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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

مجلس الوزراء: ال عزل ملناطق جديدة
مرمي بندق

قــرر مجلــس الوزراء في جلســته 
االســتثنائية أمس إلغــاء العزل التام 
املفروض على منطقتي جليب الشيوخ 
واملهبولة اعتبارا من الساعة اخلامسة 
من صباح اخلميس املقبل 9 يوليو، مع 
اإلبقاء على كل التجهيزات واالستعدادات 
التي مت اتخاذها للعزل من قبل اجلهات 
املعنية وعلى رأســها وزارات الصحة 
والداخلية واألشــغال على املنطقتني، 
حتوطا من أي تغييرات مفاجئة. وقالت 
مصادر مطلعة ان املجلس لم يتخذ أمس 
اي قــرار بعزل مناطــق جديدة، الفتة 
إلى استمرار ارتفاع إصابات املواطنني 
بسبب املخالطة. ودعا املجلس اجلميع 
إلى االلتزام باشتراطات الصحة العامة 
وبالتباعد اجلســدي للحد من انتشار 

الوباء. وكلف املجلس وزارتي الصحة 
واملالية بالتنســيق لتوفير 75 مليون 
دينار مبيزانية وزارة الصحة لشــراء 

لقاح لڤيروس كورونا املستجد.
مــن جانبه، قال وزيــر املالية براك 
الشيتان إن وزارة املالية ستحول 240 
مليون دينار إلى حساب الهيئة العامة 
للقوى العاملة لدعم العاملني في القطاع 
اخلاص املســجلني على البابني الثالث 
واخلامــس، وذلك لســرعة تنفيذ قرار 
مجلس الوزراء بهذا الشــأن الذي اتخذ 
أمس. وردا على ســؤال بشأن حضور 
احلكومة جلســة مجلس األمــة املقرر 
حتديدها األحد املقبل، أجابت املصادر: 
التنسيق والتعاون بني احلكومة ومجلس 
األمــة حــول عقد اجللســات أمــر قائم 
وممتد وسيتم التنفيذ حسب توصيات 

وإجراءات »الصحة«.

اإلسراع في تنفيذ مقترحات التحفيز االقتصادي.. و7٥ مليون دينار لشراء لقاح »كورونا«.. والشيتان: 240 مليوناً لدعم املسجلني على البابني الـ ٣ و الـ ٥ في »اخلاص«

مجلس الوزراء أبقى استمرار عزل منطقة الفروانية ورفعه عن املهبولة واجلليب   )احمد علي( 

»التربية«: ال إلغاء لألعمال املمتازة
عبدالعزيز الفضلي

تعمــل وزارة التربية على وضع آلية حلســم أمر األعمال 
املمتازة وتقييــم الكفاءة للموظفني واملعلمــني للعام احلالي، 
الســيما أن الظروف االســتثنائية احلالية تسببت في التأخر 
 بعمليــة تقييــم الكفاءة. وكشــفت مصــادر تربويــة مطلعة 
لـ »األنباء« عن توجه لدى »التربية« للتنسيق مع ديوان اخلدمة 
املدنية إليجــاد مخرج العتماد آلية لألعمــال املمتازة، وكذلك 
عملية تقييم املوظفني، مشــيرة إلى أن الوزارة تدرس اعتماد 
التقييم على الفصل الدراســي األول، خاصة أن الفصل الثاني 

يعتبر إجازة اضطرارية وفترة محسوبة من عمل املوظف.

 مستويات قياسية لتفشي »كورونا«: أسوأ أسبوع 
منذ ديسمبر.. و60% من اإلصابات سجلت في يونيو

بلــغ  ـ وكاالت:  عواصــم 
تفشي عدوى ڤيروس كورونا 
املســتجد مســتويات قياسية 
جديــدة حول العالــم، خاصة 
فــي القــارة األميركيــة حيث 
يتواصل ارتفاع عدد الوفيات، 
الســيما في الواليات املتحدة 
والبرازيــل. وأظهرت حصيلة 
العامليــة  الصحــة  منظمــة 
الفرنســية  ووكالــة األنبــاء 
أن األيــام الســبعة األخيــرة 
هــي األســوأ لناحية انتشــار 
العــدوى بڤيــروس »كوفيد ـ 
19« منــذ ظهــوره فــي الصني 
نهاية 2019. في هذا الصدد، قال 
املدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس »جتاوز 
عدد اإلصابات 160 ألف إصابة 
يومية« خالل اسبوع، في حني 
أحصت وكالــة فرانس برس، 
أكثــر من 150 ألف إصابة على 

مدى األيام السبعة األخيرة.
وأضاف غيبريســوس أن 
»60% مــن اجمالــي اإلصابات 
املســجلة، أبلغ عنها في شهر 

يونيو املاضي«.
وسجلت القارة األميركية، 
البؤرة احلاليــة للوباء، نحو 

2.8 مليــون إصابــة مــن بني 
اجمالي 10.750 ماليني إصابة 
حول العالم، وهي تشهد تزايدا 
متواصال لعدد احلاالت. وبلغت 
الواليــات املتحــدة، أول قوة 
اقتصادية عاملية والدولة األكثر 

تضررا من الڤيروس )أكثر من 
128 ألف وفاة(، مستوى قياسيا 
بتســجيلها أكثر مــن 50 ألف 

إصابة جديدة في يوم واحد.
وأشارت دراسة إلى تسبب 
الوباء في زيــادة الوفيات في 

الواليات املتحدة بنســبة %18 
على األقل مقارنة بعدد الوفيات 
السنوي املعتاد، وتبلغ الزيادة 
ثالثة أضعاف فــي نيويورك 

املتضررة بشدة.

فرانسيس كولينز مدير معهد الصحة القومي االميركي يحمل مجسما لڤيروس كورونا خالل شهادته في الكونغرس        )ا.ف.پ(

التفاصيل ص17

اقتصاد

 »الوطني« أفضل البنوك الكويتية.. 
وضمن أكبر 100 بنك بالعالم على قائمة 

»الفارتي« ألكبر 1000 بنك عاملي

 »كورونا« أفقد قطاع الطيران الكويتي
714 ماليني مسافر.. حتى اآلن!

15

»نفط الكويت«: ترقية ونقل ٣ مديرين 
و16 رئيس فريق

استئناف اإلنتاج من »اخلفجي«

أحمد مغربي

في أكبر تغييرات تنظيمية منذ انتشار جائحة ڤيروس 
كورونــا، أصدر الرئيس التنفيذي في شــركة نفط الكويت 
عماد ســلطان تعميما أمس بتغييرات تنظيمية مللء العديد 
من الشــواغر الوظيفية في الشــركة شــملت ترقية ونقل 3 
مديرين ونحو 16 رئيس فريق، حيث سيتم بدء العمل بتلك 
التغييــرات اعتبــارا من يوم األحد املوافــق 5 يوليو 2020. 
وجاء في التعميم الذي حصلت »األنباء« على نســخة منه، 
أن مصلح العتيبي أصبح مديرا ملجموعة الصحة والسالمة 
والبيئــة، فيما مت حل مجموعة مســاندة اإلدارة التي كانت 
تتبع مديرية التخطيط والشؤون املالية، ومت نقل فريق عمل 
إدارة املخاطر الشاملة إلى مجموعة إدارة البرامج الرأسمالية 
واملراقبة ونقل فريق عمل التأكد من اجلودة وتطوير العمل 

إلى مجموعة التخطيط الشامل.

أعلــن الرئيس التنفيذي بالوكالة للشــركة الكويتية 
لنفط اخلليج عبداهلل الســميطي، عن إعادة اســتئناف 
اإلنتاج من حقل اخلفجي املشترك اعتبارا من يوم األربعاء 
املاضي وإعادة تشــغيل كل املنشآت التابعة له بعد توقف 
اإلنتاج شــهرا. وأكد الســميطي أن إعــادة اإلنتاج حتقق 
بفضل جهود وهمة كل الكوادر الوطنية العاملة مبنطقة 

عمليات اخلفجي املشتركة.

التفاصيل ص 1٥

التفاصيل ص 1٥

 )PCR( احلصول على شهادة صحية معتمدة  
          تثبت سلبية اإلصابة مبرض كوفيد - 19.

  ضرورة التسجيل في منصة )شلونك( قبل ركوب الطائرة.
  توقيع تعهد بااللتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء 

          احلجر املنزلي أو املؤسسي.
  قياس درجة حرارة جميع الركاب قبل صعود 

         الطائرة  وعند الوصول.
  إجراء فحص )PCR( عشوائي للركاب عند الوصول 

         بنسبة 10% من كل رحلة.
  التقيد باالشتراطات الصحية من حيث ارتداء الكمامات      

          والقفازات واستخدام املعقمات وااللتزام بالتباعد اجلسدي.

 احلصول على شهادة صحية صادرة 
من  مختبرات صحية معتمدة من قبل 
وزارة الصحة تثبت سلبية اإلصابة 
مبرض كوفيد - 19 إذا تطلب األمر، 
وذلك حسب متطلبات كل دولة 
)تقدمها شركات اخلدمات األرضية 

في مطار الكويت الدولي(.
 

التقيد باالشتراطات الصحية من 
حيث ارتداء الكمامات والقفازات 
واســتخدام املعقمات وااللتزام 

بالتباعد اجلسدي.

املغادرونالقادمون
االشتراطات الصحية إلعادة تشغيل الرحالت  الفروانية 

إلى متى العزل؟

محمد اجلالهمة ـ سعود عبدالعزيز ـ عبداهلل قنيص

شــهدت منطقة أم الهيمان يوم أول من أمس حادثا غير 
مســبوق متثل في إقدام مواطن مسلح على االحتماء داخل 
منزله ورفضه املثول لرجال األمن ودعوات والديه وذويه 
لتسليم نفســه، لكنه قام بإطالق وابل من األعيرة النارية 
علــى رجال األمن ما تســبب في تعرض 3 آليــات للقوات 

اخلاصة إلى طلقات نارية. 
واقعة املواطن املسلح، والتي قامت »األنباء« مبتابعتها 
أوال بأول على موقعها اإللكتروني، استمرت لنحو 6 ساعات، 
حيث سارع الى موقع احلدث نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح ووكيل وزارة الداخلية الفريق 

عصام النهام وانتهت أمس مع شروق الشمس حينما توقف 
مصــدر إطالق النار، ليقوم رجــال القوات اخلاصة بتنفيذ 
عملية االقتحام ليعثروا على جثة املواطن أعلى املنزل وقد 
أنهى حياته بالسالح املســتخدم وهو كالشينكوف بطلقة 
في الرأس، وهو نفس الســالح الذي استخدمه في مقاومة 
رجال األمن. وقال مصدر امني ان املواطن املسلح متهم فيه 
قضية إطالق نار ارتكبها في اليوم ذاته، حينما أطلق عدة 
أعيرة نارية على احد املنازل. وأضاف املصدر: إن التحقيق 
في واقعة إطالق النار صباحا في منطقة أم الهيمان نفسها 
كشف عن هوية املتهم ليتم انتقال قوة من املباحث لضبطه، 
إال ان املتهم بادر القوة بإطالق النار عليهم لتتم االستعانة 

بالقوات اخلاصة.

أطلق عدة أعيرة نارية على أحد املنازل في »صباح السالم« وانتقل إلى »أم الهيمان« 

التفاصيل ص ٣

»التشريعية« ُتقّر »تعديل التركيبة السكانية«
 ديوان اخلدمة اعتمد طلبات 

ترشيح موظفني للبلدية

سامح عبداحلفيظ

أقــرت جلنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
امــس االقتراح  البرملانيــة 
بقانــون اخلــاص بتعديل 
التركيبـــــــــة الســكانية 
واملقــدم من النــواب د.بدر 
الكنــدري  املــال وعيســى 

ويوسف الفضالة ود.خليل 
عبــداهلل وراكان النصــف. 
 مصــدر مــن اللجنــة قــال 
لـــ »األنبــاء« إن االقتــراح 
املذكــور يتعلــق بتعديــل 
التركيبــة الســكانية وفقا 
لنظام »الكوتا« لكل جنسية 

وفقا لتعداد املواطنني. 
أن  املصــدر  وأضــاف 

»التشريعية« أوصت بعدم 
حتديد نســب في االقتراح، 
بل انها أقرتــه من الناحية 
الدســتورية والقانونيــة، 
حيــث أحالته الــى اللجنة 
املختصة وهي تنمية املوارد 

البشرية. 
وذكر املصدر أن اللجنة 
قالت انه مــن األفضل عدم 

حتديد نســب في االقتراح 
بقانون. وكان النواب قدموا 
االقتراح مشتمال على جدول 
لتحديد نســب لــكل جالية 
حسب اجلنسية وفقا لتعداد 
املواطنــني علــى أال تتعدى 
كل جالية ثلــث الكويتيني 
 مــن ناحيــة العــدد باحلد 

األقصى.

بداح العنزي

كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن أن ديوان اخلدمة 
املدنيــة أقر طلب بلديــة الكويت اخلــاص بتعيني موظفني 
وموظفات جدد. وقالت املصادر إن الديوان اعتمد كل طلبات 
الترشــيح املقدمة من البلدية الواردة في كتابها املرسل في 
30 يونيو. وذكــرت املصادر أن اعتماد طلبات التعيني هذه 
يتزامن مع تنفيذ سياســة اإلحــالل واالعتماد على الكوادر 
الوطنية في جميع التخصصات. جتدر اإلشارة إلى ان مدير 
عــام البلدية طلب من الديوان ســرعة توفيــر 409 درجات 
 وظيفية في التخصصات الهندسية والقانونية واملالية ونظم 

املعلومات.

وافقت دستورياً وأوصت بعدم حتديد نسب وأحالت القانون إلى جلنة تنمية املوارد البشرية

اإلبقاء على جتهيزات عزل املهبولة واجلليب حتوطًا

رجال القوات اخلاصة خالل املواجهة مع املواطن املسلح ملشاهدة الڤيديوالتفاصيل ص 20

مواجهة الـ ٦ ساعات انتهت بانتحار املواطن املسلح 
أنهى حياته بسالحه الكالشينكوف بطلقة في الرأس 

التفاصيل ص 9

»التعاونيات« مفتوحة للجميع.. 
وشبرة اخلضار متاحة للجمهور 

ألغت وزارة التجارة والصناعة أمس قرار زيارة اجلمعيات 
التعاونية حســب العنوان املقيد في البطاقة املدنية والذي 
اتخذتــه خــالل أزمة كورونــا لتنظيم عملية التســوق في 
اجلمعيات التعاونية وفق نظام احلجز املسبق »الباركود«.

وفي قرار آخر، ألغت الوزارة قرارها السابق مبنع اجلمهور 
من زيارة شــبرة اخلضــار والفاكهة فــي الصليبية، حيث 
فتحتها للتسوق من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة 

السادسة مساء وفق احلجز املسبق.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

05تفاصيل الضوابط الواجب اتباعها لتنفيذ التشغيل التجاري ملشاهدة الڤيديو
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 اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«األنباء» في ضيافة «الشؤون»: التزام بالدوام واإلجراءات الصحية الوقائية
احلمدان: استعدادات على قدم وساق الستقبال املراجعني للحاالت الضرورية وفق موعد مسبق األسبوع املقبل

الوكيل املساعد لقطاع املالية واإلدارية حمد العنزي املوظفون على رأس عملهم

بشرى شعبان

استعادت وزارة الشؤون االجتماعية دورة 
احلياة اليومية شــبه الطبيعية في مكاتبها 
داخل مجمع الوزارات بالنســبة احملددة من 
املوظفني من قبل مجلس الوزراء ورغبة في 
تسليط الضوء على آلية العمل في املرحلة 
الثانيــة من خطة العــودة. «األنباء» قضت 
يوما كامال مع املوظفني أمس، حيث الحظنا 
تواجــد املكلفــني بالدوام فــي مكاتبهم رغم 
غياب املراجعني، وااللتزام بتطبيق التباعد 
االجتماعــي في املكاتب حال وجود أكثر من 

موظف، وأيضا بني عمالة اخلدمات.
كما حرصت الوزارة على توزيع املعقمات ولوازم الوقاية 
من قفازات وكمامات في كل القطاعات، فأينما تتجه في املبنى 
جتد تلك املستلزمات امامك، وذلك في اطار االستعداد الستقبال 

املراجعني وفق موعد مسبق من بداية االسبوع املقبل.
وكانــت البداية مــن مكتب مديــر ادارة العالقات العامة 
الناطق الرســمي لوزارة الشــؤون عبــداهللا احلمدان الذي 
أكــد انه في اطار اجلهود املبذولة من أجهزة الدولة بشــأن 
التدابير االحترازية للحد انتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
قامت الوزارة بعدد من اإلجراءات ملكافحة الڤيروس، فضال 
عن توعية موظفيها بوســائل الوقاية، مشــددا على التزام 

الوزارة بنسبة حضور املوظفني احملددة من 
قبل مجلس الوزراء.

واضاف احلمدان: االستعدادات جارية على 
قدم وســاق الستقبال املراجعني وفق موعد 
مسبق وللضرورة من بداية االسبوع املقبل في 
القطاعات واالدارات ذات العالقة مع اجلمهور، 
وكما شاهدتهم االرشــادات ولوازم الوقاية 
في املمــرات وامام املكاتب واالعمال تســير 
بكل سالسة وال يوجد تأخير في االجراءات 
واملوظفون يبذلــون اقصى اجلهود إلجناز 
االعمال رغم العدد القليل واحلمد هللا وزارة 
الشؤون اســتطاعت جتاوز كل الصعوبات 
خالل ازمة كورونا، ونتمنى ان تنتهي عاجال 

واجلميع بخير وسالمة.
ورافقنا احلمدان بجولة شملت قطاعات الشؤون املالية 
واالدارية والقانونية والتعاون، حيث اجمع املوظفون على 
اهمية االلتزام بالدوام رغم الظروف الصعبة وأيضا االلتزام 
الكبير باإلجراءات واالشــتراطات الصحيــة، مؤكدين على 
جهوزيــة القطاعــات ذات العالقــة مع اجلمهور الســتقبال 
املراجعني، علما ان الشؤون االدارية اطلقت خدمة التراسل 
االلكتروني للموظفني وايضا قطاع التعاون يســتخدمه مع 
احتاد اجلمعيات التعاونية باالضافة ملتابعة قطاع «القانونية» 

إجراءات القضايا االلكترونية، متمنني السالمة للجميع.

عبداهللا احلمدان

د.سعاد أبل

تكليف «ذوي اإلعاقة» بتطبيق اشتراطات 
العمل باملراكز واملؤسسات التأهيلية

بورسلي تثمن دعم احلكومة لذوي اإلعاقة 
الستئناف العمل في املؤسسات التأهيلية

«ممتازة» موظفي «الصحة العامة» و«اخلدمات 
املساندة» و«الهندسية» في حساباتهم

عبدالكرمي العبداهللا

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة أن 
وزارة الصحة حولت مكافآت األعمال املمتازة 
للموظفني املستحقني في قطاعات الصحة 
العامةـ  الشؤون الهندسيةـ  اخلدمات الطبية 
املساندة واالدارات التابعة لهم ومنطقتي 

حولي واالحمــدي الصحيتني الــى البنك 
املركزي على أن يتم ايداعها في حساباتهم 
في البنوك بأقرب وقت. وذكرت املصادر ان 
وزارة الصحة حولت أيضا مكافآت العمل 
االضافي بواقع ٨ ساعات لعدد من االدارات 
املركزيــة واحملاجــر الصحية الــى البنك 
املركزي وسيتم ايداعها في حساباتهم قريبا.

بشرى شعبان

بنــاء على طلــب وزيرة 
الشــؤون ووزيــرة الدولــة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيــل الســماح للمراكــز 
التأهيليــة  واملؤسســات 
اخلاصــة التي تقدم خدمات 
تأهيليــة للطلبــة من ذوي 
اإلعاقات الذهنية املتوسطة 
والشــديدة بالعودة للعمل، 
أصدر مجلس الوزراء قراره 
رقم ٨١٨ بتكليف الهيئة العامة 

لشــؤون ذوي اإلعاقة بالتنســيق مع وزارة 
الصحة لتطبيق االشتراطات الصحية الكفيلة 
بعودة العمل في املراكز واملؤسسات التأهيلية 
اخلاصة التي تقدم خدمات تأهيلية للطلبة من 
ذوي اإلعاقات الذهنية املتوسطة والشديدة.

وأوضحت في تصريح صحافي أن اللجنة 
الوزارية لطوارئ كورونا كانت قد اطلعت على 
طلب وزيرة الشؤون واملتضمن اإلفادة بأن 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة توفر للطلبة 
من ذوي اإلعاقات الذهنية املتوسطة والشديدة 
خدمات تأهيلية تؤمنها مراكز ومؤسســات 
تأهيلية خاصة بناء على تراخيص متنحها 
لهم الهيئة وفقا ملعايير واشتراطات اللجان 
املختصة التابعة لها وتتكفل الهيئة بســداد 
كل الرسوم الدراسية للجهات التأهيلية نيابة 

عن أولياء األمور.
وذكرت العقيل أن كتاب وزيرة الشؤون 
تضمن قيام الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
منذ بداية اجلائحة بتوفير خط ساخن وشكلت 
فريقا من االخصائيني النفسيني واالجتماعيني 
واألطباء للتواصل مع ذوي اإلعاقة وتوجيه 
أوليــاء األمور وتقدمي النصائح لهم بشــأن 

طــرق التعامل مــع الطلبة 
خالل فترة تعطيل الدراسة 
واحلظــر ومخاطبــة وزارة 
الداخلية بضرورة الســماح 
لذوي اإلعاقــة في اخلروج 
ومت متكينهــم من تصاريح 

عدم التعرض.
وأشــارت الى انــه ثبت 
من خالل التواصل مع ذوي 
اإلعاقــة وأوليــاء أمورهــم 
ومن خــالل االجتماعات مع 
ممثلني للمراكز واملؤسسات 
التأهيليــة التــي تســتقبل 
الطلبة مــن ذوي اإلعاقــات الذهنية التأثير 
السيئ لتعطيل الدراسة واحلظر على نفسية 
الطلبة، األمر الذي أدى إلى حدوث تشنجات 
وتغيــر في الســلوكيات وتدهور في احلالة 
النفسية للبعض منهم ورغبتهم في اخلروج 
نتيجــة للقلق الذي عانوا منه باإلضافة إلى 
تأثر بعض احلاالت لعدم توافر خدمات العالج 
الطبيعي وصعوبــة تأقلم أولياء األمور في 
تعاملهــم مع أبنائهم طــوال الفترة املاضية 
وعدم قدرة البعض منهم على السيطرة على 
أوضاعهم. ولفتــت العقيل أن الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة أبدت استعدادها لوضع 
خطة وآلية عمل تشاركية للتقيد باإلرشادات 
والتعليمات واإلجراءات الوقائية واالحترازية 
التي تقرها وزارة الصحة وحتديد النســبة 
املئوية املالئمة لعدد الطلبة احملتمل تواجدهم 
في الفصل الواحد مبا يتناســب مع مساحة 
الفصل ووضع نظام التناوب بني الطلبة في 
احلضور باالتفاق مع أولياء األمور وتعقيم 
وتطهيــر مباني اجلهــات التأهيلية بصورة 
دورية وإلزامية منها لباس الكمامات واحملافظة 

على إبقاء املسافات والتباعد.

أشادت رحاب بورسلي 
رئيس مجلسي إدارة نادي 
الطموح الكويتي الرياضي 
وجمعية أولياء أمور املعاقني 
بإجراءات مجلــس الوزراء 
ملواجهــة جائحــة ڤيروس 
كورونا املستجد، واخلطوات 
التي مت اتخاذها الستئناف 
عمــل املراكز واملؤسســات 
التأهيلية واستقبال حاالت 
اإلعاقــة الذهنية الشــديدة 
إلى  واملتوســطة، مشــيرة 
ضرورة أن تتضافر اجلهود 

احلكومية واألسرية في دعم األبناء من ذوي 
اإلعاقة في مواجهة أزمة كورونا كوفيد ١٩.

وثمنت بورسلي تكليف مجلس الوزراء 
برئاســة سمو الشيخ صباح اخلالد للهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي اإلعاقة، بالتنســيق 
مــع وزارة الصحــة لتطبيق االشــتراطات 
الصحيــة الكفيلة بعــودة العمل في املراكز 
واملؤسســات التأهيلية اخلاصة التي تقدم 
خدمــات تأهيلية للطلبة من ذوي اإلعاقات 
الذهنية املتوســطة والشديدة مبا يتماشى 

وخطة الدولــة في التعامل 
مــع األزمة واملراحــل التي 
حددتها احلكومــة للعودة 
التدريجية للعمل، الفتة إلى 
أن هذه الثقة الغالية تؤكد 
الدعم املستمر والال محدود 
من احلكومــة لألبناء ذوي 
اإلعاقة، واتخاذ كل ما يلزم 
من إجــراءات للحفاظ على 
صحتهم، السيما أن الكويت 
دأبت على منح األبناء ذوي 
اإلعاقة كل االهتمام والرعاية، 
حتى صارت الكويت مضرب 
املثل على مستوى العالم في تقدمي الرعاية 

لهذه الفئة الغالية.
وعبرت بورسلي التي ترأس فريق العمل 
عن شــكرها ألعضاء الفريــق العامل معها 
والذين أجنزوا دليل اشتراطات العودة للعمل 
في املؤسسات واملراكز التأهيلية خالل فترة 
وجيزة وذلك من واقع إحساسهم باملسؤولية 
جتاه هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا، 
فكل الشــكر لهــم ولكل من ســاهم في دعم 

ذوي اإلعاقة.

العقيل أشارت إلى أن الهيئة ستتكفل بسداد الرسوم الدراسية للجهات التأهيلية

مرمي العقيل

رحاب بورسلي

أبل لـ «األنباء»: االستفسار عن معامالت «مزاولة 
املهنة» واملؤسسات العالجية األهلية «إلكترونيًا»

عبدالكرمي العبداهللا

أعلنــت مديــر ادارة التراخيص 
الصحية بوزارة الصحة د.سعاد أبل 
عن تدشــني خدمة تقدمي املقترحات 
واالستفسار عن املعامالت اخلاصة 

بتراخيص مزاولــة املهنة الصحية 
او تراخيــص املؤسســات العالجية 
األهلية، فضال عن تفعيل خدمة حجز 
املواعيد املســبقة لإلدارة وذلك عبر 
بوابــة وزارة الصحــة االلكترونية 

.www.moh.gov.kw

وحثت أبل في تصريح لـ «األنباء» 
املراجعني على االلتــزام بالتعليمات 
واالرشادات الوقائية التي نصت عليها 
وزارة الصحــة وااللتــزام بالتباعــد 
االجتماعي ولبس الكمام الواقي عند 

مراجعة االدارة.

٩١٩ إصابة جديدة بـ «كورونا» واإلجمالي ٤٧٨٥٩
حنان عبداملعبود 

أعلنت وزارة الصحة أمس 
اخلميــس عن تســجيل ٩١٩ 
إصابة جديدة مبرض كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع 
بذلك إجمالــي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٤٧٨٥٩ 
حالة فيما مت تسجيل حالة 
وفــاة واحــدة إثــر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ٣٥٩ حالة.
الرســمي  وقال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
لـ«كونا» إن من بني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 

املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ٩١٩ الســابقة 
تضمنت ٥٤٩ حالة ملواطنني 
كويتيــني بنســبة بلغــت 
٥٩٫٧٤٪ و٣٧٠ حالــة لغيــر 
الكويتيني بنسبة ٤٠٫٢٦٪. 

املصابــني  أن  وأضــاف 

مبنطقة سعد العبداهللا) و(٤٢ 
حالــة مبنطقــة الفروانية) 
و(٣٤ حالة مبنطقة الساملية) 
و(٣٠ حالــة مبنطقة جليب 
الشيوخ) و(٢٩ حالة مبنطقة 
صباح الســالم) و(٢٩ حالة 
مبنطقة الصليبية السكنية).
وعن آخر املستجدات في 
العنايــة املركــزة، لفت إلى 
أن عــدد من يتلقــى الرعاية 
الطبية فــي العناية املركزة 
بلغ ١٤٢ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 

يســتكملوا مــدة ال تقل عن 
١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
الســند أن عــدد  وبــني 
املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٤٣١٢ مسحة، مشيرا إلى 
أن مجموع الفحوصات بلغ 

٣٩٥٣٤٩ فحصا.
وجــدد دعــوة املواطنني 
إلى مداومة األخذ  واملقيمني 
بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
البدنــي، موصيــا  التباعــد 
الرسمية  بزيارة احلسابات 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شــأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق أمس 
شفاء ٦٧٥ إصابة خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء من مرض 

(كوفيد ١٩) ٣٨٣٩٠ حالة.

التي ثبتت إصابتها مبرض 
(كوفيد-١٩) ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٩١١٠ 

حاالت.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسسي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
٢٤ شــخصا بعد القيام بكل 
الوقائية والتأكد  اإلجراءات 
مــن خلــو جميــع العينات 
أن  علــى  الڤيــروس  مــن 

تسجيل حالة وفاة وشفاء ٦٧٥

د.عبداهللا السند خالل املؤمتر الصحافي أمس

حســب املناطــق الصحيــة 
جــاءوا بواقــع (٢٣٣ حالــة 
مبنطقة األحمدي الصحية) 
و(٢١٠ حاالت مبنطقة اجلهراء 
الصحيــة) و(٢٠٨ حــاالت 
مبنطقة الفروانية الصحية) 
و(١٥٩ حالة مبنطقة حولي 
الصحيــة) و(١٠٩ حــاالت 
مبنطقة العاصمة الصحية).
املناطــق  أعلــى  وعــن 
الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابــة بالڤيــروس ذكــر 
أنها جاءت بواقع (٤٦ حالة 

«العالج الطبيعي»: وزير الصحة وعد بدعم مطالبنا

عبدالكرمي العبداهللا

اجتمــع وزيــر الصحــة 
الشيخ د.باسل الصباح مع 
مجلس إدارة جمعية العالج 
الكويتية ملناقشة  الطبيعي 
أهم القضايا التي تخص مهنة 

العالج الطبيعي.
وقالــت رئيــس جمعية 
العالج الطبيعــي الكويتية 
هنــاء اخلميس في تصريح 
صحافي على هامش االجتماع 
انه متت مناقشة العديد من 
النقــاط التي تهم منتســبي 
مهنــة العــالج الطبيعي في 
الكويــت، والتي مــن أهمها 
مناقشة التصنيف الوظيفي 
املعتمد من قبل ديوان اخلدمة 
املدنيــة للعــالج الطبيعــي 
وإمكانية تطبيقه في وزارة 
الصحة، فضــال عن حتفيز 
الوطنية لالنتساب  الكوادر 
للمهنــة كوجــود كادر مالي 

االبتعاث السنوية للراغبني 
في استكمال الدراسات العليا، 
مشيرة الى أن الوزير الصباح 
وعد مبخاطبة وزارة التعليم 
العالي وديوان اخلدمة املدنية 
لزيــادة مقاعــد االبتعــاث 

ملنتسبي العالج الطبيعي.

الطبيعي، فضال عن تسليط 
الضوء حــول أهمية وجود 
قانون ملهنة العالج الطبيعي 
حلفظ حقوق كل من املريض 

ومنتسبي املهنة.
وأشارت إلى انه مت التطرق 
للتطور الدراسي العاملي ملهنة 
العالج الطبيعــي من خالل 
وجــود برامــج تخصصية 
شبيهة بالبورد التخصصي 
مع االهتمام ببعض الدرجات 
املستحدثة مثل الـ DPT وهو 
تخصص طبيب عالج طبيعي 
الوزيــر  إكلينيكــي، وأكــد 
الصباح علــى أهمية وجود 
مثل هذا التخصص في وزارة 
الصحــة، وطلب التنســيق 
مع جمعية العالج الطبيعي 
بهذا الشأن، مشــيدة بتفهم 
الوزيــر لكل القضايــا التي 
مت طرحها من قبل اجلمعية 
وحسن استماعه، مع اهتمامه 

مبتابعتها.

انــه مت خــالل  وبينــت 
االجتماع مع الوزير الصباح 
مناقشة تفعيل جلنة التفتيش 
الثالثية على القطاع األهلي 
الطبيعي،  العالج  مبشاركة 
وإعــادة النظر في شــروط 
فتــح املراكز األهلية للعالج 

تشمل مخاطبة «اخلدمة املدنية» بـ «التصنيف الوظيفي» و«كوادر مالية» وزيادة مقاعد البعثات

وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح يتوسط مجلس إدارة جمعية العالج الطبيعي

وإداري جديد مبا يتناســب 
مع طبيعة عمل املهنة، مؤكدة 
ان الوزير الصباح أبدى تفهمه 
ووعد مبخاطبة ديوان املدنية 

في هذا الشأن.
وذكــرت اخلميــس أنــه 
متت مناقشــة زيادة فرص 

مناقشة وجود تخصص طبيب العالج الطبيعي اإلكلينيكي الـ DPT في وزارة الصحة



اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«األشغال»: خط الطوارئ «١٥٠» تلقى ١١٨٨ اتصاًال خالل يونيو

استئناف عمل جميع دوائر «استئناف جزئي» 
و«العمالي» والبيوع ابتداًء من األحد

أسامة أبو السعود

أصــدر رئيــس احملكمــة 
الكليــة املستشــار د.عــادل 
بورســلي قرارا باســتئناف 
جميــع دوائــر (اســتئناف 
جزئي) بالعاصمة واحملافظات 
عملها لنظر الطعون (املتداولة 
قبل ٢٠٢٠/٣/١٢) وكذا النطق 
باألحكام التي امتد أجل النطق 
بها بعد ذلك التاريخ ويكون 
ميقات انعقاد اجللسات عند 
الساعة العاشرة صباحا في 
اليوم واملكان املقررين وفقا 
لقــرارات اجلمعيــة العامــة 

املنعقدة ٢٠٢٠/٩/٢٦.

فرج ناصر

أعلــن مدير إدارة العالقــات العامة بوزارة 
األشغال م.أحمد الصالح عن تلقي خدمة اخلط 
الســاخن بوزارة األشغال العامة (١٥٠) لعدد من 
البالغات وصل إلى (١١٨٨) اتصاال، تضمنت مجموعة 
الشــكاوى والبالغات الطارئة التي تتعلق بعمل 
واختصاصات الوزارة خالل شهر يونيو املاضي. 
وأوضح الصالح أن الفرق العاملة في قسم خدمة 
املواطن بإدارة العالقات العامة بالوزارة مستمرة 
في العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام األسبوع 
في تلقي البالغات الهاتفية مباشرة من خالل اخلط 
الساخن (١٥٠) أو عبر رقم واتساب طوارئ وزارة 

األشغال (٩٣٣٣٣١٥٠) وتقوم تلك الفرق مباشرة 
بعد تلقيهم للبالغ أو الشكوى بفتح ملفات في 
النظام اإللكتروني ملتابعة تلك الشكاوى وحتويلها 
بشكل فوري إلى فرق الطوارئ والقطاعات املعنية 
بطبيعة البالغ فــي مختلف محافظات ومناطق 
الكويت. وشــدد الصالح على أن قســم خدمة 
املواطن بوزارة األشغال يحرص على ضرورة 
االلتزام خالل فترات ونوبات العمل بالضوابط 
واالشتراطات الصحية وتطبيق التباعد الوظيفي 
واإلجراءات االحترازية الالزمة للوقاية من عدوى 
ڤيروس كورونا املستجد وفقا لتعاميم السلطات 
الصحية وتوجيهات قياديي وزارة األشغال العامة 

بهذا الشأن.

واحملافظــات عملها بالنظر 
العماليــة  الدعــاوى  فــي 
(املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢) 
وكــذا النطق باألحكام التي 
امتــد أجل النطــق بها بعد 
ذلك التاريخ ويكون ميقات 
انعقاد اجللسات عند الساعة 
العاشرة صباحا في اليوم 
واملــكان املقرريــن وفقــا 
لقــرارات اجلمعيــة العامة 

املنعقدة ٢٠٢٠/٩/٢٦.
وتابع القرار مادة ثالثة: 
تستأنف دوائر البيوع عملها 
لنظــر دعــاوى (البيــوع) 
(املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢) 
وكــذا النطق باألحكام التي 

امتــد أجل النطــق بها بعد 
ذلك التاريخ ويكون ميقات 
انعقاد اجللسات عند الساعة 
العاشرة صباحا في اليوم 
واملــكان املقرريــن وفقــا 
لقــرارات اجلمعيــة العامة 

املنعقدة ٢٠٢٠/٩/٢٩.
القــرار مــادة  وأردف 
رابعا: يســري هذا القرار 
اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/٧/٥ 
وعلــى مديــر إدارة كتاب 
احملكمــة الكليــة تنفيــذه 
ويبلــغ للســادة الزمــالء 
مستشاري ووكالء وقضاة 
احملكمة وترسل صورة منه 

لوكيل وزارة العدل.

م.أحمد الصالح

املستشار د.عادل بورسلي

مــادة  القــرار  وتابــع 
ثانيــة: تســتأنف جميــع 
دوائر (العمالي) بالعاصمة 

سعود احلجيالن رئيسًا للحركة الشعبية الوطنية 
واملليفي أمينًا عامًا و الشريعان مستشاراً

محمد راتب

اعتمــد مجلــس احلركــة 
الشــعبية الوطنية تشــكيله 
اجلديد برئاسة سعود راشد 
فــالح احلجيــالن، ود.أحمــد 
عبداحملســن املليفــي أمينــا 
عاما وأحمد نصار الشريعان 
مستشــارا، ومشــعل أحمــد 
العبدالســالم نائبا للرئيس، 
الطاحوس  وخالــد عبــداهللا 
أمينا عاما مســاعدا، وأسامة 
الطاحوس رئيســا  يوســف 
السياســي، وفاطمة  للمكتب 
عايد الرشيدي رئيسة ملكتب 
حقــوق اإلنســان، ود.غــامن 

الوطنية  الشــعبية  احلركــة 
الكويتية ســعود احلجيالن 
إن احلركة الشعبية الوطنية 
الكويتيــة التي تأسســت في 
اكتوبر ٢٠١٤ ماضية في حتقيق 
تطلعــات الشــعب ومحاربة 
الفســاد واســتعادة احلقوق 
ونصرة اجلهــات املضطهدة 
الوطنــي،  الشــباب  ودعــم 
ومتابعة حتــركات احلكومة 
ومخاطبتها حال خروجها عن 

املسار التنموي.
احلركــة  أن  وأضــاف 
الشــعبية الوطنية الكويتية 
منــذ تأسيســها تنطلــق من 
توجيهــات صاحــب الســمو 

األمير الشــيخ صباح األحمد 
السامية وحكمته  وخطاباته 

املعهودة لدى اجلميع.
وذكر ان احلركة هي صوت 
جلميــع األحــرار وكانت لها 
مواقف مشرفة في العديد من 
القضايا السياســية ملتزمة 
باملكاشفة وعدم السكوت على 
األخطاء واملطالبة مبحاسبة 
املقصريــن فــي العديــد من 
القضايــا وطريقــة تعامــل 
أن  احلكومــة معهــا، مبينــا 
املجلس اجلديد سيستمر إلى 
٢٠٢٣ بنفس النهج والطريق 
للوصــول إلــى دولــة مدنية 

شعارها القانون والعدل.

أسامة الطاحوس رئيساً للمكتب السياسي

أسامة الطاحوسأحمد الشريعانأحمد املليفي سعود احلجيالن

احلجيــالن رئيســا للمكتب 
الصحــي، وفهــد البطحانــي 

رئيسا للمكتب النقابي.
أما عضوية املكتب السياسي 
فقد حظــي بها كل مــن عادل 
سالم امليع وعبداللطيف راشد 
اجلويسري وخالد عبداللطيف 
املنيع وحسني علي العجران، 
وعبدالعزيــز مبارك الدخنان 
الــوزق  عيســى  وعبــداهللا 
ود.حســني درويش الشمالي 
وحمد عبداهللا اخلميس وحسن 
حمود الهداب ود.سلمان يوسف 
تقي وخالد القفيــدي وأنوار 

كامل القحطاني.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 

األمير عزى الرئيس اإليراني بضحايا االنفجار بأحد مستشفيات طهران
بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس 
د.حســن روحانــي رئيس اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية أعرب فيها ســموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا االنفجار الذي وقع في أحد املستشفيات 
فــي العاصمة طهران وأودى بحياة العديد من الضحايا واملصابني، ســائال ســموه 
املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته ومغفرته، وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس د.حسن 
روحاني رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايا االنفجار الذي وقع في أحد املستشــفيات في العاصمة طهران، 
ســائال سموه املولى جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 

جناته ومين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة. 
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
أليكسندر لوكاشــينكو رئيس جمهورية بيالروسيا الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناســبة العيــد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أليكسندر 
لوكاشــينكو رئيس جمهورية بيالروســيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية.
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمدكما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو هنأ رئيس بيالروسيا بالعيد الوطني

إلغاء عزل «جليب الشيوخ» و«املهبولة» اعتبارًا من ٩ اجلاري
ورصد ٧٥ مليون دينار لشراء لقاح لڤيروس كورونا

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه االســتثنائي عبر 
االتصال املرئي برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد وبعد االجتماع 
صرح نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنــس خالد الصالح 

مبا يلي:
استعرض مجلس الوزراء 
في مســتهل أعماله تطورات 
الوضع الصحي في البالد في 
ضوء شرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح تضمن 
عرضا لالحصاءات واملؤشرات 
أعــداد  املتعلقــة بإجمالــي 
اإلصابات التي ثبتت إصابتها 

الوزاريــة لطــوارئ كورونا 
وقرر مجلس الوزراء اآلتي:

أوال:
١ ـ أحيــط املجلــس علما 
بإفادة وزير الصحة بشــأن 
الدراسات الصحية التي تقوم 
بها الوزارة فــي إطار تقييم 
الوضــع الصحــي ومواعيد 
اكتمال مــدد احلجر الوقائي 
للمخالطني في املناطق التي 
مت عزلهــا فــي كل من جليب 
الشيوخـ  املهبولةـ  الفروانية.
٢ ـ يلغــى العــزل التــام 
املفروض على منطقتي جليب 
الشيوخ واملهبولة اعتبارا من 
الساعة اخلامسة صباح يوم 
اخلميــس املوافق ٢٠٢٠/٧/٩ 
مع اإلبقاء على كل التجهيزات 

واالستعدادات التي مت اتخاذها 
للعزل من قبل اجلهات املعنية 
أثنــاء فترة العزل التام على 

املنطقتني.
٣ ـ تكليــف نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الدولــة  الداخليــة ووزيــر 
لشؤون مجلس الوزراء باتخاذ 

إجراءات إلغاء العزل.
وزارة  تكليــف  ثانيــا: 
الصحة بالتنسيق مع وزارة 
املاليــة باتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمة نحو توفير مبلغ ٧٥ 
مليون دينار مبيزانية وزارة 
الصحة لشراء لقاح لڤيروس 

كورونا املستجد.
وحرصا من مجلس الوزراء 
على معاجلة االختالالت في 

ســوق العمل أثناء الظروف 
االســتثنائية التي ســببتها 
جائحة كورونا واحملافظة على 
مكتسبات العمالة الوطنية في 
القطاع اخلاص وتعزيز األمان 
الوظيفــي للمســجلني على 
البــاب اخلامس لضمان عدم 
تضررهم من تداعيات األزمة 
احلالية ومراعــاة لظروفهم 
والتكاليــف األســرية لهــذه 
العمالة، فقد تدارس مجلس 
الــوزراء التوصيــة الواردة 
ضمن محضر اجتماع جلنة 
الشــئون االقتصادية بشأن 
طلــب الهيئــة العامة للقوى 
العاملة بحــث اآللية الالزمة 
لصرف دعم العمالة للمسجلني 
في البابني الثالث واخلامس 

املعنية على اإلسراع في دعم 
القطاع اخلاص.

اجلهــود  إطــار  وفــي 
الهادفــة إلى تعزيز التكامل 
االقتصادي بني دول مجلس 
التعاون اخلليجي وجتسيد 
قراراته الصادرة في مختلف 
امليادين، فقد مت تكليف الهيئة 
العامة للصناعة بالتنسيق 
ـ  اخلارجيــة  وزارة  مــع 
اإلدارة العامــة للجمــارك ـ 
ـ  العامــة  وزارة األشــغال 
املؤسســة العامــة للرعاية 
ذات  واجلهــات  الســكنية 
الصلة لدراسة كل اجلوانب 
املتعلقــة بتنفيــذ قــراري 
التعــاون الصناعي  جلنــة 
رقمي ٥ و٦ الصادرين على 

وقرر مجلس الوزراء املوافقة 
علــى زيادة ميزانيــة الهيئة 
العامة للقوى العاملة مببلغ 
وقــدره ٢٤٠٫٤٥١٫٦٦٨ دينارا 
(فقط مائتان وأربعون مليونا 
وأربعمائة وواحد وخمسون 
ألفا وستمائة وثمانية وستون 
دينارا) وتكليف وزير املالية 
بالتنســيق مع مجلس األمة 

بهذا الشأن.
كما أحيط مجلس الوزراء 
علما بتوصية اللجنة بشأن 
احلالة التنفيذية للمقترحات 
املقدمة من اللجنة التوجيهية 
العليــا للتحفيز االقتصادي 
وباإلجراءات املتخذة من قبل 
اجلهات املعنية بهذا الشــأن 
وقرر املجلــس حث اجلهات 

التوالي بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٠ 
و٢٠٢٠/٥/١٠ وما قد يترتب 
عليهما من آثار وانعكاسات 
سلبية على السوق احمللية 
واملســتهلكني واالقتصــاد 
الوطنيـ  إن وجدتـ  وإعداد 
اآلليــات والســبل العمليــة 
بتحقيــق هذيــن القراريــن 
لغاياتهما املنشودة وتالفي 
أي آثار ســلبية ومعاجلتها 
وموافــاة مجلــس الــوزراء 

بتقرير شامل بهذا الشأن.
وفــي هــذا الصــدد، قرر 
املجلــس تعليــق إجــراءات 
تنفيذ القرارين املشار إليهما 
لدى اإلدارة العامة للجمارك 
وذلك في ضوء ما تنتهي إليه 
الدراسة من نتائج وتوصيات.

مجلس الوزراء جّدد الدعوة للجميع إلى االلتزام باشتراطات الصحة العامة والتباعد اجلسدي للحّد من انتشار الوباء

الشيخ د.باسل الصباحالشيخ أحمد املنصور خالل االجتماع أنس الصالح خالل اجتماع رئيس الوزراء

بڤيروس «كوفيدـ  ١٩» حسب 
املناطق واجلنسيات وكذلك 
أعداد املتعافني والوفيات ومن 
يتلقون العالج حيث لوحظ 
استمرار ارتفاع اإلصابات بني 

املواطنني نتيجة املخالطة.
وقد جدد مجلس الوزراء 
دعــوة اجلميع إلــى االلتزام 
باشــتراطات الصحة العامة 
والتباعد اجلسدي للحد من 

انتشار الوباء.
ثم تابع مجلــس الوزراء 
علــى  املســتجدات  آخــر 
الصعيدين العالجي والوقائي 
واخلدمات اللوجســتية ذات 
الصلة بجهود مكافحة انتشار 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
وتــدارس توصيــات اللجنة 

املوافقة على زيادة ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة مببلغ ٢٤٠ مليون دينار لصرف دعم العمالة للمسجلني في البابني الثالث واخلامس

حّث اجلهات املعنية على اإلسراع في دعم القطاع اخلاص وفق املقترحات املقدمة من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي

احلجيالن: مجلس جديد حتى ٢٠٢٣.. وأهدافنا نستلهمها من توجيهات صاحب السمو وخطاباته السامية

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل االجتماع



اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

ملشاهدة الڤيديوعلي األستاذ مع عدد من مديري اإلدارات املختلفة بجامعة الكويت                 )محمد هاشم(التباعد اجلسدي بني املوظفني حفاظا على سالمتهم

آالء خليفة

اتخذت جامعة الكويت كل 
اإلجراءات االحترازية ملواجهة 
ازمة ڤيروس كورونا املستجد 
)كوفيــد ـ 19(، وأمتت جميع 
االستعدادات لعودة املوظفني 
مع بــدء املرحلة الثانية التي 
اقرها مجلــس الوزراء والتي 
اشــترط فيها اال تزيد نسبة 

دوام املوظفني على ٣٠%. 
ووراء هــذا العمــل جهــد 
كبير قامت به إدارات اجلامعة 
املختلفة حتــت مظلة األمانة 
العامة بجامعة الكويت ألخذ 
كل االستعدادات واالحتياطات 
الالزمــة للعمــل فــي زمــن 
»كورونــا«. »األنبــاء« قامت 
بجولة داخل جامعة الكويت 
وزارت عــدة إدارات للتعرف 
من مديريها على االستعدادات 
للمرحلة احلالية، وما قامت به 
كل إدارة من تدابير وإجراءات 
وقائية واحترازية، وخرجنا 

بالتقرير التالي:
فــي البداية، ذكرت مديرة 
إدارة املوارد البشرية بجامعة 
الكويت أمينة البشر لـ »األنباء« 
انه قد مت اصدار تعميم بشأن 
اإلجراءات الوقائية والتدابير 
االحترازية ملواجهة ڤيروس 
كورونــا املســتجد وإصــدار 
تعميــم آخــر بشــأن قواعــد 
وإجراءات العودة التدريجية 

للعمل في اجلامعة.
وأكدت البشر حرص إدارة 
املوارد البشرية في اجلامعة 
على تنفيذ إرشادات وتوصيات 
السلطات الصحية في البالد 
بشــأن توفيــر االحتياطــات 
والتدابير الصحية والضوابط 
الوقائية التي تهدف الى عدم 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
واحملافظة على امن وسالمة 
وصحــة منتســبي اجلامعة 
واملتعاملني معها بالتنســيق 

مع اإلدارات املختلفة.
وأوضحت البشر ان اإلدارة 
قامت بالتنسيق مع إدارة االمن 
والســالمة لتوفير ملصقات 
ارشادية وتوعوية لتوضيح 
اإلجراءات االحترازية والوقائية 
ملواجهة ڤيروس كورونا ومنها 

فــي حــال اســتدعت احلاجة 
حضــور املراجــع شــخصيا 
والتنســيق مع اقسام اإلدارة 
املختلفة وذلك لتحديد نسبة 
حضــور املوظفــني بواقــع 
٣٠% واعداد جدول اســبوعي 
للفئات التي تعمل باحلضور 
او عــن بعد والفئــات املعفاة 
من احلضــور، كما مت اعتماد 
املراســالت عن طريق البريد 
االلكترونــي وذلــك للحد من 

التعامالت الورقية.
تطبيق التوصيات الصحية

من جانبه، أوضح رئيس 
قسم السالمة في إدارة االمن 

األرضية بالتعاون مع إدارة 
العامــة متهيــدا  العالقــات 
الســتقبال موظفي اجلامعة 
املرحلــة احلاليــة،  خــالل 
باإلضافة الــى حتديد نقاط 
للفحص احلراري والفحص 
املبدئي قبل دخول املوظفني 
الــى مقــار العمــل او داخل 
اسوار اجلامعة بواقع ٢1 نقطة 
فحص للتأكد من عدم وجود 
حرارة، مع التأكيد على ارتداء 
الكمامات والقفازات، حيث يتم 
الفحص من خالل مســعفي 
العيادات الطبية بإدارة االمن 
والسالمة من داخل السيارات 
اخلاصة بهم قبل الدخول الى 

الطبية املنتشرة  بالعيادات 
في مختلف مواقع اجلامعة، 
الفتا إلى ان هناك حوالي 17 
عيادة طبية موزعة على كل 

مواقع اجلامعة 
وأشــار اخلميس إلى ان 
إدارة االمن والسالمة تتلقى 
البالغــات واالستفســارات 
عــن طريــق غرفــة املراقبة 
املركزية باجلامعة واملزودة 
باخلط الساخن الدارة االمن 
والســالمة داخلــي 8٣٣٣٣ 
مباشر ٢498٣٣٣٣ ومتابعة 
االحداث في املواقع اجلامعية 
بشكل مباشــر على مدار ٢4 

ساعة طوال أيام األسبوع.

الكويت  والســالمة بجامعة 
يوسف اخلميس لـ »األنباء« 
ان اإلدارة قامت بالتنســيق 
مــع كل اإلدارات اخلدميــة 
بجامعة الكويت بتوجيهات 
من األمانة العامة باجلامعة 
وتنفيذا الشــتراطات وزارة 
الصحــة وديــوان اخلدمــة 
املدنية الصادرة في التعاميم 
األخيرة، موضحا ان اإلدارة 
قامت بتطبيق ما جاء في تلك 
التوصيات على ارض الواقع.

وذكر اخلميس ان اإلدارة 
اللوحــات  بوضــع  قامــت 
االرشــادية فــي كل املواقــع 
اجلامعيــة وكذلك امللصقات 

احلرم اجلامعي.
من ناحية أخرى، أوضح 
اخلميس انه قد مت غلق بعض 
البوابــات الرئيســية ملواقع 
اجلامعــة إلحكام الســيطرة 
على املداخل، ولكن في حال 
حدوث أي حاالت طارئة فهناك 
إمكانيــة لفتح تلك البوابات 

في أي حلظة.
ووجه اخلميس رســالة 
الذيــن  ملوظفــي اجلامعــة 
ســيداومون خــالل املرحلة 
احلالية بالتقيد باالشتراطات 
الصحية والتعاون مع زمالئهم 
مــن موظفي االمــن والكادر 
الطبــي من أطباء وممرضني 

ثــم انتقــل احلديــث الى 
اخلدمــات  إدارة  مديــرة 
الكويــت  العامــة بجامعــة 
سنابل الدويسان التي قالت 
لـ»األنباء«: ان إدارة اخلدمات 
العامــة معنيــة بالنظافــة 
والسيارات والنقليات بشكل 
عام، موضحة ان اإلدارة وفقا 
لقرارات مجلس الوزراء تعمل 
بثلث العدد اإلجمالي ملوظفي 

اإلدارة.
ولفتت الدويسان إلى ان 
اإلدارة العامة للخدمات العامة 
قامت بتنظيف جميع مواقع 
اجلامعة ومراكز العمل بها ومت 
توزيع السيارات مبعدل 1٢٠ 
سيارة جلميع مراكز العمل.

بدورها، أوضحت مديرة 
إدارة االنشــاءات والصيانة 
بجامعــة الكويــت م.حميدة 
اخلالدي انه بناء على قرارات 
مجلس الوزراء والســلطات 
الصحية للتعامل مع جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
)كوفيــد ـ 19( وبالتنســيق 
مــع األمانة العامــة مت عمل 
الالزمــة  االســتعدادات 
الســتقبال املوظفــني وذلك 
بعد إجراءات وابرزها تبديل 
فالتر التكييف الالزم تبديلها 
وتعقيمها وفق االشتراطات 
الفنية لتلــك االعمال وعمل 
الصيانة الدورية والتشغيلية 
جلميــع املرافــق اجلامعيــة 
لضمان توفير البيئة املناسبة 
للموظفــني، باإلضافــة الــى 
الداخلية  صيانة املزروعات 
واخلارجيــة مبــا يضمــن 
توفير بيئة جمالية وصحية 

للموظفني.
وذكــرت اخلالدي انه يتم 
الكهرباء  التنسيق مع وزارة 
واملاء بصورة مستمرة لضمان 
عــدم قطع التيــار الكهربائي 
واســتمرار اخلدمة في مواقع 
اجلامعــة املختلفة، موضحة 
انه مت عمل ورش عمل لعماله 
التشــغيل والصيانة من قبل 
رؤساء الصيانة وذلك للتوعية 
والتوجيه في كيفية التعامل 
مع املســتخدمني في حال أي 
طلبات صيانة والتأكيد على 

التباعد االجتماعي.

سنابل الدويسانخالد الياقوت ويوسف اخلميس معقمات في مختلف األماكنأمينة البشر

أهميــة وضرورة التباعد بني 
املراجعــني واملوظفني ولبس 
الكمامات والقفازات وضرورة 
غسل وتعقيم اليدين بصورة 
مستمرة، واالتصال على رقم 
طوارئ االمن والســالمة في 
حال الشعور بأي اعراض او 

حاالت طارئة.
كمــا ذكرت البشــر انه قد 
مت تركيــب حاجــر »اكرليك« 
في قاعة اســتقبال املراجعني 
وتوفير خدمة »الواتســاب« 
للرد على استفسارات موظفي 
جامعــة الكويت من اإلداريني 
والفنيني وحجز موعد مسبق 
ملراجعة إدارة املوارد البشرية 

»األنباء« تابعت استعدادات اإلدارات اجلامعية لدوام موظفيها
ضمن املرحلة الثانية لعودة احلياة تدريجياً ودوام موظفي جامعة الكويت مبا ال يزيد على 30% مع اإلجراءات االحترازية

الراشد.. متابعة مستمرة رئيس املسعفني لـ »األنباء«: 21 عيادة و21 نقطة دخول
وجهود مشهودة

كل الشكر والتقدير للقائم بأعمال مدير العالقات 
العامة واالعالم في جامعة الكويت نادية الراشد على 
ما قامت به من جهود حثيثة لتسهيل مهمة »األنباء« 
للقيام بتلك اجلولة املثمرة ومتابعتها املســتمرة 
وحرصهــا على إجناح جميع اجلهود املبذولة من 
الفــرق العاملة في مواجهــة ڤيروس كورونا مبا 
يضمن الســالمة للجميع.  فلك منا جزيل الشكر 

والتقدير و»عساك عالقوة دائما«.

ومن داخل العيادة الطبية التابعة الدارة االمن 
والسالمة بجامعة الكويت، التقت »األنباء« رئيس 
املسعفني بالعيادات الطبية في جامعة الكويت أحمد 
عبداهلل، الذي قال: نحن متواجدون منذ بداية جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد )كوفيد ـ 19(، ومت توفير 
كل االحترازات املطلوبة.  ولفت عبداهلل إلى ان هناك 
21 عيادة طبية في مختلف املواقع اجلامعية، السيما 
ان عمال النظافة وعمال الصيانة كانوا متواجدين 
خالل األشهر املاضية فكانت هناك متابعة الوضاعهم 

الصحية خالل تلك الفترة.
وذكر انهــم عملوا على توعية اجلمهور )طلبة 

وأســاتذة وموظفني( من خالل وسائل التواصل 
االجتماعي، باإلضافة لعمل زيارات للجهات املعنية 
ومنها وزارة الصحة وجمعية الهالل األحمر الكويتي 
وتأمني بعض املستلزمات الطبية استعدادا لعودة 
دوام املوظفني في املرحلة الثانية التي اقرها مجلس 
الوزراء. وافاد عبــداهلل بأن هناك 21 نقطة دخول 
لبوابــات اجلامعة وعلى كل نقطة يتواجد عدد من 
الهيئة التمريضية لعمل الفحص احلراري والتأكد 
من ارتداء املوظــف للكمام والقفازات ومن تعقيم 
مكاتب املوظفني والكراســي التي يجلسون عليها 

أحمد عبداهللومدى التزامهم بكل اإلجراءات االحترازية.

»الهيئة اخليرية« توزع سالاًل غذائية على 5250 متضررًا من »كورونا«
الهيئــة اخليرية  وزعــت 
العامليــة دفعــة  اإلســالمية 
جديدة من الســالل الغذائية 
على 5٢5٠ عامال متضررا من 
تداعيــات جائحــة »كورونا« 
في مناطق الوفرة واخليران 
ومينــاء عبــداهلل وجليــب 
الشيوخ والفحيحيل بالتعاون 
مــع وزارة الداخلية والهيئة 
العامــة للمعلومــات املدنية، 
وذلــك في إطــار جهود حملة 

»فزعة للكويت«.
وقــال مديــر إدارة العمل 
التطوعي في الهيئة اخليرية 
عبداهلل العوضي في تصريح 
صحافــي: إن الهيئة اخليرية 
وزعــت دفعــة جديــدة مــن 
السالل الغذائية على العمالة 
املتضــررة في مناطق الوفرة 
واخليــران ومينــاء عبداهلل 
وجليب الشيوخ والفحيحيل 
إدراكا منها للظروف الصعبة 
التي تعيشها تلك الشريحة، 
وحرصا على تخفيف معاناتهم 
املستمرة منذ أكثر من ٣ شهور 
بفعل اإلجــراءات االحترازية 

في البالد.
وأضاف العوضي: إن 1٠7 
متطوعــني ومتطوعــات من 
املواطنني واملقيمني شــاركوا 
فــي عمليــة تعبئة الســالل 
الغذائية وتغليفها وتوزيعها 
على املتضررين، مجســدين 
مفاهيم العمل التطوعي وقيمه 
األخالقية السامية واإليجابية 

يقتصر على الشباب، بل امتد 
ليشمل كبار السن والنساء، 
مبينــا أن هــؤالء املتطوعني 
حرصوا على اإلسهام في هذه 
البرامج بكل حماس وإيصال 
الســالل الغذائية بسياراتهم 
اخلاصة إلى املســتفيدين في 
منازلهم بكل احترام وتقدير 

ومراعاة لكرامتهم.
إلــى إن الســلة  وأشــار 
الواحدة شــملت مواد غذائية 
أساســية تكفي 6 أفــراد مدة 
شــهر، ومن أبرز مــا احتوته 
األرز والزيت والسمن والسكر 
والفــول والطحــني والعدس 
والشــاي ومعجون الطماطم 

واملعكرونة وغيرها.
ولفت الى أن الهيئة حتركت 
منــذ بداية األزمــة وتواصلت 
مع اجلهــات املعنية وخاصة 
السلطات الصحية، ولم تدخر 

للوصول إلي املستفيدين في 
منازلهم.

كما جدد امتنان قيادة الهيئة 
أيضا للهيئة العامة للمعلومات 
املدنية لتوفيرها قاعدة بيانات 
األفراد املســتفيدين في إطار 
وزارة  مســاعدات  برنامــج 

الشؤون االجتماعية.
وأردف العوضــي قائــال: 
إذا كان املتطوعــني قد ضحوا 
باجلهد والوقت، فإن أهل اخلير 
وأصحــاب األيــادي البيضاء 
جادوا بأموالهم واســتجابوا 
التــي  للنــداءات اإلنســانية 
أطلقتهــا اجلمعيات اخليرية 
حتت شعار »فزعة للكويت« 
بصورة تدعو للفخر واالعتزاز، 
مشــيرا إلى إن هــذه امللحمة 
تشــكل عالمــة  اإلنســانية 
فارقة في تاريخ أهل الكويت، 
وعنوانا بارزا للبذل والعطاء.

جهدا في تقدمي الدعم اللوجستي 
واملؤسســات  للــوزارات 
واملستشــفيات  احلكوميــة 
امليدانيــة واحملاجر الصحية، 
البرامــج اإلعالمية  وتدشــني 
واألنشــطة التوعويــة علــى 
موقعها اإللكتروني ومنصاتها 
اإلعالمية، باإلضافة إلى توزيع 
الســاخنة والسالل  الوجبات 
الغذائيــة واألجهــزة الطبيــة 
والقفــازات واملعقمــات علــى 

املتضررين.
وعبر العوضي عن تقدير 
قيادة الهيئة اخليرية لرجال 
والقــوات  الداخليــة  وزارة 
اخلاصة والدفاع املدني لدورهم 
الوطني الرائد وحسن تعاونهم 
مــع املتطوعني أثنــاء توزيع 
الســالل الغذائية في مناطق 
العمالة املتضررة، وحرصهم 
على تقدمي التسهيالت الالزمة 

107 متطوعني ومتطوعات شاركوا في التعبئة والتغليف والتوزيع

متطوعان لدى نقل السالل عبر سيارتهما للمستفيدينمتطوعات شاركن في تعبئة السالل وتغليفها

التي حتض على قضاء حوائج 
احملتاجني واستثمار القدرات 
التطوعية في بناء التماســك 
املجتمعــي ومتتني نســيجه 
ودعم أواصره وتوثيق عراه.
وتابــع قائــال: إن العمــل 
واجــب وطنــي  التطوعــي 
ونهــج حضــاري  صميــم، 
أصيل، وسلوك إسالمي قومي 
حث عليه الشــرع اإلســالمي 
احلنيف، وترجمه املتطوعون 
في جتــارب إنســانية رائدة 
ومثيــرة للتقدير واإلعجاب، 
بحرصهم علــى التطوع بكل 
حب وإرادة حرة لتقدمي العون 
إلخوانهم احملتاجني والتضحية 

بالوقت واجلهد.
وأشــار إلى إن املتطوعني 
اتسموا بالهمة العالية، واإلتقان 
في العمل، وتكرار املشــاركة 
تلو األخرى، وأن التطوع لم 

البشر: توفير خدمة »الواتساب« للرد على استفسارات موظفي اجلامعة وحجز موعد مسبق ملراجعة إدارة املوارد البشرية في حال احلاجة للحضور الشخصي
اخلميس: تكثيف وجود موظفي األمن بجميع املواقع وإغالق بعض البوابات الرئيسية وهناك نحو17 عيادة طبية موزعة على كل مواقع اجلامعة
الدويسان: إدارة اخلدمات العامة معنية بالنظافة والسيارات والنقليات وتعمل بثلث إجمالي موظفيها ونّظفت جميع مواقع اجلامعة ومراكز العمل فيها



اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

إلى كل محب للــذوق العام ومكارم 
الســلوك  األخــالق وآداب وقواعــد 
االجتماعي.. وإلى كل متشــوق للتقدم 
احلضاري في مضمار العالقات االجتماعية 
الراقية، على مدى أسبوع ونحن نعيش 
احلظر الكوروني قرأت كتابا قيما يشد 
االنتباه ألهمية محتواه املتعلق بالسلوك 
االجتماعي الراقي وبناء مهارات التواصل 
البيت والعمل والدواوين واملطاعم  في 
واملناسبات املختلفة. وما أعجبني فيه هو 
سالسة طرح موضوعاته بأسلوب السهل 
املمتنع وبطريقة يفهمها اجلميع، كما أنه 
يزخر باألمثلة واإلرشادات املستخلصة 
من واقع احلياة، والكفيلة بتطوير مهارات 
قارئه وإكســابه عادات وطباعا مميزة 
في مجال السلوك احلضاري والتواصل 

االجتماعي.
إنه كتاب (نظرات في أصول وآداب 
وقواعد الســلوك االجتماعــي) اللباقة 
والذوق العام، ملؤلفــه األخ عبدالوهاب 
صالح الشايع، وقد قدم الكتاب املرجع 
األستاذ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم 
وزير التربية والتعليم العام األسبق في 
دولة الكويت والباحث واملؤرخ واألديب 

الشاعر.
يقول املؤلف وهو يقدم خالصة فكره: 
إن هذا الكتاب مرجع مهم ال يستغني عنه 
املربون في البيت واملدرسة في مجال تربية 
األجيال وتنمية اإلحساس لديهم بالذوق 

العام وقيم اجلمال 
اللفظي واحلســي 
والتصرف السليم. 
ويواصل: والكتاب 
للغاية  ومفيد  مهم 
للعاملني  خاصــة 
السياسي  بالسلك 
لديبلوماســي  ا و
وأعضاء  والوزراء 
أو  األمة  مجلــس 
الشعب أو الشورى 
كبار  من  وغيرهم 
رجال الدولة ورجال 
األعمال وكل من له 
او احتكاك  اتصال 
مــن  باألجانــب 
وغيرهم  رسميني 

داخل البالد وخارجها.
كتاب يثري ويكمل النقص ويســد 
اخللل والقصور في مجال التربية وقواعد 
السلوك االجتماعي الرشيد وآداب املائدة، 
كما أنه يضفي على قارئه مظهرا حضاريا 

قويا ومؤثرا في حله وترحاله.
يقول أستاذي املربي الفاضل د.يعقوب 
يوسف الغنيم ـ أبا أوس: هذا هو األخ 
عبدالوهاب صالح الشايع يقدم لنا في 
هذا الكتاب خالصــة خبرته في كيفية 
التعامل الكرمي مع الناس في حياتهم العامة، 
فلم يترك مجاال من مجاالت احلياة في 
املجتمع إال تطرق إليه، وأشهد أن آراءه 
املطروحة من خالل الكتاب هي آراء صائبة، 
وقد تتبعتها بكل جوانبها فوجدت في 
تتبعها واالمتثال إلى ما تشير به اخلير كل 
اخلير، فهاهو يتحدث عن حياة اإلنسان 
وتعامله مع اآلخرين في البيت والديوانية 
والشارع والســوق وأماكن العمل على 
اختالفها، ويتناول أسلوب التعامل في 
املآدب وعلى املوائد، فلم يغادر صغيرة 
وال كبيرة إال أثــار حولها ما ينبغي أن 

يطلع عليه املرء ليستفيد منه.
ويقيني بأن القارئ املقبل على هذا 
الكتاب بكل جوارحه العازم على االستفادة 
منه سيستفيد استفادة كبرى تعود بالنفع 

عليه وعلى مجتمعه.
والكتاب من القطع الصغير يقع في 
٣٧٩ صفحة ويتضمــن ١٤ مبحثا في 
فصوله، وطبــع منه حتى اآلن (الطبعة 
األولى في ٢٠٠٤/١٢/٢٣ والطبعة الثانية 

.(٢٠١١/٩/١
٭ ومضة: احلقيقة اســتمتعت على مدى 

أســبوع بقراءة محتوى الكتاب املليء 
بتطبيقــات على املجتمعــات العربية، 
من جداول وألفاظ بهــا أخطاء وألفاظ 
مصححة وأشعار وأمثال كويتية وأشكال 
توضيحية، أمــا الفهرس فهو كالبوفيه 
التــي يحتاجها  باملوضوعات  امللــيء 
تأثير  اليوم، وأيضا  اإلنسان املتحضر 
البيئة االجتماعية عليه سواء أكان هذا 
في املجالــس أو الدواوين، واملصافحة 
والسالم والضيافة (وهنا أرى أن يقوم 
الباحث املؤلف في الطبعة القادمة بإضافة 
االحترازات التي طبقت في زمن كورونا 
بخصوص املصافحة والسالم والضيافة).
لقد جــال بي املؤلف فــي محطات 
ال حصر لها مــن أصول وآداب الكالم 
واالســتماع وما يتبع هذا من إحساس 

عام ومقاطعة أو معارضة.
لقد تناول تبادل التحية واملجامالت 
وتقدير ظروف الزمان واملناسبة واملكان 
وكل أصول اآلداب والقواعد العامة املتعلقة 
بتناول الطعام على األرض واملائدة وكل 
األصول واآلداب والقواعد العامة املتعلقة 
للمدعوين  بالنسبة  باحلفالت والوالئم 
وقضايــا كثيرة مثل عيــادة املرضى، 
أصول وآداب استعمال الهاتف باحترام 
األولوية والوقوف في الدور وآداب قيادة 
السيارة وفي املساجد. كما تناول في كتابه 
القيم لغتنا اجلميلة واالرجتال وقضايا 
املقابالت  إلى كل  «التخبيص»! وتطرق 
واحلوارات اإلذاعية 
نيــة  يو لتلفز ا و
البرامج  ومقدمــي 
العاديني والناجحني.

كما أعجبتني جدا 
الى مظاهر  إشارته 
تخلفنا الثقافي، وما 

ختم به كتابه.
٭ آخر الكالم: يقول األخ 
عبدالوهاب  األستاذ 
الشــايع في  صالح 
اســتهالل طبعتــه 
الثانيــة إنه قد عني 
عنايــة فائقة بتقدمي 
أو  البديل مــع نقد 
شجب التصرفات غير 
املناسبة أو غير الالئقة 

بأسلوب صريح وواضح مباشر ومركز.
وأقدر وفاءه وشكره لزوجته أم سفيان 
على اهتمامها ومالحظاتها الدقيقة والقيمة 
وتهيئتها اجلو املناســب للكاتب املؤلف 
ليقدم لنا هذا الكتاب القيم، وأيضا للجندي 
الباكستاني السيد فاروق أحمد شاد الذي 
حتمل، كما في الطبعة األولى، عبء كل 
املسودات والتعديالت واإلضافات دون 
كلل وال ملل، فله منا الشكر والتقدير.. 
فالوفاء وتذكر الفضل من األخالق وقمة 

الذوق اإلنساني النبيل.
٭ زبدة احلچي: السؤال: هل نحن بحاجة 

إلى هذا الكتاب؟
بعد قــراءة متأنية للكتاب ومحتواه 
أستطيع أن أقول بكل ثقة إن هذا الكتاب 
ميثل «دســتورا شخصيا».. أوال، يقرأ 
اإلنسان هذا الكتاب من اجللد الى اجللد، 
وحتما سيجد هناك كثير من املعلومات 
والســلوكيات وصلته، وإذا كان إنسانا 
متحضرا فســيدرك حاجته املاّسة ألنه 
السلوكي والوظيفي  سيطور مبستواه 

وستزداد ثقافته.
أعجبنــي وجــود أمثلــة على كل 
املوضوعات املطروحة، وأقولها صادقا: 
الكتاب هو بغيتك، فواهللا لن تكتفي بقراءته 
السريعة بل سيكون ماثال أمامك لتطبقه 

في حياتك الزاهرة.
كل الشكر والتقدير لألخ عبدالوهاب 
صالح الشايع على هذه (الوجبات الذوقية) 
املوافق  الكورونــي ١٤٤١هـ  الزمن  في 
٢٠٢٠م!.. مرجع يعتد به في هذا األمر.

تستطيع أن يكون معك هذا الكتاب 
في احلل والترحال.. في أمان اهللا. 

ومضات

اللباقة والذوق العام.. 
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

شهادة «PCR» والتسجيل في «شلونك» و التعهد بااللتزام 
بتعليمات «الصحة» أهم الضوابط للقادمني إلى الكويت

«الكهرباء» تستشير «الصحة» في إجراءات استئناف 
االختبارات اخلاصة بالوظائف الشاغرة

بحثت اللجنة العليا إلعادة 
تشــغيل الرحالت فــي مطار 
الكويت الدولي برئاسة رئيس 
اإلدارة العامة للطيران املدني 
الشيخ سلمان احلمود تطبيق 
واالشــتراطات  اإلجــراءات 
الصحيــة الواجــب اتباعهــا 
الرحــالت  إلعــادة تشــغيل 
التجارية تدريجيا في املطار 

وفق االشتراطات الصحية.
وقال مقرر اللجنة ســعد 
العتيبي لـ «كونا» إنه مت اعتماد 
عدة متطلبات إلعادة التشغيل 
التجاري منها اعتماد تطبيق 
(كويت - مســافر) لتسهيل 
إجراءات الســفر وإصدار كل 
االشتراطات وإجراءات العمل 
اخلاصة لكل اجلهات احلكومية 

وشركات الطيران.
وأضــاف العتيبــي أنه مت 
تنفيذ متطلبات البروتوكول 
الصحي بشــأن جتهيز مراكز 
للفحص في مباني املطار، كما 
مت اعتماد سياسة حقوق النقل 
اجلوي «املقيد» مع ســلطات 
الطيران املدني بالدول الراغبة 

في التشغيل ملطار الكويت.
وبني أنه مت االنتهاء كذلك 

أقصى متوقــع للرحالت ١٠٠ 
رحلة يوميا.

وبني أن املرحلة الثانية تبدأ 
مــن ١ فبراير ٢٠٢١ وتســتمر 
أيضا ٦ شهور بنسبة تشغيل 
ال تزيد عن ٦٠٪ وعدد الركاب 
املتوقــع ال يزيــد عن ٢٠ ألف 
راكب يوميــا واحلد األقصى 
املتوقــع للرحالت ٢٠٠ رحلة 

يوميا.
أمــا املرحلــة الثالثة، فقد 
أشــار إلــى أنها ســتبدأ من ١ 
أغسطس ٢٠٢١ بنسبة تشغيل 

بتعليمات وزارة الصحة سواء 
باحلجر املنزلي أو املؤسسي.
 «PCR» وإجــراء فحــص
عشوائي للركاب عند الوصول 

بنسبة ١٠٪ من كل رحلة.
وأضاف أن من املتطلبات 
كذلــك قيــاس درجــة حرارة 
جميع الــركاب قبــل صعود 
الطائرة والتقييد باالشتراطات 
الصحيــة مــن حيــث ارتداء 
الكمامات والقفازات واستخدام 
املعقمات وااللتــزام بالتباعد 

اجلسدي.
وأفاد العتيبي بأن الضوابط 
بالــركاب  الصحيــة اخلاصــة 
املغادريــن هــي احلصول على 
شهادة صادرة من مراكز صحية 
داخــل مطــار الكويــت الدولي 
ومعتمدة من قبل وزارة الصحة 
تثبت ســلبية اإلصابة مبرض 
«كورونا» إذا تطلب األمر، وذلك 

حسب متطلبات كل دولة.
وأوضــح أنه يلــزم كذلك 
التقييد باالشتراطات الصحية 
مــن حيــث ارتــداء الكمامات 
والقفازات واستخدام املعقمات 
وااللتزام بالتباعد اجلســدي 

داخل مباني املطار.

١٠٠٪ وعدد الركاب املتوقع أكثر 
من ٣٠ ألف راكب يوميا واحلد 
األقصــى املتوقــع للرحــالت 
٣٠٠ رحلــة يوميــا. وذكر أن 
الضوابــط الصحية اخلاصة 
بالركاب القادمني ملطار الكويت 
الدولــي هي احلصــول على 
 (PCR) شهادة صحية معتمدة
تثبت سلبية اإلصابة مبرض 
كورونــا املســتجد (كوفيد- 
١٩) مع ضرورة التسجيل في 
منصة (شلونك) قبل ركوب 
الطائرة وتوقيع تعهد بااللتزام 

جلنة إعادة تشغيل مطار الكويت بحثت تطبيق اإلجراءات واالشتراطات الصحية لعودة الرحالت التجارية

تضم ٤٤ وظيفة ويتقدم لكل منها أكثر من ١٥ موظفاً

 الشيخ سلمان احلمود يترأس اجتماع اللجنة العليا إلعادة تشغيل الرحالت في مطار الكويت الدولي

من كل اإلجراءات والتجهيزات 
الالزمة لتطبيق االشتراطات 
الصحيــة والوقائية (أنظمة 
التعقيم - حواجز زجاجية - 
كاميرات حرارية - ملصقات 

أرضية).
وأوضح أن اخلطة تتكون 
من ثالث مراحل رئيسية، حيث 
تبــدأ األولى من ١ أغســطس 
املقبل وتستمر ٦ شهور بنسبة 
تشغيل ال تزيد عن ٣٠٪ وعدد 
الــركاب املتوقــع ال يزيد عن 
١٠ آالف راكــب يوميــا وبحد 

دارين العلي

خاطبت وزارة الكهرباء واملاء وزارة الصحة بشأن 
اإلجراءات التي يفترض عليها اتباعها في استئناف 
االختبارات التحريرية للموظفني املرشــحني لشغل 
الوظائف اإلشرافية الشاغرة، بعد توقفها خالل األشهر 

الثالثة األخيرة بسبب جائحة كورونا.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء إن 
الوزارة قامت بهذه اخلطوة بهدف معرفة االجراءات 
التــي يجب اتخاذها مــن اجلانب الصحي كون هذه 
االختبــارات تتم فــي مكان واحد وفــي وقت واحد 
وبحضــور عدد مــن املختبرين حيث عــادة يتقدم 

للوظيفة الواحدة ما بني ١٠و١٥ مرشحا أو أكثر.
ولفتــت املصــادر الــى ان املرحلــة األولــى من 
االختبــارات متوقــع ان تضم ٤٤ وظيفة اشــرافية 
موزعة على عدة قطاعات، مشيرة إلى حرص مسؤولي 
الوزارة في مختلف القطاعات على تسكني الشواغر 

املوجودة لديهم للدفع بعجلة اإلنتاج.

على الركاب املغادرين احلصول على شهادة صادرة من مراكز صحية داخل مطار الكويت الدولي ومعتمدة من قبل «الصحة»
جتهيز مراكز للفحص في مباني املطار واعتماد سياسة حقوق النقل اجلوي «املقيد» مع الدول الراغبة في التشغيل للكويت

العون لـ «األنباء»: «السالم» توزع ٦٣ ألف معقم يدوي 
و١٠٠٠ «إلكتروني» على مؤسسات الدولة

ليلى الشافعي

أعلن املدير العام جلمعية 
الســالم لألعمــال اخليرية 
واإلنســانية د.نبيل العون 
مــع بداية املرحلــة الثانية 
وعــودة نســبة ٣٠٪ مــن 
موظفــي الدولة إلى العمل، 
أن اجلمعيــة ســارعت الى 
جتهيز اكثر من ٦٣ ألف معقم 
يدوى و١٠٠٠ معقم إلكتروني 
مع اســتاند لتوزيعها على 
مؤسسات الدولة خاصة التي 
تعمل في اخلطوط األولى، 
وذلك بالتعاون مع وزارات 

تصريحه لـ «األنباء»: انه منذ 
بداية أزمة كورنا مت توزيع 
١٤٣ ألف سلة غذائية وأكثر 
من ٤٠ ألف سلة صحية و٨٦٠ 
ألف وجبة ساخنة وأكثر من 
مليون ومائة وثمانني ألف 
قطعــة قدمــت الحتياجات 
الدعم اللوجيستي ملؤسسات 
الدولة في اخلطوط األولى، 
كما مت توزيــع وتركيب ١٢ 

ممر تعقيم إلكتروني.
ولفــت العــون إلــى أن 
اجلمعيــة نظمت مشــروع 
حملة «خلونا نبرد عليهم»، 
وأن هذا املشــروع قد القى 

احلكومية ملواكبة كل جديد.
وحــول مــا مت صرفــه 
منــذ بداية األزمــة إلى اآلن 
قــال: مت صــرف مليــون 
و٣٠٠ ألــف دينار إلى اآلن، 
ونحن مستمرون في تقدمي 
املســاعدات إلــى أن تنجلي 
األزمــة وتعــود احلياة إلى 
طبيعتها بانتهاء الڤيروس 

إن شاء اهللا.
وحــول عمــل اجلمعية 
خارج الكويت، أكد د. العون 
أن العمل مستمر ولم يتوقف 
في اليمن وسورية وبورما 

وقرغيزيا والفلبني.

لــدى  استحســانا كبيــرا 
األسر املتعففة، مشيرا إلى 
أن ٣٦٥ أســرة اســتفادت 
مــن هــذا املشــروع الــذي 
يشــمل املكيفات والبرادات 
والغساالت، وانه مت وضع 
ميزانيــة أولية للمشــروع 
تبلغ ١٠٠ ألف دينار، ونتوقع 
أن تصل هذه امليزانية إلى 

٣٠٠ ألف دينار.
وبينما توقع د.العون أن 
تســهم عودة املوظفني في 
التوزيع،  تســهيل عمليــة 
عمــل  فريــق  أن  أوضــح 
اجلمعية ينتظر التعليمات 

مع بداية املرحلة الثانية وعودة ٣٠٪ من املوظفني إلى العمل

د.نبيل العون

الشؤون والداخلية والصحة.
فــي  د.العــون  وقــال 

منذ بداية «كورونا» وّزعنا ١٤٣ ألف سلة غذائية و٤٠ ألف حقيبة صحية

م مبنى «البلدي» احلرس الوطني ُيعقِّ

بداح العنزي

قــام فريــق مــن احلرس 
الوطني بتعقيم مبنى املجلس 
البلدي بالكامل، حيث شــمل 
التعقيــم قاعــة املغفــور له 
الشيخ جابر األحمد والقاعات 
الفرعيــة، إلى جانــب مكتب 

في ظل الظروف االستثنائية 
في مواجهة انتشار ڤيروس 
كورونا، وفــي إطار التعاون 
املســتمر واملثمر مع اجلهات 
احلكومية املختلفة. وأكد أن 
األمانة العامة حترص بشكل 
دائم على اتباع كل اإلجراءات 
واإلرشادات الصحية من وزارة 

وأعــرب عن خالص الشــكر 
للشيخ مشــعل األحمد نائب 
الوطنــي  رئيــس احلــرس 
والفريق ركن هاشم الرفاعي 
وكيل احلرس الوطني، وجميع 
الوطني  منتســبي احلــرس 
علــى اجلهــود احلثيثة التي 

يبذلونها. 

الصحة، وتؤكــد على تهيئة 
بيئــة عمــل صحيــة جلميع 
املوظفني فــي أروقــة املبنى 
لضمان ســالمتهم واالهتمام 
بصحتهــم. وثمــن الرفاعي، 
الــدور الكبيــر الــذي قام به 
احلرس الوطنــي في تعقيم 
املبانــي احلكومية املختلفة، 

تعقيم مكاتب «البلدي» جانب من عملية التعقيم

رئيس املجلس البلدي ومكاتب 
ألعضــاء وموظفــي األمانــة 
البلــدي.  العامــة للمجلــس 
وقال األمني العــام للمجلس 
البلدي بــدر الرفاعي إن هذه 
البادرة تأتي حرصا منا على 
سالمة أعضاء املجلس البلدي 
وموظفي األمانة وحماية لهم 

املنصوري: احلكومة ليست ضعيفة.. 
ونحتاج لتطوير التعليم

شــدد محمــد غريــب 
املنصوري على ضرورة 
االهتمــام بالتعليم كونه 
يساهم في تنمية حقيقية 
وللعنصــر  للمجتمــع 
أن  ومؤكــدا  البشــري، 
الــذي يعانــي  القصــور 
منــه التعليم في الكويت 
التنمية  إثــر فــي واقــع 
بســبب االرتبــاط القوي 
التعليم  بــني مخرجــات 

والعملية التنموية.
وقــال املنصــور فــي 

بيان صحافــي إن هــذا االرتباط يدعو 
إلــى االهتمام مبخرجــات التعليم لكي 
تتوافق مع احلاجــة الفعلية ملتطلبات 
التنمية، ومضيفا أن هذا االهتمام يجب 
ان يتركز على أساليب التدريس وطرق 
احلصول علــى املعلومة بحيث تواكب 

املستجدات احلديثة.
هذا وبني املنصوري أن احلكومة ليست 
ضعيفة، بل ان مجلس األمة هو من ارهقها 
في السنوات املاضية واحلالية حيث كان 
سببا رئيسيا في تعطيل التنمية واصطدام 

املشــاريع بالقوانني التي 
تركــت حبيســة األدراج 

لسنوات عديدة.
باســتقالل  وطالــب 
كل ســلطة بكيانها، وان 
السنوات املقبلة ستكون 
صعبة، السيما أننا بحاجة 
إلــى مجلــس أمــة قوي 
يســتطيع أن يدافــع عن 
حقوق املواطنني، خاصة 
في ظل العجز الذي تعاني 
منه احلكومة على الرغم 
مــن الوفرة املاليــة التي 
تتمتــع بهــا الدولة، وهــذا دليل واضح 
وصريح علــى عدم وجــود إدارة مالية 

تتمتع باحلس الوطني. 
وأعلن املنصوري عن نيته الترشــح 
مســتقبال النتخابات مجلــس األمة عن 
الدائــرة الثالثة التي تعاني من مشــاكل 
ونواقــص في املدارس، كما ال توجد بها 
مستشفيات تخصصية لألعصاب والعظام 
وغيرها، كما انه يجب وضع حلول جذرية 
للمشاكل التي تعانيها الدائرة في اخلدمات 

التعليمية والصحية.

محمد املنصوري



اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«تقنية املعلومات» ناقشت دور «التكنولوجيا في االقتصاد 
واملشاريع الصغيرة والتجارة اإللكترونية»

ثامر السليم

لليوم الرابع على التوالي، 
الكويتية  واصلت اجلمعية 
لتقنيــة املعلومات فعاليات 
«التكنولوجيــا  مؤمتــر 
فــي خدمــة الكويــت» عبر 
حيــث  «زووم»،  تطبيــق 
ناقشــت اجللســة الرابعــة 
«التكنولوجيا في االقتصاد 
واملشاريع الصغيرة والتجارة 
اإللكترونية»، مبشاركة كل 
من وزيرة التجارة السابقة 
د.أماني بورســلي، ورئيس 
للشــباب  العامــة  الهيئــة 
عبدالرحمن املطيري، والالعب 
الدولي السابق الكابنت جاسم 
يعقــوب، ورئيــس جمعية 
املشروعات الصغيرة السابق 

داود معرفي.
وأدار اجللسة نائب رئيس 
اجلمعيــة م.ناصر العيدان، 
حيث مت التطرق لقضايا ثورة 
الذكاء الصناعي وأثرها على 
املجتمع، وأثر التكنولوجيا 
على حيــاة الشــباب ودور 
وسائل التواصل االجتماعي، 
التكنولوجيــا علــى  واثــر 
التحكيم  الرياضة وتقنيــة 

.VAR باستخدام الڤيديو
في البداية، قال م.ناصر 
العيــدان: ان التكنولوجيــا 
تدخل في كل املجاالت وهي 
خيار استراتيجي ال بد منه، 
مشيرا الى ان البعض تسأل 
ما عالقــة القانون والتربية 
وغيرها بالتكنولوجيا التي 
تضمن في هــذا االمر حيث 
حرصنا على توعية املجتمع 
وهــذا دورنــا عبر سالســة 
اللغة وسهولة املفهوم وذلك 
الحتكاكنا اليومي باملواطن.

الى ان  وأشار م.العيدان 
الكويت متر اليوم بتحد كبير 
هــو االنتقال الــى احلكومة 
االلكترونية، حيث نسعى الى 
التحول الرقمي بنسبة ١٠٠٪ 
مما يترتب عليه الكثير من 

مبينــة ان هــذه االزمة غير 
مســبوقة وبهذا احلجم فكل 
القطاعات توقفت وسيكون 
هنــاك صعوبة فــي حتديد 
حجم اخلسائر الذي يتحمله 

االقتصاد.
ولفتت د.بورسلي الى ان 
معظم الــدول قدمت الكثير 
من احلزم التحفيزية للقطاع 
اخلاص، مشيرة الى ان جلنة 
التحفيز التي مت تشكيلها لم 
تســلط الضوء بشكل كاف 
علــى القطاع اخلــاص، كما 
ان بعض االنشطة التجارية 
ستخسر وتغلق بسبب عدم 
فتحها ملدة ٦ اشهر والشركات 
املتوســطة والصغيرة غير 
قــادرة على الصمود ويجب 

دعمها.
وأوضحت د.بورسلي ان 
من احللول املمكنة إلنعاش 
االقتصاد دعم الرواتب ودفع 
اإليجــارات ودفــع فواتيــر 
الكهربــاء واملــاء وتأجيــل 
الفوائــد  األقســاط وإلغــاء 
ومضاعفــة دعــم العمالــة، 
مبينة انه يجب وضع قوانني 
الشــركات املتوســطة  ملنح 

هذه املنصات ويقوم بإسماع 
صوته للمجتمع ككل وخاصة 
املبدعون واملتميزون، مؤكدا 
ان اســتخدام هذه املنصات 
االلكترونية والتعامل معها 
بات ضــرورة ملحة ويجب 
إتاحــة مســاحات للشــباب 
واالستفادة من هذه اخلدمات.

قطاع التغذية

جمعيــة  رئيــس  امــا 
املشروعات الصغيرة السابق 
داود معرفي، فقال: ان افضل 
احللول للمشاريع الصغيرة 
هو فتح األســواق لهم لعدم 
وجود حل قائم يســاعد في 
التعجيل بحل هذه القضية، 
مشيرا إلى افتقار الدراسات 
ملعرفــة اين يوجــد النقص 
لالســتثمار فيــه ممــا دفع 
الشــباب الى التوجه لقطاع 
التغذية. ولفت معرفي الى ان 
اجمالي الكويتيني في القطاع 
اخلاص من العمالة الوطنية 
للمشــاريع الصغيرة ميثل 
١٠٫٢٪ مــن اجمالــي العمالة 
الكويتية املســجلة بالقطاع 
اخلاص وهو رقم اليستهان 

والصغيرة فرصة للنمو. 
الشاب الكويتي متطور

بدوره، قــال عبدالرحمن 
الــى  املطيــري ان نظرتنــا 
الشباب على انه طاقة ومورد 
وإمكانية، وقمنا بعدة مشاريع 
ألكثر من ٤٠٠٠ مستفيد عن 
طريق التكنولوجيا، مشيرا 
الى ان شريحة الشباب متثل 
٧٤٪، والشاب الكويتي مرتبط 
ومتطــور  بالتكنولوجيــا 
ويتميز مبــداورة املعلومة، 
ومــن خصائصــه ان يعتــد 
باحلريــة مــن خــالل القول 
والفعــل والتفاعــل معهــا 
واالســتفادة منهــا من اجل 
تطويــر مجتمعنا. وأشــار 
املطيري الى ان الهيئة العامة 
للشــباب قامت بوضع بنية 
حتتية للتكنولوجيا استخدم 
منها قبل أزمة «كورونا» ٣٠٪، 
ومن ثم ارتفعت لتصل الى 
٧٠٪ خالل «كورونا» ونسعى 
ألن تصل الى ٩٠٪ خالل هذا 
العام. ولفت الى أهمية دور 
والتكنولوجيــا،  الشــباب 
حيــث اســتطاع اســتخدام 

به، الفتا الى ان عدد العمالة 
الوافدة املسجلة في القطاع 
اخلاص للمشاريع الصغيرة 
واالجمالــي   ٪٤٫٤ يبلــغ 
للعاملني في القطاع اخلاص 
١٫٦٥٧٫٤٤٩ لذلك نلمس وجود 
أصحاب املشاريع الصغيرة.

وأشــار معرفــي الــى ان 
أزمــة «كورونــا» جعلــت 
احلكومة تستعجل باستخدام 
وامليكنــة  التكنولوجيــا 
االلكترونيــة، الفتــا الى ان 
٢٫٥ مليون من يستخدمون 
األلعــاب وبلغــت األربــاح 
مايقارب ١١٨ مليون دوالر ومن 
املتوقــع وصول األرباح الى 
٣٠٠ مليون دوالر في ٢٠٢٥ 
وهنــاك ٢٥٠ مليــون العب 
مسجل في لعبة فورت نايت.

االحتراف واالستثمار

من جهتــه، قــال الكابنت 
ان  يعقــوب:  جاســم 
التكنولوجيــا لهــا فوائــد 
عديدة وايجابياتها اكثر من 
سلبياتها والسلبية الوحيدة 
بها هي احلروب مشيرا الى 
انه بفضــل التكنولوجيا مت 
التلفزيونــي وبدأت  النقــل 
تنتشر وتشجعنا وحتولنا 

الى االحتراف واالستثمار.
وأشــار الى ان VAR حل 
مشاكل التذمر وقلل األخطاء 
التحكيمية وجعل املباريات 
مســتمرة، واحلكم بدأ يفقد 
الثقة في قرارتــه مماترتب 
عليــه ان اجلمهــور يطمئن 
ومــن  القــرارات،  لعدالــة 
سلبياته ان املراهنات ستزيد.

 VAR وأضاف ان استخدام
في الكويت يعد في مراحله 
األولى ونحــن مبتدئون به 
الــى اخلبرة حتى  ونحتاج 
يتم صقل القائمني عليه ويتم 
محاسبتهم فيما بعد، مشيرا 
الى انه يشجع خارج الكويت 
فريقني برشلونة ومانشيستر 

يونايتد.

خالل اجللسة الرابعة من فعاليات مؤمترها مبشاركة متخصصني

املشاركون في اجللسة الرابعة ملؤمتر «تقنية املعلومات»

السهولة واليسر على افراد 
املجتمع، الفتا الى ان التحول 
الرقمي هو منهج حياة ويقرر 
التعليمات الصحية املتعلقة 
بالتباعد االجتماعي من خالل 
اجناز املعامالت دون االحتكاك 
الى  باآلخريــن والتعــرض 
الڤيــروس، لذلــك علينا ان 
نلحــق بالركب او نكون من 

املتأخرين.
تفوق تكنولوجي

من جانبها، قالت د.أماني 
بورسلي: ان الشركات الكبيرة 
لم تتأثــر كثيرا فــي األزمة 
نتيجة تفوقها التكنولوجي، 
الفتة الى ان الســبب يعود 
في ذلــك خلبرتها وحلجمها 
القــدرة  وإيراداتهــا ولهــا 
علــى التعامل مــع االزمات 
بخالف الشركات املتوسطة 
والصغيرة فهي خالف ذلك.
وأشــار الــى ان القطــاع 
الوحيــد الذي انتعش خالل 
فترة ازمة كورونا هو قطاع 
التكنولوجيــا، فليس هناك 
افضــل من هــذه االزمة مما 
يدل على أهمية التكنولوجيا، 

توصيات اجللسة
خرجت اجللسة بالعديد من التوصيات أهمها:

٭ الشــركات الكبيرة لم تتأثر كثيــرا في االزمة نتيجة 
تفوقها التكنولوجي، ومعظم الدول قدمت الكثير من احلزم 
التحفيزية للقطاع اخلاص جلنة التحفيز التي مت تشكيلها 
لم تسلط الضوء بشكل كاف على القطاع اخلاص وبعض 
النشــاطات التجارية ستخسر وتغلق بسبب عدم فتحها 

ملدة ٦ اشهر.
٭ الشركات املتوسطة والصغيرة غير قادرة على الصمود 
ويجب دعمها، والقطاع اخلاص يجب معاجلته بشكل خاص 
باحللول النعاش االقتصاد ودعم الرواتب ودفع اإليجارات 
ودفع فواتير الكهرباء واملاء وتأجيل األقساط وإلغاء الفوائد 
ومضاعفة دعم العمالة والسماح لهم بالعمل لتالفي افالسهم 
وفق ضوابط، ويجب وضع قوانني ملنح الشركات املتوسطة 

والصغيرة فرصة للنمو.
٭ يجب ان تكون املعلومة متاحة وسهل الوصول إليها.

٭ نظرتنا الى الشباب على انه طاقة ومورد وإمكانية، وقدمنا 
مشاريع ألكثر من ٤٠٠٠ مستفيد عن طريق التكنولوجيا.

٭ شريحة الشــباب متثل ٧٤٪، والشاب الكويتي مرتبط 
بالتكنولوجيا ومتطور ويتميز مبداورة املعلومة.

٭ البنية التحتية للتكنولوجيا استخدم منها قبل كورونا 
٣٠٪ ومن ثم ارتفعت لتصل الى ٧٠٪ خالل كورونا ونسعى 

للوصول لـ ٩٠٪ هذا العام.
٭ افضل احللول للمشاريع الصغيرة فتح األسواق لهم لعدم 
وجود حل، والعمالة الوطنية باملشاريع الصغيرة متثل ١٠٫٢٪ 
٭ افتقار الدراسات ملعرفة اين يوجد النقص لالستثمار 

فيه مما دفع الشباب الى التوجه لقطاع التغذية.
٭ «كورونا» جعلت احلكومة تستعجل باستخدام التكنولوجيا 
حيث بلغ ٢٫٥ مليون من يستخدمون األلعاب وبلغت األرباح 
ما يقــارب ١١٨ مليون دوالر ومن املتوقع وصول األرباح 
الى ٣٠٠ مليون دوالر في ٢٠٢٥، وهناك ٢٥٠ مليون العب 

مسجل في لعبة «فورت نايت».
٭ بفضل التكنولوجيا مت النقل التلفزيوني واالحتراف، 
والتكنولوجيا لها فوائد عديدة وايجابياتها اكثر من سلبياتها 

والسلبية الوحيدة بها هي احلروب.
٭ تقنية VAR حلت مشاكل التذمر وقللت األخطاء التحكيمية 
وجعلت املباريات مستمرة، واحلكم بدأ يفقد الثقة في قرارته 
مماترتب عليه ان اجلمهور يطمئن لعدالة القرارات، ومن 

سلبياته وان املراهنات ستزيد.
٭ تطبيق «بيمز» مت عن طريــق تلبية احتياجات الطلبة 
وانتشر في اململكة العربية السعودية ووفر ٣٠٠ وظيفة، 
وهناك دورات للمرحلة الثانوية مجانا، ومستعدون لدعم 

الشباب.

د.أماني بورسلي: جلنة التحفيز املشكلة لم تسلط الضوء بشكل كاٍف على القطاع اخلاص وبعض األنشطة التجارية ستخسر بسبب إغالقها ٦ أشهر
عبدالرحمن املطيري: قمنا بعدة مشاريع ألكثر من ٤٠٠٠ مستفيد وارتفع استخدام الهيئة لتقنيات التكنولوجيا من ٣٠٪ إلى ٧٠٪ 

م.ناصر العيدان: التكنولوجيا تدخل في كل املجاالت وهي خيار إستراتيجي ال بد منه ونسعى للوصول إلى «التحول الرقمي» بنسبة ١٠٠٪ 

جاسم يعقوب: إيجابيات التكنولوجيا أكثر من سلبياتها وتقنية «VAR» حلت مشاكل التذمر وقللت األخطاء التحكيمية وجعلت املباريات مستمرة

إغالق ٥٩ محًال وتلقي ٤٢١٢ شكوى
و٤ آالف جولة على احملالت لـ «التجارة» في يونيو

عاطف رمضان

ذكرت وزارة التجارة والصناعة 
أن عدد اجلوالت التفتيشية التي قام 
بها املفتشون بقطاع الرقابة التجارية 
وحماية املستهلك ٤ آالف جولة على 
محال جتارية خالل يونيو املاضي، 

نتج عنها إغالق ٥٩ محال.
ووفــق إحصائيــة صــادرة عن 
«التجارة» فقــد تلقت الوزارة ٤٢١٢ 
شــكوى على اخلط الســاخن خالل 
يونيو املاضي، و٢٢٥٥ كشــفا على 
فروع التموين، و٣١٠ محاضر ضبط، 

و٣٦ اعادة فتح محل.
وتلقت أيضا الوزارة ٤٥٩ شكوى 
فــي مقر مراكز الــوزارة، وبلغ عدد 
البطاقات التموينية ٥٩١ بطاقة، و٤ 

آالف كشف ميداني.
وقالــت «التجــارة» انه مبوجب 
القــرارات الصــادرة مــن الــوزارة 
واملنظمة لهذه األنشطة واملهن فإن 
الوزارة لن تتوانى عن تنفيذ اإلغالق 
بحق املخالفني ســواء صيدليات أو 
محالت عند قيامها ببيع املستلزمات 
الطبية بشكل مخالف مستغلني بذلك 

إحصائية يونيو ٢٠٢٠حاجة املستهلكني.

مفتشو ومفتشات «التجارة» في الفروانية والقرين
عاطف رمضان

قام عدد من املفتشني واملفتشات في 
قطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك 
بوزارة التجارة والصناعة بشن حمالت 
تفتيشــية مفاجئة امس علــى عدد من 
االسواق واملجمعات التجارية في مناطق 
الفروانية واسواق القرين، وذلك لرصد 
األسعار والتأكد من مدى التزام احملالت 
ومنافــذ البيع بالقــرارات الصادرة من 

قبل الوزارة.
وانتشر مفتشو الوزارة في محالت 
بيع املالبس واملواد الغذائية واالحذية 
واحلقائب النسائية للكشف عن املخالفات 
حماية للمستهلكني ومنع الغش والتالعب 

التأكد من األسعارباألسعار. التدقيق على املعروضات



اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

قاطنو الفروانية لم ينالوا رفع العزل.. و«هم يطمعون»
محمد البدري

«كل مــا هــو آت قريــب» 
هكــذا كان لســان حال قاطني 
الفروانية عقب جلسة مجلس 
الوزراء أمس والتي أبقت العزل 
املناطقــي على احملافظة حتى 
إشعار آخر. إذ لم ينقطع األمل 
لديهــم في رفع العــزل قريبا 
بحيث ال ميتــد لفترة طويلة 
تزيد من معاناتهم االقتصادية 
والنفســية. ويتســلح قاطنو 
الفروانيــة بالصبــر واألمــل، 
فضــال عــن الثقــة التامة في 
صواب القرار الرسمي املتخذ 
كونــه يهدف في املقــام األول 
إلــى احلفاظ على ســالمة كل 
من يعيش على أرض الكويت 
من مواطنني ومقيمني على حد 
سواء. «األنباء» جالت في عدة 
مناطق بالفروانية، واستطلعت 
آراء قاطنيها الذين بدوا متفائلني 
مبا ستكون عليه األوضاع في 
القريب، متطلعــني إلى عودة 
احليــاة الطبيعيــة وانتعاش 
النشاط االقتصادي من جديد، 
وإن كان تدريجيا وفقا للمراحل 
التي أعلنتها الدولة. «األنباء» 
رصدت املشهد العام في منطقة 
الفروانية، فكانت التفاصيل كما 

في السطور التالية:
منذ الضحــى وحتى قبيل 
العصر، بدت شــوارع مناطق 
الفروانية شبه خالية من املارة، 
وذلك على الرغم من إعادة فتح 
املجمعات التجارية، وتقليص 
ســاعات احلظر اجلزئي التي 
تنتهي في اخلامســة صباحا 
فــي إطار املرحلــة الثانية من 
مراحــل العــودة التدريجيــة 

للحياة الطبيعية في البالد.
املواطــن خالــد اخلنفــور 
وصــف الوضــع العــام فــي 
الفروانية وصفا بليغا بقوله: 
«احلركة موقفة.. وحنا في راية 
اهللا وراية احلكومة.. ما حنا في 
راية غيرها»، مشيرا إلى أن «هذا 
األمر عام في العالم كله وليس 
قاصرا علــى الديرة وحدها»، 
ولفت إلــى أنه مع رفع العزل 
«سوف نشعر بخير وسعادة 

إن شاء اهللا».

الباقــي الــذي لديــه ســيولة 
يخشى من املستقبل وبالتالي 
فهو يرشد انفاقه على السلع 

الضرورية وحدها.
وفي هذا الصدد، قال رأفت 
ناجــي وهو مدير أحد محالت 
األقمشــة، إن حجم الطلب في 
الوقت احلالي رمبا ال يزيد على 
٥٪ مقارنة مبا كان عليه قبل 

فرض العزل.
رغــم  ناجــي:  وأضــاف 
تقليص ساعات احلظر وفتح 
املجمعات التجارية والتزامنا 
بكل االشتراطات الصحية من 
تعقيم وارتداء كمامات وقفازات 
وعدم الســماح بدخــول اكثر 
من ٣ زبائن حســب تعليمات 
البلدية والتأكد من درجة حرارة 

للشراء والتبضع بسبب انقطاع 
رواتبهم نتيجة أزمة كورونا 

احلالية.
أما شــريف مرســي، الذي 
يعمل في محــل لبيع املالبس 

«الناس إلى دواماتهم».
بدوره، قال عباس الشعبي، 
إن العزل اثر بشكل كبير على 
حياتنــا العاديــة، فمثال جند 
اخلياطني وغيرهم ال يعملون، 
كمــا ان العزل أدى الى ارتفاع 
كبير في أسعار بعض السلع، 

مثل األسماك.
أما هند حسن، التي فقدت 
فــي احــدى دور  وظيفتهــا 
احلضانة بسبب التعطل الذي 
النشــاط االقتصادي  أصــاب 
نتيجة ڤيــروس كورونا، فقد 
أكدت أن العزل املناطقي «وقف 
الدنيا خالص» في كل املجاالت، 
مشيرة إلى أن ذلك األمر طال 
اجلميع «فأنا وزميالتي أزواجنا 
متعطلــني عن العمــل منذ ما 

الزبون قبل دخول احملل، رغم 
ذلــك كله ال نــكاد جند عميال 
يتردد علينا مثل قبل، فالناس 
خائفة من اإلصابة بالڤيروس، 
وآخرون ليســت لديهم أموال 

الرياضية باحد املجمعات، فقد 
ناشد رفع العزل عن الفروانية 
في القريب، مؤكدا االلتزام بكل 
االشتراطات الصحية سواء من 
جانب احملالت التجارية او من 
قبل العمالء أنفسهم، مؤكدا ان 
املبيعات تكاد تكون «صفرا» 

الننا «معزولون».
من جهته، قال خالد احلربي 
إن للعزل آثارا سلبية وأخرى 
إيجابيــة، فهو يعطل اشــغال 
الناس ويؤثــر على دخولهم، 
لكن من ناحيــة أخرى العزل 
هدفه احلفاظ على صحة الناس 
وسالمتهم، وهو «مؤقت ان شاء 
اهللا»، متمنيــا رفع العزل عن 
الفروانية في أقرب وقت ممكن 
وتعود احلياة لطبيعتها ويعود 

يزيد على ٤ أشــهر، والبعض 
منهــم من يعملون في مناطق 
خارج الفروانية مثل اجلهراء 
وغيرها فقدوا عملهم بســبب 

العزل املناطقي».
وقالت هند إن أضرار العزل 
علينــا جميعــا ليســت فقط 
اقتصادية ولكــن كذلك أثرت 
معنويا ونفسيا، مضيفة: «يا 
رب يترفع العزل عشان الناس 
هتعرف تروح شغلها وتدور 
على أكل عيشها»، مؤكدة أنها 
ستستقبل خبر رفع العزل بـ 

«الزغاريد».
وفي الســياق نفسه، لفت 
املواطن عبدالرحمن الذي عرفه 
نفسه بكنيته (أبوفيصل)، إلى 
الضرر النفسي البالغ الذي ألم 
بسكان الفروانية، قائال: «أكيد 
العزل أثر نفسا على العالم.. 
الناس بدأت شوية تتحرك مع 
إعادة فتح املجمعات التجارية 
وتروح األســواق». وأكد على 
العــزل  ضــرورة رفــع هــذا 
حتى ميكن «للنــاس ان تدير 
مصاحلها وحياتها»، مشــيرا 
الــى أن «الناس أصبح عندها 
وعي صحــي كبيــر اآلن، وال 
خوف مــن االختــالط، فالكل 
سوف يلتزم بالتباعد اجلسدي 
وارتداء الكمامات، ســواء كان 
هناك عزل ام ال.. ألني ســوف 
أخشــى على صحتــي قبل ان 
أخاف على اآلخرين». وتابع: 
«إذا استمر العزل.. ال نقول إال: 
ال حول وال قوة إال باهللا.. األمر 
بيد اجلهات املختصة وهي تقرر 

ما فيه الصالح العام».
املواطــن عبداهللا الغريب، 
أكد ان اجلهات املختصة قررت 
العزل ألنها «تخاف علينا.. ال 
أقل وال أكثر»، معربا عن تفاؤله 
بأن فترة العزل للفروانية لن 

تطول بإذن اهللا.
«األنباء» اختتمت جولتها 
التي امتدت لساعات، وقد استقر 
في وجدانها أن الفروانية تتطلع 
إلى رفع قريب للعزل املناطقي 
بحيث تكون مدته قصيرة على 
غرار محافظة حولي، وأال يطول 
كمــا كان في حالتــي املهبولة 

وجليب الشيوخ.

يطمحون إلى عودة قريبة للحياة الطبيعية والنشاط االقتصادي.. وثقتهم تامة في اإلجراءات احلكومية

عبدالرحمن «أبوفيصل»خالد احلربيخالد اخلنفور هند حسن عبداهللا الغريبعباس الشعبي

مــن جانبهم، عــزا مديرو 
مجمعــات التجارية وعاملون 
فــي محــال جتاريــة، فضلوا 
عدم ذكر أســمائهم، قلة أعداد 
املرتاديــن إلى األثر الســلبي 
للعــزل املناطقــي، موضحني 
أن الكثيريــن مــن العمالء هم 
من املواطنني القاطنني خارج 
محافظة الفروانية وبالتالي فهم 
ال يستطيعون املجيء لشراء 
متطلباتهم واحتياجاتهم كما 
كان احلال في الوضع الطبيعي.
وأضافوا أنه حتى ســكان 
الفروانيــة فإن جانبــا كبيرا 
منهم فقدوا دخلهم الشــهري 
بســبب توقف أنشــطتهم أو 
تعطل وظائفهم بسبب ڤيروس 
كورونا، إضافة إلى أن اجلزء 

تواجد امني امام مبنى محافظة الفروانية (احمد علي) العزل ال يزال مستمرا على منطقة الفروانية 

سكان «املهبولة» لـ «األنباء»: قرار فك العزل جاء بعد طول انتظار

 محمد راتب

قبل ساعات من صدور قرار 
مجلس الوزراء بفك العزل عن 
املهبولــة واجلليــب اخلميس 
املقبل احتشد اآلالف في منطقة 
املهبولة لتسلم السالل الغذائية 
املقدمــة من قبــل جمعية مناء 
للــزكاة والتنميــة املجتمعية 

وبعض اجلمعيات اخليرية.
وبهذه املناســبة، أكد مدير 
عــام منــاء للــزكاة والتنميــة 
املجتمعية في جمعية اإلصالح 
االجتماعي سعد مرزوق العتيبي 
فــي تصريح لـــ «األنبــاء» ان 
تواجدنــا في منطقــة املهبولة 
إحــدى املناطق املعزولة داخل 
الكويت لتقدمي ســالل غذائية 
للعمالة املتضررة، حيث جرى 
توزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية ضمن 
املرحلة الثانية التي تشمل ١٠ 

آالف سلة.
وبــني اننا مســتمرون في 
تقدمي الســالل وتوزيعها على 
احملتاجني في املناطق املعزولة 
لتخفيف حــدة األزمة والعزل 
واآلثار النفســية، وذلك حلني 
انتهاء األزمة وعودة احلياة إلى 

طبيعتها وسابق عهدها.
وبــدوره، قــال نائب املدير 

اجلليب ثــم املناطــق األخرى 
املعزولــة حلني فك احلظر عن 

املناطق كلها.
اإلغاثــة  جمعيــة  مديــر 
مبــارك  خالــد  اإلنســانية 

اخليرية في أرض الكويت وروح 
التعاون ومساعدة احملتاجني.

وأشــار إلى أننا نعمل إلى 
جانــب جمعيــة منــاء بتنفيذ 
املرحلة الثانية وتوزيع ٢٥٠٠ 

وجمعية مناء للتنمية للزكاة 
والتنميــة املجتمعية والهدف 
والرؤيــة واحدة وهــي تقدمي 

الدعم للمحتاجني.
ومــن جهتــه، أوضح مدير 
إدارة التعليم في جمعية النجاة 
اخليرية ابراهيم خالد البدر لـ 
«األنبــاء» أن الســلة الغذائية 
املوزعة تكفــي العامل الواحد 
من أسبوع إلى ١٠ أيام لتوفير 
جزء مــن احتياجاتهم، ونحن 
منــذ بداية األزمــة متواجدون 
مع الداخلية والقوات اخلاصة 
والدفــاع املدنــي واجلمعيــات 
اخليرية في املناطق املعزولة، 
مشيرا إلى أن احملسنني قدموا 
أكثر من املطلوب منهم أضعافا 
كثيرة وأهل الكويت أهل فزعة 
لديرتهم وجلميع املقيمني على 

هذه األرض الطيبة.
وقــال أحــد املتطوعني في 
جمعية منــاء اخليرية مرزوق 
فليــج احلربي لـــ «األنباء» إن 
تواجدنــا في منطقــة املهبولة 
التي ال تزال حتت العزل لتوزيع 
املواد الغذائية على عدد كبير من 
اجلاليات والسبب في ذلك توفير 
االستقرار النفسي واالجتماعي 
في ظل عزل املنطقة الذي تسبب 

بضغط نفسي للكثيرين.

الشامري ذكر لـ «األنباء» أننا 
متواجدون في منطقة املهبولة 
مع عدد من اجلمعيات اخليرية 
لتقدمي صورة من صور العطاء 
املشرفة للمؤسسات واجلمعيات 

ســلة غذائية، مبينا أن العمل 
جماعــي ومشــترك بــني عدد 
من اجلمعيــات اخليرية وهي 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلغاثــة 
النجــاة اخليريــة  وجمعيــة 

وبدوره، قال عبدالرحيم لـ 
«األنباء»: نأمــل بصدور قرار 
مجلــس الــوزراء بفــك العزل 
ونســأل اهللا الشــفاء للجميع 
وعودة احلياة إلــى طبيعتها، 
فنحن بانتظار هذا القرار منذ 
فتــرة طويلة واحلمــد هللا ان 
األمور باتت أفضل من السابق.
من جهته، قال محمد لقمان 
وهــو أحد القاطنني في منطقة 
املهبولة اننا تلقينا أنباء عن فك 
العزل عن منطقة املهبولة وهذا 
ما أفرحنا كثيرا وأفرح جميع 
سكان املهبولة، مشيرا الى ان 
األمور في حتسن خصوصا مع 

أنباء عن فك العزل.

العتيبي لـ «األنباء»: «مناء» وزعت ٢٥٠٠ سلة غذائية باملنطقة ضمن ١٠ آالف سلة في املرحلة الثانية

عدد من عناصر القوات اخلاصة مع الزميل محمد راتب (ريليش كومار) جتمع من املقيمني لدى توزيع املساعدات أمس في منطقة املهبولة  

العــام للتســويق والعالقــات 
العامة في جمعية مناء للزكاة 
إننــا  الكنــدري  عبدالعزيــز 
متواجدون في منطقة املهبولة 
لتوزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية ضمن 
املرحلة الثانية املتضمنة توزيع 
١٠ آالف سلة بعد انتهاء املرحلة 
األولــى بنجــاح وتوزيع عدد 
مماثل، مبينا أن السلة حتتوي 
على ١٠ أصنــاف تكفي العامل 

ملدة ما بني أسبوع و ١٠ أيام.
وأشار إلى أننا ننتظر خبر 
فك العزل عن املهبولة واجلليب 
األســبوع املقبل بفارغ الصبر 
ومستمرون في عملية التوزيع 
حتى بعد فــك احلظر عن هذه 
املناطق حلني عودة احلياة إلى 
طبيعتهــا ومتكــن العامل من 

استئناف عمله.
وأشــاد بتعــاون اجلهــات 
الرسمية  املختلفة وخصوصا 
منهــا، حيــث ســهلت عمليــة 
توصيل املساعدات، مشيرا إلى 
التعاون الوثيق بني اجلمعيات 
الشــؤون  ووزارة  اخليريــة 
االجتماعيــة والعمــل ووزارة 
الداخلية والدفاع املدني، مبينا 
أننا نقوم بالتوزيع كل أسبوع 
٣ مرات، األســبوع احلالي في 
املهبولة واألســبوع املقبل في 

املسباح لـ «األنباء»: القوات اخلاصة تلبي نداء الواجب وحريصة على األمن وتنظيم التوزيع

محمد راتب

أكد املقدم عبداهللا عيســى املسباح من اإلدارة العامة 
لقوات األمن اخلاصة لـ «األنباء» أن تواجد القوات اخلاصة 
فــي منطقة املهبولة نابع من حس وطني ألداء الواجب، 
وتنظيم عملية تســليم الســالل الغذائيــة وحفظ األمن 

والتدخل في حال حدوث أي طارئ للسيطرة على الوضع.
وبني أنه مت تكليف القوات اخلاصة منذ بداية األزمة 
بتقدمي مســاعدات للمحتاجني في مناطق العزل، واليوم 
نحن فــي املهبولة لتقدمي الســالت الغذائيــة بالتعاون 
مع اجلهات اخليرية املشــاركة وجمعيــة الهالل األحمر 

واجلمعيات اخليرية.

املقدم عبداهللا املسباحابراهيم البدرخالد الشامريسعد العتيبي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شريف مرسيرأفت ناجي
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تقــدم جمعيــة الكاريكاتيــر الكويتيــة للجمهــور الكــرمي، وبالتعــاون مــع جريــدة «األنبــاء»،
 صفحــة متخصصة فــي رســوم الكاريكاتير ألعضــاء اجلمعية، وســتتناول هــذه الصفحــة مجموعة من 

الرســومات الكاريكاتيريــة والبورتريهــات وأيضــا رســوم املانغــا والكوميكــس الكاريكاتيــري، 
وذلك دعما  من اجلمعية إلبداعات فناني الكاريكاتير.

صيف ٢٠٢٠ .. والتعايش مع «كورونا»



مجلس األمة
اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠
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وجه النائب محمد الدالل 
سؤاال برملانيا إلى وزير املالية 
براك الشيتان قال في مقدمته: 
إنه في ظل العجوزات املالية 
النفطية  اإليــرادات  وضعف 
وبحــث الدولــة عن مــوارد 
متويلية جديــدة، وفي إطار 
بيان مدى جدوى االستثمار 
في عدد من الشركات املساهمة 
العامة وحرصــا على تنمية 
املال العــام. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
١- بيان نسبة ملكية الهيئة 

العامة لالستثمار في الشركات املساهمة العامة 
والعوائد املالية املتحققة من هذه امللكية في آخر 
٥ سنوات مالية، سواء كان ذلك من التوزيعات 

النقدية أو من أســهم املنحة، 
مع تفصيل ذلك على كل شركة 

على حدة.
٢- البيانات املالية املجمعة في 
آخر ٥ سنوات لكل الشركات 
التي متلك فيها احلكومة نسبة 
٥٠٪ فأكثر، سواء كانت تديرها 
الهيئة العامة لالســتثمار أو 
أو  التأمينــات االجتماعيــة 

غيرهم.
٣- هــل توجــد خطــط لدى 
الهيئــة العامــة لالســتثمار 
بشأن إنشاء شركات مساهمة 
عامــة جديدة مع أهمية ذكر مبررات اإلنشــاء 
وجدوى تلك الشركات وامليزانية املالية املقترح 

تخصيصها لكل شركة جديدة.

السلمي يلتقي «البرملاني الدولي»
 لبحث األوضاع السياسية واألمنية

العدساني: وعود وزير املالية مكشوفة

الدالل يطلب نسبة ملكية «االستثمار» 
في الشركات املساهمة العامة

البرملان العربي للطفل يصدر العدد 
الثاني من مجلته «البرملاني الصغير» 

القاهرة - هناء السيد 

البرملــان  عقــد رئيــس 
العربــي د.مشــعل بــن فهم 
الســلمي اجتماعا افتراضيا 
«عن ُبعد» مع وفد من االحتاد 
الدولي برئاســة  البرملانــي 
د.ســلمي جان رئيس جلنة 
الشــرق األوسط في االحتاد 
وعضــو مجلــس الشــيوخ 
الكنــدي. وقال الســلمي في 
بيان له إنه شرح لوفد االحتاد 
الدولــي موقــف  البرملانــي 

البرملان العربي بشأن تطورات األوضاع في 
األراضي الفلسطينية احملتلة واليمن وليبيا 
وســورية والعراق وتدخــالت إيران وتركيا 

املرفوضة في الدول العربية.
وأضاف السلمي أنه شرح للوفد األوضاع 
السياسية واألمنية الدقيقة التي مير بها العالم 
العربي، خصوصا في الدول التي تشهد صراعات 
ونزاعات مســلحة تغذيها دول إقليمية لديها 
أطماع توســعية في العالــم العربي من خالل 
التدخل العســكري املباشر وتكوين جماعات 

وميليشيات مسلحة وتزويدها 
باألسلحة داخل الدول العربية، 
التــي تواجهها  والتحديــات 
الدول العربية في ظل انتشار 
جائحة كورونــا، خاصة في 
دول ال تســتطيع التصــدي 
لهذه اجلائحة األمر الذي فاقم 
الوضع الصحي واإلنساني في 
هذه الدول.  كما اطلع رئيس 
البرملان العربــي الوفد على 
القرارات الصادرة عن جلسة 
البرملــان العربي التي عقدت 
يوم األربعاء املاضي ٢٤ يونيو 
٢٠٢٠م مطالبا االحتاد البرملاني الدولي بتحمل 
مسؤوليته في حتقيق األمن والسلم في منطقة 
حيوية ومهمــة للعالم وإلزام الدول األجنبية 
واإلقليمية بالقانون الدولي وقرارات مجلس 
األمن الدولي واحترام ســيادة الدول العربية 
وعدم التدخل في شــؤونها الداخلية. وأحاط 
رئيس البرملان العربي الوفد بأن البرملان العربي 
صوت باملوافقة على استراتيجية عربية موحدة 
للتعامــل مع اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية 

واجلمهورية التركية.

قال النائب رياض العدســاني ان وعود وزير املالية 
مكشــوفة ولم يطبقها ما كشــف ممارسات الوزير اكثر، 
متســائال: أين من قال انه سيزيد التمثيل احلكومي في 
مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي وإلى اآلن لم يتغير 
شــيء ولذلك عليه االلتزام بوعــوده واالمر يتطلب منه 
زيادة التمثيل احلكومي حســب النسبة التي متلكها وال 
يتحجج ويبرر تبريرات غير واقعية. وأضاف العدساني: 
سبق أن طالبت بزيادة نسبة التمثيل احلكومي في مجالس 
اإلدارات التــي متلك فيها احلكومة حصصا ضخمة مثل 
بيت التمويل وشــركة زيــن وغيرها كما حصل في بنك 
وربة، كما انني تقدمت باســتجواب وفيه هذا املوضوع 
كون احلكومة واجلهات املعنية غير جادة في هذا الشأن.

القاهرة ـ هناء السيد

أكد األمني العام للبرملان العربي للطفل أمين 
الباروت أهمية مواصلة اجلهود اإلعالمية إلصدار 
العــدد الثاني من مجلــة «البرملاني الصغير» 
لتشكل إضافة للعدد األول والذي القى النجاح 
واالشادة من قبل كافة املعنيني في الدول العربية 

وإقبال األطفال على قراءتها.
جاء ذلك خالل اجتماع األمني العام للبرملان 
وهيئة حترير مجلة «البرملاني الصغير» ورئيس 
التحرير واملشرف العام على املجلة بحضور 
د.حيدر وقيع اهللا مدير التحرير وفريق التحرير 
مــن قبل أعضاء البرملــان العربي للطفل وهم 
عمر قاســم املعايطة مــن األردن وفاطمة زيد 
عبداإلله من العراق وعبدالرؤوف ضيفي من 
اجلزائر ومنى الســعيدي من الكويت وغيثة 
جيبو من املغرب واحملررون من األمانة العامة 
للبرملان وهم: محمد احلوسني ومروة السويدي 
ومرمي عبيــد ومرمي النعيمي ومحمد بوخلف 
وإسالم الشيوي. وأشــار الباروت إلى أهمية 
سعي البرملان ملد جســور التواصل اإلعالمي 
واملعرفي ونقل املعلومات اجلديدة والتغطية 
عن أعمال البرملان العربي للطفل إلى األطفال 
أنفسهم وإلى املجتمعات لتحقيق رؤية املجلس 
في بناء ثقافة ومعرفة متجددة لكل األطفال.

وأضــاف الباروت ان املجلة هي صوت من 
أصوات الطفولة العربية والناطقة بلسانها، لهذا 
فإن الطموح في العدد الثاني والذي سيصدر 

الكترونيا بســبب جائحــة كورونا والتوقف 
عن اإلصدار الورقــي متمثل في وصولها إلى 
كل أطفــال الدول العربية وجعل املجلة منبرا 
معرفيا برملانيا يتجاوز حدود إصدارها للوصول 
إلى كافة األطفــال وتنمية إبداعاتهم. وأكد أن 
جنــاح العــدد األول بفريق حتريــره من قبل 
أعضاء وعضوات البرملان العربي للطفل عزز 
من التوجه إلى فتح املجال لضم محررين جدد 
من البرملان الوطنية للطفولة في الدول العربية 
لترحب مبساهماتهم وتفتح صفحاتها إلثرائها 
في كل أبوابها. وتناقش بعدها املجتمعون في 
تغطية مختلف أبواب مجلة البرملاني الصغير 
والتي تشمل عناوين مهمة مثل حوار ومسؤول 
والثقافة البرملانية واســتطالع الرأي وحوار 
البرملــان واحملــرر الســياحي وأدب وقصص 
ودائرة الضوء وقضايا وعلوم وابتكار وبالدنا 
اجلميلة وغيرها. ويأتي العدد الثاني في ظل 
النجــاح الذي حققته املطبوعــة في إصدارها 
األول ومتيزها بعنوانها الذي حمل «البرملاني 
الصغير» ومحتواها املتفرد كونها أول مجلة 
عربية متخصصة باملجال البرملاني للطفل في 

الوطن العربي واملنطقة.
اجلديــر بالذكر أن العدد الثاني ســيصدر 
قبل انعقاد اجللســة الرابعة للبرملان العربي 
للطفل والذي من املقرر له في األسبوع الثالث 
من شــهر يوليو اجلاري على أن تفتح أبواب 
صفحاتــه ألقالم ومشــاركات أعضاء البرملان 
الوطنية لألطفال في مختلف الدول العربية.

رياض العدساني الدقباسي: إنهاء العام الدراسي وتعزيز التعليم اإللكتروني

حماد: طالبت «التشريعية» برفع احلصانة 
لتمكيني من الدفاع وتبرئة ساحتي

الفضالة ملراجعة خطة استئناف الطيران التجاري

الشاهني ُيجدد مطالبته باالستعجال في صرف
دعم العمالة اإلضافي للمواطنني في «اخلاص»

قال النائب علي الدقباسي 
إنــه تقــدم باقتــراح برغبــة 
ملعاجلــة قضية انهــاء العام 
الدراسي واالســتعداد للعام 
الدراسي املقبل. وأوضح في 
تصريح صحافي مبجلس األمة 
ان االقتراح ينص على انهاء 
العام الدراسي بإعالن جناح 
الطلبــة حتى الصف احلادي 
عشر وتعزيز التعليم عن بعد 
والكترونيا خاصة مع احتمال 
اســتمرار االوضاع الصحية 

ومخاطرها.
وأضــاف ان االقتــراح مت 
اعــداده مبســاعدة أكادمييني 
وفيه معاجلة ملســألة حماية 
والــكادر  والطلبــة  املعلــم 
التربوي بشــكل عام من هذا 
املــرض. وبني الدقباســي أن 
الكويت متأخرة في معاجلة 
هذه األزمــة ويجب ان يكون 
هناك قــرار ســريع وتفاعل 
حكومــي وان ينتهــي العــام 

الدراسي بالسرعة املمكنة.
وأعرب القباسي عن أمله 
فــي أن ينتهي اجلــدل الدائر 
حــول هــذه القضيــة باقــل 
االضرار ومبا يحقق مصالح 
الطلبــة والــكادر التعليمــي 
وحتــى ال ندخل في مشــكلة 
في العام الدراســي املقبل في 

النائــب ســعدون  أكــد 
حمــاد انــه طالــب أعضــاء 
جلنة الشــؤون التشريعية 
والقانونيــة باملوافقــة على 
طلــب النيابــة العامة برفع 
النيابيــة عنــه  احلصانــة 
لتمكينه من الدفاع عن نفسه 
فيما يعــرف بقضية النائب 

البنغالي.
وقال حمــاد في تصريح 
األمــة:  صحافــي مبجلــس 
حضرت اليوم «امس» اجتماع 
التشريعية وطلبت  اللجنة 
رفــع احلصانة عن نفســي 
لسالمة موقفي، مؤكدا ان ما 
حصل هو ادعاء غير صحيح 
يجــب ان يواجه في النيابة 
العامة وهي خصم شريف.

وأوضح ان رفع احلصانة 
النيابية ال يعني االدانة، بل 
هو إجراء مطلوب حتى في 
القضايا املتعلقة باملخالفات 
املرورية، كاشــفا عن بحث 
اللجنة طلبا لرفع احلصانة 
عن نائب آخر بسبب قضية 

مرورية.
وبني أنه اكد على اعضاء 
اللجنــة ضــرورة املوافقــة 
على رفع احلصانة عنه، كما 

النائب يوسف  استغرب 
الفضالة خطة الطيران املدني 
حــول اســتئناف الطيــران 
التجــاري والتــي اعتمدهــا 
الــوزراء مؤخــرا،  مجلــس 
داعيا احلكومة إلى مراجعتها 
والعمل علــى تخفيض املدة 
املفترض تشغيل املطار خاللها 

بشكل كامل.
وقال الفضالة في تصريح 
مبجلــس األمــة إن اخلطــة 
تضمنت استئناف الرحالت 
التجارية بدءا من ١ أغسطس 
بعدد ١٠ آالف مسافر يوميا أي 
٣٠٪ من نسبة التشغيل في 
املطار، على أن يتم البدء في 
املرحلة الثانية بعد ٦ أشهر 
مــن بدايــة تطبيــق الرحلة 

أســامة  النائــب  أعلــن 
الشــاهني عن تقدمه بسؤال 
برملاني إلى وزيرة الشــؤون 
االجتماعيــة وزيــرة الدولة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيل بشــأن صــرف دعم 
العمالــة اإلضافــي للعاملني 
الكويتيــني بالبابــني الثالث 
واخلامس في القطاع اخلاص.

وقال الشاهني في تصريح 
صحافي مبجلــس األمة، إنه 
تقــدم مبقترحات في شــهر 
ابريــل املاضي لصــرف هذا 
اإلضافــي وصــدر قــرار من 
مجلس الوزراء في شهر مايو 

لتنتقــل إلى املرحلــة التالية 
املتمثلة في احتمالية استمرار 
غلق املدارس حتى بداية العام 
القادم (٢٠٢١م)، وما تتناقله 
وســائل اإلعالم العاملية وما 
يطلقه الباحثون من حتذيرات 
تشير إلى احتمالية أن يدخل 
العالــم في موجــة ثانية من 
الوبائي املتصاعد  االنتشــار 
لتفرض إجراءات جديدة يكون 
جزء منها إغالق املدارس، لذا 
فمــن املهم االســتعداد للعام 
الدراسي القادم مبكرا بعد أن 
نحلحل مأزق العام الدراسي 
احلالي ومن املهم أن تستثمر 
الوزارة في تطوير برمجيات 
ومواد تعليمية استعدادا للعام 

الدراسي القادم ٢٠٢٠/٢٠٢١.
إن مثــل هذا املقترح يقدم 
حلــوال عمليــة وتطبيقيــة 
جتنب الوزارة ضرورة توفير 
املعدات الوقائية ألعداد كبيرة، 
الــوزارة تكديــس  ويجنــب 
الطالب واملعلمني في الفصول 
واملدارس، وكذلــك جتنيبها 
تكليف أعداد كبيرة للتصحيح 
واملراجعــة. وباختصار فإن 
مثل هذه احللول واملقترحات 
ســتخفف الضغــط الكبيــر 
على الوزارة وجتنب أوالدنا 
ومعلمينا أي مخاطر صحية.

لنائــب مدير شــركة شــيكا 
مببلــغ ١٥٠ ألــف دينار وأن 
نائب مدير الشــركة يعرف 

النائب سعدون حماد.
وأضاف أن النيابة العامة 
واجهت النائب البنغالي بأن 
نائب مدير الشــركة غادر 
الكويــت في شــهر فبراير 
من العام ٢١٠٧ في حني أن 
العقــود متت فــي العامني 
٢٠١٨ و٢٠١٩، وحينها أنكر 
النائب البنغالي ما ورد في 
حتقيقات املباحث وقال إنه 
كالم غير صحيح وأن النائب 
ســعدون حماد ليســت له 

عالقة باملوضوع.
ورأى أن قضيــة النائب 
البنغالــي خلقــت كقضيــة 
رأي عام من أجــل التغطية 
علــى ملفات أخــرى، بدليل 
أنهــا مكتشــفة منــذ شــهر 
فبراير املاضي ولكن لم يتم 
القبــض عليه إال في شــهر 
يونيو، ومت إيهام الشارع بأن 
جميع املسؤولني سيئون وأن 
النائب البنغالي قام بتوزيع 

٩١ سيارة.
وأكد أنه اطلع على محضر 
حتقيقات النيابة العامة وتبني 

األولــى ومثلها فــي املرحلة 
الثالثة.

وأكد انه ال يجوز حتديد 
مدة االنتقال من مرحلة إلى 
أخرى، على أن يتم االنتقال 
بني املراحل بشــكل تدريجي 
حسب الظروف حينها دون 

حتديد مدة.
وبني الفضالة أن الطيران 
املدني حدد خطته بتشغيل 
املطار ١٠٠٪ بعد سنة، مؤكدا 
الغريبــة  أن هــذه اخلطــة 
مجهولــة األبعــاد ســتخلق 
إشكالية في رحالت الطيران.
وقــال الفضالــة إن إلزام 
شركات الطيران بعدد رحالت 
محدد ســيكون لــه تأثيرات 
سلبية على الطيران وأسعار 

بهذا الصدد، لكن حتى يومنا 
هذا لم يتم الصرف فعليا.

وأكد أن فــي ذلك مفارقة 
عجيبــة بــني حكومــة ترفع 
شعارات العمل احلر والعمل 
اخلاص واملركز العاملي املالي 
واالســتثماري، لكــن علــى 
أرض الواقــع تصدر قرارات 
متأخرة ومتعثرة حتى هذه 
اللحظة، لذلك كان هذا السؤال 

البرملاني.
ومتنــى أن يجــد إجابــة 
ســريعة لهــذا الســؤال وإال 
سيضطر إلى استخدام وسائل 
أخرى للحث على العمل من 

٤ - يتم إنهاء العام الدراسي 
بعد اكتمال ستة أسابيع تعليم 
عن بعد مع احتســاب درجة 
الفصل األول للجميع (متوقع 
قبــول ١٩ ألف طالــب تقريبا 
لنتائجهم في الفصل الدراسي 

األول).
٥ - إعطــاء خيــار حتســني 
النســبة أو املعدل للناجحني 
ملن يريد منهم، من خالل عرض 
فرصــة خــوض االختبارات 
الثالث مواد من أصل ست مواد 
يتم اختيارها من قبل التوجيه 
الفني، بشرط أن تكون جميع 
املواد ذات الدرجة (٨٠) مدرجة 
ضمن الست مواد (متوقع أن 
يختــار عــدد ١٠ االف طالــب 
وطالبة تقريبا لهذا اخليار). 
مع ضــرورة االلتزام واتباع 
االشتراطات الصحية وشروط 

التباعد اجلسدي.
٦ - إخضاع الطالب الراسبني، 
وطالب املنازل، ومن ليســت 
لديه درجات، ومن مت حرمانه 
في الفصل الدراسي األول من 
االختبارات من طالب الصف 
(١٢)، وعددهم لن يتجاوز (٩) 
آالف طالــب وطالبة تقريبا. 
مع ضرورة اتباع االشتراطات 
الصحيــة وشــروط التباعد 

اجلسدي.

بقضية النائب البنغالي عن 
ملفــات أخــرى، اضافة الى 
انتخابية خاصة  تصفيــات 
اني النائب الوحيد في الدائرة 
الثالثة املتواصل مع الناخبني 
منذ بداية الفصل التشريعي 
وحتــى خالل أزمــة كورونا 
والســيما في عمليــة إجالء 

املواطنني من اخلارج.
وشــدد على أن سعدون 
حماد وناخبيه لديهم مناعة 
الشــائعات، مضيفــا  مــن 
الشــائعات  «أقــول ملصادر 
البعــض مــن  وخصوصــا 
منافســّي في الدائرة الثالثة 
ممــن يشــعرون بأنهــم لن 
ينجحوا في االنتخابات، إن 
سعدون حماد لن يحجز إال 
مقعدا واحدا من الدائرة ولكم 
٩ مقاعد فال يوجد داع لكثرة 

الشائعات».
وأعلــن أنه كلــف فريقه 
القانونــي مبتابعــة كل مــا 
ينشر في الصحف ووسائل 
التواصــل االجتماعي عنه، 
مؤكدا أنــه لن يتنــازل عن 
القضايا وكل من يســيء له 
بدون دليل يتحمل املسؤولية 

القانونية.

بعكــس اخلطــة املوضوعة 
لتشــغيل املطار بعد ســنة 
كاملة. ودعا مجلس الوزراء 
الى ضرورة مراجعة اخلطة 
املوضوعــة بشــأن الطيران 
التجــاري، مطالبــا بتحذير 
الــركاب من البعــد الصحي 
على أن يتحمــل كل مواطن 
مسؤولياته دون حتديد عدد 

طيران معني.
وجــدد تأكيــده علــى أن 
حتديد عدد الرحالت سيكون 
له تأثير ســلبي على أسعار 
التذاكــر وعلى املســافرين، 
مشددا على ان هذه اخلطة غير 
مقبولة وغير عملية أو مجدية 
ويحب زيــادة عدد الرحالت 
وتقليل مدة التشغيل الكامل.

 لذا اقترح ما يلي:
١ - إنهــاء العــام الدراســي 
احلالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ م للتالميذ 
من الصف األول حتى الصف 
احلــادي عشــر، مــع تكليف 
الفنيــة للمــواد  التواجيــة 
الترحيل املهــارات واملعارف 
املهمة للعام الدراســي القادم 

.٢٠٢١/٢٠٢٠
٢ - تعدل النسبة التراكمية 
لطــالب الصف العاشــر من 
(١٠٪) إلــى (٥٪) فقــط مــع 
ترحيل الـــ (٥٪) إلى الصف 
احلادي عشــر، وكذلك قصر 
النســبة التراكميــة لطــالب 
الفصــل احلادي عشــر على 
(١٠٪) فقــط بــدال من (٢٠٪) 
علــى أن ترحــل اهللا (١٠٪) 
غير احملتســبة إلــى الصف 
الثانــي عشــر، هــذا اإلجراء 
يجنب الطلبة الظلم ملا متثله 
النســبة التراكمية من أهمية 

على مستقبلهم.
٣ - تفعيــل التعليم عن بعد 
إلزاميــا (فــي أقــرب وقــت) 
لتالميذ الصف الثاني عشــر 
ملدة ســتة أســابيع (عددهم 
مع جميــع املســارات ديني، 
ومســائي، وكبــار، ومنازل، 
ومدارس عربية٣٨ الف طالب 

تقريبا).

له أن هذا الكالم غير صحيح 
وأنه لم يتم توزيع أي سيارة 
والكالم كله كذب وافتراء وأن 
هناك ترتيبا للتغطية على 

ملفات أخرى.
وبني أن أي مســؤول مت 
الزج باسمه في القضية من 
حقــه رفع دعــوى قضائية 
واحلصول على تعويض نظرا 
لكون االتهام باحلصول على 
سيارة غير صحيح ومت نفيه 

جملة وتفصيال.
وقال «إن إحدى الصحف 
وبعــض وســائل التواصل 
االجتماعي ذكرت ان النائب 
النائــب  البنغالــي أعطــى 
سعدون حماد ٥٠ الف دينار 
في حملتــه االنتخابية وهو 
كالم غير صحيح، مستطردا 
بالقول: أوال ســعدون حماد 
متمكن ماديا، وثانيا لو كنت 
محتاجا فإن أكثر أصدقائي هم 
رجال أعمال وميكن مبجرد 
اتصال احلصول منهم على 
٥ ماليني دينار بدال من الـ ٥٠ 

الف دينار».
وأضاف إن اإلشاعات في 
هــذه القضية تهدف ألمرين 
إشــغال الشــارع الكويتــي 

التذاكر واملسافرين.
وتســاءل حــول كيفيــة 
اســتيعاب املرحلــة األولــى 
من هذه اخلطــة، جميع من 
يودون السفر للعالج باخلارج 
إضافة الى الطلبة ومن لديهم 
مراجعات في اخلارج، الفتا 
الــى أن املــدة املوضوعة في 
اخلطة طويلة جدا لتشغيل 

املطار بشكل طبيعي.
ونــوه الفضالــة الــى أن 
االشتراطات الصحية كما بني 
وزير الصحة يتم استيفاؤها 
قبــل االنتقــال الــى املرحلة 
األخرى، مبعنى انه من املمكن 
أن نصل بعد شــهرين  أو ٣ 
أشــهر الى املرحلة اخلامسة 
لعودة احلياة الى طبيعتها، 

أجــل الكويتيني العاملني في 
القطــاع اخلــاص واألعمــال 

احلرة.
مــن جهــة أخــرى، قــال 
الشــاهني: «بينمــا ينشــغل 
اجلميــع مــن أبنــاء الكويت 
الغالية مبواجهة حتديات أزمة 
الراهنة االجتماعية  كورونا 
واالقتصادية وغيرها ينشغل 
غيرنــا بالهدم والتشــويش 
والتشويه دفاعا عن مصالح 
ذاتية أو دراهم معدودات من 
متاع الدنيا الزائل فنقول لهم 
حســبكم هذا التفاوت بيننا 

وكل إناء مبا فيه ينضح».

أكد أن حتديد عدد الرحالت سيؤثر على أسعار التذاكر

اقترح إعالن جناح الطلبة حتى الفصل احلادي عشر

علي الدقباسي

سعدون حماد

يوسف الفضالة

أسامة الشاهني

شهر سبتمبر مثل كل عام. 
ونص االقتراح على ما يلي: 
إن املنطــق يحتــم علينا 
التفكيــر بطريقــة تواكــب 
املســتجدات الطارئــة علــى 
املســتوى العاملي، وقد حثت 
النظريات على تفكيك املشكالت 

بطريقة جتعل حلها سهال.
وكما هو معلوم فإن جائحة 
كورونا املستجدة حتمل في 
طياتها آثــارا وتبعات مثيرة 
ال يعلم عنهــا أحد. ولتجنب 
إيقــاف التعليــم فــإن وزارة 
التربيــة مطالبة بأن تتعامل 
مــع مــأزق اإليقــاف احلالي 

سيطلب األمر نفسه من بقية 
النواب والوزراء عند مناقشة 
تقرير اللجنة في مجلس األمة 
لكي يتمكن من الرد على هذه 

اإلشاعات وتبرئة ساحته.
النائــب  إلــى أن  ولفــت 
البنغالــي ذكر فــي محضر 
التحقيق أمام النيابة العامة 
أن املباحــث مارســوا عليه 
الضغط من أجل الزج بأسماء 
النواب حتى يتم اإلفراج عنه.
النائــب  أن  وأوضــح 
البنغالــي يدعــي أنه أعطى 

الغامن يهنئ بيالروسيا 
ويعزي جمهورية إيران

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقيتي تهنئة 
إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية بيالروسيا فالدميير 
أندريتشينكو، ورئيسة مجلس اجلمهورية ناتاليا كوتشانوفا، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الرئيس الغامن ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى 
اإليراني محمد باقــر قاليباف، أعرب فيها عن خالص العزاء 
وصادق املواساة بضحايا االنفجار الذي وقع في أحد املستشفيات 
بالعاصمة طهران وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني.

مرزوق الغامن

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

من ضمنها تدخالت إيران وتركيا املرفوضة في الدول العربية

د.مشعل السلمي

محمد الدالل
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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د. خالد املرداس

االمتناع عن التبرع بالدم

ما حكم االمتناع عن التبرع ببالزما الدم 
للمتعافني من مرض كورونا؟

٭ ال يجوز االمتناع بالتبرع مبا يسمى ببالزما 
الدم، ألن هذا من فعل اخلير املتعدي واخلير قد 

حث عليه اهللا سبحانه وتعالى.
ومن افعال اخلير املسارعة بالتبرع بالدم وعدم 
التــردد او التأخير ملصاب آخر ينتظر اســباب 
الشفاء والسالمة من املرض، وفي التبرع احياء 
للنفــس من احتمالية املــوت والهالك، قال اهللا 
تعالى (ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا).

وهذا التبرع ُيعد من االحسان والصدقة، فاالجر 
عظيم وبه ايضا دليــل على الترابط والتراحم 
االخوي بني الناس، جاء في الُســنة املطهرة ان 
النبي ژ قال «مثل املؤمنني في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل اجلســد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى».
فاملســلم يفرح بســالمة اخيه املسلم بل قد 

يتعدى ذلك الى احياء اي نفس كانت.
االفتراء على اهللا

هل يجوز ان نصف عمال ما بأنه بدعة دون دليل 
من الكتاب او الُسنة اي من خالل مجرد الكالم 

املرسل؟
٭ ال يجوز بأي حال من االحوال العبث في دين 
اهللا عز وجل ابدا، بل هذا من االفتراء والقول على 
اهللا عز وجل بغير علم، كما بني اهللا ســبحانه 
وتعالى في قوله عز وجل (وال تقولوا ملا تصف 
ألســنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا 
علــى اهللا الكــذب ان الذين يفتــرون على اهللا 

الكذب ال يفلحون).
لذا ُتبنى االحكام الشرعية وتؤخذ من االدلة 
مــن مصادرها الشــرعية من الكتاب والُســنة، 
مبعنــى ال مجال لقبول او رد االعمال اال بدليل 
منهما، فال نســتطيع ان نصــف ايا من االعمال 
باملوافقة اال اذا وجد الدليل الصريح والواضح 
من الكتاب والُســنة، وكذلك ال ميكن ان نصف 
عمال ما باملخالفــة او بالبدعة اال بنص صريح 
وواضح ايضا من الكتاب والُسنة، وال مجال في 
بناء االحكام واطالقها (احلالل واحلرام واملكروه 
واملندوب والُسنة او البدعة) اال بالدليل الشرعي، 
وال ميكن لنا ان نستبدل ذلك بأقوال الرجال مهما 
يكن قائلــه ولو بلغ من العلم مــا بلغ، فعلينا 
بالبرهــان والدليل لقول اهللا تعالى (قل هاتوا 
برهانكــم إن كنتم صادقــني)، وقال تعالى (قل 
هذه سبيلي أدعو الى اهللا على بصيرة أنا ومن 
اتبعنــي)، فالنجاة والفوز بالتمســك بالكتاب 
والعمل بالُسنة، فعليهما قبول االعمال او ردها، 

واهللا اعلم.
حفظ اللسان

ما حكم حفظ اللسان من الغيبة؟
٭ الغيبة حرام بدليل من الكتاب والُسنة وهي 
من كبائر الذنوب، قال اهللا تعالى (يا أيها الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 
وال جتسســوا وال يغتب بعضكم بعضا أيحب 
أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا 

اهللا إن اهللا تواب رحيم).
وحفظ اللسان واجب على كل مسلم ومسلمة، 
قال النبي ژ «من يضمن لي ما بني حلييه وما 

بني رجليه أضمن له اجلنة».
قد ال يســلم من الغيبة اال من سلمه اهللا عز 
وجــل، صاحب الغيبة مفســد بني الناس حتى 
لو تلبس ظاهره بصفات الصالح او املصلحني، 

فالعبرة بالفعل ال بالشكل.
عــن ابي هريــرة ے عنه قال: قال رســول 
اهللا ژ «ان اهللا ال ينظر الى اجسامكم وال الى 
صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم» (رواه مسلم).

فالواجب زجر صاحب الغيبة ورده وتوبيخه 
حتى ال يشــعل فتيل الفساد والفتنة والتفرقة 
بني النــاس، ولقد وصف القــرآن العظيم حال 
املغتاب بأشنع وأســوأ االوصاف، كالذي يأكل 

من حلم اخيه وهو ميت، عياذا باهللا.
فاملغتــاب ال يجالــس وال يخالط ألنه معلن 
لغيبته ومفاسده فهو متعدد االذى متعد على دين 
الناس واعراضهم وحلومهم، وكذلك هو سبب في 
نشر العداوات والبغضاء والشحناء واخلصام 

والقطيعة بني االرحام واالقرباء واالصدقاء.
فالواجب علــى صاحب الغيبــة التوبة الى 
اهللا عــز وجل بترك هذا املنكر العظيم والذنب 
اجلسيم، وعليه ان يحفظ على نفسه حسناته 
فإن عليها مدار الفوز والنجاة في اآلخرة، او ان 
يتحمل االفالس من احلســنات بسبب ما اورد 
نفسه واوقعها فيه من املهالك، نسأل اهللا العافية 

والسالمة.
اخلالصة: قال اهللا تعالى (وال تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 

كان عنه مسؤوال).
ولو تيقن االنسان بأن اللسان نعمة كبيرة 
ملــا نطق اال مبا يرضي اهللا عز وجل، وما تكلم 

اال باخلير واحلق، واهللا أعلى وأعلم.

ما هو مركز الهداية وما 
اهدافه؟

٭ يقوم مركز الهداية للتعريف 
باإلســالم ـ الفروانيــة التابع 
جلمعية احياء التراث االسالمي 
برعايــة اجلاليــات العربيــة 
واألجنبية املقيمة في الكويت 
ويقــوم بتعريفهم باإلســالم 
ودعــوة غيــر املســلمني إلى 
اإلسالم، وبفضل اهللا اهتدى 
أكثر من ٢٠٠ مهتد ومهتدية إلى 
اإلســالم منذ تأسيس املركز، 
كمــا يقــوم مبتابعتهــم بعد 
الهداية وتعليمهم امور دينهم، 
كما يهدف إلى نشــر االسالم 
الصحيح وحتذير الناس من 
البدع واملنكرات واحملافظة على 
تراثنا االسالمي احلنيف وإغاثة 
االســر احملتاجــة واملتعففــة 
من اجلاليــات داخل الكويت، 
وتعريف أرباب االسر بحقوق 
وواجبات اخلدم وحثهم على 
التعامل باحلسنى وليكونوا 
وجهة حسنة للمسلمني، وكذلك 
يقوم املركز على تعزيز القيم 
االنسانية واألخالقية التي هي 
مــن تعاليم ديننا االســالمي 
احلنيف بني اخلادم واملخدوم 
الشــخصية املسلمة  وتنمية 
الدعــوي  وتطويــر احلــس 
والتبليغي لدى أرباب االســر 
وتشجيعهم على دعوة العمالة 

ليلى الشافعي

أكد رئيس الهيئة االدارية ملركز الهداية للتعريف باالســالمـ  الفروانية التابع جلمعية احياء التراث االســالمي الشــيخ فايز الديحاني ان اكثر من ٢٠٠ مهتد ومهتدية 
مت اشــهار اســالمهم منذ نشأة املركز، وان املركز يتابعهم بعد الهداية لتعلم امور دينهم ونشر االســالم الصحيح البعيد عن البدع واملنكرات واحملافظة على تراثنا 
االسالمي، وحتدث الشيخ الديحاني مع «اإلميان» حول انشطة املركز ودوره التوعوي واخليري، خاصة في ازمة «كورونا» التي نعيشها الى اآلن، والى نص احلوار:

املهتديــن اجلــدد،  ومتابعــة 
وهــذا البرنامج مترجم ألكثر 
مــن ١٠ لغــات يشــمل جميع 
لغات اجلاليــات في الكويت، 
ويتــم التواصل مع اجلاليات 
خالل منصات وسائل التواصل 
االجتماعــي املختلفة، وإقامة 
الدروس املتنوعة وامللتقيات 
املفتوحة وزيارات  واللقاءات 
ميدانيــة وحلقــات حتفيــظ 

املركز دعاة من جميع اللغات 
وتخصيص خط ساخن خاص 
للــرد علــى جميع تســاؤالت 
اجلاليات من جميع اجلنسيات 
الدينيــة  ويقيــم املســابقات 
والثقافيــة واقامــة الــدورات 

العلمية جلميع اجلاليات.

ما دور مركز الهداية في أزمة 
كورونا؟

٭ قــام مركز الهداية بتكليف 
مــن جمعيــة إحيــاء التراث 
اإلسالمي بالتعاون مع وزارة 
الداخلية متمثلة بالدفاع املدني 
بتوزيع السالت الغذائية، حيث 
جتاوزت ٦٠٠٠ سلة غذائية و١٢ 
الف كيس خبز واكثر من ٤٠٠٠ 
كيلو متر فقط من خالل املركز 
خالل الفترة املاضية لألســر 
املتعففــة والعمالة املتضررة 
جراء ازمة كورونا في منطقة 
جليب الشيوخ، ومساعدة االسر 
املتعففــة ماليا ومن انقطعت 
بهم الســبل بسبب اجلائحة، 
وقام املركز مبواصلة األنشطة 
الدعوية للجاليات مع تطبيق 
االشتراطات الصحية والتباعد 
االجتماعي خالل االزمة، وذلك 
من خــالل وســائل التواصل 
االجتماعــي بإقامــة الدروس 
الدعويــة ملختلــف اجلاليات 
داخل الكويت، وإقامة ملتقى 
«خيــر لك» لدعــوة اجلاليات 
فــي شــهر رمضــان املبــارك 
الثقافية  وإقامــة املســابقات 
والدينيــة، ومت تنفيذ وانتاج 
مقاطع توجيهية وارشــادية 
لالشتراطات الصحية وقرارات 
الدولــة، ومت دبلجتهــا بأكثر 
مــن ١٠ لغــات، وقــد بلغ عدد 
املقاطع التوجيهية واالرشادية 
والدعوية أكثر من ٢٠٠ مقطع.

خاصــة  الكــرمي  القــرآن 
للجاليات، وتوزيع الرســائل 
الدعوية والكتيبات التعريفية 
باإلســالم وتســيير رحــالت 
العمرة للجاليــات واملهتدين 
اجلدد، ويعتني املركز بطباعة 
املصاحــف املترجمة والكتب 
الشــرعية ألكثر من ١٠ لغات 
وتوزيعهــا مجانــا للجاليات 
داخــل الكويــت، كمــا يوفــر 

توزيع اخلبز على احملتاجني من العمالة الوافدة

الوافدة إلى االسالم.

ما االنشطة التي يقدمها مركز 
الهداية؟

٭ يقيــم املركــز العديــد من 
االنشطة الثقافية والتعليمية 
والدعويــة  والتوجيهيــة 
واالرشادية ومنها محاضرات 
للجاليــات، وهنــاك برنامــج 
متكامــل لدعــوة اجلاليــات 

يعتني املركز بطباعة املصاحف املترجمة ألكثر من ١٠ لغات وتوزيعها مجانًا للجاليات

خصائص العمل اخليري الكويتي (١ ـ ٣)
بقلم: د.سعيد أحمد األصبحي

ميتاز عمل اخلير في حاضر الكويت 
بالعديــد مــن الصفــات واخلصائــص، 
وكأمثلة على الصفات واخلصائص التي 
متيز بها العمل اخليري الكويتي احلديث 

نورد النقاط التالية:
١ ـ عمل متعاون: يتعاون القائمون على 
العمل اخليري الكويتي مع كل االجهزة 
الرسمية والشعبية التي يتطلب العمل 
التنســيق والتعاون معهــا، وكذلك مع 
اجلهات اخليرية القائمة خارج الكويت، 
ويعقدون معها اللقاءات الهادفة للتنسيق 
والتشــاور، ويهتم القائمــون على هذه 
اجلهات بالتعــاون معا، بهدف التطوير 
وتنظيــم العمــل لتالفــي االزدواجيــة 

والتضارب.

٢ ـ عمل شــمولي: رغم اهتمام القائمني 
على العمل اخليري الكويتي بالنشــاط 
احمللــي واعطائه االولويــة، اال انهم لم 
يتركوا بقعة جغرافية فيها مســلمون، 
اال وسعوا الى مساعدة احملتاجني منهم، 
كما ان املجاالت التي يســعون خلدمتها 
متنوعة، وشاملة لكل االحتياجات احمللية 

واخلارجية.
٣ـ  عمل ُمبدع وخّالق: القائمون على العمل 
اخليري ابدعوا وابتكروا في اسلوب العمل، 
والتزموا بالقواعد واملبادئ االسالمية، 
واختاروا االساليب والطرق التي توائم 
احلياة العصرية، وطرحوا افكارا ووسائل 
حديثة لم تطبق في اي مجاالت اخرى، بل 
ان بعض الوسائل التي ابتكروها تناقلها 
الكثير من املؤسسات احلديثة، العاملة 
في مختلف امليادين، كما اســتفادوا من 

االعمال اخليرية التــي نادى بها القرآن 
الكــرمي، واحلديث الشــريف، والعادات 
التقاليد احلســنة، لآلبــاء واالجداد، في 
مساعدة احملتاج واغاثة امللهوف، وطبقوا 
ذلك بأســاليب حديثة، شــجعت الناس 
على التجاوب معهم واملشــاركة الفعالة 

في مشاريعهم وانشطتهم.
٤ـ  مشجع بالعطاء: يشجع العمل اخليري 
الكويتي االفراد على العطاء واملساهمة 
في حتقيق اهــداف اخلير، ولذلك يفتح 
لهم املجال رحبا لالشتراك كمتطوعني في 
اجناز االعمال اخليرية احمللية واخلارجية، 
وشــكلت بعض اجلهات اخليرية جلانا 
خاصة لتشجيع العمل التطوعي وتنظيمه 
لتحقيق اكبر فائدة ممكنة منه، كما تنظم 
اجلهات اخليرية سنويا معرضا خاصا 

سعيد االصبحيبالعمل التطوعي للتعريف بإجنازاته.

فايز الديحاني لـ «اإلميان»:  وّزعنا أكثر من ٦٠٠٠ سلة غذائية
وأكثر من ٤٠٠٠ كيلو متر على األسر املتعففة والعمالة املتضررة

أكد أن مركز «الهداية للتعريف باإلسالم» هدفه تعزيز القيم اإلنسانية واألخالقية وحتذير الناس من البدع واملنكرات واحملافظة على تراثنا اإلسالميأكد أن مركز «الهداية للتعريف باإلسالم» هدفه تعزيز القيم اإلنسانية واألخالقية وحتذير الناس من البدع واملنكرات واحملافظة على تراثنا اإلسالمي

أكثر من ٢٠٠ مهتٍد ومهتدية نتابعهم ونعلمهم أمور دينهم ونقدم لهم األنشطة الثقافية والتعليمية واإلرشادية

الشيخ فايز الديحاني

«املنابر»: تفسير جزء «األحقاف» من تطبيق «خيركم» اُمليسر للصم 
ثمرة جديدة للشراكة املجتمعية مع البنك األهلي املتحد

أعربــت جمعيــة املنابــر 
اعتزازهــا  عــن  القرآنيــة 
باستمرارية الشراكة املجتمعية 
مع البنك األهلي املتحد، وذلك 
عبر إطالق اخلطوة الثانية من 
رعاية البنك لتطبيق «خيركم» 
للتفســير امليســر للصم من 
خالل تفسير «جزء األحقاف»، 
وذلك بعد النجــاح امللموس 
الذي حققه التطبيق في مرحلة 
إطــالق «جزء عــم» الذي قام 
البنك برعايته كخطوة أولى 
مــن تطبيق «خيركــم» الذي 
يعتبــر البرنامــج األول من 
نوعــه الذي يتضمــن القرآن 
الكرمي مع تفسير اآليات بلغة 
اإلشــارة املصاحبــة للرموز 

التعبيرية.
املناســبة، أعرب  وبهــذه 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
املنابر القرآنية د.أحمد الباطني 
عن شكره للبنك األهلي املتحد 
على رعايته لتطبيق «خيركم» 

وجعلها منهج حياة.
وتوجه الباطني بالشــكر 
اجلزيل للبنك األهلي املتحد 
وأهــل اخلير من احملســنني 
واحملســنات علــى رعايتهم 
لهذا التطبيق املبارك، وبذلك 
انتهت اجلمعية من تفســير 
ســورة الفاحتة وجــزء عم، 
وجزء تبارك، وجزء الذاريات 

وجزء األحقاف.
وأملــح إلــى أن اجلمعيــة 
بصــدد االنتهاء من تفســير 
جزء قد ســمع واجلزء األول 
مــن ســورة البقرة ونشــره 
قريبا بإذن اهللا تعالى برعاية 
بعض احملسنات الكرميات في 

الكويت.
وفي ختام تصريحه، توجه 
الباطني بالشكر اجلزيل لكل 
من أسهم بدعم هذا التطبيق، 
احملســنني  عمــوم  داعيــا 
واحملسنات وأصحاب األيادي 
البيضاء إلى املساهمة بإجناز 

املجتمعية بني املنابر القرآنية 
والبنك األهلي املتحد.

ان  دشــتي:  وأضافــت 
التطبيق ســيخدم ١٨ مليون 
أصــم في العالــم العربي من 
خالل لغــة اإلشــارة منهم ٣ 
آالف أصــم فــي الكويت، كما 
يخدم عموم املســلمني كونه 
يشــتمل على تفســير ميسر 
للقرآن الكرمي، كما يســتفيد 
منه غير املسلمني ممن يرغبون 
بفهم مقاصد اآليات والسور 
في القرآن الكرمي، حيث متت 
التفســير  مراعــاة تيســير 
للعموم من خالل جلنة علمية 

أشرفت على هذا التطبيق.
وأكــدت دشــتي أن البنك 
األهلــي املتحــد يتجــه فــي 
سياسته نحو «كويت جديدة 
٢٠٣٥» وذلــك انطالقــا مــن 
توجيهــات صاحب الســمو، 
ومن رؤية البنك الرامية إلى 
تطويع التكنولوجيا احلديثة 

والتحول الرقمي بهدف حتقيق 
االنتشــار األوســع واخلدمة 

األفضل.
البنــك  «أن  وأوضحــت 
األهلي املتحد أخذ على عاتقه 
تقدمي كل ســبل الدعم لذوي 
الهمــم واملشــاركة في رعاية 
مختلف األنشطة والفعاليات 
التي حتقق لهم االندماج في 
املجتمــع، وأن هــذه الرعاية 
ستعقبها خطوات مماثلة في 

األعوام القادمة بإذن اهللا».
وأكــدت دشــتي أن البنك 
يســعى قدما لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة التي تبنتها 
األمم املتحــدة وعلى رأســها 
توفير التعليم اجليد، وعقد 
الشراكات لتحقيق األهداف، 
وحتقيــق املســاواة بإتاحــة 
فــرص التعليم للجميع دون 
متييــز، واســتهداف العمــل 
الالئق وتنمية االقتصاد، مبا 

يحقق االزدهار والتطور.

بقية أجزاء املصحف، ليتحقق 
حلــم أبنائنا الصم بتفســير 
القــرآن الكــرمي كامــال بلغة 
اإلشــارة، مبينا ان الشــعب 
الكويتي ُجبل على حب اخلير 
والعطاء، ولن يتوانى في دعم 
أبنائه وبناته من فئة الصم.

من جانبهــا، أكدت مديرة 
عام حماية العمالء ورئيسة 
فريق املسؤوولية االجتماعية 
في البنك األهلي املتحد سحر 
دشتي أن هذه الرعاية لتطبيق 
خيركــم للمــرة الثانية على 
التوالي تأتي إميانا من البنك 
بأهمية رعاية ذوي اإلعاقة في 
الكويت، وذلك إدراكا من البنك 
ألهميــة دعم ومســاندة هذه 
الفئــة املهمة، واحلرص على 
تذليــل العقبات في طريقهم، 
وتعليمهم القرآن الكرمي، كما 
يأتي رعاية تطبيق «خيركم» 
التفسير امليسر للصم في جزء 
«األحقاف» استكماال للشراكة 

جزء ٢٦ «األحقاف»، مضيفا 
أن رعايــة تطبيق «خيركم» 
التفســير امليســر للصم في 
جزء «األحقاف» ثمرة جديدة 
للشراكة املجتمعية بني املنابر 
القرآنية والبنك األهلي املتحد، 
وأن التطبيق يعد مســاهمة 
مهمة في واجب املســؤولية 
املجتمعية كونه تطبيقا مجانيا 
للتعريف بالقرآن الكرمي ونشر 
خيريته في العاملني، السيما أنه 
يحتوي على تفسير مختصر 
وميسر آليات كتاب اهللا تعالى، 
باإلضافــة إلــى مــادة علمية 
مبسطة تبني ضروريات الدين 
من عقيــدة وعبادة وغيرها، 
خدمة للمسلمني عامة، وفئة 
الصــم خاصة ملــا يتميز به 
من سهولة ويسر في الطرح 
واحملتــوى، واســتخدام لغة 
اإلشــارة في بيان املعاني، ما 
يعني على تعلم وتدبر القرآن 
الكرمي، واستحضار توجيهاته، 
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كل من يكتبون عن الفساد يجدون أن تشخيص املرض أسهل من 
وصف الدواء، وهو ما يؤدي، في جزء منه، إلى شح املعرفة بشأن 
األبعاد الفعلية للفساد، كما أنه يعكس مدى استعصاء املشكلة، فوباء 
الرشوة اخلارجية املعاصر، على سبيل املثال، محصلة العوملة، وأي 
شيء سيعوق تدفق تلك األموال سيؤدي أيضا إلى احلد من نشاطات 
شــركات وأفراد نافذين، يرتبطون ببعضهم على نحو وثيق، إلى 
جانب أنهــم متهربون ضريبيا، ما يعني أن هذا النوع من اجلهود 

سيعاني الكثير في محاولة إحداث الزخم السياسي.
تركز العديد من الوصفــات الطبية التي يصفها مونتيرو على 
الدول التي تتوسل الرشــى من الشركات، ويدعو إلى إيجاد سبل 
متويل أكثر كفاءة لوكاالت محاربة الفساد وتقوية استقاللية احملاكم 
من خالل رفع رواتب العاملني فيها، وتوفير ســبل أفضل للحماية 
القانونية. لكنه مع ذلك، ال يتطرق إلى كيفية حتقيق تلك التغييرات 
في البلدان التي يغلف فيها الفساد الطبقة السياسية بأكملها. ملاذا 
سيقوم شــخص في الكرملني، على ســبيل املثال، باملوافقة على 
مترير إصالحات ميكن أن تشــل منوذجه التجاري بالكامل؟ حتى 
إن ثار الروس، فإن النخبة ســتتمكن من إخفاء ثروتها املسروقة 
من الشعب، مبا أنها مخفية في اخلارج دائما. احلل الوحيد في هذه 
احلالة إصالحات تدريجية طويلة املدى، ترغم املوظفني احلكوميني 
والقطاع اخلاص على توخي النزاهة واملصداقية. لكن من الصعب 

حتقيق هذا األمر مادامت عائدات الفساد تتعدى مخاطره.
أما فيما يتعلق بالنظر إلى ما هو أبعد من البلدان التي تتكدس فيها 
الرشى، حيث يتم دفع تلك األموال وغسيلها، فمونتيرو محق في 
دعوة احلكومات للعمل يدا بيد في محاربة ما أسماه «نظام الرشاوى 
العاملي»، السيما في بلدان مثل قبرص، وبريطانيا، والواليات املتحدة، 
وهــي من أهم البلدان في املنظومة املصرفية العاملية. لكن كتابه ال 
يخصص الكثير من املساحة للطرق اجلديدة التي ينبغي أن تعمل 
فيها احلكومات معــا، أو طرق التغلب على عقبة انعدام الثقة التي 
ضربت السياســة حول العالم، وجعلت إمكانية التعاون الدولي في 

حتدي الفساد أقل مما كانت عليه قبل عقود من الزمن
احلل األبرز الذي ال يستفيض فيه مونتيرو هو أن تلزم احلكومات 
الشركات باتباع الشــفافية. فكل حلقة من الفساد املوصوف في 
الكتاب تتضمن استخدام بنى شركاتية مجهولة تسمح للمسؤولني 
الفاسدين بإنكار وجود أي رابط بينهم وبني الرشى التي يحصلون 
عليها، مما يتيح للشركات ادعاء اجلهل بأنها كانت طرفا في عملية 
ارتشاء. يظل من السهل، بل وغير املكلف حتى، تصميم شبكة من 
الشــركات الوهمية، إلى درجة أن األمر سيشكل صدمة ملؤسسات 
تعزيز القانون من باب أن هذه الشركات جتعل من املستحيل حتديد 
املالك الفعليني لهيئة ماليــة معينة. وأظهر لنا التاريخ أن الناس ال 

يتورعون عن ارتكاب اجلرائم في حال كانت احلصانة مضمونة.
برغم بعض التحركات في االحتاد األوروبي وأوساط صناع القرار 
في الكونغرس األميركي إلجبار الشركات على اإلعالن عن مالكها 
الفعليني، فإن هذه اجلهود ترقيعية وتفتقد املوارد الكافية، كما أنها 
بالكاد بدأت تسري على االئتمانات واملؤسسات التي حتوز حصة 
ال يســتهان بها من ثروة العالم. إن املساحة املتاحة لوكالء الفساد 
ستتقلص بشكل كبير، في حال عزمت مالذات الثروة الكبرى مثل 
سويسرا والواليات املتحدة األميركية وبريطانيا اإلعالن عن املالك 
الفعليني ألصولها العقارية وشــركاتها الكبرى كافة، كما أن األمر 

سيسهل من عمل جهات تعزيز القانون.
لقد قام مونتيرو بعمــل مذهل في لفت النظر إلى ضرورة أن 
يكترث اجلميع بشأن الفســاد. واآلن، فاألمر يتعلق بالسياسيني 
واألكادمييني واملسؤولني احلكوميني لتحديد مكافحة الفساد كأولوية، 
وإال فإن هذا النوع من الفســاد احلكومي املتصاعد في أماكن مثل 
الفلبني وروسيا سيصبح عرفا عامليا. فكروا فقط في كمية املبالغ 
الصغيرة التي تدفقت إلــى الواليات املتحدة بهدف تدجني نظامها 
السياسي. إن محاربة الفساد ليست فقط ألن األمر غاية في ذاته، 

ولكن ألنه ضروري للدفاع عن الدميوقراطية الليبرالية.

أرى الفساد هنا وهناك متناثرا
والصمت عّم الزمان واملكان
ال احلق يفتح فاهه مندداً..! 

والعدل سقط في غياهب البلدان
شاء اللسان أن يصرخ متأملا
قامت عليه األيادي بالكتمان 
صرخ: اتركوني أنطق بالبرهان
وأشهد باحلق نصرة لإلسالم
نطقوا بصوت خافت متوجس:

من ذا الذي يسمع ويشعر باآلالم؟!
قال: لعل فيها صاحلا إنسان
يرى ويسمع بالقلب ال اآلذان

قالوا: وما نفع صوت وسط األمم؟
فاحلق يحتاج القوة مع اإلميان 
واخللق اآلن تائهون مشتتون 

بني منافق.. كاذب وجبان
وتاجر باع األوطان بدرهم ودينار
وجثا على ركبتيه طائعا للشيطان
فتسلح بالباطل وسخر العقول 

بامللهيات واملال والكالم املعسول 
دعهم، سيأتي يوم الصيحة فجأة 

حينها تتساوى كفتا امليزان
وتنجلي الغشاوة ويعلم التائه 
نقطة البداية ويحمل األعالم

نعم ساد الباطل.. لكنه لن يدوم 
وما كان احلق يوما زاهقا أو حيران

دع األيام متر في هدوء 
فحكمة اهللا دائما هي البرهان
ازرع ثمار احلق على اجلسور
يوما ما ستنمو وتقتل اجلور

ويعم السالم والرحمة واألمان. 
ولكي تهدأ داخلك ثورة البركان

اعلم أن ميسر الكون مسبب األسباب
كلهم عرائس في أطراف اخليوط 
علقت أعناقهم قبل الزمان بأزمان
دعهم فخالق الكون يعلم ما يدور
في الظالم اخلفي ومطابخ الطغيان

دعهم يكنزوا احلرام ويشيدوا القصور
أقصر من ياقوتة ترجو أم من حجر صوان؟! 

دعهم يتمتعوا بها فهي غير باقية 
ولو رأوا مقعدهم هناك بعد الفانية
في عذاب مخلد وسياط الزبانية
لباعوا نعيمها واشتروا الباقية
أما دارك أنت.. فنعيم ال ينفد

برضاك بقدر اهللا إميانا وإحسانا.

«اقتصاديــات الصحة» هو 
أحد فروع علم االقتصاد ويبحث 
كيفية تطبيق أدوات علم االقتصاد 
الرعاية الصحية  على قضايــا 
وتوضيــح جوانبهــا املختلفة 
ويقدم معايير لتحديد ما إذا كانت 
سياسات معينة تزيد أو تخفض 
الكفاءة االقتصادية وعدالة توزيع 

خدمات الرعاية الصحية.
وإن قيمــة الصحة ال تقاس 
فقط مبا تنفقه الدول على بناء 
املستشــفيات وتوفير األدوية، 
أزمة كورونا كشفت عن  ولكن 
أمور كثيرة تتعلق باإلنفاق على 
اخلدمات الوقائية حيث أظهرت أن 
ذلك ال يلبي الطموحات للتصدي 
لألوبئة وترصد مؤشرات حدوثها 
املتعلقة  للمتطلبات  واالستجابة 
باألمن الصحي، بل ان بعض الدول 
جعلت الوقاية في مرتبة متأخرة 

من أولوياتها الصحية.
وحترص الدول املتقدمة على 
أن تطبق نظام احلسابات الصحية 
الوطنية حيــث تتابع من خالله 
ومبنهجية علمية مؤشرات اإلنفاق 
على الصحة وتقوم بتحليل كل 
مؤشر ومدلوالته وتزويد صاحب 
القرار باملعلومات الدقيقة وهناك 
اهتمام دولي بأنظمة احلسابات 
الصحيــة الوطنيــة ووجودها 
وتطورها داخل األنظمة الصحية 

احلديثة.
وحترص منظمــة الصحة 
العاملية على أن حتتوي تقاريرها 
السنوية والدورية على مؤشرات 
الوطنية  احلســابات الصحية 
بالــدول املختلفة ضمن غيرها 
املهمة  املؤشــرات األخرى  من 

للتخطيط واملتابعة.
أال توجد  املقبول  ومن غير 
أو ال تتوافر مؤشرات احلسابات 
الصحية الوطنية ألي دولة أو ألي 
سبب من األسباب ولكن يجب 
لهذه احلسابات  إعطاء األولوية 
املتطلعة  النظم الصحية  ضمن 
للتطوير املســتمر. وإن وجود 
نظــام صحي بدون حســابات 
صحية وطنية قد ال يســتطيع 
اتخاذ القرارات املناسبة وضبط 
البنود  التكاليف واإلنفاق على 
املختلفة للصحــة. وكذلك فإن 
املــوارد ومتابعة كيفية  توفير 
اإلنفاق بالبنــود املختلفة توفر 
بيئة مناسبة للمحاسبة واملتابعة 

باألسلوب العلمي املطلوب.
لذلك، فإن برنامج اقتصاديات 
الصحة يسعى إلى االستفادة من 
املبادئ االقتصادية في االرتقاء 
بالصحــة وحتســني الضمان 
االجتماعي ومت تأسيسه لإلدراك 
املتزايد بدور التحليل االقتصادي 
أداء نظم  واملالي في حتســني 

الرعاية الصحية.

كم هو جميل أن نخرج من 
الباب األمامي، نخرج كما دخلنا 
أول مرة، بل في حال أفضل من 
حالنا عندما دخلنا أول األمر. 
خرجنا من ذلك املكان، لم يكن 
يالئمنا ويناسب مقاساتنا التي 
 size» لم تكن مدرجة في قائمتهم

.«chart
كان القرار مكتوبا، ينتظر 
في دفتر البريد من يوقعه، في 
احلقيقة لــم نقع حتت رحمة 
البريد وحامله، بدأنا وشرعنا 

في التنفيذ منذ زمن.
العالمات كثيــرة وأحيانا 
تكون أوضح من قمر األربعة 
عشــر يوما، لكن أين القارئ 
الذي يفك الرموز ويفهم تلك 
العالمات. اجلميل واملميز في 
اخلــروج املبكر هو ســهولة 
التفافــك والنظر للمكان حني 
تودعه نظرة املنتصر ال اخلاسر.

االنتظار يحرمك هذا اخليار، 
وقد ينتهي بك املطاف خارج 
هذا البرواز اخلشبي وفي بعض 
احلاالت مسجونا لألبد حتت 

رحمة املفتاح.
واألجمل من ذلك هو خيار 
العودة املفتــوح الذي ميكنك 
من استخدام الباب نفسه الذي 
خرجت منه يوما من األيام، قد 
تعود ضيفــا أو مالكا للمكان 
بابك ذاك  نفسه وتســتخدم 

لتطرد وتدخل من شئت.

بالسيارات  شرسة ودهس ضحايا 
حجتهم رعونة شباب! وقصور أعمار، 
بعيدا عن األحكام وقصر ال تنطبق 
عليهم العقوبات! وسكارى بالشوارع 
والطرقــات ال ميســهم عقاب وال 
جنايات! ظهورهم مسنودة مبتنفذي 

«خذ وهات! بأوسع االستباحات».
أمانة،  الكعبة برقابكم  هذا ورب 
خطبة وشعيرة اجلمعة التي أوصى 
بها رسول اهللا عليه أفضل السالم 
والصالة «الساكت عن احلق والعدل 
شيطان أخرس»، وخطبكم يا فرسان 
األوقاف وشؤونها اإلسالمية حتتاج 
الــى «صوت وصــورة توقف تلك 
بالبراري  التجمعات، واالعتــداءات 
والڤلل والشقق، والشاليهات حيث 
ترتكب الكبائر ونحن بكوارث الكل 
معها ومنها بتحاشيها حائر!»، حسبنا 
الوكيل، فعلوها يرحمكم  اهللا ونعم 

اهللا ويصلح بالكم.. آمني.

الوظائف يعد أكثر مصداقية في حتديد 
مدى كفاءة املتقدم للوظيفة، وكما نعلم 
جميعا، فقد غزت الشهادات املزورة 
العالم وأصبح من السهل احلصول على 
درجات علمية مرموقة من البيت، ومن 
هنا تأتي أهمية ودور املوهبة واملهارة.
ختامــا، نرجو من املؤسســات 
احلكومية واخلاصة تبني هذا النهج 
بجدية وتوظيفه مبا يتالءم مع طبيعة 
العمل في بلدنا احلبيب الكويت، فنحن 
في أمس احلاجة في الفترة املقبلة الى 
اختيار الكفاءات املناسبة التي تساهم 
في دفع عجلة اإلنتاج وحتقيق التنمية، 
واالعتماد على املؤهالت العلمية فقط 
لن يحقق هــذا، لذلك أقترح أن يتم 
الدمج بني هذا وذاك، ليكون شــغل 
الوظائف وخاصة القيادية واإلشرافية 
بناء على مهــارات القيادة واخلبرة 
في مجال الوظيفــة املطلوبة وليس 
فقط املؤهالت العلمية، وذلك بهدف 
زيادة الفرص وحتى نفتح املجال أمام 
الكفاءات الوطنية لكي تبدع وتبتكر 
في العمل ومن ثم تتحقق املصلحة 

الوطنية.

بالبلطجية،  للمحتجــني  ووصفــه 
وحتريضه علــى قتلهم، في األزمة 
األخيــرة، عقب مقتل جورج فلويد، 
والتي كشفت حجم العنصرية املتجذرة 
إدارته  املجتمع األميركي، وميل  في 
إلى املغامرات، وتبني شعار «أميركا 
أوال»، في نهج أحادي عدائي ال يراعي 

مصالح اآلخرين!
كل ذلك أدى إلى انخفاض الدعم 
الذي يحظى به ترامب من اجلمهور 
األميركي، وهو ما كشف عنه استطالع 
غالوب «Gallup» األخير، حيث بلغت 
نسبة الرضا عن األداء العام لترامب 
٣٩٪ فقط، وعن أدائه االقتصادي ٤٧٪!

ورغم أن قرارات ترامب السياسية 
في التعامل مع الصني وكوريا وقضايا 
أخرى قد ال حتظى بشعبية كبيرة، 
إال أن قراراتــه االقتصادية وخطابه 
الشعبوي يبقيان األهم واألكثر تأثيرا 
في مجتمع الناخبني األميركي، مبا قد 
يرجح كفة فوزه، وزيادة حظوظه في 
والية رئاسية جديدة تستند الى قوته 
احلالية في السلطة حتى لو قلت نسبة 

اخلجولني من دعمه!

على البيضاء، هنا أيضا النساء ذوات 
البشرة البيضاء يطالنب بإلغاء مثل هذه 

العمليات منعا للعنصرية.
فهل لو قمنا بهذه اآللية من التفكير 
ســتكون منطقية او أن العالم حينها 
سيجد اننا عاجلنا مشكلة قد ال تكون 
موجودة من األساس إال في عقول أناس 
تعيش على أيام اجلاهلية الفكرية فكما 
نحن املســلمني لدينا زمن اجلاهلية 
فهناك مجتمعات غربية كان لديها زمن 
جاهلية أيضا وبعض أفرادهم مازال 

يعيش في ذلك الزمن املتخلف.
ولكن كما ذكرنا مسبقا ال يوجد 
عالج للعنصرية اال بقانون مفعل يجرم 
أي جرمية ترتكــب أو أي إهانة ألي 
فرد سواء بالتحقير به أو لطائفته أو 
لفصيلته سواء أكان أبيض أو أسود 
وأي جرمية قتل ترتكب ال بد أن يعدم 
قاتلها أيــا كان مرتكب اجلرمية ألن 
جرائم القتل هذه من أبشع اجلرائم التي 
تهدد أمن العالم وال بد ان حتارب من 
قبل تفعيل القوانني الدولية ومبساندة 
من األمم املتحــدة وليس عن طريق 
شــركات التجميــل باإلضرار مبن 
تستخدم هذه املنتجات فال تعرف ما 

حتدثه في بشرتها.

بالراحة! وتباعدهم مستباحة وجهلهم 
عام! وخطرهم سالم وتقبيل خدود 
وخشوم! ورقص وتسكع بالسيارات 
حول املزارع والشــاليهات! وخلف 
ستائر وإضاءات شــقق مشبوهة 
ومنازل فارهة! واحتفاالت سراديب 
الغير،  بأعراض  وصاالت! وحترش 
ورقصات بلغ بعضها اعتداءات كالب 

واملوهبة، وخالل ســنوات معدودة 
ســتتغير نظرة العالم، وســتكون 
املوهبة هي العنصر األساسي إلثبات 
ذكاء الفــرد وقدرته على النجاح في 
سوق العمل، وهذا ليس بغريب عندما 
نستذكر أشــخاصا حققوا جناحات 
عاملية مثل بيل غيتس وستيف جوبز 
ومارك زوكربيرغ ولم يتخرجوا في 

اجلامعة.
االعتماد على املهارة واملوهبة في 
التوظيف ال يغني بال شك عن اخلبرات 
واملؤهالت العلمية، ولكنه في الكثير من 

انحيازه للبيض واملسيحيني اإلجنيلني، 
أو في سوره احلدودي مع املكسيك 
للحد من تدفــق املهاجرين، وحربه 
التجارية مع الصني فضال عن قضايا 

داخلية عديدة!
لكن اجلدل املستمر حول سياساته، 
واملواقف احملرجــة التي وقع فيها، 
والشروع في اإلجراءات الدستورية 
لعزله حتى وإن لــم يتحقق، مرورا 
بإدارته السيئة ألزمة كورونا، وصوال 
إلى إعالنه العداء لألميركيني األفارقة، 
ودعمه للعرق األبيض وغطرســته، 

ألن اجلرمية ارتكبت من ابيض فقد مت 
ربطها بالعنصرية دون النظر لألسباب 
وحتى إن كانــت نابعة من عنصرية 
رجل واحد فهذه أزمة قانون كما ذكرنا 
بحيث ال بد أن يعدم من اجلرمية األولى 
دون انتظار أن يقترف جرمية أخرى 

ويثير أزمة عاملية.
أمــا إقحــام شــركات التجميل 
ومستحضرات التجميل فهذا مع األسف 
فيه تخبط وعدم إدراك لفحوى القضية 
من األساس وقد تدخلت بها دول ال 
تعاني مــن العنصرية وعليه إذا كان 
عبارة تبييض بشرة تثير العنصرية 
إذن ماذا نقول عن عمليات نفخ الوجه 
والشفتني للتشبه بالسود؟ هذه ال بد أن 
تلغى أيضا حتى ال تثار حفيظة البيض 
من أن العالم يفضل أصحاب الشفاه 
املمتلئة وأن الرجل يفضل الســوداء 

ترغيب وترهيب! نار وجنة تردد كل 
أسبوع! ترتفع بعدها نسب وفيات 
أهل الديرة وســط أســف وحيرة 
مستطيرة! ال ينفعهم تهديد وال غرامة 
ووعيد! وال تنبيه وتشديد! بجهالة 
تزايد احلالة مــع اقتراب املرحلة ٢ 
لالنفتــاح اجلديد بتقدم حلول هذه 
الكارثة البيئية الطبيعية! وجتمعاتهم 

حقائق ودراسات، حيث اكتشفت شركة 
غوغل بعد سنوات عديدة في حتليل 
سبب جناح موظفيها، أن التحصيل 
العلمي ال عالقة له بالنجاح في بيئة 
العمل، مما يرجح أن تفقد املؤهالت 
األكادميية جزءا كبيرا من قيمتها في 
الســنوات املقبلة فيما يخص شغل 
الوظائف، نتيجة اليقني أن املهارة أهم 

من الشهادة.
هذا التوجه ســيكون السائد في 
املستقبل القريب، ألن غالبية الدول 
واملؤسسات العاملية تبحث عن اإلبداع 

قبل االنتخابات لم يكن من السهل، 
للمنتمني لهــذه الفئة، إظهار دعمهم 
لترامب في االســتطالعات الهاتفية، 
بسبب الصورة التي رسمت له، في 
أذهــان الكثيرين، كمعــاد لألقليات 
واملسلمني والنساء واملهاجرين، لكن 
عقــب فوزه، بادر كثيــر من هؤالء 
لإلعالن صراحة عن دعمهم لترامب 
وتأييدهم له في مواقفه املختلفة، سواء 
فيما يتعلق بدعمه للكيان الصهيوني، 
باالعتراف الرسمي بالقدس عاصمة 
للكيــان، وفرض صفقــة القرن، أو 

أن تلغي عبارة تبييض بشــرة ألنها 
ملزمة بوضع وصف للمستحضر الذي 
تبيعه فما هذا املستحضر؟ وما اثره 
على البشرة؟ فهي ملزمة بالتوضيح 
حتى ال نقع مبشاكل سوء استخدام 
بالتالي سيكلف شركات  الذي  املنتج 
التجميل تعويضات طائلة متى ما تسبب 

في أضرار للمستخدمني.
فالعنصرية أصولها وجذورها لم 
تتسبب فيها شــركات التجميل من 
األساس حتى تبادر في تغير وصف 
منتجاتها بل املعتقدات اخلاطئة التي 
ال بــد أن يكون هناك قانون يجرمها 
خاصة أن اجلرمية مرفوضة من كل 
األطياف فلو قام أســود بقتل أسود 
فقد حدثت كثيرا إال أنها لم تســبب 
أزمة عنصرية وكذلك لو قام أســود 
بقتل أبيض لن يقال عنصرية ولكن 

الديرة  وزارة األوقاف لكل أهل 
ووافديها عربا وأعاجم، تتحمل أمانة 
اإلفادة واالســتفادة على منابرها 
التوجيهية  األســبوعية، وجوامعها 
بتفعيل  لشــعيرة خطبة اجلمعــة 
حضاري ملتابعيهــا بالذات لألجيال 
الشــبابية قناعة واستيعابا يختلف 
عن تقليد ثوابها والعقاب لكل متراجع 
هياب ملجرد االنتباه لها بالذات وسط 
الكوارث وامللمات البيئية، والطبيعية 
كما نحن عليه اآلن «كورونا الدولية 
الوبائية» وتعامــل العامة معها وبها 
لالبتعاد عن شرورها! بتدبر وتفعيل 
العالجية  نصح وزيرها وأســرها 
والتوعويــة، واإلعالنية واإلعالمية 
لتكون اخلطبة املوجهة قبلكم مهضومة 
وبعيدة عن (فاصل ونواصل مرئي، 

مسموع، ومقروء).
وتســتمر احلياة كمــا هي بعد 
شعائر نصف ساعة وعظ وإرشاد! 

خطوة جريئة، وفي محلها متاما، 
أقبلت عليها الواليات املتحدة األميركية 
الرئيس  أيام قليلة، عندما وقع  قبل 
األميركي دونالد ترامب، قرارا بتفضيل 
املهارة على الشــهادة التعليمية في 
الفرص  التوظيف، بهدف توســيع 
وإعادة تشكيل طريقة التوظيف في 
القطاع احلكومي القائم على الشهادات 
العلمية، واستبدالها بالتوظيف املبني 

على املهارات.
هذا القرار الصائب متاما خاصة في 
الوقت احلالي، سيساهم في حتقيق 
اإلنتاجية  طفرة نوعية كبيرة فــي 
واإلبداع واالبتكار في الوظائف، ألن 
التركيز لن يكون على أي جامعة درس 
املهارة  الشــخص، وإمنا على  فيها 
واملوهبة ومدى قدرة الشخص على 

اإلبداع واالبتكار في العمل.
هذه التجربة سبق أن طبقتها العديد 
من الشركات الكبرى، منها على سبيل 
املثال شركتا «Google» و«Apple»، حيث 
مت فيهما إلغاء شرط الشهادة اجلامعية 
في الكثير من الوظائف، وهذا التوجه 
لم يأت من فراغ، بل هو مبني على 

االنتخابات  كنت قد توقعت قبل 
الرئاســية األميركية ٢٠١٦، بخمسة 
أشهر، وحتت عنوان «السخرية من 
ترامب ولكنه قد يصبح رئيسا ألميركا»، 
أن ترامب غالبا سيكون الفائز، على 
الرغم مما شهدته من توقعات معاكسة 
وسخرية مباشــرة أثناء زيارة لعدة 
واليــات أميركية، حينها كانت هناك 
عدة عوامــل تبرر هذا التوقع، منها: 
استخدام ترامب االحترافي لوسائل 
التواصــل االجتماعي لدرجة التأثير 
على خصومه، وتركيزه على الواليات 
الكبيرة، وضعف منافسته، وإتقانه 
للغة اخلطاب مع فئة الناخبني اجلدد 
من الشباب البيض، إضافة إلى وجود 
فئة خجلت مــن اإلعالن عن دعمها 
 Trump’s لترامب، وهم من يعرفون بـ
Shy voters، والذين رفضوا التعاون 
مع شركات استطالعات الرأي، وكان 
ضعف استجابتهم من أهم األسباب في 
فوز ترامب كما بينت في مقال منشور 
على موقع اجلزيرة نت بعنوان: «ملاذا 
أخطأت استطالعات الرأي بانتخابات 

أميركا؟».

أثيرت في اآلونــة األخيرة أزمة 
عاملية بسبب جرمية قتل فالكل بات 
يراجع نفسه حتى يتم إلغاء كافة الرموز 
واإلشارات التي تدل على العنصرية 
وقد يكون اكثرهــا غرابة هو توجه 
شركات التجميل العاملية بإلغاء عبارة 
«تبييض البشرة» من منتجاتها وهو 
امر مستهجن حقيقة ومرفوض لعدة 
أسباب، أولها انه كما أن هناك منتجات 
توضع عليها «تبييض البشرة» هناك 
أخرى يوضع عليها تسمير البشرة، 
وهناك أناس كثر باتوا يلجأون لتسمير 
بشرتهم وهذه حرية شخصية فهناك 
بعض النساء يردن أن يفتحن بشرتهن 
وأخريات بيض يفضلن أن يكن ببشرة 
غامقة، وهذه في النهاية حرية شخصية 
وأبدا ال عالقة لها بالعنصرية، فمنذ متى 
كانت مستحضرات التجميل لها عالقة 
أصال باملعتقدات اخلاطئة املغروسة في 
عقول البشر والتي تعود إلى قوانني 
غير مفعلة وثقافــات بني طائفة من 
البشــر ال تؤمن بحقيقة أن كل من 
على األرض هم أبناء آدم وحواء على 
اختالف ألوانهــم ولغاتهم ودياناتهم 

فأصلهم واحد.
أما منتجات التجميل فليس بقرارها 

 

وباء الرشوة 
والفساد

في العالم
جناع الرفاعي

خاطرة

أيها اإلنسان.. 
كلها أيام!

Fatmaalosily@gmail.com فاطمة العسيلي

رؤية قلم

املوهبة.. 
أم الشهادة 

العلمية؟
Ghadeer.r.alabdali@gmail.comغدير العبدلي

عالم اآلراء

الداعمون 
ِخلسة لترامب!

samirrumman@hotmail.comد.سامر أبورمان

منذ متى كانت عبارة
«تبييض البشرة» رمزًا للعنصرية؟!

عزة الغامدي

نقش القلم

خطبة اجلمعة.. 
فاصل ونواصل 

للجيل احلالي!
محمد عبداحلميد الصقر
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من كتاب: أشهر األقوال واألمثال واملصطلحات الشائعة ـ وليد ناصيف

من كتاب:   لغة اجلسد ـ آالن باربارا بييز
أفقياً:

أحد أسواق الكويت من ٦ أحرف

عموديًا:

Sudoku أقوال وأمثال

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

لغة اجلسد

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

اإلمياء بالرأس

الثقافات  يستخدم اإلمياء بالرأس في معظم 
للداللة على «نعم» أو املوافقة، فهو شكل مصغر 
لالنحناء، فالشخص يبدأ االنحناء رمزا ولكنه 
يجعله قصيرا، فينتج إمياء بالرأس. واالنحناء 
إمياءة خضوع، لذلك يظهر اإلمياء بالرأس اننا نتفق 
مع وجهة نظر الشخص اآلخر. وتظهر األبحاث 
التي مت إجراؤها على األشخاص املولودين املصابني 
بالصمم والبكم والعمى انهم ايضا يستخدمون 
هذه اإلمياءة للداللة على «نعم»، لذلك يبدو انها 

إمياءة فطرية تدل على اخلضوع.
وفي الهند، يتم هز الرأس من جانب آلخر للداللة 
الغربيني واألوروبيني،  على «نعم»، وهذا يربك 
الذين يستخدمون هذه اإلمياءة ليقولوا: «رمبا نعم، 
ورمبا ال». وكما قلنا من قبل، اإلمياء بالرأس في 
اليابان ال يعني بالضرورة «نعم، أوافق»، ولكنه 
يعني عادة «نعم أسمعك». يرجع أصل اإلمياء 

بالرأس لالنحناء إلظهار اخلضوع.
وفي الدول العربية يستخدمون حركة رأس 
واحدة ألعلى لتعني «ال»، بينما يستخدم البلغاريون 

إمياءة «ال» املعروفة ليعنوا «نعم».
ملاذا يجب أن تتعلم اإلمياء بالرأس؟

الناس ال يأخذون بعني االعتبار قوة  معظم 
اإلمياء بالرأس كأداة لإلقناع. وتظهر األبحاث ان 
اكثر  أو ٤ مرات  األشخاص سوف يتحدثون ٣ 
من املعتاد عندما يومئ السامع برأسه باستخدام 
مجموعات تتكون كل منها ٣ إمياءات متتالية، على 
فترات زمنية منتظمة، وتشير سرعة اإلمياء الى 
مدى صبر السامع، او انعدامه. فاإلمياء ببطء يدل 
على ان السامع مهتم مبا يقوله املتحدث، ولذلك 
قم بإعطاء مجموعات مكونة من ٣ إمياءات بالرأس 
ببطء وتأن عندما يعرض احملدث نقطة مهمة. 
واإلمياء بسرعة يخبر املتحدث انك قد استمعت 
مبا فيه الكفاية، او انك تريده ان ينهي حديثه، 

او ان يعطيك دورك في الكالم.

سوق شرق

سميرة سعيد

املائدة املستديرة

نسمع كثيرا هذا املصطلح ومعناه هو املنضدة 
الشهيرة (وقد جعلت مستديرة لتجنب املشاجرات 
الناشئة عن ترتيب درجات االمتياز). يعني ان 
جميع اجلالسني حولها متساوون وفيها مساواة 
للضحية واجلالد أحيانا كثيرة وتشير املائدة 
املستديرة ايضا الى اي مناقشة او مؤمتر حيث 
يكون لكل األفراد وضع متساو، ووقت متساو 

لعرض وجهات النظر.
الشفرة

نظام متفق عليه من القواعد او املواضيع 
ميكن بواسطته اجلمع بني عالمات لكي ميكن 
توصيلها من نقطة مصدر الى نقطة وصول، وقد 
ميكن اعتبار لغة ما مثل العربية او االجنليزية 
شفرة، كما اننا ال نعرف العالم من خالل خبرة 
خالصة مباشرة بل عبر صيغ لغوية، تعمل على 
تعديل املعطيات وإعادة تركيبها. كما ميكن اعتبار 
اللغة ضيقة االستعمال عند قادة السيارات من 
اإلشارة باأليدي واألنوار وصوت النفير شفرة.

ملحمة

قصيد قصصي مطول، حتيا أبطاله وأفعاله 
ولغته على املستوى البطولي، ويكون أسلوبه 
رفيع البالغة الى أقصى درجة. واملاضي امللحمي 
يجسد تقليدا اجتماعيا عن عالم األوائل والقمم، 
كما ان الزمن امللحمي تفصله أسوار عن احلاضر 

وهو زمن مطلق مكتمل مغلق كدائرة.
سفسطة

السفسطة في املنطق هو قياس مركب من 
الوهميات، الغرض منه إفحام اخلصم وإلزامه 
احلجة، جمعها سفسطات يقال هذا قياس سفسطي 

اي مرتكن فيه الى السفسطة.

وحبرلاقوسس

اةاةيلاملا

لرقسقمدقنة

باتمسرمجةص

يسصحدقامرر

عخددرولةاو

الجملةيرجب

محلاتدرحتل

الاوراقللا

شالشراءااق

أقاربي، ٢  البرية ـ من  ١ ـ منطقة حلماية احلياة 
ـ  ـ مكاتيب ـ علقم، ٣ ـ مشى ـ حلف ميينا، ٤ 
البارحة ـ الصديق (معكوسة)، ٥ ـ أصل احلياة، ٦ 
ـ عكس ذمه (معكوسة)، ٧ ـ مريضة ـ حب، ٨ ـ 
في الفم (معكوسة)ـ  عكس عبدة، ٩ـ  يغيرهـ  والد 

(معكوسة)، ١٠ ـ كساء ـ اليم.

البيع
الشراء

البورصة
سوق

األوراق

املالية
التجارة
احلرة

نقد
مالي

محالت
اجلملة

رد
جم

الربح

خسارة
اقتصد

ورد
سقم
سم

حد

١ـ  إليقاف السفنـ  عبق، ٢ـ  سيفـ  لالستفهامـ  حيوان 
ضخم (معكوسة)، ٣ ـ من الشهور ـ أقرب (معكوسة)، 
٤ ـ للنداء ـ التحية (معكوسة)، ٥ ـ من أطوار القمر، 
٦ ـ ثمن، ٧ ـ للقتال ـ في الصحراء، ٨ ـ مراوغة، ٩ ـ 
بحر ـ من احلواس (معكوسة) ـ ود (معكوسة)، ١٠ ـ 

رتبة عسكرية ـ وسيلة نقل.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  محميةـ  جدي، ٢ـ  رسائلـ  مر، ٣ـ  سارـ  أقسم، 
٤ ـ أمس ـ اخلليل (معكوسة)، ٥ ـ ماء، ٦ ـ مدحه 
(معكوسة)، ٧ ـ عليلة ـ عشق، ٨ ـ سن (معكوسة) ـ 
حرة، ٩ ـ يبدله ـ أب (معكوسة)، ١٠ ـ رداء ـ البحر.

١ـ  مرساةـ  عبير، ٢ـ  حسامـ  هلـ  دب (معكوسة)، ٣ 
ـ مارسـ  أدني (معكوسة)، ٤ـ  ياـ  السالم (معكوسة)، 
٥ـ  هالل، ٦ـ  قيمة، ٧ـ  سالحـ  رمل، ٨ـ  مخادعة، ٩ـ  
ميـ  شم (معكوسة)ـ  حب (معكوسة)، ١٠ـ  رائدـ  قطار.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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هجوم عنيف على ميس حمدان!
تعرضــت الفنانة األردنية ميس حمدان 
لهجوم عنيف من قبل جمهورها بعد جتسيدها 
شخصية امرأة شعبية بأسنان غير متناسقة، 
األمر الذي أثار استياء متابعيها متهمني إياها 
بالتنمر واالستهزاء من أناس ميتلكون فعليا 
مثل هذه األسنان وال يستطيعون عالجها.

ونشــرت ميس مقطع ڤيديو عبر 
«انســتغرام» جســدت فيه فتاة 

تدعى «ســماح»، حيث ظهرت 
مرتدية حجابا ولديها أسنان 
كبيــرة وتتحدث بشــكل 
شعبي، وتفاعل عدد كبير 
من اجلمهور مع الڤيديو، 
معربني عن غضبهم الشديد 
منها، واســتذكر البعض 
الضجة التي سببتها الفنانة 
أبريل املاضي عندما ظهرت 
فــي إعالن «البوكســر» 
الــذي قدمتــه، وذلك إثر 

كلمات اإلعالن التي وصفت 
باخلادشة للحياء واملستفزة، 

وطالبوا وقتها اجلهات املختصة 
مبنع عرضه ثانية، وأكدوا أن الفنانة 

لم تتعظ من تلــك الضجة التي أحدثها 
لتعود مجددا وتسبب بلبلة جديدة بتجسيدها 
شــخصية موجودة في املجتمع تعاني من 
مشكلة في األسنان وصعوبة في احلديث، 
متســائلني عن الغاية من افتعال مثل هذه 

التصرفات التي تسبب جدال.
في املقابل، دافع البعض عن ميس وقالوا 
إنها لم تقصد أي إهانة لألشــخاص الذين 
يعانون من هذه املشــكلة، مشيرين إلى أن 

هدفها هو املزاح والضحك وليس االستهزاء 
باآلخرين، ودعوا املنتقدين الى أال يفسروا 

األمور على طريقتهم.
في ســياق آخر، كانت ميس حمدان قد 
كشفت عن أسباب عدم زواجها حتى اآلن، 
مؤكدة أن لديها شروطا ومواصفات يجب 
أن تتوافر في شريك حياتها قبل أن 
تقدم على خطوة الزواج، وقالت 
في تصريحــات صحافية: 
«أنا أبحث عن احلب، ولن 
أتــزوج بدونه مهما قيل 
لي بأن احلب يذهب بعد 
أن  الزواج. ال أستطيع 
أعيش مع رجل ال أكن 
له مشاعر حب حتى لو 
تبدلت الحقا، األهم أن 
يكون احلب في البداية، 
وأرجو أال أضطر للزواج 
كي أجنب طفال فقط، أو 
لئال أكمل حياتي مبفردي».
ابتعادها عن  وعن سر 
السينما قالت: أعتبر نفسي 
السينما، رمبا  غير موفقة في 
ألنها تراجعت حني بدأ اسمي يكبر، 
وينشط فيها منتجان أو ثالثة، ولم أكن من 
الفنانات اللواتي يتعــاون معهن، كما أنني 
كسولة جدا في عملي رغم أنني مهنية وألتزم 
مبواعيد التصوير، لكنني ال ألهث وراء األدوار 
أو أسعى إلى إحضارها، حاولت أن أغير هذا 
الواقع لكنني فشلت، فأنا لم أنضم إلى أي 
شلة فنية، ما أدى إلى تأخري في الوصول 

إلى أهدافي.

جوان خضر لـ «األنباء»: الفن اخلليجي قطع مسافات كبيرة
دمشق - هدى العبود

أكد الفنان السوري 
جوان خضر أن 

الفن اخلليجي قطع 
مسافات كبيرة 

وأعماله مشاهدة في 
شتى الوطن العربي 
من خالل الفضائيات 
املتعددة، وأضاف في 
حواره مع «األنباء» 

التي التقته في 
كواليس مسلسل 

«شيكاغو» ان شركات 
االنتاج السورية حاليا 
تعتبر الفن بضاعة 

رائجة.. إلى التفاصيل:

أكد أن شركات اإلنتاج السورية حالياً تعتبر الفن بضاعة رائجة للربح

مبا أننا بكواليس تصوير مسلسل شيكاغو كيف 
تراه.. وهال حدثتنا عن الدور الذي جتسده فيه؟

٭ أجســد شــخصية برهان، واملسلسل من وجهة 
نظــري يعود بنا إلى كالســيكيات الدراما اخلاصة 
بالنسبة للبطولة اجلماعية من حيث متيز احلكاية 
واحلبكــة املعقدة فهكــذا أراه، وأقول هذا ألننا منذ 
سنوات لم نشاهد عمال شبيها مبسلسل شيكاغو، 

ألنه عمل مميز جدير باحلضور واملشاهدة.

مسلسل «يوما ما»، لم يخرج من السباق الرمضاني، 
وكان العمل غريبا بأحداثه ترى هل أنت راض عن 
دور البطولة املسند إليك؟ وماذا أضاف ملسيرتك 

الفنية؟
٭ حقيقة الكركتر الذي لعبته من خالل مسلســل 
«يوما ما» الذي تناول عوالم الغجر من خالل الدراما 
السورية وهكذا أعمال شبه معدومة ولم أفكر يوما 
ولــو للحظة أن أعيش أجواء حياة الغجر الغريبة 

في أماكن كثيرة.
وأريد ان أصف الشخصية التي جسدتها «شامان» بأنها 
شخصية غريبة من حيث ذهنية الثقافة ومرجعية 
البيئة والفنان عليه ان يدافع عن الشخصيات التي 
يلعبها و«شامان» جعلني أبحر بعالم لم أدخله سابقا 
من حيث عــادات وتقاليد الغجــر وطريقة حياتهم 
باإلضافة إلى اللهجة واحلضور وامليكب كل هذا كان 

مختلفا بشكل كلي عما قدمته سابقا.

كفنان كيف تقيم الدورة الرمضانية احلالية؟
٭ برأيــي يجــب أال تقيم هذه الــدورة ألن هناك 
مسلسالت كثيرة خرجت من السباق الرمضاني 
نتيجة الكورونا وهذا يعني أن هناك أعماال بنسبة 
كبيرة لم تعرض وبالتالي يكون التقييم مجحفا، 
وليس صحيحا خصوصا وأنني لم أتابع مسلسالت 
كاملة لكنني مــررت عليهم مرور الكرام وكانت 
هنــاك أعمال مميزة ضمن الظــرف التي فرضت 
بسبب الكورونا وعلينا االعتراف بأن اليوم الدراما 
السورية ال تشبه نفسها منذ عشر سنوات لكننا 
ال نســتطيع عزل أنفسنا نحن العاملني في هذه 
املهنة والصنعــة وهناك مصاعب جمة واجهتنا 

لكن النتيجة مرضية بالنسبة للظرف احلالي.

هل تابعت دراما خليجية في شهر رمضان؟
٭ الدراما اخلليجية اليوم تتمتع مبستوى جيد جدا 
ولم تكن كذلك منذ عشر سنوات وشركات االنتاج 
والكتــاب واملخرجون اخلليجيــون أدركوا ذلك 
فأبدعوا، هذه حقيقة علينا أال ننكرها باإلضافة إلى 
حضور رأس املال الكبير والوقت الكافي ألعمالهم 
من هنا اســتطيع القول نعــم الدراما اخلليجية 
والفن اخلليجي بكل مســتوياته قطع مســافات 
كبيرة وأعمالهم مشاهدة على كافة الفضائيات، 
نظرا لرفعة مستوى الفكرة والقضية التي تناقش.

وما رأيك بالدراما العربية املشتركة؟

٭ أعتبرها مطبا كبيرا ألن املواضيع التي تطرح 
بالدراما املشتركة هي قريبة ملوضوع الڤيديو كليب 
بنسبة كبيرة جدا من األعمال املنتجة ألنها حتكي 
عن قصة حب جتمع بني الشاب والفتاة ويحمل 
عليها قصة درامية وال تتعرض للعالقات اخلاصة 
باحلب بكل أشــكاله، ولو ناقشــنا هــذه األفكار 
كاملة لكنا توصلنا إلى دراما غنية بكل أشكالها، 
كمــا تفتقد الدراما املشــتركة للحبكة وللحكاية 
ولكل شيء يالمس اجلمهور، وقد يقول قائل على 
الرغــم من ذلك الدرامــا متابعة، هذا صحيح ألن 
املنتج موجود واجلمهور يشــاهد أي شيء على 
الشاشــات، وهذا برأيي بعيد كل البعد عن شكل 
الدراما التي تربينا عليها، كما انه بعيد عن شكل 
الدراما الكالسيكية واملعاجلة برأيهم هي تنفيس 
وأنا كفنان مع الدراما املشتركة، لكنني لست مع 

هذه املواضيع التي تعرض حاليا من خاللها.

ما الذي تعاني منه الدراما السورية برأيك؟
٭ تعاني الدراما السورية من هروب رأس املال، 
وشركات اإلنتاج، وفي حال افتقدنا لهذه الشروط 
لن يكون هناك دراما ومن يتابع اليوم الفن بأشكاله 
على مستوى العالم يشاهد األموال الهائلة التي 
تبذخ من قبل شــركات اإلنتاج ومع األســف في 
بلدي شــركات االنتــاج تعتبر الفــن عبارة عن 

بضاعة رائجة للربح!

غادة بشور تكشف حقيقة
زواجها من جورج وسوف

رسالة حادة من جنوى كرم
لكل شاب مدمن على املخدرات

ردت الفنانة السورية غادة بشور على 
الشائعة التي أشارت إلى زواجها من الفنان 
جورج وسوف، وذلك على خلفية انتشار 
صورة ظهرت فيها وهي جتلس إلى جانبه 

وحتتضنه.
ونشــرت بشــور تعليقا على حسابها 
بـ«فيسبوك» هاجمت من خالله ما سمتها 
«الصحافة الصفــراء» وكتبت: «الصحافة 
الصفــرا يلي ما بتعرف شــو يعني وفاء، 
ويلي مهمتها تزور احلقائق وتطلع إشاعات، 
وكل همها جتيب مشــاهدات على حسابنا 
بغض النظر عن صحة اخلبر ومصداقيته، 
بدي اسألكن من وين مصادركن؟ من وين 

عم جتيبــو كالم غير صحيــح؟ ومع مني 
احكيتوا؟ باختصار إشاعاتكن ما بتهمني 
وعالقتي بســلطان الطرب صداقة ومحبة 

ووفاء يلي ما بتعرفو الوفاء».
وأضافت: «بس بوعدكن كل حدا ناشر 
أخبار وإشاعات عني وعن سلطان الطرب 
راح يتقاضى، ألن ما بسمح تشوهو عالقتي 
بســلطان الطرب بإشــاعاتكن يلي هدفها 

الشهرة، انتو صغار ورح تبقو صغار».
وتفاعل معها الكثير من متابعيها الذين 
قدموا لها الدعم، منددين مبطلقي الشائعات 
الذين ال يراعون مدى تأثيرها على الفنان 

وعلى حياته اخلاصة والعامة.

ال جتعل الفنانة اللبنانية جنوى كرم أي 
مناسبة عاملية متر مرور الكرام، إال وتشارك 
فيها، ان لم يكن بحضورها جسديا، تقدم 
صوتها ليكون رسالة ألي قضية أو موضوع 

يطول مختلف فئات املجتمع.
وانتشــر ڤيديو عبر مواقــع التواصل 
االجتماعي لنجوى ُحتذر فيه من خطورة 
املخدرات على الشباب، وأصرت من خالله 
علــى توجيه رســالة حادة إلــى كل مدمن 
بعمل يحمل عنوان «نعش الســم»، كتبت 
كلماته كرم بنفســها، وذلك ملناسبة اليوم 
الدولي ملكافحة إساءة استعمال املخدرات 

واالجتار غير املشروع بها.
وذكرت مصادر املكتب اإلعالمي لكرم، 
بحســب مجلة «ســيدتي»، أنها قالت هذا 
الكالم في وقت سابق، وأحب فريق عملها 
مفاجأتهــا به، كونه يشــكل رســالة قوية 
للشباب، وحصل ذلك دون علمها ومت تصوير 

الڤيديو بالتنسيق مع املمثلني واملخرج.
وتابعت املصادر: «مت طرح العمل ليكون 
 «MTV»جاهــزا لتقدميــه عبــر محطة الـــ

اللبنانية.
والعمل الذي صور على طريقة الڤيديو 

تقول فيه كرم بصوتها:
يللي عم تتعاطى السم
وتسم دماغك وتطير
إميانك بشيل الهم

مش كذبة هيك مشاوير
قلي شو اللي جابرك
ما نعش السم ناطرك

تياخد بخاطرك
ويخلص عمرك بكير

يذكر أن العمل صور حتت إدارة املخرج 
محمد ســرحان ومشــاركة حسني ادريس 
بشــخصية املدمن على املخدرات وســهير 

ناصر الدين بدور والدته.

علي املفرج: صحة والدي
شادي اخلليج مستقرة..

وأشكر «األنباء» للسؤال الدائم عنه
مفرح الشمري
@Mefrehs

أكد علي املفرج جنل املطرب الكبير 
شادي اخلليج (عبدالعزيز املفرج) 
أن حالة والده الصحية مستقرة بعد 
مرور شهر ونصف الشهر على تواجده 
في املستشفى األميري الذي دخله في 

١٥ مايو املاضي.
وقال لـ «األنباء» إن الطاقم الطبي 
فــي املستشــفى لم ُيقصــر معه في 
متابعة أدق التفاصيل التي تطرأ على 
حال والده الصحية، داعيا املولى عز 
وجل بأن مين على والده وكل املرضى 

بالشفاء التام.
وذكر علي جنــل املطرب الكبير 
شــادي اخلليــج أن الزيــارة التزال 
ممنوعة وغير مســموح بهــا نظرا 
للظــروف التي متر بهــا البالد بعد 

انتشار جائحة كورونا.
ووجه علي املفرج شكره لكل من 
يســأل عن والده، طالبا من اجلميع 
الدعــاء لوالــده ألنه بحاجة ماســة 
للدعاء، متمنيا أال يريهم اهللا مكروها 
بعزيــز وان يشــفي جميع املرضى، 
موجها شكره لـ «األنباء» على متابعة 
حالة والده الصحية والسؤال الدائم 
عنه، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على 
جريدة «األنباء» اجلديرة باالحترام 

والتقدير ملواقفها املشهود لها.

السؤال عن املطرب الكبير شادي 
اخلليج «شافاه اهللا»، واجب ويستحق 
منا الكثير من االهتمام ألنه «شخص 
غير عادي» في كل شيء، فعندما يغنى 
«بوعلي» شادي اخلليج تتلبسنا حالة 
خاصة من الشجن واحلب احلقيقي 
سواء في أغانيه الوطنية أو العاطفية.

املطرب الكبير شادي اخلليج امللقب 
بـ «صوت الوطــن» عطاءاته الفنية 
كثيرة ومهما حتدثنا عنه فلن نوفيه 
حقــه ألنه رمز غنائي لم ولن يتكرر 
حملافظته على التراث الغنائي الكويتي 
مــن خالل مــا قدمه طوال مســيرته 
الغنائية الطويلة املليئة بالنجاحات 

واإلبداعات التي ال يوجد لها مثيل في 
ســاحتنا الغنائية الكويتية، ولذلك 
يستحق منا هذا الرمز املبدع أال ننساه 
في دعائنا بأن مين عليه اهللا بالشفاء 
التام ويبعد عنــه كل مكروه ليبقى 
شــامخا متفردا في الســاحة الفنية 

الكويتية واخلليجية والعربية.

بعد مرور شهر ونصف الشهر في املستشفى األميري

علي املفرجاملطرب الكبير عبدالعزيز املفرج «شادي اخلليج»

جورج وسوف غادة بشور
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اجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

شبح اإلفالس يطارد شركات البناء اخلليجية

محمود عيسى

تناولت ندوة نظمها بنك املشرق بالتعاون 
مــع مجلة ميــد اآلفــاق املســتقبلية لقطاع 
االنشاءات اخلليجية، حيث اجمع املشاركون 
علــى ان عمليــة التحول جاريــة بالفعل في 
صناعة البناء اإلقليمية مع تسريع احلاجة إلى 
هذا التغيير نتيجة تداعيات ڤيروس كورونا.

وتواجه شــركات املشــاريع واالنشاءات 
بالفعل حتديــات التدفق النقدي احلادة بعد 
٥ ســنوات مــن الركود في ســوق مشــاريع 
دول مجلــس التعاون اخلليجــي فيما يدفع 
التأثيــر املالي للڤيروس هذه الشــركات إلى 

حافة اإلفالس.
وفــي الوقت الــذي يواجه فيــه أصحاب 
املشاريع تخفيضات في امليزانية وانهيارا في 
الطلب، تتأثر شركات االستشارات والهندسة 
املعماريــة وإدارة املشــاريع باإلضافــة إلى 
املقاولني ومورديهم بالتأخير في الدفع وقلة 
املشــاريع اجلديدة. كما أدى تعطل نشاطات 
سالسل التوريد وإجراءات السالمة اإلضافية 

إلى رفع تكاليف البناء.
وقال املشــاركون في النــدوة ان هوامش 
الربــح املتآكلــة حتولــت إلى خســائر غير 
مستدامة، ما يوجب على شركات البناء ايجاد 
الوسائل خلفض التكاليف وتقليص االستهالك 

اذا أرادت الصمود في مواجهة األزمة.
وأشاروا الى انه مع النظرة املستقبلية غير 
املؤكدة لسوق البناء اخلليجي، فقد استعرضت 
النسخة الرابعة من سلسلة ندوات بنك املشرق 
لالنشاءات عبر اإلنترنت التي عقدت مؤخرا، 
ما ميكن للشــركات القيام به إلعادة تشكيل 

أعمالها ملواجهة التحديات املقبلة.
وقد شارك في الندوة الرئيس التنفيذي 
لشركة أليك كيز تايلور، ونائب رئيس شركة 
ماكينزي آنــد كومباني للمشــاريع الكبرى 
غســان زيادات، حيث مت البحث عن الفرص 
التي توفرهــا اعادة هندســة صناعة البناء 
اخلليجية لتحديد الفرص املتاحة لشــركات 
البناء وحتسني األداء املالي، وزيادة اإلنتاجية 

مع احلفاظ على معايير السالمة واجلودة.
السوق املتغيرة

ويقول تقرير «الوضــع الطبيعي التالي 
لالنشاءات» الصادر عن معهد ماكينزي العاملي 
MGI ان قطــاع البناء بحجمه البالغ ١٣٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالــي العاملي يعتبر أكبر 
صناعــة في العالــم، ولكنها كانت حتى قبل 
انــدالع ازمة كورونا تعانــي من الصعوبات 
وضغــوط امليزانيــات التي اســتدعت قدرة 
اكبر على حتمل التكاليف وانخفاض التكلفة 
اإلجمالية للملكية، والتعاطي مع العمالء الذين 

تتزايد مطالبهم يوما بعد يوم.
في غضون ذلك، تواجه صناعة البناء في 
املنطقــة ندرة في العمالة املاهرة وانخفاض 
مستوى التطبيقات التكنولوجية، والقوانني 
الصارمة املتعلقة بالتوطني واالستدامة. ورغم 

تزايد املطالب بتبسيط العمليات وتوحيدها من 
أجل خفض التكاليف يطلب اصحاب املشاريع 
مــن املصممني واملقاولني تقــدمي هياكل أكثر 

تعقيدا من أي وقت مضى.
ويضيف تقريــر MGI إن التغيرات التي 
يشــهدها قطاع املقاوالت، ورقمنة العمليات 
واتخاذ القرارات املستندة إلى البيانات، ودخول 
جيل جديد من املقاولني الذين يقدمون حلوال 
كاملــة للعمالء، تتســبب في عــدد كبير من 
حاالت التحول قد تعيد تشكيل ديناميكيات 

صناعة االنشاءات في املستقبلية.
من جهته، يرى غسان زيادات ان االنتقال 
إلى نهج قائم على املنتج فيما يتعلق باملشاريع 
ميثل حتوال طويل األجل في الصناعة يوفر 
كفاءات خط اإلنتاج لقطاع البناء، حيث انه 
في النظام البيئي احلالي للبناء يتم تصميم 
كل مشروع حسب الطلب، ويتم التعامل مع 
كل مشــروع على حدة ونكرر نفس األخطاء 
وال نحاول االستفادة من وفورات احلجم في 

التعامل مع املشاريع كمحفظة.
وهذا النهج تواجهه حتديات منها محدودية 
الطلب، وعدم وجود املقاييس املوحدة وفجوة 
املهارات نتيجة لنقص العمالة املؤهلة أو القيود 
املفروضــة على حركة العمــال، لكن الطلب 
على اإلسكان منخفض التكلفة واحلد األدنى 
من متطلبات العمالة قد يوفران بيئة مثالية 
لتطبيق نهج قائم علــى املنتج في املنطقة، 
حيث إن صناعة البناء في دول املجلس تتحول 
بالفعل نحو نظام بيئي موحد ومتكامل يستمد 

الدفع من شركات مقاوالت عاملية.
ويبــني تقريــر MGI ان أكثر من ٧٥٪ من 
التنفيذيــني في صناعــة البناء يــرون هذه 
التحوالت مرجحة مقابل أكثر من ٦٠٪ يقولون 
إنها ســتحدث في غضون السنوات اخلمس 
املقبلة. ويبدو أن التداعيات االقتصادية من 

جائحة كورونا ستسرع وتيرتها. 
ويضيــف إن وفورات التكلفة ومكاســب 
اإلنتاجية الناجتة عن التغيرات التحويلية 
فــي صناعة البناء ســتحقق ارباحا اضافية 
تناهز٢٦٥ مليار دوالر على مســتوى العالم 
للشــركات التــي تتفوق على املنافســني في 

مضمار الكفاءة.
إعادة تشغيل النظام

اما كيز تايلور فيقول ان صناعة اإلنشاءات 
تتيح فرصة هائلة إلصالح العطل الذي تعانيه 
الصناعة، لكن التحدي الكبير هو كيفية قيامنا 
بذلك، مشــيرا الى ان التحــوالت الواردة في 
تقرير MGI مهمة وميكن تنفيذها عبر املناطق 
اجلغرافية مبا فيها منطقتنا، ولكن يجب أن 
تســلم صناعة البناء أوال بأن لديها مشكلة 
وان ثمــة حاجة إلى نهج يبدأ من األعلى إلى 
األسفل، اي من املالكني او املطورين للمشروع 
في األعلى، وصوال إلى املصممني واملقاولني 
واملوردين واملشغلني، من أجل احتساب وازالة 
كامــل املبالغ واألصول املهــدورة او الواجب 

التخلص منها طوال عمر املشروع.

ندرة العمالة املاهرة والتأخر التكنولوجي وقوانني التوطني أبرز التحديات

٢٥١ مليون دينار خسائر سوقية للبورصة

شريف حمدي

جنحت مؤشرات بورصة 
الكويت للتراجع اجلماعي 
في نهاية تعامالت األسبوع، 
وذلك على وقع عمليات جني 
أرباح من األسهم التي حققت 
ارتفاعات سعرية األسبوع 
املاضــي الــذي حققت فيه 
البورصة الكويتية مكاسب، 
خاصة على مستوى السوق 
األول مع التأكيد على ترقية 
مؤشــر MSCI في نوفمبر 
املقبــل، وهو ما ســيترتب 
عليــه جذب تدفقات نقدية 

تقدر بـ ٢٫٨ مليار دوالر.
وقادت األسهم القيادية 
السوق في االجتاه الهابط 
في جلسات االثنني والثالثاء 
واألربعاء بجنوحها للتراجع 
بعد زيــادة املعروض منها 
للبيــع، وكانــت جلســة 
األربعــاء األكثــر تراجعــا 
على مدار األسبوع بخسائر 
سوقية ١٦٥ مليون دينار، إال 
ان السوق حسن من أدائه في 
جلسة ختام األسبوع بعودة 
اإلقبال علــى هذه النوعية 
من األسهم بعد أن تراجعت 
أسعارها ملستويات مشجعة 
للشــراء، وبالتالي حققت 
البورصة مكاسب عوضت 
بها جزءا من اخلســائر في 
السابقة جللسة  اجللسات 

تعامالت أمس.
ومن املتوقــع ان تعود 
البورصة للنشاط اإليجابي 
خــالل اجللســات املقبلــة 

دينار انخفاضا من ٢٩٫٤٤٦ 
مليار دينار األسبوع املاضي 
بنســبة انخفــاض ٠٫٨٪، 
وبذلك بلغت نسبة اخلسائر 
الســوقية منذ بداية العام 

.٪١٧٫٧
وشهدت السيولة املتدفقة 
للسوق تراجعا كبيرا بنسبة 
٤٢٪، إذ بلغــت احملصلــة 
األسبوعية ٩٢ مليون دينار 
مبتوسط يومي ١٨٫٤ مليون 
دينار تراجعا من ١٦٠ مليون 

٭ تراجع مؤشــر الســوق 
الرئيســي بنســبة ٠٫٤٪ 
بخســائر بلغــت ١٧ نقطة 
ليصل املؤشــر الذي يضم 
غالبية شــركات البورصة 
إلى ٤١٨٤ نقطــة انخفاضا 

من ٤٢٠١ نقطة.
٭ انخفض مؤشر السوق 
العام بنسبة ٠٫٨٪ بخسائر 
٤٤ نقطة ليصل املؤشر إلى 
٥١٢٣ نقطة من ٥١٦٧ نقطة 

األسبوع املاضي.

دينار مبتوســط يومي ٣٢ 
مليــون دينــار األســبوع 

املاضي.
وأنهت البورصة تعامالت 
األسبوع على تراجع جماعي، 

وذلك على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق 
األول بنسبة ١٪ محققا ٥٧ 
نقطة خسائر ليصل املؤشر 
إلــى ٥٥٩٩ نقطــة تراجعا 
من ٥٦٥٦ نقطة األســبوع 

املاضي.

٤٢٪ تراجعاً في السيولة املتدفقة مبحصلة أسبوعية ٩٢ مليون دينار

اســتكماال ملــا انتهت عليه 
جلســة أمــس اخلميــس، 
خاصة ان األسعار مازالت 
مشــجعة على الشراء بعد 

تراجعها خالل األسبوع.
املؤشــرات  وبتراجــع 
بشكل جماعي خاصة مؤشر 
السوق األول، حققت القيمة 
السوقية خسائر تقدر بـ ٢٥١ 
مليون دينار ليصل إجمالي 
القيمــة بنهايــة تعامــالت 
األسبوع إلى ٢٩٫١٩٥ مليار 

أخبار السوق

«املزايا»: شركات تابعة تقدم حزمًا 
حتفيزية للمستأجرين ملواجهة «كورونا»

أعلنت شركة املزايا القابضة، عن 
األثر املالي الناجت من اعتماد بعض 
شركاتها التابعة حزمة من اإلجراءات 
التحفيزية ملســاندة املســتثمرين 
واملستأجرين في ظل أزمة ڤيروس 
كورونــا، حيث أوضحــت أنه من 
املتوقع أن يترتب على هذه اإلجراءات 
انخفاض اإليــرادات التأجيرية مبا 
يتراوح بني ٧٠٠ ألف ومليون دينار.
وقالت «املزايا» فــي بيان على 
موقع البورصة أمس، إن قيمة األثر 
املالي تتوقف على مــا تنتهي معه 
املفاوضات واالتفاقيات مع مستثمري 
ومســتأجري الوحــدات العقارية، 
موضحة أن األثر املالي الناجت سيتم 
إدراجه بالبيانات املالية خالل العام 

احلالي تباعا.
وأوضحت الشركة في بيانها، قيام 
عدة شركات تابعة لها باتخاذ حزمة 
من اإلجــراءات التحفيزية التي من 
شأنها إنعاش النشاط بتلك الشركات، 
حيث قامــت بتأجيل وخصم جزء 
من اإليجار ملستثمري ومستأجري 
الوحدات العقارية خالل أزمة ڤيروس 

كورونا املتفشية حاليا.
إلى أن هدف  «املزايا»  وأشارت 
شركاتها التابعة من تلك اإلجراءات 
التحفيزية، هو مساندة مستثمري 
العقارية  ومســتأجري الوحــدات 
خالل األزمة الراهنــة والتي أثرت 
على الشركات التابعة واملستثمرين 

واملستأجرين على حد سواء.

أسهم السوق األول تقود التراجع أغلب جلسات التداولانخفاض مؤشر السوق األول ١٪ والرئيسي ٠٫٤٪ والعام ٠٫٨٪

تابعة لـ «كامكو إنفست» تنفذ صفقات 
باململكة املتحدة بـ ٢٦ مليون دينار

إنفست»،  أعلنت شركة «كامكو 
عن قيامها من خالل بعض شركاتها 
التابعة ذات الغرض اخلاص املؤسسة 
خارج الكويت، بتنفيذ صفقات إجمالية 
في اململكة املتحدة بقيمة ٦٨٫٢ مليون 
جنيه إسترليني مبا يعادل ٢٦ مليون 

دينار تقريبا.
بيان على  الشــركة في  وقالت 
موقع البورصة أمس، إن الشركات 
التابعة قامت باالستحواذ على عقارين 
مكتبيــني في منطقتي بريســتول 
وهاملتــون باململكة املتحدة بقيمة 
٤٢٫٧ مليون جنيه إسترليني مبا يعادل 

١٦٫٣ مليون دينار تقريبا.
كما قامت تلك الشركات بتوقيع 
عقد اتفاق مبدئي لشراء عقار مكتبي 

املتحدة  باململكة  في منطقة ساري 
أيضــا بقيمة ٢٥٫٥ مليــون جنيه 
إسترليني مبا يعادل ٩٫٧ ماليني دينار 
تقريبا. وأوضحت «كامكو إنفست» 
أن األثر املالي للصفقات املشار إليها 
على املركز املالي املجمع للشــركة 
هو زيــادة في أصولها بقيمة ٤٢٫٧ 
مليون جنيه إســترليني مبا يعادل 
١٦٫٣ مليــون دينار تقريبا، وزيادة 

التزاماتها بذات املبلغ.
وأفــادت بأنه لــم يترتب على 
الصفقات أي أثر جوهري على قائمة 
الدخل لشركة «كامكو»، متوقعة أن 
تسفر صفقة االستحواذ املشار إليها 
أعاله عن حتقيق صافي عائد سنوي 

بنسبة تقدر بنحو ٨٫٥٪.

مصطفى صالح

توقع االحتاد الدولي للنقل اجلوي (إياتا)، 
أن ينخفض أعداد املســافرين في الكويت 
بنهاية يونيو ٢٠٢٠، بنحو ٥٧٪ وبعدد ٧٫١٧ 
ماليني مسافر، مشيرا إلى أن شركات الطيران 
العاملة بالسوق الكويتي من املتوقع أن تفقد 
إيرادات بنحو ١٫٤ مليار دوالر، فيما سيكون 
قطاع الطيران الكويتي مهدد بخسارة نحو 
٣٣٫١ ألف وظيفة، وذلك تأثرا بإجراءات الغلق 
التي صاحب انتشار جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد، وما تبعها من غلق للمطار وتوقف 

حركة السفر لعدة أشهر.
وفي أحدث توقعاته الصادرة أمس، قال 
االحتاد إن شــركات الطيران في الشــرق 
األوسط ستفقد نحو ٥٦٪ من إيراداتها و٥٥٪ 
من الركاب هذا العــام مقارنة بعام ٢٠١٩، 
حيث حذر من أن اخلسائر تستمر بالتراكم، 
وتستمر شركات الطيران في النزيف، وهو 

وضع غير طبيعي وال ميكن حتمله.
وأشار االحتاد الى أنه من املتوقع أن 
تخسر شركات النقل في الشرق األوسط 
٣٧ دوالرا لــكل راكب حتمله في ٢٠٢٠، 
حيث حث احلكومات في املنطقة على تقدمي 
مساعدة مالية عاجلة لشركات الطيران، في 
وقت أعلنت فيه دول العالم عن ضخ ١٢٣ 
مليار دوالر ملساعدة القطاع، بينما تعهدت 
بعض دول الشرق األوسط وأفريقيا بـ 

٨٠٠ مليون دوالر فقط.
دول اخلليج

وعلى صعيد توقعات «إياتا» لقطاع الطيران 
اخلليجي في ظل هذه اجلائحة، فقد جاءت 
توقعات االحتاد لقطــاع الطيران في دول 

اخلليج، كما يلي:
٭ في السعودية: من املتوقع أن تنخفض أعداد 
املسافرين بنهاية يونيو ٢٠٢٠، بنحو ٥٣٪ 
وبعدد ٣٦٫٤ مليون مســافر، ومن املتوقع 
أن تفقد شــركات الطيران العاملة بالسوق 
السعودي إيرادات بنحو ٧٫٤ مليارات دوالر، 
فيما سيكون قطاع الطيران السعودي مهدد 

بخسارة نحو ٢٩٩٫٢ ألف وظيفة.
٭ في اإلمارات: من املتوقع أن تنخفض أعداد 
املسافرين بنهاية يونيو ٢٠٢٠، بنحو ٥٥٪ 
وبعدد ٣٢٫٣٣ مليون مسافر، ومن املتوقع 
أن تفقد شــركات الطيران العاملة بالسوق 
اإلماراتي إيرادات بنحو ٧٫١ مليارات دوالر، 
فيما سيكون قطاع الطيران اإلمارات مهددا 

بخسارة نحو ٣٩٢٫٩ ألف وظيفة.
٭ في قطر: من املتوقــع أن تنخفض أعداد 
املسافرين بنهاية يونيو ٢٠٢٠، بنحو ٥٠٪ 
وبعدد ٤٫٩ ماليني مسافر، ومن املتوقع أن 
تفقد شركات الطيران العاملة بالسوق القطري 
إيرادات بنحو ١٫٧ مليار دوالر، فيما سيكون 
قطاع الطيران القطري مهددا بخسارة نحو 

٧٢٫٧ ألف وظيفة.

٭ في البحرين: من املتوقع أن تنخفض أعداد 
املسافرين بنهاية يونيو ٢٠٢٠، بنحو ٥٩٪ 
وبعدد ٢٫٨٧ مليون مســافر، ومن املتوقع 
أن تفقد شــركات الطيران العاملة بالسوق 
البحريني إيرادات بنحو ٥٠٠ مليون دوالر، 
فيما سيكون قطاع الطيران البحريني مهدد 

بخسارة نحو ١٣٫١ ألف وظيفة.
٭ في عمان: مــن املتوقع أن تنخفض أعداد 
املسافرين بنهاية يونيو ٢٠٢٠، بنحو ٥٠٪ 
وبعدد ٤٫٤ ماليني مسافر، ومن املتوقع أن 
تفقد شركات الطيران العاملة بالسوق العماني 
إيرادات بنحو ٧٠٠ مليون دوالر، فيما سيكون 
قطاع الطيران العماني مهددا بخسارة نحو 

٥٣٫٤ ألف وظيفة.
احلجر الصحي

وكان االحتاد قد حذر أمس، من أن إجراءات 
احلجر الصحي الصارمة املرتبطة بڤيروس 
كورونا املستجد في دول افريقية والشرق 
األوسط، ستعرقل استئناف السفر ما يؤدي 
ملزيد من اخلسائر وإفالس شركات الطيران.
وقال محمد البكري نائب رئيس احتاد 
النقل اجلوي الدولي (اياتا) ألفريقيا والشرق 
األوسط، في مؤمتر صحافي افتراضي، إن 
إجراءات احلجر الصحي التي تفرضها احلكومة 
في ٣٦ دولة عبر إفريقيا والشرق األوسط 
متثل ٤٠٪ من جميع إجراءات احلجر الصحي 

على مستوى العالم.

«إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر «إياتا»: قطاع الطيران الكويتي خسر ٧ ماليني مسافر
بنهاية يونيو بنهاية يونيو بنهاية يونيو ٢٠٢٠٢٠٢٠.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران.. وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» واستمرار تعليق حركة الطيران

توقعات منظمة إياتا لقطاع الطيران اخلليجي بنهاية يونيو ٢٠٢٠

نسبة التراجع بأعداد توقعات تراجع أعداد املسافرينالدولة
املسافرين

توقعات تراجع إيرادات 
شركات الطيران

تقديرات الوظائف 
املهددة باإللغاء

٣٣٫١ ألف وظيفة١٫٤ مليار دوالر٥٧٪٧٫١٧ ماليني مسافرالكويت
٢٩٩٫٢ ألف وظيفة٧٫٤ مليارات دوالر٥٣٪٣٦٫٤ مليون مسافرالسعودية
٣٩٢٫٩ ألف وظيفة٧٫١ مليارات دوالر٥٥٪٣٢٫٣٣ مليون مسافراإلمارات

٧٢٫٧ ألف وظيفة١٫٧ مليار دوالر٥٠٪٤٫٩ ماليني مسافرقطر
١٣٫١ ألف وظيفة٥٠٠ مليون دوالر٥٩٪٢٫٨٧ مليون مسافرالبحرين

٥٣٫٤ ألف وظيفة٧٠٠ مليون دوالر٥٠٪٤٫٤ ماليني مسافرُعمان

١٫٤ مليار دوالر إيرادات ستفقدها شركات الطيران العاملة بالسوق الكويتي تأثرًا باألزمة
خسائر قطاع الطيران بالشرق األوسط متواصلة وآخذة بالتراكم.. ولن يستطيع أحد حتملها
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«الوطني» أفضل البنوك الكويتية.. وضمن أكبر ١٠٠ بنك بالعالم
محمود عيسى

 THE» مجلــة  قالــت 
البنــوك  إن   «STATEMENT
في األسواق الناشئة تفوقت 
على البنوك الغربية، وقالت 
انه في الكويت على سبيل 
املثــال، مت تصنيــف بنــك 
الكويت الوطنــي باعتباره 
واحدا من أكبر ١٠٠ بنك في 
العالم، ضمن قاعدة بيانات 
«الفارتي» املصرفية العاملية 
ألكبر ١٠٠٠ بنك عاملي، فضال 
عن كونه أفضل بنك محلي 

في الكويت.
وأشــارت الى أن البنوك 
في أوروبا الغربية وأميركا 
قــد  الشــمالية وأســتراليا 
جتاوزتها البنوك في األسواق 
الناشــئة في آسيا وأفريقيا 
وأوروبا الشــرقية وأميركا 
الالتينيــة بشــكل واضح، 
وقالت إن هذا هو االستنتاج 
للبحث الــذي أجرته مجلة 
«STATEMENT»، وشمل ١٠٠٠ 
بنك مدرج في البورصة في 
أكثر من ١٠٠ دولة، وان أفضل 
البنوك تصنيفا تتواجد في 
دول منهــا جنــوب افريقيا 
والســعودية وســنغافورة 
وإندونيسيا والفلبني والهند 
وتركيــا وبولنــدا وصربيا 

طويلة في الصناعة املالية 
العاملية بأن اململكة املتحدة 
والواليــات املتحــدة، همــا 

العالم.
 ،«THE STATEMENT» وتعد
مجلة مصرفية رقمية جديدة 

والبشــرية التــي أفرزتهــا 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
العامليــة وتهدف ملســاعدة 
البنوك واملصرفيني الساعني 
لتحقيق التقدم إليجاد طريقة 
جديدة للمضــي قدما بهذه 
الصناعة للوصول الى افضل 

اإلجنازات.
وكنقطــة االنطــالق، أخذت 
املجلة الوضع احلالي ألكبر 
ألف من البنوك املدرجة في 
العالــم، حيــث صنفت كال 
منها جلودتها واســتدامتها 
باســتخدام ٢١ معيــارا - 
من األداء املالــي إلى كيفية 
التعامــل مــع مجموعة من 
أصحــاب املصلحــة مبا في 
ذلــك على األقــل املوظفون 
والعمالء واملناطق واألطراف 
غيــر املتمتعــني باخلدمات 
واملشــرعون  املصرفيــة 

والبيئة واملساهمون.
ويســتخدم نظام تصنيف 
جــودة البنك الــذي ترتكز 
عليه قاعدة البيانات منهجية 
إرشادية لتحليل املؤشرات 
البنــوك في  التي ترســلها 
تقاريرها الســنوية ويقوم 
بتجميعها لتســجيل نقاط 
ويســتخدم  ككل.  البنــك 
الســنوي بســبب  التقرير 
وضعــه الفريــد باعتبــاره 

الرائدتــان فــي  الدولتــان 
اإلجنــازات التــي حتققهــا 
الصناعــة املصرفيــة فــي 

ملجموعــة «الفارتــي»، وقد 
تأسســت في ذروة األزمات 
واملاليــة  االقتصاديــة 

الوســيلة األساسية إلدارة 
البنك للتواصل مع املساهمني 
وأصحاب املصلحة اآلخرين.
وفي ســياق تعقيبــه على 
هذه النتائــج، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة الفارتي 
مايكل الفارتي إن البنوك في 
األسواق الناشئة تعكف اآلن 
على حتديد وتيرة األعمال 
املصرفيــة العامليــة حيــث 
أصبحت أكثر تركيزا مع عدم 
االلتفات لألخطاء التي أحلقت 
ضررا كبيرا بالبنوك الغربية. 
وتشمل هذه األخطاء عالقة 
«احلب املضللة القائمة بني 
اخلدمات املصرفية العاملية 
واأليديولوجية املدمرة لقيمة 

حقوق املساهمني».
ومن جانبه، قال مدير قاعدة 
البيانــات والبحــوث فــي 
ألكسندر  مجموعة الفارتي 
إريكســون إن البنــوك في 
األســواق الناشــئة كرست 
ذاتها كجهات فاعلة رئيسية 
وبــارزة في مجال اخلدمات 
املصرفية، السيما في مجاالت 
مثل الشمول املالي والتنوع 
وسياســة املخاطر املتعلقة 
بالتغيــرات املناخيــة، وقد 
فتح ذلك أبوابا جديدة وغير 
مســارات البحــث وحتليل 

البيانات.

على قائمة «الفارتي» املصرفية ألكبر ١٠٠٠ بنك عاملي

وسلوڤينيا واملكسيك.
واستند البحث الى قاعدة 
بيانات «الفارتي» املصرفية 
العامليــة، التــي تغطي ألف 
مصرف وتصنفها من حيث 
اجلودة من خالل ٢١ معيارا 
تبدأ من جنمة واحدة للبنوك 
األضعف إلى ٥ جنوم للبنوك 
األفضل، واشتملت النتائج 

األخرى على ما يلي:
٭ هنــاك ٥ بنــوك فقط من 
أصــل ١٠٠٠ بنــك حصلــت 
علــى تصنيــف ٥ جنــوم 
وكلها موجودة في األسواق 

الناشئة.
٭ مــع ثالثة اســتثناءات، 
اخلدمــات  عمالقــة  فــإن 
املصرفيــة العاملية بشــكل 
رئيسي في أوروبا وأميركا 
الشمالية واليابان والصني 
والتــي تصنف فــي العادة 
باعتبارها«ذات أهمية عاملية» 
مــن قبل بنــك التســويات 
الدولية (BIS)، صنفت من 
قبل املجلة بني ضعيفة الى 
متوسطة في أحسن األحوال.

٭ حل بنك «يوني كريديت» 
اإليطالــي فــي ذيــل قائمة 
املجموعة بتصنيف من جنمة 

واحدة.
٭ تتناقض هذه االستنتاجات 
مع الرأي الســائد منذ فترة 

النفط الكويتي يقفز ٦ دوالرات مرة 
واحدة.. ألعلى مستوياته في ٤ أشهر

وكاالت: حقق سعر برميل 
النفط الكويتي قفزة كبيرة في 
تداوالت يوم األربعاء املاضي، 
حيث ارتفع بنسبة ١٩٪ رابحا 
٦٫٨٢ دوالرات، ليسجل مستوى 
٤٣٫١٦ دوالرا، وفقا للسعر املعلن 
أمــس مــن مؤسســة البترول 
الكويتية، وهو أعلى مستوياته 
في نحو ٤ أشهر، حيث تخطى 
حاجز ٤٠ دوالرا للمرة األولى، 
باملقارنة مبستوى ٤٩٫٨٢ دوالرا 

املسجل في ٦ مارس ٢٠٢٠.
وتزامن هذا االرتفاع الكبير 
لسعر برميل النفط الكويتي، 
ارتفــاع أســعار اخلــام  مــع 
األسود عامليا، وذلك بدعم من 
االنخفاض احلاد في مخزونات 
اخلام، ولكن تبقى املخاوف من 
تزايد حاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونا في الواليات املتحدة، 
وجتــدد إجراءات عزل عام في 
كاليفورنيــا والتــي قد تعطل 

تعافي الطلب على الوقود.
تــداوالت األمس،  وخــالل 
ارتفعت العقــود اآلجلة خلام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
٢٥ سنتا مبا يوازي ٠٫٦٪ إلى 
٤٠٫٠٧ دوالرا للبرميل، لتضاف 
الزيادة إلى ارتفاع نسبته ١٫٤٪ 
يوم األربعاء املاضي، وصعدت 
العقــود اآلجلة خلــام القياس 
العاملــي برنــت ٢٥ ســنتا مبا 

يوازي ٠٫٦٪ إلى ٤٢٫٢٨ دوالرا 
للبرميل، إثر صعود بلغ ١٫٨٪ 

في اجللسة السابقة.
وأظهــرت بيانات من إدارة 
الطاقــة األميركية  معلومــات 
أن مخزونات النفط اخلام في 
الواليات املتحــدة هبطت ٧٫٢ 
ماليــني برميــل من مســتوى 
قياسي مرتفع األسبوع املاضي، 
وهو ما يتجاوز بكثير توقعات 
احملللني مــع تعزيز شــركات 
التكريــر إلنتاجهــا وتراجــع 

الواردات.
وقال جيفــري هالي كبير 
محللــي الســوق لــدى أواندا 
إن االنخفــاض في املخزونات 
وتقاريــر عن نقــل النفط من 
خزانات عائمة وبيانات قوية 
ملؤشرات مديري املشتريات في 

قطــاع التصنيع حــول العالم 
شــكلت أساســا قويا الرتفاع 

أسعار النفط.
لكن حد من املكاسب ما أشار 
إليه محللون الى أن مخزونات 
البنزيــن جــاءت أعلــى رغــم 

توقعات بانخفاضها.
فــي غضون ذلك، ســجلت 
الواليات املتحدة وفقا إلحصاء 
من «رويتــرز»، ٥٠ ألف حالة 
إصابة جديدة بكوفيد-١٩ أول 
من أمس األربعاء في أكبر زيادة 
في يوم واحد منذ بدء اجلائحة.

وسلط محللون الضوء على 
مخــاوف من ارتفــاع احلاالت 
احلاد في واليات أميركية كثيفة 
السكان وتعد من أكبر الواليات 
في البالد من حيث اســتهالك 

البنزين.

ليسجل مستوى ٤٣٫١٦ دوالراً للبرميل

«نفط الكويت» جتري أكبر حركة ترقيات 
ونقل شملت ٣ مديرين و١٦ رئيس فريق

«نفط اخلليج» تعلن عودة اإلنتاج من حقل اخلفجي املشترك

أحمد مغربي

أكبــر تغييــرات  فــي 
تنظيمية منذ انتشار جائحة 
ڤيــروس كورونــا، أصدر 
الرئيس التنفيذي في شركة 
نفط الكويت عماد سلطان 
تعميمــا أمــس بتغييرات 
تنظيمية ملــلء العديد من 
الشــواغر الوظيفيــة فــي 
الشــركة شملت ٣ مديرين 
ونحــو ١٦ رئيــس فريق، 
حيــث ســيتم بــدء العمل 
بتلك التغييرات اعتبارا من 
يوم األحد املوافق ٥ يوليو 

.٢٠٢٠
وجاء في التعميم الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، أن مصلح بداح العتيبي 
أصبــح مديــرا ملجموعــة 
الصحة والسالمة والبيئة 
ويكون مسؤوال أمام نائب 
الرئيس التنفيذي (التجارية 
واخلدمات املشتركة)، فيما 
مت حل مجموعة مســاندة 
اإلدارة والتــي كانت تتبع 
مديرية التخطيط والشؤون 
املالية، ومت نقل فريق عمل 
إدارة املخاطر الشاملة إلى 
البرامــج  إدارة  مجموعــة 
الرأسمالية واملراقبة ونقل 
فريق عمل التأكد من اجلودة 
وتطوير العمل إلى مجموعة 

التخطيط الشامل.
كما جــاء فــي التعميم 
استمرار راكان جنم العجمي 

أعلن الرئيس التنفيذي 
بالوكالة للشركة الكويتية 
لنفــط اخلليــج عبــداهللا 
إعــادة  عــن  الســميطي 
استئناف اإلنتاج من حقل 
اخلفجي املشترك اعتبارا 
يوليــو  مــن  األول  مــن 
تشــغيل  وإعــادة   ٢٠٢٠
كل املنشــآت التابعــة له، 
وذلــك بفضــل جهــود كل 
الكــوادر الوطنية العاملة 
مبنطقة عمليات اخلفجي 
املشتركة، وجتاوزها لكل 
التحديــات التي تشــهدها 
املنطقــة والعالــم أجمــع 
علــى صعيــد األوضــاع 
الصحية املستجدة. وأوضح 
السميطي في بيان صحافي، 
أن عودة االنتاج تأتي إحلاقا 
لقــرار اللجنــة التنفيذية 
املشتركة بعمليات اخلفجي 
والذي مت مبوجبه التوقف 
لكامل إنتاج النفط من حقل 
اخلفجي املشترك واملنشآت 

الفنية أصبح سامي عبداهللا 
الياقــوت مديــرا ملجموعة 
التربــة ويكــون  تأهيــل 
مسؤوال أمام نائب الرئيس 
التنفيذي (املشاريع الكبرى 

واخلدمات الفنية).
وفي مجموعة املشاريع 
الكبرى II، مت تعيني هديان 
فهد العجمي رئيسا لفريق 
 IX عمل املشــاريع الكبرى
ويكون مسؤوال أمام مدير 
مجموعة املشاريع الكبرى 
II، وفي مجموعة املشاريع 
الكبرى III مت تعيني أحمد 
حسن حيدر رئيسا لفريق 
 ،XII عمل املشاريع الكبرى
أمــا فريق عمل املشــاريع 
XIII مت تعيــني  الكبــرى 
أســامة أحمد الصرعاوي 
رئيسا لفريق عمل املشاريع 
الكبرى XIII، وفي فريق عمل 
إدارة الطاقة مت تعيني ناهد 

املشتركة للمضي قدما في 
حتقيق مزيد من األهداف 
والتطلعات اإلستراتيجية 
واالستفادة من كامل مصادر 
الثروة النفطية التي تزهر 
بهــا املنطقــة ومبــا يعود 
باخليــر واالزدهــار لــكال 

البلدين الشقيقني. 
كما أكد السميطي التزام 
إدارة الشركة الكامل بقرارات 
النفط  وتوجيهــات وزارة 
ومؤسسة البترول الكويتية 
بشأن معدالت إنتاج النفط، 
وذلــك بــكل مــن منطقتي 
عمليات اخلفجي والوفرة 
املشتركة خالل الفترة املقبلة 
التشــغيلية  وفقا للخطط 
املوضوعــة وباالتفاق مع 

الشركاء باملنطقة. 
مــن جهة ثانيــة، أعلن 
السميطي عن عودة اإلنتاج 
من احلقول البرية مبنطقة 
الوفــرة املشــتركة، وذلك 
انطالقــا ملرحلــة جديــدة 

التابعة له ملدة شهر واحد 
اعتبارا من األول من يونيو 

.٢٠٢٠
وأضاف أن هذا النجاح 
سيشكل في احلقيقة حافزا 
أمام الشركة الكويتية لنفط 
اخلليــج وشــركة أرامكو 
ألعمــال اخلليج الشــريك 
في إدارة الثروات الطبيعية 
مبنطقة عمليات اخلفجي 

الكندري رئيسا لفريق عمل 
إدارة املشاريع اجلوراسية.
وفي مجموعة عمليات 
الغــاز أصبــح عبدالهادي 
خالد احلويلة رئيسا لفريق 
عمل عمليات الغاز (شمال 
وغرب الكويت)، كما أصبح 
يوسف فهد العجمي رئيسا 
لفريــق عمل صيانة الغاز 
(جنوب وشرق الكويت).

وفي مجموعة عمليات 
الغــاز أصبــح  مســاندة 
عبداهللا حبيــب اخلالدي 
رئيسا لفريق عمل مساندة 
واالعتماديــة  الصيانــة 
(الغاز) ويكون مســؤوال 
أمام مدير مجموعة عمليات 

مساندة الغاز.
وباالنتقال الى مديرية 
شــمال الكويــت فأصبــح 
جرمان عبــداهللا املطيري 
رئيسا لفريق عمل الصيانة 
(النفــط الثقيــل) ويكون 
مسؤوال أمام مدير مجموعة 
العمليات (النفط الثقيل).
وفــي مديريــة غــرب 
الكويت، مت تعيني راشد فهد 
الدوسري رئيسا لفريق عمل 
الصيانــة (غرب الكويت) 
ويكون مسؤوال أمام مدير 
مجموعة العمليات (غرب 
الكويــت)، وفــي مديرية 
جنوب وشرق الكويت مت 
تعيني ناصر فالح الهاجري 
رئيسا لفريق عمل الصيانة 

.(I شرق الكويت)

الهيدروكربونية في املنطقة 
املشتركة، حيث سينصب 
ذلك خــالل الفتــرة املقبلة 
على كل ما من شأنه خدمة 
األهداف والرؤى املشتركة 
للجانبــني، والتي ســتركز 
على معدالت اإلنتاج والبنية 
التحتيــة ومجتمــع العمل 

ككل.
وختاما، شدد السميطي 
علــى أن صحــة وســالمة 
واملرافــق  أوال  العاملــني 
واملنشــآت ثانيــا هي من 
أولويات الشركة الكويتية 
لنفــط اخلليج فــي جميع 
مراحــل العمــل، متوجهــا 
مرة أخرى بالشكر اجلزيل 
إلى إدارة شــركة شيفرون 
السعودية على دعمها الكامل 
وتعاونها املستمر، واصال 
الشكر جلميع العاملني في 
عمليات الوفرة املشــتركة 
على جهودهــم املتواصلة 

وإخالصهم في العمل.

عايــض الهاجري رئيســا 
للفريــق. وفــي مجموعة 
اخلدمات املساندة للمشاريع 
مت تعيني هيثم حسن كرم 
رئيسا لفريق عمل تطوير 
العمالة الفنية والشــؤون 
اإلدارية ويكون مســؤوال 
أمام مدير مجموعة اخلدمات 
املســاندة للمشاريع، وفي 
مجموعة مشاريع األحمدي 
وحتديــدا فــي فريق عمل 
الطرق واملساندة مت تعيني 
الهاشمي  هاشم عبدالنبي 
رئيسا لفريق عمل الطرق 
واملساندة ويكون مسؤوال 
أمام مدير مجموعة مشاريع 

األحمدي.
أما مديرية االستكشاف 
والغــاز مت تعيــني نــزار 
محمــود الريــس رئيســا 
لفريــق عمــل مشــاريع 
الغاز، وتعيني فيصل أحمد 

تواكب التطــور في مجال 
استكشاف وصناعة الطاقة 
وتلبــي طموحــات الوطن 

واملواطن.
وأضاف السميطي: «نهنئ 
أنفسنا وجميع العاملني في 
عمليات الوفرة املشتركة على 
جناح خططنا التشــغيلية 
واإلنتاجية وســيرها على 
املســار الصحيح املوضوع 
لها، بجهود كوادرنا البشرية 
الكويتــي  مــن اجلانبــني 
والسعودي، مثمنا في الوقت 
نفســه اجلهــود املتواصلة 
واحلثيثة لقياديي اجلانب 
السعودي في عمليات الوفرة 
املشــتركة، والتــي كان لها 
بالغ األثر في تنفيذ اخلطط 
التشغيلية كما ينبغي على 
الرغم من حتديــات الفترة 
املاضيــة بســبب جائحــة 

كورونا».
الشــركة  وأكد حــرص 
على اإلدارة األمثل لثرواتنا 

في تعميم أصدره عماد سلطان ويتم العمل به بدءاً من يوم األحد املقبل

بعد توقف دام ملدة شهر واحد .. وبدء اإلنتاج باحلقول البرية في «الوفرة»

عماد سلطان

عبداهللا السميطي

رئيســا لفريق عمل إدارة 
الشــاملة ويكون  املخاطر 
مسؤوال أمام مدير مجموعة 
إدارة البرامج الرأســمالية 
واملراقبة واســتمرار رميا 
عبداهللا العوضي رئيســا 
لفريــق عمــل التأكــد من 
العمل  اجلــودة وتطويــر 
وتكون مسؤوال أمام مدير 
مجموعة التخطيط الشامل.
الشــؤون  أمــا مديرية 
اإلداريــة فأصبــح عــادل 
عيســى األنصــاري مديرا 
ملجموعة العمالة الكويتية 
بالعقود ويكون مســؤوال 
أمام نائب الرئيس التنفيذي 
(الشــؤون اإلدارية)، وفي 
مجموعة التدريب والتطوير 
الوظيفي سيتم تعيني مدير 

في وقت الحق.
الى مديرية  وباالنتقال 
املشاريع الكبرى واخلدمات 

السميطي: حريصون على إدارة ثروات املنطقة املشتركة بالشكل األمثل
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احلمد: مواد البناء بحاجة إلى الدعم.. 
وقرار إلغاء رسوم اإلغراق «صائب»

ترامب: توفير ٥ ماليني وظيفة جديدة

أكــد الرئيــس التنفيذي 
البناء  ملؤسســة مستشــار 
العامة عبداهللا  للمقــاوالت 
احلمد أن إلغاء رسوم اإلغراق 
على مــواد البناء «صائب»، 
كونــه يعطــي الفرصة أمام 
املستهلك لالختيار بني اكثر 
من جهة الستيراد أنواع مواد 
البناء املختلفة، وعدم إجبار 
املستهلك على التوجه نحو 

مصدر وحيد لالستيراد.
وأوضح احلمد في بيان 
صحافــي أن فرض رســوم 

اإلغراق في هــذا التوقيت الصعب الذي مير 
به االقتصاد ليس في محله، كونه يزيد األزمة 
االقتصادية التي متر بها الدولة واملواطنون 

ويرفع كلفة أسعار مواد البناء عليهم. 
وشــدد علــى ضــرورة العمــل ملصلحة 
املستهلك، وعدم جتمع كل األطراف ضده من 
أزمة كورونا وانتعاش مســتقبلي في البناء 
ونقص في العمالة، ما يؤدي الى حرمانه من 
بناء مسكنه اخلاص بأسعار تكلفة معقولة 
ملواد البناء، قائال: «هناك أزمة اقتصادية حادة 
يعيشها االقتصاد حاليا بسبب «كورونا» الذي 
ضرب أوصال االقتصاد منذ ٢٤ فبراير املاضي 
والتزال تداعياته مســتمرة علــى املواطنني 

واملقيمني». 
وأضاف احلمد أن فرض رســوم اإلغراق 
علــى مــواد البناء ســيضر عــددا كبيرا من 
راغبي البناء، وبالتالي ستتضرر الشركات 

واملقاولون العاملون في مواد 
البنــاء، ما ســيدفع هذا إلى 
ركود ســوق املقاوالت الذي 
يعانــي في األصل من ركود 
ملحوظ منــذ تداعيات أزمة 
كورونا، موضحا أن املستهلك 
أصبــح محاطــا مبعاييــر 
كثيــرة، ســتؤدي حتما إلى 
رفع األســعار وتتمثل تلك 
الظــروف في وبــاء كورونا 
وانتعاش السوق مستقبال 
باملشاريع ونقص العمالة. 

وأوضح أن توقيت فرض 
الرســوم على مواد البناء ليس في مصلحة 
أحد ويجهض محاوالت احلكومة للخروج من 
األزمة احلادة التي تواجه األداء االقتصادي عبر 
الفتح التدريجي لكل القطاعات االقتصادية 
واخلــروج من أزمة الســيولة اخلانقة التي 
تعانيها إيرادات الدولة مع التراجعات احلادة 

في أسعار النفط. 
وأضاف احلمد أن اجلهات احلكومية معنية 
بدراســة ســوق البناء جيدا ووضع الرقابة 
علية، مشــيرا إلى أنه من املتوقع أن تشــهد 
حركة البناء انتعاشــا كبيرا في املســتقبل، 
وليــس من العــدل فرض رســوم إغراق في 
هذا التوقيت بشــكل مبالــغ فيه، كما أن هذا 
القرار سيؤثر على التجار املبتدئني في مجال 
مواد البناء، فاملــورد لن يتحمل هذه القيمة 
املضافة، بل ســيتحملها التاجــر في البداية 

ومن ثم املستهلك.

وكاالت: أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أنه يتم بذل جهد كبير الستعادة قوة االقتصاد 
بعد كورونا، مشــيرا إلى أن األسواق املالية 
بدأت فــي التعافي. وقــال ترامب في مؤمتر 
صحافي إن االقتصاد األميركي سيعود بقوة 
كبيــرة بعد أزمة كورونا، الفتا إلى توفير ٥ 

ماليني وظيفة جديدة لألميركيني.
وبلغة حازمة، صرح ترامب قائال:«حققنا 

أرقاما تاريخية في مواجهة أزمة كورونا».
وأضاف ترامب «سياستنا التجارية أعادت 
احلياة إلى قطاع الصناعة.. ومتت إعادة العمل 
في ٨٪ من املشــاريع الصغيــرة». وفي مرد 
حديثه عن الصني، أفاد الرئيس األميركي بأن 
«كورونا هو ڤيروس صيني بشع»، مؤكدا أن 
الصني كان بإمكانها إيقاف كورونا مبكرا لكنها 
لم تفعل، مشيرا إلى أن أميركا تنتج أسبوعيا 

آالف من أجهزة التنفس ملواجهة كورونا.
وأظهر تقرير الوظائف الشــهري لوزارة 
العمل أمس، أن الوظائف في القطاعات غير 

الزراعية بالواليات املتحدة زادت ٤٫٨ ماليني 
وظيفة في يونيــو املاضي وهو أعلى معدل 
منــذ بدأت احلكومة في االحتفاظ بســجالت 

الوظائف في ١٩٣٩.
وكان قد انتعش عدد الوظائف مبقدار ٢٫٦٩٩ 
مليون وظيفة في مايو. وتراجع معدل البطالة 
إلى ١١٫١٪ الشهر املاضي من ١٣٫٣٪ في مايو.

وزاد التوظيف ألسباب على رأسها إعادة 
الشركات توظيف عاملني كانت قد سرحتهم 
عندما جرى إغالق األنشطة غير الضرورية، 
مثل املطاعــم واحلانات وصــاالت التمارين 
الرياضية وعيادات أطباء األسنان وشركات 
أخرى في إطار السعي الحتواء انتشار «كوفيد 
ـ ١٩». وفــي تقرير آخر، قالــت وزارة العمل 
األميركية إن عدد الطلبات اجلديدة املعدل في 
ضوء العوامل املوسمية للحصول على إعانة 
البطالة بلغ ١٫٤٢٧ مليون طلب في األسبوع 
املنتهــي في ٢٧ يونيــو، انخفاضا من ١٫٤٨٢ 

مليون طلب في األسبوع السابق عليه.

املورد لن يتحمل القيمة املضافة بل سيتحملها التاجر في البداية ثم املستهلك

عبداهللا وليد احلمد

«األولى للوقود» تطبق أعلى معايير 
السالمة والصحة في محطاتها

جهاز هواوي MatePad Pro اللوحي.. 
يدفعكم إلعادة تعريف اإلبداع

منذ بداية األزمة الصحية العاملية املتعلقة 
بڤيروس كورونا، اتخذت شركة األولى للوقود 
سلسلة من اإلجراءات االحترازية واملوصى به 
من قبل اجلهات املعنية عملت على تطبيقها 
في جميع محطاتها حرصا منها على سالمة 

موظفي احملطات والعمالء.
فمنذ دخــول العميــل للمحطة، حترص 
الشركة على أن يكون العامل ملتزما بجميع 
مســتلزمات الوقايــة من كمامــات وقفازات 
ومعقمات وأن تكون املضخة معقمة بشــكل 
مستمر، كما يتم نصح العميل بالدفع عن طريق 
تطبيق أولى وذلك ملنع احتمالية حدوث أي 
تالمس. هذا، وقد كانت شركة األولى للوقود 
ســباقة بوضع احللول الذكيــة لطرق الدفع 
وتطويرهــا عبر تطبيقها املتاح على أجهزة 
الهواتــف الذكية. فعند االنتهــاء من التزود 
بالوقود، يقوم املوظف مبسح QR Code على 
هاتف العميل بشكل سريع وسهل جدا وحتى 
دون احلاجة إلى فتح زجاج السيارة املغلق. 
يجــدر بالذكر أن أجهزة الدفع عن طريق 
التطبيــق متاحة في جميــع محطات األولى 

دون استثناء. 
باإلضافــة إلى ذلك، لــم تتوقف محطات 

منــذ انضمامــه لعائلــة «Mate» التابعة 
«لهواوي»، ساهم جهاز MatePad Pro بتعزيز 
موقع «هواوي» في سوق األجهزة اللوحية 
الرائدة، وذلك بفضل عالمته التجارية الفريدة 
ورؤيتها لدعم منط حياة سلس معزز بالذكاء 
االصطناعي. ويعكس هذا اجلهاز اللوحي متيز 
«هواوي» فيما يتعلق باالبتكارات العصرية 
ذات الرؤية املســتقبلية. كمــا قد زود جهاز 
HUAWEI MatePad Pro اللوحي مبيزات ذكية 
ومتطورة وسلسلة متعددة املهام، باإلضافة 
إلى التصميم العصري واجلذاب، واألداء القوي 
املدعوم بشاحن HUAWEI SuperCharge القوي. 
تعتبر اخلصائص التفاعلية الفريدة من 
 HUAWEI النماذج اجلديدة التي يقدمها جهاز
MatePad Pro اللوحي وتعتمد خاصية العرض 
 Multi-screen Collaboration على عدة شاشات
على التكنولوجيا الثورية املوزعة، التي تربط 
بني عدة أجهزة من أجل تزويد املســتخدمني 
بوظائف متصلة ومتطورة. ولقد أصبح من 
املمكن توصيل هاتفك الذكي وبثه الســلكيا 
بجهازك اللوحي، لتقوم بعدها بسحب وافالت 
شــتى أنواع امللفات مباشرة من جهاز آلخر، 
األمر الذي يعزز إنتاجيتك في كل من العمل 

واحلياة اليومية.

األولــى للوقود عن العمل منــذ بداية األزمة 
لتلبيــة احتياجات عمالئهــا وفق الضوابط 
واملعايير احملددة من قبل اجلهات املختصة، 
فهناك ١٠ محطات مت تخصيصها خلدمة العمالء 
على مدار الساعة وأثناء ساعات حظر التجول 
خلدمة من هم بالصفوف األولى وهي: قرطبة، 
الشهداء، الساملية الدائري اخلامس، الساملية 
الدائــري الرابع، الوفرة، العبدلي، املســيلة، 

الشدادية، العدان وغرب الشعيبة.

يتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي 
بنسبة الشاشة إلى اجلسم تبلغ ٩٠٪، والتي 
تعتبر أعلى نســبة جلهاز لوحي في العالم، 
األمر الذي يتيح جتربة مشاهدة غامرة تفوق 

الوصف!.
كما ان جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي 
أكثر من مجرد أداة تكنولوجية بسيطة، ال بل 
أنه قطعة فنية فريدة. ويحتوي على شاشة 
فائقــة الدقة بحجم ١٠٫٨ بوصات، متكنه من 

العرض الكامل.
كما يوفر Huawei MatePad Pro عمر بطارية 
ممتاز بفضل بطاريته التي تدوم طويال بسعة 
٧٫٢٥٠ مللي، واخلصائص التي تتيح توفير 
الطاقة واملدمجة مبعالج Kirin ٩٩٠ وواجهة 

.EMUI املستخدم

«ريكونسنس»: إنشاء إدارة جديدة مختصة بامللف العراقي
أعلن مركز ريكونســنس 
أنــه  للبحــوث والدراســات 
وفي إطار التوسع بأنشطته 
البحثيــة واالســتفادة مــن 
اخلبرات والتجارب املختلفة، 
مت إنشاء إدارة جديدة حتت 
مظلة املركز هي «إدارة الشأن 
العراقــي» والتــي تتعلــق 
بالبحوث والدراسات املختصة 
بالعراق مبختلف تشــعباته 
واالقتصاديــة  السياســية 
ملــا  واألمنيــة،  والدينيــة 
للموضــوع من أهمية كبرى 
تؤثر على الكويت خصوصا 
واملنطقة بشــكل عام، حيث 
انه يجب دراسة وحتليل ما 
يحدث في العراق من تطورات 
وانعكاسات ذلك على الكويت 
حتديدا واخلليج بشكل عام.
واضــاف املركــز انــه مت 
إسناد مهمة اإلشراف املباشر 
علــى هــذه اإلدارة اجلديدة 
إلــى اخلبيــر في الشــؤون 
العراقية والباحث املتمرس 
السياســة اخلارجيــة  فــي 
د.عبــاس كاظم، حيث يركز 
حاليا في مشاريعه البحثية 
على آلية إعادة بناء االقتصاد 
السياسي في العراق، ولديه 

لوجهــات النظــر املختلفة، 
حيث ان املركز ميد جســور 
التواصل مع مفكرين داخل 
الكويت وخارجها، لالستماع 
إلــى أفكارهــم ونصائحهم، 
وإشــراك عموم املهتمني في 
ما نطرحه مــن موضوعات 
وبإطار شفاف». من جانبه، 
قال د.عباس كاظم: «يشرفني 
االنضمام إلى هذه املؤسسة 
البحثية الكويتية التي متيزت 
خالل فترة وجودها القصيرة 
نسبيا بانتشار كبير وكسبت 

والعراق دوغالس سيليمان، 
وذلــك بحضــور كوكبــة من 
الديبلوماســيني واألكادمييني 
ورجــال األعمــال في جلســة 
حوار مغلقة أشرف على إدارتها 
كبير مستشاري املركز د.علي 

الطراح.
ودار احلديــث في حينها 
األميركــي  «البعــد  حــول 
فــي العالقــات الكويتية - 
العراقيــة» بحضور ســفير 
العراق لــدى الكويت آنذاك 

عالء الهاشمي. 

احترام العديد من املؤسسات 
الدوليــة ومتكنت من إثبات 
الكويــت  وجودهــا داخــل 
وخارجها، وأمتنى أن أوفق 
في إضافة ما هو مفيد لدورها 
املقبل فيما يتعلق بدراسات 

الشأن العراقي».
وكان قــد اســتهل مركــز 
«ريكونسنس»، أول نشاطاته 
املتعلقة بامللــف العراقي منذ 
العام ٢٠١٩، حيث اســتضاف 
املتحــدة  الواليــات  ســفير 
الســابق لدى كل من الكويت 

أسند مهمة اإلشراف املباشر عليها إلى الباحث د.عباس كاظم

عدة مؤلفات مهمة مختصة 
العراقي، واملذاهب،  بالشأن 

واألحزاب السياسية.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
املركز عبدالعزيز العنجري: 
ان «املركز تأسس وفق رؤية 
واضحة وهي أن يكون منصة 
حوار فعالة لألفكار واآلراء 
املتعــددة، ونحــن ســعداء 
بهــذا التعاون املشــترك مع 
د.عبــاس كاظــم ونتطلــع 
إلــى أن يكون إنتــاج املركز 
املعرفــي والثقافــي مصدرا 

شعار مركز ريكونسنس د.عباس كاظمعبدالعزيز العنجري

مهدي: الكويت دعمت القطاع اخلاص للحد من الهجرة العكسية

باهي أحمد

أكد األمني العــام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي ان الكويت عملت خالل 
فترة أزمــة «كوفيد- ١٩» على حماية املواطنني 
العاملني في القطاع اخلاص، حيث قامت مبضاعفة 
مكافأة دعم العمالة التــي متنحها للعاملني من 
املواطنــني فــي القطاع اخلاص بهــدف تخفيف 
األضــرار التي حلقت بهم بســبب هذه اجلائحة 
واحلفاظ على رأس املال البشري في هذا القطاع 
احليوي حتى ال تتكرر أزمة ٢٠٠٨ عندما حصلت 
هجرة عكســية للمواطنني مــن القطاع اخلاص 

الى القطاع العام.
حديث مهدي جاء خالل تنظيم البنك الدولي 
بالتعــاون مــع األمانة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية ندوة على املنصة االفتراضية 
عن بعد بعنوان «رأس املال البشري ومستقبل 
فرص العمل ما بعد كوفيد- ١٩»، شارك باإلضافة 
إلى د.خالد مهدي املدير اإلقليمي للبنك الدولي 
ملنطقة دول مجلس التعــاون اخلليجي عصام 
أبوســليمان واملدير العاملي لألمــان االجتماعي 
وفــرص العمــل فــي البنــك الدولــي ميشــيل 
رونكوسكي، ومدير مشروع رأس املال البشري 

في البنك الدولي هانا بريسكي.
وأضاف مهدي ان الكويت ركزت خالل فترة 
األزمة على تعزيز التدريب ملواطنيها بالتعاون 
بــني األمانة العامة للمجلــس األعلى للتخطيط 

والتنميــة واملعهــد العربي للتخطيــط لتعزيز 
املهارات التــي يتطلبها الوضــع احلالي والذي 
سببته جائحة كوفيد- ١٩، حيث تولي الكويت 
تطوير رأس املال البشري أهمية كبيرة من خالل 
ركيزة أساسية من ركائز خطة التنمية الكويتية، 
فضال عن السعي للمواءمة بني مخرجات التعليم 

ومتطلبات سوق العمل.
بــدوره، قال املديــر اإلقليمي لــدول مجلس 
التعــاون اخلليجــي فــي البنك الدولــي عصام 
أبوســليمان انه بالرغم من بدء وباء كوفيد-١٩ 
على انــه أزمة صحية إال انه قــد تطور ليكون 
أزمتــني عامليتني إحداهمــا اقتصادية واألخرى 

في سوق العمل».
مــن جانبــه، قــال وكيــل وزارة الشــؤون 
االجتماعية في السعودية د.أحمد الزهراني ان 
اململكة مثلها مثل العديد من البلدان في العالم، 
اضطرت إلى إدارة جائحــة «كوفيد-١٩» داخل 
حدودها. وستواصل وضع وتنفيذ تدابير فاعلة 
للحد والتخفيف من تأثير اجلائحة على مواطنينا 
واملقيمني واالقتصاد األوسع وسوق العمل انطالقا 
من مســؤوليتنا األساســية املتمثلة في حماية 

صحة عمالنا وعائالتهم.
وأضاف اننــا «في الســعودية، قمنا بتنفيذ 
برنامج (ســاند) التابع لوزارة املوارد البشرية 
والتنميــة وصنــدوق تنميــة املوارد البشــرية 
للمســاعدة في تقليل فقدان الوظائف في سوق 
العمل، مشــيرا الى ان البرنامج يغطي ٦٠٪ من 

رواتب املوظفني السعوديني ملدة ٣ أشهر. وبحلول 
مايو ٢٠٢٠، صرف البرنامج ٢٫٤ مليار ريال، استفاد 
منه ٤٥٠ ألف عامل في أكثر من ٩٠ ألف شركة».

وكانت الندوة ناقشت اآلثار املتوقع ان يسببها 
«كوفيد- ١٩» فيما يتعلق باالنكماش االقتصادي 
العاملي والذي ينتج عنه كساد لم يشهده العالم 
منذ احلرب العاملية الثانية فضال عن مناقشــة 
استجابة احلكومات لتطبيق حزم غير مسبوقة 
من السياسات واإلجراءات بهدف احلد من تداعيات 
األزمة رغم إغالق احلدود وتوقف رحالت الطيران 
وإغالق األعمال التجارية واملدارس واجلامعات 
وفرض إجراءات التباعد االجتماعي والعبء على 
نظم الرعاية الصحية والضغوط على السيولة 

املالية والتمويلية.
وأكد املشاركون ان أزمة كوفيد-١٩ تسببت في 
إحداث أزمة بطالة هائلة وفقدان مصادر الدخل 
وخسارة رأس املال البشري وساد الشعور بعدم 

اليقني في املستقبل.
يذكر ان هــذه الفعالية التــي ينظمها البنك 
الدولي عقدت باملشاركة مع األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بالكويت حتاور فيها 
مجموعة من اخلبراء وصناع السياســات على 
مستوى العالم ملناقشة اثر تداعيات تفشي وباء 
كوفيد- ١٩ على رأس املال البشري وعلى مستقبل 
العمل وتبادل ومشاركة اآلراء واخلبرات حول 
أفضل التدخالت التي من شــأنها احلد وخفض 

آثار وتداعيات هذه األزمة.

البنك الدولي و«التخطيط» نظما ندوة «رأس املال البشري ومستقبل فرص العمل ما بعد كوفيد - ١٩»

املشاركون في الندوة االفتراضية

الكويت لديها األجهزة احلكومية 
املختصة بتطويــر نظم املعلومات 
مثل اجلهاز املركزي لنظم املعلومات 
وهيئة تقنية املعلومات، وهناك إدارات 
نظــم معلومات في جميع األجهزة 
احلكومية، ملاذا ال تتم برمجة وتطوير 
جميع خدماتها وأعمالها بحيث تنجز 
أونالين واتخاذ قرار بشأن بعض 
التــي تتطلب احلضور  املعامالت 
الشــخصي أو توكيال من صاحب 
املعاملة للتوقيــع وتقدمي األوراق 
واملســتندات الرسمية من الناحية 
القانونية وإمكانية حتويلها أونالين؟ 
كما أن قطــاع التعليم يحتاج الى 
التدريس  التكنولوجيا في  تطبيق 

مثل التعليم عن بعد.
طبعا تطبيق هذا يحتاج الى بنية 
حتتية قوية ومستمرة دون انقطاع 
الكابالت  خلدمات االنترنت سواء 
البحرية أو األقمار الصناعية التي 
يعتمد عليها اجناز املعامالت واألعمال 
سواء في القطاع احلكومي أو اخلاص، 
وعلى احلكومة الكويتية االطالع على 
جتارب دول أخرى في هذا الشأن 
واالستفادة من إيجابياتها واالبتعاد 

عن سلبياتها.

نظم املعلومــات لديها، بحيث يتم 
أونالين  املراجعني  إجناز معامالت 
منهــا وزارة الداخلية التي أجنزت 
بعض اإلجراءات لديها أونالين مثل: 
جتديد اإلقامة ورخصة القيادة ودفتر 
الســيارة، وكذلك هيئة املعلومات 
املدنية حيث يتــم جتديد البطاقة 
اوناليــن، ولكن إصدارها  املدنية 
بعد لم يتم، وهناك أجهزة حكومية 
لألسف لم تعتمد معامالتها اونالين 
بســبب تهاون وإهمال القرار من 
الوزير املختص أو رئيس الهيئة أو 

املؤسسة احلكومية.

لكن لم يكتمل ومت التعاقد مع شركات 
أجنبية لتطوير نظم املعلومات في 
اجلهاز احلكومي وهذا لم يتم بالكامل، 
والغريب أن جميع األجهزة احلكومية 
متعاقدة مع شــركات لالســتعانة 
مببرمجني ومطورين نظم معلومات 
وافدين مع أن لدينا خريجني كويتيني 
تخصصهم نظم معلومات ونادرا ما 
تراهم بوظيفة مبرمج أو مطور نظم 
معلومات وأغلبهم يعملون في الدعم 

الفني أو الشبكات.
أغلب  أزمــة كورونا أجبــرت 
األجهــزة احلكوميــة على تطوير 

هناك الكثير من الدول اعتمدت 
معظم اإلجراءات واألعمال واخلدمات 
التــي تقدمها للجمهــور والقطاع 
اخلاص لتطبيقها عن طريق األونالين 
(online)، يعني استخدام االنترنت 
في الكمبيوتر واملوبايل في مواقع 
اجلهات احلكومية الرسمية، وبهذا 
املعامالت  بســطت واختصــرت 
وأصبحت بال ورق ماعدا قليل من 
املعامالت التــي التزال حتتاج الى 
احلضور الشخصي لصاحب املعاملة 
وتوقيعــه أمام اجلهة احلكومية أو 
الى  توكيل رســمي وهذه حتتاج 
دراسة وتطوير من اإلدارة القانونية.
كما أن ميزة تخليص املعامالت 
اونالين «راح» حتل مشكلة االزدحام 
املروري ووجود مراجعني في اجلهات 
احلكومية، كما ســتقلل كثيرا من 
االستئذانات وخروج املوظفني من 
جهات عملهم لتخليص معامالتهم.

في الكويت لدينا اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات ولدينا هيئة 
تقنية املعلومات ولدينا إدارات نظم 
معلومات في كل األجهزة احلكومية، 
ومنذ ســنوات كان هناك مشروع 
احلكومة االلكترونية ومت البدء فيه 

املستشار الكويتي

احلكومة اإللكترونية 
أصبحت ضرورة

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر 

مستشار اقتصاد وإدارة 
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خادم احلرمني يوّجه بتمديد مبادرات حكومية لتخفيف آثار »كورونا«
الرياض - وكاالت: أصدر 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز أمرا 
بتمديد عــدد مــن املبادرات 
احلكوميــة مــدة إضافيــة 
لتحقيق االســتفادة الكاملة 
من املبادرات التي أعلنت منذ 
بداية جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد »كوفيد - 19«.
وبحسب ما أوردته وكالة 
األنباء السعودية )واس( فإن 
هــذا األمر يأتــي حرصا من 
خادم احلرمني على تخفيف 
اآلثار املالية واالقتصادية من 

تداعيات اجلائحة.
امللكــي  األمــر  وصــدر 
بتمديد عــدد مــن املبادرات 
احلكوميــة مــدة إضافيــة، 
لتحقيق االســتفادة الكاملة 
من املبادرات التي أعلنت منذ 
بداية اجلائحة، حيث ركزت 
املبادرات التي متت املوافقة 
بتمديدها على )دعم العاملني 
السعوديني، وإيقاف الغرامات، 
وتأجيــل حتصيل الرســوم 

واإلعفاءات، واإلقرارات(.
وتأتي هذه اخلطوة امتدادا 
لإلجراءات احلكومية العاجلة 
التي تساهم في دعم األفراد 
وقطاع املستثمرين ومنشآت 
القطــاع اخلــاص وتعزيــز 
دورهــم باعتبارهم شــركاء 
في تنمية اقتصــاد اململكة، 
والتخفيف عنهــم من اآلثار 
املاليــة واالقتصاديــة مــن 
تداعيــات ڤيــروس كورونا 

املستجد.
وقد جاءت املبادرات التي 
صدر األمر بتمديدها كاآلتي:
العاملــني  دعــم   -1

حتصيــل  تأجيــل   -7
الرســوم اجلمركيــة علــى 
الواردات ملدة ٣٠ يوما مقابل 

تقدمي ضمان بنكي.
8- التوســع فــي قبــول 
طلبات التقسيط املقدمة من 
املكلفني بدون اشتراط الدفعة 

املقدمة.
9- تأجيل سداد ضريبة 
القيمة املضافة عبر اجلمارك 

لتكون من خالل اإلقرار.
1٠- تعجيل سداد طلبات 
القيمة  االســترداد لضريبة 

املضافة والفحص الحقا.
اجلزئــي  اإلعفــاء   -11
مــن املقابل املالــي للمنتهية 
إقامتهم )شــهرا( إضافيا من 
تاريخ انتهائها، على أن متدد 

إلــى 14٢ مبادرة اســتهدفت 
القطــاع  األفــراد ومنشــآت 
واملســتثمرين،  اخلــاص 
جتاوزت بقيمتها ٢14 مليار 

ريال.
باإلضافة الى تشكيل عدد 
من اللجان الوزارية ومبتابعة 
مستمرة من األمير محمد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع، حيث 
تهدف هذه اللجان لدراســة 
آثار وتداعيات أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد وحتدياتها 
باستمرار، وذلك في عدد من 
القطاعات واملناطق ودراسة 
فرص معاجلتها سواء بالدعم 
أو متديد املبادرات أو غيرهما.

املبادرة ملدة )شهر( إضافي، 
إن استدعت احلاجة.

1٢- متديــد مــدة مبادرة 
»تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف 
اخلدمات واحلجز على األموال 
للمكلفني غير امللتزمني بسداد 
الضريبة والزكاة في املوعد 
النظامي« )شهرين( إضافيني 
من تاريــخ انتهائها وتكون 
فقط للمنشآت التي تعثرت 
عن سداد مستحقات الضريبة 
والزكاة التي حل موعد دفعها 
خالل فتــرة اجلائحة وذلك 
بداية من شهر مارس ٢٠٢٠.

وكانــت حكومــة اململكة 
ومنــذ بداية تداعيــات أزمة 
كورونا قد أعلنت عن مجموعة 
من املبادرات العاجلة وصلت 

منها دعم العاملني السعوديني وإيقاف الغرامات وتأجيل حتصيل الرسوم واإلعفاءات واإلقرارات

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز  )واس(

السعوديني في منشآت القطاع 
اخلاص املتأثرة من تداعيات 
ڤيروس كورونا املستجد عبر 

نظام )ساند(.
الغرامــات  إيقــاف   -٢

اخلاصة باستقدام العمالة.
٣- رفــع اإليقــاف مؤقتا 
عن منشآت القطاع اخلاص 

لتصحيح النشاط.
4- احتســاب توظيــف 
»الســعودي« فــي نطاقــات 

بشكل فوري لكل املنشآت.
5- رفع اإليقاف اخلاص 
بحماية األجور خالل الفترة 

احلالية.
6- اســتمرارية اخلدمــة 
لعمــالء الصفــوة على مدار 

الساعة.

»التحالف« يطلق عملية نوعية ضد احلوثي: 
سنقطع األيادي التي تستهدف املدنيني

عواصم - كاالت: أعلن املتحدث باسم حتالف 
دعم الشرعية في اليمن بقيادة اململكة العربية 
السعودية العقيد الركن تركي املالكي امس، 
انطالق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيات 
احلوثي، ملواجهة استمرار االستهداف املتعمد 
واملمنهج للمملكة، كما أعلن املالكي اعتراض 
وتدمير ثماني طائرات مسيرة وأربعة صواريخ 
أطلقت على السعودية مؤخرا، منها صاروخ 
باليســتي إيراني من نوع »قيام« أطلق على 

الرياض لكن جرى اعتراضه.
وقــال تركي املالكي، فــي مؤمتر صحافي 
في الرياض بحسب وكالة األنباء السعودية 
»واس«، إن النظــام اإليرانــي يتعمــد إعطاء 
امليليشيات احلوثية صواريخ نوعية لتقويض 
األمــن اإلقليمي، معربا عــن رفضه اإلمالءات 
اإليرانيــة للميليشــيات احلوثيــة، كما اتهم 
احلرس الثوري اإليراني باستخدام جماعات 
تهريب دولية لتوريد السالح للميليشيات.

وصرح املتحدث، خالل املؤمتر الصحافي 
بأن »استهداف املنشآت املدنية خط أحمر ولن 
نسمح به«، مشيرا إلى أن اجليش اليمني التزم 
ضبــط النفس مدة 45 يوما لم تلتزم خاللها 
امليليشيات. وأوضح املالكي أن القيادة املشتركة 
للتحالف في اململكة العربية السعودية ستقطع 
وتبتــر األيادي التي تســتهدف املدنيني على 

أرضها من مواطنني ومقيمني.
وقال انه: »لن يتــم التهاون مع القيادات 
اإلرهابية من امليليشيات احلوثية، مؤكدا انه 
تتم متابعتها ومحاسبتها كما مت التعامل مع 
الهالك »الصمــاد« عندما هــدد اململكة، وقام 
بإطالق الصواريخ الباليســتية باجتاه مكة 
املكرمة«، مشــددا على أن املدنيني واملنشآت 
املدنية خط أحمر، وعلى امليليشيات احلوثية 

أن تعي جيدا وتفهم أن اإلمالءات التي تردها 
من اجلنــراالت اإليرانية في احلرس الثوري 
اإليراني املوجودة في العاصمة احملتلة صنعاء 

لن يكون لها أي جدوى بالنسبة لهم.
وأفاد املالكي بأنه مت تسجيل 4٢76 انتهاكا 
حوثيــا خالل مدة الـ 45 يوما، وأنه مت رصد 
118 صاروخا باليســتيا أطلقتها امليليشيات 

احلوثية واعترضتها الدفاعات السعودية.
وعرض التحالف صورا العتراض وتدمير 
طائرات مســيرة حوثية، كمــا عرض صورا 
الســتهداف ورش للصواريــخ احلوثيــة في 
محافظة صنعــاء، الفتا إلى أن امليليشــيات 
احلوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ 
واأللغام في مناطق سكنية، وأن جبل النهدين 
أحد مراكز تخزين الصواريخ الباليستية من 

قبل امليليشيات.
إلــى ذلك عرض التحالــف صورا لضبط 
شحنة أسلحة إيرانية مهربة إلى امليليشيات 
احلوثيــة فــي أبريل املاضــي، متهمــا إيران 
وامليليشــيات احلوثية بخرق القرار األممي 
بحظر توريد الســالح إلى اليمن، كاشــفا في 
الوقت ذاته عن أن إيران اســتخدمت شــبكة 
للجرمية املنظمة في تهريب 16 شحنة سالح 

إلى ميليشيات احلوثي.
وذكــر املتحدث أن التحالــف يتعاون مع 
دول صديقة وشــقيقة في تبــادل املعلومات 
حول اجلماعات اإلرهابية. وفي سياق متصل، 
صرح تركــي املالكي بأن ميليشــيا احلوثي 
حتاول استخدام خزان صافر كأداة ضغط على 
احلكومة اليمنية، مشيرا الى التعنت احلوثي 
أمام وصول خبراء الفريق األممي إلى خزان 
صافر، محمال امليليشيات املسؤولية عن أي 

تسرب أو انفجار خلزان صافر.

حماس وفتح تعلنان توحدهما ضد »ضم الضفة«
عواصــم - وكاالت: مــر 
اليــوم األول مــن يوليــو 
ولــم يعلن رئيــس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
أي خطوات حولة آلية تنفيذ 
مخططه لالستيالء على أجزاء 
واســعة من أراضي الضفة 
الغربيــة وغور األردن، ولم 
يعلن كذلك تأجيله ما يشير 
الى الصعوبات التي يواجهها 
بــني الضغــوط اخلارجيــة 
الرافضة والتعقيدات الداخلية 

املؤخرة لالعالن. 
ويبدو أن الفائدة الوحيدة 
للمخطــط فلســطينيا، هي 
كســر اجلليــد بــني حركتي 
»حماس« و»فتح« وحملهما 
على االلتقاء بعد قطيعة دامت 
أكثر من سنتني. فقد أعلنت 
احلركتان توحدهما ضد خطة 

الضم اإلسرائيلية. 
واجتمع أمني سر اللجنة 
املركزية حلركة فتح جبريل 
الرجــوب املوجود فــي رام 
اهلل، مع نائب رئيس املكتب 
السياســي حلركــة حماس 
صالح العاروري املوجود في 
بيروت عبر تقنية »الڤيديو 
كونفرانس«، في أول لقاء بني 

الطرفني منذ يناير ٢٠18.
وقــال الرجــوب »أعلننا 
فــي فتح وحماس عن اتفاق 
إلفشال صفقة الضم ومشروع 

املؤمتر املشترك فرصة لنبدأ 
مرحلــة جديدة تكون خدمة 
استراتيجية لشعبنا في أكثر 

املراحل خطورة«.
وأضاف »مشروع الضم 
لن مير.. هو مشروع إقصائي 
واحتاللي، فــرض علينا أال 
نسمح بتنفيذ هذه اخلطوة«.
بــني  العالقــة  وتشــهد 
احلركتني شــبه قطيعة منذ 
العــام ٢٠٠7، بعد ســيطرة 
حركة حماس على قطاع غزة. 
وفشلت جميع اجلهود إلجراء 

مصاحلة بني اجلانبني.

الذي  االتفــاق  ومبوجب 
تشــكلت مبوجبه احلكومة 
االئتالفية في إسرائيل، حدد 
األول من يوليو موعدا ميكن 
اعتبارا منه اإلعالن عن آلية 
تنفيذ املخطط، لكن أي شيء 

في هذا الشأن لم يصدر.
الــوزراء  وقــال رئيــس 
»ناقشــت مســألة تطبيــق 
الســيادة التــي نعمل عليها 
وسنواصل العمل في األيام 

املقبلة«.
ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت«، عــن مكتــب 
رئاسة الوزراء، أن احملادثات 
ستتواصل في األيام املقبلة، 
موضحة أن نتنياهو سيواصل 
النقاشات مع األميركيني ومع 
القادة األمنيني في إسرائيل 
بخصــوص »الضــم«. وفي 
خطوة نادرة، انضم الڤاتيكان 
الى الدول الرافضة للمخطط، 
واســتدعى كال مــن ســفير 
الواليات املتحدة وإسرائيل 
للتعبير عن مخاوفه بشأن 

حتركات إسرائيل. 
وقــال بيــان للڤاتيــكان 
بــني  إن اجتماعــات جــرت 
الكاردينال بيتــرو بارولني 
الڤاتيكان  وزيــر خارجيــة 
والسفيرة األميركية كاليستا 
والســفير  جينجريتــش 

اإلسرائيلي أورين ديڤيد.

الفلســطينيون  ورفض 
بشكل قاطع اخلطة األميركية 
التي أعلن عنها أواخر يناير 
وتعرف باسم »صفقة القرن«، 
والقت معارضة عدد من دول 
االحتــاد األوروبــي واألمم 
الــدول  املتحــدة وجامعــة 
آالف  ويخــرج  العربيــة. 
الفلسطينيني للتظاهر يوميا 

ضد مخطط الضم.
فــي االثنــاء، يســتكمل 
نتنياهــو مشــاوراته مــع 
املسؤولني األميركيني والقادة 

األمنيني حول الضم.

نتنياهو يواصل التشاور.. والڤاتيكان يستدعي سفيري أميركا وإسرائيل للتعبير عن قلقه من اخلطوة

جانب من االجتماع االفتراضي بني أمني سر »فتح« جبريل الرجوب ونائب رئيس املكتب السياسي لـ»حماس« صالح العاروري  )أ.ف.پ(

تصفيــة قضيتنــا كقضية 
سياسية«، مضيفا »سنعمل 
على تطوير كافة اآلليات التي 

حتقق الوحدة الوطنية«.
وأكــد الرجــوب أنه وفي 
حال »أعلن الضم، سنتعامل 

مع االحتالل كعدو«.
وأكد صالح العاروي من 
جهتــه على »الوحــدة« بني 
احلركتني، معربا عن تقديره 
»للموقــف الصلب للرئيس 
أبو مــازن )محمود عباس( 
في رفض التنازل لالحتالل«.
وقــال العــاروري »هــذا 

الدول الغربية تشكك في نتائج االستفتاء 
والكرملني: انتصار للثقة ببوتني

عواصم - وكاالت: شككت الدول الغربية 
وفــي مقدمتهــا الواليــات املتحــدة بنتائــج 
االســتفتاء على التعديالت الدستورية التي 
تتيــح للرئيــس فالدميير بوتــني البقاء في 
الســلطة حتى ٢٠٣6، عقب موافقة الناخبني 
بنسبة 77.9٢% االســتفتاء الذي جرى على 

مدى أسبوع، بحسب نتائج رسمية.
 وعبرت واشنطن عن القلق إزاءها. وقالت 
املتحدثــة باســم وزارة اخلارجيــة مورغان 
اورتيغوس »نشــعر بالقلق بشــأن تقارير 
عن جهود للحكومة الروسية للتالعب بنتائج 
االستفتاء األخير حول التعديالت الدستورية، 
ومنها إكراه ناخبني والضغط على معارضني 
للتعديــالت وقيود على مراقبني مســتقلني 

لالقتراع«.
بدوره، دعــا االحتاد األوروبي موســكو 
إلــى التحقيق في شــبهات مبخالفات. وقال 
املتحدث باسم االحتاد بيتر ستانو »أخذنا علما 
بتقارير واتهامات عن حصول مخالفات خالل 
التصويت، ومنها إكراه ناخبني والتصويت 
مرتني وانتهاك ســرية التصويت واتهامات 
باستخدام الشرطة العنف ضد صحافي كان 

متواجدا« في املكان.
وأضاف في مؤمتر صحافي في بروكسل 
»نتوقع أن يتم التحقيق في تلك التقارير كما 

ينبغي، ألنها اتهامات خطيرة«.
وانتقــد االحتاد األوروبــي أيضا بندا في 
التعديالت مينح القانون الروسي سيادة على 
التزاماته الدولية، في حتد لقرارات احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنســان واملوقعة عليها 

موسكو.

وقال ســتانو »نتوقع من روسيا، بغض 
النظر عن أي تعديالت لهذا الدستور، أن تفي 
بالتزاماتها الدولية«. وقال االحتاد األوروبي إنه 
ال يعترف بأي اقتراع جرى في شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها روسيا، وفي شرق أوكرانيا.

أما الكرملني فقــد اعتبر إقرار التعديالت 
الدستورية انتصارا فيما وصفتها املعارضة 

بأنها »كذبة كبيرة«.
وأكد املتحدث باســم الكرملــني دميتري 
بيسكوف »بحكم األمر الواقع، جاء االستفتاء 

انتصارا للثقة بالرئيس بوتني«. 
ووصف خصم بوتني األبرز أليكسي نافالني 
التصويت بأنه »تزوير« و»كذبة كبيرة« داعيا 
أنصاره إلى التعبئــة لالنتخابات اإلقليمية 

املقبلة في سبتمبر.
ومن أبرز التعديالت الدستورية، تعديل 
اقتــرح في مارس يســمح مبوجبــه لبوتني 
بالترشــح لوالية رئاسية أخرى بعد انتهاء 

واليته احلالية في العام ٢٠٢4.
ويجيز هذا اإلصالح للرئيس احلالي البقاء 
في الكرملني لواليتني إضافيتني حتى ٢٠٣6 

عندما يبلغ سن الرابعة والثمانني.
ونــددت املنظمــة غيــر احلكوميــة التي 
تشــرف على االنتخابات »غولوس« بضغط 
املسؤولني والشركات على موظفيهم لدفعهم 

إلى التصويت.
كمــا أشــارت املنظمة إلى وجــود تفاوت 
كبير في نسب املشاركة بني منطقة وأخرى.

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة االنتخابية 
إيال بامفيلوفا إنه لم تسجل »أي مخالفة كبرى 

طوال فترة التصويت«.

عقب موافقة 77.92% من الروس على تعديالت تتيح للرئيس البقاء حتى 2036

أسوأ أسبوع منذ بداية »كورونا«.. و60% من اإلصابات سجلت في يونيو
عواصم - وكاالت: بلغ تفشي عدوى 
ڤيــروس كورونا املســتجد مســتويات 
قياسية جديدة حول العالم، خاصة في 
القــارة األميركية حيث يتواصل ارتفاع 
عدد الوفيات، السيما في الواليات املتحدة 

والبرازيل.
وأظهــرت حصيلــة منظمــة الصحة 
العامليــة أن األيام الســبعة األخيرة هي 
األســوأ لناحية مســتوى تفشي عدوى 
كوفيد-19 منذ ظهوره في الصني نهاية 
٢٠19. حيــث قال املدير العــام للمنظمة 
أدهانــوم غيبريســوس إن  تيــدروس 
االســبوع املنصرم ســجل »جتاوز عدد 
اإلصابات 16٠ ألف إصابة يومية«. وحسب 
إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى 
مصادر رســمية، سجلت يوميا أكثر من 
15٠ ألف إصابة على مدى األيام السبعة 

األخيرة.
وأضاف غيبريســوس أن »6٠% من 
إجمالي اإلصابات بكوفيد-19 املسجلة، 

أبلغ عنها الشهر املاضي«.
وســجلت القارة األميركيــة، البؤرة 
احلاليــة للوباء، نحو ٢.7 مليون إصابة 

مــن بني أكثر مــن 1٠.75٠ ماليني إصابة 
حول العالم بحسب جامعة جونز هوبكنز 
األميركية، وهي تشــهد تزايدا متواصال 

لعدد احلاالت.
وبلغــت الواليات املتحــدة، أول قوة 
اقتصادية عاملية والدولة األكثر تضررا 
مــن الڤيروس )أكثر من 1٢8 ألف وفاة(، 
مستوى قياسيا بتسجيلها أكثر من 5٠ 

ألف إصابة جديدة خالل ٢4 ساعة.
وأشــارت دراسة إلى تســبب الوباء 
فــي زيادة الوفيات في الواليات املتحدة 
بنسبة 18% على األقل مقارنة بعدد الوفيات 
الســنوي املعتاد، وتبلــغ الزيادة ثالثة 
أضعاف في نيويورك املتضررة بشدة.

وتنتظر البالد نهاية أسبوع حساسة 
مع حلول العيد الوطني في »الرابع من 
يوليــو« غدا والذي يشــهد عادة لقاءات 
عائلية وجتمعات، وذلك في ظل جتديد 
فرض قيود في بعض املناطق أو تعليق 
مسار رفع اإلغالق في أخرى، خاصة في 
كاليفورنيا. وتشــهد هــذه الوالية التي 
يقطنها 4٠ مليون ساكن زيادة استثنائية 

النتشار العدوى.

ودعيت املقاطعات املهددة إلى التخلي 
عن عروض األلعاب النارية التقليدية.

وبعد االنتقادات الكثيرة التي طالته، 
قال الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي 
لم يشاهد في السابق وهو يضع كمامة، 
إن وضع قناع لن يكون »مشكلة«، فيما 
أكد مجددا اعتقــاده أن ڤيروس كورونا 
املستجد »سيختفي« في »حلظة معينة«.

وأوضح ترامب ملوقع »فوكس بيزنس« 
أنه »لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة 
لي إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم 

بذلك«.
وتابع »في معظــم األحيان، ال أكون 
في هذا الوضع« مشــيرا إلــى أن جميع 
األشخاص الذين قابلهم خضعوا لفحص 
مســبقا. وقال »أنا مــع وضع الكمامات، 
أعتقد أنها شيء جيد«. إال أنه بدا مشككا في 
فكرة جعل وضعها إلزاميا على املستوى 

الوطني.
وتابع »أعتقــد أننا نتعامل جيدا مع 
الڤيروس وأعتقد أنه سيختفي في وقت ما 
بطريقة ما«. وأضاف »أعتقد أننا سنحصل 

على لقاح قريبا«.

مخاوف من زيادة التفشي في أميركا في العيد الوطني.. وترامب يُبشر بأن الڤيروس سيختفي بطريقة ما

األمم املتحدة تواصل حملة جمع التبرعات للنازحني الصوماليني في مواجهة »كورونا«
 أطلــق برنامــج األمم املتحدة اإلمنائي 
UNDP، بالشراكة مع اإلدارة اإلقليمية في 
بنادير جنوب شرق الصومال وبرنامج األمم 
املتحــدة للتنمية الصناعية »اليونيدو« في 
28 من مايو املاضي أول حملة دولية كبيرة 
للتمويل اجلماعي فــي الصومال، في ظل 

أزمة ڤيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
وعلى الرغم من أن التباعد االجتماعي 
والعمل من املنزل هما من أكثر الطرق فعالية 
للحماية من الڤيروس، لكن بالنسبة ملا يقرب 
من مليون نازح يعيشون في مخيمات في 
مقديشو، فإن هذا يعد امتيازا بعيد املنال، لذا 
فإن انتشر »كوفيد- 19« داخل هذه املخيمات 
املكتظة بالسكان، فقد يؤدي ذلك إلى كارثة 
إنسانية ذات أبعاد مأساوية.  لكل ذلك مت إطالق 
حملة التمويل اجلماعي جلمع مبلغ 100.000 
دوالر بشــكل عاجل للمساعدة في حماية 
العائالت النازحة  الذين يعيشون في مخيمات 
الصومال، من تفشي »كوفيد- 19«.  وبهذه 

األموال قد تتمكن احلملة من إشراك الشركات 
الصومالية احمللية املبتكرة إلنشاء 20.000 
طقم معدات خاصة للحماية الشخصية تتكون 
من الصابــون واملطهرات واألقنعة لتزويد 
األشخاص األكثر عرضة خلطر اإلصابة في 
مخيمات العوائل النازحة.  وسوف يتم توزيع 
طقم املعدات اخلاصة باحلماية من قبل فرق 
الفحص الصحي املتنقلة وستكمل اجلهود 
املميزة التي يتم بذلها لتثبيت محطات غسل 
اليدين فــي املخيمات بدون ملس، وتعد كل 
هذه اإلجراءات من أكثر الطرق فعالية وعملية 
الحتواء أي تفشــي ولوقف اآلثار املدمرة 
احملتملة لكوفيد-19.  وحددت احلملة طريقتان 
لدعمها هما: -  الدعــم املالي: ميكن التبرع 
عبــر اإلنترنت عبر صفحة الصومال على 
 https://togetherasone.co / أو بدال من ذلك، 
 acclab.so@undp. ميكنك االتصال بنا على

 org للتبرع دون اتصال.  - التأثير على مواقع 
التواصل االجتماعي: دعت احلملة املؤثرين 

التواصل االجتماعي، ملشاركة  على مواقع 
احلملة على نطاق واســع - مع األصدقاء 
والعائلة واملتابعني. وقام القائمون على احلملة 
»بتضمني بعض التغريدات املقترحة« لتسهل 
املهمة على املشاركني.  وسيساعد الدعم املالي 
فــي إحداث فرق كبير فــي جناح احلملة، 
وســيكون حيويا في املساعدة على توفير 
هذه األطقم من املعدات التي تشتد احلاجة 
إليها ألفراد مجتمع النازحني الذي يعتبر من 
أكثر املجتمعات ضعفا ـ كما سيساهم في 
الوظائف أيضا وتوفير دعم محلي  حماية 
االقتصاد.  والدعــم املالي ميكن أن يذهب 
إلــى أبعد من ذلك - مــع كل دوالر تتبرع 
به، أو تســاهم تغريداتك احلصول عليه، 
يقابله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد 
األوروبــي مبا يصل مجموعه إلى 50.000 
دوالر في عملية التمويل. سواء تبرعت أو 
شاركت ببســاطة تغريدة، فإن مساهمتك 

مهمة - مهما كانت صغيرة.
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أنباء لبنانية

«احلزب الدميوقراطي»: ال خالفات 
ولم نتلق أي استقاالت رسمية من األعضاء

بيروت - منصور شعبان

يتم عبــر املواقع اإلخباريــة االكترونية 
في العاصمة اللبنانية  تداول معلومات عن 
استقاالت شفهية يشهدها «احلزب الدميوقراطي 
اللبناني» الذي يترأسه النائب طالل أرسالن 
رفضا لسياسته الداخلية وعالقته مبحازبيه 

وأنصاره.
وفي املعلومات املتداولة أن االســتقاالت 
بــدأت، الســنة املاضية، من راشــيا، والذين 
تقدموا بها أعضاء بارزون من املكتب السياسي 
منهم: بالل صالح العريضي، رمزي حالوي، 

ليليان حمزة ووليد العياش.
ولدى االتصال باألمني العام للحزب وليد 
بركات، أوضح أن القيادة «لم تتلق أي كتاب 
خطــي من اي عضو»، مؤكدا أنه «ال خالفات 
داخل احلزب». ولفت إلى أن احلزب سيعقد 

مؤمترا عاما بعد ثالثة أشهر.
وردا على سؤال عن املستقيلني الذين مت 
تداول أسمائهم، قال بركات: «بحسب النظام 
للحزب يجب تقدمي كتاب خطي بذلك واملجلس 
السياسي لم يتلق أي كتاب، وبالنسبة لألسماء 
املتداول بها فإن بالل صالح العريضي مازال 
عضــوا في املجلس وهــو ميثل احلزب لدى 
«لقاء األحــزاب»، ورمزي حــالوي وليليان 
حمــزة ما زاال محتفظــني بعضويتيهما ولم 
يقدما استقالتيهما خطيا، وكذلك وليد العياش 

هو عضو باملجلس».
ومفــاد املعلومــات، أيضــا، أن املرجعية 
الدرزية شــبه الوحيدة ألرسالن في منطقة 
الشوف هو العميد مروان حالوي الذي كان 
مرشحا على الئحته في االنتخابات النيابية 
األخيــرة، وهــو على قطيعة تامــة معه منذ 

٢٠١٩، عقب حادثة قبرشمون.

ميريلال التي جعلها احلجر الصحي.. «باطوجنية»

بيروت - جويل رياشي

ذات ليلــة مــن ليالــي احلجــر الصحي، 
اكتشــفت ميريلال صحيح ان لديها ارتباطا 
وثيقا بدماغها وانهما باستطاعتهما اإلجناز 
واإلبداع. مما ال شــك فيه ان احلجر الصحي 
الذي عاشــه اللبنانيون ساعد كثيرين على 
اكتشاف مواهب مطمورة كالزراعة وحتضير 
احللويات او الرسم والتلوين.. أما ميريلال 
فاستغلت يديها في شغل يدوي غير مألوف: 
اللعب بالباطون وابتكار أوان وأوعية تصلح 

للزراعة.
اعتبرت هذا «الهروب من أخبار كورونا» 
نــوع من العالج بالفن، وهــو نظام عالجي 
يستخدم القوة املعبرة للفن للمساعدة على 
إيجاد التوازن والرفاهية وخصوصا في أوقات 
الشــدة. أتاح لها اخللق الفني الوصول إلى 
جذور مشاعرها، وإلى معرفة جديد بنفسها.

لم تكن األشغال اليدوية تستهويها يوما، 
ولكنها عندمــا رأت على «يوتيوب» أحدهم 
يحول ثيابا قدمية الى أوان من خالل الباطون، 
أرادت ان تقوم بالتجربة. فنجحت. ومن جتربة 
الــى أخرى، بدأت تفرح بكل قطعة تنجزها، 
ثياب قدمية تتحول مزهريات وأوان تزرعها 

بالكاكتوس فتدب احلياة فيها من جديد.
«أردت ان أحارب امللل والعجز واالنغالق 
وكل هذه املشاعر التي انتابتني أثناء احلجر 
الصحي، وأردت ايضا ان أحتدى اليأس الذي 
كاد ان يتملكني من جراء أخبار اجلائحة التي 
مألت منصات وسائل التواصل االجتماعي. 
واكتشــفت ان الفن ملجأ به نكســر اخلوف 

وننفصل عن الواقع مهما كان مريرا».
بعد مرور أشهر، أصبح في رصيد ميريلال 
ومشــغلها اليوم عشرات وعشــرات القطع 
الفنية، وقــد القت رواجا على السوشــيال 
ميديا حيث عرضت منتوجاتها التي أطلقت 
عليهــا اســم Cinéduvent اي ســينما الهواء 
الطلق، في إشــارة منها الــى «هواء احلرية 

الذي باستطاعته ان يحرك كل جماد».
تنــوي صحيح التطور في هذا الشــغف 
اجلديــد وتعتــزم ان تعيد أحيــاء «صناعة 
الفخــار التراثيــة» مــن خــالل اســتعادتها 
بالباطون وتلوينه ليقترب قدر اإلمكان من 
لون الفخاريات، لتزرعها باملردكوش والنعنع 
واحلبق وكافة املطيبات التي تعتبر ضرورة 

في املطبخ اللبناني.
هواية جديدة أصبحت شغفا. فهل تتحول 

إلى مهنة؟ األيام كفيلة باجلواب.

ميريلال صحيح في مشغلها املستحدث

دياب يتساءل ما إذا انتهى دور احلكومة
واحلريري: أعود لرئاستها بشروط ونقطة عالسطر

بيروت ـ عمر حبنجروداود رمال

سياسة اخلنق االقتصادي 
واملعيشي الضاغطة على أمعاء 
اقتربت  اللبنانيني وكرامتهم 
من عنق حكومة حسان دياب 
رجل الكمبيوتر، الذي لم يدرك، 
بعد خمسة اشهر في السراي 
احلكومي، ان التعامل السياسي 

مع الناس غيره مع االرقام.
ويبــدو أن الرئيس دياب 
استشــعر الوضــع الذي آلت 
اليــه حكومتــه أمــس، امــام 
العجــز الدائــم عــن مواجهة 
االزمات االقتصادية واملعيشية 

املتراكمة.
وقــد ســأل فــي مســتهل 
جلسة مجلس الوزراء امس: 
هــل خســرنا املواجهة؟ وهل 

انتهى دور احلكومة؟
دياب وسع نطاق رماياته 
السياســية ليطول السفيرة 
األميركيــة دورثــي شــّيا من 
دون ان يســميها مبــا وصفه 
لــكل  املتجــاوز  «الســلوك 
مألوف في العالقات األخوية 

والديبلوماسية».
وقال «هناك جهات محلية 
وأخرى خارجية عملت وتعمل 
اللبنانيــني  علــى محاصــرة 
وإدخال لبنان فــي صراعات 

املنطقة».
الدوالر  وأضــاف «لعبــة 
اصبحت مكشوفة ومفضوحة»، 
وقــال «يطالبوننا باالصالح 
ثم مينحون احلصانة للفساد 
وللفاسدين ومينعون حصولنا 
على ملفات األموال املنهوبة».
وفــي االثناء، قــام جبران 
التيــار احلر  باســيل رئيس 
بزيارة الى عني التينة مبعزل 
عــن ارتباطها بإصرار رئيس 
اجلمهورية على اجراء التدقيق 
احملاسبي التشريحي حلسابات 
مصرف لبنــان التي يرفضها 
الرئيس نبيه بري وآخرون، 
من زاوية ان احدى الشركات 
املكلفة على اتصال بإسرائيل، 
وأيضا من تلويح الرئيس بري 
بأنه سيأخذ موضوع كهرباء 
لبنــان ومــا فيــه من فســاد 

وسمسرات بعنايته.
و وصفت مصادر املجتمعني 
االجتماع بأنــه جيد، وتناول 
مروحة واســعة من املســائل 
مت بحثهــا على مدى اكثر من 

ساعة ونصف الساعة.
أنــه  وكشــفت املصــادر 
االتفــاق علــى مجموعــة  مت 
خطوات أبرزها قيام مصرف 
لبنان مبا عليه لضبط تفلت 

انــه «قــال شــروطه ونقطة 
عالسطر بدنا نطلع من أمور 
عــدة كاحملاصصــة وغيرها، 
ونحن نعاني أزمة اقتصادية 
واملطلوب اإلصالح وسمعت 
ما قاله دياب اليوم فهل تطرق 
الــى الكهرباء؟ هل حتدث عن 
اإلصالحات؟ هو فقط يهاجم 
الديبلوماسي للدول  الســلك 
التي نريد أن نســتدين منها، 
وصنــدوق النقــد يقــول إنه 
مســتعد للمســاعدة، ولكــن 
هناك إصالحات علينا التقيد 
بهــا واألمــور التــي يجب أن 
نقــوم بها كحد أدنــى لم نقم 
بها، وأســتغرب كيف يعتبر 
رئيــس احلكومــة أن كل مــا 

يجري مؤامرة».
هــذا االنحــدار املريــع ما 
عرفــه لبنان حتــى في ذروة 
احلرب االهلية، وهذا ما جعل 
الرمايات السياســية تصوب 
باجتاه عهد الرئيس ميشــال 
عون وليس حكومة حســان 
دياب وحســب، بدليل تركيز 
االحتجاجات بوجه الســلطة 
و«الطبقة احلاكمة» والطبقة 
الفاســدة، وهــذا ما نــادى به 
رئيس حزب «الكتائب» النائب 
ســامي اجلميل أمــس عندما 
دعا محازبيه الى االســتعداد 
للخروج من الكارثة التي نحن 
فيها، عبر التضامن مع بعضنا 
وننتقل مجددا الى الساحات 

بطريقة سلمية.
بدوره، الحظ النائب العميد 

وكانت القشة التي قصمت 
ظهر البعير، قضية التوقيف 
فــي  التشــريحي  اجلنائــي 
حســابات املصــرف املركزي 
اللبنانــي التــي تفجــرت في 
اجتماع مجلس الوزراء امس 
االنقســام  فكشــفت  األول، 
اســتقالة  حــول  الــوزاري 
املديــر العام لوزارة املال آالن 
بيفانــي إصــرارا منــه علــى 
االرقام الضخمة التي تضمنها 
تقرير احلكومة عن اخلسائر 
املاليــة التي افضــت الى هذا 
االنهيار مقابل اصرار مجلس 
النــواب علــى الرقــم االدنى 
الذي توصلت اليه جلنة املال 
النائــب  واملوازنــة برئاســة 
ابراهيم كنعان، امني سر كتله 
التيار احلــر ثم حول تكليف 
ثالث شــركات دولية املكلفة 
بالتشريح احملاســبي لقيود 
البنــك املركــزي التي رفضها 
وزير املال غازي وزني باسم 
اجلهة السياســية التي ميثل 
«أمل»، بينما متسك بها الرئيس 
ميشال عون ووزيرات تياره.

ولوحظ ان الرئيسني نبيه 
بري وســعد احلريــري نوها 
باالرقام التــي توصلت اليها 
جلنة املال واملوازنة برئاسة 
ابراهيم كنعان والتي من شأن 
اعتمادهــا اســتبعاد التدقيق 
التشــريحي فــي حســابات 
البنك املركــزي حتت ذريعة 
كشف مالية لبنان أمام الدولة 

املعادية.

وهبي قاطيشــا ان اجليوش 
التــي جاعــت عبــر التاريخ 
تفتت وحتولت الى عصابات، 
وأضاف: ال خطر على جيشنا 
مــن اجلوع. فهذه ســابقة لم 
حتصــل من قبل إمنا حصلت 
سابقة في أواخر الثمانينيات 
عندما كان العماد ميشال عون 
قائدا للجيش تلقى اعانة مالية 
من الشــهيد رفيــق احلريري 
(راتب شهر اضافي لكل جندي 
وضابط) إمنا مت توزيع مبالغ 
ضئيلة على العسكريني كسند 
للعائالت. وقال اجليش جيش 
الدولــة ال جيــش النظام وال 

احلاكم.
لكن رغم هذا القطع املتعمد، 
كما يبدو، ألنفاس الناس بقي 
الرهــان على خطة اقتصادية 
حكومية تخرج الليرة اللبنانية 
مــن مجــرى ســيل الــدوالر 
اجلارف، عبر مفاوضات جدية 
مع صندوق النقد الدولي الذي 
وافق على معاجلة الوضع إمنا 
علــى طريقتــه مقدما اصالح 
النظام املالي على اي خطة دعم. 
لكن عجز احلكومة عن توحيد 
ارقام خسائرها املالية مع ارقام 
مصرفها املركزي، جعل فريق 
الصندوق املفاوض يعلن يأسه 
من جدية املفاوض اللبناني بعد 
١٦ جولة من املفاوضات ملوحا 
بعزمــه قطع االرســال، وفق 
الفريق  تصريحات مســؤول 
املفاوض باسم الصندوق بعد 

جلسة االربعاء املاضي.

مصادر نيابية لـ «األنباء»: اتفاق بني بري وباسيل على خطوات لوقف التدهور

رئيس مجلس النواب  نبيه بري  مستقبال  رئيس التيار الوطني احلر النائب جبران باسيل في عني التينة     (محمود الطويل)

سعر صرف الدوالر األميركي 
باعتبــاره شــرطا أساســيا 
ملنــع حصــول أي اضطــراب 
اجتماعي، وحث احلكومة على 
القيام باإلصالحات املطلوبة 
والتعاون بينها وبني مجلس 
النــواب حيث يلــزم باعتبار 
ذلــك حاجة لبنانيــة. وقد مت 
التفاهم على عدد من اإلجراءات 

املطلوبة .
وفي وقت وجود باسيل في 
عني التينة، كان نائب رئيس 
املجلس إبلي الفرزلي في بيت 
الوسط ملتقيا الرئيس سعد 
احلريــري بعد كالم له اعتبر 
فيه ان مبررات رحيل احلكومة 

متوافرة.
الفرزلــي رئيــس  ودعــا 
احلكومة إليجاد حكومة بديلة 
إلدارة الوضع! وقال الفرزلي 
ان الرئيس سعد احلريري هو 
املدخل للم الشمل، مؤكد انه ما 
من سابقة في تاريخ لبنان، منذ 
مجاعة احلرب العاملية األولى، 
شــهدها بلد الفصول األربعة 
واالخضرار الدائم، كما يبدو 

مقبال عليه في هذه االيام.
وفي دردشة مع اإلعالميني، 
قال الرئيس احلريري  إن «هناك 
فريقا مسؤوال عن هذه احلكومة 
واذا قرر هذا الفريق تركها ال 
شأن لنا به ومن سيأتي رئيسا 
للحكومة غير مرتبط باستقالة  

احلكومة».
وعن إمكانية عودته لرئاسة 
احلكومة، لفت احلريري الى 

شرطان لتسهيل نقل األموال
بني احملافظات السورية

ارتفاع أسعار املواد الغذائية
مبوجب «البطاقة الذكية» بنسبة ١٠٠٪

وكاالت: أصدرت هيئة «مكافحة غســيل 
األموال ومتويل اإلرهاب» التابعة للحكومة، 
تعميما يقضي بـ «تبسيط» إجراءات عمليات 
حتويــل األموال، بعد منع مصرف ســورية 
املركــزي نقــل املبالــغ املالية التــي تتجاوز 
خمسة ماليني ليرة ســورية بني احملافظات 
السورية بشــكل نقدي. وبحســب التعميم 
الصادر أمس، يكتفى باحلصول على وثيقة 
التعريــف الشــخصية للعميــل، إضافة إلى 
تصريح خطي يقدمه للمؤسســة املالية عن 

تفاصيل مهنته ومكان إقامته.
واستثنى التعميم املعامالت التي حتتوي 
مخاطر «مرتفعــة»، وفقا لتقييم وتوصيف 

املؤسسة للمخاطر.

وأرجعــت الهيئــة الهدف إلى «تســهيل 
املعامالت املالية التي تتم من خالل مؤسسات 
حتويل األموال والقيم وتبســيط إجراءاتها 
دون املساس مبتطلبات الرقابة واإلشراف»، 
باإلضافة إلى «حماية أموال العمالء واملؤسسة 

من أي مخاطر قد يتعرضون لها».
وكان مصرف سورية املركزي حدد املبالغ 
التي ميكن للمواطنــني نقلها بني احملافظات 
الســورية مبــا ال يزيــد عن خمســة ماليني 
ليرة ســورية. وتأتي هذه اإلجراءات في ظل 
تراجع في قيمة الليرة السورية أمام العمالت 
األجنبيــة، إذ تخطت حدود ثالثة آالف ليرة 
للدوالر الواحد في يونيو املاضي، قبل تراجعها 

إلى حدود ٢٥٦٠ ليرة أمس.

وكاالت: يبدو أن ما توقعته بعض الوكاالت 
اإلغاثيــة التابعة لــألمم املتحدة بخصوص 
حصول أزمــة غذائية حادة في ســورية لم 
يعد تخوفا أو حتذيرا بل إنه بدأ يتحول إلى 
حقيقة يلمسها املواطن على أرض الواقع، رغم 
االســتقرار النسبي الذي يشهد سعر صرف 
الدوالر منذ ما بعد بدء تطبيق قانون قيصر 
االميركي للعقوبات على النظام واملتعاملني 

معه. 
فقــد أصــدرت وزارة التجــارة الداخلية 
وحماية املســتهلك قرارا أول من أمس ينص 
على رفع أسعار مادتي السكر واألرز عبر ما 

يسمى بالبطاقة الذكية.
حيث أبلغت الوزارة املواطنني عن طريق 
صاالت «املؤسسة الســورية للتجارة» أنها 
تعتزم رفع أسعار كيلو السكر واألرز، ليصبح 

كيلو السكر املدعوم ٨٠٠ ليرة سورية بدل ٣٥٠ 
ليرة، وكيلو األرز ٩٠٠ ليرة بدل ٤٥٠ ليرة.

هذا، وقد أوضحت الوزارة أن قرارها جاء 
متاشــيا مع ســعر الصرف اجلديــد للدوالر 
األميركي في املصرف املركــزي البالغ ١٢٥٦ 
ليرة ســورية، مشيرة إلى أنها عممت القرار 

على جميع صاالت «السورية للتجارة».
ويأتي ذلك، بعد شهر واحد على تصريح 
وزير املالية مأمون حمدان أمام مجلس الشعب، 
حيث أكد أن أسعار املواد املدعومة عبر البطاقة 
االلكترونيــة لــم تتأثر بتغير ســعر صرف 
الــدوالر، فالكميات منها متوافرة واحلكومة 

تضمن عدم رفع سعرها حتى نهاية العام.
ويتراوح ســعر كيلو الفــروج احلي بني 
١٩٠٠ و٢٢٠٠ ليرة، أما الفروج املذبوح فيصل 

سعر الكيلو الواحد إلى ٣٠٠٠ ليرة.

روسيا تضغط إليقاف آلية نقل املساعدات الدولية 
للنازحني السوريني عبر احلدود

األمم املتحــدة - أ.ف.پ: 
أبلغت روســيا شــركاءها في 
مجلــس األمــن الدولــي أنها 
لم تعــد تريــد ســوى نقطة 
دخول حدوديــة واحدة فقط 
للمســاعدات اإلنســانية التي 
تقدمها األمم املتحدة للسكان 
في شمال غرب سورية، وملدة 
ستة أشهر حصرا، بحسب ما 

أفادت مصادر ديبلوماسية.
وصرح ديبلوماسي لوكالة 
فرانــس برس مشــترطا عدم 
كشف هويته بأن الروس «قالوا 
(إنهــم يريدون) نقطة دخول 
واحدة وملدة ستة أشهر» على 

احلدود التركية.
وأكد ديبلوماســي آخر أن 
«املفاوضات معقدة. روســيا 
تتحدث عن نقطة دخول واحدة 
فقط»، بينما ذكر ديبلوماسي 
ثالث مشترطا عدم ذكر اسمه 
بــأن الروس «حتدثــوا كثيرا 
فيما مضى عــن إيقاف» آلية 
نقل املســاعدات عبر احلدود، 
وجعلهــا حصــرا متــر عبــر 
النظام الســوري، وآلية نقل 
املساعدات للنازحني السوريني 
الذين شردتهم احلرب، املطبقة 
منذ العام ٢٠١٤، ال تتطلب أي 
تفويــض من جانب دمشــق، 
وتنتهــي صالحيتهــا فــي ١٠ 
يوليــو. وقــد بــدأت أملانيــا 
وبلجيكا، املسؤولتان عن هذا 
امللف، مفاوضــات لتمديدها. 

األمن والتي تعد الداعم األول 
للنظام، بتخفيض عدد نقاط 
الدخــول إلى البــالد من أربع 
نقــاط إلــى اثنتني، كمــا أنها 
خفضت مدة التفويض وجعلته 
لستة أشهر بدال من سنة كما 

كان معموال به في السابق.
وتقــول روســيا والصني 
اللتان استخدمتا الفيتو ضد 
مشروع قرار أملاني-بلجيكي 

األمم املتحدة والغربيني الذين 
يعتبــرون في املقابــل أنه ال 
بديل عن آلية نقل املساعدات 
عبر احلدود ألنهــا ضرورية 
بالنسبة إلى ماليني األشخاص 
الذين يعيشون في شمال غرب 
سورية حيث تقع محافظة إدلب 
وفي الشــمال الشرقي للبالد 
حيــث التــزال هنــاك مناطق 

خارجة عن سيطرة دمشق.

في ديســمبر كان ينص على 
وجــود ثــالث نقــاط دخول 
حدودية ملدة عام، إن التصريح 
مبرور املساعدة عبر احلدود 
يخرق السيادة السورية وان 
املســاعدات ميكن أن متر عبر 
الســلطات الســورية عندمــا 
تبسط كامل ســيطرتها على 
البالد. لكن هذا املوقف الروسي 
ـ الصيني يتعارض مع مواقف 

دعت حلصر إدخالها بنقطة حدودية واحدة ولستة أشهر فقط

(ا.ف.ب) آليات أميركية في حقل الرميالن النفطي باحلسكة     

ويتضمن مشروع قرار قدمته 
الدولتان، اإلبقاء على نقطتي 
الدخول احلاليتني عبر تركيا 
إلى األراضي الســورية وملدة 
عام واحد، في استجابة لطلب 
قدمه األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيــو غوتيريس في ٢٣ 
يونيــو. وفــي ينايــر، قامت 
موســكو التــي تتمتــع بحق 
النقــض (الفيتو) في مجلس 
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احلكومة: ال صحة لفرض ضرائب على ودائع املصريني بالبنوك
القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن

نفــى املركز اإلعالمي ملجلس الــوزراء صحة ما تردد من 
أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع املصريني بالبنوك في 

ظل أزمة كورونا.
وأوضح املركز اإلعالمي ملجلس الوزراء في تقرير توضيح 
احلقائق امس أنه قام بالتواصل مع وزارة املالية، والتي نفت 
تلــك األنباء، مؤكدة أنه ال توجد أي دراســة لفرض ضرائب 
على ودائع البنوك، أو الفوائد املتحققة عبر األوعية وشهادات 
االدخار في اجلهاز املصرفي، موضحة أن أي ضرائب جديدة 

ال تفرض إال بقانون بعد موافقة مجلس النواب.
في سياق آخر، بدأت الهيئة الوطنية لالنتخابات برئاسة 
املستشــار الشــني إبراهيــم نائب رئيــس محكمــة النقض، 
اســتعداداتها لالســتحقاقات النيابية اجلديــدة، بعد صدور 
قانــون مجلس الشــيوخ وتعديالت قانون تنظيم مباشــرة 
احلقوق السياســية، قانون مجلــس النواب، وقانون الهيئة 

الوطنية لالنتخابات.
وذكــر بيان أصدرته الهيئة الوطنية لالنتخابات امس أن 
العمل يجري على قدم وساق داخل أروقة الهيئة بعد صدور 
قانون مجلس الشيوخ والقوانني املعدلة لكل من قانون تنظيم 
مباشرة احلقوق السياسية ومجلس النواب، وقانون الهيئة 
الوطنية لالنتخابات، نفاذا للتعديالت الدستورية التي وافق 

عليها الشعب في أبريل املاضي.
إلى ذلك، أكد وزير اخلارجية سامح شكري، خالل مؤمتر 
وزاري حــول «ســد الفجــوات الرقمية: االســتجابة الرقمية 
جلائحة كورونا»، أن مصر ســارعت، منــذ بداية األزمة، من 
جهودهــا لتجهيز القطاع الصحي باحللــول الرقمية، كجزء 
من جهــود احلكومة ككل ملواجهة اجلائحة، وذلك لتســهيل 
اإلجراءات ذات الصلة على املواطنني، وتوفير أحسن مستوى 
مــن اخلدمات الطبية ورفع مســتوى وعي املواطنني بشــأن 

كيفية جتنب العدوى.
فــي غضون ذلك، أعلن د.خالد عبدالغفــار وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي، تسجيل املركز القومي للبحوث ألربعة 
أنواع من اللقاحات املضادة لڤيروس كورونا املستجد (كوفيد 
١٩)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل اإلكلينيكية، ولم تدخل 

بعد حيز التجارب السريرية على البشر.
وقال الوزير- في بيان أصدرته الوزارة امس- إن اللقاحات 
األربعة تأتي ضمن ١٣٢ لقاحا قيد التطوير، وفقا ملا نشــرته 
منظمــة الصحــة العاملية علــى موقعها الرســمي، مؤكدا أن 
الفريــق البحثي مبركــز التميز للڤيروســات التابع للمركز 
القومــي للبحــوث، قد انتهى مــن التجارب قبل الســريرية 
للنوع الثاني من اللقاحات، ويتم جتهيز ملف للعرض على 
جلنــة أخالقيات البحــوث الطبية للحصول علــى موافقتها 
على التجارب السريرية، وكذلك حتضير تشغيله مبواصفة 
(GMP) الستخدامها في التجارب السريرية، الفتا إلى أن أنه 
جار متابعة باقي أشــكال اللقاحات (١،٣، ٤) من حيث تركيز 

األجسام املضادة الناجتة في حيوانات التجارب.
وفيما يتعلق باستكشافات األدوية اجلديدة لعالج ڤيروس 
كورونا، كشف وزير التعليم العالي عن توصل الفريق البحثي 
باملركــز القومي للبحوث إلى ٣ مواد طبيعية لها تأثير عالي 
مثبــط للڤيروس، وجار جتهيز امللف اخلاص بالعرض على 
جلنة أخالقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات أخرى، 
وكذلك حتضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

مصر تطوِّر ٤ لقاحات و٣ أدوية لعالج ڤيروس كورونا
سيناريوهات ما بعد 

اللجوء ملجلس األمن
أحمد سليمان 

تابع العالم بترقب جلسة مجلس 
األمن الدولي االثنني املاضي التي عقدت 
بناء على طلب من مصر لبحث فشل 
التوصل إلى حل يحفظ حقوق شعبي 
مصر والسودان يحافظ على مصاحلهما 
الوطنية جراء بناء سد النهضة في ظل 
ما يبديه اجلانب االثيوبي في الكثير 
من األوقات من تعنت، وانســداد أفق 
تسوية اخلالفات بالطرق الديبلوماسية 
وذلك بغية االستعداد الكامل وإعداد 
تقديــر موقف دولي مالئم في حال عدم التوصل 
إلى اتفاق يحفظ احلقوق املصرية والسودانية.

ثمة من يعتقد أنه نظراً لتعقد املوقف، فيجب 
على مصر أن تطور من اســتراتيجيات الرد الى 
أبعد من التفاوض ما اثار عددا من تساؤالت حول 
السيناريوهات احملتملة حول خيارات املفاوض 
املصري خالل الفترة املقبلة في التعامل مع تهديدات 
األمن املائي املصري حال فشل مجلس األمن في 
حل القضية على أساس املسار التفاوضي خاصة 
أن مندوب اثيوبيا أعلنهــا صراحة رفض بالده 
اي اتفاقيــات تضع قيوداً عليهم، وهي جملة مت 
تفسيرها على أنه ال مكان إلعادة توثيق جسور 
التفاوض على أساس بادرة حسن النوايا ومن ثم 
فإن عامل الوقت أصبح ضاغطًا على مصر، رغم 
استمرار قدرتها على استعادة املبادرة والتأثير 

في بيئة التفاوض ملا فيه صالح الدول الثالث.
ويبرز سيناريوهان يتفق كالهما أن ملف حوض 
النيل وإن شــكل أداة لتوتــر العالقات املصرية- 
اإلثيوبية في الوقت الراهن فسوف يشكل حتدياً أكبر 
في املستقبل أمام األمن القومي العربي؛ السيناريو 
األول يرى أن جناح مصر في إدخال أطراف وقوى 
دولية من شأنه أن يحجم الطموح اإلثيوبي، خاصة 
أن مواصلة التفاوض انطالقًا من مبدأ حسن نية لم 
يعد موجوداً، وهي رؤية سياسية ملا بعد في حال 
تراجعت اثيوبيا عن تعهداتها أو ماطلت ما يعطي 
ملصر عددا من اخليارات في الرد مدعومة دوليا في 
اي حترك تراه مناسبًا أو تلجأ اليه وهو ما يفسر 
كلمة وزير اخلارجية سامح شكري من انه اذا لم 
ينجــح مجلس األمن في إيقاف مســاعي إثيوبيا 
لبدء ملء ســد النهضة قبــل التفاوض والتوصل 
لقواعد امللء والتشغيل، سنجد أنفسنا في موقف 

يتعني التعامل معه.
السيناريو الثاني يذهب الى أن التدخل املباشر 
هو إجــراء حتتمه ضرورات األمن القومي، وهو 
مبرر، في ظل تواتر األحاديث عن اعادة النظر في 
توزيع أو تقاسم حصص املياه مبوجب اتفاقية 
«عنتيبــي» خاصــة اذا طبق الســيناريو األكثر 
تشاؤمًا يومًا ما ووظفت النخبة احلاكمة املادة ٣٩ 
من الدستور اإلثيوبي التي تشرع حق االنفصال 
التام عن إثيوبيا لتســتقل بإقليم بني شنقول-

قماز التي يبني فيها سد النهضة.

ري
خبا

ل إ
حتلي

احملكمة ترفع احلظر عن كتاب ابنة شقيق ترامب حول «أخطر رجل في العالم»
عواصــم ـ وكاالت: بعــد 
اثاره  الــذي  خفوت اجلــدل 
كتاب مستشــار االمن القومي 
«الغرفة  السابق جون بولتون 
حيث وقع احلدث: مذكرات من 
البيت االبيض»، يواجه الرئيس 
الذي  االميركي دونالد ترامب، 
العدائية  اعتاد مثل هذه الكتب 
الرئاسة، تسريبات  منذ توليه 
جديدة امنا من داخل العائلة هذه 
املرة، حيث رفع قاض مبحكمة 
استئناف في نيويورك احلظر 
املؤقت على صدور كتاب ألفته 
ماري ترامب ابنة شقيق الرئيس 
ويكشف عن معلومات قد يكون 
لها صدى مدو أكثر من الزوبعة 
التي اثارها كتاب بولتون، قبل 
ثالثة أشــهر مــن االنتخابات 

الرئاسية األميركية.
واظهرت وثائق صادرة عن 
القرار يسمح لدار  احملكمة ان 
آند شوستر»  نشر «ســامين 
طباعــة الكتاب الواقع في ٢٤٠ 
صفحة وتوزيعه، ومن املقرر ان 
الكتاب في ٢٨ اجلاري،  يطرح 
امللياردير  املؤلفــة  وتصــف 
بأنه «أخطر  اجلمهوري فيــه 

رجل في العالم».
وكان روبــرت ترامب أحد 
أشــقاء الرئيس جلأ األسبوع 
املاضي إلى محكمة متخصصة 
في نيويورك ملنع نشر الكتاب 
مشــددا على انه ينتهك اتفاقا 
سريا وقعته ابنة شقيقه بشأن 
إرث فريد ترامب والد الرئيس 

األميركي احلالي.
وفي حكم من صفحتني عطل 
القاضي هال غرينوالد نشــر 
الكتاب وهو بعنوان «كثير وليس 
كافيا: كيف خلقت عائلتي أخطر 
رجل في العالم» إلى العاشر من 

يوليو على األقل.
إال ان قاضي االستئناف آلن 
شينكمان اعتبر أمس األول أن 
دار النشــر «ليست طرفا في 
الســرية» ضمن عائلة  اتفاق 
ترامب ورفع تاليا حظر النشر.

لكنــه أرجأ إلى وقت الحق 
إصدار قراره بشأن انتهاك ماري 
ترامب احملتمل التفاق مينعها 
من الكشف عن أسرار عائلية.

األميركي على منصتها للتواصل 
االجتماعي بعد أن تلقت شكوى 
الفكرية  امللكية  تتعلق بحقوق 
من صحيفة «نيويورك تاميز».

ونشر ترامب التغريدة يوم 
املاضي وكتب فيها  ٣٠ يونيو 
الواقع هم ال يالحقونني  «في 
بل يالحقونك أنت، أنا فقط أقف 
في طريقهم» واستخدم صورة 

له في اخللفية.
وصــورة اخللفية كان قد 
التقطهــا مصــور «نيويورك 
تاميز» لتنشــر مع حتقيق في 
سبتمبر ٢٠١٥ عن ترامب مرشح 
الرئاسة في ذلك الوقت. وتعرض 
الصورة  تويتر اآلن في مكان 
التي أزالتها رسالة تقول «هذه 
الصورة أزيلت استجابة لبالغ 
امللكية  من صاحــب حقــوق 

الفكرية».
وهذه هي أحــدث خطوة 
تتخذها تويتر إلزالة تغريدات 
لترامب بسبب ما تقول الشركة 
إنها شــكاوى تتعلق بحقوق 
امللكيــة الفكرية أو ألنها متثل 

حتفيز االقتصاد، في الوقت الذي 
يحاول فيه االقتصاد اخلروج 
من دائــرة الركود الناجمة عن 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
وأضاف فــي تصريحات 
لشبكة فوكس «بيزنس نتورك» 
التلفزيونية انه يريد التأكد من أن 
فوائد إجراءات التحفيز ستشجع 
على العودة إلى األعمال، مشيرا 
إلى أن متديد فترة صرف إعانة 
البطالة دفع العمال إلى البقاء في 
منازلهم. وأضاف ترامب «يجب 
أن تتم العملية بطريقة مناسبة.. 
نحن ندرس األمر وأنا متأكد من 
توصلنا إلى اتفاق» بشأن حزمة 

التحفيز اجلديدة.
إعادة فتح االقتصاد  كانت 
األميركي قد تعثرت في بعض 
الواليــات، نتيجــة اضطرار 
كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس 
إلى التراجع عن فتح االقتصاد 
بسبب االرتفاع الكبير في أعداد 
اإلصابات اجلديــدة بڤيروس 
كورونــا. كما علقــت والية 
نيويورك فتح املزيد من املجاالت.

املناهضة  انتهاكا لسياســتها 
بالعنف أو ألســباب  للتهديد 

أخرى.
التحرك ضد  وبدأت تويتر 
تغريــدات ترامب فــي مايو 
وتصادمت معه مرارا منذ ذلك 
احلني، وهــدد الرئيس بتغيير 
القوانني املنظمة ملواقع التواصل 
االجتماعي بعد أن وصفت تويتر 
التصويت  إحدى تغريداته عن 
بالبريد بأنها غير دقيقة وحجبت 
تغريدة عن النهــب قالت إنها 

حترض على العنف.
وأزالــت منصــات تويتر 
وفيســبوك وإنستغرام كذلك 
مقطع ڤيديو نشره ترامب في 
إطار حملة لتكرمي جورج فلويد، 
األميركي من أصل أفريقي الذي 
توفــي في منيابوليــس أثناء 
احتجاز الشــرطة له، بســبب 
امللكية  شكاوى تتعلق بحقوق 

الفكرية.
من جهة أخرى، قال الرئيس 
انه  األميركي دونالــد ترامب 
يؤيد إطالق املزيد من إجراءات 

«تويتر» يزيل صورة نشرها الرئيس بسبب حقوق امللكية الفكرية

صورة مركبة للرئيس االميركي ترامب وابنة شقيقه وغالف كتابها

وقال تيــد بطرس محامي 
املؤلفة في تصريح أرسله إلى 
وكالة «فرانس برس» ان القرار 
بشــأن دار النشر «نب سار» 
أنه ينوي االســتناد  موضحا 
الدستور  املادة األولى في  إلى 
التي حتمي حرية التعبير، للدفاع 

عن موكلته.
ومــاري ترامب عاملة نفس 
تبلغ اخلامسة واخلمسني وهي 
ابنة فريد ترامب جونيور الشقيق 
الذي  األكبر للرئيس األميركي 
توفي العــام ١٩٨١ عن ٤٢ عاما 

بسبب إدمانه الكحول.
وفي هذا الكتاب تروي أحداثا 
شــهدتها في منزل جديها في 
نيويورك حيث ترعرع دونالد 
ترامب وأشــقاؤه وشقيقاته 

األربعة.
وقالت دار النشر تصف في 
الكتاب «صدمات وعالقات مدمرة 
وخليطا مأســويا من اإلهمال 

واالساءة».
في غضون ذلك، أزالت شركة 
الرئيس  تويتر صورة نشرها 

حملتا املرشحني لرئاسة أميركا تتبادالن 
االتهامات مبحاولة الغش في االنتخابات

واشــنطن - وكاالت: أعلن املرشح 
الدميوقراطي للرئاســة األميركية جو 
بايدن انه شكل مجموعة من ٦٠٠ محام 
وآالف املتطوعني اآلخرين لالستعداد 
ملواجهة «الغش» احملتمل قبل االنتخابات 

الرئاسية املقررة في نوفمبر.
وقــال في مؤمتر عبــر الڤيديو مع 
مانحــني حلملته «جمعنــا ٦٠٠ محام 
ومجموعة من األشــخاص فــي أنحاء 
البالد سيذهبون إلى كل والية حملاولة 

استكشاف إمكانية حدوث غش».
وأضاف «لدينا أكثر من عشرة آالف 
شخص وقعوا من أجل التطوع. نحن 
بصدد دخول الواليات املعنية لتدريبهم 
على الوجود في مركز اقتراع»، وذلك في 
وقت يتطلب فيه وباء ڤيروس كورونا 

احتياطيات إضافية.
ويحذر بايدن من مساع للجمهوريني 
للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر، 
وينتقد أيضا منافسه الرئيس اجلمهوري 
دونالد ترامب ويتهمه بتقويض الثقة 

في االنتخابات.
وقــال جاســنت كالرك املستشــار 
السياسي البارز واحملامي الكبير حلملة 
ترامب إن بايدن يكذب ويثير املخاوف في 
وقت يحاول فيه الدميقراطيون تغيير 
طريقة إجراء االنتخابات بشكل أساسي، 
في إشــارة علــى ما يبدو إلــى دعمهم 
للتصويت عــن طريق البريد. ويقول 
اجلمهوريون وعلى رأسهم ترامب، إن 
التصويت عن طريق البريد وتغييرات 
أخرى يقترحها الدميوقراطيون وسط 
جائحــة كورونا ميكــن أن يؤدي إلى 

حدوث تالعب.
وأضاف كالرك في بيان: «إنهم يبثون 
الفوضى واالرتباك في عملية التصويت 
ألن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي ميكن 
أن يفوزوا بهــا». وأضاف أن الرئيس 

ملتزم «بانتخابات نزيهة وحرة».
الســياق، تخطــى املرشــح  وفــي 
الدميوقراطي بايدن منافسه ترامب في 
جمع األموال للحملة االنتخابية للشهر 

الثاني على التوالي وللربع الثاني من 
عــام ٢٠٢٠، ما يؤكد احلماســة القوية 

للمنافس على مقعد البيت األبيض.
ومتكن بايــدن واللجنــة الوطنية 
للحــزب الدميوقراطــي وجهــات ذات 
صلة مــن جمع ١٤١ مليــون دوالر في 
يونيو، في أعلى تبرعات شهرية على 
اإلطالق، وأكثر بـ ١٠ ماليني دوالر عما 
جمعه ترامب واللجنة الوطنية للحزب 

اجلمهوري.
والربــع الثاني من عــام ٢٠٢٠ كان 
قياســيا للحملتني، وتفوق بايدن مع 
٢٨٢٫١ مليون دوالر مقابل ٢٦٦ مليون 

لترامب للفترة من أبريل إلى يونيو.
وقالت مديرة حملة بايدن جني أومالي 
ديلون في بيان «هذه التبرعات تعني 
أننا للشهر الثاني على التوالي تقدمنا 
على حملة دونالد ترامب، وتظهر تزايد 
احلماسة لدى القاعدة الشعبية النتخاب 

جو بايدن».
و٦٨٪ مــن املتبرعــني لبايــدن في 
يونيو، الشــهر الــذي حصل فيه على 
عــدد املندوبــني الضروريــني ليصبح 
مرشــح احلزب، كانوا من املســاهمني 

للمرة األولى، وفق ديلون.
وذكرت حملة ترامب أن لديها ٢٩٥ 
مليون دوالر في حسابات. ولم يعلن 
فريق بايدن عن سيولة نقدية لكن حملة 
ترامــب قالت إنها تتقدم «بكثير» على 
بايدن في ما يخص السيولة النقدية.

وتنطلق حملة جمع األموال بقوة في 
األشهر الستة التي تسبق االنتخابات 
الرئاسية. وتبرز التبرعات القياسية في 
جزء منها اجلهود الرقمية وااللكترونية 
الكبيرة للحملتني خالل أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد. ويتقدم بايدن بفارق 
٩٫٤٪ عــن الرئيس في االســتطالعات 
الوطنية، بحسب أرقام موقع ريل كلير 
بوليتيكس. كما يتقدم أيضا في العديد 
من الواليات املتأرجحة التي ساهمت في 
حتقيق الفوز لترامب، ومنها فلوريدا 

وبنسلفانيا وويسكونسن.

بايدن يتخطى منافسه في جمع األموال للشهر الثاني على التوالي

«األنباء» داخل «البارون»..
القصر الذي ال تغيب عنه الشمس

القاهرة - هناء السيد 

بعد إغالق دام سنوات.. 
فتح قصــر البارون إمبان 
مبصــر اجلديــدة أبوابــه 
الثالثاء  الستقبال زائريه 
املاضي، شــهد خاللها أول 
عمليــة ترميم شــاملة له 
بتكلفة حوالي ١٧٥ مليون 
جنيــه، كمــا متــت إعادة 
تأهيلــه ليصبــح معرضا 
يــروي تاريخ حــي مصر 
اجلديدة وهليوبوليس عبر 
العصور باستخدام أحدث 

الوسائل التكنولوجية.
ويستقبل قصر البارون، 
والذي صمم بحيث ال تغيب 
عنه الشمس، حيث تدخل 
أشــعتها جميــع حجراته 
وردهاتــه زائريه بدءا من 
الســاعة التاسعة صباحا 
وحتــى السادســة مســاء 
بدال من الرابعة مساء ملدة 
أسبوعني مبناسبة االفتتاح، 
وذلك تنفيذا لقرار د.خالد 
العنانــي وزير الســياحة 

واآلثار.
وقــد افتتــح الرئيس 
عبدالفتاح السيسي قصر 
البارون، تزامنا مع ذكرى 
ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بعد 
انتهاء أول عملية ترميم 
وتطوير شاملة له بدأت 
منذ يوليو ٢٠١٧، لتعود 
الروح له كمزار تاريخي 
مميــز ويصبــح معرضا 
يــروي تاريخ حي مصر 

اجلديدة.
افتتــاح قصر  يأتــي 
إمبــان مواكبا  البــارون 
لذكــرى مــرور ١١٥ عاما 
على إنشــاء حــي مصر 
اجلديــدة، حــني منحت 

ليســتمتع الزائر مبشاهدة 
بعض تفاصيل منط احلياة 
اليومية املعروفة في أوائل 
القــرن العشــرين، حيث مت 
عــرض إحدى عربــات ترام 
القدميــة  مصــر اجلديــدة/ 
بحديقة القصــر وذلك بعد 
ترميمها، كما وضعت سيارات 
قدمية مثل التي كانت تسير 
في شــوارع القاهــرة خالل 
عشرينيات وثالثينيات القرن 
املاضي لتعطي صورة حية 
عن حي مصر اجلديدة ومنط 
احلياة بها خالل هذه الفترة.
وأضافــت: كما مت جتهيز 
شاشات العرض اإللكترونية 
culturama لعــرض صــور 
وأفــالم وثائقية عــن أعمال 

بناء حــي مصر اجلديدة 
وقصــر البارون وشــكل 
واملبانــي  الشــوارع 
واحملــالت والســيارات 
اخلاصــة وعربات الترام 
وغيرها من مظاهر احلياة 
في احلي خالل ذلك الوقت، 
وتعرض الشاشات أيضا 
إمبان  للبــارون  صــورا 
نفســه وشــريكه نوبار 
باشا، واملهندس الفرنسي 
ألكســندر مارسيل الذي 
قــام بتصميــم القصــر، 
كمــا مت حتويــل بــدروم 
القصر، بعد جتهيزه، الى 
مدرسة للتربية املتحفية 
لنشر الوعي األثري لدى 

األطفال.

قصر البارون يفتح أبوابه للزائرين.. وفي اإلطار الزميلة هناء السيد تتحدث مع املشرفة على القصر

احلكومة املصرية في ٢٠ مايو 
١٩٠٥ حق االمتياز للمهندس 
إدوارد  البــارون  البلجيكي 
إمبان إلنشاء ضاحية جديدة 
تربط بني عني شمس القدمية 
واجلديدة، ومنذ هذا التاريخ 
كانت مصر اجلديدة ومازالت 
منطقة ذات طابع خاص سواء 
في طرازها املعماري ملبانيها 

ومحالتها.
«األنبــاء»  وشــاركت 
املشرفة على القصر شيماء 
ممدوح مفتشــة اآلثــار في 
رحلــة داخل القصــر الذي 
يأخــذ الزائر فــي رحلة إلى 
املاضــي حــني بــدأ البارون 
إمبان في إنشــاء حي مصر 
اجلديدة وبناء قصره الشهير، 
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طبيبة تتهم مواطنة بإهانتها 
في مستوصف القادسية

سرقة عداد ماء في الصليبخات

في تطورات قضية النائب 
البنغالديشي.. قيادي «القوى» 

وصاحب املصنع إلى «املركزي»

سعود عبدالعزيز

تقدمــت طبيبة كويتية من مواليد ١٩٨٧ ببالغ الى 
مخفر شرطة القادسية وسجلت قضية حملت عنوان 
اصابــة موظف عام اثناء تأديته عمله برقم ٣١ /٢٠٢٠ 

جنح القادسية.
وبحســب إفــادة الطبيبــة، فإنها خــالل عملها في 
مســتوصف القادسية قامت مواطنة من مواليد ١٩٧٦ 
بإهانتهــا على مــرأى ومســمع من زمالئهــا والهيئة 
التمريضيــة. هــذا، ومت طلب اســتدعاء املدعى عليها 

للتحقيق معها.

سعود عبدالعزيز

تقــدم مواطن مــن مواليد ١٩٧٩ الى مخفر شــرطة 
الصليبخات واتهم شخصا مجهوال بسرقة عداد ماء. 
وقال املبلغ انه فوجئ بأن عداد املاء واخلاص بوزارة 
الكهرباء قد ســرق ورفض توجيه التهمة ألحد، تاركا 
املهمة لرجال االمن، وســجلت قضية برقم ٢٠٢٠/١٣٩ 

جنح الصليبخات.

عبدالكرمي أحمد

أمرت النيابة العامة أمس اخلميس بحجز القيادي 
بهيئة القوى العاملة ومواطن صاحب مصنع ٢١ يوما 
وإحالتهما إلى الســجن املركزي، علــى ذمة التحقيق 

بقضية النائب البنغالديشي.
وكانــت النيابة قد حققت مع البنغالديشــي وآخر 
من نفس جنســيته بتهم عدة أبرزها االجتار بالبشر، 
فيما حققت مع البقية بتهمة تلقي رشوة منه لتسهيل 

معامالت شركاته في اجلهات احلكومية.

وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام يستمعان الى شرح حول التعامل مع املواطن املسلح

إحالة ٤ بائعات هوى ووافدين من «اجلليب املعزولة» إلى «اإلبعاد»
محمد اجلالهمة

عن أمر مدير عام أمن محافظة الفروانية 
العميد عبداهللا ســفاح، متت إحالة ٤ وافدات 
من جنسية آسيوية الى إدارة اإلبعاد اإلداري 
المتهانهن تقدمي املتعة. وجاءت إحالة الوافدات 

عقب ضبطهن داخل وكر مدار لألعمال املنافية 
لــآلداب في منطقة اجلليب. واســتنادا الى 
مصدر أمني، فإن معلومات وردت الى مدير 
أمن الفروانية عن اســتغالل أحد املنازل في 
منطقة اجلليب لتقــدمي املتعة، مضيفا: إزاء 
هذه املعلومات جرى عمــل حتريات والتي 

خلصت الى أن الوكر املشــبوه يتردد عليه 
عشرات الوافدين وعليــه صدرت التعليمات 
مبداهمته وعثـــر بداخله على الوافدات إلى 
جانب وافدين كانــا في حالة تلبس، وأقرت 
الوافدات بتقدمي املتعــة احملرمة الى قاطني 

العميد عبداهللا سفاحاجلليب املعزولة.

٭ أكد مصدر امني أن والدة املتهم وعددا من 
أقاربه ناشدوا املواطن تسليم نفسه، ولكنه 

رفض بإصرار مرددا «أنا ال هم».
٭ قامت «األنباء» مبتابعة وقائع القضية منذ 
بدايتها، وكان لها الســبق في نشر تطويق 
القوات اخلاصة ملنزل املتهم ثم إطالق املتهم 
النار على رجال األمن والدعوات لتســليم 

نفسه وأخيرا إنهاء حياته.
٭ ترددت معلومات عن حيازة املتهم ألكثر 

من سالح ناري، وذلك نظرا لكثافة النيران 
التي أطلقها باجتاه رجال األمن.

٭ بعد توقف مصدر إطالق النار ومداهمة 
القوات اخلاصة ملنزل املواطن مت العثور عليه 

أعلى السطح جثة هامدة.
٭ املســلح ُمســّرح من احلرس الوطني 
ومســجل عليه قضية إطالق نار برقم ١٥- 
٢٠٢٠ بتصنيف جنايــات في مخفر على 

صباح السالم.

نافذة على األمن

جرمية «ُأم الهيمان»..
وفن إدارة األزمة

الفريق م. طارق حمادة

على مدار نحو أكثر من ٦ ســاعات، تابع عشرات 
اآلالف من املواطنني واملقيمني وسائل التواصل االجتماعي 
ملعرفة الى أين ستصل األمور بشأن الشخص املسلح 
الــذي قام بإطالق النار على أحــد املنازل في منطقة 
صباح السالم، واستطاع رجال األمن اجلنائي حتديد 
املتهم ومكان تواجده مبنطقة «أم الهيمان»، ونظراً لكونه 
مسلحا ومستعدا إلطالق النار متت االستعانة بالقوات 
اخلاصة لقدرتها وخبرتها في التعامل مع تلك النوعية من 
القضايا، ومبا لديها من وسائل تستعني بها في حاالت 
االقتحام كاستخدام القنابل الدخانية واملسيلة وعيارات 

مطاطية وقد تضطر الى التعامل باملثل.
واقعة أم الهيمان انتهت بإقدام املواطن على االنتحار 

بأن أطلق النار على رأسه. 
من املؤكد ان هناك تســاؤالت طرحت على هامش 
القضية وتعلقت بأسباب عدم حسم وزارة الداخلية بإنهاء 
الواقعة بأي وســيلة خاصة بعدما أقدم الشخص على 
إطالق النار على قوة األمن بشكل مباشر بل وتضرر ٣ 
مركبات منها مركبة مدير عام القوات اخلاصة، وتواجد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح 
ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام على رأس القوة 
الى جانب كبار القيــادات األمنية ومنهم وكيل قطاع 
العمليات واملرور اللــواء جمال الصايغ ووكيل األمن 
اجلنائي اللواء محمد الشرهان والذين ميكن احلصول 

منهم على إذن بإنهاء األمر خالل دقائق.
هذه التســاؤالت ورغم انها محقة فإن الرد عليها 
يحتاج الى إعادة التذكيــر بدور وزارة الداخلية وهو 
حفظ أمن الوطن واحلفاظ على سالمة املواطن واملقيم، 
نعم كان باستطاعة رجال القوات اخلاصة إنهاء القضية 
في غضون ٣ دقائق على أكثر تقديرن ولكن في مثل 
هذه املواقف تتجلــى احلكمة والقيادة األمنية املدركة 

للتعامل مع مثل هذه النوعية من القضايا.
قيادات وزارة الداخلية في هذه النوعية من القضايا 
متــارس فن إدارة األزمة إذ تطلــب تقريرا عن املتهم 
وتقديــر املوقف، مبعنى هل يحتجز املســلح رهائن 
ويشــكل تهديدا آلخرين، ومن خالل هذا التقرير يتم 

حتديد آلية التعامل.
حتما، اطلع معالي الوزير ووكيل الوزارة على السجل 
اجلنائي اخلاص باملتهم املسلح وتبني ان ما يصدر عنه 
رمبا نتاج اضطراب عقلي او كونه بحالة غير طبيعية 
وانه ال يحمل فكرا متطرفا، لــذا مت الطلب من القوة 
األمنية استنفاد كل الوسائل للحفاظ على رجال األمن 

وحياة املتهم أيضا.
القيادة األمنية في واقعة أم الهيمان أدارت القضية 
بكفاءة، إذ لــم تندفع إلنهاء املوضوع والتزمت ضبط 
النفس رغم التهور الذي قوبلت به وحافظت على سالمة 

أبنائها وكانت تهدف ألن يسلم املسلح نفسه.
آخر الكالم:

آمــل أن تتخذ من واقعــة أم الهيمان عظة وعبرة 
وأن يبادر أي مواطن يعلم بوجود سالح لدى ابنه أو 
أخيه أو قريبه الى ان يطلب منه تسليمه، وال بأس في 
متكني أي شــخص لديه سالح من أن يفعل ذلك دون 
عواقب قانونية، ألن األســلحة في بيوتنا قنابل قابلة 

لالنفجار في أي وقت.

مسلح «أم الهيمان» أنهى حياته بطلقة في الرأس من «كالشينكوف»

محمد اجلالهمة - سعود عبدالعزيز 
عبداهللا قنيص

بعــد نحو ٦ ســاعات من 
واقعــة إقــدام مواطــن على 
مقاومة رجال األمن ومناشدتهم 
بتسليم نفسه وقيامه بإطالق 
وابل من األعيرة النارية في 
الهواء وباجتاه رجال األمن، 
وهو ما تسبب في تعرض ٣ 
مركبات للضرر منها مركبة 
مدير عام القــوات اخلاصة، 
قام املواطن وهو من مواليد 
١٩٩٢ بإنهاء االستنفار األمني 
وحياتــه بطلقة فــي الرأس 
وبقضية جديدة أحيلت الى 
قضايا مخفر صباح الســالم 
أم الهيمــان بعنوان انتحار، 
هذا ومت التحفظ على السالح 
املســتخدم في الواقعة وهو 

نوع كالشينكوف.
املواطن  وكانــت قضيــة 
املســلح قد حظيت باهتمام 
كبير من قبل وسائل اإلعالم 
وقد انفردت «األنباء» بنشر 
خبــر قيــام رجــال القــوات 
اخلاصة بتطويق منزل مواطن 
مســلح وســرعان ما توالت 
األحداث سريعا، إذ أقدم املتهم 
وفي تطور الفت على إطالق 
أعيــرة نارية باجتــاه رجال 
القوات اخلاصــة وتضررت 

الى جانب قيادات أمن األحمدي 
يتقدمهم اللــواء ركن صالح 

مطر.
بــدأت وقائــع قضيــة أم 
الهيمان بأن توجهت قوة من 
املباحث اجلنائيــة مدعومة 
برجال أمن األحمدي لضبط 
مواطــن قام بإطالق نار على 
منزل في منطقة أم الهيمان.

وإذ برجال األمن يفاجأون 
بــأن املواطن املطلوب يطلق 
ليقومــوا  النــار  عليهــم 
باالستعانة بالقوات اخلاصة، 
وما إن شاهد املواطن املسلح 
حشدا كبيرا من رجال القوات 
اخلاصة، حتى قــام بإطالق 

وهــذا وأصــدرت وزارة 
الداخلية في ســاعة متأخرة 
بيانا أوليــا تطرقت فيه إلى 
تعامــل وزارة الداخليــة مع 
واقعة املواطن املسلح، وظهر 
امس أصدرت بيانا آخر قالت 

فيه:
«إحلاقا للبيان األولي الذي 
صدر عن تعامل القوات األمنية 
مع شخص مسلح داخل منزل 
مبنطقة علي صباح الســالم 
(أم الهيمــان) بعــد مقاومــة 
رجال الشرطة وإطالق النار 
عليهم من سالح ناري وأصاب 
عدد ٣ مركبات تتبع القوات 
اخلاصة، فإن اإلدارة توضح 
ان األجهزة األمنية امليدانية 
متكنــت من الســيطرة على 

املوقع ومحاصرته».
وأضافــت «الداخلية» في 
بيانها ظهرا: بعد ورود بالغ 
وتسجيل قضية شروع بالقتل 
واتخاذ اإلجراء القانوني الالزم 
انتقلت قوة أمنية إلى مسكن 
املتهم، حيث باشر بإطالق عدة 
أعيــرة نارية باجتــاه رجال 
األمن مما استدعى طلب قوة 

إسناد من القوات اخلاصة.
وأشــارت اإلدارة الــى أن 
الشخص واصل إطالق النار 
بشــكل مكثف، وقد مت منحه 
أكثر من مهلة لتسليم نفسه 

والتفاوض معــه عدة مرات 
من قبل رجال األمن وعدد من 
أفراد أسرته لتسليم نفسه، 
إال انه لم يرضخ وواصل في 
النــار باجتــاه قوات  إطالق 
األمــن. وأوضحــت اإلدارة 
انه بعد توقــف إطالق النار 
من قبل الشخص املذكور مت 
اقتحام املنزل، حيث عثر عليه 
منتحرا، الفتة إلى أن تقرير 
الطب الشرعي باإلدارة العامة 
لألدلة اجلنائيــة أكد انتحار 

املذكور.
وتؤكد اإلدارة انه مت منح 
املتهــم رغم الســيطرة على 
منزله أكثر من مهلة لتسليم 
لــألرواح  نفســه وحمايــة 
وضمان سالمة سكان املنازل 

املجاورة ورجال األمن. 

باجتاههــم  ناريــة  أعيــرة 
ليقومــوا بالتراجع ومن ثم 
دعوة املسلح لتسليم نفسه، 
وبحســب مصدر امني فانه 
وبعــد توقف مصدر النيران 
متت مداهمة املنزل والعثور 
علــى املواطن اعلي الســطح 
جثــة هامدة حيــث تبني انه 
قام بإطالق طلقة واحدة في 

الرأس أنهت حياته.
وأشار املصدر الى أن اجلثة 
أحيلت للطب الشرعي وكذلك 
الســالح املســتخدم متهيــدا 
إلعداد تقرير نهائي، الفتا الى 
ان االدلة حســمت أمر وفاته 

باعتبارها انتحار.

بعد ٦ ساعات من املقاومة وإطالق النار عشوائياً ورفضه الدعوات لتسليم نفسه

وقائع اطالق النار واملشاورات بني املسلح ورجال االمن مت توثيقها من نشطاء على مواقع التواصل مبقاطع ڤيديو

عــدة آليــات تابعــة للقوات 
اخلاصة من بينها مركبة مدير 
عام القــوات اخلاصة اللواء 
فيصل العيسى، وبعد دقائق 
انتقــل الى مســرح االحداث 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
ووكيل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهــام ووكيل وزارة 
الداخلية املســاعد لشــؤون 
العمليات واملرور اللواء جمال 
الصايغ ووكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي 
اللواء محمد الشرهان ومدير 
عام اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية العميد عيد العويهان 

«الداخلية»: مطلق النار ُمنح أكثر من فرصة لتسليم نفسه ورفض االستجابة لدعوات عائلته

توقيف فتاة رفضت إحالة متحرش إلى املخفر وأهانت رجل أمن!
سعود عبدالعزيز

فــي قضية شــديدة الغرابة، 
قامت فتاة من مواليد ١٩٩٧ بإهانة 
رجل من مرور حولي دون مبرر 
مقنــع، فرغــم ان املدعــى عليها 

اســتغاثت برجل االمن النقاذها 
من متحــرش اال انها في الوقت 
ذاته قامت بإهانته ملجرد انه التزم 
برغبتها فــي ان يترك املتحرش 

بها وحال سبيله.
وفي تفاصيــل القضية التي 

ســجلت في مخفر الساملية، فقد 
تقدم شــرطي من مــرور حولي 
الى محقق املخفر وقال انه وفيما 
تشــير عقارب الساعة الى ٧٫٥٠ 
دقيقة قبل بدء احلظر، استوقفته 
فتاة وابلغته ان شخصا يتحرش 

بها، فما كان من الشــرطي اال ان 
طلــب من الفتاة ان ترشــده عن 
املتحــرش، واوضح  الشــخص 
املبلغ انه وفيما كان يتوجه الى 
الشخص لضبطه على خلفية ما 
ذكرتــه الفتاة، فوجئ بها تطلب 

منه ان يتــرك املتحرش ليذهب 
الــى حال ســبيله، مضيفــا انه 
فوجــئ بالفتاة تقــوم بالصراخ 
عليه وتتلفظ بعبارات غير الئقة، 
واكد رجل االمن وجود شهود على 
واقعة االهانة التي تعرض لها.

«اإلطفاء»: ٦٠ ألف وصفة طبية مت توصيلها 
بواسطة ٤٥٠ إطفائيًا

قال مراقب السالمة والصحة املهنية 
باإلدارة العامة لإلطفاء املقدم د.فايز 
النصار إن فــرق اإلطفاء التي كلفت 
بعملية توصيل األدوية ملنازل املرضى 
من املواطنني واملعفني من الرسوم قد 

اختتمت أعمالها نهاية شــهر يونيو 
املاضي، مشــيرا إلى أن إجمالي عدد 
وصفات الدواء التي مت إيصالها منذ 
بداية القيام في هذه املهمة من تاريخ 
٢٠٢٠/٣/٢٩ حتى يوم اخلتام بلغت ٦٠ 

ألفا و١٨ وصفة طبية عمل فيها ٤٥٠ 
ضابطا وضابط صف من خالل ٣٥٠ 
ســيارة مجهزة بجميع االحتياجات 
اللوجستية بالتعاون والتنسيق مع 

وزارة الصحة.

من حادث «أم الهيمان»

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت



21
رياضـةاجلمعة ٣ يوليو ٢٠٢٠

املجموع منذ بداية الفحوصات
٣٠٢٨عدد املسحات

١٢٧احلاالت اإليجابية
٢٦٨٥احلاالت السلبية

٢١٦حاالت غير واضحة (حتتاج الى إعادة بعد ٣ أيام)

يحيى حميدان

نفى نائب رئيس جهــاز الكرة بنادي 
الكويت عــادل عقلة وصــول احملترفني 
امجــد عطوان وعــالء عباس  العراقيني 
والفرنســي عبدول سيسوكو الى البالد، 
مؤكدا ان إغالق جميــع املنافذ حال دون 
وصولهــم حتى اللحظة. وأضاف ان إدارة 
النادي قامت منذ أسبوعني مبخاطبة اجلهات 
املعنية الستخراج سمات الدخول للثالثي 
األجنبي بيد ان هذا الطلب قوبل بالرفض 
بســبب إجراءات الدولة للحد من انتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد. وبني عقلة ان 
مشاركة احملترف العاجي جمعة سعيد في 
التدريبات يأتي لعدم مغادرته أصال الى بالده 
عقب إيقاف النشاط الكروي في أوائل مارس 
املاضي. إلى ذلك، أعلنت ادارة نادي الكويت 
عدم التجديد مع مدرب األشبال (حتت ١٥ 
سنة) الصربي ميروسالف جولي، بعد سنوات 
عالء عباس في لقاء سابق مع الكويتطويلة من العمل في قطاع املراحل السنية.

عقلة: إغالق احلدود حال دون وصول احملترفني

الفحيحيل يقترب من ٣ محترفني
هادي العنزي

اقتربت إدارة الكرة بنادي 
الفحيحيل مــن التعاقد مع ٣ 
محترفني دفعة واحدة لتعزيز 
الفريــق األول لكرة  حظوظ 
القدم، في حجز مركز متقدم 
فــي دوري التصنيف، الذي 
ينطلق بعد انتهاء املراحل األربع 
املؤجلة لدوري الدرجة املمتازة 
واألولــى، ويبقى التوقيع مع 
احملترفني الثالثة بشكل نهائي 
رهن إجراءات فتح املطارات وما 

يعقبها من إجراءات صحية تتعلق بالقادمني من 
خارج الكويت في ظل وباء كورونا املســتجد، 
فضال عن آلية اســتخراج «سمة الدخول» لهم 
واملدة الزمنية التي يستغرقها استخراجها لهم 
مــن وزارة الداخلية. وأكد مدرب الفريق ظاهر 
العدواني في تصريح خاص لـ «األنباء» أن دوري 
التصنيف سيكون ذا طابع تنافسي بدرجة كبيرة، 
خاصة على املراكز العشرة األولى، مضيفا انه 

ســيعتمد على مدى استعداد 
التعاقد  األندية وقدرتها على 
مع محترفني متميزين خالل 
الفترة املقبلة، الفتا إلى أن هناك 
فترة إعداد كافية نسبيا جلميع 
الفرق، إذا ما أضفنا لها املباريات 
األربع التي ســوف تلعب من 
املوســم املاضي باإلضافة أن 
أغلب الفرق ومنها الفحيحيل 
سيلعب مباراتني وديتني على 
أقل تقدير قبل بدء املوســم، 
وعليه فإن اإلعداد سيكون كافيا 

بدرجة مرضية.
وذكر العدواني أن املرحل األربع املؤجلة من 
املوسم املاضي في دوري الدرجة األولى فقدت 
قيمتها من حيث الصعود والهبوط، ولكنها تبقى 
مهمة من حيث ترتيب املراكز الثالثة األولى، الفتا 
إلى ان فترة التوقف الطويل ستكون آثارها بادية 
على الالعبني، فضال عن حركة تنقالت احملترفني 
والتي لن تكون بالسهولة التي اعتدناها، نظرا 

للظروف االستثنائية بسبب وباء كورونا.

العدواني لـ «األنباء»: دوري التصنيف تنافسي بدرجة كبيرة

ظاهر العدواني

«طائرة» الكويت تباشر تدريباتها غدًا
يعقوب العوضي

الفريق األول للكرة  تنطلق غدا تدريبات 
الطائرة بنادي الكويت بعد فترة التوقف بسبب 
تفشي ڤيروس كورونا، ويقود التدريبات املدرب 
خالد بلعيد على صالة النادي، حيث سينصب 
تركيز اجلهــاز الفني على رفع معدل اللياقة 

البدنية واستعادة احلس الكروي.
كما ستقسم فترة التدريبات على مجموعتني 
لتجنب الزيادة العدديــة لالعبني في الصالة 
وامتثاال لالشــتراطات الصحية في الوضع 

احلالي.
وفي السياق ذاته أكد بلعيد أن اإلعداد البدني 
والذهني مهم جدا في الفترة األولى، إذ يجب 
أن يكون دقيقا لتفادي اإلصابات بصورة عامة، 
مشيرا الى صعوبة عودة املستوى املطلوب في 

التدريبات األولية ولكن العمل الدؤوب سيعطي 
النتائج اجليدة في نهاية اجلرعات التدريبية.

وأضاف أن األبيض لديه أهداف وطموحات 
منذ بداية املوسم ونسعى لتحقيقها رغم صعوبة 
الظروف احلالية والتي أوقفت النشاط الرياضي 
ملا يقارب أربعة اشهر، إال أن التفاؤل يسود 
أروقة النادي. وعن التعاقد مع محترف أجنبي، 
قال إن إدارة النادي تبحث في السير الذاتية 
بالتعاون مع اجلهازين الفني واإلداري للتعاقد 
مع محترف ميكنه ان يضيف للفريق ويكون 
على مســتوى عالي يعكــس خبرته ميدانيا 

ويتبادلها مع الالعبني.
وتوجه بلعيد بالشكر ملجلس إدارة النادي 
برئاسة خالد الغامن لدعمهم املستمر وللجهازي 
اإلداري بقيادة عضو مجلس اإلدارة محمد 

النصف ومدير الفريق منصور الشمري.

الزمالك يعود للتدريبات ويجدد إلمام وجمعة
القاهرة - سامي عبدالفتاح

عاد امس الفريق األول لكرة القدم بالزمالك 
إلى التدريبات بالتزامن مع إجراء مسحة خاصة 
بڤيروس كورونا املســتجد علــى نفقة القلعة 
البيضاء، وذلك حســب ما قــرر مجلس إدارة 

النادي مساء األربعاء.
كما أعلن مجلس إدارة النادي انه وبعد اجتماع 
مطول للمجلس متت املوافقة على خوض فريق 
الكرة معسكرا مغلقا ملدة ١٥ يوما ببرج العرب 
في اإلسكندرية في الوقت الذي يحدده اجلهاز 
الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون املدير 
الفني، كما قرر املجلس جتديد عقد حازم إمام 
ومتديد عقد عبداهللا جمعة. وأضاف بيان النادي: 
«تنازل العبو الفريق األول بالنادي عن ٥٠٪ من 
مستحقاتهم عن الشهور األربعة املاضية بسبب 
الظروف احلالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم 

عن املدة نفســها، مع خوض الفريق معسكرا 
مغلقا ملدة ١٠ أيام قبل السفر للكاميرون خلوض 
مباراة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا في أي 
دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة اجلهاز الفني 
بقيادة كارتيرون، واستئجار طائرة خاصة للفريق 
للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء املغربي في 

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا».
إلى ذلك، طلب عدد من فرق الدوري املمتاز 
احلصول على موافقــة اللجنة الطبية باالحتاد 
املصري لكــرة القدم، ألداء بعــض املباريات 
التجريبيــة مع بعضها بعضا، قبل اســتئناف 
الدوري بهدف استعادة اللياقة البدنية والفنية 
لالعبني، بعد الغياب الطويل عن املالعب بسبب 
جائحــة كورونا، ومن املتوقع أن توافق اللجنة 
الطبية على هذا الطلب بعد التأكد من ســلبية 
املسحة الثانية لكل الفرق، مع استبعاد املصابني 

والذين هم حتت العالج.

مبارك اخلالدي

جتري إدارة النادي العربي مفاوضات مع هداف الدوري 
اللبناني الالعب الســنغالي احلاج مالــك متهيدا لضمه الى 
صفوف «األخضر» استعدادا الستئناف منافسات املوسمني 

احلالي واملقبل.
ومثل الالعــب البالغ من العمر ٢٥ عامــا فريق األنصار 
اللبناني وقدم مستويات الفتة تكللت بصدارته لقائمة الهدافني.
ويســعى العربي لضم الالعب بعد تعثر مفاوضاته مع 
االسباني تشافي توريس، حيث تأمل إدارة الفريق في االنتهاء 
مــن ملف الالعبني احملترفني بعد حســم عملية التوقيع مع 
احلــاج مالك لينضم الى ســيدرك هنري وعيســى يعقوبو 

واحمد الصالح والهادي السنوسي.
اجلديــر بالذكر أن إدارة الفريق حددت ٧ اجلاري موعدا 
الســتئناف التدريبــات األولية، كما تســعى إليجاد حلول 
لعودة اجلهاز الفني املتواجد خارج البالد، وذلك لإلشراف 

علي التدريبات ووضع برنامج إعداد الفريق.

العربي يفاوض السنغالي احلاج مالك

هداف الدوري اللبناني مع األنصار

ً ٣٠ إصابة جديدة بـ «كورونا» واإلجمالي إلى ١٢٧ مصابا
إبراهيم مطر

ارتفع عدد احلاالت املصابة بڤيروس كورونا بني الرياضيني الكويتيني 
الى ١٢٧ حالة، وذلك بعد انتهاء الفحوصات مبركز الطب الرياضي مبنطقة 
اخلالدية ليوم اول من امس (اليوم الثامن من بدء عملية الفحص)، والذي 
شهد تسجيل ٣٠ حالة جديدة من بني ٥٣١ مسحة أجريت لالعبني واألجهزة 
الفنيــة واالدارية بعــدد من االحتادات الرياضية واالنديــة، فيما بلغ عدد 
احلــاالت الســلبية لذلك اليــوم ٤١٣ حالة، واحلاالت غيــر الواضحة التي 

حتتاج الى اعادة فحص بعد ثالثة ايام ٨٨ حالة.
وقد وصل عدد املســحات التي أجراها مركز الطب الرياضي حتى اآلن 
٣٠٢٨ مســحة، وجاء مجموع احلاالت االيجابية ١٢٧، واحلاالت الســلبية 
٢٦٨٥، واحلــاالت غير الواضحة ٢١٦ حالــة. الى ذلك، يواصل املركز عمله 
االحد املقبل بعد توقفه (اخلميس واجلمعة والسبت) الستكمال إجراءات 
أخذ املسحة. من جانب اخر، أسفرت الفحوصات التي اجراها الفريق االول 
لكرة القدم بنادي اجلهراء عن إصابتني إلى جانب ٧ حاالت سيعاد فحصهم، 

وهو ما أربك خطط الفريق قبل بدء تدريباته.

نتائج فحص الرياضيني استعدادًا لعودة التدريبات الرياضية

األربعاء ١ يوليو ٢٠٢٠
٥٣١عدد املسحات

٣٠احلاالت اإليجابية
٤١٣احلاالت السلبية

٨٨حاالت غير واضحة (حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

اليرموك يؤجل تدريباته ١٥ يومًا
بسبب أعمال الصيانة ألرضية امللعب

عبدالعزيز جاسم

تأجل انطالق تدريبات الفريق األول لكرة القدم في اليرموك ملدة ١٥ يوما 
بسبب صيانة أرضية ستاد عبداهللا اخلليفة من قبل الهيئة العامة للرياضة، 
حيث كان من املقرر انطالق التدريبات على أقصى تقدير غدا السبت. وفي 
هذا الصدد، قال عضو مجلس اإلدارة ورئيس جهاز الكرة إبراهيم الرومي: 
«فوجئنا بقرار الهيئة بصيانة أرض امللعب ووضع املعدات ما تســبب في 
تأجيل التدريبات حتى االنتهاء من الصيانة خصوصا ان قرار الصيانة يشمل 
املالعب الفرعية أيضا»، مشيرا إلى أنه من املفترض ان تكون عملية الصيانة 
قبل هذا املوعد، السيما ان الرياضة كانت متوقفة بشكل عام. وأضاف: «لقد 
أنهينا جميع األمور املتعلقة باســتمرار املدرب الصربي دراغان مع الفريق 
والذي سيقود التدريبات بعد فتح املجال اجلوي وسيكون معه مساعد من 
بلده بينما سيستمر أحمد دشتي مدربا للحراس»، مبينا أن النادي لم يتعاقد 

مع اي محترف في الوقت احلالي.

الشباب يتدرب األحد.. 
وفحوصات الالعبني سليمة

مبارك اخلالدي

أعلن نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب علي كنكوني استئناف 
تدريبات الفريق االول لكرة القدم مساء االحد املقبل، وذلك بعد ظهور 
نتائج فحوصــات ڤيروس كورونا لالعبني وأعضــاء اجلهازين الفني 
واإلداري التي أجروها مبركز الطب الرياضي وجاءت سليمة، كما أنهى 
مجلس اإلدارة كل اإلجراءات الصحيــة املتعلقة بتعقيم النادي وغرف 
الالعبني واألدوات املســتخدمة في التدريب، كما وفر كل االشتراطات 
اخلاصة بالبروتوكول الصحي الوارد إلى إدارة النادي من اللجنة الثالثية 

املكلفة باإلشراف على استئناف النشاط الرياضي.
ومن املقرر ان يقود تدريبات الفريق في املرحلة األولى من اإلعداد 
وبشكل مؤقت احد املساعدين في اجلهاز الفني ريثما يتم االتفاق بشكل 
نهائــي مع احد املدربني األوروبيني وحضوره الى البالد بعد إعادة فتح 

املجال اجلوى تفعيال خلطط تشغيل املطار الدولي مجددا.

الساحل يستقر على محترفني برازيليني.. وإصابة ٢ بـ«كورونا»
الدرجتني، دون اللجوء لدوري الدمج 
املؤقت، لكننا في النهاية نحترم قرار 
احتاد الكرة، وسنسعى إلثبات جدارتنا 
باللعب في «املمتاز»، في ظل تواجد عدد 
غير قليل من الالعبني الشباب الذين 
ينتظرون الفرصة إلثبات كفائتهم».

وقد أنهى الساحل التعاقد مع العب 
الوسط السنغالي حسني اونداي في 
األيام املاضية، فيما سيواصل زميله 
البرازيلي ليناردو سيلفا ليكون خامس 
البرازيليني في الفريق املوسم املقبل 
بقيادة املدرب الوطني يوسف جالي، 
الذي أسندت إليه املهمة الفنية مطلع 

يونيو املاضي.

خوض املباريــات املؤجلة، الفتا إلى 
أن الساحل ســيلعب تلك املواجهات 

دون محترفني.
وذكر العتيبي أن قدوم احملترفني 
البرازيليني للساحل رمبا يحتاج لبعض 
الوقت، نظرا إلغالق املجال اجلوي، 
آمال بأن يتمكن الرباعي البرازيلي من 
االنخراط بتدريبات الفريق منتصف 

أغسطس املقبل.
أن يشهد دوري  العتيبي  وتوقع 
«التصنيف» منافسة صعبة من جميع 
الفرق، سعيا حلجز مقعد ضمن الفرق 
العشرة بالدرجة املمتازة، الفتا إلى انه 
«كان من األفضل اســتكمال دوري 

(املسحة) األيام املاضية في مركز الطب 
الرياضي باخلالدية، وكشفت النتيجة 
عن إصابة اثنني فقط، وسيتم التعامل 
معهما وفقا لإلجراءات الصحية املتبعة 

في مثل هذه احلاالت.
وأكد رئيس جهــاز الكرة جمال 
العتيبي في تصريح خاص لـ «األنباء» 
أن تدريبات الفريق ستنطلق األسبوع 
املقبل حال االنتهاء من إجراءات التعقيم 
بالنادي، مضيفا: اننا نسعى لتجهيز 
الفريق بأفضل صورة ممكنة خلوض 
املراحل األربــع املتبقية من الدوري 
املمتاز للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، على أن 
نلعــب مباراتني وديتني أو أكثر قبل 

هادي العنزي

حّول اجلهــازان اإلداري والفني 
للفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل 
اجتاههما فــي التعاقد مع محترفني 
جدد نحو املدرسة البرازيلية، وذلك 
التعاقد مــع احملترفني  إنهــاء  بعد 
األفارقة بالفريق، وسيباشر اجلهاز 
اإلداري بدءا من األسبوع املقبل بأخذ 
املوافقات الرسمية املطلوبة للتعاقد مع 

٤ محترفني برازيليني.
وقد أجرى جميع الالعبني واألجهزة 
املعاونــة من فنيــة وإدارية وطبية 
الفحص الطبي لڤيروس كورنا املستجد 

العتيبي لـ «األنباء»: التدريبات األسبوع املقبل وهدفنا «املمتاز»

ر من العودة املتعجلة.. وال تقارنوا رياضتنا بأوروبا الشرجي: أحذِّ
مبارك اخلالدي

وجه عضو هيئة التدريس بكلية التربية األساسية 
واملدير الفني باحتاد كرة اليد خالد الشرجي حتذيرا من 
عودة استئناف النشاط الرياضي من دون اتخاذ أقصى 
التدابير الصحية، ومنها إجراء بعض الفحوصات مثل 
فحص القلب والرئتــني واجلهاز الدوري لالعبني قبل 
انطالق التدريبــات، وذلك لطبيعة التخفي التي يتمتع 

بها ڤيروس كورنا املستجد.
 وقال الشــرجي في حوار خاص مع «األنباء» إن 
احدث التقارير العلمية الصادرة من االحتادات الدولية 
حتذر من العودة للتدريبات دون أخذ االحتياطات الالزمة 
طبيا واملدة الكافية للتدريب، الفتا الى أن النشاط احمللي 
لكل الرياضات متوقف منذ ٢٤ فبراير املاضي، ما يعني 
أن اللياقة البدنية والذهنية واملهارية لالعبني تراجعت 
الــى ما دون الصفر، وهذا يحتــاج الى فترة اعداد ال 
تقل عن ٨ أســابيع للعودة بالتدريج قبل الدخول في 

املنافسات الرسمية.
 وأضاف انه قبل جائحة كورونا كان الوضع الطبيعي 
أن ينتهي املوسم الرياضي بنهاية مايو ليخلد اجلميع 
الى راحة إجبارية أو سلبية ملدة أربعة أسابيع تبدأ بعدها 

الفترة االنتقالية وهي اإلعداد خلوض املوســم التالي، 
علما انه كلما زادت الفترة السلبية زادت معها احلاجة 
ملد اجل فترة اإلعداد لتتناســب مع العودة التدريجية، 
وفي ظل هذه األوضاع التي عانى منها املوسم الرياضي 
والرياضيون في ظل التوقف القسري فإنني أرى إنهاء 
املوسم على ان يبدأ اإلعداد في سبتمبر املقبل خلوض 
املنافسات املقبلة. وأوضح الشرجي: إننا لألسف نفتقد 
أدوات متكاملة للفحص الطبي ومنها وأهمها على اإلطالق 
أشعة تصوير الصدر والرئتني واجلهاز الدوري لتجنيب 
العبينا الســكتة القلبية أو املوت املفاجئ، وخصوصا 
الالعبني املصابني بكورونا، مشيرا الى أن طبيعة فترة 
حضانة الڤيروس خداعة، إضافة ملا يشــكله التدريب 
واإلحماء من مجهود على القلب واجلهاز الدوري، وهنا 
قد يحمل الالعب هذا الوباء دون أن يشعر بأي أعراض.

 وشــدد الشــرجي على عدم مقارنتنا بالدوريات 
األوروبية التي عاودت النشــاط ألن من يوجه النشاط 
الرياضي في أوروبا هو االقتصاد والعودة للدوريات 
عملية اقتصادية بحتة، بدليل انها لم تشــمل الفئات 
السنية، لذلك ال ينبغي مقارنة الوضع الرياضي لدينا مبا 
هو موجود في أملانيا وإسبانيا واجنلترا والتي تتوافر 

فيها إمكانات طبية هائلة ال تقارن مبا في الكويت.

٭ حاصل على شهادة الدكتوراه في التدريب 
الرياضي من جامعة مينيسوتا األميركية.

٭ دكتور في كلية التربية األساسية.
٭ محاضر معتمد من االحتاد الدولي لكرة اليد.

٭ مقيم وباحث في دراسات وعلوم التدريب 
الدولية احلديثة.

طالب عبر «األنباء» بضرورة إجراء فحوصات على القلب والرئتني واجلهاز الدوري لالعبني

 الشرجي في سطور
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حكيمي «إنتراوي» 
حتى صيف ٢٠٢٥

كونتي: ال ألوم الوتارو

بوفون على عتبة رقم أسطوريريال مدريد لضم زانيولو

انتقل الظهير الدولي املغربي أشرف حكيمي الذي خاض املوسمني 
املاضيني معارا الى بوروسيا دورمتوند األملاني، من ناديه األصلي 
ريال مدريد اإلســباني الى إنتر ميالن بعقد ميتد حتى ٢٠٢٥ 

بحسب ما أعلن الناديان امس.
وقال نادي كرة القدم اإليطالي في بيان «أصبح أشرف حكيمي 
بشكل رسمي العبا في إنتر»، موضحا أن ابن الـ ٢١ عاما وقع 
عقدا خلمسة أعوام. من جهته، شكر ريال الالعب الدولي املغربي 
الذي بإمكانه أن يشغل أيضا مركز اجلناح «على كل هذه األعوام 
من التفاني واالحتراف والسلوك املثالي منذ قدومه الى أكادمييتنا 

في عام ٢٠٠٦»، متمنيا له التوفيق في رحلته اجلديدة.
ولم يذكر إنتر أو ريال أي تفاصيل بشــأن قيمة الصفقة، لكن 
وســائل اإلعالم اإليطالية أفادت بأنها بحدود ٤٠ مليون يورو، 

إضافة إلى ٥ ماليني كمكافآت.

أشاد املدير الفني إلنتر ميالن 
أنطونيو كونتي مبوقف فريقه 
خــالل الفوز على بريشــيا 
بسداســية دون رد في إطار 

الدوري اإليطالي.
وقــال كونتي في تصريحاته 
عقب اللقاء «هناك ارتياح ألننا 
كنــا جيديــن أحببت موقف 
الفريــق كان دائمــا يركض 
لألمام ويضغط بقوة ولم تهتز 
شباكنا». وأضاف «هناك الكثير 
من املؤشرات اإليجابية عليك 

أن تنظر إلى نصف الكوب اململوء». وحول عدم تسجيل الوتارو 
مارتينيز، علق كونتي «ال ميكننــا إلقاء اللوم عليه في مباراة 
كهذه كان يستحق هز الشباك واحلصول على رضا شخصي».  
وتابع املدرب «أحتلى بالهــدوء ألن لدي مجموعة من الالعبني 
احملترفني يحبون الفريــق قد يكون لدينا بعض العيوب لكننا 
نعمل بجد واجتهاد». وعن سانشيز صرح «تعاقدنا معه ليكون 
املهاجم الثالث لقد بدأ يسير بشكل جيد اليوم بذل جهدا كبيرا 

وقدم مباراة مميزة».
وشدد «أعلم موسيس جيدا في غضون عامني فزنا معا بكأس 
االحتــاد اإلجنليزي والبرمييرليغ، لقد جاء من الدوري التركي 

وهو يعاني من مشاكل جسدية لكنه بخير اآلن».
وأمت «دائما ما نعمل ونحلل األشياء اإليجابية والسلبية ونذكر 
ما يجب على الالعبني حتسينه وتطويره. ليس لدي أي لوم أو 
عتاب لكن يجب علينا أن ننمو عقليا وال نرتكب أخطاء ساذجة».

كشف تقرير صحافي إيطالي 
عن موقف ريــال مدريد من 
التعاقــد مع العب الوســط 
اإليطالي نيكولو زانيولو جنم 

روما في امليركاتو الصيفي.
وقــدم زانيولــو (٢١ عامــا) 
مســتويات رائعــة مع روما 
جعلته هدفا للعديد من األندية 
الكبرى مــن بينها يوڤنتوس 

وريال مدريد.
وبحسب صحيفة «كورييري 
ديلو سبورت» اإليطالية، فإن 
الوضع االقتصادي لروما قــد يجبرهم على بيع زانيولو وقد 

حددوا بالفعل ٦٠ مليون يورو مقابل االستغناء عن خدماته.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الفرصة لن يفوتها ريال مدريد 
خصوصا أنه يعتبر زانيولو من اجلواهر الشابة التي سيكون 
لها مستقبل كبير. ويخطط ريال مدريد لبدء تكوين جيل جديد 
من الالعبني الشــباب وبناء عليه هناك أكثر من اســم مقترح 
لالنضمام إلى سانتياغو برنابيو املوسم املقبل أبرزهم كيليان 

مبابي إيرلينغ هاالند وكاي هافيرتز.

كشف تقرير صحافي إيطالي 
عــن رغبــة حــارس مرمى 
يوڤنتوس جيانلويجي بوفون 
في املشاركة في مباراة فريقه 
أمام تورينو بالديربي من أجل 
حتقيق رقم غير مسبوق في 

تاريخ الدوري اإليطالي.
ويســتقبل يوڤنتوس جاره 
تورينو غدا على ملعب أليانز 
ستاديوم ضمن مباريات اجلولة 

٣٠ للدوري اإليطالي.
وبحســب صحيفــة «توتو 

سبورت» اإليطالية فإن بوفون بات على بعد مباراة واحدة من 
أن يصبح أكثر الالعبني مشاركة في تاريخ الدوري اإليطالي. 

وفي حال مشاركة بوفون في املباراة سيسجل ظهوره رقم ٦٤٨ 
في الدوري اإليطالي وسيتخطى باولو مالديني أسطورة ميالن 

الذي شارك في ٦٤٧ مباراة باملسابقة. 
ومدد يوڤنتوس عقد بوفون ملوسم إضافي، وبالتالي سيتواجد 
في قائمة الفريق باملوســم املقبل لتستمر مغامرته في املالعب 
اإليطالية التي بدأت عام ١٩٩٥ وقطعها ملدة موسم واحد انتقل 

فيه إلى باريس سان جرمان.

سيميوني: إقصاء ليڤربول منحنا الدافع
أكد مدرب أتلتيكو مدريد، 
األرجنتيني دييغو سيميوني، 
أن تقييــم فريقــه الــذي يعد 
مــن بــني الفرق التــي حققت 
أفضــل نتائج بعد اســتئناف 
البطولــة، يجــب أن يتم «في 
الليغا  النهاية» العتبــاره أن 
«جائزة االستمرارية». وحقق 
أتلتيكو مدريد نتائج إيجابية 
منــذ اســتئناف الليغا، حيث 
سجل ٤ انتصارات وتعادلني 
فــي ٦ جــوالت، كان آخرهــا 
التعادل مع برشلونة (٢-٢). 
وقال ســيميوني فــي مؤمتر 
صحافي عشية مواجهة ريال 
مايوركا باجلولة ٣٤ من الليغا: 
«في كثير من األحيان نتسرع 
فــي التعليق، لكن الليغا مثل 
املباريات، العبرة باالستمرارية 
واالستمرارية يتم تقييمها في 

نهاية املوسم». 
وأضــاف «نحــن لم نصل 
بعد إلى نهاية املوســم، وكما 
هو واضح ال يوجد تقييم لنا 
بعد». ودافع سيميوني عن أن 
فريقه قد أظهــر بالفعل خطا 
تصاعديا قبل تعليق املسابقة 
بسبب وباء ڤيروس كورونا 
املستجد، بعد إقصاء ليڤربول 

كل هذا»، ألن املدربني «هم الذين 
يقودون الطريق، لكن الالعبني 
هــم الذيــن يقــودون الفريق 
وحتقيــق األهداف». وســئل 
سيميوني عن العب مايوركا 
األرجنتينــي لــوكا روميرو، 
الــذي أصبح أصغر العب في 

الدوري اإلسباني لكرة القدم 
وعمره ١٥ عاما و٢١٩ يوما، فقال 
املدرب األرجنتيني «سيكون 
من السابق ألوانه إبداء الرأي 
حــول ٢٠ أو ٣٠ دقيقة لعبها، 
أعتقد أنه يجب ترك األشخاص 
الذين لديهم العب مبســتقبل 
جيد لتطويره بالطريقة التي 
يؤمنــون بهــا، وإذا جعلــوه 
الدرجــة  يلعــب فــي دوري 
األولى، فهــذا ألنهم يعتقدون 
أنه يتمتع باملؤهالت الالزمة». 
وبعد استدعائه ملواجهة ريال 
مدريد في الليغا، حطم روميرو 
الرقم القياسي بصفته أصغر 
العب في الليغا، بعدما جتاوز 
فرانسيســكو باو رودريغيز 
الذي خاض أول  «سانسون» 
مباراة له بالدوري اإلسباني، 
بني صفوف سلتا ڤيغو، وعمره 
١٥ عاما و٢٥٥ يوما. وولد العب 
الوســط الشــاب في املكسيك 
وأظهر في التدريبات مهارات 
جعلــت األنظار تراه على أنه 
نسخة من النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي فهو أعسر مثله 
وبــارع في املراوغة وســريع 
ويســجل الكثير من األهداف 
(٨٨ هدفا في فئات األشبال).

اإلجنليزي مــن دوري أبطال 
أوروبا، وهي «نتيجة مهمة» 
في رأيه «ستعطي دفعة مهمة 
لالستمرار في الليغا». وأشاد 
سيميوني «باملسؤولية الكبرى 
التي يتحملهــا العبو فريقه، 
الذين اعتبرهم أهم شــيء في 

مفاجأة.. برشلونة سادسًا بني أكثر األندية حتريكًا للكرة في أوروبا

إنترميالن يفترس بريشيا.. وفيتشاري يهدي ميالن نقطة ثمينة
حصن إنتر ميالن مركزه 
الثالــث بفــوز ســاحق على 
ضيفه بريشيا بنصف دزينة 
نظيفة من األهداف، فيما جنا 
جاره ميــالن من اخلســارة 
بالتعادل مع سبال ٢-٢ ضمن 
املرحلة التاسعة والعشرين 
مــن الــدوري اإليطالي لكرة 

القدم.
في املباراة األولى ســجل 
اإلجنليزي أشــلي يونغ (٥) 
والتشيلي أليكسيس سانشيز 
(٢٠ من ركلة جزاء) ودانيلو 
دي أمبروسيو (٤٥) وروبرتو 
غاليارديني (٥٢) والدمناركي 
اريكســن (٨٣)  كريســتيان 
وأنتونيــو كاندريفــا (٨٨) 

األهداف.
وهو الفــوز الثالث إلنتر 
أربــع مباريــات منــذ  فــي 
التي  املنافســات  اســتئناف 

كانت معلقة بسبب ڤيروس 
كورونا املستجد، مقابل تعادل 
واحد، ليعزز موقعه في املركز 
الثالث برصيد ٦٤ نقطة، معيدا 
الفارق إلــى أربع نقاط بينه 
وبني التسيو الثاني، وثماني 
نقاط بينــه وبني يوڤنتوس 
املتصــدر حامــل اللقــب في 

املواسم الثمانية املاضية.
فــي  كونتــي  وأشــاد 
تصريــح لقنــاة «دي أي زد 
أن» بسانشــيز الذي ساهم 
أهــداف (متريرتان  بثالثــة 
حاســمتان)، وقــال «لقــد 
أحضرنــاه إلى هنا بســبب 
مســتواه. لألســف افتقدناه 

كخيار لفترة طويلة». 
وفــي املبــاراة الثانيــة، 
احتــاج ميالن مســاعدة من 
مدافع ســبال فرانشيســكو 
فيتشــاري النتزاع التعادل 

ماوريتسيو مارياني لتقنية 
املساعدة بالڤيديو «في أيه 
أر». ورفع ميالن رصيده إلى 
٤٣ نقطة في املركز الســابع، 
مقابــل ١٩ نقطة لســبال في 
املركــز التاســع عشــر قبل 
األخير. وتعادل بولونيا مع 
ضيفه كالياري بهدف للغامبي 
موســى بارو (٤٥+٣) مقابل 
هدف لألرجنتيني جيوفاني 
سيميوني، جنل دييغو مدرب 
أتلتيكــو مدريد اإلســباني، 
(٤٦). وســقط فيورنتينــا 
أمام ضيفه ساسوولو بهدف 
لباتريــك كوترونــي (٩٠) 
مقابل ثالثة أهداف للفرنسي 
غريغوار ديفريل (٢٤ من ركلة 
جــزاء و٣٥) والتركي ميرت 

مولدور (٦١).
وتغلب فيرونا على ضيفه 
بارما بثالثة أهداف لصامويل 

وتفادي اخلسارة االولى له 
البطولة بعد  منذ استئناف 
فوزين في أول مباراتني، وذلك 
بتسجيله باخلطأ في مرمى 
فريقه في الدقيقة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع.
وتقدم سبال بهدفني ملاتيا 
واملخضــرم   (١٣) فالوتــي 
سيرجيو فلوكاري (٣٠)، قبل 
أن يقلص البرتغالي رافاييل 
الفارق (٧٩) ويســجل  لياو 
فيتشاري التعادل باخلطأ في 

مرمى فريقه (٩٠+٤).
الفريــق  ولــم يســتفد 
اللومبــاردي مــن خــوض 
خصمه حوالــي ٥٠ دقيقة 
بعشــرة العبني بعــد طرد 
ماركــو داليســاندرو (٤١) 
بســبب تدخــل قــوي على 
الفرنســي تيــو هرنانديز، 
بعدمــا عــاد حكــم املباراة 

دي كارمني (٤٥+٣ من ركلة 
جــزاء) وماتيــا زاكاجتــي 
(٥٤) وماتيو بيسينا (٨١) 
مقابــل هدفــني للســويدي 
ديان كولوسفيســكي (١٧) 

وريكاردو غاليولو (٦٤).
وحقق ســمبدوريا أول 
انتصاراته منذ العودة على 
حساب مضيفه ليتشي ٢-١.
إلى ذلك، تبدأ مســاء غد 
الســبت مباريــات املرحلة 
الـــ ٣٠ باقامــة ٣ مباريــات 
مهمة الطرافها، حيث يلعب 
يوڤنتوتس مع جاره تورينو 
في ديربــي مدينة تورينو، 
ويلتقــي ساســوولو مــع 
ليتشي، ويأمل التسيو في 
حتقيق االنتصار على حساب 
ميــالن عندما يســتضيفه 
علــى ملعــب «االوملبيكو» 

في العاصمة روما.

«ديربي تورينو» بني يوڤنتوس وتورينو غدًا

يسعى أتلتيكو مدريد الى مواصلة 
زحفه نحو ضمان مشاركته في دوري 
أبطــال أوروبا املوســم املقبــل عندما 
يستضيف مايوركا في افتتاح املرحلة 
الرابعة والثالثني من الدوري اإلسباني 

لكرة القدم اليوم.
ويتسلح فريق املدرب األرجنتيني 
دييغو سيميوني بالنتائج اجليدة التي 
حققها منذ عودة املنافسات بعد أكثر من 
ثالثة أشهر من اإليقاف بسبب ڤيروس 
كورونا املستجد، وكان آخرها التعادل 
مع برشلونة ٢-٢ في كامب نو الثالثاء.

وفاز أتليتكو في أربع مباريات مقابل 
تعادلني في اللقاءات الستة التي خاضها 

منذ االستئناف.
ويحتــل الفريــق املدريــدي املركز 
الثالث برصيد ٥٩ نقطة. وفي الوقت 
الذي يحــاول أتلتيكو تأكيد حصوله 
على مقعد في دوري األبطال، يســعى 
مايوركا للهروب من شبح الهبوط الى 
الدرجة الثانية. وتستكمل املرحلة غدا 
السبت حيث يلعب سلتا فيغو مع ريال 

بيتيس، وبلــد الوليد مع ديبورتيفو 
االفيس، وغرناطة مع ڤالنسيا.

وضمن مباريات املرحلة الـ ٣٣، وجه 
أتلتيــك بلباو إنذارا إلــى ريال مدريد 
عندما انتزع فــوزا ثمينا من مضيفه 

ڤالنسيا ٢-٠.
ويديــن أتلتيك بلبــاو بفوزه على 
إلــى قائــده املخضرم  «اخلفافيــش» 
راوول غارسيا الذي سجل الهدفني في 
الدقيقتــني ١٣ اثر متريــرة من إيناكي 
وليامس و٤٧ بتسديدة قوية بيسراه 
من خارج املنطقــة رافعا رصيده إلى 

١٣ هدفا هذا املوسم.
وتابع ڤياريال نتائجه اجليدة في 
اآلونة األخيــرة بتغلبه على مضيفه 
ريال بيتيس بهدفني نظيفني سجلهما 
جيرار مورينو (٧ من ركلة جزاء و٣٠).
وتغلــب غرناطــة علــى مضيفــه 
ديبورتيفــو أالفيــس بهدفني نظيفني 
ســجلهما أنطونيو كورتيس هيريدا 
(٢٥) وروبرتو سولدادو (٤٩). وتعادل 

بلد الوليد مع ليفانتي ٠-٠.

كشــف مركــز الدراســات 
السويســري  الرياضيــة 
التعليمــي  الشــريك   cies
لالحتــاد الدولي لكــرة القدم 
«فيفــا» فــي تقريــر حديــث 
عــن أكثر األنديــة في أوروبا 
حتريــكا للكــرة واملســافات 
التــي تقطعها داخــل أرضية 
امللعــب بفضل االســتحواذ. 
وطبــق املركز الدراســة على 
أكثر من ٣٥ مســابقة أوروبا 
خــالل املوســمني املاضيــني 
٢٠٢٠/٢٠١٩،٢٠١٩/٢٠١٨. وتصدر 
نادي بايرن ميونخ قائمة أكثر 
األندية حتريكا للكرة وقطعا 
للمســافات برصيد (١٢٫٧ كم 
في املباراة الواحدة)، متفوقا 
على مانشستر سيتي صاحب 

وتفوق البايرن والسيتي 
يعــود فضلــه الــى الطــرق 
التي طبقها املدرب اإلسباني 
بيــب غوارديــوال املعتمــدة 
على االســتحواذ علــى الكرة 
القصيرة والتي  والتمريرات 
مــازال فريق البايــرن متأثرا 
بهــا رغــم رحيــل بيــب عن 

الفريق منذ فتــرة، والغريب 
هو تراجع برشلونة صاحب 
هذه املدرســة في أوروبا إلى 

املرتبة السادسة. 
وفيما يلــي قائمة أكثر ١٠ 
أندية حتريكا للكرة ملسافات 

داخل امللعب: 
٭ بايرن ميونيخ (١٢٫٧ كم في 

املباراة الواحدة)
٭ مانشستر سيتي (١٢٫٥ كم)

٭ ليڤربول (١٢٫٣ كم)
٭ باير ليفركوزن (١١٫٩ كم)

٭ سيلتيك االسكتلندي (١١٫٧ كم)
٭ برشلونة (١١٫٥ كم)

٭ بوروسيا دورمتوند (١١٫٥ كم)
٭ تشيلسى (١١٫٤ كم)

٭ الكمار الهولندي (١١٫٢كم)
٭ باتي بوريسوف (١١٫١ كم)

الوصافة برصيد ١٢٫٥ كم في 
املبــاراة الواحــدة. وقد حقق 
العبو البايرن في املتوســط   

متريرات أقل بقليل في املباراة 
الواحدة من تلك التي حققها 
مانشستر سيتي (٧٠٥ مقابل 
٧٢٢)، لكــن مســافتهم أطول 

(١٨٫٠ مترا مقابل ١٧٫٣).

«األتلتي» اللتهام مايوركا.. 
وبلباو يزيد أوجاع «اخلفافيش»
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ديوكوڤيتش يتعافى من «كورونا»
ويتبرع لبلدة منكوبة

جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له النجم 
الصربي نوفاك ديوكوڤيتش الرقم واحد عامليا 
في التنس للكشف عن ڤيروس كورونا املستجد 
سلبية، كما اعلن مكتبه اإلعالمي أمس، وذكر 
بيان صادر عنه «جاءت نتيجة فحص نوفاك 
ديوكوڤيتش وزوجته يلينا سلبية، لقد أثبتت 
ذلك نتائج االختبارات بعد خضوعهما لفحص 
كوفيد-١٩». وأضاف «لم يشعر نوفاك ويلينا 
بأية عوارض وقد خضعا للفحص بعد التشاور 
مع األطباء». وأضاف املكتب اإلعالمي ان نوفاك 
وزوجته يخضعان حلجر صحي واتبعا إرشادات 
السالمة املتعلقة بكوفيد ١٩ منذ عودتهما من 

زادار (كرواتيا) قبل ١٠ أيام.
وكان ديوكوڤيتش اعلن في ٢٣ يونيو املاضي 
إصابته بڤيروس كورونا بعد تنظيمه جولة 
استعراضية في منطقة البلقان لبعض جنوم 
التنس، انطلقت في منتصف الشــهر املاضي. 
وقد أصيب خالل هذه اجلولة كل من البلغاري 
غريغور دمييتروف والكرواتي بورنا تشوريتش 

والصربي فيكتور ترويســكي. قبل ان يلحق 
بهم منظم جولة كرواتيا النجم السابق غوران 
ايفانيسيفيتش. إلى ذلك، تبرع ديوكوڤيتش 
بأكثر من ٤٠ ألف يورو (٤٥ ألف دوالر) لبلدة 
صربية تضررت بشدة من وباء كورونا املستجد، 
وفقا ملا ذكرته وســائل إعــالم محلية، وكانت 
البلدة أعلنــت حالة الطــوارئ أواخر يونيو 
بسبب انتشار «كوفيد-١٩». وسلطت األضواء 
مؤخرا على صربيا بعد السماح لديوكوڤيتش 
بتنظيــم دورة خيرية «جولة أدريا» في دول 
البلقان بدأت في العاصمة بلغراد في منتصف 
يونيو، واستمرت في كرواتيا قبل تتوقف عقب 
اكتشــاف حاالت إصابــة بالڤيروس لعدد من 
املشاركني فيها. وأسف ديوكوڤيتش «لكل فرد 
أصيب» بالڤيروس خالل الدورة االستعراضية 
التي كان من املفترض أن تقام في خمس مدن 
فــي دول البلقان، متمنيــا «أال يؤدي ذلك إلى 
تعقيد احلالة الصحية ألي شخص وأن يكون 

اجلميع بخير».

إيڤرتون يزيد متاعب 
ليستر وتشلسي يرفض 
الهدية.. وأوباميانغ إلى 
صدارة الهدافني

غوارديوال: كأس إجنلترا ودوري 
األبطال لتعويض لقب «البرميييرليغ»

يرى االســباني بيب غوارديوال مدرب مان ســيتي االجنليزي أن «أشياء 
رائعة» تنتظر فريقه في نهاية املوسم اجلاري، برغم تنازله عن لقب الدوري 
احمللي لليڤربول، وإلى احتفاظه بلقب كأس رابطة االندية، بلغ «الســيتي» 
نصف نهائي الكأس، ويتقدم ريال مدريد االسباني ٢-١ في ذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وقال غوارديوال في مؤمتر صحافي عبر الڤيديو: «خسرنا «البرميييرليغ» 
قبل سبع مباريات من نهايتها مع فارق أكثر من عشرين نقطة، كان التحدي 
هــذا املوســم بأن نحرز لقــب الدوري مجددا، لكن مــا حصل قد حصل ألن 
مســتوانا لم يكن مســتقرا كما في املواســم املاضية»، مضيفا حتى القيام 
بعمل جيد جدا لم يكن كافيا نظرا لألرقام التي حققها ليڤربول، ال ميكنك 
الفــوز دائما، وان تقوم بعمل جيد دائما، واعتبــر غوارديوال ان ليڤربول 
بقيــادة مدربه االملاني يورغن كلوب أصعب خصــم واجهه، برغم تفوقه 

عليه املوسم املاضي بفارق نقطة بعد معركة طاحنة.
لكنه حتدث عن إحراز لقب دوري االبطال للمرة الثالثة في مســيرته 
كمدرب، بدال من انزال ليڤربول عن عرشه املوسم املقبل «خضت حتديات 
كثيرة في مسيرتي كمدرب، وهذا حتد إضافي، اجلميع يتحدث عن فشلي 

الكبير ألنني لم أفز بدوري االبطال في ميونيخ أو هنا».
وبرغــم العجز عن االحتفــاظ بلقب الدوري احمللي للموســم الثالث 
تواليا، أشــاد العب الوسط الســابق بـ «العبني استثنائيني» في سيتي 

جلهودهم هذا املوسم «لدينا أشياء رائعة تنتظرنا».
وكما يبدو حتى اآلن، لن يشــارك ســيتي في دوري األبطال املوسم 
املقبل، بحال فشله في استئناف قرار إبعاده من االحتاد القاري ملخالفته 

قواعد اللعب املالي النظيف.
لكــن غوارديوال مصر على حســم تأهله فــي ارض امللعب، بصرف 
النظر عــن القرارات اإلدارية «انتهــت البرميييرليغ، لكن نخوض كل 
مباراة من اجل التأهل الى دوري االبطال، لم نتأهل بعد واعتقد ان كل 
مباريات الدوري اآلن تشــكل فرصة رائعــة لنا للوصول الى مباراتي 
ارسنال (نصف نهائي الكأس) وريال مدريد في أفضل جهوزية ممكنة».
وأقــر غوارديــوال أن رحيل العب وســطه ومواطنه دافيد ســيلفا 
بعد موسم من ذهاب قائد الفريق املدافع البلجيكي فنسان كومباني، 
باإلضافة الى تقدم العبني مهمني في السن على غرار املهاجم االرجنتيني 
سيرغيو أغويرو والعب الوسط املدافع البرازيلي فرناندينيو «ليست 

كارثة أو أمرا سيئا، هذا وضع طبيعي».

ساني يجري الفحص الطبي في «البايرن»
أكدت تقارير صحافية 
أمس، أن اجلناح الدولي 
ليروي ســاني بات على 
بعد خطــوة واحدة من 
إلــى بايــرن  االنتقــال 
ميونيخ، وقد خضع العب 
مان ســيتي االجنليزي 
أمس إلى الكشف الطبي 
متهيــدا لالنضمــام إلى 
صفــوف بطــل الدوري 

األملاني.
لصحيفــة  ووفقــا 
«بيلــد» والعديــد مــن 
التلفزيونية،  احملطــات 
فــإن ســاني (٢٤ عاما) 
ســيخضع للمزيــد من 
الفحــوص الطبيــة في 
بــدأ  ميونيــخ، حيــث 
الطبي مباشرة  الكشف 
بعد وصوله إلى أملانيا.

وكشفت تقارير أن مان سيتي وافق على 
االستغناء عن خدمات الالعب مقابل أقل 
من ٥٠ مليــون يورو (٥٦ مليون دوالر) 

بعــد أن رفــض الالعب 
جتديد عقده مع الفريق 
اإلجنليزي، وينتهي عقد 
ســاني مع بطل الدوري 
االجنليزي املوسم املاضي 
العام املقبل علما بأنه كان 
قريبا من االنضمام إلى 
بايرن قبل ١٢ شهرا لكنه 
تعرض حينها لقطع في 
الرباط الصليبي وغاب 
عن املالعب لعدة أشهر، 
وتــردد أن ســاني كان 
سيكلف بايرن ميونيخ 
نحو ١٠٠ مليون يورو في 
العام املاضي، ولكن بعد 
اإلصابة التي تعرض لها 
الالعب وفي ظل تبقي عام 
واحد علــى نهاية عقده 
احلالي، يرجــح أن تقل 
قيمة الصفقة عن نصف 
هذا املبلغ، ولعب ساني في الدوري األملاني 
ضمن صفوف شــالكه قبل أن ينتقل إلى 

إجنلترا في ٢٠١٥.

انتحار العبة كورية إلساءات بدنية ولفظية
أقدمت العبة الترايثلون 
الكورية اجلنوبية تشوي 
سوك هيون على االنتحار 
إلنهاء سنوات من اإلساءات 
البدنية واللفظية من طاقم 
التدريب وجتاهل شكاواها 
من الســلطات الرياضية، 
وفقــا لتقاريــر. ووجدت 
تشوي (٢٢ عاما) الفائزة 
بامليداليــة البرونزية في 
فئة الناشئات في بطولة 
الترايثلون اآلسيوية عام 
٢٠١٥ فــي تايبيــه، جثــة 
هامدة فــي مهاجع فريقها 
في بوسان الشهر املاضي.

ويظهر مقطع مصور مت 
تداوله على نطاق واسع من 
آخر محادثة نصية لها مع 
والدتها، أنها توسلت لها أن 

«تفضح خطايا» املعتدين عليها، وتعد كوريا 
اجلنوبية قوة رياضية إقليمية كبرى، لكن في 
مجتمع تنافسي بشكل كبير، يعتبر فيه تقريبا 

الفوز هو كل شــيء، ومن 
املعروف أن اإلساءة البدنية 
واللفظية منتشــرة، وفي 
إحدى املناســبات، كتبت 
تشوي في مذكراتها: «لقد 
ضربت بعنــف اليوم، أنا 

أذرف الدموع كل يوم».
العديــد مــن  ولفتــت 
وسائل اإلعالم احمللية إلى 
أن تشوي تركت مجموعة 
من التسجيالت الصوتية 
تعرضهــا  تؤكــد  التــي 

لالعتداءات.
وبثــت محطــة أخبار 
«واي تي أن» احمللية احدى 
تلك التسجيالت التي ُتظهر 
غضب مدربها من ارتفاع 
وزنهــا، إذ قال لها «عليك 
جتنب تناول الطعام ملدة 
ثالثة أيــام، لقد وعدتني بأنك ســتتحملني 
املسؤولية»، ثم قال لها «أطبقي على أسنانك» 

ثم سمع صوت صفعة بشكل واضح.

تدخل خمسة أندية في الدوري االجنليزي غدا (السبت) في مواجهات تعد 
بغايــة األهميــة، وذلك ضمن املرحلــة الـ ٣٣ للدوري االجنليــزي املمتاز لكرة 

القدم، لكونها ستؤثر بشكل كبير على موقعها 
من التأهــل لدوري األبطال في موســمه املقبل 
٢٠٢٠-٢٠٢١ والــذي يتأهل لــه أصحاب املراكز 

األربعة األولى في «البرميييرليغ».
وتعد مواجهة وولڤرهامبتون سادس الترتيب 
(٥٢ نقطة) مع أرسنال السابع بالرصيد نفسه من 
النقاط وبفارق األهداف فقط عن منافسه األكثر 
ندية لكونها ستسهم بقرب الفائز أكثر نحو املراكز 
املؤهلة، وال يغيب عن األندية املتنافسة احتمال 
عدم مشــاركة مان سيتي في النسخة املقبلة لـ 
«األبطال» إن لم تبطل محكمة كاس عقوبة املنع 
لعامني من املشاركات األوروبية الصادرة بحقه 
مــن االحتاد األوروبي لكــرة القدم، وعليه، فإن 
املركز اخلامس ســيكون مطمعــا للجميع، كما 
تسعى كوكبة املدرب االجنليزي والدولي السابق 
فرانك المبارد إلى اخلروج بفوز على واتفورد، 
عندما يســتضيف تشلســي رابع الترتيب (٥٤ 
نقطة) نظيره العنيد واتفورد السابع عشر (٢٨ 
نقطة). ولعل ليستر سيتي الثالث (٥٥ نقطة) 
ومــان يونايتد اخلامــس (٥٢ نقطة) في موقع 
أسهل عندما يستضيفان تواليا كريستال باالس 
الثاني عشر (٤٢ نقطة) وبورمنوث قبل األخير 
(٢٧ نقطة)، فيما ستجمع خامس مواجهات اليوم 
بني نوريتش سيتي آخر الترتيب في الدوري مع 
برايتون اخلامس عشر (٣٣ نقطة) في مواجهة 

لتعديل الوضع فقط، وبعيدة كليا عن حسابات النقاط املؤهلة لدوري األبطال.
إلى ذلك، متكن إيڤرتون من زيادة محن ضيفه ليســتر سيتي عندما تغلب 
عليه ٢-١، فيما رفض تشلســي الهدية النتزاع 
املركز الثالث منه بخسارته أمام جاره اللندني 
وســت هام يونايتــد ٢-٣ في املرحلــة الثانية 
والثالثــني من الدوري اإلجنليــزي لكرة القدم، 
وأشــعل إيڤرتــون ووســت هام الصــراع على 
البطاقتني األخيرتني املؤهلتني ملســابقة دوري 
أبطال أوروبا املوســم املقبــل، وقدما هدية لكل 
من مان يونايتد وولڤرهامبتون صاحبي املركز 
اخلامس والسادس على التوالي برصيد ٥٤ نقطة.

ورفض تشلسي هدية إيڤرتون ومني بخسارته 
العاشــرة هذا املوسم، بعدما تغلب عليه وست 

هام يونايتد ٣-٢.
 كما واصل أرسنال صحوته وحقق انتصاره 
الثاني على التوالي بعد خسارتني متتاليتني عندما 
عمق جــراح مضيفه نوريتش ســيتي صاحب 
املركــز األخير بالفوز ٤-٠ نظيفة بينها ثنائية 
لهدافه الدولي الغابوني بيار إمييريك أوباميانغ 
رفع بها رصيده إلى ١٩ هدفا هذا املوسم وحلق 
مبهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي إلى صدارة 
الئحة الهدافني. وصعد أرسنال إلى املركز السابع 
مؤقتا برصيد ٤٦ نقطة بفارق نقطة واحدة أمام 
جاره توتنهام، فيما جتمد رصيد بورمنوث عند 
٢١ نقطة في املركز األخير، وزاد نيوكاسل محن 
مضيفه بورمنــوث الثامن عشــر عندما تغلب 

عليه ٤-١.

حسابات «األبطال» في ٤ مواجهات  
لـ «البرميييرليغ».. غدًا

مباريات اليوم وغدًا بالتوقيت احمللي
مباريات اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٤)
١١beIN Sport HD١أتلتيكو مدريد ـ ريال مايوركا

مباريات يوم غد السبت
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٣)

٢:٣٠beIN Sport HD١نوريتش سيتي ـ برايتون
٥beIN Sport HD١مان يونايتد ـ بورمنوث

٥beIN Sport HD٢ليستر سيتي ـ كريستال باالس
٧:٣٠beIN Sport HD١ولفرهامبتون - آرسنال

١٠:٠٠beIN Sport HD١تشيلسي - واتفورد

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٤)
٦beIN Sport HD٣سلتا ڤيغو ـ ريال بيتيس

٨:٣٠beIN Sport HD٣بلد الوليد ـ أالڤيس
١١beIN Sport HD٣غرناطة ـ ڤالنسيا

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٠)
٦:١٥beIN Sport HD٤يوڤنتوس ـ تورينو
٨:٣٠beIN Sport HD٤ساسولو ـ ليتشي
١٠:٤٥beIN Sport HD٤التسيو ـ ميالن

البرتغالــي جوزيــه مورينيــو  تعــرض 
لســقطة جديــدة مع فريقه توتنهــام، بعد أن 
خسر «السبيرز» مساء امس ١-٣ أمام شيفيلد 
يونايتد في املباراة التي جمعت الفريقني على 
ملعــب «برامال لني» ضمــن اجلولة الـ ٣٢ من 

منافسات الدوري اإلجنليزي.
تقدم شيفيلد بهدف أول سجله النرويجي 
ساندير بيرج في الدقيقة ٣١ من تسديدة قوية 
من داخل منطقة اجلزاء، وألغى حكم اللقاء هدفا 
لهــاري كني جنم توتنهام في الدقيقة ٣٣ بناء 
على تقنية الڤيديو التي ٔاثبتت وجود ملسة يد 
على البرازيلي لوكاس مورا قبل تسجيل الهدف.

وفي الدقيقة ٦٩ أضاف ليس موسيت الهدف 
الثاني لشــيفيلد، وضاعــف النتيجة أوليڤر 
مكبورني بالدقيقة ٨٤، وقلص هاري كني الفارق 
بتسجيله هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة ٩٠.
وبهذه النتيجة قفز فريق شيفيلد للمركز 
الثامــن بعدما رفع رصيده من النقاط إلى ٤٧ 
نقطة، في املقابل سقط توتنهام للمركز التاسع 
برصيد ٤٥ نقطة، ويفقد معها «السبيرز» آماله 

في املشاركة األوروبية بدوري األبطال.

سقطة جديدة لتوتنهام.. 
وأمل «األبطال» يتبدد أمام شيفيلد



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.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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اجلمعة

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

جنية إبراهيم البغدادي، أرملة سالم صالح عبداهللا املسعود:٧١ 
عاما ـ ت: ٦٥٠٤٠٣٠٣ ـ ٩٧٥١٤٠٤٠ ـ شيعت.

السويلم ســليمان مناور الرشيدي:٨٧ عاماـ  ت: ٥٠٢٤٩٣٩٣ـ  
٥١٥١٤٢٤٢ ـ ٦٠٩٥٨٥٩٥ ـ شيع.

فيصل نايف عبــداهللا العامر: ٥٥ عامــا ـ ت: ٦٠٤٤٤٤٥٦ ـ 
٩٩٦٢٢٥٩٤ ـ شيع.

خالد عبداللطيف عيســى سليم: ٦٢ عاما ـ ت: ٩٩٠٧٨٠٧٨ ـ 
٩٩٥١١٥٠٧ ـ شيع.

ســهيل عبدالنبي علي الغضبان: ٧٢ عاما ـ ت: ٩٩٩٥٥٧٠٠ ـ 
٩٧٨٧٧٦٩٦ ـ شيع.

زينب مختار حسني محمد عباس ليري: ٣١ عاماـ  ت: ٩٩٣٩٦١٢٤ 
ـ ٩٩١٩١٠٦٣ ـ شيعت.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات

«الڤيروس سوف يختفي يوما ما»

الرئيس ترامب، في تصريح وصفته 
شبكة ســي ان ان بأنه يعبر عن 
تفكير ســحري ال علمي.  وسبق 
أن استخدمه الرئيس ترامب عندما 
كان عــدد اإلصابات األميركية ١٥ 

إصابة فقط.

«فقط.. ارتدوا الكمامة!»

املمثلة األميركية جينيڤر انيستون 
تشارك تغريدة تقول فيها: أنا أتفهم 
أن الكمامة غير مريحة، لكن أيضا 
إغالق الشــركات واحملالت ووفاة 

الناس أمور غير مريحة.

«لست بحاجة لالستماع الى ما يقوله فاوتشي، 

فهو يجهل ما يقول»

باتريك، حاكم والية تكساس  دان 
ينتقد كبير خبراء األوبئة األميركي 
انطوني فاوتشي ويصفه بعدم العلم، 
بعد أن صرح األخير بأن اإلصابات 

في تكساس تدعو للقلق.

«لم يتلق الروس رسالة قوية من إدارة ترامب 

لحماية المصالح األميركية»

ســتيف هول، محلل استخبارات 
أميركي متقاعد، معلقا على األخبار 
التي تقول إن الروس دفعوا لطالبان 

الستهداف جنود أميركيني.
 

«الوطنية تتمثل في ارتداء كمامة»

النائبة األميركية دونا شاالال، ٧٩ 
ســنة، تذكر األمريكيني بضرورة 
ارتداء الكمامة مبناسبة اقتراب عيد 

االستقالل.

٣:١٨الفجر
 ٤:٥٢الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٦العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٣العشاء

العظمى: ٤٥ -الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٩:٣٣ ص ـ ١١:٣٧ م
أدنى جزر: ٣:٣٨ ص ـ ٥:٠٥ م
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تابعونا وتواصلوا معنا

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية»: ٦٠٪ من 
إصابات «كورونا» في شهر 

يونيو.

مجلس الوزراء: رصد استمرار 
تزايد اإلصابات بـ «كورونا» بني 

املواطنني وندعو اجلميع 
للتباعد اجلسدي.

  لم نسمع منكم سوى 
التصريحات املتضاربة.. أين 

حلولكم؟!
  والزم اجلميع يسمعون 

الكالم!

البريطانيون ال يريدون العودة إلى ما قبل اجلائحة
٦ ٪ فقط من البريطانيني 
يريــدون العودة الــى النمط 
االقتصــادي الــذي كان قائما 
قبــل األزمــة. هــذا مــا أظهره 
استطالع لـ «يوغوف» نشرت 
نتائجه صحيفة «الغارديان». 
وجاءت هذه النتيجة متزامنة 
مع دعوة ٣٥٠ شخصية نقابية 
واقتصادية ودينية الى ان يكون 
التعافي االقتصادي بعد الوباء 
قائمــا على العدالــة واحلفاظ 
على البيئة. وفي مقابل الذين 
قالوا انهم يريدون العودة الى 
السابق  االسلوب االقتصادي 
قال ٣١٪ انهم يريدون حدوث 
تغيير كبير، في حني قال ٢٨٪ 
انهــم يريدون تغييرا معتدال. 

رأى انه «مع بدء خروج البالد 
من األزمة بات واضحا ان الناس 
يريدون مستقبال افضل وليس 
مجــرد العودة الــى حيث كنا 
في السابق. وكما في األزمات 
الكبرى في املاضي، من احلروب 

الى الركود الكبير، كان هناك 
اجماع على عــدم العودة الى 
األوضاع االقتصادية السابقة».
مديــر مؤسســة  وعلــق 
االقتصاد اجلديــد على دعوة 
الشــخصيات البريطانية الى 
انشــاء اقتصاد جديــد بقوله 
«لقد كشــفت األزمــة عن عدد 
من احلقائق القاسية ومنها ان 
خدمات الرعاية الصحية لدينا 
كانت تعاني من نقص املوارد 
وان حاالت عدم املساواة جعلت 
الكثيرين مهددين. ولكننا رأينا 
ما الذي ميكــن اجنازه عندما 
نواجه أزمة. فبإمكان احلكومة 
ان تنفق بحكمة وبسرعة وعلى 

نطاق واسع».

٦٪ فقط من البريطانيني يريدون العودة للنمط االقتصادي السابق

اما مــن حيث الشــعور العام 
فقد أعرب ٤٤٪ عن تشاؤمهم 
حول مستقبل االقتصاد مقابل 
٢٧٪ فقط قالوا انهم متفائلون. 
الرئيس السابق للخدمة املدنية 
في البالد اللورد بوب كيرسليك 

م شوارع «ليستر» بطريقة طريفة! «كورونا» ٌيقسِّ

احتاد الصيادين: السمك املستورد يباع 
بساحة سوق شرق واحمللي حتت السلم!

كــرد فعــل من الســلطات 
علــى ارتفاع عــدد اإلصابات 
بڤيــروس كورونا في املدينة 
وجدت مدينة ليســتر نفسها 
في وضع كان ميكن ان يكون 
مضحكا لوال انه مرتبط بكارثة 
صحية راح ضحيتها عشرات 

اآلالف من البريطانيني.
فبعد أيام قليلة من اجراءات 
تخفيــف اجــراءات االغــالق 
واحلظر فــي البــالد تبني أن 
عدد االصابات في ليستر بلغ 
١٣٥ إصابــة فــي كل ١٠٠ ألف 
شخص. هذا دعا السلطات الى 
اعادة فرض احلظر على مناطق 
معينة في املدينة واملضي في 
اجراءات التخفيف في مناطق 
أخرى ذات نســبة منخفضة 

من االصابات.

محمد راتب

انتقــد رئيس االحتاد الكويتــي للصيادين ظاهر الصويان 
ما يحدث في سوق شرق لألسماك قائال: لألسف هناك تعسف 
جتاه املنتج احمللي، حيث يتم إجبار الباعة على بيع األسماك 
احمللية حتت الســلم واألسماك املســتوردة في الساحة، مبينا 
أن املســتورد دخل سوق شرق ضيفا غير مرغوب فيه فاحتل 
املــكان حملاربة املنتج احمللي. ودعا الصويان من يفعلون ذلك 
في السوق إلى مراجعة قرار تأسيس سوق شرق وأنه خاص 
باألســماك احمللية فقط، موضحا أن مــا يحدث فوق االحتمال 
ويتطلــب وقفة جادة من كل غيور علــى مصلحة البلد، حيث 
يجب دعم املنتج احمللي للمحافظة عليه، مشيرا إلى أن هناك من 
يصر على محاربة الصيادين واملنتج احمللي ملصلحة املستورد 
لترويج جتارته، موضحا أنه إذا كان ما يجري تصرف من بعض 
موظفي اجلهات املوجودة بالسوق، فنطلب من اجلهة محاسبة 

من أمر بذلك لكون هذا التصرف يثير االستغراب والدهشة.

وعزل وعالم يستمتع بتخفيف 
احلظر. وذكر املوقع أن سكان 
أحد الشوارع أعربوا عن عدم 
فهمهم للحدود اجلديدة لإلغالق 
بعدمــا اكتشــفوا ان نصــف 
الشــارع بات خاضعا للعزل 
بينما النصف اآلخر يتحرر من 

االجراءات. وفي بعض الشوارع 
ال يفصــل بــني اخلاضعــني 
للقيود اجلديدة واملتحررين 
منها إال سياج خشبي. ال أحد 
يســتطيع ان يحدد بالضبط 
سبب ارتفاع عدد االصابات في 
املدينة. فهناك من يرجعها الى 
احتمال أن يكون نظام الفحص 
املطبق فيها أفضل مما هو في 
مناطق أخرى. ويشير آخرون 
الــى ارتفــاع نســبة امللونني 
والسود والى تفشي الفقر مما 
ال يســاعد السكان على اتباع 
وســائل الوقايــة، خصوصا 
وان األوضــاع االجتماعيــة 
ترغــم الكثيرين على الذهاب 
الى أعمالهم واستخدام وسائل 
النقــل العــام مقابــل الذيــن 
يستطيعون العمل من بيوتهم.

«ميــل  موقــع  وحتــدث 
أوناليــن» عــن ان جيرانــا 
مســافة  علــى  يســكنون 
سنتمترات من بعضهم بعضا 
فــي ضواحــي املدينة وجدوا 
انهم في احلقيقة ينتمون الى 
عاملني مختلفــني: عالم حظر 

أكد معهد «كارولينســكا» في السويد أن لديه معطيات تفيد بأن 
مســتويات املناعة في البالد هي ضعــف التقديرات احلالية. ونقلت 
صحيفــة «ديلي ميل» عن صحيفــة «تلغراف» ان الباحثني فحصوا 
مستويات خاليا «تي» وهي خاليا دم بيضاء تساعد النظام املناعي 

على مقاومة الڤيروسات.
ووجدت االبحاث أن ٣٠٪ من األصحاء املتبرعني كونوا مناعة خاليا 
«تي» وهي ضعف نســبة الذين تبني وجود أجســام مضادة لديهم. 
ولكن مســتوى املناعة التي حتدثها هذه اخلاليا التزال مجهولة في 
حني ان مناعة االجسام املضادة تدوم من ثالثة الى ستة أشهر فقط.
وتقــول صحيفة «ديلي ميل» انه اذا ما صحت نتائج البحث فإن 
ثلث األصحاء الذين ال تظهر عليهم أعراض كورونا قد يكونون طوروا 
مســتوى معينا مــن املناعة. وأعادت الصحيفة الــى األذهان انه في 
املراحــل األولى من الوباء كانت احلكومة البريطانية تفكر في اتباع 
سياسة مناعة القطيع التي تتطلب إصابة ٦٠٪ من السكان، ولكنها 
عدلت عن ذلك بعدما أشــارت التوقعات الى أن االنتشار الناجم عن 
ذلك سيؤدى الى إغراق نظام الرعاية الصحية في البالد والى مئات 

اآلالف من الوفيات.
وتشير الصحيفة الى أن العلماء مندهشون للدور الذي تلعبه خاليا 
«تي» في مقاومة الڤيروسات ويعتقدون أن هذا ميكن ان يفسر سبب 
كون بعض املجموعات وبشكل خاص األطفال تتمتع مبناعة افضل.

٪ من األصحاء املتبرعني كونوا مناعة خاليا 

ثلث األصحاء الذين ال تظهر عليهم أعراض كورونا قد يكونون طوروا 

وتشير الصحيفة الى أن العلماء مندهشون للدور الذي تلعبه خاليا 
«تي» في مقاومة الڤيروسات ويعتقدون أن هذا ميكن ان يفسر سبب 
وتشير الصحيفة الى أن العلماء مندهشون للدور الذي تلعبه خاليا 
«تي» في مقاومة الڤيروسات ويعتقدون أن هذا ميكن ان يفسر سبب 
وتشير الصحيفة الى أن العلماء مندهشون للدور الذي تلعبه خاليا 

٪ من األصحاء املتبرعني كونوا مناعة خاليا 

ثلث األصحاء الذين ال تظهر عليهم أعراض كورونا قد يكونون طوروا 

وتشير الصحيفة الى أن العلماء مندهشون للدور الذي تلعبه خاليا 
«تي» في مقاومة الڤيروسات ويعتقدون أن هذا ميكن ان يفسر سبب 
وتشير الصحيفة الى أن العلماء مندهشون للدور الذي تلعبه خاليا 
«تي» في مقاومة الڤيروسات ويعتقدون أن هذا ميكن ان يفسر سبب 
وتشير الصحيفة الى أن العلماء مندهشون للدور الذي تلعبه خاليا 

كيف طور ثلث األصحاء مناعة ضد «كوفيد - ١٩»؟

ظاهر الصويان

الصويان: ما يجري تعسف وفوق االحتمال وإضرار باملنتج احمللي

ملشاهدة الڤيديو

األرض ستكون غدًا في «أوجها».. 
بأبعد نقطة عن الشمس

طقس نهاية األسبوع شديد 
احلرارة ورياح مثيرة للغبار

قــال الفلكــي عــادل 
األرض  ان  الســعدون 
ستكون يوم غد السبت 
فــي أبعــد نقطــة عــن 
الشــمس وتســمى هذه 
إذ  «األوج»،  احلالــة 
يأخذ مدار األرض حول 
الشمس الشكل اإلهليجي 

وليس دائريا متاما.
الســعدون  وأوضح 
لـــ «كونا» أمس أن ذلك 
يحدث بســبب جاذبية 
القمر والكواكب وأهمها 

املشــتري بحيث تكون األرض في أول شهر يناير في 
احلضيــض (أقرب نقطة للشــمس) فيما تكون بأول 

يوليو في «األوج».
وأضاف أن كوكب األرض يبتعد في يناير ١٤٧١٠٥٠٥٢ 
كيلومتــرا عن الشــمس أما في شــهر يوليــو فيبعد 
١٥٢٠٩٥٢٩٥ كيلومتــرا ويكــون الفرق بــني النقطتني 
٥ ماليني كيلومتر ومن شــأنه إعطاء فرق ضئيل في 

درجات احلرارة.
وذكر أن السبب احلقيقي الختالف درجات احلرارة 
فــي الفصول هو ميالن محور األرض الذي يبلغ اآلن 
٢٣٫٤ درجة عن مســتوى الشمس ما يؤدي الى ميالن 
شــمال الكرة األرضية نحو الشــمس فــي يونيو، ما 
يســبب دخول الصيف فيها وفي الوقت نفسه يبتعد 
النصــف اجلنوبي من الكرة األرضية من الشــمس ما 

يسبب لديهم الشتاء.
وبــني أن الوضع ينعكس خالل الشــتاء في يناير 
بحيث مييل نصف الكرة األرضية الشمالي بعيدا عن 
الشمس مما يســبب دخول فصل الشتاء وفي الوقت 
نفسه ميالن نصف الكرة اجلنوبي لألرض نحو الشمس 

مما يسبب دخول فصل الصيف.
وأشــار إلى أن األرض تبتعد ســنويا عن الشمس 
مبقدار ١٥ ســنتيمترا أي كيلومتر ونصف الكيلومتر 
كل ١٠٠ سنة وذلك بسبب فقدان الشمس كتلتها نتيجة 

االحتراق اليومي.

توقع مراقب التنبؤات 
اجلوية في إدارة األرصاد 
عبدالعزيــز  اجلويــة 
القراوي أن يكون طقس 
البالد شديد احلرارة مع 
نشاط للرياح الشمالية 
الغربية مثيــرة للغبار 
املناطق  خصوصا على 
املكشــوفة نظــرا لتأثر 
البالد بامتداد منخفض 
الهند املوسمي الذي ميد 
املنطقــة بكتــل هوائية 

حارة.
وقــال القــراوي لـــ «كونــا» ان الطقــس املتوقــع 
نهار اليوم اجلمعة شــديد احلــرارة والرياح متقلبة 
االجتــاه إلــى شــمالية غربيــة خفيفــة إلــى معتدلة 
الســرعة تتــراوح بــني ٨ و٣٢ كيلومترا في الســاعة 
ودرجــات احلرارة العظمى املتوقعــة ما بني ٤٧ و٤٩ 

درجة مئوية. 
وبــني أن الطقس ليل غد ســيكون مائــال للحرارة 
والريــاح متقلبة االجتاه إلى شــمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة الســرعة تتراوح بني ٨ و٣٠ كيلومترا في 
الســاعة، ودرجة احلرارة الصغــرى املتوقعة ما بني 

٣٠ و٣٢ درجة.
وقــال القــراوي إن الطقــس نهار يوم غد الســبت 
سيكون شديد احلرارة والرياح شمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا وتتراوح بني ١٥ 
و٥٠ كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى 
انخفاض الرؤية األفقية في بعض املناطق خصوصا 
املكشوفة ودرجات احلرارة العظمى املتوقعة تتراوح 

بني ٤٧ و٥٠ درجة.
وذكر أن طقس السبت ليال سيكون مائال للحرارة 
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االجتاه خفيفة إلى 
معتدلة الســرعة تنشــط على فترات تتراوح بني ١٢ 
و٤٠ كيلومترا في الساعة، ودرجة احلرارة الصغرى 

املتوقعة ستكون ما بني ٣١ و٣٣ درجة.

عادل السعدون

عبدالعزيز القراوي

.. واملستورد داخلهابيع السمك احمللي خارج ساحة السوق

«التجارة»: أعلى سعر مسموح 

للزبيدي ٧ دنانير
عممت إدارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة على أسواق 
السمك كتابا حتدد فيه أسعار سمك الزبيدي املستورد، 
وجاء في التعميم أن سعر كيلو السمك الزبيدي اإليراني 
حجم٨٠٠ - ١٠٠٠ غرام ال يتعدى الـ ٧ دنانير، أما الوسط 
بني ٥٠٠ -٧٠٠غرام فال يتعدى ٦ دنانير، والصغير ٣٠٠ 
-٤٠٠ غــرام فال يتعدى ٤٫٥ دنانير، أما الزبيدي الهندي 
والباكستاني فحددت سعر كيلو الكبير منه ٨٠٠ -١٠٠٠ 
غرام مبا ال يتعدى ٦ دنانير، والوســط ٥٠٠- ٧٠٠ غرام 

بـ ٥ دنانير، والصغير ٣٠٠ -٤٠٠ بـ ٣٫٥ دنانير.

أحياء مدينة ليستر البريطانية قسمها «كورونا»


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

