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«األبحاث» ينتظر نتائج عينات «انتقال 
كورونا بالهواء» من أميركا

«التربية» تعتمد جداول مواد 
12املنصة التعليمية 03

ال زيادة على أسعار السلع واخلدمات
مرمي بندق

قالــت مصــادر مطلعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إن االقتراح بتخفيض ميزانيات 
املاليــة الــوزارات للسنـــــة 
٢٠٢١/٢٠٢٠ بحد أدنى ٢٠٪ من 
الصعب تنفيذه، ألنه ال توجد 
بنود وال أبواب ميكن تخفيضها. 
وزادت املصادر قائلة: هذا القرار 
من الصعب تنفيذه ما لم متس 
الرواتب والدعوم واملشــاريع 
الكبرى، وإال فســيتم التخبط 
في التخفيضات، مشــيرة الى 
انه كانت هناك قرارات سابقة 
مشابهة وفشلت «املالية» في 
الوصول الى النسبة املطلوبة، 
وكان هنــاك تخبــط في إلغاء 
العديد من البنود احلتمية مبا 
فيها مشــاريع حتت التنفيذ. 
وأكــدت أن اخلطــوة األولــى 
إلجــراء إصالحــات مالية هي 
معاجلــة الهــدر فــي اإلنفــاق 

احلكومي الذي بلغ ٤٠٪ بحسب 
الدراســة التي نفذها املجلس 

األعلى للتخطيط والتنمية.
وأشــارت الى ان اخلطوة 
األساسية اآلن هي إعادة هيكلة 
اجلهــاز احلكومــي لتقليــص 
اإلنفاق اجلــاري بدمج بعض 
الهيئات واجلهات احلكومية.

أن  وأوضحــت املصــادر 
علــى احلكومــة وقــف تنفيذ 
بعض املشــاريع لدى اجلهات 
احلكومية خاصة التي لم يتم 
التعاقد عليها بعد، إلى جانب 
املكافآت  تخفيض مصروفات 
واملزايا األخرى لكبار املوظفني 
مثل مصاريف الضيافة والسفر 
واملهمات الرســمية والدورات 
التدريبية، مع العمل على زيادة 

اإليرادات غير النفطية.
وردا علــى ســؤال بشــأن 
إمكانية زيادة أسعار البنزين، 
أجابــت املصــادر: قــرار غير 
شعبي وسيؤزم األمور زيادة 

بني املجلس واحلكومة. وبشأن 
الهدف من تكليف وزارة املالية 
إعادة دراسة السلع واخلدمات 
العامة وهل هو زيادة األسعار؟ 
أجابــت املصــادر: ال، مضيفة 
أن املقصود بالسلع هنا ليس 
السلع التي يشتريها اجلمهور، 
بل املقصود هو املواد واألصناف 
التـــــي تشــتريها اجلهــات 
احلكومية، مثل املعدات واآلالت 
والقرطاســية، واخلـــدمات. 
واستطردت قائلة: واملقصود 
باخلدمات هــي كل التعاقدات 
التي تقوم بها اجلهات احلكومية 
لتوفير خدمات لها مثل خدمات 
الصيانة، والتأمني، واالتصاالت، 
والبريد. وواصلــت املصادر: 
ميكــن تخفيــض أو تثبيــت 
أسعـار هذه السلع واخلدمات 
من خالل إقــرار نظام مركزي 
جديد للمشــتريات احلكومية 
بعــــد توحيــد املواصفــات 

واالحتياجات.

من الصعب تخفيض ميزانيات الوزارات ٢٠٪ ما لم متس الرواتب والدعوم واملشاريع الكبرى.. وعلى احلكومة معاجلة الهدر في اإلنفاق وتنفيذ خطة دمج الهيئات واجلهات احلكومية

إصابات «كورونا» دون الـ ٥٠٠
حنان عبداملعبود

ألول مــرة منذ نحو أســبوعني تنخفــض اإلصابات اليومية 
بـــ «كورونا» إلى ما دون الـ ٥٠٠، حيث ســجلت وزارة الصحة 
٤٨٧ حالــة إصابة جديدة خالل ٢٤ ســاعة، منهــم ١٩٥ ملواطنني 
كويتيــني. واقتــرب مجمــوع حــاالت الشــفاء حتــى اآلن مــن 
الـــ ٢٠ ألفــا بعد إعالن شــفاء ١٠٠٥ حاالت مؤخــرا، فيما يتلقى 
١٨٠ شــخصا الرعاية في «العناية املركزة» بعدما جرى تسجيل 
١٠ وفيات، وبذلك يصبح مجمــوع احلاالت التي تتلقى الرعاية 

واملتابعة الطبية ١١٥٩٥ حالة.

نواب وخبراء ومسؤولو تخطيط 
لـ «األنباء»: حان الوقت ملعاجلة 

جذرية مللف جتارة اإلقامات
أسامة أبوالسعود

أكد نواب وخبراء دســتوريون ومســؤولون عن التخطيط، 
أن ملــف جتارة اإلقامات تضخم وازداد خطورة بســبب البطء 
التنفيــذي في معاجلته مبكرا حتى كبرت كرة الثلج، مشــددين 
على أنه حان الوقت للتعامل اجلدي معه. وقالوا لـ «األنباء»: ان 
املعاجلات احلكومية للملف حتى اآلن لم تكن مجدية أو فعالة، 
الفتني إلى أن الكويت بحاجة إلى مليوني وافد فقط، وأن التركيبة 
الصحيحة لسكان الكويت هي بالتساوي بني املواطنني والوافدين 
بواقع ٥٠٪ لكل منهما. وأشــاروا إلى أن العمالة املنزلية وحدها 
يفــوق عددها ٧٥٠ ألفًا، ما يســتدعي املعاجلة االجتماعية لهذه 
القضية وتغيير النمط الســائد في حيــاة الكثير من املواطنني 
باالعتمــاد على اخلــدم وغيرهم. وتســاءلوا: إذا كانت احلكومة 
جادة بالفعل في تخفيض عدد الوافدين بواقع مليوني شخص، 

فمن سيسد هذه الثغرة،

رشيد الفعم

باشر وزير املالية براك الشيتان اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للرد على محاور االستجواب املقدم في 
حقه من قبل النائب رياض العدساني. وذلك وفقا 
ملا ورد في صحيفة املساءلة. مصادر حكومية قالت

لـ «األنباء» إن الشيتان شّكل جلنة للرد على محاور 
االستجواب وفقا للنصوص الالئحية والدستورية 
الواردة في هذا الشأن، مشيرة الى ان اللجنة باشرت 
عملها للتمحيص في احملاور ومســتندة الى ما 
سبق من ممارسات سياسية تتعلق باالستجوابات 
السابقة املشابهة، باإلضافة الى األحكام الدستورية 
الصادرة حول نفس املوضوع وحتديدا ما يتعلق 

بوصف االختصاص وعهــد الوزير احلالي وما 
االلتزامات او املسؤوليات التي يتحملها.

وشددت املصادر على ان الشيتان وجه اللجنة 
الى ضرورة الرد على محاور االستجواب بشكل 
واضح وجلي لتبيان احلقيقة أمام الشعب الكويتي 
والعمل بكل مصداقية وشفافية لوضوح الصورة 
حــول جميع القضايا املثــارة انطالقا من املبدأ 
الشخصي الذي يســير عليه والنهج احلكومي 
الثابت والرافض لكل أنواع التجاوزات مهما كانت 

ومن يقف وراءها.
وأضافت املصادر ان احلكومة تقف مع الشيتان 
وتثق بقدراته وإجراءاته فــي الرد على محاور 

االستجواب.

الشيتان:  جلنة للرد على استجواب العدساني
مصادر: احلكومة تثق بقدراته وإجراءاته

وزراء مجموعة «أوپيك» خالل اجتماعهم االفتراضي عبر الڤيديو أمس

22«أوپيك+» متدد خفض إنتاج النفط لنهاية يوليو

«اخلدمة املدنية»: إعادة صرف 
املكافأة االجتماعية شملت 

بني ٦٠٠٠ و٧٠٠٠ مرشح للعمل
مرمي بندق

تأكيدا ملا انفردت «األنباء» بنشره حتت عنوان معاجلات 
عاجلة لـ «كويتيون بال رواتب» في ٥ اجلاري، علمت «األنباء» 
من مصادر مطلعة أن إعادة صرف املكافأة االجتماعية شملت 
بني ٦٠٠٠  و٧٠٠٠ مرشــح من ديــوان اخلدمة املدنية للعمل 
في احلكومة، من الذين لم يتمكنوا من مباشــرة العمل لعدم 
االنتهــاء من إجــراءات التعيني للظروف االســتثنائية التي 

متر بها البالد. 
وعلمت «األنباء» أيضا أنه مت التنسيق بني ديوان اخلدمة 
املدنية وبعض اجلهات احلكومية املختصة مثل وزارة الشؤون 
االجتماعية ووزارة التعليم العالي، إلدراج أسمائهم في آلية 
الصرف مجددا حتى تتم عودة احلياة الطبيعية واستئناف 
العمــل في الوزارات، ومتكينهم مــن إجناز إجراءات التعيني 
ومباشــرة العمل. وبشأن معاجلة فئة من قدم استقالته من 
جهة العمــل ولم تتح له فرصة وظيفيــة أخرى، فقد أفادت 
املصادر بأن من قدم اســتقالته يستطيع تقدمي طلب بسحب 
االســتقالة الى جهة عمله. وردا على ســؤال حول املواطنني 
الذين أوقفت رواتبهم ألســباب إداريــة، أجابت املصادر: ان 
قــرارات إيقــاف الرواتــب أو اخلصم منها أو إعــادة صرفها 
ألسباب إدارية تعود إلى جهة العمل املختصة. وكانت الناطقة 
الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل املزيد قد خصت 
«األنباء» في ٦ اجلاري رســميا بأن الصرف يشــمل ممن مت 
ترشيحهم من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١ حتى تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ وبأثر 
رجعي اعتبارا من ٢٠٢٠/٤/١. هذا، وستواصل «األنباء» نشر 

أي معاجلات ألي فئات أخرى.

عواصــمـ  وكاالت: أججــت حوادث قمع الشــرطة األميركية 
املتكررة، التي رافقت االحتجاجات املستمرة منذ مقتل األميركي 
جورج فلويد خنقا حتت ركبة شرطي أبيض قبل نحو أسبوعني، 
غضب األميركيني ضد «وحشية» قوات تطبيق القانون، ودفعتهم 
للحشد لتنظيم واحدة من أكبر التظاهرات في العاصمة واشنطن.
وحتســبا للتظاهرة الكبرى، أغلقت الشــرطة في واشنطن 
الطرق املؤدية إلى البيت األبيض في وجه احملتجني الذين بدأوا 
بالتدفق باكرا نحو محيط مقر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
للمشــاركة في التظاهرة غير املسبوقة. ووجه بعض النشطاء 
دعوة على مواقع التواصل االجتماعي ملشاركة أكثر من مليون 
شــخص في مسيرة واشــنطن. وإلى تصريحات ترامب املثيرة 
للجدل حول مقتل فلويد، تناقل ناشطون ووسائل إعالم الصور 
والڤيديوهات، مشــيرين إلى أنها ليســت حادثــة فردية، وإمنا 
تكررت في بوفالو مع مسن دفعته الشرطة وتركته على األرض 
مغشيا عليه. وفي إنديانابوليس حيث فتحت الشرطة حتقيقا 
بعد نشــر شــريط ڤيديو يظهر ٤ شرطيني على األقل يضربون 

محتجون اميركيون ضد «وحشية الشرطة والعنصرية» يتجمعون أمام النصب التذكاري للنكولن في واشنطن أمس                       (أ.ف.پ)امرأة بالهراوات ويرشونها بكرات الفلفل.

التفاصيل ص٩

التفاصيل ص٤

تظاهرات «مليونية» تضامنًا مع فلويد
وتنديدًا بـ «وحشية» الشرطة األميركية

احملتجون اللبنانيون يعودون إلى الشارع 
و«سالح حزب اهللا» يوقع اخلالف

بيــروت - وكاالت: عاد املتظاهرون 
اللبنانيون إلى الشــارع أمس احتجاجا 
على أداء الســلطات العاجزة عن وضع 
حد لالنهيار االقتصادي املتسارع، فيما 
أثار رفع بعض املجموعات شــعار نزع 
سالح حزب اهللا توترا مع شبان غاضبني 
موالني للحزب. وتخلل التجمع في ساحة 
الشــهداء توتر بــني متظاهريــن رددوا 

شــعارات مناوئة حلزب اهللا، داعني الى 
تطبيق القرار ١٥٥٩ ونزع سالح احلزب، 
وآخرين قدمــوا من حي قريــب موالني 
للحزب مرددين «شيعة شيعة» حاولوا 
التقــدم نحوهــم، إال أن عناصر اجليش 
متكنت من منعهم وشكلت جدارا بشريا 
للفصل بينهم. وقالت سنا (٥٧ سنة) وهي 
متظاهرة من مدينة النبطية لفرانس برس 

«جئت ألطالب بحقوقنا وأولها ال لسالح 
حزب اهللا، السالح يجب أن يكون فقط 
بيد اجليش.. حتى نعيش بكرامة». في 
املقابل، قال متظاهــر من الضنية «آخر 
همنا ســالح حزب اهللا مادام متجها الى 
اخلــارج»، موضحا أن احلكومة «طلبت 
فرصة والفرصة انتهت.. نحن في الشارع 

التفاصيل ص ٢٥من أجل لقمة عيشنا».

التفاصيل ص٢٦ و٢٧

«األنباء» أعدت إحصائية عن نشاط مجلس األمة منذ بداية الفصل التشريعي 
ً 13اخلامس عشر احلالي ..٣٣٠ تشريعاً حتى اآلن منها ٤٦ قانوناً عاما
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احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

جانب من الوفد الطبي الكوبي لدى وصوله

جانب من الوفد أحد أعضاء الوفد الكوبي

املطيري لـ «األنباء»: الوفد الكوبي سيعمل باملستشفى امليداني في مشرف
وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون الفنية أكد أن الوفد متخصص في العناية املركزة وسيبقى في الكويت ملدة ٦ أشهر

(قاسم باشا) الوفد سيعمل باملستشفى امليداني في مشرف 

د.عبدالرحمن املطيري

حنان عبداملعبود

استقبلت الكويت فريقا 
طبيا كوبيا مكونا من ٣٠٠ 
التمريضيــة  الفــرق  مــن 
والطبية، وكان في استقبالهم 
الصحــة  وزارة  وكيــل 
الفنية  املســاعد للشــؤون 
املطيــري  د.عبدالرحمــن 
وفريــق العالقــات العامــة 
بوزارة الصحة برئاسة مدير 

اإلدارة مشعل العنزي.
وأكد املطيري في تصريح 
الفريــق  ان  لـــ «األنبــاء» 

سيمكث بالكويت ٦ اشهر للعمل على مكافحة 
جائحة كورونا، وقال: «مت استقبال الوفد 
الصحي الكوبــي بناء على مذكــرة تفاهم 
مت توقيعها األســبوع املاضي بني الكويت 
وكوبا للتعاون في املجال الصحي خاصة 

في مواجهة جائحة كورونا».
وأضاف: «ان الفريق الطبي يتكون من 
٣٠٠ شخص من فرق متريضية وجهاز طبي، 
حيث يبلغ عدد الفريق التمريضي حوالي 
٢٠٠ ممرض وممرضة و١٠٠ طبيب وطبيبة، 
الفتا الى ان أغلبهم تخصص عناية مركزة 

وذلك ملساندة الفرق الطبية 
بالكويــت ملواجهة جائحة 
كورونا». وأوضح املطيري 
في تصريحه لـ «األنباء» أنه 
حســب اخلطــة املوضوعة 
ستبدأ الفرق الطبية العمل 
الذي ســيمتد إلى ٦ أشــهر 
بالكويت وســيعملون في 
املستشــفى امليداني بأرض 
املعارض في مشرف، وذلك 
ملســاعدة والتعــاون مــع 

الكوادر الطبية الكويتية.
كما بني انه وفق اخلطة 
املوضوعــة للعمل ســتتم 
االستعانة بالفرق الصحية الكوبية للعمل 
في املستشفى امليداني بأرض املعارض في 
مشــرف، حيث ســيكون باملستشفى ٢٠٠ 
ســرير عناية مركزة باإلضافــة إلى ١٠٠٠ 
ســرير، ويحتاج إلى كوادر تغطيه. وعن 
اســتقبال فــرق طبية أخرى، قــال: «حتى 
هذه اللحظة مت اختيار الوفد الكوبي الذي 
تتوافــر الكوادر به، ومــن أهم ميزات هذه 
الكوادر ان لديهم فرقا طبية تســاعد دول 
العالم حاليا فــي مواجهة جائحة كورونا 

ومتخصصة في الطوارئ».

سفير كوبا لـ «األنباء»: الوفد الطبي ثاني أكبر طاقم يصل اخلليج
أجرى احلوار: أسامة دياب

أكد السفير الكوبي لدى البالد 
هوسيلويز نورويغا عمق ومتانة 
العالقات الكوبية - الكويتية، والتي 
باملمتــازة والتاريخية،  وصفها 
موضحــا ان البلدين الصديقني 
الدعم فــي احملافل  يتبــادالن 
الدولية، الفتا إلى وجود إمكانية 
كبيرة لتطوير العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني في مجال 
الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه 
يطمح لترتيب زيارة لرئيس بالده 
الكويت وزيــارة لصاحب  إلى 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

إلى كوبا.
ولفت نورويغا إلى أن الوفد 
الكويت  الذي وصــل  الكوبي 
للمساهمة في مكافحة  مؤخرا 
ڤيروس كورونا املستجد «كوفيد 
١٩» يعتبر ثاني أكبر طاقم طبي 
يصل إلى منطقة اخلليج، كاشفا 
عــن أن الوفد يتكون من ٢٩٨ 
طبيبا وممرضا، ويعتبر جتسيدا 
فعليا لتميــز العالقات الثنائية 
بني البلدين، مشيرا إلى أن كوبا 
لديها إمكانات كبيرة في مجال 
الرعاية الصحية، وهي على أمت 
االستعداد لوضع كل إمكاناتها في 
متناول الكويت، مشيدا بتعامل 
الكويت مع أزمة ڤيروس كورونا 
من حيث العمل على مكافحته 
والوقاية منه واحلد من انتشاره، 
الكويتية  ان احلكومة  موضحا 
تعاملت بجدية مع األزمة واتخذت 
إجراءات فعالة وطبقتها بحزم، 

فإلى التفاصيل:
وأنت جديد على الكويت حيث 
تسلمت مهام عملك في أواخر 

يناير املاضي، كيف ترى 
العالقات الكويتية - الكوبية 

وآفاقها املستقبلية؟
٭ العالقات الكوبية - الكويتية 
قوية ومتينة وهي في مجملها 
ممتــازة وتاريخية، حيث إنها 
بنيت على أسس صلبة من الثقة 
واالحتــرام املتبادل، والكويت 
وكوبــا تتبــادالن الدعــم فــي 
احملافل الدولية، كما أن حكومتي 
البلديــن لديهما رغبــة أكيدة 

٢٩٨ طبيبا وممرضا وممرضة، 
وذلك للمســاهمة في مكافحة 
ڤيــروس كورونــا املســتجد، 
ويعتبر جتسيدا لعمق العالقات 
الثنائية الرائــدة بني الكويت 

وكوبا.
إمكانات وخبرات

وما أبرز خطط السفارة لدعم 
التعاون مع الكويت في املجال 

الصحي؟
٭ كوبــا لديها إمكانات كبيرة 
وخبــرات متنوعة فــي مجال 
الرعايــة الصحيــة، والقطاع 
الصحي الكوبي قطاع مشهود 
بكفاءتــه عامليــا ونحــن على 
اســتعداد لوضع كل إمكاناتنا 
في املجال الصحي في متناول 
الكويــت، ولذلك أرى أن هناك 

ما أود اإلشــادة به هو اجلانب 
اإلنساني في تعامل احلكومة 
فــي الكويــت مــع اجلميع من 
مواطنني ومقيمــني وحرصها 
على حمايتهم ورعايتهم، وهذا 
ليس رأيي فقط ولكن رأي كل 
أعضاء السلك الديبلوماسي في 

الكويت.
االلتزام بالتعليمات

ما أبرز مالمح التغيير التي 
طرأت على آلية عمل السفارة 

في زمن الكورونا؟
٭ وصلت الكويــت في نهاية 
ينايــر املاضي وقبل أســابيع 
من بدايــة أزمة كورونا، ومنذ 
اللحظة األولــى ونحن نلتزم 
بكل التوصيات واإلجراءات التي 
تفرضها احلكومــة الكويتية، 
سواء في آلية عمل السفارة أو 
في تعليماتنا املباشــرة ألبناء 
اجلالية وحثنا الدائم لهم على 
االلتزام التام بها، واتبعنا آلية 
مرنة تتسق مع اإلجراءات التي 
تفرضها احلكومة وتتماشــى 
معها، بداية من اإلغالق والعمل 
مــن املنــزل واحلــرص التام 
على قواعد التباعد االجتماعي 
وااللتزام بالشــرائط الصحية 
العامة مثل استخدام املطهرات 

وارتداء الكمام والقفازات.

ما أبرز طموحاتك التي تود أن 
حتققها خالل فترة عملك في 

الكويت؟
٭ أطمح ألن أرتب زيارة لرئيس 
بــالدي إلــى الكويــت وزيارة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد إلى كوبا.

كيف ترى تعاون زمالئك في 
وزارة اخلارجية الكويتية؟

٭ نحــن علــى تواصــل دائم 
ومســتمر مع مسؤولي وزارة 
اخلارجية في الكويت، وحقيقة 
أثمــن تعاونهــم مع الســفارة 
الالزمة  وتزويدنا باملعلومات 
أوال بأول وحرصهم املســتمر 
على تسهيل مهمتنا وإجناحها 

في جميع مجاالت العمل.

إمكانية كبيــرة لدعم وتعزيز 
التعــاون الثنائي بني البلدين 
في العديد من املجاالت ومنها 

املجال الطبي.
جدية واحترافية

كيف تقيم اإلجراءات التي 
اتخذتها الكويت ملكافحة 

ڤيروس كورونا واحلد من 
انتشاره؟

٭ لقد وصلت إلى الكويت في 
أواخر يناير املاضي قبل بداية 
األزمة وعايشت هذه اإلجراءات 
عن كثب خطوة بخطوة، وبكل 
أمانة أشعر بالفخر جتاه ذلك، 
فاحلكومــة الكويتية تعاملت 
بجديــة واحترافية مــع أزمة 
كورونــا، واتخذت إجــراءات 
فعالة وطبقتها بحزم، إال أن أهم 

هوسيلويز نورويغا أكد أنه يضم ٢٩٨ طبيبًا وممرضًا ويُعتبر جتسيداً للعالقات الثنائية املميزة بني البلدين

السفير هوسيلويز نورويغا

(متني غوزال) سفير كوبا هوسيلويز نورويغا والزميل أسامة دياب خالل اللقاء 

ومشتركة في دعم وتعزيز هذه 
العالقات واملضي بها قدما نحو 
آفاق أرحب تعود بالنفع على 

الشعبني الصديقني.
الوفد الطبي

حدثنا عن طبيعة زيارة الوفد 
الطبي الكوبي الذي وصل إلى 

الكويت مؤخرا؟
٭ لدينــا مع الكويــت تعاون 
متميــز فــي املجــال الصحي، 
وهنــاك كــوادر طبيــة مميزة 
في معظم التخصصات تعمل 
فــي املستشــفيات الكويتيــة 
بالفعل، أمــا بخصوص الوفد 
الطبي الكوبي الذي وصل إلى 
الكويت مؤخرا فهو يعتبر ثاني 
أكبر وفد طبي كوبي يصل إلى 
منطقة اخلليج، حيث يتكون من 

ملشاهدة الڤيديو

سيرفانتيز لـ «األنباء»: كوبا سيطرت على «كورونا» 
و٢١٠٠ إجمالي اإلصابات والوفيات أقل من ١٠٠

أسامة دياب

أكد رئيس الوفد الطبي الكوبي د.رودي 
سيرفانتيز أن الوفد الذي وصل إلى الكويت 
مســاء اجلمعــة املاضية يتكــون من ٢٩٨ 
من الكوادر الطبيــة املتخصصة من أطباء 
وممرضني، يهدف إلى تقدمي املســاعدة إلى 
الكويت في مكافحة ڤيروس كورونا املستجد 
والوقاية منه واحلد من انتشــاره، مبينا أن 
الزيارة تعكس عمــق العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني والتعاون الصحي املميز 

في مجال الصحة، الفتا إلى 
أن فترة تواجد الوفد الطبي 
في الكويت حتددها وزارة 
الكويتية ومدى  الصحــة 

حاجتها لهم.
ولفــت ســيرفانتيز، 
في تصريحــات خاصة لـ 
«األنبــاء»، إلــى أن الوفد 
سيطلع على األرقام الواقعية 
للڤيروس في الكويت ومن 
العمــل علــى حتديد  ثم 
التعامل معه،  بروتوكــول 
موضحا أن الوفد سيباشر 

العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة في أسرع 
وقت ممكن.

وكشف أن بالده جنحت في السيطرة على 
ڤيروس كورونا، حيث إن إجمالي اإلصابات 
لديها ٢١٠٠ حالة ومعدل الوفيات أقل من ١٠٠ 
حالة، معربا عن أمله في أن يتم القضاء على 
هذا الڤيروس فــي القريب العاجل، رافضا 
ما يتم تداولــه بخصوص أن «كورونا» هو 

ڤيروس من صنع اإلنسان.
وتوجــه بالنصح إلى الشــعب الكويتي 
بضرورة االلتزام التام بتعليمات احلكومة فيما 
يتعلق باحلظر واحلفاظ على 
التباعد االجتماعي والتقيد 
بارتداء الكمامات والقفازات 

واستخدام املطهرات.
من جهتها، قالت عضو 
الكوبــي د.يوالندا  الوفد 
بيريــز: أنا ســعيدة جدا 
بوجودي في الكويت كدولة 
صديقة لبالدي وســنبذل 
للمساهمة  قصارى جهدنا 
في مكافحة ڤيروس كورونا، 
الفتة إلى مشاركة ٢١٧ امرأة 

في الوفد.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديوالسفير هوسيلويز نورويغا والزميل أسامة دياب ورئيس الوفد الطبي الكوبي

رئيس  الوفد الطبي أكد أن فترة تواجد الفريق حتددها وزارة الصحة

احلكومة الكويتية تعاملت بجدية مع أزمة «كورونا» واتخذت إجراءات فّعالة وطبقتها بحزمكوبا لديها إمكانات كبيرة في مجال الرعاية الصحية ومستعدة لوضعها في متناول الكويت

أطمح إلى أن 
أرتب زيارة 

لرئيس بالدي إلى 
الكويت وزيارة 

لصاحب السمو 
األمير إلى كوبا



االحد ٧ يونيو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

مصادر لـ «األنباء»: جلنة املكافآت في «الكهرباء» 
تتسلم كشوف املستحقني  االثنني

دارين العلي

من املقرر ان تتسلم اللجنة املعنية باملكافآت 
في «الكهرباء واملاء» كشوف املوظفني املشمولني 
بهــا يــوم  االثنني بعد توجيههــا من مديري 
االدارات للعمل والتدقيق وفق شروط ديوان 
اخلدمة. وعلمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
في الوزارة أن موظفي الوزارة املشمولني في 
اغلبهم سيكونون ضمن الفئة الثالثة متوسطة 
اخلطورة ما عدا بعض املوظفني الذين تتوافر 

فيهم شروط الفئة الثانية.
واوضحت املصادر ان جميع موظفي الوزارة 
ويفوق عددهم الـ ٢٦ ألف موظف سيحصلون 
على املكافأة عن وجودهم على رأس عملهم في 
الفترة من ٢٤ فبراير حتى ١٠ مارس تاريخ بدء 

فترة الراحة في اجلهات احلكومية.

وقالت إن باقــي املوظفني الذين تواجدوا 
على رأس عملهم خالل فترة الراحة معظمهم 
سينال مكافأة الفئة الثالثة متوسطة اخلطورة 
ما عدا املوظفني الذين كانوا يزورون احملاجر 
واملستشــفيات ملتابعة املولــدات الكهربائية 
والتأكد من وصول خدمات الكهرباء واملاء وذلك 
عن االيام التي تواجدوا فيها في هذه االماكن.

وأكــدت املصادر ان املوظفني الذين عملوا 
خالل فترة الراحة من منازلهم عن طريق الـ 
«أونالين» ســيحصلون ايضا علــى املكافأة 
كونهم ساندوا زمالءهم في اداء العمل خالل 
هذه الفترة احلرجة. ولفتت الى أن كل مدير 
ادارة ســيقوم بوضع كشــوف املوظفني في 
جميع هذه احلاالت وبشكل مفصل وسيكون 
مسؤوال أمام اللجنة عن دقة االسماء الواردة 

فيها من املستحقني كل وفق عمله.

أغلب املستفيدين من الفئة الثالثة متوسطة اخلطورة وقلة تتوافر فيهم شروط الفئة الثانية

«األنباء» تنشر نص مرسوم العفو عن املتهمني بسبب جائحة «كورونا»

أسامة أبوالسعود

تنشر «األنباء» نص املرسوم رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٠ 
بالعفــو عن باقي مدة العقوبــة أو تخفيضها املقيدة 
للحرية والغرامة احملكوم بها على بعض األشــخاص 
والذي يستفيد منه أكثر من ١٠٠٠ محكوم من املواطنني 
واملقيمني خالل أيام فــي عدد من القضايا عدا جرائم 
أمن الدولة واألموال العامة بسبب األوضاع والظروف 
االستثنائية التي متر بها البالد بسبب جائحة كورونا. 
وجاء في نص املرسوم انه «بعد اإلطالع على الدستور 
وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء 
والقوانــني املعدلة لــه، وعلى القانون رقم ١٧ لســنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
والقوانــني املعدلة له، وعلى املرســوم بالقانون رقم 
٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء املعدل بالقانون 
رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦، وبناء على اإلجراءات االحترازية 
التي تتخذها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا 
وبناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزيــر العدل وبعد موافقة مجلس 

الوزراء جاء ما يلي:
مادة أولى: فيما عــدا األحكام الصادرة في جرائم 
القتل أو الشــروع فــي القتل العمد النــاجت عنه أذى 
بليــغ أو عاهة مســتدمية أو اجلرائم التي ينشــأ عن 
ارتكابها وفاة او جرائم التعدي على رجال األمن أثناء 
قيامهم بواجبات وظيفتهم في فض جتمهر، أو جرائم 
املفرقعات أو جرائم أمن الدولة او جرائم االعتداء على 
املال العام أو جرائم غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، 
يعفي احملكوم عليهم من تنفيذ باقي مدة عقوبة احلبس 

والغرامة احملكوم بها.
مادة ثانية: تخفض عقوبات احلبس عن احملكوم 

عليهم مبقدار سنتني في جرائم استيراد أو جلب املواد 
املخدرة أو االجتار فيهــا أو جرائم اخلطف والواقعة 
وهتك العرض املقترنة بظروف مشــددة، أو اجلرائم 
التي ينشــأ عــن ارتكابها عاهة مســتدمية أو جرائم 
الســرقة باإلكراه، أو السطو املسلح، مع إعفائهم من 

عقوبة الغرامة.
مادة ثالثة: يعفي احملكوم عليهم في جرائم الشروع 
في القتل العمد الناجت عنه أذى بليغ أو عاهة مستدمية 
أو اجلرائــم التي ينشــأ عــن ارتكابها وفــاة أو عاهة 
مستدمية، أو جرائم اخلطف واملواقعة وهتك العرض 
املقترنة بظروف مشــددة أو جرائم السرقة باإلكراه، 
أو الســطو املســلح مــن تنفيذ باقــي عقوبة احلبس 

والغرامة - في حال وجود تنازل.
مادة رابعة: تستبدل عقوبة احملكوم عليهم باإلعدام 
في جرائم اســتيراد أو جلب املواد املخدرة أو االجتار 

فيها إلى احلبس املؤبد.
مادة خامسة: يعفي احملكوم عليهم في جرائم القتل 
العمد أو جرائم استيراد أو جلب املواد املخدرة أو االجتار 
فيها التي استبدلت عقوبتهم بعفو إلى احلبس املؤبد، 
من تنفيذ باقي عقوبة احلبس والغرامة إذا أمضوا ١٠ 

سنوات من املدة احملكوم بها عليهم.
مادة سادسة: يعفي احملكوم عليهم في جرائم خيانة 
األمانــة أو النصب أو إصدار شــيك بدون رصيد، من 
تنفيذ باقي عقوبة احلبس والغرامة إذا أمضوا نصف 

املدة احملكوم بها عليهم.
مادة ســابعة: ال يخل تطبيق هذا املرســوم مبا مت 

تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية.
مــادة ثامنة: يبعد فورأ عن البــالد األجنبي الذي 

تنطبق عليه قواعد هذا املرسوم.
مادة تاســعة: يخضع املفرج عنهم ممن أعفي من 

تنفيذ باقي عقوبة احلبس احملكوم بها عليهم - عدا من 
تقرر إبعاده من األجانب - إلجراءات الرقابة الالحقة 
التي تتخذها اجلهات املختصة بوزارة الداخلية، ومينع 
سفره خالل املدة املتبقية من العقوبة، ويجوز رفع هذا 
املنع - بحســب األحوال حتت إشراف النيابة العامة 
- ويلغى هذا اإلعفاء إذا ســاء سلوك املفرج عنه قبل 
التاريخ احملدد لإلفراج النهائي عنه أو خالل الفترة التي 
أعفي منهــا أو خالف إجراءات الرقابة الالحقة ويعاد 
إلــى احلبس التنفيذي الســتكمال باقي مدة العقوبة 
احملكوم بهــا عليه، وذلك بقرار من النائب العام وإذا 
لــم يلغ هذا اإلعفاء حتى انقضــاء كامل مدة العقوبة 

أصبح اإلعفاء نهائيا.
مادة عاشرة: تعرض كشوف احملكوم عليهم التي 
تعدها إدارة تنفيذ األحكام بوزارة الداخلية ممن تنطبق 
عليهم قواعد هذا املرسوم على النيابة العامة ملراجعتها 

واعتمادها.
مادة إحدى عشر: يشرف النائب العام أو من يعهد 
إليــه بذلك من أعضاء النيابة العامة على تطبيق هذا 
املرسوم، وتفسيره، وتصحيح األخطاء التي ترد في 
كشوف املفرج عنهم، بإضافة أو حذف من سقطت أو 
أدرجت أسماؤهم سهوا أو باملخالفة له ويجوز للنائب 
العام حرمان أي محكوم عليه من التمتع بالعفو وفق 
هذا املرسوم إذا قدر خطورته على األمن العام أو كان 
في جسامة اجلرمية أو ظروفها أو أهميتها ما يبرر ذلك.
مادة اثنتي عشر: يسري هذا املرسوم على كل من 
بدأ في تنفيذ العقوبة احملكوم بها عليه قبل صدوره.

مادة ثالثة عشر: على كل من نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية، ووزيــر العدل - كل فيما 
يخصــه - تنفيذ هذا املرســوم، ويعمل به من تاريخ 

صدوره.

اإلفراج عن أكثر من ١٠٠٠ محكوم من املواطنني واملقيمني في عدد من القضايا خالل أيام

املطيري: آلية عمل منظمة لتصديق
 ومعادلة الشهادات الدراسية في «التعليم اخلاص»

الهولي: فريق «تنمية وابتكار» في «املعلمني»
أطلق برامج خاصة لضمان استمرار التعليم

عبدالعزيز الفضلي

العامــة  االدارة  تفاعلــت 
للتعليــم اخلــاص فــي وزارة 
التربيــة ممثلة مبديرها ســند 
املطيري مع ما نشرته «األنباء» 
في عددهــا امس، حيــث اعلن 
املطيري عن اســتعداد االدارة 
إلجناز العاجل من االمور خاصة 
فيما يتعلق باخلدمات التي تقدم 

للطلبة وشهاداتهم الدراسية.
وقال املطيري في تصريح لـ 
«االنباء» انه وتزامنا مع خطة 
مجلس الوزراء للعودة للحياة 
الطبيعــة مبراحلهــا اخلمــس 
وانطالقــا مــن تعميــم ديوان 
اخلدمــة املدنيــة والــذي اجاز 
لبعــض اجلهات بعدم شــمول 
عدد من موظفيها لقرار استمرار 
تعطيــل العمل وذلــك بغرض 
التجهيز للعودة للعمل، وبناء 
علــى تكليف الوكيل املســاعد 
للتعليــم اخلــاص والنوعــي 
د.عبداحملســن احلويلــة، فقد 
باشر مديرو االدارات في االدارة 
العام للتعليم اخلاص وعدد من 
الوظائف االشــرافية  شــاغلي 
وبعض املوظفــني التابعني لها 
بالعمل اعتبــارا من يوم االحد 
املاضي، مشيرا الى ان اجلميع 
بالتدابيــر االحترازية  ملتــزم 
والوقائيــة وفــق توصيــات 
البالد  الســلطات الصحية في 
وذلك بغرض تهيئة بيئة العمل 
وفق دليل سياسات واجراءات 
وقواعد العودة التدريجية للعمل 

أشار رئيس فريق «تنمية 
وابتكار» وعضو مجلس إدارة 
جمعية املعلمني حمد الهولي 
إلى أنه اميانا بدور اجلمعية 
التربوي واالجتماعي، وتعزيزا 
للمبادرة التي أعدتها بعنوان 
«التعليم بعد جائحة ڤيروس 
كورونا»، وفي إطار مساندتها 
للحملة الدولية ملناصرة جهود 
االســتجابة ملكافحة ڤيروس 
كورونا، وحتقيق الهدف الرابع 
من أهداف التنمية املستدامة 
بضمان التعليم اجليد املنصف 
والشــامل للجميــع، وتعزيز 
فرص التعلم مدى احلياة، اطلق 
الفريق مجموعة من البرامج 

الكرمية للقيام بهذه املهمة.
وأوضح ان تلك االجراءات 
تزامنت مع جهود حثيثة لصيانة 
التكييف مببنى االدارة وتنظيفه 
الســيما في ظل تعطيل العمل 
لفتــرة طويلة وحاجــة املبنى 
إلجناز بعض اعمــال الصيانة 
البســيطة واملتوســطة، الفتا 
الــى ان االدارة العامة للتعليم 
اخلاص تعكف على االنتهاء من 
خطة العودة للعمل وفق دليل 
سياسات ديوان اخلدمة املدنية.
وأكــد املطيــري ان االدارة 
العامة للتعليم اخلاص تواصل 
عملهــا بتلقــي كافــة الطلبات 
واالستفســارات مــن كل ذوي 
الشأن ســواء اولياء االمور او 
املدارس اخلاصة أو العاملني فيها 
عبر اخلدمة االلكترونية التي مت 
تدشــينها مطلع ابريل املاضي 
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وذلك في سبيل التيسير عليهم 
واحلد من التجمعات واملراجعات 

داخل مبنى االدارة.
وثمن مدير عام االدارة العامة 
للتعليم اخلاص سند املطيري 
الدور الكبيــر ملديري االدارات 
واملوظفــني الذيــن مت تكليفهم 
بالعمل خالل هذه املرحلة وما 
ملســه منهــم من حــرص على 
تهيئــة بيئــة العمــل واجنــاز 
العاجل من االمــور والترتيب 
للمرحلــة املقبلة، متمنيا ازالة 
هذه الغمة عــن البالد والعباد 
وأن يحفظ اهللا الكويت وشعبها 

من كل سوء.

التــي  التدريبيــة والــورش 
تشــجع وتدعم فكرة التعلم 
عن ُبعد، والتعلم االلكتروني 
ومن أبرزها دورة دمج االبداع 
فــي تعزيز التعلــم عن بعد، 
والتي اقيمت في ابريل املاضي 
بالتعــاون مــع «ريثنكــرز» 

لرعاية املوهبة واإلبداع.
مــن جانــب آخــر، أشــار 
الهولي إلــى أن برنامج األمم 
املتحــدة للبيئــة عبــر وعن 
طريق احلساب الرسمي لألمم 
املتحدة عن شــكره وتقديره 
للــدور الذي تقدمــه جمعية 
املعلمني الكويتية عبر فريق 
«تنمية وابتــكار» التابع لها، 

يتوافق مع نشر ثقافة التنمية 
املســتدامة، وركائــز خطــة 
الكويت للتنمية ورؤية ٢٠٣٥، 
مشيدا في الوقت نفسه بالدعم 
الذي يحظى به الفريق من قبل 
رئيس اجلمعية مطيع العجمي 
وأعضاء مجلس اإلدارة، وبدور 
فريق التنمية واالبتكار املشكل 
من أعضاء مجلس اإلدارة هبة 
الســعد ونشــمية الشريعان 
وخيال اإلبراهيم، وبجهود كل 
املتطوعــني العاملني بالفريق 
واإلدارات املدرسية، إلى جانب 
مناير احلمــادي وعبدالعزيز 
فيحان ملشاركتهما املميزة في 

املونتاج والتقدمي.

وذلــك مبناســبة االحتفــال 
الذي  العاملــي للبيئة  باليوم 
يصادف في ٥ يونيو، وملشاركة 
التحدي  الفعالــة في  الفريق 
الذي أعلنــه البرنامج للعمل 
من أجل الطبيعة، والتصدي 
للتحديات التي تواجه التنوع 
الكويــت،  البيولوجــي فــي 
وملساهمته الواضحة في العمل 
من أجل البيئة. وأضاف أنه مت 
عرض مقطع الڤيديو اخلاص 
باحلملة البيئية التي يقوم بها 
الفريق عبر احلساب الرسمي 
لألمم املتحــدة، وهي احلملة 
التي تهدف إلى تعزيز الوعي 
البيئي لطلبة املدارس، ومبا 

تفاعالً مع ما نشرته «األنباء» أمس إلجناز العاجل من األمور

جهود اجلمعية حتظى بإشادة أممية وتعزز مبادرتها للتعلم عن بُعد والتعلم اإللكتروني

سند املطيري

حمد الهولي

املعلن من ديوان اخلدمة املدنية.
وأضــاف املطيــري انــه مت 
التنســيق والترتيــب إلجنــاز 
العاجل من االمور ضمن املهام 
واالختصاصات املناطة باإلدارة، 
السيما بالنسبة للخدمات االكثر 
تأثرا واملرتبطة بالطالب وأولياء 
امورهــم كتنظيــم آليــة عمــل 
تصديق الشــهادات الدراســية 
ومعادلتها واستخراج الشهادات 
الدراسي للطالب  والتسلســل 
وغيرها من اخلدمات التي تقدمها 
االدارة العامة للتعليم اخلاص.

وذكر املطيري انه مت تعقيم 
مبنــى االدارة العامــة للتعليم 
اخلــاص وذلك بالتنســيق مع 
الرئاسة العامة للحرس الوطني 
من خالل فرقة متخصصة للقيام 
مبهمــة تعقيــم املبنــى بكافة 
مرافقه، معربا عن بالغ شــكره 
وتقديره للرئاسة العامة للحرس 
الوطني وكافة املســؤولني بها 
لسرعة تلبية الطلب ومبادرتهم 

اخلاصــة بضمــان اســتمرار 
التعليم والتي اشتملت على 
تنظيم مجموعة من الدورات 

مؤشر األحمال ضمن املعدالت 
والوزارة لديها ٣ آالف ميغاواط فائض

دارين العلي

سجلت األحمال الكهربائية امس ١٢٥١٠ 
ميغــاواط حجم االســتهالك احمللي، حيث 
بقيت ضمن املعدالت الطبيعية لالستهالك 
وضمن التوقعات املرصودة لدى الوزارة.

وقالت مصادر مطلعــة في الوزارة ان 
األحمال مرجحة لالرتفاع خالل األيام القليلة 
املقبلة مع ارتفاع درجات احلرارة، مشيرة 
الى ان الوزارة لديها فائض يقدر بـ ٣ آالف 

ميغاواط.

األمير هنأ ملك السويد بالعيد الوطني

وزير اخلارجية هنأ نظيره العراقي
مبنصبه اجلديد

شعيب: «الشؤون» من أولى اجلهات املطبقة 
لإلجراءات االحترازية ونرفض اتهامنا بالتقاعس

بعــث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صبــاح األحمــد ببرقية تهنئــة إلى امللك 
كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة 
الســويد الصديقة عبر فيها ســموه عن 
خالــص تهانيه مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا ســموه له موفور الصحة 
والعافيــة وللبلد الصديــق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى امللك كارل 
السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد 
الصديقة ضمنها ســموه خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

له موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيــس مجلس الــوزراء ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

أجرى وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
اتصاال هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد 
بكي نقل خالله أصدق تهاني وتبريكات صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد وســمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وحكومة وشعب الكويت مبناسبة استكمال تشكيلة 
املجلــس الــوزاري حلكومة جمهورية العراق الشــقيق 

ولتسلمه حقيبة وزارة اخلارجية بجمهورية العراق.
ودعا الشيخ أحمد الناصر املولى العلي القدير بالتوفيق 
والسداد للوزير بكي في حتمل مهام تولي منصبه اجلديد 
وللعراق الشقيق حكومة وشعبا املزيد من التقدم واالزدهار.

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعيــة عبدالعزيــز 
شعيب ان وزارة الشؤون 
تعــد مــن أولــى اجلهــات 
التــي طبقــت االجــراءات 
االحترازية بشأن مكافحة 
ڤيروس كورونــا مبنتهى 
اجلديــة واالنضباطية في 
العاملة  شــتى قطاعاتهــا 
خالل االزمة، السيما قطاع 
الرعايــة االجتماعية ملا له 

مــن أهمية قصوى، كونــه يضم عددا من 
النزالء في ادارته املتنوعة، مؤكدا في هذا 
الصدد ان الوزارة ال تقبل املساس بسمعة 
قيادييها والعاملني فيها واتهامهم بالتقاعس 

دون وجه حق.
وأوضح في تصريح صحافي ان الوزارة 
قامت بتطبيق اجــراءات الصحة الوقائية 
بشأن مكافحة الڤيروس حلماية موظفيها 
والنزالء وذلك بوضع نقاط للفحص على 
بوابات وادارات قطاع الرعاية االجتماعية 
لفحص املوظفني قبل دخولهم للعمل، فضال 
عــن توفير املعقمات واملطهرات في أروقة 
االدارات في القطاع باالضافة إلى تخصيص 
عدد من صاالت التنمية كسكن لعمال خدمة 
النزيل بدور الرعاية وفحصهم قبل العمل 
يوميا للحيلولة دون اصابة اي من النزالء 

واملوظفني.
وفيما يخــص مطالبات نقابة العاملني 
في وزارة الشؤون بشأن حماية املوظفني 
والنزالء، اشاد شعيب في هذا الصدد بجهود 
وكيل قطاع الرعاية مسلم السبيعي وكل 
املديرين العاملني معــه وكل املوظفني في 
خدمــة نزالء الرعاية مــن خالل هذا الدور 

احليــوي الــذي يقــوم به 
القطاع خاصة وان النقابة 
قد اســتأذنت مــن الوزارة 
للقيــام بجــوالت ميدانية 
لالطالع علــى مجمع دور 
الرعاية، ورغم ان التوقيت 
لم يكن مناسبا وان الوزارة 
كانت قد منعــت الزيارات 
حرصا على سالمة النزالء 
اال انه مت الســماح للنقابة 
امليدانية ملجمع  بالزيــارة 
الرعايــة واالطــالع علــى 
االحترازيــة  اإلجــراءات 

ووجهت الشكر للقائمني على املجمع.
وفيما يخص االصابات وحادثة اصابة 
نزيلة مركز «فرح» بڤيروس كورونا، ذكر 
شــعيب ان النقابة على علم بعزل احلالة 
وفحــص جميع املخالطني لهــا من النزالء 
واملوظفني والتنســيق مــع الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة ووزارة الصحة بهذا 

الشأن وفقا االجراءات املتبعة.
واكــد ان اجلميع على علم بأن موظفي 
قطاع الرعاية مســتثنني من قرار تعطيل 
اجلهات احلكومية وعلى رأس عملهم منذ 
بداية االزمة في أصعب الظروف، معرضني 
أنفسهم وأهليهم خلطر العدوى دون خوف 
او كلــل او ملل، كاشــفا في هذا الصدد انه 
مت عمل عدد ١٣٣ مسحة للنزالء واملوظفني 
والعمالــة بــدار التقــومي االجتماعي ودار 
املالحظة االجتماعية بادارة رعاية االحداث، 
كما مت فحص ٣٠ عاملة خدمة نزيل ونظافة 
و٢٨ موظفة في دار املسنني من قبل وزارة 
الصحة، متقدما بالشــكر ملسؤولي وزارة 
الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
على اجلهود التي يبذلونها معنا في إدارة 

املركز الطبي خلدمة النزالء.

الشيخ د.أحمد الناصر

تستبدل عقوبة احملكوم عليهم باإلعدام في جرائم استيراد أو جلب املواد املخدرة أو االجتار فيها إلى احلبس املؤبد

يخضع املفرج عنهم ممن أعفي عنهم إلجراءات الرقابة الالحقة ومينع سفره خالل املدة املتبقية من العقوبة

عبدالعزيز شعيب

«التربية» تعتمد جداول مواد 
املنصة التعليمية

عبدالعزيز الفضلي 

اعتمد موجهو عموم املواد الدراســية األساسية بوزارة 
التربية اليوم السبت املواد الدراسية التي ستقدم عبر القناة 
التربوية في املنصة التعليمية لطلبة الثانوية العامة بقسميها 
العلمي واالدبي واملعهد الديني في منتصف الشهر اجلاري على 
مدى اسبوع بواقع ثالث حصص باليوم، حيث رفع املوجهون 
جداول املواد الى وكيل التعليم العام اســامة السلطان، وقد 
حصلت «االنباء» على نسخة منها وهي على النحو التالي:



«االئتمان»: تأجيل األقساط 
اعتبارًا من يونيو اجلاري

«لولو هايبر ماركت» تنفي 
منح قسائم بـ ١٥٠ دينارًا

وافق مجلس إدارة بنــك االئتمان على تنفيذ قرار 
تأجيل األقساط املستحقة على املواطنني الراغبني في 
التأجيل اعتبار من شهر يونيو اجلاري، وملدة ٦ أشهر 

ملن لم يتم تأجيل أقساطهم في شهر مايو. 
وأوضــح البنك في بيــان صحافي أن قرار مجلس 
اإلدارة صــدر خالل اجتماعه الثاني والعشــرين بعد 
تعــذر قيام بعض اجلهات التي ينتســب إليها عمالء 
البنك بتأجيل استقطاع األقساط في شهر مايو املاضي، 

ونظرا لظروف احلظر الكلي الذي شهدته البالد.
وذكر البنك أنه اتخذ اإلجراءات الالزمة فور صدور 
قرار مجلس اإلدارة بناء على تكليف مجلس الوزراء 
القاضي بتأجيل أقساط القروض العقارية واالجتماعية 

واحملفظة وقروض املرأة مطلع مايو املاضي. 
وأكد البنك حرصــه على تنفيذ القرار على الوجه 
األكمل بهدف التخفيف عن كاهل املواطنني والتيسير 
عليهــم في هذه الظــروف االســتثنائية. وذكر البنك 
ان املواطنني الذين مت تأجيل األقســاط لهم منذ مايو 
املاضي ســيتم اســتئناف حتصيل األقساط اخلاصة 
بهم في نوفمبر ٢٠٢٠. وبالنســبة لتأجيل األقســاط 
الذي سيكون في شــهر يونيو وملدة ٦ شهور، سيتم 

استئناف حتصيلها في ديسمبر ٢٠٢٠.

أعلنــت شــركة لولو هايبر ماركت أنــه غير صحيح 
ما يتردد عن منح قســائم قيمتها ١٥٠ دينارا خالل فترة 
وباء «كورونا». وقالت الشركة في بيان صحافي: عمالءنا 
الكــرام يتم تداول رســالة تدعي أن شــركة لولو هايبر 
ماركت ســتمنح قسائم بقيمة ١٥٠ د.ك خالل الوباء يتم 
تداول هذا الرسالة على برنامج واتساب وغيره، لذا وجب 
التنويه على أن هذه الرسالة زائفة وال متت للولو هايبر 
ماركت بأي صلة. وأوضحت أنه «يتم اإلعالن عن األخبار 
والهدايــا فقط على قنواتنا الرســمية»، مضيفة: ننصح 
بتجاهل محتوى مثل هذه الرســائل وجتنب مشاركتها. 
وتوجهت #لولو_كويت بالشكر إلى عمالئها على تفهمهم.

الكشتي: التعاونيات مستمرة مهما تعاظمت التحديات.. 
واحلرس الوطني سطر ملحمة في حب الوطن

محمد راتب

ثمن رئيس مجلس إدارة احتاد اجلمعيات 
التعاونية فهد الكشــتي الــدور اإليجابي 
لرجال احلرس الوطني في مواجهة جائحة 
كورونا من خالل دعم اجلمعيات التعاونية 
للقيام بأدوارهــا في تخفيف وطأة وحدة 
آثار اجلائحة على املواطنني واملقيمني من 
خالل التعاون املشــترك وتنسيق اجلهود 

بني اجلانبني.
وقال إن أزمة ڤيروس كورونا أظهرت 
ملحمة في حب الوطن سطرها رجال احلرس 
الوطنــي بإخالصهــم وتفانيهم وضربهم 

ألروع األمثلــة فــي خدمة الوطن عبر املســاهمة فــي توفير اخلدمات 
وتلبية االحتياجات للمواطنني واملقيمني في ظل اجلائحة التي تعرض 

لها املجتمع.
وأشــار إلى أن رجال احلرس اســتطاعوا تأدية واجباتهم وتشغيل 
جمعيــة النزهة التعاونية، بعد توقــف العمل بها نتيجة إصابة بعض 
العاملني، موضحا أن املهمة املنوطة بالتعاونيات في توفير األمن الغذائي 
واالســتهالكي داخل بالدنا احلبيبة لم تكن لترى النور دون مساهمات 

ودعم منتسبي احلرس الوطني.
وجدد الكشتي تأكيده على استمرار رجال التعاون في القيام بواجبهم 
الوطنــي في تأمــني املخزون الغذائي من الســلع واملواد االســتهالكية 
الضروريــة والتكميلية لعموم املســتهلكني مقدمــا التحية ملن تعرض 
لإلصابة وســائال الرحمة ملن توفي جراء هذا الوباء من رجال احلرس 
الوطني وأفراد التعاونيات في ســبيل إمتــام العمل الوطني، مؤكدا أن 

هذه التضحيات ستبقى خالدة في تاريخ الكويت.

أكد أن تشغيل جمعية النزهة عمل تاريخي

الهمالن لـ «األنباء»: إصابة واحدة 
و١٠٠ مسحة ملوظفي جمعية قرطبة

محمد راتب

أكــد رئيس جلنــة اخلدمات 
االجتماعية فــي جمعية قرطبة 
التعاونية علي الهمالن في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أنه مت عمل ١٠٠ 
مسحة ملوظفي اجلمعية وأعضاء 
التطوعية في ستاد جابر  الفرق 
أول مــن أمس، مشــيرا إلى أنه 
جــرى إغالق الســوق املركزي 
والفروع بشكل مؤقت خالل عملية 
الفحص، وذلك بعد ثبوت إصابة 
أحــد املوظفني بڤيروس كورونا 

املستجد.
وأضاف الهمــالن: خاطبنــا وزارة الصحة 
الستعجال أخذ املســحات بعد تأكد إصابة أحد 

موظفينــا الذي يخضــع حاليا 
للعــزل وقمنــا بتوفير باصات 
لنقل املوظفني واملتطوعني ضمن 
إجــراءات الســالمة املتبعة، مع 
أخذ االحتياطات الالزمة لضمان 
عدم انتقال الڤيروس والوصول 
والعودة اآلمنة إلى مكان االنطالق.

وفيما يتعلق بتوفير اخلدمات 
خالل وقت اإلغالق للتعقيم قال: 
لقد جرى التنسيق مع جمعيتي 
اخلالدية والعديلية الســتقبال 
املتسوقني من مساهمي اجلمعية 
والذين لديهم حجز باركود، ومتت 
األمور بسالسة وسهولة، مشيرا إلى أننا حريصون 
على الشفافية وإعالم مساهمينا ورواد جمعيتنا 
بكل ما يتعلق باإلصابات واإلجراءات التي نقوم بها.

إغالق السوق والفروع للتعقيم.. وحتويل املتسوقني إلى اخلالدية والعديلية

علي الهمالن

فهد الكشتي

سوق مواٍز خارج أسوار سوق السمك.. دفع «إتاوة» 
أو بيع الكراتني لألسواق املوازية والشركات والسيارات اجلوالة

محمد راتب

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في ســوق الســمك أن 
هنــاك ســوقا موازيــا تقوده 
املكاتب، ميارس عمليات البيع 
خارج السوق وبأسعار مرتفعة 
هروبا من بيعها بالسعر العادل 
للبســطات داخل الســوق، في 
ظاهرة غير مسبوقة تستهدف 
الباعة داخل السوق ومتنعهم 
من احلصول على لقمة عيشهم، 
التي حرموا منها خالل الفترة 
املاضيــة فــي ظل اإلجــراءات 
املتبعة للحد من انتشار ڤيروس 

كورونا.
املصادر أكدت أن «حيتان» 
املكاتــب حتصل على الســمك 
مباشــرة من املطار أو املخازن 

على السمك إال بعد دفع اإلتاوات 
والرشى مبا يتراوح بني ١٠ و٢٠ 
دينــارا للكرتون الواحد، كون 
أصحاب تلك املكاتب يحصلون 

وزن ٢٠ كغ ما يقارب ٢٠٠ دينار. 
وذكرت أن الروبيان والزبيدي 
املســتورد يباع للناس خارج 
الســوق أيضا عبر الســيارات 
اجلوالة بأسعار مرتفعة جدا في 
استغالل واضح حلاجة عشاق 
الســمك، بحيث يكــون الفرق 
بني سعر الكرتون في السوق 
وخارجــه قرابــة ٨٠ دينــارا، 
مشيرة إلى أن فتح سوق خارج 
سوق السمك مخالف للقوانني 
وعلى اجلهات املعنية التحرك 

وإيقاف هذه املهزلة.
باعة أكدوا لـــ «األنباء» أن 
السوق شبه فارغ من املستهلكني 
وال يســتطيع الباعــة شــراء 
الكراتــني إال بعد دفع الرشــى، 
متسائلني: هل ندفع اإليجارات 
وجنلس ونفتح أفواهنا للهواء، 

وهناك من يبيع السمك خارج 
الســوق في حتد علني لوزارة 
التجارة؟ مبينني أنه ال فائدة من 
اجللوس في الســوق وانتظار 
الزبائن الذين لن يحضروا ما 

دام هناك سمك في اخلارج.
وأشــاروا إلــى أن الســمك 
يحضر مباشرة من املطار إلى 
املراكز واملطاعــم واجلمعيات 
والباعــة املتجولــني بأســعار 
مرتفعة للغايــة وال يصل إلى 
السوق حتى شــركات السمك 
التركي تبيع السمك للشركات 
واألسواق املوازية، ولذلك فإننا 
نطالــب بالتدخل الســريع من 
اجلهات املعنية وإنزال أقســى 
العقوبات بحق املتســببني في 
رفع األســعار وتدمير ســوق 

السوق.

على أرباح تصل إلى ٨٠ أو ٩٠ 
دينارا عند بيع الســمك خارج 
الســوق، بحيث وصل ســعر 
كرتونة بعض أنواع السمك ذات 

باعة يستصرخون لـ «األنباء»: ٢٠ ديناراً رشوة للحصول على كرتونة

سوق السمك يعاني من نقص األسماك

وتقوم بالبيع لشركات األسماك 
واألســواق املوازية وشــركات 
الهايبرماركت وحترم الباعة في 
سوق شرق وغيره من احلصول 
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الكويت تسجل أقل من ٥٠٠ إصابة منذ أسابيع
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
شــفاء ١٠٠٥ حــاالت مــن 
املصابني مبرض (كوفيد - 
١٩) ليرتفع بذلك عدد احلاالت 
التي تعافت ومتاثلت للشفاء 
 .١٩٢٨٢ إلــى  البــالد  فــي 
وقالت الوزارة إن التحاليل 
والفحوص املخبريـــــــــة 
أثبتت شفاء  واإلشــعاعية 
تلك احلاالت من الڤيروس 
وســيتم نقلها إلى اجلناح 
التأهيلــي فــي املستشــفى 
املخصص الستقبال املصابني 
بالڤيروس متهيدا خلروجها 
من املستشفى خالل اليومني 
املقبلــني. كما أعلنت وزارة 
الصحة تسجيل ٤٨٧ إصابة 
جديــدة مبــرض كورونــا 
املســتجد (كوفيــد - ١٩) 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
ليرتفع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة في البالد 
إلــى ٣١١٣١ حالة في حني مت 
تسجيل ١٠ حاالت وفاة إثر 
إصابتها باملــرض ليصبح 
الوفــاة  مجمــوع حــاالت 
املسجلة حتى اآلن ٢٥٤ حالة. 
وقال الناطق الرسمي باسم 
الــوزارة د.عبداهللا الســند 
إن جميع احلاالت الســابقة 
التي ثبتت إصابتها باملرض 
هي حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن أسباب العدوى 
وفحــص املخالطــني لهــم. 
وأوضح الســند أن حاالت 
اإلصابــة الـ ٤٨٧ الســابقة 
تضمنت (١٩٥ حالة ملواطنني 

الهندية) و(٤٧ حالة ملقيمني 
من اجلنسية البنغالديشية) 
أمــا بقية احلــاالت فهي من 

جــاءوا بواقــع (١٥٥ حالــة 
مبنطقة الفروانية الصحية) 
و(١٣٨ حالة مبنطقة األحمدي 
حالــة  و(٨٥  الصحيــة) 
مبنطقة اجلهراء الصحية) 
و(٦٩ حالة مبنطقة حولي 
حالــة  و(٤٠  الصحيــة) 
مبنطقة العاصمة الصحية).

 وذكر أن اإلصابات حسب 
املناطق السكنية جاءت على 
النحــو التالــي: (٥٠ حالة 
الفروانية) و(٣٨  مبنطقــة 
حالــة مبنطقــة املهبولــة) 
و(٣٢ حالة مبنطقة جليب 
الشيوخ) و(٢١ حالة مبنطقة 
حولي) و(٢٠ حالة مبنطقة 
سعد العبداهللا) و(١٨ حالة 
الفردوس). وفيما  مبنطقة 
يخص آخر املستجدات في 

العنايــة املركــزة، لفت إلى 
أن عدد مــن يتلقى الرعاية 
الطبية في العناية املركزة 
١٨٠ حالــة ليصبــح بذلــك 
الكلــي جلميــع  املجمــوع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض (كوفيد ١٩) ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
١١٥٩٥ حالــة. وحول مراكز 
احلجر الصحي املؤسسي فقد 
بلغ مجموع من أنهى فترة 
احلجر الصحي املؤسســي 
اإللزامي خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ٤٤٨ شخصا وذلك 
بعد القيام بــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
علــى أن يســتكملوا مدة ال 
تقل عن ١٤ يوما في احلجر 
الصحــي املنزلــي اإللزامي 
اعتبارا مــن تاريخ مغادرة 

مركز احلجر املؤسسي. 
وذكر أن عدد املســحات 
التي مت القيام بها خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغت ٢٧٢٤ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
عدد الفحوصات بلغ أكثر من 
٣١١٦٢٤ ألــف فحص. وجدد 
الدعوة للمواطنني  الســند 
واملقيمني الى مداومة األخذ 
بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق اســتراتيجية 
التباعــد البدنــي، موصيــا 
بزيارة احلسابات الرسمية 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.

جنسيات أخرى. 
وأضــاف ان املصابــني 
املناطــق الصحية  حســب 

إجمالي املتعافني يرتفع إلى ١٩٢٨٢ وتسجيل ١٠ حاالت وفاة

د.عبداهللا السند

كويتيني) و(٨١ حالة ملقيمني 
من اجلنسية املصرية) و(٦٧ 
حالة ملقيمني من اجلنسية 

إيصال ٤٦٫٥٧٢ وصفة
إلى املنازل خالل ١٠ أسابيع

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن الوكيل املســاعد لشــؤون األدوية والتجهيزات 
الطبيــة بوزارة الصحة د.عبداهللا البدر، عن أن إجمالي 
الوصفات التي مت صرفها بإشراف الصيادلة وتوصيلها 
إلى منازل املرضى بالتنسيق مع اإلدارة العامة لإلطفاء 
األســبوع املاضي وهو العاشر منذ انطالق هذه اخلدمة 

بلغ ٤٦٫٥٧٢ وصفة.
د. عبداهللا البدر

اجلمعية الطبية لتسريع 
إجراءات احلصول على 

أدوات احلماية الشخصية
حنان عبداملعبود

طالب رئيس اجلمعية 
الطبية الكويتية د.أحمد 
ثوينــي العنــزي ديوان 
احملاسبة بتسريع إجراءات 
املوافقــة علــى احلصول 
احلمايــة  أدوات  علــى 
للطواقــم  الشــخصية 
الطبيــة في ظــل األزمة 
الصحية، واإلصابات التي 
يتعرضون لها بڤيروس 
كورونا، وذلك حلمايتهم 

ووقايتهــم من الڤيروس. وذكــر د.العنزي في تصريح 
صحافي أن هناك بطئا غير مبرر من ديوان احملاسبة في 
هذا األمر، مرجحا بأن يكون الســبب نتيجة تصريحات 
غير مسؤولة من متكسبني إعالميا وسياسيا فقط. ودعا 
د.العنزي الى إبعاد الطــب واألطباء والطواقم الصحية 
عن البيروقراطية غير املقبولة مما يعرض حياة الكوادر 
الطبية للخطر، قائال: وضع البلد ال يتحمل، داعيا نواب 
مجلــس األمة ممثلني بأعضاء اللجنــة الصحية ووزارة 

الصحة بالتحرك إلنقاذ الكوادر الطبية.

د.أحمد العنزي

مصدر لـ «األنباء»: بدء توزيع 
دعم األعالف اليوم في 

«الزراعة» ملدة شهر فقط
محمد راتب 

كشف مصدر مسؤول لـ «األنباء» عن أنه سيتم اليوم 
البدء بتوزيع دعم األعالف في مبنى الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية في إدارة خدمة املواطن إضافة 
إلى بعض الكاونترات في القسائم الزراعية، مشيرا إلى 
أن التوزيع ســيتم عبر احلجــز اإللكتروني (الباركود) 
عن طريق وزارة التجارة باستثناء كبار السن واملعاقني 
والنساء واجليش واحلرس الوطني والداخلية واألطباء 

وكل من يحمل بطاقة الصفوف األمامية.
وذكر أن الدعم ســيكون ملدة شهر واحد فقط وليس 
شــهرين، حيث مت التجهيز الســتقبال املســتحقني عبر 
توفير كراســي لالســتقبال واتخاذ اإلجراءات الوقائية 
الالزمة لسالمة اجلميع والتنظيم وعدم السماح بالدخول 

إال وفق الضوابط املتبعة.
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على الكاتب احلاذق ان ينبه شعبه ملا هو قادم!
ال تنظر الى موطئ قدمك بل أدعوك للنظرة املمتدة 
الى ما هو أبعد من موطئ رجلك.. ماذا ترى في األفق 

البعيد؟
أكاد أُجــزم اننا بعد انصــراف «كورونا» بإذن اهللا 
مقبلون على «تهييج» الشارع الكويتي والرأي العام 
ضد كل ما هو جميل، وتذكروا مني هذه «املقالة» ألننا 
باختصــار في مجتمع فيه «الكــوادر احلراكية» التي 

متثل كتلة ما.. وفي املقابل كتلة مضادة!
وبعد انحســار «كورونا ١٤٤١هـ ٢٠٢٠م» ســيكون 
هناك احتشاد لقطف الثمرة وأكل الكيكة! هناك اكثر من 
فريق.. جتاوزنا االسالميني والليبراليني والعلمانيني!
وهنــاك اليــوم «هدنة» غيــر معلنــة وصمت من 
االســالميني احملافظني وغيرهم الذين ايضا احتشدوا 
حتت مسميات شتى وجتمعهم الدميوقراطية والسياسة!

اليوم شغلتهم «كورونا» لكن الغد سيظهرهم والكل 
يحتمي بالدســتور والدميوقراطية وهدفهم هو وقف 

«اسلمة القوانني»!
وستشاهدون مسلسالت وافالما واقعية في «امليديا» 
والتواصل االجتماعي في عمليات «استعداء» متبادلة 

ما بني اكثر من طرف من اجل حصد املكاسب!
الكويتيون اليوم يقولون لك ماذا فعل لنا مجلس 

األمة؟ وبعد كورونا سيلحسون كالمهم!
ارجو رصد وتيرة تصاعد التصريحات بعد «كورونا» 
واالنتباه منذ اآلن ملا اقول ألننا «خالص» وعينا لفهم 
االمور بعد جتارب مريرة، فالتياران العلماني والليبرالي 
ســيواجهان التيار االســالمي لوقف املصالح واملغامن 
واســتعداء السلطة ضد االســالميني نوابا وجماعات 
وافرادا ومشايخ ودعاة، وقد رأينا «آراء» متطرفة ضد 
اجلمعيات اخليرية تشكك بنزاهتها قبل واثناء وبعد 
احلملة اخليرية الوطنية التي حصدت ٩ ماليني دينار 

لصالح املتضررين من وباء «كورونا»!
اننــي ادعو ليقظة مبكرة، فــال يقحموا هذا الوطن 
باختالف ايديولوجياتهم، فالكويتي الذي عمل مخلصا 
لوطنه وكان على مستوى املسؤولية «أخرجوه» من لعبة 
«الشد واملد»، فال يطعن بكفاءته وال نزاهته وانتمائه!

انت تكره هذه اجلماعة او هذا التنظيم او هذا الفكر 
كيفك، بس خلونا نتذكر ان «الكويتي» اليوم ال يحب 

ان متارس عليه الوصاية!
تذكروا جميعا ترى كلكم لكم بدائل!

ال داعي للتخوين والتحزب وكيل االتهامات، «ويّله 

فرصة» لفرض النفوذ ونشر السطوة، ما نبي خالص 
«دولة داخل دولة»!

الشعب الكويتي شعب واع مثقف قادر على الفرز 
واختيار كيفية التعامل مع االحداث، واي فريق ضامن 
االحتشاد ليتذكر انه امام دولة قادرة ان تزيح احتشاده 

مبؤيديه!
ال أحد يكابر اليوم على الشــعب الكويتي ويوهمه 

ببطوالت وهمية!
ال أحد ميلك ان يوجه اتهامات، فكل القوانني قابلة 

للتطبيق وستطبق عليه!

٭ ومضة: آن االوان ان ترتاح دولتنا ومجتمعنا وشعبنا 
وشــبابنا بعد جائحة كورونا مــن هذه «الفرق» التي 
تضرب بعضها علنا في ڤيديوهات مألت كل الشــبكة 

العنكبوتية تفضحنا دون دليل!
الناس في الكويت احلمد هللا تفهمها وهي طائرة.. 

«هذه وذيك» من وراها!
والكويت عازمة بشعبها الواعي ان تكون هناك «كويت 

جديدة» بعد كورونا على االقل متوازنة «سكانيا»!
ومــن البليــة عــذل مــن ال يرعــوي

عــن غيــه وخطــاب مــن ال يفهــم
كورونا كشفت ملفات قبيحة واظهرت فضائل من 
خصال الشــعب الكويتي االصيل احملب لوطنه، وكل 

املشاكل لم تكن في الشعب وامنا في «القرارات»!

٭ آخر الكالم: ان اعداء الكويت يتربصون بنا الدوائر، 
يريــدون هالكنا ومضرتنا، وعلينــا جميعا ان نفوت 

الفرصة عليهم:
ســتبدي لــك االيــام مــا كنــت جاهال

لــم تــزود ويأتيــك باالخبــار مــن 

٭ زبدة احلچي: أرجو كمواطن يحمل رسالة «القلم» 
ان نبــدأ بتعامل جديد نفرضه باحترامنا لرموز بلدنا 
املخلصــني، فال نــروج للحد من قدرهــم والطعن بهم 
واالفتراء عليهــم دون دليل، نحن في «ديرة قانون»، 
والقانون نرجو ان يســود ويطبق علــى الكبير قبل 
الصغيــر، وآن االوان ان نزيح قضية التشــكيك بكل 
مــا هو جميــل، وعلــى رأس هذا كله العمــل اخليري 
الكويتي املنظم واحملاسب واملراقب من وزارة الشؤون 
والسفارات. تبقى احلقيقة الناس وعت لطرائق احملاربة.. 

في أمان اهللا. 

ومضات

املماحكات القادمة 
ما بعد «كورونا»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«النجاة» تواصل طرح مشاريع اإلغاثة في اليمن

تشهد دائما مشــاريع اغاثة اليمن، 
التي تطرحها جمعية النجاة اخليرية، 
تسابقا من أهل اخلير من داخل الكويت 
وخارجهــا، وقــد جنحــت احلمــالت 
واملشاريع الســابقة في حتقيق هدفها 
وجتــاوزت التبرعات فــي الكثير منها 
مبلــغ ١٠٠ ألف دينار. وقال مدير إدارة 
املوارد واحلمالت بالنجاة اخليرية عمر 
الشقراء انه خالل شهر رمضان سطر أهل 
الكويــت كعادتهم أروع دروس العطاء 
والبذل واإلنفاق، ومد يد العون لألشقاء، 
فكان تفاعل احملسنني مع مشاريع اليمن 
اإلغاثية يثلــج الصدر، ويثبت أن أهل 
الكويت هم أصحــاب األيادي البيضاء 
في كل زمان ومكان، فشكرا ألهل اخلير 
عامة وتقبل اهللا عطاءكم. وتابع: كما أن 
جمعية النجــاة اخليرية تواصل طرح 
مشــاريع إغاثة اليمن في هذه األوقات 
العصيبة التي يشهدها العالم جراء مرض 
كورونا املستجد، نهدف من خاللها إلى 
توفير املــواد الغذائية، والدواء لعالج 
املرضى، وكل مستلزمات احلياة، وكذلك 
إقامة املخيمات الطبية العاجلة للنازحني 
اليمنيني بعدة مدن منها عدن وحلج وأبني 
والضالع، وتوفير املياه النظيفة وحيث 
يعاني النازحون من ندرة املياه الصاحلة 
للشرب، وميكن ألهل اخلير التبرع دائما 
عبر منصة التواصل اإللكتروني للنجاة 
(@alnajatorg) وكذلــك االتصــال على 
١٨٠٠٠٨٢، أو من خالل أفرعها املختلفة في 
الكويت. وفي ختام تصريحه بني الشقراء 
أن اجلمعية تواصل تنفيذ مشاريع إغاثة 
اليمن بإذن اهللا بالتنسيق مع وزارتي 
الشــؤون واخلارجية الكويتية، سائال 
احلق سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها 

من كل سوء وسائر بالد املسلمني.

هدفها تخفيف معاناتهم وتوفير أهم مقومات احلياة لهم

مساعدات «النجاة» االنسانية في اليمن

«النجاة» تساهم في عالج املرضى كبارا وصغارا في اليمن

صورة ارشيفية من اغاثة ومساعدات سابقة لـ «النجاة» في اليمن

عمر الشقراء

«الرحمة العاملية»: أكثر من ٥٤٩ ألف مستفيد 
من مشروع إفطار الصائم

بدعم من أهل اخلير في 
الكويت، باشــرت جمعية 
عبــر  العامليــة  الرحمــة 
شركائها احملليني منذ اليوم 
األول مــن شــهر رمضان 
املبارك تنفيذ املشروعات 
التي  اخليرية واإلنسانية 
أطلقتهــا وذلــك بتوزيــع 
الرمضانية ضمن  السالل 
مشروع إفطار الصائم على 
املســتفيدين فــي نحو ٢٩ 

دولة عبر العالم.
وفــي هذا الصدد، أعلن 
األمــني املســاعد لشــؤون 
القطاعات في جمعية الرحمة 
العاملية فهد الشــامري أن 
عدد املستفيدين من مشروع 
إفطار الصائم ١٠٦٫١٠٥ آالف 
أسرة أي ٥٤٩٫٠٦٢ ألفا في 
٤ قطاعات جغرافية آسيا، 
افريقيا، وأوروبا، والقطاع 

العربي في ٢٩ دولة.
وأضــاف الشــامري أن 
شهر رمضان جاء هذا العام 
في ظل واقع مؤلم بسبب 
انتشــار ڤيروس كورونا 
والذي خلف آثار ســلبية 
على كثير من األسر إضافة 
إلى ما تعانــي منه بعض 
الدول من أوضاع إنسانية 

صعبة.
أن  الشــامري  وبــني 
العامليــة درجت  الرحمــة 
منــذ وقــت طويــل علــى 
إقامة مشروع إفطار صائم 
بصورة منتظمة من خالل 

عنــد توزيعهــا للســالل، 
الرمضانيــة كما حرصت 
على تنفيذ مشروع إفطار 
الصائــم أيضــا ألصحاب 
املســاجد على شكل سالل 

رمضانية.
وأشــار الشــامري إلى 
أن حجم االحتياج في هذا 
املوسم كان األكبر، بسبب 
تداعيات ڤيروس كورونا، 
وتأثر الكثير مــن الفئات 
ذات الدخل احملدود معيشيا 
بســبب توقــف أعمالهــم، 
واحلاجــة لدعــم اجلهود 

الوقائية من الڤيروس.
وعن الكسوة والعيدية، 
قال الشــامري إن أكثر من 
٥٦٠٠ يتيــم اســتفاد مــن 
املشروع، وبدورهم أعرب 
املستفيدون عن تقديرهم 
وشــكرهم للمحسنني من 
أهل الكويت على مد أياديهم 
البيضاء للفئات احملتاجة 
التــي ال تســتطيع توفير 
الرمضانية،  احتياجاتهــا 
كما أعرب األطفال عن بالغ 
سعادتهم وفرحهم بالكسوة 

اجلديدة.

الشامري: حرصنا على مراعاة مقتضيات السالمة واألخذ باإلجراءات االحترازية

توزيع إفطار الصائم

من توزيع املساعدات

توزيــع الســالل الغذائية 
لألســر احملتاجــة، وإقامة 
موائد اإلفطــارات التي مت 
إلغاؤها هذا العام بســبب 
جائحة كورونا، مشيرا إلى 
أن مشــروع إفطــار صائم 
يهــدف ملســاعدة األســر 
املتعففة. وأشار الشامري 
الــى أن جمعيــة الرحمــة 
العامليــة حرصــت علــى 
مراعاة مقتضيات السالمة 
العامة واألخذ باإلجراءات 
االحترازية نظرا للظروف 
املرتبطة بڤيروس كورونا، 

فهد الشامري



تتقدم
بصادق العزاء والمواساة

إلى الزميل

عزت السيد محمد السيد
لوفـاة المغفـور له
بإذن اهلل تعالى

شقيقه
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته

وألهم آله وذويه الصبر والسلوان

األحد ٧ يونيو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

احلافظ لـ «األنباء»: تفتيش ٩ مواقع وضبط ٢٠ عامًال مخالفًا في الشويخ
بشرى شعبان

انهم اجلنود املجهولون 
الذيــن يعملون علــى مدار 
الســاعة من دون أي كلل او 
ملل، يواصلون الليل بالنهار 
في جوالتهم التفتيشية على 
الشركات واملؤسسات وفي 
األسواق والشوارع لضبط 
العمالة املخالفة، السيما في 
ظــل الظروف االســتثنائية 
التــي متر بها البــالد ودول 
العالــم منذ مــا يزيد على ٣ 
أشــهر.. انهم أعضاء فريق 
طوارئ تفتيــش العمل في 
الهيئة العامة للقوى العاملة، 
شــباب كويتي نذر نفســه 
للعمــل مــن أجــل الكويت، 
«األنباء» رافقتهم في جولة 
خاصة شــملت ٩ مواقع في 
الشــويخ معظمها  منطقــة 
مخازن تابعة لشركات مواد 
غذائية، وأسفرت عن ضبط 
٢٠ عامال مخالفا يعملون لدى 

الغير.

تعمل في املخازن، الســيما 
الــذي يعملون باليومية في 
التحميل والتنزيل، موضحا 
أنه مت ضبط ما يزيد على ٢٠ 
عامال معظمهــم من العمالة 

املخازن التي شملتها حملة 
التفتيش.

إخطار مخالفة
وعــن اإلجــراءات التــي 

إغالق ملف الشركة وإجراءات 
إبعاد بحق العمالة املضبوطة 

وفق القانون.
وأشــار احلافظ إلى انهم 
يعملــون كفريــق تفتيــش 

السائبة منهم عمالة منزلية 
وعمالة بالقطاع األهلي ومن 
العمــال الزراعيــني والرعاة 
وغيرها من املهن، وجميعهم 
ليس لهم إقامــات على تلك 

يتخذها املفتشــون، أوضح 
احلافــظ ان مفتشــي العمل 
يســجلون إخطــار مخالفة 
بتشــغيل العمالــة في غير 
املكان احملدد، باإلضافة الى 

بالقــوى العمالــة على مدار 
العمالــة  الســاعة لضبــط 
املخالفــة، وليــس هناك من 
أوقــات محــددة للتفتيش، 
حيث انه في اي وقت خالل 
الـ ٢٤ ساعة هناك فرق تقوم 
بعملها وتتابع أوضاع العمالة 
وأماكــن عملهــا فــي جميع 
مناطــق الكويت ومهما تكن 

أنشطتها.
االشتراطات الصحية

وأكد احلافــظ كذلك أنه 
التفتيش أيضا  يتم خــالل 
التركيز على التزام العمالة 
الصحيــة  باالشــتراطات 
لناحية التباعد بني العمالة 
وارتداء الكمامات والقفازات، 
وفي حال عدم االلتزام تسجل 
اخطارات باملخالفة بحق تلك 
اجلهات حفاظا على سالمة 
العمالــة من جهة وللحفاظ 
على سالمة اآلخرين وعلى 
نظافة املواد التي يتعاملون 

بها.

خالل جولة لفريق تفتيش العمل على مخازن ومتابعة أوضاع العمالة فيها
جولة اللجنة املشتركة شملت العديد من مخازن املواد الغذائية واالستهالكية                    (ريليش كومار)

فريق عمل اللجنة املشتركة أمام أحد املخازن التي مت تفتيشها

من جولة اللجنة املشتركة في أحد املخازن التأكد من بيانات العاملني

فيصل احلافظ

أعضاء فريق التفتيش يتأكدون من بيانات العمال

املفتــش فيصــل  وأكــد 
احلافظ ان فريق التفتيش قام 
بجولة تفتيشية على املخازن 
في منطقة الشويخ والتأكد 
مــن إقامــات العمالــة التي 

تسجيل إخطار تشغيل عمال مخالفني وإغالق ملف الشركة وإجراءات إبعاد للعمالة املضبوطة

فــي ظل اجلهود التي تبذلها بلدية 
الكويــت ملجابهــة تداعيــات ڤيروس 
«كورونا املستجد» بناء على القرارات 
والتعاميــم التــي أصدرهــا مدير عام 
بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي تنفيذا 
للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء 
وقرارات وزارة الصحة ضمن اإلجراءات 

االحترازيــة والوقائيــة التي اتخذتها 
البلدية جتنبا النتشار الڤيروس، كشفت 
البلدية النقــاب في إحصائية صادرة 
لها عن غسيل وتعقيم ٤٩٧٠٥٠ حاوية 
مختلفة األحجام وســالال خالل شهر 
مايــو املاضي، حتريــر ١٠٤٥ مخالفة، 
وإغــالق ٣٠٩ محال جتارية، وحترير 

وتوجيــه ٢٧٢٠ إنــذارا وتعهدا، وذلك 
بعد الكشف على ١٣٣٠٤ محالت جتارية 
تضمنــت مقاهي وصالونات ومطاعم 
وبقاالت وأسواقا مركزية. وأوضحت 
البلدية أنه مت وضع ٣٠٨ ملصقات على 
ســيارات مهملة تشــوه املنظر العام، 
ورفع ٣٠٤ ســيارات مهملة، ورفع ٣٢ 

صندوقا مخالفا من صناديق التبرعات، 
وحتريــر ٣٦ مخالفة لباعــة جائلني، 
وإصدار ٦٨ ترخيصا هندســيا فضال 
عن إلغــاء ١٤ ترخيصا، وإصدار ٢٠٤ 
كتب إنهاء إشــراف، الى جانب إصدار 
كتب لوزارة الكهربــاء واملاء إليصال 

التيار الكهربائي لـ ٩١ عقارا.

غسيل وتعقيم ٤٩٧٠٥٠ حاوية مختلفة األحجام وسالالً جتنباً النتشار «كورونا»

غسيل وتعقيم احلاويات والسالل

ملصق على إحدى السيارات قبل إزالتها

مبنى البلدية

إغالق أحد احملالت املخالفة

ملشاهدة الڤيديو

أعضاء الفريق

شكر وتقدير

ضم فريق التفتيش كال من املفتشني فيصل احلافظ، عبداحلميد 
العلي، حمد األنصاري، محمد الســلمان ومبارك العجمي. وشــملت 
اجلولة ٩ مخازن متنوعة ملواد غذائية ومواد اســتهالكية ومت خاللها 

ضبط ٢٠ عامال مخالفا.

«األنباء» تتوجه بالشكر والتقدير ملدير إدارة العالقات العامة أسيل 
املزيد على تعاونها الدائم وتسهيل مهمتنا في التغطية الدائمة في ظل 
الظروف االستثنائية، والشكر موصول أيضا الى رئيس فريق تفتيش 
العمل في اللجنة املشتركة محمد الظفيري على تعاونه املستمر وجلميع 
مفتشي العمل وقياديي الهيئة على حرصهم وتفانيهم في عملهم.. شكرا 

لكم جميعا وعساكم عالقوة.

البلدية: إغالق ٣٠٩ محالت وتوجيه ٢٧٢٠ إنذارًا 
وتعهدًا ورفع ٣٠٤ سيارات مخالفة



 

شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.ع

دعوة
لحضور  إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية 

يتشــرف مجلــس إدارة شــركة مركــز ســلطان للمــواد الغذائيــة (ش.م.ك.ع) بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31 والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، المقــرر إنعقادهــم يــوم األحــد الموافــق 21 يونيــو 2020  فــي تمــام الســاعة 
11:30 صباحــً وذلــك فــي مقــر الشــركة الكائــن فــي الفروانيــة - الضجيــج - مجمــع أوالد ســلطان بــن عيســى وذلــك لمناقشــة البنــود الــواردة علــى جــداول 

األعمــال.
جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

سماع تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهيـة في 31 ديــسمبر 2019  والمصادقة عليه.  -1
سماع كال من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهيـة في 31 ديــسمبر 2019  والمصادقة عليهما.   -2

سمـاع تقريـر مراقب الحسابات المستقل عن السنة الماليـة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.  -3
مناقشة البيانات المالية للشركة وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديــسمبر 2019  وإعتمادها.  -4

ســماع تقريــر المخالفــات التــي رصدتهــا الجهــات الرقابيــة أو وقعــت بشــأنها جــزاءات علــى الشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر    -5
2019 إن ُوجــدت.

مناقشة توصية مجلس االدارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.      -6
مناقشة توصية مجلس اإلدارة بعدم صرف مكافأة  أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019 واعتمادها.   -7

ــة واألطــراف ذات  ــات وعقــود ومعامــالت مــع شــركاتها التابعــة والزميل ــة وإبرامهــا اتفاقي الموافقــة علــى تعامــالت الشــركة مــع أطــراف ذات الصل  -8
الصلــة التــي تمــت خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2019، وتفويــض مجلــس إدارة الشــركة فــي التعامــل مــع االطــراف ذات الصلــة 
خــالل الســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي 31 ديســمبر2020 وحتــى إنعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة لمســاهمي الشــركة عــن الســنة الماليــة 

التــي تنتهــي فــي 31 ديســمبر2020.
الموافقــة علــى الترخيــص ألعضــاء مجلــس اإلدارة االعتبارييــن وممثليهــم الطبيعييــن وألعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األشــخاص الطبيعييــن أو لرئيــس   -9
أو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن أو أزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة الثانيــة أن تكــون لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود 
والتصرفــات التــي تبــرم مــع الشــركة أو لحســابها خــالل الســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي 31 ديســمبر2020 وحتــى انعقــاد الجمعيــة العامــة الســنوية 
ــون الشــركات رقــم  ــة لمســاهمي الشــركة عــن الســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020  وذلــك وفقــً لنــص المــادة 199 مــن قان العادي
ــة  1 لســنة 2016، ووفقــً ألحــكام المــواد (6/7،5/7،4/7) للقاعــدة السادســة مــن الفصــل الســابع مــن الكتــاب الخامــس عشــر مــن الالئحــة التنفيذي

للقانــون رقــم 7 لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة.
الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة إلقــراض وابــرام الشــركة التفاقيــات تمويــل وقــروض مــع أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو رئيســها التنفيــذي أو   -10

أزواجهــم أوأقاربهــم حتــى الدرجــة الثانيــة، أو الشــركات التابعــة لهــم وفقــً لنــص المــادة 200 مــن قانــون الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 خــالل الســنة 
الماليــة التــي تنتهي فــي 31 ديســمبر 2020. 

تفويـــض مجلـــس اإلدارة بشـــراء  أو بيــع أسهـــــم الشــركة  بمـــا ال يتجــاوز 10% (عشــرة بالمائــة) مـــن عــدد أســهمها و ذلــك وفقــً لمــواد القانــون رقــم 7    -11

لســنة 2010 والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا.
الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة علــى إصــدار ســندات أو صكــوك بالدينــار الكويتــي أو بــأي عملــه أخــرى يراهــا مناســبة و بمــا ال يتجــاوز الحــد   -12

األقصــى المصــرح بــه قانونــً أو مــا يعادلــه بالعمــالت األجنبيــة داخــل أوخــارج دولــة الكويــت، مــع تفويــض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد نــوع تلــك الســندات 
أو الصكــوك ومدتهــا وقيمتهــا اإلســمية وســعر الفائــدة أواالربــاح  وموعــد الوفــاء بهــا و ســائر شــروطها و أحكامهــا وذلــك بعــد أخــذ موافقــة الجهــات 

الرقابيــة المتخصصــة.
إخــالء طــرف الســــادة أعضــــاء مجـلــــس اإلدارة وإبــراء ذمتهــم فيمــا يتعلــق بتصرفاتهــم الماليــة والقانونيــة واإلداريــة عن الســنة الماليــة المنتهية فى   -13

31 ديســمبر 2019.

تعييــــــن أو إعــــادة تعييــن مراقــب حســابات الشــركة مــن ضمــن القائمــة المعتمــدة بأســماء مراقبــي الحســابات لــدى هيئــة أســواق المــال مــع مراعــاة    -14

مــدة التغييــر االلزامــي لمراقبــي الحســابات وذلــك عــن الســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي 31 ديســمبر 2020  وتفويــض مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابــه.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1-    الموافقــة علــى تخفيــض رأس المــال المصــرح بــه مــن 82,882,878.200 دينــار كويتــي الــى رأس المــال المدفــوع وقــدره 57,882,878.200  دينــار كويتــي 

بســبب جــزء غيــر مدفــوع. 
2-    الموافقــة علــى تخفيــض رأس المــال المدفــوع للشــركة مــن 57,882,878.200 دينــار كويتــي إلــى 28,941,439.100 دينــار كويتــي وذلــك مــن خــالل إلغــاء 

عــدد 289,414,391 ســهم إلطفــاء جــزء مــن الخســائر المتراكمــة للشــركة والبالــغ اجمالهــا 42,155,767 دينــار كويتــي كمــا بتاريــخ 31 ديســمبر 2018.
3-     الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة فــي اســتدعاء رأس المــال المصــدر والمدفــوع زيــادة نقديــة فــي حــدود راس المــال الُمصــرح بــه، وذلــك بقــرار منــه 

ُيحــّدد فيــه مقــدار الزيــادة وتاريــخ أو تواريــخ اســتدعائها وســائر شــروطها وأحكامهــا، ولمجلــس اإلدارة أن يقــرر عــالوة إصــدار يحــّدد قيمتهــا إلضافتهــا 
إلــى القيمــة اإلســمية ألســهم الزيــادة، وأن يتصــرف فــي كســور األســهم الناتجــة عــن الزيــادة علــى الوجــه الــذي يــراه مالئمــً، وأن يتخــذ فــي هــذا الشــأن 
كل مــا يلــزم لذلــك، ولــه أيضــا أن يســتعين بمــن يــراه فــي كل أوبعــض مــا ُذكــر، وبمراعــاة اســتيفاء المتطلبــات واســتصدار الموافقــات وفقــا ألحــكام 
القانــون واللوائــح وتعليمــات وقــرارات الجهــات الرقابيــة مــع تنــازل المســاهمين الحالييــن عــن حــق األولويــة لالكتتــاب فــي أســهم الزيــادة. ويكــون 
لحملــة الســندات القابلــة للتحويــل إلــى أســهم المصــدرة مــن الشــركة حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي أســهم الزيــادة خــالل مــدة ال تتجاوزخمســة 

عشــر يــوم عمــل مــن تاريــخ إعــالن حملــة الســندات بذلــك.
الموافقــة علــى تعديــل نــص المــادة رقــم (6) مــن عقــد التأســيس والمــادة رقــم (5) مــن النظــام األساســي للشــركة والمتعلقــة بــرأس المــال علــى   .4

ــي: ــكل التال الش
النص الحالي:

»حــدد رأس مــال الشــركة المصــرح بــه بمبلــغ 82,882,878 د.ك (إثنــان وثمانيــن مليــون وثمانمائــة وإثنــان وثمانيــن الــف وثمانمائــة وثمانيــة وســبعين دينــار 
كويتــي) موزعــة علــى 828,828,782 ســهم وقيمــة كل ســهم 100 فلــس كويتــي وجميــع األســهم نقديــة.

حــدد رأس مــال الشــركة بمبلــغ 57,882,878 د.ك (ســبعة وخمســين مليــون وثمانمائــة وإثنــان وثمانيــن ألــف وثمانمائــة وثمانيــة وســبعين دينــار كويتــي) 
موزعــة علــى 578,828,782 ســهم وقيمــة كل ســهم 100 فلــس كويتــي وجميــع األســهم نقديــة.«

النص المقترح:
»حــدد رأس مــال الشــركة المصــرح بــه بمبلــغ 57,882,878 دينــار كويتــي موزعــة علــى 578,828,782 ســهم وقيمــة كل ســهم 100 فلــس كويتــي وجميــع 

األســهم نقديــة.
ــس  ــهم 100 فل ــة كل س ــهم وقيم ــى 289,414,391 س ــة عل ــي موزع ــار كويت ــغ 28,941,439.100 دين ــوع بمبل ــدر والمدف ــركة المص ــال الش ــدد رأس م وح

ــة.« ــع األســهم نقدي كويتــي وجمي
5-    الموافقة على تعديل نص المادة رقم (47) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع االرباح الصافية على الشكل التالي:

النص الحالي:
»توزع األرباح الصافية على الوجه التالي :

أوال:          يقتطــع 10% (عشــرة بالمائــة) تخصــص لحســاب االحتياطــي االجبــاري ويجــوز للجمعيــة العموميــة وقــف هــذا اإلقتطــاع إذا زاد اإلحتياطــي اإلجبــاري 
عــن نصــف رأس مــال الشــركة.

ثانيــا:      اقتطــاع 5% مــن صافــي االربــاح لمؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي، عمــاًل بنــص الفقــرة (ب) نمــن المــادة (6) مــن ســنة أنشــاء المؤسســة المرافــق 
للمرســوم الصــادر بتاريــخ 1976/12/12.

ثالثــً:      يقتطــع 10% أخــرى تخصــص لحســاب االحتياطــي اإلختيــاري، ويقــف هــذا االقتطــاع بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى إقتــراح مجلــس 
اإلدارة.

رابعً:       يقتطع المبلغ الالزم لتوزيع حصة أولى في األرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من فيمة أسهمهم.
خامسً:  بخصوص ما تقدم (10%) من الباقي لمكافآت مجلس اإلدارة.

سادســً: يــوزع الباقــي مــن األربــاح بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل بنــاء علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة إلــى الســنة المقبلــة 
أو يخصــص إلنشــاء مــال لالحتياطــي أو مــال لإلســتهالك غيــر عادييــن.

النص المقترح:
»توزع األرباح الصافية على الوجه التالي :

أوال:         يقتطــع 10% تخصــص لحســاب االحتياطــي اإلجبــاري، ويوقــف هــذا االقتطــاع بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس االدارة 
اذا زاد االحتياطــي االجبــاري علــى نصــف رأس مــال الشــركة، ويجــوز للجمعيــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة اقتطــاع فقــط أي مبلــغ آخــر 
يوصــي بــه مجلــس إدارة الشــركة بنســبة أقــل مــن نســبة 10% ســالفة الذكــر طالمــا أنــه ســيترتب علــى ذلــك تجــاوز االحتياطــي اإلجبــاري نصــف 

رأســمال الشــركة.
ــراح مــن مجلــس اإلدارة وتوافــق عليــه الجمعيــة العامــة  ــاء علــى إقت ــاري، بن ــة) تخصــص لحســاب االحتياطــي االختي ــا:      يقتطــع 10% (عشــرة بالمائ ثاني

ــة بنــاء علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة. ويوقــف هــذا اإلقتطــاع بقــرار مــن الجمعيــة العامــة  العادي
ثالثــا:      يقتطــع ســنويً مــن األربــاح غيــر الصافيــة نســبة مئويــة يحددهــا مجلــس اإلدارة، بعــد أخــذ رأي مراقــب الحســابات، إلســتهالك موجــودات الشــركة 
أو التعويــض عــن نــزول قيمتهــا، وتســتعمل هــذه األمــوال لشــراء المــواد واآلالت والمنشــآت الالزمــة إلصالحهــا، وال يجــوز توزيــع هــذه األمــوال علــى 

المســاهمين.
رابعــا:      يقتطــع جــزء مــن األربــاح لمواجهــة االلتزامــات المترتبــة علــى الشــركة بموجــب قوانيــن العمــل والتأمينــات اإلجتماعيــة وذلــك  بنــاء علــى إقتــراح 

مجلــس اإلدارة وبعــد موافقــة الجمعيــة العامــة.
خامســا: للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة، أن تــوزع أرباحــً علــى المســاهمين، علــى أن يكــون هــذا التوزيــع مــن أرباحــً حقيقيــة، 

ووفقــً للمبــاديء المحاســبية المتعــارف عليهــا وأال يمــس هــذا التوزيــع رأس المــال المدفــوع للشــركة.«
 6-  الموافقة على تعديل نص المادة رقم (53) من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بمراقب حسابات الشركة على الشكل التالي:

 النص الحالي:
تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة (1960) وتعديالته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام.

النص المقترح:
تطبق أحكام القانون الشركات رقم (1) لسنة 2016  والئحته التنفيذية وتعديالتهما الخاصة بأحكام مراقب الحسابات. 

 7-    الموافقة علي اضافة مواد جديدة للنظام األساسي على النحو التالي:

-      اضافة المادة رقم (63)  إلى النظام األساسي والتي تنص على اآلتي:  
“اذا شــغر مركــز عضــو فــي مجلــس اإلدارة، خلفــه فيــه مــن كان حائــزًا علــى أكثــر األصــوات مــن المســاهمين الذيــن لــم يفــوزوا بعضويــة مجلــس اإلدارة، 
وإذا قــام مانــع لديــه خلفــه مــن يليــه، ويكمــل العضــو الجديــد مــدة ســلفه فقط.امــا اذا بلغــت المراكــز الشــاغرة ربــع المراكــز األصليــة، فإنــه يتعيــن علــى 

مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة للمســاهمين لتجتمــع فــي ميعــاد شــهرين مــن تاريــخ شــغر آخــر مركــز، وتنتخــب مــن يمــأ المراكــز الشــاغرة.«
-       إضافة المادة رقم (64)  إلى النظام األساسي والتي تنص على اآلتي

»يــرأس اجتمــاع الجمعيــة العامــة رئيــس مجلــس اإلدارة أو نائبــه أو مــن ينتدبــه مجلــس اإلدارة لذلــك الغــرض أو مــن تنتخبــه الجمعيــة العامــة مــن 
المســاهمين أو مــن غيرهــم .«

-      الموافقة على إضافة المادة رقم (65)  إلى النظام األساسي والتي تنص على اآلتي:
ــة رئيــس أو عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو حــل مجلــس إدارة الشــركة  ــة للشــركة إقال »يجــوز بقــرار يصــدر عــن الجمعيــة العامــة العادي
وانتخــاب مجلــس جديــد وذلــك بنــاء علــى اقتــراح يقــدم بذلــك مــن عــدد مــن المســاهمين يملكــون مــاال يقــل عــن ربــع رأســمال الشــركة المصــدر.

وعنــد صــدور قــرار بحــل مجلــس اإلدارة، وتعــذر انتخــاب مجلــس جديــد فــي ذات االجتمــاع يكــون للجمعيــة أن تقــرر إمــا أن يســتمر هــذا المجلــس فــي 
تســيير أمــور الشــركة إلــى حيــن انتخــاب المجلــس الجديــد أو تعييــن لجنــة إداريــة موقتــة تكــون مهمتهــا األساســية دعــوة الجمعيــة العامــة إلنتخــاب 

المجلــس الجديــد، وذلــك خــالل شــهر مــن تعيينهــا.«
-       الموافقة على إضافة المادة رقم (66) إلى النظام األساسي والتي تنص على اآلتي :

»على مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة ما لم تكن تلك القرارات مخالفة للقانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام .
ــه  ــوة ل ــم الدع ــاع يت ــي اجتم ــة ف ــة العام ــى الجمعي ــركة عل ــد الش ــون أو عق ــة للقان ــا مخالف ــي يراه ــرارات الت ــرض الق ــادة ع ــس اإلدارة إع ــى مجل وعل

ــة .« ــه المخالف ــة اوج لمناقش
-       الموافقة على إضافة المادة رقم (67)  إلى النظام األساسي والتي تنص على اآلتي :

ــون  ــي قان ــا ف ــوص عليه ــكام المنص ــاة األح ــع مراع ــة م ــة العادي ــة العام ــة بالجمعي ــكام المتعلق ــة األح ــر العادي ــة غي ــة العام ــى الجمعي ــري عل »تس
ــديالتهما.« ــة وتعـ ــه التنفيذي ــنة 2016  والئحت ــم (1) لس ــركات رق الش

-       الموافقة على إضافة المادة رقم (68)  إلى النظام األساسي والتي تنص على اآلتي:
»ال يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة صحيحــً مــا لــم يحضــره مســاهمون يمثلــون ثالثــة أربــاع رأســمال الشــركة المصــدر، فــإذا لــم يتوافــر 

هــذا النصــاب وجهــت الدعــوة إلــى اجتمــاع ثــاٍن يكــون صحيحــً إذا حضــره مــن يمثــل أكثــر مــن نصــف رأس المــال المصــدر.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم رأسمال الشركة المصدر.«

-       الموافقة على إضافة المادة رقم (69)  إلى النظام األساسي والتي تنص على اآلتي:
»تحفــظ نســخة أصليــة مــن هــذا العقــد بمركــز الشــركة الرئيســي وعلــى موقعهــا اإللكترونــي. كمــا تحفــظ نســخة أصليــة مــن هــذا العقــد بملــف 
الشــركة لــدى اإلدارة المختصــة بــوزارة التجــارة والصناعــة، ولــكل شــخص يريــد الحصــول علــى نســخة مطابقــة لأصــل أن يطلبهــا مــن الشــركة مقابــل 

رســم معيــن تحــدده الشــركة.«
هــذا وفــي حالــة عــدم إكتمــال النصــاب القانونــي لصحــة إنعقــاد إجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة أو غيــر العاديــة فســوف ُيعقــد إجتمــاع ثــان فــي نفــس 

المــكان ولــذات جــدول األعمــال وذلــك يــوم األحــد الموافــق 28 يونيــو 2020 فــي تمــام الســاعة 11:30 صباحــً.
وعلــى الســادة المســاهمين الكــرام اإلتصــال بنــا علــى الرقــم 66050863 قبــل مراجعــة مقــر الشــركة لتنســيق مواعيــد اإلســتالم ضمانــً لتطبيــق إشــتراطات 
وزارة الصحــة مــن التباعــد اإلجتماعــي، وذلــك إلســتالم توكيــالت حضــور اإلجتمــاع وجــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة، وإحضــار البطاقــة 

المدنيــة فــي حالــة اإلســتالم الشــخصي أو كتــاب تفويــض فــي حالــة تفويــض الغيــر فــي إســتالم التوكيــل.
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د على قلبك» محالت العصير عادت للعمل.. «برِّ
دالل العياف

منــذ ان اجتــاح ڤيروس 
كورونا املستجد العالم بأسره 
وبصفة خاصة الكويت ونحن 
نعيش ظروفا صعبة وتغيرات 
في األحــوال واالوضاع، فقد 
مررنا بعدة مراحل منذ بداية 
األزمة وكان لكل منها ظروفها 
وإجراءاتها التي ال بد ان حتترم 
من اجل احلفاظ على سالمة 
املواطنني واملقيمني، وقد جنح 
أبناء الكويت والقاطنون على 
أرضها في مساندة احلكومة 
خــالل األوقــات العصيبــة، 
فكانــوا بحــق «قدهــا وقت 
الشدايد» والصچ ينقال «ما 

للصاليب اال اهلها».
انتهــاء مرحلــة  وبعــد 
احلظــر الكلــي والبــدء في 
تنفيــذ مراحل العــودة الى 
احليــاة الطبيعيــة شــيئا 
فشيئا، نالحظ زيادة الوعي 
الشعبي وااللتزام باالجراءات 
الوقائيــة واالحترازيــة من 
ارتداء الكمامــات والقفازات 
التباعــد  واحلــرص علــى 
اجلسدي، ومعاونة احلكومة 
على امتام واجبها بحذافيره.
ومــع عــودة األنشــطة 
التجاريــة، قامــت «األنباء» 
بجولــة علــى أحــد محالت 
جمعيــة  فــي  العصائــر 
القادســية، لرصــد احلركة 
في مرحلــة احلظر اجلزئي، 
والحظنــا اكتظــاظ املواقف 
بالزبائن من اجلنســني ومن 

مختلف األعمار.
وأعربوا فــي تصريحات 
لـــ «األنباء» عن شــعورهم 
بالفرحة والســعادة بانتهاء 
احلظــر الكلي والعــودة الى 
اجلزئي وفتح محالت العصائر 
املناطــق، مؤكدين  مبختلف 
انها تعتبر نوعا من الترويح 
عن النفس، قائلني بسجيتهم 
د على قلوبنــا»، فتلك  «نبــرِّ
الســعادة وان كانت بسيطة 
واألزمة مــا زالت مســتمرة 
اال انهــا تعطــي بصيصا من 
االمل لديهم بعودة احلياة الى 

طبيعتها قريبا.
شــاهدنا خــالل اجلولــة 
أيضا التزام اجلميع بارتداء 
الكمامات والقفازات والروح 
الشــباب،  لــدى  اجلميلــة 
والكلمات البسيطة التي تدخل 
إلــى القلــب مباشــرة، أيضا 
هناك اتباع كبير للتعليمات 
الوقائية من موظفي محالت 
العصير وفاكهتهم محفوظة 
بشــكل آمن وادواتهم معقمة 
ومغسولة بشكل محكم، ومن 
هذا املنطلق كانت ثقة مرتادي 
احملل فيه كبيرة رغم اجلائحة 
التي منر بها، سائلني اهللا ان 
يزيح البالء والداء عن الكويت 

وسائر البالد.

مواطنون لـ «األنباء»: سعداء بانتهاء احلظر الكلي وملتزمون باإلجراءات الوقائية

فرحة بالعودة التدريجية إلى احلياة الطبيعية

متنيات بانكشاف الغمة قريبا

«نبّرد على قلوبنا»

الفواكه محفوظة بطريقة آمنة

(ريليش كومار) محالت العصير عادت للعمل بعد انتهاء احلظر الكلي 

التزام باإلجراءات الوقائية واحلفاظ على النظافة

ملشاهدة الڤيديو
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العازمي لـ «األنباء»: عزل عمال النظافة في أماكن التشوين لتجنب املخالطة وااللتزام باإلجراءات الصحية
أكثر من ١١ ألف عامل نظافة موزعون على مختلف املناطق مبوجب ١٧ عقدًا وملتزمون بقرارات احلظر

القطان: مستمرون خالل احلظر الكلي من ٤ فجرًا إلى ٨ صباحًا.. والعمال احملجورون مناطقيًا يعملون داخل مناطقهم
في البداية أكد مدير إدارة 
النظافــة العامــة وإشــغاالت 
الطــرق فــي بلديــة محافظة 
العاصمة، مشعل فهد العازمي، 
أن البلدية تعتبر من الصفوف 
األماميــة ملكافحــة جائحــة 
ڤيروس كورونا املستجد، مبا 
تقدمه من أعمال نظافة وتعقيم 
جلميع مناطق الكويت، حيث 
مت إنشاء فرق عمل على مدار 
الســاعة بناء علــى تعليمات 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
وليــد اجلاســم، ومديــر عام 
البلديــة م. أحمــد املنفوحي، 
فلم تتوقف األعمال منذ بداية 
األزمة، مبوازاة متابعة توافر 
االشــتراطات الصحيــة فــي 
األنشــطة التي مت السماح لها 
مبزاولة مهامهــا على خلفية 
قرارات مجلس الوزراء اخلاصة 

بذلك.
ساعات العمل

وأشــار العازمــي إلــى أن 
البلديــة ملتزمــة مبا جاء في 
قرار «القوى العاملة» بحظر 
تشــغيل العمالة في املناطق 
املكشوفة، من الساعة احلادية 
عشرة صباحا وحتى الرابعة 
مســاء حتى نهاية أغسطس، 
وهو ما يتوافق مع تعليمات 
املديــر العــام ملواعيــد العمل 
الصيفية من كل عام، وحتديد 
ســاعات عملهم من ٤ صباحا 
حتــى ١١ صباحــا، وذلــك في 
إطــار حــرص البلديــة على 
سالمة وصحة عمال النظافة 
من مخاطر التعرض الرتفاع 
درجات حرارة اجلو، فضال عن 
اســتمرار جهود البلدية ملنع 
حاالت التسول لبعض عمال 
النظافة العاملني لدى شركات 
النظافة املتعاقدة مع البلدية، 
مضيفا أن عدد عمالة التنظيف 
في الكويت يتجاوز ١١ ألف عامل 
(بني عامل وســائق) يغطون 

وقيــاس درجــات حرارتهــم 
قبل وصولهــم ألماكن العمل 
وبعد االنتهاء، واحلرص على 
ضــرورة االلتــزام بإجراءات 
الوقائيــة وارتــداء  الصحــة 
الكمامات والقفازات واحلفاظ 
على التباعد االجتماعي حسب 

توصيات وزارة الصحة.
التهــاون أو  واكــد عــدم 
التساهل في تطبيق اجلزاءات 
والغرامــات بحــق شــركات 
التنظيف غير امللتزمة باملواعيد 
اليــدوي،  بالكنــس  احملــددة 
طبقا ألحــكام العقود املبرمة 
واملنصوص عليها في جدول 
املخالفات واجلزاءات اخلاصة 
بعدم االلتزام مبواعيد الدوام 
الرســمي أو مناطــق العمــل 
«عامل - ســائق»، فضال عن 
اســتمرار جهود البلدية ملنع 
حاالت التسول لبعض عمال 
النظافة العاملني لدى شركات 
النظافة املتعاقدة مع البلدية.

مــن ناحيته، قــال رئيس 
مركــز املدينة ســعد القطان: 
استجابة لقرار القوى العاملة 

واملباركية موضحا أن ســوق 
املباركة مخصص له ٤٠ عامال 
فــي الفتــرة الصباحية، فيما 
يبلغ عددهم في منطقة شرق 
القبلة  ٧٠ عامــال ومنطقتــي 
والصاحلية تضــم ٥٠ عامال، 
الفتا إلــى أن املنطق تختلف 
في احتياجها للعمالة حسب 
مســاحتها فضال عن اختالف 
املناطق التجارية واالستثمارية 
عــن النموذجية، وواصل: أما 
باقي الشركات التي قد يسكن 
عمالها مناطق احلجر فيكون 

مكان عملهم داخل املنطقة. 
وأملح القطان إلى أن أعمال 
التنظيف كانت مستمرة خالل 
احلظــر الكلي للبالد بشــكل 
الرابعــة صباحا  يومي منــذ 
وحتى الثامنة صباحا، فضال 
عن استمرار عمليات التنظيف 
والتعقيم لألسواق خالل فترة 

اإلغالق أيضا.
من ناحيته قال مفتش نوبة 
في البلدية وليــد الكندري لـ 
«األنبــاء»: نقــوم بدورنا في 
الســوق  وتعقيــم  تنظيــم 
بالكامل، ونحن مبنزلة العني 
الرقابية على احملال، كما نقوم 
بالتأكــد من حجز «الباركود» 
املخصــص لســوق املباركية 
أســوة باجلمعيات واألسواق 
املوازية، كما يتم قياس درجة 
احلرارة والتأكيد على ارتداء 
الكمام والقفازات، مشيرا إلى 
قلة عدد املخالفات التي تنحصر 
أغلبهــا فــي حــاالت الباعــة 
املتجولني أو عدم التزام البعض 
باشــتراطات النظافة، ملمحا 
إلى عدم تسجيل مخالفات منذ 
عــودة فتح ســوق املباركية، 
مؤكــدا أن اخلوف من املرض 
واملخالفات كان رادعا للغالبية 
ودافعا لاللتزام، واردف قائال: 
إن ساعات العمل داخل السوق 
مــن الســابعة صباحا وحتى 

الرابعة عصرا.

بتحديــد فتــرة عمــل عمــال 
النظافة من الســاعة الرابعة 
فجرا وحتى احلادية عشــرة 
قبــل الظهــر، حيــث يتواجد 
العمال في األماكن املكشــوفة 
للقيــام بعمليــات التنظيــف 
اليدوي (الكنس) خالل فترة 
الفجر وينتقلــون إلى احملال 
واألماكــن املغلقة بعــد ذلك، 
موضحا أن دورهم في البلدية 
يبدأ من اإلشراف على التزامهم 
باإلجــراءات الوقائية بارتداء 
كمامات وقفــازات واحملافظة 

على التباعد االجتماعي. 
حجر مناطقي

أن  القطــان  وأضــاف   
شركة النظافة توفر سيارات 
مخصصــة لنقــل العمال من 
محل إقامتهم إلى أماكن العمل، 
وعن تواجد عــدد من العمال 
فــي املناطــق التــي تخضــع 
حاليا للحجر املناطقي أجاب: 
أن العقد املبرم يخص منطقة 
العاصمة التي تشــمل منطقة 
شــرق واملرقاب والصاحلية 

عدد من عمال النظافة قبيل توزيعهم إلجناز مهام التنظيف والتعقيم بأروقة سوق املباركية في بداية اجلولة    (أحمد محسن)

جميع احملافظات، موزعة على 
١٧ عقدا.  وأكد العازمي متابعة 
البلدية لقرارات احلظر سواء 
الشامل أو اجلزئي، وما ترتب 
عليه من تقليل ساعات العمل 
من الســاعة الرابعــة صباحا 
وحتى الثامنة صباحا، إضافة 
إلى تغيير مواعيد رفع القمامة، 
فبعد أن كانت في السابق من 
الســاعة الـ ٩ م وحتى ١٢ بعد 
منتصف الليل، أصبحت خالل 
الفترة من ٤ إلى ٦ مساء، حيث 
يتم تقســيم األعمال (الكنس 
والكبس) إلى فترتني، فتكون 
الفترة األولى املجموعة التي 
القمامــة من الســاعة  ترفــع 
الواحــدة بعد الظهــر وملدة ٨ 
ساعات، والفترة الثانية منذ 
الساعة ٤ مساء وملدة ٨ ساعات. 
وعــن ضــرورة الفحــص 
الدوري للعمالة، أجاب العازمي: 
منذ بدايــة اجلائحة، مت إبالغ 
شركات النظافة املتعاقدة مع 
البلدية بضرورة عزل عمالتها 
فــي أماكــن التشــوين وعدم 
مخالطتهم ألي عمالة أخرى، 

أحد العمال أثناء التنظيف

سعد القطان مع الزميلة دعاء خطاب مشعل العازمي مع الزميلة دعاء خطاب

التزام باإلجراءات الوقائية

وليد الكندري

إحصائية بعدد من مهام النظافة والتعقيم التي مت إجنازها خالل يوم اجلولة

«األنباء» رافقت فرق البلدية خالل جولة نظافة في أروقة «املباركية»
بداية من الرابعة فجراً وحتى احلادية عشرة قبل الظهر بعد بدء تفعيل قرار «القوى العاملة» حظر العمل في األماكن املكشوفة خالل فترة الظهيرة

عمال النظافة كفاح مستمر في التنظيف والتعقيم للشوارع واألسواق مع االلتزام الكامل باإلجراءات الوقائية ضد مخاطر «كورونا»

 عمال نظافة لـ «األنباء»:
«في معاشات وبيت.. وماكو مشكل»

 في سياق ذات صلة، حتدث عدد من 
عمال النظافــة املتواجدين في منطقة 
املباركية لـــ «األنباء» وأكدوا التزامهم 
بتعليمات الشــركة والبلدية بضرورة 
االلتزام باإلجــراءات الوقائية وارتداء 
الكمامات والقفازات وخضوعهم لقياس 

درجات احلرارة بشــكل دوري السيما 
خالل عملية نقلهم إلى أماكن السكن في 
مناطق مختلفة التي تخصصها الشركة، 
كما أكدوا التزام الشــركة بتســليمهم 
الراتب الشهري في موعده. قائلني: «في 

معاش وبيت وما في مشكل».

الكندري: «باركود» لدخول املباركية.. واخلوف من الڤيروس 
والعقوبات ساهمت في ردع املخالفات

ملشاهدة الڤيديو



أسامة أبوالسعود

من جديد عاد ملف جتارة 
اإلقامات ليتصدر املشهد بعد 
سنوات من صعوده الى واجهة 
األحداث ثم خفوته في الفترة 
األخيرة، وكان من الالفت حديث 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه 
رؤســاء حترير الصحف عن 
احلزم في معاجلة تلك القضية 
وما ارتبط بها من ملفات أخرى، 
مثل تعديل التركيبة السكانية 
وعدد من القضايا مثل مشكالت 
سوق العمل والصحة واألمن 
وامليزانيــة وغالء األســعار 

وغيرها.
ورغبة في تسليط الضوء 
على تلــك الظاهرة اخلطيرة، 
ووضع أفضل الطرق لعالجها، 
استطلعت «األنباء» آراء عدد من 
الدستوريني  النواب واخلبراء 
والسياسيني وغيرهم، حيث 
حذروا اجلميــع من خطورة 
هذا امللف الذي لم يجد احلسم 
احلكومي منذ ســنوات وآن 
األوان القتالعــه من جذوره، 
مؤكديــن ان ڤيروس كورونا 
املســتجد كشف املستور في 
تلك امللفات والتي ظلت لسنوات 
تكبر ككرة الثلج وحان الوقت 
للتعامل اجلــدي معها، وفيما 

يلي التفاصيل: 
فــي البدايــة، أكــد النائب 
عبداهللا الكندري ان اخللل في 
التركيبة السكانية بات امللف 
األهم علــى طاولتي احلكومة 
ومجلــس األمة خصوصا بعد 
املشكالت الكبيرة التي أفرزها 
هذا اخللل، مضيفا انه تقدم في 
وقت سابق مع النائبني أسامة 
الفضالة  الشــاهني ويوســف 
بطلب تكليف جلان «الشؤون 
الصحية» و«الداخلية والدفاع» 
البشــرية»  املوارد  و«تنميــة 
مبتابعــة موضــوع العمالــة 
الســائبة وجتــارة اإلقامــات 
والشــركات الوهميــة، وفــق 
املادتــني ٥١ و٥٣ مــن الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة، واللتني 
تنصــان على أن تعقد اللجان 
التي تشترك في بحث موضوع 
واحد اجتماعا مشــتركا بينها 
مبوافقة رئيس املجلس، وذلك 
بهدف بحث املوضوع املذكور 
ومراقبــة جديــة اإلجــراءات 
احلكومية واســتمراريتها في 

هذا اجلانب.
وقــال الكنــدري: مــا زلت 
الطلــب  مصــرا علــى هــذا 
خصوصا بعد تصريح سمو 
رئيس مجلــس الوزراء حول 
اتخاذ إجــراءات قانونية ضد 
عدد كبير من الشركات املتهمة 
بتجارة اإلقامــات، مضيفا ان 
اإلجراءات احلكومية لم تتطرق 
ال مــن قريــب وال مــن بعيــد 
إلى اخللــل الواضح في عمل 
وزارتي الشــؤون والداخلية، 
رغم اختصاص كل منهما مبلف 
اإلقامات وأذونات العمل، وهو 

السكانية بحيث تكون نسبة 
الكويتيني ٧٠٪ والوافدين ٣٠٪ 
واملنطق يقــول ان األفضل ان 
تكون نسبة ٥٠٪ مواطنني و٥٠٪ 
مقيمني، الفتا في الوقت ذاته الى 
ان عدد العمالة املنزلية حاليا 
يفوق ٧٥٠ ألف عامل اي أكثر 
مــن ٥٠٪ مقارنــة باملواطنني، 
ونحــن نحتــاج الــى العمالة 
الوافدة في أكثر من قطاع، ومنها 
شركات النقل العام والكهرباء 
واملاء والنظافة وغيرها ونحن 
بحاجة لعمالة تساهم معنا في 
بناء الوطن وهذه نحتاج اليها 
بشدة أما مشكلتنا فهي العمالة 

الهامشية.
ولفت دشــتي الى ان هناك 
الكثير من املهن التي ال يغطيها 
املواطنون، فحينما نحســبها 
بلغــة األرقــام فال بــد أال تقل 
نسبة العمالة في الكويت عن 
نســبة املواطنني، حيث يبلغ 
تعداد املواطنني مليونا و٤٥٠ 
ألف مواطن وهو تقريبا العدد 
نفســه الذي نحتــاج اليه من 
العمالــة، وقدمنا دراســة عن 
تعديل التركيبة السكانية منذ 
١٧ عاما ولو أخذت بها احلكومة 
جلنبتنا اليوم مشاكل كثيرة.

املسؤول األول
وتابــع: ڤيــروس كورونا 
املســتجد أظهر املشــاكل على 
السطح وكشف املستور في تلك 
امللفات، متسائال: من املسؤول 
األول عــن جتــارة اإلقامــات؟ 
أليست هي احلكومة واملسؤول 
الثاني هــو التاجر بال ضمير 
الذي أتــى بهذه العمالة مقابل 
مبالــغ طائلــة ورمــى بها في 
الشــارع؟ والحظنا خالل هذه 
األزمة الوضع غير اإلنســاني 
الذي كانت تعيشه هذه العمالة 
فداخل ٣ غرف يعيش ٤٠ عامال 
ويتم استئجار السرير للنوم 

من احلدادة والنجارة والسباكة 
والكهرباء وهؤالء يشكلون من 
٢٠ - ٣٠٪ من تعداد الكويتيني 
مبــا يقــارب ٣٠٠ ألف نســمة 
عــالوة على عمالة الشــركات 
اإلنشائية ما بني ٥٠ و١٠٠ ألف 
عامل وجميعها مهن ال يعمل بها 
املواطنون، مشددا على ان هناك 
عمالة أخرى في املزارع وصيد 
األســماك واللحــوم واأللبــان 
واملطاعــم وأعمــال اخلدمــات 
وغيرهــا، والقطاع اخلاص ال 
يستطيع ان يستغني عن الكثير 
من املهن التي يشغلها وافدون 
ألســباب كثيــرة اقتصاديــة 

واجتماعية ومهنية.
رؤية إحصائية

وذكر ان الكويت ووفق رؤية 
إحصائيــة صحيحــة حتتاج 
الى مــا ال يقــل عــن مليوني 
وافــد على أرضهــا، فإذا كانت 
الرؤية احلكومية تخفيض عدد 
الوافدين إلى مليون وافد فمن 

سيسد تلك الثغرة؟
وللعلــم فهنــاك مهن  مثل 
امليكانيكي أكثر دخال من موظف 
احلكومة والطبيب والضابط، 
ولكن ال يريــد املواطن العمل 
بتلــك املهــن بســبب النظرة 
املجتمعية ويفضل عليها العمل 
احلكومي، وهذا يعود الى أسباب 
اجتماعية وليست اقتصادية، ما 
يعني ان يكون منظور تعديل 
التركيبة السكانية أشمل من 
املعنى الضيق واحملصور في 
قلب النسبة املئوية بل يتعدى 
ذلــك ألنه يتضمــن متغيرات 
أخرى مثل النواحي االجتماعية 
واالنعكاسات االقتصادية، وال 
ميكن بأي حال من األحوال ان 
يقل مستوى العمالة عن ٥٥٪ 
وافدين و٤٥٪ مواطنني وغير 
ذلك غير ممكــن إال لو رجعنا 

أليام الغوص.

على نوبات.
ورأى ان احللول تكمن في 
مغادرة العمالــة التي انتهت 
عقودها في املشــاريع وعدم 
التحويل لها، داعيا الى ضرورة 
التزام الشركات بتوفير سكن 
آدمــي للعمــال تتوافــر فيــه 
الشــروط املختلفــة واحلياة 
الكرمية وتوفير العالج لهم.

ترشيد العمالة الوافدة
مــن جهتــه، أكــد أســتاذ 
العالقــات الدوليــة بجامعــة 
الكويت واملدير العام السابق 
املركزيــة لإلحصاء  لــإلدارة 
د.عبداهللا سهر ان هناك فرقا 
كبيرا بــني تعديــل التركيبة 
الســكانية وترشــيد العمالة 
الوافــدة، فالتعديــل يجب ان 
أغلبية  الكويتيــون  يصبــح 
والوافدون أقلية فهذا «ضرب 
أن  مؤكــدا  اخليــال»،  مــن 
دول اخلليــج عموما تعيش 
منطــا اقتصاديــا واجتماعيا 
واســتهالكيا معينــا تشــكل 
العمالة الوافدة فيه رافدا مهما 
وهذا باعتــراف األمم املتحدة 

ذاتها.
وأوضح سهر ان املطلوب 
هو ترشيد العمالة مبعنى ان 
العمالة التي ليست لها أهمية 
ال تدخل البلد، وأال يكون هناك 
توطني لتلك العمالة مبعنى أال 
تظل لسنوات طويلة تفقد معها 
سيكولوجية البناء والتنمية، 
التجديــد  فاحليــاة تتطلــب 
والتطوير فهذا أكثر استقرارا 
وأمنا للكويــت، مبرهنا على 
كالمه ان عدد الكويتيني اليوم 
يقــارب مليونــا و٤٣٠ ألــف 
نســمة وهناك ما يقارب ٨٠٠ 
ألف عمالة منزلية أي كل ١.٨ 
كويتي له عامل منزلي واحد.

ولفت الى ان هناك عشرات 
املهن التي ال يعمل بها كويتيون 

أمــر غريب يجعلنا نتســاءل 
حول جدية احلكومة وفاعلية 

إجراءاتها.
معاجلة شاملة

وشــدد علــى أن املطلوب 
معاجلــة شــاملة لهــذا امللف 
والوقوف على أسباب املشكلة، 
واتخــاذ اخلطــوات العمليــة 
الكفيلة بإنهائها، ومحاســبة 
جتار اإلقامات وتشديد العقوبات 
بحقهم، فالسبيل الوحيد حلل 
املشكالت هو معاجلة أسبابها 
وعدم االكتفاء بالتصدي آلثارها، 
وإال فسنعود إلى النقطة نفسها 
التي انطلقنا منها، مما سيفاقم 
املشكلة ويوصلنا إلى طريق 
مسدود، الفتا إلى أن الكويت ال 
حتتمل أي تهاون في معاجلة 

هذا امللف.
األزمات واملشكالت

بدوره، أكد اخلبير الدستوري 
د.محمد الفيلي ان األزمات تكشف 
املشكالت بوضوح ومن املنطقي 
وضــع احللول لتلك املشــكلة 
املهمة، فاستمرار جتارة اإلقامات 
دون حلول ال يؤدي الى نقصان 
حجمها بل الى زيادتها بشــكل 
متضخم ســنويا، مشددا على 
ضرورة وضع احلكومة خلطة 
واقعية دون السقوط في احللول 
االستعراضية التي يستدعيها 
توتــر األزمات، مؤكــدا ان على 
احلكومــة معاجلــة التركيبــة 
السكانية فهي التي خلقت تلك 
التركيبة بســبب ســنوات من 
اإلهمال لتلك امللفات وعدم حتميل 
املواطن لها ألن املواطن في تلك 

املعادلة هو «اخلاسر األكبر».
االستغناء عن الوافدين

من جانبه، قال أستاذ العلوم 
السياسية د.إبراهيم دشتي انه 
من غير املنطقي تعديل التركيبة 

«كورونا» كشف مستور 
«جتارة اإلقامات»

نواب وخبراء دستوريون لـ «األنباء»:
ضرورة معاجلة شاملة للملف

 والوقوف على أسباب املشكلة

د.عبداهللا سهرالنائب عبداهللا الكندري د.ابراهيم دشتيد.محمد الفيلي

الكردي والشريف لـ «األنباء»: أموال اإلقامات ربا 
وتتسبب في تدهور اخلدمات وارتفاع األسعار

أسامة أبوالسعود

أكد عضو هيئة الفتوى 
في وزارة األوقاف واخلبير 
في املوسوعة الفقهية د.أحمد 
احلجي الكردي انه من الواجب 
االلتــزام بقوانــني الدولة 
وقراراتها واألعراف التي تلتزم 
بها وعدم اخلروج عليها مطلقا 
ألي سبب كان لقوله تعالى: 
الذيــن آمنوا أطيعوا  (يأيها 
اهللا وأطيعوا الرسول وأولي 
األمر منكم). وقال الكردي في 
تصريح لـ «األنباء» ان اخلروج 
على ذلك حرام شرعا كترك اي 
واجب من واجبات اهللا تعالى.
وعن األموال التي تدفع 
نظير تلــك التجارة املجرمة 
قانونا، وجه حديثه للكفيل 
والعامل بأن تلك األموال مثل 
أموال الربا وهي غش وخديعة 
وكذب واغتصاب وكله ممنوع 
شرعا، ونتيجة تلك املخالفة إثم 
أمام اهللا واستحقاق العقوبة 

التي تقضي بها الدولة.
وعن املوظف الذي يسمح 
بذلك وهو يعلم انها مخالفة، بني 

جائز شــرعا، خصوصا إذا 
ترتبت على املخالفة مفاسد، 
مثل جلب عمالة فاسدة أو من 
املجرمني، مما يكون له تأثير 
سيئ على األمن واالستقرار 
في البلد، وكذلك يؤثر سلبا 
على اخلدمــات املقدمة إلى 
الناس مما يدخــل الضرر 
عليهم ويكون سببا في تردي 
اخلدمات وارتفاع األسعار، 
عالوة على مــا يكلفه على 
اخلزينة العامة من مصاريف 
كان ميكن استخدامها في رفع 
مستوى اخلدمات وحفظ األمن 

والنظام.

د.محمد عبدالغفار الشريفد.أحمد احلجي الكردي

انه مزور ومختلس ومشارك 
في احلرام ويستحق العقوبة 
في الدنيا والعذاب في اآلخرة.
بدوره، أفتى عميد كلية 
الشريعة الســابق د.محمد 
عبدالغفار الشريف بأن أخذ 
عوض مالي على الكفالة حرام 
شرعا ألن الكفالة عقد تبرع 
وإرفاق وملا قد يؤول إليه من 
ربا إذا دفع الكفيل شيئا عن 
مكفوله هذا كحكم شرعي عام.

وتابع الشريف: وفي حال 
إذا رافقته مفاسد تزيد احلرمة 
كالتحايل على قوانني البالد 
ومخالفة ولي األمر فهذا غير 

االحد ٧ يونيو ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة األولى)

دشتي: نحتاج إلى عمالة فاعلة والتركيبة الصحيحة ٥٠٪ مواطنون ومثلها مقيمون

سهر: إذا كانت احلكومة تستهدف تخفيض الوافدين إلى مليون فمن سيسد تلك الثغرة؟!
العمالة املنزلية تفوق ٧٥٠ ألف عامل أي أكثر من ٥٠٪ مقارنة باملواطنني

هناك مهن أكثر دخًال من الطبيب ولكن املواطن ال يقبلها بسبب النظرة املجتمعية

الفيلي: يجب عدم حتميل املواطن تبعات املشكلة فهو «اخلاسر األكبر» فيهاالكندري: نراقب تصريحات وإجراءات احلكومة بشأن تعديل التركيبة السكانية

استمرار جتارة اإلقامات دون حلول يؤدي إلى زيادتها بشكل متضخم سنويًاالواقع احلالي تشّكل نتيجة سنوات من التجاهل والكويت ال حتتمل أي تهاون

 املجيبل: املستفيد من «جتارة 
اإلقامات» قوي واملتضرر ضعيف

وجه أســتاذ اإلعالم 
وعضو املجلس األعلى 
د.ناصــر  للتخطيــط 
لـــ  الشــكر  املجيبــل 
«األنباء» على تســليط 
الضوء على ملف جتارة 
اإلقامــات، قائال أشــعر 
باألسى الشديد أننا في 
الكويت لــم نلتفت الى 
اإلقامات  ملــف جتــارة 
بشــكل رســمي حتــى 

اكتوينا بنيرانه.
وشدد املجيبل على ان 

قضايا مثل جتارة اإلقامات من القضايا 
اإلنسانية املبدئية والتي كان من املفترض 
بترهــا مــع أولى محــاوالت اســتغالل 
قانــون اإلقامة والكفالة، ولكن لألســف 
ألن املستفيد قوي واملتضرر ضعيف لم 
يكن القانون وتطبيقه منصفني، وأصبحنا 
نعيش يوميا آثار هذه اجلرمية اإلنسانية، 
وأعتقد أن على الكويت مراجعة سياسة 
الكفيل بشكل جذري، باإلضافة الى آثارها 
اإلنسانية السيئة، فهذه السياسة تكلف 

الكويــت من ســمعتها 
الدولية الكثير.

وتابــع: يعتبر نظام 
الكفيــل منفرا لألجانب 
املهــارات  أصحــاب 
العاليــة  والشــهادات 
خصوصا في ظل املنافسة 
العاملية واإلقليمية جلذب 
االســتثمارات األجنبية 
الكفــاءات  وأصحــاب 
الدوليــة، ومــن جانب 
إنساني فإن نظام الكفيل 
يتعــارض مــع مبــادئ 
إنسانية أساسية، أهمها احلد من حرية 
احلركة، وملكية النفس عوضا عن مخالفة 
القانون باستخدام نظام الكفالة لتسليع 
البشــر، وهناك حلول يجــب ان تطرح 
للنقاش بــني أصحاب العمل واملشــرع 
للوصول لسياســة جديــدة تنظم عمل 
الوافدين في الكويت مبا يضمن ألصحاب 
العمل حقهم باملساواة مع ضمان الوافد 
حقه وحفظه لكرامته وحريته ومنع اي 

استغالل للقانون.

طالب احلكومة مبراجعة سياسة الكفيل بشكل جذري

د .ناصر املجيبل



الكندري لـ «األنباء»: خطة مستقبلية لتحويل محجر الزور
إلى مستشفى متكامل ليتسع ألكبر عدد من مرضى «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

كشف رئيس محجر الزور 
الكندري عن  د.عبداحملســن 
خطــة مســتقبلية لتحويــل 
احملجر الى مستشفى متكامل 
ليتسع ألكبر عدد من املرضى 
املصابــني بڤيــروس كورونا 

املستجد.
وأعلــن د.الكنــدري، فــي 
حــوار خاص مــع «األنباء»، 
عن اســتقبال محجــر الزور 
لـــ ١٠٠٠ نزيــل مــن الطواقم 
الصحية (االطبــاء، الفنيني، 
والتمريــض) مــن العاملــني 
املصابــني بڤيــروس كورونا 
املستجد غير الكويتيني، ومت 
خروج ما يقــارب ٩٠٠ نزيل 
منهم بعدما أنهوا فترة احلجر 

املؤسسي.
أنــه وهللا احلمــد  وبــّني 
ال يوجــد أي اصابــات ضمن 
الطواقم الطبيــة العاملة في 
محجر الزور بڤيروس «كوفيد 
ـ ١٩»، فضــال عن عدم وجود 
وفيات بني النزالء، وقد متت 
معاجلة اجلميع في احملجر. 

وفيما يلي التفاصيل:

بداية حدثنا عن محجر الزور 
وما مكوناته؟

الــزور تأســس  ٭ محجــر 
بجهــود ودعــم مــن شــركة 
«كيبــك» ملواجهــة ڤيــروس 
كورونا املســتجد بالتنسيق 
مع وزارة الصحة، ومت انشاء 
احملجر بوقت قياسي وخالل 
ثالثة أســابيع، وهــو مكون 
من شاليهات مقسمة الى عدة 
وحدات، ويضم ١٦٠٠ سرير، 
ويحتــوي علــى مستشــفى 
ميداني وقســم عناية مركزة 
بســعة ١٠ أســرة ومختبــر 
وصيدلية، فضال عن عيادات 
فحص وغرف مالحظة مكونة 

من ٥٠ سريرا.
الفئات املستقبلة

ما الفئات التي تستقبلونها 
في احملجر او املستشفى 

امليداني؟
٭ الفئات التي يتم استقبالها 
فــي محجــر الــزور هــم من 
املصابــني مــن الطاقم الطبي 
عامــة (االطبــاء، التمريض، 
والفنيــني) مــن العاملني في 
غيــر  مــن  الصحــة  وزارة 
الكويتيني وكذلك من أهاليهم 
من املصابني بڤيروس كورونا 

املستجد.
كم يبلغ عدد نزالء احملجر 

وسيخرجون بعد إنهاء فترة 
احلجر والتأكد من سالمتهم 

ونتائج فحوصاتهم.
الباركود

ما اآللية لديكم الستقبال 
النزالء في محجر الزور؟

٭ نســتقبل املرضى الذين ال 
يعانون من أي أمراض شديدة، 

عن بعد وذلك لتقليل االحتكاك 
بالكوادر الطبية.

البروتوكوالت الطبية
ما دور الطواقم الطبية في 

احملجر، وكيف تطبقون 
البروتوكوالت الطبية؟

٭ حقيقة يقوم الفريق الطبي 
من األطباء واملمرضني والفنيني 

الصحة وهو بقــاء النزيل ١٠ 
أيــام، وفي حال عــدم وجود 
أعراض يســمح له باخلروج 
لضمــان عدم انتقــال املرض 
حسب توصيات املنظمة، ولهذا 
السبب قل العدد في احملجر.

ما االجنازات التي قمتم بها؟
٭ يقوم الفريق الطبي بواجبه 

اذ نســتقبل فقــط اصحــاب 
األعراض البسيطة من املصابني 
بڤيــروس كورونا املســتجد، 
ونقــوم مبتابعة النــزالء من 
خــالل خاصيــة «الباركود»، 
بحيث أن أي نزيل يدخل احلجر 
يقوم بتصوير «الباركود» في 
هاتفه النقال، ويسجل بياناته 
ليتم التواصل معه ومتابعته 

بجهــود كبيــرة فــي متابعة 
احلــاالت ومراقبتهــا بشــكل 
متواصل ومستمر وعلى مدار 
الساعة، أما البروتوكوالت التي 
يتم تطبيقها في احملجر فهي 
املعمــول بها من قبــل وزارة 
الصحة واملوصى بها من منظمة 
الصحة العاملية، ويتم تطبيق 
البروتوكول احلديث لوزارة 

على أكمل وجه وفقا لطبيعة 
عمل كل منهم وبشكل متكامل 
جلميــع املرضى، كمــا قدمنا 
خدمات فندقية للنزالء وجميع 
املســتلزمات للمرضى الذين 
يتم اســتقبالهم، وكان هناك 
رضــا من اجلميع خالل فترة 
تواجدهم فــي احملجر وحتى 
خروجهم، خصوصا أن النزالء 
من األطباء والفريق الصحي 

وعوائلهم.

هل لديكم خطط لتطوير 
احملجر والعمل به؟

٭ هنــاك خطــة مســتقبلية 
الــزور الى  لتحويــل محجر 
مستشفى متكامل، بحيث يضم 
قسما للعناية املركزة وغرف 
مالحظة، ليتســع ألكبر عدد 
من املرضى املصابني بڤيروس 
كورونا، ومبا يخفف عن باقي 
املستشفيات واحملاجر بحيث 
يقدم خدماته الصحية للمرضى 

على أكمل وجه.
ال إصابات بني العاملني

هل لديكم اصابات بكورونا 
ضمن الطواقم الطبية العاملة 

في احملجر؟
٭ ال توجد أي اصابات ضمن 
الطواقــم الطبيــة بڤيــروس 
كورونا املستجد وهللا احلمد، 
كما لم تسجل لدينا اي حالة 
وفــاة بني النــزالء، وقد متت 
معاجلــة جميــع النــزالء في 
احملجــر، علما أنه متت احالة 
٣ نــزالء الــى املستشــفيات 
لتلقي العنايــة الالزمة فيها، 
ومن ثم عادوا الى احملجر بعد 
أن أصبحت حاالتهم مستقرة.

هل زارتكم فرق طبية من 
اخلارج، ومن أين، وما 

تقييمهم للمحجر واملستشفى 
امليداني واخلدمات املقدمة 

للنزالء؟
٭ نعم، لقد زارنا فريق طبي 
مــن وزارة الدفاع في اململكة 
األردنية الهاشمية يضم اطباء 
من جميع التخصصات، وقد 
أشادوا بجميع اخلدمات املقدمة 
في محجر الزور وباملستوى 
املتميز آللية العمل فيه، وأكدوا 
ان محجــر الــزور يعتبر من 
أفضل احملاجر امليدانية على 
مســتوى منطقــة اخلليــج 
والشــرق األوســط بفضل ما 
يتمتع به من تنظيم وســعة 
وتكامــل فــي اخلدمــات التي 
تقدم للنزالء من بداية دخولهم 

احملجر حتى خروجهم.

رئيس احملجر الذي أنشأته «كيبك» أكد استقبال ١٠٠٠ نزيل خرج منهم ٩٠٠ بعد إنهاء فترة احلجر
د.عبداحملسن الكندري

محجر «كيبك» في الزور

احلاليني، وما عدد املتواجدين 
في املستشفى امليداني؟

٭ احملجر اســتقبل أكثر من 
١٠٠٠ نزيــل غالبيتهــم مــن 
العوائــل، ومت خــروج بحمد 
اهللا ما يقــارب الـ ٩٠٠ نزيل 
بعد أن انهوا احلجر الصحي، 
واملتبقي منهم حاليا ما يقارب 
١٠٠ شــخص وتتم متابعتهم 

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ د.باسل الصباح ود.خالد الفاضل خالل زيارتهم التفقدية حملجر الزور

إحدى غرف احلجرمسافات بني أقسام احملجر

الفريق الطبي في محجر «كيبك»د.عبداحملسن الكندري مع الكادر الصحي باحملجر

قلة األعداد

شكر وتقدير

خلية نحل

أوضح رئيس محجر الزور د.عبداحملســن الكندري 
أنه كانت هناك خطة لتوسعة احملجر الى ١٠٠٠ شاليه اال 
أن قلة األعداد في احلجر أوقفت ذلك، وسيتم النظر في 

الزيادة في املستقبل وقت احلاجة.

شكر د.الكندري وزارة الصحة التي لم تأل جهدا في توفير 
الطواقم الطبية الالزمة حملجر الزور، فضال عن توفير وسائل 
احلماية الشخصية الالزمة لألطباء، مؤكدا على عدم وجود 
اي نقص في هذه املواد وهللا احلمد، كما نشكر اإلخوان في 

شركة «كيبك» على ما قدموه من دعم للمحجر.

أشــاد د.الكندري بالطواقم الطبية التي تعمل بروح 
الفريق الواحد وكخلية نحل متكاملة، قائال: منذ بدء العمل 
باحملجر لم يعودوا الى منازلهم وأهاليهم، وفضلوا البقاء 

خلدمة املرضى ومتابعتهم واالطمئنان عليهم.

استقبلنا الطواقم الطبية من العاملني في «الصحة» من غير الكويتيني مع أهاليهم من املصابني بالڤيروس
ال توجد إصابات بالطواقم الطبية بـ «كورونا».. وال وفيات بني النزالء ومتت معاجلة اجلميع في احملجر
فريق طبي أردني أكد أن محجر الزور من أفضل احملاجر امليدانية على مستوى اخلليج والشرق األوسط

ملشاهدة الڤيديو
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العزل أدى إلى آثار صحية إيجابية في حولي

سكان حولي لـ «األنباء»: ال مشاكل في العزل وكل شيء متوافر
أكدوا تأييدهم لقرار العزل املناطقي ألن هدفه احلفاظ على صحة اجلميع والتزامهم بتطبيق كل االشتراطات الصحية

رندة قشوع محمد عليعبداملعبود حسني احمد فتحيسارة خليفة سهى عودةبدر الدين الشربجي رانيا التلة

(محمد هنداوي) كل ما يحتاج إليه سكان حولي من خدمات موجود خالل العزلرجال األمن مصدر الطمئنان اجلميع   

رسالة شكر من سكان حولي لرجال الداخلية

مطالبات بتطبيق عزل «الويك إند» في حولي بعد «املناطقي» للسيطرة على الڤيروس
سكان حولي توجهوا بالشكر إلى رجال الداخلية ملا يبذلونه من جهود ليًال ونهارًا
التعاونيات وأفرعها تعمل ٢٤ ساعة.. واملطاعم واملخابز واحملالت تسد االحتياجات

التزام باالشتراطات الصحية وحرص على التباعد
خالل لقاءاتنا مع سكان حولي، 
ذكر وحيد يونس أنه مع تطبيق 
احلظر اجلزئــي وعزل منطقة 
حولي، وال توجد اي اشــكالية 
تواجه سكان حولي حتى اآلن، 
ان كافــة اخلدمات  موضحــا 
املنطقة من  متوافــرة داخــل 
جمعيات تعاونية وغاز، فضال 
عن فتح العديد من االماكن خالل 
احلظر اجلزئــي ومنها املطاعم 

والكراجات واملصبغة ومحالت 
اللحوم والدجاج والبقاالت مبا 
يؤمن كافــة احتياجات املواطن 
واملقيم داخــل منطقة حولي. 
وأشــاد يونس بالتزام اجلميع 
باالشتراطات الصحية الصادرة 
من وزارة الصحة ومنها ارتداء 
الكمام والقفازات واحلرص على 
التباعد اجلســدي واالجتماعي 
وحيد يونسوترك املسافات في االماكن العامة.

متوافرة وال توجد أي مشاكل.
وأردف علــي قائــال: وفقــا 
اليوميــة الصادرة  للتقاريــر 
من وزارة الصحة فإن منطقة 
حولي لم تشهد حاالت إصابة 
بالڤيروس لعدة أيام متتالية، 
مشيرا الى انه يسكن في منطقة 
السرة ولكنه تواجد في منزل 
ابنتــه في حولــي كونه كبير 
السن ومريضا وتواجهه مشكلة 
في اخلروج من حولي للحصول 
على ادويته من املستشفى مبا 
يضطره لشرائها من الصيدليات 

اخلاصة داخل حولي.
األمور طبيعية

أما أحمد فتحي فقال ان االمور 
تسير بشكل طبيعي في منطقة 
حولــي بعد تطبيــق العزل مع 
احلظر اجلزئي، مشــيدا بعودة 
احلياة بشــكل تدريجــي داخل 
املنطقة ومنها اعادة فتح املطاعم 
والكراجات واملصبغة ومحالت 
اللحوم، موضحا ان كافة اخلدمات 
متوافرة داخل منطقة حولي وال 

ينقص سكانها شيء. 
وذكــر فتحــي ان جميــع 
اجلهــات التــي ســمحت لهــم 
الدولة مبباشرة اعمالهم خالل 
فترة احلظــر اجلزئي التزموا 
بكافــة االشــتراطات الصحية 
الصــادرة مــن وزارة الصحة 
من ارتداء الكمامات والقفازات 
واســتخدام املعقمــات وتــرك 
املسافات واحلرص على التباعد 
اجلسدي واالجتماعي، الفتا الى 
ان جميــع املوظفــني في مكان 
عمله حريصون على اتباع كافة 
االرشــادت الصحية، آمال من 
اجلميــع االلتزام حلني ان متر 

االزمة بسالم.
من ناحيتها، أوضحت رندة 
قشــوع ان الوضع في حولي 
بعد العزل بشــكل عام جميع 
االحتياجات الضرورية متوافرة 
من جمعيات وافرع غاز وغيرها 

من االحتياجات اليومية.

اليومية، فضال عن توافر الغاز 
باستمرار، حيث خف االزدحام 

في حولي. 
وأيد الشــربجي قرار عزل 
املنطقة، مشــيرا إلــى انه امر 
صحــي جدا بهدف الســيطرة 

على الڤيروس.
املصلحة العامة 

من جانبه، ذكر عبداملعبود 
حسني ان سكان منطقة حولي 
ال ينقصهــم شــيء فــي ظــل 
استمرار تطبيق العزل وجميع 
االحتياجــات متوافرة، مؤكدا 
انهم مع استمرار العزل ملا فيه 

حتقيق املصلحة العامة.
وأكد حسني االلتزام بارتداء 
الكمــام والقفــازات والتباعــد 
اجلســدي في األماكــن العامة 
تطبيقــا الشــتراطات وزارة 
الصحــة، مطالبــا باســتمرار 
تطبيــق العــزل علــى منطقة 
حولــي، معربا عن تخوفه من 
احتمالية دخول الڤيروس الى 
حولي في حــال مت فك العزل، 
وبالتالي فإن اســتمرار العزل 

افضل بكثير.
وانتقل احلديث الى ســهى 
عــودة التي ذكــرت ان حولي 
منطقــة حيوية تتوافــر فيها 
كافة االحتياجات، واجلمعيات 
بأفرعها املختلفة مفتوحة ٢٤ 
ساعة وال تواجههم أي اشكالية.
وذكــرت عــودة ان خــالل 
فترة تطبيــق العزل املناطقي 
واحلظر اجلزئي حترص على 
عــدم اخلــروج من املنــزل اال 
للضــرورة القصــوى، مؤكدة 
انهم سعداء وحتى في حال مت 
متديد فترة العزل على منطقة 
حولي فال توجد أي صعوبات 
بالنسبة لسكان منطقة حولي 

وذلك ملصلحة اجلميع.
ومن ناحيته، أوضح محمد 
علي ان األوضاع تسير بشكل 
جيــد داخــل منطقــة حولــي 
«املعزولة» وجميع االحتياجات 

بشــكل طبيعي داخــل حولي 
بعد تطبيق العزل مع احلظر 
اجلزئي، واجلمعيات بأفرعها 
املختلفة توفر كل االحتياجات 

ليال نهارا فلهم جزيل الشــكر 
والتقدير.

بــدوره، أوضــح بدرالدين 
الشــربجي ان األمــور تســير 

االســتمرار في تطبيق العزل 
حفاظــا على صحــة اجلميع. 
وشكرت خليفة رجال الداخلية 
في منطقة حولي الذين يعملون 

إصابات بالفيروس على مدار 
عــدة أيــام متتالية األســبوع 
املاضي مبــا يؤكد انها منطقة 

آمنة وصحية. 
واشارت التلة الى ان منطقة 
حولــي ذات كثافــة ســكانية 
عاليــة والدخــول واخلــروج 
منها قد يعرض الناس لإلصابة 
بالفيروس وبالتالي فهي تؤيد 
اســتمرار تطبيق العــزل كما 
اقترحت بعد رفع العزل ان يتم 
تطبيــق العزل املناطقي خالل 
عطلة نهاية األســبوع «الويك 
اند» حتى ال يحدث ازدحام في 
األماكن العامة حلني اكتشــاف 
االدويــة واللقاحــات اخلاصة 
بفيروس كورونا والســيطرة 

عليه متاما.
تقليل الزحام

مــن ناحيتهــا أوضحــت 
م.سارة خليفة ان منطقة حولي 
املعزولة ال ينقصها أي شــيء 
التعاونية  وجميع اجلمعيات 
املوازية  واالفــرع واألســواق 
تعمل على مدار ٢٤ ســاعة من 
خالل حجز املواعيد، مشــيدة 
بهذا االمر وآملة استمرار العمل 
بآلية حجز املواعيد حتى بعد 
انتهاء جائحة كورونا لتجنب 
االزدحام وملزيد من التنظيم.

وذكــرت خليفــة ان جميع 
سكان منطقة حولي ملتزمون 
الكمــام والقفــازات  بارتــداء 
والتباعد اجلسدي واالجتماعي 
وهناك وعي عال، فضال عن ان 
منطقة حولي لم تشهد حاالت 
إصابة بالفيروس خالل عدة أيام 
باألسبوع املاضي مبا يؤكد ان 
قرار العزل حقق نتائج إيجابية، 
مطالبة باستمراره في منطقة 

حولي. 
وأوضحت خليفــه انه في 
حال مت رفع العزل عن حولي 
ستشهد املنطقة ازدحاما كبيرا 
وحاالت مخالطة مبا قد يعرض 
املنطقة للخطــر ومن األفضل 

آالء خليفة

في ظل اإلجراءات االحترازية 
التي اتخذتها احلكومة ملواجهة 
جائحة كورونا املستجد فرض 
العــزل على عــدة مناطق مع 
احلظــر اجلزئي ومــن بينهم 

منطقة حولي. 
«األنبــاء» جالت في املنطقة 
وحتدثت مع سكانها عن احوالهم 
املعيشــية في ظل العزل حيث 
اشــادوا جميعــا بتوافــر كافة 
احتياجاتهم من سلع غذائية وغاز 
وبنزين فضال عن فتح املطاعم 
واملخابز والكراجــات ومحالت 
اللحــوم والدجــاج وغيرهــا، 
وأكدوا أنهم يشعرون بحالة من 
الرضا والراحة النفسية السيما 
مع انخفاض االزدحام املروري 

بحولي بعد عزلها. 
وذكر عدد من سكان حولي 
في لقاءات مــع «االنباء» انهم 
يؤيدون قرار العزل وأنهم مع 
اســتمراره السيما مع نتائجه 
اإليجابية خالل األيام املاضية 
في املنطقة حيث انخفضت أعداد 
املصابني، وهناك تخوف في حال 
مت رفع العزل ان يحدث ازدحام 
على دخول حولي واختالط قد 
يأتي بنتائج عكسية وسلبية، 
وفي السطور التالية تفاصيل 

آرائهم. 
في البداية ذكرت رانيا التلة 
ان تطبيق العزل على منطقة 
حولي لم يؤثر على الســكان 
الســيما أن منطقة حولي من 
املناطــق احليوية التي تتوفر 
فيها جميع مستلزمات املعيشة، 
موضحة ان احلياة تسير بشكل 
طبيعي في حولي على خالف 
ما كنا نســمع عنه من مشاكل 
واجهت سكان منطقة املهبولة 
عندما مت تطبيق العزل عليهم. 
وأفادت التلة انها من مؤيدي 
اســتمرار عزل منطقة حولي 
موضحة انه وفقا لالحصائيات 
األخيرة فإن حولي لم تشــهد 

ملشاهدة الڤيديوجهود أمنية كبيرة
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«البيئة» تطلق منصة إلكترونية لتقليص الدورة املستندية وإلغاء التعامل مع اجلمهور

دارين العلي

تســتمر الهيئــة العامــة 
للبيئــة في تنفيذ الوســائل 
املختلفة للتعامل مع األوضاع 
فرضتهــا  التــي  اجلديــدة 
الظروف احلالية بهدف تسيير 
شؤون العمل فيها واملتعاملني 

معها.
وفي هذا السياق، أعلنت 
نائــب املدير العام لشــؤون 
البيئية م.ســميرة  الرقابــة 
الكندري أن الهيئة قد انتهت 
من تدشني والتشغيل الكلي 
البيئــي  ملنصــة االمتثــال 
اإللكترونية والتي تهدف الى 
تسريع إجراءات اخلدمات التي 
يقدمها قطاع الرقابة البيئية 
بالتعاون مع اجلهات املعنية 
بالدولــة ومــن أهمها اإلدارة 
العامــة للجمــارك ووزارة 
الداخليــة والهيئــة العامــة 

للصناعة.
وتعمــل املنصــة علــى 
تقليــص الدورة املســتندية 
وإلغــاء اإلجــراءات الورقية 
وكذلك إلغاء التعامل املباشر 
مــع اجلمهور وذلــك التزاما 
الــوزراء بهذا  بقرار مجلس 

الشأن.
كما ميكــن من خالل هذه 
املنصة أن يتم دفع الرسوم 
املختلفــة عن طريــق موقع 
دون  اإللكترونــي  الهيئــة 
احلاجة للحضور الى مبنى 

الهيئة العامة للبيئة.
«األنبــاء» تواصلــت مع 
الكندري وتعرفت منها على 
أهداف املنصة وطريقة عملها 
واجلهــات املســتفيدة منها 
واخلدمات التي تقدمها، فإلى 

التفاصيل:

أوال، لنتحدث عن منصة 
االمتثال البيئي وأهميتها؟

٭ منصة االمتثال البيئي 
نفــذت لتســريع إجــراءات 
يقدمهــا  التــي  اخلدمــات 
قطــاع الرقابة البيئية وذلك 
بالتعاون مع اجلهات املعنية 

التطوير املســتمر ملنظومة 
االمتثــال البيئــي، وتعمــل 
املنصة على تقليص الدورة 
املســتندية وإلغــاء التعامل 
املباشر مع اجلمهور وإلغاء 
التعامالت الورقية وكذلك دفع 
الرسوم املختلفة دون احلاجة 

للحضور الى الهيئة.

في أي مجاالت سيتم إلغاء 
التعامل املباشر مع اجلمهور 

عبر هذه املنصة؟
٭ املنصة تشــتمل على 
إلكترونيــة  أربعــة أنظمــة 
يستفيد منها املتعاملون مع 
الهيئة بتخليص معامالتهم 
دون احلاجة للحضور وهي 
نظــام اإلفراجات الكيميائية 
اإللكتروني ونظام تراخيص 
األوزون اإللكتروني ونظام 
البيئــي  املــردود  تقييــم 
اإللكترونــي  واالجتماعــي 
ونظام تأهيل األنشطة البيئية 

اإللكتروني.
اإلفراجات الكيميائية

وكيف ميكن ان يستفيد 
العمالء من نظام اإلفراجات 

الكيميائية؟
٭ يعمل هذا النظام على 
خدمــة العمــالء لتخليــص 
اإلفــراج عن شــحنات املواد 
الكيميائية الصادرة والواردة 

أجهــزة  تنظيــف  وفــي 
الكمبيوتــر واإللكترونيات 
مبذيبات مستنفدة لألوزون 
ورغاوي العــزل في املنازل 
ومباني املكاتب باســتخدام 
مركبــات الكربون الكلورية 
فلورية ومركبــات الكربون 
الهيدروكلورية في مكيفات 
املنازل واملجمعات التجارية 
واملنشآت احلكومية، وذلك 
تنفيذا التفاقية ڤيينا بشأن 
األوزون  طبقــة  حمايــة 
مونتريــال  وبروتوكــول 
التنفيــذي اخلــاص باملواد 
املســتنفدة لطبقة األوزون 
بهدف تنظيم استيراد وإعادة 
تصديــر والتخلــص التــام 
من املواد املســتنفدة لطبقة 
األوزون وإحاللها مبواد آمنة 
بيئيا وذلك بالربط اآللي مع 

اإلدارة العامة للجمارك.
تقييم املردود البيئي

وكيف سيخدم نظام تقييم 
املردود البيئي واالجتماعي 

اإللكتروني العمالء؟
٭ يختص النظام مبنح 
التصاريح البيئية للمنشآت 
واحلــرف الصناعيــة وذلك 
بالربط اآللي مع الهيئة العامة 
للصناعة والذي مت تطبيقه 
منذ العام ٢٠١٦، وذلك تنفيذا 
لنص املــادة ١٦ مــن قانون 

ذكرمت ان بعض األنظمة 
موجودة منذ عام ٢٠١٦ فهل 

مت تفعيلها بشكل موسع 
حاليا؟

٭ هــذه املنظومــة بــدأ 
تشــغيلها جزئيــا فــي عام 
توســعتها  ومتــت   ،٢٠١٦
بشــكل تدريجــي على مدى 
الســابقة، وقــد  الســنوات 
الحظ املسؤولون في الهيئة 
أن املنظومة حققت األهداف 
املرجــوة منهــا والتــي من 
أهمهــا الســرعة فــي إجناز 
العمل، واملساعدة في اتخاذ 
الدائــم  بالتوفيــر  القــرار 
للمعلومات بني يدي متخذي 
القرار والســرعة في توثيق 
واســترجاع املعلومات، مع 
خفض تكاليف العمل اإلداري 
ورفــع مســتوى األداء، هذا 
فضال عن تطوير آلية العمل 

ومواكبة التطورات.
التنسيق مع اجلهات

الحظنا ان هناك في مختلف 
األنظمة ضرورة للتعاون 

والتنسيق والربط مع جهات 
أخرى في الدولة، فكيف مت 

التنسيق؟
٭ نعــم، فنظرا الرتباط 
أهداف املنظومة واإلجراءات 
املشمولة فيها بإجراءات في 
هيئــات أخرى وفــي العديد 

واملســتخدمة فــي جميــع 
قطاعات الدولــة والتي تقع 
البيئية  ضمــن االتفاقيــات 
الدولية املصادق عليها من قبل 
الكويت، وذلك بالربط املباشر 
مع اإلدارة العامة للجمارك، 
كما ان الهيئة بصدد تطوير 
النظــام للربــط اإللكتروني 
مع جهاز امن الدولة ووزارة 
التجــارة  ووزارة  الدفــاع 
العامة  والصناعــة واإلدارة 
لألدلة اجلنائية، حيث قامت 
الهيئة العامة للبيئة مبخاطبة 
اإلدارة العامة للجمارك ضمن 
كتابها املؤرخ  في ٢٠٢٠/٤/١٢ 
لتفعيــل جميــع معامــالت 
اإلفراج عن املواد الكيميائية 
إلكترونيــا عن  املســتوردة 
طريــق النظام اآللي اخلاص 
بالهيئة العامة للبيئة وإيقاف 

التعامل الورقي.
تراخيص األوزون

وماذا عن نظام تراخيص 
األوزون اإللكتروني كيف 

يعمل هذا النظام؟
النظــام  يختــص  ٭ 
مبنــح التراخيــص للمــواد 
واألجهــزة  املســتنفدة 
واملعــدات والتكنولوجيات 
املعتمــدة عليهــا وبدائلهــا 
الداخلة فــي مكيفات الهواء 
والثالجات واإليروســوالت 

حماية البيئــة والتي تنص 
على ضــرورة أخــذ موافقة 
الهيئــة العامــة للبيئة قبل 
مزاولــة أي نشــاط صناعي 
او تنمــوي، حيث مت حتديد 
املنشآت واحلرف الصناعية 
التــي تتطلب موافقة الهيئة 
العامة للبيئة في القرار رقم ٢ 
لسنة ٢٠١٥ بشأن نظام تقييم 
البيئي واالجتماعي  املردود 
فــي الكويــت الصــادر فــي 
الرسمية (الكويت  اجلريدة 
اليــوم) واملنشــور بتاريخ 

.٢٠١٥/١٢/٧
تأهيل األنشطة

وفيما يتعلق بنظام تأهيل 
األنشطة البيئية اإللكتروني 

من هم املستفيدون؟
٭ هــذا النظــام يختص 
باعتمــاد وجتديــد املكاتــب 
االستشــارية واملختبــرات 
البيئيــة ومختبرات فحص 
الكيميائيــة واملكاتب  املواد 
الهندسية اخلاصة بتصميم 
غــرف التدخني، حيث يتيح 
النظــام ألصحــاب املكاتــب 
البيئيــة  االستشــارية 
والهندسية والشركات البيئية 
تقــدمي طلباتهــم وتعبئــة 
إلكترونيا، وذلك  البيانــات 
تنفيــذا لنص املــادة ١٧ من 

قانون حماية البيئة.

مــن املؤسســات احلكومية 
الصناعيــة  والقطاعــات 
قامــت  فقــد  واملواطنــني، 
الهيئة ممثلة بقطاع الرقابة 
البيئيــة بالعمــل مــع تلــك 
اجلهات حلوكمة الربط اآللي 
مــع اإلدارة العامة للجمارك 
ووزارة الداخليــة والهيئــة 
العامة للصناعة، لتحســني 
بيئــة األعمال بــني اجلهات 
املختلفة، من خالل تســريع 
القدرة  اإلجراءات وتعزيــز 
علــى تدقيــق البيانات فيما 
بني اجلهات، والتيسير على 

املراجعني.
االمتثال لالتفاقيات

حتدثنا عن أهمية النظام 
بالنسبة للعمالء فماذا يشكل 

بالنسبة للهيئة فنيا وعلى 
املستوى العاملي؟

٭ تستهدف هذه املنظومة 
بصورة خاصــة االتفاقيات 
الــى  واالمتثــال  البيئيــة 
املعاهدات الدولية بشــأنها، 
حيــث إن املســاءلة العامــة 
تشــكل أهــم األساســيات 
فــي تعزيز امتثــال الكويت 
أمــام  البيئيــة  للتزاماتهــا 

املجتمع الدولي.
كما أن منظومة االمتثال 
البيئي ســوف تعــزز قدرة 
الهيئــة علــى قيــاس درجة 
امتثــال الدولة أمام املجتمع 
الدولي فيمــا يخص العديد 
من االتفاقيات الدولية البيئية 
ومن بينها اتفاقية روتردام 
املتعلقة بتطبيــق إجراءات 
املوافقة املسبقة على تداول 
املواد الكيميائية واملبيدات في 
التجارة الدولية، وبروتوكول 
مونتريــال التابــع التفاقية 
ڤيينا حلماية طبقة األوزون، 
واتفاقية بازل بشأن التحكم 
في نقل النفايات اخلطرة عبر 
احلــدود والتخلــص منهــا، 
واألجندة العاملية للعام ٢٠٣٠ 
التي حتتضن أهداف التنمية 
املستدامة التي وضعتها األمم 

املتحدة في عام ٢٠١٥.

«األنباء» تواصلت مع نائب مدير الهيئة للرقابة البيئية لالطالع على تفاصيل املشروع

م.سميرة الكندري

بالدولــة ومــن أهمها اإلدارة 
العامــة للجمــارك ووزارة 
الداخليــة والهيئــة العامــة 
للصناعة، وهنا أوجه الشكر 
لهذه اجلهات احلكومية ذات 
العالقة، حيث ان تلك املنصة 
جاءت بعد عمل وجهد متواصل 
بالتنســيق معها ومع مركز 
نظم املعلومات التابع لقطاع 
الشؤون اإلدارية واملالية في 
الهيئة العامــة للبيئة وذلك 
لتفعيــل الربــط اآللــي مبــا 
يحقق االلتزام بقانون حماية 
البيئة واملعاهدات واالتفاقيات 
البيئية التي صادقت عليها 

الهيئة العامة للبيئة.
خدمات املنصة

مباذا تتميز هذه املنصة 
وما اخلدمات التي ستقدمها 

للمتعاملني مع الهيئة؟
٭ تتميز املنصة بدرجة 
عاليــة من الشــفافية، حيث 
للمعنيــني  تســمح  انهــا 
مبتابعــة املعامالت اخلاصة 
بهم، ومعرفة القرارات التي 
اتخــذت واإلجــراءات التــي 
اتبعت بشــأنها، ومن املؤكد 
أن هــذه الشــفافية ســوف 
تعــزز املســؤولية اإلدارية 
لدى املنتســبني إلى الهيئة، 
وتنمي مبدأ املساءلة اإلدارية 
مما سيســاعد الهيئــة على 

«األبحاث» ينتظر نتائج عينات
 «انتقال كورونا بالهواء» من أميركا

اجلامعة تقيم ورش عمل عن ُبعد جلميع 
طلبتها في مختلف الكليات اعتبارًا من اليوم

دارين العلي

علمت «األنباء» من 
مصادر بحثية مطلعة 
الكويــت  معهــد  أن 
لألبحاث العلمية ينتظر 
نتيجة حتاليل العينات 
التي جمعتهــا أجهزة 
الرصد في مستشــفى 
جابــر ضمن دراســة 

إمكانية انتقال ڤيروس كورونا في الهواء. 
وقالت املصادر انه مت جمع عدة عينات 
وإرسالها الى مختبرات متخصصة في 
الواليات املتحــدة األميركية للحصول 

على نتائج دقيقة في هذا الشأن.
وكان املعهد قام مببادرة حتت إشراف 
مدير املشروع د.علي احلمود وبالتعاون 
مع جامعة هارفارد، بجمع وحتليل عينات 
الهواء في البيئات الداخلية واخلارجية 
فــي مستشــفى جابر األحمــد الصباح 
لتحديد إمكانية انتقال هذه اجلزيئات 

كناقالت لڤيروس كورونا املستجد عبر 
الهواء، حيث ال توجد أي بيانات متاحة 
حاليا عن حجم جزيئات الهواء اجلوي 

التي حتمل ڤيروس كورونا املستجد.
وقــد مت عبــر أجهــزة متخصصــة 
جمع جزيئات الهواء ذات ثالثة أحجام 
تتراوح بني ٠-٢٫٥ و٢٫٥-١٠ وأكبر من 
١٠ ميكــرون، وهذه املنهجيــة من أخذ 
العينات ســتمكن فريــق العمل ملعرفة 
أحجام جزيئات الهواء األكثر قدرة على 
نقــل الڤيروس، وحتديد املســافة التي 

يقطعها الڤيروس في الهواء.

أعلنــت جامعة الكويــت عن إقامة ٣ 
ورش عمــل بالتعــاون مــع جلنة نظام 
التعليم عن بعد اجلامعية جلميع الطلبة 
مــن مختلــف الكليات ابتــداء من اليوم 
األحد انطالقا من احلرص على مصلحة 

الطالب والطالبات جميعا.
وقالــت اجلامعة في بيــان صحافي 
إن الورشــة األولــى ســتقام األحــد في 
متام الساعة اخلامسة وحتى السادسة 
مســاء بعنوان (تفعيل البريد اجلامعي 
تيمــز)  مايكروســوفت  وأساســيات 
وســيحاضر فيهــا د.عبــداهللا املطــوع 

ود.صالح الناجم.
وأضافت انه سيتم اإلعالن عن رابط 
الدخول فــي يوم الورشــة التي تتمثل 
عناصرهــا في تفعيــل البريد اجلامعي 
وتغيير كلمة املرور إلى جانب املشاكل 
التي قد تواجه الطالب خالل تغيير كلمة 
املــرور والدخول إلــى برنامج تيمز من 

املتصفح وغيرها من احملاور املهمة.
وذكرت أن الورشــة الثانية ستكون 
بعنوان «فهم أقسام مايكروسوفت تيمز» 

وســيحاضر فيها د.صــالح الناجم في 
التاســع من يونيو اجلــاري بالتوقيت 
السابق ذاته وتضم ٦ عناصر مهمة منها 
فتح وإيجاد مصادر املقرر ورفع التكاليف 
والواجبات إلى جانــب متابعة درجات 
التكاليف والواجبات وكيفية التواصل 

مع أستاذ املقرر.
وبينت أن الورشة الثالثة حتمل عنوان 
«طريقــة عرض برزنتيشــن للدكتور» 
وسيحاضر فيها د.عبداهللا املطوع مساء 
يوم ١١ اجلاري وتضم عناصر مهمة منها 
طريقة طلــب التحكم من أســتاذ املادة 
ومشــاركة الشاشــة الكاملة إلى جانب 

امللفات التشاركية.
وقالت اجلامعة إنه سيتم اإلعالن عن 
رابط الدخول بنفس يوم الورشة وتقام 
جلميع طلبة جامعة الكويت من مختلف 
الكليات في متام الســاعة اخلامسة إلى 
السادسة مســاء، متمنية دوام الصحة 
والعافيــة جلميــع منتســبي اجلامعــة 
وطلبتها وســط تفشــي وبــاء ڤيروس 

كورونا املستجد.

فريق الغوص: متابعة دؤوبة حلالة الشعاب املرجانية

أكد فريق الغوص الكويتي 
التابع للمبرة التطوعية البيئية 
استمرار متابعته بدأب حالة 
الشــعاب املرجانية وبيئتها 
في البالد بعــد احلظر الكلي 
بسبب جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد ـ ١٩) للتأكد 
من وضع الشعاب املرجانية 
والكائنات املتعايشة معها ومن 
عدم وجود أي ملوثات أو شباك 

عالقة هناك.
وقال مســؤول املشاريع 
البيئية فــي الفريق محمود 
تصريــح  فــي  أشــكناني، 
صحافــي، ان الفريــق قــام 
مبراقبــة وتوثيق الشــعاب 
املرجانية في جنوب جزيرة 
(أم املرادم) وشــمال عارض 
حالــة  وكانــت  اجلزيــرة 
املستعمرات املرجانية حتت 
عمق ١٠٫٥ إلى ٥٫٥ أمتار جيدة 
وذات تنوع وكثافة وأحجام 
وألوانهــا  كبيــرة  وأعــداد 
داكنة مما يدل على سالمتها 
وتعافيهــا لوجــود طحالب 
«الزوزنثالي» في أنســجتها 
وأضــاف  عاليــة.  بكثافــة 
أشكناني أن هناك أعدادا قليلة 
جدا من بعــض املرجان ذات 
ألوان باهتة نسبيا، مبينا أن 
تنوع املرجان وأعدادها يقالن 
كلمــا مت الصعود إلى ســطح 
اجلزيرة مــن عمق ٥٫٥ امتار 

متعددة وألوان داكنة وأطرافها 
مصفرة زاهية وتنتشر على 
نطاق واسع ضمن عمق ١٠٫٥ 

إلى ٦٫٥ امتار.
وأشــار إلى أن عدد أنواع 
املســتعمرات املرصــودة ١٣ 
مســتعمرة مرجانيــة ضمن 
عوائل الورقيات والسناميات 
واملخيــات  واملكتنزيــات 
واحلرشــفيات والغصنيات، 
موضحا أنه مت رصد أســماك 

درجــة مئويــة قــرب منحدر 
الشعاب املرجانية ذات التيار 
اخلفيف، أما عند ركيزة عارض 
اجلزيــرة ٢٩٫٤ حيــث التيار 
الشديد، مبينا أن أدنى حرارة 
مسجلة حتت سطح املاء لكال 
املوقعــني ٢٦٫٦ من عمق ٥٫٤ 
امتار ومدى الرؤية في جنوب 
اجلزيرة ال يتجاوز ثالثة أمتار، 
أما عنــد الركيزة أو العارض 

فتصل إلى ستة أمتار.
ولفت إلى أن الفريق تولى 
خالل اجلولة رفع شباك عالقة 
في ركيزة عارض (أم املرادم) 
الشــمالية الواقعــة على بعد 
٤ كيلومتــرات شــمال غــرب 
اجلزيرة، وقام غواصو الفريق 
بإنقاذ كل األسماك والكائنات 
البحريــة العالقة فيها، داعيا 
الصيادين إلى عدم الصيد قرب 
الشعاب املرجانية ملا يشكله 
من تهديد حقيقي للحياة فيها.

وذكر أن يوم أمس صادف 
احتفــال الدول بيــوم البيئة 
العاملي لتعزيز الوعي والعمل 
من اجل حماية البيئة وحمل 
هــذا العــام شــعار موضوع 
التنوع البيولوجي حتت شعار 
«من أجل الطبيعة» ملناقشــة 
املباشــرة علــى  التأثيــرات 
الطبيعة التي تهدد نحو مليون 
نوع من الكائنات باالنقراض 

خالل العقود املقبلة.

قليلة جدا مــن حيث األعداد 
والتنوع منها: العنفوز ومشط 
العــروس املنقط والشــنينو 
والينم وفسكر وبعض قنافذ 
البحر طويلة الشوكة (الرماي) 
وبعض االسفنجيات ذات اللون 

الرمادي والبنوي املتفرع.
انــه مت  وقــال أشــكناني 
تســجيل تفاوت فــي درجات 
حرارة ســطح املــاء إذ بلغت 
درجة حرارة سطح املاء ٣٠٫٥ 

في جنوب جزيرة «أم املرادم» وشمال عارض اجلزيرة

مراقبة الشعاب املرجانية إنقاذ األسماك العالقة بالشباك

إنقاذ الكائنات البحرية العالقة بالشباك

ويظهر نوع املرجان «الغصني 
املنضــدي» على هذه األعماق 
كما مت رصد بعض الكيسيات 
(الغالليــات) تغــزو وتغطي 
مساحات من سطحها. وأوضح 
أنه متت مالحظة ازدهار منو 
املرجان الورقية بأحجام وأعداد 
كبيرة وتنوع أشــكال النمو 
من مســطحة إلى ورقي، كما 
أن حجم صفائها الورقية ذات 
أحجــام كبيرة وذات صفوف 

دفع الرسوم املختلفة ومعامالت اإلفراجات الكيميائية وتراخيص املعدات واملنشآت إلكترونيًام.سميرة الكندري: ربط إلكتروني مع مختلف اجلهات وأربعة أنظمة إلكترونية للتيسير على العمالء
منظومة االمتثال البيئي ستعزز قدرة الهيئة على قياس درجة امتثال الدولة أمام املجتمع الدوليإلغاء التعامالت الورقية ووقف التعامل املباشر مع اجلمهور تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء
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القوانني التي مت إقرارها حتى اآلن من قبل مجلس األمة

تاريخ اجللسةاملوضوعم
٢٠١٧/٣/٨تعديل قانون األحداث١
تعديل قانون إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم ومتويل النشاط احلرفي واملشاريع ٢

الصغيرة للكويتيني
٢٠١٧/٣/١٤

٢٠١٧/٤/١٢تعديل بعض أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الشركات٣
٢٠١٧/٤/١٢تعديل بعض أحكام القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٢ بشأن حاالت الطعن بالتمييز وإجراءاته٤
٢٠١٧/٥/٢٣منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريني املتقاعدين من ضباط الصف واألفراد٥
٢٠١٧/٦/٦تعديل بعض أحكام القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ اخلاص بالعمل في القطاع األهلي٦
٢٠١٧/٦/٦منح بدالت ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارتي التربية واألوقاف ٧

((مت رده))
٢٠١٧/١٢/٠٣قانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة٨
٢٠١٨/٠١/١٠قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٦ بشأن بلدية الكويت٩
٢٠١٨/٠٣/٦قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٧ في شأن اجليش١٠
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون محكمة األسرة الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١١

٢٠١٥
٢٠١٨/٠٣/٦

قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٣ في شأن الصندوق ١٢
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة

٢٠١٨/٠٣/٦

٢٠١٨/٠٣/٦قانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ في شأن حظر تعارض املصالح١٣
٢٠١٨/٠٣/٢١قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ في شأن حتديد العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية سنة ١٤٢٠١٨
قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٨ بتعديل املادة (٤) من القانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٥ في شأن الديوان الوطني ١٥

حلقوق اإلنسان
٢٠١٨/٠٤/٣

قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٦) لسنة ٢٠١٠ بشأن العمل في القطاع ١٦
األهلي

٢٠١٨/٠٤/١٧

٢٠١٨/٠٤/١٧قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٨ في شأن السجل التجاري١٧
٢٠١٨/٠٥/١٥قانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات االجتماعية بشأن التقاعد املبكر١٨

((مت رده))
٢٠١٨/٠٦/٢٥قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات١٩
قانون مبساهمة الكويت في رأسمال بنك االستثمار اآلسيوي للبنية التحتية بقيمة ٥٣٦ مليون دوالر ٢٠

أميركي
٢٠١٨/٠٦/٢٥

٢٠١٨/٠٦/٢٥قانون إنشاء الهيئة الكويتية ملكافحة املنشطات٢١
٢٠١٨/١٠/٣٠قانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة٢٢
٢٠١٩/٠١/٠٨قانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم تبادل املعلومات االئتمانية٢٣
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر األميري ٢٤

بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٤ بتقرير مكافأة مالية للخاضعني لقانون 
التأمينات االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريني عند انتهاء االشتراك

٢٠١٩/٠١/٣٠

٢٠١٩/٠١/٣٠قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن الصحة النفسية٢٥
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية ٢٦

والقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص في تعمير األراضي الفضاء اململوكة 
للدولة ألغراض الرعاية السكنية

٢٠١٩/٠٢/٠٥

قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩ بتعديل الفقرة األولى من املادة (١٥٣) من املرسوم بالقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٧
١٩٨٠ بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية

٢٠١٩/٠٢/٠٦

قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٩ في شأن التأمني الصحي ٢٨
على األجانب وفرض رسوم مقابل اخلدمات الصحية

٢٠١٩/٠٣/٠٥

قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (١١٢) لسنة ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة ٢٩
العامة للغذاء والتغذية

٢٠١٩/٠٣/٢٠

قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بإصدار القانون (النظام) املوحد ملكافحة الغش التجاري لدول مجلس ٣٠
التعاون لدول اخلليج العربية

٢٠١٩/٠٤/٣٠

٢٠١٩/٠٤/٣٠قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٩ في شأن السجل العيني٣١
٢٠١٩/٠٦/٢٤قانون (اجلامعات احلكومية)٣٢
قانون (إعادة تعيني هيئة التدريس السابقني) قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ٣٣

٢٠٠٥ في شأن إعادة تعيني أعضاء هيئة التدريس السابقني بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب إلى العمل.

٢٠١٩/٠٦/٢٤

٢٠١٩/٠٦/٢٤قانون (حقوق املؤلف)٣٤
٢٠١٩/٠٦/٢٤قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ بشأن املناقصات العامة٣٥
٢٠١٩/٠٦/٢٤قانون في شأن تنظيم التأمني واإلشراف والرقابة عليه٣٦
٢٠١٩/٠٧/٠١قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة احلسابات٣٧
٢٠١٩/٠٧/٠١قانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير املعادلة٣٨
٢٠١٩/٠٧/٠١قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تنظيم مهنة احملاماة٣٩
٢٠١٩/٠٧/٠١قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الشركات٤٠
٢٠١٩/٠٧/٠١قانون في شأن إصدار قانون األحوال الشخصية اجلعفرية٤١
٢٠١٩/٠٧/٠١قانون بشأن حتديد العدد الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية لسنة ٤٢٢٠١٩
قانون تعديل املادة رقم ٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ في شأن إسهام نشاط القطاع اخلاص في ٤٣

تعمير األراضي الفضاء اململوكة للدولة ألغراض الرعاية السكنية
٢٠١٩/٠٧/٠١

تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة ٤٤
املصرفية

٢٠٢٠/٢/١٩

٢٠٢٠/٣/٢٤تعديل املرسوم بقانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون املرافعات املدنية والتجارية٤٥
٢٠٢٠/٣/٢٤تعديل القانون ٨/ ٦٩ في شأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية٤٦

٧ قوانني في دور االنعقاد األول و١٤ في الثاني و٢٢ في الثالث 
و٣ في الدور الرابع.. واحلكومة استخدمت حقها في رد قانونني

احملرر البرملاني

مــع توقف جلســات مجلس األمة 
التزامــا بتعليمــات منظمــة الصحة 
العامليــة والســلطات الصحيــة فــي 
الكويت جراء انتشار جائحة كورونا، 
أعدت «األنباء» إحصائية بشأن نشاط 
مجلس األمة في الفترة منذ بداية الفصل 
التشــريعي اخلامس عشــر الذي بدأ 
أعماله في ١١ ديسمبر ٢٠١٦، وحتى آخر 
جلســة لم يكتب لها االنعقاد بسبب 
عــدم اكتمال النصــاب وعدم حضور 
احلكومة والتي كان من املقرر عقدها 

في ١٣ مايو املنصرم.
فعلى الصعيد التشــريعي، حقق 
املجلس في الفصل التشريعي اخلامس 
عشر إجنازا تشــريعيا نوعيا بإقرار 
حزمة من القوانني اجلديدة التي تشكل 
إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت 
مثــل حظــر الشــهادات العلمية غير 
املعادلة والصحة النفسية واجلامعات 
احلكومية ومهنة مراقبي احلســابات 
وتبادل املعلومات االئتمانية ووضع 
أولى خطــوات العمل لرفــع اإليقاف 
الرياضي ومنع تعارض املصالح بعد 
١٢ عاما من محاوالت إصداره ويعتبر 
خطوة مهمــة ملكافحة الفســاد املالي 
واإلداري وتعديــل قانون الشــركات 
حلماية األقليات وصغار املستثمرين 
واألحوال الشخصية اجلعفرية والسجل 
العيني وتعديل قانون اجليش بفتح 
الباب إلحلاق نحو ٢٥ ألفا من البدون 

بالسلك العسكري.
وأقــر مجلــس األمــة فــي الفصل 
التشريعي اخلامس عشر ٣٣٠ تشريعا 
منها ٤٦ منها قانونان ردتهما احلكومة 
وهما: منــح أعضاء الهيئة التعليمية 
الكويتيني بوزارتي التربية واألوقاف 
بــدالت ومكافــآت، والقانــون رقم ٦١ 
لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات 
االجتماعيــة بشــأن التقاعــد املبكر، 
و٤٧ اتفاقية و٢٣٧ قانونا للميزانيات 

واحلسابات اخلتامية.
دور االنعقاد األول.. ٨٩ تشريعًا

ففــي دور االنعقــاد األول للفصل 
التشريعي اخلامس عشر أقر املجلس 
٨٩ تشــريعا منهــا ٧ قوانــني وردت 
احلكومــة قانونا بشــأن منح أعضاء 
الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارتي 
التربية واألوقاف بدالت ومكافآت و١٢ 
اتفاقية ٧٠ ميزانية وحسابا ختاميا.

والقوانني املنجزة هي:
األحــداث وإنشــاء محفظــة مالية 
لدى بنــك الكويــت الصناعــي لدعم 
ومتويل النشــاط احلرفي واملشاريع 
الصغيــرة للكويتيني وتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشأن 
الشركات وتعديل قانون حاالت الطعن 
بالتمييز وإجراءاته ومنح العسكريني 
املتقاعدين من ضباط الصف واألفراد 
معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق، 
فيما مت رد قانون بشأن بدالت ومكافآت 
الهيئة التعليمية للكويتيني في وزارتي 
التربية واألوقاف وتعديل قانون العمل 
األهلي مبا يهدف إلى منح العاملني في 

القطاع اخلاص مكافأة نهاية خدمة.
دور االنعقاد الثاني.. ١٠٩ تشريعات

في دور االنعقاد الثاني من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر، أقر املجلس 
١٠٩ تشــريعات منهــا ١٤ قانونــا ومت 
رد قانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار 
التأمينات االجتماعية بشــأن  قانون 
التقاعد املبكر و٢١ اتفاقية و٧٤ قانونا 

للميزانيات واحلساب اخلتامي.
القوانني املنجزة هي:

قانــون الرياضة اجلديد الذي أدى 
لرفــع اإليقاف عن كــرة القدم وإقامة 
كأس اخلليج بالكويت وتعديل قانون 

البلديــة الذي مهد إلجــراء انتخابات 
املجلس البلدي وتعديل قانون اجليش 
مبا يفتــح الباب إلحلاق نحو ٢٥ ألفا 
من البدون بالســلك العسكري فضال 
عن قانون جتنيس ما ال يزيد على ٤ 
آالف في ٢٠١٨ وتعديل قانون محكمة 
األسرة واملشروعات الصغيرة ومنع 
تعــارض املصالــح «قضــت احملكمة 
الدســتورية ببطالنه» ومكافأة نهاية 
اخلدمة للمتقاعدين في قطاع النفطي 
ونقابات العاملني في البنوك وتعديل 
قانــون الشــركات حلمايــة األقليات 
وصغــار املســتثمرين ومت رد قانون 

املتقاعد املبكر.
دور االنعقاد الثالث.. ١٢٧ تشريعًا

فــي دور االنعقــاد الثالث للفصل 
التشريعي اخلامس عشر، مت إقرار ١٢٧ 
تشــريعا منها ٢٢ قانونا و١٢ اتفاقية 
و٩٣ قانونا باعتماد احلساب اخلتامي 

وامليزانيات.
القوانني املنجزة هي:

إنشــاء الهيئة الكويتيــة ملكافحة 
املنشــطات والرياضة وتنظيم تبادل 
املعلومــات االئتمانيــة والتأمينــات 
االجتماعيــة الصــادر باألمر األميري 
بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ والقانون 
رقم ١١٠ لســنة ٢٠١٤ بتقريــر مكافأة 
مالية للخاضعــني لقانون التأمينات 
االجتماعية وقانون معاشات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني عند انتهاء االشتراك 
والصحة النفســية وإســهام نشــاط 
القطاع اخلاص فــي تعمير األراضي 
الفضــاء اململوكــة للدولــة ألغراض 
الرعاية الســكنية واملرافعات املدنية 
والتجاريــة والتأمــني الصحــي على 
األجانب وفرض رسوم مقابل اخلدمات 
الصحية وإنشاء الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية ومكافحــة الغش التجاري 
لدول مجلــس التعاون لدول اخلليج 
العربية والسجل العيني واجلامعات 
احلكومية وإعادة تعيني أعضاء هيئة 
التدريس الســابقني بجامعة الكويت 
والهيئــة العامة للتعليــم التطبيقي 
والتدريب إلى العمل وحقوق املؤلف 
واملناقصات العامــة وتنظيم التأمني 
واإلشراف والرقابة عليه ومزاولة مهنة 
مراقبة احلســابات وحظر الشهادات 
العلمية غير املعادلــة وتنظيم مهنة 
احملامــاة وإصــدار قانــون األحــوال 
الشــخصية اجلعفرية وحتديد العدد 
الذي يجوز منحه اجلنسية الكويتية 

لسنة ٢٠١٩.
دور االنعقاد الرابع.. ٥ تشريعات

لم ينته الفصل التشريعي اخلامس 
عشــر بعد، وتوقفت جلساته بسبب 
جائحة كورونــا، والتي أدت برئيس 
مجلــس األمة مــرزوق الغــامن إعالن 
املجلس التزامه باشتراطات وتعليمات 
منظمــة الصحة العاملية والســلطات 
الصحيــة في دولــة الكويت وتوقف 

اجللسات إلى حني إشعار آخر.
وقد عقد مجلس األمة في الدور الرابع 
جلسات عدة أقر خاللها ٥ تشريعات 
منهــا ٣ قوانني عامة واتفاقيتان، ولم 
يصل بعد إلى جلسات إقرار امليزانيات 

واحلسابات اخلتامية.
والقوانــني املقرة هــي: قانون رقم 
١ لســنة ٢٠٢٠ باملوافقة على اتفاقية 
ملحقة باتفاقية تقسيم املنطقة احملايدة 
واتفاقية تقســيم املنطقــة املغمورة 
احملاذية للمنطقة املقسومة بني دولة 
الكويت واململكة العربية السعودية، 
وقانون رقم ٢ لســنة ٢٠٢٠ باملوافقة 
على مذكرة تفاهم بني حكومة الكويت 
وحكومة اململكة العربية السعودية، 
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٣٢ لســنة ١٩٦٨ في شأن 
النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم 

املهنــة املصرفية، والقانــون بتعديل 
املرســوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ 
بإصــدار قانــون املرافعــات املدنيــة 
والتجارية، والقانون بتعديل القانون 
٦٩/٨ في شــأن االحتياطات الصحية 

للوقاية من األمراض السارية.
وفيما يلي تفاصيل القوانني:

١- النقد وبنك الكويت املركزي: يهدف 
التعديل إلى إنشاء هيئة عليا للرقابة 
الشرعية تابعة للبنك املركزي، يقوم 
البنك بوضع نظامها األساسي وتعيني 
أعضائهــا وحتديد مهامهــا، ولتقليل 
تنافســية الفتوى وحســم اخلالفات 
والتقليــل مــن اخلالفــات القانونية، 
وتقوم الهيئة بإبداء الرأي الشــرعي 
فيما يحال إليها من احملاكم أو مراكز 
التحكيم بشــأن قضايا تخص العمل 

املصرفي واملالي اإلسالمي.
٢- املرافعات املدنية والتجارية: ويهدف 
االقتراح إلى حفظ حقوق األفراد حال 
حدوث الكوارث أو األزمات أو األوبئة 
أو أي مانــع قهــري مثــل احلــروب، 
وحاالت الطوارئ، والكوارث الطبيعية، 
واألزمات واالضطرابات بوقف مواعيد 
احملاكم واســتئنافها بعــد انتهاء تلك 

األزمات.
وينص مشروع القانون بعد التعديل 

عليه على ما يلي:
املادة األولى: تضاف إلى املرسوم 
بالقانون رقم ٣٨ لســنة ١٩٨٠ املشار 
إليه، مــادة جديدة برقــم (١٧ مكررا) 

نصها اآلتي:
مادة (١٧ مكررا): «في األحوال التي 
يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو 
وقف العمل في املرافق العامة للدولة 
حماية لألمن أو السلم العام أو الصحة 
العامــة أو التــي تقتضيهــا املصلحة 
العليا للبالد، ال حتسب مدة التعطيل 
أو التوقف ضمــن املواعيد اإلجرائية 
املنصــوص عليهــا في هــذا القانون 
وقانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 
وقانون حاالت الطعن بالتمييز على أن 
يستأنف احتسابها اعتبارا من اليوم 
الذي يعينه مجلــس الوزراء للعودة 

إلى العمل».
املادة الثانية: على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء كل فيمــا يخصه 
تنفيــذ هــذا القانــون وينشــر فــي 
اجلريدة الرســمية ويعمل به اعتبارا 

من ١٢/٣/٢٠٢٠.
٢- االحتياطــات الصحيــة مــن 
األمراض السارية: ويهدف إلى تغليظ 

عقوبات مخالفي أحكام القانون.
وجاء نص القانون الذي وافق عليه 

مجلس األمة، كما يلي:
(مادة أولى):

يستبدل بنص املادة ١٧ من القانون 
رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ املشار إليه، النص 

التالي:
مادة ١٧:

١- كل مخالفة ألحكام هذا القانون أو 
للقــرارات املنفذة له، يعاقب مرتكبها 
باحلبس مدة ال جتاوز ٣ أشهر، وبغرامة 
ال تزيد على ٥ آالف دينار، أو بإحدى 

هاتني العقوبتني.
٢- كل مخالفــة للقــرارات والتدابير 
املنوه بها في املادة ١٥ من هذا القانون، 
يعاقب مرتكبها باحلبس مدة ال جتاوز 
٦ أشهر، وبغرامة ال تزيد على ١٠ آالف 

دينار، أو بإحدى هاتني العقوبتني.
٣- كل مــن علــم أنــه مصــاب بأحد 
األمراض الســارية وتسبب عمدا في 
نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب 
باحلبــس مــدة ال جتاوز ١٠ ســنوات 
وبغرامة ال تقل عن ٣٠ ألف دينار، أو 

بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة الثانية: على رئيس مجلس 
الــوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيــذ هذا القانون، ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

ً «األنباء» أعدت إحصائية عن نشاط مجلس األمة منذ بداية الفصل التشريعي اخلامس عشر احلالي ..٣٣٠ تشريعاً حتى اآلن منها ٤٦ قانوناً عاما

قانونان يتعلقان بأزمة «كورونا » بشأن األمراض السارية وحفظ حقوق األفراد في حاالت احلرب واألوبئة واألزمات

١٢ اتفاقية في دور االنعقاد األول و٢١ في الثاني و١٢ في الثالث واتفاقيتان في الرابع
تشريعات تشكل إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت: السجل العيني واألحوال اجلعفرية واملعلومات االئتمانية

العدساني يطالب رئيس الوزراء 
بإيقاف صالحيات وزير املالية

ريــاض  النائــب  قــال 
العدساني ان هناك تخبطات 
في مسار وزير املالية براك 
الشــيتان مبعاجلة قضية 
العجــز فــي امليزانية ومن 
أولى األمــور التي قام فيها 
هــي تقدمي مشــروع الدين 
العام بقيمة ٢٠ مليار دينار، 
الترويــج  إلــى  باإلضافــة 
لقضيــة الضرائــب والتي 
متت خــالل اجتماعاتنا مع 
احلكومة واملتمثلة بوزارة 
املالية مطالبا رئيس الوزراء 

بإيقاف صالحياته حتى مناقشة االستجواب
وأضاف العدســاني: ســبق وان تقدمت 
بتوصيات في شــهر مــارس ٢٠٢٠ لترتيب 

امليزانيــة واحلــرص على 
عــدم املســاس بالدعومات 
والســلع واخلدمــات ولكن 
األمر الغريب أن تقوم وزارة 
املاليــة اآلن بإعادة دراســة 
الســلع واخلدمــات العامة 

وقيمة الدعومات.
وحذر العدســاني وزير 
الشــيتان  بــراك  املاليــة 
مــن املســاس بالدعومــات 
والســلع واخلدمات وعدم 
رفع األسعار، مشيرا الى ما 
حصل بالوثيقة اإلصالحية 
التي أوقفها النواب، موضحا ان هذه التوجهات 
مرفوضة جملة وتفصيال وخاصة رفع أسعار 
اخلدمات أو خصخصة القطاعات احلكومية.

حتى مناقشة االستجواب

رياض العدساني

طلبان نيابيان لتشكيل جلان 
للتحقيق في شبهات غسيل األموال 

تداعى عدد من النواب جتاه ما أثير مؤخرا 
حول شبهات في الصندوق السيادي املاليزي، 
متقدمني بطلبي حتقيق وتشكيل جلان حتقيق 
حول ما إذا كانت هناك عالقة ملواطنني ومسؤولني 
كويتيــني بهذا األمر. وفــي الطلب األول، تقدم 
النــواب خالد العتيبي وثامر الظفيري ونايف 
املــرداس وعبداهللا فهــاد ومحمد هايف بطلب 
تشكيل جلنة حتقيق بشأن ما أثير عن عمليات 
احتيــال مصرفي وغســيل أمــوال للصندوق 
السيادي املاليزي ومشاريع بجمهورية كوريا 
الشمالية. وقال النواب في نص طلبهم إنه وفقا 
لنــص املادة ١١٤ من الدســتور واملادة ١٤٧ من 
الالئحــة الداخلية املجلس األمة، نتقدم بطلب 
تشكيل جلنة حتقيق مكونة من ٥ أعضاء على 
أن تقدم تقريرها خالل شهرين، وذلك للتحقيق 
فيما أثير مؤخرا عن عالقة مواطنني ومسؤولني 
كويتيني بقضيتي احتيال مصرفي وغسيل أموال 
يتعلقان بالصندوق السيادي املاليزي ومشاريع 

املؤسسات في جمهورية كوريا الشمالية. وتقدم 
النواب شعيب املويزري واحلميدي السبيعي 
ود.عادل الدمخي ود.بدر املال وأسامة الشاهني 

بطلب في هذا الشأن.
وقالوا إن هــذا املوضوع الذي متت إثارته 
في وسائل اإلعالم احمللية والعاملية له أثر كبير 
وخطير على سمعة الكويت واالقتصاد الكويتي 
محليــة وعاملية، مطالبــني وفقا للمادة ١١٤ من 
الدستور الكويتي التي نصت على «يحق ملجلس 
األمة في كل وقت أن يؤلف جلان حتقيق أو ندب 
عضــوة أو أكثر مــن أعضائه للتحقيق في أي 
أمر من األمور الداخلة في اختصاص املجلس، 
ويجب علــى الوزراء وجميــع موظفي الدولة 
تقدمي الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب 
منهم»، واملادة ١٤٧ من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة بطلب تشكيل جلنة حتقيق برملانية في 
هذا الشــأن على أن تقوم بتقدمي تقريرها إلى 
مجلس األمة خالل شهرين من تاريخ تشكيلها.

الغامن يهنئ نظيره 
في السويد بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلــس االمة مــرزوق الغامن امس 
ببرقية تهنئة الى رئيس البرملان في مملكة الســويد 
اندرياس نورلني، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مرزوق الغامن
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بشــكل يومي نترقب االرقام التي 
يعلنها وزير الصحة د.باســل الصباح 
بأعداد املتعافني مــن ڤيروس كوورنا، 
ونحمد اهللا انها في ازدياد مطرد وتفوق 
أعداد املصابني، ارتفاع معدالت الشفاء 
يبشر باخلير ويكشف بجالء عن اجلهود 
اجلبارة التي بذلها ويبذلها أطباء الكويت 
املخلصون باستقبال املصابني من جميع 
اجلنســيات لتقدمي الرعايــة الصحية 

مبشاركة اخوانهم من الوافدين.
الســلبيات  ازمة كورونا ورغم كل 
والتحديات التــي خلفتها على مختلف 
األصعدة إال انها كشفت عن املعدن الثمني 
للشعب الكويتي واصراره على مواجهة 
املصاعب والتغلب عليها، جميع وزارات 
الدولة بإدارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد ـ خاصة الصحة 
والداخليــة والدفاع والتجارة واحلرس 
الوطنيـ  ادارت األزمة باقتدار واحترافية.

من دون مقدمات، وجد أطباء الكويت 
امام حتد غير مسبوق يتمثل  انفسهم 
في مئات املصابني يوميا، ورغم عنصر 
املفاجأة وضخامة االعداد اال انهم متكنوا 
من ادارة األزمة، وغطت الكوادر الطبية 
مشكورة العمل باملستشفيات واحملاجر 
الســمو  امر صاحب  الكثيرة، وحينما 
بعودة العالقني قــام ابنائنا من االطباء 
واملمرضني بهذه املهمة، اليزالون يؤدون 
عملهم بإخالص رغم استشهاد عدد من 
زمالئهم األبرار «اللهم اغفر لهم وارحمهم 
واعف عنهم وأكــرم نزلهم.. وأدخلهم 

اجلنة يا رب العاملني».

معالي الوزير د.باسل الصباح يستحق 
كل شكر وحتية، فمع انتشار الوباء أدار 
األزمة بكفــاءة، وكانت اولى اخلطوات 
املوفقة اغالق املجال اجلوي وفرض احلظر 
وتعطيل العمل فــي الوزارات واحلظر 
املناطقي وغيرهــا من القرارات، والتي 
أسهمت في احلد من تفشي الڤيروس، 
ثم جاء قرار االستعانة بفريق طبي كوبي 
متخصص في التعامل مع املصابني ليتوج 
اجلهود الكبيرة لوزارة الصحة، وندعو 
املولى ان يسهم الفريق بخفض معدالت 
الوفيات والتي هي في األساس ليست 

مرتفعة.
ونأمل ان يتم االستفادة من هذا الفريق 
املتخصص بإقامة مستشفيات ميدانية في 
املناطق املعزولة ايضا واكتشاف اإلصابات 
بني العمالة الوافدة وتقدمي العالج لهم مبا 
يحمي ويقي قاطني املناطق االخرى عقب 

انهاء العزل املناطقي.

آخر الكالم
عزل مناطق يتواجد بها عشرات اآلالف 
من العمالة امر ليس بسيطا ويشكل ضغطا 
وإرهاقا لقاطنيها وايضا لالجهزة االمنية 
املشــرفة على التنفيذ، وكما يقال فإن 
الضرورات تبيح احملظورات، ورغم كلفة 
وتأثير هذا العزل على برنامج اعادة احلياة 
االقتصادية، لم تتردد الدولة في اتخاذه 
للصالح العام. نأمل تطبيق العزل بشكل 
دقيق وتقنيني اخلروج منها لفترة حتى 
يتم احكام السيطرة على انتشار الڤيروس 

بها بإذن اهللا.

نافذة على األمن

إلى الشيخ باسل 
الصباح مع التحية

الفريق م. طارق حمادة

كيس أسود يقود إلغالق مصنع خمور محلية بالعدان

سعود عبدالعزيز

متكن قطاع االمن العام 
من إغالق احد اكبر مصانع 
اخلمور احمللية وذلك عقب 
مداهمــة منزل فــي منطقة 
العدان ومصــادرة كميات 
كبيرة من اخلمور احمللية 
وادوات التصنيــع، وكذلك 
توقيــف ٤ نيباليــني منهم 
ســيدتان يقومــون بإدارة 
املصنــع واعــداد اخلمــور 
وترويجهــا داخــل البالد، 
التحفــظ علــى  هــذا ومت 
الوافديــن االربعــة متهيدا 
التخــاذ اجــراءات بحقهــم 
وســط ترجيحات بأن يتم 
ابعادهم واتالف املضبوطات 

من اخلمور.
وحــول تفاصيل ضبط 
مصنــع اخلمــور احمللية، 
قال مصدر امني انه وفيما 
تشــير الساعة الى الثامنة 
والنصــف مســاء اي وقت 
احلظر اجلزئي وخالل جولة 

الحدى دوريات امن مبارك 
الكبيــر في منطقة العدان، 
متــت مشــاهدة شــخص 

ماشــيا ومخالفــا للحظــر 
تبني انه نيبالي، وشــوهد 
بيده كيس اسود، وبسؤاله 

ارتبك وركض باجتاه منزل 
في قطعة ٨، ليسارع رجال 
االمن ملالحقته حيث وجدوا 

الباب الذي دخل اليه الوافد 
مفتوحا، وشــوهد عدد من 
الكراتني فــي مدخل املنزل 
ورائحة كريهة تنبعث من 

داخله.
واضاف املصدر: مت اخطار 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون االمن العام باالشتباه 
في استغالل املنزل كمصنع 
للخمور وان هناك رفضا في 
التجاوب مع تعليمات رجال 
االمــن، فقام اللــواء الزعبي 
باعطــاء اذن بالدخــول بعد 
التنسيق مع النيابة العامة.
واضاف املصــدر: ضبط 
داخــل املصنــع ٤ نيباليني 
االولى ســيدة تدعى انيالك 
مــن مواليــد ١٩٩٠ والثانية 
تدعــى فينا من مواليد ١٩٨٧ 
والثالث ساتنوش من مواليد 
١٩٩١ والرابع يدعى شاتنوني 
وعثر داخــل املنزل على ٢٩ 
كيسا اسود بداخل كل منها 
٧ زجاجات بها خمور محلية 
باالضافة الى ٢٧٧ برميال.

يديره ٤ نيباليني منهم سيدتان واملضبوطات ٢٧٧ برميالً ومعدات التصنيع

خمور مصنعة جاهزة للتعبئة

براميل اخلمور ضبطت داخل املصنع اللواء فراج الزعبي

كر البّني حال دون استدالل السُّ
مواطن على مسكنه

سرقة أحذية من شاليه
تصنف «جناية» في مخفر الزور

أمر بضبط وإحضار مجهولني خالفا احلظر 
وأتلفا دورية في أم الهيمان

محمد اجلالهمة

أفقد احتساء مواطن لكمية كبيرة من 
املواد املسكرة اتزانه لدرجة أنه لم يستطع 
معها االستدالل على مسكنه، فأخذ يجول 
فــي املنطقة ملدة جتــاوزت ٤٥ دقيقة من 
بدء احلظر، جتول املواطن من دون سبب 
وعرقلته حركة السير كانا سببا في ضبطه 
مــن قبل إحــدى دوريات األمــن ومن ثم 
متت إحالته الى مخفر شرطة النويصيب 

لقيادة مركبة في حالة ســكر شديد ولم 
تسجل قضية مخالفة حظر. واستنادا الى 
مصدر أمني، فإنه وأثناء جتول دورية في 
منطقة الشــاليهات متت مشاهدة مركبة 
فارهة تقوم بعرقلة السير يقودها مواطن 
من مواليد ١٩٩٢، ولدى التحدث معه قال 
إنــه غير قادر على االســتدالل على محل 
الشــاليه الذي استأجره قبل أيام، وتبني 
لرجال األمن أنه في حالة سكر شديد ليتم 

اقتياده الى املخفر.

محمد اجلالهمة

مت تســجيل قضية في مخفر شرطة 
الزور بعنوان سرقة عن طريق حتطيم 

غرفة بكسر بابها اثناء وقت احلظر.
وأخذت القضية رقم ٢٠٢٠/٥ وبتصنيف 
جنايات، واستناذا الى تفاصيل القضية 
فقد ورد بالغ الى عمليات وزارة الداخلية 
يوم امس وحتديدا في الســاعة الثامنة 
و١٥ دقيقة من شــاب كويتي قال فيه ان 
هناك عملية اقتحام للشاليه الذي يقيم 

فيه وأسرته.
وقال املصدر على الفور مت االيعاز الى 
رجال مخفر شرطة الزور باالنتقال الى 
موقع البالغ، وبعد وصول الدورية خرج 
املبلغ وأفاد بأن هناك شخصا مت توقيفه 
داخل الشاليه بعدما كسر باب الغرفة وقام 
بتجميع بالي استيشن ونظارة شمسية 

وأحذية رياضية.
وقــام رجــال االمــن بتســلم املتهــم 
وكذلــك احلقيبــة التي وضــع بداخلها 

املسروقات.

محمد الدشيش

شرع رجال مباحث مخفر أم الهيمان في 
ضبط شخصني مجهولني قاما باالصطدام 
املتعمد بدورية شــرطة خالل توقيفهما 
ملخالفتهما احلظر، حيث تركا سيارتهما 
بعدمــا تعطلت وهربا علــى األقدام إلى 
جهــة غيــر معلومــة. ومت التحفظ على 
الســيارة في كراج احلجز وجرت إحالة 
مركبة الشرطة التي تعرضت للتلفيات 
الى التصليح. ومن املقرر ان يتم توجيه 

اتهام الى الشخصني مبخالفة حظر التجول 
واتالف مال الدولة.

واستنادا إلى مصدر أمني، فإن إحدى 
دوريات األمن وخالل جولة لها في منطقة 
أم الهيمان شاهدت مركبة حتمل لوحات 
خليجيــة بها شــخصان كانــا يتجوالن 
بســيارة وقت احلظــر، ولــدى توقيف 
قائدهــا ومرافقه وســؤالهما عما إذا كان 
بحوزتهما تصريح بالتجول حاوال الهرب

واصطدما بالدورية وهربا إلى جهة غير 
معلومة.

املتهمان تركا سيارة حتمل لوحات خليجية وهربا على األقدام

إخالء سبيل متعاٍط في وقت احلظر
عبدالكرمي أحمد

أمر قاضي جتديد احلبس بإخالء سبيل مواطن 
ومتهمني آخرين بكفالة مالية قدرها ٢٠٠ دينار 
لكل منهم بقضية تعاطي مواد مخدرة ومخالفة 

قرار حظر التجول.
وجــاء قرار إخالء الســبيل بعدما دفع وكيل 
املتهم احملامي حسني العصفور، بانتفاء مبررات 
حبســه، مبينا أنــه مواطن معلوم الســكن وال 

يخشى فراره من وجه العدالة.

احملامي حسني العصفور

عدنان أبل

التحقيق في اعتداء ٤ مواطنني على وافد ومخالفة احلظر
محمد اجلالهمة

وزارة  اجهــزة  فتحــت 
الداخلية حتقيقا في واقعة 
اعتداء ٤ مواطنني بالضرب 
علــى مقيم من اجلنســية 
العربيــة ومخالفــة حظر 
التجول، وعــن امر محقق 
مخفر شــرطة النويصيب 
القضيــة  تصنيــف  مت 
باعتبارهــا جنحة واخذت 

رقم ٢٠٢٠/٤٢.
واستنادا الى مصدر امني، 
فإنه وفي متام التاسعة من 
مساء يوم اخلميس املاضي 

خــارج مقــر ســكنهم وقت 
احلظر، وبسؤالهم عن اسباب 
املشــاجرة زعمــوا ان املقيم 
العربي اساء الحد الرموز، هذا 

علــى مقيــم مــن جنســية 
عربيــة، حيــث مت حتويــل 
جميــع االطراف الــى مخفر 
النويصيب، وبالتحقيق معهم 
افادوا بأن املقيم قام بالتعدي 
على الــذات االميرية، وافاد 
املقيم بأنهم قاموا باالعتداء 
عليه حيث ان جميع االطراف 

احضروا تقارير طبية.
انــه  االدارة  واكــدت 
مت تســجيل قضيــة جنــح 
رقــم  حتــت  النويصيــب 
٢٠٢٠/٤٢ اعتــداء بالضــرب 
وكسر حظر وحتويلهم الى 

جهة االختصاص.

وتبني ان االشخاص االربعة 
اعتدوا بالضرب على الوافد 
وقدم اطراف القضية تقارير 

طبية.
العامــة  وذكــرت االدارة 
للعالقــات واالعــالم االمني 
بــوزارة الداخلية بشــأن ما 
تناقلتــه وســائل التواصل 
االجتماعــي ملقطــع ڤيديــو 
يتضمن مشاجرة بني عدد من 
املواطنني ومقيم من جنسية 
عربية فــي منطقة اخليران 
البحريــة، ان بالغا ورد الى 
مديرية امــن االحمدي يفيد 
بقيــام ٤ مواطنني باالعتداء 

من واقعة االعتداء على الوافد وكسر حظر التجول

عمليــات  الــى  بــالغ  ورد 
الداخليــة بوقوع مشــاجرة 
في الشاليهات، ولدى انتقال 
رجال االمن شوهد ٤ مواطنني 

اإلبعاد بانتظار «كومبارس» ارتكب فعًال فاضحًا
وأساء استخدام الهاتف

أبل: «احملامني» ترفض احلجز املسبق جللسات التقاضي

عبداهللا قنيص

رجح مصدر امني ان يتم 
إبعاد الوافد الباكستاني الذي 
يعمل «كومبارس»، وذلك في 
أعقاب صدور فعل فاضح منه 
علــى احد تطبيقات وســائل 
الــى ان  التواصــل، مشــيرا 
املتهــم أقر مبا بــدر عنه أمام 
رجال املباحث اجلنائية وهو 
ما يترتــب عليه احلكم عليه 
بالســجن مع اإلبعاد اإلداري، 
موضحــًا ان رجــال املباحث 
بإمكانهم إبعاده إداريا للصالح 
العــام إال ان رجــال املباحث 
اجلنائية قــرروا اتخاذ كامل 
القانونيــة بحق  اإلجــراءات 
املتهــم بحيــث يكــون عبرة 
لغيره، خاصة ان ما صدر عنه 

يشكل جرمية متكاملة األركان 
ومن ثم إحالته الى النيابة.

وبحسب املصدر فإنه وفور 
تــداول مقطــع للكومبــارس 
متضمنا ارتكابه للفعل الفاضح 
مت على الفور تكليف املباحث 

اإللكترونية بضبطه.
وأضاف: في ساعة متأخرة 
من مســاء اجلمعــة مت توقيف 
الوافد وبالتحقيق معه أقر مبا 
صــدر عنه ولم يعــط تبريرا، 
مشيرا الى انه كان على ما يبدو 

في حالة غير طبيعية.
وأكــد املصــدر ان مثل هذه 
املمارسات ال ميكن تقبلها، مشيرا 
الى ان التهم التي ستوجه الى 
الكومبارس هي الفعل الفاضح 
وإساءة استخدام الهاتف وخدش 

احلياء العام.

عبدالكرمي أحمد

أكــد أمــني ســر جمعية 
احملامــني الكويتيــة عدنان 
أبل أن فكرة احلجز املسبق 
التقاضي  حلضور جلسات 
مخالفة للقانون ومرفوضة 
وغير قابلة للتطبيق عمليا، 
مشــددا على أنه ال متلك أي 
جهة منع أو تعطيل احملامني 
عن أداء أعمالهم وواجباتهم 
املهنيــة بأي شــكل وهو ما 
نقلته اجلمعية لوزير العدل 
في اجتماع عقد يوم األربعاء 
املاضي.  وذكر أبل أن اجلمعية 
تقدمت برؤيتها حول عودة 

العمل في احملاكم ومختلف 
اإلدارات والبــد مــن تعاون 
كل اجلهات لتسيير األعمال 

تدريجيــا بالشــكل األمثل، 
كما اقترحت اجلمعية وضع 
جدول للجلسات الصباحية 
واملسائية مبواعيد متفاوتة 
حرصا على تخفيف األعداد 

ومنع االزدحام.
وشدد على ضرورة تطوير 
كافة اخلدمات إلكترونيا بداية 
مــن رفــع الدعــاوى مــرورا 
باإلعالنات والتنفيذ واستالم 
األحــكام وتقاريــر اخلبــراء 
وتقدمي الطلبات واالطالع على 
ملفات الدعاوى، مشيرا إلى أن 
ذلك ضرورة لالرتقاء مبستوى 
العمل وليــس فقط لألزمات 
وهو ما طرحته اجلمعية منذ 

ديسمبر املاضي برؤية احملامي 
٢٠٢١. وأشار أبل إلى ضرورة 
إقــرار اإلعــالن اإللكترونــي 
والترافــع عن بعــد ومحكمة 
اليوم الواحد والوسائل البديلة 
لتسوية املنازعات، مشددا على 
رفض اســتمرار تخلفنا عن 
مواكبة التطور العاملي وإطالة 
التقاضــي وتعقيداتــه  أمــد 
اإلداريــة لســنوات طويلــة. 
وكشــف أن اجلمعيــة قدمت 
مالحظاتها التشريعية حول 
قانونــي العمــل واإليجارات 
كمشاريع متكاملة تعالج كل 
الثغــرات، داعيا إلــى تعامل 
احلكومــة والبرملــان بجدية 

أكبر مع األحداث احلالية دون 
مماطلة أو تأجيل حرصا على 
دعــم املهنة والقطاع اخلاص 
بعدالة دون انتقاص من حقوق 

األطراف.
وأفــاد أبل بــأن اجلمعية 
مستمرة بلقاءاتها مع البنوك 
والبنك املركزي لدعم احملامني 
ومكاتبهم وتقدمي مالحظاتنا 
بشــأن احلزمة االقتصادية، 
مضيفــا ان جلنــة الطوارئ 
في اجلمعية ستشــكل فريقا 
للمســاعدة  احملامــني  مــن 
بحضور اجللسات نيابة عن 
بعض الزمالء خــالل الفترة 

االستثنائية احلالية.

«اجلنائية» ضبطته وأحالته للنيابة بعد إقراره مبا بدر منه

اجلمعية تقدمت برؤيتها حول عودة العمل في احملاكم واإلدارات
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«التربية»  فشلت
في مواجهة

 «كورونا»

املوقف السياسي

عبد احملسن احلسيني

هــذه وصية قائد ال يختلف اثنان على حنكته وعمق 
تأثيره ورجاحة عقله وسعة أفق املعرفة لديه.

فبعدما يؤكد على القرآن الكرمي وسنة النبي والعترة 
باعتباره متفقا عليه بني املســلمني وباعتباره الضمان 
التشــريعي لصيانة املســيرة من االنحراف فإنه يقوم 
بدعوتهم إلى مدرسة العزة والكرامة والتحرر واالنعتاق، 
كأنه يريد بذلك أن يلقن جمهوره الثقة بالذات واالعتزاز 

بهذا االنتماء الرسالي.
يقول «نحن والشعب العزيز امللتزم التزاما ال حد له 
بالقرآن واإلســالم، نفخر بأننا أتباع دين يستهدف أن 
يقدم حقائق القرآن بأجمعها إلى املســلمني بل البشرية 
باعتبارها أعظم وصفة للبشــرة ليخلصها من جميع ما 
يكبل يدها ورجلها وقلبها وعقلها من قيود، ويدفع عنها 
تلك األوضاع التــي تريد أن تدفعها نحو الفناء واإلبادة 

واخلضوع للطواغيت».
يقول أيضا: نحن نفخر بأننا أتباع رسول اهللا محمد 
بن عبداهللا، هذا النبي املرســل املتحرر من جميع القيود 
والشهوات واملأمور بتحرير البشرية من االستعباد وجميع 
األغالل. ونحن نفخر بأن القرآن أعظم نهج للحياة املادية 
واملعنوية وأسمى كتاب حترري للبشرية، وتعاليمه املعنوية 

واإلدارية.
ونحــن نفخر اليوم بأننا نريد تطبيق أهداف القرآن 
والسنة، وان فئات الشــعب املختلفة تبذل بولع شديد 
على هــذا الطريق املصيري الكبيــر، طريق اهللا، تبذل 
النفس واملال والعزة، انني اطلب من الشــعوب املسلمة 
بكل جد وبكل تواضع أن يقتدوا مبا قدمه هداة البشرية 
العظام من األنبياء واحلكماء واألولياء من فكر سياسي 
واجتماعي واقتصادي وعسكري، وبصورة الئقة وعن 
رغبة عميقة وببذل النفس واملال واجلهود ان حركتنا ما 
هي اال صرخة بطولية شــعبية بوجه الفاسدين على مر 

التاريخ والى األبد. 
يقول هذا القائد في نهاية وصيته: واآلن، فإني أستأذنكم 
أيها األخوات واإلخوة، ألسافر نحو مقري األبدي، بقلب 
هادئ وفؤاد مطمئن، وروح فرحة وضمير آمل بفضل اهللا. 
وأسألكم بإحلاح، الدعاء باخلير لي كما اسأل اهللا الرحمن 
الرحيم أن يقبل عذري عن قصوري وتقصيري. وآمل من 
الشعب أن يقبل عذري، ملا قصرت أو كنت قاصرا فيه.

هكذا تكون القيادة، إنها العطف واحلب واللطف واحلرية 
ومثل هذه القيادات هي التي يخلدها التاريخ رغم محاوالت 
من يستهدفها بالتزوير والتلفيق ألنها تنطلق من احلق 

واحلقيقة ومن القلب واملعنى. 
إن الوصايا كثيرة والشخصيات متعددة لكن ما يهمني 
هو أن تنتج الوصايا أرواحا منيرة ومليئة بالعطاء واخلير 

للجميع.

تعتبر مخرجات التعليم من أول األهداف التربوية 
التي يسعى التربويون إلى الوصول إليها فتجد التنويع 
في خطط املناهج وطرق التدريس ويســتمر تصميم 
املناهــج على أحدث ما توصل إليــه علماء املعرفة في 
مختلــف املجاالت العلمية املفيــدة التي في حقيقتها 
ال تفيد إال من ســيتخصص الحقا في املجاالت سواء 

العلمية أو األدبية.
فمرحلــة التعليم العام ال تقــدم متخصصني في 
املجــاالت العلمية وإمنا تؤسســهم من خالل القواعد 
التي تكســبهم إياها واملعلومات األولية لتمكنهم من 
التخصص مستقبال، لكن دائما ما يتم قياس املستوى 
العلمــي للطلبة بعد التخرج للتحقق والتأكد من جناح 
اخلطة التربوية والعلمية التي أخضع لها الطلبة، خاصة 
حني يصلون إلى عتبات املرحلة اجلامعية فيتم إجراء 
اختبارات علمية نسميها اختبار قبول اجلامعة سواء 
في الرياضيات أو الكيمياء أو اللغة اإلجنليزية، وعليه 
يتم تعديل النسبة املئوية التي حصل عليها الطلبة ليتم 

قبولهم على أساسها.
لكن لو مت قياس أثــر التعليم وما تبقى من العلوم 
التي يشرحها املدرسون للطلبة على املدى البعيد، أي 
بعد ١٠ سنوات تقريبا من التخرج، فلن تصدقوا أنه لن 
يبقى منها سوى ثالثة أمور فقط وهي على النحو التالي:

أوال: القراءة والكتابة، فحقيقة مخرجات التعليم في 
كل بقاع العالم وليس لدينا فقط أول ما يكتسبه املتعلمون 
ونفرق بينهم وبني األميني هم أنهم اكتسبوا لغة سواء 
اللغة الرســمية بالدولة أو لغة مساندة كاإلجنليزية أو 
الفرنسية، فاللغة هي مؤشر التعلم األول وهي التي تبقى 
مع الفرد إلى مماته، فهو بعد أن يتخرج يعرف الكتابة 

والقراءة في اللغة التي تعلمها ومارسها وحتدث بها.
ثانيا: اجلمع وجداول الضرب، وهذه حقيقة، فنجد أنه 
ال يوجد متعلم ال يعرف أن ١+١=٢ فهذه من البديهيات 
فتبقى اجلمع والضرب املتبقي من التعليم بعد التخرج 
للمتعلمني، بالتأكيد تكون املعلومات بنسب متفاوتة على 
حسب املمارسة واخلبرة، إال أن كل املتعلمني يعرفونها.
ثالثا: جســم اإلنســان، فكل املتعلمني يعرفون أن 
جسم اإلنسان يتكون من كذا وكذا، ويعرفون الكثير 
من العالجات املستخدمة واألمراض الشائعة والكثير من 
الوصايا الطبية والتغذية السليمة واملفيدة جلسم اإلنسان.
فهذه األمور الثــالث حقيقة هي احلد األدنى الذي 
يحققه التعليم ليس فقط في الكويت وإمنا في معظم 

أنحاء العالم.
ومن يكون لديه خبرات أكثر ومهارات أكثر هذا يكون 
نتيجة املرحلة اجلامعية والتخصص الذي يتخصص فيه 
املتعلمون، واملعلومات التي يكتسبونها جراء انخراطهم 
في ميدان العمل، لكن التعليم العام وحده ال يكسب أكثر 

من هذه املهارات الثالث الرئيسية على املدى البعيد.
أعرف ان البعض قد يضيف إليها احلاســب اآللي، 
لكن ليس من الضروري ان يتقن الكثيرون احلاســب 
اآللي حتى لو تعلموا ذلك فإذا لم ميارسوا عليه أعماال 

سينسون استخدامه ألنه يحتاج ملمارسة.
إذن جميع املدارس وجميع املواد التربوية ال يبقى 
منها ســوى هذه األمور، لكن كيف لنا أن نزيد معدل 
اخلبرات عن احلد األدنى، هذا األمر بحاجة إلى غرس 
ثقافــة أن التعليم ال يتوقف لدى مرحلة واحدة أو في 
عمر واحد، فكثيرون درسوا اللغة االجنليزية ولم يبق 

لديهم سوى كلمات محدودة مما تعلموه.
كثر مــن درس الفيزياء والكيمياء لكن ال يعرفون 
منهما ســوى ظاهرة املد واجلزر وتبخر املياه وتكون 
السحب، وهذه حقيقة ألن التعليم األساسي الذي البد 
أن يتــم تدريب األطفال عليه منذ الصغر ليس املناهج 

التربوية وحسب وإمنا (ثقافة اقرأ).
وعلــى الرغم من أننا أمة «اقرأ» التي كانت أول آية 
نزلت على الرسول ژ، إال أن ما جعلنا متأخرين عن 

بقية الشعوب هو أنهم يقرأون ونحن ال.

تفشي «كورونا» أظهر مدى 
استعدادات وزارات الدولة ملواجهة 
متدد هذا الوباء، وأثبتت وزارات 
الصحة والداخلية والشؤون ذات 
الصلة بوباء كورونا االستعداد 
الكامل للتصدي لتفشــي لهذه 
اجلائحة، هذا إلــى جانب بقية 
مؤسســات الدولة مثل البلدية 
العامــة واملوانئ  واخلدمــات 
واألشغال أيضا كانت على قدر 
مــن املســؤولية، إال أن وزارة 
التام ولم  أثبتت فشلها  التربية 
يكــن أي نوع من االســتعداد 
للمحافظة على استمرار التربية 
والتعليم.. بل ولم جتد أي مبرر 
الســتمرار املــدارس اخلاصة 
واستعدادها الستمرارية التعليم 
في مدارسها، إال أن تصارع من 
املدارس اخلاصة من  أجل منع 
تنفيذ مناهجها عن طريق «األون 
املدارس اخلاصة  الين» وكانت 
تهدف إلى عــدم انقطاع مواد 

املناهج والتعليم عن الطالب.
التربية فلم نر  أمــا وزارة 
أنها حتاول ســحب  منها غير 
فشــلها على املدارس اخلاصة، 
فلم تكن الوزارة مهتمة مبراعاة 
الطالب حتى قبل مجيء  وقت 
وبــاء كورونــا، فقــد عطلت 
املدارس أكثر من شــهر بحجة 
الربيعية  االمتحانــات والعطلة 
وحسب جتربتي وخبرتي حيث 
كنت قد عملت مدرسا مبدارس 
وزارة التربية وملدة ١٠ سنوات 
كنا جنري االمتحانات وال يحدث 
الدارســة بسببها،  أن توقفت 
كنا جنري االمتحانات والدوام 
املدرسي مستمر والعطلة الربيعية 
ال تتجاوز أكثر من أســبوعني، 
لكن مدارســنا هذه األيام ومع 
األسف الشديد تعطل ملدة شهر 
عطلة نصف الســنة وتتوقف 
الدراسة بسبب االمتحانات.. إن 
مراقبة الوزارة على املدارس غير 
موجودة حيث تتعمد املدرسات 
املدارس  واملدرســون تعطيل 
بتوجيه الطلبة لعدم احلضور.

الســابق يتولى  كان فــي 
املسؤولية بوزارة التربية رجال 
على قدر من املسؤولية واالهتمام 
بتوجيه الطلبة على املواظبة ما 
زلت أذكر أيام الوزراء أساتذتنا 
األفاضل صالح عبد امللك الصالح 
والسيد جاسم املرزوق ود.يعقوب 
الغنيم وقبلهم رجال اشتهروا 
باإلخالص وحب أبناء الكويت.

وزير الصحة منوذج نفخر 
به، ال يكل في متابعة سير العمل 
في احملاجر الصحية فهو متواجد 
كل يوم في موقعه ليتابع بنفسه 
استمرارية العمل في املؤسسات 

الصحية.
كذلك فإن وزير الداخلية لم 
يتوان في متابعة سير العمل في 
املؤسسات األمنية أرجو أن يكون 
هذان النموذجان وبقية الوزراء 
الذين لم يدخروا جهدا مثل وزير 
األشغال ووزيرة الشؤون وزراء 
مخلصني وعلى قدر املسؤولية، 
التربية فإن  يا وزير  وسامحنا 
وزارتك األكثر سوءا في دورها 

مبواجهة تفشي وباء كورونا.
أرجو أن تقوم وزارة التربية 
خالل األيام املقبلــة، وبعد أن 
استمعنا إلى ما ستقوم به الوزارة 
إلعداد برامج كاملة إلعادة احلياة 
في مدارســنا واستغالل األيام 
املتبقية من العام الدارسي احلالي 
إلعداد مناهج حتى يواصل طالبنا 
استكمال عامهم الدارسي احلالي، 
وحبذا لو استفادت وزارة التربية 
من جتارب املدارس اخلاصة التي 
أجنزت عامها الدارســي باتباع 
األون اليــن الســتكمال العام 

الدارسي احلالي.
قــال تعالــى (وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور).

واهللا املوفق. 

على املستوى الفني أو السياسي 
أو االقتصادي، بل سمعنا أن هناك 
صيحات من بعض النواب وبعض 
املتنفذين تنتقد إجراءات مواجهة 
اجلائحة وتتوعد وتهدد بعد سكوت 
دام شــهورا، علما أننا لم نر لهم 
مكانا في صفوف املواجهة طوال 

هذه األزمة.
كنا نتكلــم عن االســتفادة 
املعنوية واملادية في هذه احملنة، 
واننا ســنطبق كثيــرا من القيم 
والسلوكيات التي اكتسبناها خالل 
هذه الفترة، لكننا جند في املقابل 
تكســير مجاديف وبناء سدود 
وعوائــق أوقفت هــذا التطوير، 
فاخلوف كل اخلــوف أن نرجع 
على طمام املرحوم وال يبقى إال 

مصطلح «سنة كورونا».
حفظ اهللا الكويت وأهلها من كل 
مكروه، وسيجعل اهللا بعد عسر 

يسرا.

والوقائية، والذي سينعكس بدوره 
على تقليل نسبة اإلصابات، ومن ثم 

سرعة انحسار املرض.
فــي هــذه اخلطة اخلماســية 
التدريجية سيكون الفرد «املواطن أو 
الوافد» هو محور االرتكاز، فالرهان 
على الوعي أصبح لزاما، خصوصا بعد 
مضي فترة معقولة على هذا الوباء، 
الناس تكتسب معلومات  مما جعل 
أكثر، وخبرة أفضل في الوقاية منه.

لم يتبق اآلن في جعبة السلطات 
الصحية بعد كل هذا املجهود املضني، 
ســوى الرهان على وعــي الفرد، 
وتوجيهيه توعويا للمصلحة العامة، 
وهذا رهان سيكون كاسبا - بإذن اهللا.

دمتم بخير.. ودامت كويتنا الغالية 
العزيزة على قلوبنا جميعا بألـــف 

خير.
* رئيس وحدة املسالك البولية
 مبستشفى جابر للقوات املسلحة

وال يكفي للتقييم قدرات وإحصائيات 
بالتصدي  املنهكة  وزارات الصحة 
واحتواء املتطلبات العالجية للحاالت 
واملخالطني ومتابعتهم، وليس لدى 
البنية األساســية ملتابعة  الوزارة 
االلتزام املجتمعي مبسؤوليات كل 
مرحلة من املراحل اخلمس التي يجب 
أن تكون متابعتها وفقا ملؤشرات 
وآليات واضحة ومعلنة وحاســمة 
وحازمة ودون أي ضغوط أو مؤثرات 
الرئيسية  ولنترك للصحة مهامها 
لتعيد ترتيب برامجها التي توقفت 
منذ أكثر من ثالثة أشهر مثل برامج 
تطعيم األطفــال وبرامج اجلودة 
وبرامج تطوير األداء. ولنترك وزارة 
الصحة لتتفــرغ لتحويل األرقام 
واملعدالت واملؤشرات إلى معلومات 
مفيدة مبشاركة املتخصصني من 
اجلامعة ومراكز البحوث، حيث إن 
ذلك عمــل فني متخصص يترتب 
عليه وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات 
وإجراءات تتعلق بالدولة واالقتصاد 

وكل مجاالت احلياة.

وسورا عظيما له حتى نصل الى 
الباقون ما  النتيجة، أما أن يأخذ 
يروق لهــم ويتركوا ما ال يروق 
كل يدلو بدلوه ويرى أنه على حق 
وغيره على غير ذلك فقد ضاعت 

الطاسة واختلط احلابل بالنابل.
مــا إن اقتــرب زوال جائحة 
املنافسة وكل  إال وبدأت  كورونا 
يريد له نصيبا من الطبخة سواء 

من األهمية.. هل نريد عودة احلياة 
إلى طبيعتها؟ واإلجابة ستكون نعم 
بالتأكيد، ولكن نعم ال تكفي مبفردها 
لتحقــق نتائج العــودة التدريجية 
للحياة، املطلوب هو حتقيق شرط 
السلطات الصحية، والذي لن يتأتى 
إال إذا متسك اجلميع، وحث غيره 
على االلتزام باالحترازات الصحية 

ومحدد ويتيح له الفرصة والسلطة 
ملتابعة قرارات مجلس الوزراء بشأن 
األمن الصحي ومــن خالل فرق 
تفتيش مشــتركة من تلك اجلهات 
وتعمل على مدار الســاعة مبهنية 
واستقاللية وبدعم وزارة الداخلية 
لضمان التنفيذ الصحيح لقرارات 
مجلس الوزراء واالنتقال اآلمن إلى 
الطبيعية. إن  مرحلة عودة احلياة 
ترك تقييم االنتقال من مرحلة إلى 
أخرى يرتبط باملراحل السابقة لها 

واضحة وفكر مستنير واجتهاد 
واسع ونية خالصة، وهذا بحد ذاته 
جسم التطوير شريطة أال يكون 
للنفس حظ فيه، كما يحتاج ذلك 
إلى دعم ومؤازرة من الشــريحة 
احمليطــة به حتى لــو كانت هي 
املجتمع بأكمله... فإن كان املجتهد 
مستوفي شروط االجتهاد ولديه 
كل اإلمكانات فليكن من حوله سندا 

إلى نقطة مهمة جدا، وهي شــرط 
السلطات الصحية لالنتقال والتدرج 
بني املناطق، وهذا الشرط يرتبط بنا 
نحن، الذين نعيش على هذه األرض 
الطيبة مواطنني ووافدين على حد 

سواء.
أن يتوقف  على اجلميــع اآلن 
ليسأل نفسه سؤاال على قدر كبير 

الطبيعية ومزاولة األنشطة احملددة 
في كل مرحلة فإن املتابعة تتطلب 
وجود فريق مركزي قادر على ذلك 
ويستند إلى قوانني وقرارات تتعلق 
بالعديد من األمور وأنسب اجلهات 
هي بلدية الكويت ووزارة التجارة 
وهيئــة الغــذاء والتغذية ووزارة 
الداخلية. ومن هنا ينطلق اقتراحي 
بتشكيل جهاز مركزي لألمن الصحي 
ومن األفضل أن يتبع مجلس الوزراء 
مباشرة ويكون له هيكل إداري مرن 

ال يقتصر النجاح على حتقيق 
األهداف والنتائج ويقف عند هذا 
احلد، بل ميتد إلى التغيير والتطوير 
في األمناط واألساليب واخلطط 
حتى تتم دميومة النجاحات، فلو 
اكتفينا فقط  باملصباح الكهربائي 
الــذي اخترعه العالــم األميركي 
توماس اديســون عام ١٩٣١ لكان 
حال الدنيا يتراوح ميينا وشماال 
دون محصلة جديدة من التطوير 
توالــت االختراعات  والبناء، بل 
والتجديدات حتى ظهرت عدة صور 
للمصباح  جديدة وعالية اجلودة 
الكهربائي سواء بالقوة أو احلجم 

أو اللون أو غيرها.
لذا، فعلى اإلنسان أن يستفيد 
من أي حدث يواجهه ويعيشــه 
لكي يبني على ذلــك برجا عاليا 
من اخلبرة واملعلومات التي تساهم 

في مسيرة حياته.
إن التطوير يقوم على معلومات 

مما ال شــك فيه أن الســلطات 
الصحية فــي الكويت قادت معركة 
«كوفيد ١٩» بكفاءة عالية، واقتدار 
كبير، واألدلة على ذلك كثيرة، واألمثلة 
عديدة، لكل متأمل منصف، خصوصا 
أنه ليس هناك مقياس معد، أو منوذج 

مسبق نستطيع أن نقيس عليه.
في الفترة األخيرة توجت وزارة 
الصحة جناحاتها املتوالية للتصدي 
لڤيروس كورونا املستجد، وقامت 
بوضع خطة محكمة تكونت من خمس 
مراحل ستعود على إثرها احلياة - إن 
شــاء اهللا - إلى طبيعتها، ووضعت 
وزارة الصحة شرطا أساسيا للتدرج 
في هذه املراحل أال وهو حتقيق نتائج 
ملموسة باألرقام في مجابهة «كوفيد 
١٩»، وإال االرتداد إلى املرحلة التي 
تســبق املرحلة التي نريد االنتقال 

إليها.
في الواقــع نريد اآلن أن نصل 

فجــأة أصبحت كلمــة األمن 
الدول  الصحي هاجســا يــؤرق 
واملجتمعــات واألنظمة وأصبحت 
مدخال ومبررا للعديد من اإلجراءات 
املشــددة ويخطئ من يخلط بني 
األمن الصحــي ووزارات الصحة 
ألن هذا اخللط ســيحمل وزارات 
الصحة مسؤوليات أكثر من قدراتها 
وطاقاتها. وعندما تصدر خطط أو 
قرارات تتعلق باألمن الصحي فإن 
تنفيذها بل والرقابة عليها ال تقل 
أهمية عن وضع اخلطط ونشرها 
املثال فإن  وإعالنها، وعلى سبيل 
اخلطة التي أعلنها مجلس الوزراء  
بخصوص العودة للحياة الطبيعية 
تدريجيا ومن خالل املرور بخمس 
مراحل تتطلب متابعتها ما هو أكبر 
وأكثر اتســاعا من قدرات وزارة 
الصحــة التي تضطلع مبهام فنية 
للوقاية والعالج ومتابعة املستجدات 
الوبائية العامليــة. أما متابعة مدى 
االمتثال مبعايير واشتراطات كل 
مرحلة من مراحــل عودة احلياة 

الذي ميلك رأس إنسان وجسد حيوان، بينما جميع اآللهة الفرعونية 
متلك وجها حيوانيا وجســدا بشريا! السبب يعود إلى أن احليوان 
ما هو إال رمزية لفطرته، فاألســد رمز للحكم والسلطة والفرعون 
أو امللك، فتهجني الفرعون بتمثال بجســد أسد يزيد من قوته مع 
القليل من الطقوس السحرية، بينما اآللهة الفرعونية مثل «أنوبيس» 
اله املوت والتحنيط هو تهجني بني وجه ابن آوى وجســد بشري! 
ويرجح ذلك كون ابن آوى يبحث عن طعامه بالقبور غالبا بالقدم!  

«سفنكس» واملشــهور باســم أبو الهول، التمثال الذي ميثل 
الرعب والرهبة و«التهجني» ما بني اإلنســان واحليوان. أحد أشهر 
الوحوش الفرعونية التي كان يعتقد أنها جالبة للقوة والسلطة عن 

طريق السحر!
تواجد «سفنكس» لم يقتصر على متثال «أبو الهول» العمالق أو 
ممر معبد الكرنك بتماثيل «سفنكس» احلارسة وعددها ١٣٥٠، بل ان 
هذا املخلوق املهجن اثبت وجوده بامليثولوجيا الهندية واإلغريقية.
وكما احلــال في كثير من الثقافات القدميــة من اعتبار املرأة 
سببا لبعض الشرور، كان نصيب «سفنكس» املهجن بامليثولوجيا 

اإلغريقية ان يكون امرأة تأكل الرجال بجسد أسد.
وعلــى الرغم من هذا التواجد إال أن «ســفنكس» متيز مبصر 
القدمية كونه رجل «أبو الهــول»، الذي متثل تقاطيع وجهه ملوك 
الفراعنة، فكل «ســفنكس» مبصر يحمل مالمح فرعون كـ «توت 
عنخ آمــون» وأبو الهول، الذي ميثل خفــرع ابن خوفو كما ذكر 
هيرودوت، لهدف مهم أال وهو: اعتقاد الفراعنة أن التماثيل لها قوى 
ســحرية في خلودهم وعودتهم الى احلياة وأيضا حماية قبورهم 
من الســراق عن طريق الطقوس السحرية التي لم تصلنا بشكل 

كامل ولم نعلم منها إال القليل.
نالحظ أن «سفنكس» هو املهجن الوحيد في احلضارة الفرعونية 

وابو الهول ميثل امللك القوي!
على الرغم من عظمة هذا التمثال إال أن «خفرع» باحلقيقة مات 
قبل إنهاء اخلطة املعمارية واألسوار ومتت سرقة اهرامات خوفو 
«األب» وخفرع «اخلالد» بكل ســاللة! وانتهى هذا التمثال مدفونا 
حتت الرمال الصحراوية ملئات السنني. لكن كيف يعود أبو الهول 

للحياة بعد أن أكلته الرمال؟!
ما بني األرجل األمامية املمتدة ألبو الهول هناك لوح هيروغليفي 
بارتفاع اربعــة أمتار يذكر احد اهم الفراعنة وهو حتتمس الرابع! 
ويذكــر هذا اللوح ان حتتمس احتمى من الشــمس حتت صخرة 
ونــام،  فحلم ان ابو الهول يحدثه بأنه مدفون في هذا املكان، واذا 
ما متت ازاحة الرمال من عليه فهو يتعهد لتحتمس الرابع بأن يحكم 

ويحمل تاج مصر!
ازيحت الرمال وميوت شقيق حتتمس بظروف غريبة، فيحكم 
هــو حتى ذكر «لوح احللم» ان حتتمس قــدم الكثير من القرابني 

الى ابو الهول! 
لكن السحر املدهش الذي حير العلماء يحدث مرتني كل سنة، في 
شهر مارس وسبتمبر، فيلتقي «ابو الهول» مع ظل هرم «خفرع» 
بشكل هندسي دقيق جدا، ليكون ظل هرم عمالق حتى غروب الشمس!

دمتم بأفراح خالدة.

احلكمة سراج العطاء

وصية قائد
الشيخ د.أحمد حسني محمد

ال يبقى من التعليم إال ثالث!
عزة الغامدي

رأي طبي

اخلطة اخلمسية 
«الكورونية»..
 ووعي الفرد
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د.هند الشومر
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االحد ٧ يونيو ٢٠٢٠ فنـون

أميرة جنم.. إضافة ملذيعات تلفزيون الكويت
مفرح الشمري
@Mefrehs

يحرص الوكيل املساعد لقطاع 
التلفزيون سعود اخلالدي على دعم 
الطاقات الكويتية املبدعة التي تعمل 
في وزارة اإلعالم بجميع قطاعاتها، 
خصوصــا عندمــا يشــعر ان تلك 
الطاقات لديهــا ماهو جديد تقدمه 

على شاشة تلفزيون الكويت.
ومن هــذه الطاقات التي منحها 
الوكيل املســاعد لقطاع التلفزيون 
ســعود اخلالــدي فرصــة ذهبيــة 
للتصدي بتقدمي برنامج تلفزيوني 
منوع أميرة جنم التي تعمل بوزارة 
اإلعالم منذ عام ٢٠٠٢ وجنحت في 
اعداد البرامج االذاعية والتلفزيونية 
الدرامية االذاعية  وبكتابة االعمال 
والتي كانت من نصيب كبار الفنانني 
وعلى رأسهم الفنان الراحل الكبير 
عبداحلســني عبدالرضــا من خالل 
مسلسل «مول الهوايل» والتي دخلت 
من خالله الى عالم الكتابة الدرامية 

اإلذاعية.
هذه الفرصة الذهبية كانت تبحث 
عنها أميرة جنــم منذ وقت طويل 
ولكنها ظلت حبيسة في قلبها لذلك 
«طارت» من الفرحة عندما بلغت بها 
لتســتعد لها خير استعداد لتكون 
عند حسن ظن املسؤولني في قطاع 
التلفزيون بعد ما اختاروها لتقدم 
برنامج «بانوراما العيد» الذي بثه 
تلفزيــون الكويت ليلة عيد الفطر 
املاضي، فنجحت في االختبار بشهادة 
اجلميع بعدما اســتقبلها املشــاهد 
الكويتي بكل حب وود ألســلوبها 
املتزن البعيد عن التكلف، ومتمنني 
لها كل خير ومستبشــرين بوالدة 
مذيعة كويتية من «بنات اإلعالم» 
لتكــون اضافة ناجحــة لزميالتها 
اللواتي يعملن في تلفزيون الكويت.

ردود االفعال الطيبة التي وصلت 
للمذيعة واملعدة أميرة بعد تواصلنا 
معها اثلجــت صدرها، معتبرة كل 
كلمــة جميلــة قيلــت لهــا حتملها 
مســؤولية كبيرة في التميز التي 
حققته من خالل هذا البرنامج، وهذه 
الكلمات اجلميلة اعطتها دفعة قوية 

لالستمرار في التقدمي التلفزيوني 
بعد ان قدمــت العديد من التقارير 
الصوتية في برامجها التلفزيونية 

واالذاعية. 
املتابع ملســيرة املذيعة واملعدة 
اميــرة جنم البــد ان يفــرح لها ملا 
وصلت إليه حاليا بجدها واجتهادها 
الذي ال يختلف عليها اثنان خصوصا 
انها تتميز بعالقات طيبة مع جميع 
العاملني بوزارة اإلعالم وتكن لهم كل 
احترام وتقدير النها تعلمت منهم 
الكثير، وهذا األمر جعلها «محبوبة» 
من اجلميع خصوصا انها «الحتب 
القيل والقال» وال تلتفت ملن يريدون 

احباطها.
فشكرا للقياديني بوزارة اإلعالم 
وعلى رأسهم وزير اإلعالم ووزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب محمــد 
اجلبــري ووكيلة الــوزارة منيرة 
الهويدي والوكيل املســاعد لقطاع 
التلفزيــون ســعود اخلالدي على 
دعمكم الالمحدود للطاقات الكويتية 
التي تعمل بوزارة اإلعالم وخصوصا 
في قطــاع التلفزيون الذين اثبتوا 
خالل جائحة الكورونا انهم «كفو» 
للجهود الذي يبذلونها لرفع اســم 
بالدهــم باملجــال اإلعالمــي عاليا، 
وهذه نتيجة ثقة القياديني بالوزارة 
بقدراتهم في حتقيق املستحيل حتى 
يبقى تلفزيون الكويت في املقدمة 

في ظل الظروف الراهنة.

بعد أن منحها الوكيل سعود اخلالدي فرصة ذهبية

أميرة جنم في «بانوراما العيد»

اجلاسر مستشارًا إعالميًا..
والشمري إلدارة املركز اإلعالمي

في ظل االستعدادات إلطالق مهرجان 
سينمانا ٢٠٢٠ الذي ينظمه االحتاد العام 
للفنانني العرب عبر املنصة اإللكترونية 
من خالل فرعه في سلطنة عمان، كلف 
رئيــس االحتاد مســعد فــودة األمني 
العام املساعد لالحتاد العام للفنانني 
العرب املخرج د.عمر اجلاســر للقيام 
مبهام املستشار اإلعالمي للمهرجان، 
باإلضافــة الى اختيــار الزميل مفرح 
الشــمري رئيس قســم الفن بجريدة 
«األنبــاء» الكويتيــة مديــرا للمركــز 
اإلعالمــي ملهرجــان ســينمانا للفيلم 

العربي بدورته األولى، وذلك خلبرته 
الطويلــة في إدارة املراكــز اإلعالمية 
لعدد من امللتقيات واملهرجانات الفنية 

واملسرحية.
املهرجــان يهدف الى تقــدمي أفالم 
ســينمائية إلبراز تضحيــات األطباء 
ورجــال األمن واملمارســني الصحيني 
ودورهم في مواجهة جائحة الكورونا 
ومدى معاناتهم وتضحياتهم ودور رب 
األسرة واألم في تهيئة البيئة الصحية 
والنفسية لألسرة في احلجر والتزامهم 

جميعا بتعليمات اجلهات املختصة.

د. عمر اجلاسر الزميل مفرح الشمري

بدرية أحمد

جانب من املشاركاتالزميل محمد ثالب مقدم البرنامج

نوف محمد حور فاضل

فاطمة مصطفىمرمي عليجلني عمر

 ملهرجان «سينمانا األول» اإللكتروني

الوكيل املساعد لقطاع التلفزيون سعود اخلالدي

ثالب: «آرت هوم» جديد برنامج األطفال «الرسام»

يواصل برنامج «الرسام»، الذي 
يقدمــه الزميل محمــد ثالب ويعده 
جــواد الصيرفي وفاطمــة الصالح 
ويخرجه سعد اخلالدي، استعراض 
مواهب االطفال في الرسم اسبوعيا 
من خالل شاشــة تلفزيون «اطفال 
الكويــت» وذلك في ظــل االوضاع 
الراهنة التي تعيشها البالد وبلدان 
العالــم فــي ظــل انتشــار جائحة 
كورونــا وذلك باســتحداث فقرات 
جديدة للبرنامج يستطيع االطفال 

املوهوبون بالرسم بعرض انتاجاتهم 
من خــالل فقرة «آرت هــوم» التي 
القت صدى طيبا عند االطفال بإبراز 
رســوماتهم عبر شاشــة تلفزيون 
اطفــال الكويت، اضافة الى الصدى 
الطيــب الذي اوجدته عند االطفال، 
اضافة الى مشاركتهم في البرنامج 
من خــالل االتصال معهم من خالل 
فقــرة «زوم» وذلك البراز مواهبهم 
في الرســم اضافة الى فقرة الرسم 

باآليباد.

عن هــذه التجربــة، يقول مقدم 
البرنامــج الزميــل محمــد ثالب ان 
برنامــج «الرســام» حريــص على 
ابراز مواهب االطفال، لذلك استحدث 
فقرة جديدة في البرنامج وهي «آرت 
هوم» التي القت استحســانا كبيرا 
من االطفال واولياء امورهم، والدليل 
على ذلك كمية املشاركات بهذه الفقرة 
من االطفال لعرض رسوماتهم على 
الشاشة وهم في بيوتهم، الفتا إلى ان 
استحداث هذه الفقرة جاءت متماشية 

مع الظــروف التي مير بهــا العالم 
بسبب انتشار وباء «كورونا» وان 
هــذه الفقرة تهدف إلى جعل الطفل 
يستثمر وقته في شيء مفيد ينمي 

من خالله موهبته.
واشار ثالب ان املشاركات في هذه 
الفقرة مفتوحة جلميع االطفال سواء 
داخل الكويت او خارجها، مشيرا إلى 
أن البرنامج يعمل أيضا على تعليم 
األطفال طريقة الرســم على اآليباد 
بأسلوب جميل وبعيد عن التعقيد.

مت استحداثها في ظل انتشار جائحة «كورونا»

نداء شرارة تطلق «شروط»

وفاء الكيالني غاضبة من «التنمر»

أطلقت جنمة «ذا فويس» الفنانة األردنية 
نداء شرارة أغنيتها اجلديدة «شروط»، من 
كلمــات إيهاب غيث وأحلــان محمود أنور 

وتوزيع جان ماري رياشي.
وروت األغنية صورا عن شروط كثيرة 
وخيالية من شــخص أحب من كل كيانه، 
وعاش احلب بكل معاناته، لدرجة أنه عبر 
مــن خالل عمق وصعوبة هذه الشــروط، 
عن اســتحالة رجوعه إلــى احلبيب، لعل 
احلبيــب يفهم مــدى عمق احلــب الذي ال 
يستهان به وكم سبب من جراح، وال يقدر 
احلب التعبيــر إال بجمالية حتى لو حكى 

عن ألم أو استحالة.
وغنت نداء بصوتها العذب معبرة عن 
معاني االغنية والتــي تقول كلماتها: «لو 

مصمــم إني أرجــع وافتح بقلبــي مجال، 
أبشــر بعزك أوافق، لو تلبي هالشــروط، 
رجع سنيني اللي راحت، رجع الدمع اللي 
سال، اكتب آسف فوق جنمة واغزل العذر 
بخيوط، لم صوتي من دروبك، يوم ناديتك 
تعال، اجمع آهاتي اللي دارت، حول كونك 
ألف شــوط، خلي كل وادي مشيته يرتقي 
فوق اجلبال، ازرع الشط بإيدينك واجعل 
الصحرا شــطوط، اقنع الشمس بطريقي 
ترتسم برد وظالل، وعقرب الساعة بإيدي 
ميشي في عكس اخلطوط، حاول ارسم في 
عيوني فرحه من وحي اخليال، خلي قلبي 
متل طير عمره مــا عرف الهبوط، كل هذا 
اللي طلبته ال غريب وال محال، احملال إني 

أوافق حتى لو لبى الشروط»

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
صورة منســوبة لإلعالمية وفاء الكيالني 
في شــبابها، القت انتشارا كبيرا، مقارنني 
بني شــكلها احلالي وفــي املاضي، ووصل 
األمــر إلى حــد «التنمر»، وهــو ما اغضب 
الكيالني ودفعها للرد على الصورة املتداولة، 
وكشــفت أنها ليســت الفتاة املوجودة في 
الصــورة، رافضــة «التنمر» علــى الفتاة 

املتداول صورتها.
ونشرت الكيالني الصورة، عبر حسابها 
الشــخصي علــى «انســتغرام»، وكتبت: 
«البنوتة القمر دي مش أنا، ومضايقنيش 
تشبيهها ليا، والصورة دي دايره بقالها أكتر 
من سنتني ولم اعلق عليها بشكل رسمي، 
ٔالني مش شايفه عيب في مالمحها، وشيفاها 

قمر كمان، وطول عمري كان نفسي شعري 
يكون ويفي او كيرلي بدل شعري الناعم».

وتابعت: «بس حبيت أوضح في الوقت 
ده، عشان التنمر اللي اصبح ضد صاحبة 
الصورة على السوشــيال ميديا من ناس 
عينيها ماتعودتش تشوف اجلمال، فبتقبح 

كل ما تراه».
وأضافت: «وعشــان املجــالت واملواقع 
اللي كان نفسي ماتقعش في خطٔا املعلومة، 
وياخدوا بالهم أن ألف باء إالعالم هو التحرى 
عــن املعلومــة والتٔاكد من مدى ســالمتها 
قبل نشــرها». واختتمــت كالمها موجهه 
حتية لصاحبة الصورة: «حتية للجميلة 
صاحبة الصورة وهارد لك ألصحاب النوايا 

احلسنة».
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مسلسل «وساوس».. رؤية خليجية مبعايير عاملية
إقبال عبيد

يبث في ١١ اجلاري وألول مرة 
على منصة نتفليكس أول مسلسل 
درامي ســعودي «وســاوس» من 
كتابة روالن حســن وســيناريو 
وحــوار وإخــراج املبدعــة هناء 
العمير. وتدور أحداث مسلســل 
«وســاوس» حول عائلــة تواجه 
الشكوك التي حتيط بوفاة كبير 
العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه 
الغامض إلى الظهور قبل أيام من 
موعد إطــالق التطبيــق املنتظر 
الذي طورته شركته اخلاصة. عبر 
حلقات «وســاوس» يتم الكشف 
عن احلقائق بشــكل مستمر لكن 
كل مرة من منظور مختلف ألحد 

أبطال العمل.
مسلسل «وســاوس» هو أول 
عمــل دراما وتشــويق ســعودي 
خليجي تستحوذ عليه نتفليكس، 
وميثل جزءا من احملتوى الدرامي 
اخلليجي بشكل عام والسعودي 
بشكل خاص، ويضم العمل نخبة 
مــن النجــوم مــن بينهــم الفنان 
عبداحملسن النمر والفنانة شيماء 
الفضــل إضافــة إلــى كوكبة من 

الوجوه الشابة.
وسيتم عرض املسلسل كأحد 
األعمال األصليــة لنتفليكس في 

الشرق األوسط كما سيكون متوافرا 
عامليا في ١٩٠ دولة ألكثر من ١٨٣ 
مليون مشــترك حول العالم، مع 
توافر الترجمة لـ ٢٠ لغة مختلفة.

مع  حوارنا  انطلق  البداية  في 
هناء  واملخرجة  السيناريست 
التغيير  التي حتدثت عن  العمير 
املضاف واجلديد في إنتاج مسلسل 

«وساوس» قائلة:
٭ طريقة السرد مختلفة ومشوقة، 
حيث يتنــاول العمل قصة من ٨ 
روايــات مختلفة و٨ شــخصيات 
الرئيســي بعني  تنظــر للحــدث 
مختلفــة، ففــي كل حلقة يســدل 
غموض األسئلة العمالقة لتجيبها 

فــي احللقــة التاليــة، اتخذنا في 
كتابــة هــذا العمل أفــكارا مكثفة 
ومتنوعة في تشــويق املشــاهد 
وتوريطــه في دائــرة محكمة من 
األلغاز التــي تنفرط كلما تقدمت 
في املشــاهدة، وتعود بالزمن في 
فالش باك يعيد للمشاهد تفاصيل 
قصة محبكة. سرد مغاير يبعدنا 
عن القصة البطيئة واململة والتي 
تسير بشكل مســتقيم وتقليدي 
عما هو مطروح عادة، وهو عمل 
تشــويقي يرتكــز علــى اجلانب 
الســيكولوجي والفلسفي املكثف 
للشخوص التي تدور في دائرة ال 
نهاية لها في عالم ضيق يتجاهل 
العالــم احمليــط بــه ويركــز في 

اللحظــة واملاضــي، وهذا احمليط 
الضيــق أتاح لي تركيزا وتكثيفا 
أكثر على العالقات اإلنسانية بني 
الشــخصيات واحلــوارات وأداء 
املمثلني كذلك، كيف أن هذا احمليط 
الضيق يضيــع ويطفو بني حيز 
سوء الفهم والتواصل بني عائلة ال 
يثق بعضها بالبعض اآلخر األمر 
الــذي يخلق إشــكاليات أكبر بني 

الشخصيات واألحداث.

ـ٨ حلقات للمسلسل..  حدثينا عن فكرة ال
كيف ساعدكم في اختزال فكرة املسلسل 
وتكثيفه دون املط التقليدي للحلقات 
التي تأتي بثالثني حلقة في العادة؟

٭ مت التخطيــط منذ البداية ألن 
يقدم العمــل على ٨ حلقات نظرا 
لتعقيــدات احللقــات واعتمــاد 
التكثيف ألن هذا يعطي أداء وراحة 
أقوى للشخصيات ومساحة مرنة 

رغم صعوبة الكتابة واإلخراج.

هل مت التركيز على التصوير املشاهد 
في دولة أو مدينة معينة؟

٭ أبــدا، ال دولة وال مدينة، نحن 
ركزنــا علــى احمليــط اخلــاص 
للقصة، والــذي قد يحدث في أي 
مكان، واختزلنا جهودنا في العالم 
الداخلي حليوات الشخوص فقط، 
حتى طبيعة الشخصيات جاءت 

مختلفة تكسر رتابة التابو لدينا، 
فهناك فنانة تشكيلية، جرافيكس 
ديزاينر وطبيبة، وأخذت التفاصيل 
مع احللقات شــكال جديدا نوعيا 
حلياتهــم، كذلك أشــكال األمهات 
جاءت عصرية شــبابية ألن ثمة 
فكرا ينمط لألمهات بشكل مستمر 
لتبدو كبيرة أو جالسة في مكان 
ثابت. فاألمهات لديهن طموحاتهن 

وحياتهن وحتدياتهن اخلاصة.

هناك مفهوم دارج حول منصة نتفليكس 
أنها تخضع ملعايير معينة من اجلرأة 
وجتاوز للعادات والتقاليد، فما تعليقك 

حول هذا املوضوع؟
٭ نتفليكس منصة متنوعة حتوي 
العديد من األعمال النوعية املختلفة 
ملراحل عمريــة مختلفة، وتعتمد 
علــى اختيــار املشــاهد بالدرجة 
األولى لتقبل األعمال أو رفضها فهي 
حتوي أفكارا وتوجهات مختلفة 
لشعوب ودول وثقافات متنوعة. 

هل من كلمة أخيرة؟
كلمتــي أوجههــا الــى اجلمهور، 
أدعوهــم بصــدق إلــى مشــاهدة 
املسلســل واالســتمتاع بوتيرته 
باألســرار  واملليئــة  الســريعة 
املتكشفة، وأمتنى أن ينال املسلسل 

استحسانكم.

الكاتبة إقبال عبيد في حوارها مع القائمني على العمل

البداية، ابارك لك على اغنيتك  في 
اجلديدة «اخاف احچي»، وملاذا اخترت 
هذه األغنية التراثية حتديدا لتعيدي 

تقدميها من جديد؟
٭ مت اختيار اغنية «اخاف احچي» 
ضمن باقة مــن األغاني التراثية 
اللي مت تســجيلها في بغداد مع 
كبار املوسيقيني العراقيني الذين 
ساعدوني في انتقاء اجمل األغاني 
القدمية، وهي ضمن ألبوم سيتم 
طرحه قريبا، والفكرة في اعادة 
غناء هذا النوع هي احياء التراث 
العراقي احملبوب عند كل الناس 
سواء باخلليج او األوطان العربية 
وبصوت نسائي، الن اغلب الذين 
اعادوا هذا النوع من األغاني هم 

فنانون رجال.

هل تقدميك الغنية تراثية ناجحة 
يعتبر مغامرة منك؟

٭ صحيح انها مغامرة، باالخص 
ان االغنية تغنت من صوت عراقي 
رائــع تعلمت منها انا شــخصيا 
الكثيــر وهــي الفنانــة القدير ة 
«زهور حســني»، ولكــن احببت 
ان أعيــد إحياءهــا واوجهها الى 
فئة الشــباب الذين لم يستمعوا 
لها من قبل، كما ان الناس الذين 
احبوا االغنية القدمية سيتذكرونها 
بصوتــي مرة أخــرى، والى اآلن 
احلمــد هللا الصدى رائع، وهناك 
البعــض اعترضوا وهذا شــيء 
طبيعي، ولكن األغلبية أحبوها 

بصوتي.

بأغنيتني  بعد غياب عامني رجعت 
جديدتني، لكنهما طرحتا وسط ازمة 
كورونا احلالية، فهل هذا يعني ان 
«كورونا» وجه خير على شذى حسون؟
٭ قصة انني طرحت اعمالي في 
فترة «كورونا» لم يكن مقررا لها 
ابدا حتى اغنية وكليب «مكتفي 
بك» كان قبل بداية الوباء واحلجر 
املنزلي بأيام بسيطة، وعلى فكرة 
خطــة الرجوع للســاحة صارت 
لهــا فترة وانا اجهــز لها، وكنت 
احضــر ايضا عدة اعمال ســواء 
اغــان فردية وحتــى «ديو» لكي 
اطلقها في بداية ٢٠٢٠، لكن لالسف 
تصادفت مع الوباء، فانتظرت الى 
ان يهدأ الوضــع، وقررت اطالق 
«اريــد احجــي»، و«كورونا» لن 
يستطيع أن يوقفني عن خططي 
ورجوعي جلمهــوري بالطريقة 
التي خططت لها، ومن اآلخر «يا 

أنا يا كورونا»!

السابقة عكست قوة  اغنياتك  كل 

املرأة مبعنى انها كانت ضد الرجل، 
ولكن اعمالك األخيرة شهدت حتوال 
وتشيد بالرجل، هل هذا التحول وراءه 

قصة حب غيرت نظرتك للرجل؟
٭ سؤالك «دمه خفيف» كعادتك 
دائما، وان كان فيه «خبث» نوعا 

ما، انا لم يكن عندي ابدا اي مشكلة 
او عقدة من الرجل، صحيح كنت 
اختار اغاني حتمل هجوما خفيفا 
عليه، لكن مثلما نقول «العتب على 
قدر احملبة»، وهذا ال يعني انني 
سأوقف هجومي على الرجال طاملا 

انهم يتعبون النســاء، فاملعركة 
قائمــة بيننا، وميكن ان نســمي 
هذه الفترة «استراحة محارب»، 
وباملناســبة ال دخــل حلياتــي 
اخلاصــة باختيــاري لنوعية او 

موضوع االغنية التي اقدمها.

هل تعلمت شيئا من جتربة غيابك 
الطويل، واكتشفت حقيقة البعض؟

٭ فترة غيابي كانت قرارا شخصيا 
مني بعد اكثر من عشــر سنوات 
شــغل وكــدح وســفر وحفالت 
ومهرجانات، فقد كنت احتاج ان 
اقضــي وقتا مع نفســي للراحة 
وإعادة حساباتي الشخصية وكذلك 
الفنية، وخالل فترة غيابي شفت 
ناس كانوا قريبني مني ابتعدوا، 
يعني «مصلحجية» مثلما نقول 
سواء كانوا من الوسط الفني او 
االعالم او شركات انتاج الى آخره، 
صحيح مبجرد العودة الى األضواء 
من جديد جتد الكل يعود ليتقرب 
منك، وانا كنت متوقعة هذا الشي 
الني إنسانة عاقلة وفاهمة الوسط 
الفنــي ومعنى الفــن بإيجابياته 
وســلبياتة، اهــم شــي ان تكون 
متصاحلا مع نفسك وتعرف كيف 
تديــر وتتعامل مع هذه النوعية 
مــن الناس، واال يأتــي ذلك على 
حســاب مصلحتــك، لذلك ما في 
داعي للعتب او الزعل املبالغ فيهما 

طاملا املصلحة جتمعنا.

اين املطربني العراقيني؟ وملاذا ابتعدوا 
عن األغنية العراقية واجتهوا للغناء 
بلهجات اخرى؟ ومارأيك في هذا األمر؟
٭ الفنانني العراقيني موجودين 
لكــن اغلبهــم معروفــني محليا، 
يعنــي داخل إطــار العراق فقط، 
ومن املمكن ان تضرب اغنياتهم 
في العالم العربي لكن هم كأسماء 
ليسوا جنوما او معروفني خارج 
العراق، ولدينــا فنانني عراقيني 
جنوم أصواتهم جميلة مثل كاظم 
الســاهر وحــامت العراقي وماجد 
املهندس وغيرهم كثيرون معروفني 
عربيا، وفكرة ان املطرب العراقي 
يغني خليجي او اي لهجة ثانية 
ال اعتبــره مشــكلة طاملا االغنية 
تصل لكل العالم، واعطيك مثاال 
يؤكد كالمي، فعندما غنى حسني 
اجلسمي مصري اغنيته صارت 
نشــيد عند كل مصــري وعربي، 
والناس قالت اجلسمي اإلماراتي 
غنى ملصــر، فاللهجة ال اعتبرها 
عائقا املهم ان متثل وطنك واسمك 
بشكل جميل وبأعمال تصل للكل 

وليس فقط بلدك.

ال توجد عندي عقدة من الرجل واملعركة مستمرة بيننا
اجلائحة لن توقف خططي.. ومن اآلخر «يا أنا يا كورونا»!

شذى حسون لـ «األنباء»:
فترة غيابي كشفت «املصلحچية» 

في الوسط الفني واإلعالمي!

غيابها كان قراراً شخصياً لتعيد حساباتها

حاورها: ياسرالعيلة

املطربة العراقية شذى حسون حالة خاصة بني املطربات،
فهي ال تغني اال ما حتب أن تسمعه ويفوح عطره، ولم ال وهي اسمها يكفي، فشذى متلك حسا فنيا 

مرهفا ميزج بني انتقاء الكلمة املغناة، إضافة إلى القدرة على أداء اللون الغنائي األصيل.
وبعد غياب عامني عادت حسون الى الساحة الغنائية بأعمال جديدة،

وحتدثت معها «األنباء» عن هذه االعمال ومشاريعها املستقبلية، واسباب غيابها الطويل،
وسر هجومها على الرجل في اغانيها السابقة، وامور اخرى كثيرة في احلوار اآلتي نصه:

مفاجأة غير متوقعة.. ال توجد قضية 
بني هيفاء ووزيري في احملاكم!

زينـة
تثير اجلدل!

في مفاجأة غير متوقعة فجرها محامي 
مديــر أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
الســابق محمد وزيري بشأن القضية التي 
رفعتهــا هيفــاء ضده، أكد وزيــري أن تلك 
القضية التي مت تناولها في الصحافة ووسائل 
اإلعالم مفقودة حتى اآلن ولم يتم التوصل 
إليها، حيث كشف احملامي، في تصريحات 
تلفزيونيــة لبرنامــج «ET بالعربــي»، أنه 
ســعى في البحث عن ملف القضية بقســم 
العمرانية في محافظة اجليزة مبصر والذي 
شــهد حترير محضر اتهام بالسرقة ملوكله 
من جانب هيفاء وهبي لكنه لم يجد شيئا، 
حيث تساءل احملامي عن القضايا املرفوعة 
من وهبــي ضد موكله لكي يتــم التصالح 
فيها. وقال: «لم جند أي شــكوى في قســم 
العمرانية، ولم جند شكوى في أي محكمة 

مبصر نهائيا».
ووجه محامي وزيري سؤاال إلى هيفاء: 
«ما القضايــا املرفوعة ضــد موكلي محمد 
وزيري حتى يتصالح فيها؟.. فنحن لم جند 

أي شــكوى او بالغات ضد موكلي»، مكمال: 
محمد وزيري لــم يأخذ من أي أحد «مليما 
واحدا»، وكل ما نسمعه من اتهامات نسمعه 
من منصات إعالمية، واملفترض عندما نريد 
أن نرد، نرد في منصات احملاكم وســاحات 
القضاء وليس منصات اإلعالم، وبناء عليه 
ســنأخذ اإلجراءات القانونيــة ضد الفنانة 
هيفاء وهبي ومحاميها، ونرفع دعوى تشهير 
ضدهمــا، حيث إن كل املنصــات اإلعالمية 
تتحدث عن موكلي بأنه استولى على أموال.

وعند سؤال احملامي عن احتمالية وجود 
صلح يحدث بني وزيري وهيفاء، رد: هيفاء 
وهبي فنانــة كبيرة، والصلح إذا افترضنا 
وجــود قضية من األســاس فمــن حقنا أن 
نعرف على أي أســاس ســيجري الصلح؟ 
وعلى ماذا؟، وما الشــيء الذي ســنتصالح 
عليه؟ وما القضايا املرفوعة حتى نتصالح 
عليها؟ وما القضايا امللموسة ونعرفها حتى 
نتصالح فيها؟! فأنا ال أعرف عن أي شــيء 

سنتصالح حتى اآلن.

نشرت الفنانة زينة على حسابها اخلاص 
بـ «إنســتغرام» مقطع ڤيديو من مسلسل 
«حضرة احملترم أبي» كشفت عن رأيها في 
التعاون مع الفنان نور الشريف والفنانة 
معالي زايد، وعلقت على الڤيديو برسالة 
أثارت اجلدل وحيرت متابعيها فيما تقصده، 
قائلة: «اللي مالوش ماضي مالوش حاضر 
وال مستقبل.. رحم اهللا أمواتنا وأمواتكم.. 
نور الشــريف ومعالي زايــد فنانني مصر 
العظام»، الفتة إلى أن نور الشريف وقف 

بجوارها في هذا العمل خاصة في املشــهد 
األول عندمــا طلبت منه العودة إلى بلدها 

كون مصر كبيرة عليها.
وتلقــت زينــة تعليقات مــن متابعيها 
يسألونها عن الســبب الذي جعلها تكتب 
تلك الرســالة في هــذا الوقت، خاصة أنها 
لــم حتقق النجاح الــذي كانت ترجوه في 
مسلســلها «جمع ســالم» الذي عرض في 
رمضــان املاضي، وكان يدور حول قضية 

التبني واملشاكل داخل األسرة املصرية.
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بورشه تايكان اجلديدة كليًا متوافرة للطلب اآلن في الكويت
أعلــن مركــز بورشــه 
الكويــت شــركة بهبهانــي 
للســيارات، انــه واعتبــارا 
من اليوم، ســيبدأ استقبال 
طلبات شراء سيارة بورشه 
تايكان الكهربائية بالكامل، 
وتتوفــر تايــكان اجلديدة 
بثالثة طــرازات هي تايكان 
٤S  وتايكان توربو  S  وتايكان 
توربو، وتكتب فصال جديدا 
في تاريخ بورشه الذي ميتد 
على مــدار ٧٠  عامــا، حيث 
تفتتــح عصــر الســيارات 
الكهربائية في شركة صناعة 
السيارات الرياضية الفاخرة .

وبهذه املناسبة قال كالوم 
بوتوملــي، مدير عــام مركز 
بورشه الكويت: ميثل اليوم 
بدايــة املســتقبل بالنســبة 
لبورشــه في الكويت، حيث 
نبدأ في تلقي طلبات شــراء 
السيارة التي تعد ببدء عهد 
جديد في تاريخ الســيارات. 
حتمل سيارة تايكان اجلديدة 
كليــا الطابــع الرياضــي في 
كل تفاصيلهــا، ولكنها أيضا 
سيارة صديقة للبيئة متاما 
وتوفر أعلى مستويات األداء 
احلقيقي في عصر السيارات 
الكهربائيــة، وذلــك بفضــل 
الفائقة والتســارع  قدرتهــا 

املتكرر بدون فقدان الطاقة .
األداء الفائق للسيارات الرياضية

تضاهــي ســيارة تايكان 
توربو  S  وقت التســارع في 
 RS  GTسيارة بورشــه ٩١١   ٢
األسطورية حيث تنطلق من 
السكون إلى ١٠٠  كم/ ساعة في 
٢٫٨  ثانية فقط، بينما يحقق 
طراز توربو هذا التسارع في 
  ٤S ٣.٢  ثوان، ويحققه طراز
في ٤  ثوان. ويعد طراز توربو 
 S  من أقوى طرازات بورشــه 
التي دخلت خط اإلنتاج، حيث 
تبلغ قدرته ٧٦١  حصانا متريا 
مع نظام «التحكم باالنطالق»، 
بينمــا تبلغ قدرة احملرك في 
طــراز توربــو ٦٨٠  حصانــا 
متريــا ويأتي طراز ٤S  تاليا 

طرازات تايكان الثالثة بقطع 
مســافة طويلة بعد شحنها 
ملرة واحدة، حيث ميتلك طراز 
تايــكان ٤S  القدرة على قطع 
مسافة تصل إلى٤٦٣       كم  بعد 
شحنه ملرة واحدة مع بطارية 
«األداء الفائق بالس»، ويليه 
طراز توربو بـ ٤٥٠  كم وتوربو 

 S  بـ ٤١٢  كم .
البطارية ذات السطح الواحد 

وذات السطحني
يأتي طرازا تايكان توربو 

قوة السيارة وكفاءتها .
تصميم موجه نحو املستقبل 

بأبعاد فريدة
تعكــس تايــكان املنهــج 
اجلديــد الذي بدأت بورشــه 
اتباعه على مستوى التصميم، 
والــذي يتميــز بالبســاطة 
والتطلع إلى املســتقبل دون 
التفريــط بســمات تصاميم 
الفريــدة. تســتمد  بورشــه 
الســيارة تصميــم الســقف 
الرياضي املنزلق إلى اخللف 

السيارة بالكامل والذي يعود 
إلــى أول طــراز توربــو من 
طرازات ٩١١ ، مع إضافة ملسة 
جديدة من خالل دمج احلروف 
. Porsche ثالثية األبعاد لكلمة

واستلهم شكل لوحة عدادات 
تايكان املستقلة املنحنية قياس 
١٦٫٨  بوصة فوق عمود التوجيه 
بشكلها املستدير املعهود من 
بورشــه مــن تصميــم لوحة 
جتهيزات بورشه األمامية في 
طرازات ١٩٦٣ . وتتضمن أربعة 
أمناط للعرض ميكن للسائق 
االختيــار مــن بينهــا. ومتتد 
األجــزاء العلوية والســفلية 
من لوحة التجهيزات األمامية 
بعرض السيارة بالكامل على 
شــكل جناح، وتشــتمل على 
شاشة عرض نظام املعلومات 
والترفيه املركزية قياس  ١٠٫٩  
بوصــات وشاشــة العــرض 
اخلاصة مبقعد الراكب األمامي 

كتجهيز اختياري .
تتوفــر طــرازات تايكان 
مــن  متنوعــة  مبجموعــة 
جتهيزات املقصورة الداخلية 
والتصميم اخلارجي، والتي 
تأتي بأســلوب تقليــدي أو 
حديــث. كما تتوفر ســيارة 

 S  وتايكان توربو مجهزين 
الفائــق  «األداء  ببطاريــة 
بالس» ذات السطحني بسعة 
إجمالية قدرهــا ٩٣٫٤  كيلو 
واط ساعة كتجهيز أساسي، 
بينما تأتــي بطارية «األداء 
الفائق» ذات السطح الواحد 
كتجهيز أساســي في طراز 
٤S  األساســي. ويســتطيع 
مالكــو تايكان ٤S  احلصول 
على بطاريــة «األداء الفائق 
بالس» ذات السطحني مقابل 
تكلفة إضافية، وذلك لتعزيز 

حتى مؤخرة السيارة من طراز 
٩١١ ، والذي يعمل على توفير 
مســاحة أكبر تكفي لوجود 
املقاعد اخللفية باإلضافة إلى 
٣٦٦  لترا من مساحة التخزين. 
إلى جانب ذلك، تشمل سمات 
التصميم املعهودة في عالمة 
بورشــه خطــي اجلناحــني 
البارزين احمليطني باملصابيح 
األماميــة بتقنيــة  LED  ذات 
التصميــم اجلديــد، بينمــا 
في اخللف، تتميز الســيارة 
بشريط اإلضاءة املمتد بعرض 

تايــكان أيضا مــع مقصورة 
خاليــة متاما من اجللد ألول 
مرة. ومتنح األلوان اجلديدة 
ومجموعة تزيني املقصورة، 
التي تأتي كتجهيز اختياري، 

العمالء خيارات متنوعة.
الشحن

وتعد تايكان أول سيارة 
تدخل خط اإلنتاج مع نظام 
شحن بقوة ٨٠٠  فولت، ومتثل 
هذه اخلاصية ميزة استثنائية 
عندما تتوفر إمكانية الشحن 
عالي الطاقة، ما يجعل الوقت 
الالزم لشحن السيارة قصير 
للغايــة. كمــا ميكــن جلميع 
مالكي تايكان شحن سياراتهم 
بســهولة مع شــاحن التيار 
املتــردد بقــوة تصــل إلى ١١  
كيلوواط فــي املنزل، أو في 
العمل عبر الشاحن الصناعي 
الســريع، أو عبر أي محطة 

شحن عامة أثناء تنقالتهم .
طلــب  للعمــالء  ميكــن 
  ٤S سيارات بورشــه تايكان
وتايكان توربــو  S  وتايكان 
توربو اعتبارا من اليوم علما 
أن متوقــع وصــول الدفعــة 

األولى في نهاية العام .

أول سيارة كهربائية بالكامل من الصانع األملاني

لهما بإنتاج ٥٧١  حصانا متريا 
عند جتهيزه ببطارية «األداء 

الفائق بالس» .
وتأتي هذه القوة الفائقة 
الدفع املتزامنني  من محركي 
فائقــي األداء على احملورين 
األمامي واخللفي، مما يجعل 
سيارة الصالون ذات األربعة 
أبواب سيارة مجهزة بنظام 
الدفع الرباعي. ويتعزز األداء 
من خــالل ناقل حركة ثنائي 
السرعة على احملور اخللفي، 
وهو األول من نوعه في العالم 
في سيارة كهربائية، ما يتيح 
التســارع فــي وقــت قصير 
العالية.  للغايــة والســرعة 
ويقترن نظام الدفع الرباعي 
الكهربائــي بنظــام توزيــع 
  Porsche العزم املتغير ونظام
 Traction Management للدفع 
الرباعــي الذكي. ويتشــارك 
طرازا تايكان توربو وتوربو 
 S  في نفس السرعة القصوى، 
والتي تبلغ ٢٦٠  كم/ ســاعة. 
وتصل أقصى ســرعة لطراز 
تايكان ٤S  إلى ٢٥٠  كم/ ساعة .
العاملي  ووفقا لالختبــار 
اجلديــد املوحــد للســيارات 
اخلفيفــة (WLTP)، تتميــز 

«طيران اإلمارات» تؤكد التزامها نحو البيئة

أصدرت طيران اإلمارات تقريرها البيئي 
للســنة املاليــة ٢٠٢٠/٢٠١٩. وعلى الرغم 
من انشــغال العالم بجائحــة كوفيد-١٩، 
يسلط التقرير الضوء على أهداف وإجنازات 
الناقلة في املجال البيئي ويأتي تزامنا مع 
يوم البيئة العاملــي الذي حتتفل به األمم 
املتحدة ســنويا في ٥ يونيو حتت شعار 

«وقت للطبيعة».
وتدعم طيران اإلمارات حماية احلياة البرية، 
كما تلتزم مبحاربة االجتار غير املشروع في 
احليوانات البرية كاتخاذها حيوانات أليفة، 
أو االجتار بجلودها أو أنيابها أو أجزاء أخرى 
منها الستخدامها في الغذاء والدواء وصناعة 
املالبس واملجوهرات واحللي، وتقدر قيمتها 

اإلجمالية سنويا بنحو ٢٠ مليار دوالر.
وتقدم «طيــران اإلمارات» الدعم للجهود 
على مستوى الصناعة والعالم، كما أنها جزء 
من منظمة «متحدون من أجل احلياة البرية» 
و«احلد من فرص النقل غير املشروع لألنواع 
املهددة باالنقراض» و«املجلس العاملي للسفر 

.«WTTC والسياحة
وال تســمح طيران اإلمــارات بنقل أنواع 
احليوانات احملظورة أو جوائز الصيد أو أي 
منتجات مرتبطة بأنشطة غير قانونية للحياة 
البرية. ومت تدريــب فريق املناولة األرضية 
التابــع للناقلة وفق أنظمــة االحتاد الدولي 
للنقل اجلوي للحيوانات احلية وسياساتها 
الداخلية. وقامت طيران اإلمارات أيضا بتدريب 
أكثر من ٢٥٠٠ موظف في قسم خدمات املطار 
العام املاضي للتعرف على الشحنات املشبوهة 
واإلبــالغ عنها. ويتــاح للموظفني الوصول 
إلى قناة إبالغ مخصصة لوقف االجتار غير 
املشروع باحلياة البرية. ويتم حتفيز الوعي 
لدى العمالء من خالل املقابالت وبرامج احلياة 
البريــة واألفالم عبر نظام طيــران اإلمارات 
 ice للمعلومات واالتصاالت والترفيه اجلوي

ومجلة طيران اإلمارات.
وجهــود طيــران اإلمــارات فــي مجاالت 
احملافظــة على احلياة البريــة معروفة على 
نطاق واسع. إذ تدعم الناقلة حماية األنواع 
النباتيــة واحليوانية املهددة في أســتراليا 
منذ ١٠ ســنوات في «منتجع وولغان فالي»، 

الواقع في والية نيو ساوث ويلز. وقد عمل 
املنتجــع بتعاون وثيق مــع املجتمع احمللي 
إلجالء احليوانات عقب حرائق الغابات التي 
اجتاحت البالد العام املاضي. وبفضل العمالء 
الذين كانــوا حريصني على التطوع، أنشــأ 
املنتجع بنكا بأكثــر من مليون بذرة من ٢٥ 
نوعا، بهدف إحياء املناطق املتضررة. ومتت 
إعــادة حيوانات برية مثــل الكنغر والولب 

والزواحف والطيور إلى املنطقة.
واســتطاعت طيران اإلمــارات من خالل 
شراكتها الناجحة مع محمية دبي الصحراوية، 
التي بدأت منذ ٢٠ عاما، توفير املأوى واحلماية 
ألعداد كبيرة من احليوانات البرية مثل املها 
العربي والغزالن العربية ومجموعة واسعة 
متنوعــة مــن الثدييــات األخــرى. وأطلقت 
احملميــة في يناير املاضي ٢٥٠ طائر حبارى 
ما شكل إجنازا بارزا لها. والتزال محمية دبي 
الصحراوية تنفرد في البحوث البيئية، حيث 
تتعاون بشــكل دائم مــع اجلامعات احمللية 
والدوليــة. وقد مت قبول احملميــة عام ٢٠١٨ 
كمرشــح ضمن القائمة اخلضــراء للمناطق 
احملمية التابعة لالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة. 
ويعد الترشيح معيارا عامليا للمناطق احملمية 

ذات اإلدارة األفضل حول العالم.
ويشكل احلد من مســتويات االنبعاثات 
الغازية عنصرا أساسيا ضمن استراتيجيات 
طيران اإلمارات اخلاصة باالستدامة البيئية. 
وتشغل الناقلة واحدا من أحدث األساطيل على 
مستوى العالم، مبتوسط عمر للطائرات ٦٫٨ 
سنوات. وساهم برنامج طيران اإلمارات الشامل 
حول كفاءة اســتهالك الوقــود، الذي يبحث 
ويحدد طرقا لتقليل حرق الوقود واالنبعاثات 
الغازية غير الضرورية حيثما كان ذلك ممكنا 
من الناحية التشغيلية، بتحسن نسبته ١٫٩٪ 
في كفاءة استهالك الوقود على رحالت الركاب 
ملدة عام كامل. وكان جلهود الناقلة الرامية إلى 
حتسني خطط الطيران والوقود، مع ضمان 
السالمة والتكامل التشغيلي، دور في توفير 
استهالك ٣٨ ألف طن من الوقود أو حوالي ١٢٠ 
ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 
وقد دعم ذلك املنهجيات املبنية على البيانات 

وبرامج التوعية للطيارين.

بالتزامن مع يوم البيئة العاملي

بالتعاون مع محمية دبي الصحراوية وفرت الناقلة املأوى واحلماية ألعداد كبيرة من احليوانات البرية مثل املها العربي

Ooredoo الكويت تفتح أفرعها مع اتباع إرشادات السالمة 
وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي

أعادت Ooredoo الكويت، 
افتتــاح أكثــر مــن ٣٠ فرعا 
مبختلف مناطق الكويت منذ 
٣١ مايو استنادا خلطة مجلس 
الوزراء املرســومة للعودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
في البالد ومراحلها املختلفة 
والتــي تضمنــت على وجه 
التحديــد اعتبار الشــركات 
املزودة لالتصاالت واالنترنت 
ضمن الشركات التي ستعمل 

في املرحلة األولى.
وحرصت Ooredoo على 
تعقيــم جميــع افرعها قبل 
اســتقبال العمالء مع اتباع 
جميع ارشــادات الســالمة 
الصادرة من اجلهات املعنية 
مــن حيــث قيــاس درجــة 
احلرارة وارتــداء الكمامات 
والقفازات الطبية وتطبيق 
قواعــد التباعد اإلجتماعي. 
كما وضعت الشركة لوائح 
تعليمات السالمة والوقاية 
في جميع افرعها. وتأتي هذه 
اخلطوة انطالقا من حرص 
الشركة على االستمرار في 
خدمــة كل عمالئها وتلبية 
احتياجاتهم واحلرص كذلك 
على توفير كل ما يحتاجونه 
لالتصــال والتواصــل فــي 
ظل الظــروف الراهنة التي 

تشهدها البالد. 
وقد قام الرئيس التنفيذي 
باإلنابة والرئيس التنفيذي 
 Ooredoo لــدى للعمليــات 

وعمالئهــا على حد ســواء. 
والشــركة حريصــة علــى 
الكمامات والقفازات  توفير 
الطبية جلميع موظفيها الذين 

يتعاملون مع العمالء. 
ولفتت الشركة في بيانها 
إلى أنه بإمكان العمالء كذلك 
اســتخدام أجهــزة اخلدمــة 
الذاتية وعددها ٦٣ جهازا في 
مواقع عديدة والتي ستظل 
متوافرة كاملعتــاد للعمالء. 
ومــن خــالل هــذه اخلدمة 
الذاتيــة يســتطيع العمالء 
االطــالع علــى حســاباتهم 
وبيانــات االشــتراك ودفع 
التعبئة  الفواتيــر وإعــادة 

من اخلدمات املتاحة.
وتؤكد Ooredoo الكويت 
حرصها علــى االلتزام بكل 
التعليمــات الصــادرة عــن 
اجلهات الرسمية في الكويت، 
ومؤكدة تعاونها واستعدادها 
التــام لتطبيق اإلجــراءات 
املتبعــة على هــذا الصعيد 
خالل الفترة املقبلة، كما تعمل 
الشــركة على اتخاذ جميع 
التدابيــر الوقائيــة حلماية 
موظفيهــا الذين يتواجدون 
خالل هذه الفترة على رأس 
العاملني  عملهم وخصوصا 
في قطاعــات خدمة العمالء 

والدعم الفني والفروع.

وغيرها من اخلدمات.
للعمــالء  ميكــن  كمــا 
اخلدمــات  علــى  االطــالع 
كذلك والعروض احلصرية 
وبيانات االشتراك أونالين 
 MyOoredoo من خالل تطبيق
Ooredoo. واملوقع االلكتروني

com.kw. كما يتواجد موظفو 
خدمــة العمــالء واحملادثــة 
املباشــرة على رأس عملهم 
طوال الفترة املقبلة، وبإمكان 
العمالء االتصال على ١٢١ على 
مدار الساعة لالستفسار عن 
أي بيانات أو تفاصيل تخص 
اشتراكهم الشهري وتفعيل 
أي خدمة يرغبون بها وغيرها 

استناداً خلطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والتي شملت الشركات املزودة لالتصاالت واإلنترنت

فادي قعوار متوسطا مجبل األيوب وتامر شبل وفريق العمل

استقبال العمالء مع اتباع جميع ارشادات السالمة الصادرة من اجلهات املعنية ارشادات السالمة

الكويــت فادي قعوار وعدد 
من قياديي الشركة بزيارة 
تفقديــة لعــدد مــن أفــرع 
الشــركة للتأكــد من ســير 
العمل وااللتزام باإلجراءات 
الصحيــة  واإلحتــرازات 
لضمان سالمة جميع العمالء 

واملوظفني. 
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي امس أنها تســعى 
دوما الى اســتقبال عمالئها 
من خالل كل القنوات املتاحة 
الفتــرة احلالية،  لهم خالل 
كما ستحرص الشركة على 
اتباع جميع اجراءات السالمة 
الوقائية لــكل من موظفيها 
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الطبي والتوعــوي للمجتمع 
خالل هذه الفتــرة، كما قامت 
الشــركة بنشــر مجموعة من 
التوعوية بالتعاون  الرسائل 
مــع فريق وزارة الصحة عبر 
قنواتها الرســمية في وسائل 
التواصل االجتماعي، باإلضافة 
إلى بث مقاطع ڤيديو توعوية 
رسمية من وزارة الصحة حول 
ڤيروس كورونا املســتجد - 
كوڤيــد ١٩ بـ ٧ لغات مختلفة 
وهي التاميلية والتيلوغوية، 
واألوردو، والفـــارســــــية، 
والفلبينــــية، والبنــــغالية، 
والسنهالية. وبصفتها شركة 
االتصاالت الرائدة في الكويت، 
فإن زين تسعى جاهدة خلدمة 
مجتمعهــا وأفــراده من خالل 
تنظيم ودعم املبادرات القيمة 
علــى مــدار الســنة لتعزيــز 
وتفعيل دور القطاع اخلاص، 
فالشركة تفخر بالرصيد الزاخر 
من البرامج واملشــاريع التي 
تدعمهــا، وذلــك عــن طريق 
الشراكات االستراتيجية التي 
تعقدها مع العديد من اجلهات 
التي تتبنــى مختلف األعمال 
من املؤسســات غير الربحية 
واجلهات احلكومية واملنظمات 

العاملية وغيرها.

أعلنت زين املــزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن إعادة افتتاح أكثر من ٧٠ 
فرعا من فروعها املنتشرة في 
جميع أنحاء الكويت الستقبال 
العمالء مجددا، وذلك مع مراعاة 
كل اإلرشــادات واالشتراطات 
الصحية التي وضعتها اجلهات 
الرســمية في الدولة لضمان 
العمــالء وموظفــي  ســالمة 
الشــركة، وميكن لعمالء زين 
االطــالع علــى قائمــة األفرع 
العاملــة وأوقــات عملها عن 
طريــق زيارة موقع الشــركة 
أو   kw.zain.com الرســمي 

تطبيقها للهواتف الذكية.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافي أن إعادة افتتاح أفرعها 
جاء بعد إعالن مجلس الوزراء 
عــن انطــالق خطــة العودة 
التدريجيــة للحيــاة رســميا 
وحتديد شــركات االتصاالت 
ضمن اجلهات املشــمولة في 
املرحلة األولى منها، حيث أكدت 
زيــن التزامها التــام بتطبيق 
كافة اإلجراءات واالشتراطات 
الصحيــة الرســمية في كافة 
األفرع التي متت إعادة افتتاحها 
للحفاظ على ســالمة عمالئها 
وموظفيها، ســواء من ناحية 

اإلجراءات الصحية كالتعقيم 
احلــرارة،  درجــات  وأخــذ 
واالشــتراطات االجتماعيــة 
املتمثلــة فــي تطبيــق قواعد 

التباعد االجتماعي وغيرها.
وبينــت زيــن ان خطتهــا 
إلعادة افتتاح األفرع شــملت 
العديد من اإلجراءات الصحية 
الصارمــة، والتــي بــدأت مع 
عمليات تطهير وتعقيم األفرع 
واألثاث واألجهزة املستخدمة 
فيها بشكل شامل قبل افتتاحها 
جميعا، ومت تركيب الكاميرات 
احلرارية في األفرع الرئيسية 
لرصد حرارة اجلسم عن بعد 
من غير احلاجة للتالمس من 
على بعد متر واحد، ما يحقق 
أهــداف التباعــد االجتماعــي 
وااللتزام بالتعليمات الرسمية، 
كما مت تركيب حواجز شفافة 
للفصل بني العمالء وموظفي 
األفرع بشكل آمن أثناء إجراء 
املعامــالت مــع إمكانية مرور 
الصوت بكل انسيابية لتحقيق 
أفضل جتربــة ممكنة خلدمة 

العميل.

تطهير وتعقيم األفرع بشكل 
دوري وفــق أعلــى املعاييــر 
الصحية العاملية قبل فتحها، 
ويتــم تعقيــم أجهــزة الدفع 
(كي-نت) واألقالم املستخدمة 
للتوقيع بعد كل معاملة فورا، 
هذا باإلضافة للحفاظ على أي 
أوراق رســمية ضرورية في 

مكان آمن وغير مكشوف.
وفي إطار جهودها املستمرة 
لتفعيــل دورهــا الوطني في 
التصدي لهــذه األزمة، قامت 
زيــن مؤخــرا بتغييــر اســم 
شبكتها إلى «Shlonik» تزامنا 
مــع جهــود وزارة الصحــة 
الدولــة إلطالق  ومؤسســات 
تطبيــق «شــلونك» مــع بدء 
عملية إجالء املواطنني العالقني 
في اخلــارج، حيث مت تطوير 
التطبيق من قبل زين بعقول 
وطنية شــابة، وجاء بتعاون 
مشــترك مــع وزارة الصحة 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات كبادرة من الشركة 
ملســاندة اجلهود التي تبذلها 
مؤسســات الدولــة للتصدي 

بشــكل مســتمر فــي مطــار 
الكويــت الدولي داخل قاعات 
االنتظــار للطائــرات التي مت 
املقيمني  تخصيصها إلجــالء 
العائدين إلى بالدهم. وقامت 
زيــن أيضا بتوفيــر عدد من 
قواعد شحن الهواتف الذكية 
في مطار الكويت الدولي خلدمة 
املواطنني العائدين إلى البالد 
ضمن خطة وزارة اخلارجية 
إلجــالء املواطنني من كل دول 
العالم خالل هذه األزمة، وذلك 
بهدف تســهيل تواصلهم مع 
عائالتهم فــور وصولهم إلى 
أرض الوطن، كما قامت الشركة 
بتوفير عدد كبير من الوجبات 
الغذائية لهم بشــكل مســتمر 
بالتنسيق مع البنك الكويتي 
للطعام واإلغاثة واإلدارة العامة 

للطيران املدني.
ومنذ اندالع األزمة، أطلقت 
زين حملة توعوية عبر وسائل 
التواصل االجتماعي بعنوان 
#هذا_وقتك، والتي قامت من 
خاللها بنشر التوعية اإليجابية 
اإلحســاس  أهميــة  حــول 

وأضافت الشركة انها قامت 
أيضــا بتزويد جميــع أفرعها 
الذاتيــة  اخلدمــة  وأجهــزة 
مبلصقات ولوحات إرشادية 
لتذكيــر العمــالء باإلجراءات 
الصحيــة وأهــداف التباعــد 
االجتماعــي الواجــب اتباعها 
عنــد االنتظار، كمــا مت إغالق 
بعــض املقاعد داخــل األفرع 
لضمــان تــرك مســافة كافية 
بني العمالء عند اجللوس، هذا 
إلى جانب إزالة جميع األجهزة 
الذكية املعروضة سابقا بغرض 
التجربــة حفاظــا على صحة 
عمالئها، وتوجيههم إلى قنوات 
الشركة الرقمية لالطالع على 

أحدث املنتجات ومميزاتها.
وأكــدت زيــن أنهــا قامت 
بتدريــب موظفي األفرع على 
جميع االشــتراطات الصحية 
اجلديــدة، ومنها لبس الكمام 
والقفازات بشكل مستمر، وعدم 
الســماح بدخول أي شــخص 
ال يلتزم باإلجراءات الصحية 
الرســمية أو ترصد له حرارة 
جســم غير طبيعية، كما يتم 

النتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد - كوڤيد ١٩.

وكانــت زين غيرت اســم 
شبكتها في شهر مارس املاضي 
إلى STAY HOME، وذلك متاشيا 
مع توجيهات مجلس الوزراء 
واجلهود التي تقوم بها الدولة 
في هذه الظروف االستثنائية 
للتصــدي النتشــار ڤيروس 
كورونــا املســتجد - كوڤيد 
١٩، ولتذكير عمالئها بضرورة 
البقاء في املنزل قدر اإلمكان، 
واملســاهمة فــي القضاء على 

هذا الوباء.
كما قامت زين بتقدمي أكثر 
مــن ٤٠ ألــف وجبــة غذائية 
بالتعاون مــع البنك الكويتي 
للطعــام واإلغاثــة، حيث مت 
توزيع عــدد كبير منها خالل 
الــذي خصصتــه  األســبوع 
وزارة الصحة لفحص املقيمني 
العائدين إلى البالد في أرض 
املعــارض الدوليــة مبنطقــة 
مشرف، وذلك لتخفيف أوقات 
االنتظار الطويلة عليهم، كما 
مت توزيع العديد من الوجبات 

باملسؤولية الوطنية في مثل 
هذه األزمات وعــدم االلتفات 
للشــائعات أو نقلهــا وأهمية 
املشاركة في احلمالت التطوعية 
وااللتــزام بالبقــاء في املنزل 
والتقيــد بتعليمــات اجلهات 

الرسمية املختلفة.
كما قامت الشركة في مارس 
املاضي بالتعــاون مع وزارة 
الصحة لتقدمي مكاملات مجانية 
لعمالئها عند اتصالهم على أي 
من اخلطوط الساخنة التابعة 
لوزارة الصحة، وذلك ليتمكنوا 
من االستعالم عن أي معلومات 
طبية أو صحية حول ڤيروس 
كورونــا املســتجد - كوڤيد 
١٩ مــن فريق الــوزارة الطبي 
املتخصص وأخــذ املعلومات 
الصحيحة من اجلهات الرسمية 
املعتمدة من قبل الدولة. وفي 
إطــار تعاونهــا املســتمر مع 
مختلف وزارات الدولة، قامت 
زين بتسخير خدمة الرسائل 
النصية القصيرة SMS مجانا 
لوزارتي الصحــة والداخلية 
ليتسنى لهما إرسال احملتوى 

الشركة  تسّخر كل إمكاناتها ملساندة جهود احلكومة في مواجهة «كورونا»

تطبيق التباعد االجتماعي داخل األفرع إجراءات صحية صارمة حلماية العمالء واملوظفني

توجيه العمالء إلى قنوات الشركة الرقمية لالطالع على أحدث املنتجات ومميزاتها

«stc» تستثمر في تطوير حلول أمان متكاملة
«٥G LIVEBUS» عبر إطالق خدمة

 ،stc أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
عــن إطالق خدمة ٥G LIVEBUS احلافلة 
الذكية واآلمنــة املدعومة بتقنية اجليل 
اخلامــس حلماية الركاب خــالل التنقل 
بكل ســهولة وأمان. وتعــد التقنية احد 
ابتــكارات النقل املتطــورة واألولى من 
نوعها في منطقة الشرق األوسط املصممة 
لتوفير حلول أمــان متكاملة ومتطورة 
الصحاب األعمال وموظفيهم وتستهدف 
جميع قطاعات ومؤسسات الدولة وحتديدا 
قطاع املواصالت األكثر حيوية في تطوير 

البنية التحتية.
وحول هذه اخلطوة، قالت الشركة في 
بيان لها ان هذا املبادرة تلبي احتياجات 
عمالئها في سوق األعمال الكويتي بقيادة 
 stc مدير عام مبيعات قطاع الشركات في
مشاري احلمد، وتأتي في إطار استثمارها 
فــي قطــاع االتصــاالت والتكنولوجيا 
وحتديدا خدمة املواصالت، وانســجاما 
مع اســتراتيجيتها املســتدامة املتعلقة 
بتمكني التحول الرقمي في سبيل خدمة 
كل عمالئها والعمالء اجلدد لقطاع األعمال، 
واحلفاظ على موقعها كشركة اتصاالت 
رائدة محليا وإقليميا في تقدمي تكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات.
وأضافت الشــركة انها تعتبر حافلة 
٥G LIVEBUS خطــوة مهمة وفعالة في 
الوقت احلالي لدعم أصحاب األعمال في 
تطوير منط أعمالهم وأنشطتهم والتماشي 

مع القوانني احلكومية في مكافحة وباء 
COVID١٩ مــن خــالل احلفــاظ على أمن 
وســالمة موظفيهم خالل عملية التنقل 
بكل ســهولة ومراقبة حتركاتهم بشكل 
فوري والتأكد من اتباعهم الشــتراطات 
الســالمة الصحية والوقايــة واحلفاظ 
علــى التباعد االجتماعــي داخل محيط 
احلافلة عن طريق مركز التحكم الرئيسي 
Command Center، وتساهم أيضا في دعم 
قطاع التعليم بشكل فعال من خالل توفير 
أحدث وســائل األمان والراحة ألطفالنا 
ومراقبتهم بشــكل فوري خــالل عملية 

التنقل من وإلى مراكز التعليم. 
وســلطت الشــركة الضوء على دور 
فريق البحث والتطوير في تطوير وتقدمي 
تقنية ٥G LIVEBUS والتي مت جتهيزها 
بنظــام املراقبة املســتمرة الــذي يغطي 
كل محيــط الباص، وكاميــرات داخلية 
تقوم بتسجيل حركة الركاب مع أجهزة 
استشعار احلركة واخلروج اآلمن لضمان 
سالمة الركاب عند الترجل من احلافلة. 
باإلضافة الى ذراع إيقاف السيارات الذي 
يساعد في توقف السائقني اآلخرين عند 
دخول وخروج الركاب من احلافلة. كما 
 GPS مت تزويدها بنظــام حتديد املواقع
ملعرفة موقع الباص وتقليل وقت انتظار 
وصولــه، باإلضافــة إلى مستشــعرات 
احلرارة، الرطوبة والدخان لضمان راحة 

الركاب خالل فصل الصيف.

وكذلــك تتمتــع احلافلــة بأجهــزة 
استشعار تتابع سلوك السائق فيما تساعد 
في احلفاظ علــى تركيزه أثناء القيادة. 
ويتــم ربــط التقنية مع مركــز التحكم 
ملراقبة بيانات احلافلة وضمان االستجابة 
الفورية عند الضرورة، باإلضافة لتزويدها 
بتطبيق سهل االستخدام مما يساعد على 
احلفاظ سالمة الركاب ومراقبتهم بشكل 
فــوري. ولدعــم اجلهــود احلكومية في 
 COVIDمواجهة ڤيروس كورونا املستجد ١٩
ولتوفير أقصى أنــواع االمن واحلماية 
للمستخدمني ميكن اضافة كاميرات املراقبة 
احلرارية التــي تعمل بخاصيــة الذكاء 
االصطناعي، والتي تقوم بالتعرف على 
الوجه من دون ملس الشاشة، والتقصي 
الســريع للتعرف على األشخاص ذوي 

درجة حرارة اجلسم املرتفعة. 
وأكدت stc أن إطالق ٥G LIVEBUS يعد 
خطوة إضافية ضمن املبادرات املتعددة 
التي أطلقتها stc، حيث تعتبر أول شركة 
اتصاالت تطلق خدمــة اجليل اخلامس 
جتاريا في الكويت، وأول شركة اتصاالت 
تطلق ٥G Connectivity والربط الالمحدود 
Connectivity Dedicated Access في الشرق 
األوســط لقطاع الشــركات في مختلف 
مناطق الكويت، كما متتلك أحدث شبكة 
اتصاالت تغطي كل املناطق في الكويت، 
وبنية حتتية متطــورة ملواكبة الثورة 

التكنولوجية.

٥G ًحافلة ذكية ألول مرة في منطقة الشرق األوسط عبر شبكتها األكثر تطورا

سيشاهد املتابعون طرازات «هيونداي» اجلديدة في خمسة أفالم من إنتاج «سوني» توفير أحدث التقنيات واخلدمات واحللول الرقمية الذكية إلثراء حياة العمالء

«هيونداي موتور» و«سوني بيكتشرز إنترتينمنت» 
تعلنان عن شراكة جديدة في صناعة األفالم

أعلنت شركة هيونداي موتور وشركة 
سوني بيكتشــرز إنترتينمنت العاملية 
لإلنتاج الســينمائي عــن دخولهما في 
شــراكة تســويقية في صناعة األفالم 
هــي األولى مــن نوعهــا، لتضع أحدث 
التصميمــات والتقنيات التــي يقدمها 
العمالق الكــوري لصناعة الســيارات 
ضمــن األفالم التي ســتنتجها ســوني 
بيكتشرز العام القادم، وتقدم هيونداي 
موتور من جانبها دعما تسويقيا كبيرا 
لسوني النتاج مجموعة متنوعة ومبتكرة 
من احملتوى املرئي والسينمائي لتقدم 
منوذجا غير مسبوق للتعاون بني صناع 
احملتــوى وبني صناع التكنولوجيا في 

العالم.
وستجمع الشراكة اجلديدة بني اخلبرة 
 Sony الكبيرة لشركة سوني بيكتشرز
Pictures IP مع تقنيات هيونداي موتور 
وتصميماتهــا، عبــر إنتاج ســينمائي 
متميز يعتمد على تاريخ سوني الطويل 
وجناحها فــي إنتاج أفــالم هادفة ذات 
معنى ومغزى، ويكشف عن تكنولوجيا 
هيونــداي املخضرمة التــي تعمل على 
رسم مستقبل احلركة والتنقل وإنتاج 
مركبات تضع راحة ورفاهية اإلنســان 

كمحورها األساسي. 
وستقدم الشراكة املزيد من الفرص 
لالستفادة من خبرة سوني بيكتشيرز 
الطويلة في اإلنتاج والتسويق والترفيه 

املتميز، والتعاون مع هيونداي في تطوير 
البنــى التحتيــة واملزيد مــن املفاهيم 
املبتكــرة إلنتاج ســوني الســينمائي، 
باإلضافة إلى العمل معا على برامج الواقع 
االفتراضــي VR واأللعاب اإللكترونية، 
وتصميم املزيد من الفعاليات واألفكار 
التي ستقدم الكثير من اإلبداع للجمهور 

واملشاهدين. 
وسيشاهد اجلمهور واملتابعون في 
العالم العربي طرازات وتقنيات هيونداي 
موتور للمركبات اجلديدة في خمســة 
أفالم لشركة سوني بيكتشرز تتضمن 
Uncharted (يوليــو ٢٠٢١)، واألجــزاء 
القادمة من سلســلة أفالم ســبايدرمان 
Spider-Man: Far From Home، (نوفمبر 
٢٠٢١)، وتتمة أخرى لسلسلة سبايدرمان 
 Spider-Man: Into the Spider-Verse
(أكتوبر ٢٠٢٢)، واملزيد من األفالم التي 

سيعلن عنها الحقا.
وحول الشــراكة قال ونهونغ شــو 
نائب الرئيس التنفيذي ومدير التسويق 
في هيونداي: «ســتتيح هذه الشــراكة 
اإلســتراتيجية مع ســوني بيكتشــرز 
للعمــالء فهــم واســتيعاب رؤيتنــا 
املستقبلية للتنقل التي تتمحور حول 
اإلنسان، وذلك من خالل عرض املركبات 
والتقنيات املبتكرة التي تقدمها هيونداي، 
كما سيتم إلقاء الضوء على سبل وأشكال 
التغير التي تطرأ على مستقبل التنقل، 

وسنحرص على أن نقدم طرقا مختلفة 
إللهام عمالئنا ومحبي األفالم حول العالم 
بخصــوص تفاعلنا وتصميمنا لرســم 

شكل املستقبل حلياة أفضل».
وصــرح جيفــري جودســيك نائب 
الرئيــس التنفيــذي- إدارة العالمــات 
التجارية والشــراكات العاملية ورئيس 
قسم الترفيه في سوني بيكتشرز العاملية: 
جتسد هذه الصفقة التعريف احلقيقي 
لكلمة شــراكة، إذ تتضمن مســتويات 
مختلفة من التعاون بني اجلانبني وتشمل 
كذلك على الدعم التســويقي، لكن تظل 
القيمة األهم للشــراكة هي ما سنطوره 
معا من محتوى رائد للمشاهدين ووضع 
رؤية جديدة ترفع من مستوى التحدي.

وكانت هيونداي قد كشفت في معرض 
CES ٢٠٢٠ عن رؤيتها املبتكرة للتنقل 
احلضري للمســاعدة في تنشيط املدن 
املستقبلية التي يقع اإلنسان في محورها، 
ويشمل هذا التصور نهجا ثالثي األبعاد 
يقوم على: أ) التنقل اجلوي احلضري 
(UAM)، وهو شــكل جديــد من التنقل 
يســتخدم الفضاء اجلوي لتقليل وقت 
العبور بشكل كبير. ب) املركبات املدمجة 
 (PBV) املتعــددة األغــراض املســتقلة
وتعتمد التنقل احلضري الصديق للبيئة، 
الذي يسمح بالتخصيص ألمناط احلياة 
املتنوعة. ج) Hub أو املركز وهو عبارة 
عن مساحة للتنقل واألنشطة املجتمعية.

ضمن خطوة جديدة إلمتاع املشاهدين واجلمهور في العالم العربي والعالم ابتداًء من العام املقبل

ونهونغ تشو وجيفري جودسيك
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محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن العمل عن بعد أصبح يشــكل مخاطر على 
طلب املكاتب في املســتقبل، حيث ميكن ان تتراجع شهية استئجار 
العقارات التجارية بشــكل ملحوظ فــي الوقت الذي يتزايد فيه عدد 

العاملني من املنازل في أوساط املوظفني من مختلف القطاعات. 
وقالــت محررة العقار فــي املجلة نيها باتيــا إن جائحة كورونا 
فرضــت إجراء مزيد من النقاش حول منــاذج العمل من املنزل على 

املدى البعيد وتأثيرها على العقارات التجارية.
واضافت انه في منطقة الشــرق األوسط وشمال افريقيا (مينا)، 
على سبيل املثال، مت حظر احلركة اخلارجية في معظم فترات الربع 
الثاني من ٢٠٢٠، باســتثناء القطاعات األساسية على نحو استدعى 
مراجعة ألمناط العمل داخل املكتب، وقد سارعت شركات تكنولوجيا 
مثل فيسبوك وتويتر وغوغل ومايكروسوفت في تبني واعتماد أنظمة 

العمل من املنزل الستباق االجتاهات املستقبلية في مكان العمل.
غير ان طريقة تكيف الصناعات التقليدية كالبناء واملرافق والنفط 

والغاز كانت متباينة وجرت بطرق مختلفة.
استمرار العمل عن ُبعد

وملا كانت هذه الصناعات االساسية مؤهلة في معظم أسواق «مينا»، 
فقد استمرت في ممارسة نشاطاتها في املواقع مع تنفيذ االعمال املهمة 
في املكتب على الرغم من عمليات اإلغالق، ولكن مع تطبيق االجراءات 
االحترازيــة. ورغم ذلك، فإن غالبية املوظفني اإلداريني خارج مواقع 
العمل لدى هذه الشــركات مبن فيهم املصممون، ورسامو اخلرائط، 
واملتخصصون في شؤون املناقصات والعطاءات، عملوا عن بعد إلى 

حــد كبير منذ مارس املاضي. 
إلى العمل في معظم اقتصادات «مينا» هذا الشهر.

ومع ذلك، وفي ضوء استمرار 
التي يشكلها انتشار الوباء، رجحت 

الراغبني في مواصلة العمل عن 
القطاعات غير األساسية.

ومن شــأن توســيع نظام العمل 
حتســني التوازن بني العمل واحلياة 

املنخفض واملتوسط الذين غالبا 
تكون في العادة بعيدة عن املناطق التجارية ذات األسعار املميزة.

ويســتمد نظام العمل عن بعد 
التشــغيلية التي يتكبدهــا أرباب 

تقليص املساحة املكتبية وتوفير نفقات اإليجار أو الصيانة.
وميكن بعد ذلك اســتخدام 

لتعويــض موظفيهم عن التكاليف 
املنزل على غرار ما أعلنته شركة غوغل مؤخرا.

وتوقعت املجلة ان يشهد الطلب
كبيــرا في اقتصاد ما بعــد الڤيروس 

وتوقعت املجلة ان يشهد الطلب

أنفســهم مضطرين لالســتجابة 
العمل عن بعد.

وعلــى املدى القصيــر، فمن 
منوذج مختلط ومرن يجمع بني 

ومع ذلك، فإنه يتعني على ا
ملواجهة التحول في الطلب على 

إلى الطويل نتيجة ڤيروس كورونا.
الطلب ملواجهة التحول في الطلب على 

ومع ذلك، وفي ضوء استمرار املخاوف بشأن مخاطر األمن البيولوجي 

املنخفض واملتوسط الذين غالبا ما يقطنون في منازل بأسعار معقولة 

وتوقعت املجلة ان يشهد الطلب على العقارات التجارية انخفاضا وتوقعت املجلة ان يشهد الطلب على العقارات التجارية انخفاضا وتوقعت املجلة ان يشهد الطلب على العقارات التجارية انخفاضا 

ومع ذلك، فإنه يتعني على اصحاب العقارات في املنطقة االستعداد 
ملواجهة التحول في الطلب على املساحات املكتبية على املدى املتوسط ملواجهة التحول في الطلب على املساحات املكتبية على املدى املتوسط ملواجهة التحول في الطلب على املساحات املكتبية على املدى املتوسط 

امللحم لـ «األنباء»: «الرهن العقاري»
سيئ وخطر على املواطنني

طارق عرابي

رفض نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة «بلوبرينت» م.مشعل 
امللحم ما يتم تسويقه حاليا 
لقانون «الرهــن العقاري» 
على أنه احلــل االمثل حلل 
مشــكلة االزمة اإلســكانية 
املتجذرة منذ عشرات السنني 

في الكويت.
فــي  م.امللحــم،  وقــال 
تصريح خاص لـ «األنباء»، 

أن هناك من يطرح بني احلني واآلخر عددا من 
احللول الظاهرية املتعلقة بالقضية االسكانية، 
والتي ال تعالج االمراض وإمنا تعالج االعراض 
بطريقة ســيئة جدا، ولعــل قانون «الرهن 
العقاري» الذي بات يطرح بشدة خالل اآلونة 
االخيرة يعتبر أحد احللول الســلبية التي 

يتم الترويج لها في الوقت الراهن.
واضاف أن قانون الرهن العقاري يعتبر 
من القوانني السيئة واخلطرة على املواطنني، 
ذلك أن هذا القانون سيتسبب في حال إقراره 
وتطبيقه بضخ سيولة كبيرة جدا من قبل 
البنوك للمواطنني لتمكينهم من شراء العقار، 
األمر الذي من شــأنه أن يرفع سعر العقار 
بشــكل صاروخي من جهة، كما أنه سيثقل 
كاهل املقترض بقروض خيالية جتعل منه 
أسيرا لهذه القروض حتى آخر يوم من عمره 

من اجلهة االخرى.
وأوضح م.امللحم ان املقترض احلالي مكبل 
بقروض متتد آجالها إلى مدى ٣٠ و٤٠ سنة، 

فإذا ما ارتفعت أسعار العقار 
وارتفعــت قيمــة القروض 
التي ســيتحملها  العقارية 
املواطــن فإن أجل الســداد 
سيمتد إلى ٨٠ و٩٠ سنة، بل 
انه سيقوم بتوريث قروضه 

العقارية ألبنائه.
ومن ضمن اآلثار السلبية 
لقضية الرهن العقاري كذلك، 
أشــار م.امللحم إلــى أن هذا 
االمر سيســاعد على تفاقم 
االزمة االسكانية بالكويت، 
ألن الرهن العقاري سيساعد 
على ضخ ســيولة عالية في الســوق الذي 
يعاني أصال من محدودية عروضه العقارية، 
ما ســيؤدي إلى ارتفاع الطلب بشــكل أكبر 

وبالتبعية ارتفاع أسعار العقارات.
وتابــع أن املســتفيد الوحيد مــن وراء 
تطبيق «الرهن العقاري» سيكون هم جتار 
العقار الذين سيستفيدون من ارتفاع اسعار 
عقاراتهم، باإلضافة إلى مالك البنوك الذين 
سيســتفيدون مــن حركــة رؤوس االموال 
نتيجة النتعــاش عمليات اإلقراض في ظل 

هذا القانون.
ولفت م.امللحم إلــى أن أحد أهم وأخطر 
جوانب «الرهن العقاري» تتمثل في إمكانية 
طرد املتعثر بالســداد مع أسرته إلى خارج 
البيت في حال تعثره، ألن «الرهن العقاري»، 
وكما هو واضح من اســمه يقوم على مبدأ 
رهن البيت مقابل الســداد، ففي حال تعثر 
السداد فيحق للبنك استخدام سلطته وسحب 
العقار من صاحب الرهن، وهنا منبع اخلطر.

رفض ما وصفه باحللول الظاهرية التي تعالج «األعراض» ال «األمراض»

أسهم البنوك في «البورصة» خالل ٢٠٢٠..
الفرصة سانحة لتحقيق العوائد

احمللل املالي

تخيم أزمة وباء «كورونا» 
بظاللهــا علــى اداء األســهم 
املدرجة في بورصة الكويت 
منــذ بداية العــام، وخاصة 
القياديــة وقطــاع  األســهم 
البنوك، حيــث ادى االغالق 
االقتصــادي الــذي صاحب 
هذه األزمة تسجيل االسهم 
الكويتية خسائر، ما ضغط 
عليهــا للتراجع وتســجيل 
خســائر بالقيمة الســوقية 
للشركات والبنوك املدرجة 

في البورصة.
فعلى ســبل املثــال، بعد 
ان ارتفعت القيمة السوقية 
لقطــاع البنــوك بحوالي ٦ 
مليارات دينــار خالل ٢٠١٩ 
لتسجل نهاية السنة حوالي 
٢٢ مليــار دينــار، تراجعت 
القيمة السوقية للقطاع منذ 
بداية عــام ٢٠٢٠ وحتى ٢٨ 
مايو املاضي، بنحو ٥ مليارات 
دينار اي ما نســبته ٢٢٫٦٪ 
الســوقية  القيمة  لتســجل 
للقطــاع حوالــي ١٧ مليــار 

دينار.
وعلى الرغم من الضغوط 
التي تشكلها أزمة «كورونا» 
على أسهم البنوك الكويتية، 
إال انهــا تكشــف عن فرص 
استثمارية جيدة طويلة األمد 
للمســتثمرين بهذه األسهم، 
وذلك إذا نظرنا الى مكررات 
ربحية القطاع الذي يتداول 
عن مستويات جيدة وتكشف 
عن فرص استثمارية واعدة.

كذلك بالنظر الى اخلطوات 
احلكومية التــي بدأ بالفعل 

تقييمات القطــاع (مكررات 
الربحية ومضاعف الســعر 
الــى القيمــة الدفترية) الى 
مســتويات مناســبة تشكل 
فرصــا اســتثمارية طويلة 

االجل.
ووفقا لرصد لـ «األنباء» 
ألســهم البنــوك، يتبــني أن 
القطــاع يتــداول حاليا عند 
مكــرر ربحية ١٤ مــرة على 
اساس ارباح ٢٠١٩، باملقارنة 
مــع معــدل ١٨ مــرة للعــام 
السابق، بينما بلغ مضاعف 
السعر الى القيمة الدفترية 
١٫٥٦ مرة، بعد ان سجل ١٫٩٥ 
مرة في ٢٠١٩ و١٫٦ مرة لعام 

 .٢٠١٨
التوزيعــات  امــا عائــد 

نــزوال مــن ٢٧٫٦ مــرة قبل 
االنخفــاض في اســهمه، اما 
البنك الوطني فيتداول عند 
مكرر ربحية ١٣ مرة و«بيتك» 

عند ١٩ مرة. 
األزمة املالية

ومــن املتوقــع ان ترتفع 
مكررات الربحية املستقبلية 
بشكل ملحوظ حلدود الـ ٢٠ 
مــرة للقطاع عند تســجيل 
عــن  الناجتــة  اخلســائر 
االغالق الكلي واجلزئي. اما 
عند مقارنة نسبة اخلسائر 
امللحوظة في اســعار اسهم 
البنــوك منــذ بداية الســنة 
احلالية باالنهيار الذي حدث 
فــي عام ٢٠٠٨ (عــام األزمة 
املاليــة العامليــة)، يتبني ان 
أكبر اخلســائر التي حلقت 
باسهم البنوك التي سجلتها 
في ٢٠٠٨ تراوحت بني ٤٠٪ 
و٧٠٪ جلميع البنوك املدرجة.

بينما تتراوح اخلســارة 
حاليا بني ٦٪ و٣٣٪ الســهم 
البنــوك، ممــا يــدل علــى 
االختــالف بني االزمة املالية 
التي ضربت البنوك في ٢٠٠٨ 
وبقيــت تداعياتها لفترة ١٠ 
سنوات، بينما االزمة احلالية 
اخلســائر  مــن  فبالرغــم 
احملدودة في اسعار االسهم 
منذ بداية السنة احلالية، اال 
ان عملية احصاء اخلسائر لم 
تبدأ بعد ليتبني حجم تأثير 
االزمة الصحية على ايرادات 
املالية،  الشركات ومراكزها 
وخاصة البنوك والتخوف من 
احتمال امتداد االزمة لفترة 

اطول مما هو متوقع.

النقدية للقطــاع عن ٢٠١٩، 
فقد ارتفــع الى ٣٫٣٪بعد ان 
كان فــي مســتوى ٣٪ لعام 
٢٠١٨، ويتــداول بنك برقان 
عنــد مكرر ربحيــة ٦ مرات 
بعــد ان ســجلت ٩٫٩ مرات 
قبل الهبوط، ويعتبر االفضل 
بني البنوك الكويتية، بينما 
يتداول البنك «االهلي املتحد 
- البحرين» عند مكرر ربحية 
٨ مرات، وهي معدالت تعتبر 
افضل عند املقارنة مع معدالت 

القطاع والبورصة.
اما بنــك بوبيان، االعلى 
منوا في ارباحــه وايراداته 
ومحفظته االئتمانية، فمكرر 
الربحية لديه اليزال االعلى 
بــني البنوك عنــد ٢٤٫٧ مرة 

رغم أزمة «كورونا» وتراجع القيمة السوقية للقطاع.. تقييماته حتسنت ملستويات مناسبة تشكل فرصاً طويلة األجل

تنفيذهــا مع بداية شــهري 
يوينو اجلاري، بتطبيق أولى 
مراحل عودة احلياة لطبيعتها 
تدريجيا، فهناك مؤشرات على 
حتسن أداء القطاع املصرفي 
في البورصة، وعودة أسهمه 
لالرتفاع من جديد، ما يؤشر 
على أن الفرص حاليا سانحة 
األســهم  فــي  لالســتثمار 
الكويتيــة، وحتقيق عوائد 
اســتثمارية جيــدة من هذا 

االستثمار باملدى البعيد.
فرص جيدة

وبالتزامن مع االنخفاض 
احلــاد فــي اســهم البنوك، 
واالرتفــاع املتوســط فــي 
صافي ارباح ٢٠١٩، حتسنت 

م. مشعل امللحم

«البترول الوطنية»: تشغيل وحدة مياه التبريد 
وخط غاز الوقود في مصفاة ميناء عبداهللا

أعلنت شــركة البترول 
الوطنية الكويتية تشغيل 
مشــروعي وحــدة ميــاه 
التبريد وخط غاز الوقود 
الرئيســي مبصفاة ميناء 
عبداهللا واللذيــن ميهدان 
الطريق خالل األشهر القليلة 
القادمــة أمــام االنتهاء من 
إجناز كافة األعمال التابعة 
البيئي  الوقــود  ملشــروع 

باملصفاة.
وقــال نائــب الرئيــس 
للمشــاريع  التنفيــذي 

والناطق الرسمي للشركة عبداهللا العجمي 
لـ «كونا» إن وحدة مياه التبريد هي األخيرة 
التي يتم تدشني العمل بها ضمن مجموعة 
الوحدات املساندة ملشروع الوقود البيئي 

في مصفاة ميناء عبداهللا.
وأضاف العجمي أن هــذه الوحدة متد 
خط التغذية الرئيســي في املصفاة مبياه 
التبريد الذي يســهم في تشــغيل وحدات 
املشــروع ويعد العصب الرئيسي لتبريد 

جميع معداتها.
وأوضــح في هذا الصــدد أن طول خط 
التغذية املذكــور يصل إلى ٣ كيلو مترات 
ومقاس قطره ٩٤ إنشا يقل تدريجيا ليصل 

في نهايته إلى ٢٠ إنشا.
وبني أنه مت اختيــار املادة املصنعة له 
من األلياف الزجاجية املقواة بالبالستيك 
ملقاومتهــا للصدأ ممــا يقلل مــن احلاجة 
لعمليات الصيانــة الدورية، الفتا إلى أنه 
يعمــل كذلك على إعــادة اســتخدام املياه 
ويحافــظ بالتالي علــى البيئة من مخاطر 

تسرب مياه التصنيع.
وحول خط غاز الوقود الرئيســي ذكر 

العجمي أن طوله يبلغ ١٢٫٥ 
كيلو متــرا وقياس قطره 
٤٢ إنشا ومصدره مصفاة 
ميناء األحمدي مشيرا إلى 
أن أهميتــه تعــود لكونه 
يغــذي مشــروع الوقــود 
البيئــي مبصفــاة مينــاء 
عبداهللا ويلبي احتياجاتها 

من غاز الوقود.
وأفاد بأن هذا األمر يفسح 
املجال لتشــغيل الوحدات 
اإلنتاجية للمشروع والبدء 
رســميا بعمليــات اإلنتاج 
التجاري وفقا للخطة التي وضعتها الشركة.

وأكد أن فرق العمل في املشروعني تابعت 
إجناز أعمالها رغم التأثيرات الطارئة التي 
ترتبت على انتشار ڤيروس كورونا املستجد 

(كوفيد- ١٩).
وأوضح أن الشركة أعادت جدولة نوبات 
العمل وحرصت على تذليل العقبات التي 
اعترضت األعمال اإلنشائية وفي مقدمتها 
تعويض النقص في أعداد العمالة نتيجة 

الظرف الراهن.
وكانت (البترول الوطنية) أعلنت رسميا 
مطلع شهر أبريل املاضي عن إجناز جميع 
وحدات مشــروع الوقــود البيئي مبصفاة 
ميناء األحمدي بطاقة تكريرية تبلغ ٣٤٦ 
ألف برميل يوميا فيما يستمر العمل إلجناز 
بقية وحدات املشروع مبصفاة ميناء عبداهللا 
والتي ستبلغ طاقتها التكريرية ٤٥٤ ألف 
برميــل يوميا لتصــل الطاقــة اإلنتاجية 
اإلجمالية للمشروع بعد ذلك إلى ٨٠٠ ألف 
برميل يوميا من املنتجات النفطية عالية 
اجلودة واملطابقة لالشتراطات واملواصفات 

العاملية.

عبداهللا العجمي

العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن بعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!عد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن بعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن ُبعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!العمل عن بعد في «زمن كورونا».. يهدد مستقبل تأجير املكاتب!
«ميد»: أعداد املوظفني الراغبني مبواصلة العمل عن بُعد لبضعة أشهر قادمة تتزايد
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دعـوة
لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

 شركة سنام العقارية ش.م.ك - عامة
ــاع  ــور اجتم ــرام لحض ــاهمين الك ــادة المسـ ــوة السـ ــة ) ش.م.ك.ع( دع ــنام العقاري ــركة س ــس إدارة ش ــر مجل يس
الجمعيــة العامــة العاديــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019، والمقــرر عقدهــا فــي تمــام الســاعة 
الحاديــة عشــر صباحــًا مــن يــوم األحــد الموافــق 2020/06/21 ، بمقــر شــركة ســنام العقاريــة – الكويــت – منطقــة 
ــى أن يكــون الحضــور والتصويــت للمســاهمين  ــن«، عل ــدور »الميزاني ــذر – الـ ــرج من ــة – شــارع الســور –  ب القبل
عــن طريــق الوســائل االلكترونيــة فقــط نظــرًا للظــروف واإلجــراءات االحترازيــة الراهنــة، وذلــك لمناقشــة البنــود 

المدرجــة علــى جــدول األعمــال اآلتــي:
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس اإلدارة للسنـة الماليـة المنتهيـة في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه .
ــي 2019/12/31  ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــق ع ــة التدقي ــر لجن ــة وتقري ــر الحوكم ــن تقري ــماع كل م 2- س

والمصادقــة عليهــم.
3- سماع تقرير مراقب حسابـات الشركـة للسنـة الماليـة المنتهيـة في 2019/12/31 ومناقشته والمصادقة عليه.

4- مناقشـة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
5- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية »إن وجدت«.

6- منــاقشـــة اقتراح مجلــــس اإلدارة بعدـــم تـــوزيع أرباح للســـادة المســـاهمين عــــن السـنــــة المالية المنتهيــــة 
فـــي 2019/12/31.

7- مناقشة عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
8- سماع تقرير التعامل التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلـة.

9- تفويــض مجلــس اإلدارة بشــراء أو بيــع أســهم الشــركة بمــا ال يتجــاوز %10 مــن أســهمها وذلــك وفــق مــواد 
ــه  ــة والئحت ــاط األوراق المالي ــم نش ــال وتنظي ــواق الم ــة أس ــاء هيئ ــأن إنش ــنة 2010 بش ــم 7 لس ــون رق القان

ــا. ــة وتعديالتهم التنفيذي
ــة  ــم القانوني ــق بتصرفاته ــا يتعل ــم فيم ــراء ذمته ــس اإلدارة وإب ــاء مجل ــادة / أعض ــرف الس ــالء ط ــة إخ 10- مناقش

ــة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31. ــة للسنـ والماليــة واإلداريــة عــن إدارة الشركـ
11- إنتخاب مجلس إدارة جديد للثالث سنوات القادمة.

12- تعييــن أو إعــادة تعييــن مراقــب حسابـــات الشركـــة مــن ضمــن القائمــة المعتمــدة بأســماء مراقبــي الحســابات 
لــدى هيئــة أســواق المــال مــع مراعــاة مــدة التغييــر اإللزامــي لمراقبــي الحســابات بالشــركة عــن الســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 2020/12/31، وتفويــض مجلــس اإلدارة فــي تحديــد أتعابهــم.   
ــة عــدم إكتمــال نصــاب  ــى أنــه فــي حال • كمــا تــود شــركة ســنام العقاريــة أن تســترعي عنايــة الســادة المســاهمين إل
ــة بتاريــخ يــوم األحــد الموافــق  ــا لصحــة هــذا اإلجتمــاع  ، ســوف يعقــد إجتمــاع الجمعيــة المؤجل الحضــور المقــرر قانون

ــًا بنفــس الشــروط أعــاله. ــة عشــر صباح 2020/06/28 الســاعة الحادي
 )www.maqasa.com( يرجــي مــن الســـادة المســاهمين مراجعــة الموقــع االلكترونــي للشــركة الكويتيــة للمقاصــة •
وذلــك مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات التســجيل فــي النظــام االلكترونــي للجمعيــات العامــة تمهيــدًا للقيــام بالمشــاركة والتصويــت 
االلكترونــي لبنــود جــدول األعمــال، علمــًا بــأن المشــاركة ســتكون متاحــة اعتبــارًا مــن يــوم 14 يونيــو 2020 وحتــى الســاعة 
الثامنــة صبــاح يــوم انعقــاد الجمعيــة أو الموعــد المؤجــل والمحــدد أعــاله فــي حــال عــدم اكتمــال النصــاب، علــى أن يخصــص 
يومــي 14 و 15 يونيــو 2020 لتلقــي استفســارات المســاهمين فيمــا يتعلــق ببنــود االجتمــاع ، وذلــك وفقــا لدليــل السياســات 
واإلجــراءات المتعلقــة بعقــد الجمعيــات العامــة مــن خــالل األنظمــة االلكترونيــة والمنشــورة علــى الموقــع االلكترونــي للشــركة 

الكويتيــة للمقاصــة.
علــى الســادة الراغبيــن فــي الترشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة تســليم إدارة الشــركة صحيفــة الحالــة الجنائيــة قبــل يــوم 

عمــل مــن فتــح بــاب التصويــت االلكترونــي.
واهلل ولي التوفيق،،،

«أعيان العقارية»: إجنازات متواصلة 
رغم حتديات السوق

قــال رئيس مجلــس إدارة 
شركة أعيان العقارية منصور 
املبــارك انــه علــى الرغــم من 
الضغوط التي يواجهها السوق، 
إال أن السياسة املتحفظة التي 
العقاريــة»  «أعيــان  تبنتهــا 
مكنتهــا من مواصلة جناحاتها 
وإجنازاتهــا، فقــد بلــغ صافي 
ربح الشــركة في ٢٠١٩ حوالي 
٢٫١٢ مليون دينار وبربحية ٥٫٢ 
فلوس للسهم الواحد، في حني 
بلغ إجمالي قيمة املوجودات ١١١٫٦ 
مليون دينار، فيما بلغت قيمة 
املطلوبات ١٩٫٢ مليون دينار. كما 
بلغت حقوق مساهمي الشركة 
في نهاية ٢٠١٩ ما يقارب ٧٠٫٦٥ 

مليون دينار.
خــالل  املبــارك  وأضــاف 
العموميــة  انعقــاد اجلمعيــة 
العادية للشركة بنسبة حضور 
٧٩٫٤٦٪ أن عام ٢٠١٩ كان حافال 
باإلجنــازات لشــركة أعيــان 
العقارية، حيث واصلت الشركة 
دعم ومتابعة اســتثماراتها في 
الشــركات التابعــة والزميلــة 
لتحقيق النتائج املرجوة منها، 
كما متكنت مــن احملافظة على 
نسبة إشغال جيدة في مشروعها 
الرئيســي «مجمع وبرج يال» 
الكائــن في منطقــة الفحيحيل 
الرغــم مــن الصعوبات  علــى 
التي تواجــه قطــاع التجزئة، 
كما قامت الشــركة خالل ٢٠١٩ 
بشــراء وبيع بعــض العقارات 
داخل الكويت، وذلك مبا يتسق 
مــع توجهاتهــا الرامية لتنمية 
محفظة األصول العقارية املدرة 
وهيكلتها بالشكل الذي يتواكب 
مع إستراتيجيتها املستقبلية.  
أما على صعيد مشاريع الشركة 
في كل من الكويت والبحرين، 
فقد انتهت الشــركة من تطوير 
بعــض املشــاريع، باإلضافــة 
إلى مباشــرتها أعمــال تطوير 
مشــاريع جديــدة. مــن جهته، 
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة 
أعيان العقارية إبراهيم العوضي 
أن الشــركة متكنت من حتقيق 
نتائج إيجابية على صعيد األداء 
املالي في نهاية ســنتها املالية 
املنتهية في ٣١ ديســمبر ٢٠١٩ 
والتــي جاءت نتيجــة االلتزام 
بتطبيق إســتراتيجية الشركة 

التكلفــة  ٢٠٢٠، حيــث تبلــغ 
اإلجماليــة للمشــروع حوالي 
٣٫٧ ماليــني دينــار.  أمــا على 
صعيد مشاريع الشركة خارج 
الكويت، فقد باشــرت الشركة 
تطوير األرض اململوكة لها في 
منطقة الســيف بالبحرين بعد 
أن استصدرت كافة التراخيص 
املطلوبة من اجلهــات املعنية، 
حيــث تتطلع إلى بنــاء مجمع 
جتــاري خدمــي يتكــون مــن 
مســاحات جتاريــة متنوعــة، 
ومــن املتوقع أن يتــم اإلنتهاء 
من تطوير املشروع خالل ٢٠٢٠.
أما على صعيد استثماراتها 
املباشرة، فبني العوضي أن شركة 
أعيان العقاريــة حرصت على 
متابعــة أداء شــركاتها التابعة 
كافــة  وتســخير  والزميلــة 
اإلمكانيــات املتاحــة لدعمهــا، 
حيث يعتبر اإليراد الناجت عن 
حصتهــا في نتائج الشــركات 
التابعة والزميلة جزء رئيسي 
من أداء الشركة ونتائجها املالية. 
وفي هذا الصدد حققت شــركة 

عموميتها أقرت ٥٪ منحة.. وتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي

منصور املبارك وإبراهيم العوضي خالل اجلمعية العمومية

إبراهيم العوضيمنصور املبارك

العامــة التي تركز على تعظيم 
حقوق املساهمني وحتقيق أفضل 
العوائد من خالل التركيز على 
حتقيق التــوازن فــي محفظة 
الشركة االستثمارية وهيكلتها 
مبا يتواءم مع توجهات الشركة 
املســتقبلية، حيث بلغ إجمالي 
اإليرادات املجمعة للشركة قرابة 
٥٫٢ ماليني دينار وهي ناجته من 

األنشطة التشغيلية للشركة.
أن  العوضــي  وأضــاف 
الشــركة أجنــزت خــالل ٢٠١٩ 
املرتبطــة مبشــروع  األعمــال 
إنشاء وإجناز وصيانة عقارها 
الواقع في منطقة الساملية ومت 
إيصال التيار الكهربائي وتشغيل 
املشروع خالل الربع األول من 
العام احلالي. كما انتهت من إعداد 
التصاميم اخلاصة باملبنى الذي 
سيتم تشــييده على القسيمة 
الصناعيــة الواقعة في منطقة 
شــرق األحمدي والذي سيضم 
وحدات جتارية ومكاتب إدارية 
ومخــازن، ومت البــدء بأعمــال 
التنفيذ خــالل الربع األول من 

«الوطني لالستثمار»: تخفيف قيود «كورونا» 
يدعم استقرار االقتصادات العاملية

قال تقرير شركة الوطني 
لالســتثمار ان خطط إعادة 
فتــح االقتصــادات العاملية 
مكنت األسواق من الدخول 
إلى املنطقة اخلضراء خالل 
شــهر مايو املاضي، خاصة 
بعد أن خففت تدابير اإلغالق 
في العديد من البلدان بشكل 
ملحوظ. وأضاف التقرير أن 
االرتقاع القوى الذي شهدته 
األسواق العاملية خالل شهر 
أبريل ساهم بشكل كبير في 
ارتفاعات موشرات األسواق 
خالل شهر مايو، حيث ارتفع 
العاملــي   MSCI AC مؤشــر
بنســبة ٤٫١٥٪ خالل شــهر 
مايو، في حني سجل مؤشر

MSCI EAFE لألسواق املتقدمة 
خارج الواليات املتحدة وكندا 
مكاسب بنسبة ٤٫٠٧٪، ليصل 
إجمالي املكاسب للمؤشرين 
الثانــي حتــى اآلن  للربــع 
إلــى ١٥٫١٧٪ و١٠٫٦١٪ علــى 
التوالي. أما بالنسبة لألسواق 
الناشــئة، فقد أنهى مؤشــر 
MSCI EM الشــهر بارتفــاع 
هامشــي بلغ ٠٫٥٨٪ متأثرا 
بالتراجع في معظم األسواق 

اآلسيوية.
األسواق اخلليجية

وأكد التقرير أن االرتفاع 
القوي الذي دفع بخام برنت 
بنسبة ٤٠٪ خالل شهر مايو 

قــال التقرير إن ســوق دبي 
تصدر القائمة، حيث تراجع 
مؤشــر دبــي العام بنســبة 
٤٫٠٢٪، تــاله املؤشــر العام 
البحرين ومؤشــر  لبورصة 
أبوظبي العام اللذان انخفضا 
بنســبة ٣٫١٤٪ و٢٫١٠٪ على 

التوالي.
األسواق األميركية

وذكر التقرير أن املؤشرات 
االقتصاديــة فــي الواليــات 
املتحــدة بــدأت تظهر بعض 
بعــد  االســتقرار  عالمــات 
الذي  القياســي  االنخفــاض 
تعرضت لــه نتيجة اإلغالق 
عــن  الناجــم  االقتصــادي 
 ISM وسجل مؤشر .Covid١٩
ملديري املشتريات التصنيعي 
لشهر مايو ٤٣٫١ مرتفعا من 
٤١٫٥ للشــهر السابق، وذلك 
على الرغم من أنه اليزال في 
منطقة االنكمــاش، في حني 
حتسن مؤشر التوظيف في 

للقطاع الصناعــي إلى ٣٢٫١ 
من ٢٧٫٥ خالل نفس الفترة.  
وأشار التقرير إلى أن األرقام 
األولية للناجت احمللي اإلجمالي 
األميركي تظهر أن االقتصاد 
األميركي قد انكمش بنســبة 
٥٪ سنويا خالل الربع األول 
في حني بلغ معــدل البطالة 
إلى ١٤٫٧٪ في أبريل في وقت 
تشير التقديرات الى أن يرتفع 
هذا الرقم مقتربا من ٢٠٪ في 

مايو.
وفي حني انخفض الناجت 
احمللــي اإلجمالــي األوروبي 
بنســبة ٣٫٨٪ خــالل الربــع 
األول مقارنــة بالربع الرابع 
من العام املاضي، فمن املتوقع 
أن ينكمش بني ٥٪ و١٢٪ لعام 
٢٠٢٠ وفقــا لرئيســة البنك 
املركزي األوروبي كريستني 
الغارد، في وقت كانت شهدت 
االقتصادات األوروبية الثالثة 
الكبرى انكماش الناجت احمللي 

اإلجمالي للربع األول.

مؤشرات األسواق األميركية تسجل مكاسب قوية.. واخلليجية ترتفع ١٫٧٣٪

لــم يكن كافيــا لتقدمي الدعم 
ألســواق األســهم فــي دول 
اخلليج، حيث التزال أسعار 
النفط بعيدة عن مستوياتها 
قبل بداية االضطرابات احلالية 
في األســواق.  وقال التقرير 
ان أســواق اخلليج شــهدت 
أداء متباينا بشكل عام خالل 
 S&P الشهر، حيث سجل مؤشر
GCC املركب ارتفاعا بنســبة 
١٫٧٣٪ مدعوما بشكل أساسي 
من الســوق الســعود، حيث 
تصدر مؤشــر تداول جلميع 
األســهم قائمــة الرابحني في 
دول اخلليج بنســبة ١٫٤١٪، 
وتبعه مؤشــر بورصة قطر 
مبكاســب ٠٫٩٢٪، واملؤشــر 
العام لبورصة الكويت بنسبة 
٠٫٤١٪، حيث تفوقت شركات 
األســهم القياديــة علــى أداء 
السوق العام مما دفع مؤشر 
السوق األول لتحقيق مكاسب 
بنسبة ١٫٢٧٪ خالل الشهر. 

وحول األسواق املتراجعة، 

٥٪ معدل انكماش االقتصاد األميركي.. 
وتقديرات البطالة ترتفع إلى ٢٠٪ بنهاية مايو 

ارتفاع خام برنت ٤٠٪ خالل مايو لم يكن كافيًا لتقدمي 
الدعم ألسواق األسهم اخلليجية

املبارك: تنمية محفظة األصول العقارية 
وهيكلتها لتتواكب مع االستراتيجية 

العوضي: نركز على تعظيم حقوق 
املساهمني وحتقيق أفضل العوائد

اعتمــدت اجلمعيــة 
العادية كافة  العموميــة 
بنود جدول األعمال ومن 
بينها توزيع أسهم منحة 
مجانية بنسبة ٥٪ من عدد 
األسهم باستخدام أسهم 
أن يترتب  اخلزينة دون 
على ذلك زيادة في رأس 
املال. كما وافقت اجلمعية 
العمومية غير العادية إلى 
إضافة أغراض جديدة إلى 
األغراض التي أسست من 
أجلها الشركة وذلك للقيام 
بأعمال التقييم والدراسات 
العقارية  واإلستشارات 
والقيام باعمال السمسرة 
والوكالة بالعمولة وتنظيم 
املتعلقة  العلنية  املزادات 
باإلنشطة العقارية. كذلك 
وافقــت اجلمعيــة على 
تعديــل املــادة املتعلقة 
ببند التوزيعات مبا يتيح 
للشــركة القيام بتوزيع 
أرباح مرحلية بشكل ربع 

سنوي.

اجلمعية العمومية

عنــان للتمويل العقاري البالغ 
رأســمالها ٣٠ مليــون دينــار، 
واململوكة بنسبة ٩٩٫٩٪ ألعيان 
العقاريــة، صافــي ربح يقارب 
املليون دينــار في نهاية ٢٠١٩.  
من جانب آخر، جنحت شــركة 
برج هاجــر العقارية - والتي 
العقارية  متتلك شــركة أعيان 
٣١٫٥٪ من رأسمالها - في حتقيق 
نتائج إيجابية خالل ٢٠١٩، حيث 
بلغ نصيب شركة أعيان العقارية 
من األرباح مبلغ ١٫٢ مليون دينار 
تقريبا، كما قامت شركة أعيان 
العقارية ببيع كامل ملكيتها في 
شــركة القوة القابضة (شركة 
زميلة) وذلك خالل الربع األول 
مــن ٢٠١٩. وأوضــح العوضي 
أنه على الرغم من الضغوطات 
التــي تواجههــا  والتحديــات 
العقارات التجارية، إال أن شركة 
أعيان العقارية واصلت مساعيها 
في تأمني استقرار عملية تشغيل 
مشروعها الرئيسي «مجمع وبرج 
يال» الكائن مبنطقة الفحيحيل، 
فقــد جنحــت خــالل ٢٠١٩ في 
احملافظة على إشــغال وحدات 
بــرج املكاتب بالكامل وحتقيق 
نســب إشغال جيدة في املجمع 
التجاري مع إعادة هيكلة لتركيبة 
املســتأجرين فــي املجمــع مبا 
يحقق التوازن ويسهم في منو 
العوائد التشــغيلية. كما قامت 
أيضا بالترتيــب إلعادة هيكلة 
اســتثمارها فــي أحــد احملافظ 
التي كانت الشــركة تساهم بها 
وحتويل حصتها إلى مساهمة 
في شركة ذا سبوت لالستثمار 
العقاري املالكة ملشروع مجمع 
ذا ســبوت في منطقــة التجمع 

اخلامس في مصر. 
أما على صعيد إدارة أمالك 
الغيــر وانعكاســا للخدمــات 
العقاريــة املتكاملــة واملتميزة 
التي تقدمها الشركة لعمالئها، 
فقد قامت شركة أعيان العقارية 
بتأسيس «شركة عناية إلدارة 
أمالك الغير» واململوكة بالكامل 
لها وذلك بهدف التوسع في إدارة 
األصــول العقاريــة واخلدمات 
املرتبطة بها، علما بأن الشركة 
اســتقطبت فــي ٢٠١٩ عددا من 
العقاريــة وأبرزهــا  احملافــظ 
اخليريــة  الهيئــة  محفظــة 
العامليــة. وحــول  اإلســالمية 
التزامات الشركة، قال العوضي 
ان شركة أعيان العقارية قامت 
في ٢٠١٩ بسداد مبلغ يقارب ٢ 
مليون دينار للبنوك حرصا منها 
على ســداد كافة التزاماتها في 
املواعيد املتفق عليها. وكمؤشر 
على صالبة مركزها املالي، فقد 
أبرمت الشــركة اتفاقية لزيادة 
وجتديــد احلــدود االئتمانيــة 
املمنوحــة مــن إحــدى البنوك 
الكويتية، بحيث تتيح للشركة 
إمكانية زيادة احلدود املمنوحة 
من نفس البنك من ٧٫٢٧ ماليني 
دينار إلى ١٣ مليون دينار على 
أن توجــه الزيادة فــي متويل 

استثمارات الشركة العقارية.
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«أوپيك+» متدد خفض إنتاج النفط إلى نهاية يوليو
دول  توصلــت  وكاالت: 
مجموعــة «أوپيــك+» خــالل 
اجتماعهــا االفتراضــي عبــر 
الڤيديــو أمس إلى اتفاق على 
متديــد خفــض إنتــاج النفط 
باملعدل احلالي، لشــهر واحد 

أي حتى نهاية يوليو.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
أن مجموعة «أوپيك+» اتفقت 
على متديد خفض إنتاج النفط 
ملدة شــهر، وتبنت سبال أكثر 
صرامــة لضمان عــدم إخالل 
األعضــاء بتعهــدات اإلنتــاج 

اخلاصة بهم.
وقــال مندوب فــي أوپيك 
إن املنظمــة وحلفاءها بقيادة 
روسيا سيتفقون على متديد 
خفض اإلنتــاج حتــى نهاية 
يوليو، على أن تراجع موقف 
الســوق الحقــا فــي يونيــو 
الحتمال التمديد لفترة أطول.
ونقلــت «رويتــرز» عــن 
مســودة إعالن «أوپيك+» أن 
الدول التي لم تستطع خفض 
اإلنتاج ١٠٠٪ في مايو ويونيو 
سيتعني عليها التعويض من 

يوليو إلى سبتمبر.
كمــا نقلت عــن مصدرين 
أن العــراق وافق على االلتزام 
بحصــة «أوپيــك+» وخفض 
إنتــاج النفط فــي الفترة من 
يوليو الى سبتمبر تعويضا 
عن الزيادة في مايو ويونيو.

واتفقت مجموعة املنتجني 
املعروفة باسم أوپيك+ في وقت 
ســابق على خفض اإلمدادات 
٩٫٧ ماليني برميل يوميا خالل 
مايو ويونيو لدعم األسعار التي 

عني في الشــهر املاضي قائما 
بأعمــال محافــظ إيــران لدى 
أوپيك. وتوفي أردبيلي في ١٦ 
مايو إثــر إصابته بنزيف في 
املخ بعد أسبوعني من دخوله 

في غيبوبة.
وكان مــن املقــرر تقليص 
التخفيضات إلــى ٧٫٧ ماليني 
برميــل يوميا فــي الفترة من 
يوليــو إلى ديســمبر. وقالت 

وقالت مصــادر في أوبپك 
فــي وقــت ســابق إن متديــد 
التخفيضات مرهون باالمتثال 
ألنــه يتعني على الــدول التي 
أنتجت أكثــر من حصتها في 
مايــو ويونيــو تعويض ذلك 
بخفــض أكبر خالل األشــهر 
املقبــل. وذكرت مصــادر في 
أوبپــك إن العــراق وافق على 
تخفيضات إضافية. وللعراق 

مصــادر بـــ «أوبپــك+» إن 
السعودية وروسيا اتفقتا على 
القياسية  التخفيضات  متديد 
حتى نهاية يوليو. وارتفع خام 
القياس برنت، الذي انخفض 
دون ٢٠ دوالرا للبرميــل فــي 
أبريل، بأكثر من ٥٪ اجلمعة، 
ليجــري تداولــه عنــد أعلى 
مستوى منذ ٣ أشهر فوق ٤٢ 

دوالرا للبرميل. 

أحد أســوأ معــدالت االمتثال 
فــي مايو وفقا ملســح أجرته 
«رويترز» إلنتــاج «أوپيك». 
ولم يتضح علــى وجه الدقة 
كيف سيخفض العراق إنتاجه 
ويتفــق مــع شــركات النفط 
الضخمة التي تعمل في أراضيه 
علــى خفض اإلنتــاج. وقالت 
نيجيريا إنها تهدف أيضا إلى 

حتقيق االمتثال الكامل.

احتمال التمديد لفترة أطول بعد مراجعة موقف السوق الحقاً في يونيو

وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة د.خالد الفاضل ووزراء النفط والطاقة خالل اجتماع «أوپيك» عبر تقنية الڤيديو أمس

انهارت بســبب أزمة ڤيروس 
كورونا. مــن جهة ثانية، قال 
مسؤول إيراني في قطاع النفط 
ان أمير حسني زماني نيا عني 
رسميا أمس في منصب محافظ 
إيــران لــدى منظمــة البلدان 
املصدرة للبترول (أوپيك) خلفا 
حلسني كاظم بور أردبيلي الذي 
توفي في مايــو. وكان زماني 
نيــا، نائــب وزيــر النفط، قد 

الفاضل: الكويت ملتزمة 
بخفض إنتاجها

كونا: قال وزيــر النفط ووزير الكهرباء واملاء 
بالوكالة د.خالد الفاضل إن أسواق النفط شهدت 
مؤخرا حتسنا ملحوظا بسبب االتفاق التاريخي 
ملجموعة «أوپيك+»، مشيرا الى وجود بوادر ايجابية 
بزيادة نســبية وحتسن تدريجي في الطلب على 

النفط عامليا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الفاضل لـ «كونا» 
عقب مشاركته أمس عبر االتصال املرئي في االجتماع 
الوزاري رقم ١٧٩ ملنظمة أوپيك وقبل بدء االجتماع 

الوزاري الـ ١١ ملجموعة «أوپيك+».
وذكر الفاضل أن هذه االجتماعات تعقد في أجواء 
تفاؤلية حيث شهدت أسواق النفط مؤخرا حتسنا 
ملحوظا نتيجة اتفاق «أوپيك+» الذي أبرم في ١٢ 
أبريل املاضي وما نتــج عنه من خفض تاريخي 
ملســتويات االنتاج مبا يعادل ٩٫٧ ماليني برميل 

يوميا ابتداء من مايو املاضي.
وبني أن الكويت لعبت دورا بارزا في التوصل 
الي هذا االتفــاق التاريخي، مؤكدا التزام الكويت 
بخفض انتاجها حســب بنود االتفاقية والتي لها 
األثر الكبير في التحسن الذي شهدته أسواق النفط 

خالل األسابيع املاضية.
وتوقــع الفاضل أن يســفر اجتماع مجموعة 
«أوپيك+» عن اســتمرار التعاون فيما بني جميع 
الدول املوقعة على هذه االتفاقية ملا فيه من مصلحة 
مشتركة للدول املعنية باالتفاق والصناعة النفطية 
عامليا بشكل عام لتنعكس هذه اآلثار االيجابية على 

االقتصاد العاملي.

هذه احلقائق القانونية بعدم جواز االحتفاظ باألرباح احملتجزة
الفتــرة  ظهــرت خــالل 
املاضيــة حالــة مــن اجلدل 
حــول طلــب وزارة املاليــة 
بتحويل األرباح احملتجزة لدى 
مؤسســة البترول الكويتية 
على مدار السنوات املاضية 
الى اخلزانــة العامة للدولة، 
وذلك الستخدامها في تغطية 
العجز املالي املتزايد بامليزانية 
نتيجة هبوط أسعار النفط، 
وبالتالي انخفاض االيرادات 
العامة للدولة، باالضافة الى 
التأثيــرات الســلبية ألزمــة 
كورونــا علــى االقتصادات 

العاملية.
ووفقــا ملراســيم إنشــاء 
العديد من اجلهات املستقلة 
في الكويــت، جند ان بعض 
اجلهات لم تلتزم بتوريد جزء 
من االرباح السنوية لها الى 
االحتياطي العام للدولة، حيث 
ان القانون ينص على توريد 
األرباح احملتجزة الى اخلزانة 
العامة بعد استقطاع النسبة 
املقررة لها سنويا، وهي ١٠٪ 
فقط، ولم تتــرك الصالحية 
مطلبــة ملجلــس إدارة تلــك 
الهيئــات أو املؤسســات، بل 
قيدتها بأخذ املوافقة املسبقة 

من املجلس الذي تتبعه.
وبــني مؤيــد ومعــارض 
لهذه األمر، البد من الرجوع 
إلى نصوص قوانني إنشــاء 
اجلهات املســتقلة بالكويت، 
حيــث ســنتحدث عــن هذا 
األمر بشــيء مــن التفصيل 

والتوضيح فيما يلي:
١ - الهيئة العامة للصناعة

قانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ 
في شأن إصدار قانون هيئة 
الصناعة رقم ١٩٩٦/٥٦، ووفقا 
لنــص املــادة ٣٨ التي تنص 
على أن املوارد املالية للهيئة 

تتكون مما يلي:
٭ رســوم وأجور اخلدمات 
التــي تقدمها الهيئــة للغير 
ومقابــل االنتفاع بالقســائم 
الصناعية واحلرفية ومواقع 

اخلدمات.
٭ الرســوم اخلاصة بإقامة 
تراخيص املنشــآت احلرف 

الصناعية.
٭ ما حتققه الهيئة من إدارة 
وتشــغيل املناطق واملنشأة 
الصناعيــة واحلرفيــة التي 

تساهم في إنشائها.
٭ أي مــوارد أخــرى يوافق 
التجــارة  وزيــر  عليهــا 
والصناعة بناء على اقتراح 

مجلس اإلدارة.
ويؤول فائض اإليرادات 
التي حتققهــا الهيئة في أي 
سنة مالية الى اخلزانة العامة 
للدولة، وذلك بعد اقتطاع ما 
يقــرره مجلس الــوزراء من 
صافــي االرباح التشــغيلية 
بناء على اقتراح مجلس ادارة 

مؤشرات األســهم والسندات 
بسبب تداعيات كورونا على 
اقتصــادات العالم، يتوقع أن 
تكون قيمة احملفظة في ٤ مايو 
٢٠٢٠ علــى االقــل ١٨٫١ مليار 
دوالر بارتفاع حوالي ٧٪، وذلك 
بسبب ارتفاع مؤشر السندات 
نتيجة انخفاض اسعار الفائدة 
عامليا، وهنا الرقم متحفظ عليه 
ألنه ال يعكس اسعار سندات 
اخلزينــة االميركية مؤشــر 
«TLT»، الذي ارتفع خالل نفس 

الفترة مبعدل ٣٢٪.
وفيمــا يلي ســنضع هذه 
الفحــص  الفرضيــة حتــت 
والتقييــم العلمــي واملهنــي 
لتأكيــد صحتها مــن عدمها، 
الســندات االميركيــة  وهــل 

محمية ١٠٠٪:
ـ نظــرا لعــدم توافــر   ١
معلومات تفصيلية وتاريخية 
حول مكونات محفظة (االسهم 
والســندات) باالسم والكمية 
املســتثمر فيها، فإن حتليلي 
الســابقة، يرجع  للفرضيــة 
الى املقارنة مبؤشر السندات 
واالسهم العاملية وهو مؤشر 
 MSCI World اســهم عاملــي
Equity Index، وهــو اختيــار 
جيد وكذلك مؤشــر ســندات 
«LQD»، لسندات الشركات ذات 
 Investment مستوى استثماري
Grade، ذات فترات استحقاق 
اكثر من ٢٠ ســنة واعتقد أن 
علــى املعطيــات أن املقارنة 
صحيحة مــن حيث التحفظ 
بــاألداء ألن مؤشــر TLT كان 
أداؤه أفضل بكثير من مؤشر 

LQD للشركات.
٢ ـ استثمار املؤسسة في 
أنشطة ذات مخاطر منخفضة، 
وهو اغلب احملفظة، حيث تبلغ 
نســبة الســندات ٨٢٪ من الـ 
١٧ مليــارا فيما، نســبته ٨٪ 
(ارتفاع في السندات)، و١٦٫٥٪ 
(نسبة االسهم) فيما نسبته 
٧٪ (انخفــاض في االســهم) 
ومت االفتراض باستبعاد رقم 
االســتثمارات البديلة والنقد 
لتحصل على القيمة املتوقعة، 
لكــن عندمــا جنمع النســب 
املوجــودة بالفرضيــة اعاله 
جند القيمة االجمالية كاآلتي: 
 ٪٨٢٪ + ١٦٫٥٪ + ٣٪ = ١٠١٫٥
وهــي غير صحيحة، جند ان 
كل املقارنات الســابقة مبنية 
على االفتراضات املوضوعة، 
لذلك هي صحيحة على ضوء 

تلك االفتراضات فقط.
٣ ـ أمــا بالنســبة لتأثــر 
املــالءة املالية للمؤسســة ال 
توجــد عندي بيانــات مالية 
تفصيلية تصنيــف ائتماني 
مــن قبــل وكاالت التصنيف 
حتى أمتكن من ان أبدي رأيي 
بشأنها، اما بشأن تأثير قرار 
سحب االرباح احملتجزة على 
املستثمر األجنبي فليس عندي 

معلومات ولم أجد اي معلومات 
حتدد التأثير او نوعه ولم ار 

اي عالقة بينهم.
اتفــق  اننــي ال  ـ كمــا   ٤
نهائيا مع ان تقوم املؤسسات 
باخلروج عن نظامها األساسي 
وتفتــح محافــظ وتســتثمر 
سواء بالســندات او بغيرها 
للتحويــل  بالنســبة  امــا 
فأقتــرح ان يتم تقدير حاجة 
املؤسسة للسيولة ويبقى في 
حسابها اما الباقي من ارباح 
فتتحــول الى اخلزانة العامة 
للدولة سواء كانت نقدية او 
اســتثمارات ويتم تســييلها 
بحسب احلاجة بتوجيه مباشر 
مــن وزارة املاليــة والهيئــة 
العامة لالســتثمار وبحسب 
الهيئــة جلدولــة  توصيــة 
التســييل وحتقيــق االرباح 
بقرار اســتثماري ذي جدوى 

اقتصادية للصندوق.
املعركة املالية بني الصني وأميركا

هي معركة عاملية اقتصادية 
القوى  سياســية، وتوازنات 
فيها ايضا موزعة، وامكانية 
االيــالم والــرد مفتوحة لدى 
الطرفني، ولكن التزال املنظومة 
الغربية في هذا املوضع متتلك 
زمــام حركة ومبــادرة اعلى، 
اال ان هدفهــا اصبــح جتنب 
اخلســائر الكبرى، واستباق 
االزمــات والتعامــل مع األمر 
الواقــع اجلديــد، حيــث ان 
ايقــاد ازمة مالية في ســوق 
األسهم العاملية، قد يؤدي الى 
خسائر كبرى عاملية لألسواق 
والشــركات عبر العالم وهذا 
ما حصل اآلن بأزمة كورونا، 
وهذه اخلسائر قد تتحول الى 
مرابح للســندات االميركية، 
ولكن هذا ال يعني أن السندات 
االميركيــة في مأمــن، بل كل 
خطوة مؤملة ستستتبع بردود 
مؤملة، اقلها تخفيض الصني 
لقيمــة الســندات االميركية، 
وتســريعها لفــرض التداول 
بعملتها وباآلليات واألوراق 

املالية البديلة.
اخلالصة 

ختامــا، فــإن مؤسســة 
البترول اختارت ان تســتغل 
احتياطياتهــا فــي انشــطة 
مخاطــر  ذات  اســتثمارية 
منخفضة (ســوقيا)، اال أنها 
ال تخلــو من مخاطر الصدمة 
كمــا حصــل فــي «صدمــة 
نيكســون» عــام ١٩٧١، كمــا 
نتفق ايضا في أن املؤسســة 
قد خالفت اغراضها الرئيسية 
التي نص عليها القانون وان 
الكتاب واالجراء الذي اتخذه 
وزير املالية بتحويل األرباح 
احملتجزة الى اخلزانة العامة 
للدولة صحيح وعلى سند من 

صحيح القانون.

٭ بنك الكويت املركزي (وزير 
املالية).

مؤسسة البترول
وجند هنا مؤسسة البترول 
قطعــت شــوطا كبيــرا فــي 
احلصول على تصنيف انتمائي 
من قبــل وكاالت التصنيف، 
وأن مجلس الوزراء وافق على 
قيام املؤسسة باالقتراض من 
املؤسســات املاليــة املختلفة 
لتمويل برامجها االستثمارية 
خالل السنوات املالية اخلمس 
املقبلة، وان حجم االموال التي 
حتتاج اليها (البترول) يقدر 
بـ ١٦ مليار دينار وفقا ألربعة 

خيارات هي:
الدينــار  ١ - االقتــراض 

الكويتي (بنوك محلية).
بالــدوالر  اقتــراض   - ٢

االميركي (بنوك جتارية).
بالــدوالر  اقتــراض   - ٣
االميركــي (مــن خــالل طرح 

سندات).
٤ - اقتــراض مــن قبــل 
وكاالت ائتمــان الصــادرات، 
حيث قطعت مؤسسة البترول 
شوطا كبيرا في احلصول على 
التصنيــف االئتماني والذي 
يتوقــع ان يكــون قريبا من 
تصنيــف الكويت الســيادي 
احلالي عنــد AA، كما ان آلية 
التمويل ستكون ٣٠٪ متويال 
ذاتيــا و٧٠٪ متويال خارجيا 
بالتعاون مع مستشــار مالي 

املقررة لها سنويا وهي ١٠٪ 
فقط، ولم تتــرك الصالحية 
مطلقة ملجلس ادارة الهيئات 
واملؤسسات، بل قيدتها بأخذ 
املوافقة املسبقة من املجلس 
الذي تتبعه الهيئة او املؤسسة 
اذا عرضت االسباب كما حصل 
مع مؤسســة البتــرول عند 
رغبتها االقتراض، وموافقة 
مجلــس الوزراء علــى ذلك، 
وفقا للخبر املنشور بجريدة 
«األنباء» بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤، 
وسنشــير اليه الحقــا، كما 
سنوضح السلطة املسؤولة 
عــن اعتمــاد نســبة االرباح 
التــي تــؤول الــى اخلزانــة 
العامة للدولة لبعض اجلهات 

املستقلة وهي كاآلتي:
٭ الهيئة العامــة للصناعة 
ـ رئيــس  التجــارة  (وزيــر 

مجلس االدارة).
٭ مؤسسة البترول الكويتية 

(مجلس االعلى للبترول).
٭ الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنيــة املعلومات (مجلس 

الوزراء).
٭ مؤسسة املوانئ الكويتية 
ـ رئيس  (وزير املواصــالت 

مجلس االدارة).
٭ الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية (وزير اخلارجية 

ـ رئيس مجلس االدارة).
٭ بنــك االئتمــان (وزيــر 
االســكان ـ رئيــس مجلــس 

االدارة).

متخصص توضح ان الهيكل 
التمويلي االمثل للمؤسســة 
يلبــي احتياجاتها التمويلية 
من دون اللجوء الى تســييل 
املاليــة بالكامــل  محافظهــا 
مــن حيــث تأثيره فــي بيان 
التدفقات النقدية للمؤسسة، 
وكذلك قدرة املؤسســة على 
خدمــة الدين ومــدى جاذبية 
هيكلهــا التمويلــي للبنــوك 
املمولة لتمثل نسبة التمويل 
الذاتــي الى االقتــراض ٧٠٪ 
الــى ٨٠٪.. وتنحصر أهمية 
التمويل اخلارجي ملشــاريع 
البترول بالنشاط التشغيلي، 

وفقا ملا يلي:
اجلــدوى  حتســني   -  ١

االقتصادية للمشاريع.
الفــرص  اقتنــاص   - ٢
املتاحة في االسواق املصرفية 
العامليــة من انخفــاض كلفة 
االقتــراض اخلارجــي بأقــل 

تكلفة.
٣ - تكلفة االقتراض على 
مؤسسة البترول اقل من العائد 
احملقق من اســتثمار االموال 
الفائضــة لدى املؤسســة، مت 
نشــر هــذا اخلبــر بجريــدة 
«األنباء» بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٤.

أزمة أرباح «البترول»
وفــي ضــوء ذلــك، فــإن 
مطالبة وزير املالية بتحويل 
األرباح احملتجزة لدى مؤسسة 
البترول الى الوزارة، تستند 
لصحيح نص قانون إنشــاء 
املؤسســة العامــة للبتــرول 
وفقــا للمادة ١٢ مــن القانون 
رقم ٦ لســنة ١٩٨٠، اما باقي 
االرباح الصافية فإنها تؤدى 

الى اخلزانة العامة للدولة.
الــى نفــس  وسنســتند 
تقرير ديوان احملاســبة لعام 
٢٠١٨-٢٠١٩ بشأن استثمارات 
مؤسسة البترول في محفظة 
الوزيــر «MOFF» فــي نهاية 
مــارس ٢٠١٩ كمــا مرفق في 

اجلدول.
تقريــر  فــي  ورد  أوال: 
ديوان احملاســبة أن محفظة 
البترول االستثمارية بنهاية 
مــارس ٢٠١٩، بلغــت نحــو 
١٧٫١٨ مليــار دوالر منها ٨٢٪ 
في سندات، و١٦٫٥٪ مستثمرة 
في أســهم، والنسبة املتبقية 
٣٪ في استثمارات بديلة ونقد 

(سنستبعدها).
ثانيــا: في ضــوء هبوط/ 
ارتفاع احملفظة بنفس معدل 

ادارتها لتكوين احتياطي لها 
او إلنشاء مشروعات جديدة 
او دعم املشروعات القائمة».

٥ ـ الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية

املرســوم رقم ٢٠٠٣/١٥٧ 
نقــل اختصاصــات رئيــس 
مجلس الــوزراء املنصوص 
عليهــا في القانــون رقم ٢٥ 
لســنة ١٩٧٤ بإعــادة تنظيم 
الكويتي للتنمية  الصندوق 
االقتصادية العربية الى وزير 
اخلارجية، وفقا لنص املادة 
٣٠ يجــوز بقرار من مجلس 
االدارة حتويــل مبالــغ مــن 
حســاب االحتياطــي العــام 
ألي حســاب احتياطــي آخر 
يقرر مجلس االدارة إنشاءه، 
وايضا وفقــا لنص املادة ٣١ 
لرئيس مجلس الــوزراء ان 
يفوض وزيــر املالية في كل 
اختصاصاته املبينة في هذا 

النظام او في بعضها.
٦ ـ بنك االئتمان

الكويتي  بنــك االئتمــان 
مؤسسة عامة ذات شخصية 
معنوية مستقلة حتت إشراف 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
طبقا للمرسوم رقم ٨١ لسنة 

.٢٠٠٧
٧ ـ بنك الكويت املركزي

قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ 
في شأن النقد وبنك الكويت 
املركــزي واملهنــة املصرفية 
١٩٦٨/٣٢، يتــم التصرف في 
صافي ارباح البنك على النحو 
التالي: يضاف صافي ارباح 
البنك الى صندوق االحتياطي 
العــام الــى ان يبلغ رصيده 
خمســة وعشــرين مليــون 
دينار كويتي ويجوز زيادة 
رصيد صنــدوق االحتياطي 
العام على هذا احلد بقرار من 
مجلس ادارة البنك املركزي 
بعد موافقة وزير املالية (مت 
استبدال هذه الفقرة مبوجب 
املرســوم بالقانون رقم ١٣٠ 

لسنة ١٩٧٧ مادة أولى).
توريد األرباح احملتجزة

وفي ضوء هذه النصوص 
القانونيــة، جند انها جميعا 
تنــص على توريــد االرباح 
احملتجزة الى اخلزانة العامة 
للدولة بعد استقطاع النسبة 

الهيئة لتكويــن احتياطيات 
إلنشــاء مشــروعات جديدة 
او دعــم مشــروعات قائمــة 
بحد ادنى ١٠٪ سنويا، ويتم 
تغطية زيادة املصروفات على 
االيرادات، ان وجدت بقرض 

من وزارة املالية.
٢ ـ مؤسسة البترول الكويتية

قانون إنشــاء املؤسســة 
العامة للبترول مادة ١٢، وفقا 
للقانون رقم ٦ لســنة ١٩٨٠ 
ينص على «اقتطاع نسبة ١٠٪ 
من األرباح الصافية تخصص 
حلساب االحتياطي اإلجباري، 
على ان يوقف االقتطاع اذا بلغ 
هذا االحتياطي نصف رأسمال 
املؤسسة، كما تقتطع نسبة 
١٠٪ اخرى مــن هذه االرباح 
لتكوين احتياطي عام، ويجوز 
تعديل هذه النسبة بقرار من 
املجلس األعلى للبترول سواء 
بالزيادة او النقصان، اما باقي 
االرباح الصافية فإنها تؤدي 
الى اخلزانة العامة للدولة».

٣ ـ الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات

قانون إنشاء الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
مادة ١٢، وفقــا للقانون رقم 
٣٧ لســنة ٢٠١٤ تنص على: 
مع مراعاة احكام املادة ١٢ من 
القانون، يدخــل في ايرادات 

الهيئة ما يلي:
أـ  ما يحدده مجلس ادارة 
الهيئة من مقابل الصلح في 
اي مخالفة احكام قانون انشاء 
الهيئة باستثناء املنصوص 
عليهــا في املواد ٦٧ حتى ٨٠ 
من القانون قبل احالتها الى 
احملكمة املختصة وذلك مبا ال 
يقل عن مثلي الغرامة املقررة 

في القانون.
بـ  ما حتصله الهيئة من 
غرامات مالية او تعويضات 

وفقا للقانون.
ج ـ قيمــة مــا يقضى به 
من تعويــض للهيئة مقابل 
ما فاتها من رسوم عن االنتفاع 
باخلدمات املادتني ٧٤ و٧٥ من 

القانون دون ترخيص.
د ـ مــا يحــدده مجلــس 

الوزراء من موارد.
هــــ  الهبــات والتبرعات 
التــي يوافق عليهــا مجلس 
الــوزراء بنــاء علــى اقتراح 

مجلس ادارة الهيئة.
٤ - مؤسسة املوانئ الكويتية

قانون إنشــاء املؤسســة 
العامة للموانئ مادة ١٥، وفقا 
للقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ 
تنــص على: «يــؤول صافي 
ارباح املؤسســة سنويا الى 
اخلزانة العامــة للدولة بعد 
اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء 
بنــاء علــى اقتــراح مجلس 

رأي متخصص

الرصيد في تاريخ ٢٠١٩/٣/١٣البيان
(مليون دوالر أميركي)

الرصيد في تاريخ ٢٠١٨/٣/١٣
(مليون دوالر أميركي)

التغير
النسبةالقيمة

(٢٫٠١)(١٫٦٢٧)١٤٫٣٧٧١٦٫٠٠٤سندات
٢٫٨٠٥٢٫٧٩١١٤٥٫٠أسهم

(٢٫٢)(١)٤٤٤٥استثمارات بديلة
(٤٫٢)(١٠)٤١٥٤٢٥نقد

(٤٫٨)(١٫٦٢٤)١٧٫٦٤١١٩٫٢٦٥إجمالي

بقلم: املستشار د.محمد عيد املطيري
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القطاع التعاوني واملتطوعون لعبوا دورًا محوريًا في أزمة «كورونا» لتحقيق األمن الغذائي بالبالدالكويتي جّسد خالل أزمة «كورونا» معنى الوطنية وقدم كل صور الدعم للجهود احلكومية
التقدير املالي يجب أن يقدم بشكل موضوعي.. مراعيًا الظروف املالية واالقتصادية للبالدالعاملون بأجهزة الدولة املختلفة خالل األزمة يقدمون أروع صور الوطنية بتحملهم املسؤولية

أزمة «كورونا» وتقدير الصفوف األمامية.. اجلانب املعنوي أفضل من املادي

في وقت األزمات يصعب 
ان جنــد وصفا دقيقا نصف 
به وطنية الكويتي، فعاطفته 
الوطنيــة تلقائيــة وهذا ما 
يتميز به الكويتي، والتاريخ 
القــدمي واحلديــث يشــهد 
مواقفه، ولعل أصدق موقف 
يعبر عن وطنيــة الكويتي 
بالتاريــخ احلديــث موقفه 
إبان الغزو العراقي الغاشم 
الذي تعرضت له البالد يوم 
٢ أغسطس ١٩٩٠، حيث ضرب 
الكويتي أروع وأعظم األمثلة 
مبواقفــه الثابتــة املخلصة 

جتاه هذا الوطن.
وال يزال الكويتي يجسد 
معنى الوطنية والوالء في كل 
أزمة ومحنة تواجه الوطن، 
فمنذ ان ضرب وباء كورونا 
الكويــت فــي شــهر فبراير 
املاضي، تسارع الكويتيون في 
تقدمي كل صور الدعم للجهود 
احلكومية حملاربة هذا الوباء 
بكل صوره املادية والعينية 
واملعنوية، فصنــدوق دعم 
اجلهــود احلكومية ملواجهة 
وباء كورونا يشهد له بذلك، 
وفزعة أهل الكويت في تقدمي 
التبرعــات للجــان اخليرية 
التي رسمت صورة مشرفة 
للكويت محليا ودوليا تشهد 

له بذلك أيضا.
ومــن جانب آخــر، نرى 
العاملني في أجهــزة الدولة 
خالل أزمة ڤيروس كورونا 
يقدمون أروع صور الوطنية 
فــي حتملهــم املســؤولية 
ومواجهة خطر اإلصابة بهذا 
الوباء، فمنهم من يعمل في 
الهيئة الطبية لتقدمي الرعاية 
الصحية للمصابني، ومنهم 
مــن يعمــل في املؤسســات 
العســكرية املختلفة حلفظ 
النظــام واألمــن، ومنهم من 
يقدم الدعم املساند للقطاعات 
املعنية باألزمة من مؤسسات 

الدولة املختلفة.
القطاع التعاوني

ومــن زاوية أخرى، نرى 
القطــاع التعاونــي يســطر 
أيضــا معاني الوطنية، فهو 
يلعب دورا محوريا في هذه 
األزمة متمثل في حتقيق األمن 
الغذائي للمواطنني واملقيمني 
على حد ســواء، وقــد عزز 
دور القطــاع التعاوني كادر 
املتطوعــني  الذين ســاقتهم 
مشاعرهم وعواطفهم الوطنية 
لتأمني الدعم اللوجستي لهذا 
القطاع احلساس، وللمحافظة 
على اســتمرارية تقدمي هذا 
القطــاع للخدمــات ألهالــي 
السكنية وبالكفاءة  املناطق 
نفســها، وهذا ما جبل عليه 
الكويتيــون، ولعــل دورهم 
إبان الغزو العراقي الغاشم 
خير شــاهد أيضا على دور 
املتطوعني في هــذا القطاع، 
وال ننــس أيضــا اجلهــود 
املقدمــة من قبــل القطاعات 
األخرى كجمعيات النفع العام 

ويواصلــون الليــل بالنهار 
ضمن الفرق املكلفة مبواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد، كما 
أمر ســموه بأن تقدم لهؤالء 
العاملــني مظاهــر التكــرمي 
املعنــوي واملــادي تقديــرا 

جلهودهم.
وعلــى ضــوء ذلــك اقر 
مجلس الوزراء مقترح ديوان 
اخلدمة املدنية بشأن اآللية 
املقترحة ملنح مكافآت مالية 
للموظفني العاملني في القطاع 
احلكومــي املكلفــني بالعمل 
الڤيروس  انتشــار  ملواجهة 
كورونــا تقديــرا جلهودهم 
خالل أزمة الوباء، وقد فصل 
ديوان اخلدمة املدنية اآللية 
التقدير  املتعلقــة بتحديــد 
املادي للموظفني العاملني في 
القطــاع احلكومي من حيث 
الفئــات وطريقة احتســاب 

املكافأة لكل فئة.
التقدري املعنوي

وقد أثارت اآللية املقترحة 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية 
والتي أقرها مجلس الوزراء 
لغطا وردود أفعال متباينة 
من قبل العاملني، وعلى الرغم 
مــن اجتهاد ديــوان اخلدمة 
املدنية والذي يشــكر عليه 

األنسب ان يكون موضوعيا 
ومراعيــا للظــروف املاليــة 
واالقتصاديــة التي متر بها 
البالد وفــي إطار توجيهات 
صاحب السمو األمير، ولعل 
ما أكده سمو رئيس مجلس 
الــوزراء أمــام النــواب في 
اللقــاء احلكومي والبرملاني 
األخيــر من حقائق تواجهها 
احلكومــة خــالل تصديهــا 
جلائحة كورونا وتداعياتها، 
والذي شــدد سموه على أن 
الوضــع االقتصادي للدولة 
ليس جيدا، كما أكد ذلك سموه 
أيضا بلقائه األخير مع رؤساء 
حترير الصحف عندما أشار 
الى ان الوضــع االقتصادي 
يحتاج الى إعادة تعديل كبير 
في هيكلــة االقتصاد، وهذا 
دليل على ضرورة ان تتسق 
آلية التقديــر املالي مع تلك 

األوضاع.
أهمية التقدير

أهميــة  نؤكــد  أخيــرا 
التقديــر املعنــوي  تقــدمي 
واملادي للعاملــني باجلهات 
احلكوميــة  واملؤسســات 
والقطاع التعاوني ومؤسسات 
املدنــي باعتبارهم  املجتمع 
هــم الصفــوف األمامية في 
هذه األزمة والذين يقدمون 
أقصــى التضحيات ملواجهة 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
التقديــر  وان يكــون هــذا 
يســتهدف اجلانب املعنوي 
أكثر من اجلانب املادي، ألن 
العاملني واملتطوعني لبوا نداء 
الواجب انطالقا من املسؤولية 
الوطنيــة بالدرجــة االولى، 
لذلك يجــب ان تكون اآللية 
املقترحــة لتقديــر العاملني 
خالل أزمة ڤيــروس كورنا 
تنطلــق من هــذه املرتكزات 
وأال تخلق فوارق مادية غير 
موضوعيــة، آخذيــن بعني 
االعتبار األوضاع املالية التي 
متر بها البالد والتي تتطلب 
تفهمنا للمسؤولية الوطنية 
التضامنية، السيما ان اتباع 
أي آلية تقدير يجب ان تراعي 

عدة اعتبارات.
االعتبــار األول ان حتقــق 
اآللــيــــة االســتـــــقرار فــي 
استمراريتها دون أي تغيير في 
ظل عدم معرفة النطاق الزمني 
لألزمة، الثاني أال تضطر الدولة 
الى إعادة النظر فيها بعد فترة 
األمر الذي سيترك أثرا سلبيا 
على العاملني بســبب التمايز 
فيما بينهــم، االعتبار األخير 
يتعلق باملراحل التي اعلن عنها 
مجلس الوزراء لعودة األعمال 
فــي اجلهــات واملؤســــسات 
احلــكومــية والتــي تضــمنت 
العاملني بالقطــاعي  عوــــدة 
احلكومي ألعمالهم وفق نسب 
حضور متزايدة تصل الى ٥٠٪، 
فهل اآللية احلالية املعتمدة عند 
العودة اجلزئية للعمل حتقق 
املوضوعية والعدالة وال ترهق 

على امليزانية؟

إال انــه وبرأيــي املتواضــع 
كان من املمكن ان تقدم آلية 
تتسق مع األجواء العامة التي 
صاحبت األزمــة من تفاعل 
وطنــي مــن القائمــني على 
املعنيــة، والتي  القطاعــات 
تتطلب احلفاوة املعنوية لكل 
من ساهم ويساهم في جهوده 
بتلك األزمة، وال ترتكز بشكل 
أساسي على التمايز املادي ذي 
احلساسية لدرجة قد تخلق 

ردود فعل عكسية.
فكما أسلفت ان منطلقات 
العاملني بالقطاع احلكومي 
والعاملــني واملتطوعني في 
القطاع التعاوني ومؤسسات 
املجتمــع املدنــي واخليري، 
جاءت انطالقــا من الواجب 
واحلس الوطني، وفي وجه 
نظري ان التقدير املعنوي أهم 
من التقدير املادي والذي يجب 
أال يغفل املتطوعني أيضا، ألن 
أي آلية ال تتسم باملوضوعية 
فسوف يكون وقعها النفسي 
سلبيا أكثر مما هو إيجابي، 
لذلك كان توقيت اإلعالن عن 
آلية تقدير املكافآت برأيي جاء 
غير موفق وسبب نوعا من 
اإلحباط لدى بعض العاملني 

واملتطوعني.
التقدير املادي

وفيما يتعلــق بالتقدير 
املالــي، نــرى انــه كان مــن 

واللجان اخليرية وغيرها من 
مؤسسات املجتمع املدني.

وأنــا على يقــني تام بأن 
كل من بادر في املساهمة في 
تقدمي خدماته في هذه األزمة 
منذ بدايتها لم يكن يطمح الى 
أي مردود مادي، وإمنا جاءت 
مبادرتهم إما انطالقا من تلبية 
نــداء الواجــب الوطني كما 
الحظنــاه من قبــل العاملني 
بالقطــاع احلكومــي عندما 
مت تكليفهــم بالعمــل أثنــاء 
تعطيل املصالح احلكومية، 
وإما جــاءت من باب الفزعة 
الوطنيــة للعاملني بالقطاع 
التعاونــي وجمعيات النفع 

العام واللجان اخليرية.
مكافأة الصفوف األمامية

لذلك كان ملوقف الكويتيني 
وإخوانهم من الوافدين سواء 
العاملون بالقطاع احلكومي 
او العاملون واملتطوعون في 
القطاع التعاوني ومؤسسات 
املجتمــع املدني محل تقدير 
القيــادة  لــدى  واحتــرام 
السياســة، فصاحب السمو 
األمير أبلغ شــكره وتقديره 
العاملــني  ألبنائــه وبناتــه 
بالصفــوف األمامية والذين 
يقدمــون أقصى التضحيات 

آلية تقدير 
العاملني يجب أن 

تراعي حتقيق 
االستقرار بضمان 

استمراريتها دون 
تغيير وعدالتها

اآللية املوضوعية لتقدمي التقدير املادي
للتقدير  املناسبة  اآللية املوضوعية 
املادي للعاملني فــي القطاع احلكومي 
للتقدير وليس  والتي تعتبر وســيلة 
وسيلة لتحقيق مردود مادي، وحتقق 
قدر املســتطاع قدرا من العدالة دون 
التركيز على خلق فوارق ومتايز، هي 

كالتالي:
ان يكون نطاق تطبيق آلية التقدير 
املــادي لكافة العاملــني بالقطاع 
احلكومي والذي يشــمل العاملني في 
اجلهات والهيئات واملؤسسات احلكومية 

واملؤسسات العسكرية املختلفة.
مبا ان الدولة اعتبرت فترة التعطيل 
في اجلهات واملؤسسات احلكومية 
فترة راحة، فإن نطاق تطبيق آلية التقدير 
املادي تسري فقط على العاملني املكلفني 
باألعمال خالل فترة الراحة املقررة من 

الدولة.
بالنسبة ملن تنطبق عليهم تشريعات 
مجلس اخلدمة املدنية يتم حتديد 
التقدير املالي بنفس آلية التشــريعات 
بالتعويض عن األعمال خالل  املتعلقة 
فترات أيام الراحة والعطل الرســمية 
وأيام املناوبة مع بعــض املرونة التي 
تطلبتها األزمة، من حيث تعديل قيمة 
التعويض وبإضافة فئات وظيفية غير 

مدرجة بتلك التشريعات.
بالنســبة ملــن تنطبــق عليهم 
تشريعات خاصة كبعض العاملني 
باجلهات والهيئات واملؤسسات احلكومية 
واملؤسسات العسكرية، يتم العمل بذات 
آلية التقدير املالي الواردة بالفقرة السابقة 

املقررة لهم في تشريعاتهم اخلاصة.
يجب أال تتجاوز قيمة التعويضات 
املذكورة بأي حــال من األحوال 
األجر الشــهري الشامل للموظف عن 

كل شهر عمل.
بالنسبة للموظفني الذين يعملون 
عن بعد ودون احلضور الى مقرات 
عملهم فتكــون آلية التقدير املالي لهم 
بنفس آلية التشريعات املتعلقة بالعمل 
الرسمية  الراحة والعطل  خالل فترات 
وايام املناوبة والتعديالت عليها املشار 
إليها سابقا، على ان تكون تلك التعديالت 
حتقق فروقات موضوعية وعادلة عما 
يتقاضاه زمالؤهم ممن هو على رأس 

عمله فعليا.
نظرا الستمرار أزمة وباء ڤيروس 
كورونــا وعدم معرفــة مدتها، 
فيستمر العمل بآلية التعويض تلك على 
أال يتم التقيد باحلد األقصى للتعويض 
(الفترة) الذي مينح للموظف خالل السنة 
املالية الواردة بالتشريعات املنظمة، وحلني 
إصدار الدولة قرار بالعودة الشــاملة 

لألعمال احلكومية.
في حــال وجود قيود في بعض 
عقود العمل متنع منح تعويض عن 
األعمال اإلضافية، فيتم منح تلك الفئة 

ذات التعويض املنصوص عليه باآللية 
املشار إليها استثناء من القيود الواردة 

بتلك العقود او التشريعات املنظمة.
العمــل احلكومية  على جهات 
العمل  إثبات مباشــرة  املعنية 
للمكلفني باألعمال  املختلفة  بالطرق 

خالل تلك الفترة.
العاملون الذين يصابون بڤيروس 
كورونا بسبب ممارسة عملهم، 
يستمر صرف التعويض املقرر لهم 
املشــار إليه سالفا كما لو كانوا على 
رأس عملهم وحلني تصريح السلطات 

الصحية لاللتحاق بعملهم.
العاملون الذين يصابون بڤيروس 
كورونا بسبب ممارسة عملهم، 
ويتوفاهم اهللا نتيجة لتلك اإلصابة يقرر 
لذويهم تعويض مناسب، وبالنسبة 
للكويتي يقرر له أيضا معاش تقاعدي 
بذات الراتب الذي كان يتقاضاه عندما 
كان على راس عمله قبل وفاته وذلك 
بصفة استثنائية مبا يكفل ألسرهم 
احلياة الكرمية، وأي مميزات أخرى 

حتددها الدولة بعد انتهاء األزمة.
مينح العاملون احلد األعلى من 
مكافآت األعمال املمتازة املقررة 
لهم وفق التشريعات املنظمة جلهاتهم 
ودون التقيد بالقيود الواردة في تلك 

التشريعات.
يتم تعطيل العمل بأي تشريعات 
خاصة ببعض اجلهات تســمح 
لديها  للعاملني  بصرف تعويضــات 
عن أعمال مميــزة (بخالف األعمال 
املمتــازة) خالل الســنة، وذلك ملنع 
العدالة  ازدواجية الصرف ولتحقيق 

بني كل العاملني باجلهات احلكومية.
التعاوني  القطــاع  يتم توجيه 
ومؤسســات املجتمــع املدني 
بالنســبة للعاملني لديهــم بتطبيق 
تشــريعاتها املتعلقة بالتعويض عن 
األعمال في أيام الراحة وأيام اجلمع 
والعطالت الرسمية وبنفس سياق اآللية 
املقترحة في اجلهات احلكومية، ويتم 
متويل تلك التكاليف من ميزانياتها بعد 
إعادة برمجة مصروفاتها وخططها 
املالية، على ان تنظر الدولة في طرق 
دعمها إذا استلزم األمر ذلك في حالة 

وجود عجز في ميزانيتها.
نظرا إلنشاء احلكومة صندوقا 
النقدية من  لتلقي املساهمات 
املؤسسات والشركات واالفراد لدعم 
جهود احلكومة في مواجهة تداعيات 
انتشــار عدوى ڤيــروس كورونا 
املســتجد، فنرى ان يتم استخدام 
جزء مــن أموال هذا الصندوق في 
التي ميكن  املعنوي  التقدير  صور 
تقدميها للعاملني واملتطوعني خالل 
أزمة ڤيروس كورونا وفق آلية محددة 

وواضحة.

تقرير الشال

٣٫٥ مليارات دينار سيولة البورصة في ٥ أشهر
اشــار تقرير «الشــال» االقتصادي إلــى أن أداء 
شــهر مايو للبورصــة كان مختلطــا مقارنة بأداء 
ابريل، حيث انخفضت القيمة املتداولة أي ســيولة 
البورصة مع أداء إيجابي وســلبي للمؤشرات. فقد 
ارتفع مؤشــر الســوق األول بنحو ١٫٣٪ وصاحبه 
مؤشــر الســوق العام بارتفاع طفيف بنحو ٠٫٤٪، 
بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي ١٫٨٪ ومؤشر 

السوق الرئيسي ٥٠ بنحو ٣٫٦٪.
وقال التقرير ان سيولة البورصة انخفضت في 
مايو مقارنة بســيولة ابريل، حيث بلغت السيولة 
نحو ٤٤١ مليون دينار منخفضة من مستوى ٧٤٧٫٤ 
مليون دينار لسيولة شهر ابريل. وانخفض معدل 
قيمة التداول اليومي لشهر مايو إلى نحو ٢٤٫٥ مليون 
دينار، أي بانخفاض ٢٧٫٩٪ عن مستوى معدل تلك 
القيمة لشهر ابريل حني بلغ ٣٤ مليون دينار. وبلغ 
حجم سيولة البورصة في الشهور اخلمسة األولى 
مــن العام احلالي (أي في ٩٦ يوم عمل) نحو ٣٫٥٦ 
مليــارات دينار، وبلغ معدل قيمــة التداول اليومي 
للفترة نحو ٣٧٫٢ مليون دينار، مرتفعا ٢٠٫١٪ مقارنة 
مبعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من ٢٠١٩ 
البالغ نحو ٣٠٫٩ مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 
١٧٪ إذا ما قورن مبســتوى ذلك املعدل لكامل ٢٠١٩ 
البالغ ٣١٫٨ مليون دينار. ورأى التقرير ان توجهات 
السيولة مازالت منذ بداية العام تشير إلى أن نصف 
الشركات املدرجة لم يحصل سوى على ٠٫٧٪ فقط 
من تلك الســيولة، ضمنها ٥٠ شركة حظيت بنحو 
٠٫١٪ فقط من تلك السيولة، و١٢ شركة من دون أي 
تداول. ذلك يعني أن نشــاط السيولة الكبير مازال 

يحرم نحو نصف الشركات املدرجة منها.

نصف الشركات لم يحصل إال على ٠٫٧٪ من السيولة

(ريليش كومار) رغم االداء اجليد للبورصة خالل الشهر املاضي إال أن سيولتها تراجعت مقارنة بأبريل 

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقًا)

bader.alhammad94@gmail.com
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قطر: نقدر وندعم جهود صاحب السمو حلّل األزمة اخلليجية
عواصم ـ وكاالت: أعربت 
قطر عن دعمها الكامل للجهود 
التي يبذلها صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
حلل األزمة اخلليجية، مؤكدة 
أنها تنظر بإيجابية كاملة الى 
هــذه اجلهــود الهادفة لرأب 
الصــدع بــن دول مجلــس 

التعاون اخلليجي.
وأكــد وزيــر اخلارجيــة 
القطــري الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني ان هناك 
جهودا تقودها دولة الكويت 
الواليــات املتحدة  وتدعمها 
إليجاد حل لألزمة اخلليجية 
التي بدأت قبل ثالث سنوات.

وقال الوزير القطريـ  في 
مقابلة مع قناة »اجلزيرة« ـ 
إن الدوحــة »تنظر إلى هذه 
اجلهــود الهادفــة إلــى رأب 
الصدع بإيجابية وتسهم فيها 
بشكل إيجابي وبناء«، مشددا 
علــى أن »من يتقدم بخطوة 
نتقدم عشرا شرط أن تكون 

جادة وصادقة«.
وأضــاف »نأمل أن يكون 
هناك فرج قريب. نتمنى أن 
هــذه املــرة ال تكــون تكرارا 
للمرات السابقة، وأن تكون 

جدية بالتعامــل مع مبادرة 
الكويت«.

وأشــاد وزير اخلارجية 
القطــري بوســاطة الكويت 
و»محاولتها نزع فتيل هذه 
األزمة.. حتى يومنا هذا هناك 
محاوالت مستمرة من دولة 
الكويت التي تقدرها قطر«.

وعن مجلس التعاون، شدد 
وزير اخلارجية القطري على 
حرص الدوحــة على وحدة 
املجلس بصــرف النظر عما 

جــاء ذلك في بيــان أدلت 
به، فــي اجللســة احلوارية 
االفتراضيــة التــي نظمتهــا 
فــي  القطريــة  الســفارة 
واشنطن بالتعاون مع مركز 
للبحــوث  »ستيمســون« 
والدراسات حول »منظور دولة 
قطر لألمن العاملي واإلقليمي 
في عصر عدم اليقن«، حسبما 
اوردت وكالة االنباء القطرية 

الرسمية )قنا( امس.
وأكدت الســفيرة ان قطر 
تؤكــد في جميع املناســبات 
اســتعدادها للعمل مع دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
والهيئــات الدوليــة األخرى 
حلــل األزمــة احلاليــة مــن 
خالل احلوار غير املشروط، 
واحترام ســيادة دولة قطر، 
وعدم التدخل في شــؤونها 

الداخلية.
وأشارت إلى أن قطر لعبت 
دورا محوريــا فــي مجلــس 
التعاون اخلليجي منذ إنشائه 
في ٢5 مايو 1981، مما ساهم 
في تعزيز األمن واالستقرار 
اإلقليمين في منطقة اخلليج 
الطاقــة  إمــدادات  وتأمــن 

احليوية للعالم بأسره.

حــدث و»بغــض النظر عما 
حــدث الكل يــدرك اليوم أن 
األزمــة وحصــار قطر أضر 
مبجلس التعاون وبصورته 
أمــام شــعوبه«، مؤكــدا أن 
»املنطقة تعيش فترة ساخنة 
ويجــب إيجــاد حكمــة فــي 
احللول لضمان عدم انفجار 

األوضاع«.
وتابــع »نتمنى أن يكون 
هناك خط واضح وخطوات 
فعليــة حلــل األزمــة، ليس 
ألجلنا ولكن ألجل منظومة 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
وشــعوبنا، وألجــل األمــن 
اإلقليمي الذي تضرر« بسبب 

هذا األزمة.
من جهتها، أكدت السفيرة 
الشيخة علياء أحمد بن سيف 
آل ثاني املندوب الدائم لقطر 
لدى األمم املتحدة دعم الدوحة 
الكامــل للجهود التي يبذلها 
صاحب السمو حلل األزمة، 
وشــددت علــى اســتعدادها 
للعمل مع دول مجلس التعاون 
الدولية  اخلليجي والهيئات 
حلــل األزمــة اخلليجية من 
خالل احلوار غير املشروط، 

واحترام سيادة قطر.

ً وزير اخلارجية القطري: من يتقدم بخطوة نتقدم عشرا

وزير اخلارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

هناك جدية أكثر مع املبادرات 
املطروحة حاليا من قبل دولة 
الكويت ودعــم من الواليات 
املتحدة«، الفتا الى أنه »حتى 
اآلن ال يوجــد رد من الطرف 

اآلخر«.
وأشار إلى أن احلوار بن 
قطر والسعودية نهاية العام 
املاضــي كان إيجابيا »لكنه 
توقف دون معرفة األسباب، 
ونأمــل أن تختلــف املبادرة 
اجلديدة عن سابقاتها وجند 

..وانفجارات في رأس العني ومقتل وإصابة مدنيني
عواصمـ  وكاالت: قتل 8 مدنين وأصيب ٧ 
آخرون بجروح على االقل جراء انفجار سيارة 
مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة 
رأس العن بريف احلسكة الشمالي الغربي.
وأفادت مواقع محلية والوكالة الرسمية 
السورية )سانا( بأن سيارة مفخخة انفجرت 
صبــاح أمس بالقرب مــن صوامع تل حلف 
جنوب غرب مدينة رأس العن والتي تنتشر 

فيها القوات التركية والفصائل املوالية لها ما 
ادى ملقتل 8 مدنين وإصابة ٧ آخرين بجروح 
متفاوتة اخلطورة وأضرار مادية في املكان 

واحتراق عدة سيارات.
وانفجرت اول من امس ســيارة مفخخة 
بالقرب من املشفى الوطني في مدينة رأس 
العن ما أدى إلى مقتل 3 مدنين بينهم طفالن 

وإصابة 3 آخرين ووقوع أضرار مادية.

مجموعة »G20« تتعهد بأكثر من 21 مليار دوالر ملكافحة »كورونا«
عواصم ـ وكاالت: تعهدت 
 Gدول مجموعة العشرين ٢٠
بأكثر من ٢1 مليار دوالر ملكافحة 
ڤيروس كورونا املستجد وذلك 
حسبما ذكر بيان للمجموعة في 
ساعة مبكرة من صباح أمس.
وقال البيان »إن مجموعة 
العشــرين والــدول املدعــوة 
قــادت اجلهــود العاملية لدعم 
مكافحــة جائحــة ڤيــروس 
»كوفيــدـ 19« التي نتج عنها 
حتى اليوم تعهدات بأكثر من 
٢1 مليــار دوالر لدعم متويل 
العامليــة«. وأضاف  الصحــة 
البيــان »ســيتم تخصيــص 
لــألدوات  هــذه املســاهمات 
واللقاحــات  التشــخيصية 
والعالجــات وأعمــال البحث 

والتطوير«.
وكانت املجموعة قد دعت 
فــي أبريل املاضــي كل الدول 
واملنظمــات غيــر احلكومية 
اخليريــة  واملؤسســات 
والقطاع اخلاص للمســاعدة 
في سد فجوة مالية تزيد على 
ثمانية مليارات دوالر ملكافحة 
اجلائحة. وتعهدت السعودية 
 Gـ التي ترأس مجموعة الـ ٢٠
حاليــا ـ بتقــدمي 5٠٠ مليون 
دوالر لدعم اجلهــود العاملية 
ملكافحة اجلائحة، وقالت إنها 
ستخصص 15٠ مليون دوالر 
لتحالــف ابتــكارات التأهــب 
الوبائــي و15٠ مليــون دوالر 
للتحالــف العاملــي للقاحــات 
والتحصن و٢٠٠ مليون دوالر 
الدولية  للمنظمات والبرامج 
واإلقليمية الصحية املختصة 

األخرى.
فــي هذه االثنــاء، تواصل 
دول عديدة تخفيف اجراءات 
احلجر، فيما ترزح اخرى حتت 
التي  الهنــد  اجلائحــة ومنها 
التزال تسجل أرقاما قياسية في 

ريفية بعد أن ترك مئات اآلالف 
مــن العمــال املهاجرين بأجر 
يومي مدنا وبلــدات، تخضع 
لإلغالق للعــودة إلى قراهم، 
حيــث وجدوا أنفســهم بدون 

عمل خالل الوباء.
وجــاء ذلك قبل يومن من 
تخفيف إجراءات العزل العام 
بعودة مراكز التسوق واملطاعم 

ودور العبادة لفتح أبوبها.
وسيتم تخفيف اإلجراءات 
اعتبارا من يوم غد، لكن بعض 
اخلبراء عبروا عن قلقهم من 

أن القرار سابق ألوانه.
احلــال ذاته فــي البرازيل 
أيضا، حيث أظهــرت بيانات 
البرازيليــة  وزارة الصحــة 
تســجيل 1٠٠5 حــاالت وفاة 
جديــدة و3٠83٠ حالة إصابة 
جديدة خالل ٢4 ساعة فقط.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد 
حاالت الوفــاة بالبرازيل إلى 

للصحافيــن فــي برازيليــا 
»أقــول لكم هنــا إن الواليات 
املتحدة غادرت منظمة الصحة 
العاملية ونحن نفكر بذلك في 
املســتقبل«. وأضاف »إما أن 
تعمل منظمة الصحة العاملية 
أو  بــدون انحيــاز عقائــدي 

نغادرها نحن أيضا«.
وطــوال أزمة الوباء ســار 
بولسونارو على خطى ترامب 
عبر التقليل من خطورة املرض 
والدعــوة إلــى اإلبقــاء علــى 
النشــاط االقتصادي بوضعه 
الطبيعــي. وانتقــد إجراءات 
الســلطات الرســمية الداعية 
للزوم املنازل وأشاد بفاعلية 
عقار الهيدروكسي كلوروكن 
املســتخدم في عالج املالريا، 
لعــالج مرضى »كوفيد ـ 19«، 
وأضاف »لسنا بحاجة إلى أي 
شخص من اخلارج ليقدم لنا 

نصائح حول الصحة هنا«.

35٠٢6 حالة وحاالت اإلصابة 
املؤكدة إلى 645٧٧1 حالة.

وقد هدد الرئيس البرازيلي 
جاير بولسونارو بسحب بالده 
مــن منظمة الصحــة العاملية 
احتجاجــا علــى »انحيازهــا 
العقائــدي« فــي وقــت أعلن 
أن  نظيــره دونالــد ترامــب 
االقتصــاد األميركــي يتعافى 

وجتاوز االزمة.
وانتقد بولسونارو منظمة 
الصحــة لتعليقهــا التجارب 
الســريرية لعــالج مرضــى 
الڤيروس بعقار الهيدروكسي 
كلوروكن قبل ان تتراجع عن 
القرار مجددا قبل ايام، وهدد 
بالســير علــى خطــى ترامب 
باالنسحاب من املنظمة، ليؤجج 
السياسية احمليطة  العاصفة 
بالوباء وأصله وأفضل الطرق 

للتصدي له.
بولســونارو  وقــال 

الهند تتقدم على إيطاليا.. والبرازيل تُهدد باالنسحاب من »الصحة العاملية«

)رويترز( هندي يلقي نظرة وداع على قريب له توفي بكورونا قبل حرق جثمانه 

عدد اإلصابات اليومية، حيث 
جتاوزت إيطاليا، كسادس أكبر 
دولة متضررة في العالم من 
حيث االصابات. وسجلت وزارة 
الصحــة الهنديــة 988٧ حالة 
جديدة خالل أمس ما يرفع عدد 

اإلصابات إلى ٢3665٧.
ومت تسجيل ٢94 حالة وفاة 
على األقل بســبب الڤيروس، 
ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 

.664٢
وأظهــرت األرقام أن الهند 
قفزت إلى املركز السادس في 
قائمــة الدول األكثــر تضررا 
بسبب الوباء، متجاوزة إيطاليا 
التي بلغ إجمالي اإلصابات بها 
٢34531 حالــة بحلول مســاء 
أمــس األول طبقــا ملــا أظهره 
إحصــاء من جامعــة »جونز 
هوبكنز« في الواليات املتحدة.
ومت تســجيل الكثيــر من 
احلــاالت اجلديدة من مناطق 

أنباء سورية

الليرة تواصل االنهيار والذهب يالحقها
وكاالت: تشهد الليرة السورية انهيارا متسارعا افقدها نحو 21% من قمتها خالل 
يومني فقط، مع تذبذب كبير في ســعر صرفها لكن الثابت الوحيد أنها لم تنخفض 
دون سعر االلفني ليرة مقابل الدوالر فيما يتخوف مراقبون من بلوغها الـ 3 آالف 
ليرة قريبا جدا لعدة أســباب ليس آخالها اقتراب موعد بدء تنفيذ قانون العقوبات 

االميركي اجلديد املعروف باسم »قيصر« منتصف هذا الشهر.
وتراوحت اســعار بيع الدوالر في دمشــق بني 2420 و2430 ليرة والشراء بني 

2360 و2370 خالل تعامالت امس. لتفقد أكثر من 12.8% من قيمتها مقارنة 
بأسعار اول من امس، بحسب موقع »الليرة اليوم« املتابع السعار 

العمالت واملعادن الثمينة. 
فيما ارتفع »دوالر حلب« 125 ليرة، ليصبح ما بني 

2350 ليرة شراء و2400 ليرة للمبيع.
وعلى غرار الليرة، يقفز الذهب محلقا السعار 
خيالية بعيدة عــن متناول الغالبيــة العظمى من 
السوريني. فقد رفعت جمعية الصاغة في دمشق، 
تسعيرة غرام الـ 21 ذهب، 6 آالف ليرة، وذلك بدفع 
من االنهيار املتواصل لسعر صرف الليرة السورية.

كما رفعــت اجلمعية »دوالر الذهب«، الذي اعتمدته 
في التســعيرة احمللية للمعدن األصفر، ليتجاوز حاجز الـ 

2000 ليرة سورية، وذلك ظهيرة أمس بحسب موقع اقتصاد.
ويأتي ارتفاع ســعر الذهب في مناطق ســيطرة احلكومة، رغم تراجع 

السعر العاملي بشكل ملحوظ. وحسب اجلمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 94500 
ليرة شراء، 95000 ليرة مبيع.  كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 80929 ليرة شراء، 
81429 ليرة مبيع. لكن التسعيرة الرسمية ال تزال بعيدة جدا عن السعر الرائج في 
الســوق، فعليا. حيث يشير موقع »الليرة اليوم« الى ان سعر غرام الذهب عيار 21 

بلغ 112 الف ليرة، فيما وصل سعر الغرام من عيار 18 الى 96 الفا.
وقبــل أيام من بدء تطبيق قانون »قيصــر«، أوضح محلالن لفرانس برس أن 
املخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 يونيو، والذي يفرض عقوبات 

على املتعاونني مع دمشق، يعد سببا إضافيا في تراجع قيمة الليرة.
وقال اخلبير االقتصادي والباحث لدى »شاثام هاوس« زكي محشي إن الشركات 
األجنبية، بينها الروسية، اختارت أساسا عدم املخاطرة. ولفت إلى أن حتويل األموال 
يحتاج أســبوعني إلى ثالثة، »ما يعني أن التحويالت التي حتصل اليوم 
ستدفع بعد 17 يونيو«. وتوقع مدير برنامج سورية في مجموعة 
األزمات الدولية هايكو ومين أنه مع دخول العقوبات حيز 
التنفيذ، »ســيصبح التعامل مع سوريا أكثر صعوبة 
ومحفوفا باملخاطــر«. ويفرض قانون قيصر، الذي 
نددت دمشق به األربعاء، قيودا مالية على سورية، 
مبا في ذلك وقف مساعدات إعادة اإلعمار. ويفرض 
عقوبات على احلكومات والشركات التي تتعامل مع 
دمشق وبينها شركات روسية. وبحسب الباحثني، 
فإن لصراع رجل األعمال البارز رامي مخلوف، ابن 
خال الرئيس بشار األسد وأحد أعمدة نظامه اقتصاديا، 

مع السلطات تداعيات سلبية على عامل الثقة.
وقال ومين إن أزمة مخلوف، الذي ميلك أكبر شركة اتصاالت 
في سورية ومنعته السلطات مؤخرا من السفر وحجزت احتياطا على أمواله 
»تخيف األثرياء«. وأضاف »يشعرون أنه ال أحد بأمان«. وحذر محشي من أن انخفاض 
قيمة الليرة، وما ينتج عن ذلك من ارتفاع في األسعار، سيكون له تداعيات »كارثية« 
على السوريني. ويعيش غالبية السوريني حتت خط الفقر، وفق األمم املتحدة، بينما 

تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البالد خالل العام األخير.

مقتل جندي تركي وإصابة آخرين في إدلب
وكاالت: قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا 
تركيــا قتل وأصيب اثنــان آخران في محافظة 
إدلب بشمال غرب سورية في هجوم على سيارة 
إســعاف مدرعة. وأفادت الوزارة في بيان بأن 
القوات التركية حددت أهدافا في املنطقة وفتحت 
عليها النار ردا على الهجوم. ولم حتدد منفذي 

الهجوم كما لم حتدد املكان الذي وقع فيه.
وأفاد موقــع »زمان الوصل« االخباري بأن 
عربة اإلسعاف التركية تعرضت لهجوم من قبل 
مسلحن مجهولن كانوا يستقلون دراجات نارية 

بالقرب من بلدة النيرب شــرق إدلب. وأوضح 
املوقع أن مروحيات تابعة للجيش التركي هبطت 
في اجلانــب التركي من معبر »بــاب الهوى«، 
ونقلــت جثة اجلندي التركــي واملصابون إلى 

مشفى »أنطاكيا« الدولي.
يشــار إلــى أن جنديــا تركيــا قضى قبل 
عشرة أيام، إثر انفجار غرفة بداخلها مخلفات 
ذخائر بعد إطالق نار عليهم بالقرب من بلدة 
»الغسانية« في محيط مدينة »جسر الشغور« 

غرب إدلب.

االحتالل يدرس »حاًل وسطًا«
لضم الضفة دون االعتراف بدولة فلسطني

البرملــان  ـ وكاالت: يــدرس  عواصــم 
االسرائيلي )الكنيست( وحكومة االحتالل 
إمكانية إبداء املوافقة علنا على خطة الرئيس 
االميركي دونالد ترامب واملعروفة بـ »صفقة 
القرن« وضم أجزاء من الضفة الغربية دون 
احلديث عن إقامة دولة فلسطينية وفق ما 

كشفت وسائل إعالم إسرائيلية.
واســتبعد مصــدر كبيــر فــي حــزب 
»الليكود«، مقرب من رئيس الوزراء بنيامن 
نتنياهو، أن تنفذ خطة الضم في حال لزم 

األمر اعترافا بدولة فلسطينية.
وأفادت قناة »كان« اإلســرائيلية امس 
بأن »حال وسطا« جتري دراسته يقضي بأن 
يبدي نتنياهو علنا التزامه بخطة ترامب 
للسالم، أن احلديث في الكنيست واحلكومة 
ال يدور عن إقامة دولة فلسطينية بل عن 

فرض السيادة اإلسرائيلية فحسب.
فــي الســياق، ذكــرت وكالــة األنبــاء 

الفلســطينية )وفا( امــس أن نائب وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي فيرشينن وممثل 
االحتاد األوروبي اخلاص لعملية السالم في 
الشرق األوسط سوزانا تيرستال ومنسق 
األمم املتحدة اخلاص لعملية الســالم في 
الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، أكدوا 
خــالل لقاء افتراضي عبــر تقنية الڤيديو 
كونفرانس، مع أمن سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمــة التحرير، عضــو اللجنة املركزية 
حلركة »فتح« صائب عريقات، أن اخلطط 
اإلسرائيلية تدمر آفاق إقامة دولة فلسطينية 
قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا. وتناول 
املشاركون في اللقاء األوضاع احلالية التي 
تشهدها العالقات الفلسطينيةـ  اإلسرائيلية، 
وركزوا على أهمية إعادة املفاوضات املباشرة 
بينهما من دون شروط مسبقة، حتت الرعاية 
الدولية بهدف وضع األسس العادلة وبعيدة 

املدى للتسوية الشرق أوسطية.

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تعود للواجهة 
وتهّدد بقطع العالقات مع سيئول

أميركا: الباب ال يزال مفتوحًا أمام 
الديبلوماسية مع إيران

عواصم - وكاالت: قال مندوب الواليات 
املتحــدة اخلاص بشــأن إيــران برايان هوك 
امس االول، إن الباب اليزال مفتوحا إلجراء 
مفاوضات على نطاق أوسع مع إيران بشأن 
برنامجهــا النووي وقضايا أخرى لكن حتى 
اآلن التزال احملادثات مقتصرة على اإلفراج عن 
سجناء.  وقال للصحافين بعد يوم من قيام 
إيران باإلفــراج عن املواطن األميركي مايكل 
وايــت إن الرئيس األميركــي دونالد ترامب: 
»ترك الباب مفتوحا أمام الديبلوماسية سنوات 
كثيرة وفي اإلطار نفســه اجتمع مع )زعيم 
كوريا الشــمالية( كيم جونــغ أون 3 مرات. 
وعلى ذلك نود أن نرى النظام )اإليراني( وقد 

قابل ديبلوماسيتنا بالدبلوماسية«.
وقــال هــوك إن املفاوضــات األميركيــة 
اإليرانية حتى اآلن لم تتعد مناقشــة تبادل 
اإلفراج عن السجناء إلى قضايا مثل برنامج 
إيران النووي. وقال أيضا إن عدد املواطنن 
األميركين املعتقلن دون جريرة في اخلارج 

والذين سيتم اإلفراج عنهم سيزيد، لكنه لم 
يقدم تفاصيل عن توقيــت أو مكان إمكانية 

حدوث ذلك.
وكرر املســؤول األميركي مناشدة إيران 
اإلفراج عن املواطنن األميركين باقر منازي 
وابنه سياماك منازي ومراد طهبز. وعلى وجه 

التحديد طالب باإلفراج الصحي عن طهبز.
وقال هوك ايضا إن واشنطن تعتزم التمسك 
بسياسة العقوبات االقتصادية القاسية على 
طهران في محاولة جلذبها إلى مائدة املفاوضات 
لطرح قضايــا مثل البرنامج النووي. وقال: 
»اخلجــل والضعف مــن شــأنهما املزيد من 

العدوان اإليراني«.
من جهة أخرى، جلأ األفغان إلى وســائل 
التواصل االجتماعي للتنديد بالشرطة اإليرانية 
بعد انتشار مقطع مصور لسيارة تقل الجئن 
أفغانا وهي حتترق في إيران، مما أثار غضبا 
جديدا بعد أسابيع من اتهام مسؤولن أفغان 

حلرس احلدود اإليراني بإغراق مهاجرين.

عواصمـ  وكاالت: هددت كوريا الشمالية 
بقطع العالقات مع كوريا اجلنوبية، منتقدة 
قيام منشــقن عنهــا والجئن فــي جارتها 
اجلنوبية بإرسال منشورات مناهضة لنظامها 

على احلدود عبر بالونات عمالقة.
وأفــادت جبهــة الوحدة حلــزب العمال 
احلاكــم في كوريا الشــمالية فــي بيان لها 
بأن »النائبة األولى لرئيس اللجنة املركزية 
حلزب العمال احلاكم كيم يوـ  جونغ، الشقيقة 
الصغرى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
اون، قد أمرت باتخاذ إجراءات مضادة ضد 
إرسال املنشورات املناهضة للنظام الكوري 
الشمالي عبر احلدود«، وأضافت »على كوريا 
اجلنوبيــة أن تأخذ بعن االعتبــار أن هذا 
األمر ميثل حتذيرات وجهتها النائبة األولى 
لرئيس اللجنة املركزية حلزب العمال احلاكم 
املســؤولة عن املشــاريع اخلاصــة بكوريا 

اجلنوبية«، 
وأكدت قائلة »نحــن أيضا بصدد إعداد 
األشياء التي ميكن أن جتعل كوريا اجلنوبية 
متعبة للغايــة، كذلك نحــاول اآلن جعلها 
تواجه صعوبات بالفعل«. وأعلنت اجلبهة 
أنها ســتقوم بالتأكيد بإغالق وإزالة مكتب 
االتصال املشــترك بن الكوريتن الذي يقع 

في مجمع كيسونغ الصناعي.
وذكــرت اجلبهــة أن النائبــة األولى قد 

أصــدرت تعليمات لبدء مشــروع مراجعة 
من أجل تنفيذ اإلجراءات التي أشارت إليها 

تصريحاتها.
من جانبه، قال ناطق باسم إدارة اجلبهة 
املوحدة للشــمال التي تهتــم بالعالقات بن 
الكوريتــن في بيان نشــرته وكالــة األنباء 
الرســمية أيضا »في إجراء أول سنســحب 
نهائيا املكتب املشترك غير املفعل لالرتباط بن 
الشمال واجلنوب«، الذي مت تعليق نشاطاته 
منذ بداية وباء »كوفيدـ  19«. وأضاف أن إغالق 
املكتب قد تتبعه »إجراءات مختلفة«، موضحا 
أنه »نحن على وشك بدء إجراءات ميكن أن 

جترح اجلانب اجلنوبي قريبا إليالمه«.

إذا لم يتوقف إرسال املنشورات من اجلنوب

كيم يو ـ جونغ
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احملاور الرئيسية للمبادرة املصرية

أنباء مصرية

السيسي يطلق »إعالن القاهرة« حلّل األزمة الليبية:وقف إطالق النار غدًا
أ.ش.أ:   - القاهــرة 
الرئيــس عبدالفتــاح  أكــد 
السيســي أن حتركات مصر 
في إطار امللف الليبي تهدف 
إلى التنســيق مع األشــقاء 
الليبيني إلرساء دعائم األمن 
واالســتقرار فــي كل أنحاء 
ليبيا، وذلك من خالل السعي 
نحو تسوية سلمية لألزمة 
تضمــن وحدة املؤسســات 
الوطنيــة، والتوزيع العادل 
لعائد الثروات الليبية، ومنع 
التدخــالت اخلارجيــة التي 
تهدف باألســاس إلى تنفيذ 
مصاحلهــا اخلاصــة علــى 

حساب الشعب الليبي.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي عقب مباحثاته في 
قصر االحتادية بالقاهرة امس 
مع كل من قائد اجليش الليبي 
خليفة حفتر ورئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، أنهما 
توافقا، علــى إطالق )إعالن 
القاهــرة(، متضمنا مبادرة 
ليبيةـ  ليبية كأســاس حلل 
األزمــة في ليبيــا، وذلك في 
إطــار قــرارات األمم املتحدة 
املتتالية  الدوليــة  واجلهود 
وصوال إلى مخرجات مؤمتر 
برلني، حيــث تدعو املبادرة 
إلــى احتــرام تلــك اجلهود، 
ووقف إطــالق النار، وإلزام 
اجلهــات األجنبيــة بإخراج 
عناصر املرتزقــة من داخل 
األراضي الليبية حتى تتمكن 
املؤسســات األمنية الليبية 
من االضطالع مبسؤوليتها 
ومهامهــا، وذلــك إلى جانب 
استكمال وتعزيز املسارات 
الصعيــد  علــى  املوازيــة 

السياسي واالقتصادي.
الرئيس السيســي  وأكد 
على املوقــف الثابت للدولة 
املصرية جتاه القضية الليبية 
والذي يصب في إطار واضح 
وهو عودة ليبيا ألصحابها 

على رغبتهما األكيدة في إنفاذ 
إرادة الشعب الليبي املتمثلة 
في أن يعرف االستقرار طريقه 
مجــددا إلــى ليبيــا وفي أن 

القاهرة ستكون، إذا صدقت 
نوايا اجلميع وخلصت، بداية 
ملرحلــة جديدة نحــو عودة 
الطبيعيــة واآلمنة  احليــاة 

القاهرة - أ.ش.أ: تهدف مبادرة »إعالن 
القاهرة« إلى ضمان التمثيل العادل لكل أقاليم 
ليبيا الـ 3 في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب 
حتت إشراف األمم املتحدة إلدارة احلكم في 

ليبيا للمرة األولى في تاريخ البالد.
وتتمثل اهم محاور املبادرة في التالي:

1ـ التــزام كل األطراف بوقف إطالق النار 
اعتبارا من الســاعة السادسة صباح الغد 

بتوقيت ليبيا.
٢- قيام األمم املتحدة واملجتمع الدولي بإلزام 
كل اجلهات األجنبية بإخراج املرتزقة األجانب 
من كل األراضي الليبية وتفكيك امليليشيات 

وتسليم أسلحتها.
3- قيــام كل إقليم مــن أقاليم البالد الـ 3 

)املنطقة الشرقية - املنطقة الغربية - املنطقة 
اجلنوبية( بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار 
أعضائه من مجلسي النواب والدولة املمثلني 
لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل واألعيان 
ومراجعات نســبة متثيــل مقبولة للمرأة 

والشباب، في مدة ال تتجاوز 90 يوما.
٤- حصول كل إقليم على عدد متناسب من 
احلقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب 
التوافق على أعضاء املجلس الرئاسي اجلديد 
وتســمية رئيس احلكومة على أال يجمع 
أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثالث 
)املجلس الرئاسي - مجلس النواب - مجلس 
الوزراء( بحيث يحصل إقليم طرابلس على 
9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات كذا 

إقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم 
الـ 6 وزارات السيادية على األقاليم الثالث 
بشكل متساو )وزارتان لكل إقليم(، مع تعيني 

نائبني لكل وزير من اإلقليمني اآلخرين.
5- اضطالع مجلس النواب الليبيي باعتماد 
تعديالت اإلعالن الدستوري من خالل جلنة 
قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس املجلس 
املستشــار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام 
اللجنة )تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب 
والدولة( باالتفاق على النقاط الواجب تعديلها 
في اإلعالن الدستوري مدة ال تتجاوز 30 

يوما بدء من تاريخ انعقاد أول جلسة.

واألمني للدولة الليبية خاصة 
ان اســتقرار ليبيا هو جزء 
ال يتجزأ من استقرار مصر، 
وفي إطار العالقات اخلاصة 
التــي تربــط البلديــن، فقد 
متت دعوة رئيــس البرملان 
الليبي املستشار عقيلة صالح 
والقائد العام للقوات املسلحة 
الليبية املشير خليفة حفتر 
للحضور للقاهرة للتشاور 
حــول تطــورات األوضــاع 
األخيــرة في ليبيــا، اللذين 
رحبا بالدعوة، حيث أســفر 
اللقاء عن التوافق على إطالق 
إعالن القاهرة متضمنا مبادرة 
ليبية كأساس حلل األزمة في 
ليبيا، في إطار قرارات األمم 
املتحــدة واجلهود الســابقة 
في باريس وروما وأبوظبي 

وأخيرا في برلني«.
وأوضح أن »هذه املبادرة 
تدعو إلى احترام كل اجلهود 

تكون سيادة ليبيا ووحدتها 
واســتقاللها مصونة، ال يتم 
االفتئات عليها من كائن من 
كان«، مؤكدا ان مبادرة »إعالن 

إلى ليبيا«.
وقال الرئيس السيسي إنه: 
»انطالقا من حرص مصر على 
حتقيق االستقرار السياسي 

املبادرات الدولية واألممية، من 
خالل إعالن وقف إطالق النار 
اعتبار من يوم 8 يونيو ٢٠٢٠، 
وإلزام كل اجلهات األجنبية 
بإخــراج املرتزقــة األجانب 
مــن كل األراضــي الليبيــة، 
وتفكيك امليليشيات وتسليم 
أسلحتها، حتى يتمكن اجليش 
الليبــي بالتعاون  الوطنــي 
مــع األجهــزة األمنيــة مــن 
االطالع مبسؤوليتها ومهامة 
العسكرية واألمنية في البالد 
بجانب استكمال أعمال مسار 
اللجنــة العســكرية 5 + 5 
بجنيڤ، برعاية األمم املتحدة، 
كما تشمل املبادرة حل األزمة 
من خالل مســارات متكاملة 
على كل األصعدة السياسية 

واألمنية واالقتصادية.

رعى املبادرة بعد مباحثات مغلقة مع حفتر وصالح في »االحتادية«.. وشدد على أن موقف مصر ثابت وهو »عودة ليبيا ألصحابها األصليني«

الرئيس عبدالفتاح السيسي واملشير خليفة حفتر واملستشار عقيلة صالح خالل املؤمتر الصحافي املشترك في قصر االحتادية بالقاهرة أمس

األصليني.
وأوضح الســفير بســام 
راضي املتحدث باسم رئاسة 
الرئيــس  أن  اجلمهوريــة 
عبدالفتاح السيســي شــدد 
خــالل املباحثــات علــى أن 
مصر هدفها الرئيسي مصلحة 
الدولة والشعب الليبي ويجب 
أن تســمو فــوق أي اعتبار، 
وشدد على أن مصر لم ولن 
تقم بــأي اتصاالت أو اتفاق 
أو تنسيق مع أي طرف على 

حساب املصلحة الليبية.
الرئيس السيســي  وقال 
خالل مؤمتر صحافي مشترك 
مــع صالــح وحفتــر عقــب 
املباحثات الرســمية املغلقة: 
»أوجه حديثي إلى العالم أجمع 
فأقــول بكل صــدق إن هذين 
القائديــن الليبيني قد برهنا 
أثناء اللقاءات التي جمعتهما 
خالل األيام املاضية في القاهرة 

اشكال بني عدد من املتظاهرين وشبان حزبية من حزب اهلل وحركة امل من منطقة خندق الغميق

لبنان: االنتفاضة تتجدد.. و»تغيير احلكومة« يضاف إلى الشعارات
بيروت ـ عمر حبنجر

االنتفاضــة  اســتقطبت 
آالف  املتجــددة  الثوريــة 
اللبنانيــني الذيــن قدموا من 
طرابلــس وجونيــة والبقاع 
وصيدا والنبطية الى ســاحة 
الشهداء في بيروت، بواسطة 
احلافالت والسيارات اخلاصة 
والــزوارق البحريــة، رافعني 
اليافطات والشعارات، وسط 
اإلجماع على املطالب بوضع حد 
لالنهيارات املالية واملعيشية 
الناجمة عن الفساد السياسي 
والنهــب العام، مــع املطالبة 
باالنتخابات النيابية املبكرة، 
فضال عن مطلب جديد يتمثل 
بتغيير احلكومة وشــعارات 
تقارب ســالح حــزب اهلل في 

بعض املناطق.
املتقاعــدون  وشــارك 
العســكريون واألمنيــون في 
لقاء ســاحة الشهداء، مبعزل 
عن بعض رموزهم، الى جانب 
األحزاب الداعمة للثورة، ومنها: 
القــوات اللبنانيــة وأحــزاب 
الكتائب و»ســبعة« و»الكتلة 
الوطنية« ومجموعات »انا خط 
احمر«، »املســتقبل«، »حراك 
طرابلس« التابع للواء أشرف 
ريفي، الذي أكد أمس تواصله 
مع بهاء الدين احلريري وانه 
ســيلتقيه بعــد فتــح املطار. 
وقال في تصريح له امس: انا 
اعترض على سالح حزب اهلل 
ألنه يضرب الوحدة الوطنية 

ويوتر البلد.
وغــاب عــن االنتفاضــة 
التقدمي االشــتراكي،  احلزب 
بزعامة وليد جنبالط، وحركة 
مواطنني ومواطنــات، حركة 
الشــعب، احلزب الشــيوعي، 
وثوار صور وصيدا والنبطية 
وبعلبــك، بعضهــم بداعي أن 
الثورة خرجت عن مفاهيم 1٧ 
اكتوبر، والبعض اآلخر جتنبا 

لطرح سالح حزب اهلل.
وفي خضم االحتجاجات، 
اجتمــع التيــار الوطني احلر 
الكترونيا صباح أمس برئاسة 
جبران باســيل وأصدر بيانا 
أكد فيه أنه وحلفاءه في تكتل 
»لبنــان القوي« فــي طليعة 
مكافحــي الفســاد ومعاجلــة 
األزمات، وأن التيار يتعرض 

الشــعار االنقســامي، والذي 
يضطــر حراكيــي اجلنــوب 
والضاحية اجلنوبية والبقاع 
الشمالي إلى االنكفاء، حتسبا 
واحترازا، وقد تدهور الوضع 
بــني الطرفني إلى حــد تدخل 

اجليش بينهما.
والالفت كان اإلجماع على 
الدعــوة النتخابــات نيابيــة 
مبكــرة، متهــد لالنتخابــات 

أن طــرح التغييــر، الذي كان 
نائب رئيــس مجلس النواب 
إيلي الفرزلي احملســوب على 
خط املمانعــة، أول من نادى 
بــه منذ يومــني، رافضا فكرة 
التعديل الوزاري غايته أبعاد 
سالح حزب اهلل واالنتخابات 
النيابيــة املبكــرة عــن مرمى 
ســهام الثائرين، لكن تبني ان 
هذا املوضوع، موضوع التغيير 

الرئاسية الحقا، بيد أنه سرعان 
ما تقدم شــعار مطلبي جديد 
متثــل بالدعوة إلى اســتقالة 
حكومة حســان ديــاب نظير 
عجزهــا عن إجنــاز اي خطة 
اقتصادية، أو تعيينات مالية 
وادارية، فضال عن انغماسها 
بلعبة احملاصصة على مختلف 

الصعد.
املتابعة  وتعتقد األوساط 

احلكومي قيد التداول فعليا.
في هذا السياق، أطلق حراك 
»صيــدا تنتفض« الدعوة إلى 
تشكيل حكومة انتقالية وقضاء 

مستقل.
وكان حــزب اهلل رفــض 
أي كالم عن اســتقالة حكومة 
دياب بعد املائة يوم األولى من 
عمرهــا، ورمبا حصلت اعادة 
نظــر في هذا املوقف، قياســا 
علــى تصريحــات الفرزلــي، 
وتعبيــرات قــوى سياســية 
قريبة عادت تصــف حكومة 
دياب بأنها صورة مصغرة عن 
الفساد السياسي الذي أتى بها، 
رغم أنف الثوار، لتغطي آثار 

مفاسده.
املصــادر املتابعة أكدت لـ 
»األنبــاء« أمــس ان حكومــة 
دياب مســتمرة، حتى انتهاء 
املفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي، والراجح انها ستنتهي 

الى ال شيء!
بــدوره، غرد رئيس حزب 
الكتائب ســامي اجلميل عبر 
تويتر قائال: لم يتركوا خبرية 
او اشاعة او تركيبة مخابراتية 
اال وســربوها كــي يفشــلوا 
احلــدث. تخويــف، تخويــن 
وتفرقــة ملنــع عــودة نبض 

التغيير الى الشارع.

مصادر تؤكد لـ »األنباء« استمرار احلكومة حتى نهاية املفاوضات مع صندوق النقد

)محمود الطويل( آالف املشاركني في التظاهرة املركزية في ساحة الشهداء رافعني االعالم والالفتات املطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وبحكومة انقاذية 

للهجمات من جانب املتضررين 
من جناحاته. وأشاد التيار بأداء 
حكومة دياب، أما حزب اهلل فقد 
اعتبر نفسه غير معني باألمر.
وصــول  اســتبق  وقــد 
اجلماهير إلى ساحة الشهداء 
انتشار اجليش والقوى األمنية 
على مداخل الساحة ومحيط 
مجلــس النواب، فيما ناشــد 
العسكريون املتقاعدون وزير 
الداخليــة محمد فهمــي إلزام 
»ميليشــيا« مجلــس النواب 
خلع ألبسة قوى األمن الداخلي.
أمــس  واتســم حتــرك  
الطائفيــة  عــن  باالبتعــاد 
واملذهبية وفي مواجهة منظومة 
الفساد، التي ما زالت تدير األذن 
الصماء إلى صرخات الثائرين 
واحملتجــني املطالبني بإخراج 
لبنــان من القعــر االجتماعي 
واالقتصادي الــذي بات فيه، 

مستصعبا االعتياد عليه.
وحصل تنافر بني »ثوار« 
طرابلس في ساحة النور فجر 
أمس بسبب الشعارات املطلوب 
رفعها، ففي حني أصر البعض 
على رفع شــعار: »ال لســالح 
حــزب اهلل ونعــم للقــرارات 
الدولية التي حتصر الســالح 
باجليــش اللبناني«، متســك 
البعــض اآلخــر بتجنــب هذا 

فادي سعد لـ »األنباء«:
باسيل آكل شارب نامي 

عند األميركيني إلرضائهم
بيروت - زينة طبارة

رأى عضو كتلة اجلمهورية القوية النائب د.فادي سعد، أن 
تظاهرة األمس محطة طبيعية للتعبير عن وجع الناس ومعاناتهم 
مع سلطة فاشلة وغير مسؤولة، إذا ليس في العالم شعب عانى 
من حكامه مبثل ما عانى ويعاني الشعب اللبناني مع فساد أهل 
الســلطة والهدر في املال العام وتسيب احلدود وسوء اإلدارة 
واصــدار براءات ذمة للمرتكبــني، وكان آخرها باخرة الفيول 
املغشــوش وعدم حترك النيابة العامة التمييزية ملالحقة النائب 
جميل السيد على دعوته لقتل الناس، ناهيك عن القمع واالعتقاالت 
التعسفية للثوار واالستنسابية في املالحقات القضائية وإصدار 

االحكام.. والالئحة طويلة.
ولفت سعد في تصريح لـ »األنباء« الى أن ما شهدته بيروت 
من حشد استباقي للقوى األمنية قبل يومني من انطالق التظاهرة، 
إن أكد على شــيء فعلى أن الســلطة وحتت غطاء حفظ األمن 
ســتحاول قمع املتظاهرين لتصعيب مهمتهم في التعبير عن 
وجعهم، علما أن املخاوف الكبرى تكمن بدس املخربني والشبيحة 
لالعتداء على األمالك العامة واخلاصة في محاولة خلنق التظاهرة 
عبر اسباغها باالعمال غير السلمية، بدليل أن السلطة بدأت منذ 
عدة أيام بتوقيف عدد من الناشــطني في الثورة وعلى رأسهم 
ربيع الزين، إال ان ما فات القيمني على أســاليب تفريق الثورة 
والثوار أن نهاية الســلطة إن لم تكن في 6/6 فستكون في 6/7 

و6/8 و6/9 وفي توالي احملطات حتى سقوطها.
ولفت سعد الى أن دعوة النائب جميل السيد الطالق النار على 
املتظاهرين وقتلهم، هو بحد ذاته إخبار للنيابة العامة التمييزية، 
مســتغربا بالتالي عدم حترك القضاء أقله ملساءلة السيد حول 
موقفه، معتبرا بالتالي أن صمت القضاء أمام تصريح الســيد 
يؤكد من جهة على أحقية مطالبتنا باستقاللية القضاء وتنزيهه 
عن األجندات السياسية، ويفسر من جهة ثانية استماتة اآلخرين 
البقاء القضاء مسيّرا بالرموت كونترول لتوزيع شهدات الغفران 
وبراءات الذمة على من يواليهم نعمة احلكم، مؤكدا أن مســار 
التاريخ ال يتغير مهما تغيرت وتبدلت آالت القمع والتهديد، فيوم 

احلساب بات قريب ومصير السلطة السقوط املدوي.
وردا على سؤال، سخر سعد من كالم البعض في تكتل لبنان 
القوي وغيره من قــوى 8 آذار، بأن التظاهرات األخيرة قامت 
وتقوم اليوم على خلفية »قانون قيصر«، علما أن رئيس التيار 
الوطني احلر »آكل شــارب نامي عند االميركان ليشوف كيف 
بيرضني«، مشــيرا الى أن هذا الكالم مجرد هروب الى األمام 
وأن أهل السلطة لن يوفروا ذريعة وأسلوب الفشال التظاهرات 
وتصويرها على انهــا مجموعة مخربني وعمالء مدفوعني من 
السفارات. وختم سعد معربا عن مخاوفه من انهيار اقتصادي 
مريب تنهار معه الدولة بشــكل كامل نتيجة التسيب والفلتان 
والفوضى في مقاربة االزمات من قبل احلكومة وعرابيها، معتبرا 
بالتالي أن التظاهرات مدخل للتغيير من خالل انتخابات نيابية 
مبكرة تعيد انتاج ســلطة جديدة وحكومة مستقلة قادرة على 

احتواء االزمات ومللمة الوضع.

هيكل: مصر اتخذت اإلجراءات القانونية 
ضد كل من أساء للكويت في »السوشيال ميديا«

نقل اإلعالمي الكويتي علي الفضالة عن وزير 
الدولة املصري لإلعالم أسامة هيكل تأكيده أن 
القانونية ضد  القاهرة اتخذت كل اإلجراءات 
كل من أساء إلى الكويت عبر وسائل التواصل 
االجتماعي »السوشــيال ميديا« خالل الفترة 
األخيرة. وقال الفضالة في ڤيديو مصور مدته 
دقيقة و٤5 ثانية نشره على حسابه اخلاص بـ 
»تويتر« انه تواصل هاتفيا مع وزير اإلعالم 
املصري حيث نقل له التراشق اإلعالمي املتبادل 
عبر وســائل التواصل، وأوضح: »قلت له كل 
شيء وأبلغته أن هذا األمر ضايقنا.. ولألمانة 
كان الوزير مستمعا جيدا ملا نقلته له. وتركني 
حتى انتهيت من كل ما أقول«. وأضاف الفضالة: 
»معالي وزير اإلعالم املصري قال لي: أرجو أن 

تنقل هذا الكالم على لساني: أوال: العالقات بني 
مصر والكويت قوية ومتينة وستظل كذلك. 
ثانيا: هناك تنسيق بيننا وبني الكويت، ورصدنا 
البلدين  التي صدرت بحق  أغلب اإلســاءات 
في كل السوشــيال ميديا. ثالثا: ال أقول لك 
سنتخذ الالزم بل إن مصر اتخذت اإلجراءات 
القانونية ضد كل شخص داخل مصر أساء إلى 
الكويت. وأرجو أن تطمئن الشعب الكويتي أن 
أي شخص يسيء لدولة الكويت فإن ذلك يعد 
إساءة ملصر ونحن ال نسمح باإلساءة لدولة 
شقيقة وال لرموزها«. وتابع الفضالة بأن وزير 
اإلعالم املصري أضاف قائال: »اطمئن وارتاح. 
اتخذنا ونواصل اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

املسيئني. طمن الشعب الكويتي«.

اإلعالمي الكويتي علي الفضالة هاتف الوزير ونقل كالمه له في »تويتة«

التفاصيل على موقع األنباء 
www.alanba.com.kw www.alanba.com.kw  التفاصيل على موقع األنباء

ملشاهدة الڤيديو
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مظاهرات «مليونية».. وانتقادات حادة لـ «وحشية الشرطة» األميركية
عواصــم - وكاالت: تنبئ 
أســتطيع  «ال  احتجاجــات 
التنفس» غير املســبوقة ضد 
الشــرطة،  العنصرية وعنف 
بانقســامات حــادة تعصــف 

باملجتمع األميركي. 
وحتسبا للمظاهرة الكبرى 
في العاصمة واشنطن مع نهاية 
األســبوع الثاني من احلركة 
االحتجاجية، أغلقت الشرطة 
في واشنطن الطرق املؤدية إلى 
البيت األبيض. ومنذ الصباح 
الباكر بدأ احملتجون بالتدفق 
نحــو محيط البيــت األبيض 
للمشــاركة في التظاهرة غير 
املسبوقة بالتزامن مع تظاهرات 
في مختلف املناطق األميركية 
مبــا فيها نيويــورك وميامي 

ومينيابوليس.
ووجه بعض النشطاء دعوة 
على مواقع التواصل االجتماعي 
ملشــاركة مليون شــخص في 
مسيرة واشنطن. وقال مدير 
شرطة العاصمة بيتر نيوشام 
لوسائل اإلعالم احمللية: «لدينا 
الكثيــر مــن املعلومــات مــن 
مصادر عامة ومصادر أخرى 
تشير إلى أن احلدث قد يكون 
واحدا من أكبر املسيرات التي 

شهدناها في املدينة».
وإلى تصريحات الرئيس 
األميركي دونالد ترامب املثيرة 
للجدل منذ اليوم االول ملقتل 
االميركــي من اصــل افريقي 
جــورج فلويد حتــت ركبة 
شرطي ابيض، تشير الصور 
التي يتناقلها  والڤيديوهات 
احملتجون ومواقع التواصل 
االجتماعي، إلى أن حادثة مقتل 
فلويد األعزل ليست حادثة 
فردية واستثنائية وامنا ترقى 
الى مصاف السياسة املمنهجة 
التــي تتبعهــا الشــرطة في 
التعامل مع احملتجني العزل 
في معظــم األحيــان. وقبل 
أن تهــدأ االنتقــادات لقيــام 
الشرطة بفض احملتجني في 
ساحة الفاييت بالقوة للسماح 
بالتقــاط الصورة  لترامــب 
الكنيســة  أمــام  الشــهيرة 
حامال االجنيل، جاءت حادثة 
املسن السبعيني الذي دفعته 
الشــرطة ليقع على األرض 
مغشيا عليه والدم ينزف من 
أذنيه في بوفالو، وتركه رجال 
الشــرطة ملقى على األرض 
ومضوا لقمع االحتجاجات. 
إيقــاف الشــرطيني  وبعــد 
اللذين دفعا العجوز، استقال 
جميع عناصر وحدة مكافحة 
الشغب، ليس احتجاجا على 
العنف املمارس ضد احملتجني، 
ولكــن تضامنا مع زميليهما 
بحسب صحيفة الـ «واشنطن 

بحيث لــم يتركوا لهم مكانا 
يهربون إليه.

وأعلن مفوض الشــرطة 
في نيويورك ديرموت شــي 
وقف شرطيان عن العمل في 
أعقاب «العديد من احلوادث 
املثيرة لالســتياء»، أحدهما 
لدفعه امــرأة وقعــت أرضا 
والثاني إلزالة القناع الواقي 
لرجل ورشــه برذاذ الفلفل. 
واحلادثان موثقان في تسجيل 

مصور.
من جهته، قال رئيس بلدية 
نيويورك بيل دي بالزيو الذي 
فرض حظــر التجول الليلي 
طيلة األســبوع املاضي بعد 
عمليات نهب واسعة النطاق 
في بداية األسبوع، إن شرطة 
نيويورك تتحلــى «بضبط 

وثقها الناشطون بالڤيديو إلى 
انها التكتيكات العنيفة التي 
الشــرطة باستخدام  تتبعها 
املاطي  الهراوات والرصاص 
والغــاز املســيل للدموع هي 
تكتيــكات ممنهجة تعتبرها 
ألداء  ضروريــة  الشــرطة 
حولــت  لكنهــا  واجبهــا، 
الصرخــة التــي خرجت من 
منيابوليــس تضامنــا مــع 
فلويد إلى احتجاجات عارمة 
جتتاج الواليات املتحدة ضد 
«وحشية الشرطة». وأضافت 
تســاؤال أخالقيــا جديدا الى 
االحتجاجات ضد العنصرية 
وهــو هــل هــذه األســاليب 

الوحشية ضرورية؟
في األثناء، مازالت ترامب 
يثير انتقادات حادة، الســيما 

مقاربة مثيرة للدهشة، حيث 
ربط بني ذلك التطور اإليجابي 
علــى الصعيــد االقتصــادي، 
وحدث مؤلــم يهــز الواليات 

املتحدة.
لكن البيت األبيض احتج 
على هذه املقاربة «اخلاطئة» 

لتصريحات ترامب.
بــني ويليامســون  وكتب 
أحد مستشــاري ترامب حول 
االتصــاالت، في تغريــدة أن 
«الرئيس كان يتحدث بوضوح 
عــن الكفــاح من أجــل عدالة 
منصفــة واملعاملــة املنصفة 
أمام القانون، حني أدلى بذلك 

التعليق».
كذلــك، أثار خيــار ترامب 
التكلم باســم الضحية فلويد 

انتقادات الذعة.

النفس».
وفي مقالة نشــرتها أمس 
صحيفــة  خاطبتــه  األول، 
نيويورك تاميز قائلة: «افتح 
عينيك»، مضيفة إن «الشرطة 

باتت في حالة انفالت».
وأعــادت رئيســة البلدية 
موريــل بــاوزر تســمية هذه 
املنطقة خارج البيت األبيض 
باســم ســاحة «حياة السود 
مهمــة» (بــالك اليفــز ماتــر 
بــالزا) وأزاحت الســتار عن 
لوحــة جدارية عمالقــة بعد 
أن غردت برســالة دعت فيها 
ترامب إلى «ســحب كل قوات 
الشــرطة والقوات العسكرية 
التي نشرت بشكل استثنائي 

من مدينتنا».
وتشير هذه احلوادث التي 

بإشادته بإجنازاته االقتصادية 
وحديثه «عن يوم عظيم جدا، 
للمســاواة»، في حني تشــهد 
البــالد أوســع االحتجاجــات 
حول قضايا أخالقية يندد بها 
املتظاهرون السيما العنصرية 
وعنف الشرطة وعدم املساواة.

وبإصراره على احلديث عن 
العنف والنهب الذي رافق اول 
ايام االحتجاجات متعهدا بأال 

يدع «ذلك يتكرر».
وقال في خطابه امس األول 
«آمل أن يكون جورج يشاهدنا 
من السماء ويفكر بأن ما يجري 
فــي بالده أمر عظيم جدا. هذا 
يوم عظيم بالنســبة له، هذا 

يوم عظيم للجميع».
وفســرت تعليقاته حول 
جورج فلويد أيضا على أنها 

وقال املرشح الدميوقراطي 
لالنتخابات الرئاسية املقررة في 
نوفمبر جو بايدن إن «الكلمات 
األخيرة جلورج فلويد - «ال 
أستطيع أن أتنفس، ال أستطيع 
أن أتنفس» - دوى صداها في 

كافة أنحاء بلدنا».
وأضــاف نائــب الرئيــس 
الســابق بــاراك أوبامــا فــي 
خطــاب «أن يحــاول الرئيس 
وضع كلمات أخرى على لسان 
جوروج فلويد، هو أمر بغيض 

بصراحة».
الشــارع، نظمــت  وفــي 
أوســع احتجاجات فــي عدة 
مــدن ونظمت مراســم تكرمي 
إضافيــة لفلويد فــي ريفورد 
الوالية  الشمالية،  بكاروالينا 
التي ولد فيها، في أعقاب مراسم 
أولى أجريت في مينيابوليس 

اخلميس.
أما في منيابوليس، حيث 
توفي جورج فلويد (٤٦ عاما)، 
فقد أيدت قيادات دميوقراطية 
فــي تصويــت باملدينــة منع 
اســتخدام تقييد املشتبه بهم 
باســتخدام الركبة أو أوضاع 
اخلنق، لكن األمر يحتاج إلى 
موافقة قضائية قبل سريانه.
وقــال حاكــم كاليفورنيا 
وهــو  نيوســوم،  جافــني 
دميوقراطي أيضا، إنه سيمنع 
وكالة تدريب قوات الشــرطة 
في الوالية من تعليم أفرادها 
طريقــة تقييــد املشــتبه بهم 
التي تعتمد على الضغط على 
الشريان السباتي في الرقبة.

كمــا قــال آنــدرو كومــو 
حاكــم واليــة نيويــورك إن 
على واليته أن تقود مســاعي 
إلقرار إصالحات تتضمن إتاحة 
االطالع على ســجالت تأديب 
أفراد الشرطة وحظر وسائل 

التقييد باخلنق.
وهــو  كومــو،  وأضــاف 
دميوقراطي أيضــا، في بيان 
«قتل فلويد كان نقطة حتول.. 
الناس يقولون كفى.. يجب أن 

نتغير».
ووسط اتهامات باستخدام 
الشــرطة القوة املفرطة خالل 
االحتجاجــات مســتمرة، أمر 
قاض احتادي شــرطة مدينة 
دنفــر بالكــف عن اســتخدام 
الغاز املسيل للدموع والطلقات 
البالســتيكية وأدوات القــوة 
األخــرى «األقــل فتــكا» مثل 
قنابــل الصوت ضد احملتجني 

في املدينة.
ويأتي هذا القرار ردا على 
دعوى قضائية محلية أقامها 
محتجون. وقال متحدث باسم 
شرطة دنفر إن القوة ستلتزم 

بقرار القاضي.

عاصفة من اجلدل حول تصريحات ترامب.. وحادثة فلويد ليست األولى

(رويترز) قوات اجليش تتأهب وحتيط بالبيت االبيض  استعدادا لالحتجاجات 

(رويترز) االف االميركيني يحتجون على مقتل جورج فلويد في ساحة جاكسون بنيو أورليانز في لويزيانا 

(أ.ف.پ) محتجو «حياة السود تهم» يتجمعون في العاصمة واشنطن قبل بدء مظاهرتهم ضد عنف الشرط 

بوست».
وقال رئيس بلدية املدينة 
بايــرون براون الذي نشــر 
العقوبــة علــى تويتــر، إنه 
ومفوض الشــرطة: «شــعرا 
باستياء» شديد بعد مشاهدة 

الڤيديو.
انديانابوليــس  وفــي 
فتحت الشرطة حتقيقا بعد 
نشــر شريط ڤيديو يظهر ٤ 
شرطيني على األقل يضربون 
امرأة بالهراوات ويرشــونها 

بكرات الفلفل.
وأفادت عدة تقارير إعالمية 
بأن شرطيي مدينة نيويورك 
انهالوا اخلميس بالضرب على 
عشرات املتظاهرين املساملني 
الذين خالفوا حظر التجول 
في برونكس بعد محاصرتهم، 

حتالف ميركل ينتقد قرار ترامب خفض قواته في أملانيا بدون تشاور
عواصم - رويترز: انتقد نواب بارزون من 
التكتل احملافظ احلاكم ألملانيا بقيادة املستشارة 
أجنيال ميــركل، قرار الرئيس األميركي دونالد 

ترامب إخراج ٩٥٠٠ جندي أميركي من أملانيا.
وستقلل اخلطوة عدد القوات األميركية في 

أملانيا من ٣٤٥٠٠ إلى ٢٥ ألفا.
وقال يوهان فادفول املتحدث باسم السياسة 
اخلارجية لتكتل حزبــي االحتاد الدميوقراطي 
املســيحي واالحتاد االجتماعي املسيحي في 
البرملان لـ «رويترز»: «اخلطط تظهر مجددا أن 
إدارة ترامــب تتجاهل مهمة مبدئية في القيادة 
أال وهي مساهمة شركاء التحالف في عمليات 

صنع القرار».
وأضاف ان كل الدول املشاركة في حلف شمال 
األطلسي تستفيد من ترابط احللف بينما يصب 

اخلالف في صالح الصني وروسيا، وقال: «يجب 
أن يحظى هذا مبزيد من االهتمام في واشنطن».

كما اعتبر فادوفول أن ذلك يشكل «جرس 
إنذار آخر» لألوروبيني لوضع أنفسهم في موقع 

أفضل فيما يتعلق بالسياسة األمنية.
وأحجمت وزارة اخلارجيــة األميركية عن 

التعليق.
وقال أندرياس نــك، وهو عضو أيضا في 
جلنة العالقات اخلارجية في البرملان، لدويتشه 
فيله إن الدالئل تشير إلى أن «القرار ليس فنيا 

بل لدوافع سياسية بحتة».
وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه 
إن هذه اخلطوة كانت نتيجة عمل استمر شهورا 
من جانب اجلنرال مارك ميلي رئيس هيئة األركان 
األميركية املشتركة وليست لها عالقة بالتوترات 

بني ترامب واملستشارة األملانية أجنيال ميركل التي 
أحبطت خطة ترامب استضافة اجتماع ملجموعة 
السبع هذا الشهر. وقد أثار القرار غضب ترامب 
الذي اعلن أن املجموعة «G٧» عفى عليها الزمن 

واعلن عزمه توسيعها.
ومتثل هذه اخلطوة أحدث تطور في العالقات 
بني برلني وواشنطن التي كثيرا ما شابها التوتر 
خالل رئاســة ترامب. وحث ترامب أملانيا على 
زيادة اإلنفاق الدفاعي واتهم برلني بأنها «أسيرة» 
لروسيا بسبب اعتمادها عليها في مجال الطاقة.

وكان مسؤول أميركي كبير آخر في اإلدارة 
األميركية قال إن اجلنود الذين سيتم سحبهم 
سيرسلون إلى مناطق أخرى بعضهم إلى پولندا 
والبعض إلى دول أخرى حليفة في حني سيعود 

البعض إلى الواليات املتحدة.

وأضاف هذا املســؤول إن احلاجة لوجود 
هذه القوة الكبيرة في أملانيا قلت نتيجة الزيادة 
العامة في اإلنفاق الدفاعي من قبل حلف شمال 

األطلسي الذي تقوده أميركا.
وقال املسؤول إن أوامر هذا التغيير وردت في 
مذكرة وقعها في اآلونة األخيرة روبرت أوبراين 
مستشــار األمن القومي. وأضاف املسؤول ان 
الواليات املتحدة بدأت العمل بشأن هذه اخلطة 

في سبتمبر وانتهت للتو من استكمالها.
وقال البيت األبيض إنه ليست لديه بيانات 
ولكن ترامب «يقوم بشكل مستمر بتقييم أفضل 

األوضاع للقوات املسلحة األميركية».
وقال جون يوليوت املتحدث باسم مجلس 
األمن القومي إن الواليات املتحدة مازالت ملتزمة 
بالعمل مع أملانيا بشأن الدفاع وقضايا أخرى.
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األمم املتحدة ودول العالم تتضامن مع املتظاهرين األميركيني
عواصــم - وكاالت: عبــر 
أمني عام األمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش أمس عن تضامنه 
مع املتظاهرين الذين خرجوا 
إلــى الشــوارع فــي الواليات 
العنصريــة  ضــد  املتحــدة 
وعنــف الشــرطة، في خطوة 
يتوقع ان تثير حفيظة ادارة 
الرئيس دونالد ترامب. وأضاف 
غوتيريش - في تغريدة على 
موقع تويتر - أن احلرب ضد 
العنصريــة هــي فــي صميم 
اختصاص األمم املتحدة لكن 
إذا كانت العنصرية موجودة 
في كل مكان فهي موجودة داخل 

األمم املتحدة.
كما أصدر مجموعة من ٦٦ 
خبيرا في مجال حقوق اإلنسان 
باألمم املتحــدة، إدانة الذعة لـ 
القتــل اإلرهابيــة  «عمليــات 
التي  العنصريــة املعاصــرة» 
قالوا إن األميركيني من أصول 
أفريقية ما زالوا يواجهونها في 

الواليات املتحدة.
ونشــرت املجموعة بيانني 
مشتركني ردا على االحتجاجات 
الشــرطة  وحشــية  ضــد 
والعنصريــة املنهجيــة التــي 
جتتاح البالد في أعقاب العديد 
من عمليات القتل ضد السود، 
ومن بينهم جورج فلويد، الذي 
توفي أثناء اعتقال الشرطة له 
مبدينة مينيابوليس األسبوع 

املاضي.
وقــال اخلبــراء إن هــذه 
احلــوادث، التي شــوهدت في 
مقاطع ڤيديو يتم نشرها على 
نطاق واســع عبــر اإلنترنت، 
«تصدم الضمير وتثير الرعب 
ذاتــه الذي يهدف نظام اإلعدام 
في الواليات املتحدة في إثارته».
وتابعــوا «نظــرا لســجل 
اإلفالت من العقاب على العنف 
العنصــري من هــذا النوع في 
الواليات املتحدة، فإن الســود 
لديهم سبب وجيه للخوف على 

حياتهم».
وقال مراقبو األمم املتحدة 
أيضــا إن الشــرطة األميركية 
مازالت ملوثة بـ «إرث اإلرهاب 
العرقي» الذي بدأت أصوله بـ 
«دوريــات العبيد والســيطرة 

االجتماعية».
ودعــت املجموعــة حكومة 
الواليــات املتحدة إلى معاجلة 
«العنصرية املنهجية والتحيز 
العنصــري في نظــام العدالة 
اجلنائية فــي البالد من خالل 
إجراء حتقيقات مستقلة وضمان 
املســاءلة فــي جميــع حــاالت 
االســتخدام املفــرط للقوة من 

جانب الشرطة».
وتزامنا مــع االحتجاجات 
اليومية في الواليات املتحدة، 
يخرج مئات اآلالف في العديد 

وجاءت االحتجاجات رغم أن 
السلطات دعت في وقت سابق 
إلــى البقاء باملنــازل وااللتزام 
بقواعــد التباعــد االجتماعــي 
الحتــواء انتشــار ڤيــروس 
كورونا. وال تسمح هذه القواعد 
إال بتجمــع أعــداد صغيرة في 

أماكن مفتوحة.
وبعد حكــم احملكمة، حثت 
شرطة نيو ساوث ويلز الناس 
عبر تويتر على «احلفاظ على 
مسافة آمنة فيما بينهم»، وقالت 
إنها ستكون موجودة «لتسهيل» 

حركة الناس.
واحتشــد أكثر من عشــرة 
آالف في برزبني وفقا لتقديرات 
الشــرطة والتــف كثيــر مــن 
احملتجني بعلم السكان األصليني. 
ووضع كثيرون على وجوههم 
أقنعة كتب عليها «ال أستطيع 

العنصرية وعنف الشرطة بعد 
وفاة جورج فلويد في الواليات 

املتحدة.
وقد جثا ترودو مرات عدة 
امتدت آخرها لثماني دقائق و٤٦ 
ثانية، الوقت الذي استمر فيه 
بقاء جورج فلويد حتت ركبة 
الشرطي األبيض ديريك شوفني، 

ما أدى إلى اختناقه.
وانضم رئيس الوزراء الذي 
كان يضــع كمامة ســوداء إلى 
احلشــود التــي جتمعــت أمام 
البرملــان تكرميــا لهــذا الوالد 
األسود الذي أثارت حادثة وفاته 
حركة عاملية من االحتجاجات، 
وكان برفقتــه الوزيــر أحمــد 

حسني.
وحمــل تــرودو بــني يديه 
قميصا أسود كتب عليه «حياة 
السود تهم» قدمه له متظاهرون.

التنفس»، وهي آخر كلمات نطق 
بها فلويد.

وفــي ملبــورن جتمع أكثر 
من خمســة آالف شخص وتال 
املنظمون قائمة أسماء طويلة 
لسكان أصليني ماتوا على أيدي 
الشــرطة في أستراليا أو أثناء 

احتجازهم.
أما في باريس، فقد حظرت 
الشرطة الفرنســية مظاهرات 
كان مقررا تنظيمها أمام السفارة 
األميركية وفي احلدائق القريبة 
من برج إيفل أمس مع تصاعد 
موجة االحتجاجات في أنحاء 
العالم على موت جورج فلويد 

في منيابوليس.
من جهتــه، انضــم رئيس 
الوزراء الكندي جاسنت ترودو 
إلى آالف املتظاهرين في أوتاوا 
جاثيا علــى ركبتــه ملناهضة 

عشرات آالف احملتجني يتحدون قيود «كورونا» في أستراليا.. و جاسنت ترودو يجثو على ركبته

(رويترز) عشرات آالف احملتجني ضد عنف الشرطة والعنصرية في اميركا في برلني وفي االطار رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو جاثيا على ركبته تضامنا مع جورج فلويد   

مــن دول العالــم تضامنــا مع 
احملتجني االميركيني. 

ففي استراليا خرج عشرات 
اآلالف، وذلــك بعــد أن رفعت 
الســلطات في إحــدى املناطق 
األسترالية حظرا على التجمع 
كان مفروضــا مبوجب قواعد 
التباعد االجتماعي الذي فرضه 

ڤيروس كورونا.
وسمحت محكمة االستئناف 
في نيو ســاوث ويلــز بتجمع 
فــي ســيدني، حيــث شــارك 
آالف في مســيرة وسط وجود 
شــرطي مكثف مرددين «حياة 
من مهمة؟ حياة السود مهمة» 
وهي الشــعارات التي يحملها 

املتظاهرون االميركيون.
ودعــا احملتجون أيضا إلى 
كف الشــرطة في أستراليا عن 
إساءة معاملة السكان األصليني.

بايدن مرشح احلزب الدميوقراطي ملواجهة ترامب رسميًا
واشنطن - وكاالت: حصل 
جــو بايــدن نائــب الرئيــس 
األميركي السابق على ما يكفي 
من أصــوات مندوبــي احلزب 
الدميوقراطــي ليفوز رســميا 
بترشيح احلزب خلوض سباق 
الرئاسة أمام الرئيس اجلمهوري 
دونالد ترامــب في االنتخابات 

املقررة في نوفمبر املقبل.
ويحتاج أي مرشح إلى ١٩٩١ 
من أصوات مندوبي املجمعات 
االنتخابية على األقل للحصول 
على ترشــيح حزبه. وتخطى 
بايدن ذلك الرقم عندما ظهرت 
نتائج في وقت متأخر من مساء 
أمــس األول بعــد أن أجريــت 
االنتخابات التمهيدية في سبع 
واليات وفي العاصمة واشنطن.
وهذا اإلجناز يعد استكماال 
رســميا لترشــيح بايــدن منذ 
أن انســحب منافسه الرئيسي 
بيرنــي ســاندرز العضــو في 
مجلس الشيوخ عن فيرمونت 

من السباق في أبريل.
وتعليقا قال بايدن: «لقد كان 
شرفا لي املنافســة إلى جانب 
إحدى أكثر مجموعات املرشحني 
عــن احلــزب الدميوقراطــي 
موهبــة.. وأنا فخور بأن أقول 
إننا سنخوض هذه االنتخابات 

العامة كحزب موحد».
وأعلن رسميا أنه بات ميلك 
العــدد املطلوب مــن املندوبني 
لتســميته مرشحا عن احلزب 

الدميوقراطي.
وكتب بايدن نائب الرئيس 
أوبامــا، فــي  بــاراك  الســابق 
تغريــدة «تأكدنا من عدد ١٩٩١ 
مندوبا الالزم للفوز بتســمية 
احلزب الدميوقراطي». وأضاف: 
«سأخصص كل يوم للقتال من 
أجل احلصــول على أصواتكم 
بهــدف التمكن معا مــن الفوز 
باملعركــة من أجــل روح هذه 

األمة».

محتجة من اصول افريقية ترفع قبضتها احتجاجا على وفاة جورج فلويد    (رويترز)

فصول جديدة من معركة ترامب 
مع وسائل التواصل

عواصم ـ وكاالت: في جتدد للمواجهة بني 
مواقــع التواصــل االجتماعي، الســيما موقع 
التغريدات الصغيرة «تويتر» والرئيس االميركي 
دونالد ترامب، رد الرئيس التنفيذي لشــركة 
تويتر جاك دورسي على اتهام ترامب للموقع 
بإزالة ڤيديو حملته االنتخابية بشــكل «غير 
قانوني»، وأكد من جديد أن الڤيديو مت سحبه 
ألنه يتعارض مع سياســة املوقع بشأن املواد 

احملمية بحقوق الطبع والنشر.
وقال دروســي في تغريدة مباشر لترامب 
«ليــس صحيحا وليس غيــر قانوني. وقد مت 
سحب هذا ألننا تلقينا شكوى من صاحب حقوق 
الطبع والنشر». وانتقد ترامب في وقت سابق 
إزالة الڤيديو اخلاص به، وغرد على تويتر بأن 
منصة وسائل التواصل االجتماعي «تقاتل بقوة 
من أجل الدميوقراطيني اليساريني املتطرفني. 
معركة من جانب واحد. غير مشروعة. القسم 
٢٣٠!». وتأتي هذه االتهامات املتبادلة بعد إزالة 
تويتر لڤيديو تكرميي جلورج فلويد نشرته 

حملة إعادة انتخاب ترامب.
وغرد حساب فريق ترامب على تويتر مبقطع 
ڤيديو مدته أربــع دقائق تقريبا يبدأ بخطاب 
ألقاه الرئيس بعد أيام قليلة من وفاة فلويد على 
أيدي شرطة منيابوليس عند محاولة اعتقاله.
وفي الڤيديو، ميكن ســماع الرئيس وهو 
يأســف لـ «املأســاة اخلطيرة» لوفــاة فلويد، 
بســبب صور فلويد واملتظاهرين الســلميني 

الذين ينعون وفاته.
وفي وقت الحق من الڤيديو، يحذر الرئيس 
من «العنف والفوضى» ومن «اجلماعات اليسارية 
املتطرفة» بسبب صور أعمال الشغب والنهب. 
كما يصف الغالبية العظمى من مسؤولي إنفاذ 
القانون بأنهم «موظفــون مخلصون»، حيث 
يظهــر الڤيديو صورا لضباط الشــرطة وهم 
يعانقون املدنيني وأشخاصا ينظفون الكتابة 

على اجلدران والقمامة في الشوارع.
ومتت إعادة نشــر الڤيديو من قبل ترامب 
وابنه، قبل أن يقــوم «تويتر» بإزالته مجددا 
برسالة جاء فيها: «مت تعطيل هذا اإلعالن ردا 
على شكوى من مالك حقوق الطبع والنشر».

وقال متحدث باسم تويتر لصحيفة «هيل» 
إنهم تلقوا شــكوى من صاحب حقوق الطبع 
والنشــر لواحدة علــى األقل مــن الصور في 
الڤيديــو، على الرغم من أنه من غير الواضح 
أي واحد. ودخل على اخلط موقعا «فيسبوك» 

و«إنســتغرام» اللذان ازاال الڤيديو نفسه من 
منصاتهما وعزي ذلك أيضا إلى مخاوف حقوق 

الطبع والنشر.
وقال مسؤول في فيسبوك لصحيفة «هيل»: 
تلقينا شكوى من منشئ حقوق الطبع والنشر 
مبوجب قانون حقوق الطبع والنشــر وقمنا 
بإزالة املنشور. وتدخل مارك زوكربيرغ الرئيس 
التنفيذي لشركة فيسبوك وقال انه سيدرس 
إجراء تغييــرات في السياســة التي أدت إلى 
ترك الشركة منشورات مثيرة للجدل للرئيس 

األميركي خالل املظاهرات.
ولم يتعهد زوكربيــرغ بتغييرات محددة 
في تلك السياســة في منشــور على فيسبوك 
بعد أيام من استقالة موظفني وادعاء بعضهم 
انه استمر في خلق أعذار لعدم حتدي ترامب.

وقال «أعرف أن كثيرين منكم يعتقد انه كان 
يتعني علينا تصنيف تعليقات الرئيس بشكل 
ما األســبوع املاضي»، مشيرا إلى قراره بعدم 
حذف رسالة ترامب التي تضمنت عبارة «عندما 
يبدأ النهــب يبدأ إطالق النــار» والتي حذفها 
تويتر بدعوى التحريض على العنف. وأضاف 
«سنراجع سياساتنا التي تسمح باملناقشات 
والتهديدات باســتخدام الدولــة القوة ملعرفة 
ما إذا كان هنــاك أي تعديالت علينا اتخاذها. 
سنراجع اخليارات احملتملة ملعاجلة احملتوى 
الذي ميثل خرقا أو خرقا جزئيا بصرف النظر 
عــن قرار تركه أو حذفه». وقال ان فيســبوك 
ستكون أكثر شفافية بشأن اتخاذها لقراراتها 
فيما يتعلق مبا إذا كانت حتذف منشورات أو 
تراجع السياســات اخلاصة باملنشورات التي 
ميكن أن تسبب قمعا للناخبني وستبحث بناء 
برمجيــات لتعزيــز العدالة العرقية يرأســها 

مساعدون مهمون.

(أ.ف.پ) آالف االستراليني يتضامنون مع احتجاجات «حياة السود تهم» في ملبورن  

الســابق بــاراك أوبامــا لـــ ٨ 
ســنوات، على شــعبية كبيرة 
لدى األميركيني الســود، وهم 
ناخبون أساسيون لكل مرشح 
دميوقراطي يريد الفوز بالرئاسة 

األميركية.
لكنه ال يسلم من االنتقادات 
ملواقف ســابقة له أو تعليقات 
أثارت موجة تنديد، على غرار 
تصريحه في مايو ملقدم إذاعي 
بأنــه لــن يعتبر «أســود» من 
يفكر فــي التصويــت لترامب 
إال أن بايدن ســارع إلى تقدمي 

اعتذاراته.

إن: «اجلائحــة وهــذا  بايــدن 
الرئيس أعادا نكء اجلراح».

ودعــا عــدة مشــاركني في 
االجتماع املرشح الدميوقراطي 
إلى اختيار امرأة سوداء البشرة 
ملنصب نائب الرئيس، ستكون 
فــي حال فوزه بالرئاســة أول 
نائبة رئيس سوداء في تاريخ 

الواليات املتحدة.
قائمــة  أن  بايــدن  وأكــد 
مرشــحيه للمنصــب تضــم 
عددا من املتحدرات من أصول 

أفريقية.
ويحظــى نائــب الرئيــس 

وأضــاف: «البــالد حتتاج 
إلــى قيادة. قيادة قــادرة على 
توحيدنــا. قيــادة ميكنهــا أن 

جتمعنا».
وأثنــاء لقاء له مــع رجال 
ديــن ومســؤولني سياســيني 
ســود األحد املاضي، وهي أول 
مشــاركة له في لقــاء عام منذ 
منتصــف مــارس عندما شــل 
ڤيروس كورونا املستجد حملته 
الرئاســية، ندد بايــدن بوالية 
ترامــب الرئاســية ومبشــاكل 
العنصرية والالمســاواة التي 
تنخــر الواليات املتحدة. وقال 

ووعد بايــدن، وهو عضو 
فــي مجلــس الشــيوخ، بــأن 
يختار امرأة لتشاركه السباق 
في منصب النائبة وهناك أكثر 
من مرشــحة من أصل أفريقي 
في قائمة الترشيحات املرجحة. 
وكتــب بايــدن علــى منصــة 
«ميديــوم» بعــد اإلعــالن عن 
جتاوزه العتبة احلاسمة لعدد 
املندوبني «أنها حلظة تاريخية 
في تاريــخ أميركا. وسياســة 
الغضــب وزرع اخلالفات التي 
ينتهجها دونالد ترامب ليست 

اإلجابة» عنها.

وعد  بأن يختار سيدة لتشاركه السباق وترجيحات بأن تكون من أصول أفريقية
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: مدن عربية عّلمت البشرية ـ صبحي سليمان

من كتاب: صدق أو ال تصدق ـ إعداد: مصطفى علي
أفقياً:

أديب ومؤلف عربي من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku مدن عربية عّلمت البشرية

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

صدق أو ال تصدق

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ مكثت امرأة إجنليزية دقيقة كاملة (ستني 
ثانية) في قفص لألسود به خمسة عشر أسدا 
جائعا، وذلك في مقابل أن تتقاضى ١٠٠ جنيه 
إسترليني عن كل ثانية، وبالطبع كانت تلك 

الدقيقة هي أطول دقيقة في حياتها.
٭ الكونتيسة «راجنينيليه» التي عاشت أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
املرأة األكثر نظافة في  (١٧٢٥ - ١٨٠٨) ُتعد 
العالم، إذ كانت تقضي يوما كامال في األسبوع 
أيام األسبوع، كانت تأخذ  في احلمام، وباقي 

حماما يوميا ملدة ٦ ساعات.
٭ «أما» قيصرة روسيا حكمت على أحد وزرائها 
حكما غريبا، إذ أحضرت قفصا ووضعته في 
البالط ووضعت بداخله مجموعة من  ساحة 

البيض فوق حزمة من القش.
القفص واجللوس  الوزير بدخول  وأمرت 

فوق البيض والصياح كما يصيح الدجاج.

اجلاحظ

عبداهللا بهمن

مدينة جرش

ترتفع جرش، املدينة االردنية قرابة ستمائة 
متر عن سطح البحر، ويعود تأسيسها الى عهد 
االسكندر الكبير في القرن الرابع قبل امليالد، 
لكن بعض اآلثار فيها تبني ان مدينة جرش 
من العصر البرونزي، نحو ٢٥٠٠ قبل امليالد. 
التي اكتشفت في شمال  اآلثار  وتعود بعض 

جرش الى العصر احلديدي.
نعمت هذه املدينة بالهدوء واالستقرار والسالم 
وتأثرت كثيرا باحلضارة الرومانية، وأصبحت من 
املدن العشر وتعاقبت عليها العصور وانتشرت 
فيها الديانة املسيحية حتى اصبح لها في عام 
٤٥١ اسقف. ثم احتلتها جيوش الفرس ودمرت 
كنائسها، ووصلها العرب املسلمون بقيادة 
شرحبيل بن حسنة، في زمن اخلليفة عمر بن 
اخلطاب وسيطروا عليها، وذلك في عام ٦٣٥ 
ميالديا. لكن الزالزل املتالحقة التي ضربت تلك 

املناطق ادت الى انهيارها الكامل.
كتب عنها ياقوت في كتابه «معجم البلدان» 
قائال: جرش هذا اسم مدينة عظيمة كانت وهي 
اآلن خبرابا حدثني من شاهدها وذكر لي انها 
خرابة وبها آبار عادية تدل على عظمة فقال: 
في وسطها نهر جار يدير عدة رحى عامرة 
الغاية وهي في شرقي جبل الشواد  الى هذه 
البلقاء وحيوران ومن عمل دمشق  من ارض 
وهي في جبل يشتمل على ضياع وقرى ويقال 
للجميع جبل جرش اسم رجل وهو جرش بن 
عبداهللا ويخالط هذا اجلبل جبل عوف وإليه 
ينسب حمى جرش، وهو من فتوح شرحبيل 

بن حسنة في ايام اخلليفة عمر بن اخلطاب.
بقيت جرش مجهولة حتى عثر عليها سائح 
أملاني سنة ١٨٠٦ وفي سنة ١٨٧٨ ارسل احلاكم 

التركي مجموعة من الشركس للعيش فيها.
كشفت احلفريات احلديثة ان سورا كان 
يحيط باملدينة يبلغ امتداده خمسة كيلومترات 
ونصف كيلومتر. أما عرض السور فمن مترين 
الى ثالثة امتار ونصف املتر، وقد امر االمبراطور 
ترايانوس بشق طريق من مدينة بصرى الى 
البحر االحمر، عرفت باسم طريق النصر، وجاءها 
االمبراطور ادريانس ١١٧-١١٨ في طريقه الحتالل 
بصرى الشام. وقد احسن االمبراطور معاملة 
اهل املدينة مما دفعهم ألن يبنوا له قوسا، اكراما 
له، قاوم عاتيات الزمن وبقي قائما حتى يومنا 
هذا. وطول القوس ٣٧ مترا وعرضه ٩ أمتار 
ويبلغ ارتفاع البوابة الرئيسية الوسطى عشرة 

أمتار وعرضها خمسة أمتار تقريبا.
إلى الغرب من قوس النصر، تقع البركة وهي 
عبارة عن مستطيل طوله ١٥٠ مترا وعرضه 
٥٥ مترا وعمقه ١٢ مترا وفيه أربعة مصارف. 
واملتجول بني آثار جرش سيجد املدرج الروماني 
الواقع شمال البركة واملقبرة وهيكل زفس، ثم 
سيصل املدرج الكبير الذي يقع للشمال الغربي 
من هيكل زفس ومقاعده في اجلنوب، مما يحمي 

املشاهدين من أشعة الشمس.

الاااااااا

لتلللللللا

اتاعحعطمتل

ووصاواوسحم

لييلادياكن

مجليجللفيا

بجةةزةهـامف

يادوهـجمتهـس

ارمناسرفرة

دريبكفورعم

ةلاصاحبورد

ناديطةجابس

١ - التفرق - متشابهة، ٢ - آلة موسيقية - أستفسر، ٣ - 
بغي - في الوجه (معكوسة)، ٤ - عكس حضر - من الطيور 
(معكوسة)، ٥ - عكس ميت (معكوسة) - من احلشرات، ٦ 
- مطربة كويتية - متشابهة، ٧ - للنفي - اجلدال (معكوسة)، 
٨ - متشابهان - عكس انفالت، ٩ - أجابا (معكوسة) - عكس 

حسن (معكوسة)، ١٠ - من معالم باريس - في الوجه.

املنافسة
األوملبياد
التحكيم
مجهود
العادلة

كبير
دروب

احلواجز
فرسان
األصيلة

تتويج
الطويلة
سباحة

مر
معروف

العالية
املسافات

أصالة
نادي

هر

١ - بيت األسد - يشتم، ٢ - محافظة كويتية، 
٣ - أمم - متشابهان، ٤ - تراحم - متشابهة، 
٥ - اقترب - أقتل، ٦ - هربتا (معكوسة)، ٧ - 
املقاتل، ٨ - أصل - اجلواري، ٩ - عكس صداقة 
(معكوسة) - اخليال، ١٠ - شاعرة عربية قدمية 

- مادة قاتلة.

أفقياً: عموديًا:
١ - الشتات - ا ا ا، ٢ - عود - أسال، ٣ - عدوان - خد (معكوسة)، 
٤ - بدو - نعام (معكوسة)، ٥ - حي (معكوسة) - نحل، ٦ - 
نوال - ا ا ا ا، ٧ - ال - املراء (معكوسة)، ٨ - ي ي - ارتباط، 

٩ - ردا (معكوسة) - سيئ (معكوسة)، ١٠ - برج ايفل - فم.

١ - العرين - يسب، ٢ - حولي، ٣ - شعوب - ا 
ا، ٤ - تواد - ا ا ا، ٥ - أدنو - اردي، ٦ - فرتا 
(معكوسة)، ٧ - احملارب، ٨ - أس - االماء، ٩ - 
عداء (معكوسة) - الطيف، ١٠ - اخلنساء - سم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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هادي العنزي

أشــادت نائب رئيس اللجنة النســائية في احتاد الكرة 
مدير منتخبات املالعب العشــبية الشــيخة نورة الصباح 
بالروح العالية التي تشهدها تدريبات منتخب الكويت لكرة 
القدم للشابات (حتت ١٨ سنة) والناشئات (حتت ١٥ سنة).
وقالــت الشــيخة نورة الصبــاح فــي تصريح خاص 

لـــ «األنبــاء» انــه ومنذ األيــام األولــى جلائحة 
كوروناالعاملية فقد عقدنا اجتماعني مهمني على 

مستويني، األول ألعضاء اللجنة النسائية، 
واآلخر للجهازين الفني واإلداري ملنتخبي 

املالعب العشبية، بحيث كان االجتماع 
األول لوضع خطط متكاملة للفترة 
االســتثنائية املقبلة والتي متثلت 
بحظــر جزئي وأعقبــه كلي، فيما 
الثانــي كان لدراســة  االجتمــاع 
كيفيــة تطبيق اخلطــة، وتذليل 
جميع العقبات التي قد تواجهها 
الالعبات، وبالفعل متكنا من تزويد 
أغلب الالعبات باألجهزة الرياضية 
املساعدة مع األيام األولى للحظر 

اجلزئي. وأثنت على اجلهازين الفني 
واإلداري املكون من مدرب املنتخب 

محمد كمبال، واملدربة املساعدة حنان 
الراشد، واملديرة اإلدارية حصة املطيري، 

ومديرة املنتخب حتت ١٥ سنة نور املنصور، 
ومــدرب احلراس الصربــي إيليا، واخصائية 

إعادة التأهيل دالل الرويشد.
تقييم أسبوعي وبرنامج تثقيفي

وذكرت الشــيخة نورة ان التدريبــات املنزلية بدأت 
منتصف مارس املاضي، من خالل تقسيم جميع الالعبات 
الـ ٢٧ إلى ٥ مجموعات، وقد مت وضع برنامجني تدريبي 
وتثقيفي يتناول في جزء منه حتليل املباريات بواسطة 

اجلهاز الفني يوما في األســبوع، وآخر تربوي ونفسي 
أشرفت على وضعه إليصال العديد من األفكار لالعبات، 
وتناول مواضيع عدة من بينها كيفية التعامل مع كورونا، 
واألهداف املطلوب حتقيقها خالل األعوام اخلمسة والعشرة 
املقبلة، والبداية كانت ألربعة أيام تدريبية في األسبوع ثم 
مت تقليصها لـ٣ بعد دخول شهر رمضان، وهناك اجتماع 
أســبوعي للجهاز الفنــي واإلداري لتقييم العمل وطرح 
األفكار اجلديدة، وإجماال املنتخب كله على قلب 
واحد، واجلميع يهتم بشؤون بعضه البعض، 
وقد ساهم تطبيق «زووم» االلكتروني 
أثنــاء التدريبــات املنزلية في تطور 
مستوى الالعبات، وزيادة املنافسة 
فيما بينهن، وأعطاهن الدافع لتقدمي 
أفضل ما لديهن طوال األسبوع.

بطولتا غرب آسيا
وكشــفت الصباح عن خطة 
منتخبي الشــابات والناشئات 
للفتــرة املقبلة، مضيفة «هناك 
خطة خمسية أولى تنتهي بالعام 
٢٠٢٥ تشمل املشاركة في العديد 
مــن البطوالت الدولية والقارية، 
باإلضافة إلى املعســكرات احمللية 
واخلارجيــة، فيمــا تنتهــي اخلطة 
الثانية في ٢٠٣٠، على أن نصل خاللها 
إلى نهائيات كأس العالم والتي ســتقام 
٢٠٣١»، موضحة ان أزرق الفتيات سيشارك 
في بطولتي غرب آسيا خالل العام احلالي، حيث 
ستكون املشاركة األولى في بطولة غرب آسيا للشابات 
(حتت ١٨ ســنة) واملتوقع انطالقها في ٨ نوفمبر املقبل 
في اإلمارات وحتى ١٨ من الشــهر ذاته، فيما تستضيف 
الكويت بطولة غرب آســيا للناشــئات (حتت ١٥ سنة) 
نهاية نوفمبر أو مطلع ديسمبر املقبل، مبشاركة متوقعة 

من ٧ دول.

كوروناالعاملية فقد عقدنا اجتماعني مهمني على 
مستويني، األول ألعضاء اللجنة النسائية، 

واآلخر للجهازين الفني واإلداري ملنتخبي 
املالعب العشبية، بحيث كان االجتماع 

الالعبات، وبالفعل متكنا من تزويد 
أغلب الالعبات باألجهزة الرياضية 

اجلزئي. وأثنت على اجلهازين الفني 

الراشد، واملديرة اإلدارية حصة املطيري، 
 سنة نور املنصور، 

الثانية في 

٢٠٣١»، موضحة ان أزرق الفتيات سيشارك 
في بطولتي غرب آسيا خالل العام احلالي، حيث 

األفكار اجلديدة، وإجماال املنتخب كله على قلب 
واحد، واجلميع يهتم بشؤون بعضه البعض، 

الثويني: التدريب املنزلي زاد 
من تفاهم وانسجام الالعبات

متابعة الالعبات عبر نظام 
 «FieldWiz GPS»

معسكرات محلية لغرب آسيا

دوري الفتيات إلى ٢٠٢١

ذكرت العبة منتخبنا 
القدم  لكــرة  الوطنــي 
 ١٨ (حتــت  للشــابات 
ســنة) لورا الثويني أن 
جميــع الالعبات يؤدين 
تدريباتهن املنزلية بهمة 
عالية، مضيفة: أسهمت 
بتطويــر  التدريبــات 
الالعبات بشــكل كبير 
البدنية، كما  الناحية  من 
بواســطة  التدريب  أن 
تطبيــق «زوم» زاد من 
تفاهم وانسجام الالعبات 
البدنية  الناحيتــني  من 
والذهنية، ونتطلع جميعا 

وبتفاؤل كبير للمشاركات املقبلة للمنتخب، ونأمل أن نكون 
في أمت جاهزية لتقدمي أفضل املستويات، متمنية سرعة زوال 
وباء ڤيروس كورونا لتعود احلياة الطبيعية إلى سائر عهدها.

يســتخدم منتخبنــا الوطني لكرة القدم للشــابات 
أحدث الطرق العلمية ملعرفة احلالة البدنية لالعبات عبر 
FieldWiz GPS، ويسجل اجلهاز املوضوع في القميص األسود 
الصغير املســافة التي قطعتها الالعبة في التدريب، وكذلك 
الســرعة القصوى التي وصلت إليها، وعدد مرات التوقف، 
وخريطة حرارية لتحرك الالعبة، باإلضافة إلى قياس دقيق 
لعــدد ضربات القلب، األمر الذي ميكــن اجلهاز الفني من 

االطالع الدقيق على القدرات البدنية لكل العبة على حدة.

ذكــرت الصباح أن التحضير لبطولتي غرب آســيا 
الذي سيشارك بهما منتخبا الشابات والناشئات نوفمبر 
وديسمبر ٢٠٢٠ سيكون عبر التدريبات احمللية، وإقامة 
معسكر داخلي محلي، وذلك حرصا على سالمة الالعبات 
بالدرجة األولى، ونظــرا لصعوبة الطيران املتوقعة بناء 
على النتائج املترتبة على ڤيروس كورونا املستجد، مما 
يجعل معه إقامة معســكر خارجي فكرة تتضمن الكثير 
من املخاطرة، السيما أن كثيرا من دول العالم تكافح ألجل 

السيطرة عليه واحلد من انتشاره.

أكدت الشيخة نورة الصباح أن تفشي وباء «كورونا» 
كان ســببا رئيسيا وراء عدم انطالق أول دوري رسمي 
للشابات في املالعب العشبية، وذلك عبر التمهيد له في 
بطولة تنشيطية في مارس املاضي، ويتبعها إقامة بطولة 
أول كأس للشابات بني األندية، وبناء عليه يتم التحضير 
النطالق الدوري، ولكــن كل ذلك لم يحدث، وبناء عليه 
فإننا اضطررنا للتأجيل اإلجباري على أن تكون البداية 

في النصف الثاني من املوسم املقبل.

نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ نورة الصباح: نعمل على تنفيذ 
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٢٧ العبة قسمن لـ ٥ مجموعات يتدربن ٣ أيام أسبوعيًا.. و الكويت تستضيف بطولة غرب آسيا للناشئات حتت ١٥ سنة نوفمبر املقبل

كمبال: التدريبات املنزلية املنتظمة 
رفعت القدرات البدنية لالعبات

أبدى مدرب منتخبنا الوطني لكرة 
القدم للشــابات (حتت ١٨ سنة) محمد 
كمبال ســعادته باالنضباط التدريبي 
وااللتزام بكافــة التعليمات الفنية من 
قبل جميع الالعبات الـ ٢٧ طوال شهرين 
متواصلني، وقال لـ «األنباء»: شــهدنا 
تطورا بدنيا كبيرا وحتســنا ملحوظا 
ملهارات الالعبات في التدريبات املنزلية 
التــي جرت ملدة ٤ أيام في األســبوع 
وعلى مدار شــهرين متصلني (أبريل 
ومايو)، الفتا إلى أن عدم إقامة التدريبات 
اجلماعية لألزرق يشكل ثغرة تكتيكية 
كبيرة، آمال في تخطيها مبجرد السماح 
بعودة النشاط الرياضي من قبل اجلهات 

املسؤولة.
وأكد كمبال انتهاءه من إعداد خطة 
تدريب يونيو اجلاري، حيث قام بإخطار 
الالعبات بكل تفاصيلها بعد إقرارها من 
قبل اجلهاز اإلداري، مضيفا: لن نقوم 
بزيادة األحمال التدريبية خالل الفترة 
املقبلة، ونســعى للمحافظة على ما مت 
إجنازه في الفترة الســابقة، باإلضافة 

إلى زيادة االهتمام باإلحساس بالكرة، 
وفيما يتعلق بالتدريبات البدنية فهناك 
أيام مخصصة للجزء العلوي من اجلسد 
وأخرى للجزء الســفلي، وســنكمل 
إلى  العودة  التكتيكي فــور  البرنامج 
التدريبات اجلماعية، موضحا أن أزرق 
الشابات يعاني من قلة املباريات احمللية 
والتي بدورها تــؤدي إلى عدم وجود 

اخلبرات التراكمية املطلوبة.
وأشاد كمبال باملستوى الفني الذي 
قدمه أزرق الشابات في بطولة غرب آسيا 
التي أقيمت خالل الفترة من ٢٩ ديسمبر 
٢٠١٩ وحتى ٧ يناير ٢٠٢٠ بالبحرين، رغم 
قلة اخلبرة للمنتخب الذي خاض البطولة 
وفي جعبته ٤ مباريات ودية فقط، بينما 
منتخب البحرين على سبيل املثال لعب 
٤٥ مباراة دوليــة، الفتا إلى أن معدل 
أعمار الالعبات الصغير يبشر مبستقبل 
واعد للمنتخب بوجود العبات أعمارهن 

١٢ ســنة، فضال 
عن العديد من 

املواهب.

«يد» اليرموك لتجديد الثقة باملال
يعقوب العوضي

تســعى ادارة كرة اليد في نادي اليرموك الى جتديد 
الثقة باملدرب الوطني خالد املال قائد اجلهاز الفني للفريق 
االول، وذلــك بعد ان ظهــرت بصماته على اداء الالعبني 
منذ بداية توليه املهمة. وهناك مســاع جادة بني النادي 
واملدرب بغرض متابعة العمل على اعداد فريق قادر على 

املنافسة في مختلف البطوالت في املستقبل القريب.
ومــن جانب آخر، يتابع املال العبي الفريق من خالل 
وســائل التواصــل االجتماعــي اذ يحثهــم علــى القيام 
بالتدريبات املنزلية وعدم التهاون فيها كي يكونوا على 

استعداد تام عند استئناف منافسات الدوري احمللي.

إلى ذلك يخضع القوة الضاربة في اليرموك 
الالعــب محمد عامر لبرنامــج تدريبي حازم 
للحفاظ على اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل 
ويتابع املال تدريبات عامر بصورة يومية كما 
وضع له جدول اعداد مدروس مع بقية الالعبني.

ويواجه اليرموك صعوبــة في العودة الى 
سابق عهده في الفترة السابقة اذ يفتقد بعض 
العبيه االساسيني إلعارتهم لبعض الفرق مثل 
نصير حســن، ويعقوب اســيري، وعبدالعزيز 
الدوســري وصالح املوســوي، اال ان الفريق قد 
اظهــر صالبة وإمكانيات من خــالل العبني جدد 

منهم محمد عامر وفواز الشمري.
املدرب خالد املال 

يركز على اللياقة البدنية لالعبني

لورا الثويني تؤدي تدريباتها املنزلية

منتخب الكويت للشابات خالل اجتماع مع اجلهازين الفني واإلداري عبر تطبيق «زوم» اإللكتروني

عبدالعزيز جاسم

ينتظر مجلــس إدارة نادي كاظمة التقرير النهائي الذي 
يقوم بإعداده عضو مجلس اإلدارة ورئيس جهاز الكرة فواز 
بخيت بشأن الطاقم الفني الذي سيقود الفريق األول لكرة 
القدم خلفا للمدرب السابق الصربي بوريس بونياك الذي مت 
انهاء التعاقد معه منذ توقف البطوالت احمللية، حيث يوجد 
عدد من السير الذاتية ملجموعة من املدربني تتم املفاضلة بينهم 

لكن لم يتم االستقرار على أحد منهم حتى اآلن.
ويسعى البرتقالي إلى إنهاء ملف املدرب سريعا السيما 
أن موعد التدريبات الفردية واجلماعية يطرق األبواب قريبا 
بعد إعــالن اللجنة األوملبية مقترحات العودة للتدريبات ٢٨ 
الشهر اجلاري، وبالتالي تعتبر الفترة قليلة من أجل التعاقد 
مع جهاز فني جديد، لكن حتى في حال التعاقد قد يجد النادي 
نفسه أمام مشكلة حاله حال باقي األندية في كيفية وصول 
املدرب اجلديد بســبب عدم فتح املجال اجلوي اذا صادقت 
وزارة الصحة كما هو متوقع االثنني املقبل على املقترحات.
ولن يكون اعتماد اسم املدرب اجلديد هو الشغل الشاغل 
لكاظمة بل سيكون التعاقد أيضا مع محترفني مميزين خصوصا 
ان احتاد الكرة أعلن أن عدد احملترفني في كل فريق سيظل 
كما هو «خمسة» في املوسم احلالي واملقبل ولن يتقلص، ما 
يعني أن اجلهــاز الفني اجلديد مع اجلهاز اإلداري مطالبني 
باختيار محترفــني يرضون طموح الكظماوية بعد أن ظهر 
احملترفون السابقون مبستوى متواضع في املوسم احلالي.
كما يســعى النادي إلى جتديد إعارة العب الوسط عمر 
احلبيتر من خيطان وكذلك حارس مرمى العربي علي جراغ.

«البرتقالي» يبحث عن بديل لبوريس بونياك

كاظمة يفاضل 
بني عدد 
من املدربني

«الريشة» شارك 
في عمومية االحتاد الدولي

شــارك النادي الكويتي للريشة الطائرة، ممثال برئيس 
النادي علي املري وأمني الســر العام محمد عبدالهادي، في 
االجتماع الدولي االفتراضي لالحتاد الدولي للريشة الطائرة 
مبشاركة واســعة من الدول األعضاء، حيث تضمن جدول 
األعمال مناقشة حضور اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي 

عبر االتصال املرئي وذلك في يوليو املقبل.

جانب من االجتماع عن بعد

ال بطل وال هبوط 
إذا ألغي الدوري املصري

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تترقب أندية الدوري املصري لكرة القدم القرار احلكومي 
بشأن مصير مسابقة الدوري املمتاز مع نهاية األسبوع اجلاري، 
والذي يتأرجح بني االستئناف واإللغاء رغم أن هناك قرارا حكوميا 
بالعودة الى النشــاط الرياضي في األندية مع منتصف الشهر 
اجلاري، إال أن عودة املسابقات لكل لعبة حتتاج الى قرار حكومي 
آخر. وفي هذا اإلطار سلمت اللجنة اخلماسية لوزير الرياضة 
سيناريوهني اثنني، أحدهما لإلجراءات واالحترازات الواجبة في 
حال اســتئناف النشاط، واآلخر في حال اإللغاء. ونصت خطة 
اإللغاء على عدم تتويج أي فريق بلقب الدوري هذا املوسم واعتبار 
املوسم كأنه لم يكن، اســتنادا الى الوقائع السابقة التي ألغيت 
فيها البطولة، حيث ألغي الدوري املصري مرتني خالل العشــر 
سنوات األخيرة، األولى كانت موسم ٢٠١٢/٢٠١١، بسبب حادثة 
ستاد بورسعيد وكان يتصدر الترتيب حرس احلدود برصيد 
٣٧ نقطة من ١٤ مباراة، والثانية في موســم ٢٠١٣/٢٠١٢، وكان 
بنظام املجموعتــني وتصدر األهلي إحدى املجموعتني برصيد 
٣٩ نقطة، بينما تصدر الزمالك املجموعة الثانية بالرصيد نفسه. 
ومع اعتبار املوســم كأنه لم يكن، فلن يكون هناك هبوط من 

الدوري املمتاز، وال صعود ألندية القسم الثاني.
ووسط هذه احليرة ألعضاء اللجنة اخلماسية برئاسة عمرو 
اجلنايني، فإن اللجنة مهتمة مبلف آخر، وهو االحتفال مبئوية 
االحتاد املصري لكرة القدم، في دميســبر ٢٠٢١، والتحضير 
الحتفالية عاملية لهذه املناسبة. وشكلت اخلماسية بالفعل جلنة 
للتحضير لالحتفالية وهناك مقترحات بإقامة مباراة ودية بني 
منتخب مصر ومنتخب أوروبي كبير بجانب العمل على تغيير 
شعار الدوري املصري وكأس مصر والسوبر املصري في حالة 

موافقة وزير الشباب والرياضة. 
إلى ذلك، تلقى اجلنايني خطة إعداد املنتخب األوملبي الوملبياد 
طوكيو من مديره الفني شــوقي غريب، والذي طلب ١٦ مباراة 
جتريبية من مختلف املدارس الكروية قبل خوض االوملبياد في 
صيف ٢٠٢١. ومع احتمالية عودة النشــاط عقد رئيس النادى 
االهلي محمود اخلطيب اجتماعا مع السويســري رينيه فايلر 
املدير الفني وســيد عبداحلفيظ مدير الكــرة وطبيب الفريق 
ملناقشة ملف عودة تدريبات الفريق األول في املرحلة القادمة.

هذا، وقد استقال املستشار القانوني لألهلي محمد عثمان 
من منصبه لرغبته في مواجهة رئيس الزمالك مرتضى منصور 
قضائيا عن اتهامات وجهها اليه مؤخرا. وقال عثمان في تصريحات: 
«تعود األهلي الرد على منتقديه بالطرق القانونية، لكن احلصانة 
(البرملانية) لرئيــس الزمالك دائما ما كانــت تقف عائقا، لذلك 
قررت الرد بطريقتي ومواجهته مباشــرة في ساحات القضاء 

واإلعالم أيضا».

محمود اخلطيب ورينيه فايلر وسيد عبداحلفيظ
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ديوكوڤيتش: قيود بطولة أميركا «مفرطة»

وصف الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش املصنف 
أول عامليا قيود النظافة الصارمة التي من املرجح 
أن تقام مبوجبها بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
الكبرى،  البطــوالت األربع  بكرة املضرب، آخر 

بأنها «مفرطة».
واعترف ديوكوڤيتش بــأن مطالب املنظمني 
ميكن أن تؤدي إلى إجهاد شــديد، مع استمرار 
الشكوك حول ما إذا كان احلدث الكبير سيقام في 
نيويورك مركز تفشي ڤيروس كورونا املستجد 

في الواليات املتحدة كما هو مقرر.
اإللكترونية عن  ونقلت صحيفة «بليتــش» 
ديوكوڤيتش (٣٣ عاما) قوله: «امس فقط أجريت 
اتصاال هاتفيا مع نخبة اللعبة دوليا، وكانت هناك 
محادثات حول اســتمرار املوسم، معظمها حول 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة املقررة في أواخر 
أغسطس، لكن من غير املعروف ما اذا كانت ستقام».

ومن املقرر انطالق األدوار التمهيدية للبطولة 
في ٢٤ أغســطس، على أن يبدأ الدور األول بعد 

أســبوع من هذا التاريخ واملباراة النهائية في ١٣ 
ســبتمبر، كما تقام جميع املباريات خلف أبواب 
التــي أخبرونا بأنه  موصدة، مضيفا: «القواعد 
يجــب علينا احترامها لنكون هناك، ولكي نلعب، 

فهي مفرطة».
ووصف ديوكوڤيتش، بطل الواليات املتحدة 
املفتوحة في األعوام ٢٠١١ و٢٠١٥ و٢٠١٨، القيود 
املخطط لها على مرافقي الالعبني بأنها «مستحيلة 
حقا»، موضحا: «لن نتمكن من الوصول إلى مانهاتن، 
وسيتعني علينا النوم في فنادق املطار، ليتم اختبارنا 

مرتني أو ٣ مرات في األسبوع».
وتابع: «أيضا، ميكننا جلب شخص واحد فقط 
إلى النادي وهو أمر مستحيل حقا. أعني، حتتاج 
إلى مدربك، ثم مدرب اللياقة البدنية، ثم أخصائي 
العالج الطبيعي. جميع اقتراحاتهم صارمة حقا، 
لكنني أستطيع أن أفهم أنه ألسباب مالية، وبسبب 
العقود القائمة بالفعل، يحاول املنظمون إقامة هذا 

احلدث. سنرى ما سيحصل».

كروس: أريد إنهاء مسيرتي مع «امللكي»
اعــرب األملاني تونــي كروس عن 
رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع 
ريــال مدريد وذلك حتى انتهاء عقده 
مع الفريق، مشيرا إلى أنه يرغب في 
مواصلــة كتابة التاريخ مــع النادي 
امللكي، مؤكدا أنه يســتطيع احلفاظ 
على هدوئه طوال الوقت داخل امللعب 
ولكن ال يتحمل الظلم والذي يقع أحيانا 

من احلكام.
وأجرى كروس مقابلة مطولة مع 
مجلة «GQ» تناول خاللها العديد من 
األمور، مضيفا انــه ال يفضل اللعب 
في الدوري األميركــي.. وإليكم أبرز 

ما جاء في تصريحاته:

كيف قضيت فترة العزل الصحي؟
٭ هناك الكثير لتفعله رفقة ٣ أطفال، 
جنلــي الكبيــر وابنتي يدرســان في 
مدرسة أميركية هنا في مدريد، جنلي 
في الصــف األول وابنتي في رياض 
أطفال، كانوا يأخــذون واجبات عبر 
اإلنترنت من االثنني إلى اجلمعة، لقد 
شــغلت وقتي كذلك بهذا األمر، كنت 
مزيجــا بني األب واملدرس، الواجبات 
باللغة اإلجنليزية، هذا يساعدني أنا 
أيضا على تعلم أشياء أخرى، ولدينا 
كذلك طفــل آخر يبلغ من العمر عاما 

في حاجة لرعايتنا.

متى تفقد السيطرة على نفسك؟
٭ بالتأكيد أســتطيع السيطرة على 
نفسي في معظم األوقات، ولكنني أرفع 
صوتي وأخرج من حالة السيطرة على 
نفسي عندما أرى فريقي يعاني على 
سبيل املثال من األداء التحكيمي، يثير 
الظلم جنوني في احلقيقة، كما أنني 

كثيرة، ولكنني شعرت بالسعادة فيما 
بعد ألنني كنت سببا في أن تقضي تلك 

الفترة هذه الساعات اجليدة.

ماذا ستفعل بعد انتهاء عقدك مع ريال 
مدريد وهل سترحل إلى الدوري األميركي؟

٭ على األرجح لن ألعب في الدوري 
األميركي، ال يتبعون أســلوب لعبي، 
٣ أعوام فترة كبيرة للغاية في عالم 
كرة القدم وأنوي إمتام عقدي مع ريال 
مدريد، ســأبلغ حينها مــن العمر ٣٣ 

عاما وســتكون لدي خيارات عديدة: 
املواصلة هنا، القيام بشــيء آخر أو 
إنهاء مســيرتي، ولكن بالتأكيد أريد 

إنهاء مسيرتي في ريال مدريد.

كيف أثر «كورونا» في كرة القدم وهل 
ستعود األمور إلى طبيعتها؟

٭ اخلســائر كبيرة جدا، لن تصرف 
مثــل هذه املبالــغ الكبيرة على املدى 
القصير، وسيتعني على بعض األندية 
إيجاد طرق جديدة ملواصلة التنافس.

ال أطيق أن يكذب أحد ما علّي، أفضل 
معرفة احلقيقة السيئة عن الكذب.

ما أكثر واقعة أثرت فيك؟
٭ كانــت هناك فتاة من برلني ترغب 
في ركــوب طائــرة هيليكوبتر، كان 
مــن املتوقــع أال تعيش تلــك الفتاة 
لفترة طويلة، لذا أهديناها رحلة في 
هيليكوبتر ولســوء احلظ أنها ماتت 
بالفعــل بعد وقــت قصير، تثير هذه 
األمور مشاعرك وجتعلك تفكر في أمور 

ال أحب العناق والتقبيل

مواعيدي دقيقة بخالف اإلسبان

٭ قال كروس: «اإلسبان يتعانقون 
ويقبلون بعضهم بعضا عادة، وأنا ال 
أرتاح كثيرا لهذا األمر، أنا أملاني أكثر 
على هذا الصعيد.. وهذا ال يعني أنني 
ال أقدر مشاعر اآلخرين، لكني فقط ال 
أحب التالمس اجلسدي املبالغ فيه».

٭ كشف كروس عن وجه االختالف بني املجتمعني األملاني 
واإلسباني على مستوى التواصل االجتماعي ودقة املواعيد، 
قائال: «مواعيدي دقيقة للغاية خالفا للعادات اإلســبانية، 
فالطبيعــي هنا أن يحضر الالعبون ١٠ دقائق بعد املوعد 
احملــدد وعندما أصل قبل ٣ دقائق من محاضرة املباراة، 
أكون األول، أما في أملانيا، فلو وصلت قبل ٣ دقائق، فإني 

أكون من آخر الالعبني وصوال».

صالح التسجيل بهدف استثنائي حينما تسلم 

الكرة على حدود منطقة اجلزاء ليسددها ببراعة 

فائقة في مرمى العمالق أليسون بيكر حارس 

روما حينها، ورفض بعدها االحتفال احتراما 
لفريقه القدمي.

صاروخ يضرب شباك البلوز:

في ١٤ أبريل ٢٠١٩، لعب ليڤربول على 
أرضه مع تشلســي في إطار مباريات الدوري 

اإلجنليزي، وقبل اللقاء هاجمت جماهير البلوز 

صالح بشــكل عنيف ووصفته بـ «اإلرهابي» 

وهو ما أثار اســتهجان اجلميــع في اجنلترا، 

وفي الدقيقة ٥٣ أظهر صالح من جديد قيمته 

أمــام فريقــه القدمي، وجنح فــي التخلص من 

إميرسون قبل أن يسدد الكرة صاروخية على 

ميني حارس البلوز كيبا وسط دهشة اجلميع.

رقصة على أرض تورينو:

في ٥ مارس ٢٠١٥، كان يوڤنتوس على 
موعد مع استضافة فيورنتينا في نصف نهائي 

كأس إيطاليا على أرض ستاد أليانز تورينو، 

تألــق الضيوف، وفي بداية املباراة بدأ صالح 

سحره بلقطة خالدة في مسيرته، حينما تسلم 

الكرة مبهارة في منتصف ملعب الفيوال، لينطلق 

بسرعته ومهارته متجاوزا ٣ مدافعني، قبل أن 

يســكنها شباك ستورارو وسط دهشة جميع 
من كان في امللعب.

بصمة املشهد األخير:

أكثر هدفني يعتز بهما عشاق محمد 
صالح رمبا ليسا بجمالية أهدافه السابقة، 

ولكنهما بالتأكيد كانا األكثر قيمة.

أولهما كان بتاريخ ٨ أكتوبر ٢٠١٧، حينما 

اســتضافت مصر منافستها الكونغو في 

مباراة التأهل ملونديال روسيا ٢٠١٨، حيث 

تقدم صالح للمصريني في بداية الشوط 

الثاني، وقبل نهاية املباراة باغت الضيوف 

بهدف كاد يجهض األحالم املصرية، وفي 

الوقت بــدل الضائع حتصلت مصر على 

ركلــة جزاء بعد عرقلــة تريزيغيه داخل 

املنطقة، لينبري لها صالح ويسددها في 

املرمى معلنا نهاية انتظار املصريني لسماع 

عزف نشــيد بالدهم فــي املونديال طوال 

٢٨ عاما حتى قبل مولد صالح شخصيا.

أما اللقطة الثانية فكانت في ١ يونيو ٢٠١٩، 

حينما لعب ليڤربول مع مواطنه توتنهام 

على أرض ستاد واندا ميتروبوليتانو في 

نهائي دوري أبطــال أوروبا، حيث متكن 

صالح من التســجيل مجــددا عن طريق 

ركلة جزاء أيضا ليمهد الطريق حلصول 

الريدز على جنمتهم السادســة في سجل 
األبطال الذهبي.

مقطوعة مصرية على أرض الغابون:

في ٢٠١٧، التقت مصر مع بوركينا فاسو 
في نصف نهائي كأس األمم األفريقية على أرض 

الغابون، تسيد املنتخب املنافس املباراة وهدد 

شــباك املنتخب املصري أكثر مــن مرة، وفي 

حلظة ســحرية تبادل صالح الكرة مع زميله 

محمود كهربا، قبل أن يســدد صالح الكرة من 

خارج منطقة اجلزاء بيسراه لم ينجح احلارس 

البوركيني إال أن يراقبها وهي تسكن شباكه.

ليلة مغالطة أوسبينا: 

في ١١ ديسمبر ٢٠١٨، التقى ليڤربول على 
أرضه مع نابولــي في األنفيلد، في ختام دور 

املجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكان الفريق 

الضيف يحتاج فقط الى التعادل ليؤمن صعوده 

للدور التالي، بعد أن عقد ليڤربول األمور على 

نفسه ولكن رجاله كانوا في املوعد، حيث جنح 

صــالح في لقطة مميــزة من مراوغــة املدافع 

الســنغالي العمالق كوليبالي، قبل أن يغالط 

للدور التالي، بعد أن عقد ليڤربول األمور على 

نفسه ولكن رجاله كانوا في املوعد، حيث جنح 

جوردان يتبرع بـ ١٠٠ مليون دوالر 
ملكافحة العنصرية

تغرمي سانشو وأكاجني 
بسبب قصة شعر!

..وجاالكسي ينهي عقد كاتاي لعنصرية زوجته

تبرع أســطورة كرة السلة 
االميركية مايكل جوردان مبائة 
مليون دوالر ملنظمات تكافح من 
العرقية والعدالة  اجل املساواة 
االجتماعية، فــي ظل موجات 
احتجاج في مختلف انحاء البالد 
على تسبب الشرطة بقتل املواطن 

االسود جورج فلويد.
وقال بطل الدوري ٦ مرات في 
التسعينيات مع شيكاغو بولز في 
بيان ان عالمته التجارية «جوردان 
براند» ستوزع املبلغ على مدى 
عشر سنوات ملنظمات مختلفة 
في محاولة ملعاجلة «العنصرية 

املتأصلة».
ويعد هذا التبرع اكبر مساهمة 
لشــخصية رياضية في العالم 

ملصلحة منظمات غير ربحية.
وتوفــي فلويد عن ٤٦ عاما 
بعــد توقيفه فــي ٢٥ مايو في 
مينيابوليس، مختنقا حتت ركبة 

غرمت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم العبي 
فريق بوروسيا دورمتوند، اإلجنليزي جايدون 
سانشو والسويسري مانويل أكاجني خلرقهما 
الشــروط الصحية الصارمة خالل حصولهما 

على قصة شعر في منزليهما.
وأظهرت صور لسانشو (٢٠ عاما) وأكاجني 
(٢٤ عاما) حصولهما على تصفيف لشعرهما داخل 
منزليهما، من دون أن يضع أي من الالعبني أو 

مصفف الشعر الكمامات.
وقالت الرابطة في بيان لها «من الواضح أن 

العبي بوروسيا دورمتوند قد انتهكا معايير 
النظافة العامة واحلماية من العدوى خالل 

حصولهما على تصفيف شعر في املنزل، 
السيما املفهوم الطبي التنظيمي 

ألفراد الرابطة». وأضاف البيان 
«بدون شك، يجب على العبي 
كرة القدم احملترفني أن يقصوا 
شعرهم. ومع ذلك، يجب أن 
يتم األمر حاليا وفقا للمفهوم 

الطبي والتنظيمي».

قرر نادي لوس أجنليس 
جاالكســي املنافــس فــي 
الدوري األميركي لكرة القدم 
للمحترفــني إنهــاء التعاقد 
مع العب الوســط الصربي 
ألكسندر كاتاي بعد أن نشرت 

سنبقى ملتزمني بحماية وحتسني 
حياة السود». واضاف «نعلن ان 
مايكل جوردان وجوردان براند 
سيتبرعان مبائة مليون دوالر 
اميركي على مدى عشر سنوات 
للمنظمات الضامنة للمســاواة 
العرقيــة، العدالــة االجتماعية 
وزيادة فــرص احلصول على 
التعليم». ويعد جوردان من أعظم 
الالعبني الذين شهدتهم مالعب 
التاريخ، وتقدر  السلة في  كرة 

ثروته بـ ٢٫١ مليار دوالر.
وكان جــوردان (٥٧ عاما) 
أدان مطلع االســبوع في بيان 
«العنصرية املتأصلة» في الواليات 
املتحدة، قائال إنه «حزين بشدة، 
أعانــي حقا وغاضــب متاما»، 
وتابع «لقد ســئمنا... يجب أن 
الســلمي عن  التعبير  نواصل 
الظلــم واملطالبــة باالعتراف 

باملسؤوليات».

عبر تطبيق انستغرام بأنهم 
«ماشية مثيرة لالشمئزاز» 
ودعــت الســتخدام العنف 
ضدهــم قبل أن حتذف هذه 

املنشورات.
ونشر لوس أجنيليس بيانا 
قصيرا أعلــن فيه التوصل 
«التفاق بالتراضي» مع كاتاي 
إلنهاء االرتبــاط بينهما بعد 
«إدانة قوية» ملا نشرته زوجته.
وقال النادي «يدعم لوس 
أجنيليس جاالكسي أصحاب 
امللونة، وخاصة  البشــرات 
مجتمع السود، في املظاهرات 
والكفاح ضد العنصرية وعدم 
املساواة والتعصب والعنف».
واعتذر كاتاي (٢٩ عاما)، 
عــن تعليقــات زوجته على 
وسائل التواصل االجتماعي.

شرطي أبيض ضغط على عنقه 
ملدة تســع دقائق ولم يستجب 
الستغاثاته. وأضاف البيان «بقدر 
ما تغيرت االمور، يبقى االسوأ 

كما هو».
وتابع «حياة السود مهمة. هذا 
ليس بيانا مثيرا للجدل. حتى يتم 
القضاء على العنصرية املتأصلة 
التي تساهم بافشال مؤسساتنا، 

زوجته «سلسلة من التعليقات 
العنصريــة والداعية للعنف 

االجتماعي».
أن  وذكرت وسائل اعالم 
تيا كاتاي وصفت املتظاهرين 
حتت شعار «حياة السود تهم» 

ألكسندر كاتاي مع زوجته
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أوسبينا حارس الضيوف بتسديدة في الزاوية 

غير املتوقعة وهو الهدف الذي صعد بالريدز 

الى الدور التالي وملواصلة الطريق وصوال الى 

النهائي الذي خسره الحقا أمام ريال مدريد.

اليمنى قادرة على اإلبهار أيضًا:

في ١٤ ديسمبر ٢٠١٩، استضاف ليڤربول 
فريــق واتفــورد في إطــار مباريــات الدوري 

اإلجنليزي.. صــالح كان له لقطتان مميزتان 

بهدفــني في تلك املباراة، واحدة منهما بكعبه، 

والثانية أظهر فيها سرعته مع مهارته حينما 

انطلق بســرعة ليراوغ املدافــع في حلظة لم 

ينتظرها ويســدد الكرة بقدمه اليمنى التي ال 
تعد قدمه املفضلة.

الديربي شاهد على الروعة: 

فــي ١٠ ديســمبر ٢٠١٧، شــهد ديربــي 
ليڤربول بالدوري اإلجنليزي، واحدا من أروع 

أهداف صالح في شباك اجلار اللدود إيڤرتون، 

فوسط هطول الثلوج قدم الرسام صالح لوحة 

من أجمل لوحاته، حينما افتك الكرة من العب 

«التوفيــز» الذي حاول خطف الكرة منه، قبل 

أن يراوغ من جديد، ليسكن بعدها الكرة شباك 

جوردان بيكفورد حارس املنتخب اإلجنليزي، 

وقد توج هذا الهدف بجائزة بوشكاش ألجمل 
أهداف العام.

ال زوايا مستحيلة في قاموس صالح:

في ١٠ ديســمبر لعام ٢٠١٩، استضاف 
ريد بول سالزبورغ النمساوي فريق ليڤربول 

في آخر مباريات جولة املجموعات في دوري 

أبطال أوروبا، تقدم الريدز بهدف عن طريق نابي 

كيتا، قبل أن حتني حلظة ملســة محمد صالح 

الــذي انطلق بالكرة ليغالط الدفاع واحلارس 

ويسدد الكرة بيمينه من زاوية تبدو مستحيلة 
ولكنها ليست كذلك في قاموس صالح.

التسجيل من ثقب إبرة:

فــي ٤ فبرايــر ٢٠١٨، لعب ليڤربول 
مع توتنهام هوتسبير في إطار مباريات 
الدوري اإلجنليزي، وفي الدقيقة ٩٠ شهد 
اللقاء لقطة ســحرية مــن صالح، حينما 

تسلم الكرة داخل منطقة اجلزاء ليراوغ مدافعي 

السبيرز بن دافيز وفيرتونخن، قبل أن يسكن 

الكرة الشباك بعد أن غالط احلارس الفرنسي 
هوغو لوريس.

أليسون ينحني أمام العبقرية:

فــي ذهاب نصــف نهائــي دوري أبطال 
أوروبا ملوسم ٢٠١٨/٢٠١٧، لعب ليڤربول مع 

روما على أرض ستاد أنفيلد.. مباراة شهدت 

تألق ليڤربول والفوز بخماسية، حيث افتتح 
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أصبح جنم ليڤربول الفرعون الصغير محمد صالح أيقونة ليس فقط لفريقه وحســب ولكن 
لبالده بأكملها، فقبل أعوام لو كنت أخبرت مصريا بأن هناك مواطنا لهم سيحمل الكأس ذات 
األذنني رمبا كان سيدعوك للكف عن أحالم اليقظة.. مجد صالح الذي صنعه بإجنازات مبهرة 
سواء على مستوى بطوالت األندية األوروبية أو مع منتخب مصر زين أيضا بأهداف أسطورية 
جتسدت فيها عبقرية النجم املصري ومهاراته االستثنائية.. ورصد موقع «سبورت ٣٦٠» أبرز 
١٠ أهداف صنعت مجد صالح، والتي قادته لتحقيق إجنازات خيالية في عالم املستديرة خالل 
فترة قصيرة، وأبرز فيها قدراته املبهرة وجعلته أيقونة للمصريني ودفعت مدربه احلالي يورغن 
كلوب ليتغنى بقصة كفاح صالح وبأخالقه العالية وتفانيه في امللعب، وفيما يلي ترتيب االهداف 

من حيث األقل أهمية إلى األغلى واألهم في مسيرة الفرعون:

أهداف صنعت مجد 
«الفرعون الصغير»
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رونالدو أول «ملياردير» 
في تاريخ الكرة

فيفا يدرس تقدمي مساعدات مالية

دوري أبطال أوروبا 
على طاولة «ويفا» ١٨ اجلاري

رابطة الدوري اإليطالي 
توافق على اخلطة البديلة

بريشيا «ما يبي» بالوتيلي

لم تقتصر أرقامه التاريخية على مالعب كرة القدم فقط، فتجاوزتها 
لتمتد إلى عالم االقتصاد، ليصبح البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
جنم يوڤنتــوس أول العب كرة قدم في التاريــخ تتجاوز ثروته 
حاجز املليار دوالر. حيث أعلنــت مجلس «فوربس» املتخصصة 
في عالم االقتصاد قبل أيام قائمتها ألعلى الرياضيني حصوال على 
أرباح مالية في العــام األخير، واحتل رونالدو املركز الثاني خلف 
جنم التنس السويسري روجيه فيدرر، برصيد ١٠٥ ماليني دوالر، 

ليصبح رسميا أول «ملياردير» في تاريخ كرة القدم.
وأصبح رونالدو ثالث «ملياردير رياضي» في التاريخ، حيث سبقه إلى 
احلاجز ذاته تايجر وودز أسطورة لعبة الغولف بالعام ٢٠٠٩، واملالكم 
الشهير فلويد مايويذر الذي جتاوزت أرباحه مليار دوالر عام ٢٠١٧.

ورغــم أن اجلزء األبرز من أرباح رونالدو، والذي بلغ ٦٥٠ مليون 
دوالر، جاء من رواتبه عبر مشــواره التاريخي مع لعبة كرة القدم 
بقمصان سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد اإلجنليزي، 
ريال مدريد اإلسباني ويوڤنتوس اإليطالي، إال أن أسطورة الكرة 
البرتغالية حقق تقدما غير مسبوق خارج مالعب كرة القدم، بفضل 
جناحه االستثنائي على الصعيد االقتصادي، مستفيدا من شعبيته 
اجلارفة. فقد لعبت شراكة رونالدو مع وكيل األعمال الشهير جورجي 
مينديز دورا كبيرا في مشــوار النجم البرتغالي، ومن املتوقع أن 
ترتفع أرباح رونالدو من رواتبه في مشــواره االحترافي إلى ٧٦٥ 
مليون دوالر، مع نهاية تعاقــده مع نادي يوڤنتوس، والذي ميتد 

حتى شهر يونيو من عام ٢٠٢٢.
ولعب تضاعف أعداد متابعي رونالدو عبر حساباته الرسمية على 
مواقع التواصل االجتماعي دورا كبيرا في األرباح الهائلة التي جناها 
خارج مالعب كرة القدم، حيث أكــدت تقارير بريطانية أن النجم 
البرتغالي يتقاضى أمواال تقارب مليون دوالر عن كل صورة دعائية 
يستعرضها عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي «إنستغرام».

كشف رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، 
عن أن الفيفا يدرس خطة مســاعدة مالية لعائلة كرة القدم خالل 
اجتماع ملجلســه «في األسابيع املقبلة»، وذلك خالل رسالة وجهها 
إلى االحتادات املنضوية حتت كنف الفيفا بواسطة تقنية الڤيديو.

وقال إنفانتينو: «في إطار التشــاور البناء ومع األخذ في االعتبار 
مصلحة كرة القدم، يعمل فيفا من دون تلكؤ لتقدمي حل الى مجلس 

االحتاد الدولي في االسابيع املقبلة».
وأضاف: «نحن بصدد وضع آلية مبنية على حاجات اجلهات املستفيدة 
منها. نريد أن تطول هذه اخلطة أكبر عدد من املستفيدين وبطبيعة 
احلال كرة القدم النسائية. يجب أن تعمل اخلطة بشكل حديث وفعال 
وشفاف، ما يعني على أسس حوكمة صلبة تستطيع أن حتدد من 

يستفيد من املساعدات املالية».

أعلــن االحتاد األوروبي لكرة القدم «ويفــا» متديد اجتماع جلنته 
التنفيذيــة الذي كان مقررا ١٧ اجلاري، يوما واحدا ليصبح حتى ١٨ 
منه، بسبب «جدول أعمال مزدحم للغاية». وسيكون من ضمن بنود 
االجتماع تقرير املدن املضيفة ملســابقة كأس أوروبا ٢٠٢٠ التي مت 
تأجيلهــا من صيف العام احلالي حتى عــام ٢٠٢١، واملصادقة على 
مواعيد وشــكل دوري أبطال أوروبا الذي توقف في مارس، ومن 
املتوقع أن يستأنف في أغسطس. وكان من املقرر عقد هذا االجتماع 
في ٢٧ مايو، ومت تأجيله بسبب أسئلة «التزال مفتوحة» حول «عدد 
قليل» من املدن املضيفة لكأس أوروبا. وســيكون على ويفا أيضا 
تقرير صيغة اختتام موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ لدوري األبطال، املعلق منذ 
الثامن منذ مارس في إياب الدور ثمن النهائي، والذي من املمكن أن 

يتحول إلى بطولة اقصائية بدءا من ربع النهائي.

وافقت رابطة الدوري اإليطالي على خطة ميكن من خاللها عدم حتديد 
بطل للدوري إذا توقف الدوري مرة أخرى بعد اســتئنافه وفقا ملا 
هو مخطط له في ٢٠ اجلاري. وستتم مناقشة قرار العشرين ناديا 
الناشــطة في دوري الدرجة األولى خالل اجتماع سينعقد غدا مع 
االحتاد اإليطالي، والذي تقدم بحل حســابي لتحديد الفائز باللقب 
والهابطني في حال تعذر استكمال املسابقة. وتضيف طريقة االحتاد 
اإليطالي النقاط احلالية الكاملة ملتوسط النقاط مضروبا في املباريات 
املتبقية. متوسط النقاط ـ عدد النقاط كاملة مقسوما على املباريات 
التي لعبت ـ يكون متوازنا بالنسبة للمباريات التي تقام على أرض 
الفريق وخارجها. وتريد األندية أن يتم منح لقب الدوري فقط إذا 
مت حسمه حســابيا في وقت تعذر استكمال املسابقة، وهي قاعدة 

تطبق أيضا على األندية الثالثة التي تهبط.

ذكر تقرير إخباري أن نادي بريشيا اإليطالي لكرة القدم بدأ إجراءات 
االستغناء عن ماريو بالوتيلي بسبب تغيبه عن اجللسات التدريبية 

للفريق، علما بأن الالعب قدم شهادة طبية لتبرير غيابه.
ونشرت صحيفة «ال جازيتا ديلو سبورت» عنوانا رئيسيا حمل كلمة 
«مفصول»، وقد ركزت وسائل اإلعالم اإليطالية على عالقة بالوتيلي 
بناديه، التي تدهورت منذ توقف منافسات الدوري في أوائل مارس 

املاضي بسبب أزمة وباء ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد - ١٩).
وقال دييغو لوبيز، ثالث مدرب لفريق بريشيا هذا املوسم:«اعتقدت 
أن اللعب في مدينته سيدفعه لتقدمي الكثير (مع الفريق)». وأضاف: 
«كان لديــه الكثير ليقدمه، لكن كان يجــب أن يفعل أكثر من ذلك 
بكثير. هذه هي احلقائق، وبالتالي من الطبيعي أن أشعر بخيبة أمل». 

ضوء أخضر لعودة الـ «NBA» وسط حتفظات الالعبني
طلب العبو دوري كرة السلة األميركي للمحترفني مزيدا 
من املناقشات مع مسؤولي رابطة الدوري، قبل التوقيع 
النهائي على خطط استئناف املوسم الشهر املقبل في 
أورالندو بـ ٢٢ فريقا من اصل ٣٠، بعد تعليقه منذ مارس 
املاضي بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد. وبعد 
موافقة ٢٩ من األندية الـ ٣٠ املشاركة في الدوري، على 
خطة االستئناف، عبر الالعبون عن موافقة جزئية مع 
بعض حتفظات على التفاصيل. وقالت رابطة الالعبني 
احملترفني إن مجلس ممثلي الالعبني وافق على خوض 
جولــة محادثات مــع رابطة الدوري، حول ســيناريو 
استئناف املوسم مبشاركة ٢٢ فريقا من اصل ٣٠. جاء 
في البيان بعد اتصال جماعي عبر الهاتف ضم ممثلي 
الالعبني «يبقى التفاوض على تفاصيل عديدة، ويتطلب 
قبول السيناريو توصل جميع األطراف الى اتفاق بشأن 
جميع القضايا املرتبطة باللعب». وكان مجلس إدارة 
الرابطة أعطى الضوء األخضر الســتئناف املوسم في 
مجمع ديزني وورلد في أورالندو بوالية فلوريدا خلف 

ابواب موصدة في ٣١ يوليو.
وبحســب خطة االســتئناف بـ ٢٢ فريقا من أصل ٣٠، 
فستشارك الفرق التي كانت حتتل املراكز الـ ٨ األولى في 
كل من املنطقتني قبل التوقف، إضافة الى ٦ فرق كانت 
أمام فرصة جدية النتزاع مركز مؤهل كونها ال تتخلف 
بأكثر من ٦ انتصارات عن صاحب املركز الثامن في كل 
من املنطقتني، وهي نيو أورليانز بيليكانز، ساكرامنتو 
كينغز، فينيكس صنز، بورتالند ترايل باليزرز، سان 
أنتونيو سبيرز (كلها من املنطقة الغربية)، وواشنطن 

ويزاردز (من املنطقة الشرقية).
أمــا الفــرق التي كانــت حتتل املراكز الـــ ٨ في كل من 
املنطقتني قبل التوقف، فهي ميلووكي باكس، تورونتو 
رابتورز حامل اللقب، بوسطن سلتيكس، ميامي هيت، 
إنديانا بايسرز، فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، بروكلني 
نتــس وأورالندو ماجيك (املنطقة الشــرقية)، ولوس 
أجنيليس ليكرز، لوس أجنيليس كليبيرز، دنفر ناغتس، 
يوتا جاز، أوكالهوما سيتي ثاندر، هيوسنت روكتس، 
داالس مافريكس وممفيس غريزليز (املنطقة الغربية). 
وبذلــك، انتهى موســم كل من تشــارلوت هورنتس، 
شيكاغو بولز، نيويورك نيكس، ديترويت بيستونز، 
أتالنتا هوكس وكليفالند كافالييرز من املنطقة الشرقية، 
مينيســوتا متبروولفز وغولدن ســتايت ووريرز من 

املنطقة الغربية.
إلى ذلك، أعلن جنم كرة السلة األميركية كيفن دورانت 
الذي تعرض لقطع في وتر أخيل السنة املاضية، عدم 
جاهزيته الســتئناف املباريات فــي يوليو مع فريقه 

اجلديد بروكلني نتس.
وقال: «انتهى موسمي. لم تكن لدي نية اللعب» في موسم 

٢٠١٩-٢٠٢٠. تابع الالعب البالغ ٣٢ عاما: «قبل انطالق 
هذا املوسم، قررنا ببساطة التفرغ للتحضير 

للموســم املقبل». لكن هذا املوســم تغيرت 
معاملــه بعد تعليقه منــذ ١١ مارس املاضي 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد. ومن 
املقرر استئناف بقية املوسم في ٣١ يوليو 
في مجمع ديزني وورلد بوالية فلوريدا.

ميسي وجتديد عقده «شاغل» الصحف في إسبانيا
سلطت الصحف اإلسبانية الصادرة صباح امس 
الســبت، الضوء على حترك إدارة برشلونة، لتجديد 

عقد جنم الفريق، ليونيل ميسي.
وقالت صحيفة «ليونيل ميسي يقترب من جتديد 

عقده مع برشلونة».
وخرجت صحيفة موندو ديبورتيڤو بعنوان «أسرار 
مــن نهائي برلــني». وأضافت: «منذ ٥ ســنوات توج 
برشلونة بدوري األبطال، وميسي شعر بألم في الدقائق 
األولى بسبب صعوبة املنافس، لكنهم لم يتمكنوا من 
إيقافه». وتابعت: «لويس إنريكي في حديثه لالعبني 
قبل املباراة قال (أسوأ شيء ميكن أن يحدث ألي العب 
أن يكون ضمن صفوف يوڤنتوس ملواجهة برشلونة)».  
وخرجت صحيفة سبورت بعنوان «جتديد عقد ميسي 
قيد التنفيذ». وأضافت: «رئيس برشــلونة بارتيمو، 
ووالد ميسي يخططان لالجتماع األسبوع املقبل، من 

أجل التفاوض والتوصل إلى اتفاق».
وكان ميســي قد تدرب بشــكل فردي أمس، وجاء 
على حساب النادي في «تويتر» أن ميسي ونيلسون 

سيميدو تدربا بشكل فردي على ملعب الكامب نو.
كمــا قــال النــادي ان املهاجم لويس ســواريز قد 
تلقــى الضوء األخضر من أطبــاء النادي للعودة إلى 
املنافســات بعد تعافيه من اإلصابة. وقالت صحيفة 
موندو ديبورتيڤو إن ميسي قام بالركض في املران، 
وسط تفاؤل كبير حول حلاقه مبباراة ريال مايوركا 
عقب عودة الليخا. إلى ذلك، رفضت إدارة برشــلونة 
رحيل انسو فاتي خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، 
نظير ١٠٠ مليون يورو. ووفقا لصحيفة «سبورت»، 
فــإن مجلس إدارة برشــلونة عقــد اجتماعا عن بعد، 

اخلميس املاضي، ملناقشة الصفقات والراحلني.

وأشارت إلى أن االجتماع حضره ١٥ عضوا، وقال 
خاللــه رئيس النادي جوســيب ماريــا بارتوميو إن 
البارســا حصل على عرض بقيمــة ١٠٠ مليون يورو 
لبيع أنســو فاتي. وأوضحت أن بارتوميو بدأ ينظر 
إلى وجوه احلاضرين على الشاشة، ثم حتدث بطريقة 
حازمة لتجنب التفسيرات اخلاطئة لطرح األمر، قائال: 
«انسوا فاتي ليس للبيع. لن نتحدث عن ذلك بعد اآلن».

وقالت إن القلق يسيطر على أعضاء املجلس حول 
كيفية حتقيق التوازن في امليزانية، حيث انهم توقعوا 
احلصول على ١٢٤ مليون يورو من مبيعات الالعبني. 
وأضافت السكرتير الفني إريك أبيدال، جنح في حتقيق 
جزء من الهدف من خالل بيع مالكوم وكارليس بيريز، 
باإلضافة إلى إعارة فيليب كوتينيو وجان كلير توديبو 

وكارليس ألينا.
وذكرت أن برشلونة ال يزال بحاجة إلى ٦٩ مليون 
يورو، وكان حتقيق هذا األمر ممكنا قبل أزمة ڤيروس 

كورونا، إال أنه بات معقدا اآلن.
مارتينيز يريد الرحيل

أبلغ األرجنتيني الوتــارو مارتينيز، مهاجم إنتر 
ميــالن، مدربه أنطونيو كونتي بقــراره النهائي، في 
ظل األنباء التي تربطه باالنتقال إلى برشلونة خالل 

امليركاتو الصيفي املقبل.
ووفقا لصحيفة «الغازيتا ديللو سبورت» اإليطالية، 
فــإن الوتارو عقد اتفاقية مــع كونتي مبثابة «ميثاق 

الوداع» للمهاجم األرجنتيني.
وأشارت إلى أن الوتارو اجتمع مع كونتي، وأبلغه 
برغبته في االنتقال إلى برشلونة، مع االلتزام بتقدمي 

كل ما لديه إلنتر حتى اليوم األخير هذا املوسم.

برشلونة: «انسو» فاتي ليس للبيع.. واألطباء يسمحون لسواريز بالعودة إلى املباريات

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 
الدوري األملاني (املرحلة ٣٠)

٢:٣٠beIN Sports HD١ ظهرافيردر برمين - فولفسبورغ 
٤:٣٠beIN Sports HD١يونيون برلني - شالكه 

٧:٠٠beIN Sports HD١أوغسبورغ- كولن 

البايرن يضع يده على لقب «البوندسليغا» برباعية ليڤركوزن
واصــل فريق بايــرن ميونيخ 
سلسلة انتصاراته بعد فوزه الكبير 
على نظيره باير ليڤركوزن ٤-٢ في 
املباراة التي جمعت بينهما امس على 
ملعب «باى آرينا» ضمن منافسات 
اجلولــة الـــ ٣٠ من عمر مســابقة 

الدوري األملاني «بوندزليغا».
ورغم ان لوكاس أالريو افتتح 
التهديف لصالح باير ليڤركوزن في 
الدقيقة العاشرة بعد جلوء احلكم 
لتقنيــة الڤيديــو، اال ان البايــرن 
انتفض بعدها ليدرك كينجسيلى 
كومان التعادل بهدف رائع بالدقيقة 
٢٨ قبل أن يضيف ليون جوريتزكا 
الهــدف الثانى للبايــرن بالدقيقة 
٤٢ فيما اختتم ســيرجي جنابري 
ثالثية الشوط األول بالدقيقة ٤٥، 
وفي الشــوط الثاني أضاف النجم 
الپولندي روبرت ليڤاندوفســكي 
الرابع من رأســية رائعة بالدقيقة 
٦٦ ليعــزز صدارته لقائمة هدافي 

وواصــل البايــرن انتصاراتــه 
لالقتراب من حصد لقب البوندزليغا 
الثامــن على التوالــي، حيث حقق 
الفوز اخلامس تواليا منذ استئناف 
املســابقة منذ ٣ أسابيع بعد فترة 
توقف دامت نحو شــهرين بسبب 

تفشى ڤيروس كورونا.
ومــن املقــرر أن يفتقــد بايرن 
ميونيخ مجهودات الثنائي الهجومي 
الرائــع روبــرت ليڤاندوفســكي 
وتوماس مولر في املواجهة املقبلة 
أمام بوروسيا مونشنغالدباخ بسبب 
اإليقاف لتراكم البطاقات الصفراء. 

أيضا مع ٨ متريرات حاسمة).
وكان مونشنغالدباخ، صاحب 
األمجــاد احملليــة والقاريــة فــي 
السبعينيات، مفاجأة املوسم احلالي 
عندما تصــدر الترتيب على مدى 
شهرين خالل اخلريف ويقدم افضل 
مواســمه منذ ١٩٨٤، في وقت كان 
فيه بايرن ميونيخ املتصدر احلالي 
يعيــش أزمة من ناحيــة النتائج 
مــا أدى إلى إقالة مدربه الكرواتي 
نيكو كوفاتش وتعيني هانزي فليك 

بدال منه.
وتابع فرايبورغ نتائجه اجليدة 
على ارضه امام موشنغالدباخ، اذ 
لم يخســر امامه في آخر ١٢ مباراة 

فاز فيها عشر مرات.
إلى ذلك، تقام اليوم ٣ مباريات 
فــي ختام املرحلــة، حيث يلتقي 
فيــردر برمين مع فولفســبورغ 
ويونيــون برلــني مــع شــالكه 

وأوغسبورغ مع كولن.

وفــي مباريات أخــرى جرت امس 
باملرحلة نفسها، فقد تغلب ماينز 
على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 
٢-٠ وتعــادل اليبزيــغ مع ضيفه 
بادربــورن ١-١ وايضــا هوفنهامي 
مع مضيفه فورتونا دوســلدورف 
بوروســيا  آمــال  ٢-٢. وكانــت 
مونشنغالدباخ قد تعرضت لضربة 
غير متوقعة بتثبيت مركزه الرابع 
املؤهل الى دوري ابطال اوروبا بعد 
سقوطه على ارض فرايبورغ ٠-١، 

في افتتاح املرحلة
وعاد مونشنغالدباخ الى نتائجه 
املتقلبة، فخســر للمرة الثانية في 
اربع مباريات، وبات مركزه الرابع 

مهددا.
وغابت الفاعلية عن ثنائي هجوم 
الضيوف، الفرنســي احلسان بليا 
صاحب ١٠ أهداف و١١ متريرة حاسمة 
الذي طرد منتصف الشوط الثاني، 
ومواطنه ماركوس تورام (١٠ أهداف 

الدوري األملانــي برصيد ٣٠ هدفا، 
فيما ســجل فلوريان فيرتز هدف 
ليڤركوزن الثانى بالدقيقة ٨٩ من 

زمن املباراة.
وبهــذه النتيجــة، عــزز بايرن 
ميونيخ صدارته لترتيب الدوري 
األملاني، بعدما رفع رصيده إلى ٧٠ 
نقطة، متفوقا بـ ١٠ نقاط عن أقرب 
مالحقيه فريق بوروسيا دورمتوند 
الوصيف برصيــد ٦٠ نقطة الذي 
خاض مساء امس لقائه ضد هيرتا 
برلني، فيما جتمد رصيد ليڤركوزن 
عند ٥٦ نقطة في املركز اخلامس.
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رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مرمي خالد السعيد الرشيد، أرملة يوسف عبداهللا علي احلقان: 
٨٢ عاما - ت: ٩٩٧٠٨٤٧٤ - ٩٧٨٧٩٩٨٠ - ٩٩٥٥٥٠٧٢ - شيعت.
أسما عطية محمد العطية، أرملة حبيب جواد إسماعيل: ٧٥ 
عاما - ت: ٩٧٨٠٤٤٢٩ - ٩٩٨٥٩٠٠٨ - ٦٥٠٨٥٨٥٠ - شيعت.

عايشة إبراهيم سليمان املرجان، زوجة أحمد يوسف الراشد 
الضويحي: ٧٣ عاما - ت: ٩٩٦٥٦٢٣٤ - شيعت.

أيوب خضير يوسف العلي: ٦٠ عاما - ت: ٩٩٢٧٢٤٣٠ - ٩٩٠٧٣٤٥٧ 
- شيع.

فهيد حمد الهاشــمي العجمي: ٩٠ عاما - ت: ٩٩٤٤٤٥٧٦ - 
٩٩٠٥٠٥١٦ - ٩٩٦٥٥٣٥٩ - شيع.

محمد خالد عواد العواد: ٧٠ عاما - ت: ٩٠٠٤٤٩٩٩ - شيع.
نعيمه فارس ربيع، أرملة عبدالرزاق صالح العبدالسالم: ٩٣ 

عاما - ت: ٩٩٦١١٨٤٤ - ٩٩٥١٤٤٩٥ - شيعت.
حنان عبداللطيف ماجد احلملي، زوجة احمد محمد الفيلكاوي: 

٤٩ عاما - ت: ٩٩٤٢٣٩٤١ - شيعت.
زينب يوســف مصطفى أيوب، أرملة عيسى سعد العلي: ٧٥ 

عاما - ت: ٩٩٦٠٥٥٧٨ - ٩٩٥٣٩٥٣١ - شيعت.

أبعد من الكلمات

«والؤنا للدســتور األميركي وليس لشخص 

الرئيس»
جنرال جون كيلي، رئيس طاقم عمل 
البيت األبيض سابقا يؤيد منتقدي 
ترامــب، ويؤكد انه ميثــل تهديدا 

للدستور األميركي.

«الرئيس يقف في الجهة الخطأ من التاريخ»
املمثل واملصارع دوين جونســون 
يشارك رســالة ڤيديو عبر مواقع 
الرئيس  تنتقد  التواصل االجتماعي 

ترامب.

«أخطأنا في حق الالعبين السود»
رئيس الرابطة الوطنية لدوري كرة 
األميركية روجــر غوديل يعترف 
بأن االحتاد أخطأ عندما لم ينصت 

لشكاوى الالعبني السود.

«ڤيروس العنصرية أخطر من كوفيد ـ ١٩»
العــب كرة الســلة الســابق كرمي 

عبداجلبار.
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تابعونا وتواصلوا معنا

مصدر «بيئي» لـ «األنباء»: اخلفافيش املرصودة
على مباني حولي  ال تشكل خطرًا على صحة اإلنسان

البيئة والتنوع األحيائي، 
حيث قامت بعض الكائنات 
احليــة الفطريــة بالنزوح 
املــدن، وذلــك بعــد  الــى 
استعادة الطبيعة لهدوئها 
وصفاء املناخ والتقليل من 
النشاطات البشرية والتمدن 
احلضري.وأضافت: ورد إلى 

الهيئة بالغ بشــأن وجود 
عــدد مــن اخلفافيش على 
ســطح أحد املبانــي فتود 
الهيئــة طمأنــت املواطنني 
بشــأن ذلك، حيــث النوع 
الذي مت رصده هو اخلفاش 
 Taphozous) عــاري البطن
nudiventris) ويعد من أكبر 

األنواع فــي الكويت حيث 
يتواجد عادة في مجموعات 
كبيرة، مشيرة إلى أن هذا 
النوع يتميز بتحور أطرافه 
األماميــة إلــى أجنحة ذات 
أغشــية جلديــة تســاعده 
علــى الطيــران وتوجد له 
مخالب في رجليه تساعده 

في التعلق والتمســك على 
األسطح اخلشنة.

وأوضحــت أن اخلفاش 
الترددات  يســتخدم نظام 
الصوتيــة فــوق الترددات 
الســمعية للتواصــل مــع 
بقية اخلفافيش وللمناورة 
أماكــن  ولتحديــد  ليــال 

تواجد فريسته، الفتة إلى 
أنه يتغــدى بصفــة عامة 
علــى الفواكه واحلشــرات 
مثــل اخلنافــس والعــث 
والصراصير واجلراد. وإلى 
جانب ذلك تقوم اخلفافيش 
بالقضــاء على احلشــرات 
يســتطيع  إذ  الضــارة، 
اخلفاش اصطياد ١٠ حشرات 
في الدقيقة، ويسهم ذلك على 

االتزان البيئي.
وعن مــكان وجود هذا 
النــوع مــن اخلفافيــش، 
قالــت الهيئة إنــه يتواجد 
فــي الشــقوق الصخريــة 
املنــازل املهجــورة  وفــي 
وبالقرب من املياه، ويبقى 
طــوال النهــار متعلقا في 
مكانه نائمــا. ويخرج ليال 
الصطياد احلشرات ويكون 
عادة خروجه عند الغروب 
وقبل مغيب الشمس بقليل. 
وهو ال يشــكل خطر على 
صحه وســالمة اإلنســان، 
داعيــة اجلميع إلــى إعادة 
اكتشاف الطبيعة ومعرفة 
مدى أهمية التنوع األحيائي 
وآثاره اإليجابية على العالم.

دارين العلي

العامة  الهيئــة  طمأنــت 
للبيئــة املواطنني بشــأن ما 
مت رصده من خفافيش على 
أحد املباني بأنها غير ضارة، 
وال متثــل خطرا على صحة 
اإلنسان. وقالت مصادر في 
الهيئــة لـ «األنبــاء» إن هذه 
اخلفافيــش مت رصدهــا في 
منطقة حولي، مشيرة إلى أنها 
من النوع عاري البطن وهو 
من أكبر األنواع في الكويت. 
وأضافت أن اخلفافيش بصفة 
عامــة تتغذى علــى الفواكه 
واحلشــرات مثل اخلنافس، 
العث والصراصير واجلراد، 
كما أنها تقوم بالقضاء على 
احلشرات الضارة إذ يستطيع 
اخلفاش اصطياد ١٠ حشرات 
في الدقيقة، ويسهم ذلك على 

االتزان البيئي. 
و كانــت هيئــة البيئة 
قالت في بيان صحافي إنه 
لوحظ فــي اآلونة األخيرة 
ونتيجة لألوضاع التي مير 
بها العالم بســبب جائحة 
«كورونا» تعاف ملحوظ في 

اخلفاش عاري البطناخلفافيش مت رصدها على أحد مباني حولي

الطواقم الطبية في املكسيك 
تواجه التمييز بالدراجات

أ.ف.پ: مع انتشار وباء «كوفيدـ  ١٩» في املكسيك، واجه 
العاملون في مجال الرعاية الصحية اعتداءات جسدية من 
جانب أشخاص اعتبروهم مصدرا للعدوى. في ابريل، قررت 
منظمتان لركوب الدراجات مساعدتهم وأطلقتا مبادرة على 
وسائل التواصل االجتماعي تدعو الناس إلى التبرع بالدراجات 
الهوائية غير املستعملة أو قطع غيار لتقدميها للعاملني في 
مجال الرعاية الصحية. وقالت أوغستني مارتينيز مؤسس 
منظمة «بيسيتيكاس»: «في بداية تفشي هذا الوباء، سألنا 
أنفسنا عما ميكننا القيام به لدعم موظفي الرعاية الصحية 
الذين يتعرضون للمهاجمة والتمييز خالل تنقالتهم بسبب 
مهنتهم». وبدأت املكسيك إعادة فتح القطاعات «األساسية» 
مبا فيها التعدين والطيران والبناء وتصنيع معدات النقل، 
بعد أكثر من شهرين من اإلغالق. وفي ظل تخفيف إجراءات 
اإلغالق، سمحت مدينة مكسيكو أيضا ببيع الدراجات، ومن 
املقرر أن تقوم أمانة التنقل التابعة لوزارة النقل ببناء ٥٤ 
كيلومترا من املمرات املخصصة للدراجات الهوائية، تضاف 
إلى ٨٨ كيلومترا موجودة أصال في املكسيك. ويفترض أن 

تقلل تلك اخلطوة من انتشار «كوفيد ـ ١٩».

دعم العاملني مبجال الرعاية الصحية بالدراجات

هل يتجه ڤيروس «كوفيد ـ ١٩» إلى الزوال؟

الناس ينامون أكثر في زمن «كورونا».. لكن كيف؟

متنزهات جنوب أفريقيا تعيد فتح أبوابها أمام السياح

مع التراجع امللحوظ في 
أعــداد االصابــات والوفيات 
بڤيــروس كورونا في كثير 
من انحاء العالم، اخذ احلديث 
يتزايد عن املخاوف من حدوث 
موجة ثانية من االصابات قد 
تكون في اخلريف او الشتاء.
ونقل مقــال في صحيفة 
«الغارديان» البريطانية عن 
البروفيســورة املرموقة في 
اختصــاص االوبئة بجامعة 
أوكسفورد سونيترا غوبتا 
ان الوباء قد يكون في سبيله 
الى الزوال. وتقول غوبتا ان 
دراسات االجسام املضادة او 
عناصر املناعة التي أجريت 
حتــى اآلن ليســت موثوقة 
جدا ألنها ال تأخذ باحلسبان 
امكان ان كثيرين من الناس 

أكــد اســتطالع أجري في 
بريطانيا انه على الرغم من أن 
البريطانيني عموما يحصلون 
على قســط أطــول من النوم 
خالل إجراءات اإلغالق بسبب 
ڤيروس كورونا، فإن نوعية 
نومهــم انخفضــت بصورة 

ملحوظة.
فقــد ذكــر موقــع «ميــل 
أوناليــن» ان نحــو ٦٠٪ من 
البريطانيــني أفــادوا بتأثــر 
نومهــم ســلبا منــذ تطبيق 
اإلغالق الشامل في ٢٣ مارس. 
ونقل عن البروفيسور بوبي 
دافي من «كينغز كوليدج» في 
لندن أن هــذا مرتبط بدرجة 
التوتــر العالية التي يحدثها 
الڤيروس من جهة، وبالقلق من 
تأثير اإلغالق على الوظائف 

والدخول من جهة أخرى.
الذي  وأظهر االســتطالع 
شمل عينة من ٢٢٥٤ شخصا 
بريطانيا بالغا، أن متوســط 
زمن النوم خالل اإلغالق ارتفع 

بواقع ١٥ دقيقة يوميا.

ان تكون بعــض التجمعات 
السكانية كما في أملانيا متتلك 
نوعــا مــن «املــادة املناعية 
الداكنة» التي قللت من حاالت 

سجلت أيضا زيادة في زمن 
النوم.

وأرجع املوقع سبب زيادة 
دقائق النوم يوميا في الغرب 
الناس  إلــى عــدم اضطــرار 

الوفاة مقارنة بسكان اسبانيا 
أو ايطاليا أو بريطانيا.

معظم احلكومات يســير 
علــى مبدأ ان احلــذر أفضل 
من الندم آخــذا في اعتباره 
الســيناريو األســوأ ولكــن 
البروفيسورة غوبتا تشير 
الى حقيقة ان معدالت انتقال 
الڤيــروس بلغت ذروتها ثم 
تراجعــت حتى فــي بعض 
البلــدان التــي لــم تفــرض 
اجراءات اغالق صارمة. ففي 
معظم احلاالت شــهدنا منوا 
للوبــاء ثم تالشــيا له وهذا 
ميكن تفسيره في نظر غوبتا 
علــى انــه ناجم عــن تراكم 
املناعة لــدى الســكان اكثر 
من كونــه نتيجة الجراءات 

االغالق.

الســتخدام املواصــالت فــي 
الذهاب الى أعمالهم إما ألنهم 
باتوا يعملون في منازلهم أو 
ألنهــم فقــدوا أعمالهم خالل 

اإلغالق.

البروفيسورة بجامعة أوكسفورد سونيترا غوبتا

فترات النوم في زمن «كورونا» باتت أطول

ميتلكون مناعة ضد الڤيروس 
حصلوا عليها من تعرضهم 
سابقا لساللة اقل فتكا منه.

وال يستبعد خبراء آخرون 

ويقترب هذا الرقم من الرقم 
الذي أظهرته استطالعات في 
بلــدان أوروبية أخــرى مثل 
فرنســا التي ســجلت زيادة 
قدرها ٢٠ دقيقة وأملانيا التي 

جوهانسبيرغ ـ أ.ف.پ: 
أعلنت احلدائق واملتنزهات 
الوطنية في جنوب افريقيا 
التي تستقبل سنويا أكثر من 
ستة ماليني سائح، السبت 
أنها ســتعيد فتــح أبوابها 
اإلثنني بعد إغالق استمر أكثر 
من شهرين في إطار تدابير 
مكافحة وباء «كوفيد ـ ١٩».

وسيقتصر الدخول إلى 
هــذه املواقع وبينها متنزه 
كروغر الشهير احملبب لدى 

محبي رحالت السفاري في 
شمال شرق البالد، في بادئ 
األمر ألســباب صحية على 
الراغبني  السيارات  سائقي 
فــي الزيــارة وهــم داخــل 

مركباتهم.
وأوضــح املســؤول عن 
املتنزهات اجلنوب أفريقية 
مكيتينــي  فونديســيلي 
فــي بيان «نحــن مرغمون 
علــى التأكد مــن أن إعادة 
فتح متنزهاتنــا للزيارات 

الشــخصية  باملركبــات 
تتماشــى مــع إجراءاتنــا 
الصحيــة األكثــر تشــددا 
عملنــا  طواقــم  حلمايــة 

وزوارنا».
أما الزيارات مع مرشدين 
متخصصني وتلك املنظمة 
مــن جانب فنادق أو مراكز 
املتنزهــات  فــي  تخييــم 
فسيسمح بها في وقت الحق.

وقــد أغلقــت احلدائــق 
واملتنزهات، وهي من أركان 

السياحة في جنوب أفريقيا، 
أبوابها مــع أكثرية األماكن 
العامة في البالد اعتبارا من 
٢٧ مارس فــي إطار تدابير 
التــي اعتمدتهــا  احلجــر 
السلطات ملكافحة «كوفيد 

ـ ١٩».
لكن بــدأ تخفيــف هذه 
التدابير مطلع الشهر اجلاري 
مع االســتئناف التدريجي 
لكامل األنشــطة في البالد 

تقريبا.

ملشاهدة الڤيديو

«شانيل» تقدم غدًا مجموعتها 
األولى منذ األزمة الصحية

باريس ـ (أ.ف.پ): تكشــف دار «شانيل» غدا االثنني 
عبر اإلنترنت عن مجموعتها اجلديدة ملوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
بعــد إلغاء عرض خاص بها كان مقررا تنظيمه أساســا 
في الســابع من مايو في مدينة كابري اإليطالية بسبب 

األزمة الصحية الراهنة.
وأكدت فيرجيني فيار التي خلفت كارل الغرفيلد في 
اإلدارة الفنية لهذه الدار الفرنسية العريقة، في تصريحات 
لصحيفة «لوفيغارو» أن «هذه االنتكاسة لم تؤثر كثيرا 
على املجموعة التي كنت أرغب في أن تكون في كل األحوال 
أصغر وأخف على املستويات كافة. لدينا حوالي ٥٠ زيا 

(في مقابل ٧٠ في العادة)».
وتنظم املاركات الكبرى عادة في الربيع عروض أزياء 
خالل الفترة الفاصلة ما بني املوسمني االعتياديني، خصوصا 
في اخلارج بعيدا عن أسابيع املوضة السنوية األربعة.

وفي مطلع مارس، أعلنت «شانيل» إلغاء هذا العرض 
بحجة إعطاء «األولوية الرئيســية» إلى «صحة وراحة» 
فرق العمل واملدعوين. وأشــارت الدار الفرنسية حينها 

إلى أنها تفكر بـ «حلول بديلة».

الهيئة أكدت أنها من النوع عاري البطن وهي من أكبر األنواع بالكويت ومهمة للتوازن البيئي

اخلفاش يتغذى على الفواكه واحلشرات الضارة ويصطاد ١٠ حشرات في الدقيقة

مجموعة G٢٠ تتعهد بأكثر 
من ٢١ مليار دوالر ملكافحة 

«كورونا».

الكويت تسجل أقل من ٥٠٠ إصابة
بـ «كورونا» منذ أسابيع وارتفاع في 

أعداد املتعافني.

  هذا ما كان يجب مع التركيز 
على اجلانب البحثي.

  اهللا خير حافظ وهو 
الشافي املعافي.

واحد أبواللطف
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