملة 
لديهم، حيــث ان اإليجار 
واألقساط وأجرة املندوب 
تصل شــهريا إلى 4 آالف 
دينار مطالــب بها املكتب 
دون إيجاد مدخول يخفف 
من أعبــاء تلك املصاريف 
علــى عاتقهــم، موضحــا 
ان هنــاك بعــض املكاتب 
مازالت تقوم بدفع الرواتب 
للعاملــني لديها، حيث ان 
شركات ســيارات األجرة 

القســط  مــدة  بتحديــد 
املمنوح »ألنشطة املشاريع 
الصغيرة« ومنها سيارات 
األجــرة وحتت الطلب ملدة 
3 سنوات فقط تشمل سداد 
فائدة ملــدة ســنتني خالل 
القصيــرة يعد  املــدة  تلك 
قــرارا صعبا على أصحاب 
الشركات، حيث إن تلك املدة 
القصيرة ستؤدي إلى عزوف 
العديد عــن العمل في تلك 
املهنة، السيما ان األوضاع 
بعد األزمة احلالية لن تعود 
كسابق عهدها ما سيصعب 
من عمليات التشغيل وجني 

متتلك معظمها ما يقارب  
3٠ ســائقا يعملــون على 
السيارات تتراوح مرتباتهم 
بني ٢5٠ و3٠٠ دينار، كما 
ان 3٠ مركبة يعد السقف 
األعلى املسموح بامتالكه 
مــن مركبــات األجرة لكل 

شركة.
وأشار الديحاني إلى ان 
توقف السيارة يعد عبئا 
كبيرا على كاهل الشركة، 
حيث إنها تتطلب صيانة 
واهتمامــا أكبــر مقارنــة 
بكونهــا تعمــل بانتظام، 
مطالبــا احلكومة بالنظر 
في أوضاع تلك الشركات 
بتقــدمي دعــم ألصحــاب 
الشركات من خالل قروض 
حســنة، الفتا الى ان قرار 
العودة املنتظر في املرحلة 
الثالثة لســيارات األجرة 
ضمن اخلطــة املوضوعة 
من قبل مجلــس الوزراء 
لعودة احلياة إلى طبيعتها 
ركــوب  علــى  اقتصــر 
شــخص واحد فقط وهو 
ما ســيؤدي إلى انخفاض 
العوائــد التشــغيلية بال 
شــك ألصحاب الشركات 
والسائقني على حد سواء.

مالك سيارات أكدوا لـ »األنباء« أن الدعم احلكومي لهم مطلوب في ظل خسائرهم غير املسبوقة

عبدالعزيز املطيريعبداهلل الديحاني

»التاكسي« بعد التشغيل.
وفي السياق نفسه، أكد 
بعض مالك شركات األجرة 
اجلوالــة وحتت الطلب أن 
خســائر ســيارات األجرة 
الكامــل  التوقــف  بســبب 
كلف الشركات خسائر تقدر 
بنحو 3٢ مليون دينار في 
3 أشــهر إلجمالــي 1٢ ألف 
سيارة »تاكسي« تعمل في 
الســوق احمللي، وان هناك 
مــا يقارب مــن 4٢٠ مكتبا 
)مــن أصحــاب املشــاريع 
الصغيرة( توقفت أعمالها 
وخسرت خالل تلك املدة ما 
يقــارب 5 ماليني دينار من 
العوائد التشغيلية لها من 
أقساط وإيجارات ورواتب 
للموظفني تكبدها أصحاب 
تلك الشركات ما تسبب في 
خســائر غير مسبوقة في 

القطاع.
خسائر متواصلة

فــي البداية، قــال مالك 
مــن شــركات  مجموعــة 
سيارات األجرة عبدالعزيز 
املطيري في تصريح خاص 
لـ »األنباء« ان التوقف عن 
العمل الذي تشهده سيارات 

إبراهيم الكندري قيس الغامن عصام الطواري

مضاعفة دعم العمالة 
لـ 72 ألف مواطن

8 إلى 9 مليارات دينار 
مساحة إقراضية إضافية

أزمة »كورونا«.. فرصة فريدة 
لالقتصاد الكويتي!

75% انخفاض زوار 
املتاجر ومراكز الترفيه

أشار الهاشل إلى أن حالة اإلغالق اجلزئي والكلي في 
البالد على مدى األشهر املاضية، أدت الى انخفاض عدد 
زوار متاجر األغذية ومحــالت التجزئة وأماكن الترفيه 
بنســبة 75%، فيما أغلقت نحو 45% من شركات القطاع 
اخلاص أعمالها، بينما شهدت 26% من الشركات انخفاضا 

باإليرادات بنسبة تفوق %80.

قال محافظ بنك الكويت املركزي د. محمد الهاشل، رئيس 
اللجنة التحفيزية االقتصاديــة العليا، أنه مت إدخال تدابير 
إضافية لدعم القطاع األسري واملوظفني ملواجهة أزمة كورونا 
احلالية، حيث متت مضاعفة دعم العمالة الوطنية على البابني 
الثالث واخلامس، بإجمالي 72 ألف مواطن، مقسمني على 15 
ألف مواطن مســجل على الباب اخلامس، و57 ألف مواطن 

مسجل على الباب الثالث، وذلك ملدة 6 أشهر.

ذكر الهاشل أن بنك الكويت املركزي بادر إلى اتخاذ 
إجراءات احترازية سريعة على صعيد السياسة التحوطية 
والسياســة النقدية، حيث قام بتخفيض ســعر الفائدة 
األساسية في الكويت الى 1.5% في 16 مارس 2020، لتنخفض 
الى أدنى معدالتها التاريخية، باإلضافة الى توفير مساحة 
إقراضية لدى البنــوك الكويتية بنحو 8 إلى 9 مليارات 

دينار، وذلك في ضوء تخفيض متطلبات السيولة.

قال الهاشل انه على الرغم من كون أزمة انتشار ڤيروس 
كورونا املســتجد حول العالم تعد أزمة فريدة من نوعها، 
إال انهــا فرص فريدة في ذات الوقت لالقتصاد الكويتي، 
موضحا أنه حان الوقت للعمل على بناء اقتصاد جديد يقوم 
على التنويع بعيدا عن النفط، وان الكويت تقف اليوم أمام 
مفترق طرق المتالك اقتصاد جديد على أسس أمنت وأقوى.

الطواري: الضمان احلكومي للتمويل أمر إيجابي.. ويحفظ أموال املودعني بالبنوك

الغامن: ملاذا يتم التركيز على الشركات الصغيرة عند تقدمي الدعم احلكومي؟
الكندري: احلل بزيادة مدة السداد  إلى 15 عامًا حتى ال تتحمل الشركات أعباء إضافية
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«ميد»: خطط تنفيذ املشاريع الضخمة في الكويت فرصة كبيرة للمستثمرين
محمود عيسى

قالت مجلة ميد انه في حني 
أبطأ اإلغالق نتيجة ڤيروس 
النشاطات في  كورونا بعض 
الكويــت، إال أن عملية طرح 
املناقصات مســتمرة، وفقا 
ملا هــو مخطط لهــا لزيادة 
ســعة املرافق العامة وطاقتها 
االنتاجية، حيث بدا عام ٢٠٢٠ 
واعدا مقارنة بالعام الســابق 
التي  الكويت  بالنسبة ملبادرة 
طال انتظارهــا لدمج القطاع 
اخلاص في اســتراتيجيتها 
املتعلقة بتنفيذ مشــروعات 

الطاقة واملياه املستقلة.
وقد مت فــي يناير اغالق 
امللف املالي ملشروع أم الهيمان 
املقرر  للصــرف الصحــي 
تنفيذه وفقا لنظام الشــراكة 
بــني القطاعني العام واخلاص 
بكلفة ١٫٧ مليار دوالر بعد فترة 
من ترسيته على حتالف مؤلف 
 WTE من شركة ويسرتكنيك
األملانية وشركة املستشارين 
الكويتية بعقد تطوير  املاليني 

املشروع.
الكهرباء  وطرحت وزارة 
واملاء مطلــع مارس مناقصة 
عقود االستشارات والتقييم 

الزور ٢ و٣ واخليران ١ املستقلة 
للطاقة واملياه.

وقبل ان يبدا الفريق الذي 
تقــوده WTE بالســحب من 
الصندوق املخصص للمشروع، 
بدأ اإلغالق الــذي حال دون 
اجراء العمليات غير الرقمية.

ملستشار في احدى الشركات 
في هذا القطاع في دبي، حيث 
يقول لقد بدا األمر مشــكوكا 
فيه من حيث جدية الكويت في 
متابعة هذه اخلطط، مضيفا إن 
شركته لن تشارك في مناقصة 

اخلدمات االستشارية.
وابدى املستشار شكوكه 
حول جدية الوزارة في مشروع 
خصخصــة محطــة كهرباء 
الشمالية وتوقع أن  الشعيبة 

تواجه بعض التحديات. 
وقال مستشار مالي آخر 
«إذا لم يكن األصل املراد بيعه 
على رأس قائمة االولويات فانه 
سيواجه العديد من التعقيدات».

مرافق اإلنتاج عتيقة

القــدرة املركبة  وبلغــت 
الطاقة ١٨٫٧٩  االسمية النتاج 
غيغاواط في ٢٠١٨ في حني بلغت 
ذروة الطلــب ١٣٫٩ غيغاواط، 
وفقا ألحدث تقرير ســنوي 
الطاقة واملياه. ونظرا  لوزارة 
الرتفاع الطلب عند الذروة إلى 
١٤٫٤ غيغاواط في ٢٠١٩، فإن 
ثمة طاقة احتياطية تبلغ حوالي 

٤ غيغاواط.
ولكن من املعلوم أن معظم 
املتاحة  الطاقة  محطات توليد 

الطاقــة املتجددة، وتتوقع ان 
تبلــغ ذروة الطلــب في ذلك 

الوقت٣٠ غيغاواط.
ومع ذلــك فانه لــم تتم 
املاضي ترســية  العام  خالل 
عقد مشــروع الدبدبة للطاقة 
الشمسية الكهروضوئية النتاج 
١٫٥ غيغاواط، بعد أكثر من عام 
البترول  من استالم شــركة 
الوطنيــة الكويتيــة صاحبة 
املشــروع عروض الشركات 
للمشروع املقرر تنفيذه وفقا 
لنظام الهندسة والتوريد والبناء 
 EPC) باإلضافة إلــى التمويل

.(+ F
ويتألف مشــروع الدبدبة 
الثانية من مجمع  من املرحلة 
الشــقايا للطاقة املتجددة في 
الكويت واجلــاري تطويره 
من قبل معهد الكويت للطاقة 
بالشراكة مع وزارة  املتجددة 

الكهرباء واملياه.
كما لم تطرح هيئة الشراكة 
بعد مناقصــة املرحلة الثالثة 
املخطط لها لتوليد٢ غيغاواط، 
والتي كان من املتوقع إصدارها 
قبل نهاية مارس، وهو ما يرفع 
إجمالي السعة التركيبية للطاقة 
املتجددة الى ٩٥ ميغاواط فقط، 
٧٠ ميغــاواط منها من انتاج 

وتعتبــر خطــط تنفيذ 
املشــاريع الضخمة املخطط 
لها في الكويت فرصة كبيرة 
للمســتثمرين، ولكنها تعتبر 
اختبارا لثقة املستثمرين لنهج 
الكويــت حيال املشــروعات 
املشتركة للطاقة واملياه، وفقا 

يتراوح عمرهــا بني ٢٠ و٢٥ 
سنة، وبالتالي فقد ذكرت بعض 
التقارير إن الطاقة الفعلية أقرب 
الهامش  إلى ١٦ غيغاواط وان 

االحتياطي ال يتجاوز ١٠٪.
الوزارة قد ذكرت  وكانت 
لبناء طاقة  إنها بحاجة  سابقا 
إضافيــة تبلــغ ١٧ غيغاواط 
لتلبية الطلب وتعزيز هوامش 

االحتياطي بحلول ٢٠٣٠.
وقال أحد املستشــارين 
إنه ملا كانت معدالت استهالك 
الفرد للكهرباء في الكويت من 
اعلى مثيالتها في العالم حيث 
تبلغ ١٤٫٢٣٦ كيلواط/ســاعة 
في ٢٠١٨ فانــه يتعني إعطاء 
األولوية الســتبدال محطات 

التوليد القدمية.
وميكن أن يؤدي االستثمار 
فــي محطات الطاقــة واملياه 
إلى حتقيق وفورات  احلديثة 
كبيرة من حيث تكاليف الوقود 
فضال عن تلبية الطلب املتزايد 
على الطاقة واملياه وحتســني 

هوامش االنتاج االحتياطي.
الطاقة الشمسية

انتاج  الكويت  واستهدفت 
١٥٪ من إجمالي الطاقة املركبة 
بحلــول ٢٠٣٠ مــن مصادر 

املرحلة التجريبية ملجمع الشقايا 
للطاقة املتجددة.

وقد اكتملت املرحلة األولى 
من املشروع في ٢٠١٨، وتضمنت 
محطة للطاقة الشمسية املركزة 
بقدرة ٥٠ ميغاواط، ومشروع 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية 
وطاقة الرياح، كل منها بطاقة 

١٠ ميغاواط.
وابلــغ استشــاري من 
املشاركني في مشروع الدبدبة 
املقرر ان ينتج ١٫٥غيغاواط مجلة 
ميد بأن املشروع قد تعطل وانه 
غير متأكد من اخلطوة املقبلة 
للحكومة فيما يتعلق ببرنامج 
الطاقة املتجددة. وكانت هيئة 
الشراكة أعلنت عن موعد متديد 
للعطاءات االستشارية  جديد 
ملشروعات شمال الزور ٢ و٣ 
للطاقة  ١ املستقبلة  واخليران 
واملياه في ٣١ مايو، وهو اليوم 
األول الذي خرجت فيه البالد 
من إغــالق عام على مدار ٢٤ 
ساعة. و يبدو أن هذه اخلطوة 
تشير مرة أخرى إلى الطبيعة 
امللحة ملشروعات الطاقة واملياه 
املستقلة - لكن عمليتي إلغاء 
ســابقتني جعلتا السوق أكثر 
حذرا ممــا كان عليه في أي 

وقت مضى.

طرح املناقصات مستمر رغم إغالق بعض النشاطات نتيجة «كورونا»

خلصخصة محطة الشــعيبة 
الشمالية لتوليد الكهرباء بقيمة 

١٫٢٦ مليار دوالر.
ولكن هيئة مشــروعات 
اعادت  القطاعني  الشراكة بني 
طــرح مناقصــة اخلدمــات 
االستشارية ملشروعات شمال 

في ظل تفشي ڤيروس كورونا 
بالكويت ظهرت إشكاليات قانونية 
في  تكن  لم  ومعقدة  عديدة 
احلسبان، خاصة بعد تطبيق 
اإلجراءات االحترازية وإغالق 
اغلب األنشطة االقتصادية للحد 
من انتشار الوباء، وما نتج عنها 
من تداعيات ألقت بثقلها على 
كاهل أصحاب االعمال والعاملني 

على حد سواء.
وفي هذا اإلطار، كان ملجموعة 
احلصبان والسويفان القانونية 
دراسة قانونية أعدت للرد على 
االستفسارات التي وردت الى 
مكتب احملامي ناصر احلصبان، 
السويفان من  واحملامي خالد 
أصحاب األعمال والشركات حول 
أوضاعهم القانونية مع العاملني 
لديهم خالل فترة الوباء، وعما 
العاملون يستحقون  اذا كان 
رواتب عن تلك الفترة، وكذلك 
العالقة بينهم وبني مالك العقارات 
الذين يستأجرون منهم أماكن 
العمل ومدى استحقاقهم القيمة 

اإليجارية من عدمه. 
الدراسة  وفيما يلي مضمون 

القانونية:

أوال: هل وباء كورونا تنطبق عليه 
نظرية احلوادث الطارئة أو 

االستثنائية؟

تعريف احلادث االستثنائي 
قــد يكــون تشــريعا أو عمال 
قانونيا أو واقعة مادية، ولكنه 
يتعني فــي جميع األحوال أن 
يكون نادر الوقوع، وأن يكون 
عامــا أي غير مقصــور على 
املديــن كإفالســه أو موته أو 
حريــق متجره، بــل يجب أن 
يكون شامال في آثاره لطائفة 
كبيرة كأهل بلــد أو إقليم أو 
طائفة، ومــن أمثلة على ذلك 
احلوادث االستثنائية العامة 
(احلرب واالســتيالء اإلداري 
واالرتفاع أو الهبوط الفاحش 
في األسعار أو انتشار وباء) 
ويجــب أن يطرأ احلادث بعد 

إبرام العقد وقبل تنفيذه. 
وقد نصت املــادة ١٩٨ من 
القانون املدني الكويتي على 

أنه:

غير متوقعة أن تهدده بخسارة 
فادحة بعيدة عن كل حسبان 
وهــو بهــذه املثابــة يتضمن 
تخفيفــا من شــدة نصوص 
القانــون وصرامــة أحكامــه 
ويطبــع تنفيــذ العقد بطابع 
العدالة والرحمة اإلنسانية. 

واملعيــار في اعتبار ما اذا 
كان احلادث االستثنائي متوقعا 
أو غير متوقع احلصول وقت 
التعاقد هو أال يكون في مقدور 
الشــخص العادي أن يتوقع 
حصوله وهو في ظروف املدين 
وقت التعاقــد بصرف النظر 
عن توقع املدين فعال حصول 
احلادث االســتثنائي أو عدم 
توقعــه ومناط اإلرهاق الذي 
يهدد املدين بخســارة فادحة 

من االعتبارات املوضوعية.
أما شــروط اعمال نظرية 
احلوادث االســتثنائية طبقا 
لنص املادة ١٩٨ مدني واملقابلة 
لنص املادة ١٤٧ مدني مصري 

فهي: 
٭ قيام العقد وعدم انتهائه. 
٭ حدوث ظروف استثنائية 
عامة لم يكن في الوسع توقعها 

عند إبرام العقد. 
٭ أن يترتب على حدوث هذه 
الظروف االستثنائية إرهاقا 
في تنفيذ االلتزام الناشئ عن 
هــذا العقد بحيــث ال يصبح 
مستحيال وإمنا يصبح مرهقا 
للمديــن ويهــدده بخســارة 

فادحة. 
وعلى ذلك، فإن نص املادة 
١٩٨ من القانون املدني ينطبق 
متــام االنطبــاق علــى اآلثار 
املترتبــة على وبــاء كورونا 
املستجد (وهي نظرية احلوادث 

االستثنائية أو الطارئة). 
وقد قضت محكمة النقض 
املصرية بأنه تنص املادة ٢/١٤٧ 
من القانــون املدني على أنه: 
«اذا طرأت حوادث استثنائية 
عامــة لــم يكــن في الوســع 
توقعها وترتب على حدوثها 
أن تنفيــذ االلتزام التعاقدي، 
وان لم يصبح مستحيال صار 
مرهقا للمديــن بحيث يهدده 
بخسارة فادحة جاز للقاضي 
تبعا للظروف وبعد املوازنة 

للسكن وعقود إيجار األماكن 
غير املخصصة للسكن. 

األماكــن  فمســتأجرو 
ال  للســكن  املخصصــة 
املطالبــة  يســتطيعون 
القيمة اإليجارية  بتخفيض 
كونهــم ينتفعــون بالعــني 
املؤجرة انتفاعــا كامال غير 

منقوص. 
هذا على الرغم من وجود 
وإغــالق  التجــوال  حظــر 
املنشــآت بقرار من السلطة 
العامة وما قــد يترتب على 
ذلك من حق أرباب العمل في 
تخفيض أجور العاملني لديهم 
أو ايقاف عقود العمل مؤقتا. 
ولذلك، فإن هذا األمر راجع 
الــى اإلرادة املنفــردة ملالك 
العقارات وما قد يستشعرونه 
من احملافظة على املستأجرين 
والتكاتف مع املجتمع والدولة 
مــن أجل عبور هــذه األزمة 
وما هو مالحظ اآلن من قيام 
بعض املالك بتحفيض القيمة 

اإليجارية الى النصف. 
أما مستأجرو األماكن غير 
املخصصة للسكن (األنشطة 
التجاريــة واالســتثمارية) 
فتنص املادة ٥٨١ من القانون 

املدني على أنه: 
٭ «اذا ترتب على عمل صدر 
من السلطة العامة في حدود 
القانون نقص كبير في انتفاع 
املســتأجر جاز له أن يطلب 
فسخ العقد أو إنقاص األجرة 
ما لم يكن عمل السلطة بسبب 

يعزى إليه». 
٭ وال يكون للمستأجر حق 
في التعويض من قبل املؤجر 
إال اذا كان عمل السلطة العامة 
قد صدر لسبب يكون املؤجر 

مسؤوال عنه. 
٭ وكل ما سبق ما لم يقض 

االتفاق بغيره. 
مؤداه، وعلى ما أفصحت 
عنه املذكرة اإليضاحية لذلك 
القانون أن األعمال الصادرة 
من السلطات العامة ومثلها 
مــن  الصــادرة  القــرارات 
جهــة اإلدارة والتي يترتب 
عليها حرمان املستأجر من 
انتفاعه باملأجور أو اإلخالل 

بدفع أجور عماله خالل فترة 
االغالق اذا تعمد اغالق املنشأة 
إلجبار العمال على الرضوخ 
واإلذعــان ملطالبه، كما يلتزم 
بدفع أجور عماله طوال فترة 
تعطيل املنشأة كليا أو جزئيا 
ألي سبب آخر ال دخل للعمال 
فيه ومادام رغب صاحب العمل 

في استمرار عملهم لديه».
أي ان املادة ٦١ سالفة الذكر 
تقرر حق العامل في استحقاق 
أجره كامال اذا قام رب العمل 
بإغالق املنشــأة أو تعطيلها 
لســبب ال دخــل للعامل فيه 
وســواء كان هــذا االغالق أو 
التعطيل جزئيا أو كليا طبقا 
لقاعدة (ال اجتهاد مع وضوح 

النص).
وقد استقرت أحكام محكمة 

التمييز الكويتية على أنه: 
«القاضي مطالب أساسا 
القانوني  بالرجوع للنــص 
الــذي ينطبــق علــى واقعة 
النــزاع فــي الدعــوى وفي 
حدود عبارة النص فإذا كانت 
واضحــة الداللة فــال يجوز 
األخذ مبا يخالفها أو تقييدها 
ملا في ذلك من استحداث حلكم 
جديد مغاير ملراد املشرع عن 

بــني مصلحة الطرفني أن يرد 
االلتــزام املرهــق الــى احلــد 

املعقول». 
وقضــى كذلــك، اذ نصت 
املادة ٢/١٤٧ من القانون املدني 
على أنه «اذا طــرأت حوادث 
استثنائية عامة ولم يكن في 
الواقع توقعها وترتب على ذلك 
تهديد املدين بخسارة فادحة 
جاز للقاضي أن يرد االلتزام 

املرهق الى احلد املعقول».
ثانيا: هل تنطبق نظرية الظروف 
االستثنائية أو الطارئة املنصوص 
عليها في املادة ١٩٨ مدني على 

عقود العمل؟

النــص الــوارد فــي املادة 
١٩٨ مدنــي جــاء بصفه عامة 
يفهــم منها أنــه ينطبق على 
كافة أنواع العقود. مع األخذ 
في االعتبــار أن عقود العمل 
وحقــوق العمــال قــد نظمها 
القانــون رقم ٦ لســنة ٢٠١٠ 
وهــو قانون خاص - وطبقا 
للقاعدة العامــة فإن اخلاص 

يقيد العام. 
وتنص املادة ٦١ من قانون 
العمل رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ على 
أنــه: «يلتزم صاحــب العمل 

طريق التفسير والتأويل مبا 
ال حتتمله عباراته الصريحة 
بأنــه ال مجــال  الواضحــة 
لالجتهــاد مع وضــوح تلك 

العبارات».
وعلى ذلك، فــإن العامل 
يســتحق أجرة كامــال وفقا 
لصريح نص املادة ٦١ سالفة 

الذكر. 
وهذا األمر قد يكون مقبوال 
اذا كان إغالق املنشــأة قد مت 
بــإرادة وفعــل رب العمــل، 
ورغبة رب العمل في اإلبقاء 

على عمل العامل لديه. 
أما اذا كان إغالق املنشأة أو 
ايقاف النشاط قد مت بقرار من 
السلطة العامة للدولة كإجراء 
احترازي، ذهب رأي الى أنه 
اذا كان اإلغالق كليا فإن عقود 
العمــال الذيــن يعملون في 
تلك املنشأة تعتبر موقوفة 
مؤقتا كــون تلــك القرارات 
تعتبر مانعــا مؤقتا لتنفيذ 
عقود العمل خاصة أن أحكام 
محكمة التمييز قد استقرت 
على أن األجــر مقابل العمل 
ومــادام العامل لم يؤد عمال 
خالل مدة زمنية معينة فانه 
ال يستحق أجرا عن تلك املدة. 
ونحن نرى أنه من قواعد 
العدالة االجتماعية واملواءمة 
بــني مصالح كل مــن أرباب 
العمــل والعمــال لديهــم أن 
يتــم االتفاق الــودي بينهم 
نظــرا لظــروف العمل على 
تخفيض راتب العامل مؤقتا 
حلــني انتهاء تلــك الظروف 
االستثنائية خاصة أن إغالق 
املنشــأة يهدد أربــاب العمل 
بخسارة فادحة. مع األخذ في 
االعتبار أن القرارات الصادرة 
من مجلس الوزراء قد صدرت 
محددة مبدد معينة يتم بعدها 
العودة الى ممارسة النشاط 

مرة أخرى. 
ثالثا: هل يحق للمستأجر أن 

يطالب بتخفيض اإليجار نتيجة 
انتشار وباء كورونا تطبيقا لنظرية 

الظروف القاهرة (م ١٩٨ مدني)؟ 

التفرقة بني  أوال، يجــب 
عقود إيجار األماكن املخصصة 

باالنتفاع به تعتبر من قبيل 
القوة القاهرة التي ال يكون 
املؤجــر ملتزمــا بضمانهــا 
ولكنه يتحمل تبعتها فيكون 
املســتأجر تبعــا جلســامة 
اإلخالل باالنتفاع أن يطلب 
فســخ اإليجــار أو إنقــاص 
األجــرة، ولكــن بشــرط أال 
يكون عمل الســلطة ناجما 
من عمل يعزى الى املستأجر، 
وأن يكون هناك نقص كبير 
باالنتفــاع وكل هذا لم يتم 

االتفاق على غيره. 
كمــا أنه مــن املقــرر أن 
األجرة تكون مقابل االنتفاع 
باملأجور وتستحق باستيفاء 
املنفعة أو بإمكان استيفائها 
فإن زالت املنفعة أو اختلت 
سقطت األجرة أو انقصت. 
وملا كان ذلــك، وكان قد 
ترتب علــى وبــاء كورونا 
املســتجد من صــدور قرار 
مجلــس الوزراء من تعليق 
وإيقــاف العمــل باحلكومة 
العــام واخلاص  والقطــاع 
وحظر التجــوال بقرار من 
السلطات العامة وما ترتب 
على ذلك من إغالق األماكن 
املؤجرة لغير السكن وعدم 
انتفاع املستأجرين بها، لذلك 
كان من حق هؤالء املطالبة 
إما بإســقاط األجرة كليا أو 
إنقاصها تبعا لزوال املنفعة 

أو اختاللها. 
وهــذا هــو ما اســتقرت 
عليه أحكام محكمة التمييز 

الكويتية. 
كلمة أخيرة

قالت مجموعة احلصبان 
والسويفان القانونية إن ما 
جاء بهذه الدراسة ما هو إال 
اجتهاد فإن وفقنا فيه للحق، 
فهذا من فضل اهللا، وان كان 
غير ذلك فمن أنفســنا ومن 

الشيطان. 
وآملني كذلــك من رجال 
القانــون إبــداء آرائهــم في 
هــذا املوضــوع مــن أجــل 
إثراء الساحة القانونية في 
الكويت. وهللا األمر من قبل 

ومن بعد.

احملامي خالد السويفان

«اذا طرأت بعد العقد وقبل 
متام تنفيذه ظروف استثنائية 
عامة لم يكن في الوسع توقعها 
عند إبرامه وترتب على حدوثها 
أن تنفيذ االلتزام الناشئ عنه 
وان لم يصبح مستحيال صار 
مرهقا للمديــن بحيث يهدده 
بخسارة فادحة جاز للقاضي 
بعــد املوازنــة بــني مصلحة 
الطرفني أن يرد االلتزام املرهق 
الى احلد املعقول بأن يضيق 
مــن مداه أو يزيــد في مقابله 
ويقــع باطال كل اتفــاق على 

خالف ذلك».
ومــؤدى هذا النص وعلى 
مــا أفصحــت عنــه املذكــرة 
اإليضاحيــة للقانــون املدني 
أنــه: «اذا حــدث بعــد انعقاد 
العقد وقبل متام تنفيذ االلتزام 
الناشــئ عنه أن وقعت نازلة 
اســتثنائية عامــة لــم تكــن 
فــي احلســبان ولــم يكن في 
الوســع توقعها عند التعاقد، 
وكان من شــأن هــذه النازلة 
أن أصبح تنفيذ االلتزام وان 
ظل ممكنا - شــديد اإلرهاق 
باملدين بحيث يهدده بخسارة 
فادحــة فإنه يجــوز للقاضي 
بناء على طلــب املدين وبعد 
املوازنة بني مصلحة الطرفني 
أن يــرد االلتــزام املرهق الى 
احلــد املعقــول - وللقاضي 
في هــذا املجال أن ينقص في 
مدى التزام املدين أو يزيد في 
االلتــزام املقابل علــى النحو 
الذي تقتضيه قواعد العدالة 
االجتماعية واحلكم الذي تقرره 
املادة ١٩٨ اعتبارا بأن يضفي 
حماية فعالة على العاقد الذي 
بات بســبب ظــرف طارئ لم 
يكن في الوسع توقعه مهددا 
بخسارة فادحة ميس النظام 
العام ومن ثــم يقع باطال كل 

اتفاق على ما يخالفه». 
واذا كان من شأن أعمال حكم 
املادة ١٩٨ أن تثبت للقاضي في 
صدد العقد السلطة في تعديل 
آثاره متجاوزا في ذلك حدود 
ســلطته األصلية، فإنه يجد 
مع ذلك مبرره القوي في أنه 
يتمثل رفقا مبدين تعسر به 
احلظ اذا شاءت ظروف طارئة 

بني أصحاب األعمال والعاملني واملالك 
واملستأجرين.. مع من يقف القانون 

ملواجهة «كورونا»؟

دراسة أعدتها «مجموعة احلصبان والسويفان» للرد على االستفسارات القانونية

من قواعد العدالة االجتماعية االتفاق الودي بني أرباب العمل والعمال في ظل الظروف االستثنائية

قرار خفض اإليجار يعود للمالك وما قد يستشعرونه من احملافظة على املستأجرين والتكاتف مع املجتمع
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يتشرف مجلس إدارة شركة صفوان للتجارة والمقاوالت 
(ش.م.ك) مقفلة بدعوة الســـادة المساهمين لحضور 
اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة العاديـــة للســـنة المالية 
المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2019، المقـــرر عقدها يوم 
ا�ثنين الموافق 22 يونيو 2020، في تمام الساعة 12:30 
ظهرًا بالمقر الرئيسي لشركة علي عبد الوهاب المطوع 
التجارية ش.م.ك.م الكائن في منطقة شـــرق - شـــارع 
السور - مقابل حديقة الشهيد - بناية علي عبد الوهاب 

وذلك لمناقشة البنود الواردة  بجدول ا¤عمال. 

لذا يرجى من الســـادة المســـاهمين الكـــرام الراغبين 
بالحضـــور أو من ينـــوب عنهم مراجعة مقر الشـــركة 
الكائن  بالعارضية الصناعيـــة - قطعة (1) - مبنى (284)  
خالل المواعيد الرسمية من يوم ا¤حد إلى الخميس من 
الســـاعة 08:00 صباحًا حتى الســـاعة 3:00 ظهرًا  وذلك 
الســـتالم دعوى الحضور وجدول ا¤عمال، لµستفســـار 

هاتف رقم: 22276888 - داخلي: 622.

واهللا ولي التوفيق

مجلس ا�دارة

دعوة لحضور

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة صفوان للتجارة والمقاوالت
شركة مساهمة كويتية مقفلة 

«ميد»: وقف إنتاج «اخلفجي» لن يدوم طويًال.. أهميته قصوى للكويت
محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد أن 
الكويــت تتطلــع باهتمام 
كبير للقيام بأعمال هندسية 
في اجلــزء اخلاص بها من 
املنطقة احملايدة، حيث إن 
حصة إنتاجها من النفط من 
املنطقة أعلــى للبالد منها 

للسعودية.
وقــد أوقفت الســعودية 
والكويــت إنتــاج النفط من 
«اخلفجي»، بعد أشهر فقط من 
إعادة تشغيل العمليات، وهو 
قرار محــدد زمنيا ومرتبط 
البلديــن التفــاق  بامتثــال 
«أوپيك+» الذي مت التوصل 

إليه في ١٢ أبريل املاضي.
وقالت املجلــة ان إيقاف 
اإلنتــاج حلقل اخلفجي لكال 
البلدين ميكنهما من خفض 
إنتاجهمــا دون  مســتويات 
تغييــر اإلنتاج مــن أي من 
حقــول النفطية األساســية 
داخل أراضيهما، ومت تنفيذ 
وقف اإلنتاج اعتبارا من االول 

من يونيو.
وأشــارت املجلــة الى أن 

البلدين.
يذكر أن عمليات اخلفجي 
وهــي   ،(KJO) املشــتركة 
مشروع مشترك مناصفة بني 
شركة أرامكو التابعة لشركة 
أرامكــو اخلليــج للعمليات 
(AGOC) والشركة الكويتية 
لنفط اخلليج (KGOC) وتدير 

شيفرون، التي تدير امتياز 
املنطقة احملايــدة نيابة عن 

السعودية.
واستؤنف إنتاج النفط في 
املنطقة في الربع األول من هذا 
العام في فبراير في الوفرة، 
وفي مارس في اخلفجي - بعد 
توقف دام حوالي ٥ سنوات.

من ضرورة خفض إنتاجها 
أهدافها،  بســرعة لتحقيــق 
وبالتالي فمــن غير املتوقع 
أن يعكس حالة طويلة األمد.
وتعلــق الكويــت أهمية 
أكبــر مــن الســعودية على 
إنتاجها من املنطقة احملايدة 
ألنــه ميثــل حوالــي ٨٪ من 
الطاقــة اإلنتاجية  إجمالــي 
للكويت، مقابل ٢٫٥٪ فقط من 
الطاقة اإلنتاجية االحتياطية 
السعودية البالغة ١٢ مليون 

برميل يوميا. 
 Worley وقد حصلت شركة
األسترالية في عام ٢٠١١ من 
شركة نفط اخلليج على عقد 
إطاري قيمته ٩٠ مليون دوالر 
ملدة ٥ سنوات للقيام بأعمال 
هندسية لزيادة اإلنتاج من 
اجلانب الكويتي من الوفرة 
مبقدار يتــراوح بني ٧٠ ألفا 
و ٨٠ ألف برميل يوميا على 
املدى الطويل. وقد انتهى عقد 
الشــركة في عــام ٢٠١٤ ولم 

يتسن جتديده.
وذكرت مصادر مطلعة ان 
شــركة نفط اخلليج تشعر 
بالقلق من أن الفجوة الناجمة 

حقل اخلفجــي البحري في 
املنطقة املذكورة.

ويتم تشغيل حقل الوفرة 
البري من قبل شركة الوفرة 
املشتركة للعمليات، اململوكة 
بشــكل مشــترك للشــركة 
الكويتيــة لنفــط اخلليــج 
وشــركة الطاقــة األميركية 

ومــع اســتئناف اإلنتاج 
تطلعــت عمليــات اخلفجي 
املشتركة لزيادة اإلنتاج في 
اخلفجي من ٣٠٠ ألف برميل 
إلــى ٣٢٥ ألف برميل يوميا، 
لكــن هــذه اخلطة ســتعلق 
اآلن بعــد اإلغالق املســتمر 

في املنطقة احملايدة.
وتدرك الكويت جيدا مدى 
أهمية إنتاج املنطقة احملايدة 
بالنســبة لتوقعاتها إلنتاج 
النفط على املــدى الطويل. 
وفي شــهر ينايــر املاضي، 
بدأت الشركة الكويتية لنفط 
اخلليج عملية طرح مناقصة 
عقــد استشــاري هندســي 
باإلضافة إلى إدارة املشروع 
(PMC) ملدة ٣ سنوات تغطي 
حصتهــا في حقــل الوفرة، 
قبل وقت طويل من االتفاق 
الرسمي السعودي الكويتي 
الذي مهد الطريق الستئناف 
العمليات في املنطقة احملايدة.

قرار محدود املدة

وقالت ميد إن إيقاف إنتاج 
النفــط في «اخلفجــي» هو 
إجراء مالئم للكويت انطالقا 

عن غياب إنتاج النفط ملدة ٥ 
سنوات قد تسبب في استنفاد 
كبير للطاقــة اإلنتاجية في 
الوفرة، وبالتالي فهي  حقل 
مهتمــة بإجــراء دراســات 
األصــول  علــى  هندســية 

النفطية في احلقل.
أن  املصــادر  وأضافــت 
١٠ شــركات محلية ودولية 
قــد دعيت لتقــدمي عطاءات 
لعقــد الهندســة واخلدمات 
االستشــارية املقدرة قيمته 
بنحو ٢٥ مليون دوالر، على 
الرغم من تأجيل عملية تقدمي 
العطاءات بسبب اإلغالق في 

الكويت.
وانتهــت ميد الــى القول 
انــه مع ذلك فإن هــذا العقد 
يعد صغيــرا مقارنة بالعقد 
اإلطــاري البالغــة مدتــه ٥ 
سنوات وتصل قيمته حوالي 
١٠٠ مليون دوالر الذي تخطط 
له شركة نفط اخلليج لتقدمي 
العطاءات ودراســة إمكانية 
 (EOR) اإلنتاج املعزز للنفط
وغيرها من التقنيات لزيادة 
اإلنتاج على املدى الطويل في 

حقل الوفرة.

ل ٨٪ من إنتاج الكويت و٢٫٥ للسعودية إنتاج املنطقة املقسومة يُشكِّ

املنطقة احملايدة أو «املنطقة 
املقسومة» تتكون من احلقلني 
الرئيســيني وهمــا اخلفجي 
وحقل الوفرة البري باالضافة 
الى احلقول األصغر األخرى 
التي تنتــج مجتمعة ما بني 
٥٠٠ ألف و ٦٠٠ ألف برميل 
يوميا موزعة بالتساوي بني 

صناديق سندات أميركية
تشهد تدفقات بـ ٣٢٫٥ مليار دوالر

اليورو يصعد ألعلى مستوى في ٣ أشهر

رويتــرز: قــال بنــك أوف أميــركا أمس إن 
املســتثمرين ضخوا مبلغا قياسيا قدره ٣٢٫٥ 
مليــار دوالر في صناديق ســندات الشــركات 
األســبوع املاضي، إذ حفزهم برنامج لشــراء 
الســندات من مجلــس االحتياطــي االحتادي 
(البنك املركزي األميركي) والتفاؤل بشأن فتح 
اقتصادات بعــد إجراءات عزل عام اســتمرت 

شهرين.
وســاهم مناخ اإلقبال على املخاطرة في أن 
تستقطب صناديق األسهم ٦٫٢ مليارات دوالر، 
فيما شــهدت أوروبا أول دخول للتدفقات في 
٨ أســابيع. واألسهم العاملية اآلن متعافية من 
ثالثة أرباع اخلسائر التي تكبدتها عقب تفشي 

ڤيروس كورونا.
وأظهرت بيانــات تدفقات الصناديق لبنك 
أوف أميركا أن املستثمرين تخلوا عن صناديق 
الســندات احلكوميــة التي تعتبر مــالذا آمنا، 
وضخوا رقما قياسيا بلغ ٢٠٫٨ مليار دوالر في 
السندات املصنفة عند درجة جديرة باالستثمار 
و١٠٫٢ مليارات دوالر في السندات املصنفة عند 
درجة عالية املخاطر في األســبوع املنتهي في 

الثالث من يونيو.
وأدى التحول إلــى املخاطرة في انخفاض 
مخصصات الســيولة فيما ســجلت صناديق 
سوق النقد استردادات بقيمة ١٦٫٧ مليار دوالر 

وهو أعلى مستوى منذ يناير.

رويترز: قفز اليورو ألعلى مســتوى في ٣ 
أشهر خالل تعامالت أمس بعد أن وسع البنك 
املركــزي األوروبي حتفيزه أكثــر من املتوقع 
لدعم االقتصاد في التعامل مع أسوأ ركود منذ 

احلرب العاملية الثانية.
وقدم حترك املركزي األوروبي الدعم للعمالت 
عالية املخاطر، مما رفع الدوالر األسترالي ألعلى 
مستوى في ٥ أشهر واجلنيه االسترليني فوق 

ذرى بلغها خالل الشهرين املاضيني.
ورفع البنك املركزي برنامجه الطارئ لشراء 
سندات بواقع ٦٠٠ مليون يورو وهو ما يفوق 
التوقعات إلى ١٫٣٥ تريليون يورو ومدده حتى 

منتصف ٢٠٢١.
وارتفــع اليورو ٠٫٢٥٪ إلــى ١٫١٣٦٧ دوالر 
وهو أعلى مســتوياته في نحو ٣ أشهر. وفي 
األسبوع، صعدت العملة املوحدة ٢٫٤٪ وتتجه 
لتحقيق مكاسب لألسبوع الثالث على التوالي.

ومنت ثقة املستثمرين في العملة أيضا بعد 
أن ألقت أملانيا الشهر املاضي بثقلها وراء فكرة 
صنــدوق لتعافى االحتــاد األوروبي، لتتخلى 
عــن تقليد راســخ لديها برفــض أي حتركات 
صوب التكامل املالي في منطقة العملة املوحدة. 
ومقابل الني، ســجل اليــورو ١٢٤٫٤٣ ينا وهو 

أعلى مستوى في ١٣ شهرا.
وأمام الفرنك السويسري، وهو أيضا عملة 
مالذ آمن أخرى، بلغت العملة األوروبية املوحدة 

أعلى مستوى في ٥ أشهر عند ١٫٠٨٦٤٥.
ويتجه مؤشــر الدوالر الــذي يتتبع أداء 
العملــة األميركية مقابل ســلة من ٦ عمالت 
صوب تسجيل خسائر لألسبوع الثالث على 
التوالي عند ٩٦٫٥١٠، وهو قرب أدنى مستوياته 
في نحو ٣ أشــهر، في حــني وارتفع الدوالر 
إلى ١٠٩٫٣٣ ينات ليالمس أعلى مســتوياته 

في شهرين.

بفضل حتفيز املركزي األوروبي

«أوپيك+» جتتمع اليوم لتمديد تخفيضات
اإلنتاج والدفع صوب االمتثال

رويترز: جتتمع أوپيك 
وحلفاؤها بقيادة روســيا 
اليوم السبت لبحث متديد 
تخفيضات قياسية إلنتاج 
النفــط ودفــع األعضــاء 
العــراق  املتراخــني مثــل 
ونيجيريــا لالمتثال على 
نحو أفضل للقيود القائمة.
مجموعــة  واتفقــت 
املنتجني (أوپيك+) في وقت 
سابق على خفض اإلمدادات 
٩٫٧ ماليــني برميــل يوميا 
خالل مايــو ويونيو لدعم 
األسعار التي انهارت بسبب 
أزمــة ڤيــروس كورونــا. 
وكان مــن املقــرر تقليص 
التخفيضات إلى ٧٫٧ ماليني 
برميل يوميا في الفترة من 

يوليو إلى ديسمبر.
وقــال مصــدران فــي 
أوپيــك+ إن الســعودية 
وروسيا اتفقتا على متديد 
التخفيضــات األكبر حتى 
نهاية يوليــو، لكنهما قاال 
إن الريــاض تدفــع أيضــا 
لتمديدهــا حتــى نهايــة 

أغسطس.
الطاقــة  وذكــر وزيــر 
السعودي صاحب السمو 
امللكــي األميــر عبدالعزيز 
بــن ســلمان إن األوضــاع 
اآلن تضمن جناحا مأموال 
لالجتماعات وإن التنسيق 
جار لعقد اجتماعات ألوبك 

وأوپيك+ اليوم السبت.
وعلى وقع ذلك، ارتفع 
خام القياس العاملي برنت 
نحو ٣٪ خالل تعامالت أمس 
ليتداول عند أعلى مستوى 
في ٣ أشهر فوق ٤١ دوالرا 
للبرميل. وانخفض برنت 
دون ٢٠ دوالرا للبرميل في 
أبريل. وتراجعت األسعار 
هذا األسبوع من مستويات 
مرتفعة بلغتها في اآلونة 
األخيرة بســبب الضبابية 
التي تكتنف موعد اجتماع 

أوپيك+.
مصــدران  وأوضــح 

وأغسطس وسبتمبر.
الطاقــة  ودعــا وزيــر 
اإلماراتي سهيل املزروعي 
لتحسني االمتثال في خطاب 

أرسله إلى أوپيك+.
وكتب «كممثــل لدولة 
العربية املتحدة،  اإلمارات 
أجد أنه من املخيب لآلمال 
وغيــر املقبــول أن يلتزم 
الكبــار  املنتجــني  بعــض 
ممــن لديهــم قــدرات مثل 
وروســيا  (الســعودية) 
بنسبة ١٠٠٪ أو أكثر بينما 
يلتزم منتجون كبار آخرون 

بأقل من ٥٠٪».
وكشــفت مصــادر في 
أوپيــك إن العــراق وافــق 
علــى التعهد اإلضافي. مع 

اللجنتني الفنية والوزارية 
ألوپيك+، واللتني تراجعان 
وضع الســوق وعــادة ما 
تقدمــان توصيات بشــأن 
سياسة اإلنتاج، من املقرر 
أن تعقد حاليا يومي ١٧ و١٨ 

يونيو.
مــن جهة أخرى، ذكرت 
وكالة اإلعالم الروسية أن 
ليونيد فيدون نائب رئيس 
شركة لوك أويل الروسية 
املنتجة للنفــط قال أمس 
«إن مــن الصــواب متاما» 
متديد تخفيضــات كبيرة 
قائمة إلنتاج النفط اتفقت 
عليهــا أوپيــك ومنتجون 
غيــر أعضاء فــي املنظمة 

ملدة شهرين.

العلم ان للعراق إحدى أسوأ 
معدالت االمتثال في مايو، 
وفقا ملسح أجرته رويترز 

إلنتاج أوپيك.
وقال مصدر في أوپيك+: 
«الســعوديون ميارسون 
ضغطا شــديدا على بغداد 
لاللتزام.. العراق وافق على 
التعهــد بتحســني امتثاله 

الكامل للتخفيضات».
وأوضــح مصــدر آخر 
بأوبك إن بغداد تلقي باللوم 
في ضعف االلتزام في مايو 
على أسباب فنية وتغيير 
وقع فــي اآلونــة األخيرة 

حلكومتها.
مصــادر  وأشــارت 
بأوپيك+ إلى إن اجتماعات 

وزير الطاقة السعودي: األوضاع اآلن تضمن جناحاً مأموالً لالجتماعات

بأوپيك+ إن املؤمترات التي 
تعقد عبــر الڤيديو اليوم 
ستبدأ مبحادثات بني أعضاء 
منظمــة البلــدان املصدرة 
للبتــرول (أوپيك) ويليها 
اجتماع ملجموعة أوپيك+.
وذكــرت ٣ مصــادر في 
أوپيك إن متديد التخفيضات 
مرهون بارتفاع مســتوى 

االمتثال.
وأضافت ان الدول التي 
أنتجت مبا يفوق حصتها 
فــي مايو ويونيــو يتعني 
عليهــا التعهــد بااللتــزام 
باألهــداف واملوافقــة على 
تعويــض أي فائــض فــي 
اإلنتاج حدث في وقت سابق 
عبر خفض املزيد من يوليو 

«برنت» يتخطى ٤٠ دوالرًا مع ترقب املتعاملني الجتماع «أوپيك+»

ثروات مليارديرات أميركا تقفز نصف تريليون دوالر
أفاد تقرير مثير، نشــره معهد 
الدراســات السياسية، بأن ثروات 
مليارديرات الواليات املتحدة ومن 
بينهم مؤسس شركة أمازون جيف 
بيزوس، ومؤسس شركة فيسبوك 
مــارك زوكربرغ، قفــزت مجتمعة 
بنســبة تتجاوز ١٩٪، أو ما يعادل 
نصف تريليــون دوالر منذ بداية 

جائحة كوفيد-١٩ في البالد.
وقال التقرير إنه منذ ١٨ مارس، 
وعلى مدى ١١ أســبوعا، حني بدأت 
إجراءات العزل العام في الواليات 
املتحدة، زادت ثروات أغنى األثرياء 
في الواليــات املتحدة مبا يتجاوز 
٥٦٥ مليــار دوالر، في وقت تقدم 
٤٢٫٦ مليون عامل بطلبات للحصول 
علــى إعانات بطالــة، وفقا لوكالة 

«رويترز».
وقال تشوك كولينز، وهو أحد 
املشاركني في كتابة التقرير «هذه 
اإلحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون 
اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت 

مضى خالل عقود».
وعلــى مدى ١١ أســبوعا، زادت 
ثروة بيزوس بنحــو ٣٦٫٢ مليار 
دوالر، فيما زادت ثروة زوكربرغ 
بنحو ٣٠٫١ مليار دوالر. كما ارتفع 
صافي ثروة إيلون ماسك، الرئيس 
التنفيذي لشركة تسال، بنحو ١٤٫١ 

مليار دوالر.
وكشف التقرير أيضا أن ثروات 
مليارديرات الواليات املتحدة قفزت 
٧٩ مليار دوالر خالل األيام السبعة 

املاضية.

منذ بداية جائحة «كوفيد - ١٩» في الواليات املتحدة
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احملتجون يطالبون بتغيير «نظام العدالة» وترامب يحتفي بسلسلة إجنازاته
عواصم - وكاالت: في خضم 
أســوأ موجة من االحتجاجات 
تشــهدها العاصمــة واشــنطن 
وباقي املدن والواليات األميركية 
منــذ االحتجاجــات املناهضــة 
للعنصريــة التي اندلعت عقب 
اغتيــال مارتن لوثــر كينغ في 
ستينيات القرن املاضي، لم يجد 
الرئيس االميركي دونالد ترامب 
غضاضة، في االحتفاء بإجنازات 
نســبها الى نفسه كاالنخفاض 
غير املتوقع في معدالت البطالة 
بحســب تقرير شهر مايو، وما 
وصفه بتجاوز الواليات املتحدة 
«إلى حد كبير» أزمة انتشار وباء 
كورونا الذي اليزال يودي بحياة 
نحو ألف شخص يوميا في أكثر 
الدول تضررا في العالم. وقال 
ترامب: األميركيون يعودون اآلن 
إلى أعمالهم ووظائفهم ونشهد 
تعافيا سريعا. وأضاف: «اعتقدوا 
اننا سنخســر ٩ ماليني وظيفة 
لكننــا وفرنــا ٣ ماليني وظيفة 
جديدة». وتابع: «نريد أن نضع 
حدا حلالة اإلغالق. ونعيد فتح 
املــدارس». وحينمــا عــرج في 
خطابــه امس علــى املظاهرات 
التي أججتها وفاة جورج فلويد 
األميركي من أصول أفريقية حتت 
ركبة شرطي أبيض ركز كعادته 
منذ بدئها قبل نحو ١٠ أيام على 
ما رافقها من أعمال نهب تراجعت 
وتيرتها بشدة في األيام األخيرة، 
وقــال: «ال ميكــن أن نســمح 
بحــدوث أعمــال نهب وســرقة 
للمتاجر خــالل االحتجاجات». 
وقــال متفاخرا: «لــم يقدم أحد 

الدول االستبدادية والسلطوية، 
لشدة االجراءات األمنية وكثافة 
التواجد العسكري في محيطه. 
وقالــت الصحيفــة ان االدارة 
تخطــط الــى حديقــة الفاييت 
املجاورة للبيت االبيض ايضا، 
ولفتــت الــى املفارقــة أن هذه 
الساحة بالذات كانت سوقا لبيع 

العبيد ايام العبودية. 
وانتقدت شبكة «سي. ان. ان» 
اختباء الرئيس خلف االســوار 
العاليــة التــي شــيدها حــول 
البيت االبيــض، فيما تخوض 
االمــة معركــة مصيريــة حول 
العنصريــة.  وكان  مناهضــة 
اآلالف فــي منيابوليس وباقي 
مدن العالم شــاركوا في مراسم 
تأبني جورج فلويد الذي فجرت 

وفاته االحتجاجات، فيما تعهد 
الناشط من أجل احلقوق املدنية 
آل شــاربتون بأن االحتجاجات 
ستتواصل إلى أن «نغير نظام 

العدالة بأكمله».
وبعــد املراســم، خرجــت 
تظاهــرات اتســمت معظمهــا 
بالســلمية في مدن عــدة. ففي 
نيويورك، احتشــد اآلالف على 
جسر بروكلني بينما مت رفع حظر 
التجــول في واشــنطن ولوس 
أجنيليس وتراجع عدد احلشود.
وفــي منيابوليــس، تعهــد 
احملامي بنجامــن كرامب، الذي 
ميثل عائلــة فلويــد، بتحقيق 
العدالة له وقال «لم يكن الوباء 
الناجم عن ڤيروس كورونا هو 
ما قتل جــورج فلويد، بل كان 

وباء آخر هــو وباء العنصرية 
والتمييز». ووقف احلشد بصمت 
لثماني دقائق و٤٦ ثانية - هي 
املدة ذاتها التي قضاها الشرطي 
ديريك شوفني وركبته على عنق 
فلويد، في مشــهد مت تصويره 
بالفيديو وانتشر بشكل واسع 
على اإلنترنت. وبينما اتسعت 
رقعة املسيرات املطالبة بالعدالة 
جلميع األعراق لتصل إلى دول 
أخرى في العالم، شدد شاربتون 
على أن وفــاة فلويد لن تذهب 
ســدى. وقال القــس البالغ ٦٥ 
عاما «حان الوقت لنقف باســم 
جورج ونقول أزيحوا ركبكم عن 
أعناقنا». وأضاف «غيرت العالم 
يا جورج. سنواصل الكفاح يا 
جورج». وتابع «سنواصل إلى 

وكان ينزف بشدة من أذنه «تعثر 
وسقط أرضا».

وذكرت وسائل إعالم محلية 
الحقــا أن املســن فــي وضــع 
مســتقر بينمــا مت فتح حتقيق 
داخلي بشــأن عناصر الشرطة 
املتورطني فــي احلادثة. وافيد 
الحقا أن عنصرين منهم قد مت 

توقيفهما. 
وسياسيا، كشفت السيناتورة 
اجلمهوريــة عــن أالســكا ليزا 
«تواجــه  أنهــا  موركوســكي 
صعوبة» في حتديد إن كان عليها 
دعم إعادة انتخاب مرشح حزبها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 

في انتخابات نوفمبر.
وقالت موركوسكي إن ترددها 
جــاء بعد تصريحــات جيمس 

أن نبدل نظام العدالة بأكمله».
وأقيمت مراسم تكرمي لفلويد 
كذلك فــي نيويــورك حضرها 
اآلالف مبن فيهم شقيقه تيرنس. 
وكتــب علــى إحــدى الالفتات 
«صمــت البيض عنــف» بينما 
قالت أخرى «فلتجعلوا أميركا 

غير معيبة من جديد».
ومت تسجيل عمليات توقيف 
في مانهاتن بعــد دخول موعد 
حظــر التجــول حيــز التنفيذ 
الساعة ٢٠٫٠٠ بينما أثار شرطي 
دفع متظاهرا مسنا إلى األرض 
في مدينة بوفالو غضبا واسعا 
فيمــا انتشــر تســجيل مصور 

للحادثة على اإلنترنت.
وأفــاد بيــان للشــرطة بأن 
الرجل الذي بــدا أنه فقد وعيه 

الدفاع الســابق  ماتيس، وزير 
في عهــد ترامب، والــذي انتقد 
قبل يوم الرئيس «الذي يحاول 
تقسيمنا». وأفادت الصحافيني 
«أعتقد أن تصريحات اجلنرال 
ماتيس كانت حقيقية وصادقة 

وضرورية ومستحقة».
وتشكل تصريحاتها حتوال 
كبيرا في املواقف حيال ترامب 
ضمن معسكر اجلمهوريني، الذي 
بقي متماسكا على مدى أزمات 
عــدة مبا في ذلك محاكمة عزله 
وتهديده حاليا باستخدام القوة 

العسكرية بحق احملتجني.
ورفعــت مجموعــات فــي 
املجتمع املدني األميركي دعوى 
ضد ترامب، بعدما أطلقت قوات 
األمن رذاذ الفلفل وقنابل الغاز 
لتفريق املتظاهرين الســلميني 
في ساحة الفاييت مقابل البيت 
األبيض قبل أن يتوجه الرئيس 
إلى كنيســة اللتقــاط صور له 

مطلع األسبوع.
مــن جهتــه، أعــرب عضو 
الكونغرس الدميوقراطي جون 
لويس، الذي شارك في املاضي 
في مســيرة مارتن لوثر كينغ 
االبن ملكافحة الفصل العنصري، 
عن أمله في أن متهد وفاة فلويد 

لـ«تغيير أكبر».
وقال رمز احلقــوق املدنية 
البالغ ٨٠ عاما لشبكة «سي بي 
إس» إن االحتجاجــات احلالية 
تبــدو «أكبــر بكثير وشــاملة 
للجميع». كما دان تهديد ترامب 
باستخدام القوة العسكرية بحق 

املتظاهرين.

دعوى قضائية ضد الرئيس على خلفية فض املتظاهرين في الفاييت واتهامات بتحويل البيت األبيض إلى قلعة من التحصينات

(أ.ف.پ) صور اثارت غضبا بعد مواجهة بني رجال الشرطة ومتظاهر مسن أوقعوه ارضا وفقد وعيه ونزف من اذنه في مدينة بوفالو والشرطة تقول انه تعثر  

لألميركيني من أصول أفريقية 
ما قدمته أنا». ولم يفت ترامب 
بالطبع التحدث عن عدوه اجلديد 
الصني، مؤكدا أن اقتصادها «لن 
يلحق باقتصادنا». يأتي ذلك فيما 
عمــت االحتجاجات، التي باتت 
تطالب بتغيير نظــام العدالة، 
املدن االميركيــة بعد يوم على 
مراســم تأبــني جــورج فلويد 
االميركــي من اصــول افريقية 
الذي قضى مختنقا حتت ركبة 
شرطي أبيض، وتقابلها االدارة 
باجراءات أمنية مشــددة وغير 
مسبوقة اثارت انتقادات واسعة 
في وســائل االعالم االميركية.  
الـ«واشنطن  وشبهت صحيفة 
بوست» البيت االبيض بالقصور 
الرئاسية والقالع احملصنة في 

محتجون يتجمعون عند السياج الذي اقامته قوات االمن امام البيت االبيض    (رويترز)

غوغل يكشف قيام «هاكرز» صينيني وإيرانيني 
باستهداف حملتي بايدن وترامب

واشنطن - رويترز: قال مسؤول 
كبير في شــركة غوغل إن متسللني 
إلكترونيــني «هاكــرز» مــن الصــني 
تدعمهم احلكومة اســتهدفوا عاملني 
في حملة انتخابات الرئاسة للمرشح 

الدميوقراطي األميركي جو بايدن.
وقــال املســؤول إن متســللني 
إلكترونيــني إيرانيني اســتهدفوا في 
اآلونــة األخيــرة حســابات البريــد 
اإللكتروني لعاملني في حملة الرئيس 

اجلمهوري دونالد ترامب.
وميثل هذا اإلعالن، الذي نشــره 
شني هنتلي رئيس مجموعة حتليل 
التهديــدات في غوغل على حســابه 
على موقع تويتر، أحدث مؤشر على 
التجسس الرقمي الذي يستهدف بشكل 

دوري كبار الساسة.
وقال هنتلي إنه ال يوجد «أي مؤشر 
على إحلاق الضرر» بأي من احلملتني.
وجــرى توثيق محاوالت إيرانية 
الختراق رســائل البريد اإللكتروني 

ملســؤولي حملــة ترامــب مــن قبل. 
ففــي العــام املاضي، أعلنت شــركة 
مايكروسوفت أن مجموعة يطلق عليها 
(تشــارمينغ كينت) حاولت اختراق 
حســابات البريد اإللكتروني حلملة 
رئاسية أميركية دون أن حتددها لكن 

مصادر قالت إنها حملة ترامب.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت 
شركة األمن (أريا ١) إن متسللني روسا 
استهدفوا شــركات مرتبطة بشركة 
غاز أوكرانية حيث عمل من قبل جنل 

بايدن في مجلس اإلدارة.
ورفضت غوغل تقــدمي تفاصيل 
تتجاوز تغريدات هنتلي، لكن اإلعالن 
غير املعتاد ميثل مؤشــرا على مدى 
حساسية األميركيني جلهود التجسس 
الرقمــي التــي تســتهدف احلمــالت 

السياسية.
وقال أحد ممثلي الشركة «أرسلنا 
إلى املستخدمني املستهدفني حتذيرنا 
املعتاد مــن الهجمــات املدعومة من 

احلكومة، وأحلنا هذه املعلومات إلى 
سلطات إنفاذ القانون االحتادية».

وأصبح التسلل اإللكتروني للتدخل 
في االنتخابات مصدر قلق للحكومات، 
السيما بعدما خلصت وكاالت املخابرات 
األميركية إلى أن روسيا أدارت عملية 
تســلل ودعايــة لتعطيــل العمليــة 
الدميوقراطية األميركية في عام ٢٠١٦ 
ملساعدة املرشح ترامب آنذاك ليصبح 
رئيسا. ومن بني األهداف كانت البنية 
التحتيــة الرقمية التي اســتخدمتها 
حملة املرشحة الدميوقراطية للرئاسة 

هيالري كلينتون عام ٢٠١٦.
وقال متحدث باسم حملة بايدن: 
«نحن على علــم بتقارير من غوغل 
تفيد بأن طرفا أجنبيا قام مبحاوالت 
فاشلة للوصول إلى حسابات البريد 
اإللكترونــي الشــخصية ملوظفــي 
احلملــة.. علمنا منذ بدايــة حملتنا 
أننا ســنتعرض ملثل هــذه الهجمات 

ونحن مستعدون لها».
(رويترز) متظاهر يحمل شعار «حياة السود تهم» خالل احتجاجات أمام نصب لنكولن التذكاري  في واشنطن 
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صراع ترامب و«الپنتاغون» يؤجج مخاوف الشقاق بني املدنيني و«العسكر» 
يخيــم توتــر خطيــر على 
عالقة الرئيس األميركي دونالد 
العسكرية  ترامب باملؤسســة 
بعدما رفض وزير الدفاع مارك 
إسبر دعوة سيد البيت األبيض 
لنشــر اجليش للسيطرة على 
االحتجاجــات، بينمــا انتقدت 
شــخصيات بارزة ســابقة في 
وزارة الدفاع (الپنتاغون) بينها 
جيــم ماتيس طريقــة تعاطي 

ترامب مع التظاهرات.
وشكل إعالن إسبر معارضته 
نشر جنود في اخلدمة للسيطرة 
علــى االحتجاجــات املناهضة 
القــوة،  الشــرطة  الســتخدام 
مواجهة اســتثنائية مع القائد 
األعلــى للقــوات املســلحة في 

البالد.
وقال إسبر «ال أؤيد اللجوء 
إلــى قانــون االنتفاضــة»، في 
إشــارة إلــى القانــون العائــد 
إلــى العام ١٨٠٧ والذي ســعى 
ترامــب لتفعيله بهدف نشــر 
عناصر مســلحني من اجليش 
للسيطرة على املدن التي تشهد 

احتجاجات.
وبعد ســاعات، شــن جيم 
ماتيس ـ سلف إسبر ـ هجوما 
عنيفا على ترامب، وكتب «لم 
أتخيل يومــا أن اجلنود الذين 
يــؤدون اليمني نفســه، ميكن 
أن يتلقــوا األمــر، مهمــا كانت 
الظــروف، النتهــاك احلقــوق 
الدســتورية ملواطنيهــم»، في 

إشارة إلى حق التظاهر.
وأشار ماتيس، الذي شغل 
منصب وزير الدفــاع في عهد 
ترامب لعامني قبل أن يستقيل 
إثــر خالفات مع الرئيس حول 
االنسحاب من سورية، إلى أن 
النازيني في أملانيا آمنوا بشعار 
«فرق تســد». وقــال «دونالد 
ترامب هو أول رئيس في حياتي 
ال يحاول توحيد األميركيني، بل 
إنه حتى ال يدعي بأنه يحاول 
فعل ذلــك»، وأضاف «بدال من 

ذلك، فإنه يحاول تقسيمنا».
ودخــل رئيســان ســابقان 
لهيئة األركان املشتركةـ  تشغل 
شخصيات عملت حتت أمرتهما 
أعلى املناصب في «الپنتاغون» 
حاليا ـ على خط الســجاالت. 
وقال اجلنــرال املتقاعد مارتن 
دميبســي، الــذي كان رئيــس 
هيئة األركان العامة من العام 
٢٠١١ حتى ٢٠١٥ «أميركا ليست 
ساحة معركة. مواطنونا ليسوا 

األعداء».
بدوره، كتب سلفه األميرال 
املتقاعد مايك مولن «أشعر بقلق 
عميق من أن تتم إعادة توظيف 

التي أعقبت وفاة جورج فلويد 
األميركــي من أصــول افريقية 

أثناء توقيفه.
وبدا إسبر متفقا مع الرئيس 
عندما أمر بإرسال ١٦٠٠ عنصر 
مــن الشــرطة العســكرية إلى 
منطقــة واشــنطن للتأهب في 
حال ازدادت أعمال الشغب، قبل 

األمن املنطقــة من املتظاهرين 
بالقــوة، بدا أنهمــا متفقان مع 
رغبة ترامب في نشر اجلنود.

لكن وزير الدفاع األميركي 
تراجــع عن موقفــه على وقع 
االتهامات بأنه يحول اجليش إلى 
أداة سياسية في أيدي ترامب.

وأكد إسبر بحزم معارضته 

كهذا في الوقت الراهن».
وفــي مســعى لتوضيــح 
مواقفهــم، أكــد إســبر وميلي 
وغيرهمــا من كبار مســؤولي 
الپنتاغون للجنود أنهم أقسموا 
علــى الدفــاع عــن الدســتور 
األميركي وخصوصا احلق في 

حرية التعبير.
وانتقــد اجلنــرال املتقاعد 
جون ألني صــورة ترامب أمام 
كنيســة ســان جون قائال إنها 
محاولة الستغالل الدين ملواجهة 
إساءة اســتخدام حق التظاهر 
في التعديل األول في الدستور.

وقال املتحدث السابق باسم 
الپنتاغــون ديڤيد البان إنه لم 
يشهد قط موقفا معارضا على 
هذا القدر لسيد البيت األبيض 
خصوصــا من قبل شــخصية 

مبقام ماتيس.
وتابــع البــان مــن «معهد 
سياســة احلزبني» لـ «فرانس 
بــرس» ان «الرئيــس ســّيس 
اجليش بطرق غير مسبوقة»، 
وأضاف أن إسبر وميلي «تأخرا 
كثيرا وسمحا بتفاقم الوضع».

أن يدعو الرئيس حكام الواليات 
«للسيطرة على ساحة املعركة».
وعندما ظهر إسبر ورئيس 
هيئة األركان املشــتركة مارك 
ميلي إلى جانب ترامب االثنني 
اللتقــاط صــور تذكاريــة في 
البيت األبيض،  كنيســة قرب 
بعــد دقائق على إخــالء قوات 

اســتخدام جنود فــي اخلدمة 
للتعامــل مع احملتجــني، وقال 
الپنتاغون ان  للصحافيني في 
«على خيار استخدام جنود في 
اخلدمة أال يكون ســوى املالذ 
األخير وفقط في احلاالت األكثر 

خطورة».
وأضاف «لســنا في وضع 

وتابع «خالل هذا األسبوع، 
خسرا بعض الثقة من القوات 

ومن الشعب األميركي» معا.
وشــدد علــى أن ماتيــس 
ودميبسي ومولن لم يحاولوا 
تغذيــة متــرد ضمــن صفوف 
اجليش، لكنهم ارتأوا أن سمعة 
املؤسسة العسكرية في أوساط 
الشــعب األميركي على احملك، 
مشــيرا إلى أن الوضــع «كان 

يتفاقم».
وتتفاعــل قضيــة نشــر 
اجليش في العاصمة األميركية 
(واشنطن) بشكل متسارع، فقد 
طلب عدد من رؤســاء اللجان 
الكونغــرس  املختصــة فــي 
توضيحــات مــن الپنتاغــون 
بهذا اخلصوص، وبخصوص 
استعمال املروحيات العسكرية 
لتفرقــة املتظاهريــن. وفــي 
تصريحات نادرة من قبل بعض 
اجلمهوريني، أعرب هؤالء عن 
معارضتهم الســتعمال القوة 
ضد املتظاهريــن، ودعوا إلى 
معاجلة جذور املشكلة والتطرق 
إلــى إصالحات في سياســات 
الشــرطة، بــدال مــن مهاجمة 

املتظاهرين.
الدميوقراطيــون  وينــوي 
تصعيد ملــف رد اإلدارة على 
االحتجاجــات من خــالل عقد 
جلســات اســتماع ماراثونية 
في األســابيع املقبلــة، وطرح 
مختلفــة  قوانــني  مشــاريع 
حملاولة تقييد رد اإلدارة على 
احملتجني. لكن استراتيجيتهم 
األساســية تعتمــد علــى حث 
الناخبــني علــى التوجــه إلى 
صناديق االقتراع والتصويت 
ضد ترامب لصالح مرشحهم جو 
بايدن. وتعزز حملة مرشحهم 
جون بايدن االنتخابية من هذه 
االستراتيجية عبر إطالق إعالن 
انتخابي على وسائل التواصل 
االجتماعي سلط الضوء على 
الفارق الشاســع بني رد بايدن 
وترامــب علــى االحتجاجــات 
األخيرة. ومن الواضح أن قضية 
التمييــز العنصري ستشــكل 
أســاس هجمــات بايــدن على 
ترامب، فقد سبق وقال إنه قرر 
خوض السباق الرئاسي بعد أن 
استمع إلى تصريحات ترامب 
بشأن تظاهرات شارلوتسفيل، 
والتي وصف فيها العنصريني 
البيض باألشخاص اجليدين. 
ولكن، ورغم وجود دعم كبير 
لبايدن من قبل األميركيني من 
أصــول أفريقية، فــإن حملته 
تعول على استقطاب أصوات 

املترددين بعد هذه األزمة.

عناصر من الوحدة العسكرية «املجوقلة» خالل انتشارها للسيطرة على احلشود في محيط وزارة اخلزانة بواشنطن       (أ.ف.پ)

عناصر جيشنا بينما يطبقون 
األوامر الصادرة إليهم ألهداف 

سياسية».
وعززت املعارضة الواضحة 
للرئيس من قبل شخصيات غير 
سياسية خطر حدوث شقاق في 

العالقات املدنية والعسكرية.
وقد يعنــي ذلــك أيضا أن 
منصــب إســبر علــى احملــك. 
ورفضت الناطقة باسم البيت 
األبيض كايلــي ماكيناني الرد 
على مسألة إن كان اليزال يحظى 
بثقة ترامب كاملة، لكنها أكدت 

أنه اليزال وزيرا للدفاع.
وتهز هذه التطورات فعليا 
الصورة التي أصر ترامب عليها 
مرارا بشأن حتالفه مع عناصر 
اجليش، وهو أمر يروج له في 
دعاياته السياسية كمؤشر على 

صالبته.
وظهرت بوادر املقاومة ضد 
ترامــب منذ األســبوع املاضي 
عندما هدد بإرسال قوات نظامية 
مسلحة، بدال من االكتفاء بجنود 
االحتياط من عناصر احلرس 
الوطني، لوقــف االحتجاجات 

«تويتر» يحذف ڤيديو لترامب حول فلويد بعد شكوى تتعلق بحقوق النشر
رويترز: حذف موقع تويتر ڤيديو تنعى فيه حملة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب املواطن جورج فلويد من على منصته، 

مشيرا إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر.
وكان ترامب يتحدث في خلفية الڤيديو الذي يضم صورا 
ولقطات ملسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد إثر 

إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.
وقال املوقع ان الڤيديو املنشور على حساب حملة الرئيس 

ال يتسق مع سياسته اخلاصة بحقوق النشر.
وقال ممثل لتويتر «نحن نستجيب لشكاوى حقوق النشر 
املقنعة التي يرسلها لنا أصحاب حقوق النشر أو ممثلوهم 

الشرعيون».
والڤيديــو مدته ثالث دقائــق و٤٥ ثانية وقد مت حتميله 

على قناة ترامب على يوتيوب ونشــرته حملته على تويتر 
في الثالث من يونيو.

والڤيديو اليزال على يوتيوب، وقد حصل على أكثر من 
٦٠ ألف مشاهدة و١٣ ألف إعجاب. 

ويحتدم اخلالف بني موقع تويتر وإدارة ترامب منذ وضع 
عالمة تشــير إلى ضرورة تقصــي احلقائق على تغريدات 
للرئيس عن مزاعم غير مدعمة بأدلة عن حدوث تزوير في 
تصويت بالبريد. كما أن املوقع وصف منشورا لترامب عن 
االحتجاجات في مدينــة منيابوليس بأنها «متجيد للعنف». 
وقد تعهد ترامب باستصدار تشريع يلغي أو يقوض قانونا 
يحمي شركات التواصل االجتماعي من حتمل املسؤولية عما 

ينشره مستخدموها.

األميركيون السود سلسلة ممتدة من التمييز العنصري ألجيال.. 
بدءًا من األجور وصوًال لـ«كورونا»

واشنطن - أ.ف.پ: تبدو مظاهر الثراء 
جلية في وســط واشــنطن لكن الشاب 
جاسنت مونرو الذي كان يقف بني حشد 
يتظاهر أمام البيت األبيض للتنديد بوفاة 
جورج فلويد أثناء قيام الشرطة باعتقاله، 
ال يعتقد بأنه سيشــارك يوما ما في هذا 

االزدهار.
وقال مونرو األميركي من أصل أفريقي 
لوكالــة فرانس برس: «هــذا ليس لفئة 
معينــة من الناس. عــدد كبير من هؤالء 
النــاس»، مضيفا: «ال ميكننا كســب هذا 
القدر من األموال. ال يريدوننا أن نكسب 

مثل تلك األموال».
والشاب البالغ ٢٥ عاما كان يعمل طاهيا 
في مطعم قبل أن يخسر وظيفته بسبب 
أزمــة ڤيروس كورونا املســتجد. ويقيم 
في ناحية من العاصمة يفصلها نهر عن 
املكاتــب الفخمة واملبانــي احلكومية في 

وسط املدينة.
ويعتبر مونرو عنف الشــرطة الذي 
أطلــق شــرارة االحتجاجات فــي أنحاء 

البــالد، أمرا عاديــا لألميركيني الســود 
وليس استثناء.

وأثارت وفاة فلويد في مينيابوليس 
تظاهرات عدة تطالب باحلد من ممارسة 
العنف جتاه األميركيني من أصل أفريقي، 
والذين أظهرت دراســات أنهم يواجهون 
خطــرا أكبــر للمــوت على أيــدي رجال 

الشرطة.
لكن انعدام املســاواة التــي يواجهها 
السود األميركيون أبعد من مسألة التعامل 
مع الشــرطة وتتراوح مــن رواتب أدنى 
إلى صفوف انتظار أطــول، فهيكل أكبر 
اقتصــاد في العالم يهمش بدرجة كبيرة 

املواطنني السود.
وترى كبيرة خبراء االقتصاد في مركز 
جامعة جورج تاون حول التعليم واليد 
العاملة نيكول ســميث «األميركيون من 
أصل أفريقي دائما ما كانوا مشاركني كاملني 
في اقتصاد الواليات املتحدة، لكنهم ليسوا 

متلقني كاملني».
قبل وفاة فلويد حتت ركبة شــرطي 

أبيض جثا على رقبته في أحد شــوارع 
املدينــة، كان ڤيروس كورونا املســتجد 
يضرب الواليــات املتحدة بشــدة مكبدا 

االقتصاد خسارة ٤٢ مليون وظيفة.
وحتــى املــرض مييــز: فاألميركيون 
الســود ميثلون ١٣٫٤٪ من عدد الســكان 
لكنهــم يعدون ٢٢٫٩٪ من الوفيات بوباء 
«كوفيد-١٩»، بحسب مراكز الوقاية من 

األوبئة.
ونسبتهم مرتفعة أيضا فيما يتعلق 
مبعدالت البطالة التي سجلت في أبريل 
١٤٫٧٪ بالنسبة جلميع العمال لكنها بلغت 
١٦٫٧٪ بني السود األميركيني، بحسب وزارة 

العمل.
واالقتصاد يحرم الســود األميركيني 
من مزايا حتى قبل وقت طويل من أزمة 

الڤيروس.
فهم يحصلون على ٧٣ سنتا مقابل كل 
دوالر يحصل عليه األميركيون البيض، 
فيمــا معدل الفقــر بينهم أعلــى مبرتني 
ونصــف مقارنــة بالبيض، وفقــا ملعهد 

السياسات االقتصادية لألبحاث.
والهوة واسعة إلى حد أن بنك كليفالند 
االحتياطي الفيدرالي قدر العام املاضي أن 
ثروة عائلة بيضاء عادية تزيد بنحو ٦٫٥٪ 

عن ثروة عائلة سوداء عادية.
وفي سيناريو أكثر تفاؤال، سيتمكن 
األميركيون الســود من اللحاق بالبيض 
بعد ٢٠٠ ســنة. لكن بسبب الوباء، حذر 
الباحث االقتصادي الكبير في بنك كليفالند 
الفيدرالي ديونيســيس أليبرانتيس في 
مقابلة من أن «معظم الفجوات ستتسع».
وحتــى بعد إلغاء العبودية منتصف 
القرن التاســع عشــر، التزال أجيال من 
املمارسات والقوانني العنصرية التي تعزل 
الســود في أحياء معينــة وحترمهم من 
الوصول إلى خدمات مالية، تغذي انعدام 

املساواة وتطارد مدنا أميركية.
وفيما يعد امتــالك منزل مفتاح بناء 
ثروة بني األجيال، أظهرت دراســة ملعهد 
بروكينغز عام ٢٠١٨ أن املنازل في أحياء 
نصف قاطنيها على األقل من السود، تقل 

قيمتها بنسبة ٥٠٪ على األقل عن أحياء 
ال يقطنها سود.

وميضي األميركيون من أصل أفريقي 
وقتا أطــول للوصول إلى عملهم مقارنة 
بأي مجموعة أخرى، وفق دراسة جلامعة 
شــيكاغو عام ٢٠١٤ نظرا ألنهم يقيمون 
غالبا في أحياء لديها وظائف أقل وخطوط 
مواصالت أســوأ. وحتى اســم الشخص 
ميكن أن يســبب له الضرر، فقد أظهرت 
دراســة لباحثني فــي جامعتي تورونتو 
وستانفورد عام ٢٠١٦ أن األميركيني من 
أصل أفريقي الذين يحاولون إخفاء عرقهم 
على ســيرتهم الذاتية، يتلقون اتصاالت 
مــن أرباب العمل تزيــد بأكثر من مرتني 

عن اآلخرين.
وقال إميانويل سانشيز الطالب األسود 
الذي يكاد ينهي دراسته وكان يشارك في 
التظاهرة أمام البيت األبيض: «أنا بالتأكيد 
في موقع غير مؤات، مع انتهاء دراستي 

في اجلامعة وكوني من أقلية».
ورغــم أن مجموعــة مــن القوانــني 

الفيدراليــة متنــع التمييز علنــا، إال أن 
الكثير من األميركيني السود يقولون إنهم 
يشــعرون بأن التمييز جــزء من احلياة 
اليومية. وقال ديفني براون الذي خســر 
وظيفة براتب جيد في مؤسسة اتصاالت 
في ســان دييغو بســبب الوبــاء «كوني 
أفريقي - أميركــي، كان علي التعويض 
بشكل مفرط في أمور كثيرة ألكون على 

قدر املساواة في املجتمع».
وترى خبيرة االقتصاد نيكول سميث 
أن الفجوة تقوض اإلمكانيات االقتصادية. 
وتشير إلى دراسة لها تظهر أن مكاسب 
األميركيني الســود ميكن أن تكون أعلى 
مبقــدار ١٨٦ مليون دوالر فــي حال كان 
حتصيلهــم العلمي على نفس مســتوى 

البيض ذوي املداخيل املرتفعة.
واعتبرت سميث الفوارق «مجموعة 
متتالية مــن العنصريــة املنهجية التي 
تقودنــا حقا إلى ما نحــن عليه اليوم»، 
مضيفة: «ورمبا تقودنا إلى هذا الغليان 

الذي نراه في أنحاء األمة».

..ومحتجون يهتفون ضد التمييز العنصري تضامنا مع حركة «حياة السود تهم» في ساحة الطرف االغر في لندن  (أ.ف.پ) (أ.ف.پ) أميركييان يصرخان عبر سياج نصبته القوات االميركية امام حديقة الفاييت قرب البيت االبيض 
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في ذكراها الـ ٥٣.. مخططات «الضم» «نكسة» جديدة تلوح في األفق
عواصم - وكاالت: أحيا 
الفلسطينيون الذكرى الـ ٥٣ 
للنكسة، فيما متضي سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي قدما في 
مخططاتها لقضم املزيد من 
أراضيهم وضم أجزاء واسعة 
من الضفــة وغــور األردن، 
ستشكل نكســة جديدة في 
حال فشلت املساعي الدولية 
لثني االحتالل عن مساعيه.
وقــال وزيــر اخلارجية 
الفلســطيني  واملغتربــني 
ريــاض املالكــي امــس، في 
مناسبة ذكرى النكسة، «إن 
خــط الرابع من يونيو لعام 
١٩٦٧ هو اخلط األخطر، وهو 
خط أحمر، واحلدود الفاصلة 
بــني الســالم واألبارتيــد، 
واحلقوق واالضطهاد، واألمن 

واالستقرار والعدوان».
وأضاف املالكي، في بيان 
للوزارة أوردته وكالة األنباء 
الفلسطينية (وفا) امس، أن 
النكســة واالحتالل  ذكــرى 
اإلســرائيلي لقطــاع غــزة 
والضفة الغربيــة، مبا فيها 
القدس، تأتي في وقت متعن 
فيــه احلكومــة الصهيونية 
اإلسرائيلية باجلرائم، وهي 
باأليديولوجيــا  مدججــة 
العنصرية املعادية للشعب 
وحقوقــه،  الفلســطيني 
اإلدارة  بدعــم  ومدججــة 
األميركية واملعادية للحقوق 
وللقانون الدولي ومؤسساته.

وتابع: «أن إسرائيل، سلطة 
االحتالل غير الشرعي، حتاول 
ترسيخ نظامها االستعماري 

فيها تلك التي حترم االستيالء 
واالســتحواذ علــى أراضي 
الغير بالقوة واحلرب، وهو 
ما أكد عليه قرار مجلس األمن 
٢٤٢ الــذي جاء إثر العدوان 
اإلسرائيلي وحربها ضد الدول 

على النكسة، في ظل صمت 
دولي مبا سيشكل انتكاسة 
الدولــي وللنظام  للقانــون 

املتعدد األطراف».
وشــدد املالكــي على أن 
الفلسطينية  الديبلوماسية 

جرائمهم، فضال عن العمل مع 
دول املجتمع الدولي من أجل 
ردع الضــم، وتنفيذ قرارات 
القيادة فــي التأكيد على أن 
الشعب الفلسطيني في حل 
من االتفاقيات التي اغتالتها 
إسرائيل والواليات املتحدة، 
وتعزيز اجلبهة الدولية من 
أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
الذي طال أمده منذ النكســة 

في عام ١٩٦٧.
املناســبة نفســها،  وفي 
قــال صائــب عريقــات أمني 
التنفيذيــة  اللجنــة  ســر 
ملنظمة التحرير الفلسطينية 
امــس، إن تاريــخ االحتالل 
االستعماري الطويل للضفة 
الغربية وقطاع غزة مبا فيها 
الشــرقية، يجب أن  القدس 
يشكل حافزا للمجتمع الدولي 
الرافضة  لترجمــة مواقفــه 
ملخططات الضم اإلسرائيلية 
غير القانونية، إلى إجراءات 
وخطوات عملية وملموسة 
تبدأ مبســاءلته واالعتراف 

بدولة فلسطني.
وشدد عريقات، في بيان 
أوردته «وفا»، على أن استمرار 
االحتالل وترسيخه يوما إثر 
آخر هو مســؤولية قانونية 
وسياســية وأخالقيــة تقع 
على عاتق املجتمع الدولي، 
الذي يواجه خيــارا واحدا، 
إما متكني شعبنا من ممارسة 
حقه في تقريــر املصير، أو 
إبقاء املنطقة أسيرة لدوامة 

الفوضى والعنف.
وأضاف عريقات أنه «على 

العربية واحتاللها لألراضي 
العربية، وما تبقى من األرض 
أن  الفلســطينية.. واملفجع 
الفلسطيني  يواجه الشعب 
وقيادته الضم على أعتاب ٧٢ 
عاما على النكبة، و٥٣ عاما 

مســلحة مبواقــف القيــادة 
الشــعب  أبنــاء  وصمــود 
الفلســطيني فــي مواجهــة 
اإلســرائيلية  املخططــات 
والعمل على مساءلة االحتالل 
مبسؤولية ومستوطنيه على 

الرغم من النكبات املتوالية 
التي مرت على شعبنا لتصفية 
وجــوده الوطنــي، مبا فيها 
احلرب األخيرة التي شنتها 
إســرائيل لتصفية حقوقه، 
واإلعــالن عــن ضــم معظم 
الغربية اســتكماال  الضفــة 
الصهيونــي  ملشــروعها 
الهادف إلى إقامة «إسرائيل 
الكبرى»، إال أنــه يقف بكل 
أطيافه وقيادته السياســية 
فــي مواجهة هــذه اخلطوة 
باســتراتيجية موحدة، من 
أجل إحباطها كما أحبط غيرها 
دفاعا عن مستقبله»، مؤكدا 
أن إنهاء االنقسام واستعادة 
الوحــدة الوطنيــة، مدخــل 
رئيسي ملواجهة خطط الضم 
والسياســات االســتعمارية 

املنظمة وإنهاء االحتالل.
إلــى ذلــك، قــال وزيــر 
البريطانــي  اخلارجيــة 
جيمس كليفرلي، إن اململكة 
املتحدة ترغب في رؤية دولة 
فلسطينية على حدود عام 
١٩٦٧ ذات ســيادة وقابلــة 
للحيــاة ومتصلة جغرافيا 
مبا يشمل القدس الشرقية.
وأضــاف كليفرلــي، في 
تغريدة له قبيل بدء زيارته 
االفتراضية لفلسطني وفق 
«وفا» أن بريطانيا مازالت 
تسعى من أجل حل الدولتني 
وتعارض سياسة هدم منازل 
املواطنني الفلسطينيني، كما 
أن موقفهــا املعارض لضم 
الفلســطينية  األراضــي 

واضح.

بريطانيا: ندعم دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية

(ا.ف.پ) فلسطينيون يحتمون من قنابل الغاز التي يطلقها االحتالل جتاههم خالل احتجاجات على ضم الضفة في بلدة العطوف في غور االردن 

القانــون  والتغــول علــى 
الدولــي وقواعــده وتخطط 
لضــم األرض الفلســطينية 
احملتلــة مبــا فيهــا القدس، 
في مخالفــة واضحة مليثاق 
وقــرارات األمم املتحدة، مبا 

ترامب شاكرًا إيران إلطالقها سراح جندي:
التوصل التفاق أمر ممكن

عواصم - وكاالت: شــكر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إيران إلطالقها سراح الجندي 
الســابق في البحريــة مايكل 
وايــت الذي كانــت تحتجزه، 
معتبــرا ان هذا اإلفراج يظهر 
إمكان إبرام اتفاق بين العدوين 
اللدودين. وكتب ترامب على 
تويتــر «شــكرا إيــران، هــذا 
يظهــر أن التوصل إلى اتفاق 
أمر ممكن»، كاشفا أنه تحادث 
هاتفيــا مع وايــت الذي غادر 
طهران بعد احتجازه لعامين.
الســلطات  وأفرجــت 
األميركية عن العالم اإليراني 
مجيــد طاهــري بالتزامن مع 
إطــالق طهران ســراح مايكل 
وايت، وفق مــا أعلنت وزارة 

الخارجية اإليرانية.
وقالــت الــوزارة في بيان 
إن طاهري أطلق سراحه بعد 
اعتقاله في الواليات المتحدة 
«ألسباب باطلة». وقال وزير 
الخارجيــة األميركــي مايــك 
بومبيو، إن خطوة السلطات 

مــن جهتــه، قــال وزيــر 
الخارجية محمد جواد ظريف 
إنــه «باإلمــكان تعميــم هذه 
التجربة على جميع السجناء»، 
الفتا الى أن «الرهائن اإليرانيين 
في السجون األميركية أو في 
أي مكان بطلب أميركي يجب 

أن يعودوا إلى الوطن».
ونقل وايت بطائرة خارج 
إيران، امس األول، بعد إطالق 
الواليات المتحدة سراح عالم 
إيرانــي آخــر هــو ســيروس 

إن  وقالــت  ســنوات  ســت 
احتجازها يضــر بالثقة بين 
الرئيــس  البلديــن. وكتــب 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
تويتر امس «قبل عام اعتقلت 
فاريبا عادلخاه تعســفيا في 
إيران. من غير المقبول أن تظل 
في السجن». وأضاف: «رسالتي 
للســلطات اإليرانية: مطلبنا 
العادل هو اإلفراج الفوري عن 
مواطنتنا». وال تعترف إيران 
المزدوجة وسبق  بالجنسية 
أن رفضــت دعــوات لإلفراج 
عن عادلخاه (٦٠ عاما) عالمة 
المحتجزة  األنثروبولوجيــا 
منــذ يونيــو ٢٠١٩، وقالت إن 
هذه المطالب تمثل تدخال في 

شؤونها.
مــن جانبــه، قــال وزيــر 
الخارجية الفرنسي جان إيف 
لو دريان في بيان: «هذا الوضع 
الراهن يمكن أن يؤثر سلبا على 
العالقات بين فرنسا وإيران، 
وقد يقوض بشــدة الثقة بين 

البلدين».

عسكري.
وعسكري، العالم في جامعة 
شريف للتكنولوجيا في طهران 
والبالغ ٥٩ عاما، عاد الى إيران 
بعــد قضائه نحو ٣ ســنوات 
في االعتقال بســبب اتهامات 

بالتجسس وجهت إليه.
من جهــة أخــرى، طالبت 
فرنسا باإلفراج عن األكاديمية 
الفرنســية من أصــل إيراني 
فاريبــا عادلخاه علــى الفور 
والتي عاقبتها إيران بالسجن 

ماكرون يطالب طهران باإلفراج عن أكادميية فرنسية محتجزة

تغريدة ترامب

اإليرانية التي تمثلت بتحرير 
وايت كانت «بناءة»، لكنه حث 
على إطالق سراح ٣ مواطنين 
أميركييــن آخريــن من أصل 

إيراني مازالوا محتجزين.
إيــران تعتقــل  والتــزال 
أميركيين إيرانيين، هم: رجل 
األعمال سياماك نامازي ووالده 
الثمانيني محمد باقر نامازي 
والناشط البيئي مراد طهباز، 
وتطالــب واشــنطن بإطالق 

سراحهم.

حكومة الوفاق الليبية تسيطر على ترهونة
آخر معقل لقوات حفتر غرب البالد

عواصــم - وكاالت: أكد رئيس املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية املعترف 
بها دوليا فائز السراج، عزم حكومته على 
بسط سيطرة الدولة على كافة أراضي البالد.

وقال الســراج في تصريحات نشــرتها 
صفحة عملية بــركان الغضب على موقع 
التواصل االجتماعي «فيسبوك» امس، إن 
حكومته لــن تتنازل عن تطبيــق العدالة 
والقانون حملاسبة كل من «اقترف جرائم» 
بحق الليبيني. وأضاف: «معركتنا مازالت 
مستمرة، وعازمون على بسط سيطرة الدولة 

على كافة أراضي ليبيا».
جاء ذلك بعد إعالن قوات حكومة الوفاق 
الوطني الليبية امس، كامل السيطرة على 
مدينــة ترهونــة التــي تبعــد ٩٠ كلم عن 

العاصمة طرابلس، والتي تعد املعقل األخير 
للقوات املوالية للمشــير خليفة حفتر في 
غرب البــالد. وقال العقيــد محمد قنونو، 
املتحدث باســم قوات حكومــة الوفاق في 
بيان صحافي: «قواتنا البطلة سيطرت على 

كامل مدينة ترهونة».
ونشــرت مواقع إخباريــة صورا تظهر 
انتشارا لقوات حكومة الوفاق داخل أحياء 

املدينة.
ومن جهته، قال املتحدث باســم عملية 
بــركان الغضب التي تقود املعارك لصالح 
حكومة الوفاق «مصطفى املجعي» «إن دخول 
مدينة ترهونة مت دون قتال بعد انسحاب 
كامل لقوات حفتر منها»، مؤكدا سيطرتهم 

على املدينة بشكل كامل.

(أ.ف.پ) احتفاالت بعد سيطرة قوات الوفاق على العاصمة طرابلس 

«الصحة العاملية»: ال نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الڤيروس من العالم
عواصم - وكاالت: قالت منظمة الصحة العاملية 
أمس إن بعض الدول تشــهد «زيادات طفيفة» في 
حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد مع تخفيف 
إجراءات العزل العام، مضيفة أنه يتعني على الناس 

االستمرار في حماية أنفسهم من الڤيروس.
وقالت املتحدثة باســم منظمة الصحة العاملية 
مارغريت هاريس في إفــادة صحافية مبقر األمم 
املتحدة في جنيڤ «فيما يتعلق باجتاهات تصاعدية 
طفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، 
وأنا ال أحتدث هنا عن أوروبا على وجه اخلصوص، 
عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير 
التباعد االجتماعي، يفســر النــاس هذا في بعض 

األحيان على أن األمر قد انتهى».
وأضافت: «لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة 
التي ال يكون فيها الڤيروس موجودا بأي مكان في 
العالم». وطالبت احملتجني األميركيني أيضا باتخاذ 

االحتياطات الالزمة عند التجمع.
في هذه األثناء تواصل العديد من الدول السيما 
في العالم اإلسالمي تخفيف او رفع إجراءات احلظر 
التي فرضها ڤيروس كورونا «كوفيد - ١٩». فقد أدى 
األردنيون صالة اجلمعة للمرة األولى منذ أكثر من 

٧٥ يوما في مساجد اململكة.
وتوافد املصلون إلى املساجد ألداء صالة اجلمعة 
بعد السماح بحركة املصلني سيرا على األقدام بني 
الساعة احلادية عشرة (٩٫٠٠ ت.غ) والساعة ١٤٫٠٠ 
وفقط ألداء الصالة في آخر جمعة تشهد حظر جتوال.

وشهدت املساجد تواجدا أمنيا وإجراءات مشددة 
مبداخلها لضمان التزام املصلني باإلجراءات الوقائية.

ومت قياس درجات احلرارة للمصلني لدى دخولهم 
الى املساجد، بينما قامت جلان التقصي الوبائي بسحب 

عينات عشوائية من بعضهم لفحصها.
ووزعت كمامات وسجادات صالة ذات استخدام 
واحد ملن ال يحمل سجادة صالة، بينما حددت على 
األرض مواقع للمصلني إلبقاء مسافات أمان بينهم.

وشــارك ولي العهد األردني األمير حسني بن 
عبداهللا املصلني الصالة في مســجد امللك حسني 

(غرب عمان) واضعا كمامة وقفازات.
ولم تتجاوز مدة خطب اجلمعة في معظم املساجد 
الـ ١٠ دقائق. كما عاد اإلندونيسيون في العاصمة 
جاكرتا إلى املساجد ألداء صالة اجلمعة بعدما خففت 
املدينة قواعد ارتياد دور العبادة في إطار رفع بعض 

القيود املطبقة منذ نهاية مارس.
وأعلن حاكم جاكرتا أمس األول تخفيف بعض 
القيود مبا في ذلك املتعلقة بارتياد املساجد لصالة 
اجلماعة لكنه حذر من أن املعركة للقضاء على الڤيروس 

لم تقترب من نهايتها بعد.
وإندونيسيا البلد األكثر تضررا في شرق آسيا 
إلى جانب الصني من جائحة كورونا وسجلت ٧٧٦٦ 

إصابة و٥٢٣ وفاة باملرض.
ومبوجب القواعد اجلديدة يتعني على دور العبادة 
احلد من عدد مرتاديها. ووضع املصلون في مسجد 
األزهر كمامات وخضعوا لقيــاس درجة احلرارة 

قبل الدخول.
واستأنفت بعض وسائل النقل العام العمل ومن 
املقرر أن تفتح الشركات واملراكز التجارية في املدينة 

أبوابها خالل األسبوعني املقبلني.
وفي تركيا ألغــى الرئيس رجب طيب أردوغان 
أمس حظــر التجول في ١٥ محافظــة ومدينة بعد 
ساعات قليلة من إعالنه، وذلك استجابة لردود الفعل 

الغاضبة من املواطنني.

وكان مــن املقرر أن يدخل هــذا احلظر املعلن 
ملــدة يومني حيز التنفيذ منتصف الليل الفائت في 
احملافظات واملدن الـ ١٥ األكثر تضررا من تفشــي 
وباء كورونا، وبينها العاصمة أنقرة، واســطنبول، 

املركز املالي للبالد.
وغرد أردوغان علــى موقع «تويتر» للتواصل 
االجتماعي: «دفعتنا ردود الفعل التي تلقيناها من 
املواطنني، إلى إعادة النظر في القرار»، مطالبا األتراك 
بارتداء الكمامات وااللتزام بقواعد التباعد االجتماعي.
وجاء حظر التجــول اجلديد خالل عطلة نهاية 
األســبوع، والذي أعلنته وزارة الداخلية في وقت 
متأخر مساء أمس األول، مفاجئا، بعدما بدأت تركيا 

تخفيف القيود هذا األسبوع.
إلى ذلك، يستمر السجال السياسي على خلفية 
الوباء بني بكني وواشــنطن، حيث قال قائد القوات 
األميركية في اليابان أمس إن الصني تستخدم ڤيروس 
كورونا املســتجد ســتارا تعزز من ورائه نفوذها 
اإلقليمي في بحر الصني اجلنوبي من خالل زيادة 
النشــاط البحري بهدف ترويع دول أخرى تطالب 

بحقها في املياه.
وقال اللفتنانت جنرال كيفن شنايدر إن هناك 
تزايدا في نشــاط الصني في بحر الصني اجلنوبي 
وإن سفنا من البحرية وزوارق من خفر السواحل 
وميليشــيا من قوارب الصيد تضايق سفنا تبحر 

في املياه التي تسعى بكني لفرض نفوذها عليها.
وأضاف شنايدر لـ «رويترز» في مكاملة هاتفية 
«طوال أزمــة كوفيد، رصدنا تزايدا في النشــاط 
البحري». وقال إن بكني زادت أيضا من نشــاطها 

في بحر الصني الشرقي الذي تتنازعه مع اليابان.
مسلمون يؤدون صالة اجلمعة في مسجد احلسني في العاصمة األردنية للمرة األولى منذ ٧٥ يوما     (رويترز)ورجح أن تستمر الزيادة في النشاط الصيني.

دول إسالمية تستأنف صالة اجلمعة في مساجدها.. وواشنطن جتدد اتهام بكني باستغالل اجلائحة ألهداف سياسية
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أنباء لبنانية

استنفار يسبق جتدد «االنتفاضة» وأحزاب حتصر شعاراتها بـ «االنتخابات والفساد»
بيروت - عمر حبنجر 

لبنان على موعد اليوم، مع 
االنطالقــة اجلديدة لالنتفاضة 
الشعبية الثورية بوجه األوضاع 
املعيشية والسياسية املتردية، 
مــع إمكانيــة املناداة بإســقاط 
ســالح حــزب اهللا، ألول مــرة 
بهذه العالنية، الى جانب رفض 
ربط لبنان اقتصاديا «باحملور 
املشرقي» املمتد من سورية الى 

إيران والصني.
باملقابل وضعــت احلكومة 
خمســة ضوابــط للتحــركات 
الشــعبية اليوم السبت: األول 
هو عدم قطع الطرقات، والثاني 
عدم حصــول عمليات تخريب 
ألمــالك الدولة وأمــالك الناس، 
والثالــث عــدم االصطــدام مع 
اجليش وقوى األمن واألجهزة 
العسكرية واألمنية، والرابع عدم 
الصدام مع الناس الذين يريدون 
الذهاب الى أشغالهم، واخلامس 
هو ان يضعوا كمامات حلماية 

أنفسهم من «كورونا».
رئيس احلكومة حسان دياب 
أبدى تفهمه لصرخة الناس، لكنه 
أعرب عن تخوفه من محاوالت 
توظيف الصرخة الشعبية في 
السياسة. ما قد يؤدي الى تقطيع 
أوصــال البلد وتعطيل األعمال 

والتعرض خلطر «كورونا».
والواقع أن احلكومة تخشى 
من «املندســني»، خصوصا في 
حالة التركيز على سالح حزب 
اهللا، وهنا يقول النائب السابق 
مصبــاح األحــدب «ان مواجهة 
املندســني، يجــب ان تكون من 
مسؤولية أجهزة الدولة»، ورأى 
في مؤمتر صحافي «ان فائض 
القوة والســالح وضع نفســه 
منذ البدايــة بتصرف منظومة 
سياســية فاســدة، ألنها تتيح 
له اســتعمال مؤسسات الدولة 
اللبنانيــني لصالح  ومقــدرات 

محوره اإلقليمي».
العســكريون  واعلــن 

الغارقة في الفساد.
املكتــب  عضــو  ويقــول 
السياسي الكتائبي سرج داغر 
«ان القوى احلزبية األساسية لن 
تطرح شعار إسقاط سالح حزب 
اهللا، إال انهــا ال متانع في حال 
قررت بعض اجلماعات طرحه».

ومعلومات «األنباء» أيضا ان 
حزب «٧» الذي يضم جماعات 
احلراك املدني، هو من سيطرح 
مثل هذا الشعار، مع مجموعات 

حركية أخرى.
وتخشــى جهــات رســمية 
من تظاهــرة مضــادة يحركها 
حزب اهللا وقــوى ٨ آذار، ومن 
هنا كان االســتنفار العسكري 
واألمني الواســع ملنع املواجهة 

بني الطرفني.
وردا على دعوة النائب اللواء 
جميل الســيد السياســيني الى 
إطــالق النار علــى كل متظاهر 
يقترب من منازلهم، قالت النائبة 
بــوال يعقوبيــان «ان التظاهر 
حق للمواطــن دون ترهيب او 
ترغيب»، كما أكدت«دعمها التام 
لــكل مطالب ثــورة ١٧ أكتوبر، 

وجزء من هذا القانون يستهدف 
إبقــاء النازحني الســوريني في 
لبنان. ويذكر ان جلنة وزارية 
شــكلت فــي بيــروت لدراســة 
ارتدادات هذا القانون على لبنان 
وستعقد اللجنة اولى اجتماعاتها 

يوم االثنني.
في هذه األثناء، تقدم محامون 
ناشطون من مجموعة الشعب 
يريــد إصــالح النظــام، وهــم: 
حســن بزي، هيثم عــزو، جاد 
طعمة، جوزيــف وانيس، بيار 
اجلميل وغيرهم بشــكوى أمام 
القاضــي املنفــرد اجلزائي في 
بيروت ضد حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة بجرائم تقع حتت 
طائلة مواد في قانون العقوبات 
وتتنــاول التســبب باالنهيــار 
االقتصــادي وانهيــار العملــة 
الوطنية، بوصفه املسؤول عن 
الهندسات املالية التي زعزعت 
األوضاع املالية. وترافق ذلك مع 
هبوط جديد في ســعر صرف 
الدوالر في سوق الصيارفة عن 
٤٠٠٠ ليــرة لبنانيــة بناء على 

تسعيرة نقابة الصرافني.

وذكرت األجهزة األمنية بضرورة 
حماية اللبنانيني.

بدوره، رد الوزير الســابق 
اللواء أشرف ريفي على السيد 
من دون أن يسميه بالقول:نائب 
الوصاية ال يستجدي احلصانة، 
وراكب سيارة «العبوات» الذي 
استغشم نفسه إلبعاد الشبهة، 
يهدد رجال الثورة بالقتل، اين 
رئيس مجلس النواب والقضاء؟، 
«إن عــودة الوصايــة هي حلم 

جميل باجلنة».
بدوره، تيار املردة املشارك 
في احلكومة بوزيرين لن يشارك 
في التحرك املستجد، مبعزل عن 
عالقته غير الســوية بالرئيس 
عون وصهره جبران باســيل. 
وقــال رئيــس املردة ســليمان 
فرجنيــة لقنــاة «أم تــي فــي» 
ان ثــورة ١٧ اكتوبــر هي ثورة 
تاريخية ومحقة، لكننا سنقف 
ضدها في حال وجهت سهامها 

ضد سالح املقاومة.
عن قانون قيصر األميركي، 
قــال فرجنية، مع هــذا القانون 
أصبحت األمور عندنا أصعب، 

ً احلكومة حددت ٥ ضوابط للتظاهر.. ومحامون ناشطون يقاضون حاكم مصرف لبنان رسميا

الرئيس العماد ميشال عون متسلما طرحا ملشروع إنقاذي للخروج من األزمتني االقتصادية واملالية خالل استقباله وفد «الهيئة اللبنانية لالنقاذ»   (محمود الطويل)

املتقاعــدون املنضــوون فــي 
مجموعــة «اإلنقــاذ الوطنــي» 
عدم املشاركة في التحرك املعلن 
عنه اليوم، انطالقا من كون هذه 
املجموعة الزالت في طور وضع 

إطارها التنظيمي.
وتتحــرك هــذه املجموعة، 
بالتنســيق مع النائــب العميد 
شــامل روكز، الذي قرر حتييد 
نفســه في هــذه املرحلــة، لكن 
الواســعة للمتقاعدين  القاعدة 
ستشارك، مع القوات اللبنانية 
الشــيوعي  والكتائب واحلزب 
وحزب «٧» ومجموعات احلراك 
املدنــي فــي مختلــف املناطــق 
واملشــارب. فضــال عــن طالب 
اجلامعــات ومناصري الســيد 
بهــاء احلريــري، فيمــا يبتعد 
تيار املستقبل، كتنظيم عن هذا 
التحرك، ومثله احلزب التقدمي 

االشتراكي.
وفــي معلومــات «األنباء» 
ان الشــعار األساســي للثورة 
الشــعبية املتجــددة، ســيكون 
االنتخابــات النيابيــة املبكــرة 
وإســقاط الطبقــة السياســية 

أنباء سورية أنباء مصرية

احلكومة: استثمار خبرات مواطنينا العائدين
من اخلارج ومعاونتهم على توظيف مدخراتهم

القضاء السوري ُيعنيِّ حارسًا قضائيًا على «سيريتل»

التحالف الدولي ُيطلق حملة ملالحقة
عناصر «داعش» في دير الزور واحلسكة

عواصــم - وكاالت: أطلــق التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن حملاربة تنظيم 
داعش، إطالق عملية عســكرية واسعة 
مبشــاركة نحو ٧ آالف مقاتل من قوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد» التي يسيطر 
عليهــا االكراد ملالحقة عناصر التنظيم، 
في محافظاتي دير الزور واحلسكة شمال 
شرقي سورية، بالتزامن مع إطالق حملة 
مماثلة علــى الطرف العراقــي، يقودها 

التحالف إلى جانب اجليش العراقي.
وأطلقت قسد على احلملة اسم «ردع 
اإلرهاب» ملالحقة وتعقب خاليا تنظيم 
داعــش اإلرهابــي في البادية الشــرقية 

مبحاذاة نهر اخلابور واحلدود السورية 
العراقية.

وأشارت تلك القوات إلى تزايد هجمات 
التنظيم فــي الفترة األخيرة، مؤكدة أن 
احلملة التي «ستســتهدف أوكار داعش 

ومخابئهم تسير بشكل جيد».
وأوضحت في بيان، أن العملية تأتي 
بعــد عمليات التحري وجمع املعلومات 
وبالتعــاون مع قــوات التحالف الدولي 

والتنسيق مع اجليش العراقي.
ولم حتدد «قسد» مدة النتهاء العملية، 
لكنها أشارت إلى أنها تسير بشكل «جيد، 

وحتقق أهدافها».

ونقلت وكالة أنباء «هاوار» التابعة لـ 
«اإلدارة الذاتية» التي اعلنها االكراد من 
جهة واحدة شــرق ســورية، أن احلملة 
تشــمل املناطــق الواقعة من الشــدادي 
في ريــف محافظة احلســكة اجلنوبي، 
إلى مدينة البوكمال في الريف الشــرقي 

حملافظة دير الزور.
وتشارك في العملية العسكرية طائرات 
مروحية تابعة لـ «التحالف الدولي»، كما 
حشدت «قسد» «آالف املقاتلني» في مدينة 
الصــور بريف دير الزور الشــرقي قبل 
شــن الهجمات املشــتركة مع التحالف، 

بحسب «هاوار».

القاهرة - هالة عمران وناهد إمام 
ومجدي عبدالرحمن 

أكد رئيس مجلس الوزراء 
أن  مدبولــي  د.مصطفــى 
احلكومــة تعمل حاليــا على 
دراســة األحــوال االقتصادية 
واملعيشية للمواطنني العائدين 
من اخلارج، من حيث مؤهالتهم 
ووظائفهــم واملجــاالت التــي 
يتمتعون بخبــرات فيها، من 
واقع استمارات البيانات التي 
قاموا مبلئها خالل فترة إقامتهم 
باحلجــر الصحــى، وذلك من 
أجل مســاعدتهم على التأقلم 

مع املتطلبات املعيشية.
جاء ذلك خالل ترؤس رئيس 
الــوزراء الجتمــاع املجموعة 
أمــس، والــذي  االقتصاديــة 
استعرض اجلهود التي قامت 
بهــا الدولة على مــدار الفترة 
املاضية إلعادة العالقني من عدة 
دول حول العالم، مبن في ذلك 
مخالفو اإلقامة في بعض الدول 
العربية الشقيقة. من جهتها، 
اقترحت وزيرة الدولة لشؤون 
الهجرة واملصريني في اخلارج 
الســفيرة نبيلة مكرم، خالل 
االجتماع، تشكيل جلنة تضم 
ممثلــي وزارات: اخلارجيــة، 
والهجرة، والتخطيط، والتجارة 
والصناعــة، والقوى العاملة، 
والتضامن، والتنمية احمللية، 
باإلضافة إلى ممثلني من القطاع 
املدنــى،  اخلــاص واملجتمــع 
لبحث سبل مساعدة العائدين 
علــى توظيــف مدخراتهم في 
مشروعات صغيرة أو أوعية 
ادخاريــة مناســبة بالبنــوك 
املصريــة، واســتثمار طاقات 
وخبرات العائدين في مجاالت 

العمل املختلفة.
مــن جهــة أخــرى، تلقــى 
د.مصطفى مدبولي تقريرا من 
منظومة الشكاوى احلكومية 
املوحدة حول اجلهود التي قامت 
بها املنظومــة في التعامل مع 
شكاوى واستغاثات املواطنني 
الطبية مــن جميع محافظات 
اجلمهورية خالل شــهر مايو 
٢٠٢٠. ونــوه رئيــس مجلس 
الوزراء بالدور املهم الذي يقوم 
به العاملون في املنظومة حاليا 

عواصم - وكاالت: ذكرت وثيقة نشرتها محكمة القضاء 
اإلداري السورية على صفحتها مبوقع فيسبوك أن احملكمة 
قضت بفرض احلراســة القضائية على شــركة سيريتل 

املعــروف لالتصاالت اخلليوية، التي ميلكها رجل األعمال 
رامي مخلوف في أحدث حلقة من املواجهة 
بــني مخلوف واحلكومة حول مســتحقات 
متأخرة مباليني الدوالرات ينفي امللياردير 

السوري أحقيتها.
وبحسب قرار صادر عن «مجلس الدولة 
السوري» (محكمة القضاء اإلداري) في 
وقــت متأخر أمس األول فإن القرار جاء 
بعــد دعوى من قبــل وزارة االتصاالت 
والهيئة العامة للهيئة الناظمة لالتصاالت 
على شركة «سيرتيل» ضمانا حلقوق 
اخلزينــة العامة وحقوق املســاهمني 

في الشركة.
وبحســب البيــان عــّني املجلس 
الشركة السورية لالتصاالت التابعة 
لوزارة االتصــاالت، ممثلة برئيس 
مجلس إدارتها، محمد مازن احملايري، 

حارسا قضائيا على «سيرتيل».
وجاء في البيــان أن «احملكمة 
اطمأنت إلــى كفاءته (احملايري) 
ودرايتــه وقدرته مــن اجلانبني 
اإلداري والتقنــي علــى حفــظ 
وإدارة املال املتنازع عليه، وبأجر 
شهري قدره عشرة ماليني ليرة 

سورية».
وعــني احملايــري رئيســا 
ملجلس إدارة الشركة السورية 
لالتصاالت أواخر ٢٠١٨ خلفا 
لناظم بحصوص، كما يشغل 

منصــب معــاون وزيــر االتصــاالت في 
احلكومة منذ أغسطس من العام نفسه.

واحملايري حائز إجازة بهندسة اإللكترونيات من كلية 
الهندســة امليكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، ثم 
حصل على الدكتوراه بهندسة احلاسبات من جامعة سانت 

بطرسبورغ التقنية في روسيا عام ١٩٩٣.

ويأتي تعيني احلارس القضائي بعد أسابيع من الصراع 
اإلعالمي بني مخلوف ابن خال الرئيس، وبني شخصيات 
مقربة من األسد، بحسب ما أملح في تسجيالته السابقة.

وكان مخلوف يوما أحد املقربني من األسد، وقد أصدر 
عدة تســجيالت مصورة ونشــر عدة منشورات على 
صفحتــه علــى فيســبوك، وصــف 
فيها التحفظ على 
األصول بأنه غير 
قانوني ومحاولة 
من احلكومة لوضع 
يدها على الشركة. 
النــزاع  وكشــف 
العلني غير املسبوق 
عن شقاق نادر داخل 
النخبــة احلاكمة في 

سورية.
وكانــت الســلطات 
أمــرت بالتحفــظ على 
التــي ميلكها  األصــول 
مخلوف وزوجته وأوالده، 
للتخلف عن سداد ضرائب 
للجهة املسؤولة عن تنظيم 
االتصاالت السورية تقدر 
بنحــو ١٣٤ مليار ليرة، أي 
نحو ٧٧ مليون دوالر بسعر 
الصرف في السوق املوازية 
حاليا. وقبل أن يصدر قرار 
احلراســة القضائية رسميا، 
قال مخلوف عبر حســابه في 
«فيسبوك» االثنني املاضي، إن 
«طلب فرض حراسة قضائية 
علــى الشــركة (…) خــالف 
للقوانــني واألنظمــة، ألن رفــع 
دعوى احلــارس القضائي على 

كشركة سيريتل، يتم بطلب من شركة مساهمة 
قبل أحد املســاهمني بها حصرا (وليس من جهة متعاقدة 
معها مثل الهيئة الناظمة لالتصاالت)». وبعد ذلك أعلنت 

بورصة دمشق تعليق تداول اسهم الشركة فيها.

مصــادر طبيــة فــي البرملان 
ان «كونســلتو» مــن االطباء 
ســيوقعون الكشــف الطبــي 
الشامل على النواب العائدين 
قبل السماح لهم بالدخول الى 
قاعة اجللسات او اي من جلان 
البرملان التي تســتأنف عملها 
اعتبارا من الغد، في اول ايام 
انعقاد جلسات البرملان عقب 
إجازة عيد الفطر املبارك. وقد 
اجرى البرملان عمليات تعقيم 
شاملة استعدادا لعودة انعقاد 
اجللسات. وفي سياق متصل، 
أكــدت األمانة العامة مبجلس 
النواب إصابة النائب حســني 
عشــماوي بڤيروس(كوفيــد 

العــام  -١٩). وقــال األمــني 
للمجلــس املستشــار محمود 
فــوزي في تصريــح صحافي 
أمس ان عضو مجلس النواب 
عــن دائرة قليــوب مبحافظة 
النائــب حســني  القليوبيــة 
عشماوي بعد شعوره ببعض 
األعــراض التنفســية، أجرى 
مسحة للكشــف عن ڤيروس 
كورونــا املســتجد، وثبتــت 
إيجابيــة اصابته بالڤيروس، 
مضيفــا انــه مت نقــل النائب 
لتلقي الرعاية الطبية في احد 
املستشفيات باجليزة وحالته 
الصحية مستقرة، متمنيا له 

الشفاء العاجل.

بإمكانهم إقامة مشروعات صغيرة أو اإليداع في أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك

صورة عن مقدمة قرار القضاء االداري بتعيني حارس قضائي على 

شركة سيريتل نشره مجلس الدولة على حسابه على فيسبوك

في مساندة اخلطوط الساخنة 
لوزارتــي الصحة والســكان 
العالــي والبحــث  والتعليــم 
العلمــي، وكــذا احملافظــات، 
والتكامــل معهــا للتعامل مع 
استفسارات وشكاوى ومطالب 
املواطنــني ملواجهــة ڤيروس 
كورونا املستجد، مشددا على 
ضرورة التواصــل على مدار 
اليوم مع كل صاحب شكوى أو 
استغاثة، كما وجه للعاملني في 
املنظومة على اجلهود املبذولة 
فــي خدمة املواطنــني في هذه 
الظروف الصعبة، التي نواجه 
فيها هذا الوباء الذي ينتشــر 
في دول العالم. إلى ذلك، قالت 

ممثل صندوق النقد: مفاوضاتنا مع لبنان طويلة
بيروت - داود رمال

توقع الناطق باسم صندوق النقد الدولي 
حول لبنان، جري رايــس في مقابلة مع 
عدد من الصحافيني، أن تكون املناقشات 
واملفاوضات مع احلكومة اللبنانية طويلة.  
وقال رايس: مناقشاتنا الدائرة مع السلطات 
تتسم بطابع بناء وتركزت حتى اآلن على 
تفهم خطة اإلصالح التي وضعتها احلكومة 
وانعكاساتها بصورة أفضل. وأضاف: كما 
ذكرنا من قبل، فإن التحديات التي تواجه 
لبنان تتســم بدرجة عالية مــن التعقيد، 
ومتداخلة وسوف تقتضي معاجلتها إعداد 
التشــخيص الصحيح، وإجراء إصالحات 
شاملة، واملثابرة في التنفيذ. وهذا يستدعي 
االرتكاز على قوة شعور احلكومة مبلكيتها 
لبرنامجها االقتصادي ودعمها له في طرفي 
الطيف السياسي واملجتمع املدني في لبنان. 

وتوقع أن تكون واملفاوضات طويلة بسبب 
درجة تعقيد القضايا واإلصالحات الالزمة.
وأشار الى اننا عقدنا عدة جوالت من 
االجتماعــات الفنية مع كبار املســؤولني 
لتعميق فهمنا لتقديرات اخلسائر الناجمة 
عن افتراضات إعــادة هيكلة الدين العام، 
وخفض سعر صرف العملة، وغير ذلك من 
عوامل، وفقا ملا يرد في خطة احلكومة. وقد 
ساعدتنا هذه املناقشات في تفهم الكثير من 
املسائل الفنية احملددة بصورة أفضل. غير 
أن وجهة النظــر األولية من جانب خبراء 
الصندوق تشير إلى أن تقديرات اخلسائر 
املبينة في خطة اإلصالح متثل عموما احلجم 
التقريبــي الصحيح، في ظل ما مت عرضه 
من افتراضات. ومع ذلك، سيتعني مباشرة 
املزيد مــن العمل الفني في املرحلة املقبلة 
لتنقيح هذه التقديرات، الســيما في ظل 

تنفيذ إصالحات محددة.

بعد توقف شهرين.. عودة صالة اجلمعة باألزهر دون جمهور
القاهرة - وكاالت: بعد توقف دام ٦٦ يوما 
شهد اجلامع األزهر الشريف أمس إقامة صالة 
اجلمعة بحضور أئمته وعدد محدود من العاملني 
فيــه دون حضور جمهور املصلني، حيث مت 
اتباع اإلجراءات االحترازية للحماية من وباء 

كورونا املستجد.
وألقى خطبة اجلمعة د.أحمد عمر هاشم، 
عضو هيئة كبار العلماء باألزهر، وجاءت حتت 
عنوان «اإلسالم في مواجهة النوازل والشدائد» 
حيث مت بث اخلطبة على شاشات التلفزيون 
وصفحات األزهر الشريف في مواقع التواصل 

االجتماعي عبر اإلنترنت.

وهذه هي اجلمعة األولى التي تقام في األزهر 
منذ قرار شيخ األزهر د.أحمد الطيب بوقف 
صالة اجلمعة واجلماعة مؤقتا في اجلامع في 
٢١ مارس املاضي، بسبب ڤيروس «كورونا».

هذا، ومن املقرر نقل صالة اجلمعة املقبلة 
من مسجد احلســني بالدراسة في محافظة 

القاهرة، بحسب وسائل إعالم مصرية.
وقد أقيمت أول صالة جمعة األسبوع 
املاضي في جامع الســيدة نفسية مبنطقة 
السيدة عائشة، من جانب وزارة األوقاف 
بعد السماح باستئناف الصالة بعدد محدود 

من املصلني.

وزير الصحة: املطار لن ُيفتح قبل التزام اللبنانيني 
ر تعاملنا مع املغتربني وسنغيِّ

بيروت - أحمد منصور

شــدد وزير الصحة د.حمد حسن 
على «ان ليس هناك كورونا سياسية في 
لبنان»، وأشار الى «أن املطار لن يفتح قبل 
أن نلمس التزاما من األهالي واملغتربني 
الوافدين وحرصهم على سالمة املجتمع 
اللبناني املقيم، فمسؤوليتهم أن يكونوا 
مهتمني وحريصني على عدم التسبب 
بعدوى مجتمعية». وقال الوزير حسن، 
خالل تفقده بلدة برجا في قضاء الشوف، 
التي ارتفع فيها عدد إصابات كورونا الى 
٤٥ إصابة، من وافدة نقلت العدوى الى 
اآلخرين، «ان طريقة التعاطي مع احلاالت 

الوافدة من اخلارج، ستتغير، والتكتيك 
سيتغير، بحســب جملة من املعطيات 
وهي أي حالة إيجابية ستعزل مباشرة 
في املستشفى، وكل احلاالت، ومن دون 
عوارض لن نســمح لهم بالذهاب إلى 
منازلهم، بل مباشرة إلى املستشفيات 
احلكومية في احملافظات واألقضية، أما 
بالنسبة للحاالت السلبية فالتكتيك أيضا 
تغير، فمن سيأتي من اخلارج سيعمم 
اسمه على اجلهات الرسمية، وسنتابع مع 
األجهزة األمنية والعسكرية، وسنتتبع 
كل هذه احلــاالت مع الزامية حجرهم 
في منازلهــم كي ال حتصل كارثة كما 

حصلت في برجا».

خباز بأحد الفنادق الكبرى في مصر التي عاودت العمل مجدداً يعد اخلبز ملتزماً باشتراطات الوقاية الصحية   (رويترز)
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كامل كيالني

قضى ٢٥ سنة من عمره متفرغا ألدب الكتابة 
للطفل العربي حتى أصبح رائدا. سار على منهجه 
الكّتاب واألدبــاء. أسس أول  املئات من  بعده  
مكتبة عربية لألطفال باللغة العربية الفصحى 
املبسطة بدون تقعير وال تعقيد، واعتنى بطباعة 
الكتب طباعة حديثة أنيقة مصورة، وخلص عددا 
هائال من أمهات الكتب العلمية واألدبية لتكون 
أوائل سن الشباب.  الطفل وحتى  في متناول 
إملام بالثقافات  واعتنى بالترجمة ليكون على 
األخرى، وأصبح من أعالم األدب العربي  املعاصر 

عن جدارة.
ولد كامل كيالني في ٢٠ أكتوبر (في مثل هذا 
القاهرة  القلعة في  الشهر) عام ١٨٩٧  في حي 
الثانوية  الى  انتقاله  القرآن قبل  مبصر. حفظ 
وحصل على (البكالوريا) ودرس األدب االجنليزي 
ثم اللغة الفرنسية وانتسب الى اجلامعة املصرية 
عام ١٩١٧ وحضر دروسا في األزهر الشريف وعمل 
بالتدريس ثم في وزارة األوقاف املصرية ملدة ٣٢ 

سنة، كما عمل في الصحافة.
قضى كامل كيالني وقته كله في الكتابة، في 
مجاالت عديدة تنوعت بني النقد األدبي وكتابة 
التاريخ بشكل أدبي والترجمة وحتقيق بعض 
كتب التراث، قبل أن يتفرغ نهائيا ألدب الكتابة 
للطفل العربي املشرقي واملغربي، ومن هنا كان 
البد من الكتابة باللغة الفصحى العربية  التي 
د بني األقطار حتى القصص املترجمة منها  توحِّ
عن قصص شكسبير وجاليفر والقصص الهندية 
وروبنسون كوروزو وكتب الرّحالة العرب، وله 

مجموعة من القصص حول النبي الكرمي ژ.
ترك كامل كيالني عددا من املؤلفات بعيدا عن 
املكتبة  إثراء  الكتابة للطفل، فساهم في  مجال 
العربي  التراث  التاريخية عن  العربية بالكتب 
واإلسالمي، بخاصة األندلس، وحقق في دواوين 
شعراء أمثال ابن زيدون. وشارك في تأسيس رابطة 
(أبولو) الشعرية الشهيرة وفي حترير مجلتها.
الى مختلف  ترجمت قصص كامل كيالني 
اللغات، بينها الصينية واإلسبانية والفرنسية 
أنه  اللغات األفريقية. ورغم  واألملانية وبعض 
كتب أكثر من (ألف) قصة للطفل العربي، واضعا 
في اعتباره تفاوت إدراكه باختالف سني عمره، 
فإنه مات فقيرا. وكان آخر ما كتب قصة (نعجة 
اجلبل) التي يتحدث فيها عن إهمال املخلوقات 
لبعضها البعض. وكان على فراش املرض الذي 

أدى به إلى الوفاة في ١٠ أكتوبر عام ١٩٥٩.

الكستناء

نور الغندور

٭ أن أبا بكر الرازي هو مبتكر خيوط اجلراحة.
وكذلك هو واصف داءي اجلدري واحلصبة.

والرازي يعتبر أشهر أطباء العرب في العصر 
العباسي على اإلطالق، فيلسوف حكيم، كيماوي، 
أولع بالشعر واملوسيقى في صغره، ثم عكف على 
دراسة الطب والفلسفة والكيمياء فنبغ واشتهر. 
تولى تدبير مارستان الري، ثم رئاسة أطباء 
البيمارستان العضوي في بغداد، وأهم مؤلفاته 
«احلاوي» الذي يعتبر أجل كتبه وأعظمها في 
الرازي أول من ابتكر  صناعة الطب. ويعتبر 
خيوط اجلراحة من مصارين احليوانات. وهو 
أيضا أول من وصف داءي اجلدري واحلصبة 
حق الوصف، وذلك في رسالة كبيرة تعد مفخرة 
من حفاظ املؤلفات الطبية عند العرب. وفيها 
أول بيان سريري للجدري. وقد نقلت هذه 

الرسالة الى مختلف لغات العالم.
وله الفضل في العديد من املبتكرات الطبية 
نذكر منها أنه أول من استخدم فتيلة اجلرح.

- وهو أول من استخدم الرصاص األبيض 
في املراهم.

- وهو أول من أدخل الزئبق في املسهل.
- وهو أول  من أجرى التجارب على احليوان، 
فقد جرب العقاقير على القرود أوال للتأكد من 

فاعليتها.
- هو أول من فصل الطب عن الصيدلة، فجعل 
الصيدلة علما مستقال قائما بذاته، بعد أن كانت 
الصيدلة متصلة بالطب، وهو أول من اكتشف 

عامل الوراثة.

لقاشمشملاا

تملتحااااا

فمجاسللللل

اءمونكارصب

حالاكلحانس

لنلرسمسبوا

وتوضتاايبت

قسقخستنةري

حكبلحبيبلن

لللارورسلا

اااةجحلاوذ

ءنامرانيتن

١ - شعور - طب - أثنى، ٢ - فنانة عربية راحلة، ٣ - 
عالمة موسيقية (معكوسة) - قادم - أوانه (معكوسة)، 
٤ - مل - في العروق (معكوسة)، ٥ - أدرب، ٦ - يقعد 
- متشابهان، ٧ - مدرس - املنع، ٨ - رجائي (معكوسة) - 
بشر (معكوسة)، ٩ - يضرب بالسوط، ١٠ - شاعر عباسي.

احلقول
البساتني

رمان
ذو احلجة

قمم

سحر
االحسان
املشمش
الصنوبر

تفاح

البقول
اجلمل

الكلمات
تني

السرو

الكستناء
الرابية

اخلضراوات
حسن
لبيب

١ - ممثل مصري، ٢ - ثمن - متشابهان، ٣ - طريقي، 
٤ - ثوب - حسنا، ٥ - صبر وحتمل، ٦ - ملس - من 
اليوم - فضاء،  النجار، ٧ - من تقسيمات  أدوات 
٨ - مخلوقات بحرية - نحيي، ٩ - انهض - أرقي، 

١٠ - ممثل كويتي.

أفقياً: عموديًا:
١ - حس - رام - حمد، ٢ - سعاد حسني، ٣ - ري (معكوسة) 
- آت - وقته (معكوسة)، سئم - دماء (معكوسة)، ٥ - أمرن، 
٦ - يجلس - س س، ٧ - معلم - النهي، ٨ - مناي (معكوسة) 

- ناس (معكوسة)، ٩ - يجلد، ١٠ - ابن الرومي.

١ - حسني فهمي، ٢ - سعر - ب ب، ٣ - سبيلي، 
- رداء - جماال، ٥ - احتمال، ٦ - مس - مسامير، 
٧ - نهار - جو، ٨ - حيتان - نسلم، ٩ - قم - 

سهادي، ١٠ - داود حسني.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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الكويت
نعم الستكمال املنافسات

٨ أندية رفضت فكرة إلغاء الدوري.. و٣ أيدت اإللغاء مع إقامة دوري دمج

شدد نائب رئيس جهاز 
الكرة بنادي الساملية حسني 
اخلضري على ضرورة توفير 
كل االشــتراطات الصحية 
ملعاودة النشــاط الرياضي، 
مؤكــدا أن الســالمة العامة 
قبل الرياضية ولها األولوية، 
اننا مع السياســة  مضيفا: 
للدولــة، ومعاودة  العامــة 
النشاط الرياضي ممكنة في 

سبتمبر املقبل، والساملية قادر على االستعداد خالل 
الفترة املقترحة وسيكون جاهزا للمنافسات املقبلة في 

موعدها احملدد.

إدارة  ذكر عضــو مجلس 
اليرمــوك ورئيس جهاز الكرة 
إبراهيــم الرومي أن األوضاع 
احلالية واملقترحات املقدمة تشير 
إلى عودة املنافسات في سبتمبر 
بنســبة كبيرة، مشيرا إلى أن 
هناك صعوبة ستواجه استعداد 
الفريق بسبب عدم وجود جهاز 
فني أو محترفــني األمر الذي 
يعني عدم القدرة على جتهيز 

الالعبني بشكل جيد.
وأكد الرومــي أنه مع إلغاء 

الدوري املوسم احلالي وإقامة دوري الدمج بسبب الظروف 
احلاليــة، مبينا أنه يتمنى أن يكــون هناك تواصل بني كل 
االحتادات مع األندية واالستماع لوجهة نظرهم قبل اتخاذ 

القرارات وان تكون القرارات الصادرة ملصلحة الالعبني.

قال مدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساحل 
العودة  إن  يوســف جالي 
ممكنة في سبتمبر املقبل، 
إذا ما تهيأت البيئة الصحية 
املناســبة حلماية الالعبني 
الفنية واإلدارية  واألجهزة 
الفرق، محذرا من  جلميع 
أن االســتعجال من شأنه 
أن يعود بنتائج ســلبية ال 

سمح اهللا.
وأكد جالي أن اإلعداد الفني ألي فريق لن يتجاوز 
٨ أســابيع في أحسن األحوال، وعليه فإن الساحل 
سيكون جاهزا للمنافسات، ورفض مدرب الساحل 

فكرة إلغاء الدوري.

أبدى مدرب الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
ظاهر العدواني تخوفه من قدرة 
األندية على توفير االشتراطات 
الصحية والتي ستكون ضمانا 
الرياضي،  النشــاط  ملعاودة 
مضيفا ان األمر يتطلب دعما 
ماديا من الهيئة لكي تستطيع 
األندية الوفاء بتلك االشتراطات 
املهمة، متوقعا رغم ذلك عودة 
النشاط في سبتمبر، الفتا إلى 
أنه من الناحية الفنية فإن فترة 

الشهرين ســتكون كافية لتجهيز أي فريق بدنيا وفنيا 
ليخوض املنافسات، مؤيدا فكرة إلغاء الدوري حال وجود 

أي عارض.

نائــب رئيس جهاز  توقع 
الكرة أحمد النجار عودة النشاط 
الرياضي في ســبتمبر، وقال 
العديد من املؤشرات  إن هناك 
التــي توحي بعودة  اإليجابية 
احلياة الطبيعية إلى العالم أجمع 
مع نهاية العام احلالي، كما بني 
أن الوقت لن يســعف األندية 
لالستعداد ألسباب منها عامل 
البروتوكوالت  الوقت، وكذلك 
الصحية اجلديدة التي قد حتد 
املطلوبة في  االلتحامــات  من 

التدريبات. واكد: «نحن مع عودة النشاط بحسب التجارب 
السابقة في عدة مواسم، السيما أن املتبقي جوالت محددة 

ونرفض إنهاء املوسم باملراكز احلالية».

الفريق األول  توقع مدرب 
لكرة القدم بنادي الشباب خالد 
الزنكي عودة النشاط في شهر 
سبتمبر، وذلك حسب التوقعات 
واملؤشرات العامة والصحية. 

وعن املســاحة الكافية من 
الوقت الستعادة اللياقة البدنية 
والتدريبات، اكــد الزنكي أن 
الوقت كاف ومناسب اذا ما مت 
وضع برامــج تدريبية مكثفة 
مع اجلدية في التكاتف والعمل 
وااللتزام. وحول إلغاء البطوالت 

والتتويج بحسب املراكز احلالية في حال تعذر استكمال 
املنافسات، قال الزنكي: نعم نؤيد ذلك إذا استحال استئناف 
النشاط ألســباب صحية، وهناك دول طبقت هذا املعيار 

مثل فرنسا.

ذكــر مــدرب الفريــق 
األول لكــرة القــدم بنادي 
الصليبخات محمد عبيد أن 
الكروية  للمنافسات  العودة 
مطلب اجلميع، وهي ممكنة 
بتضافــر اجلهــود، وقال: 
لعودة  هناك حماسة ورغبة 
النشاط الرياضي، وستكون 
الفترة املقترحة كافية ملعاودة 
التدريبات، وإن تطلب األمر 

مزيدا من العمل، حيث إن فترة االنقطاع الطويلة أثرت 
سلبا على لياقة الالعبني. وأشار عبيد إلى رفضه فكرة 

إلغاء الدوري حتت أي ظرف كان.

قال مدير الكرة بنادي القادسية 
البوادر احلالية  إن  بنيان  ناصر 
تشــير إلى عودة التدريبات في 
نهاية الشهر اجلاري، وبالتالي فإن 
عودة الدوري في شهر سبتمبر 
محتملة بشكل كبير، مشيرا إلى 
انه في حال انطلقت التدريبات في 
التوقيت احملدد فلن تكون هناك 
مشــكلة لدى الفرق وستستعد 
بشكل مميز. ورفض بنيان فكرة 
إلغاء الدوري أو تتويج املتصدر 
بالوقت احلالي ألن جميع املؤشرات 

تدل على قدرة احتاد الكرة على استئناف املوسم، فاملتبقي ٤ 
جوالت و٣ أسابيع كافية إلنهاء املوسم فيها ومن ثم نستطيع 
ضغط مباريات املوسم املقبل ألن الدوري كما نعلم من ١٨ جولة.

قال رئيس جهاز الكرة بنادي 
النصــر فيصل العدواني إن كل 
الدوري من  إن  املؤشرات تقول 
الصعب استئنافه في سبتمبر، 
خصوصــا أن عــودة مباريات 
األزرق في تصفيات آسيا املشتركة 
حســبما هو معلن في ٨ أكتوبر 
القادســية والكويت  ومباريات 
بكأس االحتاد اآلسيوي في ٢٧ 
أكتوبر. وبــني العدواني أنه في 
حال عودة التدريبات في يوليو، 
فهناك عوائق كثيرة منها وجود 

عــدد من الالعبني في وزارتي الداخلية والدفاع، باإلضافة إلى 
كيفية انضمام احملترفني لفرقهم. وأضاف انهم إذا أرادوا ضغط 
الدوري فإن هناك إصابات ستحدث، الفتا إلى أن تتويج املتصدر 

أو العودة لدوري الدمج هما اخليار األفضل حاليا.

اكــد رئيس نــادي خيطان 
النشاط  عبداهللا مزعل أن عودة 
في سبتمبر املقبل أشبه باملغامرة، 
مشيرا إلى ان املسؤولني عن هذا 
امللــف في عجلة غيــر مبررة. 
وأضــاف انه من األفضل وضع 
عدة خطط وتواريخ معينة لعودة 
النشاط، وعودة الالعبني في ظل 
الظروف احلالية تبدو صعبة وال 
ميكن التكهن بنتائجها، مشيرا إلى 
أن الفترة غير كافية لالستعداد 
املطلوب لوجود عوائق  بالشكل 

كثيرة.  وبني مزعل انه مع استكمال منافسات املوسم املوقوف 
حاليــا حفاظا على حقوق جميع األنديــة التي اجتهدت طوال 

االشهر السابقة إليقاف النشاط. 

أوضح نائــب رئيس جهاز 
الكرة بنادي الكويت عادل عقلة 
أن احلكومة ووزارة الصحة قامتا 
بجهود كبيرة حملاربة الڤيروس 
املاضية، وبالتالي  الفترة  طوال 
أصبح الــدور علينا كرياضيني 
حاليا ملد يد العون واملساهمة في 
عودة احلياة لطبيعتها تدريجيا، 
متوقعا أن تعود املنافسات في 

املوعد احملدد في سبتمبر.
وأشار إلى انه مع استكمال 
منافسات املوسم املوقوف وضد 

اإللغاء، إذ من حق اجلميع املنافسة. وتابع: «أرى ان فترة اإلعداد 
املقترحة كافية، إذ ان الفرق حتتاج من شهر ونصف الشهر 
إلى شهرين وصوال إلى اجلاهزية املعقولة بشكل تدريجي».

إدارة  أفاد عضــو مجلس 
نادي التضامن رئيس جهاز كرة 
القدم فهد دابس بأنهم ملزمون 
التي ترسمها  السياسة  باتباع 
وزارة الصحة واللجنة األوملبية 
الكويتية والهيئة العامة للرياضة، 
مشيرا إلى أنه ال يتوقع عودة 
النشاط في سبتمبر ولكن يفضل 

ان يكون ذلك في أكتوبر.
ورأى دابس أن فترة اإلعداد 
الطبيعيــة قد ال تكــون كافية 
للوصول بالفرق إلى اجلاهزية 

املطلوبة، السيما بعد فترة التوقف الطويلة. 
وأصر دابس على رأيه الذي صرح به سابقا بإلغاء املوسم 
واعتباره كأنه لم يكن، وذلك إلتاحة الفرص لالحتاد واألندية 

لالستعداد بصورة مثالية للموسم اجلديد.

الســر في نادي  أمني  أكد 
كاظمة يوســف بوسكندر أنه 
من الصعب استئناف املوسم 
في شهر سبتمبر، مشيرا إلى 
أن هناك عدة أمور ستعيق ذلك 
حتى بعد تقدمي اللجنة األوملبية 
والهيئة العامة للرياضة مقترحات 
بعودة النشــاط خصوصا في 
مسألة اإلجراءات الصحية، الفتا 
إلى انه يجب التفكير أيضا في 
كيفية عودة احملترفني واملدربني 
األجانب كل تلك األمور تدل على 

ان الفترة غير كافية لالستعداد بشكل جيد.
وأضاف بوسكندر انه يجب إلغاء الدوري إلفساح املجال 
من أجل إعداد األزرق ومن ثم يصبح دوري دمج من دور 

واحد على ان تقسم الفرق بعدها لدرجتني ممتازة وأولى.

قال رئيس جهاز الكرة بنادي 
اجلهراء عواد الطريفي: نحن مع 
عودة النشاط في سبتمبر شرط 
موافقة الســلطات الصحية في 
البالد وهي املعنية بهذا القرار الذي 
يؤمن سالمة الالعبني واألجهزة 
الفنية واإلدارية. أما عن مواءمة 
الوقت الكافي الســتعادة اللياقة 
البدنية، فقال الطريفي: إننا نحتاج 
إلى فترة شهرين للحصول على 
إعداد مناسب، فالوقت وفق اخلطة 
املتوقعة حاليا غير كاف لإلعداد. 

وحول إنهاء املوســم حتسبا للظروف، قال الطريفي: نرفض 
إنهاء الدوري وال نقبل بالتتويج دون استئناف املسابقة، علما 

بأننا نتصدر دوري الدرجة األولى بفارق ١٠ نقاط.
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فرضت جائحة كورونا واقعا جديدا على القطاع الرياضي بعد تفشي الڤيروس في جميع أنحاء العالم ومنها الكويت، حيث تعرض القطاع الرياضي في البالد إلى شلل تام، وخلطورة الوضع على صحة وسالمة كل املتعاملني 
في الرياضة من العبني وإداريني ومدربني سارعت الهيئة العامة للرياضة إلى تأجيل البطوالت واملسابقات ملده ثالثة أسابيع اعتبارا من ٢٤ فبراير املاضي، لكن التأجيل خضع للتمديد إثر قرارات مجلس الوزراء والسلطات 

الصحية املتوالية واخلاصة بالتزام احلظر في كل أنحاء البالد ومختلف املجاالت ومنها القطاع الرياضي بتجميد أنشطة األندية واالحتادات.  وقد تشكلت جلنة من كل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية الكويتية ووزارة 
الصحة لبحث وضع النشاط الرياضي وإمكانية وتوقيت استئنافه، وعقدت اكثر من اجتماع، وخلصت إلى عدة قرارات كان آخرها وضع بروتوكول متكامل يسمح باستئناف النشاط على مراحل وبالتدرج ينطلق في ٢٨ يونيو اجلاري 
بالتدريبات الفردية واجلماعية وينتهى في سبتمبر املقبل بالعودة الرسمية للمباريات، لكن ذلك يظل مرهونا بالقرار الصحي ومدى انحسار الوباء. «األنباء» وخالل هذه األحداث املتسارعة، استطلعت جميع آراء األندية (باستثناء 
برقان الذي اعتذر عن املشاركة) عن مستقبل املوسم الكروي من خالل استبيان (كان يعد له منذ أسبوع وقبل صدور القرارات األخيرة مبقترح مواعيد عودة النشاط الرياضي املبدئية) أجرته مع مسؤولني بهذه األندية متضمنا 
٣ أسئلة هي: هل تتوقع عودة واستئناف منافسات املوسم في سبتمبر؟ هل ستتمكن األندية من االستعداد جيدا من خالل التدريبات أم أن الوقت لن يسعفها؟ إذا تعسرت األمور ولم يتم استكمال املنافسات فهل تؤيد فكرة 
إلغاء الدوري؟ وبشكل عام، كشف االستبيان عن توقعات لـ ١٠ أندية بعودة املنافسات في املوعد احملدد في سبتمبر، فيما رفضت ٧ أندية لفكرة إلغاء الدوري، الذي ايده فقد ٣ أندية مع إقامة دوري دمج، كما اكد ٥٠٪ من 

املشاركني في االستبيان أن الفترة السابقة الستئناف املنافسات كافية لالستعداد لألندية.. والى تفاصيل آراء املشاركني: 

استبيان «األنباء»: ١٠ أندية توقعت عودة املنافسات 
في املوعد احملدد بسبتمبر.. و٤ استبعدت ذلك

مبشاركة ١٤ نادياً بعد اعتذار«برقان».. و٥٠٪ أكدت أن فترة االستعداد الستئناف املسابقات كافية

أسئلة االستبيانالسؤال الثالثالسؤال الثانيالسؤال األولالنادي

أرفض اإللغاءفترة كافيةأتوقعالساملية

١ - هل تتوقع عودة 
واستئناف منافسات 
املوسم في سبتمبر؟

٢ - هل ستتمكن األندية 
من االستعداد جيدا 

لبقية املنافسات من 
خالل التدريبات وهل 

سيسعفها الوقت؟
٣ - إذا تعسرت األمور 

ولم يتم استكمال 
املنافسات هل تؤيد 

إلغاء الدوري؟

أؤيد اإللغاءغير كافيةال أتوقعالتضامن

أرفض اإللغاءكافيةأتوقعالكويت

أرفض اإللغاءغير كافيةال أتوقعخيطان
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أؤيد اإللغاءكافيةأتوقعالفحيحيل

أرفض اإللغاءكافيةأتوقعالساحل

إلغاء وإقامة دمجغير كافيةال أتوقعكاظمة

إلغاء وإقامة دمجغير كافيةال أتوقعالنصر

أرفض اإللغاءكافيةأتوقعالقادسية

إلغاء وإقامة دمجغير كافيةأتوقعاليرموك
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نوع معني من اجلوارب واالستماع للنوع ذاته 
من املوسيقى قبل أي مباراة.
«وشم» سواريز

هداف برشــلونة األوروغوياني لويس سواريز، 
اعتاد تقبيل «الوشم» املرسوم على يده قبل أي 
مبــاراة، حيث يحمل أســماء أوالده الثالثة، كما 
يحرص دائما، على تناول مشــروب «املتة» قبل 
أي مباراة، حيث يعد هذا املشــروب من أشــهر 
املشروبات املنبهة في اميركا الالتينية، إذ يؤخذ 
من نبات البهشــية الباراغويانية والتي تنبت في 

املناطق شبه االستوائية في الدول الالتينية.
«أبراج» دومينيك

املدرب الفرنسي رميون دومينيك والذي اعتبره 
الكثير من الفرنسيني كارثة عقب خروج الفريق 
مــن نهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا عام 
٢٠١٠ كان يختار تشــكيلة املنتخب الفرنســي 
من الالعبني على حسب أبراجهم الفلكية، وكان 
يتفــادى اختيار الالعبني الذين ينتمون لبرج 
العقــرب ألنه كان يعتقد أن مواليد هذا البرج 

ميتازون بالكسل وبصنع املشاكل.
«حذاء» باينز

ظهير أيسر إيڤرتون ومنتخب إجنلترا القدمي اليتون 
باينز، يهدر كثيرا من الوقت في ربط وفك رباط 
احلذاء، الذي يرتديه أكثر من مرة حتى انطالقة أي 
لقاء، وال يعتبر باينز أن هناك أي أسباب وراء هذا 
األمر، بل انه أحيانا يسأل نفسه «ملاذا أفعل ذلك؟!».

«تسديدة» لينكر 

يرفض مهاجم منتخب اجنلترا السابق جاري 
لينكر التسديد على املرمى خالل فترة اإلحماء 
قبل أي مباراة، حيث يرى أن أي هدف سيحرزه 
خالل اإلحماء ســيضيع فــي املقابل هدفا آخر 

أثناء املباراة، ويفضل أن يدخر جهده للقاء.
«شوكوالتة» بست

اعتاد أسطورة مانشستر يونايتد اإليرلندي جورج 
بست أن يأكل قطعة كبيرة من الشوكوالتة قبل 
كل مباراة، معتقدا أنها وراء الطاقة اإليجابية التي 
يتمتع بها، وقد اشتهر بست ليس ببراعته في كرة 
القدم فقط، وإمنا بنمط حياة غير صحي، وإدمان 
الكحوليات، مما تسبب له في أضرار كبيرة حتى 

رحل في العام ٢٠٠٥.
«ريحان» دمييتريسكو

ايلــي  التســعينيات  الرومانــي فــي  النجــم 
دمييتريسكو اعتاد ان ميسح حذاءه بالريحان 
قبل ليلة من املباراة اعتقادا منه أن ذلك يجعله 

يسدد األهداف.
«مقص» كاسياس 

اشتهر العب املنتخب اإلسباني احلارس الكبير 
ايكر كاســياس بقطع جزء مــن أكمام قميصه 
باملقــص قبل كل مباراة لتفاؤلــه بهذه العادة 
واعتقاده أنها جتلب احلظ وجتعله يصد جميع 

الضربات املوجهة إليه.

لهذه املكانة الرفيعة التي يتمتع بها اآلن.
«مأكوالت» روني

بينما يفضل الالعبون تناول وجبة من اللحم أو 
الدجاج، قبيل املباراة، فإن جنم الكرة اإلجنليزية 
واين روني يحرص دائمــا على تناول وعاء من 
حبوب «كوكو بوبس» قبل كل مباراة دون تغيير 
هذه العادة على الرغم مــن تأكيده في أكثر من 
مناسبة على عدم اعتقاده باخلرافات أو الطقوس 
اخلاصة، والغريب ايضا ان روني ال يستطيع النوم 
ليلة املباراة دون أن يقوم بتشغيل آلة التنظيف، 
وإذا لم يكن هذا األمر متاحا فإنه يقوم بتشغيل 

مجفف شعر زوجته.
«مقعد» تيري

ميلك مدافع تشلسي السابق النجم اإلجنليزي 
جون تيري العديــد من الطقوس قبل خوض 
املباريات، حيث كان يعشق اجللوس على نفس 
الكرسي في حافلة الفريق دائما، مع استخدام 

تقبيل اخلامت الذي حصل عليه كهدية من زوجته 
اللبنانية ٤ مرات، موضحا «هذا رقم رقم حظي، 
اقبــل اخلامت ثم أضعه في اخلزانة اخلاصة بي 
وأخرج للمباراة»، كما شدد في تصريحات سابقة 
على أنه ال يؤمن باخلرافات، ولكن هذه العادة 
جتلب له احلظ اجليد، وأنه سعيد بهذا التصرف.

«عادات» ميسي

يفضل جوهرة برشلونة االرجنتيني لونيل 
ميسي أن يكون الالعب االخير الذي يخرج 
من ممر الالعبني الى امللعب قبيل انطالق اي 
مباراة، كما يفضل دخول ارض اللقاء متأخرا 
مبسافة امتار عن زمالئه، هذا الى جانب انه 
يستمر في مراقبة اللعب لنحو ٥ دقائق من 
بداية اي لقاء قبل ان ينطلق المتاع جماهيره 
بلمحاته الفنية واهدافه اخلارقة التي يحتفل 
بطريقة واحدة لها وهي رفع اصبع يديه الى 
السماء لتخليد ذكرى وفاة جدته التي وقفت 
وراءه كثيرا ليكون العب كرة قدم ووصوال 

إعداد: زكي عثمان

طقوس غريبة اعتاد بعض جنوم كرة القدم 
عليها قبل املباريات، كونها جتلب لهم احلظ، أو 
لكونها جتعلهم سعداء ومتنحهم طاقة إيجابية 
كبيرة. كل العب او مدرب اتخذ عاداته وتقاليده 
التي توصف بأنها غريبة ورمبا تكون صادمة 
فــي نظر البعــض عندما يراهــا للمرة األولى 
على املستطيل األخضر ويعتقدون أنها جتلب 
احلظ لهم ولفرقهم، فعلى ســبيل املثال آشلي 
كــول جنم اجنلترا يســتحم بحذائــه ويتركه 
يجف قبل املباراة، اما حارس كولومبيا الشهير 
هيجيتا امللقب بـ «احلارس املجنون» لتصرفاته 
الغريبة اثناء اللقاءات فهو ال يستبدل مالبسه 
الداخلية قبل املباريات، وهناك الكثير من اغرب 
العادات ألشهر الالعبني وجنوم كرة القدم التي 

سنرصدها من خالل هذا التقرير:

 «سيلفي» كورتوا

حارس مرمى ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا، 
ال يقــوم بفعل واحد، بل إنه اعتاد على روتني 
مستمر يقوم به قبل املباريات بنفس الطريقة 
منذ أن كان في صفوف تشيلسي، حيث يدخل 
إلى النفق املؤدي إلــى امللعب أوال، ثم يحادث 
صديقته ويطالبها بعــدم التواصل معه حتى 
نهاية املباراة، ثم يقوم بالتقاط صورة «سيلفي» 
ويرسلها لـ ٤ من أصدقائه في بلجيكا، وبعد ذلك 
يقوم بارتداء احلذاء األيسر أوال، ثم يدخل إلى 
امللعب ويقوم بتبليل القفاز اخلاص به، وركل 
القائمني والعارضة بيديه وقدميه، قبل االنخراط 

في التدريبات.
 «صالة» نيمار 

موهبة باريس سان جرمان النجم البرازيلي 
الرائع نيمار دا ســيلڤا، اعتاد على االتصال 
بوالده قبل كل مباراة، ويقول نيمار إنه يطلب 
من والــده أن يتلو معه بعد الصلوات، قبل 

النزول إلى أرض امللعب.
«صديقة» إميري

ساشــا رايت، صديقة مدرب ارسنال السابق 
أوناي إميري السابقة، أكدت في تصريحات أن 
إميري كان يعتبرها سببا في النتائج السلبية 
التي عانى منها مع أرسنال، والتي أدت في النهاية 
إلى إقالته، معتبرا أنها جلبت له الكثير من سوء 
احلظ والتي كان على رأسها عدم الفوز في ٧ 

مباريات متتالية.
«شعر» رونالدو

اعتــاد جنم يوڤنتــوس احلالــي البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو على قص شعره قبل 
بداية كل مباراة العتقاده أن فعله لذلك سيؤثر 

على تسجيله األهداف في امللعب.

«خامت» فابريغاس

النجم االسباني الكبير سيسك فابريغاس، اعتاد 

ال تتوقف عادات النجوم على بعض التصرفات 
الغريبة قبل املباريات، حيث حتولت هذه العادات 
الغريبة عند الفــرق االفريقية الى طرق اخرى 
تتضمن السحر األسود، حيث يقوم املشعوذون 
بعقد جلسات روحانية مع الالعبني قبل املباريات، 
كما تذبح املاعز على اخلطوط اخلارجية ألرضية 
للملعب ويقوم بعض الســحرة اآلخرين برش 
املنطقة التي سيمر منها العبو الفريق املنافس بالدم 
ومرارة املاعز إضافة إلى إلقاء بعض اخللطات على 
العبيه والشرط الوحيد حسب هؤالء املشعوذين 
لكي تنجح وصفاتهم هذه هو اإلميان بها وإبقاؤها 

في سرية شديدة.
موقفان لـ «الفراعنة»

وقد متت ممارســة بعض طقوس هذا الســحر 
بالفعل على هامش مباراة جمعت املنتخب املصري 
بنظيره السنغالي في بطولة كأس أمم افريقيا عام 
٢٠٠٢، حيث عثر مراقب املباراة على كيس مشبوه 
حتت مقاعد بدالء منتخب الفراعنة، وبعد فتحه 
عثــر بداخله على مجموعة من عظام احليوانات 
إضافة إلى قصاصات مــن الورق عليها كتابات 

غريبة قيل انها مجموعة من احلروز االفريقي.
وفي عام ٢٠١٠ تكرر هذا املوقف مرة أخرى عندما 
ســافر املنتخب املصري ملواجهة النيجر ضمن 
تصفيات كأس أمم افريقيا ٢٠١٢ وقام الكثير من 
السحرة بااللتفاف حول العبي الفراعنة، وأخذوا 
يرشونهم مباء غريب، ويتفوهون بكلمات غير 
مفهومة مما سبب التوتر لالعبني وكادوا يشتبكون 
مع هؤالء معهم لوال تدخل الشرطة وبعض أعضاء 
البعثة املصريــة املرافقة للمنتخب والذين أكدوا 
لالعبني أن مثل هذه الطقوس السحرية ال تنتهي 
في دول افريقيا وأن األجيال الســابقة قد عانت 

أكثر من ذلك.
مونديال ٢٠١٠.. وموزمبيق

وأيضا، شــهد مونديال جنوب أفريقيا في ٢٠١٠ 
قيام أحد املشعوذين بذبح ثور قرب بوابة ملعب 
«سوكر سيتي ستاديوم» وهو أحد املالعب التي 
احتضنت منافسات البطولة، وقد بررت مجموعة 
تدعى «منظمــة املعاجلني التقليديني» القيام بهذا 

الفعل إلضافة البركة على البطولة.
وفي موزمبيق تقوم أحد األندية الكروية باالستعانة 
دائما قبل مبارياتها بأحد السحرة املعروفني، حيث 
يقوم هذا الساحر بتسليم الفريق يد قرد لزعمهم 
أنها تقوي يد حارس املرمى ويتمكن من التصدي 
جلميع هجمات الفريق املنافس، بل قد زعم هذا 
الساحر أن خلطاته الغريبة تبقى فاعلة جدا شريطة 

أن يؤمن بها من يريدها بحسب ما يدعيه.

شعوذة.. 
وخرافات أفريقية

أغرب طقـــوس النجوم 
قبل مباريات الساحــــــرة املستديرة!

٥ تغييرات في «أبطال آسيا».. 
واستكمال البطولة بنظام التجمع

الدوحة - فريد عبدالباقي

قرر االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم السماح بإجراء ٥ تغييرات 
لكل فريق بدال من ٣ في املباراة 
الواحــدة، خــالل بطولة دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢٠، بعد استئنافها 
اعتمــاده في منتصف  املنتظر 
سبتمبر املقبل، حيث ستطبق هذه 
التغييرات اخلمســة في املباراة 
بالنسخة اجلارية فقط،  الواحدة 
بســبب تأثر الالعبني من توقف 

األنشــطة الرياضية جراء ڤيروس كورونــا، ومن املنتظر أن يعتمد 
االحتاد القاري املقترح األيام املقبلة. وكانت االحتادات الوطنية األعضاء 
اتفقت على مواعيد وآلية استكمال املباريات املتبقية من دوري أبطال 
آســيا ٢٠٢٠، وذلك خالل اجتماعني إلكترونيني منفصلني، عقدا عن 
بعد، بتنظيم من االحتاد اآلسيوي لكرة القدم. وشارك في االجتماعات 
االحتادات الوطنية فــي كل من قطر وإيران والعراق والســعودية 
وأوزبكستان عن منطقة غرب آسيا، باإلضافة إلى أستراليا والصني 

واليابان وكوريا اجلنوبية وماليزيا وتايلند عن منطقة شرق آسيا.
وبعد األخذ بعني االعتبار قيود الســفر واحلواجز الطبية، والتي 
تختلف بحسب مناطق قارة آسيا، اقترح االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
سلسلة من اخليارات الستكمال دوري أبطال آسيا قبل انطالق كأس 
العالم لألندية، التي من املقرر أن تقام في قطر خالل شهر ديسمبر 
املقبل. ومت خالل االجتماع تقدمي اقتراح الستئناف بقية دور املجموعات 
ودور الـ ١٦ خالل الفترة من ١٤-٢٩ سبتمبر املقبل بنظام التجمع، على 
أن تقام مباريات األدوار اإلقصائية من مباراة واحدة، لتلعب مباريات 
ثمن النهائي يوم ٤ نوفمبر، ونصف النهائي يوم ٢٥ من الشهر ذاته، 
وتختتم البطولة باملباراة النهائية يوم ٥ ديسمبر. وتعتبر قطر على 
رأس الدول املرشحة الستضافة مباريات املجموعات عن منطقة غرب 

القارة، لتوافر كل اإلمكانيات املطلوبة.

هل تنقذ «الدراسة االحتادية الشاملة» موسم لبنان الكروي؟
بيروت - ناجي شربل

قال األمني العام لالحتاد اللبناني 
لكرة القدم جهاد الشحف لـ «األنباء»، 
إن االحتاد بصدد وضع دراسة شاملة 
خاصة بواقع كرة القدم اللبنانية وسبل 
مواجهة حتديات املرحلة احلالية، سعيا 
الى تأمني إطالق موسم جديد، بعد إلغاء 
أنشطة املوسم احلالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
جراء تداعيات احتجاجات ١٧ أكتوبر 
غير املســبوقة في تاريخ البالد، الى 
وقف كل األنشــطة في البالد بسبب 
اإلجراءات اخلاصة بڤيروس كورونا.
الشــحف لم يحدد موعــدا نهائيا 
خلروج الدراســة الى العلــن، إال انه 
توقــع اال تتأخر كثيرا، وشــدد على 
انها تتضمــن حفظ مصلحة اجلميع 

من أندية والعبني.
كالم الشــحف جــاء ردا علــى ما 
تناولــه البعــض عــن احتمال جلوء 
اللجنة التنفيذية لالحتــاد اللبناني 
لكرة القدم الى متديد عقود الالعبني 
اللبنانيني مع نواديهم موسما إضافيا، 
تعويضا عن املوسم الذي لم جتر منه 

اال أربع مراحل.
الشــحف لم يشأ التعليق على ما 
تــردد جلهة التأكيــد أو النفي، وجاء 
جوابه عن دراســة شاملة، كما سبق 
ان كشــف لـــ «األنبــاء» تعليقا على 
االستعانة مبدير فني أجنبي ملنتخب 
األرز مــن عدمــه، بعد قــرار اللجنة 
التنفيذية عدم جتديد عقد الروماني 

ليفيو تشيبوتاريو.
األمني العام شدد أيضا على ضرورة 

املقبل، رغم كل املؤشــرات التي تدل 
على موسم مقبل صعب من الناحيتني 
االقتصادية واالجتماعية على الشعب 
اللبناني ككل وليس على كرة القدم 

فحسب».
ودعا االحتاد اللبناني لكرة القدم 
إلى اإلعالن رسميا عن مواعيد إطالق 
بطوالته، مع التأكيد على أن تكون هذه 
البطوالت كاملة املواصفات القانونية.
كما دعــت األندية «إلى التحضير 
للموسم اجلديد بكل واقعية وجدية، 
ألن البديل عن اللعب باإلمكانات املتاحة 
هو الفراغ ملوسم آخر، وذلك ما يشكل 
تهديدا جديا لكرة القدم اللبنانية التي 
أصبحت حتتاج إلى عملية إنقاذية مثل 

باقي القطاعات في لبنان».

جهاد الشحف يسارا مع رئيس االحتاد هاشم حيدر

إطالق موســم كــرة القــدم، من دون 
الذهاب بعيدا في تأكيد أمر قد يخرج 
عن رغبة االحتاد، نسبة الى ما تشهده 
الساحة اللبنانية من جتاذبات ال عالقة 

لها بڤيروس كورونا. 
ويتقاطــع حديــث الشــحف مــع 
تصريحات لرئيسي ناديي العهد متيم 
سليمان والنجمة أسعد سقال في شأن 
توفير األمن واالستقرار النقدي، لتأمني 

موسم كروي عتيد.
وكان نادي العهد حامل لقب بطولة 
لبنان في املواســم الثالثــة األخيرة 
وبطل مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي 
٢٠١٩، دعا في بيان الى القيام بـ «كل 
ما هو مطلــوب إلطالق التحضيرات 
اإلداريــة والفنية واملالية للموســم 

«الفيفا» يرفض تأجيل انتخاب 
احتاد الكرة املصري اجلديد

القاهرة - سامي عبدالفتاح

حســم االحتاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أمره مع 
اللجنة اخلماسية لالحتاد املصري برئاسة عمرو اجلنايني، 
واالنتخابات املقرر عقدها في سبتمبر املقبل، النتخاب 
مجلس إدارة جديــد، حيث أعلن انه ال متيد لفترة عمل 
اللجنة اخلماسية، وأن مدة املجلس القادم هي لـ ٤ سنوات 
كاملة، وليس لســنة واحدة، كما تريــد اللجنة األوملبية 
املصرية، تنفيذا لقانــون الرياضة املصري، الذي يحدد 

انتخابات االحتادات الرياضية عقب كل دورة أوملبية.
واستند فيفا في قراره اجلديد الى ان قانون الرياضة 
املصري نص على إجراء االنتخابات بعد ٤ ســنوات أو 
بعد الدورة األوملبية أيهما أسبق، ومبا ان مجلس أبوريدة 
قد استقال، وأن مدة عمل اللجنة اخلماسية تنتهى بنهاية 
يوليو املقبل، فالبد من إجراء انتخابات جديدة في أغسطس 
أو سبتمبر على األكثر، ملدة ٤ سنوات كاملة، دون التقيد 
بإجــراء انتخابات جديدة بعــد دورة طوكيو ٢٠٢١، كما 
بــات مؤكدا ان تنتهى مهمة جلنــة اجلانيني، مع إجراء 

االنتخابات املرتقبة.
إلى ذلك، أكد رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد د.حسن 
مصطفى، تنظيم املونديال املقبل في موعده مبصر خالل 

يناير ٢٠٢١، وانه ال تأجيل للبطولة.
وفي شــأن آخر، التهبت األجواء بني إدارتي األهلي 
والزمالك، بعد ان تقدمت إدارة األحمر بشكوى إلى املجلس 
األعلى لتنظيم اإلعالم ضد قناة الزمالك، بدعوى مخالفتها 

األعراف ومواثيق وضوابط العمل اإلعالمي.
كما أعلن قائد األهلي حسام عاشور تراجعه عن قرار 
االعتزال، مؤكدا استكمال مشواره في املالعب، وأن لديه 
عرضني من الدوري البرتغالي والدوري السعودي، مكررا 
شكره للمستشار تركي آل الشيخ على كل ما قدمه له، قائال: 
«وعد وأوفى لذلك أنا أشكره شكرا جزيال على ما قدمه».
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تونالي يختار إنترميالن

تعرض حافلة «األحمر» لالعتداء 
وإصابة فايغل وزيفكوفيتش

لقب دوري سيدات إجنلترا لتشلسي
و«القسم الثاني» ألستون ڤيال

«NBA» ديزني» يحتضن موسم الـ»

وجه اإليطالي ساندرو تونالي 
العب وسط بريشيا، صدمة 
لنــادي برشــلونة، بشــأن 

مستقبله في املوسم املقبل.
وكان برشــلونة يسعى بقوة 
رفقة يوڤنتوس وميالن، لضم 
تونالي الذي يتوقع له اجلميع 

مستقبال مميزا.
ووفقا لشبكة «سكاي سبورت 
إيطاليا»، فإن تونالي قرر منح 
األفضلية إلنتر ميالن عن كل 
العروض التــي حصل عليها 
مؤخرا. وأشارت الشبكة إلى أنه رغم قرار تونالي، لكن ماسيمو 
سيلينو رئيس بريشيا، قد يفتح املزاد على الالعب في امليركاتو 
الصيفــي املقبل. وأوضحت أن تونالي ظهر بشــكل مميز في 
املوســم األول له في الدوري اإليطالي، كما مثل املنتخب األول 
في ٣ مباريات. وذكرت الشبكة أن إنتر غير متعجل نحو إبرام 
الصفقــة، ألن «امليركاتو الصيفي» اليزال طويال، والتأجيل قد 

يخدم موقف «النيراتزوري» في املفاوضات.

أهدر بنفيكا حامل اللقب فرصة توسيع الفارق مع غرميه بورتو 
بعد تعادله بــدون أهداف مع ضيفه تونديــال املتعثر في أول 
مباراة يخوضها بعد اســتئناف الدوري البرتغالي لكرة القدم 
عقب التوقف بســبب جائحة كورونا. وخســر بورتو األربعاء 
أمام مستضيفه فاماليســاو ١-٢، ليمنح بنفيكا فرصة توسيع 
الفارق إلى نقطتني في الصدارة لكن رغم سيطرته على املباراة 
وتســديده ٢٤ محاولة على املرمى أخفق بنفيكا في االنتصار. 
وأعاد التعادل بنفيكا إلى الصدارة بفارق األهداف فوق غرميه 
بورتو ولدى كل منهما ٦٠ نقطة من ٢٥ مباراة. ويحتل تونديال 
املركز ١٣ برصيد ٢٦ نقطة متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط. 
وقال مــدرب بنفيكا برونو الجي «كنا تقريبا في نصف ملعب 
املنافس وصنعنا العديد من الفرص وكنا الطرف األفضل على 
أرض امللعب وقدمنا أداء جيدا لكنه لم يكن كافيا، من املؤلم أننا 

لم نستغل هذه الفرصة من أجل بداية جيدة واالبتعاد 
بالصدارة». واكتفى ســبورتنغ لشبونة بالتعادل 
٢-٢ مع مستضيفه فيتوريا غيمارايش رغم تقدمه 

مرتني.  ولم يستغل سبورتنغ طرد جوزيف أمواه 
العب غيمارايش في الدقيقة ٧٧ ليرتفع رصيده إلى ٤٣ نقطة في 
املركز الرابع متقدما بخمس نقاط على مســتضيفه الذي يحتل 
املركز السادس. وقال بنفيكا إن حافلة الفريق تعرضت للرشق 
باحلجارة مما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابة اثنني من الالعبني. 
وأشــار بنفيكا إلى أن العب الوسط األملاني يوليان فايغل (٢٤ 
عاما) واجلناح الصربي أندريا زيفكوفيتش البالغ عمره ٢٣ عاما 
اصيبا ومت نقلهما إلى مستشفى دا لوز في لشبونة لعالجهما. 
وجاء االعتداء في منطقة ما بني ســتاد دا لوز وملعب التدريب 
اخلاص بالنادي. وأضاف النادي في بيان «بنفيكا يدين رشــق 
حافلته باحلجارة. نؤكد التعاون الكامل مع السلطات لبذل أكبر 
جهد من أجل التعرف على املسؤولني عن هذا التصرف اإلجرامي».

قال االحتاد االجنليزي لكرة القدم في بيان امس إنه منح لقب 
الدوري املمتاز ملســابقة كرة القدم النسائية في اجنلترا لنادي 
تشلسي ولقب القسم الثاني ألستون ڤيال بعد إلغاء املوسم بسبب 

استمرار أزمة ڤيروس كورونا حول العالم. 
وقال بيان االحتاد «توصل مجلس إدارة االحتاد لقرار بأغلبية 
األصوات يتعلق بالدوري املمتاز لكرة القدم النســائية ملوسم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ ودوري القسم الثاني على أساس معدل النقاط لكل 
مباراة على أن يتحدد الصعود والهبوط بناء على سجل األداء 
الرياضــي».  وأضاف البيان «ونتيجــة لذلك أكد مجلس إدارة 
االحتاد القرار مبنح لقب الدوري املمتاز إلى تشلسي ومنح لقب 

القسم الثاني ملوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ ألستون ڤيال».

وافق مجلس إدارة رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
على خطة استئناف املوسم املعلق لقرابة ثالثة أشهر بسبب تفشي 
 «NBA» ڤيروس كورونا املستجد، وذلك بحسب ما أعلن مفوض الـ

آدم سيلفر، مؤكدا ما كشفته تقارير إعالمية في وقت سابق.
وأكدت رابطة الدوري ما أفادت به شبكة «أي أس بي أن» وموقع 
«ذي أثلتيــك» نقال عن مصادر أنه متت املوافقة باالجماع على 
االقتراح املقدم الى مجلــس إدارة الرابطة، والقاضي بأن تقام 
املباريــات خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني في أورالندو 
بوالية فلوريدا. وكان االقتراح بحاجة الى موافقة ثلثي االندية 
الثالثني املشاركة في الدوري، وقد حظي مبوافقة ٢٩ منها بحسب 
«أي أس بي أن» و«ذي أثلتيك»، والفريق املعارض الوحيد كان 

بورتالند ترايل باليزرز بحسب التقارير.
وقال سيلفر في بيان «موافقة املجلس على صيغة االستئناف 
خطوة ضرورية نحو عودة موسم الدوري األميركي للمحترفني»، 
مضيفــا «في حني أن جائحة كوفيــد-١٩ متثل حتديات هائلة، 
فإننا نأمل في إنهاء املوسم بطريقة آمنة ومسؤولة على أساس 
البروتوكوالت الصارمة التي يتم وضع اللمسات األخيرة عليها 

من قبل مسؤولي الصحة العامة واخلبراء الطبيني».
وسيعاود الدوري نشاطه مبشاركة ٢٢ فريقا من أصل ٣٠ بدءا 
من ٣١ يوليو كموعد مبدئي، على أن تقام األدوار اإلقصائية «بالي 
أوف» في أغسطس، وصوال الى إنهاء املوسم في ١٢ أكتوبر على 
أقصى تقدير، على أن يبدأ املوسم اجلديد في األول من ديسمبر.

وعلقت منافســات الـ «NBA» اعتبارا من ١١ مارس بعد إصابة 
الفرنسي رودي غوبير العب فريق يوتا جاز بـ «كوفيد-١٩».

يحــل بايرن ميونخ ضيفا ثقيال على باير 
ليڤركوزن اليوم في املرحلة الـ ٣٠ من الدوري 
األملاني لكــرة القدم (بوندســليغا) بحثا عن 
االقتــراب خطوة أخرى نحــو التتويج بلقب 

الدوري للمرة الثامنة على التوالي.
عندما ســجل ليون بايلي هدفني فاز بهما 
ليڤركوزن على بايرن ميونخ، في أول مباراة 
يخسرها العمالق البافاري حتت قيادة هانسي 
فليك فــي ميونخ في نوفمبــر املاضي، كانت 

الدالئل عما سيحدث مستقبال قليلة.
ولكــن خالل عملية التقــدم من حل طارئ 
ملــدرب مؤقت حتى وصل فــي النهاية ليكون 
املــدرب املختار بال منازع لبايرن بعقد طويل 
األمد، قضى فليك على ذكريات البداية الصعبة 

للموسم حتت قيادة نيكو كوفاتش.
وفاز فليك بـ ٢٢ مباراة من أصل ٢٥ مباراة 
رسمية خاضها مع العمالق البافاري، وهي بداية 

تفوق فيها على بداية جوسيب غوارديوال.
ويدخــل بايــرن املباراة متصــدرا جلدول 
الترتيب برصيد ٦٧ نقطة وبفارق ٧ نقاط عن 
أقرب مالحقيه بوروسيا دورمتوند، مع تبقي 
٥ جوالت على نهاية املوسم الذي تأجل بسبب 
تفشي وباء ڤيروس كورونا.  وعلى الورق، فإن 
مواجهة باير ليڤركوزن، صاحب املركز اخلامس، 
ثم اســتضافة بوروسيا مونشــنغالدباخ في 
اجلولة املقبلة هما أصعب مواجهتني متبقيتني 

للفريق هذا املوسم في الدوري.

وبني املباراتني سيرحب بايرن ميونخ بفريق 
آينتراخت فرانكفورت في الدور نصف النهائي 
مــن كأس أملانيا، ومــازال الفريق ينافس في 
بطولــة دوري أبطال أوروبــا املوقوفة، حيث 
ميكنه حتقيق الثالثية التاريخية التي حققها 
في ٢٠١٣.  وســيكون اليبزيغ، صاحب املركز 
الثالث بفارق نقطتني، في مواجهة سهلة أمام 
بادربورن. ويحتل بوروسيا دورمتوند املركز 
الثاني، قبل مواجهة هرتا برلني، الذي يقدم أداء 
رائعا ويتواجــد في منتصف جدول الترتيب 

حتت قيادة مدربه اجلديد برونو الباديا.
ومن املمكن أن يبتعد فورتونا دوسلدورف، 
الذي يحتل املركز الـ ١٦ الذي يخوض صاحبه 
دورا فاصــال للبقاء في «البوندســليغا»، عن 
منطقــة الهبوط فــي حال فــوزه على ضيفه 
هوفنهامي، ويحل ماينتس ضيفا على آينتراخت 

فرانكفورت.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
أملانيا (املرحلة الـ ٣٠)
٤:٣٠beIN Sports HD١ليڤركوزن ـ بايرن ميونيخ

٤:٣٠beIN Sports HD٣فرانكفورت ـ ماينتس
٤:٣٠beIN Sports HD٤دوسلدورف ـ هوفنهامي

٤:٣٠beIN Sports HD٢اليبزيغ ـ بادربورن
٠٣:٧beIN Sports HD١دورمتوند ـ هرتا برلني

وبني املباراتني سيرحب بايرن ميونخ بفريق 
آينتراخت فرانكفورت في الدور نصف النهائي 

بادربورن. ويحتل بوروسيا دورمتوند املركز 
الثاني، قبل مواجهة هرتا برلني، الذي يقدم أداء 

ومن املمكن أن يبتعد فورتونا دوسلدورف، 
 الذي يخوض صاحبه 

هوفنهامي، ويحل ماينتس ضيفا على آينتراخت 

 نقطة متقدما بسبع نقاط على منطقة الهبوط. 

٤٣ ليرتفع رصيده إلى ٤٣ ليرتفع رصيده إلى ٤٣ نقطة في 

٢٣عاما) واجلناح الصربي أندريا زيفكوفيتش البالغ عمره ٢٣عاما) واجلناح الصربي أندريا زيفكوفيتش البالغ عمره ٢٣ عاما 

جهد من أجل التعرف على املسؤولني عن هذا التصرف اإلجرامي».

أوباميانغ في خطط برشلونة

منصة رقمية جديدة لعشاق «البارسا» حول العالم

كشف تقرير صحافي بريطاني عن تطور 
جديد بشأن ارتباط الغابوني بيير إمييريك 
إلى  باالنتقال  أوباميانغ مهاجم آرســنال، 
صفوف برشلونة، خالل امليركاتو الصيفي املقبل.
ووفقا لصحيفة «الديلي ميل»، فإن أوباميانغ 
ضمن خطط برشلونة في الصيف، لكن لن يتم 
التحرك لضمه إال إذا فشــل البارسا في ضم 

الوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميالن.
وأشارت إلى أن أوباميانغ كان قريبا من االنتقال 

إلى برشــلونة في امليركاتو الشتوي املاضي، 
لتعويض لويس سواريز املصاب.

وأوضحت أن الالعب الغابوني أعطى موافقته 
لبرشلونة، إال أن آرسنال لم يسمح له باالنتقال 

إلى «الكامب نو».
وذكرت أن رفض آرسنال في الشتاء يعود لرغبة 
النادي في عدم خسارة خدمات أوباميانغ فيما 
تبقى من املوسم احلالي، إال أن الوضع مختلف 

في امليركاتو الصيفي املقبل.

أغلب جماهير عمالق كرة القدم اإلسبانية برشلونة 
ال يعيشــون في تلك املدينة ورمبا لم يحضروا أي 

مباراة للفريق.
ويساند نحو ٣٥٠ مليون مشجع حول العالم فريق 
برشلونة، وبالتالي فإن منصة البث الرقمي اجلديدة 
التي اطلقها «البارسا» هذا االسبوع «بارسا تي في» 
بجانب العضوية املميزة اجلديدة، تستهدف هؤالء 

املشجعني املخلصني للنادي الكاتالوني.
وقال مدير نادي برشلونة ومدير الشؤون الرقمية 
بالنادي ديداك لي في مقابلة مع وكالة األنباء األملانية 
«إطالق منصة برشــلونة الرقمية تأتي بسيناريو 
مختلف متاما عما كنا نتوقعه، نحن في وضع استثنائي 

بسبب جائحة كورونا».
وأضاف: من املمكن للعديد من متابعينا اســتخدام 

منصة ميكنهم من خاللها إيجاد أكثر من ثالثة آالف 
ڤيديو والف ساعة من احملتوى اخلاص ببرشلونة.

وعمل برشــلونة لقرابة عامني على إطالق املنصة 
الرقمية اجلديدة وبرنامــج العضوية املميزة، لكن 
جائحة كورونا تسببت في تأجيل التدشني لفترة أطول.
وستظل احملطة التلفزيونية لبرشلونة متاحة على 
املنصة الرقمية اجلديدة، باإلضافة خلدمة مدفوعة 
مقدما تخص نشاط أكادميية الناشئني بالنادي، وصوال 
إلى العرض الذي يقدمه املهاجم الفرنســي انطوان 
جريزمان والذي يشمل عدد من التحديات مع أصدقائه.
ويستهدف برشلونة خالل السنوات اخلمس املقبلة 
احلصول على ثالثة أضعاف ما يتقاضاه سنويا من 
احملتوى الرقمي، حيث تبلغ احلصيلة حاليا حوالي 

١٠٠ مليون يورو (١١٠ ماليني دوالر).

باريس يستهدف استقطاب بن ناصر«البلوز» حسم صفقة فيرنر مبدئيًا

ذكرت وسائل إعالم بريطانية أن تشلسي رابع 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم يقترب من التعاقد 
مع مهاجم اليبزيغ ومنتخب أملانيا تيمو فيرنر. 
وفي الوقت الذي كان فيه ليڤربول، متصدر 
الدوري املمتاز، في طليعة الفرق املرشــحة 
للتعاقد مع الدولي األملاني الواعد (٢٤ عاما)، 
بات «البلوز» األقرب إلى دفع قيمة الشــرط 

اجلزائي البالغة ٦٠ مليون يورو.
وفي حال متت الصفقة، ستكون مبنزلة ضربة 

جيدة للنادي اللندني قبل انتهاء فترة تفعيل 
الشرط اجلزائي احملددة في ١٥ الشهر اجلاري، 
أي قبل يومني من استئناف مباريات الدوري 

اإلجنليزي املمتاز في ١٧ منه.
وسجل فيرنر ٣١ هدفا في مختلف املسابقات 
هذا املوســم، بينها ٢٥ فــي ٢٩ مباراة في 
«البوندسليغا». وسبق لتشلسي اإلعالن عن 
تعاقده مع العب وسط أياكس أمستردام الدولي 

املغربي حكيم زياش.

املــدرب توماس  بقيــادة 
توخيل، تعزيــز صفوفه 
بالعب وسط مركزي يتمتع 
بخصائص إســماعيل بن 

ناصر.

أن املدير الرياضي للنادي 
الباريسي معجب بأسلوب 
بــن ناصــر، ويصر على 

انتدابه بأي طريقة.
ويريد النادي الباريســي، 

يتجه اجلزائري إسماعيل 
بن ناصر، متوسط ميدان 
ميالن اإليطالي، إلنهاء رحلته 
مع «الروسونيري»، في ظل 
إصرار كبــار أوروبا على 
الفوز بخدماته، خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
تقاريــر صحافية  وكانت 
فرنسية، قد ربطت الالعب 
باالنتقال إلى باريس سان 
جيرمان، أو مان سيتي، عقب 
ظهوره بوجه مشرف للغاية 
هذا املوســم رفقة النادي 

اإليطالي، ومنتخب بالده.
وذكرت صحيفة «الغازيتا 
ديلو سبورت» اإليطالية، 
لنادي  الرياضي  املدير  أن 
باريــس ســان جيرمان، 
أرواجو، ربط  ليونــاردو 
اتصاالتــه مبقربــني من 
الالعب، ويريد إمتام الصفقة 
مقابل ٥٠ مليون يورو، قيمة 

الشرط اجلزائي.
إلى  وأشــارت الصحيفة 

مودريتش يكشف اللحظة األكثر توترًا بني مورينيو ورونالدو
خرج كتاب السيرة الذاتية اخلاص بالنجم الكرواتي لوكا 
مودريتش جنم خط وسط ريال مدريد إلى النور في إيطاليا، 
وألقت صحيفة «كوريري ديلو ســبورت» اإليطالية الضوء 
على واحدة من أكثر النقاط البارزة في كتاب «في طريقي»، 
واملتمثلة في اخلالف بــني البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 
الفني الســابق للنادي امللكي ومواطنه كريستيانو رونالدو 
أسطورة «امليرنغي». وفي كتابه، وصف مورديتش بالتفصيل 
ما حدث بني مورينيو ورونالدو، خالل مباراة في بطولة كأس 
ملك إســبانيا، للدرجة التي دفعت كريستيانو إلى البكاء في 
غرفة خلع املالبس، مما دفع الالعبني الكبار للتدخل في األزمة. 
وقال مودريتش: «فوجئت برد فعل مورينيو، كنا فائزين ٢-٠ 
في كأس ملك إسبانيا، ورونالدو لم يالحق املنافسني في رمية 
متاس، وجوزيــه كان غاضبا منه، وانتقده كثيرا في امللعب، 
وبعد العودة إلى غرف املالبس بني الشوطني، رأيت رونالدو 
محبطا وكان على وشــك البكاء، وقال إنني أقوم بأقصى ما 

لدي وهو يواصل انتقادي». وأضاف مودريتش: «بعدها ظهر 
مورينيو، وواصل انتقاد رونالدو، وطالبه مبعرفة مسؤولياته 
خالل املباراة، الوضع تطور، ولوال تدخل الالعبني الكبار كنا 
سنشهد معركة حقيقية بني االثنني». ويبدو أن عالقة مورينيو 
مع جزء كبير من الطاقم الفني والالعبني مثل رونالدو كانت 
صعبة للغاية، لدرجة أن مسألة استمرار مورينيو كانت ستؤدي 
إلى كوارث حقيقية في ريال مدريد. ووصل مورينيو إلى ريال 
مدريد في صيــف ٢٠١٠، وغادر النادي في ٢٠١٣، بعد نهاية 
املوســم دون عبور الدور نصــف النهائي من بطولة دوري 
أبطال أوروبا بعد السقوط أمام بوروسيا دورمتوند األملاني، 
وخسارة املنافسة على لقب الدوري اإلسباني في منتصف 
موسم ٢٠١٢-٢٠١٣، وخسارة نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 
أمام أتلتيكو مدريد في ملعب «سانتياغو بيرنابيو»، في مباراة 
شهدت طرد مورينيو ورونالدو وعدم صعودهما للحصول 

على ميدالية الوصيف.

بايرن ميونيخ في ضيافة ليڤركوزن.. 
ودورمتوند يالقي هرتا برلني
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واحد أبواللطف

«تقرير»: ثروات مليارديرات أميركا 
تقفز نصف تريليون دوالر منذ بداية 

«كورونا».

«أكسفورد»: الكويت بالدرجة 
املمتازة بنسبة ١٠٠٪ في 

مواجهة ڤيروس كورونا.

  هذا أحد أسرار الڤيروس التي
        ستكشف الحقا!

  ما قصرتوا كل من اشتغل 
       بالصفوف األمامية وغيرها.

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

غالية حسني عبداهللا غامن، أرملة خليفة سيد محمد سيد خليفة 
القالف: ٧٦ عاما - ت: ٩٩٠٢١٥٧١ - شيعت.

أحمد عبداهللا طالب العوضي: ٦٥ عاما - ت: ٦٦٦٣٢٣٧٧ - شيع.

منى عبدالعزيز شرف الشرف: ٥٨ عاما - ت: ٩٩٨٨٤٨٤٣ - شيعت.
نعيمة يحيى سليمان، أرملة حمد عبداهللا الصامل: ٧٥ عاما - ت: 

٦٠٠٥٨٨١٠ - شيعت.
عبداهللا محمد عبــداهللا صرخوه: ٧٠ عاما - ت: ٩٧٨٩٨٥٨٨ - 

٩٩٤٦٤٢٦٧ - شيع.
عبدالعزيز سعود رحّيم العنزي: ٢٢ عاما - ت: ٩٧٢٢٠٨٩٩ - شيع.

أبعد من الكلمات

«قدمُت للسود خالل ٣ سنوات ونصف أكثر 

مما قدم بايدن خالل ٤٣ سنة»
الرئيس األميركي دونالد ترامب ينتقد 

املرشح الرئاسي جو بايدن.

«اخرس والعب الكرة»
لورا اجنراهام مذيعة «فوكس نيوز» 
توجه رسالة لالعب كرة السلة األسود 
انتقاده  لوبرون جيمــس ردا على 

للرئيس ترامب.

«التضامن معًا لمواجهة العنصرية»
برنامج األطفال الشــهير «شــارع 
سمسم» االميركي يبدأ سلسلة حلقات 
تبســط لألطفال األميركيني أسباب 
املظاهرات احلالية الرافضة للعنصرية 

وعنف الشرطة.

«نظام العدالة األميركي سيصعب إدانة قتلة 
فلويد رغم توافر األدلة»

املدعي العام األميركي كيث أليسون 
يؤكد ان قضية مقتل جورج فلويد 

ليست قضية عادية.

«هدف الدســتور األميركي هو حماية الفرد 
من االســتبداد وليس تحصين الحكومات 

االستبدادية ضد احتجاج المواطنين»
اجلنرال جــون الني قائد كوماندوز 
القوات االميركية بأفغانستان سابقا، 

منتقدا الرئيس ترامب.

٢٢٢٧٢٧٢٧البدالة
٢٢٢٧٢٧٢٨

٢٢٢٧٢٨٢٨إدارة التحرير
٢٢٢٧٢٨٢٩

٢٢٢٧٢٧٤٣إدارة التسويق واملبيعات
٢٢٢٧٢٧٤٦

٢٢٢٧٢٧٥٠قسم حجوزات اإلعالن
٢٢٢٧٢٧٥١

٢٢٢٧٢٧٧٠إدارة التوزيع واالشتراكات
٢٢٢٧٢٧٩٩

٢٢٢٧٢٧٩٩قسم الشكاوى

أرقام اجلريدة

٣:١٤الفجر
٤:٤٨الشروق

١١:٤٧الظهر
٣:٢١العصر

٦:٤٥املغرب
٨:١٦العشاء

العظمى: ٤٤     -     الصغرى: ٢٧

أعلى مد: ٠٠:٣١ ص - ١١:٢٥ ظ
أدنى جزر: ٥:٥٧ ص - ٦:٥٧ م
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تابعونا وتواصلوا معنا

كيم كارديشيان وكانيه ويست يؤيدان املظاهرات األميركية
في مســيرة حاشدة طافت 
شوارع شيكاغو، وسجلتها 
كاميرات صحف كثيرة، منها 

«يو اس ايه توداي».
وكان كانيه ويســت قد 
تعهد عقب نشوب املظاهرات 
بالتبرع ملساندة املشروعات 
التي ميتلكها أميركيون من 
أصــول أفريقيــة في بلدته 
شيكاغو، والتي تأثرت سلبا 
جراء جائحــة كورونا، ثم 
تأثرت مرة أخرى بعمليات 
النهب التــي قام بها بعض 

املتظاهرين.
وكان كانيه ويســت قد 
قابــل الرئيــس األميركــي 
ترامــب في بداية رئاســته 
واجتمــع بــه فــي املكتــب 
البيضاوي حيث  الرئاسي 
ألقــى كلمــة قــال فيهــا إن 
العنصرية هي حائط خفي 
يفصل بني مكونات املجتمع 

األميركي.

من أصــل أفريقــي جورج 
فلويــد علــى يد الشــرطة 

األميركية. 
وارتــدى املغنــي كانيه 
ويســت كمامــة صحيــة 
سوداء على وجهه ووضع 
رأسه داخل غطاء السويتر 
الرمادي الــذي ارتداه على 
جسمه، والتحم باملتظاهرين 

ست سنوات، وفق صحيفة 
«دايلي ميل».

وانضــم كانيه ويســت 
إلى املتظاهريــن في بلدته 
بشــيكاغو بوالية إلينوي، 
يــوم اخلميس املاضي، في 
مســيرة لالحتجــاج علــى 
املمارسات العنصرية التي 
أدت ملقتل املواطن األميركي 

ويســت (٤٢ عاما) التبرع 
دوالر  مليــون   ٢ مببلــغ 
مــن أجــل مســاندة قضية 
أربيــري وبيريونا  أحمود 
تايلور، وأعلن أنه ينشــئ 
حاليا صندوقا لتمويل كل 
مصروفات تعليــم الطفلة 
جيانــا، ابنة القتيل جورج 
فلويــد، البالغــة من العمر 

التخــاذ إجــراءات فعليــة 
إلحداث تغيير مستدام».

وأضافت «كل فرق العمل 
عندي وأنا أتضامن مع من 
يرفعون أصواتهم ملقاومة 

العنصرية املمنهجة».
كذلــك أعلــن زوج كيم 
كارديشيان، املغني األميركي 
مــن أصــل أفريقــي كانيه 

شاركت النجمة األميركية 
كيم كارديشيان (٣٩ عاما) 
مقطع ڤيديو عبر انستغرام 
بعنوان: نحن نتبرع، أسمت 
فيه املنظمات التي ستحصل 
على تبرعات من شركاتها، 
ومــن بينهــا منظمة «بالك 
اليفز ماتر» (حياة الســود 

مهمة).
وأصــدرت كيــم بيانــا 
صحافيــا عبــر شــركاتها 
ومنتجاتها في مستحضرات 
التجميل واملالبس وعالمتها 
التجارية «ســكيمز» قالت 
فيه: «نتضامن مع مكافحة 
العنصرية املمنهجة وندعم 
التغييــر  فــي  ونشــارك 
املطلــوب إحداثــه إلنهــاء 
هــذه العنصرية، من خالل 
التبرعات والتمويل خلدمة 
التغييــر ومكافحة  قضايا 
الالمســاواة العنصريــة. 
نتعشــم أن تنضموا إلينا 

.. وكيم ايضا أيدت املظاهرات مبواجهة ترامب كانيه ويست لدى لقائه ترامب باملكتب البيضاوي في بداية رئاسته

الكمامات تطفو
على شواطئ هونغ كونغ

هونغ كونغ ـ أ.ف.پ: يعثر على عدد متزايد من األقنعة 
اجلراحية امللقاة على شواطئ هونغ كونغ بعدما استخدمها 
السكان على نطاق واسع ملكافحة ڤيروس كورونا املستجد.

ويقــول الناشــطون البيئيــون إن األقنعــة تضاف إلى 
املخلفات البالســتيكية التي تطفو أصال في املياه احمليطة 

بهذا املركز االقتصادي.
وأوضح غاري ستوكس املؤسس املشارك ملنظمة «أوشينز 
إيجا» لوكالــة فرانس برس «أن القناع البالســتيكي الذي 
يســتخدم مرة واحدة هو عبء إضافي آخر نتركه لألجيال 

املقبلة على الشاطئ».
وقبــل فترة وجيزة من تفشــي الوبــاء العاملي، أطلقت 
هــذه املنظمة البيئية غيــر احلكومية التي تتخذ من هونغ 
كونغ مقرا لها دراسة مدتها عام للبحث في احلطام البحري 
واجلزيئات الدقيقة من البالستيك في إحدى اجلزر النائية 

وغير املأهولة في املدينة.
خالل زيارة أخيرة، عثر متخصصون في حماية البيئة 
علــى ٧٠ قناعــا وأزالوها من امتداد ١٠٠ متر من الشــاطئ، 

وبعد أسبوع وصل إلى الشاطئ ٣٠ قناعا آخر.
ينتج سكان هونغ كونغ البالغ عددهم ٧٫٥ ماليني نسمة 
ستة ماليني طن من النفايات كل عام، وال يعاد تدوير سوى 
٣٠٪ منها. حتى قبل ظهور ڤيروس كورونا املستجد، غالبا 
ما كان الســكان يضعون الكمامات خالل تنقالتهم اليومية 
خصوصا في موســم اإلنفلونزا الشتوي، لكن ظهور وباء 

«كوفيد ـ ١٩» جعل وضع القناع شبه شامل.

غاري ستوكس لدى جمع الكمامات من أحد شواطئ هونغ كونغ (أ.ف.پ)

كلب «روبوتي» يساعد على تعقيم اليدين في تايلند

تيشيت لؤلؤة منسية في الصحراء املوريتانية

بانكوك ـ أ.ف.پ: يساعد 
روبوت على شكل كلب سمي 
«كاي ٩» علــى توفير معقم 
لليدين لألطفال واملتبضعني 
في مراكز جتارية في تايلند 
في إجــراءات الفتة للوقاية 
من «كوفيدـ  ١٩» فيما البالد 
تخفف القيود املفروضة في 

هذا املجال.
وتســتخدم تكنولوجيا 
اجليــل اخلامــس للتحكــم 
بالروبوت ما يؤمن له تفاعال 

فوريا وسريعا مع الناس.
ويجوب «كاي ٩» وهو 
يحاكــي تصرفات كلب في 
مركــز «ســنترال وورلد» 
التجاري في وسط بانكوك 
انتباه األطفال  مســتقطبا 
املتحمســني  الفضوليــني 
للحصول علــى املعقم من 
عبــوة مثبتــة علــى ظهر 
الروبــوت. وقالــت بيتــرا 
التــي  ســاكتيديبانبوبان 
تعنى بالتسويق في شركة 
«ادفانسد إينفو سرفيزس» 
لالتصاالت النقالة «يسهل 

تيشــيت ـ أ.ف.پ: كانت 
مدينة تيشــيت املوريتانية 
املدرجة علــى قائمة التراث 
العاملي للبشرية، على مدى 
ثمانية عقود محطة رئيسية 
للقوافــل التجاريــة العابرة 
للصحراء، إال أنها تشهد راهنا 

تراجعا كبيرا.
على الدرب البدائي املؤدي 
إليها بعض األعمدة احلمراء 
والبيضاء، وثمة أيضا آثار 
آليــات تختفي مع  إلطارات 

هبوب رياح رملية.
لكن ال عالمات أو إشارات 
أخــرى علــى الــدرب املمتد 
على ٢٠٠ كيلومتر واملؤدي 
إلى مدينة تيشــيت الواقعة 
على تلة في صحراء وســط 
موريتانيــا، انطالقــا مــن 

تيجيكجا.
السيارات قليلة على هذا 
الطريق. ويقول شريف مختار 
مباكا مدرس اللغة اإلجنليزية 
في املدرسة الثانوية احمللية 
«قد مير شهر من دون أن تأتي 

أي سيارة».
وتقــع املدينة علــى تلة 
صغيرة في وسط صحراء من 

 «٩ «كاي  وللروبــوت 
زمالء هم «روك» الذي يقيس 
حرارة اجلسم و«ليزا» الذي 

يعنى بخدمة الزبائن.
وأوضحت بتــرا لوكالة 
«فرانــس بــرس»: «يــرى 
النــاس أن كاي ٩ لطيــف 

سكانها ينظرون إلى املاضي 
ملعرفة سبب ذلك.

بني القرنني احلادي عشر 
والتاسع عشر كانت املدينة 
محطة رئيسية في الصحراء، 
فكانت قوافل اجلمال اآلتية 
مــن املغــرب تتوقــف فيها 
لبضعــة أيام قبــل أن تكمل 

جدا»، مضيفة أن الشــركة 
تأمل في أن تزول املخاوف 
من حلول الروبوتات مكان 

البشر.
وأضافــت «الروبوتــات 
موجــودة ملســاعدة الناس 

وليس للحلول مكانهم».

طريقها باجتاه متبكتو ونهر 
النيجر.

ويوضح شــريف مختار 
مبــاكا «التراجع بــدأ عندما 
النقل  التجار يفضلون  راح 
البحري علــى البري. اليوم 
انتهى األمر ويواجه السكان 

مشاكل كثيرة».

(أ.ف.پ) تفاعل من األطفال مع «كاي ٩» 

املستكشف األوروبي تيري تيلي في رحلة استكشافية بالقرب من تيشيت      (أ.ف.پ)

الروبوت على الناس تعقيم 
أيديهم في إجراء وقائي في 

ظل انتشار كوفيد ـ ١٩».
وتأمل الشركة في نشر 
شبكة اجليل اخلامس بشكل 
واسع للهواتف الذكية بحلول 

نهاية السنة احلالية.

الصخور السوداء، وتتألف 
مــن منازل حجريــة رمادية 
بهندســة فريدة مــن نوعها 

تنتشر في شوارع رملية.
ويبلغ عدد سكان تيشيت 
٢٤٧٠ نســمة وفــق إحصاء 
العــام ٢٠١٦، إال أن املدينــة 
تشــهد تراجعا كبيــرا فيما 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

دبي تعتقل دمناركيًا يتزعم عصابة دوليةخطيرة
دبــيـ  أ.ف.پ: قبضت شــرطة 
دبي على دمناركي يتزعم عصابة 
دوليــة تنشــط في مجــال جتارة 
املخدرات وغســيل األمــوال، وهو 
مطلــوب لالنتربــول بتهمة القتل 

العمد، بحسب بيان امس.
وأعلنت شــرطة دبــي القبض 
علــى الدمناركي أميــر فاتن مكي، 
مشــيرة إلى أنه «يعــد من أخطر 
قيادات العصابات الدولية املنظمة 
النشطة في مجاالت إجرامية عدة 
مثل القتل وجتارة املخدرات وغسيل 

األموال».
ونقل البيان عن مسؤول أمني 
في دبي قوله ان مكي «من املدرجني 
على قوائم اإلنتربول لكونه مطلوبا 

بتهمة القتل العمد».

وأوضح املسؤول االمني أن أمير 
مكي «تردد على الدولة مستخدما 

جوازات سفر متعددة».
وبحسب البيان، فإنه «بعد تنفيذ 
عمليــات اســتخباراتية وميدانية 
ســرية متقنــة جرت فــي ظروف 
استثنائية نتيجة لتقييد احلركة في 
دبي ضمن جهود مكافحة ڤيروس 
«كوفيدـ  ١٩» وما تبعها من إجراءات 
وقائية مكثفة، متكنت الفرق األمنية 
من رصد أحد األشخاص ووضعته 
قيد االشتباه، حتى مت التحقق من 
هويته والتأكد من أنه أمير مكي».
وجرت مداهمة مقر إقامته ليل 
األربعاء «في أحد أحياء دبي، حيث 
مت إلقاء القبض عليه، وجار التحقيق 

ملشاهدة الڤيديوأمير مكي حلظة القبض عليهمعه حاليا متهيدا لتسليمه».

كايت بالنشيت تتعرض إلصابة 
في الرأس بسبب منشار آلي

لندنـ  أ.ف.پ: كشفت املمثلة األسترالية كايت بالنشيت 
عن تعرضها حلادثة منشار آلي في منزلها في جنوب إجنلترا 
اقتصرت أضرارهــا على بعض اجلزع و«ندوب طفيفة في 
الرأس». وحتدثت املمثلة احلائزة جائزة أوسكار عامي ٢٠٠٥ 
و٢٠١٤ عن دوريها في «ذي أفيايتر» و«بلو جازمن»، عن هذه 
احلادثة خالل محادثة األسبوع املاضي عبر مدونتها الصوتية 

مع رئيسة احلكومة األسترالية السابقة جوليا غيالرد.
وقالت كايت بالنشيت «أنا بخير. لقد تعرضت حلادثة 
بســيطة أمس لدى اســتخدامي املنشــار اآللي، ما قد يبدو 

مخيفا للغاية لكن لم يكن األمر كذلك».
وأضافت «لم أتعرض ألي سوء باستثناء ندوب طفيفة 

في الرأس».
وردت جوليا غيالرد التي ترأست احلكومة األسترالية 
بني ٢٠١٠ و٢٠١٣ «كوني شديدة احلذر لدى استخدام املنشار 
اآللي. انت وجه مشهور للغاية وال أظن أن الناس يرغبون 

برؤية ندوب» على الرأس.
وأوضحت املمثلة التــي تعيش مع عائلتها قرب مدينة 
تانبريــدج ويلز مبنطقة كنــت البريطانية، أنها ســاعدت 
ابنها البكر على املذاكــرة في املنزل وقد أرجئت امتحاناته 

بسبب الوباء.
وقالت املمثلة إنها باتت تكن «احتراما كبيرا» للمدّرسني 
بعد هذه التجربة، معتبرة أنهم ال يتقاضون أجرا منصفا لهم.

كايت بالنشيت
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