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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

»صفر إصابات« يفّك عزل املهبولة
مرمي بندق

يطلع مجلــس الوزراء في 
اليوم  جلســته االســتثنائية 
برئاســة سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد وعبر 
االتصال املرئي على التوصيات 
الــواردة فــي تقريــر اللجنة 
الوزارية لطــوارئ »كورونا« 
التفصيلية  حــول األوضــاع 
في 3 مناطق ســكنية مازالت 
معزولة اســتجابة لتوصيات 
وزارة الصحة وحتسبا لسرعة 

نقل عدوى الڤيروس.
وبحســب مصادر مطلعة 
 فــي تصـــريحات خـاصـــة 
لـ »األنباء«، فإن تكليف املجلس 
للجنة الطوارئ التي يرأســها 
نائب رئيس الــوزراء ووزير 
الداخلية ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح 
وعضويــة 5 وزراء من بينهم 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصبــاح وممثلــي اجلهــات 
املختصــة، نــص علــى إعداد 
تقريــر شــامل جامــع دقيــق 
يتضمــن جميــع التفاصيــل 
املتعلقة باألوضــاع الصحية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
واألمنية بكل منطقة من املناطق 
الثالث املعزولة وهي املهبولة 
وجليب الشيوخ والفروانية.

واستطردت قائلة: تقرير من 
حيث احلالة الصحية لقاطني 
كل منطقة والكثافة السكانية، 
ومعدل وسرعة انتقال العدوى 
إلى اآلخرين فــي حالة اتخاذ 
قــرار بفك العزل، وتأثير ذلك 
فــي انتقــال العدوى لســكان 
مناطــق أخــرى، واألوضــاع 

املعيشية واالجتماعية، وطرق 
الســكان  تغطيــة احتياجات 
احلاليــة، والطــرق املقترحة 
لســد االحتياجــات، ونتائــج 
التــي  امليدانيــة  املســوحات 
متت، والعمل على اســتمرار 
حتقيق الهدف األسمى لوزارة 
 الصحــة بعــدم زيــادة أعداد 

املصابني.
وتشــير املصــادر إلى أن 
اإلحصاءات املتعلقة مبنطقة 
املهبولة تسجل انه مت تطبيق 
قــرار العزل عليها منذ تاريخ 
6 أبريل املاضي، وقد مر على 
عزلها 86 يوما، وأنها »صفر« 
إصابات منذ تاريخ 18 يونيو 
املاضي، أي لم تســجل وزارة 
الصحة إصابة اي من املواطنني 
أو املقيمني مبنطقــة املهبولة 

ملدة أسبوعني.

تقرير »طوارئ كورونا« شامل جامع لتفاصيل األوضاع الصحية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية في الفروانية واجلليب واملهبولة

منطقة املهبولة املعزولة تسجل »صفر إصابات« بـ »كورونا« منذ ١٨ يونيو املاضي   )هاني الشمري(

صاد
اقت

غازي النفيسيعلي املال

»الوطني« 
ينقل فرعه 

الرئيسي 
إلى املبنى 

اجلديد

»الصاحلية العقارية« 
تربح 21.6 مليون 

 دينار من بيع %90 
في حصتها بشركة 

»هدية« بأملانيا 

العيسى: »الوطنية العقارية« 
تستهدف تخفيض ديونها 

وحتسني جودة أصولها.. 
وعمومية الشركة أقرت 

توزيع 5% منحة عن 2019 

»فوربس«: مجموعة 
»stc«  حتتل املركز 
األول كأقوى شركة 
اتصاالت في الشرق 
األوسط لعام 2020

األسر الكويتية تأمل التعجيل في احلّل
بعد  التزامهم باالحترازات الصحية
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22

فيصل العيسى

تساءلت مصادر عن سبب استمرار عزل املهبولة حتى اآلن 
بعد ان أصبحت »صفر« إصابات، أي إن الســبب الصحي قد 
انتفى، إال اذا كانت هناك أسباب أخرى، قد يكون منها مخالفو 
اإلقامة الذين يتكدسون في بعض املناطق ومنها املهبولة. ولفتت 
إلى ان األسر الكويتية واملقيمني في املنطقة يأملون ان يعجل 
التزامهم باالحترازات الصحية، والذي أثمر عدم تســجيل اي 
إصابة طوال أسبوعني على التوالي، بإصدار قرار من مجلس 
الوزراء اليوم بفك عزل املنطقة. هذا، وتشير اإلحصاءات املقدمة 
إلى أن جليب الشيوخ معزولة منذ تاريخ 6 أبريل املاضي أيضا 
وقد مر على قرار عزلها ٨6 يوما تقريبا، لكن مازالت تســجل 
إصابات متفاوتة الى جانب أن الفروانية املعزولة منذ تاريخ 3١ 
مايو املاضي مــر على عزلها 33 يوما تقريبا مازالت تظهر بها 
حاالت إصابات، ويعول قرار مجلس الوزراء بشأن عزلهما على 

توصيات جلنة الطوارئ ورؤية مجلس الوزراء.

سوق الساملية.. وإجراءات احترافية في التعقيم والتنظيم 
لدى استقبال رواده        )قاسم باشا( 07

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

فزعة نيابية لـ »املشاريع الصغيرة واملتوسطة« 
ومستهلكي املواد اإلنشائية ومعارضة لـ »الوثيقة«

»املعلومات املدنية« تستقبل املراجعني 
األحد بـ »حجز مسبق« وتسليم البطاقات 

مستمر حتى 5 مساًء

 مواطنون لـ »األنباء«: »كورونا« سيظل 
 موجودًا لفترة.. ويجب فتح االقتصاد 

وتشغيل الطيران مع أخذ االحتياطات

 »الصحة« ُتصدر قرارًا باستمرار العمل 
في كل مرافقها بطاقة كاملة من املوظفني.. 

وبإجراءات احترازية

 مواطنون لـ »األنباء«: محكورون بالبيت 
منذ 3 أشهر.. واشتقنا للموالت

»تقنية املعلومات«: أولياء األمور 
مسؤولون عما يشاهده األبناء 

في وسائل التواصل

»سوق الساملية«.. 
 تعقيم ووقاية وأمان

.. والصبحان: مقبلون 
على عودة قوية 

وسريعة لتعطش 
اجلمهور لألسواق

 ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم 
 سلطان العبدان - بدر السهيل

حظــي أصحــاب املشــاريع الصغيــرة 
واملتوســطة ومســتهلكو املواد اإلنشــائية 
ومتداولو البورصة باهتمام و»فزعة« نيابية 
أمــس إلبراز قضاياهم ووضعها على واجهة 
 اليوم السياسي في مجلس األمة، حيث قدم
10 نواب طلبا لعقد جلســة خاصة لدراســة 
أوضاع املشــاريع الصغيرة واملتوسطة. من 
جانبه، طالب النائب أحمد الفضل احلكومة 

بحلــول علميــة ممنهجــة ووضــع خارطة 
طريق إلنقاذ أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، مؤكدا أهمية عدم إهمال اجلانب 
االقتصــادي والنفســي واالجتماعي لصالح 
اجلانب الصحي ووضع خطة متكاملة تراعي 
جميع اجلوانب. في السياق ذاته، قدم النائب 
أسامة الشاهني اقتراحا برغبة لزيادة األنشطة 
احلرة متناهية الصغر املسموح بالترخيص لها 
في العمل باملنازل مع تقدمي دعم مالي شهري 
ألصحاب هذه التراخيص. من جانب آخر، طالب 
النائب نايف املرداس بوقف قرار فرض رسوم 

على مواد البناء املستوردة لتبعاته السيئة 
على املواطنــني. وفيما يخص اجلانب املالي 
قــال النائب د.بدر املال انه قدم امس مع عدد 
 من النواب اقتراحــا بقانون لتعديل املادتني

44 و57 مــن قانــون أســواق املــال. حتــى 
التعامــالت إلغــاء  مســألة  تتكـــــرر   ال 

أو الصفقات كما حصل في 10 يونيو املاضي. 
وأكــد النائب رياض العدســاني أن الوثيقة 
االقتصاديــة التي جــاء بها وزيــر املالية ما 
 هــي إال وثيقــة دمــار تســتنزف ميزانيــة 

املواطنني.

توّجه لتعديل »أسواق املال« لعدم تكرار حادثة 10 يونيو

املشاركون في اجللسة الثالثة ملؤمتر جمعية تقنية املعلومات املستثمرون األجانب يعودون لشراء األسهم الكويتية

»كورونا«: إصابات أميركا تقترب من 100 ألف يوميًا
عواصم ـ وكاالت: تبنى مجلس األمن 
الدولي أمس باإلجماع قرارا يطالب بوقف 
النزاعات في العالم لتسهيل عملية مكافحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد بعد أكثر من 
3 أشــهر على مفاوضات حثيثة بحســب 
ديبلوماسيني. وحذر خبير األمراض املعدية 
في الواليات املتحدة، أنطوني فاوتشي من 
أن البالد تسير في »االجتاه اخلاطئ«.  

وقال فاوتشي انه »من الواضح أننا ال 
نسيطر بالكامل اآلن« على الوباء. وأضاف: 
»لــن أفاجأ إذا ارتفع العــدد إلى 100 ألف 

يوميا إذا لم يتغير ذلك«. 
إلى ذلك، كشــفت دراسة إيطالية عن 
أن 40% من األشخاص املصابني بڤيروس 
كورونا ال تظهــر عليهم أعراض مرضية 
أبدا، ممــا يزيد خطر االنتقال »الصامت« 

للمرض، وفقا لصحيفة »ديلي ميل«.

صرف دعم العمالة فور توفير املخصصات

عودة العمليات واملناظير باملستشفيات

تسجيل الراغبني في التوظيف اجلمعة

شريف حمدي ـ عالء مجيد

الكويت  شــهدت بورصــة 
عودة تدفق االستثمار األجنبي 
خالل شهر يونيو املاضي، وذلك 
بعد التخــارج الذي حدث منذ 
شــهر مــارس وملدة 3 أشــهر 

متتالية، نتيجة تفشي ڤيروس 
كورونا، ومع بدء عودة احلياة 
تدريجيا وتخفيف قيود اإلغالق، 
حقق االستثمار األجنبي صافي 
 شــراء بقيمــة 11 مليون دوالر 
)3.38 ماليــني دينــار( خــالل 
تعامــالت يونيــو، فيما كثف 

الكويتيون من مبيعاتهم لالسهم 
خــالل يونيو، حيث زاد البيع 
عن الشراء بقيمة 13.67 مليون 
دينــار )ما يعادل 44.4 مليون 
دوالر(. علــى صعيــد متصل، 
شهدت حسابات التداول النشطة 
بالبورصة، تراجعا الفتا بنهاية 

تعامالت يونيو املاضي، حيث 
انخفض عدد احلسابات النشطة 
خالل بنسبة 21% مقارنة بالشهر 
الذي ســبقه، وذلــك ببلوغها 
12.599 حسابا، مقارنة بـ 15.961 

حسابا في مايو املاضي.

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة عن 
إجناز الهيئة ضوابط صرف بدل العمالة الوطنية للمسجلني 

على الباب الثالث باإلضافة إلى كشوف املستفيدين.
وبني املصدر لـ »األنباء« أن التزام املؤسسات والشركات 
بصــرف الرواتــب دون أي تغيير، باإلضافــة إلى تقدمي ما 
يثبت الضرر الواقع على املؤسسة من أبرز شروط الصرف.

وأكد املصدر أن الهيئة جاهزة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء 
بالصرف سواء للمسجلني على الباب اخلامس او الثالث فور 

توافر املخصصات الالزمة للصرف. 

عبدالكرمي العبداهلل

قــررت وزارة الصحة عودة العمل بالعمليات اجلراحية 
واملناظير في املستشــفيات العامة وإعادة تشغيل وحدات 
طفل األنابيب في أقسام النساء والوالدة. وطلبت الوزارة من 
كل املستشفيات االستعداد لتشغيل غرف العمليات جلميع 
التخصصات اجلراحية ومناظير اجلهاز الهضمي وترتيب 
املواعيد حسب األولويات، وأن يكون حتديد األولويات من 
اختصاص رؤساء الوحدات اجلراحية بإشراف رؤساء األقسام، 
على أن يتم االنتهاء من املرحلة التحضيرية خالل أسبوعني.

مرمي بندق

أعلــن مصدر مطلع أن تســجيل الراغبــني في التوظيف 
باحلكومة خالل الفترة املتبقية من العام احلالي سيكون على 
مرحلتني، تبدأ األولى غدا اجلمعة، فيما ستكون املرحلة الثانية 
في شهر ديســمبر املقبل.  وقد حرص القياديون في ديوان 
اخلدمة املدنية طوال فترة الراحة الرسمية على استمرار عمل 
الديوان دون تعطيل، وتاليا إعالن أســماء مرشــحني للعمل 

في الوزارات والهيئات واملؤسسات احلكومية.

خالل يونيو املاضي.. و21% تراجعاً في احلسابات النشطة بالسوق

مجلس األمن يدعو إلى وقف احلروب  لتسهيل مكافحة الوباء 
02
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ملشاهدة الڤيديو05

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

 »الداخلية«: رفع القيود األمنية عن املخالفني 
 من 2 يناير  حتى 29 فبراير ومنحهم إقامات 

10حتى 31 أغسطس دون غرامات

رياضة
 سارة الصباح: 

مركز اجلواد العربي 
ُيطلق خدماته 

الشيخة سارة الصباحإلكترونيًا

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  
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 PDF الصفحة 

 التفاصيل ص 18

التفاصيل ص15

التفاصيل ص9

طواقم طبية تفحص حرارة سكان أحد أحياء مومباي لرصد حاالت االصابة بـ»كورونا«          )رويترز(

أسماء 1300 مواطن ووافد مشمولني 
بالعفو األميري على طاولة مجلس الوزراء

أسامة أبوالسعود

علمت »األنباء« من مصادر رفيعة ان النائب العام املستشار 
ضرار العسعوسي رفع أســماء املشمولني بالعفو األميري 
ملجلس الوزراء وعددهم 1300 مواطن ووافد لإلفراج عنهم وفقا 
للضوابط التي نشرتها »األنباء« مع إعالن قرار العفو عنهم.
وأعلنت املصــادر في تصريح لـ »األنبــاء« اإلفراج عن 
جميع املشمولني فور تصديق مجلس الوزراء على مرسوم 

العفو بعد مراجعة قوائم املشمولني خالل أيام.



اخلميس ٢ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

باليرمو بصدد التوأمة مع مدينة األحمدي

السفارتان الفرنسية والبريطانية:
 تولي املرأة  منصب القضاء قرار تاريخي 

أسامة دياب

هنأت الســفارة الفرنســية لدى البالد عبر 
موقعها علــى موقع التواصل املــرأة الكويتية 
مبناســبة توليهــا منصب القضــاء. ووصفت 
الســفارة قــرار تولي املــرأة الكويتية املنصب 
املرموق بالتاريخي، متمنية التوفيق للقضاة من 
الكوادر النسائية الالئي مت تعيينهن. وأشارت 
السفارة إلى ترحيبها بالشراكة الواعدة وطويلة 
األمد بني معهد الدراسات القانونية والقضائية 
في الكويت واملدرسة الوطنية الفرنسية للقضاة.

من جانبه، هنأ السفير البريطاني لدى 
البالد مايــكل دافنبورت املــرأة الكويتية 
مبــا وصفه بالقرار التاريخي بتولي املرأة 

الكويتية منصب القضاء.
وقال دافنبورت، في تغريدة له على موقع 
التواصــل االجتماعــي «تويتــر»:  بالنيابة عن 
السفارة البريطانية في الكويت أبعث بخالص 
التهاني للسيدات الكويتيات الالتي مت تعيينهن 
كقاضيات في قرار تاريخي، كما أتوجه بالتهنئة 
للمــرأة الكويتية على هذا اإلجناز، وأمتنى لها 

املزيد من التقدم واالزدهار. 

روما: ذكر عمدة باليرمو اإليطالية أن عاصمة 
صقلية بصدد إقامة توأمة مع مدينة األحمدي 
الكويتية تأكيــدا ألهمية التواصل احلضاري 
والثقافــي مع الكويت وبــني منطقتي اخلليج 
واملتوسط. وتناولت الصحف اإليطالية النبأ 
صبــاح أمس اثر زيارة قام بها ســفيرنا لدى 
اجلمهورية اإليطالية الشيخ عزام الصباح لعمدة 
مدينة باليرمو عاصمة صقلية الذي استقبله 

مبقره في قصر «ديللي أكويلي» التاريخي.
ونقلت عن العمدة البروفيســور ليولوكا 
أورالندو أن عاصمة صقلية بصدد اقامة توأمة 
مــع مدينة األحمدي الكويتيــة تأكيدا ألهمية 
التواصل احلضاري والثقافي مع الكويت وبني 

منطقتي اخلليج واملتوسط.
وذكرت أن لقاء عمدة باليرمو وسفير الكويت 
كان فرصة لتناول «إمكانية إقامة توأمة واتفاقية 
تآخ بني مدينتي باليرمو واألحمدي الساحليتني 
وعرض سياسة املدينة املنفتحة جتاه املهاجرين 
و«ميثاق باليرمو» في هذا الشأن، مشيرة الى أن 
العمدة أورالندو والسفير الشيخ عزام الصباح 
ناقشا إمكانية تنظيم «حدث اجتماعي اقتصادي 
للكويت مخصص لــرواد األعمال في عاصمة 

إقليم صقلية» املتمتع باحلكم الذاتي. وذكرت أن 
العمدة شدد على «االرتباط املتزايد بني منطقة 
اخلليج العربي وحوض البحر املتوسط على 
الصعيد اجليوسياسي» اذ «جتمع بني شعوب 
وثقافات وأديان جتد في باليرمو ساحة متميزة 

للتالقي والتبادل املفيد فيما بينها».

تأكيداً ألهمية التواصل احلضاري مع الكويت وبني منطقتي اخلليج واملتوسط

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه عمدة مدينة باليرمو

الشرقاوي: مرافق «العدل» جاهزة 
الستقبال اجلمهور وفق خطة العودة

أسامة أبوالسعود

قام وكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي 
صباح امس بجولة تفقدية لدور العدالة وجميع 
مرافق وزارة العدل في جميع احملافظات، حيث 
اطمأن على ســير العمل وتواجد املوظفني في 
مواقعهم واســتعدادهم التام لتقدمي اخلدمات 

املتاحة جلمهور املراجعني.
واوضح الشرقاوي أن وزارة العدل قامت 
خــالل الفتــرة الســابقة بتطويــر منظومتها 
اخلدماتية وفق التحــول الرقمي اإللكتروني، 
حيث مت اطالق منصة املواعيد االلكترونية التي 

أســهمت بشكل فعال في تنظيم الدخول لدور 
العدالة ومنصة دفع كفاالت االستئناف اجلزئي 
ومنصة دفع كفاالت التمييز ومنصة دفع مبالغ 
التنفيــذ علما ان الوزارة مســتمر في حتويل 
جميع اخلدمات الكترونيا تسهيال منها والتزاما 
بتعليمات واشتراطات السلطات الصحية. وبني 
أن الوزارة أكدت على جميع العاملني لديها وكل 
مرتادي دور العدالة بضرورة ارتداء الكمامات 
والقفازات طوال فترة تواجدهم وكذلك احلفاظ 
على التباعد االجتماعي ومراعاة كل توصيات 
وتعليمات السلطات الصحة للوقاية من ڤيروس 

كورونا املستجد.

إطالق منصة املواعيد اإللكترونية ساهم في تنظيم الدخول لدور العدالة

عمر الشرقاوي خالل جولته في مرافق وزارة العدل

«التقدم العلمي» ُتطلق «حتدي الهاكاثون االفتراضي»

«الداخلية» تعيد لـ «التربية» ٣٦ مدرسة من أصل ٤٨

األمير هّنأ رئيسي رواندا والصومال وحاكم كندا باألعياد الوطنية
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى جولي 
باييت حاكم عام كندا الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبالدهــا، متمنيا لها 
موفور الصحة ومتام العافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو ببرقية 
تهنئة إلــى الرئيس بــاول كاجامي 
رئيس جمهوريــة رواندا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا سموه له 

دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق 
املزيد من الرقي والنماء.

وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى جولي 
باييــت حاكم عــام كنــدا الصديقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي لبالدها، 
متمنيا ســموه لها موفــور الصحة 

والعافية.
كمــا بعث ســموه ببرقية تهنئة 
إلــى الرئيس بــاول كاجامي رئيس 
جمهورية رواندا الصديقة، ضمنها 

سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا سموه له دوام 

الصحة والعافية.
وبعث سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وبعــث صاحــب الســمو األمير 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس محمد 
عبداهللا محمــد «فرماجــو» رئيس 
الفيدراليــة  جمهوريــة الصومــال 
الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيــا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الشقيق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
نــواف األحمــد ببرقية تهنئــة إلى 
الرئيــس محمــد عبــداهللا محمــد 
«فرماجو» رئيس جمهورية الصومال 
الفيدرالية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبــالده، متمنيا له موفــور الصحة 

والعافية.
كما بعث ســمو رئيــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة 

مماثلة.

أطلقت مؤسســة الكويت 
العلمــي فعاليــات  للتقــدم 
الهاكاثون االفتراضي  حتدي 
الذي يهدف إلى إيجاد حلول 
تســاعد  مبتكــرة  رقميــة 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
التحديــات  علــى مواجهــة 
الناجمة عن جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد. وأوضحت 
املؤسســة أن الهاكاثون الذي 
سيقام بالتعاون مع املجلس 
األعلى للتخطيــط والتنمية 
وســفارة الواليــات املتحــدة 
لدى الكويت وشركة أجيليتي 
املتخصصة في مجال اخلدمات 
العاملية وشركة  اللوجستية 
كودد املتخصصة في خدمات 
البرمجة يأتــي ضمن جهود 
املؤسسة الهادفة إلى توظيف 
اإلبداعيــة وتعزيزها  األفكار 
الرقميــة  الوســائل  بأحــدث 
التــي  التداعيــات  ملواجهــة 
فرضتها جائحة «كوفيدـ  ١٩» 

على الكويت.
وقال املدير العام ملؤسسة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
د.عدنــان شــهاب الديــن ان 
فعاليــات الهاكاثــون تندرج 
ضمن االستراتيجية احلالية 
للمؤسســة التــي تركز على 
حتفيز جميع شرائح املجتمع 
علــى االنخراط فــي مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
واالســتفادة منها في حتقيق 
أكبر فائدة ممكنــة للمجتمع 
والشــباب واملجتمع البحثي 
والقطــاع اخلــاص واجلهات 
احلكوميــة. وأضاف شــهاب 
الديــن ان الهاكاثــون الــذي 
يســتمر على مدار ٢٤ ساعة 
متواصلة يسبقه عدد من ورش 
العمل واحملاضرات التي تواكب 
تطلعات املؤسســة إلى خلق 

عبدالعزيز الفضلي

الوكيــل املســاعد  أعلــن 
للمنشآت التربوية والتخطيط 
التربيــة م.ياســني  بــوزارة 
الياسني أنه سيتم رفع تقرير 
يوم األحد املقبــل عن حاالت 
املــدارس التي مت اســتغاللها 
من قبــل اجلهــات احلكومية 
ومراكز اإليواء حلصر األعطال 
والتوالف إن وجــدت والبدء 
بصيانة املــدارس للمرحلتني 
املتوسطة والثانوية قبل تاريخ 
٤ أغسطس واالستمرار بعملية 
صيانة املــدارس التي لم يتم 
اســتغاللها من قبــل اجلهات 
احلكومية مشيرا الى انه سيتم 
بعد ذلك رفع التقرير النهائي 
لوزير التربية ووزير التعليم 
العالي بحالة املدارس احلالية 

قبل تاريخ ١٥ يوليو.
جاء ذلك خــالل االجتماع 
الــذي حضــره، الــى جانــب 

كيفيــة التعامل مــع التحدي 
الــذي اختــاره الفريــق مــن 
بــني التحديات التــي حددها 
املنظمون للعمل عليها وتقدمي 
منوذج حللها شريطة أن يكون 
قابال للتنفيذ في أي قطاع من 

قطاعات الدولة.
من جهتها، دعت ســفيرة 
الواليات املتحدة لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي املشاركني 
إلى بحــث الطــرق اإلبداعية 
املختلفة واستخدامها ملواجهة 
التــي فرضتهــا  التحديــات 
جائحة «كوفيد ـ ١٩» واصفة 
الهاكاثون بأنه فرصة رائعة 
لعرض اجلهود التي ميكن أن 
تتشارك في بذلها احلكومات 
والشركات ومؤسسات املجتمع 
املواهب  املدنــي الســتقطاب 
واملــوارد املختلفــة للتصدي 
للجائحة، موضحة ان السفارة 
ســاهمت في تسهيل مشاركة 
ثالثــة رواد أعمــال أميركيني 
بارزين للحديث عن جتربتهم 
أمــام املشــاركني معربــة عن 
أملها فــي أن تكــون قصص 

من جانبه، اشــار الوكيل 
املســاعد للتنميــة التربويــة 
واألنشطة فيصل املقصيد الى 
أنه متت مخاطبة املؤسســات 
واجلهات احلكومية واجلمعيات 
التعاونية التي استغلت هذه 

في اكتساب املهارات والقدرات 
مــن املدربــني واحملاضريــن 

العامليني املشاركني فيه.
من جانبه، أشار الرئيس 
التنفيــذي لشــركة أجيليتي 
طارق الســلطان إلــى وجود 
تســارع عاملي نحو استخدام 
التكنولوجيا في كافة مجاالت 
احليــاة وقــد أدت الظــروف 
املرتبطة بانتشار «كوفيدـ  ١٩» 
إلى التعجيل في هذا التوجه، 
مضيفا ان القدرة على استخدام 
اإلمكانات الرقمية في كل جانب 
التشــغيلية  مــن اجلوانــب 
اليومية أصبحت  واحلياتية 
أمرا واقعا ونهجا مستقبليا، 
مبينا أن دعم الشركة إلطالق 
الهاكاثــون االفتراضي يعزز 
من اجلهــود املبذولة إليجاد 
حلول لتحديات «كوفيدـ  ١٩» 
في الكويت «وهو أمر مهم جدا 

ألجيليتي».
من جهته، قال الشــريك 
املؤسس لشركة كودد أحمد 
معرفــي إن هــذا النــوع من 
الفعاليات يســعى لتسليط 
الضوء على املواهب احمللية 
مــن مبرمجــني ومصممــني 
عبر متكينهم من املشــاركة 
واستخدام مواهبهم اإلبداعية 
فــي بيئة مفعمة باملنافســة 
لربــط  ونطمــح  املثمــرة، 
اجلهات احلكومية ومؤسسات 
الدولة باملبدعني في املجتمع 
التكنولوجــي فــي الكويــت 
الفرصــة إلطــالق  وإتاحــة 
مواهبهم واملشاركة في تطوير 
أنظمــة وتطبيقــات مميــزة 
للجهات احلكومية باستخدام 
أحــدث لغــات البرمجة وما 
توصلت له التكنولوجيا في 
العالم ليســتخدمها املجتمع 

الكويتي.

بتسليم املدارس تباعا، مؤكدا 
ضرورة التنسيق بني مديري 
الشؤون الهندسية في املناطق 
واملوجه العام للتربية الكشفية 
خاصة أن وزارة الداخلية قامت 
بتســليم ٣٦ مدرسة من أصل 
٤٨ مدرسة. ولفت املقصيد الى 
ضــرورة تعقيم املدارس قبل 
تســلمها من قبل املؤسســات 
واجلهات احلكومية واجلمعيات 
التعاونية حتت إشراف فريق 
الكشــافة التطوعي بالتعاون 
مــع املتطوعــني فــي الدفــاع 
املدني وإزالة املخلفات ورفع 
التقرير األولي يــوم الثالثاء 
املقبل ملجلس الوكالء واخلاص 
بوضعيــة املــدارس من جهة 
واملدارس املســتغلة من قبل 
اجلهــات احلكوميــة من جهة 
أخرى خاصة انه مت تسليمهم 
مــدارس املرحلــة االبتدائيــة 
واملتوسطة واستبعاد مدارس 

املرحلة الثانوية.

املبادريــن ملهمــة للمبدعني 
احملليني إليجاد حلول عملية 
للمشــكالت العديدة الناجمة 

عن هذه اجلائحة.
بدوره، أشــاد األمني العام 
للمجلس األعلــى للتخطيط 
مهــدي  د.خالــد  والتنميــة 
باجلهود التي تبذلها مؤسسة 
الكويت للتقدم العمي في قيادة 
االبتكار بالكويت وتشــجيع 
املبتكرين واملبدعني على تقدمي 
حلولهم اإلبداعية للمشكالت 
والتحديــات التــي تواجههــا 
البالد، مشــيرا إلــى التعاون 
املتميز بني املجلس واملؤسسة 
في وضع السياسات الساعية 
إلــى حتقيــق رؤيــة «كويت 

جديدة ٢٠٣٥».
وقــال ان هــذا الهاكاثون 
يأتــي في وقــت نشــهد فيه 
جائحــة عاملية تتطلب أفكارا 
أكثر ابتكارا وإبداعا استعدادا 
للتعامل مع الوضع الطبيعي 
اجلديد التي ستفرضه اجلائحة 
بعد زوالها داعيا املشاركني في 
الهاكاثون إلى االستفادة منه 

املــدارس لضرورة تســليمها 
لوزارة التربية كموعد أقصاه 
١٥ يوليو، مشــيرا إلى أنه مت 
تسليم ٣٦٦ مدرسة مبختلف 
املناطق التعليمية ملؤسسات 
الدولــة، حيث بــدأت اجلهات 

يهدف إليجاد حلول رقمية مبتكرة تساعد على مواجهة حتديات «كورونا» في البالد

الياسني: البدء في صيانة املدارس التالفة قبل ٤ أغسطس املقبل

د.عدنان شهاب الدين والسفيرة الينا رومانوسكي ود.خالد مهدي وطارق السلطان وأحمد معرفي

م.ياسني الياسني وفيصل املقصيد خالل االجتماع

بيئة مزدهرة للحلول الرقمية 
الطاقات  املبتكرة وتشــجيع 
اإلبداعية في الكويت، مبينا أن 
التعاون مع السفارة األميركية 
يهــدف إلــى تشــكيل حلقــة 
وصل بني املشاركني وخبراء 
الشركات الرقمية الرائدة في 
الواليات املتحدة بهدف تبادل 
اخلبــرات املعرفية، مبينا أن 
الهاكاثون يوفر فرصا رائدة 
حلل املشكالت وخلق مناذج 
وحلول ميكن توظيفها في أي 
قطاع في الكويت، داعيا جميع 
املطورين واملصممني التقنيني 
إلــى االنضمــام إلــى حتــدي 
الهاكاثــون الذي يســاهم في 
إيجاد حلول مبتكرة للتعامل 
مع تداعيات جائحة كورونا.

بــأن األشــخاص  وأفــاد 
التحــدي  فــي  املشــاركني 
سينقسمون الى فرق يتكون 
كل منها من ٢ الى ٥ أشخاص 
وســيخوضون هذه التجربة 
بأجــواء تنافســية على مدار 
٢٤ ســاعة مــن خــالل وضع 
إلــى  اســتراتيجية تتطــرق 

الوكيــل املســاعد  الياســني، 
للتنمية التربوية واألنشــطة 
فيصل املقصيد واملوجه العام 
للتربية الكشفية إبراهيم العيد 
ومديرو الشؤون الهندسية في 

املناطق التعليمية.

«املعلومات املدنية»: استقبال املراجعني 
اعتبارًا من األحد وفق حجز مسبق

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات املدنية عن 
استقبال املراجعني يوميا وفق احلجز اإللكتروني 
املســبق اعتبارا من األحد املقبل من الساعة ٩ 
صباحا حتى ١ ظهرا فيما ميتد تسلم البطاقات 
حتى ٥ مســاء. وأوضحت الهيئة في بيان لها 
أمس أن املراجعة ستكون وفق احلجز املسبق 
عبــر نظام املواعيــد على موقــع الهيئة الذي 
سيكون متاحا كل يوم سبت حتى استكمال العدد 
املسموح به ومن ثم إغالق احلجز حتى السبت 

الذي يليه، وذلك للحد من الزحمة املتوقعة.

وأضافــت أن نظام حجز املواعيد ســيظل 
متاحا حلني االنتهاء من الطاقة احملددة الستقبال 
املراجعني واملوزعة على مدار األسبوع ومن ثم 

العودة الى إعادة فتح النظام تلقائيا.
وبينــت أن ذلــك يأتــي ضمن اإلجــراءات 
االحترازية ملواجهة ڤيروس كورونا املستجد 
التي أقرتها اجلهات املسؤولة في املرحلة الثانية 
من العــودة التدريجية حليــاة الطبيعية في 
البالد وضرورة توفر التباعد االجتماعي وعدم 

التكدس في صاالت املراجعني.

من الساعة ٩ صباحاً حتى ١ ظهراً وتسليم البطاقات ميتد حتى ٥ مساًء

..ونواب و«ثوابت األمة» عن تولي املرأة 
منصب القضاء: األفضل تقدمي اجلانب الشرعي

في مقابل الترحيب احمللي والدولي الكبير 
بإعالن تولي املرأة الكويتية منصب القضاء، 
كان لبعض النواب والتجمعات، ومنها جتمع 
ثوابت األمة، رأي مغاير، حيث قال النائب خالد 
العتيبــي ان القضاء فرع عن اإلمامة العظمى 

واليجوز أن تتواله املرأة.
واضاف ان األحاديث النبوية ال جتعل لها 
والية على غيرها بل وال على نفسها بجوانب من 
أمور حياتها اخلاصة، وزاد بقوله: ان تنصيب 
املرأة للقضاء له آراء شرعية واضحة، وعلى 
االخــوة أعضاء مجلس القضــاء التريث قبل 
املوافقة على املذكرة وتقدمي اجلانب الشرعي.

من جانبه، دعا النائب ماجد املطيري الى 
النظر في كل االعتبارات الشرعية والقانونية 

قبل حتويل وكيالت نيابة الى «قضاة».
وقال املطيري: انه ليس انتقاصا من قدرات 
املرأة، بل مراعاة ملقاصد الشريعة الغراء بتوجيه 
تلك القدرات التوجيه الصحيح، لذا ندعو اإلخوة 
فــي مرفق القضاء للنظر فــي كل االعتبارات 
الشرعية والقانونية قبل املوافقة على حتويل 

وكيالت نيابة إلى قاضيات.
وزاد بقوله: كيف إن كانت قاضية أن حتكم 

بطالق النساء وهي ال متلك طالقها.
كما أصدر جتمع «ثوابت األمة» موقفا نشره 
النائب محمد هايف جاء فيه: يستنكر جتمع 
ثوابت األمة التوجــه لتنصيب املرأة قاضية 
ألن القضاء والية عامة ال يتقلدها اال الرجل، 
فهو ال يتناسب مع تكوين املرأة وال طبيعتها، 
كما انه ال يتوافق مع الشرع احلنيف، الذي اكد 
عليه جمهور الفقهاء وله حكم في الدســتور، 
سيما ان قانون تنظيم القضاء نص في مواده 
العديدة ومن بينها املادتان ٢٠ و٥٨ مكرر ١ على 

اســناد مهام القضاء الى رجال القضاء، لذلك 
فإن اقحام املرأة فيــه مخالفة لقانون تنظيم 
القضاء ويثير الطعن بدستوريته ومثار لبطالن 

أحكام املتقاضني.
واضاف البيان: لذا، فإن التسرع في اصدار 
قرار دون رأي شرعي يدعمه بتنصيب املرأة 
قاضية سيكون مخالفا للشريعة ومتناقضا مع 
طبيعة املرأة وسيفتح باب الطعن في االحكام 
الصادرة عن قضاء املرأة ويجعل احلجة قائمة 
في رد املتخاصمني للتقاضي امامها، مما يعطل 
مرفق القضاء ويربك سير العمل فيه ويحرج 

مجلس القضاء املوقر.
وزاد البيان: فضال عن ان تولي املرأة للقضاء 
يحتاج الــى قانون خاص، ينظــم منع املرأة 
القاضيــة من تولــي القضايا التــي ال يفصل 
فيها اال القاضــي الرجل قطعا، وهي مما علم 
من الدين بالضرورة، وهذا يدل على ما مينع 

املرأة من تولي القضاء شرعا وقانونا.
واضــاف البيــان: لذا، نلفــت نظر االخوة 
اعضاء مجلس القضاء قبل املوافقة على املذكرة 
املرفوعــة من النائب العام للمجلس بتحويل 
وكيلــة النيابة الــى قاض، بأن هذه املســألة 
ليست بهذه السهولة وحتمل تبعات شرعية 
واجتماعيــة وقضائية يجــب التوقف عندها 
واستقراء نصوص الشريعة الغراء والتاريخ 
اإلســالمي قبل اإلقدام على هذه اخلطوة التي 
حتمل في طياتها كثيرا من التساؤالت، فلنتِق 
اهللا في األمة، ولنتِق اهللا في املرأة، فإن العمل 
الصالح هو الذي يصلح من حال األمة وال يثير 
خالفــا أو يخالف فتاوى كبــار أهل العلم في 
العالم اإلســالمي قدميا وحديثا، ومنها فتوى 

وزارة األوقاف عام ٢٠١٢.
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03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

حديث الرســول ژ: «إن أبغض احلالل 
عند اهللا الطالق» حديث مختلف في وصله 
وإرســاله، إال أن معناه أن الطالق ينبغي 

تركه، إال من حاجة.
شــرع اهللا الزواج حلفظ النوع البشري 
وإعمارا لهذا الكون واألرض، كما هي الفطرة 
التــي جبلنا عليها، قال تعالى: (ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكــم مودة ورحمة إن في 

ذلك آليات لقوم يتفكرون - الروم: ٢١).
كل الــدول املتحضرة حترص، من خالل 
الوزارة املعنية، علــى االنتباه الى أهمية 
ما يواجه الزواج من مشــكالت وأسباب 
اجتماعية واقتصادية وتربوية. ومن أولويات 
االهتمام وجود «قطــاع» يهتم بالبحوث 
واإلحصاءات لكل مشاكل الزواج، والسعي 
الى إصالح البني واملســاهمة مبا يخفف 
اآلثار النفســية واالجتماعية والسلوكية 
على كل األطراف املعنية في األســرة من 

األزواج واألبناء.
إن الــدول املتقدمة حضاريا تولي قضايا 
الزواج والطالق واالنفصال جل اهتمامها 
وتوفر رأي االختصاصيني واالستشاريني 
خلدمة هذه الشــريحة من املجتمع ومبا 
يحقق املصلحة العامة للمجتمع والدولة.

لن أخوض فــي تعريف الزواج ومراحله 
وشروطه وأنواعه، لكننا كلنا متفقون أن 
نواة تكوين املجتمع هي األسرة، وما جاءت 
التشريعات إال لتنظم هذه العالقة وآثارها 
ومشــاكلها، خاصة قضية أبغض احلالل 

إلى اهللا (الطالق).
قضية الطالق من يتابع أرقامها في الكويت 
التعاون اخلليجية والدول  ودول مجلس 

العربية يجدها في تصاعد.
والسؤال: لم ازدادت األرقام في السنوات 

األخيرة؟
ماذا عن الطالق اآلن في زمن كورونا سنة 

١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م؟ 
من يزودنا باإلحصاءات واألرقام ويوضح 

لنا احلقيقة؟
إنها بيانات ودراسات وأرقام وإحصاءات 
متلكها وزارة العدل في دولة الكويت وهي 
أرقام صحيحة وفق إجــراءات منهجية 

ودراسات ميدانية؟ 
مما ال شك فيه أن التغييرات االجتماعية 
والثقافية التي مرت على منطقة الكويت 
ومنطقة اخلليج بعد اكتشاف النفط أدت 
إلى إحداث عملية تغيير سريع على البناء 
االجتماعي وعلى جميع مكوناته ومن أبرز 

هذه املكونات البناء األسري نفسه.
إن قضية الطالق ليست مرتبطة في الكويت، 

وإمنا هي اليوم مشكلة عاملية.
هناك إشــكالية حقيقية خاصة من واقع 
احلال في اإلحصاءات، فمن املالحظ ارتفاعها 
في املجتمع الكويتي، وقد تناولتها وسائل 
اإلعالم املختلفــة من الصحف واملجالت 
والفضائيات وغيرها، خاصة في ظل انتشار 
ما يســمى بالزواج املصلحي كاحلصول 
على القرض احلكومي أو حجز الدور في 
طابور منح السكن للكويتية وغيرها من 

االمتيازات؟
وهناك الطالق الصوري؟ ما هو؟

هو نوع من الطالق ارتبط أيضا مبصالح 
معينة كأن يتم تسجيل حاالت الطالق في 
الســجالت احلكومية بينما تظل العالقة 
الزواجية قائمــة، فقد يحدث هذا الطالق 
امتيازات خاصة فيما  الصوري لتحقيق 
يسمى بالزواج املختلط (أحد طرفي الزواج 
غير كويتي)، ألن هناك مزايا حتصل عليها 
(املطلقة الكويتية) ألبنائها في حالة حدوث 
طالق فيلجأ البعض إلى هذا األسلوب؟ مثال 

للحصول على اجلنسية؟
على العموم هناك أسباب كثيرة للطالق مثل 
عدم دقة التوثيق أو انتشار أمناط زواجية 

متعددة، مثل ما يســمى املسيار والزواج 
العرفي وزواج املتعة، وزادوا عليها اآلن 
زواج املسفار، وأقبحها زواج بصمة الدم.
اليوم في تفشــي وباء كورونا (زاد) لفظ 
الطالق في امليديا والتواصل االجتماعي، 
وهذه قضية خطيرة حتتاج الى وقفة جادة 
وتفعيل مــن اجلهات املجتمعية املختصة 
بالتوعيــة، وهم بالفعل (نيام) كنومة أهل 

الكهف!
للطالق في الكويت وغيرها من الدول اسباب 
ومسببات وعوامل واجتاهات وتأثيرات، 
وفي عصر كورونا رمبا زادت هذه الظاهرة، 
فمن يرصدها؟ ومن يتابعها؟ الكل مشغول!
إنني في هذه املســاحة أشيد بدور األخ 
الدكتور حمود القشعان وبكل جهوده القيمة 
واملقدرة فيما يخص التوعية، وأرى أن على 
وزير اإلعالم اعطاءه (برنامجا) يتناول فيه 
خبرته في هذا الســياق ويرشد املجتمع 

وينوره، حيث لدى 
د.القشعان أكثر من دراسة في هذا املوضوع، 
واذا أسند األمر له فقد أعطي لرجل املرحلة 
خلبرته وحكمته وحنكته، وليته يقبل إذا 

عرض عليه األمر.
والشــكر موصول جلهود الشيخ راشد 
العليمي ابا سعد.. فارس التوعية باملشاكل 

االسرية.
٭ ومضة: وزيــر العدل هو القيادي اليوم 
املسؤول عن هذه القضية، وأنا واهللا شفت 
قبل اجتياح وباء كورونا جهود وزارة العدل 
خاصة في قضايا الزواج والطالق، وهي 
جهود موفقة وموثقة إلصالح البني.. لم ال 

يعرضها تلفزيون الكويت؟
املشــكلة اليوم عندك حظر، ازدادت فيه 
املشــاكل الزوجية وليس هناك من يوجه 
ويرشد ويفتي. نحتاج إلى حمالت وطنية 

شاملة لهذا األمر الظاهرة.
الكويت متلك كوادر ممتازة قادرة على 
مناقشة مثل هذه القضايا وتوعية الناس 
بهــا والدولة متلك القنــوات والكوادر 
وجمعيات النفع العام ميكنها املشاركة.. 
لكن السؤال: من يقوم ويجمع كل هذه 

اجلهات معا؟
٭ آخر الكالم: لقد كتبت عشــرات املقاالت 
وقابلت املســؤولني في جهات تعنى بهذه 
الظاهرة، وهم القادرون على اإلجابة عن 
أسئلة الناس وأصحاب العالقة، وقد وجدت 

أسباب الطالق منحصرة فيما يلي:
- عدم وجود توافق بني الزوجني.

- إهانة الرجل زوجته بالضرب واستباحة 
معاشها.

- عدم اهتمام املرأة مبنزل الزوجية وأمور 
الزوج النشغالها.

- البخل الشديد وعدم اإلنفاق على الزوجة 
(طبعا يتبع هذا بخل باملشاعر).

- عدم طاعة املرأة زوجها ومتردها.
- تعاطي املخدرات أو املسكرات وحبوب 

الهلوسة وغيرها.
- استقالل املرأة ماديا عن الرجل ووجود 

أسرة داعمة لها.
- أصدقاء الســوء من الطرفني (الصاحب 

ساحب) خاصة املطلقات.
- تعدد الزواج وما ينتج عنه من اختالفات.

- األجهزة الذكية اجلديدة وانشغال الطرفني 
بها أو ما ينتج عنها من مشــكالت وأكثر 

قضايا الطالق نتيجة الهاتف.
٭ زبدة احلچي: أرجو من معالي وزراء العدل 
واإلعالم واألوقاف والتربية االتفاق على 
جهة (جلنة - فريق) تعطي هذا املوضوع 
أهمية وأولوية، وأذكركم بأن «كورونا» ليس 
(وباء) فقط وإمنا (أداة) كشفت الكثير من 
األسرار.. ويا خوفي أن تكون أرقام الطالق 

خالل «كورونا» فلكية.. فمن يطمئننا؟
اللهم إني قد بلغت.. اللهم فاشهد.

 في أمان اهللا.. 

ومضات

«الطالق»..
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

احتاد اجلمعيات: ال تهاون مع املتالعبني باألسعار

١١ إصابة بڤيروس كورونا في تعاونية العارضية

محمد راتب

شدد احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
علــى أنه لن يتهاون مع أي شــخص يتالعب 
باألســعار أو يحاول املساس بجيب املواطن، 
مشيرا إلى أن مسؤولية ارتفاع األسعار تقع 
على اجلميع، ويجــب أن يكون هناك تعاون 
مع اجلمعيات واجلهات احلكومية، مشيرا إلى 
أن االحتاد يتابع مع «الشؤون» إجناز مشروع 
ميكنة اجلمعيات التعاونية الذي ميكن االحتاد 
والوزارة من مراقبة األسعار والرقابة عليها.

وأوضح في بيان صحافي ردا على ما أثير 
في مواقع التواصــل االجتماعي حول ارتفاع 
أسعار بعض األصناف في اجلمعيات التعاونية 
أنــه خالل اجلــوالت التي يقوم بهــا االحتاد: 
وجدنــا زيادة أســعار في عدد مــن األصناف 
اخلاضعــة لرقابتنا لدى بعــض اجلمعيات، 

ومت إخطــار مجلــس إدارة اجلمعية املخالفة 
بإرجاع السعر املعتمد من قبل جلنة األسعار 
في االحتاد وتســجيل تقرير لوزارة الشؤون 
التخاذ الالزم، وقامت الوزارة مشكورة بالتفاعل 

بجدية مع ذلك.
وأكد أنه منذ تسلم مجلس اإلدارة اجلديد 
قيادة االحتاد لم تكن هناك أي موافقة ألي زيادة 
لسعر أي سلعة أو صنف، مشيدا بتعاون وزيرة 
الشــؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل وتفاعلها مع 
االحتاد فيما يتعلق مبراقبة األســعار، حيث 
هناك تفاعل من الوزيرة حلل الصعوبات التي 
تواجه اجلمعيات، ومتت مخاطبة االحتاد من 
قبل الشؤون في ٢٢ يونيو املاضي بضرورة 
إعادة فحص ومراقبة السلع على كافة األصناف 
بالتعــاون مع الــوزارة مع اتخــاذ اإلجراءات 
القانونية الصارمة جتاه املخالفني إن ثبت ذلك.

محمد راتب

أعلنت جمعية العارضية التعاونية عن 
إصابة ١١ موظفا بڤيروس كورونا املستجد 
بعد عمل مسحة لعدد ٢٠٠ من عمالة اجلمعية، 
حيث تبني إصابة ٤ بالسوق املركزي رقم ٢، 
و٣ فنيي اللوازم موحد، و٣ في فرع البنشر، 

و١ في فرع قطعة ٢، و١ حالة اشتباه في إدارة 
اجلمعية. وذكرت أنه مت عزل املصابني واتخاذ 
كل التدابير الوقائية مع وزارة الصحة، علما 
أن املصابني ليس لديهم أي أعراض نهائيا، 
وسيتم إغالق اإلدارة والسوق املركزي رقم 
٢ وفرع البنشر وقسم الفنيني موحد وفرع 

قطعة ٢ وذلك للتعقيم الكامل.

ضبط زيادة األسعار في بعض اجلمعيات وإخطار «الشؤون» التخاذ الالزم

«زكاة العثمان» تكفل أكثر من ٣ آالف يتيم حول العالم
صــرح مدير جلنــة زكاة 
التابعــة جلمعيــة  العثمــان 
النجاة اخليرية أحمد الكندري، 
بأن اللجنة تقوم بتنفيذ عدة 
مشاريع خيرية أهمها «مشروع 
رفقاء النبي ژ لكفالة األيتام»، 
وهو من أهم وأبرز املشاريع 
اخليرية التي تقوم بها اللجنة 
داخل الكويت وخارجها، حيث 
يعد مشــروعا اســتراتيجيا 
ملساعدة احملتاجني من األسر 
التي فقدت عائلها، مؤكدا أننا: 
في ظــل أزمة جائحة كورونا 

مستمرون في مساعدة أيتامنا 
بكل مــكان حتى تنتهي بإذن 
اهللا تعالى، مبســاندة ودعم 
أهــل اخلير فــي الكويت لهذا 

املشروع.
الكنــدري فــي  وأضــاف 
تصريــح صحافــي: يعد هذا 
املشروع من أولويات اللجنة 
في مجال الرعاية االجتماعية 
واإلنسانية الهتمامه بشريحة 
مهمة في املجتمع وهم «األطفال 
األيتام»، حيث يوفر لهم هذا 
املشروع مختلف أنواع الرعاية 

يتيم داخل الكويت وخارجها 
فــي عــدة دول أهمهــا أيتــام 
الالجئني السوريني، واأليتام 
فــي مصــر ولبنــان واليمن 
وكوسوڤا وغيرها من الدول 
العربية واإلسالمية األخرى، 
مشــيرا إلى أن قيمــة الكفالة 
خارج الكويت ١٥ دينارا وميكن 
للمحسنني التبرع بالتواصل 
مع اللجنة عبر األرقام التالية: 
٢٢٦٦٧٧٨٠/ ٩٩٤٠١٠١١ أو زيارة 
أفرع اللجنة مبنطقة حولي أو 

الروضة.

التي حتفظ لهــم حياتهم في 
إطار تربــوي صحيح ضمن 
البيئة املناسبة حتت إشراف 
متخصصني في مختلف جوانب 
التربيــة مع إعطــاء األولوية 
الســتمرار تدفق املســاعدات 
وذلــك  األيتــام،  ملختلــف 
للمساهمة في تنشئتهم تنشئة 
ســليمة وســد احتياجاتهــم 
وتقدمي أوجه الرعاية والدعم 

لهم.
ولفــت الكنــدري إلــى أن 
اللجنة تكفل أكثر من ٣ آالف 

أحمد الكندري

املنفوحي تفقد مجمع «الكوت» واطلع على نظام الكاميرات احلرارية

الهاجري رئيسًا الحتاد عمال البترول للمرة الثانية على التوالي

شدد على أهمية قياس حرارة جسم موظفي ورواد املجمع قبل الدخول وااللتزام بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد اجلسدي

zoom اجلمعية العمومية انتخبت املجلس اجلديد عبر منصة

جانب من اجلولة م.أحمد املنفوحي خالل اجلولة

محمد حمد الهاجري
من انتخابات احتاد عمــال البترول بحضور رئيس احتاد عمال الكويت أحمد 

عقلة ويحيى الرشيدي

قام مدير عام البلدية أحمد املنفوحي 
بجولــة تفقدية علــى مجمع الكوت 
لالطمئنان على االلتــزام بإجراءات 
الوقاية من انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد - ١٩) ولالطالع على 
نظام الكاميرات احلرارية املوزعة على 
مداخل املواقف لقياس حرارة اجلسم.

وأشاد املنفوحي في بيان صحافي 
عقب اجلولة بتقيد احملالت التجارية 
باالشتراطات الصحية، مشددا على 
أهمية قياس حرارة جســم موظفي 
ورواد املجمع قبل الدخول فضال عن 
االلتزام بارتداء الكمامات والقفازات 

والتباعد اجلسدي.
وأعرب عن تفاؤله بانتصار الكويت 
على هذا الوباء وسرعة التخلص منه 
ملا راه من التزام املواطنني واملقيمني 
وحرصهــم ومراعاتهــم ملتطلبــات 
الســالمة وتعليمات وزارة الصحة 

جتنبا للعدوى.
وتأتي جولة املنفوحي استكماال 
جلوالته التفقديــة التي بدأها امس 
فــي مجمعي األڤنيــوز و٣٦٠ تزامنا 
مع بدء املرحلة الثانية ضمن مراحل 
العودة التدريجية للحياة الطبيعية 

في البالد.

أسامة أبوالسعود

انتخب أعضــاء اجلمعية 
العمومية باحتاد عمال البترول 
البتروكيماويــات  وصناعــة 
محمد حمد الهاجري رئيســا 
لالحتــاد للمــرة الثانية على 
التوالي. وجرت امس الثالثاء 
عملية انتخابات مجلس إدارة 
احتــاد عمال البترول وســط 
أجــواء دميوقراطية شــفافة، 
 zoom وذلــك عبــر منصــة
التباعد  اإللكترونية لتحقيق 
االجتماعي واحلفاظ على صحة 
وسالمة جميع أعضاء اجلمعية 

العمومية.
وجــاء تشــكيل املجلــس 
للــدورة  التنفيــذي اجلديــد 
املقبلــة ٢٠٢٠/٢٠٢٢ الحتــاد 
البتــرول وصناعــة  عمــال 

البتروكيماويات كالتالي:

- محمد حمد شافي الهاجري 
- رئيــس االحتــاد - (نفــط 

الكويت)
٭ سعود حمد العجمي - نائب 

الرئيس - (الناقالت)
٭ فالــح مهيــل املطيــري - 
العــام - (نفــط  الســكرتير 

اخلليج)

٭ حسني علي امليل - السكرتير 
العام املساعد - (ايكويت)

٭ م.مرزوق محسن العازمي 
- األمني املالي - (ايكويت)

٭ فالــح عبــداهللا الفويضل 
الهاجري - سكرتير العالقات 

اخلارجية - (الناقالت)
٭ ناصر عبداهللا الهاجري - 

سكرتير العالقات الداخلية - 
(نفط اخلليج)

وعضويــة كل مــن: أحمد 
ربيع العنزي وعباس فاضل 
عوض وفهد عبداهللا الرشيدي 
وســالم زيد املطيري وأحمد 
الديحانــي وفايــز  حمــدان 
ومحمــد  الفضلــي  فــارس 

عباس البلوشي وحمد سهيل 
املطيري.

وعقب تزكيتــه باملنصب 
من جديد، وجه رئيس احتاد 
البتــرول وصناعــة  عمــال 
محمــد  البتروكيماويــات 
الشــكر ألعضــاء  الهاجــري 
العموميــة علــى  اجلمعيــة 
هذه الثقة الغالية لتشــريفه 
بتمثيل عمال القطاع النفطي 
فــي الكويــت، داعيــا اهللا ان 
يكون عند حســن ظن جميع 
الطبقــات العاملة في القطاع 
النفطي وسائر عمال الكويت.

ووعد الهاجري بالسير على 
ذات النهج في احملافظة على 
حقوق العمال ومكتســباتهم 
والدفاع عنها والتصدي لكل 
من تسول له نفسه االنتقاص 
من تلك احلقوق واملكتسبات 

العادلة واملشروعة.

وقف إزالة «اجلداريات» باألسواق
وجــه املديــر العــام لبلديــة 
الكويت م.أحمد املنفوحي بوقف 
إزالة الصور والرسومات احلائطية 
(اجلداريــات) التي يقوم بعملها 
بعض الرسامني التشكيليني في 

عدد من األماكن العامة.
وذكــرت البلديــة فــي بيــان 

صحافي أن توجيهات م. املنفوحي 
لقطاع تنمية املشاريع في البلدية 
تأتي في إطار جتميل األســواق 
وتشــجيع  العامــة  واألماكــن 
اإلبداعــات للكــوادر الفنيــة من 
ممارسة هواياتهم ومنها الصور 

املرسومة على احلوائط.

رئيس الوزراء: دور مهم للمجلس األعلى للتخطيط في رسم 
السياسة اإلستراتيجية للدولة ومتابعة إجناز املشاريع الكبرى

ترأس سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء في 
قصر السيف االجتماع الثاني 
للمجلــس األعلــى للتخطيط 
والتنمية لدور االنعقاد الثالث 

عبر االتصال املرئي.
وأعرب سموه في مستهل 
االجتماع عن ترحيبه بأعضاء 
املجلس متمنيا لهم كل التوفيق 
والســداد فــي توليهــم لهــذه 
املســؤولية الكبيــرة، مؤكــدا 
سموه أهمية دور املجلس في 
رسم السياسة االستراتيجية 
األهــداف  ووضــع  للدولــة 
والتصــورات املناســبة لدفع 
عجلة التنمية بالبالد ومتابعة 
التنمويــة  إجنــاز املشــاريع 

الكبرى في شتى املجاالت.
كما عبر سموه عن شكره 
األعلــى  املجلــس  ألعضــاء 
للتخطيط والتنميــة على ما 
قدموه من مساهمات في دعم 

العقيل أن املجلس اطلع على 
تقاريــر املتابعة للربع الثالث 
املتابعة  ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتقريــر 
الســنوية للخطــة الســنوية 
٢٠٢٠/٢٠١٩، حيث أشاد املجلس 
بجهود األمانة العامة للمجلس 

الدائمــة حيث ناقــش تقرير 
جلنة السياسات العامة واإلعالم 
بشأن تطوير وإصالح اإلدارة 
احلكوميــة الــذي يعتبر أحد 
الدراسات لرسم خارطة الطريق 
لتحقيق رؤية الكويت ٢٠٣٥.

وذكــرت أن املجلس اطلع 
على مذكرة خاصة برأي جلنة 
التنميــة االقتصاديــة حــول 
امليزانية العامة للدولة وكذلك 
املالية االقتصادية  التوجهات 
للتحديات التي تواجهها الكويت 
باإلضافــة الــى تقارير جلنة 
البشرية والعمرانية  التنمية 
الرعاية  حــول اســتراتيجية 
الصحية كونهــا ضمن ركائز 
برنامــج عمل احلكومة عالوة 
علــى تقرير حــول اختالالت 
التركيبــة الســكانية وآثارها 
املختلفة، حيث اعتمد املجلس 
كافــة التقاريــر وأحالهــا الى 

مجلس الوزراء املوقر.

األعلــى للتخطيــط والتنمية 
في أعداد تلــك التقارير وقرر 
رفعها الى مجلس الوزراء املوقر 

التخاذ ما يراه مناسبا.
املجلــس  ان  وأضافــت 
اللجــان  اســتعرض تقاريــر 

سموه ترأس االجتماع وشكر األعضاء على ما قدموه من مساهمات في دعم اجلهود احلكومية املبذولة في مواجهة «كورونا»

سمو الشيخ صباح اخلالد ومرمي العقيل خالل اجتماع املجلس االعلى للتخطيط

اجلهــود احلكوميــة املبذولة 
في مواجهة انتشــار ڤيروس 
كورونــا (كوفيــد- ١٩). مــن 
جهتها، أوضحت وزير الشؤون 
االجتماعيــة ووزيــر الدولــة 
للشــؤون االقتصاديــة مرمي 
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

تفعيل احلجز اإللكتروني املسبق ملواعيد 
املراجعات الطبية في املراكز الصحية

«الكهرباء» شاركت مببادرة «ساعة ترشيد» اخلليجية

حنان عبداملعبود 
عبدالكرمي العبداهللا

إدارة نظــم  أعلــن مديــر 
املعلومات أحمــد الغريب عن 
تفعيل آلية احلجز اإللكتروني 
املســبق ملواعيــد املراجعــات 
الطبية في املراكــز الصحية، 
وذلك بالتنســيق مــع كل من 
العامــة للمعلومــات  الهيئــة 
املركزيــة  واإلدارة  املدنيــة 

للرعاية الصحية األولية.
وأكــد الغريــب ومن خالل 

هذا اإلجراء على اتباع كل ما من شــأنه احلفاظ 
على سالمة وصحة املراجعني من خالل تطبيق 
التباعد االجتماعي وأخذ االحتياطات الالزمة في 
ظل جائحة كورونا. وقال الغريب ان نظام حجز 
مواعيد املراكز الصحية متاح في جميع املناطق 
وجميع األوقات ويكون احلجز عن طريق املوقع 
الرسمي لوزارة الصحة باجلزء اخلاص باخلدمات 

العامــة ثــم املراكــز الصحية 
واملستشفيات - من خالل املوقع 
www.moh.gov.kw، أو الدخول 
https:// مباشــرة على الرابط
eservices.moh.gov.kw/SPCMS/
AppointmentsRequestarTest.
التســجيل  aspx حيــث يتــم 
من خــالل الرقــم املدني ورقم 
التسلسل املدني لتأكيد الهوية.

وأضاف الغريب انه مبقدور 
املراجع اختيار فترة مراجعته 
ســواء الفتــرة الصباحية يتم 
حتويل املراجع للمركز الصحي 
التابع له أو اختيار الفترة املسائية والتي متكن 
املراجع من اختيار أي مركز صحي تابع ملنطقته 
الصحيــة ومن ثم بإمكانه ان يختار التخصص 
املراد مراجعته حسب حالته الصحية، حيث تظهر 
التخصصات املتاحة بكل مركز صحي بواقع (٦ 
مواعيد بالساعة للطب العام و٤ مواعيد بالساعة 

للتخصصات األخرى).

دارين العلي

شــاركت وزارة الكهرباء 
واملــاء يــوم أمــس مببادرة 
«ساعة ترشيد» التي جاءت 
مببــادرة من هيئــة كهرباء 
ومياه الشارقة والتي اعتمدت 
في «االول من يوليو من كل 
عام» من الساعة ٢٫٣٠ حتى 
٣٫٣٠ ظهرا، وهي الساعة التي 
يزداد فيها الطلب على التيار 
الكهربائي وتصل األحمال إلى 

ذروتها.

أحمد الغريب

م. إقبال الطيار

رت خطط مكافحة املخدرات عربيًا الصالح:  «كورونا» غيَّ

العنزي لـ «األنباء»: بعض متعافي «كورونا» قد ينقلون العدوى

٧٤٥ إصابة جديدة بـ «كورونا» منهم ٤٣٤ مواطنًا وشفاء ٦٨٥

حنان عبد املعبود

أكــد أمــني عــام االحتاد 
العربي للوقاية من اإلدمان 
د.خالــد الصالــح أن أزمــة 
كورونا تسببت في تغيير 
خطط مكافحة املخدرات في 
العالم العربي، الفتا إلى أن 
االجتمــاع األخيــر ألعضاء 
االحتاد من كل الدول العربية 
والذي عقد في القاهرة قبل 
التأكيــد  أربعــة أشــهر مت 
خاللــه علــى أن الوبائيات 
التــي اكتســحت العالم لها 
مردود ســيئ على متعاطي 
املخــدرات، حيــث يتوفــى 
الكثير منهم بســبب زيادة 
اجلرعة، والتي يعتقد بعض 
املتعافني أن اجلرعة جتنبهم 
اإلحباطــات واالضطرابات، 
الســيما للذيــن أقلعوا عن 

حنان عبد املعبود

شــدد استشــاري طــب 
األطفــال وأمــراض الكلــى 
مبستشــفى اجلهراء د.فهد 
العنزي على اتخاذ احليطة 
واحلذر من جانب املتعافني 
حتى ال يكونوا الســبب في 
نقل العدوى باملجتمع فيما 
تبدأ مراحل العودة للحياة 

بالتطبيق.
وقال العنزي في تصريح 
لـ «األنباء» إن من الطبيعي 
أن تنتهي أعراض املرض مع 
الڤيروس بعد  الشــفاء من 
٦ أســابيع ويكون التعافي 
الكامــل، إال أن هناك بعض 

حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمــس عــن تســجيل ٧٤٥ 
إصابة جديدة مبرض كورونا 
املستجد (كوفيدـ  ١٩) خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٤٦٩٤٠ 
حالــة، فيما مت تســجيل ٤ 
حــاالت وفاة إثــر اصابتهم 
باملــرض ليصبــح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

امس الى ٣٥٨ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبــداهللا  باســم 
السند في تصريح صحافي 
إن من بني احلاالت الســابقة 
التي ثبتــت إصابتها حاالت 
مخالطــة حلــاالت تأكــدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 
املخالطــني لهــا. وأوضــح 
د.الســند أن حاالت االصابة 
الـ ٧٤٥ السابقة تضمنت ٤٣٤ 
حالة ملواطنني كويتيني بنسبة 
بلغت ٥٨٫٢٨٪ و٣١١ حالة لغير 
الكويتيني بنســبة ٤١٫٧٥٪. 
وأضاف أن املصابني حســب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
١٨٢ حالة مبنطقة الفروانية 
مبنطقــة  و١٧٦  الصحيــة 
اجلهراءالصحية و١٦٩ مبنطقة 
و١٢٠  الصحيــة  االحمــدي 
مبنطقــة العاصمة الصحية 
و٩٨ مبنطقة حولي الصحية.
املناطــق  أعلــى  وعــن 
السكنية من حيث تسجيل 
اإلصابــة بالڤيــروس، ذكر 

العربي للوقاية من اإلدمان 
الحــظ أن جتــار املخدرات 
لــم تردعهم هــذه اجلائحة 
عن محاولة نشــر السموم 
بني الشــباب، كما لم تشهد 
التقارير إلى انخفاض نسب 
التعاطي في كثير من الدول 
العربية، مضيفا أن املتعاطني 
عن طريــق احلقن قد زادت 
لديهم في الســنوات العشر 
املاضية اإلصابة باألمراض 
املرتبطة باملناعة ويخشــى 
على هؤالء املرضى املتعاطني 
مضاعفات إصابتهم مبرض 
الكورونا. مؤكدا أن هذا األمر 
جعــل االحتاد يبــدأ بحملة 
توعوية من أجــل التحذير 
من زيــادة نســبة الوفيات 
للمتعاطني عن الڤيروسات 

والوبائيات الڤيروسية. 
وأشــار الى أن االجتماع 

جــاءت متضاربــة مــا بني 
العــدوى وعدم العدوى في 
ظل استمرار األعراض رغم 
التعافي. فذكرت احداها أن 
الذيــن يظل معهم  املرضى 
السعال واإلسهال بعد ١٤ يوما 
مــن اإلصابة مــن املمكن أن 
يكونوا معدين، ويجب جتنب 
دخولهم األسواق واملوالت 
ودورات املياه العامة، فيما 
أشارت دراسات أخرى الى انه 
مع التعافي يتوقف إمكانية 
نقل العدوى، ولكننا يجب أن 
نتخذ األحوط لتجنب نشر 

العدوى.
وأشــار العنــزي إلى أن 
وجــود األعــراض األخــرى 

هذا ويواجــه املدمن حتديا 
كبيرا في اإلدمان النفســي 
والــذي قــد ميتد لســنوات 
طويلة، ويخشــى أن يكون 
اإلدمان النفسي أحد أسباب 
االنتكاسات املالحظة في فترة 
كاســحات كورونا وغيرها 
مما يتوجب توعية املتعافني 
بضرورة زيادة التواصل مع 
مجموعات الدعم والتي قل 

تأثيرها بسبب الكاسحة. 
ودعا االحتاد إلى استخدام 
وســائل التواصل احلديثة 
باملخاطبة عن بعد من أجل 
إحياء املجاميع الداعمة والتي 
سعى االحتاد لتشكيلها في 
أغلــب الــدول العربيــة من 
أجــل احملافظة على صمود 
املتعافــني جتــاه الضغوط 
النفســية من أجــل العودة 

للتعاطي.

يكون وضعهم الصحي غير 
جيد، خاصة اذا ما تعرضوا 
لإلصابة بڤيروس كورونا، 
كما اكد أن استمرار العوارض 
رغم الشفاء ال يستدعي تناول 
أدوية، الفتا إلى ان البعض 
يفضل تسريع وتيرة التعافي 
من خالل تناول الڤيتامينات 
مثل ڤيتامني «ســي» والذي 
رغم فائدته فإن اإلفراط في 
تناوله يحوله الى دواء غير 
امن فقد يتسبب في اإلصابة 
بحصــوات الكلــى أو دم في 
البول، ولهــذا فإن الهلع من 
املــرض يجــب التوقف عنه 
خاصة مع بدء التعافي وتدرج 

عودة اجلسم الى طبيعته.

الذي عقد في القاهرة وترأسه 
رئيــس االحتــاد د.أحمــد 
أبوالعزائم  جمــال ماضــي 
قــد حضره وفــود من دول 
عربية أكــدت جميعها على 
أهمية التوعية وأنها عملية 
غير منقطعة والهدف منها 
ليس فقــط توعية املجتمع 
الســيما الشــباب بأضــرار 
املخــدرات، وكذلــك توعية 
املتعاطني بخطورة التغيرات 
الوبائية واالجتماعية وكذلك 
توعية املقلعني املتعافني من 
التعاطي  باملخاطر الكبيرة 
حني عودتهــم إلى التعاطي 

مما قد يفقدهم حياتهم. 
وقــد بينــت إحصائيات 
االحتاد أن النظافة الكيميائية 
من املخــدر حتقق جناحات 
كبيــرة، الســيما مــع تقدم 
طرق التخلص من السموم، 

التي تتمثل في تعب عضالت 
وإجهاد وغيره ليست دليال 
على ان الشخص معٍد، حيث 
يتعافى الشخص ولكن جسده 
يظل يعاني من انهاك املرض 
ولكنه سيعود طبيعيا بعد 
بعــض الوقــت، الفتــا الــى 
أن األشــخاص من أصحاب 
األمــراض املزمنــة يكــون 
تعافيهم بطيئا بعض الشيء 
ويتعافون في وقت أطول من 
غيرهم حيــث املناعة لديهم 
تكــون أقل وهم مــن نطلق 
عليهم األشخاص من أصحاب 
اخلطورة من مرضى األمراض 
املزمنة واملصابني بالسمنة، 
وكذلك املدخنــني، فعادة ما 

أن يستكملوا مدة ال تقل عن 
١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
وبــني د.الســند أن عدد 
املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٤١٥٠ مسحة، مشيرا إلى 
أن مجموع الفحوصات بلغ 

على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شــأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.

وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق أمس 
بلوغ عــدد حاالت الشــفاء 
مــن مــرض «كوفيــد ـ ١٩» 
٣٧٧١٥ حالة بعد تعافي ٦٨٥ 
إصابة خالل الساعات الـ ٢٤ 

املاضية.

أكثر من ٣٩١٠٣٧ ألف فحص.
وجدد دعــوة املواطنني 
واملقيمني إلى 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 

اإلحباط النفسي سبب عودة الكثير من املتعافني إلى التعاطي

أكد أن تناول الڤيتامينات لتسريع الشفاء قد يصيب بأمراض شديدة

«الصحة» ترفع املسحات ألكثر من ٤ آالف لليوم الثاني على التوالي

د. خالد صالح

د. فهد العنزي

د. عبداهللا السند

املخدرات منذ فترات قصيرة، 
وكان هذا اإلحباط النفسي 
سببا لعودتهم للتعاطي دون 
االعتبار إلى نظافة جسدهم 
من هذه الســموم وبالتالي 
تكون اجلرعة املعتادة لديهم 

قاتلة. 
وأشــار الــى أن االحتاد 

املتعافني تتجاوز األعراض 
معهــم ٦ أســابيع وعــادة 
يكــون املريض غيــر معد، 
الدراســات  ولكــن بعــض 

أنها جــاءت بواقع ٤١ حالة 
مبنطقــة تيمــاء و٣٦ حالة 
مبنطقة الفروانية و٣٠ حالة 
مبنطقة صباح السالم و٢٧ 
حالة مبنطقة جليب الشيوخ 
و٢٧ حالة مبنطقة الصليبية 
السكنية و٢١ حالة مبنطقة 

جابر العلي.
آخــر  يخــص  وفيمــا 
العنايــة  املســتجدات فــي 
املركزة، لفت إلى أن عدد من 
يتلقى الرعايــة الطبية في 
العناية املركزة بلغ ١٣٩ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتها مبــرض «كوفيد ـ 
١٩» ومازالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٨٨٦٧ حالة.

وعن مراكز احلجر الصحي 
املؤسسي، فقد بلغ مجموع 
من أنهى فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ٤٩ شخصا بعد 
القيام بكل اإلجراءات الوقائية 
والتأكــد مــن خلــو جميــع 
العينات من الڤيروس على 

الظفيري: ضرورة تغيير خطة البعثات 
وربطها بسوق العمل

عبداهللا الراكان

أكد أستاذ املناهج وطرق 
الكويت  التدريس بجامعــة 
الظفيــري ضرورة  د.فايــز 
تغيير خطة البعثات وإعادة 
هندســتها وتقييمها بعد أن 
كانــت تركــز علــى اجلانب 

األكادميي.
وأشار الى اننا بحاجة إلى 
التركيز على اجلانب الفني 
املهني الصناعــي والتركيز 
علــى الــدول املهتمــة بهــذا 
اجلانب مثل أملانيا واليابان 
مع احلفاظ على البعثات مع 

الدول التي توجد بيننا وبينها 
عالقات ثقافية مثل الواليات 
املتحدة األميركية وبريطانيا.
وأضــاف الظفيري خالل 
مشــاركته في حملة دروس 
األمــل التي تنظمهــا رابطة 
إننا  الكويتية:  االجتماعيني 
بحاجــة للربط بــني نوعية 
البعثات وما يحتاجه سوق 
العمل وإعطاء اعتبار وظيفي 
اكبــر واالهتمــام باجلانــب 
الثقافــي واملــادي، موضحا 
أن عــدم الربط بني البعثات 
وسوق العمل سيخسرنا كل 

شيء.

خالل مشاركته في حملة «دروس األمل» التي تنظمها رابطة االجتماعيني

فايز الظفيري

ملشاهدة الڤيديو

إدارة  مديــر  وقالــت 
الرقابــة الفنيــة فــي وزارة 
الكهرباء واملاء رئيس احلملة 
اخلليجية للترشيد م.اقبال 
الطيــار ان مبادرة «ســاعة 
ترشــيد» التي طبقت امس 
حتقق جناحا مشــجعا عاما 
بعد عــام بحــرص الكويت 
املشاركة في تلك «الساعة» 
للعام اخلامس على التوالي.
وأضافــت الطيــار، فــي 
ان  صحافــي،  تصريــح 
املبادرة تســاهم فــي تقليل 

استهالك الكهرباء في ساعة 
الــذروة، مشــيرة الــى انــه 
متــت مخاطبــة كل اجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص، 
واالسواق التجارية لالسهام 
فــي املبادرة خالل هذا العام 
حرصا من الكويت ممثلة في 
وزارة الكهربــاء واملاء على 
ترشــيد األســتهالك، ونشر 
تلك الثقافة، والتذكير الدائم 
بأهمية املشاركة املجتمعية 

في الترشيد.
ان  الطيــار  وأوضحــت 

تطبيق ســاعة الترشيد متت 
من خالل اغالق االنارة ووضع 
الترموستات اخلاصة بالتكييف 
عند درجة ٢٦ سيلزي واغالق 
االجهزة الكهربائية واحلرارية، 
للتأكيــد علــى أهمية احلفاظ 
على البيئة من خالل التوعية 
بأهميــة االســتخدام األمثــل 
للطاقة، وتخفيض االنبعاثات 
الكربونيــة وتشــجيع فئات 
املجتمع علــى إغالق األجهزة 
غيــر الضروريــة واالهتمام 

بالصيانة الدورية.

أبل لـ «األنباء»: تدشني خدمة تقدمي 
الشكاوى اإللكترونية بالقطاع الطبي األهلي

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــــت مديـــــــرة إدارة 
التراخيــص الصحية بوزارة 
الصحــة د.ســعاد أبــل عــن 
تدشني خدمة تقدمي الشكاوى 
اإللكترونية املتعلقة باخلدمات 
الصحيــة املقدمــة بالقطــاع 
الطبــي األهلــي، وذلك ضمن 
اخلدمــات اإللكترونيــة التي 
تقدمها اإلدارة من خالل موقع 
اإلدارة اإللكتروني عبر البوابة 

اإللكترونية لــوزارة الصحة 
وذلــك   ،www.moh.gov.kw
تسهيال على املراجعني ومتاشيا 

مع خطة تطوير اإلدارة.
وذكرت د.أبل في تصريح 
لـ «األنبــاء» أن هذه اخلدمة 
تهــدف الــى حمايــة حقوق 
املراجعــني ومصاحلهــم من 
خالل اإلبالغ عن اي مشكلة 
أو خطأ طبــي أو خالفه في 
تلقــي اخلدمــة فــي القطاع 

 د.سعاد أبلالطبي األهلي.
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«تقنية املعلومات»: أولياء األمور مسؤولون عما يشاهده األبناء في وسائل التواصل
ثامر السليم

لليوم الثالث على التوالي، 
الكويتية  واصلت اجلمعيــة 
لتقنيــة املعلومــات فعاليات 
مؤمتــر «التكنولوجيــا فــي 
خدمــة الكويت» عبر تطبيق 
«زووم»، حيث ناقشت اجللسة 
الثالثة «التكنولوجيا في تربية 
الرقمية»،  األبناء والوالديــة 
مبشــاركة كل مــن اخلبيــر 
األســري د.إبراهيم اخلليفي 
وعميد كلية الشريعة السابق 
د.محمد الطبطبائي، ورئيس 
جمعية املعلمني مطيع العجمي، 
واإلعالمــي بــركات الوقيــان 
واإلعالمــي عــادل عيــدان، 
وأدار اجللســة نائــب رئيس 
اجلمعيــة م.ناصــر العيدان، 
حيث مت التطرق لقضايا الوعظ 
اإللكتروني، والتعليم عن بعد 
خالل جائحة كورونا، وثورة 
اإلعالم اإللكتروني وأثرها على 

املجتمع.
في البدايــة، قال م.ناصر 
العيــدان ان للتكنولوجيــا 
دورا كبيرا في نشر التوعية 
وتسهيل أداء بعض العبادات 
مــن خــالل الــزكاة اوناليــن 
واالستشــارات عــن طريــق 
التطبيقات اإللكترونية، مؤكدا 
ان التكنولوجيا كان دور مهم 
في نشر اإلسالم وهي سالح 
ذو حدين، مشيرا الى انه مع 
ظهور التكنولوجيا وانتشارها 
ظهــرت األجهــزة والتــي في 
متناول أبنائنا وبناتنا فيكف 
ميكن احلفــاظ عليهم وكيف 
تكون التربية في ظل الوسائل 
التكنولوجيــة؟، الفتا الى ان 
التعليــم عن بعــد أخذ حيزا 
كبيــرا من النقــاش ومازالت 
هذه التجربة جديدة واإلنسان 
عدو ما يجهل، مشيرا إلى ان 
وزارة التربية قامت بتوفير ٤ 
وسائل تعليمية في منصتها 
افتراضيــة  منهــا حصــص 

الكويت بتأسيسها ومنها على 
سبيل املثال جامعة املدينة في 
ماليزيا وهي جامعة افتراضية 
وليســت بها فصول حقيقية 
تهــدف للوصول الى فئات ال 
ميكن الوصول إليها، مبينا ان 
الدعوة الى اهللا أصبحت لها 
مميزات كثيرة من خالل سهولة 
التعامل معها واختصار الوقت 
واالنتقال وفي أوقات يسيرة 
تنجز أمور عديدة والسرعة في 
الوصول الى العالم او الباحث 
وســعة االنتشــار، مبينا ان 
البرامج احلديثة تشمل برنامج 
املواريث بحيث تقوم بإدخال 
بيانــات وممتلــكات املتوفى 
النتائــج وكذلــك  وتعطيــك 
برامج الحتساب الزكاة، الفتا 
الى توفر الكتاب اإللكتروني، 
حيث استطاعت وزارة األوقاف 
عمل املوسوعة الفقهية وهي 
خدمة عظيمة قدمتها للبحث 

جرمية إلكترونيــة من االبن 
فأول من ســيتم اســتدعاؤه 
ومحاسبته هو األب كون من 
قام بشراء جهاز الهاتف وهو 
من يدفع اشــتراك االنترنت، 
الفتــا الى ان االمر لم يقتصر 
علــى اجلرائم االلكترونية او 
غيرها بل وصل الى املعتقدات 
فالبعــض منهــم ارتــد عــن 
اإلسالم. وذكر اخلليفي ان من 
اخلسائر التي تتكبدها االسر 
جراء اجللوس خلف الشاشات 
تضخم أجســام األبناء ولكن 
أحالمهــم كالعصافيــر تنتج 
عنها انفعالية وسرعة غضب 
وعــدم احتــرام الكبار بحيث 
تزيد معرفة األوالد من خالل 
تلك الشاشــات وتقل نســبة 
األدب ألن تعلمــه ال يكون إال 
عبر املخالطة، مشيرا الى ان 
أوالدنــا أصبحوا يســتحون 
من قيمهم فالكثير من البنات 

والشورى وتلمس مواطن القوة 
والتزويد بالقيم واستشــراف 
العسكري  املســتقبل واحلزم 

والرأفة والرحمة.
أهمية التعليم

مــن جهتــه، قــال رئيس 
جمعية املعلمني مطيع العجمي 
ان قطاعات كثيرة تأثرت بأزمة 
كورونا ولعل اكبر اخلاسرين 
قطاع التعليم وهو ال يقل أهمية 
عن الصحة واالقتصاد، مبينا 
ان قرار إصدار تعطيل الدراسة 
ال يعنــي تعطيل التعليم عن 
أبنائنا وبناتنا وال زالت هذه 
اآلثار الى يومنا هذا مستمرة 
فطلبــة املرحلــة االبتدائيــة 
واملتوســطة منقطعــون عن 
الدراســة منذ ٦ شــهور وهذا 
األمر ال ميكن القبول به واننا 
في جمعية املعلمني كنا على 
تواصل مســتمر مع القيادات 
في وزارة التربية ومت تقدمي 
عدد من املقترحات واحللول 
فيما يتعلق بالتعليم عن بعد.
وأضــاف العجمي، انه مت 
تقدمي مبــادرة حملت عنوان 
«التعليم بعد جائحة كورونا» 
والتركيز علــى نقاط محددة 
كون قطاع التعليم هو اخلاسر 
األكبر بســبب األزمة، مشيرا 
الى ان املبادرة تضمنت عدة 
محــاور منها وضــع التعليم 
أثنــاء اجلائحــة ومســتقبل 
التعليم بعد انتهائها وتقدمي 
منــوذج عملــي للتعليم عن 
بعد واملعاجلة للعام الدراسي 
احلالي، ويظهــر جليا غياب 
دور املؤسســات التعليميــة 
املعنية بالقرار التعليمي ومنها 
املجلس األعلى للتعليم وكذلك 
غيــاب دور قطــاع التخطيط 
فــي وزارة التربيــة، ونحــن 
أمــام حتديــات ومعوقات قد 
تكــون تقنيــة وتكنولوجيا 
وحتى على مســتوى تدريب 
األمــور  وأوليــاء  املعلمــني 

العلمي وكان احلصول عليه 
في السابق أمرا من الصعوبة 
مبــكان كونهــا يتضمــن ٤٥ 
مجلدا وحتتاج من يثق بانك 
ستســتفيد منه وحتتاج الى 
تزكيــة مــن أحــد الباحثــني 

للحصول عليها.
الوالدية الرقمية

بدوره، قال اخلبير األسري 
د.إبراهيم اخلليفي ان «الوالدية 
الرقميــة» مصطلــح تبنتــه 
األمم املتحدة قبل ٣ ســنوات 
واملشــاكل التــي تواجه األب 
الكويتــي تواجــه غيــره من 
االباء بســبب تسارع التقنية 
ومعرفــة األبنــاء الفائقة لها 
مما جعل الوالدين متأخرين 
عــن مالحقتهم، وهناك حرب 
إلكترونية ونحن مستهدفون 
ويجب عــدم إلقاء اللوم على 
اآلخريــن، واذا مــا حدثت أي 

جندهم يراجعون خلع احلجاب 
وااللتزام األخالقي وهذا يدل 
على ان هناك ضعفا في حتمل 
الهوية، مبينا ان اإلحصائيات 
تدل على ان األســر أصبحت 
مدمنة على النظر في شاشات 

الهواتف النقالة.
وأكد ان إحصائية اجلرائم 
اإللكترونيــة فــي ٢٠١٧ تظهر 
تسجيل ٤٠٩٦ جرمية إلكترونية 
و٩٦٥ جرمية سب وقذف و٢٥٠ 
جرميــة ابتــزاز و١٢٤ جرمية 
حتريض على الفسق والفجور، 
مشــيرا الى ان العــالج يكون 
باحلــوار والبدء باســترجاع 
مطالبــا  الوالديــة،  القيــادة 
أولياء األمور بضرورة التعلم 
والتعرف على برامج التواصل 
االجتماعــي وكيفيــة التعامل 
معها، مشــيرا الــى ان القيادة 
الوالدية تشمل ٧ قضايا منها 
احملبة واخلدمة والدميقراطية 

وتهيئتهــم والتعامــل مــع 
األجهزة اإللكترونية، مؤكدا ان 
التعليم عن بعد أصبح ضرورة 
وطنية ملحة وال ميكن مناقشة 

قانونيته من عدمها.
وذكــر ان عــددا كبيرا من 
أولياء األمور لن يقبلوا بعودة 
أبنائهم الى الدراسة ألسباب 
كثيــرة منهــا عــدم جهوزية 
املدارس واالستعداد باإلضافة 
الى ان عددا من أبنائهم يعانون 
من األمراض الصحية وكذلك 
األزمة كانت لها آثار نفســية 
علــى عدد كبير مــن الطلبة، 
مشــيرا الــى ان قــرار عودة 
الطلبة الى الدراسة يجب ان 
يكون مدروسا بعناية ويؤمن 

مصلحة الطلبة.
منصة «مدرستي»

في السياق ذاته، قال اإلعالمي 
عادل عيدان انا معجب بتجربة 
دبي للتعليم ولم املس أي دولة 
جاهزة من دول اخلليج للتعليم 
عن بعد سوى منصة «مدرستي» 
املوجودة في دبي حيث أظهرت 
مزايا اإلنفاق على البنية الرقمية 
واإللكترونية، مشيرا الى انه لم 
يكن هناك انقطاع كبير وطويل 
عن التعليم كما حدث في دول 
اخلليج كالكويت والسعودية 
وغيرها. وأشار عيدان الى انه 
مت فرض رسوم وغرامات على 
الطلبة ممن لم يلتزموا فكيف 
سيتم تطبيقها كذلك على الطلبة 
فــي الكويت وغيرها من الدول 
وفــي حــال تأخــر الطالب عن 
التسجيل في احملاضرة خالل اول 
٣ دقائق يصل امييل لولي األمر 
فهل سيتم هذا االمر في الكويت 
وهذه أسئلة بحاجة الى إجابة، 
مشــيرا الى ان بعض القنوات 
اإلخبارية اضطرت الى التنازل 
عن بعض معاييرها املهنية بعد 
التضييق ومنع مراسليها فتم 
السماح للمواطن الصحفي ان 

ينقل احلدث ويعبر عنه.

اجلمعية ناقشت دور «التكنولوجيا في تربية األبناء والوالدية الرقمية» خالل اجللسة الثالثة من فعاليات مؤمترها مبشاركة متخصصني

املشاركون في اجللسة الثالثة ملؤمتر جمعية تقنية املعلومات

ومواد تعليمية مسجلة وبنك 
األسئلة واملعلومات وهو تطور 
ملحوظ، ونتمنى ان يستمر، 
الفتا الــى ان التحول الرقمي 
في التعليم خيار استراتيجي 

للدولة البد من املضي فيه.
وذكــر العيــدان ان وزارة 
اإلعالم قامت بترخيص ٢٤٢ 
موقعــا إلكترونيــا كمواقــع 
إخباريــة وأمامهــا حتديــات 
القائمــني  بحاجــة  تتعلــق 
تدريبيــة  لــدورات  عليهــا 
فــي  ومتخصصــة  وفنيــة 
اإلعــالم االخبــاري وتصميم 
املوقــع واالســتضافة اآلمنة 
وإدارة املوقع، مشيرا الى ان 
قناة اجلزيرة لديها أكادميية 
متخصصة باإلعالم االخباري 
وخرجت العديد من اإلعالميني.

ثورة بحثية

من جانبه، قال عميد كلية 
الشــريعة الســابق د.محمــد 
الطبطبائــي ان التكنولوجيا 
أثرت فــي البحث العلمي من 
خــالل برامــج تكنولوجيــة 
بدأت عــام ١٩٩٩، حيث بدأت 
ثورة بحثية وسهلت وصول 
املعلومات والبحث فيها، وفي 
هذا الوقــت بدأت الشــركات 
بعمل برامج لكيفية الوصول 
الــى املعلومــات، حيــث ان 
البحث العلمي في الشــريعة 
اإلســالمية يقوم على أصول 
وهي املراجع االصيلة وهناك 
مراجع محددة لكل مذهب من 
املذاهب، واالنســان يستطيع 
حاليا الوصول الى املعلومات 

بطريقة سريعة جدا.
وأشــار الى ان افضل ذكر 
هو القرآن الكرمي وهناك عبادة 
القراءة واالستماع فيمكن ان 
تقوم بتشغيل القرآن وتستمع 
إليه ويكــون الذكر من خالل 
التكنولوجيا والتي أصبحت 
في متناول اجلميع، وظهرت 
جامعات إســالمية ســاهمت 

ملشاهدة الڤيديو

«املهندسني»: تشديد اشتراطات السالمة باملنشآت

«نزاهة»: بدء العمل وفق النسب املقررة للعودة

أشــاد أمــني ســر جمعية 
املهندســني م.فهــد العتيبــي 
باجلهود الكبيــرة في إخماد 
احلريق الضخم الذي شهدناها 
مســاء يوم االثنــني املاضي 
مبينــاء عبــداهللا، الفتــا الى 
أننا شــهدنا تفانيا كبيرا من 
قبل العاملني في مراكز اإلطفاء 
باإلدارة العامة لإلطفاء ووزارة 
الداخلية، احلــرس الوطني، 
القطــاع النفطي ومؤسســة 
املوانــئ وغيرها من اجلهود 
املساندة في الطوارئ الطبية، 
بلدية الكويت والهيئة العامة 
للبيئة وغيرها من اجلهات.

العتيبــي فــي  وأوضــح 
أن  صحافــي،  تصريــح 

العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
ملكافحة الفساد «نزاهة» أمس 
بدء أعمالها بكافة قطاعاتها وفق 
النســب املقررة لعودة العمل 
التدريجي بالبالد في املرحلة 
الثانيــة مــن خطــة احلكومة 
للعــودة التدريجيــة للحياة. 
وقال املتحدث الرسمي وأمني 
عــام الهيئة باإلنابــة د.محمد 
بوزبر فــي تصريح صحافي 
ان تلقي إقرارات الذمة املالية 
من املشمولني بأحكام القانون 
ســيبدأ يوم األحد ١٩ اجلاري 
سواء من الذين حلت مواعيد 
تقــدمي إقراراتهم خــالل فترة 
التعطيل أو ممن حتل مواعيدهم 
بعد عودة العمل في ٣٠ يونيو 
املاضي باحلضور الشخصي 

والبيئــة مبختلــف مرافــق 
الدولة ومشــاريعها، مضيفا 
أن مــا شــهدناه خالل حريق 
ميناء عبداهللا يؤكد ضرورة 
أن التشدد بتطبيق الشركات 
األهليــة لهــذه االشــتراطات 
مبخازنها ومرافقها املختلفة 
واتباع أساليب تكنولوجية 
حديثــة قادرة علــى محاكاة 
الواقع في هذه املنشآت وحتد 
من أخطــار نشــوب حرائق 
مســتقبلية كأنظمــة اإلنذار 
املبكر اإللكترونية وغيرها من 
العتيبي،  الوسائل. وأضاف 
لقد كان للجهود الكبيرة التي 
قام بها رجال اإلطفاء واألعمال 
املساندة األثر الكبير في احلد 

غير مشمولني بتقدمي اإلقرارات 
في هذه املرحلــة، اضافة الى 
العاملني في الصفوف األمامية 
ملجابهة جائحة كورونا، حيث 
ســيتم إرجاء تسلم إقراراتهم 
للمرحلة اخلامســة من خطة 
العودة دون أي تبعات قانونية.  
وذكر أن الهيئة ستبدأ باستقبال 
البالغــات والشــكاوى عــن 
وقائع الفســاد اعتبارا من ١٩ 
اجلــاري الى جانب اســتمرار 
آليــة اســتقبال البالغات عبر 
البريد اإللكتروني املخصص 
لهــذا األمــر، وعلــى الراغبني 
في تقــدمي إقراراتهم أو تقدمي 
بالغات حجز موعد للحضور 
للهيئة من خالل منصة «متى» 
اإللكترونية فور تفعيلها أو من 

من اخلسائر باألرواح واقتصار 
اخلسائر على املاديات، مضيفا 
ان هذا التغلب على حريق بهذه 
الضخامــة يؤكــد أن اجلهات 
احلكومية جنحت في تطبيق 
خطط االســتجابة للطوارئ 
وخاصة احلرائق، ونأمل بأن 
نشــهد صرامة وتشــددا في 
تطبيق متطلبات واشتراطات 
السالمة في منشآتنا التابعة 
للقطاعني احلكومي واخلاص 
على حد ســواء وهــذا األمر 
سبق وأن طالبنا به أكثر من 
مــرة للحد من اخلســائر في 
املمتلكات واألرواح، وليحفظ 
اهللا الكويت وشعبها من كل 

مكروه.

خالل االتصال على الرقم ١١٨.
وأكد أن «نزاهة» راعت قبل 
بدء أعمالها تطبيق أعلى معايير 
األمان الصحي بالتنسيق مع 
الســلطات الصحية، كما انها 
حترص على تطبيق املعايير 
نفســها فــي نطاق اســتقبال 
املراجعــني الراغبني في تقدمي 
إقرارات الذمة املالية والبالغات، 
مشــددا علــى أهميــة مراعاة 
املصلحــة العامــة وتقدميهــا 
على أي اعتبار آخر مبا يحتم 
ضرورة عدم حضور اي شخص 
لديــه أي أعراض تشــير الى 
العــدوى بڤيروس  احتماالت 
كورونــا أو أن يكون مخالطا 
لشــخص مصاب أو مشــتبه 

بإصابته.

بدء تلقي إقرارات الذمة املالية من املشمولني بأحكام القانون ١٩ اجلاري

م.فهد العتيبي

د.محمد بو زبر

املهندســني يشــيدون بهــذه 
الكبيــرة ويجددون  اجلهود 
الدعوة الى التشدد بتطبيق 
اشــتراطات األمن والسالمة 

ملقــر الهيئة. وبــني بوزبر ان 
اخلاضعني لنظام الذمة املالية 
من احلاالت املعفاة من العمل 
وفق قــرارات مجلس الوزراء 
وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية 

الوقيان: التأخر عن اللحاق بالتكنولوجيا مسؤولية احلكومة
انه  الوقيان  بركات  اإلعالمي  قال 
يجب االعتراف بان هناك قصورا حكوميا 
بالتعليم عن بعد والكويت  فيما يتعلق 
قد تأخرت كثيرا، مشيرا الى ان جائحة 
كورونا أجبرت احلكومة على استخدام 
التكنولوجيا والتي من املفترض ان نتعامل 
بها منذ زمن بعيد، وكنا نحضر مؤمترات 
في دبي عن احلكومة االلكترونية واحلكومة 
النظام املوجود  الرقمية والذكية وهذا 
في دبي مت اإلنفاق عليه جيدا لذلك يجب 
باننا متأخرون كثيرا  ان نعترف  علينا 

املواطن بل  وهذا االمر ليس مسؤولية 
مسؤولية احلكومة. وأضاف الوقيان، مت 
تقدمي دراسات ومقترحات كثيرة فيما 
يتعلق بالتعليم االلكتروني والتعليم عن 
بعد ومع ذلك لم يتم تطبيق هذا األمر على 
أرض الواقع دون معرفة األسباب، مشيرا 
الى ان وزارة التربية أطلقت قناة تعليمية 
وصرفت عليها املاليني ومن ثم اختفت 
ولم تتم االستفادة منها فهل لو كانت 
موجودة ألم يكن قد استفدنا منها اليوم؟
وتساءل هل املعايير التي مت وضعها 

إلصدار الصحف اإللكترونية معايير حقيقية 
وهل تستند الى املهنية؟ ويجب ان يكون 
هناك دور لهيئة االتصاالت في هذا الشأن 
وليس لوزارة اإلعالم فقط، الفتا الى ان 
رؤية ٢٠٣٥ رائعة مبرتكزاتها السبعة وهي 
فكرة جميلة واألهداف رائعة ولكن هناك 
التنفيذ، مؤكدا ان  قصورا في طريقة 
لإلعالم دورا كبيرا جدا واملشكلة تكمن 
ان بعض وسائل اإلعالم قد جيرت لتلميع 

أطراف على حساب أخرى.

الطبطبائي: التكنولوجيا أحدثت ثورة في البحث العلمي وسّهلت الدعوة إلى اهللا كثيرًا

العيدان: وزارة اإلعالم رخصت ٢٤٢ موقعًا إلكترونيًا وأمامها حتديات عدة
العجمي: التعليم عن ُبعد أصبح ضرورة وطنية ملحة وال ميكن مناقشة قانونيته

اخلليفي: اإلحصائيات تؤكد أن األسر أصبحت مدمنة على النظر في شاشات الهواتف



اخلميس ٢ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

مواطنون ووافدون لـ «األنباء»:  كنا «محكورين».. واشتقنا للموالت

دعاء خطاب

شــهدت املراكز التجارية واملجمعات 
واألســواق لليوم الثاني علــى التوالي 
إقباال من الزائرين بعد فتح أبوابها أمام 
زائريها وســط االلتزام التام والتقيد بـ 
« البروتوكــوالت» الوقائية التي أعلنت 

عنها وزارة الصحة.
وقامت «األنباء» بجولة في عدد من 
املجمعات  التجارية لرصد اقبال الزائرين 
ومتابعة مدى التزامهم بتطبيق االجراءات 
الوقائية الصحية وانطباعهم عن عودة 
احلياة مرة أخرى بعد حالة اإلغالق التي 
شهدتها البالد في الفترة املاضية، وأجمع 
عدد من املواطنني والوافدين أن تواجدهم 
كان بهدف التسوق ثم التجول في أروقة 
املجمعات واكدوا ان تطبيق االشتراطات 
االحترازيــة هو الســبيل األمثل لعبور 
هذه املرحلــة كما عبروا عــن افتقادهم 
للجلــوس فــي املقاهــي واملطاعم ألخذ 
استراحة محارب من «الشوبنج» اضافة 
الى ارتياحهم لشراء السلع بعد رؤيتها 
عن قرب رغم اغالق أماكن القياس وأكدوا 
أن احلاجة الى عودة احلياة االقتصادية 
أصبحت ملحــة ال اختيارا.. وفيما يلي 

التفاصيل:
فــي البداية أكد عبد املجيد اشــكناني 
أن فحص احلرارة عنــد بوابات الدخول 
واحملال وارتداء الكمام اجباري للجميع، 
وأضــاف نحن فــي الكويت نحتــاج الى 
عودة االقتصاد حيث اصبح األمر واجبا ال 
اختياريا وندعو الى مساندة ودعم املشاريع 
الصغيرة، وأضــاف قائال:«اتواجد لدعم 
احلركة االقتصادية فيجب اتاحة الفرصة 
لهــا حتى تتفوق علــى احلالة الصحية، 
واشــار الى ان خوف الناس من التكدس 
واالزدحام جعل اإلقبال متواضعا باستثناء 
االزدحام واصطفاف املواطنني في طوابير 

على مرمى البصر في بعض احملال.

ومــن ناحيتــه، قال فهــد بوضاري، 
حرصت على زيارة املول والحظت التزاما 
وتطبيقا لإلجراءات الوقائية بشكل كبير، 
فاجلميع يخشى من هذا الوباء غير معلوم 
الهوية. وواصل: «الناس تبي تطلع تفك 
عن روحها شوي محكورين بالبيت أكثر 

من ثالثة شهور».
وأشــار الى أن أكثر ما يفتقده داخل 
املجمــع هــو املقاهــي وجمعــات الربع 
والسوالف حتى املشي في أروقة املجمعات 
شيء افتقدناه بشدة واختتم قائال: مررنا 
بفترة عصيبة وأدعو اهللا أن تزول الغمة 

عن قريب.
أمــا منة فقالــت: اخذت قــرار زيارة 
املــول بعــد تفكيــر وبحثت عــن املكان 
األقل ازدحاما، ليتثنى لي قضاء حاجتي 
الشرائية بأمان، فلم أجد االزدحام الذي 
يؤدي الى الهلع كما ان اجلميع ملتزمون 
باإلجراءات الوقائية واملعقمات منتشرة 

داخل احملال واملطاعم واملقاهي.
وأضافت: دفعت عــن طريق الكاش 
وقمت بتعقيم يدي قبل عملية الشــراء 
وبعدها والحظت أن املطاعم حولت قائمة 
الطعام من ورقيــة الى الكترونية وهو 
ما اعتبره خطوة موفقة جدا واشــارت 
الى انها كانت تفتقد التواصل مع الناس 
والشراء بعد رؤية السلع على الطبيعة 
وهو ما لم يكن متحققا عن طريق الشراء 
اونالين على الرغم من اغالق غرف القياس 

والتبديل اال ان ذلك أهون بكثير.
اشتياق

بدورها، قالت ليندا حمادة: استيقظت 
منذ السادســة صباحا وكنت متشوقة 
لعودة احلياة الى املوالت فقمت بجولة 
على اكثر من مجمع حتى جئت الى هنا 
والحظت اجمــاع االغلبية على الهدف 
التسوقي فأنا مثال لدي أطفال يحتاجون 
الى مالبس جديدة. واختتمت لم افضل 

اصطاب اطفالي معــي فنحن كبار في 
العمر ونســتطيع االلتزام باالجراءات 
الوقائية وهو ما قد يصعب على األطفال 

تطبيقه.
من جانبها، قالت غفران: جئت برفقة 
صديقتي بهدف الشوبنج فكان هو اكثر 
مــا افتقدته الفترة املاضية وعلى الرغم 
مــن ان عودة احلياة كانت بشــروط اال 
اننا افتقدنا أخذ هدنة من التسوق عبر 
اجللــوس في أحد املطاعــم والكافيهات 
وثمنت جهــود الدول متمثلة في جميع 
قطاعاتها وجميع اهل على ما وفروه من 
ســبل للرعاية وتشديدهم على االلتزام 

بإجراءات السالمة واألمان.
مالبس وعطور

منــار قالت: افتقــدت العروض على 
املالبس والعطور، وأنثني احتراما للجهود 
املبذولــة في توفير كافة ســبل الرعاية 
واالمان حيث حترص جميع احملال على 
قياس درجة احلرارة كما ان املعقمات في 
كل مكان، واضافت: توقعت اقباال اكثر من 
ذلك لكن اعتقد ان الناس مازالت خائفة 
واختتمت: «احلمد هللا األمور مرت بسالم 
واألوضاع كانت حتت السيطرة، وسأزور 

عدة موالت الفترة املقبلة.
امــا انتصار فبررت ســبب وجودها 
لتســلم طلبها بعد تنســيق مسبق مع 
احملل وافادت بانها ستحصل على طلبها 
وتعود للمنزل مباشرة. واختتمت قائلة 
ان فتح املوالت وعودة احلياة التدريجية 
ال تعنــي ان أزمــة كورونا قد انتهت لذا 

يجب علينا جميعا احلرص واحلذر».
أم وائل قالت: صارلي ٣ شهور قاعدة 
بالبيت وما احترك جئت املول ملمارسة 
رياضة املشي ووجدت ان األمور مطمئنة 
فاجلميع ملتزم بالكمام والقفازات، واسأل 
اهللا ان يرفــع عنا الوباء وتعود احلياة 

الى طبيعتها.

أعربوا عن سعادتهم بإعادة فتح املجمعات التجارية ودعم االقتصاد

(قاسم باشا) املوالت شهدت اقباال من املواطنني واملقيمني 

أشكناني: أتواجد 
لدعم احلركة 

االقتصادية .. وخوف 
الناس من التكدس 

واالزدحام جعل 
اإلقبال متواضعًا

بوضاري: أفتقد املقاهي 
وجمعات الربع 

والسوالف واملشي في 
أروقة املجمعات 

ومررنا بفترة عصيبة 
نأمل أن تزول 

منة: دفعت عن طريق 
الكاش وقمت بتعقيم 

يدي قبل عملية الشراء 
وبعدها واملطاعم حولت 

قائمة الطعام من ورقية 
إلى إلكترونية 

ليندا: لم أفضل اصطحاب 
أطفالي معي فنحن كبار 

في العمر ونستطيع 
االلتزام باإلجراءات 

الوقائية وهو ما قد يصعب 
على األطفال 

غفران: افتقدنا أخذ 
هدنة من التسوق عبر 

اجللوس في أحد 
املطاعم والكافيهات 

وأثّمن جهود الدولة 
في توفير الرعاية 

منار: افتقدت العروض 
على املالبس والعطور 

.. وجميع احملال 
حترص على قياس 

درجة احلرارة ووضع 
املعقمات في كل مكان

أم وائل: جئت املول 
ملمارسة رياضة 

املشي ووجدت أن 
األمور مطمئنة 

واجلميع ملتزم 
بالكمام والقفازات

منار أم وائل  (محمد هنداوي)غفران بوضاري ليندا حمادةعبداملجيد اشكناني منة

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

دارين العلي

بعد مائة يوم من اإلغالق 
عاد مجمع ســوق الساملية 
اجلديد بكامل عدته وعتاده 
ليفتــح أبوابــه أمــا رواده 
املتعطشني له متسلحا بكل 
االجراءات الصحية ووسائل 
الوقاية التي فرضتها قرارات 
مجلس الوزراء وإرشــادات 
وزارة الصحية. ويستقبل 
الســوق رواده منــذ يومني 
باتبــاع كافة االشــتراطات 
اخلاصــة بقيــاس درجات 
احلــرارة وتوزيع املعقمات 
في أرجاء السوق وتعقيمه 
بشكل مستمر عبر شركات 
متخصصة بعد إغالق السوق 
بشكل يومي. «األنباء» زارت 
الســوق واطلعت من مدير 
عام شركة ســوق الساملية 
العقارية محمــد الصبحان 
على إجراءات العودة، حيث 
أكد أنــه مت تطبيــق جميع 
االجراءات التي نص عليها 
قرار مجلس الوزراء بالعودة 
للحياة بتاريخ ٣٠ من الشهر 

املاضي.
إجراءات العودة

أن  الصبحــان  وأكــد 
إدارة السوق قامت بجميع 
االجراءات املتعلقة بالعودة 
قبل افتتاحه في املوعد احملدد 
عبر تعقيم السوق ووضع 

العودة مرهونة بوعي الناس 
وقلة اإلصابات، متوقعا أننا 
مقبلــون على عــودة قوية 
ســريعة لتعطش اجلمهور 
لألسواق بعد فترة اإلغالق 
التي أثرت على الناس والتي 
استمرت من موسم الشتاء 
وموسم االعــــياد حيــــث 
حــرم الناس من التســوق 
آنــذاك وبالرغم مــن توافر 
خدمة األونالين إال أن ثقافة 
التعامل مع املنتج مباشرة 
محبذة لدى اجلمهور، متوقعا 
أن تتعافى األسواق بسرعة 
خاصة فيما يتعلق بقطاعات 

البيع بالتجزئة.
وقف التعامل الورقي

ولفت إلــى اتباع أقصى 
درجات الوقاية فيما يتعلق 
بإدارة السوق نفسها حيث 
يتم أخذ احلرارة عند مدخل 
االدارة وكذلك تسجيل أسماء 
الزائرين بشــكل يومي مع 
أرقام هواتفهم للمســاهمة 
في مسألة التقصي الوبائي 
فــي حــال مت تســجيل أي 
حالــة، مشــيرا إلــى أنه مت 
وقــف التعامــالت الورقية 
وتخصيص رقم هاتف يتم 
عبــره التواصــل بطريقــة 
الواتس آب مع املستأجرين 
والتعامــل مــع طلباتهــم
وكــــذلك عــــــبر الــــبريد 

اإللكتروني.

املعقمات واالرشادات التوعوية 
للحد من ملس األســطح ونقل 
الڤيروســات وتعقيــم جميع 
الســلع الداخلــة إلى الســوق 
عبر بوابــة مخصصــة لذلك، 
مشيرا إلى أن جميع اإلجراءات 
تتم مبساعدة اجلهات املعنية 
بالدولــة فــي وزارة التجــارة 
والبلدية املتواجدة بشكل دائم 

في السوق.
اشتراطات «الصحة»

ولفت إلى أن السوق يعمل 
وفق اشتراطات وزارة الصحة 
بتوفيــر معقمــات فــي جميع 
أرجائه وفي احملــال التجارية 
وكذلك القيام بتعقيم الســوق 
بشكل كامل يوميا بعد اإلقفال 
ومغادرة الرواد عند السادسة 
مســاء عبر التعاقد مع شركة 
متخصصة تتطابق موادها مع 
معايير وزارة الصحة في قتل 

الڤيروسات. 
وأكد أن إدارة سوق الساملية 
االجــراءات  جميــع  طبقــت 
واالرشــادات التــي جتعل من 
الســوق آمنا الستقبال رواده، 
مشــددا على أن ذلك ال يتعلق 
بــإدارة الســوق فقــط وإمنــا 
بوعي اجلمهــور بأهمية اتباع 
االرشــادات واملعاييــر واتباع 
احليطــة واحلذر فــي التعامل 
كالدفع عبر الكي نت بدل الدفع 
النقــدي، وجتنــب االزدحــام 
وااللتــزام بجميــع االجراءات 

من فتح املجمع ملس تقيدا كبيرا 
باالجراءات ووعيا كبيرا لدى 
اجلمهور للحفاظ على الصحة 
العامة عبر احلفاظ على وضع 
الكمام بشــكل دائم وااللتزام 
بالتباعد االجتماعي ومسألة 

لكي تتكامل مع إجراءات إدارة 
السوق بتحقيق األمن الصحي.

التزام الرواد

وأشاد بتفاعل الرواد الفتا 
إلى أنه خالل اليومني املاضيني 

الدور والوقوف على امللصقات 
في احملال التــي تتطلب ذلك 
وهذا يدل علــى وعي وثقافة 
الناس بأهميــة احلفاظ على 
الصحة العامــة لالنتقال إلى 
املراحل املقبلة وصوال للفتح 

التام للبالد. 
جوالت تفتيشية

وأوضــح أن الســوق يفتح 
أبوابــه منذ العاشــرة صباحا 
وحتى السادسة مساء جلميع 
احملال املســموح بهــا من قبل 
مجلس الوزراء، حيث مت توجيه 
كتب رسمية ملستأجري احملال 
االلتزام  التجاريــة بضــرورة 
املفروضة للعودة  باالجراءات 
للحيــاة الطبيعيــة، فــي ظل 
جوالت تفتيشية مستمرة إلدارة 
الســوق للتنبيه علــى احملال 
والــرواد لاللتــزام باملعاييــر، 
مشيدا بالتجاوب والوعي الذي 
يظهره هــؤالء في التعامل مع 

األمر.
وأوضح أنه مت التنبيه على 
الوحدات  جميــع مســتأجري 
بضرورة قياس درجات احلرارة 
للعمالــة لديهــم قبــل دخول 
السوق وفي حال تبني ارتفاع 
درجة حــرارة احد العمال يتم 
عزله مباشرة في مكان مخصص 
لذلك في السوق حلني التعامل 
معه من قبل وزارة الصحة وفق 

بروتوكوالتها اخلاصة.
العودة السريعة

وحول تأثر السوق اقتصاديا، 
قال إن توقف احلياة في األسواق 
لـ١٠٠ يــوم أثرت على الكويت 
بشكل عام كما أثرت اجلائحة 
على العالم أجمع، الفتا إلى أن 

(قاسم باشا) قياس درجات احلرارة عند جميع مداخل السوقمحمد الصبحان متحدثا للزميلة دارين العلي 

تنبيهات وإرشادات

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

«سوق الساملية» .. تعقيم ووقاية وأمان
الصبحان: مقبلون على عودة قوية وسريعة لتعطش اجلمهور لألسواق ونراهن على وعي الرواد ونتوقع تعافي األسواق بسرعة خاصة قطاعات البيع بالتجزئة

الشمري: إزالة مقاعد االستراحة من البهو 
وجوالت تفتيشية مستمرة

قامــت «األنبــاء» بجولة داخــل الســوق رافقها فيها 
مســؤول األمن ســعود الشــمري الذي أكد قيام موظفي 
األمن بجوالت مســتمرة داخــل الســوق برفقة ممثلي 
وزارة التجــارة والبلديــة للتأكــد مــن تطبيــق جميع

اإلجراءات الصحية املفروضة. ولفت إلى أن إدارة الســوق 
قامت بإزالة جميع املقاعد التي كانت مخصصة الســتراحة 
العمالء من الســاحات داخل الســوق، كمــا أن املطاعم مت 
تشغيلها للطلب فقط ووضع ملصقات خاصة بترك مسافة 

أثناء الدور.
كما أوضح الشــمري أنه ال يتم السماح بدخول السوق 

سعود الشمريملن هم دون الـ١٥ عاما إال برفقة ذويهم.

استفتت «األنباء» مستأجري احملال التجارية 
لالطالع على مــدى االلتزام باإلجراءات حيث 
أكــد ميخائيل حنا وهو صاحب محل ألبســة 
أنه يتبع إجراءات الوقاية سواء الشخصية أو 
العامة واخلاصة، مشيدا بإجراءات السوق في 
اتباع جميع االشتراطات للعودة اآلمنة للحياة.

بدوره، اكد إيهاب الرفاعي وهو صاحب محل 
لبيع العطور واملكياج االلتزام بكل االشتراطات 
ومن ضمنها التعقيم املستمر للسلع ومنع التجربة 
أو ما يسمى بالـ «تســتر» فيما خص أدوات 

التجميل. من جهته، قال علي عودة صاحب أحد 
محال األحذية إنه يتم تعقيم البضاعة بشــكل 
دائم، الفتا الى أنه مت وضع ملصقات أمام احملال 
الصغيرة حفاظا على ترك مسافة واحلفاظ على 

الدور في الدخول إليها لتجنب االزدحام.
من جهته، قال عبدالفتاح الصلخدي صاحب 
أحد محال املالبس إن جميع اإلجراءات الصحية 
يتم التعامل معها وكذلك مرتادي السوق يقومون 
مبا عليهم في هذا املجال، مشــيدا بالوعي من 

قبل هؤالء لتجنب العدوى.

أصحاب احملال التجارية: نتبع أقصى درجات 
الوقاية ونلتزم باإلجراءات الصحية

علي عودة إيهاب الرفاعي ميخائيل حنا عبد الفتاح الصلخدي

مدير عام شركة سوق الساملية العقارية أكد لـ «األنباء»  تطبيق كل قرارات مجلس الوزراء لعودة احلياة

االلتزام باالشتراطات للعمالة املطاعم للطلبات وملصقات أرضية للتباعد

ملشاهدة الڤيديو محمد الصبحان

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

مواطنون لـ «األنباء»: مع استئناف رحالت الطيران والسفر ضروري

ندى أبونصر

التزال جائحــة «كورونا» 
وما رافقها من آثار سلبية على 
جميع جوانب احلياة الشغل 
الشاغل للجميع سواء اجلهات 
احلكومية أو القطاع اخلاص، 
وحتى النــاس على اختالفهم 
ولعل الســفر مــن أهم األمور 
التــي كان لهــا تأثير مباشــر 
فتعطلــت مصالــح الكثيرين 
وتوقفت مشاغل آخرين، وغير 
الكثيرون خططهم وسفراتهم 
إلى مــا بعد «كورونــا» وفقا 
لقوانني وإجراءات الدول التي 

يرغبون في زيارتها.
الكويت، استبشــر  وفــي 
الكثيرون خيرا مع بدء عودة 
احلياة إلــى طبيعتها، وكذلك 
بإعالن اإلدارة العامة للطيران 
املدني اخلطة التفصيلية إلعادة 
تشغيل الرحالت التجارية في 
مطــار الكويت الدولي، والتي 
تتضمن عودة النشاط في أول 
أغسطس املقبل، لكن الوصول 
للطاقة التشغيلية الكاملة لن 
يكون قبل أغسطس ٢٠٢١، وذلك 
بعد فترة تعليق للرحالت من 
وإلــى مطار الكويــت الدولي 
استمرت منذ ١٣ مارس املاضي 
بسبب انتشار ڤيروس كورونا.
وشــملت اخلطــة التي مت 
إعالنهــا ٣ مراحل تبدأ أوالها 
في ١ أغســطس املقبل ومدتها 
٦ أشهر، ويتم خاللها تشغيل 
املطار بنسبة ال تزيد على ٣٠٪ 
وبعــدد ركاب ال يزيد على ١٠ 
آالف راكب يوميا على أن يكون 
احلــد األقصــى للرحالت ١٠٠ 

رحلة يوميا.
أما املرحلة الثانية فستبدأ 
في أول فبراير ٢٠٢١ ومدتها ٦ 

أشهر ويتم فيها تشغيل املطار 
بنسبة ال تزيد على ٦٠٪ وبعدد 
ركاب ال يزيد على ٢٠ ألف راكب 
يوميا وبحد أقصى ٢٠٠ رحلة 

طيران يوميا.
وبعدها تأتي املرحلة الثالثة 
في أول أغسطس ٢٠٢١، ويتم 
فيهــا الوصــول الــى الطاقة 
التشــغيلية الكاملــة للمطار 
ليصل عدد الركاب خاللها الى 
أكثــر من ٣٠ ألف راكب يوميا 
وبحد أقصى ٣٠٠ رحلة يوميا، 
وللوقوف على آراء املواطنني 
حــول هــذه اخلطــة وإذا مــا 
كانت لديهم النية بالسفر في 
الظروف احلاليــة فقد جالت 
«األنباء» ملعرفــة آرائهم بهذا 
القرار وهل يرغبون بالســفر 
وســط التخوفــات التــي من 
املمكن ان يواجهها املسافر من 
املخالطة أثناء السفر وفي حال 
قرروا السفر أي وجهة ممكن 
ان يقصــدوا بعــد أن اجتــاح 
ڤيروس كورونا العالم بأكمله، 
وهل سيكون السفر حال آمنا 
لهــم وألوالدهــم؟ وفيما يلي 

التفاصيل:
في البداية، أكد علي جاسم 
انه يجب تأخير فتح املطار ألن 
األوضاع ليســت جيدة حاليا 
واألمور غير واضحة وال تسمح 
بالسفر بأمان، ويجب تأجيل 
فتح املطار الى سنة تقريبا ألن 
الســفر يعرض الناس كثيرا 
النتشــار الڤيــروس، ورمبــا 
يصبح من الصعب السيطرة 
عليه فيما بعد ونعود لنقطة 
الصفر، وتضيع جميع اجلهود 
املبذولــة من الدولة واجلهات 
املعنية واملتطوعني سدى، وهذا 
ما ال نتمناه جميعا، فســالمة 
وصحة الناس أهم بكثير من 

السفر في الوقت احلالي.
تأخير السفر

وبــدوره، قــال يوســف 
املضيــان انــه يجــب تأخير 
فتح املطار وفكرة السفر على 
األقل للشــهر التاسع من هذا 
العــام، وفيما بعدها يســتمر 
الطيران بشــكل جزئي وهذه 
خطوة جيدة الى حني السيطرة 
علــى املرض ألنه في الســفر 
مهمــا اتخذت من االحتياطات 
الالزمــة إال أن الوضــع يبقى 
مخيفــا وباألخــص ان الوباء 
موجود حتــى اآلن في جميع 
دول العالم، وهناك دول كثيرة 
قــد ال ميكنها الســيطرة على 
انتشار املرض وغيرها تعاني 
من البنية الصحية الضعيفة، 
وبالتالي يجــب احلذر كثيرا 
وعدم التسرع بفتح السفر مع 
ضرورة دراسة الوجهات التي 
من املمكن السفر إليها والتي 

تعتبر أكثر أمنا من غيرها.
احلاالت الطارئة

وبدورها، قالت هند جمال: 
يجب افتتاح املطار والسماح 
بالسفر والعودة فقط لشرائح 
معينة وليس لكل من أراد ان 

يأتي الــى الكويت في الوقت 
احلالــي نظرا للظــروف التي 
يعانــي منهــا العالم بســبب 

ڤيروس «كورونا».
وأضافت: ابنتي في الثانوية 
العامــة وفي الوقت احلالي ال 
نفكــر فــي الســفر خاصة ان 
جميع دول العالم يوجد فيها 
انتشــار للمرض، وأكدت انه 
يجب ان يكون السفر للحاالت 
الطارئة فقــط والتي ال ميكن 
تأخيرها كالدراســة والعالج 
وليس للسياحة أو الترفيه ألنه 
في الوقت احلالي الوضع غير 
مطمئن للتجول والســياحة، 
وعلينــا أن نكــون أكثر وعيا 
املــرض وإمكانية  بخطــورة 
اإلصابة به وسرعة انتشاره، 
ســائلة اهللا تعالى الســالمة 

للجميع.
التعايش مع املرض

ومن جانبها، قالت ســعاد 
الرفاعــي: ان املــرض موجود 
ويجب التعايش معه ويجب 
ان تفتح جميع األماكن بشكل 
طبيعي مبا فيها حركة الطيران 
وأن تعــود احلياة لطبيعتها، 
فمعظم البلدان فتحت األبواب 
وتركــت احلريــة للمواطنني 

وحملتهم املسؤولية، وعلينا 
فقــط ان نأخــذ االحتياطــات 
الالزمة ونتبع األمور الوقائية 
بشــكل صحيح، وأن نتناول 
الغذاء الصحي لنزيد مناعتنا 
ونعيش حيــاة طبيعية، كما 
يجب أال تغلق األســواق لكي 
ال يتم احتكار املواد والسلع، 
وهذا األمر قد أثر على احلياة 
بكافــة اجلوانــب اقتصاديــا 
ونفسيا وماديا، كما ان هناك 
أشــخاصا محظــورون وهــم 
ملتزمــون وهناك أشــخاص 
احلياة طبيعيــة لديهم وهذا 
شيء غير منطقي ألن األعداد 
تــزداد يوميا علــى الرغم من 
احلظر، وأنا برأيي ان تتركوا 
النــاس على حريتهــم وعدم 
تقييدهــا، وأن تعــود حركة 
املطار طبيعية وكل شــخص 
له حريــة االختيار فكل فترة 
هناك مرض معني يظهر ولكن 
هــذا املرض أخــذ ضجة أكثر 

من غيره.
وأضافــت الرفاعي: برأيي 
أن الوقايــة هي األســاس وال 
داعي لكل هذه اإلغالقات، ألن 
اســتمرار فترة احلظر وطول 
أمده سيولد ردة فعل عكسية 
عنــد النــاس عنــد االفتتاح، 
الفردية والوعي  فاملسؤولية 
املجتمعي ككل أســاس جناح 

أي خطة أو جتربة.
pcr شهادة

كذلك حتدثت أمنية اخلطيب 
عن هذه اخلطوة وضرورتها 
ألن هنالك الكثير من األشخاص 
الذين هم بحاجة ماسة للسفر 
ولديهم ظروف معينة توجب 
سفرهم، وباألخص ان شهادة 
pcr أصبحت تبني وجود املرض 

عند الشخص او عدم وجوده، 
وميكن استخراجها للراغبني 
بالقدوم أو املغادرة لتســهيل 
سفرهم والتأكد من سالمتهم، 
وعن إمكانية ســفرها قريبا، 
قالت: بالنسبة لي ابنتي لديها 
العامة  الثانويــة  امتحانــات 
وبالتالــي فمــن الصعب علي 

السفر في الوقت احلالي.
السفر للضرورة

ام  ومــن جانبهــا، قالــت 
محمد ان القرار صائب جدا، ان 
االفتتاح بشكل جزئي للطيران 
أمــر إيجابــي وأرى أن املطار 
يجب أال يغلق نهائيا ألن هناك 
ضرورات للسفر عند البعض، 
ويعــود هذا لقوانــني البلدان 
األخرى ولكن انا شــخصيا ال 
أحبذ السفر في الوقت احلالي 
إال للضرورة ألن السالمة أهم 
شيء، وأال يسافر الشخص إال 
إذا كانــت لديه ضرورة لذلك، 
وليس بقصد السياحة فديرتنا 
أكثر أمنا لنا ونعرف القوانني 
املوجودة فيها ونضمن سالمتنا 

أكثر.
قرار سليم

وبدورهــا، قالــت رابعــة 
املسعود: انه قرار سليم فلدينا 
«حالل» في اخلارج ويجب ان 
نســافر ملتابعتــه، ويجب ان 
نتعايش مــع املوضوع واهللا 
هو احلافــظ، لكــن املهم أخذ 
اإلجراءات الالزمة واحلصول 
على شــهادة pcr قبل الســفر 
وقبــل العــودة للتأكــد مــن 
سالمة الشخص وعدم حمله 
للڤيــروس، متمنية أن تعود 
احلياة طبيعية مثل الســابق 

وأفضل.

تباينت آراؤهم حول أهمية السفر وضرورته واتفقوا على اإلجراءات الوقائية بعد إعالن مراحل اخلطة التشغيلية للمطار

تنظيم حركة املغادرين وااللتزام باإلجراءات الصحية

مراحل اخلطة التشغيلية إلعادة الرحالت التجارية في مطار الكويت

(قاسم باشا)اجلميع متشوق للسفر السفر مع احلفاظ على التباعد واإلجراءات الوقائية 

بأمان بالسفر  تسمح  وال  واضحة  غير  واألمور  حاليًا  جيدة  ليست  األوضاع  ألن  املطار  فتح  تأخير  يجب  جاسم:  علي 

سـعاد الرفاعـي: املرض موجـود ويجب التعايش معـه وأن تفتح جميـع األماكن وحركة الطيـران لتعود احليـاة لطبيعتها

أم محمـد: قـرار صائـب واالفتتاح اجلزئـي للطيـران أمر إيجابـي فاملطار يجـب أال يغلـق نهائيـًا وهناك ضرورات للسـفر

هنـد جمال: يجب فتح املطار والسـماح بالسـفر والعودة لشـرائح معينـة وليس لكل مـن أراد أن يأتي إلـى الكويت حاليًا

أمنيـة اخلطيـب: خطـوة ضرورية فالكثيـر من األشـخاص بحاجة ماسـة للسـفر ولديهم ظـروف معينة توجب سـفرهم

رابعة املسـعود: قرار سـليم ويجب أن نتعايش مع املوضوع وأخذ اإلجراءات الالزمة واحلصول على شهادة pcr قبل السفر

يوسـف املضيـان: يجب تأخيـر فتح املطـار وفكرة السـفر على األقل للشـهر التاسـع مـن العـام احلالي وعلـى فترات
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العتيبي يسأل «الكهرباء» عن اعتماد الوزير السابق 
معامالت صرف دفعات مالية بعد استقالته

وّجه النائب خالد العتيبي 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء بالوكالــة 
الفاضــل يتعلــق  د.خالــد 
بأداء جهاز املراقبني املاليني 
واعتمــاد الوزيــر الســابق 
بعد استقالته بعض مناذج 
معامــالت صــرف الدفعات 
املالية التــي امتنع املراقب 
املالي عن اعتمادها في وقت 
ســابق، وجاء نص السؤال 

على النحو التالي:
بخصوص جهاز املراقبني 
املاليني فــي وزارة الكهرباء 
واملاء ودوره املناط به وفقا 
للمــادة الثامنة مــن قانون 
رقم ٢٣ لســنة ٢٠١٥ بإنشاء 
جهاز املراقبني املاليني والذي 
ينص على أن ميارس اجلهاز 
دوره الرقابي الذي يستهدف 
حتقيق رقابة مســبقة على 
األداء املالي للدولة، وحرصا 
منا علــى احلفاظ على املال 

العام.
وقد منى إلى علمنا قيام 
وزير الكهرباء واملاء السابق 
بعيــد اســتقالته بتاريــخ 
٢٠٢٠/٣/١ باعتمــاد بعــض 

واألسباب التي آلت إليه، مع 
تبيــان رأي اجلهة، وأخيرا 
الرأي الذي اعتمده الوزير، 
مع قيمة املبالغ التي صرفتها 
الــوزارة بالزيــادة نتيجــة 
الوزيــر لصــرف  اعتمــاد 
الدفعــة، مــع بيــان تاريخ 
ووقــت التوقيــع والصفــة 
القانونيــة للوزيــر وما إذا 
كانت الصالحيات تبيح ملن 
الوظيفيــة صرف  بحالتــه 
دفعــات امتنعــت اجلهــات 

الرقابية عن اعتمادها.
٣ـ  تزويدي بصورة ضوئية 
عن منوذج االمتناع رقم ٧٤ 

عن منوذج االمتناع رقم ٩٠ 
املاليــة ٢٠١٨٢٠١٩  للســنة 
واألســباب التي آلت إليه، 
مــع تبيــان رأي اجلهــة، 
وأخيرا الرأي الذي اعتمده 
الوزير، مع قيمة املبالغ التي 
صرفتها الــوزارة بالزيادة 
نتيجة اعتماد الوزير لصرف 
الدفعــة، مع بيــان تاريخ 
ووقــت التوقيــع والصفة 
القانونيــة للوزير وما إذا 
كانت الصالحيات تبيح ملن 
الوظيفية صرف  بحالتــه 
دفعــات امتنعــت اجلهات 

الرقابية عن اعتمادها.

املاليــة ٢٠١٨/٢٠١٧  للســنة 
واألسباب التي آلت إليه، مع 
تبيان رأي اجلهــة، وأخيرا 
الــرأي الذي اعتمده الوزير، 
مع قيمة املبالغ التي صرفتها 
الــوزارة بالزيــادة نتيجــة 
اعتماد الوزير لصرف الدفعة، 
مع بيان تاريخ ووقت التوقيع 
والصفــة القانونية للوزير 
ومــا إذا كانــت الصالحيات 
تبيح ملن بحالته الوظيفية 
صرف دفعات امتنعت اجلهات 

الرقابية عن اعتمادها.
٤ـ  تزويدي بصورة ضوئية 
عن منوذج االمتناع رقم ٥٢ 
املاليــة ٢٠١٩/٢٠١٨  للســنة 
واألسباب التي آلت إليه، مع 
تبيــان رأي اجلهة، وأخيرا 
الرأي الذي اعتمده الوزير، 
مع قيمة املبالغ التي صرفتها 
الــوزارة بالزيــادة نتيجــة 
اعتماد الوزير لصرف الدفعة، 
مع بيان تاريخ ووقت التوقيع 
والصفة القانونية للوزير وما 
إذا كانت الصالحيات تبيح ملن 
بحالته صرف دفعات امتنعت 
اجلهات الرقابية عن اعتمادها.

٥ـ  تزويدي بصورة ضوئية 

هنأ نظراءه في الصومال وكندا ورواندا باألعياد الوطنية

خالد العتيبي

منــاذج معامــالت صــرف 
الدفعــات املالية التي امتنع 
املراقب املالي عن اعتمادها، 
وكانت عــن أوامر تغييرية 
لعقود دون أخــذ املوافقات 
املسبقة من اجلهات الرقابية 
وفقا ملا هو متبع لإلجراءات 
القانونية، لذا يرجى إجابتنا 

وموافاتنا باآلتي:
١ـ  تزويدي بصورة ضوئية 
عن منوذج االمتناع رقم ٩٨ 
املاليــة ٢٠١٩/٢٠١٨  للســنة 
واألسباب التي آلت إليه، مع 
تبيــان رأي اجلهة، وأخيرا 
الرأي الذي اعتمده الوزير، 
مع قيمة املبالغ التي صرفتها 
الــوزارة بالزيــادة نتيجــة 
الوزيــر لصــرف  اعتمــاد 
الدفعــة، مــع بيــان تاريخ 
ووقــت التوقيــع والصفــة 
القانونيــة للوزيــر وما إذا 
كانت الصالحيات تبيح ملن 
الوظيفيــة صرف  بحالتــه 
دفعــات امتنعــت اجلهــات 

الرقابية عن اعتمادها.
٢ـ  تزويدي بصورة ضوئية 
عن منوذج االمتناع رقم ١٤٠ 
املاليــة ٢٠١٨/٢٠١٧  للســنة 

الغامن: صعود املرأة الكويتية إلى منصة القضاء 
استحقاق طال انتظاره وخطوة لألمام في مسيرتها

أكد رئيس مجلــس األمة مرزوق الغامن أمس ان صعود املرأة 
الكويتية الى منصة القضاء استحقاق طال انتظاره وخطوة لألمام 
في مسيرة املرأة الكويتية. وقال الغامن، في تغريدات نشرها على 
حسابه الرســمي على «تويتر»: «ألف حتية للمرأة لكويتية وهي 
تراكم جناحاتها على مر السنني في كافة امليادين واحلقول». وأعرب 
رئيــس مجلس األمة عن ثقته بقدرة املــرأة الكويتية على إثبات 

جدارتها وكفاءتها كما فعلت فــي الكثير من املجاالت. من جانب 
آخــر، بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي تهنئة إلى 
رئيس مجلس الشــعب في جمهورية الصومال الفيدرالية محمد 
مرسل الشيخ عبدالرحمن، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي 

عبداهللا وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
وبعث رئيس مجلس األمــة مرزوق الغامن ببرقيتي تهنئة إلى 

رئيس مجلس الشــيوخ في كندا جــورج فوري ورئيس مجلس 
العموم انثوني روتا وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي تهنئة إلى 
رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية رواندا أوغستني ليامورميا 
ورئيسة مجلس النواب دوناتيلي موكاباليسا، وذلك مبناسبة العيد 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنالوطني لبلدهما.

الفضل يطالب احلكومة بخارطة طريق 
إلنقاذ املشروعات الصغيرة واملتوسطة

النائــب أحمــد  طالــب 
الفضــل احلكومــة بحلول 
علميــة ممنهجــة ووضــع 
إلنقــاذ  طريــق  خارطــة 
املشــروعات  أصحــاب 
الصغيرة واملتوسطة، مؤكدا 
أهمية عــدم إهمال اجلانب 
والنفســي  االقتصــادي 
لصالــح  واالجتماعــي 
اجلانــب الصحــي ووضع 
خطة متكاملة تراعي جميع 

اجلوانب.
وقال الفضل في تصريح 
مبجلــس األمــة امــس لقد 
تقدمت في جلنة حتســني 
بيئــة االعمال بورقة تضم 
عرضهــا  مت  مقترحــات 
علــى رئيس اللجنة العليا 
االقتصــادي  للتحفيــز 
ومتت مناقشــته فيها حلل 
مشكلة اصحاب املشروعات 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
مشــيرا الى ان تلك الورقة 
هي خالصة لتجارب الدول 
وحتوي ٦ برامج اقتصادية 
محفــزة باألدلــة وحصــر 

الفوائد لكل منها.
وطالب احلكومة بالعمل 
باملقترحات التي تقدمت بها 
اللجنة البرملانية او التعديل 
عليه بحسب ما يرونه في 

انهم عليهم التزامات شهرية، 
مناشــدا احلكومــة ممثلة 
بوزيرة الشــؤون وأعضاء 
جلنة التحفيز االقتصادي 
بســرعة التحــرك، مضيفا 
انه بحجم اجلهود الكبيرة 
الصحيــة املبذولة فوجئنا 
بحجم السقوط في املجال 
االقتصادي، فغياب الرؤية 
خطأ كبير يا ســمو رئيس 
الوزراء وبات من الضروري 
«تغييــر عتبــة دارك» في 

املجال االقتصادي.
وبني الفضل انه بسبب 
هذه األوضاع أســر تشتت 

األعمــال احلــرة كبير جدا 
وال ميكن ان يكون العالج 
مبنــح مزيد مــن القروض 
الرواتب واإليجارات  لدفع 
ومصاريف جارية ففي هذا 

خطا مالي جسيم.
مــن جانــب آخــر، قال 
الفضــل بشــأن موضــوع 
الســفر يجب فتــح املجال 
دون  بالســفر  للجميــع 
اشــتراط امتالك عقــار او 
عالج او غيره الن هذا حق 
للجميع، وليس هناك ضير 
بتوقيعهــم علــى تعهدات 
والتزامات صحية، مطالبا 
احلكومة مراعــاة اجلانب 
النفسي، وتشغيل أسطول 
طيران اخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة الذي كلف البلد 
ماليني الدنانير، معتبرا ان 
ذلك قد يكون تخريبا للطائر 

الوطني بشكل متعمد.
وقــال الفضل «ال يجوز 
تأجير رحالت في عمليات 
اإلجالء بقيمــة ماليني من 
شــركات طيــران أخــرى 
وطيــارات الكويتيــة مبــا 
يقارب ٢٨ طائرة متوقفة، 
مطالبا بفتح السوق باعتبار 
انه ليس من حق الدولة منع 

مواطنيها من السفر».

وأحالم أهدرت وديون حولت 
الى ديون معدومة والكثير 
من اجلهد املهدور بســبب 
القرارات احلكومية بإغالق 
مناحــي احليــاة التجارية 
واالقتصادية والذي حذرنا 
منه ولكــن رؤية احلكومة 
ربطــت العديد مــن األمور 
بيد السلطات الصحية ولم 
يعبأوا باجلوانب النفسية 
واالجتماعية واالقتصادية 
وأثرهــا علــى اإلنســان، 
موضحا ان الورقة التي تقدم 
بها هي إنقاذ لالقتصاد أسوة 
مبا قامت به بعض الدول.

وأضــاف انــه مــن غير 
املعقول القبول بفكرة ان هذه 
املشروعات ال تسهم بشكل 
كبير بالناجت احمللي املالي، 
معتبــرا ان ذلــك وان صح 
فسيكون بسبب احلكومات 
املتعاقبــة التي عملت على 
تضاؤل دور األعمال احلرة 
في االقتصاد القومي، مؤكدا 
انه لــو كانت هنــاك بيئة 
جاذبة وإصالحات جذرية 
ملا تقاعس الناس عن ذلك، 
معتبرا انه ليس عذرا إمنا 
يحمل احلكومة املسؤولية 

كاملة.
وأكد الفضل ان اثر إنقاذ 

أحمد الفضل

الصالــح العــام، او تقدمي 
حلــول بديلة وعــدم ترك 
األمور معلقة، مشددا على 
ضرورة ان يكون التعامل 
مــع هذه املشــكلة مبناهج 
وحلــول علميــة، ويجــب 
اإلســراع في احللــول الن 
التأخير سيتسبب بهجرة 
الكثير من رواد األعمال من 

السوق.
وأضاف يجب ان تكون 
احللول منطقية، الســيما 
ال  برمتــه  املوضــوع  ان 
يتجــاوز محفظــة قيمتها 
٢٥٠ مليــون دينار، إلنقاذ 
صغار املســتثمرين الذين 
كانــوا شــجعان لتركهــم 
احلكوميــة  الوظيفــة 
واالجتــاه للمســاهمة في 
االقتصاد، مستغربا الدعم 
لكبار التجار دون املبادرين 
املتعثريــن بســبب غياب 
احلركــة التجاريــة والتي 
كان اكثــر ضحاياهــا مــن 
أصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
افتتاح  الفضــل  ومتنى 
احملال التجارية كالصالونات 
واألندية الصحية والعربات 
الصغيــرة وغيرهــا وفق 
االلتزامات الصحة خصوصا 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

املرداس لوقف قرار فرض رسوم
على مواد البناء املستوردة لتبعاته السيئة على املواطنني

النائــب نايــف  طالــب 
املرداس سمو رئيس مجلس 
الوزراء مبمارسة صالحياته 
لوقف تنفيذ قــرار اإلغراق 
على بعض مواد البناء مثل 
البورســالن والســيراميك 
ومــادة الكلنكــر املصنعــة 
لإلسمنت، محذرا من تبعات 

هذا القرار على املواطنني.
وقال املرداس، في تصريح 
صحافــي مبجلس األمة، ان 
القــرار الذي اتخــذه وزير 
التجــارة والصناعــة خالد 
الروضان بتاريــخ ١٠ مايو 
املاضي مبوافقة مسبقة من 
رئيس هيئة الصناعة بفرض 
رسوم على مواد البناء، هو 
قرار ســلبي وغير مدروس 
وســيؤدي إلى رفع أسعار 

مبمارسة صالحياته لوقف 
تنفيــذ هــذا القــرار حماية 
للمواطن وحماية للمصنع»، 
مبينــا أن بعــض املصانــع 

بوزير التجــارة رفض هذا 
القرار مــن البداية من أجل 

مصلحة املواطن.
مــن جانب آخــر، طالب 
املرداس بوضع آلية واضحة 
لسفر املواطنني للخارج، الفتا 
إلى مــا يعانيــه املواطنون 
الذين توجد لديهم مصالح 
في اخلــارج من الشــروط 
التعجيزية املفروضة على 
املواطنــني بهــذا اجلانــب. 
ولفت املرداس إلى عدم قدرة 
أصحاب املواشي املوجودة 
بالسعودية على السفر إلى 
هنــاك ملتابعــة «حاللهم»، 
وحتــى اآلن ال توجــد آلية 
واضحة لفتــح احلدود وال 
يعلمون متى يســتطيعون 

الذهاب إلى هناك.

ستتأثر بسب رفع سعر مادة 
الكلنكر املصنعة لإلسمنت 
بنســبة ٦٧٪، وكذلــك مادة 
البورســالن املستوردة من 
الصني والهند بنسبة ١٠٦٪.
لــن  التاجــر  أن  وأكــد 
يتأثر بهــذه الزيادة، بل إن 
املواطــن هو من ســيتحمل 
القيمة املضافة، متســائال: 
أين الدراســة التــي قام بها 
وزير التجارة في هذا الشأن 
قبل اتخاذه هذا القرار ملعرفة 
اآلثار السلبية املترتبة على 

ذلك؟
وأوضــح أن القــرار بدأ 
تنفيذه في ٢٥ يونيو املاضي 
وهناك كتب صدرت من وزير 
التجارة لوزارة املالية بوقف 
التنفيذ، مؤكدا أنه كان األولى 

مــواد البناء علــى املواطن 
الكويتي.

وبني أنــه كان املفترض 
من الوزير رفض القرار ألننا 
لسنا بصدد معاجلة اقتصاد 
إحــدى الدول على حســاب 
مواطنينا، مشــددا على أن 
املرحلة تتطلب دراسة خفض 
أســعار مواد البناء في ظل 
وجود طفرة في عملية بناء 

الوحدات السكنية.
القــرار  هــذا  أن  ورأى 
مبنزلة فرض ضرائب على 
املواطنني بينما املادة ١٣٤ من 
الدستور ال تتيح ذلك، مشيرا 
الى أن قطر وسلطنة عمان 
الشقيقتني رفضتا هذا القرار.

وأضاف «الدور اآلن على 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

املال: تعديل على «أسواق املال» 
حتى ال تتكرر حادثة ١٠ يونيو

قال النائب د.بدر املال انه 
قدم امس مع عدد من النواب 
اقتراحــا بقانــون لتعديــل 
املادتــني ٤٤ و٥٧ من قانون 

اسواق املال.
واضاف املال ان التعديل 
ينص على اشراك الرأي الفني 
عند اصدار بعض القرارات 
احلساســة حتــى ال تتكرر 
مســألة الغاء  التعامالت او 
الصفقــات كما حصل في ١٠ 
يونيــو املاضي. وجاء نص 

االقتراح كما يلي:
املادة األولى: يستبدل بنصوص املادتني 
٤٤ و٥٧ من القانون رقم ٢٠١٠/٧ بشأن انشاء 
هيئة اســواق املال وتنظيم نشــاط االوراق 

املالية النصني التاليني.
املادة الثانية: يســتبدل بنــص املادة ٤٤ 
النص التالــي: في حاالت الكوارث واالزمات 
واالضطرابات التي ميكن ان تخلق آثارا بالغة 
الضرر في الســوق، وكذلك في حالة وجود 
تداوالت تؤثر على العدالة او الشفافية او كفاءة 
الســوق، فللهيئة اوسع الصالحات باصدار 
التعليمات التي تهدف الى اســتعادة العدالة 
والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه 

اخلصوص اتخاذ اي من التدابير اآلتية:
١ ـ ايقاف التداول في البورصة، او اي ورقة 

مالية مدرجــة لفترة زمنية 
مؤقتة.

٢ـ  الغاء التداول لفترة زمنية 
محددة او الغاء الصفقات على 
سهم معني، وذلك بعد عرض 

البورصة.
٣ ـ اصــدار قرارات لتصفية 
كل االرصدة او جزء منها او 

تخفيضها.
٤ ـ تعديــل ايــام وســاعات 

التداول.
٥ ـ تعديــل او ايقاف اي من 
قواعــد البورصة وذلك بعد 

عرض البورصة.
ويجــوز ان تتضمــن قواعــد البورصة ـ 
بعد موافقــة الهيئة ـ جواز قيــام البورصة 
بالتدابيــر املنصوص عليها في البندين ١، ٤ 

من هذه املادة.
املادة الثالثة: يســتبدل بنــص املادة ٥٧ 
النص التالــي: في حاالت الكوارث واالزمات 
واالضطرابات التي ميكن ان تخلق آثارا بالغة 
الضرر في السوق، فللهيئةـ  بعد عرض وكالة 
املقاصةـ  اصدار التعليمات بالتعديل او وقف 

العمل بأي من قواعد وكالة املقاصة.
املادة الرابعة: على الوزراء، كل فيما يخصه، 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

د.بدر املال

العدساني: الوثيقة االقتصادية 
دمار واستنزاف مليزانية املواطنني

النائــب ريــاض  أكــد 
الوثيقــة  أن  العدســاني 
االقتصاديــة التي جاء بها 
وزير املالية ما هي إال وثيقة 
دمــار تســتنزف ميزانية 
املواطنني ومتس جيوبهم، 
وذلك من خالل رفع أسعار 
اخلدمات وزيادة الرسوم ما 
يؤدي إلى التأثير السلبي 
على مكتسبات املواطنني.

وقــال العدســاني لــن 
نقف مكتوفي األيدي وإمنا 
يجب إيقــاف هذه الوثيقة 

والتصدي لها باإلضافة إلى محاسبة وزير 
املالية على املقترحات التي قدمها ما يعكس 
الفكر والنهج الذي يتبناه، مشيرا الى انه من 
األمور التي تتضمنها تلك الوثيقة رفع أسعار 
الكهرباء واملاء والبنزين وإيقاف الزيادات 
والترقيــات الســنوية للموظفني في كافة 
اجلهات احلكومية وهذا األمر مرفوض جملة 
وتفصيــال وال يتحمل املواطنون إخفاقات 

احلكومــة وعليها معاجلة 
إخفاقاتها بعيدا عن جيوب 
املواطنــني ومكتســباتهم 
وعــدم املســاس بحقوقهم 
لذا محاسبة الوزير واجبة.
العدســاني  ان  وأكــد 
تطبيق قرار مجلس التعاون 
اخلليجي بفرض رسوم على 
املواد اإلنشائية املستوردة 
سيؤدي الى ارتفاع األسعار 
وستنعكس تلك الزيادة على 
املواطنني هذا اإلجراء غير 
دستوري ولم يتم التعامل 
معه وفــق األطر الدســتورية والقانونية 
وخارج الالئحة املنظمة له داخل الكويت، 
حيث إن املادتني ٧٠ و١٣٤ تؤكدان هذا األمر 
وما قامت به اجلمارك هو تخبط في القرارات 
ووزير املالية هو املســؤول سياسيا وهو 
الذي حذرنا من ممارساته ومنها هذا القرار 
الذي يزيد األعباء املالية على املســتهلكني 

الكويتيني.

قرار مجلس التعاون بفرض رسوم على املواد اإلنشائية يؤدي الرتفاع األسعار

رياض العدساني

نواب يطلبون جلسة خاصة 
لدراسة «الصغيرة واملتوسطة»

قــدم النواب عبــداهللا الكندري وخليل 
الصالح ود.عادل الدمخي وثامر السويط 
وأســامة الشاهني وخالد العتيبي وصالح 
عاشور ورياض العدساني وعبداهللا فهاد 
وبدر املال طلبا بعقد جلسة خاصة لدراسة 
أوضاع املشــاريع الصغيرة واملتوســطة 
وتأخر إزالة العراقيل التي تواجه القطاع.
وجــاء في الطلب الدعوة إلى مناقشــة 
القوانني املعدة من قبل اللجان املتعلقة بهم، 
والنظر في اإلجــراءات احلكومية املتخذة 

جتاه أصحاب املشاريع.

وأكد النواب أن كل يوم تأخير في إصدار 
القرارات الالزمة ملعاجلة الوضع اإلنساني 
املترتــب على اإلجــراءات املتخذة للوقاية 
من كورونا يؤدي الى إغالق املنشأة وتأثر 

أسرة كويتية.
وأضافوا أن أزمة كورونا ألقت بظاللها 
على االقتصاد الكويتي وقطاع املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة والذي ميس شريحة 
كبيرة مــن الشــباب الكويتــي، واملعاناة 
أصبحت يومية ولم تقدم أي حلول لوقف 
النزيف احلاصل لكثير من أصحاب الشركات.

الشاهني: زيادة األنشطة املنزلية 
مع دعم أصحابها ماليًا

قــدم النائــب أســامة الشــاهين اقتراحــا برغبــة 
قال في مقدمته: فرضت األنظمة الصحية حول العالم 
اشتراطات عديدة للعودة إلى العمل مثل ارتداء الكمامات 
والتباعد االجتماعي وتحديد سعة استيعابية قصوى 
لــكل ١٠ أمتار مربع، مع التشــجيع على ثقافة العمل 
عن بعد وفــي المنازل، وتتجه األنظمــة االقتصادية 
واالجتماعية المتقدمة لتشجيع هذه األنماط الحديثة 

للعمل.
ونــص االقتــراح علــى زيــادة األنشــطة الحــرة 
متناهية الصغر المســموح بالترخيص لها في العمل 
بالمنازل، مع تقديم دعم مالي شــهري ألصحاب هذه 

أسامة الشاهنيالتراخيص.
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عقب املعاناة املمتدة منذ مطلع مارس 
وحالة الرعب التي طالت مختلف دول 
العالــم واضطــرار الشــعوب لإلقامة 
اجلبريــة فــي بيوتهم خشــية من أن 
يكونوا من ضحايــا ڤيروس كورونا، 
وبعــد أن منيت دول العالم بخســائر 
ماليــة ضخمة للغايــة ووفاة اكثر من 
نصف مليون نســمة وإغالق احلدود 
بني الدول ..الخ، يبدو أننا في الكويت 
بصدد الدخول في زمن الباركود، فخالل 
فترة احلظر كان الدخول الى اجلمعيات 
واالنتقال الى املستشفيات والتجول في 
احلظر ..الخ يتحتم استخراج باركود، 
وكنــا نعتقد أن زمــن الباركود انتهى 
بنهاية أو تخفيف احلظر، ولكن وما ان 
قــرر مجلس الوزراء البدء في املرحلة 
الثانيــة من خطة العــودة التدريجية 
للحياة الطبيعية، حتى أطل الباركود 
مجددا بأن شرعت معظم وزارات الدولة 
بــأن يحصل املراجعون علــى باركود 
للدخول اليها، نعلم ان هناك ضرورة 
لعــدم التزاحم وارتــداء الكمامات في 
كل املواقــف، ولكن وجب أن نفرق بني 
قطاعات خدمية وأخرى ال يحتاج إليها 
املواطن إال للضرورة وهي في الغالب 
ال تشــهد كثافة، وكذلك وجب أن نقدر 
عدم مقدرة كبار الســن على استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، وان يتم استثناء 
هذه الشريحة من الباركود ومتكينهم 

من إجناز معامالتهم. 

األمــر اآلخــر الــذي أرى أنــه مــن 
الضروري اعادة النظر فيه هو املتعلق 
بخطة عــودة الطيران التجاري والتي 
حددها مجلس الوزراء بـ ٣ مراحل بحيث 
يتم عودة الطيران بشكل منتظم وبنسبة 
١٠٠٪ في أول أغسطس ٢٠٢١ الى جانب 
الوصاية التي فرضتها الدولة على سفر 

املواطنني.
العالم كله أدرك حجم اخلسائر التي 
تكبدها وتضاعفها مع اإلغالق، لذا قرر 
االنفتــاح وتوعوية النــاس بأهمية أن 
يحموا انفســهم، وهذا النهج وجب أن 
تنفذه الكويــت وال تكون وصية على 
املواطنــني، بــل حتــدد لهــم اخلطوط 
الرئيسية سواء في تعاملهم داخل البالد 
أو فــي اخلارج وال بــأس من ان تضع 
ضوابــط حتمي من يظل داخل الديرة، 
كما ذكرت فان العالم وزان بني اإلغالق 
واآلثار التي ستلحق لو استمر في العزلة 
وقررت معظــم دول العالم اعادة فتح 
حدودها، وأرجو أن يصدر بيان يحدد 
الوجهات التي سيســمح الســفر منها 
الى جانب التنسيق مع احتاد السياحة 
والسفر نظرا لتضررها البالغ من خطة 
العودة البطيئة تلك، وأخيرا أقول جلميع 
االخوة املصريني الذين تواصلوا معي 
على تويتر واالمييل وأرسلوا لي مئات 
الرسائل تعليقا على مقالي املاضي بشأن 
العالقات الكويتية - املصرية، ال شكر 

على واحب وأدام اهللا احملبة بيننا.

وجهة نظر

زمن الباركود

aljalahmahq٨@hotmail.com
aljalahamahq٨@

محمد اجلالهمة

وفاة هندي خالل نقل مركبته على ونش
وإصابة ٨ وافدين في تصادم باص ومركبة

سعود عبدالعزيز

توفي وافد هندي اثــر اصطدام مركبة 
يقودهــا مواطن بــه باخلطأ علــى طريق 

الدائري السادس.
وقــال مصدر امنــي ان الوافــد الهندي 
تعطلت سيارته وقام باالتصال على ونش، 

ولدى نقل الســيارة املعطلة على الونش 
جــاءت مركبة ودهســته ليلفظ انفاســه 
االخيرة. من جهة اخرى، أصيب ٨ وافدين 
جميعهم من اجلنسية الهندية إثر اصطدام 
بــاص كانوا بداخله مع مركبة على طريق 
٢٠٨ ميني منطقة القصور. وقال مصدر امني 

ان حالة املصابني ليست حرجة.

ضرب شقيقني إثر خالف على تأجير شاليه

سرقة هاتفني بعد كسر واجهة محل

هندي خان األمانة بقيمة أعالف في الوفرة

تقدم شــقيقان كويتيان، األول طالب 
والثاني موظف وكالهما في مطلع العقد 
الثالث الى مخفر شرطة النويصيب واتهما 
مواطنــا حددا اســمه باالعتــداء عليهما 
بالضرب وأرفق الشابان في البالغ الذي 
حمــل رقــم ٢٠٢٠/٢٥ جنــح النويصيب 
تقريريــن طبيــني، جاء فــي األول ادعاء 
ضــرب ووجود كدمــات متفرقة بالذراع 

اليمنى واليســرى وسحجة في اخلصر 
وخدوش متعددة طولية في الصدر، اما 
التقرير الثاني فتضمن اعتداء بالضرب 
وخدوشا متعددة طولية. وقاال ان االعتداء 
عليهما بالضرب جاء على خلفية مشادة 
كالمية جمعتهما مع مواطن جار ضبطه، 
حيث كان اخلالف حول قيمة شاليه قام 

بتأجيره.

محمد اجلالهمة

انتقل فريق من األدلة اجلنائية إلى أحد 
احملالت املتخصصة في بيع الهواتف بعد 

أن تقدم موظف يعمل في إحدى شــركات 
الهواتــف ببالغ قال فيــه إن واجهة احملل 
تعرضت لإلتالف وسرقة هاتفني نوع آيفون، 
ومت تسجيل قضية سرقة برقم ٥٠/٢٠٢٠.

محمد اجلالهمة

أدرج محقق مخفر شرطة الوفرة اسم 
وافد هندي علــى قوائم املطلوب القبض 
عليهــم، وذلك على خلفيــة تقدم مواطن 

ببالغ قال فيه إنه ســلم الوافد مبلغ ٢٦٠ 
دينارا لسداد قيمة أعالف، إال أن الوافد لم 
ُيسدد املبلغ املذكور وأغلق هاتفه وهرب 
إلــى جهة غير معلومة، وســجلت قضية 

خيانة أمانة.

«الداخلية»: رفع القيود األمنية عن املخالفني من ٢ يناير
حتى ٢٩ فبراير ومنحهم إقامات حتى ٣١ أغسطس دون غرامات

عبداهللا قنيص

أعلنــت وزارة الداخليــة 
ممثلــة فــي اإلدارة العامــة 
لشــؤون اإلقامــة عــن رفع 
القيود األمنية وإلقاء القبض 
عن املخالفني لقانون االقامة 
منــذ ٢ يناير ٢٠٢٠ حتى ٢٩ 
فبرايــر املاضي على أن يتم 
منح هذه الشــريحة إقامات 
صاحلة حتى ٣١ أغســطس 

ودون اي غرامات.
كما أكدت وزارة الداخلية 
عــدم جواز تعديــل اوضاع 
املخالفني منذ تاريخ ١ يناير 
وما قبله بحيث يكون الزما 
على هــؤالء مغــادرة البالد 
طواعيــة او ابعادهم ودون 
متكينهم من تعديل اوضاعهم 

القانونية.

بعائل وحملة املادة ٢٣ وكفيل 
نفسه. وتضمنت التعليمات 
اجلديــدة التي صــدرت عن 
قطاع االقامة والذي يرأســه 
وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون اإلقامة اللواء أنور 

البرجس، اآلتي: 
متــت مخاطبــة االدارة 
العامة لنظم املعلومات بشأن:

٭ من تاريخ ٢/١/٢٠٢٠ حتى 
تاريخ ٢٩/٢/٢٠٢٠ سيتم رفع 
القيود عنهم (القاء قبض - 
عدم جتديد) مع منحهم إقامة 
آليا ملدة ثالثة شهور ودون 
املساءلة عن الغرامة وتكون 
صالحية إقامتهم حتى تاريخ 
القرار  ٣١/٨/٢٠٢٠ مبوجــب 

الوزاري ٤٤٤.
القيــود األمنيــة  ٭ تبقــى 
(إلقاء قبض + منع جتديد) 

الصالحيــات والتواصل من 
خالله مع مســؤول القروب 

عقيد حسني الصيرفي.
- مــادة (١٧، ٢٠، ٢٢، ٢٣، 
٢٤) يكون التجديد ملدة سنة 

واحدة فقط.
- مــادة ١٨ يكــون التجديد 

حسب إذن العمل.
- بخصــوص متديد جواز 
السفر املنتهي ونقل املعلومات 
بشأنهم (يتم اشتراط إحضار 

جواز سفر جديد).
التنبيــه علــى موظفــي   -
الصندوق بعدم حتصيل أي 
غرامة اال بعد التأشيرة عليها 
من قبــل املوظــف املختص 
للتأكــد من املخالــف خارج 
البــالد أو ليس من احلاالت 
التــي ال تســمح بتعديــل 

أوضاعها.

من تاريخ ١/١/٢٠٢٠ وما قبل 
أي من تاريخ ١/١ ال يقدر أن 
يعدل وضعه وما قبله ٢٠١٩ 

و٢٠١٨ وهكذا.
٭ احلاالت التي يتم استقبالها 
وتعديل وضعها دون االعتداد 

بتاريخ املخالفة:
- والدي املواطن أو املواطنة.

- زوج وأبناء الكويتية.
- االجانــب أبنــاء املواطــن 

الكويتي.
- العمالة املنزلية للمواطنني.
٭ االجراءات التي تتخذ من 

قبل اإلدارات:
- عدم جتديد إقامة األجانب 
املقيمــني خــارج البالد ممن 
انتهت إقامتهم، يتم التجديد 
فقط ملن يحمل اقامة صاحلة.
لصالحيــات  بالنســبة   -
املشغلني يوجد قروب بشأن 

أكدت عدم جواز تعديل أوضاع املخالفني من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ وما قبلها

اللواء انور البرجس

وفي إطار التوجهات العامة 
التركيبة  للدولــة بتعديــل 
اإلدارة  الســكانية، وجهــت 
العامة لشــؤون اإلقامة بأن 
يتم منح اإلقامة لعام واحد 
فقــط للعاملني فــي القطاع 
احلكومي واخلدم وامللحقني 

التمديد لعام واحد فقط حلملة اإلقامات «١٧ - ٢٠ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤» و ال يجوز ملن انتهت إقامته وهو خارج البالد جتديدها

جواز تعديل أوضاع والد ووالدة املواطنني وزوج وأبناء الكويتية وعمالة املواطنني واألجانب أبناء املواطن

سلب أغنام باألسلحة النارية والبيضاء في «الساملي»
سعود عبدالعزيز

شرع رجال إدارة بحث وحتري 
محافظــة حولي فــي البحث عن ٣ 
اشــخاص مجهولــني قاموا بســلب 
حــارس آســيوي ٥ أغنــام وهاتفه 

النقــال وجرى تســجيل قضية في 
مخفر شــرطة تيماء حتــت عنوان 
سرقة عن طريق استعمال العنف. 
وبحســب مصدر امني فإن مواطنا 
يعمــل في وزارة الداخلية تقدم الى 
مخفر شرطة تيماء وقال إن حارسه 

البنغالديشي من مواليد ١٩٩٤ تعرض 
للســرقة بالعنف، حيث اتى إليه ٣ 
اشــخاص ال يعرفهــم الى اجلاخور 
الذي يحرســه وكانت املركبة التي 
يستقلونها بال لوحات، وقام احدهما 
بإشهار مسدس وآخر سالح أبيض 

وضعه على رقبة احلارس ومن ثم 
سلبوه ٥ أغنام وهاتف نقال. وقال 
املبلغ ان الواقعة حدثت في اجلاخور 
الكائن في منطقة الســاملي كيلو ٢٠ 
وحدثت في الثالثة من بعد منتصف 

الليل.

أمن مبارك الكبير يغلق مصنعًا للخمور احمللية في القصور
سعود عبدالعزيز

أحــال مدير أمن محافظة 
مبارك الكبيــر العميد خالد 
الكندري ومســاعدة العميد 
مبــارك مرجــي ٤ وافديــن 
الــى  ورجلــني)  (امرأتــني 
ملكافحــة  العامــة  اإلدارة 
املخدرات، وذلك على خلفية 
إدارتهــم مصنعــا ضخمــا 
للخمــور احملليــة مبنطقــة 
القصــور، وبحســب مصدر 
أمنــي فــإن إحــدى دوريات 
أمــن مبارك الكبيــر وخالل 
قيامهــا باالنتشــار تنفيــذا 
لتعليمات مدير األمن شاهدت 
شخصا يحمل كيسا، ولدى 
االقتــراب منه تــرك الكيس 
الهرب ليتم ضبطه  وحاول 
والعثور على ٤ زجاجات خمر 
بداخله. وبسؤاله عن مصدر 

بإدارة امرأتني ورجلني من اجلنسية البنغالية

العميد خالد الكندري

براميل اخلمور املضبوطة في وكر القصور

اخلمور، قام بإرشــاد رجال 
األمن الى املصنع الكائن في 
القصــور وبداخله مت ضبط 
بقية شركائه، وعثر بداخل 
املصنع على ٢١٠ براميل خمر 
و٣ أجهــزة تقطير وكميات 
اخــرى من معــدات وأدوات 

التصنيع.

سوق عشوائي في احلظر
يقود الكتشاف ٥ مخازن

للحليب املدعوم بـ «اجلليب»
أمــن محافظــة  متكــن رجــال 
الفروانيــة من اكتشــاف ٥ مخازن 
للحليب املدعوم في منطقة جليب 

الشيوخ.
وكانــت احــدى الدوريات قامت 
برصد أشــخاص مخالفــني حلظر 
التجــول ويقومــون ببيــع مــواد 
متوينيــة وخضــراوات أمــام احد 
املنازل، وعند محاولة اســتيقافهم 

الذوا بالفــرار، فتمــت مطاردتهــم 
وبدخولهــم إلــى مســكن تبني انه 
يحتوي على عدد ٥ مخازن متفرقة 
بها مواد متوينية، ليتم ضبط وافدين 
آسيويني وحجزهم، وحتويلهم إلى 
جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقهم، هذا ومت 
االستعانة بالبلدية لتنظيف املوقع 

ملشاهدة الڤيديوكميات كبيرة من احلليب عثر عليها في مخزن اجلليبورفع مواد التموين واخلضار.

احلبس واإلبعاد ملعلم وافد استولى على ٣٤ ألف دينار
عبدالكرمي أحمد

أهابت محكمة اجلنايات بوزارة 
التربيــة تعميم إجــراءات واضحة 
لتحديد مسؤوليات اإلدارات املختصة 
وموظفيها عند إنهاء خدمات املوظفني 
األجانب حتى ال يلحق ضرر بأموال 
ومصالح وزارة التربية باستغالل 
من تسول له نفسه ذلك القصور.

جاء ذلك خالل حكــم للمحكمة 
قضــت فيه ببــراءة مواطنة تعمل 
محاسبة باإلدارة املالية في وزارة 

التربية وباحلبس ٧ سنوات واإلبعاد 
عن البالد ملقيم يعمل بوظيفة معلم 
فــي ذات الوزارة عن تهمة التزوير 

واالستيالء على املال العام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت 
إلى املتهم األول «املعلم» أنه استولى 
لنفســه على مبلغ وقــدره ٣٤ ألف 
دينار اململوك لوزارة التربية وذلك 
بانتحاله صفة كاذبة بأنه مازال يعمل 
بوظيفته ومتكن من االستيالء على 
املبلغ، وارتكب تزويرا في محررات 
رسمية بأن قدم شهادة ملن يهمه األمر 

صادرة عن وزارة التربية تثبت أنه 
يعمل لديها معلما مع علمه بإنهاء 
خدمته ما حمل هي املوظف املذكور 
علــى إثبات ذلك في احملررات على 
خالف احلقيقة التي أعدت إلثباتها 
وكانت احملررات بعد تغيير احلقيقة 
فيها صاحلة ألن تستعمل على هذا 

النحو.
وزادت النيابة أن املوظفة التي 
تعمــل محاســبة بــاإلدارة املاليــة 
بوزارة التربية تســببت بخطأ في 
إحلاق ضرر جسيم بأموال ومصالح 

اجلهة التي تعمل بها مببلغ ٣٤ ألف 
دينار بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالها 
وتفريطها في أداء وظيفتها واإلخالل 
بواجباتها بأن تقاعست عن اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة إلنهاء خدمة املتهم 
األول ومتابعة ما يترتب على ذلك 
صرف راتبه عقب إنهاء خدمته دون 

وجه حق.
وأمام احملكمة أكد وكيل املواطنة 
املوظفة احملامي طارق اخلرس انتفاء 
اجلرمية لعدم وصــول قرار إنهاء 

أعمال املوظف إليها.

«اجلنايات» تهيب بـ «التربية» منع استنزاف املال العام عند إنهاء خدمات املوظفني

«اجلنايات» تبرئ خالد املال من اإلساءة 
إلى القضاء في برنامج تلفزيوني

عبدالكرمي أحمد

أت محكمة اجلنايات  برَّ
أمــس الفنــان خالــد املال 
واإلعالمــي الزميــل أحمد 
اإلســاءة  مــن  الفضلــي 
إلــى القضــاء خــالل لقاء 
تلفزيوني بث خالل يونيو 
.atv العام املاضي على قناة

وكانت النيابة العامة قد 
واجهت املال بتهمة اإلساءة 
إلى القضاء من خالل كلمات 
تغنى بها خالل استضافته 

في أحــد برامج القناة، فيما واجهت اآلخر 
بتهم تتعلق مبخالفة قانون املرئي واملسموع 

بصفته املسؤول عن القناة.
وأنكر املال حينها االتهام جملة وتفصيال، 

مؤكــدا أنه لم يقصد اإلســاءة إلى القضاة 
الكويتيني الذين يعتز بهم بل قصد بكالمه 
قضاة خارج البالد باإلضافة إلى األشخاص 

املزورين، كل في مجاله.

«atv» حكم البراءة شمل الزميل أحمد الفضلي وطاقم قناة

في حادثني مروريني على «السادس» وميني القصور

الفنان خالد املال الزميل احمد الفضلي
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املثليني من القرآن
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a.alsalleh@yahoo.com
د.عبدالهادي عبداحلميد الصالح

أما بعد..

انتظارات
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دالي محمد اخلمسان 

قبــل أن أبدأ بإضاءة مقالتنا اليوم وجب علينا أن 
نسلط الضوء على الهدوء النفسي والنسبي لكل من:
٭ اجلمعيــات واملراكز اخلاصة لألغذية... نشــكر جميع 
املسؤولني عليها ســواء أكانت التجارة أو البلدية أو 
احتاد اجلمعيات االستهالكية أو املطاحن الكويتية أو 
غيرها من مؤسسات حكومية خاصة «باملأكل واملشرب» 
ملا قاموا به من مجهود علي مدار أربع أشهر ومازالوا 
يعملون بجهد مالحظ، والنتيجة غرس الطمأنية في 
نفوس املواطن واملقيــم... وهذا ما نالحظه اآلن في 
سلوك املستهلكني بعد أن أطمئنوا بأن كل شيء متوافر 
بالنظام والتباعد واتباع اإلجراءات الوقائية الصحية... 
وهذا ما أصبحنا نشــاهده بالعني ونلمسه أيضا من 

سلوكنا وسلوك اآلخرين.
٭ اجلهات األمنية... بكل مسمياتها وجهاتها... نعم كفيتوا 
ووفيتوا ونخص بكلمتنا اليوم رجال «اإلطفاء» وما 
يقومون به من أعمال خاصة من توزيع األدوية على 
مرضانا اهللا يشــافيهم ويعافيهم... في بداية األزمة 
كان توزيع األدوية يستغرق ما بني ٤٨ و٧٢ ساعة... 
أما اليوم ومع الهدوء النفســي والتدريب على كيفية 
التوصيل والطلب أصبحت األدوية تصل الى مرضانا 
في أقل من ٢٤ ســاعة... عساكم على القوة يا رجال 

أمن الكويت.
٭ الصحة: أبناء وزارة الصحة بكل مسمياتكم ووظائفكم 
شــكرا من القلب لكل ما تقومون به من جهد وعمل 

وتطوير من أجل سالمتنا وسالمة اآلخرين.
٭ السياحة: هي إضاءة مقالة اليوم... كلماتنا لن تكون 
عن املسؤولني عنها، ولكن سطور مقالتنا تسأل املسؤول 
عن هذا القطاع: ما خطتكم للسياحة لعروس اخلليج؟ 
حــان الوقت ألن ينظر في هــذا امللف بدقة ووجود 
حلول جذرية وليست أفكارا! للكثير من األمور التي 
تتعلق بســياحة الكويت، وباألخص في هذه اآلونة 
COVID-١٩... الكل يعلم أن العديد من املواطنني واملقيمني 
ال ميتلكون إال مساكنهم ورواتبهم «اللهم ال حسد ملن 
ميتلك غير هذا... عليهم بألف عافية»... ولكن حروف 
مقالتنا تسلط الضوء على الفئة التي ال متتلك متنفسا 
للخروج واملتعة والتسلية من أجل أطفالهم ومن أجلهم 
أيضا إال األماكن العامة كالشواطئ واحلدائق والنوادي 
البحريــة وغيرها من أماكن متأل الكويت ولكن دون 
تخطيط سياحي لها، ومن هنا تبدأ «خمسة سياحة»! 
الحظ الكثير منا في اآلونة األخيرة االزدحام على 
الشواطئ، والبعض قام باالنتقاد السلبي وليس اإليجابي، 
فمن خرجوا إلى الشواطئ فعلوا ذلك للبحث عن متنفس 

لهم وألسرهم ألنه ليس لديهم البديل.
املشكلة ليست في رواد الشواطئ، القضية تكمن في 
التقنني! وهذا الشيء في أيدي املسؤولني عن السياحة، 
بأن يضعوا آلية لذلك ويقوموا بتدريب الرواد على هذا، 
وهذا الشيء ال يقتصر فقط على الشواطئ فالكويت 
متتلك الكثير من أوجه الســياحة من املمكن تفعيلها 
وفق اإلجراءات الوقائية والصحية... متى يحدث هذا 

إذا كان لدينا خمسة سياحة!
مسك اخلتام: املشــورة لقاح العقول... ورائد الصواب 
واملستشــير على طرف النجاح... واستشارة املرء 
برأي أخيه من عزم األمور وحزم التدبير... اجلاحظ.

اســتطاعت احلكومة إلى اآلن الســير قدما وفق 
خطتها املنشودة لتحقيق املراحل اخلمسة استعدادا 
لعودة احلياة الطبيعية إلى ما كانت عليه.. وعلينا أن 
نكون متضامنني مع اجلهود احلكومية املبذولة إلدارة 
األزمات، مراقبــني عاملني على طرح آرائنا اإليجابية 
والسلبية كمواطنني حول تلك اإلجراءات حتت عنوان 

«أعنّي وال تعن علّي».
أسبوعان مرا على استجواب النائب فيصل الكندري 
لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود احلربي 
حول إنهاء العام الدراسي، وفي مقاالتي السابقة كنت 
ومازلت أطلب وأناشد وزير التربية بهذا اإلنهاء، وحقيقة 
تابعت االستجواب بكل حذافيره، ويبدو أن الرجل أي 
الوزير كانت لديــه وجهة نظر، وهذا ال يعني أننا ال 
ننتظر منه إعالن إنهاء العام الدراسي بفارغ الصبر في 
منتصف يوليو القادم حفاظا على صحة طلبتنا كون 
املدارس شغلت كمستشفيات ميدانية ومراكز إيواء 
وتخزيــن والبد من االعتراف أنها أماكن موبوءة وال 
يوجد لقاح أو عالج مضمون معتمد حاليا، وأتساءل 
عن خطة التباعد االجتماعي كيف ستكون وهل سيكون 

في كل فصل ١٥ طالبا أم ماذا؟
استطاع الوزير أن يفند محاور االستجواب وأن 
يجدد الثقة به.. وأن يخرج استجواب الكندري بخفي 

حنني.
وحول املنصات التعليمية وغياب اإلســتراتيجية 
الواضحــة إلى اآلن من وجهة نظري املتواضعة، فإن 
الوزير د.سعود احلربي كانت جهوده واضحة خالل 
وجوده وكيال مساعدا إال أن العجلة الوزارية املنشودة 
في النهوض بالعملية التعليمية االفتراضية حتى اآلن 
ال ارتــكازات لها.. وال نعلم هذا اجلانب التربوي إلى 

أين يتجه؟
إن شــعور املواطن بهذه الضبابية في ظل األزمة 
الراهنة يجعلني أسأل: ماذا استفدنا من االستجواب؟ 
ولكن ال نستطيع أن نغفل عن اجتماعات الوزارة إلقرار 
«التعليم اإللزامي عن بعد»، إذ القت الفكرة قبوال من 
الطلبة، فقد سجل نحو ٣٢ ألف طالب وطالبة في التعليم 
االفتراضي من طلبة الصف الثاني عشر، وبلغت نسبة 
التسجيل للقسم األدبي ٨٦٪ والعلمي ٧٨٪ وهذا شيء 

طيب، لكن ماذا عن الصفوف األخرى للطلبة؟
وفي احلديث عن عودة العام الدراســي، أتساءل: 
كيف سيعود الطلبة في أغسطس، أي بعد شهر وأقل 
من أسبوعني، وكيف ستجهز الفصول الدراسية فضال 
عــن املنصة التعليمية أم ســيكون خيار إنهاء العام 

الدراسي هو احلل؟
وعلى املستوى الصحي، قررت الدولة الدخول في 
املرحلة الثانية، مــع ازدياد مرتقب في حاالت الوفاة 
واإلصابات اطرادا مع حاالت الشفاء، وبال شك نحن 
بحاجة إلى إعادة فتح منافذ اقتصاد الدولة في الداخل 
الكويتي، ومازال اخللل موجودا، والسبب مجهوال.. 

فيا مجلس األمة، شّرع وبعدها استجوب.

بعد العمليات اإلرهابية طالبوا 
بإلغاء آيــات اجلهاد من القرآن 
الكرمي! وبعد تدشني الصلح مع 
الكيان الصهيوني طالبوا بإلغاء 
تلعن بني  التي  القرآنية  اآليات 
إسرائيل! واآلن لسان حالهم إلغاء 
اآليات القرآنية التي توسم اللواط 
بالفاحشة وباخلبائث، واللوطيني 
بالفاسدين والفاسقني واجلاهلني، 
ألنه ثبت لديهم علميا بأن املثليني 
(وهو املصطلح احملّسن للشذوذ 
اجلنسي: اللواط والسحاق) هي 
حالة طبيعية وليس مرضا، هي 
ميول جنســية واقعية بسبب 
اجلينات غير االختيارية، وهي 
من احلريات الشخصية بتوافق 
من الطرفني وال تضر اآلخرين! 

هكذا يزعمون!
ولكن احلقيقــة ان احلرية 
املطلقة ال وجود لها في النظام 
اإلنســاني، ولذلــك جند اكثر 
املجتمعات حتررا تضع حدودا 
للتعري وممارســة  وقيــودا 
احلميمية وتعاقب على جتاوزها، 
والــكالم يطول ومكــرر في 
مفهوم احلرية ونسبية الضرر 
االجتماعي وانتهاك النظام والذوق 
العام. لكن األمر احلاسم واألهم 
هو أن للحياة ربّاً يدير الكون، 
ووضع دستورا وقوانني، وعلى 
النــاس بصفتهم عبيــدا له أن 
ميتثلوا ألحكامه، ألن مصلحتهم 
في هذه القيود حتى ان لم يدركوا 
وجه هذه املصلحة، وما وصفوه 
من مبررات واهية هو في حقيقته 
الشيطان، واتباع  من وساوس 
الشهوات املضللة، وتقع حتت 
طائلة العقاب األخروي والدنيوي، 
وليس املؤمن املتدين وال املجتمع 
العقاب  الطاهر مبعزل عن هذا 
ان لم ميــارس كل منهما دوره 
السكوت  الرقابي واملوجه، الن 
عن األمــر باملعروف هو عامل 
مشجع ومساهم في استشراء 
املنكر، وفي ذلك يتساوى فيه 
الفساد  جميع احملرمات ومنها 

املالي والسياسي واألخالقي.

التي حلــت على  الكارثــة 
املاضية  العالم خالل األشــهر 
ونشرت الرعب والدمار ومازالت 
مستمرة حيث لها أبعاد اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وصحية 
فقد قضت على الكثيرين وأعادت 
ترتيب موازيــن القوة ودمرت 
اقتصاديــات العالم وأثبتت أن 
العالم الذي يتميز بالقوة الكبيرة 
واخلروج على القوانني الربانية 
العادلة للبشرية سيبقى صغيرا 
وضعيفــا أمام قــدرة اخلالق 

العظيم.
آثار هــذا الڤيروس اخلفي 
العدالة وعدم  القاتل تتمثل في 
متييزه بني الغني والفقير، وال 
القوي والضعيف، وال الصيني 
والكويتي، وال بني الدول املتطورة 
واألخرى املتخلفة بل رسم عدال 
مثاليا بني اجلميع واثبت تغيرا في 
العادات املجتمعية واغلق احلدود 
واملدارس واحلفالت واملناسبات 
وأعاد الترابط األسري والتراحم 

بني اإلنسان وأخيه اإلنسان.
الغالية  الكويت بالدنــا  في 
التي بفضل مــن اهللا وبقيادة 
صاحب الســمو الذي ســخر 
الغالي والنفيس خلدمة املواطنني 
وبجهود جبارة من أبناء الكويت 
املخلصني الذين سيسجل التاريخ 
أسماءهم بحروف من نور نبراسا 
يقتدي به جيل بعد جيل فنحن 
راحلون والكويت باقية بإذن اهللا 
بفضل متاسك وحب الشعب لهذه 

األرض.
أما بعــد.. فهل نتغير نحن 
والعالــم بعد هــذا الوباء؟ هل 
الظلم وإهدار حقوق  سيختفي 
الناس؟ هل ســيزول الفســاد 
والفوضي وعدم االنضباط؟ هل 
وهل وهل.. أسئلة كثيرة اعتقد 
أن إجابتها «أما بعد»، سوف يبقي 
احلال كما هو عليه وال شــيء 

يستحق الذكر.

بعيدا عــن هذه التكنولوجيا احلديثة 
لذلك نتمنى مــن وزارة الصحة أن 
تعيد النظر وتعمل على إلغاء قرارها 
املتعجل وتعيد العمل السابق املعتاد في 
املراكز، والتسهيل على املراجعني بدال 
التضييق عليهم بقرارات يتذمر  من 
منها اجلميع والتفكير الحقا في آلية 

أسهل تطبق بشكل تدريجي.
أخيرا لفت انتباهي تصريح ألحد 
املسؤولني في الرعاية الصحية يبشرنا 
بأن آلية تطبيق العمل باحلجز املسبق 
ستكون في مطلع يوليو املقبل واملصيبة 
الكبرى أن هذا املســؤول ال يعلم أن 
بعض املراكز بدأت منذ الثالثاء بتطبيقه 
بشكل فوري دون الرجوع إلى املوعد 

املذكور.
الســؤال الذي يطرح نفسه: من 
املســؤول عن هذا التخبط في اتخاذ 
القرار وتنفيذه؟ ننتظر ردكم، ومنا إلى 
املسؤولني في وزارة الصحة راجعوا 

قراراتكم وادرسوها قبل تطبيقها.

أدى إلى ازعاج األهالي.
كما وجد رجال األمن ظاهرة خطيرة 
بتأجير الشــاليه ملراهقني ال تتجاوز 
أعمارهم ١٤ سنة ومتغيبني ومتغيبات 
عــن أهاليهم ووجــدوا معهم حبوبا 
مخدرة، فالبد مــن االلتزام بالعادات 
والتقاليــد واألعراف الكويتية وأكثر 
هذه السلوكيات دخيلة على املجتمع 

الكويتي احملافظ.
نصيحتي لــألب واألم، اتقوا اهللا 
في أبنائكم واهتموا بهم ووفروا لهم 
وعليهم رقابــة صادقة واعية تبصر 
باألخطار احملدقة وتبصرهم بالعواقب 
التي تنتظرهم والضياع الذي يتلقفهم 
إن حادوا عن الصواب وانساقوا مع 
الشهوات، إن أبناءكم أمانة في أعناقكمن 
وعليكم أن حترصوا عليهم وتعضوا 
عليها بالنواجذ، ألننا في زمن املفاسد 
التــي تصل إلينا داخــل بيوتنا عبر 

الفضائيات وثورة االتصاالت.
قال الرسول ژ «املرء على دينه 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل» (اي 

من يصادق).
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه اللهم آمني.

يحصلوا على نتيجة أو فائدة مرجوة 
وفضلوا الصمت والسكوت رغم ضياع 

حقوقهم.
لو رجعنا إلى وســائل التواصل 
االجتماعي وشاهدنا مطالبات الناس 
وطرحهم ملختلف القضايا منذ فترات 
طويلــة لعرفنا مــدى معاناة الناس 
وحتملهم وصبرهم وهذا أسلوب غير 
جيد وتصرف غير حكيم عواقبه رمبا 
تكون وخيمة لــو وصلت األوضاع 
إلى حد االنفجار، ال سمح اهللا. لذلك 
نتمنى أن تتغير سياسة الصم والبكم 
التي يتبعها البعض ومحاولة االستماع 
الى الناس ومحاورتهم ومصارحتهم 
بالردود العملية واملقنعة الن أسلوب 
ال اسمع ال أتكلم لم يعد يصلح لزمننا 
هذا وال يحل املشكلة أو يعاجلها بل 

يزيدها تعقيدا.

وأثرها على املدى البعيد، ال شــك أن 
النتيجة ال تسر املجتمع كون األسرة 

هي نواتها.
كمــا أن التعري وتقليد الغرب مبا 
ال يالئمنا كمجتمــع محافظ إمنا هو 
انتهاك وفتك بالعقل السليم ذي الفطرة 
السليمة، فيجب ان تكون هناك حرب 
من األسرة املسلمة ضد اإلعالم الفاسد 
واملوضة التي ال تناسب مبادئها، وأضع 
حتــت كلمة (ال تناســب) في اجلملة 
السبب  السابقة عشرة خطوط، ألنها 
وراء املجتمع الهزيــل في قيمه، ذي 
الظواهر االجتماعية والسلوكية املتواترة، 
واملليء بالصراعات القائمة بني الصح 
واخلطأ والفوضى الفكرية لدى البعض 
ما لم توضع احلدود القانونية حلد تلك 
الفوضى السلوكية والفكرية واخلارجة 
عن العقيدة، يقول احلق تبارك وتعالى: 
(فطــرة اهللا التي فطر الناس عليها ال 
تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم ولكن 

أكثر الناس ال يعلمون -الروم: ٣٠).

القرار دراسة  يجب عليها أن تدرس 
متأنية قبل تطبيقه بهد الشكل، ألنه 
لم يراع كبار السن قبل تطبيقه وكان 
من األولى استثناء املراكز الصحية في 
الوقت احلالي من احلجز املسبق الذي 
يحتاج إلى آلية معينة تتطلب التعامل 
مع وسائل التقنية احلديثة فهناك من 
آبائنا وأمهاتنا بالكاد يستخدمون أجهزة 
تؤدي الغرض في اســتقبال املكاملات 

من العائالت الكويتية الذين يقضون 
اإلجازة لالستمتاع بالبحر، ولكن وجود 
بعض هؤالء الشباب غير امللتزم أدى 
إلى بعــض اإلزعاج، فتم توزيع فرق 

أمنية للمحافظة على اآلداب.
ولألســف وجــد رجــال األمن 
أعدادا من القصر دون ســن ١٨ سنة 
يقومون باستئجار عدد من الشاليهات 
وميارسون أعماال منافية لآلداب سواء 
تعاطي املخدرات أو املسكرات، البد أن 
يحاكم من أجر الشاليه لهؤالء القصر، 
فالقانون مينع التأجير للقصر، ناهيك 
عن استخدام البانشي في الطرقات مما 

لظلم وآخــرون يتعرضون لعمليات 
اضطهاد في وظائفهم او عند قيامهم 
بإجناز معامالتهم وال يستطيعون تقدمي 
شــكوى أو احتجاج، إما خوفا على 
مصاحلهم أو خشــية من تعرضهم 
للضرر أو ملعرفتهم املسبقة بأنهم لن 

اليوم جند الغالبية العظمى من األسر 
مبختلف خلفياتهم الثقافية والعقائدية 
تشجع أبناءها على جتربة كل جديد في 
الصغير هو  األسواق وهذا األسلوب 
وراء كل ظاهرة منافية للقيم، فعندما 
يســمح للفتاة بارتداء البنطال املفتق 
ووضع (التان) الــذي يلزمها التعري 
حتت الشمس الكتساب اللون املطلوب 
(واألمر يشمل أيضا الشباب)، كما أيضا 
تشجيع الفتيات على ارتداء املالبس التي 
بها نوع من تعري األكتاف دون أدنى 
وعي وحوار من ولي األمر بعواقب تلك 
األمور فكريا وثقافيا ونفسيا واجتماعيا 

احلوامل أو املتابعة املنتشرة في مراكز 
الرعاية الصحية.

نعلم أن «الصحة» تواجه نقصا في 
أعداد األطباء بسبب هذه اجلائحة وقامت 
بندب العديد مــن األطباء للعمل في 
احملاجر وغيرها من املراكز املتخصصة 
ملتابعة حاالت املصابني بكورونا، إال أن 
بالوقت احلالي بوجهة  القرار  تطبيق 
نظري خطأ كبير من «الصحة» كان 

البطالة بني الشــباب وضعف الوازع 
الديني وانصراف الوالدين عن األبناء 
وتركهم لرعاية اخلدم بثقافاتهم الوافدة 

وقيمهم املدمرة وامليوعة.
وعندما يشاهد األبناء العاريات في 
التلفاز األبطال الذين يحتسون اخلمر 
واملجرمني الذيــن يفرون من العدالة 
حسب رؤية املخرجني، ونشكر وزارة 
الداخلية ورجالها املخلصني عندما ذهبوا 
إلى منطقة اخليــران والقبض على 
املتسكعني الذين ميارسون أعماال منافية 
لآلداب وتخالف القوانني وقرارات الدولة 
والعادات والتقاليد للبالد ووجود اآلالف 

ويتم التحقيق معه ثم معاقبته إذا ثبت 
عليه االدعاء بل رمبا يستدعى الشاكي 
ويقدم له كتاب اعتذار في أي جهة كانت 
بلدية او صحة او مركز امن او مجمعا 
جتاريا أو بنكا او غيرها، وهذا عكس 
ما يتم عندنــا، فالبعض يتعرضون 

إن الظواهر االجتماعية بأنواعها دائما 
يرجع سببها إلى ثالثي األبعاد: األسرة 
واملدرسة والصحبة، فاآلباء واألمهات من 
يبلورون ويصنعون سلوكيات ومفاهيم 
أبنائهم إما للسلب أو اإليجاب، يقول 
الرسول ژ: «ما من مولود إال يولد على 
الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
ميجسانه» (أخرجه البخاري)، أما دور 
املدرسة فإنه مكمل لدور األسرة في 
الصناعة اإلنسانية، فأما الصحبة سواء 
كانت صاحلة أو طاحلة فتأثيرها قوي 
عندما يكون اجلانب األسري ضعيفا 

ومهمال فكريا وعقائديا.

السلطات الصحية كل يوم منذ بداية 
جائحة كورونا تفاجئنا بقرار تفرضه 
على الناس من دون أي مقدمات تذكر.
البدايــة كانت بإغــالق العيادات 
لها  التي  العمليات  اخلارجية وإيقاف 
مواعيد سابقة، وكذلك املناظير حتى 
إشعار آخر، وكذلك إيقاف العمل في 
العيادات الطبية األهلية واقتصار العمل 
على املستشــفيات اخلاصة ومن ثم 
تراجعت بعد املطالبات بإعادة عمل تلك 
العيادات األهلية وكذلك احلال للعيادات 
اخلارجية العامة التي بدأت بالعمل بشكل 
تدريجي منذ بداية األسبوع اجلاري.

وزارة الصحــة خرجت لنا بقرار 
ســريع وغير مدروس ومت العمل به 
بشــكل مفاجئ وهو عدم استقبال 
املراجعني باملستوصفات إال من خالل 
احلجز املسبق عن طريق تطبيق معني 
يخول املريض حتديد املوعد والدخول 
على الطبيب سواء في عيادات الصحة 
العامة أو التخصصية مثل السكر أو 

تطالعنــا األخبــار باجلرائم التي 
أصبحت مادة خصبة لصفحات اجلرائد 
بأبطالها من فلــذات أكبادنا يرتكبها 
األحداث وغيرهم وحتمل دالالت ومعاني 
ينبغي التوقف عندها بالتحليل، فعندما 
يصبح احلدث مجرما يتسور األسوار 
ويفتح احملالت ويشهر سالحا ويهتك 
عرضا ويصبح مدمنا بجرعة زائدة، 
وهم أبناء بأعمار الزهور يحيدون عن 
الطريق السليم وينحرفون ويصبحون 
مجرمني ألن أهلهم لم يحسنوا تربيتهم 
وانصرفوا عنهم وشــغلتهم أموالهم 
وجتارتهم وسفراتهم وتركوهم فريسة 
ألصدقاء السوء، يأخذون القدوة من 
بعض املسلسالت الهابطة ويصادقون 
األشرار عبر اإلنترنت والغرف املغلقة 
للدردشة، فتنهار لديهم منظومة القيم 
العظيمة ويصبح قدوتهم  اإلسالمية 
املجرمون واملدمنون واملستهترون، 
املتشــبهون بالنساء واجلنس الثالث 
والرابع أصبحوا فــي كل زاوية من 
زوايا املقاهي واملجمعات، وهذه ظاهرة 
خبيثة تنخر في مجتمعنا وتعود معظم 
هذه اجلرائم في مجتمعنا إلى التفكك 
األســري وأصدقاء السوء وانتشار 

الكثير منا اليوم يعتقد أن الناس 
أصبحت ال تسمع أو ال تريد أن تسمع 
خاصة بعض املسؤولني أو من ميلكون 
القرارات سواء كان في مجلس األمة 
أو في بعض اجلهــات احلكومية أو 
الهيئات املستقلة أو ما شابهها، يبدو أن 
سياسة االستماع للرأي واحلوار تبدلت 
بسياسة التطنيش، الناس يصرخون 
بأعلى صوتهم كل يوم وال يجددون 
من يستمع لشكاواهم أو يعمل على 

حل مشاكلهم.
 في الــدول املتقدمة ال ميكن أن 
حتدث مثل هذه األمور إذا تقدم شخص 
واحد بشكوى على مسؤول معني خالل 
ســاعات أو أيام قليلة يتم طلب هذا 
إلى روايته وما  املشتكي واالستماع 
حدث من خلل أو تقصير أو جتاوز وإن 
ثبت هذا األمر يطلب الشخص املسؤول 

شغل الشــارع الكويتي في األيام 
القليلة املاضية ظاهــرة التعري على 
شــواطئ الكويت، وهــي من ظواهر 
االنحــدار القيمي، وذلك يرجع لعامل 
التي حتكمها  مهم لإلنسانية الصرفة 
االســتقاللية (راجع املقال السابق) أال 
وهي الفطرة ومــا أدراك ما الفطرة؟، 
والثبات على الفطرة يحتاج إلى غرس 
قيم بشكل كبير وجليل، وهذا ال يحدث 
إال باتباع ما جاء بــه ديننا احلنيف، 
فاإلسالم كفل احلريات للبشر بحدود 
ضوابط تكفل له كرامته، وال كرامة ملن 
تعرى بجسده أمام املأل، وحتى لو كان 
في أماكن مغلقة وخاصة، فاحلياء خلق 
ديني لقول الرسول ژ: «لكل دين خلق 
وخلق اإلسالم احلياء»، فالناس تتفاوت 
بأخالقياتها، فكل على حسب معتقداته 
وخلفياته الثقافية، وهذا يرجع لغرس 
القيم نفسها، فالقيم ال تغرس في يوم 
وليلة بل ال بد من غرسها في الصغر 
حتى يتم تعظيمها في النفس عند الكبر.
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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: صانعو التاريخ  ـ  سمير شيخاني

من كتاب: املوسوعة الثقافية الكبرى ـ  مجدي عبدالعزيز
عموديًا:أفقياً:

Sudoku صانعو التاريخ

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

املوسوعة الثقافية الكبرى

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

املهابهارتا

املهابهارتا ملحمة هندية سنسكريتية عظيمة، 
يحتمل أنها ألفت بني عامي ٢٠٠ ق.م و٢٠٠ بعد 
امليالد، تقع في نحو ٩٠٠٠٠ بيت، وقد أّلفها جملة 
شعراء جوالني، ثم راجعها مؤلفون فالسفة، 
وقصتها تدور حول صراع فرعني من األسرة 
املالكة في مملكة هستينابور، إذ يقتتل خمسة 
إخوة، مع أبناء عمومتهم الثالثة اخلائنني، حول 
العرش، وينتصر االخوة اخلمسة، ويتولى أكبرهم 
امللك، غير أنه يحزن وال يسر أو يسعد من مظاهر 
العظمة األرضية، الترف والثراء الفاحش، فيقرر 
التنازل عن احلكم والعرش، ويرحل رحلته 
السماوية الى اجلنة، حيث يستقبل النعيم األبدي.

الدول وغاباتها

هي:  للغابات  امتالكا  العالم  دول  أكثر 
سورينام، تليها في مساحة الغابات املتواجدة 
على أراضيها جزر سليمان، ثم الغابون، ثم 
بروني، ثم جوايانا، ثم بالو، ثم فنلندا، ثم 
كوريا الشمالية ثم بابوا (أو غينيا اجلديدة) 

ثم جزر سيشل.

نهر الدانوب

علي كاكولي

ايزامبارد كنغدوم برانل (١٨٠٦ - ١٨٥٩) ـ مهندس بريطاني

النشاط،  القامة، اجلم  القصير  الرجل  هذا 
الذي لم يكن السيجار يفارق شفتيه، خّلف 
العلمية  تراثا رائعا للبشرية من االجنازات 
التي ال مثيل لها. كان  والهندسية املعمارية 
املهندسني في شركة السكة احلديدية  رئيس 
ر خطوطها من  غريت وسترن التي كانت تسيِّ
لندن الى بريستول، وبلث، وغربي البالد. وقد 
بنى محطة بادنغتون، وجسر مايدنهيد، ونفق 
بوكس، ومحطة متبل ميدز في بريستول، وجسر 

سوالتش عبر نهر تامار.
وقبل ذلك بنى أول نفق حتت نهر التيمز، 

بإشراف والده.
وبنى برانل كذلك ثالث سفن كبيرة شهيرة، 
كانت جميعا فريدة في نوعها وأكبر السفن 
املاء، وهي غريت  إلى  إنزالها  املعروفة لدى 
وسترن، وغريت برينت، وغريت ايسترن، وقد 
قصد أن تكون هذه السفينة أكبر سفينة متخر 
عباب البحار طوال أربعني سنة. وقد اخترع 
التلغراف اخلاص بالسكة احلديدية، وصمم 
دبابة، وبنى مستشفى مصنوعة أجزاؤه مسبقا 
للجنود البريطانيني الذين أصيبوا في حرب 
شبه جزيرة القرم، وصمم جسر كليفتون املعّلق 
فوق جسر إيفن الذي ُشيد بعد وفاته كنصب 
تذكارية وصمم البرجني الطرفيني ملبنى قصر 
كريستال الذي ضم بني جدرانه املعرض الكبير 

سنة ١٨٥١.
املهارات  هذا املهندس املذهل حقا املتعدد 
كان واسع الشعبية والشهرة. كان يحب الذين 
يعملون معه وحتت إشرافه. وكان آخر ما قام 
به قبل أن يقضي بسبب داء برايت هو إرسال 
عمال أحواض السكة احلديدية الى سويندون 
حيث بنى لهم مسكنا جميال، ما يزال قائما الى 
اليوم، لكي يحضروا إبحار السفينة غريت 
التدشينية من بورتالند  وسترن في رحلتها 

بل، بالقرب من وميوث.

١ - الرجل الذي ال ينجب - نظر (معكوسة)، 
 - الغاية، ٣ - شاكر، ٤ - قاتل   - ٢ - فضة 
للمساحة - ظهر، ٥ - بحر - ضمير منفصل، 
٦ - أول يوم في رحلة الغوص - عزة، ٧ - 
يغفر، ٨ - متشابهة - من األوقات، ٩ - بهية، 

١٠ - قبيح - الغاية.

١ - األفراح - من األقارب، ٢ - رسن - وّجه، ٣ - مناسبة 
سعيدة - من األطراف - متشابهة، ٤ - غضب (معكوسة) 
.......، ٦ - والدة   - - من احلواس (معكوسة) - يجمع، ٥ 
(معكوسة) - قط (معكوسة) - للنداء، ٧ - في الفم (معكوسة)، 
٨ - مركب - اختفى (معكوسة)، ٩ - علقم - البارحة، ١٠ - 

قبطان - كره متراكم.

أفقياً: عموديًا:
١ - العقيم - رمق (معكوسة)، ٢ - جلني - االرب، 
٣ - مادح، ٤ - سم - أر - بان، ٥ - مي - هن، 
٦ - الدشة - إباء، ٧ - يسامح، ٨ - ي ي ي 
- الغسق، ٩ - جميلة، ١٠ - دميم - القصد.

١ - املسرات - جد، ٢ - جلام - ميم، ٣ - عيد - يد - ي ي ي، 
٤ - حنق (معكوسة) - شم (معكوسة) - يلم، ٥ - ...........، 
٦ - أم (معكوسة) - هر (معكوسة) - يا، ٧ - لسان (معكوسة)، 
٨ - قارب - غاب (معكوسة)، ٩ - مر - األمس، ١٠ - ربان - أحقاد.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي

ثاني أطول نهر في القارة األوروبية من ١٠ أحرف

اهثمةماهتن

نفرعددارجف

ارالحعليلس

ءصءاجرهرلا

ءتءارحاويت

اناصحقخرمي

مالكمرمججن

سدرقصفديلب

ااسرددماصر

اءبستانبرب

نبركانرهمس

اسراءبوبرق

أداء
عليل
حراء
ثراء

جميل

تصرف
جحد
جراد
العم
مهر

قرب
أسماء
جرو
تهامة
بليد

بستان
سر

سبر
فساتني
صامد

هر
حصان

صقر
بركان

إناء

اسراء
كم

فرق
مخ
بر
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مفرح الشمري
@Mefrehs

«بعــد ١٥ يــوم مــا شــفت فيهــا راحة 
مبستشفى مبارك.. طلعت على مسؤوليتي».. 
بهذه العبارة بدأ الفنان القدير احمد جوهر 
حديثه لـ «األنباء» الذي اتصل عليها هاتفيا 
ليبشــرها بخروجه من مستشــفى مبارك 
الذي دخله للعالج من جتمع املاء في الرئة، 
لكنه متنــى ان لم يدخل هذه املستشــفى 
الــذي زاد مرضه لعــدم االهتمام باملرضى 

بالشكل املطلوب.
وتابــع جوهر قائــال: أدري أن وزارة 
الصحة تقوم بجهــود طيبة في مكافحة 
وباء الكورونا وعساهم على القوة، ولكن 
غير معقول أن ننشغل بهذا الوباء ونترك 
أمراض أخرى يصاب بها الناس كحالتي، 
مثــال أنا أعاني من جتمــع املاء في الرئة 
وعندما ذهبت ملستشفى مبارك قاموا بأخذ 
مسحة مني وبعد ظهور النتيجة سلبية 
تركونــي ولــم يقدموا لي العــالج الالزم 
لسحب جتمع املاء في الرئة، وطوال هذه 
الفترة األطباء مشغولون رغم طلبي منهم 

معرفة مصير حالتي لكن دون فائدة وال 
اهتمام يذكــر وزادوا مرضي مرضا ألني 
نفســيا تعبت جدا من هذه املعاملة اللي 
شفتها في هذا املستشفى، وملا يدش عليك 
دكتور يقولك من شنو تعاني واملفروض 
على األقل مطلع على ملف املرضى علشان 
يعرف ليش جاي للمريض، لألسف اللي 
شــفته خــالل ١٥ يومــا كرهني فــي هذا 
املستشــفى اللي املفروض يقدم خدمات 
طبية جيدة للجميع، لكن لألسف ال شفت 
خدمات والهم يحزنون ولهالشي طلعت 
على مسؤوليتي علشان أحلق على عمري 
قبــل ما تنتقل لي عدوى وأروح فيها ألن 
املستشــفى من الداخل مــو نظيف حتى 
الغرف اللي فيه مو نظيفة وجتيب املرض.
وناشــد الفنــان القدير احمــد جوهر 
وزير الصحة الشــيخ د.باســل الصباح 
بزيارة مفاجئة للمستشفى وسيكتشف 
الهوائل بنفسه ألن أرواح الناس «مو لعبة» 
وحرام «يصيرون» حقل جتارب لبعض 
الدكاترة اللي لألسف ما يكلفون انفسهم 
باالطالع على ملفاتهم حتى يتعرفوا على 
مــا يعانونه من أمــراض، وهذا األمر أقل 

شــيء يفعله أي دكتور فــي دول العالم 
ليبادر بعالج مرضاه، ولألسف هذا األمر 

مفقود مبستشفى مبارك.
وأشار الفنان القدير أحمد جوهر إلى انه 
أثناء تواجده في غرفته باملستشفى يضغط 
علــى اجلرس اخلاص لألطباء لســاعات 
طويلة لكــن دون فائدة علــى الرغم من 
اآلالم التي كان يعانيها في بطنه، مشيرا 
إلى أن هذه الطريقة لم يصادفها بحياته 
إال في هذا املستشفى الغريب في تعامله 

مع مرضاه!
وبخصــوص حالتــه الصحية حاليا، 
ذكــر انه اليزال يعاني وســيكمل عالجه 
في احد املستشــفيات اخلاصة، مؤكدا ان 
خروجه على مســؤوليته من املستشفى 
احلكومــي مبنزلة انقــاذ حلياته حتى ال 

تتدهور طبيا ونفسيا.
 وشكر الفنان القدير احمد جوهر من 
خالل «األنباء» كل من اتصل عليه أو ارسل 
رسالة للســؤال عنه، سائال اهللا الصحة 

والعافية للجميع.
اجلدير بالذكر أن الفنان القدير احمد 
جوهر احد اخلريجــني من املعهد العالي 

للفنون املســرحية قسم متثيل وإخراج، 
وقدم العديد من االعمال التراثية اجلميلة 
التي التزال تعرض على شاشة تلفزيون 
الكويت والقنوات الفضائية ملا حتمل بني 
طياتها من قيــم جبل عليها أهل الكويت 
واخلليج، ومن هذه األعمال «طش ورش» 
و«دلق سهيل» و«السرايات» و«األخطبوط» 
«العضب» و«املعزب» و«سموم املعزب» 
وغيرها من أعمال تراثية، وهو يعتبر من 
الفنانني الذين يحترمون عقلية املشاهد، كما 
شارك في مسلسل «زمان االسكافي» و«لن 
أمشي بطريق األمس» ومسرحية «سيف 
العــرب» مع الراحل الكبير عبداحلســني 
عبدالرضا، وســاهم الفنــان القدير احمد 
جوهر في صناعة جنومية عدد من الفنانني 
الشــباب املتواجدين حاليا في الســاحة 
من خالل األعمال املســرحية التي قدمها 
مثــل «رجل مع وقف التنفيذ» و«بلنتي» 
و«ما في بالبلــد إال هالولد» و«احلكومة 
ابخــص» و«كامــل الدســم» و«مخروش 
طاح بكروش» و«طاح مخروش» و«نهاية 
مخروش» وأعمال مسرحية أخرى نالت 

إعجاب اجلماهير اخلليجية.

متنى أنه لم يدخله لعدم االهتمام باملرضى بالشكل املطلوب

أحمد جوهر لـ «األنباء»: حلقت على عمري 
وطلعت على مسؤوليتي من مستشفى«مبارك»!

جاسم البطاشي: «سينيمانا» جتربة فريدة
اعتبــر الفنــان واملخرج 
العماني جاســم البطاشــي 
مهرجان ســينيمانا للفيلم 
العربي االول الذي ســيقام 
عبــر املنصــة االلكترونية 
مــن التجــارب الفنيــة غير 
املطروحة بشــكل كبير في 
الوطن العربي، مؤكدا أن هذا 
األمر يحسب لالحتاد العام 
للفنانني العرب الذي ينظمه 
مــن خــالل فرعه بســلطنة 

عمان.
وأضــاف فــي تصريــح 
صحافي أن هذه الرغبة جاءت 
مــن القائمني علــى االحتاد 
أن تكــون هنــاك تظاهــرة 
ســينمائية تشــمل الوطــن 
العربي بالكامل دون أن حتدها 
حدود أو قيود ودون أن تكون 
هناك عقبات بعد أن تعطلت 
ووقفــت كافــة املهرجانات 
الفنية والسينمائية بسبب 

انتشار جائحة الكورونا.
اعمــل  كونــي  وقــال: 
الفنــي كمخرج  في املجــال 
ومنتــج وممثل أرى أن هذه 

التجربــة يجــب أن تتكــرر 
على مدى السنوات القادمة 
بتغييــر مواضيعهــا فقــط 
ألنها جتربة رائدة ومتفردة 
وألنها تخدم فئة كبيرة جدا 
من الســينمائيني املستقلني 
إبداعهــم ورؤاهــم  إلبــراز 
الفنيــة، كمــا أنني ســعيد 
جدا ألني ســأكون من ينقل 

إعالن النتائج مباشرة وفي 
بث حصري على قناة مجان 
التي تبث من سلطنة عمان 
والتي تبنــت دعم املهرجان 
تلفزيونيــا، وذلك من خالل 
برنامج خاص ســيبث بهذه 
املناســبة فــي ١٥ اجلــاري 
وسنسلط الضوء من خالل 
هذا البرنامــج على الفكرة، 

وكيف جاءت وكيف مت تبنيها، 
وذلــك من خالل اســتضافة 
د.خالــد  املهرجــان  مديــر 
الزدجالي  بــن عبدالرحيــم 
باإلضافــة إلى التعرف على 
املعايير التي اعتمدتها جلنة 
التحكيم فــي تقييم األعمال 
املقدمة، باإلضافة إلى اجلهود 
والتســويقية  اإلعالميــة 
للمهرجــان وكل ما صاحب 
املهرجان من أنشطة وحراك 
تطوعــي، وذلــك مــن خالل 
اســتضافة عدد من أعضاء 
جلنة التحكيم وأيضا اللجنة 
اإلعالمية ليتم بعد ذلك إعالن 
النتائــج وأســماء الفائزين 
في الــدورة األولى ملهرجان 

سينيمانا االلكتروني.
وشكر البطاشي في ختام 
تصريحــه جميــع اجلهــود 
التطوعيــة التــي بذلت من 
إجناح هذه التظاهرة الفنية 
الكبيــرة، متمنيا  العربيــة 
التوفيق في تقــدمي احللقة 
االســتثنائية إلعالن نتائج 

املهرجان.

يتصدى لتقدمي حلقة نتائج املهرجان ١٥ اجلاري في «مجان»

هند صبري أفضل ممثلة عربية عن «نورا حتلم»
فــازت الفنانة هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عربية عن 
فيلمهــا «نــورا حتلم»، وذلك في النســخة الرابعة من جوائز 
النقــاد لألفالم العربيــة الذي يقيمه مركز الســينما العربية، 

.«Zoom» وعبر احتفالية على موقع
وعبــرت هند، في تصريحات صحافية لها، عن ســعادتها 
باجلائزة والتي تعتبر الرابعة لها عن الفيلم الذي يلقي الضوء 
على هموم املرأة التونســية، ومتنــت أن تظل دائما تعبر عن 
املرأة العربية والتونسية واملصرية، مؤكدة أن سعادتها زادت 
بتزامن اجلائزة مع عرض الفيلم عبر منصة «نيتفلكس» العاملية 
وحتقيقه معدالت مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية للغاية 

عبر العالم كله وليس الشرق األوسط فقط.
وكان فيلم «نورا حتلم» قد عرض دوليا في عدة مهرجانات 
عامليــة كبرى، حيث حصــد فيها ٤ جوائز عــن أفضل متثيل 
نســائي لهند صبــري، وأفضل فيلم، وجائــزة متثيل رجالي 
للطفي العبدلــي، والفيلم من تأليف وإخــراج هند بوجمعة، 
وإنتــاج «بروباغندا» عماد مــرزوق، وبطولــة: هند صبري، 
ولطفي العبدلي، وحكيم بومسعودي، وإميان الشريف، وجمال 

ساسي، وسيف ظريف.

قمر خلف: أنا أم قاسية.. وعائلتي سبب قلة أعمالي!
قالت الفنانة الســورية قمر خلف إنها مقلة 
في ظهورها اإلعالمي ألنها تعتبر نفسها ممثلة 
يراها املشاهد من خالل الشاشة التلفزيونية، 
إضافة إلى كونها أما لثالثة أطفال ولديها عائلة 

ومسؤوليات.
وأشارت خلف، في تصريحات إذاعية، الى 
انها مقلة أيضا باألعمال الدرامية في السنوات 
األخيرة بســبب انشــغالها بعائلتها وزوجها 
كثيرا، مؤكدة أنها إذا خيرت بني الفن والعائلة 
بالتأكيد ستختار بيتها، قائلة إن عالقتها بزوجها 
الفنان مهيار خضور قائمة على احلوار الواعي، 
ووصفته بأنه فنان لديه الكثير ليقدمه في مجاله 
الفني ألنه يحب مهنته ويخاف عليها ويطمح 
دائما إلى األفضل لكنه لم يأخذ الفرصة األمثل.

وحول حياتها العائلية وصفت نفسها بأنها 

«أم قاســية» وذلــك لكونها تعمــل على تربية 
أطفالها بشكل صحيح، وهم «جود وأنات وفايز»، 
موضحــة أن ابنتها «جود» التــي أجنبتها من 
زوجها السابق (الفنان مهند قطيش) عالقتها 
ممتازة مع زوجها احلالي (الفنان مهيار خضور)، 
حيث تعتبره كأنــه صديقها الكبير، و«جود» 
متفاهمة مع باقي أشقائها بشكل جيد جدا ورائع 
رغم بعض املشاحنات أحيانا التي حتصل في 

أي بيت.
وحتدثت بطلة مسلسل «سوق احلرير» عن 
هذا العمل الدرامي الذي عرض في رمضان املاضي، 
كاشــفة عن أن الشركة املنتجة بدأت التحضير 
لكتابة اجلزء الثاني من املسلســل، ومن املمكن 
أن يبــدأ التصوير عند التخفيف من اإلجراءات 

االحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا.

وأعطت خلف رأيها بشخصيتها في العمل، 
قائلة: يتناول «سوق احلرير» دمشق مبرحلة 
مهمــة وجميلــة جــدا، حتتوي علــى االزدهار 
والتطــور من حيــث كافة نواحــي احلياة، أما 
شــخصية «خديجة» التي جسدتها فهي امرأة 
واعيــة وحكيمة وقريبة مني، مشــيرة إلى أن 
دورها في اجلزء الثاني ســيطرح بشكل أعمق 

ومتطور أكثر.
اجلدير بالذكر أن مسلسل «سوق احلرير» 
هو دراما بيئة شــامية من تأليف حنان حسني 
مهرجــي وإخراج األخوين مؤمن وبســام املال 
وإنتاج شركة ميسلون، وجسدت فيه الفنانة 
قمر خلف شــخصية «خديجة» إحدى زوجات 
«عمران» (بسام كوسا) املتزوج من ثالث نساء 

قمر خلف ونادين حتسني بك في مسلسل سوق احلريرويعمل تاجرا في سوق احلرير.

خالد عبدالرحمن: «اهللا يهدي ناشر صورتي»
كشــف الفنان الســعودي خالــد عبدالرحمن عن 
حقيقة الصورة املتداولة له ويرقد فيها على ســرير 
املرض، وذلك في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية 
التــي أصابته بداية يونيــو املاضي، وقال في مقطع 
ڤيديو نشره عبر «تويتر»: «الصورة اللي انتشرت 
خالل مرضي كانت من مسلسل «ضرب الرمل»، واهللا 
يهديــه اللي طلعها قال إنها أثنــاء مرضي»، وطمأن 
جمهوره في الوطن العربي على صحته وصحة والدته، 
موضحا أنه أصبح بخير، مضيفا: «الوالدة لها يومني 
وتخرج من املستشفى»، ووجه الشكر إلى كل من سأل 
عنه خالل فترة مرضه، قائال: «أشكر جميع من قدم 
دعواته الطيبة لي من الفنانني والفنانات وجمهوري 

وأصدقائي وأحبابي.. اهللا ال يريكم مكروه».
ومنذ أن كشــف عبدالرحمــن عن تعرضه لوعكة 
صحية، شغل عددا كبيرا من جمهوره الذي كان يترقب 
ظهوره في حفلة فنية الشهر املقبل، وبات قلقا على 
صحته، ومتنوا له ولوالدته التي تعاني بدورها من 
وعكة صحية الشفاء العاجل والعودة الى عالم الفن.
وكان عبدالرحمــن قد طلب الدعــاء لوالدته التي 
ترقد بالعناية املركزة، قبل أن يفاجئ جمهوره بعدها 
بثالثــة أيام بطلب الدعاء له من وعكة صحية، وقال 

إنه مير بها منذ أكثر من عشرة أيام.

اجلمهور للمطربة وعد:
تخطيتي احلدود!

أثــارت الفنانة وعد جدال بــني رواد مواقع 
التواصل االجتماعي بسبب مقطع ڤيديو قامت 
بنشره على حسابها بـ«انستغرام»، ظهرت وهي 
ترقص وتغني مرتدية بلوزة ضيقة كاشفة ألحد 
الكتفني مع بنطال أسود ضيق، األمر الذي عرضها 
ملوجة من االنتقــادات. وتداول اجلمهور مقطع 
الڤيديو معلقني عليها بأنها تخطت احلدود بطريقة 
رقصها وبجرأة مالبســها، الفتــني إلى أن هذا 
ال يناســب عمرها، كما أن عليها احترام تقاليد 
السعودية ألنها متثل اململكة من اجلانب الفني. 
جدير بالذكر ان وعد قدمــت عددا من األغاني 
مبختلف اللهجات العربيــة املصرية واللبنانية 
واخلليجية، ومن أبرز ألبوماتها «جنون» و«وجهة 
نظر» و«يا أحالهم»، والتي صورت بعض أغانيها 
على طريقة الڤيديو كليب. وباإلضافة إلى الغناء 
خاضت جتربة التقدمي التلفزيوني من خالل تقدميها 
برنامج «ليالي السمر» على قناة «أبوظبي»، كما 
اقتحمت مجــال األزياء واملوضة، حيث طرحت 

مجموعة من األزياء حتمل اسم «وعد الين».
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جائزة أفضل موزع للعالمة التجارية تعكس جهودنا 
املستمرة وأداءنا املتميز والتزامنا بتقدمي أجود اخلدمات

«املال أوتوموبيلز» حترز املركز األول
كأفضل موزع لعالمة مرسيدس - بنز على املستوى الدولي

فازت شركة املال أوتوموبيلز، املوزع املعتمد 
والوحيد لعالمة مرسيدس-بنز في الكويت، 
باملركز األول كأفضل موزع معتمد للسيارات 
في جائزة مرسيدس-بنز السنوية للمبيعات 
وخدمات العمالء لعام ٢٠١٩، وتهدف هذه اجلائزة 
إلى تكرمي جميع املوزعني الذين يساهمون في 

تعزيز مكانة العالمة التجارية على املستوى 
الدولي.

وجاء االختيار على شركة املال أوتوموبيلز 
بناء على عدة معايير، من بينها جناح الشركة 
في تعزيز العالمة التجارية مرســيدس-بنز، 
وجتاوز أهداف املبيعات السنوية، والوصول 

إلى شريحة أكبر من العمالء مع احلفاظ على 
تقدمي أفضل اخلدمات لهم.

وعند تسلم اجلائزة، قال طالل املال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة املال: إنه إلجناز كبير أن نفوز 
باملركز األول، وأود أن أشكر شركة مرسيدس-
بنــز على هــذا التكرمي الــذي يعكس جهودنا 

املســتمرة وأداءنا املتميــز، والتزامنا بتقدمي 
أجود اخلدمات. وأضاف املال قائال: منذ أن بدأنا 
العمل في بداية عام ٢٠١٩، كان هدفنا أن نعزز 
عالمة مرسيدس-بنز في الكويت، وأعتقد أننا 
حققنا ذلك، وسنواصل السعي لالرتقاء بأدائنا 

وتقدمي أفضل جتربة وخدمة لعمالئنا.

في «جائزة مرسيدس-بنز السنوية للمبيعات وخدمات العمالء» لعام ٢٠١٩

طالل املال: هدفنا أن نعزز عالمة مرسيدس - بنز في الكويت 
وسنواصل السعي لالرتقاء بأدائنا وتقدمي أفضل جتربة وخدمة لعمالئنا

حتديث جديد لتطبيق «بوبيان» غني مبجموعة من اخلدمات املميزة

«الوطني» ينقل فرعه الرئيسي إلى املبنى اجلديد

أعلــن بنــك بوبيــان عن 
 (٦٫١١) حتديــث  إطــالق 
اجلديــد لتطبيقــه اخلاص 
الذكية والــــذي  بالهواتــف 
يقـــــدم مجموعة كبيرة من 
اخلدمــات املميــزة اجلديدة 
لعمالئــه ومنحهــم جتربــة 
مصرفية رقمية فريدة دون 
احلاجــة لزيارتهــم للفروع 
إلجراء العديد من املعامالت 
املصرفية التي أصبح باإلمكان 

امتامها عبر التطبيق.
البنــك فــي بيان  وقــال 
صحافي ان التحديث اجلديد 
يأتي في إطار التحديثات التي 
يجريها البنك بصورة دائمة 
ومســتمرة من اجــل توفير 
املزيد من الراحة والسهولة 
للعمــالء حتــى تتوافق مع 
ســرعة مجريــات احليــاة 
اليومية ومتطلباتها وظروفها 
الســتماع  نتيجــة  وهــي 

يحــرص بنــك الكويــت 
أن يكــون  الوطنــي علــى 
األقــرب إلــى عمالئــه دائما 
ويســعى إلى تقــدمي أفضل 
اخلدمات املصرفية املتميزة 
لهم، وفي هــذا اإلطار يعلن 
«الوطني» عن انتقال الفرع 
الرئيســي للبنــك «عبداهللا 
األحمد» إلى املبنى الرئيسي 
اجلديــد في مدينــة الكويت 
ويقدم الفرع اجلديد خدماته 
للعمالء األفراد من الســاعة 
٨:٣٠ صباحا إلى الســاعة ١ 
ظهرا. ويواصل الوطني إعادة 
افتتاح فروعه وفقا لقرارات 
مجلس الوزراء الكويتي بشأن 
خطــة العــودة إلــى احلياة 
الطبيعيــة وتعليمــات بنك 
الكويــت املركزي، حيث قام 
الوطني بإضافة ٧ فروع من 
بينها فرع البنــك في غراند 
أڤنيو - األڤنيوز إلى قائمة 
الفروع العاملة والتي وصل 
عددها إلى ٣٤ فرعا في خدمة 
العمالء. هذا مع العلم أن فرع 
غراند أڤنيو - األڤنيوز يقدم 
خدماته للعمالء من الساعة 
١٠:٠٠ صباحا إلى ٢:٠٠ ظهرا.  
وفي إطار حرصه على سالمة 
العمالء واملوظفني وسط ما 
نشــهده من ظروف صحية 
طارئــة ومــا فرضتــه مــن 
إجراءات اســتثنائية، يلتزم 
بنك الكويت الوطني بتطبيق 
تعليمــات اجلهــات املعنية 
الســالمة  بشــأن إرشــادات 
التباعد االجتماعي،  وقواعد 
حيث يتم قياس درجة حرارة 
العمالء قبل الدخول إلى الفرع 
وارتداء الكمامات والقفازات 
الطبية. وبهذه املناسبة، قال 

الدفع  والبطاقــات مســبقة 
والبطاقات الرقمية في حالة 
فقــدان البطاقة أو ســرقتها 
حيث ميكن للعميل من خالل 
التطبيق إيقاف البطاقة فورا 
دون احلاجــة إلــى االتصال 

مبركز خدمة العمالء.
٭ السحب واإليداع من وإلى 
الثابتة حيث ميكن  الودائع 

وأضــاف املال: نواصل إعادة 
افتتاح فروعنــا مع انطالق 
املرحلــة الثانيــة مــن خطة 
العــودة للحيــاة الطبيعية، 
وبالتزامــن مع ذلك نحرص 
على سالمة عمالئنا وموظفينا 
رأس  علــى  تأتــي  والتــي 
أولوياتنا من خالل التزامنا 
الكامل بتطبيق كافة إرشادات 
الســالمة وقواعــد التباعــد 
االجتماعي وفقــا لتعليمات 
اجلهات املعنية. وأكد املال على 
تكامل عمل الفروع مع قنوات 

أخرى خاصة بشريحة عمالء 
حساب بالتينوم وهي إمكانية 
التحويــل  تغييــر حــدود 
بشــكل فوري حيث أصبح 
باســتطاعتهم تغيير الباقة 
اخلاصة بهم والتي تتضمن 
حدود حتويالت معينة بباقة 
حتويل تتضمن حدودا أكبر 
واســتخدامها مباشرة. كما 
أصبح بإمكان عمالء بالتينوم 
وعمــالء املصرفية اخلاصة 
إرســال بريد إلكتروني إلى 
مديــر حســابهم مباشــرة 
من خــالل التطبيق وحفظ 
معلومات االتصال اخلاصة 
به في قائمة جهات االتصال 

في هواتفهم.
وأكــد البنــك ان الفتــرة 
املقبلة ستشهد اضافة املزيد 
مــن اخلدمــات التــي جتعل 
استخدام التطبيق أكثر راحة 

وسهولة وتوفيرا للوقت.

ويقدم بنك الكويت الوطني 
خدماتــه في كافــة الظروف 
وعلى مدار الساعة من خالل 
قنواته اإللكترونية املتنوعة 
وفي مقدمتها خدمة الوطني 
عبر اإلنترنت وخدمة الوطني 
عبر املوبايل. كما يوفر البنك 
خدماته املصرفية عبر أجهزة 
الوطني للسحب اآللي واإليداع 
النقدي املتوافرة في كل أنحاء 
الكويت وذلك من خالل ٣٢٧ 
جهاز سحب آلي من ضمنها 
أكثر من ١٠٠ جهاز إيداع نقدي.

القيام بسحب مبلغ من وديعة 
«اجلنى» واإليداع في وديعة 
«املنــى» مباشــرة من خالل 
التطبيق دون احلاجة لكسر 
الوديعة ودون زيارة الفرع. 
الدفع املباشــر  ٭ إمكانيــة 
بالتحويل من احلســاب من 
خالل رابط خدمة PayMe في 
حال كان الطرفان من عمالء 

بوبيان.
٭ تفعيل املستفيدين خلدمة 
ويسترن يونيون عن طريق 
رمز التفعيل عبر الرســائل 
القصيره sms دون احلاجه 

لالتصال مبركز االتصال.
٭ إمكانيــة اضافــة عنوان 
البريــد اإللكتروني اخلاص 
بالعميل حتى لو لم يكن لديه 
بريد الكتروني سابق مسجل 

لدى البنك.
 وباإلضافة الى جميع ما 
سبق فقد متت إضافة خدمات 

الوطني اإللكترونية املتنوعة، 
ســعيا إلــى تقــدمي خدمات 
مصرفيــة متميزة مبا ميكن 
العمــالء من احلصول عليها 
بســرعة وســهولة وطريقة 
آمنة بهــدف إثــراء التجربة 
املصرفيــة التــي يحصلون 
عليها. واختتم املال بتوجيه 
الشــكر ملوظفــي الصفــوف 
األماميــة علــى تفانيهم في 
أداء عملهــم، مؤكــدا على أن 
ما يقدموه من جهود حثيثة 

سيظل مثار فخر وتقدير.

ً يستقبل عمالءه من األفراد من الساعة ٨:٣٠ صباحاً إلى الساعة ١ ظهرا

حتديث تطبيق بوبيان اجلديد

مبنى البنك اجلديد

علي املال

البنك املســتمر الحتياجات 
واقتراحات عمالئه.

التحديــــــث  ويتضمــن 
اجلديد:

٭ خدمــة اإليقــاف املؤقــت 
لبطاقات االئتمان والسحب 
اآللي وإعادة تشغيلها حسب 

الضرورة.
٭ ايقاف البطاقات االئتمانية 

مدير إدارة الفروع احمللية في 
بنك الكويت الوطني علي املال: 
يأتي انتقال فرعنا الرئيسي 
الرئيسي اجلديد  إلى املبنى 
للبنك في إطار حرصنا على 
أن نكون األقــرب لعمالئنا، 
وهو مــا نراه ميثــل خطوة 
جيدة في طريقنا لتطوير أداء 
عمل الفروع مبا يدعم تقدمينا 
خدمــات مصرفيــة متميزة 
تعكــس ريادتنــا التاريخية 
وتؤكد على سعينا لترسيخ 
تلــك الريادة في املســتقبل. 

شراكة بني «األهلي» و«فيزا» تتيح حلاملي 
البطاقات احلصول على خصم بنسبة ٣٥٪

«اخلليج» يجّدد التزامه
نحو متكني الشباب اقتصاديًا

طــرح البنــك األهلــي 
الكويتــي، بالتعــاون مع 
«فيزا»، إحدى الشــركات 
الرائدة فــي توفير حلول 
الدفع حول العالم، وشركة 
«أرامكس» Aramex، عرضا 
ترويجيا يتيح مزايا توفير 
رائعة وقيمة لعمالئه عند 
بالتسوق عبر اإلنترنت. 
ومبوجــب هــذا العــرض 
الترويجــي الذي يســري 
حتــى ١٠ يوليــو ٢٠٢٠، 
ســيحظى جميــع حاملي 
بطاقات «فيزا» البنك األهلي 
الكويتي بخصم ٣٥٪ على 
برنامج العضوية السنوي 
 Shop «شــوب أند شيب»
and Ship من «أرامكس»، 
وذلك عند الدفع باستخدام 
بطاقة «فيزا» البنك األهلي 
الكويتي مع إدخال الرمز 

.«VisaSnS» الترويجي
إلى  وجتــدر اإلشــارة 
أن «شوب أند شيب» هي 
خدمة توصيــل ملنتجات 
التســوق عبــر اإلنترنت 
النهائية مقدمة  للوجهــة 
مــن شــركة «أرامكــس»، 
وتســتهدف املستخدمني 
األفراد الذين ميكنهم شراء 
البضائــع مــن أي موقــع 
حول العالم واستالمها في 
منازلهم بسرعة وسهولة 
وبأسعار شحن تنافسية.

يرعى بنك اخلليج مجددا 
مسابقة «برنامج الشركة» 
الســنوية التــي تطرحهــا 
مؤسســة إجنــاز الكويت، 
ضمن شراكته الطويلة مع 
املؤسسة. ويتنافس في هذه 
املسابقة الطالب والطالبات 
التجاريــــــــة  بأفكارهــم 
ومشاريعهم لشركات عملوا 
علــى تأسيســها. ونظــرا 
الراهنة، ســتقام  للظروف 
املسابقة هذا العام إلكترونيا 
 ،Zoom عبــر تطبيــق زوم
وذلك على مدى يومني في ٣ 
و٤ من شهر يوليو اجلاري.  
وفي اليوم األول، سيجتمع 
أعضاء جلنة التحكيم، التي 
ســيكون طــارق الصالح، 
نائــب مديــر عــام وحــدة 
البحــوث االقتصادية لدى 
بنك اخلليج، أحد أعضائها، 
في Chairmen Club في برج 
كيبكــو، لتقييم مشــاريع 

عضويــة  وبفضــل 
«شوب آند شيب فلكس» 
من «أرامكس»، ســيحظى 
حاملــو بطاقــات «فيزا» 
البنــك األهلــي الكويتــي 
باالســتفادة مــن ميــزة 
التسوق من ٣١ وجهة عاملية 
مختارة، مبا فيها أستراليا 
وكنــدا والصني وفرنســا 
وســنغافورة  واليابــان 
وجنوب إفريقيا واململكة 
املتحدة والواليات املتحدة 
األميركيــــة، كمــا يتــم 
توصيــل البضائــع التي 
يشــترونها إلــى منازلهم 
فــي الكويــت. باإلضافــة 
لذلك، يدفــع األعضاء في 
برنامج «شوب آند شيب 
الــوزن  فلكــس» مقابــل 
الفعلي للشــحنات - لكل 
زيــادة بالــوزن مــن فئة 
١٠٠ جم - بدال من الوزن 

الطالب والطالبات وأدائهم، 
وفــي اليوم الثاني ســيتم 
اإلعالن عن الفائزين الذين 
ســيحصلون علــى جوائز 

مقدمة من بنك اخلليج. 
وصــرح أحمــد األمير، 
العـــام  املديــــــر  مساعــد 
لالتصاالت املؤسســية في 

احلجمي، وهو ما يتيح لهم 
أيضا احلصول على أسعار 
تفضيلية للشحنات األثقل 

وزنا.
وإلــى جانــب خاصية 
احلماية املتوفرة من قبل 
خدمة «شــوب آند شيب» 
على مجموعة مختارة من 
الشحنات ومختلف أنواع 
العطــور، يحظــى حاملو 
بطاقة فيــزا البنك األهلي 
الكويتي باالســتفادة من 
خاصية احلماية من «شوب 
اند شــيب» مجانا. كما أن 
بإمكان حاملي بطاقة البنك 
األهلي الكويتي التســوق 
عبــر اإلنترنت بســهولة 
واحلصول علــى تغطية 
حماية جلميع مشترياتهم 
التي تتــراوح قيمتها بني 
١٠٠ و٢٥٠٠ دوالر أميركي 

ضد الفقد أو التلف.

بنك اخلليج عن املســابقة 
قائال: نفخر في بنك اخلليج 
بشراكتنا مع مؤسسة إجناز 
الكويــت، التي نلتزم معها 
بدعم اجليل القادم من رواد 
األعمال الشباب وتزويدهم 
باملهارات التي يطلبها منهم 
العمــل. املتطلبات  ســوق 
اليوم باتت مختلفة مع كل 
املتغيــرات الســريعة التي 
العالــم، لكننا  تطرأ علــى 
على ثقة بقدرة الشباب على 
املواكبة ومواصلة االبتكار.
ويواصل بنــك اخلليج 
إجنــاز  جمعيــة  رعايــة 
الكويتية كجزء من التزامه 
بتشجيع وتطوير مهارات 
العمــل االحترافيــة بــني 
الشــباب. ويشــار إلــى أن 
إجناز الكويت هي جمعية 
نفع عام غير ربحية تكرس 
جهودها للنهوض مبواهب 

شباب األعمال.

من خالل برنامج العضوية املرن«Shop & Ship» من «أرامكس»

يرعى املسابقة السنوية لبرنامج «الشركة» الذي تنظمه «إجناز» الكويت

أحمد األمير

املال: الفرع 
اجلديد خطوة 

في طريق تطوير 
أداء فروعنا وتأكيد 

على أن «الوطني» 
األقرب لعمالئه
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األجانب يخالفون الكويتيني ويزيدون استثماراتهم بالبورصة
عالء مجيد

شهدت بورصة الكويت 
عــودة تدفــق االســتثمار 
االجنبي خالل شهر يونيو 
بعــد التخارج الــذي حدث 
منذ شهر مارس وملدة ثالثة 
اشهر متتالية نتيجة تفشي 
ڤيــروس كورونــا الوبائي 
الذي سيطر على كل االسواق 
اخلليجية والعاملية وليس 
الكويت فقط، ومع بدء عودة 
احليــاة تدريجيا وتخفيف 
قيود االغالق حقق االستثمار 
االجنبي صافي شراء بقيمة 
١١ مليون دوالر (٣٫٣٨ ماليني 
دينار) خالل تعامالت شهر 

يونيو من العام احلالي.
ومنذ بداية العام وخالل 
الســتة اشــهر املاضية قام 
االجانــب بســحب ٣٠٩٫٤ 
ماليــني دوالر (مـــــايعادل 
٩٥٫٢٥ مليــون دينــار) في 
االســـهم الكويتية كصافي 
بيــع لتعامالتهم خالل تلك 
الفترة. وبلغت اجللســات 
االخيــرة من شــهر يونيو 
املاضي املزيد من التدفقات 
تأكيــد  االجنـــــبية بعــد 
تــــرقية بورصة الكـــويت 
علــى مؤشـــــر MSCI كمــا 
العـــــديد مــن  توقعـــــت 
بيوت االبحـــاث ان نتيجة 
هذه التــــرقية سوف يشهد 
تدفقا اجـــنبيا قد يبلغ ٢٫٨ 
مليار دوالر علــى اثر هذه 

الترقية.
مشــتريات  وتركــزت 
االجانب في هذا الشهر من 
خالل صناديق االســتثمار 
والتي حققت فائض شــراء 
بقيمة ١٫٨٧ مليون دينار (ما 
يعادل ٦٫١ ماليني دوالر) كما 
حققت املؤسسات والشركات 
صافــي تعامالت شــرائية 
بقيمة ٨٦٣ الــف دينار (ما 
يعادل ٢٫٨ مليــون دوالر) 
واجته ايضا صافي تعامالت 
االفــراد الى الشــراء بقيمة 
٦٣٨٫٥ الف دينار (ما يعادل 

٢٫١ مليون دوالر).
بينما تركــزت مبيعات 
بــــــداية  االجانب منــــــذ 

٧٫٧ مــاليني دوالر).
الكويتيون يبيعون بكثافة 

الكويتيــون من  كثــف 
مبيعاتهــم لالســهم خالل 
شــهر يونيو املاضي حيث 
البيــع عــن الشــراء  زاد 
بقيمة ١٣٫٦٧ مليون دينار 
(مــا يعــادل ٤٤٫٤ مليــون 
دوالر) ليقلــص من دخول 
االستثمارات الكويتية من 
البورصــة منذ بداية العام 
الى ٤٣٫٥ مليون دينار من 

ماليني دينار.
كما ســجلت املؤسسات 
والشــركات احمللية صافي 
بيــع علــى األســهم خالل 
يونيو بقيمة ١٠٫٣٥ ماليني 
دينــار من خــالل عمليات 
شراء بقيمة ٦٩٫٩٢ مليون 
دينار قابلهــا عمليات بيع 
بقيمة ٨٠٫٢٧ مليون دينار.
بينما سجلت صناديق 
االســتثمار احمللية صافي 
شــراء على األســهم خالل 
يونيــو بقيمــة ٣١٦٫٧ الف 

بـ ١٤٣٫٢٦ مليون دينار.
اخلليجيون يعودون للشراء

تعـــامالت  تــماشــــت 
اخلليجيني مع نهج األجانب 
هذا الشــهر فقاموا بعمليات 
شــراء خــالل شــهر يونيو 
املاضــي، حيث جــاء صافي 
االستثمار الشرائي للخليجيني 
خالل شهر يونيو ١٠٫٢٩ ماليني 
دينار (ما يعادل ٣٣٫٤ مليون 
دوالر) بضغط مشتريات من 
جانب املؤسسات والشركات 

االستثمارات الكويتية الى 
البورصة خالل عام ٢٠٢٠ 
مبا يزيد على ١٤١٫٣ مليون 

دوالر.
حصيلــة  وأظهــرت 
تعامالت فئات املستثمرين 
بالبورصة الكويتية خالل 
يونيــو وصــول مبيعات 
الــى  الكويتيــني  األفــراد 
دينــار  مليــون   ٣١٦٫٤٧
مقابل مشتريات بـ ٣١٠٫٧٥ 
ماليني دينار ليبلغ صافي 
تعامالتهم البيعية عند ٥٫٧٢ 

دينــار من خــالل عمليات 
شــراء بقيمة ٢١٫٠٦ مليون 
دينار قابلتها عمليات بيع 
بقيمة ٢٠٫٧٤ مليون دينار.
كمــا بلغــت عمليــات 
الشراء لدى محافظ العمالء 
والتي حققت صافي شراء 
٢٫٠٩ مليــون دينــار مــن 
البورصة  استثماراتها في 
خالل يونيــو املاضي بعد 
ان وصلت عمليات الشراء 
لديهــا الــى ١٤٥٫٣٦ مليون 
دينار مقابل عمليات بــيع 

مبقدار ١١٫٣٥ مليون ديــــنار 
(مبــا يعــادل ٣٦٫٨٧ مليون 

دوالر).
وبلــغ صافي االســتثمار 
الشرائي للخليجيني خالل الـ ٦ 
اشهر املاضية الى ٥١٫٧٥ مليون 
دينار (مبا يعادل ١٦٨٫١ مليون 
دوالر) بدفع من مشتريات من 
جانب املؤسسات والشركات 
اخلليجية التي وصل صافي 
شــرائها منذ بداية العام الى 
٦٠٫١٤ مليــون دينــار (مبــا 
يــعادل ١٩٥٫٣٧ مليون دوالر).

بعد انقطاع ٣ أشهر متتالية.. ليحققوا صافي استثمار شرائي بـ ١١ مليون دوالر خالل يونيو

االستثمارات األجنبية تعود الى بورصة الكويت عقب غياب ٣ أشهر  (قاسم باشا)

الــــعام من خــالل محافظ 
والشــركات  املؤسســات 
والتي حققت فائض بــــيع 
بقيمة ٥٥٫٥٦ مليون دينار 
(مــا يعــادل ١٨٠٫٥ مليون 
دوالر) كما اجتهت صناديق 
االستثمار الى حتقيق صافي 
تعامالت بيعية بقيمة ٤٢٫٠٦ 
مليون دينار(ما يعادل ١٣٦٫٦ 
مليــون دوالر) فــي املقابل 
اجتهــت صافــي تعامــالت 
االفــراد الى الشــراء بقيمة 
٢٫٣٧ مليون دينار (مايعادل 

٣٠٩ ماليني دوالر استثمارات أجنبية غادرت البورصة.. مقابل دخول ١٤١ مليونًا للكويتيني بالنصف األول
اخلليجيون ضّخوا ١٦٨ مليون دوالر استثمارات بالبورصة منذ بداية العام.. منها ٦٠ مليونًا صفقات شراء

االنتهاء من تطوير الرصيف الشمالي
في مصفاة ميناء األحمدي مارس ٢٠٢١

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة أن 
شركة البترول الوطنية تقوم حاليا بتطوير 
الرصيف الشمالي في مصفاة ميناء االحمدي 
لكي يســتمر في اخلدمة حتــى عام ٢٠٣٠ 
حيث يتوقــع االنتهاء من عملية التطوير 
اجلاريــة في مارس ٢٠٢١، مشــيرة الى أن 
الرصيف الشــمالي يضم ٤ أرصفة مزودة 

بـ ٢٤ ذراعا لتحميل السفن.
وقالــت ان الرصيــف الشــمالي يقــع 
خارج أســوار مصفاة االحمــدي على بعد 
١٥ كيلومترا ويتم عن طريقة تصدير النفط 
اخلام بواســطة خطوط قادمة من شــركة 
نفط الكويت، ومؤخــرا مت تصدير النفط 
اخلفيف عن طريق نفس اخلطوط إضافة 
الى تصدير بعض املشتقات البترولية مثل 
النافثا واجلازولني ووقود الطائرات وزيت 
الغــاز اخلفيف وجميع هذه املنتجات يتم 
ضخها من مصفاة ميناء األحمدي من خالل 

٦ خطوط أنابيب حتت املاء.
وذكرت ان الرصيف الشــمالي يتكون 
من ٤ أرصفة مزودة بعدد ٢٤ ذراع حتميل 
تتصل بدورها بالسفن لتحميل املشتقات 

البترولية بواقع ٦ أذرع حتميل لكل رصيف، 
أربعة منها لتحميل النفط اخلام واملشتقات 
البترولية وذراعني لتحميل السفن بالوقود، 
وتبلغ قدرة التحميل للرصيف ٣٦ ســاعة 
لتحميل الســفينة بشــكل كامــل وميكنه 

استقبال السفن الضخمة.
وحول عملية التطوير التي يتم تنفيذها 
حاليا للرصيف الشمالي والبالغ قيمتها ٥٫٨ 
ماليني دينار، قالت املصادر إنها تشمل جتديد 
وصيانة دعامات السفن املتواجدة في كل 
رصيف حلماية الســفن وجتديد وصيانة 
دعامات الرصيف وتبديل القطع اخلشبية 
التي تغطــي الطريق املؤدي الى الرصيف 
وجتديــد الكيبــالت الكهربائيــة وصيانة 
االعمال اخلرسانية وجتديد وصيانة خطاف 

االفراج السريع.
وأضافت أن حتديث الرصيف الشمالي 
يأتي ضمن جهود مؤسسة البترول الكويتية 
للتوســع فــي زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
والتكريريــة للنفــط اخلــام واملشــتقات 
البتروليــة ضمــن اســتراتيجية الكويت 
لتطوير االنتاج، باإلضافة الى انتهاء مشروع 
الوقود البيئي لتطوير مصفاتي األحمدي 

وميناء عبداهللا.

بقيمة ٥٫٨ ماليني دينار ليواكب إستراتيجية تطوير إنتاج النفط واملشتقات

حوافز قوية حترك مشروعات
الطاقة واملياه في الكويت

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن هناك حوافز قوية تدفع مشاريع 
املياه والكهرباء في الكويت للمضي قدما، فقد مددت 
هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 
ملدة شــهر املوعد النهائي لتقدمي العروض املتعلقة 
مبناقصة عقــد اخلدمات االستشــارية للمعامالت 
ملشروعي «شمال الزور ٢ملشروعي «شمال الزور ٢ و٣» و«اخليران ١» و«اخليران ١» املستقلني 
لتحلية املياه وتوليد الكهرباء. وأشارت املجلة الى انه 
يتعني على املقاولــني اآلن تقدم عطاءاتهم في موعد 
غايته ٢٣غايته ٢٣ يوليو اجلاري، حيث تعد هذه املرة هي الثانية 
التي يتم فيها طرح املناقصة في شكلها احلالي بعد 

إلغاء املناقصة األولى في أكتوبر من العام املاضي.

اآلخرين وهما «شمال الزور ٣» و«اخليران ١».
وقــد كافحت الكويت إلحــراز تقدم في برنامج 
مشــروعات الطاقة واملياه املستقلة بعد تشغيل أول 
مشروع من هذا النوع وهو شمال الزور١ في أواخر 
عام ٢٠١٦. وكانت ترسية العقد وهو األول واألخير 
حتى اآلن في أوائل عام ٢٠١٣، وقد مت تشغيل املجمع 

عام 
٢٠١٣

في عام ٢٠١٦في عام ٢٠١٦ ومت طرح احلصة البالغة نسبتها ٥٠ ومت طرح احلصة البالغة نسبتها ٥٠٪ من 
شركة املشروع واململوكة لهيئة الشراكة في بورصة 

الكويت العام املاضي طبقا للقانون.
واعتبرت مجلة ميد عملية الطرح التي طال أمدها 
للمشروع التالي من مشروعات الطاقة واملياه املستقلة 
اختبارا لقدرة االستشاريني على التحمل واالنتظار، 
فضال عن وضع ثقة املستثمرين على احملك. ومع ذلك، 

وقعت في وقت سابق من هذا العام صفقة مع شركة 
شل لتسليم مليون طن ســنويا من الغاز الطبيعي 
املسال إلى الكويت ابتداء من هذا العام، على أن تبدأ 
عمليات التسليم إلى ميناء الزور اجلديد في عام ٢٠٢٢عمليات التسليم إلى ميناء الزور اجلديد في عام ٢٠٢٢.

وتهدف صفقة الغاز املذكورة باإلضافة إلى محطة 
الغاز الطبيعي املسال اجلديدة لتلبية احتياجات الكويت 
املتزايدة من الطاقة والطلب بشكل خاص، السيما على 
قطاع توليد الطاقة. وهــذا يعني أن وزارة الكهرباء 
واملاء ستتعرض لضغوط كبيرة إلجناز مشروعات 
محطات املياه والطاقة اجلديدة دون مزيد من التأخير.
كما أن مدى احلاجة امللحة لتنفيذ املشروع يعني 
أيضا أن احلكومة الكويتية قد تكون مستعدة لتقدمي 
تنازالت وجتاوز عملية املوافقات الطويلة التي عادة 

من هذا القبيل. ولكن الى أن تتم ترسية عقد اخلدمات 

«ميد»: تتضمن مشروعي «شمال الزور ٢ و٣» و«اخليران ١» املستقلني لتحلية املياه وتوليد الكهرباء

٢١٪ تراجعًا في احلسابات 
النشطة بالبورصة

شريف حمدي

شهدت حسابات التداول النشــطة بالبورصة الكويتية 
تراجعا الفتا بنهاية تعامالت يونيو املاضي، حيث انخفض 
عدد احلســابات النشطة خالل الشــهر املاضي بنسبة ٢١٪ 
مقارنة بالشهر الذي ســبقه، وذلك ببلوغ عدد احلسابات 
النشطة في يونيو ١٢٥٩٩ حسابا مقارنة بـ ١٥٩٦١ حساب في 
مايو املاضي. وبلغت نسبة احلسابات النشطة خالل الشهر 
املاضي ٣٫٢٪ من إجمالي احلسابات التي لها احلق في التداول 
بأسهم البورصة طبقا إلحصائيات البورصة بنهاية يونيو 

والتي تقدر بـ ٣٩٧٫٠٨٧ ألف حساب.
وعلى إثر هذا التراجع امللحوظ، ارتفعت نسبة احلسابات 
اخلاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى ٩٦٫٨٪ من إجمالي 
حســابات التداول. ومن املتوقع أن تعود أعداد احلسابات 
النشــطة في البورصة الكويتية الى االرتفاع خالل الفترة 
املقبلة، خاصة مع تأكيد ترقية البورصة ملؤشر MSCI خالل 
نوفمبر املقبل. وسجلت حسابات الكويتيني خالل تعامالت 
يونيو املاضي انخفاضا بنســبة ٢٢٫٥٪، إذ بلغ العدد ١١١٦٢ 
حسابا نشطا، تراجعا من ١٤٣٩٣ حسابا الشهر قبل املاضي، 
فيما بلغت احلسابات غير النشطة ٣٦٥٣٥٥ حسابا، وبالتالي 
تراجعت نسبة احلسابات النشطة للكويتيني إلى نحو ٣٫٣٪ 
بنهاية الشهر املاضي. وتراجعت كذلك حسابات اخلليجيني 
النشطة بنسبة ٦٫٨٪ في الشهر املاضي مقارنة بالذي سبقه، 
حيث بلغ عدد حسابات األجانب النشطة ٢٣٣ حسابا مقارنة 
بـ ٢٥٠ حسابا، ويقدر عدد احلسابات غير النشطة للخليجيني 
٤٠٧٣ حســابا. كما تراجعت عدد حسابات األجانب النشطة 
في يونيو املاضي إلى ١٢٠٤ حســابا، وذلك تراجعا من ١٣١٨ 
حسابا الشهر قبل املاضي بنسبة انخفاض ٨٫٦٪، علما بأن 
عدد احلســابات غير النشطة للمستثمرين األجانب ١٥٠٦٠ 

حسابا بنهاية تعامالت يونيو املاضي.
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«الصاحلية العقارية» تربح ٢١٫٦ مليون دينار من بيع ٩٠٪ في حصتها بشركة هدية بأملانيا

أعلن رئيس مجلس إدارة 
شــركة الصاحلية العقارية 
غازي النفيسي أن الشركة قد 
أمتت صفقة بيع ما نســبته 
٩٠٪ من حصتها في شــركة 
هدية القابضة في جمهورية 
أملانيا (شركة مملوكة لشركة 
العقارية بنسبة  الصاحلية 
٩٠٫٨٩٪ ومتتلك عددا من أرقى 
العقارات التــي تقدم خدمة 
الرعاية الصحية والسكنية 
لكبار الســن واملتقاعدين)، 
وقد بلغت القيمة اإلجمالية 
للصفقــة ٨١٫٨ مليون يورو 
مــا يعــادل ٢٨ مليون دينار 
تقريبــا، فيما بلغــت أرباح 
الشــركة ٢١٫٦ مليون دينار 
تقريبا، مؤكدا بذلك على جناح 
الشــركة في إمتــام الصفقة 
رغــم التداعيــات الســلبية 
التي فرضتها جائحة كورونا 
املستجد على معظم القطاعات 
االقتصادية، السيما القطاع 
العقاري وذلك في معظم بلدان 

العالم.
وعن قصة جناح شــركة 
القابضــة، أوضــح  هديــة 
النفيسي أن استثمار شركة 
الصاحلية العقارية في أملانيا 
فــي هذا املجال، قــد بدأ منذ 

وأضــاف أنــه فــي العام 
١٩٩٣ قامت شركة الصاحلية 
العقاريــة وآخرون بشــراء 
محفظــة عقاريــة لعــدد ٧ 
مبان فــي مدينتــي هانوڤر 
وبــاد بيرمونــت األملانيتني 
بقيمة إجمالية بلغت حينها 
نحــو ١٠٠ مليــون مــارك 
أملاني، وذلــك بتمويل ذاتي 
باإلضافة إلى االقتراض من 
أحد البنــوك األملانية، وكان 
الهــدف األساســي مــن هذه 
الصفقــة أن تقوم الشــركة 

ومبرور الوقت استطاعت 
إدارة الشركة األملانية (هدية 
القابضــة) أن تتمرس في 
تلــك التجربــة وأن حتقق 
نتائج متميزة ولســنوات 
متتالية، حيث كانت نسب 
التشــغيل ال تقل عن ٩٨٪ 
فيمــا بلغ العائد نحو ٢٢٪ 
على رأس املال، وقد شجع 
ذلك النجاح إدارة الشــركة 
على أن تقوم بإعداد دراسات 
مســتفيضة لزيــادة حجم 
االســتثمار في هذا املجال، 
وبالتالــي مضاعفــة عــدد 
اململوكة  الغرف والشــقق 
واملتاحــة للتشــغيل فــي 
نفس النشــاط لتصل إلى 
١٫٦٠٠ وحــدة، ومت تقــدمي 
تلك الدراسات إلى مجلس 
اإلدارة والذي رحب بذلك، 
واستطاعت الشركة بالفعل 
أن حتصل على تســهيالت 
ائتمانية من البنوك األملانية 
بهدف التوسع في هذا املجال 
من خالل شراء وإنشاء مبان 
ســكنية جديــدة للوصول 
إلــى هذا العــدد الكبير من 
الوحدات القابلة للتشغيل.

وأكد النفيسي أن الشركة 
األملانية التابعة كانت خالل 

وقد أثمرت خطط التطوير 
والتوســع التــي وضعتهــا 
الشــركة األملانيــة (هديــة 
القابضــة) حتقيق جناحات 
متتالية في هذا االســتثمار 
وتصنيف عقاراتها باعتبارها 
«أفضل صديق للعميل» وذلك 
مبوجب قانون الشفافية جتاه 
بيوت التمريض في أملانيا، 
كما حازت عقارات الشــركة 
العديد من أفضل التصنيفات 
ضمن نظام التصنيف الذي 
وضعتــه شــركات التأمــني 

الصحي.
ولفــت النفيســي إلى أن 
جنــاح االســتثمار فــي هذا 
النشــاط في السوق األملاني 
كان باهرا وشهد استقرارا قل 
نظيره، وقد ظهر ذلك جليا 
خالل أزمــة الرهن العقاري 
علــى العكس مــن غيره من 
االســتثمارية  القطاعــات 
األخرى والتي تأثرت بشدة 
خالل سنوات تلك األزمة، فيما 
انعكس ذلك االستقرار على 
نسب اإلشــغال والتي فاقت 
نســبة ٩٠٪ خالل ســنوات 
متتاليــة، مــع ارتفــاع عدد 
مباني الشركة إلى ١٧ والتي 
تقــدر طاقتها االســتيعابية 

بتأجير تلك العقارات وذلك 
دون عملية اإلدارة والتشغيل، 
حيث إن تلــك املباني معدة 
الرعاية  خصيصــا خلدمــة 
الصحيــة والســكنية لكبار 
السن واملتقاعدين، سواء على 
شــكل غرف أو شقق مهنية 

لتلك االحتياجات.
النفيســي أن  وأوضــح 
األمور كانت تســير بشــكل 
متسارع وعكس رغبة الشركة 
وشاءت الظروف أن تضطلع 
شــركة الصاحلية العقارية 
مبسؤولية األعمال التشغيلية 
لتلــك املباني، ولم يكن ذلك 
بالصعوبة الشديدة على إدارة 
شــركة الصاحلية العقارية 
ملــا متلكه مــن خبــرات في 
مجال االســتثمار والتأجير 
العقاري، ولكن كانت الرغبة 
فــي النأي عــن الدخول في 
تفاصيل تشــغيلية وإدارية 
وقانونية بشأن إدارة مثل ذلك 
النشاط في أملانيا، وبعد فترة 
وجيزة تخارج املســاهمون 
اآلخرون من االســتثمار في 
املشــروع، وارتفعت ملكية 
شركة الصاحلية العقارية في 
شركة هدية القابضة لتصل 

إلى ٩٠٫٨٩٪.

ســنوات عملها قــد التزمت 
التوسع والتطوير،  بخطط 
وذلــك عبــر التملك بشــكل 
أراض  شــراء  أو  مباشــر 
وتشــييد مبــان ذات طــراز 
معماري وموقع جغرافي رائع 
ومن أبرزها املشروع الواقع 
في منتجع نيوشتاد على بحر 
البلطيق، باإلضافة إلى ذلك 
فقد تطورت عمليات التشغيل 
في شركة هدية القابضة حتى 
وصلت في السنوات األخيرة 
إلى مراحل متقدمة ومبتكرة، 
مت فيهــا تطويــر منتجــات 
جديــدة تناســب الطلبــات 
املتنوعة وحاجات الســوق 
في هذا املجال، حيث طرحت 
الشركة خدمة الرعاية املتنقلة 
واملنزليــة، وتقــدمي مفهوم 
جديــد ومبتكــر «دانة اليف 
ستايل» وهو عبارة عن إنشاء 
مبان ســكنية لكبار الســن 
واملتقاعدين تتميز بالسرعة 
في اإلجناز وبأسعار معقولة 
وفي نفس الوقت توفر أقصى 
العنايــة والرعاية،  درجات 
وقد مت إنشــاء عقارين بهذا 
املفهوم تقع في مواقع متميزة 
مع إضافة خيار التأجير أو 

التملك.

١٫٦١٤ ســريرا تتكــون مــن 
شقق واستديوهات يقوم على 
اخلدمة والعمل فيها ٩٥٠ من 
املوظفني املؤهلني واملدربني 

تدريبيا عاليا.
وقال النفيســي إنه بعد 
احلالــي  الوضــع  دراســة 
الستثمار شركة الصاحلية 
العقارية في ســوق الرعاية 
الصحيــة لكبــار الســن في 
أملانيــا، وكبر حجم األصول 
العقارية للشــركة وارتفاع 
قيمتها الســوقية، مع بلوغ 
لهــذا  التشــغيلية  األربــاح 
االســتثمار إلى الذروة، فقد 
مت االتفاق على تســييل هذا 
االستثمار إلى ما مت حتقيقه 
مــن أربــاح مجزيــة خــالل 
الســنوات املاضيــة، وذلــك 
بهــدف إيجــاد بدائل حتقق 
عوائد وأربــاح أعلى بحيث 
ال يخرج عن نشاط الشركة 
الرئيسي في اجلانب العقاري، 
األمر الذي يتم وفق تطلعات 
شــركة الصاحلية العقارية 
واستراتيجيتها في تطوير 
الداخليــة  اســتثماراتها 
واخلارجية للحفاظ على قوة 
التجارية ومركزها  عالمتها 

املالي.

بلغت قيمة الصفقة ٨١٫٨ مليون يورو مبا يعادل ٢٨ مليون دينار تقريبًا

غازي النفيسي

سنوات عديدة بعد أن اعتمدت 
شــركة الصاحلية العقارية 
اســتراتيجية جديدة تتمثل 
في تنويع استثماراتها داخل 
الكويــت، على أن  وخــارج 
تكون تلك االستثمارات داخل 
أسواق قوية وفي دول ذات 
اقتصاديــات متينة وتتمتع 
ومســتويات  باالســتقرار 
مخاطر مقبولة، لذا كان تركيز 
الشركة على بعض الدول مثل 
أملانيا وبريطانيا والواليات 

املتحدة األميركية.

الشركة تنجح في إمتام الصفقة رغم االنعكاسات السلبية النتشار جائحة «كورونا» عامليًااملشروع حقق ذروة أرباحه التشغيلية والتوجه نحو فرص استثمارية تضمن زيادة العائد وتنامي األرباح

السياحة املصرية تعود.. بإجراءات احترازية صارمة
احلكومــة  تســعى 
املصرية إلى عودة احلياة 
البالد،  لطبيعتهــا فــي 
وخاصة دعم عودة السياحة 
والداخلية من  اخلارجية 
جديد، وذلك بعد توقفها 
املفروضة  القيود  بسبب 
الحتواء أزمــة ڤيروس 
كورونا املســتجد، حيث 
اعتمدت عددا من الضوابط 
االحترازية لإلقامة بالفنادق 
بالتنســيق بني وزارتي 
السياحة واآلثار والصحة 
والسكان وفقا إلرشادات 
منظمة الصحة العاملية. وفي 
هذا السياق، أشاد اخلبير 
السياحي املصري محمد 
عبدالعظيم بقرار احلكومة 
السياحة  املصرية بعودة 
أنه  الى  الداخلية، مشيرا 
أنقذ أكثر مــن ٣ ماليني 
عامــل بقطاع الســياحة 
التشــرد واإلفالس،  من 
الفتــا الى أن اخلســائر 
املاديــة الكبيــرة التــي 
الفنادق  حلقت بأصحاب 
والشــركات واملنشــآت 
السياحية على مدار الـ ٣ 
أشهر املاضية منذ ظهور 
ڤيروس كورونا. وأشار 
عبدالعظيم إلى أنه مت منح 

املؤكدة وحاالت االشتباه، مع 
االستمرار بشكل دائم بإجراء 
للعاملني  الســريع  االختبار 
السياحية  املدن  على بوابات 
والفنادق بالتنسيق مع وزارة 

الصحة والسكان.
واستعرض تطبيق ضوابط 
تشغيل املطاعم بالفنادق، مؤكدا 
انها تشتمل على حظر خدمة 
البوفيه متاما، واالعتماد على 
قوائم محددة مسبقا، وحظر 
تقدمي الشيشة وقياس درجات 
احلرارة لرواد املطعم، وترك 
مسافة ال تقل عن مترين بني 
الطعام، ومتر واحد  طاوالت 
بني كل شخص وآخر باملائدة، 
مع األخذ في االعتبار العائالت 
بحد أقصى ٦ كراســي على 

املائدة الكبيرة، واالعتماد 
أحادية  أدوات طعام  على 
االستخدام قدر املستطاع، 
ووضع معقمات ومناديل 
تعقيــم علــى كل مائدة 
طعام، ووضع اإلرشادات 
التوعوية في أنحاء املطعم.

من جانبها، أكدت خبيرة 
السياحة الداخلية املصرية 
ومديرة تســويق لكبرى 
الســياحة رميا  شركات 
الفنادق  حماد، ان جميع 
تعمل على تعقيم وتطهير 
كافة مرافقها، باإلصافة الى 
اتخاذ جميع االحترازات 
النزالء،  لتأمــني  الالزمة 
حيث حترص على سالمة 
األطفــال وتدعو اجلميع 
للسفر بأمان. ودعت حماد 
األسر املصرية للخروج 
املدن واالبتعاد  من زحام 
الســواحل واملدن  الــى 
تلتزم  التي  الشــاطئية، 
بتوفير التباعد واإلجراءات 
االحترازية ملواجهة ڤيروس 
كورونا، حيث توفر الفنادق 
واملنتجعات مبدن شــرم 
الشــيخ والغردقة والعني 
السخنة كافة سبل األمان 
والراحة للنزالء في الوقت 

احلالي.

منح شهادة «الصالحية الصحية» للفنادق املطبّقة ملعايير السالمة الصحية ملواجهة «كورونا»

رميا حمادمحمد عبدالعظيم

شــهادة الصالحية الصحية 
لعدد من الفنادق واملنشآت التي 
قامت بتطبيق معايير السالمة 
الصحية، ومن بينها قيام كل 
فندق بتوفيــر عيادة طبيب 
بالتنسيق املستمر  بالفندق، 
مــع وزارة الصحة في هذا 
التأكد من  الشأن، إلى جانب 
جودة أدوات الوقاية الشخصية 
ومواد التعقيم املســتخدمة، 
وعدم التعامل إال مع الشركات 
املعتمدة مــن وزارة الصحة 
إقامة أي  والســكان، وعدم 
حفالت أو أفراح داخل الفندق 
وحظر كل أنواع النشاط الليلي 
بالفنــدق، وتوفير طابق في 
الفندق في كل منتجع للحجر 
الصحــي حلــاالت اإلصابة 

العيسى: «الوطنية العقارية» تستهدف
تخفيض ديونها وحتسني جودة أصولها

الوطنية  عقدت الشركة 
أمــس، اجتمــاع  العقاريــة 
جمعيتها العمومية العادية 
للمساهمني عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، 
والتــي وافقت على توصية 
مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم 
منحة بنســبة ٥٪ من رأس 
املال، أي ما يعادل ٥ أســهم 
لــكل ١٠٠ ســهم. وقــد عقد 
إلكترونيا بسبب  االجتماع 
التدابير االحترازية احلالية 
التي يجري تنفيذها نتيجة 

لوباء «كوفيد - ١٩».
وخالل كلمته بالعمومية، 
قــال نائب رئيــس مجلس 
إدارة الشــركة والرئيــس 
التنفيذي فيصل العيســى: 
«قامت إدارة الشركة الوطنية 
العقارية باتخاذ كل تدابير 
إدارة املخاطــر الالزمــة من 
أجل مواجهة تداعيات أزمة 

كورونا احلالية».
وأضاف: «تواصل الشركة 
تنفيذ استراتيجيتها الرامية 
إلى تعزيز وضعها النقدي، 
من خالل تخفيض مستوى 
ديونها الى أقل من ١٠٠ مليون 
دينــار وتقليــل املطلوبات 
واملصاريــف للحــد األدنى، 
مع التركيز على حتسني أداء 
أصولها التشغيلية، وتطوير 
الضخمــني،  مشــروعيها 
مجمع رمي مول في أبوظبي 
ومشروع جراند هايتس في 

مصر».
مشاريع الشركة

وأشار العيســى الى ان 

العاملية  التجارية  العالمات 
واإلقليميــة التي ســبق أن 
أكدت تأجيرها في املجمع. 

وتابــع: «أمــا فــي مصر 
فقــد بلــغ مشــروع جراند 
هايتــس الســكني املتكامل 
والضخم مرحلة متقدمة من 
التطوير وتسليم الوحدات 
السكنية. وميتد هذا املشروع 
على مساحة إجمالية تبلغ 
أربعة ماليني متر مربع يلبي 
السكنية لعدد  االحتياجات 
السكان املتنامي في القاهرة 

وضواحيها». 
وأضاف العيســى: «يعد 
كل مــن مجمــع رمي مــول 
ومشروع جراند هايتس من 
التي  الواعدة،  االستثمارات 
ستمكن الشركة من تعزيز 
املالــي عبر تنويع  مركزها 
التشــغيلية  مصادر دخلها 

في السنوات القادمة». 
وقد قامت الشركة خالل 
السنة املالية املنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠١٩ بعملية تخارج 
من أحد اســتثماراتها، ومت 
اســتخدام جزء أساسي من 
إيــرادات هــذه العملية في 
خفض ديون الشركة، حيث 
مت خفض ديون الشركة لدى 
بنــوك كويتية مبقــدار ٥٫٨ 
ماليني دينار، كما مت خفض 
مجموع الديون واملطلوبات 

مبقدار ٩٫٤ ماليني دينار.
الوطنية  وتدير الشركة 
العقارية في الكويت مشروع 
الواجهة البحرية سوق شرق، 
ومنتجع اجلون. وفي األردن، 
متتلك الشركة وتدير مجمع 
العقبة االستثماري  جنوب 
مســاحات  يوفــر  الــذي 
مخصصة للتخزين واملصانع 
واخلدمــات  والشــركات 
اللوجســتية على مســاحة 

١٫٥ مليون متر مربع. 
وفي ليبيا، يعد مشروع 
بالم ريزيدانسز السكني من 
املشاريع األكثر أمانا ورقيا 
مبوقعه على ســاحل البحر 
األبيض املتوسط في منطقة 
جنــزور، إحــدى ضواحــي 

العاصمة طرابلس. 
وفــي أربيــل - العراق، 
متتلــك الشــركة عقــارا مت 
تطويره جزئيا على مساحة 
١٠٤ آالف متــر مربع، ويقع 
علــى طــول طريــق مهــم، 
وتسعى الشركة إلى احلصول 
على املزيد من فرص التطوير 

في املوقع. 

عمومية الشركة أقرت توزيع ٥٪ منحة عن ٢٠١٩

فيصل العيسى

الشــركة أحــرزت تقدما في 
عملية تطوير مجمع رمي مول 
الواقع في جزيرة الرمي في 
أبوظبي، والذي يعد من أكبر 
مشاريع التجزئة والتسلية 
وتناول الطعــام والترفيه، 
حيــث يضم أكثــر من ٤٥٠ 
متجرا، سيســتقطب كبرى 

أرقام ذات داللة
٭ ١٧٫٢ مليون دينار إيرادات التشغيل لعام ٢٠١٩.
٭ ١١٫٤ مليون دينار صافي الربح مقارنة بـ ١٠٫٨ 

ماليني دينار في ٢٠١٨.
٭ ٨٫٣٩ فلوس ربحية السهم مقابل ٧٫٥٥ فلوس 

في ٢٠١٨.
٭ ٤٨٢٫٩ مليــون دينــار إجمالي األصول مقارنة 

بـ٤٧٧٫٧ مليون دينار في ٢٠١٨.
٭ ٠٫٤٣٪ نســبة صافي الدين إلى حقوق امللكية 

مقارنة بـ ٠٫٥ في ٢٠١٨.
٭ ٢٧٢٫٦ مليــون دينار حقــوق امللكية اخلاصة 

مبساهمي الشركة األم.

«بورصة الكويت»: نسعى خللق بيئة استثمارية آمنة
نظمت شركة MSCI، ندوة 
إلكترونيــة بعنوان «رصد 
تداعيات أزمــة كوفيد-١٩» 
بالتعاون مع بورصة الكويت 
في ١٠ يونيــو ٢٠٢٠، حيث 
كان موضوع الندوة مناقشة 
التأثيرات العاملية املرتبطة 
بجائحــة «كورونــا» التــي 
طالــت االقتصــاد العاملــي 

ومجتمع املستثمرين.
الندوة  ويأتــي تنظيــم 
اإللكترونية - التي استهدفت 
الشركات املدرجة وغيرها من 
الشركات ذات الصلة بسوق 
املال في الكويت - لتعزيز 
اســتدامة ســوق رأس املال 
وحماية حقــوق املتعاملني 
واحلــد من اآلثار الســلبية 
التي قد تنعكس على أعمال 
املستثمرين وأسواق التداول 

جراء اجلائحة العاملية.
النــدوة  ومتــت خــالل 
التداعيــات  مناقشــة 
االقتصادية التي أثرت على 
مختلــف األســواق املاليــة 
العامليــة نتيجــة النتشــار 

أهمية مؤشر MSCI للحوكمة 
واالجتماعيــة  البيئيــة 
واملؤسسية ومساهمته في 
توجيه القرارات االستثمارية 
للمستثمرين خاصة في هذه 

األوقات الصعبة.
وتعليقا على ذلك، قالت 
رئيس قطاع األســواق في 
الكويــت نــورة  بورصــة 
العبدالكــرمي: «منــذ بدايــة 
انتشــار جائحــة ڤيــروس 
كورونــا والتداعيــات التي 
فرضتهــا علــى املجتمــع 
العاملي بأكمله، نواصل اتخاذ 
اإلجراءات املناسبة والالزمة 
التي تضمن استمرار أعمالنا 
باعتبارنــا أحد أبرز مرافق 

الكويت االقتصادية».
وأضافــت: «لقد جنحنا 
بالتعاون مع منظومة سوق 
املال الكويتي بتبني حزمة 
مــن املمارســات واآلليــات 
التــي ســاهمت فــي تقليل 
املخاطــر واآلثــار املرتبطة 
بهــذه اجلائحة، إذ نســعى 
بشكل مستمر إلى خلق بيئة 

استثمارية آمنة للمتعاملني، 
ممــا يؤكــد علــى جاهزية 
واســتباقية منظومة سوق 

املال الكويتي».
وأوضحــت العبدالكرمي 
بالقــول: «مت تنظيم الندوة 
من قبل شركة MSCI للتركيز 
علــى ضــرورة االمتثــال 
لسياسات احلوكمة البيئية 
واالجتماعية واملؤسســية. 
مؤشــر  أهميــة  وتكمــن 
البيئيــة  MSCI للحوكمــة 
واالجتماعية واملؤسســية 
في كونه سيساعد الشركات 
على االرتقاء بأدائها وزيادة 
قدرتها التنافسية على املدى 

القريب والبعيد».
من جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي اإلقليمي لشــركة 
MSCI في الشــرق األوسط 
روبرت أنصاري: «مع تفشي 
جائحة كورونا خالل األشهر 
املاضية، عملت MSCI على 
نشــر املعلومات للمجتمع 
االستثماري الدولي بالتعاون 

مع شركائها في الكويت.

MSCI ناقشت خالل ندوة إلكترونية التأثيرات املرتبطة بجائحة كورونا على أسواق املال

نورة العبدالكرمي

وضــرورة  الڤيــروس، 
البيئيــة  تبنــي احلوكمــة 
واالجتماعية واملؤسســية 
لتقييــم املخاطــر والفرص 
لضمان استمرارية األعمال 
وتخفيــف اآلثار الســلبية 
على أسواق رأس املال حول 

العالم.
كما مت تسليط الضوء على 
أداء األسواق املالية والعوامل 
املرتبطة بتراجعها في ظل 
التي  الظروف االستثنائية 
يشــهدها العالم، فضال عن 

«فوربس»: مجموعة «stc» حتتل املركز األول كأقوى 
شركة اتصاالت في الشرق األوسط لعام ٢٠٢٠

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية (stc)، الرائدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء عن تصدر 
(مجموعــة  األم  الشــركة 
stc) الئحة أفضل شــركات 
االتصاالت في املنطقة، بعد 
أن احتلت املركز األول كأقوى 
شركة اتصاالت في الشرق 
األوسط وشمال افريقيا، وفقا 
لتصنيف مجلة «فوربس» 

العاملية.
وكونها تابعة ملجموعة 
stc، تفخر شركة stc الكويت 
بأن تكون جزءا من شــركة 
رائدة في مجال التكنولوجيا 
الرقمية ذات عالمة جتارية 
قوية مبا متتلكه من إمكانات 
فاعلة إلثراء جتربة العمالء 
من خــالل تقــدمي منتجات 
جديــدة ومتكــني التحــول 
الرقمي وفقا الرتفاع الطلب 
العاملــي فــي أعقــاب أزمة 
ڤيروس كورونا املستجد. 

 stc وحتــرص شــركة 
عمالئهــا،  تزويــد  علــى 
األفــراد منهم والشــركات، 
بأحدث التقنيات واخلدمات 
الرقمية مستفيدين بذلك من 
الشــركة  خبــرات وقدرات 
األم (مجموعة stc) في هذا 

املجال.
أعلنــت  قــد  وكانــت   
«فوربس» عن قائمة «جلوبل 

شــركة رقمية في الشــرق 
األوسط ومن ضمن أفضل 
٤٤ شركة رقمية في العالم.
ووفقــا لقائمة فوربس، 
حتتل مجموعة stc املرتبة 
الثامنة بني الشركات العربية 
من ضمن أفضل ١٠٠ شركة 
إلــى  لعــام ٢٠٢٠ إضافــة 

حصولها على املرتبة ٣٣٥ 
على مستوى العالم.

 stc وواصلــت مجموعة
التميــز فــي أدائها في حني 
ارتفعت إيراداتها خالل ٢٠١٩ 
بنســبة ٤٫٦٤٪. كما ارتفع 
صافي ربح الشــركة خالل 
الربع األول من ٢٠٢٠ بنسبة 
٥٫٩٣٪ مقارنة بالربع املماثل 

من العام السابق.
وقــد ناقــش منشــور 
فوربس الثامن عشر لقائمة 
الســنوية  «جلوبل ٢٠٠٠» 
التــي تواجهها  التحديــات 
الشركات في اآلونة األخيرة 
في ظل إعطاء إنذارات عادلة 
من التداعيات السلبية التي 
قد تنشأ في املرحلة املقبلة. 
معظــم  أن  حــني  فــي 
الشــركات التــي تضمنتها 
قائمــة «جلوبــل ٢٠٠٠» قد 
شــهدت انخفاضا جوهريا 
في القيمة السوقية مقارنة 
بالعام الســابق نظرا لألثر 
الشديد املترتب على احلظر 
كان قطــاع  فقــد  الكلــي، 
االتصاالت في منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا من 

أقل القطاعات تأثرا.
 stc ومتكنــت مجموعــة
مــن احلفاظ علــى مكانتها 
الســوقية القوية مع زيادة 
فــي اإليــرادات واألربــاح، 
خاصة مع إطــالق خدمات 

.٥G ومنتجات

٢٠٠٠» السنوية التي تضم 
أقــوى ٢٠٠٠ شــركة علــى 
مستوى العالم تبعا إلى قيمة 
األصول والقيمة الســوقية 
وصافي األرباح واإليرادات 
بأوزان نســبية متساوية. 
كما قامت فوربس في ٢٠١٩ 
باختيار مجموعة stc كأول 
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٣٫٣ تريليونات دوالر 
خسائر السياحة العاملية في ٢٠٢٠

قال تقرير صادر عن منظمة مؤمتر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 
ان قطاع السياحة في العالم سيخسر 
على األقل ١٫٢ تريليون دوالر أو ١٫٥٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي العام 
احلالي، في ظل توقف القطاع ملدة قاربت 
من األربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأوضح التقرير أن اخلسائر قد تصل 
إلى ٢٫٢ تريليون دوالر هذا العام مبا 
ميثل ٢٫٨٪ من الناجت احمللي للعالم، إذا 
امتد إغالق حدود الدول أمام السياح 
ملدة ٨ أشــهر، وهو السيناريو الذي 
يتوافق مع توقعات منظمة الســياحة 

العاملية التابعة لألمم املتحدة.

ووفقا ألسوأ السيناريوهات تشاؤما، 
الســياحة نحو ٣٫٣  سيخسر قطاع 
تريليونات دوالر مبا يعادل ٤٫٢٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي، وهي اخلسائر 
التي قد تتحقق في حال توقفت السياحة 

على مدار ١٢ شهرا.
وتعتبر الســياحة العمود الفقري 
للعديد من دول العالم، كما أنها تعتبر 
شريان احلياة للماليني من األشخاص 

حول العالم.
وكانت قد ارتفعت قيمة القطاع خالل 
١٠ أعوام بنحو ٣ مرات من ٤٩٠ مليار 
دوالر إلــى ١٫٦ تريليون دوالر، وفقا 

ملنظمة السياحة العاملية.

«كامكو إنفست»: ١٨٫٣٪ تراجع أداء بورصة الكويت بالنصف األول
قال تقرير صادر عن شركة 
كامكو إنفست إن أسواق األسهم 
اخلليجية شهدت مكاسب على 
نطاق واسع في يونيو املاضي، 
وإن كانت مبستويات هامشية 
مقارنــة بتلك العاملية، حيث، 
جنحــت في ان تنهي تداوالت 
الشهر على ارتفاع، باستثناء 
عمــان. كمــا تراجعــت حــدة 
تقلبــات االســواق اإلقليمية 
خالل الشهر في ظل استمرار 
حذر املستثمرين على خلفية 

تداعيات أزمة «كورونا».
وأضــاف التقرير انه على 
الرغم من تسجيل البورصات 
اخلليجية ملكاســب شــهرية 
متتاليــة، إال انهــا ال تزال في 
املنطقــة احلمــراء مــن حيث 
أداء النصــف األول من ٢٠٢٠ 
بتسجيلها تراجعا ١٥٫٧٪، حيث 
لم تكن املكاسب التي حققتها 
خالل الربــع الثاني من ٢٠٢٠ 
بنســبة ١٢٪ كافية لتعويض 
تراجعها ٢٥٪ في الربع األول 
٢٠٢٠. وأشــار التقرير الى أن 
مؤشــرات بورصــة الكويــت 
متكنــت من حتقيق مكاســب 
للشــهر الثالث علــى التوالي 
فــي ظــل حتســن معنويات 
املســتثمرين فــي كل أنحــاء 
املنطقة. وكانت املكاسب واسعة 
النطاق، حيث أنهت مؤشرات 
السوق األربعة تداوالت الشهر 
علــى ارتفــاع بنهايــة يونيو 
٢٠٢٠. وجاء مؤشــر رئيسي 
٥٠ في الصدارة بتسجيله أعلى 
معدل من املكاســب الشهرية 

لتأتي بذلك بورصة الكويت في 
املركز الثالث كأقل البورصات 
اخلليجيــة منوا، مما أدى إلى 
تراجــع أداء البورصــة خالل 
النصف األول من ٢٠٢٠ بنسبة 
١٨٫٣٪. وكان أداء النصف األول 
ملؤشر قطاع السلع االستهالكية 
الرابح الوحيد بتسجيله  هو 
مكاسب بلغت نسبتها ١٥٫٦٪ 
حيث ظلت األسهم دفاعية ضد 

عمليات اإلغالق. 
ووفقا للتقرير، كان مؤشر 
قطاع اخلدمات االســتهالكية 
األكثر تراجعا بتسجيله خسائر 
٢٧٫٥٪، تبعــه قطاعا البنوك 
واخلدمات املالية بتراجع ٢١٫٨٪ 

و١٩٫٧٪، على التوالي.
وانتعشت أنشطة التداول 
فــي البورصة خــالل يونيو 
املاضــي ووصلت إلــى أعلى 
مستوياتها املسجلة في ٣ أشهر 
مقارنة ببلوغها أدنى املستويات 
املســجلة على مدار ١٨ شــهرا 

يونيــو ٢٠٢٠ حيــث كان 
مؤشر سوق مسقط ٣٠ هو 
املؤشر الوحيد الذي سجل 
خسائر شهرية على مستوى 
التعــاون  مجلــس  دول 
اخلليجــي. حيــث تراجع 
املؤشر هامشيا بنسبة ٠٫٨٪ 
خالل الشهر بعد انخفاض 
مؤشــري قطــاع الصناعة 
وقطاع اخلدمات بنسبة ٣٫١٪ 
و٢٫٩٪، على التوالي، وهو 
األمر الذي قابلته مكاســب 
هامشية بنسبة ٠٫٢٪ سجلها 
املؤشــر املالــي، إال أنها لم 
تكن كافيــة لتعويض تلك 
التراجعات. أما من حيث أداء 
سوق مسقط خالل النصف 
األول ســجل مؤشر سوق 
مسقط ٣٠ أقل معدل تراجع 
على مســتوى البورصات 
اخلليجية بفقده ١١٫٧٪ من 

قيمته.

في مايــو ٢٠٢٠. حيث ارتفع 
إجمالي كمية األسهم املتداولة 
خالل الشــهر ٦٧٪ ليصل إلى 
٣٫٦ مليارات ســهم مقابل ٢٫١ 
مليار ســهم في مايــو ٢٠٢٠. 
كما ارتفعت القيمة اإلجمالية 
لألسهم املتداولة خالل الشهر 
٥٠٪ تقريبا لتصل إلى ٦٤٩٫٤ 
مليون دينار مقابل ٤٤١ مليون 

دينار في مايو ٢٠٢٠.
السعودية

ان  التقريــر  وأوضــح 
البورصة الســعودية شهدت 
تقلبــات حادة خــالل يونيو 
٢٠٢٠ وأنهت تداوالت الشــهر 
بــدون تغييــر يذكــر، حيث 
سجل مؤشر السوق الرئيسية 
(تاســي) مكاســب هامشــية 
بنسبة ٠٫٢٪. وكان أداء معظم 
القطاعات إيجابيا خالل الشهر، 
إال أن ذلك النمو قابله تراجع 
مؤشرات القطاعات الكبرى مثل 
الطاقة والبنوك واالتصاالت مما 
أدى إلى محو املكاسب احملققة 

بالكامل. 
اإلمارات

ولفت التقرير الى تراجع 
أداء مؤشر سوق أبوظبي املالي 
فــي النصــف األول من ٢٠٢٠ 
وسجل خسائر ١٥٫٦٪ بعد أن 
جنح فــي التعافي وتعويض 
بعض من خسائره التي بلغت 

٣٥٪ في مارس ٢٠٢٠. 
في املقابل، كان أداء سوق 
دبي املالي أضعف من نظيره 
اإلماراتي، كما انه احتل مركز 
الصــدارة كأســوأ األســواق 
بتســجيله  أداء  اخلليجيــة 
تراجعــا بنســبة ٢٥٫٣٪ منذ 
بداية العام حتى تاريخه بنهاية 

يونيو ٢٠٢٠.
قطر

وذكر التقرير ان أداء مؤشر 
بورصة قطر تراجع ١٣٫٧٪ منذ 
بداية العام حتى نهاية يونيو 
٢٠٢٠، في حني تراجع مؤشر 
بورصة قطر جلميع األسهم، 
والــذي يغطي نطاقا أوســع 
من السوق بنسبة ٩٫٤٪ على 
خلفية األداء السلبي لقطاعات 
السوق املختلفة خالل النصف 

األول من العام ٢٠٢٠.
البحرين

وأضاف التقرير ان بورصة 
البحريــن احتلــت املرتبــة 
الثانية كأســوأ األسواق أداء 
علــى مســتوى دول مجلــس 
التعــاون اخلليجي من حيث 
األداء منــذ بدايــة ٢٠٢٠ حتى 
تاريخه بتراجع ٢٠٫٧٪ بنهاية 
يونيو ٢٠٢٠. حيث أنهى املؤشر 
تداوالته عند مستوى ١٢٧٧٫٦١ 
نقطة وكان األداء في النصف 
األول مــن العام ســلبيا على 

مستوى كافة القطاعات. 
عمان

وأوضح التقرير ان أداء 
سوق األسهم العمانية ظل 
فــي املنطقة احلمراء خالل 

والتــي بلغت نســبتها ٣٫٧٪، 
حيث اتســعت بــؤرة اهتمام 
املستثمرين لتشــمل األسهم 
ذات القيمة السوقية املتوسطة 
والتي تتميز مبقومات جيدة 
فــي ذات الوقــت. إال انه على 
الرغم من ذلك، كانت مكاسب 
السوق األول أقل هامشيا من 
ذلك املستوى، حيث بلغت ٣٫٤٪ 
ثم مؤشــر الســوق الرئيسي 
بنمــو شــهري ١٪. مــن جهة 
أخرى، ومتاشيا مع توجهات 
معظم األسواق املالية األخرى، 
شــهدت املؤشــرات الكويتية 
انتعاشــا جزئيا خــالل الربع 
الثاني من ٢٠٢٠، حيث تفوقت 
أسهم السوق األول على بقية 
املؤشــرات الثالثــة األخــرى 
مبكاسب ربع ســنوية بلغت 
٧٫٩٪، في حني ارتفع مؤشــر 
رئيســي ٥٠ بنســبة ٤٫٧٪. 
وبلغت مكاسب مؤشر السوق 
العــام ٦٫٤٪ في الربع الثاني، 

ع اتفاقية مع «فوجي فيلم»  تابعة لـ «أجيليتي» توقِّ
أعلنــت كل مــن شــركة 
 ،«Global Response Aid»
ومختبــرات «دكتور ريدي»، 
عن توقيع اتفاقية مع شركة 
«فوجي فيلم» إلنتاج وتوزيع 
عقار «أفيجــان»، وهو عقار 
مضاد للڤيروسات يتم اختباره 
في العديد من البلدان كعالج 

محتمل لوباء «كورونا».
ويعتبر «أفيجان»، عقارا 
مضاد لإلنفلونزا طورته شركة 
فوجي فيلم، ويأتي في شكل 
أقراص وحقن وريدية، ويتم 
حاليــا اختباره فــي اليابان 
وأماكن أخرى كعالج لتقليل 
شــدة أعــراض «كوفيــد ١٩» 
والتعجيــل بشــفاء املرضى 
مــن  للعــالج  اخلاضعــني 

الڤيروس. 
وتبعــا لبنــود االتفاقية، 
ســتتعاون كل مــن «فوجي 
 «Global Response Aid»فيلم» و
ومختبــرات «دكتور ريدي»، 
لتصنيع عقار «أفيجان» في 
الواليــات املتحــدة، ومن ثم 
توزيعه وبيعه وتسويقه في 
جميع أنحاء العالم، وسوف 

 Global Response» وشــركة
Aid» بتوزيع «أفيجان» وبيعه 
وتسويقه في جميع البلدان 

األخرى حول العالم.
وبحسب االتفاقية ستتم 
 Global» االســتعانة بشــركة
Response Aid» ومختبــرات 
دكتور ريدي إلدارة املبيعات 
واالمتثـــــــال  والتســويق 
التنظيمــي وتوزيــع عقــار 
«أفيجــان»، ولكونها شــركة 
تابعة ل «أجيليتي»، ســوف 
 Global Response» تستخدم
Aid» الشبكة العاملية للشركة 

اللوجستية العمالقة. 
وجتــدر اإلشــارة إلى أن 
أجيليتــي متتلك أكثر من ٣٠ 
مرفقا معتمدا إلدارة ممارسات 
التوزيع اجليد في جميع أنحاء 
العالم وهي قادرة على تقدمي 
مجموعة متكاملة من اخلدمات 
اللوجســتية عامليا مبا فيها 
خدمات التخزيــن والتوزيع 
والشــحن اجلوي والبحري 
تقــوم  وســوف  والبــري. 
مختبــرات «دكتــور ريدي»، 
النشــطة  املكونات  بتصنيع 
وتركيبــة عقــار «أفيجان»، 

لتوزيع عقار لـ «كورونا» بالتعاون مع مختبرات «دكتور ريدي»

طارق سلطان

تزيد االتفاقية من حجم اإلنتاج 
وتساعد على وصول العقار 
إلى املرضى بشكل أسرع وسط 

هذه اجلائحة. 
مــن املتوقــع أن تغطــي 
الشــراكة خدمــات التصنيع 
والتوزيــع ألســواق تضم ٦ 
مليــارات نســمة من ســكان 
العالــم البالــغ عددهــم ٧٫٨ 
مليارات فرد، وسوف تواصل 
«فوجي فيلم» تسويق العقار 
حصريا في اليابان وروسيا 
والصني، فيما ستقوم كل من 
مختبــرات «دكتــور ريدي» 

باستخدام مرافقها اإلنتاجية 
املتعــددة في عدد من املواقع 
االستراتيجية، فيما ستقوم 
أجيليتي، الشركة اللوجستية 
الرائدة عامليا ومبا لديها من 
ممارسات التوزيع اجليد من 
اللوجســتية  إدارة اخلدمات 

وخدمات التوزيع.
وفي هــذا الصدد، أوضح 
التنفيذي لشــركة  الرئيــس 
«أجيليتــي» طارق ســلطان: 
«إذا أكدت االختبارات احلالية 
عقار «أفيجــان» كعالج آمن 
وفعال لكوفيــد ١٩، فلن يهدأ 
لنا بال حتــى نقوم بإتاحته 
ألكبر عدد ممكن من األشخاص 
حول العالم. نحن بحاجة إلى 
إنتاج كميات كبيرة من العالج 
وإلــى أن يكون لدينا شــبكة 
توزيع وخطة محكمة لنجعل 
العقار متاحا ألكبر عدد ممكن 
من مقدمي اخلدمات الصحية 
في اخلطــوط األمامية، وهو 
األمر الذي متكننا منه شراكة 
«Global Response Aid» مــع 
مختبرات دكتور ريدي وفوجي 

فيلم».
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ضغوط دولية لوقف »الضم«.. ونتنياهو ضائع بني مؤيديه وحلفائه
عواصم - وكاالت: تصاعدت املواقف 
الدولية الرافضة لتطبيق خطة احلكومة 
اإلســرائيلية لضم أجزاء مــن الضفة 
الغربيــة احملتلة وغــور األردن والتي 
كان يفتــرض أن يتم اإلعالن عن أولى 
خطواتها أمس، وتزامنت مع تظاهرات 
آلالف الفلسطينيني رفضا لها. وهو ما 
وضع رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو 
في موقــف محرج أمام مؤيديه داخليا 
وحلفائه خارجيا، بعد أن اعلن عدد من 
وزرائه تراجعه أو على األقل التمهل في 
إعالن اخلطة، باعتبار ان تاريخ االول 

من يوليو ليس تاريخا مقدسا. 
وجددت فرنسا وأملانيا والعديد من 
الدول األوروبية أمس رفضها مخطط 
الضم، الذي ترفضه أيضا الدول العربية 

واالسالمية.
فقد اعتبر رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون في مقال له نشرته 
أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة 
اإلسرائيلية، أن هذه اخلطوة ستكون 
»متعارضة مع مصالح إسرائيل طويلة 

املدى«.
وأضاف جونسون الذي يعتبر من 
أشد املدافعني عن إسرائيل، أن »الضم 
سيشــكل انتهــاكا للقانــون الدولــي. 
وســيكون أيضــا هدية ألولئــك الذين 
يريدون ترسيخ القصص القدمية عن 

إسرائيل«. 
وقال »آمل بشدة أال يتم الضم... إذا 
حدث فإن اململكة املتحدة لن تعترف بأي 
تغييرات على حدود 1967، باســتثناء 

تلك املتفق عليها بني الطرفني«.
واعتبــرت مفوضــة األمم املتحــدة 
السامية حلقوق اإلنسان ميشيل باشليه، 
مخطط الضم »غير شرعي« محذرة من 

أن العواقب قد تكون »كارثية«.
وذهبــت فرنســا أبعد مــن التمني 
البريطانــي، وقــال وزيــر خارجيتها 
جان إيف لو دريان إنه سيكون انتهاكا 
للقانون الدولي وســتكون له عواقب. 
وقال في جلســة برملانية »ضم أراض 
فلســطينية، مهما كانت مساحتها، من 
شــأنه أن يلقي بظالل من الشــك على 

أطر حل الصــراع«. وأضاف »ال ميكن 
أن مير قرار الضم دون عواقب ونحن 
ندرس خيارات مختلفة على املستوى 
الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا 

األوروبيني الرئيسيني«.
وتزامنــت الضغــوط الدوليــة مع 
تظاهــر آالف الفلســطينيني في قطاع 
غزة، مؤكدين رفضهم اخلطة. ونظمت 
املظاهــرات قــوى وطنيــة وإســالمية 
فلسطينية، أمام مقر األمم املتحدة في 

القطاع حتت مسمى »يوم الغضب«.
ورفع املتظاهرون األعالم الفلسطينية 
والفتات كتب عليها عبارات مثل »ال لضم 
الضفة واألغوار، فلســطني سنحررها 

بالــدم«، ورددوا هتافــات تدعــو إلــى 
»إسقاط« مخطط الضم.

وصرح القيــادي في حركة حماس 
إسماعيل رضوان لوكالة فرانس برس 
»نقول لهذا احملتل إن بركانا ســيفتح 
على هذا الكيان الصهيوني وانه يتحمل 
كامل التداعيات عن هذه احلماقة وهذه 

اجلرمية اجلديدة«.
وإلــى جانــب رضوان، شــارك في 
املظاهرة قادة الفصائل ومن بينهم رئيس 
املكتب السياســي حلركــة حماس في 
قطاع غزة يحيى الســنوار، وأمني سر 
حركة فتح في قطاع غزة أحمد حلس.
واعتبرت الفصائل الفلسطينية في 

القطاع فــي بيان تلي في التظاهرة أن 
قــرار الضم »تهديد وجودي لشــعبنا 
الفلسطيني ويفسح املجال أمام انفجار 

شامل وانتفاضة جديدة«.
وطالبت القــوى منظمــة التحرير 
الفلسطينية بإنهاء العمل باالتفاقيات 
والتفاهمات التي وقعتها مع االحتالل 
»بشــكل فــوري« الى جانب »ســحب 
االعتراف بإســرائيل ووقف التنسيق 
األمني وحترير سجل األراضي والسكان 
من سيطرة االحتالل واإلدارة املدنية ومد 
الوالية القانونية للمحاكم الفلسطينية 
علــى جميع املقيمني فــي أراضي دولة 

فلسطني حتت االحتالل«.

كمــا شــددت علــى حــق الالجئني 
الفلســطينيني في العودة الى ديارهم 
التي هجــروا منها بالقوة العســكرية 
وفقا للقانون الدولي والقرارات األممية 

املنصفة للشعب الفلسطيني.
ودعي الى مظاهرة مماثلة في الضفة 
الغربية احملتلة، في مدن رام اهلل وأريحا 

وكذلك منطقة غور األردن.
وحتــت تأثير هــذه الضغوط، قال 
وزير التعليم العالي اإلسرائيلي واملقرب 
من نتنياهو زئيف إلكني، ان االول من 
يوليو هو فقط التاريخ الذي »ستحني 
فيه الســاعة«، لكنه ليــس اليوم الذي 

»سينفذ فيه كل شيء«.

أما الوزير بدون حقيبة واملقرب من 
نتنياهو أيضا تساحي هنيغبي فقال إنه 
ال ينبغي أن يتوقع الناس إعالنات كبرى.

في املقابل، قال وزير الدفاع ورئيس 
الوزراء باإلنابة بيني غانتس إن األول من 
يوليو »ليس مقدسا«. كما استبعد غابي 
أشــكنازي وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
املنتمي حلزب أزرق أبيض شريك حزب 
الليكود القيام بأي حترك وقال »يجب 
أال نعــرض معاهدة الســالم مع األردن 

للخطر«.
وكان رئيس الــوزراء اليميني، قال 
بعد اجتماع مع مبعوثني أميركيني أمس 
األول ان مناقشــة الضم في إطار خطة 
الرئيس دونالد ترامب للسالم في الشرق 

األوسط، ستستمر لعدة أيام.
وتدعو خطة ترامب املعروفة بصفقة 
القرن إلى بسط السيادة اإلسرائيلية على 
3٠% تقريبا من أراضي الضفة الغربية 
- وهي األراضي التي تبني إســرائيل 
املستوطنات عليها منذ عشرات السنني 
- باإلضافة إلى إقامة دولة فلسطينية 

وفقا لشروط صارمة.
وقال مسؤول أميركي لرويترز بعد 
أن اختتم مستشار البيت األبيض آفي 
بيركويتــس زيارته إلســرائيل »هناك 
محادثات قوية مع إسرائيل بشأن خطة 

ترامب«.
وفقا التفاق االئتالف احلكومي بني 
نتنياهو وغانتس، يتولى وزير الدفاع 
رئاسة الوزراء في نوفمبر ٢٠٢1، ويكون 

نتنياهو رئيس الوزراء باإلنابة.
ويستخدم مصطلح »السيادة« على 
نطاق واســع في إسرائيل لإلشارة إلى 
مخطط »الضم« الذي يعتبره املجتمع 

الدولي خرقا للقانون.
وعبر العديد من أنصار رئيس الوزراء 
اليمينــي عن أملهم فــي ضم أجزاء من 
الضفة الغربية، حيث يعيش حوالي 45٠ 
ألف مستوطن على أراضي الفلسطنيني 
البالغ تعدادهم نحو ٢.8 مليون نسمة.
لكن بعض املستوطنني يعارضون 
إنشــاء دولة فلســطينية على احلدود 

مع إسرائيل.
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ملشاهدة الڤيديوآالف الفلسطينيني يتظاهرون في غزة ضد خطة االحتالل االسرائيلي ضم الضفة احملتلة            )رويترز(

»دعم الشرعية« يشّن عملية عسكرية ضد احلوثيني في اليمن
عواصم - وكاالت: أعلن حتالف دعم الشرعية في اليمن 
بقيادة اململكة العربية السعودية، امس، انه شن عملية عسكرية 
على أهداف مشروعة مليليشيا احلوثي املتحالفة مع إيران.

وقال التحالف في بيان أوردته قناة العربية اإلخبارية إن 
العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة 
للتهديد. هذا، ونشــر حتالف دعم الشــرعية في اليمن، في 
وقت ســابق امس، مقطع ڤيديو يكشــف عن كمية األسلحة 
اإليرانيــة التي ضبطتها القوات املشــتركة على منت )دهو( 
مقابل ســواحل املهرة والتي كانت في طريقها للميليشيات 

احلوثية اإلرهابية يوم 17 أبريل ٢٠٢٠.
وكانت القوات املشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، 
أعلنت أمس االول عن عمليتني نوعيتني ضبطت من خاللهما 
كميات كبيرة من األســلحة اإليرانية التي كانت في طريقها 

للميليشيا احلوثية في اليمن.
وأظهرت الصور التي نشــرها التحالف كميات األسلحة 
الكبيرة واملتنوعة كاملناظيــر الليلية والنهارية واملضادات 
احلرارية، واألجهزة اخلاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار 
»درون«، وقطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشــرات من 

القناصات، واملعدات واألسلحة املتوسطة.
من جهتهم، أشاد مراقبون بدور قوات حتالف دعم الشرعية 
في اليمن وجهودها في حماية أمن املالحة في البحر األحمر 
وبحر العرب من خطر التهديدات اإليرانية، وانتهاكها للقانون 
)أ.ف.پ(الدولي بتهريب األسلحة إلى امليليشيات احلوثية في اليمن. تصاعد الدخان بعد غارة جوية شنها »التحالف« ضد ميليشيا احلوثي  

اجلزائر: أحكام قاسية بحق رئيسي وزراء 
ورجل أعمال مقربني من بوتفليقة بتهم فساد

عواصم - وكاالت: قضت محكمة جزائرية 
امــس، بالســجن ملدة 18 عاما فــي حق رجل 
األعمال علي حداد املقرب من الرئيس السابق 
عبدالعزيز بوتفليقة، في قضية فساد حوكم 
فيها أيضا رئيســا وزراء ووزراء ســابقون، 

بحسب ما أفاد أحد محامي الدفاع.
وذكر احملامي خالد بورايو، وكيل حداد، 
لوكالة فرنس برس أن »احملكمة قضت بالسجن 
18 سنة لعلي حداد و4 سنوات إلخوته اخلمسة 
مع مصادرة كل أمالكهم«. وأضاف ان رئيسي 
الــوزراء األســبقني عبداملالك ســالل وأحمد 

أويحيى »أدينا بالسجن ملدة 1٢ سنة«.
والحقــت احملكمــة علي حــداد، الرئيس 
السابق ملنتدى رؤساء املؤسسات وصاحب 
أكبر مجموعة متخصصة في الطرق واملنشآت 
الكبرى ومن معه، بتهم »احلصول على صفقات 
ضخمة من احلكومة بدون احترام القوانني« 
و»تبديد املال العام وإساءة استغالل الوظيفة 
وتعارض املصالح والرشوة في مجال إبرام 
الصفقــات العموميــة«. كما صــدرت أحكام 

بالســجن ملدة 1٠ سنوات في حق عمار غول 
الذي شغل ملدة 11 سنة منصب وزير األشغال 
العمومية، وملدة تتراوح بني عامني و5 سنوات 
في حق 6 وزراء ســابقني آخرين، و٢٠ سنة 
في حق وزير الصناعة األســبق عبدالسالم 
بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة 
فرار. واعتبر بورايو أن األحكام »ذات طابع 
سياسي بارز«، مشيرا الى أن »املتهمني كانوا 
أعضــاء في النظام القدمي وهم يدفعون ثمن 
املهزومني«. وحداد موجود في الســجن منذ 
مارس ٢٠19 قبل أيام من استقالة بوتفليقة، 
وكان يعتبر أحد ممولي حمالته االنتخابية 
على مدى ٢٠ سنة من احلكم. وسبق أن حكم 
عليه بالسجن 4 سنوات في مارس في قضية 
فساد أخرى مع رئيسي الوزراء األسبقني، أحمد 
أويحيى الذي دين بـ 15 سنة وعبداملالك سالل 

املدان بـ 1٢ سنة في تلك القضية.
ومنذ استقالة بوتفليقة في ٢ أبريل ٢٠19 
حتت ضغط الشارع، بدأت حملة قضائية ضد 

رموز نظامه من مسؤولني ورجال أعمال.

قرار أممي بوقف احلروب ملكافحة »كورونا«.. وأميركا تسير »في االجتاه اخلاطئ«
عواصــم ـ وكاالت: تبنــى 
مجلــس األمن الدولــي أمس 
باالجماع قرارا يطالب بوقف 
النزاعات في العالم لتســهيل 
عملية مكافحة ڤيروس كورونا 
املســتجد بعد أكثر من ثالثة 
أشهر على مفاوضات حثيثة 

بحسب ديبلوماسيني.
وأعد القرار الذي مت تبنيه 
خالل تصويت خطي، كل من 
فرنسا وتونس اللتني رحبتا 
الســفير  بتمريــره، ووصف 
التونســي فــي األمم املتحدة 
قيس قبطني هذه النتيجة بـ 
»املكسب التاريخي« للبلدين.

ويشكك خبراء في تطبيق 
النــص بعــد الشــلل الطويل 
الذي طال املجلس وساهم في 

تقويض مصداقيته.
والنص الذي عطلته ألشهر 
كل مــن الصــني والواليــات 
املتحدة، بســبب معارضتهما 
لذكر منظمة الصحة العاملية 
فيــه، يرمي إلى دعــم الدعوة 
التي أطلقها في ٢3 مارس األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس لوقف إلطالق النار 

في العالم.
وطالــب القرار بـــ »وقف 
فوري لكافة النزاعات« املدرجة 
فــي مجلس األمن باســتثناء 
املعارك ضد اجلماعات املتطرفة. 

جامعة بادوڤا اإليطالية »على 
الرغم من االنتشــار الصامت 
للڤيروس، ميكن السيطرة على 
الوباء، عن طريق اختبار جميع 
املواطنني، سواء ظهرت عليهم 

األعراض أم ال«.
وأضاف أن النتائج قدمت 
دليال على أن االختبار اجلماعي، 
إلى جانب عزل احلالة وإغالق 
املجتمــع، ميكــن أن يوقــف 

التفشي السريع للوباء.

مجددا. وحذر خبير األمراض 
املعدية في الواليات املتحدة، 
أنطوني فاوتشي من أن البالد 
تسير في »االجتاه اخلاطئ«.

أميركية  وفرضت واليات 
عدة احلجر الصحــي ملدة 14 
يوما على املسافرين القادمني 
مــن واليــات أخــرى. وقــال 
فاوتشــي انــه »مــن الواضح 
أننا ال نســيطر )على الوباء( 
بالكامــل اآلن«، وأضــاف »لن 

الرئيــس  أبــدى  بــدوره، 
األميركي دونالد ترامب »غضبا 
متزايدا« حيال الصني، منشأ 
الوبــاء، وما أحلقه »من ضرر 

هائل بالواليات املتحدة«.
وقال ترامب في تغريدة على 
حسابه في تويتر: »بينما أشاهد 
الوباء ينشر وجهه القبيح في 
جميــع أنحــاء العالم، مبا في 
ذلك الضرر الهائل الذي أحلقه 
بالواليــات املتحدة، أصبحت 
غاضبا أكثر فأكثر من الصني. 
ميكن للناس رؤيته، وميكنني 
أن أشــعر به«. وخالل جتمع 
انتخابي في واليــة أريزونا، 
كرر الرئيس األميركي اتهامه 
الصني بأنهــا مصدر ڤيروس 
كورونا املســتجد مســتخدما 

تعبير »كونغ فلو«.
واســتخدم ترامــب عبارة 
»كونغ فلو« بــدال من »كونغ 
فو« التي تطلــق على اللعبة 
الرياضية الشهيرة، في إشارة 
إلــى أن الصــني هــي مصــدر 
الڤيروس، وكان قد اســتخدم 
هــذا التعبير قبــل أيام خالل 
جتمعه االنتخابي األخير في 

تولسا بوالية أوكالهوما.
في الوقت نفســه، حذرت 
منظمة الصحة للدول األميركية 
من أن عدد الوفيات الناجمة عن 
الڤيروس في أميركا الالتينية 

وتأتي هذه الدراسة بعد أقل 
من شهر على اكتشاف لباحثني 
صينيني أن 4٠% من احلاالت 
ال تعاني من ســعال أو حمى 
أو صعوبة فــي التنفس بعد 

حتليل 78 مريضا.
من جهة أخرى، أعاد االحتاد 
األوروبي أمس فتح حدوده أمام 
املسافرين من 15 بلدا لكن ليس 
بينها الواليــات املتحدة التي 
تشهد انتشارا واسعا للڤيروس 

أفاجأ إذا ارتفع العدد إلى مائة 
ألف يوميا إذا لم يتغير ذلك«.

وشــدد فاوتشــي على أن 
االرتفــاع املقلق فــي واليتي 
تكســاس وفلوريــدا يرفــع 
عدد اإلصابــات اليومية على 
املســتوى الوطني إلــى أكثر 
مــن أربعني ألفا يوميا، مؤكدا 
ضــرورة احلد منها بســرعة 
لتجنب تصاعد في الوباء في 

أماكن أخرى من البالد.

ومنطقة البحــر الكاريبي قد 
يصل إلــى 4٠٠ ألــف بحلول 
أكتوبر املقبل ما لم تتخذ تدابير 
أكثر صرامة للصحة العامة.

وسيمثل هذا العدد أربعة 
أضعاف الوفيات بـ »كوفيد ـ 

19« في املنطقة.
وفي آسيا، مددت العاصمة 
اإلندونيســية جاكرتا الفترة 
االنتقالية للخروج من اإلغالق 
اجلزئي ملدة أسبوعني، حيث 
واصلت املدينة تسجيل مئات 
من حــاالت اإلصابة بڤيروس 

كورونا يوميا.
ونقلت وكالة »بلومبيرغ« 
لألنبــاء عن محافــظ جاكرتا 
أنيــس باســويدان قولــه ان 
الســلطات ســتعزز مراقبــة 
التباعــد  قواعــد  وتطبيــق 
االجتماعــي فــي 3٠٠ ســوق 
تقليدي وخدمات النقل العام 

لوقف تفشي الوباء.
وقــال ان املــدارس ودور 
السينما وأماكن الترفيه العامة 
األخرى سوف تظل مغلقة في 
املدينة التي يقطنها أكثر من 1٠ 
ماليني نسمة. وأظهرت البيانات 
الصادرة عن وزارة الصحة أن 
العاصمة االندونيسية سجلت 
٢17 حالة إصابة جديدة خالل 
٢4 ساعة، وهو أعلى عدد بني 

34 إقليما في البالد.

دراسة: 40% من مرضى »كورونا« ال تظهر عليهم أي أعراض.. وترامب يصّعد هجومه على »كونغ فلو«

)أ.ف.پ( الشرطة تعتقل متظاهر ضمن احتجاجات ضد احلكومة ملواجهة »كورونا« في كامتاندو 

ويطالب أيضا بـ»هدنة إنسانية 
لتســعني يومــا متتاليا على 
األقل« لتسهيل تقدمي املساعدة 

الدولية للشعوب.
إلى ذلك، كشــفت دراســة 
إيطالية أن 4٠% من األشخاص 
املصابني بڤيروس كورونا ال 
تظهر عليهم أعراض مرضية 
أبدا، ممــا يزيد خطر االنتقال 
»الصامــت« للمــرض، وفقــا 

لصحيفة »ديلي ميل«.
وقــام الباحثــون بتحليل 
تفشــي املرض فــي بلدة »فو 
يوغانيو« في منطقة فينيتو، 
والتي سجلت أول حالة وفاة 
بڤيروس كورونا في إيطاليا، 
ومت فحص معظم سكان البلدة 
البالغ عددهم 3٢٠٠ نسمة على 
دفعتني على مدى 14 يوما في 
نهاية فبراير وبداية مارس. في 
املرتني، كان 4٠% من املصابني 
بالڤيروس ال تظهر عليهم أي 
أعراض ولم يكن للڤيروس أي 

تهديد مميت حلياتهم.
وقالت الصحيفة إنها ليست 
املرة األولــى التي يحذر فيها 
العلماء من االنتشار الصامت 
للڤيروس، وقــد أطلق عليها 
كبار األكادمييني اســم »كعب 

أخيل« للوباء.
أندريا  البروفيسور  وقال 
كريسانتي، أحد الباحثني في 
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الغالء يقطع الشوارع في لبنان..والعالم »أقفل أبوابه بوجه احلكومة«
بيروت - عمر حبنجر

انشغلت الطبقة السياسية 
بأصداء جلسة مجلس الوزراء 
التــي عقدت أمــس األول، وما 
شهدته من سجاالت سياسية 
قســمت احلكومة الى قسمني: 
لــوح كل  وزيــرات ووزراء، 
الفريقــني املتخاصمــني  مــن 
باالســتقالة، فيما كان غضب 
اللبنانيني منصبا على الغالء 
الفاحش الذي أصاب كل شيء 
ووصــل وبدأ يالحــق رغيف 
اخلبز، مدفوعا بارتفاع بتحليق 
الــدوالر. وترجم هذا الغضب 
بقطع الطرق في مداخل بيروت 
وطرابلس وفي ساحة ايليا في 
صيدا، والبقاع األوسط، ورفع 
بعضهــم شــعار»الذل ضرب 
الكل«. وأقدم عدد من  احملتجني  
على  قطع طريق  قصقص باجتاه  
شاتيال  مبستوعبات  النفايات  

. كما قطــع  محتجون  آخرون 
الطريق عند مستديرة  الكوال ، 
باإلضافة الى الطرق الفرعية 
في منطقة الكوال وحضر املزيد 
من احملتجني علــى الدراجات 
النارية الى املكان ملؤازرتهم. ما 
أدى الى قطع السير باالجتاهني. 
وحصلت إشكاالت وتوتر امني 

بني احملتجني واملارة.
وبالعــودة الى ســجاالت 
اجللســة احلكومية، فبقدر ما 
هزت صورة وحدة ومتاســك 
حكومة»مواجهــة التحــدي«، 
بقدر مــا أوحت للنــاس، بأن 
هــذه احلكومة، ليســت جثة 
هامــدة كمــا وصفهــا، بعض 
السياســيني، وبالتالــي انهــا 
حية، أو فيها بعض من حياة. 

خيار املستقيل. وعندما احتدم 
األخــذ والرد نقــل عن الوزير 
وزني قوله: إما قبول استقالته 

أو أنا استقيل.
إلــى  الســجال  وانتقــل 
التدقيق احملاســبي  موضوع 
حلســابات املصرف املركزي، 
عندما طرح أحد الوزراء األمر 
على وزير املال الذي اعترض 
علــى تلزمي هــذه املهمــة إلى 
ثالث شركات عاملية، تبني أن 
إحداها وهي شــركة »كرول« 
على عالقة مباشرة بإسرائيل، 
ورفــض وزنــي العمــل معها 
الحتمال تسرب املعلومات إلى 
تلك الدولة املعادية. وقال: ان 
اجلهة التي ميثلها في احلكومة 
)أمــل( ال توافق على التدقيق 

الصناعــة عماد حــب اهلل، ما 
أظهــر االنقســام واضحا بني 
الوزيرات الثالث مدعومات من 
رئيس اجلمهوريــة والوزراء 
الثالثــة املدعومــني من ثنائي 
أمل وحزب اهلل. ووسط هذه 
األجواء تقرر تأجيل موضوع 
التدقيــق احملاســبي لقيــود 
مصرف لبنان ومثله استقالة 
املدير العام لوزارة املال بيفاني 

إلى جلسة مقبلة.
الوزيرة عكر  واعترضــت 
الــوزراء  أداء مجلــس  علــى 
وطالبــت باتخــاذ إجــراءات 
ســريعة ملواكبة االنهيار على 
مختلف املستويات املعيشية. 
وقالت: صحيح أننا محاصرون 
لكن، علينا واجبات يجب القيام 

بها، لقــد اعددنا خطــة مالية 
بعد خمســة أشــهر من عملنا 
بيد أنها تصطدم مبشاكل فما 
هــو البديل؟، الــدوالر يرتفع 
واحللول يجب أال تكون تقنية 
فقط بل سياسية أيضا وعلينا 
تنفيذ اإلصالحات سواء كانت 

ستأتي مبساعدات أو ال. 
وأضافت عكر في لقاء مع 
إعالميني إن: »املجتمع الدولي 
أقفل أبوابه أمام هذه احلكومة 
وأعتقــد أن القــرار سياســي 
ويقولــون انهــم ســيدعمون 
لبنان بعد اإلصالحات ونحن 
ســننفذ اإلصالحات ولنر إذا 

سيلتزمون«.
ولفتــت إلى ان: »احلكومة 
ال تلفظ آخر أنفاســها. ونحن 
نعمل وخطــة التحفيز املالية 
بقيمة ١٢٠٠ مليار انطلقت لدعم 
املواطنني ومختلف القطاعات«.

وردت على سؤال تلويحها 
باالستقالة فأجابت: لن أستقيل 
قبــل أن نصل الــى مرحلة ال 
ميكننــا القيــام فيها بشــيء 
وسأواجه. وهكذا قالت وزيرة 
العدل ماري كلود جنم عندما 
سئلت عن التلويح باالستقالة 
على خلفية احالة القاضي محمد 
مازح علــى هيئــة التفتيش، 
قبل استقالته. بدوره، رئيس 
احلكومة حسان دياب طلب الى 
وزير االقتصاد راوول نعمة، 
وقف الزيادة التي قررها لربطة 
اخلبــز، التي أصبحــت بألفي 
ليرة، لكن الوزير جمد اإللغاء 
أسبوعا، الختبار تقبل الناس 
لهذه الزيادة. واذا ردود الفعل 
دون مستوى توقعات الوزير 

بدليل إقفال الطرق.

املركز عبر هذه الشركة، ما أثار 
حفيظة نائبة رئيس احلكومة 
وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا 
ووزيــرة العــدل مــاري كلود 
جنم واملهجرين غادة شــرمي، 
اللواتــي طالنب بأن يتم تنفيذ 
قرار مجلس الــوزراء في هذا 
الشأن كامال ودون عوائق، وهو 
الــذي اتخذ في مارس املاضي 
بتكليف الشركات الثالث وقد 
وافقهن الرئيس ميشال عون.

إال أن وزير الزراعة عباس 
مرتضــى تضامن مــع زميله 
وزنــي وطالــب بالتحقق من 
خلفيــات شــركة »كــرول«، 
وقال إنه ميلك معلومات حول 
عالقة هذه الشركة بإسرائيل، 
وســرعان ما انضم إليه وزير 

استقالة بيفاني وشركات التدقيق تقسم وزراء احلكومة ووزيراتها

)محمود الطويل( محتجون يقطعون عددا من الطرقات في بيروت مبستوعبات النفايات احتجاجاً عى االوضاع املعيشية الصعبة 

وكان طرح على بساط البحث 
مختلــف املواضيــع املتصلة 
بالغــالء، فضال عــن مواجهة 
ڤيروس كورونا املتوقع عودته 
في اخلريــف املقبل، وطريقة 
التعامل مع الوافدين، مع اعادة 

فتح املطار صباح امس.
وتركــز اهتمــام مجلــس 
الــوزراء على األمــور املالية، 
وتكهــرب اجلــو عندما طرح 
موضوع استقالة املدير العام 
لــوزارة املاليــة أالن بيفانــي 
الذي يرفع لواء التدقيق املالي 
واحملاســبي املركز، في قيود 
مصــرف لبنــان، حيث رفض 
بعــض الــوزراء والوزيــرات 
االستقالة، بينما ايد وزير املال 
غــازي وزني قبولها طاملا هي 

السفير السابق في واشنطن رياض 
طّبارة لـ »األنباء«: ال معطيات 

حلرب إقليمية تطول لبنان
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى السفير السايق 
في واشنطن د.رياض 
طبارة أن ما يحكى عن 
اقليميــة يكون  حرب 
جنــوب لبنــان جزءا 
منها، غيــر مبني على 
معطيات ووقائع وحتى 
علــى مواقــف تؤكــد 
وقوعها، فليست املرة 
االولى التي يصار فيها 
الى صياغة ســيناريو 

حرب قادمة وحتديد ساعة الصفر الندالعها، مؤكدا 
أن كال من الواليات املتحدة ومن خلفها اســرائيل، 
وايران ومن خلفها حزب اهلل، ال تريد حربا ال شاملة 
وال حتــى محدودة في املنطقة، فالرئيس االميركي 
دونالد ترامب يشدد على ضرورة التهدئة في سياق 
مســعاه الى حتقيق اجناز في السياسة اخلارجية 
يرفع نقاطه في االنتخابات الرئاسية، وكذلك تشدد 
طهران على ضرورة استيعاب أي توتر في جنوب 

لبنان اقله قبل االنتخابات االميركية.
وعليه لفت طبارة في تصريح لـ »األنباء« الى أن 
ليس من عادة اســرائيل ان تطلق رصاصة واحدة 
باجتاه جنوب لبنان قبل حصولها على ضوء اخضر 
اميركي بريطاني غير متوفر لها حاليا، وكذلك حزب 
اهلل ال يخالــف التوجيهــات والتعليمات االيرانية 
انطالقــا من كونه مؤمتن علــى تنفيذ اجندتها في 
لبنان وشواطئ املتوسط، ما يعني من وجهة نظر 
طبارة ان احلرب مستبعدة الى اقصى احلدود وال 
معطيات دقيقة تؤكــد حصولها، وبالتالي فإن كل 
ما يتوارد اعالميــا وخطابيا ال يتعدى عتبة كونه 
استهالكا اعالميا وجتييشا شعبويا، لكنه لم يستبعد 

وقوع »مناوشات مدروسة النتائج«.
وردا على سؤال، أكد ان الهم االكبر لدى الرئيس 
ترامب بعد فشــله في افغانستان هو سحب ايران 
الى طاولة املفاوضات بشروطه ملا في ذلك حتقيق 
منفعــة انتخابيــة له في معركته الرئاســية، فيما 
ايران وبالرغم من كونها محاصرة ماليا واقتصاديا 
متارس في املقابل لعبة شــد احلبال خالل مهلة ما 
قبل االنتخابات الرئاسية في اميركا، وذلك العتبار 
طهران انه كلما اقترب موعد االنتخابات االميركية 
اضطــر ترامب لتقدمي تنازالت علــى قاعدة الغاية 
تبرر الوســيلة، جازما بالتالي ان االجواء الراهنة 
تؤكد عدم وجود مصلحة لدى الطرفني باندالع حرب 
اقليمية ال ميكن ألحد ان يتكهن كيف واين تنتهي.

وختم طبارة مشيرا الى أن اللعبة في املنطقة بني 
اميركا واســرائيل من جهة وايران وحزب اهلل من 
جهة ثانية تقتصر على توجيه الرسائل السياسية، 
والتي كان آخرها توجيه رســالة ايرانية جتسدت 
بقرار القاضي اللبناني املستقيل محمد مازح بحق 
السفيرة االميركية في لبنان دوروثي شيا، ويبقى 
االهم لدى الدولتــني احتواء اي توتر طارئ وغير 
محســوب خصوصا في لبنان، بدليل االجماع في 
بروكســل على وجوب حتييــد لبنان عن تداعيات 
قانون قيصر، ما يعني ان العقوبات ان كانت ستنال 
من احد في لبنان ســتنال فقــط الصف الثاني من 
االحزاب والشخصيات السياسية املساندة لسورية 
والتي ال تترك معاقبتها بصمات موجعة على املعادلة 

اللبنانية.

رياض طبارة

إشكال بني الصحافيني واألمن 
في اليوم األول من إعادة فتح مطار احلريري

بيروت - أحمد عزالدين

طغى اإلشــكال الذي وقع بني اإلعالميني 
وجهاز امن املطار على اليوم األول من إعادة 
فتح املطار بعد اشهر من اإلقفال بسبب انتشار 
ڤيروس كورونا.األمن رد اإلشكال الى انه ناجت 
عن اندفاع الصحافيــني واملصورين بأعداد 
كبيرة فاقت الـ ١٠٠ لتصوير احلدث وإجراء 
مقابالت مع املسافرين في قاعة االستقبال، 
مما أعاق عملية خروج املسافرين من املطار 
وإجراء الفحص الطبي. ومتت معاجلة األمر 
بإخراج الصحافيني الى خارج قاعة االستقبال. 

في املقابل اعتبر صحافيون ان األمن تعرض 
لهم بسبب عرض بعض التقصير في عملية 
استقبال املسافرين، كما أفاد بعضهم بأنهم 
تعرضوا للضرب وتكســير الكاميرات التي 
بحوزتهم. وكانــت عملية فتح املطار جرت 
بحضور وزير األشــغال ميشال جنار الذي 
أوضــح انه جاء ملراقبة اخلطوة وتدارك أي 
ثغرات، مشيرا الى انه قد نصل الى استقبال 
أكثر من ٢٠٠٠ مسافر يوميا خالل وقت قصير.

من جهته، وزير الصحة حمد حسن الذي 
حضــر أيضا أكد ان وجوده لإلشــراف على 

)محمود الطويل(عمليات الفحص حول كورونا. زوار عرب لدى وصولهم مطار بيروت  

أنباء سورية

أنباء لبنانية

قمة »أستانة االفتراضية«.. روسيا وإيران تنددان بـ »قيصر« وتركيا تريد حاًل دائمًا
وكاالت: اتفق رؤساء تركيا 
وروسيا وإيران الدول الضامنة 
ملســار »أســتانة« فــي قمتهم 
االفتراضية أمس، على تعزيز 
املساعي املشتركة الرامية إلى 

تسوية األزمة في سورية.
ووفقــا لبيــان مشــترك 
صدر عن قمة رئيس روســيا 
فالدميير بوتني وتركيا رجب 
طيب أردوغان وإيران حســن 
روحاني، فقد اتفق الرؤســاء 
الثالثة على »تعزيز التنسيق 
بناء علــى االتفاقــات املبرمة 
ضمن إطار منصة مفاوضات 

أستانا«.
وأشار البيان املشترك، إلى 
التــزام الدول الثــالث بوحدة 
واستقالل وســيادة األراضي 
الســورية، وأكــد رفــض »أي 
محاوالت لفرض وقائع جديدة 
على األرض في سورية حتت 
ذريعة محاربــة اإلرهاب، مبا 
يشــمل مبادرات غير قانونية 
بشــأن إعالن احلكــم الذاتي« 
في اشــارة الــى املنطقة التي 
يســيطر عليها األكراد شمال 

شرق سورية.
وأبدى الرؤساء عزمهم على 
»مواجهة املخططات االنفصالية 
التي تهدف إلى تقويض سيادة 
سورية ووحدة أراضيها وتهدد 
األمن القومي للدول املجاورة«.
أدان  وفــي هــذا الصــدد، 
الزعماء الثالثة اعتراف الواليات 
املتحدة بسيادة إسرائيل على 
اجلــوالن الســوري احملتــل، 
محذريــن مــن أن هــذا القرار 
»يشــكل خطــرا على الســالم 

واألمن اإلقليميني«.
وأكد البيان على مواصلة 
العمــل من أجــل القضاء على 
فــي  املتطرفــة  التنظيمــات 
ســورية، وشدد على ضرورة 
ضمان الهدوء في منطقة خفض 

بالنسبة لسورية هي التوصل 
إلى حل دائم للصراع »وحتقيق 
الهــدوء فــي ســاحة املعركة 
وحمايــة الوحدة السياســية 
لســورية ووحــدة وســالمة 
أراضيها«. وأضاف »سنواصل 
بــذل مــا في وســعنا من أجل 
أن يتحقــق الســالم واألمــن 
واالستقرار قريبا لدى جارتنا 

سورية«.
من جهتــه، قــال الرئيس 
اإليراني، حســن روحاني، إن 
الواليات املتحدة لن حتقق شيئا 
مــن وراء الضغط االقتصادي 
على سورية، مؤكدا أنه يجب 
علــى احلكومة الســورية أن 
تفرض ســيطرتها في جميع 
أنحــاء البــالد، ودعــا القوات 
األميركيــة إلــى اخلــروج من 
سورية فورا. واعتبر الرئيس 
اإليراني أن »ال حل عسكريا« 

واألمم املتحدة من جمع خالله 
7.7 مليــارات دوالر ملســاعدة 
الالجئني السوريني. وبحسب 
واشنطن، تهدف عقوبات قيصر 
إلى دفع الرئيس السوري بشار 
األسد إلى القبول بالقرار ٢٢54 
الصادر عن مجلس األمن الدولي 
عام ٢٠١5، والذي يدعو إلى وقف 
إلطالق النار واجراء انتخابات 

وعملية انتقال سياسي.
وينــص قانــون قيصــر 
خصوصا على جتميد مساعدات 
إعادة اإلعمار، ويفرض عقوبات 
على النظام والشركات املتعاونة 
معه، طاملا لم جتر احملاســبة 
على انتهاكات حقوق اإلنسان 
التي ارتكبها. وهو يســتهدف 
العديد من أفراد عائلة الرئيس 
االسد ومقربني منه، ويشمل 39 
شخصية وكيانا، بينهم زوجة 

الرئيس السوري.

في سورية. وأن احلل الوحيد 
لألزمة سياسي.

وأضــاف »مــا زلنــا ندعم 
احلوار بني األطراف السوريني 
ونؤكد تصميمنا على مكافحة 
والقاعــدة  داعــش  إرهــاب 
وجماعات أخرى مرتبطة بهما«.

وتأتي القمة وسط تطورات 
علــى الصعيد السياســي مع 
دعــوة املبعــوث األممــي إلى 
سورية، غير بيدرسون، لعقد 
جولة جديدة مــن اجتماعات 

»اللجنة الدستورية«.
وأكد بيدرســون في كلمة 
له في مؤمتر »بروكسل لدعم 
مســتقبل ســورية« أمس، أن 
جلنة صياغة الدستور السوري 
مدعــوة لالجتماع بجنيف في 

أغسطس املقبل.
ومتكــن مؤمتــر املانحــني 
الــذي نظمه االحتاد األوروبي 

)أ.ف.پ( مقاتلو جبهة التحرير الوطنية خالل مشاركتهم في تدريبات قتالية في ريف ادلب  

التصعيد فــي إدلب من خالل 
تنفيذ جميع االتفاقات املعنية.
وفــي افتتاح أعمــال القمة 
التي عقدت عبر تقنية الفيديو، 
قــال بوتــني، إن »العقوبــات 
األميركيــة على ســورية غير 
قانونيــة، وتضيف املشــاكل 
وتخنــق اقتصادها«، مشــيرا 
الى »قانون قيصر« االميركي 
الســوري  النظــام  ملعاقبــة 
وداعميــه والــذي دخــل حيز 

التنفيذ قبل نحو اسبوعني. 
وقــال »يتعــني الترويــج 
بفاعلية حلوار يشمل اجلميع 
في ســورية ضمن إطار عمل 
اللجنة الدستورية في جنيڤ. 
اقتــرح دعــم هــذه العمليــة 
ملساعدة املشاركني على اللقاء 

وبدء حوار مباشر«.
بــدوره، شــدد أردوغــان 
في املؤمتر علــى أن األولوية 

»مظاهرة صامتة« لفنان سوري أمام 
محكمة أملانية تنظر في جرائم حرب

كوبلنــس - رويتــرز: يصطــف 49 
مجسما ألشــخاص بدون مالمح خارج 
محكمة أملانية فــي مواجهة نوافذ قاعة 
يحاكــم داخلها شــخصان من مخابرات 
الرئيس الســوري بشــار األســد بتهمة 
التعذيــب واالعتــداء اجلنســي ضــد 

املعارضني السوريني.
وقــال الفنان الســوري خالد بركة لـ 
»رويترز« أمس إن املجسمات التي ظهرت 
في سراويل جينز وقمصان وسترات كانت 
لضحايــا التعذيب وهي جــزء من عمل 
تشكيلي يحمل اسم »املظاهرة الصامتة«.

وتقف املجسمات صامتة رافعة أياديها 
ألعلى حتى يتسنى للجالسني داخل قاعة 

احملكمة رؤيتها وذلك في محاكمة يقول 
احملامون إنها األولى بشأن جرائم حرب 

منسوبة لعمالء للحكومة السورية.
وأشــاد معارضــون لنظــام األســد 
باحملاكمة باعتبارها خطوة أولى لتحقيق 
العدالة آلالف الســوريني الذين يقولون 
إنهــم تعرضــوا للتعذيب في منشــآت 
حكومية بعد فشل محاوالت إنشاء محكمة 

دولية للجرائم في سورية.
وفي ســؤال من »رويترز« عن سبب 
اختياره 49 مجسما فقط للعمل الفني قال 
بركــة )44 عاما( الذي يقيم في برلني لـ 
»رويترز« إن هذا هو العدد الذي أتاحته 

ميزانيته.

)رويترز( الفنان السوري خالد بركة بني مجسمات لضحايا التعذيب خارج محكمة كوبلنز االملانية 
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مدبولي: إحالة ١٦ ألف مخالفة للبناء إلى النيابة العسكرية
القاهرة - هالة عمران وأ.ش.أ

أكــد رئيس الــوزراء د.مصطفى مدبولي االســتمرار في 
التطبيق الصــارم للتوجيهات الرئاســية بإحالة مخالفات 
البناء وكافة التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون 
مع أي محاولة ملخالفة قرار وقف البناء ألغراض السكن في 
املرحلة احلالية، مشــيدا بقيام جهات إنفاذ القانون بإحالة 

نحو ١٦ ألف مخالفة حتى اآلن إلى النيابة العسكرية.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده رئيس الوزراء امس 
لبحث اإلجراءات املتعلقة بتراخيص البناء واالشــتراطات 
البنائيــة، بحضور اللواء محمود شــعراوي وزير التنمية 
احملليــة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ود.عاصم 

اجلزار وزير اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية.
ووجه د.مدبولي بقيام هيئة التخطيط العمراني، باالستعانة 
بكليات الهندسة والتخطيط العمراني في احملافظات، وكافة 
اجلهات األخرى ذات الصلة، ملراجعة املخططات العمرانية 
واالشــتراطات البنائية في احملافظات، وخاصة في القاهرة 
واجليزة واالسكندرية، خالل مدة أقصاها ٣ أشهر من اآلن، 
من أجل وضع التصور النهائي للمخططات واالشــتراطات 
البنائية املعدلــة، واعتمادها من املجلس األعلى للتخطيط 

العمراني.
وفيما يخص موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء، 
فقد تقرر فتح الباب أمام من تقدموا بالفعل بطلبات التصالح، 
ليقوموا بســداد مبلغ مالي حتــدده اجلهات املختصة حتت 
حســاب جدية التصالح، بحيث يكــون هذا املبلغ جزءا من 
املبلــغ اإلجمالي لقيمة التصالح. وفي حالة عدم ســداد هذا 
املبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، ويتم اتخاذ اإلجراءات 

التنفيذية لقرار اإلزالة على الفور.
كذلك فقد مت التأكيد خالل االجتماع، على أنه سيتم ربط 
تركيب العدادات الكودية املؤقتة للمباني املخالفة، بســداد 

مبلغ جدية التصالح.
كما وجه رئيــس الوزراء مبراجعة كود اجلراجات التي 
سيتم بناؤها أسفل املباني السكنية اجلديدة، بحيث يتناسب 
عدد اجلراجات املخصصة لكل وحدة مع مساحة تلك الوحدة، 
تفاديا النتظار السيارات في الشوارع لعدم وجود مساحات 

كافية في اجلراجات.
وفيما يخص موقف طالء واجهات وجوانب املباني، فقد 
وجه رئيس الوزراء بقيام احملافظني بوضع خطة تنفيذية 
تتضمن جدوال زمنيا، لقيــام أصحاب املباني باالنتهاء من 
طالء الواجهات األربع لها، خالل مدة ال تتجاوز ٣ أشهر، على 
أن يتــم اتخاذ إجراءات القطع الفــوري للمرافق من كهرباء 
ومياه عن املباني التي ال ينتهي أصحابها من طالء واجهاتها، 

عقب انتهاء املهلة املقررة.
من جهة أخــرى، عقد رئيس مجلس الــوزراء، اجتماعا 
الستعراض املوقف التنفيذي لعدد من املشروعات في قطاعي 
الزراعة والري في شــبه جزيرة ســيناء، بحضور د.محمد 
عبدالعاطي وزير املوارد املائية والري، ود.عاصم اجلزار وزير 
اإلســكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، والسيد القصير 
وزير الزراعة واســتصالح األراضــي، ونيفني جامع وزيرة 
التجارة والصناعة، وم.ممدوح رسالن رئيس الشركة القابضة 
ملياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي اجلهات املعنية.

وخالل االجتماع، عرض وزير الزراعة واستصالح األراضي 
موقف املساحات اجلديدة املضافة بواقع ٥٠ ألف فدان، والتي 
سيتم استزراعها وريها من مياه الصرف الزراعي املعاجلة 
من مصرف احملسمة، عبر سحارة سرابيوم، بالتنسيق بني 
وزارتي الزراعة والري. كما مت استعراض تقرير حول موقف 
املرحلة الثانية من خطة حصر وتصنيف وتقييم األراضي 

الصاحلة لالستزراع في شمال ووسط سيناء.

قطع فوري للكهرباء واملياه عن املباني غير امللتزمة بطالء واجهاتها خالل املهلة املقررة

السياحة «تسترد عافيتها» جزئيًا من «كورونا».. 
١٣ متحفًا وموقعًا أثريًا تفتح أبوابها للزوار

القاهرة ـ هناء السيد

بدأ ثالثة عشر متحفا وموقعا أثريا في 
محافظات القاهرة واألقصر وأسوان اعتبارا 
من امس فتح أبوابها مجددا أمام الزائرين، 
بعــد نحو ١٠٠ يوم من اإلغالق االجباري 

بسبب ڤيروس كورونا املستجد.
وشــملت املتاحف واملواقع التي تقرر 
فتحها: املتحف املصري مبيدان التحرير، 
ومتحف الفن اإلسالمي، واملتحف القبطي، 
ومتحف النوبة، ومتحف األقصر، إلى جانب 
منطقة أهرامات اجليزة وقلعة صالح الدين 
بالقاهرة ومعابد أبو سمبل وفيلة بأسوان، 
البحري،  الكرنك واألقصر والدير  معابد 

ومقابر وادي امللوك باألقصر.
وحددت وزارة السياحة واآلثار مجموعة 
من ضوابط الســالمة الصحية، لتطبيقها 
واتباعها باملتاحف واملواقع االثرية وذلك 
مع عودة حركة السياحة الوافدة، لضمان 
العاملني  الزائرين وجميع  صحة وسالمة 
بها، لتجنب انتشار أو اإلصابة بڤيروس 

كورونا.
وقال األثري أشرف محيي الدين مدير 
عام آثار الهرم ان إعادة فتح األهرامات يؤكد 
للعالم باعتبارها من أهم املواقع األثرية في 
العالم جاهزية املنطقة الستقبال زائريها بعد 
اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية التي أقرتها 

وزارة الســياحة واآلثار لتجنب اإلصابة 
بڤيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيسمح 
بدخول ١٠ ـ ١٥ زائرا فقط لزيارة أي هرم 
أو مقبرة أثرية من الداخل، وذلك حسب 
مساحة األثر، الفتا إلى أنه مت وضع عالمات 
التباعد  ولوحات ارشادية لتطبيق قواعد 
االجتماعي مع االلتزام بارتداء الكمامات.

من ناحيتهــا، أكدت صباح عبدالرازق 
مدير عام املتحف املصري بالتحرير، أنه 
تنفيذا للضوابط التي حددتها وزارة السياحة 
واآلثار تتم عملية التعقيم والتطوير باملتحف 
من الساعة السابعة صباحا وملدة ساعتني 
قبل دخول الزائرين للمتحف في الساعة 
التاسعة صباحا، مع استمرار عملية التعقيم 
طوال ساعات عمل املتحف حتى اخلامسة 

عصرا باعتباره مكانا غير مكشوف.
وقالــت انه مت حتديد حد أقصى لعدد 
الزائريــن املتواجدين فــي نفس الوقت 
باملتحف، وهو ٢٠٠ زائر في الساعة، بحيث 
يتم توزيع اجلولة على مســاحة املتحف، 
مضيفة أنه فور وصــول الزائر لبوابات 
دخول املتحف سيتم تطبيق قواعد التباعد 
االجتماعي معه، مرورا بشــباك التذاكر، 
وبوابة فحــص التذكرة، وصوال للقاعات 
والفتارين إلى جانب قياس درجة احلرارة 
التعقيم الشخصي  واتخاذ كافة إجراءات 
والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات.

«مصر للطيران» تستأنف رحالتها الدولية
بعد توقف أكثر من ٣ أشهر

«خطة النواب» توافق على استقطاع ١٪
من دخل العاملني ملواجهة تداعيات «كورونا»

«النقض»: اإلعدام للمتهم األول بقتل
أسقف دير أبومقار واملؤبد للمتهم الثاني

القاهرة - ناهد إمام

استأنفت شركة مصر للطيران امس رحالتها 
الدولية بتسيير ١٤ رحلة منتظمة لنقل حوالي 
٢٠٠٠ راكــب، بعد قــرار احلكومة فتح حركة 
الطيران لســفر ووصول الرحــالت الدولية 
ابتداء من يوليو اجلاري، وذلك بعد أكثر من 
٣ أشهر من تعليق الرحالت بسبب تداعيات 
ڤيروس كورونا. وبهذه املناسبة، أعرب الطيار 
رشــدي زكريا رئيس الشركة القابضة ملصر 
للطيران عن سعادته باستقبال عمالء الشركة 
في كافة احملطــات اخلارجية والداخلية بعد 

استئناف الرحالت من وإلى مصر.

وقال رشدي أثناء استقباله املسافرين في 
مبنــي الركاب رقم ٣ مبطــار القاهرة الدولي 
امس إنه مت اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات 
الوقائية للحد من ڤيروس كورونا والتي تبدأ 
منذ دخول الراكب املطار وعلى منت الطائرات 

وحتى وصولهم إلى وجهاتهم املفضلة.
وقام الطيار رشدي زكريا والطيار عمرو 
أبوالعينــني رئيس شــركة مصــر للطيران 
بإهــداء تذكرتــني مجانيتــني علــى رحالت 
مصر للطيران الدولية لراكبني تصادف عيد 
ميالدهما أول يوليو. كما قدمت شركة مصر 
للطيران لألسواق احلرة هدايا تذكارية للعمالء 
املسافرين من خالل منافذها مبطار القاهرة.

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافقــت جلنــة اخلطــة واملوازنة في 
مجلــس النواب امس على قــرار رئيس 
مجلس الوزراء مبشــروع قانون بشــأن 
التكافليــة ملواجهــة بعــض  املســاهمة 
التداعيات االقتصادية الناجتة عن انتشار 
األوبئــة او حدوث الكــوارث الطبيعية. 
ويقضــي مشــروع القانــون بخصم ١٪ 
مــن جميع العاملني فــي الدولة اصحاب 
املرتبات االكثر من ٢٠٠٠ جنيه، ونصف 
في املائة من اصحاب املعاشات اصحاب 
املعاشــات االكثر مــن ٢٠٠٠ جنيه ايضا 
وذلــك لفتــرة مؤقتة ملدة ١٢ شــهرا على 
ان تخصص احلصيلة إلنشــاء صندوق 
مواجهة اثار االوبئة والكوارث. واوضح 
د.محمد معيط، وزير املالية خالل اجتماع 

اللجنة البرملانية، ان الرئيس عبدالفتاح 
السيســي اصدر توجيهاته بدراسة مثل 
ذلك الصندوق ملواجهة اثار هذا النوع من 
االوبئة والڤيروسات، مشيرا الى ان الدولة 
اتخــذت اجراءات ســابقة لرفع املرتبات 
وحتسني املعاشات لتخفيف اثار االصالح 
االقتصادي واستمرت فيها رغم اثار كورونا 
وهــو ما كلف املوازنة ١٠٥ مليارات جنيه، 
ولكن آثار كورونا اثرت على ايرادات املوازنة 
وزادت من ضغوط املصروفات، ولذلك جاء 
اقتراح انشاء صندوق مواجهة اثار االوبئة 
والڤيروسات عبر تخصيص حصيلة خصم 
١٪ مــن العاملني بالدولة ونصف في املائة 
من املعاشــات والتي املتوقــع ان تتراوح 
احلصيلة بني ٨ و١٠ مليارات ملدة ١٢ شهرا 
فقــط لهذا الصندوق مع اعفــاء القطاعات 

املتضررة من اخلصم.

القاهرة - أ.ش.أ: قضت محكمة النقض، 
بتأييد حكم اإلعدام الصادر ضد املتهم األول 
في جرمية قتل األنبا إبيفانيوس أســقف 
ديــر أبو مقار، كما قضت بتخفيف عقوبة 
املتهم الثاني من اإلعدام إلى السجن املؤبد.

وكانت محكمة جنايات دمنهور برئاسة 
املستشار جمال طوسون، قضت وبإجماع 
اآلراء باحلكم باإلعدام شــنقا على راهبني 
ســابقني إلدانتهما بقتل األنبا أبيفانيوس 

أسقف دير أبو مقار بوادي النطرون. وقدمت 
هيئة الدفاع عن الراهبني السابقني مذكرة 
إلى محكمة النقض تتضمن أسباب الطعن، 
لتحدد جلسة لنظر موضوع الطعن.من جهة 
أخرى، قضت محكمة النقض، بقبول طعن 
الضابط املتهم بقتل شــيماء الصباغ على 
حكم ســجنه ١٠ ســنوات مشددة، وقضت 
بتخفيف احلكم الصادر بحقه إلى السجن 

٧ سنوات. 

السجن ٧ سنوات للضابط املتهم بقتل شيماء الصباغ

قوة خاصة حلماية «الرموز التاريخية».. وترامب يهدد بنقض «ميزانية الدفاع»
عواصم - وكاالت: هدد 
الرئيــس دونالــد ترامب 
النقض  باســتخدام حــق 
قانــون  علــى  (فيتــو) 
ميزانية الدفاع إذا تضمن 
القواعــد  إعــادة تســمية 
العسكرية االميركية التي 
حتمــل أســماء جنــراالت 
جنوبيني كانوا على صلة 
بحقبــة التمييــز العرقي، 
كما تطالــب االحتجاجات 
املنــددة بالعنصرية التي 
اندلعت منذ مقتل االميركي 
من اصول افريقية جورج 
فلويــد علــى يد شــرطي 

ابيض.
عبــر  ترامــب  وقــال 
الرســمي علــى  حســابه 
موقع التواصل االجتماعي 
(تويتر) «سأستخدم حق 
النقض ضد مشروع قانون 
ميزانية الدفاع إذا تضمن 
تعديال سيؤدي إلى إعادة 
تســمية (باإلضافــة إلــى 
أشياء سيئة أخرى) لفورت 
براغ وفــورت روبرت إي 
لــي والعديد مــن القواعد 
العسكرية األخرى» وهي 
مطالــب يؤيدها خصومه 

الدميوقراطيون.
وفــي تغريــدة أخــرى 
حــذر ترامب مــن ارتكاب 
«جرمية تخريب التماثيل 
التاريخيــة» عقــب االمر 
الذي أصدره يوم اجلمعة 
يقضــي  الــذي  املاضــي 
مبعاقبة مخربي التماثيل 
واالثار بالسجن ١٠ سنوات 
منوها بأن الكثيرين باتوا 
قيد االعتقال بسبب ارتكاب 

هذه اجلرية.
وقال ترامب «أكثر من 
١٠ سنوات سجن من فضلك 
ال تضع نفسك في خطر.. 
كثيرون قيد احلبس اآلن».
وفــي الســياق، أعلنت 

إســقاط  ومت  لهجمــات 
بعضها الشهر املاضي، حني 
استهدف احملتجون متاثيل 
لشــخصيات من اجلنوب 
املؤيــد للرق فــي احلرب 
األهلية في ستينيات القرن 
التاسع عشر، ورموز أخرى 
إلرث العبوديــة في البالد 

ومؤيدي الكونفدرالية.
لكن احتجاجات النصب 
إلــى  امتــدت  التــذكاري 
الرئيسني جورج واشنطن 
جيفرســون،  وتومــاس 
وكالهمــا كانا مــن مالكي 

العبيد.
فــي بعــض احلــاالت، 
قــررت احلكومات احمللية 
إزالة  حتت ضغط شعبي 

اجلديــدة  األميركيــة» 
القانون  إنفــاذ  ستنســق 
املعلومــات  وتوفــر 
االستخبارية حلماية اآلثار.
في ســياق آخر، صرح 
ســيئول  فــي  مســؤول 
للصحافيــني بأن الرئيس 
الكــوري اجلنوبــي مون 
جيه-إن قال إنه يتعني على 
الرئيس األميركي والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جوجن 
أون االجتمــاع مرة أخرى 
قبل االنتخابات الرئاسية 

األميركية في نوفمبر.
واجتمــع ترامب وكيم 
ألول مــرة فــي ٢٠١٨ فــي 
سنغافورة مما عزز اآلمال 
في التوصــل التفاق يلزم 

البرامــج النووية لكوريا 
الشــمالية، حســبما قــال 
مسؤول في البيت األزرق 

الرئاسي للصحافيني.
ونقل املسؤول عن مون 
قوله «اعتقد أن هناك حاجة 
ألن جترب كوريا الشمالية 
والواليات املتحدة احلوار 
مرة أخرى قبل االنتخابات 

الرئاسية».
وأضاف «قضايا البرامج 
والعقوبــات  النوويــة 
االقتصادية سيتعني حلها 
في نهاية األمر عن طريق 
احلوار الكوري الشمالي-

األميركي».
وتابع أن مكتب مون نقل 
مثل هذه اآلراء لواشنطن 

التماثيل نفسها.
وأوضــح وولــف فــي 
البيــان أن «وزارة األمــن 
الداخلي تستجيب لدعوة 
الرئيس الســتخدام أفراد 
إنفــاذ القانــون لدينا في 
جميع أنحاء البالد حلماية 

معاملنا التاريخية».
وتابع «لن نقف مكتوفي 
األيدي فــي الوقــت الذي 
يســعى فيه الفوضويون 
العنيفون ومثيرو الشغب 
ليس فقط لتخريب وتدمير 
رموز أمتنا ولكن لتعطيل 
القانــون والنظــام وزرع 
الفوضى في مجتمعاتنا».
«فرقــة  إن  وقــال 
عمــل حمايــة املجتمعات 

بالتخلــي  بيونغيانــغ 
عــن برنامجهــا للتســلح 
النــووي. لكــن قمتهمــا 
الثانيــة فــي فيتنــام في 
٢٠١٩ انهارت عندما رفض 
ترامب عرض كيم بتفكيك 
املنشأة النووية الرئيسية 
في كوريا الشمالية مقابل 
تخفيــف بعض العقوبات 

االقتصادية.
بتلــك  مــون  وأدلــى 
التصريحات خالل مؤمتر 
عبر الڤيديو أمس األول مع 
رئيــس املجلس األوروبي 
شــارل ميشــيل، قائال إن 
قمة أخرى بني ترامب وكيم 
ستســاعد في اســتئناف 
املفاوضات املتوقفة بشأن 

هنــاك  املســؤولني  وأن 
يبذلون جهودا.

تصريحــات  وتأتــي 
مــون بعــد أيام مــن قول 
ستيفن بيجن نائب وزير 
اخلارجية األميركي، الذي 
قاد مفاوضــات مع كوريا 
الشمالية، إنه ما زال هناك 
وقت أمام الطرفني للتعامل 

و«إحراز تقدم كبير».
لكنه قال إن عقد اجتماع 
بحضــور فعلي ســيكون 
انتخابــات  صعبــا قبــل 
نوفمبر، مشيرا إلى جائحة 
ڤيروس كورونا التي أثرت 
بشدة على جداول األعمال 
الديبلوماسية على مستوى 

العالم.

الرئيس يحّذر مخربي التماثيل ويرفض أي مشروع قرار إلعادة تسمية قواعد حتمل أسماء جنراالت احلرب األهلية

(رويترز) متثال على مدخل محكمة املدينة في نيويورك ملطخ بعبارة «ال عدالة» دعما حلركة «حياة السود مهمة» 

الداخلــي  األمــن  وزارة 
األميركية إنشاء قوة عمل 
خاصــة جديــدة حلمايــة 
املعالم واملــروز التارخية 
التاريخية في جميع أنحاء 
البالد، التي تعرض بعضها 
للتخريب بسبب متجيدها 
املاضي العنصري للبالد.

وقال وزير األمن الداخلي 
بالنيابة تشــاد وولف في 
بيــان إنه سينشــر «فرق 
انتشار سريع» في أنحاء 
البالد حلماية املعالم األثرية 
والتماثيل خالل عطلة عيد 
االســتقالل في الرابع من 

يوليو.
وتعــرض العديــد من 
املعالم األثريــة والنصب 

بومبيو ال يستبعد دعوة بوتني 
«Gإلى قمة موسعة لـ «٧

واشنطن - أ.ف.پ: أبقى وزير اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو الباب مفتوحا أمام 
مشاركة الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
في قمة موسعة ملجموعة السبع من املقرر 
أن تنعقد في واشنطن، لكنه أكد أن اإلدارة 
االميركيــة حازمة في مواجهة األنشــطة 

الروسية في أفغانستان.
وصرح بومبيو للصحافيني امس بأن 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب «هو من 
يقرر إن كان يريد مجيئه (بوتني) إلى القمة 

من عدمه. القرار يعود إليه».
يأتــي ذلك رغــم أن ترامــب تعرض 
لالنتقادات بســبب نيته دعوة بوتني إلى 
قمة الدول الصناعية، وفي وقت تتهم فيه 
موسكو بدفع أموال ملتمردي طالبان لقتل 

جنود غربيني في أفغانستان.
وتابع بومبيو: «بالتأكيد سأترك األمر 
لــه. لكني أعتقد أنه من املهم زيادة وتيرة 

التعامل مع الروس».
وبحسب وسائل إعالم أميركية، وزعت 
عناصر روسية املال على مقاتلني «قريبني 
من طالبان» لقتل عسكريني أميركيني أو من 
حلف شمال األطلسي في أفغانستان. ونفت 
روسيا وطالبان هذه التهم جملة وتفصيال.
لكن بحسب الصحف األميركية التي 
اعتمدت على مصادر لم تكشف هويتها 
في املخابرات األميركية، فإن تلك املعلومات 
قد نقلت إلى ترامب وناقشــها مجلس 
األمن القومي في البيت األبيض أواخر 
مارس املاضي لكــن دون أن تتخذ أي 

خطوة إزاءها.
إضافــة إلى ذلك، اقتــرح ترامب مرة 
أخرى مطلع يونيو املنصرم دعوة نظيره 
الروسي إلى القمة املقبلة ملجموعة السبع 
التي استبعدت منها روسيا في عام ٢٠١٤ 

على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.

سائحون يتجولون في منطقة األهرامات مع اعادة فتحها امس عقب االغالق االضطراري بسبب ڤيروس كورونا (رويترز)



21
رياضـةاخلميس ٢ يوليو ٢٠٢٠

عودة «السلة» بـ «كأس االحتاد» ١٦ سبتمبر
هادي العنزي

إدارة  أكد رئيس مجلس 
احتاد كرة السلة رشيد العنزي 
انــه مت اعتماد برنامج جلنة 
املســابقات للموسم املقبل، 
الذي  وذلك خالل االجتماع 
عقده مساء أمس األول في 
مقر االحتاد، على أن يستأنف 
النشاط مبسابقة كأس االحتاد 
١٦ سبتمبر املقبل، على ان تقام 
املباراة النهائية لهذه املسابقة 
في ٢٣ من الشــهر ذاته، في 

حني ســتنطلق بطولة «درع االحتاد» في ٣٠ 
سبتمبر وحتى ١٠ أكتوبر، لتكون ختام املوسم 
الرياضي ٢٠١٩-٢٠٢٠، تتبعها فترة تســجيل 
الالعبني التي متتد لـ ٢٠ يوما، يسمح خاللها 

بانتقال الالعبني بني األندية.
وأضاف ان باكورة بطوالت املوسم اجلديد 

٢٠٢٠-٢٠٢١، ستنطلق بكأس 
«الســوبر» فــي األول من 
املقبل، فيما ستبدأ  نوفمبر 
منافسات الدوري العام للدرجة 
األولى في ٤ نوفمبر املقبل.

وذكر العنزي أن مجلس 
إلغاء جميع  اعتمــد  اإلدارة 
السنية  املراحل  مســابقات 
املوسم احلالي لصعوبة  عن 
ان  اســتكمالها، ومضيفــا 
املواعيد املقترحة للموســم 
املقبل ستخضع للتغيير إذا 
ما رأت اللجنة الثالثية ذلك، 
أو استجد موعد ملشاركات منتخبنا الوطني، 
ونأمل من جميع األندية التقيد باالشتراطات 
الصحية سواء خالل التدريبات أو املباريات، 
وسيحرص االحتاد على االلتزام بكل املعايير 
خالل املباريات، الفتا إلى أن بدء تدريبات احلكام 

سيكون منتصف أغسطس املقبل.

إلغاء جميع مسابقات املراحل السنية.. واملوسم اجلديد ينطلق أول نوفمبر

رشيد الغنزي

«سلة» الكويت باشرت تدريباتها بـ ٨ العبني

وفق البرنامــج املعد من قبل اجلهاز الفني 
وبحسب ما يراه مناسبا سواء االكتفاء بفترة 
تدريب واحدة أو فترتني صباحية ومسائية، 
ومشــيدا بااللتزام الكبير من قبل اجلميع 
باإلرشادات الصحية. وذكر التميمي أن جميع 
أعضاء الفريق قد أجروا املســحة الطبية 
وجاءت نتائجهم سلبية، مضيفا: «حرصنا 
على الوفاء بكل املعايير الصحية، وااللتزام 
بكل اإلرشادات الوقائية ألجل املصلحة العامة، 
ونأمل أن ينطلق املوسم في املوعد احملدد 
دومنا تأثير، لتعود الرياضة والسلة الكويتية 
إلى املشاركات احمللية واخلارجية سريعا».

هادي العنزي 

باشــر الفريق األول لكرة السلة بنادي 
الكويت تدريباته عصر أمس األول بحضور 
٨ العبني توزعوا على ٤ مجموعات حتقيقا 
اللجنة  للتباعد الصحي، وحتقيقا لشروط 
الثالثية املشكلة من الهيئة العامة للرياضة 
واللجنــة األوملبيــة ووزارة الصحة ألجل 
السالمة العامة واحترازا من ڤيروس كورونا.

وقد اجتمع املدير الفنــي األملاني بيتر 
شــومرز بالالعبني قبل انطالق التدريب، 
مبينا برنامجه التدريبي الذي ســينتهجه 
املقبلة، واالستحقاقات  الفترة  معهم خالل 
املنتظرة للفريق، ومطالبا اجلميع بااللتزام 
التدريبية وبذل أفضل  مبواعيد احلصص 
ما يستطيعون لتعويض الغياب الطويل عن 
«العميد»  اتســمت تدريبات  املالعب، وقد 
بالروح العالية. وأكــد إداري الفريق وليد 
التميمي في تصريح لـ «األنباء» أن اجلهاز 
اإلداري وفر كل الشروط واملتطلبات التي من 
شأنها أن تضمن سالمة الالعبني واجلهازين 
التدريبات، مضيفا:  الفني واإلداري خالل 
ستكون التدريبات خلمسة أيام في األسبوع 
خالل الفترة املقبلة، وجاءت البداية مشجعة 
بحضور عدد كاف من الالعبني، وسنعمل 

التميمي لـ «األنباء»: حققنا التباعد وطبقنا التعليمات.. والبداية ُمبشرة

وليد التميمي

«الدفاع» ُتعقم مرافق «كاظمة» بالكامل

عبدالعزيز جاسم

قامت وزارة الدفاع بتعقيم نادي كاظمة 
بالكامل صبــاح أمس، وذلك بعدما قامت 
البرتقالي بالتنسيق مع املسؤولني  إدارة 

في الوزارة.
وفي هذا الصدد، شــكر أمني السر 
يوسف بوسكندر وزارة الدفاع على سرعة 
التجاوب وتعقيم النادي بالكامل بعد ظهر 
عدد من احلاالت املصابة بفيروس كورونا 
في النادي جراء املسحات األخيرة، مبينا 
انه وبعد تأكيد إصابة ١٣ عامال في النادي 
كان من الواجــب اتخاذ إجراءات صحية 

بدأناها من خالل مساعي النادي بحجر 
العاملني «مؤسســيا» ألن متابعة العمال 
أمر ال ميكن السيطرة عليه، ونخشى أن 
يخالطوا باقي العمال الذين يعتبرون في 
الوقت احلالي من أهم الركائز في النادي 
ألنهم سيقومون بتجهيز كل شيء منها 

تعقيم املعدات.
وأشار بوسكندر إلى أن التنظيم من 
قبل اللجنة الثالثية بشأن آلية املسحات 
واســتقبال الالعبني والفنيني واإلداريني 
يعتبر مميزا، مضيفا: «أنا شخصيا قمت 
بعمل مســحة أمس واشكرهم على هذا 
املجهود لكن هناك أمورا أخرى ملصلحة 

اجلميع يجب أن ترافق تلك األمور كعمل 
مســحات بني فترة اخرى للنادي ما بني 
األسبوع والـ ١٠ أيام وكذلك إعطاء الالعبني 
تفرغــا رياضيا لكي ال يختلط في عمله، 
فالالعب يتدرب ساعتني بالنادي و٢٢ ساعة 
خارجه بينما اذا كان هناك تفرغ فإن النادي 
سيجبر الالعب على التدرب لفترتني لكي 
يتمكن من رفع معدل لياقته بصورة مميزة 

بعدما توقف ملا يقارب الـ ٦ أشهر».
وأكد بوســكندر أن تدريبات الفرق 
لــن تنطلق إال بعد التأكد من توفير كافة 
املستلزمات وتطمئن ان الوضع الصحي 

بالنادي سليم.

بوسكندر: عمال النادي دخلوا احلجر املؤسسي

يوسف بوسكندر

ر في تأجيل تدريباته العربي ُيفكِّ
لتزايد إصابات الڤيروس

مبارك اخلالدي

علمت «األنباء» أن مجلس إدارة 
النادي العربي يراقب عن كثب نتائج 
فحوصات الالعبني والتي تصدرها 
الهيئة العامة للرياضة بشكل يومي، 
وكذلك عدد اإلصابات في صفوف 
الالعبني واإلداريني ملختلف األندية 
واالحتادات وبشكل خاص العبي 

العربي والعاملني فيه مبختلف األلعاب. وأشار مصدر بالنادي إلى 
أن مجلس اإلدارة بقدر حرصه على استئناف النشاط الرياضي، 
إال انه حريص على اتخاذ كل التدابير الصحية التي تكفل سالمة 

الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية وكل األطقم املساندة. 
وذكــر أن فريق كرة القدم قد يؤجــل انطالق تدريباته 
واملقررة في ٧ اجلاري في حــال تزايد أعداد املصابني في 
صفوف الفريق، الفتا إلى محاوالت اجلهاز اإلداري احلثيثة 
مع جهات الدولة ذات العالقة للسماح بدخول اجلهاز الفني 

املتواجد حاليا خارج البالد.

مبارك اخلالدي

ارتفعت أعداد الرياضيني الكويتيني املصابني 
بڤيروس كورونا إلــى ٩٧ رياضيا حتى يوم 
امس. جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الهيئة 
العامة للرياضــة، وكان أول من امس الثالثاء 
قد شــهد اجراء ٥٧٢ مســحة لرياضيني من 
مختلف االندية واالحتادات، حيث تبني إصابة 
١٣ العبــا، بينما جاءت نتيجة الفحص لـ٤٨٢ 

العبا وإداريا سليمة. 
وكان مركز الطب الرياضي مبنطقة اخلالدية 
قد استقبل حتى امس االول وهو اليوم السابع 
منذ بدء عملية فحص الالعبني ٢٤٩٧ رياضيا. 
ومن جانبه، أشاد املنسق العام بنادي اجلهراء 

صالح اجلنفاوي بآلية استقبال الرياضيني في 
املركز، وقال في تصريح لـ «األنباء» إن عملية 
االستقبال منظمة جدا ويتحقق فيها التباعد 
االجتماعي، كما أن إجراءات أخذ املســحة ال 
تســتغرق اكثر من ٥ دقائق، وهذا يدل على 
حســن التنظيم من القائمني على مركز الطب 
الرياضي واجلهود املميزة للهيئة العامة للرياضة.

وأشــار الى أن الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي وكذلك اجلهاز االداري للفريق االول 
أمتوا إجراءات الفحص بسالسة تامة، متمنيا 
أن يتكاتف جميع الرياضيني مع جهود الهيئة 
ومركز الطب الرياضي واللجنة األوملبية لتجاوز 
هذه املرحلة احلساسة واملهمة قبل استئناف 

النشاط الرياضي.

احتاد الكرة ُيسقط ١٩٠ ألف دينار عن األندية

الرياضية.. شكرا احتاد القدم».
فائدة لألندية

من جهته، قال عضو مجلس إدارة 
نــادي اليرموك ورئيس جهاز الكرة 
إبراهيم الرومي إن القرار مميز ويخدم 
جميع األندية والكل سيستفيد منه 
بسبب الضائقة املالية التي منر بها 
جراء وقف االستثمار بسبب جائحة 
ڤيــروس كورونا لذلك فقرارات مثل 
ذلك القــرار مفرحة لألندية، وعلينا 
أن نشــكر احتاد الكرة. وأضاف: ان 
اليرموك ســبق أن قــام بدفع جميع 
املستحقات لالعبني احملترفني الذين 
غادروا قبل انتهاء املوسم، وبالتالي 
فإن توفير مبلغ الديون واالشتراكات 
سيساهم بحل بعض األمور املالية، 
مشيرا إلى أن االحتادات األخرى يجب 
أن حتذوا حــذو هذا القرار لتخفيف 

األعباء املالية عن األندية.

التوقف القسري وغياب املداخيل 
أصبحت األندية تعاني ندرة املوارد 
املالية فــي ظل وجود االلتزامات 
الثابتة، وال شك ان خطوة االحتاد 
في االجتاه الصحيح للتخفيف عن 
كاهل االندية وهو قرار يصب في 
اجتاه املصلحة العامة التي يراعيها 

وينشدها اجلميع.
تخفيف األعباء

وأثنى رئيس نادي برقان همالن 
الهمالن على القرار من خالل حسابه 
الشــخصي بتويتر، قائال «شــكرا 
لرئيــس وأعضاء احتاد كرة القدم  
على إســقاط الغرامات عن األندية 
الرياضيــة، ونتمنــى مــن جميع 
االحتادات الرياضية أن حتذو حذوه 
 نظرا للظروف االستثنائية التي متر 
بها البالد بســب ڤيــروس كورونا 
وتخفيف األعباء املالية على األندية 

وأضاف: إننا نتمنى أن حتذو 
بقية االحتادات حذو احتاد الكرة في 
موقفه الرائع ألن جميع الرياضيني 
اليوم في مركب واحد ومع أي قرار 
يخدم الرياضة الكويتية بشكل عام 
وكرة القدم بشكل خاص، مؤكدا 
أن بادرة االحتاد تنم عن حرص 
خاص من رئيس وأعضاء االحتاد 

للوقوف الى جانب االندية.
 قرار إيجابي

بدوره، أشاد أمني السر العام 
بنــادي اجلهــراء خلــف الســهو 
بالقــرار واصفا إيــاه باإليجابي 
للغاية. مضيفا انه يحسب لرئيس 
وأعضاء احتاد الكرة وقوفهم الى 
جانب األنديــة في هذه الظروف 
االستثنائية التي مير بها الوضع 
الرياضي بشكل عام وقطاع كرة 
القدم بشكل خاص، فاليوم ومع 

في البداية قــال رئيس نادي 
النصر خالد الشريدة: إننا نثمن 
هذه اخلطــوة ونتمنى أن حتذو 
باقي االحتــادات حذو احتاد كرة 
القدم، فاألندية في الوقت احلالي 
حتتاج لسداد ديونها ودفع رواتب 
املوظفــني، لذلــك تعتبــر بادرة 
مميزة وفــي الطريــق الصحيح 
نظــرا للظروف احلالية بســبب 
اآلثار الناجمة عن تفشي ڤيروس 

كورونا.
وأشار الشريدة الى أن االندية 
حاليا تفكر في التعاقدات اجلديدة 
ســواء للمدربــني أو احملترفــني 
وبحاجــة لكل املبالــغ املالية من 

أجل تسخيرها في هذا االجتاه.
خطوة رائعة

من جانبه، ثمن عضو مجلس 
ادارة النــادي العربــي علي اتش 
قــرار االحتــاد بإســقاط الديون 
وااللتزامات املاليــة عن االندية، 
وقال: باسم رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة النادي العربي نوجه رسالة 
تقدير الى رئيس وأعضاء احتاد 
الكرة تقديرا منهم لألوضاع املالية 
لالندية في ظــل جائحة كورونا 
وتوقف عوائد االســتثمار وقلة 
املداخيل ما اســفر عن شح مالي 
تعانــي منه االندية مع ما يقابله 

من التزامات ورواتب.

مسؤولو األندية لـ «األنباء»: خطوة في االجتاه الصحيح.. ونتمنى من بقية االحتادات إعفاءنا من الديون

خلف السهوخالد الشريدة ابراهيم الرومي علي اتش همالن الهمالن

قرر احتاد كرة القدم إسقاط جميع املبالغ املستحقة على األندية وإعفاءها من االشتراك السنوي للموسم الرياضي املقبل ٢٠٢٠- ٢٠٢١ وذلك 
بهدف تخفيف األعباء املالية عن األندية نظرا للظروف التي متر بها الرياضة ومختلف مجاالت احلياة بســبب تفشــي ڤيروس كورونا. وذكر 
مصدر لـ «األنباء» أن املبلغ اإلجمالي الذي تنازل عنه احتاد الكرة يقارب ١٩٠ ألف دينار، وتراوح املبلغ املســتحق على كل ناد بني ١٥ و٢٢ ألف 
دينار مقسمة على عقوبات مالية واشتراكات للموسم اجلديد. «األنباء» بدورها توجهت إلى عدد من مسؤولي االندية وسألتهم عن قرار االحتاد 
وانطباعهم حوله ومدى تأثيره على احلالة االقتصادية لعدد كبير من االندية، والذين رحبوا جميعا به، مشيدين بهذه اخلطوة من قبل احتاد الكرة.

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

الشريدة: األندية بحاجة لهذه املبالغ للتعاقدات اجلديدة مع الالعبني واملدربني

اتش: جميع الرياضيني في مركب واحد ومع أي قرار يخدم الرياضة الكويتية
الهمالن: البالد متر بظروف استثنائية بسب ڤيروس كورونا.. وشكرًا الحتاد الكرة

السهو: األندية تعاني ندرة املوارد املالية في ظل التوقف القسري وغياب املداخيل
الرومي: اليرموك دفع مستحقات محترفيه املغادرين وتوفير مبلغ الديون يساعد النادي

١٣ إصابة جديدة بـ«كورونا».. واإلجمالي يرتفع إلى ٩٧ حالة
نتائج فحص الرياضيني استعدادا لعودة التدريبات الرياضية

املجموع منذ بداية الفحوصاتيوم الثالثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٠
٢٤٩٧عدد املسحات٥٢٧عدد املسحات

٩٧احلاالت اإليجابية١٣احلاالت اإليجابية
٢٢٧٢احلاالت السلبية٤٨٢احلاالت السلبية

حاالت غير واضحة
حاالت غير واضحة٣٢(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

١٢٨(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

يحيى حميدان

واصل فريق الكرة بنادي 
اليومية  الكويت تدريباتــه 
استعدادا الستئناف النشاط 
من جديد عقب فترة التوقف 
انتشار  للحد من  اإلجبارية 
ڤيروس «كورونا» املستجد 
وســط حضور عدد كبير 
من الالعبني، الذين شاركهم 
رئيس النــادي خالد الغامن، 
في التدريب املسائي اول من 
امس. وقاد التدريب الطاقم 

الفني املكون من محمــد عبداهللا ووليد نصار 
ومدرب اللياقة التونسي خليل اجلبابلي، واشتمل 
علــى التدريبات اخلفيفة بالكرة واجلري حول 
امللعب، مبشاركة العاجي جمعة سعيد احملترف 

األجنبي الوحيد املوجود في البالد.
وحرص اجلبابلي علــى قيادة الالعبني في 
الســاعة الـ ٦ صباح امس في تدريبات لياقية 
بحضور ما يقارب ٢٠ العبا، وتســتمر خالل 

املرحلة املقبلة لزيادة معدل لياقة الالعبني.
هذا، ومن املنتظر ان حتسم اإلدارة الكويتاوية 

مصير اجلهاز الفني في األسبوع املقبل، السيما 
في ظل رغبــة النادي الواضحة في التعاقد مع 
مدرب أجنبي من اجلنســية األوروبية، بيد أن 
إغالق املطارات قد يحول دون وصوله في الوقت 
املناسب، ولذلك تدرس اإلدارة بصفة جدية إسناد 
املهمة الى عبداهللا ونصار لقيادة «األبيض» في 
املباريات اخلمسة املتبقية من منافسات الدوري 
املمتاز، وكذلك مسابقة كأس األمير، في حال لم 
يتمكن املدرب األجنبي من الوصول الى البالد 

في الوقت املناسب.

خالد الغامن يتوسط احملترف جمعة سعيد واحلارس حميد القالف

سامبا «طار» من التضامن
يحيى حميدان

بات احملترف املالي سامبا دياكيتي خارج 
حســابات الفريق االول لكــرة القدم بنادي 
التضامن بعدمــا اقترب من التوقيع مع احد 
االندية اخلليجية مبقابل مالي مرتفع، لتغض 
إدارة «العنيد» النظر عنه بصفة رسمية بعدما 
حاولــت االبقاء عليه على األقل في املباريات 

األربع املتبقية من دوري «stc» املمتاز.
التي  التوقف  وحرص سامبا خالل فترة 
تعطلت فيها منافسات كرة القدم في مختلف 
دول العالم بســبب انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد على تكثيف تدريباته الفردية ورفع 
لياقته، في رغبة واضحة منه العادة اكتشاف 

نفسه بعد رحلة احترافية مميزة في فرنسا 
واجنلترا وكذلك نادي احتاد جدة السعودي.
ومن املقرر ان يخوض التضامن املباريات 
املتبقية من املوسم املاضي بالعناصر احمللية 
فقط بعدما فضلت ادارته عدم التجديد جلميع 
احملترفني االجانب وذلك في ظل اعتماد دوري 
الدمج في املوسم التالي وانعدام احلافز بالنسبة 
للفريق. وتعمل إدارة «العنيد» في الوقت احلالي 
على االنتهاء من ملف املدرب االجنبي، الذي 
سيكون من اجلنسية البرتغالية بنسبة كبيرة، 
في أقرب وقت ممكن، علما أن مساعد املدرب 
جمال القبندي سيتولى قيادة التدريبات عقب 
انطالقها خالل الفتــرة املقبلة حتى وصول 

املدرب اجلديد.

املدرب األجنبي اجلديد «برتغالي» بنسبة كبيرة

الغامن يشارك «األبيض» في التدريبات.. 
ومصير اجلهاز الفني يحسم قريبًا

جرعات لياقية مكثفة من اجلبابلي على شاطئ البحر صباح أمس



رياضـة
اخلميس ٢ يوليو ٢٠٢٠

22

صقل احلكام إلكترونيًا في «الطائرة»
يعقوب العوضي

يقيم االحتاد الكويتي للكرة الطائرة دورة 
صقل احلكام من جميع الدرجات باإلضافة إلى 
ورشــة عمل عن طريق املنصة اإللكترونية 
«زووم» االثنني املقبل، والتي سيحاضر فيها 
احلكمتان الدوليتان من مصر تغريد اخلطاب 
الدورة شرحا  وأماني رشيد حيث ستشمل 
للحاالت اجلديدة من االحتاد الدولي، كما تشمل 
إنعاش ذاكرة احلكام عقب الشلل الذي أصاب 
الرياضة العاملية بسبب ڤيروس كورونا (كوفيد 
- ١٩)، وذلك حتت إشــراف جلنة احلكام في 

االحتاد الدولي.
إلى ذلك، قال مقرر جلنة احلكام في االحتاد 
احلكم الدولي عادل احلربي ان إقامة الدورة 
متخضت بعد توجيهات أمني الســر فوزي 
املعتوق والتعاون مع جلنة احلكام، مضيفا: 
«قمنا بالتنسيق مع رئيس جلنة احلكام في 
االحتاد الدولي نصر شعبان، وملسنا جتاوبا 
كبيرا وإقباال جيدا من احلكام على املشاركة 
في الدورة نظرا ملــا حتتويه من فوائد جمة 

تصب في صالح احلكام واللعبة ككل».
وقال: «فضلنا إقامة الدورة على املنصات 

اإللكترونيــة تطبيقا لإلرشــادات الصحية 
احلكومية والعاملية والدولية الرياضية».

وعن احملاضرتني قال: «وقع االختيار على 
احلكمتــني ملا متلكانه مــن خبرة في املجال 
التحكيمي وقدرة على نقل املعرفة الى احلكام 

املشاركني في الدورة».

احلكم عادل احلربي

زورقان للفريق الكويتي التابع لـ «البحري» 
يشاركان في جولتي بطولة أوروبا

أشار املتســابق الدولي 
للــزوارق الســريعة أحمد 
أبل إلى أنه سيشارك ضمن 
للزوارق  الكويتي  الفريــق 
للنادي  التابــع  الســريعة 
البحري الرياضي الكويتي، 
في اجلولتني الثامنة والتاسعة 
من منافسات بطولة أوروبا 
للزوارق السريعة (سباقات 
القدرة) التي سينظمها االحتاد 
 UIM الدولي للزوارق السريعة
خالل أغسطس وسبتمبر 
املقبلني وفق اجلدول املدرج، 

ومتى ما مت اعتماده واإلعالن عنه من االحتاد.
وذكــر أن الفريق الكويتي سيشــارك 
للمرة األولى في البطولــة بزورقني، حيث 
زورقه (كويت B١٢) والزورق اجلديد (الكويت 
B٢٤) الذي سيقوده املتســابق الدولي بدر 
الدوسري، وذلك حتت إشراف رئيس الفريق 
عادل الشريدة واملشــرف الفني مصطفى 
الدشــتي، مضيفا أن املشــاركات السابقة 
انحصرت بالزورق (كويت B١٢) في بطولة 
العالم لســباقات القدرة والتحمل للموسم 

املاضي ٢٠١٩ والتي أقيمت في 
مدينة ملقا اإلسبانية وحقق 
فيها املركز الثالث وامليدالية 
البرونزية، كما حقق املركز 
الثاني في بطولــة أوروبا 
للموسم املاضي، والتي أقيمت 
في مدينة سانكسيتكســو 
اإليطالية في ديسمبر املاضي.
وأعرب أبل عن أمله في 
أن يستكمل الفريق حتقيق 
إجنازاتــه في هذه البطولة، 
مشــيرا أن النادي البحري 
بانتظار ما سيتم اتخاذه من 
خطط وبرامج بديلة من قبل االحتاد الدولي 
عقب نشاطاته وبطوالته بسبب جائحة كورونا، 
مشيدا في الوقت نفسه باجلهات والشركات 
الراعية للفريق، وبحرص النادي البحري على 
املشاركة واحلضور ملتسابقي  تأكيد فرص 
الكويت، إلى جانب االهتمام الكبير الذي يوليه 
أمني السر العام خالد الفودري، ورئيس جلنة 
الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي 
في دعم الفريق وتذليل كل العقبات التي تقف 

في طريقه.

أحمد أبل

على تطوير تلك اخلدمات بالتعاون مع إدارة مكتب 
تســجيل اخليل العربية، حتى آتت ثمارها جناحا 
وقبوال لدى مــالك ومربي اخليل العربية، إضافة 
إلى اســتمرار املركز في تقدمي عروض اخليل من 
نتاج «بيت العرب» عن طريق موقعنا على تطبيق 
«انستغرام» ضمن البرنامج الثقافي السنوي، مضيفة 
أن هذا النجاح سيكون حافزا لنا جميعا الستمرار 
العمل على تطوير خدماتنا الرقمية في املستقبل 

مبا يتوافق مع طموح اجلميع.
وثمنت الصباح، الرعاية األميرية السامية الدائمة 
ألعمال املركز، وتشــجيع صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح - حفظه اهللا 
ورعاه - الالمحدود «لبيت العرب» وأنشطته، مما 
أسهم في إحداث نقلة نوعية عززت دوره اإلقليمي 
والعاملي ورفعت من مكانته حتى غدا مركزا مؤثرا في 
الفعاليات واألنشطة احمللية واملهرجانات اإلقليمية 
والدولية التي تشهد إقباال كبيرا ومتزايدا ألجانب 
وعــرب مختصني باملجال ومهتمــني به، وهو ما 
يعكس ريادة الكويت ومتيزها في املجاالت املختلفة 
واملتنوعــة ذات الصلة باخليــل العربية، كما آتت 
ثمارها بتطور نتاج مربي الكويت وحتسن مراكزهم 

وفرص منافستهم عامليا.

مــا يؤكد التفاعل الكبير من مربي اجلياد مع هذه 
اخلدمات التي اختصرت الوقت ووفرت املجهود 
مع إجمالي عدد املشتركني باخلدمة لغاية اللحظة 

٨٩٠ مشتركا.
وأردفت الشيخة سارة أن هذه النتائج ما كانت 
لتبلغ غايتها لوال جهود فريق العمل بإدارة تكنولوجيا 
املعلومات في املركز الذي سعى منذ أزمة كورونا 

أعلن الوكيل املساعد بالديوان األميري املدير 
العام ملركز اجلواد العربي «بيت العرب» الشيخة 
سارة الفهد الصباح عن إطالق اخلدمات الرقمية 
ملالك ومربي اخليل العربية اعتبارا من الثالث من 
مايو املاضي، وذلك تسهيال على مالك ومربي اخليل 
العربيــة في ظل أزمة جائحة كورونا الراهنة، وما 

تبعها من إجراءات احترازية.
وقالت الشــيخة سارة الفهد الصباح في بيان 
صحافي إن «بيت العرب» قرر تطوير خدماته احلالية 
والتحول للخدمات الرقمية تسهيال للمستفيدين، 
وتشــمل اخلدمات الرقمية: خدمة حتويل ملكية 
اخليل، وخدمة تســجيل مواليــد اخليل، وخدمة 
إصدار بدل فاقد جلوازات اخليل املفقودة، وخدمة 
تسيير إجراءات االستيراد، وخدمة إيصال اجلوازات 
الصادرة حديثا ملالك ومربي اخليل العربية، وخدمة 
الدعم الفني، وخدمة التواصل الهاتفي املباشر عبر 

تطبيق الواتساب على الرقم ٥٥٥٥٤٨٤١.
وأعلنت الشــيخة ســارة عــن مجموعة من 
اإلحصائيات التي جنــح املركز في حتقيقها منذ 
إطالق هذه اخلدمات قبل زهاء شــهرين، حيث مت 
حتويل ملكية ٢١١ جوادا عن طريق اخلدمة الرقمية، 
وكذلك تسجيل أكثر من ٣٢٥ مولودا جديدا، وهو 

اخلدمات الرقمية تشمل حتويل امللكية وتسجيل املواليد وإصدار بدل فاقد جلوازات اخليل  
ومعامالت االستيراد وإيصال اجلوازات للمالك والدعم الفني والتواصل عبر تطبيق «واتساب»

سارة الصباح: مركز اجلواد العربي 
ُيطلق خدماته إلكترونيًا

شهدت حتويل ٢١١ جواداً وتسجيل نحو ٣٢٥ مولوداً منذ الثالث من مايو املاضي

حجيج يعود لتدريب «النجمة»
بيروت - ناجي شربل

أعاد نادي النجمة بطل 
لبنان ٨ مرات في كرة القدم، 
«أيقونة» الكــرة اللبنانية 
وجنم النادي السابق موسى 
املدير  الى منصب  حجيج 
الفني للنادي للمرة الثالثة، 
والثانية في عهد رئيســه 
أسعد سقال، وذلك ليخلف 
املصري محمد عبدالعظيم 
«عظيمة» الذي غادر البالد 
بعد تعليق األنشطة الكروية 
أكتوبر  إثر احتجاجات ١٧ 

٢٠١٩ غير املسبوقة في تاريخ البالد، ثم إلغاء 
املوسم الرسمي من قبل االحتاد اللبناني لكرة 
القدم. ويشــرف حجيج على فريق يتوقع 
أن يخوض األنشــطة الرسمية بتشكيلة من 
الالعبني احملليني الى العبني فلسطينيني اثنني، 
بعد قرار االحتاد اللبناني اســتبعاد الالعبني 

األجانب لدواع مالية.
وسبق حلجيج قيادة النجمة العبا ومديرا 
فنيا فــي آن معا في ٢٠١٢. وبعدها جال على 
عدد من الفرق اللبنانية وحقق معها جناحات 
متفاوتة كالنبي شيت والراسينغ بيروت وشباب 

الساحل والعهد الذي قاده في البطولة العربية 
٢٠١٧ حيث فاز على الزمالك في االسكندرية ١-٠، 
ثم أحرز كأس السوبر على حساب االنصار، 

قبل أن ينتقل الى طرابلس.
وميلك حجيج أحد أفضل املواهب الذين 
أجنبتهم املالعب اللبنانية كاريزما في أرض 
امللعب، ويتطلع الى حتقيق نتيجة جيدة في 
جتربته املستعادة مع ناديه النبيذي، الذي لم 
يعرف غيره العبا محترفا منذ انتقاله إليه من 
فريق الشباب الشــياح في بداية تسعينيات 

القرن املاضي.

موسى حجيج متوسطا رئيس النجمة أسعد سقال ونائبه علي السبع

احملاضر الدولي نبيل طه

طه: مع كورونا.. يجب تغيير العادات في امللعب وخارجه
احلائط بعدة أساليب وقوة مختلفة 

حسب احلاجة.
تغيير العادات

ولفت طه الى انه من الواجب علينا 
تغيير العادات الرياضية في املباريات 
وقبلها وبعدها وفي امللعب وخارجه. 
وأنا أعلم وأعي جيدا أهمية احلديث 
عن املباريات قبل البداية وبعد النهاية 
في امللعب او الصالة ولكن يجب أخذ 
احليطة واحلذر. وشخصيا أستمتع 
باحلديــث مــع الالعبــني واملدربــني 
واإلداريني واجلماهير ووسائل اإلعالم 
قبل وبعد املباريات لكن اليوم نحن 
منر بوضع استثنائي يحتاج منا الى 

إجراءات استثنائية.
واســتطرد طــه: ان املســؤولية 
الشــخصية الذاتيــة تشــكل عامــال 
وعنصــرا مهما جدا في احلفاظ على 
الكيــان الرياضــي ألي العــب، ففي 
حال شــعور أي شــخص بعوارض 
اإلصابة بڤيروس كورونا عليه اتباع 
اإلرشادات حيال ذلك بعزل نفسه او 
الذهاب للحصول على العناية الطبية 
الالزمة مع تبليغ زمالئه الالعبني او 
اإلداريني واملدربني للحرص على عدم 
تفشي الڤيروس في احمليط الرياضي.

واختتم طه قائال: دورنا كرياضيني 
فــي احلرب ضــد ڤيــروس كورونا 
يتلخــص فــي بث األمل فــي نفوس 
البشر وااللتزام واالنضباط في تطبيق 

اإلرشادات.

اللياقــة البدنية أثناء فترة االبتعاد 
عن الصاالت والتدريبات اجلماعية 
للمنتخبــات الوطنيــة، مضيفــا ان 
على اجلميع حاليا االجتهاد في رفع 
مستوى اللياقة البدنية وزيادة الكتل 
العضليــة، باإلضافة الــى االهتمام 

باجلانب الذهني أيضا.
ولفــت الى انــه ال ميكن االندفاع 
الى الصاالت والدخول في التدريبات 
اليوميــة اجلماعية مباشــرة، حيث 
يحتاج الالعــب الى متارين اإلحماء 
ومتديد العضالت، فضال عن بعض 
تدريبات استعادة احلس الكروي ولو 
على السبيل الفردي، ومن الصعب 
جدا ان يستعيد الالعب احلس الكروي 
دون وجود شركاء في التدريبات لذا 
فإن اخليار الوحيد املطروح يكمن في 
تدريبات «الدربيل» والتصويب على 

املسؤولية وااللتزام خاصة في ظل 
الوضع احلالي، مشيرا الى ضرورة 
االنضباط فــي تطبيق اإلرشــادات 

الصحية.
وشدد طه على ان اتباع اإلرشادات 
عملية أساسية في العودة من جديد 
للحيــاة الطبيعيــة، فيجــب إقامــة 
تدريبات ميدانية لتطبيق التعليمات 
الصحيــة والتــي لــم توجــد عبثا، 
موضحــا انه في الوقت الذي يطلب 
منا فيه خــالل املباريات ارتداء زي 
معني وتسجيل الئحة بأسماء الالعبني 
والالعبات واملدربني واإلداريني يجب 
علينا أيضا اتباع اإلرشادات الصحية 

العتيادها.
اللياقة البدنية

وأوضــح أهميــة التركيــز على 

يعقوب العوضي

مع العودة الســتئناف النشــاط 
الرياضي، اثر القرارات التي صدرت 
ببدء التدريبات في األندية واالحتادات 
الرياضية ٢٨ يونيو املاضي، متهيدا 
املنافســات واملسابقات،  الستئناف 
التقــت «األنبــاء» احملاضــر الدولي 
في احتاد كرة اليــد العاملي ومدرب 
منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب 
سابقا البحريني د.نبيل طه للحديث 
عن األزمة الراهنة بعد تفشي ڤيروس 
الرياضي،  النشاط  كورونا وتوقف 
حيث قدم العديد من النصائح لالعبني 
واألجهزة الفنيــة واإلدارية وكيفية 

العودة السليمة من جديد.
وأكد طــه انه يجب ان نفرق بني 
احلــذر واخلــوف فــي التعايش مع 
كورونا، فاخلوف يعتبر من املشاعر 
الســلبية والتــي رمبــا تقضي على 
صــورة احلياة، أما احلــذر فيعتبر 
في ظــل هذه الظروف من املشــاعر 
اإليجابية وأبرز صور احلذر هي في 
اتباع وتطبيق اإلرشادات الصحية 

احلكومية.
البناء واملسؤولية

وذكــر انه يجب أن نكون معاول 
بناء للمرحلة املقبلة من عملية عودة 
احلياة الى طبيعتها، مبعنى ان نكون 
قــدوة للجميع، فعــودة احلياة الى 
الســاحات الرياضية تتطلب حتمل 

أكد لـ «األنباء» أننا نعيش ظروفاً استثنائية تتطلب تطبيق اإلجراءات واإلرشادات الصحية

على الالعبني 
رفع مستوى 

اللياقة البدنية 
واالهتمام 

باجلانب 
الذهني

املسلم يترشح لرئاسة االحتاد الدولي للسباحة
الكويتي  قــدم االحتــادان 
والعمانــي للســباحة دعمها 
الكامل ملرشح الكويت حسني 
املســلم في انتخابات رئيس 
الدولــي للســباحة  االحتــاد 
املقبلــة والتــي ســتقام على 
العمومية  هامــش اجلمعيــة 
التي حتتضنها قطر ٥ يونيو 
٢٠٢١، على أن تسبقها انتخابات 
القارة اآلسيوية والتي ستقام 
في مسقط في ٧ نوفمبر املقبل، 
علــى أن يترشــح الفائز عن 
القارة الصفراء إلى انتخابات 
 ،(FINA) رئاسة االحتاد الدولي
البرملان  حيــث يعــد عضــو 
اإليطالي باولــو بيريلي أحد 
ابرز منافسي املسلم على هذا 

املنصب.
وأكد رئيس االحتاد الكويتي 
للسباحة الشــيخ خالد البدر 

الكثيــر للرياضــة الكويتيــة 
عامة وللعبة السباحة خاصة، 
الســباحة  مضيفــا: «احتــاد 
ســيقدم كافــة أوجــه الدعــم 
الالزم للمســلم فــي معركته 
االنتخابيــة املتوقع ان تكون 
ساخنة، وسنعمل على حشد 

املكتــب التنفيــذي للمجلس 
األوملبي اآلسيوي، باإلضافة 
إلــى عضويــة مجلــس إدارة 
الكويتي للســباحة،  االحتاد 
وقــد بــدأ ممارســة الرياضة 
سباحا بنادي كاظمة ثم العبا 
في املنتخبات الوطنية خالل 
ستينيات وسبعينيات القرن 
املاضي، واجته للعمل اإلداري 
حيث عمل عضوا في مجلس 
إدارة نــادي كاظمــة ومن ثم 
االحتــاد الكويتي للســباحة 
تاليا، كما يعد االحتاد الدولي 
للســباحة األكثر تتويجا في 
األوملبيــاد بحصــة تصل إلى 
٤٩ ميدالية أوملبية في ألعاب 
السباحة والغطس وكرة ماء 
واملسافات الطويلة والرقص 
مــن  والغطــس  اإليقاعــي 

مرتفعات.

املســاندة والدعم مــن جميع 
االحتادات الشقيقة والصديقة 

خالل الفترة املقبلة».
ويعد حســني املســلم من 
الكفــاءات الكويتية املتميزة، 
واخلبرات الرياضية العاملية، 
ومؤهــال أكادمييا من جامعة 
هايدلبرغ األملانية، واكسفورد 
إلى  البريطانيــة، باإلضافــة 
حصوله على شهادة الدكتوراه 
الفخرية في علــوم الرياضة 
مــن جامعة كوكمن ســيئول 
في كوريا اجلنوبية، كما تقلد 
املســلم العديد مــن املناصب 

الرياضية الرفيعة.
ويشــغل املســلم حاليــا 
منصب أمني السر العام للجنة 
األوملبيــة الكويتية، والنائب 
األول لرئيس االحتاد الدولي 
للسباحة، واملدير العام وعضو 

دعم آسيوي ملرشح الكويت.. واإليطالي بيرلي أبرز منافسيه

حسني املسلم

أن االحتــاد رشــح رســميا 
النائــب االول لرئيس االحتاد 
الدولي للعبة (فينا) حســني 
املسلم ملنصب الرئاسة خالل 
انتخابــات املجلس التنفيذي 
املقبلة، مضيفا ان املسلم الذي 
يتولى حاليا منصب أمني سر 
اللجنة األوملبية الكويتية، يعد 
كفاءة محلية مشهودا لها عامليا، 
وهو افضــل من يدير االحتاد 
الدولي لوالية متتد حتى العام 
٢٠٢٥، خلفــا للرئيس احلالي 
األوروغوياني خوليو ماليوني، 
مشــددا على ان املسلم يتمتع 
بكل شروط الترشيح وبسيرة 
ذاتيــة عامــرة، وكذلك جميع 
املتطلبات الالزمة ليشغل هذا 
البالد  املنصب وليرفع اســم 

عاليا في الرياضة الدولية.
وذكر البدر أن املسلم قدم 

القاهرة - سامي عبدالفتاح

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن 
خضوع أعضاء الفريق الختبار مسحات الكشف 
عن ڤيروس كورونــا، بعد الرفض املتكرر في 
إشارة الى التراجع عن موقفه الرافض الستكمال 
مسابقة الدوري املصري لكرة القدم، وذلك بعد 
أن اجتمع باألمس برموز نادي الزمالك بحضور 
أعضاء مجلس االدارة، معلال هذا التراجع بحرص 
الزمالك على االســتعداد القوي لتحقيق بطولة 
افريقيا لألندية األبطال، فــي أعقاب القرارات 
األخيرة لالحتاد االفريقي لكرة القدم «كاف»، والتي 
حددت الدور نصف النهائي من مباراة واحدة، 
ومثله الدور النهائي، وذلك خالل سبتمبر املقبل.

ورغم أن اإلشارات االولى من الكاف، حددت 
اقامة الدورين قبل النهائي والنهائي في الكاميرون، 
إال أن مصادر قوية في كاف أشارت أيضا إلى 
وجــود اجتاه قوي إلقامــة اجلولتني في دولة 
االمارات. وفي الدور نصف النهائي، يواجه الزمالك 

فريق الرجاء البيضــاوي املغربي، فيما يواجه 
األهلي فريق الوداد املغربــي، ومن املمكن أن 
يكون النهائي مصريا خالصا، أو مغربيا خالصا، 
أو خليطــا مصريا مغربيا. وقد رحب مرتضى 
بقرارات الكاف بإقامة نصف نهائي دوري األبطال 
من مباراة واحدة.  من جانب آخر، دخلت إدارة 
الزمالك في جولة جديدة من أزمة نادي القرن، 
وأعلنت عن حتديد يوم ٩ يوليو اجلاري موعدا 
لالحتفال بلقب بطل القرن األفريقي، استجابة 
لرغبة املاليني من جماهير الفريق. ويتبنى مرتضى 
منصور، حملة لسحب لقب القرن االفريقي من 
األهلي، بدعوى أنه كان األكثر تتويجا بالبطوالت 

القارية مع نهاية القرن العشرين.
وفي النادي األهلي رحب مدير الكرة سيد 
عبداحلفيظ بالقرار الصادر من االحتاد األفريقي 
بإقامــة مباراتي نصف نهائــي دوري األبطال 
والنهائي في سبتمبر املقبل بدولة واحدة. مضيفا: 
إننا ننتظر حتديد مكان البطولة واملوعد واألهم 

بالنسبة لنا تكافؤ الفرص بني الفرق األربعة.

الزمالك يتراجع ويخضع للمسحات 
قبل العودة للدوري
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٢)

٨beIN Sport HD٢شيفيلد يونايتد ـ توتنهام
١٠:١٥beIN Sport HD٢مان سيتي ـ ليڤربول

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٣)
٨:٣٠beIN Sport HD٣ريال سوسييداد ـ إسبانيول

٨:٣٠beIN Sport HD٦إيبار ـ أوساسونا
١١beIN Sport HD١ريال مدريد ـ خيتافي

إيطاليا (املرحلة الـ ٢٩)
٨:٣٠beIN Sport HD٤أتاالنتا ـ نابولي
١٠:٤٥beIN Sport HD٤روما ـ أودينيزي

أملانيا (تفادي الهبوط)
٩:٣٠beIN Sport HD٥ڤيردر برمين ـ هوفنهامي

إنتر ميالن حسم صفقة حكيمي برشلونة يقطع إعارة 
ميراندا من شالكه

رين لن يتخلى عن كامافينغا

بايرن يتعاقد مع كواسي 
ويقترب من ساني

ريال مدريد يكّون فريق سيدات 
للمرة األولى منذ ١١٨ عامًا

ذكرت تقارير إعالمية إيطالية 
أمس األربعاء أن إنتر ميالن 
حســم تعاقده مــع املدافع 
املغربــي أشــرف حكيمي، 
العب ريال مدريد اإلسباني 
املعار إلى بوروسيا دورمتوند 
األملانــي، في صفقة قيمتها 
٤٠ مليون يورو (٤٥ مليون 
دوالر)، وسيعلن عن الصفقة 
عقب نهاية موســم الدوري 
اإليطالي. وذكرت إذاعة «راديو 
١» أن الظهير األمين البالغ من 
العمر ٢١ عاما، وقع عقدا ملدة 

خمسة أعوام، يحصل مبوجبه على خمسة ماليني يورو في 
املوسم الواحد. ويلعب حكيمي لفريق دورمتوند بعقد إعارة 
من ريال مدريد، وغاب عن دورمتوند في مباراة واحدة فقط 

خالل ثاني موسم له مع الفريق األملاني. عاد الظهير األيسر الشاب خوان ميراندا الى فريقه األصلي 
برشــلونة اإلســباني بعدما أمضى نصف مدة عقد إعارته 
لشالكه األملاني، وذلك بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني امس.
وقال برشــلونة في بيان أنه وشالكه «توصال الى اتفاق من 
أجل إلغاء املوسم الثاني من عقد إعارة الالعب خوان ميراندا 

الذي سيعود الى صفوف «بالوغرانا» في األيام املقبلة».
وانتقل األندلســي ابن الـ ٢٠ عاما الذي ولد في اوليفاريس 
بالقرب من إشــبيلية في جنوب إسبانيا، الى شالكه في ٣٠ 
أغسطس املاضي بعقد إعارة ملدة موسمني، وخاض ١١ مباراة 

في الدوري األملاني، بينها تسع أساسيا.
وقبل إعارته لشالكه، خاض ميراندا مباراة واحدة مع برشلونة 
في دوري أبطال أوروبا ضــد توتنهام اإلجنليزي (١-١) في 
ديسمبر ٢٠١٨، و٣ مباريات في مسابقة الكأس احمللية خالل 

موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.

أكد املدير الرياضي لنادي رين الفرنسي فلوريان موريس ان 
ناديه لن يتخلى عن جوهرته إدواردو كامافينغا (١٧ عاما)، حتى إذا 
انفق ريال مدريد اإلسباني ٨٠ مليون يورو محاوال التعاقد معه.

وقال موريس الذاعة «أر أم سي سبور»: «لم يتم احلديث عن 
رحيل كامافينغا. لم يكن هناك أي اهتمام حقيقي منذ قدومي، 

كنت واضحا ان كامافينغا سيكون ضمن املشروع».
وتابع: «إذا عرض ريال مدريد ٨٠ مليون يورو كما هو متداول، 

سيكون اجلواب «كال». نريد بقاءه كي يتطور هنا في رين».
لكن املهاجم الدولي السابق أوضح «جتدر اإلشارة الى أن الالعب 
يطمح للذهاب الى مكان آخر. سأستمع إليه، لكن حاليا لديه عقد 

مع رين، ثم سنرى كيف جتري فترة االنتقاالت».

أعلن نادي بايــرن ميونيخ األملاني لكرة القدم أمس تعاقده 
مع املدافع الفرنســي الشاب تاجنوي نيانزو كواسي، وذلك 
فــي الوقت الذي يبدو النادي الباڤاري قريبا أيضا من ضم 

ليروي ساني العب مان سيتي اإلجنليزي.
وذكــر بايرن ميونيخ أنه ضم كواســي (١٨ عاما) بعقد ملدة 
أربعة أعوام، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، الذي 
بدأ الالعب مشــواره في أكادمييته قبل أربعة أعوام، وبات 
كواسي ثاني صفقة لبايرن ميونيخ هذا الصيف بعد حسم 

التعاقد مع حارس املرمى ألكسندر نوبل من شالكه.
ويتوقع إعالن بايرن ميونيخ عن حسم صفقة ضم ليروي 
ســاني، حيث تردد أن مان سيتي وافق على االستغناء عن 
خدمات الالعب مقابل ٤٩ مليون يورو (٥٥ مليون دوالر)، وقد 
ترتفع قيمة الصفقة إلى ٦٠ مليون يورو، وفقا للمتغيرات.

أخيرا، وبعد مرور ١١٨ عاما على تأسيســه، سيطلق نادي ريال 
مدريد اإلسباني فريقا نسائيا محترفا في كرة القدم من خالل 
االســتحواذ على ملكية نادي تاكــون، آمال في ان يكرر بعض 

اإلجنازات الهائلة التي حققها رجاله.
تعد هذه اخلطوة مبنزلة ثــورة في مدريد: فريال الذي اختير 
«نادي القرن العشرين» بحسب االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
كان أحــد أكبر األندية العاملية الذي لم يؤســس فريقا محترفا 
للسيدات بعد. لكن هذا الواقع تغير مع استحواذ النادي امللكي 
على تاكون، أحد األندية احلديثة العهد في العاصمة اإلسبانية، 
والذي تأسس عام ٢٠١٤، وصعد الى الدرجة األولى هذا املوسم.
صادقــت اجلمعية العمومية حلاملي األســهم في ريال مدريد 
في سبتمبر ٢٠١٩ على شراء تاكون مقابل ٣٠٠ ألف يورو، في 
اتفاق يدخل حيز التنفيذ رســميا اعتبارا من يوم امس، ليطلق 
نســخة السيدات من «الغاالكتيكوس»، أحد األسماء التي سبق 
ان أطلقت على فريق الرجال، يوم ضم في صفوفه كوكبة من 
جنوم اللعبة في أوروبا والعالم. وبحسب الصحف اإلسبانية، 
بدأ ريال مدريد االهتمام باملواهب احمللية، على ان يبدأ بالتعاقد 

معهن عندما تفتتح فترة االنتقاالت الرسمية امس.

املطاردة مستمرة بني «اليوڤي» و«نسور العاصمة»
بقــي فارق النقــاط األربع 
مخيما بني يوڤنتوس املتصدر 
ووصيفه التســيو، بعد فوز 
االول على مضيفه جنوى ٣-١ 
بثالثــة أهداف اســتعراضية 
والثاني على مضيفه تورينو 
بصعوبــة ٢-١، فــي افتتــاح 
املرحلــة الـــ ٢٩ مــن الدوري 
االيطالــي لكرة القــدم. ورفع 
«اليوڤي»، حامل لقب الدوري 
فــي آخــر ثمانــي ســنوات، 
رصيده الــى ٧٢ نقطة مقابل 

٦٨ لالتسيو.
في املباراة االولى، شــارك 
العب الوسط البوسني ميراليم 
بيانيتش أساسيا مع يوڤنتوس 
برغــم االعالن عن رحيله الى 
برشلونة االسباني، في صفقة 
أدت الى قدوم البرازيلي أرتور 
فــي االجتــاه املعاكــس فــي 
نهاية املوسم. وسجل أهداف 
يوڤنتوس كل من االرجنتيني 
باولو ديباال (٥٠)، والبرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو (٥٦)، 
والبرازيلي دوغالس كوســتا 
(٧٣)، وأحرز اندريا بينامونتي 
هدفــا شــرفيا جميال جلنوى 

وحــول تخلفه أمــام مضيفه 
تورينو الى فوز ٢-١.

وتقدم تورينو في الدقيقة 
اخلامسة بركلة جزاء، فانبرى 
لها أندريــا بيلوتــي بنجاح، 
تشــيرو  النتيجــة  وعــادل 
إميوبيلي (٤٨)، واحرز ماركو 

بارولو هدف الفوز لـ«نسور 
العاصمــة» (٧٢).  وتتجــه 
األنظار اليوم إلى قمة أتاالنتا 
الرابع وضيفه نابولي السادس 

في ختام املرحلة.
ويلعــب اليوم أيضا روما 

مع اودينيزي.

مواجهة مهمة بني أتاالنتا ونابولي اليوم

(٧٦)، لتنتهــي املبــاراة بفوز 
سادس تواليا ليوڤنتوس، علما 
بانه خسر هذا املوسم ٣ مرات 
في الدوري، على غرار وصيفه 

التسيو انتر الثالث.
وكرر التســيو ســيناريو 
مباراته املاضية ضد فيورنتينا، 

«امللكي» إلضافة خيتافي إلى قائمة ضحاياه.. 
و«البارسا» يتعثر أمام «األتلتي»

زيدان يرفض احلديث عن ضمان لقب «الليغا».. وميسي يسجل هدفه الـ ٧٠٠

شــدد املدرب الفرنســي زين الدين 
زيــدان على ان فريقه ريــال مدريد لم 
يحســم لقب الــدوري اإلســباني لكرة 
القــدم، غــداة تعثــر جديــد لغرميــه 
برشــلونة لم يزعزع ثقة مدربه كيكي 
ســيتني بالعبيه ودعمهم له. ويتصدر 
النادي امللكي الترتيب برصيد ٧١ نقطة، 
بفــارق نقطة أمام غرميــه الكاتالوني. 
وسيكون ريال أمام فرصة توسيع الفارق 
عندما يســتضيف خيتافــي اليوم في 
ختام املرحلة ٣٣، والتي شهدت أول من 
امس تعادل برشلونة مع القطب الثاني 
للعاصمة أتلتيكو ٢-٢. وعلى الرغم من 
النتائج التي يحققها، رفض زيدان في 

مؤمتر صحافي التلميح الى انه فريقه 
حســم عمليا هذا املوســم، انتزاع لقب 
الدوري من برشــلونة املتوج بطال في 
املوســمني املاضيني. وقبل ساعات من 
تصريحات زيدان، اعتبر ســيتني بعد 
التعــادل مع أتلتيكــو، ان فريقه الذي 
أهدر تقدمه مرتني قدم «مباراة كبيرة، 
نحن على اقتناع بأننا ســنتجاوز هذا 
األمر». وشدد سيتني على شعوره «بدعم 
غرفة املالبس»، في إشارة الى الالعبني.
وقال عــن أنطــوان غريزمان: «هو 
العــب مهم، وصحيــح ان إدخاله بهذه 
الطريقة هو صعب بالنسبة الى العب 
من هذا املستوى. لكن الظروف هي التي 

أرغمتنــي على القيام بذلك». وســجل 
هدفي «البارسا» دييغو كوستا باخلطأ 
في مرمى فريقه (١١) وليونيل ميسي من 
ركلة جزاء (٥٠)، ليســجل هدفه الرقم 
٧٠٠ في مسيرته االحترافية، فيما جاء 
هدفا «األتلتي» من ركلتي جزاء نفذهما 

ساؤول نيغويز (١٩ و٦٢).
وفي مباراتني أخريني أقيمتا اول من 
امس، تغلب مايوركا على ســلتا ڤيغو 

٥-١، واشبيلية على ليغانيس ٣-٠.
وباإلضافــة الــى لقاء ريــال مدريد 
وخيتافــي، يلعــب اليــوم ايبــار مــع 
اوساســونا، وريــال سوســييداد مــع 

إسبانيول.

قمــة املرحلة الـــ ٣٢ للدوري 
اإلجنليزي املمتاز والتي يستضيف 
فيها حامل اللقب املوسم املاضي 
مان ســيتي مســاء اليوم البطل 
اجلديد ليڤربول، لن تكون حاسمة 
كما توقعها الكثيرون، بل ستكون 
قمة خالصة للمتعة الكروية فقط، 
دومنا حسابات للفوز واخلسارة، 
النعــدام الســبب بعدمــا حســم 
«الريــدز» لقــب املوســم احلالي 
قبل ٧ جوالت من انتهاء املوسم، 
ويسبق املباراة ممر شرفي يقيمه 
العبو «الســيتي» تكرميا للبطل 
ليڤربول، كما يستضيف شيفيلد 
يونايتد نظيــره توتنهام اليوم 

بذات املرحلة.
وألول مــرة وبعــد ٣٠ ســنة 
يدخل ليڤربول مباراة وهو بطل 
لـــ «البرميييرليغ»، بعدما جنح 
في التتويج باملســابقة الكروية 
األهم فــي اجنلترا، إثر خســارة 
منافســه املباشــر مــان ســيتي 
اخلميس املاضي أمام مضيفه فريق 
تشيلسي بنتيجة ٢-١، وقد سبقها 
البطل بفوز كبير األربعاء املاضي 
على فريق كريستال باالس بنتيجة 
٤-٠، ضمن منافسات اجلولة الـ 

٣١ من الدوري اإلجنليزي.
الصحــف  توقعــت  وقــد 
اإلجنليزية مشاركة افضل تشكيلة 
للمــدرب األملاني الداهية يورغن 
كلوب، لكونها تأتي مبنزلة حفل 
ختام املوســم أمــام حامل اللقب 
واملنافس املباشــر مان ســيتي، 
ويتوقــع أن يزج كلــوب بثالثي 
الرعب الهجومــي محمد صالح، 

وســاديو ماني، وفيرمينو ألجل 
الفوز وتأكيد جدارته املستحقة 

باللقب.
فيما علــى اجلهة األخرى لن 
يفقد املدير الفني اإلسباني بيب 
غوارديــوال احللــول فــي وضع 
تشكيلة قوية لـ «السيتيزن» من 
شأنها إبطال أسلحة خصمه، مع 
سعي متوقع للفوز، ألجل كبرياء 
الفريق، وتأكيد أنه قادر دوما على 
مقارعة ليڤربول وغيره من األندية 
اإلجنليزيــة الكبيــرة، بوجــود 
عناصر متميزة أمثال االجنليزي 
رحيــم ســتيرلينغ واجلزائري 
رياض محرز والبلجيكي كيفني 

دي بروين.
وقال غوارديوال قبل املواجهة 
االجنليزية: «أمامنــا الكثير من 
املباريات، نرغب في تقدمي مستوى 
جيــد أمــام ليڤربــول، للخروج 
بنتيجة إيجابية أمامه»، مضيفا 
في الرياضة، عليك إثبات نفسك 
طوال الوقت، نشعر بالرضا التام 
عمــا قدمنــاه وما نقدمــه، ولكن 
الرياضــي ال يكتفي، املاضي هو 
املاضي، أدخلناه في ذاكرتنا ولكن 
العرض يجب أن يســتمر، الفتا 
إلى أن «السيتي» قدم مستويات 
رائعة في كل مباراة، ولكن علينا 

تقدمي املزيد.
إلى ذلك، متكن مان يونايند 
من الفوز على نظيره برايتون 
٣-٠ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني ضمن منافسات املرحلة 

الـ ٣٢ للدوري االجنليزي، واعترف 
غراهام بوتر املدير الفني لفريق 

برايتــون بــأن فريقه قــدم أداء 
جيــدا، لكن مــان يونايتــد كان 
األفضل خــالل املواجهة، مضيفا 
العبي برايتون كافحوا بقوة في 
املباراة لكنهم خســروها بسبب 
تألق املنافس وقوته، وقد عدنا 
في الشــوط الثاني وكان األداء 
جيدا بالفعل ورمبا كنا نستحق 
تسجيل هدف، ولكن الفوز كان 

من نصيب الفريق األفضل.
وقد عــزز مــان يونايتد 
فرصه بعد الفوز على برايتون 
بحجز إحدى بطاقات التأهل 

لدوري أبطال أوروبا في املوسم، 
ومتكن اليونايتد من رصيده 
إلى ٥٢ نقطة ليتقدم إلى املركز 
اخلامس بفارق األهداف فقط 
أمام وولڤرهامبتون وبفارق 
نقطتني خلف تشلسي صاحب 
املركــز الرابــع فيمــا جتمد 

رصيد برايتون عند ٣٣ 
نقطة في املركز الـ ١٥.

صالح ُيجدد والءه لـ «الريدز»

أرسنال ُميدد عقد ساكا

هندرسون: اللقب دافع 
للمزيد من البطوالت

عبر جنم فريق ليڤربول اإلجنليزي ومنتخب مصر 
لكــرة القدم محمد صالح، عن ســعادته الكبيرة 
بفوز فريقه بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز هذا 
املوســم عن اســتحقاق. وقال: «شعور الفوز 
بالدوري ال يوصف بعد إنهاء ٣٠ سنة عجافا، 
وقــد وضعت هدفا في رأســي بالعودة إلى 
الدوري اإلجنليزي، وقلت ذلك بعد انضمامي 
إلى ليڤربــول، وجنحت في الفوز بدوري 
األبطال والدوري اإلجنليزي وتوجت هدافا 
لـ «البرميييرليغ» وأفضل العب»، مضيفا: 
أعشق أجواء أنفيلد، وأمتنى االستمرار 
هنا أطول فتــرة ممكنة، واليزال أمامي 
مشوار طويل وطموحي يتجدد باستمرار.

أعلن نادي أرسنال االجنليزي أمس عن متديد عقد العبه 
الشاب املتعدد األدوار بوكايو ساكا (١٨ عاما)، لفترة طويلة 
دون كشف املزيد من التفاصيل، ووصل ساكا الى النادي 
اللندني بعمر الســابعة فقط، واستهل مشواره االحترافي 
املوســم املاضي ضد فولهام، وشهد املوسم احلالي البداية 
احلقيقية لتألقه، حيث شارك في ٣٣ مباراة مع الفريق األول. 
وأصبح ســاكا أول العب ألرســنال حتت ٢٠ عاما ميرر ١١ 
متريرة حاسمة في الدوري، منذ االسباني سيسك فابريغاس 

في موسم ٢٠٠٧/٢٠٠٦.

أكد قائد ليڤربول جوردان هندرسون أن التحدي الذي يواجه 
ناديه بعد ضمان إحراز لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة 
القدم ألول مرة في ٣٠ عاما هو احلفاظ على مواصلة اللعب 
بقوة والبحث عن املزيد مــن األلقاب، اجلزء الصعب اآلن 
يتعلق باحلفاظ على الثبات واجلدية في أعلى املســتويات 
ومواصلة حصد األلقاب، مضيفا: املدرب هو شخص ال يدع 
أبدا أي شــيء يشتت تركيزه عما يحاول حتقيقه، وأعتقد 

أننا كمجموعة واحدة أثبتنا جناحنا هذا املوسم.

«السيتي»        ليڤربول 
قمة للمتعة وممر شرفي



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ناصر تقي عبداحلسني رجب: ٥٠ عاماـ  ت: ٦٠٠١٥٦٦٥ـ  شيع.
انتصار أحمد جوبان: ٧٤ عاما ـ ت: ٦٧٠٧٧٠٧٦ ـ شيعت.

أرملة عيسى خليفة شاهني  دالل سليمان إبراهيم العدساني، 
الغامن: ٧٨ عاما ـ ت: ٩٩٧٩٤٠١٤ ـ شيعت.

شيخة عبدالعزيز الناصر الصقعبي، أرملة عبداللطيف عبدالعزيز 
الدريس: ٧٩ عاما ـ ت: رجــال: ٩٩٦٤٥٣٠٦ ـ ٩٩٦٩٨١٩٨ ـ 

نساء: ٩٩٠٤٣٣٠٣ ـ شيعت.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات

«التغيير يســتدعي انتخاب من يكافحون 
العنصرية والعنف»

املغنية األميركية تايلور سويفت.

«فقط أريد تكييف هواء وواي فاي ووجبات 
سريعة»

املغنية كاتي بيري حتدد متطلباتها 
في حال متكن البشر من استعمار 

كوكب املريخ.

«مطاعم الضواحي هي جزء من روح مدينتنا»
بيل ديبالســيو، عمدة نيويورك، 
يشــارك صورة له أثنــاء مروره 
الصباحــي على بعــض مطاعم 

نيويورك.

«قلصت وقتي على وسائل التواصل من ٢٠ 
ساعة يوميا إلى عشرين دقيقة»

املمثلة األميركية كريســي تيغان 
تنتقد مواقع التواصل االجتماعي بعد 
تعرضها حلمالت تنمر وانتقادات.

٣:١٧الفجر
٤:٥٢الشروق 

١١:٥٢الظهر
٣:٢٦العصر

٦:٥٢املغرب
٨:٢٣العشاء

العظمى: ٤٥ - الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٨:٤٤ ص ـ ١٠:٣١ م
أدنى جزر: ٢:٣٥ ص ـ ٤:٠٣ م

11آراء10أمنية

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

تابعونا وتواصلوا معنا

واحد أبواللطف

مجلس األمن يدعو إلى وقف 
احلروب لتسهيل مكافحة 

«كورونا».

اليوم اجتماع استثنائي ملجلس 
الوزراء ملناقشة التقرير الصحي 

وفك احلظر.

  عساها خير.  ومن يسمعك؟!

إعادة سمكة صغيرة إلى املياه إنقاذ «اللخمة» وإعادتها إلى مياه اخلليج حفاظا على البيئة البحرية

النوخذة خالد شميس لدى إعادة سمكة «خلمة» إلى مياه اخلليج

بوشميس يعالج جناح طائر نورس مكسورا

«كورونا» يزيد الطلب على الكالب في بريطانيا

سكان قرية في جبال تركيا 
يتواصلون بـ «لغة الطيور»

أدت جائحــة كورونا الى 
ارتفــاع أســعار الكثيــر من 
الســلع، ولكــن الالفــت في 
بريطانيا هو ارتفاع أســعار 
الــكالب. ليــس هذا بســبب 
نقــص العــرض بل بســبب 
زيــادة الطلب علــى الكالب 
في ظــروف احلجر واالغالق 

ملكافحة اجلائحة.
وتقــول صحيفــة «ديلي 
ميــل» ان االغــالق أدى الــى 
مظاهــر غير مســتحبة مثل 
املتاجــر  فــي  املشــاجرات 
والصيدليــات ولكنــه أفــرز 
ظاهــرة جديدة هــي التدافع 
على اقتناء احليوانات االليفة 
وبالذات الكالب من جهة والى 
حــاالت مــن رفــع األســعار 
واالســتغالل  واالحتيــال 
للراغبني فــي اقتناء حيوان 
يخفف عنهم توتر االحتجاز 

الطويل في املنزل.

هناك آالف اللغات التي يستخدمها مختلف شعوب 
العالم في التواصل فيما بينهم، حتى إن هناك من الدول 
ما يزيد عدد اللغات املستخدمة داخل حدودها على املئات 
واآلالف. واللغات األساسية لها هجائية، حيث تستخدم 
احلــروف في كتابة كلماتها حيث يتم التواصل بالكالم 
املكتــوب، كما أن هناك لغــات منطوقة فقط وال تكتب، 

حيث ليس لها حروف هجائية.
كما يتحدث العلماء عن لغات بني األجناس املختلفة 
غيــر اإلنســان تتواصل من خاللها. وبــني هذه األنواع 
املختلفة تأتي لغة غريبة يستخدمها سكان قرية نائية في 
جبال تركيا، حيث تفصل بني البيوت مسافات شاسعة. 
وقد فرض هذا التباعد على السكان استخدام الصفير 
للتواصل فيما بينهم، وهو ما يعرف باسم «لغة الطيور». 
وتشــتمل هذه اللغــة املميزة علــى ٢٥٠ كلمة متفردة، 
كما ميكن لســكان القرية التواصل بها على مسافة ٢٫٥ 
كيلومتر. وتستخدم هذه اللغة في القرية منذ نحو ٥٠٠ 

عام ويتعلمها حاليا األطفال في املدارس.

فالكلب الــذي يباع اآلن بـ ٥ 
آالف جنيه كان ســعره قبل 
كورونا نصف هذا املبلغ وما 
كان ثمنه ١٧٥٠ جنيها أصبح 

يباع اآلن بـ ٣٥٠٠ جنيه.

هذه احلاجة لم تنتج زيادة 
في األسعار فقط بل أفسحت 
املجال لالستغالليني واحملتالني. 
وغالبا ما يلجأ احملتالون الى 
مواقع االنترنت القناع طالبي 
الشــراء بدفع عربون قبل ان 

يختفوا من دون أثر.
جــزء من املســؤولية في 
ذلك يرجع الى الذين هم على 
اســتعداد لدفع أثمان باهظة 
ممــا أدى الى رفع األســعار 
الشــروط املالئمة  واحــداث 
للمســتغلني. ولفت البعض 
الى ان هــذه الظاهرة تتكرر 
كل كريســماس عندما يزداد 
الطلب وترتفع األسعار، وبعد 
نهاية الفــورة يفقد البعض 
رغبتهم في كلب دفعوا مبلغا 
طائال القتنائه فيتخلون عنه 
وعندما تعثر عليه جمعيات 
الرفق باحليوان تقوم ببيعه 

لقاء ثمن زهيد.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من محبي الكالب

سكان القرية التركية يستخدمون لغتهم اخلاصة

وحتدثــت الصحيفة عن 
ارتفاع غير مسبوق في أسعار 
الكالب وخصوصا السالالت 
املرغوبة منها جتاوز الضعفني 
وأحيانــا الثالثــة أضعــاف. 

ملشاهدة الڤيديو

خالد شميس.. و«الذود عن البيئة البحرية»
عندما يخوض املــاء ليناظر صيده.. أول ما 
يقوم به املواطن الكويتي النوخذة خالد شميس 
هو رمي كل سمكة فيها بيض قائال لها: انطلقي 
وال تعودي حتى تضعي بيضك، وعندما تسأله 
يقول: أنا شخص واحد لكنها ستبيض خللق اهللا 
أجمعني. هو الذي اعتاد أن يعيد اللخمة واجلرجور 
واجلم الى بحرنا حرصا منه على بيئتنا البحرية 
مرددا دائما: هذه أســماك بيئتنا وعلينا إعادتها 
الى مياهنا الزرقاء ليستمر بحرنا في العطاء كما 
هي أرضنا. هو احلريص على أال تصبح الكائنات 
البحرية عرضة ألي طارئ يؤذيها فيذود عن بيئتها 
مسخرا كل إمكاناته اجلسدية واملادية ومنها إنفاقه 
من ميزانيته الشخصية من شهر نوفمبر الى مارس 
من كل عام إلطعام طيور النورس. هو املستعد 
دائما ألن يقضي نهارا كامال من أجل إنقاذ خلمة، 
أو يستنقذ سلحفاة بحرية صغيرة أو أي كائن 
بحري آخر، والشواهد على ذلك كثيرة وموثقة 
بالصور والتقارير على مواقع التواصل وكذلك 
في الصحف، ومنها حتقيق موثق بالصور نشرته 
«األنباء» في ٨ ديسمبر ٢٠١٣ بعنوان: «املواطن 
خالد شميس ينقذ (خلمة) أثناء والدتها ويعيدها 
إلى املياه العميقة»، ومما جــاء في التحقيق أن 
املواطن خالد شميس أنقذ خلمة كبيرة حبسها 
احلد الصخــري وأرجعها الى املياه العميقة بعد 
االســتعانة مبجموعة من املتطوعني، وحدث ان 
ولدت أثناء نقلها من املياه الرقيقة التي حبست 

بها مع حركة املد واجلزر حيث أبلغت مجموعة من 
العمال النوخذة خالد شميس «أبو وليد» بأن خلمة 
كبيرة قد انحسر عنها املاء وأصبحت تنازع املوت 
وهي بحاجة للمساعدة العاجلة وإال فستتعرض 
للنفوق، فهب خالد شميس والبنغاليان شاجان 
وظهير واثنان من املتطوعني املصريني ونزلوا الى 
البحر رغم برودة اجلو فجرا واستطاعوا وضع 
طربال كبير حتتها وحملها من املياه الرقيقة إلى 
املياه العميقة، وحدث غير املتوقع أنها ولدت ٢ من 
اللخم الصغيرة والتي تبعت أمها أثناء حتريكها في 
املياه لتعود الى األعماق، معربة عن شكرها ملن 
مد لها يد التعاون. فأهمية حماية البيئة البحرية 
واحلفاظ على الكائنات البحرية التي تتعرض في 
الكويت للقتل والتدمير يشكالن عند «بو وليد» 
أولوية، حيث يعمل دائما في محيطه على التوعية 
املجتمعية للمحافظة على ثرواتنا البحرية، وهو 
دائما من اشد احلريصني على اعادة األسماك غير 
املرغوب في أكلها الى البحر. ما يحز في النفس 
أن يهاجــم «أدعياء حماة البيئة» القابعون خلف 
شاشــات هواتفهم واملنظرون فيما ال يفقهون، 
وان يوجهوا االتهامات واالدعاءات حلماة البيئة 
الفعليني ممن يخوضون عباب البحر في شمس 
الكويت احلارقة دفاعا عن خلمة عالقة ومجابهة 
لصيد جائر، وهؤالء االدعياء ال يفقهون من البحر 
وشؤونه اكثر من التشمير عن سواعدهم ألكل 

«مجبوس سمك».

إيطاليا ُتصادر أكبر شحنة «كابتي» في العالم:
١٤ طنًا هربها «داعش» بقيمة مليار يورو

عواصــم ـ وكاالت: قالــت 
الشرطة اإليطالية إنها ضبطت 
أمس نحو ١٤ طنا من أقراص 
األمفيتامني تصل قيمتها إلى 
حوالي مليار يورو قادمة من 
ســورية، فيما وصفتها بأنها 
أكبــر عمليــة مــن نوعها في 
العالــم، الفتة إلــى أن عملية 
التهريب نفذها تنظيم «داعش» 

إلى املافيا اإليطالية.
أنهــم  احملققــون  وذكــر 
احتجزوا ٣ سفن حاويات رست 
فــي ميناء ســاليرنو بجنوب 
إيطاليا، وعثروا على ٨٤ مليون 
قرص من العقــار داخل آالت 
واســطوانات ورقيــة كبيرة 
مخصصة لالستخدام الصناعي. 
وقالت الشرطة اإليطالية في 
بيان لها إن احلبوب كان عليها 
ختــم «كبتاغــون» وهو دواء 
مصنف ضمن خانة املخدرات 
وغالبــا ما يســتخدم من قبل 
املسلحني خالل القتال. وهذه 
اللفائف املؤلفة من عدة طبقات 
(مصنعــة علــى األرجــح في 
أملانيا) يبلغ ارتفاعها حوالي 
مترين وقطرها ١٫٤٠ متر، وقد 

لالمفيتامينات في الســنوات 
املاضيــة». وســاهمت تدابير 
العزل بسبب ڤيروس كورونا 
املســتجد فــي عرقلــة انتاج 
وتوزيع املخــدرات املصنعة 
في أوروبا ما دفع املهربني إلى 

جلبها من سورية.
وأكدت الشرطة اإليطالية أن 
مادة الكبتاغون التي تباع في 
منطقة الشرق األوسط «رائجة 
في صفوف املقاتلني للحد من 

الشعور باخلوف واأللم» في 
املناطق التي مزقتها احلروب 

مثل سورية.
الكبتاغــون  واســتخدم 
في الســتينيات لعالج النوم 
القهــري واالكتئــاب، وهــو 
واحد من عدة أسماء جتارية 
لهيدروكلوريد الفنثيلني، وهو 
مركب دوائي ينتمي إلى عائلة 
من األمفيتامينات التي ميكن 
أن متنع اخلوف وتقلل التعب.

٨٤ مليون قرص أمفيتامني قادمة من سورية

املخدرات ضبطت داخل آالت وأسطوانات ورقية كبيرة

مت إخفاء حوالي ٣٥٠ كلغ من 
احلبوب فــي كل منها، بعدما 
وضعت في الطبقات الداخلية 
مــن دون أن ترصدها أجهزة 

الكشف.
وأضــاف بيــان الشــرطة 
«نعلم أن تنظيم داعش ميول 
أنشــطته اإلرهابية اخلاصة، 
وخصوصا االجتار باملخدرات 
التي تصنع في سورية، وبات 
لهذا السبب أكبر منتج عاملي 

ملشاهدة الڤيديو

اليونان تعيد فتح جزرها للسياح
كورفو (اليونــان) ـ (أ.ف.پ): أعلنت اليونان عن 
استعدادها الستقبال السياح في جزرها أمس األربعاء 
للمرة األولى منذ أشــــهر، فيما تســارع إلنقاذ موسم 
ســياحي دمرتــه جائحة كوفيــد-١٩. وقالت شــركة 
«فرابورت» املشــغلة للمطارات إن أكثر من ١٠٠ رحلة 
جوية من دول االحتاد األوروبي ومجموعة مختارة من 
الــدول غير األعضاء في االحتاد األوروبي من املتوقع 
أن تصــل إلــى ١٤ مطــارا إقليميا مبا فــي ذلك كورفو 
وســانتوريني وميكونــوس ورودس وكريــت. ومن 
املقرر أن تســتأنف الرحالت اآلتية من بريطانيا، أحد 
أكثر أســواق السفر املربحة، في ١٥ يوليو على أقرب 
تقدير، وذلك متاشيا مع توصيات االحتاد األوروبي. 
واألمر نفســه ينطبق على الواليات املتحدة وروسيا 

وتركيا والسويد.
وقد أوقفت اليونان معظم رحالتها اجلوية قبل ثالثة 
أشــهر كجزء من القيــود التي تهدف إلى وقف انتشــار 
ڤيــروس كورونا، لكن تلك اإلجراءات أدت إلى انخفاض 

عائدات هذا القطاع.

إيطالية تتفرغ لتربية احلمير

(أ.ف.پ): قررت فانيسا بيدوتزي، وهي شابة إيطالية في 
الثالثة والعشرين، أن حتدث تغييرا جذريا في حياتها، إذ 
اختارت تربية احلمير واألبقار في اجلبال، مفضلة العيش 
وسط الطبيعة، على حياة احلانات واملالهي الليلية، وهو 
ما يفعله عدد متزايد من الشــباب اإليطاليني. وحتمل هذه 
الشــابة إجازة في الطهو، لكنهــا فضلت اإلقامة في اجلبال 
على العمل في املهنة التي درســتها. وتروي: «انطلقت في 
هــذا املجال في العــام الفائت، وكانت البدايــة بأتانتني. لم 

أكن أملك أرضا وال حظيرة، فاستعرت حقال من صديق».

ملشاهدة الڤيديوفانيسا تربي األبقار أيضا            (أ.ف.پ)
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