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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

األمير لـ «أمناء نزاهة»: أحيلوا كل من تثبت 
عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد

صاحب السمو شهد - بحضور سمو ولي العهد - أداء رئيس ونائب وأعضاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد اليمني الدستورية بعد تعيينهم في مناصبهم اجلديدة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يوجه كلمة لهيئة مكافحة الفساد  ملشاهدة الڤيديو

تابعنا بأسف مؤلم ما يبّث في بعض وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي من إساءات واتهامات 
بغير دليل لبلدنا وإظهاره كأنه صار مرتعًا للفساد مما مسَّ بكرامة املواطن وأساء ملكانة الكويت

عليكم محاربة الفساد واضعني نصب أعينكم احلزم في تطبيق القانون بالعدل واملساواة والتصدي 
للحمالت الظاملة ضد بلدنا ونفخر بأن لدينا قضاء عادًال مشهودًا له بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز اجلميع 

ضرورة تشجيع وتفعيل ومشاركة مؤسسات وهيئات املجتمع املدني في جهود مكافحة الفساد 
وتوعية املواطنني بضرورة وأهمية دورهم اإليجابي في مكافحة الفساد بكشفه واإلبالغ عنه 

رئيس الوزراء: تسخير كل 
إمكانات الدولة لتعزيز النزاهة 

ومحاربة الفساد ولن ينفع 
أحدًا منصبه أو اسمه ومكانته إذا 
ارتكب جرمية حرمة املال العام

اإلبراهيم: دورنا يتعدى عملية 
معاجلة قضايا الفساد إلى الوقاية 
منها ومنع حدوثها أصًال وهذا يتم 
بالتعاون مع كل اجلهات ويحتاج 

إلى عمل مستمر 

العفاسي: الهيئة تلقت ٢٨٠ 
بالغًا عن فساد وحققت 

في ٥٩ موضوعًا أحيل منها 
٣٨ إلى النيابة العامة وحفظ 

٩٧ وجاٍر استكمال الباقي
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بشرى شعبان

كشــف املدير العام للهيئة 
العامــة للقــوى العاملة أحمد 
املوســى عن أن الهيئة أحالت 
خالل الفترة احلالية نحو ١٩٧ 
ملف صاحــب عمل إلى اإلدارة 
العامة للتحقيقات مسجال عليها 

نحو ١١٦٢ عامل مخالف.
وبني في تصريح لـ «األنباء» 
أن هنــاك تنســيقا متواصــال 
مع اجلهــات املختصة بوزارة 

الداخلية بشأن العمالة املسجلة 
على امللفات املوقوفة، حيث يتم 
استيفاء كل التحريات املتعلقة 
بهم، فضال عن قيام تلك اجلهات 
باتخاذ الالزم جتاه هذه العمالة 
وفقا لإلجراءات املقررة لديهم.

وأوضح املوسى أن الهيئة 
على تعــاون كامل مــع جهات 
التحقيــق املمثلة فــي النيابة 
العامــة  اإلدارة  أو  العامــة 
للتحقيقــات حيث يتــم مدها 
جميعا بكل املستندات املطلوبة، 

وأنه في إطار اإلجراءات املعمول 
بها لدى الهيئة فقد مت تسييل 
خطابــات الضمــان اخلاصــة 
بأصحــاب العمــل الذين ثبت 
عــدم قيامهــم بالوفــاء بأجور 
العمالة ومســتحقاتهم املالية، 
وهو اإلجراء الذي سيتم جتاه 
أي حــاالت تقاعس تثبت أمام 

موظفي الهيئة املختصني.
وشدد املوسى على أنه سيتم 
اتخاذ اإلجراءات الفورية جتاه 
املخالفــات التي يتــم رصدها، 

وذلك من خــالل احلاالت التي 
يتم ضبطها من جانب مفتشي 
الهيئة أو عبر اللجان املشتركة 
مــع اجلهــات املعنية، مشــيدا 
مبســتوى التعــاون اإليجابي 
مع تلك اجلهات. واكد استمرار 
احلمالت التفتيشــية وفي كل 
املناطق الكويتية على الشركات 
واملؤسسات والعمالة املخالفة 
لقانــون العمــل وال تهاون مع 
مخالفــة عماليــة مهمــا كانت 

نوعيتها.

االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

ولي العهد استقبل الغامن واخلالد والصالح

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس نيكوالس 
مــادورو رئيــس جمهوريــة 
ڤنزويال البوليڤارية الصديقة، 
عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

ڤنزويال البوليڤارية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 

ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد.

واستقبل سمو ولي العهد 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح.

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
هذا، واســتقبل سمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد 
بقصر الســيف صبــاح امس 
رئيس مجلــس األمة مرزوق 

الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد 

الكويت هنّأت رئيس ڤنزويال بالعيد الوطني

سمو ولي العهد مستقبال أنس الصالحسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحــة والعافيــة وللبلــد 
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس نيكوالس 
مــادورو رئيــس جمهوريــة 

رقم قياسي جديد للمؤشر الكهربائي
بـ ١٤١٦٠ ميغاواط

دارين العلي

سجـــــل املؤشــــــر 
الكهربائي رقما قياســيا 
جديدا لهذا العام مسجال 
معــدل  فــي  ارتفاعــا 
الـ  االستهالك ومتجاوزا 
١٤ ميغاواط في ظل ارتفاع 
التي  درجــات احلــرارة 

بلغت أمس ٤٩ مئوية.
وقــد بلغ االســتهالك 
فــي  ميغــاواط   ١٤١٦٠
وقت الذروة بزيادة ٣٦٠ 
ميغــاواط عن يوم أمس 
وبفارق ١٥٠٠ ميغاواط عن 
احلمل األقصى املتوقع من 
قبل الوزارة، والذي يبلغ 

١٥٦٠٠ ميغاواط.

في صباح يوم السبت ٦ 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 الكويت سواء في 
املجال الصحي أو السياسي أو البيئي أو 

اخليري أو اإلنساني.
لقد ترك املرحوم د.العوضي ارثا ضخما 
من اإلجنازات في هذه املجاالت قد عددها 
الكثيــرون 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 اليسرى 
ما تعطيه اليمنى، وكان كثيرون من ذوي 
احلاجة يطرقون بابه، سواء في منزله أو 
مكتبــه، وهم على ثقة تامة بأن مطلبهم 
مقضي بإذن اهللا، ودائما ما كان يقول: 

«لو صدق السائل لهلك املسؤول».
وكان الراحل يحاول دائما مســاعدة 
احملتاجني في حدود إمكانياته، مستخدما 
الوسائل املشــروعة لهذه املساعدة، وفي 
حدود اللوائح والقوانني املعمول بها، ويقول 
إن اهللا ســخره خلدمة هؤالء الناس، وان 
هذا حق لهم ألنهم ال يستطيعون إيصال 
كلمتهم للمسؤولني في مراكز اتخاذ القرار، 
إال انه كان دائما يســأل عن مدى توافق 
ومشروعية طلباتهم مع القوانني في الدولة، 
ألنه كان حريصا على عدم خرق القانون. 
ولقد كان د.العوضي رحمه اهللا زاهدا 
في الدنيــا، ودائما يحاول إبراز دور من 
يعمل معه وإعطائه الفرصة لتأكيد دوره 

املغفور له بإذن اهللا د.عبدالرحمن عبداهللا العوضي

سفير االحتاد األوروبي: مراجعة قائمة الدول املسموح 
لها بالسفر «غير الضروري» إلى أوروبا كل أسبوعني

«األنباء» تنشر أسماء ١٧ مستشارًا متت ترقيتهم
إلى درجة «وكيل محكمة االستئناف»

القنصلية املصرية تعلن مواعيد جديدة الستقبال املعامالت

أكد سفير االحتاد األوروبي 
لدى الكويت د.كريستيان تودور 
أن االحتاد يعتبر الكويت شريكا 
متزايــد األهميــة «وطموحنــا 
أن يكــون لدينا تعاون شــامل 
ومتعدد األبعاد يغطي احلوار 
السياسي واالقتصادي والتجارة 
والتعاون القطاعي واإلقليمي».
وقــال تــودور فــي بيــان 
صحافي تزامنا مع قرب االحتفال 
الســنوية األولــى  بالذكــرى 
لتأسيس البعثة وقرب انعقاد 
االجتماع الثاني لكبار املسؤولني 
بني اجلانبــني إن الكويت أدت 
دورا رئيسيا في تعزيز املشاركة 
من إقليم إلى إقليم بني االحتاد 
ومجلــس التعــاون فــي إطار 
اتفاقيــة التعــاون بني االحتاد 

ودول املجلس عام ١٩٨٨.
املقــرر عقــد  وقــال «مــن 
االجتماع الثاني لكبار املسؤولني 
فــي ١٦ يوليو اجلاري بشــأن 
تنفيذ ترتيبات التعاون حتت 

صدر مرسوم رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيينات 
قضائية جاء فيه:

مادة أولى: ُيعني كل من اآلتي أسماؤهم في درجة 
وكيل محكمة االستئناف وذلك اعتبارا من ٢٠٢٠/٨/١:

املستشار د.صالح ناصر صالح الركف
املستشار حامد أحمد ناصر عبدالعزيز العمار

املستشار خالد علي العبداللطيف اجلسار
املستشار د.سعد ناصر سعد شارع العجمي

املستشار د.صنهات عبداهللا صنهات املطيري
املستشار محمد مبارك عبداحملسن العنجري
املستشار يوسف سليمان عبدالرحمن احلداد
املستشار طالل محمد ابراهيم محمد املعجل

املستشار وليد عبداهللا ناصر الهمالن
املستشار عادل عبدالرزاق عبداللطيف الدوسري

املستشار هشام عبداهللا محمد عبداهللا احمد
املستشار سعد فهد محمد الذويب املريخي

املستشار هاني محمد عبداهللا خلف املانع
املستشار محمود ابراهيم الشيخ محمد اخللف

املستشار ناصر صالح أحمد عطية األثري
املستشــار عبدالهــادي عبدالرحمــن عبدالهادي 

النويف
املستشار راضي محمد ضيف اهللا القحص العنزي

مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا املرسوم 
وينشر في اجلريدة الرسمية.

أسامة أبوالسعود

أعلنت القنصلية املصرية بالبالد عن نظام مواعيد 
جديد لتلقي املعامــالت بالقنصلية، وذلك في إطار 
اإلجــراءات االحترازية والتدابير الوقائية للحد من 
انتشار ڤيروس كورونا اعتبارا من الثالثاء ٢٠٢٠/٧/٧. 
وجاء في بيان للقنصلية تلقت «األنباء» نسخة 
منه: «تتشــرف قنصلية جمهوريــة مصر العربية 

بالكويت باإلفادة بأن نظام تلقي املعامالت بالقنصلية 
على مــــدار أيام العمل باألسبوع والذي سيتم اتباعه 
اعتـــبارا من الثالثاء ٢٠٢٠/٧/٧، وذلك وفق مواعيد 
العمل بالقنصلية من الساعة ١٠ صباحا حتى ١ ظهرا، 
ســيكون كالتالي: األحد مخصص جلوازات الســفر 
املصرية/ وثائق الســفر املصرية، االثنني مخصص 
للتوكيالت/ التصديقات/ الشهادات اإلدارية/ الوثائق 
الفلسطينية/ األحوال املدنية/ تصاريح العمل/ شهادات 

امليالد، الثالثاء مخصص جلوازات السفر املصرية/ 
وثائق الســفر املصرية/ التوكيــالت/ التصديقات، 
األربعاء مخصص للتوكيالت/ التصديقات/ الشهادات 
اإلداريــة/ الوثائق الفلســطينية/ األحــوال املدنية/ 
تصاريح العمل/ شهادات امليالد، واخلميس مخصص 
جلوازات الســفر املصرية ووثائق السفر املصرية، 
باإلضافــة إلــى أن معاملة إصــدار صحيفة احلالة 

اجلنائية طوال أيام العمل.

تعميقهــا وإثراؤهــا أكثــر من 
خــالل التبــادالت بــني األفراد 
واحلوار بني الشركات والتعليم 
والدبلوماسية الثقافية والتبادل 

البرملاني.
وذكر أن االستئناف الكامل 
لالتصــاالت املســتمرة علــى 
جميــع املســتويات ســيعتمد 
«على مدى متكننا من احتواء 
جائحة (كوفيد- ١٩) في االحتاد 
األوروبــي والكويت» مبينا أن 
إعادة فتح حدود دول االحتاد 
األوروبــي بالكامــل ســيعتمد 
إلى حد كبيــر على جناح هذه 
اجلهود. ورأى تودور أن اجلهود 
املبذولة حتى اآلن تشــير إلى 
نتائج وخطوات إيجابية، حيث 
متكنت دول االحتاد من التغلب 
على صعوبــة األزمة تدريجيا 
ومن ثــم أعاد فتــح االقتصاد 
واحلدود بني الدول على مراحل 
تدريجية داخليا وخارجيا بعد 
ان واجهت عدة أسابيع صعبة 

أو الدول التي لديها معدل أقل 
من اإلصابات.

وقال إن املعيار الثاني خالل 
هذه املرحلــة األولى من إعادة 
فتح حدود دول االحتاد يشترط 
املعاملــة باملثــل أي أن الــدول 
املعنية تسمح ملواطني االحتاد 
األوروبي بالدخول للسفر غير 

الضروري إليها.
وأضاف «في حــني لم يتم 
تضمني الكويت وال أي من دول 
التعاون اخلليجي في  مجلس 
القائمــة األولى فمــن املهم أن 
يتــم األخذ بعــني االعتبار أنه 
ستتم مراجعة هذه القائمة كل 
أسبوعني». وأوضح أن املراجعة 
تتم بناء على تغييرات الوضع 
الوبائي والبيانات املقدمة من 
مركــز االحتــاد للوقايــة مــن 
األمــراض ومنظمــة الصحــة 
العاملية مع استكمالها مبعلومات 
من بعثات االحتاد ومن ثم يتم 

حتديث القائمة.

للغاية عندمــا صنفت منظمة 
الصحة العاملية أوروبا كمركز 
لألزمة. وأشار الى موافقة دول 
االحتاد فــي ٣٠ يونيو املاضي 
على إصدار توصية برفع القيود 
املؤقتة السارية منذ منتصف 
مارس ٢٠٢٠ بسبب (كورونا) 
جزئيا وتدريجيا اعتبارا من ١ 
يوليو اجلاري على السفر غير 
الضروري إلى االحتاد وفضاء 
الشــنغن «جميع دول االحتاد 
باســتثناء ايرلنــدا إضافة إلى 
أربع دول أعضاء برابطة التجارة 

احلرة األوروبية».
وأفــاد بأن هــذه التوصية 
تشــمل ١٤ دولــة فقط يســمح 
لسكانها بالدخول للسفر غير 
الضــروري، مبينــا أن حتديد 
هذه القائمة يعتمد على معايير 
صحية رئيسية مت على أساسها 
حتديد تلك الــدول منها معدل 
اإلصابــات احلاليــة واجلديدة 
خالل فترة الـ ١٤ يوما املاضية 

أكد أن الكويت شريك متزايد األهمية و«نطمح لتعاون شامل»

بدءاً من الثالثاء وفي إطار اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية

د.كريستيان تودور

القيادة املشــتركة بني مساعد 
الكويتــي  وزيــر اخلارجيــة 
للشــؤون األوروبية الســفير 
وليــد اخلبيــزي واملدير العام 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا في دائرة العمل اخلارجي 
األوروبية فرناندو جنتيليني».
العالقــات  أن  وأوضــح 
بــني اجلانبــني ال تقتصر على 
املشــاركات الرســمية، بل يتم 

ذكرى العوضي

«لو صدق السائل لهلك املسؤول»
بقلم: د.علي عبداهللا الهوش

املوسى لـ «األنباء»: إحالة ١٩٧ ملفًا مخالفًا إلى «التحقيقات»
تسييل خطابات الضمان للذين ثبت عدم قيامهم بالوفاء بأجور العمالة

أحمد املوسى

«ذوي اإلعاقة» تطلق موقعًا إلكترونيًا 
لتخفيف ساعات العمل

بشرى شعبان

علمــت «األنباء» مــن مصادر مطلعة 
بالهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة أنه 
نظــرا للظــروف التي متر بهــا الكويت 
سيتم تلقائيا متديد العمل بكل شهادات 
اإلعاقة املنتهية حلني عودة العمل وانتهاء 

األزمــة، وذلك حرصا علــى عدم انقطاع 
املزايا واملســتحقات التي يستفيد منها 

ذوو اإلعاقة.
 كما ذكرت املصادر أن الهيئة أطلقت 
موقعــني إلكترونيــني، أولهمــا إلصدار 
القرارات التعليمية والتأهيلية والثاني 

إلصدار قرارات تخفيف ساعات العمل.

متديد العمل بكل شهادات اإلعاقة املنتهية حلني عودة العمل بالكامل

اإليجابي، حيث شغل العديد من املناصب 
وعلى مختلف املستويات في حياته، وبالتالي 
كان يقول كفى، ويحــرص على توزيع 

املسؤوليات على كل من يعمل بجانبه. 
وكان دائم النصح لكل من يعمل معه 
بإظهار االبتسامة، إميانا منه بأن تبسمك 
في وجه أخيك صدقة خاصة في وجه من 
هم أقل مكانة سواء من الناحية االجتماعية 
أو الوظيفية، ألن هذه االبتسامة تعطيهم 
الثقة بالنفس والشعور بالطمأنينة واحترام 
الذات، فقد كان رحمه اهللا يتعامل مع جميع 
العاملني معه من منطلق احلب واالحترام 
وليس اخلوف والترهيب، فمن يشعر باحلب 
واالطمئنان البد أن يتفانى في اتقان عمله 

ومضاعفة إنتاجه ووالئه لعمله. 
هكذا كسب د.العوضي حب واحترام 
وتقدير الناس بالكلمة الطيبة، واالبتسامة 
الدائمة التي ما كانت تفارقه. فليغفر اهللا 
للدكتور عبدالرحمن العوضي، وليسكنه 
فســيح جناته، وليتغمده بواسع رحمته، 
ويلهم أهله ومحبيه الصبر، و(إنا هللا وإنا 

إليه راجعون).

وزير «البلدية»: إطالق خدمة السجل العام 
إلكترونيًا لتقدمي الكتب واملراسالت «أونالين»

أعلن وزير الدولة لشؤون 
البلدية م.وليد اجلاسم إطالق 
بلدية الكويت خدمة السجل 
العام إلكترونيا عبر موقعها 
الرسمي بهدف متكني األفراد 
الكتــب  والشــركات تقــدمي 
واملراســالت «أونالين» دون 
حاجــة للحضور شــخصيا 
املواطنــني  علــى  تســهيال 

واملقيمني.
وقال الوزير اجلاســم لـ 
«كونا» إن اطالق هذه اخلدمة 
جاء حرصا من بلدية الكويت 

على تطوير اخلدمات اإللكترونية للمراجعني 
وســعيا منهــا إلى تطويــر جميــع اخلدمات 
واملعامالت وتقــدمي احللول الرقمية احلديثة 
لتطوير ســير العمل ولتقدمي خدمات متميزة 

بهدف التسهيل على املواطن واملقيم.
وأوضح أن هناك عدة خطوات على املراجع 
القيام بها لالستفادة من هذه اخلدمة أولها دخول 
موقع البلدية www.baladia.gov.kw ثم الضغط 
علــى رابط «اخلدمات اإللكترونية» ثم «نظام 

الســجل العام» والتســجيل 
مــن خــالل تعبئــة البيانات 
الرئيســية ملستخدم اخلدمة 

للمرة األولى.
واشار الى ان على املراجع 
ان يقــوم بعــد ذلــك بتعبئة 
البيانات املتعلقة بالكتاب أو 
املراسلة (العنوان والوصف 
واملرفقات) وإرسالها للسجل 
العام في بلدية الكويت على 
أن يتم الحقا إرســال رسالة 
نصية للمراجع باملوافقة أو 
رفض الطلب وكذلك في حال 
وجــود نقص الســتكمال املتطلبات املرفقات، 
موضحا أنه ميكن للمراجع التواصل مع البلدية 
عبر رقم الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ لالستفسار أو 

للمساعدة.
وأكــد الوزيــر اجلاســم أن هــذه اخلدمــة 
اجلديــدة ستســاهم في تقليــل االعتماد على 
احلضور الشخصي للمراجع إذ ستتم املراسالت 
واخلطابات وغيرها «أونالين» بتطبيق احللول 

احلديثة في هذا القطاع املهم.

للمساهمة في تقليل االعتماد على احلضور الشخصي للمراجع

م.وليد اجلاسم
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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

ال سجن أو خفض لُرتب اإلطفائيني

اجلدل  يتجدد.. هل ينتقل «كورونا» عبر الهواء؟

٤ قياديني يعتمدون أسماء الصفوف األمامية

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
 سلطان العبدان ـ بدر السهيل

رئيــس جلنــة  قــال 
النائب  الداخلية والدفاع 
عسكر العنزي إن اإلدارة 
العامــة لإلطفــاء وافقت 
مــن حيــث املبــدأ علــى 
قانــون الرعاية الصحية 
لإلطفائيني، إال أن أعضاء 
اللجنة طلبوا عقد اجتماع 
آخــر يــوم األحــد املقبل 
ملناقشته مع قانون اإلطفاء 
الذي يعتبر فــي مراحله 

النهائية.
وأوضــح العنــزي أن 
هنــاك وجهات نظر حول 
قانــون الرعاية الصحية 

إنشاء مستشــفى خاص 
لرجال اإلطفاء وأســرهم 
وإدارة عامــة للعالج في 
اخلارج أســوة مبنتسبي 
وزارتي الدفاع والداخلية، 
الفتا إلى ان هناك اقتراحا 
آخر سيتم تقدميه في األيام 
القادمة يختــص بتوفير 
الرعاية الصحية ملنتسبي 
احلرس الوطني وأسرهم.

من جهته، أوضح عضو 
اللجنــة النائب ســعدون 
حماد أن اللجنة سبق أن 
أخذت رأي اإلدارة العامة 
لإلطفاء وأضافت مكتسبات 
جديــدة لرجــال اإلطفــاء 

بالقانون.

ولن تتم املوافقة عليه إال 
بعدما يكون هناك توافق 
بني اإلدارة العامة لإلطفاء 
ورجــال اإلطفاء ليشــمل 

توفيــر الرعاية الصحية 
املتكاملة لهم.

وبني العنزي أن قانون 
الرعاية الصحية يتضمن 

عواصم - وكاالت: بعد أكثر من 
نصف عام على ظهور اجلائحة التي 
سببها ڤيروس كورونا املستجد، 
ال يزال اجلدل محتدما بني منظمة 
الصحة العامليــة ومئات العلماء 
الذين يؤكدون أن الڤيروس ينتقل 
في الهواء.  فقد أرسل أكثر من ٢٣٩ 
عاملا من ٣٢ دولة رسائل توضح 
أن الڤيــروس ميكــن أن ينتقــل 
بالهــواء عن طريق اجلســيمات 
الصغيرة وميكنه نشر العدوى، 
داعني املنظمة الدولية إلى مراجعة 
توصياتها فيما يتعلق بإجراءات 
السالمة، وكانت «الصحة العاملية» 
قالــت في آخــر حتديــث لها، إن 
الڤيروس ال ميكن أن ينتقل باجلو 
إال بعد ثبات ذلــك علميا، وترى 
أنه ينتقل عبر جســيمات تخرج 
بالعطس أو السعال، ولكنها تسقط 

بسرعة على األرض.

مرمي بندق

أبلغت مصادر مطلعة «األنباء» بأنه يتم اآلن التحقق والتدقيق 
على الكشوف املتضمنة األسماء املستحقة صرف املكرمة األميرية 
اخلاصة مبكافأة العاملني في الصفوف األمامية لبعض اجلهات 
التــي انتهت منها، في إطــار التعاون والتنســيق بني اجلهات 

احلكومية واجلهات املختصة مثل ديوان اخلدمة املدنية.
وأوضحــت املصــادر أن هــذه اخلطوة تأتي قبــل االعتماد 
النهائي لتحقيق العدالة والشفافية، مطمئنة اجلميع بأن كل من 
يعمل سيحصل على املكافأة املقررة حسب املعايير والضوابط 
اجلديدة، حيث لن يعتد باملســميات اإلشــرافية أو القيادية أو 
الرتــب، إمنا الفيصل درجة اخلطر وعــدد أيام العمل الفعلية، 
لذلك ميكن للموظف أن يحصل على مكافأة أعلى من رئيسه.

وكشــفت املصادر عن اشتراط اعتماد ٤ قياديني مبن فيهم 
الوزراء لكشــوف األسماء النهائية املســتحقة للمكافأة، حتى 
ال حتوي الكشوف أي أسماء ال تنطبق عليها الضوابط، الفتة 
إلى اشتراط توقيع الرئيس املباشر، والوكيل املساعد والوكيل، 

إضافة إلى توقيع الوزير على الكتاب النهائي.
وذكرت أنه لم يتم حتديد موعد للصرف، ولم تبلغ اجلهات 
احلكومية مبوعد محدد إلجناز كشوف األسماء النهائية، مشيرة 
إلى أن الصرف قبل عيد األضحى مرتبط بإجناز هذه الكشوف، 
مستدركة بأن تأخر بعض اجلهات لن يوقف الصرف للجميع.

وبينت املصادر أن الفئة األولى مخصصة للمتعاملني مباشرة 
مــع املصابني من وزارتي الصحة والداخلية واحلرس الوطني 
واجليش، أما العاملون في امليدان مثل املطار واحملاجر واملناطق 
احلدودية مثل اإلطفائيني أو غيرهم فسيصنفون ضمن مكافأة 
الفئة الثانية، أما الذين يقومون بعمل مكتبي فسيتم تصنيفهم 
في الفئة الثالثة، نافية ما نشر حول أن العاملني في الوظائف 

القيادية واإلشرافية سيكون لهم النصيب األوفر.

«الداخلية والدفاع» ناقشت قانون اإلطفاء اجلديد وأرجأت حسمه إلى األسبوع املقبل لضمه مع قانون الرعاية الصحية لإلطفائيني

ً مبن فيهم الوزراء.. والتصنيف يعتمد املتعاملني مباشرة مع املرضى فلهم النصيب األول يليهم املتواجدون في امليدان ثم مقدمو العمل مكتبيا

الرئيس مرزوق الغامن متحدثا للصحافيني 

مرزوق الغامن: فحص ٣٨ نائبًا.. 
وال جلسة األسبوع اجلاري.. 

و «حتسني بيئة األعمال» 
تستعجل اللجان البرملانية 

لالنتهاء من القوانني املتعلقة 
بدعم املشروعات الصغيرة 

10واملتوسطة
ملشاهدة الڤيديو

«حقوق اإلنسان البرملانية»: 
تخفيض أعداد املساجني إلى ٢٠٠٠

رشيد الفعم - سلطان العبدانتعديالت متت مبوافقة  إدارة اإلطفاء

قال رئيس جلنة حقوق اإلنسان النائب د.عادل الدمخي إن 
جتاوب جلنة العفو األميري مع توصيات اللجنة أدى إلى تقليل 
عدد املســاجني، حيث إنها أعفت عن ألف سجني في فبراير 
املاضي واليوم أبلغونا بأنه ســيتم اإلعفاء عن ١٢٠٠ سجني 
بعفو مباشر، وأن هناك ما يقارب ١٠٠٠ شخص سيتم تقليل 
املدة عنهم، األمر الذي سيؤدي إلى تخفيف عدد املساجني إلى 
٢٠٠٠ سجني بعدما كانوا أكثر من ٥ آالف. وأشاد بالتعاون 
الكبير من اجلهات املعنية خاصة النيابة العامة بهذا الشأن، 
كاشــفا عن اجتماع مقبل مع جلنة العفو للتوسع أيضا في 

معايير العفو واستبعاد بعض القضايا األخرى.

٭ إلغاء عقوبة السجن من اجلزاءات التأديبية.
٭ تخفيف العقوبات من خفض الرتبة إلى تأخير الرتبة.

٭ نقل اإلجراءات التأديبيــة من الالئحة التأديبية ووضعها بالقانون 
٭ وضع حق اللجوء إلى القضاء كمادة بالقانون وحق الترشح واالنتخاب 

بعد أن كان موجودا فقط في الالئحة التنفيذية.
٭ استبدال رصيد اإلجازات لرجال اإلطفاء ببدل نقدي.

٭ عدم اخلصم من الراتب عند التمتع باإلجازة.
٭ عدم اخلصم من الراتب أو اســتنفاد رصيد اإلجازات عند مرافقة 

مريض أو العالج باخلارج.
٭ إنشاء أكادميية لإلطفاء وناد رياضي لرجال اإلطفاء.

التفاصيل ص١٠

الكويت األرخص خليجيًا في سعر 
اإلنترنت.. «١ غيغابايت» بـ ٧٧ سنتًا

«التجارة» حتدد أسعار الطحني

مصطفى صالح

تصدرت الكويت قائمة الدول األرخص خليجيا بأسعار 
اإلنترنت، حيث بلغ سعر «١ غيغابايت» من بيانات اجلوال 
٧٧ سنتا، لتحل الكويت املركز الـ ٢٥ عامليا والثالث عربيا، 
وذلــك ضمــن قائمــة مؤسســة «Visual Capitalist»، التي 
ضمت ١٥٥ دولة حول العالم. وحلت الســعودية باملرتبة 
الثانية خليجيا بسعر «١GB» عند ٢٫١٢ دوالر، والبحرين 
ثالثة بـــ ٢٫٢٧ دوالر، واإلمارات رابعة بـــ ٣٫٧٨ دوالرات، 
ثم قطر اخلامســة بـ ٤٫١٢ دوالرات، وأخيرا عمان بـ ٤٫٥٨ 

دوالرات. 
وعامليا، حلت الهند باملرتبة األولى عامليا كأرخص دولة 
في العالم بأســعار اإلنترنت، حيث بلغ ســعر «١GB» بها 
٩ سنتات فقط، فيما تذيلت دولة ماالوي القائمة لتصبح 
أغلى دولة في أسعار اإلنترنت بالعالم وذلك بسعر ٢٧٫٤١ 

دوالرا.

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة ان وزارة التجارة 
والصناعة حددت أسعار الطحني لدى شركة مطاحن الدقيق 
واملخابز في األســواق احمللية بهدف ضمان ثبات أسعار 
منتجات الشركة بالسوق احمللي، على أن يتم تعويضها 

بقيمة الفارق بني الكلفة وأسعار البيع. 
وقالــت املصادر انــه مت حتديد ســعر ٥٠ كيلو غرام 
طحني صنف (٠٠) بسعر ٣٫٧٥٠ دنانير، وصنف (٠٠٠) 
حجــم ٥٠ كيلوغرام بســعر ٤ دنانيــر، وصنف (٠٠٠٠)

حجــم ٥٠ كيلوغراما بســعر ٤٫٢٥٠ دنانيــر. وقالت ان 
طحــني مخابــز التنــور ســعة ٥٠ كيلوغراما ســيكون 
بســعر٢٫٤ دينــار، وطحــني البســكويت ٥٠ كيلوغراما 
ب ٥٫٥ دنانيــر، وطحــني اخلبــز األوروبــي ســعة ٥٠ 
كيلوغرامــا بـ ٧٫٢ دنانير، أما الطحني الفاخر فســيكون 

بـ ٦٫٢٥٠ دنانير لسعة ٥٠ كيلوغراما. 
وذكــرت أن الطحــني الفاخــر حجــم ٢ كيلوغرام في
٤ أكياس ســيكون بـــ ١٫٠٤ دينــار، و٥ كيلوغرامات في

٢ كيس بـ ١٫٣ دينار.

املذن لـ «األنباء»: «هويتي» يغني عن البطاقة املدنية 
ونناشد اجلهات احلكومية اعتماده مع املراجعني 

دارين العلي

رجح نائب املدير العام لشؤون نظم 
وتقنية املعلومــات في الهيئة العامة 
للمعلومــات املدنية منصور املذن أن 
يرتفع عدد البطاقات املدنية املسلمة 
يوميــا إلى ٢٠٠٠ بطاقة نظرا الندفاع 
أعداد كبيرة من املراجعني في الساعات 
األولى لفتح الدوام أمس األحد، األمر 
الذي مت التعامل معه بسرعة والعودة 

لتنظيم العمل وفقا للمواعيد. وكانت 
الهيئة شهدت أمس إقباال كبيرا من قبل 
املواطنني واملقيمني لتسلم بطاقاتهم 
املدنية وإجناز معامالتهم، حيث أهمل 
عدد كبير منهم مسألة حجز موعد قبل 
حضوره، مــا خلق ازدحامــا وإرباكا 
أمام الهيئــة مت التعامل معه من قبل 
قيادييها بالتعاون مع دوريات الداخلية 
املتواجــدة في املــكان. وقال املذن في 
لقــاء خاص مــع «األنبــاء» ان هناك

٤ شرائح لها األولوية في حجز مواعيد 
تسلم البطاقات املدنية وهي: بطاقات 
أول مرة، املواليد، بدل فاقد، واخلدم، 
مشيرا إلى أن تطبيق «هويتي» املفعل 
بعد جتديد البطاقة املدنية يحل مكان 
نســخة البطاقة العاديــة التي ميكن 
االستغناء عن تسلمها حاليا، مناشدا 
كل اجلهــات احلكوميــة االعتداد بهذا 
التطبيــق في التعامل مــع املراجعني 

وتقدمي اخلدمة لهم.

«املعلومات املدنية» استقبلت مراجعيها وتعاملت مع اندفاع بعضهم لزيارتها دون حجز املواعيد

هيئة املعلومات املدنية استقبلت املراجعني أمس وفق نظام احلجز املسبق إلجناز املعامالت بالسرعة املمكنة                 (قاسم باشا)

كوادر طبية مبستشفى تشيلسي تشارك في احياء العيد الـ  ٧٢ إلنشاء خدمة الصحة الوطنية البريطانية         (ا.ف.پ)

اقتصاد
«األنباء» تنشر ردود «نفط الكويت» على جلنة 

التحقيق البرملانية  في جتاوزات الترقيات

لتحقيق العدالة والشفافية.. يتعذر 
التعامل مع أي شاغر مبعزل عن البقية

شغل الوظائف اإلشرافية.. ملصلحة 
العمل.. ولن نتأخر في ترقية العاملني

«نفط الكويت»: 
إستراتيجيتنا 

العدالة وتكافؤ 
الفرص في 

ترقيات العاملني
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ملشاهدة الڤيديو

عربية وعاملية

السعودية: أوامر ملكية بتمديد 
التأشيرات واإلقامات للوافدين

إعالن الهيكل اجلديد حلكومة اإلمارات

إلغاء ٥٠٪ من مراكز اخلدمة وحتويلها 
إلى منصات رقمية ودمج ٥٠٪ 

من الهيئات االحتادية واستحداث 
مناصب وزراء دولة جدد

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

«التقدم العلمي»: ٣ فرق فازت بتحدي الهاكاثون 
االفتراضي البتكار مشروعات رقمية تساعد 

على مواجهة حتديات «كورونا»

٦٣٨ إصابة بـ «كورونا».. ٧٢٪ منها ملواطنني

العتيبي لـ «األنباء»: ٨٣ ألف مراجع 
لعيادات األمراض اجللدية في مستشفى 

اجلهراء العام املاضي
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«الصحة» تستقبل موظفيها املقيمني 
العالقني وأسرهم ابتداء من اليوم
دون شرط الـ PCR أو «شلونك» 

حنان عبداملعبود

قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع إدارة الطيران املدني بشأن 
املوافقــة على عــودة األطباء العالقني خارج البــالد الذين كانوا 
يتمتعون بإجازة قبل أزمة كورونا، حيث أصدر الطيران املدني 
تعميما جاء فيه: «يرجي العلم بأنه سوف نستقبل موظفي وزارة 
الصحــة وعائالتهم على الرحالت العارضة القادمة إلى الكويت 
ابتداء من االثنني ٦ من يوليو اجلاري مع توضيح النقاط التالية:

- يجب أن تكون إقامتهم على وزارة الصحة وسوف نستقبلهم 
سواء كانت اإلقامة صاحلة أو منتهية.

- ال داعي لوجود شــهادة الـ PCR أو التسجيل في تطبيق 
شلونك.

- سوف نستقبل عائالت موظفي وزارة الصحة على نفس 
الرحالت املذكــورة (األب/ األم، االبن/ االبنة، الزوج/ الزوجة) 
سواء كان موظف وزارة الصحة الكفيل لهم أو غير ذلك، فقط 

املطلوب إقامة بالكويت وإثبات صلة القرابة.
- سنســتقبل أيضــا الكويتيني القادمني إلــى الكويت على 

.«PCR الرحالت العارضة بدون شهادة الـ



االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

األمير ملجلس أمناء «نزاهة»: احلزم بتطبيق القانون 
وإحالة كل من تثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد

صاحب السمو أكد أن الكويت دولة مؤسسات ودستور يكفل للجميع حق اللجوء إلى القضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز والتطاول على املال العام
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ووزير العدل املستشار د.فهد العفاسي

تابعنا بأسف ما يبّث في بعض وسائل التواصل من إساءات واتهامات بغير دليل لبلدنا وإظهاره كأنه صار مرتعًا للفساد مما أساء ملكانة الكويت

مشاركة مؤسسات وهيئات املجتمع املدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية املواطنني بضرورة وأهمية دورهم اإليجابي في مكافحة الفساد

اإلبراهيم: دورنا يتعدى عملية معاجلة قضايا الفساد إلى الوقاية منها ومنع حدوثها أصًال وهذا يتم بالتعاون مع كل اجلهات ويحتاج إلى عمل مستمر 

عليكم محاربة الفساد والتصدي للحمالت الظاملة ضد بلدنا ونفخر بأن لدينا قضاء عادًال مشهودًا له بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز اجلميع

رئيس الوزراء: تسخير كل إمكانات الدولة لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد ولن ينفع أحدًا منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب جرمية حرمة املال العام

العفاسي: الهيئة تلقت ٢٨٠ بالغ قضايا فساد وحققت في ٥٩ موضوعًا وأحيل منها ٣٨ إلى النيابة العامة ومت حفظ ٩٧ وجاٍر استكمال الباقي

حسام بهبهاني خالل أداء القسم عبدالعزيز املنصور خالل أداء القسم د.مشاعل الهاجري خالل أداء القسم نواف البدر يؤدي القسمخالد اخلالد يؤدي القسم نواف املهمل يؤدي القسم عبدالعزيز اإلبراهيم يؤدي القسم

اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بقصر السيف سمو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل سموه بقصر 
السيف صباح امس، وبحضور 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
حيــث قــدم لســموه رئيس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
عبدالعزيــز اإلبراهيم ونائب 
الرئيس نواف عبداهللا املهمل 
واألعضــاء خالــد عبدالرزاق 
اخلالد ود.مشاعل عبدالعزيز 
الهاجري واملستشــار حسام 
ســيد علي بهبهانــي ونواف 
عبــداهللا البــدر وعبدالعزيز 
منصور املنصور، ألداء اليمني 
القانونية أمام سموه مبناسبة 

الشــكر والتقديــر إلخوانكم 
رئيس وأمناء الهيئة السابقني 
وهاأنتم تستكملون املسيرة 
بتحميلكــم هذه املســؤولية 
اجلسيمة وهذه األمانة العظيمة 
التي أنيطــت بكم والتي أنتم 

أهل لها.
لقد تابعنا بأسف مؤلم 
ما يبث في بعض وســائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي 
من إساءات بالغة واتهامات 
بغير دليــل لبلدنا العزيز 
وإظهاره كأنه صار مرتعا 
للفســاد ومالذا له وأنه قد 
استشرى بني الكويتيني مما 
أضر ومس بكرامة املواطن 

والسالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته.

اليمــني  أداء  وحضــر 
القانونية وزير شؤون الديوان 
األميري الشــيخ علي اجلراح 
ووزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية املستشار 

د.فهد العفاسي.
وجرى خالل لقاء صاحب 
السمو مع رئيس وأعضاء هيئة 
مكافحة الفساد احلوار التالي:

سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد،

إذا تأذن لي صاحب السمو، 
نعم سيدي صاحب السمو إنها 
أمانة ثقيلة، نعم إنها مسؤولية 
جســيمة، ألنها متس ســمعة 
ومكانــة الكويــت وثقــة أهل 

الكويت.
التوجيــه  العمــر  طويــل 
املباشر من سموكم للحكومة 
والهيئــة حملنــا مســؤولية 

وأمانة.
طويل العمر، التوجيه كان 
واضحــا بحماية املال العام 
ومكافحة الفســاد وســيادة 
القانون وهذه يا طويل العمر 
مرتكزات التي مســؤوليتنا 
نحــن كحكومــة وكهيئــة 
مكافحــة الفســاد مســتقلة 
أن نعمل متعاونني نســاند 
البعــض لتحقيق  بعضنــا 

كلمة قال فيها: باسمي وباسم 
إخواني أعضاء مجلس األمناء، 
نثمن هذه الثقة العالية التي 
أوليتمونــي إياها وإن شــاء 
اهللا نكون عند حسن الظن، 
ال يخفــى عليكــم صاحــب 
الكبيرة  السمو املسؤوليات 
التي تقع على هيئة مكافحة 
الفســاد ونعتقد كذلك ان من 
سبقونا وضعوا األساس لهذا 
األمر ولهم جزيل الشكر لهذا 
األمر كمــا نعتقــد أن دورنا 
يتعدى عملية معاجلة قضايا 
الفساد إلى الوقاية من قضايا 
الفســاد مننع حدوثها أصال 
وهذا يتم بإذن اهللا بالتعاون 
مع كافة اجلهات وحتتاج إلى 
عمل مستمر ودؤوب، وكلي 
ثقة بســمو الرئيس ودعمه 
وجربــت دعمك طــال عمرك 
يــوم كنت وزيــرا، لن تبخل 
بهذا الدعم وكلي ثقة باإلخوان 
األعضاء إن شــاء اهللا نكون 
عند حسن الظن، وفي اخلتام 
أحب أشكرك مرة أخرى على 
هــذه الثقة الغالية، إن شــاء 
اهللا نكــون قدها بــإذن اهللا، 

والسالم.
ثــم حتــدث وزيــر العدل 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
اإلسالمية د.فهد العفاسي قائال:
شــاكرين ســموك طــال 

وأساء ملكانة الكويت.
إن عليكم مسؤولية كبيرة 
للتصدي لهذه احلملة الظاملة 
واالدعــاءات الباطلــة وذلــك 
مبضاعفــة جهودكــم والقيام 
مبهامكــم بكل تفــان ومهنية 
وشــفافية، واضعــني نصــب 
أعينكــم احلــزم فــي تطبيق 
القانــون بالعــدل واملســاواة 
وتعزيز دور الهيئة في محاربة 
الفساد بكافة أشكاله والكشف 
عنه وإحالة كل من تثبت عليه 
تهمة شبهة فساد إلى القضاء 
دون تردد فوطننا الكويت وهللا 
احلمد دولة مؤسسات ودستور 
يكفل للجميع حق اللجوء الى 
القضاء في مواجهة شــبهات 
الفساد أو التجاوز والتطاول 
على املال العام وإننا نفخر بأن 
لدينا قضاء عادال مشهودا له 
بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز 
اجلميع، كما أوجــه عنايتكم 
إلى تشجيع وتفعيل وتعاون 
ومشاركة مؤسسات وهيئات 
املدنــي فــي جهود  املجتمــع 
الفســاد وتوعيــة  مكافحــة 
املواطنــني بضــرورة وأهمية 
دورهــم اإليجابي في مكافحة 
الفساد بكشفه واإلبالغ عنه.

نسأل اهللا تعالى أن يعينكم 
ويأخــذ بأيديكم ملــا فيه خير 

الوطن الغالي ورفعته.

طويل العمر هذه األهداف.
هذه مسؤولية طويل العمر 
أنيطت للحكومة ووضعتها في 
األولويات مع وجود هذه االزمة 
الصحية إال أنه مع هذا امللف 
وتكليف سيدي صاحب السمو 
جعلنــا نضعها في أولوياتنا 
وبدأنا العمل إال أن طويل العمر 
تســخير كل إمكانــات الدولة 
لتعزيز إن شــاء اهللا النزاهة 
ومحاربة الفساد ومثل ما أشار 

سموكم سيادة القانون.
لن ينفع أحــدا منصبه أو 
اسمه ومكانته إذا ارتكب جرمية 

حرمة املال العام.
نعاهد سيدي صاحب السمو 
كحكومة أن نكون عاملني مع 
إخواننــا فــي كل القطاعــات 
لترجمــة هذه التوجيهات مبا 
فيها مصلحة بلدنا وأسأل اهللا 
العلي القدير أن يوفق إخواني 
وأختــي اللذين اشــتغلت مع 
أغلبهم وأعــرف ما لديهم من 
خبرة وكفــاءة وجتربة خير 
معني لنــا في البلد، إن شــاء 
اهللا أن تكون الهيئة رافدا مهما 
لتسكير كل الثغرات واخللل 
املوجود للفاسدين شكرا سيدي 

صاحب السمو.
عبدالعزيــز  القــى  ثــم   
اإلبراهيــم رئيــس مجلــس 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 

عمــرك هــذه الثقة الســامية 
وهذه التوجيهــات انا متأكد 
انها ســتكون حافزا إلخواني 
في مجلس األمناء ونبراســا 
في عملهــم القادم طال عمرك 
الهيئــة  انطــالق  نســتذكر 
للرغبة الســامية من سموك، 
فدعمك متواصل طوال عملها 
ومستمر في دعم االستراتيجية 
الوطنية التي أطلقتها وتوجت 
بتوقيع سموك عليها، الهيئة 
طــال عمــرك، االخــوة مــن 
الزمالء الســابقني يشــكرون 
علــى جهودهم الســابقة في 
الهيئــة وانطالقها  تأســيس 
وقد عملــوا على اســتصدار 
الالئحة التنفيذية للهيئة وعلى 
إعداد االستراتيجية الوطنية، 
طال عمــرك تفعيل نصوص 
القانون شمل جميع القياديني 
مت حصر جميع القياديني الذين 
يخضعــون لقانــون نزاهــة 
وعددهــم ١٣ ألفا طال عمرك، 
ومت تقدمي إقرار الذمة املالية 
١٦ ألفا و٥١ مقرا بني إقرار أولي 
أو حتديث قــرار طال عمرك، 
أو مبناســبة انتهــاء أعمــال 
مســؤولياتهم، وأيضا الهيئة 
تلقت ٢٨٠ بالغ قضايا فســاد 
وبادرت من ذاتها للتحقيق في 
مواضيع أثيرت، ٥٩ موضوعا 
طال عمــرك، أحيــل منها ٣٨ 
موضوعا الــى النيابة العامة 
وحفــظ ٩٧ موضوعا، وجار 
استكمال الباقي، كل هذا اجلهد 
بدعم سموك املتواصل للهيئة 
ودورها وأنا متأكد أن إخواني 
في مجلس األمناء من الكفاءة 
والنزاهة، وســوف ينهضون 
بالهيئة إلى آفاق أرحب، وشكرا 

طال عمرك.

تســلمهم مهــام مناصبهــم 
اجلديدة.

وفيمــا يلــي نــص كلمــة 
صاحب الســمو األمير خالل 

االستقبال:
بسم اهللا الرحمن الرحيم،

اإلخــوة رئيــس وأعضاء 
مجلس الهيئة العامة ملكافحة 

الفساد
السالم عليكم ورحمة اهللا 

وبركاته،
يســرني أن أرحــب بكــم 
وأهنئكــم باختياركم ملجلس 
أمناء الهيئــة العامة ملكافحة 
الفساد، راجيا لكم كل التوفيق 
والســداد، معربا عن خالص 

اخلالد: احلكومة لن تألو جهدًا في تسخير جميع إمكاناتها حملاربة الفساد

األمناء الســابق على كل ما 
بذلوه من جهــودن منوها 
بدورهم في تأسيس الهيئة 
ووضع قواعد وآليات عملها.

وكفاءة وجتربة تعينهم في 
أداء مهامهم اجلديدة. وعبر 
سموه عن شكره وتقديره 
لرئيس وأعضــاء مجلس 

الفساد، معربا عن متنياته 
لرئيس وأعضــاء املجلس 
بالتوفيق والســداد وثقته 
بهم ملا ميتلكون من خبرة 

إمكاناتها  تســخير جميع 
بالتعاون واملساندة مع كل 
قطاعات الدولة لتعزيز مبادئ 
النزاهة والشفافية ومحاربة 

استقبل ســمو رئيس 
الشــيخ  الوزراء  مجلــس 
الهيئة  صباح اخلالد رئيس 
العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 
م.عبدالعزيــز عبداللطيف 
االبراهيم وأعضاء مجلس 
األمناء مبناسبة تسلمهم مهام 

مناصبهم اجلديدة.
وأشــار ســموه الــى 
الســمو  توجيهات صاحب 
األمير بضــرورة مكافحة 
الفســاد وحماية املال العام 
لدحض االدعــاءات الباطلة 
في بعض وســائل االعالم 
والتواصل االجتماعي وسيادة 
القانون، مؤكدا أنها مسؤولية 
احلكومة وهيئــة مكافحة 
الفســاد في التعــاون معا 
حلمل هذه األمانة وحتقيق 
هذه الغاية. وقال سموه إن 
تألو جهدا في  احلكومة لن 

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقبال رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) وأعضاء مجلس األمناء

ملشاهدة الڤيديو



االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«الصحة» ُحتدد بروتوكوًال تسلسليًا للحاالت
التي حتتاج لدخول املستشفيات

..وتضع معايير العمليات اجلراحية الكبرى والصغرى

حنان عبد املعبود

بنــاء علــى اخلطــة املرحليــة ملواجهة 
ڤيروس كورونا املستجد، واستكماال لالنتقال 
التدريجي آلليات العمل في األقسام الطبية 
الرعايــة الصحية  باملستشــفيات ومراكز 

األولية وضعت وزارة الصحة بروتوكوال 
يتضمن التسلســل الالزم اتباعه للحاالت 
التي تستدعي دخول املستشفيات ألي من 
األسباب الطارئة سواء بأجنحة املستشفيات 
أو املراكــز التخصصية مع ضرورة اإلبقاء 
على كل اإلجــراءات الوقائية واالحترازية 

احلد من «كوفيد-١٩». وجاء هذا التسلسل 
انطالقا من حرص الوزارة على حسن تقدمي 
اخلدمات الصحية، ونظرا للوضع الصحي 
الوبائي والتداعيات جراء انتشار الڤيروس 
وتضافر جهود كل اجلهات واألفراد ملجابهته 

واحلد من آثاره.

حنان عبد املعبود

فــي إطار عودة العمــل بالعمليات 
اجلراحية واملناظير في املستشفيات 
العامة حددت وزارة الصحة املتطلبات 
واملعاييــر الطبية الالزمــة للعمليات 
اجلراحية الصغرى والكبرى ومناظير 
اجلهــاز الهضمي حســب التوصيات 
العلمية واملعايير الدولية. جاء هذا ضمن 

تعميم لوكيل وزارة الصحة د.مصطفى 
رضا بشأن االستعداد لتشغيل غرف 
العمليات جلميع التخصصات اجلراحية 
ومناظيــر اجلهاز الهضمــي وترتيب 
املواعيد حسب األولويات، على أن يكون 
حتديد األولويات من اختصاص رؤساء 
الوحدات اجلراحية وبإشراف رؤساء 
األقســام. ونص التعميم على أن يتم 
االنتهاء من املرحلة التحضيرية خالل 

أسبوعني أي منتصف يوليو اجلاري، 
كمــا تضمن آلية اســتئناف اجلراحة 
االختيارية العادية والقدرة اإلجرائية، 
وجدول تصنيف األولويات للعمليات 
اجلراحيــة، إضافة الى قــرار املوافقة 
املستنيرة، وكذلك املبادئ التوجيهية 
لفرز احلاالت االختيارية لرعاية جراحة 
النساء والوالدة، وبروتوكول استئناف 

مناظير اجلهاز الهضمي.

مواكبة للخطة املرحلية واالنتقال التدريجي للعمل

العتيبي لـ «األنباء»: ٨٣ ألف مراجع لعيادات
األمراض اجللدية في مستشفى اجلهراء العام املاضي

أكد رئيس قسم األمراض 
اجللدية في مستشفى اجلهراء 
د.محمد العتيبي أن العيادات 
العامــة والتخصصيــة فــي 
القسم استقبلت خالل جائحة 
«كورونا» عــددا من احلاالت 
احملولــة عــن طريــق احلجز 
االلكتروني املسبق املتبع في 
مراكز الرعاية الصحية، مشيرا 
الــى أن املواعيــد تصــل بحد 
أقصى للحاالت غير الطارئة إلى 
أسبوعني، أما احلاالت الطارئة 
فيتم معاينتها وعالجها بشكل 
عاجــل في نفس اليوم، مبينا 
أن القســم يعتبــر أحد مراكز 
تدريب أطباء البورد الكويتي 

لألمراض اجللدية.
وقال العتيبي في تصريح 
لـ «األنبــاء» إنه خالل الفترة 
املاضية مت تخصيص ٤ عيادات 
جلدية في مستشفي اجلهراء 
تعمل بواقع يومني في األسبوع 
يشرف عليها استشاري إلعادة 
صــرف األدويــة البيولوجية 
واملناعية جلميع املرضى وكذلك 

اجللدية في اجلهراء استقبلت 
خالل العــام املاضي اكثر من 
٨٣٠٠٠ مراجعــا موزعني على 
مختلف العيــادات في مجمع 
اجلهــراء الصحي، إضافة الى 
مركــز الصليبيــة اجلنوبي، 
مؤكدا أن الشهر املاضي شهد 
أكبر عدد من املراجعني للقسم 
حيث بلغوا ٩٣٨٣ بينهم ١٩٧٠ 
كويتيا ألول مرة و٢٢٢٢ غير 
كويتي وأيضــا ٢٠٦٩ كويتيا 
مترددين و٢١٢٤ غير كويتي، 
مبينا أن العدد اإلجمالي ٩٣٨٣ 
خالل الشهر ذاته، مشيرا الى 
أن عيــادات اجللديــة تخــدم 
جميع املواطنني واملقيمني في 
محافظة اجلهــراء. ولفت الى 
أن القســم يقدم كل اخلدمات 
العالجية من خالل ٢٠ عيادة 
تعمــل طــوال األســبوع مــا 
بــني عيادات جلديــة عامة أو 
تخصصية مثل عيادة الصدفية 
التي تقوم بعالج وتشخيص 
حــاالت الصدفية املتوســطة 
والشــديدة، كمــا يتوافــر في 

العيــادة أحدث مــا توصل له 
العلم مــن األدوية وباألخص 
البيولوجية احلديثة والتي يتم 
إعطاؤها حتت إشــراف أطباء 
متخصصــني في هــذا املجال، 
وتوجــد أيضا وحــدة الليزر 
والتــي حتتوي علــى العديد 
من األجهزة احلديثة مثل ليزر 
التصبغــات كالوحمات  إزالة 
والوشــم وغيرها، كاشفا عن 
وجــود جهــاز ليــزر أوعيــة 
دموية إلزالة وحمات األوعية 
الدموية والدوالي الســطحية 
وأظهر نتائج جيدة في عالج 
الكثيــر من احلــاالت، كما أن 
هناك جهاز «األكزامير ليزر» 
ويستخدم في عالج الصدفية 
والبهاق، وأيضا العالج بالكي 
البــارد والكهربائــي. وبني أن 
هناك عيادات تخصصية أخرى 
منها عيادة الشعر واحلساسية 
التالمسية وفرط التعرق، معربا 
عن شــكره إلدارة مستشــفى 
اجلهراء وتعاونهم الالمحدود 
في توفير كل متطلبات القسم.

أكد أن القسم قدم خدمات عالجية واستشارية للمراجعني خالل جائحة «كورونا»

د.محمد العتيبي

معاينة احلاالت العاجلة وشبه 
العاجلة احملولة من الطوارئ أو 
املستوصفات، مؤكدا أن القسم 
التزم باالشتراطات الصحية 
املعتمدة من «الصحة العاملية» 
والتــي تتمثــل فــي التباعــد 
اجلســدي وارتــداء الكمامات 
وتعقيــم اليدين قبل الدخول 
العيادات  وبعد اخلروج مــن 
حفاظا على سالمة اجلميع من 

كوادر طبية ومراجعني.
وذكر أن عيادات األمراض 

٣٫٤ ماليني غرامات لشركات مخالفة باألحمدي

٦٣٨ إصابة بـ «كورونا».. ٧٢٪ منها ملواطنني

البلديــة غرامات  فرضت 
ومخالفات مالية بقيمة ثالثة 
ماليني و٤٠٠ ألف دينار على 
بعض الشركات غير امللتزمة 
التراخيص بشــأن  بتجديــد 
أنشــطتها املقامة على أمالك 

الدولة.
العالقــات  إدارة  وأكــدت 
البلديــة قيــام  العامــة فــي 
إدارة السالمة في فرع بلدية 
األحمدي بتنفيذ عدة جوالت 
ميدانية على عدد من الشركات 
في املنطقة اجلنوبية للتأكد 
من وجود الترخيص وسريان 
رخصة الســالمة وترخيص 
التشوين إلقامة النشاط على 

أمالك الدولة.

حنان عبداملعبود

بعد ان جتاوزت املسحات 
التي أجرتهــا وزارة الصحة 
خالل األيام املاضية الـ ٤٠٠٠ 
عادت الى الهبوط مرة أخرى 
حتى وصلت خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضيــة إلى ٣٠٤٣ مســحة، 
حيث بلغ مجموع الفحوصات 
٤٠٥٩٨٤، كمــا أعلن املتحدث 
لــوزارة الصحــة  الرســمي 
د.عبداهللا السند عن تسجيل 
٦٣٨ إصابة جديدة بڤيروس 
كورونا املستجد خالل الـ ٢٤ 
ســاعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي احلــاالت إلى ٤٩٩٤١ 
حالــة، الفتا الى تســجيل ٣ 
وفيات إثر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 

.٣٦٨
وقــال الســند فــي بيان 
للــوزارة إن من بني احلاالت 
التي ثبتــت إصابتها حاالت 
مخالطــة حلــاالت تأكــدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عــن مصدر العدوى وفحص 
املخالطــني لهــا، موضحا أن 
حاالت اإلصابة تضمنت ٤٦٣ 
حالة ملواطنني كويتيني بنسبة 

نفذها املفتشون أسفرت عن 
حتريــر ١٦ مخالفــة بقيمة ٣ 
ماليني و٤٠٠ ألف دينار لعدم 
وجــود ترخيــص وانتهــاء 
تراخيص التشــوين اخلاص 
لبعض تلك الشركات وقيامها 
باستغالل أراض تابعة ألمالك 
الدولة. وأكد املطيري على أن 
احلمــالت مســتمرة ومكثفة 
لرصد جميع املخالفات واتخاذ 
كل اإلجراءات القانونية بحقها 
على الفور بناء على توجيهات 
اإلدارة العليــا فــي البلديــة 
بتكثيــف احلمــالت والتأكد 
من كل التراخيص املمنوحة 
ســواء تراخيص السالمة أو 

التشوين.

وعن آخر املستجدات في 
العناية املركزة، لفت الســند 
إلى أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبيــة فــي العناية املركزة 
بلــغ ١٥٧ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 
٩١١٠ حاالت، مبينا ان مجموع 
من أنهى فترة احلجر الصحي 

الشــركات  ودعا أصحاب 
لاللتزام بكل اللوائح واألنظمة 
التي سنتها البلدية واإلسراع 
في اتباع اإلجــراءات الالزمة 
الســتخراج كل التراخيــص 
املتعلقة بهذا اخلصوص جتنبا 

للمخالفة والغرامة.
ومــن جانبها، دعت إدارة 
العامــة املواطنني  العالقــات 
واملقيمني االتصال على اخلط 
املباشر ١٣٩ الذي يعمل على 
مدار الساعة أو التواصل عبر 
 @kuwmun حسابات البلدية
مبواقع التواصل االجتماعي أو 
عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في 
حال وجود أي شكوى تتعلق 

بالبلدية.

املؤسسي اإللزامي خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ٤٦ شخصا 
بعــد القيام بــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكــد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
على أن يستكملوا مدة ال تقل 
عن ١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلــي اإللزامي اعتبارا من 
تاريــخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.

املطيري: حترير ١٦مخالفة النتهاء تراخيص السالمة

املسحات تهبط إلى ٣٠٠٠ بعد أن جتاوزت ٤٠٠٠ خالل األيام املاضية

م.احلميدي املطيري

د.عبداهللا السند

وفي هذا الســياق أوضح 
مدير إدارة السالمة بفرع بلدية 
محافظة األحمدي م.احلميدي 
املطيــري أن اجلــوالت التي 

٧٢٫٥٧٪ و١٧٥ حالــة لغيــر 
الكويتيني بنســبة ٤٣٫٢٧٪. 
وأضــاف ان عــدد املصابــني 
حسب املناطق الصحية جاء 
بواقــع ١٩٥ حالــة مبنطقــة 
األحمدي الصحية و١٤١ حالة 
مبنطقــة اجلهــراء و١٢٧ في 
العاصمة و٩٩ حالة بالفروانية 
و٧٦ حالــة مبنطقــة حولي، 
بينمــا جاءت أعلــى املناطق 
الســكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس بواقع ٣٩ 
منطقة سعد العبداهللا وصباح 
الســالم ٣٢ والصباحيــة ٣١ 
والرقــة ٢٥ وجابر العلي ٢٥ 

وجابر األحمد ٢٣.

تسجيل ٣ وفيات.. و٩١١٠ حاالت مازالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة

٢٠ عيادة لعالج كل األمراض واملواعيد خالل أسبوعني وعالج فوري للحاالت الطارئة

أجهزة ليزر حديثة لعالج األوعية الدموية وإزالة الوحمات والصدفية والبهاق وغيرها

الزعتري لـ «األنباء»: ١٠٠ تصريح إلدخال 
حيوانات برفقة الدارسني في اخلارج

محمد راتب

أعلن نائب رئيس اجلمعية 
الكويتيــة حلمايــة احليــوان 
وبيئته ورئيس جلنة اإلنقاذ 
فــي  الزعتــري  عبدالعزيــز 
تصريح لـ «األنباء» عن إصدار 
١٠٠ تصريح إلدخال حيوانات 
أليفــة برفقــة الدارســني فــي 
أثنــاء عودتهم خالل  اخلارج 
رحــالت اإلجــالء التــي قامت 
بهــا الدولــة. وبــني الزعتري 
أن إصــدار التصاريــح مت من 

خالل التنسيق والتعاون مع 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية والتي سهلت 
دخول تلك احليوانات تنفيذا 
لتعليمات رئيس الهيئة الشيخ 
محمد اليوســف ومتابعة من 
مدير إدارة الصحة احليوانية 
وليد العود. وأشار إلى أن هذه 
التصاريــح جاءت بعــد عدة 
مطالبات من الطلبة الدارسني 
بإحضــار  الكويــت  خــارج 
حيواناتهم من اخلارج، وتشمل 
الــكالب والقطــط، وقد جرى 

اتخاذ اإلجــراءات االحترازية 
الالزمــة وفحص  والوقائيــة 
احليوانــات فــي املطــار قبل 
إدخالهــا إلى البــالد، والتأكد 
من اقتنائها دفاتر التطعيمات 
ورقم الشريحة الطبية. وبني 
الزعتري اجلهود التي بذلتها 
اجلمعية جاءت خالل الظروف 
االستثنائية وإغالق املؤسسات 
احلكوميــة فــي ظــل جائحة 
كورونا وعدم متكن الطلبة من 
اســتخراج التصاريح الالزمة 
إلدخال حيواناتهم إلى البالد.

مت فحصها والكشف عن دفاتر تطعيمها في املطار قبل إدخالها البالد

عبدالعزيز الزعتري

املشعان لـ «األنباء»: تدشني خدمة حجز املواعيد 
لتسجيل املواليد والوفيات اعتبارًا من غد

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن مدير إدارة السجل املركزي للمواليد 
والوفيات بوزارة الصحة د.محمد املشــعان 
عن تدشني خدمة حجز املواعيد االلكترونية 
ملراجعي اإلدارة واملراكز التابعة لها عبر موقع 

https://www.moh.gov.kw/ar/ وزارة الصحة
Pages/default.aspx ابتداء من يوم غدا. وذكر 
د.املشــعان في تصريح لـ «األنباء» أن خدمة 
حجز املواعيد اإللكترونية تشــمل «اســتالم 
شــهادة ميالد - تسجيل مولود ألول مرة - 

د.محمد املشعانتعديل اسم - إصدار شهادة وفاة».



 االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

ومضات

أسرار «الرجولة»
في الزمن الكوروني!

ليست الرجولة التي أقصدها في هذا املقام 
(الذكورية) التي تقابلها (األنثوية)، ال.. هذا كله 
ليس مقصودي، ألننا لألسف علينا أن نصحح 
مفهوما خاطئا لدينا، فهذه الصفة ليست خاصة 
باإلنسان، بل هي صفات مشتركة بني بني آدم 

(اإلنسان) والبهائم واحليوانات واألنعام!
قال تعالى: (ومن كل شــيء خلقنا زوجني 

لعلكم تذّكرون - الذاريات: ٤٩).
الرجولة تُعلّم وتــدّرس، وإن رأيت رجال 
ميلك هذه الصفــة فاعلم ان وراءه أبا عظيما 

وأُّمًا ومعلما!
قارئي الكــرمي في كل مــكان في الزمن 
الكورونــي ١٤٤١هـ - املوافــق ٢٠٢٠م برزت 
(رجوالت) كما رأينا في الصف األول من األبطال 
الذين واجهوا الوباء من األطباء - املمرضات - 
االصطاف اإلداري - رجال الشرطة واجليش 
واحلرس الوطني واإلطفاء - العاملني في املقابر، 
فاملتطوعون أبطال في كل أرجاء الكويت، وكذلك 
هناك أبطال في كل البلدان وكلنا نسمع ونتابع 
بروز كثير من العرب الذين تألقوا في أوروبا 
وأميركا وآسيا لبطولتهم وشجاعتهم ورجولتهم!
إذن الرجولة التي أتكلم عنها ايضا نراها 
موجودة في كثير من النساء الالتي نقف لهن 
ونحييهن ونشكرهن على وقوفهن في الصف 
األول من الطبيبات واملمرضات والعامالت في 
(العسكر) باجليش والشرطة واحلرس الوطني 
وأيضا من الوزراء مثل املهندسة رنا الفارس التي 
حولت طرقنا من شوارع بشعة إلى طرق مثل 
احلرير هي واصطافها االنكشاري، حيث - واهللا 
- كنا كلما خرجنا في هذه الطرق ُدمرت تواير 
سياراتنا وُكسر زجاجها فأصبحت كالسجاد 

احلرير.. بوركتم.
بني يدي قارئي اليوم مقالة نوعية أحتدث 
فيها عن (املرجلة) وهي سر من أسرار الرجولة 
فلقد رأينا كم امرأة عظيمــة نالت اليوم منا 
كشعب الثقة مبواقفها البطولية، بينما خذلنا 
رجال انتخبهم الشــعب والذوا بالصمت في 

زمن كورونا.

ومضة: علمني والدي - رحمه اهللا - أن للرجولة 
أســرارا ومنبعا وصفات وأن هناك (مغريات 
- شهوات - غسيل أموال - محرمات) حتاول 
جاهدة هذه (امللفات) والفاسدون أن يحرقوا لك 
معاني الرجولة في حال جناحهم في الوصول 

إليك والنيل من رجولتك!

إن قمة الرجولــة احلقة أن تخاف من اهللا 
وعقابه وحترص على أداء العبادات في وقتها دون 
تأخير، ألنها حتميك وحترسك واحذر (التربية 
املستوردة) التي تزين لك احلرام، واملناقصات 
وكل ملفات الفساد وقد رأينا أشخاصا حفايا، 

اآلن ميلكون العمارات والقصور!
تريد ابنك رجال احرص على تربيته دينيا 
واملســجد منطلقه نحو كتاب اهللا وأعلمه ان 
الرجولة احلقة هي في العبادة وليست أبدا في 
اللهو والتجارة القائمة على الفساد واالستغالل 
والتالعب باألسعار وغسيل األموال والسحت!

قارئي الكرمي: اليوم تســاوت - واهللا - قد 
تكون ابنتك هي من ترفع رأسك وتفاخر بها 
كما رأينا في كل املهن، طهر اإلنسان وتربيته 

هي هويته.

آخر الكالم: الرجولة أو األنوثة كلتاهما اليوم في 
ميزان احلق واحد في االستشهاد بالشخصية 
وتكاملها في زمن كثرت فيه ملفات الفســاد، 
وفي مواطن الوطنية اكتشفنا معادن كثير من 

الرجال بعضهم جنح وآخرون سقطوا!
إن رجال احلاضر هم عدتنا الستشــراف 
املستقبل ألنهم هم صناع املجد وحملة الرسالة 

ومنهم سيكون مناذج للرجولة احلقة.

زبدة احلچي: في الكويت كنوز من الرجال الذين 
ينتظرون فرصتهــم كي يثبتوا لنا وطنيتهم 
ورجولتهــم وترجمتها إلى واقع ملموس في 
حياتنا، إنهــم رجال الكويت الذين نفخر بهم 
في هــذه املدلهمات والنوازل، واملطلوب فقط 

ان ندقق في الرجل الكفء وقد قيل:
رجل ذو همة يُحيي أمة

الرجولة كلمة مفردة ملعان جميلة وأعمال 
جليلة!

قال النبي ژ: «إن اهللا ال ينظر إلى أجسامكم 
وال إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم».

فالرجولة لفظ ال يطلق على أي أحد، بل يطلق 
على من ميتلك صفات الرجولة ويستطيع أن 
يواجه كل الفنت وعلى رأسها فتنة املال واجلاه 

واملنصب. هذا هو «الرجل الكويتي».
في تاريخنا الكويتي رجال نترحم عليهم 

عند ذكرهم العاطر:
هم الرجال وعيب أن يقال ملن

لم يتصف مبعاني وصفهم رجُل
.. في أمان اهللا.

األنصاري مديرًا لـ«العمل التطوعي» في «الشباب»
أصدر مديــر عام الهيئة 
العامة للشــباب عبدالرحمن 
املطيــري قرارا بتســمية 
الرياضيــة  الشــخصية 
واإلعالمية وليد األنصاري 
مديرا إلدارة العمل التطوعي 
بالهيئة. وميتلك األنصاري 
العمل  خبرة واســعة فــي 
الرياضي والشبابي وتدرج 

في عــدة مناصب في الهيئة 
العامة للرياضة شغلها بكفاءة 
للعمل في  انتقاله  عالية قبل 
الشــباب، كمــا تقلد  هيئة 
السابق  العام  منصب األمني 
لنادي القادسية. واألنصاري 
محاضر في التنمية البشرية 
وله محاضرات موثقة في مجال 
التطوير الذاتي ألمناط العمل.

«التقدم العلمي»: ٣ فرق فازت بتحدي الهاكاثون االفتراضي
البتكار مشروعات رقمية تساعد على مواجهة حتديات «كورونا»

اختتمت مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمــي الليلة قبل 
املاضيــة فعاليــات حتــدي 
الذي  الهاكاثــون االفتراضي 
شــارك فيــه عــدد كبيــر من 
الفــرق احملليــة مســتهدفني 
ابتــكار مشــروعات رقميــة 
تســاعد اجلهــات احلكومية 
واخلاصــة فــي الكويت على 
الناجمة  مواجهة التحديــات 
عن جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد (كوفيد-١٩).
وفــي اليــوم األخيــر من 
الفعاليات الذي اســتمر على 
مدار ٢٤ ســاعة توجت ثالث 

فرق متنافسة بالفوز وهي:
(Noobs) ملشروعهم املتمثل 
في تطبيق إلكتروني جلدولة 
مندوبــني التوصيل وحتديد 
انسب واسرع طريق لتوصيل 
الشحنة من املصدر الى املكان 
 Route Optimization املقصود
 (Binary Labs) وفريــق App
ملشــروعهم املتعلق بتطبيق 
يتيــح للمواطنــني اختيــار 
مواد التمويــن املتوافرة لهم 
 Subsidized وشرائها عن ُبعد
 Team) وفريق Food Supply
Alpha) ملشــروعهم املتعلــق 
بنظــام يتيــح للمواطنــني 
إبالغ الســلطات املعنية مثل 
البلدية بأوضاع النظافة العامة 
 Citizen وجمع ونقل القمامة

.Reporting System
ونظمت مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمــي الهاكاثــون 
بالتعاون مــع كل من األمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى 

أرض الواقع وتســتفيد منها 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
حلل املشكالت التي تعاني منها 

والتحديات التي تواجهها.
وأشــاد بجميــع اجلهات 
املشاركة في فعاليات الهاكاثون 
والتعــاون القائم بينها وبني 
املؤسسة، مضيفا أن التعاون 
مع السفارة األميركية يهدف 
إلى تشــكيل حلقة وصل بني 
املشاركني وخبراء من الشركات 
الرقمية الرائدة في الواليات 
املتحدة بهدف تبادل اخلبرات 

املعرفية.
من جهتها أعربت سفيرة 
الواليات املتحدة لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي عن سرورها 
باملشــروعات املتميــزة التي 
تنافست للفوز في الهاكاثون، 
مضيفة ان السفارة األميركية 
ساهمت في تسهيل مشاركة 
ثالثة رواد أعمــال أميركيني 
بارزين للحديث عن جتربتهم 
أمام املشاركني لتمثل حاالت 

إلهام لهم.

من جهته، أشــاد الشريك 
كــودد  لشــركة  املؤســس 
أحمــد معرفي باملشــروعات 
املتميزة التي تنافست للفوز 
إلــى  مشــيرا  بالهاكاثــون، 
حــرص الشــركة علــى ربط 
اجلهــات احلكومية باملبدعني 
في املجتمع التكنولوجي في 
الكويت وإتاحة الفرصة إلطالق 
مواهبهم واملشاركة في تطوير 
أنظمة وتطبيقات مميزة لها.

وضمــت جلنــة حتكيــم 
املشاريع املقدمة كال من نائب 
املديــر العام للجهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات د.عمار 
احلســيني ومدير إدارة نظم 
املعلومات في وزارة الصحة 
الغريــب ورئيــس  م.أحمــد 
مجلس إدارة شركة أجيليتي 
إدارة  هنادي الصالح ومدير 
الشركات واالبتكار في مؤسسة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
د.بســام الفيلي ومدير إدارة 
تقنية املعلومات واملعرفة في 

املؤسسة زياد الصبيح.

مــن جانبه، أشــاد األمني 
األعلــى  للمجلــس  العــام 
للتخطيــط والتنمية د.خالد 
مهدي باملشــروعات املتميزة 
التي قدمتها الفرق املشــاركة 
والتي أظهرت الطاقات اخلالقة 
التــي متتلكهــا  واإلبداعيــة 
الكويــت والتي ســيكون لها 
دور فاعل فــي تعزيز عملية 
التنميــة فــي الفتــرة التــي 

ستعقب اجلائحة.
بدورهــا، أكــدت رئيســة 
مجلــس اإلدارة فــي شــركة 
أجيليتــي هنــادي الصالــح 
حرص الشركة على استخدام 
التكنولوجيا الرقمية في جميع 
عملياتها وتسريعها لذلك بعد 
انتشار جائحة كوفيد ١٩ مبينة 
أن هذه املشــاركة هــي ثاني 
تعاون للشــركة مع مؤسسة 
الكويــت للتقــدم العلمي في 
مجال إتاحة الفرصة للشباب 
وتعزيــز اجلهــود الوطنيــة 
إليجاد حلول رقمية لتحديات 

وطنية.

Team Alphaو Binary Labsو Noobs فرق

د. خالد مهديد. عدنان شهاب الدين هنادي الصالحألينا رومانوسكي

للتخطيط والتنمية وسفارة 
الواليات املتحدة لدى الكويت 
وشــركة أجيليتي للخدمات 
العاملية وشركة  اللوجستية 
كودد خلدمات تعليم البرمجة.

وقال املدير العام ملؤسسة 
العلمــي  للتقــدم  الكويــت 
د.عدنــان شــهاب الديــن إن 
الهاكاثــون الذي أقيم بتقنية 
الواقــع االفتراضي وعرضت 
مشــروعاته عبــر تطبيقات 
اإلنترنت حقق جناحا كبيرا 
وإقباال الفتا من الفرق املشاركة 
مضيفا انه يأتي ضمن جهود 
املؤسسة الهادفة إلى توظيف 
األفــكار اإلبداعية وتعزيزها 
بأحــدث الوســائل الرقميــة 
التــي  التداعيــات  ملواجهــة 
فرضتها جائحة (كوفيد-١٩) 

على الكويت.
وأعرب عــن تقديره لكل 
الفرق املشاركة في الهاكاثون 
التــي بذلــت جهــودا جبارة 
وقدمت حلوال رقمية إبداعية 
ســيكون لهــا تطبيقات على 

شهاب الدين: كل الفرق املشاركة بالهاكاثون بذلت جهودًا جبارة وقدمت حلوًال رقمية إبداعية 
السفيرة األميركية: ساهمنا بتسهيل مشاركة ٣ رواد أعمال أميركيني بارزين للحديث عن جتربتهم
مهدي: املشروعات املتميزة املشاركة أظهرت الطاقات اخلالقة واإلبداعية التي متتلكها الكويت

الصالح: ثاني تعاون لـ «أجيليتي» مع «املؤسسة» لتمكني الشباب من إيجاد حلول رقمية لتحديات وطنية

٣٠٠٠ مريض يستفيدون من قافلة «الرحمة العاملية» الطبية

«التعريف باإلسالم»: ٧٥٠٠ مكاملة للتوعية بـ «كورونا»

«ورتل» النجاة: إجنازات كبرى خالل األربعة أشهر املاضية

أطلقت جمعيــة الرحمة 
العاملية قافلة طبية إلى مدينة 
هرجيسيا واملناطق النائية 
التي يصعــب الوصول لها 
وســط إجــراءات احترازية 
ڤيــروس  مــن  صارمــة 
كورونــا والتــي تســتهدف 
٣٠٠٠ مســتفيد، وتأتي هذه 
القافلة ضمن سلسلة قوافل 
الطبيــة واملتعددة  الرحمة 
جمعيــة  تنظمهــا  التــي 
الرحمــة العاملية حيث يتم 
تقــدمي مختلف الفحوصات 

ضمن مشــروع الشــراكة 
املجتمعية وانطالقا من دورها 
الرائد  التوعوي والتثقيفــي 
الذي تقوم به داخل الكويت، 
واستثمارا خلبرتها الطويلة 
في التواصل الفعال مع ضيوف 
الكويت من اجلاليات الوافدة 
الناطقــني بالعربيــة،  لغيــر 
قامــت جلنــة التعريــف منذ 
بداية جائحة كورونا بتوفير 
١٠ خطــوط مباشــرة لتلقــي 
واستفســارات  اتصــاالت 
اجلاليات املقيمة في الكويت 

إدارة «ورتــل»  أعلنــت 
للقرآن الكرمي والسنة النبوية 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية عن حتقيقها إجنازات 
كبــرى خالل األربعة أشــهر 
املاضية متثلت في ٣٢٧ حلقة 
قرآن، و٨٤ محاضرة متنوعة، 
متخصصــة،  دورة  و٤٠ 
والعديد من األنشطة األخرى 
التي متت كلها عبر اإلنترنت، 
وقد بلغ عدد املستفيدين من 
هذه البرامج ١٦ ألف شخص.
قســم  رئيــس  وقــال 
احللقات فــي إدارة «ورتل» 
عمر الكندري: حرصنا على 
استثمار أزمة ڤيروس كورونا 

واخلدمات الصحية من خالل 
أطبــاء أكفاء واستشــاريني 

ذوي خبرة وكفاءة عالية.
وفي هذا الصدد، أكد األمني 
املساعد لشؤون القطاعات في 
جمعية الرحمة العاملية فهد 
الشامري أن القافلة الطبية 
اســتطاعت في اليوم األول 
تقدمي (٤٢٩) فحصا طبيا عاما 
و(١٧) عملية جراحية و(٩٥) 
فحصا طبيا للعيون و(٣٦) 
فحصا للكبد ومناظير للجهاز 
الهضمي وتشخيص عدد (٣١) 

حول آخر املســتجدات حيال 
ڤيــروس «كورونــا»، وذلــك 
الطمأنينة والسكينة  لنشــر 
بينهم، ونفي الشائعات وحث 
املتصلني على تلقي األخبار من 
مصادرها الرسمية. وفي هذا 
الصدد، قال املدير العام باإلنابة 
بلجنــة التعريــف باإلســالم 
عثمــان الثويني: منذ اإلعالن 
أوائل احلاالت  عن اكتشــاف 
املصابــة بڤيــروس كورونــا 
فــي جمهورية الصــني، قمنا 
باتخاذ مجموعة من اإلجراءات 

املميزة لكل األعمار.
وأضاف: في مجال القرآن 
الكــرمي كان هناك ٣٢٧ حلقة 
عبر اإلنترنت أثمرت ٢٠ حافظا 
للقرآن كامال، واستفاد منها 
٣٦٥٣ شخص، وكذلك أقمنا 
٦٠ حلقــة إســناد بالقراءات 
العشر املتواترة تخرج منها 
٢٤ خامتــا وخامتة بالســند 

املتصل للنبي ژ.
وأوضــح الكنــدري أنــه 
اســتكماال لدور«ورتــل» في 
خدمة القرآن الكرمي وعلومه 
داخــل الكويــت مت إقامة ٤٠ 
دورة متخصصــة في علوم 
القــرآن اســتفاد منهــا ٣٣١١ 

وبقاء الناس في املنازل، وذلك 
بتنظيم مجموعة كبيرة من 
املبادرات والبرامج واألنشطة 

واملعــدات الطبيــة، ويحتل 
الصومــال - وفــق بيانات 
وزارة الصحة - مستويات 
متأخرة جدا على مســتوى 
رعاية األمومــة والطفولة، 
وهو الثاني فــي العالم من 
حيث نسبة وفيات األمهات 
عنــد الــوالدة والتــي تبلغ 
١٠٤٤ مــن كل مائــة ألف لذا 
يســعى املستشــفى الدولي 
في الصومال التابع جلمعية 
لرحمة العاملية بتسيير عدد 

من القوافل اإلغاثية.

على أسئلة اجلاليات الوافدة 
بأكثــر من ١٤ لغة يقوم بالرد 
عليها مجموعة من العاملني مت 
تأهيلهم علميا ونفسيا، وكان 
ملركز االتصال األثر اإليجابي 
على املتصلني وذويهم. وأضاف 
الثوينــي: تلقــت خطوطنــا 
املباشــرة قرابة ٧٥٠٠ اتصال 
من الرجال والنساء، وال زالت 
متاحة وتعمل من الساعة ٩ ص 
وحتى ٩ مساء ويسعدنا تلقي 
اتصاالت واستفسارات ضيوف 

الكويت خالل هذه الفترة.

محمود حسان، والشيخ عمرو 
شــيخون، والشيخ عبداهللا 
الدوسري، والشيخة رحاب 
محمــود، والشــيخة جميلة 
خليف، وقد استفاد من هذه 

احملاضرات ٥٣٢٠ شخصا.
ودعا الكندري إلى متابعة 
أنشطة «ورتل»عبر صفحة 
 ،waratelqاالنســتغرام @٨
وختم تصريحه بتقدمي الشكر 
ألهل اخلير واملتبرعني على 
مساهماتهم في دعم احللقات 
والبرامج الهادفة، داعيا اهللا 
أن يتقبل منهم وأن يجزيهم 
الدنيــا  خيــر اجلــزاء فــي 

واآلخرة.

فحصا لألسنان و(٧٦) فحصا 
لألنــف واألذن واحلنجــرة 
و(٢٩) حالة للعظام و(٣٥) 
تشخيص حالة نساء ووالدة 
و(٦) حــاالت للقلب و(٣٠) 
حالة لألطفــال و(٤٠) حالة 
باطنية و(١٧) حالة مســالك 
بوليــة و(١٣) حالــة عــالج 

طبيعي وطوارئ.
وقال الشامري ان القطاع 
الصحي في جمهورية أرض 
الصومال يعاني مشاكل جمة، 
فضــال عــن نقــص الكوادر 

لوضع خطة سريعة وعاجلة 
للتوعية بالڤيروس للجاليات 
غيــر الناطقة باللغة العربية 
في الكويت، لذا حرصنا منذ 
بدايــة األزمــة الصحية على 
تكثيــف جهودنــا لتوعيــة 
وإرشــاد اجلاليــات الوافــدة 
الڤيــروس، خاصة  بخطورة 
ان فئاتنــا املســتهدفة تقــدر 
أعدادها باملاليني، حيث قامت 
اللجنة بالعديد من اخلطوات 
الســريعة والفاعلــة منهــا 
تخصيص خطوط ساخنة للرد 

شخصا.
وفيما يتعلق باحملاضرات 
الدعويــة والتوعويــة، قال 
الكنــدري: قامت إدارة ورتل 
بتنظيم ٨٤ محاضرة متنوعة 
قدمهــا كوكبــة مــن العلماء 
والدعــاة منهــم: د.عبــداهللا 
الشــريكة، والشــيخ بــدر 
العقيــل، د.عــادل املطيرات، 
والشــيخ جــزاع صويلــح، 
د.صالح احليص، والشــيخ 
أحمد سمير، والشيخ طارق 
احمليلبــي، د.جابــر الوندة، 
الكنــدري،  والشــيخ عمــر 
والشيخ فهد اخلتالن، والشيخ 
الهاجــري، والشــيخ  حمــد 

الشامري: تسّيرها اجلمعية إلى مدينة هرجيسيا واملناطق النائية بأرض الصومال

فهد الشامري

وليد األنصاري

عثمان الثويني

عمر الكندري



 االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

بداية كيف تقيمون اليوم األول 
للعمل واستقبال املراجعني؟

٭ نحن نعلم أن الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية جهة حيوية 
وتتعامل مع جميع املواطنني 
واملقيمني، وبالتالي قمنا بكل 
االحترازات ومن ضمنها نظام 
املواعيد الستقبال املراجعني، 
وقــد مت فتــح منصــة حجز 
املواعيد يوم السبت املاضي، 
وبالفعل قام اجلمهور بحجز 
املواعيد إال أننا الحظنا تعطش 
الناس للتعامل مع الهيئة ما 
أدى إلــى حضور عــدد كبير 
منهــم دون مواعيد مســبقة، 
االمر الذي خلــق ارتباكا في 
الســاعات األولى لبدء الدوام 
الى حني السيطرة على الوضع 
وإدخال اجلمهور وفق املواعيد 
املسجلة، وبالطبع هي جتربة 
جديدة بالنسبة للهيئة وكنا 
نتوقع صعوبة في التعامل مع 
اجلمهور في بداية األمر وهذا 
ما حلظناه مــن االزدحام في 
بدايــة الدوام وقد عملنا على 
السيطرة عليه بالتعاون مع 
رجال الداخليــة الذين كانوا 
متواجدين عنــد املدخل ومت 
تنظيم األمر فيما بعد ونحن 
املراجعــني لاللتــزام  ندعــو 
باملواعيد ونأمل خالل األيام 
القادمة أن تكون لدينا ترتيبات 
أخرى للسيطرة على االزدحام.

حضور دون موعد
برأيك ما سبب االزدحام الذي 

حصل أمام مدخل الهيئة؟
٭ االزدحام سببه كما قلنا سابقا 
تعطش الناس النهاء معامالتهم 
في الهيئة وتسلم بطاقاتهم ما 
دفعهم للحضــور دون موعد، 
ونحن نناشد اجلميع ضرورة 
أخذ موعد عبر موقع الهيئة لكي 
يتمكن من احلضور الى املبنى 

واجناز معاملته.

وكم هو عدد املواعيد املتاح 
أمام اجلمهور يوميا؟

٭ مت حتديــد االعــداد فــي 
األسبوع األول على أن يكون 
الســاعة ٢٠٠ مراجــع  فــي 
لتســلم البطاقات املدنية أي 
ما مجموعه ١٦٠٠ مراجع خالل 
ســاعات الدوام من التاسعة 
صباحا وحتى اخلامسة مساء 
وســيتم زيادتها تتاليا وفقا 
لســير العمل، إال أن استثناء 
اليوم وبسبب اندفاع الناس 
من املمكن أن يصل العدد إلى 
٢٠٠٠ بطاقــة، أما بالنســبة 
املعامــالت فطاقتنا  إلجنــاز 
تستوعب ٤٠ كويتيا و٤٠ غير 
كويتي في الســاعة، هذا في 
املقر الرئيسي، أما في اجلهراء 
فيســتقبل مراجعي محافظة 

اجلهراء وفق طاقته.
تطبيق «هويتي»

ما املعوقات التي تتوقعون 

املواليــد  وهــم:  «هويتــي» 
وتسجيل أول مرة وبدل فاقد 
واخلدم، وهذه الشرائح األربع 
مت توفير املواعيد لها للحضور 
وتسلم البطاقات، أما من قام 
إلكترونيا  بتجديــد بطاقتــه 
فليس هناك من داع حلضوره 
وميكن تأجيل ذلك حاليا ألن 
التطبيق يقوم مقام البطاقة.

وكم يبلغ عدد البطاقات 
اجلاهزة للتسليم في األجهزة؟

٭ البطاقات املوجودة وجاهزة 
للتســليم في األجهزة يفوق 
عددها الـ ٩٠ ألف بطاقة، وهي 
البطاقات التــي كانت مقدمة 
قبــل اإلجازة، أمــا البطاقات 
قيد الطباعة فيفوق عددها الـ 
٣٤٠ ألف بطاقة جار طباعتها 
وهــذا رقــم كبير جــدا وهنا 
نشير إلى أن أجهزة التسليم 
طاقتها محدودة، ونحن بصدد 
تطوير عملية التسليم وذلك 
عبر طرح ممارســة لتسليم 
بطاقات للجمهور عن طريق 
الشركة وسيتم ذلك عن طريق 
شركة متخصصة في املنازل.

وكم تتوقعون ان تكون قدرة 
الهيئة على تسليم البطاقات؟

٭ مــن املســتحيل أن تقــوم 
الهيئــة خــالل مــدة قصيرة 
بتسليم هذا الكم من البطاقات 
املنجــزة والتــي التــزال قيد 
واألمــر مســتمر  الطباعــة 
بالتجديــد فهــذا األمر يفوق 

وماذا عن تطبيق «هويتي»، 
هل هو كاف حاليا العتماده 

بديال للبطاقة املدنية؟
٭ نعم، هذا التطبيق كنا نعمل 
عليه ما قبــل األزمة ولكن مت 
التســريع في اجنــازه كبديل 
للبطاقــة خالل األزمــة وهو 
عبارة عن هوية رقمية حتوي 
التوقيع اإللكتروني، ومت تنزيل 
التطبيقات واستخدامها سهل 
جدا ومت اعطاء التطبيق قوة 
قانونيــة بصــدور قــرار عن 
نائــب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة رئيــس مجلــس 
ادارة الهيئــة أنــس الصالــح 
باالعتــداد ببرنامج «هويتي» 
احلكومــي  القطاعــني  فــي 
واخلــاص، وهــذا البرنامــج 
يغنــي عــن تســلم البطاقــة 
مبجرد التجديــد «أون الين» 
يتم تصدير برنامج «هويتي»، 
وبعد اســتصدار قرار الوزير 
ونشره في اجلريدة الرسمية 
بات على جميع القطاعات في 
الدولة االعتداد بهذا البرنامج 
خصوصا في ظل األوضاع التي 
تعيشها البالد حاليا والذي يتم 
خاللها التعامل عبر االنترنت 

في جميع جهات الدولة.
تفعيل «هويتي»

ولكن ما احلال بالنسبة ملن 
انتهت بطاقاتهم املدنية وال 
يستطيعون تفعيل بطاقة 

«هويتي»؟
٭ ميكــن التجديــد للبطاقة 

طاقتهــا خصوصــا فــي ظل 
الظروف احلالية، حيث يعمل 
فقط نسبة ٣٠٪ من املوظفني، 
وبالتالــي فكرنــا مبوضوع 
التوصيــل وكذلــك اعتمدنــا 
نظــام التطبيــق االلكتروني 
«هويتي» الذي ميكن من خالله 
االستغناء عن تسلم البطاقة 
املدنية، حيث يعتبر بديال لها، 
فالهيئة لم تعمل ملدة ٣ أشهر 
في ظل تراكم التجديد عبر الـ 
«أون اليــن» فليس ضروريا 
تســلم نسخة البطاقة والتي 
ميكن تأجيل تسلمها واالكتفاء 

بالتطبيق االلكتروني.
توصيل البطاقات

ومتى تتوقع أن يتم ذلك وأن 
تبدأ عمليات التوصيل؟

٭ نتوقع ذلك خالل إسبوعني 
أكثــر فيجــب أن تأخــذ  أو 
الطبيعي  االجراءات مجراها 
من حيث طرح املمارسة الذي 
يستمر ملدة أسبوع إلى ١٠ أيام 
ومن ثم توقيع العقد لتصبح 
البطاقات  مســألة توصيــل 
متوافرة عبر حتصيل رسوم 
التوصيــل من قبل الشــركة 
وهذا يخفف االزدحام وكذلك 
في الوقت نفســه يساهم في 
ايصــال أكبر عــدد ممكن من 
البطاقات الى اجلمهور، ومن 
املمكن أن نتعاقد مع أكثر من 
شــركة في هذا الشأن بحيث 
نغطــي أكبر عــدد ممكن من 

البطاقات.

التطبيــق  عبــر  املدنيــة 
االلكترونــي ومبجــرد طلب 
التجديــد عبــر أي وســيلة 
سواء على املوقع أو الرسائل 
النصية ودفع الرسوم اخلاصة 
بالتجديد ميكن لصاحب الطلب 
بعد ســاعتني إلى ٢٤ ســاعة 
حتميــل تطبيــق «هويتــي» 

وتفعيل بطاقته.

ولكن هناك تخوف لدى بعض 
املقيمني من مشاكل أمنية 

ناجتة عن عدم تسلم البطاقة؟
٭ نحن نؤكد هنا أن «الداخلية» 
متفهمة جدا ملســألة التجديد 
عبر «أون الين» واســتخدام 
بطاقة «هويتي» وهي تعتمد 
هذا التطبيق وهو بديل معتد 
به مــن قبل الدوريــات وهم 
يعتمدون البرنامج وهو آمن 
وصادر مــن جهــة حكومية 
مســؤولة عــن التعريف عن 

الناس.

هل ميكن مع الوقت االستغناء 
عن البطاقة املدنية املصدرة 

واالكتفاء بااللكترونية؟
٭ هذا هو توجهنا وتطبيق 
فقــط  ليــس  «هويتــي» 
بطاقــة مدنيــة باالضافــة 
الى توقيــع إلكتروني وهذا 
يفتح الباب أمــام احلكومة 
التي تســمح  االلكترونيــة 
للعميــل باالســتفادة مــن 
خدمــات اجلهات في القطاع 
احلكومي واخلاص واملصرفي 

وغيرها عن طريق التطبيقات 
اإللكترونية، ويجب هنا على 
مقــدم اخلدمــات أن يتفاعل 
مع هذه البرامج عبر منصة 
الهيئة عن طريق الرقم السري 
وهــذه اخلدمات املقدمة عن 
طريق «هويتي» هي األساس 
في اخلدمات عن بعد والهدف 
من التطبيق أن يكون بطاقة 
مدنية وتوقيعــا إلكترونيا 
والتوقيع على التعاقدات وفق 
قانون املعلومات االلكترونية، 
وهذه اخلدمات حتتاج لتفاعل 
اجلهات احلكومية واخلاصة 
واملصرفيــه وقــد حتركنــا 

باجتاه هذه القطاعات.
توعية متكاملة

في بداية األمر هناك صعوبة 
في تقبل كل جديد والدليل 

ما شهدناه اليوم من ازدحام 
فهل هناك من خطة للتوعية 
للتحول املرن نحو «هويتي»؟

٭ بالطبع املسألة تتعلق 
بالثقافة اخلاصة بذلك ونحن 
نعمــل بقدر املســتطاع على 
نشر الڤيديوهات واالرشادات 
املتعلقة بطريقة  التوعويــة 
اســتخدامه ومــدى فاعليته 
وماهيته، وكذلك ارسلنا كتبا 
رســمية وضباط اتصال مع 
الوزارت واجلهــات للتوعية 
بشــأنه، واألزمــة األخيــرة 
ســاهمت في تقليص طاقتنا 
في التسويق له واكتفينا بأن 
يكون بديــال للبطاقة املدنية 

فقــط ولكــن بعد ذلــك بدأنا 
التوقيع االلكتروني  بتنزيل 
ونحن اآلن نعمل للتكامل مع 
اجلهات وحاليا مت التكامل مع 
تطبيق «ســهل» الذي أطلقه 
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومــات وهو عبــارة عن 
منصــة يتم التســجيل فيها 
أي  عــن طريــق «موبايــل 
دي» وهــي منصــة تواصــل 
للتنبيهات واالشــعارات من 
اجلهات احلكومية وستطلق 
في منتصف الشــهر اجلاري 
وسيتم عبرها تثقيف الناس 
حــول االســتفادة مــن هــذه 
اخلدمات التي تقدمها اجلهات 

احلكومية إلكترونيا.

وهل هناك تفاعل وتكامل 
عبر التطبيق مع اجلهات 

احلكومية األخرى كأن يضم 
هوية صحية إلكترونية مثال؟

٭ هو حاليا تطبيق الثبات 
الشخصية وما يتبعه يعود 
جلاهزيــة اجلهــات األخرى 
ســواء صحيــة أو أمنية أو 
خدمية، التي ميكن أن تقدم 
اخلدمــات ألي مواطــن أو 
مقيم عن طريق إثبات نفسه 
الهيئة،  إلكترونيا بضمــان 
نحــن هنــا وفرنــا بطاقتك 
املدنيــة محمولــة معك في 
هاتفــك املــزود بـــ «كيو أر 
كــود» وميكن أخذ نســخة 
إلكترونية منه للجهات التي 
حتتاج لنسخة من البطاقة، 
وكذلــك اجلهــات اخلارجية 
ميكن الربط مع «املوبايل أي 
دي» ويأتي إخطار للتطبيق 
وتدخيل الرقم السري، حيث 
تنتقل بياناته إلى موقع مقدم 
اخلدمة وهذا األمر يحتاج إلى 
وقــت ورفع ثقافة اجلمهور 
واجلهــات احلكومية أيضا، 
ونحن نقول ان دخول األزمة 
أثر على املوضوع ولكن في 
املســتقبل سنســتغني عن 
املدنيــة وســيتم  البطاقــة 
االكتفاء بالبطاقة االلكترونية.

وهل هناك خدمات إلكترونية 
جديدة تسعى الهيئة 

إلطالقها؟
٭ نعم هناك خدمات جديدة 
وسيتم إطالق خدمة تسجيل 
أول مرة ملادتي ١٧ و١٨ حاليا 
املوجود للمادة ٢٠ فقط ولكن 
منذ اليوم سيبدأ تسجيل أول 

مرة لهذه الفئات. 
علمــا ان قطــاع تقنيــة 
املعلومــات فــي الهيئــة لم 
يتوقف عملــه طيلة األزمة 
حيث عمل على إعداد الكثير 
من األنظمة بدءا من تصاريح 
عــدم التعــرض وتصاريح 
اخلــروج للضــرورة، ثــم 
التعاون مع وزارات اخلارجية 
والداخلية والصحة وغيرها 

في مجال عمل الهيئة.

مواجهتها خالل هذه املرحلة؟
التعامــل مــع شــريحة  ٭ 
كبيرة من الناس طبعا يخلق 
معوقــات متنوعة فنحن في 
الوضع الطبيعي نستقبل ١٥ 
ألف مراجع يوميا في املبنى 
الرئيســي وننتج حوالي ١٠ 
آالف بطاقة مدنية وقد حضر 
الناس اليوم (أمس) بنســبة 
تفوق هذه الكثافة في أول يوم 
عمل، وطبعا نحن مستعدون 
وكنا نتوقع في البداية اندفاع 
النــاس النهــاء معامالتهــم، 
ولكننا نرتب األمر ونتصدى 
لهــذه املعوقات علــى الرغم 
من الطاقة التي مت تخفيضها 
للثلــث وفقا خلطــة العودة 
للحياة، ونحن ندعو اجلمهور 
لاللتــزام باملواعيد وااللتزام 
بنوع املعاملة واالستفادة من 
تطبيق «هويتي» دون احلاجة 
للحضــور للهيئــة وحصــر 
املواعيد فقط بالشرائح األربع 
التي ليس لها بطاقة أساسا أو 
شريحة الكترونية للحضور 

وتسلم البطاقات.
٤ شرائح محددة

وما هذه الشرائح التي مت 
حتديدها حلجز املواعيد 

وتسلم البطاقات؟
٭ نعم هناك شــرائح محددة 
يجب حجز املواعيد من قبلها 
للحضور إلى الهيئة وتســلم 
البطاقة وهم الذين ال ميكنهم 
االســتفادة حاليا من تطبيق 

االعتداد ببرنامج «هويتي» يخفف االندفاع لتسلم البطاقات من أجهزة الهيئة حاليًا٩٠ ألف بطاقة مدنية جاهزة في ماكينات التسليم و٣٤٠ ألفًا قيد الطباعة

(قاسم باشا) منصور املذن متحدثا للزميلة دارين العلي  

مدير إدارة العالقات العامة أحمد الصبر يشرح عن اجلهاز اجلديد

مت التعامل مع االزدحام وتنظيم الدخولجموع كبيرة من املواطنني واملقيمني حضروا إلى املعلومات املدنية إلجناز معامالتهم

التعامل مع املراجعني مبعدل ٨٠ مراجعا في الساعة إلجناز املعامالت

أجهزة جديدة لـ «بطاقات أول مرة»مناشدة للجهات احلكومية باالعتداد بـ «هويتي»
ناشد املذن اجلهات احلكومة االعتداد ببرنامج هويتي لتخفيف 
االندفاع لتســلم البطاقات املدنية مــن أجهزة الهيئة خالل هذه 

الفترة.
ولفت إلى أن من انتهت بطاقاتهم املدنية ومت جتديدها إلكترونيا 
ميكن انهاء معامالته في كل مختلف اجلهات احلكومية واخلاصة 
التي مت تفعيل جميع قنوات التواصل معها ويفوق عددها الـ ٣٠ 
جهــة حيث ال حاجة لوجود البطاقــة املدنية املجددة مع املراجع 
لهذه اجلهات سواء القطاع اخلاص وميكن عن طريق الرقم املدني 
معرفة كل املعلومات عن املراجع وتقدمي اخلدمة له عبر التواصل 

مع «املعلومات املدنية» عن طريق تبادل البيانات.

جالت «األنباء» في أروقة الهيئة برفقة مدير 
إدارة العالقات العامة أحمد الصبر الذي شرح 
طريقة سير العمل في االدارات املختلفة، معلنا 
عن تفعيل أجهزة لتسلم البطاقات املدنية ألول 
مرة خالل األســبوع املقبل بدال من تعاملهم 
مباشــرة مع املوظف إذ ما يحصل حاليا هو 
استصدار بطاقة مؤقتة ملن هم «أول مرة» الفتا 
إلى أن هذه األجهزة ستساهم بالعمل على تقليل 
التواصل ما بني اجلمهور واملوظفني وتسهيل 

اخلدمة لهم.

ملشاهدة الڤيديو

منصور املذن لـ «األنباء»: «هويتي» يغني عن البطاقة 
املدنية ونناشد اجلهات احلكومية اعتماده

دارين العلي

شــهدت الهيئة العامة للمعلومات املدنية أمس إقباال كبيرا من قبل املواطنني واملقيمني لتسلم بطاقاتهم املدنية وإجناز معامالتهم، حيث أهمل عدد كبير منهم مسألة حجز موعد قبل حضوره، 
ما خلق ازدحاما وإرباكا أمام الهيئة مت التعامل معه من قبل قيادييها بالتعاون مع دوريات الداخلية املتواجدة في املكان. وفي حني كان من املتوقع تسليم ١٦٠٠ بطاقة مدنية وفقا للقدرة االستيعابية 
للمكان وقوة العمل البالغة ٣٠٪ منذ التاســعة صباحا حتى اخلامسة عصرا، رجح نائب املدير العام لشؤون نظم وتقنية املعلومات في الهيئة منصور املذن أن يرتفع هذا الرقم إلى ٢٠٠٠ بطاقة نظرا 
الندفاع أعداد كبيرة من املراجعني في الســاعات األولى لفتح الدوام، األمر الذي مت التعامل معه بسرعة والعودة لتنظيم العمل وفقا للمواعيد. وقال املذن في لقاء خاص مع «األنباء» ان هناك ٤ شرائح 
لها األولوية في حجز مواعيد تسلم البطاقات املدنية وهي: بطاقات أول مرة، املواليد، بدل فاقد، واخلدم، مشيرا إلى أن تطبيق «هويتي» املفعل بعد جتديد البطاقة املدنية يحل مكان نسخة البطاقة 
العادية التي ميكن االستغناء عن تسلمها حاليا، مناشدا كل اجلهات احلكومية االعتداد بهذا التطبيق في التعامل مع املراجعني وتقدمي اخلدمة لهم. وبني املذن أن أجهزة البطاقة املدنية حتوي حاليا 
٩٠ ألف بطاقة وهناك نحو ٣٤٠ ألف بطاقة قيد الطباعة، الفتا إلى أنه سيتم اليوم طرح ممارسة خدمة توصيل البطاقات، مرجحا بدء العمل بهذه اخلدمة في غضون أسبوعني ما سيخفف من االزدحام 

املتعلق بتسلم البطاقات. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

«املعلومات املدنية» استقبلت مراجعيها وتعاملت مع اندفاع بعضهم لزيارتها دون حجز املواعيد



االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

الدور الريادي لبيت الزكاة في مجال العمل اخليري واإلنساني حّتم عليه 
املساهمة قدر اإلمكان في رفع العبء عن كاهل بعض املستأجرين في عقاراته

لم يقتصـر عـمل «البـيت» خالل األزمة على املساعدات املالية فقط 
بل قدم مساعدات غذائية وأوصل التموين لـ ٣٣٥٠ أسرة خالل رمضان

«البيت» تبرع بـ «البيت» تبرع بـ «البيت» تبرع بـ ١٠٠٠١٠٠٠ طرد وقائي صحي لطالبنا الدارسني في مصر و طرد وقائي صحي لطالبنا الدارسني في مصر و طرد وقائي صحي لطالبنا الدارسني في مصر و٧٠٧٠ ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي  ألف دينار النشاء مستشفى ميداني بـ «املهبولة» وساهم في جتهيز محجر صحي 

ليلى الشافعي

املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف املري لـ «األنباء»:  مساعدات بيت الزكاة لم تتوقف 
منذ بداية «كورونا» وقدمنا أكثر من منذ بداية «كورونا» وقدمنا أكثر من ١٫٥١٫٥ مليون دينار  مليون دينار 

مساعدات لـ مساعدات لـ مساعدات لـ ٥٩٠٤٥٩٠٤ أسر خالل يونيو أسر خالل يونيو

ما دور بيت الزكاة عند 
بداية ازمة تفشي وباء 

كورونا؟ وهل توقف عن 
العمل كونه هيئة حكومية 

مستقبلة شملها قرار 
مجلس الوزراء بوقف 

األعمال في اجلهات 
احلكومية كإجراء احترازي؟

٭ بعد إصدار احلكومة قرار 
وقف األعمــال في اجلهات 
احلكومية كإجراء احترازي 
للتصــدي لوبــاء ڤيروس 
كورونا املستجد في منتصف 
شهر مارس املاضي، تطوع 
عدد من موظفي بيت الزكاة 
امتثاال لرغبة اإلدارة العليا 
للعمل على جتهيز وصرف 
املساعدات حتى ال تتوقف 
هذه املســاعدات عن األسر 
املســتحقة واملسجلة لديه 
وعددها ٣٣ ألف أسرة، منها 
أسر تستلم مساعدات شهرية 
كاألرامل واملطلقات واأليتام 
وكبار السن والعجزة ممن 
ليس لهم دخل مالي، وأيضا 
أسر تتسلم مساعدات دائمة 
مقطوعة كل ٣ أو ٤ أشهر، 
وهي أسر تعاني من ضعف 
دخــل مالي شــديد أو عدم 
وجــود دخــل ثابــت، وقد 
تضررت من هــذه األزمة، 
وقد اســتمر البيت بجهود 
هؤالء املوظفني املتطوعني 

بطاقة ١٥٪ تقريبا.

شارك بيت الزكاة في حملة 
فزعة للكويت التي تضامن 
بها مع عدد من اجلمعيات 

اخليرية في البالد، فما 
حصيلته من هذه التبرعات؟ 

وفي أي شيء صرفت 
هذه التبرعات التي حتصل 

عليها البيت من احلملة؟
٭ بعدما علــم بيت الزكاة 
بقيام عدد مــن اجلمعيات 
اخليريــة احملليــة بحملة 

اكد مراقب االعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة حمد املري ان بيت الزكاة منذ بداية االزمة يعمل على صرف املساعدات 
٣٣لالســر املســتحقة واملسجلة لديه وعددها ٣٣ الف اسرة، مشــيرا الى ان بيت الزكة شارك في حملة «فزعة للكويت» 
١٣٤٠٦٣١تضامنــا مع عدد من اجلمعيات اخليرية، حيــث وصلت التبرعات الى ١٣٤٠٦٣١ دينارا. وقال املري ان «البيت» قام منذ 
منتصف شــهر مارس وحتى نهاية مايو املاضي بأربع مراحل في تقدمي املســاعدات املالية لألسر املسجلة لديه، وبني 

ما قدمه «البيت» خالل هذه الفترة بالتفصيل ومساهماته في التصدي لوباء كورونا املستجد، وفيما يلي التفاصيل:

األســر تقطن في محافظة 
اجلهراء، وفي خالل الفترة 
من ٣١ مارس حتى ٩ ابريل 
قام البيت مبرحلته الثانية 
من مراحل تقدمي املساعدات 
لألســر احملتاجة املسجلة 
لديه، حيث قدم مساعدات 
نقدية لألســر التي تتسلم 
مساعدات دائمة كل ٣ أو ٤ 
أشهر وهي األسر الضعيفة 
الدخل أو دخلها املالي غير 
ثابت، وتضــرر جراء هذه 
األزمــة بعد أن هيــأ مقره 
الرئيسي في جنوب السرة 
الستقبالهم وفق اإلجراءات 
الوقاية املعتمدة من وزارة 
الصحة، وقــد بلغ إجمالي 
املساعدات التي قدمها البيت 
خــالل املرحلتــني األولــى 

٣٢٥٤ اســرة فــي البنــوك 
احمللية، وهي األســر التي 
تتسلم مساعدات مقطوعة 
كل ٣ أو ٤ أشهر، حيث قام 
البيــت بتجديــد ملفاتهــم 
تلقائيا وحتويل مساعداتهم 
البنكية دون  حلســاباتهم 

حاجتهم ملراجعة البيت.

هل اقتصر عمل البيت 
خالل أزمة «كورونا» على 

تقدمي املساعدات املالية فقط 
أم أنه أيضا يقدم مساعدات 

غذائية متوينية؟
٭ لم يقتصــر عمل البيت 
خالل هذه األزمة على تقدمي 
املساعدات املالية فقط، بل 
إنه قدم مســاعدات غذائية 
متوينية أيضا، ففي شــهر 

الســـــتقبال هــذه األســر 
وصـــــرف التمويــن لهــم 
فأرســـــل رســائل نصية 
ملا يقـــــارب من ٥٠٠ أسرة 
تقطــن اجلهــراء مــن أجل 
التوجه جلمعية الصليبية 
لتسلم متوينها وفق األوقات 
املعلن عنها في حســاباته 
التواصــل  علــى قنــوات 

االجتماعي.

هل لبيت الزكاة مساهمات 
في جهود الدولة للتصدي 
لوباء «كورونا» املستجد؟ 

وما هذه املساهمات؟
٭ فــي األيــام األولــى من 
تفشــي وباء كورونا أعلن 
العــدل واألوقــاف  وزيــر 
والشؤون اإلسالمية رئيس 
مجلس إدارة بيــت الزكاة 
املستشــار د.فهد العفاسي 
التبرع مببلغ مليون دينار 
مناصفــة بني بيــت الزكاة 
واألمانــة العامة لألوقاف، 
كما قام البيت بالتعاون مع 
سفارة الكويت في جمهورية 
مصر العربية بالتبرع بعدد 
١٠٠٠ طــرد وقائــي صحي 
لتوزيعهــا علــى طلبتنــا 
الدارســني هنــاك، كما أنه 
تبرع مببلغ ٧٠ ألف دينار 
إلنشاء مستشــفى ميداني 
مبنطقة املهبولة واملساهمة 
في جتهيــز محجر صحي 
يوضع حتت تصرف وزارة 

الصحة.

تسبب انتشار وباء 
«كورونا» في توقف الكثير 
من الناس عن العمل ما أدى 

إلى توقف دخلهم املالي 
فعجزوا عن سداد إيجارات 

سكنهم أو محالتهم 
التجارية بسبب اقفالها 
بقرار مجلس الوزراء، 
ما أدى إلى ظهور أزمة 

والثانية منذ تاريخ ١٦ مارس 
وحتــى ٩ ابريــل ٩٨٠٦٢٠ 
دينارا استفادت منها ٤١٢٤ 
أسرة، أما املرحلة الثالثة فقد 
كانت خالل الفترة من ١٥ الى 
٢٥ أبريل املاضي، حيث بلغ 
إجمالي األسر التي قدمت لها 
املساعدات املالية ١١٠١٤ أسرة 
قدم لها ٢٨١١١٦٠ دينارا وذلك 
بعد أن قام البيت بإرســال 
رســائل نصية لهذه األسر 
مبوعد ووقــت مراجعتهم 
لتسلم مساعداتهم املالية من 
خالل أفرعه في احملافظات. 
وفي ١٩ مايــو املاضي، بدأ 
البيت مرحلته الرابعة في 
تقدمي املساعدات قبل تطبيق 
احلظر الكلي، فحّول مبلغ 
٨٨٠٫٩٢٠ دينارا حلسابات 

رمضان املاضي بدأ بتوصيل 
التموين ملا يقارب من ٣٣٥٠ 
أســرة في مختلف مناطق 
البالد كانت تتسلم التموين 
مــن مخازنه في الســاملية 
ومــا زال مســتمرا في هذا 
التوصيــل، كمــا أن هناك 
تعاونا مع ٤ جمعيات هي: 
جليب الشيوخـ  الصليبيةـ  
األندلسـ  اجلهراء (النعيم) 
لتقــدمي التموين ملا يقارب 
من ٢٥٠٠ أســرة تقطن في 
هذه املناطق، ولكن وبسبب 
تعذر صرف التموين لألسر 
في منطقة اجلهراء ألسباب 
خارجــة عن ارادته نســق 
«البيــت» مع مجلس إدارة 
جمعية الصليبية التعاونية 
الذي تعاون معها مشكورا 

اإليجارات، فما اسهامات 
بيت الزكاة في هذا 

املوضوع؟
٭ الــدور الريــادي لبيــت 
الــزكاة فــي مجــال العمل 
اخليري واإلنســاني حتم 
عليه املساهمة قدر اإلمكان 
فــي رفع العــبء عن كاهل 
بعــض املســتأجرين فــي 
أكانــت  عقاراتــه، ســواء 
هذه الوحدات املســتأجرة 
استثمارية أو سكنية فاصدر 
قــرارا بإعفاء مســتأجري 
وحدات جتارية في عقاراته 
ممن توقف نشــاطها خالل 
الفترة مــن ١ ابريل وحتى 
٣٠ ســبتمبر املقبل بسبب 
قرار مجلس الوزراء بوقف 
األعمال، كما قرر خصم ٢٥٪ 
من قيمة اإليجار الشــهري 
الوحــدات  ملســتأجري 
التي اســتمرت  التجاريــة 
في مزاولة نشــاطها خالل 
الفترة نفسها، أما مستأجري 
الوحدات السكنية فقد قرر 
خصم ٢٥٪ من قيمة اإليجار 
الشهري ملن توقف دخلهم 
الشهري خالل الفترة نفسها 

أيضا. 

كم عدد األسر التي متت 
مساعدتها خالل شهر 

يونيو وكم بلغ إجمالي هذه 
املساعدات؟

٭ بعد انتهاء احلظر الكلي 
استأنف بيت الزكاة صرف 
مساعداته لألسر املسجلة 
لديه حيث قام خالل شــهر 
يونيــو بتحويــل مبلــغ 
(١٫٥٠٧٫٢١٠ دنانيــر لعــدد 
٥٩٠٤ أسر مت حتويل هذه 
املســاعدات إلى حساباتهم 
في البنوك احمللية بعد أن 
قاموا بتزويد البيت بأرقام 
حساباتهم البنكية من خالل 
موقع البيت على االنترنت.

ً مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات مراقب اإلعالم والناطق الرسمي لبيت الزكاة أكد أن حصيلة «فزعة للكويت» من التبرعات ١٫٣٤٠٫٦٣١ دينارا

جمــع تبرعات حتت مظلة 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بهدف مساعدة األسر 
املتعففــة واحملتاجة ودعم 
جهود الدولة في التصدي 
لوبــاء كورونــا، تضامــن 
بيت الزكاة مع هذه احلملة 
بهدف جمع التبرعات لتقدمي 
املســاعدات املالية لألســر 
احملتاجة من جميع الفئات 
املســجلة لديه، ســواء من 
تتلقى مساعدات شهرية أو 
مساعدات دائمة مقطوعة، 
وقد كانــت حصيلة البيت 
من هذه التبرعات ١٣٤٠٦٣١ 
دينارا، وقد صرفها بالكامل 

على األسر املسجلة لديه.

قام بيت الزكاة منذ 
منتصف شهر مارس حتى 

نهاية مايو املاضي بأربع 
مراحل في تقدمي املساعدات 
املالية لألسر املسجلة لديه، 

حدثنا عن هذه املراحل 
وعدد األسر املستفيدة مع 
إجمالي املبالغ املقدمة لها؟

٭ بعدمــا أعلنت احلكومة 
وقف األعمال بسبب تفشي 
وباء كورونا املســتجد في 
١٢ مارس املاضي، قام بيت 
الــزكاة بــأول مرحلــة من 
مراحــل تقدمي املســاعدات 
لألسر املسجلة لديه خالل 
الفترة من ١٦ الى ١٩ مارس 
من خالل إرســال رســائل 
نصية لألسر إلى ٢٢١٧ أسرة 
تتسلم مســاعدات شهرية 
كاألرامل واملطلقات واأليتام 
وكبار السن والعجزة ممن 
ليس لهم دخل مالي ملراجعة 
أفرعه في احملافظات لتسلم 
مساعدة شــهر مارس ملدة 
يومــني باســتثناء فــرع 
اجلهراء الذي استمر العمل 
فيــه ملدة أربعــة أيام كون 
الغالبيــة العظمى من هذه 

حمد املري يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

«البيت» أصدر قرارًا بإعفاء مستأجري وحدات جتارية في عقاراته



االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

في البداية ملــاذا اختيار هذا التوقيت 
النطالق توقيت ملتقى «وباء كورونا وآثاره 

على دول اخلليج»؟
٭ يشــارك فــي امللتقــى أكثــر من ٢٠ 
شــخصية علمية كويتيــة وخليجية، 
ويحتــوى علــى أوراق علميــة قيمــة 
ترصــد اآلثــار والتداعيــات البيئيــة، 
واالجتماعية إلى جانب تاريخ األوبئة 
في منطقــة اخلليج، ويأتــي في وقت 
تخيم فيه جائحة كورونا التي أربكت 
العالم وأوقفت حركة الطيران والتنقل، 
وأحدثت آثارا اقتصادية رهيبة تتمثل 
في تقلبات أسعار النفط وزيادة نسب 
البطالــة وإغالق تام حلركــة التجارة 
العامليــة، ووقفت دول كبــرى عاجزة 
أمامها، وبالتالي جاء التفكير في ملتقى 
علمي يرصد اجلائحة وآثارها االجتماعية 
والبيئية والدميوغرافية بشكل علمي 
رصني، فــي محاولة للفهم والرصد ثم 
وضع خالصات تلــك األوراق العلمية 
في صورة توصيات أمام صناع القرار.

حدثنا عن أهمية هذا امللتقى في مختلف 
املجاالت؟

٭ امللتقــي هو اخلليجــي اإللكتروني 
الثاني لكلية التربية األساسية، والعلمي 
الثالث لقســم الدراســات االجتماعية، 
ويأتي في وقت يتطلع فيه العالم أجمع 
إلــى اإلجابة علــى تســاؤالت خطيرة 
ومعقدة عن تداعيات وآثار وباء كورونا 
ويأتي كمحاولــة جادة لتقدمي إجابات 
شافية عن تلك األسئلة املهمة تتضمن 
كشــفا لألبعــاد االجتماعيــة والبيئية 
والتعامــل التاريخــي للمجتمعات مع 
األوبئة والكوارث، وهو محاولة جادة 
لتقــدمي الرؤى واألطروحــات العلمية 

اجلادة لصناع القرار وللرأي العام وذلك 
من خــالل أوراق علمية ثرية يطرحها 
املشاركون من الباحثني واملتخصصني 

في اجللسات الثالث للملتقى.
جلسات ثرية

ما أهم اجللسات التي يتضمنها امللتقى؟
٭ ينقسم امللتقى إلى ٣ جلسات تتناول 
٣ أبعاد وهي: األبعاد اجلغرافية البيئية 
واألبعــاد االجتماعية وتاريخ األوبئة 
في دول اخلليــج العربية، حيث يبدأ 
امللتقى بكلمة ملدير عام الهيئة د.علي 
املضــف، ثم كلمة لعميد كلية التربية 
األساســية أ.د.فريج العنزي، ثم تبدأ 
اجللســة األولــى بعنــوان «األبعــاد 
اجلغرافية البيئية» ويرأسها د.راشد 
الصانع، ولها أهمية كبرى بالنظر إلى 
مــا تخلل أجواء املنطقــة والعالم من 
تغيرات بيئية صاحبها انخفاض انبعاث 
امللوثات والغازات الدفيئة، وكذلك تعطل 
احلياة واملدارس واجلامعات، كما أعلنت 
«اليونيســكو» أن عدد الطالب الذين 
اضطروا إلــى االنقطاع عــن املدارس 
واجلامعات، إثر تفشــي اجلائحة بلغ 
نحو أكثر من ٨٥٠ مليونا، أي ما يقارب 
نصف عدد الطالب في العالم وجاءت 
هــذه الزيادة بســبب اإلغــالق الكامل 
للمدارس في ١٠٢ دولة واإلغالق اجلزئي 
في ١١ أخرى، كما ســتتناول اجللســة 
تأثير اجلائحة على السكان وكثافتهم 
وتوزيعهــم الدميوغرافــي إلى جانب 
عالقتهــا باجلغرافيا الطبية بالكويت 

وتأثيراتها على األمن املائي.
وفي اجللسة الثانية بعنوان «تاريخ 
األوبئــة فــي دول اخلليــج العربيــة» 
ويرأســها أ.د.نايف السهيل، وتتضمن 

أوراقــا عن البعــد التاريخــي لألوبئة 
فــي الكويت واخلليج واجلزيرة خالل 
القرنيني ١٩ و٢٠، كما تتناول ورقة ثانية 
بعنوان «األوبئــة في زمن احلج أثناء 
احلرب العاملية األولى»، وتسلط الضوء 
على تاريخ األوبئة مثل أوبئة الطاعون 
واألنفلونزا والهدامة، وذلك ملا للتاريخ 
من قيمة مهمة في فهم املستجدات مبا 

في ذلك جائحة كورونا.
أما اجللســة الثالثة فتأتي بعنوان 
«األبعاد االجتماعية» ويرأسها د.محمد 
العجمي ويشارك فيها عدد من الباحثني 
واألكادمييــني املتخصصــني لبحــث 
واستعراض األبعاد االجتماعية للجائحة 
على املجتمع اخلليجي، خاصة ان الوباء 
أحــدث خلال فــي األبعــاد االقتصادية 
والنفسية وكشفت عن أوجه القصور 
الهيكلي في الدول العربية والتي تؤثر 
بالضرورة على دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، حيث ان الفقــر في الدول 
العربية يتوقع تزايده خالل العام احلالي 
مــع وجود ١٦ مليون شــخص إضافي 
يعانون منه، وقد حذر برنامج الغذاء 
العاملي، من زيادة هائلة في عدد اجلياع 
حــول العالم والذين يخطط البرنامج 
ملســاعدتهم، كما أن اآلثار االجتماعية 
واالقتصادية لوباء كورونا تدفع املاليني 
من األشخاص إلى انعدام األمن الغذائي 
في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 
والتقديرات اجلديدة لعدد اجلياع في 
البلدان التي يعمل بها تظهر أن العدد 
ميكن أن يرتفع إلى حوالي ٢٧٠ مليون 
شخص قبل نهاية العام وبزيادة ٨٢٪ 
عمــا كان عليه األمر قبل تفشــي وباء 
كورونا كما قال ديڤيد بيســلي املدير 
التنفيذي للمنظمة الدولية: إن «اخلط 

األمامــي في املعركة مــع وباء كورونا 
يتحول مــن العالم الغنــي إلى العالم 
الفقير»، كمــا أعلنت األمم املتحدة في 
تقريــر لهــا أن اجلائحة ســتؤدي إلى 
زيادة البطالة بشــكل كبير في أنحاء 
العالم، وســيترك ٢٥ مليون شــخص 
دون وظائف وســيؤدي إلى انخفاض 

دخل العاملني.
كما يتناول البعد االجتماعي أيضا 
ورقــة بعنــوان «التركيبة الســكانية 
لكويــت مــا بعد كورونــا» وهو قراءة 
فاحصة لتأثيرات اجلائحة على التركيبة 
الدميوغرافية حيثد أكد رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ صبــاح اخلالد 
أن التحدي القــادم للكويت يتمثل في 
تغيير التركيبة السكانية، لتكون ٧٠٪ 
للكويتيني و٣٠٪ للوافدين عكس الوضع 
احلالي، حيث إن إجمالي تعداد سكان 
الكويت يبلغ حاليا ٤ ماليني و٨٠٠ ألف 
نسمة، منهم مليون و٤٥٠ ألف كويتي، 
بواقع ٣٠٪، و٣ ماليني و٣٥٠ ألف وافد، 
بواقــع ٧٠٪، كما يناقــس ورقة علمية 
تتنــاول «التغييــر اجلذري ألســلوب 
التعليم ومدى قبول املجتمع للتحول 
اإللكتروني» في ظل التحديات الثقافية 
االجتماعية والسوسيوجلية في مسألة 
التحول إلى التعليم عن بعد»، وأيضا 
هناك ورقة «تأثير جائحة كورونا على 
العالقات األسرية» وما صاحب الوباء 
من أجواء حظر وحجر نالت من األفراد 
واألســر في محاولة لقياس تلك اآلثار 
ورصدها بشكل علمي، وتتناول اجللسة 
ورقة بعنوان «جائحة كورونا وتأثيراتها 
النفسية على احلياة االجتماعية في دول 
اخلليج العربية» إلى جانب ورقة علمية 
تتناول «املعرفة السوسيوجلية وحالة 

التغير العشوائي في العالم» وتختتم 
اجللسة بورقة «حتديات التحكم وتتبع 
انتشــار ڤيروس كورونــا في املجتمع 

الكويتي».
تبعات اجلائحة

أهمية تلك األوراق واملشــاركات  ما 
العلمية وأثرها املستقبلي؟

٭ الظروف الراهنة واملستجدات تفرض 
إصالحــات عدة فــي مختلــف األبعاد 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
وذلــك عبر ترشــيد اإلنفــاق وتنويع 
مصــادر الدخــل للحفاظ علــى الرفاه 
االجتماعي وجتــاوز التبعات الكبيرة 
للجائحــة في ظل مخــاوف من ارتفاع 
نســب البطالة بــني ٣ و٤٪ وانخفاض 
اإليرادات بسبب اإلغالقات االقتصادية 
وتقلبات أسعار النفط، وإميانا من قسم 
الدراســات االجتماعيــة بكلية التربية 
األساســية بأهمية البحــث العلمي في 
املعاجلة من خــالل أفكار ورؤى تعزز 
بناء مجتمعات أكثر متاسكا وتقدما جاء 
هذا امللتقى العلمــي اخلليجي ليحقق 
جانبا من تلك التطلعات من خالل الدور 
احليوي للنخب العلمية وأصحاب القرار، 
وذلك بغرض تعزيز الوعي املجتمعي 
واألساليب العلمية في التعامل مع أشد 

التحديات لتجاوزها.

ملاذا يشــمل هذا امللتقى دول مجلس 
التعاون اخلليجي فقط؟

٭ امللتقى للتقارب العلمي بني النخب 
والكوادر العلميــة اخلليجية من أجل 
توثيق العالقات بني دول حتكمها طبيعة 
جغرافية مشــتركة إلى جانب اإلميان 

بوحدة املصير والهدف والتاريخ.

كيف تتم متابعة املؤمتر في ظل ظروف 
التباعد االجتماعي؟

٭ سيكون التواصل والتفاعل للجمهور 
عبــر تطبيــق zoom، كمــا ســيتم بث 
اجللســات على اليوتيــوب ملن من لم 
يتمكن مــن متابعتها مباشــرة، وذلك 
بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب 
واحلاسب اآللي، كما سيتم توثيق أعمال 
امللتقــى فــي إصــدار خــاص لدميومة 
االســتفادة منه ويصبح مرجعا علميا 

للباحثني وصناع القرار.

ماذا عن أهم التوصيات التي سيخرج 
بها امللتقى؟

٭ ســنخرج بتوصيــات في اجللســة 
اخلتامية ويتم نشرها في وسائل اإلعالم 
كي تكون في متنــاول اجلميع لتقدمي 
الفهــم الكامل لآلثــار والتحديات التي 
واكبت اجلائحة ومدى عمقها وســبل 

معاجلتها.

كلمة أخيرة؟
٭ أتقــدم بالشــكر اجلزيــل ملدير عام 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب د.علي املضف، وعميد كلية 
التربية األساسية د.فريح العنزي، على 
توفير كل الرعاية والدعم لهذا امللتقي 
ومتابعة كل تفاصيله إلخراجه بالشكل 
واملضمون األمثل، والشكر للزمالء في 
قسم الدراسات االجتماعية في الوحدات 
العلمية الثالث على تفاعلهم وجهودهم 
الرائعة إلخراج امللتقى العلمي بأفضل 
صورة واملنسق العام للملتقى د.محمد 
العجمي واملنسق العام املساعد د.خالد 
النخيالن ملا قاما به من تنسيق وترتيب 

جللسات امللتقى.

«كورونا» سيترك ٢٥ مليون شخص في العالم دون وظائف وسيؤدي النخفاض دخل العاملنيامللتقى يرصد تأثير اجلائحة على السكان وتوزيعهم الدميوغرافي وعالقتها باجلغرافيا الطبية
التركيبة السكانية لكويت ما بعد «كورونا» تكشف تأثير الڤيروس وأوجه اخللل في نسبة العمالةأجواء املنطقة والعالم تغيرت بيئيًا وصاحبها انخفاض في انبعاث امللوثات والغازات الدفيئة

أكد أن امللتقى محاولة جادة لتقييم اآلثار االجتماعية والتاريخية والبيئية للجائحة وتقدمي رؤى وأطروحات علمية لصناع القرار

الدوسري لـ «األنباء»: انطالق ملتقى
«كورونا وآثاره على دول اخلليج» بكلية التربية 

األساسية األربعاء مبشاركة ٢٠ باحثًا
عبداهللا الراكان

أعلن رئيس قسم الدراسات االجتماعية بكلية التربية األساسية في «التطبيقي» د.نايف الدوسري عن انطالق ملتقي «وباء كورونا وآثاره التاريخية والبيئية واالجتماعية على دول مجلس التعاون اخلليجي» برعاية مدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي املضف، يوم األربعاء املقبل عبر تطبيق zoom، الفتا الى ان امللتقى سيساهم في رصد األبعاد التاريخية واالجتماعية والبيئية اخلاصة بجائحة كورونا، والتي وصل عدد املصابني بها 
حتى نهاية يونيو املاضي ١٠ ماليني مصاب في ١٨٨ دولة وتوفي على أثرها أكثر من نصف مليون، وأثرت تأثيرا جذريا في البعد الدميوغرافي السكاني، واملشكالت األسرية إلى جانب التغيير في أسلوب التعليم عن بعد ومدى 
قبول املجتمع لهذا التحول اإللكتروني. ولفت الدوسري في حوار خاص مع «األنباء» إلى أن امللتقى سيقيس االنعكاســات النفسية لـ «كورونا» على احلياة االجتماعية بدول اخلليج العربية، ويقدم توصيات علمية من األوراق 

البحثية لصانعي القرار للتغلب عن اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي ترتبت على اجلائحة، في إطار الدور املؤسسي العلمي واالجتماعي لكلية التربية األساسية، وفيما يلي التفاصيل:

«تعليمية العاصمة» تستقبل
مراجعيها مبوعد مسبق

عبدالعزيز الفضلي

فيمــا أعلنــت منطقــة 
العاصمة التعليمية عن فتح 
الباب الستقبال املراجعني 
من خالل احلجز املســبق 
عبر موقعهــا اإللكتروني، 
أكــد مديرها العام جاســم 
بوحمد حرصه الشديد على 
اتخاذ التدابير واإلجراءات 
اخلاصــة  االحترازيــة 
بڤيروس كورونا املستجد 
مــن خالل تعقيــم املنطقة 

بجميع أدوارها حفاظا على سالمة العاملني 
واملراجعــني. وقــال بوحمد فــي تصريح 
صحافي ان هذه التدابير جاءت بالتعاون 
والتنســيق مــع وزارة الصحــة واجلهات 

املعنية في إطار اإلجراءات 
االحترازية املتخذة للوقاية 
الڤيــروس،  انتشــار  مــن 
مشــيرا الى أنــه مت تزويد 
التعليمية  مداخل املنطقة 
والكمامــات  باملعقمــات 
والقفازات والعازل املكتبي 
التباعــد  يضمــن  الــذي 
الى  االجتماعــي باإلضافة 
وضع اللوحات اإلرشادية 
واإلشارات األرضية حرصا 

على سالمة اجلميع.
احلملــة  الــى  ولفــت 
التوعوية الوقائية من خالل شاشات التلفاز، 
داعيا اجلميع للتعاون واالنتقال الى املراحل 
األخرى، متمنيا للجميع السالمة والصحة 

والعافية والرفعة لوطننا احلبيب.

جاسم بوحمد

«التطبيقي» اعتمدت تقوميها: ٩ أغسطس بداية «التكميلي» الثاني

آالء خليفة

اعتمدت الهيئــة العامة للتعليم 
التقــومي  والتدريــب  التطبيقــي 
اجلامعي اجلديــد للفصل التكميلي 

الثاني ٢٠٢٠/٢٠١٩ والعام الدراســي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ حيث حصلت «األنباء» 
على نســخة منــه. ونــص التقومي 
على أن تبدأ الدراسة ودوام أعضاء 
هيئتي التدريس والتدريب في الفصل 

التكميلــي الثاني يوم ٩ أغســطس 
املقبل، وتنتهــي في ٨ أكتوبر٢٠٢٠، 
ويبــدأ الفصــل الدراســي الصيفي 
االســتثنائي فــي ١١ أكتوبر وينتهي 
٣ ديســمبر املقبل. وتضمن التقومي 

انطالق الفصل الدراسي األول للعام 
اجلامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠ يوم ٦ ديسمبر 
املقبل، وينتهي في ١ أبريل ٢٠٢١، في 
حني يبدأ الفصل الدراسي الثاني في ٤ 
أبريل وينتهي يوم ٥ أغسطس ٢٠٢١.

١١ أكتوبر انطالق الفصل الصيفي وينتهي في ٣ ديسمبر املقبل

بدء الفصل الدراسي األول للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يوم ٦ ديسمبر وينتهي ١ أبريل

الفصل الدراسي الصيفي ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيانالتاريخاليوم

بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية ٢٠٢١/٨/٨األحد
والهيئة اإلدارية

بداية الدراسة ودوام أعضاء هيئتي ٢٠٢١/٨/١٥األحد
التدريس والتدريب

آخر يوم في الدراسة٢٠٢١/٩/٢٧االثنني

٢٠٢١/٩/٢٨الثالثاء
فترة  االختبارات النهائية

٢٠٢١/٩/٣٠اخلميس

نهاية الفصل الدراسي الصيفي٢٠٢١/١٠/٢السبت

الفصل التكميلي الثاني ٢٠٢٠/٢٠١٩
البيانالتاريخاليوم
بداية الدراسة ودوام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب٢٠٢٠/٨/٩األحد

آخر يوم في الدراسة٢٠٢٠/٩/٢٤اخلميس
فترة االختبارات النهائية٢٠٢٠/٩/٢٦السبت
٢٠٢٠/١٠/٦الثالثاء
نهاية الفصل الدراسي التكميلي الثاني٢٠٢٠/١٠/٨اخلميس

الفصل الدراسي الصيفي االستثنائي ٢٠٢٠/٢٠١٩
البيانالتاريخاليوم
بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية والهيئة اإلدارية٢٠٢٠/١٠/١١األحد
بداية الدراسة ودوام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب٢٠٢٠/١٠/١٨األحد

آخر يوم في الدراسة٢٠٢٠/١١/٢٦اخلميس
٢٠٢٠/١١/٢٨السبت

فترة االختبارات النهائية
٢٠٢٠/١١/٣٠االثنني

نهاية الفصل الدراسي الصيفي االستثنائي٢٠٢٠/١٢/٣اخلميس

الفصل الدراسي األول ٢٠٢١/٢٠٢٠
البيانالتاريخاليوم
بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية والهيئة اإلدارية٢٠٢٠/١٢/٦األحد
بداية الدراسة ودوام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب٢٠٢٠/١٢/١٣األحد

آخر يوم في الدراسة٢٠٢١/٣/١٦الثالثاء
٢٠٢١/٣/١٧األربعاء

فترة  االختبارات النهائية
٢٠٢١/٣/٢٨األحد

نهاية الفصل الدراسي األول٢٠٢١/٤/١اخلميس

الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢١/٢٠٢٠

البيانالتاريخاليوم

بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية ٢٠٢١/٤/٤األحد
والهيئة اإلدارية

بداية الدراسة ودوام أعضاء هيئتي ٢٠٢١/٤/١١األحد
التدريس والتدريب

آخر يوم في الدراسة٢٠٢١/٧/١٥اخلميس

٢٠٢١/٧/٢٤السبت
فترة  االختبارات النهائية

٢٠٢١/٨/٣الثالثاء

نهاية الفصل الدراسي الثاني٢٠٢١/٨/٥اخلميس

«التربية» تدعو معلميها للعودة قبل ٤ أغسطس
عبدالعزيز الفضلي

فيما دعــت وزارة التربيــة معلميها 
للتواجد في البالد قبل ٤ اغسطس المقبل، 
وهو الموعد المحدد للعودة للدراسة، لم 
تتمكن اعداد كثيرة من طلبة الثاني عشر 
بقسميه العلمي واالدبي والمعهد الديني 
من دخــول المنصة التعليميــة لوزارة 
التربية ومتابعة الفصــول االفتراضية 
خالل الفتــرة التدريبيــة الحالية وذلك 
بســبب عطل وخلل فني اصاب المنصة 
التعليمية. وكشــفت مصــادر مطلعة لـ 
«األنبــاء» عن ان الــوزارة تعمل جاهدة 
إلصــالح الخلــل وتكثيــف الجهود قبل 
االنطالقة الفعليــة للمنصة التعليمية، 
مشيرة الى ان الطلبة يواجهون مشكلة 
عند محاولة الدخول وتظهر لهم عبارة 
«شكرا لتسجيلك، سيتم تفعيل حسابك من 

ادارة المدرسة في اقرب فرصة»، موضحة 
ان هذا االمر اثار استياء الطلبة واولياء 
امورهم، مطالبين بضرورة االســتعانة 
باجهــزة تقنية حديثة، مشــيرة الى انه 
فــي ظل هذه الظروف والنظام المعمول 
به في المنصة لن تنجح عملية «التعلم 

عن ُبعد».
واضافــت المصــادر انــه مــن ضمن 
معالجة الخلل في المنصة سيتم اعطاء 
صالحيــة اســناد الفصــل لمعلــم آخر 
مع اضافــة صالحية حــذف المتعلمين 
المكررة اسماؤهم او من خارج المدرسة، 
ناهيك عن منــح صالحية اعادة توزيع 
المتعلمين بحيث يكون توزيعهم بعدالة 

بين المعلمين.
وذكرت المصادر انه سيتم حذف جميع 
الحسابات المزدوجة وستتم اضافة شاشة 
المعلم لدى رئيس القسم خالل ٣ أيام.

املنصة التعليمية «ال تعمل».. وحذف احلسابات املزدوجة منها
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الغامن: ال جلسة للمجلس األسبوع اجلاري لعدم ورود
 التقارير الصحية ونتوقع انعقادها األسبوع املقبل

سامح عبداحلفيظ

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أنه لن يتم عقد 
جلسة للمجلس األسبوع اجلاري، لعدم وصول التقارير 
الصحية، معربا عن توقعاته بانعقادها األسبوع املقبل. 
وذكر الرئيس الغامن في تصريح إلى الصحافيني أن مكتب 
املجلــس ناقش عدة أمور، منها مــا يخص إمكانية عقد 
اجللســات. وأوضح انه وحتى اآلن لم تصلنا التقارير 
الصحية من وزارة الصحة بعد فحص ٣٨ نائبا وتبقى 
عدد قليل منهم، وبعد استكمال التقارير حول ما حصل 
في اجللسة السابقة سيجتمع مكتب املجلس ملناقشتها 

واتخاذ القرار الالزم بعد التشاور والتنسيق.
وأكد أنه لن تكون هناك جلســة األســبوع اجلاري، 
ونأمل اســتكمال كل اإلجــراءات الالزمة ليتســنى عقد 
اجللســة األســبوع املقبل، كاشــفا عن اتصال مت اليوم 
«امس» مع ســمو رئيس احلكومة الشيخ صباح اخلالد 
في إطار التنســيق، وسيتم استكمال هذا التنسيق بعد 

وصول التقارير الصحية كافة.

بعد فحص ٣٨ نائباً وتنسيق مع سمو رئيس احلكومة الستكمال اإلجراءات بعد وصول التقارير كافة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنالرئيس مرزوق الغامن مترئسا اجتماع مكتب املجلس بحضور صفاء الهاشم وخالد الشطي ود.عودة الرويعي وأحمد الفضل وعالم الكندري

«حقوق اإلنسان البرملانية»: جتاوب اجلهات 
املعنية لتخفيض أعداد املساجني إلى ألفني

سلطان العبدان

ناقشت جلنة حقوق االنسان في اجتماعها أمس 
نتائج زيارة الســجون وما مت االطالع عليه فيها 
وأوضــاع العمالة الوافدة فــي املناطق احملظورة 
وقضية احلقوق املدنية لغير محددي اجلنسية.
وقال رئيس اللجنــة النائب د.عادل الدمخي، 
في تصريح مبجلس األمة، ان جتاوب جلنة العفو 
االميري مع توصيات اللجنة ادى الى تقليل عدد 
املساجني الذين كان عددهم اكثر من ٥ آالف، حيث 
انها أعفت عن الف سجني في فبراير املاضي واليوم 
ابلغونا انه سيتم االعفاء عن ١٢٠٠ مسجون بعفو 
مباشــر وان هناك ما يقارب ١٠٠٠ شخص سيتم 
تقليل املدة عنهم االمر الذي سيؤدي الى تخفيف 
عدد املساجني الى الفي مسجون بعدما كانوا اكثر 

من ٥ آالف.
واشــاد بالتعاون الكبير مــن اجلهات املعنية 
وخاصة النيابة العامة بهذا الشــأن، كاشــفا عن 
اجتماع مقبل مع جلنة العفو للتوســع ايضا في 
معايير العفو واستبعاد بعض القضايا االخرى.

من جهة اخرى، اوضح الدمخي ان قرار االتصال 
املرئي بني املساجني واهاليهم هو قرار اتخذ نتيجة 
احــداث «كورونا» وسيســتمر وفقا ملا ابلغت به 
وزارة الداخليــة عــن وجود توافــق بينهم وبني 

الســلطة القضائية في ان تكون اجللســات عبر 
االتصال املرئي خاصة في جلسات جتديد العقوبة 
بدال من نقله اليهم مما سيخفف من ضغط العمل.
وبــني ان الرعايــة الصحية للمســاجني داخل 
السجن واالهتمام بهم وعمل مسحات لهم وتوفير 
الرعاية لهم هي من توصيات اللجنة التي كان لها 
قبول لدى اجلهات املعنيــة باالضافة الى توفير 

ادوات الوقاية لهم واالهتمام بهم بشكل اكبر.
واعرب الدمخي عن شكره لوزير الداخلية ووكيل 
الوزارة ووكيل وزارة الصحة وفريقه حلضورهم 
واهتمامهم بالقضايا التي تناقشها اللجنة، مشيرا 
الى ان تشــكيل جلنة مختصة في االعفاء الطبي 
تعتبر من القرارات اجليدة، وسيكون لها ان شاء 
اهللا اثــر كبير جــدا بخالف ما كان معمول به في 
الســابق كان من وجود جلــان متعددة لكل حالة 
لتنظر في املرض من مجال تخصصها بغض النظر 

عن احلالة العامة.
وفيما يخص املناطق احملظورة، اشار الدمخي 
الــى تأكيد اللجنة على ضروره تقســيم املناطق 
ورقابتها وان تكون هناك رقابة الحقة على سكن 
العمال وأال تتجاوز العدد املسموح به وال تتجاوز 

ايضا كرامة االنسان.
وفيما يتعلق بسجن االبعاد، اشار الدمخي ان 
هنــاك تقدما وتطورا كبيرا جــدا في التعامل مع 

آلية االبعاد وتعاون كبير بني الداخلية والسلطة 
القضائية، مؤكدا ضروره تطبيق العقوبة البديلة 
للجرائم التي احكامها حتت الستة اشهر مع النظر 
باحلجز املنزلي خاصــة في ظل هذه االزمة التي 

متر على الكويت.
وكشف انه مت التطرق ايضا الى ميزانية السجن 
املركزي النشاء سجن مركزي جديد واالستغناء 
عن الســجن احلالي الذي فيه الكثير من القضايا 
التي حتتاج لالصالح، مؤكدا دعم اللجنة الصالح 

السجون.
وبني ان االجتماع تطرق ايضا الى موضوع 
شهادات «البدون» في ظل وجود وزير الداخلية 
في االجتماع كونه مسؤوال عن هذا املوضوع، 
بحيث انه ال ميكن ان تسمح للطالب بالدراسة 
وبعدهــا يتم حجز شــهادته فــي حال تخرجه 
وتطالبه بجنســية معينة، مشــيرا الى ان هذا 
االمر ال يجوز وفيه ضغط ال يتناســب ابدا مع 

مركز الكويت االنساني.
واشــار الى وجــود تعــاون ما بــني وزارة 
الصحة واجلهاز املركزي وديوان اخلدمة املدنية 
فيما يتعلق مبوضــوع التوظيف، مؤكدا دعم 
اللجنة ملنحهم كل احلقوق املدنية واالجتماعية 
واالنسانية ولتعيني اصحاب الشهادات املالئمة 
في الصحة بدال من جلب العمالة من اخلارج.

بحثت مع وزير الداخلية شهادات «البدون»  

محمد هايف وثامر السويط ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد خالل اجتماع اللجنة

ملشاهدة الڤيديو

«الداخلية والدفاع» ناقشت «اإلطفاء» وأرجأت حسمه لألسبوع املقبل
وأقّرت ٢٠ اقتراحًا برغبة.. وتوجه لتوفير رعاية صحية لـ «احلرس»

ماضي الهاجري

وافقــت جلنــة الداخلية 
والدفــاع في اجتماعها أمس 
اقتراحــا برغبــة  علــى ٢٠ 
وناقشــت قانــون االطفــاء، 
وأرجأت حسمه الى االسبوع 
املقبــل لضمــه مــع قانــون 
الرعاية الصحية لإلطفائيني.

وقال رئيس اللجنة النائب 
عسكر العنزي في تصريح 
صحافــي في مجلــس االمة 
ان االدارة العامــة لالطفــاء 
وافقت مــن حيث املبدأ على 
قانون الرعاية الصحية، اال 
ان اعضاء اللجنة طلبوا عقد 
اجتماع اخر يوم االحد القادم 
ملناقشته مع قانون االطفاء 
الــذي يعتبــر فــي مراحله 

النهائية.
وأوضح ان هناك وجهات 
نظر حــول قانــون الرعاية 

الصحية املتكاملة لهم.
وبني العنــزي ان قانون 
الرعايــة الصحيــة يتضمن 
انشاء مستشفى خاص لرجال 
االطفاء واسرهم وانشاء ادارة 

الرعاية الصحية ملنتســبي 
احلرس الوطني واسرهم.

واوضح العنزي انه مت في 
االجتماع فتح بند ما يستجد 
مــن اعمال، خاصــة ان ازمة 

االدارة العامة لإلطفاء إلغاء 
عقوبة السجن من اجلزاءات 
التأديبية وتخفيف العقوبات 
من خفض الرتبة إلى تأخير 
الرتبــة ونقــل اإلجــراءات 
الالئحــة  مــن  التأديبيــة 
التأديبيــة ووضعهــا كمادة 
فــي القانــون. وبــني أنه مت 
وضع حــق اللجوء للقضاء 
كمادة بالقانون وكذلك حق 
الترشــح واالنتخاب بعد أن 
كان موجودا فقط في الالئحة 

التنفيذية.
وأفاد حماد بــأن اللجنة 
وافقت على استبدال رصيد 
اإلجازات لرجال اإلطفاء ببدل 
نقدي وعدم اخلصم من الراتب 
عند التمتع باإلجازة، وعدم 
اخلصم من الراتب او استنفاذ 
رصيد اإلجازات عند مرافقة 
مريض أو العالج باخلارج.

وأشــار إلــى أن اللجنــة 

عامة للعالج في اخلارج اسوة 
مبنتســبي وزارتــي الدفاع 
والداخلية، الفتا الى ان هناك 
اقتراحا اخر سيتم تقدميه في 
االيام القادمة يختص بتوفير 

كورونا والظروف الصحية 
اوقفت االجتماعات ملا يقارب 

الثالثة اشهر املاضية.
وقــال ان اللجنة وافقت 
علــى ما يقــارب ٢٠ اقتراحا 
برغبة باالضافة الى ان هناك 
عــدة اقتراحات ســيتم اخذ 
رأي وزارة االشغال واالدارة 
العامة للمرور وبلدية الكويت 
واالجتماع معهم بشأنها، وهي 
خاصة باضافــة مخارج في 
عدة مناطق بالكويت، مؤكدا 
ان اللجنة ستستأنف نشاطها 

وستجتمع اسبوعيا.
من جهته، أوضح عضو 
اللجنة النائب سعدون حماد 
أن اللجنــة ســبق ان اخذت 
رأي اإلدارة العامــة لإلطفاء 
وأضافت مكتســبات جديدة 

لرجال اإلطفاء بالقانون.
وبــني ان مــن املالحظات 
التــي مت تعديلهــا مبوافقة 

وافقت على إنشاء أكادميية 
لإلطفاء وناد رياضي لرجال 

اإلطفاء.
وأكد أنه مت تأجيل حسم 
القانون إلى األسبوع املقبل، 
مشــيرا إلى وجــود عدد من 
التعديالت التــي يحتمل أن 
تصل للجنة غدا وتناقش في 

اجتماع االسبوع املقبل.

فراج العربيد وسعدون حمدان وعبداهللا الكندري وعسكر العنزي وسعود الشويعر اثناء االجتماع

الصحية ولن تتــم املوافقة 
عليــه اال بعدما يكون هناك 
توافق ما بني االدارة العامة 
لالطفــاء ورجــال االطفــاء 
الرعايــة  ليشــمل توفيــر 
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العدساني: سنتصدى لوثيقة زيادة األسعار 
واخلصخصة واملساس برواتب املوظفني

أكد النائب رياض العدساني أن راتب املواطن خط 
أحمر وأن االســتجواب املقدم إلــى وزير املالية هو 
للحفاظ على مكتســبات املواطنني وحقوقهم. وقال 
العدساني إن الوثيقة االقتصادية التي تعود إلى الوزير 
املستجوب والتي أطلقت عليها «وثيقة الدمار» تقوم 
على املساس بالرواتب واألجور وخصخصة األنشطة 
احلكوميــة ذات الطابع االقتصادي، وبذلك ســتزيد 
األسعار، وهذا سيؤثر تأثيرا مباشرا وبشكل كبير على 
معيشة املواطنني وحقوقهم. وأضاف: سنتصدى لهذه 
الوثيقة التي تزيد أسعار اخلدمات وهدفها اخلصخصة 

واملساس برواتب املوظفني.

«بيئة األعمال» تستعجل اللجان لالنتهاء 
من قوانني دعم «الصغيرة واملتوسطة»

بدر السهيل

اســتكملت جلنــة حتســني بيئــة األعمال 
اجتماعاتها أمس مبناقشة استحقاق املشاريع 
الصغيرة نســبة مــن املناقصــات واملزايدات 
واملمارســات التــي تطــرح من قبــل اجلهات 
احلكومية. وقال رئيس اللجنة النائب يوسف 
الفضالة في تصريح صحافي مبجلس األمة إن 
النقاش كان ثريا واللجنة بانتظار نتائج هذا 
االجتمــاع خاصة فيما يتعلق بــوزارة املالية 
والصندوق الوطني لرعاية املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة على أن يتم استئناف وضع آلية 
واضحة لهذه األمور. وأكد أن هذا االجتماع من 
ضمن سلسلة اجتماعات سابقة قبل احلظر الكلي 
وقبل التوقف بســبب ڤيروس كورونا، الفتا 
إلى نية اللجنة عقد اجتماع آخر يوم الثالثاء 
املقبــل مع الوزراء في اللجنــة املالية ملتابعة 
املوضوعات املتعــددة التي كانت قد طرحتها 
اللجنة. وأكد حرص اللجنة على توجيه رسالة 

الى أعضاء اللجان البرملانية على االنتهاء من 
القوانني املدرجة على جدول أعمالها بحكم تأثير 
تلك القوانني على املراكز املالية على أصحاب 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وأشــار إلى أن هناك قوانــني موجودة من 
ضمن اخلطة التي حتدثت عنها اللجنة وأيضا 
موضوعات مرتبطة وذات صلة بأصحاب تلك 
املشاريع منها قانون اإليجارات على سبيل املثال.
وأكــد أن اجتماعات اللجنة مســتمرة ولن 
تنتهي وسوف تدعم املبادرين املوجودين في 
هذا القطاع ولن يكونوا مبفردهم حتى ظهور 
نتائج فعلية تصب في مصلحتهم ســواء من 
حزمــة اقتصادية ومالحظات املبادرين عليها 

ومتابعتها بشكل مباشر.
من جانب آخر، طالب الفضالة مبنح الرخصة 
للقطاع اخلاص في اجراء مســحات لڤيروس 
كورونا لتجنب الضغط الكبير على املستشفيات 
احلكومية على أن يتم حتديد سعر معني لتلك 

املسحات وتكون في متناول اجلميع.  

خالد العتيبي وحمدان العازمي ويوسف الفضالة وأحمد الفضل

رياض العدساني

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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«جزاك اهللا خيرا».. رسالتك أخي بوفهد باسم رواد 
ديوانك وصحبة العمر الطويل نصف قرن للغالي أخينا 
ناصر البشر شقيق الفقيد الغالي عثمان البشر، هذا 
دليل الوفاء حلزمة اإلخوة األصدقاء جتمعوا للخير 
وتفرقوا عليه بالسراء والضراء، وديوانك بيتهم الثاني 
وجتمعهم للكثير من املعانــي، وكلما ترجل أحدهم 
للدار اآلخرة تواســت مشاعركم نحو فراقه بالكلمة 
الطيبة والذكرى اجلميلة، لم يتأخر أحدهم عن تفقد 
متأخرهم بظروف احلياة، ولم يبخل الكل له بالدعاء 

فما بالكم برحيله للدار اآلخرة؟!
لم ولن ننســاه كما تعارف حزمتها على بساطة 
اجللسات، ومثلها تفريج الكربات لألمور اخلاصة بهذه 
احلياة فتجع الشامية والشويخ للقرن املاضي تتابع 
باستمراره جلماعة (النزهة) واستمر احلال على هذه 
احلال بروح واحد من أنزه الرجال بعد دور شبابهم 
بــذاك احملراب وهذا لعمري قمة متســككم بقدوتنا 
الكبرى، هدي رســول اهللا للصحبة الصاحلة جتمعا 
وتفرقــا ملختلف ظروف احليــاة، كما ودعها بعض 
حزمتها حتت الثرى بذات الدعوات، هذا هو يوم حزين 
بوداع عزيز غال عليهم بقافلة املودعني بحسنات دنياه 

آلخرته، هدي سيد املرسلني.
نستودعك اهللا يا عثمان عبدالعزيز البشر، قرير 
العني والثرى جلنة النعيم مع الصديقني والشــهداء 
والصاحلني وحســـن أولئك رفيقا (إنا هللا وإنا إليه 
راجعـــون.. وال حــــول وال قوة إال باهللا العــلي 
العظيم.. الفاحتة) عظـــــم الـــله أجركم بفقيدكم 

للوطن ومواطنيه.

تتميز لؤلؤة الكاريبي «اجلمهورية الكوبية» بأنها 
النتاج اجلميل لالنصهار التاريخي والثقافي والعرقي بني 
شعوب مغايرة، وهذا التنوع يخلق كوبا احلــــديثة. 
ففي حقبة االستكشــافات االسبانية يتــــــخالط 
اإلســــــبان ويتزاوجون مع الهنود احلمر وأيضا 
مع الزنوج األفارقة الذين ولدوا في كوبا فينتج جيل 
جديد يسمى «كري يويو» وهم اليوم الغالبية العظمى 

من أهل كوبا.
ويعــد ذلك أحد أهم أســباب التنوع الفلســفي 
االقتصادي الفكري وصوال إلــى الروحي، فال يعد 
تقديس السيدة العذراء بالفكر املسيحي مع عادات قبائل 
وجماعات «اوريشا» و«جوروبا» أمرا غريبا في كوبا، بل 
إن منطقة الكاريبي متيزت «بالسانتيريا» وهي توفيق 
بني الديانة الكاثوليكية املسيحية وخليط من املعتقدات 
االفريقيــة القدمية، والتي تتميز بالقرابني احليوانية 
ورقصات على قرع الطبول، حيث تشير كتب التاريخ 
الى ان التجمع بدأ في كوبا سنة ١٥١٥ وفي سنة ١٩٥٩ 
ساهمت الثورة الكوبية في انتشار «السانتيرية» خارج 
نطاق حدود الدول املتحدثة لإلســبانية في الكاريبي 
وصوال الى الواليات املتحدة األميركية في ١٩٧٤، ومت 

تشييد أول كنيسة «سانتيريا» بشكل رسمي.
هناك نظريات عدة عن أصل تسمية «كوبا» بهذا 
االسم حتى مت تسليط الضوء على نظريتني، فاألولى 
تشير إلى أن التسمية هي من أصل كلمة «كوباناكان» 
وهم سكان كوبا األصليون من قبائل الهنود احلمر، 
حيث عثر على هذا االســم في مذكرات كريستوفال 
كولون والذي اشتهر عامليا باسم كريستوفر كولومبوس، 
ولكن هذه النظرية القت هجوما كبيرا كون املذكرات 
األصلية غير موجودة واملعلومات مت أخذها من نسخة 

من املذكرات امللخصة لكولومبوس.
أما النظرية الثانية، فهي أن أصل التسمية عربي 
بحت وتأتي من كلمة «قبة»، وذلك ألن جبال اجلزيرة 
حتديدا في منطقة «باراي» كانت تشبه قبب املساجد 
اإلســالمية، ومت االعتراض على هذه التسمية وقيل 
إنها من أصل الكلمة الالتينية «كوبوال» والتي حتمل 
نفس املعنى «قبب الكنائس». فالتنوع الفكري منعكس 

أيضا على أصل التسمية.
فكل هذا التنوع والتميز الذي ينصهر باملكنونية 
الكوبية ينعكس على قصصهــا وإرثها احلضاري. 
وقصة ضوء جارا لها أساس تاريخي حتديدا في سنة 

١٥٠٥، في منطقة «باراكوا».
تقول احلكاية ان أحد احملاربني الهنود احلمر والذي 
اتسم بالشجاعة والدفاع عن ارضه ضد اإلسبان الذين 
يسرقون ذهب أبناء عرقه، يحكم عليه باملوت حرقا 
أمام املــأل. فكانت صرخاته املؤملة لهذا املوت البطيء 
الشنيع سبب تضحية هندية حمراء احتضنته بقوة 
لتخفيف آالمه واالحتراق معه. وفي تلك اللحظة خرج 
ضوء قوي جدا من أجسامهم وارتفع للسماء. يقول 
أهل كوبا إنهم يرون هذا الضوء الغريب كثيرا، ومن 
لم يره حتى اآلن يؤكد أن أحد أصدقائه او أفراد عائلته 

رأى هذا الضوء.
أما القصة األخرى التي يرويها أهل كوبا منذ العصر 
الثاني عشر وتتناقلها األجيال حتى يومنا هذا حدثت 
حتديدا في منطقة «ســيبوروكال» والتي تعد منطقة 
مشــهورة تاريخيا وبأنها ملعونة ومكان تقطن فيه 
األرواح الشريرة، الساحرات والقراصنة والشياطني 
الذين مازالو يرعبون أهل القرى. وبالرغم من أعمال 
السحر األســود والفودو والقرصنة إال أنه ال شيء 

يرعب أهل «سيبوروكال» كالصارخة.
ففــي ١٦٥٨ يغير القرصان «فرانسيســكو ناو» 
املشهور بالقرصان «ال اولونيس» على أهل القرية، 
يقتلهم ويحرق املنازل. وبينما كان يسرق أحد املنازل 
تستغل فتاة شــابة شديدة اجلمال ذات شعر اسود 
طويل، انشغاله وتلوذ بالهرب ولكن بعد فترة طويلة 
من البحث املستمر يجدها القرصان ويحاول االعتداء 
عليها بكل وحشية أمام املأل، فما كان منها إال مقاومة 
هذا الوحش اآلدمي حتى ذاق ذعرا بها وقطع رأسها 
بخنجر كان بيده! فحصل أمر أرعب اجلميع مبا فيهم 
القرصان.. وقفت اجلثة بدون رأس وأخذت رأســها 
بيدها وحاولت إعادته إلى مكانه الطبيعي بدون فائدة 
وبدأت بالســير والرأس بيدها وبدأت تصرخ بشكل 
مخيف. وبالرغم من مرور قرون على احلادثة إال أن 
أهل املنطقة يقسمون انهم مازالوا يرون فتاة حتمل 
رأسها املقطوع وتصرخ بشكل مفزع في منتصف الليل.

دمتم بإنسانية.

الكويت تتجــه اآلن إلعالن 
قبــول أول قاضيــات. وهناك 
اختــالف بني فقهاء الشــريعة 
اإلسالمية في جواز تولي املرأة 
لألعمــال الوالئية ومنها احلكم 

بني الناس.
وليس ذلك للحط من كرامة 
املرأة والتقليل من شأنها، وإمنا 
األدلة  لالجتهــادات في فهــم 

الشرعية.
فالشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ) 
في كتابه اخلالف: «ال يجوز ان 
تكون امرأة قاضية في شيء من 
األحكام»، وبه قال الشافعي ومالك 

وابن حنبل.
الســيد  آية اهللا  وفي موقع 
السيســتاني: «ليس لها احلكم 
في املنازعات ولكن ال مانع من 
املدعي  (نائب  تصديها ملقدماته 
العام) وما يتعقبه من األمور (من 

إبالغ احلكم أو تنفيذه).
أبوحنيفة: يجوز  بينما قال 
ان تكــون قاضيــة.. إال فــي 
احلدود والقصــاص. بينما آية 
اهللا االردبيلي (ت ٢٠١٦م) يفتح 
الفكرة في  املجال ملناقشة هذه 
كتابــه «فقه القضاء». ويتحفظ 
آية اهللا السيد فضل اهللا (ت ٢٠١٠ 
م) حول سند هذه األحاديث التي 
القضاء»  املرأة  تقول: «ال تولى 
وأن املســألة فيها نظر! ويقول 
آية اهللا الشيخ الفياض عن تولي 
املرأة ملنصب القضاء واملرجعية: 
«نعم. ال أعتقد بوجود أي فرق، ما 
هو املانع إذا درست املرأة وتكون 
مرجعا (دينيا).. أليســت املرأة 
إنسانا؟» وعن املرأة في القضاء 
املدني: «القضاء العرفي بني الناس 
الذي ال يكون مبنيا على ثبوت 
الوالية والزعامة الدينية للقاضي، 
فال فرق فيه بني الرجل واملرأة».
وفي رأينــا املتواضع: رغم 
وجوب الرجوع إلى العلماء ملعرفة 
احلكم الشرعي. لكن الناس في 
بحر قضاياهم املدنية بحاجة إلى 
توليفة بني حكم القاضي الواقعي 
املبســوط اليد (السلطة)، وبني 
للذمة  املبرئ  الشــرعي  احلكم 
ولكنه غير مبســوط اليد. وهو 

ما يسمونه بفقه الواقع!

دخلنا مرحلة العودة للحياة 
الطبيعية، وبدأت احلركة تدب في 
التجارية، بعد أشهر  املجمعات 
الكلي واجلزئي.. ولكن  احلجز 
عندما ترى الفرحة في أعني الناس، 
جتد أن البعض يصور هذه الفرحة 
ويخرجها بطريقة سخيفة جدا.. 
منذ أصبح التصوير التلفوني في 
اليد انتشرت الڤيديوهات السلبية 
غير الهادفة.. فقط صور وانشر!
فاملصور الهاوي او احملترف 
املبدع.. يصيــد الصورة وفقا 
إلبداعاتــه ورؤيته للصورة أو 
الڤيديو وتوصيل رسالة هادفة 
للمجتمع، ولكن االنتشار السيئ 
ألي تصوير ليس له هدف وإمنا 
مجرد استهزاء او تشويه للمكان 
سواء بكلمة او ضحكة فإن ذلك 
ينم عن شخصية بعيدة كل البعد 
عن الرقي، بل وقــد يدل على 
اجلهالة بطريقة سخيفة هدفها 
انتشار غير سوي يعود بالسلبية 

على املجتمع محليا وخارجيا.
بداية  نأخذ مثاال قريبا، في 
العودة للمجمعات اشترطت عدم 
تواجد اكثر من ٥ أشخاص داخل 
احملل فمن الطبيعي أن يكون هناك 
ازدحام خارج احملالت.. فانتشرت 
الڤيديوهات والتعليقات السلبية 
على بعض احملالت.. فما الهدف 
من نشــر مثل هذه الصور؟.. 
فمن صور الزحمة على احملالت 
املشهورة وكتب التعليق من وجهة 
ثقافته! لكن  نظره يعكس فقط 
الفائدة التي قدمها للمجتمع  ما 
املثقف؟ ما املعلومة اجلديدة التي 
اســتفدنا منها؟.. لألسف حقد 
وحسد وغيره.. هذا ما وصلنا 

إليه.
مــن الفرية: عدنــا للحياة 
ان نعــود برقــي  واألجمــل 
ألخالقياتنا.. ال ترتقي املجتمعات 
إال برقي أخالقها  التكامل  نحو 

وارتفاع قيمها.

ما لم يتحل املسافر بالصبر املطلوب 
لتحمل املواقف اجلديدة أو املستجدة. 
وقد تتفاوت املطارات في التشــدد 
بتطبيق اإلجراءات لكن االختالفات 
لن تكون كبيــرة، وهكذا فإن على 
اإلنسان العاقل أن يفكر عدة مرات 
قبل أن يتخذ القرار بالسفر ما لم يكن 
هناك ضرورة أو مبرر قوي وسبب 
وجيه للســفر، وعلى العاقل دراسة 
االختيارات بعناية شــديدة قبل أن 
يتخذ القرار الصعب للسفر في األيام 

القادمة وفقا للضوابط املستجدة.
وعلى كل شخص أن يزن األمور 
قبل اتخاذ قراره بالســفر حتى ال 
يندم بعد ذلك ألنه غادر موطنه ومن 
ثم ال ميكنه املطالبة ببعض حقوقه 
نظرا لتوقيعه على التعهدات املطلوبة 

قبل السفر.

أصبحت اآلن تضم البيض والشعب 
اجلنوب األفريقي األصلي.

إما دولتان على مساحة ليعيش كال 
الشعبني بكرامة وأمان وأرض كافية 
حلياة كرمية أو دولة واحدة تضم كل 
من يعيش على التراب الفلسطيني 
الذي مت احتالله بالكامل منذ ٨٠ سنة. 
آن لهذا الشعب أن تتوقف جراحاته 
وآن للفلســطيني أن يحظى بوطن 
يحتويه ويعيش حتت ظالله. اخلطابات 
الرنانة مضــى زمانها واملهرجانات 
واالحتفاالت اخلطابية والعنتريات 
امليكروفونية لم ترجع شبرا واحدا من 
فلسطني. قاربت القضية الفلسطينية 
على دخول مئويتها األولى ويجب أن 
يسدل الستار على آخر فصولها. حل 
الدولة الواحدة ليس بذلك السوء، إذ 
ان األغلبية في هذه الدولة ستكون 
للعرب وستنتهي يهودية إسرائيل 
وينتفي معها أساس قيام إسرائيل 
الوحيــد لوجودها كوطن  والهدف 
قومي حصري ليهود العالم. ستكون 
مطالب الفلسطينيني أمام العالم عادلة 
ومنطقية أنت أخذت أرضي فخذني 

معها وأعطني مواطنتك الكاملة.
نقطة أخيرة: احلل فلســطيني 
والقرار فلسطيني.. ففي فلسطني 
يسكن شعب حي يرفض أن ميوت.

روسيا وإيران األسد، على حني دعمت 
دول أخرى املعارضة، كما أن مجلس 
األمن الدولي، األداة الرئيسية لألمم 
املتحدة في إحالل السالم، قد يفشل 
في فــرض عقوبات على الدول التي 
تزود أطراف النزاع باألسلحة بسبب 
متتع الدول العظمى: أميركا وروسيا 
والصني وفرنســا وبريطانيا بحق 

النقض.
قد تبدو األسباب السابقة مقنعة 
للقول بأن نزاعات العرب تستعصي 
على األمم املتحدة، لكن إمعان النظر 
يظهر أنه في حال النزاعات التي قد 
تضر مبصالح الدول الكبرى، وحريتها 
في الوصول إلى مصادر النفط وغيره 
من الثروات، فإن األمم املتحدة تتحرك 
بفاعلية وحزم، وال تتوانى في تفعيل 
الفصل السابع من ميثاقها، الذي جتيز 
املادة ٤٢ منه استخدام القوة املسلحة 
حلفظ السلم واألمن الدولي، ورمبا ال 
تفسح املجال ألي جهود ديبلوماسية قد 
تفلح في حل النزاعات بأقل اخلسائر.

قبل حتقيق ما تصبو إليه!
البــذور ويروي  منا من يزرع 
األرض ليغرقها باملاء ويخنقها باهتمام 
زائد لتمــوت األحالم قبل أن تزهر 
اختناقا! ومنا من يقدم كل شــيء، 
ويتعلق باملقبل، كما رســمه ليغفل 
عن هدايا كثيرة تأتيه بثوب لم يألفه!
تتجلى األحــالم، تتدفق لتصل 
لصاحبها، الذي يقف في طريق جتليها 
ألنه تائه في دروب املاضي وأوهام 
املستقبل غافال اللحظة ليكون عائقا 

في الطريق وليس عابرة!
لذلك، استمع لقلبك عندما تصبح 
أحالمك قيــدا، فهذا يعني أن هناك 
ما ال يســير وفقا لشغفك وهدفك 
األساسي: السعادة واألمان والرضا. 
تنحى جانبا، أعد تقييم حســاباتك، 
والق خلفك بقيود وعالقات وأفكار 
لم تعد تخدمك، ومتسك بكل ما بقي 
معك بكل أحوالك، ولتكن استراحة 
محارب لشحذ الهمة كالقوس الذي 
يرجع خطوة لينطلق سهمه خطوات 

نحو احللم.

كذلك، فإن تنظيــم احلركة في 
املطارات وعلى منت الرحالت سيكون 
العاملني في تلك  جهدا إضافيا على 
األماكن لدرجة يصعب معها حتمل 
أعباء الســفر ومن ثم قد ال يكون 
اتخاذ القرار بالسفر سهال أو صائبا 

اخليار الثاني هو املطالبة بخيار 
الدولة الواحدة كما قال د.مصطفى 
البرغوثي، فلم تترك إسرائيل للشعب 
الفلسطيني أرضا كافية ليقيم عليها 
دولته املستقلة. وليس هناك شعب 
في العالم دون دولة تضمه وينتمي 
لها فلتقبل إسرائيل بضم كل ما تبقى 
من التراب الفلسطيني ولتضم معه 
الفلســطيني املوجود  الشعب  كل 
على تلك األراضي ولتمنحه املواطنة 
اإلسرائيلية الكاملة حاله حال عرب 
١٩٤٨ولتقوم دولة واحدة على كامل 
الشعبني  الفلسطيني جتمع  التراب 
الفلسطيني واليهودي. وهو أمر له 
سوابق في دولة جنوب أفريقيا بعد أن 
كانت حصرا على البيض املستعمرين 

ســورية واليمن، فضال عن جتارب 
سابقة أظهرت أن اجلهود الديبلوماسية 
حتى عند دعمها باألســلحة غالبا ما 
تفشل، فالواليات املتحدة لم تستطع 
إحالل سالم دائم في أفغانستان أو 

العراق بالرغم من قوتها.
إلى جانب ذلك، ال تستطيع األمم 
املتحدة وقف الدعم العسكري ألطراف 
الصراعات في منطقتنا  النزاع، ألن 
ليست محلية!، ففي سورية دعمت 

أمره هللا وحكمته..  بتجليها مسلما 
فهل رأيت مزارعا يروي أرضه بعد 
زراعتها كل دقيقــة! أم أنه يزرع، 
يروي، يبتعــد مراقبا منو براعمه 

واحتياجها؟
في كثير من األحيان، نختار أحالما 
وأهدافا ليست لنا بل ليألفنا القطيع 

واجلموع؟
لذلك ال نسعد عند حتقيقها! منا 
من يتخلى عن أجمــل ما فيه ثمنا 
لتحقيق ما يريده، لتهرب منه نفسه 

للتسريبات األولية، فإن  ووفقا 
املسافر مطالب بإحضار شهادة طبية 
(PCR) تثبت خلوه من ڤيروس كورونا 
املستجد وأن يوقع تعهدات ويلتزم 
بتعليمات لم تكن ضمن إرشــادات 

السفر سابقا.

املنظمــات الفلســطينية املتطرفة، 
عندها طلب منه اجلانب اإلسرائيلي 
اجللوس وإكمال املفاوضات وأبدوا 

مرونة أكثر معه.
أكبر حقيقة واضحة في القضية 
الفلسطينية في وقتنا احلاضر هي 
انفراد إسرائيل بالشعب الفلسطيني 
ولن ينفعهم ال دعم عربي وال دولي، 
ولن يتجاوز ذلك الدعم (إذا مت) كلمات 
االســتنكار والشــجب والبيانات 
الشــديدة اللهجــة. فاحلل هو في 
الفلسطيني  الشعب  فلسطني وبيد 
إما مقاومة عسكرية إلسرائيل، وهذا 
األمر فيه فناء خليرة شبابه ودمار 
ال يبقي وال يذر للبنية التحتية فيما 

تبقى من األراضي الفلسطينية.

السوري األممية،  الدستور  صياغة 
وإحســاس أطراف النزاع أن إقرار 
تســوية ســلمية يعني تسليمهم 
املعارضون  باخلســارة، فاملقاتلون 
لألسد، على سبيل املثال، ال يستطيعون 
ببساطة إلقاء أسلحتهم والعودة إلى 

منازلهم، فهزميتهم تعني فناءهم!
من جهــة أخرى، قد تفتقر األمم 
املتحدة إلى وجــود نفوذ أو قوات 
في مناطق النزاع، كما هي احلال في 

لتركن إلى نفسك مستغربا، متأثرا، 
حانقا وزاهدا في كل شيء. تصبح 
األحالم واألهداف قيودا تشتد حول 
عنقك وأحماال فوق كتفك، فبدال من 
أن تثيــر فيك أجمل ما فيك، تعيقك 
محرضة كوامن ما كنت تظنها فيك! 
منا من يستســلم ويركن، منا من 
يبطش ويبطش لتزداد الهوة عمقا، 
ومنا من يسلم ويؤمن، متخذا مبدأ 
استراحة احملارب، يبتعد عن ساحة 
املعركة وطريق حتقيق األحالم ليسمح 

املطار  إلى  ستعود عجلة احلياة 
الدولي بعــد أيام ضمن خطة عودة 
احلياة الطبيعية ومهما كانت مراحل 
اخلطة والسيناريوهات املطروحة فإن 
خسائر قطاع الطيران والسياحة على 
مستوى العالم هي األكبر على اإلطالق. 
ومع أي تدابير جديدة للسفر فإن 
اخلسائر بعيدة عن التعويض في املدى 
القريب وبالطبع فإن االشــتراطات 
الصحية تفرض نفسها في املطارات 
وعلى مــنت الطائرات وفي جميع ما 
يتعلق بالسياحة والسفر لدرجة أنه 
قد يصبح التفكير في السفر كاملغامرة 
غير محسوبة العواقب ويتحول بذلك 
أسلوب احلياة إلى أسلوب جديد لم 
تتعود عليه األجيال اجلديدة من قبل، 
وقد يصبح مجرد التفكير في السفر 

والتحضير له عمال شاقا.

كالم من ذهب تفضل به رئيس 
الفلســطينية د.مصطفى  املبادرة 
البرغوثي حني قال إن إقدام إسرائيل 
على ضم غور األردن (٣٠٪ من الضفة 
الغربية) هو مثل دق آخر مسمار في 
نعش دولة إسرائيل اليهودية. وشرح 
أن اســتيالء إسرائيل  د.البرغوثي 
على تلك األراضي ســيقضي على 
حل الدولتني الذي قامت على أساسه 
عملية الســالم األخيرة فلم يتبق 
للفلسطينيني أرض يقيمون عليها 
دولة محترمة. واخلطوة التالية أمام 
الشعب الفلسطيني هي املطالبة بدولة 
واحدة على كامل التراب الفلسطيني، 
مما ســيخلق دولة أغلبيتها عربية 
ويقضي على حلم الدولة اليهودية.

الفلسطيني  الرئيس  عندما كان 
ياسر عرفات يفاوض اإلسرائيليني 
حني عاد للضفة وتعنتوا كثيرا معه 
وأرادوا فرض شروط مذلة ومهينة 
عليــه وعلى اجلانب الفلســطيني 
توقف عن احملادثــات والتفت إلى 
ابني  له  الشــخصي وقال  حارسه 
سلم ســالحك للجندي اإلسرائيلي 
املتواجــد مع اجلانب اإلســرائيلي 
في خطوة أذهلتهم، وقال سأعتزل 
العمل السياسي والفدائي، وسأترككم 
تفاوضون حمــاس وجهاد وباقي 

الكثيــرون منظمات األمم  يلوم 
املتحدة أكثر من غيرها، من الهيئات 
اإلقليمية، حلل النزاعات، والســيما 
حينما جتد وكاالتها اإلنسانية تنشط 
في جمع التبرعــات إلغاثة تداعيات 
الصراع الكارثية فــي منطقتنا كما 
كتبت من قبل فــي «األنباء» حتت 
إنســانية.. صف  عنوان «منظمات 

واحد والنظرة ليست سواء»!!
املتحــدة رأيا آخر،  ولكن لألمم 
فهي تعتقد أن حل كثير من النزاعات 
الفاعلة فيها  يعتمد على األطــراف 
ومنها صراعات العرب، كما بينت هذه 
األسباب في صحيفة اإليكونيميست 
البريطانيــة حتت عنــوان «ملاذا ال 
تستطيع األمم املتحدة إنهاء احلروب 
 Why the United - في العالم العربي
 Nations cannot end wars in the

.«Arab world
كان أهمها عــدم تعاون أطراف 
النزاع مع جهود األمم املتحدة لتسوية 
النزاعات، كتجاهل األسد للجنة إعادة 

حتمل كثير من األمور في حياتنا 
تناقضات شتى قد ال نفهم حكمتها إال 
إذا مررنا بالتجربة ودفعنا ثمنها من 
وقت وجهد وألم في بعض األحيان.
أمثلة احلياة: تشق  وكثيرة هي 
طريقك مستخدما كل ما ظننته من 
أدوات لتقترب من أحالمك وأهدافك 
ناشدا السعادة، لتهرب منك أحالمك 
كلما اقتربت منها تاركة لك عالمات 
استفهام وحيرة: ملاذا؟! اجتهدت ولم 

أقطف ثمار جهدي؟ 
تقترب من أحالمــك وحتققها 
تلو األخرى، وال  الفرصة  مقتنصا 
تذوق طعم الســعادة املنشــودة؟! 
لترتســم احليرة واالستغراب في 

القلب والعقل معا. ملاذا؟!
جتتهد، وتقدم وتعطي راغبا في 
خير يأتيك من حيث ال حتتســب، 
ودعاء مستجاب بالعطاء حتى الرضا، 
لتفاجأ باتساع الفجوة بني ما تريد 
وما أنت ساع له، بني ما حققت وما 
حلمت به، واألقســى، اتساع الهوة 

بينك وبينك؟

نقش القلم

رثاء فقيد األصدقاء 
عثمان عبدالعزيز 

البشر «رحمه اهللا»
محمد عبداحلميد الصقر

في الصميم

 Israel if you take
 the land take the

people with it
@ghunaimalzu٣byم.غنيم الزعبي

عالم اآلراء

هل تفشل
األمم املتحدة

أمام صراع العرب؟
samirrumman@hotmail.comد.سامر أبورمان

ألم وأمل

السفر 
مع الضوابط 

اجلديدة
د.هند الشومر

ساملنكا

ضوء جارا وصارخة 
سيبوروكال

Spanish _ eyes د.أفراح مال علي
Dr _ Afrah _ Ma

هي أنا..!

كن في الطريق 
وليس عائقًا له

rulasammur@gmail.comروال سمور
www.growtogether.online
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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: املوسوعة العلمية املبسطة

من كتاب: موسوعة هل تعلم؟ ـ إعداد: هنادي نبيل 
أفقياً:

لعبة رياضية من ٨ أحرف

عموديًا:

Sudoku جسم االنسان

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

هل تعلم؟

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ أن البصرة هي املدينة العربية التي 
كانت تسمى بقبة اإلسالم وخزانة العرب.

٭ أن نهر النيل هو أطول أنهار العالم، 
حيث إن طوله يبلغ ٦٧٠٦ كم، وهذا يعتبر 
الرئيسي حلياة مصر، ومير  الشريان 
وتنزانيا  وكينيا  وإثيوبيا  بالسودان 

وأوغندا والكونغو.
٭ أن مضيق ماجالن يقع في أقصى جنوب 
القارة األميركية ويصل بني احمليط األطلسي 
الهادئ ويبلغ طوله ٥٨٣ كم  واحمليط 

وعرضه ٣٣ كم، وعمقه يبلغ ٣٢٠م.
٭ أن صوت الناقة ُيسمى حنينا.

٭ أن أصغر وحدة وزن في العالم هي 
النانو جرام.

٭ أن السينما ُتسمى بالفن السابع.

الفروسية

حامت العراقي

رمبا سمعت يوما خبرا عن شخص نسي 
من يكون، ولم يعد يذكر أي شخص أو أي 
شيء من ماضيه، حتى اسمه ينساه. هذه 

احلالة هي ما يسمى بـ«فقدان الذاكرة».
الناس جميعا يتعرضون لأللم والقلق 
والغضب واخليبة واخلوف ألسباب مختلفة. 
عندما نحس بهذه االنفعاالت نواجهها 
بأشكال وردود فعل عادية ومشتركة بني 
الناس كالبكاء والصراخ وغير ذلك. لكن 
هناك أشخاصا ال يقوون على مجابهة 
املواجهة،   انفعال عظيم «فيهربون» من 
كطريقة حلماية النفس من وقعه الشديد.

من أشكال هذا التهرب «فقدان الذاكرة». 
ففي حال فقدان الذاكرة يتصرف الشخص 
ويحس وكأن هذه األمور كلها لم تقع 
وكأن أسبابها غير موجودة! إنه باختصار 

ينسى آالمه ومصدرها.
وإذ ينسى آالمه فإنه ينسى أشياء كثيرة 
ترتبط بها مبا في ذلك شخصيته. فال 
يعود يذكر شيئا من املاضي. أما بالنسبة 
للحاضر فإنه يتصرف تصرفا طبيعيا، ال 
ينسى اللغة مثال كما ال ينسى مهاراته. 
وهو يعيش ويتصرف طبيعيا، لكن، 
كما لو كان شخصا آخر وميكن أال يثير 

انتباه أحد.
في بعض األحيان يشفى الشخص من 
الذاكرة فجأة، وفي حاالت  حالة فقدان 
كثيرة ميكن للطبيب النفسي أن يساعد 
على إعادة الذاكرة بالعالج. لكن الغريب 
أن الذين يسترجعون ذاكرتهم ينسون ما 
جرى في املرحلة التي كانوا فيها فاقدين 

للذاكرة.

وحكزساةلاا

اوبجمصلولس

لاياجاييمب

افروهـلصخنا

وزتحوةالاق

لاالدةلافة

ملفاللااسف

بتاتنيملةر

يحستاوععدس

اكمودطرارا

ديلييلودون

رماجفافلبي

١ - لشرب القهوة - من الشجر، ٢ - البارحة - اترك 
- قيمة (معكوسة)، ٣ - جوابها - التعب، ٤ - جمعت - 
أصل احلياة، ٥ - صبور - نوع من املعدن، ٦ - طاوالت 
الطعام، ٧ - متشابهان - نبادر بالقتال - متشابهان، 
٨ - ضجر (معكوسة) - محترف األدب، ٩ - مطرب 

مصري، ١٠ - عاصمة أوروبية (معكوسة).

األوملبياد
املنافسة

سباق
احلواجز
اخليول

األصيلة
املسافات
الطويلة
التحكيم
حوافز

العادل
دروب

معروف
فرسان
تتويج

أصالة
نادي

مجهود
كبير

من القوارض - من الطيور، ٢ - نبسط - علمان، ٣ - 
أصله - للنداء - في الفم، ٤ - ينتسبون لدولة أوروبية 
- عملة آسيوية، ٥ - من األطراف - يرى (معكوسة)، 
٦ - نلوم - عظمة، ٧ - حطام (معكوسة)، ٨ - العريس 
(معكوسة) - طريق، ٩ - متهورة - عالمة موسيقية، 

١٠ - مخدات - من الفصول.

أفقياً: عموديًا:
١ - فناجني - سرو، ٢ - أمس - دع - سعر (معكوسة)، 
٣ - ردها - العنى، ٤ - ملت - ماء، ٥ - حليم - بوالد، 
٦ - موائد، ٧ - ا ا - نهجم - ر ر، ٨ - سئم (معكوسة) 
- األديب، ٩ - هاني شاكر، ١٠ - برلني (معكوسة).

١ - فأر - حمامة، ٢ - مند - لواءان، ٣ - اسه - يا - سن، 
٤ - أملان - ين، ٥ - يد - يشاهد (معكوسة)، ٦ - نعاتب 
- جالل، ٧ - ركام (معكوسة)، ٨ - املعرس (معكوسة) - 

درب، ٩ - رعناء - ري، ١٠ - وسائد - ربيع.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

مباحث اجلهراء ُتغلق ملف قضية سلب أغنام مبسدس

إهانة رجلي مباحث في شاليهات الزور وجمعية اجلهراء

انتحار هندي شنقًا في بيت الدرج .. وجثة آخر للطب الشرعي

محمد اجلالهمة

أطلق ســراح مواطن في العقد الثالث من 
عمــره بكفالة وذلك عقــب التحقيق معه في 
اهانــة رجل مــن قوة املباحــث اجلنائية في 

شاليهات الزور.
وقال مصدر امنــي ان مواطنا من مواليد 
1979 ويعمل في وزارة الداخلية بقسم مرتبات 
االدارة العامة للمباحث اجلنائية قال في ملف 

القضيــة والتي حملت رقــم ٢٠٢٠/٢5 جنح 
الزور انه تعــرض لالهانة اثناء تأدية عمله 
في شاليهات الزور بعبارات غير الئقة من قبل 
املدعى عليه، فيما نفى املدعى عليه ادعاءات 
رجل املباحث لتتــم احالة ملف القضية الى 

االختصاص.
علــى صعيد آخر، ســجلت قضية حملت 
عنــوان اهانــة موظف عــام ومخالفة قانون 
الدفاع املدني وحظر التجول برقم ٢٠٢٠/٢٠٢ 

جنح اجلهراء، وجاءت القضية بعد أن تقدم 
مواطن مــن مواليــد 199٦ ويعمل في مكتب 
مباحث اجلهراء ببالغ عن أنه خالل وجوده 
عند بوابة جمعية اجلهراء وفيما تشير عقارب 
الساعة إلى الـ11.45 مساء، جاء شخص وحاول 
الدخول وكان برفقته آخر، وحينما مت إبالغه 
أن إغالق اجلمعية سيتم بعد دقائق وال يجوز 
لــه الدخول قام بالتهجــم عليه وضربه وفر 

هاربا إلى جهة غير معلومة.

محمد اجلالهمة

نقلت جثة وافد هندي في العقد الرابع من عمره 
إلعداد تقرير بشأن مالبسات الوفاة واجلزم بأن 
الواقعة ال طرف ثاني بها. واستنادا الى مصدر أمني، 
فإن حارسا آسيويا أبلغ عمليات الداخلية بإقدام 
هندي يقيم في البناية على االنتحار بشنق نفسه 
في بيت الدرج، وقــال املصدر: على الفور توجه 
الــى موقع البالغ رجال من أمن األحمدي واألدلة 

اجلنائية، وتبني أن الوافد أقدم على االنتحار.
الــى ذلك قال زمــالء الوافد إنه كان يعاني من 
اضطرابات نفسية ومشكالت مالية. وتأتي واقعة 
االنتحار في إطار سلسلة من القضايا املشابهة التي 
شــهدتها البالد بالتزامن مع بدء انتشار ڤيروس 

كورونا وفرض حظر جزئي وكلي.
علــى صعيد آخر، نقلــت جثة وافد هندي من 
مواليــد 198٦ إلــى الطب الشــرعي للوقوف على 
ســبب وفاته داخل مســكنه فــي منطقة اجلهراء 

االستثمارية قطعة 4. وبحسب مصدر امني، فإن 
وافدا مصريا يعمل مندوبا قد أبلغ عمليات الداخلية 
بأن شــريكه في الســكن بال حــراك ويرجح أنه 
متوفى، وعلى الفور انتقل الى موقع البالغ رجال 
الطوارئ الطبية، حيث تبني لهم ان املتوفى هندي، 
ويعمل عامل نظافة، وعليه مت إخطار محقق مخفر 
شرطة اجلهراء الذي وجه بإحالة اجلثة إلى الطب 
الشرعي إلعداد تقرير بشأن الوفاة وحتديد ما إذا 

كانت طبيعية أم جاءت ألسباب أخرى.

سعود عبدالعزيز

استطاع رجال إدارة بحث 
وحتــري محافظــة اجلهراء 
ضــرب عصفوريــن بحجر 
واحــد، إذ انهــم اســتطاعوا 
إغــالق ملــف قضية ســلب 
وافد رؤوس غنم حتت تهديد 
سالح ناري وأسلحة بيضاء، 
وهو ما أشارت اليه »األنباء« 
في الثاني من يوليو اجلاري، 
وكذلك ما ال يقل عن 5 قضايا 
سلب باإلكراه كانت مسجلة 

ضد مجهول.
وبحسب مصدر أمني، فإن 
قضية الوافد البنغالي الذي 
أبلغ كفيله بتعرضه للسلب 
باإلكراه من قبل 3 أشخاص 
مجهولني في جاخور مبنطقة 

رجال املباحث اجلنائية.
وقــال املصدر: قام رجال 
املباحــث بتحديد عــدد من 

بال لوحــات وأبلغ احلارس 
ببياناتها الى رجال املباحث.

وأضاف املصدر: وخلصت 
التحريات الى أن املركبة التي 
ارتكبت بهــا اجلرمية تعود 
لعسكري ســابق وعليه مت 
القبض عليــه مبوجب إذن 
نيابي، ومبواجهة العسكري 
بتحريات املباحث أقر بارتكابه 
اجلرمية برفقــة آخرين قام 
بتحديدهم ومت القبض عليهم، 
حيث مت عرض اجلناة على 
املجني عليــه والذي تعرف 
عليهم وأرشدوا عن األسلحة 
املستخدمة وأقروا بارتكابهم 5 
جرائم مشابهة في اجلواخير.
وأكد املصــدر أن اجلناة 
متــت إحالتهم الــى النيابة 

العامة.

تتطابــق  التــي  املركبــات 
أوصافها مع أوصاف املركبة 
التي كان يستقلها اجلناة وهي 

من بني اجلناة عسكري سابق واعترفوا على قضايا مسجلة ضد مجهول

صورة من اخلبر الذي نشرته »األنباء« في الثاني من يوليو اجلاري

الساملي كيلو ٢٠ وذلك حتت 
تهديد سالح ناري وأسلحة 
بيضاء قد حظيــت باهتمام 

السيطرة على عسكري »مهستر« هدد أخاه بسكني في الصليبية
أحمد خميس

احتجز عسكري في وزارة الدفاع في نظارة 
مخفر شرطة الصليبية متهيدا للتحقيق معه 
في قضية تهديد بالقتل، وكذلك الوقوف على 
حالته وما إذا كان ما صدر عنه ناجتا عـــــن 
اضطراب نفسي أو نتاج مؤثرات عقلية، وجار 

التعامل مع العســكري »املهســتر« وهو من 
مواليـــــد 1993 عقـــب بالغ استغاثـــة مـــن 

شقيقه.
واستنادا إلى مصدر أمني، فإن غرفة عمليات 
وزارة الداخلية تلقت أمس بالغ استغاثة من 
شــخص من غير محددي اجلنسية أفاد فيه 
بأن شــقيقه يحمل سكينا ويقف أمام املنزل، 

متوعدا إياه بالقتل.
وأضــاف املصــدر: فــور تلقــي 11٢ بالغا 
بالواقعة مت اإليعاز إلى دورية من مخفر شرطة 
الصليبية، حيث شوهد شخص مضطرب في 
حالة هيســتيرية، وقد أمسك في يده سكينا 
لتتم تهدئة روعه ومن ثم الطلب منه تسليم 

السكني واقتياده إلى املخفر.

إصابة 5 عمال مطعم جراء انفجار سببه تسرب غاز في أبريل املاضيانهيار سقف جدار مطبخ في العمرية

»اإلطفاء«: 1227حريقًا منذ بداية حظر التجول 
و50% انخفاضًا في احلوادث بفعل »اإلغالق«

عبدالكرمي أحمد

قال مراقب وحدة حتقيق 
حوادث احلريق باإلدارة 
العامة لإلطفاء املقدم سيد 
حسن املوسوي، إن نسبة 
احلوادث قلت خالل فترة 
حظــر التجــول بنســبة 
5٠%، مرجعا الســبب في 
ذلـك إلى إغالق املنشــآت 

واملصانــع.
وكشــف املوســوي لـ 
»األنباء« أن حوادث املنازل 
واملطابخ أوقعت منذ بداية 
تطبيق حظر التجول يوم 
1٢ مارس املاضي وحتى 3٠ 
يونيو املنصرم، 17 إصابة 
مختلفــة ووفاتــني ملقيم 
مصري ومقيمة باكستانية 
تعرضا إلصابات حرجة 

خدمـــة عامة.
بضاعة األسواق

ونصح املوسوي بشراء 
أفران ذات استشعار ومطابقة 
األمــان، محذرا  ملواصفــات 
مــن اخلراطيــم واملنظمات 

بفحص اسطوانات ومتديدات 
الغــاز، الفتــا إلــى أن هــذه 
األدوات لهــا فترة صالحية 
ويجب أن تستبدل بني احلني 

واآلخر.
ودعا إلى ضرورة تنظيف 
والشــفاطات  الطباخــات 
واملداخن من الزيوت النباتية 
والشحوم احليوانية املتراكمة 
دوما، مفيدا أن ذلك من شأنها 
أن يســاهم باندالع النيران 
على اعتبار أن هذه املواد قابلة 

لالشتعال.
ونصح املوسوي باقتناء 
مطفأة البودرة داخل املنزل، 
معتبرا إياها املطفأة األنسب 
واألشمل وميكن استخدامها 
بإطفــاء حرائــق املطابــخ 
مــن  وغيرهــا  والكهربــاء 

احلرائق.

ومتديدات الطبخ التي تباع 
في بعض األسواق الشعبية، 
أنــه مــن األفضــل  مبينــا 
احلصول عليها من شــركة 
ناقالت النفط الكويتية وهي 
شركة حكومية معتمدة لدى 
إدارة اإلطفاء ومقتنياتها تباع 

في أفرع الغاز.
وشدد على ضرورة التأكد 
من سالمة متديدات غاز الطبخ 
واحملبس واحللقة املطاطية 
برأس اسطوانة الغاز، السيما 
وأنه ال ميكن استنشاق رائحة 
الغاز مع رائحة الطبخ بحالة 
وقع تسرب غاز ال قدر اهلل.

فترة صالحية
وأفاد املوســوي أن أكثر 
من 9٠% من حوادث املطابخ 
وتسرب الغاز سببها اإلهمال 

املوسوي أكد أن حوادث املطابخ أوقعت وفاتني و17 إصابة

املقدم سيد حسن املوسوي

ومضاعفات صحية بفعل 
تســرب وانفجــار غــاز 

الطبخ.
املنازل واملطاعم

وأضاف أن إجمالي حرائق 
املطابخ في األماكن السكنية 
»منزل - شقة - ملحق« خالل 
الفترة املذكورة هو ٢4 حريقا، 
أما عــدد هــذه احلرائق في 
األماكن غير السكنية السكنية 
»مطاعم - محالت وغيرها« 

فبلغ 17 حريقا.
وأشــار إلى اندالع 1٢٢7 
حريقا خــالل الفترة من 1٢ 
مــارس وحتــى ٢5 يونيــو 
املنصرم، كما قام رجــــــال 
اإلطفاء خالل هذه الفتـــــرة 
بعمليـــات إنقاذ بلغت 1٦19 
عمليـــــة، وتقديـــــم ٢58 

16 أغسطس احلكم بدعوى »ضيافة 
الداخلية« بعد إرجائه إداريًا بسبب »كورونا«

إخالء سبيل مسؤولي شركة متهمة
بـ »جتارة اإلقامات« بكفالة 5000 دينار

حــددت محكمة اجلنايــات، أمس يوم 
1٦ أغسطس املقبل موعدا للنطق باحلكم 
في القضية املقيدة برقم »٢٠18/5٦ حصر 
أموال عامــة ٢٠19/18 جنايــات املباحث« 
املعروفة باســم »ضيافة الداخلية«، بعد 
تأجيله إداريا في وقت ســابق إثر إجازة 

»كورونا«.
وكانت هيئة احملكمة برئاسة املستشار 
متعب العارضي قد حاكمت املتهمني بـ ٢1 
جلســة على مدار عام كامل، حيث عقدت 
اجللسة األولى في الثالث من فبراير ٢٠19 

واألخيرة فــي الثالث مــن فبراير ٢٠٢٠، 
تخللها االستماع ألقوال املتهمني ودفاعهم 
وضابــط الواقعة والشــهود مــن جهات 
رقابية وأخــرى ذات صلة بعمل املتهمني 
وتعامالتهم، فضال عن االستماع ملرافعة 
النيابة والفتوى والتشريع اللتني طالبتا 

بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم.
جدير بالذكر أن هذه الدعوى يتهم فيها 
٢4 شــخصا بينهم مســؤولون بوزارتي 
الداخلية واملالية بالتزوير واإلهمال اجلسيم 
واالستيالء على املال العام وغسيل األموال.

عبدالكرمي أحمد

أمرت محكمة اجلنايــات أمس بإخالء 
مواطنني اثنني من أصحاب إحدى الشركات 
املتهمة باالجتار بالبشر، بكفالة 5٠٠٠ دينار.

ورفضت احملكمة إخالء ســبيل أربعة 
متهمني آخريــن بالقضية، وقررت إرجاء 
محاكمتهم إلى ٢٦ يوليو اجلاري لالطالع 

مع التصريح للدفاع بتصوير امللف.
وكانــت وزارة الداخليــة قــد أحالت 
عددا من املتهمني إلى النيابة بعدما دلت 
التحريات على جلبهم العمالة من اخلارج 
مقابل مبالغ مالية، ووجهت نيابة العاصمة 
إليهم تهما عدة أبرزها االجتار بالبشــر 
والنصب واالحتيال والتزوير ومخالفة 

قانون العمل.

حجز قيادي »القوى« وصاحب املصنع بقضية 
النائب البنغالديشي إلى 19 اجلاري

عبدالكرمي أحمد

رفض قاضي جتديد احلبس أمس إخالء سبيل القيادي 
بهيئة القوى العاملة ومواطن صاحب مصنع »مرشــح 

سابق«، بقضية النائب البنغالديشي.
وفيما أنكر املتهمان االتهام، أمر قاضي التجديد باستمرار 
حبســهما أسبوعني على أن يعرضا عليه مجددا يوم 19 

اجلاري على ذمة التحقيق بالقضية.
وكانــت النيابة العامة قد حققت مــع املتهمني بتهمة 
تلقي رشــوة من النائب البنغالديشي لتسهيل معامالت 
شــركاته في اجلهات احلكومية، فيما حققت مع األخير 
املتهم البنغاليوآخر من نفس جنسيته بتهم عدة أبرزها االجتار بالبشر.

استمرار حجز 4 آخرين بالقضية وتأجيل محاكمتهم إلى 26 اجلاري

»اإلطفاء«: تشغيل »منصة متى« 
حلجز مواعيد املراجعني واملوظفني

إدارة  مديــر  أعلــن 
نظــم املعلومات باإلدارة 
العامــة لإلطفــاء العميد 
محمــد القحطانــي عــن 
البــدء بتشــغيل نظــام 
حجــز مواعيد املراجعني 
واملوظفني لإلدارة العامة 
لإلطفاء، وذلك عن طريق 
املركزيــة إلدارة  املنصة 
املواعيد احلكومية )منصة 
العميد  متى(، وأوضــح 
القحطانــي انه بناء على 
توجيهــات نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الــوزراء أنس 
الصالــح وتعليمات مدير عــام اإلدارة 
العامــة لإلطفــاء الفريق خالــد املكراد 
بسرعة إجناز الربط مع اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات وبناء على قرار 

مجلس الوزراء للتسهيل 
على املراجعني في جميع 
اجلهات احلكومية، قامت 
بالتنســيق  »اإلطفــاء« 
املركــزي  اجلهــاز  مــع 
لتكنولوجيــا املعلومات 
باتخاذ االجراءات السريعة 
إلمتام الربط مع املنصة، 
واآلن باإلمــكان حجــز 
املواعيــد ابتداء من امس 
األحد املوافق 7/5/ ٢٠٢٠ 
املراجعني من  واستقبال 
صباح اليوم االثنني خالل 

فترة العمل الرسمية.
وتوجه القحطاني بالشكر الى جميع 
العاملني في اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات على تعاونهم الالمحدود في 
ســرعة االنتهاء من ربط اإلدارة العامة 

لإلطفاء وعرض خدماتها في املنصة.

سرقة أعالف في اللياح 
وطراد في نقعة الفحيحيل

ضرب موظفة في »الطيران املدني« بعّش 
الزوجية وأخرى تتهم زوجها بإتالف سيارتها

أحمد خميس

شرع رجال مباحث اجلهراء في البحث 
عن شــخص مجهول قام بسرقة أعالف 
فــي جاخور مبنطقة اللياح، وكان بالغ 
قد ورد الى عمليات الداخلية عن عملية 
تهجم وسرقة، وانتقل الى موقع البالغ  
رجــال من أمن اجلهراء، ومت الطلب من 
املبلــغ مراجعــة املخفــر لتزويد رجال 

املباحث بأوصاف الشخص الذي تهجم 
عليه وسرقه.

علــى صعيد آخر، تقــدم مواطن الى 
مخفر شرطة الفحيحيل وأبلغ عن سرقة 
طراده من قبل مجهولني خالل توقفه في 
نقعة الفحيحيل، ورفض املبلغ اتهام أحد 
بعينه ليتم تسجيل قضية سرقة وقام 
املجنــي عليه بتحديد أوصــاف الطراد 

الذي سرق.

سعود عبدالعزيز

ســجلت مواطنة تعمل في »الطيران 
املدنــي« قضية في أحــد مخافر محافظة 
العاصمة حملت عنوان »اعتداء بالضرب« 
وأرفقت تقريرا طبيا يؤكد ما ذهبت إليه 
من أقوال. وقال مصدر أمني إن املواطنة 
قالت إن خالفا عائليا اندلع مع زوجها فقام 

بضربها، مشــيرة إلى أن زوجها يكبرها 
بـ 4 أعوام، ومت تسجيل قضية بتصنيف 

»جنحة«.
من جهة أخــرى، تقدمت مواطنة إلى 
أحد مخافر محافظة العاصمة وســجلت 
قضية إتالف عمد، مشيرة إلى أن زوجها 
قام بإتالف ســيارتها، وقالت إن لديها ما 

يؤكد ادعاءها.

العميد محمد القحطاني

بالتنسيق مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات

األولى أرفقت تقريراً طبياً والثانية قالت إن لديها ما يؤكد ادعاءها 
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خالد املقيصيب.. رحل بصمت
مفرح الشمري
@Mefrehs

غيّب املوت اإلعالمــي خالد عبدالعزيز 
املقيصيب الذي كان له الفضل في ان ينافس 
تلفزيون الكويت احملطات األجنبية خصوصا 
بعد إطالق التلفزيون قناته الثانية «األجنبية» 
عام ١٩٨٢ ليبذل الراحل املقيصيب قصارى 
جهده مبشاركة العاملني في القناة في تطويرها 
من جميع النواحي حتى أصبحت من القنوات 
األجنبية التي يشار إليها بالبنان من خالل 
شراء العديد من البرامج الثقافية واملسلسالت 

واألفالم السينمائية األجنبية.
خالد املقيصيب (مع حفظ األلقاب) إعالمي 
مثقف وصاحب فكر واع جدا ومحبوب جدا 
من الذين عملوا معه في القناة الثانية والذي 
اصبح مديرها لفترة طويلة، وبسببه زاد بث 
القناة من ٥ ساعات حتى وصلت ٢٤ ساعة 
وأصبحت تعــرض برامج محلية إجنليزية 
باإلضافة الى املنوعــات واألفالم األجنبية 
التي يقوم املقيصيب بزيارة شركات اإلنتاج 
اخلاصة بها حتى تكون شاشة القناة الثانية 
مميزة في نظر اجلاليات األجنبية التي تعيش 

في البالد.
الراحــل املقيصيب مهما نتحدث عنه ال 
نوفيه حقه لعطاءاته الالمحدودة في وزارة 
اإلعالم الذي كان ميثلها دائما في املهرجانات 

وامللتقيات األجنبية لشراء اجلديد واملتميز 
من األعمال التي تعرض هناك خصوصا انه 

من عشاق السينما لدرجة ال توصف.
الراحل خالــد املقيصيب تولى مناصب 
عدة في وزارة اإلعالم منها مدير عام قنوات 
تلفزيون الكويت والوكيل املســاعد لقطاع 
التلفزيون باإلنابة باإلضافة لكونه مديرا عاما 
للقناة الثانية لفترة طويلة، لذلك يســتحق 
منا ومن وزارة اإلعالم أال ننســى جهوده 
في عملية تطوير تلفزيون الكويت بالشكل 

واملضمون وذلك في مطلع األلفية.
ومن البرامج التي عرضت على شاشــة 
القناة الثانية في عهد الراحل خالد املقيصيب، 
برنامج «نيوهورايزن» وبرنامج «ايفرست» 
الغرب األميركي»  وبرنامج «مقاتلون مــن 
وبرنامج «احلــرب ضد املافيا» وغيرها من 
البرامج التي اشتهرت من خاللها القناة الثانية 
لدى اجلاليات األجنبية املقيمة في الكويت.

اجلميل في الراحل خالد املقيصيب انه ال 
ينسب جناح القناة الثانية لنفسه بل للعاملني 
فيها ويحرص دائما على تكرميهم لتجديد 
عطاءاتهم للقناة خاصة ولتلفزيون الكويت 

عامة.
رحم اهللا خالد املقيصيب وأسكنه فسيح 
جناته، وننتظر مــن وزارة اإلعالم إطالق 
اسمه على أحد استوديوهات القناة الثانية  

ألنه يستحق ذلك.

بعد عطاء ال محدود في وزارة اإلعالم

.. في إحدى رحالته لتطوير القناة الثانية الراحل خالد املقيصيب

الراحل خالد املقيصيب يتوسط زمالءه في القناة الثانية بعد مرور ٢٢ عاماً على بث القناة

شيماء سليمان لـ «األنباء»: 
أغنية «مشتاقة يالديرة»

صورناها بالبيت
أحمد الفضلي

أعربت الفنانة شيماء سليمان 
عن بالغ ســعادتها بردود االفعال 
االيجابيــة التــي حصدهــا احدث 
اعمالهــا الفنية واملتمثــل بأغنية 
وطنيــة حتمــل عنوان «مشــتاقة 
يالديرة» والتي قامت بغنائها ديو 
مع زوجها الفنان جاسم محمد وقاما 
بتوزيعها مؤخرا بعد تصويرها في 
منزلهما ومبشاركة ابنائهما واالغنية 
من كلمات وأحلان عبدالعزيز العبكل 

وتوزيع طالل العيدان. 
وعــن طريقــة تنفيــذ االغنية 
وتصويرهــا اثنــاء فتــرة احلظر 
اجلزئي، ذكرت شــيماء من خالل 
حديثها لـ «األنباء»: ان االغنية مت 
تنفيذها بشكل كلي اثناء وجودنا 
فــي املنزل وكذلك التصوير مت في 
منزلنا وعــن طريق هاتفي النقال 
وبعدها مت عمــل مونتاج لالغنية 
واحلمد هللا اســتطعنا ومن خالل 
هذا العمل ان نقدم شــيئا للكويت 
في ظــل هذا الظــروف وافضل ما 

ميكــن ان يقدمه الفنان هو الغناء 
لوطنه. وأوضحت: «االغنية كان من 
املفترض ان تقوم شقيقتي سعودة 
بتصويرها لكن احلظر الكلي منعها، 
حيث كانت في منزلها وانا توليت 
مهمة التصوير مبشــاركة زوجي 

جاسم». 
وفيما يتعلق بعدم ظهورها في 
رمضان املاضي، افادت شيماء بان 
اكثر ما ندمت عليه هو عدم استكمال 
مشاهد مسلسل «سما عالية» الذي 
كان يتم التحضير له ومتت تصوير 

اجزاء من مشــاهده قبل انتشــار 
وباء ڤيروس كورونا الذي تسبب 
بإيقاف تصوير املسلسل، موضحة 
ان العمــل لم يكن مسلســال عاديا 
بل يحمل فكرة ومضمونا يختلف 
عــن جميع االعمــال التي عرضت 
فــي الســنوات االخيــرة، متمنية 
انتهاء أزمة كورونا بأســرع وقت 
ممكن الستكمال تصوير املسلسل 

وعرضه. 
وعــن حياتهــا حاليــا فــي ظل 
الظــروف الراهنة، ذكرت شــيماء 
انها تعيش حاليا فترة حظر كلي 
بسبب عدم قدرتها على اخلروج من 
املنزل خالل فترة السماح باخلروج، 
وذلك بسبب ارتفاع درجات احلرارة، 
موضحة ان مجلس الوزراء وضع 
خطة مدروسة، حيث اختار ساعات 
الســماح باخلروج خالل ســاعات 
النهــار التي تشــهد ارتفاعا كبيرا 
بدرجــات احلرارة وهــذا ما يبقي 
اجلميع في منازلهم، حيث نعيش 
حظرا كليا لكن مبسمى حظر جزئي.

«سما عالية» األفضل في رمضان لكن «كورونا» أوقف العمل

الفنانة شيماء سليمان وزوجها الفنان جاسم محمد وطفالهما

عثمان الشطي: مجاالت جديدة في «جنم احلجر املنزلي ٢»
لتوسيع دائرة اكتشاف املواهب العربية

عبداحلميد اخلطيب

استكماال لنجاح املوسم 
األول مــن مســابقة «جنــم 
التــي  املنزلــي»،  احلجــر 
تنظمهــا شــركة «ســتارز» 
لإلنتــاج الفني واملســرحي 
«أون اليــن»، مت فتــح بــاب 
التسجيل ملشاركات املوهوبني 
من األطفال والناشئة من عمر 
٦ سنوات حتى ١٦ سنة من 
الكويت واخلليــج والوطن 
العربي للموسم الثاني، في 
التمثيــل والغناء  مجــاالت 
والعــزف والتعبير احلركي 

الفرصــة ألكبر قــدر ممكن 
منهــم ليبــرزوا إمكاناتهــم 
ويســتخرجوا طاقاتهم في 
أمور مفيدة، مشــيرا الى أن 
الهــدف الثابــت للمســابقة 
هو تشــجيع االطفال وكسر 
امللل الــذي يعانون منه في 
فترة احلجــر املنزلي، الفتا 
الــى انهم يلتزمون مبعايير 
قويــة فــي املســابقة مبنية 
على أســس وقواعــد مهنية 
وأكادمييــة، مشــيرا الى أن 
جلنــة التحكيــم تضــم كال 
من سماح «رئيسة اللجنة» 
واالعضــاء: هبة الدري، بدر 

جدير بالذكر أن املوســم 
األول مــن «جنــم احلجــر 
املنزلــي» انتهــى بتتويج ٥ 
فائزين في مجاالت مختلفة 
وهــم:  بلــدان،  عــدة  مــن 
رمياس صقر من جمهورية 
مصــر العربيــة فــي مجال 
«االستعراض»، باسل محمد 
الدريب من جمهورية اليمن 
«الغنــاء»، غاليــة مال اهللا 
من الكويت «العزف»، دمية 
وريان الشيزاوي من سلطنة 
عمان «التمثيل»، مرام سيد 
جليــل من مملكــة البحرين 

«مجال االلقاء».

الرميثي،  الشــعيبي، خليل 
وملك ابو زيــد، وانضم الى 
التركماني  اللجنة عبــداهللا 

وعبدالعزيز اجلريب.
وتابع: يتم منح الفائزين 
جوائز مادية وتشــجيعية، 
باالضافة الى محاولة إيجاد 
مكان مناسب ليقدموا انفسهم 
للناس من خالل االشتراك في 
االعمال الفنية واملجاالت التي 
يبرعون فيها، مستدركا: بدأنا 
بالفعل في استقبال املشاركات 
أســبوع  وملــدة  اجلديــدة 
وسيغلق باب التسجيل مساء 

األربعاء املقبل.

التركماني واجلريب انضما إلى جلنة التحكيم وجوائز مادية وتشجيعية للفائزين

جلنة حتكيم املوسم الثاني مقرر جلنة التحكيم عثمان الشطي

واإللقــاء  (االســتعراض) 
(شعر، نثر، قصص) وستاند 
أب كوميدي، مع إضافة الرسم 
والنحت والديكور واملكياج 

(مسرحي وفانتازي).
وفي هذا الصدد قال مقرر 
جلنة التحكيم الكاتب عثمان 
الشطي: بعد النجاح الكاسح 
لـ «جنم احلجر املنزل» كان 
لزاما علينا املواصلة تلبية 
لرغبات أولياء األمور الذين 
لم يستطع أبناؤهم املشاركة 
في املوسم االول، وقد أضفنا 
مجاالت جديدة لتوسيع دائرة 
اكتشــاف املواهــب وإعطاء 

صابر الرباعي: شائعة وفاتي «سخيفة»
بــادر املطــرب التونســي صابر 
الرباعي للرد سريعا على الشائعات 
التي انتشرت خالل الساعات املاضية 
بشأن تعرضه حلادث مروري أودى 
بحياته، وقام بنشر مقطع ڤيديو أكد 
فيه أنه بخير وال صحة لكل ما تردد 

في «الشائعة السخيفة».
وقــام الرباعي بتســجيل مقطع 
ڤيديو بعنوان «رسالة هامة جلمهوري 
احلبيب» نشره عبر حساباته على 
مواقع التواصل االجتماعي، وقال فيه: 
«فاجأتني إشاعة مغرضة وسخيفة 
جدا إني تعرضت حلادث مروري ال 
سمح اهللا وسبب لي ما تسبب به، 
ولكني أحب أن أبلغكم إني موجود 
بني أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي، 
فــال تســمعوا اإلشــاعات املغرضة 

والسخيفة وال تصدقوها».
ويجهز الرباعي مفاجأة جلمهوره، 
وهي طــرح كليب ألغنية «ليلة من 
العمر»، وهي من كلمات وأحلان سليم 
عساف، توزيع عمر صباغ، واألغنية 
ضمن ألبوم «صابر ٢٠١٩» الذي مت 

طرحه في يوليو العام املاضي.

 «Bon Voyage»
يحصد مليوني مشاهدة 
بعد ثالثة أيام من عرضه

أينت عامر تطلب الدعاء لـ «يوسف»

حصد ڤيديو كليب «bon voyage» للفنانة اللبنانية كارول 
ســماحة مليوني مشــاهدة منذ بداية عرضــه من ثالثة أيام 
حتى اآلن، والذي تعاونت فيه للمرة األولى مع شركة اليف 

ستايلز ستديوز واملخرجة بتول عرفة.
وتلقــى الڤيديو كليب إشــادات كبيرة مــن قبل الفنانني 
واجلمهــور ملا حمله مــن فكرة جديدة اســتطاعت املخرجة 
بتول عرفة أن تظهرها بســماحة بشــكل مختلف عما اعتاد 
عنه اجلمهور، األمر الذي ساهم في اكتشاف شخصية جديدة 
عنهــا، نالت إعجاب الكثيرين، وأهل كارول لتصبح التريند 

االول في «تويتر» عقب عرض الڤيديو كليب.
«bon voyage» إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات 
الســورية كاملة خير، وكارول ســماحة، والفرنسي اليون، 
وشــارك في التلحني الفرنسي يان بيري، واملغربي دي جي 

يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.

ناشدت الفنانة أينت عامر جمهورها ومتابعيها عبر 
منصات التواصــل االجتماعى املختلفــة الدعاء البنها 
يوسف بالشفاء بعدما أصيب بكسر في الترقوة، وكتبت 
عبر حسابها على «الفيسبوك»: «ادعوا ليوسف حبيبي 
ربنا يهون عليه الفترة اللي جاية، كســر في الترقوة، 
ربنا يهون عليه الوجع واأللم، ربنا يحفظ كل األطفال 
يا رب»، في حني كشــفت شقيقتها الفنانة وفاء عامر، 
عن املزيد من التفاصيل مؤكدة إصابة جنل شــقيقتها 
«يوسف»، ونقله إلى أحد املستشفيات اخلاصة، وقالت 
وفاء: «حبيبي يوسف ابن أينت بحبه، يا ريت كلنا ندعي 

له يتم شفاه على خير، كسر في الترقوة».
يذكــر أن الصغير يوســف أصيــب بوعكة صحية 
خطيــرة فــي فبراير مــن العام املاضي وكشــف والده 
مديــر التصويــر محمد عــز العرب، عن تعــرض ابنه 
لوعكة اســتلزمت تعليق احملاليل الطبية له بعد نقله 
إلى املستشفى، ووجه رسالة داعيا املولى عز وجل ان 
ينجــي جنله الصغير، بينما نشــرت أينت دعاء طويال 
حتى  تتجاوز احملنة، ونشرت على «انستغرام» صورة، 
قالــت فيها: «ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني 

عجائب قدرتك في أصعب األيام».
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كل الناس يرون ان ٢٠٢٠ سنة كئيبة 
لكن نحن نرى انها سعيدة بالنسبة 

لك.. ما تعليقك؟
 ٭ اتفق معكم بأن ٢٠٢٠ كبيســة 
على األمة العربية والعالم بشكل 
عــام، وألن لــكل مجتهــد نصيب 
رزقني اهللا فيها على قدر نيتي من 
خالل عملني في رمضان املاضي هما 
«مخرج ٧» و«ام هارون»، باالضافة 
الى عمل انتهى عرضه مؤخرا وهو 
مسلسل «وساوس»، خاصة انني 
تعبت واجتهــدت في ظل اصعب 
الظروف، وأنا ممتنة لسنة ٢٠٢٠ 
وازمة «كورونا» الن من خاللهما 
تعلمنا أشياء كثيرة، وتعرفنا على 
انفسنا، وشــاهدناها من مختلف 
الزوايا، وسبق لي ان غردت عبر 
«تويتــر» انه يجب علينا جميعا 
استغالل هذة األزمة بشكل ايجابي. 

أكثر خبرة
هل مشاركتك في «مخرج ٧» و«ام 
هارون» تعتبر نقلة في مشوارك 

الفني وحققا لك انتشارا اكبر؟
 ٭ سبق ان عشت حلظات التحول 
واالنتقاالت الفنية، ففي عام ٢٠١٤ 
من خالل مسلسل «طريق املعلمات» 
قدمت دور احلكيمة وكان نقلة في 
مشــواري العملي، واتذكر وقتها 
عندما كنت اخرج إلى الشارع كان 
الناس ينادونني باسم الشخصية 
التي جسدتها في العمل، وهذا في 
حد ذاته جناح ونقلة لي من مرحلة 
الهواية إلى مرحلة االحتراف.  واآلن 
تكررت هذه احلالة بنفس املشاعر 
من خالل أعمالي هذا العام، ولكن 
الفــرق بني احلالتــني انني اليوم 
أكثر خبرة، لهذا الســبب فرحتي 
السابقة كانت من ناحية االنتشار 
اما اليوم فكانت من ناحية اإلشادة 
بفني وانني أمتلك طاقة جيدة جدا 
حتتاج إلى فرصة الظهور بشكل 
مميز، باالضافة الى وجود سبب 
آخر، وهو أنني فنانة ســعودية 
قبل أن اكون فنانة خليجية، وأرى 
هذا الدعم من بلدي وشعبي، الن 
دائما ما يتعرض الفنان السعودي 
أو الفن السعودي بشكل عام إلى 
االنتقاد، لذلك عندما يقال إن إلهام 
علي جاءت في حلظة االحتياج إلى 
وجود طاقات شــبابية سعودية، 
واســتطاعت ان تبــرز هــذا الفن 
السعودي فهنا تقع املسؤولية على 
عاتقــي، فأجد هذا نصــرا وفخرا 
لي، ولكن هذا األمر بالنســبة لي 

كبير جدا.

وكيف وجدِت ردود االفعال على 
اعمالك االخيرة في رمضان املاضي؟
٭ قدمــت الكوميديــا هــذا العام 
مــن خــالل «مخــرج ٧» وقدمــت 
التراچيديا من خالل «أم هارون»، 
ورأيي الشخصي واهللا اعلم أجد 
أن «مخرج ٧» اضاف لي بســبب 
لهفة الناس لألعمــال الكوميدية 
أزمــة  أن  واالبتســامة، وأعتقــد 
«كورونــا» احلاليــة أثــرت على 
مشاعر الناس وجعلتهم يبحثون 
عما يخرجهم من احلالة النفسية 
التي يعيشــونها بعمل كوميدي، 
لذلــك أجد «مخرج ٧» قدمني هذا 
العام بشــكل جيد بســبب نسبة 

املشاهدة واملتابعة الكبيرة له.
منافسة شريفة

نستطيع ان نقول ان جناحك الكبير 
هذا العام يشكل خطورة لباقي الفنانات 
السعوديات وانك ستأخذين األدوار 

منهن؟
٭ أنا مؤمنــة أن الرزق من اهللا، 
وال يوجــد احــد يســتطيع الغاء 
هويــة اآلخريــن، نحــن نشــكل 
فريقــا، وجناحــي يعنــي جناحا 
لآلخرين من الفنانني السعوديني 
او الفنانات الســعوديات، أنا من 
ناحيتي أرى اننــا جميعا واحد، 
نعــم هناك منافســة ولكن تبقى 
املنافســة شــريفة، وجميــل أن 
يبقــى هنــاك مــن ينافــس إلهام 
علــي، وبجــواب «خبيــث» أقول 
نعــم أطلب املنافســة حتى يزيد 
من حماسي كفنانة على مستوى 
التجدد والتنوع واالحترافية بشكل 
اكبر، وهــذا العام قد تنجح إلهام 

والعام املقبل تنجح زميلة أخرى 
والعــام الذي يليه قد تعود إلهام 
بنجاح ســاحق، فهذه املنافسات 
اعتبرها إيجابية بني الفنانات، وال 
يوجد بداخلي قضية الغاء هوية 
الفنانات األخريــات او انني اخذ 
رزقهن، فلكل فنانة شــخصيتها 
وجنوميتها وجمهورها وملعبها 
اخلاص، ودائما اعمل مبقولة «ان 
الســماء جمالها بكثــرة جنومها» 
ونحن جنمات نلمع في سماء الفن 

السعودي واخلليجي.

بصراحة بعد ٨ سنوات على وجودك 
في الوسط الفني هل تشعرين انك 
اخذِت حقك من النجومية والشهرة؟
٭  نعم اخذت حقي في االنتشار، 
ولكــن «هل إلهــام قدمت ما متلك 
من موهبــة؟» الرد بالتأكيد «ال»، 
فأنا ال زلت أرى نفسي لم أحصل 
على الفرصة التي أســتحقها، وال 
زال بداخلي مكنون وطاقة كبيرة 
لتقدمي املختلــف، وال زلت أعاني 
نوعا ما على مستوى النصوص 
واإلخــراج، وأرغب فــي اخلروج 
من دائرة األعمال املتعارف عليها 
خليجيا، وأرغب في التحليق بعيدا 
عن املألــوف، ولكنني لم اجد من 
يكتشــف ويوظــف الطاقــة التي 

بداخلي بشكل صحيح.
«وساوس»

كيف وجدِت جتربتك االخيرة في 
مسلسل «وساوس»؟ وما رأيك في 
فكرة املسلسالت التي تتكون من ٨ 

حلقات او أقل؟
٭ مت تصويــر «وســاوس» فــي 
جنــوب إفريقيــا عــام ٢٠١٨، من 
إخــراج املبدعة الســعودية هناء 
العمير، تأليف روال حسن، وبطولة 
نخبة من جنوم السعودية والوطن 
العربي ومت عرضه من خالل ثماني 
حلقات  فقط، وأنا قلبا وقالبا مع 
التجدد في األعمال، حيث أصبحت 
األعمال االكثر من ٣٠ حلقة مملة 
للمشاهد العربي، نحن نرغب في 
زيادة سرعة ايقاع األعمال الدرامية، 
فعندما نقلل من عدد احللقات فهذا 
يعني أننا نكثف األحداث، إضافة 
الى إعطاء الفنانني فرصة اإلبداع 

اكثر واكثر، وسيكون هناك تركيز 
اكبر في اداء الشخصيات والديكور 
واإلخراج على العكس مسلسالت 

الـ٣٠ حلقة.

قدمت من خالل «وساوس» دورا 
مركبا، هل وجدت صعوبة في جتسيد 

شخصيتك به؟ 
٭ جسدت في املسلسل دور «ملى»، 
وهي شــخصية واحــدة بثمانية 
أوجــه مختلفة، فاإلنســان دائما 
متهم باالزدواجية في شخصيته 
لذلك قدمت اكثــر من وجه خالل 
احداث املسلسل الذي يتناول فكرة 
بعيدة عن املألوف من قضايا املال 
واحلب واإلرث ومــا إلى ذلك من 
القصص املتعارف عليها في الدراما 

اخلليجية، فالعمل فيه تشــويق 
وإثارة بجانب الدراما، حيث تكشف 
لنا «ملى» في كل حلقة من احللقات 
وجها من وجوهها الثمانية والتي 
أثارت شكوك وفضول املشاهدين، 
لذلك أنا سعيدة ألنني قدمت دورا 
مركبا وصعبا جدا، والتحدي كان 
يكمن في تنقلي من وجه إلى آخر 
دون املبالغــة في األداء، وال انكر 
ان املوضوع كان مرهقا بالنسبة 
لي، وأمتنى أن اكون قد استطعت 
الثمانيــة شــخصيات  ايصــال 
للجمهــور بشــكل جميــل، أيضا 
انا ســعيدة لتبنــي «نيتفلكس» 
لألعمال السعودية، حيث يعتبر 
«وساوس» أول جتربة إنتاج خاص 
منهم ملسلسل سعودي، وهذا يعد 

نقلة للفنانني عندنا، وان اكون من 
طاقم هذا العمل فهذا يعتبر إجنازا 
وفخرا بالنســبة لي، وأتطلع الى 
أن يكون القادم مســتقبال مزهرا 

للفن السعودي.
حياتي اخلاصة

ما سبب عدم كشفك لشخصية الفنان 
الفنان  ارتبطت به؟ وهل هو  الذي 

خالد صقر او خالد آخر؟
اننــي  ملوضــوع  بالنســبة  ٭ 
متزوجــة من الفنــان خالد صقر 
او غيره فأنا ســبق أن أعلنت في 
اإلعالم و«السوشيال ميديا» عن 
ارتباطــي، وذلك بهدف االشــهار، 
حتى لو حدث مثال انني «حملت» 
وظهرت في الشــارع مع شخص 

ما والناس ال تعرفه فقد أتعرض 
لإلساءة وسوء فهم، اما موضوع 
«ملاذا احرص على عدم ذكر اســم 
زوجي والدخول في التفاصيل؟» 
نعم أشهرت زواجي ولكن أرفض 
تدخل الناس في تفاصيل حياتي 
اخلاصة ومعرفة من هو زوجي، 
وكيف ومتى وما الى ذلك، خاصة 
إنني في مقتبل هذه الزيجة لذلك 
ارغــب في أن يكون عندي تركيز 
في حياتي اخلاصة بعيدا عن إقحام 
الناس فيها، وأنا عندي حتفظ في 
قضية إشهار الزواج والتساؤالت 
عن من هــو؟ وهل هو فعال خالد 
صقر أو خالد الفراج أو شــخص 
آخر؟ فقضيــة تثبيت املعلومات 
هذه مثل فتح البــاب أمام الناس 
وأقول لهم «تعالوا شاركوني في 
حياتــي»، فليس كل الناس طيبة 
يا عزيــزي، وانا مازلت في بداية 
زواجي، و«حابه» اركز في حياتي 
اخلاصة، ألنه لألسف الشديد في 
مجتمعاتنا العربية التركيز على 
حيــاة الفنــان اخلاصــة اكثر من 
التركيــز على فنــه، وهذا األمر ال 
يقــدم للفنان شــيئا، فقط مجرد 
فضــول ومشــاكل وإثــارة جدل 
بشــكل غير صحي، لــذا أحب أن 
يكــون التركيز علــى فني وليس 
على حياتي الشــخصية، وأمتنى 
أن يفصل املشاهد بني حياة الفنان 
اخلاصــة وحياتــه العملية حتى 
ال احتــول في يوم مــن األيام إلى 
«فاشنيستا» او «بلوقر» تستغل 
حياتها اخلاصة في األعمال او في 
تقدمي ثنائيــات فنية، وهذا االمر 
ارفضة متامــا ألني اريد أن أظهر 
مستقلة قوية في فني وامثل نفسي 

فقط.
زواج

هل زواج اثنني من نفس املهنة يعتبر 
امرا ايجابيا ام سلبيا؟

٭  رأيي الشخصي، أجد هذا األمر 
صحيا اكثر بالنسبة لي، ألن كال منا 
يستوعب متاما ظروف عمل اآلخر، 
فرمبا لو كان احد من خارج املجال 
وبعيدا عــن مهنتي فلن يقدر لي 
أشياء كثيرة، مثل الغياب املتواصل 
عن البيت بسبب تصوير األعمال، 

وتعاملي مع منــاذج مختلفة في 
املجتمــع من خــالل طبيعة حياة 
املشــاهير، فاالرتباط من شخص 
مــن خارج مجالي لن يســتوعب 
هذه احلياة، لكن احلمد هللا زوجي 
من نفس املجال وهذا سهل االمور 
بيننــا، وفي ظل أزمــة «كورونا» 
جلست معه واتفقنا على صناعة 
ورش شــخصية بيننــا للبحــث 
عــن التجدد فــي احليــاة الفنية 
 والنقاشات الصحية املهنية بحيث 
يقيم كل منا اآلخر من خالل هذه 
الورش، فهذه األشياء تفيدنا في 
عملنا، كما ان الزواج من شخص 
من نفس املهنة يساعد في التقدم 
فنحن مشتركون في نفس االفكار.

حفل زفاف
متى موعد حفل زفافك؟ وهل ازمة 
اقامة حفل  «كورونا» ستمنعك من 

زفافك الذي طاملا حلمت به؟
٭  الشيء الذي البد أن تعرفه ان عقد 
قراني كان يوم ٢٠١٩/٥/٢٢، وكان 
مــن املقرر أن نقيــم حفل العرس 
في نفــس التاريخ هذا العام، ولم 
تسمح الظروف بسبب «كورونا»، 
ولكن انا مصممة على اقامة حفل 
زفافــي ألننــي أرغــب فــي ارتداء 
الفســتان األبيض، وتكون عندي 
ذكريات جميلة أشــاركها أطفالي 
وأهلي، وقررنا انا وزوجي إذا اهللا 
عطانا عمر ان يكون الزفاف بتاريخ 
٢٠٢١/٥/٢٠ واذا استطعنا ان نقيم 
العرس فســوف نقيمــه اما اذا لم 
نستطع فســنؤجله لعام «٢٠٢٢» 
وهكذا، وانتظر انا وزوجي تفتح 
املطارات لكي نسافر لقضاء شهر 
العســل، ومن بعده نقيم العرس 
حتى لو كان في أضيق احلدود بيننا 
وبني األصدقاء، «ومن يدري ميكن 
وقت العرس يكون معي طفلي»، 
لكن عندي اصرار عنيف أن ارتدي 
الثــوب األبيض، وبشــكل عام أنا 
متصاحلة مع فكرة اقامة العرس، 
وال بأس من تأجيل بعض الذكريات 
اجلميلة بسبب ظروف ما، ألن ارتداء 
الفستان األبيض مهم جدا في حياتنا 
كنساء، وزوجي يقدر ذلك، ووعدني 
اننا سنقيم حفل العرس حتى لو 

بعد خمس سنوات.

ترددت اقاويل عبر «السوشيال ميديا» 
انك اكبر من زوجك، ما ردك على ذلك؟ 

وهل هذا الكالم اغضبك؟
٭  قــرأت مــن بعــض املتطفلــني 
مثل هذه التعليقات عن موضوع 
اختالف العمر والديانة واملذهبية، 
وبعض هذه األشــياء اضحكتني 
وبعضها استفزني، وأرى انتقادات 
دائمة لـ«الكابل»  في العالم العربي 
ســواء كانا مشــاهير أو «بلوقر» 
أو «فاشينســتات» او فنانــني، 
وعندما نحاول اليوم احملافظة على 
حياتنــا اخلاصــة يأتيك البعض 
يتطفل ويقول لك «ليش تخفون 
حياتكم هل لديكم مشكلة؟»، وكأنها 
محاولة استفزاز للرد، باإلضافة 
الــى محاولتهم تســليط الضوء 
على بعض العيوب، وأنا ال أعرف 
اين العيب إذا كانت الزوجة أكبر 
سنا من زوجها على سبيل املثال؟ 
فالزواج في النهاية ال يعرف عرق 
وال مذهب وال جنســية، املهم هو 
التفاهــم واحلب واالحتــرام، فما 
املانــع مــن تتويج هــذه العالقة 
بشرع اهللا وهو الزواج؟ وان كنت 
انــا اكبر او اصغر او مختلفه في 
عرق او مذهب ال ارى في ذلك عيبا 
فكل هذه االشياء تزيدني اصرارا 
علــى فصل حياتي اخلاصة، ألنه 
بالفعل هناك اناس تعاني من اجلهل 
فــي العالقات، لذلــك اجد عالقات 
هــؤالء اجلهلة صوريــة وعرفية 
ويتزوجون مــن رجال كل همهم 
مواصفــات مــا في النســاء دون 
احترام للنفس والشخصية، وقد 
كسرت هذه القاعدة واخترت رجال 
يتميز بالشخصية والعقل الراجح 
واحلنــان والــروح احللوة، وهو 
املناسب لي ولشخصيتي، فنحن 
متشابهان جدا في اشياء وصفات 
كثيرة، واقول لكل املتطفلني «مهما 
قلتــم.. فكالم الناس ال بيقدم وال 

بيأخر».

بوستر مسلسل «وساوس»

.. وفي مشهد من مسلسل «مخرج٧»لهام علي ومحمد العلوي في مشهد من مسلسل «ام هارون»

عقدت قراني العام املاضي ولن أتنازل عن حلم ارتداء الفستان األبيض

أرفض التدخل في حياتي اخلاصة حتى ال أحتول إلى «فاشينستا»

التنافس بني الفنانات السعوديات شريف.. وجميل وجود من ينافسني
لم أحصل على الفرصة التي أستحقها وأرغب بالتحليق خارج املألوف

إلهام علي لـ «األنباء»:
كالم الناس ال بيقّدم وال بيأّخر!

ً ترفض تطفل البعض على حياتها.. وإشاعة أنها أكبر من زوجها سنا

حاورها: ياسر العيلة

الفنانة السعودية إلهام علي تسير بخطوات كبيرة ومهمة، وتقدم أدوارا مختلفة، وال نتذكر لها أدوارا متشابهة 
في البعد النفسي أو حتى االجتماعي، فهي تسعى الى التنوع، فالفنان احلقيقي هو الذي ميتلك القدرة على 
مثل هذا التنوع الذي تقوم به إلهام الفنانة املتميزة واملوهوبة والتي جتسد ادوارها بإحساس كبير وبأداء 

سهل ممتنع، وهذا أمر ليس ببسيط بل يحتاج لكثير من اخلبرة والقدرات التمثيلية. 
«األنباء» حتدثت مع إلهام علي عن حياتها الفنية والشخصية وأمور اخرى كثيرة، فأجابت عن اسئلتنا بكل 

شفافية، فإلى التفاصيل:

دوري في 
«وساوس» أرهقني 
ألنه بثمانية وجوه 
فيه تشويق وإثارة

من يدري.. رمبا 
ُيقام عرسي وطفلي 

بجواري!

«مخرج ٧» قدمني 
بشكل جيد.. ولهفة 

الناس للكوميديا 
سبب جناحه
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«برقان»: ٥ فائزين بسحب حساب «يومي»
أعلن بنك برقان عن أســماء الفائزين في 
الســحوبات اليومية على حساب يومي، وقد 
فاز كل واحد منهم بجائزة ٥٠٠٠ دينار، وكان 

احلظ في هذه السحوبات من نصيب:
طالل عيسى سليمان السلطان، فخرية علي 
محمد التوره، جميلة عباس حسن اللنقاوي، 

خليل قاسم السيد، محمد عبداهللا علي. 
باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر 
ســحب ربع سنوي حلســاب «يومي» للفوز 
بجائزة نقدية بقيمة ١٢٥ ألف دينار، وللتأهل 
للسحوبات الربع سنوية يتعني على العمالء 
أال يقل رصيدهم عن ٥٠٠ دينار ملدة شهرين 
كاملــني قبل تاريخ الســحب، كمــا أن كل ١٠ 
دنانير متثل فرصة واحده لدخول الســحب، 
وإذا كان رصيد احلساب ٥٠٠ دينار وما فوق، 
فسيكون صاحب احلساب مؤهال للدخول في 

كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

أجــرى البنــك التجاري 
سحوباته على حساب النجمة 
وحملــة «أكثر مــن راتب»، 
وقد مت إجراء الســحب يوم 
األحد املوافق ٥ يوليو ٢٠٢٠ 
في مبنى البنك الرئيســي، 
وبحضــور ممثلتــي وزارة 
التجــارة والصناعــة أنعام 
الفضلي ومشاعل الرشيدي، 
مــع االلتزام باالشــتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي. 
وقد قــام البنك بتغطية 
الســحوبات مباشــرة عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
حيــث أعلن عن فــوز أحمد 
الشــمالي بجائزة  ســلمان 
الـــ ٥٠٠٠ دينار في ســحب 
حساب النجمة األسبوعي، أما 
جائزة سحب حساب حملة 
«أكثر من راتب» فكانت من 

يقومــون بتحويل رواتبهم 
على البنك لربح مبلغ يعادل 
راتب واحد من الرواتب التي 
يتقاضونها شهريا. ويذكر 
أن جوائز «حساب النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة 
٥٠٠٠ دينار، وشهرية بقيمة 
٢٠٠٠٠ دينار، باإلضافة إلى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 
٥٠٠ ألف دينار، وسحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
في العالم بقيمة ١٫٥ مليون 
دينار. وعن آلية فتح حساب 
النجمــة والتأهــل لدخــول 
الســحوبات، فمن املعروف 
أنه ميكن فتح احلساب فقط 
بإيداع ١٠٠ دينار ويجب أن 

يكون في احلســاب مبلغ ال 
يقل عــن ٥٠٠ دينار للتأهل 
ودخول جميع الســحوبات 
على كل اجلوائز التي يقدمها 
احلســاب، فكلما زاد رصيد 
العميل زادت فرصة الفوز، 
فضال عن املزايــا اإلضافية 
التــي يوفرها احلســاب، إذ 
يحصل العميل على بطاقة 
ويســتطيع  آلــي  ســحب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
بضمــان احلســاب، وكذلك 
احلصول على كل اخلدمات 
املصرفية من البنك التجاري.
وكشــف البنــك عــن أن 
حساب النجمة متاح للجميع، 
وبإمــكان أي شــخص فتح 
حســاب النجمة مــن خالل 
تطبيق CBK Mobile بخطوات 
بسيطة ومن أي مكان وفي 

أي وقت.

نصيب مها هادي النمشان.
وأوضح البنك أن حملة «أكثر 
من راتــب» موجهة للعمالء 
الذيــن يقومــون بتحويــل 
رواتبهم البالغة ٥٠٠ دينار 
أو أكثر على البنك وبصفة 
الكويتيني  خاصة املوظفني 
فــي  العاملــني  واملقيمــني 
القطاعني احلكومي والنفطي 
والشــركات املدرجــة لــدى 
البنــك وكذلــك املتقاعدين، 
واالســتفادة من مزايا هذه 
احلملة واحلصول على هدية 
نقديــة فورية مــن ٢٥٠ إلى 
٥٠٠ دينار أو قرض من دون 
فائدة بقيمة ٥ أضعاف الراتب 
وبحــد أقصى ١٠٠٠٠ دينار، 
باإلضافة إلى الهدايا النقدية، 
وســيكون هنــاك ســحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
ممــن  واجلــدد  احلاليــني 

«التجاري» ُيعلن الفائزين
في سحبي «النجمة» األسبوعي و«أكثر من راتب»

«KMC» لتعليم قيادة السيارات تعاود بدء أعمالها

«اخلليج» يشجع الشباب على ابتكار أفكار 
جديدة إلنشاء شركات تسهم في منو املجتمع

تعاود الشركة الكويتية 
لتعليــم قيــادة الســيارات 
«KMC» تقدمي خدماتها بعد 
فترة توقف دامت أكثر من ٣ 
أشهر نتيجة قرارات الدولة 
بتوقف أعمال القطاعني العام 
واخلاص ملكافحة تفشي وباء 
.«covidڤيروس كورونا «١٩

ومــن هــذا املنطلق، قال 
العامــة  العالقــات  مديــر 
واحلكومية في الشركة اسعد 
العنــزي ان «KMC» طبقت 
إجــراءات التعقيم اخلاصة 
واالحترازيــة احملددة للحد 
من انتشار كوفيد ١٩ لضمان 
أعلــى مســتويات األمــان 
للعمــالء مبا يتناســب مع 
سياسة التباعد االجتماعي، 
باإلضافة إلى تعقيم سيارات 
التدريــب نهايــة كل دورة 
اســتخدام مبــواد التعقيــم 
احملددة من وزارة الصحة، 
كما حرصت الشــركة ايضا 
على تعقيم معدات التدريب 

اختتــم بنــك اخلليــج 
األســبوع املاضــي رعايته 
ملسابقة «برنامج الشركة» 
الســنوية التــي تطرحهــا 
الكويت،  مؤسســة إجنــاز 
ضمن شراكته الطويلة مع 
املؤسســة. وقد تنافس في 
هذه املسابقة هذا العام ٩ فرق 
طالبية، بأفكارهم التجارية 
ومشاريعهم لشركات عملوا 

على تأسيسها.
وفاز في املسابقة، التي 
عقدت هذا العام إلكترونيا 
التواصــل  برامــج  عبــر 
االفتراضــي، عــن املرحلة 
الثانوية فريق بالي ستك، 
وهــي شــركة تعمــل على 
ألعــاب مــن مــواد  صنــع 
معادة التدوير بهدف تقليل 
معدالت التلــوث ومعدالت 
الســمنة بني األطفال، وعن 
املرحلــة اجلامعيــة فــازت 
شركة سيارتي التي تربط 

أعلنت اإلمارات للشحن 
اجلوي أن خدماتها املنتظمة 
ستغطي ١٠٠ وجهة عبر قارات 
العالم الست خالل شهر يوليو 
اجلاري. وتشــمل الوجهات 
اجلديدة التي ســتنضم إلى 
شبكة الناقلة كال من: اجلزائر، 
تونس، أكــرا، أثينا، فورت 
لودرديل، غالسكو، الرنكا، 
املالديف،  لوس أجنلــوس، 
موســكو (SVO)، بنوم بنه، 
روما، سانتياغو وسيالكوت.

وتواصل اإلمارات للشحن 
اجلــوي توســيع شــبكتها 
لتلبيــة تنامــي األنشــطة 
االقتصادية واســتمرار منو 
الطلب على الشحن اجلوي 
من مختلف األسواق العاملية، 
مــع عــودة خدمــات طيران 
اإلمارات التدريجية للركاب. 
وتســاعد الناقلة، من خالل 
توفير عدة رحــالت يومية 
أو أســبوعية بني األســواق 
الرئيسة لإلنتاج واالستهالك، 
على تسهيل حركة إمدادات 
الســلع املطلوبــة ملكافحــة 
اجلائحة احلالية، باإلضافة 
إلى اآلالت واملعدات الالزمة 
للتصنيــع وخدمــة العديد 

في إطار سعيه املتواصل 
ملواكبة التطورات التي من 
شأنها تقدمي أعلى مستويات 
اخلدمــة ملختلــف شــرائح 
عمالئه، أعلــن بنك بوبيان 
عن توقيع اتفاقية شــراكة 
مع تطبيق PASS التطبيق 
الكويتــي املتخصــص فــي 
الدخــول  تســهيل عمليــة 
مواقــف  مــن  واخلــروج 
الســيارات بطريقة حديثة 
وسريعة دون أي استخدام 
للنقود أو بطاقات املواقف، 
الســيما فــي ظــل الظروف 
الصحية التي متر بها الكويت 
والعالــم بســبب جائحــة 

كورونا.
املديــر  وقــال مســاعد 
العــام للقنــوات املباشــرة 
في البنك خالد الشمري إن 
ابــرز ما مييز بنــك بوبيان 
املتواصل بالبحث  االهتمام 
عــن اجلديــد وفهــم واقعي 
الحتياجات العمالء واهتمام 
كبير باحتياجاتهم ومواكبة 

التطورات املختلفة.
وأضــاف أن بنك بوبيان 
يولي الصحة العامة للعمالء 
أهميــة كبيــرة خاصــة مع 
انتشار ڤيروس كورونا حول 
العالم وهو ما يتطلب اتخاذ 
العديد من االجراءات الوقائية 
مــن بينها تقليل اســتخدام 

لكل بوابة تابعة للشركة.
 «KMC» وذكر العنزي ان
تقدم خدمــات متكاملة، من 
التدريب على قيادة السيارات 
والدراجات النارية، والتركيز 
على توفير خدمات متنوعة 
مبركبات متخصصة لذوي 
االحتياجات اخلاصة بأعلى 
املعاييــر الدوليــة، بفريــق 

وأدائهم. وفي اليوم الثاني مت 
اإلعالن عن الفائزين.

وحــول ذلك، قــال أحمد 
األمير، مساعد املدير العام 
لالتصاالت املؤسســية في 
بنك اخلليج عن املســابقة، 
قائال: نبارك لشركتي بالي 
ستك وســيارتي الفوز في 
مســابقة برنامج الشــركة، 
ونتمنى لهم كل التوفيق في 
متثيل الكويت في املسابقة 
اإلقليمية السنوية. ونشكر 
مؤسســة إجنــاز الكويــت 
علــى تنظيمهــا مثــل هذه 
البرامــج وإتاحــة الفرصة 
لنا للمشــاركة ســنويا في 
دعم اجليل القادم من رواد 
األعمال الشباب وتزويدهم 
باملهارات التي يطلبها منهم 

سوق العمل.
وتعتبــر مؤسســـــــــة 
الكويتيــة جزءا من  إجناز 
العاملية «جونيور  الشبكة 

العريــض. وباإلضافــة إلى 
حتميــل البضائع في عنابر 
الشــحن، تقــوم اإلمــارات 
للشــحن اجلــوي بتحميــل 
بضائع مختارة فوق مقاعد 
الــركاب وداخــل اخلزائــن 
العلويــة فــي مقصــورات 
طائــرات  علــى  الــركاب 
الناقلة  البوينــج. وعدلــت 
مؤخــرا ١٠ طائــرات بوينج 
٧٧٧-٣٠٠ER من أســطولها 
عــن طريــق إزالــة مقاعــد 
مقصورات الدرجة السياحية 
لتوفير ســعة إضافية لنقل 
مزيد من البضائع. كما تشغل 
اإلمارات للشــحن اجلوي ١١ 

تسجيل رقم لوحة السيارة 
وتعبئــة رصيــد احلســاب 
املــراد تخصيصه  باملبلــغ 
كرصيد مسبق الدفع لرسوم 

مواقف السيارات.
من جانبه، قال الرئيس 
 PASS التنفيــذي لشــركة
الزايــد: يســعدنا  ضــاري 
التعــاون مع بنــك بوبيان 
كونــه مــن اكثــر البنــوك 
مواكبة للتكنولوجيا احلديثة 
إلــى جانب دعمه املســتمر 
للشركات الكويتية الناشئة، 
 PASS مؤكدا ســعي شــركة
الدائم لتقــدمي افضل خدمة 

لعمالءها.
ابــرز مميــزات  وحــول 
أوضــح   PASS تطبيــق 

مختلفــة  جنســيات  مــن 
يقــدم الــدورات بالعربيــة 
واإلجنليزية و١١ لغة أخرى، 
وميكن للعميل حجز موعد 
عن طريق موقعها اإللكتروني 
https://www.kmc.com.

kw، أو زيــارة أحد فروعها 
فــي الشــويخ والفروانيــة 

والصباحية.

أتشــيفمنت» العاملية وهي 
مؤسسة غير ربحية (جمعية 
نفــع عام) معــززة من قبل 
الكويتي.  القطاع اخلــاص 
الشــراكات  خــالل  ومــن 
االســتراتيجية مع قطاعي 
األعمال والتعليم في الكويت، 
ومبســاندة من املتطوعني 
املؤهلني، تقدم إجناز برامج 
العربية  تعليمية باللغتني 
واإلجنليزيــة حــول ريادة 
القيادة،  األعمال ومهــارات 
بهدف بناء مسارات مهنية 

ناجحة.
يواصل بنك اخلليج رعاية 
جمعية إجناز الكويتية كجزء 
من التزامه بتشجيع وتطوير 
العمــل االحترافية  مهارات 
بني الشباب. ويشار إلى أن 
إجنــاز الكويت هي جمعية 
نفع عام غير ربحية تكرس 
جهودها للنهوض مبواهب 

شباب األعمال.

طائرة شحن من طراز بوينج 
٧٧٧F تخــدم حاليا أكثر من 
٣٠ وجهة كل أسبوع. وتركز 
اإلمــارات للشــحن اجلوي 
العمليــات،  علــى ســالمة 
وحــددت الناقلة بالعمل مع 
شــركائها، مبن فيهم وكالء 
املناولــة األرضية، عددا من 
املبادئ التوجيهية الصارمة 
بشــأن حتميل البضائع في 
مقصورات الــركاب، تغطي 
نوع البضائع املسموح بها 
التعبئــة واملناولة  وكذلــك 
املناســبة وفقــا إلرشــادات 
االحتاد الدولي للنقل اجلوي 

(اياتا).

الشــمري انــه ال يوجد حد 
أقصى لعدد السيارات التي 
ميكن تسجيلها على احلساب 
ليمكنهم االستفادة من هذه 
اخلدمة باإلضافة الى انه ليس 
هناك حد أقصى للمبلغ املراد 
تعبئتــه الســتخدامه اثناء 
عمليــة الدفع وذلك لضمان 
الدخول واخلروج من مواقف 
السيارات مع إمكانية تعبئة 
الرصيد في أي وقت من خالل 

تطبيق بوبيان.
ومن املزايا أيضا االطالع 
الدخــول  علــى تفاصيــل 
واخلروج ومعرفة التكاليف 
بأثــر رجعــي واحلصــول 
عنــد  اإلشــعارات  علــى 
الدخول واخلــروج، كما أن 
الرصيد املودع في التطبيق 
الستخدامه في عملية الدفع 
ال يلتــزم بفتــرة صالحية 
معينــة، وفي كل مــرة يتم 
فيها اســتخدام اخلدمة يتم 
إرسال رسالة (ايصال) عبر 

التطبيق.
وتتوافــر خدمة تطبيق 
PASS حاليــا في العديد من 
املجمعــات املعروفــة مثــل 
مــول ٣٦٠، ســوق الكويت، 
الى  برج احلمــرا باالضافة 
سوق املباركية، والعديد من 
املواقف التي ستضاف لهذه 

اخلدمة قريبا.

بعد فترة توقف دامت ٣ أشهر ملكافحة تفشي «covid١٩» في البالد

كل ٢٤ ســاعة في نهاية كل 
يوم عمل، وإلزام الســائقني 
واملوظفني بارتداء الكمامات 
والقفــازات، وفحص درجة 
السائقني واملوظفني  حرارة 
والــركاب قبــل صعودهــم 
للتدريب أو دخولهم املبنى 
وإلزامهم بارتداء الكمامة مع 
توفير جهاز قياس احلرارة 

السيارات بخدمات  سائقي 
إصالح السيارات عبر تطبيق 
إلكترونــي. وســتتنافس 
الشركات مع شركات أخرى 
على املســتوى العربي في 
املســابقة اإلقليميــة التــي 

ستقام في املغرب.
عقدت املسابقة على مدى 
يومــني في ٣ و٤ من شــهر 
يوليو اجلــاري. في اليوم 
األول، اجتمع أعضاء جلنة 
التحكيم، التي ضمت داود 
معرفي الشــريك والرئيس 
 ،KB Soft التنفيذي لشركة
الرئيس  وليلــى املطيــري 
التنفيــذي جلمعيــة إجناز 
الكويت، وكارين حفار مدير 
عام كوستا كوفي، وطارق 
الصالح نائب مدير عام وحدة 
البحــوث االقتصاديــة من 
 Chairmen بنك اخلليج، في
Club في برج كيبكو، لتقييم 
مشاريع الطالب والطالبات 

مــن القطاعــات االقتصادية 
الرئيسة عبر طرق التجارية 
العامليــة. وباإلضافــة إلــى 
رحــالت الشــحن املنتظمة، 
تشــغل اإلمــارات للشــحن 
اجلــوي عددا مــن الرحالت 
العارضــة (تشــارتر) كل 
أسبوع لنقل إمدادات الوقاية 
الشــخصية PPE واألدويــة 
واملنتجات الغذائية واملكائن 
الضخمة وقطع الغيار. وتوفر 
ذراع الشحن التابعة لطيران 
اإلمارات مجموعــة مبتكرة 
مــن اخليــارات للشــركات 
واملصدريــن على أســطول 
احلديث من طائرات اجلسم 

كل أنــواع النقد في مواقف 
الســيارات ومــن هنــا جاء 
 PASS التعاون مــع تطبيق
لتوفير ســبل آمنــة للدفع 
املبتكر ملســتخدمي مواقف 
السيارات عن طريق قراءة 
لوحة السيارة وقت دخول 
املواقف وفتح بوابة الدخول 
ثم قراءتها مرة أخرى وقت 
اخلروج وفتح بوابة اخلروج 
وخصم املبلغ املستحق من 
الرصيد مســبق الدفع الذي 

مت إضافته للخدمة.
عمــل  كيفيــة  وحــول 
التطبيق، قال الشــمري انه 
يعمل بطريقة سهلة، حيث 
ميكن التسجيل باخلدمة من 
خالل تطبيق بنك بوبيان ثم 

«اإلمارات للشحن اجلوي»
توّسع شبكتها العاملية لتغطي ١٠٠ وجهة

«PASS» ع اتفاقية شراكة مع تطبيق «بوبيان» يوقِّ
لتسهيل استخدام مواقف السيارات دون احلاجة للنقد

اسعد العنزي

من اليمني: داود معرفي وليلى املطيري وكارين حفار وطارق الصالح أحمد االمير

خالد الشمري ضاري الزايد

خدمات متكاملة للتدريب
على قيادة السيارات والدراجات 

وذوي االحتياجات اخلاصة

إلزام السائقني واملوظفني
بارتداء الكمامات والقفازات وفحص 

درجة احلرارة قبل صعودهم للتدريب
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طالل بارا

أعلنت مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده عن إطالقها تويوتا هايالندر 
اجلديدة كليا، أكبر مركبة «هايبرد» 
كهربائية حتى اآلن ضمن مجموعة 
مركبات تويوتا، لتصنع بذلك مستوى 
جديدا من الكفاءة في سوق املركبات 
الرياضية متعددة االستخدامات في 
املركبات  أن  بذلك  مؤكدة  الكويت، 
الكبيرة ميكن أن تكون صديقة للبيئة 
أيضا. تويوتا هايالندر اجلديدة كليا 
متوافرة بشكل حصري بنظام «هايبرد» 
كهربائي لتتصدر بذلك مجموعة مركبات 
تويوتا الرياضية متعددة االستخدامات 
الكهربائية. في ظل الظروف احلالية 
وامتثاال للمبادئ التوجيهية للسلطات 
الكويتية، نظمت مجموعة الساير حفل 
إطالق السيارة عبر اإلنترنت، وبثت 
احلدث على الهواء مباشرة عبر حساب 
تويوتا الكويت على منصتي يوتيوب 
وفيسبوك لعمالء تويوتا وألعضاء 
الصحافة واإلعالم املتميزين. وميثل 
تويوتا الكويت في هذه الفعالية كل 
من مارتن أهيرني مدير أعمال وبدر 
فيصل الساير نائب مدير التسويق.

وفي هذه املناسبة قال أهرني: تشتهر 
تويوتا عامليا بجودتها، موثوقيتها 
ومتانتها. والتزال هذه الصفات هي 
الدعامة األساسية التي ترتكز عليها 
تويوتا، لكنها اآلن رفعت معايير التصميم 
والتكنولوجيا واألداء إلى مستويات 
جديدة. عليك جتربة األداء حتى تتيقن، 
إن كفاءتها في استهالك الوقود عالية 

جدا مما يجعلها أفضل للبيئة.
تصميم استثنائي

وتتفرد مركبة تويوتا هايالندر 
٢٠٢٠ بتصميم خارجي استثنائي من 
خالل خطوطها املنحوتة التي متنحها 
مظهرا قويا وجريئا، ومتتاز أيضا 
بطابع عصري ومتطور يجعلها مثالية 
للمغامرات العائلية. كما توفر املركبة 
إطاللة واسعة وضخمة ومظهرا أكثر 
تفردا، وذلك بفضل الشبكني املغزليني 
التصميم  ذوي  والسفلي  العلوي 
الهندسي رباعي األضالع واملزودين 
بقطع من الكروم.  ويسهم التصميم 
اخللفي املنحدر والقـــوي للمقصــــورة 
املركبة مع األطراف البارزة التي تتدرج 
بانسيابية من اخللـــف إلى األعلـــــى، 
في خلق شعور ديناميكـــي متناغم 
وقــــوي. كما مت إبراز عرض املركبة 
من خالل شكلها االستثنائي الذي ميتد 
من اجلزء الداخلي للمصابيح اخللفية 
باجتاه زوايــــا املصــد اخللفي، فيما 
البانورامي  الزجاجي  يعزز السقف 
الواسع الشعور بالرحابة والراحـة 

جلميع الركاب.
مجموعة احلركة

تويوتا هايالندر  ومتتاز مركبة 
هايبرد الكهربائية اجلديدة كليا بأداء 
ديناميكي متقدم، وذلك بفضل نظام 
الدفع الهجني الكهربائي اجلديد الذي 
يجمع بني مصدرين للطاقة، ويتألف 
من محرك بنزين سعة ٢٫٥ ليتر يعمل 
بنظام دورة «أتكينسون» ويولد قوة 

١٨٣ حصانا، ومحركني كهربائيني يولدان 
قوة ١٩١ حصانا، مع قوة إجمالية تبلغ 
٢٤٠ حصانا، وعزم دوران يبلغ ٢٣١ 
نيوتن-متر، ويقترن هذا النظام بناقل 
احلركة املتغير املستمر CVT بخاصية 
التبديل املباشر، والذي يسهم في حتقيق 
كفاءة في استهالك الوقود تبلغ ٢٠٫٠ 
الدفع  بنظام  املزود  للطراز  كم/لتر 
الرباعي الذكي، في الوقت الذي يقدم 
فيه مستويات جديدة من متعة القيادة. 
وميكن أيضا االختيار بني ثالثة أمناط 
للقيادة، والتي تشمل النمط االقتصادي 
ECO، والنمط العادي NORMAL، والنمط 

.SPORT الرياضي
ميكن قيادة مركبة تويوتا هايالندر 
إما  الكهربائية اجلديدة كليا  هايبرد 
باالعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل 
أو  كامل ودون أي استهالك للوقود 
إصدار أية انبعاثات كربونية، أو من 
خالل استخدام الطاقة املتولدة من كل من 
محرك البنزين واحملركني الكهربائيني، 
املركبة وأسلوب  وذلك وفقا لسرعة 
القيادة. ويتم شحن البطاريات الهايبرد 
الكهربائية باستمرار وبشكل تلقائي 
سواء من خالل محرك البنزين أو عند 
الضغط على املكابح وخفض سرعة 
املركبة، وبالتالي فال حاجة إلى استخدام 
مصدر طاقة خارجي أو كابل إلعادة 
شحنها. وعلى الرغم من متيز مركبة 
الكهربائية  تويوتا هايالندر هايبرد 
املتقدمة، إال  التقنيات  مبجموعة من 
أنها ال حتتاج إلى وقود خاص، كما ال 
تختلف طريقة قيادتها والعناية بها 

عن أي مركبة تقليدية أخرى. 
أنظمة سالمة متطورة

وكما هو احلال في جميع طرازات 
تويوتا، تبقى السالمة ضمن أهم األولويات 
في مركبة تويوتا هايالندر اجلديدة 
كليا، إذ تتكامل منظومة السالمة املميزة 
املركبة مع تقنيات السالمة  في هذه 
املتقدمة Toyota Safety Sense، والتي 
 ،PCS تشمل: نظام األمان قبل التصادم
 DRCC ونظام تثبيت السرعة الراداري
على جميع السرعات، ونظام تتبع 
املسار LTA، ونظام احلفاظ على املسار 
LDA، ونظام اإلضاءة العالي التلقائي 
AHB. وعالوة على ذلك، تأتي املركبة 
مزودة مبجموعة من مزايا السالمة 
التي تؤمن أقصى درجات  الشاملة 
احلماية للركاب، على غرار ٨ وسادات 
هوائية تعمل بنظام تقييد احلركة 
التكميلي SRS مبا في ذلك وسادات 
هوائية ستارية جانبية لصفوف املقاعد 
الثالثة، ونظام التحكم بثبات املركبة 
 ،TRC التحكم بالسحب VSC، ونظام 
 ،ABS املانع لالنغالق املكابح  ونظام 
ونظام مساعد الكبح BA، ومكابح التوقف 
اإللكترونية EPB مع وظيفة تثبيت 
الفرامل، ونظام مراقبة النقطة العمياء 
BSM، ونظام شاشة الرؤية البانورامية 
PVM، ونظام مساعدة االنطالق على 
املرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط 
اإلطارات TPWS، وأحزمة األمان للسائق 
والراكب ذات آلية الشد املسبق واحلد 
من قوة ضغط احلزام على اجلسم، و٨ 
أجهزة استشعار على املصدين األمامي 
واخللفي للمساعدة في ركن املركبة.

مارتن أهيرني ًبدر فيصل الساير بدر فيصل الساير ومارتن أهيرني بعد الكشف عن تويوتا هايالندر اجلديدة كليا

مقصورة رحبة
وتكتمل هوية مركبة تويوتا هايالندر 
املميزة من خالل مقصورتها الداخلية الرحبة 
واملريحة، والتي تعبر عن اجلودة االستثنائية 
واللمسات املتقنة في جميع أنحائها. وللمزيد 
من املرونة ميكن إزاحة مقاعد الصف الثاني 
مبقدار ١٨٠ ملم للحصول على مساحة أكبر 
الستيعاب شخصني بالغني في الصف الثالث 
من املقاعد بكل راحة وسهولة. وتوفر املقصورة 
الكثير من حجرات التخزين، باإلضافة إلى ٥ 
منافذ USB ملزيد من املالئمة لكل الركاب. ومن 

خالل تبني فلسفة تصميم معززة ومريحة 
ساهمت في خلق مساحة أكبر وفائدة أكثر، 
تقدم مركبة تويوتا هايالندر اجلديدة كليا 
الراحة للسائقني والركاب،  أقصى قدر من 
مع سهولة تامة في القيادة والتحكم طوال 

رحلتهم. 
ومتتاز املقصورة الداخلية مبجموعة من 
املزايا املتطورة، مبا في ذلك نظام تكييف هواء 
تلقائي يشمل منطقتني ميكن التحكم بدرجة 
حرارة كل منهما على حدة مع لوحة حتكم 

 ،S-FLOW الذكي خلفية وخاصية التحكم 
الذي يعمل على توجيه الهواء للمقاعد التي 
يشغلها الركاب فقط. وتتضمن لوحة العدادات 
 MID شاشة عرض ملونة متعددة املعلومات
قياس ٧ بوصات، وشاشة الوسائط املتعددة 
قياس ٨ بوصات، باإلضافة إلى شاشة عرض 
ملونة كبيرة متواجدة حتت خط نظر السائق 
 ،HUD على اجلزء السفلي من الزجاج األمامي
وتكامل تام مع أنظمة أجهزة الهواتف الذكية 
عبر نظامي «أبل كاربالي» و«أندرويد أوتو».

«تويوتا هايالندر» اجلديدة كليًا.. تفوق التوقعات
«الساير» تكشف النقاب عن أكبر مركبة دفع رباعي هجينة مبستوى جديد من األناقة والكفاءة

املركبة اجلديدة تتمتع بأعلى مستويات االعتمادية
والتكنولوجيا املبتكرة والتواصل والراحة ومواصفات السالمة

باقة مختارة من مواصفات تويوتا هايالندر
(VIDM) ٭ نظام اإلدارة املتكاملة آلليات احلركة في السيارة

(BSM) ٭ نظام النقطة العمياء
(LTA) ٭ نظام التتبع على املسار

(LDA) ٭ نظام التنبيه عند اخلروج من املسار
٭ نظام احلماية ضد االصطدام

٭ نظام رادار املراقبة للتحكم األوتوماتيكي أثناء القيادة وضبط املسافة الفاصلة
٭ ٨ وسائد هوائية للمقاعد األمامية واخللفية

٭ فتحة سقف بانورامية
٭ رجنات أملنيوم مقاس ٢٠ انشا

٭ باب خلفي يعمل كهربائيا
٭ مصابيح أمامية منخفضة الشعاع (LED) + مع مصابيح للقيادة أثناء النهار (DRL) + نظام 

(AHB) الشعاع العالي التلقائي
٭ شاشة معلومات قياس ٧ إنشات

Apple Carplay + Android Auto + ٭ شاشة أمامية ٨ إنشات عالية الوضوح
٭ ٤ كاميرات مع نظام الرؤية احمليطية

٭ نظام عرض املعلومات على الزجاج األمامي
(Eco - Sport - Normal - EV) ٭ نظام اختيار وضعية القيادة
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الشركة تدعو الشركات احمللية والعاملية الراغبة في التأهيل إلى  التقدم بطلب لتضمينها بقوائم الشركات املؤهلة

مصطفى صالح

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة 
الكويت  «Visual Capitalist»، عن احتالل 
 «١GB» املركز األول خليجيا من حيث سعر
من بيانات اجلوال، حيث بلغ سعرها في 
الكويت ٧٧ ســنتا، لتحل الكويت باملركز 
الـ ٢٥ عامليا، والثالث عربيا، ضمن قائمة 
املؤسسة، التي ضمت ١٥٥ دولة حول العالم، 
مت ترتيبها من حيث األرخص الى األغلى 

بأسعار االنترنت لعام ٢٠٢٠.
الصعيد اخلليجــي، فقد حلت  وعلى 
الســعودية باملرتبة الثانية خليجيا و٧٢ 
عامليا بالقائمة، حيث بلغ سعر «١GB» من 
بيانات اجلوال في اململكة ٢٫١٢ دوالر، فيما 
جاءت البحرين باملركز الثالث خليجيا و٧٩ 
عامليا بسعر ٢٫٢٧ دوالر، واإلمارات رابعا 
و١٠٣ عامليا بسعر ٣٫٧٨ دوالرات، ثم قطر 
اخلامسة والـ ١١٠ عامليا بسعر ٤٫١٢ دوالرات، 
وأخيرا عمان السادسة خليجا و١١٧ عامليا 

بسعر ٤٫٥٨ دوالرات.
وفيما يخص ترتيب الدول العربية، فقد 
تصدرت الســودان الترتيب عربيا، حيث 
حلت باملركز ١٢ عامليا بســعر ٦٣ سنتا، 
تلتها اجلزائر باملركــز الثاني عربيا و١٤ 

عامليا بسعر ٦٥ سنتا، ثم الكويت باملركز 
الثالث عربيا و٢٥ عامليا بســعر ٧٧ سنتا، 
واملغرب رابعا و٣٣ عامليا بسعر ٩٨ سنتا، 
ثم األردن خامسا و٣٨ عامليا بسعر ١٫٠٣ 
دوالرات، ومصر باملركز السادس عربيا 
و٤٢ عامليا بسعر ١٫٠٩ دوالرات، وأخيرا 
تونس باملركز الســابع عربيا و٥٠ عامليا 

بسعر ١٫٣٧ دوالر.
الهند بالصدارة عامليًا

ووفقا لقائمة «Visual Capitalist»، لسعر 
«١GB» من بيانات اجلوال، فقد حلت الهند 
باملرتبة األولــى عامليا كأرخص دولة في 
العالم بأســعار االنترنت حيث بلغ سعر 
«١GB» من بيانات اجلوال بها ٩ سنتات فقط، 
وجاءت قيرغيزستان باملرتبة الثانية بسعر 
٢١ سنتا، ثم إيطاليا ثالثا بسعر ٤٣ سنتا، 
وأوكرانيا بسعر ٤٦ سنتا، وكازاغستان 

خامسا بسعر ٤٦ سنتا.
فيما تذيلت دولة ماالوي القائمة لتصبح 
أغلى دولة بأسعار االنترنت بالعالم بسعر 
٢٧٫٤١ دوالرا، تلتها بنني باملركز ١٥٤ عامليا 
وبسعر ٢٧٫٢٢ دوالرا، ثم تشاد بسعر ٢٣٫٣٣ 
دوالرا، واليمن باملركز ١٥٢ بسعر ١٥٫٩٨ 

دوالرا، وبوتسوانا بسعر ١٣٫٨٧ دوالرا.

الكويتيون ضخوا ٨٫٧ ماليني دوالر في بورصة أبوظبي
عالء مجيد

عاد املســتثمرون الكويتيون الى 
ضخ املزيد من استثماراتهم في سوق 
ابوظبي لألوراق املالية مع بدء عودة 
احلياة تدريجيا وبعد عمليات السحب 
التي متت خالل أول ٥ أشهر من العام 
احلالي، حيث بلغ صافي قيمة تداوالت 
املستثمرين الكويتيني في سوق أبوظبي 
بالشراء خالل يونيو املاضي نحو ٣١٫٨ 
مليون درهم (مــا يعادل ٢٫٧ مليون 
دينار) او ٨٫٧ ماليني دوالر، وذلك من 
خالل عمليات شراء بلغت ٥٥٫٨ مليون 

درهم (ما يعــادل ٤٫٧ ماليني دينار) 
وعمليات بيع بلغت قيمتها ٢٤٫١ مليون 
درهم (ما يعادل ٢٫٠٢ مليون دينار).

وخالل يونيو املاضي، ارتفع مؤشر 
سوق أبوظبي املالي ٣٫٤٧٪، حيث أغلق 
عند مستوى ٤٢٨٥٫٧٩ نقطة مقارنة 
بإغالق نهاية مايو املاضي عند ٤١٤١٫٦١ 

نقطة وبزيادة تفوق ١٤٣٫٦٧ نقطة.
وخالل األشهر الـ ٦ املاضية منذ 
بداية العام وحتــى نهاية يونيو بلغ 
صافي قيمة تداوالت املســتثمرين 
الكويتيني بسوق أبوظبي بالبيع بنحو 
٤٧٥ مليون درهم ما (يعادل ٣٩٫٨ مليون 

دينار) ونحو ١٢٩٫٣ مليون دوالر. وذلك 
من خالل عمليات شراء بلغت ١٤٤٫٥ 
مليون درهم (مــا يعادل ١٢٫١ مليون 
دينار) وعمليات بيع بلغت ٦١٩٫٥ مليون 
درهم (ما يعادل ٥٢ مليون دينار) وسط 
تفشــي ڤيروس كورونا الوبائي منذ 

بداية العام وحتى اآلن.
ومع دخول املستثمرين الكويتيني 
لبعض البورصــات اإلقليمية ومنها 
ســوق أبوظبي لألوراق املالية خالل 
الشهر املاضي خفض الكويتيون من 
استثماراتهم خالل الفترة نفسها في 
األسهم الكويتية، حيث كثف الكويتيون 

من مبيعاتهم لألسهم خالل يونيو وزاد 
البيع عن الشراء بقيمة ١٣٫٦٧ مليون 
دينار (ما يعادل ٤٤٫٤ مليون دوالر).

وعلى صعيد دول مجلس التعاون 
اخلليجي، فنجد ان اخلليجيني ضخوا 
استثمارات الى بورصة ابوظبي خالل 
شهر يونيو املاضي تقدر بنحو ١١٤٫٧ 
مليون درهم (ما يعادل ٩٫٦١ ماليني 
دينار) من خالل عمليات شراء بقيمة 
٢٢٥٫٣ مليون درهم (ما يعادل ١٨٫٩ 
بيع بلغت  مليون دينار) وعمليات 
١١٠٫٦ ماليني درهم (ما يعادل ٩٫٣ 

ماليني دينار).

«التجارة» حتدد أسعار الطحني لدى 
«املطاحن».. و«األنباء» تنشر قائمة األسعار 

أحمد مغربي 

«األنبــاء»  علمــت 
مــن مصادر مســؤولة 
التجــارة  وزارة  ان 
والصناعة قامت بتحديد 
أســعار الطحــني لــدى 
شــركة مطاحن الدقيق 
واملخابز في األســواق 
احمللية وذلك في خطوة 
لضمــان ثبات أســعار 
منتجات شركة املطاحن 
في السوق احمللي، على 
ان يتم تعويض الشركة 
بقيمة الفارق بني الكلفة 
ألصنــاف  اإلجماليــة 
الطحني وأسعار بيعها 

املقررة.
ان  وقالت املصــادر 
التجــارة قررت  وزارة 
صرف مستحقات شركة 
مطاحن الدقيق واملخابر 
الكويتية خالل ٤٥ يوما 
من تاريخ تقدمي املطالبة 
واملستندات الدالة على 

ذلك، مشــيرة إلى أن قرار حتديد سعر 
البيع مت ســريانه اعتبــارا من ١ يوليو 

اجلاري.
وذكرت ان مت حتديد سعر اخلمسني 
كيلــو غــرام مــن الطحني (٠٠)بســعر 
٣٫٧٥٠ دينــار، أما الطحني (٠٠٠ )حجم 
٥٠ كيلوغرام فتم حتديد ســعره عند ٤ 
دنانير، والطحــني صنف(٠٠٠٠)حجم 
٥٠ كيلوغــرام فتم حتديد ســعره عند 

٤٫٢٥٠ دينار.
وقالت ان طحني مخابز التنور سعة 

٥٠ كيلوغراما فتم حتديد سعره عند ٢٫٤ 
دينار، وطحني البسكويت ٥٠ كيلوغراما 
عند ســعر ٥٫٥ دنانيــر، وطحني اخلبز 
األوروبي سعة ٥٠ كيلوغرام مت حتديده 
عند ٧٫٢ دنانير، أما الطحني الفاخر فتم 
حتديــده بـــ ٦٫٢٥٠ دنانيــر لســعة ٥٠ 

كيلوغراما.
وذكــرت أن الطحــني الفاخر حجم ٢ 
كيلوغرام في ٤ أكياس مت حتديد سعره 
بـــ١٫٠٤٠ دينــار، و٥ كيلوغرامات في ٢ 

كيس مت حتديده بـ١٫٣ دينار.

تعويض شركة بقيمة الفارق في السعر بني التكلفة والبيع

.. وتبدأ في استقبال معامالت 
املراجعني إلكترونيًا

كونــا: أعلنــت وزارة 
التجــارة والصناعة عن 
عودة استقبال معامالت 
املراجعني والعمالء عبر 
 kbc.gov.kw املوقع اإللكتروني
يوميا خالل أوقات الدوام 
الرسمي ابتداء من أمس.

الــوزارة في  وقالــت 
بيان صحافي إن اخلدمات 
للمراجعــني  املتاحــة 
إلكترونيــا تصــدر عبر 
مركــز الكويــت لألعمال 
من خالل تقــدمي طلبات 
الشــركات  تأســيس 
الفرديــة  والتراخيــص 
واألعمال احلرة واملركبات 

املتنقلة. وأوضحت أن املوقع اإللكتروني 
يتيــح للمراجعــني أيضا خدمة األنشــطة 
واالســتعالم عن الســجل التجاري، الفتة 

إلــى أن تلك اخلدمــات املتاحة على املوقع 
يتم التعامل معها وفق اإلجراءات واللوائح 

الرسمية داخل الكويت.

«ناقالت النفط» تكشف خطة املناقصات والعقود ٢٠٢٠

أحمد مغربي 

علمت «األنباء» من مصادر 
مسؤولة ان شــركة ناقالت 
النفط الكويتية كشفت عن 
خطتها السنوية للمناقصات 
وأوامر الشــراء والتعاقدات 
املتوقــع طرحها  املباشــرة 
خالل السنة املالية احلالية 
٢٠٢١/٢٠٢٠ والتي شملت أكثر 
من ٧٧ عقدا، ودعت «ناقالت 
النفــط» الشــركات احمللية 
والعاملية الراغبة في التأهيل 
الى التقدم بطلب لتضمينها 

بقوائم الشركات املؤهلة.
وقالــت املصــادر ان من 
اكبر املشاريع التي ستنفذها 
الشــركة مشــروع تصميم 
وانشاء محطة إلنتاج الطاقة 
الكهربائية باستخدام الطاقة 
املتجــددة فــي مصنعــي ام 
العيــش والشــعيبة، حيث 
يشمل نطاق املشروع تزويد 
املصنعــني بالطاقة وتقليل 
االعتمــاد علــى املولــدات 
الكهربائية ذات الكلفة املالية 

العالية.
وذكرت ان الشركة تعتزم 
طرح مناقصة توريد حراس 
أمن متخصصــني على منت 
سفن الشركة وذلك للحماية 
مــن القرصنة البحرية، كما 
تعتزم الشركة توريد وخدمة 
معدات السالمة على منت سفن 
االســطول ملدة ٣ ســنوات، 
الشــركة انشــاء  وتعتــزم 
واجناز وصيانة مبنى االمن 
اخلاص بوزارة الداخلية في 
مصنعي تعبئة الغاز املسال 

في ام العيش والشعيبة.

أخرى لشراء ٣ آالف اسطوانة 
غــاز مســال حجــم ٥ كجم 
مع صمــام وتوريد مالبس 
ومعدات الوقاية الشخصية 
وتوريد أجهزة كاشفات غاز 
متنقلــة جديدة واســتبدال 
الهالــون  اســطوانات غــاز 
بأســطوانات غــاز االنرجن 
الصديــق للبيئــة، كما لدى 
الشــركة خطــط لتصميــم 
وتوريد وتشغيل ورشة اعادة 
تأهيل االسطوانات واالقفاص 
سعة ١٢ كجم، وتوريد ٩٠٠ 

من شركة البترول الوطنية 
الكويتية إلى فرعي تعبئة 
الغــاز املســال، ومناقصة 
اخــرى لتوريــد صهريــج 

لنقل املاء.
كما لدى الشركة مناقصة 
تقدمي خدمات استشــارية 
لنظم ولوائح طريقة اعمال 
املجموعة التجارية ودراسة 
مدى مطابقتها مع املعايير 
العاملية والبحرية وتطوير 
ادارة املــواد ونظام مراقبة 

املخزون.

قفص ألسطوانات الغاز حجم 
٢٥ كجم وتوريــد ١٩ رافعة 
شوكية لالستعمال الثقيل.

وكشفت «ناقالت النفط» 
ان لديها عقــدا لتوريد ١٠١ 
مليــون غطــاء للضمــان 
التجاري الفرعي في مصنعي 
ام العيش والشعيبة وتوريد 
وتركيب واختبار وتشغيل 
عدد ٢ مولد طاقة أولى لفرع 
تعبئــة الغــاز ام العيــش، 
ومناقصــة خاصــة بنقــل 
املنتجات البترولية الديزل 

شملت ٧٧ عقداً أكبرها إنشاء محطتني للطاقة املتجددة في مصنعي الشعيبة وأم العيش

كما تعتزم شركة ناقالت 
النفط الكويتي طرح مناقصة 
تقــدمي خدمــات الصيانــة 
وتشــغيل مرافق الشــركة، 
الــى مناقصــة  باإلضافــة 
اعــارة عمالــة متخصصــة 
(فنية وادارية) لكافة مواقع 
الشركة احلالية واملستقبلية، 
وحتديــث البنيــة التحتية 
ملراكــز البيانــات فــي املقر 
الرئيسي للشركة والفروع 

التابعة.
ولدى الشــركة مناقصة 

ً خالل يونيو املاضي مع بدء عودة احلياة تدريجيا

الكويت األرخص خليجيًا بسعر اإلنترنت.. «١غيغبايت» بـ ٧٧ سنتًا

السودان األرخص عربيًا بـ ٦٣ سنتًا وتونس األغلى بـ ١٫٣٧ دوالر.. 
وعمان األغلى خليجيًا بـ ٤٫٥٨ دوالرات

الهند األرخص عامليًا بسعر ٩ سنتات لكل «١GB» من بيانات اجلوال.. 
وماالوي األغلى بـ ٢٧٫٤ دوالرًا

ً وفقاً لقائمة «Visual Capitalist».. حلت باملركز الثالث عربياً والـ ٢٥ عامليا

الشدالصنف
السعر 

(مطروح أرض املصنع)
٥٠٣٫٧٥٠ كغمطحني ٠٠
٥٠٤٫٠٠٠ كغمطحني ٠٠٠
٥٠٤٫٢٥٠ كغمطحني ٠٠٠٠

٥٠٢٫٤٠٠ كغمطحني مخابز التنور
٥٠٥٫٥٠٠ كغمطحني البسكويت

٥٠٧٫٢٠٠ كغمطحني اخلبز أوروبي
٥٠٦٫٢٥٠ كغمطحني فاخر
١١٫٣٠٠ كغم × ١٠طحني فاخر
٢١٫٠٤٠ كغم × ٤طحني فاخر
٥١٫٣٠٠ كغم × ٢طحني فاخر
٢٠٫٨٥٠ كغم × ٤طحني أبيض
٢٠٫٨٠٠ كغم × ٤طحني أسمر
١١٫٢٣٠ كغم × ١٠طحني كامل

٢١٫٤٢٠ كغم × ٤طحني شباتي
١٢٫٢٧٥ كغم × ١٠طحني البيتزا

طحني املعجنات 
١٧٫٥٥٠ كغم × ١٠واللقيمات
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»البيئة« ُتدد نسب حرق الغاز عند 5% اعتبارًا من يناير 2022
أحمد مغربي 

علمت »األنباء« من مصادر 
مســؤولة أن الهيئــة العامة 
للبيئة حددت نســب حرق 
الغاز املسموح بها سواء للغاز 
الطبيعي أو املصاحب عند %5 
من إجمالــي االنتاج اليومي 
للغاز اعتبارا من يناير ٢٠٢٢ 
وتطبــق هذه النســب على 
األعمــال االعتيادية وفترات 
الصيانة املخطــط لها وبدء 

التشغيل وإيقافه فقط.
ووفقا للقرار رقم 5 لسنة 
٢٠٢٠ والصــادر من رئيس 
مجلس االدارة واملدير العام 
العامــة للبيئة  الهيئــة  في 
الشيخ عبداهلل أحمد احلمود 
الصبــاح والــذي حصلــت 
»األنباء« على نسخة منه فإنه 
مت حتديث الئحة حرق الغاز 
املادة رقم 5٢ من قانون حماية 
البيئة والهواء اخلارجي من 
التلوث والصــادرة بالقرار 

رقم 8 لسنة ٢٠17.
وأشار القرار الى أن جميع 
املنشــآت والشــركات سواء 
حكومية أو غيــر حكومية، 
كويتيــة أو غيــر كويتيــة، 
تلتزم بذلك القرار وتعديالته 
والتــي ميكــن ان ينتج عن 
نشاطاتها غاز طبيعي أو غاز 
مصاحب، أال تتعدى النسبة 
املسموحة بها عند إطالقها أو 
حرقها، وذلك داخل احلدود 
الســيادية للكويت، مشددا 
على انــه يحظر حرق الغاز 
الطبيعي املستورد في منشآت 
وشركات االستيراد والتخزين 
في االعمال االعتيادية وفترات 

الصيانة املخطط لها.
وجاء في القرار انه سيتم 
استثناء احلاالت الطارئة مع 
االلتزام بإخطار الهيئة العامة 
للبيئة فــي حينها، على أن 

تقاريــر الى الهيئــة العامة 
للبيئــة يتضمــن الكميــات 
املتوقــع حرقهــا مــن الغاز 
الطبيعي أو املصاحب يقدم 
في االول من يناير بداية كل 
عام، على أن يتم تقدمي تقرير 
نصف سنوي لكميات الغاز 
الكلية وكميات الغاز التي مت 
حرقها، باإلضافة الى املجاالت 
التي مت فيها استخدام كميات 
الغــاز التي لم يتــم حرقها 
فيتــم تقدمي تقرير ســنوي 

تنخفــض عــن 5% لتبلــغ 
4.1٦% خــالل العــام املالــي 
املاضي، علما بأن تلك النسب 
ارتفعت كثيــرا عن األعوام 
املاضية والتي بلغت النسب 
الفعلية حلرق الغاز املصاحب 
للنفط 1.31% في ٢٠1٦/٢٠15 
و1.1٢% خالل الســنة املالية 
أن  متوقعــة   ،٢٠15/٢٠14
تنخفض نســب حرق الغاز 
خالل الســنوات املقبلة مع 

خفض كميات االنتاج.

للمجاالت والكميات وفي حال 
جتاوزت الكمية الكلية للغاز 
املنتــج ما نســبته 3٠% من 
الكميات التقديرية السنوية، 
وأخيرا تقدمي تقرير باحلاالت 

الطارئة.
مــن جهــة ثانيــة، قالت 
مصــادر فــي شــركة نفــط 
الكويــت إن القــرار املذكور 
آنفا ال يتعارض مع عمليات 
الشــركة املختلفة من حيث 
نســب حــرق الغــاز التــي 

ألزمت الشركات احلكومية واخلاصة بالنسب وتقدمي تقارير سنوية ونصف سنوية حول الكميات

يتم تقدمي تقرير مفصل الى 
الهيئة العامــة للبيئة وفقا 
لنمــوذج مت اعــداه من قبل 
الهيئة العامة للبيئة، خالل 
مدة ال تتجاوز شهر من تاريخ 
بدء احلالة يتضمن أســباب 
حدوث احلالة وكميات وأنواع 
الغازات املنبعثة واجراءات 
التنفيذ وتأكيد عودة الوضع 
الطبيعي وعدم مخالفة بنود 

هذه الالئحة.
واشــترط القــرار تقدمي 

التذرع بـ »القوة القاهرة« يعطل تشغيل »الزور«

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد ان التــذرع بالقوة 
القاهــرة الناجمــة عن وبــاء كورونا فيما 
يتعلق مبشروع مصفاة الزور في الكويت 
الذي تبلغ تكلفته 1٦ مليار دوالر استدعى 
اجراء مفاوضات مكثفة بني املقاولني املعنيني 
مبشــروع املصفــاة والشــركة الكويتيــة 
للصناعات البترولية املتكاملة )كيبيك(.

وأضافت املجلة في حتليل بقلم احمللل 
املتخصص في شؤون الطاقة ويل كريسب 
انه ليست ثمة توقعات بالتوصل الى حل 
وشــيك على املدى القصير وفقا ملا نسبه 

احمللل الى مصادر صناعية مطلعة.
وقــال أحد هــذه املصادر»هناك قضايا 
ضخمة ومعقدة للغاية حول املشروع بأكمله 
واتخاذ قرار بشأن عناصر القوة القاهرة«، 
فيما كشــفت مصادر أخــرى مطلعة على 
املوضوع ان املفاوضات جارية حاليا ولكن 

ال يتوقع حلها على املدى القصير.
وأوضح احمللل ان عبارة »القوة القاهرة« 
في السياق القانوني تشير إلى ظروف غير 
متوقعــة وخارجة عن ســيطرة األطراف 
املوقعني على االتفاقية وحتول دون متكن 
احــد األطراف من أداء التزاماته التعاقدية 
أو الوفــاء بها. وبرغــم أن القانون املدني 
الكويتي ال يحدد رسميا القوة القاهرة، فقد 
مت حتديد عناصر القوة القاهرة من خالل 

السوابق القضائية داخل البالد.
ويعتمد حتديد ما إذا كانت أزمة ڤيروس 
كورونا تشــكل قوة قاهرة أمــام القانون 
الكويتي على مجموعة متنوعة من العوامل 

ولــم يرد نص فــي العقد يحتوي بشــكل 
صريح على شرط القوة القاهرة.

وأدت قيود السفر في الكويت ملواجهة 
جائحة كورونا إلى تكبيل املقاولني وشل 
قدرتهم على إحضــار املوردين والبائعني 
حلل املشكالت الســابقة لتشغيل مصفاة 
الزور واألخرى ملا بعد التشــغيل، ما أدى 
لتأخيــرات كبيرة في املرحلتني على نحو 
بات من املتوقع تأخر تشغيل املشروع ملدة 
٦ أشــهر على األقل بعد ان علقت الكويت 
جميع الرحالت اجلوية التجارية والدولية 

في مارس بسبب اجلائحة.
إعادة فتح املشاريع

وقد أعلنــت احلكومة الكويتية مؤخرا 
اقرار خطة من 3 مراحل لتشغيل الرحالت 
التجارية من وإلى الكويت اعتبارا من االول 
من أغسطس ٢٠٢٠. وبالنسبة ملصفاة الزور 
فمن املتوقع أن تبلغ طاقتها التكريرية عند 
تشــغيلها ٦15 ألف برميــل يوميا لتصبح 

أكبر مصفاة في الشرق األوسط.
جتدر اإلشــارة الــى أن شــركة كيبيك 
قد تأسســت فــي أكتوبــر ٢٠1٦ للعمل في 
إطار مؤسســة البتــرول الكويتية لتنفيذ 
وإدارة مشاريع الكويت الطموحة للتكرير 
والبتروكيماويات والغاز الطبيعي املسال 
في مجمع الزور. وتضطلع »كيبيك« أيضا 
مبشــروع مجمع إنتــاج البتروكيماويات 
بقيمة 1٠ مليارات دوالر وامللحق مبصفاة 
الزور، ويتوقع أن تنشــر »كيبيك« قائمة 
بأسماء املقاولني املؤهلني لتقدمي العروض 

خالل الشهرين املقبلني.

مفاوضات جتري حالياً بني »كيبيك« واملقاولني حلل القضايا العالقة

»سبائك الكويت«: 18% مكاسب الذهب منذ بداية 2020
القاهرة - ناهد إمام

قال املدير الشــريك في 
مجموعة ســبائك الكويت 
لتجــارة املعــادن الثمينة 
رجــب حامــد ان ســعر 
الذهــب متماســك وحقق 
مكاســب بنحــو 18% منذ 
بداية العــام، ليقترب من 
اول رهان سجله احملللون 
وهو 18٠٠ دوالر لألوقية، 
كمــا ان األنظــار بدأت من 
اآلن تتطلع الى مســتوى 
جديــد عنــد ٢٠٠٠ دوالر، 
واملعطيــات احلالية تؤكد 

صحة هذه التوقعات.
وذكر حامد في التقرير 
األسبوعي للذهب واملعادن 
الذي يصدر عن مجموعة 
سبائك العاملية، أن الذهب 
حقــق كعادته قمة جديدة 
األسبوع املاضي مبالمسة 
مســتوى 1789 دوالرا في 
الفورية وجتاوز  األسعار 
دوالر   18٠٠ مســتوى 
لألســعار اآلجلة مدعوما 
علــى  الطلــب  بارتفــاع 
املعــدن األصفــر نتيجــة 

اجلميع يتشبث به حتى لو 
حتسنت عوائد السندات او 

بورصات األسهم.
مــن جهــة أخــرى، أكد 
حامد أن الذهب حافظ على 
مكاســبه لألسبوع الثاني 
في السوق املصري بالقرب 
من مستوياتها القياسية، 
حيث المس 911٠٠٠ جنيه 

للكيلو عيار ٢4.

نهاية األسبوع نظرا لثبات 
الســعر، حيــث ظهــرت 
انتعاشــة خفيفــة علــى 
املشغوالت الذهبية ووصل 
ســعر عيار ٢1 مبلغ 795 
جنيها وعيار 18 مبلغ ٦81 
جنيها، متوقعا املزيد من 
االنتعاش في أسواق الذهب 
مع عودة احلياة الطبيعية 
وتخفيف إجراءات احلظر.

ورغم ارتفاع األســعار 
إال ان الكثير من املصريني 
يصرون على حيازة الذهب 
وعدم البيع وجنى األرباح 
ألن اجلميــع على يقني أن 
حاجز 1٠٠٠ جنيه للجرام 
قد يكون قريبــا جدا قبل 

نهاية العام.
وذكر حامد أن األسواق 
املصرية كانت أكثر هدوءا 

توقعات بوصول أسعار املعدن األصفر إلى 2000 دوالر لألوقية

رجب حامد

مخاوف املســتثمرين من 
األجواء االقتصادية احلالية 
واللجوء الى املالذات اآلمنة.

وتابع قائــال ان الكثير 
توقع رؤية الذهب بالقرب 
النفســى  احلاجــز  مــن 
17٠٠ دوالر نظــرا حلالــة 
التفــاؤل التــي ســيطرت 
على األســواق وانتعاش 
احلالــة االقتصادية ولكن 
ســرعان مــا عــاد الذهب 
للصعــود ليســتقر فوق 
177٠ دوالرا نهاية جلسة 
اخلميس وخالل تداوالت 
اجلمعة، ليثبت الذهب أن 

»كورونا« يزيد تعثر شركات عاملية عن سداد مديونياتها
محمود عيسى

ذكر حتليل أصدرته وكالة 
فيتش للتصنيــف االئتماني 
أن األزمــة االقتصاديــة غيــر 
املسبوقة التي سببها ڤيروس 
كورونا أدت إلى زيادة كبيرة 
في حاالت التخلف عن السداد 
العاملية  في أوساط الشركات 
بدءا من مطلع عام ٢٠٢٠ على 
نحو جتــاوز إجمالــي حاالت 
التخلف عن السداد طوال عام 

٢٠19 بأكمله.
وأضافت الشركة في بيان 
صحافي: »لقد جتاوز عدد حاالت 
التخلف عن الدفع املسجلة في 
األشهر اخلمسة األولى من عام 
٢٠٢٠ بالفعل ما مت تسجيله عام 
٢٠19 بالكامل، والتزال األزمة 
مستمرة في أجزاء كثيرة من 
العالم. واذا أخذنا املعدل احلالي 
أساسا للتقدير، فانه ميكن أن 
يتجاوز احلجم السنوي لتخلف 
الشــركات عن السداد في عام 
٢٠٢٠، الرقم القياسي املسجل 
خالل األزمة املالية العاملية في 

عام ٢٠٠9«.
ومضت الوكالة الى القول 
بانه مت تسجيل ٢8 حالة تخلف 
عن الدفع للشركات غير املالية 
من مجموع الشركات املصنفة 

مركــز الوبــاء اآلن إلى أميركا 
اجلنوبيــة ونتوقع املزيد من 
التخلــف عن الســداد في ذلك 

اإلقليم من العالم.
وقالت الوكالة إن تقييمها 
لتأثير تداعيات الوباء يشــير 
الى احتمال تالشي أكثر من 5 
تريليونات دوالر من إيرادات 
الشركات العاملية املصنفة لديها 
في عام ٢٠٢٠، أو حوالي ٢٠% 
من اإليرادات التي حققتها هذه 
الشــركات في عام ٢٠19، ومن 

عام ٢٠٠9.
وأشارت املجلة الى أن جميع 
الشركات املتعثرة كانت لديها 
تصنيفــات تخلف عــن الدفع 
من فئــة املصدرين املضاربني 
فــي بدايــة عــام ٢٠٢٠، حيث 
تركــزت الغالبية العظمى من 
التصنيفات في نطاق يتراوح 

.»C«و »CCC« بني
وكان أكثر من نصف حاالت 
التخلف عن السداد من نصيب 
قارة أميركا الشمالية، وهو ما 
يعكس تكوين حافظة الشركات 
العاملية املصنفة من قبل وكالة 
فيتش حسب املنطقة، علما بأن 
أميــركا الالتينيــة لديها ثاني 
أكبر عــدد من حاالت التخلف 
عــن الســداد فــي عــام ٢٠٢٠ 
بســبب زيادة ضغــوط إعادة 
التمويل على اجلهات املصدرة 
في املنطقة واملصنفة من فئة 

املضاربني.
وانتهــت وكالة فيتش الى 
القول بأن حاالت التخلف عن 
السداد في قطاع النقل تركزت 
فــي صناعــة الطيــران، وهي 
واحدة مــن الصناعات األكثر 
تضــررا من جائحــة كورونا، 
حيث اليزال عدد الرحالت أقل 
بكثير من مســتويات ما قبل 
األزمة في معظم االقتصادات.

شــأن هذا التدهــور ان يخلق 
ضغطــا كبيــرا علــى املالمح 
االئتمانيــة ملصــدري الديون 
والســندات املتضررين، ومن 
املرجح أن يظل معدل التخلف 
عن السداد مرتفعا طوال عام 
٢٠٢٠. وبالوتيــرة احلاليــة 
ميكــن ان يتجــاوز احلجــم 
السنوي لتخلف الشركات عن 
الدفع بحلول نهاية عام ٢٠٢٠ 
نظيره القياســي الذي سجل 
خالل األزمة املالية العاملية في 

»فيتش«: تسجيل 28 حالة تخلف عن السداد في أول 5 أشهر من العام مقارنة مع 25 حالة لعام 2019 كامالً

لدى الوكالة في األشهر اخلمسة 
األولى من عــام ٢٠٢٠ مقارنة 
مــع ٢5 حالــة في عــام ٢٠19 
بأكمله. وكان قطاع الشركات 
قد بدأ يــرزح حتت الضغوط 
منذ أزمة الڤيروس وعمليات 
اإلغالق الناجتــة عنها والتي 
انتشرت لتشمل مختلف دول 
العالم. وفي حني جند أن أكثر 
مســتويات اإلغــالق صرامــة 
بدأت تتراجع فــي العديد من 
املناطق في العالم، فقد انتقل 

»البترول« تنفي طلب أي عمالة من األردن 
للتوظيف في القطاع النفطي الكويتي

الكويتيــة  البتــرول  نفــت مؤسســة 
وشركاتها التابعة اخلبر الذي تتداوله بعض 
احلسابات مبنصات التواصل االجتماعي، 
والذي يفيد بوجود تعاون بينها وبني وزارة 
العمل باململكة األردنية الهاشمية لتوفير 
فــرص وظيفية ملواطنــي اململكة بالقطاع 
النفطي الكويتي من حملة الشهادة اجلامعية 
والدبلوم والثانوية العامة، األمر الذي يؤكد 
عدم وجود أي تعاون مسبق أو الحق حتى 

تاريخه بني الطرفني.
وفي هــذا الصدد، أوضحت املؤسســة 
في بيان صحافي أنها تتبع أسســا خاصة 
باإلعالن عن فرص التوظيف في املؤسسة 
وشــركاتها والتي يتم اإلعالن عنها بشكل 
رســمي عبر املوقع الرســمي للمؤسســة 

والصحف الرسمية اليومية بالكويت.
وتؤكد مؤسسة البترول التزامها التام 
بوقف تعيني العمالة الوافدة في املؤسسة 
وشركاتها التابعة وتقنني عددهم بالعقود 
اخلاصــة وعقــود املقــاوالت متاشــيا مع 
السياسة العامة للدولة وإلميانها الراسخ 
باالعتماد على الكوادر الوطنية الشبابية 
التي هي خير من ينهض بالقطاع النفطي 

الكويتي.
وتهيب املؤسسة وشركاتها التابعة من 
اجلميع عدم االلتفات إلى الشائعات املغرضة 
التي يتم تداولها عبر بعض احلسابات في 
كل منصات وســائل التواصل االجتماعي 
وحتــري األخبار الصحيحــة من القنوات 

الرسمية للمؤسسة وشركاتها فقط.

توقعات بتأخر تشـغيل املشـروع ملدة 6 أشـهر على األقل

القـرار ال يعيـق أعمـال شـركة نفط الكويـت في نسـب حـرق الغاز التـي وصلـت إلى %1

املؤسسة ملتزمة بوقف تعيني العمالة الوافدة في القطاع وتقنني عددهم بالعقود اخلاصة واملقاوالت
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«الوطني»: نصف األميركيني عاطلون عن العمل
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويــت الوطنــي ان معــدل 
الوظائــف فــي ســوق العمل 
األميركــي اظهر انتعاشــا في 
يونيــو بعد أن بــدأت جميع 
رفــع  األميركيــة  الواليــات 
إجــراءات احلظــر الصارمة، 
حيث حقق منوا فاق التوقعات 
خالل الشهر. وتزامن ذلك مع 
ظهور صورة متباينة لالقتصاد 
األميركي على خلفية بيانات 
الشــهري  الوظائــف  تقريــر 
والبيان األســبوعي لطلبات 
اعانة البطالة، حيث عكس األول 
زيادة معدالت إعادة التوظيف 
خاصة فــي املطاعم واحملالت 
التجاريــة نتيجة إلعادة فتح 
األنشطة االقتصادية للدولة، 
في حني أظهــر تقرير إعانات 
البطالة قفزة هائلة في حاالت 
اإلصابة اجلديدة بالڤيروس مبا 
أدى بالعديد من تلك الواليات 
إلــى وقف خطط إعــادة فتح 
اقتصادهــا أو حتــى العودة 
مجددا لتطبيق مراحل سابقة 
مــن اإلجــراءات االحترازية. 
ووفقــا لتفاصيــل البيانــات 
الصادرة عن مكتب إحصاءات 
العمل األميركي، سجل االقتصاد 
األميركي منوا في عدد الوظائف 
بإضافة ٤٫٨ ماليني وظيفة في 
يونيو مقابل ٢٫٧ مليون وظيفة 
متت اضافتها الشهر السابق له 
بعد التعديل. وأظهرت البيانات 
التــي تقدم حملة عن الظروف 
السائدة خالل منتصف الشهر، 
انخفاض معدل البطالة للشهر 
الثاني على التوالي إلى ١١٫١٪، 
أي بتراجع فاق كافة التوقعات 
وان كان ذلك املعدل يبقى أعلى 
بكثير من معدالت البطالة قبل 
اجلائحة التي وصلت الى أدنى 
مستوياتها في نصف قرن عند 

.٪٣٫٥
وأضاف التقرير انه وعلى 
الرغــم من تصريــح الرئيس 
دونالــد ترامــب بــأن إعــالن 
الوظائــف يثبت أن االقتصاد 
أن  إال  مــن جديــد»  «يــزأر 
وتيــرة االنتعاش قــد تتباطأ 
أو حتــى تتوقــف فــي حالة 
انتاب أربــاب العمل حالة من 
احلذر والتي قد تبطئ وتيرة 

املقبلة مع انتهاء اجل برنامج 
الفيدرالية  حتفيز احلكومــة 
الذي يتضمــن صرف اعانات 
البطالة اإلضافية بقيمة ٦٠٠ 

دوالر أسبوعيا.

مــن األميركيــني عاطلون عن 
العمــل. وتلقي تلك النســبة 
نظرة أوسع نطاقا على أوضاع 
ســوق العمل، حيث تأخذ في 
اعتبارها أعداد البالغني خارج 

يواصلون البحث بالفعل عن 
وظيفة. وفي ظل حالة البطالة 
التي يعاني منهــا العديد من 
األميركيني، قد تستغرق وتيرة 
االنتعاش بعض الوقت حيث 
يعتمد أكبر االقتصادات على 
مســتوى العالم بشكل كبير 

على القطاع االستهالكي.
الصناعات التحويلية

وذكــر التقرير ان مؤشــر 
مديري املشتريات التصنيعي 
ألميركا قفز إلى أعلى مستوياته 
املسجلة خالل ١٤ شهرا وصوال 
إلى ٥٢٫٦ نقطة في شهر يونيو 
مقابل ٤٣٫١ نقطة في الشــهر 
السابق. وتشير القراءة فوق 
مســتوى ٥٠ نقطــة إلى منو 
القطــاع الــذي ميثــل ١١٪ من 
االقتصــاد األميركــي. وكان 
خبراء اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم في وقت سابق 
قــد توقعــوا أن تصــل قراءة 
املؤشر إلى ٤٩٫٥ نقطة، حيث 
ميكــن لضعف الطلب العاملي 
واملخاوف بشأن ظهور موجة 
ثانية مــن العدوى أن تعرقل 

آفاق النمو.
األسهم والعمالت

وأوضح التقرير ان أسعار 
األسهم العاملية ارتفعت على 
خلفيــة قيــام املســتثمرين 
بتقييم البيانات الصادرة عن 
االقتصادات العاملية وما تشير 
إليه التقارير عن إمكانية تعافي 
االقتصاد سريعا. هذا باإلضافة 
إلى انتعاش سوق األسهم على 
خلفيــة بيانات ســوق العمل 
وبيانات التصنيع التي فاقت 
كافة التوقعات، إال أن تسجيل 
الواليات املتحدة ألعداد قياسية 
اليومية  من حاالت االصابــة 
بڤيــروس كورونا واملخاوف 
من ظهــور موجــة ثانية من 
اإلصابات عاد ليثير مخاوف 
املستثمرين، وهو ما أدى إلى 
كبــح جمــاح تلك املكاســب. 
ونظرا ألن هذا الوقت من العام 
يصادف موسم اعالنات أرباح 
الشركات، من املتوقع أن تلقي 
البيانات املالية للشركات املزيد 
من الضوء على وضع القطاعات 

وأشار التقرير إلى انخفاض 
نسبة العمالة إلى عدد السكان 
من ٦١٫٢٪ في يناير إلى ٥٢٫٨٪ 
فــي مايو، حيث لفــت مكتب 
إحصاءات العمل إلى أن ٤٧٫٢٪ 

القــوى العاملة والتي تعكس 
اعداد مــن اصابهــم اإلحباط 
العثــور على  إمكانية  جتــاه 
عمل، فــي حني يحــدد معدل 
البطالة عدد األشــخاص ممن 

االقتصادية املختلفة.
أمــا علــى صعيد أســواق 
الدخل الثابت، شــهدنا تقلب 
عائد سندات اخلزانة األميركية 
ألجل ١٠ ســنوات علــى مدار 
األســبوع في ظل تفاعلها مع 
نطاق واسع من االنباء املتباينة 
بــني اجليدة والســيئة، حيث 
تراوح هذا املعدل حول نسبة 
٠٫٦٢٪ إال انه ارتفع إلى ٠٫٧١٪ 
قبل أن يتراجع إلى ٠٫٦٦٪ بعد 
تسجيل الواليات املتحدة أعلى 
معدالت إصابة يومية بڤيروس 
كورونا والتي تخطت أكثر من 

٥٠ ألف حالة.
إلــى ســوق  وباالنتقــال 
فقــد  األجنبيــة،  العمــالت 
انخفــض الــدوالر األميركــي 
هذا األســبوع وخسر حوالي 
٠٫٦٢٪ من قيمته مقابل العمالت 
الرئيســية األخــرى فــي ظل 
تزايد معنويــات االقبال على 
املخاطر. وشــهد الدوالر أول 
تراجع أسبوعي يسجله منذ 
شهر خالل األسبوع املاضي.

أسعار النفط 
ارتفعت أسعار النفط بعد 
أن ســجلت أعلى معدل زيادة 
فصلية بنسبة ٩٢٪ في حوالي 
٣٠ عامــا تقريبــا بعد صدور 
تقرير يشــير إلــى انخفاض 
املخزونــات األميركية للمرة 
األولــى منــذ مايــو. وأشــار 
التقرير إلى تراجع مخزونات 
اخلام فــي الواليــات املتحدة 
مبقــدار ٨٫١٦ ماليــني برميــل 
خالل األســبوع املاضي. وفي 
الوقت الذي ســاهمت االنباء 
اخلاصة مبستويات املخزون 
في حتفيز معنويات التفاؤل، 
تبقى التساؤالت حول توقعات 
الطلب لثاني أكبر اقتصاد على 
مســتوى العالم بدون اجابة 
واضحة في ظل التساؤل حول 
مدى جناح اجلهــود الحتواء 
تفشي الڤيروس. وعلى أساس 
أسبوعي، ارتفع سعر كل من 
مزيج خام برنت وخام غرب 
تكساس الوسيط بحوالي ٤٪ 
وأنهيا تداوالت األسبوع عند 
مستوى ٤٢٫٨٠ دوالرا و٤٠٫٣٢ 

دوالرا على التوالي.

آمال االنتعاش االقتصادي العاملي تعزز معنويات اإلقبال على املخاطر

إعادة توظيف العاملني. وفي 
واقــع األمر، فقد مت تســريح 
بعض املوظفــني بالفعل مرة 
اخرى. وقد يتعرض االقتصاد 
لضربة أخرى خالل األشــهر 

١٫٥٪ ارتفاع «اإلسترليني» مقابل الدوالرفرنسا تدفع باليورو إلى التراجع 
قال تقرير «الوطني» انه على إثر التغيرات املفاجئة لرئاســة 
احلكومة الفرنســية، تراجع اليورو إلى ١٫١٢٢٤ بعد أن وصل إلى 
أعلى مســتوياته املسجلة األســبوع املاضي مرتفعا إلى ١٫١٣٠٣ 

يوم اخلميس.
وعلى صعيد البيانات االقتصادية، اشار التقرير الى ارتفاع 
مؤشر مديري املشتريات التصنيعي ملنطقة اليورو إلى مستوى 
٤٧٫٤ نقطة متخطيا توقعات وصوله إلى ٤٦٫٩. وســجل مؤشر 
مديري املشتريات التصنيعي لكل من أملانيا وفرنسا مستويات 
أعلى من التوقعات والقراءات السابقة. إال ان الطلب العاملي ما يزال 
يعد مصدر قلق دائما خاصة في ظــل املخاوف املتعلقة بزيادة 

حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا على مستوى العالم.

ذكر تقريــر «الوطني» ان االقتصاد 
البريطاني يحاول جاهدا مواجهة العديد من 
اجلبهات للحفاظ على صموده وانتعاشه. 
فمن جهة، هناك مسألة انفصال اململكة 
املتحدة عن االحتاد األوروبي التي التزال 
قائمــة، ومن جهة أخــرى هناك ايضا 
تداعيات جائحة كورونا التي تضغط على 
االقتصاد العاملي. وقد مت األسبوع املاضي 
اإلعالن عن بعض البيانات التي أشارت إلى 
تراجع الناجت احمللي اإلجمالي خالل الربع 
األول من العام، حيث انكمش االقتصاد 

بنسبة ٢٫٢٪ على أساس ربع سنوي فيما 
يعد أسوأ من التوقعات بانكماشه بنسبة 
٢٪. ويشــير هذا املعدل من االنكماش 
االقتصادي إلى أن بيانات الربع الثاني 
قد تكون أسوأ نظرا لفرض قيود إضافية 

على مستوى العالم.
وشــهد اجلنيه اإلسترليني أسبوعا 
ممتازا بعدما ارتفع بنســبة ١٫٥٪ مقابل 
الــدوالر األميركي كاســرا حاجز ١٫٢٥ 
األســبوع املاضي قبل أن يتراجع يوم 

اجلمعة إلى مستوى ١٫٢٤٥٠.

٦٧٪ من موظفي الكويت قادرون على ادخار جزء من رواتبهم
بحسب استبيان «بيت.كوم»

«احملاسبني» تنظم ندوة «أثر كورونا على مهنة احملاسبة» 
أزمــة «كورونا»  أثرت 
وتداعياتها بشكل كبير على 
القطاعات االقتصادية  كل 
في الكويت منذ اإلعالن عن 
تفشي الوباء في ٢٤ فبراير 
٢٠٢٠ حتى اآلن، مع توقعات 
املتخصصني باستمرار تلك 
التداعيات خالل السنوات 
القليلــة املقبلــة علــى كل 
القطاعــات واملهن العاملة 

في البيئة االقتصادية.
التداعيات  ونظرا لتلك 
وتأثيراتها بعيــدة املدى، 
أعلنت جمعية احملاســبني 
واملراجعــني الكويتية عن 
تنظيم ندوة افتراضية عبر 
تطبيق «ZOOM»، بعنوان 
«أثــر كورونا علــى مهنة 
احملاســبة فــي القطاعــني 

اإلداريــة بجامعة الكويت 
د.وائــل الراشــد، ومديــر 
مكتب البزيع وشركاه نايف 
البزيع، ويدير وقائع الندوة 

سليمان البسام.
وفي هذا السياق، أوضح 
عضــو مجلــس اإلدارة فهد 
مطلــق العازمــي، أن مهنة 
احملاسبة من بني القطاعات 
التــي تأثرت بســبب أزمة 
كورونا بسبب حالة الغلق 
االقتصــادي التــي طبقتها 
احلكومة بعد ظهور األزمة 
في ظل اإلجراءات االحترازية 

التي اتبعتها احلكومة.
وبــني أن املتحدثني خالل 
النــدوة سيناقشــون عــددا 
مــن احملــاور تتمثــل فــي: 
كيف تأثرت مكاتب التدقيق 

أزمة  احملاســبي بتداعيــات 
كورونا؟ وما وسائل املواجهة، 
وكيفية النهوض مجددا وما 
التوصيات الواجب تطبيقها 
ملواجهة أي أزمات مستقبلية 
باإلضافــة إلى تغيــرات في 

تقرير املدقق اخلارجي.
وأشــار العازمي إلى أن 
احلكومة متكنت من وضع 
آليــات من شــأنها تعزيز 
وحتفيز األداء االقتصادي، 
التدريجية  العودة  أبرزها 
للحيــاة الطبيعيــة والتي 
تضمنــت فتــح األســواق 
واملجمعات التجارية، والذي 
مــن املتوقــع أن ينعكس 
إيجابــا على كل القطاعات 
واملهــن املختلفــة ومنهــا 
مكاتب التدقيق احملاسبي.

اليوم.. مبشاركة متخصصني ومسؤولني مبكاتب التدقيق

واخلــاص»  احلكومــي 
اليــوم، وذلــك بحضــور 
نخبــة مــن املتخصصــني 
وأصحاب مكاتب التدقيق، 
ومن بينهم أســتاذ قســم 
احملاسبة في كلية العلوم 

سلّط استبيان الرواتب في منطقة الشرق 
األوسط وشــمال افريقيا لعام ٢٠٢٠ الذي 
أجراه «بيت.كوم» مؤخرا، بالتعاون مع منظمة 
«يوجوف»، الضوء على انطباعات املوظفني 
وتصوراتهم عن الرواتب واحلوافز املقدمة 
لهم في شركاتهم بالكويت. ويهدف االستبيان 
إلى قياس رضا املوظفني عن رواتبهم احلالية 
واكتشــاف العوامل التي تساهم في تعزيز 
والء املوظفني جتاه شركاتهم، باإلضافة إلى 
حتديد مدى أهمية الراتب في تعزيز الرضا 

الوظيفي والرفاهية العامة.
الرواتب واملزايا

فيما يتعلق بالراتب، صرح ٣٢٪ من املجيبني 
في الكويت بأن حزمة رواتبهم احلالية تتضمن 
الراتب األساسي إضافة إلى املزايا، بينما قال 
٥٢٪ انها تتضمن الراتب األساسي فقط، في 
حني صرح ١٥٪ بأن حزمة رواتبهم تتضمن 
الراتب األساسي باإلضافة إلى العمولة واملزايا.

أما بالنسبة لهيكل األجور املفضل، فيفضل 
أكثر من نصــف املجيبني (٥٩٪) احلصول 
على هيكل أجور ثابتة بنســبة ١٠٠٪، بينما 
يفضل ٣ من كل ١٠ مجيبني فقط احلصول 
على هيكل أجور ثابت جزئيا بدفعات متغيرة 
للعموالت واملزايا. وشملت أبرز املزايا التي 
يحصل عليها املوظفون في الكويت: التأمني 
الصحي الشخصي (٣١٪)، واملكافآت (٢٣٪)، 

وبدل السكن (٢٠٪)، وتذاكر السفر السنوية 
(١٧٪)، وبدل النقل (١٧٪)، كما يحصل ٥٩٪ من 

املجيبني على تعويض نهاية اخلدمة.
عوامل تعزز الوالء

من املثير لالهتمام أن ٣٥٪ من املجيبني 
صرحوا عن عدم ارتباط والئهم لشركتهم 
بالراتب الذي يحصلــون عليه، بينما يرى 
٣٣٪ من املوظفني أن والءهم يرتبط بشكل 
تام أو كبير بالراتب الذي تقدمه الشركة لهم.

وإلى جانب الراتب، فإن طبيعة املسؤوليات 
اليومية (٣٧٪)، واملدير املباشر (٣٣٪) وبيئة 
العمل املمتعة (٣٠٪)، والزمالء (٣٠٪) تعتبر 
أيضا من العوامل التي تعزز والء املوظفني 

جتاه شركاتهم.
املدخرات والنفقات

قال ٦٧٪ من املجيبني انهم مازالوا قادرين 
على ادخار جزء من دخلهم الشهري، بينما 
صرح ٥٣٪ من املجيبني بأنهم يقومون بتحويل 
ما يصل إلى ٥٠٪ من مدخراتهم إلى وطنهم 
األم، ومن ناحية أخرى، قال ٢٣٪ من املشاركني 
في االســتبيان انهم يقومون باستثمارات 

مالية منتظمة.
وفيما يتعلق بجودة احلياة، يعتقد ٧٥٪ من 
املجيبني في الكويت بأنهم أفضل حاال أو بنفس 
مستوى أفراد جيلهم في بلد إقامتهم. وعندما 

سئلوا عن خططهم املهنية خالل االثني عشر 
شهرا املقبلة، قال أكثر من نصف املجيبني 
(٥٩٪) انهم سيبحثون عن وظيفة أفضل في 
نفس القطاع، بينما قال ٤٠٪ انهم يخططون 
للبحث عن وظيفة أفضل في قطاع مختلف.

حملة عن املجيبني
يعمل ٤٢٪ من املشــاركني في قطاعهم 
احلالي منذ ما يصل إلى ٦ ســنوات، بينما 
يعمل ٢٩٪ في نفس القطاع منذ أكثر من ١٠ 
سنوات. أما بالنسبة ملدة عملهم في شركة 
معينة، فصرح أكثر من ٧ من كل ١٠ مجيبني 
بأنهم يعملون في شركتهم احلالية منذ ست 
سنوات أو أقل، فيما قال ٣٧٪ انهم يعملون 

فيها منذ أقل من ثالث سنوات.
وعندما سئل املجيبون في الكويت عن 
املســتوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم 
املهنية، قال ٣٣٪ انهم في منتصف مسيرتهم 
املهنية، بينما صرح ٣١٪ بأنهم في مركز عال 
نسبيا ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب 
بعد، في حني قال ٢٠٪ انهم في بداية مسيرتهم 
املهنيــة، و١٦٪ انهم فــي أعلى مركز ميكن 

الوصول إليه.
وفي حني صرح حوالي نصف املجيبني 
(٤٧٪) بأنهم يديرون ما يصل إلى ١٠ أشخاص 
بشكل مباشر أو غير مباشر، قال ٢٥٪ انهم 

يديرون ١١ شخصا أو أكثر.

فهد العازمي

«الكويتية» تعيد افتتاح مكتبي «نادي الواحة» 
في برج راكان واملبيعات بـ «األڤنيوز»

أعلنت شــركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية عن إعادة 
افتتاح مكتب خدمة أعضاء 
نادي الواحة ومكتب العطالت 
الكائن في برج راكان اعتبارا 
من غد االثنني من الســاعة 
١٠ صباحــا وحتى الســاعة 
٤ عصرا، وذلــك طوال أيام 
األسبوع ما عدا يومي اجلمعة 
والسبت. كما أعلنت الشركة 
عن إعادة فتح مكتب املبيعات 
الكائن فــي مجمع األڤنيوز 
غدا من الســاعة ١٠ صباحا 
وحتى ٤ عصــرا طوال أيام 

األسبوع.

ً اعتباراً من الغد الساعة ١٠ صباحاً وحتى ٤ عصرا
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«نفط الكويت» عن ترقيات العاملني:
إستراتيجيتنا العدالة وتكافؤ الفرص

أحمد مغربي

كشــف مصــدر نفطــي 
مســؤول لـ «األنباء» عن أن 
شــركة نفط الكويــت تتبع 
الوظيفية  املعاييــر  أقصــى 
في إجــراء املفاضــالت مللء 
الوظيفيــة علــى  الشــواغر 
املديرين ورؤساء  مســتوى 
الفرق، وحترص الشركة في 
ذلــك على عدم بخس حقوق 
العاملني في الترقية للدرجة 
الوظيفية األعلى، وذلك بهدف 
حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص 
بني املرشــحني على مستوى 
الشــركة ممن تتوافــر فيهم 
الالزمــة للدخول  الشــروط 
فــي املفاضالت لشــغل تلك 

الشواغر.
وقــال املصدر ان شــركة 
نفــط الكويــت، ذكــرت في 
ردهــا على جلنــة التحقيق 
حول التجاوزات في التعينات 
والترقيــات فــي مؤسســة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة، أن جلنــة املقابالت 
لشغل وظائف رئيس فريق 
عمل إدارة املشاريع في شركة 
نفط الكويت أجرت مفاضالت 
بني ٨٠ عامال مت ترشــيحهم 

للوظائف الشاغرة.
وبني ان نظــام الترقيات 
لشــغل الوظائف بالدرجات 
(١٧ فأعلى) في القطاع النفطي 
إمنا يشترط مضي عامني على 
األقل من تاريخ احلصول على 
الدرجــة املقررة للمســتوى 
الوظيفي الذي يسبق الوظيفة 
املرشح لها وهو ما توافر في 
املرشحني املذكورين جميعهم، 
مشيرة الى ان نظام الترقيات 
لم يفرض شكال معينا إلثبات 
حضور املرشــحني ملقابالت 
جلــان املفاضالت كتوقيعهم 
علــى ورقــة تخصــص لهذا 

الغرض.
وذكر ان جلان مفاضالت 
املقررة  املقابالت الشخصية 
أفادت بأن ٥ مرشحني اعتذروا 
عن عدم إجراء املقابالت، األمر 
الذي استلزم دعوة ٥ مرشحني 
آخرين بدال منهم ممن يلونهم 
في الترتيب حسبما يقضي 

به النظام سالف الذكر.
الترشيح للوظائف الشاغرة

وفي ســؤال حــول ما إذا 
متــت مقابلة مرشــحني من 
فرق أخرى غيــر فرق إدارة 
املشاريع من خارج الوصف 

الوظيفي؟
أشــار إلــى أن املفاضلــة 
لشــغل الوظيفــة الشــاغرة 
وفقا ملا رسمه نظام الترقيات 
لشغل الوظائف بالدرجات (١٧ 
فأعلى) فــي القطاع النفطي 
مــن إجــراءات، إمنــا تبــدأ 
بحصر املرشــحني للوظيفة 
الشــاغرة بناء على مصادر 
الترشــيح (sourcing) فــي 
كل جهــة مــع عــدم اإلخالل 
مبتطلبات وشروط شغل هذه 
الوظيفة، وذلك مبراعاة إدراج 
العاملني السابقني ممن عملوا 
في الدائــرة التي تتوافر بها 
الشواغر باملستوى الوظيفي 
األدنى مباشرة ضمن هؤالء 
املرشحني متى كانوا مستوفني 

ملدة اخلبرة الالزمة.
املرشــحني  ان  وبــني 

ممــن  الشــاغرة  للوظيفــة 
عملوا ســابقا في فــرق أخرى 
ال يعــدون بحســب األصل من 
خارج الوصف الوظيفي لهذه 
الوظيفة وعلى هــذا املقتضى 
يجري ترشــيحهم في احلدود 
وبالكيفية التي ســلف بيانها 
وهو ما مت بالنسبة ملفاضالت 
شغل وظائف رؤساء فرق إدارة 
املشاريع والتي رشح لها عدد 
ممن عمل سابقا في فرق أخرى 

على الوجه املتقدم.
وأشار إلى ان مرشحا واحدا 
مــن املرشــحني املذكورين قد 
حصل على إجازة تفرغ رياضي 
ملدة ٨٧ يوما، وجتدر اإلشارة في 
هذا الصدد الى ان مدة إجازات 
التفرغ الرياضي تستبعد وال 
يتم حسابها ضمن مدة اخلبرة 
الالزمة حســبما يقضي بذلك 
نظام الترقيات لشغل الوظائف 
بالدرجات (١٧ فأعلى) في القطاع 

النفطي.
تغيير التخصصات

وفي سؤال حول عدد املرشحني 
الذين مت تغيير تخصصاتهم من 
فنية إلى إدارية أو إدارية إلى فنية 
مع تبيان مدة التحويل باإلضافة 
الــى كيفية احتســاب هذه املدة 

عند الترشيح؟
ذكر ان مرشحا واحدا جرى 
تغيير تخصصــه من فنية إلى 
إداريــة ومن إدارية إلــى فنية، 
وذلك ملدة بينية بلغت ٣ سنوات 
و٩ أشــهر، ونشــير الى ان هذه 
املدة قد مت اســتبعادها من مدة 

الكبرى واخلدمات الفنية بإدارة 
املشاريع الكبرى وذلك عن طريق 

مجموعات عملها املختصة.
وفضال عن ذلك، فإن الشركة 
تقــوم بــإدارة مشــاريع مدينة 
األحمدي واإلشراف على مشاريع 
شــبكة املســتهلكني في الدولة، 
كما تقوم بإدارة برامج مشاريع 
تأهيل التربة الناجم عن انتشار 
البحيــرات النفطية، األمر الذي 
يتطلــب بحكم اللزوم أن تكون 
هنــاك فرق عمــل خاصة إلدارة 

املشاريع املتعلقة بذلك كله.
وإزاء هذا التنوع الكبير في 
املشــاريع يتعذر على الشــركة 
ان تتعامل مع اي شــاغر في اي 
فريق إلدارة املشاريع مبعزل عن 
بقية شواغر الفرق األخرى، وذلك 
حرصا منها على حتقيق العدالة 
وتكافؤ الفرص بني املرشحني على 
مستوى الشــركة، ممن تتوافر 
فيهم الشروط الالزمة للدخول في 
املفاضالت لشغل تلك الشواغر.

وغنــي عــن البيان انــه لو 
متــت إجراءات طرح شــغل كل 
شــاغر بصــورة منفــردة لكان 

اخلبرة الالزمة لهذا املرشح والتي 
يتم حســابها وفقا ملا يقضي به 
نظام الترقيات لشغل الوظائف 
بالدرجات (١٧ فأعلى) في القطاع 

النفطي.
إلى ذلك، شددت شركة نفط 
الكويت على ان شغر الوظائف 
اإلشرافية ومن ثم شغلها وفقا 
لألصول املرعية إمنا هي عملية 
مستمرة بطبيعتها في الشركة 
حسبما تقتضيه مصلحة العمل 
وتفرضــه متطلبــات ترقيــة 
العاملني وتدويرهم لهذا الغرض، 
وبهذه املثابة فإن الشركة تسعى 
جاهدة إلى شغل ما يشغر لديها 
مــن وظائــف دون تأخير متى 

استطاعت إلى ذلك سبيال.
وذكرت ان شركة نفط الكويت 
متنــح كل مديرية عمليات قدرا 
مــن الصالحيــات في تســيير 
أعمالها التشــغيلية وما يتبعه 
مــن خدمــات مســاندة كإدارة 
املشاريع، ولهذا يتضمن الهيكل 
التنظيمي لكل مديرية تشغيلية 
فرقا خاصة بإدارة مشــاريعها، 
كمــا تختص مديرية املشــاريع 

في ذلك بخس حلقوق العاملني 
على مســتوى الشركة إذ ستتم 
مقابلة أعلى احلاصلني على نقاط 
املفاضلة األولى في كل مرة جتري 
املفاضالت مما سيؤدي حتما الى 
حرمان املرشــحني اآلخرين من 

الدخول الى هذه املفاضالت.
وعلى هــذا املقتضى يجري 
حصر هــذه الشــواغر جميعها 
على مستوى الشركة وعرضها 
على جلنة القيادة العليا لتشكيل 
جلان املفاضالت واعتماد نتائجها 
وذلك بحضور كافة نواب الرئيس 
التنفيذي املختصني، مما تتحقق 
معه رغبة هؤالء النواب في ذلك 
ويستوفي به اإلجراء املشار إليه 
لشغل الشــواغر املذكورة وفقا 
لنظام الترقيات لشغل الوظائف 
بالدرجات (١٧ فأعلى) في القطاع 

النفطي سالف الذكر.
وأشارت الى انه قد مت تشكيل 
جلان املفاضالت لشغل وظائف 
رؤساء فرق إدارة املشاريع في 
الشــركة وإجــراء املقابالت مع 
املرشــحني خالل الفتــرة من ١١ 
ديسمبر ٢٠١٩  حتى ٢٤ فبراير 
٢٠٢٠، وذلك بعد بدء تفعيل نظام 
التقييم باســتخدام طريقة ٣٦٠ 

بتاريخ ١٣ مايو ٢٠١٩.
وأشارت إلى ان حساب مدة 
اخلدمة الالزمة للترقية إمنا يجري 
حسبما قضى به نظام الترقيات 
لشغل الوظائف بالدرجات (١٧ 
فأعلى) في القطاع النفطي على 
النحو اآلتي: (إجمالي اخلبرة - 
اخلبرة في غير مصادر الترشيح) 
= صافي مدة اخلبرة احملسوبة 

في املجموعة.
نظام الترقيات

وحول نظام الترقيات لشغل 
الوظائف بالدرجات ١٧ فأعلى في 
القطاع النفطي قالت شركة نفط 
الكويت انها تلتــزم بتعميمات 
البترول الكويتية في  مؤسسة 
نظــام الترقيات لشــاغلي تلك 
الوظائــف، حيــث يســتند هذا 
النظام الى مبدأ االختيار وتكافؤ 
الفرص من خالل اختيار املرشح 
املناسب للوظيفة الشاغرة مبا 
يلبى متطلبات الوظيفة، وذلك 
طبقا للضوابط والشروط الواردة 
في هذا النظام، وال يســرى هذا 

النظام على احلاالت التالية:

٭ الوظائف املصنفة على سلم 
الوظائف الفنية واملهنية.

الطبــي  الــكادر  وظائــف  ٭ 
مبستشفى االحمدي والعيادات 

الطبية بالشركات التابعة.
٭ الرتب البحرية للعاملني على 
ظهــر الناقالت بشــركة ناقالت 

النفط الكويتية.

يقتصر الترشيح على املوظفني/ العاملني الكويتيني 
املستوفني لشروط الترقية. 

أال يقل عدد املرشحني عن ٣ وال يزيد على ١٠ لكل 
وظيفة شاغرة.

عند توافر اكثر من شاغر يتم تقييم عدد ١٠ مرشحني 
مقابل كل شاغر.

يتم حصر املرشــحني للوظيفة الشاغرة بناء على 
مصادر الترشيح في كل جهة دون اإلخالل باملتطلبات 

الوظيفية.
بقاء املوظف/ العامل بالدائرة ملدة ال تقل عن سنتني.

أال تتجــاوز مدة انتقاله من الوظيفة بالدائرة عن ٣ 
سنوات.

في حال عدم توافر احلد األدنى لعدد املرشحني يتم 
استكمال العدد املطلوب من خالل اإلعالن بالقطاع 

النفطي.
عدم االعتداد بفتــرات اإلجازة اخلاصة مبرتب او 
بدون مرتب وإجازة تفرغ رياضي - ثقافي - وإجازة 
األمومة ومدة التجنيد اإللزامي املمتدة بسبب جزاء 
تأديبي ضمن ســنوات اخلبرة الفعلية للموظف/ 

العامل عند الترقية.

الشركة تتبع تعليمات «مؤسسة البترول» في ضوابط ملء الشواغر الوظيفية
.. و«األنباء» تنفرد بنشر ردودها أمام جلنة التحقيق البرملانية

١- املوظف أو العامل الذي يتجاوز عمره ٥٧ سنة.
٢- أو إجمالي خدمته املســجلة باملؤسســة العامة 

للتأمينات االجتماعية تزيد على ٣٢ سنة.
٣- املوظــف/ العامل الذي متــدد خدمته اإللزامية 

بسبب جزاء تأديبي.
٤- املوظف/ العامل الذي ليس على رأس عمله لفترة 

تزيد على ٩٠ يوما متصلة لدخول املفاضلة.
٥- ال تتم ترقية املرشح الذي ليس على رأس عمله.

حاالت يجب فيها عدم ترشيح املوظف للترقية 

شروط وأحكام الترشيح

٥ إجراءات للجنة املفاضلة

ما اإلجراءات املتبعة للترقية؟

«كورونا» أوقف سير املفاضالت للترقية

قالت شــركة نفط الكويت ان جلنــة املفاضلة اخلاصة 
استعرضت شواغر املعنيني بتعميم مع تقدمي مقترحات 
مصادر الترشيح لتلك الشواغر وجلان املفاضلة اخلاصة 
بها وكان للجنة القيادة العليا املالحظات والتوجيهات التالية:

أوال: االتفاق على العوائل الوظيفية والتي تنضوي حتتها 
الشواغر املعروضة باإلضافة الى مصادر الترشيح اخلاصة 

بها.
ثانيا: االتفاق على أولوية البدء بإجراء املفاضلة لشواغر 

املديرين.
ثالثا: االتفاق على إرجاء مفاضلة رؤســاء الفرق حتى 

إشعار آخر.
رابعا: عدم استبعاد املرشحني التي تنطبق عليهم الشروط 
والضوابط الواردة في النظام ممن أمت ٥٧ سنة أو بلغت 
إجمالي سنوات خدمته ٣٢ سنة خالل فترة وقف العمل 
بالنظام، وذلك من ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ وحتى تاريخ ١ أبريل 
٢٠١٩ بناء على كتاب مؤسسة البترول الكويتية املؤرخ 

في ٥ مارس ٢٠١٩.
خامسا: تفعيل نظام التقييم باستخدام طريقة ٣٦٠.

حددت «مؤسسة البترول» مجموعة من اإلجراءات املتبعة 
في القطاع النفطي للترقية هي كالتالي:

يقوم الرئيس التنفيذي او العضو املنتدب املعني او نائب 
الرئيس التنفيذي الذي يتوافر لديه شاغر بإخطار الدائرة 

املعنية باملوارد البشرية.
تقوم الدائرة املعنية بحصر املوظفني والعاملني املؤهلني 

وترشيح الذين تنطبق عليهم شروط الترقية.
تقوم الدائرة املعنية باملوارد البشرية بحصر املرشحني 

الذين اجتازوا مرحلة املفاضلة األولية.
تقوم الدائرة املعنية باتخاذ اإلجراءات التالية من تطبيق 
التقييم باســتخدام طريقة ٣٦٠ درجة عن طريق دعوة 
الرئيس املباشر او األعلى واملرشح نفسه وبعض الزمالء له 
بنفس املستوى الوظيفي او أعلى وبحد أقصى ١١ موظفا.

الطلب من الرئيس التنفيذي املعني تشكيل جلنة مفاضلة 
ملقابلة املرشحني الذين اجتازوا مرحلة املفاضلة األولية.

تشكيل جلنة مفاضلة من ٣ أعضاء على األقل وال تزيد 
على ٥ مبستوى ال يقل عن مدير.

يرسل رئيس اللجنة أوراق التقييم اخلاصة بعد استيفائها 
الى الرئيس التنفيذي في مظروف سري مغلق.

يتم اختيار واعتماد النتيجة من الرئيس التنفيذي املعني 
وذلك حسب احملصلة النهائية جلميع عناصر املفاضلة 
األولية والنهائية بحيث يتم اختيار احلاصل على اعلى 
النتائج. بعد االنتهاء من اختيار املرشــح حتفظ جميع 
األوراق والنماذج املستخدمة في امللف الشخصي للمرشح.

رصدت «نفط الكويت» عددا من األسباب التي حالت دون 
ملء الشواغر في الشركة هي كالتالي:

١- إعادة تنظيم وتطويــر الهياكل التنظيمية، ما يؤدي إلى 
االنتظار حتى تنتهي الدراسات التي تعد لهذا الغرض ومن 
ثم يجري البدء في ملء الشــواغر الوظيفية لهذه الهياكل 

التنظيمية.
٢- وقف التعيينات في الوظائف اإلشراقية بكل الشركات 
النفطية بناء على ما قررته مؤسسة البترول الكويتية والتي 
أوقفت التعيينات للوظائف اإلشــراقية على الدرجات (١٧ 
فأعلى) في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة من 

ديسمبر ٢٠١٨ وحتى مارس ٢٠١٩.
٣- إيقاف الترقيات متهيدا لتطوير واعتماد تطبيق أنظمة 

جديدة للمفاضالت.
٤- اعتماد نظام التقييم باســتخدام طريقة ٣٦٠ وجتربته 
بشــكل مكثف ودقيق للتأكد من عدم وجود ثغرات ميكن 
من خاللها اختراق النظام من اخلارج، حيث بدأت الشركة 
بتفعيل هذا النظام والعمل على اختباره للتأكد من سالمته، 
وذلك بالتنسيق مع أمن املعلومات في مايو ٢٠١٩ مما أخذ 

بعضا من الوقت.
٥- تقوم الشركة عادة مبلء شواغر وظائف املديرين أوال 
ليتم حصر الشواغر الناجمة عن شغر وظائف رؤساء الفرق 
وبعدها يتم إجراء املفاضالت لهذه الشواغر مجتمعة، وذلك 
ملنح الفرصة ألكبر عدد ممكن من املرشحني للدخول إلى هذه 
املفاضالت وهو ما جرى بالفعل في املفاضالت سالفة الذكر.

٦- بعــد ان تقرر إجراء مفاضالت لـ ٧ شــواغر لوظائف 
رؤســاء فرق إدارة املشاريع في نوفمبر ٢٠١٩ نشأ شاغر 
ثامن من هذه الوظائف ومن ثم تقرر ضم هذا الشاغر إلى 
الشواغر املذكورة ضمن هذه املفاضالت ليجري رفع عدد 
املرشحني للمفاضالت املشار إليها من ٧٠ إلى ٨٠ مرشحا 

مما استنفد مزيدا من الوقت.
٧- وبينما كانت الشــركة توالي اتخــاذ اإلجراءات املقررة 
لهذه املفاضالت جاء تعطيل العمل من قبل مجلس الوزراء 
بســبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد ١٩) ليتم 

وقف السير في هذه اإلجراءات.

النتائج واعتماد  املفاضلة  جلان  لتشكيل  العليا  القيادة  جلنة  على  وعرضها  الشواغر  جميع  حصر 

أعمالها لتسيير  الصالحيات  من  قدرًا  مديرية  كل  ومتنح  األصول  منظومة  وفق  تعمل  الشركة 



22
االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

اإلمارات ُتعيد تشكيل احلكومة وبن راشد: عام واحد لتحقيق األولويات
عواصم ـ وكاالت: اعتمد صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة 
اإلمارات، هيكال جديــدا للحكومة االحتادية، 
حيث أعلن صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم دبي، بالتشــاور مع 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املســلحة، عن التشكيل الوزاري اجلديد، من 
خالل سلســلة تغريدات نشــرها سموه على 
حســابه الرسمي على موقع «تويتر»، مؤكدا 
سموه مباركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
الهيكل اجلديد للحكومة وتوجيهه بتسخير كل 
املوارد للحفاظ على املكتسبات وتسريع مسيرة 
التنمية.وقال الشيخ محمد بن راشد، حسبما 
أفادت وكالة أنباء اإلمارات «وام» عبر حسابها 
على موقع «تويتر»: «نعلن عن دمج وزارات 
وهيئات وتغيير صالحيات ومسؤوليات وإعادة 
تشــكيل حكومة اإلمارات». وأضاف: «هدفنا 
من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في 
اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل 
في اقتناص الفرص وفي التعامل مع املرحلة 
اجلديدة في تاريخنا، حكومة مرنة وسريعة 

هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن».
وتابع بن راشــد قائــال، ان هذه احلكومة 
أمامها عام واحد لتحقيق األولويات اجلديدة، 
والتغييرات املستمرة ستبقى شعار املرحلة 
وصوال ألفضل منوذج حكومي يواكب العصر 
اجلديد، ويحقق تطلعات شعب اإلمارات خالل 
املرحلة القادمة. وأشــار بن راشــد إلى إلغاء 
٥٠٪ مــن مراكز اخلدمة احلكومية وحتويلها 
ملنصــات رقمية خالل عامــني، الفتا إلى دمج 
حوالي ٥٠٪ من الهيئات االحتادية مع بعضها 

أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء 
دولة جدد، وخلق مناصب رؤســاء تنفيذيني 
في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة 

للمستقبل.
إنشــاء وزارة للصناعــة  وحتــدث عــن 
والتكنولوجيــا املتقدمة تعمــل على تطوير 
القطاع الصناعي بالدولة ودمج هيئة املواصفات 
واملقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم 
املتقدمة لتكون حتت مظلتها، وتعيني سلطان 
اجلابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة.
ولفــت إلى دمــج وزارة الطاقة مع وزارة 
البنية التحتية لتصبح «وزارة الطاقة والبنية 
التحتية»، وإحلاق برنامج زايد لإلسكان والهيئة 
االحتادية للمواصالت البرية والبحرية بالوزارة 
اجلديدة، وتعيني سهيل املزروعي وزيرا لها.

وأشــار بن راشــد إلى تعيني ثالثة وزراء 
ضمن وزارة االقتصاد، عبداهللا بن طوق املري 
وزيرا لالقتصاد ومعه أحمد بالهول وزير دولة 
لريادة األعمال واملشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
وثاني الزيودي وزير دولة للتجارة اخلارجية، 
مؤكدا أن االقتصاد الوطني أولوية استراتيجية 
مطلقة. ولفت إلى دمج املجلس الوطني لإلعالم 
واملؤسسة االحتادية للشباب مع وزارة الثقافة 
لتكون وزارة الثقافة والشباب وتضم وزيرين، 
شــما املزروعي وزيرة دولة للشباب، ونورة 
الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، موضحا أنه 
مت نقل وكالة أنباء اإلمارات لشؤون الرئاسة.

وكشف بن راشد عن إحلاق الهيئة االحتادية 
للكهربــاء واملــاء ومجموعــة بريــد اإلمارات 
ومؤسســة اإلمارات العامة للنقل ومؤسسة 
اإلمارات العقارية بجهاز اإلمارات لالستثمار، 
وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة 

للمرحلة القادمة.

وأشار إلى نقل ملف جودة احلياة والسعادة 
لوزارة تنمية املجتمع، وإحلاق الهيئة االحتادية 
للموارد البشــرية، مبكتب رئاســة الوزراء، 
وتعيــني عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير 
احلكومي واملستقبل تشرف على الهيئة وعلى 

كافة التطويرات احلكومية املستقبلية.
كما لفت إلى دمج الهيئة الوطنية للمؤهالت 
مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمني مع هيئة 
األوراق املالية والسلع برئاسة وزير االقتصاد، 
وتعيني سلطان اجلابر رئيسا ملصرف اإلمارات 

للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.
وأوضــح أنه مت اســتحداث منصب وزير 
دولة لالقتصــاد الرقمي والذكاء االصطناعي 
وتطبيقات العمل عن بعد وتعيني عمر العلماء 
مســؤوال عن هذا امللف، مؤكدا أن بيئة العمل 
املستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة 
ســتتغير بشــكل كبير. وأعلن بن راشد عن 
تعيني حمد املنصوري رئيسا للحكومة الرقمية 
بدولة اإلمارات، الفتا إلى أن الهدف هو نافذة 
رقمية واحدة للحكومة، وحتول رقمي شامل 
الن املتغيــرات األخيرة أثبتــت أن احلكومة 
الرقمية هي خيار استراتيجي ال غنى عنه، وأمن 
اقتصادي الستمرارية األعمال في أي ظروف.

وكشــف عن تعيني محمد حمــد الكويتي 
رئيســا لألمن الســيبراني في حكومة دولة 
اإلمــارات، قائــال إن «أمن حكومتنــا الرقمية 
هو جزء أساســي من أمننا الوطني الشامل، 
وحمايــة حدودنــا الوطنيــة الرقمية جزء ال 
يتجزأ مــن حماية كامل ترابنا الوطني». كما 
أعلن بن راشد عن تعيني مرمي احلمادي أمينا 
عاما ملجلس الوزراء، ومحمد سلطان العبيدلي 
رئيسا للشؤون القانونية في حكومة اإلمارات، 

وأحمد ماجد البدواوي أمينا عاما مساعدا.

دمج بعض الهيئات والوزارات بهدف سرعة اتخاذ القرار وتعزيز منجزات ومكتسبات الوطن

صورة عن تغريدة  نائب رئيس دولة اإلمارات وحاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرفقة بالتشكيلة اجلديدة

احملتجون «الراديكاليون» يتحدون ترامب ويسقطون متثال كولومبوس
وكاالت:   - عواصــم 
بلغ شــد احلبــال ذروته بني 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
املناهضني  ترامب واحملتجني 
للعنصرية، في أوضح ترجمة 
لالنقســام احلاد الذي يعاني 
منه املجتمع األميركي تزامنا 
مع احتفاالت عيد االســتقالل 
التــي تصادف «٤ يوليو» من 

كل عام.
وبعــد ســاعات قليلة من 
إعــالن ترامــب عزمــه إقامــة 
«حديقة وطنية» تضم متاثيل 
لرموز أميركا «العظماء، واصفا 
الذيــن  الذيــن  املتظاهريــن 
يستهدفون معالم ورموز حقبة 
العبودية واحلرب األهلية بـ 
«اليساريني املتطرفني»، قامت 
مجموعة من هؤالء املتظاهرون 
بإســقاط متثال كريســتوفر 
كولومبوس في مدينة بالتيمور 
الواقعة على الساحل الشرقي 

للواليات املتحدة.
وظهر في صور نشــرتها 
صحيفة بالتيمور صن اليومية 
متظاهرون يقومون بإسقاط 
متثــال املستكشــف اإليطالي 
بواســطة حبــل بالقــرب من 
منطقة ليتــل إيتالي. وينظر 
بعض احملتجني واألميركيني 
إلى كولومبوس، الذي طاملا مت 
االحتفاء بأنه «الشخص الذي 
اكتشف أميركا» على أنه رمز 
قدوم األوروبيني واالستيالء 
على أراض السكان األصليني 

التي ال تعود لهم.
وفي أعقــاب االحتجاجات 
املناهضــة لعدم  التاريخيــة 

التي «تتهــم معارضيها ظلما 
بالعنصرية».

احتفــاالت عيــد  وبــدت 
االستقالل التي تشهد تقليديا 
عروضا وحفالت شواء وألعابا 
نارية، محدودة في جميع أنحاء 
الواليات املتحدة هذه بسبب 

جورجيــا وناشــفيل بوالية 
ألغيــت حفــالت  تينيســي، 
موســيقية أو ألعــاب نارية. 
أمــا فــي هيوســنت (واليــة 
تكســاس) التــي تعــد بؤرة 
للوباء في اجلنوب، فقد احتفل 
األميركيون بهذا العيد الوطني 

عبر اإلنترنت.
وعلــى الرغم مــن الوباء، 
بقيت ساحة «ناشونال مول» 
الهائلــة التــي تضــم نصبــا 
رسميا في العاصمة االحتادية، 
ومحيطها مفتوحني للجمهور 
أللعــاب ناريــة وصفــت بـــ 

«الضخمة».
وبعــد اخلطاب الرئاســي 
العنيــف، قامت طائــرات من 
احلرب العاملية الثانية وسرية 
طائرات من وحدة «بلو اجنلز» 
التابعة للبحريــة األميركية، 

بعرض جوي.
وكان ترامــب قد طلب من 
الشرطة في وقت سابق اجلمعة 
اعتقال ومالحقة أي شــخص 
يلحــق ضــررا بتلــك الرموز 
واعلن ان العديــد منهم رهن 
االعتقال وسيواجهون السجن 

١٠ أعوام.
ولــم يقــف األمــر عنــد 
حتطيم التماثيل وإمنا حتول 
انقســاما في الشــارع، حيث 
هتــف متظاهرون مناهضون 
للعنصريــة بشــعار «حيــاة 
السود مهمة» وهم يسيرون في 
اجلادة املتاخمة للبيت األبيض 
موجهني الشتائم لناشطة حتمل 
الفتة تظهــر دعمهــا لدونالد 

ترامب في وسط واشنطن.

انتشار وباء كوفيد-١٩.
وقبل ســاعات من خطاب 
ترامب، أعلنت والية فلوريدا 
عن عدد قياسي من اإلصابات 
بالڤيروس بلــغ ١١ ألفا و٤٥٨ 

في ٢٤ ساعة.
وفــي أتالنتــا فــي والية 

وعلــى بعــد بضــع مئات 
من األمتــار من حديقة البيت 
الطرفــان  وجــد  األبيــض، 
نفسيهما وجها لوجه فيما ال 
يبدو أن ثمــة مجاال للتوفيق 

بينهما.
ولتجنب الصدامات، مت نشر 
قوات ضخمة من الشرطة حول 
املقر الرئاسي الذي بدا كقلعة 

محصنة.
املوالية  الناشــطة  وقالت 
بانــدورا  لترامــب كريســتي 
غريكتشوفسكي التي وجهت 
اللوم إلى املتظاهرين، «يجب 
أن نحتفل بوحدتنا وتنوعنا 
وحريتنا، ال أن نعد أنفســنا 
أعداء جاهزين خلوض احلرب».

وتابع املتظاهرون سيرهم 
حتى وصلوا إلى جادة «بالك 
اليف ماتر بالزا (ساحة حياة 
السود مهمة)»، وهو جزء من 
شارع أصبح مركزا للتظاهرات 

في العاصمة األميركية.
وعلــى الطــرف اآلخر من 
اجلادة، أعربت جنيڤر فريند 
عــن حزنهــا لوجــود هــذه 
املواجهة. وترى هذه السائحة 
(٥٣ عاما) القادمة من فلوريدا 
لالحتفال بالعيد الوطني في 
ذلك «أنه عدم احترام للرئيس، 
إنه يتعرض للهجوم من جميع 

اجلهات».
وأوضحــت «كل احليــاة 
مهمة» باإلشــارة إلــى هتاف 
املناهضــني  املتظاهريــن 
للعنصرية، «لكن املتظاهرين 
يختارون ما يريدون االحتجاج 

عليه، إنه نفاق».

االنقسام احلاد يطغى على احتفاالت األميركيني بالعيد الوطني

(رويترز) محتجون يطيحون بتمثال كريستوف كولومبوس في بالتيمور  

للتمييز العرقي التي أثارتها 
وفــاة األميركــي مــن أصول 
أفريقية جورج فلويد على يد 
شرطي أبيض في مينيابوليس، 
مت إسقاط ومهاجمة العديد من 
التماثيل التي جتسد شخصيات 
مرتبطة بالتاريخ االستعماري 
أو التمييز في الواليات املتحدة 

وأماكن أخرى من العالم.
وشــكلت اخلطــوة حتديا 
للرئيس ترامب الذي أشار إلى 
كولومبوس املتحدر من مدينة 
جنوى في خطابه الذي ألقاه 
أمــس األول، مبناســبة العيد 
الوطني وقال: «سنقاتل معا من 
أجل احللم األميركي، وسندافع 
على أسلوب احلياة األميركية 
الــذي بدأ في عام ١٤٩٢ عندما 
اكتشف كريستوفر كولومبوس 
أميركا، وســنحميه ونحافظ 
عليــه»، مهاجمــا املتظاهرين 
لليــوم الثانــي علــى التوالي 

بشكل الذع.
وأضاف ترامب في مراسم 
جرت في حديقة البيت األبيض: 
«نحن في طريقنا لدحر اليسار 
واملاركســيني  الراديكالــي 
والفوضويني ومثيري الشغب 

واللصوص».
وتابــع: «لــن نســمح أبدا 
حلشــد غاضب بهدم متاثيلنا 
وتعليــم  تاريخنــا  ومحــو 

أطفالنا».
وخالفا للخطب الرئاسية 
الداعية في هــذه الذكرى إلى 
تعزيز الشعور الوطني ووحدة 
األميركيــني، هاجم امللياردير 
اجلمهوري أيضا وسائل اإلعالم 

إسرائيل: ال نقف بالضرورة وراء كل 
حوادث املواقع النووية اإليرانية

عواصــم - وكاالت: قــال وزيــر الدفــاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل ال تقف 
«بالضرورة» وراء كل حادثة غامضة تقع في 
إيران، وذلك بعد أن دفع اندالع حريق مؤخرا 
في منشــأة نطنز النووية بعض املسؤولني 
اإليرانيني للقول إنه جنم عن عملية تخريب 
إلكترونية. ومحطة نطنز لتخصيب الوقود 
حتت األرض احدى املنشــآت الرئيســية في 
برنامج تخصيب اليورانيوم اإليراني وواحدة 
من عدة منشآت إيرانية يراقبها مفتشو الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة. 
واحترقت أجزاء من املبنى املكون من طابق 

واحد اخلميس املاضي.
ولدى سؤال غانتس عما إذا كانت إسرائيل 
لها صلة «باالنفجارات الغامضة» في مواقع 
نوويــة إيرانية، رد بالقول «ليس كل واقعة 
حتــدث في إيران لها صلــة بالضرورة بنا». 
وأضاف لراديو إسرائيل امس: «كل تلك األنظمة 
معقــدة، ولها قيود ســالمة مرتفعة املعايير 
للغاية ولســت واثقا من أنهم يعلمون على 
الدوام كيف يلتزمون بها». وقال ٣ مسؤولني 
إيرانيني أدلوا بتصريحات لـ «رويترز» إنهم 

يعتقدون أن تخريبا إلكترونيا عبر اإلنترنت 
وقع في نطنز لكنهم لم يقدموا أدلة على ذلك، 
وقال اثنان إن إسرائيل رمبا تقف وراء األمر.

وتناول مقال نشرته وكالة األنباء اإليرانية 
الرسمية ما وصفته باحتمال قيام أعداء مثل 
إسرائيل والواليات املتحدة بأعمال تخريب، 
على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي 
منهما بشــكل مباشر. يشــار الى انه في عام 
٢٠١٠، مت العثور على ڤيروس (ستكســنت) 
اإللكتروني، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه 
مت تطويره من قبل الواليات املتحدة وإسرائيل، 
بعد استخدامه في هجوم إلكتروني على نطنز.

من جهة أخرى، صرح غانتس بأن إجراء 
انتخابات مبكرة للبرملان (الكنيست) سيكون 
أمرا «غير مسؤول» و«سيئ للغاية» بالنسبة 

إلسرائيل في الوقت الراهن.
وأضــاف: «لقــد انضممت إلــى احلكومة 
(بقيــادة رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهو) 
من أجل منع الذهاب النتخابات رابعة.. أنا ال 
أخشاها، فقد خضت ثالثة انتخابات بالفعل، 
ولكني أعتقد أنه يجب في هذه املرحلة االبتعاد 

بإسرائيل عن انتخابات جديدة».

غانتس رداً على تهديد نتنياهو: خضت ٣ انتخابات لـ«الكنيست» وال أخشى الرابعة

«ضم األمر الواقع» عبر «تسمني املستوطنات» بالضفة.. 
و«وزاري عربي» ملواجهة مخطط االحتالل اليوم

عواصم- وكاالت: قال مدير 
مكتــب هيئة مقاومــة اجلدار 
واالســتيطان فــي بيــت حلم 
بالضفة الغربية احملتلة حسن 
بريجية إن مجلس املستوطنات 
أعلن عن بــدء العمل في بناء 
١٦٤ وحدة استيطانية جديدة 
في مستوطنة «نفيه دانيال» 

جنوب بيت حلم.
فــي  بريجيــة  وأضــاف 
تصريح صحافي أوردته وكالة 
الفلســطينية (وفا)  األنبــاء 
أمس أنــه بناء علــى مصادر 
إســرائيلية، فإن هذا التوسع 
االســتيطاني يأتي مــن أجل 
إنشاء حي جديد في مستوطنة 
«نفيه دانيال» باسم حي «نفيه 
نــوف» االســتيطاني، علــى 
الفلسطينيني  أراضي  حساب 

الغربية، وقالت وزارة الصحة 
الفلسطينية في بيان صحافي 
إن شــابني أصيبا بالرصاص 
احلي أحدهما باحلوض واآلخر 
في الرقبة وكســر في الكتف، 
مضيفة أن املصابني نقال إلى 
مستشــفى ســلفيت لتلقــي 

العالج.
من جهته، أكد نادي األسير 
الفلسطيني أن قوات االحتالل 
اعتقلــت ٧ فلســطينيني مــن 
الضفة غالبيتهــم من القدس 
احملتلة، مبينــا أن مواطنا مت 
اعتقالــه من مخيــم العروب 
وتعرض العتداء على يد قوات 
االحتالل أثناء عملية اعتقاله، 
إضافة إلــى طالب في جامعة 
«بيرزيت» من رام اهللا، والذي 
اعتقــل من علــى حاجز طيار 

مع قادة العالم، حيث أرســل 
مؤخرا سبع رسائل شخصية 
لكل دول العالم، تفيد بأنه في 
حال مت الضم سيكون هناك حل 
من كل االتفاقيات املوقعة مع 
إسرائيل وأميركا بشكل فعلي 
ألنهما تنكرتا لكل االلتزامات، 
األمر الذي يعني حتمل حكومة 
االحتــالل ملســؤولياتها وفقا 

التفاقية جنيڤ الرابعة.
وأضــاف أن عبــاس دعــا 
دول العالــم في رســائله إلى 
عقــد مؤمتــر دولي للســالم 
كامل الصالحيات على أساس 
القانــون الدولي وحل قضايا 
الوضــع النهائــي مبا يضمن 
إنهاء االحتالل على حدود عام 
٦٧ واإلفراج عن األسرى وفق 

جدول زمني محدد.

بالقرب من قرية اخلان األحمر، 
مشيرا إلى أن ٥ فلسطينيني مت 
اعتقالهم من بلدة العيساوية 

وحي الطور في القدس.
إلــى ذلك، أعلن أمني ســر 
التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنــة 
الفلسطينية صائب  التحرير 
عريقــات، عن اجتماع وزاري 
عربــي، اليوم، لبحث مخطط 
الضم اإلسرائيلي، معربا عن 
أمله أن «يعيد األشقاء العرب 
إذا مــا أقدمت دولــة االحتالل 
علــى تنفيــذ هــذه اخلطوة، 
النظر فــي املعاهدات املوقعة 
معها إضافة للتمسك مببادرة 
السالم العربية دون تغيير».

وقال عريقات حسبما ذكرت 
وكالة (وفا) امس إن الرئيس 
محمود عباس يواصل اتصاالته 

إصابة فلسطينيني اثنني برصاص مستوطنني متطرفني.. وعباس يدعو ملؤمتر دولي للسالم

في بلدتي اخلضــر ونحالني، 
وهو ما سيسلب العشرات من 

الدومنات الزراعية.
هــذا  أن  إلــى  وأشــار 
التوسع االســتيطاني يندرج 
«تســمني  سياســة  ضمــن 
املستوطنات» ضمن مشروع 
ما يســمى «القدس الكبرى»، 
واستغالال للوضع الراهن بفعل 
جائحة كورونــا، حيث يقوم 
املســتوطنون وحتت حماية 
قــوات االحتالل باالســتيالء 
على مســاحات شاســعة من 
األراضــي، في ظل السياســة 
اجلديــدة املتمثلــة بتســليم 
إخطارات إخالء وترحيل. في 
هذه األثناء، أصيب فلسطينيان 
برصاص مستوطنني متطرفني 
بغرب بلدة سلفيت في الضفة 

ملشاهدة الڤيديو

مغني الراب كانييه ويست
يعلن ترشحه للرئاسة األميركية

واشنطن - وكاالت: أعلن مغني الراب واملنتج األميركي 
كانييه ويست ترشحه لالنتخابات الرئاسية األميركية التي 
ستجرى في نوفمبر املقبل. وكتب ويست في تغريدة على 
تويتر «علينا اآلن تنفيــذ وعد أميركا بوضع ثقتنا في اهللا 
وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الواليات 
املتحدة». وأرفقها بهاشتاغ # ٢٠٢٠VISION (رؤية ٢٠٢٠).

ولم يذكر املنتج الثري البالغ من العمر ٤٣ عاما الذي يدعو 
في واحدة من أغنياته إلى «بلوغ النجوم حتى تهبط على غيمة 
إذا سقطت»، أي تفاصيل إضافية. وكان زوج جنمة تلفزيون 
الواقع كيم كارديشيان احتل عناوين الصحف في السنوات 
األخيرة بســبب مشاكل نفسية وتصريحات مثيرة للجدل 
حول العبودية ودعمه للرئيس اجلمهوري دونالد ترامب الذي 

ال يتمتع بشعبية إطالقا في أوساط الراب.
من جهة أخرى، التقى كانييه ويست الرئيس اجلمهوري 
في البيت األبيض في ٢٠١٨. وفــي مقابلة في العام التالي، 
أوضــح أن دعمه ترامب كان حيلة إلبعــاد الدميوقراطيني 
لتمهيد الطريق ليخوض سباقه اخلاص إلى البيت األبيض.

صورة ارشيفية للقاء ويست وترامب عام ٢٠١٦
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

جنبالط ينضم للمطالبني بإسقاط احلكومة.. و«احلراك الثوري» يشتد
مطلوب تعيينات كهربائية تبقي «الطاقة» بيد «التيار».. والراعي يناشد عون فك احلصار عن الشرعية

بيروت ـ عمر حبنجر

انضــم رئيــس احلــزب 
التقدمــي االشــتراكي وليــد 
جنبالط الى املطالبني بإسقاط 
حكومة حسان دياب، وقال في 
تغريدة توتيرية أمس: «نحن 
في مقدمة املطالبني بإســقاط 
هذه احلكومة»، كما طالب نائب 
رئيس حزب الكتائب، ســليم 
الصايــغ باســتقالة «حكومة 

العجز».
البطريرك املاروني بشارة 
الراعي ناشد الرئيس ميشال 
عون من مقــره الصيفي في 
الدميــان، العمــل علــى فــك 
احلصار عن الشرعية، وعن 
القرار الوطنــي احلر، قائال: 
إن أســوأ ما نواجهــه اليوم 
هو ان معظم الذين يتعاطون 
الشأن السياسي ال تعنيهم إال 
مكاسبهم الرخيصة، واألكثر 
سوءا انهم يعملون جاهدين 
ألشــخاصهم وأحزابهــم ال 
للبنان، انهم يريدون إخفاء 
مسؤوليتهم عن إفراغ خزينة 
الدولة، وتساءل مبرارة: منذ 
متــى كان اإلذالل منط عيش 
اللبنانيــني؟، وحيــا الراعي 
شابات وشباب الثورة الذين 
هــم املســتقبل، وطلــب الى 
الدول الصديقة اإلسراع الى 
جندة لبنان، واألمم املتحدة 
الى تثبيت السلم األهلي في 

لبنان وحتييده».
وبخالف املواقف املعلنة، 
يبــدو ان موضــوع تغييــر 
فــي  مطــروح  احلكومــة، 
الكواليس بقوة، إمنا لن يخرج 
الى العلن، قبل العثور على 
البديل، املستحيل...، بسبب 
شــروط الفريــق الرئاســي 
وحليفه حزب اهللا، األمر الذي 
يطرح املخاوف من تعريض 
حسان دياب لالبتزاز، بحيث 
يتقبــل ما ال يقبــل، من أجل 
البقاء، ومثاال على ذلك التيار 
الوطني احلر، فهو مع حكومة 
حسان دياب، امنا ليس دون 
قيد أو شرط، وهذا ما نقرأه في 
توصيف إعالم التيار للوضع 
احلكومي الراهن، لقد وضع 
حكومــة دياب أمام خيارين: 
إمــا أن تقدم علــى خطوات 
إصالحيــة «نوعية» حترج 
اجلهات الباحثة عن التعديل 
او التغيير، وإما أن يصبح كل 
يــوم ميضي بال عمل حثيث 
على توفيــر البديــل القادر 
علــى اإلنقاذ، جرمية جديدة 
ترتكب بحــق الوطن.. «هذا 
التهويل على حســان دياب، 
من «بيت أبيه»، مرتبط الى 
حد ما بجدول أعمال جلســة 
مجلس الوزراء املقررة يوم 
غــد الثالثاء، والتي يفترض 
ان تشــهد تعيــني مجلــس 
إدارة جديــد لكهربــاء لبنان 
وهيئة ناظمة، تضبط إيقاع 

اإلرغاميــة، التــي يفرضهــا 
صندوق النقد الدولي كمدخل 
أساســي ملتابعة املفاوضات 
مــع لبنان، بحيــث تبقى يد 
التيار هي الطولى في الوزارة 
ويبدو ان املطلوب من دياب، 
تأمني كل مستلزمات الديرة 
الرئاسية، حاضرا ومستقبال.
وميكن املالحظة أنه رغم 
ظهور عــداد يومي حلوادث 
االنتحار وبلوغه ٤ لبنانيني 
خالل أيام قليلة، بسبب ضيق 
العيش وافتراس الدوالر لليرة 
اللبنانيــة املهيضة اجلناح، 
احلكــم واحلكومــة مــازاال 
الوقت متســعا  يجدان فــي 
لرفع األسهم الرئاسية لهذا، 
واألفضليــة الوظيفية لذاك، 
او إلظهار القناعة التامة في 
التوجه الشرقي لثنائي حزب 

سجلت مسيرات احتجاجية، 
في طرابلس، وصيدا وجديدة 
مرجعيــون، وفــي «مزرعة 
يشــوع» بقضاء املنت، حيث 
رفع شــعار «الى الســاحات 
إلسقاط حكومة العجز» وقد 
حصل احتــكاك مع اجليش 
املكلف مبنــع إغالق الطرق، 
وسقط بعض اجلرحى. وفي 
صيدا طالبت مسيرة شعبية 
الســلطة احلاكمة بالرحيل، 
وأشار احملتجون إلى حاالت 
االنتحــار بســبب احلاجــة 
الدوالر  التــي أردى  والفاقة 

بها غالبية اللبنانيني.
وفي بلدة بقعاتا في قضاء 
الشوف، حصل حراك شعبي 
احتجاجي على األسعار وكاد 
ان يتطور، ما استدعى تدخل 

اجليش.

اهللا - التيار الوطني احلر، 
متجاوزا االلتزام الدستوري 
العربــي والتوجه  باالنتماء 

الغربي للبلد.
ومــع اســتدارة رئيــس 
احلكومة ديــاب نحو مثلث 
الصــني والعــراق وإيــران 
ووضع ملــف الكهرباء على 
طاولة مجلس الوزراء، بعد 
التمهيد له في اللقاء األخير 
بــني رئيــس املجلــس نبيه 
بري ورئيس التيار الوطني 
احلر جبران باسيل في عني 
التينة األمر الذي يخشى منه 
أن تتكرر سابقة التعيينات 
اإلدارية األخيرة وما حملته 
مــن محاصصــات وتفضيل 

للوالءات على الكفاءات.
فــي هذا الوقــت، احلراك 
الثوري في حالة استنفار وقد 

(محمود الطويل) ناشطو «أنا مستقل» و«حراك صيدا» خالل تظاهرة في صيدا حتت شعار «كلن يعني كلن» 

مؤسسات وزارة الطاقة، التي 
جتسد أوسع أوكار الفساد، 
املسؤولة عن ٤٠ مليار دوالر 
مــن ديون لبنــان، مبا يعيد 
صالحيات وزير الطاقة الى 
حجم الوصاية التي يعطيه 

إياها القانون أصال.
الوطني  التيــار  ويتولى 
الطاقــة منــذ  احلــر وزارة 
العــام ٢٠٠٩، ويقول النائب 
ســليم خــوري، عضو كتلة 
التيــار، لقناة «ال بي ســي» 
ال نســتطيع ان نتخلــى عن 
وزارة الطاقة، ألي حزب آخر 
بعد كل اإلجنازات التي قمنا 
بهــا، حتى ال ينســب نتائج 

هذه اإلجنازات إليه!!
واملطلوب، كما يبدو موقف 
حكومي داعم ومتضامن مع 
التيار في موضوع التعيينات 

هاشم لـ «األنباء»: حكومة دياب تتصرف وكأنها مستقيلة
بيروت ـ زينة طّبارة

رأى عضــو كتلــة التنميــة والتحرير 
النائب د.قاسم هاشم ان حكومة الرئيس 
حسان دياب قائمة دستوريا إال انها تتصرف 
وكأنها مستقيلة من مسؤولياتها األساسية 
فــي ظروف اســتثنائية دقيقة وخطيرة، 
معتبرا بالتالي ان احلكومة تنهي نفسها 
بنفسها وقد تخلت عن واجباتها في مواجهة 
التحديات والتطورات اإلقليمية والدولية، 
لكن توصيف عمل احلكومة شيء والدعوة 
الســتقالتها شــيء آخر، اذ تبقى وجهات 

النظــر الداعية الى اســتقالتها دســتوريا موضع جدل 
ونقاش لطاملا البديل عنها غير متوافر حتى الساعة.

ولفت هاشــم في تصريح لـ «األنبــاء» الى أن كتلة 
التنميــة والتحرير مع اي حكومــة فاعلة وقادرة على 

إدارة األزمة، لكن هذا ال يعني وجوب رحيل 
احلكومــة احلالية دون التوافق املســبق 
على البديل، فالظــروف الراهنة جتعلنا 
متمسكني بحكومة دياب على عللها اذ يبقى 
وجودها املهتز أساسا خيرا من الدخول في 
املجهــول، وعلى ما يبدو وفقا للمعطيات 
الراهنة وجلسات النبض من قبل البعض 
ان إيجاد البديل لن يكون سهال، خصوصا 
ان هناك من يشترط تأليف احلكومة منفردا 
ومبعــزل عن التوافق مــع اآلخرين، فهذا 
الشــرط أكثر من محاصصــة انه احتكار 
واســتفراد، علما ان التركيبــة اللبنانية 
تركيبــة عجائبية قائمة على التوافق والتفاهم بني كل 
املكونات والشــرائح السياسية، وعلينا بناء على هذه 
التعقيدات ان نتجنب متاهات تشكيل احلكومات وسط 

الظروف املتحكمة بالبالد.

النائب قاسم هاشم

األكراد يغلقون املعابر مع باقي املناطق السورية ويدعون إلى «مؤمتر للمعارضة»
وكاالت: أعلنــت ما تعرف 
الذاتيــة لشــمال  بـــ «إالدارة 
وشرق ســورية» التي اعلنها 
االكراد من طرف واحد، ٕاغالق 
املعابر مع املناطق التي يسيطر 
عليها النظــام ضمن ٕاجراءات 
ملنع انتشــار ڤيروس كورونا 
املســتجد، وبــررت اخلطــوة 
«بانتشار الڤيروس في مناطق 
سيطرة احلكومة السورية».

التنفيذي  ؤاصدر املجلس 
لٕالدارة قــرارا قضى بإالغالق 
الكلي للمعابر احلدودية كافة 
بدءا مــن صبــاح ١٣ اجلاري، 
بحسب موقع تلفزيون «روسيا 

اليوم».
وبدءا مــن التاريــخ ذاته، 
قضى القرار رقم ٧٠، باخضاع 
ٔاي «حالة ٕانسانية تدخل إلى 
مناطق إالدارة الذاتية» حلجر 

صحي مدة ١٤ يوما.
كمــا تضمن القــرار «منع 
ٕادخال جنازات املوتى بسبب 
جأيحــة كورونا» ٕالى املناطق 
التي يســيطر عليهــا االكراد، 
التباعــد  علــى  واحلفــاظ 
االجتماعي في (دور العبادة، 
العــزاء، وأالعــراس،  وخيــم 

واالجتماعات الكبرى).
واســتثنى القرار من تلك 
إالجراءات «الطالب حلني انتهاء 
فتــرة االمتحانات مــع اتخاذ 

مٔوخرا تزايدا يوميا في حاالت 
بالڤيــروس، بعدما  إالصابــة 
كانــت إالصابــات احمللية في 
البالد توفقت بشــكل تام منذ 
مطلــع مايو املاضــي وبقيت 
محصــورة فــي القادمــني من 
اخلارج، وهو ما دفع احلكومة 
ٕالى رفع إالجراءات االحترازية 

إلى ١٣ حالة وفاة.
وقالت وفقا لوكالة األنباء 
إنــه مت  الســورية (ســانا)، 
تســجيل ٢٠ إصابــة جديــدة 
بالڤيــروس، ليرتفــع إجمالي 
اإلصابات املسجلة في سورية 

إلى ٣٥٨ حالة.
من جهة أخرى، كشف حسن 

ســورية لــم يحــدد التيارات 
التي ستتم دعوتها من ممثلي 

املعارضة.
وقال علي: «لدينا مشروع 
لعقــد مؤمتــر وطنــي عــام 
للمعارضة، سنحاول من خالله 
جمع جميع أطياف املعارضة 
إلى طاولة واحدة، وكثير من 

التي سبق ٔان اتخذتها ملواجهة 
انتشار الڤيروس.

هــذا، وقــد أعلنــت وزارة 
الصحــة الســورية أمس عن 
ارتفاع قياسي جديد بتسجيل 
ثالث وفيات جديدة بڤيروس 
كورونــا، ليرتفــع إجمالــي 
الوفيات بالڤيروس في البالد 

محمــد علي - عضــو الهيئة 
الرئاســية ملا يعرف مبجلس 
سوريا الدميوقراطية «مسد» 
وهو الوجه السياســي لقوات 
سوريا الدميوقراطية «قسد»، 
عن جهود املجلس لعقد مؤمتر 
عام للمعارضة السياسية في 
مناطق سيطرتها شمال شرق 

األطر رحبت باملشروع ونعمل 
على عقده في مناطق شــمال 

شرقي سورية».
ولفت إلى أن احلل الوحيد 
أمــام املعارضــة السياســية 
هــو التوافــق واالبتعــاد عن 
الدوليــة، مضيفا:  األجنــدات 
«نوجه النداءات لكل املعارضة 
للقدوم إلى مناطق شمال وشرق 
سورية، والتحاور بضمانات 
دولية وبشفافية كاملة وأمام 
اإلعالم ليرى العالم أننا منتلك 
القدرة على التوافق وحل أزمتنا 

ورسم مستقبلنا».
وحتدث املسؤول في «مسد» 
عما أسماه استقاللية املشروع، 
قائال: «للمحافظة على سورية 
السوريني، حتى لو كنا مختلفني 
لكن جتمعنا خيمة حل واحدة 
بهــدف إخراج بلدنا من أزمته 

احلالية».
وفي السياق نفسه، دعت 
أمينة عمر رئيسة «مسد» الذي 
يســيطر عليه األكراد حكومة 
النظــام إلــى تبنــي احللــول 
السياسية وتغليب لغة احلوار 
وتطبيق القرار األممي اخلاص 
بحل األزمة السورية «٢٢٥٤»، 
العقوبــات  البــالد  لتجنيــب 
األميركيــة و«قانــون قيصر» 
الذي دخل حيز التنفيذ منتصف 

الشهر املاضي.

ارتفاع قياسي في أعداد املصابني بـ«كورونا»

(انترنت) صورة ارشيفية جلانب من جتنيد «قسد» للمسلحني 

االحتياطات الطبية وإالجراءات 
الصحية الالزمة».

ٕالــى ٔان  ؤاشــار املجلــس 
خطوته تلك تٔاتي «بعد انتشار 
الڤيروس بشــكل ملحوظ في 
مناطــق ســيطرة احلكومــة 

السورية ودول اجلوار».
يذكــر ٔان ســورية تشــهد 

األردن ميدد وثائق اللجوء 
للسوريني حتى نهاية العام

وكاالت: قرر وزير الداخلية األردني سالمة حماد 
اعتبار وثائق اللـــجوء، وهي بطاقة اخلدمة اخلاصة 
باجلالية السورية، ســارية املفعول حكما حتى نهاية 

العام احلالي.
وبني حماد أن هذا القرار يأتي انسجاما مع متطلبات 
السالمة العامة في احلد من انتشار ڤيروس كورونا، 
وحتسبا للتهافت املتوقع لغايات جتديد وثائق الالجئني 

وللتسهيل عليهم في هذا اإلطار.
وقبل أيام أعلنت السلطات األردنية عن منح أكثر 
من ١٩٠ ألف تصريح عمل لالجئني سوريني، كما أطلقت 
احلكومة الشهر املاضي خطة لدعم الالجئني السوريني 

في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
يذكر أن األردن يســتضيف أكثر من ١٫٣ مليون 

سوري منذ بداية األزمة في ٢٠١١.

«دراج بعلبك».. حتكي قصة لبنان 
املنتفض من رماد األزمات

بيروت - عمر حبنجر

كطائــر العنقــاء.. خرج لبنــان من رماد 
األزمات االقتصادية واملعيشية والسياسية 
التي يعيش حتت وطأتها ليثبت للعالم أنه 
منارة للثقافة واإلبداع. وهل غير «دراج بعلبك» 
التي صدحــت عليها أجمل األصوات وأعذب 

األحلان تشهد على ذلك.
لليلة وحيدة ومن دون جمهور، شهد معبد 
باخوس احلفلة - احلــدث بعنوان «صوت 
الصمود»، مبناسبة االحتفال بالذكرى املئوية 
إلعــالن دولة لبنان الكبير ومرور ٢٥٠ عاما 
علــى والدة بيتهوڤــن، أحيتها األوركســترا 
الفيلهارمونيــة الوطنيــة اللبنانيــة بقيادة 
املايســترو هــاروت فازليان داخــل جدران 
القلعــة الرومانية، مبشــاركة جوقة جامعة 
ســيدة اللويــزة وجوقــة املعهــد األنطوني 
والصوت العتيق. ونقلت عبر أكثرية القنوات 
التلفزيونيــة اللبنانية ووســائل التواصل 
االجتماعي. وعلى شكل قرص الشمس، توزع 
املوســيقيون والفنيون البالــغ عددهم أكثر 
مــن ١٥٠  في الباحة محافظــني على التباعد 
االجتماعــي لتقــدمي برنامج يجمــع أمناطا 

موسيقية متنوعة.
وقالت رئيسة املهرجانات نايلة دو فريج 
لوكالــة «فرانس برس» ان هــذا احلدث هو 
«طريقة للقول ان لبنان يأبى أن ميوت وأن 

لدينــا قطاعا ثقافيــا وفنيا منتجــا ومبدعا 
للغاية»، مضيفة: «نريد إيصال رســالة بأن 
احلياة الثقافية يجب أن تستمر لكن بطريقة 

جديدة».
من جهته، قال املايسترو هاروت فازيليان 
الذي قاد احلفل بجدارة انه واثق من أن آالف 
الناس سيصفقون له من أمام الشاشات في 
بيوتهــم. وتضمــن البرنامج الذي اســتهل 
بالنشيد الوطني اللبناني مقطوعات لبيتهوڤن 
وأبرزها الســيمفونية التاسعة التي ينطلق 
منها «نشيد احلرية» ومن مسرحيات الرحابنة 
التي ظهرت مقاطع منها مصورة على جدران 
القلعة شملت فيروز وصباح ووديع الصافي 
ونصري شــمس الديــن الى جانــب لقطات 
لرؤســاء اجلمهورية الذين شاركوا بافتتاح 
مهرجانــات بعلبك الدوليــة خاصة الرئيس 
الراحل كميل شــمعون الذي دشن أول حفل 

لهذه املهرجانات عام ١٩٥٤.
وحتســبا النقطاع التيــار الكهربائي عن 
بيروت، نصبت شاشــة عمالقة على واجهة 
املتحف الوطني في املنطقة الوســطية التي 
حتمل اســم املتحف، حيث تسنى ملن يرغب 
من املواطنني متابعة احلفل الذي اســتغرق 
ساعة مجانا، وتخللته قراءات للممثل اللبناني 
القدير رفيق علي احمد.  وزير الثقافة عباس 
مرتضى علق على احلفل بالقول: «رغم األزمات 

نحن شعب يحب احلياة».

جانب من حفل «صوت الصمود»

ملشاهدة الڤيديوعشرات املوسيقيني والفنيني حافظوا على التباعد االجتماعي خالل احلفل 
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خادم احلرمني يوّجه بتمديد تأشيرات وإقامات الوافدين لتخفيف آثار «كورونا»

جتدد اجلدل بني العلماء و«الصحة العاملية» حول انتقال كورونا عبر الهواء

خــادم  وجــه  وكاالت: 
امللــك  الشــريفني  احلرمــني 
سلمان بن عبدالعزيز أمس، 
بتمديد عــدد مــن املبادرات 
بشــأن التأشــيرات وإقامــة 

الوافدين.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الرسمية (واس) عن مصدر 
مســؤول بــوزارة الداخلية، 
قوله «إنه إشارة إلى اجلهود 
املستمرة التي تبذلها حكومة 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
لتخفيف آثار جائحة كورونا 
على األفراد ومنشآت القطاع 
واملســتثمرين،  اخلــاص 
واألنشــطة االقتصاديــة في 
اململكة، واتخاذ كل التدابير 
الوقائية ملنع انتشــاره، فقد 
صدرت املوافقة على التالي:

صالحيــة  متديــد   -  ١
النهائي  تأشــيرة اخلــروج 
للوافدين، وذلك بدون مقابل.

٢ -  متديد صالحية اإلقامة 

عواصــم - وكاالت: بعد 
أكثــر مــن نصف عــام على 
ظهور اجلائحة التي ســببها 
ڤيروس كورونا املستجد، ال 
يزال اجلدل محتدما بني منظمة 
الصحة العاملية ومئات العلماء 
الذين يؤكدون أن الڤيروس 

ينتقل في الهواء. 
وبانتظار أن يحسم اجلدل 
أو ان يعثر العالم على لقاح، 
يواصل ڤيروس «كوفيد- ١٩» 
حصد الضحايا حيث ارتفع 
عــدد املصابني بــه بأكثر من 
٢٠٠ الــف خالل يــوم واحد 
بحســب احصائيات جامعة 
جونز هوبكنز االميركية، وبلغ 
أمس ١١ مليونا وأكثر من ٣٠٠ 
الف حالــة، فيما جتاوز عدد 
الوفيات الـ ٥٣٢ الف حالة. 

وبخصوص اجلدل الدائر 
بني املنظمــة والعلمــاء فقد 
أوصل اكثر من ٢٣٩ عاملا من 
٣٢ دولــة رســالة توضح أن 

يتعلق بإجراءات السالمة من 
كورونا، وفق تقرير نشرته 

صحيفة نيويورك تاميز.
وأشارت الصحيفة إلى أن 
الرسالة التي دعمها العلماء 
باألدلة ستنشرها مجلة علمية 

األسبوع املقبل.

خالل فتــرة تعليق الدخول 
واخلروج من اململكة، ملدة ٣ 

أشهر بدون مقابل.
وأوضح املصدر، أنه وفقا 
ملضمون األمر امللكي الكرمي 
فإن هذه االستثناءات تخضع 
للمتابعة املستمرة والتغيير 

وفق ما تقتضيه احلاجة.
يشار إلى أن خادم احلرمني 
أصدر اخلميس املاضي، أمرا 
ملكيا بتمديد عدد من املبادرات 
احلكوميــة مــدة إضافيــة، 
لتحقيق االســتفادة الكاملة 
من املبادرات التي أعلنت منذ 
بداية اجلائحة، حيث ركزت 
املبادرات التي متت املوافقة 
بتمديدها على (دعم العاملني 
السعوديني، وإيقاف الغرامات، 
وتأجيــل حتصيل الرســوم 
واإلعفــاءات، واإلقــرارات)، 
وتأتي هــذه اخلطوة امتدادا 
لإلجراءات احلكومية العاجلة 
التي تســهم في دعم األفراد 

ينتقل من خالل قطرات حجمها 
أقل من ٥ ميكرون الذي يعادل 

مليون جزء من املتر.
وال تزال املنظمة ترى أن 
الڤيروس ينتقل عبر جسيمات 
تخرج بالعطس أو السعال، 
ولكنها تســقط بسرعة على 
األرض، وهو ما كانت قد أكدته 
أكثر من مرة خاصة مع تزايد 
االدعــاءات من علماء وأطباء 
بأن الڤيروس ينتقل بالهواء 

أيضا.
ويوضــح التقرير أنه في 
حال ثبات هذه الفرضية فإن 
على جميع األجهزة الصحية 
فــي الــدول كافــة مراجعــة 
البروتوكوالت املتبعة سواء 
كانت داخل املنشآت الطبية، 
واملتعلقــة مبالبس احلماية 
والكمامات الطبية املستخدمة، 
أو فيما يتعلق بالتعامل مع 
احلاالت املصابة واملوجودين 
في احلجر املنزلي، وحتى فيما 

وأضاف املتحدث باســم 
الصحة السعودية «وصلنا 
ملرحلــة حتكــم في انتشــار 
كورونــا»، مشــيرا إلــى أنه 
للحيــاة  العــودة  «علينــا 

الطبيعية لكن بحذر».
وكان املتحدث أعلن أمس، 
عــن تســجيل ٣٫٥٨٠ إصابة 
جديدة بالڤيروس، وتسجيل 
١٫٩٨٠ حالة تعاف، فيما بلغت 

الوفيات اجلديدة ٥٨.
وســجلت الريــاض ٣٣٢ 
إصابة جديدة، والطائف ٢٧١، 
وخميس مشيط ٢٤٢، ومكة 

املكرمة ٢٣٠.
وقال في مؤمتر صحافي 
حــول مســتجدات اجلائحة 
«نسجل حاالت حرجة بأعداد 
تتأرجح ما بني ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ 
حالة، واالرتفاع من األسبوع 
املاضي محدود، معظم احلاالت 
مســتقرة، وثلثــا احلــاالت 
املنومــة تعاني مــن أمراض 

حني يسعلون أو يعطسون.
وتشــكك منظمة الصحة 
العاملية في بقائــه عالقا في 
اجلــو، أو أن يتنقل إلى أبعد 
من مســافة متر فقــط، لكن 
اختصاصيني فــي األمراض 
املعدية نقضوا هذه الفرضية.
واســتنتج العلمــاء أنــه 
عندما يكون الڤيروس موجودا 
في قطرات الرذاذ، فإنه يبقى 
قادرا على إصابة األشخاص، 
ملدة «ثالث ساعات على األقل، 
في حالة وجوده في اجلو».

إلى ذك، يســتمر ظهور 
البؤر اجلديدة في اسبانيا 
بعــد اســابيع قليلــة على 
اعادة فتــح حدودها، حيث 
قال التلفزيون الرسمي امس 
ان حكومة إقليم (غاليثيا) 
شــمال غربي البــالد قررت 
فرض احلجر الصحي والعزل 
على منطقة يبلغ عدد سكانها 
نحو ٧٠ ألف شخصا بسبب 

املنتهية للوافدين املوجودين 
خــارج اململكــة بتأشــيرة 
اخلــروج والعــودة،  والتي 
تنتهــي خالل فتــرة تعليق 
الدخول واخلروج من اململكة، 

ملدة ٣ أشهر بدون مقابل.
-  متديــد صالحيــة   ٣
تأشــيرة اخلــروج والعودة 
للوافدين التي لم تســتغل، 
 وذلــك خــالل فتــرة تعليق 
الدخول واخلروج من اململكة، 

ملدة ٣ أشهر بدون مقابل.
-  متديــد صالحيــة   ٤
تأشــيرة اخلــروج والعودة 
جلميع الوافدين املوجودين 
خارج اململكة، والتي تنتهي 
خالل فتــرة تعليق الدخول 
واخلروج من اململكة، ملدة ٣ 

أشهر بدون مقابل.
٥ -  متديد صالحية مدة 
اإلقامة للوافدين املوجودين 
اململكــة والقادمــني  داخــل 
بتأشيرة زيارة والتي تنتهي 

العاملية  منظمة الصحــة 
قالــت فــي آخر حتديــث لها 
حــول املســتجدات املتعلقة 
الشــهر  بالڤيــروس نهايــة 
املاضي، إن ڤيروس ال ميكن 
أن ينتقل باجلو إال بعد ثبات 
ذلك علميا، مشيرين إلى أنه 

وقطاع املستثمرين ومنشآت 
القطــاع اخلــاص وتعزيــز 
دورهــم باعتبارهم شــركاء 
في تنمية اقتصــاد اململكة، 
والتخفيف عليهم من اآلثار 
املاليــة واالقتصاديــة مــن 
تداعيــات ڤيــروس كورونا 

املستجد.
وكانــت حكومــة اململكة 
ومنــذ بداية تداعيــات أزمة 
كورونا قد أعلنت عن مجموعة 
من املبادرات العاجلة وصلت 
إلــى ١٤٢ مبادرة اســتهدفت 
القطــاع  األفــراد ومنشــآت 
واملســتثمرين،  اخلــاص 
جتاوزت بقيمتها ٢١٤ مليار 

ريال.
إلى ذلك، قال املتحدث باسم 
وزارة الصحــة الســعودية 
محمد العبدالعالي في مقابلة 
مع «العربية» أمس إن «اململكة 
مستمرة في إعداد الدراسات 

ملواجهة ڤيروس كورونا».

يتعلق بارتداء الكمامات في 
املجمل في املناطق العامة، إذ 
ان هذا يعني إمكانية انتقال 
الڤيروس في األماكن املغلقة 

ذات الهواء املعاد تدويره.
ومــا يقدمه العلمــاء من 
أدلة وبراهني يعني في حال 
تبنيها إعادة النظر في أنظمة 
التهوية في املدارس واملنازل 
والشــركات ودور املســنني، 
واســتخدام فالتــر خاصــة، 
قــد يحتــوي بعضهــا علــى 
إضاءة تعقم باألشــعة فوق 
البنفسجية لقتل اجلسيمات 

العائمة في الهواء.
مديــر معهــد األمــراض 
املعدية في الواليات املتحدة 
أنتونــي فاوتشــي كان قــد 
قــال لقناة فوكس نيوز في 
أبريل املاضي إن الڤيروس 
ميكنه في الواقع االنتقال بني 
األشــخاص الذين يقومون 
مبجرد التحدث وليس فقط 

مزمنة، نصفهم فوق ٦٠ عاما 
فأكثر».

كما أكد أن أكثر من نصف 
مليــون شــخص خدموا في 
مراكز تأكد، وعيادات تطمن.

وشــدد قائال «لو اجتمع 
١٠ أشــخاص، أحدهم ملتزم 
بالسلوكيات الصحية وبقيتهم 
مخالطــون، فإنه في الغالب 
سيســلم متبــع اإلجــراءات 
الوقائية من انتقال العدوى، 
وبقية املخالطــني احتمالية 
إصابتهــم أكثــر، وتتفــاوت 
حسب مخالطة كل شخص».
مــن جانبه، حتدث وكيل 
املســاعد  الصحــة  وزارة 
للصحة الوقائية قائال «بغض 
النظر عن الفحص املخبري، 
بروتوكــول العــزل املنزلي 
ملن لديه أعــراض ومدته ١٠ 
أيام، أما احلجر املنزلي فهو 
للمخالط حلالة مؤكدة وليس 
لديه أعراض ومدته ١٤ يوما».

تفشي ڤيروس (كوفيد- ١٩).
يأتي ذلك بعد يوم واحد من 
اعالن حكومة إقليم (كتالونيا) 
احلجر الصحي والعزل على 

منطقة (سيجريا).
وفي إيران، أعلنت وزارة 
أمــس  اإليرانيــة  الصحــة 
تسجيل عدد قياسي للوفيات 
بالڤيروس، هو الثاني خالل 
سبعة أيام، فيما يستمر الوباء 
بالتفشــي وفق اإلحصاءات 

الرسمية.
وقالــت وزارة الصحــة 
اإليرانيــة ان العــدد بلغ ١٦٣ 
وتتجاوز هذه احلصيلة العدد 
القياسي السابق الذي سجل 
االثنــني املاضــس وبلغ ١٦٢ 
وفاة. وترفع الوفيات اجلديدة 
حصيلة الوباء اإلجمالية في 
البالد إلى ١١٥٧١ وفاة. وأضافت 
انه ثبتت ايضا إصابة ٢٥٦٠ 
شخصا اإلصابات اإلجمالية 

إلى ٢٤٠٫٤٣٨.

وزارة الصحة السعودية تُعلن الوصول ملرحلة «حتكم في انتشار الوباء»

الڤيروس يسجل ٢٠٠ ألف إصابة في العالم خالل يوم واحد... واستمرار تسجيل بؤر جديدة في إسبانيا

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز

عاملة صحية حتمل مسحات مأخوذة من ركاب طائرة عند وصولها إلى مطار كاراسكو الدولي بالقرب من عاصمة أوروغواي       (أ.ف.پ)

الڤيــروس ميكــن أن ينتقل 
بالهواء عن طريق اجلسيمات 
الصغيــرة وميكنــه نشــر 

العدوى.
العلمــاء املوقعون  ودعا 
على الرسالة املنظمة الدولية 
إلى مراجعة توصياتها فيما 

مصر تنفي إقامة قاعدة عسكرية في جنوب السودان
عواصم - وكاالت: أكد قنصل مصر العام في السودان أحمد 
عدلي إمام أن مصر لن تتوانى أبدا في الوقوف مع األشقاء في 
الســودان، في كل الظروف، مشــددا على دعــم القاهرة الكامل 

للفترة االنتقالية في السودان.
وقال قنصل مصر العام في الســودان، في لقاء مع عدد من 
كبار الصحافيني واإلعالميني السودانيني أمس، إن مصر تتطلع 

دوما إلى سودان مستقر وموحد وآمن.
وأشار إلى اجلســر اجلوي، الذي سيرته مصر بتوجيهات 
من الرئيس عبدالفتاح السيســي، لدعم األشــقاء في السودان 
باملــواد واملعــدات الطبية ملواجهة جائحة كرونــا، والذي نقل 
عبر ٤ طائرات حتمل كميات ضخمة من تلك املعدات، موضحا 
أن العمل يجري لشــحن عشــرة مخابز ضخمــة، مت جتهيزها 
باالتفاق مع اجلانب الســوداني، لتنتج مــا يقرب من مليوني 

قطعة خبز يوميا.
وأضاف أن مصر بذلــت مجهودا فنيا وأنفقت موارد مالية 
كبيرة في مشروع الربط الشبكي الكهربائي بني مصر والسودان، 
بقدرة ٨٠ ميغاوات، في هذه املرحلة، معربا عن أمله في زيادة 

تلك القدرة عبر العمل املشترك في الفترة املقبلة.
وأوضــح إمام أن مصــر حتتضن نحو ٤ ماليني ســوداني 
يقيمون في وطنهــم الثاني مصر، ويتمتعون بكل املزايا التي 

متنح للمواطن املصري.
وحول قضية سد النهضة، قال قنصل مصر العام في السودان 
أحمد عدلــي إمام إن مصر تؤيد حق إثيوبيا في التنمية، وفي 
نفــس الوقت تدافع عن حقها في احلياة، مؤكدا أهمية التوافق 
والتقيد بااللتزامات القانونية التي تضمن حقوق الدول الثالث.
ونفــى ما أثير من معلومات عن ســعي مصر إلقامة قاعدة 
عسكرية بدولة جنوب السودان، مشددا على أن القاهرة ال عالقة 
لها بالتوترات األمنية داخل دولة إثيوبيا، وقال «على إثيوبيا 
حتمل مسؤوليتها جتاه قضاياها الداخلية، وأال تعلق األزمات 

على شماعات خارجية».
الى ذلــك، تواصلت امس النقاشــات في النقــاط اخلالفية 
اخلاصة مبلء وتشغيل سد النهضة من خالل عقد لقاءات ثنائية 
للمراقبني مع الدول الثالث كل على حدة، برعاية جنوب أفريقيا، 
بوصفها الرئيس احلالي لالحتاد األفريقي، وبحضور املراقبني 
من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي وجنوب أفريقيا، وممثلي 
مكتب االحتاد األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي، واخلبراء 
القانونيني من مكتب االحتاد األفريقي، وذلك في إطار العمل على 
االستفادة من اخلبرات املتوافرة لدى املراقبني وتلقى مقترحاتهم 

إذا ما اقتضى األمر ذلك إزاء النقاط اخلالفية.
واســتعرضت كل دولة - بحســب اليوم السابع - رؤيتها 
بخصوص ملء وتشغيل السد على مدار اليومني املاضيني، من 
خالل وزراء املوارد املائية والري من الدول الثالث والتي أظهرت 
أنه حتى اآلن ال يوجد توافق بني الدول الثالث على املستويني 

الفني والقانوني، بحسب بيان رسمي من وزارة الري.
مــن جانبه، قال م.محمد الســباعي، املتحدث باســم وزارة 
الــري، إن اجتماعات ســد النهضة التي عقدت اســتمرت على 
مدار ٧ ساعات، موضحا أن النقاط اخلالفية واضحة للجميع، 
واجلميع يعرفها من كثرة احلديث عنها، وكانت هناك اجتماعات 

ثالثية بخصوص النقاط الفنية والقانونية.

«لن نتوانى في الوقوف مع أشقائنا في كل الظروف»

جانب من جلسة سابقة ملجلس النواب املصري

القوات البحرية تضبط كمية 
كبيرة من املواد املخدرة 
بنطاق األسطول اجلنوبي

إرسال مساعدات طبية 
وأدوية للعراق لعالج «كورونا»

القاهرة - خديجة حمودة

جنحــت القوات البحرية في إحبــاط محاولة تهريب 
كميــة كبيرة من نبات الباجنو املخــدر داخل البالد عن 
طريق البحر، استمرارا جلهود القوات املسلحة في تأمني 

كل حدود الدولة على كل االجتاهات اإلستراتيجية.
ورد بــالغ برصد أحــد بلنصات الصيد املشــتبه بها 
أمام السواحل الشمالية مبيناء الغردقة بنطاق األسطول 
اجلنوبــي، وصدرت على الفور األوامر من قيادة القوات 
البحريــة بتوجيه عدد مــن الوحدات البحريــة القائمة 
بالتأمني بنطاق قاعدة البحر األحمر البحرية، وقام املهربون 
بإلقاء الشحنة بالبحر وقامت الوحدات بتمشيط املنطقة 
وانتشال عدد ٣٠٤ لفافات كبيرة من نبات الباجنو املخدر 

مبعثرة بعمق ٦ كيلومترات داخل البحر.
وتواصل القوات البحرية جهودها في تأمني وحماية 
احلدود الساحلية على كل االجتاهات اإلستراتيجية للدولة 
والتصدي بكل حسم للمهربني والعناصر اإلجرامية التي 

تستهدف النيل من مقدرات الوطن.

القاهرة - ناهد إمام

اســتقبلت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 
الســفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي، 
بديوان عام الوزارة، ملناقشة تقدمي سبل الدعم الصحي 
ونقل خبرات مصر في إدارة جائحة ڤيروس كورونا 

إلى جمهورية العراق.
وأكــدت وزيــرة الصحة والســكان تقــدمي الدعم 
الكامل لألشقاء العراقيني، مشيرة إلى عمق وترابط 
العالقــات بني العــراق ومصر وأواصــر الصلة بني 
البلدين باعتبارهما من أقدم احلضارات في التاريخ، 
كما أوضحت الوزيرة أنه ستتم معاملة كل املواطنني 
العراقيــني علــى أرض مصر مثلهم مثــل املصريني 
سواء املقيمني بشكل دائم أو بشكل مؤقت، من خالل 
إتاحة اخلدمات الطبية والعالجية بكل أنواعها داخل 

مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
وأوضح بيان، أن الوزيرة وجهت بإرسال مساعدات 
عاجلة وفورية من الكمامات واملطهرات واملستلزمات 
الوقائية، باإلضافة إلى بروتوكوالت العالج اخلاصة 
بڤيروس كورونا املســتجد إلى دولة العراق، خالل 

األيام املقبلة لدعمها في تلك األزمة.

«النواب» ُيقّر استقطاع ١٪ 
من رواتب املوظفني ملدة عام ملواجهة «كورونا»

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

وافق مجلس النواب خالل جلســته 
العامة امس على مشــروع قانون بشأن 
املساهمة التكافلية ملواجهة بعض التداعيات 
االقتصادية الناجتة عن انتشــار األوبئة 
أو حدوث الكــوارث الطبيعية، وذلك في 
مجموعه على أن يتــم املوافقة النهائية 

عليه في جلسة مقبلة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة 
بعض التداعيات االقتصادية الناجتة عن 
انتشار األوبئة أو حدوث بعض الكوارث 
الطبيعية ومنها جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد، والتي يتوقع بعض اخلبراء 

ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن 
مشروع القانون استقطاع نسبة ١٪ شهريا 
من صافي دخل العاملني املســتحق من 
جهة عملهم أو بســبب العمل حتت أي 
مسمى، ونسبة ٠٫٥٪ من صافي املستحق 
من املعاش، املقرر وفقا لقوانني التأمينات 
واملعاشات، ألصحاب املعاشات واملستحقني، 
وذلك ملدة اثني عشــر شهرا اعتبارا من 
٢٠٢٠/٧/١. وكشف د.محمد معيط، وزير 
املالية، أســباب تقدم احلكومة مبشروع 
قانون املســاهمة التكافلية، بأن الهدف 
منه مواجهة التداعيات االقتصادية الناجتة 
عن انتشــار االوبئة او حدوث الكوارث 
الطبيعية، في ظل مــا تعانيه مصر من 

مشكالت بسبب أزمة ڤيروس كورونا. وأكد 
أن احلكومة ملزمة بالوفاء بالتزاماتها في 
ظل ضعف اإليرادات وزيادة املصروفات، 

بسبب ڤيروس كورونا.
وأشار إلى أنه في آخر ٣ أشهر وبسبب 
ڤيــروس كورونا فقدنــا ١٣٠ مليارا من 
إيرادات الدولة، مشيرا إلى أنه كان مخططا 
زيادة املرتبات واملعاشات وتخفيض ضريبة 

كسب العمل.
وقال الوزير: مفيــش جنيه من هذا 
املبلغ سيذهب للخزانة العامة للدولة، وإمنا 
سيكون لصالح صندوق بهدف الصرف 
في حاالت األمراض واألوبئة مثلما حدث 

في جائحة ڤيروس كورونا.
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القناعي: إجراءات قانونية 
ضد املشككني بالذمة املالية لالحتاد

عبدالعزيز جاسم

قال األمني العام الحتاد كرة 
القدم صالح القناعي إن البيان 
الذي أصدره االحتاد أول من 
أمس عن الوضع املالي لالحتاد 
جاء بسبب االتهامات املوجهة 
له وملنتســبيه  البعض  من 
من رئيس وأعضاء مجلس 
التواصل  اإلدارة في مواقع 
االجتماعي وبعض وســائل 
اإلعــالم فيما يخص بطولة 
«خليجي ٢٣» وبعض عقود 

احلقوق التجارية والنقل التلفزيوني.
جاء ذلك في مداخلة على تلفزيون «الراي» 
مضيفا أن االحتاد يؤمن متاما بالنقد البناء لكن 
دون املساس أو التجريح باألشخاص وهو أمر 
نرفضه، مشيرا إلى أن االحتاد كلف االدارة 
القانونية باتخاذ أقصى االجراءات بحق من 

قام بالتشكيك في الذمة املالية له. 

وعــن إســقاط الديون 
القناعي أن  أكد  عن األندية، 
مجلس اإلدارة أراد من هذا 
القرار مساعدة األندية بعدم 
حتميلهم أعباء مالية إضافية 
وهو ما اســتفادت منه كل 
األندية، موضحا أنه ســيتم 
حصر جميــع املبالغ خالل 
األيام املقبلة. وبني أن كتاب 
املتعلق مبطالباته  القادسية 
املالية مت حتويلــه لإلدارة 
املالية ومن لديه حق سيحصل 
عليه سواء القادسية أو أندية 
أخرى. وشــكر القناعي اللجنة الثالثية على 
جهودها الســابقة وحرصها على استئناف 
النشاط الرياضي، مشيرا إلى أن احتاد الكرة 
قرر اســتكمال املوسم في ١٥ أغسطس رغم 
وجود إصابات بڤيروس كورونا بني الالعبني، 
ولكن علينا تطبيق كل االجراءات واالشتراطات 

الصحية التي أقرتها وزارة الصحة.

صالح القناعي

يحيى حميدان

قرر اجلهاز الفني للفريق األول لكرة 
القدم بنادي خيطان بقيادة املدرب اإلسباني 
خوسيه كامبيلو االستغناء عن خدمات كل 
من حارس املرمى محمد سراج والعب خط 
الوسط عبداهللا حمد بعد سنوات طويلة من 

متثيل «األحمر واألسود».
وجاء قرار اجلهاز الفني فيما يخص 
ســراج وحمد في وقت مبكر قبل بداية 
التدريبات حتى يتســنى لهما البحث عن 
وجهة جديدة، وذلــك في أعقاب تصعيد 
١٣ العبا من مواليد ١٩٩٩ من فئة الشباب 

للفريق االول.
وعلى اثر ذلــك تتجه النية كذلك لدى 
كامبيلو لالستغناء عن العبني آخرين خالل 
املرحلة املقبلة لرغبته في منحهم الفرصة 
إلثبات قدراتهم في التدريبات التي انطلقت 
مساء امس استعدادا الستكمال منافسات 
دوري «stc» لفرق الدرجة األولى املتبقي 
منها ٤ مباريات فقــط، قبل الدخول في 

منافسات املوسم اجلديد.
هذا وجاءت نتائج املسحات الطبية التي 
خضع لها جميع أعضاء الفريق األول بنادي 

مدرب خيطان خوسيه كامبيلو يقوم بعملية إحالل وجتديدخيطان سلبية دون وجود إصابات.

خالص العزاء 
لديني الديني

يتقدم القســم الرياضي بخالــص العزاء 
واملواساة لعضو مجلس إدارة نادي الكويت ديني 
الديني وذلك لوفاة والدته. تغمد اهللا الفقيدة بواسع 
رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إطالق برنامج متكامل «أونالين» 
لالرتقاء مبهارات ذوي اإلعاقات الذهنية

أعلن املديــر التنفيذي 
الكويتي  الطمــوح  لنادي 
اليعقوب  الرياضي جاسم 
عن االنتهاء من إجناز برنامج 
تفاعلي متكامل لألشخاص 
ذوي اإلعاقــات الذهنيــة 
لالرتقاء مبهارات هذه الفئة 
في مختلف النواحي الثقافية 
االجتماعية والدينية وكذلك 
الرياضية، فضال عن أنشطة 
املرحة الســتغالل  العلوم 
إعادة  الفراغ فــي  أوقات 
أثناء  تدوير بعض األشياء 

الى جانب املسابقات  تواجدهم في املنزل، 
التشجيعية، وذلك عبر  املتنوعة واجلوائز 

تطبيق zoom على شبكة اإلنترنت.
وقال اليعقوب إن فريق العمل بذل جهودا 
كبيرة إلجناز هذا البرنامج في وقت قياسي 
الستثمار التكنولوجيا بشكل فعال في التفاعل 
مع أبنائنــا ذوي اإلعاقات الذهنية، وتقدمي 
األنشطة املفيدة واحملببة لهم مع احلفاظ على 
التباعد االجتماعي كإجراء مهم وضروري 
للوقاية من ڤيروس «كورونا- املســتجد»، 
بشكل يتماشى مع اإلجراءات االحترازية 

التي وضعتها  واخلطوات 
احلكومة للتعايش مع الوباء 
إلى  ومراحل عودة احلياة 

طبيعتها بشكل تدريجي.
اجلهــود  أن  وذكــر 
تضافرت ملواجهة التحديات 
خالل أزمة كورونا واخلروج 
ببرنامج متكامل يتضمن 
دورات تدريبية مت إعدادها 
علــى أعلــى درجــة من 
االحترافية سواء من حيث 
املادة العلمية املوجهة لذوي 
اإلعاقة أو من خالل طريقة 
التصوير واحملتوى التفاعلي وإعداد املدربني 
وكذلك التصوير املتميز لتحقيق األهداف 

املرجوة في خدمة هذه الشريحة الغالية.
ودعا اليعقوب أصحاب اإلعاقات الذهنية 
وأولياء أمورهم إلى التسجيل في البرنامج 
لالستفادة منه بشكل يومي، الفت إلى أنه 
ميكن التســجيل فيه من داخل أو خارج 
الذهنية  الكويت جلميع أصحاب اإلعاقات 
الناطقني باللغة العربية، وذلك من باب اخلدمة 
املجتمعية اإلنســانية التي طاملا عرفت بها 

الكويت في مختلف األمور.

باب التسجيل مفتوح من داخل الكويت وخارجها

جاسم اليعقوب

خيطان  يستغني عن سراج وحمد

٢٢ العبًا في التدريب األول للنصر
عبدالعزيز جاسم

اإلجــــــراءات  وفـــــــق 
الصحيــة،  واالشــتراطات 
انطلقت أول من أمس تدريبات 
القــدم  الفريــق األول لكــرة 
بنــادي النصر بقيادة املدرب 
الوطنــي أحمــد عبدالكــرمي 
استعدادا الســتكمال املوسم 
احلالي يوم ١٥ أغسطس املقبل، 
حيث تنتظر العنابي ٤ جوالت 
متبقية في دوري stc املمتاز 
باإلضافة إلى مواجهة مؤجلة 

مع الكويت.
وكان النصــر قــد ضــم 
صفقتني جديدتني إلى صفوفه 
هما املدافع اللبناني قاسم الزين 
واملهاجم الليبي سالم املسالتي 
املعروف بلقب «روما»، كما قرر 
التخلي عن مهاجمه البرازيلي 
أندرسون جوسي، وفسخ عقد 
جنم الوسط السعودي تيسير 
اجلاسم بالتراضي، فيما قرر 
اســتمرار املدافع الغاني أدو 
روبن والعب الوسط األردني 
بهاء عبدالرحمن والبحريني 

سيد ضياء. 
مــن جهتــه، قــال رئيس 
جهاز الكرة فيصل العدواني 
إن التدريبات شهدت حضور 
٢٢ العبــا وهــو عــدد يعتبر 

ستســفر عنــه مفاوضــات 
البحرينــي ســيد ضيــاء مع 
الشــرطة العراقي لكي نتخذ 
القرار املناسب بشأن البحث 
عن بديل في حال قرر الالعب 

االنتقال الى الشرطة. 
ومتنى العدواني أن يظهر 
العنابي هذا املوسم بشكل مميز 
يترجم عمــل وجهد الالعبني 

واجلهاز الفني واإلداري.

جيدا فــي انطالق التدريبات 
وسيرتفع بال شك خالل األيام 
القليلة املقبلة، مشيرا إلى أنه 
كان هنــاك حماس كبير لدى 
الالعبني في التدريب األول رغم 
االجــراءات الصحية املتبعة 
والتــي قمنــا بتطبيقها وفق 
اشــتراطات اللجنة األوملبية 

ووزارة الصحة. 
وأضــاف: اننــا ننتظر ما 

القادسية األكثر شعبية بالكويت
عبدالعزيز جاسم

أجرى موقع االحتاد اآلســيوي لكرة القدم خالل األيام املاضية تصويتا عن 
أكثر األندية الكويتية شعبية في الكويت.

واحتل القادسية صدارة التصويت وبنسبة كبيرة ٥١٪ وبفارق كبير عن غرميه 
التقليدي العربي الذي جاء ثانيا بنســبة ٢٩٪، فيما احتل الســاملية املركز الثالث 

بنسبة ١٤٪، ثم الكويت بـ ٤٪ وخامسا كاظمة ٢٪.
وشارك في التصويت ٢٦٠٢٩ شخصا، حيث كان هناك تفاعل كبير من قبل 
عشاق األندية سواء مبواقع التواصل االجتماعي أو عن طريق «واتساب»، وذلك 
للحصول على أكبر عدد من األصوات الذي ناله األصفر وبنسبة جتاوزت نصف 

باقي املشاركني األربعة جميعا.

يحيى حميدان

اعتمدت إدارة نادي برقــان قرار التجديد للجهاز 
الفنــي للفريق االول لكــرة القدم كامال بقيادة املدرب 
ماهر الشــمري حتى نهاية املوسم اجلديد في صيف 
٢٠٢١. ويضم اجلهاز الفني بقيادة الشــمري، كال من 
مهدي بن حرب مساعدا للمدرب، ومحمد هادي مدربا 

للياقة، وأنور بن حميدة مدربا للحراس.
ولم يحدد اجلهاز الفني موعدا رسميا الستئناف 
التدريبات من جديد عقب فترة التوقف الطويلة بسبب 
جهــود الدولة للحد من انتشــار ڤيــروس «كورونا» 
املســتجد، وذلك حلني االنتهــاء من أعمال تعقيم مقر 
نــادي الشــباب القدمي، حيث يقيــم الفريق البرقاني 

تدريباته هناك.
وجاءت نتائج الفحوص الطبية «املسحات» اخلاصة 

للكشــف عن ڤيروس «كورونا» ســلبية جلميع 
أعضاء الفريق األول.

إلــى ذلك، يواصل اجلهاز اإلداري جهوده في 
التفاوض مع احملترفني التونسي زياد بن سالم 
والبرازيلي جيوفاني سيلفا بناء على توصيات 
املدرب الشمري لضمان مشاركتهما في منافسات 
املوسم املستكمل، قبل الدخول في معترك املوسم 
اجلديد، في حني ال ترغب إدارة برقان في التجديد 
مع احملترفني اآلخرين وهم: البرازيلي برونو 
ارابال، واملالي اداما بالو، والغاني ابراهيما كامارا.
وتعمل إدارة برقان في الوقت احلالي نحو 
احلفاظ على قوام الفريق من العناصر احمللية 
التي شــاركت معه في املوسم املتوقف حاليا 
وذلك خللق مزيد من االستقرار بعد مواسم 
عديدة من التغييرات الكبيرة في كل موسم.

«الهيئة» تنسق مع «الداخلية» 
لعودة املدربني واحملترفني

مبارك اخلالدي

وجهت الهيئة العامة للرياضة تعميما الى األندية 
واالحتادات الرياضية تطلب فيه بيانات الالعبني 
احملترفني واملدربني املتواجدين خارج البالد متهيدا 
للتنســيق مع وزارة الداخلية واجلهات األخرى 

لتمكينهم من دخول البالد مجددا وااللتحاق بتدريبات فرقهم.
وأوضحت الهيئة في خطابها لألندية انه «استنادا الى قرار مجلس الوزراء الصادر 
١٥ يونيو املاضي واخلاص بالســماح مبزاولة التدريبات فقط واخلاصة باألنشــطة 
الرياضية مع التزام االشتراطات الصحية، ونظرا لتواجد عدد من املدربني واحملترفني 
خارج البالد وتســهيال ملهام الهيئات الرياضية في إصدار ســمات دخول جديدة لذا 
على الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للرياضة بكشــف يتضمن كل املستندات 

والبيانات الالزمة متهيدا لتنفيذ اإلجراءات املطلوبة».

.. وكاظمة يتدرب اليوم
عبدالعزيز حاسم

يعــود الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة إلى التدريبات في الـ ٥:٣٠ 
من مســاء اليوم بعد توقف اســتمر ملدة أكثر من ٤ أشهر بسبب ڤيروس 
كورونا املستجد. وسيقود تدريبات البرتقالي املدرب الوطني جمال يعقوب 
حلني التعاقد مع املدرب اجلديد ووصوله إلى البالد بداية الشــهر املقبل على 
أقصى تقدير، حيث ارتبط اسم املدرب اإلسباني روبرتو بيانكي بكاظمة في 
األيام املاضية ليكون البديل للمدرب الصربي بوريس بونياك. ومن املتوقع أن 
تشهد التدريبات مشاركة عدد من العبي فريق الشباب وذلك متاشيا مع خطة 
النادي بتصعيد عدد منهم للفريق األول، السيما ان اجلهاز اإلداري قد ابلغ 
في وقت سابق ٤ من العبيه وهم: مشاري العازمي وسلطان صلبوخ وناصر 
الوهيب وعبداهللا الظفيري بأن املوسم احلالي هو األخير لهم مع الفريق رغبة 

من املدرب اجلديد باالعتماد أكثر على الالعبني الشباب.

فيصل العدواني مع املدرب الوطني احمد عبد الكرمي       (محمد هاشم)

هادي العنزي

طالب مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الفحيحيل ظاهر العدواني بتأجيل بداية املوسم 
الكروي املقرر لها ١٥ أغسطس املقبل، معلال ذلك 
بأســباب من بينها تأخر تعقيم النادي وإجراء 
فحص ڤيروس كورونا املستجد (املسحة) لالعبي 
الفريق مما يترتب عليه تأخر التدريبات تاليا، حيث 
تعد «املسحة» شرطا أساسيا املشكلة الستئناف 
النشاط الرياضي في األندية واالحتادات بحسب 

اللجنة الثالثية.
وأضاف العدواني في تصريح خاص لـ«األنباء» 
أن التأخر فــي إجراء بعينه يؤدي بالتبعية إلى 
تأخر إجراء آخر يتوقف عليه، مما يؤثر حتما على 
إعداد وجاهزية الفحيحيل، كما أن الطقس احلار 
واالجراءات االحترازية املتخذة ستكون عوامل 
مؤثرة علــى تأخر التدريبات فضال عن مدتها، 
وتأخر «الهيئة» بالتعقيم ملرافق النادي، وتأخر 
افتتاح املطــار للقادمني الى الكويت مما يجعل 
تأجيل انطالقة املوسم الكروي مطلبا ضروريا.

وعرض العدواني ملشكلة تواجه أغلب األندية 

تتمثل بانتقاالت احملترفني سواء املتواجدون في 
الكويت أو في دول أخرى، مبينا أن العديد من 
األندية ترغب بتعاقــدات جديدة مع محترفني 
ليسوا على ارتباط مع أندية اخرى في املوسم 
املقبــل، ولكن بذات الوقــت يتبقى لهم الفترة 
املتبقية من املوســم املاضي، وهي في الكويت 
أربع مراحل للدوري، بينما في دول أخرى أكثر 
ورمبا تصل حتى منتصف ســبتمبر املقبل أو 
حتى نهايته، األمر الذي يجعل األندية تتمسك 
بهم حتى انتهاء تلك املرحلة املؤجلة، مما يؤخر 
تعاقد األندية اجلديدة معهم أو جتربتهم بالشكل 
األمثل، وهذا سبب إضافي يجعل تأجيل بداية 

املوسم أمرا البد منه.
الى ذلك، أمت اجلهــاز اإلداري للفريق أول 
تعاقداته للموسم املقبل بضم احملترف الكاميروني 
آرون الذي قضى املوسم املاضي بصفوف اجلهراء، 
وتعكف إدارية «األحمر» على استكمال إجراءات 
عدد من التعاقدات متهيدا لضمهم للموسم املقبل 
٢٠٢٠-٢٠٢١، بعدما مت الوصول إلى صيغة توافقية 
أدت إلنهاء عقود محترفي الفريق السابقني، مع 

اإلبقاء على الغيني سوما نابي.

العدواني يطالب بتأجيل املوسم لبداية سبتمبر
الفحيحيل يتعاقد مع الكاميروني آرون

برقان يجدد للشمري وطاقمه املعاون.. والتدريبات مؤجلة
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رونالدو يكسر رقمًا صمد ٦٠ عامًا
سجل كريستيانو رونالدو جنم يوڤنتوس، هدفه اخلامس والعشرون 
في الدوري اإليطالي في املواجهة التي جمعت فريقه تورينو، وانتهت ٤-١ 
ملصلحة اليوڤي ضمن اجلولة الـ٣٠ من الدوري اإليطالي، ليقلص الفارق 
إلى ٤ أهداف مع شيرو إميوبيلي مهاجم التسيو متصدر ترتيب الهدافني 
الذي سجل سجل ٢٩ هدفا حتى اآلن. ووفقا لشبكة «أوبتا» لإلحصاءات، 
فإن رونالدو هو أول العب في يوڤنتوس ينجح في تسجيل ٢٥ هدفا في 
موســم واحد بالدوري اإليطالي منذ عمر سيفوري الذي سجل ٢٥ هدفا 
في موسم (١٩٦٠-١٩٦١)، وذكر احلساب الرسمي لنادي يوڤنتوس، مبوقع 
«تويتر»، أن رونالدو هو سادس العب في تاريخ النادي يسجل هذا الرقم.

بوفون التاريخي: حلم «األبطال» مازال حيًا
كشف جيانلويجي بوفون حارس يوڤنتوس عن رغبته باالستمرار في 
ممارســة كرة القدم حتى عندما يبلغ من العمر ٤٣ عاما، مؤكدا أنه اليزال 
يرغب في الفوز بــدوري أبطال أوروبا، جاء ذلك بعــد فوز فريقه على 
تورينو ٤-١ بالدوري اإليطالي، وشهدت حتقيق احلارس األسطوري رقما 
تاريخيا، بعدما أصبح أكثر العب مشاركة في تاريخ الدوري اإليطالي، بعد 
خوضه مباراته رقم ٦٤٨، متجاوزا باولو مالديني، أسطورة ميالن السابق.

وقال بوفون: «حلم دوري األبطال مازال يراودني، لقد اقتربنا منه عدة 
مرات ولم نحقق الفوز به، لكن في ظل معاناتي بالكثير من األمور احلزينة 

وجدت القوة على عدم االستسالم».

بوتاس يفوز بأول سباقات 
«فورموال ١» في النمسا

متكــن ســائق مرســيدس 
الفنلندي فالتيري بوتاس من 
الفوز أمس في جائزة النمســا 
الكبــرى، املرحلــة األولى من 
بطولة العالم للفورموال واحد 
التي انطلقت من دون جمهور، 
بعد تأخير أشهر بسبب ڤيروس 

كورونا املستجد.
وتقدم بوتاس على شــارل 
لوكليــر ســائق فيــراري من 
موناكــو، والبريطانــي الندو 
نوريس سائق ماكالرين، بينما 
حل بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس رابعا 
على رغــم عبوره خط النهاية 
ثانيا، لكنه تراجع بسبب عقوبة 
خمس ثوان فرضت عليه بسبب 
احتكاك خالل السباق مع سائق 
ريد بول التايلندي ألكســندر 

ألبون.
فرض منظمو بطولة العالم 
للفورموال واحد عقوبة اإلرجاع 
٣ مراكز عند خط االنطالق على 
بطل العالم البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس، قبل 
وقت وجيز من انطالق املرحلة 
األولــى من البطولــة أمس في 

النمسا.
وتشــهد صفــوف ســائقي 
بطولــة العالــم للفورمــوال ١ 
انقســاما حيال حركة الركوع 
على ركبة واحدة دعما ملناهضة 
العنصرية قبل انطالق سباق 
جائزة النمسا الكبرى، مع تأكيد 
سائق فيراري شــارل لوكلير 

من موناكو وســائق ريد بول 
الهولنــدي ماكس فيرشــتابن 
امتناعهما عــن القيام بها قبل 
املرحلة األولى من بطولة العالم، 
والتــي تأتــي في ظل اتســاع 
احلركات املناهضة للعنصرية 

عامليا.
وتعد احلركة إشــارة دعم 
حلركة حياة السود مهمة «بالك 
اليفز ماتر» التي اكتسبت زخما 
متزايدا في اآلونة األخيرة، بعد 
مقتل املواطن األميركي األسود 
جورج فلويــد إثر توقيفه من 

قبل شــرطي أبيض في مدينة 
مينيابوليس.

وكتب لوكليــر عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي قبيــل 
انطــالق الســباق علــى حلبة 
ريــد بــول رينغ «أؤمــن ان ما 
يهم هــي الوقائع والتصرفات 
في حياتنــا اليومية، أكثر من 
اللفتات التــي قد تكون مثيرة 
للجــدل في بعض الــدول، لن 
أجثو، لكن ذلك ال يعني انني أقل 
التزاما من اآلخرين في مكافحة 

العنصرية».

ذكرت تقارير رياضية فرنسية أن حلم مشجعي برشلونة 
اإلسباني بعودة البرازيلي نيمار للفريق اقترب من أن يتحول 
إلى حقيقة في فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة، بعدما توصل 
جنم باريس سان جيرمان التفاق مع ناديه احلالي من شأنه 
أن يســهل رجوعه لصفوف «البارســا»، حيث أبدى األخير 
اهتماما بالتوقيع مع العبه السابق مجددا، وأشارت صحيفة 
ليكيب الفرنسية أنه ال توجد أي خطط لدى النادي الباريسي 

للتفاوض مع نيمار حول جتديد تعاقده حاليا.
وكشفت صحيفة «آس» اإلسبانية هي األخرى، ونقال عن 
تقارير فرنسية، أن نيمار وباريس سان جرمان توصال التفاق 
مبدئي ميكنه من العودة لبرشلونة إن رغب النادي الكتالوني 
بذلــك، ولكن على الالعب البرازيلي تقدمي أفضل ما لديه من 
أداء، وااللتزام بالنادي الباريســي طيلة هذا املوسم احلالي، 

ويعد الصيف احلالي أفضل مناســبة لباريس سان جرمان 
للتخلي عن نيمار، إذ أن عقده ينتهي في صيف ٢٠٢٢، وقد 

رفض في أكثر من مناسبة جتديده.
إلى ذلك، وبحسب ما نشرته صحيفة «ال باجنوارديا» صباح 
أمس فإن شرطة كتالونيا تواجدت هذا األسبوع مبقر نادي 
برشــلونة جلمع معلومات تتعلق بشركة ١٣ Ventures والتي 
كانت مسؤولة عن إنشاء حسابات مزورة على مواقع التواصل 
االجتماعي لتشويه سمعة رموز وعدد كبير من العبي الفريق 
السابقني واحلاليني، وكذلك إداريني سابقني، وتوجهت شرطة 
كتالونيا إلى مقر النادي بأمر من قاضي احملكمة اجلنائية رقم 
١٣ ببرشلونة بعد أن تلقى بالغا من جانب ثمانية من أعضاء 
منصة «ديجيتال أزوجلرانا»، وحتقق شرطة كتالونيا في هذه 
القضية تزامنا مع انتظار نتيجة عملية مراجعة حسابات النادي 

بشــأن مبلغ املليون يورو الذي أنفقه برشلونة للتعاقد مع 
شركة «فينتشور ١٣» والذي قسم إلى أجزاء لتفادي الرقابة 
املالية للنادي، وهو ما ندد به إمييلي روساد بعد عزله من 

منصبه من جانب جوسيب ماريا بارتوميو.
واســتبعدت املعلومات الواردة في هذه القضية أن 
يكون بارتوميو متورطا أو أن يكون قد ارتكب جرمية، 
هذا بالرغم من املســؤولية الواقعة عليه باإلشــراف 
على كل القرارات التي يتخذها جميع أعضاء مجلس 
إدارته، وجدير ذكره أن فريق برشلونة مير بأزمة 
على مســتوى األداء والنتيجة، هذا باإلضافة إلى 
وجود أنباء تشير إلى أن ليونيل ميسي يرفض 
جتديد تعاقده مع النادي ويفكر في الرحيل عن 

«الكامب نو» بعد انتهاء املوسم املقبل.

نيمار يبدأ أولى خطوات العودة.. والشرطة تطرق أبواب برشلونة

القائد أول مدافع يسجل

١٠ أهداف
منذ ١٩٩٣.. ويغيب

سيغيب سيرجيو راموس، مدافع وقائد 
ريال مدريد، عــن مواجهة ديبورتيڤو 
أالفيس، يــوم اجلمعة املقبل، في إطار 
منافسات اجلولة الـ٣٥ من «الليغا»، وذلك 
بعد تلقيه البطاقة الصفراء اخلامســة 
له خالل مواجهة أتلتيــك بيلباو، ظهر 
أمس، وسجل راموس هدف ريال مدريد 
الوحيد في مواجهة بيلباو، ليؤمن صدارة 

«امليرنغي» بـ ٧٧ نقطة.
وسجل راموس، ٥ أهداف للريال 
في آخر ٧ مباريات بعد استئناف 
«الليغا»، ليرفع إجمالي أهدافه 
هذا املوسم إلى عشرة أهداف 
البطولــة، ليكون أول  في 
مدافع يصــل لهذا الرقم 
مبوســم واحــد، منذ 
فرناندو هييرو خالل 

موسم ١٩٩٣-١٩٩٤.

وســع ريــال مدريد الفــارق مع 
برشلونة في صدارة ترتيب الدوري 
اإلسباني لكرة القدم الى سبع نقاط 
مؤقتــا، بفوزه أمــس على مضيفه 
أتلتيك بلباو ١-٠ في املرحلة الرابعة 
والثالثني، بفضل ركلة جزاء لقائده 

سيرخيو راموس.
وزاد النادي امللكي الضغط بشكل 
كبير على برشلونة بطل املوسمني 
املاضيني ومدربه كيكي سيتني، كما 
واصل ريال حتقيق النتائج املثالية 
منذ استئناف منافسات الليغا الشهر 
املاضي بعد توقف منذ مارس بسبب 
ڤيروس كورونا املستجد، اذ حقق 
فــوزه الســابع في ســبع مباريات 
ليصبــح أكثر قربا من الفوز بلقب 

«الليغا».
ويديــن ريــال بنقــاط املبــاراة 
لرامــوس للمبــاراة الثانية تواليا، 
بعدما كان قد منحه الفوز على ضيفه 
خيتافــي (١-صفــر) اخلميس في 
املرحلة السابقة، وهي املرة الثالثة 
منذ استئناف املنافسات، يفوز ريال 
بفضل ركلة جزاء من قائده وقطب 
دفاعــه راموس الــذي رفع رصيده 
مــن ركالت اجلزاء الــى ٢٢ تواليا، 
ورصيده من األهداف في الليغا هذا 

املوسم الى ١٠.
وتبادل الفريقان التهديد بشكل 
متســاو فــي الشــوط األول، وفي 

الشوط الثاني، واصل ريال تهديد 
مرمى سيمون، السيما بتسديدة من 
الكرواتــي لــوكا مودريتش أوقفها 
حارس املرمى (٤٧)، لكن الضيوف 
كسروا التعادل السلبي قبل دخول 
املباراة ربع الساعة األخير، بعدما 
حصل الظهير البرازيلي مارسيلو 
على ركلة جزاء بعد عرقلة من داني 
غارســيا، احتســبت إثر تدخل من 

حكم الڤيديو املساعد.
إلى ذلك، متكن غرناطة من فرض 
التعادل ٢-٢ على ضيفه ڤالنسيا، 
كما اقتنص بلد الوليد فوزا مثيرا من 
ضيفه ديبورتيفو االفيس ١-٠، وعلى 
ملعب نويفو لوس كارمينيس، تقدم 
غرناطة بهدف عن طريق كارلوس 
فيرنانديــز من ضربة جــزاء (٦١) 
ولكن بعد دقيقتني فقط أدرك مانويل 
فاييخو التعادل لڤالنسيا، ثم تكفل 
جونزالو جويديس بالهدف الثاني 
(٦٨)، لكن قبل أربع دقائق من النهاية 
خطــف فيدي فيكو هــدف التعادل 
ألصحاب األرض، ليرفع ڤالنســيا 
رصيده إلــى (٤٧ نقطة) في املركز 
التاسع بفارق األهداف أمام غرناطة 

صاحب املركز العاشر.
وعلــى ملعــب نيوفو جوســي 
زورييال، يدين بلد الوليد بالفضل 
في فوزه لالعبه خواكني فيرنانديز 
الذي سجل هدف احلسم قبل دقيقتني 

من نهاية اللقــاء، ورفع بلد الوليد 
رصيــده إلى (٣٩ نقطة) في املركز 
الثالث عشر وتوقف رصيد االفيس 
عند (٣٥ نقطــة) املركز اخلامس 

عشر.
ليغانيس يكسب قمة القاع

متكن ليغانيس من الفوز على 
مستضيفه اسبانيول ١-٠ في قمة 
قاع الترتيب، وســجل هدف الفائز 
جوناثــان ســيلفا (٥٣)، ليرفــع 
ليغانيــس رصيــده إلــى النقطــة 
الثامنة والعشرون لتفصله نقطة 
واحدة عن ريــال مايوركا صاحب 
املركز الثامن عشر، ويحيي أمله في 
البقاء بـ «الليغا» املوسم املقبل، فيما 
تلقى إسبانيول خسارته اخلامسة 
تواليا في املركــز األخير، وحصل 
العبه جوناثان كابيري على البطاقة 
احلمــراء (٨٨) بعد نيلــه الصفراء 

الثانية.
وتختتم املرحلة الـ ٣٤ للدوري 
اإلســباني بإقامــة مباراتني اليوم، 
حيث يستضيف ليفانتي ثاني عشر 
الترتيــب (٤٢ نقطة) نظيره ريال 
سوسييداد السابع (٥٠ نقطة)، فيما 
يخوض إيبار الســادس عشر (٣٥ 
نقطة) مغامرة صعبة في مواجهة 
مضيفه إشــبيلية صاحــب املركز 

الرابع (٥٧ نقطة).

«الريال» يقترب.. بركلة جزاء
راموس يواصل التسجيل.. وغرناطة يفرض التعادل على ڤالنسيا وفوز مثير لبلد الوليد

بولونيا يقلبها على «اإلنتر» بهدفني ويبدد حلم «الكالتشيو»

قلــب بولونيا تأخــره بهدف 
أمام مضيفه إنتر ميالن إلى فوز 
٢-١ خالل املباراة التي جمعتهما 
مســاء أمس فــي اجلولة الثالثني 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
وتقدم اإلنتر بهدف سجله روميلو 
لوكاكــو (٢٢)، وتعــادل بولونيا 
بهدف سجله موسى جوارا (٧٤)، 
ثم أضاف موسى بارو الهدف الثاني 
لبولونيــا (٨٠) وأهــدر الوتارو 
مارتينيز، العب إنتر ميالن، ركلة 

جزاء (٦٢).
وأكمل فريــق بولونيا املباراة 
بـــ ١٠ العبني بعد طــرد روبرتو 
ســوريانو (٥٧)، ثم قــام احلكم 
بطرد أليساندرو باستوني العب 

ليقــود ميــالن للفــوز ٣-٠ على 
مســتضيفه التســيو، ويوجــه 
ضربة قاضية آلماله في إحراز لقب 
«الكالتشيو»، كما تغلب ساسولو 
على ليتشي ٤-٢ ضمن املرحلة الـ 
٣٠ لدوري الدرجة األولى اإليطالي 
لكرة القدم، ليتراجع التسيو، الذي 
افتقد تشــيرو إميوبيلــي هداف 
البطولة بســبب اإليقاف، بسبع 
نقاط خلــف يوڤنتوس املتصدر 
قبــل ثماني جوالت مــن النهاية، 
بعدمــا عانى مــن هزميته األولى 
على أرضه في الدوري هذا املوسم.

وافتقر التســيو للسالسة في 
األداء والثقــة التي اعتاد التحلي 
بها على مدار املوسم، حيث لم يكن 

خســر في ٢١ مبــاراة متتالية في 
الدوري منذ سبتمبر وحتى توقف 
املسابقة في مارس بسبب جائحة 
كوفيد-١٩، وتقدم ميالن، الذي لم 
يخسر منذ استئناف الدوري، إلى 

املركز السادس.
وقال سيموني إنزاجي مدرب 
التسيو: «هذه خسارة فادحة فيما 
يتعلق بجدول الترتيب، لم نكن 
محظوظني في اللحظات احلاسمة، 
في الشــوط األول استقبلنا هدفا 
من كرة بدلت اجتاهها واآلخر من 
ركلة جزاء، وعندما كان بوسعنا 
تقليص الفارق اســتقبلنا الهدف 
الثالث الــذي أنهى املباراة، لكننا 

لن نستسلم».

ميالن يوّجه ضربة قاضية آلمال التسيو

إنتر ميالن في (٧٧)، ورفع بولونيا 
رصيده إلى (٤١ نقطة) في املركز 
التاسع وتوقف رصيد إنتر ميالن 
عند (٦٤ نقطة) في املركز الثالث.

وهذا الفوز هو احلادي عشــر 
لبولونيا في الدوري هذا املوسم 
مقابــل اخلســارة فــي ١١ مبــاراة 
والتعادل في ٨، فيما أصبحت هذه 
اخلسارة هي الرابعة إلنتر ميالن 
في الدوري هذا املوسم مقابل الفوز 

في ١٩ مباراة والتعادل في ٧.
كمــا متكــن املخضــرم زالتان 
إبراهيموڤيتــش من هز الشــباك 
في مشاركته األولى في التشكيلة 
األساسية مع ميالن منذ التوقف 
بســبب جائحة ڤيروس كورونا، 

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إسبانيا (املرحلة الـ ٣٤)

٨:٣٠beIN Sports HD٣ليڤانتي ـ ريال سوسييداد
١١:٠٠beIN Sports HD٣إشبيلية ـ إيبار

السد ميدد عقد تشافي ملوسم إضافي
الدوحة - فريد عبدالباقي

أعلن نادي الســد القطــري متديد عقد 
مدربه اإلســباني تشــافي هيرنانديز ملدة 
موسم واحد إضافي لينتهي العقد اجلديد 

للمدرب اإلسباني بنهاية املوسم املقبل.
ويأتــي متديد عقد تشــافي بعد تلقيه 
عرضــا مغريــا لتدريــب ناديه الســابق 
برشلونة في املوسم املقبل ليخلف مواطنه 

كيكي سيتني املدرب احلالي للفريق.
وكشــفت تقارير إعالمية أن برشلونة 
عرض على جنمه األسبق تشافي احلصول 

على ٧ ماليني دوالر سنويا.
الدحيل ينهي عقد ماندزوكيتش

إلــى ذلك، أقدم نــادي الدحيل القطري 
علــى خطوة إنهاء تعاقــده بالتراضي مع 
محترفــه الكرواتي ماريــو ماندزوكيتش 
واالكتفاء بالفترة التي قضاها مع الفريق 
منذ فترة االنتقاالت الشتوية املاضية، حيث 
توجهت إدارة النادي بالشكر لالعب على 
الفترة التي تواجد فيها مع الفريق األول، 
متمنية له النجاح والتوفيق في مسيرته 

االحترافية القادمة.
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تغلب على ليڤركوزن وحقق الثنائية هذا املوسم

فليك يرشح «ليفا» 
لنيل الكرة الذهبية

محاوالت لعودة اجلمهور

برمين وهايدنهامي.. 
مواجهة البقاء والهبوط

رشح مدرب نادي بايرن ميونيخ هانزي فليك مهاجمه 
الپولندي روبرت ليفاندوفسكي لنيل جائزة الكرة 
الذهبية التي متنح سنويا ألفضل العب كرة قدم في 
العالم، بعد جتاوزه عتبة اخلمسني هدفا حتى اآلن. 
ويسعى بايرن هذا املوســم الى حتقيق الثالثية من 
خالل إضافة لقب دوري األبطال الى لقبيه احملليني، 
ليعادل إجنازا حققه للمرة األخيرة في ٢٠١٣ بإشراف 

املدرب السابق يوب هاينكس.
وشــدد فليك الذي تولى تدريب الفريق الباڤاري في 
خضم هذا املوسم بعد إبعاد ســلفه الكرواتي نيكو 
كوفاتش بسبب تعثر النتائج، على رغبته في احلفاظ 
على تشــكيلته كاملة، مبا في ذلك إقناع اإلســباني 
تياغو ألكانتارا والنمســوي دافيــد أالبا بالبقاء في 
صفــوف الفريق، على الرغم مــن تقارير عن رغبة 

كليهما باالنتقال الى ناد آخر.
وشدد فليك بعد املباراة على انه سيقوم «بكل ما هو 
ممكن إلبقــاء العبني من هذا الطراز. أنا أحاول إبقاء 

التشكيلة كما هي حاليا».
وتشــير التقارير الى رغبة ألكانتارا في االنتقال الى 
ليڤربول. أما أالبا، فأشارت تقارير الى انه يثير اهتمام 

أندية عدة، أبرزها مان سيتي.

أكد رئيس رابطة الدوري األملاني لكرة القدم كريستيان 
شيفرت أن الرابطة تعمل عن كثب مع وزارة الصحة 
األملانية من أجل إعــادة اجلماهير للمباريات. وقال 
شيفرت «ترسيخ األعمال االعتيادية سيكون التحدي 
الكبير املقبل»، بعد االنتهاء من موســم ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
وسط بروتوكول صحي مشدد ودون حضور اجلماهير 

عقب تفاقم أزمة ڤيروس كورونا املستجد.
وحتظر أملانيا التجمعات بأعداد كبيرة حتى ٣١ أكتوبر 
املقبــل، إال إذا مت تتبــع كل احلاضرين، وبناء على 
ذلك، قال شــيفرت ان هناك جهــودا تبذل من أجل 
عودة اجلماهير، خاصة أن املوسم املقبل من الدوري 
األملاني سينطلق في منتصف سبتمبر املقبل. وقال 
شــيفرت «نعمل على مثل هذه املبادئ التوجيهية، 
هذه هي األفكار األولى التي يتم التباحث بشأنها مع 
وزارة الصحة». وأشار «ليس هناك فرق بني إحضار 
٢٠٠ شخص في مسرح أو خمسة آالف شخص في 

ستاد دورمتوند».

يلتقي فيردر برمين مع مستضيفه هايدنهامي مساء اليوم 
في إياب مواجهة فاصلة للبقاء في دوري األضواء األملاني 
أو الهبوط لدوري الدرجة الثانية. وكان الفريقان قد تعادال 
سلبا في أرض برمين الذي احتل املركز السادس عشر 
في «البونسدليغا» ما جعله يخوض الفاصلة، بينما احتل 

هايدنهامي املركز الثالث في الدرجة الثانية.

أكد بايرن ميونيخ هيمنته احمللية عندما 
احتفظ بلقبه بطال ملسابقة كأس أملانيا لكرة 
القدم اثر فوزه علــى باير ليڤركوزن ٤-٢ 
على امللعب األوملبي في برلني أمام مدرجات 
فارغة بسبب القيود املفروضة على استئناف 
اللعب بعد تفشي ڤيروس كورونا املستجد.
ويتطلــع النادي الباڤــاري املتوج قبل 
أســابيع بلقب الدوري للمــرة الثامنة على 
التوالي، إلى تكرار إجنازه عام ٢٠١٣ عندما 
توج بالثالثيــة (الدوري والكأس احملليان 
ومســابقة دوري أبطــال أوروبــا)، عندما 
يستأنف في أغســطس املقبل مشواره في 
املسابقة القارية العريقة التي خطا خطوة 
كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه 

تشلسي ٣-٠ ذهابا.
وحســم بايــرن النتيجــة في الشــوط 
االول بعدمــا ســجل ثنائية فــي ٢٤ دقيقة 
عبر النمســاوي ديڤيد أالبا (١٦) وســيرج 
غنابــري (٢٤)، قبل أن يضيــف الپولندي 
روبرت ليڤاندوڤسكي الهدف الثالث مطلع 

الشوط الثاني (٥٩).
وقلص زفن بندر الفارق في الدقيقة ٦٣، 
لكن ليڤاندوڤســكي وجه الضربة القاضية 
لليڤركوزن بتسجيله هدفه الشخصي الثاني 
والرابع للنادي الباڤاري (٨٩) رافعا غلته إلى 
٥١ هدفا في مختلف املسابقات هذا املوسم، 
قبل أن يقلص كاي هافيرتس الفارق مجددا 
مــن ركلة جــزاء في الدقيقة اخلامســة من 

الوقت بدل الضائع.
وقال ليڤاندوڤسكي: «لعبنا بشكل جيد، 
سواء في الهجوم أو في الدفاع. أظهرنا في 

الشوط الثاني أننا أفضل فريق وأننا نريد 
الفوز بالكأس».

وجــدد بايرن ميونيخ فــوزه على باير 
ليڤركوزن بعدما كان تغلب عليه ٤-٢ في 
ليڤركوزن في الســادس من يونيو املاضي 
فــي املرحلة الـ ٣٠ من الــدوري، حيث ثأر 
خلسارته في ميونيخ ١-٢ في ذهاب الدوري 

في ٣٠ نوفمبر املاضي.
وعزز بايرن ميونيخ ســجله القياســي 
في املســابقة برفــع غلته إلــى ٢٠ لقبا في 
٢٤ مبــاراة نهائية، بفارق ١٤ لقبا عن أقرب 
مالحقيه ڤيــردر برمين، فيما جتمد رصيد 
باير ليڤركــوزن عند لقب واحد حققه عام 
١٩٩٣، علمــا انه خســر مباراتــني نهائيتني 

سابقتني عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٩.
وبات مدربه هانزي فليك أول أملاني يتوج 
بالثنائية احملليــة كالعب ومدرب، ووحده 
ســلفه الكرواتي نيكــو كوفاتش جنح في 
حتقيق هذا اإلجناز ســابقا بحســب موقع 

«أوبتا» لإلحصائيات الرياضية.
وتابــع فليك ســجله الرائع مــع بايرن 
ميونيخ، فمنذ السابع من ديسمبر املاضي 
لم يخســر العمالق الباڤاري في ٢٦ مباراة 
علــى التوالي حقق خاللهــا ٢٥ فوزا بينها 
١٧ فوزا متتاليا في مختلف املســابقات في 
إجناز تاريخي لناد أملاني حطم به آخر سابقا 

لليڤركوزن (١٦ عام ١٩٧٨).
نوير: متعطشون لأللقاب

أكد حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ 
مانويــل نوير أنــه ورفاقــه أثبتوا «في 

األسابيع األخيرة مدى حماسنا وتعطشنا» 
إلحراز األلقاب.

وأضاف نوير: «عقب حتقيق الثنائية 
احمللية (الدوري والكأس) «ما حققناه، شيء 
مميــز. أمامنا اآلن فترة قصيــرة للراحة، 
ثم سنســتعد ونحاول بكل تأكيد حتقيق 
الثالثية» في إشارة إلى لقب مسابقة دوري 

أبطال أوروبا.
وأعرب املهاجم توماس مولر عن أسفه 
لغيــاب اجلماهير، وقــال: «إنه أمر محزن 
بعض الشيء. عندما تغيب اجلماهير عن 
املباراة النهائية ملسابقة الكأس، فالشعور 
ليس نفسه خالل تواجدها. لقد جنحنا في 

التتويج، لكن غيابهم مؤلم قليال».
وقال املهاجم سيرج غنابري: «نحن 
ســعداء جــدا بتحقيقنــا للثنائية. في 
الشــوط األول، كانــت املبــاراة حتــت 
سيطرتنا متاما، وكان بإمكاننا تسجيل 
هدف أو هدفني آخرين. ثم، رد ليڤركوزن 
مبرتدات كثيــرة، لكن في النهاية فزنا 

٤-٢ وهذا هو أهم شيء».
في املقابــل، أعرب املدافــع زفن بندر 
مسجل الهدف األول لباير ليڤركوزن عن 
اســتيائه للخسارة، وقال: «لم ندخل في 
أجواء املباراة في البداية. كنا نفتقر إلى 
الشجاعة والثقة ثم تأخرنا في النتيجة، 
وأصبح األمر معقدا جدا. رمبا رأينا أنها 
كانت املباراة النهائية األولى ألغلب العبينا. 
ولكن ملواجهة فريق مثل بايرن ميونيخ، 
يتعني عليك أن تكون مستعدا منذ اللحظة 

األولى وأن تثق في قدراتك».

غوارديوال واثق من تفادي 
السيتي عقوبة اإليقاف األوروبي

إصابة كانتي في الساق

أبدى املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال ثقته بأن فريقه مان 
سيتي اإلجنليزي ســيتجنب عقوبة حرمانه من املشاركة في 
مسابقات االحتاد األوروبي لكرة القدم (ويفا) ملوسمني، مبوجب 
قــرار محكمة التحكيم الرياضي («كاس») املتوقع صدوره هذا 
الشهر. وحرم ويفا سيتي من خوض مسابقتي دوري األبطال 
أو الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» ملوســمني بذريعة مخالفته 
قواعد اللعب املالي النظيف. لكن النادي املتوج بطال إلجنلترا في 
املوسمني املنصرمني (٢٠١٧-٢٠١٨ و٢٠١٨-٢٠١٩) تقدم باستئناف 

أمام محكمة التحكيم في مدينة لوزان السويسرية.
وأشــارت «كاس» الى انها ستصدر حكمها في القضية، خالل 

األسبوع الذي يبدأ بتاريخ ١٣ اجلاري.
وقال غوارديوال: «نحن مستعدون. لدي ثقة كبيرة بأنه سيسمح 
لنا باملشاركة في دوري األبطال، ألننا نريد ان نكون على أرض 
امللعب خالل هذين العامني». وتابع «في ١٣ اجلاري ســنعرف 
القــرار، وآمل في ان يكون لصالح النــادي، لكل العاملني فيه، 
الالعبني، اجلهاز الفني.. حملاولة االســتمرار في النمو كناد في 

األعوام املقبلة».

أعلن نادي تشلســي عن إصابة العب وسطه الفرنسي الدولي 
نغولو كانتي في أربطة الســاق ووجود شــكوك بشأن حلاقه 

مبباراة الفريق املقبلة أمام كريستال باالس غدا.
وجاءت إصابة كانتي أمام واتفورد، وغادر كانتي امللعب قبل ١٢ 
دقيقة من نهاية املباراة بفعل اإلصابة. ونقلت شــبكة «سكاي 
ســبورتس» عن فرانك المبارد املدير الفني لتشلســي قوله: 
«نغولو يعاني من إصابة بســيطة في األربطة، سيخضع على 
إثرها لفحوص طبيــة ملعرفة أبعاد اإلصابة». وأضاف المبارد: 
«نتمنى أن تكون اإلصابة بسيطة الفحوص الطبية ستوضح األمر، 
لكني أعتقد أنها قد تؤثر على مشاركته أمام كريستال باالس».

 مباراتا اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٣)

١٠:٠٠beIN Sports HD٢توتنهام ـ إيڤرتون
أملانيا  (إياب تفادي الهبوط)

٩:٣٠beIN Sports HD٥هايدنهامي ـ ڤيردر برمين

«الريدز» يستفيق سريعًا ويعّقد موقف أستون ڤيال
انتصاراتــه فــي الــدوري واكتفى 
بالتعادل ١ - ١ مع شيفيلد يونايتد، 
رافعا رصيده إلى ٤٦ نقطة، ورفع 
شــيفيلد رصيــده إلــى ٤٨ نقطــة 
فــي املركز الثامن. وســجل املدافع 
اإلجنليــزي جيمس تاركوفســكي 
هدف التقــدم لبيرنلي في الدقيقة 
٤٣ وتعادل املدافع األيرلندي جون 

إيغان لشيفيلد في الدقيقة ٨٠.
وفي مباراة أخرى، تقدم وست 
هام مرتني بهدفني سجلهما ميشيل 
أنطونيــو وتوماس سوســيك في 
الدقيقتــني الرابعــة و٦٥ وتعــادل 
املرتــني بهدفــني  نيوكاســل فــي 
ســجلهما ميغيل أمليرون وشيلفي 
في الدقيقتني ١٧ و٦٧ ورفع نيوكاسل 
رصيده إلــى ٤٣ نقطة فــي املركز 
الثاني عشر مقابل ٣١ نقطة لوست 
هام في املركز السادس عشر.  وتقام 
اليوم مباراة واحدة في ختام املرحلة 

جتمع توتنهام مع إيفرتون.

ويليان (٤٣ من ركلة جزاء).
وعزز تشلسي موقعه في املركز 
الرابع برصيد ٥٧ نقطة، فيما جتمد 
رصيد واتفــورد عند ٢٨ نقطة في 

املركز السابع عشر.
وأهــدر بيرنلي فرصة مواصلة 

وســت هــام يونايتــد ٢-٣ وعمق 
جراح ضيفه واتفورد بالفوز عليه 
بثنائية نظيفة. وحســم تشلســي 
نتيجــة املباراة في شــوطها األول 
بتســجيله الهدفني عبر الفرنســي 
أوليفييه جيــرو (٢٨) والبرازيلي 

ورفع ليڤربول رصيده إلى ٨٩ 
نقطة، وجتمد رصيد أستون ڤيال 
عنــد ٢٧ نقطة فــي املركز الثامن 

عشر.
واســتعاد تشلسي نغمة الفوز 
عقب خســارته أمام جاره اللندني 

رغم استمرار تراجع مستوى 
األداء عمــا كان عليــه قبــل فترة 
التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي 
اإلصابــات بڤيــروس «كورونا» 
املستجد، إال أن ليڤربول استعاد 
بعض اتزانه بفوز صعب ٢-٠ على 
أستون ڤيال في املرحلة الـ ٣٣ من 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم في 
أول مباراة يخوضها على ملعبه 
«آنفيلد» بعد تتويجه رسميا بلقب 

الدوري اإلجنليزي لهذا املوسم.
سجل السنغالي ساديو ماني 
هدف التقدم لليڤربول في الدقيقة 
٧١ رافعا رصيده إلى ١٦ هدفا في 
املوســم احلالــي مقابــل ١٧ هدفا 

لزميله محمد صالح.
وفي الدقيقة ٨٩ سجل البديل 
كورتيــس جونز الهــدف الثاني 
بعدما هيأ له املصري الدولي الكرة 
بضربة رأس متقنة ليكون الهدف 
الثامن الذي يصنعه صالح للفريق 

في الدوري هذا املوسم.

رشح مدرب نادي بايرن ميونيخ هانزي فليك مهاجمه 

الذهبية التي متنح سنويا ألفضل العب كرة قدم في الذهبية التي متنح سنويا ألفضل العب كرة قدم في الذهبية التي متنح سنويا ألفضل العب كرة قدم في 

المبارد: علينا التأقلم مع الضغطأرتيتا: نعاني من أجل الفوز
قال مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إن استعداد ناديه 
«للمعاناة» من أجل الفوز سيعيد األوقات السعيدة 
للفريق اللندني. وفاز أرسنال ٢-٠ على ولڤرهامبتون، 
وهذا االنتصار الثالث على التوالي ألرسنال ليحتفظ 
بآماله في التأهل إلى بطولة أوروبية املوسم املقبل.

وقال أرتيتا: «أنا ســعيد باألداء وبالتغيير في أداء 
الالعبني وبهذه الطاقة التي لعبنا بها وبالقتال على 
كل كرة تلمس العشــب منذ الدقيقة األولى وحتى 
األخيرة». وأضاف: «الفريق على قيد احلياة وسيبقى 
كذلك عندما يستمتع باملعاناة معا. إذا كان قادرا على 

ذلك فستأتي األوقات السعيدة».

قال مدرب تشلســي فرانــك المبارد إنه يجب 
على فريقه التأقلم على اللعب حتت الضغط في 
املباريات املتبقية من الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القدم في ظل سعيه إلنهاء املوسم في املربع 

الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وقال المبارد للصحافيني: «كل مباراة سنخوضها 
حتت الضغط اآلن. خضنا مباراة وست هام حتت 
الضغط ألننــا كنا ندرك إمكانية التقدم للمركز 
الثالث. هذا نوع مختلف من الضغط لكن يبقى 
األمر كما هو واآلن ينصب تركيزنا على املباراة 

التالية». 

تشلسي يعود لطريق االنتصارات.. ونيوكاسل يحرم وست هام من النقاط الثالث.. وتعادل بيرنلي مع شيفيلد



خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق
كويتية يومية سياسية شاملة،

تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»
تصدر عن

شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.
الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
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يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

جميلة رضا قلي باقري، أرملة محمد علي جمعة: ٨٣ عاما ـ ت: 
٩٩٥٥٥٥٣١ ـ شيعت.

شريفة فضالة علي بن حمد، أرملة عبداهللا ديني سعيد الديني: 
٧٧ عاما ـ ت: ٩٧٣٠٨٠٠٠ ـ شيعت.
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واحد أبواللطف

األمير لـ «نزاهة»: إحالة كل 
من تثبت عليه تهمة الفساد 

إلى القضاء دون تردد.

اتفاق حكومي ـ نيابي على 
إلغاء عقوبة السجن أو خفض 

رتب اإلطفائيني.

  توجيهات صاحب السمو
      خارطة طريق.

  يستاهلون.. بس بچروا
      في املوضوع.

رحيل.. «أيقونة األناقة»
مفرح الشمري

بعدمــا أســهمت فــي 
رسم الســعادة والبهجة 
على جماهير الفن العربية 
على مدار أكثر من ٦٢ عاما 
هي عمر عملها في مجال 
الســينما، توفيــت أمس 
األحــد الفنانــة املصرية 
وعارضة األزياء السابقة 
رجــاء اجلــداوي داخــل 
مستشفى احلجر الصحي 
مبدينة اإلسماعيلية، شرق 
العاصمة املصرية القاهرة، 
عن عمر ناهز ٨٢ عاما بعد 
صــراع اســتمر نحو ٤٣ 
يوما مع ڤيروس كورونا 

املستجد.
وكانت املمثلة الراحلة 
أصيبــت بالڤيروس في 
نهاية مايو أثناء تصوير 
احللقــات األخيــرة مــن 
مسلسل «لعبة النسيان» 
وتلقــت عالجــا مكثفــا 
وجرعــات بالزمــا مــن 
الڤيروس،  متعافني مــن 
لكن املسحات التي أجريت 
لها للكشــف عن املرض 

ظلت إيجابية.
وكتبــت ابنتها أميرة 
مختــار علــى حســابها 
أمــس األحد  بفيســبوك 
«إنا هللا وإنا إليه راجعون 
مامــي في ذمة اهللا»، كما 
املهــن  أصــدرت نقابــة 
التمثيلية املصرية بيانا 
نعت فيه الفنانة الراحلة.
وفي بيان لها وصفت 
الثقافــة املصرية  وزارة 
الفنانــة الراحلــة بأنهــا 
الزمن  «إحــدى جنمــات 
اجلميــل ومنــوذج للفن 

اجلاد».
البيــان:  وأضــاف 
«جنحت بحسها الراقي في 
خلق شكل مميز لألدوار 
التي لعبتها طوال تاريخها 

الفني املمتد».
كما نعاهــا مجموعة 
من الساسة والشخصيات 
املجتمعية والفعاليات من 
شتى املجاالت فضال عن 
مجموعة كبيرة من جنوم 
الوسط الفني في الكويت 

ومصر والعالم العربي.
محبوبة من اجلميع 

حرصــت  بدورهــن 
فنانــات الكويــت الكبار 
على رثاء الراحلة الكبيرة 
الفنانة رجــاء اجلداوي 
مــن خــالل «األنبــاء»، 
حيث أكدت رائــدة الفن 
اخلليجي مــرمي الصالح 
أنهــا كانت علــى عالقة 
جيدة مــع الراحلة رجاء 
اجلداوي التي دخلت الفن 
بســن صغيرة وهي من 
عائلة فنيــة ألن خالتها 
الفنانة حتيــة كاريوكا. 
الراحلة رجاء  وأضافت: 
دمهــا خفيــف والتقيتها 
كثيرا عند بعض العوائل 
الكويتية، فكانت صاحبة 
نكتــة ودعابة ال توصف 
ومحبوبة مــن اجلميع، 
الفنية  وطوال مسيرتها 
لم نسمع شيئا عنها «مو 
زين»،  وهذا إن دل فإنه 
يدل على طريقة تعاملها 
اجلميلــة مــع اجلميــع، 
وعلى الرغــم من أنها ال 
البطولــة،  أدوار  تأخــذ 
إال أن مشــاركتها في أي 
عمــل تتــرك بصمة عند 
الناس، وهي فنانة مبدعة 
تلفزيونيا ومســرحيا.. 
اهللا يرحمهــا ويغفر لها 
ويدخلها فسيح جناته. 

فنانة راقية مبعنى الكلمة
أمــا ســيدة الشاشــة 
اخلليجيــة حيــاة الفهد 
فقالــت إنها من عشــاق 
الراحلــة رجاء اجلداوي 
لدمهــا اخلفيف وروحها 
الطيبــة، وهــي فنانــة 
وإنسانة راقية جدا مبعنى 
الكلمــة وغيــر متكبــرة 
وتتعامل مع اجلميع بحب 
وابتســامة، وأنها التقت 
بها كثيرا في املهرجانات 
التــي تقام فــي مصر أو 
فــي دبــي، وأن الراحلة 
تصر علــى اجللوس مع 

الشاشــة الفنانــة القديــرة 
ســعاد عبــداهللا إن الراحلة 
رجاء اجلداوي فنانة قديرة 
عاصــرت أجياال وقدمت لنا 
اجمل االعمــال التلفزيونية 
واملسرحية، ومهما حتدثنا 
عنهــا فلــن نوفيهــا حقهــا 
لعطاءاتها الكثيرة في الساحة 
الفنية املصرية والعربية. 

على قلوب من حولها، وأنا 
التقيــت بالراحلة كثيرا في 
املهرجانات وامللتقيات الفنية 
التي تقام في اخلليج ومصر 
وعدد مــن الــدول العربية، 
إضافة الى لقاءاتي معها عند 
العوائل الكويتية التي كانت 
تعرفهم ومهمــا أتكلم عنها 
فلن أوفيها حقها، ولكن هذه 

األقدار التي ال يد لنا فيها.. 
اهللا يرحمهــا ويدخلهــا 

فسيح جناته
خسارة 

مــن جانبهــا، قالــت 
الفنانــة القديــرة هيفــاء 
عادل: اهللا يرحمك يا جنمة 
واهللا يصبر أسرتك على 
هذا املصاب اجللل، فنانة 
مبدعــة ومثقفــة وتختار 
أدوارها بعناية ولها قاعدة 
العربي  كبيــرة بالوطــن 
ألدائها املمتع الذي تقدمه 
علــى الشاشــة، اجلداوي 
رحمها اهللا حتب مساعدة 
اجلميع والدليل وقوفها مع 
عدد من الفنانني الشباب 
مشــاركتها  خــالل  مــن 
الســينمائية  بأعمالهــم 
والتلفزيونيــة، الراحلــة 
اجلــداوي كانــت أمنيتي 
أن ألتقــي بهــا، ورحيلها 
خســارة للفــن العربــي، 
اهللا يرحمهــا ويغفــر لها 
ويدخلها فســيح جناته، 
ويلهم أهلهــا وجمهورها 
العريض الصبر والسلوان.

نبذة عن حياة الراحلة
منذ ظهور اجلداوي على 
شاشة السينما قبل أكثر من 
نصف قرن ارتبط اســمها 
باألناقــة، ولم يفارقها هذا 
الوصف حتى آخر ظهور لها 
في دراما رمضان املاضي.

ارتبــاط  ورمبــا جــاء 
الراحلــة رجــاء  الفنانــة 
اجلداوي باألناقة منذ بداية 
عملها كعارضة أزياء، لكن 
حتى مع اعتزال تلك املهنة 
والتركيز في التمثيل، ظلت 
رمزا للموضة واألناقة في 

مختلف مراحل عمرها.
رجــاء اجلــداوي، التي 
ولــدت ٦ ســبتمبر ١٩٣٨، 
دخلت مجال الفن عبر املرور 
بعرض األزياء، وتعتبر من 
أقــدم الفنانــات العربيات 
الالئي لم يغنب عن الشاشة، 
حيث كانت بدايتها الفنية 
من خــالل فيلــم «غريبة» 
عام ١٩٥٨، وسنوات عملها 
السينمائي وصلت ٦٢ عاما.
املولــد كان فــي مدينة 
اإلسماعيلية، ثم انتقلت إلى 
القاهرة برفقه شقيقها األكبر 
الفنانة  لإلقامة مع خالتها 
حتيــة كاريوكا التي تولت 
رعايتهما، والتحقت مبدارس 
بالقاهرة،  الفرانسيســكان 
الفرنســية  حيــث تعلمت 
واإليطالية في سن مبكرة، 
ثم عملت في قسم الترجمة 
بإحدى الشركات اإلعالنية.

ومن املعروف أن الراحلة 
حتية كاريوكا هي التي قامت 
بتربيــة رجاء اجلــداوي، 
بعدما حضرت األخيرة من 
القاهرة  إلى  اإلســماعيلية 
وهي ال تزال فتاة مراهقة، 
وعندما أقدمت (رجاء) على 
االشتغال بالتمثيل وخرجت 
عن طاعة خالتهــا، تبرأت 
الراحلــة منهــا  الراقصــة 
وقاطعتهــا ملــدة ٦ أعــوام 
حتــى عادت امليــاه بينهما 

إلى مجاريها.
وعــن أســرتها قالــت 
الراحلــة رجــاء  الفنانــة 
اجلداوي، فــي تصريحات 
سابقة، «والدتي كانت سيدة 
عظيمة تفرغت لتربيتنا بعد 
انصالها عن والدي وعمري 
٤ ســنوات، حتى حضرت 
للقاهــرة أنا وأخــي األكبر 
(فــاروق) ملنــزل خالتنــا 
حتية التي تولت تربيتنا، 
وأصرت خالتي على إحلاقي 
مبدرسة أجنبية هي مدرسة 
(الفرانسيســكان) التي لم 
يكن يلتحق بها سوى علية 

القوم».
تزوجت الفنانة الراحلة 
مــن حارس مرمــى النادي 
اإلسماعيلي ومنتخب مصر 
األسبق حســن مختار في 
٢٢ نوفمبــر ١٩٧٠ وأجنبت 
منه ابنتها أميرة. من أشهر 
األفــالم التي قدمتها «دعاء 
الكروان، إشاعة حب»، ولها 
مسرحيات خاصة ومميزة 
مع الفنان الكبير عادل إمام 
بينها «الواد ســيد الشغال 

والزعيم».

وأضافــت: هنــاك جانب 
جميل في حياة اجلداوي أال 
وهو كمية التفاؤل واإليجابية 
املوجودة فيها التي تستطيع 
من خاللها جتاوز مآســيها 
وآالمها، فهي دائما مبتسمة 
ومحبة للحياة، وتواجدها في 
أي مكان البد ان يشع بهجة 
لروحها اخلفيفة واجلميلة 

بعد ٤٣ يوماً من الصراع مع ڤيروس كورونا في العزل الصحي

(هاني الشمري) الفنانة الراحلة رجاء اجلداوي متحدثة خالل تكرميها في حفل «األنباء» الـ ٤٢ عام ٢٠١٨ 

الكل ألنها أنيقة في تعاملها 
وأنيقة في ملبسها، والساحة 
الفنية العربية خسرت فنانة 
كبيــرة قلبها ابيــض ألبعد 
احلدود، ولكــن ال اعتراض 

على قدر اهللا
تفاؤل وإيجابية

من جانبها قالت سندريال 

تفاصيل الساعات األخيرة في حياة اجلداوي: «كورونا» 
متّكن من رئتيها.. وهبوط الدورة الدموية أفشل القلب

آخر أعمال رجاء اجلداوي الفنية.. تأجل ولم يكتمل

كشف مصدر طبي مبستشفى أبو 
خليفة للعزل الصحي باإلســماعيلية، 
شــرق العاصمة املصرية القاهرة، أن 
ســبب وفاة الفنانة رجاء اجلداوي هو 
تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية 
أثناء خضوعها للعالج على جهاز تنفس 

صناعي.
إنه بعــد إصابتها  وقال املصــدر 
بڤيروس كورونا املســتجد ودخولها 
مستشــفى العزل، نقلت إلــى العناية 
املركزة، لكن حالتهــا الصحية أخذت 

تتدهور مؤخرا ولم تستجب للعالج.
وأوضح أنه مع الســاعات األخيرة 
من ليلة أمس األول بدأت تظهر حاالت 

تدهور واضحة حلالة الفنانة «اجلداوي»، 
من حيث بعض التغيرات في الوظائف 
احليوية باجلسم، وهي تخضع جلهاز 
التنفس الصناعي منذ أيام، عقب إصابتها 
بفشل في التنفس، بعد أن متكن الفيروس 
من الرئة، بسبب ضعف املناعة وتقدم 

العمر.
اليوم»  ووفق صحيفــة «املصري 
أضاف املصدر أنه مع الساعات األولى 
من فجر أمس األحــد أصيبت الفنانة 
بهبوط حاد في الــدورة الدموية، مما 
تسبب في توقف عضلة القلب وأجهزة 
اجلسم احليوية، ومع محاوالت إنعاش 
عضلة القلب التي فشلت بعد أن متكن 

الهبوط في الــدورة الدموية من وقف 
عضلة القلب متاما وأدى إلى الوفاة.

وأكد املصدر الطبي أن مســؤولي 
الطب الوقائي أشــرفوا على تغســيل 
جثمان الفنانة الراحلة بالشكل الشرعي 
حسب تعاليم الدين اإلسالمي، وتكفينها 
ووضعها داخل كيس مخصص ملصابي 
لتتم بعد  ڤيروس كورونا املســتجد، 
ذلك إقامــة صالة اجلنازة عليها داخل 
املستشفى من قبل األطباء واملمرضني 
والعاملني، قبل نقلها إلى مقابر أسرتها 
في القاهرة بسيارة إسعاف مجهزة بأطقم 
مخصصة للتعامل مــع حاالت الوفاة 

بالڤيروس التاجي.

كانت الفنانــة املصرية الراحلة رجاء 
اجلداوي منشغلة بتصوير عمل فني قبل 
بدء انتشار ڤيروس «كورونا» املستجد، لكن 
تأجل عرضه إلى أجل غير مسمى بسبب 
الظروف احلاليــة. والعمل الفني األخير 

للجداوي هو فيلم سينمائي بعنوان «توأم 
روحي»، كان مقررا عرضه في موسم عيد 
احلب «الفالنتاين»، وهو من بطولة حسن 
الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، وهو 
من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان 

أبو لنب. بينما كان آخــر األعمال الفنية 
املعروضة لرجاء اجلداوي هو مسلســل 
«لعبة النسيان»، في شهر رمضان ٢٠٢٠، 
وهو من بطولة دينا الشربيني، ومن تأليف 

تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

د. صالح العجيريد. يعقوب يوسف الغنيم

الغنيم يهنئ العجيري
في عيد ميالده بقصيدة

نظم د.يعقوب يوســف الغنيــم قصيدة هنأ من 
خاللها اخلبير الفلكي د.صالح العجيري بعيد ميالده، 
حيث قدم لها بالقول «تهنئة لألخ األســتاذ الدكتور 
صالح محمد العجيري مبناســبة عيد ميالده»، وجاء 

في أبيات القصيدة:
يا ســاهر الليل الطويل يروُم

علمًا يفيد علــى املدى ويدوُم
منُذ الشباب وأنت صاحب نظرٍة

نحو النجوم العاليات حتوُم
ــا دائما قــد كان ُيلفتــك املخبَّ

بني الكواكب، ما عساك تروُم؟
انِه غير اكتشــاِف السر في إبَّ

والــكل مما قد حــوى محروُم
فمضيــت ال متوانيا حتى إذا

أعطــاك علُمــك ســره املكتوُم
صرت املنير لنا إذا حلك الدجى

بالنــور يزجي ملعــُه التهوُمي
ومنحتنــا مما علمــت فوائدا

تأتي بهــا دوما وأنــت حكيُم
ومنحتنــا ُكتبا يقــلُّ نظيرها

قد أترعت بالعلم وهو عظيُم
وصحائفا جمعت إليها كل ما

يســعى إليــه راغــب منهــوُم
وحوادث املاضــي يرّدد بيننا

يومــا فيوما أمرها املرســوُم
حتكــي لنا مــن ذكرياتك باقة

فيجود فيها العرض والترنيُم
ولقد أصاخ الناس يستمعونها

ال يســألون متى هو التتميُم
درر تصــاُغ نتاج قــرن كامل

ُغــّر، مقــام الغاليــات تقــوُم
ومنحتنــا علــم الزمــان وأنه

ُمــذ كان فــي أحيانه توســيُم
يأتي الربيع إذا ذكرت ربيعنا

ثــم املصيــف كأنــه اليحموُم
عرفــاك ُمذ مّرا عليك فال نرى

أّي الفصــول إذا أشــرت يرُمي
فإذا تســاءل ســائل من منكُم

فــي كل أركان العلــوم يقيــُم
فــي كل آفاق املعــارف جنمه

عــال، ُمعــاٍد للظــالم خصيُم
هو صالح صلحت أمور حياته

فنصيبــه التبجيــل والتقدُمي
إذ نحن ال ننسى جهوَد شبابه

التعليــُم إذ كان فيهــا هّمــه 
ويشارك األصحاب كل نشاطهم

يحنــو عليهــم وّده احملتــوُم
يــدري متامــا أنــه عــون لهم

ولــه صديــق منهــم ونــدُمي
* * *

يا راعي الفلــك احمليط بأمره
يســعى إليه الســائل املهموُم

إّنــا لنرجــو أن تكون بصحة
دومــًا، وأنــك بيننــا لســليُم

إن كان قــرن قد مضى فلرمبا
يتلــوه قــرن بعــد ذاك نظيُم

فنانات الكويت الكبارلـ «األنباء»: اجلداوي.. فنانة راقية ورحيلها خسارة
حتية كاريوكا خالتها التي ربتها.. تبرأت منها عندما دخلت مجال التمثيل!

هيفاء عادل: 
رحيلها خسارة 

للفن العربي

حياة الفهد:
كانت خفيفة الدم 

وطيبة الروح

مرمي الصالح:
ما شفنا منها شي 

«موزين» وال تتعوض 

سعاد عبداهللا: 
متيزت بالتفاؤل 

واإليجابية
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