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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

الـ «PCR» للقادمني «معتمدة».. وللمغادرين بني ١٠و٢٠ دينارًا
محمد راتب - ثامر السليم

كشــف مصدر حكومي مســؤول لـ «األنباء» عن رفع 
حظر السفر والعودة لغير الكويتيني، حيث ستشملهم 
اخلطة احلكومية الستئناف الرحالت اجلوية التجارية 
فــي مطار الكويت الدولي بشــكل تدريجــي اعتبارا من

١ أغســطس اجلاري. هذا، وعلمــت «األنباء» من مصادر 
مطلعة ضرورة وجود شهادة صحية معتمدة PCR تثبت 
خلو املســافر من اإلصابة بڤيــروس كورونا للمطارات 
التي تطلبها، مشيرة إلى أن تكلفة الشهادة الصحية من 
املتوقع أن تبدأ من ١٠ دنانير ولن تزيد على ٢٠ دينارا، 
ومن ســيحددها هم مسؤولو اخلدمات األرضية، مؤكدة 
أن اإلدارة العامــة للطيران املدني تتجه إلى توحيد تلك 
الرسوم بعد اعتمادها من قبل اخلدمات األرضية ووزارة 
الصحة. وأشارت املصادر إلى أنه يشترط ملن يرغب في 
السفر أن تتوافر لديه الشهادة قبل السفر بـ ٤ أيام، الفتا 
إلى ان بعض الدول ال تشترط وجود هذه الشهادة مثل 
مصر وتركيا. وتابعت املصادر: يشــترط على القادمني 
إلــى الكويــت من املواطنــني واملقيمني ضــرورة اإلتيان 
بالشهادة الصحية من مراكز صحية معتمدة من سفاراتنا 
في اخلارج، دون احلاجــة إلى توثيقها من القنصليات، 
من أجل التخفيف عن سفاراتنا باخلارج وعدم تكرار ما 
حدث في السابق من التزاحم والتدافع أمام سفاراتنا بعدد 
من الدول.  وذكرت املصادر أنه سيتم تخصيص مختبر 
صحي معتمد حتت إدارة وزارة الصحة في مطار الكويت، 
وذلك حلصول املغادرين على شهادة صحية صادرة من 
مختبرات وزارة الصحة تكون معتمدة بخلوهم من كورونا، 
وتقدمي الشــهادات الصحية للمغادرين يكون مسؤولية 

شركات اخلدمات األرضية في مطار الكويت الدولي. 
ولفتت املصادر إلى أن برنامج «شلونك» متاح للمواطنني 
والوافدين العائدين من اخلارج، مؤكدة أن الســفر متاح 
للجميع من مواطنني ومقيمني ذهابا وإيابا حتى صدور 

أي تعليمات جديدة من وزارة الصحة.

تستخرج من مراكز اعتمدتها سفاراتنا باخلارج جتنبًا لالزدحام والتدافع.. و«الصحة» ستخصص مختبرًا في املطار وشركات اخلدمات األرضية تسلمها للمسافر قبل املغادرة بـ ٤ أيام
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بدر فيصل الساير ومارتن أهيرني بعد الكشف عن تويوتا C-HR اجلديدة كليا

«تويوتا الساير» تكشف النقاب 
عن C - HR اجلديدة كليًا

تقليص امليزانية ٢٠٪ ووقف حصة «األجيال».. إلى املجلس
مرمي بندق

يعقد مجلس الــوزراء غدا اجتماعه 
األســبوعي االعتيادي برئاســة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد غدا، 
حيث يواصل املجلس النظر في تطورات 
الوضــع الصحي في البــالد، في ضوء 
تقرير يقدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح حول أعداد اإلصابات واملتعافني 
والوفيات واخلاضعني للعالج، والتحوطات 
التي اتخذتها وزارة الصحة بعد قرار فك 
الشيوخ، ومصير  املهبولة وجليب  عزل 
عزل محافظة الفروانية، ونتائج اجلوالت 
امليدانية بعد بدء املرحلة الثانية وارتباطها 
العبادة  بأعداد املصابني، والسماح لدور 
من مســاجد وكنائس مبباشرة صلوات 

اجلماعة مع تطبيق االحترازات الصحية. 
وكشفت املصادر عن أن احلكومة ستخاطب 
املجلس مبجموعة من التشــريعات على 
رأســها تخفيض امليزانية العامة للدولة 
للسنة املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وذلك بحد أدنى 
٢٠٪، وعدم حتويل ١٠٪ من اإليرادات إلى 
صندوق احتياطي األجيال. وردا على سؤال 
بشــأن أولويات احلكومة خالل الفترة 
املتبقية من عمر املجلس، أجابت املصادر: 
لدينا اللوائح التنفيذية للقوانني ومتويل 
امليزانية وتشــريعات حتريك وحتفيز 
االقتصاد وبحث ضم حماية املشــاريع 
الصغيرة إلى قانون اإلفالس، ومواصلة 
النظر في قضية األرباح احملتجزة، والديون 
املستحقة لدى اجلهات واألفراد، وإجراءات 
معاجلة الهدر في اإلنفاق، وإعادة هيكلة 

اجلهاز احلكومي. وبشأن ما يتردد عن 
وجود قصور تشريعي يحول دون جترمي 
بعض من جتار اإلقامات وغسيل األموال، 
البروتوكول  قالت املصادر: وافقنا على 
العربي ملنع ومكافحة االجتار بالبشــر، 
خاصة النساء واألطفال، امللحق واملكمل 
لالتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عبر احلدود الوطنية، واجلهود تتواصل 
لدراسة أي مقترحات تشكل قيمة مضافة. 
وقد قطعت املصادر الشــك باليقني في 
قضية زيادة الرسوم على اخلدمات املقدمة 
والتي منها رسوم الكهرباء واملاء، مجددة 
التأكيد على ان احلكومة ال متلك زيادة 
الرســوم، ومجلس األمة لن يوافق على 
مشروع قانون بزيادة الرسوم ونحن على 

أعتاب انتخابات برملانية جديدة.

«تنفيذية» القوانني ومتويل العجز.. وحتفيز االقتصاد.. وضّم حماية املشاريع الصغيرة إلى «اإلفالس».. أولويات

«كيبك»: بدء املفاضلة الختيار  ٣٨٫٥ مليار دينار حّولت إلى صندوق «األجيال القادمة» في ١٥ عامًا
مديرين و١٥ رئيس فريق

أحمد مغربي 

علمــت «األنباء» من مصادر نفطية مســؤولة، أن الشــركة 
الكويتيــة للصناعات البترولية املتكاملة (كيبك) ســتبدأ في 
املفاضلة الختيار مديرين و١٥ رئيس فريق، والذين شغرت أماكنهم 
بالتقاعد أو االنتقال إلى شركة نفطية زميلة. وتوقعت املصادر 
ملء تلك الشواغر خالل شهر يوليو اجلاري وذلك بعد انتهاء 
اإلدارة التنفيذية في الشــركة من إجراء املفاضالت واالختيار، 
موضحة أن جلنة املفاضلة ســتبدأ بإرســال الدعوات لرؤساء 
الفرق الذين تتوافر فيهم شروط الترقي لتولي منصب املدير، 
باإلضافة إلى املرشحني لتولي منصب رئيس فريق. ولفتت إلى 
أن الترقي لوظيفة مدير في مؤسسة البترول الكويتية يتطلب 
شروطا، أبرزها مرور ١٥ عاما على املوظف في القطاع النفطي 

واحلصول على تقديرات ال تقل عن «جيد جدا».
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ال تقليص أليام العمل بل إلجنازه عن ُبعد
مرمي بندق - عادل الشنان

اتفق خبراء ومتخصصون 
بشؤون العمل، في تصريحات 
خاصــة لـ «األنبــاء»، على انه 
مت اســتباق دوام املوظفني في 
ظل أزمة كورونــا باتخاذ عدة 
إجــراءات احترازيــة عديــدة. 
وأضافــت املصــادر أن اقتراح 
تخفيض أيام الدوام إلى ٣ أيام 
أو ٤ فقط أسبوعيا يكاد يكون 
مطبقا عمليا بعدد أيام أقل، حيث 

ال يداوم أغلب املوظفني إال يوما 
أو يومني فقط. هذا، واستبعد 
مصدر في ديوان اخلدمة املدنية 
األخذ بفكرة تقليص عدد أيام 
العمل الرســمية إلى ٤ أيام في 
األسبوع بسبب آثار وتداعيات 
ڤيروس كورونا املســتجد في 
الكويت، مؤكدا ان التوجه احلالي 
يســير باجتــاه االعتمــاد على 
التقنيات والتكنولوجيا احلديثة 
إلجنــاز العمــل (أونالين) في 
مختلف جهات الدولة احلكومية 

لتحقيــق التباعــد االجتماعي 
بشــكل دائم وليس فقط خالل 
الفتــرة احلالية التــي مير بها 
العالــم أجمع. وقال املصدر إن 
جهــاز تكنولوجيــا املعلومات 
في الدولة يعمل بالتنسيق مع 
غالبية جهات الدولة اخلدمية 
حاليا لتوفير منصة عمل تقدم 
كل اخلدمات للمواطنني واملقيمني 
عن بعد باستخدام التكنولوجيا 
وشبكة اإلنترنت مما سيسهل 
عملية إجراء املعامالت الرسمية 

بشكل سلس ويضمن اإلجناز 
وفق القانون واللوائح املعمول 
بها لكل جهة حكومية على حدة.

وأشار املصدر إلى أن ديوان 
اخلدمة املدنية يعمل حاليا على 
حصر احتياج اجلهات احلكومية 
بعد توجهها إلى سياسة اإلحالل 
خــالل الفتــرة املقبلــة، حيث 
قــدم عــدد مــن اجلهــات طلب 
احتياجاتها فعليا، مشددا على 
ضرورة سد االحتياج خالل فترة 

زمنية وجيزة.

«الديوان» يعمل على حصر احتياجات اجلهات احلكومية وفق سياسة اإلحالل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

السماح لوافدي «الصحة» بالعودة 
مع أقاربهم من الدرجة األولى

مكتب املجلس يحدد اليوم 
موعد اجللسة املقبلة 

و«األولويات» تختار تشريعاتها

علمــت «األنباء» من مصادر مطلعة في اإلدارة 
العامة للطيران املدني انه صدر تعميم بالســماح 
للعاملــني في «الصحة» بالعودة إلى الكويت ممن 

انتهت إقامتهم مع أقاربهم من الدرجة األولى.

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

يعقــد مكتب مجلــس األمة ظهر اليــوم اجتماعا لبحث 
استئناف عقد جلسات املجلس ثم االتفاق على جدول األعمال 

خالل املرحلة املقبلة.
ورجحت مصادر نيابية ان يستأنف املجلس عقد جلساته 
الثالثــاء بعد املقبل، خصوصا بعد ظهور نتائج املســحات 
الطبية اخلاصة بـ «كورونا» بالنسبة للنواب والعاملني في 
األمانة العامة وانتهاء فترة احلجر. ومن املقرر أن تعقد جلنة 
األولويــات اجتماعا لتحديد جدول األعمال بحســب أهمية 
القضايا وبحسب االتفاق النيابيـ  النيابي واحلكوميـ  النيابي 
تسهيال لإلجناز وإقرار املزيد من التشريعات ذات الفائدة.

ومدرج على جدول أعمــال املجلس العديد من التقارير 
املهمة اخلاصة بأزمة «كورونا» أبرزها تعديل قانون اإليجارات 
الذي أجنزته اللجنة التشريعية قبل جلسة ١٦ يونيو املاضي 
ولــم تتم مناقشــته لعدم وروده على الــدور باإلضافة إلى 

العديد من طلبات املناقشة.

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

سفير غايانا لـ «األنباء»: 
الكويت  أحد الالعبني 

الرئيسيني في املنطقة 
وتعرف عامليًا 

بـ «صانعة السالم»

الياسني لـ «األنباء»: 
«تعاونية اخلالدية» عبرت 

جائحة «كورونا» بنجاح.. 
و١٠٪ أرباحًا بعد موافقة 

«الشؤون» على عقد 
العمومية

اللواء خالد الفهد 
لـ «األنباء»: ٦ إدارات 

في «وقاية اإلطفاء» 
تستقبل مراجعيها.. 

واملواعيد إلكترونيًا

د.شمير علي

خالد الياسني

اللواء خالد الفهد
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ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

مشروع لتطوير قانون اإلقامة خالل أسبوعني
والغامن يتقدم مبقترح لتعديل التركيبة السكانية

تتضافر جهود السلطتني التشريعية والتنفيذية على نحو 
حثيث ملواجهة وحل ملف «جتارة اإلقامات»، خصوصا في ظل 
بروز الكثير من القضايا التي كشفت عن عمق امللف وخطورته 
على البلد. رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، وعبر برنامج 
«ماذا بعد» علــى تلفزيون الكويت، أكد ان «كورونا» أزاحت 
اللثام عن شدة خطورة اخللل في التركيبة السكانية وأفرزت 
أوجها عدة لقضية «جتارة اإلقامات». وأوضح أنه ســيتقدم 
مــع نواب باقتراح بقانون يحدد فترة ٦ أشــهر ملجلس األمة 
للنظر في احلد األقصى للعمالة الوافدة، بحيث يحافظ على 
النسيج االجتماعي. وأشار الغامن الى أنه سيقترح أيضا مع 

نواب اإلعداد لصندوق مالي لتوفير التأمني النقدي والتكافل 
االجتماعــي للعمالة الوافدة بحيث يعالج أي خلل في التزام 

أصحاب العمل خصوصا إنصاف من أنهيت خدماتهم.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، ان نحو ٢٦٠٩٠ 
شخصا استفادوا من مهلة «الداخلية» قد غادروا جميعا باستثناء 
٢٠٠ مازالوا في مقرات اإليواء. وأوضح الصالح أنه مت تسجيل 
٢٨٢ قضية تخص ٤١٧ شركة نتج عنها حتويل ٥٢٦ شخصا 
الى التحقيقات، سواء النيابة أو الداخلية، منهم ٤٩ مواطنا.

وكشف الصالح عن إجناز مشروع قانون حكومي سيقدم 

ملجلس األمة خالل أسبوعني يضع اخلطوط العريضة لقانون 
إقامة جديد يســتند الى جتارب الــدول املتقدمة في التعامل 
مع العمالــة الوافدة «ونأمل ان يتم إجنازه في مجلس األمة 
قريبا». وزيرة الشــؤون مرمي العقيل أشارت من جهتها الى 
أنــه متــت إحالة ٤١٧ ملفا لشــركات ومؤسســات الى جهات 
االختصــاص، نتجت عنها ٢٨٢ قضية مســجل عليها ١٢٥٠٠ 
عامــل كلهم يعانون من مشــاكل. وأوضحــت العقيل أنه مت 
تكثيــف اجلهــود التفتيشــية،  والتي من خاللهــا مت إيقاف 
ملفــات ٢٢٠٧ شــركات ومؤسســات، مبينــة أنــه مت إيقاف 
قيــادي في «القوى العاملة» إضافة الى شــكوك حتيط بـ ٣ 

موظفني أيضا، ومؤكدة أنها لن تتوانى في حسم هذا امللف. 
احملامــي العام بالنيابة العامة املستشــار محمد الدعيج أكد 
بــدوره صــدور أحكام بحق جتار إقامات، مشــيرا الى أنه ال 
يوجد أي تواٍن في تطبيق القانون، ال فرق في ذلك بني مواطن 

وآخر. وأوضح املستشار الدعيج ان «النيابة» قدمت 
اقتراحــا بتغليظ عقوبة جتارة اإلقامات ألكثر من 

٣ سنوات وان حتول من «جنحة» الى «جناية».

رئيس مجلس األمة ووزيرا الداخلية والشؤون واحملامي العام حتدثوا 
لتلفزيون الكويت عن اخلطوات التشريعية والتنفيذية للتصدي لتجارة اإلقامات 

املستشار محمد الدعيجأنس الصالح مرمي العقيل مرزوق الغامن

www.alanba.com.kw  «التفاصيل الكاملة  على موقع «األنباء

ملشاهدة الڤيديو





03االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

)املرحلة الثانية(

انطالق املنصة التعليمية رسميًا بعد العيد 
والتسجيل بها إجباريًا للطلبة واملعلمني

عبدالعزيز الفضلي

تتجه وزارة التربية الى 
العمل في املنصة التعليمية 
وليــس  اجبــاري  بشــكل 
اختياريــا والتي ســتنطلق 
بشــكل رســمي بعــد عيــد 
االضحى املبارك ويطبق عن 
طريقها نظام التعلم عن ُبعد.
هــذا مــا اكدتــه مصادر 
تربوية مطلعة لـ »األنباء«، 
حيث اشــارت الى ان العمل 
للمعلمني ســيبدأ مباشــرة 
بعــد عطلــة عيــد األضحى 
وسيحســب انقطاعا ملن لم 
يحضر، مشيرة الى ان العمل 
باملنصة سيكون إجباريا لكل 

من الطالب واملعلمني.
ان  املصــادر  واضافــت 
تعتبــر  احلاليــة  الفتــرة 
جتريبية للتدريب ويفضل 
مشاركة اجلميع في التدريس 
عن ُبعد، مشيرة الى ان هناك 
صالحيــات ملديــر املنطقــة 
التعليمية  الشــؤون  ومدير 
ومراقبــة التعليــم الثانوية 
للدخول على املعلم ومتابعة 
أدائــه داخــل املنصــة دون 
شعور املعلم بذلك. وذكرت 
انه سيدرج باملنصة حسابات 
لكل مدير مســاعد باملدرسة 
ولكل واحد منهم صالحياته 
اخلاصة بــه. ولفتت الى ان 
الصف الذي يزيد عدده عن 
٥٠ طالبا يحول باقي الطالب 
إلى املعلم الذي يوجد عنده 

عدد أقل من اخلمسني.
واضافــت املصــادر انــه 
ســتعطى صالحيــات ملدير 
املدرســة بإنشــاء اجلــدول 
املدرســي، وحــذف الطالب 
مــن  وغيرهــا  املكرريــن 
انه  الصالحيــات، موضحة 
ســوف يتم سداد العجز من 

للمعلم وتقييمه وبناء على 
عمل املعلم وشرحه سيكون 
باملنصة صفحــة إحصائية 
لقيــاس أدائه مع محاســبة 
الطالب على احلضور اضافة 
الى انه سيتم عقد االجتماعات 

كمجلــس اإلدارة أو اجتماع 
القسم على املنصة مع التأكيد 
على دور رئيس القســم في 
اإلشراف والشرح أيضا كما 
ان الطالب يستطيع تسجيل 

احلصة بالڤيديو.

انقطاع عن العمل ملن لم يحضر للمنصة من املعلمني ومحاسبة الطلبة على احلضور

املعلمني عند البدء بتشغيل 
املنصــة مع تفعيــل أيقونة 
للدعــم الفني حلل املشــاكل 
التــي تواجه املعلمني، الفتة 
الى انه بامكان املدير ورئيس 
القســم حضــور احلصص 

»التربية«: ال تعيني ملعلمني 
جدد قبل حتديد مصير العام الدراسي

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ »األنباء« 
عن عدم تعيني معلمني جدد ســواء تعاقد 
محلي أو خارجي في ظل الظروف احلالية 
االستثنائية التي متر بها البالد بشكل عام 
ووزارة التربية بشكل خاص، مشيرة إلى 
أن األمور تبقى معلقة حلني حتديد مصير 

العام الدراسي.

وأوضحت املصــادر انه حتى اآلن لم 
تتخذ الوزارة قــرارا بفتح املجال لتقدمي 
الطلبات للعمل في سلك التدريس، مشيرة 
الى أن األمر يحتاج الى مزيد من الدراسة، 
خاصة أن ذلك مرتبط ارتباطا كليا بالعام 
الدراسي املقبل وآلية الدراسة فيه إن كانت 
على كرسي املدرسة أم عن طريق التعلم 
عن بُعد، مؤكدة أن الوضع حتى اآلن فيه 

ضبابية.

الزايد: »املطاحن« لديها فريق للطوارئ ونهدف 
إلى التقليل من العمالة وإحالل الروبوت واملكائن

الكويت: »كورونا« سيترك آثارًا اقتصادية واجتماعية 
قد تعيد املكاسب التنموية لبعض الدول إلى اخللف

عبداهلل الراكان

أكد الرئيس التنفيذي لشــركة مطاحن 
الدقيق واملخابز الكويتية مطلق الزايد أن سر 
جناح شركة املطاحن خالل جائحة كورونا 
هو فريــق الطوارئ املتخصص بالتصدي 
لالزمات، موضحا أن هذا الفريق يعمل منذ 
عامني وهو من اشتراطات األنظمة العاملية. 
وأضاف الزايد خالل مشاركته في حملة 
دروس األمل التي تنظمها رابطة االجتماعيني 
أن سر جناح شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية هو مواكبــة التطورات العاملية، 
خاصة املتعلقة باملنتج نفسه أو ما يتعلق 

بنوعية األكل واختالفــه وأيضاء اجلانب 
الصحي للمنتج. 

وأكد أن الشــركة حريصة على متابعة 
هــذه اجلوانب وتركز حاليا على الدروس 
املستفادة من هذه اجلائحة والتي استمرت 
ألكثر من 3 أشــهر ولم تكن لها سوابق في 
املاضي ولم تدرج في خطط األمن الغذائي.

وكشــف الزايد عن 
التركيــز منصــب  أن 
حاليا على التقليل من 
العمالة اجلانبية وأن 
يحــل محلها الروبوت 

واملكائن.

الكويــت أهميــة  أكــدت 
الدولي  التعددية والتعــاون 
ملواجهــة جائحــة كورونــا 
املستجد )كوفيد - 19( السيما 
ان العالــم يعيــش اياما غير 
مســبوقة نتيجــة لتفشــي 
الڤيروس الذي يشكل خطرا 
عابــرا للحــدود ومؤثرا على 
جميع نواحي احلياة الصحية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
والسياســية. جاء ذلك خالل 
كلمة الكويت التي مت تقدميها 
كتابيا من قبل مندوبنا الدائم 
لــدى األمم املتحدة الســفير 
منصــور العتيبــي جللســة 
مجلس األمن مفتوحة النقاش 

حول األوبئة واألمن.
وقال العتيبي ان »الڤيروس 
ادى إلــى مقتل نصف مليون 
شــخص وإصابــة 1٠ ماليني 
آخرين في جميع بقاع العالم 
فاجلائحــة تعد كمــا وصفها 
األمني العام لألمم املتحدة أكبر 
حتد يواجه العالم منذ احلرب 
العاملية الثانية عالوة على أنها 
مثال حي على الروابط الوثيقة 

ما بني األوبئة واألمن«.
وأضاف ان هذا األمر الذي 

مسلحة من أجل التركيز معا 
علــى املعركــة احلقيقية في 
حياتنا وهي معركة مواجهة 

الوباء«.
وأضــاف »رأينــا بعــض 
املبــادرات والوقفات املتحدة 
األخــرى والتــي كانت تهدف 
إلى حشــد اجلهــود الدولية 
الڤيروس  انتشــار  للحد من 
والتقليــل مــن آثــاره علــى 
املجتمعات واألشخاص خاصة 
األقل ضعفا كالنساء واألطفال 
واألشخاص ذوي االحتياجات 

اخلاصة والنازحني«.
وأشار العتيبي الى انه ال 
زال هناك املزيــد الذي ميكن 
عمله في هذا الصدد، فالعالم 
بحاجــة إلــى مواقــف أكثر، 
مواقف جادة وحاسمة، مرحبا 
بإصــدار مجلس األمن القرار 
رقم )٢٥3٢( حول هذه األزمة 
الصحية العاملية التي يعتقد 
بأنها تشــكل تهديدا للســلم 

واألمن الدوليني.
وقال ان »آثار هذه اجلائحة 
مــن املتوقع أن تالمس كثيرا 
مــن القضايــا التــي تناقش 
في األمم املتحدة بشــكل عام 

ومجلس األمن بشكل خاص، 
فعلى الصعيد اإلنساني بدأت 
األوضاع اإلنسانية تتدهور في 
عدد من مناطق النزاعات بينما 
تعانــي أنظمة صحية هشــة 
نتيجة لسنوات من احلروب 

والدمار«.
وأضــاف: ان تفشــي هذا 
آثــارا  ســيترك  الڤيــروس 
اقتصاديــة واجتماعيــة قــد 
تعيد املكاسب التنموية التي 
حققتهــا بعــض الــدول إلى 
اخللف األمر الــذي قد يفاقم 
من األسباب اجلذرية للنزاعات 
املسلحة كالبطالة والفقر وعدم 
املساواة والتنافس على املوارد 

الطبيعية.
وأكــد العتيبــي أن هــذه 
اجلائحة قد تكون لها تداعيات 
علــى الصعيــد السياســي 
متعلقة بقدرة وكفاءة الدول 
واحلكومات على االستجابة 
بشكل فعال للحد من انتشارها 
وتوفير الرعاية الطبية الالزمة 
للمحتاجــني حيــث صعبــت 
الطريــق للمضــي قدمــا في 
العمليات السياسية في بعض 

مناطق النزاع.

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

رحبت بإصدار مجلس األمن القرار رقم 2532 حول هذه األزمة الصحية العاملية

السفير منصور العتيبي

مطلق الزايد

يتطلب مــن اجلميع تضافر 
اجلهــود ملواجهــة األوبئــة 
واألزمــات الصحيــة العاملية 
واحلد من آثارها القاسية وذلك 
عبر التعاون والتنســيق من 
خالل النظــام الدولي املتعدد 
األطراف واملنظمات اإلقليمية 
والدولية فأزمة عاملية مثل هذه 

تتطلب حلوال عاملية.
وذكــر »شــهدنا جميعــا 
إطــالق األمــني العــام مارس 
املاضي لنداء تاريخي لوقف 
إطالق النار في جميع أنحاء 
العالم التي تشهد فيها نزاعات 

األمير هّنأ الرئيس ترامب بذكرى االستقالل:
عالقات تاريخية تربط الكويت والواليات املتحدة

السفارة األميركية لـ »األنباء«: إصابات بـ»كورونا« 
بني أفراد القيادة املركزية في قاعدة أحمد اجلابر اجلوية

أسامة دياب

أكدت السفارة األميركية لدى البالد 
أن القيادة املركزية األميركية أعلنت 
عن وجــود مجموعة مــن احلاالت 
املصابة بڤيروس كورونا بني أفراد 
القيــادة املركزية في قاعــدة أحمد 

اجلابر اجلوية بالكويت.

وأوضحت السفارةـ  في تصريحات 
خاصة لـ »األنبــاء« ـ التزام جميع 
أفراد القوات األميركية في القاعدة 
مببادئ توجيهية صارمة مبا في ذلك 
غسل اليدين املتكرر، واتباع إجراءات 
التباعد االجتماعي، وارتداء األقنعة.
وشــددت الســفارة علــى انه قد 
مت اتخاذ إجراءات احلد من انتشار 

احلاالت بالتنسيق مع وزارة الدفاع 
الكويتية وبالتالي احلد من انتشار 

املرض.
وتابعت السفارة: إننا نقدر حجم 
ومستوى التعاون القوي وشراكتنا 
مع احلكومة الكويتية فيما نواصل 
العمل معا ملكافحة انتشار ڤيروس 

كورونا.

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
دونالد ترامــب رئيس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة عبر فيها سموه عن 
املائتني  الذكرى  تهانيه مبناسبة  خالص 
والرابعــة واألربعني إلعالن اســتقالل 
الواليات املتحدة األميركية الصديقة، مشيدا 
سموه بالعالقات التاريخية والوطيدة التي 
تربط الكويت والواليات املتحدة األميركية 
الصديقة وبحــرص البلدين الصديقني 
التعاون  الدائم لالرتقاء بأطر  وسعيهما 
القائم بينهما في مختلف املجاالت إلى آفاق 

أرحب ومبا يخدم مصلحتهما املشتركة، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
وللواليات املتحدة وشعبها الصديق دوام 
الرقي واالزدهار وللعالقات االستراتيجية 
املزيد  الصديقني  البلدين  واملتميزة بني 

من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دونالد 
ترامب رئيس الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
املائتــني والرابعة  الذكرى  مبناســبة 
الواليات  واألربعني إلعالن اســتقالل 

الصديقة، متمنيا  املتحدة األميركيــة 
سموه له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيسة 
النواب فــي الواليات املتحدة  مجلس 
األميركية نانســي بيلوســي ورئيس 
مجلس الشــيوخ مايــك بينس، وذلك 
مبناسبة الذكرى الرابعة واألربعني بعد 
املائتني إلعالن استقالل الواليات املتحدة 

األميركية الصديقة.

الرئيس األميركي دونالد ترامبصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

صالحيات ملدير املنطقة ومدير الشؤون التعليمية للدخول على املعلم ومتابعة أدائه داخل املنصة

إعطــاء صالحيــات ملدير املدرســة بإنشــاء اجلــدول املدرســي وحــذف الطــالب املكررين

ملشاهدة الڤيديو



االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ احلياة تعود إلى الكويت04
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة الثانية)

إن مفهوم حب الوطن، هو ذلك املفهوم 
الشعارات  الذي يتعدى  الواقعي  العملي 
البراقة واألناشيد احلماسية، فأعظم هدية 
نقدمها للوطن تتمثل في ذلك االنتماء الذي 
يتعدى حدود الذات ومصاحلها ومباهجها، 
إلى التضحية بكل دقيقة، وبكل حواسنا 

ومشاعرنا في سبيل بنائه.
حب الوطن انتماء فريد وإحســاس 
راق وتضحية شريفة ووفاء كرمي، فهو 
ليس مجرد لباس أو لهجة أو جنسية أو 
قانون أو أصباغ على الوجه، إنه أسمى 
من ذلك جميعا، إنه حب ســام، وميكن 
غرس معانيه في نفوس أبنائنا من خالل:

٭ ربط أبناء الوطن بدينهم، وتنشئتهم 
بالقيم اإلسالمية، والربط  التمسك  على 
بينها وبني هويتهم الوطنية، وتوعيتهم 
الوطن  ثقافة  باملخزون اإلســالمي في 

باعتباره مكونا أساسيا له.
٭ تأصيــل حب الوطن واالنتماء له في 
نفوســهم في وقت مبكر، وذلك بتعزيز 
الشعور بشرف االنتماء إلى الوطن، والعمل 
من أجل رقيه وتقدمــه، وإعداد النفس 
للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه، 

واحلفاظ على مكتسباته.
٭ تعميق مفهوم السمع والطاعة لوالة 
األمر في نفوسهم، انطالقا من حث القرآن 

الكرمي على ذلك.
٭ تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم 

الوطنية لهم، وبث الوعي بتاريخ وطنهم 
وإجنازاته، وتثقيفهم باألهمية اجلغرافية 

واالقتصادية للوطن.
٭ تعويدهم علــى احترام األنظمة التي 
تنظم شؤون الوطن وحتافظ على حقوق 
املواطنني وتسيير شؤونهم، وتنشئتهم 

على حب التقيد بالنظام والعمل به.
٭ تهذيب سلوكهم وأخالقهم، وتربيتهم 

على حب اآلخرين. 
٭ تعويدهم على حب العمل املشــترك، 
وحب اإلنفاق على احملتاجني، وحب التفاهم 

والتعاون والتكافل واأللفة. 
٭ نشر حب املناسبات الوطنية الهادفة 

واملشاركة فيها والتفاعل معها.
إن األسرة هي املدرسة األولى، وهي 
اللبنة األساســية واجلذريــة لصياغة 
شــخصية املواطن. ويقع على األسرة 
املســؤولية الكبرى في تقومي ســلوك 
واألخالق والتوجيه الصحيح إلى كل املعاني 
والقيم واملثل املتعالية للهوية اإلسالمية 
الطفل بشحنات  التي تشحن  والوطنية 
تعينــه بها على معوقات احلياة، وتقويه 
على رد الهجمات الثقافية اخلارجية املؤثرة 
في خلقه وســلوكه، والسيما احلمالت 
الثقافية املوجهة من اخلارج والساعية إلى 
قلع أبنائنا من هويتهم األصيلة والسليمة 
ومن دينهم احلنيف، وجرهم إلى منزلقات 

الرذيلة واإلرهاب.

أبجديات 
حب الوطن

الشيخة انتصار احملمد الصباح
رئيسة فريق املسؤولية املجتمعية التطوعي بالكويت

«الكهرباء» تبدأ باستقبال املراجعني الثالثاء املقبل
دارين العلي

أعلنــت وزارة الكهربــاء واملاء عن 
بدء استقبال املراجعني واملوظفني غير 
الواردة أســماؤهم في كشوف الدوام 
بدءا من الثالثاء املقبل عن طريق طلب 
موعد عبر املوقع االلكتروني للوزارة.

وقالــت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
إنه لن يتم اســتقبال أي مراجع دون 
موعد مسبق، حيث ســيقوم املراجع 
بتحديد سبب زيارته للوزارة وسيتم 
ارسال الباركود له لتفعيله حني قدومه 

للوزارة في الوقت احملدد.
وقالت املصــادر ان املوظف املعني 
سيقوم مبقابلة املراجع في بهو الوزارة 
في ركن مخصص لذلك جتنبا لدخول 
املراجعني الى مكاتب الوزارة وأروقتها.

ولفتت املصــادر الى أنه مت حتديد 
ركن في بهو الوزارة ايضا للموظفني 
غيــر املداومني والذيــن يريدون انهاء 
مراجعاتهم واوراقهم الرسمية كشهادة 

الراتب واإلجازات وغيرها.
وأكدت املصادر أن استقبال املراجعني 
في الوزارة سيتم بأضيق احلدود بعد 
توفير أكثر مــن ٢٧ خدمة على موقع 
الوزارة االلكتروني، كما ميكن إرسال 
أي طلب عبر سجل الوزارة االلكتروني 
ويتــم التعامل معه مــن قبل املعنيني 

في الوزارة.

مصادر لـ «األنباء»: عبر مواعيد مسبقة وبأضيق احلدود وفي بهو الوزارة جتنباً حلضورهم في أروقتها

مصادر لـ «األنباء»: جنحنا حتى اآلن في اختبار تلبية 
الطلب في ظل ارتفاع احلرارة وعدم السفر

دارين العلي

قفز املؤشــر الكهربائي 
٩٠٠ ميغــاواط أمــس بعد 
تســجيله ١٣٧٠٠ ميغاواط 
ارتفــاع درجــات  بســبب 
احلرارة الى ٤٨ مئوية بعد 
ان سجل اول من امس ١٢٨٠٠ 
ميغاواط عند درجة حرارة 

٦٤ مئوية.
وقالت مصادر مطلعة في 
الوزارة لـ«األنباء» انه على 
الرغم من استقرار املؤشر 

التحديات املتعلقة بوجود 
جميع املواطنني واملقيمني 
فــي البــالد بســبب ازمــة 

كورونا.
واوضحت ان االنقطاعات 
املتفرقة والتي قد تصيب 
اي شبكة في العالم تنتج 
عن اعطال فنية او اعطــال 
خارجة عن ارادة الوزارة 
ومسؤوليتها ويتم التعامـل 
معها عبر فــرق الطوارئ 
مــدار  علـــى  املســتعدة 

الساعة.

ما دون الـ ١٤ الف ميغاواط، 
اال ان درجات احلرارة تبقى 
هي املؤثر االساســي على 
حجم االستهالك الذي نشهده 

يوميا.
ولفتــت املصادر الى ان 
الــوزارة جنحت حتى اآلن 
في تلبية الطلب االستهالكي 
في ظل احتياطي جيد لديها 
والذي يبلغ حوالي ٣ آالف 
ميغــاواط علــى الرغم من 
جميع املخاوف التي اثيرت 
فــي بداية الصيف بســبب 

املؤشر الكهربائي يقفز إلى ١٣٧٠٠ بفارق ٩٠٠ ميغاواط عن اليوم السابق

املؤشر الكهربائي سجل ١٣٧٠٠ ميغاواط

«الكهرباء» تنتظر اعتماد وكالء مساعدين للقطاعات 
الشاغرة وعمليات تدوير مرتقبة في عدد من اإلدارات

دارين العلي

أصدر وكيل وزارة الكهرباء واملاء 
م. حمود الروضان قرارا بتكليف 
مدير إدارة املخازن سامي احلربي 
بأعمال مدير إدارة العالقات العامة 

واإلعالم في الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة 
ان تغيير تكليف مهام إدارة العالقات 
العامة يحصل للمرة الثانية منذ بدء 
أزمة كورونا، مشيرا الى انه ال يوجد 
مدير باألصالة لإلدارة التي تعتبر 
من اهم اإلدارات في الوقت احلالي 
نظرا لتواصلها مع اجلمهور وكونها 
وسيلة التواصل بينهم وبني الوزارة.

وقالت املصادر ان عمليات تدوير 
متوقعة ستحصل قريبا في الوزارة، 
مرجحة ان تتم بعد اعتماد مجلس 
الوزراء أسماء الوكالء املساعدين في 

القطاعات الشاغرة ومنصب وكيل 
الوزارة والتي تدار حاليا بالتكليف.

وأوضحت ان عمليات التدوير قد 

تطول عددا من اإلدارات في القطاعات 
املختلفة في الوزارة مبا يتناسب مع 

حسن سير العمل وتنظيمه.

تكليف مدير إدارة املخازن مبهام العالقات العامة

«الدعوة اإللكترونية»: وصلنا ألكثر من ١١٤ 
دولة للتعريف باإلسالم منذ جائحة «كورونا»

قال مديــر جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبــداهللا 
الدوسري انه رغم الظروف 
التي يعيشها  االســتثنائية 
العالم بسبب جائحة كورونا، 
إال أنه بفضل اهللا وتوفيقه 
هنــاك املئات مــن املهتدين 
واملهتديات اجلدد من شتى 
دول العالــم يقبلــون علــى 
االســالم، من خــالل مواقع 
وتطبيقات اللجنة الرقمية، 
حيث تعمــل اللجنة بكامل 

طاقتهــا «عن ُبعد» وعلى مدار الســاعة منذ 
األزمة. وبني الدوسري أن لدى اللجنة مهتدين 
جدد من أكثر من ١١٤ دولة حول العالم، ويتم 
التواصل معهم بالعديد من اللغات العاملية منها 
اإلجنليزيةـ  اإلسبانيةـ  الفلبينيةـ  السواحلية 
االفريقية، موضحا أن فور نطق املهتدين اجلدد 
للشــهادتني نقوم بالتواصل معهم عبر أكثر 
من ١٨ مجموعة من مجموعات التعليم التي 
تديرها اللجنة ويشــرف عليها أكثر من ٢٠ 
معلما وداعية وفق أفضل وأحدث األساليب 
والوسائل والتطبيقات اخلاصة بعملية التعلم 
عــن ُبعد، مضيفا: نركز على تعليم املهتدين 
أساســيات التوحيد والوحدانية هللا تعالى، 

وما يجــب معرفته بشــكل 
مجمل عن رســول اإلســالم 
محمد ژ، وأهــم العبادات 
التي ال يصح اســالم املسلم 
إال بها، مثل الصالة وصيام 
الفريضة، والــزكاة، وكذلك 
تعليم ما تيســر من قصار 
باللغــة  الســور وقراءتهــا 
العربيــة لتصحيح الصالة 
والتالوة، وشرح معاني هذه 
اآليــات البينات حتى يزداد 
هؤالء املسلمون اجلدد إميانا 

ويقينا.
وحث الدوسري كل من لديه صديق أو زميل 
أو عمالة منزلية يرغب في دعوتهم إلى اإلسالم 
بأي من لغات العالم أن يبادر بالتواصل مع 
اللجنة ودعاتها، ودعا الدوسري أهل اخلير 
وأصحاب األيادي البيضاء من أبناء هذا البلد 
أن يســاهموا في اســتمرار الدعوة والهداية 
عن طريق دعم هذا املشروع وذلك باالتصال 
١٨٠٠٠٨٢ أو من خالل االيداع بحساب اللجنة 
على بنك بوبيان حتت رقم ٠١١٩٨١٠٠٢٣، داعيا 
اهللا أن يكتبه في موازين الداعمني ووالديهم 
ليــوم الدين وكل من شــارك في حتقيق هذا 
اإلجناز، ســائال املولى ســبحانه أن يكشف 
الكرب عن الكويت وأهلها وسائر بالد العالم.

اللجنة تعمل حالياً بكامل طاقتها «عن بُعد»

عبداهللا الدوسري

سامي احلربي م. حمود الروضان

«زكاة كيفان»: نكفل 
أكثر من ١٠٠٠ 

يتيم حول العالم

حترص زكاة كيفان التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية على 
تنفيذ العديد من املشــاريع 
اخليرية واإلنسانية الرائدة 
الكويــت وخارجها،  داخــل 
والتي تسهم في حتسني واقع 
آالف املستفيدين حول العالم. 
وقال رئيس زكاة كيفان عود 

اخلميس.
نكفل أكثر من ١٠٠٠ يتيم 
في العديد من الدول العربية 
واإلسالمية ونركز على األيتام 
الســوريني املتواجديــن في 
اللجوء ونحرص على  دول 
تعليمهم ورعايتهم وتنشئتهم 
نشأة إسالمية وذلك من خالل 
ربطهم بحلقات حتفيظ القرآن 
الكــرمي، آملــني أن يكونــوا 
إضافــة أخالقية وحضارية 
لألمة، وبفضل اهللا هناك من 
أيتــام «النجــاة» من يدرس 
الطب والهندسة والصيدلة 
والعلوم ويلتحقون بكبرى 

اجلامعات.
واختتم اخلميس بالقول: 
نحث أهل اخليــر على دعم 
املشــاريع اإلنسانية الرائدة 
التي تنفذها زكاة كيفان داخل 
الكويت وخارجها، مبينا أن 
باب املســاهمة واملشــاركة 
في هــذا اخلير متــاح حتى 
ولو بدينــار فال حتقرن من 
املعروف شــيئا. للتواصل: 
أو زيــارة زكاة   ٦٦٢٩٣٠٤٤
كيفان مبقرها الكائن بجوار 

سوق كيفان املركزي.

عود اخلميس



05االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة الثانية)

شركة الكويت للتأمني أطلقت حملة للحفاظ على البيئة
أطلقت شركة الكويت للتأمني حملتها 
الهادفة إلى زيادة الوعي عند املواطن واملقيم 
بضــرورة احلفاظ على البيئة، فدشــنت 
حملتها مببادرة تنظيف شــاطئ الكويت 
الواقع عند أبراج الكويت، وشارك في حملة 
التنظيف ما يزيد علــى ١٠٠ من العاملني 
في الشركة من الكويتيني واملقيمني وساد 

بينهم جو من الروح اإليجابية العالية.
وتعليقا على هذا النشاط، قال الرئيس 
التنفيذي للشركة ســامي شريف والذي 
كان حاضرا ومشاركا في تنظيف الشاطئ 
إن هــذه املبادرة هي جزء من مســؤولية 
الشركة جتاه املجتمع الكويتي أوال وهي 
عرفان باجلميل للكويت شــعبا وحكومة 
ملا قدمته وتقدمــه للمواطن وللمقيم من 

دعم معنوي واقتصادي.
وأضاف أن الشــركة لن تقف عند هذه 
املبادرة بل ســتكون هناك عدة نشاطات 

تهدف إلى خدمة الكويت.
وأضــاف انه تبني لطاقم الشــركة أنه 
بالرغم من نظافة الشــاطئ نسبيا كانت 
هنــاك كمية كبيرة من األوســاخ املضرة 
ومنها اخلطرة كقطع الزجاج املكسور ذي 
األطراف احلادة وأعقاب السجائر طويلة 
التحلل والقطع البالســتيكية من أكياس 
وغيرها والتي تسبب اختناق األسماك أو 

تعطيل احملركات في البحر. 
ودعا كل مواطن ومقيم إلى أن يصطحب 
معه إلى الشــاطئ أكياســا للتخلص من 
النفايات ورميها فــي األماكن املخصصة 
لهــا قبــل مغادرة الشــاطئ وذلك أســوة 
باملجتمعات األخرى املتحضرة في العالم.
وشــكرت إدارة شركة الكويت للتأمني 
العاملني لديها الذين شاركوا بهذه احلملة 
التوعوية، كما تشكر الهيئة العامة للبيئة 
التي تفهمت الطلب، ووافقت على املبادرة 
في وقت ســريع جدا وتتطلع اإلدارة إلى 
تنفيذ مبادرات أخرى في املستقبل القريب.

فريق الشركة املشارك في احلملة

جانب من تنظيف الشاطئ

«األشغال» تطرح نسخة مطورة 
«MPW من تطبيق شكاوى الطوارئ «١٥٠

فرج ناصر 

طرحت وزارة األشغال 
العامة خدمات جديدة من 
التحديــث اجلديد  خالل 
الــذي مت اإلعــالن عــن 
تفعيله بشــكل جتريبي 
لتطبيق (طوارئ األشغال 
١٥٠) لألجهــزة الذكيــة. 
وقالت الــوزارة في بيان 
صحافي إن التطبيق الذي 
مت تطويره بجهود كبيرة 
إلدارة نظــم املعلومــات 
بقيادة مديرة إدارة مركز 
نظم املعلومات املهندسة 
إميان أشكناني يتميز بأنه 
حلقة وصل جديدة تضاف 
إلى خدمة خط الطوارئ 

األشغال (١٥٠) الهاتفية و(واتساب) وزارة 
األشــغال العامــة (٩٣٣٣٣١٥٠) ليتاح ألي 
مســتخدم لهاتــف ذكي حتميــل التطبيق 
اإللكترونــي واســتخدام مجموعة جديدة 
من املزايــا التي تعزز عملية التواصل مع 
اجلمهــور وتلقي مالحظاتهم وشــكاواهم 

املوجهة للوزارة.
وأضافت أنه من خــالل اخلدمات التي 
 (MPW ١٥٠) يوفرها التطبيق الذكي املطور
املتوافر ألجهزة اآليفون من أنظمة IOS أو 
أجهــزة نظام Android يتم تســجيل ملف 
خاص بكل مشترك بإدخال معلوماته ورقم 
هاتفه ثم اإلبالغ عن الشكوى أو املالحظة 
من خالل تصوير املوقع وإرفاق إحداثيات 

موقع البالغ.
وأوضحت أنه ميكن من خالل التطبيق 
الذكي إرسال الشــكاوى املتعلقة بالطرق 

وشــبكات األمطــار والصيانة الهندســية 
الصحية لوزارة األشــغال العامة مباشرة 
بعد استكمال تعبئة النموذج اإللكتروني 
ثم يتولى الفريق الفني املعني التواصل مع 
صاحب الشــكوى والقطاع املختص بنوع 
البالغ أو الشكوى واتخاذ اإلجراء الالزم.

وذكرت أنه ســيتاح للشخص صاحب 
الشكوى أن يتابع حالة الشكوى واإلجراءات 
التــي متت من الوزارة إضافة إلى التعرف 
على سجل بالغاته والشكاوى السابقة التي 
مت تسجيلها بنظام شكاوى طوارئ وزارة 
األشغال (١٥٠) من أجل متابعة أي شكوى 
مت إرسالها سابقا. وأشارت إلى أنه باإلمكان 
حتميــل التطبيق املجاني املطور لطوارئ 
وزارة األشغال وحتديثه من متاجر تطبيقات 
األجهزة الذكية IOS وAndroid لالستفادة من 

هذه اخلدمة على أجهزتهم الذكية.

سفير غايانا لـ «األنباء»: الكويت
 أحد الالعبني الرئيسيني في املنطقة 

وتعرف عامليًا بصانعة السالم
أسامة دياب

وصف السفير فوق العادة املفوض عن جمهورية غايانا التعاونية لدى الكويت 
د.شمير علي العالقات الغايانيةـ  الكويتية باملمتازة والقوية واملتينة عبر تاريخ طويل 
من العالقات الديبلوماسية الرائعة، مشيرا إلى أن الزيارات املتبادلة رفيعة املستوى 
تعكس عمق العالقات الثنائية بني البلدين، الفتا إلى وجود ٨ اتفاقيات تقود العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني. ولفت عليـ  في لقاء خاص لـ «األنباء»ـ  إلى أن الكويت 
أحد الالعبني الرئيسيني في املنطقة وتعرف عامليا بصانعة السالم، مشيرا إلى أنها 

أمة صغيرة ذات قلب كبير ودورها محل تقدير وإشادة املجتمع الدولي، موضحا أن 
الكويت على الصعيد اإلنساني تلعب دورا فريدا في إغاثة كل محتاج والتخفيف من 
آالم املنكوبني واملتضررين من مناطق النزاع، مبينا أن غايانا بلد الفرص االستثمارية 
الفريدة وتنتظر رجال األعمال واملستثمرين الكويتيني. وأشار إلى أن الكويت كانت 
سباقة في مكافحة ڤيروس«كورونا» املستجد بحزمة من اإلجراءات املميزة التي 
صادفت وقتها وجهود الطواقم الطبية محل إشادة، موضحا أن بالده سجلت ٢٠٩ 
حاالت إصابة مؤكدة بڤيروس «كورونا» منهم ٧٨ حالة نشطة و١٠٧ حالة تعاف 

و١٢ حالة وفاة. فإلى التفاصيل:

كيف تصف العالقات 
الكويتية ـ الغايانية وأبرز 

مراحل تطورها وآفاقها 
املستقبلية؟

الكويــت  ٭ عالقتنــا مــع 
تتســم بالقوة واملتانة عبر 
تاريخ طويل مــن العالقات 
الديبلوماسية الرائعة والتي 
بدأت في ١٧ أغسطس ١٩٩٥، 
ومنــذ ذلك احلني والعالقات 
الثنائية تتطور بشكل مستمر 
والفت ألنها بنيت على أسس 
صلبة مــن الصداقة والثقة 
واالحترام املتبادل. والزيارات 
املتبادلــة رفيعة املســتوى 
تعكس عمق العالقات الثنائية 
بني البلديــن، ففي ١٧ يناير 
٢٠١٠ زار رئيس دولة غايانا 
د. بهارات جاجيدو وفريقه 
الكويت، وفي ١٩ يوليو ٢٠١٠ 
زار سمو الشيخ ناصر احملمد 
ـ حينما كان رئيسا للوزراء 
ـ غايانــا علــى رأس فريــق 
مكون من ١٠ مسؤولني رفيعي 
املســتوى. وفــي ٢٥ ينايــر 
املاضي احتفلنا في «مدينة 
الكويت لرياضة احملركات» 
الـ ٥٠ لتأســيس  بالذكــرى 
جمهوريــة غايانــا والـــ ٢٥ 
إلقامة العالقات الديبلوماسية 
مع الكويت والـــ ٩ الفتتاح 
سفارتنا في الكويت، ومتيز 
هــذا االحتفال الفريــد بأننا 
ســجلنا رقما قياسيا جديدا 
في موسوعة غينيس لألرقام 
القياسية من حيث لصق أكبر 
عدد من امللصقات على سيارة 
عائلية ويقدر العدد اإلجمالي 
للملصقات بـ ٤١٥٤٣ ملصقا.
وبصفــة عامــة عالقتنا مع 
الكويت ممتــازة وينتظرها 
ان  مســتقبل واعــد حيــث 

والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصاديــة العربية وبيت 

الزكاة الكويتي.
االتفاقيات الثنائية

كم عدد االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم التي تقود العالقات 

الثنائية بني البلدين 
الصديقني؟

٭ لدينــا ٨ اتفاقيات موقعة 
مع الكويت تقــود العالقات 
البلديــن  بــني  الثنائيــة 
املشاورات الثنائية، اللجنة 
املشــتركة للتعاون، الثقافة 
والفــن، احلمايــة املتبادلــة 
لالستثمار، التجارة، جتنب 
االزدواج الضريبي، اخلدمات 
اجلوية والتعاون االقتصادي 
اتفاقيــة  والفنــي، ولدينــا 
تاسعة جاهزة للتوقيع مع 
وزارة اخلارجيــة الكويتية 

من اإلجــراءات االحترازية 
التي اتخذتها الدولة للوقاية 
واحلد من انتشار ڤيروس 
كورونــا املســتجد، وفيما 
يتعلــق بآخر اإلحصاءات، 
إلــى اآلن لدينا ٢٠٩ حاالت 
إصابــة مؤكــدة بڤيروس 
كورونا منهم ٧٨ حالة نشطة 
و١٠٧ حاالت تعاف و١٢ حالة 

وفاة.

كم عدد أبناء اجلالية الغايانية 
هنا في الكويت، وإلى أي 

مدى يشعرون باألمان هنا؟ 
٭ لدينــا ٦ غيانيــون فــي 
الكويــت الســفير وزوجته 
د.ماريــان وســكرتير أول 
الســفارة وزوجتــه وابنــه 
ومواطن غيانــي آخر يعمل 
في شركة هالبيرتون، وفي 
املنطقة بصفة عامة جند أن 

وان كانت اإلجراءات صعبة 
ولكنها عادلة. وأود أن أشيد 
بجهود احلكومــة الكويتية 
واجلهــات املعنيــة ووزيــر 
الصحة والطواقم الطبية في 
الصفــوف األمامية ملواجهة 

الڤيروس.

ما مدى تعاونكم مع زمالئكم 
في وزارة اخلارجية 

الكويتية؟
٭ منــذ اليــوم األول لي في 
الكويــت وأن أجــد كل دعم 
ومســاندة مــن الزمــالء في 
وزارة اخلارجية ولم يتوانوا 
في تذليل أي عقبة تواجهنا. 
بصفة عامة نحن على تواصل 
مستمر ودائم مع اخلارجية 

الكويتية.

كيف تقيم الدور الذي تلعبه 

تتعلق باإلعفاء املتبادل من 
الدخــول حلاملي  تأشــيرة 
جوازات السفر الديبلوماسية 

واخلاصة.

ما آخر أخبار ڤيروس 
كورونا املستجد في غايانا 

وأحدث اإلحصاءات املتعلقة 
بذلك؟

٭ تتابع احلكومة واجلهات 
املعنية فــي غايانا أوضاع 
ڤيروس كورونا املســتجد 
بصــورة حثيثة ومبتابعة 
وزارة  وجتتمــع  جديــة 
الصحــة العامــة مع فريق 
كوفيد ١٩ رفيع املســتوى 
برئاســة رئيــس الــوزراء 
مــرة كل ثالثة أيام لتقييم 
الوضع وحتديث اإلجراءات 
مبا فيها عمليــات االغالق 
الطيــران وغيرها  وحركة 

لدينا ٨٧ مواطنا في اململكة 
العربية الســعودية و١٦ في 
االمارات و٧ في قطر و٣ في 
البحرين و٢ في مصر وواحد 
فــي لبنان وآخــر في إيران. 
جميعنا نشعر باألمن واألمان 
في الكويت من خالل القيادة 
احلكيمــة لصاحب الســمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني 
وبجهود سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

والوزراء.

كيف ترى اإلجراءات التي 
اتخذتها الكويت ملكافحة 

والوقاية واحلد من انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد؟

٭ الكويــت كانــت ســباقة 
بحزمة من اإلجراءات املميزة 
التي صادفت وقتها من أجل 
حماية املواطن واملقيم، حتى 

الكويت على صعيد حل 
النزاعات وإحالل السالم، 

فضال عن دورها اإلنساني 
العاملي؟

٭ الكويــت أحــد الالعبني 
الرئيســيني فــي املنطقــة 
على صعيــد حل النزاعات 
وإحالل السالم وذلك بفضل 
القيــادة احلكيمة لصاحب 
الســمو، وهــذا الــدور هو 
محل تقدير وإشادة املجتمع 
الدولــي، فالكويــت تعرف 
عامليا بصانعة السالم فهي 
أمة إنســانية صغيرة ذات 
قلب كبير. أما فيما يتعلق 
الكويت اإلنســاني  بــدور 
ســتجد أن الكويــت تلعب 
دورا فريــدا فــي إغاثة كل 
محتاج والتخفيف من آالم 
املنكوبني واملتضررين من 

مناطق النزاع.
االستثمار

حدثنا عن أبرز فرص 
االستثمار في غايانا؟

٭ غايانا دولة غنية بالثروات 
الطبيعية واملعادن الثمينة، 
التــي التزال غير مســتغلة 
وغير مكتشــفة بعــد، وهذا 
فــي حــد ذاته ميثــل فرصة 
واعدة للمســتثمر الكويتي. 
ولقد حرصت احلكومة على 
توفيــر بيئة مالئمــة وآمنة 
الناجحــة  لالســتثمارات 
وحتديدا في مجاالت النفط 
والغــاز والذهــب واألملاس 
واملنغنيــز  والبوكســيت 
الفنادق.  والزراعــة وبنــاء 
ســنكون ســعداء الستقبال 
الكويتي وسنقدم  املستثمر 
له كل التسهيالت التي يحتاج 

اليها.

د.شمير علي أكد أنها أمة إنسانية صغيرة ذات قلب كبير ودورها محل تقدير وإشادة املجتمع الدولي

(قاسم باشا) د.شمير علي مع الزميل أسامة دياب  

الكويــت مبــا متتلــك مــن 
إمكانات ستجد في غايانا بلد 
الفرص االستثمارية الفريدة، 
غايانــا التــزال فــي انتظار 
رجال األعمال واملستثمرين 
الكويتيــني، نظرا إلى غناها 
بالثروات الطبيعية واملعادن 

الثمينة.

حدثنا عن أبرز مجاالت 
التعاون الثنائي بني البلدين؟

٭ االستشارات واملساعدات 
أبــرز  املاليــة واملنــح مــن 
الثنائي  التعــاون  مجــاالت 
بني البلدين، العمل اخليري 
اإلغاثي واإلنساني الكويتي 
محل إشادة وتقدير املجتمع 
الكويــت  الدولــي وأيــادي 
البيضاء ملموسة في مختلف 
أنحاء العالم. و لدينا تعاون 
مع الهيئة العامة لالستثمار 

لدينا ٢٠٩ حاالت إصابة مؤكدة بڤيروس «كورونا» منهم ٧٨ حالة نشطة و١٠٧ حاالت تعاٍف و١٢ حالة وفاةالكويت تلعب دورًا فريدًا في إغاثة كل محتاج والتخفيف من آالم املنكوبني واملتضررين من مناطق النزاع
غايانا بلد الفرص االستثمارية الفريدة وننتظر رجال األعمال واملستثمرين الكويتينينتواصل باستمرار مع اخلارجية الكويتية وأثمن مساندة الزمالء الذين لم يتوانوا في تذليل أي عقبة تواجهنا

جنة السياحة البيئية

مبادرات عديدة 

وصف السفير فوق العادة املفوض عن جمهورية 
غايانا التعاونية لدى الكويت د.شمير علي بالده 
بجنة الســياحة البيئية، مشيرا إلى اإلمكانات 

السياحية الهائلة التي متتلكها وتؤهلها ألن تكون 
وجهة ســياحية مفضلة للكويتيني، الفتا إلى 

التنوع الثقافي الذي تتمتع به بالده.

أشــار الســفير فوق العادة املفوض عن 
جمهوريــة غايانا التعاونيــة لدى الكويت 
د.شــمير علي إلى عدد من املبادرات التي 
قامت بها الســفارة من منطلق مسؤوليتها 
املجتمعية مثل مبادرة برنامج إعادة التدوير 

وتقليل النفايات والتي اطلقتها السفارة في 
١ أغســطس ٢٠١٨، باإلضافة إلى املشروع 
اإلنساني لإلشــراف على إجالء املواطنني 
الكاميرونيني من الكويت يوم ٢ يونيو املاضي 
بطلب من السفير الكاميروني في الرياض.

من أجواء اللقاء

ملشاهدة الڤيديو



االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ احلياة تعود إلى الكويت06
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة الثانية)

٦٣١ إصابة جديدة بـ «كورونا».. ٦١٫١٧٪ من الكويتيني
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل ٦٣١ إصابة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
الـــ ٢٤  (كوفيــدـ١٩) خــالل 
ســاعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلى ٤٩٣٠٣ حاالت، 
فيما مت تسجيل ٥ حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 
حتى اليوم ٣٦٥ حالة. وقال 
املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
د.عبداهللا الســند إن من بني 
احلاالت الســابقة التي ثبتت 
إصابتهــا حــاالت مخالطــة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت 

كويتيني بنسبة بلغت ٦١٫١٧٪ 
و٢٤٥ حالــة لغير الكويتيني 

وحــول آخر املســتجدات 
في العناية املركزة، لفت إلى 
أن عــدد من يتلقــى الرعاية 
الطبيــة في العنايــة املركزة 
بلــغ ١٥٨ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتــت إصابتها مبرض 
«كوفيــدـ١٩» ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٨٩٩٥ 
حالــة. وبني الســند أن عدد 
املســحات التي مت القيام بها 
خــالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٣٤٤٣ مسحة، مشيرا إلى 
أن مجمــوع الفحوصات بلغ 

٤٠٢٩٤١ فحصا.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنــت في وقت ســابق عن 
شفاء ٦٦٧ إصابة خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء من مرض 

«كوفيدـ١٩» ٣٩٩٤٣ حالة.

بنسبة ٣٨٫٨٣٪.
وأضاف ان املصابني حسب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
(١٩٧ حالة مبنطقة األحمدي 
حالــة  و(١٤٢  الصحيــة) 
مبنطقة الفروانية الصحية) 
و(١٢٩ حالة مبنطقة اجلهراء 
حــاالت  و(١٠٤  الصحيــة) 
مبنطقــة حولــي الصحيــة) 
و(٥٩ حالة مبنطقة العاصمة 
الصحية). وعن أعلى املناطق 
الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابــة بالڤيــروس، ذكــر 
أنها جــاءت بواقع (٢٧ حالة 
مبنطقة العارضية) و(٢٣ حالة 
مبنطقة الصليبية السكنية) 
و(٢٢ حالــة مبنطقة الظهر) 
و(٢٢ حالــة مبنطقــة صباح 
السالم) و(٢٢ حالة مبنطقة 
حالــة  و(٢٠  الصباحيــة) 

مبنطقة الواحة).
الســابقة  الـــ ٦٣١  اإلصابــة 
تضمنت ٣٨٦ حالة ملواطنني 

توصيات ملنع انتقال «كورونا» في العيادات اخلارجية
عبدالكرمي العبداهللا

أصــدرت وزارة الصحــة 
توصياتهــا ملنع العــدوى في 
العيــادات اخلارجيــة، والتــي 
تهــدف الــى مســاعدة املرافق 
الصحيــة على ضمــان وجود 
االحتياطات الســليمة حلماية 
املرضى والعاملني في الرعاية 
الصحية من التعرض لڤيروس 
كورونا وغيــره من اإلصابات 
الڤيروســية األخــرى للجهاز 

التنفسي.
التوصيــات  وتضمنــت 
التي تنشــرها «األنباء» تقليل 
التعرض غيــر الضروري في 
مرافــق الرعايــة الصحية، من 
خالل تقييم أولي للمرضى الذين 
لديهم حمى وغيرها من األعراض 
احلادة عبــر التواصــل معهم 
عن طريق الهاتف أو الرسائل 
النصية او الڤيديو حيثما أمكن.
التوصيات نصح  وشملت 
املراجعني الذين لديهم أعراض 
كوفيــد-١٩ والذين يحتاجون 
الى تقييم شــخصي بااللتزام 
االحتياطــات الضروريــة عند 
الوصول الى منطقة العيادات 

اخلارجية.

تشبه أعراض كوفيد-١٩ عليهم 
التوقف عن العمل واإلبالغ عن 
ذلك، كما انه يجب إجراء الفحص 
خــارج املرفــق إذا امكن او في 

منطقة مخصصة.
وبينت التوصيات انه يجب 
اتخاذ إجراءات لضمان التباعد 
اجلســدي في مناطق الدخول 
وغــرف االنتظار واســتخدام 
واإلشارات والعالمات األرضية 
الدالــة علــى مســافة ١-٢ متر 
وعلى احلد األقصى ملستخدمي 

املصاعد.
وأوضحــت التوصيات انه 

وأشارت التوصيات الى انه 
يجــب تنظيف وتعقيم كاملني 
للسطوح املنخفضة املعرضة 
للمس (مثــل مفاتيح الكهرباء 
والصوانــي وخطوط العربات 
واألحــواض)، ومــن بعدهــا 
الترتيب)،  األرضيــات (بهــذا 
وإزالــة املخلفــات واألغطيــة 
وتنظيف ســرير الفحص مره 
في اليوم، كما يجري التنظيف 
مبنظف حيادي يعقبه تعقيم 
باستخدام اما منتجات ايثانول 
٧٠-٩٠٪ او منتجات بالكلورين 

للتعقيم البيئي العام.

عند االحتكاك القريب مبرضى 
مصابــني او مشــتبه بإصابته 
بكوفيــد-١٩ او بــأي أعــراض 
تنفسية أخرى يجب استخدام 
االحتياطــات املعروفــة ضــد 
االحتــكاك والرذاذ مــع وقاية 

للعني.
وأفــادت بأنــه يجــب ان 
تتضمن وســائل الوقاية كمام 
ورداء وقفــازات وواقي للعني 
(واقي وجه أو نظارات)، فضال 
عــن كمــام تنفــس N٩٥ او ما 
يعادله يوصى به فقط إلجراءات 

توليد الرذاذ.

تقليل التعرض غير الضروري في مرافق الرعاية الصحية من خالل تقييم أولي للمرضى

التوصيــات كل  وألزمــت 
من يدخــل املرفق وضع غطاء 
للوجه او كمام، للحد من انتقال 
العدوى، فضال عن انه قد يكون 
حامال للعــدوى حتى من دون 
التوصيات  أعــراض. ودعــت 
جميع العاملني الى وضع كمام 
في كل األوقات، وتوفير كمية من 
الكمامات جاهزة للتوزيع على 
من يدخلــون منطقة العيادات 
اخلارجية، وفرض مراقبة نشطة 
وذاتية للعاملني من خالل قياس 
درجــة احلــرارة وغيرهــا من 
األعراض، وإذا ظهرت عليهم ما 

أطباء وأكادمييون لزيادة املعلومات املعلنة عن «كورونا» 

الفارس: عدم وضع ضوابط ألي دعم عبث باملال العام

طالب مجموعة من االطباء 
واالكادمييني واملهتمني بجائحة 
كورونا بزيادة املعلومات املعلنة 
يوميــا عــن تطــورات جائحة 
كورونا في الكويت عبر مقترح 
مت تقدميه للجنة االستشــارية 
العليا بجائحة ڤيروس كورونا 
في دولــة الكويــت، والتي من 
ضمــن اختصاصاتهــا تلقــي 
االقتراحــات املقدمة من الهيئة 
الطبيــة ومؤسســات املجتمع 
املدنــي واالفــراد فيمــا يتعلق 
بآلية التعامل مع جائحة كورونا 
ودراســتها ووضع التوصيات 

الالزمة بشأنها.
وقال اختصاصــي اول في 
الفروانيــة د.فواز  مستشــفى 
البغلــي ان املجتمــع الكويتي 
لديــه مــن العلــم والفكــر مــا 
يكفيه للمتابعة والتقييم، وألن 
الشفافية تعزز من ثقة الشعوب 
باإلجــراءات املتبعــة وتضمن 
التزامهم باإلجراءات املطلوبة، 
وتعطــي حمايــة للحكومــات 
مــن املســاءلة املســتقبلية في 
قضايا أهمها الوفيات وتدهور 
االقتصاد وقضايا الفساد، وغياب 
الشفافية والوضوح هو ما يفتح 
الباب لالستنتاجات ويهز ثقة 

أسامة أبوالسعود

أشــاد نائب رئيــس نقابة 
ايكويــت  العاملــني بشــركة 
طــارق  للبتروكيماويــات 
الفارس بجهود مجلس الوزراء 
وقراراته مبعاجلة االختالالت 
في سوق العمل أثناء الظروف 
االســتثنائية التــي ســببتها 
جائحة «كورونا»، واحملافظة 
على مكتسبات العمالة الوطنية 
في القطاع اخلــاص وتعزيز 
األمــان الوظيفي للمســجلني 

- اعــالن اعداد احلــاالت التي 
تعانــي من اعــراض مرجح ان 
تكــون ڤيــروس كورونا ويتم 
التعامل معها في املراكز الصحية 
واملستشفيات بدون اخذ مسحة.

- اعالن رقم التكاثر (R٠) بشكل 
دوري.

- اعــالن الســعة التشــغيلية 
ملختبــرات كورونــا فــي دولة 
اليوميــة  الكويــت والنســبة 
التشــغيل والتوســعات  مــن 

املستقبلية.

علــى البــاب الثالــث والباب 
اخلامس لضمان عدم تضررهم 
مــن تداعيات األزمــة احلالية 
ومراعاة لظروفهم والتكاليف 
األسرية باملوافقة على زيادة 
ميزانية الهيئة العامة للقوى 
العاملة مببلغ يزيد على ٢٤٠ 
مليون دينار. وشدد الفارس 
فــي تصريــح صحافــي على 
ضــرورة صــرف احلكومــة 
املبالغ للشــركات التي تلتزم 
بزيادة رواتب وحوافز املوظفني 
وعــدم خفــض  الكويتيــني 

- شرح مبررات عدم عمل مسحة 
للفئة التــي تعاني من اعراض 
مرجــح ان تكون مــن ڤيروس 
كورونا وال تســتدعي التنومي 
باملستشفى، واإلجراءات البديلة 
عن عمل مســحة وآلية عزلهم 

وتتبع مخالطيهم.
- اعالن سياسة فحص املخالطني 

للحاالت املؤكدة.
- اعالن سياسة املسح النشط 

والعينات العشوائية.
- الشفافية في مكاشفة الوضع 
الصحــي ومؤشــرات انتشــار 
وانحسار الوباء في دولة الكويت 
بشــكل عام وفي مناطق العزل 

الكلي بشكل خاص.
وعلق د.فــواز البغلي على 
املؤمتر الصحافي األســبوعي 
قائال: ورد في املؤمتر الصحافي 
املنعقد يــوم اخلميس املاضي 
احصائيات ورســومات بيانية 
مــن مناطق مختلفة مثل والية 
كنيتيكــس االميركيــة ودول 
اوروبية وآسيوية وافتقر املؤمتر 
الــى احصائيات دولة الكويت، 
وكنا نأمل احلصول على ملخص 
تطــور وانحســار الوبــاء في 
األســبوع املنصرم ومعلومات 
وحتليالت وإحصائيات محلية.

موضحا ان مثل هذه الشركات 
ال تستحق الدعم املالي بل يجب 
محاسبتها على انتقاصها من 
حقوق العاملني من ابناء هذا 

الشعب الكرمي.
وختم الفارس بالتأكيد على 
ان الدعم املقرر للعاملني حتت 
الباب الثالث والباب اخلامس 
يجب ان يوافق الشروط ١٠٠٪، 
مضيفــا «أي دعــم مــن دون 
التأكد من الضوابط املشــددة 
سيكون عبثا باملال العام ويجب 

محاسبة املسؤول عن ذلك».

- اعــالن مصــدر املســحات 
(مستشــفيات/ مراكز الصحة 
الوقائية/ مسح نشط/ عينات 
عشــوائية/ عينات اختيارية) 
ونســبة املســحات االيجابيــة 

لكل فئة.
- اعــالن سياســة التعامل مع 
احلاالت التي تعاني من اعراض 
مرجــح ان تكون مــن ڤيروس 
كورونا (مثل ارتفاع في درجة 
احلرارة او الكحة او صعوبات 

بالتنفس).

الرواتب او االنتقاص من حقوق 
املوظفــني، مطالبــا احلكومة 
بضــرورة التحقــق اوال قبل 
صرف الدعم للشركات واخذ 
رأي النقابات للتوضيح لهم. 
وطالب الفارس في هذا الصدد 
«القوى العاملة» بالرجوع إلى 
النقابات للتأكد من عدم تعسف 
الشركات مع العاملني الكويتيني 
قبل صرف أي دعم للشركات 
املستفيدة اوال. وكشف عن ان 
هناك شركات خفضت الرواتب 
وســرحت موظفني كويتيني، 

البغلي: املؤمتر الصحافي األسبوعي احتوى على إحصائيات دول أجنبية وافتقر إلى إحصائيات الكويت

فواز البغلي

طارق الفارس

األفــراد واملختصني باملنظومة 
الصحية ويشكك بإجراءاتها.
وكان من ابرز املقترحات:

الســريرية  الســعة  اعــالن   -
حلاالت كورونا في املستشفيات 
واحملاجــر الصحية والعنايات 

املركزة بشكل يومي.
- اعالن ارقام الدخول واخلروج 
حلاالت كورونا في املستشفيات 
واحملاجــر الصحية والعنايات 

املركزة بشكل يومي.
اعــالن اجلنســية والعمــر   -
واملنطقة الصحية التي تتبعها 
الدخــول واخلــروج  حــاالت 
للمستشفيات والعنايات املركزة 

والوفيات.

الشطي لـ «األنباء»: بقاء مقدمي اإلعفاء من العمل
في «الصحة» على رأس عملهم حلني صدور قرار اللجنة

عبدالكرمي العبداهللا

قال رئيس جلنــة التقارير الطبية للعاملني 
في الصحة طالبي اإلعفــاء من العمل والنظر 
في االستثناء د.أحمد الشطي انه حسب قرار 
وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا األخير 

رقم ٢١٩٠ لســنة ٢٠٢٠ بأن يعود كل موظفي 
الصحة إلى العمل، فــإن مقدمي طلب اإلعفاء 
للجنة يبقون على رأس عملهم حلني اتخاذ اللجنة 
الفنية قرارها. وذكر د.الشطي في تصريح لـ 
«األنباء» أن اللجنة جتتمع ٣ مرات أســبوعيا، 

وتقوم بتقييم نحو ١٠٠ طلب في كل اجتماع.
د. أحمد الشطي

املوقعون على املقترحات 
د.فواز البغلي٭ 
د.نوال مقصيد٭ 
د.أمل الناصر٭ 
طالل املوسى٭ 
رنا العبداحملسن٭ 
جواد البغلي٭ 
إبراهيم احلداد٭ 
أحمد السعيد٭ 
عمر املاجد٭ 
نور اجلعفر٭ 

د.إميان اجلعفر٭ 
د.عادلة املكيمي٭ 
د.يوسف الرامزي٭ 
ياسر اجلعفر٭ 
حسن اخلرس٭ 
منال اخلرس٭ 
سامر أبو شنب٭ 
خلود العبداحملسن٭ 
مي البغلي٭ 

إن املتأمل فــي نص املادة الـ٢٦ من 
الدستور الكويتي يدرك ان التعيني في 
الوظائف العامة قد جعله الدستور مقصورا 
على املواطنني فقط، وجعل اللجوء لتعيني 
االجانب هو استثناء على االصل العام وفي 
احلاالت التي يحددها القانون، وبالتالي 
يكون األصل الدستوري بإسناد الوظائف 
العامة للمواطنــني فقط، حيث ورد في 
الفقرة االولى من املادة املشار اليها ان 
الوظيفة العامة على وجه العموم «واجب 
وطني»، فما بالنا بالوظائف القضائية؟ 
وعلى ذلك، ال يجوز التوسع في االستثناء 
او اللجوء إليه كأصل عام وإال كان في 
األمر مخالفة دستورية صريحة، واننا 
نرى ان التوسع في االستثناءات سمة من 
سمات االدارة الكويتية في شتى املجاالت 
في الدولة، وان املشرع في ستينيات القرن 
املاضي عندما شرع االستثناء جوازا كان 
آخذا بعني االعتبار قلة املواطنني احلاصلني 
على املؤهالت العلمية التي تخولهم التدرج 
بالسلك القضائي، وكان يرى ان االستثناء 
بتعيني الوافدين سيتالشى تدريجيا مع 
مرور الوقت، لو يعلم من ســبقونا في 
صياغة الدســتور اننا نطبق االستثناء 
ونســتثني االصل العام كما من يطبق 
السنة ويترك الفرض فسيعلم علم اليقني 

باملمارسة املخالفة للدستور.
وقد نصت املادة الـ١٩ من مرســوم 
تنظيم القضاء رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ في 
الفقرة الثانية منها على انه يشترط في 
من يتولى القضاء ان يكون كويتيا فإن 
لم يوجد جاز تعيني من ينتمي بجنسيته 
الى إحدى الدول العربية، وهذه املادة في 
اعتقادنا لم تلتزم الضابط الدســتوري 
الوارد في املادة الـ ٢٦ من الدستور، حيث 
ان الشرط الوارد من االتساع والعمومية 
ما ينزلها منزلة عدم التحديد (حملددات 

تعيني القضاة الوافدين).
حيث ان كونه يحمل جنسية احدى 
الدول العربية ليس معيارا جامعا مانعا 
لشــغل الوظيفة القضائية، وهل يعقل 
ان هــذه املادة تُطبق الى وقتنا هذا بعد 
وجود الكثير من الكويتيني الذين يحملون 
الشهادات العليا وأصحاب اختصاص من 
املواطنني، ألن املادة قد حددت بوضوح 
«فإن لم يوجد جاز تعيني..»، وفي ضوء 
تلك النصوص الدســتورية والقانونية 
لنا ان نتســاءل عن مدى قانونية، بل 
الوافدين في  القضاة  دستورية، تعيني 
القضاء الكويتي، وهذه التساؤالت التي 
سنطرحها وتشــغل اذهاننا تنطلق من 
حرصنا على املصلحة الوطنية وإخالصنا 
للقيم واملبــادئ التي تعلمناها، وأمتنى 
ان اجد من القائمني وذوي االختصاص 

االجابة أو إيضاح تلك التساؤالت:
أوال: ملاذا لم يتضمن مرسوم تنظيم 
القضاء ضوابط وشروطا مفصلة لتعيني 
القضاة الوافدين؟ ألنه استثناء على االصل 
العام ال يجوز اللجوء إليه اال عند الضرورة 
وبضوابط معينة وإال يكون هذا املرسوم 

غير دستوري لكونه لم يضع ضوابط 
او محددات لتعيني الوافدين في القضاء، 
كما اشترطت املادة الـ٢٦ من الدستور.

ثانيا: هل يجوز تعيني رجال القضاء 
الوافدين عن طريق التعاقد؟ وهل املبادئ 
التي حتكم اعمــال القاضي من حيادية 
واستقاللية تتماشى مع عالقته مبرفق 
القضاء عــن طريق التعاقد في حني ان 
القانون املصري هو قانون دولة القاضي 
الوافد، مع كامل احترامنا وتقديرنا لهم، ال 
يسمح بأن يتم شغل العمل القانوني داخل 
الهيئات او املؤسسات احلكومية عن طريق 
القانونية  التعاقد نظرا لطبيعة االعمال 
وحاجتهــا الى الدميومة واالســتقرار 
الوظيفي، وهو ما أكدته واستقرت عليه 
احكام احملاكم املصريــة العليا، فإن لم 
تســمح القوانني املصرية بالتعاقد مع 
الوظيفة القانونية (كباحث قانوني) فما 
بالنا نحن جنيز التعاقد مع وظيفة القاضي 
التي هي اخطر وهــي التي احوج الى 

االستقرار والدميومة الوظيفية؟.
ثالثا: ألم يكن وجود قاض اجنبي في 
احملاكم املصرية (احملاكم املختلطة) سمة 
ومظهرا لوجود االستعمار واالحتالل في 
مصر ولقد زال هذا النظام منذ زمن بعيد 
عندما اجتمعت اإلرادة املصرية لتحرير 
محاكمها من التدخل االجنبي، مع فارق 
التشــبيه بني الواقع املصري الذي كان 
حتت الوصاية واالحتالل وبني األمر الواقع 
في الكويت من الوجود العربي في مرفق 
قضائنا، األجدر بنا ان نتحرر من النظام 

القضائي املختلط في الكويت.
رابعا: أليس من الشروط البديهية ألي 
نظام قانوني لتولي الوظائف القضائية 
شــرط الكفاءة العلمية وهو ان يكون 
املتقدم لشغل الوظيفة القضائية حاصال 
على اعلى التقديــرات العلمية وخريج 
جامعات معترف بها من اجلهات املختصة 
في الكويت التي يعمل في ظل قضائها، 
فهــل مت تطبيق تلك الضوابط التي يتم 
تطبيقها علــى رجال القضاء الكويتيني 
على القضاة الوافدين، وكلنا نعلم دور 
احملسوبيات والواســطات وغيرها في 
تعيينات القضاء املصري، وعلى سبيل 
املثال ال احلصر، ان التقدير في شهادة 
الليسانس لبعض رجال السلك القضائي 
بني «جيد» و«مقبول»، وهذا األمر غير 
مقبول على الكويتي الذي يريد ان يتقدم 
للوافد  القضائي، فكيف يسمح  للسلك 
ويترك ابناء الوطن ممن يحملون اعلى 
التقديرات والشهادات؟ فلماذا  تلك  من 
وملصلحة من يتم التغافل عن تلك االمور 
والضوابط عند تعيني القضاة الوافدين في 
مرفق ذي خصوصية شكال وموضوعا 
وميثل احد املقومات االساسية للدولة؟ 
وملاذا يتم الكيــل مبكيالني؟ والى متى 
هذا التناسي والتغافل للكفاءات العلمية 

واملهنية والوطنية في بلدنا؟
يقول اهللا تعالى (مالكم كيف حتكمون 

ـ الصافات: ١٥٤).

رأي

تعيني القضاة الوافدين
في ميزان الواقع والدستور

خليفة محمد خليفة اخلليفة



07 االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ احلياة تعود إلى الكويت
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة الثانية)

اجلمعة لـ «األنباء»: سوق اجلمعة يستقبل رواده األسبوع املقبل

عبداهللا الراكان

كشــف نائب املديــر العام 
البلديــات  قطــاع  لشــؤون 
مبحافظتي العاصمة واجلهراء 
م.فيصل اجلمعة عن ان البلدية 
وافقــت علــى افتتاح ســوق 
اجلمعــة ومزاولة أنشــطته، 
مشــيرا الى ان إدارة الســوق 
تقوم حاليا بتنظيفه وتعقيمه 
ووضع العالمات اإلرشادية به، 
مؤكدا ان السوق سيكون متاحا 

للجمهور األسبوع املقبل.
وقال اجلمعة في تصريح

لـــ «األنبــاء» خــالل جولــة 
تفتيشية صباح امس في سوق 
املباركيــة مبشــاركة البلدية 
التجارة والشؤون  ووزارتي 
والهيئة العامة للغذاء والهيئة 
العامة للقوى العاملة والهيئة 
العامة للصناعة ان اجلوالت 
دوري  بشــكل  مســتمرة 
للرقابة على التزام األسواق 
ومحالت التجزئة باالشتراطات 
الصحية، موضحا ان ســوق 
املباركية مــكان مفتوح وان 
مرتاديه من كل اجلنســيات 
واألعمــار ومــن الضــروري 
تطبيق االشــتراطات داخله، 
ونظرا لالزدحام داخل السوق 
يجب علــى جميــع مرتاديه 
احلذر وااللتزام باالشتراطات 
الصحية والتباعد االجتماعي 

تفاديا النتقال العدوى.
وأشــار إلــى ان اجلهــات 
الرقابية تسعى جاهده للحد 
من اإلجراءات القضائية خاصة 
ما يتعلق بإغالق احملالت او 
الســوق، داعيا الــى االلتزام 
باملعاييــر الصحيــة حتــى 

العاملة واخلاصة بتأمني احلد 
األعلى من توفير االشتراطات 
الصحية مبواقع العمل، مشيرة 
الــى ان اجلولــة تســتهدف 
التجارية والتجزئة  احملالت 
املوجودة فــي الكويت وأهم 
ما يجب االلتــزام به تطبيق 
التباعد املكاني وقياس درجة 
احلرارة لكل من يرد لهذا املكان 
والتأكد من وجود اإلشــارات 
التوجيهية موزعة على جميع 
األماكــن وعدم وجود عينات 
جتريبية مثل العطور واملكياج 
باإلضافة الى تعقيم وتنظيف 
املكان بشــكل مستمر حفاظا 
على صحة املرتادين والعاملني 

للسوق.
وأشــارت األنصــاري الى 

انــه على جميع املســتهلكني 
وأصحــاب احملــالت االلتزام 
الصحيــة  باالشــتراطات 
واالحترازيــة التــي حتد من 
انتشار الڤيروس وان أقل خطأ 
يقع فيه الشخص سيعرضه 
للعــدوى وتعريــض حيــاة 

اآلخرين للخطر.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
تفتيــش محافظــة العاصمة 
الوطنــي للصحــة  باملركــز 
والسالمة املهنية م.علي صفر 
انه وبناء على توجيهات مدير 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
قمنا بتشكيل فريق للتفتيش 
علــى املنشــآت واألســواق 
واملجمعــات التجارية للتأكد 
من مــدى تطبيقهم للقوانني 

التي وضعتها  واالشتراطات 
السلطات الصحية، موضحا ان 
الفريق يغطي جميع محافظات 
الكويت بشكل دوري على مدار 

األسبوع.

خالل جولة تفتيشية في سوق املباركية مبشاركة «البلدية» و«التجارة» و«الشؤون» و«الغذاء والتغذية» و«القوى العاملة» و«الصناعة»

قياس درجة حرارة رواد السوق

فحص أحد صناديق اخلضار في سوق الفرضة

(زين عالم) م.فيصل اجلمعة وإميان األنصاري وأعضاء الفريق خالل اجلولة  

(زين عالم) د.نواف العنزي والزميل محمد راتب مع مفتشني في ادارة تفتيش اجلهراء  

إغالق احد احملالت املخالفة

ال نضطــر إلغــالق الســوق، 
الفتــا الى ان ارتفــاع حاالت 
اإلصابــة بالڤيــروس يرجع 
بنا الى مرحلــة انتهينا منها 
في السابق، مؤكدا ان اجلوالت 
ستســتمر في كل األســواق 
املغلقة واملفتوحة واجلمعيات 
واألســواق املوازيــة وقمنــا 
بتوجيــه تنبيهــات لبعــض 
احملالت خالل اجلولة على أمل 
االلتزام خالل الفترة املقبلة.

نائبــة  قالــت  بدورهــا، 
املدير العام لشؤون التطوير 
الهيئــة  فــي  والتخطيــط 
العامــة للقوى العاملة إميان 
األنصــاري ان اجلولة هدفها 
تطبيــق اشــتراطات وزارة 
الصحة والهيئة العامة للقوى 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

٦٤ مخالفة غذائية باجلهراء خالل أولى مراحل عودة احلياة

محمد راتب

إدارة تفتيش  أكد مديــر 
محافظة اجلهراء في الهيئة 
العامــة للغــذاء والتغذيــة 
أنــه مت  العنــزي  د.نــواف 
تشديد الرقابة انسجاما مع 
االنتقــال للمرحلــة الثانية 
مــن مراحل العــودة للحياة 
التــي اعتمدهــا  الطبيعيــة 
مجلس الوزراء، حيث قمنا 
بجولة تفتيشــية اعتيادية 
على سوق اخلضار والفاكهة 
املركزي تنفيذا لالشتراطات 

واإلجراءات الصحية.
العنــزي، خالل  وأشــار 
جولة تفتيشية، أنه مت تكثيف 
اجلوالت خالل الفترة السابقة 
وحتديدا منذ بداية االزمة في 
١٢ مارس وخالل االنتقال من 
احلظر اجلزئي إلى الكلي ثم 
اجلزئي ونحــن في املرحلة 
الثانيــة نعمل على مدار ٢٤ 
ســاعة عبــر جميــع الفرق 
التفتيشية العاملة، الفتا الى 
ان سوق اخلضار والفواكه 
املركزي من األسواق العاملة 

رقابة وجهودا اكبر من السابق 
بسبب ورود أعداد كبيرة من 
املستهلكني، ولعودة السيارات 

املبردة املتوقفة للعمل.
وذكــر أن الفــرق تعمــل 
بتكاتــف ملنــع أي محاولــة 
للمخالفــة ولدينــا ٥ مراكز 
يعمل منها اثنان في الوقت 

ذكر أكد أنها تشمل عدم التزام 
العاملني في املنشآت الغذائية 
بالشروط الصحية وهذه مما 
يجوز فيه الصلح، موضحا 
أنــه لم يتم رصــد مخالفات 
جســيمة في اجلهراء خالل 
الفترة املاضية بسبب احلظر، 
مؤكدا ان عدد املخالفات خالل 
املرحلــة األولى مــن مراحل 
الطبيعية  االنتقال للحيــاة 
٦٤ مخالفــة فــي اجلهــراء 
تضمنت النظافة الشخصية 
والعامة والتي تشــمل عدم 
لبس الكمامات والقفازات أو 

وجود كروت صحية.
تعــاون  علــى  وأثنــى 
جميــع اجلهــات احلكومية 
مــع الهيئــة العامــة للغذاء 
والتغذيــة فاجلميــع يعمل 
مــن أجــل الكويــت وجميع 
الوزارات العاملة في السوق 
وإدارة سوق اخلضار كانت 
متعاونة في املرحلة األولى، 
داعيا املواطنني واملقيمني إلى 
التعــاون في املراحل املقبلة 
لنعبــر بســرعة وتتجــاوز 

األزمة بأقل اخلسائر.

احلالــي أحدهما في اجلهراء 
ومركــز في ســوق اخلضار 
املركزي ملدة ٢٤ ساعة للتأكد 
مــن االشــتراطات الصحية 
والفنيــة والتــزام اجلميــع 

بالضوابط.
أبــرز  عــن  وبســؤاله 
املخالفــات التي مت رصدها، 

العنزي: املرحلة احلالية تتطلب جهداً ورقابة أكبر على سوق اخلضار املركزي بسبب كثرة رواده

جميع اخلضراوات والفواكه متوافرة في سوق الفرضة

خــالل أزمــة كورونــا ولــم 
تتوقف اجلوالت التفتيشية 
عليه، فكنا نقــوم بالتجول 
للتفتيش على سالمة األغذية 
العاملني والتزامهم  وصحة 
الصحيــة  بالتعليمــات 
واالرشادات الوقائية، مبينا 
أن الفتــرة احلاليــة تتطلب 

إدارة السوق تقوم بتنظيفه وتعقيمه ووضع العالمات اإلرشادية واجلوالت مستمرة بجميع األماكن للحد من العدوى

تعلمنا في احلياة أن «النرجســية» حب 
النفس، حــب الذات، وهــو اضطراب في 
الشــخصية وامليل نحو الغــرور والتعالي 
والطاووســية الزائدة ومحاولة الكسب ولو 

على حساب اآلخرين.
يقال إن النرجســية (أسطورة يونانية) 
ورد فيها أن «نركسوس» كان آية في اجلمال 
وقد عشــق نفســه حتى املوت عندما رأى 

وجهه في املاء!
كم نركسوس عندنا اليوم؟

في أثناء تفشي وباء كورونا سنة ١٤٤١هـ 
املوافــق ٢٠٢٠م وجدنا من خرج علينا بكل 
أنانيته عاشقا لنفسه ليعدد مناقبه وليوضح 
للناس واملجتمع والوطن أنه األفضل واألجمل 
واألذكى والناس كلهــم أقل منه ولذلك هو 
يستبيح لنفسه احلق في االستهزاء والتهديد 
والسخرية والتعالي حتى ان لغته باتت تستفز 
الكل، فهو على حق والكل اآلخر مذموم ملوم 
وهي محاولة منه الستغالل وابتزاز املوقف 
من اجل احلصول على املكاســب ولتحقيق 

اهدافه الشخصية!
كلنــا متفقون علــى ان الوباء واحلظر 
واحلجر واإلجراءات رمبا عامل مساعد كي 
يظهر علينا أكثر من (نرجسي أو نرجسية) 
بعضهم ظهر فــي «امليديــا» او التواصل 
االجتماعي او االعالم املرئي أو املســموع 
ليسب ويلعن ويقذف معلنا (أشكره) كرهه 
لكل أولئك الناس الذيــن يخالفون رأيه أو 
فكره وعدم تفهمه ملنظور اآلخرين، وأحيانا 
مستخدما (لغة اجلسد املتعجرفة) باإلشارة أو 
اللفظ دون االهتمام مبا صدر (منه أو منها) 
ومن غير اي شعور بالذنب بل بغضبة نرجسية 
ومزاجات ذاتية وغطرسة وتكبر لتلبيس (العار) 
بإسقاطه على اآلخرين مواطنني ووافدين.. 
بكل التربص واالنتهازية الزمانية واملكانية.
سألني صديق باألمس عما أفكر فيه اآلن!

فقلت له: الصف األول في املواجهة!
صعق، وقال: لَم تشغل تفكيرك بهم وهم 

يقومون بواجبهم على خير وجه؟!
فقلت: كل خوفي أن يكونوا في مرحلة 
التكرمي على مستوى الدولة في الصف األخير!

مشــكلتنا األزلية في الكويت ان حاصد 
الكيكة دائما من خارج السرب!

وعند انصــراف كورونا ســتظهر لك 
«شــخصيات نرجسية» ال نعلم من وراءها 
تبدو عليها مظاهر العظمة لتأخذ أدوارا ليست 
لها، عبر ثقة ومبالغة وتصنع ومتثيل وإجادة 
مهارات الديبلوماسية للعب في عقول الناس 
لعبا ومراوغــة ومهارة في توصيل (حقائق 
جديدة) ترتكز علــى املاضي ليقدم حاضرا 

جديدا بشخوصه.

ومضة: في احلياة رأينا كثيرا من املشاهد املؤملة 
في ضياع احلقوق خاصة على يد النرجسيني 
الذين يضعون أنفسهم في (مواقع التكرمي) 
ويستعرضون ما يسمونه جناحاتهم ليوهموا 

اآلخرين بنجاحهم املزعوم املسروق من واقع 
مزيف هم زيفوه ببطوالت وهمية ليحصدوا 

النجاح العظيم والثناء!
ال أعرف ماذا أسميه غير الكذب والزيف 
ونقض العهود والتفاخر بانتصارات وهمية 
ليس لها من الرصيد اي جناح يذكر سوى 
التذاكي ومحاولة غســل األدمغة لبطوالت 
خارقة لم تغادر الورق أبدا في اي مشــهد 
من مشاهد املشاركة الفعلية للتصدي لوباء 
كورونا، اضافة الى الشعور بالعظمة وعيش 
اخليال كأنــه حقيقي وهذه صورة مرضية 
ابتلي بها مجتمعنا وآن أن يبادر كل شخص 

إلسقاطها!
ان على مجتمعنا ان يعي حقيقة ان هذا 
النرجسي املبجل هو جناح مؤقت ثم الدمار 

الحقا.

آخر الكالم: لقد عانى مجتمعنا الكويتي من فئة 
النرجسيني طويال واحتاللهم الصدارة دون 
وجه حق، فهل يتحقق في الزمن الكوروني 

إقصاء كل نرجسي؟! 
هذا هو السؤال األهم؟

اخلوف ان يتصــدروا حصاد املكافآت 
واجلوائز!

زبدة احلچي: باختصار، الشخصية النرجسية 
التي نقصدها اآلن في الزمن الكوروني هي 
التي حتب الظهور وتتمحور حول ذاتها وتفرط 
في اإلعجاب بنفسها على حساب اآلخرين!

ولو فكرت وسألته أنَت او أنِت ماذا قدمتما 
لوطنكما ومجتمعكما وشعبكما لقاال فعلنا 

في «تويتر» ما لم يفعله إنسان؟!
كلنا نذكر صدام حسني كان مزيجا من 
النرجسية واألنانية التي ال مكان فيها للضمير!
النرجســية الكورونية هو الغرور الذي 
يقصي اآلخرين فــي الصف األول من كل 
الفئات ليضع نفســه مكانهم وهو يعلم أنه 

كان آخر الصف!
إنه يعيش الزهو والفرح والغلو والطاووسية 
والكبر بعيدا طبعا عن اضالع املثلث احلب 

والرومانسية والنرجسية احملمودة.
نحن إعالميون وصحافيون ولسنا قضاة 
وما نكتبه امنا هو تصحيح لألوضاع اخلاطئة 
ولسنا باحملبطني وال املثبطني وال املرجفني 
وال نحب جلد الذات وإمنــا نريد ان يأخذ 
كل مجتهد حقه بالتكرمي بعيدا عن ســطوة 
(امليديا) وأن تطبق معاييــر االختيار وفق 
مبادئ العدل واحلق للمضي إلى األمام بعيدا 

عن االنتهازيني!
نريد اآلن ان نضمن تطبيق اسس االختيار 
القدرات واملؤهالت واإلجنازات بعيدا  وفق 
عن معايير ســابقة طبقت ساوت املجدين 

بالوصوليني!
ذاك زمن فــات.. واليوم الناس ال تقبل 

الظلم البّني من يستحق يستحق!
.. في أمان اهللا.

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

النرجسية الكورونية!

مخالفة محالت غير ملتزمة في حولي

فرج ناصر

قام فريق طوارئ بلدية 
حولي بجولة ميدانية على 
املجمعات التجارية ومحالت 
التجزئة في املنطقة للتأكد 
مــن تطبيق االشــتراطات 
االلتزام  الصحيــة ومــدى 
باإلجراءات املطلوبة ومنها 
التباعــد االجتماعي ولبس 
القفــازات والكمامات للحد 
من انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد، حيث مت رصد عدد 
من املخالفات وكتابة تعهدات 
لاللتــزام بتعليمات وزارة 

الصحة.
وعلى هامش اجلولة، أكد 
نائب رئيس فريق الطوارئ 
في البلدية إبراهيم السبعان 
انه مت وضع خطة عمل من 
قبــل مدير بلديــة محافظة 
حولي م.احمد الهزمي حول 
خطة االنتشار في املجمعات، 
وخاصة التي تشهد ازدحاما 
من قبل املواطنني واملقيمني، 
وذلك من خالل وضع نقاط 
ثابتــة وكذلك عمــل نقاط 

متنقلة للجوالت امليدانية.
وأضــاف الســبعان: مت 
خــالل اجلولة رصــد عدد 
مــن احملالت التي لم تلتزم 
بتعليمــات وزارة الصحة 
من لبس القفازات أو قياس 
املتســوقني، ومت  حــرارة 
توجيه إنــذارات وتعهدات 
ومخالفة البعض منهم، وذلك 
بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للقوى العاملة ونسعى من 
خالل هذه احلمالت لتغطية 
اكبر عدد من احملالت للتأكد 
مــن االلتــزام بالشــروط 

الصحية. 
من جانبــه، قال رئيس 
قســم الســالمة املهنية في 
الهيئة العامه للقوى العاملة 
أحمد دشتي: نهدف للتأكد 
من تطبيق اشتراطات وزارة 
الصحــة والتــزام اجلميع 
بالتعليمــات، ومت حتريــر 
نحــو ٥ محاضــر شــملت 
مخالفات وتعهــدات بعدم 
تكــرار املخالفات، موضحا 
أن القانــون فــوق اجلميع 
وبذل أقصى اجلهود ملواجهة 

جائحة كورونا.

خالل جولة مشتركة للبلدية و«القوى العاملة» على عدة مجمعات

حترير احدى املخالفات خالل اجلولة  (محمد هاشم)

جانب من اجلولة في احد محالت املالبس

لدينا ٥ مراكز تفتيشية تعمل ملدة ٢٤ ساعة للتأكد من التزام اجلميع بالضوابط املقررة من اجلهات املختصة

ملشاهدة الڤيديو

السبعان: خطة لالنتشار في املجمعات التي تشهد ازدحامًا كبيرًا

«البلدية» تطلق نظام
حجز مواعيد املراجعة إلكترونيًا

أعلنت البلدية عن اطالق خدمة حجز املواعيد االلكترونية 
عن طريق املوقع االلكتروني الرسمي للبلدية ضمن االجراءات 
االحترازية والوقائية التي اتخذتها  حفاظا على صحة وسالمة 
املراجعني والعاملني في البلدية لتجنب عدوى ڤيروس كوفيد-١٩ 
املستجد تطبيقا لالشتراطات الصحية في املرحلة الثانية من 
العودة التدريجيــة للحياة الطبيعية. وأكدت أن نظام حجز 
املواعيد املسبق للمراجعة الذي أطلقته البلدية عن طريق املوقع 
اإللكتروني جاء كإجراء احترازي ووقائي سعيا من البلدية 
لضمان اجناز املعامالت بكل سهولة ويسر في جو وظروف 
آمنة وتباعد اجتماعي، وذلك ملراجعة البلدية وأفرعها بجميع 
احملافظات. وبينــت أن احلجز االلكتروني متاح للمواطنني 
واملقيمني وأنها ستبدأ باستقبال مراجعيها اعتبارا من اليوم 

األحد  من خالل نظام املواعيد اإللكترونية.

ملشاهدة الڤيديو



فــي البدايــة، قــال طــارق 
املقاطي (ولي أمر): جئت لشراء 
ألعاب ألبنائي لتعويضهم عن 
الفترة املاضية التي اســتمرت 
ملــدة تزيد علــى ٣ اشــهر من 
اغــالق احملــالت، موضحــا أن 
الطفل بطبيعته يحب احلركة 
واللعــب لذا فهــو حرص على 
شــراء األلعــاب احلركية مثل 
«القواري» التي تساعد الطفل 
على ممارســة النشاط البدني 
ويكون افضل له من اجللوس 
أمام الهواتف احملمولة واآليباد.

وذكر املقاطي أن هناك زيادة 
بسيطة في األسعار عما كان قبل 
«كورونا»، لكنهــا تبقى أفضل 
بكثير من األسعار اخليالية التي 
شــاهدناها في مواقع التواصل 
االجتماعي «االنستغرام» والتي 
كانت مبالغا بها بشكل كبير وهو 
ما يدفعنا ملطالبة اجلهات املعنية 

مبراقبة هذا األمر.
وأكد حرصهم كأولياء أمور 
على توعيــة األبناء مبعلومات 
عن ڤيــروس كورونا، كل طفل 

كان ٢٠ دينــارا اصبح اليوم بـ 
٣٥ دينارا، والذي كان بـ ٣٥ دينا 
سابقا أصبح بـ ٦٠ دينارا وهو 
مــا يتطلب تشــديد الرقابة من 

اجلهات املعنية.
مــن ناحية أخــرى، أوضح 
العتيبي انه كولــي أمر يجنب 

يقوم بشرائها لهم.
مــن ناحيتــه، قــال محمــد 
الشــطي «ولي أمــر»: حرصت 
على إحضار ابنتي لشراء ألعاب 
جديدة السيما أن فترة جلوسهم 
في املنزل طالت فتســرب امللل 
إلى نفــوس، وكان ال بد من أن 

بدوره، قال عمر الصدي «ولي 
أمر»: تفاءلنا خيرا ببدء املرحلة 
الثانية مــن املراحل التي أقرها 
مجلس الوزراء ضمن اإلجراءات 
االحترازية للعودة إلى احلياة 
الطبيعيــة والتعايش مع أزمة 
كورونا، واحلمد هللا األمور طيبة.

وذكر الصدي انه حرص على 
شراء األلعاب ألبنائه بعد افتتاح 
احملالت خاصة أن األطفال شعروا 
بامللل من اجللوس في املنزل ملدة 

تزيد على ٣ اشهر.

خــروج األطفــال مــن املنــازل 
وجتنبهم حضور أي جتمعات 
حفاظــا على صحتهم، موضحا 
ان ابناءه كانوا يريدون الذهاب 
معــه لشــراء األلعــاب ولكنــه 
رفض وطلب منهــم أن يذكروا 
له األلعاب التي يريدونها وهو 

«نونس» األطفال بشراء األلعاب 
التي يفضلونها. 

وذكر الشــطي انه حريص 
علــى توعية األبنــاء بڤيروس 
كورونا وأضراره وكيفية الوقاية 
منه كما انه حريص على جتنب 

خروج األطفال من املنزل.

واشــار إلى أنه حرص على 
توعية أبنائه بڤيروس كورونا 
والتحدث معهم باســتمرار عن 
كيفية الوقاية منه واحلرص على 
ارتداء الكمام. وعن األسعار، ذكر 
أنه لم يلحظ تغييرا كبيرا فيها.
 وبابتســامة جميلــة قالت 
الطفلة فجــر ماتقي: «أنا اليوم 
وايد مستانسة باأللعاب اجلديدة 
وقد اشــتريت حوض ســباحة 
ولعبة جميلة وأنــا عارفة عن 
ڤيروس كورونا وان ما يصير 
نســلم على بعض وال نحضن 
بعضنــا والزم نلبــس الكمــام 

دائما».
زهــراء  الطفلــة  وقالــت 
عبدالصمــد: اشــتريت «قاري» 
اليــوم، ووايــد مستانســة ألن 
احملالت افتتحــت بعد ما كانت 

مسكرة وقتا طويال. 
وســألناها هــل تعرفني عن 
ڤيــروس كورونــا: فقالت نعم 
اعرف انــه في ڤيروس اســمه 
كورونــا وانا دائمــا أعقم يدي 

وألبس الكمام واجلالفز.

عمر الصديطارق املقاطيعلي العتيبي عادل محمدمحمد الشطييوسف مساك

على حسب عمره.
بــدوره، قال علــي العتيبي 
«ولي أمر»: لقد حضرت لشراء 
أحواض سباحة لألطفال السيما 
مــع ارتفــاع درجــات احلرارة 
فتعتبر السباحة السبيل الوحيد 
لترفيه األطفال في الفترة احلالية 

داخل املنازل.
وذكر العتيبي ان األســعار 
مرتفعــة جــدا عما كانــت قبل 
أزمة ڤيــروس كورونا، مضيفا 
أن ســعر احلوض في الســابق 

الطفلة فجر ماتقي صورة تذكارية بعد الشراءالطفل عبداهللا محمود علي وسارة وفاطمة أرتي.. سعادة باأللعاب والتزام باإلجراءات الطفلة زهراء عبدالصمد

أصحاب محالت: الحظنا زيادة اإلقبال على شراء األلعاب من الكبار والصغار ولم نزود األسعار

أطفال لـ «األنباء»: «مستانسني وايد».. والزم نلبس الكمامات وما نصافح أو نحضن بعضنا

الكثيرون جاءوا من دون أطفالهم

التزام باإلجراءات االحترازية في احملالت

ذكر مســؤول أحد محالت األلعاب 
عادل محمد: ان اإلقبال كبير على شراء 
األلعاب منذ أن بدأت املرحلة الثانية، الفتا 
إلى انهم الحظوا أن الكثير من األهالي ال 

يحضرون أطفالهم معهم لشراء األلعاب 
مثل السابق، وهذا يعني أنهم يخافون على 
أبنائهم من الڤيروس ويأتون مبفردهم 
لشراء األلعاب لهم، وفي املقابل جاء بعض 

األهالي ومعهم أطفالهم إلسعادهم بشراء 
األلعاب حســب اختيارهم، مع االلتزام 
بارتداء الكمامات والقفازات. وذكر محمد 

ان األسعار ثابتة وال توجد زيادة.

أوضح املسؤول عن احد محالت األلعاب 
يوسف مساك أن فتح احملالت بعد إغالق 
دام ملدة تزيد على ٣ اشهر زاد من إقبال 

املواطنني واملقيمني على شــراء األلعاب 
ألبنائهم إلدخال الفرحــة والبهجة على 
نفوسهم. وأوضح ان األسعار لم تتغير 

عما كانت عليه قبل أزمة كورونا، مؤكدا ان 
جميع العاملني في احملل ملتزمون بارتداء 
الكمامات واستخدام املعقمات باستمرار.

ألعاب األطفال.. أولوية الكبار قبل الصغار بعد انتهاء احلظر
كثير من أولياء األمور توافدوا على أسواقها لكنهم اشتكوا من ارتفاع األسعار عما كانت عليه قبل «كورونا» مطالبني اجلهات املعنية بتكثيف الرقابة على ذلك

فرحة بالدراجة اجلديدة    (محمد هنداوي) حركة نشطة في أسواق ألعاب األطفال

األطفال هم بهجة احلياة وروحها.. هم البســمة البريئة التي تشع سعادة وفرحا للجميع.. هم عنوان البراءة والبساطة والعفوية، وأيقونة التسامح حلياة خالية من الهموم والتعقيد، هم براعم األمل ملستقبل مزدهر تلمؤه األمنيات اجلميلة وترسم مالمحه األحالم السعيدة بروح عطرة كقطرات الندى 
فوق الزهور املتفتحة..جاءت أزمة «كورونا» لتجعل من هؤالء الصغار أسرى املنازل، لكنهم ومع عودة احلياة تدريجيا وبدء املرحلة الثانية التي شهدت افتتاح املجمعات واحملالت التجارية انطلقوا مجددا للبحث عما ينسيهم تلك الفترة ويعوضهم عن ذلك احلبس الذي قيد حريتهم وأوقف نشاطهم، 
انطلقوا إلى محالت األلعاب للبحث عن لعب جديدة تثير فضولهم وجتدد نشاطهم، وتستوعب طاقتهم. وقد شهدت محالت األلعاب إقباال كبيرا من األسر لتلبية رغبات أبنائهم في اقتناء ألعاب جديدة، وتنفيذ وعودهم لهم خالل فترة احلظر بأنهم كلما التزموا بالتعليمات كانت مكافأتهم ألعابا جديدة 
يختارونها بأنفسهم. «األنباء» قامت بجولة في محالت األلعاب التي شهدت نوعا من االزدحام بعدما أغلقت ملدة تزيد على ٣ اشهر جلس فيها الصغار داخل منازلهم، وهناك التقينا عددا من األهالي الذين حضروا مع أبنائهم أو من دونهم لشراء األلعاب اجلديدة مع االلتزام بالكمامات والقفازات واإلجراءات 
الوقائية. السعادة التي مالت أعني األطفال وبدت واضحة في جمال ابتسامتهم عند شراء األلعاب ارتسمت أيضا على وجوه أهاليهم الذين عبروا عن فرحتهم بكسر امللل الذي تسرب إلى نفوس أطفالهم خالل الفترة الطويلة في احلظر سواء الكلي أو اجلزئي. وأشاروا إلى أن األطفال هم أيقونة السعادة، 

وال بد من احلرص على تعزيز صحتهم النفسية مبوازاة الصحة اجلسدية والعقلية، وهو ما يتطلب مكافأتهم باأللعاب احملببة واملفيدة وفي الوقت ذاته توعيتهم بسبل الوقاية الشخصية وتدريبهم على االلتزام بها بشكل عملي، فإلى التفاصيل:

ملشاهدة الڤيديو

االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠ احلياة تعود إلى الكويت08
التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة الثانية)

أجرت التحقيق: آالء خليفة
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 

(املرحلة الثانية)

بداية، ما تأثيرات جائحة 
كورونا على القطاع التعاوني 
الذي يعتبر أحد أهم محاور 

األمن الغذائي في الكويت؟
٭ اجلميع يعلم أن اجلمعيات 
التعاونيــة لهــا دور بارز في 
مختلف األزمات، وقد كشــفت 
أزمــة كورونــا مــدى صالبــة 
املنظومــة التعاونيــة وعملها 
املنتشــر فــي جميــع مناطق 
الكويت، وهذا ليس بغريب على 
القطاع التعاوني الذي استرعى 
انتباه الدول األخرى فأرسلت 
الوفود واملجاميع لالستفادة من 
هذه التجربة ومحاولة تطبيقها 
واللحاق بها. لقد استنفرت أزمة 
كورونا القطاعات احليوية في 
البالد فحرص مجلس الوزراء 
على توفير األمن الصحي واألمن 
الغذائي ووجه اجلهات املعنية 
التبــاع كل الوســائل وحتديد 
األماكن وتوفير املخازن وآلية 
التســوق بالتنسيق مع احتاد 

اجلمعيات التعاونية.
معطيات جديدة

مت عقد اجتماع في بداية األزمة 
في احتاد اجلمعيات التعاونية 

لوضع خطط عريضة للمرحلة 
املقبلة، كيف كانت أجواء 

االجتماع؟
٭ متت دعوة رؤساء اجلمعيات 
التعاونية لالجتماع ومت إبالغنا 
بأننا ســنكون أمــام معطيات 
وأحداث جديدة لم يســبق لنا 
التعامل معها ما أشعرنا بحالة 
من اخلوف، وقد تغلبنا عليها 
بالتصميم على املضي في خدمة 
أبناء الوطن والقاطنني فيه. كما 
تلقينا تعليمات بتوفير مخازن 
جديدة واحلصول على مخزون 
اســتراتيجي ملدة تزيد على ٦ 
أشــهر والتواصل مــع وزارة 
التربيــة لتخصيــص مدارس 
لتسكني العمالة بسبب مخاوف 
احلظر اجلزئي أو الكلي وضمان 
تقدمي خدمات للمتسوقني، كذلك 
وضعنا خطة مستقبلية لتسكني 
موظفينا في املدارس قبل صدور 
قرارات مجلس الوزراء بالعزل 

وحتييد بعض املناطق.
\وقعت إصابات في جمعية 

اخلالدية تعامل معها مجلس 

محمد راتب

أكد رئيس جمعية اخلالدية التعاونية خالد الياســني خالل لقاء مع «األنباء» أن الفترة املاضية كانت قاســية على اجلمعية بكل ما حتمله الكلمة من معنى بعد 
أن تعرضت لهجوم كاســح من ڤيروس «كورونا املســتجد» تســبب في إغالق أســواقها وفروعها فترة من الزمن إلى أن عادت األمور إلى طبيعتها ضمن إجراءات 
وقائية صارمة. وأوضح الياسني أن العمل جار على إنشاء مول جتاري في السوق القدمي يواكب متطلبات العصر، إضافة إلى تشكيل جلنة لتطوير السوق واألفرع 
املباشرة ومراجعة األصناف واجلودة وتنظيم املهرجانات، مبينا أن املتطوعني لعبوا دورا بارزا خالل أزمة كورونا وسيتم تكرميهم في حفل خاص قريبا. وأشار 
إلى أنه مت اعتماد امليزانية وتوزيع ١٠٪ من األرباح على املساهمني قريبا بعد موافقة وزارة الشؤون على عقد العمومية، مؤكدا أن التسوق اإللكتروني بات ضرورة 

ملحة في ظل االنفتاح التكنولوجي وحاجة املجتمع إلى مواكبة التطور واحلداثة. وفيما يلي التفاصيل:

على مدار الســاعة إلى جانب 
التصريحــات عبــر الصحــف 
واللقاءات عبر القنوات اإلعالمية 

املتنوعة.
تهدئة املخاوف داخل منطقة 
اخلالدية احتاجت منا إلى جهد 
كبير دفعنا إلى املطالبة بتوفير 
سيارات املسح امليدانية وأخذ 
٢٠٠ مسحية يوميا ملدة ٣ أيام 
ملن يرغب، كما وفرنا الوسائل 
الوقائية والصحية للمحافظة 

على سالمة قاطني املنطقة.

ماذا بشأن املركز املالي خالل 
أزمة كورونا، هل تعرضتم 

ألزمة مالية بسبب الفيروس 

سواء من الذكور أو اإلناث من 
الفئات الواعية واملثقفة.

هل كنتم تتابعون أعمال 
املتطوعني أم ترك األمر للشهيد 

الشويع؟
٭ الشهيد الشــويع كان قائد 
املجموعة، أمــا مجلس اإلدارة 
فــكان يقــوم مبهــام أخــرى 
كاالجتماعات والنظر في آلية 
تطوير السوق والتواصل مع 
املسؤولني وفحص العمالة، وقد 
كان الشويعـ  رحمه اهللاـ  موفقا 
في قيادة املتطوعني وتوفير كل 
ما يحتاجــون إليه من حماية 
ووقايــة وكمامــات وقفــازات 

جمعيتــي اليرمــوك وكيفان 
اللتــني لم تتــرددا إطالقا في 
فتح أبواب أسواقهما الستقبال 

أهالي اخلالدية.
ماذا علمتكم كورونا؟

٭ علمتنا جائحة كورونا الكثير 
الكثير، علمتنا الصبر والثبات 
واجللد وعدم اليأس، ومكنتنا 
من االبتكار وارجتال اإلبداعات 
فــي امليــدان وإيجــاد احللول 

البديلة ألي قرار اتخذناه.
التسوق اإللكتروني

ظهرت آلية جديدة في التسويق 
هي التسوق اإللكتروني، كيف 
ترون مستقبل هذه اآللية في 

تطوير املبيعات وزيادة األرباح 
وتقدمي اخلدمات؟

٭ التســوق اإللكتروني لم 
يكن فكرة جديدة وإمنا قدمية 
بالنسبة إلينا حيث ناقشنا 
هذه الفكرة مع إحدى شركات 
التوصيــل اإللكتروني قبل 
كورونــا بســنتني، ولم يتم 
العمل بهذا التطبيق بسبب 
بعــض العوائــق منهــا قلة 
عــدد العمالة، ولكــن عندما 
بدأت أزمــة كورونــا فعلنا 
الطلبــات عن طريق «الكول 
ســنتر» وقــام بهــذه املهمة 
فريق املتطوعني، ثم طورناها 
عبر موقع إلكتروني باســم 
«اخلالديــة أونالين» يديره 
املتطوعــون الذين يقومون 
الطلبــات وإعدادها  بتلقــي 

وترتيبها وتوصيلها.

وإغالق السوق املركزي؟
٭ مت اعتماد امليزانية وحصلنا 
على املوافقة من وزارة الشؤون 
أرباحــا علــى  بتوزيــع ١٠٪ 
املساهمني، وخاطبنا «الشؤون» 
لتحديد موعد العمومية وتوزيع 

األرباح.
\كيف تصف انخراط أهالي 
املنطقة في ميدان التطوع؟

٭ قدمــت جمعيــة اخلالديــة 
التعاونية شهيدا من املتطوعني 
هو فيصل الشــويع الذي كان 
املســؤول املباشر عنهم واألب 
لهم جميعا، حيث استقبلنا منذ 
بدايــة األزمة أعدادا كبيرة من 
املتطوعني مــن أبناء اخلالدية 

ووجبات طعام وتنسيق دوامات 
وآلية العمل وخدمات التوصيل.

ولتفانيــه وتضحياته التي ال 
ميكن أن ننساها متت املوافقة 
على تســمية فرع ق٤ باســم 
املرحوم فيصل الشويع وهذا 
أقل ما ميكن لتخليد ذكرى شهيد 
العمــل التطوعي في منطقتنا 

وفي الكويت عموما.

كيف كنتم تقضون أيامكم 
خالل جائحة كورونا، خصوصا 

أن اخلالدية عانت من إغالق 
السوق املركزي لفترة من 

الزمن؟
٭ كان األيام العشرة األخيرة 
من رمضــان املبارك قاســية 
علــى اجلميع، وقــد اختبرنا 
فيهــا صبرنــا، حيــث جرى 
إغالق السوق وارتفعت أعداد 
اإلصابات وانتشرت اإلشاعات 
وتوجه اإلعالم للحصول على 
معلومات، وقــال البعض إن 
اخلالدية موبوءة واملساهمون 
يتصلــون، وزاد األمر حرجا 
رحيل قائد املتطوعني فيصل 
الشــويع التــي كانت صادمة 
للجميع، األمر الذي أشــعرنا 
بأننا مقصرون، ولكن قدر اهللا 
وما شــاء فعل. وبعد افتتاح 
الســوق عادت الســكينة إلى 
صدورنا واحلياة إلى نفوسنا، 
وقــد تواصلنــا مــع احلرس 
الوطنــي إلدارة فرع التموين 
وقد قاموا بجهود مشــكورة، 
إضافة إلــى تلقينا الدعم من 

هل ما زلتم مستمرين 
في تقدمي خدمة التسوق 

اإللكتروني؟
٭ بعد عودة افتتاح األسواق 
املركزيــة والفــروع وتطبيق 
التســوق عبر موقــع التجارة 
صدر توجيه من االحتاد بإيقاف 
التسوق اإللكتروني، فالتزمنا 

بذلك.

وهل ستعاودون تطوير 
املوقع والتحول إلى التسوق 

اإللكتروني؟
٭ مواكبة التطور أمر البد من 
منه، وأنــا أدعو إلى تبني هذا 
األمر مستقبال، سواء من خالل 
االتفاق مع إحدى الشركات أو 
عبر فريق تطوعي أو تخصيص 
فــرع للتوصيــل، وأعتقــد أن 
التسوق اإللكتروني ميثل حتدي 
العصر أمام التعاونيات، وأن 
حتولهــا العاجل لــه ضرورة 
التجزئة  للبقــاء فــي ميــدان 
واملنافسة أمام كبريات الشركات 

العاملة في هذا املجال.

لننتقل إلى الشق اإلنشائي، 
هل هناك نية لتطوير الفروع 

وإعادة بناء وهدم بعضها؟
٭ حاليا لدينا مشروع إنشاء 
مول جتاري حديث في السوق 
القدمي وقد متت املوافقة عليه، 
وسيواكب العصر ويوفر الراحة 

للقاطنني في اخلالدية.

لكن هذا املشروع كما نعلم 
قدمي وليس جديدا؟

صحيح فاألمر منذ ٣ سنوات، 
والتأخير يرجع إلى املشــاكل 
التــي واجهتنــا بخصــوص 
موقع فــرع اجلملة والتموين 
وبعض التراخيص في البلدية، 
واستمررنا في مساعينا وقمنا 
بالتنســيق واحلصــول على 
موافقــات لتوفير موقع بديل، 
والبلدية لم تقصر، ومدير عام 
بلدية الكويت م.احمد املنفوحي 
كذلــك كان متعاونا إلى جانب 
أعضــاء البلدي أيضــا، إال ان 
املشــروع توقف بســبب أزمة 
كورونــا ومــع عــودة احلياة 
سيرى النور وسنحصل على 

املوافقات كاملة.

إطالق اسم «فيصل الشويع» على فرع قطعة ٤ أقل ما ميكن فعله لتخليد شهيد العمل التطوعي

خالد الياسني والزميل محمد راتب                (محمد هاشم)

اإلدارة وفق الضوابط الصحية 
وجنح بتجاوز األزمة والصمود 
أمام اجلائحة ما دفع الكثيرين 

للتساؤل عن ماهية ركائز 
النجاح؟

٭ نحن من أوائل اجلمعيات 
التي تعرضت إلصابات بعدد 
كبيــر بڤيــروس «كورونا» 
مــا دفع النظــام الصحي في 
الكويــت إلى االلتفــات لهذا 
القطاع واالنتبــاه إلى كونه 
محطــة النتشــار الڤيروس 
بسبب استقباله ألعداد كبيرة 
مــن املتســوقني واالزدحام 
الذي وقع فيه نتيجة قرارات 
احلظــر وغيرهــا واملخاوف 
من فقدان السلع واملنتجات، 
وهــذا عزز من فكرة التوجه 
التعاونيــات لفحص  نحــو 
العمالــة واملوظفني وتوفير 
وسائل السالمة. أما ما يتعلق 
بركائــز النجاح فهــي تقوم 
علــى التضامــن والتشــاور 
واألخذ باآلراء والتوافق بني 
مختلف اجلهات، والتواصل 
مع اجلهــات الصحية لطلب 
فحــص جميع املوظفني بكل 
شــفافية، ورعايتهــم وعزل 
املصابني ما جعلنا نكتســب 
مناعة وقــدرة على التعامل 
والتكيف مع ڤيروس كورونا 

وأخطاره.
وكيف كان التواصل بينكم وبني 
أهالي املنطقة خالل هذه الفترة؟

٭ كان التواصل يتم من خالل 
الوسائل احلديثة واالتصاالت 

وّفرنا خدمة املسح امليداني بواقع ٢٠٠ مسحة يوميًا لـ ٣ أيام لتهدئة املخاوف داخل املنطقة

«كورونا» كشف عن صالبة املنظومة التعاونية.. وأنها احملور األهم في «األمن الغذائي» وصمامه في األزمات

خالد الياسني لـ «األنباء»: تعاونية اخلالدية 
عبرت جائحة «كورونا» بنجاح..و١٠٪ أرباحًا 

بعد موافقة «الشؤون» على عقد «العمومية»

التأهب من جديد لبناء مول جتاري في السوق القدمي يواكب العصر ويقدم أجود اخلدمات

تكرمي املتطوعني قريبًا.. جهود ال تنسىجلنة لتطوير السوق واألفرع ومراجعة األصناف
إدارة جمعية  كشــف رئيس مجلــس 
اخلالديــة التعاونية خالد الياســني عن أنه 
قدم اقتراحا لتشكيل جلنة لتطوير السوق 
واألفرع املباشرة كالتجميل والكراج والبنشر 
والتصليح والصيدلية وفرع لوازم العائلة 

بهدف مراجعة جودة األصناف واألسعار، 
وســتتولى هذه اللجنة تنظيم املهرجانات 
ورصد حركة البيع وجودة الصنف واإلقبال 
عليه، إلى جانب إجراء مقارنات مع اجلمعيات 

التعاونية املجاورة.

بسؤالنا رئيس مجلس إدارة جمعية اخلالدية 
التعاونية خالد الياسني عن وجود فكرة لتكرمي 
املتطوعني والعاملني في الصفوف األولى خالل 
أزمة كورونا أجــاب بأننا في طور عمل آلية 
لتكرمي املتطوعني ومن كانت له مساهمة فعالة 

خالل األزمة، إضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين تفانوا خالل الفترة املاضية واملصابني 
أيضا بالڤيروس، ولكن التكرمي سيكون حتت 
شعار تكرمي املتطوعني ألنهم قدموا الكثير ولم 
ينتظروا جزاء من أحد وال تكرميا من أي جهة.

ملشاهدة الڤيديو

حسن: التجربة التعاونية الكويتية من أهم 
مناذج العمل التعاوني الناجحة عامليًا

محمد راتب

أكــد املديــر املعــني في 
جمعيــة جليب الشــيوخ 
التعاونيــة علــي حســن 
أنــه منذ انطــالق احلركة 
التعاونيــة فــي الكويــت 
واكبــت عــدة تطــورات 
مهمــة ومرحليــة األولــى 
كانــت تســتهدف توفيــر 
األمن الغذائي واالستهالكي 
واملقيمــني،  للمواطنــني 
والثانية تنويع األصناف 

والســلع بأسعار مناسبة، والثالثة زيادة 
الوعي لدى املجتمع عبر املشــاركة بنشر 
الفالشات التوعوية، والرابعة توسع احلركة 
التعاونية بأن تكون أكبر قطاع للتجزئة 

واكثراستقطابا للمستهلكني.
وبني حسن، في تصريح له بالتزامن 
مع االحتفال باليوم الدولي للتعاونيات 
الذي يوافق أول سبت من يوليو كل عام، 
أن التجربة الكويتية التعاونية من أهم 
النماذج الناجحة على مستوى العالم، حيث 
أثبتت مدى صالبتها ومتانتها في توفير 

األمن الغذائي للمستهلكني 
ارتفــاع باألســعار  دون 
خالل األزمات، والشك أن 
جناح العمل التعاوني في 
الكويت أتى بدعم القيادة 
السياسية لرؤيتها ألهمية 
هذه احلركة لدى املجتمع. 
وأفاد بأن األمم املتحدة قد 
خصصت عنوان هذا العام 
لليوم الدولي للتعاونيات 
التغيــر  ٢٠٢٠ ملعاجلــة 
املناخي، حيــث يتمحور 
التعاونــي  دورالعمــل 
زيادة الوعي للفرد عبر تســليط الضوء 
في تغييرات السلوكيات اليومية لتكون 

إيجابية للمحافظة على البيئة.
وذكر حسن ان العمل التعاوني ساهم 
بالعديد من املشــاريع احليوية في البالد 
على سبيل املثال بناء مستشفى التعاونيات 
للقلب وفرعي بنك الدم في العدان واجلهراء 
وذلك عبر استقطاع جزء من ارباح اجلمعيات 
التعاونية، إضافة الى دعم احملافظات سنويا 
لالرتقاء مبســتوى اخلدمــات في املناطق 

التابعة لكل محافظة.

تزامناً مع االحتفال باليوم الدولي للتعاونيات

علي حسن

 احلركة التعاونية في الكويت ولدت من رحم املجتمع
بشرى شعبان

أكــدت وزيــرة الشــؤون 
الدولة  االجتماعيــة ووزيــرة 
للشــؤون االقتصاديــة مــرمي 
العقيل أن احلركة التعاونية في 
الكويت تعتبر من أبرز التجارب 
الرائدة خليجيا وعربيا نظرا ملا 
حققته من إجنازات وتقدميها 
أفضل اخلدمات االســتهالكية 
للمســاهمني  واالجتماعيــة 
وغيرهم. جاء ذلك في تصريح 
صحافي للعقيل أمس مبناسبة 
اليوم الدولي للتعاونيات الذي 
يصــادف ٤ يوليو من كل عام، 
حيث أشــارت إلــى أن احلركة 
التعاونيــة الكويتيــة ولــدت 
مــن رحــم املجتمــع الكويتي 
وهــي نتــاج طبيعي ملــا جبل 
عليه اآلباء واالجداد من نزعة 
تعاونية خالقة. وقالت العقيل: 
ان تاريخ التعاون االستهالكي 
فــي البالد بدأ بصدور القانون 
٢٠ لســنة ١٩٦٢، الــذي ينص 
على كيفية إنشــاء اجلمعيات 
التعاونيــة والعضويــة فيهــا 

االقتصاد الوطني عبر تطوير 
بيئة العمل التشريعية والرقابية 
واإلداريــة  املاليــة  والنظــم 

والسياسات التسويقية.
وأشارت الى أن هذه االفكار 

إنتاجيــة زراعيــة واجلمعية 
التعاونيــة ملوظفــي احلكومة 
الكويتيــني لالدخــار وجمعية 
الســدو احلرفيــة، فضــال عن 
احتــاد اجلمعيــات التعاونية 
االستهالكية واحتاد اجلمعيات 
التعاونيــة االنتاجية والثروة 

احليوانية».
وأفادت العقيل بأن احلركة 
التعاونية كانت ومازالت محل 
اهتمام القيادة السياســية في 
الكويت وحتظى بدعم وزارات 
الدولــة انطالقــا مــن انها من 
املقومات االساســية للمجتمع 
الكويتي وما نصت عليه املادة 
(٣٣) من الدســتور «تشــجع 
التعــاون واالدخــار  الدولــة 
وتشرف على تنظيم االئتمان».
الــى أن  العقيــل  ولفتــت 
التعاون االستهالكي بدأ بصورته 
احلاليــة بصــدور القانون ٢٠ 
التعاونية،  بشــأن اجلمعيات 
وفــي ذات العام تأسســت أول 
جمعية تعاونية استهالكية في 
منطقة كيفان ثم توالى إنشاء 

اجلمعيات.

التعاونية مت تطويرها بشكل 
مســتمر حتى وصلت ملا نحن 
حاليــا  «فلدينــا  اآلن  عليــه 
٧٦ جمعيــة منهــا ٦٩ جمعية 
جمعيــات  و٣  اســتهالكية 

وزيرة «الشؤون»  اعتبرتها من أبرز التجارب الرائدة على مستوى املنطقة

وكيفية إدارتها والرقابة عليها 
وحلها وتصفيتها، مؤكدة حرص 
الكويــت على رعايــة احلركة 
التعاونيــة إليجــاد مشــاركة 
فعالة للجمعيات التعاونية في 

مصدر مسؤول في «الشؤون» لـ «األنباء»: تقرير شامل 
عن مبالغ  «فزعة الكويت» وأوجه الصرف

بشرى شعبان

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون، 
عن ان الوزارة على دارية تامة في كل ما تقوم 
به اجلمعيات اخليرية من أعمال خيرية سواء 
داخل الكويت أو خارجها، السيما خالل أزمة 

جائحة «كورونا املستجد».
وبني املصدر في تصريح لـ «األنباء» ان 
الوزارة لديها تقرير شامل عن جميع املبالغ 
التي جمعتها اجلمعيات اخليرية التي شاركت 
في حملة فزعة الكويت وكل أوجه الصرف التي 
تقوم بها كل جمعية وكل فلس أين يذهب، وذلك 
عبر املراقبة والتدقيق من قبل الوزارة، الى 

جانب عمل فرق التفتيش امليدانية التي تقوم 
بشكل دائم ويومي مبتابعة أعمال اجلمعيات 
اخليرية، مؤكدا على التعاون التام والكامل من 
قبل اجلمعيات اخليرية وان كل جمعية سوف 
ترفع تقريرا مرفقا بكل املستندات عند االنتهاء 
من احلملة وكذلك ســائر املشاريع اخليرية 

سواء كانت تنفذ داخل الكويت او خارجها.
وأشاد املصدر بكل ما تقوم به اجلمعيات 
اخليرية خالل األزمة من توزيع للسالل الغذائية 
او تقدمي املساعدات اإلنســانية للمحتاجني 
ســواء في املناطق املعزولة او في اي منطقة 
أخرى في الكويت، وهذا يشكل مدعاة فخر 

لكويت اإلنسانية.
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االحتاد البرملاني العربي يدين الهجمات
بالطائرات اُملسّيرة على أراضي السعودية

القاهرة ـ هناء السيد

أعلــن االحتــاد البرملانــي 
العربــي برئاســة م.عاطــف 
الطراونة عن ادانته الشديدة 
التي  واســتنكاره للهجمــات 
تتعرض لهــا اململكة العربية 
السعودية بالطائرات املسيرة 
والصواريخ الباليســتية من 
قبل «ميليشيا احلوثي»، التي 
تعرض حياة املدنيني األبرياء 

واملمتلكات اخلاصة للخطر.
وأعــرب االحتــاد في بيان 
أصدره امس عن أن املس بأمن 

أي دولــة عربية، هــو اعتداء 
ســافر على أمن وســيادة كل 
الدول العربية. وجاء في البيان: 
يدعــو االحتــاد، هيئــة األمم 
املتحدة، واملنظمات واالحتادات 
البرملانية اإلقليمية والدولية 
إلى حتمل مسؤولياتها جتاه ما 
يجري في املنطقة، وضرورة 
اتخــاذ موقف حاســم من أي 
تهديدات ألي دولة من قبل أي 
جهة كانــت، خاصة إذا كانت 
خارجة على القانون والشرعية 
الدولية، ملا تشكله من تهديد 

لألمن والسلم الدوليني.

من النساء والشيوخ واألطفال 
وتشرد األلوف من البشر.

ويعرب االحتاد عن وقوفه 
التام والالمحــدود إلى جانب 
اململكــة العربية الســعودية، 
مشيدا باجلهود التي تقوم بها 
من اجل حقــن الدماء وإحالل 
الســالم، والتوصــل إلى حل 
يضمن مستقبل أكثر ازدهارا 
للمنطقــة بأســرها. ويؤكــد 
االحتــاد ثقتــه التامــة بقدرة 
اململكة العربية السعودية، على 
حماية سيادتها وأمن مواطنيها 

واملقيمني على أراضيها.

ويجدد االحتــاد، مطالبته 
اإلســالمية  اجلمهوريــة 
اإليرانيــة بالتوقــف الفوري 
عن دعــم ميليشــيا احلوثي، 
واحملافظة على حسن اجلوار 
وروابــط الدين، والعمل على 
كل ما يضمن عدم املســاهمة 
فــي انزالق املنطقــة إلى نفق 
مظلم، ال يستطيع أحد التنبؤ 
مبخاطر ما ستؤول إليه املنطقة 
مستقبال، نتيجة استمرار حالة 
عدم االستقرار واستمرار حالة 
احلرب، التي تستنزف األموال 
الطائلة وتودي بحياة األبرياء 

م. عاطف الطراونة

السلمي يثّمن دور البرملانيني العرب
في اليوم العاملي للعمل البرملاني

القاهرة ـ هناء السيد

أصــدر مكتــب رئيس 
البرملان العربي د.مشعل 
بــن فهــم الســلمي بيانا 
مبناســبة اليــوم العاملي 
للعمــل البرملانــي الــذي 
يوافــق ٣٠ يونيو. وجاء 

البيان كالتالي:
البرملــان  إن رئيــس 
العربي يثمن عاليا الدور 
الذي يقوم به البرملانيون 
العــرب لرفعــة وتقــدم 

أوطانهــم والــدور واجلهد املقــدر الذي 
يضطلعــون بــه في إطــار اختصاصهم 
الرقابي والتشــريعي، ويقدم لهم حتية 

إجــالل وتقديــر فــي هذا 
العاملــي للعمــل  اليــوم 

البرملاني.
البرملان  وأكد رئيــس 
العربي أن العالم العربي 
دقيقــة  بظــروف  ميــر 
العربي يدرك  والبرملــان 
املســؤولية املالقاة على 
عاتقه لذلك يعمل البرملان 
العربي على تعزيز التكامل 
العربي وبناء موقف عربي 
موحد ملواجهــة املخاطر 
احملدقــة بأمتنــا العربية 
والدفاع عن قضاياها والتصدي للتدخالت 
التي متس سيادة الدول العربية وتزعزع 

أمنها واستقرارها.

د.مشعل السلمي

عبداهللا لوزير الصحة: ما دوركم الوقائي منذ بداية انتشار 
«كورونا» في السجن املركزي بشقيه الرجالي والنسائي؟

وجــه النائــب د.خليــل 
عبداهللا ســؤاال إلــى وزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل 
الصباح بشــأن االستفسار 
عن دور وزارة الصحة في 
معاجلــة ومتابعــة حاالت 
تفشــي وبــاء كورونــا في 
الســجن املركــزي بشــقيه 
والنســائي»  «الرجالــي 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
الســجن املركزي،  ومديــر 
وطالــب تزويــده وإفادته 

مبا يلي:
١ ـ مــا الــدور الصحــي 
الــذي قامت به  والوقائــي 
وزارة الصحــة منــذ بداية 
انتشــار وبــاء كورونا في 
الســجن املركــزي بشــقيه 
الرجالــي والنســائي، وما 

٢ ـ ملــاذا لم تتخذ وزارة 
الصحــة أي إجــراء ملنــع 
التناقــالت لنزالء الســجن 
املركــزي بني املبانــي التي 
تفشــى فيهــا الوبــاء وبني 
املباني الســليمة؟ مع بيان 
األسباب من الناحية الصحية 
في عدم اتخاذ قــرار املنع، 
ومن املســؤول الذي سمح 
بإجراء مناقالت بني املباني 
رغــم العلــم بوجــود وباء 
كورونا بني النزالء املنقولني.
ـ هــل قامــت وزارة   ٣
الصحــة بالطلب من وزارة 
الداخلية أو من مدير السجن 
املركزي عمل مسحات لنزالء 
السجن املركزي للتأكد من 
احلاالت املصابة أو احلاملة 
لڤيروس كورونا؟ إذا كانت 

ومنها إدارة السجن املركزي 
مــن وزارة الصحة بتزويد 
الســجن املركــزي بشــقيه 
الرجالي والنسائي باملعدات 
والضروريــة  اخلاصــة 
للطاقم الطبي وللنزالء من 
مالبس خاصة للحماية من 
ڤيروس كورونــا وقفازات 
وكمامات ومواد تعقيم؟ إذا 
كانت اإلجابة بنعم فيرجى 
تزويدي بنسخ من املكاتبات 
الواردة من وزارة الداخلية 
ومن إدارة السجن املركزي 
بهذا اخلصــوص، موضحا 
التواريــخ ارســالها  فيهــا 
وبيان بالطلبــات الوقائية 
والصحيــة، مــع تزويــدي 
بتاريخ تنفيذ هذه الطلبات 
مــن قبــل وزارة الصحــة 

وإدارة السجن املركزي بهذا 
اخلصوص.

٦ ـ هل صــدر قرار منع 
زيارة ذوي السجناء بالسجن 
املركزي من وزارة الداخلية 
بنــاء علــى طلــب وزارة 
الصحــة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعــم فيرجى تزويدي مبا 
يفيد ذلك اإلجراء، موضحا 
تاريــخ وبداية تنفيذ طلب 
وقف الزيارات، وما البديل 
الذي اقترحته وزارة الصحة 
ليتمكن النزالء من التواصل 
مع ذويهم خاصة أن القانون 
يؤكد على حق السجني من 
زيــارة ذويه له، وأما إذا لم 
تطلــب وزارة الصحة منع 
زيارة ذوي الســجناء منذ 
بداية ظهــور وباء كورونا، 

اإلجابة بنعم فيرجى تزويدي 
املخاطبــات  مــن  بنســخ 
الرسمية بهذا الشأن وردود 
الداخليــة، وبدايــة  وزارة 
تاريخ أخذ املسحات وعدد 
املسحات حتى تاريخ ورود 
هذا السؤال، وعدد املصابني 
بهذا الوباء بني النزالء، وما 
التــي اتخذتهــا  القــرارات 
وزارة الصحة لعدم تفشي 
الوباء بعد انتشاره بالسجن 
املركزي، وما إجراءات طرق 
العزل للمصابني التي أجرتها 
الــوزارة، مــع بيان نســبة 
الشــفاء من هذا الوباء بني 
النزالء املصابني حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟
٤ ـ هــل طلبــت اجلهات 
املعنيــة بــوزارة الداخلية 

واإلجراءات التي قامت بها في 
حينها، مع ارفاق كشف مبا 
قدمته وتقدمه وزارة الصحة 
للسجن املركزي حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٥ ـ هل طلبت أو أوعزت 
وزارة الصحة من الضباط 
الســجن  وعناصــر حرس 
املركــزي بعــدم مخالطــة 
النزالء فــي العنابر، وعدم 
السماح مبخالطة السجناء 
مع ذويهم وزوارهم، خاصة 
من كان منهم قد أصيب بوباء 
كورونــا؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعــم فيرجى تزويدي مبا 
يثبت قيام الوزارة بالتنبيه 
أو التعميم مبــا يفيد ذلك، 
والتنســيق الــذي مت بينها 
الداخليــة  وزارة  وبــني 

فيرجى حتديد أسباب عدم 
اتخاذ مثــل هذا اإلجراء في 

حينه.
٧ـ  هل يحتفظ مستشفى 
الســجن املركزي بسجالت 
واحصائيــات بعدد النزالء 
وقــوة الشــرطة اصحــاب 
االمراض اخلطرة او املزمنة 
او التنفســية التي يشــكل 
انتشار الوباء كورونا خطرا 
مضاعفا علــى حياتها؟ إذا 
كانت االجابة بنعم فيرجى 
تزويدي بعدد تلك احلاالت 
ونوعية االمراض واجراءات 
اجلهــات املعنيــة الصحية 
داخــل الســجن املركــزي 
االحترازية جتاهها وكذلك 
بالتوصيــات  تزويــدي 

املكتوبة إن وجدت.

استفسر إن كانت الوزارة طلبت من «الداخلية» عمل مسحات للنزالء للتأكد من احلاالت املصابة

د. خليل عبداهللا

االحتياطــات واإلجــراءات 
التي قمت بها الوزارة حلماية 
ومنــع تفشــي الوبــاء بني 
النزالء وبني أفراد الشرطة 
العاملني  وحراس الســجن 

بالسجن؟

العتيبي يسأل عن أسباب عدم حسم 
مناقصة حتصني احليوانات واملاشية

وجه النائب خالد العتيبي 
ســؤاال إلــى نائــب رئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الداخليــة ووزيــر الدولــة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 
الصالح، مستفسرا منه عن 
أســباب التأخير في اتخاذ 
اإلجراءات القانونية املتعلقة 
بترقيم وحتصني وتسجيل 
احليوانات. وجاء الســؤال 

على النحو التالي:
كشــفت أزمــة كورونــا 
األخيرة عن ضرورة تأمني 
الســيما  الغذائــي  األمــن 
الثروة  االهتمــام وتنميــة 

احليوانية بعد ارتفاع أسعار 
اللحــوم خاصة املســتورد 
منها بشــكل مبالــغ، وعلى 
الرغم من ذلك مازالت جلنة 
املناقصات تتعنت مع مربي 
املاشية والثروة احليوانية 
بشكل عام في حسم قضية 
ترقيم وحتصني وتسجيل 
احليوانــات بعــد مماطلــة 
اللجنة في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية املتبعة لترســية 
مــن  أي  علــى  املناقصــة 
الشركات املتقدمة لها عقب 
انتهاء املشروع السابق منذ 
فترة طويلــة. وبناء عليه، 

العامــة للزراعــة والثروة 
الســمكية اجلهة املشــرفة 
على تنفيذ عقــد املناقصة 
املذكورة وأيضا هي املنوط 
بهــا احلفاظ علــى الصحة 
احليوانية واحلد من انتشار 
األوبئة من أجل احلفاظ على 
مصادر األمــن الغذائي من 
الثروة احليوانية، لذا يرجى 
تزويدي بكل املراسالت التي 
متت بني جلنــة املناقصات 
والهيئــة العامــة للزراعــة 
املتعلقة  والثروة السمكية 
املذكــورة مــع  باملناقصــة 
تزويدي بالرأي الفني لها.

يرجى التفضل باإلجابة عن 
التالي:

١ ـ مــا اإلجــراءات التي 
متت حتى اآلن فيما يتعلق 
مبناقصة ترقيم وحتصني 
وتسجيل احليوانات، والتي 
مت طرحها فــي أبريل ٢٠١٨ 
عقب انتهاء مدة املشــروع 

السابق؟
٢ـ  ما أسباب عدم ترسية 
املناقصــة، علــى الرغم من 
أن اللجنــة انتهــت من كل 
إجراءاتها بعد استبعاد بعض 

الشركات وتزكية أخرى؟
الهيئــة  تعتبــر  ـ   ٣

على الرغم من انتهاء إجراءات استبعاد بعض الشركات وتزكية أخرى

خالد العتيبي

الهدية يستغرب رفض «عافية»
صرف األدوية للمرضى

استغرب النائب محمد 
الهدية رفض برنامج بطاقة 
«عافية» صــرف األدوية 
للمرضــى الـمتـقـــاعدين 
بالبرنامــج  املشــمولني 
بحجــة قرب انتهــاء عقد 
أن  موضحــا  الشــركة، 
املرضــى فوجئــوا بدفع 
جزء من سعر األدوية من 
قبل الشركة على أن يقوم 
املريض بدفع اجلزء اآلخر.
فــي  الهديــة،  وقــال 
ان  تصريــح صحافــي، 

وزير الصحة مطالب بوقف هذا التالعب 
املســتغرب من قبل شركة التأمني، داعيا 
إلى حتمل الشركة جميع التكاليف حسب 
االتفاق املبرم، الفتا إلى أننا تلقينا اتصاالت 

من مجموعة من املواطنني 
املشمولني ببرنامج بطاقة 
«عافية» الصحية يشتكون 
من تعامل شــركة التأمني 
التــي ترفض دفع ســعر 
الوصفة الطبية بالكامل.

ورأى الهديــة أن مبرر 
رفض حتمل صرف الدواء 
للمرضى والتي يوصفها 
الدكتور املعالج لهم غير 
منطقي وحجة قرب انتهاء 
عقد الشــركة مســؤولية 
وزارة الصحة، داعيا إلى 
انشــاء خط ســاخن للمواطنني حاملني 
بطاقة عافيــة تابع لــوزارة الصحة من 
أجل التواصل والتقدم بأي شكوى تتعلق 

ببطاقة «عافية».

بحجة قرب انتهاء عقد الشركة

محمد الهدية

الكندري: ملاذا تتعاقد احلكومة مع شركات
استشارات عاملية منافسة ألخرى متتلكها؟

وجــه النائــب عبداهللا 
الكندري سؤاال برلمانيا إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
أنــس  الداخليــة  ووزيــر 
الصالح حــول نفي وزارة 
المالية تعاقدها مع شركة 
ماكينزي لالستشارات على 
الرغم من وجود طلب من 
مجلس الى ديوان المحاسبة 
لتحفيــز  التعاقــد  علــى 

االقتصاد.
الكندري  النائــب  وقال 
 ٢٠٢٠/٦/٣ بتاريــخ  إنــه 
نشــرت الصحف المحلية 
نفي وزارة المالية التعاقد 
ماكينــزي  «شــركة  مــع 
الرغم  لالستشارات» على 
من وجــود طلب مقدم من 

المركــزي  الجهــاز  إدارة 
للمناقصــات وافــق علــى 
المباشــر  التعاقــد  طلــب 
لتقديم استشارة (أولية) 
مــع الشــركة بقيمــة ٢٥٠ 
ألف دينار تشمل ١٥ دراسة 

أخرى تتفرع منها.
وتســاءل الكنــدري: ما 
األســباب التي دعــت الى 
اختيار شــركة ماكينزي؟ 
ومن هم المسؤولون الذين 
أوصوا بالتعاقــد مع هذه 

الشركة؟
لــم  وأضاف:لمــاذا 
يســتعين مجلس الوزراء 
منــذ تشــكيله أو اللجــان 
المشكلة بالمجلس األعلى 
للتخطيــط ولجانه كونه 

ســؤاال إلــى نائــب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولة  الداخليــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الوزراء 
أنس الصالح استفسر فيه 

عن التالي:
١- هل طلــب المجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 
اللقاء مع الحكومة أو لجانها 
لتقديم رأيها حول األحداث 

االقتصادية األخيرة؟
٢- هل تقدمت الحكومة 
بطلــب أي مشــورة مــن 
المجلس األعلى للتخطيط 
أو لجانه؟ وان وجدت يرجى 
تزويدنا بالمستندات ورد 
المجلس األعلى للتخطيط 

على طلب الحكومة؟

المستشار األول للحكومة 
بهذه الشركة؟

وتابع:لمــاذا لم تتعاقد 
 «TICG» الحكومة مع شركة
المملوكــة للهيئــة العامة 
لالســتثمار وهي من أكبر 
شركات االســتثمارات في 
العالم وهي التي تعد الخطة 
التنموية في الكويت وآخر 

خطة السنة الحالية؟
واستفسر عن األسباب 
التــي تجعــل الحكومــة 
تؤسس شركة استشارات 
بالشــراكة مع المستشــار 
العالمي اوليفر وايمان ثم 
تقوم بالتعاقد مع منافسها.

مــن جانب آخــر، وجه 
الكندري  النائب عبــداهللا 

سأل إن كانت احلكومة طلبت مشورة املجلس األعلى للتخطيط حول األوضاع االقتصادية األخيرة

عبداهللا الكندري

مجلس الوزراء الى ديوان 
المحاسبة بالموافقة على 
التعاقد لتحفيز االقتصاد.

وأكــدت الصحــف فــي 
تاريخ ٢٠٢٠/٦/٩ أن مجلس 

طلب تزويده بكل املراسالت بني جلنة املناقصات وهيئة الزراعة املتعلقة باملناقصة املذكورة مع تزويده بالرأي الفني

العالم العربي مير بظروف دقيقة حتتّم تعزيز التكاملدعا هيئة األمم املتحدة إلى حتّمل مسؤولياتها جتاه ما يجري في املنطقة

 ملاذا لم تتخذ وزارة الصحة أي إجراء ملنع تنّقالت نزالء «املركزي» بني املباني التي تفشى فيها الوباء وبني املباني السليمة مع بيان األسباب من الناحية الصحية في عدم اتخاد قرار املنع؟

احلمد: العمالة الهامشية تؤثر
على اخلدمات والصحة واألمن

قال الناشــط السياسي 
مرشح مجلس األمة السابق 
م.أحمــد احلمد إن مجاهرة 
بعض أصحاب العقارات في 
معارضتهم ملعاجلة اخللل في 
التركيبة السكانية يكشف 
ويؤكــد دورهم األساســي 
وتشــجيعهم لزيادة أعداد 
العمالة الهامشية والعمالة 
السائبة التي أغرقت الكويت 
ودمرت مرافقها وخدماتها 
العامة، مبينا أن اخلطوات 
اخلجولة التي باشــرت بها 

احلكومة مثل طلب البلدية وظائف لـ ٤٠٠ 
موظف مــن املواطنني بعد االســتغناء عن 
٤٠٠ مــن الوافدين لإليحاء مبعاجلة اخللل 
في التركيبة السكانية أثارت حفيظة بعض 
مالك العقارات وأخرجتهم عن صمتهم املريب 
ليعبروا عن رفضهم املطلق ملعاجلة اخللل 
بحجــة أن هذا األمر ســيؤثر علــى العقار 

واإليجارات.
وأضاف احلمد مســتغربا طريقة تفكير 
بعض هؤالء املالك الذي يقدمون مصاحلهم 
الشخصية وال يلقون أي بال للدمار احلاصل 
في الدولة من البنى التحتية وتردي اخلدمات 

وخطورة األوضاع الصحية 
واألمنية باإلضافة إلى األمن 
املجتمعــي واألمن الغذائي 
وغيرها من مختلف جوانب 
احلياة، موضحا أن معاجلة 
اخللل في التركيبة السكانية 
ال يعنــي أبــدا التخلي عن 
الوافديــن جميعــا، بل هو 
تعديــل طبيعــي لنســبة 
إلــى املقيمــني  املواطنــني 
لتصبــح نســبة معقولــة 
ومناســبة والزمة للكويت 
بــدال مــن وجــود أكثر من 
مليوني شخص زائد يستهلكون اخلدمات 
واملرافــق ويشــكلون خطــرا علــى الدولة 
واملجتمع كونهم ال يندرجون حتت مسمى 
املقيمني الشرعيني والنظاميني في الدولة.

وختــم احلمد مشــددا على مســؤولية 
جميع مؤسسات الدولة ووزارتها في متابعة 
موضوع جتار اإلقامــات وحتويل املذنبني 
إلى العدالة وتسوية ملفات العمالة السائبة 
وغير القانونية وترحيلهم، وخاصة وزارة 
الداخلية التي وعد وزيرها بعدم التهاون في 
هذا امللف احليوي ملا له من تداعيات كبيرة 
وخطيرة على كل جوانب احلياة في الكويت.

شدد على مسؤولية جميع مؤسسات الدولة في متابعة موضوع جتار اإلقامات

م.أحمد احلمد
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دالل العياف

«تضحية ووفاء».. هكذا 
هو حال رجال اإلطفاء وهذه 
هي صفاتهم فمنذ بداية أزمة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
في الكويت جندهم يعملون 
على قدم وساق في مختلف 
القطاعات، كمــا ان دورهم 
اإلنســاني الهام برز خالل 
تضحياتهم الكبيرة، اليكلون 
وال ميلون من خدمة الوطن 
واملواطن واملقيم، وال يختلف 
اثنان على ان عملهم على قدر 
عال من االنسانية يجازفون 
بانفسهم إلنقاذ االخرين غير 
مكترثني مبا قد يحدث لهم من 
أضرار جراء اعمالهم اجلليلة، 
فكانوا في مقدمة الصفوف 
األمامية التي ســاهمت في 

معاجلة االزمة الكورونية. 
اغفــال دور  ال ميكــن 
جــال االطفــاء او التهوين 
من جهودهــم وما يقومون 
بــه، والبــد مــن االلتفات 
الضوء على  اليهم وتسليط 

االســتراتيجية التي كانت 
الغذائيــة  املــواد  تؤمــن 
والطبيــة فــي حوالــي ٦٤ 
موقعا، وقمنــا بالتأكد من 
ان تلك االماكن مســتوفية 

لشروط االمن والسالمة.
وتابــع: كما قمنــا أيضا 
بتأمني اجلمعيات التعاونية، 
حيــث كانت خــالل الفترة 
املاضية مكتظفة جدا بالزبائن 
وحرصنا على ان تكون آمنة، 
وايضا كان هناك ضغط كبير 
على افرع الغاز وخصوصا 
في املناطق املعزولة، موجها 
كلمات رقيقة تالمس قلوب 
املواطن واملقيــم، مؤكدا ان 
احلرص واجب ولكي تأمنوا 
يجب ان تلتزموا وحترصوا 
علــى التباعــد االجتماعي، 
أننــا وصولنــا  وتدركــوا 
للمرحلــة الثانيــة ال يعني 
ان الوباء قد تالشــى والبد 
مــن اتباع ارشــادات وزارة 
الصحة وااللتزام باالجراءات 

الوقائية.

دورهم البناء في خدمة املجتمع، 
يتحملون الصعاب واملخاطر من 
أجل الوطن مرددين دائما «ديرتنا 
تســتاهل» ورغبــة في رصد 
تضحيات هؤالء االبطال زارت 
«األنباء» مبنــى االدارة العامة 
لألطفاء - قطــاع الوقاية - في 
غرب مشرف والتقت نائب املدير 
العام لقطاع الوقاية اللواء خالد 
عبداهللا فهد للتعرف على دور 
قطاع الوقاية منذ بداية األزمة، 
وآليات العمل في املرحلة الثانية، 
وأبــرز ما قام به رجال االطفاء 
خالل الفترة املاضية، وفيما يلي 

التفاصيل: 

في البداية، قال اللواء خالد 
عبــداهللا فهد ان عمــل رجال 
االطفاء عمل طــوارئ ودائما 
ما نتعرض للمخاطر، وألجل 
الكويت نقدم ارواحنا في سبيل 
امن الوطن واملواطن وكل من 
يقطن على هذه االرض الطيبة، 
حيث قام رجالنا بالعديد من 
األعمال خالل اجلائحة في مجال 

التفتيش على املنشآت املختلفة 
ســواء كانت مســتودعات او 
مستشفيات او محاجر صحية 
وغيرهــا، وخــالل مواجتهــم 
للوباء وألنهم «عود في حزمة» 
أصيــب ٨٤ إطفائيــا من اصل 
٥٠٠٠ بڤيروس كورونا املستجد 
وهي نسبة ليست كبيرة وهللا 
احلمد ونسأل اهللا لهم الشفاء 
العاجل، ومنهم حوالي ٣٠ فقط 
يتلقون العالج حتى اآلن، وهذا 

نعتبره وساما على صدورنا 
كوننا نضحي بالغالي والنفيس 

من اجل تراب هذا الوطن.
إدارات قطاع الوقاية 

وأضــاف فهــد: لدينــا في 
قطاع الوقاية ٦ ادارات بكامل 
اجلاهزيــة للعمل في املرحلة 
الثانيــة وكل منهــا جاهــزة 
الســتقبال املراجعني وجميع 
الوقايــة أيضا  مباني قطــاع 

مستعدة لذلك سواء مبحافظة 
االحمدي او اجلهراء او املركز 
الرئيسي ماعدا مبنى املشاريع 
الصغيرة في الصديق سيكون 
مغلقــا على ان يتم اســتقبال 
مراجعيه في املبنى الرئيسي 
مبشــرف، مبينا ان احلصول 
علــى مواعيد مراجعة القطاع 
ســيكون الكترونيا من خالل 
املوقــع اخلاص بـــ «اإلطفاء» 
واملواعيد من الساعة ٩ صباحا 

حتى الواحــدة ظهرا، ويجب 
االخذ بعني االعتبــار االلتزام 
باالجراءات الوقائية من ارتداء 
القفازات والكمامات والتعقيم، 
ومراعــاة التباعد بني املراجع 
واملوظف، ووفرنا كل مايحتاجه 
املراجع ايضا للتعقيم بناء على 
تعليمات السلطات الصحية.

جهود مميزة 

وبسؤاله عن جهود القطاع 
خالل فترة التوقف عن العمل 
قال: قمنا بالكشف على احملاجر 
الصحية سواء كانت فنادق او 
منتجعات او مباني مؤقتة او 
مدارس مبجموع ٦٢ منشــأة، 
وحرصنا على تأمني وسالمة 
املستشــفيات امليدانيــة التي 
اقامتها وزارة الصحة للفحص 
االولي للمراجعني في ١٤ موقعا 
تقريبــا، وفي مطــار الكويت 
وخــالل اســتقبال العائديــن 
مــن اخلــارج كان هناك أيضا 
موقعان للفحص االولي وكان 
دورنا التأكد من سالمة املكان، 
وأيضــا تأمــني املســتودعات 

جانب من أعمال القطاع مؤخرا

إجنازات قطاع الوقاية بجميع احملافظات خالل الفترة املاضية

جانب من إجنازات املعامالت في القطاع  (فريال حماد) إرشادات توعوية حول الوقاية من «كورونا»

اللواء خالد عبداهللا فهد

تأكدنـــا مـــن ســـالمة نحـــو ٦٤ 
ــني  ــتراتيجيًا لتأمـ ــتودعًا إسـ مسـ
والطبيـــة  الغذائيـــة  املـــواد 
املناطـــق مختلـــف  فـــي 

 ٦٢ علـــى  بالكشـــف  قمنـــا 
محجـــرًا صحيـــًا مـــا بـــني 
ومبـــاٍن  ومنتجعـــات  فنـــادق 
وغيرهـــا  ومـــدارس  مؤقتـــة 

وصولنـــا للمرحلـــة الثانيـــة ال يعنـــي أن الوبـــاء 
تالشـــى والبـــد مـــن اتبـــاع إرشـــادات وزارة الصحـــة

احلجز من خالل موقع «اإلطفاء» واملواعيد من ٩ صباحًا حتى ١ ظهرًا مع االلتزام بإجراءات الوقاية

اللواء خالد فهد لـ «األنباء»: 
٦ إدارات في «وقاية اإلطفاء» تستقبل 

مراجعيها واملواعيد «إلكترونيًا»

نائب املدير العام لشؤون القطاع أكد إصابة ٨٤ إطفائيًا 
بڤيروس كورونا املستجد ٣٠ منهم مازالوا يتلقون العالج

أعمال قطاع الوقاية خالل فترة مواجهة ڤيروس كورونا

تأمني سالمة احملاجر الصحية
(الفنادق ـ املنتجعات ـ املخيمات ـ املباني املؤقتة ـ املدارس وما شابه)

٢٦

١٤تأمني سالمة املستشفيات امليدانية ومراكز الفحص األولي

٢تأمني  سالمة أماكن فحص العائدين من السفر في مطار الكويت الدولي

٦٤تأمني سالمة املخازن واملستودعات االستراتيجية

٩٥تأمني سالمة اجلمعيات التعاونية واألسواق املركزية املوازية

٢٦تأمني سالمة أفرع بيع اسطوانات الغاز

٣٠تأمني سالمة املدارس املخصصة لسكن العمال وتخزين املواد الغذائية للجمعيات التعاونية

١٣٦ترخيص خزانات الوقود الثابتة التابعة ملباني وزارة الصحة واملصانع الوطنية

٢٦٢ترخيص مركبات نقل املواد اخلطرة

١٩٥متابعة تنفيذ املشاريع

٥٦٩ترخيص املباني واحملالت

٦١٢املشاركة مع جهات الدولة في التفتيش على املباني واحملالت

١٧٣دراسة معامالت  اإلفراجات اجلمركية وإصدار التصاريح اخلاصة بها

اإلحصائية الشاملة  جلميع محافظات قطاع الوقاية

تصاريح نقل املواد اخلطرةاجلمعيات واألسواق املوازية

اخلزانات الثابتة

اإلفراج اجلمركي املدارس املخصصات للجمعيات

املستودعات واملخازن

أفرع الغاز سكن الكوادر الطبية

فحص العائدين من السفر

مراكز الفحص األولي

املستشفيات امليدانية

احملاجر الصحية

املباني واملنشآت

الفنادق واملنتجعات

املخيمات

املدارس

القاعات

املباني املؤقتة (الشاليهات)

٢

١

٢

٣

١٠٩٥٢٦٢

١٣٦ ٦٤

٣٠١٧٣

٢٦
٣

٢

٣

١٤

٣٧

تراخيص املباني واحملالت

٢٣٥تراخيص احملالت
٥١ترخيص املباني احلكومية
٢١ترخيص املباني الصناعية
٧ترخيص املباني التجارية

٣ترخيص املباني االستثمارية

دراسة املشاريع

٨٥دراسة املباني الصناعية
١٥دراسة املباني التجارية

٤٤دراسة املباني االستثمارية
٢٤دراسة املباني احلكومية

املوافقات

٤٤إيصال التيار الكهربائي
٩حتديد عقار

ملشاهدة الڤيديو
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«الداخلية»: مكافآت الصفوف األمامية 
ملواجهة جائحة كورونا قيد الدراسة

نفــت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمنــي بوزارة الداخلية ما تناقلته بعض 
مواقع التواصل االجتماعي حول املكافآت 
اخلاصة برجــال األمن والتي تقرر منحها 
للعاملــني في الصفــوف األمامية ملواجهة 

جائحة ڤيروس كورونا. 
وأكــدت اإلدارة أن مــا مت تداوله حول 
املبالغ املالية املخصصة لكل رتبة عسكرية 
ال ميت للحقيقة بصلة، حيث إن الكشوفات 

اخلاصة بالعاملني في الصفوف األمامية من 
رجال األمن مازالت قيد الدراســة من قبل 
اجلهــات املختصة بالوزارة وفور االنتهاء 
من إعدادها سيتم رفعها إلى اللجنة املشكلة 

من قبل مجلس الوزراء.
وتهيــب اإلدارة باجلميــع حتري الدقة 
قبل نشر أي أخبار، مؤكدة أن أبواب اإلدارة 
مفتوحة للرد على أي تساؤالت واستفسارات 

على مدار الساعة.

إنقاذ شابني من الغرق مقابل املارينا
متكن رجال االنقاذ البحري من انقاذ 
شــابني كادا أن يتعرضــا للغرق مقابل 
املارينا. وقالــت االدارة العامة لالطفاء 
في بيان لها: هرع رجال مركز الساملية 
لإلطفــاء البحري مســاء اجلمعة عقب 
بالغ يفيد عن وجود حالة غرق بالقرب 
من شاطئ املارينا مول،  حيث توجهت 
على الفور فرقة بالزورق انقاذ رقم ٤٤ 
وعثر على شــخص كان على منت جت 
سكي واآلخر كان على منت قارب نزهة 
وحالتهما جيدة، وقد مت تأمني وصولهما 

جت سكي والتي كان يستقلها أحد الشابنيإلى الشاطئ وإنهاء احلادث.

حريق كشف عن مصنع للخمور 
و١٢ سلندرغاز في بر األحمدي

سعود عبدالعزيز

وجه مدير أمن محافظة األحمدي اللواء 
ركن صالح مطر بفتــح حتقيق للوصول 
الى هوية مجهولني دشنوا وأداروا مصنعا 
للخمور في منطقــة صحراوية، وقد عثر 
بداخله على نحو اكثر من ١٠٠٠ قنينة خمر 

محلية وأدوات تصنيع.
وقال مصدر امني إن بالغا ورد عن وقوع 
حريق في مخزن داخل البر، وعليه انتقل 
رجــال االطفاء واألمن، حيث اكتشــفوا أن 
احلريق شــب في مصنع خمر. هذا، وعثر 
داخل الوكر، وهو عبارة عن غرف أملنيوم 
على ١٢ سلندر غاز وبراميل معبأة باخلمور.

مصنع اخلمور مت التحفظ عليه

ضبط شاب اعتاد سرقة وجبات «دليڤري» بوضعية تلبس

محمد اجلالهمة

استطاع رجال األمن اجلنائي من 
ضبط شاب كويتي اعتاد النصب على 
عدد من املطاعم من خالل االتصال بهم 
وحتديد طلبات غالية الثمن ومن ثم 
يحدد لهم عنوانا معينا، وحينما يصل 
عمال توصيل الطلبات الى العنوان 
احملدد يســرع الشــاب من سيارته 
ويطلــب مــن عامــل التوصيل عدم 
ضرب اجلرس ويتسلم منه الطلب 
ويطالبه باالنتظار حلني احضار قيمة 
الوجبة مــن البنك القريب، ومن ثم 
يهرب الى جهة غير معلومة. يشار 
الى ان «األنباء» نشرت في ١٣ يونيو 
املاضي مقطعا يصور جرائم املتهم 
ويظهر املقطع وصول عامل املطعم 
واذ مبركبة تقترب من البيت ويطلب 
منه عدم ضرب اجلرس ويتسلم منه 
الوجبــة، هذا وأكد مصــدر امني ان 
املتهم اعتــرف بارتكاب ما يزيد عن 
٣٠ قضية بالطريقة ذاتها، الفتا الى 

ان املتهم كان يدخل أصحاب املنازل 
وعمال املطاعم في اشكاليات، فعامل 
املطعم وحينما يتأخر اللص متسلم 
الوجبة منه يقــوم بضرب اجلرس 
للحصول على قيمة الوجبة فيدخل 
في اشكال باعتبار ان صاحب املنزل 
ال يعلم اي شيء عن الطلب ويفاجأ 

بشخص يطلب منه مبلغا ماليا.
واســتنادا الى مصدر امني، فإن 
قطاع االمن اجلنائي تلقى عدة بالغات 
في منطقة جنوب السرة مفادها ان 
عــددا من اصحاب املنازل دخلوا في 
اشــكال مع موصلي الطلبات، حيث 
يفاجأون بجرس املنزل يرن ويخبرهم 
املوصل ألي شركة بأنه منتظر قيمة ما 
أوصله من طلب، فيكون الرد التلقائي 
من صاحب املنزل عن أي طلب تتكلم 
ومن الطالب وما البضاعة املطلوبة؟ 
فيحتار املوصل وصاحب املنزل من 

الوضع الذي مت وضعهما فيه.
ويقول لهم املوصل بعد انتظاره 
ودق اجلرس: «تسلم البضاعة صاحب 

املنــزل او ابنكم ولم يشــتغل كرته 
وطلب انتظاره ليســحب من البنك 
ويرجع وصار لــه وقت ولم يرجع 
فاتصلــوا فيه شــوفوه ألنه ما يرد 

علينا».
وعليه، مت تشكيل فريق عمل من 
املباحث املتخصصني في هذا املجال 
لترقــب ومتابعة ورصــد حتركات 
هذا املجهول والذي سبب الكثير من 
املشاكل بني اصحاب املنازل والشركات 
املوصلة للطلبات، وتبني أنه مواطن 
يقوم باملرور في احد املناطق ويتأكد 
من وضع املنزل وعادة يختار املنازل 
الصغيرة وليست املكتظة بالسكن 
ويتأكد متاما مــن العنوان، وبعدها 
يقــوم بطلــب اي بضاعــة مــن اي 
شركة، ويطلب توقيتا معينا يناسبه 
للتوصيل بعذر انه يتواجد في هذا 
التوقيت، وقبل وصول سيارة الشركة 
للتوصيل يكون هو موجودا ويقوم 
بركن سيارته مبواقف املنزل املقصود، 
وعند حضور سيارة التوصيل ميثل 

انه خارج من املنزل ويركب سيارته 
ويتفاجأ بوصول البضاعة ويطلب 
وضعها في السيارة وعند احملاسبة 
يبلغ املوصل أن بطاقته معلقة بعد 
محاولة الدفع ويبلغه «خمس دقائق 
اصل للبنك اسحب وارجع»، وينتهي 
االمر وبعدها يختفي الرجل ويلغي 

موبايله املضروب اصال.
وعليه مت عمل كمني وتوزيع عدد 
مــن افراد املباحث فــي تلك املناطق 
وباالتفــاق مع شــركتني شــهيرتني 
بالتوصيل، وبالفعل مت ضبط املتهم 
متلبسا وهو يتســلم احد البضائع 
ويدعــي ذات العذر، واثنــاء ركوبه 
سيارته والرجوع مت تسكير الدوريات 
عليه وضبطه، ومبواجهته بتفاصيل 
القضايا اقر واعترف مبا يقوم به من 
نصب على الشركات واصحاب البيوت 

الذين ال يعلمون اي شيء عنه.
واعترف بعدد كبير من عمليات 
النصــب وجــار احالــة املتهم جلهة 

االختصاص.

بالتنسيق مع شركتني شهيرتني بالتوصيل وبعد ارتكابه نحو ٣٠ قضية باألسلوب ذاته أغلبها في جنوب السرة

صورة خلبر «األنباء» بتاريخ ١٣ يونيو ملشاهدة الڤيديوصورة من مقطع ڤيديو يوثق كيف يخدع اللص أحد عمال التوصيل

.. و٦ وافدين خانوا األمانة بعصائر قيمتها ١٥ ألف دينار
عبداهللا قنيص

ابلغ مصدر امني «األنباء» 
ان قطاع البحث اجلنائي احال 
٦ وافدين جميعهم من جنسية 
عربيــة وذلك علــى خلفية 
اتهامهم بخيانة االمانة مببلغ 
يقدر بـ ١٥ الف دينار. وجاء 

لديــه قامــوا ببيــع طلبات 
حلسابهم اخلاص بقيمة ١٥ 
الف دينار، واضاف املصدر: 
فور تسجيل املواطن للقضية 
مت ضبط الوافدين الستة وهم 
«ن.م» من مواليد ١٩٩١ و«غ.ر» 
من مواليــد ١٩٩٤ و«خ.ش» 
مــن مواليــد ١٩٩٤ و«أ.ي» 

ان املبلغ املذكور كبير، اال ان 
املواطن متسك مبا ذكره في 

ملف القضية.
واردف املصــدر بالقول: 
ازاء متسك كل طرف بأقواله 
وان لديهم ما يثبت ادعاءهم 
جرى احالة ملف الواقعة الى 

النيابة العامة.

من مواليــد ١٩٩١ و«أ.ر» من 
مواليــد ١٩٨٩ و«م.ش» مــن 

مواليد ١٩٨٦.
وامــام رجــال املباحــث، 
نفى املدعى عليهم االتهامات، 
مؤكدين انها كيدية ولو كانت 
حقيقية لــكان املجني عليه 
ابلغ عنهم منذ سنوات، خاصة 

ضبط الوافدين بعدما تقدم 
مواطن ميتلك محال شــهيرا 
للعصائــر بقضيــة حملــت 
عنــوان خيانة امانــة برقم 
٢٠٢٠/١٢٠ جنح العارضية.

ملــف  الــى  واســتنادا 
القضيــة، فــإن مواطنــا من 
مواليــد ١٩٧٠ قال ان عاملني 

مواطن لـ «١١٢»: سيارتي بداخلها لص يحتسي عصيرًا باردًا!
سعود عبدالعزيز

اســتطاع مواطــن ان يعثــر على 
مركبته املســروقة بعد جولة قام بها 
في عدة اسواق، وحتقق للمجني عليه 
مــا اراد، حيث متكن من ضبط اللص 

الذي سرق مركبته واعاد سيارته اليه.
وبحسب مصدر امني، فإن عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا من مواطن 
من مواليد ١٩٨٤ ابلغ فيه ان ســيارته 
التي سبق وابلغ عن سرقتها عثر عليها 
وداخلهــا اللص، واضــاف املصدر: مت 

التواصل مع املبلغ واالنتقال الى حيث 
يتواجد، وقال املُبّلغ انه وخالل جولة 
له شاهد سيارته متوقفة مقابل محل 
للعصيــر، حيــث متكن من االمســاك 
باللــص، وتبني انه مــن غير محددي 

اجلنسية.

هذا واعتــرف اللص انه متكن من 
سرقة املركبة التي تركها صاحبها في 
وضعية تشغيل، مشيرا الى ان حظه 
العاثر دفعــه الى التوقف مقابل محل 
عصير لشــراء عصير برتقال، ومتت 

احالة املتهم الى مخفر الصليبية.

العقيد املرشود أقام حفل تكرمي 
مبناسبة انتهاء عمل مركز إيواء باجلليب

حتــت رعاية وحضور املدير املناوب 
في االدارة العامــة للدفاع املدني العميد 
عبدالعزيــز الهزاع وبحضــور آمر مقار 
اإلجالء بــوزارة الداخلية العميد ناصر 
العدواني، أقام آمر مركز إيواء مدرســة 
عمرو بن ثابت مبنطقة جليب الشيوخ 
العقيد خالد املرشــود حفــل تكرمي لكل 
املشــاركني في جناح اجناز مهمة املركز 
وانتهاء العمل بعد ٣ أشهر متواصلة مت من 
خالل تعاون اجلميع ضباط وأفراد وطلبة 
ضباط وطلبة ضباط الصف واملتطوعني 

من الدفاع املدني.
وقال املرشود، في الكلمة التي ألقاها 

بعد بدء مراسم احلفل بالنشيد الوطني 
والقرآن الكرمي، «ان جناح عمل املركز في 
املهمة املوكلة إليه منذ بداية إنشاء مراكز 
اإليواء في األول من شــهر إبريل املاضي 
وتزامنا مع انتشــار جائحة كورونا في 
البالد هو بفضل تعاون اجلميع ممن عملوا 
بهــذا املركز»، الفتا إلى الدعم الكبير من 
قبل القادة املسؤولني عن مراكز اإلجالء 
واإليواء والقادة في وزارة الداخلية من 
خالل دعمهم بكل األمور التي نحتاجها.

وجدد املرشود شكره وامتنانه للجميع 
على ما أبدوه من تعاون وعمل يستحقون 

عليه الثناء والتقدير.

بحضور ورعاية العميدين عبدالعزيز الهزاع وناصر العدواني

تكرمي أحد القيادات األمنية

٥ مراكز إطفاء تسيطر على حريق مخزن لألصباغ في أمغرة

أحمد خميس - محمد الدشيش

متكــن رجــال ٥ مراكز إطفــاء وهي 
اجلهراء واحلرفي والعارضية والتحرير 
واإلسناد عصر امس من السيطرة على 
حريق شــب داخل قســيمة لألخشاب 
واألصبــاغ والســيراميك واالســفنج 
واحلديــد في ســكراب أمغــرة. وخّلف 
احلريق خسائر مادية إلى جانب سحب 
دخانية كثيفة رصدت في سماء منطقة 

اجلهراء. 
وســارع إلى موقع احلريق عدد من 
رجال وحدة التحقيق متهيدا للوقوف 

على ســبب احلريق وإذا ما كان بفعل اهمال وســوء تخزين او كان 
بفعل فاعل. 

وبحســب مديــر إدارة العالقات العامة في اإلطفــاء العميد خليل 
األمير، فإن عمليات اإلطفاء تلقت في نحو اخلامســة من عصر امس 
بالغا يفيد باندالع حريق في مخزن بســكراب أمغرة، مشــيرا الى ان 
رجال اإلطفاء تبني لهم ان محتويات املخزن أخشاب وأصباغ وسيرامك 
واسفنج وحديد، ومتت محاصرة احلريق وحصره في ٥٠٠ متر فقط، 
واحليلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى باقي محتويات املخزن التي 

تقدر بـ ٣٠٠٠ متر مربع.

احلريق خلف سحبا دخانيةتواجد آليات اإلطفاء واألمن في موقع احلريق

الفهد: إطالق خدمة الواتساب 
للرد على استفسارات موظفي «اجلمارك»

صرح نائب مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
للشؤون اجلمركية ســليمان الفهد بانه في ظل 
جهود الدولــة لتعزيز إجراءات مكافحة ڤيروس 
كورونا املستجد فقد مت إطالق خدمة الواتساب 
(٢٤٩٥٥٦١٤) وذلك للرد على استفسارات املوظفني 
العاملني في اإلدارة العامة للجمارك املتعلقة في إدارة 
الشؤون اإلدارية واملساهمة في إجناز املعامالت 
عن بعد دون احلاجة إلى القدوم إلى اإلدارة قدر 
اإلمكان، على أن تكون االستفسارات أثناء الدوام 
الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى 

سليمان الفهدالساعة الواحدة ظهرا.

العميد خليل األمير

أحد رجال األطفاء خالل تعامله مع ألسنة اللهب
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أزمة وعبر

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

بدأت احملاوالت األولى للعمل التعاوني في الكويت 
عام ١٩٤١ في املدرسة املباركية حيث تأسست اجلمعية 
التعاونية املدرســية وجنحت في ذلــك، وهذا ليس 
مبستغرب على الشعب الكويتي الذي تربى على التعاون 
منذ القدم وورثه اآلباء لألبناء على مدار الســنني إلى 
أن صدر القانون رقم (٢٠) لســنة ١٩٦٢بشأن إنشاء 
اجلمعيات التعاونية، وتضمــن هذا القانون املبادئ 
األساسية للعمل التعاوني التي أقرتها املؤمترات التعاونية 
الدولية. وكان هذا بداية للحركة التعاونية في الكويت 
إلــى أن رأينا القطاع التعاوني على ما هو عليه اآلن. 
لقد كان للجمعيات التعاونية دور كبير خالل األزمات 
التي مرت بها البالد، ففي عام ١٩٩٠أثناء الغزو العراقي 
الغاشم لبلدنا احلبيب شكلت اجلمعيات التعاونية عامال 
أساسيا هاما لتأمني الغذاء وكل السلع للمواطن واملقيم 
آنذاك، ليس هذا فقط بل انها ساهمت بشكل كبير عن 
طريق اللجان التطوعية التي شكلتها بتوفير األموال 
للمواطنني حني أغلقت البنوك ووفرت السكن املالئم 
للمضطرين منهم لتغيير مكان سكنهم مؤدية رسالتها 

التعاونية املجتمعية على أكمل وجه.
ولم يتوقف دورها على ذلك فحســب بل زودت 
املستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز اإلطفاء بحاجتهم 

من السلع الغذائية.
وها هي اآلن وخالل األزمة الصحية التي متر بها 
البالد وظهور أولى حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا 
في الرابع والعشرين من فبراير هذا العام ومع بدء كل 
القطاعات استعداداتها املكثفة ملواجهة هذه اجلائحة، 
كان واليزال للقطاع التعاوني دور كبير وأساسي في 
توفير األمن الغذائي لكل املواطنني واملقيمني، ونسقت 
العمل بشكل منظم من خالل إداراتها ومتطوعيها، األمر 
الذي نال ثقة املواطن واملقيم، حيث وفر هذا القطاع 
للجميع احتياجاتهم من الســلع واألغذية وتوصيلها 
الى منازلهم طوال اليوم وخالل فترات احلظر اجلزئي 

والكلي ومازال.
ومرة أخرى أثبت القطاع التعاوني في الكويت دوره 
الفعال واملهم جدا بسواعد أبنائه من هذا الوطن الغالي.
التكويــت مطلوب لهذا القطاع املهم جدا، ونتمنى 
أال يكون ذلك مــن منطلق قبلي أو طائفي أو محاباة 
لألقارب واألصحاب، بل يكون من خالل جلنة مختصة 
من وزارة الشؤون االجتماعية تخضع للتقييم حفاظا 

على سالمة القطاع ودميومته.
ال نريد أن تتكرر بعض التجارب احلالية من إلغاء 
جلمعية تعاونية في إحدى مناطق محافظة العاصمة 
وإحالل القطاع اخلاص بدال منها، مما يشــكل إنذارا 

أول للقضاء على القطاع التعاوني في الكويت.
خطوة موفقة من وزارة الشؤون مبتابعة الوظائف 
اإلشرافية في اجلمعيات التعاونية وحصرها وصوال 
إلى العمل على تكويتها، وهذه اخلطوة حتسب للوزارة، 
ونتمنى أن يكون هذا التكويت سليما وليس شكليا.
ونتمنى على االخوة الزمالء بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وخاصة كلية الدراسات التجارية 
ضرورة استحداث برنامج تدريبي مبستوى الدبلوم 
لتخصص (العمل التعاوني) بهدف تخريج كوادر كويتية 
مدربــة ومؤهلة للعمل في هذا القطاع لســد العجز 

بالعنصر الكويتي للعمل فيه.
٭ كلمة أخيرة: الفرق التطوعية كان لها دور إيجابي 
ومشرف في أزمة كورونا وإن كانت هناك سلبيات فهي 
قليلة وال تشمل الكل. نتمنى على اجلمعيات التعاونية 
حتديدا مكافأة متطوعيها ماديا ومعنويا، فكثير منهم 

تعاملوا عن قرب مع الوباء ومع خطر العدوى.

في صباح يوم السبت املوافق السادس من شهر 
يوليو ٢٠١٩ ودعنا املغفور له بإذن اهللا د.عبدالرحمن 
عبداهللا العوضي، أحد الشخصيات الكويتية والقامة 
الوطنية التي أسهمت في بناء العديد من املجاالت 
احليوية في دولة الكويت سواء في املجال الصحي أو 
السياسي أو البيئي أو اخليري أو اإلنساني. لقد ترك 
املرحوم الدكتور العوضي ارثا ضخما من االجنازات 
في هذه املجاالت قد عددها الكثيرون أثناء تأبينه، 
وبالتالي ال حاجة إلعادتها، وسنركز على القليل من 
إسهاماته اإلنسانية في حدود العالقة التي جمعتني 
بــه فترة طويلة من الزمن كأمني تنفيذي للمنظمة 

اإلقليمية حلماية البيئة البحرية. 
واحلق أن املغفور له كان ال يرد أي سائل يطرق 
بابه بغض النظر عن جنسيته أو مكانته، وغالبا ال 
تعرف يده اليســرى ما تعطيه يده اليمنى، وكان 
كثيرون من ذوي احلاجة يطرقون بابه، سواء في 
منزله أو مكتبه، وهم علــى ثقة تامة بأن مطلبهم 
مقضي بإذن اهللا، ودائما ما كان يقول: «لو صدق 

السائل لهلك املسؤول».
 كان يحاول دائما مساعدة احملتاجني في حدود 
إمكانياته، مستخدما الوسائل املشروعة لهذه املساعدة، 
وفي حدود اللوائح والقوانني املعمول بها، ويقول 
إن اهللا ســخره خلدمة هؤالء الناس، وإن هذا حق 
لهم ألنهم ال يستطيعون إيصال كلمتهم للمسؤولني 
في مراكز اتخاذ القرار، إال إنه كان دائما يسأل عن 
مدى توافق ومشــروعية طلباتهم مع القوانني في 
الدولة، ألنه كان حريصا على عدم خرق القانون. 

ولقد كان الدكتور العوضــي رحمه اهللا زاهدا 
في الدنيا، ودائما يحاول إبراز دور من يعمل معه 
وإعطاءه الفرصة لتأكيد دوره اإليجابي، حيث شغل 
العديد من املناصب وعلى مختلف املستويات في 
حياته، وبالتالي كان يقول كفى، ويحرص على توزيع 

املسؤوليات على كل من يعمل بجانبه. 
وكان دائم النصح لــكل من يعمل معه بإظهار 
االبتســامة، اميانا منه بأن تبسمك في وجه اخيك 
صدقة خاصة في وجه من هم أقل مكانة سواء من 
الناحية االجتماعية أو الوظيفية، ألن هذه االبتسامة 
تعطيهم الثقة بالنفس والشعور بالطمأنينة واحترام 
الــذات. لقد كان يتعامل مع جميع العاملني معه من 
منطلق احلب واالحترام وليس اخلوف والترهيب، 
فمن يشعر باحلب واالطمئنان ال بد أن يتفانى في 

إتقان عمله ومضاعفة إنتاجه ووالئه لعمله. 
هكذا كسب الدكتور العوضي حب واحترام وتقدير 
الناس بالكلمة الطيبة، واالبتسامة الدائمة التي ما كانت 
تفارقه. فليغفر اهللا للدكتور عبدالرحمن العوضي، 
وليسكنه فسيح جناته، وليتغمده بواسع رحمته، 
ويلهم أهله ومحبيه الصبر، وإنا هللا وإنا إليه راجعون.

ها نحــن قد جتاوزنــا أزمة 
تفشي وباء كورونا بعد أن صمد 
الكويتيــون واملقيمون ألكثر من 
ثالثة شهور، دون أن نتعرض ألي 
مشاكل تذكر أو تسببت في خلق 
أزمة مستعصية على البالد.. نعم 
لقد متكن الكويتيون من عبور هذه 
األزمة بقيادة قائد حكيم ذي خبرة 
اكتسبها من عمله الطويل في السلك 
الديبلوماسي وإدارة دولة.. إنه قائد 
شهد له اجلميع بحنكة كبيرة ودراية 

واسعة في إدارة الدولة.
كنا قد تعرضنا ألزمة االحتالل 
التي دامت ملدة سبعة أشهر، ورغم 
مضايقات قوات االحتالل العراقي 
اعتقال وقتل  للمواطنني حيث مت 
عدد من املواطنني واغتصاب وسرقة 
العديد من املؤسســات احلكومية 
وكذلــك بيوت املواطنــني، إال أن 
الكويتيــني الذيــن ورثوا صالبة 
املواقــف في احملــن بعد تعرض 
األجداد في أســفارهم في البحر 
للعديــد من األهوال وبفضل قوة 
صبرهم متكنوا من مقاومة كل احملن 
حتى استطاعوا أن يبنوا دولة كاملة 

األركان.
ونحــن إذ نســتقبل العهــد 
اجلديــد بعد أزمة كورونا البد أن 
نســتفيد من العبر الصعاب التي 
عشناها خالل األزمة، البد أن نوحد 
صفوفنا وأن يكون والؤنا للكويت 
ولشعب الكويت، وأن نتخلى عن 
كل االنتمــاءات الطائفية والقبلية 
واحلزبية، لقد آن األوان ألن نكون 
التجمع الوطني وأن نعمل من أجل 
بناء دولة حديثــة وذلك بالقضاء 
على الفســاد في كل املواقع وأن 
تتم محاســبة كل املمارسات التي 
متت في انتشــار الفســاد وفي 
مقدمتها التجارة بالبشر ومحاربة 
الرشاوى في مؤسسات الدولة وأن 
الوساطات  أنواع  الدولة كل  متنع 
وعدم السماح ألي كان باستغالل 
مركزه إلجناز معامالت خاصة على 
حساب املصلحة العامة أو التعدي 
على حقوق املواطنني في التوظيف، 
كذلك البد أن نحــذر من محاولة 
التدخل في القضاء وأحكام احملاكم، 
وليعلــم اجلميع أن القضاء يقوم 
بتنفيذ العدالة وبهذا يكون القضاء 
والعدالة جزءا أساسيا في ممارسة 

العمل الدميوقراطي.
أعتقــد ان الــكل شــهد تلك 
القانونية في  املمارســات غيــر 
الســابقة والتي ساعدت  املرحلة 
على تفشي الفســاد الذي نعاني 
منه اليوم، لذا فإن الدولة والسلطة 
التشريعية مطالبة اليوم بأن متنع كل 
املمارسات والتجاوزات والواسطات 
التي تســببت في انتشار الفساد 
في أجهزة الدولة، وأن نرفع شعار 
العدالة واملساواة للجميع، والشعب 
أمام فرصة في االنتخابات املقبلة 
الختيار عناصر وطنية مخلصة، 
ال نريد أن نختار من يرفع شعار 
(تكفون)، ويرمي عقاله.. نريد من 
يرفع شعار حتقيق العدالة واملساواة 
بني املواطنني وشعار محاربة الفساد 
ويتعهد بعدم ممارسة الواسطات.. 
نريد من يقضي وقته في حضور 
جلسات مجلس األمة وتبني مشاريع 
التنمية، وال نريد نائبا يحمل شنطة 
مليئة بأوراق الوساطات ويبحث عن 
لناخبيه  الوزراء إلجناز معامالت 
وأقاربه مستغال منصبه في املجلس.
لنبدأ حياة أفضل في العهد ما 
بعد أزمة تفشي وباء كورونا، وال 
شك أنها فرصة لتغيير تلك األساليب 
غير القانونية التي تسببت في تفشي 
الفساد في الدولة.. وتعالوا لنرفع 
الوطنية واالنتماء اخلالص  شعار 
للوطــن الكويت.. وقد قالها جابر 
اخلير «كلنا للكويت والكويت لنا»..
بالتي هي  (ادفــع  آية كرمية: 
أحســن الســيئة نحن أعلم مبا 

يصفون)..
واهللا املوفق.

نهضة الوطن، بل قادتهم الذات لكسب 
مصاحلها وارداهم احلسد ملا عجزوا 
على أن يصلوا إلى ما وصل إليه أبطال 
الوطن فانتهجوا الطعن واالتهام لتبرير 

عجزهم وضعف إرادتهم.
ال يعمر حب الوطن إال بتماسك 
اللحمة الوطنية على نهج واحد وأن 
يكون إحسان الظن والتسامح صفة 
مالزمة لهــا وأن نعني اجلاد ونعذر 
املجتهد اذا قصر، فاالجتماع رحمة 

والفرقة دمار وكما قال الشاعر:
اليا من الصديق شح علينا مباله

ذكرناه فيما مضى من جمايله
ال يشــغلنا إرضاء الذات وكسب 
امللذات عن ترســيخ حبنــا لوطننا 
واملســاهمة في رفعتــه ونهضته 
ومتاســكنا يدا واحــدة فكل يعطي 

حسب طاقته. واهللا املوفق.

بالتفوق علــى الغير.. رمبــا تفوقا 
تكوينيا.. ألنه فهم الفكرة واقتنع بها، 

أما اآلخر فلم ينل شرف ذلك.
٣ـ  لقد وجدنا كثيرا في احلياة ممن 
إذا لم يقتنع اآلخرون بفكرته: فإما ارتد 
منتقما من ذاته باإلحساس بضعف ما 
يؤمن به، أو هرب إلى األمام منقضا 
على غيره باتهامه بالقصور أو التقصير 
وهــو ال يعرف أن هنــاك حالة ثالثة 
إلى جانب الصدق اإلجمالي للحالتني 
السابقتني: وهي أن اهللا خلقنا هكذا.. 
وكان العقل كذلــك.. وكانت احلياة.. 
فال فكرتي ضعيفة بالضرورة بعدم 
اقتناع اآلخرين بها.. وال هم ملعونون 
بالضرورة أينما ثقفوا إن فعلوا ذلك.. 
وبهذا أتصالح أنا وذاتي وفكرتي واآلخر 

معا.
لذا تقول حكمة احلكماء: ان أول 
وأهم نشاط يقوم به العقل هو أن يدرس 
نفسه، ويحلل ذاته ويفهمها، ويعقل 
منطقهــا وقوانينها، ويعي جتاذباتها 
الداخلية النه من الداخل ينبع الضياء.

املؤهل ال املوهبة فقط، أي ذلك املؤهل 
الذي يعتمد على بناء احلقائق التي 
تقتضي عليك إدراج البرهان فيها.
مزكيا من خاللها نفســك من 
كل منبوذ أو مجهــول، ال تعرف 
إلى  احتواءه وال نتائجه، وال تعلم 
أين ســيوصلك كونه غير معلوم، 
وكمــا يقال «احــرص على كل ما 
ينفعك، وجتنــب كل ما ال ينفعك 
وإن كان إلى األعالي ســيرفعك»، 
لذلك احرص ومتســك جيدا بكل 
ما يناسبك ويناســب ممارساتك 

ومجهودك وثقافتك.
وباألخص ثقافتك، فقط ثقافتك، 
والتي متثل ثقافتنا نحن ايضا مبا 
فيها، وهي ال تشمل قيمنا فقط، بل 
تشمل أصالتنا وأخالقياتنا وديننا، 
ذلك فخر واعتزاز بها، وحفظ عليها 
من ضياعها، كي ال تندثر أو تتبخر 

وراء سحب النسيان.

والتقاعس فال يبقــى من يذود عن 
الوطن إال الســفهاء واجلهال وهذه 

طامة كبرى.
لقد اصبح مقياس الوطنية أداة في 
يد كل من أراد اخلوض بها، ال يقدر 
إجنازا وال يشجع أبطاال ساهموا في 

نفسها. إن الفكرة عنده يجب أن يتم 
االقتناع بها إذا كانت صحيحة، فإذا لم 
يقتنع اآلخرون بها فليست صحيحة 
أو صحتها على شفا جرف هار. شعور 
باالنتكاس أو القلق ينتاب من يتصور 

األمور هكذا.
٢ـ  وهناك من يرى أن عدم اقتناع 
اآلخرين بفكرتي دليل جهلهم وغبائهم 
وقصور أو تقصير عقولهم. شعور 
معاكس يهتز وينتعش باإلحســاس 

استعمال عقلك بالشكل الصحيح، 
وبالشيء الصالح والرشيد، كي تتبنى 
كل ما يفترض به، أن يضفي عليك 
املزيد من اإلدراك السليم والقدرة 
الدقيقة على تفسير ما يحوم حولك، 

مبا ينفعك أو يضرك.
ذلك بخالف املنطق، الفكر، اإلبداع 
هذا وإن وجد، والذي يعتمد عادة على 

ممن ضحوا وتفانوا في رفعة وطنهم 
داخليا وخارجيا وأعطوا صورة ناصعة 
البياض عن بلدهم فالبد أن يشكروا 
ويكرموا ال أن يشهر بهم على أعني 
اخللق أو يطعن بوالئهم أو يتهمون 
باخليانة فيقودهم ذلك إلى االنطواء 

«أنا وفكرتي واآلخرين»:
يندفــع كل واحد منــا لكي يقنع 
اآلخرين بأفــكاره، يحاول ويحاول 
ويحاول، لديه رغبة أو غريزة أو فطرة 
طيبة في إقناع الغير مبا يراه صوابا. قد 
يوفق لذلك ويقنعهم.. فيسعد ويشعر 
بالنجاح. وقد ال يوفق وال ينجح.. رغم 

احملاوالت:
١ ـ فهناك من يرى أن عدم اقتناع 
اآلخرين بفكرتي دليل ضعف الفكرة 

عادة مــا تنبعث من عقلك وقلبك، 
مبا يتوافق مع ما تؤمن أنت به، وما 

يتوافق أيضا مع قيمك وثقافتك.
نعم، وإن كانت هناك بعض من 
تلك القيم املتفاوتة في مدى انفتاحها، 
ومغايرة في صراعاتها احملتدمة بني 

كثرة تنوعها،
إال أن هنا فقط يأتي دورك ودور 

أنا كويتي محب لوطني، لكن ال 
أحتدث باسم الكويت أو أهلها، بل هو 
رأي شخصي من أحد أبناء هذا البلد 
الكرمي يعبر عــن رأيه.. حب الوطن 
مفهوم يحتوي على كثير من األعمال 
أن نبني وال  والتضحيات، واألصل 
نهدم، ونصلح وال ندمر وننجز وال 
نتقاعس، فالوطنية وحب الوطن واجب 
كبير وأي شرخ في جدارها أو طعن 
في رجالها املخلصني هو هدم لقواعدها 

وأساساتها.
إن من األمور التي تســاهم في 
انهيار جدار الوطنية تشويه صورة 
الوطن بالصغيرة والكبيرة وتشبيهها 
البالد  بقصور اآلخرين، كأن نقول 
الفقيرة والضعيفة أحسن من بالدنا، 
فاملقارنة مع األحسن وليس األسوأ، 
كذلك رجال الوطن واملخلصني منهم 

يعتبر الباحث اللبناني الشيخ حيدر 
حب اهللا من أساتذة الدراسات العليا في 
احلوزة العلمية، قضى أكثر من ربع 
قرن من عمره في الدراسات الدينية، 
وحصل على شــهادات متعددة. كان 
ملدة زمنية املعاون العلمي املشرف على 
موسوعة الفقه اإلسالمي، والتي أصدرت 
عشرات املجلدات حتى اآلن، ويرأس 
حترير عدد من املجالت الفكرية سابقا 
واليوم، وقد صدرت له العشرات من 
املجلدات بني تأليف وترجمة وحتقيق 
وغير ذلك، يختار الشــيخ حب اهللا 
لنفســه طريقا نقديا للتراث الديني 
عموما، ويذهب إلى ضرورة التجديد 
في مختلــف ميادين املعرفة الدينية. 
ويعد واحدا من أشــد املدافعني عن 
التقريب بني املذاهب اإلسالمية ومن 
املبادرين إلى ممارســة عملية النقد 

العلمي واملعرفي املمنهج.
وأود أن انقــل هنــا ومضة من 
فكره ألنها تقدح الفكر والروح بالفكر 
اإليجابي النافع إذ يقول حتت عنوان: 

في عصرنا هــذا ومنذ فترات 
ليست ببعيدة، صرنا نالحظ الكثير 
من بعض القيــم الفردية املتباينة 
واملختلفة، منها ما أصبح مصدرا 
ملصادر ارتياحنا وقبولنا، ومنها ما 

أصبح على عكس ذلك متاما.
والذي على عكس ذلك متاما، هو 
في الغالب ذلك الذي لم نستطع تقبله 

حتى حول بعضنا بعضا.
كونه شــكل صراعا بني القيم 
األخرى، صراعا يتجلى في نزعات 
تفتقد النظام األخالقي والديني نوعا 
ما، زائد تلك النزعات الثقافية القدمية 
منها واحلديثة، والتي قد اختلطت بني 
الفكرين الغربي والعربي، وما تتبعه 
من تصرفات وأفعال، هذا وبخالف 
بعض من تلك املصطلحات املركبة.
ولكن هــذا ال يعني أن تتصور 
أنك ال تستطيع السيطرة أو أن تؤثر 
على قوتك املندفعة من الداخل، والتي 
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ذات دقة عالية توفر صورا بأعلى درجات الدقة.
ما نعانيه اليوم أن جهات حكومية تنبهت ألهمية التحول إلى أونالين 
وجهات أخرى التزال في سبات عميق، فها هي وزارة الداخلية تقدم 
صورة مشرقة للتعامل اإللكتروني وتوفير اجلهد والوقت واملال، في 
حني التزال بعض اجلهــات متعنتة ترفض التطور واحلداثة وترغب 
في العيش في الظالم وتعشــق رائحة األوراق املتكدسة، وإذا شب 
حريق أكل األخضر واليابس وأضاع احلقوق والدالئل، أما احلكومة 
الذكيــة واإللكترونية فاملعلومات مخزنة بطريقة إلكترونية باإلمكان 

استدعاؤها من أي مكان وفي أي وقت.
ما نريده اآلن كويت اونالين، في كل جهة حكومية مع ربط متكامل 
فيما بينها، وإيجاد إدارة لنظم وتقنيات املعلومات في كل وزارة تقوم 
بتدريب كوادر بشرية كويتية متخصصة في هذا املجال، فقد علمتنا 

هل بات احللم قريبا في التحول حلكومة ذكية؟، هل البد من كارثة 
بحجم كورونا حتملنا على اللجوء إلى احلداثة واالستعانة بالتقنيات 
حلل مشكالتنا اإلدارية واخلدمية؟ هل سينتهي عصر املعامالت الورقية 
وطوابير االنتظار والدورة املكوكية للحصول على إجازة ســنوية، 
وقضاء نصف يوم للحصول على توقيع مستند ما، في حني باإلمكان 
فعل كل هذا ونحن نحتسي كأسا من الشاي أو فنجانا من القهوة؟.

ليــس األمر حلما إال في الدول املتخلفــة، فاحلكومة الذكية التي 
تعتمد على اخلدمات أونالين ال تنام تعمل ٢٤ ساعة في اليوم ٧ أيام 
في األسبوع، ســريعة في معامالتها قوية في إجراءاتها، تستجيب 

بسرعة للمتغيرات، وتبتكر حلوال للتحديات، وتسهل حياة الناس.
لم نكن بحاجة إلى كورونا لنعرف أننا مقصرون في اللجوء إلى 
التعامل اإللكتروني، فقد أجبرت بعض اجلهات احلكومية على التعامل 
أونالين بسبب كورونا، وكنا نتمنى أن تكون االنطالقة نابعة من نظرة 
مستقبلية تواكب التحركات العاملية املتسارعة، حتى ال نستيقظ يوما 
لنجد أنفســنا نعيش منفردين على هذا الكوكب في حني هناك دول 

صعدت إلى الكواكب األخرى.
كل شــيء كان موجودا قبل كورونــا ولكن بعض األعني غضت 
الطرف عنه وكأنه لم يكن موجودا وكأن هناك من يحاول أن نبقى في 
عصر الظالم، ال ميكن أن نقبل في عالم يتواصل مشرقه مع مغربه 
في أقل من ثانية وتنجز املعامالت فيه في أقل من دقيقة أن تعيش كل 
جهة حكومية منعزلة عن األخرى وأن يحتاج املوظف إلى االنتقال بني 
مكاتب عدة وجهات مختلفة للحصول على ورقة إجازة في حني األمر 
أبســط من هذا التعقيد، فالتوقيع اإللكتروني يحل املشكلة وبصمة 
العني متوافرة، واالمييل موجود واألجهزة احلديثة مزودة بكاميرات 

كورونا أننا ما زلنا بالقرون الوسطى وأن الدول حولنا تتقدم خطوات 
ونحن نعود إلى الوراء.

علمتنا «كورونا» أنه إذا أردنا تطبيق توجهات صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في حتويل الكويت ملركز مالي وجتاري 

فعلينا أن نلجأ للكويت أونالين.
جميعنا شــاهد تعثر املنظومة التعليمية لعدم االستعداد املسبق 
للتعليم عن بعد في حني كان هذا األمر في منتهى السهولة ومتوافرا 

في جامعات خارج الكويت تتعامل مع هذا التطور بشكل اعتيادي.
ولو نظرنا حولنا لوجدنا أن دولة مجاورة لنا هي اإلمارات أطلقت 
احلكومة الذكية وأوجدت جهة مسؤولة عن تطوير احلكومة اإللكترونية 
والذكيــة هي قطاع املعلومات واحلكومــة الذكية، حيث تتولى مهمة 
دعم البنى التحتية واالستراتيجيات التي تدفع عجلة التحول الذكي 
للجهات احلكومية في دولة اإلمارات، للوصول إلى الرقم ١ عامليا في 

اخلدمات الذكية.
األمر كان مبادرة أطلقت قبل ٧ سنوات هدفها الذهاب إلى املواطن 
في كل األوقات وفي أي مكان كان في العالم، ومت ذلك خالل عامني فقط، 
اعتمدت على إصدار الدليل اإلرشادي للحكومة الذكية ومتجر تطبيقات 
خاصة به، ما أســهم في التوعية مبفاهيم احلكومة الذكية وتشجيع 
الناس على تبني اخلدمات الذكية وجعلها جزءا من حياتهم اليومية.

ال ينقصنا في الكويت الكوادر الوطنية ولكن النظرة املستقبلية 
والتفكير في كويت متطورة، ولذلك فإنه إذا لم تدفعنا أزمة «كورونا» 
نحو الكويت أونالين بأســرع وقت، فإننا واألجيال املقبلة سنعاني 
كثيرا وســنكون في ذيل القائمة بدال من أن نكون في الطليعة كما 

تعودنا دائما.

زاوية حادة

الكويت 
أونالين

Meshal٥١٦٩@yahoo.com مشعل القريفة

وقفات

مقياس 
املواطنة

mqarawi@hotmail.comد.مطلق راشد القراوي
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

كل عمود وخط أفقي وكل مربع صغير ٣x٣ على األعداد من ١ إلى ٩ مرة واحدة فقط.
.٣xيجب أال يظهر أي رقم مرتني في أي عمود، أو خط أفقي، أو مربع صغير ٣

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: موسوعة ينابيع املعرفة ـ إعداد: د.قاسم األسدي

من كتاب: لغة اجلسد ـ  آالن باربارا بييز
أفقياً:

ممثلة عاملية من ١١ حرفًا

عموديًا:

Sudoku موسوعة ينابيع املعرفة

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

املرجع األكيد في لغة اجلسد

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

اإلمياءات الدالة على االستعداد

من أكثر اإلمياءات التي يستطيع املفاوض ان 
يتعلم متييزها قيمة إمياءة االستعداد في وضع 
اجللوس. فعندما تعرض اقتراحا، على سبيل 
املثال، ويستخدم الطرف اآلخر هذه اإلمياءة 
في نهاية عرضك، وكانت املقابلة تسير على 
اللحظة، ميكنك عندئذ أن  ما يرام حتى هذه 
تطلب موافقته، واألرجح أنك ستحصل عليها.
ملندوبي  الڤيديو  أظهرت تسجيالت  وقد 
املبيعات وهم يجرون مقابالت مع املشترين 
انه عندما كانت إمياءة االستعداد  احملتملني 
في وضع اجللوس تتبع إمياءة التربيت على 
الذقن (إمياءة اتخاذ القرار)، فإن العميل كان 
يقول «نعم» للعرض املقترح في أكثر من نصف 
املقابالت. وبالعكس، عندما كان العميل يتخذ في 
مرحلة إنهاء العرض وضع ثني الذراعني بعد 
إمياءة التربيت على الذقن، فإن الصفقة كانت 
ال تتم في املعتاد، وميكن ايضا ان يستخدم 
الشخص الغاضب إمياءة االستعداد من وضع 
اجللوس، وستكون هذه إشارة على انه على 
استعداد لتصعيد املوقف واإلطاحة بك. وكما 
نرى، ميكن ان تعطي اإلمياءات التي يستخدمها 

الشخص مؤشرا لنواياه احلقيقية.
وضع البدء

تتضمن إمياءات االستعداد التي تدل على 
الرغبة في إنهاء املقابلة امليل لألمام مع وضع 
اليدين على الركبتني، او امليل لألمام مع مسك 
الكرسي باليدين بإحكام، كما لو كان الشخص 
يستعد في بداية سباق. ولو حدثت اي من 
أثناء احملادثة، فسيكون من  هاتني اإلمياءتني 
احلكمة ان تبادر وحتاول إقناع الطرف اآلخر 
من جديد، او تغير مجرى احملادثة، او تنهيها.

جوليا روبرتس

سلطان الفرج

رجال احتلوا أكبر مساحات من األرض.

١ ـ جنكيز خان (١١٦٢ ـ ١٢٢٧) احتل هذا القائد 
املغولي ١٢٥٨٧٤٠٠ كلم مربع بني األعوام ١٢٠٦ـ  
١٢٢٧. فامتدت امبراطوريته من احمليط الباسفيكي 
الى بحر قزوين شاملة شمال الصني ومنغوليا 

وجنوب سيبيريا ووسط آسيا.
٢ـ  االسكندر األكبر (٣٥٦ـ  ٣٢٣) قبل امليالد سيطر 
على ٥٦٤٦٢٠٠ كلم مربع، فشملت امبراطوريته 
البلقان وآسيا الصغرى  جنوب شبه جزيرة 
ومصر والشرق األدنى كله حتى نهر االندوس.

٣ـ  تيمورلنك (١٣٣٦ـ  ١٤٠٥) فتح من البلدان ما 
مساحته ٥٥٥٥٥٥٠ كلم مربع بني ١٣٧٠ و١٤٠٢ 
فشملت امبراطوريته معظم الشرق األدنى من 
البحر االبيض املتوسط  نهر االندوس حتى 
ومن احمليط الهندي شماال حتى بحر األورال.

٤ـ  أتيال (٤٠٦ـ  ٤٥٣) فرض نفوذه على ٣٧٥٥٥٠٠ 
كلم مربع بني ٤٣٣ و٤٥٣ فحكم أوروبا الوسطى 

والشرقية والسهل الروسي الغربي.
٥ ـ أدولف هتلر (١٨٨٩ ـ ١٩٤٥) من عام ١٩٣٣ 
الى عام ١٩٤٢ سيطر على ٣٥٧٨٣٠٠ كلم مربع 
فشملت امبراطوريته معظم قارة اوروبا اذ امتدت 
من القناة اإلجنليزية الى ضواحي موسكو ومن 

شمال افريقيا الى النرويج.
٦ـ  نابليون بونابرت (١٧٦٩ـ  ١٨٢١) احتل نابليون 
١٨٦٤٨٠٠ كلم مربع تقريبا بني عام ١٧٩٦ ـ ١٨١٠ 
فشملت امبراطوريته فرنسا وبلجيكا وهولندا 

وأملانيا وپولندا وسويسرا وإسبانيا.
ـ ١٨٢١) احتل هذا  ـ محمد الغزنوي (٩٧١   ٧
السلطان بني ٩٩٧ و١٠٣٠ مساحة ١٧٦١٣٠٠ كلم 
مربع فامتدت امبراطوريته من احمليط الهندي 
شماال حتى نهر آموداريا ومن نهر دجلة شرقا 

الى نهر الغاجن في الهند.

ومحافمليفج

عميقعلنوتف

جورعدسعلام

رطاممعملءف

وجومماراار

تميلرجيلعس

ررمدجررددب

ممساءدعليل

علقتسمقارف

يفارسنتافل

دويلوهـموجن

عالمييلايل

١ ـ من علية القوم ـ قبيلة عربية، ٢ ـ عكس ضالل 
ـ أغلقيـ  شتم، ٣ـ  مطربة خليجيةـ  عكس مر، ٤ـ  
طرقـ  متشابهانـ  متشابهان، ٥ـ  تعبا (معكوسة)ـ  
مبيد ومهلك، ٦ـ  هربـ  يلح، ٧ـ  قبل املطرـ  أفقي، 
٨ ـ نشجبه ـ أمل، ٩ ـ من الفاكهة ـ متشابهان، ١٠ 

ـ محافظة كويتية.

فيلم
فاتن

فارس
فاحم
فراق

فتون
فم

ليالي
عميق
عليل

عدم
عروج
عسل

عال
عم

ماطر
مرير
مرج
موج

مستقل

مساء
ميل
دمر
درج
دعاء

دالل
جنوم

هوليود
عاملي

املطر، ٣ ـ  أرق ـ دولة عربية، ٢ ـ يهزم ـ قبل  ١ ـ 
أبناء (معكوسة) ـ نادر (معكوسة)، ٤ ـ أفنى ـ حيوان 
مفترس، ٥ ـ ميني ـ متوهم (معكوسة)، ٦ ـ جواب ـ 
من األطراف ـ ضمير متصل، ٧ ـ متشابهان ـ بلدان، 
٨ ـ عطر، ٩ ـ عتاد عسكري ـ حرف هجاء (معكوسة)، 

١٠ ـ جمع بوق ـ ابتعد.

أفقياً: عموديًا:
١ـ  سيدـ  قريش، ٢ـ  هدىـ  سديـ  سب، ٣ـ  أحالم 
ـ حلو، ٤ ـ دروب ـ ا ا ـ ا ا، ٥ ـ كال (معكوسة) ـ 
ماحق، ٦ ـ فر ـ يصر، ٧ ـ رعد ـ مداي، ٨ ـ ندينه 

ـ رجاء، ٩ ـ رمان ـ ا ا، ١٠ ـ الفروانية.

١ـ  سهادـ  فرنسا، ٢ـ  يدحرـ  رعد، ٣ـ  أوالد (معكوسة) 
ـ فريد (معكوسة)، ٤ ـ أبلى ـ منر، ٥ ـ قسم ـ واهم 
(معكوسة)، ٦ ـ رد ـ يد ـ نا، ٧ ـ ي ي ـ أمصار، ٨ ـ 

أريج، ٩ ـ سالح ـ هاء (معكوسة)، ١٠ ـ أبواق ـ ناي.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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مرام لـ «األنباء»: صعب أرجع إلى شقتي
في املهبولة بعد اللي صار في املنطقة

أحمد الفضلي 

أجبرت الفنانة مرام على البقاء 
فــي منطقة شــاليهات اخليران منذ 
اليوم االول لتنفيذ قرار عزل منطقة 
املهبولة الى اليــوم، وذلك لرغبتها 
بترك شقتها واملنطقة بالكامل حلني 
عودة احلياة طبيعية للمنطقة التي 
اعلــن انها ضمن املناطــق املوبوءة 
بڤيــروس كورونا وإجراءات العزل 

تنطبق عليها حتى اشعار آخر. 
ومــن جانبها، كشــفت مرام عن 
اشتياقها للعودة لشقتها بعد فترة 
ليست بالقصيرة قضتها في شاليهات 
اخليران بعد قرار العزل، حيث فضلت 
ترك املنطقة والبقاء في الشاليه برفقة 
شــقيقتها هند وبقية افراد االســرة 
لتكون قادرة على التنقل في الفترة 
املسموح بها بالتنقل وقضاء حاجاتها. 
وعن امكانية تــرك املنطقة بعد 
انتهاء ازمة كورونا، ذكرت مرام خالل 
حديثها لـ«االنباء» انها ترغب وبشكل 
جدي بترك املنطقة بعد االحداث التي 
شهدتها في الفترة املاضية وانتشار 
الوبــاء، موضحــة انهــا متتلك في 
املهبولة شقة وليست ايجارا، وهذا 
يتطلب منها بيع الشقة والبحث عن 
شقة اخرى وهذا ليس باألمر السهل 
خصوصا انها اعتادت على املنطقة 
والعمارة التي تسكنها لكن الظروف 
غيرت كل شيء بظهور هذا الڤيروس 

الذي نتمنى ان يختفي بأسرع وقت 
وتعود احلياة في الكويت كما كانت 

واجمل مما كانت. 
وفيمــا يتعلــق بــردود االفعال 
التي واكبت أحدث جتاربها الفنية 
واملتمثلة مبسلسل «آل ديسمبر»، 
أفــادت مــرام بأنهــا ســعيدة جدا 
بردود االفعال االيجابية لهذا العمل 
خصوصا أنها كانــت متخوفة من 
احلديث باللهجة البدوية على امتداد 
ثالثني حلقة لكن ما حصده العمل 
مــن ردود افعال جيدة تؤكد جناح 
التجربة، موضحة ان هذا النجاح كان 
ثمرة جهد كبير قدمه فريق العمل، 
فاجلميــع عمل بجهــد وفي ظروف 
سيئة، حيث كانت في بداية دخول 
الڤيروس للــدول االوروبية وكان 
هناك تخوف مــن دخوله للكويت 
لكن االمور سارت على ما يرام حيث 
انتهينــا من التصويــر قبل اعالن 
االجــراءات االحترازية في الكويت 

بعد تسجيل اولى احلاالت. 
وعــن التجربة االولى مع املنتج 
والكاتب بندر طالل السعيد، ذكرت 
مرام انها تعتز كثيرا بهذه التجربة، 
فالعمل كان رائعا واجلميع متعاون، 
ومنتج وكاتب العمل شخصية راقية 
ويعرف كيــف يتعامل مع اجلميع، 
االمر الذي يدفعنــي واي فنان آخر 
ملواصلة العمل معــه في القادم من 

االيام.

الرويشد: الساحة اخلليجية تفتقد األصوات اجلديدة
في إجنــاز غنائي غير مســبوق 
لسلســلة حفالت الصيــف «مكملني 
معاكم» التي تقدمها وتشرف عليها 
«الهيئة العامة للترفيه» في اململكة 
العربية السعودية، وتنظيم شركة 
«روتانــا للصوتيــات واملرئيــات»، 
اســتطاع ســفير االغنية اخلليجية 
عبداهللا الرويشــد مبشــواره الفني 
احلافل بالنجاحــات والتكرميات ان 
يســتقطب اهتمام ومتابعة اجلميع 
على اختالف هوياتهم وجنسياتهم 
من داخل بيوتهم، في حفله الذي مت 
بثه «اون الين - مباشر» عبر تطبيق 
«شــاهد VIP»، فحقق «تريند» على 
«تويتر»، محققا بذلك جناحا كبيرا 
يضاف لتاريخه، ولألغنية الكويتية 
واخلليجيــة والعربيــة بنقلهــا الى 
مصاف العاملية ضمن ســهرات فنية 

هدفها تسلية وإمتاع الناس.
وفي احلفل، اطرب ابو خالد محبيه 
وأشبعهم شــجنا وحنينا من خالل 
أغانيــه التــي عاد فيها الــى املاضي 
اجلميل، كما قدم الكثير من روائعه 
التي اشــتهر بهــا، مدغدغا مشــاعر 
اجلميــع، فغنى: «صوت الســهارى، 
مدلي، يخون الود، روعوه، خسرتيني، 
عني جرحي، تذكرني، اسكت وال كلمة، 
اتبع قلبي، وحشت الدار، احترق عود، 
رحلتي، دنيا الوله، شي غريب، فاتني 
املغرور، يبيلك قلب، سولف علي، آخر 
حبيب، وطن عمري، قلبك حتول». 
وكان الرويشد قد خاطب جمهوره 
قبــل احلفــل بأيــام عبر حســاباته 
وحســابات «روتانــا» علــى مواقع 
التواصل طالبا منهم ان يتقدموا له 

مبقترحاتهم عن االغاني التي يودون 
سماعها في السهرة، كما اجرى بروڤة 
على أغانيه في احلفل استمرت خمس 

ساعات. 
وبــدأت الســهرة بتقرير تضمن 
مشوار الرويشد احلافل بالعطاءات 
الــذي بدأ عــام ١٩٨٠ عندما قدم اول 
اغانية «انا سهران» من احلان شقيقه 
محمد الرويشد، واستعرض التقرير 
كيف بعد ذلك كرت املسبحة فأعجب 
بصوت الرويشد امللحن راشد اخلضر 
فلحن له اغنيــة «رحلتي»، وتوالت 
من بعدها أعمــال ابو خالد واعجاب 
امللحنــني بخامة صوته، ومن بينهم 
املوسيقار محمد عبدالوهاب في مصر 

خاصة بعد ان استمع االخير لصوت 
ابو خالد عند مشــاركته في «الليلة 
احملمدية» ووعده حينها بلحن، لكن 
رحيــل املوســيقار حــال دون امتام 

املشروع. 
وفــي اللقــاء الــذي ســبق غناء 
الرويشد مت ســؤاله: ما الذي غيرته 
فيك «كورونــا»؟، فأجاب: الكورونا 
عملــت لنا شــوية حــزن، فكنا غير 
قادرين «نطلع وال نروح وال جني»، 

وان شاء اهللا تزول هذه الغمة.
وتوجه ابو خالد بالشكر الى «هيئة 
الترفيه»، قائال: اشكر اخوي املستشار 
تركي آل الشــيخ على هذه احلفالت 
املميزة وكيف ان كل واحد من املطربني 

املشاركني يغني من «بلده».
كما شــكر االستاذ ســالم الهندي 
لـ«روتانــا  التنفيــذي  الرئيــس 
للصوتيات واملرئيات» وطاقمه على 

جهودهم املبذولة في احلفالت. 
وحتــدث الرويشــد عــن الراحل 
ابوبكر ســالم ووصفــه بأنه كان ابا 
روحيا له، ولم يخف مشاعره عندما 
كشف: أحن حلقبة الثمانينيات الني 
طلعت منها انا وأختى نوال الكويتية 
واخواني نبيل شعيل وراشد املاجد 
وعبداملجيد عبداهللا وآخرون، واعترف 
بأن الساحة الغنائية اخلليجية تفتقد 
األصوات اجلديدة، مشــيدا بالفنان 
مطرف املطرف كصوت كويتي شاب.

حفله في «مكملني معاكم» حقق «تريند» على «تويتر»

«دفعة بيروت» جاهز في أغسطس

عبدالرحمن احلميدي:
سعيد بوقوفي أمام طارق العلي

أكد مخرج مسلســل «دفعة بيروت»، 
املخرج البحريني علي العلي، أنه أوشك 
على االنتهاء من تصوير جميع مشــاهد 
مسلسل «دفعة بيروت» من بطولة نخبة 
مــن جنوم الدراما منهــم: فاطمة الصفي 
وحمد أشكناني ولولوة املال ونور الغندور 
وروان مهــدي ومهنــد، العمل من تأليف 
الكاتبة القديرة هبة مشاري حمادة، ومن 
املقرر عرضه على قناة «MBC»، حيث قطع 
فريق العمل شوطا كبيرا في التصوير، 
وســط ظروف كانت صعبة جدا، خاصة 
في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم 

أجمع.
وأشــاد العلي بجهود جميع «كاست» 
املسلسل دون استثناء، وبني بحسب موقع 
«ســيدتي نت»، أنه في مطلع أغســطس 
املقبل سيكون املسلسل جاهزا للعرض، 

حيث شارف على االنتهاء من تصويره، 
متهيدا لدخوله غرفة املونتاج، وهي املرحلة 
األخيرة قبل أن يبصر العمل النور على 

الشاشة الصغيرة.
يذكــر أن «دفعــة بيروت» مــن إنتاج 
«إيغل فيلمــز» للمنتــج اللبناني جمال 
سنان، وتدور أحداثه في حقبة الستينيات 
حول طلبة كويتيني يسافرون إلى لبنان 
بغية الدراسة هناك في اجلامعة، لكنهم 
يواجهــون العديد من املواقف واألحداث 
املثيــرة، ويأتي العمــل امتــدادا لنجاح 
مسلسل «دفعة القاهرة» والذي حاز أصداء 
واسعة النطاق إبان عرضه على الشاشة 
الرمضانية، خالل املوسم الدرامي ٢٠١٩، 
لذلك قرر فريق العمل صناعة مسلســل 
آخر تختلف أحداثه عن املسلسل السابق، 
ولكن بنفس القوة، بعنوان «دفعة بيروت».

بشار جاسم

عبر الفنان الشاب عبدالرحمن احلميدي 
لـ األنباء» عن سعادته بردود فعل املشاهدين 
من خالل اعادة عرض مسلسل «آل ديسمبر» 
على شاشــة mbc حيث ان نسبة مشاهدة 
العمل في ازدياد خصوصا بعد عرضه على 

.mbcشاشة مهمة مثل الـ
وعن العمل يقول: ســعيد مبشــاركتي 
مبسلسل «آل ديسمبر» تأليف بندر طالل 
السعيد واخراج نعمان حسني ومن بطولة 
د.طارق العلي وجمال الردهان وميس كمر 
ومرام البلوشي ومحمد الفيلكاوي ومحمد 

الصراف ويوسف مطر.
وســعيد بأنــي قدمت اكثر مــن كاركتر 
في هذا العمل وسعيد بوقوفي امام النجم 
د.طارق العلي الذي تعلمت منه الكثير وكذلك 

تعلمت من النجم جمال الردهان وسبق اني 
قدمت أعماال تلفزيونيه مثل حدود الشــر 
مع سيدة الشاشــة اخلليجية حياة الفهد، 
وشاركت ايضا مبسلسل العاصفة، وعلى 
مســتوى املسرح قدمت مسرحية الصمود 
ومســرحية عودة ريا وسكينة مع الفنان 
القدير داود حسني والنجمتني الهام الفضالة 
وهيــا الشــعيبي والقادم بــإذن اهللا اجمل 
وامتنى اني اكون عند حسن ظن اجلمهور.

وثمن احلميدي عرض «آل ديسمبر»على 
شاشة mbc هذه األيام وتفاعل املشاهدين 
معه بشكل كبير، ألنه عندما عرض بشهر 
رمضان كان يعرض بنفس توقيته برنامج 
شهير، مؤكدا لـ «األنباء» ان اجلمهور حبه في 
الدور الذي جسده في مسلسل «آل ديسمبر» 
وهذا األمر يحمله مسؤولية لتقدمي األفضل 

في اعماله املقبلة.

بعد ردود األفعال على دوره في «آل ديسمبر»

املخرج علي العلي وعدد من جنوم مسلسل دفعة بيروت

الفنان عبدالرحمن احلميدي مع الفنان د. طارق العلي

أباظة: جلنة حتكيم «سينيمانا» تسّلمت 
٤٠ فيلمًا والنتائج األسبوع املقبل

حتــت رعايــة رئيــس االحتــاد العام 
للفنانني العرب املخرج مسعد فودة، يواصل 
مهرجان ســينيمانا للفيلم العربي االول 
الذي يقام عبر املنصة االلكترونية انشطته 
من خــالل ادارة رئيس املكتــب القطري 
بسلطنة عمان د.خالد الزجالي، حيث بدأت 
جلنة حتكيم املهرجان فعليا أعمالها وهي 
برئاســة الناقد الســينمائي األمير أباظة 
وعضوية املونتيرة الســينمائية ســارة 
جاد اهللا واملخرج الباحث د.جبار جودي 
واملخرج صبحي ســيف الديــن والفنان 
طالب محمد البلوشي واملنتج مراد شاهني 

والناقدة منصورة اجلمري.
وقــال رئيــس جلنــة التحكيــم الناقد 
السينمائي األمير اباظة في تصريح صحافي 
ان اللجنة انتهت من مشاهدة وتقييم ٥٠٪ 
مــن االعمال من اجمالــي ٤٠ فيلما وافقت 
اشــتراطات املهرجان من اجمالي ٨٠ فيلما 
عربيا متنوعة بني روائي ووثائقي وحتريك، 
ومن املنتظر أن تنتهي اللجنة من اعمالها 
وتسليم النتيجة الي إدارة املهرجان بداية 

األسبوع املقبل.
وبخصوص الدول املشاركة في املهرجان 
ذكــر أباظــة ان هنــاك أفالمــا مــن مصــر 
والسعودية وليبيا وموريتانيا والسودان 

وسلطنة عمان والعراق وسورية واألردن 
ومصر وقطر، ومن املنتظر أن تعلن اجلوائز 
مســاء يوم اخلميس ١٦ اجلاري على قناة 
مجــان الفضائية واملنصــات االلكترونية 
والقنــوات اإلذاعيــة املختلفــة وذلك على 

الهواء مباشرة.

ستعلن ١٦ اجلاري على الهواء في قناة «مجان» 

ر اجلمهور! ياسمني ُحتذِّ
توصلت الفنانة ياســمني عبدالعزيز أخيرا إلى مصدر الشائعة 
املتكررة عن حملها من زوجها الثاني الفنان أحمد العوضي، وحذرت 
جمهورها من حســاب ينتحل اسمها وصورها عبر «تويتر»، نشر 
مؤخرا صورة لها مع تعليق: «يا جماعة أنا حامل»، بنفس طريقة 
شائعة حمل ياسمني صبري. وحصلت عبدالعزيز على «سكرين 

شوت» لتغريدة منســوبة إليها تعلن حملها وتطلب التهنئة، 
ونشرتها عبر حسابها بـ «انستغرام» وعلقت: «االكونت ده 

منتحل شخصيتي».
وكان احلساب الذي نفت ياسمني عالقاتها به قد نشر 
تدوينة من قبل يؤكد حملها بعد زواجها من العوضي، 

وهو ما جعل جمهورها يشعر بحيرة شديدة ويتساءل 
عن احلقيقة، إذ بدأ عدد كبير منهم يباركون لها، وعدد 

آخر يسألها عما إذا كانت بهذه الطريقة تنفي حملها.
يذكر أن ياســمني عبدالعزيــز تصدرت محرك 
البحث «غوغل»، بعد أن تداول عدد من  رواد مواقع 

التواصل االجتماعــي صورة جديدة برفقة زوجها 
الفنان أحمد العوضي، وكالعادة الحقتها شائعة احلمل 

بعدما ظهرت بوزن زائد، كما فسر البعض وضع مرفق 
يدها على بطنها مبنزلة إعالن للحمل.

وبررت الفنانة ياسمني عبدالعزيز الحقا زيادة وزنها 
في الصورة املسربة، باالستعانة بحكمة تقول «ان احملب 

إذا لم يزد وزنه فهو مع الشخص اخلطأ»، وتدخل زوجها 
ســريعا ليؤكد إنها مع الرجل «الصح»، وبعدها نشرت عدة 

صور جديدة لها برفقة العوضي تظهر رشاقتها أثناء التدريبات 
البدنية.
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«بيتك»: ٧ عمالء فازوا بـ ١٣ كيلو ذهب في «الرابح»
التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتــي (بيتــك)، أســماء 
العمالء الفائزين بالســحب 
الســنوي حلســاب  ربــع 
«الرابح» بـ ٣ كيلوجرامات 
من ذهــب «بيتك» لكل فائز 
وهم: أحمد أنقيان العميري، 
املانع،  وســامي عبدالعزيز 
ومحمــد ســعود احلميدان، 
وذلك عن الربع األول من العام 
احلالي. كما أعلن البنك أسماء 
العمالء الفائزين بالســحب 
الشهري حلســاب «الرابح» 
بجائزة عبارة عن كيلو من 
ذهب «بيتك» لكل فائز وهم: 
مشعل راتب العنزي عن شهر 
فبراير، وبرهان الدين سيف 
الدين عن شهر مارس، ونور 
فؤاد العجيل عن شهر ابريل، 
وأندرو أمير فهيم عن شهر 

مايو.
ويقدم «بيتك» من خالل 
حســاب «الرابح» مجموعة 
جوائــز تصل الــى ٥٤ كلغ 
الذهــب، مــن خــالل  مــن 
مجموعة سحوبات شهرية 
وربــع ســنوية وســنوية، 
تتيــح الفرصــة لـــ ٢٣ من 
عمالء حساب الرابح للفوز 
باجلوائــز التي تتراوح بني 
١ و٣ كلــغ مــن الذهب على 
مدى عام كامل، باإلضافة إلى 
السحب الســنوي بجائزته 
الكبرى ١٢ كلغ من الذهب. 

وتستهدف اجلوائز جميع 
عمــالء حســاب «الرابــح» 
احلاليني واجلدد، الذين ال تقل 
رواتبهم عن ٥٠٠ دينار. فعند 

أعلــن بنك بوبيــان عن 
توفير خدمة حجز املواعيد 
لزيارة جميع فروعه وذلك 
في إطار التطورات احلالية 
التي ســببتها أزمة ڤيروس 
كورونا وحرصا على تقدمي 
أعلى مستويات اخلدمة مع 
مراعاة اجلوانب الصحية. 

املديــر  وقــال مســاعد 
العــام للخدمــات املصرفية 
الشــخصية في البنك بشار 
محمــد الــدوب انــه ميكــن 
حجــز املواعيــد مــن خالل 
املوقــع اإللكترونــي للبنك 
 www.bankboubyan.com
حيث ميكــن اختيار املوعد 
املناســب واختيــار الفــرع 
وإدخال البيانات االساسية 
كاالسم والرقم املدني ورقم 
الهاتف ومن ثم تصل رسالة 
نصية لتأكيد بيانات احلجز 

٣ فائزين في كل ســحب بـ 
٣ كلغ مــن الذهب لكل فائز 
(ما عدا السحب الربع األخير 
فهنــاك فائــز واحــد فقط). 
كما يجري ســحب ســنوي 
مبعدل فائز واحد يكون من 
نصيبه اجلائزة الكبرى، وهي 
عبــارة عن ١٢ كلغ من ذهب 
«بيتك»، وبذلك يكون مجموع 
الفائزين ٢٣ عميال، مجموع 
جوائزهم يصل الى ٥٤ كلغ 

من الذهب.
ويفتح حساب «الرابح» 
بالدينار لألفراد، ويشترط 
حتويل الراتب كشرط أساسي 
لدخول السحب، واستمرار 
حتويله في احلساب. وفيما 
يخــص شــروط وأحــكام 
اجلوائز والســحب، فهي ان 
يتم حتويل الراتب لكل شهر 

حــال رغبتهم بزيارة الفرع 
مما يقلل من فترة تواجدهم 

في الفروع.
ان  الــى  واشــارالدوب 
فروع البنــك حاليا مجهزة 
على أعلى مستوى لضمان 
سالمة اجلميع واحلفاظ على 
الصحة، موضحا ان أهم ما 
يجــب ان يلتزم بــه زائروا 
الفروع هو ارتــداء الكمامة 
حســب متطلبات السلطات 
الصحيــة من أجــل احلفاظ 

على سالمتهم.
مــن ناحية اخــرى، قال 
الــدوب ان اخلدمة اجلديدة 
تنضم الى سلسلة اخلدمات 
الرقميــة التي اعتــاد البنك 
تقدميهــا لعمالئه، موضحا 
التــي  االســتراتيجية  أن 
انتهجها البنك منذ سنوات 
فــي االســتثمار والتوســع 

خالل األشــهر الثالثة التي 
تســبق الســحب، وأال يقل 
الرصيــد األدنى للحســاب 
عن ٥٠ دينارا في نهاية كل 
شهر خالل األشــهر الثالثة 
التي تسبق السحب، حيث 
إن كل ٥٠ دينــارا إضافيــة 
في احلســاب تزيــد فرص 
العميــل في الربــح، وبذلك 
يعتبــر حســاب «الرابــح» 
مبزاياه وجوائزه، مناســبا 
للعمالء الراغبني في حتويل 
رواتبهم، وإدارة حساباتهم 
الشــخصية، مــع إمكانيــة 

االدخار واالستثمار. 
ويؤكد حساب «الرابح» 
حــرص «بيتــك» املتواصل 
لتقدمي منتجات متميزة تلبي 
طموحات العمالء، ومتنحهم 
جتربة مصرفية استثنائية.

فــي اخلدمات الرقمية أكدت 
جناحهــا واهميتهــا في ظل 
الظروف التي متر بها الكويت 
والعالــم حاليــا مــن خالل 
تزايد االعتماد على اخلدمات 
املصرفية التي تقدمها قنوات 

البنك االلكترونية.
واضاف: منذ بدء االزمة 
التي سببها ڤيروس كورونا 
قبل أشهر واالقبال يتزايد من 
قبل عمالء بنك على استخدام 
اخلدمات املصرفية الرقمية 
سواء من خالل موقع البنك 
www.bankboubyan.com او 
من خالل تطبيق البنك على 
الهواتف الذكية، مؤكدا ان ذلك 
يعني ان البنك لم ينقطع عن 
عمالئه على الرغم من حجم 
االزمة وقوتها التي أثرت على 
غالبية القطاعات االقتصادية 

في مختلف انحاء العالم.

ً جوائز السحوبات تصل إلى ٥٤ كيلو من الذهب سنويا

حتويل رواتبهم إلى حساب 
«الرابح»، ســيتمكنون من 
الفوز بباقة من اجلوائز غير 
املسبوقة من خالل املشاركة 
في السحوبات، وهي: سحب 
شــهري مبعدل فائز في كل 
ســحب بـ ١ كلغ من الذهب، 
وسحب ربع سنوي مبعدل 

للعميل. 
وأضاف ان هذه اخلدمة 
اختيارية إال ان حجز املوعد 
له العديد مــن املزايا اهمها 
اختصــار فتــرة االنتظــار 
وتوفيــر وقــت العمالء في 

«بوبيان» يوفر خدمة حجز املواعيد لزيارة الفروع 
عبر املوقع اإللكتروني

للعمالء وغير العمالء

ممثل وزارة التجارة والصناعة مع فريق «بيتك» على هامش السحب بشار الدوب

سماعة هواوي Sound X.. جتربة صوتية رائعة

MENA 5G تشارك في مؤمتر «stc»

بفضل اتصالها وسهولة 
اســتخدامها، حتل مكبرات 
الالســلكية محل  الصــوت 
التقليديــة   Hi-Fi أنظمــة
كجهاز ســريع ألي شخص 
يتطلع إلــى حتقيق أقصى 
استفادة من موسيقاه. وقد 
أدى هذا بطبيعة احلال إلى 
املزيــد واملزيد من العالمات 
التجارية إنتاج جميع أنواع 
الطلب.  املنتجــات لتلبيــة 
حملاولة مواجهة هذا التزايد 
فــي هــذا املجــال، تعاونت 
هواوي مع Devialet إلطالق 
HUAWEI Sound X، وهــو 
Wi- مكبر صوت الســلكي
Fi يقدم جودة صوت رائعة.

خضعت صناعة الصوت 
لتغييــرات هائلــة على مر 
الســنني، ولكــن الســماعة 
تقــاس بجــودة الصوت. ال 
يبــدو أن جميــع العالمات 
التجاريــة تشــارك في هذا 
املبدأ األساسي، حيث تسعى 
مكبرات الصوت والسماعات 
الالسلكية في السوق اليوم 
غالبا من أجل إمكانية النقل 
على حساب جودة الصوت. 
حلســــــن احلظ، ســماعة 

أن   stc شــركة  أكــدت 
ســوق االتصاالت الكويتي 
يعد ســوقا متطورا ومليئا 
بالتحديات مع ارتفاع الطلب 
على خدمات اجليل اخلامس 
لــدى  الرقميــة  واحللــول 
شــريحة كبيرة من العمالء 

من األفراد والشركات.
واستعرضت الشركة عبر 
مؤمتر افتراضي، أقيم مؤخرا 
ملناقشة سبل تطوير قطاع 
االتصاالت وأحدث تقنيات 
وتكنولوجيــات االتصاالت 
احلديثــة، جتربتها الفريدة 
في إحــداث نقلة نوعية في 
خدمات االتصاالت وتوفير 
املنصات املبتكرة واملتكاملة 
للعمالء عبــر التكنولوجيا 
الرقمية. وفــي هذا الصدد، 
شرح مدير عام الشبكات في 
stc م.أحمد الشريف في جلسة 
نقاشية افتراضية، أنه بفضل 
التحديثــات التــي أجرتهــا 
شركته على استراتيجيتها 
وسبل التشغيل، متكنت من 
التربع فــي مكانة رائدة في 
مجال التقنيات املبتكرة. وأكد 
ان stc قامت بخطوات رائدة 
فــي مجال البنيــة التحتية 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
واملنصــات  واالتصــاالت 
الرقميــة لتمكــني التحــول 
الرقمي على مستوى الكويت.
 stc وأضاف الشريف ان

أعلنت فالي دبي في بيان 
صحافــي أمس عن شــراكة 
جديــدة مع مســافريها فور 
استئناف رحالتها املنتظمة 

اعتبارا من ٧ يوليو.
وقالــت فــالي دبــي إن 
املســافرين يحتاجــون إلى 
الناقلــة تتخذ  بــأن  الثقــة 
الصحيحــة  اإلجــراءات 
حلمايتهــم، حيــث بات من 
املســلم به أن الطريقة التي 
يسافر بها الناس قد تغيرت 
وفق بروتوكوالت جديدة. 

وأوضحــت الشــركة ان 
الشراكة عبارة عن مجموعة 
من اخلطوات البسيطة التي 
تبدأ قبل أن يقوم املســافر 
باحلجــز حتــى يصــل إلى 
وجهتــه، فــي الوقــت الذي 
تدرك فيه الشركة أن خطط 
الركاب قد حتتاج إلى تغيير 
بالتالي ســتوفر فالي دبي 
الالزمة  للمسافرين املرونة 
اخلاصة بترتيبات سفرهم.
وبهــذه املناســبة، قــال 
التنفيذي لشــركة  الرئيس 
فــالي دبي غيــث الغيث ان 
اجلهود الكبيرة التي بذلتها 
االمــارات قيــادة وحكومــة 
حملاربــة كوفيــد- ١٩ منها 
التعقيــم  تفعيــل برنامــج 
الوطني واإلجراءات الوقائية 
الصحيــة أدت الى تخفيف 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
ورفع قيود الطيران، بحيث 
أصبحــت اإلمــارات اليــوم 
واحدة مــن اكثر الدول أمنا 

للسفر. 
الغيــث بجهود  وأشــاد 
جميع السلطات املختصة مبا 
فيها اللجنة العليا لالزمات 
والســلطات  والطــوارئ 

أجنــزت طيران اإلمارات 
الشــهرين املاضيني  خــالل 
نحو ٦٥٠ ألف طلب استرداد، 
وأعــادت أكثر من ١٫٩ مليار 
درهــم، وذلك وفاء بتعهدها 
لعمالئها تســريع استرداد 
أموالهــم بعــد أن تســببت 
جائحــة «كوفيــد ـ ١٩» في 
تعطيل خطط سفر املاليني 

حول العالم.
وكانت طيــران اإلمارات 
قد تعهدت في أبريل بإعادة 
األموال وتسريع اإلجراءات 
وإجناز طلبات االسترداد التي 
بلغت فــي ذلك الوقت نحو 
نصف مليون طلب. وحققت 
الناقلة هــذا الهدف بحلول 
أوائل يونيو بعد أن عززت 
قدرتها على معاجلة الطلبات 
من ٣٥ ألفا إلى نحو ٢٠٠ ألف 

طلب في الشهر.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
للعمليات التجارية في طيران 
اإلمارات عدنــان كاظم: هذا 
الوباء غير مسبوق ولم يكن 
متوقعا، وخلف آثارا ضارة 
على املســافرين والناقالت 
اجلوية وصناعة السفر عامة. 
لقــد اســتطعنا فــي طيران 
اإلمارات كسب ثقة عمالئنا 
على مر السنني. وعلى الرغم 
من األوقــات العصيبة على 
اجلميع، إال أننــا ملتزمون 
نحو عمالئنا. لذلك تعهدنا 
بــرد األموال التــي دفعوها 
الســفر  لشــراء منتجــات 

لآلخر، بينما يضاعف طاقة 
الصــوت مــن الضوضــاء 
والتشــويه فــي أي حجــم، 
بالتالــي ينتج عــن صوت 
أكبر. ثم هناك تقنية حتسني 
 Speaker Active اجلهيــر 
Matching، ويتضمــن هــذا 
اإلعداد خوارزمية تعويض 
فعالة تتعامل مع أي تشويه 
لإلشــارة، لذا فــإن الصوت 
منخفــض التــردد مســتقر 

السلس إلى اجليل اخلامس. 
وتعتبر stc املشــغل احمللي 
الرائــد في شــبكات النطاق 
العريض املتنقلة MBB في 
الكويت، طريقة االتصاالت 
التي تتضمن أو تتعامل مع 
الترددات على نطاق واسع 
باإلضافة الى نقل البيانات 
عبر كابالت األلياف البصرية. 
وكذلــك أول شــركة تطلق 
 ،٥G E٢E الشــبكة املستقلة
 B٢C وكذلــــك حلول خدمة
وB٢H وB٢B. وخالل الفعالية 
التي تخللها عدد من اجللسات 
والنقاشــات  احلواريــة 
التقنية االفتراضية، شارك 
متخصصــون مــن مختلف 

عدد من املنظمات الدولية مبا 
فيها تلك الصادرة عن الهيئة 
العامة للطيــران املدني في 
اإلمارات، كما نــدرك أهمية 
دور املسافر في تفعيل هذه 

اإلجراءات.
وتعتمد الشراكة بني فالي 
دبي ومسافريها على خطوات 
مبسطة مبفهوم جديد، وهي 

كالتالي:
٭ تأكــد مــن اطالعــك على 
الســفر وحتديثاتها  لوائح 

من اياتا لرحلتك بأكملها.
لنفســك  مراعيــا  كــن  ٭ 
ولزمالئــك املســافرين وقم 
بتأجيل رحلتك اذ كنت تشعر 

بتوعك. 
٭ نحــن نتفهــم أن األمور 
ميكن أن تتغير، لذلك نقدم 

االحتفاظ بتذاكرهم أو إعادة 
احلجز للسفر في وقت الحق، 
ونتطلــع إلى الترحيب بهم 

على رحالتنا قريبا.
وتوفر طيــران اإلمارات 
حاليا رحالت للمســافرين 
إلــى أكثــر مــن ٥٠ مدينة، 
مع إمكانية مواصلة السفر 
بسهولة وأمان عبر دبي بني 
األميركتني وأوروبا والشرق 
األوســط وأفريقيا ومنطقة 
الهــادئ  حــوض احمليــط 
اآلســيوية، وقد أعلنت دبي 
مؤخرا أنها ستفتح أبوابها 

متامــــــــا. هـــذا يعنــي أن 
Sound X ميكنه الوصول إلى 
نغمات جهير أعمق وأكمل.

وتــــــــم تصميــــــــــم 
Sound X مــن مــواد أرضية 
نادرة مغناطيســية للغاية 
 ،Neodymium Iron Boron
والتــي حتتوي علــى طاقة 
مغناطيسية أكثر من أكاسيد 
احلديد الشائعة. هذا يعني 
أنــه علــــــى الرغــم من أن 
Sound X مدمج أو مضغوط، 
الصــوت  مكبــرات  أن  إال 
حساســة بشــكل ملحــوظ 
ولديها استجابة رائعة، لذا 
فإن الصــوت النــاجت قوي 
ومرتفع. يعيد Sound X إنتاج 
الغنــاء بشــكل خيالي، مع 
إعطاء التعبير الكامل لصوت 
املغنــي، بينما يعطي أيضا 
مزيجــا مذهال من األصوات 
واإللكترونيــات  واألدوات 
والغناء للحصول على جتربة 
صوتية ال مثيل لها. يلتقط 
Sound X أيضــا قــوة دقات 
األســطوانة وينتــج صوتا 
متعــدد الطبقــات ودقيقــا 
مدفوعــا بجهيــر الصــوت 

املرتفع.

القطاعــات، وقاموا بعرض 
أفكارهــم وخبراتهــم حول 
تبــادل  تقنيــات  أحــدث 
املعلومات والتجارب الغنية 
مع اجلمهور كذلك. كما اشتمل 
املؤمتــر على عروض ألكبر 
الفرص أمام شركات تشغيل 
االتصــاالت وإمكانــات منو 
األعمال التجارية واملنتجات 
األكثر مواءمة للوضع احلالي، 
ودور التحول الرقمي كأحد 
ابــرز القطاعات في حتقيق 
النمو في املنطقة خالل الفترة 
احلالية، فضال عن التحول 
اآللــي خلدمــات االتصاالت 
لتمكني النمو في القطاعات 

املختلفة.

لك املرونة لتغيير تذكرتك.
٭ توقع قضاء بعض الوقت 
اإلضافي في املطار الجتياز 
الفحص احلــراري ومراعاة 

التباعد االجتماعي.
٭ امنح املسافرين اآلخرين 
املســاحة والوقــت الكافــي 
اليدوية  أمتعتهــم  لوضــع 
مبقاعدهــم  واجللــوس 
املخصصــة قبــل أن تأخــذ 
دورك، وقلــل من حتركاتك 

في املقصورة.
٭ خــذ ما يكفي من األقنعة 
اليديــن واملناديل  ومعقــم 
املضــادة للبكتيريــا لكامل 
رحلتك. ويجب دائما ارتداء 

القناع.
٭ احمل فقــط ما حتتاجه. 
األمتعة ستقتصر على حقيبة 
يد أو حقيبة صغيرة محمولة 
تــزن أقل من ٧ كجم وميكن 
وضعها حتت املقعد أمامك.

٭ لقد أعدنا تصميم خدمة 
الرحــالت اجلويــة لتقليل 
اتصال الطاقم واملسافرين.

٭ سيحصل كل مسافر على 
وجبة خفيفة أو وجبة عادية.
٭ إذا مرضت أثناء الرحلة، 
فإن طاقمنا املدرب واملؤهل 
لديهم املعدات الالزمة للعناية 

بك.
٭ خالل الرحلة، يتم تبديل 
الهــواء فــي املقصــورة كل 
دقيقتــني إلى ثــالث دقائق 
عندمــا  معقمــا  ويكــون 
يدخل الكابينــة بعد املرور 
مبرشحات هواء اجلسيمات 

.(HEPA) عالية الكفاءة
٭ نقوم بتعقيــم طائراتنا 
كل يوم باستخدام منتجات 
تنظيف معتمدة من الشركة 

املصنعة.

الدوليني  الزوار  الســتقبال 
اعتبارا من ٧ يوليو ٢٠٢٠.

 وباإلضافــة إلــى إعادة 
أموال العمالء، تواصل طيران 
اإلمارات مراجعة سياسات 
احلجز ومنتجات السفر. ومع 
إقدام العديد من دول العالم 
علــى إعــادة فتــح حدودها 
تدريجيا، فقد أجرت طيران 
اإلمارات مراجعة لسياساتها 
من أجل توفير مزيد من الثقة 
لدى عمالئها وتشجيعهم على 
التخطيــط للســفر وحجز 

رحالتهم.

Devialet مت تصميمها باالشتراك مع العالمة التجارية

استعرضت رحلتها نحو ريادة تكنولوجيا اجليل اخلامس

Sound X ال تتبع هذا النهج. 
وتعاونــت هــواوي مع 
 HUAWEI لتزويد ،Devialet
Sound X مبيزتني رئيسيتني 
ترفعان جودة الصوت أعلى 
بكثيــر مما قــد تتوقعه من 

مكبر صوت السلكي.
التكويــن الصوتي  مــع 
املتناسق Push-Push، يقوم 
كل مضخــم صــوت بإلغاء 
اهتزازات املوجــة اخللفية 

عــززت ريادتها في الكويت 
عبر توفيــر خدمات اجليل 
اخلامس على نطاق واســع 
لتغطــي أكثر مــن ٩٠٪ من 
املســاحة املأهولة بالكويت 
بشــبكات اجليــل اخلامس 
٥G، الفتــا الــى ان شــركته 
كانت األولى على مســتوى 
العالم في تطبيق تكنولوجيا 
٨T٨R FDD عمليات النشــر 
متعــددة القطاعات حســب 
الطلب عبر شــبكات اجليل 
الثاني واجليل الثالث والرابع 
استنادا إلى تكوين البرامج 
الســعة  لتمكــني توســيع 
املناسبة بناء على األجهزة 
احلالية مع حتقيق التطور 

الصحيــة والعاملــني فيها، 
موضحــا أن مســؤوليتنا 
جميعــا كعاملــني في قطاع 
الطيــران مبا فيها شــركات 
الطيران واملطارات والشركاء 
مــن األجهزة واملؤسســات 
املختصــة البنــاء على هذه 
املبذولة للمحافظة  اجلهود 
على أعلى معايير الســالمة 
في قطاع الطيران الذي يعد 
واحدا من اهم محاور التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
وأضاف الغيث: في هذه 
األوقات غير املسبوقة، نحن 
مدركون متامــا للدور الذي 
نلعبــه كجزء مــن املجتمع 
العاملي اســتجابة لتداعيات 
كوفيد-١٩، حيث قمنا باتباع 
التوجيهات املنشورة من قبل 

وســخرنا مواردنا لتسريع 
إجنــاز الطلبــات. وأضاف: 
اســتطعنا تخفيــض معدل 
إجناز معاملة طلب االسترداد 
مــن ٩٠ إلــى ٦٠ يوما. ومع 
تراجع أعداد طلبات االسترداد 
اجلديدة، فإننا نأمل حتسني 
هذا املعدل. اليزال لدينا أكثر 
مــن نصــف مليــون طلب 
اســترداد، ونتوقع إجنازها 
خالل الشهرين املقبلني، ونود 
هنا أن نشــكر عمالءنا على 
صبرهــم وثقتهم بنــا، كما 
نشكر أولئك الذين اختاروا 

«فالي دبي» تعلن عن شراكة جديدة مع مسافريها

«طيران اإلمارات» تفي بوعدها للعمالء
وتعزز الثقة بالسفر

أجنزت خالل الشهرين املاضيني نحو ٦٥٠ ألف طلب استرداد



سيارات
17االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠

طالل بارا

أطلقت مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده وتويوتا اليوم مركبة تويوتا 
C - HR اجلديدة كليا، لتعيد صياغة 
معايير جديدة ومبتكرة لفئة مركبات 
الـ «كروس أوفر». وجتمع هذه املركبة 
املبتكرة بجرأة ما بني التصميم املميز 
املستوحى من روح املغامرة، مع القيادة 
ذات االســتجابة العاليــة، والتقنيــة 
الرائدة الصديقة للبيئة، وذلك لتقدم 
لعمالئها فــي املنطقة مركبة «كروس 
أوفر» فريدة تســاهم في رسم مالمح 

مستقبل هذه الفئة. 
فــي ظل الظروف احلالية وامتثاال 
للســلطات  التوجيهيــة  للمبــادئ 
الكويتيــة، نظمت مجموعة الســاير 
حفل إطالق الســيارة عبر اإلنترنت، 
وبثت احلدث على الهواء مباشرة عبر 
حساب تويوتا الكويت على منصتي 
يوتيوب وفيســبوك لعمــالء تويوتا 
وألعضاء الصحافــة واإلعالم، ومثل 
تويوتــا الكويت في هذه الفعالية كل 
من مارتــن أهيرني مدير أعمال وبدر 
فيصل الساير نائب مدير التسويق. 
وفي هذه املناســبة، قال أهيرني: 
أنا على ثقــة بأنكم توافقونني الرأي 
بأن التصاميم تخطــف االنظار. وأن 
التكنولوجيا واألداء هي ببساطة في 
غايــة الروعة. تعمل هذه الســيارات 
مثل ســيارة البنزين العادية ولكنها 
تتصف مبيزة إضافية وهي مصدر ثان 
للطاقة، إن هذا املصدر الثاني للطاقة 
ذاتي الشحن وال يحتاج إلى توصيله 
بالكابل، كما يتم عمل خدمة السيارات 
الهجينة متاما كمثل خدمة السيارات 
العادية. وبتصميمها الذي يعد األبرز 
ضمن كل من مجموعة مركبات تويوتا 
وفئة مركبات الـ «كروس أوفر»، جتسد 
مركبة تويوتا C - HR اجلديدة كليا 
(أو التي يطلق عليها مركبة الكوبيه 
املرتفعــة) االلتزام الراســخ لرئيس 
شــركة تويوتا موتور كوربوريشن 
آكيو تويودا، بتعزيز مفهومي حرية 
التصميم واإلبداع الهندسي. وحتتفظ 
مركبــة تويوتا C - HR إلى حد بعيد 
بالسمات العامة للنسخة التجريبية 
التي جنحت في جذب األنظار العاملية 
إليها في معرض باريس للسيارات ٢٠١٤ 
ومعرض فرانكفورت للسيارات ٢٠١٥. 
فعمد فريق التطوير في تويوتا على 
جتسيد رؤيته اجلريئة من خالل تطوير 
مركبة جذابة جتمع في الوقت نفسه 
بني جزء علوي يتسم بأناقة مركبات الـ 
«كوبيه» وقاعدة تتمتع بصالبة مركبات 
الدفع الرباعــي، وذلك زيادة وتعزيز 
متعة القيادة.  ويستند تصميم مركبة 
تويوتــا C - HR اجلديــدة كليا على 

األسبوع، باإلضافة إلى ما توفره من 
الطمأنينة وراحة البال بفضل املجموعة 

الشاملة من مزايا السالمة. 
وعند النظــــر إلى مركبة تويوتا 
C - HR ٢٠٢٠ مــن مختلــف الزوايا، 
ميكــن مالحظة املزيج املتناســق بني 
األجزاء التصميمية الشبيهة لألحجار 
الكرمية واألسطح املتمايلة للمركبة، 
مما يخلق توازنا بني الدقة واألناقة. أما 
اجلزء األمامي من املركبة، فيعبر عن 
تطور جديد لفلسفة تويوتا التصميمية 
املتمثلة في «املظهر اجلريء» وتعنى 
بالتركيــز علــى اجلــزء األمامي. ومت 
تنفيذ اخلطوط التصميمية للمركبة 

منصة «األطر الهيكلية العاملية اجلديدة 
لشركة تويوتا» (TNGA) بشكل يضمن 
جتربة قيادة أكثر تفاعلية. ويساهم 
كل من مركز اجلاذبية املنخفض ونظام 
التعليق اخللفي الشوكي املزدوج في 
تعزيز مستويات التحكم والثبات دون 
املساومة على عوامل الراحة. وتتضمن 
املركبة نظام دفع هايبرد كامل ومحرك 
سعة ١٫٨ ليتر بتقنية توقيت الصمامات 
املتغير الذكي (VVT-i)، وبنظام ناقل 
احلركة الكهربائي األوتوماتيكي املتغير 
املستمر ECVT. وتلبي املركبة اجلديدة 
كليا جميع متطلبات التنقالت اليومية 
والرحالت الترفيهية أثناء عطلة نهاية 

بلمسات ناعمة، بينما تتميز واجهتها 
األمامية بإطار ســفلي لونه مثل لون 
هيكل املركبة، مما يخلق مظهرا راقيا. 
تشكل مصابيح اإلضاءة النهارية 
(DRL) عنصرا فريدا لإلضاءة حيث تقع 
فوق مجموعة املصابيح الرئيسية، في 
حني تكون مصابيح إشارات االنعطاف 
مدمجــة بالكامل داخل نفس الوحدة. 
وتتيح مصابيح الضباب األمامية التي 
تقع عند حواف املصد السفلي للمركبة 
مدخال واســعا ومنخفضا النسيابية 
تدفق الهــواء إلى احملــرك، مما يؤكد 
على اإلطاللة الرشــيقة للمركبة. ومت 
تثبيت وحدات املصابيح اخللفية التي 

تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث 
للضوء LED في هيكل املركبة ووصلها 
بواسطة جناح أنيق والمع، مما مينح 
 C - HR املظهر اخللفي ملركبة تويوتا

٢٠٢٠ طابعا ظاهرا ومعبرا. 
مقصورة عصرية

الداخلية  ومت تصميم املقصــورة 
الواســعة بشــكل يجمع بني الفخامة 
واألناقــة العصرية باســتخدام مواد 
ذات جودة عالية، وذلك بهدف إسعاد 
عمالء الشركة األكثر متيزا. ويساهم 
التباين بني األسطح املنحنية واخلطوط 
التصميمية الواضحة في توفير أجواء 

مريحة ومنعشة في الوقت ذاته. ومت 
تزويد لوحة عدادات التحكم في املركبة 
بشاشة كريســتال سائل LCD ملونة 
ومتعددة املعلومات قياس ٤٫٢ بوصات، 
وكذلك بنظام وسائط متعددة وتكامل 
تام مع أنظمة أجهزة الهواتف الذكية 
 Apple «عبــر نظامي «أبــل كاربــالي
 Android «و«أندرويــد أوتــو CarPlay
Auto. كما يبسط النظام تلقي حتديثات 
نظــام اخلرائط تلقائيــا لضمان دقة 
أكبر لنظام املالحة. وتتمتع املقصورة 
الداخلية بسعة تخزينية عالية، ومقاعد 
محكمة التثبيت، ونظام تكييف هوائي 
مزدوج يوفر أقصــى درجات الراحة 

للسائق والركاب. 
القوة احملركة

 C - HR وتتميــز مركبة تويوتــا
الهجينة الكهربائية مبجموعة من أكثر 
التقنيات تقدما في العالم، إال أن طريقة 
قيادتها ال تختلف عن أي مركبة تقليدية 
أخرى. وتساهم املركبة بتحقيق كفاءة 
عالية في استهالك الوقود تبلغ ٢٣٫٩ 
كم/لتر مــع عدم املســاومة على أداء 
القيادة. ومت تزويد املركبة اجلديدة كليا 
مبحرك بنزيــن يولد قوة ٩٧ حصانا 
وعزم دوران أقصى يبلغ ١٤٢ نيوتن-

متــر يعمل جنبا إلى جنب مع محرك 
كهربائــي يولد قوة تبلــغ ٧١ حصانا 
وبعزم دوران يبلغ ١٦٣ نيوتن-متر. 
كمــا مت جتهيز نظــام الدفــع الهجني 
الكهربائــي بحزمــة صغيرة وخفيفة 
وفعالة من بطاريــات ليثيوم-أيون 
التي ميكنها أن متتص التيار الكهربائي 
وتوزعه بكفاءة، مما يعزز من قوة دفع 

احملرك الكهربائي. 
السالمة أوًال

وكما هو احلال مع أي من طرازات 
تويوتا األخرى، فإن ســالمة السائق 
والــركاب تبقى مــن أهــم األولويات 
والتــي يتم تعزيزها من خالل تزويد 
املركبات بحزمة من التقنيات املتقدمة، 
وذلــك ابتداء من الهيكل (الشــاصي) 
املعــزز والــذي يعتمــد علــى منصة 
«األطــر الهيكليــة العامليــة اجلديدة 
لتويوتا» (TNGA)، ويؤمن أداء ممتازا 
فــي امتصاص آثــار الصدمة في حال 
حدوث اصطدام، إلى جانب مجموعة 
شاملة من مزايا السالمة النشطة وغير 
النشــطة التي تؤمــن أقصى درجات 
احلماية للســائق والــركاب، مبا فيها 
 VSC ونظــام التحكم بثبــات املركبة
ونظام توزيع قــوة الكبح إلكترونيا 
EBD، ونظام مراقبة ضغط اإلطارات 
TPWS، ونظام مساعدة االنطالق على 
املرتفعــات HAC، وغيرها الكثير من 

املزايا األخرى.

C - HR اجلديدة كليًا
رؤية «تويوتا» اجلريئة.. تتحقق

«الساير» كشفت الستار عن مركبة الـ «كروس أوفر» الهجينة في حفل بُّث مباشرة عبر اإلنترنت

ً بدر فيصل الساير ومارتن أهيرني بعد الكشف عن C - HR اجلديدة كليا

أسلوب مبتكر للقيادة
ميكن قيادة مركبة تويوتا C - HR الهجينة الكهربائية إما باالعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل 
كامل وبدون أي استهالك للوقود أو إصدار أية انبعاثات كربونية، أو من خالل استخدام الطاقة املتولدة 
من كل من محرك البنزين واحملركني الكهربائيني، وذلك وفقا لســرعة املركبة وأســلوب القيادة. ويتم 
شحن البطاريات الهجينة الكهربائية باستمرار وبشكل تلقائي سواء من خالل محرك البنزين أو عند 
الضغط على املكابح وخفض ســرعة املركبة، وبالتالي فال حاجة إلى اســتخدام مصدر طاقة خارجي 
أو كابــل إلعادة شــحنها. وعلى الرغم من متيز مركبة تويوتــا C - HR الهجينة الكهربائية مبجموعة 
من التقنيات املتقدمة، إال أن طريقة قيادتها ال تختلف عن أي مركبة تقليدية أخرى كما أنها ال حتتاج 

إلى وقود خاص.



االحد ٥ يوليو 18٢٠٢٠ اقتصـاد

٣٨٫٥ مليار دينار حّولتها الكويت لصندوق «األجيال القادمة» في ١٥ عامًا

احمللل املالي 

شــهدت ميزانية الكويت 
على مدار الـ ١٥ عاما املاضية، 
مــن  بالفتــرة  وحتديــدا 
٢٠٠٥/٢٠٠٤ إلى ٢٠١٩/٢٠١٨، 
العديد التحوالت والتغيرات، 
حيث عاشت امليزانية فترة 
ما قبل ارتفاع أسعار النفط 
القياسية بأكثر  ملستوياتها 
من ١٠٠ دوالر للبرميل، مرورا 
باألزمــة املاليــة العاملية في 
٢٠٠٨، ثم فترة انتعاش أسعار 
النفط، والتي أعقبها هبوط 
األسعار ملستويات دون ٢٠ 
دوالرا للبرميل منذ منتصف 
عام ٢٠١٤، لتبدأ معها امليزانية 
الكويتية في املعاناة من تراكم 

العجوزات املالية.
ومتكنــت الكويــت مــن 
االحتفــاظ بفوائــض مالية 
ضخمة فــي حقبــة ارتفاع 
النفــط، لتشــكل  أســعار 
صندوقي االحتياطي العام، 
واحتياطــي األجيال القدمة 
الــذي يقتطــع لــه نســبة 
إجبارية من اإليرادات العامة 
للدولــة، مكنتها من تكوين 
مصدات مالية قوية ملواجهة 

األزمات.
وفي رصد لـــ «األنباء»، 
األمــوال  يتبــني أن حجــم 
احملولة الى حساب صندوق 
احتياطــي األجيال القادمة، 
خالل السنوات الـ ١٥ املاضية، 
وحتديــدا باألعــوام املالية 
(٢٠٠٥/٢٠٠٤ الى ٢٠١٩/٢٠١٨) 
نحــو ٣٨٫٤٨ مليــار دينار، 
وذلك من إجمالــي إيرادات 
العامــة للكويت  امليزانيــة 
احملصلة خالل تلك الفترة.

وكان االعلى منها االموال 
احملولة الى حساب االجيال 
القادمــة خالل العــام املالي 
٢٠١٤/٢٠١٣، حيــث بلغت ٨ 
مليارات دينار، يليها العام 
إذ بلــغ  املالــي ٢٠١٥/٢٠١٤ 
احملول الى حساب االجيال 
نحــو ٦٫٢٣ مليارات دينار، 
وذلك نتيجة استقطاع نسبة 
٢٥٪ مــن إجمالي اإليرادات 
السنوية خالل تلك السنتني 
باملقارنة مع استقطاع ١٠٪ 
من اإليرادات خالل السنوات 

التي سبقتها.
وبعــد تخفيض نســبة 
املخصــص  االســتقطاع 

مليار دينار فقط، حيث من 
املالحــظ حتقيق عجز مالي 
فعلي متراكم فــي امليزانية 
العامــة في آخر ٥ ســنوات 
ماليــة ١٥/٢٠١٤ الى ١٩/٢٠١٨ 
بحوالي ٢٢٫٥٢ مليار دينار.

بينما العجز املالي (قبل 
خصــم املبالــغ احملولة الى 
احتياطــي االجيال القادمة) 

(إجمالــي اإلنفــاق) للكويت 
خالل السنوات الـ ١٥ املاضية 
نحــو ٢٣٢٫٣ مليــار دينــار، 
ومبعدل سنوي للمصروفات 
بلغ ١٥٫٥ مليار دينار، وسجلت 
جملة املصروفات الســنوية 
أعلى مســتوياتها التاريخية 
خالل العام املالي ٢٠١٨/٢٠١٩ 

بقيمة ٢١٫٥٦ مليار دينار.

حوالــي ٢٠٨ مليــار دينار، 
على عكــس ذلك لم يصرف 
من امليزانيات العامة للكويت 
سوى ٢٤٫٣ مليار دينار على 
املشاريع االنشائية (االنفاق 
الفترة  الرأســمالي) خــالل 

نفسها.
إجمالي اإليرادات 

بلغت اإليرادات اإلجمالية 
احملصلة في امليزانية العامة 
للكويت خالل السنوات املالية 
الـــ ١٥ املاضيــة نحو ٢٩٩٫٧ 
مليار دينار، ومبعدل سنوي 
لإليرادات بلــغ ١٩٫٩٨ مليار 
دينــار، وســجلت اإليرادات 
الســنوية أعلى مستوياتها 
التاريخية خالل العام املالي 
٢٠١٢/٢٠١٣ بقيمــة ٣٢ مليار 
دينــار بدعم مــن اإليرادات 
النفطية التي ســجلت أعلى 

في امليزانيــة العامة حوالي 
٩٫٩٦ مليارات دينار، مما يدل 
على مؤشــرات غير صحية 
فــي ظــل انخفاض أســعار 
النفط واستمرارها ضعيفة 

ومتذبذبة لفترة طويلة.
إجمالي املصروفات

بلغت املصروفات اإلجمالية 

وشــكل االنفاق اجلاري 
واملســتلزمات  (املرتبــات 
واخلدمــات  الســلعية 
واملصروفات املختلفة) خالل 
الـــ ١٥ ســنة املاضية معدل 
٨٩٫٦٪ مــن إجمالي االنفاق 
(املصروفــات) في امليزانية 
العامة للكويــت، حيث بلغ 
االنفــاق اجلــاري املتراكــم 

التاريخية على  مستوياتها 
اإلطالق فــي العام ذاته عند 

مستوى ٣٠ مليار دينار. 
اإليــرادات  وشــكلت 
النفطيــة خالل الـ ١٥ ســنة 
املاضيــة معــدل ٩٢٪ مــن 
إجمالي اإليــرادات احملصلة 
في امليزانية العامة للكويت، 
حيث بلغت اإليرادات النفطية 
املتراكمة حوالي ٢٧٦٫٤ مليار 

دينار.
النفطية  ولكن اإليرادات 
بدأت تضعف ابتداء من العام 
املالــي ١٥/٢٠١٤ لتصــل الى 
أدنى مســتوياتها في العام 
املالي ١٧/٢٠١٦ عند ١١٫٧ مليار 
دينار، أما إجمالي اإليرادات 
غير النفطية فقد بلغت ٢٣٫٣ 
مليار دينار وشكلت النسبة 
املتبقية من جملة اإليرادات 

نسبتها ٨٪.

خالل الفترة من ٢٠٠٥/٢٠٠٤ إلى ٢٠١٩/٢٠١٨.. وبعد تقليص االستقطاع لـ ١٠٪ من اإليرادات انخفضت األموال احملوَّلة للصندوق

لألجيــال القادمــة لتصبح 
٪١٠ مــن إجمالي اإليرادات، 
بالتزامن مع االنخفاض حاد 
النفط واإليرادات  بأســعار 
النفطيــة ابتداء مــن العام 
املالي ٢٠١٦/٢٠١٥ انخفضت 
االموال احملولة الى حساب 
االجيــال القادمــة خــالل ٤ 
سنوات مضت ألقل من ٦٫٣٣ 

مليارات دينار.
فوائض امليزانية

الفوائض  بلــغ إجمالــي 
املالية احملققة في امليزانيات 
خــالل  للكويــت  العامــة 
السنوات املالية الـ ١٥ املاضية 
 (٢٠٠٥/٢٠٠٤-٢٠١٨/٢٠١٩)
نحو ٦٧٫٤ مليار دينار، بينما 
الفعلي  املالــي  الفائض  بلغ 
(بعد خصم حصة صندوق 
االجيال القادمة) حوالي ٢٨٫٩ 
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٢٢٫٥ مليار دينار عجز امليزانية في آخر ٥ سنوات.. و٩٫٩ مليارات قبل حتويل حصة «األجيال القادمة»٦٧٫٤ مليار دينار فوائض ١٥ عامًا.. بلغ الفعلي منها ٢٨٫٩ مليارًا بعد حتويل حصة «صندوق األجيال»

٨٩٫٦٪ من اإلنفاق للمرتبات والدعوم بـ ٢٠٨ مليارات دينار.. واإلنفاق الرأسمالي ٢٤ مليارًا فقط٢٣٢ مليار دينار إنفاق الكويت في ١٥ عامًا مضت.. مقابل إجمالي إيرادات بـ ٢٩٩٫٧ مليارًا

«كورونا» يهبط مبلكيات األجانب في البنوك إلى ١٫٤ مليار دينار بالنصف األول
تراجعت ١٧٫٥٪.. مقارنة بـ ١٫٧ مليار دينار بنهاية ٢٠١٩

شريف حمدي

تباينت توجهــات األجانب 
الكويتية  البنوك  جتاه أســهم 
خالل تعامــالت النصف األول 
من ٢٠٢٠، حيث تنوعت تعامالتهم 
ما بني شــراء وبيع مع جنوح 
للبيع على مستوى عدد البنوك 
التي تراجعت ملكيات األجانب 
فيها وعددها ٧ بنوك، أما على 
مستوى قيمة التعامالت فجاءت 
عمليات الشــراء على ٣ بنوك 
خالل الستة أشهر األولى أعلى 

من قيمة عمليات البيع.
وبســبب تفيشي ڤيروس 
كورونــا ومــا نتــج عنه من 
تداعيات ســلبية على أســعار 
األســهم بالبورصــة تراجعت 
القيمة اإلجمالية مللكيات األجانب 
في البنــوك الكويتية، إذ بلغت 
القيمة اإلجمالية بنهاية النصف 
األول من ٢٠٢٠، نحو ١٫٤ مليار 

بنحو ١٪ بقيمة شراء ٥٥٫٦ مليون 
دينار، وبلغت نســبة ملكيات 
األجانب فــي «الوطني» بنهاية 

النصف األول ١٦٫٥٧٪.
٭ تاله «بيتك» بشراء األجانب لـ 
٠٫٤٪ من األسهم خالل النصف 
األول بقيمة ١٫٩ مليون دينار، 
وارتفعت ملكيات األجانب في 
«بيتك» بنهايــة النصف األول 

لـ ٧٫٥١٪.
٭ ارتفعت كذلك ملكيات األجانب 
في البنك األهلي بنسبة ٠٫٢٧٪ 
بقيمــة ٧٧٤ ألف دينار، لتصل 
نســبة األجانب بالبنك بنهاية 

النصف األول إلى ٠٫٣٧٪.
٭ فــي املقابل تصــدر برقان 
البنوك التــي تراجعت ملكيات 
األجانب فيها خالل الستة أشهر 
األولى من ٢٠٢٠، وذلك من حيث 
القيمة، حيــث بلغت قيمة بيع 
٠٫٧٥٪ من األســهم نحو ٣٫٨ 
ماليني دينــار، وباتت ملكيات 

دينار تراجعا مع ١٫٧ مليار بنهاية 
ديسمبر ٢٠١٩ بنسبة انخفاض 

.٪١٧٫٥
 وفي هذا السياق، رصدت 
«األنباء» قيمــة العمليات التي 
نفذهــا األجانب على أســهم 
قطاع البنوك خالل الستة أشهر 
املاضية، وتبني من خالل الرصد 

ما يلي:
٭ بلغت قيمة تعامالت األجانب 
على أسهم بنوك الكويت الـ ١٠ 

نحو ٧١٫٣ مليون دينار. 
٭ عمليات الشراء بلغت قيمتها 
٥٨٫٣ مليون دينار تشكل ٨١٫٧٪ 

من االجمالي.
٭ بلغت قيمة عمليات البيع ١٣ 
مليون دينار تشكل ١٨٫٣٪ من 

االجمالي.
٭ تصدر البنك الوطني، البنوك 
التي ارتفعت فيها نسبة ملكيات 
األجانب خــالل النصف األول 
من ٢٠٢٠، حيث ارتفعت النسبة 

عدد األسهم التغيرنسب امللكيةالبنك
باملليون

قيمة اإلجمالي 
باملليون دينار

قيمة العمليات 
باملليون دينار

سابقةحالية
0.991.04793255.6%15.58%16.57%الوطني
-389.276.30.582-0.09%11.91%11.82%اخلليج
-4.7800.92.1-0.21%0.30%0.09%التجاري
0.274.0471.060.774%0.10%0.37%األهلي

-10.71.90.437-0.08%0.43%0.35%أهلي متحد
KIB%3.55%4.55%1.00-43.27.11.9-

-110.717.43.8-0.75%4.14%3.39%برقان
0.04516.9352.71.9%7.47%7.51%بيتك

-104.953.62.7-0.17%3.50%3.33%بوبيان
-48.59.31.5-0.46%3.36%2.90%وربة

1.45271.3اإلجمالي

األجانب في البنك بنهاية النصف 
األول ٣٫٣٩٪.

٭ تاله بنك بوبيان ببيع ٠٫١٧٪ 
بقيمة ٢٫٧ مليون دينار، لتصبح 
ملكيات األجانب بالبنك ٣٫٣٣٪.

٭ ثم البنك التجاري من خالل 
بيع ٠٫٢١٪ خالل الفترة املذكورة 
بقيمة ٢٫١ مليون دينار، وتقدر 
قيمة ملكيــات األجانب بالبنك 

.٪٠٫٠٩
٭ تــاله KIB من خالل بيع ١٪ 
بقيمة ١٫٩ مليون دينار، واصبحت 
ملكيات األجانب بالبنك ٣٫٥٥٪.

٭ ثم حل بنــك وربة بعد بيع 
٠٫٤٦٪ من أســهم البنك بقيمة 
١٫٥ مليون دينار، وبلغت نسبة 
ملكيات األجانب بنهاية النصف 

األول ٢٫٩٪.
٭ وجاء بنك اخلليج في املرتبة 
التالية بقيمة تعامالت ٥٨٢ ألف 
دينار بعد تراجع ملكيات األجانب 
بانخفاض  إلــى ١١٫٨٢٪  بالبنك 
٠٫٠٩٪، علمــا بأن بنك اخلليج 
يحــل ثانيا بعد بنــك الكويت 
الوطني من حيث ارتفاع نسب 
ملكيــات األجانب، وكان محط 
اهتمام األجانب بالنصف األول 
من ٢٠١٩، حيث اشتروا نسبة 
٧٫٨٪ بقيمة ٧٢٫٦ مليون دينار 

في تلك الفترة.
٭ شهد البنك األهلي املتحد بيع 
٠٫٠٨٪ خالل النصف األول بقيمة 
٤٣٧ ألف دينار لتصل ملكيات 

األجانب بالبنك إلى ٠٫٣٥٪.
ان ترتفع  املنتظــر  ومــن 
نسب ملكيات األجانب بالبنوك 
الكويتيــة خالل الفترة املقبلة، 
خاصة كلما اقترب موعد تفعيل 
ترقية البورصة ملؤشر MSCI في 

نوفمبر املقبل.
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احمللل االقتصادي

الســوقية  القيمــة  تراجعــت 
لالستثمارات احلكومية في البورصة 
الكويتية بنحو ٢٩٠ مليون دينار منذ 
بداية مارس املاضي، أي منذ بدء انتشار 
ڤيــروس كورونا وهبوط األســهم في 

البورصة. 
وبعــد هــذا التراجــع في ٣ اشــهر، 
أصبحت قيمة استثمارات احلكومة في 
األسهم املدرجة بالبورصة الكويتية تبلغ 
نحو ٤٫٢ مليارات دينار (حتى تاريخه). 
وكغيرها من االســتثمارات، تأثرت 
االســتثمارات احلكوميــة، بالتداعيات 
االقتصادية ألزمــة كورونا وانخفاض 
أسعار األسهم، علما انها متتلك ما يزيد 
على ٥٪ في نحو ٣٤ شركة مدرجة في 

البورصة.
توزيع امللكية

تتــوزع اســتثمارات احلكومة في 
البورصة من خالل ٤ اذرع وهي الهيئة 

العامــة لالســتثمار، والتي تســتحوذ 
على ٤٦٪ من اجمالي القيمة السوقية 
الستثمارات احلكومة، بقيمة تصل إلى 
١٫٩٣ مليار دينار من خالل االستثمار في 
٩ أسهم، تليها الهيئة العامة للتأمينات 
التي تستحوذ على ٣٤٪ من تلك القيمة 
مبا يبلــغ ١٫٤ مليار دينــار، من خالل 

استثمارها في ٢٧ سهما. 
وتأتي في املرتبة الثالثة الهيئة العامة 
لشؤون القصر والتي تستحوذ على ١٢٪ 
من القيمة السوقية مبا يعادل نحو ٥٠٦ 
ماليني دينار، وتتركز استثماراتها في 

أربعة أسهم. 
واخيرا األمانة العامة لألوقاف التي 
تســتثمر في ســهمني بقيمة تصل إلى 

٣٣٩ مليون دينار.
احملفظة احلكومية

وتركز احملفظة احلكومية على أسهم 
البنوك والتي تتخطى استثماراتها ٥٪ 
من اسهم ٧ بنوك وتصل القيمة السوقية 
الستثمارها في البنوك السبعة إلى ما 

يزيــد على ٣ مليــارات دينار مبا يزيد 
على ٧٠٪ من إجمالي القيمة الســوقية 

لالستثمارات احلكومية.
استثمارات دفاعية رابحة

ولــم تخــل قائمــة االســتثمارات 
احلكومية فــي البورصة الكويتية من 
أســهم دفاعيــة، التي لم تتأثر بشــكل 
كبير في االزمة الرتباطها بتقدمي سلع 
اســتراتيجية كاالتصــاالت واألغذيــة 
واملشروبات. وتصدرت «زين» القائمة 
بزيادة في القيمة السوقية الستثمارات 
احلكومــة فــي ســهم الشــركة بقيمة 
٥٥٫٥ مليــون دينار منــذ مطلع مارس 
املاضي. يلي ذلك سهم STC الذي تتوزع 
ملكيتــه احلكومية بــني الهيئة العامة 
لالســتثمار وشــؤون القصر والهيئة 
العامة لالســتثمار، حيث زادت القيمة 
الســوقية للملكية احلكومية مببلغ ١١ 
مليون دينار، وكذلك «ميزان القابضة» 
و«املواشي» بارتفاعات بقيمة ٢٫٦ مليون 
دينار و١٫٩ مليون دينار على التوالي.

٤٫٢ مليارات دينار حجم امللكية العامة في ٣٤ شركة مدرجة 

ارتفاع القيمة السوقية ألسهم «زين» و«stc» و«املواشي» و«ميزان»

٢٩٠ مليون دينار انخفاض القيمة السوقية لالستثمارات احلكومية بالبورصة
٧٪ من قيمتها منذ مطلع مارس املاضي تزامناً مع جائحة كورونا

«نفط الكويت» جتري مسحًا بحريًا 
الكتشاف األلغام 

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة 
أن شــركة نفط الكويت تعتزم اجراء مسح 
شامل للمنطقة البحرية ضمن املياه االقليمية 
للبالد للكشف عن االلغام أو عوائق حتول دون 
اجراء عمليات احلفر البحري واالستكشافي 
للبحر والذي تنفذه شركة هاليبرتون العاملية، 
مشيرة إلى أن الشركة قررت اجراء املسح ضد 
االلغام، وذلك للحفاظ على االصول النفطية 
الضخمة التي ستكون داخل املياه االقليمية.
وقالــت املصــادر إن قيمة العقــد يناهز 
نحو ١٨ مليون دينار، حيث قامت الشــركة 
بطرحه قبل فترة إال أن العطاءات املالية التي 
مت اســتقبالها كانت مترفعة للغاية، لتقوم 
الشــركة بعد ذلك باعــادة الطرح من جديد 

للحصول على أســعار مناســبة بعد تغير 
األوضــاع االقتصاديــة العاملية التي نتجت 

عن انتشار ڤيروس كورونا.
وأضافت املصادر أن الشركة تتوقع وجود 
العديد من األلغام البحرية منذ الغزو العراقي 

الغاشم على البالد.
وذكرت أن عقد احلفر البحري يعتبر من 
اهم العقود التي تنفذها شركة نفط الكويت 
حاليــا، ومن املتوقع أن ينتج نحو ١٠٠ ألف 
برميل يوميا عند اكتمال املشــروع، السيما 
ان الشركة عملت طويال على جتهيز العقود 

واكتساب اخلبرات من الشركات الزميلة.
وتوقعت املصادر أن يساهم املشروع في 
زيادة معدالت إنتاج النفط والغاز، متاشيا 
مع أهداف استراتيجية ٢٠٤٠ لزيادة معدالت 

إنتاج النفط والغاز.

١٨ مليون دينار قيمة العقد.. وإعادة طرحه من جديد للحصول على أسعار مناسبة

رمضان لـ «األنباء»: االستغناء عن الوافدين يضر باالقتصاد
باهي أحمد

قــال اخلبير االقتصادي 
محمــد رمضــان ان ارتفاع 
معدل البطالة بني الوافدين، 
واالســتغناء عنهم قد يؤثر 
سلبا على االقتصاد الكويتي، 
بالتالي فإن مغادرتهم للبالد 
بسبب الظروف احلالية قد 
تعرقل خطة التنمية وإعادة 
حتفيــز االقتصاد للوصول 
إلى املســتويات السابقة ما 

قبل أزمة كورونا.
فــي  رمضــان  وأكــد 
تصريح خاص لـ «األنباء» 
على ضرورة إعــادة النظر 
باملراحل التدريجية لعودة 
احلياة االقتصادية بأســرع 
وقت ممكن ألن االســتمرار 
في الوضع احلالي ســوف 
يضــر مبختلــف القطاعات 
إلــى جانــب  االقتصاديــة 
تأثيرات أخرى متعلقة باألمن 
االجتماعي والنفسي، وهذا 
ما شاهدناه مع تزايد أعداد 
االنتحار في اآلونة األخيرة، 
العزلــة واحلجــر  بســبب 
وضيق الوضع االقتصادي.

وحول حزمة االقتصادية 
لدعم القطاعات التي تضررت 
من أزمة كورونــا احلالية، 
أوضح ال ميكن احلكم على 
فاعليتهــا نظرا لعدم توافر 
بيانــات كافيــة عــن حجم 
األضرار واحلاجة للتمويل 
والعديد مــن األمور، ولكن 
كــون أن برنامــج التحفيز 

يفترض أن تساوي األرباح 
االفتراضيــة الســتثمارات 
التأمينــات، ولكنه يختلف 
عــن القــروض التقليديــة 
بســقوط حــق التأمينــات 
باملطالبة باملبالغ املستحقة 
في حال وفاة املستبدل، أي 
كأنه قرض تقليدي مضاف 
إليــه تأمــني علــى احليــاة 
للمبلغ املستبدل طوال مدة 

االستبدال أو القرض.
وأضــاف رمضــان: ان 
املبلغ الذي سيتحصل عليه 
املســتبدل يختلف بحسب 
عمــر املســتبدل عند تقدمي 
طلب االستبدال وبحسب مدة 
االستبدال، فيقل املبلغ الذي 

عند االستبدال لـ ٥ سنوات 
يدفع دينارا شــهريا أو ٦٠ 
دينــارا كإجمالي للحصول 
على ٤٩ دينارا و٧٨٢ فلســا 
مقدمــا، ويدفــع ١٢٠ دينارا 
كإجمالي عند االستبدال ملدة 
١٠ سنوات للحصول على ٨٢ 
دينارا و٦٥٧ فلســا مقدما. 
ويدفع ١٨٠ دينارا كإجمالي 
عند االستبدال ملدة ١٥ سنة 
للحصــول علــى ١٠٢ دينار 

و٧٤٦ فلسا مقدما.
واعتبر رمضان أن ما مت 
حتقيقــه من خفض قســط 
القــرض احلســن، وتقليل 
فوائد االستبدال يعتبر أمرا 

مفيدا جلميع املتقاعدين.

ســيحصل عليه املســتبدل 
مقابل بتقدم السن أو زيادة 
مدة االستبدال، وذلك يعني 
أن تكاليف االستبدال تزيد 
مع تقدم السن وزيادة مدة 
االستبدال فسيدفع املستبدل 
دينارا شهريا ملدة ١٠ سنوات 
أو ما مجموعــه ١٢٠ دينارا 
مقابــل احلصول على مبلغ 
اســتبدال لكل دينار يعادل 
٨٨ دينارا و٨٢٦ فلســا عند 
سن ٤٥ سنة، ويصبح املبلغ 
٨٢ دينارا و٦٥٧ فلســا عند 
سن ٥٥ ســنة، و٦٤ دينارا 
و٦٨٨ فلسا عند سن ٦٥ سنة، 
ولو نظرنا إلى سن ٥٥ سنة 
حتديدا، لوجدنا أن املستبدل 

اخلبير االقتصادي أكد أن مغادرتهم قد تعرقل خطة التنمية

محمد رمضان

اجلديــد يقوم علــى ضمان 
احلكومة لـــ ٨٠٪ من أصل 
التــي ســتمنح  القــروض 
التــي تأثــرت  للشــركات 
باألزمة، فهو شيء جيد في 

املبدأ.
وفــي هــذا اإلطــار، رأى 
رمضــان ان احلكومة ومن 
القــرارات  بعــض  خــالل 
الصــادرة عنها لــم تكترث 
القطــاع اخلــاص،  بــدور 
حيــث كان يجــب عليها أن 
تقوم بوقف نزيف اخلسائر 
الذي يتعــرض له وحماية 
موظفيه سواء كانوا كويتيني 
أو وافدين إلى جانب إعطاء 
القطاع دور أكبر في مسيرة 

النمو االقتصادي.
وفي حديثــه عن قانون 
االستبدال، أوضح رمضان 
ان «االستبدال» كأنه قرض 
تعطيه التأمينات االجتماعية 
بفوائــد  للمســتحقني 

خبراء عقاريون: عالج «التركيبة السكانية»
قد يهبط باإليجارات ١٥٪

طارق عرابي

توقع خبراء عقاريون أن 
تتغير صورة املشهد العقاري 
بعد أزمــة جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد، السيما في 
حال مضت احلكومة بشكل 
جــدي في توجههــا احلالي 
الرامي إلى تعديل التركيبة 
الســكانية وتطبيــق نظام 
«الكوتا» بالنسبة للجنسيات 

املقيمة بالكويت.
وأشــار اخلبــراء خالل 
مشاركتهم في ندوة افتراضية 
بديوانية املنيخ إلى أن العقار 
التجاري والعقار االستثماري 
سيكونان من أوائل القطاعات 
املتأثرة بجائحــة كورونا، 
حيــث قد ينعكس موضوع 
التركيبة الســكانية ســلبا 
العقــار االســتثماري  على 
بشــكل خــاص ومــن ثــم 
العقــار التجاري، متوقعني 
أن تنخفض القيم اإليجارية 
في العقار االســتثماري ما 
بني ١٠ إلى ١٥٪ خالل الفترة 

املقبلة.
وفي البداية، أكد اخلبير 
العقاري محمد املنيخ خالل 
الندوة أن الســوق العقاري 

التجاري ومن بعده القطاع 
االستثماري. وفيما يتعلق 
التركيبة  مبوضوع تعديل 
السكانية، دعا الدليجان إلى 
عدم اإلفراط أو التفريط في 
هذا املوضوع، فالكويت حاليا 
بني املطرقة والسندان، فمن 
جانــب تعانــي حاليــا من 
تقليص بامليزانية سيكون 
له تأثير سلبي على القطاع 
التجــاري واالســتثماري، 
ومن جانب آخر هي مازالت 
بحاجة للوافدين في العديد 
مــن القطاعــات، مضيفا أن 

أي معاجلة جادة للتركيبة 
الســكانية ستنعكس سلبا 
على العقار االستثماري في 

كل املناطق.
مــن جانبــه، أكــد مدير 
عام شركة اجلال للخدمات 
العقارية بدر العصيمي أن 
الكويتي  العقاري  الســوق 
ميتلك العديــد من عناصر 
القوة التي تدعمه بحيث يبقى 
مالذا آمنا للكثير من رؤوس 
االمــوال، وبالتالي فإنه لن 
يتأثر في ظل األزمة احلالية 
جراء تراكمــات اإليجارات، 
فهذه التراكمات لن تكون هي 
األساس في عملية انخفاض 
قيمة األصول العقارية، فقد 
يكون لها تأثير نسبي، لكن 
السوق العقاري وإن انخفض 
مبعدالت بسيطة، إال أنه من 
املتوقع أن يشهد نقلة نوعية.
وتوقــع العصيمــي أن 
يواجــه الســوق العقــاري 
انخفاضــا تصــل نســبته 
إلــى ٢٫٥٪ علــى صعيــد 
العقــار االســتثماري على 
وجــه التحديــد، مؤكــدا أن 
هذه النســبة ما هي إال رقم 
افتراضي بناء على املعطيات 

احلالية.

التعديل املطلوب ال يجب أن 
يتم بشكل سريع، وإمنا يجب 

أن يكون تعديال ممنهجا.
تنخفــض  أن  وتوقــع 
القيــم االيجارية في العقار 
االســتثماري ما بني ١٠ إلى 
١٥٪ خــالل الفتــرة القادمة 
فــي حــال كانــت احلكومة 
جادة فيما يتعلق مبوضوع 
التركيبة السكانية وحتديد 
نظام «الكوتا» لكل جنسية، 
وكذلــك فــي حــال جديــة 
احلكومة في إنشاء وتفعيل 
املدن العماليــة، مضيفا أن 

خالل ندوة افتراضية بديوانية املنيخ

املشاركون في الندوة االفتراضية بديوانية املنيخ

شــهد تأثرا واضحــا خالل 
الفترة املاضية ســواء على 
مستوى التقييم أو االيجار، 
فيما توقع البعض انخفاض 
تقييمــات وأســعار العقار 

خالل الفترة املقبلة.
بــدوره، قــال اخلبيــر 
العقاري سليمان الدليجان، 
أن لالزمــات االقتصاديــة 
تأثيرا مباشرا على القطاع 
العقاري بالدرجــة االولى، 
األزمــة  تســببت  حيــث 
احلاليــة جلائحــة كورونا 
بانعكاس سلبي على القطاع 
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جهاز للمراقبني املاليني (٣ - ٤)

تناولنا في اجلزء السابق ما يؤكد عدم 
وجود تعارض بإنشاء جهاز للمراقبني مع 
احكام املادة ١٥١ من الدستور، وانه ليس 
ثمة أي تعارض بني أحكام مقترح قانون 
انشــاء جهاز املراقبــني املاليني وقانون 

ديوان احملاسبة.
ومن جانب آخر يرى ديوان احملاسبة 
ان عدم تبعيــة املراقبني املاليني لوزير 
املالية يخالف احكام املادتني (١٣٠،١٠١) 
من الدستور، حيث تنص املادة ١٠١ على 
اآلتــي (كل وزير مســؤول لدى مجلس 
االمة عن اعمــال وزارته...)، كما تنص 
املــادة ١٣٠ على اآلتي (يتولى كل وزير 
االشــراف على شــؤون وزارته ويقوم 
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، 
كما يرســم اجتاهات الوزارة ويشــرف 
عليها)، وان شمولية مشروع امليزانية 
السنوية للدولة واحلساب اخلتامي لكل 
إيــرادات الدولة واعــداد ورقابة تنفيذ 
امليزانية يجب ان يكــون بجهة واحدة 
هي وزارة املالية، وان املراقبني املاليني 
هم املسؤولون عن تنفيذ احكام القانون 
فــي وزارة املالية، في حــني ان املقترح 
يتضمن تبعية املراقبني املاليني ملجلس 
الوزراء وهو مخالف ألحكام الدستور.

وردا على ذلك فإنه على الرغم من ان 
قانون انشاء جهاز املراقبني رقم ٢٣ لسنة 
٢٠١٥ قد صــدر ونص بأن اجلهاز يتبع 
وزير املالية مبوجب املادة ٢ من القانون، 
وليس كما ورد مبشروع القانون بتبعية 
ملجلس الوزراء، اال ان موضوع التبعية 
لن يغير من االمر شــيئا وفقا ملا أورده 
الديوان في هذا الشأن، ألن تبعية اجلهاز 
ملجلس الوزراء لن تخالف احكام املادتني 
(١٣٠،١٠١) من الدستور، بل تتسق متاما 
مع تلك االحكام الن اجلهاز سيشرف عليه 
وزير الدولة لشــئون مجلس الوزراء، 
كمــا هو احلال مــع كل األجهزة التابعة 
ملجلس الــوزراء والتي هي أصال حتت 
اشــراف وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء، وعليه يكون هو مسؤول على 
كل التصرفــات تلــك األجهزة مبا يتفق 
مع املادتني املشــار اليهــا، وعلى الرغم 
مــن ذلك اال ان القانــون صدر بتبعيته 

لوزير املالية.
هذا وقد نتفق من حيث املوضوعية 
والتكامل بــني األدوار بان تكون تبعية 
جهــاز املراقبــني املاليني لوزيــر املالية 
بصفته الوزير املختص بالشؤون املالية 
للدولــة، اال ان ذلك ال يعني بان لو كان 
اجلهاز تابعا ملجلس الوزراء يعتبر مخالفا 
ألحكام الدســتور، حيث ال يوجد سند 
قانونــي لهذا القول، فنصــت املادة ٣٤ 
من املرسوم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بشأن قواعد 
اعداد امليزانيات العامة والرقابة عليها 
واحلســاب اخلتامي على اآلتي (يحدد 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
وزير املالية اختصاصات وتبعية املراقبني 
املاليني ورؤساء احلسابات)، ووفقا لنص 
تلك املــادة فإننا نرى انــه باإلمكان ان 
تكــون التبعية مناطة مبجلس الوزراء 
بناء على اقتراح وزير املالية، فلو كان 
اقتراح الوزير ان يكون املراقبني املاليني 
تابعني ملجلــس الوزراء مبــا يتفق مع 
نص املادة فهل يعنــي ذلك أنه مخالف 
للدستور؟ وهل يعني ذلك ان املادة املشار 
اليها تعتبر غير دستورية؟ ال بالطبع. 
كمــا يــرى الديوان ان انشــاء جهاز 
مســتقل للمراقبني املاليني يعني انشاء 
جهــاز مــواٍز للديوان وهــو يهدف الى 
ذات غــرض الديوان وهــو افتئات على 

اختصاص الديوان.
ونرى ان ما ذهب اليه ديوان احملاسبة 
بعيد عن الواقع، حيث ان نظام الرقابة 
املالية املسبقة ميارس منذ أكثر من ٢٥ 
ســنة، وهو يقــوم بدوره علــى النحو 
املوضح باملرســوم بالقانون ٣١ لســنة 
١٩٧٨ بشــأن قواعــد إعــداد امليزانيــات 
العامة والرقابة عليها واحلساب اخلتامي 
والقــرارات املنظمة في شــأن املراقبني 
املاليني، والتي هي ذاتها تقريبا الوارد في 
القانون ٢٣ لسنة ٢٠١٥ والئحة التنفيذية، 
فالقانون لم يأت بشيء جديد وامنا جاء 
بشكل اداري متطور يحقق له االستقاللية 

مبا يخدم نشاطه.
كمــا انه لــم يرد أي نــص بالقانون 
يتعــارض مع ما جــاء بقانون انشــاء 
ديوان احملاسبة، هذا وان اهداف اجلهاز 
تختلــف عــن اهداف الديــوان حيث ان 

هدف اجلهاز الرئيسي هو تنفيذ رقابة 
ماليــة مســبقة على املعامــالت املالية، 
وديوان احملاسبة يهدف الى تنفيذ رقابة 
الحقة على التصرفات املالية، والرقابة 
املســبقة التي يقوم بها الديوان تتعلق 
باالرتباطات والعقــود وااللتزامات في 
احلــدود املوضحة في قانون انشــائه، 
وهي تختلف عن الرقابة املسبقة للجهاز 
والتــي هي مرتبطة باملعامــالت املالية 
(صرف - قيد - توريد)، وجهاز املراقبني 
املاليني ليس معنيا باالرتباطات والعقود 

وااللتزامات.
هــذا وال ضيــر بان يكون للســلطة 
التنفيذيــة جهاز رقابــي تابع لها يقوم 
بالرقابة على اجلهات احلكومية مبا يحقق 
الرقابة الداخلية على مستوى السلطة 

التنفيذية.
ويرى الديوان أيضا ان جدول املرتبات 
واملزايــا واحلوافــز للعاملــني بديوان 
احملاســبة مت اقراره عن طريق اللجنة 
العليا لشــؤون موظفي الديوان، وذلك 
مبوجب قانون الديوان تأكيدا الستقاللية 
الديوان، اما املراقبون املاليون فهم تابعون 
للحكومــة وال يجوز منحهم ذات املزايا 
لعدم متتعهم بذات املهام املوكلة للديوان.
وفي الواقع ان رواتب موظفي جهاز 
املراقبني املاليني ليس ذات رواتب موظفي 
ديوان احملاسبة وفقا ألحكام القانون ٢٣ 
لسنة ٢٠١٥ بشأن انشاء جهاز املراقبني 
املاليــني، كما ان ال يوجد ســند قانوني 
مينع بان تكــون رواتب اجلهاز مماثله 
لرواتب الديوان او أكثر، حيث ان إقرار 
كادر ملوظفي اجلهاز يستند الى قانون 
انشائه وفقا حلكم املادة ٤ منه، علما بان 
هناك جهات حكومية كادرها املالي هو 
ذات كادر الديوان كهيئة مكافحة الفساد 

ووحدة التحريات الكويتية.
هــذا ويرى الديوان ان تقدمي اجلهاز 
املقترح تقريرا سنويا الى مجلس الوزراء 
ومجلس االمة، وكذلك ارسالها للجهات 
اخلاصة مشتملة على مالحظات اجلهاز 
والــرد عليها خالل شــهر ميثل افتئات 
وسلب الختصاص اصيل للديوان، وقد 
يؤدي الى حدوث تناقض في املالحظات 
بني اجلهــاز والديوان، وذات االمر حال 
تكليف اجلهــاز بالرقابة على موضوع 
من مجلس الوزراء ويرى مجلس االمة 
تكليف الديوان بذات االمر مما يؤثر سلبا 
في جودة العمل الرقابي، وانه كان يتعني 
قصر االختصاصات على اعمال الرقابة 

احلسابية قبل الصرف.
في حني نرى ان تقدمي اجلهاز تقارير 
دورية الى كل من مجلس الوزراء ومجلس 
االمة ال ميثل افتئاتا وسلبا الختصاص 
الديوان، ألنه أوال وكما اسلفنا ان نوع 
الرقابــة املاليــة التي يقــوم بها كل من 
اجلهازيــن مختلفة متاما، كما ان تقدمي 
األجهزة الرقابية تقارير دورية عن اعمالها 
وادائها ال متثل نوع من االختصاصات 
وامنا التزامات عليها والتي تعكس لعمالها 
وإجنازاتها وادائهــا، كما ان التقارير ال 
تسبب اية تناقضات طاملا تعكس نتائج 
االختصاصات التي ميارســها كل جهاز 
والتي هي باألساس اختصاصات مختلفة.
هذا وال ضير من وجود اختالف في 
التقاريــر لــذات املوضوع التــي تعدها 
اجلهات الرقابية، حيث يعكس هذا االمر 
االختالف في وجهــات النظر وال ميثل 

تناقض.
امــا فيمــا يتعلــق بتكليــف اجلهاز 
بالرقابــة علــى جهــة او مبوضوع من 
قبل مجلس الوزراء وقد يكلف الديوان 
أيضــا بذات املوضوع مــن قبل مجلس 
االمة، فهــذا حق ميارســه اجلهاز وفقا 
ملا تراه الســلطة املختصة من مصلحة 
عامة ووفقا للقانون، وهي أصال متارس 
حتى في ظل عدم وجود جهاز املراقبني 
املاليني، فوزارة املالية تقدم تقارير عن 
احلساب اخلتامي والديوان يقدم أيضا 
تقرير عن احلســاب اخلتامي، ووزارة 
املالية تكلف في موضوعات على سبيل 
املثال وليس احلصر مبراجعة حسابات 
البعثات واملكاتب اخلارجية، والديوان 

يقوم بذات االمر.
وفيمــا يتعلــق ببعــض املالحظات 
األخــرى التــي ابداها ديوان احملاســبة 
في كتابه املوجه لســمو رئيس مجلس 
الوزراء، هذا ما سنبينه في اجلزء الرابع 

واألخير للموضوع.

فـي حال كان جهـاز املراقبـني املاليني تابعـاً ملجلس 
الـوزراء فإن تلـك التبعية لـن تخالف أحـكام املادتني 

(١٣٠٫١٠١) من الدسـتور
إنشـاء جهـاز مسـتقل للمراقبـني املاليـني ال يعنـي إنشـاء جهاز 

مـواٍز لديـوان احملاسـبة وال يسـلب اختصاصاته 

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

Bader.alhammad٩٤@gmail.com

«املركز»: بورصة الكويت حققت ثالث أفضل أداء خليجيًا

للواليــات املتحدة ٦٫٥٪ في 
٢٠٢٠ قبل أن يعاود االرتفاع 
٥٪ في ٢٠٢١. وباإلضافة إلى 
ذلك، أكــد بنك Apex التزامه 
الســندات  مبواصلة شــراء 
مســتهدفا ٨٠ مليــار دوالر 
شهريا في سندات اخلزينة 
و٤٠ مليار دوالر في األوراق 
املدعومــة بالرهــن  املاليــة 
العقاري. وظل مؤشر سوق 
اململكــة املتحــدة (مؤشــر 
فوتسي ١٠٠) إيجابيا، حيث 
حقق مكاســب ١٫٥٪ للشهر. 
كما صرح بنك إجنلترا خالل 
إعالنه في يونيو أنه سيرفع 
برنامج شــراء السندات إلى 
١٢٣ مليــار دوالر مع اإلبقاء 
على سعر الفائدة الرئيسي 
عند مستوى قياسي منخفض 
عند ٠٫١٪. وشهدت األسواق 
الناشــئة انتعاشا في أدائها 
خالل الشــهر، حيث ســجل 
لألســواق   MSCI مؤشــر 

الناشئة ارتفاعا ٧٪. 
أما عن أسعار النفط، فقد 
أغلقــت عند حاجز ٤١ دوالر 
للبرميل بنهاية يونيو ٢٠٢٠، 
مسجلة ارتفاعا بـ ١٦٫٥٪، مع 
اتفاق أعضاء أوپيك وحلفائها 
علــى متديد اإلنتــاج، بينما 
ارتفعت توقعات الطلب على 
الطاقة بسبب تخفيف القيود 
التي فرضتها غالبية الدول 
للحد من انتشار الڤيروس. 
أمــا عن أســعار الذهب، فقد 
واصلت ارتفاعها بشكل مطرد 
بنسبة ٣٫١٪ في يونيو في ظل 
تزايد املخاوف بشأن املوجة 
الثانية والتي زادت من الطلب 
على األصول ذات املالذ اآلمن.

حيث حققتا ارتفاعا بنسبة 
٥٪ و٤٫٩٪ على التوالي. 

األسواق العاملية

وكان أداء أسواق األسهم 
العاملية إيجابيا للشهر الثالث 
على التوالي مع ارتفاع مؤشر 
MSCI العاملي بنســبة ٢٫٥٪ 
في يونيو. وارتفعت األسهم 
األميركية (إس أند بي ٥٠٠) 
بنســبة ١٫٨٪ علــى الرغــم 
من تزايــد حــاالت اإلصابة 
بفيروس كوفيد-١٩ في عدة 
واليات بسبب املوجة الثانية 
من الڤيروس. كما قرر مجلس 
االحتياطــي الفيدرالي إبقاء 
أســعار الفائدة دون تغيير 
خالل اجتماع يونيو، وأشار 
إلى أنه سيبقي على أسعار 
الفائدة عند مستويات قريبة 
مــن الصفر إلــى أن يتعافى 
االقتصــاد. ويتوقع مجلس 
االحتياطي الفيدرالي تراجع 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي 

قال املركز املالي الكويتي 
«املركز» في تقريره الشهري 
عن أداء األسواق لشهر يونيو 
٢٠٢٠، إن األسواق اخلليجية 
انتعاشها، مسجلة  واصلت 
الثالث على  مكاسب للشهر 
التوالــي فــي يونيــو، كمــا 
تصدرت أسهم دبي منخفضة 
القيمة قائمة األسهم الرابحة 
بني الدول اخلليجية، بينما 
تخطت أسعار النفط حاجز 

٤٠ دوالرا للبرميل.
وأشــار تقريــر «املركز» 
أن أداء األســواق الكويتيــة 
كان إيجابيــا خالل الشــهر، 
حيــث حقــق املؤشــر العام 
لألســهم الكويتية مكاســب 
بنسبة ٢٫٧٪ في يونيو. كما 
أن تخفيــف إجــراءات حظر 
التجول إلى جانب انتعاش 
أســعار النفــط ســاهما في 
إضفاء نظــرة إيجابية على 

إقبال املستثمرين.
وكـالـــــــة  وأعلـنــــت 
مورغــان ســتانلي كابيتال 
إنترناشــيونال أنها ستعيد 
تصنيف مؤشــرات الكويت 
من األســواق احلدودية إلى 
األسواق الناشئة في نوفمبر 
٢٠٢٠، مع املراجعة النصف 
سنوية للمؤشر. وفي الوقت 
نفسه، وافق مجلس الوزراء 
على خفض ميزانيات اجلهات 
واملؤسسات احلكومية للسنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ بنسبة ال 
تقل عن ٢٠٪ لتخفيف العجز 
الناجــم عن تفشــي جائحة 
كوفيد - ١٩. وكانت شــركة 
أجيليتــي أفضل الشــركات 
أداء،  الكويتيــة  القياديــة 
حيث سجلت أرباحا بنسبة 
١١٫٢٪. كما أبرمت «أجيليتي» 
اتفاقية مع املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية بالكويت 
لتطويــر مشــروع خــاص 
بتطويــر منطقــة مخــازن 
ومنطقة حرفية مبدينة صباح 
األحمد السكنية. وكان قطاع 
املواد األساسية والصناعية 
هو األفضل أداء في الكويت 
خالل الشهر، بفضل ارتفاع 
مؤشراته بنسبة ٩٫٢٪ و٧٫٨٪ 

على التوالي. 
األسواق اخلليجية

وعلى الصعيد اإلقليمي، 
لفــت تقرير «املركز» إلى أن 
مؤشــر ســتاندرد آند بورز 
املركب لدول مجلس التعاون 
اخلليجي قد ارتفع بنســبة 
١٫٦٪ في يونيو، كما أعلنت 
جميع األســواق اخلليجية 
باستثناء عمان عن حتقيق 
أرباح. وكان ســوق دبي هو 
األفضــل أداء بني األســواق 

قانون تعدين جديد يستهدف 
تســريع وتيرة االســتثمار 
األجنبــي مع ضمــان وجود 
التمويــل املســتمر للقطاع 
إلــى جانــب دعــم أنشــطة 
برامج املســح اجليولوجي 
واالستكشــاف. ويتماشــى 
القانون مع جهود اململكة التي 
تهدف إلى التنويع بعيدا عن 
النفط عن طريق التوسع في 
االستثمار األجنبي في قطاع 

التعدين.
وأشار تقرير «املركز» إلى 
أن شركة اتصاالت والشركة 
الدولية القابضة كانتا أفضل 
الشــركات القيادية أداء من 
خارج الكويت لهذا الشــهر، 

اخلليجيــة، حيــث ســجل 
ارتفاعــا بنســبة ٦٫٢٪ لهذا 
الشهر، تلته أسواق أبوظبي 
والكويت وقطر والسعودية، 
التي ســجلت ارتفعا بنسبة 
٣٫٥٪ و٢٫٧٪ و١٫٧٪ و٠٫٢٪ 
علــى التوالي. وذكــر البنك 
الدولي في تقريره األخير أن 
الدول اخلليجية  اقتصادات 
ستنكمش بنســبة ٤٫١٪ في 
٢٠٢٠ لكنها ســتعاود النمو 
 .٢٠٢١ فــي   ٪٢٫٢ بنســبة 
وفي ســياق متصــل، جلأت 
السعودية إلى قطاع التعدين 
كونــه يســاهم فــي حتقيق 
انتعاشــها االقتصادي. كما 
أقر مجلس الوزراء السعودي 

خالل يونيو املاضي.. و١٫٦٪ ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز املركب اخلليجي

العجيل: وقف رسوم اإلغراق يضر بالصناعة احمللية.. 
ويهدد بتسريح عمالة وطنية

الوطنية باتت في موقف صعب، 
والوضع بات ينذر بخســائر 
جســيمة، خصوصــا في ظل 
إصــرار اجلهــات احلكوميــة 
على هكذا توجه، لن نتمكن من 
مواصلة اإلنتاج في ظل استمرار 
املصدرين واملســتوردين من 
الهند والصني بإغراق السوق 
الكويتي واخلليجي مبنتجات 
السيراميك ذات اجلودة الرديئة 
واألســعار الزهيدة وبكميات 

كبيرة».
تعويضات للمتضررين

إلــى أن هنــاك  وأشــار 
أضــرارا أخــرى يتوقــع أن 
تلحــق بالكويــت جراء ذلك 
التوجه، منها دعاوى وطلب 
تعويضات مالية للمتضررين 
إلى  احملليــني واخلليجيني، 
جانب األضرار التي ستلحق 
بالبــالد أيضــا مــن منظمة 
التجارة العاملية كون األطراف 
املشاركة بالتحقيق ستكون 
الــدول واألجهــزة  مــن كل 

والشركات العاملية.
وكانت الرســوم املقررة 
ملكافحة اإلغراق ضد واردات 
مجلــس التعــاون من منتج 
بالط السيراميك والبورسالن 
ذات منشأ املصدر من الصني 
والهند (عدا بعض األصناف)، 
وذلك ملدة متتد لـ ٥ سنوات.

وأفــاد بأن عــدم تطبيق 
الدوليــة وعدم  االتفاقيــات 
االلتزام بها سيكون له آثاره 
الســلبية بال شك، داعيا إلى 
إعــادة النظر فــي مثل هذه 
التعليمات والقــرارات التي 
تضر بسمعة البالد، وتفتح 
املجال أمام املمارسات السلبية 
جتــاه املواطــن واالقتصــاد 

الكويتي.

«كلفة تشــغيل املصنع بلغت 
نحــو ٢٣ مليون دينــار على 
مساحة ٦٣ ألف متر ولدينا ٤ 
خطوط إنتاج بل وجار العمل 
على توفير خطوط جديدة منها 
خط خــاص إلنتاج اجلرانيت 
الصناعــي مبقاســات كبيرة 
 ١٢٠x٦٠ وحتى ١٢٠xتبدأ من ٦٠
الستيعاب أي طلب حكومي أو 
خاص». وذكر أن املصنع مملوك 
لشركات مدرجة في البورصة، 
منها الصناعات الوطنية ملواد 
البنــاء، ومجموع الصناعات، 
ما يعني أن األمر يخص آالف 
املســاهمني الكويتيــني ممــن 
أودعــوا أموالهــم ومدخراتهم 

بتلك الشركات وأنشطتها.
تبعات سلبية

وأكد العجيل أن االستمرار 
بتفعيــل قرار إلغاء الرســوم 
سيضع الصناعة الكويتية في 
مأزق، وسيترتب عليه تبعات 
سلبية مختلفة، وأضرار مالية 
كبيرة في ظل الزيادة املتوقعة 
للمخزون وعــدم القدرة على 
زيادة االستثمارات مبا يخالف 
التوجيهــات الســامية بدعــم 
الصناعة الوطنية. وقال: «فعليا 
نحن أمــام أزمــة ومصانعنا 

من املشاريع احلكومية، ورمبا 
أكثــر، علمــا أن املشــروعات 
احلكومية ال تعتمد املنتجات 
الصينيــة والهنديــة لعــدم 
مطابقتها للمواصفات، أو لندرة 
مطابقتها للشروط والضوابط 
واملعاييــر املقــررة مــن قبل 
الدولة، وأشار إلى أن املصنع 
عمد بداية العــام احلالي إلى 
خفض األسعار بنسبة ٣٥٪.

زيادة األسعار

ونفــى العجيــل التوجــه 
نحــو إقــرار أي زيــادة عليه 
كما يدعــي البعض، مؤكدا أن 
هذا ليس مبــررا لفتح املجال 
إلغراق السوق الكويتي وتدمير 
االقتصــاد، في إشــارة إلى أن 
هناك العديد من السلع منها ما 
ال يتوافر لها مصانع بالكويت 
يطبق عليها الرسوم فلماذا يتم 
إيقاف تطبيقها على منتجات 
الســيراميك والبورســالن؟ 
وأشار إلى أن من يروج لتأثر 
مشــاريع الدولة باإلبقاء على 
رسوم اإلغراق وزيادة الكلفة 
يتفنن في إضاعة الفرصة أمام 
تطوير املنتج الكويتي وفتح 
الساحة بال حساب لتنافسية 
غيــر عادلــة. وقــال العجيل: 

طيلة السنوات املاضية.
تغطية الطلب احمللي

وحــول مــا إذا كان لــدى 
املصانع الكويتية املتخصصة 
القدرة على تغطية الطلب في 
السوق الكويتي، قال العجيل 
إن املصنع قادر بال شــك على 
تغطيــة أي طلــب، الفتا إلى 
أن طاقة خطوط اإلنتاج لدى 
املصنــع تبلــغ ٨ ماليني متر، 
واملستغل منها اآلن ٣ ماليني 
فقط، مع وجود إمكانية لزيادة 
تلك الطاقة لتصل إلى ١٦ مليون 
متر سنويا إذا تطلب األمر ذلك.
وتابــع، بالقــول: «الطاقة 
الكويتية كبيــرة وإمكانياتنا 
وخبراتنــا كفيلــة بتغطيــة 
متطلبــات مشــاريع التنمية 
بالبالد وبــأي طلب وكميات، 
إال أن هناك من يروج شائعات 
وأكاذيب عكس ذلك، مبا يضر 
بالصناعة الوطنية والقائمني 

عليها».
وأوضح العجيل أن مصنع 
الصناعات الوطنية للسيراميك 
يغطي حاليــا وحتديدا حتى 
مــا قبل قــرار إلغاء الرســوم 
املقــررة خليجيا  اجلمركيــة 
على تلك الواردات نحو ٥٠٪ 

أثــار قــرار وقــف العمل 
بتعليمــات فــرض رســوم 
إغــراق  جمركيــة ملكافحــة 
الســوق الكويتي بــواردات 
بعــض املصانــع الصينيــة 
والهندية من منتجات بالط 
الســيراميك والبورســالن، 
ردود أفعال سلبية واسعة، 
حيــث تســببت اإلجــراءات 
األخيــرة فــي ربكــة كبيرة 
لــدى املؤسســات الكويتية 

املتخصصة في هذا املجال.
وفي هذا الســياق، يقول 
فــي  التنفيــذي  الرئيــس 
شــركة الصناعات الوطنية 
للســيراميك طــالل العجيل 
ان قرار وقف الرسوم وفتح 
املجال أمام حزمة من املصانع 
الهنديــة والصينية إلغراق 
السوق الكويتي سيكون، له 
أثره السلبي على املنتجات 

الكويتية.
العجيــل فــي  وأوضــح 
تصريح صحافي، أن العديد 
من الشركات احمللية تستورد 
السيراميك من عشرات الدول 
بخالف الهند والصني، ومنها 
دول  البرازيــل،  (تايلنــد، 
اخلليج، إســبانيا، إيطاليا، 
البرتغال، بنغالديش، تركيا، 
إيران، والكثير)، الفتا إلى أن 
الفــرق يتمثل فــي أن جلنة 
التحقيــق الدوليــة أثبتــت 
ضلوع الصني والهند بإغراق 

السوق.
وأضــاف ان إلغــاء قرار 
فرض الرسوم سيضع املنتج 
الكويتــي أمام أزمة حقيقية 
تتمثــل تبعاتهــا فــي وقف 
متوقع خلطوط اإلنتاج، ومن 
املمكن أن تصل إلى تسريح 
عمالة وطنية متثل جزءا ال 
يتجزأ من النجاحات احملققة 

ممارسات اإلغراق لبعض املصانع الصينية والهندية تهدد املنتجات الوطنية

طالل العجيل

سوق دبي حقق أفضل أداء بني األسواق اخلليجية الشهر املاضي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٦٫٢٪



اقتصـاد
21 االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠

من يتحمل تكاليف تدابير «كورونا» الصحية عند السفر؟
العربية.نت: حث مجلس املطارات الدولي 
(إيه سي آي) واالحتاد الدولي للنقل اجلوي 
(إياتا) احلكومات على حتمل التكاليف املتعلقة 
بتدابير الصحة العامة، التي تهدف إلى التخفيف 
من انتشــار األمــراض املعدية بعــد تأثيرات 
جائحة ڤيروس «كوفيد - ١٩» على الصناعة 
واالقتصــاد وتوقف الطيران على املســتوى 
العاملي، مما أدى إلى خسائر تقدر بعدة مليارات 

في اإليرادات وحركة املرور.
وأكدت املنظمتان الدوليتان في بيان، أنه مع 
بدء الصناعة في إعادة التشغيل والتخطيط 
لتحقيق انتعاش مســتدام طويل األمد، تظل 
صحة وسالمة الركاب واملوظفني هي األولوية 

األولى للمطارات وشركات الطيران.
وقال املدير العام ملجلس املطارات الدولي 
لويس فيليب دي أوليفيرا: «إنه مع بدء تعافي 
عمليات املطارات وشــركات الطيران ببطء، 
فــإن صحة وســالمة الــركاب واملوظفني أمر 
بالــغ األهمية، وتدرس احلكومات العديد من 
اإلجــراءات الصحية اجلديــدة لتطبيقها في 
املطارات.. وفي الوقت الذي تواجه فيه صناعة 
الطيران تعقيدات في عمليات إعادة التشغيل، 
يعتقــد املجلس أن تكلفــة أي تدابير صحية 
مطلوبة يجب أن تتحملها احلكومات، وهو ما 
يتفق مع قرار منظمة الطيران املدني الدولي 
(إيكاو) من خالل فريق عمل استعادة الطيران 
التابــع للمجلس، والذي نــص على ضرورة 
ضمان التمويل العام للتدابير الصحية، مبا في 
ذلك البنية التحتية أو التغييرات التشغيلية 

الالزمة لتنفيذها».
من جانبــه، قــال املدير العــام والرئيس 
التنفيذي لالحتاد الدولي للنقل اجلوي ألكسندر 
دي جونياك: «إن (إياتا) تريد أن تقوم صناعة 
الطيران بإعادة العالم إلى احلركة. ولقد عملنا 

بنجاح مع (إيكاو) والعديد من احلكومات في 
جميع أنحــاء العالم لوضــع البروتوكوالت 
املوحــدة التي حتمي الصحــة العامة ومتنح 
املســافرين الثقــة للعودة إلى الســماء، لكن 
الصناعــة التــزال على حافــة الهاوية املالية 
ويجب أن تتحمل احلكومات التكاليف اإلضافية 
للتدابير الصحية التي تفرضها احلكومات، كما 
توصي منظمة الصحة العاملية، وهذا سيمكن 
الصناعة من تركيز املوارد النادرة على إعادة 
ربط العالم وتعزيز االنتعاش االقتصادي».

وكانــت «إيــكاو» ومن خــالل فريق عمل 
استعادة الطيران، قد قررت عقد شراكات مع 
الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية 
والصناعة ملواجهة التحديات وتوفير التوجيه 
العاملي من أجل أمن وأمان وإعادة التشــغيل 
واالنتعاش املستدامني لقطاع الطيران. وتتضمن 
هذه التدابير عددا من اإلجراءات حلماية الصحة 
العامة، والتي يتم إدخالها بالفعل من املطارات 

وشركات الطيران حول العالم.
ولضمان فاعلية هذه التدابير، التي تشمل 
الفحوصــات الصحيــة والتعقيــم والتباعد 
االجتماعي، هناك ضرورة للتنفيذ من السلطات 
الوطنية املختصة وأن تتحمل احلكومات دفع 
تكاليــف التدابير الصحية، كمــا أن اللوائح 
الصحية الدولية ملنظمة الصحة العالية تتطلب 
من احلكومات دفع تكاليف التدابير الصحية.
كما قــال دي جونياك أيضــا إنه «أصيب 
بخيبة أمل من قرار االحتاد األوروبي» حظر 
املســافرين األميركيني بشكل مؤقت. وبلغت 
قيمة سوق السفر من االحتاد األوروبي واململكة 
املتحدة إلى الواليات املتحدة ٢٩ مليار دوالر في 
٢٠١٩، وقد تكون خسارته أكثر أهمية لشركات 
الطيــران األوروبية التي تعتمد بشــكل أكبر 

على األعمال الدولية، وفقا لـ«إياتا».

١٥٫٣ مليار دينار عجز املوازنة احملتمل للسنة املالية احلالية
استمرار أسعار النفط عند املستوى املنخفض مستحيل

«الشــال»  تقريــر  قــال 
االقتصــادي ان معدل ســعر 
برميل النفط الكويتي لشــهر 
يونيو بلغ نحو ٣٥٫٤ دوالرا، 
وهو أدنــى بنحو ١٩٫٦ دوالرا 
للبرميل، أي مبا نسبته نحو 
٣٥٫٦٪ عن السعر االفتراضي 
املقــدر فــي املوازنــة احلالية 
والســعر االفتراضي للســنة 
املالية الفائتة والبالغ ٥٥ دوالرا 
للبرميل. وكانت السنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ قد حققت لبرميل 
النفط الكويتي معدل سعر بلغ 
نحو ٦١٫٦ دوالرا، وكان معدل 
ســعر البرميل لشــهر يونيو 
٢٠٢٠ أدنى بنحو ٤٢٫٥٪ أو نحو 
٢٦٫٢ دوالرا للبرميل عن معدل 
سعر البرميل للســنة املالية 
الفائتة، وأدنى بنحو ٥٨٫٨٪ أو 
نحو ٥٠٫٦ دوالرا للبرميل من 
سعر التعادل اجلديد للموازنة 
احلالية البالغ ٨٦ دوالرا وفقا 
لتقديرات وزارة املالية وبعد 
اقتطاع الـ ١٠٪ لصالح احتياطي 

األجيال القادمة.
ووفقا للتقريــر، يفترض 
أن تكــون الكويــت قد حققت 
إيــرادات نفطيــة فــي يونيو 
مبا قيمته نحو ٤٦٧٫٢ مليون 
دينار، وإذا افترضنا استمرار 
مستويي اإلنتاج واألسعار على 
حاليهما ـ وهو افتراض قد ال 

نحو ١٫٩ مليار دينار إيرادات 
غيــر نفطيــة، ســتبلغ جملة 
إيرادات املوازنة للسنة املالية 
احلاليــة نحــو ٥٫٣ مليــارات 

دينار.
الرقــم  هــذا  ومبقارنــة 
املصروفــات  باعتمــادات 
البالغــة نحــو ٢٢٫٥ مليــار 
دينار، فمن احملتمل أن تسجل 

متغيــر تابع حلركة أســعار 
وإنتــاج النفط خالل ما تبقى 
من الســنة املالية، واستمرار 
أسعار النفط عند هذا املستوى 
املنخفض مستحيل، ذلك يعني 
خروج معظم النفوط التقليدية 
وغير التقليدية من اإلنتاج ألن 
تكلفته أعلى من هذا املستوى 

من األسعار.

املوازنة العامة للسنة املالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ عجزا قيمته ١٥٫٣ 
مليار دينــار، ولكن بيانات ٣ 
أشــهر فقط ال تصلح ســوى 
الستخدامها مؤشرا على احلجم 
االفتراضي لعجز املوازنة في 
ظل االنخفاض الكبير في معدل 
أســعار النفط بســبب الوباء 
احلالي، ويبقى العجز الفعلي 

يتحققـ  فمن املتوقع أن تبلغ 
جملــة اإليرادات النفطية بعد 
خصم تكاليف اإلنتاج ملجمل 
السنة املالية احلالية نحو ٣٫٤ 
مليارات دينار، وهي قيمة أدنى 
بنحو ٩٫٥ مليارات دينار عن 
تلك املقدرة في املوازنة للسنة 
املالية احلالية والبالغة نحو 
١٢٫٩ مليار دينار. ومع إضافة 

٤٫٢ مليارات دينار سيولة البورصة 
في النصف األول
ذكر تقرير «الشال» أن أداء شهر 
يونيو كان إيجابيا مقارنة بأداء مايو، 
حيث ارتفعت القيمة املتداولة أي سيولة 
البورصة مع أداء إيجابي للمؤشرات، 
فقد ارتفع مؤشر السوق األول بنحو 
٣٫٤٪، مؤشر السوق الرئيسي بنحو 
١٪، وارتفع كذلك مؤشر السوق العام 
بنحو ٢٫٧٪ ومؤشر السوق الرئيسي 

٥٠ بنحو ٣٫٧٪.
وأشار التقرير الى ارتفاع سيولة 
البورصة في يونيو مقارنة بسيولة 
مايو، حيث بلغت السيولة نحو ٦٤٩٫٤ 
مليون دينار مرتفعة من مســتوى 
٤٤١ مليــون دينار لســيولة مايو. 
وارتفع معدل قيمة التداول اليومي 
لشهر يونيو إلى نحو ٣٠٫٩ مليون 
دينار، أي بارتفاع ٢٦٫٢٪ عن مستوى 
معدل تلك القيمة لشــهر مايو حني 
بلغ ٢٤٫٥ مليون دينار. وبلغ حجم 
سيولة البورصة في النصف األول 
من العام احلالي (أي في ١١٧ يوم عمل) 
نحو ٤٫٢١ مليارات دينار، وبلغ معدل 
قيمة التداول اليومي للفترة نحو ٣٦ 

مليون دينار، مرتفعا ١٣٫٤٪ مقارنة 
مبعدل قيمة التداول اليومي للفترة 
ذاتها من عام ٢٠١٩ البالغ نحو ٣١٫٨ 
مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 
١٣٫٥٪ إذا ما قورن مبســتوى ذلك 
املعــدل لكامل عام ٢٠١٩ البالغ نحو 

٣١٫٨ مليون دينار.
وأوضــح التقريــر أن توجهات 
السيولة منذ بداية العام مازالت تشير 
إلى أن نصف الشركات املدرجة لم 
حتصل اال على ٠٫٧٪ فقط من تلك 
السيولة، ضمنها ٥٠ شركة حظيت 
بنحو ٠٫١٪ فقط من تلك الســيولة، 
و٨ شركات من دون أي تداول. أما 
السائلة، فقد  الصغيرة  الشــركات 
حظيت ١٢ شــركة قيمتها السوقية 
تبلغ ٢٫٨٪ من قيمة الشركات املدرجة 
على نحو ٥٫٥٪ من سيولة البورصة، 
ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير 
مازال يحرم نحو نصف الشركات 
املدرجة منها، وعلى النقيض، مييل 
إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة 

وإن خفتت حدة ذلك االنحياز.

مجموعة العشرين: إصالح منظمة التجارة 
العاملية بات أمرًا حتميًا

«QNB» األول في الشرق األوسط ضمن قائمة 
«أفضل ١٠٠٠ بنك عاملي» من مجلة «ذا بانكر»

العربية. نت: أكد فريق عمل 
التجارة والنمو واالســتثمار 
مبجموعة العشرين أن إصالح 
منظمة التجارة العاملية بات 
أمرا حتميا البد منه مع فقدان 
املنظمــة األدوات الفعالة في 
التجــارة  منظومــة حركــة 
العامليــة، مــا  واالســتثمار 
يستعدي معها وجود خريطة 
طريق إلصالح املنظمة كمنصة 
موثوقة وديناميكية التفاعل 

مع املتغيرات العاملية.
وقــال رئيــس فريق عمل 
التجارة والنمو واالســتثمار 
د.ســعيد الشــيخ، إن اإلطار 
الذي مت تناوله في مجموعة 
الفكر في مجموعة العشرين لم 
يقتصر على أوضاع التجارة 
العاملية في ظل ظروف كورونا، 
بل امتد إلى جوانب متعددة من 
التحديات التي تواجه منظمة 
التجارة مع تقدمي التوصيات 

نحو إصالح عمل املنظمة.
وبرغم اإلقرار بالنجاحات 
األوليــة التي امتــدت لعقود 
من الزمن، أشــار الشيخ إلى 
أن منظمــة التجــارة العاملية 
تواجه حاليــا حتديات تهدد 
أساس وجودها، إذ إن أدواتها 
الرئيســية أصبحت وبتزايد 

حافــظ QNB على املركز 
األول فــي منطقــة الشــرق 
األوسط وافريقيا في قائمة 
التصنيف العاملي من مجلة 
«ذا بانكر» لـــ «أفضل ١٠٠٠ 
بنك في العالم»، معززا بذلك 
مسيرته احلافلة باإلجنازات 

البارزة.
وحصل QNB على املركز 
األول في املنطقة بحسب رأس 
املال األساسي الذي بلغ ٢٤٫٩ 
مليــار دوالر بنهايــة ٢٠١٩، 
بزيــادة ١٠٫٤٪، ممــا ممكنه 
من احلصول على املركز الـ 
٧٢ عامليا في القائمة، متقدما 

بـ ٣ مراكز.
وكان البنك قد حقق نتائج 
مالية قوية خالل فترة التقييم 
في الوقــت الذي واصل فيه 
استراتيجية أعماله الناجحة.

وقد استند التصنيف إلى 
عدة معايير من أهمها النمو 
في األرباح ما قبل الضريبة 
وإجمالــي األصول ونســبة 
األصول الرأسمالية والعائد 
على رأس املال والعائد على 
الفائــدة  األصــول ونســبة 
الكليــة ونســبة القــروض 
القروض  املتعثرة ونســبة 
إلى إجمالي األصول وكثافة 

كمنتــدى للتفــاوض ووضع 
قواعــد العمــل وإمنــا توفير 
منصة لبناء الثقة املتبادلة بني 
أصحاب املصلحة في منظمة 

التجارة العاملية. 
وأضــاف أنــه البــد مــن 
التعجيــل في وضــع قواعد 
عمل جديدة تواكب املتغيرات 
العامليــة مــع احلفــاظ علــى 
املبــادئ األساســية، وكذلك 
وضــع خطط عمل ملموســة 
لتحقيق مقترحات اإلصالحات 
الواردة في البيانات املختلفة 

للمجموعة.

مبواصلــة مســيرة الريادة 
واالبتكار مدعومة بقوة أسس 
احلوكمــة واالســتراتيجية 
والقيادة والتنفيذ املنضبط.
 QNB وحافظت مجموعة
على لقب العالمة التجارية 
املصرفية األعلــى قيمة في 
الشــرق األوســط  منطقــة 
وأفريقيا بقيمة ٦٫٠٣ مليارات 
دوالر، وذلــك وفقا للتقرير 
السنوي الصادر عن وكالة 

«براند فاينانس».
كمــا حافــظ QNB علــى 
تصنيــف ائتمانــي مرتفــع 

أن  الشــيخ  وأضــاف 
املقترحات األخيرة في نقاشات 
العمــل تضمــن  مجموعــات 
التوصية ملجموعة العشرين 
بتمكــني فريق عمــل التجارة 
واالستثمار في حتسني بيئة 
احلوار بني أعضــاء املنظمة، 
مشيرا في ذات اخلصوص إلى 
أنه على املجموعة توفير أمر 
رسمي واضح وقابل للتنفيذ 
إلــى فريــق عمــل التجــارة 
واالستثمار لتفعيل اإلطار الذي 
من خالله يتم حتديد التحديات 

التي يتعني التصدي لها.

يعتبــر ضمــن األعلــى في 
املنطقــة طبقــا لعــدد مــن 
وكاالت التصنيــف العاملية 
الرائدة مثل «ســتاندرد آند 
 ،(Aa٣) «و«موديز ،(A) «بورز
و«فيتــش» (A+)، كما حاز 
البنك جوائز عديدة من قبل 
كثير مــن اإلصدارات املالية 

العاملية املتخصصة.
 QNB وتتواجد مجموعة
حاليا في أكثر من ٣١ بلدا و٣ 
قارات حول العالم، حيث تقدم 
أحــدث اخلدمــات املصرفية 

لعمالئها. 

نال املركز الـ ٧٢ عاملياًتواجه حالياً حتديات تهدد أساس وجودها

«غير فعالة» - على حد وصفه 
- وهــو ما يشــكل أمرا ملحا 
يدعو إلى إصالح عمل املنظمة.

وأكــد الشــيخ بخصوص 
نوايــا مجموعــة العشــرين 
للتوصية باستبدال كيان آخر 
مبنظمة التجارة، أن من أهم 
التوصيات التي مت الوصول 
إليها مؤخرا هــي دعوة دول 
مجموعــة العشــرين للبــدء 
فــي حوار يهــدف إلى حتديد 
ومعاجلــة مواضيع اخلالف، 
الفتــا إلــى أن احلــوار ليس 
املقصود منه استبدال املنظمة 

األصــول املرجحة باملخاطر 
ومعدل التكلفة والدخل.

باإلضافة إلى ذلك، يضيف 
تصنيف هــذا العام ترتيب 
البنوك األفضل أداء باستخدام 
معيار جديد ملقارنة البنوك 
الرائدة من خالل ٨ مؤشرات 
أداء رئيســية وهــي النمــو 
التشغيلية وعائد  والكفاءة 
املخاطر واألمــان والربحية 
وجودة األصول والســيولة 

والرافعة املالية.
ويعكــس هــذا اإلجنــاز 
اجلديد مدى التزام املجموعة 
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االحتالل واملستوطنون يصّعدون ضد الفلسطينيني وإصابة العشرات

11 مليون مصاب بـ»كورونا«.. و»الصحة العاملية« تدعو العالم إلى»االستفاقة«

عواصم - وكاالت:أصيب 
فلســطينيون فــي مواجهات 
اندلعــت مع قــوات االحتالل 
اإلســرائيلي خــالل اقتحامها 
مناطق متفرقة بالضفة الغربية 
احملتلة، في الوقت الذي اقتحم 
فيه مســتوطنون مناطق من 
بلــدة ســيلة الظهــر احملاذية 
ملدينة جنني شماال، وذلك بعد 
التوقيت الذي كان محددا لبدء 
تنفيذ مخطط الضم والذي كان 
محددا في مطلع الشهر اجلاري.
األنبــاء   وأفــادت وكالــة 
الرسمية »وفا«،  الفلسطينية 
بأن العشرات أصيبوا بحاالت 
اختناق، عقــب اقتحام قوات 
االحتــالل قرية زبوبــا غربي 
جنني. واندلعت مواجهات مع 
قوات االحتــالل عقب اقتحام 
القرية، ومت اعتقال الفتى مجاهد 
نياز احلاج حســن )17 عاما( 

لساعات والتحقيق معه.
وأفــادت مصــادر محليــة 
فلســطينية بإصابة عشرات 
املواطنــني أصيبــوا بحــاالت 
اختناق جراء استنشاق الغاز 
املســيل للدموع الذي أطلقته 
القــوات اإلســرائيلية بغزارة 

خالل املواجهات التي اندلعت 
عقب اقتحــام القرية، وتلقوا 
العالج ميدانيا. كذلك اندلعت 
مواجهات مع قوات االحتالل، 
خالل اقتحامها بلدة قفني شمالي 
طولكرم، ما أدى إلى إصابة عدد 
الفلسطينيني باالختناق،  من 
جراء استنشاقهم الغاز املسيل 

للدموع.
وأطلقــت قــوات االحتالل 
قنابل الغاز بكثافة خالل اقتحام 
بلدة قفني، وأفادت وكالة )وفا( 
بأنه مت نقل من أصيبوا بحاالت 
إغماء إلــى املركز الصحي في 
البلدة لتلقي العالج، مشيرة إلى 
أن قوات االحتالل داهمت عددا 
من منازل املواطنني في املنطقة 
الشــرقية للبلدة وفتشــتها، 
واســتولت علــى تســجيالت 

الكاميرات اخلاصة بها.
كمــا متــت مداهمــة منزل 
األسير مجدي عطية عجولي 
بالبلدة، وقامت القوة املهاجمة 
بتحطيم محتويات منزله بحجة 
التفتيش دون معرفة األسباب، 
وفق ما قالت مواقع فلسطينية 

محلية.
واألسير عجولي )٥٠ عاما( 

جــاء ذلــك غــداة وقــوع 
مواجهات مــع قوات االحتالل 
اإلسرائيلي في بلدة أبو ديس 
جنوب شرق القدس احملتلة، 
مســاء امس األول ما أدى إلى 

إصابة ٢3 فلسطينيا.
وقالت جمعية الهالل األحمر 
طواقمهــا  إن  الفلســطيني، 
تعاملت مع مصاب بالرصاص 
احلــي في اجلــزء العلوي من 
اجلسم، حيث تعرض لنزيف 
حاد إثر إصابته خالل املواجهات 
مع قوات االحتالل، كما أصيب 
13 شابا بحاالت اختناق نتيجة 
استنشــاق الغاز، كما ســجل 
وقوع 3 إصابات بحروق، و6 
إصابات بالرصاص املطاطي.

وأضافــت اجلمعيــة أنــه 
مت تقــدمي اإلســعاف األولــي 
للمصــاب بالرصــاص احلــي 
ونقله للمستشفى، فيما قدمت 
العالج امليداني لبقية املصابني.
الغربية  وتشــهد الضفــة 
احملتلة تصاعدا باملواجهات مع 
االحتالل اإلســرائيلي، وسط 
غضب فلسطيني من مساعي 
االحتالل تنفيذ خطة ضم أراض 
من الضفة احملتلــة واألغوار 

الســيطرة  إلى  الفلســطينية 
واالحتالل اإلسرائيلي.

في هــذه األثناء، شــهدت 
مدينــة كريســتيان ســاند، 
وقفــة  النرويــج،  جنــوب 
احتجاجية رفضا خلطة الضم 
اإلسرائيلية ملناطق في الضفة 
الغربية، رفعت خاللها األعالم 

الفلسطينية.
وألقت سفيرة فلسطني في 
النرويج، انطوانيت سيدن كلمة 
خالل الوقفــة االحتجاجية - 
حســبما أوردت وكالة »وفا« 
أكــدت فيهــا رفــض القيــادة 
الفلســطينية القاطــع لكافــة 
محاوالت االحتالل اإلسرائيلي 
للسيطرة على األراضي احملتلة 
أو فرض سياسة األمر الواقع.

ودعت السفيرة سيدن، في 
الوقفة التي نظمها أبناء اجلالية 
الفلســطينية في كريســتيان 
الوقوف  ســاند، إلى ضرورة 
خلف القيادة في موقف موحد 
جتاه كافة محــاوالت تصفية 
القضيــة الفلســطينية، كمــا 
شكرت كافة اجلهات واملنظمات 
النرويجية املســاندة حلقوق 

الشعب الفلسطيني.

من محرري صفقة وفاء األحرار، 
وأعــاد االحتــالل اعتقاله عام 
٢٠14، وأعيــد حكمه الســابق 

بالسجن املؤبد مدى احلياة.
الســياق، أوضحت  وفــي 
وكالــة »وفا« أن مجموعة من 

املســتوطنني اقتحموا مناطق 
قريبة من بلدة ســيلة الظهر 
)جنوب غربي جنني( بحماية 

مــن جنود االحتــالل، وقاموا 
مبضايقــات وأدوا طقوســا 

تلمودية.

عواصم - وكاالت: لألسبوع 
الثاني علــى التوالي، أضاف 
ڤيروس كورونا املستجد أكثر 
من مليون الى قائمة املصابني 
بــه، ليتجــاوز تعدادهم الـ 11 
مليونا ونحــو 1٠٠ ألف على 
مستوى العالم، في حني فاق 
عدد الوفيات الـ ٥٢٥ ألف وفاة 
في أكثر من 188 دولة وإقليما، 
بحسب جامعة جونز هوبكنز 

االميركية.
ومنــذ األســبوع املاضــي 
تناشد منظمة الصحة العاملية 
دول العالــم بإعادة النظر او 
التريــث فــي قرارتهــا حول 
رفــع العــزل، بعــد التفشــي 
القياسي للوباء الذي يسببه 

»كوفيد-19«.
وقال املسؤول عن الطوارئ 
الصحية في املنظمة الدولية 
مايكل راين إن: »الوقت حان 
فعــال ألن تنظــر الــدول إلى 
األرقام. أرجوكم، ال تتجاهلوا 
ما تقوله لكم األرقام«. وأضاف 
ان »علــى الناس االســتفاقة. 
األرقــام ال تكــذب والوضــع 

امليداني ال يكذب«.
وتابع أن »منظمة الصحة 
العامليــة تدرك متامــا وجود 
أســباب وجيهة لــدى الدول 
التي تريــد إعادة اقتصاداتها 
للمسار الصحيح. لكن ال ميكن 
جتاهل املشــكلة أيضا، إذ إنه 
)الڤيروس( لن يختفي بطريقة 

سحرية«.
وبانتظار إحصائيات هذه 
األســبوع التي ال يبــدو انها 
تبشــر باخلير، قالت املنظمة 

ألف وفاة، وفق تعداد جامعة 
جونز هوبكنز املرجعية.

األكبــر  العــدد  وســجل 
مــن اإلصابــات اجلديــدة في 
جنوب البــالد وغربها، األمر 
الذي »يعرض البالد بأسرها 
للخطر«، وفق قول مدير املعهد 
األميركــي لألمــراض املعدية 

أنتوني فاوتشي.
املتحــدة  الواليــات  لكــن 
ليســت البلــد الوحيــد الذي 
يتجاهــل حتذيــرات منظمة 
الصحة العاملية، إذ إن احلانات 
والفنــادق ومحــال تصفيف 

تدابير العزل.
وأمرت سلطات كاتالونيا 
بفرض تدابير عزل على مدينة 
كاملــة تضم حوالي ٢٠٠ ألف 
نسمة في محيط مدينة ليريدا 
في شــمال شــرق إســبانيا، 
بســبب تزايد عدد اإلصابات 

بالڤيروس.
وتأتــي تلــك اإلجــراءات 
مع بــدء العطلة الصيفية في 
إسبانيا واستئناف استقبال 
الزوار األجانــب من 1٢ دولة 
من خارج االحتاد األوروبي.

وكانت إسبانيا قد أعادت 

من جهتها، قالــت وزيرة 
الصحة في منطقة كاتالونيا 
ألبــا فيرجيــس إنــه ســيتم 
حظر التجمعات ألكثر من 1٠ 
أشخاص، والزيارات إلى دور 

املسنني.
»ال  صحيفــة  وذكــرت 
فانغارديا« اإلسبانية إن إجمالي 
عدد اإلصابات بالڤيروس في 
منطقة »سيجريا«، حيث تقع 
مدينــة »لليــدا«، وصــل إلى 

حوالي ٢٠٠ ألف حالة.
املفوضيــة  وســمحت 
األوروبيــة باســتخدام عقار 
رمديسيفير املضاد للڤيروسات 
في االحتــاد األوروبــي الذي 
أعطــى بعــض النتائــج فــي 
معاجلة املصابني بالڤيروس 

بحال خطيرة.
وفي الصني، أعلنت بلدية 
بكني التي شهدت في منتصف 
يونيو قفزة في عدد اإلصابات 
بكوفيد-19، رفع معظم القيود 
عن مغــادرة املدينة منتصف 
ليل أمس، مؤكدة أنها متكنت 
من الســيطرة علــى العدوى 
اجلديــدة التــي ظهــرات في 
سوق شينفادي الضخم، لبيع 
املنتجات الزراعية باجلملة في 
العاصمة التي تعد ٢1 مليون 
نسمة وسجلت فجأة ارتفاعا 
فــي عــدد اإلصابات الشــهر 
املاضي جتاوزت 331 شخصا، 
بعد شهرين من دون تسجيل 

أي إصابة بكورونا.
وقــد تعهــدت الصني بأن 
تلغــي تدريجيــا ذبــح وبيع 
الدواجن احلية في أسواق املواد 

الشعر ودور السينما واملتاحف 
أعادت فتــح أبوابها أمس في 
اجنلتــرا، في خطــوة يعتبر 
البعــض فــي بريطانيــا أنها 

سابقة ألوانها.
حيث توجه ماليني اإلجنليز 
إلى احلانات خالل عطلة نهاية 
األســبوع التي وصفت بأنها 
»تاريخية«، وفق قول مسؤول 
في القطاع. وشبهت الشرطة 
اكتظاظها بيوم رأس السنة. 
وفضلــت اســكتلندا وويلــز 
وايرلندا الشمالية من جهتها 
اعتماد جدول خاص بها لرفع 

فتــح حدودها أمــام مواطني 
االحتاد األوروبــي من فضاء 
شــنغن وبريطانيــا، فــي ٢1 

يونيو.
الكاتالوني  الزعيــم  وقال 
االنفصالــي كيــم تــورا أمام 
الصحافة: »قررنا عزل منطقة 
ديل سيغريا )في محيط مدينة 
ليريدا(، اســتنادا إلى قاعدة 
بيانات تؤكد ارتفاعا كبيرا في 
عــدد اإلصابات بكوفيد-19«، 
مضيفــا أنــه لن يســمح ألي 
شــخص بالدخول واخلروج 

من هذه املنطقة.

الغذائية. ويشتبه بأن تكون 
سوق لبيع احليوانات احلية 
في مدينة ووهان في وســط 
البالد، املنشأ الرئيسي للوباء.
وللمــرة األولــى منذ بدء 
تفشــي الڤيــروس، جتاوزت 
أميــركا الالتينية أمس األول 
أوروبا في عدد اإلصابات مع 
أكثر مــن ٢.7 مليون مصاب، 
رغــم أن أوروبا التزال القارة 
األكثــر تضررا جــراء الوباء 
لناحية الوفيات مع قرابة ٢٠٠ 
ألف وفاة. وتقوم الســلطات 
احملليــة بحفر مقابر جماعية 
فــي جبانــات عبــر بوليڤيا 
الســتقبال موجة جديدة من 
ضحايا مــرض كوفيد-19 ما 
أشاع قلقا بني البوليفيني مع 

تفشي الڤيروس.
وســجلت بوليڤيا 3٥٥٠٠ 
حالة إصابة بالڤيروس و1٢٠٠ 
حالة وفاة. وعلى الرغم من أن 
هذه احملصلة منخفضة مقارنة 
ببيــرو وتشــيلي والبرازيل 
املجاورة فقد ارتفعت حاالت 
اإلصابة اجلديدة في األسابيع 
األخيرة لترهق نظام الرعاية 
الصحية البوليڤي الهش في 

بعض املناطق.
وقالت راكيل لويزا ممثلة 
دور دفــن املوتــى باملنطقــة 
إن الســكان الذيــن ميوتــون 
نتيجة أسباب طبيعة يدفنون 
ولكن وضــع املتوفني نتيجة 

كوفيد-19 معلق.
واضافت للصحافيني »لم 
يدفن أحد«. وأضافت أن هناك 

13٥ جثة في انتظار الدفن.

القوات اإلسرائيلية تقتحم بلدتني في جنني وطولكرم وتداهم عشرات املنازل

احلجر الصحي على مدينة كاملة بإقليم كتالونيا.. وأميركا الالتينية تتقدم على أوروبا بعدد احلاالت املصابة.. والصني تسيطر على البؤرة اجلديدة في بكني

)رويترز( فلسطينيون يواجهون جنديا إسرائيليا مسلحا خالل تظاهرة في نابلس امس احتجاجا على خطط ضم الضفة 

)أ.ف.پ( بريطانيون يرتادون املطاعم واحلانات في لندن أمس ألول مرة منذ 3 اشهر 

إن األسبوع املاضي كان األسوأ 
في عدد اإلصابات منذ ظهور 
الڤيروس التاجي في الصني في 
أواخر العام ٢٠19، و6٠% من 
اإلصابات املوجودة حتى اآلن 

سجلت في الشهر املنصرم.
ومازالت الواليات املتحدة 
صاحبــة األرقــام القياســية 
األعلى في كل املقاييس، حيث 
جتاوزت اإلصابات اليومية ٥7 
ألف إصابة يوم اجلمعة وحده، 
وفاق إجمالي عدد اإلصابات الـ 
٢.8٠٠ إصابة الى جانب عدد 
الوفيــات الذي جتاوز الـ 13٠ 

كوريا الشمالية حتطم آمال استئناف املفاوضات مع أميركا
عواصــم - وكاالت: حطمت كوريا الشــمالية 
آماال جديدة في أن مفاوضات ستستأنف قريبا مع 
الواليات املتحدة لوقف برنامج األسلحة النووية 

لبيونغ يانغ.
وقالــت النائبــة األولى لوزيــر اخلارجية في 
كوريا الشــمالية تشوي سون-هي، امس، إنه ال 
داعي للجلوس وجها لوجه مع الواليات املتحدة 

األميركية.
وعللت املسؤولة الكورية رفضها االجتماع مع 
الواليات املتحدة األميركية بأن األخيرة ال تعتبر 
احلوار مع كوريا الشمالية إال أداة ملعاجلة أزمتها 

السياسية، حسبما نقلت وكالة »يونهاب«.
جاء ذلك في بيان أدلت به »تشوي« حول إمكانية 

عقد لقــاء القمة بني كوريا الشــمالية والواليات 
املتحدة قبل االنتخابات الرئاسية األميركية املخطط 
إجراؤها في نوفمبر القادم، قائلة »نستغرب جدا 
من تداول وســائل اإلعــالم إمكانية عقد لقاء قمة 
بــني الزعيمني الكوري الشــمالي واألميركي دون 
اعتبار للوضع احلالي في العالقات بني البلدين«.
وتساءلت تشــوي عن إمكانية إجراء احلوار 
والتعامل مع الواليات املتحدة التي تتمسك بسياسة 
العداء ضد كوريا الشمالية وال تعطي أي اعتبار 
لالتفاقيات السابقة التي مت التوصل إليها في لقاءات 
القمة السابقة. حيث قالت: »من الواضح وضوح 
النهار أن الواليات املتحدة ستجلس معنا دون أن 
تبدي إرادتها لبدء احلوار على أرضية جديدة«.

وصرحت تشوي أن »الواليات املتحدة تخطئ 
التقديــر إذا اعتقــدت أنهــا قادرة علــى أن تهزنا 
بواســطة عــرض مفاوضات معنا، لقــد وضعنا 
جدوال استراتيجيا أكثر تفصيال ملواجهة التهديدات 

األميركية على املدى الطويل«.
وتابعت تشوي »هناك من يعبر عن رغبته في 
التوســط بدون اعتبار ملا نفكر فيه كجهة معنية 
باملفاوضات«، ملمحة حلكومة سيئول التي سبق أن 
أعربت عن رغبتها في السعي لعقد اجلولة الثالثة 
من لقاء القمة الكوري الشــمالي- األميركي، غير 
أن »تشوي« امتنعت عن توجيه انتقادات مثيرة 
للحكومــة األميركية أو الرئيــس دونالد ترامب، 

فيبدو أنها خففت مستوى الرسالة.

الكاظمي ُيعني عبدالغني األسدي رئيسًا
 لـ »األمن الوطني« بداًل من فالح الفياض

كاستيكس يسعى إلى تشكيل 
حكومة فرنسية بفلسفة »عمالنية«

بغــداد ـ وكاالت: كلف رئيس احلكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي الفريق الركن 
عبدالغني األســدي برئاســة جهــاز األمن 

الوطني بدال من فالح الفياض. 
وأظهرت وثيقة موقعة باسم مدير مكتب 
الكاظمي تكليف األســدي بدال من الفياض 

الذي يشغل املنصب منذ عام ٢٠11.
وبقي الفياض بعد إعفائه من هذا املنصب 

رئيسا مليليشيات احلشد الشعبي.
وعبدالغني األسدي هو عسكري عراقي 
يحمل رتبة فريق ركــن، كان قائد القوات 
قيادة العمليات اخلاصة في جهاز مكافحة 

اإلرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو 
عامني. ونقلت وكالة االنباء العراقية )واع( 
عن مصادر قولها إن »رئيس الوزراء كلف 
أيضا قاسم األعرجي بتولي منصب مستشار 
األمن الوطني«. ميدانيا، عثرت قيادة عمليات 
بغداد على خمسة أوكار لإلرهابيني في قضاء 
الطارمية، وذكر بيان خللية اإلعالم األمني 
تلقته وكالة »واع« امس أن »الوحدات األمنية 
ضمن قيادة عمليات بغداد املنفذة لعملية 
التفتيــش والتطهير في قضــاء الطارمية 
شمالي العاصمة، متكنت من العثور على 

خمسة أوكار لإلرهابيني«.

عواصم ـ وكاالت: يســعى رئيس الوزراء 
الفرنســي اجلديد جان كاســتيكس والرئيس 
إميانويل ماكــرون الى تشــكيل حكومة »في 
أســرع وقت ممكن« لتطبيق خطة إنعاش في 
مواجهة األزمة االقتصادية واالجتماعية قبل 

االنتخابات الرئاسية املرتقبة في ٢٠٢٢.
وقال كاستيكس ان »فلسفة هذه احلكومة 
هي العمالنية، أي التحرك والعمل بسرعة في 

أوضاع األزمة«.
وقال رئيس احلكومة املؤيد لتخفيف العزل 
الصحي بســبب ڤيــروس كورونا املســتجد 

إنه سيفعل »ما بوســعه« لتشكيل حكومته، 
ويقدم بيانه السياسي إلى البرملان الذي باتت 
أعماله مرتبطة بالفريق احلكومي اجلديد. واكد 
رئيس الوزراء اجلديد »لست هنا ألكون حتت 
األضواء بــل لتحقيق نتائــج«. وبينما تلوح 
بــوادر صعوبات على اجلبهتــني االقتصادية 
واالجتماعيــة، ســيكلف كاســتيكس تطبيق 
»الطريق اجلديــد« الذي يريده رئيس الدولة 
وحدد األولوية فيه للسياسة الصحية وخلطة 
من أجل الشــباب واســتئناف تطبيق إصالح 

أنظمة التقاعد.

روسيا حُتذر »طالبان« من االستيالء على السلطة بالقوة
عواصم ـ وكاالت: حذر املمثل اخلاص للرئيس 
الروسي لشؤون أفغانستان، مدير اإلدارة الثانية 
للشؤون اآلسيوية بوزارة اخلارجية زامير كابولوف، 
حركة »طالبان« من محاولة االستيالء على السلطة 
بالقوة في أفغانستان، مشيرا إلى أن هذا سيحول 
املجتمع الدولي كلــه ضد احلركة. وقال كابولوف 
فــي تصريــح أوردته وكالة »تــاس« لالنباء امس 
»ان حركة طالبان ميكن أن تعود إلى الســلطة في 
أفغانســتان كجزء من حكومــة ائتالفية«، محذرا 
احلركة من محاولة االستيالء على السلطة بالقوة.

وأضاف »ستعود طالبان إلى السلطة كجزء من 
حكومة ائتالفية، وأنا ال أقول ان كل طالبان طيبون 
ومساملون، فبينهم شريحة خطيرة من املتطرفني 
الذين لديهم منطق خاص بهم«. وتابع »أن اجلزء 

املتعقل من حركة طالبان يدرك أنه في حال اإلقدام 
على مثل هذه احملاوالت لالســتيالء على السلطة، 

سيكون اجلميع مبا في ذلك روسيا، ضدهم«.
مــن جهتها، شــجعت الواليــات املتحدة خالل 
محادثات مع طالبان على بدء محادثات بني األطراف 
املتحاربة في أفغانســتان، مشددة على اإلمكانات 

االقتصادية لهذا البلد بعد إحالل السالم فيه.
وقال املوفد األميركي اخلاص ألفغانستان زملاي 
خليل زاد في تغريدة على موقع تويتر في اجتماع 
مــع املكتب السياســي للحركة فــي الدوحة امس 
االول »شددنا على فرص التنمية االقتصادية التي 
ستتبع سالما دائما«. وكتب خليل زاد »اتفقنا على 
تطوير خطط لدعم الســالم ال ميكــن أن تبدأ قبل 
أوانها، مفترضني أنه ميكن للجانبني إزالة العقبات 

النهائية على الطريق للمفاوضات«.
واضاف »طالبان تعترف بأنه سيتعني على جميع 
األفغان تقدمي تنازالت من أجل جذب االستثمارات 
املطلوبة في املستقبل ألفغانستان«. في السياق، قال 
متحدث باسم طالبان في بيان إن مفاوضي احلركة 
أجروا محادثات مع الرئيس التنفيذي للمؤسســة 
األميركية لتمويل التنمية الدولية آدم بولر بشأن 
»النمو املالي وإعادة اإلعمار والتنمية في أفغانستان«.

في غضون ذلك، رقى الرئيس األفغاني أشرف 
غني زعيم احلرب الســابق عبد الرشــيد دوستم، 
املتهم بارتكاب جرائم وفظائع، إلى ماريشال، أعلى 
رتبة في اجليش األفغاني لم يسبقه في احلصول 
عليها في تاريخ البالد إال رجالن، بحسب ما أعلن 

مسؤولون.
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

بيار عيسى لـ «األنباء»:
املطلوب تغيير العهد بأكمله

مصطفى علوش لـ «األنباء»:
السالح غير الشرعي أوصل البلد لالنهيار

بيروت - زينة طّبارة

العام حلزب  رأى األمــني 
الوطنية د.بيار عيسى  الكتلة 
أن احلل الوحيد لالزمة اللبنانية 
يكمن أوال في اســتعادة ثقة 
اللبنانيــني بدولتهــم، وثقة 
ثانيا  العــرب  املســتثمرين 
وثقة املجتمــع الدولي بلبنان 
ثالثا، وذلك من خالل حكومة 
سيادية مستقلة عن األحزاب 
للكلمة من  والطوائف بكل ما 
معنى، حكومة ذات صالحيات 

موسعة واستثنائية، وهنا على احلكومة احلالية 
ان تبادر الــى االجتماع في القصر اجلمهوري 
وتقدمي اســتقالتها لرئيس اجلمهورية على ان 
يتبع هذه االستقالة وفي الوقت عينه استشارات 
نيابية لتسمية رئيس حكومة متحرر من قيود 
االحزاب واللعبة الطائفية املذهبية. ولفت عيسى 
في تصريــح لـ «األنباء» الى أن املطلوب تغيير 
العهد بأكمله، لكن بطريقة دميوقراطية حضارية، 
مشــيرا الى أن نتائج الدراسات أفضت الى أن 
نسبة ٧١٪ من اللبنانيني يريدون التغيير احلقيقي 
واجلذري بدءا باستقاللية القضاء مرورا مبكافحة 
الفاسدين واستعادة األموال  الفساد ومحاسبة 
املنهوبة واملوهوبة وصوال الى انتخابات نيابية 
حرة ونزيهة وبإدارة مستقلة كشرط أساسي للحد 
من االنفاق والفساد االنتخابي، إال أن االحزاب 
الطائفية وأمراء احلرب مازالوا حتى الساعة في حالة 

إنكار لالعبني األساسيني على 
الساحة اللبنانية وهما املواطن 
اللبناني احلر املتحرر من كافة 
القيــود، واالزمة االقتصادية 
املالية االجتماعية التي لم يسبق 
لها أي مثيل. واســتطرادا رد 
إنكار األحزاب  عيسى أسباب 
لالعبني األساســيني املشــار 
اليهما الــى الكباش االقليمي 
والدولي، علما ان هذا الكباش 
ليس جديــدا وعمره اكثر من 
٦٠ سنة ويستعملونه كشماعة 
لتحميل مشــاريع وأجنداتهم 
اخلارجية عليها، «نحن ضد صفقة القرن وهذه 
الصفقة ال ميكن مقاومتها اال بالوقوف متحدين 
ومتماسكني خلف حكومة مستقلة متخصصة 
مبعاجلة األزمات تقنيا وعلميا، فاملشكلة اليوم 
هي بالنظام الفيتوقراطي القائم الذي يستطيع فيه 
كل طرف ان يعرقل كل شيء لكنه ال يستطيع 
ان يفرض أي شيء، نظام يرتكز على املذهبية 
للخارج وعلى  والزبائنية والتبعية واالرتهــان 
االقطاع السياسي ومنطق الزعيم بالقيادة، نظام 
يدمر الدولة بكل أركانها ومؤسساتها وشعبها». 
وردا على ســؤال، أكد عيسى ان الرئيس سعد 
احلريري طرف أساسي ورئيسي في املنظومة 
السياسية التي تقاسمت الدولة وحتاصصت عليها، 
وعلى كل تلك الوجوه بالتالي التنحي اقله في الوقت 
الراهن واإلتيان بحكومة مستقلة ومتخصصة 

تنقذ البالد من السقوط واالنهيار احلتمي.

بيروت - زينة طبارة

رأى عضو املكتب السياسي 
في تيار املستقبل النائب السابق 
د.مصطفى علوش، أنه مخطئ 
لبنان  انــزالق  من ال يتوقع 
الى فوضى مفتوحة على كل 
االحتماالت خالل األســابيع 
املقبلة، فالصورة لم تعد بعد 
١٧ أكتوبــر ٢٠١٩ بحاجة الى 
حتليل وتنجيم الستشراف ما 
اللبنانية من  الساحة  تنتظره 
انهيار داخلي كبير وسط عجز 

السلطة من رأس الهرم حتى قاعدته ان لم نقل 
غيابها عن جلم التدهور االقتصادي واالجتماعي 

ووقف انهيار العملة الوطنية أمام الدوالر.
وعليه اكــد علوش في تصريح لـ «األنباء» 
أن ما فات أهل السلطة، السيما الذين اجتمعوا 
في بعبدا حتــت عنوان «اللقــاء الوطني» أن 
اجلوع والفقر والعوز اصبحت املذهب الوحيد 
للبنانيني وأن استفزاز الناس بالشعارات الطائفية 
الفتنة  والسياســية، ومحاوالت تخويفهم من 
املذهبية واحلرب األهلية ما عاد ينفع في ردع 

النفوس الثائرة من النزول الى 
الشارع وصب غضبهم ضد 
سلطة فاشــلة بكل املقاييس 
وحتاول بشتى الوسائل والسبل 
استدراج املعارضني الى لقاءات 
دعائية بهدف إشراكهم بالفشل 
والتفليســة. واستطرادا اكد 
السلطة  علوش أن محاوالت 
احلاكمة حتميــل ما آلت اليه 
البالد الى حكومات ما بعد اتفاق 
الطائف عموما والى احلريرية 
السياســية خصوصا، كناية 
عن عمليــة هروب الى االمام 
ومحاولة بائسة يائسة للتغطية على الفشل الذريع 
الذي مني به احلكــم، فالقاصي والداني داخل 
لبنان وخارجه يدرك ويعي أن حزب اهللا وحركة 
أمل والتيار الوطني احلر كانوا شركاء أساسيني 
ورئيسيني في صناعة القرار بعد الطائف، فاملصيبة 
هي ان الســلطة احلالية ترى مكامن األزمة في 
كل امللفات باستثناء ملف السالح غير الشرعي 
الذي أوصل البالد الى االنهيار والذي بســببه 
متتنع الدول العربية والغربية وسائر املؤسسات 

النقدية الدولية عن مساعدة لبنان.

د.بيار عيسى

مصطفى علوش

انقسام وزاري حول «التغيير احلكومي»
و«أصدقاء ترامب» يطالبون بتنفيذ الـ  ١٥٥٩

بيروت ـ عمر حبنجر

للبيانــات  خالفــا 
والتغريدات الرسمية، أكدت 
وزيرة املهجرين غادة شرمي 
صبــاح أمــس ان التغييــر 
احلكومــي وارد في أي وقت 
وظــرف، واذا كان رحيــل 
احلكومة يحل املشــكلة فال 
مانــع ألن املهــم، كمــا قالت 
الوزيرة شرمي إلذاعة «صوت 
لبنــان»، هو الوصــول الى 

حلول.
لكن وزير الداخلية محمد 
فهمي يغايرها الرأي حيث أكد 
ان احلكومة باقية ومستمرة، 
وان تعليمات الرئيس حسان 
دياب هي التماســك والعمل 
املنتــج، وقــال: كل الطبــخ 
إعــداده ســيبقى  اجلــاري 
نيئا ولــن ينضج، وال بديل 
عن هــذه احلكومــة ألن من 
ســتأتي بعدها ســتصطدم 
العقبات واملشــكالت.  بذات 
كمــا نفــى وزيــر االشــغال 
اللبنانــي  العامــة والنقــل 
ميشــال جنار اســتقالة أي 
من أعضاء احلكومة، مشيرا 
إلى أنه ال مانع لدى أي منهم 
مــن تغيير حكومي. ونقلت 
«الوكالــة الوطنية لإلعالم» 
عن جنار قوله «لم يقدم أحد 
من أعضاء احلكومة استقالته، 
بل حملت املداخالت تساؤالت 
حول جدوى االســتمرار في 

ظل عدم اإلجناز».
وأضــاف «إن أحدا منا ال 
يعتبر احلكومة أكلة طيبة، 
وهــي باتــت تشــكل حمــال 
كبيرا علينا مع حتميلنا وزر 
عشــرات السنوات وما فيها 
من سياســات أوصلت البلد 
إلى شفير الهاوية والوضع 

املزري الذي نعيش».
وتابــع «إذا كان التغيير 
احلكومي يؤدي بالبالد نحو 
األفضل وهناك بدائل عن هذه 
احلكومة فال مانع لدى أحد 
بذلك وهو ما أكد عليه (رئيس 
مجلــس الــوزراء) الرئيس 

حسان دياب نفسه».
في الســياق عينه، نفت 
مصادر التيار الوطني احلر 
الــكالم عن تســوية منجزة 
تعيد الرئيس سعد احلريري 
إلى رئاسة احلكومة، وهذا ما 

احلكومة لم تنجز شيئا، انها 
أفشل طبقة سياسية، وتوجه 
الى احلكام واألحزاب بقوله: 
أنتم عمالء إســرائيل، عبدة 
إلسرائيل خدما لها، جتوعون 
الناس، ليأكلوا بعضهم بعضا، 
مع األسف ليس عندنا رجال، 
عندنا رجال فاشلني، «أنتم أمة 
ساقطة»، يا عبدة الزعماء يا 
أعداء األمة، ال نصركم اهللا، بل 
خذلكم اهللا، لقد أوصلتمونا 
الــى العصر احلجــري الذي 
توقعــه لنا نتنياهــو. على 
األرض، تظاهــر ما يعرف بـ 
«مجموعــة ١٢٨» من احلراك 
الســفارة  امــام  الشــعبي 
األميركية في عوكر، مطالبة 
بتنفيذ القرار الدولي رقم ١٥٥٩ 
الذي ال يسمح بوجود سالح 
على أرض لبنان غير سالح 
السلطة الشرعية، وتقول قناة 
«أم تي ڤي» ان هذه املجموعة 
تعرف بأصدقاء دونالد ترامب 
في لبنــان». علــى الصعيد 
االقتصــادي، تراجــع دوالر 

وطالــب األجهــزة األمنيــة 
بالقبض على املعتدين على 
احملامي الناشط في احلراك 
الثوري واصف احلركة، وهم 
٤ شبان من راكبي الدراجات 
النارية اعترضوا طريقه أثناء 
خروجــه من مبنــى «اذاعة 
صوت لبنان» في األشرفية، 
وانهالوا على رأسه باألدوات 
احلادة، وتركوه مدمما. وقد 
نقل الى مستشــفى «أوتيل 
ديو» القريب، الذي حتول الى 
ملتقى للحراكيني الغاضبني، 
وللمعارضة السياسية، وقد 
غادر املستشفى بعد تضميد 
جروحــه، وصرح قائال: لقد 
وصلت الرسالة، لن استقيل 
من الثورة وسنكمل املسيرة، 
ألنــه قناعاتنــا الصحيحة. 
وتبــني ان الفاعلــني كانــوا 
ســفر الوجــوه. واســتنكر 
نائب بيروت فؤاد مخزومي، 
االعتداء، وقال في تغريدة: من 
غير املســموح التعرض ملن 
يعبرون عن وجدان الناس».

بيروت عن ١٠ آالف ليرة الى 
٨ آالف أمس، مع احتمال املزيد 
مــن التراجع غير املضمون، 
وتعــددت التحليــالت حول 
األسباب، منهم من ردها الى 
تدفــق املغتربني، ومنهم من 
ربط التراجع بنهاية الشهر، 
حيث يدفع حزب اهللا مرتبات 
عناصره بالــدوالر. لكن في 
املقابل، غرد رئيس الهيئات 
االقتصادية الوزير الســابق 
محمد شقير عبر تويتر قائال: 
املؤسسات تتهاوى الواحدة 
األخــرى، وشــركات  تلــو 
عريقــة تســقط وقطاعــات 
لطاملــا تباهينا بهــا تواجه 
مصير مــا. بــدوره، رئيس 
نقابات املؤسسات السياحية 
بيار األشــقر أعلن عزم هذه 
املؤسسات على اإلقفال التام 

بدءا من سبتمبر.
إلــى ذلــك، اتخــذ نقيب 
احملامــني ملحم خلف، صفة 
االدعــاء الشــخصي باســم 
النقابة، أمام النيابة العامة، 

انخفاض «غير مضمون» لسعر الدوالر.. وادعاء أمام النيابة العامة للقبض على املعتدين على الناشط واصف احلركة

(محمو الطويل) ما يعرف بجماعة «اصدقاء ترامب « ينظمون احتجاجا امام السفارة األميركية للمطالبة بتطبيق القرار١٥٥٩ 

يتناغم مــع تغريدة لرئيس 
التيار جبران باسيل باللهجة 
العامية وفيها: انا قلت بـ ١٤ 
شباط أنها راح تكون طويلة 
وصعبة، وتاني شي وال يوم 
عملنا تسوية على الفساد وال 
منعمل، نحنا منعمل تفاهمات، 
التســوية،  وخلصنــا مــن 
وقديــش دفعنا ثمنها، واهم 
شــي اليوم احلكومة تعملها 
إصالحــات واملجلس يقرها 
واحلاكم يضبط الدوالر. في 
هذا الســياق، يقول الشــيخ 
ياسر عودة، امام مسجد حي 
السلم في الضاحية اجلنوبية 
لبيــروت في خطبــة نارية 
تعبرعن ألم الناس: لقد وصل 
بنا احلال الى حد ان من يحترم 
نفسه يقتلها.. في اشارة الى 
انتحار مواطنني، مضيفا: كل 
من يقتل نفسه، دمه في رقبة 
حكام لبنــان واحزابه، التي 
قال انها اســوأ من اسرائيل 
التــي تدعي معاداتها، هؤالء 
الذين أجرمــوا بحق الناس، 

السجن ٣٠ عامًا ألمير داعشي فرنسي 
قتل أسيرين في سورية

«كورونا»: ١٠ إصابات جديدة
ومتديد العزل على جديدة عرطوز

باريــس - أ.ف.پ: حكمــت محكمة في 
باريس على الفرنسي تايلر فيلوس، أحد 
أمراء تنظيم داعش وقطب شبكة اإلرهاب 
الفرنســية، بالســجن ملدة ٣٠ عاما بسبب 
جرائم ارتكبها في سورية بني ٢٠١٣ و٢٠١٥، 
مع إمكانية خفض فترة السجن إلى ٢٠ عاما.

وقال رئيس محكمة النقض مخاطبا املدان 
إن محكمة اجلنايات: «قررت أال حتكم عليك 
بالســجن املؤبد، وهو أمــر كان مبقدورها 
أن تفعلــه» بعدما وجدته مذنبا بكل التهم 

املوجهة إليه، مبا فيها إعدام أسيرين.
وأضــاف ان احملكمــة قــررت تخفيف 
العقوبــة إلى الســجن ملــدة ٣٠ عاما ألنها 
أرادت أن «تترك لك بصيص أمل كي تتمكن 

من أن تتغير إلى األفضل».

وبعدمــا أكــد أن موقف املتهــم لم يكن 
مشجعا، أشار رئيس احملكمة لوران رافيو 
إلى أنه «اعترف بنقطة مهمة جدا» في نهاية 
املطاف، عندما أشار إلى رغبته في «املوت 
وهو يقاتل» عندما غادر سورية صيف ٢٠١٥.

ورأى القاضي فــي هذا االعتراف بداية 
تغييــر، داعيــا إلــى أن يــدرك «الطريقة 
املختلفة إلحقاق العدل في جمهورية مثل 
جمهوريتنا عن تلك التي جرت في الشدادي 
في ابريل ٢٠١٥». ففي هذه املدينة الواقعة 
في شرق سورية، شارك تيلر فيلوس في 
إعدام أسيرين برصاصتني في الرأس. وقد 
ظهر ووجهه مكشــوف وهو يحمل جهازا 
السلكيا ومسدسا رشاشا، على بعد مترين 

من األسيرين.

وكاالت: أعلنت وزارة الصحة السورية 
أمس تسجيل ١٠ إصابات جديدة بڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩)، ومتديد احلجر 
الصحــي على بلدة جديدة عرطوز الفضل 

الواقعة جنوب غرب العاصمة دمشق.
وقالــت الوزارة في بيــان نقلته وكالة 
األنبــاء األملانية (د.ب.أ)، إنه مت تســجيل 
١٠ إصابــات بڤيروس كورونا ألشــخاص 
مخالطــني، مــا يرفــع حصيلــة اإلصابات 

املسجلة إلى ٣٣٨.
وتزامنا، أعلنت الوزارة تخصيص رقم 
مجاني (١٩٥) من جميع احملافظات، لإلبالغ 
عن أي حالة إصابة مشتبهة بڤيروس كورونا 

أو لالستشارة الطبية.
وتشــهد البالد تزايدا ملحوظا في عدد 
اإلصابــات منــذ منتصف الشــهر املاضي، 
رغم أن السلطات رفعت معظم اإلجراءات 
االحترازية التي كانت فرضتها ملنع انتشار 

الڤيروس.
ويتم تسجيل إصابات بشكل يومي منذ 

ذلك التاريخ الذي تواكب مع إعالن الواليات 
املتحدة تطبيق قانون «قيصر» للعقوبات 
وتتهمــه دمشــق بتعطيــل حصولها على 
اإلمدادات الطبية الالزمة ملواجهة الڤيروس.

وكانــت وزارة الصحة أعلنت في وقت 
ســابق أنهــا خصصت مشــفى ابن رشــد 
لألمراض النفسية وعالج اإلدمان بدمشق 
مركزا لعزل احلاالت اإليجابية للڤيروس، 

والتي ال تعاني من أي أعراض.
وقالــت الوزارة إن مركز العزل اجلديد 
يتســع لـ ٥٠ ســريرا، ويقــع ضمن مبنى 
مســتقل، وإنه «مجهز خلدمة املقيمني مبا 
يضمن اخلصوصية وعدم مخالطة احمليط 
مع توفير وسائل احلماية الفردية للنزالء 
والــكادر الصحي وخدمات اإلقامة بشــكل 

مجاني».
وكشفت مصادر في محافظة القنيطرة في 
تصريحات لـ «د.ب.أ» أن احلجر الصحي على 
بلدة جديدة عرطوز الفضل سوف يستمر 
ملدة ١٤ يوما بعد تسجيل إصابات جديدة.

النازحون السوريون من صقيع الشتاء إلى حر الصيف 
وأمراضه الفتاكة وحيواناته السامة

الشــتاء  بعــد  وكاالت: 
القــارس والفيضانــات التي 
الغزيرة،  ســببتها االمطــار 
ال يبــدو أن حــال النازحــني 
السوريني سيكون افضل مع 
حلول الصيف، اذ حذر فريق 
«منسقو اســتجابة سوريا» 
من تداعيات موجة احلر غير 
املســبوقة على النازحني في 
املخيمــات، داعية إلى حترك 
العمليات اإلغاثية للتخفيف 

من معاناة ماليني املدنيني.
وقــال الفريق في بيان له 
إن أوضاعا إنســانية ســيئة 
النازحني الســوريني  تواجه 
في محافظة إدلــب بالتزامن 
مع ارتفــاع كبير في درجات 
احلرارة وبقــاء مئات اآلالف 
من النازحني ضمن املخيمات 
املنتشــرة فــي شــمال غرب 
ســورية، حيــث أصبحــت 
املنظمات اإلنســانية عاجزة 
كليا عن تقدمي الدعم اإلنساني 
الالزم للنازحني في محافظة 

إدلب.
وناشــد البيان املنظمات 
اإلنســانية التحرك ملساعدة 
النازحــني ضمــن املخيمات 
باإلمكانــات املتاحــة، محذرا 
من انــدالع احلرائــق ضمن 
املخيمات وحــدوث ضربات 
شمس وجفاف لدى األطفال 

والنساء وكبار السن.
وتتعرض املنطقة ملوجة 
حرارة غير مســبوقة حيث 
من املتوقع أن تصل ذروتها 
إلى نحــو ٤٥ درجة مئوية، 
في ظل عدم توافر الكثير من 
مستلزمات احلياة املخففة مثل 

أفاعي وعقــارب بالقرب من 
خيامهــم، وقبل أيام تعرض 
شــاب نازح إلــى لدغة أفعى 
سامة في مخيم اللج في ريف 
إدلب، ومتكن األهالي من إنقاذ 
حياته وإعطائه املصل في احد 

املشافي القريبة.
مــن جهة أخــرى، قصف 
طيران مجهول الهوية، مساء 
أمس األول، مواقع عسكرية 
تابعة للميليشيات اإليرانية 
شــرقي دير الــزور. وأكدت 
مصــادر محليــة أن طيرانــا 
مجهــوال يرجــح أنــه تابــع 
للتحالف الدولــي أغار على 
مواقــع تتبع للميليشــيات 

أفاد املرصد.
وشــن تنظيــم داعــش، 
بحسب املصدر نفسه، هجوما 
على مواقع لقوات النظام في 
محيط مدينة السخنة في ريف 
حمص الشرقي اندلعت إثره 
اشتباكات استمرت لنحو ٤٨ 
ســاعة. وتدخلــت الطائرات 
احلربية الروسية دعما للقوات 

احلكومية.
وأفاد املرصد عن مقتل ٢٦ 
مقاتال من التنظيم املتطرف 
جراء االشتباكات والغارات، 
كما أودت املعــارك بحياة ١٨ 
عنصــرا مــن قــوات النظام 

واملسلحني املوالني لها.

اإليرانية في مدينة «امليادين» 
شرق دير الزور.

وشــددت علــى أن بعض 
العناصــر أصيبــوا بجروح 
جــراء القصــف الــذي أحلق 
أضــرارا كبيــرة باملبانــي، 
مشــيرة إلى أن امليليشــيات 
طوقت املناطق التي تعرضت 
للقصف ومنعت أي أحد من 

املرور بجانبها.
مبــوازاة ذلــك، قتــل ٤٤ 
عنصــرا مــن قــوات النظام 
وتنظيم داعــش في اليومني 
املاضيني نتيجة اشــتباكات 
عنيفة تخللتها غارات روسية 
في البادية السورية، وفق ما 

غارات مجهولة تقصف مواقع إيرانية في امليادين.. واشتباكات بني اجليش و«داعش» توقع ٤٤ قتيالً

(انترنت) صورة نشرتها «شام» لالجئ سوري يسكب املاء على رأس ابنه للتخفيف من حر الصيف  

الكهرباء وحتى املاء في بعض 
املناطق.

الســوري  وقــال املرصد 
بــدوره،  حلقــوق االنســان 
إن ارتفــاع درجــة احلــرارة 
القياسي، يتسبب في ظهور 
احليوانات السامة واحلشرات، 
مثل األفاعي السامة والعقارب 
في مناطــق املخيمــات التي 
فــي غالبيتها أنشــئت على 
أطراف القرى وفي األراضي 
الصخريــة التــي تعــد بيئة 

مناسبة لألفاعي. 
ووفقــا ملصــادر أهليــة، 
فإنــه وبشــكل يومــي يقتل 
ســكان املخيمــات احلدودية 
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أنباء مصرية

وزير املالية ُيصدر قواعد 
صرف «العالوة واحلافز» 

للعاملني بالدولة
القاهرة - ناهد إمام

أصدر د.محمد معيط، وزير املالية، امس قرارا بقواعد 
صرف العــالوة الدورية للمخاطبــني بقانون اخلدمة 
املدنية والعالوة اخلاصة املقررة لغير املخاطبني بقانون 

اخلدمة املدنية واحلافز اإلضافي للعاملني بالدولة.
وأكــد وزير املاليــة، في بيان صحافي، أنه ســيتم 
احتســاب العالوة الدورية للمخاطبني بأحكام قانون 
اخلدمة املدنية املستحقة في أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ 
من األجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيها شهريا، ودون 
حد أقصى، وتعد هذه العالوة جزءا من األجر الوظيفي 

للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.
وأضاف معيط أنه سيتم منح العاملني بالدولة من 
غير املخاطبني بأحــكام قانون اخلدمة املدنية اعتبارا 
مــن أول يوليــو ٢٠٢٠ عالوة خاصة بنســبة ١٢٪ من 
األجر األساســي أو ما يقابله في املكافأة الشاملة لكل 
منهم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠ أو عند التعيني بالنســبة ملن 
يعــني بعد هــذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيها شــهريا، 
ودون حد أقصى، وتعــد هذه العالوة جزءا من األجر 
األساســي للعامل وتضم إليه اعتبــارا من أول يوليو 
٢٠٢٠، موضحا أن العالوة اخلاصة الشــهرية تســري 
على العاملني باجلهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة 
احملليــة والهيئات العامة الدائمــني واملؤقتني مبكافأة 
شــاملة وذوي املناصب العامة والربــط الثابت داخل 
مصر من غير املخاطبني بأحكام قانون اخلدمة املدنية 
والعاملني بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانني 

أو لوائح خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو 
٢٠٢٠ زيادة احلافز اإلضافي الشهري للموظفني املخاطبني 
بأحكام قانون اخلدمة املدنية والعاملني غير املخاطبني 
به بفئــات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيها لشــاغلي 
الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة 
الثالثة، و٢٥٠ جنيها لشــاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ 
جنيه لشــاغلي الدرجة األولى، و٣٢٥ جنيها لشاغلي 
درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيها لشاغلي الدرجة 
العاليــة، و٣٧٥ جنيها لشــاغلي الدرجة املمتازة أو ما 
يعــادل كل منها، ويســتفيد من ذلك من يعني بعد هذا 
التاريــخ، ويعد هذا احلافز جزءا مــن األجر املكمل أو 

األجر املتغير.
وذكر بيان لوزارة املالية أنه ال يجوز صرف العالوة 
اخلاصة أو احلافز الشــهري للعاملني املستحقني لهما 
الذين يعملــون باخلارج، ماعدا الذيــن يعتبر عملهم 
باخلارج امتدادا لعملهم األصلــي بالداخل، والعاملني 
املعارين للعمل باخلارج، والعاملني املوجودين بالداخل 
في إجازات خاصة دون مرتب، ومن ال يتقاضى مرتبه 
في الداخل من العاملني املوجودين باخلارج في إجازات 
خاصة أو إجــازات أو منح دراســية أو بعثات، وذلك 
طوال مدة اإلجازة أو املنحة أو البعثة، على أن تصرف 
للمســتحقني لهما عند عودتهم من العمل باخلارج أو 
اإلعارة أو اإلجازة أو املنحة أو البعثة، بدءا من تاريخ 
تسلمهم العمل بالداخل، وحتسب العالوة اخلاصة على 
أساس األجر األساسي املستحق لهم في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

مصر جتري انتخابات مجلس الشيوخ في ١١ و١٢ أغسطس
القاهرة - مجدي عبدالرحمن 

أعلــن املستشــار الشــني 
الهيئــة  رئيــس  إبراهيــم 
الوطنية لالنتخابات ونائب 
رئيس محكمــة النقض، عن 
قبول طلبات الترشح خلوض 
انتخابــات مجلس الشــيوخ 
اعتبارا من الســبت ١١ يوليو 
اجلاري، حتى السبت ١٨ يوليو 
من التاســعة صباحا وحتى 
اخلامســة مســاء عــدا اليوم 
األخيــر حتى الثالثة مســاء، 

مبقر احملاكم االبتدائية.
املؤمتــر  فــي  وأوضــح 
عقدتــه  الــذي  الصحافــي 
لالنتخابــات»  «الوطنيــة 
امــس مبقــر الهيئــة العامة 
لالستعالمات أن االنتخابات 
ستجرى لتصويت املصريني 

باخلارج يومي األحد واالثنني 
٩ و١٠ أغســطس بالتنســيق 
مع اخلارجية في ظل انتشار 
جائحة ڤيروس كورونا، من 
٩ صباحا حتى ٩ مساء، وفي 
الداخل يومي الثالثاء واألربعاء 
١١ و١٢ أغســطس  املوافقــني 
املقبل، علــى أن يعلن نتائج 
اجلولة األولى في موعد أقصاه 

١٩ أغسطس.
وأضاف أن جولة اإلعادة 
ستجرى يومي ٦ و٧ سبتمبر 
القادم، للمصريني باخلارج، 
وفــي الداخــل يومــي ٨ و٩ 
سبتمبر، على أن يكون موعد 
اإلعــالن النهائي لالنتخابات 
ونشــرها في موعــد أقصاه 

األربعاء ١٦ سبتمبر.
وأشــار املستشــار الشني 
إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية 

لالنتخابــات، إلــى أن الهيئة 
بصدد اتخاذ إجراءات مشددة 
إلجراء عملية انتخابات مجلس 
الشيوخ في ظل انتشار جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 
مؤكدا أنه ســتتم زيادة عدد 
اللجان الفرعية ضمانا خلفض 
عدد الناخبــني مبقر اللجان، 
فضال عن إجــراءات التعقيم 
والتطهير الكامل لكافة مقرات 
االنتخابات واللجان الفرعية 

لعملية التصويت.
وأكــد املستشــار الشــني 
إبراهيــم، أنــه ســيتم فرض 
ارتداء الكمامات الواقية لكافة 
أطراف العمليــة االنتخابية، 
وتخصيــص موظف لتنظيم 
ومراقبــة املســافات اآلمنــة 
اللجــان، وكذلــك  مبقــرات 
بــكل  موظــف  تخصيــص 

جلنــة فرعيــة للتعرف على 
شخصية الناخب بسبب ارتداء 

الكمامات.
ولفت رئيــس «الوطنية 
لالنتخابــات»، إلى أن الهيئة 
عكفت على دراســة مختلف 
التجــارب األجنبيــة إلجراء 
عمليــة االنتخابــات، في ظل 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد، وذلك للحصول على 
أفضل جتربة من أجل وضع 
الضوابــط واملعايير الالزمة 
إلجراء االنتخابات وفق أفضل 

املعايير واالشتراطات.
وتابــع أن عملية الدعاية 
االنتخابيــة ســتكون عبــر 
منصات التواصل االجتماعي، 
وكذلــك اســتخدام مكبــرات 
الصوت وفق احلدود املقررة 
مــع  وبالتنســيق  قانونــا 

السلطات احمللية.
وناشــد رئيس «الوطنية 
املصريــني،  لالنتخابــات» 
بعــدم االنصياع إلى مروجي 
الوطن،  الشــائعات وأعــداء 
مشددا على ضرورة املشاركة 
في املسار الدميوقراطي عبر 
املشاركة في عملية التصويت 
واالنتخاب الختيــار أعضاء 

مجلس الشيوخ.
وأوضح املستشار الشني 
إبراهيم، أن تعديل الدستور 
واســتحداث البــاب الســابع 
اخلــاص مبجلس الشــيوخ، 
القانــون املنظــم  وصــدور 
للمجلــس، جــاء الســتكمال 
مســيرة حياة نيابية ممتدة 
منــذ منتصف القــرن الثامن 
عشــر حتى اآلن، والتي رغم 
عراقتها تســتمر فــي التقدم 

لترسيخ قيم وتقاليد برملانية.
وأكــد أن انتخاب مجلس 
الشــيوخ مبنزلــة خطــوة 
جديدة نحو ترسيخ مسيرة 
الدميوقراطية، وإضفاء مزيد 
مــن التعمــق علــى دراســة 
القوانني قبل إقرارها وترسيخ 
دعائم الدميوقراطية واحلريات 
العامة، والتي تفضي جميعها 
لتحقيق الرخاء للوطن وأحوال 

املواطنني.
وأضــاف: تاريخنــا فــي 
املمارســة البرملانيــة يلزمنا 
أن نكون على قدر املسؤولية 
واإلدالء باألصوات، خاصة أن 
املستقبل املأمول للوطن يتم 
من خالل حســن اختيار من 
ميثلنا وإضفاء على مؤسساتنا 
الدميوقراطيــة أن تســتمر 

صرحا شامخا.

«الهيئة الوطنية» تعلن فتح باب الترشح من ١١ لـ ١٨ يوليو

ه باإلسراع في إنشاء املخازن اإلستراتيجية للتخزين الطبي السيسي ُيوجِّ

والتنميــة»  لالســتثمار 
إلى  واســتراتيجية عملــه، 
جانب كيفيــة تعظيم موارده 
واألصول اخلاصة به وهيكله 
املالي والتمويلي ومشروعاته 
املستقبلية، فضال عن دوره 
املنتظر في دفع معدالت النمو 

االقتصادي.

االجتماع تناول اســتعراض 
تطورات «مشــروع إنشــاء 
منظومة املخازن االستراتيجية 
للتخزين الطبي على مستوى 

الدولة».
كمــا شــهد االجتمــاع 
اســتعراض تطورات تفعيل 
الســيادي  «صندوق مصر 

إدارة الهيئة املصرية للشراء 
املوحد واإلمــداد والتموين 
الطبي، وأمين سليمان املدير 
التنفيذي لصنــدوق مصر 

السيادي.
وصرح الســفير بســام 
راضــي املتحدث الرســمي 
بأن  باسم رئاسة اجلمهورية 

د.مصطفــى مدبولي رئيس 
مجلس الوزراء، ود.هالة السعيد 
التخطيــط والتنمية  وزيرة 
االقتصادية، وذلك بحضور 
اللواء أمير سيد أحمد مستشار 
للتخطيط  رئيس اجلمهورية 
العمراني، واللواء طبيب بهاء 
الدين زيــدان رئيس مجلس 

التكنولوجية  الوسائل  أحدث 
والذكاء االصطناعي، وذلك في 
إطار السياسة العامة للدولة التي 
تسعى لتوفير عوامل استدامة 
القومية  جناح املشــروعات 
إقامتها.  إدارتها بعد  وفاعلية 
جاء ذلك خالل اجتماع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي امس، مع 

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي باإلسراع في عملية 
املخازن االستراتيجية  إنشاء 
للتخزين الطبي بهدف ضمان 
توفر احتياطي اســتراتيجي 
لتغطية احتياجات االستهالك 
احلالــي واملســتقبلي مــن 
املســتلزمات الطبية والدواء 
ســواء من اإلنتاج احمللي أو 
العاملي، ملواجهة أي تداعيات 
طارئــة في هذا اإلطار، وذلك 
بالتــوازي مع جهــود هيئة 
الشــراء املوحــد. كما وجه 
الرئيس أيضا بإنشــاء تلك 
املخازن االستراتيجية بالقرب 
الرئيسية  من شبكة احملاور 
لضمان ســهولة النفاذ إليها، 
وكذا إقامتها على نطاق جغرافي 
يضمن أفضل وأسرع تغطية 
لرقعة اجلمهورية، فضال عن 
تصميم املخــازن وفق أعلى 
النظم العاملية، مبا فيها ميكنة 
التخزين باستخدام  منظومة 

جانب من اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس احلكومة ووزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية وعدد من املسؤولني

عيد استقالل بطعم االحتجاجات وكورونا.. وترامب يوّبخ املتظاهرين: «غوغاء»
عواصم - وكاالت: أحيت 
الواليات املتحدة عيدها الوطني 
أمس، في ظروف اســتثنائية 
تختلــف كليــا عن تلــك التي 
رافقــت احيــاء هــذه الذكرى 
على مــدى العقــود املاضية. 
االحتفــاالت جــاءت بعد يوم 
من تســجيل عدد قياسي من 
االصابات بڤيــروس كورونا 
املستجد، وطغت فيها أصوات 
احملتجــني املندديــن بــاالرث 
العنصــري الذي مازال ماثال، 
علــى اصوات االلعاب النارية 
التــي تعتبر واحــدة من ابرز 

الفعاليات. 
ليلة العيد الوطني، وبعيدا 
عن واشــنطن، أشاد الرئيس 
دونالــد ترامــب أمــام جبــل 
راشــمور العريــق بالواليات 
املتحدة «االســتثنائية» ودان 
«العنــف والفوضــى» اللذين 
التظاهــرات  تســببت بهمــا 
املناهضــة للعنصريــة، كمــا 
حتــدث باقتصــاب عــن وباء 

كوفيد-١٩ في بلد قلق.
وحضر الرئيس األميركي 
الــذي يواجه انتقــادات حادة 
إلدارته الوبــاء، حفل األلعاب 
النارية والقى خطابا قاســيا 

جدا في منطقة مؤيدة له.
املليارديــر  وحتــدث 
أمــام متاثيــل  النيويوركــي 
حفرت في الصخر ألربعة من 
الرؤساء الســابقني اشاد بهم 
مطوال، وهم جورج واشنطن 
وتوماس جيفرسون وتيودور 

روزفلت وأبراهام لينكولن.
وحتت سماء صافية وأمام 
حشــد يــردد «أربع ســنوات 
أخرى»، قدم ترامب نفسه قبل 
أربعة أشــهر مــن االنتخابات 
الرئاسية على أنه املدافع عن 

«سالمة» بلده.
وقال «سنقول احلقيقة كما 
هي، وبدون أن نعتذر: الواليات 
املتحدة األميركية هي أكثر بلد 
عادل واســتثنائي وجد على 

األرض».
واجتــذب احلــدث نحــو 
٧٥٠٠ شــخص تكدســوا فــي 
مدرج والكثير منهم لم يلتزم 
باستخدام الكمامة في مخالفة 
إلرشادات مســؤولي الصحة 

ووعد ترامب الذي يواجه 
انتقادات حادة أيضا بســبب 
موقفــه من االحتجاجات، بأال 
ميس جبل راشمور وبأنه لن 
يلغي الشرطة أو حق حيازة 

السالح.
وقال «إنهم يريدون إسكاتنا 
لكننا لن نســكت»، مؤكدا أنه 
«حان الوقت للتحدث بصوت 
عال وقوي وللدفاع عن سالمة 

بلدنا».
وأضــاف «ال يكون لديكم 
شــك، ثورة الثقافة اليسارية 
تلك تهــدف لإلطاحة بالثورة 
األميركية.. يتعلم أطفالنا في 

املدارس أن يكرهوا بلدهم».
وكــرر قائــال «الغوغــاء 
الغاضبون يحاولون حتطيم 
متاثيــل املؤسســني لبالدنــا 
وتشويه أكثر النصب التذكارية 
قدسية لدينا وإطالق موجة من 

اجلرائم العنيفة في مدننا».
وأضاف «ثمة فاشية جديدة 
تنتمي لليسار املتطرف تطلب 
الــوالء املطلق. إذا لم تتحدث 
بلغتها وتنفذ طقوسها وتردد 
تعاويذهــا وتتبــع وصاياها 
فستتعرض للرقابة واالبعاد 
وتــدرج فــي قائمــة ســوداء 

ألفا في يوم واحد أمس األول. 
واكتفــى بتوجيــه شــكر 
مختصــر للذين «يعملون بال 
كلل لقتل ڤيــروس» كورونا 

املستجد. 
بــرر ذلــك  وكان ترامــب 
االرتفاع بأن «فحوصنا واسعة 
جدا وجيدة جدا»، ووصف ذلك 
بـ«النبأ العظيم». إال أن خبراء 
الصحة يؤكدون أن املعدل مازال 
قليال باملقارنة مع عدد السكان 
ومازال بعيدا عن دول أخرى، 
مشيرين إلى أن ذلك ال يفسر 

ارتفاع عدد اإلصابات.
كما يشــيرون إلى أن عدد 
الوفيات مييل إلى االرتفاع في 
االسابيع املقبلة بسبب ارتفاع 

عدد اإلصابات.
مــن جهتــه، أرجــأ نائــب 
الرئيس األميركي مايك بنس 
رحلــة إلــى واليــة أريزونــا 
خالل االسبوع اجلاري بعدما 
ظهرت أعــراض كورونا على 
عــدد مــن حراســه التابعــني 
املكلفــة  الســرية  للخدمــة 
حمايــة الشــخصيات، بينما 
بدأ هو وعدد من اجلمهوريني 
يشــددون علــى أهمية وضع 

األقنعة الواقية.

وتتعرض للمالحقة والعقاب. 
لن يحدث هذا لنا».

ولم يشــهد املوقع عرضا 
لأللعــاب النارية منــذ ٢٠٠٩ 
بسبب مخاوف بيئية. ويدافع 
ترامب عن استئناف العروض 
كمــا تقــول الواليــة إن حالة 
الغابة احمليطة حتســنت منذ 
ذلك احلني وإن تقنيات األلعاب 

النارية تطورت.
وأظهر تسجيل ڤيديو نشر 
على مواقع للتواصل االجتماعي 
على اإلنترنت اعتقال السلطات 
لبعض احملتجني من السكان 
األصليني بعد أن قطعوا طريقا 
مؤديا جلبل راشمور. وانتقد 
السكان األصليون زيارة ترامب 
بســبب خطر نشــر العدوى 
وألنهــا حتتفــل باالســتقالل 
األميركــي في منطقــة تعتبر 

مقدسة بالنسبة لهم.
وتزامن حضور ترامب لهذا 
احلدث مع تسجيل سبع واليات 
أميركية ألعداد إصابة قياسية 
جديــدة بكوفيد-١٩ ووصول 
الڤيــروس لدائــرة مقربة من 
الرئيس.لكنــه لم يتطرق إلى 
بلوغ عدد اإلصابات بالڤيروس 
رقما قياسيا جديدا جتاوز ٥٧ 

اكتفى باإلشادة بالكوادر الصحية التي تواجه الڤيروس.. ونائبه بنس يؤجل رحلته ألريزونا بعد ظهور أعراض على حراسه

الرئيس دونالد ترامب والسيدة االولى ميالنيا خالل احتفاالت يوم االستقالل امام متاثيل الرؤساء االربعة في جبل راشمور (أ.ف.پ)

العامة الذين حثوا األميركيني 
على جتنب التجمعات الكبيرة 

إلبطاء انتشار «كوفيد-١٩».
وفي أوج جدل حول رموز 
تاريخ البالد املخضب باحلروب 
االهليــة والعبوديــة أطلــق 
ترامب أبشــع االوصاف على 
احملتجني املناهضني للعنصرية 
معتبرا أنهم «غوغاء غاضبون» 
حاولوا حتطيم متاثيل لقادة 
الكونفدراليــة وشــخصيات 
تاريخية أخرى، يشنون «حملة 
تهدف إلى محو تاريخنا وإلغاء 

قيمنا وأدجلة أطفالنا».
«الفوضــى  أن  وأضــاف 
العنيفــة التــي رأيناهــا فــي 
شــوارعنا ومدننا هي نتيجة 
سنوات من األدجلة القصوى 
التعليــم  فــي  واالنحيــاز 
مــن  وغيرهــا  والصحافــة 

املؤسسات الثقافية».
وكان مــوت األميركي من 
أصول أفريقية جورج فلويد 
اختناقا بعدما أوقفه شــرطي 
أبيــض فــي مينيابوليس في 
٢٥ مايو، شــرارة التظاهرات 
غير املســبوقة منذ املسيرات 
الكبرى حلركة احلقوق املدنية 

في ستينات القرن املاضي.

ملشاهدة الڤيديو

«كورونا» يصل الدائرة املقربة من ترامب 
ويصيب صديقة جنله البكر

الرئيس يتحدى احملتجني ويصدر أمرًا
بإنشاء «احلديقة الوطنية ألبطال أميركا»

واشــنطن - وكاالت: كشــف فحص 
روتينــي يجرى على كل شــخص ميكن 
أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب، إصابة صديقة 
جنلــه البكر ترامــب جونيور، بڤيروس 

كورونا «كوفيد-١٩».
وذكرت صحيفــة نيويورك تاميز أن 
كيمبرلــي غيلفويــل، احملاميــة ومقدمة 
البرامج السابقة في محطة «فوكس نيوز»، 
مصابة بالڤيروس من دون أن تظهر عليها 

أي أعراض.
وتعتبــر غيلفويــل من املســؤوالت 
الرئيســيات عن متويل حملــة الرئيس 

االنتخابية.
وكانت مســاء أمس األول في ماونت 

راشــمور فــي واليــة داكوتــا اجلنوبية 
حلضور خطاب الرئيس واأللعاب النارية 
مبناســبة العيد الوطنــي. وقد وضعت 
غيلفويل (٥١ عاما) في احلجر فورا على 

ما أضافت الصحيفة.
وقال سيرجيو غور املسؤول الكبير 
فــي متويل حملة ترامــب: «إنها في حال 
جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق 
من ذلك بســبب عدم ظهــور أي أعراض 
عليهــا. وقد أتت نتيجــة فحص دونالد 
ترامب جونيور سلبية لكنه وضع نفسه 
في العزل احترازا وألغى اي مشاركة له في 
نشاط عام». وذكرت صحيفة «نيويورك 
تاميــز» أن غيلفويل لــم تكن في طائرة 
الرئيس خالل توجهه إلى جبل راشمور.

وكاالت: أمر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بإقامة حديقة وطنية لتماثيل 
االميركيني البارزين، فيما بدا انه نكاية 
باحملتجني الذين دأبوا منذ اسابيع على 
اسقاط أو تخريب شخصيات تاريخية 
ورمــوز حلقبــة التمييــز العنصري 
والكونفيدرالية في الواليات املتحدة.

وقــال ترامب إنه أصدر أمرا تنفيذيا 
بإنشــاء «حديقــة وطنيــة لالبطــال 
االميركيــني.. وهــي حديقة فــي الهواء 
الطلــق تضم متاثيل أعظــم االميركيني 

في العالم».
وبحسب ما ذكره البيت االبيض، ينص 
أمر الرئيس على انشــاء فريق مشترك 
برئاسة وزير األمن الداخلي إلعادة بناء 
وترميم التماثيل التي تعرضت للتخريب 
وانشــاء حديقة متاثيل تسمى احلديقة 
الوطنية لألبطــال األميركيني (احلديقة 
الوطنيــة) وأن يرفع الفريق تقريرا في 
غضون ٦٠ يوما بالتفاصيل مبا فيها املوقع 
املقترح النشــاء احلديقة ليتم افتتاحها 
أمام اجلمهور في الرابع من يوليو ٢٠٢٦ 

الذكرى السنوية الـ ٢٥٠ العالن االستقالل.
ويقــول األمر التنفيــذي ان احلديقة 
ستشــمل متاثيل جون آدامز وســوزان 
بي أنتوني وكالرا بارتون ودانيال بون 
وديفــي كروكيــت وفريدريك دوغالس 
وأميليــا إيرهــارت وبنيامــني فرانكلني 
وتوماس جيفرسون ومارتن لوثر كينغ 
وأبراهام لينكولن ورونالد ريغان وجاكي 

روبنسون وهاريت تومبان وآخرين.
يأتي ذلك بعد أيــام من قرار أصدره 
ترامب مبعاقبة مخربي التماثيل بالسجن 
١٠ سنوات وتهديده بنقض قانون ميزانية 
الدفاع إذا تضمن إعادة تسمية القواعد 
العسكرية األميركية التي حتمل أسماء 
جنراالت جنوبيني كانوا على صلة بحقبة 

التمييز العنصري.
كمــا شــكلت وزارة األمــن الداخلــي 
األميركية فرقة حلماية النصب التذكارية 
والتماثيل واملرافق الفيدرالية في الواليات 
املتحدة للتصدي ألي تهديدات محتملة 
للمنشــآت واملمتلــكات فــي عطلة عيد 

االستقالل اليوم.
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حتديد مواعيد مباريات القادسية بـ «اآلسيوي»
العربي خضع لكشف طبي.. ويتدرب اليوم

مبارك اخلالدي

يعود الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
الى التدريبات بعد انقطاع جتاوز ثالثة اشهر 
بسبب التوقف القسري للنشاط الرياضي بداعي 

تفشي ڤيروس كورونا.
وتستأنف تدريبات االخضر في اخلامسة 
مساء بقيادة املدرب املساعد احمد عثمان وذلك 
على دفعتني تطبيقا لإلجراءات االحترازية. وكانت 
اللجنة الصحية بالنادي قد قسمت امللعب الى 
اربعة اقسام وفق االشتراطات الصحية ومبا 
يحقق التباعد االجتماعي، فضال عن ان اللجنة 
الطبية التابعة للهيئة العامة للرياضة كشفت على 
ستاد صباح السالم امس وقامت بفحص وتقييم 
ما اتخذ من اجراءات صحية واحترازية حيث 
كشفت على غرف الالعبني واملمرات ومقاعد 

البدالء والتأكد من اغالق غرف االستحمام.
من جانبه، قال نائب رئيس جهاز كرة القدم 
احمد النجار في تصريح لـ «األنباء» ان الالعبني 
في غاية احلماس والشوق للعودة الى التدريبات 

استعدادا الســتئناف ما تبقى من منافسات 
املوســم، ونتوقع حضورا جيدا من الالعبني 
باستثناء من أعلن عن اصابتهم بالڤيروس إذ 

نتمنى لهم شفاء سريعا.
وذكر النجار ان احلصة التدريبية سيتولى 
أمرها املدرب املساعد احمد العثمان وذلك بشكل 
مؤقت ريثما يتمكن اجلهاز الفني من الوصول 
الى البالد، مشيرا الى ان املدرب داركو أرسل 

عبر االمييل البرنامج التدريبي.
وأضاف ان احلصة التدريبية ستكون على 
مجموعتني جتنبا لتزاحم الالعني وحتقيقا ملبدأ 
التباعد مبعدل ســاعة واحدة لكل مجموعة، 
الفتا الى ان الالعبــني املعارين ألندية أخرى 
يلتحقون بتدريبات األندية املعارين إليها كون 
املرحلة احلالية هي استكمال ملنافسات املوسم 
املتوقف قسرا ووفق تعليمات االحتادين الدولي 

والكويتي لكرة القدم بهذا الشأن.
إلى ذلك، وجه مجلس ادارة النادي خطابا 
رســميا الحتاد كرة القدم يثني فيه ويشيد 

ببادرة االحتاد بإسقاط ديون األندية.

أصدر احتاد كرة القدم امس بيانا للرد 
على ما يثار بشأن املوقف املالي لالحتاد، 
وجاء في البيان: «تابعنا باستنكار كل ما 
مت تداوله من تطاول على االحتاد خاصة 
املالية املترتبة على  فيما يتعلق باملوارد 
بطولة خليجي٢٣ التي استضافتها الكويت 
وأوجه الصرف املتعلقة بها، وساءنا ان يتم 
املساس بسمعة رئيس وأعضاء مجلس 
االدارة من خالل تلفيق اتهامات وترويج 
مزاعم بوجود هــدر وإخالل في أوجه 
املذكورة،  للبطولة  املالية  املوارد  صرف 
مــن دون ان تكون هنــاك وثائق تدعم 
هذه املزاعم التي ال تتعدى كونها محض 
افتراءات وذلك ألن املعلوم من ضرورات 
التعامالت املالية لدى أصحاب الشأن ان 

هناك رقابة محلية مالية تتم عبر الهيئة 
العامة للرياضة وكذلــك رقابة خارجية 
من قبل االحتاد الدولي واآلسيوي مبا ال 
ميس القواعد والتعليمات املتعلقة بأوجه 
الصرف، وبالتالي، فإن احتاد كرة القدم 
تعامــل مع إيرادات خليجي ٢٣ بالتعامل 
نفسه الذي تعاقبت عليه االحتادات املتتالية 
وحتت القواعد الرقابية نفسها التي جتبر 
كل الهيئات الرياضية على العمل بشفافية 
وحرص. ومن هذا املنطلق فإن االحتاد 
مجبر على: أوال مطالبة من ادعى بوجود 
تالعب مالي من قبل االحتاد في إيرادات 
خليجي ٢٣ بأن يثبت البينة على صدق 
ادعائه خاصة أننا في بلد مؤسسات ينعم 
بدفء مظلة قضاء عادل وجهات اختصاص 

بأن  ملتابعة مثل هذه االدعاءات، 
يقدم ما لديه للقضاء أو لهيئة مكافحة 

الفساد، ثانيا: وانطالقا من سالمة موقفه 
ومنافحة عن سمعته، فإن االحتاد لن يقف 
مكتوف األيدي، بل انه اتبع القنوات الالزمة 
حلفظ حقوقه وبدأ باتخاذ خطوات قانونية 
جتاه كل من أساء وادعى زورا وبهتانا على 
سمعة رئيس وأعضاء مجلس االدارة من 
خالل تكليف االدارة القانونية مبالحقة 

مروجي االدعاءات قانونيا.
أخيرا، فإن احتاد كرة القدم ســاءه 
ما تعــرض له أعضاء اجلمعية العمومية 
(االندية) من اتهامات مشينة بتقبل الرشى 
زعما من نفس األصوات واألقالم، وذلك 
عقب مبادرة االحتاد بإسقاط الديون املالية 

واالشتراكات السنوية عن االندية 
في املوسم املقبل، وإذ يؤكد االحتاد 
ان هدفه من املبادرة هو تخفيف األعباء 
على االندية ومساعدتها بعد تأثر جميع 
القطاعات في العالم من جائحة كورونا، 
فإنه يشجب املساس بعموميته، ويؤكد 
أن وصفها بتقبل الرشى هو أمر معيب 
وخطير ال يقوم ال على ســند أخالقي 
وال على سند من األوراق، بل انه يتعدى 
ليكون جرما يســتوجب مواجهته عبر 
القنوات القانونيــة، حيث كلف االحتاد 
إدارته القانونية أيضا برفع قضية أخرى 
بحق من وجه االتهام لالحتاد برشــوة 
األندية وحاول حتريض مؤسسات الدولة 

ضد االحتاد ومنتسبيه».

الساحل: ال إصابات بكورونا بعد إعادة «املسحة»
هادي العنزي

أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الســاحل 
جمال العتيبي لـ«األنباء» خلو الالعبني من 
ڤيروس كورونا املستجد، وذلك بعد خضوعهم 
جميعا للفحص الطبي مبركز الطب الرياضي 
باخلالدية، مضيفا أنه متت إعادة «املسحة» 
لالعب واحد فقط لعدم وضوحها بالكشف 
األول وجاءت النتيجة ســلبية، وعليه فإن 

الفريق سيباشــر تدريباته خالل األسبوع 
اجلاري بحسب ما كان مخططا له من قبل، 
وذلك بعد اســتكمال النادي كل اإلجراءات 
التي طالبت  الصحية والشروط االحترازية 
بتوفيرها اللجنة الثالثية املشــكلة من قبل 
اللجنة األوملبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة 
ووزارة الصحــة، الفتا إلى أن الفريق يتجه 
للتعاقد مع ٤ محترفني برازيليني للموســم 

املقبل ٢٠٢٠-٢٠٢١.

خيطان يستأنف تدريباته اليوم.. 
والسلمان مساعدًا لكامبيلو رسميًا

بناء على توصيــات اللجنة الثالثية في املرحلة 
االولى من التدريبات.

وأجل مســؤولو خيطان مســألة استعادة 
احملترفني األجانب الذين كانوا مع الفريق قبل 
توقف املوسم احلالي وذلك حلني اتضاح الصورة 

حول فتح املطارات من جديد.
إصابتا «كورونا» في اإلسكواش والتنس

الى ذلك، أثبتت املسحات الطبية التي خضع 
لها اعضاء فريق كرة القدم بالنادي خلوهم من 
االصابة بڤيروس «كورونا» باستثناء العب واحد، 
والذي أعاد الفحص من جديد وبانتظار النتيجة 
من اجلهة املختصة فــي وزارة الصحة، فيما 
ظهرت إصابتا «كورونا» لدى مدربي اإلسكواش 
والتنس بعد االنتهاء من فحص ٤ ألعاب، وهي: 
كرة القدم، التنس، اإلسكواش، وألعاب القوى.

يحيى حميدان

الفريق االول  يباشــر 
لكرة القــدم بنادي خيطان 
تدريباته في الساعة السادسة 
من مســاء اليوم استعدادا 
الستئناف منافسات دوري 
«stc» لفــرق الدرجة األولى 
املقبل بعد  الشهر  منتصف 
فترة التوقف اإلجبارية التي 
استمرت قرابة األربعة أشهر 
في إطار جهود الدولة للحد 
من انتشار ڤيروس كورونا.

ويقود املدرب اإلســباني خوسيه كامبيلو 
التدريبات اليوم بعدما مت التجديد له ليقود «األحمر 
واألسود» في املباريات املتبقية من املوسم احلالي 
املتوقف قبل الدخول في منافسات املوسم اجلديد.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع املدرب 
الوطني محمد السلمان ليكون مساعدا لكامبيلو 
بصفة رسمية عقب توقيع العقد بني اجلانبني 

بحضور رئيس نادي خيطان عبداهللا مزعل.
وقام اجلهاز اإلداري بتوفير كل الترتيبات 
اخلاصة باإلرشادات التي وضعتها اللجنة الثالثية 
املشكلة من وزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة 
واللجنــة األوملبية الكويتيــة، والتي حرصت 
علــى تعقيم كل مرافق النادي وتوفير املتابعة 
الطبية الالزمة لفحــص اجلميع قبل الدخول 

في التدريبات.
ومن املقرر أن يتم تقسيم الالعبني ملجموعتني 

رئيس نادي خيطان عبداهللا مزعل إلى جانب محمد السلمان عقب توقيع العقد

عبدالعزيز جاسم

وجه مجلس إدارة نادي القادسية الشكر إلى احتاد 
كرة القدم بعد إسقاط الديون عن األندية واالشتراكات 
السنوية، مطالبا في كتاب أرسله لالحتاد بأن يتم 
تزويده بكشف عن ديون النادي التي مت إسقاطها، 
وكذلك بصرف مستحقاته لدى االحتاد ومنها ٢٠ 
ألف دينــار مكافأة املركــز الثاني في الــدوري املمتاز 
موســم ٢٠١٧ -٢٠١٨، باإلضافة الى مستحقات النقل 
التلفزيوني للفريق األول لكرة القدم، ومستحقات 
النادي من استضافة مباريات السن العام لكرة 
قــدم الصاالت موســم ٢٠١٨-٢٠١٩ وهي: 
نسبة ١٥٪ من قيمة 
النقل التلفزيوني، 
ونســبة ٢٥٪ من 
النقل التلفزيوني 
التــي يكــون فيها 
القادسيــــة طــــرفا 
آالف  و١٠  باملبــاراة، 

الرسمي بوضع اإلعالنات دينار نظير السماح للراعي 
بصالة النادي.

«اآلسيوي» حدد املواعيد

وفي سياق آخر، أرسل االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
مواعيد مباريات القادسية بكأس االحتاد اآلسيوي والتي 
ســتكون بنظام التجمع ببلد واحد، حيث سيستأنف 
األصفــر مبارياته باملجموعة الثانيــة مبواجهة ظفار 

العمانــي املؤجلة في ٢٣ أكتوبر ، ثــم يواجه اجلزيرة 
األردنــي مرتني يومي ٢٦ و٢٩ أكتوبــر وبعدها يلتقي 
الرفــاع البحريني في األول من نوفمبر قبل أن يختتم 
مواجهاته مع ظفار في ٤ منه. وكان القادسية قد تغلب 
على الرفاع في أولى مواجهات املجموعة بنتيجة ٢-١. 
وســيتأهل عن مجموعات غرب آســيا الثالث ٤ فرق: 
األول مــن كل مجموعــة وأفضل ثان مــن املجموعات 
الثالث، وسيقام الدور نصف النهائي من مباراة واحدة 
بنظــام خروج املغلوب يومي ٢٣ و٢٤ نوفمبر على أن 
يكــون نهائــي املنطقة في األول من ديســمبر ونهائي 
البطولة يوم ١٢ منه. الى ذلك لم يحدد اآلسيوي حتى 
اآلن الدول التي ستســتضيف مجموعتهــا وذلك بعد 
ان وضعت شــروطا لتلك االســتضافة، أهمها تطبيق 
اإلرشــادات الصحية املتعلقة بكورونــا وقدرتها على 
استضافة الفرق من خالل توافر رحالت جوية مناسبة 
باإلضافة إلى حالة البلد صحيا. وســبق للقادسية ان 
تقدم بطلب اســتضافة مجموعته إال أنه لم يصله أي 
رد بهذا الشــأن ورمبا تتضح الصورة بشكل كبير مع 

منتصف الشهر اجلاري.
عرض الظفيري

من جانب آخر، تلقى جنم وسط األزرق والقادسية 
أحمد الظفيري عن طريق احد وكالء الالعبني عرضا من 
فريق بإحدى دول أوروبا الشرقية، وذلك لالنضمام إليه 
مع انطالق املوسم املقبل، وتنتظر إدارة األصفر العرض 
الرسمي لالعب من أجل اتخاذ اإلجراء الالزم، حيث لم 
تتلق اإلدارة حتى أمس أي عرض رسمي بهذا الشأن.

الظفيري مطلوب أوروبيًا.. والنادي شكر احتاد الكرة وطالب مبستحقاته

يحيى حميدان

أكدت ادارة نادي الكويت رغبتها في االبقاء 
على احملترفني العراقيني أمجد عطوان وعالء 
عباس وكذلك الفرنســي عبدول سيسوكو 
رغم تأخر وصولهم الى البالد خالل الفترة 
احلالية بسبب إغالق املطارات واحلدود البرية 
للحد من انتشار ڤيروس «كورونا» املستجد.

ونفت االدارة ما تردد في االوساط العراقية 
عن إنهاء التعاقد مع عطوان، املتبقي في عقده 
عامــا ميالديا كامال، علــى أن يلتحق وبقية 
احملترفــني خــالل الفترة املقبلــة عقب فتح 
املنافذ اجلوية والبرية، كما قررت ترك قرار 
استمرار الالعب مع «األبيض» للمدرب اجلديد 
الذي سيتم االعالن عن التعاقد معه قريبا.

هذا، ويواصل الفريق الكويتاوي تدريباته 
خالل املرحلة احلالية على فترتني صباحية 
ومسائية حتت قيادة الطاقم الفني املكون من 

محمد عبداهللا ووليد نصار ومدرب اللياقة 
التونســي خليــل اجلبابلي، وقد اســتمرت 
مشــاركة العب خط الوســط الدولي طالل 
الفاضل، املعار من كاظمة في التدريبات الى 
حني االنتهاء من منافســات املوسم املتوقف 
حاليا، على أن يبت ناديه االصلي في مسألة 
استمراره من عدمها عقب استكمال بطولتي 

الدوري املمتاز وكأس سمو االمير.
الى ذلك، أعلن االحتاد اآلسيوي مواعيد 
مباريات نــادي الكويــت املتبقية في كأس 
االحتــاد القــاري، حيث ســيالقي الفيصلي 
االردني يومــي ٢٦ و٢٩ اكتوبر املقبل، ومن 
ثــم االنصار اللبناني في االول من نوفمبر، 
على أن يختتم مبارياته امام الوثبة السوري 
في ٤ نوفمبر، علما بــأن املباريات املتبقية 
من املجموعة الثانية وبقية املجموعات كذلك 
ستقام بنظام التجمع لكل مجموعة في احدى 

استمرار تدريبات الكويت استعدادا الستئناف املوسمالدول والتي لم يعلن عنها حتى اآلن.

استمرار عطوان مع «األبيض» بيد املدرب اجلديد

٢١ العبًا في التدريب األول للساملية
املعاييــر التي وضعتها اللجنة الثالثية 
ألجل الرياضة الكويتية وسالمة جميع 
العاملني في الوسط الرياضي سواء بنادي 
الساملية أو غيره من األندية، ونأمل أن 
تستأنف املسابقات وفق البرنامج املعلن 
من احتاد الكرة، لتعود رياضتنا بجهود 

أبنائها لتواصل مسيرة العطاء.
وذكر اخلالدي أن حضور الالعبني 
في اليــوم األول يعد جيدا، وإن توقع 
أن يكون العدد أكثر من ٢١ العبا، مبينا 
اننا نقدر الظــروف اخلاصة لالعبني 
الذين لم يحضروا املران األول، لكننا 
ســنطالب اجلميع بااللتزام بالتدريات 
خالل األيام املقبلة، ليصل الفريق إلى 
املطلوب من حيث اإلعداد  املســتوى 
البدني والفني والتركيز الذهني، وقال 
ان «أهداف الساملية هي املنافسة على 
املركز األول في دوري الدرجة املمتازة، 
وإن لم يكن فأحد املراكز الثالثة هدف 

ال ميكن التنازل عنه».

التدريبات جاء بعد عدة إجراءات متكاملة 
تضمن معها ســالمة اجلميع، مضيفا 
اننا حريصون جدا على االلتزام بكافة 

النادي باالشتراطات الصحية.
وأكد مدير الفريق بدر اخلالدي في 
تصريح خاص لـ «األنباء» أن استئناف 

هادي العنزي

انطلقــت تدريبــات الفريق األول 
لكرة القدم بنادي الساملية بحضور ٢١ 
العبا وبقيادة املدرب الوطني ســلمان 
عــواد ومدرب اللياقة البدنية حســن 
املجمد، وذلك بعدما استكمل السماوي 
جميع االجراءات واالحترازات الصحية 
لتجنــب اإلصابة بڤيروس  والوقائية 
كورونا املســتجد، حيث جاء الفحص 
الصحــي (املســحة) ســلبيا جلميع 
أعضاء الفريق مــن العبني وجهازين 
فنــي وإداري، وكذلك بعدما مت تعقيم 
النادي بالكامل من قبل فريق خورشيد 
التطوعي، وقيام اللجنة الفنية املشكلة 
من قبل اللجنة الثالثية بزيارة ميدانية 
للنادي، اطلعت خاللها على اإلجراءات 
املتبعة، وابدت موافقتها  واالحترازات 
على استئناف النشاط الرياضي، بعدما 
رصدت االلتزام الكبير من قبل مسؤولي 

(متني غوزال) بدر اخلالدي متحدثا للزميل هادي العنزي  

«الكرة»: االحتاد يخضع لرقابة مالية محلية وخارجية

ملشاهدة الڤيديو

العروض تنهال على رباعي «كاظمة»
عبدالعزيز جاسم

لم متض أكثر من ٤٨ ســاعة على إبالغ 
اجلهــاز اإلداري للفريق األول لكرة القدم 
في كاظمة لالعبيه األربعة مشاري العازمي 
وسلطان صلبوخ وعبداهللا الظفيري وناصر 
الوهيب بأن املوسم احلالي هو األخير لهم 
مع الفريق، وذلك بنــاء على طلب املدرب 
اجلديد أنه ال يرغب بتواجد العبني فوق الـ 
٣٠ عاما، والذي ذكرت مصادر لـ «األنباء» 
أن األقرب لهذا املنصب هو االسباني روبرتو 
بيانكي (٥٣ عاما)، حتــى انهالت العروض 
عليهم مــن جميع األندية رغبة في ضمهم 
للموسم املقبل. ويعتبر جنم وقائد الفريق 

مشاري العازمي هو أكثر العب من املتوقع 
أن تكون لديه عروض عديدة لتألقه الكبير 
قبل تعرضه لإلصابة حيث انه بحاجة لوقت 
يقارب الشــهر ونصف الشهر للعودة الى 
املالعب من جديد في حــال اجراء العملية 
اجلراحية بالركبة خالل األيام القليلة املقبلة 
مــا يعني أنه لن يكمل املوســم احلالي مع 
فريقــه، وذكر عدد من املصــادر أن أندية 
العربي والساملية والنصر قد دخلت بالفعل 

على خط املفاوضات مع الالعب. 
كما تقدم أكثر من ناد للفوز بخدمات ناصر 
الوهيب. ويبدو أن الساملية سيكون األقرب 
للحصول على خدمات عبداهللا الظفيري الذي 
يعتبر من ابرز العبي البرتقالي املوسم املاضي.

.. والتضامن يفاوض صلبوخ
يحيى حميدان

فتحت إدارة الفريق األول لكرة القدم بنادي 
التضامن قنوات التفاوض مع الظهير األمين 
لكاظمة سلطان صلبوخ بعد قرار إدارة ناديه 
بإتاحــة الفرصة له لالنتقال الى ناد آخر بعد 

سنوات طويلة من العطاء مع «البرتقالي».
وبادر عضو إدارة التضامن رئيس جهاز 
الكرة فهد دابس الــى التواصل مع صلبوخ 

ملعرفة رأيه في مســألة انتقاله الى «العنيد»، 
بيد أن الالعب فضل التريث الى حني حســم 
األمور بصفة رسمية مع إدارة ناديه ودراسة 

العروض التي سيتلقاها.
وكان صلبوخ أحد األعمدة األساسية في 
تشكيلة كاظمة في املوسم احلالي قبل توقفه 
بسبب انتشار ڤيروس «كورونا»، حيث شارك 
في جميع مباريات فريقه الـ ١٦ في مختلف 

املسابقات احمللية.

إصابات الرياضيني بـ«كورونا» ترتفع إلى ١٣٢
مبارك اخلالدي

ارتفعت أعداد إصابات الرياضيني الكويتيني 
املصابني بڤيروس كورونا الى ١٣٢ بعد إعالن 
الهيئة العامة للرياضة امس عن اكتشــاف ٥ 
حاالت جديدة اثر املســحات التي مت أخذها 

اخلميس املاضي.
وفي املجمل، فقد قام مركز الطب الرياضي 
منذ انطالق الفحوصات حتى اخلميس املاضي 
بفحص ٣٤٧٩ العبا واداريا وعامال في األندية 
واالحتــادات الرياضية، حيث ظهرت النتائج 

السلبية لـ ٣١٢٨ حالة، فيما كان إجمالي احلاالت 
غير الواضحة وحتتاج الى إعادة فحص هي 

٢١٩ حالة.
هذا، ويستأنف املركز صباح اليوم استقبال 
العاملني باألنديــة واالحتادات  الرياضيــني 
الرياضية اعتبارا من العاشــرة صباحا حتى 
الثانية من بعد الظهر، بعد ان توقف عن ذلك 
يومي اجلمعة والسبت املاضيني، حيث خضع 
ملزيد من عمليات التعقيم متهيدا الســتقبال 
دفعات الرياضيني اليوم وفق الكشوفات املقدمة 

من اللجنة األوليمبية الكويتية.
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فرانكفورت 
يشكو وست هام لـ «فيفا»

أخيرًا.. باروش يعتزل الكرة 
عن ٣٨ عامًا

أكد متحدث باســم االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يحقق 
في شكوى تقدم بها نادي آينتراخت فرانكفورت األملاني ضد 
وســت هام يونايتد االجنليزي، بشــأن صفقة انتقال املهاجم 

الفرنسي سيباستيان ألير.
وأشارت وســائل إعالم بريطانية الى أن فرانكفورت تقدم 
بشكوى لـ «فيفا»، ذكر فيها انه لم يحصل حتى اآلن على ٥٫٤ 
ماليني جنيه إسترليني من وست هام ضمن الصفقة التي انتقل 
مبوجبها ألير إلى ملعب لندن في ٢٠١٩، مضيفة انه على لسان 
املتحدث الرسمي «أنه سيتم التحقيق في املسألة حاليا، وال ميكننا 

في الوقت الراهن اإلدالء مبزيد من التعليقات».
وانضم الالعب البالغ من العمر ٢٦ عاما، إلى وست هام ملدة 
٥ سنوات في صفقة قياســية للنادي، لم يكشف الطرفان عن 

تفاصيلها املالية.

أعلن التشــيكي ميالن باروش، مهاجم ليڤربول االجنليزي 
السابق، اعتزاله كرة القدم في نهاية املوسم عن ٣٨ عاما، بعدما 
كتب على موقع ناديه بانيك اوســترافا التشيكي «عقلي يريد 
املتابعة، لكن جسمي طلب التوقف»، مضيفا: لدي مشكالت صحية 
منذ فترة طويلة، وجسمي يرفض العمل بالطريقة السابقة وكما 

أرغب، مشيرا الى إصابات بوتر اخيل.
وحمل بــاروش ألوان ٣ أندية اجنليزية هي أســتون ڤيال 
وبورتسموث وليڤربول، وكذلك ليون الفرنسي وغلطة سراي 
التركي، وقد برز في كأس أوروبا ٢٠٠٤ عندما أحرز لقب هداف 
الدورة، وأحــرز لقب دوري أبطال أوروبا فــي كرة القدم مع 
ليڤربول عام ٢٠٠٥ بعد الفوز في النهائي على ميالن اإليطالي، 
وأنهى مســيرته الدولية مع منتخب تشيكيا بعد كأس أوروبا 

٢٠١٢ وبرصيده ٤١ هدفا في ٩٣ مباراة.

شنايدر يرغب 
في العودة عبر أوترخت

كرة القدم تعود 
في اليابان واملكسيك

أملح الدولي الهولندي السابق 
ويسلي شنايدر الى احتمال عودته 
الى مزاولة كرة القدم للمرة األولى 
العام  اللعب رسميا  منذ اعتزاله 
املاضي، بحســب وسائل إعالم 
هولندية أمس، وبحسب قناة «آر 
تي في أوترخت» احمللية، جتمع 
نحو ٧٥ شخصا ترحيبا بشنايدر 
لدى وصوله الى مقر نادي بداياته 
في مدينــة أوندييب الهولندية، 
أوترخت  لنادي  حاملني قميصا 
(املدينة حيث ولد)، كتب عليه اسم 
الالعب البالغ من العمر ٣٦ عاما.

وهتف املشجعون مطالبني شنايدر بـ «التوقيع» على القميص 
إيذانا بعودته الى املســتطيل األخضر، ليرد عليهم بأنه «بالتأكيد» 
سيفكر باملوضوع. ونقلت وســائل اإلعالم عن شنايدر قوله إنه 
حتدث «بالفعل» الى املديــر الرياضي ألوترخت خوردي زويدام، 
وأكد األخير حصول تواصل مع شنايدر، وان الطرفني تطرقا «الى 
موضوع عودة محتملة»، مضيفا الكرة اآلن في ملعبه، أمام ويسلي 
اآلن الوقت لكي يقرر ما إذا كان يرغب في العودة، مشيرا إلى انه في 
وضع بدني الئق ومتحمس، وبالتأكيد سيكون ذلك مثيرا لالهتمام 

بالنسبة إلى نادي أوترخت.

استأنف دوري كرة القدم الياباني نشاطه أمس خلف أبواب 
موصدة، بعد توقف لنحو أربعة أشهر بسبب ڤيروس كورونا 
املستجد، ومن جهتها، عاودت املكسيك، إحدى أكثر دول العالم 
تأثرا بـ «كوفيد-١٩» على صعيد الوفيات، النشاط الكروي في 
ظل إجراءات صحية صارمة. وبات دوري «جاي ليغ» لكرة القدم، 
ثاني بطولة رياضية كبرى في اليابان تعاود نشاطها بعد تعليقه 
بسبب اجلائحة، بعد دوري البيسبول الذي عاود مبارياته في ١٩ 
يونيو، وأقيمت تسع مباريات من دوري القدم أمس دون جمهور.
وعلى اجلهة األخرى، وبعد نحو أربعة أشــهر من تعليقها، 
استؤنفت نشاطات كرة القدم في املكسيك مبباراتني ضمن دورة 
ودية تشــارك فيها ثمانية أندية، موزعة على مدينتني، وأقيمت 
املباراتان في ظل إجراءات صحية صارمة شملت التعقيم ومنع 
املشــجعني من احلضور واعتماد مسافات فاصلة بني الالعبني 

والصحافيني.

هاميلتون يتصدر جتارب «فورموال ١» في النمسا
بــدأ بطــل العالــم ٦ مــرات 
البريطاني لويــس هاميلتون 
ســعيه نحــو معادلــة الرقــم 
القياسي العاملي املسجل باسم 
األســطورة االملانــي ميكايــل 
شوماخر (٧ مرات)، من خالل 
تصدر التجارب احلرة لسباق 
جائزة النمسا الكبرى املرحلة 
االفتتاحية مــن بطولة العالم 

لسباقات فورموال واحد.
وتعود احليــاة الى حلبات 
الفورموال واحد األحد بعد أكثر 
من ٣ أشــهر مــن تأجيل موعد 
انطالق بطولة العالم بســبب 

ڤيروس كورونا املستجد.
وكان مــن املقرر أن تنطلق 

بطولة العالم لســباقات الفئة 
األولى بجائزة أستراليا الكبرى 
منتصف مارس املاضي لكن وباء 
«كوفيــد-١٩» أدى الى إلغائها، 
إضافة الى عدد من الســباقات 
األخرى هي موناكو وفرنســا 
وهولندا وسنغافورة واليابان 

وأذربيجان.
وتصــدر هاميلتون فترتي 
التجارب، متقدمــا على زميله 
فــي الفريق الفنلندي فالتيري 
بوتــاس الذي حل ثانيا بفارق 
٠٫١٩ ثانية، وجاء واملكســيكي 
ســيرخيو بيريز سائق فريق 
راسينغ بوينت في املركز الثالث 

بفارق ٠٫٦٥ ثانية.

١٢٠ مليون يورو النتقال ميسي
دخل ناديا باريس ســان جرمان الفرنسي ومان يونايتد اإلجنليزي 
في منافسة شرسة للفوز بخدمات األرجنتيني الداهية ليونيل ميسي 
أيقونة نادي برشلونة اإلسباني حال قرر البرغوث الرحيل عن العمالق 

الكتالوني، وفقا ملا نشرته شبكة فارسكي سبورتس األرجنتينية.
وذكرت الشبكة أن كال من العمالق الباريسي والشياطني احلمر لديه 
رغبة أكيدة في دفع ما يقرب من ١٢٠ مليون يورو، باإلضافة إلى العب 
أو اثنني نظير التعاقد مع ميسي الذي رفض إجراء املفاوضات اخلاصة 
بتجديد عقده مع برشــلونة، وذكرت محطة «كادينا سير» اإلذاعية 
اإلسبانية أنه يشعر بحالة من اإلحباط من نقص النجوم في الفريق، 

ويرغب في الرحيل عن أسوار الكامب نو في نهاية املوسم املقبل.

يســعى ريال مدريد متصدر الدوري اإلســباني (٧٤ نقطة) الى 
مواصلــة الزحف نحو اللقب عندما يصطــدم اليوم بأتلتيك بلباو 
ثامــن الترتيب (٤٨ نقطة) على ملعب ســان ماميس، وذلك ضمن 
منافســات املرحلة الـــ ٣٤ لـ «الليغا» التــي افتتحت بفوز اتلتيكو 

مدريد على ريال مايوركا ٣-٠ أمس األول.
كما يحل برشــلونة الثانــي بـ (٧٠ نقطة) ضيفــا على ڤياريال 
اخلامــس (٥٤ نقطة)في مباراة صعبة على النادي الكتالوني الذي 
بدأ واضحا للعيان معاناته املستمرة وتراجع مستواه، كما يلتقي 
اليوم أوساســونا احلادي عشــر (٤٤ نقطة) مع خيتافي السادس 
(٥٢ نقطــة) فــي مواجهة مثيرة ألجل حجــز بطاقة مؤهلة لدوري 
األبطال األوروبي، ورابع املواجهات بني فريقي قاع الترتيب، حيث 
يستضيف إسبانيول األخير (٢٤ نقطة) نظيره ليغانيس التاسع 

عشر (٢٥ نقطة).
وشهد تدريب ريال مدريد األخير صباح أمس غياب ٣ العبني، حيث 
غاب ناتشو، وفاران، فيما لم يشارك هازارد مع املجموعة، واكتفى 
بتدريبات خاصة داخل صالة األلعاب الرياضية، بحســب صحيفة 
«ماركا» اإلســبانية، واليزال ناتشو يتعافى من اإلصابة العضلية 
التي تعرض لها مطلع الشهر املاضي، أما فاران فهو يعاني من آالم 

في الرقبة تعرض لها خالل مواجهة خيتافي املاضية.
وبحســب صحيفة «آس» اإلســبانية، فإن الفرنسي زين الدين 
زيــدان لن يجازف باالعتماد على فاران خالل املرحلة املقلبة، رغم 
كونه احدى الركائز األساسية في حساباته، إال أنه يخشى إشراكه 

قبل اكتمال شفائه بشكل نهائي.
إلى ذلك، رفض مدرب برشلونة كيكي سيتني أمس التكهن بشأن 
مستقبل النجم األرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة اإلسباني 
بعيد تقارير صحافية عن رغبة أفضل العب في العالم ٦ مرات في 
الرحيــل عن فريقه صيف العام املقبل، وقال ســيتيني: «لن أتكهن 
بهذا الشأن ألنني لم أسمع شيئا»، مشددا على ان ميسي الذي يحمل 

شارة قيادة النادي الكاتالوني، «لم يقل شيئا» ميكن ان يتم تفسيره 
على انه رغبة في الرحيل. وجاءت تصريحات سيتني خالل مؤمتر 
صحافي قبل حلول فريقه ضيفا على ڤياريال بعدما حقق «البرشا» 
٣ انتصارات و٣ تعادالت في آخر ٦ مباريات، ويجد نفسه في املركز 
الثاني فــي الترتيب بفارق ٤ نقاط خلف غرميه ريال مدريد الذي 
يحقق نتائج مثالية في اآلونة األخيرة، وفاز في املباريات الست 
التي خاضها منذ استئناف منافسات الدوري، بعد تعليقها ألشهر 

بسبب ڤيروس كورونا املستجد.
وفي أولى مواجهات اجلولة الـ ٣٤ للدوري االسباني قاد ألفارو 
موراتا فريقــه أتلتيكو مدريد للفوز على ضيفه ريال مايوركا 
٣-٠ وســجل موراتــا ثنائية (٢٩) من ركلة جــزاء و(٤٥+)٤، 
وأضاف كوكي الهدف الثالث (٨٠)، ليواصل أتلتيكو مســيرته 
اخلالية من الهزائم في الدوري احمللي للمباراة الثانية عشرة على 
التوالــي، بينها ٧ انتصارات و٥ تعادالت، ورفع فريق العاصمة 

عدد انتصاراته منذ عودة املنافســات بعد أكثر من ٣ أشهر 
من اإليقاف بســبب ڤيروس كورونا املســتجد، إلى ٥ 

مقابل تعادلني، ليحصن مركزه الثالث الذي يسمح 
له باملشــاركة في دوري أبطال أوروبا املوســم 

املقبل برصيد ٦٢ نقطة.
أدرك املغربي زهير فضال هدف التعادل 
لفريقه ريال بيتيس (٧٩) ليخرج فريقه 
متعادال فــي املواجهة التــي جمعته مع 
مستضيفه سلتاڤيغو ١-١، ليرفع األول 
رصيده إلى (٣٨ نقطة) في املركز الثالث 
عشر لـ «الليغا»، فيما احتفظ سلتاڤيغو 
مبركزه السابع عشر برصيد (٣٥ نقطة)، 
وجــاء هدف التقدم للفريق املســتضيف 

بواسطة مانويل نوليتو (٢٢).

«الريال» ملواصلة الزحف نحو اللقب.. 
وبرشلونة يخشى سقطة جديدة

أتلتيكو مدريد يحّصن املركز الثالث.. و ريال بيتس يعادل سلتاڤيغو

إصابة جديدة ألومتيتي
أعلن نادي برشلونة إصابة قلب دفاعه الفرنسي صامويل 
أومتيتي بركبته اليسرى، ما سيبعده عن مواجهة ڤياريال 

اليوم في «الليغا».
وفي بيان له، أوضح برشلونة أن العبه البالغ ٢٦ عاما والذي 
يعاني من أوجاع مستمرة في ركبته منذ مونديال ٢٠١٨، 
يتعني عليه اخلضوع للعالج، وسيغيب عن املالعب بحسب 
تطور االصابة، وكان اومتيتي قد تعرض إلصابة بربلة ساقه 

اليمنى مطلع الشهر املاضي، بعد استئناف متارين الفريق 
الكاتالوني اثر توقف طويل بســبب تفشي ڤيروس كورونا 
املستجد، وعانى مطلع املوسم من إصابتني في قدمه وركبته.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا (املرحلة الـ ٣٤)

٣beIN Sport HD١أتلتيك بلباو ـ ريال مدريد
٦beIN Sport HD٣إسبانيول ـ ليغانيس
٨:٣٠beIN Sport HD٣أوساسونا ـ خيتافي
١١beIN Sport HD٣ڤياريال ـ برشلونة

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٠)
٦:١٥beIN Sport HD٤إنتر ـ بولونيا

٨:٣٠beIN Sport HD٥كالياري ـ أتاالنتا
٨:٣٠beIN Sport HD٦بريشيا ـ ڤيرونا
٨:٣٠beIN Sport HD٤بارما ـ فيورنتينا
٨:٣٠beIN Sport HD٧سامبدوريا ـ سبال
٨:٣٠beIN Sport HD٨أودينيزي ـ جنوى

١٠:٤٥beIN Sport HD٤نابولي ـ روما

«اليوڤي» ميشي ملكًا.. و«نارية» بني نابولي و«ذئاب» روما

عــزز فريــق يوڤنتــوس صدارته 
للــدوري اإليطالي لكــرة القدم بفوزه 
الكبير على تورينو ٤-١ خالل مباراة 
«الديربــي» التي جمعتهمــا أمس في 
اجلولة الثالثني من منافسات الدوري، 
ليرفع «اليوڤي» رصيده إلى ٧٤ نقطة 
في صــدارة الترتيــب وتوقف رصيد 
تورينو عند ٣١ نقطة في املركز اخلامس 

عشر.
وتقدم يوڤنتوس بهدف سجله باولو 
ديباال (٣)، وأضــاف خوان كوادرادو 
الهدف الثاني (٢٩)، ثم ســجل أندريا 
بيلوتــي الهــدف األول لتورينــو في 

اتالنتا اخلامس (٦٠ نقطة)، ويستضيف 
بريشيا األخير (١٨ نقطة) نظيره ڤيرونا 
الثامن (٤٢ نقطة)، ويحل فيورنتينا 
الثالث عشــر (٣١ نقطــة) ضيفا على 
بارما العاشــر (٣٩ نقطة)، ويصطدم 
ســبال التاســع عشــر (١٩ نقطة) مع 
مستضيفه سامبدوريا السادس عشر 
(٢٩ نقطة)، ويلعب أودينيزي الرابع 
عشر (٣١ نقطة) مع جنوى السابع عشر 
(٢٦ نقطة)، فيما ستكون القمة عندما 
يستضيف نابولي السادس (٤٥ نقطة) 
«ذئــاب» روما اخلامــس (٤٨ نقطة)، 
في مواجهة مفتوحة على مصراعيها.

الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع 
للشوط األول، ثم أضاف كريستيانو 
رونالدو الهدف الثالث ليوڤنتوس (٦١)، 
ثم سجل كوفي جيجي العب تورينو 
الهــدف الرابع ليوڤنتوس باخلطأ في 

مرمى فريقه (٨٧).
٧ مباريات اليوم

وتســتكمل املرحلة الـ ٣٠ للدوري 
اإليطالي بإقامة سبع مواجهات اليوم، 
حيث يلتقي االنتر الثالث (٦٤ نقطة) 
مع بولونيا حادي عشر الترتيب (٣٨ 
نقطة)، وكالياري التاسع (٣٩ نقطة) مع 



رياضـة
27االحد ٥ يوليو ٢٠٢٠

كلوب يحتج على آلية 
تتويج الالعبني

حتديد مواعيد املراحل 
املتبقية من «البرميييرليغ»

ن «املوهوب»  أرسنال يؤمِّ
مارتينيلي بعقد طويل األمد

هامبورغ ُيعلن 
رحيل املدرب هيكينغ

طالــب مدرب ليڤربول يورغن كلوب بأن يحصل كل العب في 
قائمة فريقه على ميدالية التتويج بلقب البرميييرليغ

وتنص قوانني الدوري اإلجنليزي، على أال يحصل الالعب على 
امليدالية إال إذا شــارك في ٥ مباريات. وقال كلوب، بحسب ما 
نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «ال أعرف من وضع هذا 
القانون، فحتى إذا لعبت مباراة واحدة فقط، يجب أن حتصل على 
ميدالية». وأضاف: «لو أن البعض ال يفهم أهمية قائمة الفريق 
ككل للفوز بلقب بطولة، فأنا ال أستطيع مساعدتهم في حقيقة 
األمر». وزاد: «إذا كنت حارس املرمى الثاني وخضت عددا أقل 
من املباريات، يجب أن حتصل على ميدالية فأنت تدربت آالف 
املرات على مدار العام، وإذا لم تتدرب في أعلى املستويات، فلن 
تكون لديك فرصة الفوز ببطولة». وتابع: «هناك شخص ما قرر 
أنه يجب عليك خوض ٥ مباريات للحصول على ميدالية؟ هؤالء 
األوالد سيحصلون على ميدالية بنسبة ١٠٠٪، سأصنعها بنفسي، 

أو ميكنهم احلصول على امليدالية اخلاصة بي».
وختم: «يجب على البرمييرليغ التفكير في هذا القانون من جديد».

أعلنت رابطة الــدوري اإلجنليزي لكرة القدم مواعيد مباريات 
مرحلتني من املســابقة، حيث ســتتم إقامتهما ما بني يومي ١٤ 
و٢٢ اجلاري، وذلك في حال توافر كل متطلبات السالمة حسب 
بروتوكول الرابطة الستئناف املسابقة. وكشفت الرابطة في بيان 
لها عبر موقعها اإللكتروني، عن موعد ختام املوســم اجلاري، 
حيث حددت يوم ٢٦ اجلاري، مؤكدة أن مباريات املرحلة األخيرة 
ستقام في وقت واحد. وجاءت مواعيد منافسات املرحلة السادسة 
والثالثني، لتشــهد افتتاحها يوم ١٤ اجلاري مبباراة جتمع بني 
تشلسي ونوريتش سيتي. ويشهد يوم ١٥ منه مواجهة جتمع 
أرسنال بحامل اللقب ليڤربول في ملعب «اإلمارات»، فيما تقام 
في اليوم ذاته ٣ مباريات جتمع  بني مان ســيتي وبورمنوث، 
وبيرنلي وولڤرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام. وتقام 
٤ مباريات ١٦ اجلاري، حيث يستضيف ايڤرتون فريق أستون 
ڤيال، فيما يحل شــيفيلد يونايتد ضيفا على ليســتر سيتي، 
بينما يلعب مان يونايتد أمام مضيفه كريستال باالس ويواجه 
ساوثهامبتون ضيفه برايتون. وتختتم منافسات املرحلة يوم 
١٧ من الشــهر ذاته، مبباراة جتمع وست هام يونايتد بضيفه 
واتفورد. وتنطلق املرحلة السابعة والثالثني (قبل األخيرة)، يوم ١٨ 
اجلاري، حيث يواجه نوريتش سيتي ضيفه فريق بيرنلي، بينما 
تستأنف مباريات املرحلة يوم ١٩ من الشهر ذاته، مبباراتني جتمع 
األولى بني فريقي بورمنوث وساوثهامبتون، بينما يحل توتنهام 
ضيفا على ليستر سيتي. وسيواجه برايتون ضيفه نيوكاسل 
يونايتد، فيما يستضيف شيفيلد يونايتد فريق إيڤرتون، بينما 
يحل كريستال باالس ضيفا على وولڤرهامبتون، وذلك يوم ٢٠ 
من الشــهر ذاته.  ويستضيف أستون ڤيال فريق أرسنال، كما 

يحل مان سيتي ضيفا على واتفورد ٢١ اجلاري.
وتختتم منافسات املرحلة في ٢٢ من الشهر ذاته مبواجهة قوية 
جتمع ليڤربول مع ضيفه تشلسي، فيما يستضيف مان يونايتد 

فريق وست هام يونايتد.

أعلن نادي أرسنال اإلجنليزي لكرة القدم، عن توقيع البرازيلي 
غابرييل مارتينيلي مهاجــم الفريق، على عقد طويل األمد مع 

النادي، ليؤمن مستقبله مع الفريق اللندني.
وذكر أرســنال في بيان له عبر موقعه اإللكتروني، أن توقيع 
مارتينيلي على عقده اجلديد يأتي بعد ٤٨ ساعة من توقيع زميله 

الشاب بوكايو ساكا على عقد طويل األمد مع النادي.
وأضاف النادي اللندني أن مارتينيلــي الذي وقع للنادي منذ 
عام واحد فقط سجل عشرة أهداف في ٢٦ مباراة خاضها مع 

الفريق، منذ انضمامه ألرسنال قادما من إيتوانو البرازيلي.
وقال اإلسباني ميكيل أرتيتا املدير الفني للفريق في تصريحات 
للموقع الرســمي ألرسنال: « سعيد ألن غابي وقع عقدا جديدا 
معنا. إنه العب شاب موهوب وأذهلنا بأدائه والعمل الذي قام به، 
نتطلع اآلن أن يعود الى كامل لياقته لنتابع تطوره في نادينا».

أعلن نادي هامبورغ األملاني لكرة القدم اليوم رحيل ديتر هيكينغ 
عن تدريب الفريق بعد اإلخفــاق في الصعود مجددا إلى دوري 
الدرجة األولى (بوندســليغا). وأوضح النادي، أن هيكينغ ومدير 
الكرة يوناس بولدت، قررا خالل حتليلهما ألداء الفريق في املوسم، 
عدم جتديد التعاقد. وقال هيكينغ في بيان نشره النادي: «بدأت 
املهمة قبل عام من أجل حتقيق الهدف املهم لنادي هامبورغ. ولم 
نحقق الهدف. وأحتمل مسؤولية ذلك». كان عقد هيكينغ سيجدد 
تلقائيا فقط في حالة عودة الفريق إلى دوري الدرجة األولى. لكن 
هامبورغ أنهى املوســم املنقضي مــن دوري الدرجة الثانية في 
املركز الرابع، وهو املركز الذي أحرزه أيضا في ٢٠١٩، وقد خسر 
مباراته األخيرة على ملعبه أمام ســاندهاوزن ١ - ٥، عندما كان 
إحراز نقطة واحدة يكفيه النتــزاع املركز الثالث وخوض الدور 
الفاصل الذي ميكن مــن خاللها الصعود للدرجة األولى. وتضم 
قائمة املرشحني خلالفة هيكينغ، دمييتروس غراموزيس املدرب 
السابق لدارمشتاد وألفريد شرودر املدرب السابق لهوفنهامي وكذلك 

أندري برايتنرايتر املدرب السابق لشالكه وهانوفر.

«الريدز» الستعادة قوته أمام أستون ڤيال.. 
والسيتي ضيف ثقيل على ساوثهامبتون

سبع مراحل على ختام الدوري.
وقــال املصري محمــد صالح جنم 
ليڤربــول وصاحب املركــز الثالث في 
ترتيب الهدافني، ان فريقه كان منقسما 
بني رغبة حسم اللقب االسبوع املاضي 
من خالل خسارة مان سيتي أمام تشلسي 
أو الذهاب الى ارض ســيتي والتتويج 
هنــاك، وقــال «اعتقــد ان اجلميع كان 
متحمسا ملشاهدة املباراة معا (تشلسي 
- مان ســيتي ٢-١). بعــض الالعبني 
أرادوا الفوز على مان سيتي والتتويج 
باللقب هنــاك، والبعض اآلخر قال ال، 

فلنفز به ونحتفل معا». 
ورومــا  تشلســي  العــب  وتابــع 
وفيورنتينــا االيطاليــني ســابقا «كان 
الشــعور رائعا، عندما ســجل تشلسي 

الهدف الثاني، واحتفلنا».
لكن سيتي حامل لقب ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
افســد جزئيا احتفــاالت فريق املدرب 
االملانــي يورغــن كلــوب، عندمــا قدم 
البلجيكــي كيفــن دي برويــن، رحيم 
سترلينغ واليافع فيل فودن عرضا رائعا 

حسموا به املباراة في شوطها االول.

تسعى أندية الطليعة إلى حصد املزيد 
من النقاط في صراعها الناري للتأهل الى 
دوري أبطال أوروبا والدوري االوروبي، 
في املرحلة ٣٣ من الدوري االجنليزي لكرة 
القدم، وذلك بعد حسم ليڤربول معركة 

اللقب للمرة االولى بعد ثالثة عقود.
ويستقبل بطل الدوري «الريدز»اليوم 

استون ڤيال الثامن عشر.
أما ســيتي الــذي تنتظــره مواجهة 
طاحنة في اياب ثمن نهائي دوري االبطال 
أمام ريال مدريد االسباني، بعدما هزمه 
فــي عقــر داره ذهابــا ٢-١، فيحل على 

ساوثهمبتون الرابع عشر.
وبعد حسم «احلمر» البطاقة االولى 
للمســابقة القارية، اقترب مان ســيتي 
الثاني من حسمها فنيا وليس اداريا، إذ 
يتعني عليه نقض قرار االحتاد القاري 
للعبة بإبعاده عن املسابقات األوروبية 
موسمني بسبب مخالفته قواعد اللعب 

املالي النظيف.
وبحــال اقصاء ســيتي (٦٦ نقطة)، 
سيبلغ املسابقة القارية االولى أصحاب 
املراكز الثالث والرابع واخلامس، ما يعني 
ان املنافسة ستكون في غاية الشراسة 
بني أندية ليستر سيتي، تشلسي، مان 

يونايتد وولفرهامبتون
وخيــم على ختام املرحلة الســابقة 
اخلميس املاضي، الفوز الســاحق ملان 
سيتي على ضيفه ليڤربول ٤-٠، وذلك 
بعد ان اصطف العبو املدرب االسباني 
بيــب غوارديوال مبمر شــرفي، تكرميا 
لالعبي البطل الذين حسموا اللقب قبل 

ليستر يحافظ على «الثالث».. و«الشياطني» تضرب بورمنوث بـ «اخلمسة»

اســتعاد ليستر سيتي 
توازنه بالفوز على ضيفه 
بــاالس ٣-٠،  كريســتال 
وواصــل مــان يونايتــد 
انتصاراته بإكرامه وفادة 
ضيفه بورمنوث ٥-٢ في 
املرحلــة الثالثة والثالثني 
من الدوري االجنليزي لكرة 

القدم.
في املبــاراة األولى عاد 
بطــل موســم ٢٠١٥-٢٠١٦ 
إلــى ســكة االنتصــارات 
بعــد تعادلــني وخســارة 
منذ اســتئناف املنافسات 
الشهر املاضي بعد تعليقها 
ألكثر من ثالثة أشهر بسبب 
ڤيروس كورونا املستجد، 

من مسافة قريبة إثر متريرة 
من البلجيكي يوري تيلمانز 

.(٤٩)
وواصل مــان يونايتد 
تألقه وضغطه على ليستر 
سيتي وتشلسي في املنافسة 
البطاقتني األخيرتني  على 
املؤهلتني ملســابقة دوري 
أبطال أوروبا املوسم املقبل، 
وذلك بتحقيقه الفوز الثالث 
على التوالي معمقا جراح 
ضيفــه بورمنوث صاحب 
املركز قبل األخير.وسجل 
مايســون غرينــوود (٢٩ 
و٥٤)، وماركوس راشفورد 
(٣٥ مــن ركلــة جــزاء)، 
والفرنسي أنتوني مارسيال 

أنهى أرســنال الشوط 
األول مــن املباراة، متوفقا 
بهدف سجله الشاب بوياكو 
ســاكا، في الدقيقة ٤٣ من 

زمن اللقاء.
وفــي الشــوط الثانــي 
الفرنســي  املهاجم  أضاف 
ألكســندر الكازيــت، ثاني 
أهــداف «اجلانــرز»، فــي 
الدقيقة ٨٦ من زمن املباراة.

بهذا الفوز، رفع أرسنال 
رصيــده للنقطــة ٤٩ فــي 
املركز السابع، بينما توقف 
رصيــد وولڤرهامبتــون، 
عند ٥٢ نقطــة، في املركز 
الســادس، بجدول ترتيب 

الدوري اإلجنليزي.

وعزز برايتون موقعه 
وصعــب مهمــة مضيفــه 
نوريتش ســيتي صاحب 
للبقــاء  األخيــر  املركــز 
بالتغلب عليه ١-٠ سجله 
البلجيكي لياندرو تروسار 

.(٢٥)
وجتمد رصيد نوريتش 
عنــد ٢١ نقطة فــي املركز 
العشــرين األخير، بفارق 
ســبع نقاط عــن واتفورد 
الســابع  املركز  (صاحــب 
عشر، أول املراكز الضامنة 

للبقاء).
في املقابل، رفع برايتون 
رصيده إلــى ٣٦ نقطة في 

املركز اخلامس عشر.

(٤٥+٢) والبرتغالي برونو 
فرنانديــش (٥٩) أهــداف 
مان يونايتد، بينما سجل 
هدفي بورمنوث وجونيور 
ستانيسالس (١٦) وجوشوا 
كينغ (٤٩ من ركلة جزاء).

ورفع يونايتد رصيد إلى 
٥٥ نقطة، في حني تعقدت 
مهمة بورمنوث في البقاء 
بتجمــد رصيــده عند ٢٧ 

نقطة.
واقتنص فريق أرسنال 
فــوزا ثمينا مــن مضيفه 
فريــق ولڤرهامبتـــــــون 
بثنائية نظيفة في املباراة 
التي جمعت الفريقني على 

ملعب «مولينيو».

أرسنال يواصل التقدم ويوقف ولڤرهامبتون.. وبرايتون يعبر نوريتش ويقربه من الهبوط

بثالثية النيجيري كيليشي 
ايهياناتشو (٤٩) وهدافه 
جاميي فاردي (٧٧ و٩٤).

وكســر فاردي صيامه 
عن التهديف في املباريات 
الثــالث األخيــرة، لينفرد 
بصــدارة الهدافني برصيد 

٢١ هدفا.
وعــزز ليســتر مركزه 
الثالث برصيد ٥٨ نقطة، في 
حني جتمد رصيد كريستال 
بــاالس عنــد ٤٢ نقطة في 

املركز الثاني عشر.
وانتظــر ليســتر حتى 
الشــوط الثاني لهز شباك 
الضيوف، فافتتح التسجيل 
عبر إيهياناتشو بتسديدة 

ساني: هدفي حتقيق «األبطال»..
وألكانتارا يرحل عن بايرن في الصيف

جنح بايرن ميونيخ أخيرا في حسم صفقة التعاقد مع جناح 
مان ســيتي االجنليزي ومنتخب أملانيا لكرة القدم ليروي 
ســاني، في صفقة طموحة تعزز سياسة النادي الباڤاري 
مواصلة تشبيب تشكيلته في سعيه إلى فرض هيمنة قارية.

وأكد الناديان حسم صفقة ساني، وكتب مان سيتي في حسابه 
على «تويتر»: «ساني انضم إلى بايرن ميونيخ. شكرا لك»، 

فيما كتب النادي الباڤاري على موقعه الرسمي أن «ساني 
(٢٤ عاما) وقع عقدا ملدة خمســة أعوام حيونيو 

٢٠٢٥ وسيبدأ التحضير للموسم املقبل في 
ميونيخ األسبوع املقبل». وقال ساني في 
تصريح للموقع الرسمي للنادي الباڤاري 
«بايــرن ميونيخ فريق رائع ذو أهداف 
كبيرة - وهذه األهداف تروق لي أيضا.
 أتطلع إلى التحدي اجلديد وأتلهف إلى 
التدريب مع الفريق. أعرف هانزي فليك 
منذ املنتخب الوطني حتت ٢١ عاما، كانت 

لدينا عالقة جيدة جدا هناك. أريد الفوز 
بأكبر عدد ممكن من البطوالت مع بايرن، 

ودوري أبطال أوروبا على رأس أولوياتنا». وقال 
الرئيس التنفيذي للنادي الباڤاري كارل هاينتس 

رومينيغه «نحن ســعداء جدا بالترحيب بساني في بايرن 
ميونيــخ. إنه العب متميز أثبت مؤهالته خالل الســنوات 

القليلة املاضية، خاصة في املنتخب الوطني». 
وأضاف «هدفنا هو جمع أفضل الالعبني األملان في بايرن 
ميونيخ والتعاقد مع ساني تأكيد على هذا الهدف. من جهة 

أخرى، رجح كارل هاينس-رومينيغه رحيل العب وســطه 
اإلسباني تياغو ألكانتارا عن صفوف الفريق هذا الصيف، 
نافيا في الوقت عينه وجود أي تواصل بشأنه مع ليڤربول 
بطل إجنلترا. وبات العب خط الوســط البالغ من العمر ٢٩ 
عاما، مدار تقارير صحافية عدة في اآلونة األخيرة بشــأن 
مفاوضات جتديد عقده مع النادي الباڤاري، والذي ينتهي 

في أواخر موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وبعدما أشــارت تقارير أملانية في مايو، الى أن 
الالعــب اتفق مــع إدارة النادي على جتديد 
العقد، تبني في األسابيع املاضية أن الطرفني 
لم يتوصال الى اتفاق، وسط حديث عن 
«مماطلة» من الالعب لرغبته في االنتقال 

الى ناد آخر، قد يكون ليڤربول. 
وفيمــا يبدو حســما للجدل بشــأن 
مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه 
في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد» 
األملانية «لقد تفاوضنا معه بشكل جدي 
وحققنا رغباته. لكن يبدو انه يريد القيام 
بأمر جديد في املرحلة األخيرة من مسيرته». 
وينتهي عقد ألكانتارا (٢٩ عاما) مع النادي الباڤاري 
املوسم املقبل، وهو توج معه بلقب البوندسليغا سبع مرات 
وخــاض أكثر من ٢٠٠ مباراة في مختلف املســابقات منذ 
انتقاله الى صفوفه عام ٢٠١٣ من برشلونة اإلسباني، عندما 
قام النادي الباڤاري بدفع الشرط اجلزائي في عقده والبالغ 

٢٥ مليون يورو.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٣)

٢:٠٠beIN Soprts HD٢بيرنلي ـ شيفيلد
٤:٠٠beIN Soprts HD٢نيوكاسل ـ وست هام
٦:٣٠beIN Soprts HD٢ليڤربول ـ أستون ڤيال

٩:٠٠beIN Soprts HD٢ساوثهامبتون ـ مان ستي

وقال كلوب بعد املباراة «مان سيتي 
فريق مذهل. لقد تابعت موسمهم، لم 
يلعبوا مباراة سيئة»، لكنه رفض في 
الوقت عينه اعتبــار ان ليڤربول كان 

يعيش نشوة حسم اللقب لصاحله.
من جهته، قال غوارديوال «لقد فزنا 
على األبطال، فريق استثنائي»، معلقا 
علــى احلديث عــن ان ليڤربول كان 
اليزال في ذهنية االحتفال بالفوز».

وبرغــم تنازله عــن لقب الدوري 
احمللي لليفربول، رأى غوارديوال ان 
«أشياء رائعة» تنتظر فريقه في نهاية 
املوسم اجلاري، حيث تنتظره أيضا 
مباراة قوية في نصف نهائي الكأس 
ضد ارسنال «خضت حتديات كثيرة، 

كثيرة في مسيرتي كمدرب، هذا 
حتد إضافي (دوري األبطال). 
اجلميع يتحدث عن فشلي 

الكبيــر ألني لم أفــز بدوري 
االبطال في ميونيخ أو هنا». 

ويلتقي اليوم أيضا شيفيلد 
مع بيرنلي ونيوكاسل مع 

وست هام.



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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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

أحمد عبدالرضا خضير احلداد: ٥٥ عاماـ  ت:٦٦١٢٥٥٥٩ـ  شيع.
سارة عبداهللا الشيخ مساعد، أرملة سعد مطلق مبارك احلبيب: 

٩٠ عاما ـ ت:٩٧٣٠٣١٢٣ ـ شيعت.
ناجحة عبدالكرمي سيف، زوجة حمود درويش اخلالدي: ٧٩ 

عاما ـ ت:٩٩٠٦٧٨٧٩ ـ ٩٩٠٦٧١٦٧ ـ شيعت.
فهد عبــداهللا محمد اخلليفي: ٦٥ عامــا ـ ت ٦٦٨٧٧٦٥٧ ـ 

٩٥٥٢٧٢٩٩ ـ الدفن التاسعة صباحاً.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات

«اتصلت بحكام الواليات ألســألهم هل 
تحتاجون لشيء، فقالوا ال نحتاج شيئا 

شكرا لإلدارة األميركية».
الرئيس ترامب يؤكد في مؤمتر 
صحافي أن األوضاع مســتقرة 

بكل الواليات.

«كورونا يتغذى على االنقسامات السياسية»
اجلراح األميركي فيفيك مورثي 
يقول إن أميركا تخســر احلرب 

على كورونا لآلن.

«العناية المركزة ألريزونا مشغولة بنسبة 
 .«٪٨٩

العناية  مرتظى أختير، طبيــب 
املركزة مبستشفى فالي وايس.

«نحن في مرحلة إغالق ذكي، حيث نغلق 
فقط األنشطة التي تعجز عن وقف نشر 

الڤيروس».
أليزابيث  الطبيبة األميركيــة 
كوهني فــــي لقاء عبر شبكة 

سي ان ان.

«وضعنا حواجز بالستيكية بين األشخاص 
على طاوالت اللعب، مع إلزامهم بالكمامة، 

ودون مشروبات».
جيم أالن، مدير كازينو هارد روك 
بأتالنتيك سيتي،  انترناشيونال 

نيو جيرسي.

٣:١٩الفجر
 ٤:٥٣الشروق

١١:٥٢الظهر
٣:٢٦العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٣العشاء

العظمى: ٤٤  -  الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٠٠:٣٣ ص ـ ١٠:٥٧ص
أدنى جزر: ٥:٣٥ ص ـ ٦:٥٢ م

12أمنية

13آراء

alanbanewsalanba_news_kwalanbaa.newspaper

تابعونا وتواصلوا معنا

واحد أبواللطف

١١ مليون إصابة بـ «كورونا» 
و«الصحة العاملية» تدعو 

العالم لـ «االستفاقة».
سوق اجلمعة يستقبل زواره 

األسبوع املقبل.

  ماذا فعلتم قبل االستفاقة 
  خلكم بعاد عن بعض.وماذا ستفعلون بعدها؟!

ڤيتنام تدّشن أول فندق مطلي بالذهب
هانويـ  (أ.ف.پ): يرتشف نزالء فندق «دولتشي 
هانــوي غولدن اليك» في هانوي القهوة في فناجني 
مذهبة ويســتحمون في مغاطس مطلية بهذا املعدن 

النفيس.
فقد فتح «أول» فندق مطلي بالذهب 

أبوابه فــي هانوي عاصمة ڤيتنام 
ويعــرب مالكــوه عــن ثقتهم 

بنجاحه رغم القيود املفروضة 
الطيران بسبب جائحة  على 

كوفيد-١٩.
الفندق ٢٠٠  بناء  وكلف 
مليون دوالر. وقد طلي بهو 
الســباحة  الفندق وحوض 
بالذهب من  والغرف فيــه 

عيــار ٢٤ قيراطا فضال عن 
أواني املائدة.

وتبلغ كلفة النزول في الفندق 
٢٥٠ دوالرا في الليلة وهو ســعر 

مرتفع بالنسبة لڤيتنام لكن بعض أثرياء البالد ميكنهم 
أن يعيشوا فيه حياة ترف. وقال نغوين هو دوونغ 
رئيــس مجموعة «هوا بني» املالكة للفندق: «نريد أن 
ينزل في الفندق أنــاس عاديون وآخرون 
فاحشو الثراء». ويطل حوض السباحة 
على املدينة فيما وجبات الطعام تقدم 
في الطبقة اخلامسة والعشرين 
للفندق الواقع في وسط هانوي. 
وقد متــزج األطباق «مبادة 
ذهبية» غامضة على ما يفيد 

املالكون.
النــزالء عن  ويعــرب 
ســعادتهم الكبرى للنزول 

في هذا الفندق.
وقال الكــوري اجلنوبي 
فيليب بارك ضاحكا: «عندما 
إلى هنا شعرت وكأني  وصلت 

كلفة بناء الفندق ٢٠٠ مليون دوالرملك.. ال بل فرعون مصر».

معرض لڤان غوخ يلتف 
على «كورونا» بالسيارات

صودرت دراجته النارية بسبب 
«كورونا» فأشعل النار في نفسه

تورونتوـ  أ.ف.پ: ابتكر منظمو معرض انغماسي ألعمال 
ڤان غوخ في تورونتو فكرة للتوفيق بني النشاطات الفنية 
وجائحــة «كوفيــد ـ ١٩»، تتمثــل في حصر حضــور زوار 
املعرض بالسيارات، على طريقة الـ «درايف إن» املتبعة في 
الســينما، وهي فكرة تعتمد للمــرة األولى عامليا في مجال 

املعارض التشكيلية.
وكان يفتــرض أن يفتتح هذا املعــرض في مطلع مايو 
املاضي في املدينة الكندية، لكن جائحة «كوفيدـ  ١٩» دفعت 
املنظمــني إلى تأجيل املوعد والبحث عــن بدائل إلقامة هذا 
النشــاط الفنــي. وانطلق معرض «ڤان غوخ االنغماســي» 
بالفعل هذا األسبوع في وقت بدأ رفع قيود احلجر املنزلي 
تدريجيــا فــي تورونتو، كبرى مدن كندا. وقســم املعرض 
إلى صالتني، إحداهما مخصصة ملن يفضلون االطالع على 
املعروضات مشيا، وقد حددت على أرضيتها أماكن الوقوف 
التزاما مببدأ التباعد اجلسدي، والثانية مخصصة للسيارات.

وشــرح روس، أحــد منظمــي املعــرض، أن «مشــاهدة 
املعروضات من الســيارة تتيــح ملن يعانون وضعا صحيا 
هشــا وللقلقني االســتمتاع بالفن وهم في أمان. إنها أيضا 

جتربة فريدة من نوعها».
وأضاف «تشعر وكأن السيارة تطفو بني األعمال الفنية».

وتتسع الصالة املخصصة للسيارات لنحو عشر مركبات 
يركنها أصحابها في نقاط حددها املنظمون.

وينبغــي إطفاء احملــركات خالل العرض الــذي ترافقه 
املوسيقى. ومت خفض علو األعمال املعروضة لتمكني الزوار 
«املؤللني» من مشاهدتها عبر الواجهات الزجاجية األمامية 

لسياراتهم.
وينغمس الزائر على مدى ٣٥ دقيقة في عالم ڤان غوخ، 
فيمــا هــو جالس إلى مقود ســيارته، يحمــل هاتفه النقال 

اللتقاط الصور أو يجلس أوالده في حضنه.

كمباال ـ (رويترز): توفي أوغندي إثر إشــعاله النار في 
نفســه داخل قسم للشــرطة بعد مزاعم بأن ضباطا طلبوا 
منه رشوة لتسليمه دراجته النارية املصادرة بسبب مخالفة 
قيود كورونا. وكان الرجل يستخدم الدراجة كوسيلة نقل 

باألجرة لكسب قوت يومه.
وأثــارت القضيــة غضب املواطنني الذيــن يقولون إنها 
تعكــس انتهاكات واســعة النطــاق من أفراد األمن تشــمل 
الضــرب واالحتجاز واالبتــزاز بذريعة تطبيق قواعد احلد 

من انتشار ڤيروس كورونا املستجد.
وقال متحدث باسم شرطة املنطقة إن الرجل الذي يدعى 
حسني والوجيمبي اشترى دراجته النارية في اآلونة األخيرة 
وكان زميل له يقودها عندما جرى التحفظ عليها يوم الثالثاء 

النتهاك حظر جتول مفروض من الغروب حتى الفجر.
وأضاف املتحدث أن والوجيمبي جاء إلى قسم الشرطة 
يوم اخلميس في بلدة ماساكا الستعادة دراجته لكن أصابه 
اإلحباط من مطالبة بعض أفراد الشرطة بدفع رشوة لتسليمه 

الدراجة.
وبعد أن رفض الضابط املســؤول عــن مخالفات املرور 
توسالته لإلفراج عن دراجته صب على نفسه البنزين الذي 

كان في عبوة خبأها في سترته وأشعل في نفسه النار.
وقال مقر الشرطة الوطنية في بيان: «حاول شد الضابط 
ليحترقا معا حتى املوت لكن الشرطي متكن من الفرار بعد 

أن أصيب بحروق طفيفة وترك الضحية».

حسني والوجيمبي رفض دفع رشوة

مهرجان موسيقي بلجيكي.. في قوارب

هندي يضع كمامة ذهبية بـ ٤ آالف دوالر!

اكتفــى  ـ أ.ف.پ:  ســتينوكيرزيل 
مهرجــان للموســيقى اإللكترونية في 
بلجيكا، يســتقطب عادة نحو عشــرة 
آالف شخص يوميا، باختيار مئات من 
احملظوظني بالقرعــة حلضور حفالته 
التي افتتحت مســاء اخلميس املاضي، 
لكن ليس من املدرجات بل من قوارب، 
احتراما ملبدأ التباعد اجلسدي في زمن 

ڤيروس كورونا املستجد.
وستتاح فرصة حضور كل حفلة من 
مهرجان «بارادايز ســيتي» لنحو ٤٠٠ 
شــخص، وهو احلد األقصى املسموح 
بــه للتجمعــات فــي الهــواء الطلــق. 

وســيتوزعون على قوارب يتســع كل 
منها لثمانية أشخاص.

ويجمع املهرجان في األوقات العادية 
نحو عشرة آالف شخص يوميا في حديقة 
قصــر ريبوكور، على بعــد حوالي ٢٠ 

كيلومترا من بروكسل.
وقــال أنطــوان دو برادانديرد، أحد 
منظمــي املهرجان «فكرنــا في طريقة» 
إلقامة املهرجان هذه السنة رغم القيود 
املفروضة، وأضاف «ارتأينا أن القوارب 
ميكن أن تكــون مثالية» نظرا إلى أنها 

تتيح احلفاظ على التباعد اجلسدي.
وتابع: «مهرجاننا هو األول بحضور 

جمهــور فــي بلجيكا منــذ رفع احلجر 
املنزلي، وبالتالي أظهر الناس حماسة 
كبيرة حلضور حفالته ومشاهدة الفنانني 

يعزفون».
وصممت القوارب خالل شهر واحد ثم 
نفذت في أيام، وهي مصنوعة من اخلشب 
ومزودة مبجاديف وميكن للموجودين 

على متنها أن يرقصوا لكن بهدوء.
ويتم اختيــار احملظوظني بالقرعة، 
والذين سيتمكنون من حضور احلفالت 
مجانــا، وللفائز أن يوجــه دعوات إلى 
ســبعة أشــخاص آخرين مــن الدائرة 

القريبة منه.

بونا (الهند) - أ.ف.پ: 
يضــع رجل هنــدي كمامة 
مصنوعة من الذهب بقيمة 
قــال إنها تقرب مــن أربعة 
آالف دوالر للوقايــة مــن 
ڤيروس كورونا املســتجد 
الذي يتفشــى علــى نطاق 

واسع في الهند.
وأشــار رجــل األعمــال 
شــانكار كورهــادي مــن 
مدينة بونا في غرب الهند 
إلى أن الكمامة مصنوعة من 
الذهب (٦٠  أونصتني مــن 
غراما) وقد استغرق إجنازها 

ثمانية أيام.
وقــال شــانكار لوكالة 
فرانس بــرس «إنها كمامة 
رفيعــة وتضــم مســامات 
صغيــرة ملســاعدتي على 

التنفس».
وأضــاف «ال أعلم ما إذا 

البالغ ٤٩ عاما إلى أنه يهوى 
التزين بحلــي ذهبية تزن 
كيلوغراما لدى اخلروج من 
املنزل تشمل قالدات وأساور 

وخوامت في كل أصابع يده 
اليمنى.

وأوضح كورهادي الذي 
يتــرأس شــركة مصنعــة 
للحظائر الصناعية، أن فكرة 
وضع كمامة ذهبية راودته 
بعد متابعته تقريرا عن رجل 

يضع كمامة من الفضة.
وتابــــــــع «النــــــاس 
يستوقفونني اللتقاط صور 
ســيلفي معي. هــم يقفون 
مذهولني لدى رؤيتي أضع 
كمامة ذهبية في السوق».

وقد فرضــت الهند على 
ســكانها وضع الكمامة في 
األماكن العامة سعيا الحتواء 
تفشــي ڤيــروس كورونــا 
املستجد الذي أصاب نحو 
٦٥٠ ألف شخص في البالد 
وأدى إلــى وفــاة أكثــر من 

.١٨٦٠٠

يختار جمهوره بالقرعة حلضور حفالته

(أ.ف.پ) عدد من املشاركني الذين فازوا بالقرعة 

شانكار كورهادي مرتديا كمامته الذهبية

كان ذلك كافيا للوقاية من 
ڤيروس كورونا لكنني أتخذ 

تدابير وقائية أخرى».
وأشــار رجــل األعمــال 

حوض االستحمام أيضا مطلي بالذهب

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

سمكة قرش تقتل غواصًا في أستراليا
بريزبني (أســتراليا) ـ (أ.ف.پ): 
قضــى رجــل أمــس الســبت جــراء 
هجــوم تعرض له من ســمكة قرش 
لدى ممارسته صيد األسماك بالرمح 
قبالة السواحل األسترالية الشرقية، 

على ما أعلنت الشرطة.
وتعــرض الرجــل البالغ ٣٦ عاما 
للعض في إحدى ساقيه قرب منطقة 
فريزر أيالنــد الســياحية على بعد 

حوالي ٤٠٠ كيلومتر إلى الشمال من 
مدينة بريزبني.

وحاول طبيب وممرض إنقاذ الرجل 
على الشاطئ قبل وصول فرق اإلغاثة، 
غيــر أنه توفي متأثــرا بإصابته في 

املكان وفق الشرطة.
ولم حتدد الشــرطة نوع ســمكة 
القرش. وهذه رابعة حادثة من نوعها 
يقع فيها ضحايا جراء هجوم سمكة 

قرش في أســتراليا هذا العام. وقال 
رئيس بلدية فريزر كوســت جورج 
ســيمور عبر فيســبوك: «هــذا يوم 
حزيــن للغايــة ملجتمعنــا. نتوجه 
بأحر التعــازي لعائلة هذا الشــاب 

وأصدقائه».
وتسجل أستراليا أحد أعلى معدالت 
هجمات أسماك القرش في العالم، غير 
أن الوفيات الناجمة عنها تبقى قليلة.

(أ.ف.پ) مشاهدة إبداعات فان غوخ من داخل السيارة 
ملشاهدة الڤيديو
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