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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

عبدالعزيز الفضلي 

كشــفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنباء»، عن ان 
قــرار إنهاء العام الدراســي 
اصبح جاهزا وسيعلن عنه 
االسبوع املقبل، مشيرة الى 
ان التقريــر الذي ســيقدمه 
ووزيــر  التربيــة  وزيــر 

العالي د.ســعود  التعليــم 
احلربــي ملجلــس الــوزراء 
يــوم االربعــاء ١٥ اجلاري، 
ســيتضمن توصية بإنهاء 
العــام الدراســي للصفوف 
من مرحلــة رياض االطفال 
حتى الصف احلادي عشر. 
وذكرت املصادر ان التقرير 
سيتضمن اســتعداد وزارة 

التربية لعودة طلبة الصف 
الثاني عشر للدراسة سواء 
على كرســي املدرسة او من 
خالل التعلم عن بعد، مشيرة 
الى ان «التربية» تنتظر رأي 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح بالعودة للدراســة 
في املبنى املدرسي بالنسبة 
لطلبة الصف الثاني عشر من 

عدمها. وأوضحت املصادر ان 
من ضمن خطة الوزارة في 
حال عودة طلبة الثاني عشر 
لكرسي الدراسة، االستعانة 
بعــدد من مــدارس املرحلة 
املتوسطة التزاما بتعليمات 
السلطات الصحية في البالد 
من ناحية التباعد االجتماعي.
انــه  وقالــت املصــادر 

بتعليمات من الوزير احلربي 
التعليمية  املناطــق  بــدأت 
بتجهيز مدارسها استعدادا 
للعودة للدراسة في الرابع 
من الشــهر املقبل حال قرر 
مجلــس الوزراء ذلك، الفتة 
الى ان عمــال النظافة بدأوا 
امــس بتنظيــف  بالفعــل 

املدارس.

«التربية» تبدأ بتنظيف مدارسها استعداداً لعودة الدراسة ٤ أغسطس املقبل .. وحتديد نوعية تعليم «الثاني عشر»  بيد «الصحة»

توظيف خريجي «التربية» و«األساسية» باملرحلة الثالثة
ترشيح ٢٢١ مواطناً للعمل من خريجي «حقوق» و«قانون».. ومتديد فترة التسجيل للتوظيف حتى ٣١ اجلاري

مرمي بندق

قــال مصــدر حكومــي في 
تصريــح خــاص لـــ «األنباء» 
إنه حسب خطة ديوان اخلدمة 
املدنية، سيتم ترشيح خريجي 
وخريجات كليتي التربية جامعة 
الكويــت والتربية األساســية 
للتعليــم  العامــة  بالهيئــة 
التطبيقــي والتدريب بعد بدء 
املرحلة الثالثة من خطة العودة 

الطبيعية  التدريجية للحيــاة 
التي يتزامن معها ارتفاع نسبة 
دوام املوظفــني إلى ٥٠٪. وردا 
على سؤال عن مدى املضي قدما 
في تنفيذ هــذه اخلطة في ظل 
وجود مؤشرات على قرب صدور 
قرار من مجلس الوزراء بإنهاء 
العام الدراسي للطلبة من الصف 
األول االبتدائــي حتــى الصف 
احلادي عشــر، أجاب املصدر: 
يتوقف ذلــك على طلب وزارة 

التربية، حيث ستتم مخاطبتها 
إلــى  إلفادتنــا باحتياجاتهــا 
اخلريجني اجلــدد من املعلمني 
من عدمه. هذا، وأعلن الديوان 
ترشيح جميع املسجلني بنظام 
التوظيــف املركــزي من حملة 
الشهادات اجلامعية تخصص 
حقوق وقانــون وعددهم ٢٢١، 
وأفاد رسميا بأنه سيتم ترشيح 
الذيــن ســيتم تســجيلهم في 
فتــرة التوظيــف احلاليــة من 

هذين التخصصني بعد انتهاء 
التسجيل وإجراءات الترتيب. 
وقرر الديوان أيضا متديد فترة 
التسجيل للمرحلة ٧١ للتوظيف 
التي تتم حاليا إلى ٣١ اجلاري 
بدال من ١٤ منه، وبحسب بيان 
الديــوان فــإن التمديــد يهدف 
إلــى إتاحــة الفرصــة للطلبة 
اخلريجني من خــارج الكويت 
لتســلم شــهاداتهم من وزارة 

التعليم العالي.

إعالن إنهاء العام الدراسي األسبوع املقبل

التفاصيل ص١٨

«التعليم العالي».. جهود مستمرة خلدمة 
الطلبة والتزام تام بالضوابط الصحية

املزيد لـ «األنباء»: نقدم 
خدمات للباحثني عن 

عمل عبر «األونالين»

 دالل املرزوق: 
ارتياد الصالونات 

واالعتناء بالنفس حاجة 
ضرورية ونحن على 
استعداد الستقبال 

الزبائن فور افتتاحها

 السنان: اجتماع طارئ اخلميس 

لبحث حتويل الدراسة إلى التعليم 
اإللكتروني في مختلف دول االإبتعاث 

 ١-F وكالة الهجرة: احلل حلملة تأشيرات 

وM-١ االنضمام إلى معاهد وكليات تقدم دروسها 
بشكل شخصي حتى ال يواجهوا خطر الترحيل

 ليزا: خطوة يقوم بها الرئيس ترامب إلجبار 

اجلامعات على جعل الدراسة باحلضور 
الشخصي بدًال من اإلنترنت خالل اخلريف

 غادة خاجة: 
نحن على استعداد 
تام لعودة النشاط 

والتقيد باالشتراطات 
املوجودة أساسًا 

بـ «كورونا» أو بعدمه

 سليمان اخلشتي: 
ما الفائدة من استمرار 

إغالق الصالونات في 
ظل افتتاح املراكز 

التجميلية التي باتت 
تقدم اخلدمات ذاتها؟

حملة «تبقى الكويت عروس اخلليج» تنطلق 
في مدينة صباح األحمد البحرية لتنظيف الشواطئ

قطاع الصالونات.. خسائر فادحة والدعم احلكومي «صفر»

مبباركة سامية .. «التقدم العلمي» متنح جائزة تقديرية 
للحمد والعجيري لعطائهما العلمي والفكري
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جهود مستمرة إلجناز األعمال                  (ريليش كومار)

تنظيف الشاطئ ضمن حملة «تبقى الكويت عروس اخلليج»            (قاسم باشا) 

ملشاهدة الڤيديو

الدارسون في أميركا «أونالين» يواجهون الترحيل
إدارة الهجرة واجلمارك أكدت السماح بالبقاء للملتحقني باجلامعات ذات احلضور الشخصي أو النموذج املختلط

ادارة الهجرة واجلمارك

«الصحية»: صندوق مالي لـ «كويتيون بال رواتب»
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 

سلطان العبدان  - بدر السهيل 

أكدت جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل البرملانية 
ضرورة اإلسراع بإنشاء صندوق 
مالي بشــكل عاجل لتعويض 
املواطنني املتضررين بســبب 
تعطيــل اجلهــات احلكوميــة 
جراء أزمة كورونا أو ما يسمى 

بـ«كويتيون بال رواتب». وقال 
مقرر اللجنة النائب ســعدون 
حماد إن هؤالء املتضررين وصل 
عددهم إلى ما يقارب ثالثة آالف 
مواطــن ومواطنة. من جانبه، 
أوضــح عضو اللجنــة النائب 
د.حمــود اخلضير أن مشــكلة 
«الكويتيون بال رواتب» تتطلب 
استعجاال من احلكومة حللها، 
مشيرا إلى أن عددهم يزيد على 

٣ آالف مواطن وينقسمون إلى 
٨ فئات ولهم أكثر من ٥ أشــهر 
لم يتسلموا رواتب وهم أرباب 
أســر. من جانب آخر، واصلت 
جلنة حتسني بيئة األعمال في 
اجتماعها أمس مناقشة خطط 
فيمــا  االقتصاديــة  احلزمــة 
يتعلق باملشروعات الصغيرة 
النائــب  واملتوســطة. وقــال 
يوســف الفضالة إن االجتماع 

كان موسعا وكان اجلزء األول 
منــه بحضــور وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح. وكشف 
الفضالة عن وعــود من وزير 
الصحة بإعادة النظر في مسألة 
استمرار اإلغالق وتقليص مدته 
إلــى اقصر وقــت مقابل بعض 
االشــتراطات الصحيــة لفتح 
هذه األنشــطة منهــا النوادي 

الصحية.

«بيئة األعمال»: وزير الصحة وعد ببحث تقليص وقت إعادة العمل باملشاريع الصغيرة ومنها األندية

التفاصيل ص١١

دالل املرزوق سليمان اخلشتي

أسيل املزيد

عبداللطيف احلمد د.صالح العجيري

ملشاهدة الڤيديوغادة خاجة

07التفاصيل الكاملة لندوة «األنباء» حول قطاع الصالونات

10أسامة دياب

 السفارة األميركية: ننّسق مع «التعليم العالي» واحتاد طلبة أميركا لإلجابة عن أسئلة الطالب

اقتصاد

بدر ناصر اخلرافي

بدر اخلرافي: 
«زين» تنضم إلى قادة 

األعمال في قائمة 
«٥٠٠ The Valuable»

«إنتشون»:  ٢٠ دقيقة 
إلنهاء إجراءات السفر 

في «T٤».. أقل من 
نصف الوقت املوصى 

به من «إياتا» عند
٤٠ دقيقة

٥٦٣ وظيفة شاغرة 
في ٩ جهات حكومية

«البلدية»: تطوير 
شاطئ العقيلة 

ومنح تراخيص البناء 
بـ«املطالع»

«الصحة العاملية» مطالبة بتغيير توصياتها 
بعد اعترافها  بانتشار «كورونا» عبر ذرات الهواء

وكاالت: حــذر املديــر العــام ملنظمة الصحة 
العامليــة تيدروس أدانوم غيبريســوس، من أن 
انتشار وباء كوفيد-١٩ «يتسارع»، مؤكدا أنه لم 
يبلغ ذروته بعد. تزامن ذلك مع اعتراف املنظمة 
بظهــور «دليل» على احتمال انتشــار الڤيروس 
عبر جسيمات صغيرة في الهواء. واتهم العلماء 
«الصحة العاملية» برفض تراكم األدلة على انتشار 
العدوى عبر الرذاذ املجهري الصادر عن املصابني، 
ما يعني إمكانية بقائه في الهواء لساعات. ويعني 

هذا االعتراف أيضا بأن املنظمة ميكن أن تنسف كل 
التوصيات التي أصدرتها وتعيد النظر في إجراءات 
السالمة والتباعد االجتماعي التي طالب بها العلماء.  
في غضون ذلك، أعلن الرئيس البرازيلي جايير 
بولســونارو أمس أنه مصــاب بالڤيروس الذي 
لطاملــا قلل من خطورتــه رافضا وضع الكمامة. 
وقال: «وصف لي األطباء هيدروكسي كلوروكني 
وازيتروميسني (مضاد حيوي) وشعرت بعدها 

بأنني أفضل». 

ملشاهدة الڤيديو
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

مجلس القضاء 
يوافق على تعيني 

القاضيات
عبدالكرمي أحمد

تأكيدا ملا أشــارت إليه 
«األنباء»، وافــق املجلس 
األعلى للقضاء في اجتماعه 
أمس علــى قبــول تعيني 
القاضيات اجلدد لالنخراط 
القضائي والعمل  بالسلك 
في احملكمة الكلية بدءا من 
املوســم القضائي اجلديد، 
املقــرر له نهاية ســبتمبر 

املقبل.
واعتمد املجلس كشف 
النيابة العامة احملال إليه 
أخيرا والذي يتضمن أسماء 
٥٤ رئيســا ووكيــل نيابة 
بينهم ٨ إناث للمرة األولى 
في تاريــخ البــالد. وكان 
على جدول أعمال املجلس 
مواضيع تتعلق مبضاعفة 
العمل  اجلهود وانسيابية 
والتسهيل على املتقاضني 
فــي مختلــف احملاكم بعد 
وقف تداول آالف الدعاوى 
وتعطل مصالح أصحابها 
بفعــل إجــازة ڤيــروس 

كورونا.



االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

وزير الدفاع عزى نظيره املصري 
بوفاة الفريق محمد العصار

بعــث نائــب رئيس 
مجلــس الوزراء ووزير 
الدفــاع الشــيخ أحمــد 
ببرقيــة  املنصــور 
تعزيــة إلى القائد العام 
للقوات املســلحة وزير 
الدفاع واإلنتاج احلربي 
بجمهورية مصر العربية 
الفريــق أول محمد زكي 
ضمنهــا خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة 
املغفــور لــه بــإذن اهللا 
الدولــة  تعالــى وزيــر 

لإلنتــاج احلربي الفريق محمد العصار. 
ودعــا الشــيخ أحمد املنصــور في بيان 
صحافــي صادر عــن مديريــة التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة بوزارة الدفاع 

الفريق أول محمد زكيالشيخ أحمد املنصور

الفارس تعلن بدء «التكويت» في «األشغال» 
و«اإلسكان» و«الطرق» و«االئتمان»

رفع اإليقاف عن صالة اجلماعة 
للفروض اخلمسة في عدد من املساجد

نقابة الطرق: قرارات الفارس خطوة 
لدعم الكوادر الوطنية وإثبات جدارتها

فرج ناصر

أشادت نقابة العاملني في الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري بخطوة وزيرة األشغال 
ووزيــرة الدولة لشــؤون اإلســكان د.رنا 
الفارس بإعداد برنامج لدعم العمالة الوطنية 
في العقود واالتفاقيات االستشــارية التي 
تبرمها الهيئة ووزارة األشغال واملؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.
واعتبرت النقابة فــي بيان لها أن هذه 
اخلطــوة تعد الثانية من الوزيرة الفارس 

بعد قراراتها السابقة لتطبيق اإلحالل في 
اجلهات التابعة للوزيرة الفارس، مضيفة 
أن هذه اخلطوات من شــأنها دعم الكوادر 
الوطنية وإثبات جدارتها، متمنية استمرار 
هذا النهج وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية 

الكويتية في كافة اجلهات.
وأعربت نقابة العاملني في الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري عن تطلعها ملزيد من 
اخلطوات اإلصالحية في هذه اجلهات حتى 
تضمن تفعيلهــا وتعزيز دورها وحتقيق 

الدعم لها ملمارسة أعمالها.

فرج ناصر

في خطــوة جديدة نحو 
عمليــة التكويــت وإحــالل 
الكوادر الوطنية في اجلهات 
التابعة لها بعد إعالنها سابقا 
بــدء إنهاء خدمات الوافدين 
فــي تلــك اجلهــات، أعلنت 
وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
د.رنا الفارس تشكيل جلنة 
إلعداد برنامج لدعم العمالة 
الوطنية على مستوى العقود 

واالتفاقيات االستشارية، وهو ما يعني زيادة 
فرص الكوادر الوطنية فيها.

وأعلنــت د.الفارس مبادرتهــا من خالل 
تغريدة عبر حسابها في «تويتر» قالت فيها: 
«إميانا منا بدعم الكوادر الوطنية واستكماال 

ملا بدأناه في خطة التكويت.. 
فقــد شــكلنا جلنــة إلعداد 
برنامج دعم العمالة الوطنية 
العقــود واالتفاقيــات  فــي 
االستشــارية التــي تبرمها 
اجلهات التابعــة لنا بهدف 
زيادة فرص العمل للكوادر 
الوطنية التي أثبتت جدارتها 

على جميع األصعدة».
ومتثــل هذه املبادرة من 
الوزيــرة د.الفــارس دعمــا 
جديدا للكوادر الكويتية عبر 
تقدمي فرص لهم على مستوى 
العقود واالتفاقيات في اجلانب االستشاري 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة 
األشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري 
وبنــك االئتمان الكويتي، وهي اجلهات التي 

تتبع الوزيرة د.رنا الفارس.

أسامة أبوالسعود

العــدل  أصــدر وزيــر 
ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار د.فهد 
العفاسي قرارا وزاريا برفع 
اإليقــاف املؤقت عن صالة 
اجلماعة للفروض اخلمسة 
في عــدد من املســاجد مع 
اســتمرار إغالق مصليات 
النساء واملكتبات ودورات 
املياه فيها، ومينع استخدام 

برادات املياه.
وجاء في املادة الثانية من القرار، الذي 
حصلت «األنباء» على نسخة منه، «تعديل 
البند ٦ من املادة اخلامسة بالقرار الوزاري 

رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٠ واملعدلة 
بالقــرار الــوزاري رقم ٧٠ 
لسنة ٢٠٢٠ لتكون كالتالي: 
إقامة جميع الصلوات بعد 

األذان بعشر دقائق».
املــادة  القــرار  وتابــع 
الثالثة: يكــون موعد فتح 
املســاجد املشــار إليها في 
الكشف املرفق بهذا القرار 
اعتبــارا من تاريخ صدور 

هذا القرار.
وجاء في املادة الرابعة: 
الوكيل املســاعد  يفــوض 
لقطــاع املســاجد بإجــراء أي تعديل على 
الكشــف املرفق بهذا القرار مبا يتوافق مع 

االشتراطات الصحية.

شّكلت جلنة إلعداد برنامج دعم العمالة الوطنية في العقود واالتفاقيات االستشارية

أعربت عن تطلعها ملزيد من القرارات اإلصالحية

د.رنا الفارس

د.فهد العفاسي

رعاة الكنائس لـ «األنباء»: ننتظر السماح بإقامة قداس اجلمعة

وزير اخلارجية بحث مع نظيره األملاني التطورات باملنطقة

أسامة أبو السعود

كشف راعي كنيسة الروم 
الكويــت  األرثوذكــس فــي 
وأبرشــية الكويــت وبغــداد 
وتوابعهمــا املطــران غطاس 
الكنيســة وعــددا  أن  هــزمي 
مــن كنائــس الكويــت بدأت 
الصلــوات اليومية ابتداء من 
األحد املاضي وبانتظار موافقة 
اجلهات الرسمية إلقامة قداس 
يــوم اجلمعة بحضــور أبناء 

الكنيسة.
وقــال املطران هــزمي في 
تصريح لـ «األنباء»: «تابعنا 
قــرار مجلس الــوزراء املوقر 
بإعــادة صلــوات اجلمعة في 
املساجد ابتداء من يوم اجلمعة 
١٧ يوليو، ونحن بانتظار قرار 
اجلهات املعنية إلقامة الصلوات 

اســتقبل وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد أمس الثالثاء في ديوان عام وزارة 
اخلارجية ٥ سفراء مبناسبة انتهاء مهام عملهم 
في الكويــت، حيث اســتقبل د.أحمد الناصر 
ســفير اجلمهورية التونســية الشقيقة أحمد 
بن صغير مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 

لبالده لدى الكويت.
وأشاد الناصر خالل اللقاء بجهود السفير 
التونسي خالل فترة عمله في البالد وإسهاماته 
التي قدمها في إطــار تعزيز أواصر العالقات 
األخوية املتينة التي تربط البلدين والشعبني 

الشقيقني.
كما استقبل الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
في ديوان عام وزارة اخلارجية أمس الثالثاء 
سفير جمهورية الهند الصديقة ك.جيفا ساغار 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى 

الكويت.
وأشاد وزير اخلارجية خالل اللقاء بجهود 
الســفير ســاغار خالل فترة عمله لدى البالد 
وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات املتينة التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.
واستقبل د.أحمد الناصر أيضا سفير مملكة 
بلجيكا الصديقة بيت هيربوت مبناسبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد وزير اخلارجية خالل اللقاء بجهود 
الســفير هيربوت خالل فترة عمله في البالد 
وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 

الناصر ســفير جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديقة غربا محمد غاجام مبناســبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد الناصر خالل اللقاء بجهود السفير 
غاجام خالل فترة عمله لدى البالد وإسهاماته 
التي قدمها في إطــار تعزيز أواصر العالقات 
املتميزة التي تربط البلدين والشعبني الصديقني.
كما استقبل الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
سفير جمهورية بنغالديش الشعبية الصديقة 
أس أم أبوالكالم مبناســبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد وزير اخلارجية خالل اللقاء بجهود 
سفير بنغالديش خالل فترة عمله لدى البالد 
وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر 
العالقات املتميزة التي تربط البلدين والشعبني 

الصديقني.
حضر اللقاءات مســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية السفير صالح 

اللوغاني.
من جانب آخر، أجرى وزير اخلارجية الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد اتصاال هاتفيا مع وزير 
خارجية جمهورية أملانيا اإلحتادية الصديقة 
هايكو ماس تناول مجمــل العالقات الثنائية 
الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقني 
وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف املجاالت.
كمــا مت خالل االتصال بحث ســبل تعزيز 
التعاون املشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩) باإلضافة 
إلــى مناقشــة آخــر املســتجدات والتطورات 
السياسية على الساحتني اإلقليمية والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.

الكامل  الصحيــة والتعقيــم 
وتوفيــر مختلــف االجراءات 
من التباعد االجتماعي وارتداء 
الكمامات والقفازات وغيرها 
وهو ما كان مثار اشادة اجلهات 
املعنية بوزارة الداخلية ممثلة 
مبديرية أمن محافظة حولي، 

مــع وزارة الداخلية في إقامة 
الصلــوات املختلفة، وأتوقع 
بعــد قــرار مجلس الــوزراء 
املوقر بإعــادة صالة اجلمعة 
في املساجد بان يتم السماح 
لنــا بالعودة الى ما كنا عليه 
في السابق بالصلوات كل يوم 
وخاصة يــوم اجلمعة حيث 
تبدأ الصلوات صباحا وتستمر 

حتى املساء».
ووجــه عمانويل الشــكر 
األحمــر  الهــالل  جلمعيــة 
«حيث تواصلوا معنا ملعرفة 
موعد اعادة الصلوات لتقدمي 
املعقمات والكمامات والقفازات 
وغيرها من وسائل التعقيم».
وختــم عمانويــل بالقول 
«هذه هــي الكويــت وهذا ما 
جبل عليــه املجتمع الكويتي 

من األلفة واحملبة».

حيث قاموا بزيارة الكنيســة 
والثناء على اجلهود املبذولة، 
واكــد املطران هــزمي انه يتم 
تخصيص جزء من الصلوات 
اليومية للدعاء للكويت، أميرا 
وحكومة وشعبا، بأن يحفظها 
من كل سوء ومكروه، وأن يدمي 
عليهــا نعمــة األمــن واألمان 
والرخاء واالزدهار وان يرفع 
هــذا الوباء عنها وعن ســائر 

بالد العالم.
بدوره، اكد راعي الكنيسة 
اإلجنيلية الوطنية في الكويت 
القــس عمانويــل غريــب ان 
كنيسته بدأت اعادة الصلوات 
املاضــي  االثنــني  اليوميــة 
ومستمرون حتى غد اخلميس 
حلني صدور تعليمات جديدة.

وقال غريب في تصريحات 
لـ «األنباء» «هناك تنسيق كبير 

أكدوا أنهم بدأوا الصلوات اليومية وملتزمون باالشتراطات الصحية

أشاد بدور سفراء تونس والهند وبلجيكا ونيجيريا وبنغالديش

القس عمانويل غريباملطران غطاس هزمي

يوم اجلمعة بالكنائس بحضور 
جموع املصلني وفق االجراءات 

واالشتراطات الصحية».
وأكــد املطــران هــزمي أن 
الــروم األرثوذكس  كنيســة 
جاهــزة الســتقبال املصلني، 
حيث اتخذت جميع االجراءات 

الناصر: احلل الدائم والعادل للقضية 
الفلسطينية يقوم على حل الدولتني

ترأس وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وفد 
الكويت إلى أعمال االجتماع العربي الوزاري التشاوري 
(املصغر) لبحث إعالن إسرائيل إجراءات ضم أجزاء من 
الضفة الغربية وغور األردن الذي عقد عبر تقنية االتصال 
املرئي واملســموع بدعوة من اململكة األردنية الهاشمية، 
وذلك في إطار مواصلة التنسيق املستمر نحو استكمال 
اجلهود العربية وبلورة رؤية مشــتركة للتصدي للخط 
والنوايا اإلسرائيلية بضم أجزاء في الضفة الغربية وفرض 

السيادة على مناطق غور األردن وشمال البحر امليت.
وجدد الشيخ أحمد ناصر احملمد مبدأ الكويت الثابت 
ومتسكها باملوقف العربي الذي يؤكد على أن السالم هو 
اخليار االستراتيجي وأن احلل الدائم والشامل والعادل 
يقوم على حل الدولتني وفقــا للمرجعيات املتفق عليها 
واملتمثلــة في قرارات مجلس األمــن ذات الصلة ومبدأ 
األرض مقابل السالم وخارطة الطريق ومبادرة السالم 
العربية ومبا يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على 
كامل حقوقه السياسية املشروعة وإقامة دولته املستقلة 
على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وأن ممارسات 
السلطة القائمة باالحتالل متثل انتهاكا صارخا للقانون 
الدولي وميثاق األمم املتحدة وقرارات الشرعية الدولية 
ذات الصلة وتقويضا للجهود الدولية الهادفة الى إحالل 
السالم العادل والشامل. وضم وفد الكويت مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي 

وعددا من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

أحمد الناصر اطلع على اإلستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني 
وخطط حفظ وتعزيز حماية احلدود اإللكترونية للدولة

اســتقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
في ديوان عام وزارة اخلارجية 
أمس الثالثاء وبحضور نائب 
وزير اخلارجية السفير خالد 
اجلــاراهللا، رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي 
للهيئــة العامــة لالتصــاالت 
وتقنيــة املعلومات م.ســالم 

األذينة.
وقالــت «اخلارجيــة» في 
بيان صحافي إن األذينة قدم 
خــالل االجتماع اســتعراضا 
شامال لالستراتيجية الوطنية 
لألمن السيبراني في الكويت 
والبرامــج التنفيذية التي مت 
إجنازهــا واملقاييس العاملية 
التــي يتــم تطبيقهــا في هذا 
اإلطــار عالوة علــى اخلطط 
املســتقبلية حلفــظ وتعزيز 
حماية احلــدود اإللكترونية 

للدولة.

البشــرية املهنية التي سيتم 
تدريبهــا وتعزيز قدراتها في 
هذا القطــاع الهام واخلدمات 

احليويــة فــي الدولــة نحو 
حفظ أمن معلوماتها وبياناتها 
اإللكترونية والرقمية وحتسني 
أدائهــا بالشــكل األمثل الذي 
يتواكب مــع أحدث التقنيات 
التكنولوجية املتقدمة في هذا 

املجال.
حضــر االجتماع مســاعد 
وزير اخلارجية لشؤون أوروبا 
السفير وليد اخلبيزي ومساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب وزير اخلارجية السفير 
أيهــم العمر، ومســاعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتــب 
وزير اخلارجية السفير صالح 
اللوغاني، ونائب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب وزير 
اخلارجيــة املستشــار أحمد 
الشرمي، ونائب مساعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون أوروبا 
املستشار محمد حياتي، وعدد 

من كبار مسؤولي الوزارة.

املســاندة التي تقدمها الهيئة 
احلكوميــة  اجلهــات  لــكل 
والقطاعــات  واملؤسســات 

بحث مع األذينة خطوات تأهيل الكوادر البشرية في قطاع االتصاالت واخلدمات املساندة

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل اجتماعه مع م. سالم األذينة بحضور خالد اجلاراهللا

بــأن االجتمــاع  وأفــادت 
تناول اخلطوات التي تتخذها 
الكويت نحــو تأهيل الكوادر 

املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه 
وشــعب جمهورية مصر العربية جميل 

الصبر وحسن العزاء.

سفيرنا لدى تركيا تسلَّم «الكويت في الوثائق العثمانية»
تسلم سفيرنا لدى تركيا غسان 
الزواوي من مركز األبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة االســالمية التابع 
ملنظمة التعاون االسالمي كتاب «الكويت 
في الوثائق العثمانية» مقدما هدية الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، ونقلت وكالة (أناضول) التركية 
لألنباء عن املدير العام للمركز خالد 
أرن قوله في كلمة خالل حفل التسليم 
إن الكتاب تضمن وثائق من أرشيف 
الوثائق العثمانيــة املتعلقة بالكويت 

في الفترة ما بني عامي ١٨٥٠ و١٩٠٠. 
وأضاف أن الوثائق التي مت اعتمادها 
لتأليف الكتاب مكتوبة بخطوط عدة 
وتغطي جزءا مهما من تاريخ الكويت 
خالل النصف الثاني من القرن الـ ١٩.

وأشاد مبكانة الكويت الرفيعة في 
احلقبة العثمانية وما حصلت عليه من 
امتيازات السالطني العثمانيني، مؤكدا 
ان املركز سيستمر بالبحث عن وثائق 
متعلقة بالكويت في األرشيف العثماني. 
وأوضــح أن املركز أصدر ٣٥٠ كتابا 

التاريخ  مرجعيا تضمنت بحوثا في 
واحلضارة واألدب باإلضافة إلى وجود 
أعمال حول احلرمني الشريفني والقدس 

الشريف.
من جانبه اعتبر الزواوي في كلمة 
مماثلة أن الكتاب يعد من األعمال الرائعة 
التي لها أهمية كبيرة بالنسبة للكويت 
التي تهتم بتاريخها، مشــيرا إلى أن 
الكتاب يحوي حصيلة لتاريخ الكويت 
واألجداد، وسيترك أثرا في مستقبل 

السفير غسان الزواوي خالل تسلم الكتاب من خالد أرنأبناء الكويت.



 االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

اليزابيث باربييه: الرئيس ماكرون يولي قضايا الشرق األوسط 
ز على دعم الشركات الفرنسية في الكويت أهمية كبرى وُنركِّ

أسامة دياب

أكدت القائــم باألعمال في 
السفارة الفرنسية لدى البالد 
اليزابيث باربييه عمق ومتانة 
العالقات الفرنسية - الكويتية 
التي وصفتها بالتاريخية والتي 
بنيت على أســس صلبة من 
الصداقــة والثقــة واالحترام 
املتبــادل، مســتذكرة املوقف 
الفرنسي الصلب في تسعينيات 
القرن املاضي وانضمامها إلى 
قوات التحالف الدولي لتحرير 
الكويــت من براثــن االحتالل 
الغاشم على أراضيها، مشيرة 
إلى تطــور العالقات الثنائية 
بصورة ملحوظة بني البلدين 
الصديقــني فــي كل املجــاالت 
ومختلــف األصعــدة، وهناك 
دائما إمكانية كبيرة لتطوير 
العالقات الثنائية وهذا ما تعمل 
عليه السفارة الفرنسية، الفتة 
إلى التواصل الدائم واملستمر 
بــني وزارتــي اخلارجيــة في 
البلدين الصديقني وفي بداية 
هذا العام أجرى وزير اخلارجية 
الفرنســي جان ايف لودريان 
مكاملتني تلفونيتني مع نظيره 
الكويتي الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد، االولــى لتهنئته على 
توليــه حقيبــة اخلارجيــة 
والثانية ملناقشة االوضاع على 
الساحتني الدولية واإلقليمية.
وأشــارت باربييــه - في 
تصريحات للصحافيني على 
هامش احلفل الذي أقامته في 
محــل إقامتها لتكرمي عدد من 
خريجي املدرســة الفرنســية 
في الكويت - إلى أن األوضاع 
الصعبة احلالية التي يعيشها 
العالم بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد فرضت قيودا 
على تعزيز التواصل املباشر، 
مستشــهدة بجولــة احلــوار 
االســتراتيجي بــني البلديــن 
والذي كان من املزمع انعقادها 
في مــارس املاضــي وتأجلت 
بسبب هذا الوباء، معربة عن 
أملها أن تعاد جدولة املوعد قبل 
نهايــة هذا العام ولكن األمور 

مازالت غير واضحة.
وردا على سؤال حول أهم 
املوضوعات التي تناقشها مع 
املسؤولني الكويتيني في الوقت 
احلالي بالرغم من قصر مهمتها 
في الكويت، أوضحت أنها تركز 
على دعم الشركات الفرنسية 
املوجودة في الكويت أو التي 

وقــد خلــت القائمــة من دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
أوضحــت أن ســفير االحتاد 
األوروبي كان واضحا في البيان 
الذي أصدره بهذا الصدد وحدد 
املعايير املطلوبــة وال يوجد 
جديد أستطيع أن أضيفه، ولكن 
بالطبع الطالب ســيكون لهم 
األولوية وكذلك املواطنني الذين 
لديهم إقامة طويلة في فرنسا 

سيستطيعون السفر.
وبالعودة للمناسبة، أكدت 
الفرنســية تدرس  اللغــة  أن 
فــي الكويت منذ عــام ١٩٦٦، 
وهو العام الــذي أدخلت فيه 
إلى النظــام املدرســي، ومنذ 
ذلك احلــني كان هناك حوالي 
١٠٫٠٠٠ طالــب يتعلمون هذه 
اللغة كل عام بوجود ما يقرب 
مــن ٥٠٠ معلــم و١٨ مفتشــا 
يحرصــون علــى ممارســات 
التدريــس اجليدة في الدولة، 
والتي متثل نظاما مهما للغاية 
واألكبر في منطقــة اخلليج. 
وأضافــت فــي كلمتهــا خالل 
احلفل الذي أقامته الســفارة 
لتكرمي خريجي الثانوية العامة 
من طالب املدرســة الفرنسية 
- أن الفرنســية حاليا تعتبر 
هي اللغة الثالثة التي تدرس 
فــي الكويــت بعــد العربيــة 
واإلجنليزية، الفتة إلى أن هناك 
حوالي ٢٠٠ طالب كويتي في 

جديــدة ملؤسســات التعليــم 
العالي الفرنسية املصرح لها 
بالتعاون مع الكويت. في حني 
أن ٥١ جامعة ومــدارس عليا 
فرنسية فقط ميكن أن تشكل 
شــراكات دولية، غيــر أن ما 
يقرب من ١٥٠ مؤسسة فرنسية 
وCOMUE ميكنهــا العمل مع 
الكويــت، كما مت توقيع نظام 
العالمــات للطــالب  معادلــة 
الكويتيــون الذيــن حصلــوا 
على دبلوم في فرنســا في ١٥ 

يناير ٢٠٢٠.
وحتدثــت باربييــه عــن 
الثانويــة  تاريــخ املدرســة 
الفرنســية في الكويت والتي 
أنشــئت عــام ١٩٨٩ مــن قبل 
منى اخلالد، وهــي أول امرأة 
كويتية حتمل شهادة جامعية 
فرنسية درجة املاجستير في 
اآلداب في جامعة كاين، الفتة 
إلــى أن اخلالد وزوجها د.فهد 
الراشد ممثالن بارزان للتميز 
الفرنسي، حيث زينتهم الدولة 
الفرنســية وسام االستحقاق 
وســام جوقــة الشــرف على 
 Lycée التوالــي، ومت اعتمــاد
français de Koweït مــن قبل 
وزارة التعليم الفرنسية منذ 
عــام ٢٠٠٢، وهي شــريك في 
وكالة تدريس اللغة الفرنسية 
في اخلــارج (AEFE) منذ ٢٩ 

مارس ٢٠١٠.

فرنســا، وهو رقم متزايد بني 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٥، و١٠٦ ملفات 
حتت الدراسة متت معاجلتها 
خالل العام الدراســي ٢٠١٧-

٢٠١٨. وتعد فرنسا هي الوجهة 
١١ للطالب الكويتيني.

وأوضحــت أن مســتوى 
الدراســة األكثــر طلبــا مــن 
قبل املتقدمــني الكويتيني هو 
املاجستير (٦٧٪)، في حني أن 
الليســانس ٢٧٪ والدكتوراه 
٦٪ أقل طلبا، مشــيرة إلى أن 
مجاالت الدراســة األكثر طلبا 
هي التدريب في علوم القانون 

واللغة.
وتابعت أنه ومن أجل دعم 
تنقل الطالب، أنشــأت فرنسا 
في عام ٢٠١٢ كامبيس فرانس 
Campus France داخل املعهد 

الفرنسي في الكويت.
وذكرت أنه في ١٨ سبتمبر 
١٩٦٩ التزمت فرنسا والكويت 
باتفاق حول «التعاون الثقافي 
والتقنــي»، وتعهــد البلديــن 
بعــد ذلــك بـــ «تعزيــز، لغة 
وأدب وحضارة البلد اآلخر»، 
وحكومة الكويت بشكل خاص 
«تســعى لتنظيــم وتطويــر 
تدريس اللغة الفرنســية في 

مؤسساتها التعليمية».
وقالت في اآلونة األخيرة، 
فــي ١٨ يوليو ٢٠١٩، نشــرت 
وزارة التعليــم العالي قائمة 

خالل حفل أقامته القائم باألعمال في السفارة الفرنسية لتكرمي عدد من خريجي املدرسة الفرنسية

لقطة جماعية للطالب املكرمني مع إليزابيث باربييه ومارسيال أتياس

اليزابيث باربييه ومارسيال أتياس مدير املدرسة الفرنسية وحصة الراشد (زين عالم) القائم باألعمال في السفارة الفرنسية إليزابيث باربييه 

ترغب في خوض غمار السوق 
الكويتي واملستعدة للمشاركة 
فــي املشــاريع العمالقة التي 
حتتــوي عليها رؤية الكويت 
الطموحــة ٢٠٣٥،  التنمويــة 
باإلضافــة إلــى ســبل تعزيز 
التعــاون في املجــال الصحي 
والتدريب وغيرها من املجاالت.
وردا علــى ســؤال حــول 
البلدين  الثنائي بني  التعاون 
على صعيــد القضايا البيئية 
أشارت إلى أن هناك تعاونا بني 
املراكز البحثية في البلدين على 
صعيد حماية البيئة واحلفاظ 
على تنوعها وكان هناك اجتماع 
مقرر إقامته في مارسيليا في 
مايو املاضي بهذا اخلصوص 

ومت تأجيله للعام املقبل.
وعن الدور الفرنســي في 
الشرق األوسط، لفتت إلى أن 
الفرنســي إميانويل  الرئيس 
ماكرون يولي قضايا الشرق 
األوسط أهمية كبرى، موضحة 
أن وزيــري خارجية البلدين 
عادة ما يناقشون القضايا ذات 
االهتمام املشــترك في الشرق 

األوسط.
 وبخصوص موعد افتتاح 
القسم القنصلي لتلقي طلبات 
الراغبني في السفر إلى فرنسا 
فــي ضــوء حتديــد االحتــاد 
األوروبي قائمــة من ١٥ دولة 
يسمح ملواطنيها زيارة أوروبا 

تعاون بني املراكز البحثية في البلدين على صعيد حماية البيئة واحلفاظ على تنوعها
سفير االحتاد األوروبي حدد بوضوح املعايير املطلوبة للسفر إلى أوروبا ولكن الطالب لهم األولوية

جتمع موظفي «الكهرباء» ُيطلق حملة للمطالبة بحقوق املوظفني

دارين العلي

أكد املنسق العام لتجمع موظفي وزارة 
الكهرباء واملاء م.حسن الروضان أن التحرك 
الذي أطلقه التجمع مساء امس سببه جتاهل 
اجلهــات املعنية ملطالــب موظفي الوزارة 
بحقوقهم من البدالت التي يحرمون منها 

دون وجه حق.
وقــال فــي تصريــح لـــ «األنبــاء» إن 
هــذا التجاهــل لن يثنــي عن االســتمرار 
املوظفــني بـــل سيزيـــد  بـاملطـالـــبة، 
إصــرارا على العمــل للحصول على كامل 

حقوقهم.
وأكد أن جتمع عاملــي وزارة الكهرباء 
واملــاء يطالــب باحلقــوق وفــق األطــر 
الدســتورية والقانونيــة، الفتــا إلــى أن 
هنــاك أحكامــا قضائية نهائيــة أنصفت 
بعض العاملني باستحقاق بعض البدالت، 

مشددا على انه على وزارة الكهرباء واملاء 
التجاوب مع مطالب العاملني فهي حقوق 

ال جدال فيها.
بــدوره، حتدث املنســق حمود الصقر 
عن التحرك الذي اطلق عبر منصة تويتر 
وســجل أعلى ترند في الكويت يوم أمس 
حتت هاشتاق «#عاملي_وزارة_الكهرباء» 
هو للمرة الثالثة على التوالي، مــوضحـا أن 
مطــالب املـوظفـني ليست جديدة وانه ليس 
هناك مطالب الستحداث بدالت وإمنا املطالبة 
باعتماد بدالت اقرها ديوان اخلدمة وصرفت 
للوزارات لكن لم تصرف حتى اآلن ملوظفي 

الكهرباء.
وطالب بتحقيق املساواة في بدل يصرف 
لبعض العاملــني بينما حرم منه البعض 
عالوة على عمل دراســة جدية لتصنيف 
املهندسني والفنيني في الوزارة لفئة األعمال 

الشاقة.

من بينها بدال اخلطر والتلوث واعتماد تصنيف «األعمال الشاقة»

الروضان لـ «األنباء»: جتاهل اجلهات املعنية حلقوقنا لن يثنينا بل سيزيدنا إصرارًا على املطالبة بها

صاحب السمو عزى خادم احلرمني
بوفاة األمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية الســعودية الشــقيقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب السمو امللكي األمير خالد بن سعود 
بن عبدالعزيز آل سعود، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمده بواســع رحمته ويســكنه 
فسيح جناته، وأن يلهم األسرة املالكة الكرمية 

جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســمو ولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب الســمو 
امللكي األمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده 

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

من جهة اخرى، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى ديڤيد 
فوناغي حاكم عام جزر ســليمان الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى ديڤيد فوناغي حاكم عام 
جزر سليمان الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 

سموه له موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى لويس أبي نادر 
الرئيــس املنتخب جلمهوريــة الدومينيكان 
الصديقــة، عبــر فيهــا ســموه عــن خالص 
تهانيه مبناســبة انتخابه رئيسا جلمهورية 
الدومينيكان الصديقة، متمنيا سموه له كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية 
وللعالقــات الطيبة بني البلديــن الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى لويس أبي نادر الرئيس 
املنتخب جلمهورية الدومينيكان الصديقة، 
ضمنهــا ســموه خالــص تهانيه مبناســبة 
انتخابــه رئيســا جلمهوريــة الدومينيكان، 
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام 

الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

حتويل أكثر من مليار دينار ألصحاب املعاشات 
التقاعدية واملستحقني لألنصبة والبطالة

٦٠١ إصابة بـ«كورونا».. ٦٦٫٨٩٪ ملواطنني

عبدالهادي العجمي

أعلنت املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية البدء 
بتشغيل نظام حجز املواعيد 
املسبقة للمراجعني الراغبني 
في إجنــاز معامالتهــم غير 
املتوافــرة إلكترونيــا عبــر 
الرســمي، وذلــك  موقعهــا 
الســتقبالهم اعتبــار من ١٢ 
اجلاري تنفيذا خلطة العودة 

التدريجية للعمل.
وقال املدير العام للمؤسسة 
مشعل العثمان إن املؤسسة 
بدأت باستقبال طلبات حجز 
املواعيد املسبقة عبر موقعها 
الرســمي  الرســمي املوقــع 
للمراجعني الراغبني في إجناز 
معامالتهــم الســتقبالهم في 
املبنى الرئيسي. وأفاد العثمان 
بأن املؤسسة مستمرة بأعمالها 
ولم تتوقف أو تنقطع خدماتها 
واإللكترونيــة  التأمينيــة 
االســتثمارية  وعملياتهــا 

حنان عبد املعبود 

أعلنــت وزارة الصحــة 
تســجيل ٦٠١ إصابة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيــد ١٩) خــالل الـــ ٢٤ 
ساعة املاضية، ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلــى ٥١٢٤٥ حالة، 
فيما مت تسجيل ٤ حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٣٧٧ حالة.
وقــال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبــداهللا  باســم 
الســند إن من بــني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 

املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت 
الســابقة  الـــ ٦٠١  اإلصابــة 
ملواطنــني   ٤٠٢ تضمنــت 
كويتيني بنسبة بلغت ٦٦٫٨٩٪ 
و١٩٩ لغير الكويتيني بنسبة 

٪٣٣٫١١
املصابــني  أن  وأضــاف 
املناطــق الصحيــة  حســب 
كانــوا بواقــع (١٩٧ مبنطقة 
االحمــدي الصحيــة) و(١٣٤ 
مبنطقة اجلهــراء الصحية) 
الفروانيــة  و(١٢٥ مبنطقــة 
الصحية) و(٨٦ مبنطقة حولي 
الصحيــة) و(٥٩ مبنطقــة 

واملاليــة واإلدارية منذ بداية 
فترة تعطيل اجلهات احلكومية 
وحتى تاريخه. ولفت الى أن 
أعمال الفرق التطوعية التي 
عملت داخل املؤسسة بجميع 
قطاعاتها باإلضافة إلى فرق 
العمــل التي عملــت عن بعد 
أثمــرت إجناز أكثــر من ٢٢٤ 
ألــف معاملــة وحتويل أكثر 
من مليار دينار للبنوك وذلك 
ألصحاب املعاشات التقاعدية 
لألنصبــة  واملســتحقني 

والبطالة.
وذكر أنه مت كذلك الرد على 
أكثــر من ٥٠ ألف استفســار 

العاصمة الصحية).
املناطــق  أعلــى  وعــن 
الســكنية من حيث تسجيل 
حاالت اإلصابــة بالڤيروس 
ذكــر أنها جــاءت بواقع (٣٣ 
فــي جابر العلــي) و(٢٦ في 
املنقــف) و(٢٤ في العيون) 
و(٢٠ في سعد العبداهللا) و(١٩ 

في الصباحية).
وعن آخر املستجدات في 
العناية املركزة، لفت إلى أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
فــي العناية املركزة بلغ ١٥٩ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلي جلميــع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد 

من املواطنني عبر حســابات 
املؤسســة مبواقع التواصل 
االجتماعي واخلدمة الهاتفية.
متــت  انــه  وأضــاف 
إضافــة العديد من اخلدمات 
اإللكترونية في املوقع الرسمي 
وتطبيق (ذخــر)، مبينا أن 
عــدد اخلدمــات اإللكترونية 
املقدمة في ١٢ مارس املاضي 
كان ١٢ خدمــة، حيــث متت 
زيادتها لتصل حاليا إلى ٣٦ 
خدمــة إلكترونيــة ويجري 
العمــل على تقدمي املزيد من 
التي  اخلدمــات اإللكترونية 

سيتم اإلعالن عنها تباعا.

١٩) وما زالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٩٣٥٣ حالة.

وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
٩٥ شــخصا بعد القيام بكل 
اإلجــراءات الوقائية والتأكد 
مــن خلــو جميــع العينات 
أن  علــى  الڤيــروس  مــن 
يســتكملوا مــدة ال تقل عن 
١٤ يومــا في احلجر الصحي 
املنزلــي اإللزامي اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 

املؤسسي.

«التأمينات» تبدأ تشغيل نظام احلجز املسبق للمراجعني وتستقبلهم ١٢ اجلاري

األمير هّنأ حاكم عام جزر سليمان  والرئيس املنتخب للدومينيكان

مشعل العثمان
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احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«التقدم العلمي» متنح جائزة تقديرية للحمد والعجيري لعطائهما العلمي والفكري

منحت مؤسســة الكويت 
العلمــي جائزتهــا  للتقــدم 
التقديرية لكل من عبداللطيف 
احلمــد ود.صالــح العجيري 
العلمــي  تقديــرا لعطائهمــا 
والفكري وخدماتهما اجلليلة 
املشــهود لها محليا وإقليميا 
وعامليا. وقالت املؤسسة في 
بيان صحافي إن منح (جائزة 
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
التقديريــة) يأتــي  العلمــي 
مبباركة ســامية من صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تقديرا لهاتني القامتني 
الوطنيتني لدورهما الريادي 
الذي أدياه في مجاالت عديدة 
واخلدمات اجلليلة التي قدماها 

للكويت.
اجلائــزة  ان  وأضافــت 
استحدثت بقرار من مجلس 
إدارة املؤسســة عــام ١٩٩٨ 
لتكــرمي وتقدير األشــخاص 
الذين ساهموا مساهمة علمية 
وفكريــة في قضايــا املعرفة 
وقدموا خدمات جليلة للكويت 
بناء على ترشيح من مجلس 

إدارة املؤسسة.
وأشــار إلى أن احلمد من 
مواليد الكويت عام ١٩٣٧ ويعد 
أحــد أعالم الكويــت الفكرية 
واالقتصادية والتنموية ملا له 
من بصمات واضحة في التنمية 

االقتصادية واالجتماعية تشهد 
بإجنازاته منذ عام ١٩٨٥.

تلــك  مــن  إن  وقالــت 
اإلجنازات تعزيز التنمية في 
العربية وتســخير  البلــدان 
القدرات  اإلمكانــات لتنميــة 
اإلنتاجيــة للــدول العربيــة 
وتشــجيع البحــث العلمــي 
والتقــدم التكنولوجــي فيها 
وإقامة شراكات طويلة األمد مع 
املؤسسات اإلمنائية الدولية.

ولفتت إلى أنه شغل أيضا 

البنــك الدولــي إضافــة إلى 
عضويته فــي مجلس أمناء 
الســميط للتنمية  (جائــزة 
األفريقية) التي أطلقها صاحب 
الســمو األميــر، حفظه اهللا 
ورعاه، عام ٢٠١٣ أثناء القمة 

العربية ـ األفريقية.
أن  املؤسســة  وذكــرت 
د.العجيري مــن مواليد عام 
أعــالم  ١٩٢٠ ويعتبــر أحــد 
الكويــت الثقافيــة والعلمية 
الذي أســس االهتمــام بعلم 

(مركز علوم الفلك واألرصاد 
اجلوية) فــي النادي العلمي 
الكويتي الذي افتتح رسميا في 
١٥ أبريل ١٩٨٦ برعاية وحضور 
ودعم من سمو األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمدـ  طيب اهللا 
ثراه ـ بصفته رئيسا ملجلس 
إدارة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمــي إميانا منــه بأهمية 
علــم الفلك من جهة وتكرميا 
واعترافا بدوره في نشر العلم 
وبنــاء جيل مــن العلماء من 

مناصب عدة منها وزير املالية 
ووزيــر التخطيــط (١٩٨١ - 
١٩٨٣) كمــا كان عضــوا فــي 
مجلــس أمنــاء العديــد مــن 
اجلامعات ومؤسسات التعليم 
العالــي فــي الوطــن العربي 

وأوروبا وأميركا وآسيا.
إلــى  أيضــا  وأشــارت 
مجالــس  فــي  عضويتــه 
اللجان االستشارية لعدد من 
املؤسسات املالية الدولية في 
مختلــف أنحاء العالم ومنها 

الكويت وأنشــأ  الفلــك فــي 
مرصدا فلكيا صغيرا خاصا 
به واســتورد قبة فلكية من 
الواليات املتحــدة األميركية 

في عام ١٩٧٣.
العجيــري  وأضافــت أن 
اشــتهر في الكويت واملنطقة 
بوضع التقاومي السنوية منذ 
عام ١٩٤٤ حتى اليوم ونال أول 
شــهادة دكتوراه فخرية من 
كلية العلوم بجامعة الكويت 
عام ١٩٨١. وأفادت بأنه أنشــأ 

جهــة أخرى. وتعــد (جائزة 
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمي التقديرية) التي يتم 
الترشيح لها من مجلس إدارة 
املؤسســة جائزة استثنائية 
منحت من قبل لـ ٣ أشخاص 
فقــط هم مــن مصــر د.فؤاد 
زكريا ومن السعودية د.غازي 
القصيبي اللذين منحا اجلائزة 
مناصفة عام ١٩٩٨ ومن الكويت 
د.عبدالرحمن الســميط عام 

.٢٠١٢

مبباركة سامية من صاحب السمو لدورهما الريادي في مجاالت عديدة واخلدمات اجلليلة التي قدماها للكويت

عبداللطيف احلمد د.صالح العجيري

االقتصاديــة محليا وإقليميا 
وعامليا ساهمت بتعزيز مكانة 
العاملية  الكويت االقتصادية 
ونظرا لكونه أحد االقتصاديني 
املخضرمــني الذين ســاهموا 
في بناء الكويت احلديثة في 

ميادين شتى.
املؤسســات  أن  وأكــدت 
الوطنية التي حظيت بقيادته 
الكويتي  ومنهــا الصنــدوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
العربي للتنمية  والصندوق 

العجيري أحد أعالم الكويت الثقافية والعلمية وأسس االهتمام بعلم الفلك وأنشأ مرصدًا فلكيًا احلمد أحد أعالم الكويت الفكرية والتنموية وله بصمات واضحة في التنمية االقتصادية

املزيد لـ «األنباء»: «القوى العاملة» ُتطلق 
خدمات للباحثني عن عمل عبر «األونالين»

بشرى شعبان

كشــفت مديرة العالقات 
العامــة واإلعــالم والناطقة 
الرســمية في الهيئة العامة 
للقوى العاملة أسيل املزيد 
عن إطالق الهيئة ممثلة بإدارة 
اإلرشــاد الوظيفــي خدمات 
إرشادية توعوية للباحثني 
عــن عمل فــي مجــال إعداد 
الذاتية الصحيحة،  السيرة 
باإلضافة إلى تقدمي النصائح 

املســاندة الجتيــاز املقابلة 
الوظيفية. وأوضحت املزيد 
فــي تصريــح لـــ «األنباء» 
أن بإمــكان طالبــي اخلدمة 
التواصــل مــع املرشــدين 
املتخصصــني عبــر املوقــع 
اإللكتروني أو عبر واتساب 
األعمال على الرقم ٢٢٠٥١٤٠٦ 
من األحد إلى اخلميس أثناء 
الدوام الرســمي من الساعة 
٩ صباحا حتــى ١ ظهرا وال 
ضرورة للحضور الشخصي.

وأكــدت املزيد اســتمرار 
اســتقبال الهيئــة لطلبــات 
تســجيل مكافأة اخلريجني 
والباحثــني عــن عمــل عبر 
خدمــات الواتســاب املعلن 
عنه ســابقا، وعلى فترتني، 
 ١١ الســاعة  صباحيــة مــن 
صباحا إلى ١ ظهرا، ومسائية 
من الســاعة اخلامسة حتى 
السابعة مساء، ويكون الرد 
خالل ٢٤ ســاعة مــن تقدمي 

املعاملة.

أعلنت عن تقدمي إرشادات توعوية لهم في إعداد السيرة الذاتية واجتياز املقابالت الشخصية

أسيل املزيد

استمرار استقبال طلبات تسجيل مكافأة اخلريجني والباحثني عن عمل عبر «الواتساب»

البنك األهلي املتحد: عوائد فعالية
«اجلري املرح» تستمر في حصد النجاح

تســتمر فعالية ســباق 
«اجلــري املــرح» اخليريــة 
التــي أقامهــا البنــك األهلي 
املتحد حتت شعار «خطواتك 
ســتزرع نخلة» فــي حصد 
النجــاح وحتقيــق النتائج 
اإليجابية، حيث مت تخصيص 
كافة عوائد الفعالية لزراعة 
النخيل وتقدمي ما يتم إنتاجه 
من متــور لدعم ومســاندة 
األسر غير املقتدرة بصورة 

مستمرة.
البنك بتســليم  واحتفل 
النخيل الذي متــت زراعته 
لهــذا الغــرض فــي حديقة 
جمــال عبدالناصــر ليكون 
حتت إشــراف الهيئة العامة 

للزراعة والثروة السمكية.
وفــي هذا اإلطــار، علقت 
ســحر دشــتي، مديــر عــام 
حماية العمالء ورئيس فريق 
املســؤولية املجتمعيــة في 
البنك األهلي املتحد: االستدامة 
النتائج اإليجابية  وحتقيق 
طويلة املدى هي أهم أهدافنا 
املجتمعية، ومن هذا املنطلق 
حرصنا على أن يكون لفعالية 
سباق «اجلري املرح» اخليرية 
والتــي أقامهــا البنك األهلي 

من خالل تسلم الهيئة العامة 
للزراعة والثروة الســمكية 
لهذا النخيل للقيام برعايته 

وتوزيع متوره.
وتابعت دشتي: برنامجنا 
للمسؤولية املجتمعي مبني 
علي عدة ركائز، ومن أهمها 
البيئــة والتي تتماشــى مع 
أهداف رؤيــة كويت جديدة 
٢٠٣٥ لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد. وهنأت 

املتحد حتت شعار «خطواتك 
ستزرع نخلة» أثرا إيجابيا 
أكثر عمقا، فهي ليست مجرد 
رسالة توعوية بأهمية اتباع 
أسلوب حياة صحي واحلفاظ 
علــى البيئة، بل اســتطعنا 
أيضا أن نخصص عوائدها 
لزراعــة النخيــل وتقدمي ما 
يتم إنتاجــه من متور لدعم 
ومساندة األسر غير املقتدرة، 
واليوم نؤكد مجددا جناحنا 

دشتي كل املشاركني والقائمني 
علــى جنــاح هــذه الفعالية 
وأكــدت أن هــذه املشــاركة 
تعتبر مساهمة لتعزيز الوعي 
الصحــي والبيئــي وكذلــك 
العمل اخليري. وهذا ما جعل 
فعاليــة اجلري املرح مميزة 
وأصبحــت عنوانا مشــرفا 
للبرامج املجتمعية وخاصة 
بعد النجــاح املتنامي الذي 

حتققه عاما بعد عام.

من خالل زراعة النخيل مع هيئة الزراعة لدعم األسر غير املقتدرة

«التجارة» متدد التراخيص املنتهية ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٢٣ ديسمبر املقبل

البنك األهلي املتحد يسلم النخيل إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

إغالق ٢٧٧ محًال وشركة وصيدلية
في الفحيحيل وأسواق القرين والساملية

قام فريق مكون من مفتشني ومفتشات بقطاع الرقابة التجارية 
وحماية املستهلك في وزارة التجارة والصناعة بالكشف على ٢٧٩ 
محال جتاريا. وبلغ مجموع اإلغالقات ٢٧٧ ما بني محل وشــركة 
وصيدلية.من جهة أخرى، قام مفتشو ومفتشات (التجارة) بجولة 
تفتيشية على احملالت واملجمعات التجارية في منطقتي (الفحيحيل 
وأســواق القرين) لرصد أسعار الســلع والتأكد من مدى االلتزام 
بقرارات الوزارة. كما قام املفتشــون امس بتنفيذ إغالق بحق احد 
محالت بيع املالبس اجلاهزة في احد املجمعات التجارية في منطقة 
الســاملية. من جانب آخر، ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أن 
جميع التراخيص التجارية لكل الشركات واملؤسسات الفردية التي 
انتهت مدة تراخيصها من تاريخ ١ يناير ٢٠٢٠ فصاعدا مت متديدها 
تلقائيا بقرار وزاري إلى تاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك دون احلاجة 

إلجراء متديد ترخيص من صاحب العالقة.

اغالق احد احملالت





االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

آالء خليفة

تعــد «التعليم العالي» من 
الــوزارات احليوية في الدولة 
والتي تخدم قطاعات كبيرة من 
املواطنني واملقيمني، ولم يتوقف 
عملهــا خــالل أزمــة ڤيــروس 
كورونا املســتجد، وباشــرت 
تقــدمي خدماتهــا دون توقف، 
ومــع بدء املرحلــة الثانية من 
خطة عودة احلياة التدريجية 
والتي أقرهــا مجلس الوزراء، 
قامــت «األنبــاء» بزيــارة إلى 
القطــاع املالــي واإلداري فــي 
الــوزارة للتعرف علــى آليات 
وسبل ســير العمل، واخلطط 
واإلجــراءات التــي مت وضعها 
لتلبية املتطلبات خالل الفترة 
احلالية، وفيما يلي التفاصيل:

فــي البداية، قالــت الوكيل 
املاليــة  للشــؤون  املســاعد 
واإلداريــة والتطويــر اإلداري 
بــوزارة التعليــم العالي ملياء 
امللحم ان القطاع من القطاعات 
التي اســتمرت بــأداء األعمال 
املنوطة بها خالل فترة تعطيل 
األعمــال في الدوائر احلكومية 
للحد من انتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد، مبينة ان الدوام في 
اإلدارتني املالية واإلدارية كان 
باحلد األدنى من املوظفني مبا 
يسمح بتســيير األعمال دون 

توقف او تأخير.
امللحــم عــن ان  وكشــفت 
القطــاع املالي قــام العديد من 
املهام سواء الدورية مثل صرف 
رواتــب املوظفــني ومكافأتهم 
والتحويالت اخلاصة باملكاتب 

مت إعفاؤهــم من الــدوام خالل 
الفترة احلالية مدعما بالتقارير 

الطبية.
الطلبــة  وحــول رواتــب 
املبتعثني الذين عادوا الى الوطن 
في رحــالت اإلجــالء األخيرة 
قالت: مازالت الوزارة مستمرة 
في صرف رواتب الطلبة ولكن 
بالنســبة لعودتهم الــى مقار 
االبتعاث فنحن بانتظار القرارات 
التــي ســتصدر مــن مجلــس 
الــوزراء ووزارة اخلارجيــة 
بالتعــاون  بهــذا اخلصــوص 
مــع دول االبتعــاث، مؤكدة ان 
الوزارة قامت بتحويل املعامالت 
الورقية الى التراسل اإللكتروني 
بنسبة تزيد على ٦٠٪ عن طريق 
البريد اإللكتروني، كما ان اجلهاز 
املركزي تكنولوجيا املعلومات 
قــام بعمــل دورة تدريبية عن 
طريــق األوناليــن لتدريــب 
املوظفني على استخدام برنامج 

اللوحات  باســتمرار ووضــع 
اإلرشــادية في مختلف مواقع 
الــوزارة وهنــاك تنســيق مع 
«الصحة» لتعقيم مبنى الوزارة 
بشــكل دوري خــالل املرحلــة 

املقبلة.
وأوضحت انه مت إقرار آلية 
الســتقبال املراجعــني في مقر 
الوزارة خالل هذه املرحلة، حيث 

أعدت دليال متكامال حول خطة 
وإجــراءات العــودة الى العمل 
ومت إرســال نســخة ملوظفــي 
الوزارة حتى يكونوا على علم 
الواجــب اتخاذها  باإلجراءات 
أثناء الــدوام باملبنى موضحة 
ان الدليل اشتمل على العقوبات 
التي تقع على املوظف في حال 

عدم االلتزام.
فرق عمل

من جانبــه، أوضح عثمان 
القناعــي مــن إدارة التطويــر 
بــوزارة  والتدريــب  اإلداري 
التعليــم العالــي ان الــوزارة 
واجهــت حتديات كبيرة خالل 
أزمة ڤيروس كورونا املستجد، 
مبــاركا جهــود كافــة موظفي 
«التعليم العالي» وعلى رأسهم 
وكيل الوزارة د.صبيح املخيزمي 
وبإشراف حثيث ومتابعة من 
الوكيل املساعد للشؤون املالية 
واإلدارية والتطور اإلداري ملياء 
امللحم، الفتــة الى انها اتخذت 
استعدادات مسبقة قبل إعالن 
خطة العودة للحياة الطبيعية 
ومت رصد كفاءات داخل وزارة 
التعليم العالي وعقد وتشكيل 
فرق عمل للقيام بوضع جداول 
تنفيذيــة واتباع اشــتراطات 
السلطات الصحية بحذافيرها.
وأوضح القناعي ان وزارة 
التعليــم العالــي عملهــا ممتد 
خارج الكويت كونها مسؤولة 
عن طلبتنا في اخلارج واملكاتب 
الثقافيــة والعاملــني بهــا في 
جميــع دول العالــم وهي ذات 
طبيعة ســريعة في التجاوب 

تيمــز، وذلك مــن أجل تطبيق 
التباعد االجتماعي واجتماعات 

الوزارة حاليا تتم إلكترونيا.
إجراءات وقائية

وذكرت ان الوزارة حريصة 
على اتباع اإلجراءات االحترازية 
وارتــداء موظفيهــا للكمامات 
والقفازات واستخدام املعقمات 

عملت الوزارة على إطالق خدمة 
االستفسارات عن طريق البريد 
اإللكترونــي ومت اإلعالن عنها 
في وســائل التواصل واملوقع 
اإللكتروني الرســمي للوزارة، 
وتخصيــص يومــي االثنــني 
واألربعاء الستقبال املراجعني 
لدى مكتب وكيل الوزارة ووكيلة 
املعــادالت  الــوزارة لشــؤون 
والبعثات والعالقات الثقافية.

أمــا بشــأن خطــة العودة 
الســتقبال املواطنني واملقيمني 
في صالــة املراجعــني، فقالت 
انها ستبدأ خالل األيام املقبلة 
وبعد ان مت االنتهاء من منصة 
حجز املواعيد التي قام بإعدادها 
جهاز تكنولوجيــا املعلومات 
ومت جتهيــز قاعــة اســتقبال 
املراجعــني وفقا لالشــتراطات 
الصحية ووضع احلواجز بني 
املراجعــني واملوظفني وتوفير 
املعقمات، مشيرة الى ان الوزارة 

مع التحديــات واصدرنا دليل 
سياســات وإجــراءات وقواعد 
العــودة للعمــل ومت توضيح 
االلتزامات التي تقع على عاتق 
املوظف واجلهــة واملراجعني، 
مؤكــدا ان تفاصيل هذا الدليل 
مهمة ومفيدة للجميع وساعدت 
الوزارة في وضــع آلية تنفيذ 
االشتراطات الصحية وخطط 
تنــاوب املوظفــني والتحــول 
املنظومــة  وإعــداد  الرقمــي 
اإللكترونية وتطويرها خلدمة 

مراجعي الوزارة.
وأشــار القناعي إلى إنشاء 
قاعــدة بيانات كاملــة جلميع 
موظفي الــوزارة ووضع آلية 
لتنفيــذ خطــة التنــاوب بــني 
املوظفــني وإعفــاء بعضهــم 
مــن العمــل بســبب إصابتهم 
بأمــراض، وذلــك لضمان عدم 
جتــاوز نســبة املوظفني ٣٠٪ 
وتقليل معدالت االختالط ومت 
وضع تعريفات للعمل عن بعد 
واستغالل التسهيالت املتوافرة 
لدى الوزارة في نظم املعلومات 
للبدء في تعريف أهداف وطبيعة 
وإمكانية قياس إنتاجية املوظف 

عن بعد.
وأردف: «رب ضارة نافعة»، 
فمن خالل أزمــة «كورونا» مت 
وضــع تصــورات تطويريــة 
للعمل في وزارة التعليم العالي 
للمراحــل املقبلة وفي املرحلة 
الثانية األمور تسير بسالسة 
ويســر ويتــم إجنــاز األعمال 
بكفاءة عاليــة، داعيا للتعاون 
بني املراجعني واملوظفني لالنتقال 

الى املرحلة الثالثة.

جهود مستمرة إلجناز األعمال

موظفو القطاع وهمة عالية في العملالتزام بارتداء الكمامات

عثمان القناعي ملياء امللحم متحدثة إلى الزميلة آالء خليفة          (ريليش كومار)ملياء امللحم

لوحات للتباعد االجتماعي داخل املصاعد

الثقافية، حيث مت إرسالها دون 
أي تأخير باإلضافة الى إجناز 
األعمال األخــرى التي صدرت 
بشــأنها قــرارات اســتثنائية 
وفقــا ملعطيات احلــدث ومنها 
الــذي  االســتثنائي  الراتــب 
أقــره مجلس الــوزراء للطلبة 
املبتعثني باخلارج، باإلضافة الى 
استمرار جلنة البعثات بالوزارة 
في متابعة وإصــدار القرارات 
اخلاصــة بالطلبــة املبتعثــني 
وفق التوصيات املرسلة لها من 
قبل املكاتب الثقافية باخلارج، 
والتــي لم تتوقف عــن العمل 
خالل فترة اجلائحة، مبينة ان 
األزمــة أظهــرت تكاتف جهود 
األجهزة احلكومية وتعاطيها مع 
اإلجراءات االحترازية للحد من 
انتشار الڤيروس وخاصة وزارة 
الدفــاع التــي قامت مشــكورة 
بتعقيم العديد من املباني أثناء 

فترة احلظر.
آليات العمل

وأضافت: مــع بدء املرحلة 
الثانية وعودة املوظفني بنسبة 
٣٠٪ حرصنا أيضا على تطبيق 
كل القرارات الصادرة من مجلس 
الوزراء وديوان اخلدمة املدنية 
ومت إعداد كشــوفات بأســماء 
املوظفــني الذين سيباشــرون 
العمل داخل املبنى وذلك بشكل 
أسبوعي مع تفعيل آليات العمل 
عن بعد لباقي املوظفني، الفتة 
الى ان الدوام في الفترة احلالية 
يبدأ الساعة ٨ ونصف صباحا 
وينتهي ١ ظهرا، ومت أيضا إعداد 
كشوفات بأسماء املوظفني الذين 

استقبال املواطنني واملقيمني في صالة املراجعني سيبدأ خالل األيام املقبلة بعد حجز املواعيد
يوما االثنني واألربعاء الستقبال املراجعني مبكتب وكيل الوزارة ووكيلة «املعادالت والبعثات»

صرفنا رواتب ومكافآت املوظفني ومخصصات املكاتب الثقافية والراتب االستثنائي للمبتعثني

القناعي: الوزارة أعدت دليًال متكامًال خلطة العودة إلى العمل وعقوبات لغير امللتزمني امللحم: الوزارة حّولت املعامالت الورقية إلى «التراسل اإللكتروني» بنسبة تزيد على ٦٠٪
تشكيل فرق عمل لوضع جداول تنفيذية واتباع اشتراطات السلطات الصحية بحذافيرها

الوزارة ذات طبيعة سريعة ملواجهة التحديات ومسؤولة عن طلبتنا باخلارج واملكاتب الثقافية
إنشاء قاعدة بيانات كاملة جلميع موظفي الوزارة ووضع آلية لتنفيذ خطة التناوب في العمل

«التعليم العالي»..
جهود مستمرة خلدمة الطلبة 

والتزام تام بالضوابط الصحية

«األنباء» قامت بجولة في قطاع «املالية واإلدارية» بالوزارة للتعرف على آليات سير العمل خالل املرحلة الثانية

شكر وتقدير
كل الشــكر والتقدير لوكيل وزارة التعليم العالي 
د.صبيــح املخيــزمي على اجلهود التــي يقوم بها مع 
فريق عمل الوزارة، السيما ان الوزارة لم تتوقف خالل 
األزمــة، وهو دائم املتابعة جلميــع ما يخص الطلبة 
املبتعثــني وجميع ما يتعلق بعمل الوزارة «عســاك 

عالقوة دكتور».

ملشاهدة الڤيديو
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07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

قطاع الصالونات.. خسائر فادحة والدعم احلكومي «صفر»
أدارت الندوة وأعدتها للنشر

 دارين العلي

مــن املتوقــع بــل مــن 
الطبيعــي أن تلقي جائحة 
«كورونــا» بظاللهــا علــى 
مختلف مناحي احلياة في 
البالد سواء االجتماعية أو 
السياسية واألمنية وكذلك 

الصحية.
التصدي  والنجاح فــي 
لهذه األزمة ال يقتصر على 
اجلانب الصحي على الرغم 
من أنه األهــم واألبرز، بل 
يتعــدى ذلــك إلى تــدارك 
اجلوانب األخــرى وأهمها 
دعــم اجلانــب االقتصادي 
إمــا ماديا أو عبــر البرامج 
املناسبة ملنع انهيار أي من 

قطاعاته.
ويعتبر قطاع الصالونات 
والتزيني سواء الرجالية او 
النسائية من أبرز القطاعات 
املؤثرة في االقتصاد احمللي 
والتي مازالت تعاني حتى 
اآلن جراء استمرار إغالقها، 
البعــض  اعتبــار  فرغــم 
أن خدماتهــا تعتبــر مــن 
الكماليات غير الضرورية 
في هــذه املرحلــة، إال أنها 
جزء ال يتجزأ من املنظومة 
التــي يتكبد  االقتصاديــة 
أصحابها خسائر باجلملة 
جراء اإلغالق املستمر منذ 
منتصف مارس املاضي في 
التزامهم بدفع األجور  ظل 
وتسديد اإليجارات ما يؤدي 
إلــى تهديــد ســبل الدخل 
لكثير من أصحاب املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
موضــوع جناعــة قرار 
اإلغالق وصوابية استمراره 
وحجم التأثير االقتصادي 
والتبعات الناجتة عن هذا 
اإلغالق، كان محور احلديث 
في ندوة «األنباء» مع عدد 
مــن أصحــاب الصالونات 
الذيــن أكــدوا أحقيتهم في 
العودة إلى العمل إلنقاذ ما 
ميكن إنقــاذه أو أن تتكفل 
احلكومة برفع األذى املادي 
عنهم جــراء اإلغالق الذي 
قد يودي مبشاريعهم، على 
الرغــم من إمكانيــة إعادة 
احليــاة إليهــا كمــا عادت 
لغيرها في ظل استعدادهم 
التــام التبــاع كل إجراءات 
مجلــس الــوزراء اخلاصة 
بعودة احلياة وإرشــادات 

وزارة الصحة.
صوابية قرار اإلغالق

بداية، وحول صوابية قرار 
اإلغالق ومدى االلتزام به وإذا 
ما أدى إلى النتائج املأمولة 
منه، قالت صاحبة صالون 
جمعيــة الفيحاء التعاونية 
وصالــون «فابيولــس» في 
الشعب دالل املرزوق انه مع 
بداية ظهور الوباء وبسبب 
اجلهل التام به والذعر الناجت 
عن هذا اجلهل وجدنا أن قرار 
اإلغالق صائب جدا والتزمنا 
بــه مــن منطلــق الســالمة 
الشخصية وسالمة العاملني 
والزبائن، كما قمنا بوقف بيع 
املنتجات التجميلية املتكدسة 
لدينا على الرغم من استمرار 
خدمــات التوصيل في كثير 

من السلع.
اإلغالق القهري

ولفتت إلى أنه بعد مدة 
اتضح أن األمر ال يستحق 
هذا اإلغالق القهري، وبعد 
معرفة طبيعة حترك الوباء 
والوقاية منه في ظل الوعي 
الكبير الذي يتمتع به أبناء 
الشــعب وكذلــك أصحاب 
الصالونات بضرورة اتخاذ 
اإلجراءات الوقائية الالزمة 
والتي هي متبعة أساسا في 
الصالونات بغض النظر عن 

وجود الڤيروس.
الدول األكثر تضررًا

وأوضحــت املرزوق أن 
دول العالــم التــي كانــت 
أكثــر تضــررا مــن الوباء 
كإيطاليا وإسبانيا وغيرها 
أعادت فتح هذه املخدمات 
والصالونات مع اتباع كل 
اإلجراءات الوقائية بالرغم 
مــن أن حجم الضرر هناك 
أكبر بكثير مما هو موجود 
لدينا وميكن االستفادة من 
جتاربهــم في هذا الشــأن، 
الفتة إلى أن منظمة الصحة 
العاملية قالت ان احلمامات 
املغربية والتركية وغيرها 
ميكن أن تنقــل الڤيروس 
وقــف  يجــب  وبالتالــي 
خدماتها وهــذا ما طبقناه 
فعال، ولكن في الوقت نفسه 

كبيرة جدا جراء الڤيروس 
وكان مــن املنطقــي اتباع 
جميع إجــراءات اإلغالق، 

اآلن والذي قد يستمر إلى 
املرحلة اخلامسة من عودة 
احليــاة غير منطقــي أبدا 

خدمة الصالونات.
وقالت خاجة انه ال يجب 
أن نلــوم النــاس بســبب 
جلوئهم إلى خدمة املنازل 
رغــم أنها ليســت آمنة إال 
أن هــذه اخلدمــات باتــت 
حاجة أساســية بالنسبة 
لهم وبالتالي يجب التنبه 
إلى هذا األمــر، فاخلدمات 
التي تقدمهــا الصالونات 
تعتبر حاجة ملحة لكثير 
من النساء والرجال حاليا 
في مجتمع اعتاد على هذه 
اخلدمات التي تعتبر أيضا 
متنفســا لهم للخروج من 
اليومي واإلرهاق  الروتني 
والتعب الــذي قد يواجهه 
املــرء يوميا، مشــيرة إلى 
أن هناك دوال قد تعايشت 
مــع الڤيــروس فــي ظــل 
عــدم وجود لقــاح وعالج 
للڤيروس الذي ميكن تفاديه 
باتباع اإلرشادات الوقائية 
وأمور التعقيم والتنظيف 
املفروضــة واملتبعــة في 
الصالونات بوجود كورونا 

أو بعدمه.
مصدر الدخل الوحيد

واقتصاديا، قالت خاجة: 
ان هذا العمل يعتبر سبيال 
للدخل لكثير من أصحاب 
الصالونات الذين ال ميلكون 
وظيفة حكومية ويعتمدون 
باملطلق على دخلهم من هذا 
املشــروع، وكذلــك لديهم 
التزامــات بدفــع الرواتب 
واإليجارات ومسألة إغالق 
مصدر عيشهم ملدة طويلة 
دون دعــم قد يــؤدي إلى 
إرهاقهم وانهيار مشاريعهم.

اخلسائر فادحة

ولفتت إلى أنها حاولت 
خالل األزمة تأدية ما عليها 
مــن التزامــات حتــى اآلن 
باحلد األدنى ســواء بدفع 
رواتب املوظفني لديها، حيث 
يعمل لديها ٨ موظفات وهو 
عدد قليــل مقارنة بغيرها 
التــي  الصالونــات  مــن 
تقدر خســائرها الشهرية 
بعشــرات اآلالف شــهريا 
ما بني إيجــارات ورواتب 
عمالة، متسائلة عن كيفية 
اإليفاء بهذه االلتزامات من 
دون عائد مادي أو مساندة 
مالية من الدولة، مشــيرة 
إلى أن احلكومة حتى اآلن 
لــم تصــدر قــرارا واحدا 
بشــأن هذا القطاع ســواء 
في التعامل مع اإليجارات 
أو األجور بل تركت األمور 
لتقدير أصحاب الصالونات.

االستعدادات كاملة

وقالت خاجة: ان قطاع 
الصالونات بأغلبه ينتظر 
حاليا قرار إعادة الفتح وأن 
الزبائن ينتظرون بتلهف 
هــذا القــرار، الفتــة إلــى 
أنه مت االســتعداد له بكل 
الوسائل وبتوفير املعقمات 

حيث قام البعض باإلغالق 
حتى قبل صدور القرار، إال 
أن اســتمرار اإلغالق حتى 

خصوصا بعد إعادة افتتاح 
املراكز التجميلية واألنشطة 
األخرى التي تتشــابه مع 

وكذلك توفير قناع الوجه 
جلميع املوظفات واملوظفني 
االشــتراطات  عــن  عــدا 
الوقائيــة املطبقة أساســا 
في الصالونات واخلاصة 
بتعقيــم األدوات ســواء 

احلديدية أو اخلشبية.
اإلغالق.. سلبي

من جانبه، قال سليمان 
اخلشتي صاحب مجموعة 
صالونات «مستاش لوك»: 
ان اإلغــالق لم يؤد الهدف 
املعلــن منــه وفــق وزارة 
التباعــد  الصحــة وهــو 
وبالتالــي  االجتماعــي 
عــن  التراجــع  فاألولــى 
هــذا القــرار بإعــادة فتح 
الصالونــات، التي أغلقت 
أبوابها التزامــا بالقرارات 
الرسمية إال أنها تضررت 
جراء هذه القــرارات التي 
لم تــؤت ثمارها في كثير 
مــن املجاالت، الفتا إلى أن 
هناك تناقضا في إعادة فتح 
األســواق ككل فما الفائدة 
من افتتاح محالت األقمشة 
فــي ظــل اســتمرار إغالق 
محالت اخلياطة، وكذلك ما 
الفائدة من استمرار إغالق 
الصالونات في ظل افتتاح 
التي  التجميليــة  املراكــز 
باتت تقــدم اليوم خدمات 
الصالونات وكذلك استمرار 
اخلدمــات املنزلية التي ال 
ميكــن مراقبتهــا وفرض 
الشروط عليها كما يحصل 

في الصالونات.
وأضــاف: األولى إعادة 
فتح هذه الصالونات التي 
تخضع الشتراطات ومعايير 
البلدية التي تشترط وجود 
أجهزة تعقيــم معينة في 
الصالونــات بغض النظر 
عــن هذا الوباء املســتجد، 
ومخالفة هذا اجلهاز تبلغ 

٤٠٠ دينار.
مساعدة احلكومة

وأوضــح اخلشــتي أن 
أصحاب الصالونات حاولوا 
التواصــل بكتب رســمية 
مع قيادات وزارة الصحة، 
وكذلــك عبــر االتصــاالت 
ووسائل التواصل إال أنهم 
لم يجــدوا آذانــا مصغية 
لذلك، الفتا إلى أن أصحاب 
الصالونات على استعداد 
لإلغالق مهما استمر ولكن 
علــى األقــل يجــب علــى 
احلكومة مســاعدة هؤالء 
إليفاء ما يترتب عليهم من 
رواتب وإيجارات، الفتا إلى 
الكثير من الصالونات  أن 
تســاهل أصحــاب األمالك 
معهــم فــي مســألة دفــع 
اإليجارات إال أن اخلسائر 
ال تتوقف على اإليجارات 
فقط وامنــا على الرواتب، 
الفتا إلى أنه اضطر خلفض 
رواتب موظفيه خالل هذه 
الفتــرة مبا يتناســب مع 
تغطية احتياجاتهم، الفتا 
إلــى أنــه كان يعتمد على 
مصادر عائلية للوفاء بهذه 
االلتزامــات لتأمني األجور 
لـــ ٢٤ موظفا يعملون في 

مجموعته.
دعم املتضررين

وقال اخلشتي: ان مسألة 
الوفاء بهذه االلتزامات يقع 
على عاتق احلكومة والتي 
من األولى أن تقوم مبساعدة 
ودعم هؤالء املتضررين من 
أصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وليــس فقط 
التي  الكبيــرة  الشــركات 
لديها مناقصات، الفتا إلى 
أن مقولــة «الصحة أوال» 
ليســت فقط فــي محاربة 
«كورونا» وامنــا الصحة 
أيضا تكمــن في احملافظة 
علــى أرزاق النــاس كي ال 
أمــام  انهيارهــا  يشــهدوا 

أعينهم.
أن  اخلشــتي  وأكــد 
أهبــة  الصالونــات علــى 
االستعداد للعودة للعمل، 
مضيفا: «نحن أكثر نشاط 
جتاري مؤهل للتعامل مع 
كورونا وليس هناك نشاط 
ميكن أن يراعي اشتراطات 
التعامــل مــع هــذا الوباء 
بقدرنا»، متسائال: هل لسوق 
اجلمعة وسوق احلمام قدرة 
على التعامل مع الڤيروس 

مثل الصالونات؟
وأمل اخلشتي أن يستمع 
أصحــاب القرار وأصحاب 
الشــأن ملطالــب أصحاب 
الصالونات وإنصافهم حتى 
ال يضطروا للتوجه للقضاء 

إلنصافهم.

«األنباء» استضافت عدداً من أصحابها وسلّطت الضوء على أضرار وصوابية استمرار إغالقها

سليمان اخلشتي                        (قاسم باشا)غادة خاجةدالل املرزوق

لــم تــوص بوقــف أعمال 
صالونات التزيني والعناية 
وهي ما يجب أن تتم إعادة 

افتتاحها فورا.
انتشار خدمة املنازل

ان  املــرزوق:  وقالــت 
ارتياد الصالونات واالعتناء 
بالنفس حاجــة ضرورية 
سواء للنســاء أو الرجال 
وكذلــك األطفــال وقــرار 
االســتمرار باإلغالق ليس 
منطقيا، خصوصا بعد أن 
باتت األمور حول هذا الوباء 
واضحة، الفتة إلى أن قرار 
اإلغــالق لم يــؤت نتائجه 
إذ انــه كان بهدف حتقيق 
الذي  التباعــد االجتماعي 
لم يتحقق بسبب انتشار 
التي تعتبر  املنازل  خدمة 
أقل أمنا وسالمة من اخلدمة 
داخل الصالونــات، حيث 
توجد اشتراطات ومتابعة 
ومراقبة دائمة سواء ذاتية 

أو رسمية.
تراكم األجور

التي  وحول اخلســائر 
طالــت هذا القطــاع بفعل 
أكــدت املرزوق  اإلغــالق، 
أن الرواتــب واإليجــارات 
املتراكمــة تعتبر من أكبر 
أنها  إلــى  املشــاكل، الفتة 
ملزمة بتأمني مبالغ كبيرة 
شهريا كإيجارات للمحالت 
ورواتــب العمالــة، وهذه 
كلها تراكمــات عدا وجود 
منتجات وبضائع مكدسة 
لهــا تاريخ انتهــاء وكلها 
ال ميكــن تصريفهــا وفقا 
لاللتزام بقرارات اإلغالق، 
موضحــة ان خســائر هذا 
القطاع كبيرة جدا وبعض 
الصالونــات تصل رواتب 
العمالة فيهــا الى ٣٠ ألف 
دينــار إذ تكون عبارة عن 
سلســلة مــن الصالونات 
وهــذه بالطبع خســائرها 
كبيرة جــدا خصوصا ان 
معظمها لم تقم بتســريح 
العمالة فهي مسؤولة عنها 

بالكامل.
االستعدادات الوقائية

وأكدت املرزوق استعداد 
الصالونــات للعودة فورا 
إلى العمل فــي ظل جميع 
االشتراطات وتوفير جميع 
التي  الوقائية  املتطلبــات 
كانت تستخدم أساسا ضمن 
اشــتراطات البلدية، الفتة 
إلى أن املسؤولية الشخصية 
أوال تفرض هذا األمر قبل 
أن تفرضه احلكومة، فنحن 
نريد حماية أنفسنا وحماية 

مصدر رزقنا أيضا.
املخاوف واإلغالق

بدورهــا، أكــدت غــادة 
خاجــة صاحبــة صالون 
«غادة خاجة» في اجلابرية، 
أن املخاوف التي اجتاحت 
النــاس في البدايــة كانت 

دالل املرزوق: ارتياد الصالونات واالعتناء بالنفس حاجة ضرورية ونحن على استعداد الستقبال الزبائن فور افتتاحها

سليمان اخلشتي: ما الفائدة من استمرار إغالق الصالونات في ظل افتتاح املراكز التجميلية التي باتت تقدم اخلدمات ذاتها؟

غادة خاجة: نحن على استعداد تام لعودة النشاط والتقيد باالشتراطات املوجودة أساسًا بـ «كورونا» أو بعدمه

اإلغالق لم يؤِت نتائجه بالتباعد االجتماعي بسبب انتشار خدمة املنازل

نحن على استعداد لإلغالق مهما استمر ولكن على احلكومة مساعدتنا

احلكومة لم تصدر أي قرار ملعاجلة أزمة قطاعنا وتركت جميع األمور على كاهلنا

خسائر القطاع كبيرة جدًا وبعض الصالونات فاقت عشرات اآلالف دون تعويض

نشاطنا مؤهل للتعامل مع الڤيروس فهل الصالونات أكثر أمنًا أم «سوق اجلمعة»؟

أضرار إغالق الصالونات جسيمة جدًا وأقلها تراكم اإليجارات وأجور العمالة 

احتاد الصالونات ومراكز التجميل

مساعدة احلكومة.. تقدمي منحة أو تسديد قروض

 صالونات الكويت ترقى ملستوى العيادات واَألْولى فتحها

مخالفات خدمة املنازل

من أجواء الندوة

أسفرت األزمة عن تشكيل احتاد خاص بالصالونات ومراكز 
التجميل في الكويت، وهو حاليا قيد التأسيس وانضم إليه 
حتى اآلن ما يفوق الـ ٢٠٠ صالون وبانتظار عودة اإلدارات 

احلكومية املعنية الستقبال املراجعني لتقدمي أوراق إشهاره، 
ومن املفترض أن يعمل هذا االحتاد على متابعة شؤون هذا 

القطاع ومطالباته وتطويره.

كانت خالل الندوة مداخلة عبر اتصال 
الڤيديو لرئيس االحتاد الكويتي ألصحاب 
الصالونات ومراكز التجميل قيد التأسيس 
صاحب صالونات «نكست» الرجالية طارق 
أسد، أكد خاللها أنه ال يجوز التعامل مع جميع 
األنشطة واملشاريع مبسطرة واحدة، الفتا 
إلى أن هناك ٣ تصنيفات للمشاريع خالل 
األزمة وهي مشاريع استفادت من الوضع 
ومشــاريع أصابها ضرر جزئي ومشاريع 
ضرر كلي وهي املشاريع التي أقفلت بالكامل 
وهذه التصنيفات حصيلة جتمع لعدد كبير 

من أصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
وعدد من املجاميع في مختلف املجاالت.

وقال أسد: على احلكومة أن ترصد هذا 
الضرر الذي تسببت به قرارات اإلغالق، وأن 
تبدأ احلكومة مبعاجلة هذه األضرار وفق 
هذه التصنيفات، مبينا ان هناك سلسلة من 
احللول التي ميكن للحكومة أن تساعد من 
خاللها أصحاب هذه املشاريع اآليلة لالنهيار 
ســواء عبر منحة حكومية أو قرض تقوم 
احلكومة بتسديد أقساطه لتغطية خسائر 

هذه املشاريع.

كانت لصاحبة مراكز «ليلى هارموني» 
لتجميل الســيدات ليلى العرادي مشاركة 
هاتفية في الندوة، أكدت خاللها أنه في بداية 
األزمة كان قرار اإلغالق أمرا مفروغا منه 
سواء محليا او عامليا ملختلف القطاعات ومت 
االلتزام به من قبل اجلميع، الفتة إلى أن هذا 
االلتزام ناجت عن املخاوف التي أثيرت بسبب 
الوباء ولكن مع الوقت وبعد أن تعدى األمر 
وقتا طويال وبات يشكل اإلغالق عبئا كبيرا 
على أصحاب املشاريع الصغيرة والقطاع 
اخلاص وبات االلتــزام ليس كامال، قامت 
بعض الصالونات بتفعيل خدمة املنازل لديها 

حلاجتهم املادية ولسداد الديون والرواتب وغيرها.
وتطرقت العرادي إلى خدمة املنازل غير املرخصة والتي 
لم تلتزم منذ بداية األزمــة بل زاد عملها وبالتالي زادت 
مخاطرهــا في نقل الڤيروس، منتقدة إعادة فتح عيادات 
التجميل وإهمال الصالونات التي باتت في الكويت ترقى 
إلى مستويات عالية تناوئ هذه العيادات، حيث تعتبر مراكز 
التجميل في الكويت من أرقى املراكز على مستوى الشرق 

األوسط من حيث الوقاية واحلرص ومستوى 
اخلدمة، معتبرة ان االستمرار بإغالقها ظلم 
كبير بحقهــا، الفتة إلى أن بعض العيادات 
لديها رخصة عيادة مستخرجة من طبيب 

إال أنها تؤدي أعمال الصالونات.
ولفتت الى أن احلكومة فرضت اإلغالق إال 
أنها لم تعط الضمانات من اخلسائر الناجتة 
عن هذا اإلغالق املتعلقة باألجور واإليجارات 
والتي يتكبدها أصحاب املشاريع وخصوصا 
ممن لديهم أكثر من فرع، مشيرة الى فتح 
عدد كبير من املنشآت التي ال تقل الصالونات 
عنها أهمية، مؤكدة أن مراكز التجميل من 
اخلدمات الرئيسية التي يحتاجها الناس. وأعربت العرادي 
عــن أملها بأن تعيد احلكومة النظــر بقرار اإلغالق وأن 
تدعم أصحاب الصالونات خصوصا انها ألزمتهم بتوظيف 
العمالة الكويتية وفقا لنظام املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
متسائلة عن كيفية توفير الرواتب الشهرية لهذه العمالة 
التي تبلغ في شركتها ٨ موظفني كويتيني، في ظل استمرار 

معاشات موظفي احلكومة على مدى األزمة.

أثيرت خالل الندوة املخالفات احلاصلة في خدمة املنازل، 
حيث يقوم البعض بتدريب العمالــة على املادة ٢٠ أي خدم 
املنازل على أعمال الصالونات ويتم تسكينهن في ملحق وإدارة 
عملهن عبر «االنستغرام» ووسائل التواصل وهذا األمر مخالف 

للقوانني وال يخضع لالشتراطات الصحية والتفتيش من قبل 
البلدية، حيث لفت احلاضرون إلى أن من ضمن مهام االحتاد، 
قيد التأسيس، التصدي لهذه الظاهرة املخالفة وحصر خدمة 

املنازل بالصالونات املرخصة فقط.

اتفق املجتمعون خالل الندوة على أن هذه املرحلة تشكل فرصة 
للحكومة للتخلص من األماكن غير املؤهلة من حيث االشتراطات 
واملخالفة لقوانني اإلقامة عبر التفتيش على الصالونات التي ال 
تتبع االشتراطات املطلوبة منها أساسا، الفتني إلى أنها مسؤولية 
البلدية التي لديها السلطة بالتفتيش على هذه الصالونات والنظر 

في حجم التزامها باشتراطاتها.

قــال احلاضرون في الندوة: ان رخص الصالونات تتجاوز 
الـ ١٠ آالف رخصة وهذا القطاع يلعب دورا كبيرا في اقتصاد 
البلد، كما انتقدوا أن يتم النظــر في جميع القطاعات وإهمال 
قطاع الصالونــات باملطلق على الرغم مــن محاوالت إيصال 
صوتهم بشتى الوسائل، متمنني من املسؤولني سماع شكاواهم 

والتعامل معها بجدية.

ملشاهدة الڤيديو

طارق أسد

 ليلى العرادي
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ومضات

«االبتعاث.. والتغابي»
في زمن كورونا!

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبد الرحمن

نسمع في أروقة مجتمعاتنا مفردات مثل 
«االبتعاث .. والتغابي»!

تعالوا معي في جولة نبحث فيها عن معاني 
هاتني املفردتني وعالقتهما بالزمن الكوروني 

سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م.
إذا قلنا «ابتعاث»، على طول نذكر خطة 
وزارة التربية والتعليم العالي لالبتعاث ونذكر 

ايضا يوم البعث اي يوم القيامة والنشر!
إذن هي ابتعث يبتعث ابتعاثا فهو مبتعث 

اي شخص أرسل للدراسة.
ايضا هناك ابتعــاث امة اي نهوض أمة 

من األمم.
وأيضا في الدول هناك ابتعاث حكومي 

وخارجي وداخلي و.. و..!
وفي الســياق نفســه نلقي نظرة على 

التغابي!
هو بالضبط من يُظهر الغباء واجلهل إمنا 

عن حيلة وعيارة وچمبزة!
يقول أبومتام رحمه اهللا: 
ليس الغبي بسّيٍد في قومه

لكن سيد قومه املتغابي
التغافل عن  أبومتام  الشــاعر  ويقصد 
الصغائر، أي ال تعطي األمور أكثر من حجمها.

ميكن اآلن تصّور ما سأكتبه عن هاتني 
املفردتني اجلميلتني، ولكم أن تتخيلوا ما قد 
ينضوي حتتهما من معان ورسائل جميلة.

«كورونا» كشــفت لنا كعرب خليجيني 
وغيرنا من كل األجناس أن ڤيروس صغيرا 
مثل (كورونا) فّجر فينا االبتعاث واملبادرات، 
«كورونا» علمتنا كعلماء أجالء ومثقفني ونخب 
وعقالء وقادة ان نعم اهللا كثيرة علينا وزاد 
امياننا بعد ان جربنا «احلرمان» لبعض الوقت 

من بعض النعم.
وهذا أسميه باالبتعاث الذاتي واملجتمعي 

والوطني واألممي.
واضح أن هنــاك «ثقافة جديدة» قادمة 
للنــاس واملجتمعات واحلكومــات والدول 

والشعوب!
لكننا نريد أن يكون االبتعاث لشــباب 
الكويت صنــاع التاريخ واملجد واحلضارة 

واجلد، وكما توارثنا (الكويت والدة).
في املقابل، هناك طامة كبرى ليس على 
صعيد الكويت ولكن علــى صعيد البلدان 
واألوطان والشعوب «شغلة» اسمها اجلديد 
(التغابي). وهذه املفردة عجيبة تستطيع ان 
تُدخل في قاموسها كل ما يخطر على بالك.

َنعيُب َزماَننا َوالَعيُب فينا
َوما لَِزماِننا َعيٌب ِسوانا

َوَنهجو ذا الَزماِن بَِغيِر َذنٍب
َوَلو َنَطَق الَزماُن َلنا َهجانا

نصيحتي للقادة السياسيني والبرملانيني 
واملثقفني بأال منارس (التغابي واالستغباء) 
اليوم يحملون  في زمن كورونا، فالشباب 
معاني عظيمة من الذكاء والطموح والعطاء 
واحليوية والصبر نحو التخطيط والتدبير 
واإلقدام مــن اجل الديرة وال غرو في ذلك 

فهم واهللا عدتها وعتادها وصمام أمانها.

ومضة: «االبتعاث» املرجو هو القائم على األمل 
والرجاء واالنتظار، ال نريد ابتعاثا لطالبنا في 
العالم. والســؤال: ملاذا ال نبني لهم جامعات 
حتقق طموحاتهم تصلح لنا وملن حولنا من 

بني عمومتنا اخلليجيني.
فرصة اكتشــفنا أنفســنا في العصر 
الكوروني ونحــن اليوم بأمس احلاجة الى 
مختلف انواع اجلامعات، فلماذا نغّرب ونهّجر 

شبابنا؟
ان احلكومة قادرة على إعطاء هذا األمر 
للقطاع اخلاص، املهم انها تتحمل معنا اليوم 
صناعة االمل لبقاء الطالب املبتعث في وطنه، 
واملرجو ان يُفتــح املجال ايضا ملن لم ينل 
فرصة التعليم اجلامعي ويحظى به بدال من 
التشجيع والسكوت عن الشهادات املزورة!

آخر الكالم: حديثي هنا ألصحاب القرار نرجو 
عدم (التغابي) فاملستور كله انكشف ووصلنا 
بفضل وجود الفساد واملفسدين الى اصحاب 
ملفات بنغالية وماليزية وصفقات مشبوهة 

وإيداعات ومنهوبات و.. و.. و..!

زبدة احلچي: أيها الشباب في الكويت واخلليج 
والوطن العربي والعالم: «كورونا» كشفت كل 
مستور ودوركم اليوم آت للمشاركة في تنمية 
بلدانكم واعلموا انكم اليوم فخر ألوطانكم.

وأنتم أيها الساسة ال بد من فتح حوار حول 
كل قضايا الشباب من التوظيف الى الترقية 
الى العالوات، بل فتح ملف الترقيات وإلغاء 
كثير من القوانني التي قام بها «املستشارون» 
إلبعاد الكويتي عن نيل الترقي واحلوافز في 

النظم واللوائح.
آن األوان ان نرى بلدنا والناطقني باسمها 

من رعاياها:
قم في األمور حازما فإنه

من ال يذد عن حوضه يهدم
اخلير كله في شباب هذا الوطن العزيز 
ولنعــزز هذا االبتعــاث اجلديد مبزيد من 
التجاوب ال التغابي والتغافل ملعاجلة قضايانا 
وصناعة األمل بعيدا عن األلم، نريد كويتا 
جديدة بعيدة عن كل أشكال الفساد والتغابي.

..في أمان اهللا.

املنفوحي: فريق الستقبال طلبات تراخيص البناء في «املطالع»
«البلدية» مستعدة إلصدارها بعد استكمال جميع خدمات البنية التحتية

أعلــن مدير عــام بلدية 
الكويت م.أحمــد املنفوحي 
البلديــة للبــدء  اســتعداد 
فــي اســتصدار التراخيص 
الهندسية اخلاصة بالقسائم 
السكنية في مشروع مدينة 
املطالع السكنية بعد االنتهاء 
من خدمات البنية التحتية 
واستكمال جميع اخلدمات.

وأوضــح املنفوحــي في 
كتــاب ملدير عام املؤسســة 
الســكنية  العامــة للرعاية 
بشــأن البــدء فــي إصــدار 

التراخيص الهندسية للمباني الكائنة في املدينة السكنية 
إنه جرى تشــكيل فريق من املهندســني الستقبال طلبات 
إصدار تراخيص البناء، مشــيرا إلــى موافقة البلدية على 
اســتصدار التراخيص الهندســية للبناء شريطة االنتهاء 
من اســتكمال جميع خدمات البنية التحتية التي تتضمن 
التغذيــة باملياه العذبة والصــرف الصحي الدائمني وربط 
املشروع على بحيرات األمطار للحماية من السيول فضال 
عن اســتكمال األخذ باملالحظات املقدمة من إدارة املساحة 

في البلدية.
وأكد املنفوحــي أن البلدية حريصة علــى إزالة جميع 
املعوقات أمام املشروع وملتزمة بقرارات وتوجيهات مجلس 
الوزراء في هذا الصدد، السيما أن القضية اإلسكانية تعتبر 

من القضايا املهمة.

م. أحمد املنفوحي

تطوير شاطئ العقيلة.. و٥٪ نسبة «التجاري»
بداح العنزي

أقرت البلدية تطوير شاطئ العقيلة لتصبح 
نسبة االستعماالت التجارية ٥٪  ونسبة البناء 
٢٠٪. وقال مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 

في كتابه:
٭ املوقع موضوع الكتاب مخصص مبوجب 
قرار املجلس البلدي رقم (م ب/ ١٨٨/ ١٣/ ٧٣) 
املؤرخ في ١٩٧٣/٦/١١ كما انه قد مت استمالكه 
مبوجب صيغة نــزع امللكية للمنفعة العامة 

في ١٩٧٣/١١/٢٥.
٭ تقدمت شركة املشروعات السياحية مبوجب 
كتابها املؤرخ في ٢٠١٨/٥/١٠ بطلب املوافقة 
على تطوير شــاطئ العقيلة بالج ٧ بتثبيت 
نسب االستعماالت التجارية ضمن املشروع 
لتكون ٥٪ ونسبة البناء ٢٠٪ من كامل املساحة.

٭ أفادت إدارة املخطط الهيكلي مبوجب الكتاب 
املؤرخ في ٢٠١٩/٣/٥ انه من خالل الدراسات 
األولية للمخطط الهيكلي الرابع ومشــروع 
دليل نظم ولوائــح التخطيط والبناء يعتبر 

منتزه الصباحية منتزها ترفيهيا بحيث تكون 
النسب البنائية ٢٠٪ من كامل مساحة البالج 
اي ٠٫٢x ٥٧٣١٥= ١١٤٦٣ م٢ و٥٪ مســاحات 
 ٠٫٥xجتارية من كامل مساحة املنتزه اي ٥٧٣١٥

= ٢٨٦٥٫٧٥ م٢.
لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن:

املوافقة على طلب شــركة املشروعات 
السياحية تطوير شاطئ العقيلة بالج ٧ البالغ 

مساحته ٥٧٣١٥م٢ شريطة اآلتي:
أن تكون النسبة البنائية للمشروع ٢٠٪ 
من كامل املســاحة علــى ان تدخل ضمنها 
املمرات واخلدمات التي تخدم شاطئ العقيلة 
على ان تكون ٥٪ من ضمن املساحة البنائية 
استعماالت جتارية (محالت بيع بالتجزئة - 
مطاعم - مقاهي)، أما باقي املساحة البنائية 
فتكون استعماالت مساندة من كامل مساحة 

شاطئ العقيلة بالج ٧.
تقدمي مخططات تفصيلية العتمادها من 
قبل إدارتي املخطط الهيكلي والتنظيم العمراني 

قبل اصدار التراخيص.

«البلدية»: متديد أوقات زيارة املقابر 
لتكون من ٥٫٣٠ إلى ١٠٫٣٠ صباحًا

١٢ مخالفة حملالت في «مبارك الكبير»

متاشيا مع مراحل العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية في البالد، أعلنت بلدية الكويت ممثلة 
بإدارة شؤون اجلنائز عن متديد فترة السماح 
بزيارة املقابر لتصبح من الساعة ٥:٣٠ صباحا 
حتى الســاعة ١٠:٣٠ صباحا اعتبارا من يوم 

اجلمعة املقبل ١٠ اجلاري، مع تطبيق جميع 
االشتراطات الصحية املوضوعة سابقا بشأن 
التقيد بلبس الكمامات واحلرص على التباعد 
االجتماعي وعدم االســتعانة بعاملي املقابر 

إضافة إلى التعاون التام مع إدارة املقبرة.

 قامت النوبة (أ) مبراقبة احملالت واإلعالنات 
التابعة إلدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية 
مبحافظة مبارك الكبير بإزالة ٢١ إعالنا عشوائيا 
باإلضافة إلى الكشــف على ٤٥ محال وحترير ١٢ 
مخالفة عدم االلتزام باالشتراطات الصحية وفتح 

محل قبل احلصول على موافقة البلدية.
كمــا  قامــت إدارة النظافة العامة وإشــغاالت 
الطــرق في احملافظة برفع ٤٥٠٣م٣ من املخلفات 
وتنظيف الشوارع الرئيسية والداخلية والشواطئ 
ورفع األنقاض باإلضافة إلى غسيل وتعقيم ١٣٠٠ 
حاوية بجميع أحجامها وتبديل ٢٥٠ حاوية قدمية 

حترير احدى املخالفاتبأخرى جديدة.

جوالت ميدانية مكثفة
تواصل «البلدية» جوالتها اليومية امليدانية املكثفة خالل 
مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وذلك في مختلف 
مناطق البالد، للتأكد من تطبيق القوانني واللوائح البلدية 
وااللتــزام بتنفيذ االشــتراطات الصحية للحد من انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد، حيث قامت أمس بالكشف على 
١٦٩ ســوقا ومحال وحترير ٦٢ مخالفة وتوجيه ٤٢٣ إنذارا 
وإصــدار ٥ رخص بناء و٥ شــهادات أوصاف وتعقيم نحو 

١٥ ألف حاوية نظافة.

باقة ورد وشكر وتقدير 
إزالة  إلى رئيــس قســم 
املخالفات في بلدية العاصمة 
عبداهللا جابر وجميع أعضاء 
فريق اإلزالة على جهودهم 
املستمرة واملميزة في احلد 
مــن املخالفــات مبختلف 
املناطــق وحرصهم الدائم 
على تطبيق القوانني وخاصة 

عبداهللا جابرخالل األزمة الراهنة.

باقة ورد



االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

حملة «تبقى الكويت عروس اخلليج» تنطلق 
في مدينة صباح األحمد البحرية لتنظيف الشواطئ

املدينة وجهة سياحية عصرية ومتنفس لألهالي

(قاسم باشا) تنظيف الشاطئ ضمن حملة «تبقى الكويت عروس اخلليج»  ملشاهدة الڤيديوعدد من املسؤولني وأعضاء الفرق التطوعية املشاركني في احلملة

العتيبي: ١٦٠ عامًال على ٣ فترات و٧ مكابس و٦ آالف حاوية خاصة باملدينة
املري: خطة لتنظيف شواطئ املدينة ولن نقّصر بتوفير العمالة واآلليات واملستلزمات

املطيري: نتعاون مع البلدية وفريقي «عيال الديرة» و«طيبني» وجتاوب كبير من األهالي
الضاوي: عمل يومي ومتابعة لتنظيف املدينة واحلملة حريصة على نظافة الشواطئ

محمد راتب

مدينــة صبــاح األحمــد 
البحرية الواجهة السياحية 
الرائعة في الكويت، متنفس 
األهالي الذي زادت احلاجة إليه 
في ظل جائحة كورونا التي 
منعت املواطنني واملقيمني من 
التنــزه والتجول بأريحية، 
والتي شــهدت مؤخرا إقباال 
كبيرا في أعداد مرتاديها، ما 
استدعى قيام حملة «تبقى 
الكويــت عــروس اخلليج» 
بالتعاون مع البلدية لتنظيف 
شــواطئها واحملافظــة على 
جمالها ورونقهــا وعناصر 

اجلذب فيها. 
«األنباء» تابعت انطالقة 
احلملــة وقيــام املتطوعني 
برفقة البلدية برفع املخلفات 
وإعادة الشواطئ إلى جمالها 
ونظافتها بال أي شوائب تؤثر 
علــى جمال لونهــا الذهبي، 
وكانــت التفاصيــل كما في 

السطور التالية:
أكــد مدير  البدايــة  فــي 
النظافــة وإشــغاالت  إدارة 
الطرق فــي بلدية األحمدي 
فيصــل العتيبــي أنــه يتم 
العمــل في تنظيــف مدينة 
البحريــة  صبــاح األحمــد 
بشــكل يومي مع التشــديد 
والرقابــة والتنبيه في حال 
وقوع مخالفات، مشيرا إلى 
أن هناك فرقا يومية وفرزا 
لآلليــات واملعدات وتوزيعا 
ألكياس القمامة على العمالة 
الذين يقومون  واملتطوعني 
بعمل جبار في سبيل احلفاظ 

على نظافة املنطقة.
وبــني العتيبي أن حملة 
الكويــت عــروس  «تبقــى 
اخلليــج» تنظمهــا مبادرة 
القصور»  «ســامحونا على 
بالتعاون مع بلدية الكويت، 
موضحا أن هناك عمال جبارا 

فالعدد كبير وكاف للمنطقة 
ولكن تنتهي املشكلة من خالل 
التزام األهالي بالنظافة وعدم 
رمي النفايات والردم وغيرها 
ممــا يضــر البيئة ويشــوه 

القمامــة وراءهــم، ولذلــك 
ندعوهم إلــى االلتزام وعدم 
مخالفة قانون النظافة ونقول 
لهم استمتعوا واتركوا البحر 

ملن وراءكم ليستمتعوا به.

كلها للشاليهات فقط، مبينا 
أن هناك توصيات مستمرة من 
وزير البلدية م.وليد اجلاسم 
واملدير العام م.أحمد املنفوحي 
باحلرص على نظافة املنطقة 
واتصــاالت شــبه يوميــة 
لالطمئنــان علــى الوضــع، 
وهو ينم عن حرص القيادات 
العليا علــى النظافة، مبينا: 
اننا مستمرون في تنفيذ هذه 
التوجيهات، وسنقوم بالعمل 
على أكمل وجه لكونها متنزها 
للكويــت، ووجهة حضارية 
تســتحق العنايــة وهي من 

معالم الكويت.
توفير العمالة

وخالل اجلولة، قال رئيس 
مراكــز النظافة في محافظة 
األحمــدي خالــد املــري إنه 
بتوجيهات من رئيس القطاع 
م.فهد الشتيلي وبتعليمات 
من مديــر بلديــة األحمدي 
م. ســعود الدبــوس نقــوم 
بخطــة لتنظيــف شــواطئ 
األحمــد  صبــاح  مدينــة 
البحرية، موجها رسالة إلى 
الشاليهات وأصحابها  رواد 
وأهالــي املدينــة باحملافظة 
علــى النظافة وتــرك املكان 
كما يحبون أن يروه، ونحن 
لن نقصر بتوفيــر العمالة 
واآلليات وكل ما نســتطيع 

لتنظيف املنطقة.
من جهتــه، قــال مراقب 
عــام النظافة فــي محافظة 
األحمــدي جمــال الضاوي: 
إننا نقوم بجولة باجتاهني 
األول النظر في عمل الشركة 
اليومــي والثانــي متابعــة 
التطوعيــة لنظافة  احلملة 
الشواطئ، مبينا أن للشركة 
آلية معينة في العمل اليومي 
باملنطقة وهي تقوم بها على 
أكمل وجه ولدينا مراقبون 
يتابعون عملها يوميا، وأما 

املظهر احلضاري للمنطقة، 
فنحن قائمون بعملنا ونبذل 
قصارى جهدنا في توفير بيئة 
نظيفة للمنطقة، ولكن ما نراه 
أن بعض املتنزهني يتركون 

أنــه  العتيبــي  وأضــاف 
كلمــا كانــت البيئــة نظيفة 
يكون املوقع نظيفا، وهناك 
عدد كبير من العمالة للقيام 
بالتنظيف، ولدينا ٥٠ معدة 

احلملــة فــإن دورهــا كبير 
الشــديد  وتتمير باحلرص 

على نظافة الشواطئ.
تعقيم املرافق 

من جهتــه، أكــد رئيس 
مبــادرة «ســامحونا علــى 
محمــد  خالــد  القصــور» 
املطيري أن احلملة انطلقت 
بالتعاون مع بلدية الكويت 
حتت شعار «تبقى الكويت 
عروس اخلليج» وهي تهدف 
إلى تنظيف الشواطئ وتعقيم 
املرافق العامة، مشيرا إلى أن 
املبادرة تأتي في ظل الظروف 
الراهنــة واحلظــر اجلزئي 
بسبب أزمة كورونا وملساندة 
إخواننا في الصفوف األولى 

وعلى رأسها البلدية. 
وتابع بأن املبادرة بدأت 
في شاطئ الشويخ بالتعاون 
مع بلدية محافظة العاصمة 
ثــم مت االنتقال إلــى مدينة 
البحريــة  صبــاح األحمــد 
وسنقوم بالتواجد واالنتقال 
إلــى جميــع أنحــاء البالد، 
مشيرا إلى أن هناك حضورا 
واســعا من أعضاء املبادرة 
وفريق عيال الديرة وفريق 
طيبــني، متمنيا من اجلميع 
التعاون مع البلدية لتنظيف 
الشــواطئ وإبقــاء الكويت 

عروسا للخليج.
وبســؤاله عــن جتاوب 
األهالي مع احلملة قال: ملسنا 
جتاوبــا كبيرا مــن األهالي 

خالل احلملة. 
وأشــار املطيري إلى أن 
الهــدف من احلملــة توعية 
اجلميع إلى أهمية العمل على 
تنظيف البيئة واحلفاظ على 
الصورة احلضارية املشرقة 
للمنطقة، وبــأن هذا العمل 
ليس محصورا علينا وعلى 
الفــرق املتطوعــة، بــل هو 

جلميع أبناء الكويت. عمال نظافة مشاركون في احلملة

متطوعة مشاركة في احلملة خالل أعمال التنظيف جانب من تنظيف شاطئ مدينة صباح األحمد البحريةتعقيم احلاويات حفاظا على النظافة العامة

يتم بشكل يومي، مع توفير 
أكثر من ١٦٠ عامال في املوقع، 
و٧ مكابس قمامة تعمل على 
فترتــني، إضافة إلى توزيع 
احلاويــات بشــكل يومــي 
والتــي يزيــد عددها على ٦ 

آالف حاوية.
وبسؤاله عن سير العمل 
قــال: إننــا نقــوم بتوزيــع 
العمالة على ٣ نوبات تقوم 
بواجبها على أكمل وجه ضمن 
خطة عمــل وتوزيع معدات 
وآليات، حتــرص على رفع 
األنقاض واملخلفات والنفايات 
بشكل يومي، وقد نلجأ إلى 
زيادة ســاعات العمل حيث 
إن العمــل االعتيادي يكون 
من الســاعة ١ إلى ٤ الفجر، 
وفي حال احلاجة نعمل من 
١ إلى ٤ عصرا على فترتني.

وأشــار العتيبي إلى أن 
العمل يشــهد ضغطا كبيرا 
والسبب يعود إلى أن مدينة 
صباح األحمد البحرية متنزه 
جميل للجميع وهو متنفس 
ألهــل الكويــت، داعيــا إلى 
احملافظة على نظافة املنطقة 
وعدم إهمالها ورمي النفايات، 
ومشددا على أن من يخالف 
البلديــة ٢٠٠٩/١٨٠  قانــون 
يعــرض نفســه للمســاءلة 
القانونيــة واملخالفــة مــن 
البلدية ثم التحويل لإلدارة 

القانونية ثم إلى القضاء.
وبسؤاله عن التعاون مع 
شــرطة البيئة قال إن هناك 
تعاونــا ورســائل متبادلة 
وتنسيقا دائما، وهم يقومون 
بدورهم على أكمل وجه، مبينا 
أنه جــرى حترير مخالفات 
بأعــداد كبيرة والرقابة تتم 

من خالل مفتشي املركز. 
إنهــاء  أن  وشــدد علــى 
مشكلة النفايات في املنطقة 
ال يكون من خالل زيادة عدد 
العقد،  العمالة واآلليات في 

خالد محمد املطيريخالد املريفيصل العتيبي جمال الضاوي
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

ال يجب على الطلبة اجلدد الذين سيبدأون عامهم الدراسي من خالل «التعليم عن ُبعد» فقط التقدمي على تأشيرة طالبية حاليًا حتى انتقال جامعتهم إلى نظام احلضور الشخصي أو النموذج املختلط

يسمح للطالب امللتحقني باجلامعات ذات النموذج املختلط بالبقاء في الواليات املتحدة أثناء إكمال دراستهم

وكالة الهجرة: احلل للطالب املغتربني املتأثرين بالقرار وخاصة حملة تأشيرات ١-F و  ١- Mفي الواليات املتحدة أن يتمكنوا من االنضمام إلى معاهد أو كليات جديدة تقدم دروسها بشكل شخصي
M -االنضمام لدراسة فصل واحد أو ثالث ساعات معتمدة كحد أقصى عبر اإلنترنت بينما ال يسمح للطالب احلاصلني على تأشيرة ١ F-ميكن للطالب الذين يحملون تأشيرة ١

السفارة األميركية لـ «األنباء»: الطالب املقيمون واملسجلون ببرامج «أونالين» 
عند استئناف العام الدراسي القادم سيتعني عليهم مغادرة أميركا

أسامة دياب

قالت السفارة األميركية لدى 
البالد ان تأشيرة الطالب متثل 
أولوية لديها، ونفتخر بالنجاح 
الذي حققه الطالب الكويتيون 
فــي اجلامعــات واملؤسســات 
التعليمية األميركية إلى اآلن. 
هذا ونقــدر للطلبــة وذويهم 
تعاونهــم وتفهمهم خالل هذه 

الفترة االستثنائية.
أن  الســفارة  وأوضحــت 
التوجيهات الصادرة عن إدارة 
الهجرة واجلمــارك األميركية 
تشير إلى أن الطالب الدوليني 
املقيمني فــي الواليات املتحدة 
واملسجلني ببرامج دراسية عن 
بعد «أونالين» عند استئناف 
العام الدراسي القادم سيتعني 
عليهم مغادرة الواليات املتحدة 
على أن يسمح للطالب امللتحقني 
احلضــور  ذات  باجلامعــات 
الشخصي أو النموذج املختلط، 
أي مزيج من الفصول الدراسية 
عن بعد واحلضور الشخصي، 
الواليــات املتحدة  بالبقاء في 
أثناء إكمال دراســتهم. وأكدت 
التوجيهــات أن علــى جميــع 
الطــالب االتصال مبستشــار 
الطلبة الدوليني في جامعتهم 
للتأكــد من طبيعــة البرنامج 
الدراسي اخلاص بالطالب، هذا 
وال يجب علــى الطلبة اجلدد 
الذين سيبدأون عامهم الدراسي 
من خالل التعليم عن بعد فقط، 
التقدمي على تأشــيرة طالبية 
في الوقت احلالي حلني انتقال 
جامعتهــم إلى نظام احلضور 
الشخصي أو النموذج املختلط.

التنسيق مع التعليم العالي

وقالت السفارة: فيما تتضح 
املزيد من املستجدات، سيواصل 
موظفو السفارة التنسيق مع 
وزارة التعليم العالي الكويتية 
واحتاد طلبــة الكويت- فرع 
الواليــات املتحدة لإلجابة عن 
أسئلة الطالب واستفساراتهم 
وبإمــكان الطلبة االستفســار 
عن وضعهم اخلاص من خالل 
التواصل مع القسم القنصلي 
KuwaitNIV@state.:على االمييل
gov فموظفونا على اســتعداد 
لتقــدمي املســاعدة، وإذا كان 
لديكم أســئلة عن الدراسة في 
الواليات املتحدة وكيفية التقدمي 
للجامعــات األميركية، يرجى 
ارســال امييل الى املستشارة 
KuwaitCity@ األكادميية على

.EducationUSA.org
وكان موقع «بازفيد نيوز» 
قد نشــر أن مســؤولي وكالة 
الهجرة واجلمــارك األميركية 
ICE قــد صرحوا يــوم االثنني 
بأن الطالب املقيمني املسجلني 
بالدراســة بالواليات املتحدة، 
والذيــن حتولــت دراســتهم 
بالكامل إلــى اإلنترنت بفصل 
اخلريف، لن يسمح لهم بدخول 
الواليات املتحدة، وأصبح يجب 
عليهم املغادرة إذا كانوا بالفعل 
الواليــات  موجوديــن داخــل 

حاليا هو أفضل ما ميكننا».
ويصدر القرار احلالي باحلد 
من قدرة بعض الطالب املغتربني 
على البقاء في الواليات املتحدة، 
عقب أسابيع فقط من حظر إدارة 
ترامب إلصدار بعض تأشيرات 

املتحــدة. وقــد وصفها بعض 
محاميي املهاجرين بانها شكل 

من أشكال «حظر السفر».
ويصف جريج سيسكيند، 
الــذي يعمل مبحامــاة قضايا 
املهاجرين ومقره في تينيسي، 

مزيج مــن النوعني، وذلك ألن 
هذه اجلامعات تعتمد بشــكل 
كبيــر علــى اإليــرادات التــي 
تتحصل عليها من املصروفات 
الدراسية الباهظة التي يدفعها 
الطالب املغتربون. وأكد احملامي 
سيسكيند ان الرسوم الدراسية 
التي يدفعها الطالب املغتربون 
تسهم بشــكل من األشكال في 
دعم الدراسة للطالب األميركيني 

أنفسهم.
وأضاف احملامي سيسكيند: 
«تعتمد الكثير من اجلامعات 
األميركية بشــكل كامل على 
اإليرادات التي يدفعها الطالب 
املغتربــون، كــي تتمكن من 
تقدمي خدماتها الدراسية. وهذا 
يحدث بشكل خاص في أقسام 
العلــوم والهندســة، حيث ال 
يســجل األميركيــون بأعداد 
كافيــة مبــا يكفل اإليــرادات 
الالزمــة ملواصلــة عمل هذه 
األقسام». واستطرد احملامي 
سيسكيند: «سيؤدي هذا القرار 
إلى انخفاض كبير في أعداد 
الطالب املغتربــني امللتحقني 
باجلامعات األميركية من وجهة 
نظري. وسيتســبب ذلك في 
أضــرار طويلة املــدى لنظام 

التعليم العالي لدينا».
في عــام ٢٠١٩، بلــغ العدد 
اإلجمالــي للطــالب املغتربني 
نحــو  املتحــدة  بالواليــات 
لتقريــر  وفقــا   ،١،٠٩٥،٢٩٩
مؤسســة «األبواب املفتوحة» 
التبــادل  لعــام ٢٠١٩ حــول 

التعليمي الدولي.
وقــال ج. تريســي هونغ، 
قاضي الهجرة ومسؤول وزارة 
األمن الوطني األميركي سابقا، 
إن املشكلة األكبر في هذا القرار 
هي أنه يجعل الطالب املغتربني 
مسؤولني عما إذا كانت مدارسهم 
تقدم دوراتها الدراسية بإلزامهم 
باحلضــور الشــخصي، فصل 
اخلريف أم ال، بينما هذه مسألة 

ال سيطرة لهم عليهم.
القاضــي هونغ:  وأضــاف 
«إذا قررت مدارســهم االنتقال 
إلى اإلنترنت بالكامل بســبب 

العمــل للعمــال األجانب. وقد 
قوبلت هذه القرارات بانتقادات 
شديدة من الهيئات املدافعة عن 
حقوق املغتربــني واملهاجرين 
الذين يرون أنها محاولة أخرى 
الواليات  إلــى  الهجرة  لتقييد 

أن ما أصدرتــه وكالة الهجرة 
واجلمارك األميركية ICE االثنني، 
ســتدفع املدارس التــي كانت 
تدرس فصــوال عبر اإلنترنت 
فقــط إلى التحول إلى التعليم 
باحلضور الشــخصي أو عمل 

كورونا، حيث أصبحت الدراسة 
باحلضــور الشــخصي أكثــر 
خطورة، فهذا سيجعل الطالب 
قابلني للترحيل، فقط بســبب 

تصرفات املدرسة».
الئحة جديدة

وفي نفس السياق، أعلنت 
وزارة األمن الوطني األميركية، 
انهــا تخطــط لنشــر الالئحة 
اجلديدة في السجل الفيدرالي 

كقاعدة نهائية مؤقتة.
سببت هذه الالئحة اجلديدة 
كثيرا من التشوش لدى الطالب 
املغتربني، ألنهم ال يعرفون كيف 
ستؤثر اللوائح اجلديدة على 
أوضاعهم. وقام بعضهم بإرسال 
رسائل عاجلة إلى مستشاري 
اجلامعــات لالستفســار عمــا 
سيحدث لهم، كما أعرب بعضهم 

عن قلقهم عبر تويتر.
بدورهــا قالــت ليــزا وهي 
طالبة تبلغ من العمر ٢٤ عاما 
من إفريقيا تدرس في جامعة 
ماساتشوســتس أمهيرســت 
بتأشــيرة ١-F: إن دراســتها 
بالكلية قد حتولت إلى اإلنترنت 

بشكل تام، بسبب الوباء.
 وأضافت ليزا، التي رفضت 
استخدام اسمها الكامل ألنها لم 
ترغب في تعريض تأشيرتها 
أنهــا تواجــه اآلن  للخطــر، 
إمكانيــة الترحيــل إلى بلدها، 
الذي لم يتمكن من وقف انتشار 
الڤيروس بل ويواجه االنهيار 
اقتصاديا، ما يجعلها معرضة 

خلطر اإلصابة بالڤيروس.
باإلضافــة إلى ذلــك، أكدت 
ليــزا، ان أخــذ الــدروس عبر 
اإلنترنــت فــي املنــزل بــدون 
احلضــور الشــخصي هو أمر 
مستحيل، ألنها لن تتمكن من 
توفير وصول جيد باإلنترنت 
أو التواجد داخل بيئة تعليمية 

مناسبة.
وقالت ليزا «يبدو أنها خطوة 
يقوم بها الرئيس ترامب إلجبار 
اجلامعات على جعل الدراسة 
باحلضور الشــخصي بدال من 

اإلنترنت خالل اخلريف».

أكدت أن تأشيرة الطالب متثل أولوية وأعربت عن فخرها بالنجاح الذي حققه الطالب الكويتيون في اجلامعات واملؤسسات التعليمية األميركية

املتحدة.
وأكــدت الوكالــة ان احلل 
للطالب املغتربني املتأثرين بهذا 
القرار وبخاصة حملة تأشيرات 
١-F و١-M في الواليات املتحدة، 
هــو أن يتمكنوا من االنضمام 
إلــى معاهد أو كليــات جديدة 
تقدم دروسها بشكل شخصي 
وليس أونالين، وذلك للحفاظ 
على وضعهــم القانوني داخل 
الواليات املتحــدة، وإال فإنهم 

سيواجهون خطر الترحيل.
وكانــت بعــض املعاهــد 
هارڤــارد  مثــل  والكليــات، 
وبرينســتون، قــد أعلنت أن 
ســتتحول  طالبهــم  بعــض 
دراستهم إلى اإلنترنت بالكامل، 
فصل اخلريــف احلالي، وذلك 

بسبب جائحة كورونا.
ومبوجب اللوائح الفيدرالية 
املعمول بها حاليا، ميكن للطالب 
 F-الذين يحملون تأشــيرة ١
االنضمام لدراسة فصل واحد 
أو ٣ ســاعات معتمــدة، كحــد 
أقصــى عبر اإلنترنــت، بينما 
ال يســمح للطــالب احلاصلني 
على تأشيرة ١-M، واخلاصة 
بالبرامج املهنية، بالتسجيل في 
أي فصول تتم عبر اإلنترنت.

استثناء مؤقت

الطــالب  برنامــج  وكان 
وتبادل الــزوار التابع لوزارة 
األمــن الوطنــي األميركــي قد 
سمح باستثناء مؤقت بالفصول 
الدراســية االفتراضيــة عبــر 
اإلنترنت، خالل فصلي الربيع 
والصيــف، وذلــك اســتجابة 
لتحول الكليــات واملعاهد إلى 
الدراســة االفتراضيــة عبــر 

اإلنترنت بسبب اجلائحة.
وقالــت كاريســا كوتــرل، 
املتحدثة باسم ICE إن الوكالة 
بحاجــة اآلن لتطبيق اللوائح 

الفيدرالية السارية.
وأضافت كوتريل: «إن وكالة 
ICE حتــاول أن تظل مرنة في 
تســهيالتها ولكنهــا بحاجــة 
ملمارسة اإلشراف على أوضاع 
الطالب املغتربني. وما نقوم به 

«التعليم العالي» تعقد اجتماعًا طارئًا غدًا
ملناقشة حتويل الدراسة لـ«أونالين» بدول االبتعاث

أعلنت وزارة التعليم العالي عقدها غدا 
اخلميس اجتماعا طارئا للجنة املعادالت 
وذلك ملناقشة حتويل الدراسة إلى التعليم 
(أونالين) في مختلف دول  اإللكتروني 

االبتعاث.
وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة 
وكيلــة البعثات واملعــادالت والعالقات 
الثقافية فاطمة السنان، إن االجتماع جاء 

بناء على قرارات إدارة الهجرة األميركية 
الصادرة أمس وضرورة حتويل الدراسة 

(أونالين) في مختلف دول االبتعاث.
وكشفت السنان عن إمكانية استثناء 
الدراسة في خريف العام احلالي من عدد 
الوحدات املســموح بها للدراسة بنظام 
التعليم اإللكترونــي لدى الوزارة وهي 
أربع مواد دراســية مبا يعادل ١٢ وحدة 

دراسية إضافة إلى ما مت استثناؤه للفصل 
الصيفي سابقا.

التنســيق  أنــه يجري  وأوضحت 
لالجتماع مع املختصني بالسفارة األميركية 
في الكويت ملناقشة قرار إدارة الهجرة 
األميركية ومتابعة ما سيتم بشأن أوضاع 
أبنائنا الطلبة الدارسني في الواليات املتحدة 

األميركية.

ادارة الهجرة واجلمارك

اتهامات لترامب بالعمل على تغيير قوانني الهجرة 
والضغط على اجلامعات إلعادة فتح أبوابها

يبدو أن إدارة الرئيس دونالــد ترامب تريد أن تضرب 
عصفورين بحجر فمن جهة تواصل سياستها في احلد من 
الهجرة لضمان املزيد من االصوات في االنتخابات املقبلة، 
ومن جهة أخرى تضغط على اجلامعات إلجبارها على اعادة 
فتح أبوابها أمــام الطالب في اخلريف املقبل بعد أن أعلنت 
الكثيــر منها التحول للتدريس عبــر االنترنت «تونالين»، 
حيث يصر الرئيس على فتح االقتصاد، خاصة انه بشر بأن 

الڤيروس رمبا ينتهي قبل نهاية العام. 
وفي الشــهر املاضي، أصدر البيت األبيض أمرا رئاسيا 
يحد بشكل كبير من الهجرة القانونية إلى الواليات املتحدة. 
كما أصدرت قرارا مماثال بوقف منح تأشيرات العمل، بحجة 

إتاحة فرص عمل اكبر لألميركيني.
وهو ما عزز االتهامات بأن ترامب يستغل ڤيروس كورونا 
إلجراء تغييرات سريعة وجوهرية على نظام الهجرة االميركي، 
كجزء من الدعاية للحصول على مكاســب انتخابية تنعش 
حملته التي تتراجع أمام منافسه الدميوقراطي جون بايدن. 
ويرى آخرون بحسب محطة «سي ان ان» أنها جزء من حترك 

أكبر من قبل االدارة. 
وخلق القرار حالة من الفوضى والهلع بني الطلبة سواء 
املوجودون حاليا أو الذين يخططون الستكمال دراستهم في 
أميركا، وكذلك في اجلامعات التي تعتمد بشــكل كبير على 
املداخيل التي يدفعها الطالب االجانب. وكانت تخطط إلعادة 
فتــح أبوابها في اخلريف املقبل امام الطالب مع االخذ بعني 
االعتبار تقصير مدة الفصل الدراسي. وإلغاء احلصص التي 
تتطلب احلضور الشخصي في قاعات احملاضرات. ما يعني 

عدم احلاجة حلضورهم الى البالد. 
وقالــت مصادر ان اخلطوة جاءت في ســياق الضغوط 
على اجلامعات إلجبارها على اعادة فتح أبوابها امام الطالب 
كما يريد الرئيس االميركي الذي اعلن امس االول أن جميع 
املدارس واجلامعات ســتفتح أبوابهــا في اخلريف حتى لو 

وقعت املوجة الثانية من انتشار كورونا. 
وقالت «واشنطن بوست» ان السلطات أمهلت اجلامعات 
حتى الـ ١٥ من الشهر اجلاري التخاذ قرارها النهائي بشأن 
مقاربتها للدراســة في الفصل املقبل. وأصبحت بالتالي بني 
نارين، العودة للدراسة املباشــرة والسماح بعودة الطالب 
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مضيفا ان املسؤولية املجتمعية 
والتنمية املستدامة هما عمودان 
يحققــان الرفاهية للمجتمع، 

تقع على عاتق الشركات التي 
تستفيد على حســاب البيئة 
والبشــر وان تقــوم بالتبرع 
ومنــح االشــياء التي تســعد 

البشرية.
من جهته، اكد نائب رئيس 
للتنميــة  العربــي  االحتــاد 
البشــرية واالستثمار سالمة 
الغريب ان التعليم اجليد هو 
احد ركائز التنمية املستدامة، 
مشيرا انه ومع جائحة كورونا 
اتخذت غالبية الدول اجراءات 
اما بانهاء العام الدراسي وبداية 
عام دراسي جديد في اكتوبر 
املقبــل اال في الكويت تأخرنا 
في اتخاذ القرار فهل سنتجه 
للتعليم االلكتروني؟ ام سنبقى 
على التعليم التقليدي، مشيرا 
الــى ان وزيــر التربيــة وعد 
بتحديــد القــرار في منتصف 

الشهر اجلاري.
وبدورها، قالت رئيسة مركز 
املنظمات في جمعية احملامني 
الكويتيــة احملاميــة جمانــة 

بهبهاني ان عصبة األمم املتحدة 
ومنذ تأسيسها كانت تسعى 
لتحقيق التنمية املستدامة لكن 
بعد فشلها في احلرب العاملية 
ظهرت منظمــة االمم املتحدة 
والتي هدفها ان يسود السالم 
والتقليل بــني خالفات الدول 
وحتقيق االتساق بني العناصر 
االساســية للنمو االقتصادي 
واالندماج االجتماعي وحماية 
البيئــة، مضيفــة ان حتقيق 
العدالة والسالم سيقضي على 
احلروب والفقر وسيعزز النمو 
االقتصادي املستدام وسيحقق 
التنمية املستدامة، مشيرة الى 
ان االمم املتحدة وضعت خطة 
منذ٢٠١٥ الــى ٢٠٣٠ لتحقيق 
التنمية املستدامة لكن جائحة 
كورونا اثرت على هذه اخلطة 

والتنمية املستدامة.
الفساد واخللل

قــال االعالمــي  بــدوره، 
ثامر الدخيل ان دور االعالم 

فــي املرحلــة احلاليــة هــو 
تسليط الضوء على مواطن 
الفســاد واخللل، مشيرا الى 
العوائق التي متنع التعمق 
في خــوض هذه االمور مثل 
قوانني اجلرائم االلكترونية 
واســاءة بعــض االعالميني 
وعــدم التفريق بني االنتقاد 
ان  موضحــا  والتجريــح، 
االنتقــاد هدفــة هــو البناء 

واالصالح.
ان  الدخيــل  واضــاف 
هنــاك قيادات غيــر كفؤة ال 
تفقه عملهــا او كيفية ادارة 
التــي عينــوا  املؤسســات 
فيهــا وبالتالــي يقومــون 
باســتقطاب اعالميني او اي 
شــخص يظهرهم على غير 
حقيقتهــم، مشــيرا الــى ان 
انتشار الشائعات واملعلومات 
املغلوطة عن املشــاريع كل 
حســب مصلحته، موكدا ان 
على احلكومة متمثله بالهيئة 
العامة ملكافحة الفساد نزاهة 

يجــب ان تنظم دور االعالم 
ومتابعته ومايطرح فيه.

الشفافية والتنمية

ومن جهتها، قالت امينة سر 
جمعية الشفافية السابقة منال 
الكندري ان الشفافية هي اول 
الشروط ملكافحة الفساد وهي 
احد مبادىء احلوكمة مضيفة 
ان الكويت تسعى لتكون مركزا 
ماليا واقتصاديا وهذا ال يتعزز 
اال مبكافحة الفســاد وحتقيق 
الشــفافية وتنمية مســتدامة 
حتقق لالجيــال القادمة حياة 
مزدهرة. ومن جهته، قال د.سيف 
بــن حجــري مــن دولــة قطر: 
العامل االساســي لتحقيق  ان 
التنمية املســتدامة هــو القيم 
واالخالق، مشيرا الى ان الدولة 
والقطــاع اخلــاص واملجتمــع 
املدنــي اذا تعاونوا ســيتحقق 
التنمية املستدامه وان  مفهوم 
التوازن بني هذه الركائز املهمة 

يسهم بتقدم الدول.

موضحــا حاجــة املجتمع في 
ظل جائحــة كورونا لتحقيق 
املســؤولية املجتمعيــة التي 

من املشاركني بالندوة

البعد االقتصادي والبشــري 
والبيئــي واليجــوز تغليــب 
بعد على اخر وهي متساوية، 

عبداهللا الركان

الندوة  أكد املتحدثون في 
العلميــة املتخصصــة «دور 
الشــفافية في تعزيــز جهود 
حتقيق اهــداف االمم املتحدة 
للتنميــة املســتدامة ٢٠٣٠» 
عبــر تطبيــق zoom، والتــي 
نظمتها شــركة رؤية الكويت 
لالستشارات االدارية مبشاركة 
العديد من املختصني ان حتقيق 
التنمية املســتدامة اليتحقق 
اال بالتعليم اجليد والشفافية 
الدولــة والقطــاع  وتعــاون 
اخلاص ومؤسســات املجتمع 
املدني، موضحــني ان جائحة 
«كورونا» العاملية اخرت خطة 
االمم املتحدة لتحقيق التنمية 

املستدامة.
أبعاد التنمية

وفــي بدايــة النــدوة اكــد 
احملامي عبداهللا الضعيان ان 
ابعاد التنمية املســتدامة هي 

فاطمة السنان

للحضور شــخصيا وبالتالي املخاطرة بالتعرض لإلصابة 
بالڤيروس الذي يواصل االنتشــار بقــوة في أميركا، وبني 
خسارة الطالب والرسوم التي يدفعونها وما ميثله ذلك من 
مداخيل هامة على ميزانياتها.  ووفقا ملعهد سياسات الهجرة، 
وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن العاصمة، هناك حوالي 
١٫٢ مليون طالب يقعون حتت التأشيرات املتأثرة، ومسجلني 

في أكثر من ٨٧٠٠ جامعة منذ مارس ٢٠١٨.
وجاء إعالن إدارة الهجرة واجلمارك األميركية بعد ساعات 
من إعالن جامعات عريقة مثل جامعة برينستون وهارفارد 
أنها ستقدم دروسا عبر اإلنترنت فقط للعام الدراسي ٢٠٢٠-
٢٠٢١، لتصبح أحدث مؤسسة تعلن عن منوذج تشغيل عبر 
اإلنترنت فقط لفصل اخلريــف على األقل. وقالت إن ذلك 
يشمل ذلك الطالب املقيمني في احلرم اجلامعي أيضا، لكن 

يبدو ان هذا لن يعود متاحا.
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تلقى رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن برقية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد اعرب فيها عن خالص شــكره وتقديره للرئيس الغامن على رســالته التي 
تضمنت اإلشــادة باجلهود التي بذلتها القطاعات احلكومية املختلفة في الســيطرة على 

احلريق الذي وقع في إحدى الشركات غرب ميناء عبداهللا مؤخرا.
وقال اخلالد في برقيته «يطيب لنا بهذه املناسبة أن نشيد بروح التعاون والتنسيق 
والعمل بإخالص وتفان من أبناء الكويت األوفياء، واجلهود الكبيرة التي بذلت في مكافحة 

احلريق والسيطرة عليه وتأمني سالمة اجلميع».
ودعا اخلالد اهللا تعالى أن يحفظ البالد من كل سوء ومكروه، وأن يوفق اجلميع كل 
في موقعه من أجل خدمة الوطن العزيز وحتقيق ما يتطلع إليه أبناؤه من رقي ورخاء.

وأضاف اخلالد «خالص حتياتنا ومتنياتنا لكم بدوام نعمة الصحة والعافية، ولكويتنا 
الغالية دوام األمن واألمان والتقدم واالزدهار في ظل الرعاية الكرمية والقيادة احلكيمة 
حلضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى وسمو ولي العهد األمني حفظهم اهللا ورعاهم».

وكان الغامن قد بعث في وقت سابق ببرقية إلى مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالــد املكراد اعرب فيها عن شــكره وثنائه للجهود الكبيرة التي بذلها منتســبو اإلدارة 
العامــة لالطفاء فــي عملية مكافحة احلريق الذي اندلع في إحدى الشــركات الواقعة في 

غرب (ميناء عبداهللا) وما أبرزوه من تعاون مع اجلهات األخرى املشاركة في العملية.
مــن جانــب اخر، بعث رئيس مجلس األمــة مرزوق الغامن ببرقيــة تهنئة إلى رئيس 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامنالبرملان الوطني في جزر سليمان باتسون جون أوتي وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

الغامن يتلقى برقية شكر من سمو رئيس مجلس الوزراء 
حول ثنائه على أداء رجال اإلطفاء

هنأ نظيره في جزر سليمان بالعيد الوطني

«الصحية» إلنشاء صندوق لتعويض «كويتيون بال رواتب»
 أو ضمهم ضمن قانون املساعدات العامة

سامح عبداحلفيظ

اجتمعــت جلنة الشــؤون 
الصحيــة والعمــل أمــس مع 
«كويتيــون  حملــة  ممثلــي 
واســتمعت  رواتــب»  بــال 
القتراحاتهم وعرضهم لطبيعة 
املشكلة وأبعادها االجتماعية 

واإلنسانية.
وقــال مقرر اللجنة النائب 
سعدون حماد إن هناك ضرورة 
لإلسراع بإنشاء صندوق مالي 
بشكل عاجل لتعويض املواطنني 
املتضرريــن بســبب تعطيــل 
اجلهات احلكومية جراء أزمة 

كورونا.
وأوضــح حمــاد أن هؤالء 
املتضرريــن وصل عددهم إلى 
ما يقارب ثالثــة آالف مواطن 
ومواطنــة، مشــيرا إلــى أنهم 
جميعهــم تضرروا مــن أزمة 
ڤيروس كورونا ويجب إيجاد 

حلول جذرية وعاجلة لهم.
وأشــار حمــاد إلــى أن من 
بــني الفئات املتضــررة من لم 
يســتكملوا إجراءات تعيينهم 
ولم يتم صرف راتب لهم ولم 
يتمكنــوا مــن االســتفادة من 

مساعدات وزارة الشؤون.
وأضاف أن مــن بينهم من 
قدم اســتقالته من جهة عمله 
احلكومية ولم يتمكن من التقدمي 
علي املساعدات األسرية، وأيضا 
من قدم استقالته من عمله في 
القطاع اخلاص ولم يســتطع 
استكمال إجراءات صرف دعم 
البطالة، وكذلك من مت توظيفه 
في القطاع اخلاص ولم تستطع 
جهة عمله إرســال مستنداته 
إلى التأمينات االجتماعية لكي 
يستكمل إجراءات صرف دعم 

العمالة.
وبــني أن من الفئــات التي 
تضــررت أيضــًا مــن باشــر 
إجــراءات التقاعــد ومت إيقاف 
راتبه قبل إرســال أوراقه إلى 
التأمينات وعليه مت التعطيل 
وتعذر إرسال املستندات، ومن 
مت إيقاف راتبه ألسباب إدارية 
وتعذر عليه تقدمي املستندات 
الالزمة إلعادة صرف الراتب، 

األمة وأنه سيطلب االستعجال 
فيــه، مؤكــدا أن احلــل األمثل 
والســريع هو إنشاء صندوق 
إقــرار قانــون  مالــي حلــني 

املساعدات.
من جانبــه، أوضح عضو 
اللجنة النائب د.حمود اخلضير 
أن مشكلة الكويتيني بال رواتب 
تتطلب استعجاال من احلكومة 
حللها، مشــيرا إلى أن عددهم 
يزيــد عــن ٣ آالف مواطــن 
وينقســمون إلى ٨ فئات ولهم 
أكثر من ٥ أشــهر لم يتسلموا 

رواتب وهم أرباب أسر.
وقال اخلضيــر إن من بني 
املتضرريــن فئة لم تســتكمل 
إجــراءات تعيينها قبل األزمة 
وتأخــرت اإلجراءات بســبب 
األزمة، الفتا إلى أنه بعد عودة 
الــوزارات للعمــل ال يوجد ما 
مينــع من إنصاف هــذه الفئة 
بشكل سريع وجذري أو يوضع 
صنــدوق لهــذه الفئــة ويتــم 

التعامل معها من خالله.
وأشار إلى أن الدستور كفل 
للمواطن أن يكون له عمل وأجر 
لكن هناك أسرا تضررت بسبب 
عدم صرف رواتب هذه الفئة.

فــي موضوع آخــر، طالب 
الشــؤون  اخلضيــر وزيــرة 
بالتدخل السريع إلنصاف فئة 
ذوي اإلعاقة، مشــيرا إلى أنها 
فئة عزيزة علينا جميعا ولن 
يقبــل أن يكون هنــاك قصور 
في التعامل معهم ال من جهات 

أعضاء احلملة في تزايد دائما، 
موضحــا أن تعريف املتضرر 
في تلك احلملة هو كل شخص 
تضرر بسبب تعطيل الدوائر 
احلكوميــة وتوقف اإلجراءات 
واملعامالت كإجراءات التعيني 
واالستقالة والتأمني ضد البطالة 
واملساعدات األسرية وغيرها.

وأكد أن احلكومة أشــارت 
إلى وجود تعطيل في األقساط 
البنكية، ولكن األقساط ليست 
كل شــيء يثقل كاهل املواطن 
فهناك إيجارات ونفقات أسرية 

ومطالبات في احملاكم.
ولفت إلــى مطالبة احلملة 
خــالل االجتمــاع باإلســراع 
فــي إنشــاء صنــدوق خاص 
باملتضررين وااللتفات احلكومي 
إلى احلملة وأعدادها املتزايدة 
التي تضم كافة أطياف املجتمع 

الكويتي.
املمثــل  قالــت  بدورهــا، 
القانوني للحملة نورة املطيري 
إن احلملة قدمت اقتراحني خالل 
اجتماعهــا باللجنــة الصحية 
يتضمن االقتراح األول إنشاء 
صنــدوق للمتضررين للجوء 
إليه وتعويضهم عن األضرار 
التــي حدثــت بســبب جائحة 
كورونــا. وأشــارت املطيــري 
إلى أن االقتراح اآلخر يتضمن 
اللجــوء إلى القانــون رقم ١٢ 
لســنة ٢٠١١ بشــأن املساعدات 
العامة والذي يشــمل عددا من 
القوانــني التي تضمن حق كل 
مواطن أثناء القوة القهرية في 

املساعدات العامة.

حكومية وال من غيرها.
وبــني أن وزيرة الشــؤون 
لديهــا فكــرة عــن املوضــوع 
والبــد مــن تدخلها شــخصيا 
لدى مديرة هيئة ذوي اإلعاقة 
إلنصاف هذه الفئة، مؤكدا أنه 
إذا لم يتم التدخل سيكون هناك 
خطأ وإذا استمرت هذه القضية 
لفترة طويلة «سنذهب إلى أبعد 

من ذلك».
من جانبهــا، طالبت حملة 
(كويتيون بــال رواتب) خالل 
االجتمــاع الــذي عقدته اليوم 
الصحيــة  الشــؤون  جلنــة 
واالجتماعيــة مبجلــس األمة 
مبشاركة ممثلني عنها، باإلسراع 
فــي إنشــاء صنــدوق خاص 
باملواطنــني املتضررين الذين 
تعطلــت دوائرهــم احلكومية 
وأصبحوا منــذ وقوع جائحة 

كورونا بال رواتب.
وقال رئيــس احلملة علي 
العتيبــي عقــب االجتمــاع إن 
ممثلي احلملة شخصوا القضية 
أمام اللجنة وقدموا مقترحات 
تتعلق مبعاجلة اآلثار السلبية 

التي وقعت على املتضررين.
أن  العتيبــي  وأضــاف 
احلملــة كلهــا ثقــة بأعضــاء 
اللجنة الصحية في إيجاد حل 
يشــمل املتضررين كافة ممن 
تضرروا بسبب تعطيل الدوائر 

احلكومية.
من جانبه، قال نائب رئيس 
احلملــة خالــد املطيــري إن 
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جانب من االجتماع

اسامة الشاهني وسعدون حماد ود.حمود اخلضير خالل اجتماع اللجنة الصحية 

وأيضــا من تخــرج من إحدى 
اجلامعــات ولــم يتمكــن من 
اســتكمال إجــراءات صــرف 
مكافآت اخلريجني، إضافة إلى 
مــن انتهت مدة صــرف تأمني 
البطالة له خالل أزمة كورونا 
ولم يستطع التوظف أو التقدمي 
علي مساعدات وزارة الشؤون، 
وكذلك املطلقات واألرامل ممن مت 
إيقاف املساعدات عنهن بسبب 

عدم حتديث البيانات.
وأفاد بأن من املتضررين من 
يعمل في اخلارج في شــركات 
وعاد للبــالد وال ميلــك راتبا 
وليس له معيل، باإلضافة إلى 
موظفي القطاع اخلاص الذين 
مت وقف راتبهم بسبب تعطيل 

أعمال الشركات.
وأكد حماد أن اللجنة تقترح 
حلني أولهما إنشاء صندوق مالي 
بشكل عاجل لصرف رواتب لهم 
من اآلن حلني حل مشــاكلتهم 
ومباشــرة أعمالهم، خاصة أن 
أزمتهم ستطول ألشهر قادمة 
إذا اســتمر الوضع على ما هو 
عليه حلني توفيق أوضاعهم، 
الفتا إلى أن احلــل الثاني هو 
تفعيل قانون املساعدات ليشمل 

هذه الفئة.
اللجنــة  وبــني حمــاد أن 
ســتجتمع مع وزيرة الشؤون 
وديوان اخلدمة املدنية يوم غد 
ملناقشة موضوع الكويتيني بال 
رواتب وأيضا قانون املساعدات 
املدرج على جدول أعمال مجلس 

سامح عبداحلفيظ

واصلــت جلنة حتســني بيئــة األعمال 
في اجتماعها أمس مناقشة خطط احلزمة 
االقتصاديــة فيمــا يتعلــق باملشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
وقال النائب يوسف الفضالة في تصريح 
مبجلــس األمة عقب االجتمــاع إن اللجنة 
استكملت في اجتماعها السادس اليوم النظر 
في املرئيات االقتصادية واخلطط التي يجب 
أن توضع واخلطوات التي يجب أن تتخذ 
في احلزمة والقرارات االقتصادية بشــأن 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وأوضح ان االجتماع كان موسعا وكان 
اجلــزء االول منه بحضــور وزير الصحة 
د.باسل الصباح الذي نقلنا له هموم كثير 
من أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة، 
وطالبنا بسرعة فتح بعض أألنشطة التي 
مازالــت مغلقة بحســب املراحــل التي مت 

احلديث عنها.
وأضاف «نقلنا لوزير الصحة استعدادات 
أصحاب املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
لوضع بعض االشتراطات الصحية وااللتزام 
بها حتى لو كانت اشــتراطات مشددة من 
قبل وزارة الصحة على أن يعودوا ملزاولة 

أنشطتهم».
وكشــف الفضالة عن وعــود من وزير 

الصحة بإعادة النظر في مســألة استمرار 
اإلغــالق وتقليص مدتها الــى اقصر وقت 
مقابل بعض االشــتراطات الصحية لفتح 
هذه األنشطة منها النوادي الصحية، كما 
وعدنا أيضا بالنظر بباقي األنشــطة وفقا 
الشتراطات صحية حازمة وعواقب ملن ال 

يلتزم بهذه االشتراطات.
وعن اجلانــب اآلخر من االجتماع، قال 
الفضالة انــه كان بحضور عدد من وزراء 
اللجنــة االقتصادية منهــم وزير التجارة 
ووزيرة الشــؤون ووزير املالية، حيث مت 
التطرق لعدد من مطالب اللجنة وملطالب 
بعض أصحاب اجلمعيات املعنية وأصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة الذين كانوا 
ضيــوف في اللجنــة، ونقلنا أيضا بعض 
الشكاوى والهموم وسرعة اخلطوات التي 
يجب ان تتخذ من قبل اللجنة االقتصادية 

حلل هذه األمور.
وبني الفضالة أن من بني هذه املطالبات 
هــي مطالبات ألصحــاب االختصاص من 
جمعيات النفع العام، حيث إننا أخذنا وعدا 
خالل أسبوعني أو أقل في أن تصلنا الردود 
أو حلول من اجل حل االشكاليات املوجودة، 
مؤكدا أن اللجنة ستستأنف اجتماعاتها في 
األسابيع املقبلة لوضع تصورات واتخاذ 
إجراءات بشكل سريع إلنقاذ القطاع اخلاص 

في شأن املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

براك الشيتان وخالد الروضان ومرمي العقيل والشيخ د.باسل الصباح

خالد العتيبي وحمدان العازمي ويوسف الفضالة

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

عاشور يسأل العقيل عن أسباب تأخير صرف الدعم
لـ «الثالث واخلامس» والتكلفة التقديرية

وجه النائب صالح عاشور 
الشــؤون  ســؤاال لوزيــرة 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
بالوكالة مرمي العقيل نصه 

اآلتي:
منــذ البــدء باإلجــراءات 
االحترازيــة التــي قامت بها 
الدولــة ملواجهــة التداعيات 
االقتصاديــة ألزمــة جائحة 
كورونا صدر قرار من مجلس 
الوزراء بتكليف هيئة القوى 
العاملــة بوضــع الضوابط 

الالزمة لصرف الدعم املالي 
اإلضافي املقــرر من مجلس 
الــوزراء للعمالــة الوطنية 
املسجلني في الباب اخلامس 
الثالــث وبصفــة  والبــاب 
عاجلة لتعويض اخلســائر 
والتداعيات ألصحاب األعمال 
والعمالة الوطنية واألعمال 
احلرة، وعليه أتقدم باألسئلة 

التالية:
التأخيــر  أســباب  مــا   -١
والتعطيــل فــي تنفيذ قرار 
الصــادر  الــوزراء  مجلــس 

فــي الباب اخلامس والباب 
الثالث؟ كما يرجى تزويدي 
بنســخة تفصيليــة ألعداد 
العاملني في البابني اخلامس 
والثالــث والتكلفــة املالية 

بالتفصيل.
٤- مــا اآلليــة املتبعة حول 
صــرف الدعم املالــي املقرر 
عبر هيئة القــوى العاملة؟ 
وهــل هناك موقع إلكتروني 
لتسجيل الطلبات؟ أم سيتم 
الصرف وفق األعداد املسجلة 

تلقائيا؟

منــذ بدايــة أزمــة كورونــا 
وما مبرراتكــم لعدم صرف 
املخصصــات الالزمــة حتى 

تاريخه؟
٢- هل قامت احلكومة بحضور 
أي اجتماعات باللجنة املالية 
حــول هــذا القــرار؟ أرجــو 
تزويدي بتواريخ ومحاضر 

االجتماعات إن وجدت.
املاليــة  التكلفــة  مــا   -٣
التقديريــة لتنفيــذ قــرار 
مجلس الوزراء بشأن الدعم 
املالــي اإلضافــي للعاملني 

صالح عاشور

العدساني يطالب وزير املالية
باالستقالة أو االعتذار

طالــب النائــب رياض 
العدساني وزير املالية براك 
الشيتان بتقدمي استقالته 
أو االعتذار عن فشــله في 
حتقيــق ما وعد به بزيادة 
متثيــل احلكومة مبجلس 
إدارة بيت التمويل الكويتي.
وقــال العدســاني فــي 
تصريح صحافي مبجلس 
األمة إن األصل هو أن على 
احلكومة أن تزيد متثيلها 
في امللكيات ومجالس إدارات 
الشــركات والبنــوك التي 

متلك احلكومة حصصا فيها، وعلى سبيل 
املثال بنك وربة وبيت التمويل وشركة زين 

وغيرها من الشركات والبنوك.
واعتبر أن وزير املالية نكث بوعده وفشل 
في تنفيذ ما أعلنه خالل االســتجواب عن 
زيادة متثيل احلكومة لكي تكون لها الغالبية 

في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي.
وأضاف العدساني «الوزير اراد ان يشوه 
االستجواب وقال إنه استجواب االستحواذ 
وهــذا األمر غير صحيح وهــو عبارة عن 

أن  تدليــس واآلن تبــني 
كالمــه غير صحيــح ولم 
يتم زيادة التمثيل احلكومي 
مبجلس إدارة بيت التمويل 

الكويتي».
وأكد أن باب التسجيل 
التمويل  والترشيح لبيت 
الكويتي مت إغالقه اآلن وبقي 
الوضع على مــا هو عليه 
في السابق وليس للحكومة 

أغلبية مبجلس اإلدارة.
ورأى أن وزيــر املالية 
أمــام خياريــن أن يقــدم 
استقالته ألنه فشل مبشروعه أو أن يعتذر، 
مضيفــا أقــول لوزير املالية أن من أشــار 
عليك بأنه تقول هذه العبارة ورطك واسأله 
مباذا سترد في االستجواب عن عدم زيادة 
متثيل احلكومة وحتقيق الغالبية لها ببيت 

التمويل.
واعتبر العدســاني أن الهدف األساسي 
للوزير هو التغطية على الوثيقة االقتصادية 
وزيادة األســعار على املواطنني، مؤكدا أن 

هذا األمر مرفوض جملة وتفصيال.

لعدم قدرته على حتقيق ما وعد به

«بيئة األعمال»: وزير الصحة وعد بإعادة 
النظر في استمرار غلق بعض األنشطة

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومنها األندية

ملشاهدة الڤيديو

رياض العدساني
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املكراد: التنسيق بني املؤسسات العسكرية 
في أزمة «كورونا» عكس روح التعاون

استقبل مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
الفريق خالد املكراد صباح امس في مبنى 
اإلدارة العامة لإلطفاء وكيل احلرس الوطني 
الفريق ركن م.هاشم الرفاعي ويرافقه املعاون 
للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع 
فالح بحضــور نائب املدير العــام لقطاع 
املكافحة اللواء جمال بدر البليهيص ومدير 
إدارة العالقات العامة العميد خليل األمير 
ومديــر مديرية التوجيــه املعنوي العقيد 

د.جدعان فاضل اجلدعان.
من جهتــه، رحب املدير العــام لإلدارة 
العامة لإلطفاء الفريق خالد املكراد بسعادة 

وكيــل احلــرس الوطني، والوفــد املرافق 
له، وأشــاد بالتنســيق األمني املتميز بني 
املؤسسات العسكرية وبقية اجلهات املدنية 
الذي عكس روح التعاون والتكامل بشكل 
عملــي تطبيقا لإلجراءات الفعلية التي مت 
تطبيقها في مترين شــامل السنوي الذي 
تقيمــه اإلدارة العامة لإلطفاء، مبشــاركة 
وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها 
احلــرس الوطني وأكد على ترســيخ مبدأ 
التعــاون والتكامل والتنســيق بني جهات 
الدولة العسكرية واملدنية في التعامل مع 

األزمات والكوارث بأنواعها.

خالل لقائه الفريق هاشم الرفاعي وقيادات من «اإلطفاء» واحلرس

الفريق خالد املكراد والفريق ركن م.هاشم الرفاعي خالل اجتماعهما بحضور قيادات من اإلطفاء واحلرس الوطني

قضت محكمة اجلنايات، 
النطق  باالمتناع عن  أمس 
أبناء األســرة  بعقاب أحد 
بقضيــة اإلســاءة هاتفيا 
لضابط قسم املركبات بإدارة 
مرور العاصمة املقدم صالح 
الراشد، وذلك بكفالة ٣٠٠٠ 
بالتزام  دينار يتعهد معها 
حسن السير والسلوك ملدة 

سنتني.
الراشد قد تقدم  وكان 
خالل أكتوبر العام املاضي 

بشكوى أفاد فيها بتعرضه للسب والقذف 
والتهديد خالل أداء أعمال وظيفته في اإلدارة 

للمرور حلمله على  العامة 
إجنــاز معاملــة باملخالفة 
لإلجراءات املتبعة في قسم 
املركبات، وذلك من خالل 
إليه  تسجيل صوتي بعثه 

املتهم.
وأنكر املتهم خالل مثوله 
أمام النيابة العامة تهما عدة 
تتعلق بتهديد موظف عام 
حلمله على اتخاذ إجراءات 
مخالفة للقانون، والســب 
الشــبكة  والقــذف عبر 
العنكبوتية، وإساءة استعمال الهاتف، مدعيا 
أن الصوت الوارد في التسجيل ليس بصوته.

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

االمتناع عن عقاب شيخ أساء
إلى مقدم مبقطع صوتي

حجز طعون القيود االنتخابية
للحكم ٢١ اجلاري
حجزت الدائرة اإلدارية باحملكمة الكلية 
أمــس ٨ طعون انتخابيــة بجداول قيود 
االنتخابية،  الدوائــر  الناخبني في جميع 
للحكم في احلادي والعشــرين من شهر 

يوليو اجلاري.
وذكر احملامي خالد السويفان لـ «األنباء» 
أن اجللسة شهدت تقدمي الردود على صحيفة 
احلكومة وتفنيد ردودها على مذكرة الدعوى، 

باإلضافة إلى تقدمي أدلة تدعم مطالبة املدعني.
وكان املدعون قد اعترضوا على إغالق 
اجلهات املختصة لباب تنقيح قيود الناخبني 
في أوائل شهر مارس املاضي بذريعة توقف 
العمل بسبب جائحة كورونا، مشيرين إلى 
أن ذلــك يخالف قانون االنتخاب الذي لم 
يتضمن تقديرا ألي ظروف طارئة تستوجب 

عدم تنقيح هذه القيود.

إطالق سراح طالب «كفخ» عامل «ستاربوكس»

مخالفة حظر تقود إلى ضبط متعاٍط 
و«الداخلية» تسجل أدنى عدد للمخالفني

سعود عبدالعزيز

أطلق محقق أحد مخافر اجلهراء سراح 
طالــب كويتي بكفالة ماليــة بعد أن وجه 
إليه تهمة االعتــداء بالضرب، هذا وحاول 
الطالب وأسرته تسوية القضية وديا، إال 
أن إدارة احملل الذي يعمل به الوافد أصرت 
على مالحقة املدعى عليه قضائيا، وبحسب 
مصدر أمنــي، فإن املمثل القانوني إلحدى 

شركات الســتار بوكس تقدمت ببالغ الى 
مخفر اجلهراء تضمن قيام شــاب بضرب 
أحد عمالها جراء تأخره في تسليم الطلب 
حسب اعتقاد املدعى عليه، وأضاف املصدر: 
قدم املمثل القانوني للشركة بيانات املركبة 
التي كان يستعملها اجلاني ليتم التواصل 
معــه والتحقيق معه وعرض املقطع الذي 
ظهر فيه وهو يعتدي بالضرب على الشاب، 

حيث اعترف مبا صدر عنه.

محمد اجلالهمة

أمــر مديــر عــام مديرية أمن 
العاصمة اللواء عابدين العابدين 
بإحالة مواطن إلى اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات، وذلك للتحقيق 
معه في حيازة مواد مخدرة ومصدر 
تلك املواد التي ضبطت بحوزته. 
وجاءت إحالة الشاب عقب تسجيل 
قضية مخالفة حظر التجول الذي 
فرضه مجلس الوزراء وميتد في 
الفتــرة من الثامنة مســاء حتى 
اخلامســة فجرا، وكانــت إحدى 
الدوريات العامة شــاهدت حركة 
مضاءة في مواقف إحدى املدارس 
مبنطقة السرة ولدى سؤال رجال 

األمن الشخص عما إذا كان بحوزته إذن بالتجول 
نفــى وبدا عليه االرتباك ليتبني أنه في حالة 
تعاط وعثر بحوزته على مواد مخدرة. من جهة 
أخــرى، لوحظ امس انخفاض الفت في أعداد 
املخالفــني حلظر التجول، حيث ذكرت وزارة 

الداخليــة أن عدد املخالفــني للحظر أمس هم 
مواطنان ضبطا في محافظة الفروانية. ويعد 
عدد املخالفني أمس هو أدنى عدد مت تسجيله 
منذ تطبيق نظام احلظر اجلزئي والكلي منذ 

أبريل املاضي حتى اآلن.

اعتماد البطاقة املدنية الرقمية في إجناز املعامالت 
واملرور تشتكي «تظليل» محالت الزينة لـ «التجارة»

محمد اجلالهمة ـ سعود عبدالعزيز

أصدر نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية انس 
الصالح قرارا بشأن االعتداد 
بالبطاقــة املدنيــة الرقميــة 
للتعريف بهوية األشــخاص 
وإجناز املعامالت، وجاء نص 
القــرار: بعــد االطــالع على: 
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢ في 
شأن نظام املعلومات املدنية.

القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ 
بشأن املعامالت اإللكترونية 

والئحته التنفيذية.
القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٥ 
بشأن مكافحة جرائم تقنية 

املعلومات.
قرار مجلس إدارة الهيئة 
رقــم ٢ لســنة ٢٠٠٩ بشــأن 
إعــادة إصدار بطاقــة مدنية 
إلكترونية  املزودة بشريحة 

للكويتيني.
قرار مجلس إدارة الهيئة 
١ لســنة ٢٠١٢ بشــأن  رقــم 

 Kuwait يتيــح تطبيــق 
mobile ID (هويتي) الدخول 
اآلمن للخدمات اإللكترونية 
احلكومية وغيــر احلكومية 
والتوقيع اإللكتروني املعتمد 
واملســتندات  للمعامــالت 

والوثائق اإللكترونية.
مــادة ثالثة: يتعــني جتديد 
املنتهيــة  املدنيــة  البطاقــة 
الصالحيــة، وذلــك لتفعيل 
اخلدمات املتاحة في تطبيق 

الزجــاج املظلــل  بتركيــب 
جلميع أنــواع املركبات على 
اال تتعــدى درجــة التظليل 
٣٠٪ من شــفافية الزجاج أو 
أو بكليهما  الشفافة  الرقائق 
جلميع النوافذ ماعدا الزجاج 
األمامي (مقابل السائق) فيجب 
أن يكون من النوع الشــفاف 
واملأمون حســب املواصفات 
القياسية اخلليجية ويحظر 

تركيب الزجاج العاكس».
بعــد  التكــرم  يرجــى 
موافقــة ســعادتكم باإليعاز 
حول التعميــم على محالت 
الزينة بعدم تركيب أي نوع 
من التظليــل إال وفقا للمادة 
رقم ٤٦ مكرر لقانون املرور 
والئحته التنفيذية املذكورة 
أعاله بنسبة ال تتعدى ٣٠٪.
علــى  العمــل  فيرجــى 
محاسبة احملالت التي تهدف 
في املقام األول للربح املادي 
دون مراعــاة قوانني ولوائح 

اإلدارة العامة للمرور.

Kuwait mobile ID (هويتي).
مادة رابعة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ نشره في 
اجلريــدة الرســمية وعلــى 
اجلهات املختصة تنفيذه كل 

فيما يخصه.
مــن جهــة أخــرى، وجه 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
العمليات واملرور اللواء جمال 
الصايغ وزارة التجارة بإخطار 
محــالت الزينة بــأن تظليل 
املركبــات مبخالفــة لقانون 
املرور غيــر جائز وضرورة 
التنبيه على تلك احملالت بعدم 
تركيب تظليل مخالف وتضمن 
الكتاب املوجه الى وكيل وزارة 
التجارة لشــؤون الشــركات 

والتراخيص ما نصه: 
«لوحظ أن اغلب محالت 
الزينة تقــوم بتظليل زجاج 
السيارات مخالفة بذلك قانون 
التنفيذية،  املرور والئحتــه 
حيث ان املادة رقم ٤٦ مكرر 
والتــي نصت على «يســمح 

بقرار وزاري صدر عن الصالح وعبر كتاب وجهه اللواء الصايغ لـ «التجارة»

اللواء جمال الصايغوزير الداخلية انس الصالح

املــزودة  البطاقــة املدنيــة 
بشــريحة الكترونيــة لغير 
الكويتيــني. وبنــاء علــى ما 
تقتضيه مصلحة العمل، قرر:
يعتــد بالبطاقة  أولى:  مادة 
املدنية الرقمية الصادرة من 
 Kuwait mobile خالل تطبيق
ID (هويتي) وذلك في تعريف 
هوية الفرد في كافة املعامالت 
احلكومية وغير احلكومية.

مادة ثانية:

كاميرات توثِّق سرقة مركبة بأعصاب باردة في صباح السالم

.. ويترك السيارة جانبا ويترجل

املركبة املستهدفة وقد هشم زجاجها اخللفي

اللص يحوم بسيارته حول موقع اجلرمية

عبدالكرمي أحمد

وثقت كاميرات مراقبة منزل 
مواطــن فــي ضاحيــة صبــاح 
السالم، تعرض إحدى مركبات 
املنزل لإلتالف عن طريق الكسر 
بدافــع الســرقة على مــا يبدو، 
وذلك في الصباح الباكر من يوم 
السبت املاضي. وأفاد مصدر لـ 
«األنباء» بأن صاحب املنزل تقدم 
إلى املخفر مقدما تصويرا يظهر 
شخصا ال يعرفه وهو يترجل من 
مركبــة بيضاء صغيرة توقفت 
أمام مركبة املنزل وقام مبعاينتها 
ثــم عاد إلى مركبته ونقلها إلى 

مكان.
وأضاف أن اجلاني رجع على 
رجليه إلــى مركبة املنزل وقام 
بكل «برود أعصاب» و«ال مباالة» 
وعــدم خــوف بكســر زجاجها 
اخللفي والدخــول إليها وكأنه 

ال يوجد أحد في املكان ســواه، 
وبعد ثوان معدودة خرج منها 
ورجع إلى مركبته وتوارى عن 

األنظار.
وأضــاف املصــدر أن املبلغ 
أكد عــدم تعرض املركبة أو أي 
محتوياتها للسرقة، مرجحا أن 
اجلاني كان يبحث عن نقود أو 
«مــا خف وزنــه وارتفع ثمنه» 
من خالل فتحه الــدرج وعبثه 
باحملتويــات غير أنــه لم يجد 

شيئا، وعاد أدراجه.
وأشــار إلى أن املبلغ تراجع 
عن تسجيل قضية في الواقعة، 
خاصــة أن رقم املركبة ال يبدو 
واضحا في تسجيل الكاميرات، 
بيــد أن الواقعــة دفعــت رجال 
املباحث إلى بدء حترياتهم عن 
اجلانــي الــذي يرجــح ارتكابه 
جرائم مماثلة لــم يتوصل إلى 

مرتكبها.

مواصلة التحريات إلغالق قضية وفاة املصري دهسًا في الوفرة

صورة عن اخلبر الذي نشرته «األنباء» امس

محكمة اجلنايات ألزمته بـ «حسن السلوك» لسنتني

املقدم صالح الراشد

ملشاهدة الڤيديو

ال معلومات عن أن احلادث من قبل لصوص مجهولني

محمد اجلالهمة

أكــد مصدر امنــي ان رجال 
املباحــث اجلنائيــة وحتديــدا 
األحمــدي  مباحــث  رجــال 
يواصلــون حترياتهــم إلغالق 
قضيــة الوافــد املصــري الذي 
توفي داخل مستشــفى صباح 
األحمد اثر تعرضه للدهس، وقال 
املصدر األمني: إلى اآلن لم يتم 
اجلزم بأن املجني عليه تصدى 
للصوص كانوا بصدد ســرقة 
املزرعة التي يعمل بها، الفتا الى 
ان هذه االحتمالية قائمة ولكن 
األرجح ان املجني عليه تعرض 

للدهس اخلطأ من قبل شخص 
مجهول جار القبض عليه، ونوه 
املصدر الــى ان صديق املجني 
عليــه والــذي أســعفه قال في 
إفادتــه ان املجنــي عليــه كان 
يقاوم لصوصا، مشيرا الى ان 
مالبسات القضية سيتم الوقوف 
عليها عقب توقيف اجلناة وجدد 
املصدر األمني التأكيد على ان 
القانــون البــد أن يأخذ مجراه 
في اي قضية بغض النظر عن 
هوية املجني عليه، وكذلك هوية 
اجلناة، وأن دور وزارة الداخلية 
يتمثل بضبــط اجلناة وإحالة 
ملف القضية الى االختصاص.

البحث عن لصوص مساجد استهدفوا حارسًا ومؤذنًا
عبداهللا قنيص

أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
ان رجــال مباحــث الفروانية 
قامــوا بتفريــغ كاميرات احد 
مساجد منطقة العارضية في 
محاولة لتحديد هوية شخص 
مجهول متكن من سرقة غرفة 
حارس املسجد واالستيالء على 

مبلغ ٤٠٠ دينار كان يحتفظ بها 
بني مالبسه، فيما رجح مصدر 
امني ان يكون اجلاني على علم 
بأن املجني عليه يحوز مبلغا 
كبيرا نســبيا، مشيرا الى ان 
غرفة احلارس رصدت عليها 
آثار بعثرة وهو ما يشير الى ان 
اجلاني قام بالبحث عن املبلغ 

حتى عثر عليه.

ووفــق مصــدر امني، فإن 
وافدا بنغالديشــيا يدعى ابو 
البشــر ابيدي علــي تقدم الى 
مخفر شرطة العارضية وأشار 
الــى انــه كان متواجدا خارج 
املسجد لشراء اغراض ولدى 
عودته فوجئ بأن باب الغرفة 
امللحقة باملسجد مكسور، ولدى 
تفقده الغرفة فوجئ باختفاء 

املبلغ.
في الســياق وفــي قضية 
مشابهة، ســجل وافد مصري 
يعمل مؤذنا قضية سرقة برقم 

٢٠٢٠/٤٧ جنح القيروان.
وقال مصدر امني ان املجني 
عليه ويعمل مؤذنا في مسجد 
مبنطقة القيروان ويسكن في 
املسجد ذاته، قال ان مجهوال قام 

بكسر غرفته وسرق من داخلها 
هاتف سامسونغ وحافظة نقود 
بداخلها اثباتات رسمية وبطاقة 
بنكية ومبلغ ١٠٠ دينار و٢٠٠٠ 
جنيــه مصــري و١٥٠٠ ريال، 
مشــيرا الى ان واقعة السرقة 
حدثــت بعــد صــالة العصر، 
وانتقل رجال االدلة اجلنائية 

لرفع اآلثار.

سرقوا من األول ٤٠٠ دينار ومن الثاني هاتفاً وسلة عمالت

رصدته أثناء تنفيذ جرميته في وضح النهار 



آراء
االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠

13

احلظر وسكون الليل!

قضية ورأي

libraheem@hotmail.com
د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

خارج «التأطير السائد»!

قصاصة من شيء

سلمان داود الكندري

تبدأ سطور مقالتنا بتهنئة جلميع السيدات الالئي 
وقع عليهن االختيار العتالء منصة القضاء ويصبحن 
ضمن أول دفعة قاضيات في القضاء الكويتي ونقول 
لهن «ألف مبروك»... وبعد التهنئــة والتبريكات لهن 
خاصة وللمرأة الكويتيــة عامة، نبدأ مقالنا بحروف.. 

قد تشرق الشمس بعد غيابها !
فمنــذ أن أخذت املرأة حقوقها السياســية باحلق 
االنتخابي ومن ثم حق الترشيح ودخولها قاعة عبداهللا 
السالم كنائب وعضو برملاني في مجلس األمة، ومن ثم 
توالــت العديد من املناصب العديدة والتي رغم كثرتها 
وتنوعها في ميادين مختلفة إال أن املرأة الكويتية اآلن 
ال متتلك جميع حقوقها املدنية والسياســية ومن هذا 

وذاك.. قد تشرق الشمس بعد غيابها!
تارة تشرق وتارة أخرى تغيب ومن هذا وذاك أصبحنا 
في منتصف الطريق، وقد جنزم بأننا عندما نصل إلى 
منتصف الطريق تأتي الرياح مبا ال تشــتهي السفن 
ونبدأ من البداية مع العلم بأننا قطعنا منتصف الطريق! 
ومن هذا وذاك ومع صدور املرسوم بتعيني القاضيات 
بدأت األقالم تكتب بحروف تطالب باملســاواة للمرأة 
مثل الرجل وفقا لدستور الكويت واملواثيق الدولية التي 
وقعت عليها الكويت في تكريس املساواة والعدالة بني 
املواطنني، تكاثرت الكلمات باملناشــدة بإعطاء احلقوق 
املدنية والسياسية للمواطنة الكويتية مثلها كمثل املواطن 
الكويتي، تلك الكلمات التي سنقوم بكتابها لكم هي أمثلة 
لبعض معاناة بعض نساء وبنات الكويت كتبت كوثيقة 
وقام العديد من نساء الكويت بالتوقيع عليها لتشرق 

الشمس بعد غيابها.. وإليكم البعض منها:
٭ أبناء الكويتيــات «األرامل واملطلقات من زوج غير 

كويتي» إلى اآلن لم يحصلوا على اجلنسية.
٭ احلرمان من حق املســكن، فاملسكن للمرأة املطلقة 
والعزباء واألرملة مشروط بشروط تعجيزية مع العلم 
بأن تلك الفئة قد تكون منهن املعلمة والطبيبة وغيرها 
من مناصب مسؤولة في الدولة ولألسف الدولة حرمتها 

من حق املسكن!
٭ اإلقامة ســواء للزوج من كويتية واألبناء الكويتية 
تندرج حتت قوانني وشــروط مــع العلم بأن املواطن 
الكويتي عندما يتقدم باإلقامة لزوجته غير الكويتية ال 
يطالب بتلك الشروط، فأين املساواة والعدالة االجتماعية؟
٭ التســلية والترفيه: لألســف حتى هذا احلق املرأة 
الكويتية مظلومة فيه، فإذا أرادت حجز شاليه أو فندق 

لقضاء إجازة ما يرفض والسبب عدم وجود محرم !
٭ املناصب والقيادات: نالحــظ أن املواطنة الكويتية 
لألســف ظلمت، فعلى الدوم التفضيل للقيادات يكون 

من حظ املواطن ! 
٭ تفوقت املرأة في العمل في وزارة الداخلية وأحسنت 
في عملها واعتلت وترقت ولكن إلى اآلن لم جند مسؤوال 
عسكريا من املواطنات الكويتيات ! وأيضا السؤال الذي 
يطرح نفســه متى يأتي اليوم الذي جند فيه مواطنات 

كويتيات يلتحقن في الدفاع العسكري ! 
٭ مسك اخلتام: كانت تلك بعض املطالبات التي قام العديد 
بالتوقيع عليها حتت عنوان # حقوق _ املرأة _ الكويتية 
_٢٠٢٠... قد تكون تلك البنود هي بداية لتشرق الشمس 

بعد غيابها !

أثنــاء حضور أحد املؤمتــرات، طلبت مني إحدى 
الصحف املساعدة في ترجمة احلوار الذي أجرته مع 
السفير األملاني السابق في اجلزائر واملغرب مراد هوفمان، 
رحمه اهللا، والذي أسلم عام ١٩٨٠، وأصبح واحدا من أهم 
املفكرين اإلسالميني املعاصرين، ورحل عن عاملنا في 
بداية هذا العام مخلفا وراءه العديد من الكتب أبرزها: 
«اإلسالم كبديل، ويوميات أملاني مسلم، ورحلتي إلى 

مكة» وغيرها!
وكان من بني األسئلة التي وجهت إليه رأيه في تنظيم 
املؤمتر، وهنا ذكر هوفمان أمرا مهما كان البد لي من 
ترجمته حتى لو لم تنشره الصحيفة بعدها، حيث ذكر 
أن االفتتاحية في اليوم األول للمؤمتر قد تأخرت، ولم 
يلتزم بعض احملاضرين بوقتهم مما تسبب في تأخر 
اجللســات، وفي اليوم التالي تأخر استئناف فعاليات 

املؤمتر، وهكذا بات األمر تأخيرا في تأخير!
استصحب هوفمان جتاربه في العمل كديبلوماسي 
سابق، ومدير لقسم املعلومات في حلف الناتو، حينما 
كان يطلب من املترشحني للعمل التحدث في موضوع 
معني ملدة ٥ دقائق فقط، فإذا حتدث أربعا أو ستا رسب، 
وبغض النظر عن دقة تطبيق هذه القاعدة بحذافيرها، إال 
أنها تدل على أهمية إدارة الوقت واستثماره بالقدر املتاح.

في هذا الســياق، طلب أحد املديرين من عشرات 
القيادات في املنظمة التحدث ملدة ٣ دقائق فقط عن جتربة 
العمل، في ظل جائحة كورونا، باستعراض أهم ٣ ملفات 
تعامل معها القيادي، وما أهم الدروس املســتفادة من 
فترة العمل في ظل األزمة؟ واألفكار واالبتكارات التي 
ساعدت في التأقلم مع الصعوبات وزيادة اإلنتاجية؟ 
وكما هو واضح فإن هذه احملاور ستتطلب مقاومة ذاتية 
من املتحدث بأن يختصر قدر املســتطاع، وأن يوقف 

رغبته اجلامحة في أن يتحدث بالتفصيل.
ولذا، فإن إدارة الوقــت ضمن ما يحتاج املرء إلى 
التدرب عليه، ومن أكثر ما يدرب املرء على هذه املهارة 
املقابالت اإلعالمية، وقد بات من املفضل في التقارير 
اإلعالمية، كما أخبرنا بعض الزمالء، أال تتجاوز مدتها 

دقيقتني ونصف!
وإذا كانت إدارة الوقت مهمة في املاضي، فهي اآلن 
قد باتت أكثر أهمية، مع تعقد احلياة املعاصرة، وكثرة 
انشــغال الناس، مما يدفعهم إلــى التركيز على زبدة 
الكالم، والبحث عن «ساندويتشات» املعلومات السريعة، 
وقد بات أمرا مألوفا وشــائعا، في ظل التدفق الهائل 
للبيانات واملعلومات، انــه إذا عرض مقطعا عن خبر 
معني، فإن كثيرين منا يبدأونه وال يكملونه! ولذا تهتم 
اإلحصائيات املتعلقة بدراسة سلوك املتصفح مبعدالت 
زيارة الصفحات على اإلنترنت، واملدة التي يقضيها.

إدارة الوقت باتت حتديا كبيرا، يفرض على احملاضرين 
االختصار، والوعي باختــالف نوعيات املتلقني، ففي 
احملاضرات املوجهة للطلبة واملتدربني هناك فسحة من 
الوقت، خالفا للخطاب املوجه لغيرهم، وهو حتد يواجهه 

الكثيرون ومنهم كاتب هذه السطور!

منذ بداية أزمة وباء «كورونا» وما اتخذ 
بشأنها من إجراءات منها احلظر اجلزئي، 
شعر سكان منطقة ابو احلصانية ألول مرة 
منذ عقد من الزمان بالهدوء وسكون الليل 
والراحة في منازلهم واألمان مبنطقتهم 
نظرا لوجود دوريات األمن طوال الليل، 
فعلى الرغم من املناشدات السابقة قبل 
«كورونا» لتواجــد دوريات باملنطقة لم 
يكن هناك أي جتاوب من وزارة الداخلية. 
وال شك أن ما يحدث في منطقة ابو 
احلصانية السكنية باألساس من السماح 
بإقامة مجمعات للمطاعم قلب الهدوء إلى 
إزعاج ولم يشعر السكان بالنوم الهادئ 
إال خالل أزمة كورونا. والزائر للمنطقة 
يجد االزدحام املروري والتجمعات على 
الشواطئ وإزعاج الزوارق البحرية (اجلت 
بوت) ومضايقتهم لرواد الشاطئ باملرور 

بالقرب منهم 
إزاء هذا الوضع نناشد خفر السواحل 
وضع حــدود منطقة أمــان متنع تلك 
املمارســات من قائدي اجلت بوت من 
االقتراب من الشاطئ، كما أن وضع احلظر 
اجلزئي سينتهي يوما ما ويعود اإلزعاج 
وإقالق الراحة في الليل ألهالي املنطقة 
لــذا فاألمر يســتدعي أن تقوم البلدية 
ووزارة الداخلية بإغــالق املطاعم عند 
الساعة التاسعة مساء، وكذلك الواجهات 
البحرية في املنطقة لكي يشــعر أهالي 
املنطقة بالســكون والهدوء حالهم حال 

املناطق السكنية األخرى. 
كما نناشد محافظ مبارك الكبير أن 
يقوم بدور فاعل جتــاه هذا األمر وان 
ميارس صالحياته ومدير األمن باحملافظة 
في نشــر األمن باملنطقة ومنع اإلزعاج 
املتواصل والتنسيق مع اجلهات املعنية 
في الدولة في اتخاذ اإلجراءات املناسبة 

للحفاظ على الهدوء وسكون الليل.
أعتقد أن اكثر الناس ارتياحا من احلظر 
اجلزئي هم سكان منطقة ابو احلصانية 
ملا شــعروا به من هدوء الليل دون أي 
إزعاج، هل نرى حتركا من احملافظ ومدير 
األمن وخفر السواحل وبلدية الكويت في 
اتخاذ اإلجراءات املناسبة حلماية اهالي 
املنطقة من اإلزعــاج وما يقلق راحتهم 

هذا ما نتمناه.

في موسم االنتخابات الرئاسية سنة 
١٩٣٢م كانت الواليات املتحدة األميركية 
متر بأزمة اقتصادية خانقة فيما يعرف 
«بالكساد الكبير» فاملصارف كانت تفلس 
في تواتر مخيف، فــاز في تلك األثناء 
الرئيس فرانكلني روزفلت ويتراجع ملكان 
معــزول دون أن يدلي بأي تصريح أو 
يكشف عن تعييناته الوزارية بل رفض 
مقابلة الرئيس الذي ســيخلفه هربرت 
هوفر ملناقشة عملية نقل السلطة، كانت 

األجواء ملبدة بغيوم القلق والتوتر.
وفي خطابه االفتتاحي غير روزفلت 
إيقاع السرعة وأعاد بلورة رؤيته فألقى 
خطابا مؤثرا كاشفا عن طموحاته وأصدر 
قرارات جريئة وتعيينات وزارية مبعدل 
سريع منعشا املزاج العام ومزيال السلبية 
الســائدة في فترة عرفت باسم «املائة 
يوم» كاسبا التأثير والتغيير في املجتمع 

األميركي.
أوبرا وينڤــري عانت  اإلعالميــة 
في مراهقتها فأعــادت ترتيب أوراقها 
وأصبحت من اكثر النساء تأثيرا وثراء. 
أنتوني روبنز قرر االنتحار في شبابه 
فأدركه رجل أسدى إليه نصيحة كانت 
الشرارة للتحول في حياته فأعاد تشكيل 
ذاته وأصبح أشــهر خبير في التنمية 
البشرية ومن األثرياء واملؤثرين، وخير 
من هذا وتلك الصحابة رضي اهللا عنهم 
حني أسلموا أعادوا تشكيل ذواتهم في 
مدرسة محمد ژ فكانوا خير القرون.

فبإعادة تشكيل الذات وترتيب األوراق 
في احلياة يغدو الروائي الفقير في بنائه 
اللغوي ساحرا بذخيرته الروائية املليئة 
املغمور  باحلبكات والتشويق، والفنان 
تتحول ريشــته لعصاة سحرية تنثر 
جمال وتدر عليــه املاليني، واملتواضع 
في حتصيله الدراسي إلى أعظم األساتذة، 
ومن يعاني السمنة إلى بطل في ساحة 
إلى  السياسة  الرشــاقة، واملبتدئ في 
عراب في مجالــه، واإلعالمي املنزوي 
وراء األضواء إلى جنــم المع، واملعلم 
الرتيب في شــرحه ملبدع آسر للقلوب 

بأسلوبه اجلاذب.
املجتمع قد يــوكل إليك أدوارا مبا 
يراه هو مناســبا لك ال كما تراه أنت، 
يتقوض به تأثيرك وجناحك، فال تقبل 
التي يفرضها عليك،  األدوار والقوالب 
التأطير السائد، اصنع  كن عصيا على 
أنت أدوارك في احلياة بإعادة تشــكيل 
أفكارك، شخصيتك، قناعاتك ومهاراتك.

املواطنــني الذين ينتظــرون الوظيفة 
املناسبة ملؤهالتهم. 

وزارات الدولة جند فيها من يشغل 
اجلانب اإلداري واملالي الغالبية العظمى 
من ضيوفنا الوافدين ونسبة التكويت 
قليلة جدا في تلك اجلهات مثل البلدية 
والصحة والتربية والشؤون واألوقاف 
وفي املقابل جند أن مخرجات التعليم 
لدينا باستطاعتها سد النقص في هذه 
الوظائف حتديدا احملاسبة والوظائف 

اإلدارية. 
لذلــك يجب على املســؤولني في 
الوزارات العمل على دعم اإلحالل والبدء 
بشــكل جاد في تكويت تلك الوظائف 
من خالل اإلعالن باالسم واملسمى عن 
املستغنى عنهم وعدم الرضوخ واخلوف 
من تبعات القرار ألن الكويتي أولى من 
غيره في الوظيفة، كما يجب أن ينظر 
الوزراء إلى ثغرة أخرى ابتدعها بعض 
مستشاريهم تتمثل بتعويض املشمولني 
باإلحالل واملستغنى عنهم بوظائف تسمى 
استعانة بخدمات أو أجر مقابل عمل. 

أخيرا: مقولــة «الكويتي ال يعمل» 
ابتدعهــا بعــض أصحــاب املناصب 
البراشــوتية الذين ســبق وأكدنا لهم 
في مقاالت ســابقة أن الكويتي يعمل 
واستشــهدنا لهم بالعديد من اجلهات 
احلكوميــة التي تُدار بكــوادر وطنية 
وإجنازاتهم مفخرة للجميع، وقد أثبتت 
جائحة كورونا واألزمة التي عشــناها 
مؤخرا كفاءة وإنتاجية املوظف الكويتي 
بشكل أجلم كل األفواه التي كانت تردد 
«الكويتي غير منتج»،  املقولة احلمقاء 
ومنا إلــى الوزراء «تكويــت مكاتبكم 
ومستشاريكم أصبح واجبا ضروريا».

أنه زحف إلى اليمن وتغلغل في بعض 
الدول األفريقيــة، حتى ان دولة مثل 
أريتريا تستضيف على أراضيها قواعد 
عســكرية إيرانية جنبا إلى جنب مع 
أخرى صهيونية. إلى اآلن لم حتدث أي 
مواجهة أو حرب حقيقية بني الصهاينة 
وإيــران رغم احلروب التي شــنها 
العرب والفلسطينيني  الصهاينة على 
مما يؤكــد أن املزاعم الصهيونية عن 
اخلطر اإليراني هي مجرد ادعاء غير 
حقيقي يستغله الصهاينة من أجل خداع 
العرب وفتح باب جديد للتطبيع معهم.
الصهاينة يحاربون  أن  اخلالصة 
إيران بالكالم في الوقت الذي يسرقون 
العربيــة ويعتبرون  فيه األراضــي 
الفلســطينيني والعرب احمليطني بهم 
عدوهم األول واألخير لكونهم يناضلون 
من أجل الدفاع عن وجودهم وانتزاع 
اإليرانيون  حقوقهم املسلوبة وليس 
الذين يتقاسمون معهم سياسة التنكيل 

بالعرب.

املهنية باحلد األدنى املقبول دون تهويل 
أو تهوين أو تكرار ممجوج. وإن املتابع 
سيجد الكثير مما ال يستحق البث على 
املواقع اإلخبارية أو تكرار البث، وهذا ال 
يشكل احتراما للعقل وللرسالة اإلعالمية 

الصادقة واملهنية.
وتقع على الزمالء املسؤولني واملهنيني 
املواقع اإلعالمية مســؤوليات  بإدارة 
ليست بالبسيطة ملراجعة وإعادة رسم 
خارطة طريق واضحة قد جتنب املواقع 
اإلعالمية عثــرات الضحالة والتكرار 
وتعيدها إلى جادة املوضوعية واملصداقية 
واملهنية وإلى االلتزام مبكونات الرسالة 
اإلعالمية والتي يجب أن تكون معتمدة 
على اجلهد اإلنساني مثل الشرح التام 
والوافي ملا ينشر ويعرض من مكونات 
احملتوى الرقمي باإلضافة إلى التصميم 
اإلبداعي لكل موقــع من املواقع على 

شبكة اإلنترنت.

وزارات الدولة جميع من يشغلها أبناء هذا 
البلد الذين يتمتعون باملؤهالت العالية 
واخلبرة الكافية في هذا املجال، فمنهم 
من يحمل البكالوريوس واملاجســتير 
وآخرون لديهم شهادة الدكتوراه، فلماذا 
يُحرم أبناء الكويت من هذه الوظائف التي 
بعضها منذ عام ٢٠٠٥ ال تقبل العنصر 
الوطني؟ وال نعلم أسباب ذلك الرفض 
العمل في تلك اجلهات على  واقتصار 
الوافدين تتعاقد معهم الوزارات مببالغ 
كبيــرة ويُحرم املواطن منها بحجة أو 
بأخرى، وهذا ينطبق على معظم الوزارات 

احلكومية. 
الوزراء على عاتقهم هذه املسؤولية 
ويجب أن يبدأوا بأنفسهم، وخصوصا 
األدوار العليا ويعتمدوا على األخذ برأي 
الوطنية ويدعموهم، ويعملوا  الكوادر 
فورا على تطبيق سياسة اإلحالل في 

إداراتهم التابعة لهم أوال.
أمــا التصاريح واخلطــب الرنانة 
للبعض، فنحن نسمعها وال نرى فعلها 
على ارض الواقع، وشبع اجلميع منها 
وأصبح ضررها اكثر من منفعتها على 

تشكيل حتالف مشترك في مواجهة 
اخلطر اإليراني املشترك.

واملعلوم أن اخلطر اإليراني على 
العرب وليس الصهاينة قائم منذ فترة 
طويلة، وقد انتشــر في سورية بعد 
العراق مبا يســمى بالهالل الشيعي 
دون أن يتحرك الصهاينة مبواجهته 
وتشكل مبباركتهم ألنه ساهم في تدمير 
املدن الســورية وتشريد سكانها كما 

إنه لــكل وزارة وجهاز  العامة، حيث 
العامة لها ما  حكومي أدواته للعالقات 

لها وعليها ما عليها.
وعندما نراجع بتــأن أداء املواقع 
اإلعالمية خالل الفترة القليلة املاضية، 
فإننا نكتشف الكثير من املثالب التي 
تسربت للرأي العام في غفلة من املتابعة 

على قوائــم االنتظار الذين يأملون أن 
يتم تعيينهم حسب مؤهالتهم العلمية 

احلاصلني عليها. 
للوزيرة،  اإلجناز هــذا يُســجل 
ويُحســب كذلك لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد الذي جنح 
في استقطاب هذه الكوادر الشابة ضمن 

فريقة احلكومي.
الفــارس أول الوزراء الذين طبقوا 
توجه سمو رئيس مجلس الوزراء بالفعل 
قبل القول من خالل إصدار القرارات 
التي عجز عنها البعض من الوزراء في 

احلكومة احلاليني أو السابقني. 
يجب على الوزراء أن يحذوا حذو 
هذه الوزيرة املتميزة ويطبقوا اإلحالل 
في وزاراتهم، فهناك العديد من الوظائف 
يشغلها غير الكويتيني يستطيع املواطن 
شغلها باســتثناء بعض الوظائف التي 
تعاني مــن نقص في تخصصاتها في 
الوقت احلالــي، أما بقية الوظائف فقد 
وصلنا إلى مرحلة االكتفاء نظرا ملخرجات 

التعليم.
نتمنى أن نرى اإلدارات القانونية في 

له في األول من يوليو وواجه معارضة 
شــديدة من املجتمع الدولي مبن فيه 
األوروبيون واألمم املتحدة على أنها 
حتد للقانون الدولي وحتى إدارة ترامب 
املتعاطف معه لم تتحمس لفكرة الضم. 
ومما شجعه على املضي في محاولة 
الضم هو ما صــرح به بأن الفرصة 
مواتية نظرا ملشاعر الود التي جتمعه 
مع بعض األطراف العربية والرغبة في 

غامضة من بعــض اجلهات أو بيانات 
ال تعكس أي إجنازات بل تكشف عن 

سلبيات وجتاوزات.
واألمثلة التي نسوقها هنا قد تهز 
الذي  الوطني  سمعة ومسيرة اإلعالم 
يجب أن يتسم أداؤه باملهنية واملصداقية 
وأال يكون مجرد بوق أو أداة للعالقات 

بدأت عجلة اإلحالل تسير في طريقها 
الصحيح بعد توقف شبه كامل استمر 
أعواما في بعض اجلهات رغم املطالبات 
املستمرة بتكويت األجهزة احلكومية من 
أصحاب االختصاص مبختلف مؤهالتهم 
العلمية التي متكنهم من احلصول على 

الوظيفة التي كفلها لهم الدستور.
بداية اإلحالل احلقيقي انطلقت من 
وزيرة األشغال ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلسكان د.رنا الفارس التي أصدرت قبل 
أيام قرارا شجاعا يقضي بإنهاء خدمات 
٣٣٪ من الوافدين العاملني باملؤسسة العامة 
للرعاية السكنية كخطوة أولى وتوجهها 
في تكويت جميــع اجلهات التابعة لها 
وإحالل الكوادر الوطنية بدال عنهم في 

مختلف الوظائف. 
القرار الذي صدر باالستغناء عن ١٣٥ 
موظفا بني قانونيني وإداريني وتنفيذيني 
ومهندسني ومساعدي مهندسني ووظائف 
أخرى وجد استحسانا كبيرا وإشادات 
واسعة لدى املواطنني في مواقع التواصل 
االجتماعي، ودعم هذا التوجه الذي يهدف 
إلى االستفادة من الكوادر الوطنية لشغل 
الوظائف املشمولة بقرار إنهاء اخلدمات.
شــجاعة الوزيرة في هــذا النهج 
املعلق  املواطنني  العديد مــن  أنصفت 
مصيرهم وينتظرون الوظيفة على قوائم 
التوظيف في ديوان اخلدمة املدنية منهم 
املهندس والقانوني وأصحاب الدورات 
اخلاصة ذات الطابع الفني، اجلميع كان 
ينتظر هذه اخلطوة بفارغ الصبر بتطبيق 
سياسة اإلحالل التي كادت أن تختفي لوال 
أن أحيتها الوزيرة الفارس بهذا القرار 
الذي أثلج صدور العديد من املواطنني، 
وخصوصا اخلريجني اجلدد ومن هم 

الكبرى أو  العرب  تسببت هزمية 
الكارثة أو النكبة في حرب ٦٧ باحتالل 
الصهاينة لصحراء ســيناء والضفة 
الغربية. ومنذ ذلك احلني والصهاينة 
إقامة مستعمراتهم  مســتمرون في 
فــي الضفة على حســاب أصحابها 
الفلسطينيني. وقد وجد رئيس وزرائهم 
الصهيوني نتنياهو ضالته في انتهاز 
الفرصة إلعالن ضمها مع غور األردن 
اتهام القضاء له  لكيانه للتغطية على 
بارتكاب جرائم متعددة من رشــوة 

واحتيال وسوء استخدامه للسلطة.
الصهاينة،  الساســة  وهذه عادة 
األبطال  الظهور مبظهر  أرادوا  فكلما 
أمام الصهاينــة اتخذوا من احلروب 
ضد الفلسطينيني أو قضم أراضيهم 
لتلميع صورهــم ودغدغة  شــعارا 
مشاعر قواعدهم االنتخابية وزعاماتهم 
احلاخاميــة. ومع ذلك أخفق نتنياهو 
املطلوب للعدالة في إعالن ضم الضفة 
الغربية وغور األردن في املوعد احملدد 

إن املتابع للمواقــع اإلخبارية قد 
يتعرض للصدمة مبا آل إليه حالها من 
تكرار في نقــل األخبار يوميا لدرجة 
أصابت بعض املتابعني بامللل والضجر، 
بل إن بعض األخبار فقدت قيمة اخلبر 
وأصبحت بال معنى أو مغزى ولوال تعلق 
املتابعني باملواقع لفقدت الكثير من املواقع 
مبررات وجودها على اخلريطة اإلعالمية، 
ومن هنا كانت أهمية نظرة جديدة إلى 
أداء املواقع اإلعالمية ومضمون ما تتناقله 

حتى ال تفقد مصداقيتها.
العديد من األمثلة لألخبار  وهناك 
املكــررة يوميا بدون معنى مثل أعداد 
من قاموا مبخالفة التعليمات الصحية أو 
أعداد الوفيات بسبب كورونا في دول 
تبتعد عنا آالف األميال أو إصابة مسؤول 
بالعدوى بڤيروس كورونا املستجد في 
دولة لم نســمع عنها من قبل وأمثلة 
بأرقام دون حتليل ملعناها أو حتى بيانات 
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الوباء، كما استطاعت في الوقت نفسه 
حماية األطقم الطبية والتمريضية في 
البالد، فكانت كذلك نسبة اإلصابة في 

هذه األطقم ضمن املعدالت العاملية.
ولذا، فإننا نوجه حتية كبيرة ألطقمنا 
الطبيــة والتمريضيــة، الذين حتلوا 
بالشجاعة في مواجهة ڤيروس كورونا 
املستجد، حتى استطاعوا محاصرة هذا 
الوباء، والتعامل معــه بكل احترافية، 
جتعلنا نقول مبلء فينا، لدينا طواقم 
طبية ومتريضية محترفة، وســلطات 
صحية واعية، وســلطتان تشــريعية 
وتنفيذية متعاونتان إلى حد كبير وعظيم، 
كما أوجه حتية خاصة إلى اجلهاز الطبي، 
الطبية  والتمريضي بهيئــة اخلدمات 
باجليش، واحلرس الوطني، ملا بذلوه، 
ومازالوا يبذلون من جهود مضنية في 

سبيل مكافحة الڤيروس.
حفــظ اهللا الكويت من كل مكروه، 
ورفع اهللا هذا الوباء عن جميع العالم، 

إنه ولي ذلك والقادر عليه.

٤١ ألفا بنسبة تعاف جتاوزت الـ٨٠٪، وهي 
نسبة تشير إلى جناح كبير، وانتصار 
عظيم لألطقم الطبية والتمريضية العاملة 

في جميع مستشفيات البالد.
بها  التي تعاملت  إن اإلستراتيجية 
السلطات الصحية في البالد، وحققت 
من خاللهــا هذا النصــر الرائع على 
الڤيروس املســتجد، هي إستراتيجية 
حمت املواطنني والوافدين من تفشــي 

التي نتجت عنها قرارات احلظر اجلزئي، 
ثم الكلــي، ثم عزل بعض املناطق التي 

تفشى فيها الوباء.
وها نحن اآلن وبعــد مرور نحو 
أكثر من ٤ أشهر تطالعنا النتائج اليومية 
والتقارير الصحية بنجاح هذه اخلطط، 
حيث بدأ الوباء في االنحســار - وهللا 
احلمــد - فقد وصل عدد املتعافني من 
الڤيروس املستجد بالكويت إلى أكثر من 

أزمة ڤيــروس كورونا  بداية  منذ 
املســتجد كان أمام السلطات الصحية 
في البالد حتديــات كبيرة، منها على 
ســبيل املثال ال احلصر كيفية إيقاف 
االنتشار السريع للوباء، وكذلك جتهيز 
مستشفيات ميدانية بطاقة سريرية كبيرة 
للمرضى،  املتزايدة  الستيعاب األعداد 
ومن هنا ظهرت احلاجة امللحة إلبطاء 
االنتشار، وكذلك محاولة منعه، أو على 
األقل تأخيره من الوصول إلى مناطق 

العمالة الوافدة التي تكتظ بالسكان.
كانت املعادلة صعبة، فتحقيقها على 
أرض الواقع يحتاج إلى جهود جبارة، 
باإلضافة إلى ضرورة تكاتف اجلميع مبا 
في ذلك العامة من املواطنني والوافدين، 
ولكي تصل إلى حل هذه املعادلة حتتاج 
إلى خطــة محكمة ترتكز على قرارات 
بالتوازي مع حملة توعوية  ســريعة، 
ضخمة تبني طبيعة الڤيروس املستجد، 

وكيفية انتقاله، وسلوكه. 
استمرت اجلهود احلثيثة والكبيرة 

رأي طبي

جناح كبير.. 
وتدبير حكيم

د.محمد الغامن - رئيس وحدة املسالك البولية مبستشفى جابر للقوات املسلحة
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«التجاري» ُيجري سحب النجمة
على جائزة نصف مليون دينار.. اليوم

يجــري البنــك التجاري 
الســحب  اليــوم  الكويتــي 
النصــف  اجلائــزة  علــى 
الســنوية حلســاب النجمة 
البالغــة قيمتهــا ٥٠٠ ألــف 
دينار، والذي سيتم إذاعته 
على الهــواء مباشــرة عبر 
أثير نبــض الكويــت ٨٨٫٨ 
FM ضمــن برنامج ديوانية 
الياقــوت واألنصــاري من 
الواحــدة وحتــى  الســاعة 
الثانية بعد الظهر، علما بأن 
السحب سيتم بحضور ممثل 
التجــارة والصناعة  وزارة 
باإلضافــة الــى ممثــل عن 
العامليــة  التدقيــق  شــركة 
RSM ار اس ام والتي تقوم 
مبراجعة إجراءات السحب 
وسوف يراعى خالل إجراء 
السحب االلتزام باالشتراطات 
الصحية والوقائية املتمثلة 

في التباعد االجتماعي. 
وفي هذا السياق، صرحت 
هنادي املسلم - املدير العام 
بالوكالة - لقطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد قائلة: يسر 

أطلق بنك الكويت الوطني 
برنامجــا خاصــا للرعايــة 
الصحية ملوظفيه ملدة ٣ أشهر 
وحتى شهر سبتمبر املقبل، 
وذلك ضمن مساعيه املستمرة 
خــالل جائحة كورونا نحو 
احلفاظ على الصحة النفسية 
واجلسدية للموظفني والذي 
يعدهم البنك ثروته احلقيقية 

وركيزة لنجاحاته املمتدة.
ويتضمن البرنامج الذي 
يشارك فيه نخبة من األطباء 
واملتخصصني، أربعة محاور 
رئيســية تشــمل الصحــة 
النفسية والعامة والتغذية 
إضافة إلى اللياقة البدنية، 
وذلــك بهدف دعــم موظفي 
البنــك خــالل هــذه الفترة 

االستثنائية.
البرنامــج  وســيقدم 
استشارات طبية في الصحة 
النفسية والعامة وحصصا 
تدريبيــة متنوعــة تغطــي 
البدنية  اللياقة  أساســيات 
مبساعدة مدربني معتمدين، 

حلساب النجمة.
وتابعت املسلم مبينة أن 
البرنامج ســيتضمن أيضا 
معلومات هامة عن مميزات 
حســاب النجمة واخلدمات 
االلكترونيــة  املصرفيــة 
التي يقدمها البنك جلمهور 

البنــك  أن  وأضافــت 
رفع شــعار صحة وسالمة 
موظفينــا أوال فــي كافــة 
التي مت  التدابير والقرارات 
اتخاذهــا منذ بداية تفشــي 
وبــاء كورونا، مشــيرة إلى 
أن البنك تبنــى العديد من 
التي  البرامج واألنشطـــــة 
تركز على تشجيع أسلـــوب 
حياة صحي ورفـــع نسبة 
إجــراء  بأهميــة  الوعــي 
الفحوصات الطبية لتجنب 
إرهاق الســالمة اجلســدية 
البنك  والنفســية ملوظفــي 

خالل هذه اجلائحة.
البنــك  أن  وأوضحــت 
ســيواصل إعطاء األولوية 
لدعم الصحة البدنية وغيرها 
من األنشطة لتخفيف التوتر 
واإلجهاد الناجم عن الضغوط 
النفسية التي خلفها تفشي 
وباء كورونا، كما ســيعمل 
على حتفيز موظفيه ونشر 
الطاقــة اإليجابيــة بينهــم 
لتخطي هذه املرحلة الصعبة 

العمالء. وفي اخلتام، دعت 
املســلم جمهور العمالء إلى 
متابعة السحوبات مباشرة 
عبر إذاعة نبــض الكويت، 
متمنية أن يحالف التوفيق 
عمالء التجاري للفوز بجوائز 

حساب النجمة.

مما يساعد في عودتهم إلى 
العمل بصحة جيدة.

وأكــدت املطر علــى أنه 
انطالقا مــن مكانة الوطني 
الريادية في القطاع املصرفي 
احمللي واإلقليمي فإن البنك 
ال يدخر جهدا في توفير أكبر 
قدر من الدعم واالســتثمار 
في موظفيه وهو ما يضعه 
في صدارة مؤسسات القطاع 
اخلاص اجلاذبة للمواهب من 

ذوي اخلبرة والكفاءة.
هذا، ويدرك بنك الكويت 
الوطنــي أهميــة حتســني 
صحــة وســالمة أصحــاب 
الرئيســيني مبن  املصالــح 
فيهم املوظفــون، والعمالء، 
باعتباره جزءا ال يتجزأ من 
نهج التنمية املستدامة، حيث 
يعمــل البنك علــى حتديث 
سياسته اخلاصة بالصحة 
والســالمة التي مت وضعها 
بناء على أفضل املمارسات 
اإلقليمية والدولية املتعلقة 

بقضايا الصحة والسالمة.

عبر أثير نبض الكويت ٨٨٫٨

البنك التجاري دعوة عمالئه 
لالســتماع الى إذاعة نبض 
الكويــت ٨٨٫٨ FM، حيــث 
ســيجري ســحب النجمــة 
لإلعــالن عــن اســم الفائز 
بجائــزة الـ ٥٠٠ ألف دينار، 
وهي اجلائزة نصف السنوية 

وذلــك عبر زيــارات خاصة 
وكذلك من خــالل املنصات 
التفاعلية وقنوات التواصل 
االجتماعي اخلاصة بالبنك.

ويتميز البرنامج مبحتواه 
التفاعلي ولقاءاته االفتراضية 
استشــارات  تقــدم  التــي 
وارشــادات طبيــة توعوية 
من قبل أطباء متخصصني، 
كما ستتم مناقشة املواضيع 
الصحية من خالل محاضرات 
عبر االنترنت الســيما تلك 
التي قد تشــكل حتديا أثناء 
فتــرة مكافحة تفشــي وباء 

كورونا.
املناســبة قالت  وبهــذه 
إدارة  مســاعد مديــر عــام 
العالقــات العامــة فــي بنك 
الكويت الوطني منال املطر 
ان «الوطنــي» يقــدم كافــة 
أشــكال الدعــم ملوظفيه في 
هذه الظروف االســتثنائية 
للحفــاظ علــى ســالمتهم 
وصحتهم والتي تشكل أهم 

أولويات البنك.

«الوطني» يدعم موظفيه خالل جائحة «كورونا» 
ببرنامج خاص للرعاية الصحية

ضمن مساعيه املستمرة نحو احلفاظ على الصحة النفسية واجلسدية للموظفني

هنادي املسلممنال املطر

«وربة للتأمني» تتعاون مع Skiplino إلطالق 
خدمة حجز املواعيد بطريقة سهلة وآمنة لعمالئها

«صناعات الغامن» تدعم «أفضل شركة ذات تأثير 
اجتماعي» في مسابقة «إجناز الكويت» السنوية

متاشيًا مع خطة العودة 
التدريجية التي أقرها مجلس 
الوزراء في الكويت، أطلقت 
شركة وربة للتأمني األسبوع 
املاضي نظام حجز املواعيد 
اإللكترونــي بالتعــاون مع 
Skiplino اجلهــة الرائدة في 
توفيــر حلــول افتراضيــة 
إلدارة املواعيــد وتنظيــم 
قوائــم االنتظار، ويأتي هذا 
التعاون كجزء من التزامات 
الشــركة جتاه املســؤولية 
االجتماعية وخطة التحول 
الرقمــي وااللتــزام بأعلــى 
معايير السالمة الصحية. 

حرصــت شــركة وربــة 
للتأمــني على توفيــر بيئة 
آمنــة وخالية مــن املتاعب 
لعمالئها الذين يرغبون في 
زيارة فروعهــا، فباإلضافة 
إلــى اتبــاع كل االجــراءات 
التــي حددتهــا  الصحيــة 
وزارة الصحــة واالمتثــال 
لتوصيات وقرارات مجلس 
الوزراء قامت شــركة وربة 
بخطوة استباقية فريدة عن 

شاركت صناعات الغامن 
في النســخة الرابعة عشرة 
من مسابقة برنامج الشركة 
التابع جلمعية إجناز الكويت، 
وهو حدث ســنوي لطالب 
املدارس الثانوية واجلامعات 
في الكويت. وتأتي مشاركة 
صناعات الغامن تأكيدا على 
التزامها طويل األمد بالتعاون 
مع جمعيــة إجناز الكويت، 
ملساعدة الشباب في إطالق 
مشــاريعهم في عالم ريادة 
األعمال. شهدت مسابقة هذا 
العام مشــاركة أكثر من ٥٠ 
طالبــا وطالبة من مرحلتي 
الثانويــة واجلامعــة فــي 
التعليم احلكومي واخلاص، 
ممثلــني ٩ شــركات قامــوا 
بتأسيسها في العام الدراسي 
احلالــي. ونظــرا للظروف 
احلالية، أقيمت املسابقة عن 
طريق اإلنترنــت من خالل 
االتصال املرئي، حيث قامت 
كل مجموعة طالبية بإنشاء 
ڤيديو تعريفي عن شركاتهم، 
متبوعا بجلسة نقاشية عن 
طريق اإلنترنــت مع جلنة 
التحكيــم التي اجتمعت في 
نادي رؤساء مجلس اإلدارة 
في برج كيكبو. ومثلت كارين 
احلفار، مدير عام كوستـــا 
شــركة  الكويــت،  كوفــي 
صناعــات الغــامن في جلنة 
التحكيم للمسابقة لهذا العام. 
في تعليق لها حول مسابقة 
هذا العام، قالت احلفار: نحن 
فخورون بالشباب الطموح 
الذيــن شــاركوا فــي هــذه 
املسابقة، والذين لم تتراجع 
عزميتهم بالرغم من الظروف 
االستثنائية والتحديات التي 
نعيشها اليوم. رأينا عددا من 
األفكار املذهلة من شــبابنا، 

التاريخ  صنعــت دودج 
بأدائها في دراســة اجلودة 
األولية التي أجرتها شــركة 
«ج. د. بــاور» في الواليات 
املتحدة األميركية عام ٢٠٢٠. 
وقد احتل أداء مجموعة فيات 
املرتبة  كرايسلر للسيارات 
األولى بني ٣١ شركة متنافسة 
العالمــة  بذلــك  لتصبــح 
األميركية األولى على اإلطالق 
التي حتقق املرتبة األولى في 
هذه الدراسة املرموقة التي 

تقام منذ ٣٤ سنة.
وتبعتهــا «رام» بشــكل 
املرتبــة  لتحتــل  مباشــر 
الثالثــة بعد أن جــاءت في 
املرتبة ٢١ الســنة املاضية، 
وال شــك في أنها استطاعت 
حتقيق هذه النتيجة بفضل 
قوة منتجها اجلديد احلائز 
جوائــز عديدة وهــو طراز 
١٥٠٠ املعــاد تصميمــه، أي 
شاحنة البيك أب ذات احلجم 
الكامــل إلى جانب مجموعة 
شاحنات املهام الشاقة التي 
تشمل طراز ٢٥٠٠ باور واجن 

األسطوري.
ذلك وحققت جيب أفضل 
تصنيف لها على اإلطالق في 
الدراسة السنوية التي حتلل 
أداء الســيارة خالل األشهر 
الثالثة األولى مــن امللكية. 
وقــد ســجلت كل من جيب 
ورام ودودج نتائج أعلى من 
متوسط النتائج في القطاع، 
ممــا عزز مكانتها بني أجنح 
شــركات تصنيع السيارات 

في السوق األميركي.

أعلن بنك برقان عن فوز 
أنفار حســني محمد ماالنغ، 
بجائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠٠ 
دينار في سحب حساب الثريا 

للراتب الشهري. 
أنــه  البنــك  وأوضــح 
ميكن فتح حساب «الثريا» 
للراتــب، بالدينار الكويتي، 
أو غيــره من العمالت، وأنه 
مينــح صاحبــه العديد من 
املميــزات، ومنها احلصول 
على قرض أو بطاقة ائتمانية 
تناسب احتياجاته، باإلضافة 

الى ذلـــــك، االســتفادة من 
العروض واخلصومات على 

مدار العام.
وميكن للعمالء الراغبني 
بفتح حساب الثريا للراتب، 
زيــارة أقرب فرع من فروع 
بنــك برقــان واحلصــول 
علــى املعلومات الالزمة، أو 
االتصال مبركز خدمة العمالء 
علــى الرقــم ١٨٠٤٠٨٠، كما 
ميكن للعمالء زيارة املوقع 
www.burgan.) اإللكتروني

.(com

وبتلك الطريقة ميكن تطبيق 
التباعد وضمان  إرشــادات 
قــدرة العمــالء علــى إمتام 
معامالتهم بأدنى مســتوى 
من املخاطر الصحية.  وعلق 
مشــاري النشــيط رئيــس 
قطــاع املبيعــات والتوزيع 
واالكتتاب قائال: إننا سعداء 
للغاية لرؤية ثمرة اجلهود 
لــإلدارات فــي  املتضافــرة 
إعداد تطبيــق Skiplino من 

منثل شركة صناعات الغامن، 
الرئيســي جلائزة  الراعــي 
«أفضــل شــركة ذات تأثير 
اجتماعــي» والتــي تعكس 
عددا من القيم األساسية التي 
نؤمن بها في شركة صناعات 
الغامن. وفاز بجائزة أفضل 
شركة ذات تأثير اجتماعي، 
الغامن،  برعايــة صناعــات 
شــركة LightRo مــن فئــة 
اجلامعــة وArtigo مــن فئة 
 LightRo الثانويــة. تنتــج
ملبات إضــاءة أشــعة فوق 
البنفسجية تبعث موجات 
فــوق البنفســجية من ١٠٠ 
إلى ٢٨٠ نانومترا مما يدمر 
احلمض النووي للبكتيريا 
والڤيروســات ومســببات 
األمــراض األخــرى. بينمــا 
تهدف Artigo إلى إعادة تدوير 
فالتر السجائر واستخدامها 

السيارات، وإعالنات العالمة 
التجارية، والرسوم املوضحة 
باحلركة ومقاطع ڤيديو، مما 
يسمح لزوار صالة العرض 
والعمالء باملقارنة بني منوذج 
وآخر ومساعدة مستشاري 
املبيعات على إيجاد النماذج 
املناسبة الحتياجات العمالء. 
تضم إلى ذلك iShowroom أداة 
 ،+OwnerSupport حتمل اسم
والتي تتيح للعمالء احلصول 
على جتربة تســليم رقمية 
التــي  للســيارة  كاملــة 

يشترونها.
وصرح جيف إلسورث، 
رئيــس عالمــة دودج فــي 
مجموعــة فيات كرايســلر 
الشرق األوسط، قائال: نحن 
فخــورون بــأن نكــون أول 
عالمة جتارية أميركية حتتل 
املركز األول وسنبذل جهدا 

أجــل تعزيز جتربــة خدمة 
العمالء بطريقة سهلة وآمنة 
حتاكي حرص الشركة على 
سالمة عمالئها وموظفيها. 
فتلك اخلطوة تعد واحدة من 
املشاريع التي يجري تنفيذها 
حاليا من أجل حتويل الشركة 
رقميًا واالستفادة من أحدث 
التكنولوجيا لتقدمي اخلدمات 
واملنتجات للعمالء بشــكل 
أفضل.  كما قال خالد املطوع 
نائب رئيس قطاع املبيعات 
والتوزيع واالكتتاب: إن منو 
أي شركة في الوقت احلالي 
يعتمد بشكل حتمي على تبني 
واعتماد حلول رقمية حديثة 
لذلك نحن سعداء بالتعاون 
مــع Skiplino حيــث متكننا 
كذلــك من حتقيــق التزامنا 

باملسؤولية املجتمعية.
وتقــوم شــركة وربــة 
للتأمــني ألكثر مــن ٤ عقود 
بخدمــة األفــراد واملجتمــع 
بأعلــى املعاييــر لتوفيــر 
حلول تأمني مصممة لتلبي 

كل احتياجات عمالئها.

في صناعة املنتجات املنوعة، 
حيث يتم جمعها من منافض 
سجائر خاصة بالشركة يتم 
وضعها فــي مناطق تدخني 

عامة حول الكويت.
وقد حصــل على جائزة 
أفضل شــركة للعام كل من 
Sayarti فــي فئة اجلامعة و

Playstic فــي فئة الثانوية. 
تهدف Sayarti إلى أن تكون 
متجــرا شــامال ألصحــاب 
الســيارات بهــدف ربطهــم 
الســيارات مــن  بخدمــات 
خالل تقدمي جتربة بسيطة 
خالية من اإلعالنات. وتهدف 
ألعــاب  لتقــدمي   Playstic
تفاعلية وتعليمية باستخدام 
تدويرهــا.  معــاد  مــواد 
وستشــارك الشــركتان في 
املســابقة اإلقليمية إلجناز 
العرب واملزمــع عقدها هذا 

العام في سلطنة عمان.
وعلى مدى السنوات الـ 
١٥ املاضيــة، قامت جمعية 
إجنــاز الكويت، مــن خالل 
دعم كيانات القطاع اخلاص 
الرائدة مثل صناعات الغامن، 
بتدريب أكثر مــن ١٠٠ ألف 
طالب وطالبــة في الكويت 
على برامــج تعليمية حول 
ريــادة األعمــال وتعزيــز 
الثقافة املالية واالســتعداد 
للعمل. باإلضافة إلى التزامها 
بتشجيع موظفيها للتطوع 
في تدريب الشباب من خالل 
جمعية إجناز الكويت، كما 
حتــرص شــركة صناعات 
الغــامن على توفيــر فرص 
تدريــب لطلبــة اجلامعــة 
وحديثي التخرج، إميانا منها 
بأهمية الربط بني الدراســة 
النظرية والعمل على أرض 

الواقع.

مضاعفــا للبقاء فــي القمة. 
بداية وقبل أي شيء، يعني 
هــذا اســتمرارنا في حتديد 
األولويات في جتربة عمالئنا 
التجاريــة،  مــع عالماتنــا 
وضمان رضاهم املســتمر. 
وسجل أداء مجموعة فيات 
كرايسلر للسيارات تقدما بلغ 
خمس نقاط بني ١٥ شركة مت 
تقييمهــــــا من قبـل شركة 
«ج. د. بــاور» ممــا جعلها 
تتفوق، وللمرة األولى على 
متوســط القطاع. تستخدم 
مؤسسة «ج. د. باور» إجراء 
يقوم على «املشاكل التي مت 
التبليغ عنها لكل ١٠٠ مركبة». 
وكان إجمالي مجموعة فيات 
كرايسلر للسيارات أقل بـ١٣ 
نقطة من متوســط القطاع 
وأقــل بـ١٠ نقــاط من أقرب 

منافس لها.

استكماال ملسيرة متكينها للشباب الكويتي من خالل جمعية إجناز الكويت

طريق االستفادة من أحدث 
التقنيــات لضمان ســالمة 
عمالئهــا وتزويدهم بخدمة 
ســهلة مــن خــالل تعاونها 
مــع Skiplino وهــو نظــام 
افتراضي إلدارة احلجوزات 
يتيح للشركة من إدارة تدفق 
العمالء فــي فروعها. ميكن 
للعمــالء حتميــل التطبيق 
على هواتفهم وحجز وتأكيد 
موعدهم بخطوات يسيرة، 

وســعدنا بأن تكون البيئة 
واملسؤولية االجتماعية في 
مقدمة القضايا التي يضعها 
شــبابنا وشــاباتنا في عني 
اعتبارهــم. وأضافــت: كما 
يسعدنا في كوستا كوفي أن 

وتأتي النتائج بالتوازي 
مع إعــالن مجموعــة فيات 
كرايســلر للســيارات عــن 
مبادرات جديدة لدعم خدمة 
العمالء في الشرق األوسط. 
وانطالقا من جناح برنامج 
الــذي يتيح   «Car@home»
للعمالء طلب اختبار القيادة 
إلى منازلهم، بدأت املجموعة 
 ،iShowroom اآلن بتطبيــق
التي تضــع جتربة التعامل 
مع الوكالة بشكل افتراضي 
في أيدي العمالء في املنطقة.
iShowroom عبــــــــارة 
عــن أداة مبيعــات رقميــة 
تضــم معلومــات عــن كل 
طراز تابــع ملجموعة فيات 
كرايسلر للسيارات، إضافة 
إلــى معلومــات ومقاطــع 
ڤيديو شــاملة حول كيفية 
عمــل املزايا الرئيســية في 

دودج حتتل املرتبة األولى
في دراسة اجلودة األولية «ج. د. باور»

«برقان» يعلن الفائز بسحب «الثريا للراتب»

تألق عالمات «فيات كرايسلر» للسيارات في أحدث نتائج الدراسة املرموقة

البنك مينح عمالءه ١٠ آالف دينار شهرياً

خالد املطوع مشاري النشيط

كارين احلفار

املطر: موظفونا 
هم ثروتنا 
احلقيقية 
والبرنامج 

يعكس التزام 
«الوطني» الكامل 

بدعمهم خالل 
هذه األوقات
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«املركزي» سجل أعلى نسبة تكويت في تاريخه بـ ٩١٫٧٪.. وتخفيض أعداد املوظفني الوافدين لـ ٢٫٧٪١٨٠ شاغرًا وظيفيًا لدى «التأمينات» و٥٥ لدى «الشراكة».. والسبب الرئيسي لعدم «تكويتها» انخفاض الراتب

«املالية» أنهت خدمات ٣ وافدين بوظائف خدمية ودعم إداري.. ولم تستطع «تكويتها» لعزوف املواطنني

وظائف حكومية شاغرة.. و«العّلة» ضعف الرواتب!
أحمد مغربي

كشــفت بيانــات حصلت 
«األنباء» على نســخة منها، 
عن ان ٩ جهات حكومية تابعة 
لوزارة املالية يوجد لديها ٥٦٣ 
شــاغرا وظيفيا حاليا، فيما 
قامــت تلك اجلهات بتوظيف 
نحو ١٨٤ مواطنا منذ صدور 
قــرار اخلدمة املدنيــة رقم ١١ 
لســنة ٢٠١٧، مقابل تســريح 
٨٧ وافدا من العمل خالل تلك 
الفتــرة وطرح تلك الوظائف 

أمام املواطنني.
وأشــارت البيانــات الــى 
اعتراف العديــد من اجلهات 
احلكوميــة بصعوبــة تعيني 
الوظائــف  فــي  املواطنــني 
الشــاغرة، نظــرا لعزوفهــم 
عنها بسبب انخفاض الرواتب 
أو عدم مالءمتهــا لهم، إال ان 
اجلهات احلكومية لن تتوانى 
في رفع معدالت التكويت لديها 
والعمل على تسريح أكبر عدد 
مــن الوافدين، فيهــا تطبيقا 
لتعليمــات مجلــس الوزراء 
وديوان اخلدمة املدنية في ذلك.

وبررت تلك اجلهات ارتفاع 
عدد الشواغر الوظيفية فيها 
منذ ســنوات، الــى انخفاض 
الراتب الشــهري املقرر وفق 
الداخلية لشــؤون  الالئحــة 
املوظفني، مما أدى إلى عزوف 
الكوادر عن االلتحاق بالعمل 
لديها، رغم كشف تلك اجلهات 
عن إعالنــات توظيف بلغت 
أكثــر من ٣٤ إعــالن توظيف 
فــي فترة تقل عــن عام، مثل 
العامة للتأمينات  املؤسســة 
االجتماعيــة التــي يوجد بها 

١٨٠ شاغرا وظيفيا.
معدالت تكويت عالية

وفي املقابل، جند ان هناك 
جهات سجلت أعلى معدالت 
تكويــت، مثل بنــك الكويت 
الــذي جنــح فــي  املركــزي 
تسجيل أعلى نسبة تكويت في 
تاريخه لتبلغ ٩١٫٧٪، وجنح 
فــي تخفيض عــدد املوظفني 
الوافديــن لديــه الى نســبة 
تنخفض الى مــا دون ٢٫٧٪، 
كمــا جنح فــي توظيف نحو 
٩٧ مواطنا خالل السنة املالية 
احلاليــة، وذلك من الوظائف 
املرحلة من امليزانية السابقة.
وكشفت البيانات عن ان 
وزارة املالية تلتزم بتطبيق 
سياسة اإلحالل طبقا للخطة 
املركزيــة لديــوان اخلدمــة 
املدنيــة، حيث قامت الوزارة 
بإنهاء خدمــات موظفني من 
مجموعــة وظائف اخلدمات، 
وإنهــاء خدمــة موظــف من 
الدعــم  مجموعــة وظائــف 
اإلداري، وتوقيع ١٠ إنذارات 
كويتيــني  غيــر  ملوظفــني 
الســتكمال إجــراءات نهاية 
خدمتهم. وقالــت املالية انه 
لم يتم شغل تلك الوظائف من 
قبل العمالة الكويتية لعزوف 

الكويتيــة ومــا يتطلــب من 
وضــع نظام مؤسســي على 
نحو مســتدام يكفل للوحدة 
النمو والتطور املهني السليم، 

تعمل لــدى جهات ومنظمات 
متخصصة.

وذكرت ان الوحدة حرصت 
علــى اســتقطاب وتوطــني 

الوحــدة وتأســيس كــوادر 
وطنية وتدريبها لتحل محل 

العمالة الوافدة.
وبدأت الوحــدة من خالل 
رؤيتها نحو تكويت وتوطني 
الوطنــي بتطبيق  العنصــر 
سياسة اإلحالل، بإنهاء خدمات 
عدد مــن املوظفــني الوافدين 
شاغلي املجموعات الوظيفية 
املختلفــة وقــد مت تكويــت 
اإلدارات الفنية لديها وهي إدارة 
التحليل املالي وإدارة الشؤون 

القانونية بنسبة ١٠٠٪.
وقالت ان عــدد الوظائف 
الشاغرة لديها يبلغ ٩ وظائف 
من مســتويات رئيس قســم 
ومراقب في مختلف اإلدارات 
من مكتب الرئيس والتحليل 

املالي والشؤون القانونية.
إدارة  إلــى ذلــك، قالــت 
نزع امللكيــة للمنفعة العامة 
بأنه يوجــد لديها ٩ موظفني 
بنهايــة ينايــر ٢٠٢٠، حيث 
تســعى اإلدارة الــى تطبيق 
سياســة اإلحــالل والتوطني 

لهذه الوظائف.
وقالت انه مت شغل عدد ٥ 
وظيفة إشــرافيه خالل ٢٠١٩ 
وجار اتخاذ الالزم بشأن عدد 
٢ وظيفــة إشــرافية أخرى، 
علما انه ال توجد اي وظائف 
إشرافيه شــاغرة مرحلة من 

سنوات سابقة.
بنك الكويت املركزي

ذكــرت البيانــات ان بنك 
الكويــت املركــزي متكن من 
إحــالل ٢٥ وظيفة يشــغلها 
غير كويتيني في املجموعات 
الوظيفيــة فــي البنــك وفق 
النسب املستهدفة، وقد وصل 
عــدد املوظفــني الكويتي في 
البنك كما في ٣٠ يناير ٢٠٢٠ ما 
نسبته ٩١٫٧٪ من إجمالي عدد 
املوظفني وذلك ألول مرة في 
تاريخ بنك الكويت املركزي.

وذكرت ان عدد الشــواغر 
الوظيفيــة في بنــك الكويت 
املركــزي يبلــغ ٢٧ وظيفية، 
وهو عدد صغير جدا، ويشكل 
ما نســبته ٢٫٧٪ من إجمالي 
عــدد العاملني، علمــا بانه ال 
يتــم تعيني الكويتيني إال من 
خالل اإلعالن، حيث يقوم بنك 
الكويت املركزي بنشر إعالنات 
التوظيــف وفق قرار مجلس 

اخلدمة املدنية.
وذكر «املركــزي» انه قام 
بتوظيــف ٩٧ مواطنــا خالل 
السنة املالية احلالية مبوجب 
اإلعالن رقــم ٢٠١٩/١ منها ٣٧ 
وظيفة حلديثي التخرج و٦٠ 
وظيفة لذوى اخلبرة العملية.

وأشار الى ان عدد الشواغر 
الوظيفية املرحلة الى ميزانية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ نحــو ٨٤ وظيفة 
وقد مت اإلعالن عن التوظيف 
فــي الســنة املاليــة احلالية 
ونتج عنه شــغل ٩٧ وظيفة 

للكويتيني.
ولفــت الــى انــه يحرص 

األمــر الذي تطلــب منه دعم 
الوحدة ببعض العناصر من 
اخلبرات غير الوطنية من ذوى 
اخلبرات املتنوعة او التي كانت 

العنصر الوطني في الوحدة 
من خالل إعالنات عن شــغل 
الوظائــف اجلديــدة، وذلــك 
حرصــا منهــا علــى تكويت 

علــى اســتقطاب املتميزيــن 
من الكوادر الوطنية لشــغل 
الوظائف الشــاغرة لديه في 
ضوء أعباء العمل املتزايدة في 
البنك ودوره كمؤسسة رقابية 
مهمة وحساسة ذات طبيعة 
خاصة فــي القطاع املصرفي 
واملالي احمللي مع األخذ بعني 
االعتبار طبيعة مهام وظائف 
البنك وما تطلبه من إمكانات 
فنية ومهارات عملية وقدرات 

عالية.
وقــال انه يحــرص على 
دعــم كادره اإلداري بصورة 
متواصلة للتعويض عن اي 
نقص نتيجة الدورة الطبيعة 
للعاملني فيما يعرف بحركة 
دوران العاملــني مــن خــالل 
املتميزة  الكوادر  اســتقطاب 
وكذلــك بالســعي لالحتفاظ 
بهــا والعمــل علــى تنميــة 
وتطويــر قــدرات ومهــارات 
املوارد البشــرية من مختلف 
املستويات واإلدارية العاملة 
لديــه مــن خــالل التدريــب 
ويولــي ذلــك أهميــة بالغة 
ضمــن اســتراتيجية تطوير 
أداء البنك ومواكبة التغييرات 
واملســتجدات فــي أنشــطته 

ومهامه.
إلى ذلك، قال جهاز املراقبني 
الشــواغر  املاليــني ان عــدد 
الوظيفية اإلدارية غير الفنية 
في اجلهاز تبلغ ١٤٠ شــاغرا 
ونحــو ٨٣ وظيفــة شــاغرة 

للوظائف الفنية الرقابية.
مؤسسة التأمينات

ذكــرت املؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة بأن 
عدد املوظفني غير الكويتيني 
الذين طبقت عليهم سياســة 
اإلحالل منذ صدور قرار ديوان 
اخلدمة املدنية رقم ١١ لســنة 
٢٠١٧ بشأن قواعد وإجراءات 
تكويــت الوظائف احلكومية 
حتى اآلن بلغ ٤٠ موظفا ومت 
تعيني ٧٧ موظفا من الكويتيني 
فــي املجموعــات الوظيفيــة 
نفســها خــالل ذات الفتــرة، 
وقالت ان عدد املوظفني غير 
الكويتيني بها ميثل نسبة ٥٫٢٪ 

من إجمالي عدد موظفيها.
وحول الوظائف الشاغرة 
التأمينــات االجتماعية  فــي 
أظهرت البيانات بانها بلغت 
١٨٠ وظيفة وقد بلغ الشواغر 
املرحلــة مــن الســنة املالية 
٢٠١٨/٢٠١٧ نحــو ٥٦ وظيفة 
وبلغ عــدد الوظائف املرحلة 
من الســنة املالية ٢٠١٩/٢٠١٨ 
نحو ١١ وظيفة ويرجع سبب 
عدم شغل تلك الوظائــف الى 
عزوف املرشحني وعدم الرغبة 
فــي االلتحــاق بالعمــل لدى 
العامة للتأمينات  املؤسســة 
االجتماعيــة بســبب ضعف 
جــدول الرواتب احلالي على 
الرغــم مــن إدراج إعالنــات 
التوظيــف والتــي بلغت ٣٤ 

إعالنا.

٩ جهات حكومية تابعة لـ «املالية» لديها ٥٦٣ وظيفة شاغرة منذ سنوات.. رغم اإلعالن عنها

الكويتيني عن العمل في تلك 
الوظائف.

هيئة مشروعات الشراكة

أمــا هيئــة مشــروعات 
الشــراكة بني القطاعني العام 
واخلاص فقالت انه ال توجد 
وظائف حلت العمالة الكويتية 
فيهــا محل العمالــة الوافدة، 
حيــث يبلــغ عــدد املوظفني 
الكويتيني بالهيئة ٧٢ موظفا 
بينما يبلغ عدد املوظفني غير 
الكويتيني املعينني بالهيئة ٥ 

موظفني.
وقالت هيئة الشراكة انه 
يوجد ٥٥ وظيفة شاغرة، حيث 
يبلغ عد الشواغر على الدرجة 
العاشــرة نحــو ١٥ وظيفــة، 
و٢٠ وظيفة على الدرجة ١٢، 
و٨ وطائف علــى الدرجة ١١. 
وقالت الهيئة في ردها حول 
األســباب التي أدت إلى عدم 
شغل الوظائف الشاغرة لديها 
إن تدنى الراتب الشهري املقرر 
وفق الالئحة الداخلية لشؤون 
الــى عزوف  املوظفــني، أدى 
الكوادر الكويتية عن االلتحاق 
بالعمل لدى الهيئة، باإلضافة 
الى تقدم ١٦ موظفا من العاملني 
لدى الهيئة باالســتقالة منذ 
عام ٢٠١٦، مما أدى الى ارتفاع 
الشواغر الوظيفية لدى الهيئة.

اإلدارة العامة للجمارك

العامــة  أشــارت اإلدارة 
للجمارك إلى ان عدد الوظائف 
التي حلت العمالة الكويتية 
فيها محــل العمالــة الوافدة 
بلــغ ٥ وظائف، مشــيرة الى 
انه ال توجد شواغر وظيفية 
لديها وال اي شــواغر مرحلة 

من سنوات.
العامــة  الهيئــة  أمــا 
لالســتثمار، فقالت انه صدر 
قرار مجلــس اخلدمة املدنية 
رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد 
وإجــراءات تكويت الوظائف 
احلكوميــة، حيــث مت إيقاف 
تعيــني غيــر الكويتيني لدى 
الهيئة، فيما يبلغ عدد الشواعر 
الوظيفية في الســنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو ١٢ وظيفة من 
مختلف الوظائف في الهيئة، 
علما انه جار تعيني الكويتيني 

في الوظائف املعلن عنها.
وحول األسباب التي حالت 
دون توظيــف الكويتيني في 
تلك الوظائف الشاغرة، قالت 
«هيئة االستثمار» ان الهيئة 
حترص على اختيار املوظفني 
الذيــن يتمتعــون باخلبــرة 
والكفــاءة واملهــارات الالزمة 
لشغل تلك الوظائف الشاغرة 
واملستوفني لشروط وضوابط 

ومتطلبات شغلها.
وحدة التحريات املالية

التحريات  قالــت وحــدة 
املالية الكويتية إنه نظرا الى 
طبيعــة املجــال التخصصي 
لعمل وحدة التحريات املالية 

«بلومبيرغ»: «كورونا» جاء «مدمرًا» للعمالة األجنبية في اخلليج والعالم!
محمود عيسى

في مقابلة مع اخلبير االقتصادي بالبنك الدولي ديليب راثا حول 
فقدان الوظائف وقيود السفر التي تؤثر على املهاجرين في جميع 
أنحاء العالم نتيجة وباء كورونا، ذكرت وكالة بلومبيرغ االخبارية 
أن املهاجريــن بجميع أنحاء العالم اصبحوا عالقني وقد تقطعت 

بهم السبل، بسبب حظر السفر وعدم اليقني بشأن املستقبل.
ورمبا ال يريدون العودة إلى بلدانهم ألن تكلفة الهجرة ذاتها 
غالبا ما تســتنزف الرواتب التي يحصلون عليها خالل سنتني 

إلى ثالث سنوات من الرواتب التي يكسبونها. 
وبالنسبة لدول اخلليج، حيث كانت احلكومات تتحدث حتى 
قبل تفشــي الوباء عن تقليل اعتمادها علــى العمال األجانب، 
وأصبحت التقارير تتحدث عن تسريح العمالة الوافدة وخاصة 
ذوي الياقات البيضاء لصالح املواطنني من أبناء هذه الدول، قال 
اخلبيــر االقتصادي ان عملية التوطني في دول التعاون مازالت 
مستمرة منذ األزمة االقتصادية العاملية األخيرة، واستمدت الدعم 

خالل الربيع العربي.
توطني العمالة 

وفي البلدان التي ترتفع فيها نسبة البطالة في أوساط العمالة 
الوطنية، فمن املنطقي رفع معدالت التوظيف، فضال عن حاجة 
العديــد من هذه البلدان للتنويع االقتصــادي بعيدا عن النفط، 
لكن قد يكون ثمة تضارب بني الضرورتني، ألن التنويع ببساطة 

يتطلب بناء املهارات وهو أمر يستغرق بعض الوقت.
ولكن مسألة اعداد املهاجرين الكبيرة تصبح غير ذات صلة 

بالنسبة القتصادات دول اخلليج، حيث هناك ١٢ أو ١٣ أو ١٤ عامال 
من أصل أجنبي مقابل كل بالغ من املواطنني، أو ما يعادل ٩٥٪ من 
القوى العاملة في اإلمارات وقطر على سبيل املثال. وبهذا املستوى 
من االعتماد على العمالة االجنبية، فإن تقييد توظيفهم ال يتفق 

مع رؤية النمــو وتنويع االقتصاد. وقال خبير 
البنك الدولي ان بعض التغييرات بدأت 

حتدث خالل أزمة كورونا، لكن 
الكثير من البيانات مازال 

غير متوافر، وسيكون 
املرة  الوضع هذه 

أسوأ بكثير من 
أزمة عام ٢٠٠٨، 
ألن هذه األزمة 
ال مثيل لها من 
قبل.  فقد أثرت 

على االقتصادات 
على  واألشخاص 

املســتويات،  جميع 
واإلقليميــة  الوطنيــة 

واحمللية، لكن األزمة احلقيقية ال 
ميكن تقديرها اال بعد حصر آثار التراجع 

االقتصادي الذي يحتاج ما بني ١٢ و٢٤ شهرا املقبلة.
تراجع التحويالت

ولكن هناك القليل من األخبار عن تدني تدفقات التحويالت في 

مايو الى باكستان مثال بنسبة ٣٢٪ من اإلمارات على أساس سنوي 
و١٢٪ من السعودية، وفي حالة الفلبني كان هناك انخفاض بنسبة 
٣٩٪ في التحويالت من الكويت في مارس، و٢٠٪ من اإلمارات.

واعتقد أننا سنشهد انخفاضا أكثر أهمية في تدفقات التحويالت 
لشــهر مايو من دول التعــاون إلى بنغالديش 
وباكستان والهند ونيبال، مشيرا الى 
التحويالت كانت  أن تدفقات 
للغاية قبل األزمة  قوية 
وبلغت ٨٣ مليار دوالر 
املاضي.  العام  في 
وعزا ارتفاع قيمة 
الى  التحويالت 
مساهمة الهنود 
في  الكبيــرة 
القيمة  سالسل 
واحلصول على 

رواتب عالية.
تدهور املعيشة

وحول اعتقاده بأن الوظائف 
ذات الرواتب العالية ســتتحول الى 
املواطنني في دول «التعــاون» على نحو يعرض 
الهنود للخطر بشكل خاص، قال اخلبير الدولي ان ذلك ممكن 
ولكن ليس فــي دول تعتمد على العمالة الوافدة نظرا لضآلة 
تعداد املواطنني وعدم توافر العدد الكافي منهم للحلول محل 

العمالة االجنبية، وحتى في الدول االكبر كالسعودية فإن االمر 
لن يكون ســهال، حيث تتميز العمالة االجنبية بالرواتب االقل 

واإلنتاجية االكبر.
وأضــاف أن ڤيروس كورونا كان مدمرا للعمالة األجنبية، 
حيث تدهورت الظروف املعيشية بالنسبة لهم في دول اخلليج 
والعالم، وما زاد الطني بلة بالنســبة لهم ان الوباء افقد الكثير 
منهم وظائفهم مع تعذر العودة الى بلدانهم، وال حتويل لألموال 
الى عائالتهم. ويبدو للكثيرين في ظل األزمة االقتصادية انهم 
لن يعثروا على فرصة عمل قبل مضي ســنوات ســواء في 

الداخل أو اخلارج.
العمالة املهاجرة

وعن تعداد العمالة املهاجرة، قال إنها تبلغ نحو مليار نسمة 
على مستوى العالم منهم ٢٧٢ مليون عامليون، أما الباقي وقدرهم 

٧٦٠ مليون نسمة فهم مهاجرون في بلدانهم أو قاراتهم.
وقال إن تدفقات التحويالت العاملية بلغت العام املاضي ٥٥٤ 
مليار دوالر، وجتاوزت للمرة االولى تدفقات االســتثمارات 
االجنبية املباشرة للدول النامية التي بلغت ٥٤٠ مليار دوالر، 
دون احتساب التحويالت غير املسجلة كتلك التي تذهب الى 

ڤنزويال.
ويتوقع ان تتراجع هذه التحويالت في عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٠٪ 
أو حوالي ١٠٩ مليارات دوالر لتصل الى ٤٤٥ مليار دوالر، في 
حني توقع ان تهبط تدفقات االستثمارات األجنبية بنسبة ٣٧٪. 
وأشار الى انه ملا كانت هذه التحويالت تتم من قبل االفراد فإن 
توقفها أو تقلصها يضر باملليارات من البشر املستفيدين منها.

تدهورت الظروف املعيشية لكثير من العمالة الوافدة.. وغالبيتهم لن يعثروا على فرصة عمل قبل مضي سنوات

انخفاض متوقع للتحويالت إلى بنغالديش وباكستان والهند ونيبال خالل مايو املاضي من دول اخلليجاألزمة خفضت حتويالت الوافدين بدول اخلليج.. حتويالت الفلبينيني من الكويت تراجعت ٣٩٪

جدول يوضح الوظائف التي مت إحاللها للكويتيني محل الوافدين منذ صدور قرار رقم ١١ لسنة ٢٠١٧

وظائف مت إحاللها اجلهة
وظائف شاغرةتوظيف كويتينيمحل الوفدين

--١٣وزارة املالية
٥٥--هيئة مشروعات الشراكة
١٢--الهيئة العامة لالستثمار
-٥-اإلدارة العامة للجمارك
٩--وحدة التحريات املالية

-٩٥إدارة نزع امللكية
٢٥٩٧٨٤بنك الكويت املركزي

٢٢٣--جهاز  املراقبني املاليني
٤٠٧٧١٨٠مؤسسة التأمينات االجتماعية

٨٧١٨٤٥٦٣اإلجمالي

«اجلمارك» رفعت شعار «ال توجد لدينا شواغر».. و«هيئة االستثمار» تنتقي موظفيها ذوي اخلبرة والكفاءة
٩٥٪ من القوى العاملة باإلمارات أجانب.. وتقييد توظيف الوافدين ال يتفق مع رؤية النمو والتنويع
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»The Valuable 500« بدر اخلرافي: »زين« تنضم لقائمة
أعلنت مجموعة زين عن 
 The« انضمامهــا إلــى قائمة
Valuable 500«، وهي مبادرة 
دولية تسعى إلى إبراز قيمة 
األشخاص الذين يعانون من 
العجز، والعمل على احتواء 
ودمج أصحــاب االحتياجات 
اخلاصة إلى أولويات إدارات 
املؤسســات والشركات حول 
زيــن  وأوضحــت  العالــم. 
التي متلك وتدير ٨ شــبكات 
اتصاالت متطورة في أسواق 
الشرق األوسط وأفريقيا أن 
هذه املبادرة تهدف إلى توحيد 
جهــود 5٠٠ من قادة األعمال 
الشــركات  الذيــن ميثلــون 
العامليــة ليكونوا قــدوة في 
التغييــر االجتماعي  قيــادة 
من خالل تسليط الضوء على 
أصحاب االحتياجات اخلاصة، 
وإبراز كيــف ميثلون قطاعا 

مهما في املجتمع.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي أنها أول شركة تنضم 
إلــى هــذه املبادرة فــي دول 
مجلس التعــاون إلى جانب 
٢٨5 شركة ومؤسسة عاملية 
Coca Cola Eu�  أخرى، منها :

 ropean Partners، Citi Group،
 Microsoft، Omnicom Group،
Virgin، Shell، وSKY علــى 
ســبيل املثال، وتؤسس هذه 
املبادرة التــي أطلقتها رائدة 
األعمال االجتماعية كارولني 
كاسي في االجتماع السنوي 
العاملي  للمنتدى االقتصادي 
في دافوس إلى حركة عاملية 
الشــركات  تســعى الحتواء 
ألصحاب االحتياجات اخلاصة 

في كافة أسواق العالم.
التنوع واالشتمال

وقال نائب رئيس مجلس 

النظــر واألفكار  في وجهات 
التي تساعد على دمج أصحاب 
االحتياجــات اخلاصة كقوة 
عاملة، وهو ما ســيؤدي في 
النهاية إلى نشــر ثقافة عمل 

أكثر إيجابية«.
وأوضــح اخلرافــي قائال 
The Val� )»كان اإلعالن عن 
uable 500( فــي االجتمــاع 
السنوي للمنتدى االقتصادي 
العاملــي في دافــوس حلظة 
تاريخية، حيث وضعت هذه 
املبادرة أصحاب االحتياجات 
اخلاصة على مسرح الفعاليات 
العاملية ألول مرة، فهناك أكثر 
من مليار شخص يعانون من 
شكل من أشكال العجز، هذا في 
الوقت الذي تشير فيه التقارير 
الدولية إلى أن حجم اإلنفاق 
لألشخاص الذي يعانون من 
أشكال العجز مع مجتمعات 

االحتياجات اخلاصة.
أول شركة

من ناحيتها، قالت كارولني 
 The Valuable( كيسي مؤسسة
500( »لقد وجدنا اســتجابة 
رائعة من شركات االتصاالت 
العاملية اجتاه هــذه املبادرة 
اإلنسانية، حيث بات العديد 
منها يضع مسألة دمج أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة على 
جدول أعمال مجالس إدارتها«.

وأضافت كيسي »يسعدنا 
أن تنضــم إلينــا مجموعــة 
زين كأول شركة في مجلس 
الرائــع أن  التعــاون، فمــن 
تنضــم إلينا واحدة من أكبر 
املؤسسات في قطاع االتصاالت 
في الشرق األوسط وأفريقيا، 
والتي أبدت تعهدات اجتاه دمج 
واحتواء أصحاب االحتياجات 

مجموعــة زيــن التزامها في 
التنوع واالشــتمال  مجاالت 
بتوفيــر إطار عمل إرشــادي 
االحتياجــات  ذوي  لدمــج 
اخلاصة، وضمهم إلى جميع 
أوجــه سياســات وثقافــة 

منظومة العمل.
 وتعمــل املجموعــة على 
زيادة عدد املوظفني من ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة فــي 
جميع عملياتها، كما حترص 
على ضمــان أن تكون جميع 
برامج التدريب شاملة أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة، وأن 
تعمل التقنيات املساعدة على 
زيادة ضمان إمكانية الوصول 
إلى األماكــن واملواقع، وفتح 
املجــال للمزيد مــن أصحاب 
االحتياجات اخلاصة لالنضمام 

إلى قوة العمل.
وتكرس زين استراتيجيتها 

أصدقائهــم وعائالتهم يصل 
إلى نحو ٨ تريليونات دوالر 
ســنويا، وهي قــوة ال يجب 

جتاهلها«.
اجلديــر بالذكر أن العالم 
يشهد حاليا مستويات أفضل 
مــن الوعــي اجتــاه أصحاب 
االحتياجــات اخلاصة، حيث 
تشجع اتفاقية األمم املتحدة 
املعنية بحقوق األشــخاص 
الذين يعانون من عجز على 
عمليــات االحتــواء والدمج 
الكامــل في املجتمــع، ويأتي 
ذلــك بالتزامــن مــع تزايــد 
االهتمام بالتنمية الدولية في 
التعامل مع هذه احلقوق، هذا 
في الوقت الذي كشــفت فيه 
التقارير الدولية التي تناولت 
اقتصاديات اإلعاقة العاملية أن 
4% من الشــركات تركز على 
تقدمي عروض شاملة ألصحاب 

اخلاصة في العمل«.
وتابعت بقولهــا »أثبتت 
صناعة االتصــاالت أنها من 
القطاعات احليوية التي عززت 
من قدرة اجلميع على البقاء 
على اتصال دائم، خصوصا 
التي  خــالل فتــرة اإلغــالق 
شهدها العالم بسبب جائحة 
كوفيد�19، فمن الضروري أن 
تكون هــذه اخلدمات متاحة 
للجميع في ظل هذه الظروف 

الصعبة«.
اجلدير بالذكر أن مجموعة 
زين من املؤسسات التي تبنت 
مبــادرات موجهــة ألصحاب 
احتياجــات اخلاصــة، وذلك 
 WE ABLE من خــالل مبادرة
التي تستهدف دمج أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة كــي 
يصبحوا جزءا من قوة عملها 
بحلول العام ٢٠٢٢، وأظهرت 

الرقمية للعمل باستمرار على 
دعم املبــادرات املهتمة بدفع 
جهود التنمية الشاملة التي 
تؤدي إلــى النمو االجتماعي 
واالقتصــادي، مبا يتماشــى 
مع أهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة، التي حتث على 
عدم ترك أي أحد في اخللف، 
وبصفتها عضوا في مبادرة 
فــإن   ،)The Valuable 500(
مجموعة زيــن تبدي التزاما 
بتضمــني احتــواء أصحــاب 
االحتياجــات اخلاصــة على 
جدول أعمال مجلس اإلدارة، 
وتفعيــل قنــوات التواصــل 
ملشاركة التزاماتها مع مبادرة 
)The Valuable 5٠٠( داخليا 
وخارجيا، وتأكيد مشاركاتها 
في املعلومات وتبادل اخلبرات 
 The Valuable( مــع مجتمــع

.)500

املجموعة تشارك في املبادرة الدولية الحتواء أصحاب االحتياجات اخلاصة في املجتمعات االقتصادية

بدر ناصر اخلرافي

التنفيذي  اإلدارة والرئيــس 
في مجموعة زين بدر ناصر 
اخلرافــي »إن أولوياتنــا في 
مجاالت االستدامة تركز على 
أن تكــون لدينــا بيئة أعمال 
متتاز بالتنوع واالشــتمال، 
لذلك حرصنا على وضع هذا 
التوجــه على جــدول أعمال 
مجلــس اإلدارة، فمــن خالل 
مبادرتنا WE ABLE نستهدف 
دمــج أصحــاب االحتياجات 
اخلاصة في مجاالت أعمالنا، 
وتعزيز جهودنا في حتقيق 
املساواة الشاملة كي يصبحوا 
جــزءا من قوة العمل بحلول 

العام ٢٠٢٢«.
وأضاف قائال »نلتزم في 
مجموعة زين بتعزيز ثقافة 
االشتمال لدينا، ونتطلع إلى 
 The( التعــاون مــع مبــادرة
Valuable 5٠٠( حتى نتشارك 

»زيـن« أول شـركة فـي مجلـس التعـاون تنضـم للقائمـة العامليـة.. وتسـتهدف بيئـة أعمـال متتـاز بالتنـوع واالشـتمال

»الكويتية« تستأنف العمل بـ 30%.. وتستعد للتشغيل التجاري
استأنفت شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية العمل في 
جميع قطاعتها وفق النسبة 
التي حددها مجلس الوزراء 
للمرحلة الثانية للعودة إلى 
الطبيعية بنســبة  احليــاة 
ال تزيــد علــى 3٠% من عدد 
املوظفني، حيث قامت الشركة 
باتخــاذ كافــة االجــراءات 
االحترازيــة للموظفني مثل 
قيــاس درجة احلــرارة عند 
الدخــول وااللتــزام  بوابــة 
بارتداء الكمامات والقفازات 
اضافة إلــى وضع اللوحات 
االرشادية والتي حتث على 
ضــرورة االلتــزام بالتباعد 

اجلسدي بني املوظفني.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
مدير دائــرة العالقات العامة 
العنــزي :  فايــز  واإلعــالم 
»التزامــا بتعليمــات مجلس 
الوزراء والسلطات الصحية 
في البالد، استأنفت اخلطوط 
اجلوية الكويتيــة العمل في 
جميع قطاعاتها بنسبة %3٠ 
من املوظفــني، حيث حترص 

اجلوية الكويتية على احلفاظ 
على صحــة املوظفني جتنبا 
لإلصابــة بفيــروس كورونا 

املستجد كوفيد 19«.
وأضاف العنــزي : »ومع 
عــودة املوظفــني، تســتعد 
للعــودة  حاليــا  الشــركة 
التدريجية لتشغيل رحالتها 
التجارية بحسب االجراءات 
املطلوبة مــن االدارة العامة 
للطيــران املدنــي للبدء في 
االول مــن أغســطس املقبل 

جميــع اخلطوط التي كانت 
الشــركة تشــغل لها سابقا 
قبل مرحلة جائحة كورونا 
ولكــن ســيكون التشــغيل 
بشــكل تدريجي ومتصاعد 
يتوافق مع قوانني كل دولة 
وموافقاتها بحســب ما يرد 
للشــركة من موافقــات من 
احملطــات اخلارجية، وهذه 
املوافقات هي التي ســتحدد 
عــدد احملطــات والرحــالت 

ومواعيدها وااليام«.

بســعة تشــغيل تصــل إلى 
3٠%، كمــا أن »الكويتيــة« 
ســتكون من أولى الشركات 
التي ستقوم بالتعامل مع هذا 
القرار بكل ترحيب وستطبق 
خطتهــا التشــغيلية التــي 
اعدتها لهــذه املرحلة، حيث 
الدوائــر املعنية في  قامــت 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
بإعداد خطة تشغيلية إلعادة 
التشغيل بحيث تشمل اخلطة 
االســتعداد للتشــغيل على 

إلزام املوظفني بارتداء الكمامات والقفازاتقياس درجة احلرارة عند بوابة الدخول

الشركة على تنفيذ االرشادات 
التي  واالجراءات االحترازية 
أوصت بها السلطات الصحية 
متهيدا للعــودة تدريجيا إلى 
احليــاة الطبيعيــة في البالد 
واستكمال باقي املراحل وصوال 
إلى املرحلة اخلامسة، كما قامت 
الشــركة بتوفيــر الكمامــات 
والقفــازات واملــواد املعقمــة 
في كافة أنحاء مبنى الشركة 
التابعة  الرئيســي واملبانــي 
له، وذلك سعيا من اخلطوط 

»احلظر الكلي« يدفع االئتمان للركود..
والودائع تواصل »التكدس« بالبنوك

عالء مجيد

شــهد االئتمان املمنوح من البنوك الكويتية 
خالل شهر مايو املاضي حالة من الركود، حيث 
ارتفع بشكل طفيف بقيمة 6 ماليني دينار، ليصل 
الى مســتوى 39.26 مليار دينار بنهاية الشهر، 
مقارنة بنهاية ابريل املاضي بـ 39.25 مليار دينار، 
حيث تزامن هذا الركود مع تطبيق إجراءات احلظر 
الكلي في الكويت في 10 مايو وحتى نهاية الشهر.

وبشكل سنوي، فقد ارتفع االئتمان بنسبة %4.5 
مقارنة مبستوياته في مايو 2019، والذي سجل 
خالله مستوى 37.57 مليار دينار، وذلك بحسب 

بيانات بنك الكويت املركزي لشهر مايو 2020.
وفي املقابل، شــهدت الودائــع لدى القطاع 
املصرفي الكويتي ارتفاعا شهريا بنسبة %1.44 
بنهاية مايو املاضي، لتصل الى مستوى 44.72 مليار 
دينار، باملقارنة بتسجيلها مستوى 44.08 مليار 
دينار بنهاية ابريل املاضي. وباملقارنة مبستوياتها 
في مايو 2019، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي 
بنسبة 2.7% بزيادة 1.77 مليار دينار، حيث ترجع 
الزيادة بحجم الودائع الى استمرار زيادة ودائع 
القطاع اخلاص على حساب تراجع طفيف بالودائع 
احلكومية. وشهدت القروض االستهالكية املوجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات، تراجعا شهريا طفيفا 
بنسبة 0.27% وبقيمة 4 ماليني دينار بنهاية مايو 
املاضي لتصل الــى 1.46 مليار دينار مقارنة بـ 
1.47 مليار دينار في أبريل املاضي. بينما سجلت 

منويا ســنويا كبير بلغ 22% مقارنة مبستويات 
مايو 2019 والبالغة 1.201 مليار دينار.

ويأتي هذا االرتفاع نتيجة لقرار بنك الكويت 
املركزي بزيادة احلد األقصى للقروض وعمليات 
التمويل اإلسالمي لألغراض االستهالكية ليصبح 
حدا مستقال ال يجاوز 25 ضعف صافي الراتب 

الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.
كما شــهدت القروض املقسطة والتي متنح 
للكويتيني بغرض ترميم أو شــراء سكن خاص 
انخفاضا بنسبة 0.03% خالل مايو املاضي لتسجل 
مستوى 11.89 مليار دينار، باملقارنة بـ 11.9 مليار 
دينــار في أبريل املاضي، بينما ســجلت منويا 
ســنويا بلغ 0.87% مقارنة مبستويات مايو من 

العام املاضي البالغة 11.79 مليار دينار.
كما شــهدت القروض املوجهة لشراء أوراق 
مالية تراجعا شهريا بنسبة 0.8% لتسجل مستوى 
2.57 مليار دينار خالل مايو املاضي، بينما سجلت 
ارتفاعا سنويا بنسبة 4.46% مقارنة مبستوياتها 

في مايو 2019 والبالغة 2.46 مليار دينار.
وشهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا 
بنسبة 0.91% لتسجل مستوى 1.84 مليار دينار 
بنهاية مايو املاضــي باملقارنة 1.85 مليار دينار 
بنهاية أبريل املاضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا 
بلغ نســبته 15.1% مقارنة مبستوياتها في مايو 

2019 والبالغة 1.59 مليار دينار.
وعلى صعيد الودائــع، فقد ارتفعت الودائع 
في البنوك الكويتية الى مســتوى قياسي جديد 

بنهاية مايو املاضي بنسبة 1.44%، حيث وصل الى 
مستوى 44.72 مليار دينار، مرتفعا عن املستوى 
الذي حققه في أبريل املاضــي والبالغ 44.085 
مليار دينار علما ان الرقم القياسي السابق كان 

قد حتقق في شهر أبريل من العام.
وسحبت احلكومة 106 ماليني دينار من ودائعها 
بنهاية مايو املاضي ليصل إجمالي ودائع احلكومة 
باجلهاز املصرفي الى 7.62 مليارات دينار، بتراجع 
شهري بلغ نســبته 0.61%. وبشكل سنوي فقد 
ارتفعت بنســبة 3.44% مقارنة مبستوياتها في 
مايو 2019 والبالغة 7.36 مليارات دينار. لتكون 
احلكومة بذلك قــد زادت 254 مليون دينار من 

أرصدتها خالل عام.
وعلى صعيد القطاع اخلاص، ارتفعت الودائع 
بالدينار الكويتي بنسبة 1.9% شهريا بنهاية مايو 
لتصل الى 34.61 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما 
ضخ القطاع اخلاص 644 مليون دينار الى ودائعه 
بالدينار. بينما ارتفعــت ودائع القطاع اخلاص 
بالدينار بشكل سنوي بلغ 751 مليون دينار عن 

مستويات مايو من العام املاضي.
وخالل مايــو ارتفعت ودائع القطاع اخلاص 
بالعمالت األجنبية، حيث ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل 
الى مستوى 2.49 مليار دينار بنهاية مايو، كما 
ارتفعت ايضا ودائع اخلاص بالعمالت األجنبية 
على أساس ســنوي خالل مايو املاضي بنسبة 
7.4% بانخفاض 172 مليون دينار عن مستويات 
مايو من العام املاضي والبالغة 2.31 مليار دينار.

بنهاية مايو املاضي.. لتسجل حركة القروض ارتفاعاً طفيفاً بـ 6 ماليني دينار فقط

»اخلليج« ينظم سحب حساب الراتب 
الشهري املؤجل عن »أبريل«.. ويعلن الرابح

أعلن بنــك اخلليج عن 
الفائز في ســحب حســاب 
الشــهري املؤجل  الراتــب 
عن شهر أبريل لهذا العام. 
وقد حالف احلظ عبدالوهاب 
وليد عبدالرحيم محمد علي، 
حيث فــاز بجائــزة نقدية 
تصل قيمتها إلى 1٢ ضعف 
الراتب. ومت إجراء السحب 
في الفرع الرئيســي لبنك 
اخلليج، بحضور وإشراف 
ممثــل مــن وزارة التجارة 

والصناعة.
ويوفر عرض حساب الراتب لعام ٢٠٢٠ 
جلميع العمالء الكويتيني اجلدد ممن يقومون 
بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج، فرصة 
الدخول تلقائيا في الســحوبات الشهرية 
والفوز بـ 1٢ ضعف الراتب، وفي السحب 
السنوي على أكبر جائزة حلساب الراتب 

في الكويت وهي 1٠٠ ضعف الراتب.
ومينح حســاب الراتب العمالء اجلدد 
ممن يقومون بتحويــل رواتبهم إلى بنك 
اخلليج فرصة احلصول على جائزة نقدية 

فوريــة قدرها 1٠٠ دينــار أو قرض بدون 
فوائــد لغاية 15٠٠٠ دينار، شــرط أال يقل 
الراتب الذي يتم حتويله إلى بنك اخلليج 

عن 5٠٠ دينار. 
وبإمكان العمالء اجلدد احلصول على 
بطاقات ڤيزا وماستركارد االئتمانية بدون 
رسوم سنوية في العام األول، مع إمكانية 
احلصول على قرض تصل قيمته إلى 7٠٠٠٠ 
دينار وتسديده خالل مدة 15 سنة، أو قرض 
استهالكي تصل قيمته إلى ٢5٠٠٠ دينار.
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»T4« إنتشون«: 20 دقيقة إلنهاء إجراءات السفر في«
مطــار  شــركة  ذكــرت 
 - )IIAC( إنتشــون الدولي
املوكل إليها عملية تشــغيل 
وتطويــر وصيانــة مبنــى 
ركاب »T4« - أنــه غالبا ما 
ميتــدح املســافرون الذيــن 
 »T4« يســتخدمون مبنــى
في مطــار الكويــت الدولي 
املخصــص لرحالت شــركة 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
مدى سرعة عملية املغادرة 
ومدى نظافة مرافقها، حيث 
بلغ متوسط الوقت املستغرق 
من تســجيل الوصــول إلى 
البوابة عند »T4« حوالي ٢٠ 
دقيقة، وهو أسرع بكثير من 
معيار االحتاد الدولي للنقل 
اجلوي  »إياتا«  املوصى به 

وهو 4٠ دقيقة.
وقالت الشــركة الكورية 
في بيــان صحافــي ان لدى 
الظــروف  الكويــت أفضــل 
لتضم مطارا محوريا جديدا 
في الشرق األوسط كما حال 
مطار دبي، ويتضح ذلك من 
ارتفاع معدالت التنقل، لذلك 
تبذل الشركة قصارى جهدها 
لتغيير منوذج تشغيل املطار 
على أســاس العالقة الودية 
الطويلة بني الكويت وكوريا.

 »T4« وأضافت الشركة ان
اســتقطب أفضــل اخلبرات 
إدارة  العامليــة فــي مجــال 
وتشــغيل املطــارات، والتي 
ترجمــت عبر التعــاون مع 
»إنتشــون«، لتخلــق بذلك 
فرص عمل جديدة للشباب 
الكويتي وتدريبهم على أحدث 
مــا وصلت إليه تقنيات هذا 

املجال في العالم.
وكانت شركة »إنتشون« 
قــد صنفت كمطار رقم 1 في 
جميع أنحــاء العالم ملدة 13 
 ACI ســنة متتالية مــن قبل
)مجلس املطار الدولي(. كما 
احتلت املرتبة األولى ألكثر 
من 1٠ سنوات في جائزة مطار 
العالم من Skytrax وحصلت 
أيضــا على جائــزة »أفضل 
مبنى فــي العالم« و»أفضل 
مطار في العالم« في ٢٠٢٠. 
وبناء على هــذه الدراية 
العملية والعلمية املستقرة، 
تهدف »إنتشون« إلى جعل 
٢٠٢1 العام األول للتركيز على 
إنشاء خدمات عاملية املستوى 
فــي »T4«. وأكدت الشــركة 
الكورية في البيان انها حققت 
العديد من اإلجنازات من خالل 
تشغيل وتطوير مبنى ركاب 
»T4« في مطار الكويت الدولي 

والتي متثلت بالتالي:

1- الوصول إلى مستوى الطراز العاملي 
لتشغيل املباني

أكدت شــركة »إنتشون« 
انــه ال ميكن الوصــول إلى 
مســتوى راق فــي خدمــات 

- خطة الطوارئ النهائية
- خطة املوارد البشرية

ومن أجل وضع إجراءات 
تشغيل عاملية املستوى في 
مبنى T4، مت إنشاء 13 إجراء 
تشــغيل قياســي بناء على 
اإلجراءات املتبعة في مطار 
إنتشــون الدولي. باإلضافة 
إلى ذلك، تهدف الشركة إلى 
حتسني مســتويات اخلدمة 
من خالل إنشاء مؤشر األداء 
الرئيسي وإجراء استطالعات 
رضا العمالء، لتشجيع ليس 
فقــط على حتســني خدمات 
تشــغيل املطار ولكن أيضا 
على خدمات اخلطوط اجلوية 
الكويتية، كما وقعت الشركة 
اتفاقيــة مــع »الكويتيــة« 
لإلشــراف علــى اخلدمــات 
وتقييمها. وفي الوقت ذاته 
تتعاون »إنتشون« في صيانة 
مبنــى 4 مع »ســينجيز« - 
شركة البناء اخلاصة مببنى 
T4 - من أجل الصيانة الفعالة 
ملرافق احملطة وفق املمارسات 

العاملية ملشغلي املطارات.

في رفاهية الشعب الكويتي
وتؤكــد الشــركة انها ال 
تدخل أي مبلغ إلى حسابها 
ولو دينارا واحدا حتى بعد 
ان قامــت الشــركة بزيــادة 
الربح التجاري للحد األقصى، 
وذلك من خالل خطة توسيع 
املساحة )من 3.٨61 إلى 4.76٠ 
م٢( وعبر التسويق النشط.
اخلبــرة  علــى  وبنــاء 
املكتسبة من تشغيل السوق 
احلــرة األكثــر مبيعــا فــي 
العالم، ساعدت شركة مطار 
إنتشون احلكومة زيادة الربح 
التجاري في مبنى الركاب 4 
إلى حده األقصى، وذلك من 

خالل العطاءات الناجحة.
ان  الشــركة  وتوقعــت 
يغطــي الربح اجلوي وغير 
اجلوي من مبنى T4 التكاليف 
البنائية خالل بضعة أعوام 
وأن يساهم بشكل مستمر في 
اإلبقاء على رفاهية الشعب 
الكويتــي. علــى ان تــؤول 
جميع أرباح تشغيل T4 إلى 
احلكومة، وال يعود أي فلس 

وأيضا وفي الســياق نفسه، 
علقت وزارة النقل البريطانية 
فــي مايو ٢٠19 على أن األداء 

األمني في مبنى 4 ممتاز.
أضــف الى ذلــك، اعتماد 
اخلدمــة األمنيــة في T4 من 
قبل إدارة أمن النقل بالواليات 
أتاح  املتحــدة )TSA(، ممــا 
الكويتية  للخطوط اجلوية 
تنظيم رحالت جوية مباشرة 

إلى نيويورك.
وقام عــدد مــن اخلبراء 
األمنيــني الكوريني املؤهلني 
بتدريــب  اخلبــرة  وذوي 
 T4 موظفي األمــن في مبنى
وتوجيههم، حيث أظهر قسم 
العمليات األمنية في املبنى 
أداء ممتازا وحقق درجة أعلى 
من نظرائه في املباني األخرى 
وفق منظمة الطيران املدني 
الدولي، ليحققوا بذلك رقما 
قياسيا تاريخيا ملطار الكويت 

الدولي.
كذلــك مت اعتمــاد عمــل 
األمن فــي مبنى T4 من قبل 
3 منظمات دولية رئيســية 
هي منظمــة الطيران املدني 
الدولي )ICAO(، وزارة النقل 
 ،)DFT( في اململكــة املتحدة
وإدارة أمن النقل في الواليات 

.)TSA( املتحدة األميركية
وخــالل املرحلــة األولى 
من التشغيل والتي بدأت في 
٢٠1٨، قام مدربون كوريون 
بتدريب جميــع أفراد األمن 
ومت اعتمادهم من قبل اإلدارة 
العامة للطيران املدني. بعد 
ذلــك، مت تدريبهم في مركز 
لــوزارة  التابــع  التدريــب 
الداخلية. ولكن بعد بناء مركز 
التدريب علــى أمن الطيران 
التابع لشــركة إنتشون في 

 وتطبق »إنتشون« خطة 
صيانة فعالة تشــمل: خطة 
الســنوية، خطة  الصيانــة 
الصيانة دورة احلياة، نظام 
اإلدارة البيئية واالجتماعية، 
حمايــة البيئــة ومراقبتها، 
مؤشــر الصيانــة الوقائية، 
أعمال الصيانة التصحيحية، 
باإلضافة الى اتفاقية مستوى 
اخلدمة مع األداء املستهدف 

في وقت االستجابة.
وال تقتصر جهود الشركة 
في الكويت على نطاق عمل 
العقــد فحســب، بــل أيضا 
تتعــاون مــع دول أخــرى 
لتحقيق استراتيجية تنمية 
الطيران اإلقليمية في منطقة 

الشرق األوسط.

2 ـ زيـادة اإليــرادات إلى أقصى 
حد ممكن

قالت شــركة مطار إنتشن 
الربــح  انهــا زادت  الدولــي 
التجاري عن طريق العطاءات 
الناجحة في T4، األمر الذي عزز 
األرباح املالية للحكومة وساهم 

إلى شــركة إنتشــون، التي 
تقوم فقط بتحصيل اإليجار 
بالنيابة عــن اإلدارة العامة 
للطيران املدني مبوجب عقد 

بني الطرفني.
وفي هذا اإلطار، أوضحت 
الشركة ان اإلشاعة القائلة إن 
»إنتشون« تأخذ نسبة معينة 
من اإليجار سوء فهم للودائع 
التي مت حتصيلها احتياطيا 
من أجــل مبالغ اإليجار غير 
املدفوعة واألضرار التي تلحق 
مبرافــق املطــار، ويعاد هذا 
اإليداع إلى أصحاب االمتياز 

عند انتهاء العقد.

3 ـ خدمات أمن معترف بها من قبل 
املنظمات الدولية

أكدت منظمة الطيران املدني 
الدولي في مارس ٢٠19 ان نظام 
األمــن في مبنى ركاب T4 في 
مطار الكويت الدولي مرضي. 
كمــا اعتمدت إدارة أمن النقل 
األميركية في أغسطس ٢٠19 
عملية تشغيل الطائرات من 
مبنى 4 إلى الواليات املتحدة. 

مبنى T4، أصبحت الشركة 
تقوم بتدريب جميع موظفي 
األمــن على أســاس منتظم 

واعطائهم شهادات مؤهلة.

4 ـ إجراءات ســريعة في املطار 
وحتسني في دقة مواعيد الرحالت

أشارت »إنتشون« إلى أن 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
حصلت على املرتبة الثامنة 
من أصل 175 شــركة طيران 
مــن حيث دقــة املواعيد في 
عام ٢٠19، حيث كان التأخير 
واإلجــراءات الطويلــة مــن 
املشاكل املزمنة خلدمات مطار 
الكويت، قبل ان تعطيها شركة 
إنتشون األولوية حللها. ولن 
تتوقف »إنتشون« عند هذا 
احلد من التطوير بل ستبدأ 
رحلــة جديــدة في ســعيها 
خلدمــة أفضــل مــن خــالل 
تعزيز التعاون بني أصحاب 

املصلحة.

5 ـ تربية األجيال الرائدة القادمة
أكدت شركة إنتشون انها 
تبذل قصارى جهدها التباع 
سياسة احلكومة بشأن نسبة 
تكويت العمالة، مع التركيز 
على تدريب األجيال الوطنية 
القادمة. ومع ذلك، نظرا ألن 
عمــال النظافة وطاقم األمن 
والبالــغ عددهــم 3٨٠ عامال 
يشــغلون ما يقرب من %75 
من إجمالــي العمالــة، فمن 
الواضح أن الشــائعات التي 
تقول ان تكلفة املوظف هي 
13٠٠ دينار ال أساس لها من 
الصحة وانها مجرد نتيجة 
تقسيم ميزانية سنة واحدة 
)7.7 ماليني دينار( على عدد 

املوظفني.

أقل من نصف الوقت املوصى به من »إياتا« عند 40 دقيقة .. والكويت تتمتع بأفضل الظروف لتضم مطاراً محورياً جديداً في الشرق األوسط

Skytrax خالل تسلم الشركة جلائزة

دون  العامليــة  املطــارات 
وجــود اســتعداد قــوي من 
قبل الشركات املشغلة لتلك 
املطارات. وهنــا كان الهدف 
مــن اختيار الكويت شــركة 
إنتشــون لتشغيل وتطوير 
 ،T4 وصيانــة مبنــى ركاب
كونهــا تتمتــع مبواصفات 
عاملية وتدير افضل املطارات 
في العالم وتعتبر من أرقى 
الشــركات في مجــال النقل 

اجلوي واملطارات.
في حني أن شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية مسؤولة عن 
املناولة األرضية )تســجيل 
إلــى  الوصــول والصعــود 
الطائــرة وإخراجها، حتميل 
وتفريغ البضائع واألمتعة، 
إمدادات الوقود، وما إلى ذلك( 
في مبنــى T4، وهي واحدة 
من مناطق األعمال الرئيسية 
لشركات الطيران في جميع 

أنحاء العالم.
كما ان شــركة اخلطوط 
الكويتيــة ال تشــارك فــي 
 T4 تشــغيل وصيانة مبنى
التجارية  املناطق  باستثناء 
لشركات الطيران. كما تقوم 
شركة مطار إنتشون الدولي 
بتشــغيل مبنــى T4 وفقــا 
للتدابير العاملية والنظامية 
التي طورتها IIAC على النحو 

التالي:
- خطــة التشــغيل، خطــة 
التســويق االســتراتيجية، 

اخلطة الرئيسية
- دليل التشغيل واإلجراءات
- اتفاقية ومراقبة مستوى 

اخلدمة
- جودة اخلدمة في املبنى

- استبيان رضا الركاب
- مؤشرات األداء الرئيسية

الشـركة الكورية تتمتع مبواصفـات عاملية وتديـر أفضل وأرقى املطـارات في العالم

»T4« في  املستوى  عاملية  خدمات  إنشاء  عام   2021 جعل  إلى  تهدف  »إنتشون«  الصحة من  لها  أساس  ال  شائعة  »إنتشون«..  في  موظف  كل  تكلفة  دينار   1300
جميع أرباح تشـغيل »T4« تذهب إلى احلكومة وال يعود أي فلس إلى »إنتشـون« أعوام بضعة  خالل  البناء  تكاليف  اجلوي  وغير  اجلوي  الربح  يغطي  بأن  توقعات 

»ميد«: الكويت مازالت »مترددة« في مشروع »الدبدبة للطاقة الشمسية«
محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن شركة ميتالورجيكال 
الصينية، كانت قد قدمت في 2019 أدنى 
العروض ملشروع الطاقة الشمسية املقرر 
بناؤه مبجمع الشقايا في منطقة الدبدبة 
بالكويت، وبطاقة توليد تبلغ 1.5 غيغاواط، 
ولكن لم تصدر عن احلكومة حتى اآلن أي 
إجراءات بشان اخلطوة التالية للمشروع 
الذي طال انتظاره. ونتيجة لذلك، تدرس 
شركة البترول الوطنية الكويتية صاحبة 
املشروع، جميع اخليارات احملتملة، مبا 
فيها ترسية عقد الهندسة والتوريد والبناء، 
باإلضافة إلــى التمويل )EPC + F( على 
الشــركة التي قدمت أدنى العروض، أو 
إعادة طرح العقد في مناقصة جديدة بغية 
احلصول على أسعار أفضل، أو حتى إلغاء 

املناقصة بصورة نهائية.
وقال مصدر مطلع على املشروع ملجلة 
ميد: »لقد كانوا مترددين بشأن املشروع 

منذ أكثر من عام حتى اآلن«.
وأشــارت املجلة الى أنها ذكرت في 
أبريل 2019 أن شــركة البترول الوطنية 
الطاقة  الكويتية تلقت عطاءات ملشروع 
الشمسية، حيث قدمت الشركة الصينية 
آنفة الذكر أدنى العروض بقيمة بلغت 11.2 
فلسا للكيلوواط/ ساعة، وهو أقل بنحو 
12% من سعر 12.7 فلسا للكيلوواط/ساعة 
املقدم من حتالف يضــم مجموعة املال 
الكويتية. وقدم كونسورتيوم يضم شركة 
تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشنز 
ثالث أدنى عرض بقيمة 13.507 فلســا 

للكيلوواط/ ساعة.
وأبلــغ املصدر املجلة في أواخر عام 
2019 بقوله: »نتفهم أن املناقشات الداخلية 
في دوائر شركة البترول الوطنية الكويتية 
بشأن املشروع مستمرة، إنهم لم يجروا 
أي مفاوضات مع أي من مقدمي العروض 
على حد علمنا«. أما القائمة الكاملة ملقدمي 

العروض واألسعار فهي كما يلي:

٭ شــركة ميتالورجيكال الصينية 11.2 
فلسا/ كيلوواط ساعة.

٭ مجموعة املال )محلية(: 12.7 فلســا/ 
كيلوواط ساعة.

٭ شــركة تشــاينا كوميونيكيشــنز 
كونستركشنز: 13.507 فلسا/ كيلوواط 

ساعة.
٭ شــركة جوبكــو اخلليجيــة العامة 

للمقاوالت: 13.8 فلسا/ كيلوواط ساعة.
 Maessa ٭ التحالف القائم بني شركتي
لالتصاالت واجننيريا االسبانيتني، وشركة 
الغامن الدولية للتجارة واملقاوالت )محلية(: 

13.823 فلسا/ كيلوواط ساعة.
٭ التحالف القائم بني شركتي شنغهاي 
الكتريك وتشــاينا تراميف الصينيتني: 

14.506 فلسا/ كيلوواط ساعة.
 CCC ٭ التحالــف القائم بني شــركات
اللبنانية وروديال االسبانية وأوراسكوم 
املصرية وشــركة TBEA الصينية 17.1 

فلسا/ كيلوواط ساعة.

دورات تدريبية احترافية572 موظفًا في أقسام مختلفة
أوضحت شركة »إنتشــون« ان العدد اإلجمالي 
للموظفي العاملني في مبنى T4 يتكون من نحو 572 
موظفا موزعني على أقسام صيانة امليكانيكيا والكهرباء 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهندسة املدنية 
والهندسة املعمارية وتشغيل شهادة املشغل اجلوي، 
وخدمة الركاب، واألمن، وخدمة التنظيف، والتدريب 

التجاري ومدربي الكويتيني.

قالت شركة إنتشون أنها توفر دورات تدريبية احترافية تشمل 
التدريب في مطار إنتشون الدولي في كوريا كل عام لكي يستطيع 
املوظفون الكويتيون في اإلدارة العامة للطيران املدني وموظفو 
شركة مطار إنتشون اكتساب خبرات في خدمات املطارات. واضافت  
»إنتشون« ان أولئك املتدربني الكويتيني اليافعني سوف يقودون 
اجليل القادم في مطار الكويت. حيث وبفضل هذا اجلهد، أصبح 

جميعهم مؤهلني وفق املعايير الدولية.

»نفط اخلليج«: ال معوقات في اإلنتاج 
والتصدير بعمليات الوفرة املشتركة

قالت الشركة الكويتية لنفط اخللج 
إنــه ال يوجد لديها فــي عمليات الوفرة 
املشتركة ما يعيق اإلنتاج أو التصدير، 
وأن جميــع أعمالها في تلك املنطقة تتم 
وفقا خلططها املوضوعة من قبل واملتسقة 
مــع توجيهات وزارة النفط ومؤسســة 

البترول الكويتية.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، 
أن وزارة النفــط تتابع ســير العمل في 
منطقة العمليات املشــتركة الوفرة أوال 
بأول عالوة على قيام الوزارة بالتعاون 

مــع اإلدارات املعنية في وزارة الداخلية 
الكويتية بالتنسيق املستمر واملتواصل 
لتوفير آلية عمل تضمن انسيابية الدخول 
واخلــروج من خالل البوابات احلدودية 
جلميــع العاملني في مناطــق العمليات 
املشــتركة التابعني للشركة، وهو األمر 
الذي يسير بانسيابية ومرونة ولم تواجهه 

أي عراقيل.
وأضافت الشركة أنها تتقدم بخالص 
الشكر والتقدير لوزارة النفط الكويتية 
ممثلة في الوزير د.خالد الفاضل، ووكيل 

الــوزارة الشــيخ د.منــر الصبــاح على 
التواصل املستمر واجلهد الواضح لتذليل 
أي معوقات أو عقبات قد تعترض إجراءات 
سير العمل في منطقتي العمليات املشتركة 

الوفرة واخلفجي التابعة للشركة. 
وختاما، أعلنت الشركة أنه يتم إرسال 
أولى شحنات اإلنتاج من عمليات الوفرة 
املشتركة اليوم بحضور ممثلي من وزارة 
النفط الكويتية، وأن الشركة ليس لديها 
أي خطط أو سبب إليقاف اإلنتاج حتى 

هذه اللحظة.

متابعة حثيثة من قيادات وزارة النفط لسير العمل.. والتنسيق مع اجلهات املعنية

»MatePad Pro«.. أحدث جهاز 
لوحي رائد من »هواوي«

أصدرت هواوي مؤخرا 
 HUAWEI MatePad جهاز
Pro اللوحي، الذي يحتوي 
علــى عــدد ال يحصى من 
امليــزات املثيــرة، مبا في 
ذلك ميزة العرض على عدة 
شاشات، والنوافذ املتعددة، 
 HUAWEI APP Multiplierو
اجلديد واحملسن، مما يعزز 
موقف هواوي في ســوق 

األجهزة اللوحية.
 MatePad ويقدم جهاز
Pro اللوحي ميزات تفاعلية 
جديدة وفريدة من نوعها. 
يعتمــد العرض على عدة 
الشاشات على التكنولوجيا 
املوزعة والثورية، ويقوم 
بــني  اجلســور  ببنــاء 
األجهزة املختلفة لتزويد 
بوظائــف  املســتخدمني 
سلسة ومترابطة. أصبح 
مــن املمكــن اآلن توصيل 
هاتفك الذكي وبثه السلكيا 
 MatePad Pro باســتخدام
أنواع  ومشــاركة جميــع 
بــني  مباشــرة  امللفــات 
األجهــزة املختلفة مبجرد 
السحب واإلفالت، لتسهيل 
املرتفعــة في  اإلنتاجيــة 
العمل وفي احلياة عموما.
وعــادة مــا يســتخدم 
األجهــزة  املســتخدمون 
اللوحية في الوضع األفقي، 
على عكس الهواتف الذكية، 
والتي يتــم االحتفاظ بها 
بشــكل عــام فــي الوضع 
الرأســي. معظــم مطوري 
 Android تطبيقات أندرويد

نظــام Android، ولكنهــا 
تتغير على النحو األفضل 
لواجهة اجلهــاز اللوحي. 
وهذا يتيح عرضا مزدوجا 
لتطبيق واحد، عندما يكون 
اجلهاز اللوحي في وضع 

أفقي.
ميــزة  حتســني  ومت 
 HUAWEI APP Multiplier
بشــكل أكبــر علــى جهاز 
اللوحــي،   MatePad Pro
أحــدث جهــاز لوحي رائد 
مــن هــواوي. ال ميكنــك 
عرض احملتوى من طبقات 
مختلفة مــن التطبيق في 
نوافــذ منفصلــة فقــط، 
ميكنــك تعديــل حجم كل 
نافذة أيضا بكل بساطة عن 
طريق السحب على حافة 
النافذة. على سبيل املثال، 
عندما يكون تطبيق األخبار 
مفتوحــا، ميكنك تقليص 
النافذة للشاشة الرئيسية، 
أثناء توسيع نافذة العرض 

ملقالة جتذب اهتمامك.
 HUAWEI APP يعمــل
Multiplier على االستفادة 
الشاشــة  مــن  الكاملــة 
 1٠.٨ مقــاس  العريضــة 
بوصــات، ممــا يضاعــف 
بشكل فعال احملتوى الذي 
ميكن عرضه، ويسهل زيادة 
الكفاءة، عــن طريق إنقاذ 
املســتخدمني مــن متاعب 
التحويل املستمر للشاشات. 
على سبيل املثال، ميكنك 
الدردشــة مع ممثل خدمة 
العمالء في إحدى النوافذ، 
أثناء البحــث عن عناصر 
أخرى للشراء عبر التسوق 
على اإلنترنت، في النافذة 
األخرى. واألفضل من ذلك، 
 99٠ Kirin يضمن معالــج
القــوي املوجود في جهاز 
 HUAWEI MatePad Pro
تشــغيل جميع العمليات 
التي تظهر على الشاشــة 

بدون أي عوائق.
وتسمح النوافذ املتعددة 
بعــرض   Multi Window
التطبيقات املختلفة في كل 
نافذة، مما يتيح التعاون 
عبر التطبيقات بدون جهد. 
كما يأتي اجلهاز اللوحي 
 5G 99٠ Kirin مدعما مبعالج
الرائد الذي يدعم شبكات 
اجليل اخلامس 5G ويوفر 
سرعة شبكة أعلى وعرض 
نطاق ترددي أكبر ووقت 
أقل، باختصار  اســتجابة 
يوفر جتربة ثورية لشبكة 

.5G اجليل اخلامس

يحتوي على مميزات مثل العرض على عدة شاشات والنوافذ املتعددة

أعطــوا األولوية للهواتف 
الذكيــة، وبالتالــي، فــإن 
التي طوروها  التطبيقات 
أكثــر قابليــة للتوجيــه 
الرأســي. ونتيجــة لذلك، 
متيــل إصــدارات األجهزة 
اللوحية إلى الظهور فقط 
كإصدارات مكبرة لشاشة 
الهاتــف الذكــي، بــدال من 
تخصيصها بسمات خاصة. 
نادرا ما يتم حتسني أمناط 
اخلطوط ونسبة العرض 
لفائدة مستخدمي األجهزة 
اللوحيــة، وقــد أصبحت 
األجهزة اللوحية تعتبر في 
الغالب فعالة في تشغيل 
الڤيديو، بدال من االستخدام 
جلميع األغراض. ومع ذلك، 
بهدف تزويد املستخدمني 
بحل الشاشــة املنقســمة، 
منحــت هــواوي جهــاز 
MatePad Pro مــع ميــزة 
 ،HUAWEI APP Multiplier
وهي ميزة مبتكرة تستخدم 



18
االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠ عربية وعاملية

دعم عربي - إسالمي لفلسطني: «الضم» سيؤجج الصراع ويغذي التطرف
أكــد  عواصــم - وكاالت: 
اجتماع وزارء اخلارجية العرب 
الوقــوف الكامــل إلــى جانب 
الفلسطينيني في تلبية جميع 
حقوقهم املشروعة وفي مقدمتها 
الدولة املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على خطوط 
عام ١٩٦٧ وفق القانون الدولي 
ومبادرة السالم العربية، فيما 
اعربت اسرائيل عن استعدادها 
«إلجراء مفاوضات على أساس 
خطة الرئيس ترامب للسالم: 

باعتبارها خالقة وواقعية.
وشــدد االجتماع الوزاري 
العربــي الطــارئ على رفض 
مخططــات إســرائيل ضم أي 
جزء من األراضي الفلسطينية 
احملتلــة والتحذيــر مــن ذلك 
باعتباره خرقا للقانون الدولي 
وتقويضا حلل الدولتني وكل 
األســس التــي قامــت عليهــا 
العمليــة الســلمية واجلهود 
املســتهدفة حتقيــق الســالم 

العادل والشامل.
جاء ذلك في البيان اخلتامي 
لالجتماع الذي عقد امس عبر 
آليــة التواصل املرئــي تلبية 
لدعــوة األردن لبحث اجلهود 
املبذولة ملنع تنفيذ قرار الضم 
وحماية فرص حتقيق السالم 
العادل من اخلطر غير املسبوق 
الذي ســيمثله هــذا القرار اذا 

مت تنفيذه.
البيــان اخلتامــي  ودعــا 
الصادر املجتمــع الدولي الى 
اتخاذ مواقف وإجراءات مؤثرة 
ملنع تنفيذ قرار الضم حماية 

للقانون الدولي وللسالم.
وعقد االجتماع مبشــاركة 
وزراء خارجية األردن واإلمارات 
والســعودية ومصر واملغرب 
وفلسطني وهي الدول األعضاء 

الدول العربية على املستوى 
الــوزاري والكويــت العضو 
العربي الســابق فــي مجلس 

األمن. 
وشــدد البيــان اخلتامــي 
لالجتماع على أهمية العودة 
ملباحثات جادة حتل الصراع 
على أساس حل الدولتني وفق 
الدوليــة  الشــرعية  قــرارات 

منتهيــا والدخول في اتفاقية 
سالم مع إسرائيل مع حتقيق 
األمن جلميع دول املنطقة عند 
انسحابها الكامل من األراضي 
العربية احملتلة وقبولها قيام 
دولة فلسطينية مستقلة ذات 
ســيادة وعاصمتهــا القــدس 

الشرقية.
كما أكد التمســك باملوقف 

الضم الذي سيؤجج الصراع 
التطرف وضرورة  وسيغذي 
تأكيد إسرائيل رغبتها احلقيقية 
في حتقيق السالم عبر الدخول 
في مفاوضات فاعلة ومباشرة 
الفلســطينيني للتوصل  مــع 
التفاق سالم على أساس حل 
الدولتني وتنفيذ التزاماتها في 

جميع االتفاقات املوقعة.
وأعلن استمرار العمل مع 
املجتمع الدولي لترجمة املوقف 
الدولــي الرافــض بغالبيتــه 
الساحقة للضم حتركا مؤثرا 
ملنعــه وإلعــادة إطالق جهود 
ســلمية حقيقيــة تفضي إلى 
السالم العادل والشامل الذي 
يشكل ضرورة إقليمية ودولية 

وخيارا استراتيجيا عربيا.
وفي ســياق متصل، حذر 
وزراء خارجية فرنسا وأملانيا 
واألردن ومصر من أن أي ضم 
إسرائيلي ألراض فلسطينية 
محتلة منذ عام ١٩٦٧ سيكون 
انتهاكا للقانون الدولي ويهدد 

أسس عملية السالم.
وقالــت وزارة اخلارجيــة 
الفرنسية في بيان ان ذلك جاء 
خالل اجتماع عقــده الوزراء 
األربعــة عبر تقنيــة الڤيديو 
امس لبحث مستجدات القضية 
الفلسطينية واحلالة الراهنة 

لعملية السالم.
وشدد الوزراء على انه لن 
يتــم االعتراف بأي تغيير في 
حدود عام ١٩٦٧ ال يوافق عليه 

طرفا الصراع.
واضافوا ان هذه اخلطوة 
ســتكون لها عواقب خطيرة 
على أمن املنطقة واستقرارها 
وستشــكل عقبــة كبيرة أمام 
جهود حتقيق ســالم شــامل 
التزامهــم  وعــادل مؤكديــن 

واالستعداد لبذل اجلهود لدعم 
املفاوضات وصوال إلى اتفاق 
ســالم شــامل يضمن حقوق 
الفلســطيني كاملة  الشــعب 

ويضمن أمن إسرائيل.
وأكد أهمية التمسك مببادرة 
الســالم العربيــة عــام ٢٠٠٢ 
والتي أكدت اســتعداد جميع 
الــدول العربية اعتبار النزاع 

العربي الذي تضمنته مبادرة 
السالم العربية أن حل الدولتني 
وفقها ووفق القانون الدولي هو 
السبيل حلل الصراع وحتقيق 
السالم الشامل ولقيام عالقات 
طبيعيــة بني الــدول العربية 

وإسرائيل.
وشدد البيان على ضرورة 
عــدم تنفيــذ إســرائيل قرار 

الشديد بحل الدولتني من خالل 
املفاوضات استنادا إلى القانون 
الدولي وقرارات األمم املتحدة 

ذات الصلة. 
بــدوره، اكد األمــني العام 
ملنظمــة التعــاون اإلســالمي 
د.يوسف بن أحمد العثيمني، 
ضرورة حتمل املجتمع الدولي 
مسؤولياته ملنع خطط الضم 
اإلســرائيلية، داعيــا مجلس 
اتخــاذ  إلــى  الدولــي  األمــن 
التدابيــر الالزمــة ملنــع هذه 
اخلطط وإجبار إسرائيل على 
وقف جميع ممارســاتها غير 
القانونية، والوفاء بالتزاماتها 
مبوجب اتفاقية جنيڤ الرابعة 
وقــرارات األمم املتحــدة ذات 

الصلة.
وذكــرت وكالــة األنبــاء 
الســعودية الرسمية (واس) 
أمس أن ذلك جاء في رســائل 
وجههــا العثيمني إلــى وزراء 
خارجية الــدول األعضاء في 
مجلس األمن الدولي وأعضاء 
اللجنــة الرباعيــة الدوليــة، 
الطالعهم على موقف املنظمة 
الرافــض لتهديــدات حكومة 
االحتــالل اإلســرائيلي بضم 
أجزاء من األرض الفلسطينية 

احملتلة عام ١٩٦٧.
في املقابل، قال مكتب رئيس 
الوزراء بنيامــني نتنياهو إن 
االخيــر أبلغ رئيــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون 
أمس االول بأنه ملتزم بخطة 

ترامب الواقعية للسالم.
وأضاف البيان: إســرائيل 
مستعدة إلجراء مفاوضات على 
أســاس خطة الرئيس ترامب 
للســالم، وهي خطــة خالقة 
وواقعية، ولن تعود إلى صيغ 

املاضي الفاشلة.

«التعاون اإلسالمي» تطالب مجلس األمن باتخاذ تدابير ملنعه.. وفرنسا وأملانيا لن تعترفان به.. ونتنياهو يدعو للتفاوض على أساس «صفقة القرن»

(رويترز) حرق دمى متثل نتنياهو وترامب و«صفقة القرن» خالل احتجاجات ضد مخططات الضم في غزة امس 

فــي الوفــد الــوزاري العربي 
املنبثق عن جلنة مبادرة السالم 
الــى االمني  العربيــة، اضافة 
العــام جلامعة الدول العربية 
احمد ابوالغيط. كما شارك في 
االجتماع وزراء خارجية تونس 
العضو العربي في مجلس األمن 
وسلطنة عمان رئيس الدورة 
العادية احلالية ملجلس جامعة 

«الصحة العاملية» تدافع عن تعامل الصني مع الطاعون الدملي
جنيڤ - وكاالت: وســط اتهامات 
لها مبحاباة بكني في بداية تفشــي 
الوباء الذي يســببه ڤيروس كورونا 
املستجد، دافعت منظمة الصحة العاملية 
مجددا عن اإلجــراءات التي تتخذها 
بكــني ملواجهة وباء الطاعون الدملي، 
الذي بدأت تظهر إصاباته في منطقة 
منغوليا. وقالت مسؤولة في املنظمة 
الدولية إن تفشــي الوباء في الصني 
يجري «التعامل معه بشكل جيد» وال 

يعتبر أنه ميثل خطرا كبيرا.

وأضافت مارغريت هاريس املتحدثة 
باســم املنظمة في إفــادة صحافية 
لألمم املتحدة بجنيڤ «نراقب حاالت 
التفشي في الصني، ونتابع األمر عن 
الصينية  الســلطات  كثب مبشاركة 
واملنغوليــة». وأضافت: «في الوقت 
الراهــن ال نعتبره أمرا ينطوي على 
خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه 
بحرص». وجــاء ذلك بعدما أصدرت 
السلطات في مدينة بيان نور مبنطقة 
الداخليــة الصينية حتذيرا  منغوليا 

من الدرجة الثالثة بعد يوم واحد من 
إبالغ مستشفى بحالة جديدة مشتبه 
إصابتها، عقب اإلبالغ عن أربع حاالت 
في نوفمبر املاضي، مبا في ذلك حالتان 
من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر 
أكثر فتــكا. والوباء اجلديد املعروف 
بالطاعون الدملي أيضا، اشــتهر في 
العصور الوســطى «باملوت األسود» 
كونه شديد العدوى وغالبا ما يكون 
فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق 

القوارض.

منظمة الصحة العاملية تعترف بانتشار «كوفيد - ١٩» عبر الهواء
عواصــم - وكاالت: فيما 
التزال العديد من دول العالم 
تصــارع الحتــواء املوجــة 
األولى، اشــتد اخلالف حول 
طرق انتشار عدوى ڤيروس 
كورونــا املســتجد «كوفيــد 
-١٩»، بــني منظمــة الصحة 
العلماء  العامليــة وعشــرات 
الذيــن طالبوهــا مبراجعــة 
توصياتهــا بشــأن اجراءات 
السالمة والتباعد االجتماعي، 
وقالوا ان الڤيروس ميكن ان 
ينتقل خالل جسيمات متناهية 

الصغر عبر الهواء. 
وقــد حــذر املديــر العام 
العامليــة  ملنظمــة الصحــة 
تيدروس أدانوم غيبريسوس 
من أن انتشار وباء كوفيد-١٩ 
«يتسارع»، مؤكدا أنه لم يبلغ 
ذروتــه بعد. تزامــن ذلك مع 
اعتراف املنظمة بظهور «دليل» 
على احتمال انتشار الفيروس 
عبــر جســيمات صغيرة في 
الهــواء. وهــو يؤكــد ما جاء 
في رســالة وجهها ٢٣٩ عاملا 
من ٣٢ دولة أمس ونشــرتها 
مجلة «كلينيكال إينفكشوس 
ديزيزس»، دعوا فيها منظمة 
الصحة إلى اإلقرار بأن عدوى 
الڤيروس قابلة لالنتقال جوا 
علــى بعــد أكثر مــن مترين 

تقريبــا. واســتنادا إلى ذلك 
ينصح بالتباعد اجلسدي بني 
متر ومترين وغســل اليدين 

ووضع الكمامة.
إال ان دراســات أخــرى، 
إلــى ان جزئيــات  أشــارت 
للڤيروس وجــدت أيضا في 
رذاذ مجهري (قطره يقل عن 
خمسة ميكرونات) في الهواء 
الذي يزفره شخص مصاب. 
وهو خفيف وميكن أن يبقى 
عالقــا في اجلو فــي االماكن 
املغلقة لساعات فيستنشقه 

آخرون. 

عدة أمتــار، ونحن ندعو إلى 
اللجــوء إلى إجراءات وقائية 
ملنع انتقال العدو في اجلو».

وما من إجماع علمي على 
أن االنتقــال جوا يؤدي دورا 
في العدوى إال أن جوليان تانغ 
أحــد املوقعني على الرســالة 
مــن جامعة ليســتر رأى أن 
منظمــة الصحــة العاملية لم 
تثبت العكس «فغياب الدليل 
ليس دليال علــى غياب» هذا 
االحتمــال. ومــع بــدء رفــع 
إجــراءات العــزل، مــن امللح 
بحسب هؤالء اخلبراء تهوية 

حضور مناسبات عامة دون 
مراعاة التباعد االجتماعي.

ويعاني الرئيس الشعبوي 
اليميني الذي سبق أن وصف 
املرض بأنه «إنفلونزا بسيطة»، 
من ارتفاع في درجة احلرارة 
والسعال وألم في العضالت، 
وظهر للمرة األولى أمس األول 

وهو يرتدي كمامة. 
وقال: «وصف لي األطباء 
كلوروكــني  هيدروكســي 
وازيتروميسني (مضاد حيوي) 
وشعرت بعدها بأنني أفضل. 
أنا في حال ممتازة»، موضحا 
أنه سيســعى إلى العمل قدر 
اإلمكان «عبر تقنية الڤيديو».
فــي غضون ذلك، كشــف 
البيــت األبيــض  مستشــار 
املعديــة  األمــراض  وخبيــر 
أنطوني فاوتشي أن الوضع 
احلالــي في الواليات املتحدة 
«ليس جيدا حقا ووضع خطير 
علينا معاجلته على الفور».

 وأثناء مقابلة مشــتركة 
عبر اإلنترنت مع مدير املعاهد 
الوطنية للصحة فرانسيس 
كولينز، أضاف فاوتشــي أن 
الواليات املتحدة التزال تواجه 
بصعوبة املوجــة األولى من 
املرض دون أن تصل أبدا إلى 
أعداد احلاالت املنخفضة التي 

وكتبت ليديا موراوسكا من 
جامعة كوينزالند في أستراليا 
ودونالــد ميلتون من جامعة 
ميريالند األميركية في مقال 
وقعه ٢٣٧ خبيرا آخر «ندعو 
األوســاط الطبيــة والهيئات 
الوطنية والدولية املختصة 
إلى االعتراف باحتمال انتقال 

عدوى كوفيد-١٩ باجلو».
وأضــاف العاملــان «ثمــة 
لتنشــق  كبيــر  احتمــال 
الڤيــروس املوجــود في هذا 
الرذاذ التنفسي على مسافات 
قصيرة ومتوسطة تصل الى 

أماكن العمل بشكل أفضل فضال 
املدارس واملستشــفيات  عن 
ودور العجزة واعتماد أدوات 
ملكافحة اإلصابات مثل فالتر 
اجلو املتطورة واألشعة فوق 
التي  البفنســجية اخلاصــة 
تقضــي علــى اجلراثيــم في 

قنوات التهوية.
مــن جهــة أخــرى، أعلن 
البرازيلــي جايير  الرئيــس 
بولسونارو أمس أنه مصاب 
بڤيروس كورونا املستجد الذي 
لطاملا قلل من خطورته رافضا 
وضع الكمامــة ومصرا على 

خططت للوصول إليها. وقال 
فاوتشي إنه يتوقع أن يكون 
اللقاح النهائي، الذي تطوره 
عدة شــركات، جيــدا ويوفر 
احلمايــة لبعض الوقت على 
األقل، لكن لن تكون حمايته 

دائمة مثل لقاح احلصبة.
متصــل،  ســياق  وفــي 
قــال إريك تونــر الباحث في 
جامعة جونز هوبكنز، وهي 
تعتبر مرجع تتبع اإلصابات 
والوفيات الناجمة عن «كوفيد 
١٩»، إن خبــراء الصحــة ال 
يعتقــدون ان خلع الكمامات 
سيكون قريبا، بحسب ما نقل 

موقع «احلرة».
وفي السياق، بينت احدث 
احصائيات اجلامعة امس ان 
عدد املصابــني بكورونا بلغ 
أكثر من ١١ مليونا و٦٥٥ الفا 
على مستوى العالم، وقارب 
عدد الوفيات الـ ٥٤٠ الف وفاة. 
وخالفا ألميركا، برز اخلطر 
املســتجد في اســتراليا التي 
تواجــه مايبــدو أنــه املوجة 
الثانيــة مــن التفشــي، بعد 
متكنها إلى حد كبير من وقف 
العدوى، وأعلنت عزل خمسة 
ماليني شــخص في ملبورن 
ثاني أكبــر املــدن، للحد من 

إصابات جديدة.

«كورونا» يتمكن من الرئيس البرازيلي رغم استهانته به.. وأستراليا تعزل املاليني في ملبورن.. والوضع خطير في أميركا

وأوصوا بتهوية قوية لألماكن 
العامة الداخلية. واتهم العلماء 
املنظمة الدولية برفض رؤية 
تراكم األدلة النتشار العدوى 
احملتمل في الهواء عبر الرذاذ 
املجهري الصادر عن األشخاص 
املصابــني، ما يعنــي إمكانية 
الهواء لســاعات،  بقائه فــي 
داعني إلى تغيير التوصيات 
التي أصدرتها. وقالت اخلبيرة 
باملنظمة بينيديتا أليغرانتسي 
إن املنظمة تعتقد أنها: «كانت 
منفتحة على األدلة على طرق 
انتقال» الڤيروس املســتجد. 
ويعنــي هــذا االعتــراف بأن 
املنظمة ميكن أن تنســف كل 
التــي أصدرتها  التوصيــات 
وتعيــد النظر فــي إجراءات 
السالمة والتباعد االجتماعي 

كما يطالبها العلماء. 
وكانت «الصحة العاملية» 
وهيئــات صحية أخرى ترى 
أن الڤيروس ينتقل من خالل 
الــرذاذ الناجم عن الســعال 
والعطــس والتكلم مباشــرة 
في وجــه الشــخص القريب 
من املريض، ورمبا من خالل 
األسطح التي يستقر عليها هذا 
الرذاذ ليعلق الحقا على أيادي 
أشخاص سليمني. وهذا الرذاذ 
ثقيل ويسقط على مسافة متر 

تطبيقات املراسلة تنسحب من هونغ كونغ 
على خلفية قانون األمن الصيني

الرئيســة  عواصــم - وكاالت: قالــت 
التنفيذيــة لهونغ كونــغ، كاري الم، امس 
إن جلنة األمن القومي التي تشكلت حديثا، 
ستعمل سرا حلماية األمن القومي مبوجب 
القانــون اجلديد الــذي فرضته بكني على 

املدينة األسبوع املاضي.
ولم تقدم الم تأكيدات للصحافيني خالل 
مؤمتر صحافي امس، بعد أن أثيرت مخاوف 
حول غموض اجلرائم املتعلقة بالصحافة.
وعند مطالبتها بأن تؤكد أن الصحافة 
ستحتفظ بحق تغطية أي موضوع، قالت 
الم إنه إذا كان الصحافيون يستطيعون أن 
«يضمنوا لها بنسبة ١٠٠٪ أنهم لن يرتكبوا 

أي جرمية، سأفعل الشيء نفسه».
وقالــت: «املســألة ليســت أن أقف هنا 
ألمنحكم ضمانا بشــأن ما ميكنكم، وما ال 

ميكنكم، أن تفعلوه».
من جهة أخرى، أعلنت تطبيقات املراسلة 
الشهيرة، تليجرام وواتس آب والشركة األم 
لواتس آب، فيســبوك، أنها علقت معاجلة 
طلبات بيانات املستخدمني من سلطات هونغ 

كونغ، مشــيرة إلى القلق بشــأن القانون 
اجلديد.

وزادت شــعبية تطبيــق ســيجنال 
للمراسلة، والذي ال يخزن بيانات املستخدم، 
ليتصدر قوائم متجر جوجل بالي في هونغ 
كونغ منذ صدور القانون.وقال سيجنال عبر 
موقع تويتر إنه كان ميكن أن يصدر إعالنات 
مماثلة، «لكننا لم نبدأ أبدا في تسليم بيانات 
املســتخدم لشــرطة هونغ كونغ. وأيضا، 
ليس لدينا بيانات مستخدمني لتسليمها». 
وقالت شركة تيك توك العمالقة للتواصل 
االجتماعي ليلة أمس االول، إنها ستسحب 
منصتها الشهيرة ملشاركة الڤيديو من متاجر 
التطبيقات في هونغ كونغ. وسعت الشركة 
األم لتيك توك، بايت دانس، مؤخرا إلى أن 
تنــأى بتطبيقها عن نظيره الصيني الذي 
يلتــزم مبعايير الرقابة واخلصوصية في 
الصني. وانضمت شركتا زووم، ولينكد ان، 
إلى القائمة املتنامية لشركات التكنولوجيا 
التي تقوم بتعليق االمتثال لطلبات حكومة 

هونغ كونغ بشأن بيانات املستخدمني.

ً كاري الم: جلنة األمن القومي ستعمل سرا

العراق: تشكيل هيئة قضائية للتحقيق بعد اغتيال الهاشمي
عواصم - وكاالت: أعلنت 
السلطات القضائية في العراق 
عن تشــكيل هيئــة للتحقيق 
تختص في جرائم االغتياالت، 
وذلــك بعد اغتيال مســلحني 
مجهولــني لهشــام الهاشــمي 
اخلبير األمني واالستراتيجي 
أمام منزله في حي زيونة شرقي 

العاصمة بغداد.
وذكر مجلس القضاء األعلى 
في العراق في بيان امس أنه مت 
«تشكيل هيئة حتقيقية قضائية 
من ٣ قضاة وعضو ادعاء عام 
تختص بالتحقيق في جرائم 
االغتياالت في العاصمة بغداد 
وبقية احملافظات»، مشيرا الى 
أن الهيئة التحقيقية ستعمل 
«بالتنسيق مع وزارة الداخلية». 
وقال رئيس احلكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي خالل جلسة 
مجلس الوزراء امس: «إننا لن 
نسمح ألحد بأن يحول العراق 

الوطنيــة  الوكالــة  أفــادت 
العراقية لألنبــاء «ان غصة 
هشــام  الشــهيد  اغتيــال 
الهاشــمي لم تفارقنــا، إال أن 
واجبنا كقادة للدولة أن نحول 

إلــى أنــه وجه بإطالق اســم 
الشهيد هشام الهاشمي على 
أحد شوارع العاصمة بغداد. 
من جهة أخرى، أكد الرئيس 
العراقــي برهــم صالــح  أنه 
يجب تقدمي املتورطني بجرائم 
(داعش) إلــى محكمة دولية 
خاصة حملاسبتهم، وأنه من 
الضروري بذل اجلهود إلدانة 
تلك اجلرائم. وأوضح صالح 
خالل استقباله امس كرمي خان 
املستشار اخلاص رئيس فريق 
التحقيق التابع لألمم املتحدة 
لتعزيز املساءلة عن اجلرائم 
املرتكبة من قبل (داعش) أن 
العراقيني مبختلف قومياتهم 
ومذاهبهم عانــوا من إرهاب 
عصابات (داعش) التي ارتكبت 
بحقهــم العديد مــن اجلرائم 
واالنتهــاكات التي ترقى إلى 
مستوى اإلبادة اجلماعية في 

مختلف املدن واحملافظات.

احلــزن واألســى إلــى إنتاج 
وإجناز مباشر». وتابع: «اننا 
مسؤولون، واإلجابة الوحيدة 
التي يتقبلها منا الشعب هي 
اإلجناز، واإلجناز فقط»، الفتا 

الكاظمي يقيل مسؤول أمني: لن نسمح بتحويل البالد إلى «دولة عصابات»

(أ.ف.پ) عراقيون يشيعون جثمان اخلبير االمني هشام الهاشمي امس االول 

إلى دولة للعصابات ولن نسمح 
بالفوضى وسياسة املافيا أبدا»، 
مؤكدا ان «العراق لن ينام قبل 

أن يخضع القتلة للقضاء».
وأضاف الكاظمي حسبما 

ملشاهدة الڤيديو
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تقرير إخباري

أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

السيسي يتقدم اجلنازة العسكرية الرسمية للفريق العصار

«املالية» تعلن وصول ملياري دوالر الشريحة األولى لقرض «النقد الدولي»
القاهرة - ناهد إمام ووكاالت

كشف أحمد كجوك، نائب وزير 
املالية والتطوير  للسياسات  املالية 
املؤسسي عن تســلم مصر قيمة 
الشريحة األولى من قرض صندوق 
اتفاق  الدولي ضمن برنامج  النقد 
االستعداد االئتماني SBA والتي تبلغ 

قيمتها نحو ٢ مليار دوالر.
وقال كجوك بحسب «املصري 
التي وصلت  اليوم»، إن الشريحة 
اتفاق االستعداد  تأتي من إجمالي 
االئتماني بقيمة ٥٫٢ مليارات دوالر 

على مدار ١٢ شهرا.
إلى ذلك، كشف املتحدث الرسمي 
باســم وزارة املوارد املائية والري 
املصريــة محمد الســباعي، عن 

السيناريو املتوقع حال عدم التوصل 
التفاق مع إثيوبيا بشأن أزمة سد 

النهضة.
وأوضح السباعي، خالل مداخلة 
تلفونية، أنه في حال عدم التوصل 
التفاق نهاية األسبوع اجلاري ستتم 
إحالة امللف مجــددا ملوجه الدعوة 
للمفاوضات وهو االحتاد األفريقي، 
الفتا إلــى أن املفاوضات املصرية 
النهضة تسير بنسق  حول ســد 
معني وثابت، لكنه في ذات الوقت 
مرن في كل اجللسات، وتكون هناك 
سبل كثيرة للسيناريوهات املتعلقة 
بالنقاط الفنية وكيفية التعامل معها 
باإلضافة إلى النقاط القانونية وكيفية 

إدارتها.
وأضاف ان األسبوع األول مضى 

دون اجتماعات، متابعا: «بدأنا منذ 
أول أيام األسبوع الثاني سلسلة من 
االجتماعات، ومن املتوقع أن تنتهي 
املفاوضات مع نهاية هذا األسبوع 
يوم اجلمعة أو السبت على األكثر، 
وحينها ستتضع مالمح ما توصلنا 
إليه حول وجــود نقاط تالقي من 
عدمه». ونفى الســباعي أن تكون 
هناك مقترحــات جديدة في إطار 
املفاوضات، قائال: «من البداية لدينا 
منوذج مستدام كامل ومتكامل لهذه 
املفاوضات يحقق األهداف املنشودة 
القائمة على التعاون بني دول املنبع 
واملصــب»، موضحــا أن النقاط 
اخلالفية في املفاوضات مازالت كما 
هي سواء فيما يخص النقاط الفنية 
بالنسبة  وهي مصيرية ووجودية 

للجانب املصري وهي آليات التشغيل 
وامللء في فترات اجلفاف.

وأشار إلى أن النقاط القانونية 
هي األخرى ال تقل أهمية عن الفنية 
فيما يخص آليات فض النزاع وتبادل 
املعلومات، مشــيرا إلى أن اجلانب 
اإلثيوبي مازال يتســم في موقفه 
وتعامله بالتشدد والتصلب وال يوجد 
الصعيدين  تقارب حتى اآلن على 
حيث مازالت أديس أبابا تتمســك 

بوجهة نظرها.
ولفت الى أن «االحتاد األفريقي 
ألــزم األطــراف املتفاوضة بعدم 
التحرك األحادي وعدم ملء السد 
حتى نهاية املفاوضات لكن في نهاية 
األسبوع سنرى كيف تسير األمور، 

ولكل حدث حديث».

القاهرة - خديجة حمودة

تقدم الرئيس عبدالفتاح 
امــس مشــيعي  السيســي 
اجلنازة العسكرية للفريق 
محمد سعيد العصار وزير 
الدولة لإلنتاج احلربي، التي 
أقيمت في منطقة املراســم 
العســكرية مبسجد املشير 
محمــد طنطــاوي بالتجمع 
اخلامــس. وحمــل جثمــان 
العصــار،  الفريــق محمــد 
وامللفــوف بعلــم مصــر، 
فوق عربــة جترها اخليول 
يتقدمها عسكريون بأطواق 
مــن زهــور وســط عــزف 

أول محمد زكى القائد العام 
للقوات املسلحة وزير الدفاع 
واإلنتاج احلربى، والفريق 
محمــد فريد رئيــس أركان 
القــوات املســلحة،  حــرب 
وعــدد مــن الــوزراء وعدد 
من املسؤولني وكبار رجال 

الدولة.
وكانت رئاسة اجلمهورية 
قد نعت أمــس االول ببالغ 
األسي واحلزن الفريق محمد 
سعيد العصار وزير الدولة 
لإلنتاج احلربي، مشيرة إلى 
أنه كان مقاتال وهب حياته 
خلدمة وطنه، وحكيما شارك 
في مســؤولية إدارة البالد 

رئيس هيئة تسليح القوات 
املسلحة، ثم مساعدا لوزير 
الدفاع لشــؤون التســليح، 
وعمل مستشارا لوزير الدفاع 
الفنية والعالقات  للبحوث 
اخلارجية ثم عضوا باملجلس 
األعلــى للقوات املســلحة. 
وأدى الفريق العصار اليمني 
الدســتورية كوزير للدولة 

لإلنتاج احلربي عام ٢٠١٥.
وكان آخر التكرميات التي 
حصل عليها الفقيد الراحل 
إصــدار الرئيس السيســي 
قرارا جمهوريا بترقيته إلى 
رتبة فريق فخري مع منحه 

وشاح النيل.

في فتــرة عصيبة شــهدت 
كادت  حتديــات جســيمة 

تعصف بالوطن.
وكان الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، قد قال أمس االول 
- في تدوينة على صفحته 
الرســمية مبواقع التواصل 
الفريــق  إن  االجتماعــي - 
محمــد العصــار كان دائما 
فــي صــدارة رجــال مصر 
املدافعــني عنها في حلظات 
فارقة ودقيقة من تاريخها.

وتخرج الفريق العصار 
من الكلية الفنية العسكرية 
عام ١٩٦٧، وتدرج في املناصب 
العسكرية حتى شغل منصب 

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقدم مشيعي اجلنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار امس

للموســيقى العسكرية، مع 
النياشني واألوسمة،  حملة 
التي حصل عليهــا الفريق 
العصار طوال فترة خدمته 

في القوات املسلحة.
الرئيــس  قــام  وقــد 
عبدالفتاح السيسي بتقدمي 
واجب العزاء ألسرة الفريق 
محمد ســعيد العصار الذي 
يعد أحد رموز العســكرية 

املصرية.
وشــارك فــي اجلنــازة 
العســكرية رئيس مجلس 
الوزراء د.مصطفى مدبولي، 
ورئيــس مجلــس النــواب 
د.علــي عبدالعال، والفريق 

نواعير حماة تقاوم الزمن.. 
بانتظار دوران «احملمدية» مجددًا

األمم املتحدة: غارات سورية وروسية على إدلب 
وهجمات «حترير الشام» ترقى إلى جرائم احلرب

حماة - أ.ف.پ: يجهد محمد سلطان في 
ترميم أكبر نواعير مدينة حماة الســورية، 
محاوال ورفاقه، وهم آخــر عمال الصيانة 
املتخصصني في هذا املجال، أن يعيدوا تشغيل 
دوالبها اخلشــبي الضخم على ضفاف نهر 
العاصي. وتعد النواعير التي كانت تستخدم 
أساســا لري البساتني املجاورة املرتفعة عن 
مســتوى النهر، وفق منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة، إرثا فريدا من نوعه 
«ال في سورية فحســب، ولكن في العالم 

بأسره على األرجح». وبقيت النواعير التي 
لطاملا ارتبط اسمها بحماة، مبنأى عن القصف 
واملعارك منذ اندالع النزاع في العام ٢٠١١. لكن 
بعضها توقف تدريجيا عن الدوران إما بسبب 
تعرض ألواحها اخلشبية املعمرة للسرقة أو 
احلرق، أو جراء تعــذر صيانتها على غرار 
ناعورة احملمدية، أكبر نواعير حماة وأقدمها.

جنيڤ - رويترز: قال محققون تابعون 
لألمم املتحــدة، إن طائرات حربية ســورية 
وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى 
حد جرائم احلرب على مدارس ومستشفيات 
وأسواق في محافظة إدلب. جاء ذلك في تقرير 

ندد أيضا بهجمات ملقاتلني متطرفني.
وقال احملققون إن «القصف العشوائي» من 
جانــب القوات املوالية للحكومة، قبل اتفاق 
وقف إلطالق النار في مارس املاضي، توسطت 
فيه تركيا، أودى بحياة مئات املدنيني وأجبر 
قرابة مليون مدني على الفرار، وهو ما يرقى 

إلى حد جرمية ضد اإلنسانية.
واتهمــت جلنــة األمم املتحــدة للتحقيق 
املعنية بســورية أيضا هيئة حترير الشام، 
وهي جماعة متطرفة تسيطر على أجزاء من 
شمال غرب سورية، بإطالق نيران املدفعية 
على مناطق مدنية «بال هدف عسكري مشروع 

على ما يبدو».
وأضافــت أن مقاتلي الهيئــة، التي كانت 
تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، عذبوا 

وأعدموا معتقلني.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان 
«الواضح من احلملة العســكرية أن القوات 
املوالية للحكومة ومن تصنفهم األمم املتحدة 
إرهابيني انتهكوا بشكل صارخ قوانني احلرب 

وحقوق املدنيني السوريني». واستند التقرير، 
الذي يغطي الفترة بني نوفمبر ٢٠١٩ ويونيو 
٢٠٢٠، إلى بيانات طلعات جوية وشــهادات 
شهود. وفحص التقرير ٥٢ «هجوما رمزيا» في 
شمال غرب سورية منها ٤٧ هجوما منسوبا 
لقوات احلكومة السورية املدعومة من روسيا. 
وذكــر التقريــر أن طائرات حربية روســية 
تورطــت على نحو منفــرد في هجوم مميت 
في اخلامس من مارس استهدف مزرعة دواجن 
بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحني، 
وفي ثالث ضربات بالقرب من مستشفى حلقت 
به أضرار في بلدة أريحا اخلاضعة لسيطرة 
قوات املعارضة يوم ٢٩ يناير. وتنفي روسيا 

ضلوعها في الهجوم األخير.
وقال التقرير «لدى اللجنة أسباب منطقية 
لالعتقاد بأن قوات موالية للحكومة ارتكبت 
جرائم حرب مبهاجمة األطقم واملنشآت الطبية 

عن عمد من خالل شن ضربات جوية».
وقالت كارين كونينغ أبو زيد عضو اللجنة 
«واجه رجال ونســاء وأطفــال أجرينا معهم 
مقابالت خيارا مروعا بني التعرض للقصف 
أو الفرار إلى عمق املناطق اخلاضعة لسيطرة 
هيئة حترير الشــام حيث تتفشى انتهاكات 
حقوق اإلنســان. أفعال أعضاء هيئة حترير 

الشام ترقى إلى حد جرائم احلرب».

أطفال يسبحون في مياه العاصي بني ناعورتي اجلسرية واملعمورية في مدينة حماة        (أ.ف.پ)

على طريق االستجابة لطلب صندوق النقد.. تعيني مجلس إدارة للكهرباء
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

الكهربائيــة،  التعيينــات 
كهربت اجتماع مجلس الوزراء 
في بعبدا امس، بسبب عنصر 
املدمــر ملفهــوم  احملاصصــة 
الوظيفة األخالقي والقانوني، 
فقــد اتفق على تعيني مجلس 
إدارة الكهرباء بينما طار بند 
تعيني الهيئــة الناظمة، التي 
تقع ضمن شروط البنك الدولي 
لإلصــالح، في وقت اســتمر 
فيــه ضياع الليــرة اللبنانية 
في ســوق الدوالر الســوداء، 
ومعها حسابات مصرف لبنان 
املركــزي الهائمــة، من حيث 
التدقيق التشريحي بني شركة 
«كرول» املســتبعدة، بســبب 
عالقة تواصلية مع إسرائيل، 
 «IT وبني شــركة «فرنسيس
اإلســرائيلية اخلالصة، وكأن 
املطلــوب التخلص مــن مبدأ 
التدقيق احملاسبي التشريحي 
من أساســه، كي تبقى طاسة 
نهــب املــال العــام ضائعــة، 
والسارقون الرسميون في حرز 
حريز، ويا دار ما دخلك شر..».
وشملت الئحة التعيينات 
في الكهرباء ١٨ اسما، الختيار 
٦ من بينهم، مبعدل ٣ أســماء 
من كل طائفة، يجري اختيار 
واحد منهم، وتضمنت الالئحة 
التي أعدها وزير الطاقة رميون 
غجر (تيار) عن السنة: طارق 
عبداهللا، أحمد اخلطيب، أكرم 
حمود، وعن الشــيعة: حسني 
ســلوم، إيهاب فرحات وعالء 
مكي. وعن الدروز: سامر سليم 
وشكيب حرب ومالك بوغنام، 
وعن األرثوذكس: كرمي ســابا 
ونقوال النخل وموريس طنب، 

الكهرباء والهيئة الناظمة بدل 
اإلصالح املطلوب».

أما تعيينات الهيئة الناظمة 
للقطــاع، فاخلالفــات ال تزال 
قائمــة حولهــا رغــم تفاهــم 
الرئيــس نبيه بــري ورئيس 
الوطنــي احلر جبران  التيار 
باسيل، الذي قضى بأال تتسلم 
صالحياتها قبل وضع املراسيم 

التطبيقية.
وهنا يقــول وزير الطاقة 
أن املطــروح  رميــون غجــر 
تعديل القانــون ٤٦٢ املتعلق 
بتنظيم قطاع الكهرباء متهيدا 
والتعديــالت  للتعيينــات 
املطروحــة تبقي القــرار بيد 
وزير الطاقة ما يعني «مطرحك 

إلى ٦ مراعاة للطوائفية.
وكان علــى جــدول أعمال 
اجللســة التدقيــق املالي في 
محاولــة حقيقية للبحث عن 
خيــارات اخلســائر املهدورة 
بــني الدفاتــر والصفقات عن 

بند البواخر النفطية.
وتنطوي مقررات احلكومة 
إلــى  علــى رســالة موجهــة 
صندوق النقد الدولي معبرة 
عن التزامها باإلصالحات التي 

طلبها الصندوق وغيره.
وتنــاول مجلــس الوزراء 
التدقيــق  موضــوع إجــراء 
التشــريعي فــي  احملاســبي 
حسابات مصرف لبنان، بعد 
التوافق بني بري وباسيل، الذي 

يا ماشي»، نزوال عند شروط 
التيار الوطني احلر املتمسك 

بقطاع الكهرباء املثمر.
وتشــمل هــذه التعديالت 
صالحيــات مؤسســة كهرباء 
لبنان بحيث يصبح بإمكانها 
إنشاء شركات، متهيدا لبيعها 
في مجالي اإلنتاج والتوزيع.

أما نقــل الكهربــاء فيبقى 
شركة عامة ملعاجلة موضوع 
املوظفني واملستخدمني الذين 

يستعدون للتحرك.
واحملــور الثانــي يتعلــق 
بصالحيات الوزير الواسعة، 
واحملور الثالــث يتناول دور 
وصالحيات الهيئات الناظمة 
التي رفع عدد أعضائها من ٥ 

أسقط خيار الشــركة املدققة 
«كرول» التي كان يتمسك بها 

الرئيس ميشال عون.
وفي مستهل اجللسة شدد 
الرئيــس عون علــى التدقيق 
املالــي في حســابات مصرف 

لبنان.
وطلــب وزير املــال غازي 
وزني موافقة مجلس الوزراء 
علــى تفويضــه بالتفــاوض 
مع شــركة «فرنســيس انتر 
ناشيونال كونسليشن» إلجراء 
التدقيــق بحســاب املصــرف 
املركــزي، كشــركة بديلة من 
«كرول» إلى جانب شــركتني 

أخريني بالتدقيق احملاسبي.
لكن مع التدقيق في خلفيات 
هذه الشــركة ايضا، تبني انها 
إســرائيلية املنبــع واملصب، 
ووفــق معلومــات لصحيفة 
«األخبــار» فالشــركة متلك ٣ 
مكاتب في الشــرق األوســط 
احدها في «إسرائيل». كذلك، 
فإن الرئيسة التنفيذية لقسم 
الشــركة  التكنولوجيــا فــي 
(املؤلــف مــن ٢٩ مكتبا في ٦ 
بلــدان)، صوفي روس، كانت 
االســتخبارات  فــي  تعمــل 
اإلسرائيلية، وحتديدا في قسم 
التابع لسالح  االســتخبارات 

البحرية.
في هذا الوقت، التقى وزير 
الصناعة عماد حب اهللا سفير 
إيــران محمد جــالل فيرزينا، 
مشيدا بالدعم الذي تقدمه إيران 
التوجه  للبنان، ومؤكدا على 

شرقا».
مــن جهته، أبدى الســفير 
اإليراني استعداد بالده لتقدمي 
الدعم في كل املجاالت خاصة 

الصناعية منها.

عون يشدد على التدقيق املالي في حسابات مصرف لبنان.. وجنبالط: التعيينات على حساب الكفاءة

(محمود الطويل) عدد من احملتجني خالل اعتصام أمام مؤسسة الكهرباء في بيروت احتجاجا على انقطاع التيار 

وعن الكاثوليك: حبيب سرور، 
وسام يعقوب وجلبير احلاج، 
وعن املوارنة: شــادي كريدي 

وكرم عيد ونسيب نصر.
وبالنتيجــة اختير كل من 
السني طارق عبداهللا والشيعي 
حسني سلوم والدرزي سامر 
سليم واالرثوذكسي كرمي سابا 
والكاثوليكــي حبيب ســرور 

واملاروني شادي كريدي.
من جهتــه، كتــب رئيس 
احلــزب التقدمي االشــتراكي 
وليد جنبالط عبر حسابه على 
موقع «تويتر»: «في التعيينات 
احلكومية األكل على أبوجنب 
على حساب الكفاءة والطوائف 
ومنها الدروز، مع ابتالع قطاع 

التفاصيل كاملة على موقع األنباء  االلكتروني
www.alanba.com.kw

املجلس الشرعي اإلسالمي األعلى: 
ما الذي يدعو أولي األمر 

للبقاء في السلطة؟
بيروت - خلدون قواص

أكد املجلس الشــرعي اإلسالمي األعلى أن حجم 
الكارثة التــي أصيبت بها البالد، وأصابت اللبنانيني 
جميعا في الصميم، يجعلنا نتساءل عما يدعو أولي 
األمر إلى البقاء في السلطة، وهم ال يخفون عجزهم 
عن حتمل مســؤولية قيادتهم للبالد، وعدم قدرتهم 
على اإلنقاذ، أو إيجاد احللول للمشاكل التي يتخبط 
بها لبنان، وهم يتركونه يواجه مصيره متجها نحو 

السقوط املريع، بدال من أن يعملوا خلالص لبنان.
وشدد في بيان له بعد اجتماعه برئاسة مفتي لبنان 
الشــيخ عبد اللطيف دريان بحضور الرئيس فؤاد 
السنيورة على ان عدم شعور السلطة مبسؤولياتها 
وتخليها عن القيام مبهامها األساســية جتاه شعبها 
الذي يقاسي شظف العيش ومرارة احلياة وذل السؤال 
بسبب البطالة وخسارة مدخراتهم وتراجع مواردهم 
املالية، وانقطاع رواتبهم وضعف قدرتهم الشرائية، 
يجعلنا نتساءل ما إذا كانت السلطة السياسية تتحسس 
فعال ما أصاب الناس، ويصيبهم من مآس وآالم ومن 
اضطراب فــي مختلف وجوه حياتهم، وما إذا كانت 
الســلطة ال تزال قادرة على االســتمرار في حتمل 
مســؤولياتها في وقت تؤكد فيها الوقائع واألحوال 
فقدانها ألبســط مقومات وجودها وجمع مكونات 
املجتمع اللبناني فضال عن خسرانها لثقة مواطنيها 

وثقة الداخل واخلارج.
ويتناغم بيان املجلس الشرعي مع عظة البطريرك 
املاروني بشــارة الراعي األحد املاضي والتي ناشد 
فيها رئيس اجلمهورية فك احلصار عن الشــرعية 

واإلسراع إلى جندة لبنان.



تسالي
االربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠

20

٧٨٥١
١٢٣

٢١٤٦
١٥٣٧٦

٧٦٢٩
٨٦٣

٨٥٢
٤٦٧٢١٥

٢٩٦١

٤
٩١٥٣

٣٨٥٦٢٩
٤٣٨

٣٩٢
٩٣

٩١
٧١٣٢٥

٥٢٤٩٧

٩٢٦٤
٧٢

٨٤١٥
٦٣

٦٥٧٣
٩٢١

٤١
٣٧

٢١٣

٦ ٣ ٩ ٧ ٤ ٨ ٥ ١ ٢
٧ ٤ ١ ٥ ٦ ٢ ٩ ٣ ٨
٥ ٢ ٨ ١ ٣ ٩ ٤ ٧ ٦
١ ٩ ٥ ٣ ٨ ٧ ٦ ٢ ٤
٣ ٧ ٦ ٤ ٢ ٥ ١ ٨ ٩
٢ ٨ ٤ ٦ ٩ ١ ٧ ٥ ٣
٩ ١ ٣ ٨ ٥ ٤ ٢ ٦ ٧
٤ ٦ ٧ ٢ ١ ٣ ٨ ٩ ٥
٨ ٥ ٢ ٩ ٧ ٦ ٣ ٤ ١

٥ ٨ ٦ ٢ ٣ ٩ ٧ ٤ ١
٢ ٩ ٧ ٤ ١ ٦ ٥ ٨ ٣
١ ٤ ٣ ٨ ٧ ٥ ٦ ٢ ٩
٩ ٥ ٤ ٣ ٦ ١ ٨ ٧ ٢
٦ ٣ ٨ ٧ ٩ ٢ ١ ٥ ٤
٧ ٢ ١ ٥ ٤ ٨ ٩ ٣ ٦
٣ ٦ ٢ ٩ ٥ ٧ ٤ ١ ٨
٤ ٧ ٩ ١ ٨ ٣ ٢ ٦ ٥
٨ ١ ٥ ٦ ٢ ٤ ٣ ٩ ٧

٨ ٩ ١ ٥ ٢ ٣ ٦ ٧ ٤
٥ ٣ ٤ ٦ ٧ ٩ ٨ ٢ ١
٧ ٢ ٦ ٨ ٤ ١ ٩ ٣ ٥
٢ ٤ ٩ ١ ٨ ٦ ٣ ٥ ٧
١ ٦ ٥ ٧ ٣ ٢ ٤ ٩ ٨
٣ ٨ ٧ ٤ ٩ ٥ ٢ ١ ٦
٤ ٧ ٣ ٢ ٥ ٨ ١ ٦ ٩
٩ ١ ٨ ٣ ٦ ٧ ٥ ٤ ٢
٦ ٥ ٢ ٩ ١ ٤ ٧ ٨ ٣

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

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: س و ج في العلوم املبسطة ـ أ.د.حسام محمد مازن

من كتاب: شباب دائم  ـ د.دالور محمد صابر
أفقياً:

من احلواس اخلمسة من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku سؤال وجواب

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

شباب دائم

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

اخلاليا القاتلة في الشيخوخة

العمر  القاتلة بتقدم  ال تستطيع اخلاليا 
أداء واجبها امللقى عليها بالوجه األكمل، وكأن 
هذه اخلاليا تشيخ مثل صاحبها الشائخ، وهذا 
الضعف ناجت جزئيا من إنتاج كميات هائلة 
مبالغة فيها من مركبات كيميائية رسولة 
خاصة، حيث تكون اخلاليا القاتلة حساسة لها، 
وتنتج تلك املركبات الكيميائية الرسولة من 
قبل اخلاليا البلعمية او امللتهمة بتقدم العمر، 
وبالتالي فإن املركبات الرسولة اخلاصة هذه 
تعرقل نشاط اخلاليا القاتلة. وهنا نستطيع 
ان نقول ان أعضاء اجلهاز املناعي ـ وبالذات 
اخلاليا البلعميةـ  أصبحت عدوة بعد ان كانت 

مؤازرة للخاليا القاتلة.
في الواقع ان اخللية البلعمية في اخلاليا 
الطبيعيةـ  أي عندما يكون صاحبها شاباـ  تفرز 
هذه (الكيميائيات الرسولة اخلاصة) لتنظيم 
نشاط اخلاليا القاتلة، وإفراز هذه الكيميائيات 
الغزاة مثل  انتهاء املعارك ضد  واجب عند 
البكتيريا فهي إشارة النتهاء املعركة، فاملعركة 
انتهت، فال حاجة إلفرازها فيما بعد، وهذا 
يحدث بالضبط في احلاالت الطبيعية، ولكن 
يكون إفراز تلك الكيميائيات الرسولة بشكل 
العمر، ويعتبر  هائل ومبالغ فيه عند تقدم 
انحرافا ميارس من قبل اخلاليا البلعمية، وهذا 

هو التخبط في تلك اخلاليا في ذلك العمر.
خاليا ـ تي (T-cells) في الشيخوخة

يحفز اجلهاز املناعي عدد اخلاليا الناضجة 
لكل من خالياـ  تي، في الفرد الشائخ واخلاليا 
ـ تي املساعدة (Helper T-Cells)، ويسمح 
لالستجابة بسرعة وبشكل حاسم للغازي 
 T املهدد كالبكتيريا وغيره، وقابعو اخلاليا
Supperessor Tcells)) من جهة أخرى حتاول 
حصر او تقييد سرعة نشاط اجلهاز املناعي. 
وتعيش اخلاليا املساعدة T عادة من ١٠ الى ٣٠ 
سنة، ومع تقدم العمر تفقد تلك اخلاليا نشاطها، 
وحتى ان تلك اخلاليا تسمى في ذلك العمر 
باخلاليا - T البكماء او اخلرساء، ويزداد بتقدم 
العمر خمول هذه اخلاليا الدفاعية ويصعب 
حتفيزها للقيام بعملها على وجه أكمل، وهذا 
البائية (B-Cells) بالقيام  يضعف اخلاليا 
بعملها، وهو كما قلنا كان مسؤوال عن إنتاج 
األجسام املضادة، وقد شبهنا األجسام املضادة 
امليكروبات  التي تغرس مثال في  باخلناجر 
اذا تضعف هذه األجسام املضادة  الغازية.. 
الوقت  العمل، في  القيام بهذا  وال تستطيع 
الذي كانت تلك األجسام قوية عندما كان 

صاحبها شابا.

البصر

محمد ممدوح

ما الفطرة؟

تولد احليوانات وهي مكتسبة لبعض املهارات 
اخلاصة، فكل الطيور مثال تعرف كيف تبني 
أعشاشها، واألسماك جتيد السباحة، والعنكبوت 
على دراية وعلم كاف بطرق الغزل، وبناء األعشاش.
ال يوجد معلم او مدرس لتعلم احليوانات 
كيفية القيام بهذه الوظائف وهذا هو ما نعبر عنه 
بالفطرة، وال ميكن اعتبار هذه الفطرة مؤشرا ألي 
نوع من الذكاء، فاحليوان ال يستطيع ان يعلم 
او يتعلم اي مهارة جديدة كما انه ال يستطيع 

أن يقدم حلوال ملا يتعرض له من مشاكل.
اذكر نبذة عن متوسط عمر احليوانات؟

يحتمل ان تكون السلحفاة هي أطول احليوانات 
عمرا، ويعتقد انها تعيش ألكثر من ١٥٠ سنة، 
وتعتبر «ذبابة مايو» (ذبابة نوار) أقصر احليوانات 
عمرا فال يتعدى عمرها بضع ساعات، متوسط 
عمر الفيل ما بني ٦٠ـ  ٧٠ سنة، القطط او الكالب 
ما بني ١٢ ـ ١٥ سنة، الفأر ما بني ٢ ـ ٣ سنوات، 
ويؤكد بعض الهواة ان «الببغاء» يعيش أحيانا 
ألكثر من ١٠٠ عام إال ان احدا منهم لم يستطع 
إثبات ذلك، والواقع ان متوسط عمر «الببغاء» 

يصل الى نحو ٥٠ عاما.

لنالامتحاا

بولجنسجارا

رعطاممهـلول

وةقوزشداهـن

دطسرللبخزو

ةقالاااوةر

االاصعلابا

لسمقايبتول

متنالباحطب

عمارشررارع

طلظوجلديلد

فاراراةرار

١ـ  ممثلة كويتيةـ  بسط (معكوسة)، ٢ـ  حاسمـ  فضائل 
وحسنات (معكوسة)، ٣ ـ جدال ـ استفسر، ٤ ـ عكس 
حرام ـ صلب، ٥ ـ حطمه ـ مجرى مائي ـ للنفي، ٦ ـ 
دق اجلرس (معكوسة) ـ سنة ـ من األقارب، ٧ ـ من 
الطيور ـ أخطأ، ٨ ـ بيتي ـ علم مؤنث (معكوسة)، ٩ ـ 
واضح (معكوسة)ـ  والدـ  والدته، ١٠ـ  فيلسوف يوناني.

احتمال
الطقس
برودة
النور

الرطوبة

زهور
الربيع

الشجر
أوراق

املتساقطة

جهد
الشمس
الرواج

نوع
املناظر

الباردة
رياح

املعطف
االخوات

الزمن

البعد

١ ـ ممثل مصري كوميدي، ٢ ـ لهيب ـ ال شعر 
لديه (معكوسة)، ٣ ـ أبعده عن مكانه ـ أرتعد، ٤ ـ 
من اجلهات ـ أحد أقاربي، ٥ ـ حزنه ـ متشابهان، 
٦ ـ اخلالي من العيوب ـ نزل أرضا، ٧ ـ مرض، ٨ 
ـ عكس كثرا (معكوسة) ـ أماكن لوضع الثياب، ٩ 
ـ من سوائل اجلسم ـ املوجع، ١٠ ـ برملان الكويت.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ منى شداد ـ مد (معكوسة)، ٢ ـ حازم ـ جمائل (معكوسة)، 
٣ ـ مراء ـ سأل، ٤ ـ حالل ـ قاس، ٥ ـ هده ـ سيل ـ ال، ٦ ـ 
رن (معكوسة) ـ عام ـ خال، ٧ ـ ميامة ـ زال، ٨ ـ داري ـ ميادة 

(معكوسة)، ٩ ـ جلي (معكوسة) ـ أب ـ أمه، ١٠ ـ أفالطون.

١ـ  محمد هنيدي، ٢ـ  نارـ  األمرد (معكوسة)، ٣ 
ـ أزاحهـ  أرجف، ٤ـ  شمالـ  عمي، ٥ـ  أساهـ  ا 
ا، ٦ـ  السليمـ  هبط، ٧ـ  داء، ٨ـ  قال (معكوسة) 

ـ خزائن، ٩ ـ دم ـ األليم، ١٠ ـ مجلس األمة.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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جاسم النبهان لـ «األنباء»:
شخصيتي في «سما عالية» ال عالقة 

لها بـ «ال موسيقى في األحمدي»

عبداحلميد اخلطيب

«حتى اآلن لم يتصل بي أي احد 
إلخباري بأن تصوير «سما عالية» 
سيعود من جديد بعدما توقف الفترة 
املاضية بسبب اإلجراءات الصحية 
التي فرضت ملواجهة انتشار ڤيروس 
كورونا»، هذا ما أكده الفنان القدير 
جاســم النبهان عندما أخبرناه مبا 
يتم تداوله حول التجهيز الستئناف 
تصوير املسلسل خالل الشهر اجلاري، 
وقال: نحن ملتزمون بقرارات الدولة 
فيما يخص الوباء احلالي، واذا متت 
املوافقة على ان نســتكمل التصوير 
فأنا وفريق العمل على أمت االستعداد 

لكي ننهي ما تبقى لنا من مشاهد.
وتابــع النبهــان فــي تصريح لـ 
«األنبــاء»: لقــد كان مقــررا عرض 
املسلسل في رمضان املاضي ورمبا 
الفتــرة املوســمية،  ســيعرض في 
وأرى أن التأجيــل «خيرة» من رب 
العاملني، خصوصا ان رمضان معروف 
بزحمة األعمال الدرامية، وهو ما قد 
يعرض بعضها الــى الظلم، بعكس 
العرض خارج الشهر الفضيل والذي 
يحظــى بنســب مشــاهدة كبيــرة، 
مثنيا على القصة املكتوبة بحرفية 
والسيناريو واحلوار املتقن، وكذلك 
الرؤية اإلخراجية ومتيزها، مشيدا 
بجميع املشاركني في العمل والذين 

يبذلون مجهــودا كبيرا للظهور في 
افضل صورة ممكنة ترضي اجلمهور 

وترضيهم.
وفي ذات السياق، اكد الفنان القدير 
أن شخصيته في «سما عالية» مختلفة 
متاما عن شخصية «عضيبان» التي 
قدمها في رمضان قبل املاضي في «ال 
موسيقى في األحمدي» وحازت إعجاب 
املشــاهدين. وأوضح: «سما عالية» 
عمل مختلف شكال ومضمونا في كل 
شيء، ويضم شخصيات جديدة في 
إطار أحــداث «محبوكة» بعناية مع 
تسليط الضوء على قضايا معينة في 
اكثر من فترة زمنية، ملمحا الى أن 
العمل جرى تصويره في عدة دول، 

ولــم يتبق له اال تصوير مشــاهده 
داخل الكويت.

يذكر أن مسلســل «سما عالية» 
يتناول معاناة املرأة الكويتية خالل 
عقــود، عبر مجموعة من األحداث، 
خصوصا عندما يقترن الرجل املتفتح 
بفتاة مــن بيئة محافظة ومنغلقة، 
املرأة نفســها تعيش حياة جديدة 
عليها تصيبها بتوترات وحتوالت 
كثيرة، وهو قصة وسيناريو وحوار 
صالح النبهان وشيخة بن عامر، ومن 
إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة: 
جاســم النبهان، سليمان الياسني، 
زهرة اخلرجي، انتصار الشــراح، 
حمــد العماني، شــيماء ســليمان، 

فوز الشــطي، عبداهللا التركماني، 
عبداهللا السيف، غادة الكندري، أحمد 
النجار، وغيرهم، إلى جانب مشاركة 
مجموعة من الفنانني املصريني هم: 
نهى رأفت، أحمد كشك، حامد الشراب 

وندى عادل.
ويشار الى أن الفنان القدير جاسم 
النبهان أطل في رمضان املاضي في 
ثالثة مسلسالت، األول «محمد علي 
رود»، من تأليف محمد أنور وإخراج 
مناف عبدال، وشاركه البطولة عدد 
من جنوم الدراما، منهم: سعد الفرج 
ومحمد املنصور وهيفاء عادل وخالد 
أمني وبثينة الرئيسي وحسني املهدي 
وعبداهللا بهمن وفاطمة احلوســني 
وحصة النبهان وسعوده ومنى حسني 
ومشاري املجيبل، وآخرون، والثاني 
مسلســل «رحــى األيام» مبشــاركة 
كل مــن: عبداإلمــام عبداهللا ومحمد 
الصيرفي وعبير أحمد ومرمي الغامدي 
ومشاري البالم ونور ومحمد احلملي 
وعبداهللا اخلضر، والعمل من تأليف 
مشاري حمود العميري وإخراج حمد 
النوري، والثالث «شــغف» وشارك 
فيه ضيف شــرف، واملسلســل من 
تأليــف عالء حمزة وإخــراج محمد 
القفاص، وبطولة: هدى حسني، حسني 
املنصور، ســليمان الياســني، زهرة 
عرفات، عبداهللا بوشهري، رمي أرحمة، 

وعدد آخر من النجوم.

أكد أنه وفريق العمل على أمت االستعداد للعودة إلى التصوير إذا متت املوافقة

جاسم النبهان مع جنوم «شغف» هدى حسني وزهرة اخلرجي وعبداهللا بوشهريالنبهان وخالد أمني واملخرج مناف عبدال اثناء تصوير «محمد علي رود»

مشهد من مسلسل «ال موسيقى في االحمدي»

عبدالعزيز النصار: «السجن كان عامر بأهله»!
أحمد الفضلي 

أعرب الفنان عبدالعزيز النصار 
عن اســتيائه من عدم لقاء جمهوره 
هذا العام بعد سلسلة لقاءات متتالية 
كانت جتمعه باجلمهور منذ اكثر من 
ثمانية اعوام من خالل عمل مسرحي 
يعــرض في كل عام بــأول ايام عيد 
الفطر ومتتد لعيد االضحى قبل ظهور 
ڤيروس كورونا هذا العام الذي تسبب 
في إيقاف عدد كبير من االعمال الفنية 

وأبرزها مسرحيات عيد الفطر. 
وعن جتربة العمل املسرحي عن 
طريق االونالين من خالل مسرحية 
«السســتم واقف»، أفاد النصار من 
خالل حديثه لـ«األنباء» بأنه سعيد 
بهذه التجربة خصوصا انها االولى من 
نوعها على مستوى الكويت واخلليج 
وهــذا ما دفعني للمشــاركة في هذا 
العمل الــذي اعتبره حقــق النجاح 
لكنه ال يشبع رغبة واشتياق الفنان 
للمســرح ولقاء اجلمهور وهالشي 

افتقدناه في هذا العمل. 

وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة تكرار 
جتربة املشاركة في مسرحية اونالين 
قال النصار انه ال يوجد ما مينعه من 
تكرار التجربة خصوصا في حال، ال 
سمح اهللا، استمرار الوضع على ما 

هو عليه بوجود هاجلائحة وايضا 
ال بد ان يكون فيه نص جيد واسماء 
تصنع مسرحية تسعد الناس في ظل 
هالظروف السيئة التي متر بها البالد. 
وعــن ردود االفعــال اخلاصــة 

مبسلسل «السجن»، ذكر النصار ان 
العمل حقق نســبة مشــاهدة جيدة 
بالرغم من عدم عرضه عبر القنوات 
الفضائيــة واالكتفــاء بعرضــه في 
تطبيق البالم، موضحا ان التجربة 
كانــت جريئة من قبــل االخ العزيز 
املبدع حسن البالم بوضع العمل على 
التطبيق لكن بومزيان قبل هالتحدي 
وهللا احلمــد جنــح فيه واملسلســل 
وافيهات هالعمل نشــوفها عن عدد 
كبير من اجلمهور والسجن اللي كنا 
فيه كان مثل ما يقولون «عامر بأهله» 
الن قــروب البالم قادر وهللا احلمد، 
انه ينجح كل عمل يعني نقدر نقول 
هنياله اللي ينسجل مع قروب البالم. 
وفيما يتعلق باملشاريع القادمة، 
افاد النصار بأن املشــاريع جميعها 
التزال على الورق وهالشي ما اتوقع 
ان يتغيــر اال بعد انتهاء هاجلائحة 
الن اغلب املنتجني واملخرجني وايضا 
الزمالء الفنانني صعب انهم يشتغلون 
في ظل هالظروف، اهللا يعديها بأسرع 

وقت ويرجع كل شي مثل ما كان.

أكد لـ «األنباء» أنه سعيد بتجربة «السستم واقف»

منيرة عاشور تعود للشاشة قريبًا

أصيل يعيد «وجدانيات»
والده الراحل أبو بكر سالم

هيفاء تعود قوية وتغني لـ «األندال»!

مفرح الشمري

فــي ظل األوضاع الراهنــة وبعد عودة 
احلياة وفتح الرحالت التجارية، تخوض 
االعالميــة منيرة عاشــور جتربة اعالمية 
جديدة تتمثل فــي جتهيزها لبرنامج عن 
الســياحة بعد جائحة كورونا خاصة بعد 
سفرها ووجودها بالقاهرة حاليا مع أسرتها 
وزوجها وذلك بســبب انهاء بعض اعمال 

زوجها هناك.
االعالمية منيرة عاشور تسلط الضوء 
في برنامجها اجلديد على جتربتها بالسفر 
مع أجواء كورونا والسياحة ما بعد كورونا، 
باإلضافة الى تسليط الضوء على شركات 
الطيران والفنادق وغيرها من األمور التي 

المستها في جتربتها بالسفر. 
البرنامج اجواؤه سياحية وهي اجواء 
ليست غريبة على االعالمية منيرة عاشور 
التــي قدمت برنامج «رحلتي» ملدة طويلة 
على شاشة قناة العربي «فويس» فقط من 
غير ظهورها على الشاشة لكن في برنامجها 
اجلديد الذي سينفذ قريبا ستعود للشاشة 

بالصوت والصورة.

فاجــأ الفنان أصيل أبو بكر محبي فنه 
بإعادة تسجيل «ما سل قلبي»، األغنية التي 
حلنها وغناها والده الفنان الراحل أبو بكر 
سالم في السبعينيات من القرن املاضي، من 
كلمات حسني احملضار، واسترجع خاللها 
جزءا من الروح الغنائية لوالده بأداء وطرح 
أحــد أعماله اخلالدة عبــر تطبيق «ديزر» 
الرقمي، معيدا ألذهــان جماهيره الكبيرة 
ذكريات وجدانية ال تنسى مفعمة بالشوق 

واحلنني لفنان كبير رحل عنا. 
ويأتي النشــاط الفنــي اجلديد ألصيل 
اســتمرارا للعطاء الكبيــر الذي يقدمه في 
الفترة األخيرة، وحتديدا منذ عامني، عبر 
املشاركة في الفعاليات الفنية التي تقام في 
السعودية، واجللسات الغنائية املتنوعة، 

آخرها «حفالت الصيف» االفتراضية التي 
شارك فيها برفقة الفنان وليد الشامي.

وكان أصيل قد طرح أيضا عمال غنائيا 
حمل عنوان «قدر قدر»، من كلمات أصايل، 
وأحلــان البحــر، وتوزيع محمــد صالح، 
وينتمي العمل، بحسب موقع «سيدتي نت» 
الــى اللون العاطفي، حيث يحرص الفنان 
على تعويــض جمهوره ومحبيه عن عدم 
طرح األلبومات الغنائية باألغاني املنفردة 

وباحلضور املكثف في األنشطة الفنية.
جديــر بالذكــر ان العام املاضي شــهد 
حضورا الفتا ألصيل أبو بكر في احلفالت 
الغنائية، إذ شارك في احلفالت التي أقيمت 
ضمن «مواســم السعودية»، منها «موسم 

الشرقية»، و«موسم سودة عسير».

تســتعد الفنانــة هيفــاء وهبــي للقاء 
جمهورها بعد فترة غياب طويلة باستثناء 
ظهورها ضيفة شرف ضمن كليب «هنغني 

كمان وكمان» للمطربة إليسا.
ويبدو أن هيفاء التي تعكف حاليا على 
ممارســة تدريبــات رياضية شــبه يومية 
الســتعادة رشــاقتها مجددا بعد اكتســاب 
القليل من الوزن خالل فترة احلجر املنزلي، 
ستعود بقوة في الفترة املقبلة، حيث اتفقت 
الفنانة، بحسب موقع «نواعم»، مع امللحن 
نبيل خوري خالل الفترة املاضية على تقدمي 
عمل غنائي جديد يجمعهما معا، والعمل من 
فكرة هيفاء وتتحدث فيه عن شــخصيتها 
القوية التي ال تتأثر باألزمات، ومن املقرر 
أن تســجل األغنية لتشارك بها في املوسم 

الصيفي احلالي.
على صعيد آخر، طلبت هيفاء من الشاعر 
رمضان محمد تقدمي أغنية «متامهم كالم» 

التــي كان مــن املقرر أن تضمهــا أللبومها 
األخيــر ولكنهــا أجلتها للوقت املناســب، 
واألغنيــة تنتمي لنوعية الغناء الشــعبي 
الذي تقدمه هيفاء للمرة األولى وهي تتحدث 

عن «األندال».
من ناحية أخرى، تفصل أيام قليلة عن 
اســتئناف وهبي تصوير مشاهدها ضمن 
أحداث مسلسلها الدرامي اجلديد «اسود فاحت» 
الذي تقرر خروجه من املوســم الرمضاني 
املاضي بعد أزمة ڤيروس كورونا، ما جعلها 
تلتزم بتدريبات رياضية يومية داخل اجليم 
الرياضي اخلاص بها قبل بداية التصوير.
ومــن املقرر أن تشــارك به في املوســم 
الرمضاني ٢٠٢١، كما لديها عملها السينمائي 
اجلديد «أشــباح أوروبا» املقرر أن تشارك 
به في املوســم الســينمائي لعيد األضحى 
املقبل كموعد مبدئي لطرح الفيلم في دور 

العرض السينمائية.

تستعد لتقدمي برنامج عن السياحة ما بعد كورونا

تولني البكري: مرضي النفسي ليس وصمة عار!
كشفت الفنانة السورية تولني البكري املزيد من 
التفاصيل عن معاناتها مع املرض النفسي «اضطراب 
ثنائي القطبية»، مؤكدة أنها عانت من أعراضه فترة 
طويلة قبل أن تلجأ لطبيب نفســي أشــرف على 
عالجها، وطلب منها االســترخاء التام، وقالت انها 
عانت من عدم القدرة على النوم وأن هذا ســبب 
شــعورها باإلرهاق، مع اإلشارة إلى ان الكثير من 
األشخاص تعاطفوا معها وأنها حتدثت في هذا الشأن 
لكي يعذرها اآلخرون، خصوصا أنها باتت تنسى 

الكثير من األمور.
وتابعت تولني في تصريحات لبرنامج «Et بالعربي» 
مؤكدة أنها جلــأت بالنهاية إلى الطبيب الذي طلب 
منها االسترخاء التام، الفتة إلى أنها بخير ولم تصب 
مبرض عضال، وأحملت الى انها لم تعلن عن مرضها 
بحثا عن الشفقة بل وترفضها، وانها روت جتربتها 
من أجل توعيــة متابعيها وحتى يلتمس اجلمهور 
بعض العذر لها إذا عانت من أعراض املرض بشكل 
علني، مشيرة الى أن فقد ابنها األصغر كرمي وهو 

رضيع قد يكون الســبب في بداية املرض لديها، 
مؤكدة أنها أم لثالثة أبناء، هم طالل ٢٨ عاما وجودي 

٢١ عاما ولولو ١٦ عاما.
وكانت البكري كشفت نهاية يونيو املاضي عن 
إصابتها باضطــراب ثنائي القطب، وأكدت فخرها 
مبرضها رغــم صعوبته، وطلبت من اجلميع عدم 
مدارة أمراضهم النفســية ألنها ليست عيبا يجب 
ستره. وأصدرت توضيحا بدا وكأنه تشجيعا لكل 
املصابني بأمراض نفسية على مواجهة املجتمع دون 
خوف، وقالت عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «انا مصابة 
باضطراب ثنائي القطب، وفخورة بذلك رغم تقلباتي 
املزاجية التــي ال حتتمل، حلظات جنوني وصوال 
الكتئابي احلاد.. املرض النفسي لم ولن يكون ابدا 
وصمة عار سواء اردت االعتراف بذلك او ال». وانهالت 
التعليقات من قبل أصدقائها، متمنني لها الســالمة 
الدائمة وأن تبقى بخير ويشفيها اهللا، فيما تركزت 
تعليقات اآلخرين على تشجيعهم لقوتها وصراحتها 

واعترافها مبرضها وعدم اعتباره وصمة عار.
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ثامر عناد.. اختبار صعب
ناصرالعنزي

املدرب  اســتمرار 
الوطني ثامر عناد على 
رأس عمله وهو الذي 
ميتلك عقدا مستمرا مع 
احتاد الكرة حتى اآلن ال 
ينال منه توقف النشاط 
الكروي بسبب جائحة 
كورونا، حمله مسؤولية 
كبيــرة ووضعه في 
للغاية  اختبار صعب 
الســتكمال مباريات 

التصفيات اآلســيوية املؤهلة لــكأس العالم في قطر 
٢٠٢٢ وكأس آسيا في الصني ٢٠٢٣.

ويلعب منتخبنا الوطني مباراتني مهمتني وصعبتني 
مع استراليا واألردن يومي ٨ و١٣ أكتوبر املقبل في حال 
عدم تأجيلهما من قبل االحتاد اآلسيوي، في استراليا 
والكويت لتحديــد موقفه من التأهل كأفضل ثان عن 
مجموعته الثانية حيث باتت استراليا املتصدرة بـ ١٢ 
نقطــة األقوى خلطف بطاقة التأهل، في حني يتنافس 
منتخبنا واألردن ولكل منهما ١٠ نقاط على البطاقة الثانية 
وقد تكون حظوظ «األزرق» أفضل حيث ان مباراتهما 
معا ستكون على ملعبه وبني جماهيره لكنها لن تكون 
مؤكدة فكم من مرة خرج منتخبنا من التصفيات وهو 

يلعب على أرضه.
املــدرب الوطني ثامر عناد الــذي أتى بديال للمدرب 
الكرواتي روميو يــوزاك وقاده في بطولة كأس اخلليج 
األخيرة في ديسمبر املاضي في قطر من بني عدة مدربني 
وطنيني أشرفوا على تدريب منتخبنا الوطني من بينهم 
صالــح زكريا ومحمد ابراهيم وجــواد مقصيد، يطمح 
عناد ألن يضــع له بصمة في هذه التصفيات وعليه ان 
يستفيد من أخطاء بطولة كأس اخلليج حيث ان مباريات 
الذهاب واإليــاب تختلف عن البطوالت املجمعة، كما ان 
اختيار الالعبني للمرحلة املقبلــة يجب أن يكون دقيقا 
وفق قناعات املدرب الفنية ومنح الفرصة لعناصر قادرة 

على التمثيل املشرف.
وعلى احتاد الكرة بعدما تعذر عليه التعاقد مع مدرب 
أجنبي بسبب الظروف الراهنة مسؤولية إعداد املنتخب 
بصورة جيدة وترتيب مباريات ودية قبل خوض املباريات 
الرسمية تكفل لالعبني إعدادا جيدا، وعليهم أال يتدخلوا 
في عمل اجلهاز الفني واختياراته كي ال نقع في األخطاء 

السابقة ذاتها.

ثامر عناد

اجلمعة بداية تدريبات الصليبخات
هادي العنزي

يبدأ الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الصليبخات 
أول تدريباته مساء بعد غد 
اجلمعة بعــد طول توقف 
بســبب جائحة كورونا، 
والتــي تســببت بإيقاف 
دوري الدرجة األولى قبل 

أربع مراحل من انتهائه.
ويتوقــع أن يشــهد 
تدريب «األحمر» حضور 
أغلب الالعبني، باإلضافة إلى 

احملترفني الذين لم يغادروا الكويت خالل فترة التوقف بسبب 
إغالق املطارات، فيما اليزال العبان في احلجر املنزلي بعد 
إصابتهما بڤيروس كورونا املستجد، ويشرف على تدريب 
الصليبخات املدرب الوطني محمد عبيد في موسمه الثاني 

مع الفريق.

محمد عبيد

يعقوب العوضي

أكد املدير الفني لفريق كرة اليد األول بنادي النصر مناور 
دهش أن استعدادات العنابي ستبدأ فور انتهاء الفحوصات 
الطبية املتعلقة بڤيــروس كورونا، مضيفا أن لدينا برنامج 
اعداد فني وبدني للوصول الى اجلاهزية املطلوبة الستئناف 

منافسات الدوري العام.
وحول اجلهاز الفني للفريق، قال دهش: إننا لم نتعاقد مع 
مدربني جدد حتى اللحظة، حيث منلك الثقة باملدرب خلضر 

عروش وبقية مدربي املراحل السنية.
وأضاف: ان علينا اخذ احليطة واحلذر فور بدء التدريبات 
ملنع انتشار الڤيروس، مشددا على ضرورة تطبيق اإلرشادات 
الصحية وانها الســبيل لتحقيق النجــاح في عودة احلياة 

الرياضية الى طبيعتها.
ولفــت الى أن عودة الــدوري ضرورية إلتاحة الفرصة 
لكل الفرق والتحضير للموســم املقبل، لكن املشكلة تكمن 
في ضغط جــدول املباريات، حيث يجب أن يضع كل جهاز 
فني عملية تدوير الالعبني في احلسبان حرصا على توزيع 

املجهود طوال الفترة املتبقية 
من البطولة. وحتدث دهش 
عن وجود احملترف األجنبي 
أن  اليــد، مؤكدا  لعبة  في 
ضم احملترفني سيضيف 
الى الفــرق احمللية، حيث 
املنافسات  انهم سيثرون 
الفني  التوازن  ويحققون 
الفــرق، متوجها  ملختلف 
العامة  للهيئــة  بالشــكر 
للرياضة وللجنة األوملبية 
إدارة  الكويتيــة وملجلس 

نادي النصر.

بدر الرندي ورقة رابحة في صفوف «العنابي»

«يد» النصر 
تنتظر  فحوصات 

«كورونا»

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

جانب من تدريب نادي النصر 
(محمد هاشم)

ملشاهدة الڤيديو

حجي: كاظمة اتفق مع بيانكي وننتظر التوقيع الرسمي
عبدالعزيز جاسم

أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي كاظمة 
بدر حجي أن احلضور في احلصة األولى من 
تدريبات الفريق يعتبر أكثر من جيد بقيادة 
املــدرب جمال يعقوب الذي يقود التدريبات 
حلــني التعاقد مع املدرب اجلديد االســباني 
روبرتو بيانكي الذي مت االتفاق على قيادته 
للبرتقالي لكن لم يتم التوقيع معه بشــكل 

رسمي حتى اآلن.
وأضاف حجي أن املدرب بيانكي لديه الكثير 
من املعلومات عن البرتقالي نظرا إلى تواصلنا 
املستمر معه طوال الفترة املاضية وقد حدد 
نقاط القوة والضعف خالل الفترة املاضية.
وعن الرباعي املستبعد في املوسم املقبل 
مشــاري العازمي وناصر الوهيب وسلطان 
صلبــوخ وعبــداهللا الظفيــري وما صاحب 
استبعادهم من تفاعل إعالمي، قال حجي ان 
هناك وجهات نظر مختلفة، لكن ليتأكد اجلميع 

أن الالعبني هم أبناء نادي كاظمة ونشأوا فيه 
لذلك فالنادي لن يكون عنهم ببعيد سواء أثناء 
تكرميهم أو من خالل إعارتهم، مشيرا إلى ان 
الكثيرين حتدثــوا في األمر لكن ال يعرفون 
احلقيقــة، وهناك من انتقد وله احلرية لكن 

هذا االنتقاد كان شخصانيا.
وحــول مــا إذا كان االســتبعاد إداريا أو 
فنيا قال: بصفة عامة ال يوجد شــيء رسمي 
بخصوص هذا املوضوع بشأن استبعادهم، 
لذلك لكل حادث حديث وهؤالء أبناء النادي 
وسيتم تكرميهم كما ذكرت تكرميا يليق بهم.
وعن احملترفني أكد أن التعاقدات ستكون 
بالتنســيق مع املدرب الذي سيشــاهد وهو 
من سيحدد النقص واألماكن التي يرغب في 
تدعيمها وبال شك ستكون لنا وجهة نظر إذا 
ما كان الالعب في املســتوى، مشيرا إلى أن 
كاظمة وباقي األندية بشكل عام مرت بتجربة 
غيــر جيدة في املوســم املاضي فيما يخص 

احملترفني وذلك بسبب الظروف املادية.

أشار إلى أن اختيار احملترفني بيد املدرب

العنزي وصفر وحمدان في تدريبات العربي
مبارك اخلالدي

شارك العبو الفريق االول لكرة القدم بالنادي 
العربي جمعة العنزي ومحمد صفر وحســن 
حمدان في تدريبات االخضر بعد شفائهم من 

ڤيروس كورونا.
وكان النادي قد اعلن في وقت سابق اصابة 
للبروتوكول  بالڤيروس وخضوعهم  الثالثي 
العالجي اخلاص، واجرى الالعبون الفحوصات 
مجــددا والتي اثبتت خلوهم مــن الوباء مع 
تزويدهم بالشهادات الطبية الالزمة والتي على 
اثرها انضموا الــى التدريبات بقيادة املدرب 
الوطني احمد العثمان ومســاعده يوســف 

الرشيدي.

وكانت تدريبات االخضر قد انطلقت مساء 
االحد املاضي بحضور ٢٠ العبا وسط اجراءات 

احترازية مشددة.
وفي جانب آخر، عادت مفاوضات االدارة 
الفنية مع االسباني تشــافي توريس وسط 
مؤشرات على وجود توافق بني الطرفني بعد 
جتاوب الالعب مع شروط النادي اجلديدة، اذ 
من املقرر ان يعود الالعب الى البالد حال فتح 

املجال اجلوي امام حركة السفر.
إلى ذلك تسعى ادارة الفريق الى االنتهاء من 
اجراءات التفرغ الرياضي لعدد من الالعبني من 
بينهم الظهير محمد فريح الذي اليزال مرتبطا 
بجهة عمله، األمر الذي حال دون دخول الالعب 

تدريبات الفريق املستأنفة مؤخرا.

بعد شفائهم من ڤيروس كورونا

عطوان: محاوالت العودة للكويت لم تنجح
اكد العب خط وسط نادي الكويت واملنتخب 
العراقي أمجد عطوان رغبته في االستمرار مع 
«األبيض» في املوسم املقبل، بالرغم من تلقيه 
العديد من العروض االحترافية، مبينا أن قيود 
الفريق  السفر منعته من االلتحاق بتدريبات 

بسبب جائحة كورونا.
وقال عطوان فــي تصريح لوكالة األنباء 
العراقية إنه تلقى اكثــر من عرض احترافي 
خارجي باإلضافة الى اتصاالت محلية أخرى 
من اجل االنتقال، لكن جميع تلك العروض لم 
تأخذ الطابع الرسمي، مبينا أن رغبته تنصب 
باالستمرار مع فريقه الكويت الذي يضم في 
صفوفه نخبة متميزة من الالعبني ويشرف 
على تدريبــه جهاز فني محنك وتقوده إدارة 

مثالية تعمل دائما من اجل تذليل جميع املعوقات 
وتهيئة السبل املمكنة للنجاح. وأضاف ان الوقت 
احلالي ال يسمح بالعودة إلى الكويت وااللتحاق 
بالفريق، بســبب تقييد حركة السفر اجلوية 
والبرية مع الكويت بســبب جائحة ڤيروس 
كورونا، مشيرا الى محاولة إدارة النادي قبل 
أســبوعني للحصول على إذن بعودته لكنها 
لم تنجح. وأشــار عطوان الى أن جتربته في 
املوسم املاضي مع نادي الكويت كانت ناجحة 
متاما بشهادة جميع املعنيني وأصحاب الشأن 
الكروي، بالرغم من عدم جاهزيته بصورة تامة 
بســبب اإلصابة التي أملت به في الفترة التي 
سبقت االنتقال إلى «األبيض» وشهدت غيابه 

فترة طويلة عن املالعب.

أكد تلقيه عروضاً احترافية لكنه فّضل «األبيض»

إصابات «كورونا» ترتفع بني الرياضيني إلى ١٤٨ حالة
مبارك اخلالدي

ارتفعــت إصابات الرياضيــني الكويتيني 
بڤيــروس كورونا إلــى ١٤٨ حالة بعد إعالن 
الهيئة العامة للرياضة امس عن تســجيل ١٦ 
حالة إيجابية جديدة مت اكتشافها يومي األحد 
واالثنني املاضيني. وكانت اللجنة الطبية مبركز 
الطب الرياضي قد أجرت الفحوصات اخلاصة 
بأخذ ٣٩٨٣ مسحة من الرياضيني بلغت احلاالت 
السلبية منها ٣٦٠٦ فيما بلغت اإليجابية ١٤٨، 
وكانت احلــاالت غير الواضحة والتي حتتاج 

الى إعادة فحص ٢٢٩ حالة.
وفي جانب آخر، قامت إدارة الطب الرياضي 
امس بتعقيم صالة استقبال الالعبني واإلداريني 
فور االنتهاء من عملية الفحص، حيث أعلنت 
اإلدارة عن اســتمرارها في مهام عملها حتى 
نهاية األســبوع اجلاري لالنتهاء من فحص 

كل الرياضيني.
اجلدير بالذكر ان اللجنة األوملبية الكويتية 
قررت في وقت سابق منع دخول الرياضيني 
املتخلفني عن إجراء الفحوصات الى املنشآت 

الرياضية حرصا على سالمة اجلميع.

نتائج فحص الرياضيني استعدادا لعودة التدريبات الرياضية

يوم  االثنني ٦ يوليو ٢٠٢٠ املجموع منذ بداية الفحوصات  

٣٩٨٣عدد املسحات١٧٤عدد املسحات

١٤٨احلاالت اإليجابية٦احلاالت اإليجابية

٣٦٠٦احلاالت السلبية١٦٧احلاالت السلبية

حاالت غير واضحة
حاالت غير واضحة١(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

٢٢٩(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

(محمد هاشم) ملشاهدة الڤيديوتدريب نادي كاظمة وفي اإلطار بدر حجي متحدثا لـ «األنباء»  

يحيى حميدان

عاود فريق كرة الصاالت بنادي الكويت 
تدريباته مساء أول من امس، بعدما أثبتت 
الفحوص الطبية اخلاصة بـ «كوفيد-١٩» 
خلو جميع أعضائه من أي نتائج إيجابية، 
على الرغم من عدم وجود مشاركات تخص 
«األبيــض» على املدى القريب.  وقال مدير 
الفريــق طالل الفهد فــي تصريح خاص لـ 
«األنباء» أن انطالق التدريبات جاءت إلنهاء 
حالــة الركود التي عاشــها الالعبون خالل 
األشهر اخلمسة املاضية تقريبا، مشيرا إلى أن 
الهدف االول كان هو استعادتهم للحساسية 

على الكرة بعد فترة طويلة من التدريبات 
املنزلية عبر «الڤيديو»، إال أنها غير كافية 
حســب وجهة نظره.  وبني الفهد ان مدرب 
فئة الشباب (حتت ١٩ سنة) بالنادي مبارك 
احلسيني ومدرب الناشئني (حتت ١٧ سنة) 
رائد عبدالرزاق سيقودان التدريبات خالل 
الفترة احلالية لوجود الطاقم الفني املكون 
من املدرب االسباني روميرو وااليطاليني دافو 
(مساعد املدرب)، ولويس (مساعد املدرب 
ومدرب احلراس)، في بالدهم.  وأشار إلى 
أن أقرب مشاركة لـ«االبيض» حسب الواضح 
أمامنا حاليا هي بطولة األندية اآلســيوية 
املرشــح لها ان تقام في الكويت أو دبي أو 

تايلند في شهر ديسمبر املقبل.  ومتنى الفهد 
من جلنة الصاالت والشواطئ باحتاد الكرة 
االجتماع مع مديــري الفرق خالل املرحلة 
احلاليــة للتباحث حول إمكانية اســتمرار 
املوسم املاضي أو إنهائه، ولوضح املواعيد 
املقترحة للعودة من جديد حتى وان كانت 
في يناير على سبيل املثال وذلك ألننا بحاجة 
ملعرفة كل هذه األمور لوضع خططنا بالشكل 
املناســب.  ويعتبر «االبيــض» أول فريق 
كرة صاالت يباشــر تدريباته عقب إيقاف 
النشــاط في فبراير املاضي بســبب خطط 
الدولة للحد من انتشار ڤيروس «كورونا» 

املستجد في البالد.

«أبيض الصاالت» يبدأ تدريباته وسط رؤية ضبابية

تدريبات خفيفة في اليوم االول (املركز االعالمي بنادي الكويت)

عبدالكرمي: النصر يتدرب في ظروف استثنائية
أكد املعاناة من درجة احلرارة العالية

عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر أحمد عبدالكرمي 
في تصريح لـ «األنباء» إن تدريبات فريقه انطلقت بعد إجراء املسحات 

الطبية جلميع الالعبني وأعضاء اجلهازين الفني واإلداري 
واتخاذ جميع االجراءات االحترازية األخرى التي أوصت 
بها اللجنة الثالثية، مشــيرا إلــى أن التدريبات تعتبر 
استثنائية في الوقت احلالي، السيما أنها تقام في وقت 
مبكر وفي درجة حرارة عالية قبل فترة احلظر اليومي 
التي تبدأ في الثامنة مســاء، لذا نحن نحرص على أن 
تكون هناك اجراءات صحية وقائية لالعبني ألن صحة 

اجلميع أهم من الرياضة.
وبني عبدالكرمي أن احلضور في الوقت احلالي يعتبر 
جيدا لعدة أسباب منها وجود العبني في احلجر املنزلي، 
وكذلك ننتظر وصول احملترفني الذين لم يحدد لهم موعد 
بعد حتى اآلن لالنضمام للتدريبات باإلضافة إلى اضطرار 

اكثر من العب لعدم احلضور بسبب ظروف العمل.
وأضاف أنه سيقوم برفع رمت التدريبات من ناحية 

اللياقة البدنية شيئا فشيئا حلني الوصول للحالة املطلوبة التي يسعى 
من خاللها ملنافسة على جميع البطوالت. متمنيا أن يرفع هذا البالء 

وأن مين اهللا بالسالمة على اجلميع حتى زوال هذا الوباء.

أحمد عبدالكرمي
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برشلونة بريء من «التشويه»

٤٫٥ مليارات دوالر خسائر 
األندية األوروبية بسبب «كورونا»!

حفل زفاف يلغي معسكر شالكه

قرعة دوري األبطال اجلمعة

أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم أن نتائج التحقيقات 
التي أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للمحاسبة، 
بشــأن تعاقد النادي مع شــركة ملتابعة حساباته بشبكات 
التواصل االجتماعي، برأته من إدعاءات تنظيم حملة تشويه 
بحق رموز مهمة للنادي. وذكر نادي برشلونة في بيان أن 
شركة احملاسبة خلصت إلى أنه: «في التعاقد املتعلق مبتابعة 
وحتليل حســابات التواصل االجتماعي، لم يوجه برشلونة 
بشن أي حملة تشهير بحق أي شخص». كذلك كشفت عملية 
التدقيق أن برشلونة لم يدفع ما يزيد على أسعار السوق مقابل 
احلصول على خدمات شركة «آي ٣ فنتشرز». وكانت وسائل 
إعالمية في إســبانيا قد رددت في فبراير املاضي أن شركة 
«آي ٣ فنتشــرز»، كانت على صلة بحسابات أخرى نشرت 
أخبارا سلبية بشأن شــخصيات في برشلونة ومعارضني 

محتملني جلوسيب بارتوميو رئيس النادي.
وبعدها، فسخ برشلونة عقده مع الشركة بعد فترة قصيرة.

كشفت دراسة أجرتها رابطة األندية األوروبية (ايكا) أن أندية كرة 
القدم األوروبية ستخسر نحو ٤ مليارات يورو (٤٫٥ مليارات 
دوالر) من عائداتها بســبب األزمة الناجمة عن جائحة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ١٩). وذكرت ايكا أن خسائر املوسم احلالي 
ستبلغ ١٫٦ مليار يورو بينما ستصل خسائر املوسم املقبل في 
مسابقات الدوري في الدول الـ ٥٥ األعضاء باالحتاد األوروبي 
للعبة (يويفا) إلى ٢٫٤ مليار يورو. ومن بني مســابقات الدوري 
في أوروبا، تبلغ خسائر ١٠ مســابقات دوري، منها الدوريات 
اخلمس الكبرى في إجنلترا وإيطاليا وأملانيا وإسبانيا وفرنسا، 
٣٫٦ مليارات يورو، وســتبلغ اخلســائر في إيرادات مبيعات 
التذاكر ١٫٥ مليار يورو خالل املوسمني احلالي واملقبل. وكانت 
٧ من تلك الدوريات الـ ١٠، قد شــهدت استئناف املنافسات أو 
استكمالها، لكن املباريات أقيمت بدون حضور جماهير، بينما 

ألغيت مسابقات الدوري في فرنسا وهولندا واسكتلندا.
وشهدت عائدات البث التلفزيوني تراجعا كبيرا ولم يتضح بعد 

املوعد احملتمل لعودة اجلماهير إلى الستادات.
وقال تشارلي مارشال الرئيس التنفيذي لرابطة األندية األوروبية: 
«النتائــج تظهر أن التأثير املالي ألزمــة كوفيد ١٩ على األندية 
األوروبية، طبقا ملا هو واضح لدينا حتى اآلن، هو بالفعل مثل 
صدمة زلزالية، رغم أن أغلب املســابقات جرى استئنافها من 
جديد». وأضاف: «التأثيرات املالية ال تتوقف باستئناف املنافسات. 
وإمنا ستستمر في املوسم املقبل وعلينا اتخاذ إجراءات لتعزيز 

استدامة صناعة كرة القدم على املدى الطويل». 

قرر نادي شالكه األملاني لكرة القدم عدم إقامة املعسكر التدريبي 
السنوي للفريق، استعدادا للموسم، في بلدة ميترسيل النمساوية، 

حرصا على عدم إفساد حفل زفاف.
وجرى تأخير موعد املعسكر التدريبي ليقام بني ٢١ و٢٩ أغسطس، 
بعدما اختتمت منافسات املوسم املنقضي في موعد متأخر بعد 
فترة توقف بسبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩)، 
وبالتالي تنطلق منافسات املوسم املقبل في موعد متأخر عن املعتاد.

وذكرت صحيفة «فيست دويتشه ألغماينه تسايتونغ» أن زوجني 
قد أجريا بالفعل حجز الفندق حلفل زفافهما خالل تلك الفترة 
املقررة ملعسكر شالكه، وأن النادي قرر التنازل عن االستفادة 

من أولوية احلجز كي ال يفسد احتفاالت الزوجني.
ونقلت الصحيفة عن العــروس أندريا غروير قولها: «كان رد 
فعل إدارة النادي وديا ورقيقا بشكل هائل. لقد أنقذوا لي حفل 
الزفاف، وأنا ممتنة للغاية لشالكه إزاء هذا».  ولم يعلن بعد عن 
املوقع الذي سيقيم فيه شالكه معسكره التدريبي، علما بأنه أقام 

معسكره في ميترسيل في األعوام األربعة املاضية.

ستقام قرعة الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، ونهائي دوري 
أبطال أوروبا، في مدينة نيون السويسرية يوم اجلمعة املقبل.

وحســمت ٤ أندية عبورها رسميا لربع النهائي وهي: أتاالنتا، 
أتلتيكو مدريد، اليبزيغ، وباريس سان جيرمان.

بينما يتبقى ٤ فرق تنتظر التأهل، من مواجهات: (تشلسي وبايرن 
ميونخ)، (نابولي وبرشلونة)، (ريال مدريد ومان سيتي)، و(ليون 
ويوڤنتوس). وستقام قرعة النهائي لتحديد الفريق صاحب األرض 
في النهائي (ألســباب إدارية)، وسيكون من املمكن أن تتواجه 
الفرق من نفس البلد. ومن املقرر أن تقام مباريات ربع ونصف 
النهائي، والنهائي على هيئة دورة مصغرة بخروج املغلوب في 
لشبونة بالبرتغال، أغسطس املقبل. وستقام املباريات على ملعبي 

بنفيكا (سيستضيف املباراة النهائية)، وسبورتنغ لشبونة.
املباريات املتبقية من دور الـ ١٦ ســتقام يومي ٧ و٨ أغسطس، 
بينما جترى مباريات ربع النهائي بني ١٢ و١٥ من الشهر نفسه.

وتقام مواجهات نصف النهائي يومي ١٨ و١٩ أغسطس، على أن 
يلعب النهائي يوم ٢٣ من الشهر نفسه.

ريبيري بعد تعرض منزله لعملية سطو: هذا األمر لن مير وال أقبل به

أتاالنتا لتحقيق االنتصار الـ ١٢ على حساب سامبدوريا
يحل اليوم في املرحلة الـ ٣١ من الدوي 
اإليطالي ســمبدريا ضيفا على أتاالنتا 
الذي مير بواحدة من أفضل حاالته حيث 
يسير بخطوات ثابتة نحو املشاركة في 
دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على 
التوالي وذلك بتحقيقه فوزه الثامن على 
التوالي ما رفع رصيده إلى ٦٣ نقطة في 
املركز الرابع وبــات يهدد إنتر (الثالث 

برصيد ٦٤ نقطة).
وفاز أتاالنتا في مبارياته الـ١١ األخيرة 
في جميع املســابقات بينها الفوز على 
ڤالنسيا اإلسباني في ثمن نهائي دوري 
األبطال (٤-١ و٤-٣) ما حجز لها مكانا 
في دور الثمانية في مشاركته التاريخية 

األولى.
في املقابل يســعى ســمبدوريا (الرابع 
عشــر برصيد ٣٢ نقطة) لالبتعاد أكثر 
عن منطقة الهبوط للدرجة الثانية، حيث 

يبتعد فقط بسبع نقاط عن ليتشي. 
وفــي بقيــة املباريــات يلعــب اليــوم 
فيورنتينــا مــع كاليــاري وجنوى مع 
نابولي، وروما مع بارما، وبولونيا مع 
ساسوولو وتورينو مع بريشيا. إلى ذلك، 
ألقى العب فريق فيورنتينا الفرنســي 

فرانك ريبيري بظالل من الشــك حول 
مستقبله في البالد بعد تعرض منزله 
لعملية سطو. ونشر الالعب البالغ من 
العمر ٣٧ عاما مقطع ڤيديو عبر حسابه 
على «تويتر»، يظهر أمتعة شــخصية 
ملقاة على األرض، واآلثار التي خلفها 

اللصوص. 
وأحلق ريبيري الڤيديو برســالة كتب 
فيها «عــدت إلى املنزل من املباراة ضد 
بارما (٢-١ األحد املاضي ضمن املرحلة 
الثالثني من الدوري اإليطالي). هذا املنزل 
في إيطاليا، حيث قررت متابعة مسيرتي 
بعد سنوات عديدة كبيرة في ميونيخ 
(مع فريقها بايرن). هذا ما اكتشفته...». 
وأضــاف «نعم، زوجتــي فقدت بعض 
احلقائــب، بعــض املجوهــرات، لكــن 
احلمدهللا، هذا ليس األمر األساسي. ما 
يصدمني هو الشعور بأنني مكشوف، 

هذا األمر ال مير، وأنا ال أقبل به!». 
وتابــع «بفضل اهللا زوجتــي وأطفالي 
كانــوا في أمان مبيونيــخ، ولكن كيف 
ميكنني أن أكون واثقا اليوم؟ كيف نشعر 
بالراحة للبقاء هنا اليوم بعد ما جرى»، 
ما أثار تســاؤالت عن استعداده للبقاء 

في إيطاليا بعد هذه السرقة. 
وأوضــح الالعب الدولي الســابق «أنا 
ال أســعى خلف املاليني، مازلت أركض 
خلف الكرة ألنها شــغفي. لكن شــغف 
أم ال، عائلتي تأتي أوال، وســوف نتخذ 

القرارات الضرورية لسالمتنا». 
وأفــادت وســائل إعــالم إيطاليــة بان 
مقتنيات ثمينة سرقت من ڤيال الالعب 

الكائنة على مرتفعات فلورنسا.
وبحسب املوقع االلكتروني لفيورنتينا، 
اتصل رئيسه روكو كوميسو بالالعب، 

مبديا «أسفه وتأثره» ملا جرى.
وأضاف بحسب بيان نشره النادي، ان 
حوادث كهذه تتسبب «بصدمات فعلية 
ملن يتعرضون لها السيما عندما يفتقد 
الصفاء الــذي يجب ان يتوافر لكل منا 

عندما يترك عائلته في املنزل». 
وشدد كوميسو على ان النادي سيقوم 
«بكل ما ميكن من أجل ان يستعيد فرانك 
الطمأنينة املطلوبة وسنواجه معه هذه 
اللحظة السيئة. أنا واثق من ان مشجعي 
فيورنتينا سيكونون مع فرانك أيضا من 
خالل إشعاره بالعاطفة الكبيرة وحبهم 

لبطلنا الكبير».

«السبيرز» يتجاوز «التوفيز».. و«طاح احلطب» بني لوريس وسون
أحيــا توتنهام هوتســبر 
آماله الضئيلة باملشاركة في 
املسابقات األوروبية في املوسم 
املقبــل، بفوزه علــى ضيفه 
إيڤرتون ١-٠ في ختام املرحلة 
الثالثة والثالثني من الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
وطبع فوز «الســبيرز»، 
وهو الـ ٢٠٠ ملدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو في الدوري 
املمتــاز (ســبق لــه تدريــب 
تشلســي ومــان يونايتــد)، 
مشــادة بــني قائــده حارس 
املرمى الفرنسي هوغو لوريس 
الكــوري  املهاجــم  وزميلــه 
اجلنوبي سون هيونغ- مني 

بعيد انتهاء الشوط األول.
واندفع احلــارس الدولي 
نحو زميله وبدت عليه عالمات 
الغضب، ليــرد األخير بحدة 
أيضا، ما دفع عددا من زمالئهما 

للتدخل والفصل بينهما.
الشــوط  وقبيــل بدايــة 
الثاني، تبادل لوريس وسون 
مصافحة وديــة قبل العودة 
ألرض امللعــب، بحســب مــا 
أظهرت القنوات التلفزيونية.
وقال لوريس بعد املباراة 
إن: «مــا حصــل بينــي وبني 

وأكــد احلارس املتوج مع 
منتخــب بــالده بلقــب كأس 
العالــم ٢٠١٨ في روســيا، ان 
سوء التغطية الدفاعية لسون 

في املوســم املاضــي وصيفا 
لليڤربول في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، رصيده الى ٤٨ 
نقطة في املركز الثامن، بفارق 
نقطة خلف أرسنال السابع، 
والذي من املقرر ان يحل ضيفا 

عليه في املرحلة الـ ٣٥.
في املقابل، فشل «التوفيز» 
بقيادة املدرب اإليطالي كارلو 
أنشــيلوتي، فــي مواصلــة 
نتائجه اإليجابية بعد العودة، 
وتلقى خســارته األولى بعد 
تعــادل وفوزيــن متتاليــني، 
ليتجمد رصيده عند ٤٤ نقطة 

في املركز احلادي عشر.
ولم يتأخر توتنهام لهز 
الشــباك، وحقــق ذلــك في 
الدقيقــة ٢٤ عبــر النيــران 
إيڤرتون  الصديقة لالعــب 
مايــكل كــني الــذي حــول 
تســديدة مــن األرجنتيني 
جيوفاني لو سيلسو العب 
توتنهام، الى شباك حارس 

مرماه جوردان بيكفورد.
وضمــن املرحلة الـــ ٣٤، 
الذي توج  يســعى ليڤربول 
بطــال قبل أســبوعني تقريبا 
الــى حتطيم الرقم القياســي 
من حيث عــدد النقاط خالل 
موسم واحد واملسجل باسم 
مان سيتي (١٠٠ نقطة موسم 
٢٠١٧-٢٠١٨) عندما يحل ضيفا 

على برايتون اليوم.
ويحتاج «الريدز» الى ١٢ 
نقطة فــي مبارياته اخلمس 
األخيرة لكي ينجح في حتقيق 

ذلك.
ولم يخسر ليڤربول سوى 
مباراتــني هــذا املوســم أمام 

واتفورد وأمام مان سيتي.
يذكر ان ليڤربول خرج من 
مسابقتي الكأس احملليتني كما 
فقد لقبه بطــال ألوروبا بعد 
خســارته ذهابا وإيابــا أمام 
أتلتيكو مدريد في ثمن النهائي 
قبل توقف املســابقة القارية 

في مارس.
ايضــا  اليــوم  ويلعــب 
مــان ســيتي مع نيوكاســل 
يونايتد، وشــيفيلد يونايتد 
مع ولڤرهامبتون، ووست هام 

مع بيرنلي.

فــي اللحظــات األخيــرة من 
الشــوط األول، كان الســبب 

األساسي لهذه املشادة.
ورفــع توتنهام الذي حل 

البطل ليڤربول يحّل ضيفًا على برايتون في املرحلة الـ ٣٤ اليوم

«ســوني» هو جــزء من كرة 
القدم أحيانا. ال توجد مشكلة. 
فــي نهايــة املبــاراة كان في 
إمكانكم ان تروا اننا سعداء».

برمين باٍقٍٍٍ في «دوري األضواء»
احتــاج فيردر برمين إلى هــدف في الدقيقة 
الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليحســم به 
بقاءه في الدرجة األملانية األولى، بعد تعادله 
مع مضيفه هايدنهــامي ٢-٢ في إياب ملحق 
الصعود والهبوط. وانتهت مباراة الذهاب بني 
الفريقني بالتعادل السلبي على أرض برمين.

وضمن األخير تواصل مســيرته في الدرجة 
األولــى منذ العــام ١٩٨١، بأفضليــة األهداف 
املســجلة خارج ملعبه. وفي مباراة اإلياب، 
انتظر برمين املتوج بطال للدوري أربع مرات 
آخرها في موسم ٢٠٠٣-٢٠٠٤، حتى الدقيقة 
٩٠+٤ ليضمن البقاء، بهدف منحه التقدم ٢-١، 
قبل أن يعادل املضيف بركلة جزاء في الدقيقة 
٩٠+٧. وتقدم برمين في الدقيقة الثالثة بهدف 
عن طريق اخلطأ لنورمان ثويركوف في مرمى 
فريقــه، قبــل ان يعادل تيم كالينديينســت 
للمضيف في الدقيقة ٨٥. وطمأن الســويدي 

لودفيغ أوغوستينســون برمين بتســجيل 
الهدف الثاني في الدقيقة ٩٠+٤، قبل أن يعادل 
كالينديينست مجددا بتسجيل الهدف الثاني 

لهايدنهامي من ركلة جزاء.
وهو الهدف األول لالعب الســويدي لصالح 
فريقه في الدوري هذا املوســم. وكان برمين 
قد حل في املركز الســادس عشــر (من أصل 
١٨) فــي ترتيب الدرجة األولى، بفارق نقطة 
واحدة فقط عن فورتونا دوســلدورف الذي 
هبط مباشرة إلى الدرجة الثانية.  في املقابل، 
فشــل هايدنهامي الذي حــل ثالثا في الدرجة 
الثانيــة، في حتقيق حلم خوض منافســات 
دوري األضواء للمرة األولى في تاريخه. وقال 
قائد برمين الهولندي دافي كالســن «عندما 
ترون املوسم الذي خضناه، إلى أي حد كان 
صعبا مــن البداية، هذا (البقــاء في الدرجة 

األولى) ميثل راحة كبيرة جدا لنا».

«البرسا» للضغط على الريال وإسقاط «اجلار» إسبانيول
يدخل برشلونة دربي كاتالونيا اليوم 
أمام ضيفه إســبانيول املتذيل متطلعا 
للضغط على غرميه ريال مدريد وتقليص 
الفارق الى نقطة مؤقتا، ضمن املرحلة 

٣٥ من الدوري االسباني لكرة القدم.
ويبتعد النادي امللكي بفارق اربع نقاط 
في صدارة الليغا عن برشلونة برصيد 
٧٧ نقطة مــن ٣٤ مباراة مع تبقي أربع 
مباريات على ختام املوسم، الطامح مع 
نهايته لتحقيق لقبه الثاني في الدوري في 
ثماني سنوات بعد لقب أخير عام ٢٠١٧.

وبعد أداء مخيب أمام كل من اتلتيكو 
مدريــد وســلتا ڤيغو، ظهر برشــلونة 
بصــورة مختلفــة خالل لقائــه األخير 
ضــد ڤياريال وخرج فائزا ٤-١ ليخفف 
الضغط عن مدربه كيكي سيتيني الذي 
أشرك الفرنســي أنطوان غريزمان بعد 
أن أبقــاه في املباراتــني املاضيتني على 

مقاعد البدالء.
وقدم األخير مباراة قوية، حيث ساهم 
في هدف فريقه االول بعدما ضغط على 
بــاو توريس مجبرا اياه على تســجيل 
هدف عكســي قبل ان يســجل شخصيا 

الهدف الثالث للنادي الكاتالوني.

ورغم أن اسبانيول يتذيل الترتيب 
وبات هبوطه الى الدرجة الثانية شــبه 
أكيد كونــه يبتعد بفــارق ١١ نقطة عن 
االفيس السابع عشــر الذي يحتل آخر 
املراكز اآلمنة، اال أن برشلونة يدخل اللقاء 
وفي ذهنه املباراة االخيرة التي جمعت 
الفريقني في الليغا في يناير الفائت والتي 
انتهت بالتعادل ٢-٢ وشهدت على طرد 
الهولندي فرنكي دي يونغ الغائب حاليا 

عن برشلونة بداعي االصابة.
وسيعول برشلونة على جنمه ليونيل 
ميسي أفضل هداف في الدوري هذا املوسم 
برصيــد ٢٢ هدفا، والــذي حقق أفضل 
موسم له من حيث التمريرات احلاسمة 
(١٩) بعد متريره الى غريزمان في املباراة 
أمام ڤياريال. ويخوض ڤياريال اخلامس 
مباراة قوية مع خيتافي السادس، كونهما 
يحتــالن املركزين املؤهلني الى الدوري 
االوروبي «يوروبا ليغ»، ويلتقي أيضا 

ريال بيتيس مع أوساسونا.
وعزز إشبيلية مركزه الرابع املؤهل 
الــى مســابقة دوري أبطــال أوروبــا، 
بفوزه١-٠ على ضيفــه إيبار في ختام 

املرحلة الرابعة والثالثني.

الى ذلك، اكتفى ريال سوسييداد 
بالتعادل ١-١ مع مضيفه ليفانتي.
ويدين إشــبيلية بفوزه الى 
األرجنتيني لوكاس أوكامبوس 
الــذي ســجل الهــدف الوحيد، 

وأنقــذ املرمى من فرصة محققة 
في الثواني القاتلة، حني حل بني 

اخلشــبات الثالث بديال للحارس 
التشــيكي توماش فاتســليك الذي 
خــرج مصابا بعد اســتنفاد فريقه 

التبديالت اخلمسة.
وجتمد رصيد إيبار عند ٣٥ نقطة 
في املركز السابع عشر، على بعد ست 

نقاط أمام ريال مايوركا، صاحب أول 
املراكز املؤدية للهبــوط الى الدرجة 
الثانيــة. في مبــاراة ضمن املرحلة 
ذاتهــا، واصل سوســييداد حتقيق 
النتائج املتواضعة منذ استئناف 
منافسات الليغا، مع فوز واحد في 

سبع مباريات مقابل تعادلني 
وأربع هزائم.

فــي املقابــل، حقــق 
ليفانتي التعادل الرابع 
مقابل فوزين وخسارة.

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي 

إجنلترا  -  املرحلة الـ ٣٤
٨beIN SPORTS HD١مان سيتي - نيوكاسل

٨beIN SPORTS HD٢شيفيلد يونايتد - ولڤرهامبتون
٨beIN SPORTS HD٣وست هام - بيرنلي
١٠:١٥beIN SPORTS HD١برايتون - ليڤربول

إسبانيا  -  املرحلة الـ ٣٥
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣خيتافي - ڤياريال

٨:٣٠beIN SPORTS HD٨ريال بيتيس - أوساسونا
١١:٠٠beIN SPORTS HD٣برشلونة - إسبانيول

إيطاليا  -  املرحلة الـ ٣١
٨:٣٠beIN SPORTS HD٦فيورنتينا - كالياري

٨:٣٠beIN SPORTS HD٤جنوى - نابولي
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤روما - بارما

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٧أتاالنتا - سامبدوريا
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٦بولونيا - ساسولو
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٨تورينو - بريشيا



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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االربعاء

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

محمد حمزة عباس إبراهيم الصفار: ٣٩ عاماـ  ت: ٩٧٥٥٧٠٤٤ 
ـ ٩٩٤٢١٥٤٤ ـ شيع.

عبداألمير منصور عبدالسيد القالف: ٦٥ عاماـ  ت: ٩٩٤١٠٤٠٧ 
ـ شيع.

زهرة علي ماليري، أرملة ســيد علي سيد حمزة: ٨٥ عاما 
ـ ت: ٦٦٦٦٣٩٥٧ ـ شيعت.

عبداحملسن بادي جاسم الشمري: ٧٢ عاماـ  ت: ٩٩٥٩٠١٠٠ 
ـ ٥٠٢٦٦٥٦٩ ـ شيع.

غازي فهد مطر الشــمري: ٨٢ عامــا ـ ت: ٥٨٨٨٧٨٨٨ ـ 
٩٩٧٣٦٣٥٥ ـ شيع.

علي إسماعيل عبداللطيف العبدالرزاق: ٨٠ عاماـ  ت: ٦٥٠٠١١١١ 
ـ شيع.

أبعد من الكلمات

«أهنئ الجامعات غيــر األميركية، ألنهم 
سيحصلون على طالب مغتربين رائعين غادروا 

أميركا مضطرين».
الروائي الشهير ستيفن كنغ، معلقا 
على قرار اإلدارة األميركية ترحيل 
الطالب املغتربني بعد حتول دراستهم 

إلى اإلنترنت.

«فكروا في كل ما قدمه لنا المهاجرون. فكروا في 
أطباء المستقبل الذين لن يكتشفوا لقاحات لنا».

عمدة نيويورك، بيل ديبالسيو، معلقا 
على قــرار ترحيل طالب اجلامعات 
األميركيــة وحتول دراســتها إلى 

اإلنترنت.

«كبيضاء، اعتبرت الشــرطة حماية، ولكني 
أدركت أنها، لغير البيض، نكاية»

األميركيــة امي كوبــر، تعتذر عما 
اقترفته، بعــد أن راج مقطع ڤيديو 
بالشــرطة  أثناء اتصالها  يصورها 
حلمايتها من شــخص أميركي من 

أصل أفريقي.

٣:٢٠الفجر
٤:٥٥الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٢العشاء

العظمى: ٤٥ - الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٢:٤٤ ص ـ ١٢:٥٩ ظ
أدنى جزر: ٧:٥٠ ص ـ ٨:٥٥ م

واحد أبواللطف

«الهجرة األميركية» متنع 
الطلبة األجانب الدارسني 

«أونالين» في اجلامعات من 
البقاء أو الدخول إلى أميركا.

«التقدم العلمي» متنح عبداللطيف 
احلمد ود.صالح العجيري اجلائزة 

التقديرية لعطائهما العلمي 
والفكري.

  يستاهلون مع كل   ملاذا هذه الربكة؟!
االحترام والتقدير.

12األمنية

13آراء

كشف مخرج الفيلم الشهير «ماد ماكس» 
عن اعتزامه تصوير فيلم جديد عن عالم 
«ماد ماكس»، كما كشف أن الفيلم اجلديد 
سيعود بالزمن ليركز على تشكل شخصية 
الفتاة املتمردة فيوريوزا التي لعبت دورها 

املمثلة تشارليز ثيرون (٤٤ سنة) .
لكن الكشــف الذي أثار اجلــدل، وفق 
صحيفة «ذا هوليــود ريبورتر»، يتعلق 
بنوع التقنية التي يعتزم املخرج جورج 
ميلر استخدامها في الفيلم. فما دام الفيلم 
سيعود بالزمن للوراء، فأحد أهم التقنيات 
املستخدمة حاليا هي تقنية «في اف اكس» 
التي تزيل آثار التقدم في السن عن وجوه 
املمثلني وهي التي استخدمها املخرج مارتن 
سكورســيزي مؤخرا في فيلمه الشــهير 
«االيرلنــدي»، ملعاجلة وجوه املمثلني في 

فيلمه، بحيث أزالت عن وجه روبرت دي 
نيرو (٧٦ سنة)، وعن وجه أل باتشينو (٨٠ 
سنة)، آثار التجاعيد التي أضفاها الزمن 
عليهما. وقد صرح املخرج جورج ميلر في 
مايو املاضي: «لست مقتنعا بنتائج تقنية 

في اف اكس بعد».
وهكــذا قــرر املخرج ميلر االســتعانة 
مبمثلة أصغر ســنا من تشــارليز ثيرون 
(٤٤ سنة)، لتلعب دور شخصية فيوريوزا 
في مرحلة عمرية أصغر من تلك التي لعبتها 
تشــارليز ثيرون في فيلم «مــاد ماكس» 
املعروف جماهيريا اآلن. فكيف كان تأثير 
ذلك على املمثلة األميركية؟ «صعب بالنسبة 
لي قبول هذا االختيار. لكني أحترم املخرج 
ميلر. فهو رائد في عمله. وليس لدي ناحيته 
إال متنــي النجاح له». ثم أضافت ثيرون: 

«أشعر بقليل من انكسار القلب. ألني أعشق 
شخصية فيوريوزا. وكنت ممتنة للغاية 
أني لعبت دورها في السابق. وستظل دوما 
في ذهني، وأحب أن أرى قصتها. فإذا رأى 
املخرج أن تلك هي طريقته األمثل في تقدمي 
القصة، فالبــد لي أن أثق فــي اختياره». 
ثم اســتطردت ثيرون قائة: «املشكلة أننا 
أحيانا نتعلق بالتفاصيل البسيطة لدرجة 
ننسى معها أن نركز على األمور اجلوهرية 
التي قد ال تتأثر بهذه األمور البسيطة التي 

حتتل تركيزنا».
وكانــت بعض األخبار قد تواترت عن 
قيام املخرج ميلــر بالتفاوض مع املمثلة 
الشابة أنيا تايلور جوي (٢٤ سنة)، لدور 
فيوريوزا الشــابة، إال أن شــيئا لم يتقرر 

تشارليز ثيرون في دور فيوريوزا في فيلم ماد ماكسحتى اآلن.

لغياب األجانب.. فنلنديون يهّبون لقطف الفراولة!
هولوال (فنلندا) - أ.ف.پ: للمرة األولى 
منذ ٢٢ عاما استعان فيسا كيوفيستونني 
صاحب أكبر مزرعة للفراولة في فنلندا على 
غرار املنتجني احملليني اآلخرين، مبواطنني 
لــه لقطف هذه الثمار مع النقص في اليد 
العاملــة األجنبية. ويقــول املزارع املقيم 
في هولوال في جنوب البالد «الوضع غير 
اعتيادي بتاتا». وقد اضطر إلى إعادة تنظيم 
عمله حتى ال يخسر محاصيله الصيفية. 
وهذه الســنة يشــكل العمال املوسميون 
االعتياديون فقط نسبة الثلث من ١٦ ألف 
عامل في هذا املجال بينما كانوا يشكلون 
الغالبية العظمى في السابق. وهم أتوا فقط 
من أوكرانيا على ما توضح لوكالة فرانس 
برس كاتي كووال املســؤولة عن برنامج 
توظيفي في النقابــة الزراعية الفنلندية 
الرئيسية «أم تي كاي». في هولوال ينشط 
مئات من العمال من كل األعمار في صبيحة 
يوم مشــمس فــي يوليو وهم جالســون 
أرضا في احد األراضي التابعة للمزرعة. 
وقد اســتعان كوفيســتونني هذه السنة 
اســتثنائيا بـ٣٥٠ فنلنديــا غالبيتهم من 
الطالب تراوح أعمارهم بني سن اخلامسة 

ألف طن من هذه الثمار التي لم تعد تزرع 
في احلقول بل تنبت بكثافة في الغابات. 
ويقطــف غالبيــة هذه احلبيبــات عموما 
عمال تايلنديون يبقون في فنلندا ألشهر 
قليلة حتى نهاية الصيف. لكن مع القيود 
املفروضة على السفر، لم يصل أي منهم 

إلى البالد هذه السنة.

الفنلنديون سني ومحمد ولورا في أول أيام قطف الفراولة           (أ.ف.پ)

عشرة والعشرين. اما الباقون فهم عاطلون 
عن العمل بسبب جائحة كوفيد-١٩. وفيما 
هبت اليد العاملــة لنجدة الفراولة، يثير 
مصيــر العنيبــة او عنب األحــراج التي 
هي في أســاس الثقافة الفنلندية، القلق. 
وحتتاج الصناعات الفنلندية أكانت غذائية 
أو مســتحضرات جتميل ســنويا إلى ٢٠ 

ملشاهدة الڤيديو

ملاذا «انكسر قلب» تشارليز ثيرون من مخرج «ماد ماكس»؟
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