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«فولكس واجن الكويت» تعود بباقةف
من العروض االستثنائية

قال مدير عام فولكس واجن الكويت محمد شوي، ان 
شركة بهبهاني للسيارات مستمرة في تطبيق توصيات 
وزارة الصحة الكويتية املتعلقة باإلجراءات الوقائية 
حتى زوال اجلائحة. وأضاف شوي ان االجــراءات 
املتخذة باتت معروفة لدى اجلميع وهي قياس درجة 
احلرارة وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات 
كل ذلك عند املدخل الرئيسي وتطبق هذه االجراءات 
على جميع العمالء واملوظفني، ايضا قمنا بوضع 
التباعد االجتماعي  ملصقات أرضية للتأكيد على 
وترك املسافات، إلى جانب توزيع عبوات التعقيم على 
مكاتب املوظفني واالستقبال. وأشار شوي ان الشركة 
ملتزمة بتقليص عدد املوظفني، حيث تعمل حاليا 
بعدد موظفني ٣٠٪ في صالة العرض، و٥٠٪ خلدمات 
ما بعد البيع. وأوضح شوي، ان اقبال العمالء خالل 
املرحلة األولى كان جيدا بالرغم من الظروف الصحية 
احمليطة، لكنه ال يرقى إلى نشاطه ملا قبل األزمة، األمور 
مقبولة بشكل عام وهي في تزايد تدريجي، ونتوقع 
زيادة في عدد العمالء مع دخولنا في املرحلة الثانية 

من العودة التدريجية للحياة.
خدمات ما بعد البيع

وأكد شوي ان خدمة ما بعد البيع تأثرت قليال، كون 
معظم فنيي الشركة من سكان تلك املناطق املعزولة، 
التصاريح لهم في  لكن الشركة سارعت الستصدار 
أسرع وقت، وجنحنا في العودة إلى تقدمي خدماتنا 
املعهودة من جديد. وأضاف شوي ان خدمات الصيانة 
متوافرة عن طريق احلجز املسبق تفاديا لالنتظار، 
التالي  اليوم  كما ميكن للعميل ترك سيارته حتى 
المتام الصيانة الالزمة. وأوضح شوي ان القطاعات 
االقتصادية في البالد اليوم بحاجة إلى ثقة املستهلك 

في املقام األول والتعايش مع الواقع املفروض، فكل 
القطاعات مترابطة ومتشابكة، وعندما تعود عجلة 
احلياة إلى الدوران سنشهد انتعاشة لكافة القطاعات 
املالية والعقارية والتجارية والترفيهية واخلدمية، هي 
مسألة وقت وكل شيء سيصبح أفضل ريثما تنتظم 

وتيرة احلياة.
وأوضح شوي ان عودة البنوك ستترك أثرا إيجابيا 
على قطاع السيارات، فغياب احللول التمويلية أثر 
بشكل كبير على حركة املبيعات، مبينا ان ٥٠٪ من 
الكويت يعتمدون على تلك  عمالء فولكس واجن 
احللول لشراء سياراتهم. وأضاف ان معرض العالمة 
التجارية الذي يعتبر األكبر في العالم، يضم حاليا 
العديد من مكاتب البنوك واملؤسسات التمويلية التي 
تقدم خدماتها وتسهيالتها املتنوعة التي تناسب كافة 
القطاع املصرفي إلى  العمالء والشرائح، ومع عودة 
العمل بكامل طاقته سنشهد تزايد في عدد العمالء، 
خاصة موظفي القطاع احلكومي الذين يأجلون قرار 
الشراء إلى حني عودة املؤسسات احلكومية إلى العمل 
ليتمكنوا من استكمال اوراقهم املطلوبة الجناز معاملة 

الشراء.
عروض مميزة

وأكد شوي ان فولكس واجن أطلقت باقة من العروض 
االستثنائية املميزة، والتي تضمن متلك السيارة بـ ٠٪ 
فوائد ملدة ٥ سنوات، أيضا هناك عرض خاص لعمالء 
الدفع النقدي يتضمن خصومات على سعر السيارة، مع 
تعهد الشركة بإعادة الشراء خالل ٣ سنوات، باإلضافة 
إلى متديد الضمان والصيانة الدورية واملساعدة على 
الطرقات إلى ٥ سنوات، وبهذا نوفر جتربة قيادة فريدة 

من نوعها لعمالء العالمة التجارية.

«بهبهاني للسيارات» مستمرة في تطبيق توصيات وزارة الصحة الكويتية حتى زوال اجلائحة

محمد شوي

شوي: معرض فولكس واجن األكبر 
في العالم ويضم العديد من مكاتب 

البنوك لتوفير حلول وتسهيالت 
تناسب كل العمالء والشرائح

ملشاهدة الڤيديو

محمد حيدر

حيدر: حريصون على تقدمي أفضل 
خدمة بعروض استثنائية

وحلول متويلية مميزة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت ملشاهدة الڤيديو

«هوندا الغامن» طرحت خدمات جديدة 
تضمن راحة العمالء وسالمتهم

معارض الشركة شهدت إقباالً متزايداً خالل األسابيع املاضية

الثانية من عودة احلياة في 
الكويت. 

وأضاف حيدر أن االقبال 
كان كثيفا على مراكز اخلدمة، 
مشيرا الى انه وعلى الرغم من 
حتديات العزل املناطقي، إال أن 
فريق «هوندا الغامن» متكن من 
تأمني العدد الكافي من املوظفني 
من أجل تزويد عمالء «هوندا» 

باخلدمة األفضل. وأكد حيدر 
القطاع املصرفي  أن عودة 
العوامل املساعدة  من أهم 
لعودة قطاع السيارات الى 
نشاطه كما كان في سابق عهده 
قبل أزمة كورونا، إلى جانب 
عودة املؤسسات احلكومية 
إلى العمل، لنتمكن من طرح 
أقوى العروض واألسعار املميزة 

العمالء. وتابع حيدر:  لكل 
الثانية،  مع بداية املرحلة 
نتوقع أن يزيد اقبال العمالء، 
خاصة مع طرح العديد من 
العروض احلصرية واحللول 
التمويلية، كالتمويل بفائدة 
٠٪ مع البنوك املشاركة على 
سيارات معينة، باإلضافة 
ألسعار استثنائية لعمالء الدفع 

النقدي. وال ننسى بالطبع 
أبطال الصفوف األمامية الذين 
سينالون عروضا استثنائية 
تقديرا جلهودهم املشهودة. 
وعن الطرازات املتوافرة اليوم 
الغامن،  في معارض هوندا 
قال حيدر: إن زبائننا الكرام 
سيتمكنون من التعرف على 
أسطول سيارات هوندا الصالون 
بأنواعها الرياضية والعائلية من 
«سيفيك» اجلديدة مبحركاتها 
املتنوعة ١٫٦ ليتر و٢٫٠ ليتر و١٫٥ 
ليتر تيربو، و«سيتي» األكبر 
بفئتها، و«أكورد» بإطاللتها 
الرياضية والعصرية واملزودة 
بأعلى معايير التكنولوجيا 
ومبحرك تيربو رياضي ١٫٥ 
ليتر و٢٫٠ ليتر. باالضافة 
 HRV مثل SUV لسيارات الـ
األكثر إقباال من قبل الشباب، 
وCRV بإطاللتها اجلديدة، 
و«بايلوت» املزودة بأحدث 
أنظمة القيادة لراحة ركابها، 
إلى جانب أوديسي و«أوديسي 
جي» املثاليتني ألفراد العائلة، 
باالضافة إلصدارات حصرية 
مجهزة بإكسسوارات عصرية 
موديالت  على  وحصرية 
مختارة، باإلضافة لتلبية 
احتياجات ورغبات الزبائن 
النارية  الــدراجــات  محبي 
بأنواعها املختلفة واملجهزة 
بأحدث معايير التكنولوجيا 
واالكسسوارات،  باإلضافة 
ملعدات الطاقة وأنظمة املالحة 

املقدمة من هوندا الغامن.

شهدت معارض «هوندا 
إقباال متزايدا على  الغامن» 
العمالء  معارضها من قبل 
خالل الفترة املاضية التي تلت 
رفع احلظر الكامل، مضيفة 
أن معارضها التزال ملتزمة 
بكل اإلجراءات االحترازية 
املوصى بها من قبل اجلهات 
احلكومية. وأضافت «هوندا 
الغامن»: ألن صحة عمالئنا 
وموظفينا هي من أولوياتنا، 
ومن أجل حماية اجلميع، 
فنحن نحرص على عدم دخول 
أي شخص إال بعد التأكد من 
حرارته وارتدائه كل مستلزمات 
الوقاية كالكمامات والقفازات. 
ولضمان راحة وسالمة العمالء 
قامت «هوندا الغامن» بطرح 
خدمات جديدة متكنهم من 
اختيار السيارة التي تناسبهم  
البيع من  وإمتام إجــراءات 
متويل وتأمني وعمليات الدفع، 
باإلضافة الى خدمة استالم 
وتسليم السيارة، كل هذا من 
اتخاذ كل  أمام منازلهم مع 
اإلجراءات الوقائية، باإلضافة 
الى توفير خدمة الواتساب 
واحملادثة عن طريق الڤيديو 
مع مسؤولي املبيعات وموظفي 
مركز االتصال. أيضا دشنت 
«هوندا الغامن» موقعا خاصا 
حلجز مواعيد زيارة مراكز 
البيع وما بعد البيــع والتي 
تشمـل السيارات والدراجات 
الطاقة  ومنتجات  النارية 
واملالحة والصبغ واحلدادة 

وقطع الغيار. وعن اإلقبال 
الذي شهدته معارض الشركة، 
قال محمد حيدر مدير املبيعات 
في «هونــدا الغامن»: ميكننا 
إنه وخالل املرحلة  القــول 
األولى من عودة احلياة الى 
الكويت كان اإلقبال ملعارضنا 
ممتازاً، ونتوقع مزيدا من 
االقبال مع الدخول في املرحلة 
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17 «وكاالت السيارات»..

تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط

«فورد الغامن»: السالمة في املقام األول.. 
ورضا العمالء غايتنا

الذي فرضه العزل املناطقي 
وتأثيره على سير األعمال، 
املدير  أشار عصام سالمة 
التنفيذي للمبيعات، إلى أن 
فريق الشركة يعمل بكل جهد 
لتوفير كل مستويات اخلدمة 
العالية واملعهودة دون تأثير 
أو تهاون على أي مستوى من 
مستويات اخلدمة ورغبة منا 

في إرضاء جميع عمالئنا.
هذا، ونسعى من خالل 
التعاون املشترك بني موظفينا 
لتوفير الراحة الكاملة جلميع 

عمالء املعرض، مراكز اخلدمة، 
الغيار. جدير  ومراكز قطع 
بالذكر أن شركة فورد الغامن 
افتتحت مؤخرا معرضها ومركز 
اخلدمة وقطع الغيار اجلديد 
الفحيحيل  كليا في منطقة 
الذي يهدف الى خدمة سكان 
محافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير، والذي يوفر خدمات 
استثنائية من طرق عرض 
القيادة،  السيارات، جتربة 
توفير أفضل مستويات اخلدمة 
للصيانة وقطع الغيار، باإلضافة 

إلى خدمات التمويل، التأمني 
واالكسسوارات. وكانت «فورد 
الغامن» قد تكيفت مع املتغيرات 
املرتبطة بأزمة «كورونا»، حيث 
وفرت سبل تواصل جديدة 
ميكن للعميل أن يتواصل 
معها من خاللها، ومن أهم 
التواصل عن  هذه السبل، 
طريق الڤيديو في الواتساب 
والزووم وغيرهما من البرامج، 
باإلضافة إلى شروحات ڤيديو 
للسيارات مسجلة خصوصا 
لعمالئها، ناهيك عن توفير 

الغامن خدمة جتربة  فورد 
قيادة السيارة في منزل العميل 

بكل أريحية.
كما توفر لعمالئها جميع 
اخلدمات اإللكترونية مثل 
الدفع عن طريق األونالين 
وغيرها. وأكد سالمة أن عودة 
القطاع املصرفي من أهم العوامل 
التي ستسهم في عودة قطاع 
السيارات كما في السابق، 
ويعتبر قرار البنك املركزي 
لتخفيض فوائد القروض من 
أهم العوامل التي ستساعد في 

عودة قطاع السيارات إلى سابق 
عهده، وعودة البنوك احمللية 
ستسهم في تسهيل عملية 
التمويل والقروض  طلبات 
التي تعتبر عامال مهماً للعمالء 
الراغبني بالشراء. عالوة على 
ذلك، فإن تطبيق اإلجراءات 
الصحية املوضحة من قبل 
منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة الكويتية في معارض 
ومراكز اخلدمة وقطع الغيار 
للسيارات ستحفز عمالءنا 
إلى زيارة مرافق الشركة بكل 

سهولة وأمان.
عروض مستمرة 

وعن عروض «فورد الغامن» 
أكد سالمة أنها مستمرة في 
توفير أفضل العروض اخلاصة 
على جميع سيارات فورد 
الفترة  لعمالئها، وستشهد 
املقبلة عروضا خاصة على 
سيارات فورد إكسبيديشن، 
والوانيت  إدج، موستاجن، 
 ١٥٠-F الغني عن التعريف
ورابتر الذي يعتبر الوانيت 
األكثر مبيعا في أميركا ملدة 
٤٣ عاما، وقد حصد الوانيت 
لقب األكثر مبيعا في الكويت 
العام املاضي من خالل اإلقبال 
الكثيف من العمالء الشباب، 
الغامن» قد  وكانت «فــورد 
أطلقت قبل أزمة «كورونا»، 
فورد توروس اجلديدة كليا، 
ضمن أشهر وأفضل سيارات 
السيدان في فئتها، حيث القت 
إقباال رائعا من عمالئها، كما 
ستشهد الفترة املقبلة اإلعالن 
عن فورد إكسبلورر اجلديد 

كليا والذي طال انتظاره.

انطالقا من مبدأ السالمة 
أوال، وحرصا منها على صحة 
جميع عمالئها وموظفيها، 
الغامن» عن  أعلنت «فــورد 
بتوفير  التزامها  استمرار 
بيئة صحية ومريحة داخل 
معارضها ومراكز صيانتها، 
حيث تقوم باتباع كل اإلجراءات 
واللوائح الصادرة من منظمة 
الصحة العاملية ووزارة الصحة 
الكويتية لتحقيق هذا الهدف.

ومن ضمن تلك اإلجراءات 
تعقيم كل مرافق شركة فورد 
الغامن، باإلضافة إلى سيارات 
العرض وجتربة القيادة بشكل 
دوري ومنتظم لضمان سالمة 
جميع زوار وموظفي الشركة، 
وعند دخول أي من مرافق 
الشركة، يتم فحص درجة 
واملوظف،  العميل  حــرارة 
يديه،  تعقيم  منه  ويطلب 
هذا ويلتزم اجلميع بلبس 
الكمام في كل األوقات، كما يتم 
توفيره للعمالء أو املوظفني 

في حال تطلب األمر ذلك.
وبعد الدخول، يتبع العميل 
واملوظف اإلرشادات الصحية 

املوضحة في كل مداخل ومخارج 
الشركة ويلتزم بالتقيد باملسافة 
االجتماعية احملددة من قبلنا 
لضمان سالمته وسالمة غيره.

وأضافت «فورد الغامن» أن 
الفترة املاضية شهدت إقباال 
العمالء على  جيدا من قبل 
مستوى معارض السيارات، 
مراكز اخلدمة، ومراكز قطع 
التوقعات، مع  الغيار فاق 
توقعاتها أن يزيد هذا اإلقبال 
الثانية  فور دخول املرحلة 
الواقع  التنفيذ.  وعن  حيز 

عصام سالمة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

غامن: أسعارنا االستثنائية خالل هذه 
الفترة ستزيد من اهتمام العمالء 

مبعرفة املزيد واتخاذ خطوة الشراء

معارض «لينكون الغامن» مستمرة
باستقبال عمالئها في بيئة صحية آمنة

شادي غامن

مع دخول الكويت املرحلة الثانية من اخلطة 
احلكومية املوضوعة للعودة التدريجية إلى 
احلياة، ال تزال «لينكون الغامن» مستمرة 
في اتخاذها أعلى اإلجراءات الوقائية حفاظا 
على سالمة كل من عمالئها وموظفيها كونهم 
التي  الدافع األول واألهم لكل اإلجــراءات 
الكائنة في منطقتي  نتبعها في معارضنا 
أكد  الشويخ والفحيحيل. في هذا الصدد، 
مدير أول العالمة التجارية شادي غامن أن 
«لينكون الغامن» تتبع كل التعليمات واللوائح 
الصادرة من منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة الكويتية لتحقيق هذا الهدف، حيث 
يتم تعقيم كل مرافق شركة لينكون الغامن 
باإلضافة إلى سيارات العرض بشكل دوري 
ومنتظم لضمان سالمة جميع زوار وموظفي 
الشركة عند الدخول ألي من مرافق الشركة، 
باالضافة إلى تعقيم السيارات املخصصة 
لتجارب القيادة بشكل دوري بعد كل جتربة 
من الداخل واخلارج، كما مت احلرص على 
توفير الكمامات والقفازات والكحول للتعقيم 
في معارضنا، إلى جانب إجراء فحص درجة 
احلرارة لكل من يدخل إلى معارض «لينكون 
الغامن». باإلضافة إلى ذلك، مت وضع امللصقات 
واللوحات التوجيهية واإلرشادية الالزمة 
للتباعد االجتماعي واملوجودة في كل مداخل 
ومخارج املعرض ومراكز خدمة ما بعد البيع، 

لضمان تنفيذها والعمل على توفير مساحة 
آمنة لعمالئنا وموظفينا.

وعن إقبال العمالء خالل الفترة املاضية، 
قال غامن إن اإلقبال فاق التوقعات في أول 
ثالثة أسابيع من املرحلة األولى من خطة 
العودة إلى احلياة، ونستمر قدما مبتابعة 
اإلقبال عن كثب وبقوة أكبر خالل األسبوع 
الثالث على التوالي، وهذا ما يشعرنا بطمأنينة 
أكبر بأن أعداد الزائرين والعمالء في ازدياد 
وخاصة بعد تنفيذ املرحلة الثانية من العودة 

اآلمنة للحياة الطبيعية في الكويت.
فريق عمل واحد

ولفت غامن الى أن كل موظفي الشركة 
يعملون كفريق واحد على الرغم من حتديات 
العزل املناطقي، وبالتالي فإن اجلهود مكثفة 
لالستمرار في خدمة العميل كما اعتدنا دوما، 
وهذا ما يسعى إليه فريق العمل كامال من 
صاالت عرض لينكون الغامن، إلى خدمة ما 

بعد البيع وفريق خدمة العمالء.
وأكد أن أهم ما يحتاج اليه قطاع السيارات 
في هذه املرحلة الستعادة نشاطه السابق هو 
عودة القطاع املصرفي ملباشرة أعماله، وهذا 
ما نرجوه من خالل تأكيد االستمرار في خطة 
العودة اآلمنة واالنتقال إلى املرحلة الثانية، 
وال شك أن خطوة البنك املركزي لتخفيض 

فوائد القروض، وما تسعى البنوك له من 
خالل تسهيل عمليات العمالء سيسهم في 
استرجاع إقبال العمالء على شراء السيارات، 
وتسهيل رحلة العميل من قرار الشراء إلى 
حصوله على القرض وتسلم السيارة سيساعد 
إلى  في عودة تدريجية لقطاع السيارات 
العمل بشكل أفضل من السابق، كما أن 
شعور واطمئنان العمالء بالسالمة واألمن 
سيسهم في عودة استقبالهم في معارض 

لينكون الغامن.
باالضافة إلى كل ما سبق، فإن أسعارنا 
اخلاصة خالل هذه الفترة ستزيد من اهتمام 
العمالء مبعرفة املزيد واتخاذ خطوة الشراء، 
كما أن عملنا على خدمة العميل من والى 
املنزل يسهم بشكل كبير في زيادة عدد 
التواصل  عمالء لينكون من خالل خدمة 
الواتساب، وخدمة توصيل السيارة  عبر 
للمنزل لتجربة قيادتها، وخدمة مكاملة الڤيديو 
االفتراضي، وطلبات شرح مصورة خاصة 
إلى زيارة  عن سيارات لينكون باإلضافة 
املعرض وجتربة قيادة السيارات مباشرة، 
كما نوفر لعمالئنا جميع اخلدمات اإللكترونية 
مثل الدفع عن طريق األونالين وحجز موعد 

زيارة لتجربة القيادة.. وغيرها.
وعن عروض «لينكون الغامن»، أكد غامن 
تشجيع العمالء بأسعار استثنائية وتنافسية 

 MKC على جميع موديالت لينكون، ومنها
ابتداء من ٩٩٩٩ دينارا، وكورسير ابتداء من 
١١٩٩٩ دينارا، ونوتيلوس ابتداء من ١٢٩٩٩ 
دينارا، وكونتينتال ١٣٩٩٩ دينارا، وأفياتور 
ابتداء من ١٦٩٩٩ دينارا، ونافيجيتور ابتداء من 
٢٣٩٩٩ دينارا، فالوضع احلالي وبسبب أزمة 
كورونا يتطلب منا جذب وتشجيع العمالء 
بالطرق األسهل واألفضل، وأيضا املزيد من 
املفاجآت القادمة لعمالء لينكون، باإلضافة 
الغامن  البال من لينكون  الى حزمة راحة 
وهي ٥ سنوات لكل من الضمان والصيانة 

وخدمة املساعدة أو ١٠٠ ألف كلم.
وكانت «لينكون الغامن» قد أطلقت في الربع 
األول قبل أزمة كورونا، سيارة «أفياتور» 
اجلديدة كليا التي امتازت بروعة الفخامة 
 SUV واألداء من فئة سيارات الدفع الرباعي
كما متتعت لينكون أفياتور اجلديدة كليا 
بتقنيات متقدمة ورائدة في مجالها والعديد 
التي متنحك جتربة قيادة  التقنيات  من 
سلسة، حيث يبدأ السعر من ١٦٩٩٩ دينارا، 
وأيضا «كورسير» اجلديدة كليا من فئة الـ 
SUV املدمجة الفاخرة، حيث يبدأ السعر من 
١١٩٩٩ دينارا، وسيتم العمل بشكل مكثف 
على توسيع نطاق التعريف عنهما ومتابعة 
كل جديد مع عمالئنا عن قرب فيما يتعلق 

بأحدث موديالت لينكون.

الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
15 «وكاالت السيارات»..

تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط

محمد الطلخاوي

الطلخاوي: مستمرون في اإلجراءات 
الوقائية وهدفنا توفير بيئة آمنة 

وصحية للعميل واملوظف

ملشاهدة الڤيديو

«كاديالك الغامن» تستقبل طرازات جديدة في معارضها
أطلقت خدمة «كاديالك اليف» التي سهلت التواصل مع العمالء خالل فترات احلظر

الراحة واألمان،  بالكامل، وبهذا نكون قد وفرنا للعميل 
واخلدمة متاحة عبر املوقع االلكتروني، وبخطوات سهلة 
يستطيع العميل حجز موعد واختيار كيفية تسليم او استالم 
السيارة ليتم األمر بعدها بكل سالسة. وأكد الطلخاوي ان 
قطاع السيارات مر مبرحلة صعبة جدا، ولم يكن وحيدا 
في ذلك التأثر، فالتوقف عن العمل في كافة قطاعات الدولة 
أثر بشكل على كل مناحي احلياة االقتصادية، ونحن نتوقع 
قريبا في استعادة النشاط تدريجيا مع املراحل اخلمسة 
الطبيعية املوضوعة من قبل  إلى احلياة  العودة  خلطة 

الفريق احلكومي.
وأضاف أن عودة املصارف إلى العمل بكامل طاقتها سيؤثر 
الكويت،  السيارات في  بشكل إيجابي على نشاط قطاع 
وستمكنه من إطالق املزيد من العروض املميزة التي تشجع 
العميل على اتخاذ قرار الشراء. وأشار الطلخاوي إلى أن 
عروض كاديالك الغامن متوافرة حاليا، وهي متنوعة وتناسب 
كل العمالء، فهناك عروض خاصة بعمالء النخبة األوفياء، 
وأخرى خاصة بالطلبة، وأخرى للعمالء اجلدد، يستطيع 
أي عميل يرغب باقتناء احدى سياراتنا ان يبادر بزيارة 
معارضنا ونحن سنقدم له االستشارة املناسبة التي يبحث 
عنها. وعن الطرازات اجلديدة التي ستصل معارض كاديالك 

الغامن، قال الطلخاوي ان الشركة استقبلت مؤخرا بعض 
املوديالت اجلديدة، األولى هي سيارة السيدان ذات احلجم 
املتوسط CT٥ والتي تتميز بتصميمها الرياضي األنيق وهي 
اآلن موجودة في معارضنا وبسعر يبدأ من ١٢٥٠٠ دينار، 
أما السيارة الثانية فهي CT٤ والتي تعتبر أصغر سيارة 
سيدان مت انتاجها من قبل كاديالك، وقد وصلت قبل أيام 
قليلة إلى معارضنا وبسعر مذهل يبدأ من ١٠٥٠٠ دينار، 
وبفئة الـ SUV لدينا كاديالك XT٦ والتي وصلت معارضنا في 
فبراير املاضي وهي أولى سيارات كاديالك سباعية املقاعد 
بحجم أصغر من اسكاليد، والتي تتميز بباقة من املواصفات 
الفاخرة في فئتها القياسية وهي تتفوق مبزاياها وسعرها 
الذي يبدأ من ١٧٩٩٩ دينارا مقارنة باملركبات من ذات الفئة، 
وجدير بالذكر ان موديالت ٢٠٢٠ تتمتع بخمس سنوات 
ضمان أو ١٠٠ ألف كلم، باإلضافة إلى صيانة ٥ سنوات مع 
مساعدة على الطريق. وختم الطلخاوي: ان هذه األزمة دفعتنا 
إلطالق خدمة جديدة وهي «كاديالك اليف» التي تعتبر حل 
ثوري جديد للتواصل مع العمالء وهم في منازلهم، حيث 
يستطيع العميل حجز موعد إلجراء احملادثة بعد اختياره 
السيارة التي يرغب في شرائها، لنقوم باالتصال به عبر 
خدمة الڤيديو املباشر وتقدمي شرح مفصل عن الطراز من 
التجهيزات واملزايا املوجودة في  اخلارج والداخل وعن 
كل فئة، واإلجابة عن كل استفساراته بشكل فوري خالل 
الشرح، كل هذا والعميل يجلس في منزله، وهذه اخلدمة 
سجلت إقباال لم يكن متوقعا من قبل العمالء، واستطعنا 

حتقيق مبيعات جيدة عن طريقها.

قال مدير عام كاديالك الغامن محمد الطلخاوي إن االجراءات 
االحترازية القوية التي اتخذتها الشركة منذ املرحلة األولى 
للعودة إلى احلياة والتزال مستمرة، كانت محل ثقة عمالء 
الغامن»  الفاخرة، فنحن في «كاديالك  التجارية  العالمة 
نضع سالمة العمالء واملوظفني في املقام األول، ونحرص 
ونشدد على تطبيق تلك االجراءات على اجلميع والتي 
البوابة والتأكيد على  تتضمن قياس درجة حرارة عند 
اليدين، باإلضافة  الكمامات والقفازات بعد تعقيم  ارتداء 
إلى تعقيم املعرض والسيارات من الداخل واخلارج بشكل 
دوري ومنتظم، وبالتالي توفير بيئة آمنة وصحية لكل من 
يرغب في زيارة معارض كاديالك الغامن. وأضاف الطلخاوي 
أن حركة العمالء في تزايد مستمر يوما بعد آخر، وتلك 
احلركة املتزايدة تبشر بعودة احلياة إلى طبيعتها قريبا، 
لكن ورغم ذلك نلمس حتفظا لدى العمالء في اتخاذ قرار 
الشراء أكثر مما سبق، وكما تعلم ان الفترة املاضية وبسبب 
الظروف الطارئة لم نتمكن من إطالق عروضنا الرمضانية 
املعتادة، لذلك جند معظم العمالء اليوم يبحثون عن العرض 
األفضل والسعر األفضل، ونحن نعتقد ان الوضع سيتبدل 
مع مرور الوقت، خاصة مع عودة شركات السيارات إلى 
العمل وإطالق عروضها، وسيتغير كليا مع عودة القطاع 
احلكومي واملصرفي إلى العمل مجددا. وأشار الطلخاوي 
إلى أن كاديالك الغامن متكنت من االستمرار بتقدمي خدمات 
ما بعد البيع بطاقم عملها املتاح، كما اعتمدت الشركة على 
املنزلية حيث تقوم باستالم السيارة من  نظام اخلدمة 
العميل وعمل الصيانة الالزمة وإعادة السيارة بعد تعقيمها 

«ميتسوبيشي املال»..
وأساليب عمل عصرية للتواصل مع العمالء

اإلجراءات الوقائية مستمرة.. وعروض خاصة ألبطال الصفوف األمامية

ملشاهدة الڤيديو

ألن صحة العميل هي في 
املقام األول، أخذت «ميتسوبيشي 
املال» على عاتقها مهمة توفير 
بيئة صحية آمنة داخل معارضها 
ومراكز الصيانة التابع لها، 
ولضمان ذلك حرصت الشركة 
على تطبيق توصيات وزارة 
الصحة الكويتية باتخاذ مجموعة 
من التدابير االحترازية وتوفير 
كافة مستلزمات الوقاية، لتبدأ 
من حلظة دخول العميل إلى 
معارضها وحتى خروجه، 
وتلك االجراءات تتضمن قياس 
درجة احلرارة وتعقيم اليدين 
وتوزيع الكمامات والقفازات 
على اجلميع، وتخصيص بوابة 
للدخول واخرى للخروج، 
باالضافة إلى تعقيم السيارات 
املعروضة بعد تقدمي كل شرح 
للعميل من الداخل واخلارج، 
إلى جانب السيارات املخصصة 
للتجربة، مع تعقيم شامل 
للمعرض واألسطح واملكاتب 
بشكل مستمر ودائم، كل تلك 
االجراءات تتطابق متاما مع 
تلك املتبعة في مراكز الصيانة، 
والهدف هو ضمان صحة 

العون ان «املال  وأردف 
موتورز» استطاعت وبفضل 
سياسة التخطيط املستقبلي 
التي تنتهجها وضع خطط 
للتعامل مع الظرف االستثنائي 
القائم، وبالتنسيق الدائم مع 
أجهزة الدولة التي قدمت لنا 
مشكورة كل الدعم والتسهيالت، 
متكنت من جتهيز طواقم عملها 
لالستمرار بتقدمي خدماتها 
العرض  املتميزة في صالة 
ومراكز اخلدمة وقطع الغيار 
دون انقطاع وبذات اجلودة 
املعهودة، مشيرا إلى ان خدمات 

االطالع على كافة طرازات 
ميتسوبيشي وطلب شرح عن 
طريق خدمة الڤيديو، وحجز 
موعد لتجربة القيادة حيث 
تصل السيارة للعميل معقمة 
بالكامل، وفي حال اتخاذه قرار 
الشراء، نقوم بإجناز األوراق 
املطلوبة ليتم الدفع بعدها 
عن طريق األونالين، كل ذلك 
يتم بخطوات بسيطة ومن 
املنزل دون ان نكبد العميل 

عناء الزيارة.
العودة إلى احلياة

إلى  البالد  انتقال  ومع 
خطة  من  الثانية  املرحلة 
العودة التدريجية إلى احلياة 
أن  العون  الطبيعية، توقع 
تشهد معارض «ميتسوبيشي 
املال» اقباال مضاعفا، خاصة مع 
معاودة املؤسسات احلكومية 
والقطاع املصرفي تقدمي خدماتهم 
بشكل كامل، حيث سيتمكن 
العميل من استصدار األوراق 
الالزمة إلمتام معاملة الشراء 
عن طريق األقساط، وسيشجع 
قطاع السيارات بشكل عام 

الصيانة متاحة ايضا عبر 
حجز مواعيد مسبقة لضمان 

راحة العمالء.
تسوق إلكتروني

وألن الوضع ما بعد كورونا 
سيكون مختلفا عما قبله، 
سارعت «املال موتورز» باعتماد 
اساليب عمل عصرية للتواصل 
مع العمالء تعزز من مبدأ التباعد 
االجتماعي في هذه الفترة، 
فكانت من الشركات السباقة 
في تدشني التسوق االلكتروني 
حيث أصبح بإمكان العميل 

على اطالق املزيد من العروض 
املتميزة التي طاملا انتظرها 

العمالء.
عروض حصرية

وفي هذا السياق، قال العون 
ان «ميتسوبيشي املال» قدمت 
للمتعاملني وفق نظام الشراء 
باألقساط وبالتعاون مع شركة 
املال العاملية عرض «صفر» 
أربــاح ملدة ثالث سنوات، 
فضال عن استحقاق القسط 
األول بعد أربعة أشهر على 
موديالت معينة، وهي مبادرة 
من الشركة لتجديد عالقتها 
مع العمالء، كما تقدم حاليا 
لعمالئها عروضا خاصة على 
طرازات ٢٠٢٠ والتي تشمل 
الصيانة ملدة ٣ سنوات، كما 
خصصت عروضا حصرية 
ألبطال الصفوف األمامية في 
مواجهة الڤيروس تشمل تأمينا 
شامال على سياراتهم مدة 
سنة، تقديرا جلهودهم املبذولة 
وتضحياتهم في تأمني حياة 
جميع من يقيم على أرض 

الكويت الطيبة.

وسالمة العميل واملوظف.
وعن اقبال العمالء على 
معارض الشركة خالل الفترة 
املاضية، قال مشعل العون 
املشرف العام على معرض 
ميتسوبيشي املال ان الشركة 
تراهن على والء عمالئها، 
واالقبال كان جيدا سواء داخل 
معرض الشركة او في مراكز 
الصيانة، مؤكدا ان االجراءات 
الوقائية التي تنتهجها «املال 
موتورز» عززت اكثر من ثقة 
وطمأنينة العمالء وشجعته 

على زيارة املعرض.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«لوتس الغامن» تستقبل عشاق القيادة الرياضية

الغامن»  ال تزال «لوتس 
مستمرة في اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات االحترازية مع 
االنتقال إلى املرحلة الثانية، 
سالمة  على  منها  حرصا 
العمالء واملوظفني،  وصحة 
اتــبــاع إجـــراءات  حيث مت 
الدورية  النظافة والتعقيم 
املوصى بها من قبل وزارة 
الصحة الكويتية، مع تزويد 
املوظفني والزبائن بالكمامات 
والقفازات، إلى جانب قياس 
درجة احلرارة قبل الدخول 
للمعرض، إلى جانب استخدام 
املعقمات بشكل دائم سواء 
لأليدي واألسطح والسيارات 
املعروضة، مع تنظيم حركة 
استقبال الزبائن واحلفاظ على 
قواعد التباعد من ناحية عرض 
السيارات وترك مسافة بني 
املوظف والعميل، حرصا منا 

لقد شهد معرض «لوتس الغامن» 
إقباال كثيفا من قبل عشاق 
الرياضية خالل  السيارات 
األيام األولى التي تلت رفع 
احلظر الشامل، حيث عادت 
عجلة النشاط للدوران تدريجيا 
مع رفع احلظر الشامل، كما 

اخلدمات املتميزة للعمالء.
وأكد غملوش ان عودة 
القطاع املصرفي هو من أهم 
العوامل املساعدة لعودة قطاع 
السيارات الى نشاطه كما 
كان في سابق عهده قبل أزمة 
كورونا، ومع عودة احلياة 
التدريجية إلى قطاعات الدولة، 
البنوك نشاطها  واستعادة 
بالكامل، فإن ذلك سينعكس 
إيجابا على حركة املبيعات 
والشراء في قطاع السيارات.

وأضاف غملوش: ننتظر 
بفارغ الصبر أيضا، تشغيل 
لرياضة  الكويت  «مدينة 
احملركات KMT» التي ستمكننا 
من تنظيم املزيد من فعاليات 
التجارب لعمالئنا عشاق القيادة 
والتأدية الرياضية وتعريف 
العمالء اجلدد مبتعة القيادة 
التي توفرها سياراتنا. وعن 

نتوقع أن يزيد هذا اإلقبال في 
املرحلة الثانية، وعلى الرغم من 
العزل املناطقي املفروض على 
بعض املناطق إال ان «لوتس 
الغامن» تعمل اليوم كفريق عمل 
واحد وبكامل طاقتها دون أي 
تقصير والهدف تقدمي أفضل 

آخر عروض الشركة، قال 
غملوش ان «لوتس الغامن» 
تقدمي  على  اعتادت  لطاملا 
الى جميع  العروض  أفضل 
الفترة  عمالئها. وستشهد 
املقبلة عروضا قوية على 
 ،«Exige»و «Evora» موديالت
وللتذكير فإن سيارة «لوتس» 
هي لنخبة قائدي السيارات 
الرياضية و«لوتس الغامن» 
لن تخيب أمل هذه الشريحة 
من العمالء وستقدم لهم أهم 
وأقوى العروض مع خدمة 

VIP مميزة.
وختم غملوش بتوجيه 
العاملـــــني  الشكـر جلميع 
باخلطوط األمامية وجميع 
وغير  احلكومية  اجلهات 
احلكومية التي ساهمت بحمايتنا 
واحلفاظ على سالمتنا من 

جائحة كورونا.

على تقدمي اخلدمة والتجربة 
املميزة للعميل.

وعن تلك اإلجراءات، قال 
املبيعات في «لوتس  مدير 
الغامن» موسى غملوش: االلتزام 
بجميع اإلجراءات املوصى بها 
من قبل اجلهات احلكومية 
أمر واجب، وحماية عمالئنا 
وموظفينا هي من أولوياتنا.

وأضاف غملوش: لضمان 
راحة عمالئنا، قمنا بطرح 
خدمة جديدة، حيث يستطيع 
العمالء اختيار السيارة التي 
تناسبهم وإمتام إجراءات البيع 
من متويل وتأمني وعمليات 
الدفع، كل ذلك من منزلهم، 
باإلضافة خلدمة تسلم وتسليم 
السيارة مع اتخاذ كل اإلجراءات 

الوقائية املوصى بها.
وعن حركة العمالء خالل 
الفترة املاضية، قال غملوش: 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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موسى غملوش

حلول متويلية 
حصرية لتلبية 

احتياجات 
نخبة قائدي 

السيارات 
الرياضية

«الزياني» أنهت «يونيو» بإقبال كبير.. ومبيعات جيدة
الشركة تسعى إلى مواصلة تقدمي عروض قّيمة لعمالئها

قال ستيف براون مدير 
قطاع السيارات في شركة 
املعتمــــــد  الوكيل  الزياني 
لسيارات فيراري وجاكوار 
وبنتلي ومازيراتي وبورجوارد 
في الكويت، إن الشركة كانت 
والتزال تضع صحة وسالمة 
عمالئها وموظفيها في املقام 
األول خاصة في ظل الظروف 
الراهنة، لذلك وقبيل العودة الى 
العمل مجددا، قامت «الزياني» 
الشهر املاضي بإجراء استطالع 
مت إرساله إلى ١٥ ألف عميل 
تقريبا، وكان االستطالع حول 
احتياطات الصحة والسالمة 
التي يتوقعونها من الشركة، 
وعليه قامت باتخاذ مجموعة 
الوقائية في  من اإلجراءات 
كل مرافقها والتي تتضمن 
عمليات تعقيم واسعة في 
كل صباح قبل افتتاح صاالت 
العرض ألبوابها، باإلضافة 
إلى تعقيم كل مناطق تواجد 
العمالء واألسطح والسيارات 
بشكل دوري ومستمر طيلة 
اليوم، كما حترص الشركة 
التباعد  مبدأ  على تطبيق 
مسافة  وتــرك  االجتماعي 
كافية بني املوظفني والعمالء، 
إلى قياس درجة  باالضافة 
إلى  الداخلني  حرارة جميع 

حركة املرور داخل معارضنا 
خالل الفترة املقبلة عما هي 
عليه اآلن، وسنسعى حاليا 
إلى مواصلة تقدمي عروض 

قيمة جديدة لعمالئنا.
وأشار براون إلى ان املرحلة 
األولى، كانت مبنزلة حتد 
حيث  لنا،  بالنسبة  كبير 
العمالء مرتفعا  كان طلب 
الوقت نفسه مت  جدا، وفي 
تخفيض قدرتنا بنسبة ٥٠ 
إلى ٧٠٪ في مختلف مجاالت 
أعمالنا، وقد تأثرت خدمة ما 
بعد البيع بشكل خاص، حيث 
أدى تراكم مواعيد الصيانة 
إلى إحداث ضغط كبير على 
فريق العمل في مراكز اخلدمة، 
لكننا متكنا مع مرور الوقت 
من جتاوز هذا األمر، وحافظنا 
على تقدمي مستويات عالية في 
خدماتنا ترضي كل عمالئنا. 
وعما يحتاجه قطاع السيارات 

سجلت حجم مبيعات أعلى من 
املعتاد، وقد كان هذا مدفوعا 
أيضا بـ ٣ أشهر من الطلبات 
املتراكمة، ونتوقع استمرار 
املبيعات اجليدة خالل املرحلة 
الثانية مع عودة السوق إلى 
الطبيعي واملستقر  وضعه 

في أغسطس.
بــراون: لدينا  ــاف  وأض
بالفعل أفضل العروض على 
مجموعة واسعة من السيارات 
اجلديدة واملستعملة، مبا في 
ذلك أكبر عروض التوفير على 
اإلطالق وعروض التمويل ملدة 
٥ سنوات مع ٠٪، وسنستمر 
العروض بناء  في حتديث 
العمالء، فليس  على طلب 
هناك وقت أفضل لشراء أي 
سيارة فاخرة أو رياضية من 
الزياني في مثل هذا الوقت.

وعن الطرازات اجلديدة التي 
ستصل معارض «الزياني» 

خالل الفترة املقبلة، أكد براون 
أن هناك عوامل خارجية ال 
ميكننا السيطرة عليها، أو 
حتى التنبؤ بها، ولكن بشكل 
أساسي يحتاج القطاع إلى 
أمرين رئيسيني، األول، هو 
كسب ثقة املستهلك، مدفوعا 
على األرجح بزوال جائحة 
«كورونا» والتوقعات االقتصادية 
اإليجابية املدعومة بارتفاع 
أسعار النفط واستمرار اإلنفاق 
احلكومي. أما األمر الثاني، فهو 
حاجة شركائنا من الشركات 
املصنعة إلى مواءمة توقعاتهم 
وتطلعاتهم ودعمهم مع الظروف 
اجلديدة في األســواق، مما 
يسمح باملنافسة الصحية.

وأكد براون انه وبفضل 
عروض األسعار على جميع 
السيارات اجلديدة واملستعملة، 
كان شهر يونيو جيدا للغاية 
بالنسبة لشركة الزياني، حيث 

قريبا، قال براون: ان هذه سنة 
التجارية  مثيرة لعالماتنا 
مع إطالق عدد من املوديالت 
اجلديدة، ونظرا إلغالق املصانع 
في إيطاليا واململكة املتحدة، 
فالتزال العديد من تواريخ 
الطرازات متغيرة،  وصول 
وسيكون لدينا أكثر من ١٠ 
لعرضها  موديالت جديدة 

قريبا.
وبالنسبة إلى فيراري، لدينا 
سيارة Tributo F٨ اجلديدة 
متاما وننتظر بفارغ الصبر 
 SFو٩٠ Roma وصول طراز

.Spider Fو٨ GTS و٨١٢
أما في بنتلي، فقد استقبلنا 
سيارة Flying Spur اجلديدة 
كليا مع GT V٨ كوبيه، وفي 
مازيراتي ننتظر إطالق املجموعة 
إثارة على  اجلديدة األكثر 
مدار السنوات الثالث املقبلة، 
العام بسيارة  وستبدأ هذا 
 MC جيبلي الهجينة وسيارة

٢٠ اجلديدة.
وأخيرا في جاكوار، تسلمنا 
 XE اآلن الطرازات احملدثة من
Sedan وF-TYPE Coupe ونحن 
ننتظر املزيد من املعلومات 
حول سيارة I-PACE ذات 
الكهربائية  الرباعي  الدفع 

الشهيرة.

املعرض، مع إلزامهم بضرورة 
ارتداء الكمام واستخدام معدات 
الوقاية الشخصية املناسبة.

التفاؤل موجود

وأضاف براون ان إقبال 
العمالء على معارض ومراكز 
خدمة «الزياني» كان إيجابيا 
للغاية، حيث الحظنا ارتفاع 
عدد زوار املعرض بنحو ٣٠٠٪ 
مقارنة بعدد الزوار في األشهر 
التي سبقت أزمة كورونا، 
ونعتقد أن هذه الزيادة التي 
شهدناها خالل الفترة األولى 
من شهر يونيو مردها إلى حد 
كبير فترة اإلغالق الطويلة 
التي استمرت ملدة ٣ أشهر 
وما سببته من تراكم للطلبات 
في السوق، وأضاف براون: 
ال نزال متفائلني بشأن األداء 
بقية العام، وعلى الرغم من 
توقعاتنا بانخفاض مستويات 

براون: نتوقع استمرار املبيعات 
اجليدة خالل املرحلة الثانية

مع عودة السوق إلى وضعه 
الطبيعي واملستقر في أغسطس

ستيف براون
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جنم بودستور

عروض الشركة تضمن للعميل جتربة 
قيادة مع راحة بال طوال فترة التملك

نتوقع زيادة في أعداد الزوار
مع دخولنا املرحلة الثانية

 TEGO 8 عرض قوي على سيارة
يتضمن صيانة وكفالة مجانية 11 سنة

جنم بودستور: قطاع السيارات
تنقصه عودة القطاع املصرفي إلى احلياة

«شيري الكويت» حريصة على اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية حرصاً منها على سالمة اجلميع

قال جنم بودستور رئيس مجموعة بودستور الوكيل 
املعتمد لسيارات شيري في الكويت، ان قطاع السيارات بدأ 
يتنفس الصعداء مع عودة احلياة التدريجية إلى الكويت، 
وأشار بودستور الى ان الشركة التزال حريصة على تطبيق 
كل اإلجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة الكويتية، 
داخل معرض «شيري» وفي مركز اخلدمة، وتتضمن تلك 
اإلجراءات قياس درجة احلرارة وارتداء الكمامات والقفازات، 
وتوزيع عبوات التعقيم في أرجاء املعرض وعلى مكاتب 
مستشاري املبيعات، مع تعقيم دوري لكل السيارات املعروضة، 
ومع نهاية كل يوم نقوم بإجراء تعقيم شامل لكل مرافق 
املعرض والشركة عن طريق أجهزة الرش اخلاصة، كل هذه 

االجراءات هدفها ضمان سالمة العمالء واملوظفني.
إقبال كبير

وعن حركة العمالء، قال بودستور إن اإلقبال فاق التوقعات 
خالل الفترة املاضية، ونتوقع زيـــــادة في أعــــداد الزوار 
الثانية من اخلطة احلكومية للعودة  مع دخولنا املرحلة 
إلى احلياة الطبيعية، لتعاود معها قطاعات الدولة تقدمي 
إيجابي على  خدماتها مجددا وهذا األمر سينعكس بشكل 
قطاع السيارات. وأضاف بودستور ان مركز خدمة شيري 
يعمل بشكل طبيعي ويقدم خدماته كاملة، فالعزل املناطقي 
املفروض لم يؤثر على سير أعمالنا، كون معظم موظفي 
الشركة يقطنون خارج املناطق املعزولة في سكن خاص 

تؤمنه الشركة لطاقم عملها.
عودة القطاع املصرفي.. ضرورة

وأكد بودستور ان ما ينقص قطاع السيارات اليوم هو 
عودة القطاع املصرفي إلى احلياة مجددا، الذي يشكل شريان 
التي تعتمد بشكل رئيسي في  السيارات  احلياة لوكاالت 
مبيعاتها على اخلدمات التمويلية املقدمة من قبل البنوك 
للعمالء، مشيرا إلى ان التمويل يشكل ما نسبته ٩٠٪ من 
مبيعات السيارات، مقابل ١٠٪ ملبيعات النقدي، ولهذا األمر 
سجل قطاع السيارات انخفاضا ملحوظا في املبيعات خالل 
البنوك وتعليق املؤسسات  الفترة املاضية بسبب توقف 
الكويت  إلى  احلكومية ألعمالها، لكن ومع عودة احلياة 

ستتبدل األمور ويعود النشاط إلى القطاع كسابق عهده.
عروض غير مسبوقة

وعن آخر عروض الشركة، قال بودستور إن الشركة قدمت 
 TEGO مؤخرا ومع العودة إلى العمل عرضا قويا على سيارة
٨ يتضمن صيانة وكفالة مجانية ١١ سنة شاملة اإلطارات 
التعهد  والسفايف والدسكات، مع تأمني ملدة سنتني، مع 
بشراء السيارة بعد مضي ٥ سنوات بقيمة ٤٥٪ من سعر 
السيارة، باإلضافة إلى عروض أخرى على طرازت شيري 
املميزة، وهذا ما يضمن للعميل جتربة قيادة مع راحة بال 

طيلة فترة التملك.
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«املال وبهبهاني» تعد عمالءها 
بعروض ومفاجآت قوية

بعد مرور شهر على رفع احلظر الشامل، التزال 
شركة املال وبهبهاني مستمرة في استقبال عمالئها 
مع اتخاذها تدابير وقائية صارمة هدفها األول 
سالمة العميل واملوظف على حد سواء، ومن ضمن 
تلك اإلجراءات تطهير وتعقيم شامل لكل الفروع 
بشكل يومي، وتخصيص موظف استقبال مهمته 
تدوين بيانات العمالء وقياس درجة احلرارة قبل 
الدخول، ومن ثم تعقيم اليدين وارتداء الكمامات 
والقفازات، وتخصيص مكان خاص النتظار العمالء 
املقاعد، والتزام  الكافية بني  مع مراعاة املسافة 

التباعد ايضا بني املوظف والعميل بشكل دائم.
أيضا، تقوم الشركة بتعقيم كل السيارات 
املعروضة واملخصصة للتجارب بشكل دائم بعد 
زيارة كل عميل، إلى جانب تعقيم املكاتب واألسطح 

ووضع اللوحات اإلرشادية وامللصقات التوعوية 
في املعرض، التي تذكر العميل بضرورة االلتزام 

بإجراءات الوقاية والسالمة.
اإلقبال متزايد

وعن حركة العمالء، قال رائد جواد مدير مبيعات 
التجزئة في شركة املال وبهبهاني ان اإلقبال كان 
جيدا خالل الشهر املاضي، وهو في تزايد مستمر 
مع مرور األيام، ونتوقع املزيد من حركة املرور 

داخل معارضنا خالل املرحلة الثانية.
البيع واجهت  وأكد جواد ان خدمات ما بعد 
بعض الصعوبات مع بداية املرحلة األولى خاصة 
مع العزل املناطقي املفروض، لكن وبفضل تعاون 
السلطات احمللية وسرعة استجابتهم مت تأمني 

العدد الكافي من الفنيني، لنتخطى بذلك الصعوبات 
ونعاود تقدمي خدماتنا املتميزة إلى عمالئنا.

ولفت جواد إلى أن خدمات الصيانة السريعة 
متوافرة من أمام املنزل، عبر حجز اخلدمة مسبقا، 
ليقوم بعدها فريق اخلدمة بتنفيذ األعمال املطلوبة 

في املكان والزمان احملدد.
خطوات مدروسة

وأضاف جواد ان قطاع السيارات في الكويت 
املقبلة،  إلى خطوات مدروسة للمرحلة  يحتاج 
واملزيد من الثقة، إلى جانب تكثيف التواصل مع 
العمالء، وتقدمي أفضل العروض، حتى نتمكن من 

استعادة النشاط إلى سابق عهده.
وأشار جواد إلى أن عودة القطاع املصرفي إلى 

العمل بكامل طاقته إلى جانب عودة املؤسسات 
احلكومية إلى العمل، ستؤثر بشكل إيجابي على 
حركة البيع والشراء في قطاع السيارات بشكل عام.
لعروضها  الشركة حتضر حاليا  أن  وأكــد 
التي ستطلقها قريبا جدا، واعدا  االستثنائية 
عمالء «املال وبهبهاني» مبفاجآت جديدة. وأعرب 
عن أمله في عودة النشاط إلى سوق السيارات 
الكويت خالل  إلى  التدريجية  مع عودة احلياة 

املراحل املقبلة.
وعن الطرازات اجلديدة التي وصلت إلى معارض 
الشركة استقبلت  ان  املال وبهبهاني، قال جواد 
مؤخرا سيارة جيب جالديتور ٢٠٢٠ اجلديدة 
كليا، والتي تأتي في ٣ فئات، جتمع بني قوة األداء 

وبراعة التصميم.

أكدت أن اإلقبال كان جيداً خالل املرحلة األولى وتوقعت تزايداً مستمراً في عدد الزوار
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جواد: متفائلون
بعودة النشاط

إلى   سوق السيارات 
مع عودة احلياة 

التدريجية إلى الكويت

قطاع السيارات
في الكويت يحتاج

إلى خطوات مدروسة 
للمرحلة املقبلة 

واملزيد من الثقة رائد جواد
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قال عبداهللا املؤذن مدير عام أول شفروليه الغامن إن 
سالمة العمالء واملوظفني  احدى أولويات شركة «شفروليه 
الغامن»، موضحا ان الشركة عملت ومنذ اليوم األول والتزال 
التوعية لفريق  لتفشي ڤيروس كورونا على نشر ثقافة 
عملها، وحرصت على تطبيق توصيات وزارة الصحة 
التابعة لها،  الكويتية داخل معارضها ومراكز الصيانة 
ومن ضمنها قياس درجة حرارة جميع العمالء واملوظفني، 
تعقيم اليدين، تسليم وارتداء الكمامات والقفازات، احلرص 
على التباعد االجتماعي بني اجلميع داخل صالة العرض، 
باالضافة إلى تعقيم كل االسطح بشكل دوري ومستمر إلى 
جانب تعقيم السيارات املعروضة وتلك اخلاصة بالتجارب 
بعد كل عميل، نحن باختصار نحرص على االلتزام بتلك 
االجراءات ألجل سالمة اجلميع وألجل زرع الثقة في نفوس 
العمالء وتشجيعهم على زيارة معارضنا بأجواء صحية آمنة.

وبني املؤذن أن حركة العمالء في تزايد مستمر وملموس، 
وهذا مرده إلى تبدل املزاج العام مع العودة التدريجية إلى 
احلياة، وحتسن الظروف، ونتوقع ان يستمر هذا النشاط 
في التصاعد مع مرور الوقت. وأضاف املؤذن أن فريق عمل 
الشركة يعمل بكامل طاقته لتقدمي خدمات متميزة لعمالء 
الشركة، موضحا ان الشركة استطاعت التغلب على عوائق 
نقص اليد العاملة، بترتيب آلية العمل، لتعود من جديد دون 
أي تقصير. وأوضح املؤذن أن شفروليه الغامن وفرت خدمات 
عصرية تهدف إلى راحة العميل، منها جتربة السيارة من 
أمام املنزل وتقدمي خدمات التثمني وعرض السعر واملضي 
الـ  قدما في اجراءات الشراء، أيضا أطلقت الشركة خدمة 
التي القت رواجا خالل  video call وهي احدى اخلدمات 
فترة احلظر اجلزئي، فهي متكن العميل من التعرف على 
أي سيارة يرغب في شرائها عن طريق الهاتف، حيث يقدم 
مستشار املبيعات شرحا وافيا عن طريق الڤيديو املباشر من 

اخلارج والداخل باإلضافة إلى تعريفه بالعروض اخلاصة 
وكيفية الشراء، وفي حال قرر العميل الشراء نقوم بإرسال 
لينك للدفع لتصلك بعد ذلك السيارة إلى أمام منزلك، هذه 

العملية تتم بكل سالسة، وكل ذلك والعميل في منزله.
األمل كبير بعودة احلياة

السيارات تأثر بأزمة «كورونا»  وأكد املؤذن أن قطاع 
حاله حال باقي القطاعات االقتصادية، وما حتتاج اليه كل 
القطاعات استعادة الثقة تدريجيا، وهذا األمر سيتحقق مبجرد 
عودة قطاعات الدولة إلى العمل بشكل كامل، فكثيرة هي 
األمور التي تنتظر عودة تلك القطاعات إلى احلياة مجددا، 
هي باختصار حلقات مترابطة ومتداخلة، والنهوض يجب 
أن يكون شامال حتى نستطيع رؤية العجلة االقتصادية 
تدور من جديد بنشاطها املعتاد، وأضاف مؤذن ان األمل 
كبير والوضع في حتسن مستمر وهذا يدعو إلى التفاؤل.

وتابع املؤذن: ننتظر عودة القطاع املصرفي إلى العمل 
بكامل طاقته، فهو يعد عصب قطاع السيارات، الوضع 
العمالء  الكثير من  العودة، خاصة أن  العام يترقب تلك 
إلى  النية في شراء أو تبديل سياراتهم، باإلضافة  لديه 
التي نوفرها، كل هذا سيشكل عامال مهما في  عروضنا 

تنشيط حركة املبيعات.
عروض تنافسية

وأضاف املؤذن أن باقة عروض شفروليه الغامن املتميزة 
تتضمن العديد من الصفقات الرائعة، والتي تتضمن شفروليه 
إلى  تراكس املعروضة حاليا بـ ٣٫٩٩٩ دينارا، باإلضافة 
عرض قوي على شفروليه إمباال ذات املواصفات املذهلة 
بـ ٦٫٩٩٩ دينارا، أيضا استقبلنا شفروليه كابتيفا اجلديدة 
كليا في معارضنا مؤخرا وهي معروضة بـ ٤٫٦٩٩ دينارا 

والتي تأتي مبواصفات مميزة، باإلضافة إلى عروض قوية 
 Falcon أخرى على شفروليه ماليبو وكامارو وبليزر وتاهو
وسيلفرادو. وعن السيارات اجلديدة التي ستصل معارض 
شفروليه الغامن، قال املؤذن: ننتظر وصول مجموعة طرازات 
جديدة وعلى رأسها شفروليه الكورفيت األسطورية بجيلها 
الثامن والتي من املتوقع وصولها خالل الربع األخير من 
العام وقد سجلت حجوزات كبيرة قبل وصولها من قبل 
العمالء، باالضافة إلى شفروليه تاهو اجلديدة كليا ٢٠٢١ 
التي بدأنا نتلقى حجوزات كبيرة مسبقة ونتوقع وصولها 
خالل الربع األخير من العام احلالي، ونحن نركز حاليا على 
 EV تقدمي منتج صديق للبيئة وهي سيارة شيفروليه بولت
الكهربائية بالكامل والتي نوفر لها الدعم الكامل من ناحية 
الكفالة املقدمة على املركبة وعلى البطارية وتوفير محطات 
الشحن املجانية املنتشرة في الكويت والتي وصل عددها 
الشهيد  إلى ١٣ واملوزعة في موقف احلمرا مول وحديقة 
ومركز جابر األحمد الثقافي ومركز عبداهللا السالم الثقافي 
وغيرها الكثير، باإلضافة إلى تركيب الشواحن املنزلية في 
بيوت العمالء. وختم املؤذن: نحن في شركة يوسف أحمد 
الغامن نسعى على الدوام الى تقدمي قيمة مضافة إلى عميلنا، 
فالعالقة معه تبدأ من حلظة شراء السيارة ومتتد لسنوات 
وسنوات، وجدير بالذكر هنا ان شفروليه متنح العديد من 
املزايا اإلضافية للعميل عند الشراء ومنها ٣ سنوات كفالة أو 
١٠٠ ألف كلم، ومساعدة إقليمية على الطريق ملدة ٤ سنوات، 
وضمان توافر قطع الصيانة ضمن اإلقليم وغيرها الكثير، 
الدوام وهو أولوية  العميل على  وألن هدفنا دائما راحة 
لدينا، كما قمنا على حسب توصيات وتوجيهات من رئيس 
مجلس إدارة شركة صناعات الغامن قتيبة الغامن، بتطوير 
أكبر مركز خدمة ملا بعد البيع في الشرق األوسط، والهدف 

من ذلك تقدمي خدمة غير مسبوقة ومريحة للغاية.

عبداهللا املؤذن

« شفروليه الغامن »: حريصون
على تقدمي اخلدمة األفضل لعمالئنا

الشركة مستمرة 
في اتباع 
اإلجراءات 
الوقائية داخل 
مرافقها كافة

تصوير:

إعداد:

محمد هاشم - زين عالم - متني غوزال 
ريليش كومار - محمد هنداوي

طالل بارا

ملشاهدة الڤيديو

«شاجنان املطوع».. تعود جلمهورها 
بطراز جديد وبعروض صيفية مذهلة

حرصا منها على سالمة 
العمالء والعاملني في معارضها، 
تستمر «شاجنان املطوع» في 
الوقائية  تطبيق اإلجراءات 
املوصى بها من قبل وزارة الصحة 
الكويتية، والقيام بالتعقيم 
الدوري لكل مرافق الشركة 
مع توفير املعقمات واألقنعة 
الواقية لكل العمالء والعاملني 
مع مراعاة التباعد االجتماعي 

الرياضي  تتميز بتصميمها 
املذهل، وثانيها العروض التي 
مت إطالقها بعد فترة توقف 
طويلة بسبب احلظر الشامل، 
مؤكدا ان املرحلة املقبلة ستشهد 
تزايد في النشاط خاصة مع 
عودة احلياة التدريجية إلى 
الكويت. وأضاف املطوع ان 
العزل املناطقي ساهم في خلق 
حتدي للشركة بسبب نقص 

جائحة كوفيدـ١٩ اتضح جليا 
حاجة قطاع السيارات للتحول 
الرقمي وتقدمي خدمات البيع 
من خالل الوسائط احلديثة 
كالتطبيقات ومواقع التواصل 
االجتماعي، فقد الحظنا تقبل 
العمالء لفكرة البحث والشراء 
والتواصل مع املعرض عبر 
بدل  احلديثــــة  الوسائط 
الطريقة التقليدية املعتادة، 

السيارات في الكويت مرتبط 
بشكل مباشر مع قطاع البنوك 
التمويلية، ومع  والشركات 
القطاع  سيشهد  عودتهم 
اكبـــر،  انتعاشة ونشـــاطا 
ذلــك جليا خالل  والحظنا 
األشهر القليلة املاضية حني 
توقفت البنوك عن العمل خالل 
تلك الفترة، حيث ان معظم 
العمالء يفضلون الشراء عبر 

بعض الكوادر الفنية في ورش 
العمل، إال أنها استطاعت جتاوز 
تلك املرحلة من خالل االعتماد 
على الكوادر الفنية التي تقطن 
في املناطق األخرى، لتستمر 
الشركة بتقدمي خدماتها املتميزة 

لعمالئها.
التحول الرقمي

ــد املــطــوع، أنــه بعد  وأك

فمنصات التواصل االجتماعي 
مكنتنا من عرض كل املوديـالت 
ومميزاتها واصبح من الســــهل 
للعميـــل االطالع عليهــا من 
هاتفـــــه الذكي من مكانه دون 
احلاجة للتنقل، وسنرى في 
القادم من األيام التحول الرقمي 
خلدمات قطاع السيارات في 

الكويت.
ونوه املطوع إلى ان قطاع 

االقساط التمويلية.
وعن آخر عروض شاجنان 
املطوع، قال سالم املطوع إن 
يوليو  بداية  ومع  الشركة 
ستنطلق مع مجموعة من 
العروض املغرية، مع تقدمي 
باقة مزايا مثل ١٥ سنة كفالة 
و٥ سنوات صيانة و٥ سنوات 
مساعدة على الطريق، باإلضافة 
الى تقدمي خدمة الوعد بشراء 
العميل بعد ٣  السيارة من 
سنوات وإرجاع ما يعادل ٦٠٪ 
من قيمة السيارة للعميل، داعيا 
إلى زيارة املعرض  العمالء 
والتعرف على طرازات عالمة 
شاجنان، خاصة طراز جيب 
كوبيه طراز CS٨٥ املزود مبحرك 
توربو بقوة ٢٣٣ حصانا، الذي 
يذخر مبواصفات وتكنولوجيا 
متطورة وخاصية الركن التلقائي 
عبر الرميوت، والذي القى 
إعجاب واستحسان العمالء 

بشكل مبهر.

بني العاملني وعمالئها زوار 
املعرض. سالم املطوع مدير عام 
عالمة شاجنان التجارية في 
الكويت قال إن إقبال وتفاعل 
العمالء كان إيجابيا خالل 
الشهر املاضي، وذلك يرجع 
إلى عدة عوامل أهمها إطالق 
 SUV طراز جديد من فئة الـ
كوبيه وهو CS٨٥ اجلديدة 
انتظارها والتي  التي طال 
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سالم املطوع

سالم املطوع: 
بعد جائحة 

«كوفيد ـ ١٩» 
اتضح جليًا حاجة 

قطاع السيارات 
إلى التحول 

الرقمي وتقدمي 
خدمات البيع

من خالل 
الوسائط احلديثة

«وكاالت السيارات»..12
تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط

الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠

12«وكاالت السيارات».. تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل» .. إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط

إلى
17

جلسات مجلس الوزراء عن ُبعد.. صحيحة «دستوريًا»
مرمي بندق

أكـــدت مصــــادر خـاصــــة
 لـ «األنباء» انه ال صحة ملا يتردد 
عــن ان ما صدر عــن اجتماعات 
مجلــس الــوزراء التــي عقــدت 
عن بعد معّرض للطعن واإلبطال، 
مشــيرة إلى أن جميع القرارات 
والقوانني ومشــاريع املراســيم 
الصــادرة عــن تلــك اجللســات 
صحيحــة قانونيا ودســتوريا. 
وأوضحت املصادر ان الدستور لم 
ينظم طريقة عمل مجلس الوزراء 
كما فعل ملجلس األمة في املادة ١١٧ 
منه، لذلك استطاع املجلس تعديل 

تنظيم عمله بالطريقة التي يراها 
مناسبة وفقا للحالة االستثنائية 
التي متر بها البالد. وحول السؤال 
البرملاني املوجه إلى نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء 
أنــس الصالح عن مــدى صحة 
انعقاد جلسات املجلس «عن بعد» 
قالت املصادر إن مداوالت مجلس 
الوزراء ســرية بحكم الدستور 
فليس ألحد احلق دســتوريا في 
االطــالع عليها، وبذلــك ال محل 
للســؤال البرملانــي. وردا علــى 
ســؤال حول االستجواب الثاني 
للنائب رياض العدساني الى وزير 

املالية براك الشيتان وما اذا كان 
يعتزم مناقشــته أيضا، أجابت 
مصــادر مطلعــة: املجلس يؤكد 
دعمه ومؤازرتــه وثقته الكاملة 
بالوزير الشيتان ملواصلة جهوده 
في عمله الوزاري بكل إخالص. 
واالســتجواب األول الذي قدمه 
النائب رياض العدساني ومتت 
مناقشته وحظي الوزير بتجديد 
ثقة املجلس كان مبنزلة فرصة 
ذهبية لوزيــر املالية لتوضيح 
القضايــا، ونعتقــد أن  بعــض 
مناقشة االســتجواب الثاني لن 
تكــون معضلة أمــام الوزير في 
ظــل التأييد النيابي والشــعبي 

واحلكومي، لذا سيكون حتصيل 
حاصل ألن احلكومة أكدت مرارا 
وتكرارا انه ال مساس باملواطن، 
معربــة عــن األمل فــي التكاتف 
واملعاجلة توفيــرا لوقت إجناز 
مشاريع القوانني التي ينتظرها 
املواطنــون. هذا، وكلف املجلس 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بالتنســيق مع اجلهــات املعنية 
لوضع املرئيات واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة الختصار املسار الزمني 
ملشروع مدينة املطالع اإلسكاني 
وتقليص فتــرات االنتظار على 
املواطنني وتسليم أذونات البناء 

لهم.

أكد  دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بوزير املالية ملواصلة جهوده في عمله بكل إخالص.. ودعا  «السكنية» إلى التنسيق  لتسليم أذونات البناء للمواطنني في «املطالع»

صالة اجلمعة اعتبارًا من ١٧ اجلاري
مرمي بندق

كلف مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية باتخاذ اإلجراءات الالزمة للسماح بإقامة صالة اجلمعة في 
املساجد، بعد توفير جميع الضمانات الكفيلة بتطبيق االشتراطات 
الصحية التي تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارا من اجلمعة 
١٧ يوليو اجلاري، وتــرك املجلس لوزير األوقاف إصدار قرار 
بضوابط اســتئناف الصالة، والتي ستكون مشابهة لضوابط 
اســتئناف صالة اجلماعة والتي سمح بها املجلس في ٢٨ مايو 

املاضي.

٥٠ ٪ من مشاريع خطة التنمية احلالية متأخرة

الهاشل يعتذر عن عدم رئاسة 
جلنة التحفيز االقتصادي

قال مصدر مسؤول لـ «األنباء» إن محافظ بنك الكويت 
املركزي د.محمد الهاشل قدم اعتذارا ملجلس الوزراء عن 
عدم االستمرار برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز 
االقتصادي التي شــكلت عقب تفشــى ڤيروس كورونا 

نهاية مارس املاضي.

مجلس القضاء يبحث اعتماد القاضيات اليوم

أحمد مغربي

كشف تقرير متابعة خطة التنمية السنوية 
للربع الثالث من الســنة املالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠، 
عن أن نسبة اإلنفاق بلغت ١٫٢٧ مليار دينار 
من إجمالي اعتمادات مالية تبلغ ٣٫٣ مليارات 
دينــار، أي إن اإلنفاق بلغ ٣٨٫٣٪ فقط خالل 
هذه الفتــرة. وقــال التقرير الــذي حصلت 

«األنباء» على نســخة منه، إن عدد املشاريع 
املتأخرة بلغ ٦٧ مشــروعا بنسبة ٥٠٪، من 
أصل ١٣٥ مشروعا مدرجا باخلطة، مشيرا إلى 
أنه مت إجناز ٤ مشاريع فقط، فيما يبلغ عدد 
املشاريع التي في مرحلة التسليم ٣ مشاريع، 
ونحو ٥١ مشروعا في املرحلة التحضيرية، 
ونحــو ٧٣ مشــروعا في املرحلــة التنفيذية

و٤ مشاريع لم تبدأ.

عبدالكرمي أحمد

يعقد املجلس األعلى للقضاء اليوم اجتماعا 
للنظر باعتماد القاضيات اجلديدات لالنخراط 
بالســلك القضائي والعمل في احملكمة الكلية 
بدءا من املوســم القضائي اجلديــد املقرر له 
نهاية سبتمبر املقبل. وأفاد مصدر لـ «األنباء» 
بأن املجلس ســيبحث اعتماد كشــف النيابة 

العامة احملال إليه أخيرا، والذي يتضمن أسماء 
٥٤ رئيــس ووكيل نيابة بينهم ٨ إناث للمرة 
األولى في تاريخ البــالد. وأضاف املصدر أن 
املجلس يبحث أيضا مبواضيع أخرى تتعلق 
مبضاعفة اجلهود وانسيابية العمل والتسهيل 
على املتقاضني في مختلف احملاكم بعد وقف 
تداول آالف الدعاوى وتعطل مصالح أصحابها 

بفعل إجازة ڤيروس كورونا.

التفاصيل ص ١٩

التفاصيل ص ٣
التفاصيل ص ٣

«املالية» توافق على حتويل  ٢٤٠٫٤ مليون دينار 
لـ «القوى العاملة» لدعم العاملني بالقطاع اخلاص

بشرى شعبان

أعلنت وزارة املالية عن مخاطبتها الهيئة 
العامة للقــوى العاملة، مبوافقتها على زيادة 
ميزانية الهيئة لدعم العاملني بالقطاع اخلاص 
املسجلني على البابني الثالث واخلامس، مببلغ 
٢٤٠٫٤٥ مليون دينار، حيث سيتم صرف املبالغ 
من ميزانيتها للسنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠، وذلك 
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٨٤٩ الصادر 
بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٠، واملتضمن املوافقة على 
زيادة ميزانية الهيئــة العامة للقوى العاملة 
لدعــم العاملني فــي القطاع اخلــاص. وقالت 
«املاليــة» إنها خاطبت الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة يوم األحد املاضي بهذا الشــأن، وان 
الوزارة بانتظار كتــاب الهيئة لطلب حتويل 
املبلغ إلى حسابات املستحقني. من جهتها، حددت 

الهيئة ضوابط الصرف، فبالنســبة للشهادة 
اجلامعية (طب - صيدلة - هندسة) هي األعلى 
مبلغ (٧٩٠ دينارا)، و(قانون، محاسبة، نظم 
معلومات، إحصاء، اقتصاد متريض، متويل، 
متويل منشآت مالية، إدارة مالية، تأمني، جتارة 
خارجية، علوم مصرفية، تعاون، تدريس) حدد 
القرار لها صرف (٧٤٠ دينارا)، أما الشهادات 
فــي باقي التخصصات فحــدد مبلغ الدعم لها

بـ (٦٩٠ دينارا). وبالنسبة للشهادات الثانوية 
بني ٥٥٧ و٦٢٩ دينارا. أما املتوسطة مع دورة 
فيكون املبلغ  ٥٣١ دينارا، أما الشهادة املتوسطة 
فقــط، فمبلــغ الدعــم لها هــو (٥١١ دينــارا)،

وما دون املتوســط مــع دورة تدريبية ال تقل 
عن سنتني دراسيتني او خبرة تعادلها بالعمل 
بالقطاع األهلي (٤٨١ دينارا)، وما دون املتوسط 

حدد الدعم بـ (٤٥٦ دينارا).

الصرف ما بني ٤٥٦ و٧٩٠ ديناراً بحسب الشهادات والدورات

في حال عدم التزام احلكومة بوعودها

«املوارد»: «التركيبة السكانية» إلى املجلس 
سامح عبداحلفيظ 

طالب رئيس جلنة تنمية املوارد البشــرية 
النائب خليل الصالح احلكومة بضرورة االلتزام 
بوعودها وتقدمي التقرير اخلاص مبعاجلة اخللل 
في التركيبة السكانية ملجلس األمة ضمن املهلة 
التي حددتها اللجنة، مؤكدا أن اللجنة ستقوم 
برفع التقرير الذي أعدته إلى مجلس األمة للبت 

فيه إذا لم تقم احلكومة بتقدمي تقريرها خالل 
املهلة احملددة. وأوضح الصالح أن اللجنة حددت 
فترة زمنية للحكومة لرفع تقريرها، إال أن اللجنة 
في اجتماعها فوجئت بأن احلكومة غير جاهزة 
لتقــدمي التقرير اخلاص بهــا. وأكد الصالح أن 
اللجنة لن تنتظر طويال وسترفع تقريرها إلى 
مجلس األمة بعد أخذ جميع املقترحات املقدمة 

التفاصيل ص ٩في األيام املقبلة.

التفاصيل ص ٦

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال املرئي

عواصم - وكاالت: يلتقي الرئيس األميركي دونالد ترامب أنصاره في 
جتمع انتخابي جديد ينظمه األسبوع املقبل في والية نيو هامشير، لكن 
هذه املرة في الهواء الطلق بعد الفشل الذريع الذي مني به جتمعه األخير 
في مدينة تولسا بسبب وباء كورونا واالحتجاجات ضد العنصرية والتمييز 
وسياساته جتاه احملتجني الذين يتظاهرون منذ مقتل جورج فلويد األميركي 
من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض.  ويبدو أن ترامب جعل من الهجوم 
العنيف واملستمر على هؤالء احملتجني إحدى ركائز حملته االنتخابية وسط 
انقسامات غير معهودة تشهدها أميركا. وقال الرئيس اجلمهوري إنها «لم 
تعد مظاهرات سلمية على اإلطالق. إنها أصبحت غضبا وعنفا وسيطرة 
من قبل العصابات اإلجرامية على مدن محددة يديرها الدميوقراطيون». 
واعتبر في تغريدة على «تويتر» أمس أن ذلك مرده إلى «نقص القيادة في 
تلك املدن». وأضاف في تغريدة أخرى: «لقد أصبحت نيويورك وشيكاغو 

مالذات آمنة يحظى فيها املجرمون باحلماية». 

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

تقييم مستمر ملراحل عودة الطيران املدني 
إلضافة عدد من الرحالت أو التقليل منها

«الصحة»: ٧٠٣ إصابات جديدة بـ «كورونا» 
و«األحمدي» األعلى بـ ٢٠٩ حاالت

مدير مركز تعزيز 
الوسطية د.عبداهللا 

الشريكة: نتمنى 
أن يتعامل الناس 

مع الفكر املتطرف 
كما مع «كورونا»

جمعية املعلمني: الواقع التربوي يسير 
في اجتاه غامض.. والقلق ينتاب الطالب 

وذويهم ونستغرب صمت املسؤولني
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«األنباء» في أروقة الهيئة لالطالع  على أبرز خدماتها الرقمية اجلديدة

20سارة الوزان: ٩٩٪ نسبة امليكنة بإجراءات ومعامالت«الصناعة»

ملشاهدة الڤيديوسارة الوزان            (قاسم باشا)

التفاصيل ص ٢٢التفاصيل ص ٢٢ محتجون مناهضون للتمييز العنصري يتظاهرون امام برج ترامب في نيويورك        (رويترز)

ترامب عن احملتجني: عصابات إجرامية 
تسيطر على مدن يديرها الدميوقراطيون

د.عبداهللا الشريكة

د.محمد الهاشل

03تأخر ٢٠ عمارة مبدينة صباح األحمد السكنية

الصني تستنفر بوجه «الطاعون الدملي»
بكني - وكاالت: قبل أن يعثر 
العالم على لقاح يوقف ڤيروس 
كورونــا املســتجد الــذي حصد 
أرواح أكثر من ٥٣٥ ألف إنســان 
وأصاب ما يقــارب ١١٫٥ مليونا، 
شددت سلطات منطقة منغوليا 
الداخلية شــمال الصني التدابير 
الوقائيــة بعــد تســجيل إصابة 
مؤكدة بـــ «الطاعــون الدملي». 
وأصــدرت اللجنــة الصحية في 
مدينة بايانور حتذيرا من املستوى 
الثالث وهو ثاني أقل حتذير في 
نظام يتضمن أربعة مستويات، 
رغم إعالنها في بيان أن املصاب 
حالته مستقرة وهو مبستشفى 

في املدينة.
زوار يلتقطون صورا تذكارية أمام لوحة املوناليزا في متحف اللوڤر 
بعد فتح أبوابه أمس        (رويترز)

20«بلومبيرغ»: الكويت قد تضطر إلى االعتماد على «احتياطي األجيال»



الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

تلقى نائــب وزير اخلارجية خالد اجلاراهللا 
اتصاال هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق األوسط وشمال افريقيا جيمس كليفيرلي 
مت خالله بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 
بــني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وأكد اجلانبان خالل االتصال أهمية استمرار 
التواصل في ظل الظروف الدقيقة التي مير بها 
العالم للتنســيق والتشــاور في إطار الشراكة 
القائمــة بني البلدين والتطلــع إلى عقد اجلولة 
القادمة من جلنة التوجيه املشتركة بني البلدين 

خالد اجلاراهللابرئاستهما.

السفيرة األميركية: جتديد التأشيرات 
«أونالين» ملن تنطبق عليهم الشروط

أسامة دياب

جددت الســفيرة األميركية لدى البالد 
ألينا رومانوسكي تأكيدها استمرار العمل 
بوقف املقابالت الشخصية وعدم استقبال 
املراجعــني، الفتــة إلــى إمكانيــة جتديــد 
التأشيرات إلكترونيا (أونالين) ملن تنطبق 

عليهم الشروط واألحكام.
وقالت الســفيرة فــي تغريدة لها على 

موقــع التواصل االجتماعــي تويتر فيما 
يلي نصها:  على الرغم من عدم اســتقبال 
السفارة املراجعني واستمرار وقف املقابالت 
الشــخصية في القســم القنصلي، ميكننا 
جتديــد التأشــيرات إلكترونيا (اونالين) 

ملن تنطبق عليه الشروط.
ميكنكم إيجاد مزيد من املعلومات على 
https://t.co/LdM٨TBnia٥  https://t. :املوقع

co/uDZbKYaKsR  

ألينا رومانوسكي أكدت استمرار وقف املقابالت الشخصية وعدم استقبال املراجعني

جتديد التأشيرة «أونالين» السفيرة األميركية  ألينا رومانوسكي

املنيفي: الصندوق الوطني يركز
على تنوع املصادر ومتكني الشباب

عبداهللا الراكان

أكد مدير عام الصندوق 
الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
الصغيــرة  املشــروعات 
منــاف املنيفي ان تأســيس 
الصنــدوق هدفــه رعايــة 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
خاصة فيما يتعلق بالقطاع 
الصناعي الذي يحظى بجانب 
الرعايــة لتأمني  مهــم مــن 
اقتصاد متني متنوع مصادر 
الدخــل للكويــت وتوظيف 

الطاقات الشبابية الكويتية في مجال 
العمل الصناعي. وأضاف املنيفي خالل 

مشــاركته في حملة دروس األمل التي 
تنظمها رابطــة االجتماعيــني الكويتية انه 

ومنذ نهاية ديسمبر املاضي 
كانــت محفظــة الصنــدوق 
الوطني تشمل ١٣٨٠ موافقة 
مــن ضمنها ٢٣٥ مشــروعا 
صناعيا وحرفيا، مشيرا الى 
ان هذه املوافقات واملشاريع 
متثــل ١٨٪، وذلــك تعزيــزا 
لثقتنا في القطاع الصناعي 
إنتاجيتــه لدعــم  وزيــادة 
االقتصــاد الوطني. وأشــار 
املنيفي الى انه على املتقدمني 
الوطني لتمويل  للصندوق 
املشاريع الصناعية االهتمام 
باملخطط وخطــوط اإلنتاج 
والطاقة االستيعابية في هذه 
املشاريع تســهيال إلجراءات 

الدراسات التي تتم من قبل اللجان الفنية.

خالل مشاركته في حملة دروس األمل التي تنظمها رابطة االجتماعيني

مناف املنيفي

وزير اخلارجية: ال ميكن ألي دولة مهما كانت مواردها 
وقدراتها أن تواجه جائحة «كورونا» منفردة

أكد وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد حرص 
الكويت على تنمية وتعزيز 
التعاون مع جمهورية الصني 
الشعبية، مشيرا الى ان الصني 
تعتبر أحــد أكبر الشــركاء 

التجاريني للكويت.
جاء ذلك في كلمة لوزير 
اخلارجية خالل ترؤسه وفد 
الكويت املشــارك في أعمال 
التاســعة لالجتماع  الدورة 
الــوزاري ملنتــدى التعــاون 
العربــي - الصينــي الــذي 
عقد امس عبر تقنية االتصال 

املرئي.
وقالت وزارة اخلارجية في 
بيان ان االجتماع تناول مجمل 
عالقات الشراكة االستراتيجية 
املتميزة والوثيقة التي تربط 
الــدول العربيــة بجمهورية 
الصــني الشــعبية الصديقة 
وأطر تعزيز التعاون املشترك 
فيما بينها مبختلف املجاالت 
احليويــة والهامــة وســبل 
وآفاقــه  املنتــدى  تطويــر 
املســتقبلية دعما للمصالح 

املشتركة بني اجلانبني.
الــى  الــوزارة  وأشــارت 
ان االجتمــاع ناقــش األفكار 
التطورات  والــرؤى حيــال 
السياســية األخيــرة علــى 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
االهتمــام  ذات  والقضايــا 
املشترك السيما تلك املتعلقة 
مبواجهــة تداعيــات جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد 

(كوفيد ١٩).
وزيــر  ان  وأوضحــت 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمد 
ناصــر احملمــد ألقــى خالل 
االجتمــاع كلمــة فيمــا يلي 

نصها:
يسرني في مستهل كلمتي 
الشــكر  أتقــدم بجزيــل  أن 
واالمتنان للمملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة على حسن 
التنسيق والتنظيم الستضافة 
التاســعة  اجتماعنا للدورة 
لالجتمــاع الــوزاري ملنتدى 
التعــاون العربي ـ الصيني، 
كما أتقدم بالشكر جلمهورية 
الصني الشعبية الصديقة على 
حرصها علــى انتظام أعمال 
هذا املنتــدى على الرغم من 
الظروف االســتثنائية التي 
مير بها العالم أجمع والشكر 
موصول كذلك لألمانة العامة 
جلامعة الدول العربية وعلى 
رأســها األمــني العــام علــى 
التي بذلت  اجلهود احلثيثة 

لإلعداد لهذا االجتماع.

تداعياتها واحلد من أثارها.
وإذ نشاطركم القلق جراء 
تداعيــات هــذه األزمة على 
األوضاع في دول العالم بشكل 
عــام ودولنا بشــكل خاص 
فقــد عملت الكويت بشــكل 
فعــال وإلى جانــب املجتمع 
الدولي على دعم كل اجلهود 
الرامية ملواجهة آثار ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ١٩) 
وفي التخفيف من أعباء هذه 
اجلائحة على الدول األخرى، 
حيث وجه صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بتقدمي مســاهمة بقيمة ١٠٠ 
مليون دوالر أميركي ملواجهة 
هذه اجلائحــة والتقليل من 
آثارهــا خصص جــزء منها 
لدعــم الــدول العربيــة في 
مواجهة هذا الوباء إضافة إلى 
دعم منظمة الصحة العاملية 
واملراكز البحثية في مختلف 
أنحاء العالم للتســريع في 
اكتشاف لقاح لهذا الڤيروس.
وأود أن أســتثمر هــذه 

القمــة العربيــةـ  الصينيــة 
األولى والتي من شأنها الدفع 
بآفاق الشراكة االستراتيجية 
بــني اجلانبــني ومبــا يخدم 

مصاحلهما املشتركة.
حريصــة  الكويــت  إن 
كل احلــرص علــى تطويــر 
عالقاتها مع جمهورية الصني 
الشعبية سواء من خالل األطر 
اجلماعية أو الثنائية وهذا ما 
عكسته املشاركة التاريخية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
الرئيس  صباح األحمد مــع 
شني جني بينغ اللذين تفضال 
بترأس وفدي بلديهما خالل 
اجللســة االفتتاحية ألعمال 
ملنتــدى  الثامنــة  الــدورة 
التعاون العربــي ـ الصيني 
التي عقدت عام ٢٠١٨ في بكني 
وكأول زعيمني يتشاركان في 
افتتاح أعمال إحدى دورات هذا 
املنتدى وكذلك زيارة ســمو 
الشــيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء السابق خالل 

شهر يونيو من عام ٢٠١٤.
الصــني  جمهوريــة  إن 
الشــعبية تعتبر أحــد أكبر 
الشركاء التجاريني للكويت، 
حيــث بلــغ حجــم التبــادل 
التجــاري بــني البلدين ١٨٫٧ 
مليار دوالر أميركي، كما أن 
مبادرة احلزام والطريق متثل 
فرصــة واعدة لكال اجلانبني 
خاصة فيما يتعلق بترجمة 
رؤية الكويت ٢٠٣٥ على أرض 

الواقع.
وإن الكويــت تولــي كل 
اســتمرار  علــى  احلــرص 
وتنمية هذا التعاون من خالل 
اآلليات االقتصادية والتجارية 
والفنية املشتركة واالتفاقيات 
الثنائية مبا يجسد الشراكة 
احلقيقيــة بينهمــا مدركــني 
مشاغل أصدقائنا في الصني 
ومجدديــن التزامنــا الثابت 
مببدأ «الصني الواحدة» وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية.

وفــي اخلتــام، أشــكركم 
جميعا على حسن اإلصغاء، 
ومتمنيــا الجتماعنــا هــذا 

التوفيق والسداد.
وذكرت وزارة اخلارجية 
في بيانها انه صدر في نهاية 
االجتماع إعالن رسمي تضمن 
واملجــاالت  املواضيــع  كل 
التــي متــت مناقشــتها في 
أعمال الدورة وبيان مشترك 
للتضامن العربي - الصيني 
فــي مكافحــة (كوفيــد ١٩) 
وبرنامجــا تنفيذيــا ألعمال 

املنتدى.

الفرصة لإلشــادة مبا حققه 
هــذا املنتــدى علــى صعيد 
النتائج اإليجابية التي صبت 
فــي مصلحــة اجلانبني منذ 
تأسيسه في عام ٢٠٠٤ وإن 
انتظام انعقــاد هذا املنتدى 
رغم كل الظروف احمليطة لهو 
أكبر برهان على حرص دولنا 
على تعزيــز العالقات التي 
تربطنــا بجمهورية الصني 
الشــعبية وعــزم الطرفــني 
على دفعهما الستمرار عجلة 
التعاون والتنسيق والسير 
قدما نحو آفاق أرحب لتعزيز 

وتطوير هذا التعاون.
فقد تنامى التبادل التجاري 
بصورة مطردة بني اجلانبني، 
حيث وصل إلــى ٢٦٦ مليار 
دوالر في عام ٢٠١٩ وبزيادة 
تقدر بـ ٩٪ سنويا وأصبحت 
عالقاتنــا القويــة محل فخر 

واعتزاز.
وفي هذا السياق، ترحب 
الكويت بدعوة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة الستضافة 

ترأس وفد الكويت املشارك في أعمال الدورة التاسعة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون العربي - الصيني

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد متابعا االجتماع

املشاركون في أعمال الدورة التاسعة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون العربي - الصيني

كما أغتنم الفرصة ألبارك 
الهاشمية  للمملكة األردنية 
وزيــر  وألخــي  الشــقيقة 
اخلارجيــة أميــن الصفدي 
اململكة ألراضيها  باستعادة 
في الباقورة والغمرة ورفع 

علم اململكة عليها.
يأتــي اجتماعنــا هذا في 
ظــل الظروف االســتثنائية 
التي عصفــت بالعالم أجمع 
جراء تفشي جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد، حيث لم 
تكــن أي دولــة مبنــأى عن 
آثــار هــذه اجلائحــة والتي 
ترتــب عليهــا آثــار صحية 
واقتصاديــة واجتماعية لم 
يســبق لها مثيل وأصبحت 
متثــل تهديــدا حقيقيا ألمن 
واســتقرار الدول، وكان من 
أهم الدروس املســتفادة من 
هذه اجلائحة هو أنه ال ميكن 
ألي دولة مهما كانت مواردها 
وقدراتها أن تواجهها منفردة 
وبــأن التعاون والتنســيق 
الدولي هو الكفيل مبواجهة 

«الهالل األحمر»: دعم جهود الدولة ملكافحة ڤيروس كورونا
أكــد رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر د.هالل 
الساير دعم اجلمعية جلهود 
الرســمية واملدنية  الدولــة 
ملكافحة وباء ڤيروس كورونا 

املستجد (كوفيد ١٩).
جــاء ذلــك فــي تصريح 
للساير لـ «كونا» عقب تسليم 
الوكيل املساعد لشؤون قطاع 
الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشــؤون االجتماعية مسلم 
السبيعي ٤٥٥٠٠ كمام تبرعا 
مــن برنامــج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية ملجمع 

دور الرعاية االجتماعية.
وأضاف ان اجلمعية تولي 
اهتمامــا كبيرا لنــزالء دور 
الرعاية من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة واملســنني وكذلك 
توفيــر كافــة املســتلزمات 
الصحيــة للمحافظــة علــى 

صحتهم.
وذكر ان مبادرات اجلمعية 
تعكس حرصها على تعزيز 
مكانتهــا كجزء ال يتجزأ من 
النسيج االجتماعي الكويتي، 
موضحا ان اجلمعية دعمت 
العديد من مؤسسات الدولة 
باملســتلزمات الصحية من 
كمامات ومعقمات وقفازات.

الظــرف  وبــني أن هــذا 
الطارئ يتطلب تضافر جهود 
املؤسسات الرسمية واألهلية 
والعمــل معــا علــى توفير 
االحتياجات واملســتلزمات 
الداعمــة جلهود  والبرامــج 

العمــل اإلنســاني واإلغاثي 
ليس فقــط على املســتوى 
احمللــي أو اإلقليمــي بل في 
أماكن كثيرة من دول العالم.
وأعــرب الســبيعي عــن 
بالغ شكره وتقديره للتبرع 
الســخي مــن قبــل الهــالل 
األحمــر الكويتــي وبرنامج 

الراهــن ملكافحــة ڤيــروس 
كورونا املستجد.

وأشــار الى اتخــاذ دور 
كل  االجتماعيــة  الرعايــة 
الوقائية لتعزيز  اإلجراءات 
مكافحــة هــذا الوبــاء فــي 
هذه الــدور حمايــة للنزالء 

واملوظفني.

األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية ملجمع دور الرعاية 
االجتماعيــة خدمــة للنزالء 

واملوظفني.
ونــوه بالدور الرئيســي 
للجمعيــة في خدمــة نزالء 
دور الرعايــة، مؤكدا أهمية 
التعاون السيما في الوضع 

سلمت ٤٥٥٠٠ كمام تبرعاً من برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ملجمع دور الرعاية

د.هالل الساير ومسلم السبيعي ومها البرجس خالل تسليم التبرع

مكافحة الوباء.
من جانبه، قــال الوكيل 
قطــاع  لشــؤون  املســاعد 
الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشــؤون االجتماعية مسلم 
السبيعي في تصريح مماثل لـ 
«كونا» إن الهالل األحمر يقوم 
مبجهودات كبيرة في مجال 

ملشاهدة الڤيديو

اجلاراهللا بحث مع وزير شؤون الشرق األوسط 
البريطاني التطورات اإلقليمية والدولية

الصني تعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريني للكويت وبلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين ١٨٫٧ مليار دوالر
الكويت ترحب بدعوة السعودية الستضافة القمة العربية ـ الصينية األولى للدفع بآفاق الشراكة اإلستراتيجية

األمير عّزى امبراطور اليابان بضحايا 
الفيضانات في جزيرة كيوشو

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقيتي تعزية إلى جاللة االمبراطور 
ناروهيتــو إمبراطور اليابان الصديقة وإلى 
شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أعرب فيهما 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لهما وللشــعب الياباني الصديــق بضحايا 
األمطار الغزيــرة والفيضانــات في جزيرة 
كيوشــو جنوبي غرب اليابان، راجيا سموه 
للمصابني سرعة الشفاء وأن يتمكن املسؤولون 
في البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 
الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقيتي تعزية إلى جاللة االمبراطور 
ناروهيتــو إمبراطور اليابان الصديقة وإلى 
سعادة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لهما 
وللشعب الياباني الصديق بضحايا األمطار 
الغزيــرة والفيضانات في جزيرة كيوشــو 
جنوبي غرب اليابان، متمنيا سموه للمصابني 
سرعة الشفاء. كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي تعزية 

مماثلة.
من جانب آخر، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر املتحدة 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة ومتام العافية وللبلد الصديق 

كل التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
الزاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ماالوي 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا ســموه له دوام 

الصحــة والعافية وللبلد الصديق املزيد من 
الرقي والنماء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان 
غزالي رئيس جمهورية القمر املتحدة الشقيقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
الزاروس تشاكويرا رئيس جمهورية ماالوي 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده راجيا له دوام الصحة 
والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

صاحب السمو هنّأ رئيسي القمر املتحدة وماالوي بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد



الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

مصادر بـ «األوقاف» لـ «األنباء»: جهوزية 
املساجد الستقبال املصلني في اُجلمع 

وفق الضوابط والتعليمات الصحية
أسامة ابو السعود

فيما اعلنت احلكومة عن تكليف وزارة 
االوقــاف والشــؤون اإلســالمية باتخــاذ 
اإلجــراءات الالزمة للســماح بإقامة صالة 
اجلمعة في املساجد بعد توفير كل الضمانات 
الكفيلة بتطبيق االشتراطات الصحية التي 
تضعها السلطات الصحية، وذلك اعتبارا من 
اجلمعة ١٧ اجلاري، كشفت مصادر خاصة 
أن وزارة االوقاف والشؤون االسالمية على 
أهبة االســتعداد إلقامة صلــوات اجلمعة 
باملســاجد وفق اآلليــات والضوابط التي 

وضعتها وزارة الصحة.
وبسؤال املصدر املطلع عن اقامة صالة 
اجلمعة في املناطق النموذجية فقط أم في 
عموم مســاجد الكويت، خاصة ان العديد 
مــن املناطق املعزولة متت اعــادة فتحها، 

قال املصدر إن قيادات الوزارة بصدد وضع 
الضوابط واآلليات خالل االسبوع اجلاري، 
وما اذا كان ســيتم فتح املساجد مبختلف 
مناطــق الكويــت أم ســيتم االكتفاء فقط 
باملناطــق النموذجية فــي صالة اجلمعة، 
وذلك بعد االلتزام الكبير من جانب املصلني 
فــي تلك املناطق بالضوابــط والتعليمات 
الصــادرة مــن وزارة الصحة حرصا على 

صحة وسالمة جميع املصلني.
من جهتها، وجهت نقابة اخلطباء واألئمة 
واملؤذنني الكويتية الشكر جلميع اجلهود 
التي شــاركت في االســتعداد ألداء صالة 
اجلمعة ســواء التي بذلتها وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســالمية أو ما قام بها األئمة 
واملؤذنون واملصلون من حســن التزامهم 
باالشتراطات الصحية وحرصهم على عودة 

شعيرة صالة اجلمعة.

قيادات الوزارة سيحددون فتح املساجد مبختلف املناطق أم النموذجية فقط

تقييم أسبوعي وشهري ملراحل عودة الطيران 
إلضافة عدد من الرحالت أو التقليل منها

ثامر السليم

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة 
فــي اإلدارة العامــة للطيــران املدني أنها 
حرصت على اتخاذ ٣ مراحل لعودة الطيران 
التجاري في مطار الكويت بهدف تطبيق 
االشتراطات الصحية لكل مرحلة، مشيرة 
إلى أن التقييم سيكون أسبوعيا وشهريا 
من قبــل اإلدارة العامة للطيــران املدني 
ووزارة الصحة إلضافة عدد من الرحالت 
أو التقليل منها وللتوصية باالنتقال إلى 

املرحلة الثانية من عدمه.
ولفتت املصادر إلى «الطيران املدني» 
ســيقوم بتسيير رحالته إلى الدول التي 
قامــت بفتح مطاراتهــا، مؤكدة أنه يجب 
تطبيق اشتراطات تلك الدول والتي ستقوم 
بتنفيذها شــركات الطيران خالل عملية 

حجز التذاكر للمواطنني واملقيمني.
وفي السياق نفسه أشارت املصادر إلى 

انه مت تشغيل ٨٤١ رحلة جوية نقلت من 
خاللها ١٣٣ ألــف مقيم من داخل الكويت 

إلى دولهم املختلفة.
يذكــر أن اخلطــة التي تنقســم إلى ٣ 
مراحل، األولى منها تبدأ من ١ أغســطس 
٢٠٢٠ إلى ٣١ يناير ٢٠٢١ وبنسبة تشغيل 
ال تزيد علــى ٣٠٪، حيث إن عدد الركاب 
فــي اليــوم الواحد ال يزيــد على ١٠ آالف 
راكب، وبحد أقصى ١٠٠ رحلة يوميا، كما 
أن املرحلة الثانية التي تبدأ من ١ فبراير 
٢٠٢١ ترتفع فيها نسبة التشغيل إلى ما ال 
يزيد على ٦٠٪ وبعدد ركاب ال يزيد على 
٢٠ ألــف راكب يوميــا، وبحد أقصى ٢٠٠ 
رحلة في اليوم الواحد، على أن تستمر هذه 
املرحلة ٦ شهور أيضا، وتنتهي فعليا في 
٣١ يوليو ٢٠٢١، فيما ستبدأ املرحلة الثالثة 
من ١ أغسطس ٢٠٢١ وبنسبة تشغيل ١٠٠٪، 
وبعدد ركاب أكثر من ٣٠ ألف راكب يوميا 
وبحد أقصى ٣٠٠ رحلة في اليوم الواحد.

٨٤١ رحلة جوية نقلت ١٣٣ ألف مقيم

اجلبري: نعمل جاهدين لتنشيط القطاع السياحي 
والتغلب على تداعيات «كورونا»

أكد وزير االعــالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب محمد 
اجلبري حرص الكويت على 
العمل الدؤوب بغية النهوض 
من جديد بالقطاع الســياحي 
وتنشــيطه والتغلــب علــى 
التي  تداعيات االزمة احلالية 
اجتاحت العالم وألقت بثقلها 
على مختلف القطاعات السيما 
السياحية منها جراء انتشار 
جائحــة ڤيــروس كورونــا 

املستجد (كوفيد- ١٩).
وأشاد الوزير اجلبري في 
كلمة القتها نيابة عنه وكيلة 
وزارة االعالم منيرة الهويدي 
خالل االجتماع الـ٤٦ «عن بعد» 
للجنة االقليمية للدول االعضاء 
مبنظمــة الســياحة العامليــة 
باجلهود الكبيرة التي تقوم بها 
الكويت منذ بداية األزمة للحد 
من تداعيات انتشار الڤيروس.

وقال «في ظل هذه الظروف 
التي فرضتهــا علينا جائحة 
كورونــا يســرني أن أعــرب 

أجل إعادة احلياة وتنشــيط 
القطاع الســياحي عن طريق 
اإلسراع بالتجهيزات اخلاصة 
بــدءا من فتح املطارات والتي 
ســتكون جاهزة إن شاء اهللا 
للراغبــني في الســفر وكذلك 
الستقبال الضيوف من شتى 
أقطار العالم اعتبارا من يوم 
الســبت املوافق في االول من 

شهر اغسطس القادم».
وأشار الى ان ذلك يتزامن 
مع العمل لتجهيز وفتح احلدود 
البرية والبحرية والتي سوف 
تكــون مجتمعة حافزا لعودة 
الســياحة املتبادلة بني الدول 
والعمل كذلك على دعم كل ما 
له صلة بعودة السياحة إلى ما 
كانت عليه قبل أزمة اجلائحة.

ونوه باجلهود التي قامت 
بها املنظمة منذ بداية اجلائحة 
لوضع اإلرشادات والشروط 
الصحية واخلطوط اإلرشادية 
لعودة السياحة إلى ما كانت 
عليــه قائال «ســنعمل بكامل 

الــدول  اجلائحــة مبشــاركة 
األعضاء مــن القطاعني العام 
واخلــاص ووســائل االعــالم 
ملعرفة اآلثار التي ســيخلفها 
الوباء على السياحة والعمل 
على إيجاد احللول املناســبة 
البيانــات  بعــد أن أشــارت 
إلــى أن قطاع  واإلحصائيات 
الســياحة والســفر من أكثر 
القطاعات تضررا بني القطاعات 

اإلقتصادية األخرى.
وشــدد على أهمية تعاون 
الدول األعضاء لتنسيق اجلهود 
ورفع قيود الســفر على عدة 
مراحل مع األخذ بعني االعتبار 
االحتياطــات واالحتــرازات 
الالزمة للمساعدة في القضاء 
على اجلائحة ومحو ما خلفته 
مــن آثار ســلبية وصوال إلى 
توفير بيئة سفر آمنة وإعادة 
الثقــة للســائحني والتعافي 
الشــامل مــن أجل اســتدامة 
متميزة وقوية ملستقبل مشرق 

للقطاع السياحي.

طاقاتنا وباإلمكانيات املتاحة 
لدينا متضامنني معكم من أجل 
التدريجية الستعادة  العودة 
الطبيعيــة للقطــاع  احليــاة 
الســياحي إلــى ســابق عهده 
بعد اخلســائر الفادحة جراء 

هذه األزمة».
وأفــاد بــان ذلك ســيكون 
من خــالل «تنويع األســواق 
واملنتجات واالستثمار برأس 
املال البشري وتسريع نطاق 
حتقيق األهــداف املرجوة من 
أجل تنمية مستدامة للسياحة 
توقيــع  علــى  والتفــاوض 
اتفاقيــات ومذكــرات التفاهم 
لتســهيل املزيد مــن التنفيذ 
املشترك في املجال السياحي 
للوصــول إلــى اقتصاد قوي 
الســياحية  وســليم للحركة 
بتضافر جهود القطاعني العام 

واخلاص».
ولفت الى أهمية االجتماعات 
والنــدوات االفتراضيــة التي 
قامــت املنظمــة منــذ بدايــة 

خالل االجتماع الـ ٤٦ «عن بُعد» للجنة اإلقليمية للدول األعضاء مبنظمة السياحة العاملية

محمد اجلبري

«السكنية»: تأخر ٣ مشاريع رئيسية في «املطالع» منذ مارس

عادل الشنان

أعلنت املؤسســة العامة 
للرعاية السكنية في تقريرها 
الشهري إلجناز أعمال مشاريع 
املدن اإلسكانية اجلديدة حتى 
نهاية شــهر يونيو املاضي 
عن تأخر ٣ مشاريع رئيسية 
في مدينة املطالع الســكنية 
منذ مارس املاضي، مؤكدة ان 
املشاريع الثالثة قد حصلت 
علــى متديد لفتــرة التعاقد 
من قبل «الســكنية» مسبقا 
اال انهــا لــم تنجــز األعمال 
املنوطة بهــا أيضا ومازالت 
متأخرة، وهي مشروع إنشاء 
وإجناز وصيانة أعمال الطرق 
وإنشاء البنية التحتية لـ ١٨ 
ألفا و٥١٩ قسيمة ومحطات 
الكهرباء الفرعية لـ ٨ ضواح 
مــن N٥ إلــى N١٢ في مدينة 
املطالع السكنية، حيث بلغت 
نسبة اإلجناز  ٪ ٧٣٫٣ فعليا، 
ومشــروع إنشــاء وإجنــاز 
وصيانة أعمال الطرق والبنية 
لـــ ٤ آالف و٩٩٩  التحتيــة 
قســيمة ومحطات الكهرباء 
 ،Nو٤ Nالفرعية للضاحيتني ١
حيث بلغت نســبة اإلجناز 

حيث بلغت نســبة اإلجناز 
  ٨٩٫٣٦٪ فعليا علما أن النسبة 
التعاقدية للمشاريع الثالثة 
سابقة الذكر من املفترض ان 
تكون ١٠٠٪   منذ مارس املاضي 
حســب اجلــداول الزمنيــة 
للمشــاريع بعد التمديد من 

حيث بلغت نســبة اإلجناز 
٥٣٫٦٢٪   فعليــا في حني انها 
من املفترض ان تكون تعاقديا 
٧٧٫٥١٪   حسب اجلدول الزمني 
احملدد، وتقدم مشروع إنشاء 
وإجنــاز وصيانة ٤٠ عمارة 
ضمن الســكن العمودي في 
الضاحية االستثمارية ايضا 
ضمن مشروع مدينة صباح 
األحمد السكنية بنسبة إجناز 
 ٪ ٤٣٫٠١ فعليا رغم انها محددة 
حســب اجلــدول الزمني بـ 

 ٪ ٤١٫٣٣ تعاقديا.
وأعلن التقرير عن تقدم 
نســب اإلجناز في مشــروع 
إنشاء وإجناز وصيانة ٥٠٩ 
بيوت في مشروع شرق تيماء 
للمشمولني بقانون «من باع 
بيته» بنسبة إجناز  ٪ ٧٨٫٥٥ 
فعليا وهي محددة بـ  ٪ ٧١٫٣١ 
تعاقديا ومن املتوقع ان يتم 
االنتهاء من املشــروع في ٨ 
ديســمبر املقبل، مشيرا الى 
تأخير مشروع منطقة جنوب 
عبــداهللا املبارك الســكنية، 
حيث بلغت نســبة اإلجناز 
الفعلية  ٪ ٨٦٫٣٠ في حني انها 
من املفترض ان تكون  ٪ ١٠٠ 

منذ أبريل املاضي.

«السكنية».
وكشف التقرير الشهري 
عــن تأخر مشــروع إنشــاء 
وإجنــاز وصيانة ٢٠ عمارة 
ضمن الســكن العمودي في 
الضاحية االســتثمارية في 
مدينة صباح األحمد السكنية، 

التقرير الشهري كشف عن تقدم نسبة إجناز مشروع شرق تيماء وتأخر «جنوب عبداهللا املبارك»

٦٢٫١٢٪ فعليــا، ومشــروع 
إنشاء وإجناز وصيانة أعمال 
الطــرق والبنيــة التحتيــة 
لـــ ٤ آالف و٧٧٠ قســيمة 
الفرعية  الكهرباء  ومحطات 
 Nو٣ Nفــي الضاحيتــني ٢
في مشــروع مدينة املطالع، 

٢٠ عمارة متأخرة و٤٠ متقدمة في الضاحية االستثمارية ضمن مدينة صباح األحمد السكنية

تكليف «السكنية» باتخاذ إجراءات لتقليص فترات انتظار «املطالع»
الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعه األسبوعي بعد ظهر 
أمــس االثنني عبــر االتصال 
املرئي برئاســة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وبعد االجتماع صرح 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس 

الصالح مبا يلي:
استعرض مجلس الوزراء 
في مستهل أعماله فحوى لقاء 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مع رئيس ونائب 
الرئيــس وأعضــاء مجلــس 
األمنــاء فــي الهيئــة العامة 
ملكافحة الفســاد ألداء اليمني 
القانونية مبناسبة تسلمهم 
مهام مناصبهم اجلديدة، وذلك 
بحضــور ســمو ولــي العهد 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد يوم أمس األول، 
وعبــر املجلس عــن اعتزازه 
بتوجيهــات صاحب الســمو 
الســديدة في شــأن مواجهة 
آفة الفساد والتصدي إلى كل 
ما يثار من إساءات واتهامات 
مست بكرامة مواطنني وأساءت 
ملكانة الكويت، وطالب سموه 
بتفعيل التدابير واإلجراءات 
اإلصالحية مبحاسبة كل من 
تسول له نفسه التعدي على 
املال العام وإحالته الى القضاء 

وحتقيق األهداف املنشودة، 
سائال املولى عز وجل لرئيس 
ومجلس أمناء الهيئة العامة 
النجاح  الفســاد كل  ملكافحة 
والتوفيق في أداء مهمتهم على 

النحو املنشود.
ثم شــرح وزيــر الصحة 
الشــيخ د.باســل الصبــاح 
للمجلــس تطــورات الوضع 
الصحــي فــي البــالد جــراء 
انتشــار ڤيــروس كورونــا 
املستجد من واقع اإلحصاءات 
املتعلقة بأعداد حاالت اإلصابة 
والشــفاء والوفيــات مقارنة 

الطبيعيــة حســب  للحيــاة 
املراحــل املعتمدة وبناء على 
عــرض وزيــر الصحــة قرر 

مجلس الوزراء:
- تكليــف وزير األوقاف 
والشــؤون اإلسالمية باتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة للســماح 
بإقامــة صــالة اجلمعــة في 
املســاجد بعــد توفيــر كافة 
الضمانــات الكفيلة بتطبيق 
االشــتراطات الصحيــة التي 
تضعها الســلطات الصحية، 
وذلــك اعتبــارا مــن اجلمعة 
املواطنني  ٢٠٢٠/٧/١٧ وحــث 

اتخذتها اجلهــات احلكومية 
املعنية بهذا الشأن حتى تاريخ 
٢٠٢٠/٤/٣٠ وقــرر مجلــس 

الوزراء:
- تكليف املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بالتنسيق 
مع كل مــن (وزارة املالية - 
التجــارة والصناعــة  وزارة 
الكويــت - بنــك  - بلديــة 
االئتمان الكويتي - واجلهات 
التي تراها مناســبة) لوضع 
املرئيات واتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة الختصــار املســار 
مدينــة  ملشــروع  الزمنــي 

باملستويني اإلقليمي والعاملي 
وكذلك اإلجراءات االحترازية 
الــوزارة للحد  التي تتخذها 
من انتشار هذا الڤيروس مع 
تطبيق املرحلــة الثانية من 
خطة العودة للحياة الطبيعية.

كمــا تابع مجلس الوزراء 
علــى  املســتجدات  آخــر 
الصعيدين العالجي والوقائي 
واخلدمات اللوجســتية ذات 
الصلة بجهود مكافحة انتشار 
ڤيروس كورونا واســتكماال 
لتوجيهات احلكومة بتنفيذ 
التدريجيــة  العــودة  خطــة 

واملقيمني على االلتزام اجلاد 
والدقيق باالشتراطات الصحية 
املعتمــدة جتنبــا النتشــار 

العدوى بني املصلني.
ومــن جانب آخــر، ناقش 
مجلــس الــوزراء التوصيــة 
الواردة مبحضر اجتماع جلنة 
اخلدمات العامة بشأن التقرير 
الدوري املقدم من املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعايــة 
حول سير العمل على ضوء 
التنفيذيــة واجلدول  اخلطة 
الزمني ملشروع مدينة املطالع 
اإلســكاني واإلجــراءات التي 

املطالع اإلســكاني وتقليص 
فترات االنتظار على املواطنني 
وتســليم أذونات البناء لهم 
وموافــاة مجلس الوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر وذلك خالل 

أسبوعني من تاريخه.
كما بحث مجلس الوزراء 
شــؤون مجلس األمة واطلع 
بهذا الصدد على كتاب ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
املرفق به كتاب رئيس مجلس 
األمة بشأن االستجواب املقدم 
من النائب رياض العدساني 
بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ واملوجه 
إلى وزير املالية عمال بأحكام 
املادة ١٣٥ من الالئحة الداخلية 
ملجلــس األمــة ســيدرج هذا 
االستجواب على جدول أعمال 
أول جلسة قادمة ملجلس األمة.

وقــد اســتعرض املجلس 
تضمنتهــا  التــي  احملــاور 
صحيفة االستجواب واستمع 
إلى شــرح قدمه وزير املالية 
براك الشيتان حول احلقائق 
املتعلقة مبحاور االستجواب 

وأبعاده.
ومجلس الوزراء إذ يسلم 
بأن االستجواب حق دستوري 
لكل نائب فــي مجلس األمة 
فإنه يؤكــد دعمه ومؤازرته 
وثقته الكاملة بوزير املالية 
الشــيتان ملواصلــة  بــراك 
جهــوده في عملــه الوزاري 

بكل إخالص.

مجلس الوزراء أكد أن التوجيهات السامية ملواجهة آفة الفساد ومحاسبة كل من تسّول له نفسه التعدي على املال العام ستكون نبراساً هادياً للحكومة في عملها

املستشار د. فهد العفاسي أنس الصالح الشيخ أحمد املنصور

دون تردد مهما كان اسمه أو 
صفته أو منصبــه وتطبيق 
القانــون بالعدل واملســاواة 
وتعزيز دور الهيئة في محاربة 

الفساد بكل أشكاله.
وقد أكد مجلــس الوزراء 
التوجيهات السامية  ان هذه 
هاديــا  نبراســا  ســتكون 
للحكومة في عملها وســيتم 
االلتزام بترجمتها ووضعها 
موضع التنفيذ بالتعاون مع 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
وكل اجلهات ذات الصلة مبا 
يكفل احلفاظ على املال العام 

املجلس أكد دعمه ومؤازرته وثقته الكاملة بالوزير الشيتان ملواصلة عمله الوزاري بكل إخالصتكليف وزير األوقاف باتخاذ اإلجراءات الالزمة للسماح بإقامة صالة اجلمعة في املساجد من ١٧ اجلاري

عــن عميق امتنانــي للجهود 
الكبيرة التي تقوم بها حكومة 
الكويت املوقرة في سبيل احلد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد- ١٩) من خالل 
االجــراءات االحترازيــة على 
الرغم من تأثيرها السلبي على 
النشاط االقتصادي وبخاصة 

القطاع السياحي».
هنــا  «نحــن  وأضــاف: 
بالكويت نعمــل جاهدين من 



الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

باسل الصباح يكّرم أنور بورحمة لنيله 
جائزة «الصحة العاملية» ملكافحة التدخني

الصحــة  وزيــر  كــّرم 
الشيخ د.باسل الصباح أمني 
ســر مجلس إدارة اجلمعية 
التدخني  الكويتية ملكافحــة 
والســرطان واألمــني العــام 
لالحتــاد اخلليجــي ملكافحة 
بورحمــة  أنــور  التدخــني 
حلصوله على جائزة منظمة 
الصحــة العاملية فــي مجال 

مكافحة التدخني.
وقالت الــوزارة في بيان 
صحافي امس ان هذه اجلائزة 
متنحهــا منظمــة الصحــة 
العامليــة ســنويا بالتزامــن 
مع االحتفــال باليوم العاملي 
الــذي  التدخــني  ملكافحــة 
يصــادف ٣١ مايو. وأضافت 
بورحمــة  ان  «الصحــة» 
هــو ايضــا عضــو اللجنــة 
الوطنيــة ملكافحــة التدخني 
في الــوزارة وعضــو احتاد 

داخل اجلمعيــات التعاونية 
إضافة الى ٢٥ (فالشا) إذاعيا 
توعويا بالتعاون مع وزارة 
اإلعالم وقدم أول مســرحية 
للتوعية بأضرار التدخني عام 
٢٠١٥ بالتعاون مع نخبة من 
الفنانني الكبار من بينهم داود 

حسني ومحمد احلملي.

الدولــي لالتفاقية  التحالف 
العديــد  ولديــه  اإلطاريــة 
مــن اإلجنازات منهــا تأليف 
كتيبات وقصــص للتوعية 
مبضــار التدخــني، مشــيرة 
الــى أنه صمم ٩ «فالشــات» 
توعويــة عرضهــا تلفزيون 
العرض  الكويت وشاشــات 

إجراء ٤٠٠ مسحة ملنتسبي «أمن احلدود البرية»

عبدالكرمي العبداهللا

قام الفريق املتنقل التابع إلدارة الصحة 
العامة في وزارة الصحة بعمل مئات املسحات 
للكشــف عن ڤيروس «كورونا املستجد» 
ملنتسبي اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية، 
حيث مت إجراء ما يقارب ٤٠٠ مسحة في مقر 
اإلدارة وذلك من ضمن جهود إدارة الصحة 

العامة املبذولة في فحص الفئات املعرضة 
لإلصابــة بڤيروس كورونا، وحرصا منها 
علــى متابعة جميع العاملني واملشــاركني 
مبواجهة انتشار ڤيروس «كوفيد - ١٩» من 
جميع اجلهات احلكومية والفرق التطوعية.

وقد أشاد منتسبو أمن احلدود البرية 
مبــا تقوم به إدارة الصحة العامة في هذا 

املجال.

جانب من إجراء املسحات الطبية لرجال أمن احلدود البرية

«كيمز» بحث مع 
سفير أستراليا التعاون

في التعليم املستمر

عبدالكرمي العبداهللا

اجتمــع األمــني العام ملـــعهد الكويت لالختصاصات 
الطبية «كيمز» د.فواز الرفاعي بحضور كـــل من مـــراقب 
الدراســات العــــليا د.عبــداهللا رجب ومراقــب البعثات 
د.طـــارق الكـــندري مع الســفير االسترالي لدى الكويت 
جوناثان غيـــلبرت لبـــحث التعاون الثنائي في جميع 

مجاالت التعليم املستمر.
 ويـــأتي هــذا االجتماع تــجســيدا حلــرص املعـــهد 
عـــلى تقـــدم األفضـــل، ومبا يعود بالـــفائدة العــلمية 
على الــــدارسني وزيادة اخلبرات العلمية والعـــــملية، 
خــــصوصا أن أســتراليا من الدول الرائدة في املجاالت 

الطبية.

د.فواز الرفاعي والسفير جوناثان غيلبرت بعد االجتماع

السند: ٥ وفيات بـ «كوفيد - ١٩»  و٧٠٣ إصابات 
ونسبة «األحمدي» األعلى  بواقع ٢٠٩ حاالت

حنان عبداملعبود

الرســمي  أعلــن املتحدث 
لــوزارة الصحــة د.عبــداهللا 
السند عن تسجيل ٧٠٣ إصابات 
جديدة مبرض كورونا املستجد 
«كوفيد- ١٩» خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، ليصل إجمالي احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٥٠٦٤٤ 
إصابــة، الفتا الى تســجيل ٥ 
حــاالت وفــاة إثــر إصابتهم 
باملــرض ممــا يرفــع مجموع 
حاالت الوفاة املســجلة حتى 

امس إلى ٣٧٣ حالة.
كما أوضح د.السند أن عدد 
املســحات التــي مت القيام بها 
خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٣٣٥١ مســحة، مشيرا إلى 
أن مجمــوع الفحوصات بلغ 
٤٠٩٣٣٥ فحصا، الفتا الى شفاء 
٥٣٨ إصابة من مرض «كوفيد - 
١٩» خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء 

من املرض إلى ٤١٠٠١.
وقــال د.الســند فــي بيان 
له «ان من بــني احلاالت التي 

الصحية و١١٥ مبنطقة حولي 
الصحية و٦٨ مبنطقة العاصمة 

الصحية.
 بينما جاءت أعلى املناطق 
الســكنية من حيث تســجيل 
اإلصابة بالڤيروس بواقع ٤٠ 

العناية املركزة، لفت د.السند 
إلى أن عدد من يتلقون الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 
١٥٢ حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي جلميع احلــاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض «كوفيد 
- ١٩» وما زالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمــة ٩٢٧٠ حالة، 
ذاكرا أنــه في مراكــز احلجر 
الصحي املؤسسي بلغ مجموع 
من أنهوا فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ ٢٤ 
ســاعة املاضية ١٣٩ شخصا، 
وذلك بعد القيام بكل اإلجراءات 
الوقائية والتأكد من خلو جميع 
العينــات مــن الڤيروس على 
أن يســتكملوا مدة ال تقل عن 
١٤ يومــا فــي احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامــي اعتبارا من 
تاريخ مغــادرة مركز احلجر 

املؤسسي.
علــى  د.الســند  وشــدد 
اجلميع بضــرورة األخذ بكل 
سبل الوقاية وجتنب مخالطة 
اآلخرين واحلرص على تطبيق 
استراتيجية التباعد البدني.

في منطقة سعد العبداهللا و٣٢ 
مبنطقــة جابر العلي و٢٤ في 
جليب الشيوخ و٢٤ في منطقة 
صباح السالم و٢٤ في الواحة 

و٢٣ في الساملية.
وحول آخر املستجدات في 

عدد من يتلقون الرعاية الطبية في العناية املركزة بلغ ١٥٢ حالة

د.عبداهللا السند

جدول يبني أعداد وتوزيع اإلصابات أمس

ثبتت إصابتهم حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها، وأخرى 
قيد البحث عن مصدر وفحص 
املخالطــني لهــا»، موضحا أن 
حــاالت اإلصابــة منهــا ٤٦٣ 
حالة ملواطنني بنسبة ٦٥٫٨٦٪ 
و٢٤٠ حالة لغيــر الكويتيني 
بنســبة ٣٤٫١٤٪. وأشــار الى 
أن املصابني موزعون حســب 
املناطــق الصحية بواقع ٢٠٩ 
مبنطقة االحمــدي الصحية، 
و١٨٠ مبنطقة اجلهراء الصحية 
الفروانيــة  مبنطقــة  و١٣١ 

«رميا» توقع اتفاقية توريد «رميديسيفير»
Covid-و«فاڤيبيراڤير» ملواجهة جائحة ١٩

العام  املديــر  أعلــن 
لشركــــة ريدوكـــــس 
انفســتمنت ميديــكال 
االينس «رميا» د.سلطان 
القحطانــي عــن توقيع 

اتفاقية الوكالة احلصرية مع مصانع ادوية عاملية 
لتوريد دواء «رميديسيفير» ودواء «فاڤيبيراڤير» 
اللذين مت اعتمادهما في الكثير من الدول ضمن 
البروتوكوالت العالجيــة في مواجهة جائحة 
كوفيد ١٩. ويعتبر «رميديسيفير - فاڤيبيراڤير» 
مــن االدويــة التي تســعى الكثير مــن الدول 
للحصول عليهما وذلك في ظل الطلب العاملي 
املتزايد. ويأتي «فاڤيبيراڤير» في شكل أقراص 
و«رميديسيفير» في شكل حقن وريدية، ويتم 

حاليا اســتعمال االخير 
الواليــات املتحدة  فــي 
واالحتــاد  االميركيــة 
االوروبــي والكثير من 
الدول كعالج في مواجهة 
«كوفيد- ١٩» وأوضح د.القحطاني أن الشركة 
ســتتعاون مع املصانع املزودة للدوائني وذلك 
ضمن إطار االتفاقيات املوقعة معهم الستيراد 
«رميديسيفير – فاڤيبيراڤير» الى الكويت ودول 
اخلليج العربي فيما يعتبر ضمن جهود القطاع 
اخلاص في التعاون مع حكومات الدول ملواجهة 
هذه اجلائحة وذلك مبا يهدف الى توريد وتوزيع 
الكميــات الكافية من العالج للحد من تفشــي 

هذا الڤيروس.

للتوزيع احلصري داخل الكويت ودول اخلليج

«الصحة» تعتمد إرشادات منع العدوى أثناء العمليات 
اجلراحية للحاالت املصابة أو املشتبه في إصابتها بـ «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة ارشادات منع العدوى عند 
اجراء العمليات اجلراحية واالجراءات الطبية للحاالت 

املصابة او املشتبه بإصابتها بڤيروس «كورونا».
وتضمنت االرشادات التي تنشرها «األنباء» انه 
يجــب تأجيل العمليات واجلراحــات املختارة على 
املرضــى املصابني او املشــتبه بإصابتهم بڤيروس 
كورونا، إال اذا أشارت املعطيات السريرية الى ضرورة 
االجراء فيجب أخذ احليطة من اجراءات توليد الرذاذ.
وألزمت االرشــادات عاملي الرعاية الصحية في 

غرفة العمليات بارتداء واقي N٩٥ أو كمام على اعلى 
مســتوى مــن دون صمامات زفيــر، فضال عن واق 
للعينــني وقفازات ورداء، كما يجب ان يقتصر عدد 
العاملني الصحيني املوجودين خالل العمليات على 
الضروريني منهم لرعاية املريض ومساندة االجراء.
وبينت االرشــادات ان االجراءات التي ال تتطلب 
غرفــة عمليات يجب ان جتــرى في غرفة عزل ضد 
العدوى املنقولة بالهواء، كما انه على املرضى وضع 
كمامات الحتواء االفرازات، واذا كان املريض ال يتحمل 
قناع الوجه او اذا لم يكن متوافرا فيجب اســتخدام 
مناديل ورقية لتغطية الفم واالنف، كما يجب اجراء 

وضع انبوب التنفس او ازالته عن مريض اجلراحة 
في غرفة عزل ضد العدوى.

ولفتت االرشــادات الى انــه اذا طلب إجراء عمل 
جراحــي ملريض مصاب بـــ «كورونا» فيجب جعل 
املريــض آخر حالــة جراحية لتوفيــر اقصى وقت 
ممكن لتغيير الهواء بالســاعة، كما يجب ابقاء باب 
غرفة العمليات مغلقا بعد ادخال انبوب التنفس في 

املريض وترك وقت كاف لدوران الهواء.
وأفادت االرشــادات بأنــه يجب تنظيف وتعقيم 
سطوح غرفة العمليات فورا، كما هو مبني في ارشادات 

منع العدوى بشأن تنظيف وتعقيم البيئة.

تأجيل العمليات املختارة على املصابني إال إذا أكدت املعطيات السريرية ضرورة اإلجراء

وكيل «الصحة» يتفقد سير العمل في «األميري»
عبدالكرمي العبداهللا

قام وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا بجولة تفقدية على 
مستشفى األميري، وذلك لالطمئنان على سير العمل والوقوف 
علــى ما ميكــن أن يعترضه إليجاد احللول املناســبة، وكذلك 
لالطالع على آلية اســتقبال املراجعني في العيادات اخلارجية 

بحضور مدير املستشفى د.علي العلندا.
وتأتــي هذه اجلولة تأكيدا من الــوزارة على متابعة العمل 
وضمان تقدمي أفضل اخلدمات للمراجعني واملرضى في جميع 

مستشفيات الكويت.
د.مصطفى رضا مع عدد من فريق عمل «األميري» خالل الزيارة

الشيخ د.باسل الصباح مكرما أنور بورحمة



الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

الشريكة لـ «األنباء»: نتمنى أن يتعامل الناس مع الفكر 
املنحرف كما يتعاملون مع «كورونا» باحلرص على الوقاية 

منه وحماية األبناء من شره واالبتعاد عن حامليه

بداية كيف تنظرون الى تقرير 
اخلارجية األميركية السنوي والذي 
أشاد هذا العام بجهود مركز تعزيز 
الوسطية في الكويت ودوره املهم 
في نشر قيم التسامح والتعايش؟

٭ في البداية أوجه الشكر جلريدة 
«األنبــاء» الغراء علــى جهودها 
الدائمــة واملتواصلــة لتغطيــة 
كافة األنشطة املتعلقة بإجنارات 
الكويت على املســتويني احمللي 
والدولــي، ومنها هذه اإلجنازات 
التي نفتخر بها وهو ثناء تقرير 
وزارة اخلارجية األميركية على 
جهود مركز تعزيز الوسطية في 
الكويت ودوره املهم في نشر قيم 
التسامح واالعتدال ومناقضة الفكر 

املتطرف.
ونالحظ ان التقرير كان دقيقا 
في متابعة أنشطة املركز، حيث انه 
أشار الى قضية محاربة الطائفية، 
وكذلك أشار الى بيان املركز الى 
حقوق غير املسلمني في املجتمع 
املسلم، وكذلك نشر ثقافة التنوع 

والتسامح بني الناس، وهذا يدل 
على انهم يتابعون بدقة أنشطتنا.
وبعــون اهللا ســيكون هــذا 
التقريــر وغيــره رافــدا لنــا في 
املزيد من اجلهود وبذل الوســع 
لتعزيز ثقافة الوسطية والسماحة 
اإلسالمية وتعزيز احترام حقوق 

اإلنسان داخل الكويت.
فعلى الرغم من كثرة العراقيل 
التي مرت بنا في السنة املاضية 
فإن اجلهود أثمرت هذه اإلشادة 
مبركز تعزيز الوسطية والقائمني 

عليه - جزاهم اهللا خيرا.

ننتقــل الى جهود املركز خالل 
الفترة املاضية وخاصة مع انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد، وكذلك 
دورهم في املرحلة احلالية وخططكم 

املستقبلية ان شاء اهللا؟
٭ خالل الفترة املاضية كان لنا 
نشــاط مهم عن طريق وســائل 
التواصل االجتماعي حيث اقمنا 
العديد من الدورات والتي قاربت 

١٠ دورات تقريبا، والعشرات من 
احملاضرات واللقاءات اإللكترونية، 
وبفضل اهللا حققنا نسبة مشاهدة 
عالية جدا. كما كان لنا العديد من 
املشــاركات واللقاءات عبر إذاعة 
الكويــت من خــالل إذاعة القرآن 
الكرمي والبرنامــج العام وكذلك 
التغريــدات اليومية عبر مواقع 
التواصل. ٤٠أما في املستقبل ان 
شــاء اهللا بعد مباشــرة األعمال 
سنرســم خطة جديدة بإذن اهللا 
وفق ما ترســمه الدولة اآلن من 
خطط لتطبيقها على ارض الواقع.

نحارب أي فكر منحرف

ماذا عن التفاعل مع الشــباب 
ومشاريع الوسطية السابقة كزيارة 
الدواوين والتي ميكن تفعيلها عبر 
البرامج اإللكترونية حاليا ملواجهة 

أفكار التطرف؟
٭ ونحن مســتمرون بالفعل في 
البرامــج احلواريــة واللقــاءات 
النقاشية، وسنجتهد  واحللقات 

املواطنــني  التواصــل مــع  فــي 
وخاصة الشــباب فــي كل موقع 
ســواء في األســواق او النوادي 
او الدواوين - حسب اإلجراءات 
املتبعة والضوابط الصحية التي 

تشترطها اجلهات احلكومية.
ونحن مستمرون في اقتناص 
الفرص من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي إلقامة اللقاءات املباشرة 
واحلوارات البناءة واملتبادلة مع 
اجلمهور والتــي تصب جميعها 
في نشر الفكر الوسطي ومناقشة 
ومناقضة اي أفكار منحرفة دخيلة 
على مجتمعنا الكويتي املســالم 
بطبعه والذي جبل على وسطية 

اإلسالم وسماحته.
وهنــا البــد مــن التأكيد على 
اننــا لم نعد فقــط نحارب الفكر 
التكفيــري بل نحــارب التطرف 
العنيــف والفكــر املتشــدد بكل 

صوره.
ولذلك أشار التقرير الى ذلك 
بأن املركز يقوم بدوره في نشر 

ثقافة التسامح واالعتدال ووسطية 
اإلســالم ومواجهة تلــك األفكار 
الدخيلة على إســالمنا الوسطي 
املعتدل. فنحن بفضل اهللا نحارب 
اي فكــر منحــرف للقضاء عليه 
حتى ولو كان فكرا دينيا، فأي فكر 
نخشى على أبنائنا منه فإننا نبذل 
ما في وسعنا حملاربته والقضاء 

عليه.
محاربة اإلحلاد واملثلية

هل يتصل دوركم كذلك أيضا 
مبحاربة بعض الظواهر الســلبية 
التي ظهرت في العالم العربي ووصل 
الكويــت مؤخرا مثل  الى  بعضها 
اإلحلاد والشذوذ واملثلية وغيرها 

من تلك الظواهر الهدامة؟
٭ نحن في املركز نحارب اإلحلاد 
كفكر منحرف وافد على الكويت 
يهــدد الهوية الكويتية من خالل 
احلــوار واحتــواء املتأثرين به، 
وتعزيز اليقني باإلسالم واإلميان 

باهللا سبحانه وتعالى.

أسود اجلزيرة وداعش هل هناك 
تواصل وبرامج من املركز مخصصة 
للمحكومني في قضايا إرهابية مثل 
اسود اجلزيرة او املنضمني للقاعدة 
وداعــش وغيرهم ممن هم داخل 

السجون في الكويت؟
٭ نحن مستمرون في األنشطة 
اإلصالحية وبرامــج املناصحة 
للمحكومني في القضايا الفكرية 

داخل املؤسسات اإلصالحية.
مناقشة املتطرفني

هل هناك دور للمركز وتواصل 
مع شــيوخ هؤالء الشباب الذين 
انتهجوا األفكار املتطرفة وانضموا 
بانها  جلماعــات تصنف دوليــا 

إرهابية؟
٭ عرضنا مرارا على أمثال هؤالء 
الرموز التي حتمل أفكارا متطرفة 
ملناقشتهم فيما يحملون من أفكار 

متطرفة، ولكنهم يرفضون.
إال اننا وبفضل اهللا نتحاور مع 
كثير من الشباب وجند ونلمس 

الثمــار الطيبــة من خــالل هذه 
املناقشات.

رسالة للشباب

أخيرا رســالة توجهها للشباب 
الكويتي ولعموم الناس بعد الدخول 
فــي املرحلة الثانيــة وفتح أبواب 
للمحافظة على  املجمعات وغيرها 

صحتهم وصحة اآلخرين؟
٭ أوصــي االخــوة واألخــوات 
جميعــا بعــد ان مــّن اهللا علينا 
جميعا بعودة احلياة التدريجية 
والتعايش مع هذا الوباء العاملي 
بالتمسك باإلجراءات االحترازية 
والوقائية وعدم التســاهل فيها 
وان نكــون حذرين على صحتنا 

وصحة اآلخرين.
ونحن في الوسطية نتمنى ان 
يتعامل الناس مع الفكر املنحرف 
كما تتعامل مع ڤيروس كورونا 
املســتجد، من حيث الوقاية منه 
وحماية األبناء من شره واالبتعاد 

عن حامليه وأصحابه.

مدير مركز تعزيز الوسطية أعرب عن فخره بثناء تقرير «اخلارجية األميركية» على جهود املركز

لم نعد نحارب الفكر التكفيري فقط بل نحارب التطرف العنيف والفكر املتشدد بكل صورهما.. وأي فكر نخشى على أبنائنا منه نبذل ما بوسعنا للقضاء عليه
رغم كثرة العراقيل التي مرت بنا فإن اجلهود أثمرت اإلشادة  مبركز تعزيز الوسطية والقائمني عليه

مستمرون في البرامج احلوارية واحللقات النقاشية والتواصل مع املواطنني في أي موقع سواء األسواق أو النوادي أو الدواوين حسب اإلجراءات املتبعة والضوابط الصحية
نواجه اإلحلاد كفكر منحرف وافد على الكويت وذلك باحلوار واحتواء املتأثرين به

نتحاور مع كثير من الشباب وجند ونلمس الثمار الطيبة من خالل هذه املناقشاتعرضنا مرارًا على رموز من يحملون أفكارًا متطرفة املناقشة فيما لديهم لكنهم يرفضون

أعرب مدير مركز تعزيز الوسطية التابع لوزارة األوقاف د.عبداهللا الشريكة عن فخره لثناء تقرير وزارة اخلارجية األميركية على جهود املركز ودوره في نشر قيم التسامح واالعتدال ومناهضة الفكر 

املتطرف. وقال د.الشريكة في لقاء خاص مع «األنباء» إننا لم نعد نحارب الفكر التكفيري فقط بل نحارب التطرف العنيف والفكر املتشدد بكل صورهما وأشكالهما. وتابع قائال: نحارب أي فكر 

منحرف للقضاء عليه حتى ولو كان فكر دينيا.. فأي فكر نخشى على أبنائنا منه فإننا نبذل ما في وسعنا حملاربته والقضاء عليه. وعن دور املركز في مواجهة املنضمني لتيارات وجماعات 

تصنف دوليا بأنها إرهابية ومحكوم عليهم داخل السجون الكويتية، قال د.الشريكة: مستمرون في األنشطة اإلصالحية وبرامج املناصحة للمحكومني في القضايا الفكرية داخل 

املؤسسات اإلصالحية. وردا على سؤال حول دور املركز في مواجهة األفكار الدخيلة على مجتمعاتنا ومنها اإلحلاد وغيره، شدد د.الشريكة على أن املركز يقوم بدور كبير 

في مواجهة تلك األفكار. وأضاف قائال: «نواجه اإلحلاد كفكر منحرف وافد على الكويت يهدد الهوية الكويتية من خالل احلوار واحتواء املتأثرين به.. وتعزيز اليقني باإلسالم 

واإلميان باهللا سبحانه وتعالى. وشدد على انه «ورغم كثرة العراقيل التي مرت بنا في السنة املاضية فإن اجلهود أثمرت هذه اإلشادة مبركز تعزيز الوسطية والقائمني 

عليه»، الفتا إلى أن املركز مستمر في البرامج احلوارية واللقاءات واحللقات النقاشية «وسنجتهد في التواصل مع املواطنني وخاصة الشباب في كل موقع سواء في 

األسواق أو النوادي او الدواوين حسب اإلجراءات املتبعة والضوابط الصحية».وعن محاورة شيوخ الفكر املتطرف في الكويت وممن يعتبرون رموزا للشباب، قال 

الشريكة: «عرضنا مرارا على هؤالء الرموز التي حتمل أفكارا متطرفة ملناقشتهم فيما يحملون من أفكار متطرفة، ولكنهم يرفضون»، مضيفا: «ونحن بفضل اهللا نتحاور 

مع كثير من الشــباب وجند ونلمس الثمار الطيبة من خالل هذه املناقشات». ومتنى د.الشريكة أن يتعامل الناس مع الفكر املنحرف كما تتعامل مع ڤيروس 

كورونا املستجد من حيث الوقاية منه وحماية األبناء من شره، واالبتعاد عن حامليه وأصحابه، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

أجرى احلوار: أسامة أبوالسعود

الهيئة اخليرية تطلق حملة ذي احلجة  ملساعدة احملتاجني
أطلقــت الهيئــة اخليرية 
اإلسالمية العاملية حملة موسم 
ذي احلجة لعام ١٤٤١هـ التي 
تتألف من مشاريع األضاحي 
العيــد واإلســكان  وكســوة 
والصحة وسقيا املاء وغيرها، 
وحتمل شعار «صدقتك أمان»، 
وذلــك بهــدف تأمــني املــأكل 
واملشــرب واملــأوى والعالج 
والكســاء ملئــات اآلالف مــن 
الفقراء واملنكوبني حول العالم.

وقــال نائب املديــر العام 
لقطــاع االتصال املؤسســي 
بالهيئة محمد راشد الشمري 
فــي تصريــح صحافــي إن 
حملة األضاحي من املشاريع 
األساســية في هذا املوســم، 
وتهدف إلــى توفير أكثر من 
١٠ آالف أضحية لفائدة أكثر من 
٤٠٠ ألف مستفيد في ٢٧ دولة 
أفريقية وآسيوية وأوروبية، 
بالتعاون مع ٣٨ جهة شريكة، 
من بينهــا ٨ مكاتب خارجية 

للهيئة.
وأضاف أن أسعار األضاحي 
من اخلرفان واألبقار واملاعز 
تبدأ من ١٢ دينارا في الهند و١٤ 
دينارا في الصومال وتصل إلى 
٩٧ دينارا في فلسطني، مشيرا 
إلى إن األســعار تتفاوت من 
دولة إلى أخرى حســب نوع 
األضحية وموطنها وحجمها 

ووزنها.
وتابع الشمري إن الهيئة 
تطرح أيضا خالل هذا املوسم 
مشروعها الوقفي لألضاحي، 
وتقــوم فكرتــه علــى دعوة 
احملسنني للتبرع مرة واحدة 
بقيمة الوقفية، على أن تضحي 
عنه الهيئة سنويا من الريع 
السنوي للوقفية، موضحا ان 
فئــات الوقفية تبــدأ من ٣٠٠ 
دينار وتدرج إلى ٧٥٠ دينارا 
ثم ١٠٠٠ دينار وصوال ٥٠٠٠ 
دينار، وللواقــف أن يحصل 
على سند وقفي باسمه أو من 

يرشحه.

بالتعبئة والتجميد ووصوال 
لفلســطني  توريدهــا  إلــى 
ومخيماتهــا ولبنان واألردن 
وســورية لتكــون مخزونــا 
الفقيــرة  لألســر  أساســيا 
واملنكوبة، فضال عن مراعاة 
املعايير الصحية الالزم اتباعها 

بسبب جائحة «كورونا».
وذكــر الشــمري أن هناك 
برامج أخرى عديدة ضمن هذا 
املوســم، تتمثل في املشاريع 
الصحيــة لعمليــات الشــفة 
األرنبية في أفريقيا، وتوفير 
ســيارات إســعاف لإلخــوة 
اليمنيني وكراسي للمعاقني، 
ومشاريع ســقيا املاء للدول 
األفريقية األكثر حاجة للماء 

بسبب اجلفاف.
وحول مشاريع اإلسكان، 
قال الشمري إن الهيئة بصدد 

تدشــني قرية «كويت اخلير» 
في اليمن، وهي قرية متكاملة 
تتألف مــن ١٠٠٠ بيت، وعدد 
من املساجد واآلبار واملدارس، 
وتبلغ تكلفــة البيت الواحد 
٤٠٠ دينار، مشيرا إلى سعي 
الهيئة أيضا الستكمال املرحلة 
النهائيــة من مدينــة صباح 
األحمــد اخليريــة للنازحني 
الســوريني وقوامها ٧٦٨ بيتا 

بتكلفة ٣٣٣ للبيت الواحد.
وأشــار إلى أن أهل اخلير 
تبرعوا حتى اآلن بإنشاء ٢٠٠ 
بيــت في اليمــن، و١٠٣٢ بيتا 
في مدينة صباح األحمد التي 
تتكون من ١٨٠٠ بيت ومدرسة 

ومركز صحي.
وهنــاك  قائــال:  وأردف 
مشــاريع أخرى عديدة منها 
مشــروع دعــاء املالئكة الذي 
يضم ٣٠ مشــروعا في شتى 
أوجه اخلير والبر، ومشروع 
اإلطعام في اليمن، ومشروع 
كســوة األيتــام والعيديــة، 
الزكاة، ومشروع  ومشــروع 
وقفيات اإلســراء الذي يهتم 
بالشؤون اإلنســانية لألسر 
املتعففــة واأليتــام ودعــم 
مشاريع األضاحي وسقيا املاء 
وطلبة العلم وصيانة املسجد 
األقصى املبارك وسائر مساجد 
فلســطني، فضال عــن اعتزام 
الهيئــة إطالق حملــة نوعية 

ليوم عرفة.

حتت شعار «صدقتك أمان» وتستهدف تدشني مشاريع األضاحي والكسوة وسقيا املاء

ممثلو الهيئة اخليرية يوزعون األضاحي في نيجيريا العام املاضي

من مشاريع الهيئة اخليرية إلضفاء البهجة على أطفال املسلمني في كل مكان

ونــوه إلــى أن األضحية 
شــعيرة إســالمية لها فضل 
عظيــم وجــزاء كبيــر، وأن 
الفقــراء وضحايــا النكبــات 
والنزاعــات ينتظــرون ثمار 
هذا املوســم اخليــري بفارغ 
الصبر للتوسعة على أبنائهم 
وإسعادهم بعد حرمان طويل، 
مضيفا أن وباء «كورونا» قد 
راكــم مــن معانــاة الالجئني 
والنازحــني والفقــراء، وأنه 
جاء دور احملسنني لتخفيفها 
وحصاد الثواب اجلزيل من هذا 

العمل اخليري النبيل.
وأشــار إلى اعتماد الهيئة 
مشــروع ذبــح األضاحي في 
الهند والبرازيل بعد التأكد من 
صحتها وسالمتها ومطابقتها 
بــدءا  للشــريعة اإلســالمية 
مــن الذبح والســلخ ومرورا 

محمد الشمري

«أمانة األوقاف»: أكثر من مليون دينار لـ «والئم اإلفطار»
ليلى الشافعي

قال األمني العــام لألمانة 
العامــة لألوقــاف باإلنابــة 
منصور خالــد الصقعبي إن 
األمانة نفذت مشروع مصرف 
والئــم إفطــار الصائم داخل 
الكويت لهذا العام سيرا على 
نهجها وإنفاذا لشروط الواقفني 
بصفتهــا ناظــرة علــى هذه 
األوقاف املشروط صرف ريعها 
على إفطار الصائمني، مبينا 
أن األمانة العامة لألوقاف قد 
حرصت كعادتها على تنسيق 
اجلهود مع املؤسسات اخليرية 
الكويتية الرسمية التي لديها 
خبرة في مجال العمل اخليري 
وخاصة والئم اإلفطار، حيث 
قدمت األمانة دعمــا إجماليا 
لتنفيذ املشروع قدره مليون 
وثالثة وسبعون ألف دينار 

اإلســالمي  التــراث  إحيــاء 
واجلمعيــة اخليرية العاملية 
للتنمية والتطوير، وجمعية 
النــوري،  الشــيخ عبــداهللا 
إعانــة  وجمعيــة صنــدوق 
املرضى، باإلضافة إلى وزارة 
اخلارجية التي أشرفت على 
تنفيذ املشروع خارج الكويت.
وأكــد الصقعبــي التــزام 
األمانــة واجلهــات اخليرية 
املنفذة للمشروع بتعليمات 
الكويتيــة  الصحــة  وزارة 
بضرورة التباعد االجتماعي 
للوقايــة واحلد من انتشــار 
ڤيــروس كورونــا حيــث مت 
حتويل مشروع والئم إفطار 
الصائم إلى مشــروع ســالل 
اإلفطار، التي تعد أهم احللول 
األساســية التي نســاعد من 
خاللهــا العائــالت واألفــراد 
ومند لهــم يد العون في هذه 

الظروف الصعبة، حيث قامت 
هذه اجلهات بتوزيع آالف من 
ســالت إفطار الصائم لألسر 
املتعففــة ولألفراد، وشــمل 
التوزيع معظم مناطق الكويت 
التي تتواجد بها هذه اجلهات 
واجلمعيات واللجان، ووصل 
عدد املستفيدين من هذا الدعم 
إلى مئات اآلالف داخل الكويت 

وخارجها.
يذكر أن مكونات سلة إفطار 
الصائم ضمت أهم االحتياجات 
األساسية التي حتتاجها األسر 
من شتى أنواع الطعام، حيث 
احتــوت على كرتــون دجاج 
واألرز والســكر واملعكرونة 
والزيت ومعجــون الطماطم 
والبقوليات والدقيق وغيرها 
مــن االحتياجات األساســية 
األخــرى التي تكفي األســرة 

قرابة الشهر الكرمي كامال.

منصور الصقعبي

كويتي، من خالل عدة جهات 
خيريــة حكوميــة وأهليــة 
هي البنــك الكويتي للطعام 
واإلغاثــة، وجلنــة التعريف 
باإلسالم، واجلمعية الكويتية 
للعمل اإلنساني، ومناء للزكاة 
التابعة  والتنمية املجتمعية 
جلمعيــة االصالح، وجمعية 

«مناء» ُتطلق خدمة تقدمي طلب املساعدات «أونالين»
للــزكاة  منــاء  أطلقــت 
والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلصالح االجتماعي خدمة طلب 
املساعدات أونالين عن طريق 
https:// املوقــع اإللكترونــي
www.namaakw.net وذلــك 
لتسهيل وتبســيط إجراءات 
طلب املساعدة وحتسني اخلدمة 
املقدمــة للمراجعني ومواكبة 
التطور اإللكتروني ومتاشيا 
مع اإلجراءات االحترازية التي 
الكويت للوقاية من  تتخذها 

ڤيروس كورونا املستجد.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
مدير إدارة شــؤون وخدمات 
املستفيدين في مناء فهد زيد 
املطيــري إن تطويــر نظــام 
املســاعدات فــي منــاء يأتي 
ضمن االستراتيجية اجلديدة 

وضمان التوزيع املالي الفعال 
للمســاهمة في حتقيق األمن 
االجتماعــي للوطــن ورعاية 
األسر املستحقة والتي تأثرت 

من أزمة كورونا.
أن  املطيــري  وأوضــح 
املســتندات املطلوبــة لطلب 
املســاعدة تتمثل فــي جميع 
البطاقات املدنيــة أو األمنية 
لصاحب الطلب وجميع أفراد 
األسرة وعقد الزواج أو شهادة 
الطالق أو شهادة خلو الزوجية 
إضافة إلى شــهادة الراتب أو 
إذن العمل أو ما يفيد مساعدة 
الشؤون أو التأمينات باإلضافة 
إلى عقد إيجار وكشف حساب 
بنكي آلخر ٣ شهور وشهادة 
الوفــاة لألرامل وتقرير طبي 

للمرضى.

وأوضحت أنه ميكن لألسر 
طالبة املساعدة الدخول على 
موقع مناء للــزكاة والتنمية 
املجتمعية، وتعبئة البيانات 
املطلوبة وإرفاق املســتندات 
بشكل إلكتروني، على أن يقوم 
موظفو مناء مبتابعة الطلبات 
املقدمــة وتنفيذها بالســرعة 

املمكنة.
وأشــار املطيــري إلى أن 
تتميــز  اجلديــدة  اخلدمــة 
باالستغناء عن نظام املغلف 
واملستندات الورقية التقليدية 
متاشيا مع اإلجراءات الوقائية 
التي تتخذهــا وزارة الصحة 
للوقاية من ڤيروس كورونا، 
إضافة إلى السهولة واليسر 
في إجراءات التقدمي، ومواكبة 

التطوير اإللكتروني.

تتميز باالستغناء عن املستندات الورقية متاشياً مع اإلجراءات الوقائية من «كورونا»

فهد املطيري

والتي وضعتها بهدف تعزيز 
االســتفادة من املشــروعات 
اخليريــة واإلنســانية التــي 
تطلقها مناء ومبا يعزز شبكة 
األمــان االجتماعي، وتطبيق 
النظم التكنولوجية املعاصرة 



 الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

ومضات

«اإلنصات».. 
في زمن كورونا؟

جيلنا املخضرم بُحت حناجره وهو يحث 
على محاربة الفساد ولم يجد آذانا مصغية!

تعلمــت في احليــاة فــن «اإلنصات 
واالستماع» لشكاوى الناس وأنينهم وفحوى 
مطالبهم.. أنصت فقط واستمع ألي أُناس 
يئنون ملطلب أو حاجــة من حوائج الدنيا، 
وتذكر دائما أنهم يلجأون إليك بعد اهللا عّز 
وجّل لتساعد حتى ولو بكلمة تزيل همومهم.

هذا مدخلك لنيل محبة الناس (اإلنصات)، 
فكثير مــن الناس ميلك املال وال ميلك من 

ينصت له ويستمع لشكواه وهمه.
اإلنصات في الزمــن العادي قد يكون 
عاديا لكن في ظل تفشي وباء كورونا يكون 
مضاعفا، ألن الناس مشغولة بنفسها وهمها 

ومتى يزال احلظر واحلجر.
إذن اإلنصات في الزمن العادي موجود 
لكن يزيد في الزمن الكوروني في ســنة 

١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م.
من أبرز صفات القادة العظام الذين ذكرهم 

التاريخ حسن اإلنصات واالستماع.
في هذا الزمن عال صوت البارود ودوي 
االنفجارات والضجيج الناجت عن الكوارث 
وغاب فعالً (اإلنصات) وظهر وعال الفساد 

بكل أنواعه لألسف.
اليوم برزت ظاهرة «خذوهم بالصوت».

صاحب احلجة عليه ان يحسن االنصات 
والرد.

إرخاء األذن واالستماع أمر إيجابي إذا 
كنت صاحب شخصية لها استقاللية التفكير 
فهذا يوصلك للهــدف وهنا النصيحة لكم 
جميعا وأنا أولكم: أليس اإلنسان الذي ميلك 
فضيلة اإلنصــات «ناجحا وفعاال» ويؤثر 

فيمن حوله؟
من النخــب الشــبابية الواعدة محمد 
النغيمش عضــو جمعية اإلنصات الدولية 
وصاحب كتاب «أنصت يحبك الناس» والذي 
أراه جنح في طرحه حملاولة حتويل فضيلة 
«اإلنصات» املنسية إلى آداة فعالة في تعامالت 

احلياة اليومية.
أود أن أشكر االبن محمد النغيمش الذي 
أحيا مهارة اإلنصات املنسية في كتابه املرجع 
الغائبة وجعلها عملية  لهذه اخلصلة اجلميلة 

سهلة في تعامالت احلياة اليومية.
اليوم مــا أحوج حكومتنا الرشــيدة إلى 
اإلنصات إلى صوت العقل واحلكمة ومحاولة 
معاجلة كل مظاهر الفســاد التي ظهرت في 
جائحة كورونا أكان هذا في التركيبة السكانية 

أو قضايا الفساد البنغالي او املاليزي.
اإلنصات للوطنيني اليوم ضرورة قصوى 
خاصة ما يقوله املخلصون لهذا الوطن، وقضية 
التكويت باتت ضرورة قصوى في كثير من 
القطاعات التي حتتــاج من الدولة أن تنصت 
لصوت الكويتــي املخلص لتجاوز كل مثالب 
املراحل السابقة اي (انصات + تعلم) وإظهار 
االهتمام الواجب خاصة في قضايا الفســاد، 
ألن الفساد ان سيطر نخر في البنية التحتية 
للدولة وهنا يتزايد اخلوف من سوء العاقبة.

ومضة: ما أحوجنا اآلن الى (فريق عمل منصت) 

ذكي يعي أبعاد االنصــات ويعمل بهدوء 
وحكمة على معاجلة كل مظاهر الفســاد 
والتخلص على وجه السرعة من كل القيادات 
املدانة وإعطاء الدماء الكويتية الشابة الفرصة 
للتخلص من العادات السيئة، وأوالها (هذا 
خط احمر + هذا ولدنــا + يحمل (واو) 
كبيرة + شهادة مزورة او دون الثانوية).

ظل الشعب الكويتي سنوات يوكل أمره 
الى اعضاء مجلس االمــة ويعول عليهم 
إلحداث النقلة احلضارية التي يتساوى فيها 
املواطنون من حيث الوظائف ومجالس االدارة 
والدخول في وزارات السيادة والدواوين 
احلكومية.. فهــل عقب انصراف كورونا 

نشهد حدوث هذا كله؟

آخر الــكالم: احلكومة عبــر التاريخ حتب 
مواطنيها (سمعا وطاعة) وهذا حصل على يد 
جيلنا املخضرم لكن احلكومة اليوم أمام جيل 
جديد (شباب واعد) يريدون فرصتهم في 
احلياة، اطلقتم عليهم (اشاعة) ما يشتغلون، 
أثبتوا وجودهم في جائحة كورونا، فقط 
يريدون منكم (االنصات ملطالبهم)، وأولها: 
ملاذا يعني «شخص واحد» في أكثر من مجلس 
ويتقاضى راتبا هنا وهناك؟ بعضهم يتفاخر 

انه حاز اكثر من منصب في آن واحد.
ملاذا ال يوظف الشاب الكويتي؟ وملاذا ال 
يعطون من ميلكون اخلبرة مثل هذه املناصب 
التي توزع هنا وهناك؟ ما هذا االحتكار؟ 
ملاذا هذه احملاباة؟ ملاذا هناك وظائف تورث 

من األب إلى االبن إلى احلفيد؟
هذه حقيقة موجودة في التوزير واعتالء 

(املناصب العاجية)!
ما تقومون به من (تعيينات) نظرية عفى 
عليها الزمن.. لن يقبل بهذا الشباب اجلاد.

زبدة احلچي: هناك (قاموس) ارجو ان ينصت 
لي احد من (حكومتنا) ليزيله وهو: ال تتعب 
نفسك «عمك أصمخ».. واحلكومة أخبر.. 

هذيله قوم مكاري!
اليوم الدولة أمام قطاع شباب يشكلون 
أكثر من ٧٠٪ من قوتها البشرية وهم يطالبون 
بحقوقهم في التعيني واملناصب حســب 

الكفاءة ال النظرية القدمية: هذا ولدنا؟ 
كل املواطنني ابناء الدولة ومن حقهم ان 
يأخذوا فرصا متكافئة، وكلنا شفنا عيالنا 
(أوالد وبنات) في الكويت يتصدرون املشهد، 
ألن هذا وطنهم، وعلــى احلكومة الذكية 
ان تنصت لهم وحتقــق مطالبهم بالعدالة 

واملساواة.
جيلنا تعب، طول عمرنا نستمع للحكومة 
وبكل احلشيمة حتملنا اخطاءهم الكارثية!

اليوم جاء الدور على احلكومة بارك اهللا 
فيكم أنصتوا، وهذا هو صاحب الســمو 
االمير الشيخ صباح االحمد وهو يستقبل 
مجلس نزاهة يطالبكم مبحاربة كل انواع 

الفساد.
هل حتسنون االنصات.. انصتوا لكل 
نداءات اهل الكويت.. تالحقوا الديرة قبل 

فوات األوان!.. في أمان اهللا..

«القوى العاملة» حددت الدعم االستثنائي للعمالة الوطنية: 
أعلى دعم للجامعي بـ ٧٩٠ دينارًا والثانوية بني ٤٥٦ و٦٢٩

بشرى شعبان

حــددت الهيئــة العامــة 
العاملــة ضوابــط  للقــوى 
صرف الدعم املالي للعمالة 
الوطنيــة العاملــة بالقطاع 
اخلــاص، وحــددت املبالــغ 
املقرر صرفهــا لكل فئة من 
الفئــات املســتفيدة وفقــا 
الدراســي باإلضافة  املؤهل 
إلى ضوابط خاصة بالعمالة 
املسجلة على الباب اخلامس 

وأخرى على الباب الثالث.
وبالنسبة للمبالغ املالية 
املقــرر صرفها وفق املؤهل 
الشهادة اجلامعية  العلمي 
تخصص (طــب - صيدلة 
- هندسة) هي األعلى مبلغ 
الشــهادة  (٧٩٠ دينــارا)، 
اجلامعية في التخصصات 
اآلتية (قانون، محاســبة، 
نظــم معلومــات، إحصاء، 
اقتصــاد متريض، متويل، 
متويــل منشــآت ماليــة، 
إدارة ماليــة، تأمني، جتارة 
خارجيــة، علوم مصرفية، 
تعاون، تدريس) حدد القرار 
لها صــرف (٧٤٠ دينارا)، 
أمــا الشــهادات فــي باقــي 
التخصصات فحــدد مبلغ 
الدعم لها بـ (٦٩٠ دينارا).

لشــهادات  وبالنســبة 
مــع  والدبلــوم  الثانويــة 
احلصول على دورة ال تقل 
مدتها عن سنتني دراسيتني 
او ما يعادلهــا يكون الدعم 
لهم (٦٢٩ دينارا)، والشهادة 
الثانوية مع دورة تدريبية 
ال تقــل مدتها عن ســنة او 
خبــرة عمل بالقطاع األهلي 
تعادل مدة الدورة أو شهادة 
املتوسطة ودورة تدريبية ال 
تقل عن ٣ سنوات دراسية او 
ما يعادلها مبلغ الدعم (٥٧١ 
دينارا)، في حني حتدد دعم 
شهادة الثانوية العامة او ما 
يعادلها مببلغ (٥٥٧ دينارا).
للشــهادة  وبالنســبة 
املتوسطة مع دورة تدريبية 
ال تقل عن ســنة دراسية او 
شهادة خبرة بالقطاع تعادل 
الــدورة فقــد حتــدد املبلغ 
املقرر لدعمها (٥٣١ دينارا)، 
أما الشهادة املتوسطة فقط، 
فمبلــغ الدعم لها هــو (٥١١ 
دينارا)، وما دون املتوسط 
مع دورة تدريبية ال تقل عن 
ســنتني دراسيتني او خبرة 
تعادلهــا بالعمــل بالقطــاع 
األهلي (٤٨١ دينارا) ما دون 
املتوسط حدد الدعم في (٤٥٦ 

دينارا).

٣ ضوابط للمسجلني على 
الباب اخلامس

الفترة ومت اتخاذ اإلجراءات 
لتحصيلها.

ضوابط العاملني على الباب الثالث

وحدد قرار القوى العاملة 
صرف الدعم للمسجلني على 
الباب الثالث يدفع ألصحاب 
األعمال شــهريا وملدة ستة 
أشهر متتالية ووفق للمبالغ 
احملددة بالقرار ولم يصرف 
الدعم عن املدة التي لم يتقدم 
بهــا صاحب العمــل بطلب 
الصرف خالل الفترة احملددة 
لتقدمي الطلبات بالنسبة ملن 
تقدم بعــد فترة اإلعالن من 
قبل الهيئة للمــدة املتبقية 

من الـ ٦ أشهر.
وعلــى ان يقــدم إثبــات 
اســتمرار جهــة العمــل في 
مزاولــة أعمالــه وأال تكون 
قــد تلقــت قيمــة الرواتــب 
للعاملــني لديها من اي جهة 
حكومية خالل مدة الظروف 
االستثنائية، وتقدمي صاحب 
العمــل مــا يثبــت حتويــل 
رواتــب العمالــة الوطنيــة 
في حســاباتهم البنكية عن 
الســابقة كشــرط  الدفعــة 
التاليــة  الدفعــة  لتحويــل 
ويســتثنى من هذا الشرط 
الدفعة األولى على ان يقدم 
صاحب العمل ما يفيد حتويل 
الرواتب العاملني لديه خالل 
أسبوع كحد أقصى من تاريخ 
حتويل الدفعــة األولى وان 
يتعهــد صاحــب العمــل او 
من يفوضه بالتوقيع بعدم 
املســاس في رواتب العمالة 

دينــارا حلملة املاجســتير، 
الدكتــوراه  حلملــة  و٩٠٠ 
عــن كامل فترة الصرف، أما 
شــهادة الدبلوم أو الثانوية 
تقــل  ال  تدريبيــة  ودورة 
مدتها عن سنتني دراسيتني 
فتكون ٣٧٧٤ دينارا، وشهادة 
الثانوية ودورة تدريبية ال 
تقل مدتها عن سنة دراسية 
أو مدة خبرة بالقطاع األهلي 
تعادل مدة الدورة أو شهادة 
املتوسط ودورة تدريبية ال 
تقل مدتها عن ثالث سنوات 
دراســية ٣٤٢٦، وشــهادة 
الثانوية العامة أو ما يعادلها 
٣٣٤٢، وشــهادة متوســطة 
ودورة تدريبية ال تقل مدتها 
عن سنة دراسية أو مدة خبرة 
بالقطــاع األهلي تعادل مدة 

الدورة ٣١٨٦ دينارا.
وعن الباب الثالث أشــار 
املوسى إلى أنه اعتبارا من يوم 
األحد املقبل تستطيع املنشآت 
الراغبــة فــي االســتفادة من 
احلزمة االقتصادية من خالل 
مضاعفة الدعــم املالي املقرر 
للعمالة الوطنية املسجلة على 
الباب الثالث لديها، املستوفية 
لضوابط صرف الدعم، الدخول 
علــى موقع الهيئة الرســمي 
وتقدمي طلب صرف الدعم عن 
العامــني لديها، ويجب تقدمي 
طلب املوافقة على صرف الدعم 
من خالل النظام اآللي للهيئة 
والتوقيع علــى إقرار وتعهد 
بعدم املساس برواتب العمالة 
الوطنية لدى املنشــأة حتى 

نهاية فترة صرف الدعم.

الوطنية لدى املنشأة حتى 
نهاية فترة صرف الدعم او 
تسريح اي منهم حتى نهاية 

شهر يونيو ٢٠٢١.
وقــال مدير عــام الهيئة 
العامة للقوى العاملة أحمد 
املوســى إنه ســيتم صرف 
الدعم اإلضافي املشــار إليه 
العمل املســجلني  ألصحاب 
علــى الباب اخلامس ســتة 
أشــهر دفعة واحدة يوم ٢٥ 
يوليو اجلاري دون احلاجة 
لتقدمي طلب للصرف، مبينا 
أن صــرف الدعــم اإلضافي 
اخلامــس يشــمل  للبــاب 
أصحاب العمل املسجلني لدى 
«التأمينات االجتماعية» ومن 
بينهم أصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بهدف 
احملافظــة علــى أوضاعهــم 
وملســاعدتهم علــى جتاوز 

آثار األزمة.
وأكد املوسى أن قيمة الدعم 
املشــار إليه ســيتم صرفها 
ملدة ستة أشــهر وفقا لقيمة 

اإلجمالية احملددة، وهي: 
اجلامعيــة  الشــهادة 
تخصــص طب - صيدلة - 
هندســة: ٤٧٤٠، تخصــص 
قانــون - محاســبة - نظم 
معلومات - إحصاء- اقتصاد 
- متريض - متويل - متويل 
منشآت مالية - إدارة مالية 
- تأمــني - جتارة خارجية 
- علوم مصرفية - تعاون- 
وباقــي   ٤٤٤٠ تدريــس: 
التخصصات ٤١٤٠، ويضاف 
حلملة املؤهل اجلامعي ٤٥٠ 

احمد املوسى

الهيئــة  وحصــرت 
الصرف للمســجلني على 
البــاب اخلامــس فــي ٣ 
ضوابط أوال تعمل الهيئة 
على الصرف للمســجلني 
على الباب اخلامس دفعة 
واحدة عن ٦ شــهور وفقا 
املالي احملدد  الدعم  لقيمة 
بالقــرار ملن تتوافر لديهم 
اشــتراطات الصرف لدعم 
العمالــة الوطنيــة للباب 
اخلامس واستمرار النشاط 
عن كامل مدة الدعم ٦ شهور 
من تاريخ صدور القرار من 
مجلس الــوزراء رقم ٦٥٤ 
لسنة ٢٠٢٠، ويحدد القرار 
عدم استحقاق الدعم احملدد 
في حال فقد صاحب العمل 
ألحد شروط صرف الدعم 
املقرر من مجلس الوزراء 
رقم ٣٩١ لسنة ٢٠٠١ اخلاص 
في صــرف دعــم العمالة 
الوطنية وفي حال صرف 
يتــم إثبات مــا مت صرفه 
على انه مديونية عن تلك 

استمرار العمل للمسجلني على الباب الثالث وعدم تسريح العاملني قبل شهر يونيو ٢٠٢١ شرط لالستفادة
ال يستفيد من لم يتقدم بطلب خالل اإلعالن عن تسجيل الطلب ويستفيد عن املدة املتبقية بعد اإلعالن

املوسى: الصرف خالل يوليو اجلاري..وتقدمي طلبات املنشآت ملضاعفة دعم عمالة الباب الثالث األحد املقبل

املسجلون على الباب اخلامس تصرف مستحقاتهم دفعة واحدة.. وعلى دفعات شهرية ألصحاب «الثالث»

«عمل األحمدي» استقبلت مراجعيها

متديد صالحية شهادات اإلعاقة 
املنتهية في ٢٠٢٠ ملدة عام

الهيئــة  اســتقبلت 
العاملة  للقــوى  العامة 
أعدادا من املواطنني فور 
العودة الى العمل وكان 
مدير إدارة عمل األحمدي 
في الهيئة محمد الظفيري 
علــى رأس العمل وقام 
بجهود كبيــرة لتفادي 
أي صعوبــات تواجــه 
املوظفني.  وأكد الظفيري 
أن الهيئــة وفرت نظام 
حجز املواعيد الكترونيا 
عبــر موقعها الرســمي 

للتسهيل على املواطنني واملقيمني، الفتا إلى اجناز معامالت 
العديد من املواطنني دون أي مشكالت

بشرى شعبان

فــي خطوة جديدة لدعم االشــخاص ذوي االعاقة في 
ظل جائحة «كورونا»، أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقة عن متديد جميع شهادات االعاقة املنتهية في ٢٠٢٠ 
ملدة ســنة كاملة تبدأ من تاريخ االنتهاء الفعلي لها، كما 
ال يشــمل هذا القرار بعض االعاقات التطورية باألخص 
مــن يتوجــب حتديد إعاقتــه. كما قامــت الهيئة باطالق 
رابــط الكتروني لتمكني املكلفني بالرعاية بطلب ارســال 
شــهادات املكلف بالرعاية وشهادات التخفيف عن العمل 
«إن وجــدت» املمددة إلى جهات عملهم مباشــرة من قبل 
الهيئــة دون احلاجة ملراجعة صاحب العالقة للهيئة من 
http://www.pada.gov.kw/eServices.aspx :خالل الرابط

محمد الظفيري

ضوابط صرف الدعم املالي املقرر مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٨

قيمة الدعماملؤهلم

٧٩٠الشهادة اجلامعية تخصص (طب ـ صيدلة ـ هندسة)١

الشهادة  اجلامعية تخصص (قانون ـ محاسبة ـ نظم معلومات ـ إحصاء ـ اقتصاد ـ متريض ـ متويل ـ ٢
متويل منشآت مالية ـ إدارة مالية ـ تأمني ـ جتارة  خارجية ـ علوم مصرفية ـ تعاون ـ تدريس)

٧٤٠

٦٩٠الشهادة اجلامعية باقي التخصصات٣

٦٢٩شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنتني دراسيتني – (أو ما يعادلها)٢

شهادة الثانوية + دورية تدريبية ال تقل مدتها عن سنة دراسية او مدرة خبرة بالقطاع األهلي تعادل ٣
مدة الدورة او شهادة املتوسط + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ٣ سنوات دراسية (أو ما يعادلها)

٥٧١

٥٥٧شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها)٤

شهادة متوسطة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنة دراسية أو مدة خبرة بالقطاع األهلي تعادل مدة ٥
الدورة 

٥٣١

٥١١شهادة متوسطة٦

٤٨١ما دون املتوسطة + دورة تدريبية ال تقل مدتها عن سنتني دراسيتني٧

٤٥٦ما دون املتوسط٨



الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«املعلمني»: الواقع التربوي يسير في اجتاه غامض
والقلق ينتاب الطلبة وذويهم ونستغرب صمت املسؤولني

عبدالعزيز الفضلي

أعربت جمعية املعلمني عن 
أسفها البالغ للواقع التربوي 
احلالي في ظل الوضع الغامض 
حــول مصير أبنائنــا الطلبة 
في جميع املراحل الدراسية، 
والغياب املســتغرب من قبل 
قطــاع التعليــم العــام فــي 
وزارة التربيــة عــن املشــهد 
واألحداث، طيلــة فترة أزمة 
تعطيل املدارس بسبب جائحة 
كورونا، مما ألقى بظالله على 
غياب الرؤية حول مســتقبل 
أبنائنا الطلبة، وعجز الوزارة 
في طــرح أو إيجــاد اخلطط 
البديلــة للتعامل  واحللــول 
مع األزمة ومســتجداتها، في 
الوقت الذي تسود فيه حاليا، 
حالة من القلق على مستوى 
أهل امليدان التربوي والطلبة 
وأولياء األمور جتاه ما يتطلب 
عمله للمرحلة احلالية واملقبلة 
ومستقبلهم الدراسي، وحالة 
مــن اجلــدل حــول الصمــت 
املستغرب، والسبات العميق 
مــن قطاع التعليــم العام في 
بيان متطلبات العمل ومستقبل 
التعليــم مع األزمــة احلالية 

ومستجداتها.
وحملــت اجلمعيــة وزير 
التربيــة د.ســعود احلربــي 
املسؤولية فيما يعيشه الواقع 
التربوي حاليا وقطاع التعليم 
العــام علــى وجــه التحديد، 
مشيرة إلى أنها وضعت آماال 
كبيرة على ما ســبق أن أكده 
الوزيــر د.احلربي فــي لقائه 
التلفزيوني وعبر التصريحات 
الصحافية، وما جاء في جلسة 
االســتجواب ومــا أعقبها من 
توصيات، ومن طمأنة لسالمة 
وفاعلية اخلطط املتخذة، إال 
أن كل ذلــك بقي على وضعه 
الغامض واملجهول، في الوقت 
الذي كانت فيه سياسة التفرد 
باتخاذ القرار، وعدم إشــراك 
التربويــة املعنية  القيــادات 
بالقطاع التعليمي في رســم 
مالمح القرار التربوي املناسب، 
مما جعل التخبط والتضارب 

السابقة  التربوية  والقيادات 
واحلالية ومتت فيه مناقشة 
التصورات واخليارات املقترحة 
ملصير العام الدراسي احلالي 
في ظل الظروف التي متر بها 
الكويت، وحرصنا أيضا على 
إعداد مبادرة مدروسة تهدف 
لتقدمي الدعم ألصحاب القرار 
نحو البدء بخطــوات عملية 
تساعد على استمرار التعليم 
فــي ظــل الظــروف الطارئة 
جلائحة كورونا، ومع كل ذلك 
لــم نلمس أو جنــد ذلك األثر 
امللموس في التعامل املنشود 
مع كل ما مت عرضه وتقدميه، 
بل ومن املؤسف واملستغرب أن 
تبقى الصورة احلالية لواقعنا 
التربوي على حالها، وتسير 

في اجتاه غامض ومبهم.
وأشــار العجمــي إلــى أن 
املجامالت ال تبني مســتقبل 
وطــن، ورغــم اجتهادنــا في 
تقدمي الرأي واملشورة إال أننا 
التربوي  اصطدمنا بالواقــع 
املريــر، وان مــا عبرنــا عنه 
ميثــل رأي امليــدان التربوي 
وما ملسناه من خالل التواصل 
الدائــم مع املعلمني واإلدارات 
املدرســية والتواجيه الفنية 
واملناطق التعليمية وجاء في 
إطــار احلرص علــى معاجلة 
األمور واألوضاع في أســرع 

وقت ممكن.

ملا فيه من مصلحة ملســتقبل 
أجيالنا وأبنائنا الطالب، مؤكدا 
أنه وفي الوقت الذي ندرك فيه 
أهمية اتباع تعليمات السلطات 
الصحية، ونتفهم حالة القلق 
لدى أوليــاء األمور من عودة 
أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في 
إلى  التطورات الصحية،  ظل 
جانب الظــروف التي تعاني 
منها الوزارة في ظل استعانة 
العديد من الوزارات واجلهات 
مبدارسها، وعدم القدرة على 
جتهيز املدارس باالشتراطات 
الصحيــة وهو ما يســتدعي 
اتخاذ القرار املناســب للعام 
الدراسي احلالي وعدم التردد 
ملا فيه مصلحة وسالمة أبنائنا 
الطلبة ومستقبلهم الدراسي.

رواتب املعلمني اجلدد

من جانب آخر، أشار رئيس 
اجلمعيــة مطيع العجمي إلى 
قضيــة عــدم صــرف رواتب 
املعلمني اجلدد، مطالبا وزير 
التربيــة د.ســعود احلربــي 
بضــرورة االهتمــام بقضية 
عدم صرف رواتب للمعلمني 
اجلدد بســبب عدم مباشــرة 
عملهم بسبب تعطيل الدوام 
في املدارس منذ شهر فبراير 
املاضــي، فــي الوقــت الــذي 
سبق وأن صدرت لهم قرارات 
التعيني، مشيرا الى أن من غير 
املقبول أن تبقى هذه القضية 
معلقــة حتى اآلن، مضيفا ان 
من املؤسف واملستغرب حقا 
أال جتد هذه القضية االهتمام 
واملتابعة من قطــاع التعليم 
العــام، رغــم املقتــرح الــذي 
تقدمــت به اجلمعيــة والذي 
ينــص على املضــي قدما في 
العمل بقرار التعيني، والسماح 
لهــم باملباشــرة فــي املناطق 
التعليميــة وفــي املراقبــات 
التعليمية التابعني لها، أسوة 
مبا يتم العمل به مع كثير من 
احلاالت مثل مباشــرة العمل 
بعــد اإلجازات أثنــاء العطلة 
الصيفية بحيث يســمح لهم 
مبباشرة العمل داخل املنطقة 

التعليمية.

إحباط بسبب الضبابية

وأشــاد العجمــي مبــا مت 
اتخاذه في شأن إنشاء منصة 
تعليمية لطلبة الصف الثاني 
عشر، مشيرا إلى أنها في الوقت 
الــذي نشــيد فيــه باجلهود 
الكبيــرة التــي متت إلنشــاء 
املنصــة التعليميــة من قبل 
املعلمــني، والتواجيه الفنية، 
وفــي إعداد املــواد والدروس 
إلــى  واألســئلة، باإلضافــة 
الدور الذي قامت به اإلدارات 
املدرســية وجميع القطاعات 
واإلدارات املعنية وهي جهود 
الثنــاء واإلشــادة  تســتحق 
إال أن  والتشــجيع والدعــم، 
هذه اجلهود أصابها اإلحباط 
بسبب الضبابية في عمل في 
هــذه املنصة، ومــازال هناك 
الكثيــر مــن التســاؤالت عن 
آليــة عملها ومــدى إلزاميتها 
واعتمادهــا بشــكل رســمي، 
وإذا مــا كانت هي البديل عن 
العودة للدراسة، أم هي وسيلة 
مساعدة لطلبة الصف الثاني 
عشر في مشوارهم الدراسي.

وأكــد العجمي ضرورة ما 
ســبق وأن طالبت به جمعية 
املعلمني باعتماد نظام التعليم 
عن بعــد جلميــع الطلبة في 
جميع املراحل الدراسية، وعدم 
التــردد في اتخاذ هــذا القرار 

اجلمعية حّملت وزير التربية مسؤولية ما يشهده «التعليم العام» من تخبط

مطيع العجمي

في التعليمات والتوجيهات من 
أبرز سمات املرحلة احلالية.

مقترحات امليدان التربوي

وقــال رئيــس اجلمعيــة 
مطيع العجمي، إنه ومنذ بداية 
األزمــة وعلى امتداد األشــهر 
املاضية، حرصنا على تقدمي 
كل أشكال التعاون والتنسيق 
الــوزارة وقياداتها، وفي  مع 
تقدمي الــرأي واملشــورة مبا 
يصــب فــي مصلحــة أبنائنا 
الطلبة، ومســتقبل التعليم، 
وحرصنا أيضــا على إيصال 
املقترحــات واآلراء التي تهم 
املعلمني وامليدان التربوي من 
خالل االجتماعات واللقاءات، 
وخاصة في االجتماع الطارئ 
الــذي دعا له وزيــر التربية، 
ومبشــاركة عدد من الوزراء 

مطيع العجمي: آمال كبيرة حتطمت وتوقعات كانت مرهونة بسالمة وفاعلية اخلطط املتخذة لكن بقي الوضع مجهوًال

ضبابية في عمل املنصة التعليمية على الرغم من اجلهود الكبيرة التي بذلت من املعلمني والتواجيه الفنية واجلهات املعنية

الظفيري لـ«األنباء»: «موعودين خير» بحل 
قضية تسليم الطلبة «البدون» شهاداتهم

آالء خليفة

أكد مدير جامعة الكويت 
الظفيري  باإلنابة د.فايــز 
ان اجلامعــة جترى حاليا 
اتصــاالت وتنســيقا مــع 
اجلهاز املركــزي للمقيمني 
بصورة غير قانونية حلل 
قضية تسلم الطلبة البدون 
باجلامعة لشهادات تخرجهم 
قائــال: ســتفرج األمــور 

«وموعودين خير».
وذكــر الظفيري انه مت 

تناول القضية بشكل يخالف احلقيقة حيث 
قيل ان جامعة الكويت امتنعت عن تسليم 
الطلبــة البدون شــهاداتهم ولكن احلقيقة 
ان اجلامعة لم متتنع ولكن الطالب رفض 
تسلم شهادته بســبب عدم قبوله مبا هو 
مكتوب من قبل اجلهاز املركزي للمقيمني 
بصورة غير قانونية في خانة اجلنسية. 
وذكر الظفيري ان جامعة الكويت ليس 
لهــا دور في ملء بيانــات الطلبة البدون، 
واجلهــاز املركــزي هو املســؤول عن ذلك 
امــا اجلامعة فتقوم فقط بطباعة شــهادة 
موجــودة ببياناتهــا. وتابع: فــاذا اجلهاز 
املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية سمح 

فال يوجد لدى اجلامعة أي 
مانع في تسليم الشهادات 

للطلبة.
وكانت قضية عدم تسلم 
البــدون بجامعة  الطلبــة 
الكويت لشهادات تخرجهم 
على الرغم من استيفائهم 
لشروط التخرج قد اثيرت 
مؤخــرا وذكر فــي مواقع 
التواصــل االجتماعــي انه 
قــد مت منــع منــح الطلبة 
لشــهاداتهم حتى يوافقوا 
على كتابة اجلنســية كما 
هو وارد من اجلهاز املركزي والذي اعتبره 
النائب م.عبداهللا العنزي مخالفا السباب 
قبولهم اجلامعي الذي مت على أساس انهم 
بدون جنسية وهذا ما جعل أيضا ١١٠ أعضاء 
هيئــة تدريس بجامعــة الكويت يوقعون 
علــى عريضة وتســليمها ملديــر اجلامعة 
باإلنابة د.فايز الظفيري، مؤكدين ان شهادة 
التخرج للطالب الذي يســتوفي شــروط 
التخرج من اجلامعة حــق مطلق للطالب 
وال يجوز حرمانه منها وال ربط تســلمها 
بأي اشــتراطات، مطالبني بتسليم الطالب 
البدون الذين امتوا شروط التخرج شهادات 

تخرجهم دون تسويف او مماطلة.

أكد أن اجلامعة لم متتنع عن تسليمهم شهاداتهم بل الطلبة هم من رفضوا التسلم

فايز الظفيري

«التطبيقي»: بدء مرحلة الدراسة 
التجريبية إلكترونيًا ١٩ اجلاري

أعلن مديــر عام الهيئة 
التطبيقي  العامة للتعليم 
والتدريب د.علي املضف بدء 
مرحلة الدراسة التجريبية 
بكليــات ومعاهــد الهيئــة 

إلكترونيا في ١٩ اجلاري.
وقال املضف في تصريح 
صحافي ان انطالق الدراسة 
إلكترونيــا يعــد متهيــدا 
النطالق الدراســة الفعلية 
للعام الدراسي والتدريبي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ فــي يوم األحد 

٩ أغسطس املقبل.
وأوضح أن مرحلة الدراسة التجريبية 
ستنطلق مبشاركة أركان العملية التعليمية 
كافة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب 
والطلبــة عبر اســتخدام منصات التعليم 
اإللكتروني وبرمجيات التواصل احلديثة 

املعتمدة.

وأكد حرص الهيئة على 
مصلحة الطلبــة ملواصلة 
العملية التعليمية وضمان 
حقهــم فــي التعليم خالل 
الظروف االستثنائية التي 
متر بها البالد جراء جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد 

(كوفيد ١٩).
إلى استعدادات  وأشار 
الهيئة املبكرة خلوض غمار 
التعليم اإللكتروني ومواكبة 
النظم التعليمية احلديثة، 
حيث قامــت بعمل دورات 
للتعليم عن بعد لكافة منســوبيها ليكون 
التعليم اإللكتروني مكمال للتعليم التقليدي.

ودعا طلبة الهيئة الى املشاركة اجلادة 
والفاعلــة خــالل املرحلــة التجريبية من 
الدراســة التي تعد تأهيال وتدريبا ملرحلة 

الدراسة الفعلية.

د.علي املضف

«الكشافة» تستأنف نشاطها وسط 
إجراءات احترازية مكثفة

عبدالعزيز الفضلي

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية الكشــافة الكويتية 
د.عبداهللا الطريجي استئناف 
العمل في اجلمعية وســط 
إجــراءات احترازية مكثفة، 
وذلــك تنفيــذا لتعليمــات 
الســلطات الصحيــة فــي 
البالد، مشيرا إلى أن عودة 
العمل جاءت حسب تعليمات 
مجلس الوزراء التي حددها 
فــي املرحلــة الثانيــة مــن 

العودة تدريجيا للحياة الطبيعية.
وقال د.الطريجي في تصريح صحافي 
انه مت تعقيم مبنى جمعية الكشافة الواقع 

مبنطقــة حولي مع توفير 
املعقمات وال دخول للمبنى 
دون كمــام، الفتــا إلــى ان 
عودة العمل بنســبة ٣٠٪ 
واقتصــرت على املناصب 
التنفيذية فقط في مجلس 

اإلدارة.
ان  وأكــد د.الطريجــي 
اجلمعية ومن خالل جلانها 
دور  لهــا  كان  املتنوعــة 
كبير فــي العمل التطوعي 
ومساعدة اجلهات املعنية 
في البالد في ظل الظروف 
االستثنائية التي مرت بها البالد سائال اهللا 
ان يحفظ الكويت وشعبها وكل من يعيش 

على ارضها من كل سوء.

الطريجي أشار إلى تعقيم مبنى اجلمعية وعودة الدوام بنسبة ٣٠٪

د. عبداهللا الطريجي

«العلوم» اتخذت اإلجراءات االحترازية 
استعدادًا الستئناف العمل

قامــت اإلدارة اجلامعية 
ممثلة باألمانة العامة بإعداد 
حملــة توعوية شــاملة مت 
تنفيذهــا في كليــة العلوم 
بالتنسيق مع عمادة الكلية 
ومكتب املدير اإلداري، وذلك 
ضمن استعداداتها الستئناف 
العمل وفقا للضوابط احملددة 
للمرحلــة الثانية من خطة 
الدولــة التدريجيــة لعودة 

احلياة الطبيعية.
 واشــتملت هذه احلملة 
التوعويــة الصحيــة علــى 

إرشــادات وقائية شــاملة ملنع العدوى من 
وباء «كورونا»، وذلك تزامنا مع بدء العمل، 
كما تضمنت العديد من الوسائل اإلرشادية 
من لوحــات توجيهية إرشــادية وتثقيفية 
وملصقات منظمة للتباعد االجتماعي، ورسائل 
إعالمية تعرض من خالل شاشــات العرض 
لــكل العاملني فــي كلية العلــوم باإلضافة 
إلــى اإلجراءات الوقائية، كمــا قامت الكلية 
بالتنســيق مع اإلدارات اجلامعية مشكورة 
بتنظيــف وتعقيــم مرافق الكليــة وتوفير 
املعقمــات وتوزيعها فــي كل مرافق الكلية 
احليوية وفقا للخطة املوضوعة من قبل جلنة 

مواجهة جائحة ڤيروس كورونا املســتجد 
في الكلية لضمان التعقيم الشامل والذاتي 
للعاملــني، كمــا شــملت احلملــة كل مباني 
ومنشآت كلية العلوم في اخلالدية ومدينة 
صباح السالم اجلامعية ومركز علوم البحار.

 بدوره، أكد عميد كلية العلوم د.عبدالهادي 
بوعليان سعي الكلية إلى مواصلة بذل كل 
اجلهود لضمان السالمة الصحية في الكلية، 
وفقا لتعليمــات وزارة الصحة وتوجيهات 
األمانة العامــة جلامعة الكويت في حتقيق 
الســالمة الصحية للعاملني والبيئة اآلمنة 

من مخاطر عدوى وباء كوفيد- ١٩.

تركيب ملصقات إرشادية

إعفاء الطلبة املتفوقني من الرسوم
في البعثات الداخلية

عبدالعزيز الفضلي

اعلــن مجلس اجلامعات اخلاصة عن 
إعفاء الطلبة املتفوقني من الرســوم في 

البعثات الداخلية.
وقال األمني العــام ملجلس اجلامعات 
اخلاصــة د.حبيب ابل فــي كتاب وجهه 
لرؤســاء ومديري اجلامعــات والكليات 

اخلاصة: نود التأكيد على عدم إلزام الطلبة 
املتقدمني للبعثات الداخلية لفئة املتفوقني 

بالرسوم اخلاصة للفصل
الدراسي املراد االلتحاق به في البعثة 
الداخليــة إذا كان مســتوفي الشــروط، 
واالكتفاء بتسجيل تعهد لدفع هذه الرسوم 
في حال عــدم قبول طلبه فــي البعثات 

الداخلية.

«بنك الطعام» ُيطلق حملة تكاتف لدعم األسر املتعففة

السقاف: جتنيس أبناء الكويتيات قضية إنسانية بالدرجة األولى

محمد راتب

أعلن البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة إطالق حملة تكاتف 
التي تستهدف األسر املتعففة 
واملتضــررة، وذلــك ضمــن 
جهوده لدعم إجراءات احلكومة 
في مواجهة ڤيروس كورونا 
مبا يعــزز األمــان املجتمعي 

وتقوية أركان الوطن.
وفي هذا الصدد، قال نائب 
رئيس البنك الكويتي للطعام 
مشــعل األنصــاري إن البنك 
الكويتي للطعام سيظل داعما 
وعونا للحكومة في تخفيف 
املعاناة عن كل فئات املجتمع 
التــي حتتاج للدعــم في ظل 
هذه الظــروف االســتثنائية 
التي متر بها الكويت والعالم 
أجمع، فأيادي اخلير الكويتية 
ممتدة لــكل محتاج على هذه 

مليس بالل 

أشادت رئيس مجلس إدارة 
«لوياك» فارعة السقاف بحملة 
«جتنيس أبناء الكويتيات»، 
مؤكدة انها حتمست للحملة 
من بعدما علمت بها من وسائل 
التواصــل االجتماعي، الفتة 
الى ان املوضوع تأخر كثيرا 
وهنــاك الكثيــر مــن الظلم 
الواقع على املطلقات واالرامل 
وخصوصا من فئة «البدون»، 
كما أن ابناء الكويتية يعانون 
جــراء حرمانهــم مــن حــق 

احلصول على اجلنسية.

التعقيم حتى توفير الســالل 
الغذائيــة للمتضرريــن فــي 
مناطق العزل الشامل واملياه 
والوجبات اجلاهزة والسالل 
الوقائية ليستفيد منها أكثر 
من ٧ آالف أسرة على مستوى 
محافظــات الكويت، مبينا أن 
بنك الطعام مازال مستمرا في 
مساندة األسر املتعففة وذلك 
مــن خــالل حملتــه األخيرة 
تكاتــف التــي تعد مــن أكبر 
احلمالت اخليرية التي تضم 

جميع مناطق الكويت.
وأكد أن بنك الطعام مستمر 
في تقدمي املعونات للمحتاجني 
على ارض الكويت من األسر 
املتعففــة واألرامــل واأليتام 
واملرضى واملتضررين، وذلك 
بالتعــاون مع عــدد كبير من 
املتطوعــني، وذلك إميانا منه 
في منح الفرصة ألبناء الكويت 

االم فاالبناء مرغمون على بيع 
البيت ويحرمون من املسكن 
واالقامــة املمنوحة لهم غير 
دائمة ويعاملون كأنهم غرباء 
في بلدهم والكثير من هؤالء 
الســيدات ممــن تزوجن من 
فئة البدون او غير كويتيني 
مســتقرات في بلدان اخرى 
واحلاالت متفاوتة ومختلفة 
ومنهن من حرمت من حقوق 
رئيســية مثــل التوظيــف 
واحلصول على دعم العمالة 
وهنا احلرمان مضاعف، ولقد 
رأيت حاالت حرمان مؤملة جدا 
ألبناء الكويتيات من «البدون» 

اخليــري. واختتم األنصاري 
بأنه ميكن ألي أسرة متعففة، 
تقطن في البالد، وترغب في 
املســاعدات العينية، أن تقدم 
املســتندات الرســمية التــي 
تثبــت الوضــع االجتماعي، 
وذلــك فــي مقر بنــك الطعام 
مبنطقة قرطبــة، مع التأكيد 
على أن عمليــة توزيع املواد 
الغذائية ضمن هذا املشــروع 
جتــري بعيــدا عــن وســائل 
اإلعالم، كعــادة بنك الطعام، 
حفاظــا علــى كرامة األســر، 
واملتعففني، ويستقبل البنك 
الكويتــي للطعــام التبرعات 
على مدار الســاعة عن طريق 
www. املوقــع اإللكترونــي
kuwaitfoodbank.org أو مــن 
خالل زيارة البنــك الكويتي 
للطعــام فــي مقــره مبنطقة 

قرطبة على الدائري الرابع.

الكويتية، ولو كنا السابقني 
في ذلك فستتبعنا باقي دول 
اخلليج وامتنى ان ال نتأخر 
في هذا القرار، ألن الكويتية 
مثل الكويتي متاما خصوصا 
بعد ان اصبحت قاضية ولدينا 
امــل كبير فــي ان يتم اقرار 
هــذا القانون وتقود الكويت 
املنطقة كلها في هذا االطار.

وذكرت ان ازمة «كورونا» 
علمتنا دروسا كبيرة جتعلنا 
نتواضــع ونشــعر وكأننــا 
شــخص واحد وان انتماءنا 
إلنســانيتنا قبــل ان يكون 

انتماء عنصريا.

خلدمة الوطن.
وأوضــح األنصــاري أن 
البنــك يســعى مــن خــالل 
حمالتــه ومبادراته اخليرية 
التي يطلقها إلى حتقيق األمن 
الغذائــي واالجتماعي واألمن 
الصحــي واألمــن املعيشــي، 
مما يســاهم في تعزيز روح 
التكافل والتعاون على اخلير 
فــي املجتمــع، واالســتجابة 
حلاجــات الشــرائح الفقيرة 
وذوي الدخــول الضعيفــة، 
خاصة في ظل الظروف التي 

متر بها البالد حاليا.
وأشار إلى أن بنك الطعام 
وضــع خطة منظمــة لتنفيذ 
حملة تكاتف التي ستكون من 
أضخم احلمالت اخليرية في 
الكويت بالوقت الراهن نظرا 
ملا ســتقدمه من دعم لألســر 
املتعففة مبختلف أنواع الدعم 

والقضية إنسانية بالدرجة 
االولــى ومتــس املطالــب 
الرئيسية لإلنسان ومنها حق 
الزواج والوظيفة واالستقرار 
ونحن نستد للدستور الذي 
يســاوي بني املــرأة والرجل 

طبقا للمادة ٢٩ منه.
وتابعــت: مجلــس االمة 
اعتمد جتنيس أبناء االرامل 
واملطلقات منذ قرابة ٢٠ سنة 
ولــم يطبــق القانــون حتى 
اليوم، منوهة إلى ان ذلك قد 
يشــجع النساء على الطالق 
ملنح ابنائهم اجلنسية، فيجب 
ان متنــح اجلنســية البنــاء 

ر جهوده ملساندة اجلهود احلكومية في مواجهة ڤيروس كورونا األنصاري: البنك سخَّ

أكدت لـ «األنباء» أن الدستور ساوى بني املرأة والرجل في احلقوق

مشعل األنصاري

فارعة السقاف

األرض الطيبــة. وأضاف أن 
البنك الكويتي للطعام سخر 
جميع جهوده ملساندة اجلهود 
احلكومية في مواجهة تفشي 
ڤيــروس كورونــا، بداية من 
مرحلة إجــالء الكويتيني من 
اخلارج واستقبالهم في املطار 
وتوفير ســبل الوقاية ومواد 

وأضافــت الســقاف فــي 
تصريح لـ «األنباء»: اذا توفيت 



الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

تشكيل جلان «البلدي» لدور االنعقاد الثالث اإلثنني املقبل
بداح العنزي

البلــدي  يعقــد املجلــس 
جلسته العادية االثنني املقبل 
برئاسة أسامة العتيبي، وذلك 
ضمن دور االنعقاد الثالث، حيث 
سيتم تشــكيل جلان املجلس 
وفقــا للمــادة ٢٦ مــن قانون 
البلديــة ٣٣/٢٠١٦ واملتضمنة 
جلــان محافظــات العاصمة، 
وحولي، واألحمدي، ومبارك 
الكبير، والفروانية، واجلهراء، 
كما سيتم وفقا للمادة ٢٧ من 
القانون تشكيل اللجان الفنية، 
والقانونية واملالية، وشؤون 
البيئة، واإلصالح والتطوير، 
واالعتراضــات والشــكاوى، 

ومزاولة املهن الهندسية.
وأوضح كتاب مدير اإلدارة 
القانونية رجعان الغريب رد 
اإلدارة بشأن بدء دور االنعقاد 
الثالث وتشكيل جلان املجلس، 

وجاء فيه:
كتابكــم  الــى  باإلشــارة 
في شــأن طلــب إبــداء الرأي 
القانوني فــي موعد بدء دور 
الثالــث للمجلــس  االنعقــاد 
القانوني  البلــدي والوضــع 
للجان املجلس ومكتبه، وموعد 
انتخاب تشــكيل جلانه، وما 
اذا كان يلزم ان يكون جلسة 
انعقاد املجلس خالية من إدراج 
موضوعات عدا تشكيل اللجان.

نفيدكم بأنه تنص املادة ١٥ 
من القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ 
بشأن بلدية الكويت على انه 
«للمجلس البلدي دور انعقاد 
سنوي ميتد ملدة ١٠ أشهر بواقع 
جلسة كل أسبوعني على األقل 
ويوالي املجلس عقد جلساته 
الى ان ينتهي من نظر جميع 
املسائل الواردة بجدول األعمال، 
ويشــترط لصحــة انعقــاده 
حضور اكثر من نصف األعضاء 
وتتم الدعوة الى االنعقاد قبل 

املــادة ٤٢ مــن  وتنــص 
الالئحة املشــار إليها على ان 
ينتخب املجلس أعضاء اللجان 
بالتصويت السري وباألغلبية 
النسبية لألصوات ويجب ان 
يشترك كل عضو من أعضاء 
املجلس في جلنتني على األقل.

ونصت املادة ٤٥ من الالئحة 
علــى انه «ينتخب أعضاء كل 
جلنة في أول اجتماع لها رئيسا 
ومقــررا من أعضــاء املجلس 

البلدي.
كمــا نصــت املــادة ٥ من 
الالئحــة الداخليــة علــى ان 
يجتمع املجلس البلدي اجتماعا 
عاديا مرة كل اســبوعني على 
األقل في املكان املعد له بدعوة 
من رئيسه ويوالي عقد جلساته 
الى ان ينتهي من نظر جميع 
املســائل الواردة فــي جدول 

األعمال.
ويجوز للرئيس ان يدعو 
املجلس الى اجتماع غير عادي 
كلمــا رأى ضــرورة لذلــك... 
ويوالــي املجلــس اجتماعــه 
غير العــادي حتى يتم إجناز 
جدول أعماله وال ينظر املجلس 

دور االنعقاد الثاني للمجلس 
كان بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ وكانت 
مدة دور االنعقاد املقررة قانونا 
هي ١٠ أشــهرـ  فــإن الزم ذلك 
أن دور االنعقاد الثالث قد بدأ 

بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٧.
وحيــث ان انتخاب مكتب 
املجلس يرتبط لزوما بتشكيل 
اللجان وكان انتخاب اللجان 
يتــم ملدة ســنتني بالنظر الى 
انتهــاء دور االنعقــاد الثاني 
بتاريــخ ٢٠٢٠/٥/٢٧ مبا يلزم 
معــه إعــادة انتخــاب جلــان 
املجلس ومكتب املجلس اعتبارا 

من ٢٠٢٠/٥/٢٧.
ولئن كان املجلس في الوقت 
الراهن متوقفا عن جلســاته 
نظرا للظروف االســتثنائية 
التي متر بها البالد، وقرارات 
مجلس الوزراء املتتالية بدءا 
مــن ٢٠٢٠/٣/١٢ وحتــى اآلن 

بتعطيل الدوام.
إال انــه فــي الوقــت ذاته 
تقــرر وفي كل قــرار منها انه 
«ونظرا للطبيعة االستثنائية 
للتعامل مع مقتضيات مواجهة 
هذه األزمــة فتتولى األجهزة 
والهيئات واجلهات ذات طبيعة 
العمل اخلاصةـ  تنظيم قواعد 
عملها في حتديد من يستوجب 
التزامهــم مبمارســة أعمالهم 
من العاملني في كل منها وفقا 
ملــا تتطلبــه مصلحــة العمل 

وحتقيق املصلحة العامة».
وعلى ذلك ال يكون ثمة مانع 
قانوني من توجيه الدعوة من 
قبل املجلس ألعضاء املجلس 
البلدي لالنعقاد جللسة غير 
عاديــة للنظــر فــي انتخاب 
أعضاء اللجــان وكذا انتخاب 
العضو املطلوب انتخابه ضمن 
تشكيل مكتب املجلس باعتبار 
ان تشــكيل اللجــان ومكتــب 
املجلس من املسائل اإلجرائية 
املتطلبــة قانونــا الســتمرار 

بالتصويت الســري من قبل 
املجلس ويتولى ســكرتارية 
املكتــب األمني العام للمجلس 
بحكم منصبه فإن منعه مانع 
حل محلــه من ينتدبه رئيس 

املجلس لذلك.
ومفاد ما تقدم:

أن القانون قرر دور انعقاد 
سنوي للمجلس البلدي حدده 
بـ ١٠ أشــهر بواقع جلسة كل 
اســبوعني علــى األقــل، كمــا 
أجاز انعقاد املجلس جللســة 
غير عاديــة بنــاء على طلب 
من الوزير او رئيس املجلس 

في االجتمــاع غير العادي إال 
املسائل التي دعي لنظرها.

ونصت املادة ٧ من الالئحة 
على ان توجه الدعوة الجتماع 
املجلــس كتابــة قبــل موعــد 
االجتماع بـ ٣ أيام على األقل.

ونصت املادة ٣ من الالئحة 
على ان يكون للمجلس البلدي 
مكتــب يتألــف مــن الرئيس 
الرئيــس ورئيــس  ونائــب 
اللجنة الفنية ورئيس اللجنة 
القانونيــة واملاليــة ورئيس 
جلنة مزاولة املهن الهندسية 
انتخابه  وأحد األعضاء يتــم 

او ٥ مــن أعضائــه على األقل 
لنظــر املوضوعــات املطلوب 
عرضها علــى ان تتم الدعوة 
لهذا االجتمــاع بجدول مبينا 

به تلك املوضوعات.
كما أجازت الالئحة بنص 
صريح لرئيس املجلس احلق 
في دعوة املجلس الى اجتماع 
غير عادي كلما رأى ضرورة 
املوضوعــات  لنظــر  لذلــك 
املطلوب عرضها وال ينظر في 
هذا االجتماع الى املسائل التي 
دعــي لنظرها علــى ان تكون 
الدعوة قبل موعــد االجتماع 
بـــ ٣ أيام علــى األقل ويجوز 
تقصيرها في حالة االستعمال 
مبا ال يقل عن ٢٤ ساعة ويرفق 

بالدعوة جدول األعمال.
وقد جــاء تشــكيل مكتب 
املجلس مــن الرئيس ونائب 
الرئيس وبعض أعضاء اللجان، 
وأحــد األعضــاء الــذي يتــم 
انتخابه بالتصويت السري مبا 
يستوجب ذلك إعادة تشكيل 
مكتب املجلس مع كل انتخاب 

للجان.
وحيث الثابت بكتابكم ان 

وجود املجلس مبكتبه وجلانه 
حتى يتمكن من مباشرة الدور 
املنوط به قانونا، وليس ثمة 
مانع قانوني من إدراج أعمال 
العادية  أخرى باجللسة غير 
التي يتم فيها انتخاب اللجان 
وعضو املكتب، إذ جاء النص 
بالقانون والالئحة على جواز 
توجيه الدعوة لعقد جلسة غير 
عادية لنظر املضووعات التي 
مت توجيه الدعوة لنظرها مبا 
يجوز معه للمجلس ان ينظر 
مع موضوعات انتخاب جلانه 
وعضو مكتبه اي موضوعات 
اخرى يراهــا رئيس املجلس 
ضرورية ألخذ الرأي فيها على 
ان تتــم الدعوة بجدول مبينا 
به تلك األعمال قبل اجللسة بـ 

٣ أيام على األقل.

بناء عليه
ترى اإلدارة القانونية:

١ ـ ان موعــد دور االنعقاد 
الثالث للمجلس البلدي قد بدأ 
اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٧ 
للمدة املقررة قانونا ويتخللها 
فتــرة اجــازة املجلــس التي 

يقررها.
٢ـ  تتم الدعوة جللسة غير 
عادية النتخاب أعضاء اللجان 
وعضو ملكتــب املجلس على 
ان يلي ذلك اجتماع كل جلنة 
النتخاب رئيسها ليدخل بعد 
ذلك في تشكيل مكتب املجلس.
انتخــاب  ميعــاد  ان  ـ   ٣
وتشكيل جلان املجلس البلدي 
قد حل اعتبارا من ٢٠٢٠/٥/٢٧، 
ويتم مبوجب الدعوة جللسة 
غير عادية مرفقــا بها جدول 
مبوضــوع انتخــاب اللجــان 
وعضو املكتب وما يراه رئيس 
املجلس من موضوعات أخرى 
تقتضي الضــرورة لنظرها، 
وذلك على النحو املبني تفصيال 

باألسباب.

املجلس يبحث في جلسة عادية كتاب «القانونية» بتحديد بدء دور االنعقاد اجلديد من ٢٧ مايو املاضي

رجعان الغريباسامة العتيبي

املدة احملددة بـ ٥ أيام ويجتمع 
املجلــس بناء علــى طلب من 

رئيسه.
كما يجوز دعوة املجلس الى 
جلسة انعقاد غير غادية بناء 
على طلب الوزيــر او رئيس 
املجلــس او ٥ مــن أعضائــه 
على األقل ويحدد في الدعوة 
املوضوع املطلوب عرضه وال 
تتقيد الدعوة في هذه احلالة 
مبدة الـ ٥ أيام املشار إليها وفي 
هذه احلالة ال يجوز للمجلس 
مناقشة غير املوضوعات التي 
متــت الدعــوة لعقــد اجتماع 

بشأنها.
وفي جميع األحوال يجب 
ان يرفق بالدعوة جدول أعمال 

املجلس ومرفقاته.
ويصدر املجلــس قراراته 
بأغلبية األعضاء احلاضرين ما 
لم ينص القانون على خالف 
ذلك وعند تســاوي األصوات 
يرجــح اجلانــب الــذي فيــه 

الرئيس.
وتنص املادة ٢٧ من القانون 
املشــار اليه على انه يشــكل 
املجلــس اللجــان التالية من 
بني أعضائه ملدة سنتني وهي:
١ ـ اللجنــة الفنيــة وعدد 

أعضائها ٧.
٢ـ  اللجنة القانونية واملالية 

وعدد أعضائها ٥.
٣ـ  جلنة اإلصالح والتطوير 

وعدد أعضائها ٥.
٤ ـ جلنــة مزاولــة املهــن 

الهندسية وعدد أعضائها ٥.
٥ ـ جلنــة شــؤون البيئة 

وعدد أعضائها ٥.
االقتراحــات  جلنــة  ـ   ٦
والشكاوى وعدد أعضائها ٥.

وقــد جاءت املــادة ٤٠ من 
الالئحة الداخلية للمجلس بذات 
النص على ان يشكل املجلس 
من بني أعضائه وملدة سنتني 

اللجان املشار اليها.

«أمانة البلدي» استقبلت موظفيها
قال األمني العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي إنه بناء على 
القرارات الصــادرة من مجلس الوزراء وديوان اخلدمة املدنية 
بشأن اتخاذ اإلجراءات الالزمة للعودة التدريجية للعمل، فقد قامت 
األمانة العامة للمجلس بوضع خطة عودة املوظفني تدريجيا، وبدأت 
استقبالهم للعمل بنسبة ٣٠٪ كحد أقصى وفقا الحتياجات العمل.

وأوضح الرفاعي أن األمانة العامة حرصت على اتباع التدابير 
واإلجراءات االحترازية الالزمة وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي 
في املكاتب وجميع املراسالت وتعامالت املوظفني خالل تواجدهم 
في مبنى املجلس البلدي واحلرص على التزام املوظفني بالتعليمات 
الصحية الوقائية وتطبيق قواعد التباعد االجتماعي ولبس الكمام 
حرصا على ســالمة اجلميع، مشــيرا إلى انه لن يتم استقبال 
قياس درجة حرارة إحدى املوظفاتاجلمهور واملراجعني في املرحلة احلالية إلى حني صدور قرار بذلك.

الكشف على ١٠٦٧١ محًال وتوجيه ٢٤٧٣ إنذارًا
كشفت البلدية في إحصائية لها 
عن األعمــال التي قامت بها األجهزة 
الرقابية خالل شــهر يونيو املاضي 
على كل األصعــدة في إطار اجلهود 
املبذولة ملجابهــة تداعيات ڤيروس 
كورونا املســتجد تنفيــذا للقرارات 
التي اصدرها مجلس الوزراء وقرارات 
وزارة الصحة، مشــيرة إلى غسيل 

وتعقيــم ٤٥٦٠٢٤ حاويــة مختلفة 
األحجام وسالل، حترير ٩١٧ مخالفة 
وتوجيــه ٢٤٧٣ إنــذارا وتعهدا بعد 

الكشف على ١٠٦٧١ محال.
وأشارت إلى رفع ٧٢٥ سيارة مهملة 
ووضــع ٤٧٩ ملصقا على ســيارات 

مهملة تشوه املنظر العام.
وذكرت البلدية أن األجهزة الرقابية 

من خالل جوالتها امليدانية على مختلف 
التعاونيــة واألســواق  اجلمعيــات 
املوازية واحملالت باحملافظات ملتابعة 
مدى االلتزام بتنفيذ قرارات مجلس 
الوزراء وقــرارات مدير عام البلدية 
قامت بإغالق ١١٢ محال لعدم االلتزام 
باالشتراطات الصحية ولكونها تشكل 

خطرا داهما على اجلمهور.

ولفتــت إلى حتريــر ٧٨ مخالفة 
لباعــة جائلني، وإصــدار ١٣٣ كتاب 
إنهــاء إشــراف، توجيــه ٢٣ تنبيها 
يتعلــق بإجراءات الســالمة، إصدار 
٦ تراخيص هندســية، توجيه كتب 
لوزارة الكهرباء واملاء إليصال التيار 
الكهربائي لـ ٢٩ عقارا فضال عن حترير 

٢١ تقريرا ميدانيا.

إزالة ٣٠ إعالنًا مخالفًا مببارك الكبيرغسيل وتعقيم ٤٥٦٠٢٤ حاوية ورفع ٧٢٥ سيارة مهملة
 قامت النوبة (ج) مبراقبة احملالت واإلعالنات التابعة 
إلدارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية مبحافظة مبارك 
الكبير بإزالة ٣٠ إعالنا عشوائيا باإلضافة الى الكشف 

على ٢٨ محال وتوجيه ٥ إنذارات وفتح ٣ محالت. 
كما  قامت النوبة (ج) بقسم إزالة املخالفات ببلدية 
احملافظة بعمل جولة على األسواق املركزية واحملالت ومت 
حترير محضري تشغيل محل على نحو يهدد بخطر 
داهم على صحة وسالمة اجلمهور وتبني التزام باقي 
احملالت، إضافة إلى قيام  إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق برفع ٤٥٠٣م٣ من املخلفات وتنظيف الشوارع 
الرئيسية والداخلية والشواطئ ورفع األنقاض، باإلضافة 

جانب من رفع اإلعالنات املخالفةإلى غسيل وتعقيم ١٤٠٠ حاوية بجميع أحجامها. 
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الغامن يهنئ جمهوريتي ماالوي 
والقمر املتحدة بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن أمس ببرقية 
تهنئة إلى رئيسة املجلس 
الوطنــي فــي جمهوريــة 
مــاالوي كاثريــن غوتاني 
هارا، وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبلدها.
كما بعث رئيس مجلس 
الغــامن  مــرزوق  األمــة 
ببرقيــة تهنئة إلى رئيس 
اجلمعيــة االحتاديــة فــي 
جمهوريــة القمــر املتحدة 
عبدو موستادروان، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مــن جانب اخــر، بعث 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ببرقيتني إلى رئيس 
مجلــس النــواب الياباني 
تاداموري أوشيما، ورئيسة 
مجلس املستشارين أكيكو 
ســانتو، أعــرب فيهما عن 
خالــص العــزاء وصــادق 
املواســاة بضحايا األمطار 
الغزيرة والفيضانات التي 
اجتاحت جزيرة كيوشــو 
اليابــان  غــرب  جنــوب 
وأســفرت عن سقوط عدد 

من الضحايا واملصابني.

عزى اليابان في ضحايا األمطار والفيضانات بجزيرة كيوشو

مرزوق الغامن

الصالح: «املوارد البشرية» سترفع تقريرها 
بشأن التركيبة السكانية إلى املجلس

طالب رئيس جلنة تنمية 
املوارد البشرية النائب خليل 
الصالح احلكومة بضرورة 
االلتــزام بوعودهــا وتقدمي 
التقريــر اخلــاص مبعاجلة 
اخللل في التركيبة السكانية 
ملجلس األمة ضمن املهلة التي 
حددتهــا اللجنــة، مؤكدا أن 
اللجنة ستقوم برفع التقرير 
الذي أعدته الى مجلس األمة 
للبت فيه إذا لم تقم احلكومة 
بتقدمي تقريرها خالل املهلة 

احملددة.
وأوضــح الصالــح فــي 
تصريح صحافي في مجلس 
األمة ان جلنة املوارد البشرية 

حددت فترة زمنية للحكومة 
لرفع تقريرها بشأن معاجلة 
التركيبــة الســكانية، إال ان 
اللجنة في اجتماعها فوجئت 
بــأن احلكومة غيــر جاهزة 
لتقدمي التقرير اخلاص بها.

وأكد الصالح ان جلنة تنمية 
املوارد البشــرية لــن تنتظر 
طويال وسترفع تقريرها الى 
مجلس األمــة بعد أخذ جميع 
املقترحات املقدمــة في األيام 
املقبلــة، داعيــا احلكومة الى 
االســتعجال فــي االنتهاء من 
تقريرهــا ورفعه الى املجلس 
قبل انتهاء املهلة احملددة لها.

وأشــار الصالــح إلى ان 

ان الســكوت على هذا األمر 
سيقودنا إلى مستقبل مظلم 

وغير معروف.

عمر اللجنــة الوطنية التي 
شــكلت لتعديــل التركيبــة 
السكانية هي ٥ سنوات وال 
يوجــد اي شــيء حتقق في 
عملهــا، الفتــا الــى ان أزمة 
«كورونا» كشفت لنا مساوئ 
هذه التركيبة السكانية التي 
وصلت نسبة الوافدين فيها 

الى ٧٠٪ والكويتيني ٣٠٪.
ووجه الصالح رسالة الى 
احلكومة بضرورة التحقيق 
في األســباب التــي أدت الى 
ارتفاع أعداد الوافدين خاصة 
الفئة التي ال حتمل مؤهالت 
عليا والتي وصل عددها إلى 
أكثر من ٨٠٠ ألف وافد، مؤكدا 

إذا لم تقم احلكومة بتقدمي رؤيتها للجنة خالل املهلة احملددة

خليل الصالح

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

  الشاهني والدالل يقترحان إعداد دليل إرشادي
 حلوكمة قطاع االستثمار في احلكومة

تقدم النائبان محمد الدالل 
وأســامة الشــاهني باقتــراح 
برغبة لقيام مجلس الوزراء 
بإعداد دليل إرشــادي بشــأن 
حوكمــة وضوابــط اختيــار 
إدارة االســتثمار وضوابــط 
حسن اختيار ممثلي اجلهات 
احلكوميــة فــي املؤسســات 
التي  والصناديــق واحملافظ 
يســتثمر بها داخــل وخارج 
الكويــت. وقــال النائبان في 
مقدمة اقتراحهما: إن تنمية املال 
العام وحسن إدارته واستثماره 
يتطلب فيه توافر مجموعة من 
الشروط والضوابط واألسس 
التــي تضمــن حتقيــق تلك 
األهــداف ومن أبرزها حســن 
اختيــار األشــخاص واألفراد 
الذيــن يتولــون عملية إدارة 
املال العام او االســتثمار فيه 
وحســن اختيــار مــن ميثل 
اجلهات واملؤسسات احلكومية 
في اجلهات التي يستثمر فيها 
داخــل وخــارج الكويت، كما 
أن ذلــك يعد من أهــم قواعد 

الكويــت دون متتع من ميثل 
تلك اجلهات باحلد األدنى من 
املؤهالت والقدرات التي متكنهم 
من تولى املسئولية ناهيك عن 
قدراتهم على حســن إدارة أو 
اتخاذ قرار يتعلق باستثمار 
وتنمية األموال محل االستثمار 
وهــو مــا أدى إلــى حصــول 
خسارة مالية في بعض اجلهات 
أو حصول مظاهر فساد مالي 
وإداري. وكذلك برزت ظواهر 
تتعلق بتعــارض مصالح أو 
سوء استغالل للوظيفة العامة 
بتعيني واختيار من هم ليسو 
بأهل لتمثيل الدولة أو اجلهات 
احلكومية في استثمار األموال 

داخل وخارج الكويت.
ونص االقتراح على ما يلي:

١ـ  قيام مجلس الوزراء بتشكيل 
فريق متخصص من أصحاب 
اخلبرة في اجلهات احلكومية 
ومن ذلــك ممثلون (عن البنك 
املركزي، هيئة أســواق املال) 
وكذلــك ممثلــون مــن القطاع 
األكادميــي وكذلك االســتعانة 

اختيار من يقود االســتثمار 
املالــي أو حســن اختيار من 
ميثــل اجلهــة احلكومية في 
اســتثماراتها داخــل وخارج 
الكويت في املؤسسات املالية 
والتجاريــة واالســتثمارية 
املالية  والصناديق واحملافظ 
بصورها املختلفة، كما يتولى 
الفريق احلكومي مهمة الرجوع 
واالستفادة من تقارير اجلهات 
الرقابيــة في هذا الشــأن في 
السنوات السابقة مبا يضمن 
مراعاة املالحظات واملخالفات 
التي سطرتها اجلهات الرقابية.
٣ـ  قيــام كل جهــة حكوميــة 
الوزراء  بعد اعتماد مجلــس 
للدليــل اإلرشــادي حلوكمة 
قطاع االســتثمار ومن ميثله 
في اســتثماراته، وذلك خالل 
فترة يحددها مجلس الوزراء 
بإصــدار اللوائــح والقرارات 
امللزمــة ألعمال وتطبيق تلك 
القواعد والضوابط وفقا للدليل 
اإلرشادي وإعالن ذلك رسميا 

وقانونيا والعمل به.

الرقابيــة  بخبــرات اجلهــات 
وباألخــص ديوان احملاســبة 
في إعداد دليل إرشادي بشأن 
حوكمة وضوابط اختيار إدارة 
االســتثمار وضوابط حســن 
اختيار ممثلي اجلهات احلكومية 
فــي املؤسســات والصناديق 
واحملافــظ التي يســتثمر بها 

داخل وخارج الكويت.
٢ ـ يكــون للفريق احلكومي 
املشكل أعاله صالحية تقدمي 
تقريــر متكامل عــن الوضع 
القانوني واإلداري والفني فيما 
يتعلق بواقع اجلهات احلكومية 
التي تدير ماال عاما وتستثمره 
وعلى األخص (الهيئة العامة 
لالستثمار - مؤسسة البترول 
الكويتية - املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية - الهيئة 
العامة للقصر - األمانة العامة 

لألوقاف... الخ).
مــع بيــان إذا كان لديهــا 
أنظمة قانونية أو قواعد ملزمة 
تتعلق بالشروط والضوابط 
التي من شأنها يتم فيها حسن 

محمد الدالل

ومبادئ احلوكمة املؤسساتية 
وهو طريق نحو تقدم الدولة 
وسبيل للقضاء على مظاهر 

الفساد.
وقد برزت ظاهرة سلبية 
للغايــة في عــدد من اجلهات 
احلكومية مرتبطة بقيام عدد 
مــن اجلهات بتعيني واختيار 
شــخصيات وأطــراف متثــل 
استثمارات اجلهات احلكومية 
في عــدد مــن اجلهــات التي 
يســتثمر بها داخــل وخارج 

عبداهللا الكندري يقترح إعفاء البضائع
 الشخصية الواردة من اخلارج من الرسوم

أعلــن النائــب عبــداهللا 
الكندري عن تقدمه باقتراح 
برغبة في شأن إعفاء البضائع 
الشخصية من الضرائب أو 
الرسوم اجلمركية أو غيرها 
أو مــن قبل الشــركات التي 
حتصل علــى مبالــغ مالية 
هــذه  إحضارهــا  نتيجــة 
البضائع من اخلارج تخفيفا 

عن كاهل املواطن.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي مبجلس األمة «قبل 
عدة أيام طالبنا وأكدنا على 
ضــرورة إيقاف ما يســمى 
املفروضة  برســوم اإلغراق 
على الســلع التــي تأتي من 
اخلــارج واملتعلقــة باملواد 

اإلنشائية».
وأضاف أن تلك الرسوم 

مرة أخرى. وأشار إلى وصول 
عدد من الشــكاوى من قبل 
املواطنني بشأن فرض رسوم 
عالية القيمة من قبل وزارة 
الصحة أومن هيئة االتصاالت 
أو مــن هيئة الغذاء وغيرها 
علــى املواطــن الــذي يقوم 
بإحضــار الســلع اخلاصــة 
أو الشــخصية أو ما يسمى 
بالســلع اللصيقة باإلنسان 
بــدون أن تكون هنــاك نية 

للمتاجرة.
الكندري بإيقاف  وطالب 
فــرض تلــك الرســوم وفقا 
للقانون رقم ٢٠٠٣ الذي حدد 
ماهية الرســوم وحدد كذلك 
وفــق املادة ١٠٣ أن البضائع 
اللصيقة باإلنسان والبضائع 
الشخصية ال يتم فرض أي 

جتاريــة. وملا كان مــا أثير 
في اآلونــة األخيرة، خاصة 
بعد أزمة كورونا «كوفيد١٩» 
بكثرة الطلبــات عن طريق 
طلبات أونالين، إال أنه لوحظ 
بوجود رسوم «ضرائب» على 
الطرود البريدية الشخصية 
وفــرض رســوم اخلدمــات 
اخلاصــة باإلفراج، وخاصة 
البضائــع والهدايا التي تقل 

قيمتها عن ٢٥٠ دينارا.
ونص االقتــراح على أن 
تعفى من الضريبة اجلمركية 
البضائــع  أو  (اإلرســالية) 
الشخصية التي تقل قيمتها 
عــن ٢٥٠ دينــارا باإلضافة 
إلى رسوم اخلدمات األخرى 
احملصلة التي ترد عن طريق 

الطرود البريدية.

رســوم عليهــا ســواء على 
الطرود البريدية أو غيرها.

وأكــد أن اجلميــع يعلم 
أن التجــارة اإللكترونية مت 
تفعيلها بشكل أكبر والتعامل 
املوسع مع األون الين، مطالبا 

بنظام يوحد العملية.
ونــص االقتــراح برغبة 
الذي تقدم به الكندري على 

اآلتي:
إن املادة (١٠٣) من نظام 
قانــون اجلمــارك املوحــد 
لدول مجلــس التعاون رقم 
٢٠٠٣/١٠ بإعفاء من الضرائب 
«الرسوم» اجلمركية لألمتعة 
التي  الشــخصية والهدايــا 
يجلبها املواطنون واملسافرون 
والتي اشترط فيها القانون 
علــى أال تكــون ذات صفــة 

عبداهللا الكندري

مت إيقافهــا مــن قبل مجلس 
الوزراء يوم اخلميس املاضي 
وإعادة دراسة تلك الرسوم 

ملشاهدة الڤيديو

العدساني: شريحة من املتقاعدين
 مت حرمانهم من قرض «االستبدال» 

النائــب ريــاض  أكــد 
العدساني ان هناك شريحة 
مــن املتقاعدين لم يلتفت 
لهم ومت حرمانهم من قرض 
«استبدال الراتب التقاعدي» 
بســبب نظام االســتبدال 
فــي مؤسســة  الربــوي 
التأمينــات االجتماعيــة، 
موضحــا ان هذا مــا أكده 
خــالل اســتجواب وزيــر 
املالية وحذر من ممارسته 
واليــوم أثبــت صحــة ما 
ذكرتــه جزما ويقينا ولن 

نكون مكتوفي األيدي وإمنا محاسبة الوزير 
واجبة على هذه املمارسات والوعود التي 

أكدها بإنشاء كيان ولم يتم ذلك.
وأضاف العدساني في استجواب وزير 
املالية الســابق للقضيــة ذاتها قدم طلب 

طرح الثقــة ويفترض أن 
يتم اإلجراء نفسه للوزير 
احلالــي والــذي صــوت 
باملوافقــة علــى القانــون 
الربــوي واعتــرض على 
الشــريعة  القانــون وفق 

اإلسالمية.
وأشــار العدساني إلى 
أن الوزير املستجوب أخذ 
فرصته الكافيــة من هذه 
القضية ولم يقم بإنشــاء 
الشــريعة  وفــق  كيــان 
اإلسالمية أو نظام التكافلي 
واســتمر الوضــع كمــا هو عليــه بنظام 
االســتبدال الربــوي احملرم شــرعا الذي 
حرم العديد من املواطنني املتقاعدين من 
االســتفادة من هذه اخلدمة مما يستدعي 

مساءلته سياسيا.

بسبب نظام االستبدال الربوي

الهرشاني: لست عضوًا
 في «التشريعية»

نفى النائب حمد سيف الهرشاني ما يتردد على وسائل 
التواصل االجتماعي بشأن عضويته في اللجنة التشريعية 
البرملانية. وأوضح النائب الهرشاني انه كان عضوا في 
اللجنة التشــريعية في دور انعقاد سابق ولكن في دور 

حمد الهرشانياالنعقاد احلالي ليس عضوا في اللجنة التشريعية.

الشاهني إلعفاء الشحنات 
غير التجارية اخلارجية من الرسوم

تقدم النائب أسامة الشاهني باقتراح برغبة 
جاء في مقدمته: ملا كان «البريد» خدمة أساسية 
ومرفقا هاما، وقدم تدشني نشاطه ومدى تطور 

خدماته مما تعتز به الدول وتفتخر.
وملا كان «البريد» بأنواعه والشحن بأشكاله، 
مما يعزز النشاط االقتصادي في الدولة، ويخدم 
رؤيتها باالنتقال لتكون مركزا ماليا واستثماريا 

عامليا.
ونص االقتــراح على إعفاء الشــحنات غير 
التجارية التي تصل إلى البالد من أي من منافذ 
الدولة من رســوم اجلمارك وأي رسوم مماثلة 

أسامة الشاهنيأخرى.

الدالل يسأل عن كيفية اختيار ممثلني عن األمانة العامة لألوقاف 
في االستثمارات أو أي عمليات مالية وشروط وضوابط الترشيح

وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلســالمية املستشار د.فهد العفاسي قال في مقدمته: 
أشارت احلكومة في مناسبات عديدة وباألخص في برنامج عمل 
احلكومة الذي تقدمت به بعد تشكيلها األخير بأن مفاهيم احلوكمة 
املؤسساتية ومحاربة الفساد وحســن تنمية املال العام واملوارد 
البشــرية من أهم أولوياتها، ونظرا لكون ما سبق ال يتجاوز أن 
يكون أهداف مكتوبة أو شــعارات براقة ما لم يصاحبها خطوات 

وأفعال عملية.
ومن أبرز اجلوانب التي تعد من مواطن التراجع املالي واإلداري 
وفرصة لنمو الفساد تلك اجلهات والهيئات واملؤسسات التي تدير 
ماال عاما ولها عالقة أو استثمار مبؤسسات وشركات وصناديق 
ومحافظ داخل وخارج الكويت تســتثمر فيها تلك املؤسسات 
احلكومية ويتطلب معه وجود ضوابط وقواعد محكمة وحوكمة 
وإدارة جودة ورقابة عالية لضمان قيام املؤسســات واجلهات 
احلكومية بدورها في حسن تنمية املال العام وحمايته ومواجهة 

صور الفساد.
ومن تلك اجلهــات التي يتطلب التوقف عندها األمانة العامة 
لألوقاف والتــي يتطلب التأكد من وجود قواعد حوكمة ولوائح 
ونظم وقرارات حتدد آلية من يتم اختياره لتمثيل األمانة العامة 
لألوقاف في البنوك والشركات واملؤسسات والصناديق واحملافظ 

داخل وخارج الكويت. وطالب بإفادته وتزويده باآلتي:
١- هل يوجد الئحة أو نظام أو تعميم أو قرار لدى وزارة األوقاف 
أو لدى األمانة العامة لألوقاف لتحديد شروط وضوابط من يتم 
اختياره لتمثل األمانة العامة لألوقاف في أي استثمار أو عملية 
ماليــة يتطلب وجود ممثل لألمانة العامة لألوقاف فيها ســواء 
كان مصرفا ماليا (تنظمه قواعــد احلوكمة في البنك املركزي) 
أو شركة مدرجة (تنظمه قواعد احلوكمة في هيئة أسواق املال) 
أو جهات أخرى داخل الكويت وهــي غير مدرجة ويتطلب أن 
تكون هناك شــروط وضوابط ملن يكلف بتمثيل األمانة العامة 
لألوقاف أو ساهمة أو أستثمار في مؤسسة أو خارج الكويت، 
مع تزويدي بتلك اللوائح والنظم والقرارات واآلليات التي حتدد 
ذلــك، وفي حال عدم وجود مثل تلك النظم والقرارات واآلليات 

يرجي ذكر السبب.
٢- ما اجلهة أو األشخاص أو القيادات داخل األمانة العامة لألوقاف 
الذين يقومون باختيار ممثلي األمانة العامة لألوقاف في استثمارات 
أو مساهمات داخل وخارج الكويت في الوضع املالي ومنذ بداية عام 
٢٠١٥ وحتى تاريخه مع ذكر األسس القانونية للقيام بهذا الدور.

٣- يرجى تزويدي بتقرير (جدول) يوضح أسماء ممثلي األمانة 
العامــة لألوقاف في اجلهات واالســتثمارات بأنواعها املختلفة 
داخــل وخارج الكويت منذ بداية عــام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع 

ذكر اجلهة املستثمر بها داخل وخارج الكويت ونسبة استثمار 
األمانــة العامة لألوقاف فيها والفترة الزمنية التي قضاها ممثل 

األمانة العامة لألوقاف.
٤- هــل يوجد في أي نظام أو الئحــة أو تعميم أو قرار يحدد 
(تأقيت وتداول املناصب) فيمن ميثل األمانة العامة لألوقاف في 
أي منصب أو متثيل األمانة العامة لألوقاف داخل وخارج الكويت، 
وهل يوجد أشخاص مثلوا األمانة العامة لألوقاف ملدة تزيد على 
١٠ ســنوات دون تغيير في ذات اجلهة أو الفرص االستثمارية 

للهيئة مع ذكر أسباب ذلك.
٥- هل قامت األمانة العامة لألوقاف بوضع نظام أو قواعد حوكمة 
فيما يتعلق بأداء األمانة العامة لألوقاف املالي واالستثماري ومنها 
اختيار ممثلني األمانة العامة لألوقاف في استثماراتها وإدارتها 
للمال مع تزويدي بنسخة من تلك القواعد وفي حال عدم وجودها 

يرجى إبداء األسباب.
٦- هل يوجد أي متثيل شخصي ألي منصب قيادي في األمانة 
العامة لألوقاف (منصب مدير إدارة أو وكيل مساعد أو أمني عام 
أو نوابه) في أي مساهمة أو أستثمار األمانة العامة لألوقاف داخل 
وخارج الكويت منذ بداية عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع بيان أسماء 
ممثلي األمانة العامة لألوقاف في اجلهات التي قاموا بتمثيل الهيئة 

فيها داخل وخارج الكويت من القياديني.

٧- هل توجد أي مالحظات أو حتفظات أو رفض صدر من البنك 
املركزي الكويتي بشــأن متثيل أحد املرشــحني لألمانة العامة 
لألوقــاف في أي مصرف مالي محلي أو مالحظات أو رفض أو 
حتفظات من هيئة أســواق املال في ترشيح ممثل األمانة العامة 
لألوقاف في أي شــركة مدرجة في السوق منذ بداية عام ٢٠١٥ 

وحتى تاريخه مع تزويدي بالبيانات الدالة على ذلك.
٨- يرجى تزويدي بكافة البالغات والشــكاوى التي تقدمت بها 
األمانة العامة لألوقاف منذ بداية عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه ضد أي 
موظــف أو قيادي في األمانة العامة لألوقاف أو من قام بتمثيل 
األمانــة العامة لألوقاف في أي اســتثمار لألمانة داخل وخارج 
الكويت ســواء قدم البالغ أو الشــكوى للنيابة أو الهيئة العامة 
ملكافحة الفســاد مع تزويدي بأســماء املشتكى عليهم أو املبلغ 

عنهم ونتيجة تلك البالغات والشكاوى.
٩- هل توجد أيــة مالحظات أو مخالفات أبدتها اجلهات الرقابية 
(ديوان احملاســبة أو جهاز املراقبني املاليني أو ديوان املوظفني) 
في شأن آليات وقرارات اختيار األشخاص املمثلني لألمانة العامة 
لألوقــاف داخل وخارج الكويــت أو كان هناك جتاوز القوانني 
احمللية أو األجنبية أو ســوء إدارة أبدتها اجلهات الرقابية فيما 
يتعلق مبمثلي األمانة في تلك اجلهات داخل وخارج الكويت، وما 

رد الهيئة العامة لشؤون القصر على ذلك؟

استفسر من وزير العدل عن اجلهة أو االشخاص أو القيادات الذين يختارون ممثلي األمانة

لتعزيز النشاط االقتصادي في الدولة

رياض العدساني
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أجلت محكمة اجلنايات دعوى ضابط 
وزارة الداخلية (برتبة عقيد) وسبعة من 
شــركائه املصريني، املتهمني بالتسبب 
بتجمهر عدد من عمال احلراسة في منطقة 
الفروانية للمطالبــة بحقوقهم، إلى ٢٠ 

اجلاري لتقدمي املرافعة.
أعلنت  الداخلية قد  وكانــت وزارة 

إحالتها عددا من املتهمني إلى النيابة بعدما 
دلــت التحريات على جلبهم العمالة من 
اخلارج مقابــل مبالغ مالية وتركهم في 
البالد بال إقامة أو رواتب، ووجهت نيابة 
العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها االجتار 
بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون 

العمل.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

املرافعة بدعوى عقيد «جتارة اإلقامات» 
وشركائه السبعة ٢٠ اجلاري

احلكم في قضية املتهم بإدارة 
حساب «زجران سناب» ٢٧ اجلاري

حجزت محكمة اجلنايات أمس دعوى 
املتهم بإدارة حساب «زجران سناب» للحكم 
في السابع والعشرين من يوليو اجلاري.

ورفضت احملكمــة طلبا قدمه وكيل 
املتهم بإخالء سبيله بعدما استمعت إلى 
مرافعتــه في الدعوى، حيث دفع بانتفاء 

التهم املسندة إليه.
وكان املتهــم قد أنكر في التحقيقات 
تهما عدة وجهت إليه أبرزها إذاعة أخبار 
كاذبة عن األوضاع الداخلية للبالد على 
خلفية قيامه بنشــر أخبار عن ڤيروس 
كورونا وتعاطي اجلهات احلكومية معها.

ضبط «غير طبيعي» اصطدم
بدورية رادار على «اخلامس»

وكيل مساعد يتهم مواطنًا باالعتداء 
اللفظي في «الوزارات»

مباحث األحمدي تضبط عربيًا
طعن صديقه خلالفات مالية

وفاة عامل في سقوط من علّو

انقالب باص على «املطالع» يخّلف نحو ١٩ مصابًا

سعود عبدالعزيز

احتجز مواطن من مواليد ١٩٦٩ في نظارة 
أحد مخافر محافظة العاصمة، وذلك على 
خلفية قيادة مركبة في حالة غير طبيعية، 
وهو ما كاد يودي بحياة رجل أمن، وبحسب 

مصدر أمني فإنه أثناء ثبوت دورية الرادار 
التابعة إلدارة العمليات رقم ١١٠٠٥ بقيادة 
وكيل عريف في مفرزة أمنية تعرض حلادث 
تصادم من قبل شخص بحالة غير طبيعية، 
وبحســب املصدر فإن اخلسائر اقتصرت 

على مادية.

أحمد خميس

احتجز مواطن في العقد الرابع من عمره 
داخل مخفر شرطة الصاحلية للتحقيق معه في 
واقعة اعتداء لفظي على موظف عام وإهانته، 
وبحســب مصــدر امني فإن عمليــات وزارة 

الداخليــة تلقت من ضابط في قســم حماية 
السفارات قال فيه انه جرى إبالغه بتعرض 
موظــف عام بصفة وكيل مســاعد في احدى 
الوزارات بتعرضه لالعتداء اللفظي، وتضمن 
البالغ ان الشخص املدعى عليه وهو مواطن 
من مواليد ١٩٨١ فيما املدعي من مواليد ١٩٧٥.

عبداهللا قنيص

متكن رجال مباحث األحمدي من ضبط 
وافد عربي في العقد الثالث من عمره عقب 
هروب لم ميتد اال لساعات، وذلك على خلفية 
طعن صديقه بطعنة نافذة. وقال مصدر أمني 
إن بالغــا ورد الى عمليات وزارة الداخلية 
عن وقوع مشاجرة وتلقي أحد املتشاجرين 

طعنة نافــذة في اليد، ونقــل املصاب الى 
املستوصف ومن ثم الى املستشفى، وأضاف 
املصدر: انتقل رجال األمن ولم يعثر على 
الطاعــن، وعليه مت إخطــار رجال مباحث 
األحمدي والذين متكنوا من ضبط اجلاني 
واعتــرف بأن هنــاك خالفــات مالية متت 
مناقشتها وتطور النقاش الى تشابك باأليدي 
فقام على اثر الشجار بطعن زميله في يده.

عبداهللا قنيص

ســجلت قضية قتــل باخلطأ في مخفر 
شــرطة اجلليب وذلك على خلفية سقوط 
وافد من علو خالل قيامه بأعمال إنشائية 
في مبنى مطار الكويت الدولي، وقال مصدر 

أمني إن وافدا عربيا أبلغ عمليات «الداخلية» 
عن أن زميله وهو من جنسية غير عربية 
ســقط من علو، وعلــى الفور انتقل رجال 
األمن واإلسعاف، وجرى نقل الوافد في العقد 
الثالث من عمره الى مستشــفى الفروانية 

ولكنه وصل متوفيًا.

سعود عبدالعزيز

شــــهد طـــــريق 
املطالع حادث انقالب 
باص يقل عمال احدى 
الشركات، مما اسفر 
عن وقوع إصابات بني 

الركاب.
وقال مصدر امني 
إن بالغا ورد عن وقوع 
حــادث انقالب باص 
على طريق املطالع، 
وعلى الفــور انطلق 
رجــال دوريات األمن 
إلى  العــام واملــرور 
موقــع االنقالب، ومت 
إسعاف املصابني من 
قبل رجال اإلسعاف. 
وأفاد املصدر بأن عدد 
الركاب نحو ١٩ عامال 
اغلبهم من جنسيات 
إلى  آسيوية، مشيرا 
أن هنــاك مصابــني 
طفيفــة  بجــروح 
وآخريــن إصابتهــم 

خطيرة.

توقف الرواتب منذ بداية «كورونا»
يدفع بعمال مطعم للتجمهر

أحمد خميس

متكن رجال مخفر شــرطة الساملية من 
إقناع نحــو ١٥٠ عامال بالبقاء في منازلهم 
مع وعد بحل مشكالتهم املالية مع الشركة، 
كما مت التواصل مع وزارة الشؤون وإدارة 
املطعم الذي يعمل به الوافدون، وبحسب 
مصــدر امني فإن عمليات الداخلية أبلغت 

بوجود جتمع ملا بــني ١٥٠ ـ ٢٠٠ عامل في 
منطقة الســاملية وعلى الفــور مت توجيه 
دوريات من األمن، وتبني ان التجمهر عائد 
لعدم تســلم العمال لرواتبهم ألكثر من ٣ 
أشهر، حيث ما ان توقف العمل في املطاعم 
حتى توقفت اإلدارة عن دفع رواتبهم، وأكد 
العمال عدم وجود ما يكفي لسداد مطالبهم 

املعيشية. هذا ومت تسجيل إخطار حالة.

من جتمهر عمال سلسلة املطاعم في الساملية

من حادث انقالب الباص ويبدو رجال األمن

الصالح: التنقالت بني قوة الشرطة مرة كل سنتني 
والضباط حتى «رائد» يجري نقلهم بني القطاعات امليدانية

«الداخلية»: املطلوبون «للتنفيذ» ملزمون بتسوية أوضاعهم 
ال دخول لإلدارات دون «باركود» مسبق

املتعلقة بهذا الشأن.
مادة ٦: يتبع بشــأن النقل اإلجراءات 

التالية:
١ - مع مراعاة التسلســل العســكري 
تقدم طلبات النقل من ذوي الشأن الى 
جهة عملهم على النموذج الذي تعده 
اإلدارة العامة لشــؤون قوة الشــرطة 
لهذا الغرض، وفقا ألحكام هذا القرار.
القطــاع  النقــل خــارج  إذا كان   - ٢
تتأكد جهة العمل املقدم لها الطلب من 
استيفائه الشروط الالزمة للنقل وعليها 
ان ترفعه مشــفوعا برأيها الى اإلدارة 
العامة لشؤون قوة الشرطة الستكمال 

إجراءات النقل.
٣ تخطر اإلدارة العامة لشــؤون قوة 
الشــرطة بصــور عــن كافــة النماذج 
والقــرارات املتعلقــة بنقل عضو قوة 
الشرطة مع إخطارها مبباشرة العمل 

من عدمه في اجلهة املنقول إليها.
مــادة ٧: ال تخــل أحــكام هــذا القرار 
باختصاص وكيل الوزارة بنقل الضباط 
مــن غير شــاغلي املناصــب القيادية 
وضباط الصف واألفراد واملهنيني دون 
التقيــد باملواعيد احملــددة للنقل بهذا 
القرار في حالــة التوصية بالنقل من 
قبــل جهة حتقيــق او توصية بالنقل 

لعذر طبي.
مــادة ٨: يلغى العمل بالقرار الوزاري 
رقم ٢٠١٩/٥٣٨ املشار إليه، ويلغى كل 
حكــم يخالف او يتعــارض مع أحكام 

هذا القرار.
مادة ٩: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا 

القرار.

وكيل الوزارة.
مادة ٤: ال يجوز نقل عضو قوة الشرطة 

في احلاالت اآلتية:
١ - قبــل مضي ٣ ســنوات من تاريخ 
تعيينــه او تطوعه او مــن آخر قرار 

صادر بنقله.
٢ - إذا كان مكلفا خارج مقر عمله او 

منتدبا خارج الوزارة.
٣ - اذا كان في إجازة مرضية.

٤ - اذا كان موفــدا في بعثة او إجازة 
رسمية او في دورة تدريبية تزيد مدتها 

على سنة.
٥ - اذا كان متغيبا او موقوفا عن العمل.

٦ - اذا كان محاال للتحقيق االنضباطي 
او اجلزائي.

٧ - اذا كان متجــاوزا في طلبه للنقل 
للتسلسل العسكري.

٨ - من األعمال امليدانية او التخصصية 
الى األعمال اإلدارية إال بعذر طبي صادر 

من جلنة طبية مختصة.
٩ - اذا كان قــد متت التوصية بنقلة 
مبوجب عقوبة انضباطية ال يعاد الى 

مقر عمله السابق.
مع مراعاة ان يتم النقل ببديل الى 
خــارج القطــاع او اإلدارة العامة على 
حسب األحوال من ذات الرتبة او برتبة 

مناسبة في حالة النقل.
مــادة ٥: مع عدم اإلخالل بالبند رقم ٨ 
من املادة ٤ مــن هذا القرار يكون نقل 
الضباط من رتبة (مالزم) حتى رتبة 
(رائد) الى األعمال امليدانية فقط دون 
األعمــال اإلدارية ويســتثنى من ذلك 
ضبــاط االختصاص وفقــا للقرارات 

سوف يصدر فيها قرار النقل).
مادة ٢: يتولى وكالء الوزارة املساعدون 
واملديرين العامون نقل الضباط من غير 
شاغلي املناصب القيادية أو اإلشرافية 
وضباط الصف واألفراد واملهنيني خالل 
شهر مايو من كل عام في ذات القطاع 
او اإلدارات العامة واإلدارات على حسب 
األحوال بعد استيفاء الشروط املقررة 

إلمتام إجراءات النقل.
مادة ٣: يتولى وكالء الوزارة املساعدون 
واملديــرون العامون الترشــيح لنقل 
الضبــاط مــن غير شــاغلي املناصب 
القيادية او اإلشرافية وضباط الصف 
واألفــراد واملهنيــني من قطــاع آلخر 
العامــة لشــؤون  ومخاطبــة اإلدارة 
قوة الشــرطة لتتولــى تدقيق الطلب 
واســتيفائه للشــروط املقررة إلمتام 
إجراءات النقل ويصدر قرار النقل من 

أحمد خميس 

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية أنــس الصالح قرارا 
وزاريا لتنظيم نقل أعضاء قوة الشرطة 
بني أجهزة الوزارة. وتضمن القرار حتديد 
ضوابط النقل وكذلك قواعد تطوع غير 
محددي اجلنسية، ومن بني بنود القرار 
ان تكون التناقالت مرة واحدة كل سنتني، 
ويكلــف الــوكالء املســاعدون بإجراء 
املناقــالت مــن غير شــاغلي الوظائف 
اإلشرافية وضباط الصف واملهنني في 
شهر مايو من كل عام، كما ال يجوز نقل 
عضــو قوة قبل ٣ ســنوات من تاريخ 
تعيينه وتطوعه وفيما يلي القرار والذي 

صدر في العشرين من مايو املاضي:
بعــد االطالع علــى القانــون رقم 
١٩٦٨/٢٣ بشــأن نظــام قوة الشــرطة 
وتعديالته. وعلى القرار الوزاري رقم 
٢٤١١ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الهيكل والدليل 
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديالته.

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠٠٧/١٦٣٧ 
بشــأن تطوع غير الكويتيني في قوة 

الشرطة وتعديالته.
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٠١٩/٥٣٨ 
بشأن تنظيم نقل أعضاء قوة الشرطة 

بني أجهزة الوزارة وتعديالته.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.

مــادة ١: جترى حركــة التنقالت بني 
أعضاء قوة الشــرطة مرة كل سنتني، 
وذلك في شــهر نوفمبر على ان يكون 
تقــدمي طلبــات النقــل خالل شــهري 
ســبتمبر وأكتوبــر (في الســنة التي 

محمد اجلالهمة

ذكــرت اإلدارة العامــة للعالقــات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية بشأن ما تناقلته وسائل 
التواصل االجتماعي بشــأن رفع القيد اإلداري 
عن جميع األحكام اخلاصة باملواطنني واملقيمني 
خــالل الفترة من االحــد املوافق ٢٠٢٠/٧/٥ الى 
يوم اخلميس ٢٠٢٠/٧/١٦ إذ توضح اإلدارة انه 
مبناسبة العودة التدريجية للحياة الطبيعية 
وعودة العمل مبؤسسات الدولة فقد متت اعادة 
القيد باإلدارة العامة لتنفيذ األحكام للمواطنني 

واملقيمني والعودة للعمل مبا كان سابقا.
وأن مــن لديه اجنــاز معاملة فــي االدارات 
اخلدميــة التابعة لــوزارة الداخلية وتبني انه 

مطلــوب لتنفيذ أحــكام، عليــه مراجعة ادارة 
تنفيذ االحكام أو االقسام التابعة لها في جميع 

احملافظات وذلك إلمتام معاملته.
وشــددت اإلدارة العامــة للعالقات واإلعالم 
األمني على ضرورة االلتزام من قبل املواطنني 
واملقيمني باالشتراطات الصحية وااللتزام بآلية 
حجز املوعد املسبق عند مراجعة اإلدارة العامة 
لتنفيذ االحكام ملن يرغــب في انهاء املعامالت 
اخلاصة به، وذلك عن طريق موقع وزارة الداخلية 

.www.moi.gov.kw اإللكتروني
من جهة اخرى، ذكرت اإلدارة ذاتها أن املنصات 
الرقمية باإلدارة العامة لتكنولوجيا املعلومات 
حلجــز املواعيد املســبقة اخلاصــة مبعامالت 
املراجعــني الراغبــني فــي إنهــاء معامالتهم قد 

اســتقبلت ١٨٠٩١ مراجعا خالل الفترة املاضية 
وذلك ضمن حرص املؤسسة االمنية على صحة 
وســالمة االخــوة املواطنــني واملقيمني في ظل 
الظروف االســتثنائية التــي متر بها البالد في 
مواجهة انتشــار ڤيــروس كورونا املســتجد، 
وتطبيقــا لالرشــادات الصحية الصــادرة من 
الهيئات واملؤسسات الطبية فيما يخص تطبيق 
التباعد االجتماعي وارتداء الكمام الواقي. وأهابت 
باجلميع الى االلتزام باملواعيد مسبقة احلجز 
www.moi. عبر املوقع الرسمي لوزارة الداخلية

gov.kw واالحتفاظ (بالباركود) اخلاص باملعاملة 
إلبرازه عند الطلب تسهيال لسرعة إجناز وإنهاء 
املعامالت، حيث لن يســمح بدخول أي مراجع 

ال يحمل موعدا مسبقا.

في قرار وزاري تضمن عدم جواز نقل عضو قوة الشرطة  قبل مضي ٣ سنوات من تاريخ تعيينه أو من آخر قرار صادر بنقله

أكدت أن عودة العمل مبؤسسات الدولة توجب إعادة القيد باإلدارة العامة لتنفيذ األحكام للمواطنني واملقيمني

وزير الداخلية أنس الصالح

«اجلنائية»: تكثيف التحريات لضبط املتهمني بدهس مصري في الوفرة
عبداهللا قنيص

فتحت أجهزة وزارة الداخلية 
متمثلــة فــي إدارة بحث وحتري 
محافظة األحمدي حتقيقا لسرعة 
ضبط مجهولني قاموا بدهس وافد 
مصري داخــل مزرعة في منطقة 
الوفــرة. وأشــار مصــدر الى ان 
املعلومات حول اجلناة مجهولة، 
وكذلك مالبسات الواقعة، الفتا الى 
ان هناك معلومات أولية غير مؤكدة 
تشــير الــى ان املتهمــني ارتكبوا 

اجلرمية بدافع السرقة، مؤكدا ان 
كامل األسباب سيتم الوقوف عليها 
فــور توقيف اجلنــاة والتحقيق 
معهم، مشيرا الى ان هناك شهود 
رجحوا ان يكــون مركبة اجلناة 

هاف لوري.
الــى املصــدر فإن  واســتنادا 
عمليات وزارة الداخلية تلقت في 
الرابعة من فجر امس بالغا يفيد 
بوقــوع جرمية دهس في منطقة 
الوفرة، وعلى الفور مت نقل املجني 
عليه الى مستشفى صباح األحمد 

ولكنه لفظ أنفاسه األخيرة.
هــذا وتداولت وســائل إعالم 
مصريــة واقعة الوفاة وبحســب 
عم املجني عليــه فإن الوافد (٣٥ 
عاما) شاهد مجموعة من اللصوص 
يقومون بسرقة حديد من املزرعة 
وحينمــا قاومهم قاموا بدهســه 

والهرب الى جهة غير معلومة.
وبحسب وســائل اإلعالم فإن 
املجني عليه متزوج منذ أقل من 
عام داخــل موطنــه وأن زوجته 

حامل.

املعلومات األولية: اجلناة يستقلون هاف لوري والدوافع جاٍر الوقوف عليها

املجني عليه
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م.طارق جمال الدرباس

كوكب البطيخ

هنا الكويت

جاسم احلمر

أفضل مدير في العالم سيفشــل إذا كان فريق 
العمل ال يرغب في التعاون معه، لذلك تقوم الشركات 
بعمل مقابلة قبل أن توظف أي شخص، فقد يكون 
طالب الوظيفة متخرجا من أعرق اجلامعات وحاصال 
على عدة دورات، لكن قد يكون فاشــال في العمل 
كمجموعة، وهذا أحد األسباب التي تقامت ألجلها 
املقابالت الوظيفية، واألسرة كوحدة إدارية حتتاج 
إلى مدير جيد إلدارتها، نسبة كبيرة من الشعوب 
تعطي اإلدارة للرجــل وبعضها تكون اإلدارة بيد 
املرأة، وألن األسرة ال تستطيع أن تقوم مبقابالت 
ألوالدها قبل الوالدة، تقوم بتربيتهم تربية تتناسق 

مع نوع إدارتهم سواء كان بقصد أو من غير.
الهدف من وجــود احلكومات هو إدارة الدولة، 
واحلكومات مثل األسرة ال تستطيع أن تقوم مبقالة 
شخصية للشعوب، ولكن تستطيع أن تبرمج الشعوب، 
لذلك قامت كل الدول املتطورة والتي في طور التطور 
بعمل إدارات حكومية ومراكز دراســات وبحوث 
في الطريقة الســليمة لتحسني سلوك املجتمعات، 
بريطانيا مثال لديها فريق الرؤى الســلوكية وهي 
إدارة حكومية، وأميركا لديها ومكتب سياســات 
العلوم والتقنية وهما مختصان بدراســة سلوك 

املجتمع وتطويره.
قد يبدو أن تغيير سلوك املجتمع لألفضل بأنه 
أمر صعب أو مســتحيل، لكن الواقع هو أســهل 
بكثير من املسمى، فهناك تغييرات بسيطة ممكن 
أن تغير شيئا كبيرا في املجتمع، على سبيل املثال 
قلت نسبة كبيرة من احلوادث في الهند ألن إدارات 
الطرق غيرت مسمى أحد الطرق من الطريق السريع 
بأن ألغت كلمة السريع، فتغير املفهوم لدى مرتادي 

الطريق وحفظت أرواحا كثيرة.
ريتشارد ثيلر احلاصل على جائزة نوبل لالقتصاد 
وضع نظرية التنبيه التي يقصد بها أن تقوم اجلهات 
املســؤولة بحث الناس باجتاه مصاحلهم دون أن 
يكون هناك إجبار على اختيار شــيء معني، وهي 
طريقة أثبتت فعاليتها وجودة نتائجها، وإن كانت 
الطريقة قدمية لكن وضعها ريتشــارد في إطارها 

العلمي ووضح كيفية استخدامها.
ما شهدناه خالل أزمة كورونا وآلية تعامل احلكومة 
مع املجتمع، كان واضحا أن هناك عدم فهم للسلوك 
العام للمجتمع، فيظهر مسؤول باإلعالم مثال دون 
أن يرتــدي كماما، وآخر دون أي تباعد جســدي، 
هي أفعال يتحمل مسؤوليتها من قام بها، لو كانت 
من شخص عادي لكن يراها املجتمع كأنها دعوة 
لعدم االكتراث للڤيروس القاتل، لذلك من اجلميل 
أن تكون هناك إدارة مختصة بفهم سلوك املجتمع 

وآلية التعامل معه وحتسني هذا السلوك.

ال يوجد شيء في الدنيا يعادل احلرية حتى لو 
كانت خالية من الرفاهية، واحلرية مصطلح واسع 
رمبا يحصل البعض عليها بالكامل بينما يحرم آخرون 
منها بالكامل سواء كان مبحض إرادتهم أو فرضت 
عليهــم، وأنا هنا ال أعني حجز احلرية التي تطبق 
على املساجني واملعتقلني واملخالفني للقوانني وإمنا 
قصدت احلرية الفكرية كالدميوقراطية واالنتخابات 
وحرية االختيار وإبداء الرأي التي حرم منها كثير من 
شعوب العالم سواء كانت من دول الشرق األوسط 
أو باقي الــدول النامية واملتخلفة، إذ يرى البعض 
أن هذه األمور هامشية أو ثانوية وان احلياة تقوم 
على جوانب أخرى أكثر أهمية منها كتوفير الغذاء 
والدواء مبعنى أن املفاهيم تختلف عند الكثير من 
الناس وهذا يعتمد على الثقافات املتعددة وطبيعة 
احلياة في كل دولة على حدة، وال شــك أن عامل 
السياسة وطبيعة األنظمة احلاكمة وحكوماتها ومدى 
تفاعلها مع شعوبها سواء كان بالسلب أم باإليجاب 
كل هذه املعطيات مجتمعة هي من تشــكل طبيعة 
املجتمع الراغب واحملب للحرية والذي يدافع عنها 
وعن مفاهيمها ومتطلباتها أو يكون غير راغب وكاره 

للحرية التي قصدناها بقناعته أو مجبرا عليها.
كثير من الناس في شتى أنحاء األرض وخاصة 
الذين يعيشون في الدول املتقدمة والعريقة اعتادوا 
من األزل على الدميوقراطية واحلرية ويرونها أهم 
من الطعــام ويرفضون الرفاهية املقيدة حلريتهم 

وأفكارهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات.
أن احلرية والرفاهية كالهما مهمتان في احلياة 
إذا حتققت االثنتان بني اجلميع حتى لو حدث تنافس 
بينهما، وكان من اجل هدف سام ومنشود ال مانع 
من ذلك أما أن يترك (احلبل على الغارب) والغارب 
هو املكان الواقع بني سنام ورقبة اجلمل إذا أرادوا 
أن يجعلوه يسرح ويرعى باألرض وضعوا الرباط 
على غاربه وان أرادوا منعه وإيقافه وضعوا الرباط 
على رقبته وحول عنقه ليتحكموا به مبعنى انه ال 
يجوز ترك الكالم على عواهنه وجعل احلرية مطلقة 

وغير محكمة ألنها بالنهاية ستنقلب إلى فوضى.
وال توجد رفاهية مطلقــة خالية من التخطيط 
فتنقلب إلى انهيار وفقــر وجوع، احلرية مقصد 
وغاية جميلة حرم منها الكثيرون، والرفاهية أيضا 
ينشــدها اجلميع، وكثيرون يتمنون الوصول لها 
والعيش في محيطها ولن يصل لها اجلميع بالطبع 
وهذه ســنة احلياة، لذلك باعتقادي املتواضع أن 
احلرية أهم بكثير من الرفاهية ألنها تشعر اإلنسان 
بوجوده وأهميتــه وقيمته وأنه لم يخلق في هذه 
الدنيا من أجل أن يأكل ويشــرب وينام كالبهائم، 
أجلكم اهللا، وإمنا خلقه اهللا وميزه بعقل عن غيره من 
الكائنات األخرى ليفكر ويخطط ويطور، فاإلنسان 
من غير حرية سيكون ضعيفا منكسرا وغير قادر 
على مواجهة الصعاب، ونحن وهللا احلمد في بلدنا 
منتع باحلريــة والدميوقراطية حتى لو كانت في 
بعض األحيان تتخللها بعض الشوائب إال إننا يجب 
أن نحافظ عليها وال نتهاون أو نستمع إلى بعض 
األصوات النشــاز من السذج الذين يطالبون بحل 
مجلس األمة أو تعطيله وذلك لقلة وعيهم وجهلهم 
بالدستور وأهميته.. يجب أن نبقى ننادي ونهتف 

دائما.. تعيش احلرية وتعيش الدميوقراطية.

من أهــم امللفات التي يرفع لواءها 
ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ويحمل همها ملف التركيبة 

السكانية.
وأعتقد أن ما قام به بعض الوزراء 
من مبادرات لتكويت القطاع احلكومي 
هي مبادرات مستحقة، لكنها حتتاج إلى 
أن تكون وفق خطة جدية وإرادة فعلية 
من قبل ديوان اخلدمة املدنية باعتباره 

جهة االختصاص.
لكن تكويت القطاع احلكومي ليس 
التركيبة  هو امللف املهم فــي تعديل 
الســكانية فقط، فالوافــدون فيه ال 
يشــكلون فيه إال ٤٪ من إجمالي قوة 

العمل في الكويت.
إذن من أين نبدأ؟!

نبدأ بامللف األهــم واألكبر، وهو 
التفكير في آليــات ومحفزات لزيادة 
نسبة العمالة الوطنية في القطاع اخلاص، 
والذين ال يشكل فيه املواطنون إال ٣٫٥٪ 
من إجمالــي العاملني بالقطاع اخلاص 

مقابل ٩٦٫٥٪ من إخواننا الوافدين.
وأعتقد أننا لسنا بحاجة ماسة حاليا 
إلى فرض القوانني والتشريعات التي 
تسهم في زيادة نسب العمالة الوطنية 
بالقطاع اخلاص، وذلك للتجارب السابقة 
في التفاف أصحــاب العمل على أي 
قانون أو تشريع من خالل التوظيف 
اللف  الوهمي وغيــره من وســائل 
والدوران،غير أنه باعتقادي من خالل 
احملفزات واألفكار اإلبداعية نستطيع 
خلق فرص وظيفية حقيقية وجديدة 
للعمالة الوطنية وبرغبة أصحاب العمل.
إلى املشــاريع  إذا نظرنا  مثــال، 
الصغيرة وهي إحدى النوافذ املهمة خللق 
فرص عمل جديدة للشــباب الكويتي 
في القطاع اخلاص، والتي ســنتناول 

موضوعها في قادم األيام بإذن اهللا.

في البداية، أود أن اذكر أن وقائع 
قصتنا «اخليالية» مستوحاة من أحداث 
قصة حقيقيــة وهي ال متت لكوكب 

األرض بصلة.
يروى أن هناك رئيسا للوزراء في 
كوكب البطيخ اجتمع مع كبار املسؤولني 
وطالبهم مبحاربة الفساد والفاسدين 
وكان دائم االستياء وسريع «التبرطم» 
ولكن بعد برهة من الزمن مت اكتشاف 
ملفات فساد عديدة في عهده أطاحت 
بحكومته البطيخية ومتت إحالة جميع 

ملفاتها للتحقيق!
ثم جاءت بعدها حكومة املوز التي 
ســتتحقق من جميع ملفات حكومة 
البطيخ التي كنا نراهن عليها لسنوات 

أنها شرط السكني!
ومــا ان تســلمت حكومة املوز 
برئيسها ووزرائها زمام األمور حتى 
داسوا على فساد قشور املوز الذي 
فاق فســاد البطيخ بدرجات، وأدرك 
شــعب الكوكب انه ال البطيخ ينفع 
وال املوز ينفع وان هناك من شــفط 
الكثير مــن املؤن بصفقات مع جتار 
الفاكهة املستوردة من الكواكب األخرى 
ومبساعدة من بعض النواب في مجلس 
البرتقال الذين قاموا بعمليات عصر 
لكثير من الدنانير البطيخية من خالل 
عمليــات التجارة باأليــادي العاملة 
بالبطيخ وغسيل األطباق وتبيضها 

من القذارة!
ويذكر بعض ســكان البطيخ أن 
هنالك نائبا منفيا لكوكب الكنافة كان 
دائم ترديد جملة «البطيخ ينهب، البطيخ 
يسرق»! يبدو انه كان محقا في ذلك 
ورمبا حتققت التسريبات التي كانت 
تقولها سفيرة كوكب واليات الفواكه 
املوسمية السابقة لدى كوكب البطيخ 
بأنه لن يبقى شيء من مخزون البطيخ 
ألن الكل يسرق والوضع بطيخ بطيخ!
وقرأت خبرا في إحدى الصحف 
لديهم بأنه مت القبض على شــخص 
«بدون بطيخ» وال يحمل اجلنســية 
البطيخ على  ببيــع  البطيخية يقوم 
األرصفة ويعد ذلــك مخالفة ومتت 
الفضائية  البطيخ واملركبة  مصادرة 

التي يبيع فيها!
٭ باملختصر: الفاكهة الفاســدة تفسد 

كوكب البطيخ.
رسالة: كل املجرات والكواكب تعرف أن 
هنالك فسادا منتشرا في كوكب البطيخ 
البطيخيون  وما يفعله املســؤولون 
هو زيادة اجلهات الرقابية البطيخية، 
واملضحك ان الفســاد البطيخي زاد 

اكثر من السابق.

بوقود يشحن فيها تبريره ويغسل 
فيها عقــول مؤيديه ومعارضيه، 
الفاسد ينتهي باحملاكمة واحملاسبة 
حتى يكون عبرة ملن تسول له نفسه.

أحيانا يكون الدافع للفساد هم 
الناس حني يقومون بتزكية فالن 
والتوجيــب مع عالن متناســني 
حقوق الناس عامة وأن ابن دائرته 
أو قبيلته موجود خلدمة اجلميع 
فيزيدونه تلميعا حتى تعمى أعينهم 

عن فساده.
سوء اإلدارة نتائجها ترى في 
األزمــات ال في الرخاء الكل ميلك 

براعة الكالم واخلطاب.
من يساعد في الفساد هو شريك 
في نفس اجلرمية فمن يلعب على 
احلبلني ألجل متشية مصاحله ووقت 
اجلد جتده يهاجم بوطنية هذا برأيي 
أخطر من املسؤول الفاسد حاسبوهم 
وجردوهم من صالحياتهم ستجدون 
ان املسؤول الفاسد يبقى سمه فيه 

حتى يبتلعه وميوت.

بسبب عدم اخلوف من العقوبة، فكثرة 
املؤسسات الرقابية ليست هي احلل. 
ويبدو أن أنظمتنا التعليمية فشلت في 
غرس األخالق باملجتمع وانحصرت 
األخالق باجلسد الذي سرعان ما جتد 
حراس الفضيلة يهرولون للتشريع 
ضدها ويصبحــون متفرجني أمام 

األمور األكثر خطورة.
احفظوا سمعة الدولة وإال فلن جند 
من يريد التعامل معنا، فهناك دول 
التصقت بها ســمعة سيئة لتراخي 
حكوماتهــا وأصبح الفســاد جزءا 
من ثقافة مجتمع يصعب انتشالها، 
فكثير مــن الشــركات متتنع عن 
الدخول ألســواق في دول معروفة 
بالفساد ألنه يضر بصورتها، وبالتالي 
يضر باالقتصاد واملجتمع ككل، هذا 
واملفروض أن نشــجع االستثمار 
األجنبي املباشر للتحول ملركز جتاري 

ومالي عاملي!

فهي صاحبــة القرار فإذا ما قامت 
احلكومة بنشــر ثقافة الفائدة إي 
نعم انها ســتتحمل ويالتها إال أنه 
من املجدي أن تزرع ثقافة األرباح 

عوضا عن الفائدة.
فال نريد أن تقع احلكومة حتت أي 
ضغط يؤدي إلى اتخاذ قرار يحمل 
املوازنة العامة أعباء إضافية بل نريد 
قرارا ذكيا وفرض ثقافة مالية جديدة 
القرار متى ما جلأت  فهي صاحبة 

للدين العام.
فحتى لو جلات احلكومة لألسواق 
العاملية وهذا هو املتوقع، فبالتأكيد 
لن تطرح مثل هــذه الصكوك في 
األسواق احمللية مع ما يعانيه القطاع 
اخلاص من عجز ومشاكل مالية ومبا 
أن اللجوء قد يتم لألسواق العاملية 
أعتقد أن احلكومة بلجوئها للصكوك 
ستفرض ثقافة عاملية جديدة ستحد 
كثيرا من جشع الفائدة التي أضرت 

بكل القطاعات.
واخليار بالتأكيد للحكومة فهي 
صاحبة القرار األول واألخير، ألنها 
قد تعلم أمورا تخفى عنا ولكن ما 
نرفضه هو استغالل أزمة كورونا 
الدولة وحتميلها  إلضعاف موازنة 
فوائد ستؤثر سلبا على االقتصاد 

القومي.

ربي وأعطاني اهللا ما أردت، لو عبدت 
اهللا حقا ٣ أشهر ألعطاني اكثر مما 

أردت.
 وهــذا حال اكثــر الناس عدم 
بأعمالهم، يعملون  صدقهم مع اهللا 
األعمال ملدح الناس ورفع شــأنهم 
والوصول ملبتغاهم «فلو صدقوا اهللا 
لكان خيرا لهم»، من مهازل حب مدح 
الناس لك بأنك أول شيء تسمعه في 
قبرك قرع نعال الناس وهم يتوارون 

عنك.
اصدق مع اهللا يأتيك أكثر ما تتمنى، 
ففي احلديث: من سأل اهللا الشهادة 
بصدق، بلغه اهللا منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه.. اللهم إن نعوذ بك 
من الرياء والسمعة ونسألك اإلخالص 

في القول والعمل.

وعود املسؤول وغيبنا عن الصورة 
اليوم.

في الفساد الكل يرى نفسه مبرآة 
املنزه عن اخلطأ ألنه تعود التصفيق 
وعشــق األضواء وحني مير على 
نفسه وقت محاسبة جتده بالتبرير 
يسكت صوت الضمير حتى ألبس 

احلق باطال.
الفاســد ال يتوقف عن فساده 
بالتشــهير ألن هذه احلالة أشبه 

سمعتنا االقتصادية واإلنسانية 
والدولية ستتضرر كثيرا إن لم نر 
حتركا جــادا ومعاقبة فعلية لهؤالء 
املستغلني للوضع. ويبدو أنه بالرغم 
من وجود أكثر من آلية ومنظمة ملراقبة 
الفســاد واألنشطة غير  ومكافحة 
املشروعة، إال أننا جند من يستغل 
التحرك بينهم إما بشــطارة منه أو 

وإمنا أرباح فهي تضمن أال يخسر 
أمواله ولكنها ال  الطرف املستثمر 
تلزم نفســها بفائدة تثقل املوازنة 
العامة بل تقوم على اقتسام أرباح 
هذه األصول مع حاملي الصكوك.

السندات حقيقة فيها  ان  حيث 
استغالل أنا أقرضك وأشتري سندا 
مقابل فائدة ربوية أما الصكوك فعلى 
خالف ذلك فهي استثمار وقد يحصل 
حامل الصك علــى أرباح أكثر من 
الفائدة املقررة للســند، لذلك فهي 
ضمان للطرفني املقرض واملقترض.

نعي متاما أن هذه األزمة ليست 
بيســيرة وأنها ذات أبعاد على كل 
األصعدة، إال أنه من األفضل عدم 
التسرع في اتخاذ قرار قد يسبب 
آثارا سلبية تضر االقتصاد القومي 

عوضا عن أن حتقق له بفائدة.
ثم ان تغيير الثقافة العامة التي 
تعتمد على الفوائد هذه بيد احلكومة 

وعند أول لقاء باألميرة بكى فذهبت 
إلى أبيها فأرسل الوزير، وقال: انظر 
ما خطبه. عندما دخل عليه الوزير 

ينظر بأمره..
قال له: ٣ أشهر وأنا اضحك على 

مشكلتنا أننا نبالغ في ردة فعلنا 
حني نكتشف فساد مسؤول وكأننا 
ألول مرة نرى ذلك، فبدل أن ننشغل 
باحلل نقع في شباك الهجوم واللوم.
للمواجهة  أي تصحيح يحتاج 
مهما كان الوضع وإلى احملاولة مهما 

كلفنا األمر.
ففي ســياق األحداث وجدنا 
التقصير كاحلفرة التي تتسع كلما 
زاد الوضع سوءا حتى سقطنا في 

عن حديث يتم تداوله عبر وســائل 
التواصل االجتماعي ويتم نسيانه بعد 
فتــرة مقابل قضية أخرى، بل عبر 
قنوات إخبارية عاملية تتداولها يوميا 
الكويت، هذا باإلضافة  وتركز على 
إلى  إلى مؤشــرات وتقارير توجه 
الكويت أصابع االتهام والتهاون في 

هذه القضايا.

املبالغ التي ستحصل عليها من هذه 
السندات، ولذلك جند اإلقبال دائما 
على الســندات كونها طريقة آمنة 
وسهلة للحصول على موارد إضافية 
واستثمار األموال بغض النظر عما 
حتمله من آثار سلبية على االقتصاد 
القومي، فكثر من يستغلون فرصة 
استثمار أموال الدول بطرح سندات 
طمعا فــي الفوائد الطائلة التي يتم 
دفعها من دون وجه حق نظير املبلغ 

املقترض.
أما الصكوك فهي أفضل بالتأكيد 
في لغــة االقتصاد ألنها ال تضمن 
نســبة فائدة محددة فهي متغيرة 
وفقا للعرض والطلب وتعتمد على 
أرباح األصول املستثمرة، وبالتالي 
فإن اللجوء إليها وسيلة آمنة لكال 
الطرفني، فالطرف األول ولنقل انه 
احلكومة متى ما جلأت للصكوك فلن 
تكلف نفســها بالتأكيد دفع فوائد 

أن يقرب اخلبــاز من األمير، فقال 
الوزير: ما رأيك أن يســكن العابد 
القصر؟ فوافــق األمير وبعد فترة 
قال له: مــا رأيك ان نزوجه ابنتك؟ 
فوافق ألنه عابد ودعوته مستجابة، 

حني ينهمر السيل يجرف معه كل 
شيء األخضر واليابس، فال يعود 
يسأل نفسه من النافع؟ كذلك احلال 
في الفســاد اإلداري ال ندري من 
مع مصلحة الوطن ومن ضدها في 
الفساد مثل الوباء ينتشر باملصافحة 
بل هو أخطــر من كورونا. فأثره 
يتوارثه جيل بعد جيل ويســتمر 
كلما أتى مسؤول من نفس العينة.

وكأنهم يتوارثون نفس املنهج 
عينه عند املصالح كل شيء يتصالح.
الذنب يكون  بقدر ما يكــون 
العقاب لكن هنا تختلف احملاسبة 
النهــب تكون  فبقدر مــا يكون 

احلصانة.
احللول التي تستنفذ جتعلنا في 
حراك وعراك مستمر نحن بحاجة 
ألن نقتلع جذور الفساد من عرقه 
لكي تصبح أمامنا الصورة احلقيقية 
دون تعديل، ولنكون قادرين على 
وضع خطة إصالح ورؤية اخلراب 

بحجمه الطبيعي دون تهويل.

عندما تريد أن تتعامل مع أي رجل 
أعمال أو شركة تسأل أوال عن سمعتها 
قبل إجنازاتهــا واحترافها بالعمل، 
وذلــك ألن الســمعة اجليدة حتدد 
نوع العالقة بني الطرفني، ويتجنب 
اجلميع التعامل مع من سمعته سيئة 
ملا لذلك من أثر سلبي في املستقبل. 
السمعة اجليدة يتطلب وقتا  وبناء 
وجهدا للحصول على ثقة اآلخرين، 
وعندما يقوم الشخص بفعل واحد 
خطأ تتأثر هذه السمعة وقد تنهدم 
ويصعب استعادة الثقة مرة أخرى.

تواجه الدولة اليوم عدة مواضيع 
من شأنها أن تؤثر على سمعتها بشكل 
مضر، من غسيل أموال ورشاوى إلى 
الوافدين  بالبشر وحرمان  االجتار 
٤ أشهر من رواتبهم إلى أن وصلت 
األمور أن نرى حاالت عديدة لالنتحار 

ألسباب متعددة.
ولم تكن هــذه املواضيع عبارة 

اقتصادية  أزمــة  الدولة  تواجه 
كبيرة مع عجز متوقع في املوازنة 
العامة، وهو عائد لعدة أسباب، األول 
البترول، والثاني  انخفاض أسعار 
انخفــاض عوائد االســتثمارات 
اخلارجية في ظل األزمة االقتصادية 

التي اجتاحت العالم.
وعليه، فإن هذه األسباب املجتمعة 
إضافة اليها مــا أنفقته الدولة من 
مصروفــات طائلة فــي ظل أزمة 
كورونا، فبالتأكيد نحن مشرفون 
على أزمــة اقتصادية، وهو ما بدأ 
يطفو على الساحة برغبة احلكومة 
في اللجوء للدين العام كأحد حلول 
مواجهة عجز املوازنة العامة، وعلى 
الرغم من أنه لم متر سنوات طويلة 
على السندات الدولية التي أصدرتها 
الدولة منذ أعوام قليلة مضت، وال 
أعلم إن كان حان أجلها وســددتها 
احلكومة أو أنها ستواجه باإلضافة 
إلى السندات السابقة التوجه لدين 
عام جديد سيثقل كاهل املوازنة العامة 
بديون ال نعرف متى سيتم سدادها.

إال أن احلــل األفضل في ظل 
هذه األزمة هو عدم إصدار سندات 
جديدة مطلقا والتوجه للصكوك ألنها 
أفضل حيث ان السندات ستكلف 
الدولة دفع فوائــد طائلة أضعاف 

كان هناك خباز يريد أن يتزوج 
من أميرة القوم..

فأشار عليه الوزير أن يذهب إلى 
وسط املدينة كل يوم ويصلي..

وبالفعــل أصبح كل يوم يذهب 
ويصلي وهو ال يعرف الصالة ولكن 
فقــط ركيعات وســجود وحتريك 
شــفاه أمام الناس حتى التف إليه 
الناس وأصبح له شأن فقالوا ابنوا 
له صوميعة يتعبد اهللا فيها، ثم قال 
الوزير لألمير كذبا: املدينة املأجورة 
تريد غزونا.. فقــال له األمير: وما 
العمل؟ فقال: يوجد رجل عابد وسط 
املدينة أرسل له ليدعو لنا فناداه ودعا 
لهم فلم يأت أحد لغزوهم، خاصة أنه 
في احلقيقة لم يكن هناك من يريد 
أن يغزو املدينة، ولكن الوزير أراد 
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قال عبداهللا املؤذن مدير عام أول شفروليه الغامن إن 
سالمة العمالء واملوظفني  احدى أولويات شركة «شفروليه 
الغامن»، موضحا ان الشركة عملت ومنذ اليوم األول والتزال 
التوعية لفريق  لتفشي ڤيروس كورونا على نشر ثقافة 
عملها، وحرصت على تطبيق توصيات وزارة الصحة 
التابعة لها،  الكويتية داخل معارضها ومراكز الصيانة 
ومن ضمنها قياس درجة حرارة جميع العمالء واملوظفني، 
تعقيم اليدين، تسليم وارتداء الكمامات والقفازات، احلرص 
على التباعد االجتماعي بني اجلميع داخل صالة العرض، 
باالضافة إلى تعقيم كل االسطح بشكل دوري ومستمر إلى 
جانب تعقيم السيارات املعروضة وتلك اخلاصة بالتجارب 
بعد كل عميل، نحن باختصار نحرص على االلتزام بتلك 
االجراءات ألجل سالمة اجلميع وألجل زرع الثقة في نفوس 
العمالء وتشجيعهم على زيارة معارضنا بأجواء صحية آمنة.

وبني املؤذن أن حركة العمالء في تزايد مستمر وملموس، 
وهذا مرده إلى تبدل املزاج العام مع العودة التدريجية إلى 
احلياة، وحتسن الظروف، ونتوقع ان يستمر هذا النشاط 
في التصاعد مع مرور الوقت. وأضاف املؤذن أن فريق عمل 
الشركة يعمل بكامل طاقته لتقدمي خدمات متميزة لعمالء 
الشركة، موضحا ان الشركة استطاعت التغلب على عوائق 
نقص اليد العاملة، بترتيب آلية العمل، لتعود من جديد دون 
أي تقصير. وأوضح املؤذن أن شفروليه الغامن وفرت خدمات 
عصرية تهدف إلى راحة العميل، منها جتربة السيارة من 
أمام املنزل وتقدمي خدمات التثمني وعرض السعر واملضي 
الـ  قدما في اجراءات الشراء، أيضا أطلقت الشركة خدمة 
التي القت رواجا خالل  video call وهي احدى اخلدمات 
فترة احلظر اجلزئي، فهي متكن العميل من التعرف على 
أي سيارة يرغب في شرائها عن طريق الهاتف، حيث يقدم 
مستشار املبيعات شرحا وافيا عن طريق الڤيديو املباشر من 

اخلارج والداخل باإلضافة إلى تعريفه بالعروض اخلاصة 
وكيفية الشراء، وفي حال قرر العميل الشراء نقوم بإرسال 
لينك للدفع لتصلك بعد ذلك السيارة إلى أمام منزلك، هذه 

العملية تتم بكل سالسة، وكل ذلك والعميل في منزله.
األمل كبير بعودة احلياة

السيارات تأثر بأزمة «كورونا»  وأكد املؤذن أن قطاع 
حاله حال باقي القطاعات االقتصادية، وما حتتاج اليه كل 
القطاعات استعادة الثقة تدريجيا، وهذا األمر سيتحقق مبجرد 
عودة قطاعات الدولة إلى العمل بشكل كامل، فكثيرة هي 
األمور التي تنتظر عودة تلك القطاعات إلى احلياة مجددا، 
هي باختصار حلقات مترابطة ومتداخلة، والنهوض يجب 
أن يكون شامال حتى نستطيع رؤية العجلة االقتصادية 
تدور من جديد بنشاطها املعتاد، وأضاف مؤذن ان األمل 
كبير والوضع في حتسن مستمر وهذا يدعو إلى التفاؤل.

وتابع املؤذن: ننتظر عودة القطاع املصرفي إلى العمل 
بكامل طاقته، فهو يعد عصب قطاع السيارات، الوضع 
العمالء  الكثير من  العودة، خاصة أن  العام يترقب تلك 
إلى  النية في شراء أو تبديل سياراتهم، باإلضافة  لديه 
التي نوفرها، كل هذا سيشكل عامال مهما في  عروضنا 

تنشيط حركة املبيعات.
عروض تنافسية

وأضاف املؤذن أن باقة عروض شفروليه الغامن املتميزة 
تتضمن العديد من الصفقات الرائعة، والتي تتضمن شفروليه 
إلى  تراكس املعروضة حاليا بـ ٣٫٩٩٩ دينارا، باإلضافة 
عرض قوي على شفروليه إمباال ذات املواصفات املذهلة 
بـ ٦٫٩٩٩ دينارا، أيضا استقبلنا شفروليه كابتيفا اجلديدة 
كليا في معارضنا مؤخرا وهي معروضة بـ ٤٫٦٩٩ دينارا 

والتي تأتي مبواصفات مميزة، باإلضافة إلى عروض قوية 
 Falcon أخرى على شفروليه ماليبو وكامارو وبليزر وتاهو
وسيلفرادو. وعن السيارات اجلديدة التي ستصل معارض 
شفروليه الغامن، قال املؤذن: ننتظر وصول مجموعة طرازات 
جديدة وعلى رأسها شفروليه الكورفيت األسطورية بجيلها 
الثامن والتي من املتوقع وصولها خالل الربع األخير من 
العام وقد سجلت حجوزات كبيرة قبل وصولها من قبل 
العمالء، باالضافة إلى شفروليه تاهو اجلديدة كليا ٢٠٢١ 
التي بدأنا نتلقى حجوزات كبيرة مسبقة ونتوقع وصولها 
خالل الربع األخير من العام احلالي، ونحن نركز حاليا على 
 EV تقدمي منتج صديق للبيئة وهي سيارة شيفروليه بولت
الكهربائية بالكامل والتي نوفر لها الدعم الكامل من ناحية 
الكفالة املقدمة على املركبة وعلى البطارية وتوفير محطات 
الشحن املجانية املنتشرة في الكويت والتي وصل عددها 
الشهيد  إلى ١٣ واملوزعة في موقف احلمرا مول وحديقة 
ومركز جابر األحمد الثقافي ومركز عبداهللا السالم الثقافي 
وغيرها الكثير، باإلضافة إلى تركيب الشواحن املنزلية في 
بيوت العمالء. وختم املؤذن: نحن في شركة يوسف أحمد 
الغامن نسعى على الدوام الى تقدمي قيمة مضافة إلى عميلنا، 
فالعالقة معه تبدأ من حلظة شراء السيارة ومتتد لسنوات 
وسنوات، وجدير بالذكر هنا ان شفروليه متنح العديد من 
املزايا اإلضافية للعميل عند الشراء ومنها ٣ سنوات كفالة أو 
١٠٠ ألف كلم، ومساعدة إقليمية على الطريق ملدة ٤ سنوات، 
وضمان توافر قطع الصيانة ضمن اإلقليم وغيرها الكثير، 
الدوام وهو أولوية  العميل على  وألن هدفنا دائما راحة 
لدينا، كما قمنا على حسب توصيات وتوجيهات من رئيس 
مجلس إدارة شركة صناعات الغامن قتيبة الغامن، بتطوير 
أكبر مركز خدمة ملا بعد البيع في الشرق األوسط، والهدف 

من ذلك تقدمي خدمة غير مسبوقة ومريحة للغاية.

عبداهللا املؤذن

« شفروليه الغامن »: حريصون
على تقدمي اخلدمة األفضل لعمالئنا

الشركة مستمرة 
في اتباع 
اإلجراءات 
الوقائية داخل 
مرافقها كافة

تصوير:

إعداد:

محمد هاشم - زين عالم - متني غوزال 
ريليش كومار - محمد هنداوي

طالل بارا

ملشاهدة الڤيديو

«شاجنان املطوع».. تعود جلمهورها 
بطراز جديد وبعروض صيفية مذهلة

حرصا منها على سالمة 
العمالء والعاملني في معارضها، 
تستمر «شاجنان املطوع» في 
الوقائية  تطبيق اإلجراءات 
املوصى بها من قبل وزارة الصحة 
الكويتية، والقيام بالتعقيم 
الدوري لكل مرافق الشركة 
مع توفير املعقمات واألقنعة 
الواقية لكل العمالء والعاملني 
مع مراعاة التباعد االجتماعي 

الرياضي  تتميز بتصميمها 
املذهل، وثانيها العروض التي 
مت إطالقها بعد فترة توقف 
طويلة بسبب احلظر الشامل، 
مؤكدا ان املرحلة املقبلة ستشهد 
تزايد في النشاط خاصة مع 
عودة احلياة التدريجية إلى 
الكويت. وأضاف املطوع ان 
العزل املناطقي ساهم في خلق 
حتدي للشركة بسبب نقص 

جائحة كوفيدـ١٩ اتضح جليا 
حاجة قطاع السيارات للتحول 
الرقمي وتقدمي خدمات البيع 
من خالل الوسائط احلديثة 
كالتطبيقات ومواقع التواصل 
االجتماعي، فقد الحظنا تقبل 
العمالء لفكرة البحث والشراء 
والتواصل مع املعرض عبر 
بدل  احلديثــــة  الوسائط 
الطريقة التقليدية املعتادة، 

السيارات في الكويت مرتبط 
بشكل مباشر مع قطاع البنوك 
التمويلية، ومع  والشركات 
القطاع  سيشهد  عودتهم 
اكبـــر،  انتعاشة ونشـــاطا 
ذلــك جليا خالل  والحظنا 
األشهر القليلة املاضية حني 
توقفت البنوك عن العمل خالل 
تلك الفترة، حيث ان معظم 
العمالء يفضلون الشراء عبر 

بعض الكوادر الفنية في ورش 
العمل، إال أنها استطاعت جتاوز 
تلك املرحلة من خالل االعتماد 
على الكوادر الفنية التي تقطن 
في املناطق األخرى، لتستمر 
الشركة بتقدمي خدماتها املتميزة 

لعمالئها.
التحول الرقمي

ــد املــطــوع، أنــه بعد  وأك

فمنصات التواصل االجتماعي 
مكنتنا من عرض كل املوديـالت 
ومميزاتها واصبح من الســــهل 
للعميـــل االطالع عليهــا من 
هاتفـــــه الذكي من مكانه دون 
احلاجة للتنقل، وسنرى في 
القادم من األيام التحول الرقمي 
خلدمات قطاع السيارات في 

الكويت.
ونوه املطوع إلى ان قطاع 

االقساط التمويلية.
وعن آخر عروض شاجنان 
املطوع، قال سالم املطوع إن 
يوليو  بداية  ومع  الشركة 
ستنطلق مع مجموعة من 
العروض املغرية، مع تقدمي 
باقة مزايا مثل ١٥ سنة كفالة 
و٥ سنوات صيانة و٥ سنوات 
مساعدة على الطريق، باإلضافة 
الى تقدمي خدمة الوعد بشراء 
العميل بعد ٣  السيارة من 
سنوات وإرجاع ما يعادل ٦٠٪ 
من قيمة السيارة للعميل، داعيا 
إلى زيارة املعرض  العمالء 
والتعرف على طرازات عالمة 
شاجنان، خاصة طراز جيب 
كوبيه طراز CS٨٥ املزود مبحرك 
توربو بقوة ٢٣٣ حصانا، الذي 
يذخر مبواصفات وتكنولوجيا 
متطورة وخاصية الركن التلقائي 
عبر الرميوت، والذي القى 
إعجاب واستحسان العمالء 

بشكل مبهر.

بني العاملني وعمالئها زوار 
املعرض. سالم املطوع مدير عام 
عالمة شاجنان التجارية في 
الكويت قال إن إقبال وتفاعل 
العمالء كان إيجابيا خالل 
الشهر املاضي، وذلك يرجع 
إلى عدة عوامل أهمها إطالق 
 SUV طراز جديد من فئة الـ
كوبيه وهو CS٨٥ اجلديدة 
انتظارها والتي  التي طال 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

سالم املطوع

سالم املطوع: 
بعد جائحة 

«كوفيد ـ ١٩» 
اتضح جليًا حاجة 

قطاع السيارات 
إلى التحول 

الرقمي وتقدمي 
خدمات البيع

من خالل 
الوسائط احلديثة

«وكاالت السيارات»..12
تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط
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محمد الطلخاوي

الطلخاوي: مستمرون في اإلجراءات 
الوقائية وهدفنا توفير بيئة آمنة 

وصحية للعميل واملوظف

ملشاهدة الڤيديو

«كاديالك الغامن» تستقبل طرازات جديدة في معارضها
أطلقت خدمة «كاديالك اليف» التي سهلت التواصل مع العمالء خالل فترات احلظر

الراحة واألمان،  بالكامل، وبهذا نكون قد وفرنا للعميل 
واخلدمة متاحة عبر املوقع االلكتروني، وبخطوات سهلة 
يستطيع العميل حجز موعد واختيار كيفية تسليم او استالم 
السيارة ليتم األمر بعدها بكل سالسة. وأكد الطلخاوي ان 
قطاع السيارات مر مبرحلة صعبة جدا، ولم يكن وحيدا 
في ذلك التأثر، فالتوقف عن العمل في كافة قطاعات الدولة 
أثر بشكل على كل مناحي احلياة االقتصادية، ونحن نتوقع 
قريبا في استعادة النشاط تدريجيا مع املراحل اخلمسة 
الطبيعية املوضوعة من قبل  إلى احلياة  العودة  خلطة 

الفريق احلكومي.
وأضاف أن عودة املصارف إلى العمل بكامل طاقتها سيؤثر 
الكويت،  السيارات في  بشكل إيجابي على نشاط قطاع 
وستمكنه من إطالق املزيد من العروض املميزة التي تشجع 
العميل على اتخاذ قرار الشراء. وأشار الطلخاوي إلى أن 
عروض كاديالك الغامن متوافرة حاليا، وهي متنوعة وتناسب 
كل العمالء، فهناك عروض خاصة بعمالء النخبة األوفياء، 
وأخرى خاصة بالطلبة، وأخرى للعمالء اجلدد، يستطيع 
أي عميل يرغب باقتناء احدى سياراتنا ان يبادر بزيارة 
معارضنا ونحن سنقدم له االستشارة املناسبة التي يبحث 
عنها. وعن الطرازات اجلديدة التي ستصل معارض كاديالك 

الغامن، قال الطلخاوي ان الشركة استقبلت مؤخرا بعض 
املوديالت اجلديدة، األولى هي سيارة السيدان ذات احلجم 
املتوسط CT٥ والتي تتميز بتصميمها الرياضي األنيق وهي 
اآلن موجودة في معارضنا وبسعر يبدأ من ١٢٥٠٠ دينار، 
أما السيارة الثانية فهي CT٤ والتي تعتبر أصغر سيارة 
سيدان مت انتاجها من قبل كاديالك، وقد وصلت قبل أيام 
قليلة إلى معارضنا وبسعر مذهل يبدأ من ١٠٥٠٠ دينار، 
وبفئة الـ SUV لدينا كاديالك XT٦ والتي وصلت معارضنا في 
فبراير املاضي وهي أولى سيارات كاديالك سباعية املقاعد 
بحجم أصغر من اسكاليد، والتي تتميز بباقة من املواصفات 
الفاخرة في فئتها القياسية وهي تتفوق مبزاياها وسعرها 
الذي يبدأ من ١٧٩٩٩ دينارا مقارنة باملركبات من ذات الفئة، 
وجدير بالذكر ان موديالت ٢٠٢٠ تتمتع بخمس سنوات 
ضمان أو ١٠٠ ألف كلم، باإلضافة إلى صيانة ٥ سنوات مع 
مساعدة على الطريق. وختم الطلخاوي: ان هذه األزمة دفعتنا 
إلطالق خدمة جديدة وهي «كاديالك اليف» التي تعتبر حل 
ثوري جديد للتواصل مع العمالء وهم في منازلهم، حيث 
يستطيع العميل حجز موعد إلجراء احملادثة بعد اختياره 
السيارة التي يرغب في شرائها، لنقوم باالتصال به عبر 
خدمة الڤيديو املباشر وتقدمي شرح مفصل عن الطراز من 
التجهيزات واملزايا املوجودة في  اخلارج والداخل وعن 
كل فئة، واإلجابة عن كل استفساراته بشكل فوري خالل 
الشرح، كل هذا والعميل يجلس في منزله، وهذه اخلدمة 
سجلت إقباال لم يكن متوقعا من قبل العمالء، واستطعنا 

حتقيق مبيعات جيدة عن طريقها.

قال مدير عام كاديالك الغامن محمد الطلخاوي إن االجراءات 
االحترازية القوية التي اتخذتها الشركة منذ املرحلة األولى 
للعودة إلى احلياة والتزال مستمرة، كانت محل ثقة عمالء 
الغامن»  الفاخرة، فنحن في «كاديالك  التجارية  العالمة 
نضع سالمة العمالء واملوظفني في املقام األول، ونحرص 
ونشدد على تطبيق تلك االجراءات على اجلميع والتي 
البوابة والتأكيد على  تتضمن قياس درجة حرارة عند 
اليدين، باإلضافة  الكمامات والقفازات بعد تعقيم  ارتداء 
إلى تعقيم املعرض والسيارات من الداخل واخلارج بشكل 
دوري ومنتظم، وبالتالي توفير بيئة آمنة وصحية لكل من 
يرغب في زيارة معارض كاديالك الغامن. وأضاف الطلخاوي 
أن حركة العمالء في تزايد مستمر يوما بعد آخر، وتلك 
احلركة املتزايدة تبشر بعودة احلياة إلى طبيعتها قريبا، 
لكن ورغم ذلك نلمس حتفظا لدى العمالء في اتخاذ قرار 
الشراء أكثر مما سبق، وكما تعلم ان الفترة املاضية وبسبب 
الظروف الطارئة لم نتمكن من إطالق عروضنا الرمضانية 
املعتادة، لذلك جند معظم العمالء اليوم يبحثون عن العرض 
األفضل والسعر األفضل، ونحن نعتقد ان الوضع سيتبدل 
مع مرور الوقت، خاصة مع عودة شركات السيارات إلى 
العمل وإطالق عروضها، وسيتغير كليا مع عودة القطاع 
احلكومي واملصرفي إلى العمل مجددا. وأشار الطلخاوي 
إلى أن كاديالك الغامن متكنت من االستمرار بتقدمي خدمات 
ما بعد البيع بطاقم عملها املتاح، كما اعتمدت الشركة على 
املنزلية حيث تقوم باستالم السيارة من  نظام اخلدمة 
العميل وعمل الصيانة الالزمة وإعادة السيارة بعد تعقيمها 

«ميتسوبيشي املال»..
وأساليب عمل عصرية للتواصل مع العمالء

اإلجراءات الوقائية مستمرة.. وعروض خاصة ألبطال الصفوف األمامية

ملشاهدة الڤيديو

ألن صحة العميل هي في 
املقام األول، أخذت «ميتسوبيشي 
املال» على عاتقها مهمة توفير 
بيئة صحية آمنة داخل معارضها 
ومراكز الصيانة التابع لها، 
ولضمان ذلك حرصت الشركة 
على تطبيق توصيات وزارة 
الصحة الكويتية باتخاذ مجموعة 
من التدابير االحترازية وتوفير 
كافة مستلزمات الوقاية، لتبدأ 
من حلظة دخول العميل إلى 
معارضها وحتى خروجه، 
وتلك االجراءات تتضمن قياس 
درجة احلرارة وتعقيم اليدين 
وتوزيع الكمامات والقفازات 
على اجلميع، وتخصيص بوابة 
للدخول واخرى للخروج، 
باالضافة إلى تعقيم السيارات 
املعروضة بعد تقدمي كل شرح 
للعميل من الداخل واخلارج، 
إلى جانب السيارات املخصصة 
للتجربة، مع تعقيم شامل 
للمعرض واألسطح واملكاتب 
بشكل مستمر ودائم، كل تلك 
االجراءات تتطابق متاما مع 
تلك املتبعة في مراكز الصيانة، 
والهدف هو ضمان صحة 

العون ان «املال  وأردف 
موتورز» استطاعت وبفضل 
سياسة التخطيط املستقبلي 
التي تنتهجها وضع خطط 
للتعامل مع الظرف االستثنائي 
القائم، وبالتنسيق الدائم مع 
أجهزة الدولة التي قدمت لنا 
مشكورة كل الدعم والتسهيالت، 
متكنت من جتهيز طواقم عملها 
لالستمرار بتقدمي خدماتها 
العرض  املتميزة في صالة 
ومراكز اخلدمة وقطع الغيار 
دون انقطاع وبذات اجلودة 
املعهودة، مشيرا إلى ان خدمات 

االطالع على كافة طرازات 
ميتسوبيشي وطلب شرح عن 
طريق خدمة الڤيديو، وحجز 
موعد لتجربة القيادة حيث 
تصل السيارة للعميل معقمة 
بالكامل، وفي حال اتخاذه قرار 
الشراء، نقوم بإجناز األوراق 
املطلوبة ليتم الدفع بعدها 
عن طريق األونالين، كل ذلك 
يتم بخطوات بسيطة ومن 
املنزل دون ان نكبد العميل 

عناء الزيارة.
العودة إلى احلياة

إلى  البالد  انتقال  ومع 
خطة  من  الثانية  املرحلة 
العودة التدريجية إلى احلياة 
أن  العون  الطبيعية، توقع 
تشهد معارض «ميتسوبيشي 
املال» اقباال مضاعفا، خاصة مع 
معاودة املؤسسات احلكومية 
والقطاع املصرفي تقدمي خدماتهم 
بشكل كامل، حيث سيتمكن 
العميل من استصدار األوراق 
الالزمة إلمتام معاملة الشراء 
عن طريق األقساط، وسيشجع 
قطاع السيارات بشكل عام 

الصيانة متاحة ايضا عبر 
حجز مواعيد مسبقة لضمان 

راحة العمالء.
تسوق إلكتروني

وألن الوضع ما بعد كورونا 
سيكون مختلفا عما قبله، 
سارعت «املال موتورز» باعتماد 
اساليب عمل عصرية للتواصل 
مع العمالء تعزز من مبدأ التباعد 
االجتماعي في هذه الفترة، 
فكانت من الشركات السباقة 
في تدشني التسوق االلكتروني 
حيث أصبح بإمكان العميل 

على اطالق املزيد من العروض 
املتميزة التي طاملا انتظرها 

العمالء.
عروض حصرية

وفي هذا السياق، قال العون 
ان «ميتسوبيشي املال» قدمت 
للمتعاملني وفق نظام الشراء 
باألقساط وبالتعاون مع شركة 
املال العاملية عرض «صفر» 
أربــاح ملدة ثالث سنوات، 
فضال عن استحقاق القسط 
األول بعد أربعة أشهر على 
موديالت معينة، وهي مبادرة 
من الشركة لتجديد عالقتها 
مع العمالء، كما تقدم حاليا 
لعمالئها عروضا خاصة على 
طرازات ٢٠٢٠ والتي تشمل 
الصيانة ملدة ٣ سنوات، كما 
خصصت عروضا حصرية 
ألبطال الصفوف األمامية في 
مواجهة الڤيروس تشمل تأمينا 
شامال على سياراتهم مدة 
سنة، تقديرا جلهودهم املبذولة 
وتضحياتهم في تأمني حياة 
جميع من يقيم على أرض 

الكويت الطيبة.

وسالمة العميل واملوظف.
وعن اقبال العمالء على 
معارض الشركة خالل الفترة 
املاضية، قال مشعل العون 
املشرف العام على معرض 
ميتسوبيشي املال ان الشركة 
تراهن على والء عمالئها، 
واالقبال كان جيدا سواء داخل 
معرض الشركة او في مراكز 
الصيانة، مؤكدا ان االجراءات 
الوقائية التي تنتهجها «املال 
موتورز» عززت اكثر من ثقة 
وطمأنينة العمالء وشجعته 

على زيارة املعرض.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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مشعل العون

الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
13 «وكاالت السيارات»..

تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط



جنم بودستور

عروض الشركة تضمن للعميل جتربة 
قيادة مع راحة بال طوال فترة التملك

نتوقع زيادة في أعداد الزوار
مع دخولنا املرحلة الثانية

 TEGO 8 عرض قوي على سيارة
يتضمن صيانة وكفالة مجانية 11 سنة

جنم بودستور: قطاع السيارات
تنقصه عودة القطاع املصرفي إلى احلياة

«شيري الكويت» حريصة على اتخاذ كل اإلجراءات االحترازية حرصاً منها على سالمة اجلميع

قال جنم بودستور رئيس مجموعة بودستور الوكيل 
املعتمد لسيارات شيري في الكويت، ان قطاع السيارات بدأ 
يتنفس الصعداء مع عودة احلياة التدريجية إلى الكويت، 
وأشار بودستور الى ان الشركة التزال حريصة على تطبيق 
كل اإلجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة الكويتية، 
داخل معرض «شيري» وفي مركز اخلدمة، وتتضمن تلك 
اإلجراءات قياس درجة احلرارة وارتداء الكمامات والقفازات، 
وتوزيع عبوات التعقيم في أرجاء املعرض وعلى مكاتب 
مستشاري املبيعات، مع تعقيم دوري لكل السيارات املعروضة، 
ومع نهاية كل يوم نقوم بإجراء تعقيم شامل لكل مرافق 
املعرض والشركة عن طريق أجهزة الرش اخلاصة، كل هذه 

االجراءات هدفها ضمان سالمة العمالء واملوظفني.
إقبال كبير

وعن حركة العمالء، قال بودستور إن اإلقبال فاق التوقعات 
خالل الفترة املاضية، ونتوقع زيـــــادة في أعــــداد الزوار 
الثانية من اخلطة احلكومية للعودة  مع دخولنا املرحلة 
إلى احلياة الطبيعية، لتعاود معها قطاعات الدولة تقدمي 
إيجابي على  خدماتها مجددا وهذا األمر سينعكس بشكل 
قطاع السيارات. وأضاف بودستور ان مركز خدمة شيري 
يعمل بشكل طبيعي ويقدم خدماته كاملة، فالعزل املناطقي 
املفروض لم يؤثر على سير أعمالنا، كون معظم موظفي 
الشركة يقطنون خارج املناطق املعزولة في سكن خاص 

تؤمنه الشركة لطاقم عملها.
عودة القطاع املصرفي.. ضرورة

وأكد بودستور ان ما ينقص قطاع السيارات اليوم هو 
عودة القطاع املصرفي إلى احلياة مجددا، الذي يشكل شريان 
التي تعتمد بشكل رئيسي في  السيارات  احلياة لوكاالت 
مبيعاتها على اخلدمات التمويلية املقدمة من قبل البنوك 
للعمالء، مشيرا إلى ان التمويل يشكل ما نسبته ٩٠٪ من 
مبيعات السيارات، مقابل ١٠٪ ملبيعات النقدي، ولهذا األمر 
سجل قطاع السيارات انخفاضا ملحوظا في املبيعات خالل 
البنوك وتعليق املؤسسات  الفترة املاضية بسبب توقف 
الكويت  إلى  احلكومية ألعمالها، لكن ومع عودة احلياة 

ستتبدل األمور ويعود النشاط إلى القطاع كسابق عهده.
عروض غير مسبوقة

وعن آخر عروض الشركة، قال بودستور إن الشركة قدمت 
 TEGO مؤخرا ومع العودة إلى العمل عرضا قويا على سيارة
٨ يتضمن صيانة وكفالة مجانية ١١ سنة شاملة اإلطارات 
التعهد  والسفايف والدسكات، مع تأمني ملدة سنتني، مع 
بشراء السيارة بعد مضي ٥ سنوات بقيمة ٤٥٪ من سعر 
السيارة، باإلضافة إلى عروض أخرى على طرازت شيري 
املميزة، وهذا ما يضمن للعميل جتربة قيادة مع راحة بال 

طيلة فترة التملك.

ملشاهدة الڤيديو

«املال وبهبهاني» تعد عمالءها 
بعروض ومفاجآت قوية

بعد مرور شهر على رفع احلظر الشامل، التزال 
شركة املال وبهبهاني مستمرة في استقبال عمالئها 
مع اتخاذها تدابير وقائية صارمة هدفها األول 
سالمة العميل واملوظف على حد سواء، ومن ضمن 
تلك اإلجراءات تطهير وتعقيم شامل لكل الفروع 
بشكل يومي، وتخصيص موظف استقبال مهمته 
تدوين بيانات العمالء وقياس درجة احلرارة قبل 
الدخول، ومن ثم تعقيم اليدين وارتداء الكمامات 
والقفازات، وتخصيص مكان خاص النتظار العمالء 
املقاعد، والتزام  الكافية بني  مع مراعاة املسافة 

التباعد ايضا بني املوظف والعميل بشكل دائم.
أيضا، تقوم الشركة بتعقيم كل السيارات 
املعروضة واملخصصة للتجارب بشكل دائم بعد 
زيارة كل عميل، إلى جانب تعقيم املكاتب واألسطح 

ووضع اللوحات اإلرشادية وامللصقات التوعوية 
في املعرض، التي تذكر العميل بضرورة االلتزام 

بإجراءات الوقاية والسالمة.
اإلقبال متزايد

وعن حركة العمالء، قال رائد جواد مدير مبيعات 
التجزئة في شركة املال وبهبهاني ان اإلقبال كان 
جيدا خالل الشهر املاضي، وهو في تزايد مستمر 
مع مرور األيام، ونتوقع املزيد من حركة املرور 

داخل معارضنا خالل املرحلة الثانية.
البيع واجهت  وأكد جواد ان خدمات ما بعد 
بعض الصعوبات مع بداية املرحلة األولى خاصة 
مع العزل املناطقي املفروض، لكن وبفضل تعاون 
السلطات احمللية وسرعة استجابتهم مت تأمني 

العدد الكافي من الفنيني، لنتخطى بذلك الصعوبات 
ونعاود تقدمي خدماتنا املتميزة إلى عمالئنا.

ولفت جواد إلى أن خدمات الصيانة السريعة 
متوافرة من أمام املنزل، عبر حجز اخلدمة مسبقا، 
ليقوم بعدها فريق اخلدمة بتنفيذ األعمال املطلوبة 

في املكان والزمان احملدد.
خطوات مدروسة

وأضاف جواد ان قطاع السيارات في الكويت 
املقبلة،  إلى خطوات مدروسة للمرحلة  يحتاج 
واملزيد من الثقة، إلى جانب تكثيف التواصل مع 
العمالء، وتقدمي أفضل العروض، حتى نتمكن من 

استعادة النشاط إلى سابق عهده.
وأشار جواد إلى أن عودة القطاع املصرفي إلى 

العمل بكامل طاقته إلى جانب عودة املؤسسات 
احلكومية إلى العمل، ستؤثر بشكل إيجابي على 
حركة البيع والشراء في قطاع السيارات بشكل عام.
لعروضها  الشركة حتضر حاليا  أن  وأكــد 
التي ستطلقها قريبا جدا، واعدا  االستثنائية 
عمالء «املال وبهبهاني» مبفاجآت جديدة. وأعرب 
عن أمله في عودة النشاط إلى سوق السيارات 
الكويت خالل  إلى  التدريجية  مع عودة احلياة 

املراحل املقبلة.
وعن الطرازات اجلديدة التي وصلت إلى معارض 
الشركة استقبلت  ان  املال وبهبهاني، قال جواد 
مؤخرا سيارة جيب جالديتور ٢٠٢٠ اجلديدة 
كليا، والتي تأتي في ٣ فئات، جتمع بني قوة األداء 

وبراعة التصميم.

أكدت أن اإلقبال كان جيداً خالل املرحلة األولى وتوقعت تزايداً مستمراً في عدد الزوار

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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جواد: متفائلون
بعودة النشاط

إلى   سوق السيارات 
مع عودة احلياة 

التدريجية إلى الكويت

قطاع السيارات
في الكويت يحتاج

إلى خطوات مدروسة 
للمرحلة املقبلة 

واملزيد من الثقة رائد جواد
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«فورد الغامن»: السالمة في املقام األول.. 
ورضا العمالء غايتنا

الذي فرضه العزل املناطقي 
وتأثيره على سير األعمال، 
املدير  أشار عصام سالمة 
التنفيذي للمبيعات، إلى أن 
فريق الشركة يعمل بكل جهد 
لتوفير كل مستويات اخلدمة 
العالية واملعهودة دون تأثير 
أو تهاون على أي مستوى من 
مستويات اخلدمة ورغبة منا 

في إرضاء جميع عمالئنا.
هذا، ونسعى من خالل 
التعاون املشترك بني موظفينا 
لتوفير الراحة الكاملة جلميع 

عمالء املعرض، مراكز اخلدمة، 
الغيار. جدير  ومراكز قطع 
بالذكر أن شركة فورد الغامن 
افتتحت مؤخرا معرضها ومركز 
اخلدمة وقطع الغيار اجلديد 
الفحيحيل  كليا في منطقة 
الذي يهدف الى خدمة سكان 
محافظتي األحمدي ومبارك 
الكبير، والذي يوفر خدمات 
استثنائية من طرق عرض 
القيادة،  السيارات، جتربة 
توفير أفضل مستويات اخلدمة 
للصيانة وقطع الغيار، باإلضافة 

إلى خدمات التمويل، التأمني 
واالكسسوارات. وكانت «فورد 
الغامن» قد تكيفت مع املتغيرات 
املرتبطة بأزمة «كورونا»، حيث 
وفرت سبل تواصل جديدة 
ميكن للعميل أن يتواصل 
معها من خاللها، ومن أهم 
التواصل عن  هذه السبل، 
طريق الڤيديو في الواتساب 
والزووم وغيرهما من البرامج، 
باإلضافة إلى شروحات ڤيديو 
للسيارات مسجلة خصوصا 
لعمالئها، ناهيك عن توفير 

الغامن خدمة جتربة  فورد 
قيادة السيارة في منزل العميل 

بكل أريحية.
كما توفر لعمالئها جميع 
اخلدمات اإللكترونية مثل 
الدفع عن طريق األونالين 
وغيرها. وأكد سالمة أن عودة 
القطاع املصرفي من أهم العوامل 
التي ستسهم في عودة قطاع 
السيارات كما في السابق، 
ويعتبر قرار البنك املركزي 
لتخفيض فوائد القروض من 
أهم العوامل التي ستساعد في 

عودة قطاع السيارات إلى سابق 
عهده، وعودة البنوك احمللية 
ستسهم في تسهيل عملية 
التمويل والقروض  طلبات 
التي تعتبر عامال مهماً للعمالء 
الراغبني بالشراء. عالوة على 
ذلك، فإن تطبيق اإلجراءات 
الصحية املوضحة من قبل 
منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة الكويتية في معارض 
ومراكز اخلدمة وقطع الغيار 
للسيارات ستحفز عمالءنا 
إلى زيارة مرافق الشركة بكل 

سهولة وأمان.
عروض مستمرة 

وعن عروض «فورد الغامن» 
أكد سالمة أنها مستمرة في 
توفير أفضل العروض اخلاصة 
على جميع سيارات فورد 
الفترة  لعمالئها، وستشهد 
املقبلة عروضا خاصة على 
سيارات فورد إكسبيديشن، 
والوانيت  إدج، موستاجن، 
 ١٥٠-F الغني عن التعريف
ورابتر الذي يعتبر الوانيت 
األكثر مبيعا في أميركا ملدة 
٤٣ عاما، وقد حصد الوانيت 
لقب األكثر مبيعا في الكويت 
العام املاضي من خالل اإلقبال 
الكثيف من العمالء الشباب، 
الغامن» قد  وكانت «فــورد 
أطلقت قبل أزمة «كورونا»، 
فورد توروس اجلديدة كليا، 
ضمن أشهر وأفضل سيارات 
السيدان في فئتها، حيث القت 
إقباال رائعا من عمالئها، كما 
ستشهد الفترة املقبلة اإلعالن 
عن فورد إكسبلورر اجلديد 

كليا والذي طال انتظاره.

انطالقا من مبدأ السالمة 
أوال، وحرصا منها على صحة 
جميع عمالئها وموظفيها، 
الغامن» عن  أعلنت «فــورد 
بتوفير  التزامها  استمرار 
بيئة صحية ومريحة داخل 
معارضها ومراكز صيانتها، 
حيث تقوم باتباع كل اإلجراءات 
واللوائح الصادرة من منظمة 
الصحة العاملية ووزارة الصحة 
الكويتية لتحقيق هذا الهدف.

ومن ضمن تلك اإلجراءات 
تعقيم كل مرافق شركة فورد 
الغامن، باإلضافة إلى سيارات 
العرض وجتربة القيادة بشكل 
دوري ومنتظم لضمان سالمة 
جميع زوار وموظفي الشركة، 
وعند دخول أي من مرافق 
الشركة، يتم فحص درجة 
واملوظف،  العميل  حــرارة 
يديه،  تعقيم  منه  ويطلب 
هذا ويلتزم اجلميع بلبس 
الكمام في كل األوقات، كما يتم 
توفيره للعمالء أو املوظفني 

في حال تطلب األمر ذلك.
وبعد الدخول، يتبع العميل 
واملوظف اإلرشادات الصحية 

املوضحة في كل مداخل ومخارج 
الشركة ويلتزم بالتقيد باملسافة 
االجتماعية احملددة من قبلنا 
لضمان سالمته وسالمة غيره.

وأضافت «فورد الغامن» أن 
الفترة املاضية شهدت إقباال 
العمالء على  جيدا من قبل 
مستوى معارض السيارات، 
مراكز اخلدمة، ومراكز قطع 
التوقعات، مع  الغيار فاق 
توقعاتها أن يزيد هذا اإلقبال 
الثانية  فور دخول املرحلة 
الواقع  التنفيذ.  وعن  حيز 

عصام سالمة
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غامن: أسعارنا االستثنائية خالل هذه 
الفترة ستزيد من اهتمام العمالء 

مبعرفة املزيد واتخاذ خطوة الشراء

معارض «لينكون الغامن» مستمرة
باستقبال عمالئها في بيئة صحية آمنة

شادي غامن

مع دخول الكويت املرحلة الثانية من اخلطة 
احلكومية املوضوعة للعودة التدريجية إلى 
احلياة، ال تزال «لينكون الغامن» مستمرة 
في اتخاذها أعلى اإلجراءات الوقائية حفاظا 
على سالمة كل من عمالئها وموظفيها كونهم 
التي  الدافع األول واألهم لكل اإلجــراءات 
الكائنة في منطقتي  نتبعها في معارضنا 
أكد  الشويخ والفحيحيل. في هذا الصدد، 
مدير أول العالمة التجارية شادي غامن أن 
«لينكون الغامن» تتبع كل التعليمات واللوائح 
الصادرة من منظمة الصحة العاملية ووزارة 
الصحة الكويتية لتحقيق هذا الهدف، حيث 
يتم تعقيم كل مرافق شركة لينكون الغامن 
باإلضافة إلى سيارات العرض بشكل دوري 
ومنتظم لضمان سالمة جميع زوار وموظفي 
الشركة عند الدخول ألي من مرافق الشركة، 
باالضافة إلى تعقيم السيارات املخصصة 
لتجارب القيادة بشكل دوري بعد كل جتربة 
من الداخل واخلارج، كما مت احلرص على 
توفير الكمامات والقفازات والكحول للتعقيم 
في معارضنا، إلى جانب إجراء فحص درجة 
احلرارة لكل من يدخل إلى معارض «لينكون 
الغامن». باإلضافة إلى ذلك، مت وضع امللصقات 
واللوحات التوجيهية واإلرشادية الالزمة 
للتباعد االجتماعي واملوجودة في كل مداخل 
ومخارج املعرض ومراكز خدمة ما بعد البيع، 

لضمان تنفيذها والعمل على توفير مساحة 
آمنة لعمالئنا وموظفينا.

وعن إقبال العمالء خالل الفترة املاضية، 
قال غامن إن اإلقبال فاق التوقعات في أول 
ثالثة أسابيع من املرحلة األولى من خطة 
العودة إلى احلياة، ونستمر قدما مبتابعة 
اإلقبال عن كثب وبقوة أكبر خالل األسبوع 
الثالث على التوالي، وهذا ما يشعرنا بطمأنينة 
أكبر بأن أعداد الزائرين والعمالء في ازدياد 
وخاصة بعد تنفيذ املرحلة الثانية من العودة 

اآلمنة للحياة الطبيعية في الكويت.
فريق عمل واحد

ولفت غامن الى أن كل موظفي الشركة 
يعملون كفريق واحد على الرغم من حتديات 
العزل املناطقي، وبالتالي فإن اجلهود مكثفة 
لالستمرار في خدمة العميل كما اعتدنا دوما، 
وهذا ما يسعى إليه فريق العمل كامال من 
صاالت عرض لينكون الغامن، إلى خدمة ما 

بعد البيع وفريق خدمة العمالء.
وأكد أن أهم ما يحتاج اليه قطاع السيارات 
في هذه املرحلة الستعادة نشاطه السابق هو 
عودة القطاع املصرفي ملباشرة أعماله، وهذا 
ما نرجوه من خالل تأكيد االستمرار في خطة 
العودة اآلمنة واالنتقال إلى املرحلة الثانية، 
وال شك أن خطوة البنك املركزي لتخفيض 

فوائد القروض، وما تسعى البنوك له من 
خالل تسهيل عمليات العمالء سيسهم في 
استرجاع إقبال العمالء على شراء السيارات، 
وتسهيل رحلة العميل من قرار الشراء إلى 
حصوله على القرض وتسلم السيارة سيساعد 
إلى  في عودة تدريجية لقطاع السيارات 
العمل بشكل أفضل من السابق، كما أن 
شعور واطمئنان العمالء بالسالمة واألمن 
سيسهم في عودة استقبالهم في معارض 

لينكون الغامن.
باالضافة إلى كل ما سبق، فإن أسعارنا 
اخلاصة خالل هذه الفترة ستزيد من اهتمام 
العمالء مبعرفة املزيد واتخاذ خطوة الشراء، 
كما أن عملنا على خدمة العميل من والى 
املنزل يسهم بشكل كبير في زيادة عدد 
التواصل  عمالء لينكون من خالل خدمة 
الواتساب، وخدمة توصيل السيارة  عبر 
للمنزل لتجربة قيادتها، وخدمة مكاملة الڤيديو 
االفتراضي، وطلبات شرح مصورة خاصة 
إلى زيارة  عن سيارات لينكون باإلضافة 
املعرض وجتربة قيادة السيارات مباشرة، 
كما نوفر لعمالئنا جميع اخلدمات اإللكترونية 
مثل الدفع عن طريق األونالين وحجز موعد 

زيارة لتجربة القيادة.. وغيرها.
وعن عروض «لينكون الغامن»، أكد غامن 
تشجيع العمالء بأسعار استثنائية وتنافسية 

 MKC على جميع موديالت لينكون، ومنها
ابتداء من ٩٩٩٩ دينارا، وكورسير ابتداء من 
١١٩٩٩ دينارا، ونوتيلوس ابتداء من ١٢٩٩٩ 
دينارا، وكونتينتال ١٣٩٩٩ دينارا، وأفياتور 
ابتداء من ١٦٩٩٩ دينارا، ونافيجيتور ابتداء من 
٢٣٩٩٩ دينارا، فالوضع احلالي وبسبب أزمة 
كورونا يتطلب منا جذب وتشجيع العمالء 
بالطرق األسهل واألفضل، وأيضا املزيد من 
املفاجآت القادمة لعمالء لينكون، باإلضافة 
الغامن  البال من لينكون  الى حزمة راحة 
وهي ٥ سنوات لكل من الضمان والصيانة 

وخدمة املساعدة أو ١٠٠ ألف كلم.
وكانت «لينكون الغامن» قد أطلقت في الربع 
األول قبل أزمة كورونا، سيارة «أفياتور» 
اجلديدة كليا التي امتازت بروعة الفخامة 
 SUV واألداء من فئة سيارات الدفع الرباعي
كما متتعت لينكون أفياتور اجلديدة كليا 
بتقنيات متقدمة ورائدة في مجالها والعديد 
التي متنحك جتربة قيادة  التقنيات  من 
سلسة، حيث يبدأ السعر من ١٦٩٩٩ دينارا، 
وأيضا «كورسير» اجلديدة كليا من فئة الـ 
SUV املدمجة الفاخرة، حيث يبدأ السعر من 
١١٩٩٩ دينارا، وسيتم العمل بشكل مكثف 
على توسيع نطاق التعريف عنهما ومتابعة 
كل جديد مع عمالئنا عن قرب فيما يتعلق 

بأحدث موديالت لينكون.
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«لوتس الغامن» تستقبل عشاق القيادة الرياضية

الغامن»  ال تزال «لوتس 
مستمرة في اتخاذ مجموعة 
من اإلجراءات االحترازية مع 
االنتقال إلى املرحلة الثانية، 
سالمة  على  منها  حرصا 
العمالء واملوظفني،  وصحة 
اتــبــاع إجـــراءات  حيث مت 
الدورية  النظافة والتعقيم 
املوصى بها من قبل وزارة 
الصحة الكويتية، مع تزويد 
املوظفني والزبائن بالكمامات 
والقفازات، إلى جانب قياس 
درجة احلرارة قبل الدخول 
للمعرض، إلى جانب استخدام 
املعقمات بشكل دائم سواء 
لأليدي واألسطح والسيارات 
املعروضة، مع تنظيم حركة 
استقبال الزبائن واحلفاظ على 
قواعد التباعد من ناحية عرض 
السيارات وترك مسافة بني 
املوظف والعميل، حرصا منا 

لقد شهد معرض «لوتس الغامن» 
إقباال كثيفا من قبل عشاق 
الرياضية خالل  السيارات 
األيام األولى التي تلت رفع 
احلظر الشامل، حيث عادت 
عجلة النشاط للدوران تدريجيا 
مع رفع احلظر الشامل، كما 

اخلدمات املتميزة للعمالء.
وأكد غملوش ان عودة 
القطاع املصرفي هو من أهم 
العوامل املساعدة لعودة قطاع 
السيارات الى نشاطه كما 
كان في سابق عهده قبل أزمة 
كورونا، ومع عودة احلياة 
التدريجية إلى قطاعات الدولة، 
البنوك نشاطها  واستعادة 
بالكامل، فإن ذلك سينعكس 
إيجابا على حركة املبيعات 
والشراء في قطاع السيارات.

وأضاف غملوش: ننتظر 
بفارغ الصبر أيضا، تشغيل 
لرياضة  الكويت  «مدينة 
احملركات KMT» التي ستمكننا 
من تنظيم املزيد من فعاليات 
التجارب لعمالئنا عشاق القيادة 
والتأدية الرياضية وتعريف 
العمالء اجلدد مبتعة القيادة 
التي توفرها سياراتنا. وعن 

نتوقع أن يزيد هذا اإلقبال في 
املرحلة الثانية، وعلى الرغم من 
العزل املناطقي املفروض على 
بعض املناطق إال ان «لوتس 
الغامن» تعمل اليوم كفريق عمل 
واحد وبكامل طاقتها دون أي 
تقصير والهدف تقدمي أفضل 

آخر عروض الشركة، قال 
غملوش ان «لوتس الغامن» 
تقدمي  على  اعتادت  لطاملا 
الى جميع  العروض  أفضل 
الفترة  عمالئها. وستشهد 
املقبلة عروضا قوية على 
 ،«Exige»و «Evora» موديالت
وللتذكير فإن سيارة «لوتس» 
هي لنخبة قائدي السيارات 
الرياضية و«لوتس الغامن» 
لن تخيب أمل هذه الشريحة 
من العمالء وستقدم لهم أهم 
وأقوى العروض مع خدمة 

VIP مميزة.
وختم غملوش بتوجيه 
العاملـــــني  الشكـر جلميع 
باخلطوط األمامية وجميع 
وغير  احلكومية  اجلهات 
احلكومية التي ساهمت بحمايتنا 
واحلفاظ على سالمتنا من 

جائحة كورونا.

على تقدمي اخلدمة والتجربة 
املميزة للعميل.

وعن تلك اإلجراءات، قال 
مدير املبيعات في «لوتس 
الغامن» موسى غملوش: االلتزام 
بجميع اإلجراءات املوصى بها 
من قبل اجلهات احلكومية 
أمر واجب، وحماية عمالئنا 
وموظفينا هي من أولوياتنا.

وأضاف غملوش: لضمان 
راحة عمالئنا، قمنا بطرح 
خدمة جديدة، حيث يستطيع 
العمالء اختيار السيارة التي 
تناسبهم وإمتام إجراءات البيع 
من متويل وتأمني وعمليات 
الدفع، كل ذلك من منزلهم، 
باإلضافة خلدمة تسلم وتسليم 
السيارة مع اتخاذ كل اإلجراءات 

الوقائية املوصى بها.
وعن حركة العمالء خالل 
الفترة املاضية، قال غملوش: 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

موسى غملوش

حلول متويلية 
حصرية لتلبية 

احتياجات 
نخبة قائدي 

السيارات 
الرياضية

«الزياني» أنهت «يونيو» بإقبال كبير.. ومبيعات جيدة
الشركة تسعى إلى مواصلة تقدمي عروض قّيمة لعمالئها

قال ستيف براون مدير 
قطاع السيارات في شركة 
املعتمــــــد  الوكيل  الزياني 
لسيارات فيراري وجاكوار 
وبنتلي ومازيراتي وبورجوارد 
في الكويت، إن الشركة كانت 
والتزال تضع صحة وسالمة 
عمالئها وموظفيها في املقام 
األول خاصة في ظل الظروف 
الراهنة، لذلك وقبيل العودة الى 
العمل مجددا، قامت «الزياني» 
الشهر املاضي بإجراء استطالع 
مت إرساله إلى ١٥ ألف عميل 
تقريبا، وكان االستطالع حول 
احتياطات الصحة والسالمة 
التي يتوقعونها من الشركة، 
وعليه قامت باتخاذ مجموعة 
الوقائية في  من اإلجراءات 
كل مرافقها والتي تتضمن 
عمليات تعقيم واسعة في 
كل صباح قبل افتتاح صاالت 
العرض ألبوابها، باإلضافة 
إلى تعقيم كل مناطق تواجد 
العمالء واألسطح والسيارات 
بشكل دوري ومستمر طيلة 
اليوم، كما حترص الشركة 
التباعد  مبدأ  على تطبيق 
مسافة  وتــرك  االجتماعي 
كافية بني املوظفني والعمالء، 
إلى قياس درجة  باالضافة 
إلى  الداخلني  حرارة جميع 

حركة املرور داخل معارضنا 
خالل الفترة املقبلة عما هي 
عليه اآلن، وسنسعى حاليا 
إلى مواصلة تقدمي عروض 

قيمة جديدة لعمالئنا.
وأشار براون إلى ان املرحلة 
األولى، كانت مبنزلة حتد 
حيث  لنا،  بالنسبة  كبير 
العمالء مرتفعا  كان طلب 
الوقت نفسه مت  جدا، وفي 
تخفيض قدرتنا بنسبة ٥٠ 
إلى ٧٠٪ في مختلف مجاالت 
أعمالنا، وقد تأثرت خدمة ما 
بعد البيع بشكل خاص، حيث 
أدى تراكم مواعيد الصيانة 
إلى إحداث ضغط كبير على 
فريق العمل في مراكز اخلدمة، 
لكننا متكنا مع مرور الوقت 
من جتاوز هذا األمر، وحافظنا 
على تقدمي مستويات عالية في 
خدماتنا ترضي كل عمالئنا. 
وعما يحتاجه قطاع السيارات 

سجلت حجم مبيعات أعلى من 
املعتاد، وقد كان هذا مدفوعا 
أيضا بـ ٣ أشهر من الطلبات 
املتراكمة، ونتوقع استمرار 
املبيعات اجليدة خالل املرحلة 
الثانية مع عودة السوق إلى 
الطبيعي واملستقر  وضعه 

في أغسطس.
بــراون: لدينا  ــاف  وأض
بالفعل أفضل العروض على 
مجموعة واسعة من السيارات 
اجلديدة واملستعملة، مبا في 
ذلك أكبر عروض التوفير على 
اإلطالق وعروض التمويل ملدة 
٥ سنوات مع ٠٪، وسنستمر 
العروض بناء  في حتديث 
العمالء، فليس  على طلب 
هناك وقت أفضل لشراء أي 
سيارة فاخرة أو رياضية من 
الزياني في مثل هذا الوقت.

وعن الطرازات اجلديدة التي 
ستصل معارض «الزياني» 

خالل الفترة املقبلة، أكد براون 
أن هناك عوامل خارجية ال 
ميكننا السيطرة عليها، أو 
حتى التنبؤ بها، ولكن بشكل 
أساسي يحتاج القطاع إلى 
أمرين رئيسيني، األول، هو 
كسب ثقة املستهلك، مدفوعا 
على األرجح بزوال جائحة 
«كورونا» والتوقعات االقتصادية 
اإليجابية املدعومة بارتفاع 
أسعار النفط واستمرار اإلنفاق 
احلكومي. أما األمر الثاني، فهو 
حاجة شركائنا من الشركات 
املصنعة إلى مواءمة توقعاتهم 
وتطلعاتهم ودعمهم مع الظروف 
اجلديدة في األســواق، مما 
يسمح باملنافسة الصحية.

وأكد براون انه وبفضل 
عروض األسعار على جميع 
السيارات اجلديدة واملستعملة، 
كان شهر يونيو جيدا للغاية 
بالنسبة لشركة الزياني، حيث 

قريبا، قال براون: ان هذه سنة 
التجارية  مثيرة لعالماتنا 
مع إطالق عدد من املوديالت 
اجلديدة، ونظرا إلغالق املصانع 
في إيطاليا واململكة املتحدة، 
فالتزال العديد من تواريخ 
الطرازات متغيرة،  وصول 
وسيكون لدينا أكثر من ١٠ 
لعرضها  موديالت جديدة 

قريبا.
وبالنسبة إلى فيراري، لدينا 
سيارة Tributo F٨ اجلديدة 
متاما وننتظر بفارغ الصبر 
 SFو٩٠ Roma وصول طراز

.Spider Fو٨ GTS و٨١٢
أما في بنتلي، فقد استقبلنا 
سيارة Flying Spur اجلديدة 
كليا مع GT V٨ كوبيه، وفي 
مازيراتي ننتظر إطالق املجموعة 
إثارة على  اجلديدة األكثر 
مدار السنوات الثالث املقبلة، 
العام بسيارة  وستبدأ هذا 
 MC جيبلي الهجينة وسيارة

٢٠ اجلديدة.
وأخيرا في جاكوار، تسلمنا 
 XE اآلن الطرازات احملدثة من
Sedan وF-TYPE Coupe ونحن 
ننتظر املزيد من املعلومات 
حول سيارة I-PACE ذات 
الكهربائية  الرباعي  الدفع 

الشهيرة.

املعرض، مع إلزامهم بضرورة 
ارتداء الكمام واستخدام معدات 
الوقاية الشخصية املناسبة.

التفاؤل موجود

وأضاف براون ان إقبال 
العمالء على معارض ومراكز 
خدمة «الزياني» كان إيجابيا 
للغاية، حيث الحظنا ارتفاع 
عدد زوار املعرض بنحو ٣٠٠٪ 
مقارنة بعدد الزوار في األشهر 
التي سبقت أزمة كورونا، 
ونعتقد أن هذه الزيادة التي 
شهدناها خالل الفترة األولى 
من شهر يونيو مردها إلى حد 
كبير فترة اإلغالق الطويلة 
التي استمرت ملدة ٣ أشهر 
وما سببته من تراكم للطلبات 
في السوق، وأضاف براون: 
ال نزال متفائلني بشأن األداء 
بقية العام، وعلى الرغم من 
توقعاتنا بانخفاض مستويات 

براون: نتوقع استمرار املبيعات 
اجليدة خالل املرحلة الثانية

مع عودة السوق إلى وضعه 
الطبيعي واملستقر في أغسطس

ستيف براون

ملشاهدة الڤيديو

«وكاالت السيارات»..16
تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط

الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠



«فولكس واجن الكويت» تعود بباقة
من العروض االستثنائية

قال مدير عام فولكس واجن الكويت محمد شوي، ان 
شركة بهبهاني للسيارات مستمرة في تطبيق توصيات 
وزارة الصحة الكويتية املتعلقة باإلجراءات الوقائية 
حتى زوال اجلائحة. وأضاف شوي ان االجــراءات 
املتخذة باتت معروفة لدى اجلميع وهي قياس درجة 
احلرارة وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات والقفازات 
كل ذلك عند املدخل الرئيسي وتطبق هذه االجراءات 
على جميع العمالء واملوظفني، ايضا قمنا بوضع 
التباعد االجتماعي  ملصقات أرضية للتأكيد على 
وترك املسافات، إلى جانب توزيع عبوات التعقيم على 
مكاتب املوظفني واالستقبال. وأشار شوي ان الشركة 
ملتزمة بتقليص عدد املوظفني، حيث تعمل حاليا 
بعدد موظفني ٣٠٪ في صالة العرض، و٥٠٪ خلدمات 
ما بعد البيع. وأوضح شوي، ان اقبال العمالء خالل 
املرحلة األولى كان جيدا بالرغم من الظروف الصحية 
احمليطة، لكنه ال يرقى إلى نشاطه ملا قبل األزمة، األمور 
مقبولة بشكل عام وهي في تزايد تدريجي، ونتوقع 
زيادة في عدد العمالء مع دخولنا في املرحلة الثانية 

من العودة التدريجية للحياة.
خدمات ما بعد البيع

وأكد شوي ان خدمة ما بعد البيع تأثرت قليال، كون 
معظم فنيي الشركة من سكان تلك املناطق املعزولة، 
التصاريح لهم في  لكن الشركة سارعت الستصدار 
أسرع وقت، وجنحنا في العودة إلى تقدمي خدماتنا 
املعهودة من جديد. وأضاف شوي ان خدمات الصيانة 
متوافرة عن طريق احلجز املسبق تفاديا لالنتظار، 
التالي  اليوم  كما ميكن للعميل ترك سيارته حتى 
المتام الصيانة الالزمة. وأوضح شوي ان القطاعات 
االقتصادية في البالد اليوم بحاجة إلى ثقة املستهلك 

في املقام األول والتعايش مع الواقع املفروض، فكل 
القطاعات مترابطة ومتشابكة، وعندما تعود عجلة 
احلياة إلى الدوران سنشهد انتعاشة لكافة القطاعات 
املالية والعقارية والتجارية والترفيهية واخلدمية، هي 
مسألة وقت وكل شيء سيصبح أفضل ريثما تنتظم 

وتيرة احلياة.
وأوضح شوي ان عودة البنوك ستترك أثرا إيجابيا 
على قطاع السيارات، فغياب احللول التمويلية أثر 
بشكل كبير على حركة املبيعات، مبينا ان ٥٠٪ من 
الكويت يعتمدون على تلك  عمالء فولكس واجن 
احللول لشراء سياراتهم. وأضاف ان معرض العالمة 
التجارية الذي يعتبر األكبر في العالم، يضم حاليا 
العديد من مكاتب البنوك واملؤسسات التمويلية التي 
تقدم خدماتها وتسهيالتها املتنوعة التي تناسب كافة 
القطاع املصرفي إلى  العمالء والشرائح، ومع عودة 
العمل بكامل طاقته سنشهد تزايد في عدد العمالء، 
خاصة موظفي القطاع احلكومي الذين يأجلون قرار 
الشراء إلى حني عودة املؤسسات احلكومية إلى العمل 
ليتمكنوا من استكمال اوراقهم املطلوبة الجناز معاملة 

الشراء.
عروض مميزة

وأكد شوي ان فولكس واجن أطلقت باقة من العروض 
االستثنائية املميزة، والتي تضمن متلك السيارة بـ ٠٪ 
فوائد ملدة ٥ سنوات، أيضا هناك عرض خاص لعمالء 
الدفع النقدي يتضمن خصومات على سعر السيارة، مع 
تعهد الشركة بإعادة الشراء خالل ٣ سنوات، باإلضافة 
إلى متديد الضمان والصيانة الدورية واملساعدة على 
الطرقات إلى ٥ سنوات، وبهذا نوفر جتربة قيادة فريدة 

من نوعها لعمالء العالمة التجارية.

«بهبهاني للسيارات» مستمرة في تطبيق توصيات وزارة الصحة الكويتية حتى زوال اجلائحة

محمد شوي

شوي: معرض فولكس واجن األكبر 
في العالم ويضم العديد من مكاتب 

البنوك لتوفير حلول وتسهيالت 
تناسب كل العمالء والشرائح

ملشاهدة الڤيديو

محمد حيدر

حيدر: حريصون على تقدمي أفضل 
خدمة بعروض استثنائية

وحلول متويلية مميزة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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«هوندا الغامن» طرحت خدمات جديدة 
تضمن راحة العمالء وسالمتهم

معارض الشركة شهدت إقباالً متزايداً خالل األسابيع املاضية

الثانية من عودة احلياة في 
الكويت. 

وأضاف حيدر أن االقبال 
كان كثيفا على مراكز اخلدمة، 
مشيرا الى انه وعلى الرغم من 
حتديات العزل املناطقي، إال أن 
فريق «هوندا الغامن» متكن من 
تأمني العدد الكافي من املوظفني 
من أجل تزويد عمالء «هوندا» 

باخلدمة األفضل. وأكد حيدر 
القطاع املصرفي  أن عودة 
العوامل املساعدة  من أهم 
لعودة قطاع السيارات الى 
نشاطه كما كان في سابق عهده 
قبل أزمة كورونا، إلى جانب 
عودة املؤسسات احلكومية 
إلى العمل، لنتمكن من طرح 
أقوى العروض واألسعار املميزة 

العمالء. وتابع حيدر:  لكل 
الثانية،  مع بداية املرحلة 
نتوقع أن يزيد اقبال العمالء، 
خاصة مع طرح العديد من 
العروض احلصرية واحللول 
التمويلية، كالتمويل بفائدة 
٠٪ مع البنوك املشاركة على 
سيارات معينة، باإلضافة 
ألسعار استثنائية لعمالء الدفع 

النقدي. وال ننسى بالطبع 
أبطال الصفوف األمامية الذين 
سينالون عروضا استثنائية 
تقديرا جلهودهم املشهودة. 
وعن الطرازات املتوافرة اليوم 
الغامن،  في معارض هوندا 
قال حيدر: إن زبائننا الكرام 
سيتمكنون من التعرف على 
أسطول سيارات هوندا الصالون 
بأنواعها الرياضية والعائلية من 
«سيفيك» اجلديدة مبحركاتها 
املتنوعة ١٫٦ ليتر و٢٫٠ ليتر و١٫٥ 
ليتر تيربو، و«سيتي» األكبر 
بفئتها، و«أكورد» بإطاللتها 
الرياضية والعصرية واملزودة 
بأعلى معايير التكنولوجيا 
ومبحرك تيربو رياضي ١٫٥ 
ليتر و٢٫٠ ليتر. باالضافة 
 HRV مثل SUV لسيارات الـ
األكثر إقباال من قبل الشباب، 
وCRV بإطاللتها اجلديدة، 
و«بايلوت» املزودة بأحدث 
أنظمة القيادة لراحة ركابها، 
إلى جانب أوديسي و«أوديسي 
جي» املثاليتني ألفراد العائلة، 
باالضافة إلصدارات حصرية 
مجهزة بإكسسوارات عصرية 
موديالت  على  وحصرية 
مختارة، باإلضافة لتلبية 
احتياجات ورغبات الزبائن 
النارية  الــدراجــات  محبي 
بأنواعها املختلفة واملجهزة 
بأحدث معايير التكنولوجيا 
واالكسسوارات،  باإلضافة 
ملعدات الطاقة وأنظمة املالحة 

املقدمة من هوندا الغامن.

شهدت معارض «هوندا 
إقباال متزايدا على  الغامن» 
العمالء  معارضها من قبل 
خالل الفترة املاضية التي تلت 
رفع احلظر الكامل، مضيفة 
أن معارضها التزال ملتزمة 
بكل اإلجراءات االحترازية 
املوصى بها من قبل اجلهات 
احلكومية. وأضافت «هوندا 
الغامن»: ألن صحة عمالئنا 
وموظفينا هي من أولوياتنا، 
ومن أجل حماية اجلميع، 
فنحن نحرص على عدم دخول 
أي شخص إال بعد التأكد من 
حرارته وارتدائه كل مستلزمات 
الوقاية كالكمامات والقفازات. 
ولضمان راحة وسالمة العمالء 
قامت «هوندا الغامن» بطرح 
خدمات جديدة متكنهم من 
اختيار السيارة التي تناسبهم  
البيع من  وإمتام إجــراءات 
متويل وتأمني وعمليات الدفع، 
باإلضافة الى خدمة استالم 
وتسليم السيارة، كل هذا من 
اتخاذ كل  أمام منازلهم مع 
اإلجراءات الوقائية، باإلضافة 
الى توفير خدمة الواتساب 
واحملادثة عن طريق الڤيديو 
مع مسؤولي املبيعات وموظفي 
مركز االتصال. أيضا دشنت 
«هوندا الغامن» موقعا خاصا 
حلجز مواعيد زيارة مراكز 
البيع وما بعد البيــع والتي 
تشمـل السيارات والدراجات 
الطاقة  ومنتجات  النارية 
واملالحة والصبغ واحلدادة 

وقطع الغيار. وعن اإلقبال 
الذي شهدته معارض الشركة، 
قال محمد حيدر مدير املبيعات 
في «هونــدا الغامن»: ميكننا 
إنه وخالل املرحلة  القــول 
األولى من عودة احلياة الى 
الكويت كان اإلقبال ملعارضنا 
ممتازاً، ونتوقع مزيدا من 
االقبال مع الدخول في املرحلة 

الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠
17 «وكاالت السيارات»..

تدخل املرحلة الثانية بـ «تفاؤل»
إقبال متزايد.. وأمل في استعادة النشاط
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«الوطني» يعلن عن الفائز بسحب اجلوهرة ربع السنوي

يواصل بنك الكويت الوطني 
مكافأة عمالئه مبنحهم مجموعة 
الســحوبات  مــن  متنوعــة 
واجلوائــز والعــروض علــى 
مدار العام، وفي هذا اإلطار، قام 
البنك بإجراء سحب اجلوهرة 
الربع سنوي واإلعالن عن فوز 
سوسن محمد وهبي مببلغ ٢٥٠ 
الف دينار وذلك بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة، 

إلى جانب ممثلي البنك. 
علما بأن جميع سحوبات 
اجلوهــرة الشــهرية والربــع 
ســنوية تتــم حتت إشــراف 
ومراقبــة شــركة «ديلويت» 
العاملية. ويعاود بنك الكويت 
الوطنــي إجــراء ســحوبات 
اجلوهــرة بشــكل طبيعــي 
بعــد االنتهاء مــن إجراء كافة 
الســحوبات املؤجلــة بنهاية 
شــهر يونيو والتــي كانت قد 
توقفــت بســبب مــا تشــهده 
البالد من ظروف اســتثنائية 
نتيجة جائحة ڤيروس كورونا 
الوبائي، وذلك بعد احلصول 
علــى موافقــة وزارة التجارة 
والصناعة بإجراء السحوبات 
التــي مت تأجيلهــا أثناء فترة 
التوقف املاضية ومع االلتزام 

باملعايير الصحية الوقائية.
وقد قام البنك باإلعالن خالل 
األسابيع القليلة املاضية عن 
أســماء الفائزين بالسحوبات 

الفائزة بجائــزة ٥٠٠٠ دينار 
عن السحب األسبوعي املؤجل 
بتاريخ ١٦ يونيو، أسرار جابر 
هاشــم الفائزة بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار عن السحب األسبوعي 

املؤجل بتاريخ ٢٣ يونيو
وتعقيبا على عودة إجراء 
ســحوبات اجلوهــرة، أعلــن 
مدير عــام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في بنك 
الكويت الوطني محمد العثمان 
قائال: مكافــأة عمالئنا ركيزة 
أساسية في التجربة املصرفية 
املتميزة التي نقدمها لهم ولن 
تثنينــا األزمــات والظــروف 
االستثنائية عن تقدمي املزيد، بل 
ستزيدنا إصرارا على مضاعفة 
اجلهــود مــن أجــل منحهــم 
املزيــد مــن املكافــآت الفريدة 
واالستثنائية التي ترسخ متيز 
عمالئنا واستفادتهم من تفوق 
الوطنــي وريادتــه. وأضاف: 
تتميز استراتيجيتنا في مكافأة 
عمالئنا بتطابقها مع تطلعاتهم 
وتلبيتها الحتياجاتهم بفضل 
قدرتنــا علــى اســتطالع تلك 
التطلعــات نتيجــة تواصلنا 
الدائــم معهم من خالل قنوات 
الوطني املتنوعة، إضافة إلى 
تفوقنا في بناء قاعدة بيانات 
ضخمــة على مدار الســنوات 
املاضية وامتالك أدوات حتليلية 

فائقة ومتطورة. 

وأكمل العثمان قائال: أثبتت 
جائحة كورونا وما فرضته من 
تداعيات حرص الوطني على 
حقــوق عمالئه من حصولهم 
علــى فرصة الدخول في كافة 
الســحوبات التي مت تأجيلها 
ومتديد صالحية نقاط مايلز 
الوطني ونقاط برنامج مكافآت 
الوطني لتعويض العمالء عن 
اإلجــراءات التي اتخذناها في 
األزمــة لضمــان احلفاظ على 
ســالمة عمالئنــا وتطبيقــا 

لتعليمات اجلهات املعنية.
واختتم العثمان مؤكدا على 
ســعادته بالعــودة إلى إجراء 
ســحوبات اجلوهــرة بشــكل 
طبيعي بعد االنتهاء من إجراء 
الســحوبات املؤجلة، ومؤكدا 
على حرص الوطني على سالمة 
عمالئــه التي تأتي فــي املقام 
األول وهو ما انعكس على كافة 
اإلجراءات واجلهود التي يقوم 
بهــا البنك خالل األزمة والتي 
تأتي استمرارا لتقدمي الوطني 
ملصلحــة عمالئــه بصــدارة 
مســاعيه وجهوده على مدار 
تاريخه. ويقــدم بنك الكويت 
الوطني منذ العام ٢٠١٢ مكافآت 
لعمالئه من خالل السحوبات 
األسبوعية والشهرية والربع 
السنوية حلســاب اجلوهرة، 
بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية 

٢٫٢٠٠٫٠٠٠ دينار سنويا.

بعد االنتهاء من إجراء جميع السحوبات املؤجلة بنهاية شهر يونيو

محمد العثمان

املؤجلة كالتالي: 
بدرية خضير بوشــعبون 
الفائزة بجائزة ١٢٥ الف دينار 
عن الســحب الشهري املؤجل 
املاضــي،  بتاريــخ ٢٦ مايــو 
إســماعيل عبد الرضــا الفائز 
بجائزة ٥٠٠٠ دينار عن السحب 
األســبوعي املؤجل بتاريخ ١٢ 
مايو، يعقوب محمد العوض 
الفائز بجائزة ٥٠٠٠ دينار عن 
الســحب األســبوعي املؤجل 
بتاريخ ١٩ مايو، هاضل مسري 
السبيعي الفائز بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار عن السحب األسبوعي 
املؤجــل بتاريــخ ٢ يونيــو، 
حورية محمد البحارنه الفائزة 
بجائزة الفائزة بجائزة ٥٠٠٠ 
دينار عن السحب األسبوعي 
املؤجل بتاريخ ٩ يونيو، بدور 
صالح الهزمي الفائزة بجائزة 

«األهلي» يستثمر في تنمية قدرات ومهارات موظفيه
طرح البنك األهلي الكويتي 
مؤخــرا مبــادرة تعليميــة 
داخليــة تتيح لكل موظفيه 
إمكانية استخدام منصة ذكية 
للتعلــم عبر اإلنترنت وهي 
منصة «بيرسيبيو»، وتوفر 
هذه املنصة مجموعة واسعة 
من حلول التعلم التي تشمل 
املهارات الشخصية والعملية، 
والتي يتــم اكتســابها عبر 
املمارسات وبرامج  مختلف 

التشغيل املتنوعة.
 ومن خالل إتاحة إمكانية 
الوصول واالستفادة من هذه 
املناهج عبر اإلنترنت يؤكد 
البنك األهلي الكويتي التزامه 
باالستثمار في تطوير وتنمية 
مهارات موظفيه واستغالل 
هذه الفترة لتحقيق مزيد من 
التقدم في مســيرة التحول 

الرقمي للموارد البشرية. 
جتدر اإلشــارة إلــى أنه 
بإمكان موظفي البنك األهلي 
الكويتــي دراســة مجموعة 

في مواصلة حتسني وتعزيز 
تطوير قدرات املوظفني من 
خــالل تدريبهم عن بعد في 
مــع  متخصصــة،  دورات 
احلفاظ، في الوقت ذاته على 
صحة وسالمة األفراد خالل 
هذه الظروف االســتثنائية. 
وبــدوره، يقــوم «شــريك 

التعليم والتطوير»، الذي مت 
تعيينه من قبل «بيرسيبيو»، 
باقتراح برامج محددة تلبي 
متطلبــات التدريــب األكثر 
إحلاحا في الوقت احلاضر، 
بحيث يكتسب املوظفون، بعد 
املهارات  استكمال دوراتهم، 
الالزمــة لالرتقــاء مبعايير 
خدمة العمالء في البنك إلى 

أفضل مستوى.
البنــك  اســتثمار  إن 
األهلي الكويتي في التعليم 
اإللكترونــي يعكس التزامه 
بتحقيــق االمتياز من خالل 
اتباع نهج االبتكار، والتركيز 
على تنمية املهارات املطلوبة 
للتشــغيل واملنافســة فــي 
ســوق دائمة التطور. ومن 
شأن هذا االستثمار أيضا أن 
يدعم موظفي البنك باملهارات 
والقدرات الالزمة للمساهمة 
في منو وازدهار البنك خالل 
حالة عــدم اليقــني واألزمة 

الراهنة.

من خالل طرح مبادرات التعلم الرقمي

متنوعة من املواضيع املهمة، 
مبا فيها املهارات الشخصية 
«مايكروســوفت  وبرامــج 
أوفيس» واملجاالت التقنية، 
والتــي صممت ملســاعدتهم 
املهنــي  تطويرهــم  علــى 
والشخصي. ويتمثل الهدف 
من هذه املنصــة التعليمية 

«اخلليج» يعلن الفائزين بسحوبات «الدانة» 
األسبوعية املؤجلة عن «أبريل» املاضي

اخلليــج  بنــك  أجــرى 
الدانة األسبوعية  سحوبات 
املؤجلة عن الفترة شهر أبريل 
٢٠٢٠، في يوم األحد ٥ يوليو 
٢٠٢٠، معلنا أسماء الفائزين 
اخلمسة عشر خالل الفترة من 
٥ - ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ بجوائز 
نقديــة قيمــة كل منها ١٠٠٠ 
دينار أســبوعيا، إضافة إلى 
الفائزين اخلمسة عن األسبوع 
املاضي، ٢٨ يونيو - ٢ يوليو 

.٢٠٢٠
وفيما يلي أسماء الفائزين 
اخلمســة ألســبوع ٥ إلى ٩ 
أبريــل: موزة عبــداهللا عيد 
الديحاني، رامي هشام محمد 
جابر، جاسم محمد عبداهللا 
األستاذ، طاهر حسني بلبل، 

سالم عبداجلبار النيباري.
اخلمســة  والفائــزون 

محمد حكيم، فريد النبتاوي، 
عبداملجيــد اســماعيل نعمة 
اهللا مقــدم، علي عادل محمد 
املتروك، شران نورنها نورنها.
امــا الفائــزون اخلمســة 
لألســبوع املاضي ٢٨ يونيو 
- ٢ يوليو فهم: حسن هاشم 
سيد حســني املوسوي، امل 
خلف ســعد العنــزي، خالد 
عبدالنبي عــوض بهبهاني، 

جهاد حمدي احلريري، وليد 
خالد الرشيدي.

أعلــن بنــك  هــذا، وقــد 
اخلليج عن أن الدانة كبرت، 
وإن اجلائزة الكبرى لسحب 
الســنوي ســتكون  الدانــة 
١٫٥ مليون دينار، وســيعقد 
الســحب في تاريخ ١٤ يناير 
٢٠٢١، وســتكون آخر فرصة 
للمشــاركة فيه عبر اإليداع 
في حساب الدانة في يوم ٣٠ 

سبتمبر ٢٠٢٠.
ويشجع بنك اخلليج عمالء 
الدانة على زيادة فرص فوزهم 
عن طريق زيادة املبالغ التي 
يتــم إيداعهــا في احلســاب، 
الدفــع  باســتخدام خدمــة 
اإللكتروني اجلديدة املتاحة 
عبر موقع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.

لألسبوع من ١٩ إلى ٢٣ أبريل، 
فهم: الفي ناصر فهد املطيري، 
شريفة عيفان سلطان جربوع، 
دعــاء عبدالســتار محمــد 
بهبهاني، عبداملطلب عباس 
وزنه، خلود ابراهيم حسني 

البحراني.
وعن األسبوع من ٢٦ إلى 
٣٠ أبريــل فقــد أعلــن البنك 
فــوز ٥ عمــالء هــم: جويله 

«البترول الوطنية» تفتتح محطة وقود في مزارع العبدلي

افتتحــت شــركة  كونــا: 
الكويتية  الوطنيــة  البترول 
أمس محطة جديــدة لتعبئة 
الوقــود فــي منطقــة مزارع 
العبدلــي حتمــل الرقــم ١٣٠ 
الظــروف  وســتعمل خــالل 
الراهنة مــن ٦ صباحا إلى ٨ 

مساء.
وذكرت الشركة أن احملطة 
تندرج ضمن خطة الشــركة 
إلنشاء مجموعة من محطات 
الوقــود اجلديدة في مختلف 

لقياس كميــة الوقود يرتبط 
مبستودعات الشركة وميكن 
من خالله التبليغ فورا في حال 

وجود نقص في اخلزانات.
وبينت أن احملطة حتتوي 
على وحدة السترجاع البخار 
قادرة على التقاط األبخرة أثناء 
ملء خزان السيارة بالوقود ثم 
تكثيفها وإعادتها إلى اخلزان 
مما يســاهم في احلفاظ على 

البيئة.
وتعد محطة مزارع العبدلي 

من بني ١٨ محطة وقود جديدة 
يجــري العمــل حاليــا علــى 
إنشــائها، حيث مت حتى اآلن 
افتتاح ٨ محطات منها بواقع 
محطتــني فــي مدينــة جابر 
األحمد ومحطة في شمال غرب 
الصليبخات و٤ محطات في 
مدينة صباح األحمد السكنية 
إضافة إلــى احملطة اجلديدة، 
فيما يستمر العمل لالنتهاء من 
إنشــاء بقية احملطات بحلول 
األشهر األولى من العام املقبل.

تتميز بتصميم عصري حديث واستخدام تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية

مناطق البــالد بهدف مواكبة 
العمرانــي وتلبية  التوســع 
املتزايدة  احتياجات األعــداد 
مــن الســكان مــن املنتجات 

البترولية.
وأوضحت أن احملطة تتميز 
بتصميمها العصري احلديث 
وتستخدم تكنولوجيا متطورة 
للطاقة الشمسية، حيث تنتج 
طاقة نظيفة تعمل على توفير 
٣٠٪ مــن حاجتهــا للكهرباء 
كمــا يتوفر فيها نظام خاص 

«أوبر» توافق على استحواذ «بوستميتس» 
بـ ٢٫٦٥ مليار دوالر

رويترز: كشفت «بلومبيرغ» 
أن شــركة أوبــر تكنولوجيز 
وافقــت  التشــاركي  للنقــل 
علــى صفقــة لشــراء تطبيق 
بوستميتس لتوصيل طلبات 
األطعمة في صفقة مبادلة أسهم 

بقيمة ٢٫٦٣ مليار دوالر.
وقالت «بلومبيرغ» نقال عن 
مصادر مطلعة إن مجلس إدارة 
أوبر أقر الصفقة، مضيفة أنه 
من املتوقع أن يواصل بيير-

دميتري جور-كوتي، رئيس 
أوبــر إيتــس، إدارة أنشــطة 
توصيل الطعــام الناجتة عن 

أحيت خططا لطرح عام أولي 
بعد صفقات في قطاع خدمات 

توصيل الطعــام اإللكترونية 
أشــاعت اهتماما باالستحواذ 

على الشركة.
وكانت أحدث قيمة تقديرية 
لبوستميتس ٢٫٤ مليار دوالر 
حني جمعت ٢٢٥ مليون دوالر 
فــي جولــة خاصــة لتدبيــر 

التمويل في سبتمبر.
وتأسست بوستميتس في 
ســان فرانسيســكو في ٢٠١١ 
واستحوذت على ٨٪ من سوق 
توصيل الوجبات في الواليات 
املتحدة في مايو، بحسب شركة 

التحليالت سكند ميجر.
االندماج. وفي األسبوع املاضي، 
قالت «رويترز» إن بوستميتس 

الرفاعي: ١٢٤٫٢ مليون دينار أصول «النوادي»
قــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في شركة النوادي القابضة 
نواف الرفاعي ان الشــركة 
حققــت صافــي ربــح ٤٫٨ 
ماليني دينار للسنة املنتهية 
في ٢٠١٩ مقابل ٤٫٧ ماليني 
دينار للســنة املنتهية في 
٢٠١٨، كمــا ارتفــع إجمالي 
األصول إلــى ١٢٤٫٢ مليون 
دينار مقابــل ٩٩٫٤ مليون 

دينار في ٢٠١٨.

حديث الرفاعي جاء خالل 
العمومية  انعقاد اجلمعية 
العادية للشــركة بنســبة 
حضــور ٨٤٫٠٥٪، حيــث 
أقرت توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أسهم منحة بنسبة 
٥٪ من رأس املال عن ٢٠١٩ 
للمساهمني، كما متت املوافقة 
علــى جميع بنــود جدول 
العادية  أعمــال اجلمعيــة 

وغير العادية.
وأوضــح الرفاعــي انه 

مت افتتــاح برج الســحاب 
الكائن في الســاملية شارع 
سالم املبارك، كما أن هناك 
العديــد من املشــاريع قيد 
اإلنشــاء منها برج الصفاة 
في مدينة الكويت بشــارع 
فهد السالم، ومشروع معهد 
مس بالتينيــوم بضاحية 
املبارك ومشــروع  حصــة 
برج عيادات طبية بضاحية 
حصة املبارك، ومشروع برج 

بيبي بالساملية.

عمومية الشركة أقرت توزيع ٥٪ منحة

نواف الرفاعي

الغرفة تطلق منصة حجز املواعيد املسبقة «حياك»

«وربة» يواصل إجراء سحوبات «السنبلة» املؤجلة

أعلنــت غرفــة جتــارة 
وصناعة الكويت أنها أطلقت 
منصة حجز املواعيد املسبقة 
(حيــاك)، وذلــك تزامنا مع 
املرحلــة الثانيــة من اخلطة 
املعتمدة من مجلس الوزراء 
إلعادة احليــاة إلى طبيعتها 
والتي تشهد عودة استقبال 

املراجعني بشكل أوسع.
وأضافت الغرفة في بيان 
صحافــي أن هــذه اخلطــوة 
تأتي ضمن جهودها لتطوير 
اخلدمات اإللكترونية، وتنظيم 
عملية استقبال املراجعني، مبا 
يضمن جودة تقدمي اخلدمات 
مــع مراعــاة احلفــاظ علــى 
وقت وجهــد أعضاء الغرفة، 
كما تتســق هذه اخلدمة مع 
التوصيات اخلاصة بالتباعد 
اجلسدي وعدم التزاحم، وذلك 

أعلــن بنــك وربــة عــن 
السنبلة  استئنافه سحوبات 
األسبوعية بعد توقفها بسبب 
جائحة كورونا (كوفيد -١٩) 
التي أملت بالبالد، وسيستمر 
«وربة» في إجراء السحوبات 
الرابحــني  املؤجلــة إلعــالن 
العشرة عن كل أسبوع بجائزة 
الـ ١٠٠٠ دينار لكل منهم، وذلك 
بحضــور ممثــل عــن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 
البنــك. وبالنســبة للعمــالء 
الذيــن حالفهــم احلــظ خالل 
الســنبلة األسبوعي  ســحب 
الرابــع عشــر، فقد تــوج ١٠ 
رابحــني من عمالء بنك وربة، 
وهم: خزنه محســن إبراهيم 
املطيري، ناصر محسن منصور 
الهاجري، نوف سليمان عمر 
الشمري، جمال إبراهيم جاسم 
الطراروة، عايد مطلق ســعد 
العازمــي، علي عثمــان علي 
الغنام، محمد ســاير عبداهللا 
الرشــيدي، فــالح مبارك عيد 
الوسمي، حمود مطلق جرمان 
العتيبي، حســان عبدالرحيم 
عبد احلميد. أما سحب السنبلة 
األسبوعي اخلامس عشر، فقد 
توج: نواف محمد عبدالعزيز 

تعمم على باقي فروع الغرفة 
عند اســتئناف العمــل فيها 
مســتقبال. وأكدت الغرفة ان 
اســتقبال املراجعني وتقدمي 
اخلدمات الالزمة لهم ستقتصر 
اعتبارا من األحد ١٢ اجلاري 
فقط على أصحــاب املواعيد 

اللطيــف خالد الغيث، عمران 
صالــح عبد اهللا، مرمي محيل 
محمــد الصالل، نــوف خالد 
الشــمري،  الشــريدة  عــودة 
ضحى عدنان محمد ســاملني، 

فواز مبارك فالح املطيري.
أما الفائزون العشــرة في 
الســحب األســبوعي السابع 
عشر، فهم: سارة عبدالعزيز 
عبداهللا اليماني، إبراهيم سعد 
عيــد الغريــب، صالــح أحمد 
صالح عبداهللا، محمود أحمد 
حســني غضنفــر، دالل نايف 
مروي الشــمري، خالد أحمد 
فهد الفريج، اســعيد شــريدة 
احصينــي الراجحي، مها بدر 
حامد املال، خالد جاسم محمد 

املســبقة واملوثقــة، وذلــك 
 (QR Code) بتســلم إشــعار
أو رســالة تأكيــد املوعــد، 
وســتكون خطــوات حجــز 

املواعيد كالتالي:
موقــع  علــى  الدخــول  ٭ 
www.) الغرفــة اإللكتروني

.(kuwaitchamber.org.kw
٭ إدخال بيانــات التعريف 
املطلوبة (الرقم املدني/ البريد 
اإللكترونــي/ رقــم الهاتــف 

النقال).
٭ القيام باحلجز مع االحتفاظ 
ببياناته، وكذلــك االحتفاظ 
 (QR Code) مــن  بنســخة 
إلبرازها عند بوابة الدخول.

٭ ســيتم إرسال نسخة من 
تأكيد احلجــز واملوعد على 
البريد اإللكتروني ملقدم الطلب 

ومن خالل الهاتف النقال.

الشمروخ، سلطان نايف مانع 
مانع. أما العمالء الذين حالفهم 
احلظ خالل ســحب السنبلة 
Kids الشهري الثالث، فقد توج 
٣ رابحني من عمالء البنك، وهم: 
ضرار خالد مبارك احلميدي، 
نورا مشــعل بجاد العتيبي، 
مساعد خالد مساعد الساير.

وميثل حســاب الســنبلة 
اخليار األمثل لكل الراغبني في 
توفير األموال وحتقيق عوائد 
مالية مناسبة على أرصدتهم 
في الوقت نفسه، باإلضافة إلى 
فرص للفــوز بجوائز نقدية 

طوال العام.
ومتاشــيا مــع رغبته في 
تطويــر وحتديــث خدماتــه 
وحلوله املصرفية مبا يتوافق 
مع حتقيق املصلحة والفائدة 
األكبر لعمالئه ونظرا لتنامي 
قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير 
الذي يلقاه احلساب، يعيد بنك 
وربة إطالق حساب «السنبلة» 
بحلــة جديــدة ومتطورة في 
٢٠٢٠ تطوي في ثناياها جوائز 
نقدية أكبر، حيث قام بتعديل 
وتيــرة الســحوبات والقيمة 
اإلجماليــة للجوائــز النقدية 

التي يحصل عليها العمالء.

للحــد مــن تفشــي ڤيروس 
كورونا ومنع انتشاره.

وذكرت الغرفة أن اخلدمة 
ســتقتصر بداية على املبنى 
الرئيســي فقــط الكائــن في 
منطقة القبلة مقابل الصندوق 
الكويتــي للتنميــة، على أن 

الســبيعي، روان علــي طاهر 
العطــار، علي يوســف جزاع 
الشــعالن، ســاير بدر محمد 
الساير، سعود سالم املسلم، 
خالد عبد اللطيف مبارك السند، 
خلف مطلق خلــف العازمي، 
عبداهللا راشد سعود دسمان، 
مصطفى صــالح عبداحلكيم 
رشــدان، يوسف سعيد حزام 
العتيبي. وبالنســبة لسحب 
السادس  السنبلة األسبوعي 
عشر، فقد أعلن البنك عن فوز 
١٠ عمالء، وهم: عبداهللا مشوط 
خميس العجمي، حسني محمد 
حســني العنزي، خالد صالح 
محمد الشــويب، محمد عايد 
عبد اهللا الرشيدي، خالد عبد 

العثمان: مكافأة عمالئنا ركيزة أساسية في التجربة املصرفية التي يحصلون عليها والظروف 
االستثنائية تزيدنا إصرارًا على تقدمي املزيد
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٣٤١ مليون دينار األثر املالي املترتب على تأجيل ٩ بنوك لقروض العمالء

من مشاريع خطة التنمية 
احلالية متأخرة!

كشفت البنوك الكويتية أمس، في إفصاحات 
متفرقة على موقع البورصة، عن حجم األثر املالي 
املترتب على خسائر معاجلة تأجيل أقساط القروض 
االستهالكية واإلسكانية وأقساط البطاقات االئتمانية 
لكل العمالء ملدة ٦ أشهر، حيث جاء إجمالي اآلثار 
املترتبة للبنوك مجتمعة بقيمة ٣٤١ مليون دينار، 
وذلك بعد إعالن ٩ بنوك عن األثر املالي املترتب 

عليها من تأجيل األقساط.
وأوضحت البنوك في إفصاحاتها، أن هذا األثر 
املالي ســيؤدي الى انخفاض بند األرباح املرحلة 
ضمن بنود حقوق امللكية بهذه املبالغ خالل الربع 
الثاني من العام احلالي، مع إمكانية تأثير القاعدة 
الرأسمالية وفق تعليمات (بازل ٣)، خالل مهلة ٤ 
ســنوات ابتداء من عام ٢٠٢١، ألغراض احتساب 
معدل كفاية رأس املال، وذلك وفقا لتعليمات بنك 

الكويت املركزي الصادرة بهذا اخلصوص.
وفي تفاصيل اإلفصاح عن األثر املالي املترتب 
على تأجيل أقســاط القروض للعمالء لكل بنك 

على حدة:
٭ أفصح بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تسجيل 
أثر مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ٩٦ مليون دينار.
٭ أفصح بنك الكويت الوطني عن تسجيل أثر مالي 
مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ 

أشهر، بقيمة ١٠١ مليون دينار.
٭ أفصح بنك بوبيان عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ٤٨ مليون دينار.
٭ أفصح بنك برقان عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ٩ ماليني دينار.
٭ أفصح بنك الكويت الدولي «KIB» عن تسجيل 
أثر مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ٧ ماليني دينار.
٭ أفصح بنك وربة عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ١١ مليون دينار.
٭ أفصح البنك األهلي الكويتي عن تسجيل أثر 
مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ١٤ مليون دينار.
٭ أفصح البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أثر 
مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ١٣ مليون دينار.
٭ أفصح بنك اخلليج عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ٤٢ مليون دينار.
اجلديــر بالذكر أن هذه اإلفصاحات تأتي في 
ضوء ما أعلنته البنوك الكويتية عن تأجيل أقساط 
القروض االستهالكية واإلسكانية وأقساط البطاقات 
االئتمانية لكل العمالء ملدة ٦ أشهر في ٣٠ مارس 
٢٠٢٠، كما تأتي بناء على طلب بنك الكويت املركزي 
منها، وأثر صدور تعميم «املركزي» أول من امس 
بخصوص معاجلة تأجيل األقساط حسب املعيار 

.(IFRS-٩) الدولي للتقارير املالية رقم

لة ضمن بنود حقوق امللكية بهذه املبالغ في الربع الثاني أوضحت في إفصاحات متفرقة لـ «البورصة» أن األثر سيؤدي إلى انخفاض بند األرباح اُملرحَّ

١٣٥ مشروعاً ٥١ منها في مرحلة التحضير و٧٣ في مرحلة التنفيذ و٣ في التسليم و٤ لم تبدأ وإجناز ٤ فقط!

٨٠٪ من إجمالي التحديات مت التغلب عليها.. و٣٦٫٥٪ منها إدارية وهي النسبة الكبرى تلتها الفنية
١٫٢٧ مليار دينار حجم اإلنفاق على املشاريع بنهاية الربع الثالث من إجمالي اعتمادات ٣٫٣ مليارات دينار

املردود اخلاص باملشروعات احملفزة للقطاع اخلاص ال يلبي الطموح.. خاصة مشروعات الشراكة

البرنامج التشريعي للخطة يحتاج لقوة دفع جديدة.. العديد من مشروعات القوانني التزال لدى اجلهات املعنية
ضرورة وضع حد لتعثر اإلنفاق في بعض املشروعات نتيجة تأخر امليزانيات أو املوافقة على الصرف

أرقام ذات داللة
١- تتركز مشروعات اخلطة السنوية ٢٠٢٠/٢٠١٩ في املرحلة التنفيذية بنسبة 

٥٤٪ بنهاية الربع الثالث.
٢- انخفاض عدد مشروعات التي لم تبدأ بعد لتصل الى ٤ مشروعات.

٣- يوجد ١٦ مشروعا جديدا في اخلطة السنوية.. ٧٥٪ في املرحلة التحضيرية.
٤- ٪٤٠ من املشروعات تتوافق مع اجلدول الزمني.

٥- ٪٣٨٫٣ نسبة اإلنفاق على مشروعات اخلطة بانخفاض ٧٪.
٦- بلغت نسبة اإلنفاق على املشروعات االستراتيجية ٤١٪ من إجمالي االعتمادات 

املالية البالغة نحو ٢٫٧ مليار دينار بنهاية الربع الثالث للخطة السنوية.
٧- نسبة اإلنفاق على مشروعات رأسمال بشري إبداعي هي األعلى من بني ركائز اخلطة.

للقطاع اخلاص ال يلبي الطموح، 
خاصة مشروعات الشراكة ما بني 
القطاع العام واخلاص، ويحتاج 
األمر لزيادة قــوة الدفع من أجل 
إنهاء األعمــال التحضيرية لتلك 
املشــروعات مــن أجــل طرحهــا 
والبدء فــي التنفيــذ، مع حتديد 
آليات لتســهيل موافقات اجلهات 

الرقابية عليها.
وقــال التقريــر ان البرنامــج 
التشــريعي للخطــة اإلمنائيــة 
يحتاج لقوة دفع جديدة، خاصة 
مــع التعديالت التي اســتحدثت 
عليه، بإضافة مشروعات قوانني 
جديدة من برنامج عمل احلكومة، 
ووثيقة برنامج االستدامة املالية، 
وهو مشــروعات ظهرت احلاجة 
امللحة لها خالل الفترة الســابقة، 
فهناك عدد من مشروعات القوانني 
مازالــت لدى اجلهات املعنية منذ 
فترات طويلة، وعددها ٢٠مشروع 
قانون، يحتاج األمر لقوة دفع من 

أجل إنهائها.
وأشار إلى ان هناك ١٥ مشروع 
قانون - من التشريعات املدرجة 
التشــريعي خلطــة  بالبرنامــج 
التنمية - أحيلت إلى مجلس األمة 
بالفعــل، ومازالــت تناقش داخل 
جلان املجلس، وحتتاج لإلسراع 
في إقرارها الرتباط كثير من برامج 

ومشروعات التنمية بها.
ودعت الى ضرورة وضع حد 
لتعثر اإلنفاق في بعض مشروعات 
اخلطــة نتيجة تأخــر امليزانيات 
أو املوافقــة علــى الصرف، فرغم 
أن نســبة اإلنفاق أعلى من العام 
الســابق، إال أنهــا أقل مــن العام 

األسبق ٢٠١٧/٢٠١٦.
وطالبت من اجلهات املشاركة 
فــي اخلطــة باســتكمال هياكلها 
التخطيطية، والتي تســمح لتلك 
اجلهات بسالســة االتصال بينها 
وبني نظم اإلعداد واملتابعة، وتبذل 
األمانــة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة 
فــي تطوير نظم إعــداد ومتابعة 
اخلطط اإلمنائيــة، وانعكس هذا 
التطوير كثيرا في حتســن نسب 
اإلجنــاز، نتيجــة حــل املعوقات 

مبكرا.
وضــرورة مراجعة التحديات 
التي تواجه املشــروعات الواردة 
فــي اخلطــة، فهناك مشــروعات 
تعاني من تأخير كبير في جداولها 
الزمنية على الرغم من عدم تسجيل 
اجلهة ألي معوقــات تواجه تلك 

املشروعات.

من السنة املالية احلالية.
وبلغت نسبة التحديات اإلدارية 
٣٦٫٥٪ وهي النسبة األكبر من بني 
التحديات تلتها التحديات الفنية 
٢٨٪، ثــم املالية ١٧٪ فــي املقابل، 
فإن التحديات التشريعية في األقل 
حدوثا حيث بلغت نســبتها نحو 
٣٪ من إجمالي عدد التحديات التي 

واجهت مشروعات اخلطة.
توصيات لإلجناز

ورصد التقريــر مجموعة من 
التوصيات أبرزها انه مازال املردود 
اخلــاص باملشــروعات احملفــزة 

التي مازالت طور اإلعداد ومجلس 
األمة باإلســراع مبناقشة وإصدار 
التشريعات التي أجيلت إليه وذلك 
الرتباط كثير من برامج ومشروعات 
التنمية بصدور هذه التشريعات.

وحــول التحديات التي تواجه 
تنفيذ املشروعات، قال التقرير انه 
مت تصنيف التحديات التي تعترض 
اجلهات فــي تنفيذ مشــروعاتها، 
إلــى ٥ مجموعات رئيســية، بلغ 
إجمالي عددها ٥٩٨ حتديا مرتبطا 
الســنوية  مبشــروعات اخلطــة 
٢٠٢٠/٢٠١٩، ومت التغلب وحل نحو 
٨٠٪ منها حتى نهاية الربع الثالث 

هذه الركائز الى إصالح تشريعي 
يدفع بجهود التنمية وينظمها.

تشريعات اخلطة

التنفيــذي  ويشــير املوقــف 
للتشريعات إلى أن نحو ٣٨٪ منها مت 
إقرارها، كما ان ٢٣٪ من التشريعات 
حتت املناقشات داخل أروقة جلان 
مجلــس األمة (١٢ تشــريعا)، كما 
يالحظ أيضا ان ما يقارب من ثلث 
عدد التشريعات مازال لدى اجلهات 
في مراحل التحضير األولى وهو ما 
يضع ضغوطا على كل من احلكومة 
باإلســراع من إنهاء التشــريعات 

املستدامة فقد بلغ معدالت اإلجناز 
للمشاريع ٢٨٫٥٨٪، حيث بلغ عدد 
املشاريع في مرحلة التحضير ١١ 
مشروعا و٤ مشاريع في مرحلة 

التنفيذ ومشروع قيد التسليم.
أما للتشريعات فذكر التقرير 
ان البرنامج التشــريعي يضمن 
٥٣ مشروع قانون، موزعة على 
ركائــز التنمية الســبع وان كان 
أكثر من ٩٠٪ من هذه التشريعات 
تضمنتهــا ٣ ركائــز هي اقتصاد 
متنوع مستدام وإدارة حكومية 
فاعلة ورأسمال بشري إبداعي وهو 
ما يعكس مدى احتياج قطاعات 

املتنوع املســتدام بلغت نســب 
اإلجناز ٤٥٫٩٥٪ وبلغ عدد املشاريع 
في مرحلة التحضير ١٢ مشروعا 
و١٢ مشروعا في مرحلة التنفيذ و٣ 
مشاريع لم تبدأ ومشروع واحد 

قيد التسليم.
البنية  وبالنســبة ملشــاريع 
التحتية املتطورة، بلغت نسبة 
اإلجنــاز ٣٠٫٢٨٪، حيــث بلــغ 
عدد املشــاريع ١٤ مشــروعا في 
مرحلــة التحضير و٩ مشــاريع 
في مرحلة التنفيذ ومشــروع مت 
تسليمه ومشروعان مت إجنازهما، 
وبالنسبة ملشاريع البيئة املعيشية 

أحمد مغربي

كشــف تقرير متابعة اخلطة 
السنوية للتنمية للربع الثالث من 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذي 
يبدأ مــن ١ أبريل ٢٠١٩ وحتى ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩ أن نسبة اإلنفاق 
على مشــروعات خطــة التنمية 
بنهايــة الربــع الثالــث بلغ ١٫٢٧ 
مليار دينار من إجمالي اعتمادات 
مالية تبلغ ٣٫٣ مليارات دينار، أي 
ان اإلنفاق بلغ ٣٨٫٣٪ فقط خالل 
الفترة، فيما بلغت املشروعات في 

املرحلة التنفيذية ٥٤٪.
وقال التقريــر الذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، ان عدد 
املشــروعات املدرجة في اخلطة 
يبلــغ ١٣٥ مشــروعا مت إجناز ٤ 
مشــاريع فقــط فيما يبلــغ عدد 
املشاريع التي في مرحلة التسليم 
٣ مشاريع ونحو ٥١ مشروعا في 
املرحلــة التحضيرية ونحو ٧٣ 
مشــروعا في املرحلة التنفيذية 

و٤ مشاريع لم تبدأ.
وبالنسبة لتصنيف املشاريع 
من حيــث توافقها مــع اجلدول 
الزمنــي بنهاية الربع الثالث من 
الســنة املالية، ذكــر التقرير ان 
املشاريع املتقدمة املستمرة بلغت 
١٥ مشروعا واجلديدة مشروعان 
فقط، فيما بلغت املشاريع املتوافقة 
مع اجلدول الزمني املستمرة نحو 
٤٢ مشــروعا ونحو ٩ مشــاريع 
جديدة، وبالنســبة للمشــاريع 
املتأخرة فقد بلغت ٦٧ مشروعا، 
وبذلك يبلغ عدد املشاريع املتأخرة 
نحو ٥٠٪ من إجمالي املشــاريع 
ونحو ١٢٫٦٪ من املشاريع متقدمة 
و٣٧٫٨٪ من املشاريع متوافقة مع 

اجلدول الزمني.
وأشار الى ان ٥٤٪ من املشاريع 
املدرجــة ضمــن خطــة التنمية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ في املرحلة التنفيذية 
و٣٨٪ في املرحلــة التحضيرية 
و٢٪ فــي مرحلة التســليم و٣٪ 
في مرحلة اإلجناز و٣٪ لم تبدأ.

املوقف التنفيذي

وبالنسبة للموقف التنفيذي 
الســنوية  ملشــروعات اخلطــة 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بنهاية الربع الثالث، 
ذكر التقرير ان مشــاريع اإلدارة 
احلكومية الفاعلة فقد بلغ اإلجناز 
٢٠٫٥٩٪ وبلغ املشــاريع املنجزة 
مشــروعا وحيــدا و٩ مشــاريع 
تنفيذية ومشروعني في مرحلة 
التحضير، وبالنسبة لالقتصاد 
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قال رئيس مجموعة 
والفــوزان  الياقــوت 
القانونية خليفة الياقوت 
القــرارات اخلاصــة  إن 
بفرض رســوم اإلغراق 
على مواد البناء، جاءت 
في إطــار حماية املنتج 
احمللي املماثل للمستورد 
والــذي أدت سياســات 
الدول  اإلغراق لبعــض 
إلى تضرره بشكل كبير 
ترتب عليه تكبد احمللي 
خســائر كبيرة بســبب 
غياب املنافسة الشريفة 

في هذا القطاع.
وأضاف الياقوت في 
بيــان صحافي أن قطاع 

مواد البناء يعد من أهم القطاعات احليوية 
للعديد من الشركات الصناعية وراغبي 
بناء القســائم الســكنية مــن املواطنني 
وللمقيمني العاملــني في مجال املقاوالت 
والذي بدورة ميثل شريان احلياة للقطاع 
العقاري السكني والتجاري واالستثماري 
ومن ثم فإن فرض رسوم اإلغراق سيتضرر 
منها العديد مــن القطاعات االقتصادية، 
حيــث ان قطــاع مواد البنــاء يرتبط به 
العديد من القطاعات األخرى املرتبطة به.

دراسة قانونية

ودعا الياقوت احلكومة لوضع دراسة 
قانونية واقتصادية الستبيان أثر فرض 
الرســوم ومنهــا رســوم اإلغــراق على 
القطاعات احليوية ومعرفة مدى انعكاسها 
علــى األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
للمواطنني واملقيمني وأصحاب الشركات 
وكيف ميكن أن يؤدي تطبيقها إلى تعزيز 

االيرادات وحماية املنتج احمللي.
حماية املنتج احمللي

وطالــب احلكومــة بضــرورة توفير 
احلمايــة الكاملــة للمنتــج الوطني من 
خالل ضوابط تقر بالتنسيق مع اصحاب 
الشركات واملصانع احمللية، مؤكدا أن تلك 
الضوابط تتمثل في العمل على احلد من 
ارتفاع االسعار وتعزيز مبدأ التنافسية 
بني املنتجات احمللية، موضحا أن من بني 
الضوابط فتح األســواق اخلليجية أمام 
الشركات لتحقيق التوازن واملنافسة في 
السوق احمللي واتاحة العديد من اخليارات 

أمام املستهلكني لالختيار فيما بينها. 
زيادة اإلنتاج

وأضاف الياقوت أن الشركات الوطنية 
ال تستهدف زيادة االسعار في ظل احلماية 
من قبل احلكومة لكنها تســتهدف زيادة 
االنتــاج بالدرجة االولى، حيث ان زيادة 
اإلنتاج يؤدي إلى خفض التكلفة وبالتالي 
ال تســعى الشــركات لرفع االسعار وفي 
نفــس التوقيــت تزيــد الربحية بشــكل 
كبير، مع ضرورة احملافظة على اجلودة 
لزيادة القدرة على املنافسة مع املنتجات 

املستوردة.
وطرح الياقوت تصورا للتوفيق بني 
ضــرورة االلتزام بقــرارات دول مجلس 
التعاون اخلليجي حلماية املنتج الوطني، 
وكيفية احملافظة على االسعار وذلك بفتح 
حوار بني املنتجني احملليني لكل منتج على 
حدة ووضع تعهدات وضوابط تقرها جلنة 

مختصة حلماية املنتجات على أن تكون 
تلك التعهدات أساس لتنفيذ القرارات في 

ذلك الشأن.
منافسة غير عادلة 

 وقال إن االغــراق يعني التنافس غير 
الشريف بني الشركات، غير إن إثباته صعب 
جدا ألبعد احلدود والتي ال ميكن إثباتها إال 
إذا كان اإلغراق فاحش جدا، وإلثباته البد من 
وجود محقق عاملي وفي هذه احلالة تأخذ 
عملية التحقيق أكثر من عامني والتي من 
خالله يتم اثبات اإلغراق ونسبته والتي من 
املفروض وضع رســوم عليها حتى تكون 

املنافسة عادلة. 
وأضاف الياقوت أن هناك مأزقا متر به 
العديد من الشركات العاملة في مجال مواد 
البناء حاليا ومنها السيراميك واإلسمنت 
على سبيل املثال، مشيرا الى انه عند احلديث 
عن منتجي اإلسمنت والسيراميك تختلف 
املعطيات وعليه يجب ان تكون هناك دراسة 
متخصصة، الختالف املعطيات في التعامل 

بني املنتجني.
 دعم حكومي 

ولفــت الياقوت إلى عدد من املالحظات 
حــول دعم املنتج احمللي مــن بينها الدعم 
احلكومــي للصناعيني عبــر توفير أراٍض 
وطاقــة مدعومة وكذلك مــن خالل قانون 
جلنة املناقصات باألفضلية السعرية للمنتج 
الوطني وتوصيف املناقصات بفرض املنتج 
الوطني بدون االفراط في اجلودة والتكلفة 
وعملية وصف املنتج الوطني بشكل دقيق 
وحتديد نســبة القيمة املضافــة للتفريق 
بني التجميع واعــاده التعبئة والتصنيع 
احلقيقي، منوها الى ان دعم املنتج الوطني 
يفرض علــى املصنعني دعم االقتصاد من 
خالل ايجاد فرص عمل حقيقية للمواطنني 
وانعدام املنافســة لن يــؤدي إلى االرتقاء 

باملنتج الوطني وجودته. 
وأوضــح الياقــوت أن الكويــت عضو 
في منظمــة التجارة العامليــة وقد أعطت 
وبعض الدول النامية مهلة لعدة ســنوات 
لتوفيــق أوضاعها مبا نصت عليه قوانني 
املنظمة وأهدافها الرامية لتعزيز التنافسية 
االقتصادية بني الدول، كما أن قوانني املنظمة 
متنع القيام مبمارسات ضارة تضر العالقات 
التجارية الدولية، مشــيرا الى ان احلكمة 
تقضــي أن يكون قرار فرض رســوم على 
املنتجات املســتوردة «مــدروس» بجميع 
أبعاده وليس ردة فعل ألن القرار مهما كان 

صائبا في غير وقته جرمية.

أكد أن القرار مهما كان صائباً في غير وقته جرمية

خليفة الياقوت

«بلومبيرغ»: الكويت قد تضطر لالعتماد على «احتياطي األجيال»

مصطفى صالح

قالت وكالــة بلومبيرغ 
فــي تقرير حديــث لها عن 
البــالد تعاني  الكويت، إن 
مــن أزمــة مالية شــديدة، 
وإنها قــد تضطر الى البدء 
فــي االعتماد على صندوق 
الثــروة الســيادي، أو مــا 
يســمى صندوق احتياطي 
القادمــة، وذلــك  األجيــال 
املالية  التحديــات  ملواجهة 

املتزايدة.
وأشارت الوكالة الى أن 
التحديــات املالية احلالية، 
قد تتسبب في ارتفاع نسبة 
عجــز امليزانيــة الكويتية 
الــى ٤٠٪ من الناجت احمللي 
اإلجمالي للبالد، ما سيدفعها 
اللجــوء لصنــدوق  الــى 
القادمة،  احتياطي األجيال 
في ظل نفاد خيارات التمويل 
من احلكومة، وعدم قدرتها 
على إقنــاع مجلــس األمة 
بتمرير قانون الدين العام 

اجلديد.
ولفتت «بلومبيرغ» إلى 
أن الكويت قامت باستنفاد 
سيولة صندوق االحتياطي 
الســنوات  العــام، خــالل 
املاضية بشكل أساسي لسد 
عجوزات امليزانية املتراكمة 
منذ خمس ســنوات، حيث 
قاربت ســيولة الصندوق 
علــى النفاد خالل الســنة 
املاليــة احلالية، أو بحلول 

أبريل ٢٠٢١.
حلول مقترحة

وقالت الوكالة إن صندوق 
القادمة،  احتياطي األجيال 
هــو أقــدم صنــدوق ثروة 
ســيادية في العالم ويقدر 
بأنــه رابع أكبــر صندوق 
عاملي، مشيرة الى أن الهدف 
من تأسيسه يعود إلى تأمني 
رفاهية األجيال القادمة من 
الكويتيــني، الذين رمبا لن 
يكونوا قادرين على االعتماد 

على النفط باملستقبل.
وأشــارت الــى أن أحــد 
تتــم  التــي  اإلجــراءات 
مناقشتها حاليا بالكويت، 
هو إيقاف التحويل السنوي 
اإللزامــي بنســبة ١٠٪ من 
إجمالــي اإليــرادات، فــي 
السنوات التي تعاني فيها 
احلكومة من عجز، قد يسمح 
تعديل القانون احلالي أيضا 
بتحويل ما يصل إلى ٢٥٪ 

في سنوات الفائض. 
وأضافت أن هناك خيارا 
آخر، يتمثــل في احلصول 
على قــرض مــن صندوق 
احتياطــي األجيال القادمة 
يتم سداده الحقا، أو خيار 
آخــر، يتمثــل فــي شــراء 

احتاد مصارف الكويت: «أنت 
تتحدث عن بلد متتلك فيه 
ثــروة نفطيــة وصندوقــا 
سياديا وسكانه متعلمون، 
ولكن لســوء احلظ، لدينا 
سوء إدارة للسياسات املالية 
والكثير مــن اإلعانات غير 

الضرورية».
وأضاف الشطي: «حاولت 
احلكومة على مر السنني احلد 

وأشــار الــى انــه حتى 
عندمــا اتخــذت احلكومــة 
قرارات، مثــل تقدمي الدعم 
ملخصصات القطاع اخلاص، 
لم يتم تطبيق معظمها حتى 
اآلن. وفي هذه األثناء، تفلس 
الشركات وال يوجد قانون 
جديد يحكم عالقة أصحاب 
الذيــن  العمــل بالعمــال، 
اليزالون غير قادرين على 

حتمل املسؤولية.
اجلمود السياسي

ويقول احمللل السياسي 
عبدالوهاب العيسى: «بدال 
من عقد صفقة مع املشرعني، 
قد تختار احلكومة االنتظار 
حتى انتهــاء فترة البرملان 
التشــريعية، ثــم إصــدار 
مرســوم عاجل لسد فجوة 

امليزانية».
وقال إن هناك إصالحات 
أعمق رمبا تكون مطروحة 
علــى الطاولــة فــي الوقت 
احلالي، بالنظر إلى تصويت 
برملانــي قادم، مشــيرا الى 
أن أي إصــالح اقتصــادي 
في سنة انتخابية سيكون 
بالتأكيد صعبا للغاية، فيما 
تفتقر احلكومة إلى أدوات 
التسويق واإلقناع باإلصالح 

االقتصادي.

مــن اإلســراف فــي اإلنفاق، 
ولكــن مع انتشــار األضرار 
االقتصاديــة الناجمــة عــن 
جائحة كورونا، وانخفاض 
أسعار النفط، اتخذت الكويت 
أحد أصغر التعديالت املالية 
باخلليج، وطلب من الوزارات 
تخفيض ميزانياتها للسنة 
املالية احلالية بنســبة ٢٠٪ 

على األقل».

البالد تعاني حتديات مالية شديدة قد تصل بالعجز إلى ٤٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي

الصندوق ٢٫٢ مليار دينار 
(٧٫٢ مليــارات دوالر) مــن 
األصول اململوكة للخزانة، 

من أجل تعزيز السيولة.
اإلفراط في اإلنفاق

وفي تعقيــب له، يقول 
املستشار االقتصادي عبد 
املجيد الشطي، والذي كان 
يشغل سابقا منصب رئيس 

مقترح بقرض من «صندوق األجيال».. أو شرائه ٢٫٢ مليار دينار أصوًال مملوكة للخزانة لتعزيز السيولة
مناقشة تعديل قانون الصندوق إليقاف التحويل السنوي اإللزامي.. والسماح بتحويل ٢٥٪ في سنوات الفائض

طارق عرابي

بخطوات سريعة وثابتة، متضي 
الهيئة العامة للصناعة في طريقها نحو 
االعتماد على التكنولوجيا احلديثة في 
أمتتة أعمالها، وذلك بهدف التخفيف 
عــن املراجعني وتســهيل إجــراءات 
التراخيص الصناعية واالرتقاء ببيئة 
األعمال لديهــا من أجل الوصول إلى 
مصاف الدول املتقدمة في هذا املجال.
ولتسليط الضوء قامت «األنباء» 
بزيارة إلى مقر الهيئة العامة للصناعة، 

بهدف التعرف على هذه اخلدمات التي 
كان أحدثهــا جهــاز اخلدمــة الذاتية 
التفاعلي الــذي أطلقته الهيئة نهاية 
يونيو املاضي والذي يوفر أكثر من ٤٠ 
خدمة تفاعلية تتيح ملراجعي الهيئة 
واملتعاملني معها إجناز معامالتهم آليا 
وبدون احلاجة لالحتكاك مع املوظفني، 
وذلك متاشيا مع االجراءات االحترازية 
احلاليــة املطبقة فــي كل دول العالم 
إثر انتشار ڤيروس كورونا املستجد 

«كوفيد ١٩».
رئيس قســم تطوير النظم بالهيئة 

العامــة للصناعــة ســارة عبدالعزيز 
الوزان، أكــدت لـ «األنبــاء» أن الهيئة 
العامــة للصناعة أصبحــت أول جهة 
حكومية تطلق جهــاز اخلدمة الذاتية 
التفاعلي، والذي جاء بتوجيهات مباشرة 
من مدير عــام الهيئة العامة للصناعة 
عبدالكرمي تقي، الذي يســعى بشــكل 
دؤوب نحــو ميكنة جميــع اإلجراءات 
الداخليــة واخلارجيــة للهيئــة، حتى 
وصلت نسبة امليكنة احلالية إلى نحو 
٩٩٪، مبا يتماشى مع خطة عمل الدولة 
وبرنامج عمل احلكومة الرامي إلى حث 

جميع اجلهــات احلكومية على ميكنة 
إجراءاتها، ومبا من شأنه أن يرفع مؤشر 

الكويت في تسريع بيئة االعمال.
وأضافــت أن الهيئــة أطلقت في ٢٨ 
يونيــو املاضي جهاز اخلدمــة الذاتية 
التفاعلي الذي يوفر أكثر من ٤٠ إجراء 
صناعيــا مــا بــني عقــود وتراخيص 
وشهادات، األمر الذي يسهل على العميل 
الوقت والوقوف في طوابير االنتظار، 
فضال عن سرعة االجراءات، وذلك كله 

من خالل خدمة ذاتية تفاعلية.
وأوضحــت أن الهيئة لديها حاليا 

٥ أجهزة للخدمــة الذاتية التفاعلية 
التي سيتم توزيعها على اكثر األماكن 
احليوية بــدءا من املبنى الرئيســي 
للهيئــة العامــة للصناعــة، ومجمع 
الوزارات، ومجمــع األڤنيوز ومركز 
الكويت لالعمال ومطار الكويت الدولي.

وأكــدت الــوزان أنه بــات بإمكان 
شــريحة كبيــرة مــن املســتثمرين 
ومراجعي الهيئة إجناز معامالتهم عن 
طريق جهاز اخلدمة الذاتية املوجود 
لدى مدخل الهيئة في منطقة جنوب 
السرة، باإلضافة إلى االتصال املرئي 

مع موظفي الهيئة في حال وجود أي 
استفسار أثناء إجناز اخلدمة الذاتية.

وأضافــت انــه من خــالل اجلهاز 
اجلديــد، ميكــن لصاحــب العمل أو 
املندوب التقدمي للحصول على طلب 
عقد أو ترخيص أو شهادة، باإلضافة 
إلى العديد من اخلدمات األخرى، كما 
ميكن ملقدم الطلب إرفاق أي مستندات 
وتسليمها بشكل أوتوماتيكي من خالل 
نفس اجلهاز، هذا فضال عن إمكانية 
دفع الرسوم عن طريق خدمة الـ «كي 

نت» أو «نقدا» عبر نفس اجلهاز.

(قاسم باشا) جانب من املراجعني لهيئة الصناعة مع اتباع االجراءات االحترازية بالتباعد   ملشاهدة الڤيديوسارة الوزان

الوزان: اجلهاز سيتوافر مببنى الهيئة ومجمع الوزارات و«األڤنيوز» ومركز الكويت لألعمال واملطار

املصانع الوطنية تستهدف زيادة اإلنتاجية وخفض التكلفة

«الصناعة»: ٩٩٪ نسبة امليكنة بإجراءات ومعامالت الهيئة
أول جهة حكومية تُطلق جهازاً للخدمة الذاتية يقدم ٤٠ خدمة متنوعة
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«كورونا» يهوي بأرباح البنوك اخلليجية ٢٠٪

قالت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية، 
أمس، إن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط 
ستؤثران سلبا على إيرادات البنوك اخلليجية 
خالل العام احلالي، غير انها متلك رؤوس أموال 

كافية تعزز مالءتها. 
وأضافــت الوكالة أن مصارف دول مجلس 
التعاون اخلليجي احلاصلة على تصنيف من 
«موديز» قد حققت إيرادات إجمالية صافية بقيمة 
٣٤٫٥ مليار دوالر في ٢٠١٩، مما مينحها القدرة 
على استيعاب اخلسائر، في حني سيؤدي ارتفاع 
احتياجــات التغطية وانخفاض اإليرادات إلى 
بلوغ متوسط انخفاض صافي األرباح للسنة 
الكاملــة أكثر من ٢٠٪، فيما ســتوفر التغطية 
اجليدة للمخصصات في األنظمة املصرفية كما 
هو احلال في الكويت وقطر والسعودية املزيد 
من القدرة على اســتيعاب اخلســائر. وعليه، 
فــإن رأس املــال قد يتراجع قليــال لكنه يبقى 
كافيــا في ظل تدني قاعدة األصول وانخفاض 

توزيعات األرباح.
وقال نائب الرئيس - مسؤول ائتمان أول 
لدى الوكالة نيتيش بوجناغارواال: «ستنكمش 
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي، األمر 
الــذي يضعف مصدري اإليرادات الرئيســيني 

للمصارف -الفائدة على القروض والرســوم 
والعموالت- بينما سترتفع رسوم مخصصات 
تغطية خسائر القروض بشكل حاد، فيما سيظل 
رأســمال املصارف مــع ذلك كافيــا، مما يعزز 

مالءتها». 
وتوقع أن ينكمش الناجت احمللي احلقيقي غير 
النفطي في دول اخلليج بنسبة تتراوح بني ٣٫٥٪ 
و٥٪ في ٢٠٢٠، حيث سيضعف طلبات القروض 
ورغبــة املصارف في اإلقراض، مما يؤدي إلى 
بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح 
بني ٠٪ و٥٪، وفي نفس الوقت سيؤدي خفض 
أسعار الفائدة وتعثرات العمالء املتزايدة إلى 
انخفاض إيرادات املصارف من الفوائد، بينما 

سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل.
وأضاف: «إن الركود االقتصادي سيؤثر على 
اجلدارة االئتمانية للمقترضني من الشــركات 
واألفراد على حد سواء، وسينعكس هذا على 
املصارف من خالل ارتفاع القروض املتعثرة، 
وما يترتب عنها من ارتفاع رسوم مخصصات 
تغطية اخلسائر للقروض، التي من املتوقع أن 
ترتفع بشكل كبير لدى البنوك احلاصلة على 
تصنيــف الوكالة مقارنة بقيمتها البالغة ١١٫٧ 

مليار دوالر في ٢٠١٩».

«موديز»: الكويت والسعودية وقطر قادرة على استيعاب اخلسائر

مسيرة تعافي سوق النفط حتتاج إلى سنوات!
محمود عيسى

ذكر تقرير صادر عن شركة وود ماكينزي 
لالستشارات انه مت ضخ دماء احلياة في شرايني 
قطاع التكرير العاملي خالل الســنوات األولى 
من هذا القــرن عندما أجبــرت الطاقة الزائدة 
والهوامش املنخفضة املصافي على التركيز على 
ضبط التكاليف وإدارة الهوامش، حيث دلل على 
جناح هذه املساعي حتقيق مرونة الربحية في 
هذا القطاع بعد انهيار أســعار النفط في ٢٠١٤ 
ورفع قادة قطاع التكرير الى مصاف القادة بني 
شركات النفط العاملية الكبرى. ولكن االنكماش 
احلالي كان أكثر صرامة من أي جتربة سابقة، 
ورمبا يقدم حملة عن التحديات التي تواجهها 
صناعة التكرير على املدى الطويل عندما يبدأ 
الطلب على النفط في نهاية املطاف مســيرته 

نحو االنخفاض.
وقــد أجرى كبير احملللني في شــركة وود 
ماكينزي، سيمون فالورز لقاء مع رئيس شركة 
Downstream Oil آالن جيلــدر ومحلــل قطــاع 
الشركات غيريت فيندر للوقوف على توقعاتهما 
ومعرفــة كيفية اســتجابة الصناعة هذه املرة 
لألزمة، وما تأثيرها على ربحية قطاع تكرير 

النفط. وقال اخلبيران النفطيان إن األمر كان 
بالــغ الصعوبة، فقد تدهور متوســط هامش 
التكريــر اإلجمالي العاملــي املركب ليصل الى 
٠٫٢٠ دوالر للبرميل في شــهري مايو ويونيو 
املاضيني. كما انخفضت التقديرات التي كانت 
متوقعة في العام املاضي من ٣٫٧٠ دوالرات الى 
١٫٤٠ دوالر للبرميل كمتوسط لعام ٢٠٢٠ وهو 
األدنى في هذا القرن. وتعكس هذه األرقام القامتة 
التأثيــر االقتصادي املدمر الناجت عن ڤيروس 
كورونــا الى تدهور الطلــب على النفط بأكثر 
من ٢٠ مليون برميل يوميا في شــهري مارس 
وأبريــل، مما أدى إلى محو مــا بنته الصناعة 

النفطية من منو الطلب طوال ٢٠ عاما.
وردا على ســؤال حول توقعاتهما بتحسن 
سوق النفط، قال اخلبيران: اننا نشهد بالفعل 
ارتفاعا في الطلب على النفط مع بدء انحسار 
عمليات اإلغالق، علما ان البنزين له النصيب 
األوفر، ولكن الطلب على وقود الطائرات مازال 
ضعيفــا، ونرى أننا لن نعود إلى اجتاه النمو 
السابق لألزمة قبل مرور بضع سنوات، وتشير 
أحدث توقعاتنا العاملية للطلب على النفط في 
٢٠٢١ الــى انه يصل الى ٣ ماليني برميل يوميا 

وهو أقل من توقعاتنا السابقة لألزمة.

«كورونا» يعوق صناعة التكرير العاملي

«الوطني لالستثمار»: «بورصة الكويت» ثاني أفضل 
األسواق اخلليجية أداء في يونيو املاضي

«ضمان»: توقعات بانخفاض تدفقات االستثمار األجنبي 
املباشر للدول العربية ٥٠٪ خالل ٢٠٢٠

قال تقرير صادر عن شركة الوطني 
لالستثمار إن األسواق العاملية تواصل 
االرتفاع الذي بدأته في منتصف مارس 
مدفوعا بخطط إعادة فتح االقتصاد، 
حيث تقدم مؤشــر MSCI AC العاملي 
بنســبة ٣٫٠٣٪، مما قلص خســائره 
منذ بداية العام حتى منتصف العام 
إلــى -٧٫١٤٪، في حني ارتفع مؤشــر 
MSCI EAFE لألسواق املتقدمة خارج 
الواليات املتحدة وكندا بنسبة ٣٫٢٢٪ 

في يونيو. 
التقريــر أن األســواق  وأضــاف 
الناشئة سجلت مكاسب قوية خالل 
 MSCI EM الشــهر مع ارتفاع مؤشــر
بنســبة ٦٫٩٦٪ مقلصا خسائره منذ 
بداية العام إلى ١٠٫٧٣٪. ويعود تفوق 
أداء األســواق الناشــئة خالل يونيو 
إلــى األداء القوي في آســيا وأمريكا 
اجلنوبية. ومن ناحية أخرى، ارتفع 
 MSCI Asia ex-Japan مؤشر مؤشــر
لألسهم اآلسيوية باســتثناء اليابان 
بنســبة ٧٫٨٧٪ مما قلل من خسائره 

منذ بداية العام إلى -٥٫٧٣٪. 
وأشار تقرير الوطني لالستثمار 
إلى أداء أسوق دول مجلس التعاون 
اخلليجــي التي ســجلت أداء إيجابيا 
بشــكل عــام حيــث كان إداء بعــض 
األسواق مشابها ألداء األسواق الناشئة.

وتأثر أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 
لدول مجلس التعاون اخلليجي بسبب 
األداء الضعيف للسوق السعودي حيث 
ارتفع بشكل طفيف مؤشر ستاندرد 
آند بورز ٠٫٩٤٪، في حني ارتفع مؤشر 
S&P Pan Arab األوسع نطاقا بنسبة 
١٫٦٩٪ مدعومــا بأداء قوي في مصر، 
حيث متكن مؤشر EGX٣٠ من إضافة 

٥٫٣٣٪ في شهر يونيو.
وأوضح التقرير أن أفضل أداء كان 
من نصيب أســواق اإلمارات العربية 
املتحدة، حيث أضاف مؤشر سوق دبي 
املالــي العام ٦٫١٨٪ معززا أداءه خالل 
الربع الثاني إلى ١٦٫٦٠٪، بينما أضاف 
مؤشر ADX العام في ابوظبي ٣٫٤٨٪ 
ليصل أداءه للربع الثاني إلى ١٤٫٧٦٪. 

أطلقت املؤسسة العربية لضمان 
االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، 
التقرير السنوي الـ ٣٥ ملناخ االستثمار 
في الدول العربية لعام ٢٠٢٠، وذلك في 
ضوء تفشي ڤيروس كورونا، حيث 
اســتند الى أحدث املعلومات املتاحة 
حول مراجعــات األربــاح والنفقات 
الرأسمالية ألهم ٥٠٠٠ شركة متعددة 
اجلنسيات حسب املنطقة والقطاع. 
وتوقع التقرير أن تنخفض تدفقات 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى 
املنطقة العربية بنســبة تتراوح بني 
٢١٪ في حدها األدنى و٥١٪ في حدها 
األقصى خالل ٢٠٢٠، بخسائر تتراوح 

بني ٧٫١ و١٧٫٢ مليار دوالر.
 كما توقع التقرير ان تكون العراق 
تليها مصر والسعودية وموريتانيا 
وتونــس األكثر تضررا، فيما يتوقع 
ان تكون الكويت ولبنان األقل تأثرا. 
أما على املستوى القطاعي فينتظر أن 
يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشدة، 

ثم قطاعا البناء والتعليم.
وفيما يتعلق باألداء االستثماري 
في املنطقة لعام ٢٠١٩ أشار التقرير، 
الــذي اعتمــد علــى آخــر البيانــات 
الصادرة عــن مؤمتــر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية (أنكتاد)، أن تدفقات 
االســتثمار األجنبي املباشر الواردة 

بنســبة ١٫٨٤٪ في حني ارتفع مؤشر 
داو جونز الصناعي (DJIA) بنســبة 
١٫٦٩٪. وبالنســبة للنصف األول من 
العام، اليزال مؤشر S&P ٥٠٠ منخفضا 
 .٪٩٫٥٥- DJIA بنسبة -٤٫٠٤٪ ومؤشر
من ناحية أخرى، واصل مؤشــر 
NASDAQ املركــب حتطيــم األرقــام 
القياسية اجلديدة مع حتقيق مكاسب 
بنســبة ٥٫٩٩٪ خالل الشهر و١٢٫١١٪ 

حتى منتصف العام.
ولفت التقرير إلى سوق اخلزانة 
الــذي شــهد أداء متقلبا فــي يونيو، 
وارتفع معدل الفائدة على ١٠ سنوات 
من ٠٫٦٦٪ في بداية الشهر إلى أعلى 

الواردة الى السعودية للعام الثاني 
علــى التوالي بنســبة ٧٪ لتبلغ ٤٫٦ 
مليارات دوالر، وفي املقابل تراجعت 
التدفقات الواردة الى الدول العربية 
في شمال افريقيا بنسبة ١١٪ الى ١٣٫٧ 
مليار دوالر، وذلك نتيجة انخفاض 
التدفقات في جميع البلدان باستثناء 
مصر التي حافظت على موقعها كأكبر 
مستقبل لالستثمار األجنبي في افريقيا 
بزيادة ١٠٫٧٪ لتبلغ ٩ مليارات دوالر.

مستوى له في ٠٫٩٦٪ في ٠٥ يونيو 
قبل أن يعــود تدريجيا إلــى ٠٫٦٥٪ 

بحلول نهاية الشهر.
وحــول املؤشــرات االقتصاديــة 
فــي الواليــات املتحدة قــال التقرير 
إنهــا التزال تظهر عالمــات التعافي، 
حيث أضاف االقتصاد األميركي ٤٫٨ 
ماليــني وظيفة في يونيــو مقارنة بـ 
٢٫٥ مليــون وظيفة في مايو، ومتكن 
مؤشر مديري املشتريات التصنيعي 
ISM لشــهر يونيو من االستمرار في 
االجتــاه الصعودي مرتفعا إلى ٥٢٫٦ 
من ٤٣٫١ في مايو مقارنة مع التوقعات 

عند ٤٩٫٥. 
من ناحية أخرى، أكد التقدير الثالث 
للناجت احمللي اإلجمالي األميركي حدوث 
انكماش سنوي بنســبة ٥٫٠٪ خالل 
الربــع األول، بينمــا انخفــض معدل 
البطالة بشــكل ملحوظ إلى ١١٫١٪ في 
يونيو من ١٣٫٣٪ حيث ساعدت إعادة 
فتــح االقتصاد على تنشــيط حركة 

التوظيف.
وأشارت التقديرات املعدلة للناجت 
احمللي اإلجمالي األوروبي إلى انكماش 
بنسبة ٣٫٦٪ خالل الربع األول من العام 
مقارنة بالتقديرات السابقة التي قدرت 

االنكماش بحوالي ٣٫٨٪. 
وكان مؤشــر مديري املشــتريات 
التصنيعي Markit في فرنسا قد سجل 
٥٢٫٣ في يونيو، مقارنة بـ ٤٥٫٢ و٤٧٫٥ 
ألملانيا وإيطاليا على التوالي. وفيما 
 Stoxx يتعلق بأداء السوق، ارتفع مؤشر
Europe ٦٠٠ بنسبة ٢٫٨٥٪ خالل الشهر 
كما ســجلت مؤشــرات السوق ألكبر 
اقتصادين أوروبيني، أملانيا وفرنسا، 
أداء قويا حيث أضاف مؤشــر داكس 
األملاني ارتفاعا بنســبة ٦٫٢٥٪ خالل 
الشهر مضافا إلى ٦٫٦٨٪ للشهر السابق 
ليقلص خســائر النصــف األول إلى 
-٧٫٠٨٪. ومــن ناحية أخرى، ارتفع 
مؤشر CAC٤٥٠ الفرنسي بنسبة ٥٫١٢٪ 
مقارنة بـ ٢٫١٧٪ لشــهر مايو واليزال 
املؤشر الفرنسي سالبا بنسبة ١٧٫٤٣٪ 

خالل النصف األول من العام.

ووفــق قاعــدة بيانــات أســواق 
االســتثمار األجنبي املباشــر، شهد 
٢٠١٩، ارتفاعــا فــي عــدد مشــاريع 
االستثمار األجنبي املباشر الواردة 
الــى املنطقة بنســبة ٢٤٪ الى ١٠٩٢ 
مشــروعا (متثل ٥٪ مــن اإلجمالي 
العاملي) إال أن تكلفتها االستثمارية 
تراجعت بنسبة ٢٧٪ الى ٦٠٫١ مليار 
دوالر (متثل ٦٪ من اإلجمالي العاملي).
ومثلــت مصــر الوجهــة األولى 
ملشاريع االستثمار األجنبي املباشر 
في املنطقة بتكلفة استثمارية بلغت 
١٣٫٧ مليــار دوالر، متثــل ٢٣٪ مــن 
اإلجمالي، في حني تصدرت اإلمارات 
دول املنطقة في عدد املشاريع بعدد 

٤٤٥ مشروعا خالل ٢٠١٩.
وفي هذا اإلطار، قال املدير العام 
للمؤسســة عبــداهللا الصبيــح إن 
االنتشار الواسع جلائحة كوفيد ١٩ 
عامليا أدى الى تباطؤ كبير في توقعات 
األداء االقتصــادي للعديــد من دول 
منطقتنا، موضحــا ضرورة تعزيز 
األطر اخلاصة بسياسات االستثمار 
والدور الذي تلعبه وكاالت تشجيع 
االستثمار من أجل توطني االستثمار 
وتذليل العقبات أمام املســتثمرين 
األجانــب، خاصــة في هــذا الظرف 

االستثنائي.

عودة احلياة لالقتصادات أنعشت األسواق العاملية.. واألسواق الناشئة سجلت مكاسب قوية لتتخطى ٦٫٩٪

جراء جائحة «كورونا».. والكويت ولبنان األقل تأثراً

وجاءت الكويت في املرتبة الثانية 
حيث أضاف مؤشــر الكويــت العام 
لألسهم ٢٫٧٠٪ في يونيو، فيما تقدم 
مؤشر الســوق األول بنسبة ٣٫٣٧٪. 
وفي الدوحة، ارتفع مؤشر بورصة قطر 
بنسبة ١٫٧٤٪، فيما متكنت البحرين من 
تسجيل مكاسب هامشية بلغت ٠٫٦٣٪. 
ذكر تقريــر الوطني لالســتثمار 
أن املؤشــرات األميركيــة الرئيســية 
حتولت إلى املنطقة الســلبية لفترة 
وجيزة خالل الشهر لكنها متكنت من 
اإلغالق في املنطقة اخلضراء مبكاسب 

متواضعة. 
وأغلق مؤشــر S&P ٥٠٠ مرتفعا 

إلى الــدول العربية ارتفعت بشــكل 
طفيف لتبلــغ ٣٤٫٧ مليار دوالر في 
٢٠١٩، لتمثل حصتها ٥٫١٪ من مجمل 
التدفقات الــواردة الى الدول النامية 
و٢٫٣٪ من مجمــل التدفقات العاملية 

البالغة ١٥٤٠ مليار دوالر.
وقد حلت اإلمارات في مقدمة دول 
املنطقة باستقبالها ما يقارب ١٤ مليار 
دوالر بزيــادة تقــارب الثلث مقارنة 
بالعام املاضي، كما ارتفعت التدفقات 

كيف أصبح شاب أميركي بال شهادة جامعية مرجعية في االقتصاد؟
على الرغم من أن األميركي ناثان 
تانكــوس البالغ من العمر ٢٨ عاما 
لم يكمل دراسته اجلامعية، إال أن 
معرفته املتقنــة باالقتصاد جعلت 
املدفوعة حتظى  نشرته اإلخبارية 
مبشــتركني من بنــك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي وجلنة األوراق 
املالية والبورصات، ومكتب مراقب 
العملة ووزارة اخلزانة، كما أن حسابه 
على تويتر يحظى باهتمام من قبل 
الصحافيني واملفكرين االقتصاديني 
وخبراء االقتصاد في وول ستريت.

في العام املاضي بدأ «تانكوس» 
بتوســيع قاعدته اجلماهيرية من 
خالل التغلغل في امليكانيكا النقدية 
بتشخيص االضطرابات في سوق 
اإلقراض املضمون والتي أجبرت 
االحتياطي الفيدرالي على استئناف 
شراء ســندات اخلزانة على نطاق 
كبير، في العام احلالي ومع اجتياح 
ڤيــروس «كورونا» قــام بتدوين 
سلسلة من املنشورات التفصيلية 
حتت مسمى - مالحظات حول األزمة 

مثير لالهتمام، لقد استفاد بشكل 
كامل مــن عدم وجود حراس على 
شبكة اإلنترنت، حيث ميكنه تقدمي 
حجة منطقية وســريعة حول أي 
موضوع، وميكن أن تكون حجته أكثر 
تأثيرا من مقال متت مراجعته ونشره 

في املجلة االقتصادية األميركية.
لم يتفاجــأ أحد من شــهرته 
املكتشفة حديثا أكثر من تانكوس 
نفسه، الذي يستطيع أخيرا حتمل 
االنتقال من منزل األسرة في مانهاتن 
حيث نشأ، «لقد كانت جتربة مدهشة 
وغريبة حقا» هكــذا يصف ناثان 
جتربة نشرته اإلخبارية التي تضم 
٤٥٠ مشــتركا وحتقق لــه أرباحا 
ســنوية تصل إلى ٤٥ ألف دوالر، 
وهو يعتقد أن باســتطاعته كسب 
٢٠ ألف دوالر إضافية من التحدث 
وكتابة مشاركات أخرى، وقد حتول 
هذا إلى مهنة بأجر كامل مريح، كما 

أن هناك مجاال للنمو أكثر.
تانكوس لم يحصل على شهادته 
اجلامعية حتى اآلن رغم أنه يحتاجها 

ليتمكن مــن القيام مبا يريده بعد 
ذلك وهو دراسة القانون من جامعة 
مانشستر في اململكة املتحدة، ملاذا 
تانكوس: وصلت  القانون؟ يجيب 
إلى نقطة معينة من اإلدراك بأنه ال 
ميكن تسوية املناقشات في أصول 
املال عبر االقتصاد فقط فهناك أيضا 

أسئلة قانونية وتاريخية.
تانكوس  ولم حتظ مشاركات 
باهتمام األشخاص الذين يشاركونه 
وجهات النظر الليبرالية فقط، بل 
أولئــك الذين يــودون احلصول 
على فهــم عميق ملــا يفعله بنك 
االحتياطــي الفيدرالــي، من بني 
متابعيه على تويتر مراسلون من 
وكالة بلومبيرج، وصحيفة وول 
ستريت جورنال، ونيويورك تاميز، 
و«بيتر أورزاغ» املسؤول السابق 
في إدارة أوباما واملدير التنفيذي 
لالستشارات املالية في بنك الزارد 
االســتثماري، و«آلن كول» كبير 
االقتصاديني اجلمهوريني في اللجنة 
االقتصادية املشتركة للكونغرس.

ناثان تانكوس

- ركز فيها على شــرح إجراءات 
الطوارئ الفيدرالية ملكافحة الركود 
الذي سيخلفه «كوفيدـ١٩» باستخدام 
حسابات «T» بشكل مكثف وهي أداة 
للمحاســبني تضع األصول املالية 
يسارا بينما االلتزامات على اليمني.
وبحســب وكالة «بلومبيرغ» 
فإن جناح تانكوس في مناقشــاته 
االقتصادية واملالية على اإلنترنت 
دون حصوله على شهادة جامعية أمر 
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مستشفيات أميركا شبه ممتلئة مبرضى »كورونا« والصني تستنفر بوجه »الطاعون الدملي«
بكــن - وكاالت: قبــل أن 
يعثــر العالم علــى اللقاح أو 
العقار، الــذي يوقف ڤيروس 
كورونــا املســتجد املتفشــي 
بسرعة الضوء، شددت سلطات 
منطقــة منغوليا الداخلية في 
شمال الصن التدابير الوقائية، 
بعد تســجيل إصابــة مؤكدة 
بـ»الطاعون الدملي« لدى راعي 
ماشية خالل نهاية األسبوع.

وأصدرت اللجنة الصحية 
في مدينة بايانور حتذيرا من 
املستوى الثالث وهو ثاني أقل 
حتذير في نظام يتضمن أربعة 
مستويات، رغم اعالنها في بيان 
أن املصاب حالته مستقرة وهو 

في مستشفى في املدينة.
ويحظر هذا التحذير صيد 
أو أكل احليوانات التي قد حتمل 
الطاعون ويطلــب من الناس 
اإلبالغ عن أي حاالت يشــتبه 
بأنهــا طاعــون أو ارتفاع في 
درجات احلرارة دون أســباب 
واضحــة. ويأتي هذا التحذير 
بعــد اإلبالغ عــن أربع حاالت 
إصابة بالطاعون في منغوليا 
الداخلية في نوفمبر املاضي، 
من بينها حالتا إصابة باملرض 
املعــروف ايضــا بـ»الطاعون 
الرئــوي« وهو ســاللة قاتلة 

من الطاعون.
اللجنــة صيــد  ومنعــت 
وتناول السيما حيوان املرموط 
وهو نوع من القوارض، حتى 
نهاية العام، وحضت السكان 
على اإلبالغ بوجود أي قوارض 
أو ميتــة. وميكــن  مريضــة 
لبكتيريا يرسينيا الطاعونية 
املســببة للطاعــون االنتقــال 
لإلنسان من اجلرذان املصابة 

عبر البراغيث.
كما أفيد عن إصابة مشبوهة 
بالطاعون لــدى فتى يبلغ 15 
عاما في منغوليا املجاورة، وفق 
وكالــة أنباء الصــن اجلديدة 
الرســمية. وذكــرت الوكالــة 
أن الفتــى عانــى ارتفاعــا في 
احلرارة بعــد تناوله ملرموط 

مبــوازاة ذلــك، اليظهــر 
ڤيروس كورونا بعد أي عالمة 
للتباطؤ في الواليات املتحدة 

وأميركا الالتينية.
املستشــفيات  وباتــت 
األميركية على وشك االمتالء، 
بينما يدق مسؤولون ناقوس 
اخلطر في حن تعيش املكسيك 
وتشيلي والهند أجواء مشابهة.
ومنــذ أســبوع، تســجل 
الواليات املتحدة شــهد احياء 
عيدها الوطني، أعداد إصابات 
قياسية، فيما يواصل الرئيس 
دونالد ترامب التقليل من شأن 
األزمة التي أكد أنها »على وشك« 
االنتهاء. وأحصت البالد أكثر 
من 13٠ الــف وفاة ونحو 9.٢ 
مليون اصابة وفق احصائيات 

من جديدة على السكان.
في االثناء، قفزت الهند الى 
املركــز الثالث مــن حيث عدد 
اإلصابات متجاوزة روســيا. 
وشــهد عدد اإلصابات ارتفاعا 
هائال حيــث اعلنت أمس أنها 
أحصت قرابة ٧٠٠ ألف إصابة، 
لتصبح ثالث دولة أكثر تضررا 
بالوباء بعد الواليات املتحدة 
والبرازيــل. إال أن حصيلــة 
الوفيــات ضئيلــة فــي ثاني 
دولة أكثر اكتظاظا بالســكان 

في العالم مع 19693 وفاة.
الڤيروس بشكل  وينتشر 
كبير في املدن الهندية الكبرى 

بومباي ودلهي وشيناي.
وملواجهة تدفق املصابن، 
فتحت العاصمة الهندية مركزا 

يركــو نونيز إلى املستشــفى 
إثــر إصابته باحلمــى »جراء 
عــن  ناجمــة  مضاعفــات 
كوفيــد-19«. وأما املكســيك، 
التي أصبحت خامس دولة أكثر 
تضررا بالوباء من حيث عدد 
الوفيات، فسجلت 3٠366 وفاة.
وستعزل أســتراليا والية 
فكتوريا عــن باقي البالد بعد 
ارتفاع عدد اإلصابات في مدينة 
ملبورن خصوصا في عدد من 

املباني املكتظة.
ويبدو الوضــع أقل توترا 
فــي أوروبا، فقــد فتح متحف 
اللوفــر الشــهير فــي باريس 
أبوابه مجددا أمس بعد إغالق 
استمر أشــهرا، وبات املتحف 
األكبر واألكثر ارتيادا في العالم، 

جامعة جونز هوبكنز املرجعية.
ولــم يخف رئيــس بلدية 
أوســن فــي والية تكســاس 
ستيف أدلر انزعاجه وسبق أن 
وصف نبرة الرئيس األميركي 
بـ»اخلطيرة« بالنسبة لسكان 
املدينة، حيث توشــك أقســام 
اإلنعــاش على االمتــالء »في 
غضون عشــرة أيــام«. وقال 
لشــبكة »ســي ان ان«، »إذا 
لــم نغير املســار، قــد تكون 
مستشفياتنا مكتظة في غضون 

أسبوعن«.
وتتفــق رئيســة بلديــة 
فينكس كايت غاليغو مع أدلر. 
وصرحت »لقد أعدنا الفتح في 
وقت مبكر جــدا في أريزونا« 
داعية إلــى فرض تدابير عزل 

هائال للعزل تصل سعته إلى 
عشرة آالف سرير، بعضها من 
كرتــون، في قاعــة مخصصة 
في األيــام العادية للتجمعات 
الدينية. وفرضت مدن أخرى 

تدابير عزل من جديد.
واليــزال الوضع مقلقا في 
بعــض دول أميركا الالتينية. 
وأعلنت تشــيلي أنها تخطت 
وفــاة  آالف  عشــرة  عتبــة 
وكولومبيــا عتبة أربعة آالف 
وفاة. وفي البيرو، يتجاوز عدد 
املصابن 3٠٠ ألف بينهم أكثر 
من 36٠٠ إصابة جديدة أمس.

وتأكــدت إصابــة وزيــرة 
الصحة البوليفية إيدي روكا 
بالڤيــروس فيمــا نقــل وزير 
شــؤون الرئاســة البوليڤــي 

والذي يحتوي على كنوز فنية 
مثل لوحــة املوناليزا، متاحا 
بناء على حجز مسبق لتجنب 
احلشــود التي كانت تتهافت 
إليــه قبل األزمة الصحية، مع 
حتديد فترات لزيارات تشمل 
5٠٠ شخص كل نصف ساعة.
أعــداد  وصلــت  عربيــا، 
اإلصابــات بڤيــروس كورونا 
املستجد في قطر إلى أكثر من 
مائة ألف، بحســب ما أعلنت 
وزارة الصحــة، بينمــا بدأت 
تخفيف القيود. وأكدت وزارة 
الصحــة العامــة القطرية في 
بيان »جنحت إجراءات مواجهة 
كوفيد 19 املطبقة في قطر في 
تســطيح املنحنــى واحلد من 

انتشار الڤيروس«.

متحف اللوڤر يفتح أبوابه والهند ثالث بلد من حيث اإلصابات وأَسّرتها من »كرتون«

)رويترز( طوابير من الزوار تنتظر لدخول متحف اللوڤر بعد فتح أبوابه مجددا  

اصطاده كلب. وقالت الوكالة 
إن حالتــن مؤكدتن ســجلتا 
األسبوع املاضي في محافظة 
خوفد في منغوليا، لدى شقيقن 
تنــاوال حلم املرموط. وفرض 
احلجر على 146 شخصا خالطوا 
الشــقيقن. والطاعون الدبلي 
أو الدملي اشتهر في العصور 
الوســطى »باملوت األســود«، 
وهو شــديد العــدوى وغالبا 
مــا يكون مميتا وينتشــر في 
الغالــب عن طريق القوارض. 
وحــاالت الطاعون مألوفة في 
الصن ولكن تفشي هذا املرض 
أصبح نادرا بشكل متزايد وهو 
قابل للعالج. وسجلت الصن 
٢6 حالة إصابة و11 حالة وفاة 

منذ ٢٠٠9. 

الالمركزية األميركية وسياسة البيت 
األبيض أعاقتا مكافحة »كورونا«

ملاذا تتصدر الواليات املتحدة دول العالم من حيث أعداد 
اإلصابات بڤيروس كوفيد-19؟ وكيف ميكن لدولة عظمى 
متتلك أفضل الوسائل واإلمكانات ان تكون متأخرة الى 

هذا احلد في السيطرة على الوباء؟
الكاتب إد بلكنغتون في صحيفة »الغارديان« أشــار 
إلى ان العاملني الرئيســيني وراء هــذه الظاهرة يكمنان 
في طبيعة النظام نفســه وفي طبيعة اإلدارة احلالية في 

البيت األبيض.
ويقول الكاتب ان الصورة األولية عن الوباء كانت ترى 
فيه أول األمر مشــكلة متعلقة بنيويورك. ولكن عندما 
أخذت نيويورك تسيطر على الوباء بدأت الواليات األخرى 
تتصرف بتراخ نتيجة تصريحات متكررة من البيت األبيض 
كانت تهون من خطر الڤيروس. وبدأت بقية الواليات بفتح 
اقتصاداتها بسرعة غير عادية. وفي والية مثل فلوريدا 
رفع احلظر عن ارتياد الشواطئ وكانت النتيجة ان الناس 
تدافعوا إليها من دون حتى وضع كمامات. ومع االرتفاع 
احلاد في أعداد املصابني وجدت فلوريدا نفسها مجبرة 
على العودة الى إجراءات اإلغالق. العامل األكبر في هذه 
الفوضــى هو الطبيعة االحتادية للواليات املتحدة. وهذا 
ما اتضح بجالء في اجلدل الذي رافق انتشار الوباء في 
نيويورك بني البيت األبيض وحاكم الوالية حول من ميتلك 

الصالحيات التخاذ هذا اإلجراء أو غيره.

قمر جتسس إسرائيلي ملراقبة »نووي إيران« .. ونواب يطالبون باستجواب روحاني
عواصم- وكاالت: أعلنت 
الدفاع اإلســرائيلية  وزارة 
إطالق قمر جتســس جديد 
الهدف منه مراقبة أنشــطة 

إيران النووية.
وقالــت الوزارة في بيان 
امس »أطلقت إدارة الفضاء 
في مديرية البحث والتطوير 
الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع 
وصناعــات  اإلســرائيلية 
اإلســرائيلية  الفضــاء 
بنجــاح القمــر االصطناعي 
االســتطالعي )أوفيك 16(« 
مشــيرة إلــى »خضوع قمر 
االستطالع الكهروضوئي ذي 
القدرات املتقدمة إلى سلسلة 

من االختبارات«.
ولم يتطرق بيان الوزارة 
إلــى مزيــد مــن التفاصيل 
حول املهمة الرئيسية للقمر 
االصطناعــي، لكــن اإلذاعة 
اإلسرائيلية العامة قالت إنه 
سيســتخدم ملراقبة أنشطة 

إيران النووية.
في غضون ذلــك، نقلت 
صحيفة »نيويورك تاميز« 
عن مســؤول اســتخباراتي 

بدأت فيها أم ال.
املــدى  وأضــاف: علــى 

وإنتاج )أجهزة طرد مركزي( 
متطــورة، مشــددا على أن 

تتأثر من جراء احلادث.
من جهــة أخــرى، أعلن 
احلرس الثوري اإليراني انه 
يبني ما يطلق عليها »مدن 
صواريــخ« في مواقع حتت 

األرض في اخلليج.
ونقلــت وســائل إعــالم 
إيرانيــة عــن قائــد القوات 
البحرية باحلــرس الثوري 
رضــا  علــي  األدميــرال 
تنجســيري قوله إن »فيلق 
احلرس الثوري لديه مواقع 
صواريخ برية وبحرية على 
السواحل اجلنوبية للبالد«.
تنجســيري  وأوضــح 
ان احلــرس الثــوري علــى 
اســتعداد إلظهار هذه القوة 
عند الضرورة، وهدد بإطالق 
العنــان لـ »كابــوس« على 
منافســن يظهــرون نوايــا 
عدوانية عســكرية، وفقا ملا 
أوردته وكالة أنباء »تسنيم« 

اإليرانية شبه الرسمية.
الى ذلك، ذكرت وســائل 
إعالم إيرانية امس أن نوابا 
متشددين بالبرملان اإليراني 
يعتزمون استدعاء الرئيس 

املتوســط ميكــن أن يبطئ 
هــذا احلادث خطــة تطوير 

األنشــطة الراهنة في نطنز 
لتخصيــب اليورانيــوم لم 

حسن روحاني الستجوابه، 
في خطوة قد تؤدي في نهاية 
األمر إلى توجيه اتهام رسمي 
إليه، وســط تصاعد موجة 
االســتياء مــن السياســات 
التــي تنتهجها  االقتصادية 

احلكومة.
أنبــاء  وذكــرت وكالــة 
نائبــا   1٢٠ أن  »تســنيم« 
بالبرملــان مــن أصــل ٢9٠ 
وقعوا على مذكرة ملســاءلة 
روحانــي وجرى تســليمها 
ملجلس رئاسة البرملان. ولكي 
تصبح املذكــرة نافذة، فإنه 
يتعــن متريرها إلى رئيس 
البرملــان من خــالل مجلس 

رئاسته.
ونقلت الوكالة عن إقبال 
شــاكري النائب عن طهران 
قولــه »املشــرعون لديهــم 
أســئلة متنوعــة لتوجيهها 
الرئيــس، مبــا فيهــا  إلــى 
األســباب وراء أزمة ســوق 
النقد األجنبي وما تشــهده 
أسعار السلع والضروريات 
مــن  للشــعب  األساســية 

ارتفاع«.

»احلرس الثوري« يبني »مدن صواريخ« حتت األرض

)رويترز(  ً جانب من االضرار التي حلقت باحد املباني في موقع »نطنز« النووي االيراني مؤخرا

شــرق أوســطي مطلــع أن 
إســرائيل هي املسؤولة عن 
احلادثة التي وقع مبنشــأة 
نطنز النووية اإليرانية قبل 
أيام. كما نقلت الصحيفة عن 
مسؤول باحلرس الثوري أن 
احلادثة جرت باستخدام مواد 

متفجرة.
وقال املســؤول الشــرق 
أوسطي إن إسرائيل زرعت 
قنبلــة فــي مبنى يتــم فيه 
تطوير أجهزة طرد مركزي 

حديثة.
وأقرت السلطات اإليرانية 
بأن احلريق الــذي وقع في 
نطنز اخلميس املاضي تسبب 
في »أضــرار جســيمة«، ما 
العــودة بالبرنامج  يعنــي 
النووي للبالد شهورا للوراء.
وأعلــن املتحدث باســم 
النوويــة  الطاقــة  منظمــة 
اإليرانيــة بهروز كمالوندي 
انــه »كان مقــررا« أن تنتج 
هذه املنشأة »املزيد من أجهزة 
الطرد املركزي املتطورة«، من 
دون أن يوضح ما إذا كانت 
عملية جتميع هذه اآلالت قد 

ترامب يصّعد ضد احملتجني: عصابات إجرامية
ونيويورك وشيكاغو تقدمان لها احلماية

عواصــم - وكاالت: يلتقي الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب أنصاره في جتمع انتخابي جديد 
ينظمه األسبوع املقبل في والية نيو هامشير، لكن 
هذه املرة في الهواء الطلق بعد الفشل الذريع الذي 
مني به جتمعه األخير في مدينة تولسا بسبب وباء 
»كورونا« واالحتجاجات ضد العنصرية والتمييز 
وسياساته جتاه احملتجن الذين يتظاهرون منذ 
مقتــل جورج فلويد األميركي من أصول أفريقية 
على يد شرطي ابيض. ويبدو أن ترامب جعل من 
الهجوم العنيف واملســتمر على هؤالء احملتجن 
احدى ركائز حملته االنتخابية، وسط انقسامات 

غير معهودة تشهدها اميركا.
ومخاطرا بخسارة قسم كبير من األصوات، قال 
الرئيس اجلمهوري أمس إنها »لم تعد تظاهرات 
سلمية على اإلطالق، انها أصبحت غضبا وعنفا، 
وسيطرة من قبل العصابات االجرامية على مدن 
محددة يديرها الدميوقراطيون«. واعتبر في تغريدة 

على تويتر امس ان ذلك مرده الى »نقص القيادة 
في تلك املدن«.

وأضــاف في تغريــدة أخرى: »لقــد أصبحت 
نيويورك وشــيكاغو مالذين آمنن يحظى فيهما 

املجرمون باحلماية«.
وكانت احلملة االنتخابية للرئيس اجلمهوري 
أعلنت في بيان أن جتمع »فلنعد ألميركا عظمتها« 

سيجري السبت املقبل في بورتسموث.
وأضافت انه: »سيتم توزيع كمامات على جميع 
املشاركن وسيتم تشجيعهم بشدة على وضعها« 
خالفا للتجمع السابق في تولسا، حيث لم يرتد احد 
الكمامات وسط أرقام قياسية لإلصابات بـ»كورونا« 

التي طالت حتى الفريق املنظم.
وكان امللياردير اجلمهوري الساعي للفوز بوالية 
ثانية مدتها 4 ســنوات فــي انتخابات الثالث من 
نوفمبر استأنف جتمعاته االنتخابية في ٢٠ يونيو 

في مدينة تولسا بوالية أوكالهوما.

لكــن عــدد املقاعد الكبير الذي ظــل فارغا في 
القاعــة املغلقة، حيث أقيم التجمع أعطى صورة 
معاكسة لتلك التي أرادها مرشح عرف على الدوام 

كيف يؤمن زخما حلملته.
ويبدو ترامب مهووســا باحلشود الكبيرة، إذ 
إنــه يتباهى على الدوام بحجــم التجمعات التي 
ينظمها باملقارنة مع تلك التي ينظمها جو بايدن، 
منافسه الدميوقراطي الذي تؤكد كل استطالعات 
الرأي أنه يتقدم في نوايا التصويت على املستوى 

الوطني على الرئيس اجلمهوري.
وإذا كان املراقبون جميعا يدعون إلى احلذر من 
هذه االستطالعات، السيما ألن االنتخابات التزال 
علــى بعد 4 أشــهر، إال أنه ال يســعهم في الوقت 
نفســهم إال أن يشــيروا إلى أن بايدن متقدم على 
ترامب في نوايا التصويت بعدد نقاط أكبر بكثير 
مما كانت عليه حال هيالري كلينتون مع خصمها 

اجلمهوري في مثل هذا الوقت قبل 4 سنوات.

يستأنف جتمعاته االنتخابية في نيوهامشير بالهواء الطلق وبالكمامات

االحتالل يتوسع في سياسة هدم املنازل
عواصــم - وكاالت: أخطــرت ســلطات 
االحتالل اإلســرائيلي امس، بهدم 3٠ منزال 
ومنشأة في بلدة العيسوية بالقدس احملتلة.

وقال عضو جلنة متابعة العيسوية محمد 
أبو احلمص في تصريح أوردته وكالة األنباء 
الفلسطينية »وفا«، إن طواقم تابعة لبلدية 
االحتالل بالقدس، وزعت عشرات االخطارات 
بالهدم على منشآت ومنازل للمقدسين في 
مختلــف احيــاء البلدة، مضيفــا أن طواقم 
البلدية صورت عددا من املنشــآت واملنازل 
بعد اقتحامها، منها ما هو قيد اإلنشاء واآلخر 

مأهول.
وفي سياق متصل من ممارسات االحتالل 
أعاقت قوات االحتالل حركة املواطنن جنوب 
غرب جنن، وكثفت من تواجدها العسكري، 
حيث نصبت حاجزا عسكريا على مفترق بلدة 
عرابة وأوقفت املركبات املارة على شارع جنن 
- نابلس وقرى منطقة يعبد وعرابة، وأعاقت 
حتركات املواطنن بعد أن استجوبتهم، كما 
كثفــت من تواجدها العســكري على حاجز 

»دوتان« املقام فوق أراضي بلدة يعبد.
إلى ذلك، قال نادي االســير الفلسطيني 
امس، ان قوات االحتالل اعتقلت 13 فلسطينيا 

من الضفة الغربية غالبيتهم من محافظة رام 
اهلل والبيرة. واضاف النادي في بيان ان 1٠ 
مواطنــن اعتقلتهم قوات االحتالل من عدة 

بلدات في محافظة رام اهلل والبيرة.
وتابع البيان ان قوات االحتالل اعتقلت 
كذلك مواطنا من اخلليل واخر من محافظة 
جنن وهو اســير ســابق ومواطن اخر من 

بلدة )كفر عقب( قرب القدس.
مــن جهة اخــرى، قال وزيــر اخلارجية 
واملغتربن الفلســطيني رياض املالكي، إن 
املجتمع الدولي مطالب بانتهاج آلية عقوبات 
ومقاطعة وعزل لالحتالل اإلسرائيلي، بهدف 
حماية السالم واألمن واالستقرار، لتحقيق 
احلرية والعدالة والتنمية وحقوق اإلنسان 
ومنع التمييز والفصل العنصري، الذي بات 
نهجا متارســه وتطبقه حكومة وكنيســت 
االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضــاف املالكــي خــالل أعمــال الدورة 
التاسعة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون 
العربي الصيني االفتراضي امس، حســبما 
أفادت »وفا«، يجب على إســرائيل أن تدرك 
أن متردها على القانون الدولي لن يســتمر 

بال ردود عملية.

املالكي يدعو املجتمع الدولي إلى انتهاج آلية عقوبات ومقاطعة وعزل إلسرائيل

ملشاهدة الڤيديو



عربية وعاملية
الثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠

23

أنباء لبنانية

تقرير إخباري

أنباء سوريةأنباء مصرية

طيران «مجهول» ينفذ غارات على مناطق 
سيطرة تركيا في شمال سورية

وكاالت: قالت مواقع إعالم 
محلية في املنطقة الشرقية، 
واملرصــد الســوري حلقوق 
اإلنســان، إن طيرانا مجهول 
الهويــة، شــن أمــس غارتني 
علــى منطقة «تبع الســالم» 
اخلاضعة لســيطرة فصائل 
الســوري  الوطني  اجليــش 
والقوات التركية الداعمة له.

وقــال موقــع «اخلابور»، 
إن الغارة األولى اســتهدفت 
بصــاروخ أطراف بلدة حمام 
التركمــان بريف تــل أبيض 
ولم تسفر عن وقوع خسائر 
بشرية، فيما استهدفت الغارة 
الثانية بلدة أبو شاخات بريف 
رأس العــني وهي األخرى لم 

تسفر عن وقوع خسائر.
ولفــت إلــى أن املناطــق 
اخلاضعــة لســيطرة قــوات 
الروســية  النظــام والقوات 
وميليشــيا حــزب االحتــاد 
الدميوقراطي «ب ي د» جنوب 
طريق (إم ٤) كانت شــهدت 

حتليقا للطيران أمس.
وأشــار إلــى أن اجليــش 
الوطنــي الســوري والقوات 
التركية رفعا جاهزيتهما في 

عموم املنطقة بعد الغارات.
وفي السياق، أفاد املرصد 
بدخــول رتــل جديــد تابــع 
للقوات التركية نحو األراضي 
الســورية، وذلــك عبر معبر 
كفرلوسني احلدودي مع لواء 
الرتل  اســكندرون، ويضــم 
نحو ٢٠ آلية محملة باملعدات 
العســكرية واللوجســتية، 
توجهت نحو املواقع التركية 
املنتشــرة فــي منطقة وقف 
إطالق النار بريف ادلب. ومع 
استمرار تدفق األرتال التركية، 
فإن عدد اآلليات التي دخلت 
األراضي الســورية منذ بدء 
وقف إطــالق النار الذي وقع 
بني روسيا وتركيا، بلغ ٤٣٨٠ 
آلية، باإلضافة آلالف اجلنود.

(أ.ف.پ) سوريون يحاولون اعادة اعمار بيوتهم في حي الزهراء بحلب 

مباحثات إيرانية مع سورية الستئناف الزيارات الدينية
أعلن رئيــس منظمة «احلج  وكاالت: 
والزيارة» اإليرانية علي رضا رشيديان، 
عن إجراء مباحثات مع احلكومة السورية 

الستئناف فتح «الزيارة الدينية».
وفي تصريحات لوكالة مهر اإليرانية، 
نقلها موقع «إيران إنتل»، قال رشيديان إن 
هناك: «مفاوضات مع املسؤولني في دمشق 

إليفاد الزوار إلى سورية».
واشترط رئيس املنظمة اإليرانية توقيع 
مذكرة تفاهم بني وزارتي الصحة في البلدين، 

من أجل ذلك.
وأضاف أن هذه الشروط تنطبق على 
الزوار السوريني الذين يرغبون في زيارة 

إيران.
وحتدث عن أن سورية «تعيش وضعية 
جيدة» بالنسبة لڤيروس «كورونا املستجد» 

(كوفيد-١٩) مقارنة بدول اجلوار.
وأشار إلى أن توقيت إيفاد الزوار ليس 
معروفا، لكننا نأمل أن يتم حسم هذه القضية 
قبل «أربعينية اإلمام احلسني» أكتوبر املقبل.

ويزور اإليرانيون املقامات الدينية في 
سورية وخاصة ضريحي السيدة «زينب 
بنت اإلمام علي» والسيدة «رقية بنت اإلمام 

احلسني».

وكانت إيران سمحت بأول قافلة زوار 
إلى دمشق، في شهر ديسمبر املاضي، 
بعد توقف عدة سنوات إثر اندالع احلرب 
السورية في ٢٠١١، وبسبب تفشي ڤيروس 
كورونا، أغلقت وزارة الداخلية السورية، 
في ٢٣ من مارس املاضي، املعابر احلدودية 
مع لبنان وتركيا، باستثناء معبر البوكمال 
مع العراق، الذي يشــهد بشكل مستمر 
دخول «زوار» إيرانيني وعراقيني، متوجهني 

إلى املزارات الدينية في سورية.
ويسمح حلاملي جواز السفر اإليراني، 
بالسفر إلى سورية دون تأشيرة مسبقة، 
ومتنح تأشيرة لهم عند الوصول، بينما 
ال تفرض إيران أي تأشيرة على حاملي 

جواز السفر السوري.
وفي الســياق، أعلنت وزارة الصحة 
السورية أمس، تسجيل ١٤ إصابة جديدة 
بڤيروس كورونا ألشــخاص مخالطني، 
ووفــاة حالة مــن اإلصابات املســجلة 

بالڤيروس.
وأشــارت الوزارة - في بيان أوردته 
وكالة األنباء الســورية (سانا) - إلى أن 
عدد اإلصابات املسجلة في سورية حتى 
اآلن بلغ ٣٧٢ إصابة توفيت منها ١٤ حالة.

حكومة دياب.. ال تطيير وال تعديل بل «تطوير» والسفيرة األميركية تزوره غدًا
بيروت - عمر حبنجر 

الــوزراء  يعقــد مجلس 
جلســته األســبوعية فــي 
بعبــدا اليــوم وعلى جدول 
أعمالــه ملفات عــدة أبرزها 
تعيني مجلــس إدارة جديد 
لكهرباء لبنان والتدقيق في 
حســابات مصــرف لبنان، 
والبت باستقالة املدير العام 
لوزارة املالية، في وقت يجري 
التــداول باســم كارول أبي 
خليل مكانه، وهي مقربة من 
وزير الطاقة السابق النائب 
سيزار ابي خليل، عضو تكتل 
نــواب التيار الوطني احلر. 
وذكرت مصــادر متابعة ان 
رئيس التيار جبران باسيل 
فاحت الرئيس نبيه بري، بهذا 
االســم، لكن رئيس املجلس 

لم يعط موافقته.
ويفتــرض اجنــاز هــذه 
التعيينــات بأقــل قــدر من 
التشنج، خصوصا بعد طي 
ملف التغييــر احلكومي أو 
التعديــل، بفعــل اصطدامه 
بجــدار موقــف حــزب اهللا 
الرافض، فضال عن شــعور 
مختلف الفرقاء بتعذر االتفاق 
على البديل، الى جانب غياب 
املوقــف الدولــي الضاغــط 

للتغيير.
ونقل عن الرئيس حسان 
دياب قوله ردا على ســؤال: 
لن اســتقيل. بدوره، وزير 
الداخليــة محمد فهمي الذي 
التقى مفتي اجلمهورية امس، 
قــال: احلكومــة باقية حتى 
إشعار آخر، كما قالت نائبة 
رئيس احلكومة وزيرة الدفاع 
زينة عكــر «اذا قرر مجلس 
النواب إسقاط احلكومة، فهذا 
شأنه، أما نحن فسنبقى نعمل 
حتى آخر دقيقة، وإذا وصلنا 
الــى مرحلة نكون فيها غير 
قادرين على اجناز ما جئنا 
من اجلــه، ال اعتقد ان أحدا 
يريــد البقاء، ولكــن اليوم 
قرارنــا البقــاء والعمــل.». 
الوزيــرة عكر قالــت لقناة 
اجلديد ان قطع اللحمة عن 
اجليش «مؤقــت وان هناك 
ســابقة حصلت عــام ١٩٨٨ 
يومها كان الرئيس ميشــال 

عون قائدا للجيش».
ومن هنا، فــإن احلديث 

لإلصــالح إمنــا املزيــد من 
التسلط واألمور متجهة نحو 

األسوأ».
املعلمــون  واســتبق 
املصروفــون مــن املــدارس 
اخلاصة، وسائقو السيارات 
العموميــة اجتمــاع مجلس 
احلركــة  بشــل  الــوزراء، 
في شــوارع بيــروت، أمس 
من خــالل التظاهــر وحرق 
الدواليب على نطاق واسع.

وفيمــا تشــتاق بعبــدا 
الزيــارات السياســية  الــى 
الوازنــة،  والديبلوماســية 
مبا يؤشر على حالة مقاطعة 
غير معلنة، تزور الســفيرة 
االميركيــة دوروثــي شــيا، 
رئيس احلكومة حسان دياب 
غــدا، يرافقها قائــد املنطقة 
العسكرية األميركية الوسطى، 

في زيارة بروتوكولية.
بــدوره، رئيــس حــزب 
ســامي  النائــب  الكتائــب 
اجلميــل، ومن وحــي عظة 
البطريرك املاروني بشــارة 

آخــر زيارة لــه الــى بعبدا 
يــوم ٢١ يونيو، لفته الى ما 
يتهدد املصارف واجلامعات 
التعليــم اخلــاص  وقطــاع 
وهــي  واملستشــفيات، 
التي  املؤسســات األساسية 
ميلك املسيحييون ٦٥٪ من 

مقوماتها.
وتهتم العواصم الغربية 
بالتوجه «الشرقي» حلكومة 
دياب عبر تبادل النفط مقابل 
الغذائيات والطبابة اللبنانية، 
مع العراق، فضال عن املشاريع 
االســتثمارية التي تعرضها 
الصني، وسط معطيات تشير 
إلى أن النفط الذي قد يحصل 
عليه لبنان، سيكون إيرانيا 
بغالف عراقــي، نظرا لعدم 
توافر الفيول في العراق اآلن، 
في حني ان من شأن االنفتاح 
على الصني غلق االبواب مع 
صندوق النقد الدولي، الذي 
مازال على شروط التعاون، 
وأبرزها التوافق عن تكليف 

«القرد بحراسة اجلبنة».

الراعي، نشــر عبــر تويتر 
شريط ڤيديو يذكر مبواقف 
الرافضــة  الرئيــس عــون 
لسالح حزب اهللا، باعتباره 
خطرا علــى لبنان، وأضاف 
اجلميل معلقــا بالقول «كم 
نحن بحاجــة اليوم ليصدر 
مثــل هذا الــكالم عن رئيس 

جمهورية لبنان».
ويقول عون في الڤيديو: 
«ال لألحزاب السياسية التي 
تتعاطى بالشــؤون األمنية، 
ويجب جتريــد اجلميع من 
الســالح ملصلحــة الدولــة، 
وان حــزب اهللا الــذي حرر 
اجلنوب ال ميكن ان يتخذ من 
مزارع شبعا ذريعة ليحتفظ 
بالسالح، وعندما يكون حزب 
اهللا مسلحا ال يستطيع تأمني 
احلماية لنفسه وال للشعب 
اللبناني، وال احد يحمي أحدا 

اال الشعب اللبناني». 
هــذا، وكشــفت مصــادر 
ان  لـــ «األنبــاء»  متابعــة 
الراعــي وفــي  البطريــرك 

املعلمون وسائقو السيارات العمومية يستبقون اجللسة احلكومية ويشلّون بيروت

(محمود الطويل) عناصر قوى االمن الداخلي خالل اعادة فتح طرقات في بيروت بعد اقفالها من قبل محتجني 

عــن «تطييــر» احلكومــة، 
توقف ليحل محله احلديث 
عــن تغييــر األداء، وهذا ما 
ســتبدأ نتائجــه بالظهــور 
اعتبــارا من اليــوم، بإقرار 
التعيينــات اخلاصة مبلف 

الكهرباء الشائك.
غيــر ان عضــو تكتــل 
«اجلمهورية القوية» النائب 
وهبي قاطيشــا وفي حديث 
متلفز طالب بـ«حكومة من 
خارج العهــد»، الفتا الى أن 
«رئيــس احلكومة حســان 
ديــاب أوصــل البــالد نحو 
اإلفالس ألن من عينوه حزب 
اهللا والتيار الوطني احلر هم 

من يديرون احلكم».
وأشــار إلى أننــا «نؤيد 
ســعد  الرئيــس  تــرؤس 
احلريــري حلكومــة غيــر 
حزبيــة»، مؤكــدا أننــا «لن 
نسكت ومستمرون مبطلبنا 
احلكومــة  تغييــر  وهــو 
وتشكيل أخرى من مستقلني، 
فاحلكومة عاجــزة وال نية 

«نداء الراعي ٢٠٢٠» 
معادل لـ «نداء املطارنة ٢٠٠٠»... ولكن!

«نناشد فخامة رئيس اجلمهورية العمل على 
فك احلصار عن الشرعية والقرار الوطني احلر. 
ونطلب من الدول الصديقة اإلسراع إلى جندة 
لبنان كما كانت تفعل كلما تعرض خلطر. ونتوجه 
إلى منظمة األمم املتحدة للعمل على إعادة تثبيت 
استقالل لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات الدولية، 
وإعالن حياده. فحياد لبنان هو ضمان وحدته 
ومتوضعه التاريخي فــي هذه املرحلة املليئة 
بالتغييرات اجلغرافية والدستورية. حياد لبنان 
هو قوته وضمانة دوره في استقرار املنطقة 
والدفاع عن حقوق الدول العربية وقضية السالم، 
وفي العالقة السليمة بني بلدان الشرق األوسط 

وأوروبا بحكم موقعه على شاطئ املتوسط».
هذا النداء أطلقه البطريرك بشارة الراعي 
في ختام عظة األحــد التي ألقاها في الدميان 
(املقر الصيفي للبطريركية)، وهذه املرة خرج 
الراعي عن مسار املواقف السياسية التقليدية 
التي كانت شــهدت في الفترة األخيرة وتيرة 
تصاعدية، مثل تفهمه للمقاطعة السنية للقاء 
بعبدا، وانتقاده عدم اإلعداد اجليد لهذا اللقاء 
الذي زاد في االنقسام الداخلي، واستنكار احلكم 
القضائي «املنفرد واملستعجل» الصادر في حق 
تصريحات السفيرة األميركية ووسائل اإلعالم 
خالفا للدستور واألصول القانونية... هذه املرة، 
أدلى البطريــرك الراعي مبوقف وطني مثلث 

األضالع واالجتاهات:
- مناشدة رئيس اجلمهورية فك احلصار 
عن الشــرعية والقرار الوطني احلر (من دون 

حتديد اجلهة احملاصرة).
- الطلب من الدول الصديقة اإلســراع الى 
جندة لبنان كما كانت تفعل كلما تعرض خلطر 
(من دون تســمية هذه الدول الصديقة، ومبا 

يوحي بطلب «تدخل دولي» إنقاذي).
- الطلــب من األمم املتحــدة إعادة تثبيت 
اســتقالل لبنان ووحدته وتطبيــق القرارات 
الدولية وإعالن حياده... وهذه الدعوة الى «تطبيق 
القرارات الدولية» مبا في ذلك القرار ١٥٥٩ والى 
«إعالن حياد لبنان»، تطرح إشكالية وتفتح باب 
سجال واسع داخل لبنان ألنها تالمس مسائل 
على جانب كبير من الدقة واحلساسية وتعني 

حزب اهللا مباشرة.
من الواضح أن التعاطي مع «النداء املوقف» 
الصادر عن الراعي ســيكون على مستويني 

وبطريقني:
١- هناك من ســيعمد الى التقليل من شأن 

هذا الكالم، واعتباره موقفا ظرفيا وانفعاليا جاء 
حتت تأثير األزمة اخلطيرة والضغوط الكبيرة، 
وليس موقفا نهائيا وإمنا مفتوح على التعديل في 
سياق املسار غير املستقر لتصريحات الراعي 
ومواقفــه التي ال تثبت على حال، وتفتقر الى 
املتابعــة واملثابرة، إذ إنهــا ال تندرج في إطار 
استراتيجية متكاملة وإمنا تندرج في سياسة 

رد الفعل أكثر من سياسة الفعل.
٢- هناك من سيعمد الى الرهان على موقف 
البطريرك والبناء عليه، ومن يرى تغييرا مستجدا 
في موقفه ومتوضعه ومقاربته لألزمة وفي خطابه 
النازع الى «الوضوح والتشدد»... فالبطريرك 
الراعي جتاوز املألوف ونقل األزمة من مستوى 
أزمة مالية اقتصادية الى أزمة سياسية وطنية، 
ونقل النقاش الى مســائل وملفات ومواضيع 
كبرى حساسة واستراتيجية لها صلة مبستقبل 
لبنان ودوره وعالقاته... وهكذا يكون قد حدد 
هدف وجدول أعمال أي حوار وطني ال بد أن 
يتضمن مسألة االستراتيجية الدفاعية، ويكون قد 
أسس حلالة استقطاب وفرز جديد على الساحة 
اللبنانية حتت سقف عناوين كبرى، أبرزها حياد 
لبنان، متجاوزا العناوين املتداولة التي جتاوزتها 
األحداث ولم تعد في مستوى األزمة واملرحلة 

(مثل اإلصالحات ومكافحة الفساد...).
بني محاولتي «التحجيم» و«التضخيم»، يبقى 
واضحا أن «نداء الراعي» يعني أمرين أساسيني:

١- استشعار خطورة األزمة التي باتت ترقى 
الى مستوى أزمة وجودية مصيرية، مع االنتقال 
من مرحلة االنهيار الى مرحلة «االحتضار»... 
وبالتالي الوضع يتطلب حتركا إنقاذيا عاجال 

ولم يعد يحتمل االنتظار.
٢- التوصل الى قناعة بأنه ال حلول داخلية 
لألزمة، وأن اإلنقاذ ال يأتــي من داخل لبنان 

وإمنا من خارجه..
نــداء الراعي في يوليــو ٢٠٢٠ معادل في 
وقعه وقيمته لنداء مجلس املطارنة الشــهير 
في سبتمبر٢٠٠٠، ولكن في ظل ظروف داخلية 
مختلفة على املستويني السياسي واالقتصادي، 
وفي ظل معادلة إقليميــة متغيرة متاما على 
إيقاعات «الربيع العربي» واملشروعني اإليراني 
والتركي... والسؤال: إذا كان نداء املطارنة ٢٠٠٠ 
شكل نقطة حتول في الوضع الداخلي وبداية 
مرحلة جديدة في لبنان بلغت نقطة الذروة في 
العام ٢٠٠٥.. فهل يكتسب نداء الراعي مقومات 

وإمكانية أن يكون كذلك؟!

القاهرة - خديجة حمودة 

بحث الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي واالريتري أسياس 
أفورقي بالقاهرة امس قضية سد النهضة االثيوبي وملفات القرن 

االفريقي وأمن البحر األحمر.
وصرح املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية بسام راضي، 
بأن الرئيس عبدالفتاح السيســي أكد حرص مصر على تعزيز 
العالقات وترســيخ التعاون االستراتيجي مع إريتريا في شتى 
املجاالت إلقامة شــراكة مستدامة بني البلدين، مبا يحقق مزيدا 
من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا األمن اإلقليمي والعمل 
التكاملي إلرساء السالم واالستقرار في املنطقة. وشدد الرئيس 

املصري على أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بني اجلانبني 
خالل الفترة املقبلة، مع تذليل كل العقبات في هذا الصدد، السيما 
في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة واالستثمار 
والزراعة والثروة احليوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج 
الدعــم الفني املقدمة إلى اجلانب اإلريتري، باإلضافة إلى تنويع 
وتعزيز أطر التعاون املشترك في املجالني العسكري واألمني بني 
البلدين. بدوره، أعرب الرئيس اإلريتري أسياس أفورقي عن تطلع 
بالده املتبادل لتطوير العالقات الثنائية مع مصر على مختلف 
األصعدة، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه منطقة القرن 
االفريقــي والبحر األحمر حتديات متالحقة وتدخالت خارجية 
متزايدة، األمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر.

مصر وإريتريا تبحثان «سد النهضة» وأمن البحر األحمر

السيسي عن رحيل الفريق العصار: 
فقدنا رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية

القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

 قــال الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي عبر صفحته الرسمية 
على موقع التواصل االجتماعي 
فيســبوك: «فقــدت مصرنــا 
العزيــزة اليوم رجل دولة من 
طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة 
هو الفريق محمــد العصار - 
وزير الدولــة لإلنتاج احلربي 
- والذي وافته املنية اليوم، لقد 
كان الفقيد من أخلص الرجال 
الذيــن خاضوا غمــار التحدي 
من أجل وطننــا العظيم، ولم 
يدخر مــن أجله جهدا، بل كان 
دائما في صــدارة رجال مصر 
املدافعني عنها في حلظات فارقة 
ودقيقة من تاريخها، اللهم ارحم 
الفقيد العزيز ونسأل ألسرته 
وذويــه الصبــر والســلوان». 
ونعــت رئاســة اجلمهوريــة 
الفريق محمد ســعيد العصار 
وزير الدولــة لإلنتاج احلربي 
الــذي توفــي امــس، وقالــت 
الرئاسة إنها تنعى ببالغ األسى 
واحلزن الفريق محمد ســعيد 
العصار، الذي انتقل إلى جوار 
ربه مساء اإلثنني، لتفقد مصر 
أحد رموزها العسكرية الفذة، 

السيسي أصدر في ٢٦ يونيو 
من الشهر املاضي قرارا بترقية 
اللــواء محمــد العصــار وزير 
إلى  الدولــة لإلنتــاج احلربي 
رتبــة فريق فخــري مع منحه 
وشــاح النيل. وولــد العصار 
في ٣ يونيو ١٩٤٦ وشــارك في 
حــرب االســتنزاف ثــم حرب 
أكتوبــر كأحــد عناصــر أطقم 
إصالح كتائب صواريخ الدفاع 
اجلــوي، وتقلــد كل الوظائف 
الرئيســية ملنظومــة التأمــني 
الفني للدفاع اجلوي، ومساعد 
رئيس هيئة التسليح للبحوث، 
ورئيس هيئة تسليح القوات 
املســلحة، ثــم مســاعد وزير 

الدفاع لشــؤون التسليح، ثم 
مستشار وزير الدفاع للبحوث 
الفنية والعالقــات اخلارجية. 
وملع اسم الفريق العصار خالل 
فترة ٢٠١١ حيث شغل منصب 
عضــو املجلس األعلى للقوات 
املسلحة خالل الفترة بعد ثورة 
٢٥ يناير ٢٠١١ وكان مســؤوال 
عن ملف العالقــات اخلارجية 
باإلضافة إلى االتصال باإلعالم 
والقوى السياسية، كما كان له 
دور بارز خالل ثورة ٣٠ يونيو، 
وكان أحد احلضور مبؤمتر ٣ 
يوليو الذي انتهى باإلعالن عن 
االنحياز إلرادة الشعب املصري 

ونهاية حكم اإلخوان.

الفريق محمد العصار

مقاتال وهب حياته خلدمة وطنه 
وحكيما شــارك في مسؤولية 
إدارة البــالد في فترة عصيبة 
شهدت حتديات جسيمة كادت 
تعصف بالوطن. وأضافت، في 
بيــان، ان «الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، إذ يعــرب باســمه 
وباسم مصر شعبا وحكومة عن 
خالص عزائه ومواساته ألسرة 
الفقيد، يدعو املولى عز وجل أن 
يتغمده برحمته ويسكنه فسيح 
جناته». وتوفي الفريق محمد 
العصار، وزير الدولة لإلنتاج 
احلربي، بعد صراع مع املرض 
بعد أيام من منحه رتبة فريق.
الرئيــس عبدالفتاح  وكان 
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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.
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للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: ثبت علميًا ـ محمد كامل عبدالصمد

من كتاب: كالم من ذهب ـ إعداد: حفيظ بن عيسى الراجحي
أفقياً:

مطربة كويتية من ٤ أحرف

عموديًا:

Sudoku ثبت علميًا

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

كالم من ذهب

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ من بّر والديه.. بّره ولده.
٭ االحتكار.. شيمة الفجار.

٭ من لم ينجه احلق.. أهلكه الباطل.
٭  من جارت واليته.. زالت دولته.

٭  من ساء خلقه.. مّله أهله.
٭  حبيبك.. ال يرى عيبك.

٭  رب سكوت.. أبلغ من كالم.
٭ من أمن الزمان.. خانه.

٭ احللم.. عشيرة.
ال يحسن احللم إال في مواطنه

وال يليق الوفاء إال ملن شكرا
٭ خير األمور.. أوسطها.
٭ الفتنة.. أشد من القتل.

نوال

اجني املقدم

الكرنب والزهر وفصائلهما مينعان السرطان

ذكرت املجلة الطبية األميركية في أحد 
أعدادها الصادرة في ديسمبر ١٩٩٥، ان الدراسات 
الكرنب والزهر  اثبتت ان  والتجارب، قد 
واخلضراوات التي تنتمي لفصائلهما تؤدي 
دورا مهما في مقاومة اإلصابات السرطانية، 

وخصوصا سرطان العمود الفقري.
ومن اجلدير بالذكر ان الباحثني من األطباء 
مازالوا يجهلون السبب في ذلك، وإن كانوا 
يؤكدون ان بعض األلياف املوجودة في تلك 
الى ڤيتامني C من  اخلضراوات باإلضافة 
شأنها وقاية اجلسم من اإلصابة السرطانية.

غير أن دراسات اخرى اجراها القسم الطبي 
بجامعة (جون هوبكنز) دلت على وجود 
كميات كبيرة من مادة تسمى (سولفيرانني) 
القوة لشل  في تلك اخلضراوات متنحها 

العناصر السرطانية.
هذا، وتركز املختبرات الطبية في كل من 
الواليات املتحدة االميركية وبريطانيا على 
حتليل مادة (سولفيرانني) على امل ان تفتح 
نتائجها ابوابا جديدة في مكافحة السرطان.

التني والعنب عالج للسرطان!

نشرت دراسات مؤخرا عن فوائد التني في 
شفاء األمرض السرطانية، حيث ثبت علميا 
ان العامل الفعال في التني هو زيت اللوز املر 

او «البنز الدهيد».
وبعد أن مت استخالصه أعطى هذا الزيت على 
شكل مركب «سايكو وكسترين»، واملرموز له 
بالـ CDBA لبعض مرضى السرطان، فلوحظ 
شفاء حاالت عديدة من مرضى سرطان اللسان 
والثدي واملريء واملعدة والكبد والبنكرياس. 
ففي ٥٥ حالة من حاالت السرطان املتنوعة 
دلت الدراسة على شفاء ١٩ حالة شفاء تاما، 
و ١٠ حاالت شفاء جزئيا، و١٩ حالة حتسنا، 

و٧ حاالت دون حتسن.

كالنورالىو

لمقسلمتاال

عوطرمداللا

ميرسلوجنغح

للكوينىددي

يارروحدىلب

دىيعادصلجا

ؤلملوولبؤص

تااامداوتم

لالطرقروما

الخليجدارم

ةجوميبرعلا

١ - الهجر - من األطراف، ٢ - فضة - متشابهة، 
٣ - قنينة - أسرة، ٤ - نقود - وسيلة نقل، ٥ - رث 
(معكوسة)، ٦ - تعوم (معكوسة) - للنفي، ٧ - يعطيه 
حقه - حسب، ٨ - ثلثا بوق - مرض صدري - نضجر، 
٩ - عالمة موسيقية - عكس األبطأ، ١٠ - القاذف - 

إمارة عربية (معكوسة).

كل
الطرق
تؤدي

إلى
روما

مصابيح
النور

ال
تؤجل
عمل

اليوم
إلى
الغد

موجة
مراد

قطر
الندى

وبل
الصدى

تاج

العروس
كرمي

مواويل
حدود
سلم

مر
ود

اخلليج
العربي

١ - قعر البئر - ضمير منفصل (معكوسة)، ٢ - رسن 
- مقدامون، ٣ - مطربة لبنانية شهيرة - عكس غنى، 
٤ - شاهدوا - عكس ميت، ٥ - مذيعة لبنانية، ٦ - ذروة 
- يجمع (معكوسة)، ٧ - القدمي (معكوسة)، ٨ - يسوف 
ويراوغ - عالمة موسيقية، ٩ - عظيم - من الشعوب، 

١٠ - القبطان - أحصى.

أفقياً: عموديًا:
١ - الفراق - يد، ٢ - جلني - م م م، ٣ - قارورة 
- أهل، ٤ - أموال - قطار، ٥ - بالي (معكوسة)، ٦ 
- تسبح (معكوسة) - ال، ٧ - بوفيه - عد، ٨ - منل، 
٩ - سي - األسرع، ١٠ - الرامي - دبي (معكوسة).

١ - القاع - هي (معكوسة)، ٢ - جلام - (بو) - سل، ٣ - 
فيروز - فقير، ٤ - رئوا - حي، ٥ - رال بهنام، ٦ - قمة 
- يلم (معكوسة)، ٧ - العتيق (معكوسة)، ٨ - مياطل 

- سي، ٩ - هائل - عرب، ١٠ - الربان - عد.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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عبداالمام عبداهللا مع الراحلة رجاء اجلداوي وهالة صدقي في مسلسل «جوز ماما»

دشتي في «اليف» غدًا من «اإلنتاج البرامجي املشترك»

سيكون عشاق النجم ابراهيم دشتي 
على موعد معه مساء غد (األربعاء) في 
حفل «اليف» من مسرح مؤسسة االنتاج 
البرامجي املشترك ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
وفــي تصريح لــه عبر دشــتي عن 
سعادته الغامرة بان يتواصل مع جمهوره 
من خالل احلفل املباشــر «اليف» ليقدم 
لهــم كل ما هو جديد ومتميز وللترفيه 
عنهم خالل جائحة كورونا واالجراءات 
االحترازية املتخذة حلماية اجلميع، وقال: 
أوجه التحية والتقدير ملؤسسة االنتاج 
البرامجي املشترك ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية والتي تربينا على اعمالها، 
كما أثمــن دعمهم الكبير لي شــخصيا 
وجلميــع الفنانــني في الكويــت ودول 
مجلس التعــاون اخلليجي بتوجيهات 
من مديرها العــام االعالمي القدير علي 
الريس وبقية قيادتها وكوادرها الفنية، 
واشــير هنا الى انني سبق ان تعاونت 
مع املؤسسة في بداية ازمة كورونا من 
خالل اوبريت «الكويت نعمة» الذي شارك 
فيه عدد متميز من النجوم ومت تصويره 
في مسرح املؤسسة بالساملية وتصدى 
إلخراجه املخرج املتميز د.علي حســن 
الــذي تعاونت معه من خــالل عدد من 

األعمال الغنائية السابقة. 
من جانبه، قال املشــرف العام على 

العمل مدير عام مؤسسة اإلنتاج البرامجي 
املشــترك علي الريس: نشــعر بالفخر 
واالعتزاز بثقة الفنانني واالعالميني في 
بيتهم االعالمي اخلليجي مؤسسة االنتاج 
البرامجي املشــترك، وسيكون موعدنا 
في متام الســاعة العاشرة من مساء غد 
حتــى منتصــف الليل تقريبــا امام بث 
مباشر (اليف) من مسرح املؤسسة، حيث 
ســيتواصل جمهورنا احلبيب مع حفل 
الفنان الشاب ابراهيم دشتي وسيكون 
بث احلفل من خالل موقع املؤسسة وعلى 
وسائل التواصل االجتماعي اخلاصة بها. 
ونشدد على ان املؤسسة تفتح ذراعيها 
للمبدعــني لتقدمي نتاجاتهم وابداعاتهم 
الى جمهورهــم من خالل منصتها التي 
تعتبر البيت االعالمي للمبدعني في دول 

املنطقة. 
بــدوره، قال املخــرج املتميز د.علي 
حسن: ميثل الفنان ابراهيم دشتي احد 
الرهانــات املتجددة لالغنيــة الكويتية 
واخلليجيــة بشــكل خــاص والعربية 
بشكل عام، ومن خالل مجموعة التجارب 
املشتركة نحن امام جنم نابض باحلرفة 
االبداعيــة ولــه قاعدتــه اجلماهيريــة 
الواسعة، حيث سيكون املوعد معه مساء 
غد بشكل «اليف» من خالل املوقع الرسمي 
ملؤسسة االنتاج البرامجي املشترك. وهي 

دعوة لالستمتاع والفرح.

دعوة لالستمتاع والفرح من الساعة العاشرة مساء حتى منتصف الليل

علي الريس ود.علي حسن إبراهيم دشتي

علي الريس: املؤسسة تفتح ذراعيها للمبدعني لتقدمي نتاجاتهم وإبداعاتهم إلى جمهورهم 
علي حسن: إبراهيم دشتي أحد الرهانات املتجددة لألغنية الكويتية واخلليجية والعربية

أميرة: هذه أسباب حذف مشاهدي في «ضرب الرمل»
أحمد الفضلي

«خســرت بس مو وايــد».. بهذه 
اجلملة وصفــت النجمة البحرينية 
اميــرة محمد ما حدث لها في الفترة 
املاضية والتي شهدت تنفيذها لكل 
مشــاهدها في عمل وتنفيذ مشــاهد 
منقوصة حلســاب عمل آخر قبل ان 
جتــد نفســها مجبرة علــى مغادرة 
اململكة العربية السعودية والعودة 
لبلدها البحريــن قبل توقف حركة 
الطيران بــني البلدين بعد انتشــار 
ڤيروس كورنا في السعودية وقبلها 

في البحرين. 
وذكرت اميرة انها تعتبر نفسها 
محظوظــة لكونها ظهرت في عملني 
خــالل الدراما الرمضانيــة املاضية 
بعكس اغلب الفنانني، حيث كان االول 
فــي الكويت وحمل عنوان «كســرة 
ظهــر» وشــاركت مــن خالله جنوم 
الدراما الكويتية والسعودية بقيادة 
النجم السعودي عبداهللا السدحان 
وحقق العمل نســبة مشاهدة جيدة 
واحلمــد هللا انني متكنــت من انهاء 
جميع مشــاهدي في هذا العمل قبل 
السفر الى الرياض ودخول لوكيشن 
مسلسل «ضرب الرمل» الذي انهيت 
اجزاء كبيرة من مشاهدي فيه قبل ان 

اغادر الى املنامة، االمر الذي تسبب 
بإلغاء بقية املشاهد وعرض املسلسل 
دون بقية مشاهدي، موضحة ان العمل 
باملجمل كان مميزا وحصد العديد من 
ردود االفعــال االيجابيــة خصوصا 
انها التجربة االولــى للفنان القدير 

خالد عبدالرحمن كممثل بعد شهرته 
الواسعة كمطرب وشاعر. 

وفيما يتعلق مبســتقبل االعمال 
الفنية اخلليجية في مرحلة ما بعد 
كورونا، ذكرت اميرة من خالل اتصال 
هاتفي مع «األنباء» من مكان اقامتها 

في املنامة ان املؤشــرات تشــير الى 
عــودة قوية لالعمال اخلليجية بعد 
انتهــاء هــذه االزمة خصوصــا انها 
تسببت بإيقاف عدد كبير من املشاريع 
الفنية وتأجيلها، االمر الذي سيساهم 
بإنتاج عدد كبير من االعمال واتوقع 
ان تكون العودة للمسرح اوال وعلى 
مستوى كافة الدول اخلليجية وغالبا 
ســتتطرق اغلب االعمال املسرحية 
والتلفزيونيــة جلائحة كورونا وما 

نتج عنها. 
وعــن وجهتها الفنية االولى بعد 
انتهاء هذه االزمة والسماح بالسفر، 
افادت اميرة بأن «الوجهة االولى من 
املؤكد ان تكون للعاصمة السعودية 
الريــاض، حيث اجبــرت على ترك 
العديــد من االمــور اخلاصة بعملي 
وكذلــك لــدي منزل هنــاك واغلقته 
منذ ظهــور هذا الوبــاء ومبجرد ما 
يتم االعالن عن فتح املطارات يجب 
علي الذهاب للسعودية الجناز كافة 
اموري وبعدها سأبحث في عدد من 
املشــاريع الفنية التــي قد تظهر لي 
وجهة جديدة خصوصا انني مشتاقة 
للقاء جمهوري في جميع دول اخلليج 
بعد ازمة كورونا التي نطلب من اهللا 
عزوجل ان تنتهي بأسرع وقت ممكن 

وتعود حياتنا كما كانت».

أكدت لـ «األنباء» أن الدراما اخلليجية ستعود بقوة بعد أزمة كورونا

نيفني أبوالفي

كثيرا ما تتشابه بعض السيناريوهات 
الســينمائية ألحداث باتــت واقعا في 
حياتنا اليوميــة والتي كانت ال تتعدى 
كونها ضربا من خياالت كتابها، وكانت 
اشــهرها تلك االعمال التي حتدثت عن 
بلوغ االنسان القمر مرورا بالعديد من 
املواضيع وصوال الى جائحة كرورنا، حيث 
تناولت السينما حكايا مقاربة لها وان لم 
تكن بذات التسمية، اال انها باتت تتخذ 
من الواقع مكانا ال بأس به في التقاطع 
بينها وبني املشاهد الدرامية سواء كانت 

سينمائية أو تلفزيونية.

وال تزال هذه املفارقات ما بني الدراما 
والواقع حتط رحالها في يومياتنا، حيث 
أعادت مشاهد غزو مجموعات من القردة 
شوارع مدينة لوبوري التايلندية، والتي 
تعتبر احدى املدن السياحية هناك، بحثا 
عن الطعام، املشــاهد الشــهيرة لفيلم 
«نهــوض كوكب القردة» عندما ترفض 
القردة وضعها في مختبر للتجارب ويقوم 
القرد «سيزر» بتحريضها للخروج منه 
والبحث عن حريتها واالنتقام ممن آذاها 
لتجتاح شوارع املدينة في مشهد مقارب ملا 
شهدناه في لوبوري مع اختالف األسباب 

والدوافع والنتيجة.
انتج فيلــم «نهوض كوكب القردة» 

عام ٢٠١١ في اطار اعمال اخليال العلمي 
واالكشن معا، حيث يحكي قصة باحث 
يقوم بتجارب علمية إلنتاج عالج ملرضى 
الزهامير وبعض األبحاث االخرى على 
القــردة اال ان هذه األبحاث تعمل على 
رفع نســب الذكاء بشكل الفت وكبير 
لدى الشريحة املستهدفة بالبحث وحتدث 
املفارقة الدرامية في العمل عندما يودع 
القرد «ســيزر» في املختبر بعد قيامه 
بإيذاء احد األشخاص ويفقد الثقة بالعالم 
الذي احتضنه في منزله فيقرر البقاء مع 
قرنائه في موقع احتجازها والذي يعتبر 
اشبه بالسجن ويعمل على حتريض باقي 
القردة على الثورة في وجه محتجزيها، 

ورفض ان تكون عرضة للتجارب، وينجح 
في إقناعها واخلروج من مكانها لتجوب 
شــوارع املدينة محدثة الفوضى فيها 
ونشــر الرعب بني الناس الى ان تعود 

الى موطنها.
استحضرنا هذا املشهد عندما بثت 
القنوات الفضائية مشاهد اجتياح مجاميع 
كبيرة من القرود احدى املدن التايلندية 
التي غاب عنها السياح بسبب القيود التي 
فرضتها جائحة كورونا فجاعت القردة 
وخرجت بحثا عن الطعام، واقتتلت مع 
بعضها بعضا من اجل لقمة تسد جوعها، 
وكانت املصادفة عرض قناة «ام بي سي 

قرود لوبوري وفي اإلطار مشهد من فيلم «نهوض كوكب القردة»٢» للفيلم تزامنا مع تلك األحداث.

قرود لوبوري حتاكي «نهوض كوكب القردة»
اجتياحها للمدينة يعيد مشاهد الفيلم لألذهان

عبداإلمام عبداهللا: رجاء اجلداوي
قيمة فنية كبيرة وتركت إرثًا خالدًا

املنهالي: إنت اجلميل اللي وال مثلك جميل

مذيعو «قطاع األخبار» بانتظار صرف مكافآتهم!

عبداحلميد اخلطيب

الفنــان  لــم يســتطع 
القديــر عبداإلمام عبداهللا 
ان يخفــي حزنه الشــديد 
على رحيل الفنانة القديرة 
رجاء اجلداوي، مؤكدا انها 
«أيقونة» في األناقة واألداء 
التمثيلي الراقي واألخالق 
اإلنســانية العالية، وقال: 
عالقتــي باجلــداوي كانت 
اروع ما يكون ومبنية على 

الود واالحترام املتبادل، فهي فنانة راقية 
بأخالقها وأسلوبها في التعامل.

وأضاف عبداهللا في تصريح لـ«األنباء»: 
كنا اصدقاء وتربطنا عالقة مودة واحترام 
متبادل، وقد التقينا في مناسبات كثيرة وكنا 
جنلس معا نتحدث في امور العمل واحلياة، 

وجمعنــي بهــا املسلســل 
الكوميــدي «جــوز مامــا» 
وقدمت دور «حماتي»، حيث 
جسدت شخصية «طالل» 
الــذي يتقدم للــزواج من 
ابنتها الفنانة هالة صدقي، 
وشــاركنا البطولــة هاني 
رمزي وأحمد بدير ولطفي 
لبيب وغيرهم، والعمل من 
تأليف والء شريف وإخراج 

أحمد البدري. 
وتابع: ال احد ينكر قيمة 
رجاء اجلداوي كممثلة أثرت الساحة بكل ما 
هو جميل من اعمال مسرحية وتلفزيونية 
وسينمائية، تاركة إرثا فنيا خالدا لألجيال 
القادمة، رحمها اهللا واسكنها فسيح جناته 
وألهم اهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا 

هللا وانا إليه راجعون.

بكلمات غزلية عاطفية تعاون 
بها مع الشــاعر اإلماراتي سعيد 
بن مصلح، أطلق الفنان عيضة 
املنهالي أحدث أغنياته املنفردة 
من أحلانه وغنائه بعنوان «إنت 
اجلميــل» مقدما بها وبأســلوبه 
الغنائــي املتفــرد كلمات حملت 
وصفا للعشق وجمالياته، قائال 
فــي مقدمتها: «إنت اجلميل اللي 
وال مثلك جميل.. اللي على شعري 
اخطه وأرسمه.. أرسم شعر راسك 
مع الطرف الكحيل.. وارسم سنا 

خدك ووردة مبسمه».
وقــد حملت األغنيــة توزيع 
موســيقي للمــوزع عبدالعزيز 
العبري، ومكس وتسجيل م.ماجد 
صالــح، وقــام ببثهــا وعرضها 
حصريا عبر قناة عيضة املنهالي 
الرســمية فــي «اليوتيوب» إلى 
جانــب توزيعها علــى اإلذاعات 
احملليــة في اإلمــارات واخلليج 
والدول العربية، وجميع املكتبات 
واملنصات املوسيقية املتنوعة.

مفرح الشمري

عبر عدد من مذيعي قطاع األخبار والبرامج 
السياسية بوزارة اإلعالم سواء معينون أو 
متعاونون لـ «األنباء» عن استيائهم لتأخر 
صرف مكافآتهم منذ شهر مارس املاضي 
حتــى يومنا هذا، األمــر الذي يجعلهم 
في حيرة مــن أمرهم علــى الرغم من 
قيامهم بواجبهــم املهني دون تقصير 
في ظل األوضاع الراهنة بعد انتشــار 

جائحة كورونا.
ومتنى مذيعو القطاع حل هذه املشكلة 
بأسرع وقت حتى ال تتراكم وتذهب مكافآتهم 
أدراج الرياح بحجة عدم وجود امليزانية الكافية 
بوزارة اإلعالم لصرفها ملستحقيها.. فهل من مجيب!

قال لـ «األنباء» إن عالقة مودة واحترام ربطته بها وشاركها بطولة «جوز ماما»

جديده من أحلانه وغنائه وكلمات سعيد بن مصلح

متوقفة منذ مارس املاضي حتى يومنا هذا
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كاظمة ينتظر وصول املدرب اإلسباني بيانكي

بدر: خيطان يبحث عن وديات
.. و«كورونا» يضع أوتافيو خارج احلسابات

عبدالعزيز حاسم

عاد الفريق األول لكرة القدم في كاظمة إلى التدريبات 
أمس حتت قيادة املدرب الوطني جمال يعقوب بعد توقف 
اســتمر ملدة أكثر من ٤ أشهر بســبب ڤيروس كورونا 

املســتجد، حيث سيقود 
يعقــوب التمارين حلني 
التعاقد بشكل رسمي مع 
املدرب اإلسباني روبرتو 
بيانكي خالل األيام القليلة 
املقبلة لقيادة الفريق بعد 
ان مت االتفــاق معه على 
البنود وبانتظار  جميع 
وصوله إلــى البالد قبل 

نهاية الشهر اجلاري.
التدريبات  وشــهدت 
حضور ١٩ العبا معظمهم 
من الشــباب غاب عنهم 

الرباعي املســتبعد مشــاري العازمي لإلصابة وناصر 
الوهيب وسلطان صلبوخ وعبداهللا الظفيري الذي سبق 
ان ذكر عدد من املصادر ان النادي قرر إعطاءهم احلرية 
في االنتقال املوســم املقبــل، كما حضر التدريبات عمر 
احلبيتــر لكنه لم يدخل مــع باقي زمالئه ويحتاج ملدة 
أسبوع من أجل التعافي 
مــن إصابتــه بالعضلة 

الضامة.
الرغــم مــن  وعلــى 
احلــرارة املرتفعــة، إال 
أن الفريــق حرص على 
التدريــب اخلفيف وفق 
إجراءات صحية من ناحية 
الكمــام وقياس احلرارة 
والتباعد االجتماعي ومن 
املتوقــع ان يرتفــع عدد 
الالعبني خــالل اليومني 

املقبلني.

يحيى حميدان

الكرة بنادي  باشر فريق 
خيطان تدريباته مساء أول 
من امس وســط احتــرازات 
طبية عالية، وذلك استعدادا 
الســتكمال منافسات دوري 
«stc» لفــرق الدرجــة االولى 
واملتبقــي منــه ٤ مباريــات 
فقــط، مبشــاركة ٢٢ العبــا 
منهم مجموعــة من الالعبني 
الصاعديــن مــن فريــق فئة 
الشباب، في حني تغيب بعض 
الالعبني لظروف مختلفة منهم 
عبدالرزاق عثمان ويوســف 

مطر وجراح العساف.
من جهته، قال نائب رئيس 
جهاز الكرة بنادي خيطان حمد 
بــدر إن احلضور فــي اليوم 
أكثــر مــن جيــد  االول كان 
وسط حماس كبير من جانب 
الالعبــني عقب فترة التوقف 
الطويلة بسبب جهود الدولة 
للحد مــن انتشــار ڤيروس 

«كورونا» املستجد.
وبني بدر أن إدارة النادي 
قامت بتوفير كافة التجهيزات 
الالزمة للفحــص والتعقيم، 
ومت التأكيــد كذلــك لالعبني 
علــى ضــرورة التباعد قدر 

اعلى. وأشــار الى أن مرحلة 
اإلعداد ستشهد توفير ٦ أو ٧ 
مباريات جتريبية حسب طلب 
اجلهاز الفني قبل اســتئناف 
منافسات دوري الدرجة االولى 
والتي ستكون من ضمن خطة 
اإلعداد، السيما عقب االجتاه 
لتطبيــق دوري الدمــج فــي 
املوسم التالي.  وأوضح بدر 
أن املباريــات األربع املتبقية 
مــن دوري الدرجــة األولــى 
قد تشــهد مشــاركة خيطان 

بالعبيــه احملليــني، خاصــة 
فــي ظــل القيــود املفروضة 
على حركة الطائرات، مشيرا 
الى انه تواصل مع احملترف 
البرازيلي اوتافيو سيلفا من 
التحاقــه بالتدريبات،  اجــل 
بيــد انه كشــف عــن فرض 
حظر كامل على املنطقة التي 
يعيش فيها مع ارتفاع حاالت 
اإلصابة بالڤيروس، وهو ما 
يعني عدم قدرته على القدوم 

للبالد من جديد.

ً جمال يعقوب قاد التدريب األول بحضور ١٩ العبا

٢٢ العباً في التدريب األول وسط حماس كبير

اإلمــكان في املرحلــة االولى 
من التدريبات.  وأضاف انه 
رحب فــي كلمتــه املقتضبة 
التي ألقاها على الالعبني قبل 
بدء التدريب مبساعد املدرب 
محمد الســلمان، الذي انضم 
مؤخرا للجهــاز الفني، وهو 
من الكفــاءات املشــهود لها، 
ونتمنى أن يساهم مع اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب االسباني 
خوســيه كامبيلــو بإيصال 
«األحمر واألسود» ملرحلة فنية 

حمد بدر خالل حديثه مع الالعبني بحضور اجلهاز الفني

انطالق تدريبات «يد» الكويت
يعقوب العوضي

انطلقــت تدريبات 
الفريــق األول لكــرة 
اليــد بنــادي الكويت 
الســتئناف  متهيــدا 
بطولــة الدوري العام 
فــي ســبتمبر املقبل، 
املــدرب  قــاد  حيــث 
املصــري مجــدي أبو 
املجد احلصة التدريبية 
األولــى والتــي طبق 
فيها بعض التدريبات 
اخلاصــة برفع معدل 
اللياقة البدنية وزيادة 
قوة التحمــل، إضافة 
الى اســتعادة احلس 
الكــروي لالعبني من 

خالل تبادل التمريرات والتصويب. وركز اجلهاز الفني 
أيضا على بعض اجلوانب التكتيكية األخرى وخطط 
اللعب وحترك الفريق كمجموعة في الشقني الدفاعي 
والهجومي، كما خاض حراس املرمى بعض التدريبات 
اخلاصة ممثلة باستقبال التصويبات بسرعات مختلفة 
ومن زوايا ومسافات متعددة حرصا على زيادة سرعة 
ردة الفعل. وشهد املران األول لألبيض تواجد معظم 
الالعبــني والذين ظهرت نتائج فحوصاتهم ســليمة، 

يحضــر  لــم  بينمــا 
بعضهم بســبب عدم 
ظهــور النتيجة حتى 

اآلن.
من جانبه، أكد مدير 
اللعبة هيثم الرشيدي 
أن «األبيض» يســعى 
الــى احلفــاظ علــى 
العام  الــدوري  لقــب 
واملنافسة على مختلف 
احملليــة  البطــوالت 
والدوليــة، ومضيفا: 
«لدينا عدة استحقاقات 
مقبلة وعلينا التكيف 
مــع األوضاع احلالية 
للوصول الى أهدافنا». 
وتابع: «صحة الالعبني 
واإلداريــني واملدربني 
تأتي بالدرجة األولى قبل كل شيء لذا فإننا ملتزمون 
بتطبيق اإلرشادات الصحية بحذافيرها ودون هوادة». 
وحول التدريب األول قال الرشــيدي: «يعمل اجلهاز 
الفني بقيادة مجدي أبو املجد بكل إخالص في سبيل 
حتقيق النتائج املرجوة من التدريب وإعداد الالعبني 
ذهنيا وبدنيا مضيفا معدل حضور الالعبني ممتاز في 
الوقت احلالي ونأمل ان يســتمر حلني انكشاف غمة 

أزمة كوفيد - ١٩».

هيثم الرشيدي مع املدرب مجدي أبو املجد

حمدي فتحي
يعود لتدريبات األهلي

حسم مصير أبطال آسيا 
اخلميس املقبل

القاهرة - سامي عبدالفتاح

عاد جنم خط وسط النادي االهلي حمدي فتحي للمشاركة في 
التدريبات اجلماعية ألول مرة منذ ٧ أشهر، بعد شفائه من اإلصابة 
التي تعرض لها خالل معسكر املنتخب املصري في أكتوبر املاضي، 
حيث أجرى جراحة في غضروف الركبة في نوفمبر بأملانيا ثم خضع 
لبرنامج تأهيلي طويل حتى عاد للمشاركة في التدريبات اجلماعية 
امس، كما واصل العب الوسط اآلخر محمد محمود، تنفيذ برنامجه 

التأهيلي متهيدا للعودة واملشاركة في املران اجلماعي.
هذا، وقاد املدرب العام ديڤيد سيزا، تقسيمة قوية امس على ملعب 
التتش باجلزيرة، حيث قام بتقسيم الالعبني إلى ٤ مجموعات بعد 
التدريبات البدنية القوية التي خاضها الفريق في بداية مران اليوم.

من جهة اخرى، وعكــس كل تصاريح رئيس الزمالك مرتضى 
منصور الرافضة لعودة الفريق لســباق الدوري، قال املشــرف 
علــى الكرة أمير مرتضى منصور ان ملف عودة الفارس االبيض 
الى املســابقة ستتم مناقشته في اجتماع الحق بني مجلس اإلدارة 
ووزير الشباب والرياضة، مضيفا ان الزمالك يستعد لعودة النشاط 
الرياضي بشكل عام وبطولة دوري أبطال افريقيا بشكل خاص، وأن 
وزير الرياضة التزم بعودة أجانب الزمالك إلى مصر وطلب بيانات 

الالعبني، وجار التنسيق لعودتهم في اسرع وقت.
وباألمس، عقدت اللجنة اخلماسية املكلفة بإدارة االحتاد املصري 
لكرة القدم، مؤمترا صحافيا للكشــف عــن الكرة املوحدة املقرر 
استخدامها في مباريات مسابقة الدوري بعد استئنافه في ٧ أغسطس 
املقبل، كما تلقت اللجنة تأكيدا من هيئة استاد القاهرة الدولي بجاهزية 

أرض امللعب قبل انطالق بطولة الدوري في ٧ أغسطس املقبل.

الدوحة- فريد عبدالباقي

من املنتظر أن تعقد جلنة املســابقات باالحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم اجتماعا مهما اخلميس املقبل ملناقشــة وحسم جميع األمور 
املتعلقة باستكمال دوري أبطال آسيا، ورفع التوصيات النهائية إلى 
اللجنــة التنفيذية لالحتاد التي ينتظر أن تعقد اجتماعها ٢٣ يوليو 

اجلاري العتماد التوصيات وإعالن القرار النهائي.
وكانت الفترة املاضية قد شــهدت اجتماعات مكثفة من بينها 
اجتماعان عقــدا بالدوحة مارس املاضي، وأعقبهما اجتماعات عبر 
االتصال املرئي، بني االحتاد اآلسيوي واالحتادات املشاركة بدوري 
األبطال سواء في غرب القارة أو في الشرق، ملناقشة سبل وطريقة 
استكمال دوري األبطال الذي توقف فبراير املاضي بعد انتهاء اجلولة 
الثانية من دور املجموعات. ومتت مناقشة العديد من املقترحات كان 
أهمها إقامة ما تبقى من دور املجموعات بنظام التجمع، وإقامة املباريات 

اإلقصائية بدءا من دور الـ ١٦ وحتى النهائي بنظام الذهاب فقط.
وترحــب احتادات غرب القارة بإقامة ما تبقى من عمر الدوري 
اآلســيوي بنظام التجمع، فيما تصر احتادات شــرق القارة على 
استمرار الذهاب واإلياب، ويقام دوري األبطال بشكل منفصل بني 
الغرب والقارة منــذ مراحله األولى وحتى نصف النهائي، ويلتقي 

ممثل الغرب وممثل الشرق في املباراة النهائية فقط.
ومؤخرا ظهر مقترح جديد من قبل جلنة املسابقات اآلسيوية، 
يقضي باستكمال جميع مراحل دوري األبطال حتى نصف النهائي 
في دولة واحدة، خالل الفترة من ١٤ سبتمبر املقبل وحتى ٣ أكتوبر 
بدولة واحدة. واقترحت املســابقات إقامة املباراة النهائية لدوري 
األبطال بني املتأهلني من الغرب والشرق ٥ ديسمبر في منطقة الغرب.

تدريبات «الساحل» تنطلق غدًا

جمال العتيبي

هادي العنزي

تنطلق في السادسة والنصف من مساء الغد تدريبات الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الســاحل، بعدما انتهى الفريق من إجراء «املسحة» جلميع أعضاء الفريق من الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري، كما مت تعقيم النادي كامال أمس األول بواســطة أحد الفرق 
التطوعية، باإلضافة إلى توفير كل األدوات الصحية والوقائية الالزمة بحسب الشروط 
التي وضعتها اللجنة الثالثية املشــكلة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية 
الكويتيــة ووزارة الصحة. وذكر رئيس جهاز الكرة جمال العتيبي لـ «األنباء» ان إدارة 
النــادي وجهاز الكرة بذال كل اجلهود ألجل عودة آمنة للتدريبات، مبا يتطابق مع كافة 
االحترازات الصحية التي طالبت باتخاذها اللجنة الثالثية، مضيفا: «نأمل أن ينخرط جميع 
الالعبني في التدريبات بأسرع وقت ممكن، ألجل الوصول إلى اجلاهزية الفنية والبدنية 
قبل انطالق املوسم الكروي بوقت كاف»، الفتا إلى أن الطقس احلار في األسابيع املقبلة 

من شأنه أن يؤثر سلبا على إعداد جميع الفرق وليس الساحل فحسب.

«األخضر» تدرب بحضور ٢٠ العبًا
عبدالقدوس: نفخر بالروح العرباوية وطبقنا البروتوكول الصحي كامالً

مبارك اخلالدي

اســتأنف الفريق األول لكرة القــدم بالنادي العربي 
تدريباتــه مســاء امس بعد غياب قســري جتاوز ثالثة 
أشهر بسب توقف النشاط الرياضي لتفشي وباء كورونا.
وحضر جانب مــن التدريب عدد من أعضاء مجلس 
اإلدارة تقدمهم رئيس جهاز الكرة علي مندني وأعضاء 
اجلهاز اإلداري أحمد النجار وخالد عبدالقدوس ومبارك 

البلوشي، حيث رحب مندني بالالعبني، مشيدا 
بالتزامهم والروح العالية التي حتلوا بها. 

وقد طبق اجلهــاز اإلداري بالتعاون 
مــع اللجنــة الصحيــة بالنــادي 

وجلنة الكشــف الطبي بالهيئة 
البروتوكول  العامة للرياضة 
الصحــي مــن خــالل التأكــد 
من كل اإلجــراءات الصحية 
املتوافقة مع املعايير الطبية 
واالحترازيــة قبــل انطــالق 
التدريبيــة، فيمــا  احلصــة 
تولى قيــادة التدريب املدرب 

املســاعد باجلهــاز الفني احمد 
العثمان وقام مبســاعدته مدرب 

حتت ١٧ ســنة يوســف الرشيدي، 
وذلــك بحضــور ٢٠ العبــا تقدمهــم 

الكابنت عبداهللا الشمالي واحلارس سليمان 
عبدالغفور واحملترفان الهادي السنوسي واحمد 

الصالــح، حيث قســمت احلصة التدريبية الى قســمني 
تطبيقا لإلجــراءات االحترازية إذ اشــتملت التدريبات 
على عمليات اإلحماء الستعادة اللياقة البدنية واجلري 

بالكرة ومن دونها.
نفتخر بالعبينا وحماسهم

هذا، وأشاد نائب رئيس جهاز الكرة خالد عبدالقدوس 

بإقبال الالعبني على التدريب، موضحا لـ «األنباء»: «نعم 
نشعر بالفخر بالعبينا وإقبالهم مع أول يوم مترين بعد 
العودة الى التدريبات وهذا ليس بالغريب عليهم وهذه 

هي الروح العرباوية التي نعهدها ونعرفها».
وأضاف: «ستتواصل التدريبات خالل املرحلة املقبلة 
مع تطبيق كامل لكافة االشتراطات الصحية التي وضعت 

لضمان سالمة الالعبني واألجهزة الفنية واإلدارية.
وقال: «سيستمر املدرب الوطني احمد العثمان في قيادة 
التدريبات املقبلة والتي ستكون فقط في الفترة 
املسائية، وذلك حتى وصول اجلهاز الفني 
بقيادة البوسني داركو نيستروفيتش 
املتواجد حاليا خارج البالد، متمنيا 
ان يتجــاوز جميــع الرياضيني 
اآلثار الســلبية لهذه اجلائحة 
وخاصــة العبينــا املصابني 
سيدرك هنري وجمعة العنزي 
وحسن حمدان ومحمد صفر 
لنتمتع برؤيتهم معنا مجددا.

إجناز التفرغات

من جانبه، أبدى مدير الفريق 
مبارك البلوشــي تفاؤله بعودة 
الفريق الى التدريب مجددا، مضيفا: 
«ال شك ان جميع العبي الفرق تأثروا 
بدنيا ومعنويا نتيجة التوقف القســري 
لكننا في العربي اعتدنا على عزمية وروح العبي 

األخضر وهي شعارهم املعروف».
ولفت الى توجه اجلهاز اإلداري للعمل بالتعاون مع 
الهيئة العامة للرياضة إلجناز التفرغات الرياضية خالل 
األيام املقبلة، األمر الذي يسهل على اجلهاز الفني تنفيذ 
برنامجه اإلعدادي بشكل كامل والذي يتضمن التدريب 
على فترتني الستعادة أكبر قدر ممكن من معدالت اللياقة 

البدنية التي تراجعت نتيجة للتوقف اإلجباري.

املدرب الوطني  جمال يعقوب يتحدث لالعبني قبل انطالق تدريبات كاظمة   (محمد هاشم)

ملشاهدة الڤيديو

عودة العربي ملباشرة 
تدريباته بعد غياب طويل 

(متني غوزال)
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كلوب: تركيز ليڤربول 

ال ينصب على األرقام القياسية

ماتيتش يجدد الوالء  لـ «اليونايتد»

فليك: اآلن هدفنا «األبطال»

فيدرر: أطمح للتواجد 
في «وميبلدون ٢٠٢١»

قال مدرب ليڤربول يورغن كلوب إن فريقه يسير في طريقه 
لتحطيم رقم مان سيتي القياسي بحصد ١٠٠ نقطة في موسم 
واحد بالدوري اإلجنليــزي املمتاز لكرة القدم، لكنه أكد أن 

التركيز ال ينصب على تسجيل أرقام جديدة. 
وقــال كلوب الذي حقق فريقه ١٧ فــوزا في ١٧ مباراة على 
أرضه في أنفيلد بالدوري هذا املوســم: «لم نحضر إلى هنا 
ونحقــق األرقام التي حتققت بســبب التفكير في حتطيم 
األرقام القياســية، ينصب تركيزنا دائما بنسبة ١٠٠٪ على 

املباراة وهذا األمر لن يتغير».
وأضاف: «إذا كنا نريد حتقيق رقم قياسي من النقاط فهذا 
يعني الفوز بكل املباريات وهذا أمر غير معقد. يعرف الالعبون 

ذلك وال نحتاج إلى تذكير املجموعة بهذا األمر».
ويحتــاج «الريدز» إلى ١٢ نقطة من آخر ٥ مباريات الجتياز 

الرقم القياسي لـ «مان سيتي» في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨.
ويلعب ليڤربول في ضيافة برايتون آند هوف ألبيون، صاحب 

املركز الـ ١٥، غدا األربعاء.

جدد نادي مان يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم امس عقد العب 
خط وسطه الصربي الدولي نيمانيا ماتيتش حتى عام ٢٠٢٣.

وشارك ماتيتش (٣١ عاما) في ٢٧ مباراة مع «اليونايتد» في كل 
املسابقات خالل املوسم اجلاري.

وكان ماتيتــش قد انضم إلى مان يونايتد قادما من تشلســي 
عام ٢٠١٧ وكان من املفترض أن ينتهي عقده في يونيو ٢٠٢١.

وقال ماتيتش: «ال يزال لدي الكثير ألقدمه وأجنزه خالل مسيرتي 
االحترافية كالعب، ويشرفني أن أمتكن من ذلك مع مان يونايتد».

وأضاف: «إنه أمر مثير حقا أن أكون جزءا من هذا الفريق، لدينا 
توازن جيد بني عناصر الشباب واخلبرة بالفريق».

من ناحيته، قــال املدير الفني ملــان يونايتد أولي غونار 
سولســكاير: «نيمانيا هنا منذ ٣ مواسم، ويدرك حقا قيم 

اللعب لفريق مان يونايتد».

قال املدير الفني لفريق بايرن ميونخ األملاني لكرة القدم هانزي 
فليك إن لقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف املقبل لفريقه، وذلك 
بعد أن توج بايرن هذا املوسم بثنائية الدوري والكأس في أملانيا.

وأضاف فليك: «أتطلع بالفعل، بعد فترة اإلجازة، إلى إعداد الفريق 
للهدف املقبل، وهو بالطبع يتمثل في دوري أبطال أوروبا».

وأردف فليك: «نعــرف أن مثل هذه املواجهات التي حتســم 
مبباراة واحدة، ليســت بســيطة. حيث يفترض بك أن تكون 
مستعدا ألقصى درجة». ومضى فليك الذي قاد الفريق لتحقيق 
١١ انتصارا متتاليا منذ استئناف منافسات الدوري والكأس في 
أملانيا في منتصف مايو: «الالعبون سيكون لديهم الوقت اآلن 

اللتقاط األنفاس والتعافي الذهني وجتديد الطاقة».

أعرب النجم السويسري روجيه فيدرر عن أمله باملشاركة 
فــي بطولة وميبلدون، ثالث البطــوالت األربع الكبرى في 
التنس، العام املقبل، بعدما مت إلغاؤها هذه السنة بسبب تبعات 

ڤيروس كورونا املستجد.
وقال فيدرر في اتصال بواسطة تقنية الڤيديو على هامش 
إطالق حذاء رياضي خاص به «بطبيعة احلال، أفتقد وميبلدون، 
كنت أود التواجد فيها حاليا واللعب على امللعب الرئيسي».

وشــدد على أن البطولة العريقة هي من «أهم أهدافي ولهذا 
أقوم ببذل جهود شــاقة وأخطط للقيام بتدريبات جسدية 
على مدى ٢٠ أسبوعا على أمل املشاركة في وميبلدون» في 

صيف العام ٢٠٢١.
ورأى فيدرر ان «هذا العام كان استثنائيا حتى اآلن. آخر مباراة 
(خيرية) خضتها كانت ضد رافا (في إشــارة الى اإلسباني 

رافايل نادال) في جنوب إفريقيا (في فبراير)».
وتابع «شاركت في بطولة أستراليا املفتوحة، ومنذ ذلك احلني 
خضعت لعمليتــني جراحيتني، اعتمدت على عكازين خالل 
فترة التعافي، ولم تقم بطولــة وميبلدون، أرجئت األلعاب 
االوملبية، ثم عشــنا فترة ڤيروس كورونا واحلجر الصحي 

وقيود السفر».
وتوقفت اللقــاءات االحترافية في التنس اعتبارا من مارس 
املاضي بســبب ڤيروس كورونا املســتجد، ومن املقرر ان 
تعود منافسات احملترفني واحملترفات اعتبارا من أغسطس.

«الثعالب» في حتد صعب أمام «املدفعجية».. وتشلسي في ضيافة كريستال
«السيتي» يواصل السقوط خارج ملعبه بخسارته من ساوثامبتون

وفــي املرحلة الـــ ٣٣، مني مان 
سيتي بخسارته الثالثة تواليا خارج 
ملعبه بســقوطه أمام ساوثمبتون 
٠-١. وعلى ملعب «ســانت ماريز» 
علــى الســاحل اجلنوبــي، خســر 
«السيتي» للمرة االولى منذ ٥ سنوات 
في ثالث مباريات تواليا في الدوري 
خارج ملعبه، بسقوطه أمام مضيفه 

ساوثمبتون ٠-١.
ويدين ساوثمبتون بالفوز الى 
حارس مرماه املتألق اليكس ماكارثي 
الــذي انقــذ مرماه مــن ٦ محاوالت 
خطرة، علما بأن مانشستر سيتي 

سدد ٢٤ مرة باجتاه عرينه.
االوكرانــي  الظهيــر  وخســر 
اولكسندر زينتشنكو الكرة في وسط 
امللعب فوصلت الى تشي ادامس الذي 
ملح حارس سيتي البرازيلي اديرسون 
خارج منطقته فسدد كرة لولبية من 

٤٠ مترا لتسكن شباكه (١٦).

ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل الى 
دوري االبطال املوسم املقبل.

والفوز كان الرابع تواليا الرسنال 
في مختلف املسابقات بعد خسارتني 
متتاليتــني بعــد االســتئناف ضد 
مانشستر سيتي ٠-٣ وبرايتون ١-٢.

وسيحاول تشلسي استغالل أي 
عثرة لليستر عندما يحل ضيفا على 
كريستال باالس الذي ضمن البقاء 
فــي «دوري االضــواء» لكنه عانى 
بعد االستئناف بخسارته مبارياته 
الثالث االخيرة أمام ليڤربول ٠-٤ 
وبيرنلي ٠-١ وليستر سيتي ٠-٣.

ويحــوم الشــك حول مشــاركة 
العب الوسط الفرنسي نغولو كانتي 
في صفوف تشلســي بعد تعرضه 
لإلصابة في عضلة الساق اخللفية في 
مباراة فريقه االخيرة ضد واتفورد.
ويلعب اليوم أيضا واتفورد مع 

نوريتش سيتي. 

تواليا في املراحل الثالث االخيرة.
في املقابل، حقق ارســنال فوزا 
ثمينا خارج ملعبه ضد ولڤرهامبتون 
العنيد بهدفني نظيفني ليحتفظ بأمل 

األمتار األخيرة من املوسم احلالي، إذ 
باإلضافة إلى مواجهة «املدفعجية» 
اليــوم، يتعني عليه لقــاء توتنهام 
وشيفيلد يونايتد ومان يونايتد أيضا 

يواجه ليستر سيتي بطل الدوري 
االجنليزي عام ٢٠١٦ خطر التخلي 
عن املركز الثالث عندما يحل ضيفا 
على ارسنال في افتتاح املرحلة الـ 
٣٤ اليــوم. وميلــك «الثعالــب» ٥٨ 
نقطة متقدما بفــارق نقطة واحدة 
عن تشلسي الذي يلعب خارج ملعبه 
ضد جاره اللندني كريستال باالس.
وبعد أن حصد نقطتني فقط من 
اصــل ٩ ممكنة في مبارياته الثالث 
األولى بعد استئناف الدوري منتصف 
الشهر املاضي، استعاد ليستر سيتي 
نغمة االنتصارات في نهاية األسبوع 
بفوزه الصريح على كريستال باالس 
بثالثية نظيفة بينها هدفان ملهاجمه 
جيمي فاردي متصدر ترتيب الهدافني 
برصيد ٢١ هدفا رافعا رصيده الى ١٠١ 
هدف في الدوري االجنليزي املمتاز 

خالل مسيرته.
ويواجه ليستر مباريات قوية في 

مباريات اليوم بتوقيت الكويت 

اجنلترا (املرحلة الـ ٣٤)
٨beIN SPORTS HD١كريستال - تشلسي
٨beIN SPORTS HD٥واتفورد - نوريتش

١٠:١٥beIN SPORTS HD٢أرسنال - ليستر
إسبانيا ( املرحلة الـ ٣٥)

٨:٣٠beIN SPORTS HD٣ڤالنسيا - بلد الوليد
١١:٠٠beIN SPORTS HD٣سلتا ڤيغو - أتلتيكو مدريد

إيطاليا (املرحلة الـ ٣١)
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤ليتشي - التسيو

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤ميالن - يوڤنتوس

ل «الغواصات الصفراء» برشلونة ينتفض وُيعطِّ
تنفس برشــلونة ومدربه 
كيكي سيتني الصعداء بالعودة 
من ملعب ڤياريال بفوز كبير 
٤-١ فــي املرحلــة الـــ ٣٤ من 
الــدوري اإلســباني عــاد من 
خالله الى ســكة االنتصارات 
بعد تعادلني مخيبني ليقلص 
الفارق مع املتصدر ريال مدريد 
إلى ٤ نقاط. وأكد برشــلونة 
تفوقه على ڤياريال الذي مني 
بهزميته األولى بعد خمســة 
انتصارات وتعادل منذ العودة 
من التوقف القسري، إذ لم يذق 
طعم الهزمية أمام «الغواصة 
الصفراء» منذ مــارس ٢٠٠٨ 
حني خســر على ملعبه ١-٢، 
في حني تعود هزميته األخيرة 
في ملعب منافسه الى اكتوبر 

٢٠٠٧ بنتيجة ١-٣.
وكشر برشلونة عن أنيابه 
باكرا وافتتح التسجيل بعد ٣ 
دقائق عبر النيران الصديقة، 
إذ حول باو توريس الكرة في 
شباك فريقه عن طريق اخلطأ 
بعد عرضية من جوردي ألبا، 
لكن وكما حصل في املباراتني 
األخيرتني ضد سلتا وأتلتيكو، 
ســمح برشــلونة لڤياريــال 
بهــدف مورينــو  بالعــودة 
(١٤)، مسجال هدفه الـ ١٦ في 
«ال ليغا» هذا املوســم. وعاد 
برشلونة للتقدم مجددا بهدف 
رائــع لألوروغواياني لويس 

ســواريز من تسديدة لولبية 
أطلقهــا من مشــارف املنطقة 
فــي الزاوية اليســرى العليا 
بعد مجهود فردي مميز للنجم 
األرجنتيني ليونيل ميســي 
(٢٠)، وأضاف غريزمان الثالث 
بتسديدة ساقطة رائعة بعد أن 
تبادل الكرة مع ميســي الذي 
حضرها للفرنســي بتمريرة 
خلفية مميــزة (٤٥)، ليحقق 
بذلك أفضل موسم له من حيث 

التمريرات احلاسمة (١٩).
وسجل النادي الكتالوني 
الهــدف الرابع عبــر البديل 
أنســو فاتي بعد توغله في 
اجلهة اليسرى قبل تسديده 

الكــرة أرضية فــي الزاوية 
اليمنى (٨٦). 

وفــي الصــراع من أجل 
املشــاركة القاريــة، فــرط 
خيتافي في نقطتني مهمتني 
حللم املشــاركة في دوري 
األبطال بتعادله مع مضيفه 

أوساسونا ٠-٠.
تقام اليوم مباراتان في 
انطالق اجلولة الـ ٣٥، حيث 
يستضيف ڤالنسيا نظيره 
بلد الوليد، بينما يسعى في 
أتلتيكو  الثانيــة  املواجهة 
مدريــد إلــى تأمــني املركز 
الثالث عندمــا يجل ضيفا 

على سلتا ڤيغو.

بارتوميو: ميسي سيعتزل مع البرسا.. 
والـ VAR منحاز للريال

.. وزيدان: 
سئمت الشكاوى 

قال رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو إن القائد 
ليونيل ميسي سيختتم مسيرته في النادي لينفي تكهنات 
أن الالعب األرجنتيني لم يعد يرغب في متديد تعاقده الذي 
ينتهي العام املقبل. وأبلغ بارتوميو شبكة (موفيستار) 
اإلسبانية التلفزيونية «ميســي قال إنه سينهي عمله 
ومسيرته مع كرة القدم في برشلونة. لن أشرح التفاصيل 
ألن تركيزنا ينصب على املســابقة ونحن نتفاوض مع 
العديد من الالعبني، لكن ميسي شرح لنا أنه يريد البقاء لذا 
فنحن سنستمتع بوجوده لفترة أطول». ووجه بارتوميو 

انتقادات لنظام حكم الڤيديو املساعد (VAR)، مشيرا إلى 
أنه يشهد انحيازا لصالح ريال مدريد، الغرمي التقليدي 
لبرشلونة ومنافسه على لقب الدوري اإلسباني. وقال: 
«نظام VAR ال يرتقي ملا كنــا نتطلع إليه جميعا. فمنذ 
تطبيقه، شهدنا العديد من املباريات التي لم تكن عادلة 
وكانت األفضليــة دائما لنفس الفريق، بينما تضررت 
العديد من الفرق». وتابع: «النظام الڤار يجب أن يساعد 
احلكم، وفي املباريات األخيرة، ميكن للجميع مالحظة 

كيف أن النظام ال يستخدم بشكل جيد».

صرح املديــر الفني لريال مدريد زين الدين 
زيدان بأنه قد سئم من كثرة الشكاوى حول 

أن فريقه يستفيد من القرارات التحكيمية.
وقال زيدان في تصريحاته للصحافيني: «لقد 
سئمت من كثرة ما يقال لي إننا نحقق الفوز 

بسبب احلكام».
وأضــاف: «هذا لــن يتغير. لكــن الالعبني 
يســتحقون االحترام. وأي شيء لن يلهينا 

عن هدفنا».

يصطدم يوڤنتــوس حامل اللقب في املواســم الثمانية املاضية 
ومتصــدر الترتيب مبضيفه ميالن في قمة مباريات املرحلة احلادية 
والثالثني من الدوري اإليطالي لكرة القدم. وحقق يوڤنتوس العالمة 
الكاملة ملبارياته األربع التي خاضها في البطولة منذ اســتئنافها بعد 
أكثر من ثالثة أشــهر من تعليق نشاطها نتيجة تفشي وباء ڤيروس 
كورونا في البالد منتصف شهر مارس املاضي، فيما حقق ميالن ثالثة 
انتصارات وتعادال وحيدا. وقدم ميالن في املرحلة السابقة هدية غالية 
ليوڤنتوس بالفوز على مالحقه التسيو بثالثية نظيفة، ما منح «السيدة 
العجوز» فارقا مريحا في جدول الترتيب بلغ ســبع نقاط. ويتصدر 
الـ «بيانكونيري» الترتيب برصيد ٧٥ نقطة، مقابل ٦٨ لالتسيو الذي 

يواجه ليتشي الثامن عشر برصيد ٢٥ نقطة.
ويعول مدرب يوڤنتوس ماوريتسيو ساري في معركة احلصول 
على اللقب التاســع على التوالي للفريق ولقبه الشخصي األول في 
الـ«ســيري أ» على الثنائي املتألق البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
واألرجنتيني باولو ديباال اللذين سجال معا في املباريات األربع املاضية.
وأصبح رونالدو البالغ من العمر ٣٥ عاما، بعد تسجيل هدفه في 
مرمى اجلار تورينو (فاز يوڤنتوس ٤-١) أول العب للســيدة العجوز 
يسجل ٢٥ هدفا في موسم واحد من الدوري منذ األسطورة االيطالي-

االرجنتيني عمر سيفوري عام ١٩٦١.
في املقابل يطمح ميالن (الســابع برصيد ٤٦ نقطة) للدخول في 
املنافســة على التأهل إلى الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) بعدما بات 
حلم املشــاركة في دوري أبطال أوروبا صعب املنال نتيجة البتعاده 

بـ ١٧ نقطة عن اتاالنتا الرابع آخر املراكز املؤهلة للمسابقة الكبرى.
من جانبه، يأمل التسيو للخروج سريعا من كبوة اخلسارة أمام 

ميالن لإلبقاء على أمل بالفوز باللقب الثالث في تاريخه بعد موسمي 
١٩٧٣-١٩٧٤ و١٩٩٩-٢٠٠٠. وتعرض التسيو في املباريات األربع األخير 
خلسارتني مقابل فوزين، وهو نفس عدد اخلسارات التي لقيها خالل 

املراحل الـ ٢٦ التي سبقت إيقاف البطولة.
وال تبدو مهمة «النسور» صعبة أمام فريق يحاول جتنب الهبوط 

إلى الدرجة الثانية، وخسر مبارياته الست األخيرة.
وواصل أتاالنتا مشواره التاريخي وزحفه نحو املشاركة في دوري 
أبطال أوروبا، املسابقة التي وصل فيها هذا املوسم الى ربع النهائي في 
أول مشاركة، وذلك بفوزه على مضيفه كالياري ١-٠ في املرحلة الـ ٣٠.
ورفــع أتاالنتا رصيده الى ثمانية انتصارات متتالية في الدوري 
قبل العودة وبعدها، في إجناز غير مسبوق في «سيري أ» ملمثل مدينة 
برغامو (أفضل سلســلة سابقا كانت ٦ انتصارات متتالية)، ليضيفه 
الى رقمني قياسيني آخرين حققهما هذا املوسم، وهما أكبر فوز في 
تاريخه (٧-١ ضد أودينيزي على أرضه و٧-٢ ضد ليتشــي خارجها) 

وأعلى عدد أهداف خالل موسم واحد (٨٣ حتى اآلن).
وانتزع نابولي فوزا صعبا مــن ضيفه روما ٢-١، وتقدم نابولي 
بهدف ســجله خوزييه كاييخون في الدقيقــة ٥٥، وتعادل هنريك 
مخيتريان لروما في الدقيقة ٦٠، وأضاف لورينز إنســيني الهدف 

الثاني لنابولي في الدقيقة ٨٢.
ورفع نابولي رصيده إلى ٤٨ نقطة في املركز الســادس، بفارق 

األهداف خلف روما الذي يحتل املركز اخلامس.
وفي باقي املباريات، تغلب بريشــيا على هيالس فيرونا بهدفني 
دون رد، وفاز فيورنتينا على بارما ٢-١، وجتاوز سامبدوريا نظيره 

سبال بثالثية دون رد، وتعادل أودينيزي مع جنوى ٢-٢.

«اليوڤي» وميالن.. قمة خارج التوقعات
التسيو في مواجهة ليتشي.. وأتاالنتا يواصل التقدم.. وانسيني يصطاد «الذئاب»



أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

خووش حچي يا ألطاف اهللا

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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الثالثاء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ـ  منيره عبدالرحمن اجليعان، أرملة عبداهللا منير املهنا: ٨٢ عاما 
ت: ٦٥٠٥٠٥٩٥ ـ ٩٩٠٢٢٩٤٢ ـ شيعت.

صالح عبدالوهاب يوسف احلجي: ٥٩ عاما ـ ت: ٦٦٦٢٣٦٣٢ ـ 
٦٦٨٧٠٣٠٦ ـ شيع.

عجنان قبالن داحــي العازمي: ٨٢ عامــا ـ ت: ٩٩٨١٥٥٢٥ ـ 
٩٩٧٧٧٢٣٧ ـ شيع.

يوسف خلف عبدالعالي الرامزي: ٨٢ عاماـ  ت: ٩٧٧٧١٥٠٠ـ  شيع.

أبعد من الكلمات

«الصين سببت ضررًا بالغًا للواليات المتحدة 

وللعالم»

الرئيس ترامــب مهاجما الصني 
عبر «تويتر»، ومشيرا إلى تأثير 

ڤيروس كورونا.

«التظاهرات العنيفة تصب غالبًا في صالح 

اليمين»

الناشط السياسي وعالم اللسانيات 
األميركي ناعوم تشومسكي.

«انتخبنا أوباما لقدراته وليس لمجرد لون 

بشرته»

املعلق السياسي األميركي باكاري 
سيلرز، منتقدا إعالن كانيه ويست 

ترشحه لرئاسة أميركا.

«عندما فتحنا االقتصاد، تصرف الناس كما 

لو أن الڤيروس لم يعد موجودًا»

عمدة ميامي، فرانسيس سواريز.
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تابعونا وتواصلوا معنا

واحد أبواللطف

مستشفيات أميركا 
شبه ممتلئةمبرضى «كورونا» 

والصني تستنفر بوجه 
«الطاعون الدملي»

وردتنا شكاوى من مواطنني 
حول عدم وجود بعض عالجات 

السرطان لدى «الصحة».

  متى تنتهي هذه القصة؟!
  ومنا إلى الوزارة.

السعودية تعلن ضوابط احلج: تباعد وجمرات معقمة ومنع ملس الكعبة
الرياض - وكاالت: أعلنت 
السلطات الصحية السعودية 
أمــس االثنــني الضوابــط 
واملعاييــر الصحيــة التــي 
سيتم اتباعها في موسم احلج 
للعام اجلاري في ظل استمرار 
جائحة كورونا. والتي غطت 
كل حتركات احلجاج أثناء أداء 
فريضة احلج منذ وصولهم 
الى األراضي املقدسة، وحتى 
االنتهــاء من أداء الشــعائر 

وعودتهم إلى ديارهم.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
السعودية (واس) عن املركز 
الوطني للوقاية من األمراض 
ومكافحتها (وقاية) أن هذه 
البروتوكــوالت الصحيــة 
تتضمــن منع الدخــول إلى 
املشــاعر املقدســة (منــى، 
مزدلفــة، عرفــات) بــدون 
تصريح بدءا مــن األحد ٢٨ 
يوليــو)   ١٩) القعــدة  ذي 
حتى األحد ١٢ ذي احلجة (٢ 
أغســطس)، فضال عن منع 
ملس الكعبة واحلجر األسود 
وارتداء الكمامات واستخدام 

السجادات الشخصية.
وشــددت الضوابط على 
حرص اجلميــع على ارتداء 
الكمامات في جميع األوقات، 
من القائمني على مسار احلج 
العمال،  واحلجاج وجميــع 
والتخلــص منهــا بالطريقة 
السليمة وفي املكان املخصص 
لذلك. وتقرر منع أي شخص 
مــن القائمــني علــى مســار 
احلج، لديه أعراض مشابهة 
لإلنفلونزا مــن العمل حتى 
زوال األعــراض واحلصول 
على قــرار التعافي حســب 

تقرير الطبيب املعالج.
كما يسمح بصالة اجلماعة 
مــع التشــديد علــى ارتداء 
القماشــية خــالل  الكمامــة 
الصالة، وإبقاء مسافة التباعد 

خاصة مثل نقاط االستقبال، 
ومقاعــد اجللــوس، وأماكن 
االنتظار، ومقابض األبواب 

وطاوالت الطعام.
جمرات معقمة

كما تقرر توزيع احلجاج 
على اخليــام بحيث ال يزيد 

احلجــاج بحصــى جــرى 
تعقيمهــا مســبقا ووضعها 
أو تغليفهــا فــي أكياس من 
قبل اجلهة املنظمة، مع وجود 
جدول حلركــة احلجاج إلى 
منشأة رمي اجلمرات، حتى 
ال يتجاوز عدد احلجاج الذين 
يرمــون اجلمرات فــي ذات 

الوقت ٥٠ حاجــا، لكل دور 
من أدوار منشأة اجلمرات.

«منع ملس الكعبة»

وفيما يخص زيارة احلرم 
املكي، تقرر اتباع جدول لنقل 
احلجاج إلى صحن الطواف، 
مبا يضمن مسافة متر ونصف 
املتر على األقل بني كل شخص 

وآخر، وتقليل االزدحام.
كما تقرر منع ملس الكعبة 
املشرفة أو احلجر األسود، أو 
تقبيلهما، مع وضع حواجز 
ومشرفني ملنع االقتراب من 
هــذه احلواجــز، فضال عن 
منع التزاحــم «عند برادات 
ماء زمزم، ووضع ملصقات 
التباعــد  أرضيــة لضمــان 
االجتماعــي، ومنع احلجاج 
من استخدام أدوات تخزين 
املياه، والعلب املســتخدمة 

لتخزين مياه زمزم.
وحــددت الضوابط رفع 
الســجاد اخلــاص باحلــرم 
املكي واستخدام السجادات 
الشخصية للحجاج، على أن 
يجري تطهير منطقة الصحن 
ومنطقة املسعى بشكل دوري 
قبــل وبعد كل طــواف فوج 

احلجاج.
وفيمــا يتعلق بإجراءات 
اإلبــالغ واملراقبــة، نصــت 
الضوابــط علــى عمل نقطة 
فحــص عند جميــع املداخل 
نقــاط  الســكن،  (مدخــل 
التجمــع للحافالت، واحلرم 
املكــي وغيرهــا)، تتضمــن 
قياس درجة احلرارة بجهاز 
معتمــد مــن الهيئــة العامة   
للغــذاء والدواء، والســؤال 
عن األعراض التالية: احلمى، 
الكحة، ضيــق التنفس، ألم 
احللق، فقدان مفاجئ حلاستي 
الذوق والشم، سيالن األنف، 

وذلك جلميع احلجاج.

عددهم علــى ١٠ حجاج لكل 
٥٠ مترا مربعا من مســاحة 
اخليام، واحلفاظ على مسافة 
متر ونصف املتر على األقل 
بــني كل حــاج مــن جميــع 

اجلهات.
«رمــي  شــعيرة  أمــا 
اجلمــرات» فســوف يــزود 

نقاط فحص عند جميع املداخل تتضمن قياس درجة احلرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء

البروتوكوالت الصحية والضوابط هدفها حماية احلجيج من «كورونا»

بني املصلــني، والرجوع في 
ذلك للبروتوكوالت اخلاصة 

باملساجد.
إلى  وأشــارت الضوابط 
االلتــزام بتطهير  ضــرورة 
األسطح بشــكل دوري، مع 
التركيــز علــى األماكن التي 
يكثر فيها احتمالية التالمس 

فجأة أصبح العمل
من املنزل أفضل للجميع!

أظهر استطالع أجري لصالح صحيفة «إندبندنت» ان 
كثيرين من موظفي املكاتب باتوا يحبذون فكرة العمل من 
املنزل بعد جتربة االغالق التي فرضها انتشــار ڤيروس 
كورونا. وأشارت الصحيفة الى أن احلكومة البريطانية 
شجعت على ذلك حيث دعت أرباب العمل الى بذل كل جهد 
لدعم العمل من املنزل. وجاء رد فعل أرباب العمل ايجابيا 
بالرغــم من تردد بعضهم أول األمر، فقد أعرب الكثيرون 
منهــم عــن اعتقادهم أن ذلــك قد يكــون منوذجا ناجحا 
ملا بعد االنفتاح. وقال معظم املشــاركني في االســتطالع 
ان العمــل مــن املنزل يوفر لهم مزيدا من الوقت بســبب 
عدم اضطرارهم لالنتقال الى أماكن عملهم. وترتب على 
ذلك حصولهم على وقت اضافي إلجناز اعمالهم املنزلية 
وللتريض أكثر ولتمضية وقت أطول مع األسرة. وحتدث 
مشــاركون باالستطالع عن مزايا العمل من املنزل ومنها 
توفيره فرص أكبر للتريض وممارسة التمارين، كما أن 
قبــول أرباب العمل بهذا النظام يعني ثقتهم مبوظفيهم، 
ومنهــم من أشــار إلى ازدياد في انتاجيتهم بســبب عدم 

التعرض للمقاطعة من زمالئهم.

العمل من املنزل يوفر الوقت ويزيد اإلنتاجية

فتح باب التسجيل للحج: ٧٠٪ من املقيمني باململكة والبقية سعوديون
أوضحت وزارة احلج والعمرة السعودية أن املعايير الصحية 
ستكون هي احملدد الرئيسي الختيار حجاج موسم حج عام 
١٤٤١هـ، إذ صدرت املوافقة على أن تكون نسبة غير السعوديني 
من املقيمني داخل اململكة هي ٧٠٪ من إجمالي حجاج هذا العام، 
وتكون نسبة السعوديني ٣٠٪ فقط من احلجاج، على أن يقتصر 
حج املواطنني السعوديني على املمارسني الصحيني ورجال األمن 
املتعافني من ڤيروس «كورونا» املستجد (كوفيد١٩). وأضافت 
الوزارة، في بيان نشرته وكالة األنباء السعودية (واس) أمس 
االثنني أنه سيتم اختيارهم من خالل قاعدة بيانات املتعافني 

من الڤيروس، ممن تتوافر فيهم املعايير الصحية، وذلك تقديرا 
لدورهم في رعاية شــرائح املجتمع في كل مراحل مواجهة 
اجلائحة. وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديني من املقيمني 
داخل اململكة ســتكون األولوية من بينهم ملن ال يعانون من 
 (PCR) أي أمراض مزمنة، وملن لديهم شهادة فحص مخبري
تثبت خلوهم من ڤيروس كورونا، ومن لم يســبق لهم أداء 
الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بني ٢٠ و ٥٠ ســنة، مع 
تعهدهم بااللتزام مبدة احلجر التي تقررها وزارة الصحة قبل 

وبعد أداء الشعيرة.

لويس أبي نادر مرشح املعارضة
لبناني األصل يفوز برئاسة الدومينيكان

سانتو دومينغو - أ.ف.پ: أعلن مرشح املعارضة لويس أبي 
نادر فوزه في االنتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، 
االمــر الذي اعترف به احلزب الذي يحكــم البالد منذ ١٦ عاما 
في الدولة الواقعة على البحر الكاريبي، بعد عملية انتخابية 

هيمن عليها ڤيروس كورونا املستجد.
وبحسب النتائج التي ظهرت بعد فرز ٥٦٫٥٪ من األصوات 
في انتخابات األحد، فإن أبي نادر مرشح احلزب الثوري املعاصر 
(يسار الوســط، معارض)، حصل على ٥٣٫١١٪ من األصوات، 

وفق ما أعلنت مفوضية االنتخابات املركزية.
وأبــي نــادر (٥٢ عاما) هو رجل أعمــال يتحدر من أصول 
لبنانية وقد أعلن في ١١ يونيو أنه أصيب بڤيروس كورونا.

وقال أمام عشرات املؤيدين الذين جتمعوا مساء األحد أمام 
مقر حملته في ســانتو دومينغو «لقــد فزنا، لقد فزنا اليوم، 
لكننا لن ننســى أبدا ملن ندين بهــذا النصر». واضاف «نحن 

مدينون به لكم، لشعب الدومينيكان».
وســيتولى أبي نــادر مهامه في ١٦ أغســطس، ليضع حداً 
لـ١٦ عاما من السلطة املطلقة حلزب التحرير (يسار الوسط) 
حــزب الرئيس املنتهية واليته دانيلو ميدينا والذي ال ميكنه 

الترشح بعد واليتني استمرتا ثمانية اعوام.

أبي نادر محتفال مع أنصاره بعد الفوز

منحوتة نادرة للبيع بـ ٣٫٥ 
ماليني يورو في مزاد باريسي

باريــس - أ.ف.پ: مــن املتوقــع أن تعرض منحوتة 
نادرة للفنان األميركي ألكسندر كالدر تقدر قيمتها فيما 
بــني ٢٫٥ و٣٫٥ ماليني يورو، للبيــع في مزاد علني يقام 

غدا في باريس، على ما أعلنت دار «آرتكوريال» أمس.
ويبلغ طول املنحوتة املصنوعة من الفوالذ ٣٫٥ أمتار، 
وهي مطلية باللون األســود. وتعود املنحوتة إلى العام 
١٩٦٣، وقد اســتخدمت بعد ست ســنوات لتزيني مدخل 

منتج للعطالت قرب مدينة كان في جنوب فرنسا.

11آراء10األمنية
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