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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

غير مخصص للبيع

العوضي للدارسني في أميركا: الرؤية تتضح األسبوع املقبل
رئيسة املكتب الثقافي أكدت أن قرار الهجرة يبدأ تطبيقه في اخلريف وال يشمل الفصل الصيفي احلالي.. والكثير من اجلامعات لم حتدد بعد بشكل نهائي طريقة الدراسة 

النيابة تأمر بضبط وإحضار املتهم 

األول بقضية «الصندوق املاليزي»

«االستئناف» تؤيد حبس ناصر الدويلة سنة

والنيابة تتسلم ملف «تسريبات القذافي»

عبدالكرمي أحمد

أصدرت النيابــة العامة أمس قرارا بضبط وإحضار املتهم 
األول بقضية غسيل األموال املعروفة شعبيا باسم «الصندوق 
املاليزي».  وكانت نيابة األموال قد أصدرت سابقا قرارا بتجميد 
حســابات املتهم مع منع سفره حلني انتهاء القضية، وقد طال 
القرار شريكه رجل األعمال الوافد املتواري عن األنظار لوجوده 

خارج البالد. 

محمد اجلالهمة

أبلــغ مصدر مطلع «األنبــاء» ان قطاع أمــن الدولة أحال 
أمــس إلى النيابة ملف قضية تســريبات عضو مجلس األمة 
السابق مبارك الدويلة وحاكم املطيري مع القذافي إلى النيابة 
العامة، مشــيرا إلى أن النيابة تتجه إلى التحقيق في قضايا 
أمــن دولة بعدما خلصت التحقيقات إلى أن ما صدر يشــكل 
جناية. مــن جهة ثانية، أيدت محكمة االســتئناف حكم أول 
درجة بحبس النائب الســابق ناصر الدويلة سنة في قضية 

إساءة استعمال هاتف.

املطوطح لـ «األنباء»: التحويل من «األهلي» 

لاللتحاق بعائل أو جلهة حكومية متاح حاليًا

ومن شركة إلى شركة األحد املقبل 

تشّدد مصرفي  في منح 

القروض االستهالكية للوافدين

بشرى شعبان

كشــف نائب املدير العام لقطاع شؤون العمالة في «القوى 
العاملة» عبداهللا املطوطح، عن أن إجراءات التحويل من القطاع 
األهلــي إلى خــارج القطاع «التحاق بعائــل - أو إلى أي جهة 
حكومية» متاح، مشــيرا إلى أن إنهــاء اإلجراء يكون من إدارة 

العمل على أن تتم مراجعة «الداخلية».
وأوضــح املطوطح لـ «األنباء» أن التحويل من شــركة إلى 
أخرى سيكون بداية األسبوع املقبل بـ «األونالين» عبر خدمة 
«أسهل» في إدارة العمل ومن ثم تتم مراجعة «الداخلية» إلنهاء 
إجراءات اإلقامة، مبينا أنه خالل الفترة املقبلة سيكون متاحا 
أيضا إجراء اإللغاء النهائي بسبب الوفاة أو بسبب اإلبعاد من 

خالل «أسهل» وعبر «األونالين».

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصــادر مصرفية أن بعض البنوك 
عممت سياسات ائتمانية داخلية تقضي بتشديد منح الوافدين 
قروضا اســتهالكية خصوصا العاملني في شركات القطاع 
اخلــاص غير املصنفة لدى البنك، وذلك التزاما من البنوك 
بعدم زيادة نسبة القروض املتعثرة لديها تزامنا مع اآلثار 
االقتصادية السلبية لتفشى جائحة ڤيروس كورونا املستجد.
ووفقــا للمصادر، فإن فرصة الوافــد في احلصول على 
قرض استهالكي أصبحت محصورة عمليا في بعض الوظائف 
احلكومية املختارة بعناية من قبل البنوك واحملددة (حسب 
بعض البنوك) في وزارات الصحة والتربية واألوقاف، فضال 
عن وقف القروض للعاملــني في بعض الهيئات احلكومية 
األخرى نظرا للقرارات التي اتخذتها في تسريح أعداد كبيرة 

من الوافدين وتكويت تلك الوظائف.
وأكــدت أن التعليمات الرقابية والسياســات املصرفية 
ال متيــز بني مواطن ووافد، لكــن كل ما في األمر أن أوضاع 
الشــركات والرواتب للوافدين بدأت تشهد تغيرا كبيرا منذ 

بداية العام احلالي.
وعلــى نحو آخر، فإن منــح القروض للوافدين بالقطاع 
اخلاص يقتصر في الوقت الراهن على العاملني في الشركات 
الكبرى، أو على األقل ضرورة أن يتمتع العميل مببلغ مالي 
في مســتحقات مكافأة نهاية اخلدمة يضمن مدة استحقاق 

القرض.

20عربية وعاملية

غالف الكتاب

ماري تتهم عمها باستخدام 

«تويتر» ملهاجمة أشخاص 

«أضعف» منه وال يستطيعون 

الرد بحكم مناصبهم

البيت األبيض يرد: مجرد 

أكاذيب.. والهدف حتقيق 

مصالح مالية للمؤلفة

صداع جديد لترامب .. كتاب «كثير جدًا وغير كاٍف 
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احتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحفاحتاد الصيادين أهمل تركيب أدوات خفض املصيد اجلانبي واستبعاد السالحف

والدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليميةوالدالفني ومراقبة مؤشرات التنوع اإلحيائي داخل املياه اإلقليمية

ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ردت على احتاد الصيادين وأكدت ضرورة خفض جهد الصيد ملصايد القراقير بنسبة ٣٠٣٠٪ 

دراسة فتح املساجد باملناطق ١٧ اجلاري

إزالة احلواجز في جليب الشيوخ متهيدًا لرفع العزل

قبل ساعات من انتهاء عزل منطقة جليب الشيوخ اعتبارا من اليوم اخلميس تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، قامت آليات وزارة األشغال 

برفع احلواجز االسمنتية التي كانت متواجدة باملنطقة منذ السادس من أبريل املاضي.

أسامة أبوالسعود

كشــفت مصــادر خاصة عــن أن وزارة األوقــاف تدرس 
فتح املســاجد مبختلف مناطق البالد في الصلوات اخلمس 
اليومية وصالة اجلمعة ابتداء من يوم ١٧ اجلاري باستثناء 
املســاجد في املناطق املعزولة ووفق الشــروط واإلجراءات 

الصحية. 
وأوضحت املصادر أن إدارات املساجد وخاصة في مناطق 
السكن االستثماري على أهبة االستعداد إلعادة فتح املساجد 
وفــق تعليمــات الــوزارة والضوابط الصحيــة خاصة في 

املساجد. 

آالء خليفة

لم تهدأ بعد عاصفة إعالن 
إدارة الهجرة في أميركا عزمها 
الطــالب املغتربــني  ترحيــل 
اجلامعــات  فــي  الدارســني 
األميركيــة عبــر «األونالين». 
رئيســة املكتــب الثقافــي في 
العوضي  واشــنطن د.أســيل 
أكدت ان القرار ال يشمل الطالب 
املوجوديــن بأميــركا حاليــا 
للدراسة في الفصل الصيفي، 
«فهؤالء وضعهم القانوني سليم 

وال توجد لديهم إشكالية». وأوضحت أن القرار 
يشمل الطلبة الذين سيسجلون في فصل اخلريف، 
الذي يبدأ مع نهاية أغســطس وأول ســبتمبر 
حسب تقدمي كل جامعة، مبينة ان الرؤية بشأن 
التســجيل «أونالين» في اجلامعات األميركية 
ســتتضح األســبوع املقبل بعد صدور قرارات 
وزارة التعليم العالي. وأوصت د.العوضي الطالب 
مبراجعة مكتب الطلبة الدارسني في اجلامعة التي 
يدرسون بها، الفتة الى ان الكثير من اجلامعات لم 
حتدد بعد بشكل نهائي طريقة الدراسة في فصل 
اخلريف. وطمأنت العوضي أبناءنا الدارسني في 
أميــركا حاليا، قائلة: ال تقلقوا وال داعي للهلع، 
موجهة املتواجدين في الكويت مبتابعة األمر مع 

املكتب الثقافي عن طريق البريد 
اإللكتروني. وأضافت: اجلامعات 
التي ستستمر في إلزام الطالب 
باحلضور شخصيا ميكن لهم 
االلتحاق بها، أما اجلامعات التي 
ستتحول الى األونالين فيمكن 
للطلبة أن يستكملوا دراستهم 
في الكويــت، وختمت بالقول: 
الرؤيــة ســتتضح األســبوع 
املقبل، وهناك متسع من الوقت.

إلى ذلك، قال رئيس جامعة 
هارفــارد فــي رســالة بالبريد 
اإللكتروني إن اجلامعة ومعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.آي.تي) طلبا من 
محكمة احتادية وقف تنفيذ القرار. وكان طلبتنا 
في أميــركا قد أعربوا عن «حيرتهم بعد صدور 
القرار خصوصا أن األوضاع الصحية في أميركا 
بخصوص كورونا مقلقة بعد االزدياد الكبير في 
اإلصابات». من جهتها، أكدت اخلارجية األميركية 
أن الطالب الذين خططوا للدراسة هذا اخلريف 
رمبا التزال لديهم فرصة للقيام بذلك، مشــيرة 
إلى أن التعديالت املؤقتة ستســمح مبزيج من 
الدورات الدراسية الشــخصية والدراسية عبر 
اإلنترنت ملتطلبات وضعية الطالب عبر احملاجر 
من خالل توفير بيئة مناسبة للتباعد االجتماعي 

في اجلامعات املفتوحة.

د.أسيل العوضي

جانب من عمليات إزالة احلواجز االسمنتية في منطقة اجلليب متهيدا لرفع العزل                  (هاني الشمري)

منصة لـ «كويتيون بال رواتب».. واحلل بعد أسبوع
سلطان العبدان - بدر السهيل

احلكومــة  اقترحــت 
خــالل اجتماعها مع اللجنة 
البرملانيــة امس  الصحيــة 
إنشــاء منصــة إلكترونيــة 
لتســجيل  أيــام   ٣ خــالل 
جميع املواطنني املتضررين 
من أزمــة «كورونــا»، على 
أن تقــدم احللول لهم خالل 

أسبوع واحد من تسجيلهم 
في املنصة. وقال مقرر اللجنة 
النائب سعدون حماد انه مت 
التوصل الى هــذه النتيجة 
بحضــور وزيرة الشــؤون 
الدولة  االجتماعية ووزيرة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيل وممثلني عن عدد من 
املعنيــة، باإلضافة  اجلهات 
إلى رئيس حملة «كويتيون 

بال رواتب». وأوضح حماد 
ان الوزيــرة أكدت للجنة أن 
املعاجلة احلكومية للمواطنني 
املتضرريــن املســجلني في 
املنصة ســتكون من تاريخ 
قرار التعيني أو قرار وزارة 
الشــؤون بصرف املساعدة 
ولن تشــمل الفترة املاضية 
منــذ وقف العمــل باجلهات 
احلكومية بتاريخ ١٢ مارس 

املاضــي. وأمــس، وافقــت 
جلنة الشــؤون التشريعية 
والقانونية على تعديل نص 
املادة ٣٠ من القانون رقم ١٦ 
لســنة ١٩٦٠ بإصدار قانون 
اجلزاء بإضافة األم إلى ولي 
النفس ملعاجلة وحل مشكلة 
رفض إجراء عمليات جراحية 

إال برضاء الولي أو األب. 

«التشريعية» تضيف األم إلى «ولي النفس» حلّل مشكلة رفض إجراء عمليات جراحية

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ٢

جلسة غير عادية الثالثاء املقبل.. والعدساني: استجواب الشيتان مستحق ومحاوره كافية لطرح الثقة

املشاركون في جلسات «ملتقى اإلعالم الكويتي األول»

«Ooredoo» و«بتلكو» تدشنان 

 «Global Zone» منصة

في الكويت

اجلبري في افتتاح «ملتقى اإلعالم الكويتي األول» : 

«اإلعالم»  يقوم بتقييم مسار أداء املؤسسات وتطويره 

مسؤولية مشتركة 1702

اخلارجية األميركية: الطالب املخططون للدراسة هذا اخلريف لديهم فرصة لذلك«هارفارد» و«ماساتشوستس» تطلبان من محكمة احتادية وقف تنفيذ القرار 

التفاصيل ص ٣

الرئيس مرزوق الغامن

الغامن: جلأت للقضاء بسبب اتهامات خطيرة 
ماضي الهاجري 

 سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم 

قال رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغامن إنه ســيتم 
توجيه دعوة لعقد جلسة 
غيــر عادية يــوم الثالثاء 
املقبل، الفتا الى أن استجواب 
وزير املالية براك الشيتان 
سيكون مدرجا على جدول 
أعمال اجللســة. من جانب 
آخر، قال الرئيس الغامن ان 
هناك فرقا بني حرية الرأي 
والطعن بالذمم والشخوص، 
مؤكدا أن جلوءه إلى القضاء 

بعد االتهامات اخلطيرة التي 
تضمنها بيان حركة (حشد) 
في فبراير املاضي ليس له 
عالقة بحرية الرأي أو تكميم 
األفواه وإمنا هو حق كفله 
الدســتور الكويتــي. وقال 
الغــامن: «حريــة الرأي هي 
أن تنتقــد أداء برملانيــا أو 
نهجا سياسيا أو سلوكا أو 
موقفا أو تصويتا وهذا حق 
للجميع، ولــم أرفع قضية 
على أي صاحب رأي، لكن 
أن تطعــن في الذمة املالية 
وتطعن باألشــخاص فهذا 
موضوع مختلــف متاما». 

وأضاف الغامن: «الشــكوى 
التــي قدمتهــا علــى مــن 
هــم مســؤولون عــن كالم 
واتهامــات ال يقبــل بها أي 
أحــد منصــف أو أي أحــد 
يقــول احلــق». مــن جهة 
أخرى، وبشــأن استجواب 
الشيتان قال النائب رياض 
العدساني انه مستحق وأن 
محاور االســتجواب كافية 
لطرح الثقة به، مشيرا إلى 
أن الوزير ضلل النواب ولم 
يقل احلقيقة في ردوده على 

االستجواب السابق.
 التفاصيل ص ٩

 التفاصيل ص ٩

 التفاصيل ص ٧

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

04دارين العلي
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

اجلبري: «اإلعالم» يقوم بتقييم مسار أداء املؤسسات وتطويره مسؤولية مشتركة

ثامر السليم

مــن  نخبــة  مبشــاركة 
اإلعالميني واألكادمييني وطلبة 
اإلعــالم انطلقت مســاء أمس 
االول أولى جلســات «ملتقى 
اإلعالم الكويتي األول» بعنوان 
الكويتي  «حتديــات االعــالم 
وتطلعــات املســتقبل» عبــر 
منصة «مايكروسوفت تيمز» 
اجلمعيــة  نظمتــه  والــذي 
الكويتية لإلعــالم واالتصال 
خالل الفترة من ٧ إلى ٩ يوليو 
بالتعــاون مــع وزارة االعالم 

 .«stc» ورعاية من شركة
وفي كلمة له خالل افتتاح 
فعاليــات امللتقى قــال وزير 
اإلعالم وزير الدولة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري: اشكر 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلعالم 
واالتصــال وأعضــاء مجلس 
إدارتها واملنتســبني لها على 
هذه البادرة لعقد ملتقى حيوي 
يناقش قضايا اإلعالم الكويتي 
باستضافة مشرعني ومسؤولني 
وخبراء ومتخصصني إعالميني 
ونأمل أن نخــرج بتوصيات 
ونتائج تخدم اإلعالم الكويتي 
والعربي، مشــيرا الى ان هذا 
امللتقى يذخر بأســماء كبيرة 
ولها مكانتها في فضاء اإلعالم 
ويأتــي في وضع اســتثنائي 
يتمثل فــي جائحة «كورونا» 
وانعكاساتها، وسيكون عونا 
لنا في وزارة اإلعالم من خالل 
اآلراء املقدمة لنقــوم بدورنا 
معا في تعزيز مسيرة اإلعالم 
الكويتي والتي هي محل تقدير 
واحتــرام العالــم أجمــع، ملا 
يتمتــع به اإلعالم والصحافة 
في الكويــت من مكانة دولية 
كبيرة تعكس الواقع اإليجابي 
لبيئــة العمــل اإلعالمــي في 
الكويــت القائمــة على قواعد 
أساسية مستمدة من دستور 

التدريس بقســم االعالم في 
الكويــت د.محمود  جامعــة 
املؤسســات  ان  الهاشــمي 

عمــال لذلك علــى املختصني 
مساعدة طالب االعالم، مؤكدا 
ان عام ٢٠٢٠ يشــهد الكثير 

الكويتــي يتمتــع  االعــالم 
بســقف عــاٍل مــن احلريات 
محذرا من ســوء اســتخدام 
االعــالم االلكترونــي لبــث 
الشائعات والفنت ونحن نحث 
طلبتنا دوما على االستغالل 
اجليد لإلعالم بشــكل مهني 
وتعزيز «التربية اإلعالمية» 
في املجتمع من خالل نشــر 
األخبار، وتزويد الرأي العام 
باملعلومات الصحيحة، مطالبا 
بأن تكون التربية اإلعالمية 
مادة مقرر تدرس في اجلامعة 
ضمن محتوى املناهج لطلبة 
اإلعالم، مشيرا الى ان املتلقي 
البد ان يتعلم مهارة التعامل 

مع االعالم. 
تطوير املؤسسات 

بدوره، قال استاذ االعالم 
فــى جامعة الكويت د.ناصر 
املجيبــل، ان االعــالم حتول 
االن خاصة مع كثرة وسائل 
التواصل االجتماعي من اعالم 
فاعل إلى متفاعل، مشيرا الى 
ان تطوير االعالم ليس وظيفة 
احلكومة بل دورها تشريعي 
تنظيمــي ومراقــب والبد أن 
الرؤية املســتقبلية لشــكل 
االعالم فــي الكويت تتطلب 
تطوير املؤسسات االعالمية 
وتقــدمي كافــة املعلومــات 
والشفافية وصناعة الثقافة.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
اجلمعيــة الكويتية لإلعالم 
واالتصــال ماضي اخلميس 
ان قــرار اندمــاج صحفيتي 
«القبــس» و«الراي» شــيء 
جميل وخطوة مهمة ايجابية 
في تكوين كيان رائد بقطاع 
االعالم الكويتي عالوة على 
التقدم والتطور في هذا املجال، 
مشيرا الى ان الدولة مسؤولة 
عن وسائل اإلعالم كافة حتى 
لــو كان لها فكر مختلف عن 

االعالمية قليلة ال تستوعب 
اجلــدد  اعــداد اخلريجــني 
وأغلبهم فور تخرجه ال يجد 

من التطورات التكنولوجية 
في عدة مجاالت منها االنتاج 
التلفزيوني، مشــيرا الى ان 

توجهــات احلكومــة ويجب 
تهيئة اجلو املناسب لها، وان 
تنظر لإلعالم الكويتي نظرة 
شــاملة، فضال عن املساهمة 
فــي إجناح العنصر الوطني 
واحتــواء الصحفيــني فــي 
املؤسســات اخلاصة، وانني 
في وقت سابق تقدمت بعدة 
مشاريع للحكومة مت اعدادها 
من قبل مختصــني لتطوير 
الالعالم ولكنها لم تر الشمس.

من ناحيتــه، قال الزميل 
رشــيد الفعم: اطالب الدولة 
بدعــم الصحافيــني خاصــة 
في القطاع اخلــاص فهو ما 
زال مهمشــا من ذلــك الدعم 
الذي يعطى للحكومي فقط، 
ويجب تســخير اإلمكانيات 
لتلك املؤسسات للمساعدة في 
أداء دورها مبهنية وفاعلية.

واضاف الفعم إن احلكومة 
أيضا يجب أن يكون لها دور 
في جعل املؤسسات الصحفية 
فــي الكويــت تعتمــد علــى 
العنصــر الوطني خصوصا 
ان جائحة كورونا أثبتت مدى 

كفاءته عن غيره.
في الســياق ذاتــه، قالت 
اإلعالمية د.نورا عبداهللا ان 
اجليل اجلديد من اإلعالميني 
ال يتدرب بالشكل الكافي قبل 
أن يظهــر على الشاشــة بل 
أصبح يدرب نفسه بنفسه، 
مبينة أن القوالب االعالمية 
في الكويت أصبحت محددة 
تسودها الرتابة لذلك البد من 
التنويع. وقال املدير التنفيذي 
لشبكة سرمد خالد العتيبي 
ان «سرمد» بدأت في تكويت 
املؤسســة من باب االعتماد 
على العنصر الوطني ولكن 
مــا زالت هنــاك وظائف في 
االعالم اإللكتروني وخاصة 
باجلانب الفني غير متوافرة 

في العنصر الوطني.

أكد خالل كلمته في افتتاح «ملتقى اإلعالم الكويتي األول» أن إعالمنا يتمتع مبكانة دولية كبيرة تعكس واقعه اإليجابي

املشاركون في جلسات «ملتقى اإلعالم الكويتي األول»

عظيم يكفل احلريات ويحترم 
وجهات النظر ومينح املواطنني 

حقوقهم الكاملة.
وأضاف اجلبري ان تطوير 
اإلعالم الكويتي ليس مسؤولية 
وزارة اإلعــالم فحســب بــل 
مســؤولية مشــتركة يشارك 
اجلميع في حتقيقها، وهو ما 
امللتقى مبشاركة  ترجمه هذا 
أعضاء مجلس األمة ومسؤولني 
من وزارة اإلعالم ومؤسسات 
إعالميــة كبيــرة وأكادمييني 
وخبــراء كــي نخــرج جميعا 
بنتائــج إيجابية تســاهم في 
تعزيز خطــوات اإلعالم نحو 
التطور، الفتــا الى أن اإلعالم 
الكويتي منذ بدايته يقوم بدوره 
ومسؤولياته الوطنية الكبيرة 
في مساندة احلكومة وتقييم 
مسار األداء لكافة املؤسسات 
الســامي  النطــق  وال يخلــو 
لصاحب الســمو من اإلشادة 
بدور اإلعالم وتوجيه النصح 
واإلرشاد لإلعالميني والقائمني 
على املؤسسات اإلعالمية ألخذ 
احليطة واحلذر واالبتعاد عن 
كل ما من شأنه تعكير الصفو 
العام أو إثارة الفنت والشائعات. 
وأكد ان مسيرة اإلعالم الكويتي 
عززت باالعالم االلكتروني الذي 
يقوم بدور فاعل وأساسي في 
تعزيز مسيرة البناء والعطاء 
الــدور اإلعالمــي  وممارســة 
جنبا إلى جنب مع الوســائل 
واألدوات اإلعالميــة األخرى، 
متقدما بالشكر للقائمني على 
اجلمعيــة الكويتيــة لإلعالم 
واالتصــال ورئيســها ماضي 
اخلميس، متمنيا للجميع أن 
تســتمر مثل هــذه امللتقيات 
ســواء علــى أرض الواقع أو 

من خالل العالم االفتراضي.
زيادة أعداد اخلريجني

من جانبه، قال عضو هيئة 

اإلعالم اخلاص «صانع للخبر» تنظيم اإلعالم اإللكتروني
ذكر مدير تلفزيون املجلس ســليمان السمحان ان 
االعالم اخلاص اذا حصل على الدعم يتفوق على االعالم 
احلكومي ألن احلكومــي ناقل للخبر اما اخلاص فيقوم 
بصناعة اخلبر، ويخب تدريب كوادر جديدة قادرة على 

مواكبة التطور املشهود.
وأضاف السمحان ان التنافس بني كل وسائل اإلعالم 
أمر إيجابي حيث انها بأدواتها التقليدية أو احلديثة أهم 
األجهزة في صناعة الوعي العام وتقع على عاتقها واحدة 
من أخطر املهام التي يجب أن توضع لها اســتراتيجية 
تســاعدها على أداء دورها مبهنية للمساهمة في تنشئة 
أجيال قادرة على النهوض بالوطن ومواجهة التحديات.

أكد رئيــس مجلس إدارة احتاد اإلعالم اإللكتروني 
فيصل الصواغ ان «اإلعالم اإللكتروني» ميتاز بدمج كافة 
وسائل االتصال، مطالبا بسن قوانني وتشريعات تنظم 
عمله من خالل وضع ضوابط وأخالقيات وميثاق شرف 
مجتمعي للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي، إضافة 
إلى وضع ضوابط وتشريعات تنظم هذا العالم وحتمي 
من مخاطره مع انتشــار االفكار املتطرفة والسلبيات 

التي يتم بثها.
وأضــاف الصواغ ان احلكومة يجب أن تلعب دورا 
مهما في حماية األمن القومي واالجتماعي للبالد بعيدا 

عن التضييق على حرية الرأي والتعبير.

عبداهللا: القوالب اإلعالمية الكويتية بالفترة األخيرة أصبحت محددة يسودها طابع الرتابة 

اخلميس: الدولة مسؤولة عن كل وسائل اإلعالم حتى لو كان لها فكر مختلف عن احلكومة الهاشمى: يجب تدريس مادة «التربية اإلعالمية» ضمن محتوى املناهج لطلبة «اإلعالم»

حتديد العمر للتجديد مرتبط بقرارات مجلس الوزراء وجلنة التركيبة السكانية وإدارة الهيئة و«االستشارية العليا»

العتيبي: هناك بعض الوظائف في اإلعالم اإللكتروني غير متوافرة بالعنصر الوطني

الفعم: ضرورة اعتماد املؤسسات الصحافية على العنصر الوطني فأزمة «كورونا» أثبتت كفاءته املجيبل: ليس من وظيفة احلكومة تطوير «اإلعالم» بل دورها تشريعي تنظيمي ومراقب 

املطوطح لـ «األنباء»: التحويل بني القطاع األهلي آليًا بدءًا من األحد

بشرى شعبان

كشــف نائب املديــر العام 
لقطــاع شــؤون العمالــة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
عبداهللا املطوطح أن إجراءات 
التحويــل من القطــاع األهلي 
إلى خــارج القطــاع (التحاق 
بعائــل) أو إلى جهة حكومية 
متاح وينهي اإلجراء من إدارة 

العمل ويراجع «الداخلية».
وقال املطوطح في تصريح 
خاص لـ «األنباء» على هامش 
جولة تفقدية لسير العمل في 
إدارة خدمــة أصحاب األعمال 
رافقتــه «األنبــاء» خاللها إن 
التحويل داخل القطاع األهلي 
من شــركة إلى أخــرى بداية 
األسبوع املقبل سيكون متاحا 
عبر «األوناليــن» عبر خدمة 
«أسهل» في إدارة العمل، ومن 
ثم تتم مراجعــة «الداخلية» 
إلنهاء إجراءات اإلقامة، مضيفا 
أنــه خــالل الفتــرة القليلــة 
املقبلة ســيكون متاحا أيضا 
إجراء علميــة اإللغاء النهائي 
بسبب الوفاة أو بسبب اإلبعاد 
من خــالل خدمة أســهل عبر 

«األونالين».
وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة 
ملكينــة بقية إجــراءات العمل 

صاحبهــا إلى مراجعة اإلدارة 
إلجناز اإلجراءات الالزمة.

وبالنسبة لتقدير االحتياج، 
هناك ستة إجراءات منها مثل 
تغييــر املهن، حتديــث امللف 
أو وقــف امللف، وفــي إدارات 
العمل هنــاك ١٢ إجــراء منها 
مــا يتعلق ببيانــات أصحاب 
األعمــال وأخــرى بالتجديد، 
وفي صالة االستخدام كل هذه 
اإلجراءات تعمل الهيئة بشكل 
تدريجي مليكنتها وحتويل بقية 

اجتماع مع مديــري اإلدارات 
وطلبت منهــم إحصائية عن 
كل املواعيد واإلجراءات التي 
متت مراجعتها خالل األسبوع، 
وسنعمل على مضاعفة األعداد 
مثــال بعــض اإلدارات كانــت 
تستقبل في اليوم ٥٠ مراجعا 
سنعمل على رفع العدد إلى ١٠٠ 
أو ١٥٠ مراجعا في اليوم حسب 
احلاجة، وكان الهدف من العمل 
في األسبوع األول الوقوف على 
املؤشر وحجم العمل ومعرفة 

وســتنتظر توصيات اللجنة 
املختصة بالتركيبة السكانية 
وهي املؤشر بالنسبة للتجديد 
إضافــة الــى التــزام الهيئــة 
بكل قــرارات مجلس الوزراء 
ومجلس إدارة الهيئة ومسألة 
حتديد عمر محدد للتجديد من 
ضمن اإلجراءات التي جترى 
دراستها، الفتا إلى أن التحويل 
داخل األنشــطة محصور في 
األنشــطة احملددة حتى اآلن، 
والهيئــة قطعــت شــوطا في 
حصــر التحويــل فــي بعض 
النشــاط  األنشــطة وطبيعة 
الواحد وممكن تعميمها على 
بقية األنشطة بحسب الدراسة 
املقبلة. وبالنســبة  للمرحلة 
لصدور تصاريح عمل جديدة، 
اكد أنــه لم يتــم التطرق الى 
أي قرار بشأنها وبانتظار أن 
تنجلي هذه األزمة، وأي خطوة 
بشــأن التصاريــح ســيكون 
وفقا لقرارات مجلس الوزراء 
وجلنــة التركيبــة الســكنية 
وجميعها يجب ان تعرض في 
مجلس إدارة الهيئة واللجنة 
العليا بعضوية  االستشارية 
غرفة التجارة واحتاد العمال.

خدمة أصحاب العمل

بدوره، أوضح مدير إدارة 

اإلجــراءات بدال مــن الورقية 
بــاإلدارة لتكون عبــر خدمة 

أسهل قريبا إن شاء اهللا.
وعــن نســبة اإلقبال على 
احلجز اإللكتروني للمواعيد، 
بني املطوطح أنه مجرد ما مت 
فتح املنصة اإللكترونية للحجز 
مت حجــز ٢٣٨٠ مراجعا خالل 
أسبوعني في كل اإلدارات وهي 
(٧ إدارات عمــل باإلضافة إلى 

تقدير االحتياج).
واليــوم اخلميــس هنــاك 

اإلجراءات التي حتتاج زيادة 
في املوظفني، والذي فيه أعداد 
أقل لنعمل توازنا باإلجراءات.

هــذا، وكشــف املطوطــح 
أنه خــالل التوقف عن العمل 
بسبب جائحة «كورونا»، مت 
جتديد ما يزيــد على ٤٠ ألف 
إذن عمل، وبسؤاله عن حتديد 
العمر للتجديد بالنسبة للعمالة 
الوافدة، أوضح أنه حتى اآلن 
لم يتخذ أي قرار في هذا األمر، 
والهيئة تراجع هذا املوضوع 

خدمــة أصحاب األعمــال فهد 
املراد انه أثناء فترة التوقف عن 
العمل كان التركيز على جتديد 
اذونات العمل، وقد قامت الهيئة 
بتجديد كل طلبــات أصحاب 
األعمال عبر خدمة أسهل، ومع 
بداية الفترة الثانية بحث قطاع 
شؤون العمالة اهم اإلجراءات 
التي يحتاجها صاحب العمل 
ومت تنظيمهــا وجمعهــا فــي 
مجموعــة منهــا كانت ضمن 
خدمات أسهل يستطيع صاحب 
العمل إجنازها آليا ومت وضع 
التــي يحتاجهــا  اإلجــراءات 
صاحب العمل ضمن برنامج 

حجز املواعيد.
وعن الوقت إلجناز املعاملة، 
بــني املراد أنــه مت العمل على 
تقليــل فترة تواجــد املراجع 
ألقل وقت ممكن، وذلك حلماية 

املراجع واملوظف.
وعن طاقة اإلدارة لالستقبال 
اليومي من مراجعني وفق نظام 
املواعيــد، أكد املــراد أن مركز 
خدمة أصحاب األعمال يستقبل 
يوميا ما يقارب الـ ١٣٠ مراجعا 
فــي الفتــرة األولــى، وهناك 
مراجعة دائمة لألعداد املتقدمة 
وكذلــك للتطوير هذه األرقام 
واإلجراءات وفقا الحتياجات 

صاحب العمل.

أشار خالل تفقده إدارة خدمة أصحاب األعمال إلى إضافة اإللغاء للوفاة أو السفر للخدمة اإللكترونية

احملافظة على نظام التباعد االجتماعي خالل مراجعة اإلدارة  عبداهللا املطوطح متحدثا إلى الزميلة بشرى شعبان    (محمد هنداوي)

استعدادات تامة من املوظفني وجتهيزات كاملة من اإلدارة الستقبال املراجعني فهد املراد يتابع مراجعة إحدى املعامالت في إدارة أصحاب األعمال

سير إجناز املعامالت داخل إدارة أصحاب األعمال بسهولة ويسر

وتقليــل اإلجــراءات الورقية 
اإلدارات،  وتخفيف مراجعــة 
حرصا على ســالمة أصحاب 
العمــل والعمــال واملوظفــني 
والتزاما بقرارات وزارة الصحة 
في التباعد االجتماعي، ونأمل 
أن نصــل قريبــا إلــى إدارات 
مــن دون مراجعــني وجميــع 

اإلجراءات اإللكترونية.
وعن اســتقبال املراجعني 
خالل املرحلة األولى من العودة 
إلى العمل، أضــاف ان العمل 
في اإلدارات كان مؤشرا حلجم 
العمل والزيادة في كل إجراء، 
ومت رصد أن معظم املعامالت 
كانت بيانات أصحاب األعمال 
مثل إضافة ترخيص أو إلغاء 
إلغــاء مفــوض  ترخيــص، 
وتسجيل مفوض وإلغاء هذه 

أكثر املراجعات.
وعــن باقي األقســام مثل 
التجديــد قليلــة جدا بســبب 
إنتاجيــة خدمــة أســهل التي 
قطعت الهيئة فيها شوطا كبيرا 
حتــى وصلنا إلى أن اكثر من 
٨٠٪ من اإلجــراءات العمالية 
موجودة آليا، وبالتالي نالحظ 
قلة املراجعة في قسم التجديد 
وحصرت في جتديد الشريك أو 
بعض املهن والشهادة اجلامعية 
أو غيــر املعتــرف بها يضطر 

إجناز أكثر من ٨٠٪ من إجراءات العمل بشكل آلي ونواصل اجلهود مليكنة بقية اإلجراءاتجددنا أكثر من ٤٠ ألف إذن عمل خالل التوقف عن العمل بسبب جائحة «كورونا» 

املراد: مركز خدمة أصحاب األعمال يستقبل ١٣٠ مراجعًا في اليوم ونواصل التطويرتلقينا حجز ٢٣٨٠ موعدًا عبر املنصة اإللكترونية في إدارات العمل خالل أول أسبوع 

ملشاهدة الڤيديو
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

العوضي لـ «األنباء»: القرار األميركي مبغادرة طلبة «األونالين»

يبدأ تطبيقه من اخلريف وال يشمل الفصل الصيفي احلالي

رئيسة املكتب الثقافي بواشنطن أكدت أنهم على تواصل دائم مع اجلامعات األميركية

األوضاع الصحية في أميركا تزداد سوءًا بالنسبة إلصابات «كورونا» السيما بأماكن وجود الطلبة الكويتينيالرؤية بشأن التسجيل «أونالين» في اجلامعات األميركية ستتضح األسبوع املقبل بعد قرارات «التعليم العالي» 

«هارفارد» ومعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»  
لوقف تنفيذ قرار حظر بقاء الطالب الوافدين

رويتــرز: قال رئيس جامعة هارفارد 
أمس األربعاء في رسالة بالبريد اإللكتروني 
إن اجلامعــة ومعهــد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا (إم.آي.تي) طلبا من محكمة 
احتادية وقف تنفيذ قرار إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب الذي يحظر بقاء الطالب 
األجانب في الواليــات املتحدة إذا كانت 
جامعتهم تعقد الدورات التعليمية عبر 

اإلنترنت هذا اخلريف.
وقال لورانس باكو في الرسالة التي 

بعث بها إلى كل املنتسبني لهارفارد «خالل 
الساعة املاضية، قدمنا   التماسات بالتعاون 
مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
في محكمة بوســطن نطلب فيها إصدار 

أمر مؤقت ملنع تنفيذ القرار».
ومضى يقول «سوف نتابع هذه القضية 
باهتمام حتــى يتمكن طالبنا الدوليون، 
والطالب الدوليون في املؤسسات بجميع 
أنحاء البالد، من مواصلة دراستهم دون 

التهديد بترحيلهم».

وكيل «التربية» وديبلوماسيون أميركيون 
ناقشوا التعاون في املجاالت التعليمية

أسامة دياب

 التقــت مستشــارة العالقــات العامة 
والشؤون الثقافية لورديس الميال وامللحق 
الثقافي نيلســون وين الوكيل املســاعد 
لقطــاع التعليم العام في وزارة التربية 
ووكيل الوزارة باإلنابة أسامة السلطان 

واملوجهة الفنية العامة للغة اإلجنليزية 
سوزان البشيتي   ملناقشة سبل التعاون 
في املجاالت التعليمية املختلفة. وتواصل 
السفارة بحث التعاون مع وزارة التربية 
في مختلف املجاالت لتقدمي فرص التدريب 
والتبادل الثقافي للمعلمني الكويتيني رغم 
التحديات الناجمة عن ڤيروس كورونا.

بحضور املوجهة الفنية العامة للغة اإلجنليزية

أسامة السلطان وسوزان البشيتي مع لورديس الميال ونيلسون وين

طلبة دارسون بأميركا لـ «األنباء»: وقعنا في حيرة بني القرار املفاجئ وكثرة اإلصابات بـ«كورونا»

في البداية، قال أمني صندوق 
الكويتيني في  منظمة الطلبة 
جامعة متبل الطالب ســعود 
اجلاســم لـــ «األنبــاء»: : من 
وجهي نظري ومن وجهة نظر 
معظم الطلبة ان القرار مفاجئ، 
موضحا انه يدرس في جامعة 
متبل في مدينة فيالدلفيا بوالية 
بنسلفانيا بأميركا واجلامعة 
حتــى اآلن لــم تقــرر طبيعة 

الدراسة في فصل اخلريف ولكن 
مت وضع خطة مبدئية بان تكون 
معظم احملاضرات أونالين ولكن 
ايضا ســيكون هناك محاضرات 
تتطلب احلضور الشخصي، الفتا 
الى انه حتى هذه اللحظة لم يتم 
اإلعالن بشــكل رسمي عن خطة 
اجلامعة وبالتالي فالطلبة أصبحوا 
في حيرة من أمرهم بسبب قرار 

إدارة الهجرة األميركية.

طبيعة الدراسة في خريف ٢٠٢٠ 
وكذلك القرارات التي ستصدر من 
وزارة التعليم العالي في اجتماعهم 

اليوم.
قرار قدمي

من ناحيته، ذكر الطالب محمد 
عبدالباري الشــمري لـ «األنباء» 
 Florida وهو يدرس فــي جامعة
international university بواليــة 
فلوريــدا فــي ميامــي بالواليات 
القــرار  ان  املتحــدة األميركيــة 
الذي صدر من قبل إدارة الهجرة 
األميركيــة  قــرار قــدمي ولكــن 

مجــرد تذكير للطلبــة ألن أغلب 
اجلامعات في أميركا حاليا حتولت 
الى الدراســة من خالل األونالين 
بســبب تداعيــات أزمــة ڤيروس 
كورونا املستجد - كوفيد ١٩، وذلك 
حفاظا على صحة وسالمة الطلبة.

الڤيزا انتهت

أما الطالب ناصر الدوســري 
الذي يدرس في جامعة سان دييغو 
بواليــة كاليفورنيا في الواليات 
املتحــدة فقــال لـــ «األنبــاء» ان 
هناك عددا من الطلبة الكويتيني 
الدارســني في أميركا يعانون من 

وأشار اجلاسم الى أن اإلشكالية 
احلالية في ان عدد حاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا حاليا في أميركا 
في زيادة، موضحا انه بالتأكيد مت 
اتخاذ هذا القرار خوفا من ازدياد 

حاالت اإلصابة.
وأفاد اجلاســم بأنــه متواجد 
حاليا في أميركا وال يعلم حقيقة 
ماذا سيفعل والرؤية غير واضحة 
حتى اآلن، الفتا الى انه في انتظار 
القرارات التي ستصدر من وزارة 
التعليم العالي في اجتماعهم املزمع 
عقده «اليوم»، السيما ان غالبية 
اجلامعات األميركية لم تصدر قرارا 
نهائيا بخصوص فصل اخلريف 
وطبيعة الدراسة به سواء كانت 
أونالين او عــن طريق احلضور 
الشــخصي اإللزامي، كما كشــف 
اجلاســم عن ان منظمــة الطلبة 
الكويتيــني في جامعــة متبل في 
أميركا تعمل على التواصل حاليا 
مــع اجلامعــات األميركيــة ومع 
امللحقية الثقافية وفي انتظار ما 
سيصدر من قرارات في االجتماعات 
املزمع عقدها في اجلامعة إلعالن 

معظم الطلبة لم تكن تعرف به، 
موضحــا ان من قوانــني الهجرة 
للطلبة األجانب يلزم ان يسجل 
الطالب ١٢ وحدة دراسية تعتمد 
على احلضور الشخصي في فصل 
اخلريف والربيع لكي يكون الطالب 

متبعا قانون اإلقامة.
وأوضح الشمري ان الطالب ال 
يستطع في فصل اخلريف والربيع 
بتســجيل كامل جدوله الدراسي 
مواد أوناليــن ألن ذلك يتعارض 
مع قانون اإلقامة باستثناء الفصل 
الصيفــي يحق للطالب تســجيل 
اي عــدد، موضحا ان هــذا القرار 

ذات املشــكلة خصوصا دفعة 
مواليــد ١٩٩٧ والدفعات التي 
تسبقها، وذلك بسبب ان الڤيزا 
الدراسية اخلاصة بهم ستنتهي 
العام احلالي، الفتا الى ان الڤيزا 
الدراسية اخلاصة به قد انتهت 
بالفعــل وبالتالي فلن يتمكن 
مــن اســتخراج ڤيــزا جديدة 
خصوصا انه سيتخرج شهر 
١٢ املقبل. وأفاد الدوسري بأنه 
وفقا لتلــك القرارات اجلديدة 
قد يتم رفــض طلبه بتجديد 
الڤيزا الدراســية مبا سيؤثر 
سلبا على مشواره الدراسي في 
أميركا بل قد تنتهي مسيرته 
الدراسية بأكملها، موضحا ان 
هناك الكثير من الطلبة يعانون 
من اإلشكالية نفسها، وأوضح 
ان اجلامعــة التــي يدرس بها 
قامت بإرسال بريد إلكتروني 
للطلبة توضح من خالله انه 
سيتم وضع احللول املناسبة 
جلميع الطلبة األجانب خالل 
األيام املقبلة وسيتم التعامل 

مع كل طالب على حدة.

ناصر الدوسريمحمد الشمريسعود اجلاسم

احتاد طلبة أميركا: نتواصل مع املعنيني لتبسيط األمور للطلبة
آالء خليفة

أوضح نائب الرئيس للشؤون الطالبية باالحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية عبدالعزيز 
الكندري، انه قد مت التواصل مع السفارة األميركية لدى 
البالد، ومناقشة آخر قوانني الهجرة التي تخص الطلبة 
والطالبات الدارسني في الواليات املتحدة ومت التعرف على 
أهم القوانني الصادرة من الهجرة األميركية بشــأن آلية 
تواجد الطلبة في الواليات املتحدة في فصل خريف ٢٠٢٠.

وذكر الكندري ان االحتاد على تواصل دائم مع اجلهات 
املعنية ملتابعة آخر التطورات التي تخص عودة الدراسة 
في خريف ٢٠٢٠ وأن االحتاد سيسعى لتوضيح الصورة 

الكاملة جلميع الطلبة لتجنب اي مشكلة تخص قوانني الهجرة في الواليات املتحدة.
وتقدم الكندري بالشكر للســفيرة األميركية ألينا رومانوسكي وألعضاء السفارة 
على تعاونهم الدائم وتوضيح النقاط التي تهم الطلبة والطالبات الدارســني في الواليات 

املتحدة األميركية.
وختــم الكندري قائال: اننا في االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركية سنعمل جاهدين للتواصل مع اجلهات املعنية وتبسيط األمور للطلبة ونقوم 
باإلجابة عن كل األســئلة التي تخص ســفرهم وعودتهم للدراسة، آملني ان نكون عند 

حسن ظن الطلبة.

يجيب عن األسئلة املتعلقة بسفرهم وعودتهم إلى الدراسة

عبدالعزيز الكندري

«اخلارجية األميركية»: الفرصة قائمة لدراسة 
الطلبة الدوليني بالواليات املتحدة في فصل اخلريف

أسامة دياب

أكدت وزارة اخلارجية األميركية 
أن الطالب الذين خططوا للدراسة هذا 
اخلريف في الواليات املتحدة رمبا ال 
تزال لديهم فرصة للقيام بذلك، وذلك 
بحسب بيان صدر مساء الثالثاء من 

مكتب املتحدثة باسم الوزارة.
وأشــار البيان إلــى التعديالت 
املؤقتة التــي أدخلتها وزارة األمن 
الداخلي مؤخرا على متطلبات تأشيرة 
 ١-F الدخول لغير املهاجرين من نوع
و M-١ واملتعلقة بالدورة الدراسية 
خلريــف ٢٠٢٠. وأوضح البيان أن 

للتأشــيرات أو قيود السفر بسبب 
كوفيد-١٩. ودعت وزارة اخلارجية 
األميركيــة الطــالب الراغبــني فــي 
الدراســة بالواليــات املتحــدة، إلى 
التواصل مع السفارة أو القنصلية 
األميركية في بالدهم للحصول على 

املعلومات الالزمة.

املتحــدة، مع توفير بيئة مناســبة 
للتباعد االجتماعــي في اجلامعات 

املفتوحة في جميع أنحاء البالد. 
ومــع ذلك، ال يــزال يتعني على 
الطــالب الدوليــني احلصــول على 
التأشيرة املناسبة، وحسب البيان، 
قد يظلون خاضعني ملعاجلات أخرى 

هــذا التعديل سيســمح مبزيج من 
الدراســية الشــخصية  الــدورات 
والدورات الدراسية عبر اإلنترنت، 
لتلبية متطلبات وضعية الطالب غير 
املهاجر. ويوفر هذا التعديل املؤقت 
مرونة أكبر للطالب غير املهاجرين 
ملواصلــة تعليمهــم فــي الواليات 

دعت الطالب الراغبني في الدراسة هناك للتواصل مع السفارة أو القنصلية في بالدهم للحصول على املعلومات الالزمة

توضيح آخر التطورات بشأن قوانني الهجرة
- سيتم السماح للطالب بالدخول الى الواليات املتحدة األميركية 
إذا كانت الدراسة في فصل اخلريف ٢٠٢٠ تعتمد على احلضور 

الشخصي في اجلامعة اخلاصة به.
- لن يســمح ألي طالب بالدخول الى الواليات املتحدة األميركية 
إذا كانت الدراسة في فصل اخلريف ٢٠٢٠ اونالين في اجلامعة 

اخلاصة به.
- لن يســمح ألي طالب بالدخول الــى الواليات املتحدة إذا كان 
عدد الوحدات الدراســية اقل من ١٢ وحدة دراسية وتعتمد على 

احلضور الشخصي للطالب في احلرم اجلامعي.
- لن يتم إصدار التأشــيرة الدراسية ألي طالب جديد إذا كانت 
الدراسة في فصل اخلريف ٢٠٢٠ اونالين في اجلامعة اخلاصة 
به حيث ميكنه التقدمي على التأشيرة الدراسية بعد انتهاء فصل 

اخلريف ٢٠٢٠.
- على جميع الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية F-١ مغادرة الواليات 
املتحدة األميركية قبل بداية فصل اخلريف ٢٠٢٠ في حال أخذ 
مــواد «أونالين» في فصل اخلريف ٢٠٢٠ او إعالن اجلامعة عن 

الدراسة عن بُعد.

التعديالت املؤقتة ستسمح مبزيج من الدراسة الشخصية وعبر اإلنترنت

التعديالت توفر مرونة للطالب غير املهاجرين ملواصلة تعليمهم في أميركا

التأشيرة املناسبة ضرورية وقد تكون هناك قيود على السفر بسبب «كورونا»

آالء خليفة

أعلنت رئيســة املكتــب الثقافي 
بواشنطن في ســفارتنا بالواليات 
املتحدة األميركية د.أسيل العوضي 
أن القرار الصادر من إدارة الهجرة 
واجلمارك األميركية بشأن ضرورة 
أن يغــادر الطالب الذين ســتكون 
دراستهم من خالل برامج األونالين، 
الواليــات املتحدة بــدءا من خريف 
٢٠٢٠، ال يشمل الطلبة املتواجدين 
في أميركا حاليا للدراسة بالفصل 
الصيفي، موضحة أن هؤالء الطلبة 
وضعهم القانوني سليم وال توجد 

أي اشكالية. 
وذكــرت العوضــي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» أن القرار يشمل 
الطلبة الذين سيسجلون في فصل 
اخلريــف ٢٠٢٠ والــذي يبــدأ فــي 
اجلامعــات في نهاية أغســطس أو 

بداية سبتمبر على حسب التقومي 
اجلامعي لكل جامعة. 

وأوضحــت العوضــي أن علــى 
جميع الطلبة مراجعة مكتب الطلبة 
الدوليني في اجلامعة التي يدرسون 
بها، الفتة الى ان الكثير من اجلامعات 
لم حتــدد حتى اآلن بشــكل نهائي 
طريقة الدراسة في فصل اخلريف. 
وأضافت أن املكتب الثقافي على 
تواصل دائم مع كل اجلامعات التي 
يتواجد فيهــا الطلبــة الكويتيون 
بالواليات املتحدة األميركية، مشيرة 
الى أن الكثير من اجلامعات بانتظار 
استقرار األوضاع الصحية في البالد 
التخــاذ القرارات املناســبة بشــأن 
طريقة الدراسة في فصل اخلريف 
ســواء «أونالين» بشــكل كامل أو 
التقليدية (باحلضور الشــخصي) 

أو املختلطة.
وتابعت أن األوضــاع الصحية 

فــي الكثيــر مــن املــدن األميركية 
وخاصة التي يتركــز فيها أبناؤنا 
الطلبــة الكويتيون في أميركا مثل 
فلوريدا وتكساس والباما واريزونا 
وكاليفورنيا تزداد سوءا في الوقت 
الراهن بســبب زيادة عــدد حاالت 
اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد   
كوفيد -١٩، وبالتالي حتى لو اتخذت 
اجلامعات قرارات في الوقت احلالي 
فإن تلك القرارات قابلة للتغيير مع 
بداية فترة الدراسة سواء بالتحويل 
اونالين أو باحلضور الشــخصي، 
موضحة ان القرار مرتبط باألوضاع 

الصحية.
وأضافت: أرجو من أبنائنا الطلبة 
املتواجدين في أميركا عدم الهلع، أما 
بالنسبة للطلبة املتواجدين حاليا 
في الكويت فعليهم متابعة األمر مع 
املكتــب الثقافي عــن طريق البريد 
االلكتروني، مؤكدة أن املكتب الثقافي 

على تواصل دائم مع جميع اجلامعات 
ملتابعة األوضاع أوال بأول.

وأشــارت العوضي إلى أن قرار 
الهجرة حدد توقيتا للجامعات حلسم 
أمورهم وحتديد نوع الدراسة ولديهم 
وقت معني البد ان يحدده من خالله 
نوع الدراسة التي سيتم اعتمادها 
فــي فصل اخلريــف، وبالتالي فإن 
اجلامعات التي ستستمر في إلزام 
الطلبة باحلضور شخصيا فيمكن 
لهؤالء الطلبة االلتحاق بجامعاتهم، 
أما اجلامعات التي ستتحول لنظام 
االونالين فيمكن للطلبة أن يستكملوا 

دراستهم من الكويت. 
وزادت: نحــن بانتظــار قرارات 
وزارة التعليم العالي بهذا الشــأن، 
ولكــن هنــاك متســع مــن الوقــت 
وســتتضح الرؤية األسبوع املقبل 
عندما تصدر الوزارة قراراتها بشأن 
التسجيل اونالين وبشأن الطلبة. ملشاهدة الڤيديود. أسيل العوضي

آالء خليفة

بعد أن أعلنت سلطات الهجرة األميركية ان الواليات املتحدة لن تسمح 
للطالب األجانب بالبقاء على أراضيها إذا كانوا مســجلني في مؤسسات 
تعليمية قررت بسبب جائحة كورونا إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر 
اإلنترنت عند استئناف العام الدراسي اخلريف املقبل، التقت «األنباء» عددا 
من الطلبة الكويتيني الدارســني في عدد من اجلامعات بالواليات املتحدة 

األميركية للتعرف الى مدى تأثير هذا القرار على مشوارهم الدراسي.
وذكــر الطلبة ان القــرار املفاجئ أصابهم باحليرة الســيما مع عدم 
صدور قرار نهائي من جامعاتهم بطريقة الدراســة وكذلك بســبب سوء 
األوضاع الصحية بســبب انتشار ڤيروس كورونا في الواليات املتحدة. 
وأجمعوا انهم بانتظار القرارات التي ســتصدر عن وزارة التعليم العالي 
اليوم اخلميس لتحديد مصيرهم سواء بالبقاء او العودة الى الوطن. في 

السطور التالية التفاصيل:



اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

الزيدان لـ «األنباء»: انخفاض إنتاج املصايد البحرية من ٨٥٠٠ طن إلى ٥٦٠٠

دارين العلي

أكــد نائــب املديــر العام 
لقطــاع الشــؤون الفنية في 
الهيئة العامة للبيئة د.عبداهللا 
الزيــدان أنــه ال مانــع لــدى 
الهيئة من التعاون مع احتاد 
الصيادين لتحقيق استدامة 
الثــروة الســمكية والبيئــة 
البحرية تطبيقا ملا جاء بقانون 

حماية البيئة.
وقال الزيدان في تصريح 
خاص لـ «األنباء»: بناء على 
مــا مت تداوله مــن قبل احتاد 
الصياديــن حــول الشــروط 
التي وصفوهــا بالتعجيزية 
املفروضــة مــن قبــل الهيئة 
الستئناف نشاطهم، أن دور 
الهيئة تطبيق قانون حماية 
البيئة ٢٠١٤/٤٢ والذي يساهم 
في احلفاظ على البيئة البحرية 
واملوائل والثروات الطبيعية 
الســمكية في ميــاه الكويت، 
مشددا على أن االهداف املراد 
حتقيقها هــي احملافظة على 
البحريــة والتنــوع  البيئــة 
االدارة  االحيائــي وحتقيــق 
الســمكية  الســليمة للثروة 
دون االضرار بالبيئة وتأمني 
اســتدامة الثــروة الســمكية 
لألجيــال القادمة دون إحلاق 
االضرار على البيئة البحرية 
واحلفاظ على جودة جتربة 
الصيد والعمل على حتسينها.

الصيد اجلائر

وتطرق الزيدان إلى الصيد 
اجلائر وغير املنظم من قبل 
الصياديــن إذ لوحظ ازدياد 
التعديات على البيئة البحرية 
في جون الكويــت من خالل 
رمي الشباك التي حتتوي على 
اسماك وإهمالها، ما أدى لظهور 
الصيد العرضي وهي االسماك 
التي يتم صيدها بغير قصد 

املخزون السمكي في الكويت 
ابريــل ٢٠١٨بنــاء علــى قرار 
مجلس الــوزراء والذي نص 
على: «تكليــف الهيئة العامة 
الزراعــة والثــروة  لشــئون 
السمكية بالتنسيق مع وزارة 
التجــارة والصناعــة، الهيئة 
العامة للبيئة، معهد الكويت 
لألبحاث العلمية واجلهات التي 
تراها مناســبة إلعداد دراسة 
شاملة بشأن املخزون السمكي 
البدائــل واحللــول  ووضــع 

٨٫٥٠٠ اطنان الى متوسط قدره 
٥٫٦٠٠ طن سنويا حاليا بناء 
على الدراســات التــي قام بها 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
كما أن انخفاض وتدني إنتاج 
املصايــد الســمكية يعود الى 
عدد مــن العوامل الرئيســية 
أنــواع  اســتنزاف  أهمهــا 
األسماك املستغلة ذات القيمة 
االقتصادية نتيجة زيادة جهد 
الصيد والصيد اجلائر وغير 

القانوني.
املخزون السمكي

أمــا بالنســبة للعوامــل 
املؤثرة على املخزون السمكي 
بامليــاه اإلقليمية وأســباب 

الطبيعــي لألســماك باملياه 
اإلقليمية الكويتية من خالل 
اإلدارة املستدامة للمخزون، 
مراعــاة وتطبيق االلتزامات 
الدولية واإلقليمية مبا في ذلك 
حتقيق الهدف الرابع عشــر 
من أهداف التنمية املستدامة 
واتفاقية التنوع االحيائي من 
خالل خفــض جهــد الصيد 
باملصايد البحرية في الكويت.
الدراســة  أن  وأضــاف 
أوصــت بضــرورة تركيــب 
أدوات خفض املصيد اجلانبي 
 Turtle واستبعاد السالحف
excluding Device والدالفــني 
فــي كل األحــوال وكذلــك 
ضــرورة مراقبة مؤشــرات 
التنوع االحيائي داخل املياه 
اإلقليمية الكويتية علما بان 
هذه املعدات مت استخدامها في 
العالم منذ أواخر الستينيات، 
وإلــى اليــوم لم يقــم احتاد 
الصيادين بتركيب هذه األداة 
بالرغم من توجيهه من قبل 
الهيئة العامة للبيئة رسميا 
باألماكــن املتخصصة عامليا 
القتناء وتركيب هذه األدوات 
وتوجيههــم وتزويدهم بكل 

البيانات املطلوبة.
الشباك اخليشومية

وبني الزيدان أن الدراسة 
أوصــت بخفض جهد الصيد 
ملصايد الشباك اخليشومية 
بنسبة ٥٠٪ عن طريق تخفيض 
عدد وأطوال الشباك املسموح 
باستخدامها في املصايد وكذلك 
مراجعة األطــوال القانونية 
ألنــواع األســماك الرئيســة 
املهمــة واملســتغلة والتــي 
تصطاد بالشباك اخليشومية 
طبقا لتوصية معهد الكويت 
لألبحــاث العلمية مع وضع 
برنامــج ملراقبــة تطبيــق 
التوصية وخفض جهد الصيد 
ملصايد القراقير بنسبة ٣٠٪ 
وحتديد عدد القراقير صديقة 
البيئة املسموح باستخدامها، 
أنــه  علــى  االجتمــاع  ومت 
الستخدام شباك اجلر القاعي 

التي من شــأنها احلفاظ على 
هذا املخزون وزيــادة وفرته 
املمكنة،  مستقبال بالوســائل 
وموافاة مجلــس الوزراء مبا 
تنتهــي إليه الدراســة، وذلك 
خــالل شــهر مــن تاريخــه»، 
مبينــا أن الدراســة تناولــت 
وصف حالة املخزون السمكي 
بالكويــت والعوامــل املؤثرة 
عليــه والسياســات املتبعــة 
واحللــول  املخــزون  إلدارة 
والبدائــل املقترحــة للحفاظ 
عليــه وزيادته.ولفت الى ان 
الدراسة أكدت انخفاض انتاج 
املصايد البحرية بالكويت من 
أعلــى معدالته فــي منتصف 
التســعينيات حيــث جتاوز 

انخفاضهــا، فلفــت إلــى أن 
أعضاء فريق إعداد الدراسة 
أجمعوا علــى أن هناك عددا 
التي  العوامل واألسباب  من 
أثرت ومازالت تؤثر ســلبيا 
على الثروة الســمكية منها 
اســتنزاف األنواع املستغلة 
االقتصاديــة  القيمــة  ذات 
نتيجة الســتهدافها وزيادة 
جهــد الصيد املبــذول عليها 
خاصة بواسطة شباك اجلر 
اخللفي القاعي لفترة طويلة، 
وكنتيجة مباشــرة لتدهور 
البحريــة توصــل  البيئــة 
أعضــاء الفريق إلى ضرورة 
تبنــى اســتراتيجية تهدف 
الى احملافظــة على املخزون 

بامليــاه اإلقليميــة الكويتية 
تأثيرات مدمــرة على البيئة 
القاعيــة البحرية وما يتبعه 
مــن تدمير للموائــل وتأثير 
سلبي على التنوع االحيائي، 
مشيرا إلى اتخاذ تدابير للحد 
من هذا التأثير السلبي حيث مت 
صدور قرار من مجلس الوزراء 
بوقف اجلر اخللفي، وقرار من 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية رقم ١١١١ لسنه ٢٠١٦ 
باســتخدام قراقيــر صديقة 
للبيئة فقط في املياه االقليمية 
واملجاورة للكويت في املناطق 
املسموح بها على ان يتم تزويد 
اجلهات املعنية بشهادات املنشأ 
اخلاصة باستيراد القراقير، 
حيث تنتج عنها آثار سلبية 
مدمرة للبيئة بسبب انخفاض 
املخزون السمكي في الكويت.

وتابع: متت مخاطبة احتاد 
التعليمات  الصيادين بشأن 
اجلمركيــة لوقف اســتيراد 
القراقيــر تأكيــدا ملا جاء في 
الهيئــة قرار هيئــة الزراعة 
قرار رقم ٢٠١٦/١١١١ واخلاص 
باستخدام القراقير الصديقة 
للبيئة، مثنيــا على اجلهود 
التي تبذل للحفاظ على الثروة 
السمكية والبيئة البحرية في 

الكويت.
اجلهود اإلقليمية

أمــا فيمــا يخــص جهود 
الــدول اإلقليميــة املجاورة 
الثروة السمكية  الســتدامة 
البحريــة، فلفــت  والبيئــة 
الى صــدور عدة قرارات عن 
دول مجلــس التعاون كقرار 
هيئة البيئة بأبوظبي بحظر 
استخدام معدة صيد القراقير 
وقــرار وزارة البيئة واملياه 
والزراعة في اململكة العربية 
القراقير  الســعودية بإنزال 
وكذلك قرار وزارة االشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني في مملكة البحرين 
بشأن حظر الصيد البحري 
بواسطة شباك اجلر القاعية 

«الكراف».

نائب مدير عام «البيئة» أكد خالل تفنيده أسباب اشتراطات «الهيئة» للصيد رداً على انتقادات «الصيادين» وجود إستراتيجية للمحافظة على املخزون األحيائي

رسم توضيحي للدورة املدمرة للصيد الشبحي

والغير مستهدفة اقتصاديا، 
مما يســاهم بازديــاد ظواهر 
الصيد الشــبحي الذي يؤثر 
ســلبا على الثروة السمكية، 
ومن خــالل البيانات التي مت 
تزويدنــا بها مــن قبل فريق 
الغــوص مت رصــد زيــادة 
مبعدالت الشباك املهملة حيث 
كانــت في عــام ٢٠٠٩ مبعدل 
٣ أطنــان وارتفعت الى ١٠٫٦ 
أطنــان في ٢٠١٨ مبــا يقارب 
٣ أضعاف خالل ٩ ســنوات، 
مما يشــير الى ازدياد الصيد 
اجلائر، كما ان عدد املخالفات 
املعنية بالصيد تراوحت بني 
٥٥٠ و ٦٠٠ مخالفة منذ صدور 
القانون مما يشــير الى عدم 
التــزام الصياديــن بقوانــني 

الدولة.
الصيد الشبحي

وذكر ان الصيد الشبحي 
يظهــر بســبب اســتمرار 
عمليــة صيــد االســماك 
غير املقصودة في شباك 
ومعــدات الصيد املفقودة 
في البيئة البحرية، حيث 
ينتج عنه نفوق بنســبة 
كبيرة من االحياء املائية 
عند ترك هذه الشباك في 
البيئة البحرية دون إزالتها 
لفترات طويلــة، وفقدان 
هــذه الشــباك بالبحر إما 
بفعــل عوامــل طبيعية، 
حركــة التيــارات القوية 
أو العواصف البحرية او 
عوامل بشرية، عن طريق 
التخلــي عنهــا كجزء من 

الصيد غير القانوني.
جهود حكومية

وأشار الى جهود اجلهات 
احلكومية والبحثية للحفاظ 
الســمكية  الثــروة  علــى 
واستدامتها عن طريق دراسة 

رمي األسماك غير املرغوب بها والتي ليست لها قيمة اقتصاديةاداة استبعاد السالحف والدالفني واالسماك الكبيرة د.عبد اهللا الزيدان

جانب من نفوق األسماك بسبب امللوثات

شباك صيد مهملة

ازدياد معدالت الشباك املهملة من ٣ أطنان عام ٢٠٠٩ إلى ١٠٫٦ في ٢٠١٨ مبا يقارب ٣ أضعاف 

الصيد الشبحي تسبب في نفوق نسبة كبيرة باألحياء املائية بسبب ترك الشباك لفترات طويلة

«الزراعة» أصدرت قرارًا باستخدام قراقير صديقة للبيئة في املياه اإلقليمية واملجاورة للكويت

٥٥٠ إلى ٦٠٠ مخالفة من قبل الصيادين منذ صدور قانون «البيئة» ما يشير إلى عدم االلتزام والتعاون

دراسة املخزون السمكي أوصت بخفض جهد الصيد ملصايد الشباك اخليشومية بنسبة ٥٠٪ 

زيادة التعديات على البيئة البحرية في جون الكويت وإهمال الشباك التي حتتوي على أسماك



اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

أبوشميس شخصية كويتية حقيقية..!
أبوشميس مواطن صالح يتقي اهللا في كل شيء بحياته، 
ويُشهد له بُحسن اخللق واألخالق، ُمحب لوطنه ومواطنيه، 
ويسعى جاهدا لتقدم الكويت بحيث ال تطغى حقوقه على 
واجباتــه، وال ينظر للكويت كبقــرة حلوب وال أن يهان 

دينه أو ديرته!
أبوشميس أمنوذج وطنّي (منقرض) سبعيني من اجليل 
املخضرم من الزمن اجلميل، وأتذكر بعد التحرير عندما 
كتبت عنه ظن كثير من الناس أنني مخترع هذه (الشخصية 
الكاريزما) واحلقيقة أن أبوشميس حي يرزق يعيش بيننا 
بتلقائيته ومواقفه الشخصية التي جتمع الطرافة والظرافة 

ولم يكن أبدا من صنعي كما فهم البعض.
أبوشميس ولد في شرق وتربى في بيت جده سليمان 
املرشــود - رحمه اهللا - أما والده فهو العم املرحوم بإذن 

اهللا عبداللطيف الشميس وله من االخوان أربعة:
(عبداهللا - عادل - مشعل - مشاري).

التحقت معه في معهــد املعلمني عام ١٩٦٨ وكنت في 
السنوات األولى من التحاقنا باملعهد (أمره) من بيتنا بالقادسية 
وأروح له املنصورية آخذه معي في سيارتي االبل الكومودور 
وأسميها البعير، ونذهب معا الى املعهد، وكان قميصه كله 
ريــش طيور من  كثر ما يحب (احلبال) أي صيد الطيور 

بالفخ ويصيدهم بالزهيوية والقبابي!
أبوشميس له أطباع حلوة وزينة مثل العمل اخليري الذي 
يقوم به وهو متنوع مثل الطباخ يومي االثنني واخلميس 
للصــوام، إعطاء الطيور املاء واحلبــوب، عالج القطاوة 

والكالب «اللي ما لهم والي»!
هو يحب الرياضة وميارســها وكان أحد أبرز العبي 
نادي اليرموك ووصل الى لقب كابنت الفريق وكان جنما 
في املنتخب الوطني والزال يلعب مرتني في اليوم الواحد، 

وميارس رياضة اجلري أيضا.
صار له سنني يزرع فسائل النخل في املساجد ويلقحها 

سنويا ويهتم بها.
ال يحب العطور أبدا ويحّذر من مغبة استخدامها!

مــن املواقف الطريفة التي مرت علي: أحد االخوة من 
سكان الفنطاس طلب مني أن يشوفني بعد صالة اجلمعة 
في مسجد االبراهيم في أبواحلصانية وبعد الصالة قابلته 
وقال لي إن اخوته ومعارفه بيحطون مبلغا من املال يسفرون 
أبوشميس يعاجلونه ألن رئته تعبانة وال يتحمل العطور!
ضحكت طويال واالخ (فالن) يراقبني ومو فاهم شيء!

توازنت وتوقفت وقلت له أخي بوشميس بخير وقادر 
يسفركم جميعا للعالج!

ضحك وقال احلمد هللا أحواله زينه وطيبة عبالي  مقطوع!
مرة خالد قاعد يســبح عقب صالة الظهر في مسجد 
بــن بحر في الصفاة في الســوق الداخلي (مال املطاعم) 
مر كويتي شافه بهدومه اخلاكية وضع دينار في حصنه 
ومشــى وكان معاه أبوأحمد الصعيدي، قال: سبحان اهللا 

تركني أنا واّداه هو!
كان بوشميس قبل «كورونا» يوميا يصلي الفجر ثم 
الشروق ويفطر ما عدا يومي االثنني واخلميس يصومهما!

أصحابه اللي دائما مالزمينه (مصريون - فلسطينيون 
- أفارقة - سوريون واخواننا البدون والبنغال والهنود).

شعاره في احلياة ارحم تُرحم!
يعالج كل احليوانات التي يراها مريضة وال أحد يسأل 

عنها.
تزوج لفترة قصيرة وطلــق أثناء االحتالل العراقي، 

ويقول اآلن يا اهللا حسن اخلامتة!
كثير االهتمام بالبيئة حتى السمك الذي يصيده بحظرته 
إذا كان فيه بيض يُطلق ســراحه مهما كان نوع السمكة 
طيب، ويقول خل تبيض بيضها واهللا يبارك لنا في نسلها!
يؤمن بأن االقتصــاد واألمن هما من األولوية ونادرا 
مــا يروح ينتخب الزم أول يقتنع وبعدين يروح ينتخب 

ويصوت في الثانية!
يسبح باملسابيح وال يستخدم أصابعه ويكره املظاهرات 

وما يحب السياسة.

٭ ومضة: ما يعترف أبوشــميس باحلكومة االلكترونية 
وينجز معامالتــه يدويا ويحب التأمينات، يقول منظمني 

وشغلهم عدل!
رغم أنه مدرس رياضيات ومارس التعليم والتدريس 
حتــى تقاعد بعد التحرير، إال أنه ال يحب التعليم عن بُعد 

ويحب التعليم عن قرب التقليدي.
ما يســافر أي بلد إال بعد انتهاء صالة العشاء وقبيل 

الفجر أو في الصباح الباكر حتى يصلي الظهر حاضرا!

٭ آخر الكالم: أبوشــميس شــخصية كاريزمية ال يهاب 
«كورونا» ويقول:

ما يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا ويأخذ باالحترازات ويخاف 
من استخدام املطهرات ألن فيها ريحة يقول تخنق نفسه!

في حياته قطاوي رباهم ودفنهم ولهم شــواهد قبور 
وأكثر قطوة حبها العمية، والثانية: حلوهم!

٭ زبدة احلچي: له عادة كل يوم جمعة يوزع آالف اخلبز على 
العزابية في الفحيحيل وصبحان ويساعده في هذا األمر 
الشيخ كمال الدين - أبوعبد الرحمن - جزاهما اهللا خيرا.

أبوشميس شخصية متثل نقاء وصفاء املعدن الكويتي 
ويستعد بعد احلظر كعادته ليزور تركيا ثم مصر.

أبوشــميس أخو دنيا لم تلده أُمي لنا معه مماحكات 
يومية ويُطلق عليَّ (أبوالقراطيس) نسبة ملهنة الصحافة!
أبووليد مواطن كويتي ذهب خالص (مو رانغول) أبدا!

اعتبره مستشاري اخلاص وأثق بحكمته وأخاف جدا 
من (هيزآيز)!

ما شاء اهللا.. شرارة!
سألت األخ علي الفهد ود.جاسم احلمدان واألخ بوحمود 
شفيكم إذا طلع عليكم بوشميس تبسملون وحتوقلون، 
ضحك أحدهــم وقال: ال، بس احنا نقــرأ املعوذات وآية 

الكرسي خوفا واحترازا.. قلت ممن؟
قالوا: من الشيطان الرجيم!

قلت: يا رب سكنهم في منازلهم!
وأنا أكتب شفت على الصفحة البيضاء، أي الورقة التي 

أكتب عليها «قط أسود»!
قلت: ما شاء اهللا دري باللي كتبته عنه.. أعوذ باهللا!

هذا باختصار قصة مواطن قلبه معلق باملساجد نسجت 
حوله الكثير من القصص هو باألساس ليس بطلها وإمنا 

ملهمها صاحب بالط السلطة الرابعة! أبو القراطيس!

٭ شكرا: دكتور علي الدعي
أتقدم بالشكر والتقدير البني الدكتور علي إبراهيم الدعي 
استشــاري أمراض الروماتيزم والباطنية في مستشفى 
السالم، فلقد ذهبت له باألمس موجوعا عليال وأنا اليوم 

أتعافى من املفاصل وتصلب العضالت.
مشــكور دكتورنا أبو إبراهيم ما قصرت وبيض اهللا 
وجهك أنا اليوم أحسن يا أبو إبراهيم.. تسلم ما قصرت!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

أبوشميس 

«الكوروني».. أحبه!

«التطبيقي» تواصل حمالت 

التعقيم ملرافقها

املضف بحث مطالب أعضاء 
هيئة التدريس بـ «التطبيقي»

نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارة 
اخلدمــات العامة وبالتعاون مع فريق «مبادرة وطن التطوعي» 
حملة لتعقيم مرافق ومباني الهيئة املختلفة. بدأت احلملة بتعقيم 
مرافــق ديوان عام الهيئة باســتخدام أجهــزة التعقيم البخاري 
والدخانــي والتعقيم الكهربائي وامليكانيكــي والتعقيم بالرذاذ 
للمباني اخلارجية ومواقف السيارات. وحول هذه احلملة، أفاد 
رئيــس فريق مبادرة وطن التطوعي تركــي العصيمي بأن هذا 
الفريق قد تشكل مع بداية جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد 
١٩) بالتعاون مع عدد من الشــباب املتطوعني من منظمة لوياك 
ممن ميتلكون اخلبرات الكافية في التعقيم واإلجراءات الوقائية 
ويتميزون بالروح الوطنية في العمل التطوعي ويعمل الفريق 
حتت مظلة الدفاع املدني ويهدف إلى معاونة أجهزة الدولة املختلفة 
فــي املكافحة والتصدي لهذا الوباء، مشــيرا إلى أن هذه احلملة 
أتت من واقع حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
على ســالمة منتسبيها ومتاشيا مع إجراءات الوقاية والسالمة 

والتدابير االحترازية التي تتخذها الدولة في ظل هذه األزمة.
من جانبه، أكد مدير إدارة اخلدمات العامة م.فنيس العجمي أن 
اإلدارة مستمرة في تنظيم حمالت تعقيم وتنظيف جلميع مرافق 
الهيئــة بكلياتها ومعاهدها بالتعــاون مع الفرق التطوعية قبل 
البدء باستئناف الدراسة استعدادا الستقبال الطلبة والطالبات، 
مشيدا باملساعي املبذولة لإلدارة في التنسيق ملثل هذه احلمالت، 
متقدما بالشكر اجلزيل ألعضاء الفريق التطوعي على جهودهم 

في تعقيم وجتهيز مرافق الهيئة.

قال املتحدث الرسمي لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الكليات 
التطبيقية د.ســعد بوســمري املطيري، إن الرابطة وبالتنسيق 
 Microsoft) مع قطاع اخلدمات األكادميية املساندة وعبر تطبيق
teams) نظمت لقاء مفتوحا بني مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.علي فهد املضف ومسؤولي الهيئة، وأعضاء 

هيئة التدريس ملدة ساعتني.
وأوضــح د.املطيــري أن اللقاء جاء ناجحــا وحقق األهداف 
املرجــوة منه، حيث أتيحــت الفرصة ألعضــاء هيئة التدريس 
والتدريب لطرح ما لديهم من أســئلة واستفســارات على مدير 
عــام الهيئــة والذي تفضل بدوره مشــكورا باإلجابــة عن كافة 
األســئلة بشفافية وروح طيبة سادت اللقاء، مشيرا إلى أن عدد 
املشــاركني في اللقاء املفتوح بلغ قرابة ٩٠٠ مشارك من أعضاء 
هيئتــي التدريس والتدريب، ومت خالل اللقاء اإلجابة على أكثر 
من ١٣٠ سؤاال تناولت كل هموم واستفسارات احلضور، وركزت 

في مجملها على املرحلة املقبلة وأهميتها.

جانب من عملية التعقيم

إعادة ١٩٩ مدرسة إلى «التربية» من أصل ٣٦٦ استغلتها اجلهات احلكومية

عبدالعزيز الفضلي

الــذي ينتظر  في الوقت 
به الطلبــة وأولياء أمورهم 
حسم مصير العام الدراسي، 
كشفت مصادر تربوية مطلعة 
لـ «األنباء» ان وزارة التربية 
وبالتحديد املدارس العربية 
اخلاصة ستدخل في مواجهة 
مع اولياء االمور قد تصل الى 
احملاكم في حال انهاء العام 
الدراســي وعدم اســترجاع 
الرسوم الدراسية التي اخذت 
منهم الستكمال الفصل الثاني، 
مشيرة الى انه يحق ألولياء 
األمور املطالبة باســترجاع 
بقيــة أموالهــم أو ترحيلها 

علــى الوزارة فــي حال عدم 
ارجاع حقوقهم، متمنية ان 
تضع التربية هذه النقطة في 
احلســبان قبل االقدام على 

اتخاذ قرار االنهاء.
علــى صعيــد متصــل، 
العامــة  اســتكملت االدارة 
كافــة  اخلــاص  للتعليــم 
التعلم  لبــدء  اســتعداداتها 
عن بعد لطلبة الثاني عشر 
في املدارس اخلاصة العربية، 
وكشفت مصادر تربوية ان 
هنــاك اقبــاال طالبيــا كبيرا 
التســجيل في املنصة  على 
املوقــع  علــى  التعليميــة 
االلكترونــي املخصص لها، 
مشيرة الى ان نسبة التسجيل 

في املــدارس هو مــن يقوم 
باالشــراف علــى املنصــة 
ومتابعــة يوميــة مــن قبل 
املسؤولني في ادارة التعليم 
اخلــاص الذيــن وفــروا كل 
االمكانات الجناح هذا املشروع 

التعليمي املهم.
إلــى ذلك، أعلن املنســق 
العام ما بــني وزارة التربية 
واجلهات احلكومية إبراهيم 
العيــد في تصريــح خاص 
لـــ «األنباء» عن تســلم ١٩٩ 
مدرسة من أصل ٣٦٦ كانت 
قد استغلتها جهات حكومية 
سكنا للعاملني فيها، مشيرا 
إلى أن التنسيق والعمل جار 

لتسلم بقية املدارس.

العيـــــد أن  وأوضـــــح 
االربعــاء املقبــل املوافق ١٥ 
يوليو اجلاري سيكون آخر 
يوم إلعــادة جميع املدارس 
للوزارة، منوهــا الى انه مت 
على الفور تنظيف املدارس 
وجتهيزها وتعقيم الفصول 
الدراسية اســتعدادا لعودة 
الدراســة في شهر أغسطس 
املقبل حسب خطة الوزارة.

وأشــاد العيــد بتعــاون 
االدارة العامة للدفاع املدني 
مع الوزارة في تعقيم جميع 
املدارس، مؤكدا أن ذلك ليس 
بغريــب على الدفــاع املدني 
ودورهــم الكبيــر في خدمة 

جميع اجلهات احلكومية.

جتاوزت الـ ٩٥٪ من الطلبة 
والذي يصــل عددهم الى ٦ 

آالف طالب وطالبة.
وذكرت املصادر ان االدارة 
لــم تواجــه اي مشــاكل في 
املنصة وبانتظار التعليمات 
من وزارة التربية للبدء في 
عملية التدريس مشيرة الى 
انه عنــد بدء التســجيل لم 
حتدث مشكلة تكرار االسماء 
كما حصلت مع طلبة مدارس 

التعليم.
وأضافــت الــى أنه متت 
االســتعانة بســجل الطالب 
ما ســهل على القائمني على 
املنصــة عملية التســجيل، 
الفتة الى ان قسم احلاسوب 

الوزارة عقمت فصول الطلبة و١٥ اجلاري سيكون آخر يوم إلعادة جميع املدارس للوزارة

ابراهيم العيد

تعقيم الفصول الدراسيةجانب من تنظيف املدارس

للعام الدراسي املقبل.
وأضافت ان هناك العديد 
من أولياء االمور سيلجأون 
الى احملاكم لتقدمي شــكوى 

قرار إنهاء العام الدراسي قد يدخل «التربية» في احملاكم في حال عدم استرجاع الرسوم الدراسية

٩٥ ٪ نسبة تسجيل طلبة الثاني عشر في املدارس اخلاصة العربية باملنصة التعليمية
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احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

مع احتدام جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد في جميع أنحاء العالم، يجب 
أال ندع رغبتنا في احلصول على أرقام 
واضحــة تعمينــا عن مخاطــر قراءة 
إحصاءات الصحة العامة وخاصة من 
قبل غير املختصني. من املفهوم أن أفراد 
املجتمــع يريدون شــيئا لفهم التقدم 
املثير لڤيروس كورونا املســتجد في 
جميع أنحاء العالم. تساعد األرقام على 
حتديد االختالفات بني الدول وتعطي 
شــعورا بأنه ميكننا فهــم ما يحدث. 
لألسف، األمور ليست بهذه البساطة. 
ال يجب مقارنة أرقام الدول مباشــرة 
حيث تلك العملية قد تساهم في تضليل 
الرأي العام ووصــف صورة مغايرة 
للوضع الراهن. كمــا هو معلوم يتم 
عرض خرائط وإحصائيات عديدة على 
اإلنترنــت من جهات مختلفة لوصف 
تطورات ڤيروس كورونا املستجد لدول 
العالم املختلفــة، ولكن ماذا لو كانت 
هذه األرقام ال ترسم الصورة الكاملة؟

بالنســبة إلــى األشــخاص الذين 
يقارنون البيانات ويحاولون حتديد 
الكيفية التي تتصدى الدول املختلفة 
بهــا لهذا الوبــاء، يحــذر اخلبراء من 
خطورة هذه املقارنات، فالدول لديها 
معايير إبالغ مختلفة، ونهج مختلف 
لالختبــارات وتتبع احلــاالت، كذلك 
هناك فروقات كثيرة في السياســات 
الصحيــة. كل ذلــك يجعــل مثل هذه 
املقارنات مضللة بشكل خطير وخاصة 
مع االفتقار إلى املقارنات املتشــابهة 
مع الدول املتماثلة، فإننا جنازف في 
صنع اســتنتاجات خاطئــة من دولة 
إلى أخرى. هناك العديد من املتغيرات 
التــي تؤثر على ذلك، ولكن فيما يلي 
بعض املتغيرات التي توضح املشكلة 

في عمل املقارنات بني الدول:
أحد هذه املتغيرات اختالف الوصول 
إلــى االختبــارات. متتلــك الكثير من 
الــدول الفقيرة أعــدادا منخفضة جدا 
من احلاالت املصابة بڤيروس كورونا 
املستجد ألنها ببساطة ال تخضع ألي 
اختبــارات. ولكــن بغــض النظر عن 
السياســات التي حتدد من الذي يتم 
اختباره، فإن نظام الرعاية الصحية 
في الدولة يحدد أيضا ما إذا كان قادرا 
أو راغبا في ذلك. أعطت اململكة املتحدة 
األولوية الختبار العاملني في اخلطوط 
األمامية واألشخاص الذين يعانون من 
األعراض الشديد لدرجة أنهم بحاجة 
إلى دخول املستشفى بشكل عام. إذا لم 
تختبر األشخاص، فلن تظهر أرقامهم 
في السجالت الوطنية والعكس صحيح 
كلما زادت االختبارات التي يتم إجراؤها 
للڤيــروس، كلما زاد معــدل اإلصابة 
بالڤيروس. بشــكل عام في كل الدول 
عدد احلــاالت الفعلي أعلــى من عدد 

احلاالت املؤكدة املسجلة. 

من هذه املتغيرات الكثافة السكانية، 
حيث تعتبر الكثافة الســكانية عامال 
مؤثرا على انتشار املرض وهي مختلفة 
من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل املثال 
الكثافة السكانية لنيوزيلندا ١٨ شخصا 
لكل كم مربع بينما الكثافة السكانية 
إلجنلترا ٤٣٠ شــخصا لكل كم مربع، 
أما في الكويت فتصل الكثافة السكانية 
إلى ٢٣٢ شخصا لكل كم مربع. بل ان 
الدول بدأت تتعامل مع املناطق بشكل 
مختلف متخذة أحد االعتبارات في ذلك 

الكثافة السكانية. 
من هذه املتغيرات أيضا التركيبة 
السكانية فبعض البلدان لديها املزيد 
من األمراض املزمنة مثل مرض السكري 
وارتفاع ضغط الدم والســمنة. بينما 
ينتشر سوء التغذية واألمراض املعدية 
في بلــدان أخرى. كل بلد يختلف عن 
اآلخر في الهرم السكاني أيضا فيوجد 
في إيطاليا عدد كبير نسبيا من كبار 
السن يتعدى ٢٢٪، وقد مت إلقاء اللوم 
على هذه احلقيقة بأنها أحد األسباب 
بارتفاع معــدل الوفيات، أما في دول 

أخرى فتقل النسبة عن ٥٪.
من األســباب كذلك التــي جتعلك 
تخشــى من البيانات هو أنه ليســت 
كل احلكومــات لديها درجة عالية من 
الشفافية. بعض القادة يفضلون إبقاء 
األرقام منخفضة ألن العدد الكبير من 
احلــاالت املؤكدة أو الوفيات جتعلهم 
يبدون سيئني. تختلف طريقة تسجيل 
الوفيــات اختالفا كبيــرا بني البلدان. 
العديــد مــن الوفيات تكــون في دور 
الرعايــة أو فــي منــازل األشــخاص، 
وبالتالي لن يتم تســجيلها في الرقم 
اليومي للوفيات والذي قد يشمل فقط 
أولئك الذين ميوتون في املستشفيات 
(كان هذا هو احلال في إجنلترا، حتى 

أواخر أبريل).
يأمل العلماء أن يســاعد االختبار 
الواســع النطاق لألجســام املضادة، 
الذي بدأ يكــون متاحا على األقل في 
بعض البلدان والذي يبني الشــخص 
الذي أصيب باملرض في املاضي على 
رسم صورة أكثر دقة للوباء. صحيح 
أنــه من دون البيانــات ال ميكننا فهم 
الوباء، ولكن فقط استنادا إلى البيانات 
اجليدة ميكننا أن نعرف كيف ينتشر 
املرض، وما هو تأثير الوباء على حياة 
الناس في جميع أنحاء العالم. ولكن 
يجــب الوضع بعني االعتبار أن حتى 
أفضل البيانات املتاحة حول جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد يشــوبها 
الكثيــر من النقص والثغــرات، لذلك 
في حــني أننا قد نكــون قادرين على 
استخالص بعض االستنتاجات حول 
نتائج الدول لڤيروس كورونا املستجد، 
يجــب علينا توخي احلذر عند إجراء 

املقارنات املباشرة.

dr.hisham٨١@gmail.com
@Dr _ hisham٨١

د. هشام أحمد كلندر
طبيب متخصص باإلدارة الصحية

ملاذا ميكن أن تكون مقارنة إحصاءات 

ڤيروس كورونا املستجد في بلدان 

العالم املختلفة مضللة بل وخطيرة؟

٧٦٢ إصابة جديدة بـ «كوفيد - ١٩» وتسجيل حالتي وفاة
حنان عبداملعبود 

أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل ٧٦٢ إصابــة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩) خــالل الـــ٢٤ 
ســاعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلــى ٥٢٠٠٧ حاالت 
فيما مت تســجيل حالتي وفاة 
إثر اصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى امس ٣٧٩ حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا الســند إن 
من بني احلاالت السابقة التي 
ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوضح الســند أن حاالت 
االصابة الـ ٧٦٢ تضمنت ٥٠١ 
حالة ملواطنني كويتيني بنسبة 
بلغت ٦٥٫٧٥٪ و٢٦١ حالة لغير 
الكويتيــني بنســبة ٣٤٫٢٥٪. 
وأضاف أن عدد املصابني حسب 
املناطــق الصحيــة بلغ (٢٨٥ 
مبنطقة االحمــدي الصحية) 
اجلهــراء  مبنطقــة  و(١٧١ 
الصحيــة) و(١٣٢ مبنطقــة 

عــدد  أن  الســند  وبــني 
املســحات التــي مت اجراؤهــا 
خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٤٣٤٤، مشيرا إلى أن مجموع 
الفحوصات بلغ ٤١٧٨٧٤ فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت 
أمس عــن شــفاء ٥٩٣ إصابة 
خــالل الـــ٢٤ ســاعة املاضية 
ليبلــغ مجمــوع عــدد حاالت 

الشفاء ٤٢٫١٠٨ حالة.

الفحيحيــل) و(٢٣  مبنطقــة 
مبنطقة العارضية).

ولفت إلى أن عدد املصابني 
الذين مازالوا يتلقون الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 
١٦١ حالــة فيما بلــغ املجموع 
الكلــي للحــاالت التي مازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

٩٥٢٠ حالة.
وأفاد بأن مجموع من أنهى 

فترة احلجر الصحي املؤسسي 
الـ٢٤ ســاعة  اإللزامــي خالل 
املاضية بلغ ٤٤ شــخصا بعد 
القيــام باإلجــراءات الوقائية 
والتأكد من خلو العينات من 
الڤيروس على أن يســتكملوا 
مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.

الفروانيــة الصحيــة) و(١٠٥ 
مبنطقة حولي الصحية) و(٦٩ 
مبنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى املناطق السكنية 
من حيــث تســجيل اإلصابة 
بالڤيــروس، ذكــر أنها جاءت 
بواقع (٤٦ مبنطقة الصباحية) 
العلي)  و(٣٥ مبنطقة جابــر 
و(٣٣ مبنطقة سعد العبداهللا) 
و(٣١ مبنطقة العيون) و(٢٣ 

«الصباحية» أعلى املناطق إصابة بـ ٤٦ و«العارضية» أقلها بـ ٢٣ حالة

«النجاة»: خططنا لتوزيع ٣٠٠٠ أضحية في ١٩ دولة
النجاة  تســتقبل جمعية 
تبرعــات  اخليريــة حاليــا 
احملســنني لتنفيــذ مشــروع 
األضاحي لهذا العــام ١٤٤١هـ 
حيــث تطمــح اجلمعيــة الى 
توزيع ٣٠٠٠ أضحية من الغنم 
واملاعز واألبقار داخل الكويت 
وفي ١٩ دولة عربية وإسالمية 
وأوروبيــة وإيصــال حلــوم 
األضاحي للمستفيدين األشد 
احتياجــا. وأكد رئيس قطاع 
البرامج واملشــاريع بجمعية 
النجــاة اخليريــة احملامــي 
عبــداهللا الشــهاب ان جائحة 
كورونا تســببت فــي زيادة 
معدل الفقر حول العالم بشكل 
ملحوظ، مما بدوره يحتم علينا 
خالل هذا املشــروع املوسمي 
مضاعفــة اجلهــود مــن أجل 
إسعاد هؤالء البسطاء في هذه 

األكبر من حلوم األضاحي، الفتا 
أن اجلمعية في األعوام املاضية 
كانت تقوم بتســيير الوفود 
اخلارجية مــن أبناء الكويت 
لإلشراف على ذبح األضاحي 
وإيصال املساعدات للمستحقني 
بشــكل مباشر، ولكن في ظل 
الظروف االستثنائية احلالية 
ستقوم اجلمعية بالتواصل مع 
اجلمعيــات اخلارجية وعمل 
التقاريــر املرئيــة واملصورة 
التــي تعكس حجم شــريحة 
الكبيــرة مــن  املســتفيدين 
املشــروع، ونقــوم بتوثيقها 
ونشــرها مبنصات التواصل 
االجتماعي. للتبرع من خالل 
زيارة حسابات اجلمعية عبر 
حســاب alnajatorg@ أو من 
خــالل االتصــال علــى مركز 

االتصال ١٨٠٠٠٨٢.

قيمة األضاحي تتفاوت تبعا 
لطبيعة الدول حيث تبدأ من 
٢٢ دينارا لألغنام و٢٨ دينارا 
للماعــز و٧٠ دينــارا لألبقار، 
مؤكدا أنه أجاز العلماء اشتراك 
أكثر من شخص في ذبح بقرة، 
شرط أن يكون سن األضحية 
سنتني فأكثر، أما الغنم فعن 
أهل البيت فقــط. وفي داخل 
الكويت أسعار األضاحي لهذا 
العــام األضحيــة العربــي بـ 
١٠٠ دينار واألســترالي بـ ٧٠ 

واملهجن بـ ٨٥ دينارا.
الشــهاب: ننفذ  وأضــاف 
مشــروع األضاحــي داخــل 
الكويت وفي أكثر من ١٩ دولة 
حول العالم، ونقوم بالتنسيق 
مع وزارة الشؤون واخلارجية، 
ألبانيــا  الــدول  ومــن هــذه 
وكوسوڤا وكمبوديا واليمن 

وبنغالديش والفلبني وتشاد 
وإندونيسيا وتركيا وسيالن 
واجلبــل  والهنــد  واألردن 
األســود والنيجر والصومال 
وموريتانيا ولنــدن وغيرها 

من الدول األخرى.
وأوضح الشهاب أن النجاة 
اخليرية حترص على توزيع 
حلــوم األضاحــي لالجئــني 
السوريني في دول اللجوء وفي 
املناطق األمنة داخل سورية، 
الروهينغا  وكذلــك مســلمو 
الالجئــون فــي بنغالديــش 
والذيــن يعيشــون ظروفــا 
إنسانية غاية في الصعوبة، 
وأهل احلاجة الذين ال يتذوقون 
طعــم اللحوم إال فــي األعياد 
واملناسبات، واأليتام واألسر 
املتعففة وذلك لقلة ذات اليد، 
فهؤالء هم أصحاب النصيب 

الشهاب أشار إلى أن التبرع لألضاحي يبدأ من ٢٢ ديناراً لألغنام و٧٠ لألبقار

عبداهللا الشهاب

املباركة. وكذلك إحياء  األيام 
شعيرة أبينا إبراهيم ومكافحة 
أمراض سوء التغذية وإدخال 
الفسحة والسرور على عشرات 
اآلالف من املستفيدين الذين 
يأكلون اللحم طوال العام بعدد 
أصابع اليد الواحدة، مبينا أن 

«نسائية التعريف باإلسالم» نظمت ٣٤٩ محاضرة في يونيو
ضمن جهود جلنة التعريف 
باإلســالم في رعايــة وتعليم 
املهتديــن واملهتديــات اجلدد 
كشفت اللجنة عن إقامة ٣٤٩ 
محاضرة متنوعــة، وتوزيع 
٦٥٩ حقيبة دعوية الكترونية، 
وإشهار إسالم ٦٤ مهتدية خالل 

شهر يونيو.
إدارة  وصرحــت مديــرة 
النســائية جنــاة  الشــؤون 
الطويــل بــأن أزمــة ڤيروس 
كورونا لم متنــع اللجنة من 
القيــام بدورها في دعوة غير 
املســلمني إلى التعــرف على 
اإلسالم، واستمرت في تنفيذ 
الوســائل  كل أعمالهــا عبــر 

التكنولوجية احلديثة.
وفيمــا يتعلــق بإجنازات 
شــهر يونيو قالــت الطويل: 
حققت اإلدارة النسائية للجنة 

ونظمنا ١٥٧ حلقــة قرآن عن 
بعد استفاد منها ٧١٦ مهتدية، 
وتواصلنــا مــع ٣٠٦٢ مــن 

املهتديات اجلدد.
وحول أهم نتائج األنشطة 
الدعوية خالل شــهر يونيو، 
أعلنت الطويل إشــهار إسالم 

فراغهم بأنشطة مفيدة.
ودعت الطويل من يرغب في 
التواصل مع القسم النسائي 
للجنة التعريف باإلسالم، إلى 
االتصال على اخلط الســاخن 
اخلــاص ٦٥٥٣٣٣١٤، أو مــن 
خالل حساب @ipcwomen على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وختمت الطويل تصريحها 
بشكر أهل اخلير من املتبرعني 
واملتبرعات الذين ساهموا بدعم 
كل أنشطة اللجنة، وكانوا سببا 
بعد اهللا تعالى في حتقيق كل 
هــذه اإلجنــازات، كما وجهت 
الشــكر إلــى دعــاة وموظفي 
اللجنة على جهودهم الكبيرة 
خاصــة خالل أزمــة ڤيروس 
كورونا، وعلى تطويرهم عملهم 
بشكل سريع ملواكبة الظروف 

احلالية.

٦٤ مهتدية، وأكدت أن اللجنة 
كعادتهــا ســتقوم بتعليمهن 
اإلســالم وأحكامــه من خالل 
مشروع «علمني اإلسالم» الذي 
يشتمل على العديد من الدورات 

الشرعية املختلفة.
اللجنــة  واصلــت  كمــا 
تعريف غير املسلمني باإلسالم 
وتصحيح الصورة الســلبية 
البعــض عنــه،  لــدى  التــي 
وتواصلــت مــع ٤٧١ من غير 
املســلمات وعرفتهــن بــآداب 

وأخالق اإلسالم.
وأكــدت الطويــل اهتمــام 
اللجنة باألطفال والنشء، حيث 
نظمت لهم ٨٠ حلقة قرآن عبر 
االنترنت. وتهدف اللجنة من 
خالل هذه احللقات إلى استثمار 
فترة توقف الدراسة في حتفيظ 
األطفــال القرآن ومــلء وقت 

اللجنة واصلت الدعوة عبر وسائل التكنولوجيا احلديثة  ووزعت ٦٥٩ حقيبة دعوية إلكترونية

اشهار إسالم عن بعد

التعريف باإلســالم مجموعة 
من اإلجنازات منها تقدمي ٣٤٩ 
محاضــرة توعويــة ودعوية 
اســتفادت منها ٦٨١٢ مهتدية 

ودارسة.
وأضافــت: قمنــا بتوزيع 
٦٥٩ حقيبة دعوية إلكترونية، 

«الرحمة العاملية» تطلق مشروع «أضحيتك أجر وفرحة»
الرحمة  أطلقــت جمعيــة 
العاملية حملة األضاحي للعام 
الهجــري ١٤٤١هـــ التي جاءت 
حتت شــعار «أضحيتك أجر 
وفرحة» وذلك عبــر موقعها 
اإللكتروني وفروعها املنتشرة 
فــي الكويت، والتي ســتكون 
أيضــا مبنزلة إغاثــة للكثير 
من األســر التي تضررت من 
ڤيــروس كورونا.وقال األمني 
املساعد لشؤون القطاعات في 
جمعية الرحمــة العاملية فهد 
الشامري أن «الرحمة العاملية» 
تســعى إلى إيصال األضاحي 
إلى احملتاجني في عدد من دول 
العالــم موزعة على قطاعاتها 
األربعة، آسيا وأفريقيا وأوروبا 
العربــي، ويوفــر  والقطــاع 
مشروع األضاحي للمتبرعني 
واحملســنني فرصــة إيصــال 

إال في أوقات نادرة، ومنها يوم 
العيد، بسبب عدم متكنها من 

توفير القيمة الالزمة لذلك.
وبــني الشــامري أن حملة 
األضاحــي مــن أهــم البرامج 
السنوية التي تنفذها جمعية 
الرحمــة العامليــة نيابــة عن 
املضحني طبقا ألحكام الشريعة 
اإلســالمية بوصفها شــعيرة 
إسالمية ثابتة بالكتاب والسنة 
واإلجماع، وحث عليها ديننا 
اإلسالمي احلنيف ورغب في 
القيــام بها، وشــرع لها وقتا 
محــددا ووضــع لها شــروطا 
وأحكامــا خاصــة، مبينــا أن 
املشــروع يهدف إلى مساعدة 
املسلمني في الدول ذات األقليات 
املســلمة على تطبيق شعائر 
اإلســالم وربطهم باملناسبات 
والشعائر اإلسالمية السنوية.

فهد الشامري

أضاحيهم إلى احملتاجني، من 
أجل إحياء لسنة أبينا إبراهيم 
عليه السالم وإدخال السرور 
والغبطة عليهم مبناسبة عيد 
األضحى املبارك، حيث إن ثمة 
ماليني األسر املسلمة احملتاجة 
حول العالم ال تتذوق اللحوم 

«عافية ٢» تبدأ في النصف الثاني من يوليو
حنان عبداملعبود

أصدرت مجموعة اخلليج للتأمني واملسؤولة عن التأمني 
الصحي للمواطنني إشعارا بخصوص وثيقة التأمني الصحي 
للمواطنني املتعاقدين (عافية ٢) عن بدء السنة الثانية لوثيقة 

التأمني «عافية ٢» منتصف الشهر اجلاري.
وجاء في االشعار أن السنة التأمينية الثانية واخلاصة 
بوثيقــة التأمني الصحي للمواطنني املتعاقدين (عافية ٢) 

ستبدأ بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٠. 
على ان تخضع السنة التأمينية الثانية لنفس شروط 

وأحكام السنة األولى.

«الصحة»: مسحة إجبارية للمرضى

قبل دخول األجنحة باألقسام الطبية

حنان عبداملعبود

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة حددت 
آلية عمل جديدة لدخول املرضى أجنحة األقسام الطبية في 
مختلف املستشــفيات. وقالت املصادر إن اآللية تتمثل في 
إجراء املســحة اخلاصة بڤيروس كورونا جلميع املرضى 
الذين يتم عمل إجراءات دخولهم إلى املستشفى للتأكد من 
مدى ســالمتهم من اإلصابة بالڤيروس. ولفتت إلى أنه في 
حال ظهور نتائج املسحة بعد ٤٨ ساعة إيجابية سيتم حتويل 
املريض الى األجنحة اخلاصة مبرضى كورونا، أما إذا كانت 
سلبية فســيتم متابعة الوضع الصحي للمريض في نفس 
اجلناح سواء كان باطنية أو جراحة أو غيرهما من األقسام.
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«اجلمارك» تطلق نظام حجز 

املواعيد إلكترونيًا اعتبارًا من األحد

إغالق «التسجيل العقاري» اليوم

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك عن تدشــني خدمة حجز 
املواعيد إلكترونيا، الستقبال املراجعني بدءا من يوم األحد 
املقبل. وأشارت اإلدارة العامة للجمارك إلى ضرورة االلتزام 
بلبــس الكمام عند احلضور واملراجعــة، وااللتزام باملوعد 
املتخذ إلكترونيا. ولفتت إلى أن البيانات ستكون موضحة 
على رابط احلجز، مشددة على أنه لن يسمح إال باملعامالت 
املوجودة علــى املوقع للمراجعة فيها، وأما باقي املعامالت 

فستكون آليا عن طريق املوقع اإللكتروني لها.

أسامة أبوالسعود

أعلنــت وزارة العدل عن تعطيل الــدوام اليوم اخلميس 
بإدارة التسجيل العقاري بعد إصابة احد املوظفني بڤيروس 
كورونا. وقالت الوزارة في بيان لها، تلقت «األنباء» نسخة 
منه، انه «حرصا على سالمة مراجعي وموظفي الوزارة تعلن 
وزارة العدل عن إصابة كورونا ألحد موظفيها بإدارة التسجيل 
العقاري مبجمع الوزارات». و«تعلن عن إغالق اإلدارة، وذلك 

للتعقيم على أن يتم استئناف العمل فيها األحد املقبل».

مصادر لـ «األنباء»: «األوقاف» تدرس فتح املساجد مبختلف 

املناطق في الصلوات اليومية واُجلمع بدءًا من ١٧ اجلاري

«املوانئ» تنظر في رسوم األرضيات خالل فترتي احلظر
كرمي طارق 

أصــدرت مؤسســة املوانــئ 
الكويتية تعميما موجها للشركات 
أو األفراد مــن موردين البضائع 
الذيــن لــم يتمكنــوا من تســلم 
بضائعهم إثر فرض احلظر اجلزئي 
أو الكلي على البالد، مما ترتب عليه 
فرض رســوم أرضيات، مناشدة 
إياهم مراجعتها لدراســة اإلعفاء 

من تلك الرسوم.
وقالت املؤسســة في تعميمها 
املنشور في حساباتها اإللكترونية، 
انه على خلفية انتشــار ڤيروس 
كورونا وإلحكام السيطرة عليه 
واحلــد مــن تفشــيه فــي البالد 
وحفاظــا على ســالمة املواطنني 

واملقيمني، أصدر مجلس الوزراء 
املوقر القراريــن رقمي (٨/٣٩١/أ) 
املتخذ في اجتماعه االســتثنائي 
رقــم (٢٠٢٠/١٤) املنعقــد بتاريخ 
٢٠٢٠/٣/١١ بشــأن فــرض حظــر 
التجوال اجلزئي في البالد، والقرار 
رقم (٤٨٠/أوال/أ) بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٦ 
بفرض حظر التجوال الكلي على 
البــالد، وقد اســتمرت مؤسســة 
املوانئ خالل فترتي احلظر اجلزئي 
والشــامل بالعمــل بكامل طاقتها 
لتأمــني توافر الســلع واخلدمات 
في األسواق السيما بعد التوقف 

اجلزئي للشحن اجلوي.
وقــد حرصــت املؤسســة على 
تسهيل عمل الشــركات واملوردين 
للبضائــع خــالل فتــرات احلظــر 

وقامت مبخاطبــة اجلهات املعنية 
الستثناء عمالة املنظومة اللوجستية 
من إصدار تصاريح عدم التعرض 
لضمان استمرار تدفق السلع ومنع 
تكدسها في املوانئ وأصدرت التعميم 
اإلداري رقم (م م ك/م ع/٣٨٨-٢٠٢٠) 
بشــأن تســهيل حركــة املنظومــة 
اللوجســتية املتكاملــة أثناء فترة 
احلظر بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
الشــركات واملورديــن  باســتثناء 
واألفراد العاملني بالتفريغ والشحن 
والتخليص اجلمركي من تصاريح 

عدم التعرض،
وبنــاء علــى هذه اإلجــراءات 
التــي اتخذتها مؤسســة املوانئ 
لتســهيل حركة عمالة املنظومة 
اللوجستية خالل فترتي احلظر 

استمرت عمليات توريد وتفريغ 
البضائع الواردة للموانئ التابعة 
للمؤسسة تتم بصورة طبيعية، 
وانعكــس ذلك بصــورة إيجابية 
على األسواق التي لم تعان من أي 
نقص في السلع واخلدمات خالل 

فترتي احلظر.
ودعــت املؤسســة الشــركات 
الــى تقــدمي  البضائــع  ومــوردي 
املستندات الدالة على حدوث الضرر 
شريطة أن يكون ناجما عن أسباب 
راجعة إلى تدابير فرض احلظر سواء 
اجلزئي أو الكلي، وذلك خالل عشرة 
أيام من تاريخ صدور التعميم حتى 
يتسنى للمؤسســة دراسة اإلعفاء 
من رســوم األرضيــات على ضوء 

املستندات املقدمة.

أسامة أبوالسعود

كشــفت مصــادر خاصة 
عن ان وزارة األوقاف تدرس 
فتح املساجد مبختلف مناطق 
البالد في الصلوات اخلمس 
اليومية وصالة اجلمعة ابتداء 
مــن ١٧ اجلــاري باســتثناء 
املساجد في املناطق املعزولة 
ووفق الشروط واإلجراءات 

الصحية.
وأوضحــت املصــادر أن 
إدارات املســاجد خاصة في 

مناطق الســكن االستثماري 
على أهبة االســتعداد إلعادة 
فتح املساجد وفق تعليمات 
الوزارة والضوابط الصحية 

خاصة في املساجد.
إلــى  ولفتــت املصــادر 
أن الــوزارة جتــري تقييما 
شامال لعملية فتح املساجد 
النموذجيــة  املناطــق  فــي 
خالل الفترة املاضية، حيث 
تشــير املصادر إلى االلتزام 
الكبيــر من جانــب املصلني 
باإلرشــادات والتعليمــات 

أســد عمــادي قــرارا إداريــا 
ملتابعــة  جلنــة  بتشــكيل 
ومراقبــة تنفيــذ اإلجراءات 
واالشــتراطات الصادرة عن 
السلطات الصحية املختصة، 
واملتعلقة مبكافحة ڤيروس 
كورونا املستجد. وقد شكلت 
اللجنة برئاسة وكيل الوزارة 
املســاعد إبراهيــم عبــداهللا 
صالح اخلزي، وباشرت عملها 
أمس في متابعة مدى التزام 
اإلدارات والقطاعات املختلفة 

بالتعليمات الصحية.

الصادرة من وزارة األوقاف 
واجلهات الصحيــة وهو ما 
يبشــر بفتــح مســاجد تلك 
املناطــق في صــالة اجلمعة 
إضافة إلى فتح املساجد في 
مناطق الســكن االستثماري 
التي ستخضع أيضا لعملية 
تقييم مســتمر ملــدى التزام 
املصلــني فيهــا باإلجــراءات 

واإلرشادات الصحية.
من جانــب آخــر، أصدر 
األوقــاف  وزارة  وكيــل 
والشؤون اإلسالمية م.فريد 

ما عدا املناطق املعزولة ووفق اإلجراءات والتعليمات الصحية

دعت املوردين إلى تقدمي املستندات الدالة على حدوث الضرر شريطة أن يكون ناجماً عن تدابير فرض احلظر

م. فريد عمادي

«الشؤون القنصلية» باخلارجية ُتطلق رابطًا إلكترونيًا 
حلجز مواعيد معامالت التصديقات

تسهيالً للمواطنني واملقيمني إلجناز معامالتهم بشكل أفضل

أعلن مســاعد وزيــر اخلارجية 
للشؤون القنصلية الوزير املفوض 
سامي احلمد أمس عن إطالق رابط 
إلكتروني حلجز املواعيد املســبقة 
جلميع معامالت قسم التصديقات.

وقال احلمد في تصريح صحافي 

إن ذلك يأتي انطالقا من حرص وزارة 
اخلارجية على التطوير اإللكتروني 
خلدماتهــا وتســهيال للمواطنــني 
واملقيمني إلجناز معامالتهم بشكل 

أفضل.
وأضــاف أنــه نظــرا للظروف 

احلالية جلائحة كورونا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩)، فإن العمل يقتصر 
علــى املبنى الرئيســي في منطقة 
الشــويخ اإلدارية، وعلى الراغبني 
بحجز موعــد الدخول إلــى موقع 

سامي احلمدالوزارة اإللكتروني للقيام بذلك.

«الكهرباء» تستأنف اختبارات 

الوظائف اإلشرافية األربعاء املقبل
دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء إن الوزارة 
حصلت على موافقة وزارة الصحة باستئناف اجراء االختبارات 
التحريرية للمرشحني للوظائف اإلشرافية، حيث من املقرر أن 
تبدأ األربعاء املقبل. وقالت املصادر إن االختبارات ستستمر 
بشــكل يومي حتى ٣ أغســطس املقبل، لتغطية ٤٤ وظيفة 
إشرافية شاغرة. وأكدت املصادر حرص قياديي الوزارة وعلى 
رأسهم الوزير د.خالد الفاضل على تسكني جميع الوظائف 
االشرافية الشــاغرة بالكوادر الوطنية التي تستحق شغل 
تلــك الوظائف لدفع عجلة اإلنتــاج. وأوضحت املصادر أن 
الوزارة ســتبدأ اعتبارا مــن األحد املقبل أو الذي يليه على 
أقصى تقدير اإلعالن عن املناصب اإلشرافية الشاغرة التي 
لم يسبق ان مت اإلعالن عنها، الفتة إلى أن الوزارة ستعلن 
عن تلك الوظائف عبر موقع الوزارة االلكتروني، كما سيكون 

التقدمي متاحا للموظفني أونالين.

وزير الدفاع عّزى ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي بوفاة األمير خالد بن سعود

بعــث نائــب رئيــس 
الــوزراء ووزير  مجلــس 
الشـــيخ أحمــد  الـدفـــاع 
املنصــور ببرقيــة تعزية 
إلى ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
باململكة العربية السعودية 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان، ضمنها 
خالــص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له 
بــإذن اهللا تعالى صاحب 

السمو امللكي األمير خالد 
بن سعود.

الشــيخ أحمــد  ودعــا 
املنصور في بيان صادر عن 
التوجيه املعنوي  مديرية 
والعالقــات العامة بوزارة 
الدفــاع املولــى عــز وجل 
أن يتغمــد الفقيد بواســع 
رحمته ويســكنه فســيح 
جناته، وأن يلهم األســرة 
املالكة الكرمية جميل الصبر 

الشيخ أحمد املنصوروحسن العزاء.
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

فرج ناصر

التدريجيــة للعمــل  العــودة  رغــم 
بالوزارات واجلهــات احلكومية وكذلك 
عودة االنشطة االقتصادية الى وضعها 
الطبيعي جراء التوقف القصري بسبب 
وباء »كورونا املســتجد« اليزال نشاط 
اخلياطني خارج نطاق تلك العودة، وذلك 
وفقا لتعليمات وزارة الصحة ومجلس 
الــوزراء، إذ لم يشــمله رفع القيد حتى 
اآلن رغم أن محالت االقمشــة و»اخلام« 

مفتوحة وتستقبل زبائنها وروادها.
محالت االقمشة شهدت إقباال كبيرا من 
املواطنني على شراء االقمشة بكل ألوانها 
وأنواعها، لكن املواطنني اصطدموا بالواقع 
املرير وهو إغالق محالت اخلياطني فمنهم 
من اســتدل على خياط بالسر والبعض 
اآلخر استسلم لالمر الواقع وعاد ادراجه 
بانتظار االمــل وإعادة افتتاح اخلياطني 
بشكل عام على أمل ان يكون خالل املرحلة 
القادمة حتى يتسنى لهم خياطة مالبسهم 

على اكمل وجه.
أصحاب احملالت اكــدوا خالل جولة 
لـ »األنبــاء« ان االقبال جيد، متمنني أن 
يكــون البيع كبيــرا خالل هــذه الفترة 
ليعوضوا شــيئا مما فاتهم خالل الفترة 
املاضية خاصــة انهم تعرضوا وتكبدوا 
خســائر كبيرة جراء هذه األزمة، ناهيك 
عن مبالــغ االيجارات اخلاصة باحملالت 
والتي تراكمت عليهم بشكل كبير، لذلك 
فإنهم يأملون بأن تكون هذه الفترة والتي 
تسبق العيد الكبير »عيد االضحى املبارك« 
بادرة خير عليهم لعل وعسى ان يزدهر 
السوق وتتعافى أنشطتهم جراء الركود 
القسري الذي أصابها خالل الفترة املاضية 
جراء هذا الوباء املنتشر. وقد اجمع عدد 
من أصحاب محالت الدشــاديش على أن 
محالت اخلــام واخلياطــني هما وجهان 
لعملة واحدة، وبالتالي ال غنى ألصحاب 
محالت اخلام عن اخلياطني وهما مرتبطان 

ببعضهما البعض.
وأكدوا ان الزبائن عندما يقبلون على 
شــراء قطع اخلام يفاجأون بأن محالت 
اخلياطني مغلقة، االمر الذي يجعل البعض 
منهم يتراجع عن الشراء والبعض اآلخر 
يشتري لعل وعسى أن يحصل على خياط 

حتى ولو باخلفاء!
العودة السريعة

»األنباء« رصــدت ردة فعل أصحاب 
محــالت اخلــام والتأثير الكبيــر عليهم 

والذي بدوره اثر علينا سلبا، ونتمنى 
عودتهم ملمارسة نشاطهم بأقرب وقت 
للتخفيف من خسائرهم ولتسير حركة 

العمل وتتحقق الفائدة للجميع.
املاركة واجلودة

بدوره، قال سيد أحمد )مشرف( والذي 
يعمل في احــد محالت اخلام: إن إغالق 
محالت وورش اخلياطني له تأثير شديد 
علينا، ومنذ افتتــاح محالتنا والزبون 
يبحــث عن خياط، مؤكــدا ان اعتمادنا 
الرئيسي هو على عمل اخلياطني، ناهيك 
عن الناس الذين يبحثون عن دشاديش 
كونهم عاشوا ألكثر من 3 اشهر يعانون 
من استهالك للخام، مشيرا إلى ان اسعار 
الدشاديش تختلف من نوع آلخر حسب 
املاركة واجلودة سواء بالنسبة للخام أو 
اخلياطة. وطالب بعودة نشاط اخلياطني 
للضرورة ألن محالت اخلام واخلياطني 
وجهان لعملة واحدة وكل منهما مرتبط 

باآلخر وبقوة.
التزامات مالية

أما عبداهلل محمد علي وهو صاحب 
محــل للخام، فقال: اغلب الزبائن الذين 
يأتون لشراء الدشاديش عندما يعلمون 
بإغالق محالت اخلياطني ينصرفون من 
احملل ويلغون عملية الشراء ألنهم باملرتبة 
االولى يحتاجون الــى خياط لتفصيل 
أقمشتهم ووجود اخلياط ضروري ومهم 
للغاية، في املقابل فإن اخلياطني وأصحاب 
ورش اخلياطــة يعانون مــن التزامات 
مالية كبيرة وتراكــم لإليجارات أجور 
العمال واملصاريف املتنوعة، وبالتالي 

فإنهم يعيشون أوضاعا صعبة.
وأشــار إلــى أن جميع الدشــاديش 

بأنواعها متوافرة لديهم.

بإغالق اخلياطني، األمر الذي جعله يؤجل 
ذلك حتى عودة افتتاح ورش اخلياطة.

وأضاف املوسوي: اننا كشعب كويتي 
ال نستغني عن لبس الدشداشة لكن وباء 
»كورونا« ساهم في إغالق هذه احملالت 
وال بد من سرعة إعادة افتتاحها بأسرع 
وقت ممكــن كونها لها تأثير كبير على 
املواطن الكويتي الذي يحب لبس اجلديد 

واألناقة بشكل دائم.
حيرة 

من جانبه، قال املواطن بدر ابوناصر: 
انــه في حيرة من امره، فكيف يســمح 
حملالت اخلــام باالفتتــاح فيما محالت 
اخلياطــني التــزال مغلقة؟ رغــم انهما 
كنشــاطني مرتبطان ببعضهما البعض 
وكل منهمــا مكمل لآلخــر، لذلك اعتقد 
انهــم لم يوفقوا بذلــك وعليه »ال طبنا 

والغدا الشر«.
وأضاف أن هناك مشــكلة كبيرة من 
قبــل أصحاب العقارات فهم اآلخرون ال 
يراعون املســتثمرين لديهم ويطالبون 
بااليجارات املتأخرة عن الشهور املاضية 
رغــم توقــف البلد بالكامل جــراء وباء 
»كورونــا املســتجد« لذلــك نطالبهــم 
بالتريض ومساعدتنا حسب االجراءات 
الصحيحة الن الكل تأثر وليس صاحب 
العقار فقط وعليه ال بد من إجراء دراسة 

دقيقة لذلك.
خدمة الزبائن

بدوره، قال احمد الكنعان الذي يعمل 
خياطا بأحد املجمعات التجارية ان نشاط 
اخلياط ومحل األقمشــة هما نشــاطان 
مرتبطان ببعضهما البعض وال استغناء 
لطــرف عــن اآلخر، فأصحــاب احملالت 
يبيعون ونحن نقوم باخلياطة، وعليه 

مــن قبل إغالق محالت اخلياطة، وكذلك 
املواطنــون الذيــن يطالبــون بعــودة 
افتتاح محالت اخلياطني بأســرع وقت 
ألنهــم بحاجة الى تفصيل الدشــاديش 
خاصة انهم عاشوا فترة طويلة من دون 

دشاديش جديدة لديهم.
البداية، كانت مع صاحب احد محالت 
اخلام وهو علي عبيد الساري الذي قال: 
ان للخياطني تأثيرا كبيرا على اصحاب 
محــالت اخلام واحلركة فيها، مؤكدا أن 
هنــاك اقباال مميزا علــى محالت اخلام 
من املواطنــني لكنهم يتفاجأون بإغالق 
محالت اخلياطة األمر الذي يجعل الزبون 
يتراجع عن الشــراء فمنهم ال يستطيع 
الذهاب بالدشاديش الى البيت من دون 
وجود خيــاط، وهناك فئه اخرى تقوم 
بالشراء على أمل احلصول على خياط 
حتى ولو بالسر، حيث هناك البعض منهم 
مــن يأخذ املقاس ويعمل في بيته ومبا 
يلبي طلبات زبائنه وبشكل خاص جدا.

وعن أسعار الدشاديش، قال الساري: 
ان االســعار متفاوتــة وحســب جودة 
الدشداشــة ونوعية اخلام وتتراوح ما 
بني 5 والـ ٢٠ دينارا، لكن هناك أشخاصا 
يأخذون عددا من الدشاديش وبعدة ألوان 

ومن خامات متنوعة ومختلفة.
تأثير كبير

من جانبه، قــال مجدي فوزي وهو 
صاحب محل للخام: ال شك أن للخياطني 
تأثيرا كبيرا علينا كأصحاب محالت لذلك 
نطالــب بافتتاح اخلياطــني كون عملنا 
ونشــاطنا مرتبطا بهم بشــكل مباشر، 
متسائال في نفس الوقت »الزبون بيعمل 
ايه في اخلام من دون وجود خياط؟«.

وأضاف فوزي: ان حركة البيع تعد 
خفيفة بســبب إغالق محالت اخلياطة 

كذلك حتدث محســن رمضــان احد 
بائعي االقمشــة قائال: ان محالت اخلام 
تشــهد إقباال كبيرا من الزبائن لشــراء 
االقمشة والدشاديش لدرجة ان الزبون 
يقوم باختيار أنواع الدشــاديش وبعد 
الســؤال عن اخلياطــني وعندما يعرف 
بإغالق محــالت اخلياطني يقوم بإلغاء 
الطلــب ويخرج من احملــل، لذلك فإننا 
نطالب بافتتاح ورش اخلياطني لتمرير 

سلعنا من خاللهم.
أما بابك ابراهيم والذي يعمل في احد 
محــالت اخلام فقــال: ان إغالق محالت 
اخلياطني اثر على سوقنا واصبح الركود 
يعم جميع محالت اخلام، كما أن الزبون 
يحتاج الى خياط وبالتالي نحن نفضل 
عودة أنشطة اخلياطني لتعود بالفائدة 
علينا خاصة انهم تأخروا كثيرا بالعودة، 
موضحا ان محالت اخلام من دون وجود 

خياطني ال فائدة منها ولها إطالقا.
اتخاذ القرار

مــن جانبــه، املواطــن عبــد العزيز 
العنزي، طالب اجلهات احلكومية بسرعة 
افتتاح محالت خياطة الرجال ألنه وغيره 
بحاجة اليها وتعد ضرورية بالنسبة لهم، 
ناهيــك عن انهم يرغبون بتفصيل عدد 
من األقمشــة بعد فترة إغالق وحصار 
امتدت ألكثر من ثالثة اشهر بسبب وباء 

»كورونا«.
وحتــدث العنــزي مســتغربا: كيف 
يســمح ألصحــاب محــالت األقمشــة 
باالفتتاح بينما انشطة اخلياطني مغلقة 
لذلك على املسؤولني مراجعة انفسهم، 
واتخاذ القرارات بشمل سليم ومناسب. 
أما املواطن جواد املوسوي فقال انه تواجد 
في احد محالت األقمشة لشراء عدد من 
الدشــاديش لفصل الصيف لكنه تفاجأ 

فــال بد من افتتاح اخلياطني ألننا نقوم 
بخدمة الزبائن من تفصيل الدشاديش 
وغيرها من املالبس األخرى ذات العالقة 

باملواطن الكويتي.
أما االمــر الثاني فيتعلــق بنا نحن 
فلدينا اسر ومرتبطون بإيجارات حملالتنا، 
وعليه فطوال هذه الفترة لم نعمل رغم 
ان الكثير مــن الزبائن يهاتفوننا لكننا 
نردهم بســبب التعليمات الصحية وال 
بد من افتتاح أنشــطة اخلياطني اسوة 

مبحالت اخلام.
وأشار الكنعان إلى ان إغالق اخلياطني 
يؤثر بالسلب على محالت اخلام، ألن من 
يريد شراء اخلام عليه البحث عن خياط 
لكنه يتفاجأ بإغالق اخلياط وبالتالي ال 
يذهب الى محالت اخلام للشراء، أو يلغي 

ما يكون قد طلبه سابقا.
مالبس الزبائن

من جهته، قال إقبال ارشد وهو خياط 
باكســتاني إن لديه مالبــس لزبائن مت 
تفصيلها لهم قبل وباء كورونا لكنه لن 
يستطيع تسليمها لهم بسبب إغالق احملل 

منذ انتشار وباء »كورونا املستجد«.
وأضاف انــه منذ فترة طويلة ليس 
عنده دخل يومي بسبب اإلغالق وال بد 
من عودة نشاط اخلياطني حتى يستطيع 
إرســال النقود ألســرته في باكســتان، 
حيــث لم يرســل لهم شــيئا منذ ثالثة 
أشهر، مؤكدا ان هناك أشخاصا اشتروا 
»طاقات« مالبس من محالت اخلام لكن 
لم يســتطيعوا خياطتها بسبب إغالق 

محالت اخلياطة.
مصلحة متبادلة

من جانبه، قال عدنان الســليم الذي 
يعمل خياطا: ان إغالق محالت اخلياطة 
لم يؤثر عليهم فقط كخياطني، وإمنا تأثر 
به كذلك أصحاب محالت األقمشة الذين 
تكبد بعضهم خســائر كبيرة سواء من 
حركة البيع أو حتى االيجارات، فالزبون 
عندما يذهب لهذه احملالت من اجل شراء 
األقمشــة يبحث عن خياط لكنه يتفاجأ 
بإغالق ورش اخلياطني ليقوم بعد ذلك 
بإرجاع قطع اخلام ويســترد »فلوسه«، 
األمر الذي ينتج عنه تأثير ســلبي على 
أصحاب محالت األقمشــة ألن اخلياطني 
وأصحاب محالت األقمشة مكمالن لبعضهم 
البعــض واملصلحة متبادلــة، وبالتالي 
فعودة نشاط اخلياطني ضرورة للمواطن 
وصاحب محل القماش وللخياطني أنفسهم.

عبداهلل محمد عليعبدالعزيز العنزيعلي الساري

محسن رمضان

جواد املوسوي

بائع أقمشة

مجدي فوزي

)ريليش كومار( بابك إبراهيم متحدثا للزميل فرج ناصر 

سيد أحمد مشرف

طوارئ البلدية تلقت 604 شكاوى 

واستفسارات هاتفيًا خالل يونيو
كشفت بلدية الكويت في إحصائية 
صادرة من إدارة اخلدمات العامة، عن 
تلقي قسم الطوارئ اخلط الساخن »13٩« 
مبراقبة النقليات بإدارة اخلدمات العامة 
وخدمة »٢47٢773٢« واتساب الشكاوى 
نحو 6٠4 شــكاوى واستفســارات في 
جميــع احملافظات خالل شــهر يونيو 

املاضي.
وأوضحت البلديــة أن أعلى معدل 
للشكاوى كان في محافظة األحمدي 16٩ 
شكوى واستفسارا تلتها محافظة مبارك 
الكبير ٩٢، وجــاءت محافظة اجلهراء 
في الترتيب الثالث مبعدل الشــكاوى 
بـ ٩1 شــكوى تلتها محافظة العاصمة 
مبعدل 88 شــكوى ومحافظة حولي بـ 
86 شكوى، وجاءت محافظة الفروانية 

في الترتيب األخير بتلقي 78 شــكوى 
خالل شهر يونيو املاضي.

وأشــارت البلديــة إلــى أن جميــع 
الشــكاوى التــي يتم اســتقبالها عبر 
خدمة الواتساب وخدمة اخلط الساخن 
»13٩« من قسم الطوارئ التابع إلدارة 
اخلدمات يتم إدخالها في جهاز احلاسب 
اآللي وجتري متابعتها من قبل موظفي 
اخلط الساخن بعد حتويلها إلى جهات 
االختصاص في البلدية وفقا للمحافظات.
وأضافت أن النوبات الثالث )أ، ب، 
ج( بقسم الطوارئ التابع إلدارة اخلدمات 
العامة يعملون على مدار ٢4 ساعة في 
التعامل مع الشكاوى املتلقاة عبر خدمة 
الواتساب »٢47٢773٢« وخدمة اخلط 
الســاخن »13٩«، الفتة إلى ان موظفي 

النوبات ال يكتفون بتحويل الشكاوى الى 
اجلهات املعنية بأفرع البلدية باحملافظات 
بل يقومون مبتابعتها حتى يتم التأكد 
من اإلجراءات التي مت اتخاذها من أجل 
التواصل مع الشاكي وإطالعه على تلك 

اإلجراءات.
وتابعت بأن خدمة الواتس أب واخلط 
الساخن حلقة وصل بني جهاز البلدية 
واجلمهور ملساعدتهم في كل املجاالت 

التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ولفتت البلدية إلى أنه في حال وجود 
احلــاالت الطارئة مبختلف احملافظات 
التي تستوجب احلل الفوري يتم حتريك 
آليــات ومعدات وعمــال اإلدارة للعمل 
على حلها فــورا من أجل تقدمي أفضل 

اخلدمات وبأقصى سرعة ممكنة.

خضير: اعتماد الهيئة عبر اخلط املباشر و»الواتساب«.. وشملت جميع احملافظات

اإلدارية لتعاونية الصليبخات 

والدوحة بالتزكية

محمد راتب

جمعيــة  رئيــس  أعلــن 
الصليبخات والدوحة التعاونية 
صقر خضير أنه مت اعتماد الهيئة 
اإلداريــة لعــام ٢٠٢٠ بالتزكيــة 
بحضــور ممثل وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة والعمــل، حيــث مت 
توزيــع املناصب بكل انســيابية 
وانسجام، مؤكدا أن مجلس اإلدارة 
ســيعمل في الفتــرة املقبلة على 
حتســني اخلدمات في األســواق 
املركزية والفروع مع تطوير املركز 

املالي للجمعية.
وشــكر خضير كل املساهمني 
وأهالي املنطقة على منحهم الثقة 
في متثيلهــم بعضويــة مجلس 
اإلدارة، آمال أن يكون مجلس اإلدارة 
عند حسن ظن املساهمني مبا يقدمه 

من خدمات تلبي طموحاتهم.

»تعاونية مشرف« تسعى إلى تطوير أدائها اإلداري
محمد راتب

صرح رئيس مجلس إدارة 
التعاونية  جمعية مشــرف 
عبدالرحمــن القديــري، بأن 
اجلمعيــة تســعى دائما الى 
مواكبة التطور املستمر في 
القطــاع اإلداري ومتابعــة 
املستجدات والطرق احلديثة 
في اإلدارة لتحسني وتطوير 
األداء اإلداري وذلك عبر إبرام 
اتفاقيات وتبادل خبرات مع 
الشــركات واملؤسسات ذات 

الصلة.
وتابع أنه، وفي خطوة تهدف إلى تطوير 
اخلدمات واالستشــارات في املجال اإلداري 
واملعامالت اإلدارية، قامت اجلمعية بتوقيع 
مذكرة تفاهم مع شــركة الريادة اخلليجية 
ممثلة بصاحب الشــركة علي الشطي تقدم 
فيه الشركة توصيات إدارية وفق املمارسات 

العاملية وكذلك توصيات تهدف في املقام األول 
إلــى تطوير وحتســني األداء، كما أنها تقدم 
دراسات للنظم اإلدارية تتفق مع متطلبات 
آليات العمــل في اجلمعية وحتقيق أهدافها 
بكفــاءة وفعاليــة ممــا يصب فــي مصلحة 
املساهمني وأبناء املنطقة وكذلك املكانة الرائدة 
جلمعية مشرف ومتيزها في القطاع اإلداري.

وّقعت مذكرة تفاهم في هذا الشأن مع شركة الريادة اخلليجية

عبد الرحمن القديري وعلي الشطي خالل توقيع مذكرة التفاهم

ً مواطنون اعتبروا أن نشاط اخلياطني تأخر كثيراً وينتظرون عودته سريعا

أصحاب محالت »اخلام« 

والعاملون فيها لـ »األنباء«: نحن 

واخلياطون وجهان لعملة واحدة

ملشاهدة الڤيديو

هناك مواطنـون وضعوا دشاديشهم عنـد اخلياطيــن قبل أزمـة »كورونا« ولم 

يتسلموها بسبب إغالق محالت وورش اخلياطة وعدم العودة ملمارسة نشاطهم

اخلياطون وأصحاب ورش اخلياطة يعانون من التزامات مالية كثيرة وتراكم 

صعبة أوضاعًا  ويعيشون  املتنوعة  واملصاريف  العمال  وأجور  لإليجارات 
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الغامن:  جلأت إلى القضاء.. فرق بني حرية الرأي والطعن بالذمم
سامح عبداحلفيظ

قــال رئيس مجلــس األمة 
مرزوق الغامن إنه سيتم توجيه 
دعوة لعقد جلســة غير عادية 
يوم الثالثــاء املقبل، الفتا الى 
أن اســتجواب وزيــر املاليــة 
سيكون مدرجا على جدول أعمال 
اجللســة. وأضــاف الغامن في 
تصريح صحافي عقب اجتماع 
مكتب املجلس«بالنسبة ملوضوع 
اجللســات، فبعد التشاور مع 
األخــت واالخــوة فــي مكتــب 
املجلس واالخوة النواب وأيضا 
ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد احلمد 
الصباح فستوجه دعوة لعقد 
جلسة غير عادية يوم الثالثاء 

األسبوع القادم».
وذكر الغامن ان االستجواب 
سيكون مدرجا على جدول أعمال 
أول جلســة قادمــة وبالتالــي 

حريــة الرأي والطعــن بالذمم 
والشخوص، مؤكدا ان جلوءه 
إلــى القضــاء بعــد االتهامات 
اخلطيرة التــي تضمنها بيان 

الــى بعض الــكالم واالتهامات 
قائال «أن يكتب شيء مثل (الذي 
يقوده مرزوق بهدف السيطرة 
على مفاصل الدولة سياســيا 
وماليا لتحقيــق أكبر قدر من 
التربح غير املشروع، مرزوق 
ومن خــالل تصرفاته، مرزوق 
وغيره من األدوات الفاســدة)، 
فهذا ليس رأيــا وامنا اتهامات 

صريحة وطعن بالذمم».
وذكر الغامن ان البيان الذي 
صدر مــن حركة (حشــد) في 
فبراير يتهم رئيس مجلس األمة 
بأنه فاسد ويتربح تربحا غير 
مشروع، مضيفا «من حقي أمام 
املجتمع الكويتي وأمام أسرتي 
وامام اجلميع بأن أجلأ للقضاء 
وفق املادة ١٦٦ من الدستور التي 
تكفل حق التقاضي لكل الناس».
وقــال الغامن «أنا واحد من 
أبناء هذا املجتمع، ولم أنزل إلى 
مستوى ما جاء في هذا البيان، 

واالمــر مفتوح فــي اي قضية 
بها مس بالذمة املالية لرئيس 
مجلــس األمــة أو فيها شــبهة 
تربح غير مشروع أو فساد كما 
ذكرمت في بيانكم، فأمام القضاء 
قدموا ما يدلل على اتهاماتكم ألن 
البينة على مــن ادعى». وذكر 
الغــامن «أنا واثق كل الثقة من 
أني إن شاء اهللا لم ولن أنزلق 
إلى هذا املنزلق ألني أقســمت 
قسما، وانا بار بقسمي وأخاف 
اهللا ســبحانه وتعالى قبل أن 
أخشــى أي بشر». وأكد الغامن 
ان محاولة تصوير اللجوء إلى 
القضاء على أنه تكميم لألفواه 
ليس صحيحا، مبينا ان حرية 
التعبير شيء والطعن بالذمة 
املالية والشــخوص شيء آخر 

مختلف متاما.
وقال في ختام تصريحه «مت 
اتهامي اتهامات خطيرة ولم انزل 
إلى نفس املســتوى، بل جلأت 

حركة (حشد) في فبراير املاضي 
ليســت له عالقة بحرية الرأي 
أو تكميــم األفــواه وإمنــا هو 
حق كفله الدســتور الكويتي. 
وأوضــح الغامن فــي تصريح 
صحافــي مبجلــس األمة أمس 
ان الشكوى التي قدمها ليست 
لها عالقة بحرية الرأي والتعبير 
واملغردين كما يحاول البعض 
تصويرها. وقال الغامن «حرية 
الرأي هي أن تنتقد أداء برملانيا 
أو نهجا سياسيا أو سلوكا أو 
موقفــا أو تصويتــا وهذا حق 
للجميع، ولم أرفع قضية على أي 
صاحب رأي، لكن أن تطعن في 
الذمة املالية وتطعن باألشخاص 

فهذا موضوع مختلف متام».
الغامن «الشــكوى  وأضاف 
التــي قدمتهــا علــى مــن هــم 
مسؤولون عن كالم واتهامات 
اليقبل بها أي أحد منصف او اي 
احد يقول احلق». وأشار الغامن 

وإمنا جلأت إلى القضاء، فلماذا 
يحاول البعض أن يحجر علي 
حتى في اللجوء إلى القضاء؟».
وذكر الغــامن ان االتهامات 
التي وجهت اليه بغاية اخلطورة 
ولــو صحت لوجــب معاقبته 
عليها، مضيفا «املادة (١٧) من 
الدستور تنص على أن لألموال 
العامة حرمة وحمايتها واجب 
علــى كل مواطــن، وكان مــن 
الواجب عليكم أن تتقدموا إلى 
اجلهات الرقابية سواء (نزاهة) 
أو النيابة العامة، إن كان رئيس 
مجلس األمة يتربح تربحا غير 

مشروع».
وخاطب الغامن املســؤولني 
عن البيان قائال «أنا أساعدكم 
فإن لم تستطيعوا الذهاب إلى 
النيابة أو نزاهة فأنا أقول لكم 
تفضلوا واحضروا أدلتكم أمام 
محراب العدالة القضاء الكويتي 
الشــامخ النزيه في أي قضية 

للقضاء وفق الدستور، فال أعرف 
ملــاذا البعض يغضــب من هذا 
النهج الذي أعتبره نهجا شرعيا 
من الدرجة األولى ودميوقراطي 
ودستوري وتطبيقا لنصوص 
الدستور وإن شاء اهللا الشعب 
الكويتي وأنــا بانتظار أدلتكم 
التي ستقدمونها أمام احملكمة».

ستوّجه دعوة لعقد جلسة غير عادية الثالثاء املقبل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

ســيكون مدرجــا علــى جدول 
أعمال جلسة يوم الثالثاء القادم.

من جانب آخر، قال الرئيس 
الغــامن ان هنــاك فرقــا بــني 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

العدساني: استجواب وزير املالية مستحق ومحاوره كافية لطرح الثقة
ماضي الهاجري

أكد النائب رياض العدساني 
ان استجوابه وزير املالية براك 
الشيتان مستحق وأن محاور 
االستجواب كافية لطرح الثقة 
به، مشيرا إلى أن الوزير ضلل 
النواب ولم يقــل احلقيقة في 
ردوده على االستجواب السابق.
العدســاني فــي  وأضــاف 
تصريح صحافــي في مجلس 
األمة أن االستجواب مكون من ٣ 
محاور منها ما يختص بالوثيقة 
االقتصادية التي مست جيوب 
املواطنني واالستبدال الفاحش 
الربوي في مؤسسة التأمينات 
املالية  االجتماعيــة والقضايا 

وتضليل الرأي العام.
وأوضح انــه فيما يختص 
باحملور األول فإن وزير املالية 
ذكــر أن الوثيقــة االقتصادية 
 ،٢٠١٦ عــام  منــذ  موجــودة 
مؤكــدا أن «هذا الكالم عار عن 
الصحة ألن الوزير هو من قام 
بإعــداد الوثيقــة اجلديدة في 
٢٠٢٠ وعليــه أال يتنصــل من 

املوضوع».
ولفت إلــى أن الوزير ذكر 
فــي الوثيقة عــدة أمور متس 
جيــوب املواطنــني ورواتبهم 
وحقوقهــم،  ومكتســباتهم 
مؤكــدا أن هــذا األمر مرفوض 
جمله وتفصيال كون املادة ٢٠ 
من دستور الكويت تنص على 
حتقيق الرفاه ورفع مســتوى 

املعيشة.
وبني العدساني أن الوثيقة 
شــعارها هو املساس برواتب 
املوظفني واخلصخصة، مشيرا 
إلــى أن ذلك يعني أنه ســيتم 
إعطــاء التجار القطــاع العام 
والتحكم في األسعار واخلدمات 

ان  العدســاني  وأوضــح 
البعض يتساءل عن سبب إعالن 
اســتجواب آخر لوزير املالية 
في ذات جلســة االســتجواب 
السابق له، مجيبا «ألنني ذكرت 
وأكدت أننا سنتصدى ألي زيادة 
يتــم وضعها علــى املواطنني 

وسأستمر بهذا النهج».
الوثيقــة  إلــى أن  ولفــت 
االقتصادية الســابقة التي مت 
إقرارها في املجلس املاضي مت 
إيقافها في املجلس احلالي في 

عام ٢٠١٧.
وأشــار العدســاني إلى أن 
وزيــر املالية قــال إن الوثيقة 
عبارة عن رؤى وقوانني، مؤكدا 

أن هذا الكالم غير صحيح.
واستشــهد علــى ذلك بأن 
أغلب ما جاءت به الوثيقة هي 
توصيات وقرارات إدارية مثل 
رفع أسعار البنزين في املجلس 
املاضي والــذي كان بناء على 
قرار تنفيــذي حكومي لم يتم 
إقراره عــن طريق املجلس أو 

من خالل تشريع.
وبني العدســاني أن فرض 
الضرائــب يتــم مــن خــالل 
تشريعات ولكن قد يتم متريرها 

من خالل مرسوم ضرورة.
العدســاني علــى  وشــدد 
الوثيقــة  إيقــاف  ضــرورة 
االقتصادية التي ستغير حال 
املواطنــني من حــال إلى حال 
خاصة ان هناك كويتيني غير 
مقتدريــن ماليــا وأغلبهم من 
الطبقــة الوســطى ومــا دون 
ويعتمدون على رواتبهم، مطالبا 
بعدم كسر ظهور املواطنني من 
أجل مجاملة الوزير، حيث إن 
األصــل هو االبتعــاد كليا عن 
املواطنــني. وطالــب  جيــوب 
العدساني رئيس الوزراء بأن 

في إحضــار مديــر التأمينات 
السابق ومحاكمته في الكويت.

وأشــار إلــى أن محاولتهم 
لوضــع ٥٪ مــن اســتقطاع 
التأمينــات على املواطنني هي 
لتغطية السرقات املوجودة في 

التأمينات.
وبني العدساني أن «مؤسسة 
التأمينات متلك ٣٤ مليار دينار 
وعليهــا أال تدعــي بــأن هناك 
عجزا، ولذلك فمــن األولى أن 
يتبنــى وزير املاليــة اقتراحا 
يستفيد منه جميع املتقاعدين».

واســتغرب من قيام وزير 
املالية مبخاطبة إدارة الفتوى 
عدة مرات إلعادة اإلفتاء، مؤكدا 
ثقته واحترامه الكامل للمشايخ 
في إدارة اإلفتاء، متسائال: «هل 
يعقل يا رئيس الوزراء أن وزيرا 
فــي حكومتــك يتعــدى وزير 
األوقاف ويراسل إدارة اإلفتاء 
مباشــرة إلصدار فتوى أخرى 

بعد وجود فتويني؟».
وأملــح العدســاني إلــى أن 
رئيــس الــوزراء لــن يكــون 
فــوق املســؤولية ومن املمكن 
أن يحاســب وعليــه مراقبــة 
وزيــر املالية، خاصة أن هناك 
من يطلب منه مستشــارا في 
التأمينات كتوظيف سياســي 
في فترة االستجوابات، مشيرا 
إلــى أنــه «إذا مت هــذا األمــر 
فسيستجوب رئيس الوزراء».

وأوضح العدساني انه منى 
إلــى علمــه أن بعــض النواب 
يريــدون تقــدمي قانــون وفق 
الشريعة اإلسالمية للمتقاعدين 
والقروض، متسائال: «إلى متى 
تتم حماية هذا الوزير ووضع 
مخرج له، مشيرا إلى أن الوزير 
أكــد وصــوت ضد الشــريعة 
اإلسالمية ونكث في وعده وهذا 

إنه ال توجد رشاوى بناء على 
رد اخلطوط الكويتية في إحدى 
الصحف ولم ميارس دوره ولم 

يتحقق من األمر».
وأفاد العدساني بأنه فيما 
يخــص قضية املدير األســبق 
للتأمينات الهــارب الذي مس 
التأمينــات وســرق، «فقدمت 
رســالة فــي مــارس املاضــي 
أقــر بأنــه يتولــى  والوزيــر 
املوضوع، وعاد أثناء مناقشة 
االســتجواب وقال إنه ال يعلم 
شــيئا عن هــذا املوضوع وأن 
الرســالة وصلته فــي يونيو، 

وهذا غير صحيح».
املوانئ،  وبشــأن صندوق 
قال العدساني إن الوزير أعطى 
إجابات متناقضــة، مبينا أنه 
وعلــى الرغــم من تأكيــده أن 
وضعه سليم إال أنه أكد الدعوى 
املقامة من الدولة ضد القائمني 
على الصندوق، «وبالتالي هو 
ضلل النواب ولم يكن واضحا 

وأعطى معلومات خاطئة».
وأكد العدساني أن من يقف 
ضــد االســتجواب فهــذا حقه 
لكن ليس من حق أي نائب أن 
يحــرض النواب اآلخرين ضد 

االستجواب.
أي  العدســاني  وحــذر 
شخص يشــكك أو أن يحاول 
تخريــب االســتجواب، مؤكدا 
أنه سيتصدى لهذا األمر كونها 

قضية عامة متس املواطنني.
وأكــد أنه فــي حال حرض 
أحد من النواب ممن تضخمت 
حســاباتهم فســوف أكشــف 
اسمه. وشــدد العدساني على 
أن يقوم الوزير بتحويل ملف 
(االيربــاص) بالكامــل إضافة 
إلى غسيل األموال من النواب 

والسكرتارية.

يقف أمام مسؤولياته وأن يوقف 
هــذه الوثيقة، مشــيرا إلى ان 
«وزير املالية ومع احترامي له 
متواضع جدا في األمور املالية 
وليســت لديه القــدرة إلدارة 

األمور االقتصادية واملالية».
وأشــار إلــى أنه قــدم عدة 
توصيات مــن املمكن أن توفر 
للدولــة إيــرادات بعيــدا عــن 
مقدرات املواطنني ومكتسباتهم 

وحقوقهم ورواتبهم.
وتســاءل العدســاني عــن 
ســبب وضــع محافــظ البنك 
املركزي كرئيس للجنة التحفيز 
االقتصادي في مجلس الوزراء 
بدال من وزير املالية، مشــيرا 
إلى أن هناك تضارب وتداخل 
اختصاصــات كــون أن وزير 
املالية هو املسؤول عن السياسة 
املاليــة للدولة ومحافظ البنك 
املركزي مسؤول عن السياسة 

النقدية.
الثانــي قال  وعن احملــور 
العدساني إن االستبدال الربوي 
تبنــاه الوزير احلالي وصوت 
مــع االســتبدال الربوي وضد 
الشريعة اإلسالمية، الفتا إلى 
أن املتقاعدين هم من سيتأثر 
ولن يستطيعوا االقتراض وهم 
شــريحة كبيرة، وذلك بسبب 

االستبدال الربوي.
وأكــد أن الوزيــر نكث في 
وعده بالتصويت مع الشريعة، 
مشــددا على أن هذا األمر بحد 

ذاته يستحق طرح الثقة به.
وأكد العدساني أنه ال يوجد 
عجز اكتواري فــي التأمينات 
إمنا هو عجز اكتواري افتراضي 
غيــر فعلــي وال يوجــد عجز 
بالصناديق االستثمارية، الفتا 
إلى أن هناك عجزا في محاربة 
الفساد وتقاعسا من احلكومة 

أمر حصل أمام اجلميع».
وعــن احملــور الثالث، قال 
العدساني إنه من أهم احملاور 
عن غسيل األموال، مشيرا إلى 
أن هناك نوابا حاليني وسابقني 
عليهم شبهات تنفيع وتضخم 
حسابات من جتارة إقامات وال 
توجد تقارير عن ذلك من وحدة 

التحريات املالية.
ولفت إلى أن هناك تقاعسا 
وتراخيا وإهماال من قبل الوزير 
على املؤسسات واإلدارات التي 

يشرف عليها.
وقــال إنــه فيمــا يخــص 
الصندوق املاليزي فإن الوزير 
ذكر أن تقارير وحدة التحريات 
املالية هي أمور سرية وال ميكن 
االطــالع عليها وضلــل الرأي 
العام، وتناسى قوله انه عرض 
البــالغ على مجلــس الوزراء، 
متسائال: «كيف يعرضه على 
احلكومة ويحجبه عن السلطة 
التشريعية التي تراقب السلطة 

التنفيذية».
وأكد العدســاني ان البالغ 
ناقــص والوزيــر كان رده في 
االستجواب متواضعا ومتراخيا 
في هــذا امللف الــذي هز كيان 
الكويــت بالنســبة لســمعتها 
بــي آي)  وحتــدث فيــه (إف 

وسلطات أجنبية.
وقال إن هناك قضية أخرى 
ال تقل أهمية وهي قضية شركة 
اإليرباص التي صدر فيها حكم 
قضائي دولي بغرامة الشركة 
مبــا يقارب ٤ مليــارات دوالر 
وذكــر احلكم أن فيه رشــاوى 

وذكروا اسم الكويت.
وبني أنه سأل الوزير «ملاذا 
لم تراســل الشــركات وتطلب 
األوراق؟» لكنــه قــال إنه أخذ 
البيانات من جريدة محلية وقال 

وقــال إن هناك مــن ادعى 
أن لديه أعمــاال خيرية لكنهم 
يقومــون بتحويل األموال عن 

طريق السكرتارية.
وأشار إلى أن قضية النائب 
البنغالي لــم يكتمل التحقيق 
فيهــا ألنه لــم يتــم تتبع من 
وحــدة التحريات املالية و«قد 
يظهر نواب آخرون». وأوضح 
العدساني ان وزير املالية أخفق 
في ٣ ملفــات، األول حتويل ٧ 
مليــارات دينار من مؤسســة 
البترول و«هذا األمر لم يحدث 

نهائيا».
وتابــع: «الوزيــر قــال إنه 
سيزيد متثيل احلكومة في بيت 
التمويل، ولم يحدث شيء فما 
السبب؟ ومن ضغط على الوزير 
وجعلــه يتراجع عما تعهد به 

في االستجواب».
وحذر العدساني من تكرار 
األمر في بنك وربة الذي سبق 
وحتدث مع وزير املالية السابق 
بشــأنه بــأن تكون الرئاســة 
للحكومة ألنها متلك األغلبية 

وحدث هذا الشيء.
الثالــث  امللــف  وبــني أن 
هــو تأييــده خــالل مناقشــة 
االســتجواب لتعديــل قانون 
التأمينــات االجتماعيــة وفق 
الشــريعة اإلســالمية وفــي 
اليوم الثانــي قام بالتصويت 
ضد تطبيق الشريعة وصوت 

مع الربا.
وقال ان كل هذه األمور كافية 
لطــرح الثقة في الوزير بل إن 
الوثيقــة االقتصاديــة وحدها 
كافيــة لطرح الثقــة فيه ألنها 
متس جيوب املواطنني، مشيرا 
إلــى أنه مت إيقاف وثيقة ٢٠١٦ 
وأيضا ٢٠١٧ وسنتصدى لوثيقة 

.٢٠٢٠

رياض العدساني

العامة.
وقال العدســاني إن وزير 
املالية يتحجج بتسلمه حقيبة 
املاليــة منذ فتره قريبة إال أنه 
أعد هــذه الوثيقة وهي وثيقة 
دمار متس جيــوب املواطنني 
ومقدراتهم وحقوقهم وكثف كل 
جهوده على هذه الوثيقة ولم 
يفتح ملفات القضايا األخرى.

وأكد العدساني ان «الوزير 
اجته جليوب املواطنني ورفع 
رسوم وأسعار اخلدمات وإقرار 
الضرائــب حتــى الـــ ٥٪ مــن 
اســتقطاع التأمينات يريد أن 
يزيدها ويضعها على املوظف 
باإلضافــة إلــى إيقــاف جميع 
السنوية والترقيات  الزيادات 
في كل جهات الدولة األمر الذي 
يخالــف نصــوص الدســتور 

وقوانني الدولة».
وأشــار العدســاني إلى أن 
الوزير يحاول تقليص العالج 
باخلــارج رغــم عــدم توفيــر 
مستشفيات في الداخل ويطلب 
التوفير من بطاقة عافية ويقلل 
عدد البعثات الدراسية ويقننها.

ملشاهدة الڤيديو

«الصحية»: منصة إلكترونية لتسجيل 

«كويتيون بال رواتب».. وصندوق لتعويضهم
«التشريعية» تقّر تعديل «اجلزاء» بإضافة األم 

في التوقيع على إجراء العمليات اجلراحية

سلطان العبدان

وافقت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس 
على تعديل نص املادة ٣٠ من القانون رقم ١٦ لســنة 
١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء بإضافة األم إلى ولي النفس 
ملعاجلة وحل مشــكلة رفض إجراء عمليات جراحية 

إال برضاء الولي أو األب.
كما وافقت اللجنة على ثالثة مقترحات في شــأن 
قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الكويت، إضافة 
إلى مقترح بتكويت الوظائف العامة بالدولة على أن 
حتيل تلك املقترحات إلى اللجان املختصة لدراستها.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح 
صحافــي مبجلس األمــة إن اللجنة بحثــت عددا من 
املوضوعات املهمة املدرجة على جدول أعمالها ومنها 
ما أثير قبل سنوات حول رفض بعض األطباء إجراء 

عمليات إال برضاء الولي أو األب.
وأضاف ان هذا األمر جنم عنه العديد من املشاكل 
ومن بينها في حال سفر الوالد ومنعا للخالفات تقدم 
النواب بعدة اقتراحات حلل هذا املوضوع ورأوا ضرورة 
التعديل على قانون اجلزاء، وأيضا ضرورة التعديل 

على قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الكويت.
وأمام هذه املعطيات ناقشت اللجنة قانون اجلزاء 
وهو اختصاص أصيل لها وبعد البحث والدراســة لـ 
٣ مقترحات مقدمة من النــواب ارتأت اللجنة إضافة 
األم إلى ولي النفس ملعاجلة وحل هذه املشكلة بحيث 
تتم إضافة األم إلى نص املادة ٣٠ من القانون رقم ١٦ 

لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون اجلزاء.
وفيما يخص قانون مزاولة مهنة الطب البشــري 
وطب األســنان، قال الشطي إن اللجنة وافقت على ٣ 
مقترحات في ذات الشأن تتعلق بالتعديالت حلل هذه 
املعضلة وكانت لدى اللجنة بعض املالحظات الفنية 
والقانونية ستثبت في تقريرها قبل رفعها إلى اللجنة 

املختصة وهي اللجنة الصحية.
وأضاف ان اللجنة التشريعية درست تلك املقترحات 
الثالثة من الناحية الدستورية ولكن يجب ان تبحث 
تفاصيلها في اللجنة الصحية وفقا لالئحة الداخلية 

ملجلس األمة.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون 
مقدم من النواب بشــأن تكويــت الوظائف العامة في 
الدولة، مؤكدا أن االقتراح دستوري وأن هناك بعض 

املالحظات عليه من قبل أعضاء (التشريعية) سوف 
تثبت في تقرير اللجنة قبل رفعه إلى اللجنة املختصة 

لدراسته باستفاضة.
من جهته، قال مقــرر اللجنة النائب محمد الدالل 
إن اللجنــة وافقت على قانون يتيــح لألم أن تتدخل 
قانونيا بالســماح بإجراء العمليــة الطبية للمريض 

الفاقد لإلرادة.
وأكد الدالل أن التعديل جاء ليعالج نقصا تشريعيا 
بعد ازدياد حاالت الشــكاوى مــن املواطنني وخاصة 
النســاء واألمهات من صعوبة التدخــل الطبي إذا لم 

يتوافر ولي النفس.
وبني أن اللجنة انتهت إلى هذه اإلضافة اآلن كحد 
أدنى بعد مناقشة مقترحات أخرى أضافت حق الزوجة 
كذلك أو االبنة أو األقرب حتى الدرجة الثانية وتركت 
اللجنة هذا التفصيل لبحثه في قانون آخر هو قانون 

مزاولة مهنة الطب.
وأضــاف ان اللجنة أقرت أيضا اقتراحات بقانون 
بشأن مزاولة مهنة الطب وأحالتها إلى اللجنة الصحية، 
ووافقت كذلك على مقترح بقانون لتكويت الوظائف 
احلكومية وأحالته إلى جلنة تنمية املوارد البشرية.

سامح عبداحلفيظ

ناقشت جلنة الشؤون الصحية خالل 
اجتماعها امس تكليف مجلس األمة للجنة 
مبتابعــة اإلجــراءات احلكومية ملعاجلة 
قضيــة «كويتيــون بال رواتــب»، وذلك 
بحضــور وزيــرة الشــؤون االجتماعية 
ووزيــرة الدولــة للشــؤون االقتصادية 
مرمي العقيل وممثلني عن عدد من اجلهات 
املعنيــة، باإلضافــة إلــى رئيــس حملة 

«كويتيون بال رواتب».
وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد 
فــي تصريح صحافــي مبجلس األمة إن 
احلكومة ممثلة بوزارة الشؤون اقترحت 
خالل االجتماع إنشاء منصة إلكترونية 
خالل ثالثة أيام لتسجيل جميع املواطنني 
املتضرريــن من أزمة (كورونا)، على أن 
تقدم احللول لهؤالء املواطنني خالل أسبوع 

واحد من تسجيلهم في املنصة.
وبــني أن الوزيــرة أكــدت للجنــة أن 

املعاجلة احلكومية للمواطنني املتضررين 
املسجلني في املنصة ستكون من تاريخ 
قرار التعيني أو قرار وزارة الشؤون بصرف 
املساعدة ولن تشمل الفترة املاضية منذ 
وقف العمل باجلهات احلكومية بتاريخ 

١٢ مارس املاضي.
وأكد أن اللجنة اقترحت إنشاء صندوق 
مالي ملواجهة الظروف االستثنائية التي 
ترتبت على أزمة كورونا وصرف رواتب 
استثنائية عن فترة توقف العمل باجلهات 
احلكومية منــذ تاريخ ١٢ مارس املاضي 
وحتى تاريخ ٢٩ يونيو املاضي، وهو موعد 

استئناف العمل في اجلهات احلكومية.
وأوضح أن اللجنــة من أجل إنصاف 
املواطنني اقترحت أن يتم تعيني املواطنني 
وصرف املساعدات لهم عن طريق املنصة 
االلكترونية، وكذلك أن يتم تعويضهم عن 

فترة توقف العمل باجلهات احلكومية.
وبني أن اللجنة ســتعد تقريرها بهذا 

اخلصوص وحتيله إلى مجلس األمة.

ماجد املطيري وعبداهللا الكندري ويوسف الفضالة وأسامة الشاهني وسعدون حماد ود.حمود اخلضير ود.محمد احلويلةخالد الشطي ومحمد الدالل وخالد العتيبي وأحمد الفضل خالل االجتماع ملشاهدة الڤيديو
ملشاهدة الڤيديو
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أبلغنــي صديــق بأنه توجــه إلى 
الطبيبة بأن حالته  املستوصف فأبلغته 
للمستشفى، ودونت  التوجه  تستوجب 
خلف ورقــة التحويل رقم هاتف ألخذ 
الواتســاب فأرسل صورة  موعد عبر 
البطاقة املدنية وصورة التحويل، ليأتي 
له الرد في غضون دقائق بتحديد تاريخ 
ومــكان املراجعة، قال باســتغراب في 
السابق كان يتطلب اإلجراء الذي مت عبر 
الواتساب االستئذان من العمل والتوجه 
الى املستشفى والبحث عن مكان للسيارة 
إلخ، هذا احلوار طــرح في ذهني عدة 

تساؤالت وهي:
ملاذا لم نوظف التكنولوجيا منذ سنوات 
خاصة بعد انتشار الهواتف الذكية وامتالك 
معظم الشــرائح لتلك الهواتف؟، وأين 
احلكومة الذكية في التعامالت الهاتفية؟، 
وهل كان البد ان يأتي ڤيروس كورونا 
حتــى نتذكر ان هناك تكنولوجيا ميكن 
االستفادة منها ونوفر الكثير من اجلهد 
والوقت؟ وهل كان البد من ڤيروس كورونا 
حتى نستغني عن جوالت مكوكية كان 
يتحتم على اي مواطن او مقيم القيام بها 
بني ادارات مختلفة ملجرد احلصول على 

توقيع او أخذ موعد؟
وهل كان البد من كارثة بحجم كورونا 
لندرك اننا منتلك تقنيات قادرة على معاجلة 
والتصدي ملشــاكلنا اإلدارية واخلدمية 
والتخلص من املعامالت الورقية وطوابير 

االنتظار والدورة املكوكية للحصول على 
توقيع مستند ما؟ في حني باإلمكان فعل 
كل هذا دون ان ننتقل الى اي مكان وذلك 
عبر الهاتف النقال او بتطبيق الواتساب 

مثلما كان احلال في موعد املستشفى.
وهــل كان البد ان يطــل ڤيروس 
كورونا حتــى تدرك وزارات الدورة ان 
هناك إمكانية للتواصل والربط إلكتروني 
فيمــا بينها؟ وهل كان البد من ڤيروس 
كورونا حتى نكتشف ان هناك إمكانية 
للتواصل املرئي بني املسؤولني بعضهم 
وبعض وهم فــي مكاتبهم ودون عناء 
التنقل وكلفة االجتماعات ووالئم اإلفطار 
والغداء وطواقــم اخلدمة الفندقية؟ هل 
كان البد من كورونا حتى تقوم وزارات 
الدولة بتدريب كوادر البشــرية كويتية 
في مجال احلاسوب؟ وأن الدول حولنا 

تتقدم ونحن محلك سر؟
حقا أثبت كورونا أننا تأخرنا كثيرا 
وحتى ال أهضم حق من أجاد ال أستطيع ان 
أغض البصر عما قامت به وزارة الداخلية 
خاصة في عهد وزير الداخلية احلالي أنس 
الصالــح ووكيل الوزارة الفريق عصام 
النهام في قطع شوط طويل في استخدام 
التكنولوجيا خاصة بالنسبة لقطاع شؤون 
اإلقامة واإلدارة العامة للمرور وغيرها من 
إدارات الداخليــة، كما أثبت كورونا اننا 
بحاجة إلى إدارة لنظم وتقنيات املعلومات 

في كل وزارة.

وجهة نظر

«كورونا» 

واستكشاف 

تكنولوجيا مغيبة
@aljalahamahq٨ - aljalahmahq٨@hotmail.comبقلم محمد اجلالهمة

الوطري: سأتطوع للدفاع عن شهيد الشهامة وورثته بال مقابل

توقيف حدث و٣ بالغني عقب مطاردة ماراثونية 

انتهت بإعطاب مركبتهم بطلقة في اإلطار اخللفي

محمد اجلالهمة - عبداهللا قنيص

احتجز ٤ شــباب أحدهــم حدث من مواليد 
٢٠٠٣ والبقيــة مواطنون بالغــون في نظارة 
مخفر شرطة الدسمة قبل ان يحال اجلميع الى 
نيابة األحداث، وذلك على خلفية الهروب من 
رجال األمن وحيازة مواد مســكرة واالشتباه 
في كونهم بحالة غير طبيعية إلى جانب متكني 
متهــم كان برفقتهم من الهــرب وكذلك إتالف 
دورية جندة والشــروع فــي دهس رجل أمن، 
هذا واضطر قائد الدورية إلى إطالق النار على 
اإلطار اخللفي ملركبة الشباب لرفضهم االمتثال 
لتعليمــات رجــال األمن، وهو ما تســبب في 
تعطل مركبة اجلناة ومتكن قائدها من الهرب. 

وتبني من االســتعالم عن الهارب انه مطلوب 
للسجن ٥ سنوات، هذا وعثر داخل املركبة على 
زجاجة مياه صحة، وقــد احتوى ربعها على 

خمر مستوردة على األرجح.
واســتنادا إلــى مصدر فإن إحــدى دوريات 
النجدة وخالل تواجدها لتفقد األمن مقابل أحد 
املطاعم الشهيرة مبنطقة الدسمة اشتبهت في 
مركبة بها ٥ شباب، حيث كان يصدر عن املركبة 
صوت موسيقى عال إلى جانب أصوات أخرى 
مزعجة نتيجة كماليات موضوعة في املركبة، 
وأضاف املصدر: قام رجال دورية النجدة بالطلب 
من قائد الســيارة وهي رباعية فارهة التوقف، 
ولدى طلب هويته الحظ رجال النجدة أن قائد 
السيارة ومرافقيه في حالة غير طبيعية، ليتم 

الطلب منهم النزول، إال أن قائد السيارة فر هاربا 
بسرعة جنونية معرضا حياة املارة للخطر، ومن 
ثــم تظاهر بالتوقف وقام بالرجوع الى اخللف 
بشكل سريع وكاد يدهس أحد رجلي األمن ومن 
ثم انطلق بسرعة جنونية على طريق القاهرة، 
ليتم تضييق اخلناق ومن ثم اضطر أحد رجلي 
النجدة الى إطالق عيار ناري على اإلطار اخللفي. 
وقال املصدر: تبني لرجال األمن أن الشباب في 
حالة غير طبيعية، وأن املوجودين في املركبة 
٤ وجار استكمال التحقيقات مع املوقوفني من 

قبل اجلهات املختصة.
هــذا وعلمت «األنباء» ان العســكري مطلق 
النار مت توقيفه عن العمل مؤقتا للتحقيق معه 

في أسباب إطالق النار على مركبة الشباب.

دعاء خطاب

أعلن احملامي عبدالرحمن 
الوطري عن تطوعه للدفاع 
بال مقابل عن الوافد املصري 
شهيد الشهامة عادل حلمي 
الذي دفع حياته ثمنا للحفاظ 
على األمانة، بعد وفاته أثناء 
مطاردتــه للصوص حاولوا 
سرقة املزرعة التي يعمل بها، 
وطالب الوطري باالقتصاص 
من املجرمني الذين قتلوه في 

مزارع الوفرة.
وقال احملامي عبدالرحمن 
الوطــري خــالل حديثــه لـ 
«األنباء»: «ساءني خبر مقتل 
الشاب املصري عادل حلمي 
الذي يعمل، كنجار مسلح في 
مزرعة الوفرة والذي ضحى 
بنفسك وفاء لكفيله ولألمانة 
التي أؤمتن عليها، ودفعت به 
شــهامته للتصدي ملنزوعي 
الضمير الذين حاولوا سرقة 
حديــدا كانوا يســتخدمونه 
لتشييد سور حول املزرعة، 
وحني رآهــم الفقيد وحاول 
التصدي لهم بالوقوف أمام 
السيارة، قاموا بدهسه بعد 
مقاومته لهم وعلى إثر ذلك 

مات شهيدا.
وأضاف: «إن املغدور عادل 
رغم ظروفه الصعبة التي مر 
بها داخل الدولة، نظرا لألزمة 
التي يعاني منها العالم كله 

األرض أمــام إحــدى املزارع 
بالوفــرة وانتقلــت قــوات 
األمن على الفــور إلى مكان 
احلادث ولكنه قد فارق احلياة 
ومت نقله إلى الطب الشرعي 

ملعرفة تفاصيل احلادث.
وبعــد االســتعالم عــن 
املتوفى، اتضح أنه مصري 
اجلنسية، ومن مواليد ١٩٨٥ 
التحــري  وبعــد إجــراءات 
واالستعالم من قبل اجلهات 
األمنية وكذلك الطب الشرعي 
وجــد أنه تعــرض للدهس، 
بســبب وجود آثار إلطارات 
في املكان أي أنه مت دهســه 
ومت تفريغ كاميرات املراقبة 
ووجــد انــه كان يدافــع عن 
املزرعــة التي يعمل بها بعد 
تعرضها إلى السرقة ومات 
شــهيدا للشــهامة، ويعكف 
رجال الداخليــة في البحث 

التحريــات والتحقيقات  ان 
لم تســفر عن جديــد مؤكدا 
ان رجال املباحــث يكثفون 
حترياتهــم لضبط املتهم او 

املتهمني.

عن اجلناة وإحالتهم جلهات 
االختصاص.

يشــار الــى ان «األنباء» 
تناولت القضية منذ ارتكابها، 
إلى ذلــك قال مصــدر امني 

أكد لـ«األنباء»: أن املغدور رفض أن ميوت جباناً مخلفاً وراءه طفلة رضيعة لم يَر سوى صورتها

ُعثر بحوزة املوقوفني على زجاجة خمر وهروب خامس مطلوب للسجن ٥ أعوام

شهيد الشهامة عادل حلمي احملامي عبدالرحمن الوطري

شهادة وفاة الوافد املصري عادل حلمي

بسبب كورونا، إال أنه رفض 
أن ميوت جبانا، مخلفا وراءه 
طفلة رضيعة بعمر الثالثة 
أشهر لم ير لها سوى صورة 
لها، فما ذنبها أن تعيش يتيمة 
في هــذه الدنيا بعد أن القى 
والدها حتفه على يد هؤالء 

السارقني؟».
وأردف الوطــري قائــال: 
«تواصــل معي محمد رمزي 
عم الشهيد عادل حلمي بعد 
وصول جثمان ابن أخيه إلى 
األراضي املصرية، وسأتطوع 
للدفاع عنه وعن ورثته في 
هــذه القضية إلــى ان يقول 
القضاء كلمته وسوف أطالب 
بإنزال أقصى عقوبة ملا اقترفه 

املجرمون من ذنب.
وكانــت الشــرطة تلقت 
بالغــا يــوم ٢٠٢٠/٧/٥ يفيد 
بوجود شــخص ملقى على 

قائـد املركبة الفارهـة اصطدم عمدًا بدورية النجدة وشـرع بدهس عسـكري في محاولة فاشـلة للهرب 

سرقة كيبالت نحاسية من ١٢ محوًال كهربائيًا بـ«القيروان»

أمر بضبط وإحضار مجهول سلب عامل نظافة بزي شرطي في اليرموك

سعود عبدالعزيز

واصل لصوص الكيبالت النحاسية استهدافهم 
احملوالت الكهربائية عقب أيام من سرقة ١٦ محوال 
كهربائيا في منطقة الساملية، وهو ما أشارت إليه 
«األنبــاء» في وقت الحق، وأمس ســجلت قضية 

جديــدة متثلت في ســرقة ١٢ محوال كهربائيا في 
منطقة القيروان. 

هذا، وانتقل رجال من األدلة اجلنائية الى موقع 
البالغ لرفع اآلثار في محاولة لضبط اجلناة، وقال 
مصدر امني ان مواطنا تقدم الى مخفر الصليبية 
وبحوزته تفويضا من وزارة الكهرباء وأبلغ عن 

سرقة ١٢ محوال كهربائيا وهي احملوالت أرقام (١، 
٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣٩، ٥٤، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٦٨، ٧٥، ٧٦)، الفتا 
الى ان احملوالت املسروقة تقع في قطع ١ و٢ و٣. 
هذا، وتبني ان اجلناة قاموا بتقطيع األسالك، 
وأفاد املفوض واملبلغ بان الوزارة اكتشفت الواقعة 

عقب رصد انقطاع غير مبرر للتيار الكهربائي.

سعود عبدالعزيز

وجــه وكيل نيابــة العاصمة بســرعة ضبط 
وإحضار شخص مجهول بزي رجل أمن قام بسلب 
وافد هندي كما طلب بتصنيف القضية باعتبارها 

«جنح» وليس جنايات.
وقال مصدر امني ان كل االحتماالت بشأن املتهم 

قائمة فقد يكون من احد رجال االمن او قد يكون 
شخصا منتحال صفة امن بارتداء الزي الشرطي.
هذا وجرى تســجيل قضية في مخفر شرطة 
اليرمــوك وحملت رقــم ٢٠٢٠/١٧ جنح اليرموك، 
وبحســب مصــدر امني فــإن وافــدا هنديا يدعى 
(ح.عبدالســالم) من مواليــد ١٩٨٤ قال انه يعمل 
كعامل نظافة وخالل تواجده في منطقة اليرموك 

فوجئ مبركبة تتوقف حيث اعتقد ان الشــخص 
سوف يعطيه صدقة ولكنه فوجئ بأنه رجل أمن 
وطلب منه ان يقدم بياناته الشخصية ولدى قيام 
الوافد بإخراج حافظة نقوده فوجئ برجل األمن 
يسلب احلافظة وبداخلها مبلغ من املال وينطلق 
بســرعة كبيرة على منت سيارته دون ان يتمكن 

املجني عليه من التقاط رقم لوحة السيارة.

عقب رصد «الكهرباء» انقطاعاً غير مبرر للتيار الكهربائي

«التجارة» تغلق محلني لبيعهما أحبار طباعة إسرائيلية
التجــارة  أكــدت وزارة 
والصناعــة، ان مــا يتــم 
تداوله في وسائل التواصل 
االجتماعي حول سرقة مواد 
متوينيــة غير صحيح وال 

ميت للواقع بصلة.
وأوضحت «التجارة» في 
بيــان لها ان نظام التموين 
اآللي املســتخدم في فروع 
التمويــن ال يصــرف ألي 
مــن خــالل  إال  مســتفيد 
البطاقة املدنية األصلية أو 
أحد أفراد البطاقة التموينية 
املضافني للبطاقة فوق عمر 
١٨ سنة، مضيفة أن الصرف 
يتم من خالل جهاز القارئ 
للبطاقة، وال ميكن الدخول 
علــى البطاقــة نهائيا بعد 

استخراجها من القارئ.
بعمليــات جــرد مســتمرة 
من خالل فرق جلان اجلرد 

من جهــة أخرى، أعلنت 
وزارة التجــارة والصناعة 
عــن إغالق ٣ محالت أمس، 
منها محالن بناء على شكوى 
ألحد املواطنني يقومان ببيع 
أحبار للطباعة مســتوردة 
من الكيان الصهيوني، حيث 
أوضحت الــوزارة أنه لدى 
التدقيق على األحبار تبني 
انها مســتوردة من الكيان 
الصهيونــي، ومت حتريــز 
البضاعة واحالتها الستكمال 

اإلجراء الالزم.
وأشــارت «التجارة» في 
بيان صحافي، إلى أن الفرق 
التفتيشية حررت ٩ محاضر 
ضبط علــى عدد من احملال 
التجاريــة، التي لــم تلتزم 
باملعايير والنظم املعمول بها.

الدوريــة واملفاجئة جلميع 
فــي  التموينيــة  األفــرع 
الكويت، الفتة الى ان الوزارة 
طالبت اجلهات ذات العالقة 
بتكويت العاملني في فروع 

التموين.
وشــددت علــى ان فرق 
اجلرد بــاإلدارة تدقق على 
املــواد املســتلمة  بيانــات 
واملتبقيــة  واملصروفــة 
بالفعل في األفرع التموينية 
التي  ومحاسبة اجلمعيات 
توجد بها فروقات بكميات 
التموينية وإحالتهم  املواد 
الى النيابة التجارية. وأكدت 
ان نظــام التموين اجلديد 
يبني للوزارة في أي حلظة 
الفعلــي جلميع  املخــزون 

األفرع التموينية.

نفت ما يتم تداوله حول سرقة مواد متوينية

جانب من الكشف عن أحبار الطباعة املستوردة من الكيان الصهيوني

وأشارت «التجارة» إلى 
التمويــن تقــوم  إدارة  ان 

«الداخلية» مجددًا: تصريح اخلروج «الطبي»
في احلظر يوجب على حائزه تأكيد وصوله

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية أنه للحصول على 
التصاريــح الطبية خالل احلظر الشــامل 
https://curfew. ميكن الدخول على الرابط
paci.gov.kw ومن ثم اختيار املستشفى أو 

املركز الصحي املطلوب.
وتوضح اإلدارة انه يتوجب على صاحب 
التصريح تأكيد الوصول من خالل تطبيق 
Curfew Permits عند الوصول الى املستشفى 

أو املركز الصحي املطلوب، والذي سيقوم 
مبقارنة موقع الشخص صاحب التصريح 
مع موقع املستشفى املوجود في التصريح 
حتى ال يتم منعه من احلصول على تصريح 

مستقبال (بلوك).
وتؤكــد اإلدارة أنه في حــال االختالف 
ســيمنع الشــخص من احلصول على أي 
تصريــح مســتقبال عالوة على املســاءلة 

القانونية.

إلزام وزارة العدل بإثبات عقد زواج 
مواطن صادر من مملكة «الدمنارك»

إصابة إطفائي خالل تعامله مع حريق شقة بحولي

وفاة إيراني في تصادم ثنائي بعد نقطة املطالع

أحمد خميس

قضت محكمة األســرة 
«اجلعفريــة» بإلزام وزارة 
العــدل بإثبــات عقد زواج 
صادر من مملكة الدمنارك 
زوجتــه  علــى  ملواطــن 
وتتلخــص  األجنبيــة. 
التــي  الدعــوى  تفاصيــل 
تقدمت بها احملامية إسراء 
بهمن في ان موكلها املدعي 
تزوج باملدعى عليها األولى 
مبوجب عقد زواج من خارج 

الكويت صادر من مملكة الدمنارك على صداق 
وقدره ١٢ ألف يورو وقد رزق منها بابنته، وملا 

كان املدعي يرغب في إثبات 
زواجــه من املدعــى عليها 
االولى وتوثيقه األمر الذي 
حدا به إلقامة دعواه بغية 
احلكم له بإثبات زواجه منها 
وتســجيله وتوثيقه لدى 
التوثيقات الشرعية  إدارة 
لــدى وزارة العدل. وقالت 
احملكمة في حيثيات حكمها 
ان املدعي قد أقام دعواه بغية 
إثبــات زواجه مــن املدعى 
عليهــا وكان التصادق مما 
يثبت به الزواج وقد شهد 
بذلك شــاهدا املدعي االمر الذي جتيب معه 

احملكمة املدعي لطلبه.

محمد الدشيش

تعاملــت فرق اإلطفــاء صباح أمس مع 
حريق عمارة مــن دورين مبنطقة حولي، 
وبحسب بيان لإلطفاء فقد ورد بالغ ملركز 
العمليات يفيد بنشــوب حريق في شــقة 
بالــدور الثاني مبنطقة حولي ومت توجيه 

مراكز حولي والساملية لإلطفاء ملوقع احلريق 
ومتكنت من السيطرة عليه وإخماده بعد أن 
مت إخالء العمارة من السكان. وتضمن البيان 
انه نتج عن احلريق إصابة رجل إطفاء بضيق 
تنفس ومت إســعافه الى مستشفى مبارك. 
هذا، ومت جانب فتح حتقيق من قبل مراقبة 

حتقيق احلوادث ملعرفة أسباب احلادث.

سعود عبدالعزيز

لقي وافد إيراني من مواليد ١٩٥٧ حتفه 
اثــر حادث تصادم ثنائي وقع بني مركبته 
وأخــرى بقيادة مواطن. وبحســب مصدر 
امني فإنه وفيما تشير عقارب الساعة إلى 
الرابعة وعشــر دقائق من يوم امس تلقت 

عمليات الداخلية بالغا يفيد بوقوع حادث 
تصادم على طريق املطالع بعد نقطة املطالع 
باجتــاه الكويت، وعلى الفــور توجه الى 
موقع البالغ عدد من رجال االمن وتبني ان 
احلادث بني مركبة مواطن من مواليد ١٩٦٧ 
وأخرى بقيادة ايراني وأن االيراني توفي 
اثر احلادث وسجلت قضية تصادم ووفاة.

احملامية إسراء بهمن

احلريق خلف تلفيات مادية في الشقة
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آالم الفساد ومسؤولياته

م. ٣٦

a.alsalleh@yahoo.com
د. عبدالهادي عبداحلميد الصالح

الدولة وحدود احلرية 
الشخصية

نظرات

bodalal@me.com
محمد هالل اخلالدي

تألم صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظــه اهللا، إزاء ما يتداول في 
وسائل التواصل االجتماعي عن اتهامات 
وكأن الكويت مرتع للفساد واملفسدين! 
وحّمل هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات 
املجتمع املدني التصــدي لتلك احلملة. 
(انظر نص اخلطاب السامي في الصحف 

احمللية ٦ يوليو اجلاري). 
وفي اعتقادي أنه مما يعني احلكومة 
على هذا التصدي أن متارس الشفافية 
في نشر املعلومات دون املساس باجلانب 
القضائــي، وان تكون إجاباتها صريحة 
وواضحة ومباشرة إزاء اتهامها بالتراخي 
والتغاضي والتســتر إزاء قضايا فساد 
وسرقات مزعومة، فال أحد يعلم أسباب 

الغموض الذي يكتنف:
- اتهامات سرقات املال العام وغموض 
في إفالت العناصر الرئيسية من االتهام. 
- أسباب مترير الشهادات األكادميية، 
العبث مبلفات اجلنســية  واملزاعم في 

الكويتية. 
- غيــاب املعايير فــي التفاضل في 
املكتسبات والهبات واملناصب الرسمية. 
وإذا كان للحكومة ناطق رسمي ليدافع 
عن قرارات مجلس الوزراء األسبوعية، 
فمن باب أولى أن تكون للحكومة مواجهة 
مباشرة مع أصحاب املزاعم لوضع النقاط 
على األحرف، وعدم التذرع بتوصيفات 

مكررة. 
كما على احلكومة أن تفسح جلمعيات 
املجتمع املدني املجال لتناقش بحرية هذه 
القضايا، وعلى احلكومة أن تثبت حضورها 
للرد أو الوعد باتخاذ التدابير اجلادة، وأن 
تخفف من قسوة قبضتها احلديدية جتاه 

أصحاب الرأي السياسي.

ميكن للدولة أن متتنع عن استقبال 
املسافرين من غير مواطنيها بهدف حماية 
املجتمع، كما في حالة انتشــار األوبئة، 
ولكن هل ميكن للدولة أن متنع مواطنيها 
من السفر بحجة حمايتهم؟! كال، إذ في 
هذا اإلجراء تعد واضح على حق اإلنسان 
في حرية التنقــل والذي تكفله املواثيق 

الدولية والدساتير.
بعض الدول استطاعت أن تتغلب على 
وباء كوفيد- ١٩ بشــكل جيد، ومتكنت 
من استعادة احلياة لطبيعتها قبل الوباء، 
وأعلنت عن فتح حدودها للسياح، فبأي 
حق متنعني الدولة من الســفر إلى هذه 
الدول؟ نرفض هذه املعاملة املتغولة من 
الدولة، والتي حتاول فرض وصاية على 
الناس وتعاملهم وكأنهم أطفال، تعطيهم 

هذا ومتنع عنهم ذاك!
< < <

للدولة أن حتذر مواطنيها من املخاطر، 
فهــذا واجبها، ولكن ليــس من حق أي 
مســؤول في الدولة أن يتخذ القرارات 
نيابة عن املواطنني. وزير الصحة مع كل 
إجنازاته ودوره الوطني الكبير لن يكون 
أكثر حرصا مني على نفسي. ما نريده 
هو أن تقوم الدولة بواجباتها، أن حتدد 
األخطار وحتذر الناس منها وتستعد لها 
وتؤدي عملها جتاه الناس كما ينبغي، ال 
أن تتغول على حياتهم وتتحكم مبصائرهم 

وتتدخل في قراراتهم.
< < <

هذه رسالة إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد، نحترم ونثمن 
عاليا إدارتكم ألزمة وباء كوفيد- ١٩ حتى 
اآلن، مع التحفظ علــى بعض األخطاء 
الكبيرة التي أدت النتشار الڤيروس بشكل 
كبير، مثل السماح لتدخل بعض أعضاء 
األمة بقــرارات وزارة الصحة  مجلس 
وعدم االنصياع للحجر الصحي لبعض 
املسافرين في بداية األزمة، وكذلك عدم 
معاجلة ملف جتــارة اإلقامات والعمالة 

السائبة وغيرها.
نقدر جهود احلكومة بكل مؤسساتها، 
ونقدر حرصها على سالمة املواطن واملقيم، 
ولكــن نرجو أن تلتزم احلكومة بحدود 
عملها وأن حتترم حقوق وحريات البشر. 
واجبكم يتعلق بتنظيــم العمل وتوفير 
متطلبات احلياة الكرمية دون جتاوز على 
حقوق اإلنسان. احلكومة هنا مثل املعلم 
في الفصل، دوره أن يشرح وينصح ويبني 
لتالميذه ما التخصصات األكثر جناحا، 
ولكــن ال يحق له أن يقــرر نيابة عنهم 
التخصص  ويفرض عليهم اختيار هذا 
أو ذاك. اتركوا للناس فسحة التصرف 
والتحكم في القرارات التي متس حياتهم 
ومستقبلهم، مع حتملهم املسؤولية، فهنا 
تتقاطع حدود مسؤوليات الدولة مع حدود 

حريات البشر.

الدنيا والوسطى حتى العليا حتى ال 
تستغل هذه القيادات تلك املناصب 
في إفساد املؤسســات والهيئات 
احلكومية مبساعدة الفاسدين في 
اختراق تلك املناصب واســتغالل 
القياديني في حتقيق  مسؤوليات 
مآربهم لالستيالء على مقدرات هذه 
املؤسسات وبالتالي استغالل نفوذهم 
باالستيالء على األموال العامة وكذلك 
املناصب القيادية للمقربني واألقرباء 
بالفئوية والطبقيــة والقبلية! إن 
أخطر طرق الفساد واملفسدين هي 
وسائل تطبيق التحزب السياسي 
لذلك  والطبقي والفئوي والقبلي، 
نناشد كل املســؤولني احلذر في 
إرساء دعائم استيالء مثل هؤالء 
على تلك املناصب القيادية مستقبال 
من هنا نحن نقول «الفسود»... ال 
يسود! حتى نحقق العدالة الوطنية 

واإلنسانية!
إن املســؤولية الوطنيــة تقع 
علينا قبل االخوة في هيئة الفساد 

(نزاهة)!

تنفيذ  أن يتــم  املمكــن  ومن 
بالتعاون  التدريبية  البرامــج  هذه 
مع جامعة الكويــت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، وعلى 
أن يتم اإلشراف عليها وتبنيها من 
قبل اجلهــاز املركزي لتكنولوجيا 

املعلومات.
ختاما: قبل أيام قليلة استيقظنا 
على قرار دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، باستحداث منصب 
وزير دولة لالقتصاد الرقمي والذكاء 
العمل عن  االصطناعي وتطبيقات 
بعد، وتوجه اململكة العربية السعودية 
الشقيقة نحو تنفيذ برنامج تدريبي 
يستهدف توظيف الكوادر الوطنية 
في ١٣ تخصصا تقنيا جديدا في مجال 
األمن السيبراني والبرمجة والبيانات 
الضخمة والذكاء االصطناعي، وهذا 
يؤكد أهمية هذا التوجه في األيام 
املقبلة، لذلك نتمنى أن تخطو الكويت 
في القريب العاجل خطوات جادة في 

هذا االجتاه.

الى  وتســاؤالت كثيرة حتتاج 
أجوبة من الوزير في اليوم املوعود 
الذي نتمنى منه املوازنة بني الواقع 
والطموح، فالواقع يوضح سلبية عامة 
وخمول تسلل ألولياء األمور ومعهم 
أبناؤهم الطلبة ليصعب أي مجهود 
على الوزارة يدفع عجلة التعليم مرة 

أخرى سواء تقليديا أو إلكترونيا.
وقد أشار صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمــد، في آخر 
خطاب لسموه، إلى أن الكويت قبل 
الوباء تختلف عما ســتكونه عليه 
بعد التخلص منه، فنرجو أن يكون 
التربية  ما يحدث في أروقة وزارة 
انعكاسا ملا صرح به صاحب السمو، 
وذلك بتغيير النهج القائم ونتمنى أن 
نحذو حذو الدول املتقدمة تعليميا.

على الهامش: املباراة القائمة بني 
ما يطلبه اجلمهور واألمر املفروض 
يسند حتكيمها إلى ضمير أصحاب 

القرار.

شريفة تفتح باب رزق لهم وألسرتهم 
التي يعولونها.

فالوافد الذي يأتي البالد قد ترك 
الغالي والنفيس من أجل احلصول 
على هذه الفرصــة وما ان يحصل 
عليها حتى يجد أحالمه قد حتطمت 
وذلك بســبب قلة غابت ضمائرهم 
واستحلوا سلطتهم وما سهلته لهم 
الدولة من إقامة مشــاريع ملواطنيها 
لفتح باب رزق يدر ربحا لهم ولكنهم 
استغلوا هؤالء الوافدين بدافع العوز 
واحلاجة إلى ابتزازهم وتلقي أموالهم، 
وهــذه اجلرمية بعيدة كل البعد عن 
التــي يتمتع بها  األخالق واملبادئ 
املواطن الكويتي املعروف عنه الكرم 
واملروءة والشهامة فال بد أن تضرب 
الدولة على هؤالء بيد من حديد لكي 
تنتهي هذه القلة التي أضرت بالدولة 

ومصاحلها.
«حفــظ اهللا الكويــت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه».

بؤر الفساد وكل الفاسدين بتطبيق 
القانون بحق من تطاول على املال 
العام ومقدرات الدولة وأساء لسمعة 
الوطن باستغالل منصبه وصفته 
وتعطيل القانون بتعارض املصالح 
واســتغالل املال العــام لالنتفاع 
الشخصي أو لآلخرين ومؤسساتهم 

اخلاصة!
نعم.. «الفسود» ال يسود! مبدأ 
اتباعه مستقبال في اختيار  يجب 
املناصب اإلشرافية  القيادات من 

مجال أمن وتقنية املعلومات وتعزيز 
منظومة االستعدادات في مواجهة 
التحديــات واملخاطر املتعلقة بهذا 
املجال، وتعزيز القدرات السيبرانية 
على املستوى الوطني، وحماية البنى 
التحتية الوطنية، وذلك نظرا ألهمية 
وحساسية هذا املجال مع التوسع 
احلالي فــي اســتخدام املنصات 
اإللكترونيــة واالعتماد على نظام 

(األونالين).

٭ كيف سيتم تأسيس طالب الصف 
األول إلكترونيا من دون معلم مختص 
مالصق له يصحح بتقومي مستمر 
ويحاول منع أي ضعف تراكمي ممكن 

حدوثه باملستقبل؟
٭ ما آلية التقومي واالختبارات سواء 

كانت فصلية او شهرية؟
٭ ما دور ومكان املعلمني في شكل 

عام من التعليم اإللكتروني؟

التي جاء هذا القانون حلمايتها فإن 
العقوبات مناسبة وتكاد تكون  هذه 

مخففة.
بالبشر جرمية  فجرمية االجتار 
حتمل كل معاني اخلسة والنذالة وعدم 
اإلنسانية وجعل اإلنسان سلعة تباع 
وتشترى وجعل مصيره في يد عصابة 
ال يبغون إال املــال املبتز منهم في 
ظل احتياجهم الشديد لفرصة عمل 

جهاز هيئة الفساد في لقائهم مع 
صاحب السمو األمير - رعاه اهللا 
- وتأكيدهــم على تنفيذ تعليمات 
ســموه في مالحقة كل أشــكال 
الفساد وشــخوصه وأنه ال فرق 
بني اجلميع في هذه املسألة للحفاظ 
على املســؤولية امللقاة على عاتق 
اجلميع باحملافظة على الوطن من 
إداريا  الفساد واملفسدين  تطاول 
وماليا واقتصاديا واجتماعيا على 
حق الوطــن واملواطنني واجتثاث 

الوضــع احلالي يحتــم علينا 
التركيــز أكثر على اجلانب التقني 
والتكنولوجــي، واالهتمام بالذكاء 
املزيد  االصطناعــي والبرمجــة، 
واملزيد من التعمق في مجال األمن 
السيبراني، ســواء على مستوى 
الدعم املادي املخصص لهذا اجلانب، 
أو تأهيل وتدريــب وإعداد كوادر 
وطنية في هذا املجال بتخصصات 
الفنية في  القدرات  متعددة، وبناء 

على قدر الطموحات.
اســتبق املســؤول عن عملية 
«التعليم عن بُعــد» التاريخ احملدد 
من الوزير، وتركنــا بني مجموعة 
أسئلة مشروعة تهم كل من له عالقة 

بالتعليم:
٭ هل اخلوادم باستطاعتها حتمل 
أكثر من ٤٠٠ ألف طالب وطالبة على 

املنصات التعليمية؟

بل ان املشرع في مادته السابعة 
قد عاقب كل من يعلم بهذه اجلرمية 
ولم يدل ولم يبلغ عن مرتكب اجلرمية 
وأفرد لها عقوبة اجلنحة التي ال تزيد 
على ٣ سنوات والغرامة التي ال تقل عن 
ألف دينار وال تزيد على ٣ آالف دينار.

وللوهلة األولى قد يصل إلى الذهن 
أن هذه العقوبات قاسية بالنسبة لهذه 
اجلرمية، ولكن بالبحث في االعتبارات 

نعم ان املثل الدارج واملعروف 
«احلسود ال يسود»، بالتأكيد ينطبق 
على الرأي املرادف لهذا املثل الشهير 
في حربنا على الفاسدين والفساد 
بكل أشــكاله وأشــخاصه، لذلك 
نقول إن «الفســود»... ال يسود! 
وال ميكن أن يتولى مسؤوليات أو 
أن يؤمتن على مصادر املال العام 
أو أمانة القيادة، لذلك نحن اليوم 
وبعد لقاء سمو األمير - رعاه اهللا 
- مع رئيس هيئة الفساد وأعضاء 
الهيئة بحضور سمو رئيس الوزراء، 
ووزير العدل وبعد الكلمات املؤثرة 
التي قالها سمو األمير - حفظه اهللا 
- لرئيس وأعضاء الهيئة والتي شدد 
فيها على محاربة الفساد بكل أشكاله 
وأشخاصه ومن معهم ويدعمهم، 
نقول إن هذا تأكيد لنا مســتقبال 
في فحص ومتحص  كل من يكلف 
بالقيــادة وتاريخه املهني وأمانته 
الوطنية واملالية، وال شك أن الرد 
الذي أعلنه ســمو رئيس الوزراء 
وكذلك وزير العدل إضافة لرئيس 

حتول كبير تشهده الكويت في 
هذه األيام نحو التكنولوجيا الرقمية 
وإحالل التعامالت اإللكترونية محل 
املعامالت الورقية التقليدية، وهذا بال 
شك ما كان يتمناه جميع الكويتيني 
املاضية، وكما يقول  السنوات  في 
املثل املعروف «رب ضارة نافعة»، 
فأزمــة كورونا عادت علينا بأمور 

نافعة خاصة في هذا اجلانب.
هذا التحول التكنولوجي احملمود 
واملطلوب، ال بد أن تتزامن معه خطة 
مدروسة في كيفية التطبيق السليم 
لهذا التحول حتى ال تنعكس األمور 
ويطغى عليها اجلانب السلبي، خاصة 
بعدما وجدنا املنصات اإللكترونية 
لدى بعض اجلهات تعاني من مشاكل 
وتعطل في األيام األولى من عملها، 
وهذا أيضا يدعونا إلى إنشاء منصة 
حكومية موحدة تضم جميع اجلهات 
احلكومية، لتسهيل وصول املراجعني 
إليها، وأيضا تسهيل عملية حمايتها 

وتأمينها.

أولياء  ننتظر كما ينتظر جميع 
األمور واملعنيــني بامليدان التربوي 
الشهر اجلاري لتوضيح  منتصف 
وتفسير خطة العودة للمدارس كما 
العالي  التربيــة ووزير  ذكر وزير 
د.سعود احلربي في لقاء تلفزيوني 
سابق مع عدم إغفال جتهيز املنصة 
التعليمية مــن كادر تعليمي وفني 
التعليمية للصف  العملية  النطالق 
الثاني عشر ولنوجه لهم كل التقدير 
واالحترام علــى ما بذلوه من جهد 

ومازالوا يبذلونه.
التسجيل  ومع متابعة مجريات 
في املنصة واالستعدادات املصاحبة 
النطالقها، صرح رئيس فريق التعليم 
عن بُعد الوكيل املســاعد للمناهج 
والبحوث التربوية باجتاه النية الى 
تعميم التعليم عن بُعد ليطول جميع 
املراحل من الصف االول الى الصف 
احلادي عشــر بجانب الثاني عشر 
املعمول به حاليا واملأمول أن يكون 

نظم القانون رقم ٩١ في شــأن 
مكافحة االجتار باألشخاص جرمية 
املادة  بالبشــر، وتضمنت  االجتار 
أن املقصود  الرابعة  األولى بفقرتها 
باالجتار بالبشر: «جتنيد أشخاص أو 
استخدامهم أو نقلهم أو إيواؤهم أو 
استقبالهم باإلكراه سواء باستعمال 
القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بغير 
ذلك من أشكال االختطاف أو االحتيال 
أو اخلداع أو القســر أو اســتغالل 
السلطة أو النفوذ أو استغالل حالة 
العنف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو 
مزايا عينية وذلك بغرض االستغالل 
اجلنسي والسخرة أو اخلدمة قسرا 
أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة 

بالرق أو نزع أعضاء من اجلسد».
وتدرج املشرع في العقوبة وأفرد 
لها عقوبة اجلناية التي تبدأ من احلبس 
مدة ١٥ سنة إلى أن تصل إلى املؤبد 
وذلك في مادته الثانية من هذا القانون 

املذكور.

رؤية قلم

األمن 
السيبراني.. 

وإعداد الكوادر

Ghadeer.r.alabdali@gmail.com غدير العبدلي

مجرد رؤية

بالتأني السالمة

saadbinalharbi@gmail.comسعد عطية احلربي

املجهر

جرمية
االجتار بالبشر

Baderal٣loosh٣٦@gmail.com احملامي بدر العلوش

مساحة للوقت

«الفسود»..
ال يسود!

طارق إدريس 

يعود تلفزيون الكويت الرسمي لتقدمي برنامج جديد 
مشابه لبرنامج ظرف اســتثنائي الذي ولد وتوقف في 

ظروف وتداعيات انتشار ڤيروس كورونا.
من األمور اجليدة تقدمي برامج تتناول القضايا واألمور 
املستجدة واألحداث التي تثير الرأي العام، ومن األفضل 
مناقشــة هذه القضايا في التلفزيون الرسمي من جهة 
رسمية ومعتمدة بدال من ترك األمور لوسائل غير رسمية 
مثل التي تظهر خلف أسماء مستعارة في مواقع التواصل 
االجتماعي السناب شات وتويتر وتقدم مزيجا من املعلومات 
رمبا بعضها يصيب ولكن بعضها غير ذلك وتســتخدم 

ملآرب أخرى.
وبعد ان مضى وقت على قضية جتار اإلقامات وقضية 
النائب البنغالي اتخذ اإلعالم الرسمي هذه اخلطوة املتأخرة 

قليال ولكنها موفقة بكل تأكيد.
فعندمــا يصرح وزير الداخلية مــن خالل البرنامج 
باألرقام بوجود ٢٨٢ قضية جتــارة إقامات تخص ٤١٧ 
شركة، وحجز ٥٢٦ شخصا منهم ٤٩ مواطنا للتحقيق، من 
هنا يتضح للمشاهد جدية حل هذه املشكلة من جذورها، 

وهي عملية متراكمة مللفات سابقة.
ومــع ما طرحه رئيس مجلس األمة من وجود تعاون 
بني السلطتني لوضع القوانني والتشريعات الالزمة حلسم 
هذا امللف، إال أنه من األجدر على احلكومة كونها اجلهة 
الرسمية املنوطة باستقدام العمالة واختصاص وزارتي 
الداخلية والشؤون بذلك، ان تطرح بنفسها الرؤية التي 
تدير بها هذا امللف وتوقف مصادر الفساد والعيوب التي 
أدت لثغرات قانونية في تنفيع مادي ألفراد وشــركات 
بطرق غير مشروعة فهي صاحبة الشأن وهي التي تنظم 

هذه العملية.
وأقول ماذا بعد من قضايا سيتناولها اإلعالم الرسمي 
بكل شفافية بعد التجارة بالبشــر، هل سيتناول ملف 
تعديل التركيبة الســكانية او تكويت الوظائف أو تدني 
رواتب شــريحة كبيرة من املوظفني الكويتيني وتأخير 
تعديل ســلم الرواتب أو تأخير املدن السكنية وارتفاع 
أسعار األراضي السكينة، ورمبا مناقشة ملف اإلصالح 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي واملالي الشامل للدولة؟، 
قضايا كثيرة ممتدة ميكن طرحها مع استمرارية برنامج 

«ماذا بعد».
باملختصر: نهاية كل ملف من ملفات الفساد هي بداية 

مستقبل جديد للكويت.
رســالة: إن الكلمة التي ألقاها صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد، حفظه اهللا ورعــاه، أمام رئيس 
وأعضاء الهيئة العامة ملكافحة الفســاد مبناسبة صدور 
مرسوم تعيينهم رسالة واضحة حملاسبة اجلميع دون أي 
استثناءات، وإشارة لدعمه لهم في محاربة الفسادين ولن 
ينفع أحدا منصبه أو اسمه ومكانته إذا ارتكب جرمية تعد 

على املال العام، وحفظا ملكانة الكويت وسمعتها.

مشاكل نفســية كثيرة يعاني منها الكثير من األفراد 
ليس حصرا فــي مجتمعنا بل من املمكن ان تكون بكافة 
املجتمعات، فهناك فئة تعاني من هذه املشــكلة أال وهي 
«سوء التعبير عن الذات» أو مبعنى آخر عدم حسن التعبير 
عن الذات واألفكار واآلراء التي تدور في رأس املرء منا.

فهناك فئة ال حتسن التعبير عما يدور في بالها وهذه 
قد تكون لتداعيات كثيرة، منها أسلوب التنشئة االجتماعية 
منذ الصغر بحيث يتربى الطفل على االضطهاد وتهميش 
الــرأي أو التعنيف التي جتعله بدوره يخجل من مواجهة 
املجتمع والتعبير اجليد عن آرائه وأفكاره. أو بسبب قد يكون 
عائدا إلى طبيعة هذا الشــخص التي نسميها بالشخصية 
الغامضــة التي ال نعرف ما يدور فــي تفكير مثل هؤالء 
األشــخاص وهو عيب في الشخصية كثيرا ما يفقد املرء 
الكثير من صداقاته حتى انها قد تخسره أقرب الناس إليه 
وخاصة متى ما كان يصاحب هذا الغموض ســوء تعبير 
بحيث إذا ما ســأل سؤاال عما يدور في خلده عوضا عن 
اإلجابة الديبلوماسية التي من املفترض أن جتعله يحترم 
من خاللها الســائل جتده يصرخ رافضا اإلجابة، اي نعم 
ان لكل انسان منا احلق في االحتفاظ مبا يدور في نفسه 
ولكن سوء التعبير وردود األفعال السيئة هي التي تسبب 

املشاكل في الغالب.
فمن ال يحسن التعبير عن أفكاره هذا بالتأكيد سيفشل 
مهنيا وخاصة في املهــن التي تتطلب حضور اجتماعات 
ونقاشات فهو ال يعرف كيف يرتب أفكاره أو حتى يتحدث 

بتسلسل منطقي جتعل معلوماته منظمة ومرتبة.
األمر اآلخر في عالقاته سواء الزوجية او حتى مع أبنائه 
متى ما كان غامضا ال يعبر لهم عن مشاعره، بالتأكيد سيتولد 
لديهم شعور بأن هذا الشخص سواء رجل أو امرأة قد ال 
يبادلهم الشعور وهو بالتالي سيخسرهم على املدى البعيد.
قد يكون اليوم من أكثر الطوائف املهنية املعنية بحل 
مثل هذه املشــكلة  االختصاصيون النفسيون وذلك من 
خالل إما اإلرشاد النفسي في املدارس بحيث تكون هناك 
لقاءات ودورات للطلبة لتدريبهم على حسن التعبير عن 
الذات أو من خالل الدورات العامة للجمهور لإلفادة العامة.
فحقيقة كثير من التخصصات املهمة لدينا قد ال تكون 
قد حظيت باالهتمام الكافي الذي يفعلون من خالله دورهم 
املجتمعي اي نعم ان هناك الكثير من الدورات التي يقيمها 
االختصائصيون واالستشاريون النفسيون ولكن نريد أن 
يكون هناك دعم اكبر جلهودهم مع تنظيم اكبر حتى يلقى 
دورهم الرواج املجتمعي ويتفاعل معهم اكبر شريحة ممكنة.

وقد تكون البداية احلقيقية باملدارس فمن املهم ان يكون 
تواصل االختصاصي النفســي مع الطلبة بشكل مستمر 
ليس فقط ملن يعانون مشاكل ولكن مع كافة الطلبة، فعلى 
ســبيل املثال ســوء التعبير عن الذات هذه متفشية لدى 
طائفة كبيرة في املجتمعات ســواء نساء أو رجال فقليل 
من يعرف كيف يرتب أفكاره في احلديث ويعبر بأسلوب 

جيد ومقنع دون االنفعال أو الغموض.
وفي احلقيقة بداية مشكلة سوء التعبير قد تكون بسبب 
انعدام الثقة بالنفس أو بســبب اجللوس لفترات طويلة 
دون حوار وفي املقابل عوضا عن التفاعل املجتمعي مع 
األهل او األصدقاء يتم التواصل االفتراضي أو مشاهدة 
التلفاز وبالتالي اجللوس لفترات طويلة بصمت مما يؤدي 
مع املدى البعيد إلــى إضعاف القدر التعبيرية لدى كثير 

من األشخاص.
األمر اآلخر هناك مــن يتقن التعبير الكتابي أكثر من 
التعبير اللغوي وهذه نتيجة بعض املهن التي تتطلب الكتابة 
أكثر من التعبير اللفظي وهذه بالتأكيد بحاجة إلى إكساب 
مثل هذه الطائفة مهارات حسن التعبير عن الذات لفظيا.

هنا الكويت

ماذا بعد؟

جاسم احلمر

كيف ميكن لالختصاصيني 
النفسيني أن يعاجلوا 

هذه املشكلة؟

عزة الغامدي
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: هل تعلم؟! ـ  وفاء يوسف

من كتاب: معجم الفولكلور ـ  د.عبداحلميد يونس

أفقياً:

فنانة كوميدية كويتية من ١٠ أحرف

عموديًا:

Sudoku هل تعلم؟!

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

معجم الفولكلور

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

ADIRI آديري

أرض املوتى في األسطورة امليالنيزية، وال 
تختلف احلياة عليها عن احلياة على ظهر 
األرض، وإن كانت أيسر. وكانت آديري في 
األصل أرضا جدبة، ال يسكنها إال رجل «آديري»، 
وابنته «ديريفو». وتذهب االسطورة الى أن 
سيدو اإلنسان األول أفسح الطريق عندما 
توفي آلديري، الذي تزوج من ديريفو، ومنه 
برزت الى الوجود كل النباتات املختلفة التي 
منت في العالم اآلخر. وتروي األسطورة أن 
آديري استطاع أن يشعل النار بحك أسنانه 
باخلشب، ثم بنى بيتا طوله بضعة أميال، 

اتخذته أرواح املوتى مقرا لها بعد ذلك.

CALENDULA آذريون

«بالفارسية آذركون - لون النار»
اسم نبات أوراقه مستطيلة طولها نحو 
إصبع. وأزهاره احلمراء الضاربة الى الصفرة 
ذات رائحة كريهة وبذور ســوداء. ويعد 
اآلذريون في الطب العربي دواء مقويا أو 
ترياقا، وكان يعتقد أن رائحته ُتسهل الوالدة، 

وأنها تطرد الذباب واجلرذان والضباب.

هيا الشعيبي

عبدالرحمن العقل

كيف نشأت الغابات وماذا نستفيد منها؟

يتساءل الكثيرون ملاذا تهتم احلكومات 
بحماية هذه الغابات، وملاذا تنتشر الغابات 
على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم؟

الواليات  الغابات ثلث أراضي  ٭ تغطي 
املتحدة األميركية، أي أكثر من ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
(٢٥٠ مليون كم)، وهناك وسائل كثيرة يجب 
اتخاذها حلماية الغابات والعناية بها كما 

يحدث في بلدان عديدة في العالم.
فلنستعرض في البداية ما تقدمه الغابات 
من خيرات من أشجارها من الثمار هذا من 
ناحية الطعام، أما في مجال الصناعة فهي 
مفيدة في استخراج األخشاب من الغابات، 
إذ  املياه،  وتساعد على تعديل امتدادات 
تتصف أراضي الغابات بسرعة امتصاصها 
الذاتية، فلوال ذلك  ملياه األمطار والثلوج 
الجنرفت املياه على شكل فيضانات، كما أن 
علينا أال ننسى املتعة التي توفرها الغابات 

ملاليني الناس.
أما االعتناء بالغابات من حيث زراعتها 
فمتوافرة في أوروبا منذ مئات السنني فقبل 
٤٠٠ عام مضت كانت إجنلترا قد أصدرت 
الغابات  التي متنع قطع أشجار  القوانني 
وفي القرن الثامن عشر بدأت إجنلترا بشراء 
شتالت األشجار إلفساح املجال أمام األشجار 
املاهرة  الغنية للنمو والتي تقوم األيدي 
بعملني هما القلع والغرس معا، وذلك للتأكد 
من جناح عملية الزراعة، مما جعل االعتناء 
بالغابات علما من العلوم، أما أكثر الدول 
املالكة للغابات فهي االحتاد السوفييتي 

والبرازيل.

يبحةرتسااهـ

اةالامرللا

احلووثمانخ

لضاطديدمزت

شاخبالرتهـر

مووللابيةا

الةاعشوانع

لامخرجعزفح

يبحرلاءعسد

الفنيةانلا

ةحاترمدقاق

ييدامرامبي

 - الشجر، ٢  ١ - مسلسل رمضاني عربي - من 
متردد - ألسنة النار، ٣ - خاصتنا - عكس كثير، 
٤ - أمله (معكوسة) - متشابهان، ٥ - أتعبه، ٦ - 
للتعريف - هدأ وسكن، ٧ - منطقة كويتية - فسره، 
٨ - من أقاربي (معكوسة) - الظالم، ٩ - عكس يسير 
(معكوسة) - أصل، ١٠ - مسلسل خليجي رمضاني.

السفن
الفنية

اختراع
اداء

مقنع

البطولة
االخوة
متثيل
ادوار

الواضحة

الشمالي
حب

مخرج
االمتياز

ربوع

الرحب
رمادي
النزهة
مرتاحة
حداق

سرمد

١ - أغنية ألم كلثوم، ٢ - نغم - أحصنة (معكوسة)، ٣ -  أناته 
(معكوسة) - ممثلة ومغنية كويتية (معكوسة)، ٤ - للنداء - 
أنار - عكس ميت (معكوسة)، ٥ - حقل نفطي كويتي - جمع 
امرأة (معكوسة)، ٦ - رسن - ميرض (معكوسة)، ٧ - عملة 
عربية - بئر (معكوسة)، ٨ - عكس صعب - مخططات جغرافية، 
٩ - عالمة موسيقية - املوانئ، ١٠ - مرض منتشر - زمن طويل.

أفقياً: عموديًا:
١ - الهيبة - سرو، ٢ - محتار - لهيب، ٣ - لنا - قليل، 
٤ - رجاؤه (معكوسة) - اا، ٥ - أضناه، ٦ - أل - خمد، 
٧ - تيماء - برره، ٨ - أخي (معكوسة) - اجلائر، 

٩ - عسير (معكوسة) - أس، ١٠ - سامحني خطيت.

١ - أمل حياتي، ٢ - حلن - خيل (معكوسة)، ٣ - اهاته (معكوسة) 
- مرام، ٤ - يا - أضاء - حي (معكوسة)، ٥ - برقان - نساء 
(معكوسة)، ٦ - جلام - يعل (معكوسة)، ٧ - ليرة - جب (معكوسة)، 

٨ - سهل - خرائط، ٩ - ري - املراسي، ١٠ - وباء - دهر.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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.. ورحلت احملبوبة
بشار جاسم 

عندما يذهب الذوق نصبح بال أخالق.. 
وعندمــا ترحــل «األناقة» عــن حياتنا 

نصبح بال أصدقاء.. 
وعندمــا ترحــل عــن الدنيــا رجاء 
اجلــداوي نصبح بــال أم.. نعم نصبح 

بال أم ألنها أم العرب..
 رحلت رجاء ملكة االتيكيت.. رحلت 
الصديقــة املخلصــة احملبــة للكويــت 

وجلريدة «األنباء»..
رحلــت مــن أمتعتنا فــي «حدوتة 
مصرية» و«ســهر الليالــي» و«احلاج 
متولي» و«دعاء الكروان» وغيرها من 
االعمال التلفزيونية والسينمائية والتي 
ظهرت فيها «أنيقة» شكال ومضمونا. 

الراحلة رجاء اجلداوي تولت تربيتها 
خالتها الراحلة حتية كاريوكا فعشقت 
األزياء والفن وعشــقها األبــدي ابنتها 

أميرة.
«األنباء» كرمتها عام ٢٠١٨ لعطاءاتها 
الكبيرة في الساحة الفنية التي ساندت 
فيها زمالءهــا الفنانني باملشــاركة في 

أعمالهم دعما وتشجيعا.
 الراحلة رجاء أو «رورو» كما يسميها 
زمالؤها شعلة من التواصل مع اجلميع، 

خصوصــا عالقتها الطيبة مــع فناني 
الكويــت منهم ســعاد عبــداهللا وحياة 
الفهد ومحمد املنصور ومرمي الصالح.

 رجاء اجلــداوي مهما أحتدث عنها 
ال أوفيهــا حقها ألنهــا أيقونة األخالق 

والتواصل والفن احملترم..
ألف رحمة ونور عليها.. فهي حتى 
وان رحلت عن دنيانا تبقى في قلوبنا..

مسيرة الراحلة رجاء اجلداوي حافلة 
بالنجاحــات واالجنازات منــذ دخولها 
للمجــال الفنــي حتى وفاتها، مســيرة 
لم نســمع بها أي مشاكل، بل كل احلب 
واالحترام والتقدير من جميع من تعاونت 

معهم طوال مسيرتها الفنية.
الراحلة رجاء اجلداوي اسمها احلقيقي 
جناة علي حســن اجلداوي، من مواليد 
مدينة اإلســماعيلية في شــرقي مصر، 
تعود أصولها إلى ينبع في غربي اجلزيرة 
العربيــة، من أب من أصل حجازي وأم 

من أصل جندي.
اهتم جدها حســن مبحافظة أطفاله 
على جذورهم القبلية، فزوج ابنه علي 
بفاطمــة النبوية وهي ابنة رجل يدعى 
محمد علي من عنيزة في القصيم فأجنبت 
رجاء التي تلقت تعليمها األول في مدارس 
الفرانسيسكان في القاهرة، حيث تعلمت 
الفرنسية واإليطالية واإلجنليزية في 
سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة 
بإحدى الشــركات اإلعالنيــة، تزوجت 
من حارس مرمى النادي اإلســماعيلي 
ومنتخب مصر األسبق حسن مختار في 
٢٢ نوفمبــر ١٩٧٠، وأجنبت منه ابنتها 

الوحيدة «أميرة».
الراحلة رجاء اجلداوي مع القديرة سعاد عبداهللا والفنان 
عمرو يوسف والفنانة وفاء عامر والزميل بشار جاسم

شكرًا.. كورونا !
مفرح الشمري

@Mefreh

علــى الرغم مــن مخاطر 
جائحة كورونا على املجتمع 
بعد انتشارها والتي تسببت 
فــي تعطيــل وتغيير منط 
احليــاة فإن لهــذه اجلائحة 
إيجابيات في كشــف بعض 
القضايا احلساسة ومناقشتها 
عبر شاشة تلفزيون الدولة 
احلكومــي بشــفافية تامــة 
ودون حتفــظ، األمــر الذي 
لم يعتده املشاهد الذي كان 
يتابــع مثل هذه األمور على 
شاشــات قنوات خاصة في 

الفترة السابقة.
فعندما تشــاهد برنامج 
مثل «ماذا بعد» على شاشة 
الكويت احلكومي  تلفزيون 
وهــو يناقــش علــى الهواء 
قضية حساســة مثل قضية 
«جتار اإلقامات» مع رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
الدولــة للشــؤون  ووزيــر 
العقيل  االقتصاديــة مــرمي 

ألنــه أصبح حديــث الناس 
للجرأة الكبيرة التي ناقش 
بهــا قضيــة حساســة جدا 
تعانــي منهــا الكويــت منذ 
ســنوات طويلــة والفضــل 
يرجع جلائحة كورونا التي 
يجب علينا ان نشكرها ألنها 
كشفت لنا أهمية إنهاء ملف 
جتــار اإلقامــات خصوصــا 
ان هــذا األمر مطلب اجلميع 
والتغاضي عنه غير مسموح 
به بعد املشاكل التي حدثت 

من «حتت راسه»!

شكرا تلفزيون الكويت 
على هذا البرنامج الذي كنا 
ننتظره من سنوات وشكرا 
للمذيعة دانة الربيش على 
تقدميهــا املتــزن والشــكر 
موصول للمخرجني مشعل 
القحطاني  الشمري وسعد 
والشــكر األكبــر جلائحــة 
كورونــا التي شــاهدنا من 
خاللهــا مثل هــذه البرامج 
اجلريئــة والقريبــة مــن 
الناس على شاشة تلفزيون 

الكويت.

وجود برنامج مثل برنامج 
«مــاذا بعــد» علــى شاشــة 
حكومية كشاشــة تلفزيون 
الكويــت فــي الوقت احلالي 
أمر في غاية األهمية نتناول 
فيه قضايا مهمة ونناقشــها 
مــع املســؤولني املختصــني 
بكل شــفافية ونوضح فيه 
التصــورات والــرؤى ومــا 
الصــواب ومــا اخلطأ حتى 
تكــون مثــل هــذه البرامج 
رادعا لكل من يريد اإلساءة 

الى الكويت.

بعد فتح برنامج «ماذا بعد» ملف «جتار اإلقامات» بجرأة عالية

املذيعة دانة الربيش أثناء تقدميها لبرنامج«ماذا بعد»

واملستشــار محمــد الدعيج 
احملامي العام بالنيابة العامة 
بسقف عال من احلرية، هنا 
ال شــعوريا ال بد ان تصفق 
لهذا التلفزيون الذي يتصدى 
لتقــدمي مثــل هــذه البرامج 
التي يبحث عنها املواطنون 
واملقيمون في قنوات أخرى.
برنامج «ماذا بعد» الذي 
بثــت أولى حلقاته الســبت 
املاضي على تلفزيون الكويت 
مبنزلة «ضربة معلم» حتسب 
للمســؤولني في التلفزيون 

النوري لـ «األنباء»: «معركة اجلسور» وثائقي يصور بكاميرات 

لم يسبق أن مت استخدامها في أي تلفزيون باملنطقة
عبداحلميد اخلطيب

بعد تقدمي «رحى األيام» 
رمضان املاضي، شرع املخرج 
حمد النــوري في التحضير 
لفيلم وثائقي يتناول تاريخ 
«معركة اجلسور» احدى اهم 
املواجهات العســكرية التي 
تصدى لها اجليش الكويتي 
عام ١٩٩٠، معتمدا على جتربة 
فنية ثرية وغنيــة بالكثير 
مــن األعمــال التلفزيونيــة 
املتنوعة (درامــا ومنوعات 
وأفالم وثائقية)، رصيد جيد 
يتضاعــف تدريجيا مع كل 
خطوة يقــدم عليها املخرج 

الكويتي الشاب.
وعــن تفاصيــل فيلمــه 
اجلديــد، قــال النــوري لـــ 
«األنبــاء»: كلفــت بتنفيــذ 
فيلــم وثائقي عــن «معركة 
اجلســور» وقائدها املغفور 
لــه بــإذن اهللا اللــواء ركن 
سالم مسعود سرور، والتي 
تعتبر واحدة من اهم املالحم 
الوطنية العسكرية التي قام 
بها اجليش الكويت في الثاني 
من أغسطس ١٩٩٠، وسيتم 
تنفيذ تصوير بعض مشاهد 
الفيلم بتقنيــات وكاميرات 
مجهزة بعدســات وإضاءات 
سينمائية حديثة ومتطورة 
لم يســبق ان مت استخدامها 
في أي تلفزيــون باملنطقة، 
وهــي نقله نوعيــة خارجة 
عن املألوف وســابقة مميزة 

لتلفزيون الكويت.
الفيلــم  وتابــع: يشــهد 
مشــاهد متثيليــة، حيث ال 
تــزال عمليــة البحــث عــن 
ممثلــني لتجســيد بعــض 
األدوار، الســيما ان الكاتــب 
دخيل النبهان تصدى ملهمة 
كتابة الســيناريو واحلوار، 
وتولــى مهمة االعداد صالح 
الرحمــي، وإدارة االنتــاج 
عادل الفضلي، وهنا البد أن 

النوعية من األفالم الوثائقية، 
أوضح: غالبية األعمال التي 
تعتمــد علــى تأريخ احلقب 
الزمنية أو األحداث التاريخية 
حتتاج الــى مواد فيلمية أو 
صور تخدم املادة املقدمة على 
الشاشة ألنها ستعتبر مادة 
أرشيفية، وكون ان «معركة 
اجلسور» مر عليها ثالثون 
عاما حرصت على تقدمي رؤية 
إخراجية تكون االقرب كمشهد 
للمعركة احلقيقية، لذا مرحلة 
التحضير والتجهيز يجب ان 
تتم على روية وفق سيناريو 

معد مسبقا.

التنفيــذ وانتهــاء بتســليم 
الفيلم، واملراحل الثالث مهمة 
رمبا تتطلب رصــدا داخليا 
وخارجيــا، مثلما هو احلال 
في فيلم وثائقي يقدم الوجه 
اخليري واالنساني للكويت 
في اخلارج والــذي انتهيت 
من تصويره واملونتاج ومت 
تسليمه للتلفزيون، متهيدا 
املقبــل  لعرضــه ســبتمبر 
تزامنــا مــع ذكــرى تتويج 
األمم املتحدة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
قائدا لإلنسانية، وهنا يجب 
ان اشــير الــى التوجيهــات 
واملتابعة املباشــرة من قبل 
الوكيــل املســاعد لقطــاع 
التلفزيون ســعود اخلالدي 
ومدير ادارة البرامج الوثائقية 
والدينيــة أســامة املخيال، 
وبصراحة أي مخرج يفخر 
بوجــود قياديــني ميلكــون 
احلــس احلقيقــي فــي دعم 
الكــوادر الوطنية وإفســاح 
املجــال للتعريف بأنفســهم 
إبداعاتهم كمخرجني  وإبراز 
ميتلكون القدرات واملواهب 
والعزمية على خلق التميز 
وصناعة محتوى جيد يليق 
مبكانة وســمعة التلفزيون 

الرسمي.

وبســؤاله هل تستهويه 
االفالم الوثائقية، أجاب: منذ 
احترافــي عالــم االخراج لم 
أتبنى مجاال منفردا ولم أسلك 
طريقــا واحدا بــل حرصت 
على التنويــع وإنهاء املهام 
املكلــف بها على أكمل وجه، 
لذا افخر بتجربتي االخراجية 
في مجال املنوعات والبرامج 
والوثائقي والدراما، ويكمن 
التميز فيما يقدم من مادة ذات 
محتوى ومضمون، وبالنسبة 
لألفالم الوثائقية ال تخلو من 
املتعة، خصوصا خالل مرحلة 
التحضيــر وصــوال ملرحلة 

أثنى على توجيهات اخلالدي واملخيال ودعمهما للطاقات الكويتية

املخرج حمد النوري

حمد النوري مع عدد من جنوم «رحى األيام»

مدير إدارة البرامج الثقافية والدينية أسامة املخيال الوكيل املساعد للتلفزيون سعود اخلالدي

أوجه الشــكر لوزارة الدفاع 
الرفاعي  ممثلة بعبدالعزيز 
مــن ادارة العالقــات العامة 
الذي يحاول توفير كل املواد 
الفيلمية والصور واملعلومات 
الى جانب مقابالت مع القادة 
العسكريني الذين كانت لهم 
مهــام في املعركــة أو الذين 
كانــوا على مقربة من القائد 
العسكري وقتها، هي تفاصيل 
مختلفة وثرية وأسرار تكشف 
ألول مرة من أجل تقدمي عمل 

يليق بأهمية احلدث.
وعــن األساســيات التي 
يحتاجهــا كمخــرج في هذه 

«كيرة واجلن» يستأنف التصوير
القاهرة - خلود أبواملجد

قررت شركة «سينرجي فيلمز»، استئناف 
تصوير فيلم «كيرة واجلن»عن رواية «١٩١٩» 
للمؤلف أحمد مراد خالل الشهر اجلارى، حيث 
كان فريق العمل بقيادة املخرج مروان حامد 
قد صور عدة مشاهد من الفيلم قبل جائحة 
كورونا، ثم قررت الشركة استئناف التصوير 
مرة أخرى، ويجسد النجم كرمي عبدالعزيز 
خالل األحداث شخصية «كيرة»، كما يقدم 
النجم أحمد عز شخصية «اجلن»، وجتسد 
النجمة هند صبري شخصية «دولت فهمى».
وانضــم للعمــل كل من: ســيد رجب، 
أحمد مالك، على قاسم، هدى املفتي، محمد 
عبدالعظيم، عارفة عبدالرســول، تامرنبيل، 
باإلضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف 
سيتم االعالن عنهم تباعا، فضال عن تواجد 

بعــض املمثلني األجانب من املتوقع أن تعلن 
عنهم الشركة أيضا خالل الفترة املقبلة.

ويرصد الفيلم حقبة مهمة في تاريخ مصر 
أثنــاء ثورة ١٩١٩، إذ يتنــاول واقع املجتمع 
املصري في فترة االحتالل اإلجنليزي ابان 
هذه الثورة، ويكشــف عن قصص حقيقية 
ملجموعة من أبطــال املقاومة املصرية ضد 
االحتالل االجنليزي منــذ وقت ثورة ١٩١٩ 
حتى عام ١٩٢٤، وذلك من خالل أبطال منسيني 
خاضوا معــارك وتضحيات جريئة من أجل 
االستقالل، باالضافة إلى أن الفيلم يكشف عن 
فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشــعبها 
لتكشف لألجيال اجلديدة مدى حب املصريني 
لبلدهم وأرضهم من خالل نضال وتضحيات 
الشعب املصري منذ ١٠٠ سنة بشكل مشرف 
وحقيقى. والفيلم انتاج «ســينرجي فيلمز» 

فريق عمل الفيلم في لقطة جماعيةبرئاسة أحمد بدوي. أحمد عز وهند صبري وكرمي عبدالعزيز

عبدالعزيز: «القاهرة الدولي للمسرح 

التجريبي» يقام «أون الين» للمرة األولى
عبداحلميد اخلطيب

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي الذي تنظمه وزارة الثقافة املصرية، 
عن إطالق دورتــه اجلديدة عن طريق «األون 
اليــن»، للمرة األولى في تاريخه، كي ال تغيب 
هــذه التظاهرة املســرحية املهمة عن املشــهد 
الفني، مع مراعاة أمان وسالمة املسرحيني في 

الوقت نفسه.
وفي تصريح لـ «األنباء»، قال رئيس املهرجان 
د.عــالء عبدالعزيــز ســليمان: ال نريد أن يتم 
تأجيــل املهرجان الذي ينتظر موعده ســنويا 
املســرحيون في جميع أرجاء الوطن العربي، 
لذا كان القرار بأن يقام «أون الين»، وذلك في 
ظل انتشار «كورونا» واإلجراءات االحترازية 
ملواجهة هذه اجلائحة، مستدركا: أنشطة الدورة 
الـ ٢٧ ستقام خالل الفترة من ١ إلى ١١ سبتمبر 
املقبل، على أن يكون االثنني ١٠ أغسطس موعدا 
نهائيا لتلقي اســتمارات املشــاركة من الفرق 

الراغبة في املشاركة.
وأردف: شــكلت جائحــة «كورونــا» ومــا 
اســتتبعته من إجراءات حتديا أمام املمارسة 
املســرحية ســواء اإلنتاج أو التلقي، لكن هذا 
التحــدي حتول إلى دافع للمضي في التجهيز 
للمهرجان وإقامتــه، إميانا من إدارة املهرجان 
بأن تطويع الشكل للظرف أفضل من التوقف، 
وكانت اإلجابة هي إقامة كل األنشطة «أون الين»، 
مشيرا إلى أن العروض املشاركة في دورة هذا 
العام تأتي ضمن سياقني، األول مسابقة «مسرح 
احلظر»، والثاني مسابقة «العروض املسرحية 
املصورة»، باإلضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة 

سيتم اإلعالن عن تفاصيلها الحقا.

كي ال يغيب املهرجان عن املشهد الفني ومراعاة ألمان وسالمة املشاركني فيه

رئيس املهرجان د.عالء عبدالعزيز سليمان



14
اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

تشدد مصرفي ملنح القروض للوافدين
مصادر مصرفية أكدت أن هذا التغيير 
ليس له تأثير كبير على القطاع املصرفي، 
ألن حصة الوافدين في محفظة القروض 

الشخصية تبقى محدودة للغاية.
وتشير بيانات البنك املركزي إلى أن 
حجم محفظة القروض الشخصية يصل 
إلى ١٦٫٣ مليار دينار، منها نحو ١٫٤ مليار 
دينار من القروض االســتهالكية و١١٫٨ 
مليار دينار من القروض املقسطة، وما 
تبقى يتوزع بني قــروض غير مصنفة 

وقروض لشراء األسهم والعقار.
ولفتــت املصادر إلــى أن هناك بنكا 
أو اثنني اليــزاالن مينحان قروضا على 
الوافدين، لكن بشروط صارمة للغاية، 
وال يشترط في ذلك تعليمات بنك الكويت 
املركزي التــي توجه بإعطاء ٢٥ ضعف 

الراتب. 
جتــدر اإلشــارة الــى أن القــروض 
االستهالكية واملقسطة ترتبط بشريحة 
واسعة من املواطنني واملقيمني ولها أهمية 
نسبية في احملافظ اإلقراضية والتمويلية 
لكل من البنوك وشــركات التمويل، مع 
األخذ بعني االعتبار أهمية ضبط النمو في 
هذه القروض مبا يحافظ على االستقرار 

النقدي واملالي.
وخــالل جولة أجرتها «األنباء» على 
مواقع بعض البنوك التي تشترط حاليا 
تقدمي القرض (أونالين) فإنها اشترطت 
احلد األدنى للراتب عند ٤٠٠ دينار ويجب 
أال يتجاوز عمر املتقدم على القرض ٦٥ 
عاما عند استحقاق القرض، ويبلغ معدل 
الفائدة الثابت علــى القروض اجلديدة 
نحو ١٫٥٪ ســعر خصــم البنك املركزي 
مضافا إليه فائــدة البنك لتصل حلدود 
٤٪، ليصل القرض االســتهالكي إلى ٢٥ 
ألف دينار مع فترة سداد لغاية ٥ سنوات 
كحــد أقصى مع أو بــدون مكافأة نهاية 
اخلدمة - مع نهاية اخلدمة، يصل احلد 
األقصى للقرض لغايــة ١٥٠٪ من قيمة 

مستحقات نهاية اخلدمة.

جنمت عن وقف احلياة االقتصادية التي 
تزامنت مــع احلظر الشــامل واجلزئي 
وتوقف العديد من االعمال دفع البنوك 
الــى التريث في منــح االئتمان للعمالء 
الوافدين وذلك بشــكل مبدئي الشهرين 

املقبلني.

تشير إلى أن الغرض من احلصول عليه 
هو استخدامه في األغراض املسموح بها 
رقابيا، ثم يتصرف باألموال كما يشــاء 

طاملا أن العبرة بأنه ملتزم بالسداد. 
مــا تغيــر اعتبارا من مطلــع يوليو 
اجلاري، أن األوضــاع االقتصادية التي 

للوافدين، وإن بحدود تقل كثيرا عما يتم 
منحه عــادة للمواطنــني، إذ أفاد بعض 
الوافديــن بأنهم حصلــوا على قروض 
بقيمــة ٣٠ ألف دينار قبل أزمة ڤيروس 
كورونا، ملدة تتراوح لنحو ٥ ســنوات، 
وكان العميــل يوقع على اتفاقية قرض 

مكافأة نهاية اخلدمة يضمن مدة استحقاق 
القرض.

االســتهالكية، ميكــن  والقــروض 
استخدامها لشراء السيارات أو التعليم 

أو العالج أو شراء األثاث وغير ذلك.
والبنوك متنح القروض االستهالكية 

أحمد مغربي

علمت «األنبــاء» أن بعــض البنوك 
عممت سياسات ائتمانية داخلية تقضي 
بعدم منح الوافدين قروضا استهالكية 
خصوصا العاملني في شــركات القطاع 
اخلاص غير املصنفة لدى البنك، وذلك 
التزامــا من البنوك بعدم زيادة نســبة 
القروض املتعثرة لديها تزامنا مع اآلثار 
االقتصاديــة الســلبية لتفشــى جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد.
ووفقا للمصــادر، فإن فرصة الوافد 
في احلصــول علــى قرض اســتهالكي 
أصبحــت محصــورة عمليــا في بعض 
الوظائــف احلكومية املختــارة بعناية 
من قبل البنوك واحملددة (حسب بعض 
البنوك) فــي وزارات الصحة والتربية 
واألوقاف فقط، فضال عن وقف القروض 
للعاملني في بعــض الهيئات احلكومية 
األخرى نظــرا للقرارات التــي اتخذتها 
في تســريح أعداد كبيــرة من الوافدين 

وتكويت تلك الوظائف.
وأكدت املصادر أن التعليمات الرقابية 
والسياســات املصرفيــة ال متيــز بــني 
مواطــن ووافد، ولكن كل ما في األمر أن 
أوضاع الشــركات والرواتــب للوافدين 
بدأت تشهد تغيرا كبيرا منذ بداية العام 
احلالي، وتنتظر البنوك اتضاح الرؤية 
االقتصاديــة للقطــاع اخلاص الســيما 
الشركات املتوسطة والصغيرة ووضع 

العاملني فيها من الوافدين.
وعلــى نحو آخر، فإن منح القروض 
للوافدين بالقطــاع اخلاص يقتصر في 
الوقت الراهن على العاملني في الشركات 
الكبــرى املدرجــة في بورصــة الكويت 
والتي تشمل قطاع البنوك واالتصاالت 
والشركات االستثمارية والعقارية ذات 
املالءة املالية العالية، حيث لن يتأثروا 
بذلك التشــدد، أو على األقل ضرورة ان 
يتمتع العميل مببلغ مالي في مستحقات 

بعض البنوك رفضت معامالت لسوء أوضاع شركات القطاع اخلاص وعدم انتظام إيداع الرواتب خالل األشهر املاضية

سعر الفائدة املتدني شجع العديد ألخذ قروض.. والبنوك ترفع شعار «التأني» 

البنوك تشترط وجود مبلغ مرتفع مبستحقات نهاية اخلدمة ملنح احلد األقصى عند ١٥٠٪ 

توقعات باستمرار التشدد في منح االئتمان حتى نهاية العام احلالي أو استقرار األوضاع

وافدو «الصحة» و«التربية» و«األوقاف» ُمرحب بهم مصرفيًا ألخذ القروض 

املطيري لـ «األنباء»: ٥٠٪ من شركات الطيران 
تقدمت إلعادة التشغيل مطلع أغسطس

باهي أحمد

كشــف رئيــس احتــاد 
مكاتب الســياحة والســفر 
محمد املطيري في تصريح 
خاص لـــ «األنباء»، عن أن 
الكويت قد تضاف إلى قائمة 
الدول املسموح لها بالسفر 
إلى أوروبا مطلع األسبوع 
املقبل، وذلــك بعد حتديث 
قائمــة الدول املســموح لها 
بالســفر الــى أوروبــا مــن 
جانــب االحتــاد األوروبي، 
مضيفا أن ٥٠٪ من شركات 
الطيــران العاملة في مطار 
الكويت الدولي والتي تقارب 
٥٠ شــركة طالبــت بإعادة 
التشغيل مطلع الشهر املقبل، 
وهذا العدد مرشح للزيادة.
ان  املطيــري  وأشــار 
الوجهات الشــاطئية لدول 
واليونــان  تركيــا  مثــل 

تشغيل مطار الكويت الدولي 
بطاقــة ٣٠٪ وعلى منت ١٠٠ 
رحلــة فقط و١٠ آالف راكب 
مقســمة بالتســاوي ما بني 
مغادرين وقادمني ســتكون 
مرتفعة بشكل كبير، خاصة 
ان العــرض ســيكون أقــل 
مقارنــة بالطلب، مناشــدا 
السلطات الصحية واالدارة 

العامة للطيران املدني العمل 
علــى زيــادة تلك النســبة 
الســيما وان عدد الرحالت 
التي تغادر مطــار الكويت 
الدولي منــذ فتح الرحالت 
اخلاصة التجارية «تشارتر» 
فــي الثامن مــن يونيو إلى 
الوقت احلالي تساوي عدد 
الرحالت التي ستغادر مطلع 
الشهر املقبل تقريبا مبتوسط 

٥ آالف مسافر يوميا.
وأضــاف املطيــري ان 
الفنــادق أصبحت  اســعار 
هي األخرى معرضة للتغيير 
بشكل كبير، حيث انها تتغير 
خالل كل أســبوعني مقارنة 
مبا قبل كورونا عندما كانت 
ثابتة وتتغير بشكل سنوي 
على عكس الوضع احلالي، 
حيث بات العرض والطلب 
يغير من أسعارها أسبوعيا 

أو شهريا كحد أقصى.

توقع السماح بسفر الكويتيني إلى أوروبا مطلع األسبوع املقبل

محمد املطيري

وقبرص واسبانيا قد تكون 
الوجهات األكثــر اقباال من 
قبل الكويتيني خالل الفترة 
املقبلة بعد فتــرات احلجر 
قضاهــا  التــي  الطويلــة 

املواطنون في املنازل.
وأكد املطيري ان اسعار 
تذاكر الســفر خالل الفترة 
املقبلــة والتــي تتزامن مع 

هذه أفضل وأسوأ األصول العاملية أداء بالنصف األول
معظــم  أظهــرت 
العالميــة  األصــول 
خــالل النصف األول 
ضعــف   ٢٠٢٠ مــن 
أدائهــا، علــى خلفية 
جائحــــة  تفشــــي 
كورونــا، حيــث قاد 
مؤشــــر فوتــــسي 
التــــراجع  موجـــــة 
بنســبة ١٨٫٢٪ علــى 
المؤشرات  مســتوى 
العالميــة، فيما جاء 
البيزو المكسيكي من 
ضمــن أكثر العمالت 
الخاسرة  الرئيســية 
خالل تلك الفترة بنحو 
١٧٫٦٪. أما الناجون من 
األزمة الصحية، فقد 
جاء مؤشر ناسداك في 
الصدارة ليرتفع ١٢٫١٪ 
خالل الفترة، كما حقق 
الذهب مكاسب بلغت 
الــى  ١٨٫٢٪ ليصــل 
١٨٠٠ دوالر لألوقيــة 
بنهاية يونيو، وانضم 
إليهــم فئــات أخرى 
مثل الدوالر األميركي 
البيتكويــن  وعملــة 

اإللكترونية.

«الوقود البيئي».. ١٣ عامًا منذ اإلعالن عنه 

                   والعمل لم ينتِه بعد!

محمود عيسى

اســتعرضت مجلة ميد التطورات 
التي شهدها مشروع الوقود النظيف 
في الكويت منذ أن مت اإلعالن عنه ألول 
مــرة عام ٢٠٠٧، أي قبل نحو ١٣ عاما، 
وعلى إثر ذلك أرســت شركة البترول 
الوطنيــة الكويتية فــي فبراير ٢٠٠٨ 
عقــودا تتعلــق بأعمــال تكنولوجية 
للمشــروع على العديد من الشركات 
الدوليــة، مــن بينها شــركة اخلدمات 
الهندسية والفنية األميركية شيفرون 
لوموس، وقد مت إصدار طلبات لتوريد 
٣٧ مفاعال ومعدة بحرية، لكن املشروع 

توقف عام ٢٠٠٩.
غير أن املجلس األعلى للبترول قد 
أعاد دراسة املشروع عام ٢٠١٠، ومتت 
املوافقة علــى اخلطط املتعلقة به في 

النهاية بحلول يونيو ٢٠١١.

وقد أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية مؤخرا أن أهم عمل لديها في 
الوقت احلاضر يتمثل في إجناز مشروع 
الوقود النظيف البالغة تكلفته ١٢ مليار 

دوالر في مصفاة ميناء عبداهللا.
وفــي مــارس ٢٠١٩ قــال املجلــس 
األعلــى للتخطيط والتنمية إن العمل 
في مشروع الوقود النظيف سينتهي 
قبل بداية عام ٢٠٢٠، لكن املشروع تأثر 

بسلسلة من التأخيرات.
وكانت مجموعات األعمال الرئيسية 
الثالث املكونة للمشــروع قد أرسيت 
على الشركات املعنية عام ٢٠١٤، وهي 

كالتالي:
٭ مينــاء عبداهللا: احلزمــة ١ البالغة 
قيمتها ٣٧ مليارات دوالر، على حتالف 
يضم شــركة بتروفاك البريطانية مع 
شركة سامســونغ الكورية اجلنوبية 
وشيكاغو بريدج اند ايرون األميركية. 

٭ مينــاء عبــداهللا: احلزمة ٢ البالغة 
قيمتها٣٤ مليارات دوالر، على حتالف 
شركات فلور األميركية مع هيونداي 
للصناعات الثقيلة ودايوو للهندســة 

واإلنشاءات الكوريتني اجلنوبيتني.
٭ ميناء األحمدي: احلزمة ٣ بقيمة ٤٧ 
مليارات دوالر، على حتالف يضم كال 
من شركة جيه جي سي كوربوريشن 
اليابانية وشركتي جي اس، واس كيه 

الهندسيتني من كوريا اجلنوبية.
جتدر اإلشارة إلى أن شركة البترول 
الوطنية الكويتية كانت أعلنت في وقت 
سابق من هذا العام أنه مت االنتهاء من 
أعمال البناء في احلزمة ٣ الواقعة في 

ميناء األحمدي.
وتبلغ قيمة أعمال احلزمتني ١ و٢ 
مجتمعة ٨١ مليــارات دوالر، والتزال 
ثمة أعمال كثيرة يتعني القيام بها قبل 
ان يصل املشروع الى مرحلة االنتهاء.

ً «ميد»: املشروع بتكلفة ١٢ مليار دوالر.. و«البترول الوطنية» تعتبره أهم عمل لديها حاليا

هيئة األسواق تطالب الشركات باإلفصاح عن تأثيرات «كورونا»
طالبــت هيئة أســواق 
املدرجة في  الشركات  املال 
البورصة باإلفصاح عن تأثير 
األحداث الناجتة عن انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد على 

البيانات املالية.
ودعت الهيئة في تعميم 
رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ األشخاص 

املرخص لهم والشركات املدرجة إلى ضرورة القيام باإلفصاح 
عن تأثير هذه الظروف االستثنائية اخلاصة بڤيروس كورونا 
املســتجد على أداء الشــركة، ومركزها املالي، وذلك وفقا 

للنموذج املرفق في هذا التعميم.
وتابعت أنه يتوجب على الشركات املدرجة القيام باإلفصاح 
عن هذا النموذج في توقيت متزامن مع إفصاحها في البورصة 
عــن أول نتائج مالية بعد تاريخ صــدور هذا التعميم، مع 

إرفاق نسخة من  ضرورة 
النموذج مع البيانات املالية 

التي يتم تقدميها للهيئة.
كمــا يتوجــب علــى 
لهم  األشــخاص املرخص 
غير املدرجني في البورصة 
إرفاق هذا النموذج مع أول 
بيانات مالية يتم تسليمها 

للهيئة بعد تاريخ صدور هذا التعميم. 
ويأتي قرار الهيئة نتيجة للتغيرات االقتصادية الناجتة عن 
القرارات االحترازية ملنع انتشار هذا الڤيروس، وأثرها على 
نتائج أعمال الشركات ومراكزها املالية، والتي قد تستوجب 
قيام العديد من تلك الشــركات بإعادة تقييم أصولها املالية 
وغير املالية وفق هذه املســتجدات مع مراعاة األثر الناجم 

عن اإلجراءات املتخذة للحد من كورونا.

ارتفاع كبير بأسعار 

تذاكر السفر خالل 

الفترة املقبلة 

بالتزامن مع تشغيل 

مطار الكويت 

بطاقة ٣٠٪
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«الغرف التجارية اإليطالية»: نتطلع للشراكة 

مع الكويت لتحقيق أهداف التنمية الطموحة

النفط يتراجع بعد قفزة مفاجئة مبخزونات اخلام األميركية

١٧٫٧ مليار دوالر إيرادات «فيسبوك» بالربع األول 

أشــاد األمني العام الحتاد 
الغــرف التجاريــة اإليطالية 
أمــس  جوزيبــي تريبولــي 
بدور القطاع اخلاص الكويتي 
الرئيسي في دفع عجلة النمو 
االقتصادي، معربا عن تطلع 
شــركات االمتيــاز االيطالية 
للتعاون والشراكة مع الكويت 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 

الطموحة.
وذكرت سفارتنا لدى روما 
في بيان أن ذلك جاء خالل لقاء 
تريبولــي مــع ســفيرنا لدى 
إيطاليا الشيخ عزام الصباح 
مبقر السفارة، حيث استعرضا 
عالقات التعاون املتنامية بني 
الشــركات وقطــاع االعمــال 
االيطالية والكويتية وفرص 
التعــاون والتكامــل  تعزيــز 

الواسعة بينهما.
وأضافت أن تريبولي لفت 

وكاالت: انخفضت أسعار 
النفــط خالل تــداوالت أمس 
متخلية عن مكاسبها السابقة 
باجللسة، وذلك عقب صدور 
بيانــات املخــزون األميركي 
التي ســجلت ارتفاعا خالف 

التوقعات.
وانخفضت العقود اآلجلة 
خلــام «ناميكــس» األميركي 
تســليم أغســطس بنســبة 
٠٫١٪ إلى ٤٠٫٥ دوالرا للبرميل 
مقارنة بارتفاع بنسبة ٠٫٣٪ 
قبيــل صــدور البيانات، في 
حــني انخفــض خــام برنت 
بنسبة ٠٫١٪ إلى ٤٣٫٠١ دوالرا 

للبرميل.
وارتفعت مخزونات النفط 
املتحــدة  اخلــام بالواليــات 
األســبوع املاضــي حتى مع 
قيام مصافي التكرير بزيادة 
اإلنتاج، بينما تراجع مخزون 

وكاالت: أعلنت شركة فيسبوك عن تسجيل ارتفاع سنوي 
بإجمالــي إيراداتها في الربع األول من ٢٠٢٠، املنتهي في ٣١ 
مارس املاضي، إلى ١٧٫٧ مليار دوالر، مقارنة مع ١٥٫٠٨ مليار 
دوالر بالربــع األول مــن ٢٠١٩، بارتفاع نســبته ١٧٪، حيث 
جتاوزت اإليرادات بذلك متوسط تقديرات احملللني البالغة 
١٧٫٤ مليار دوالر، وقد اســتحوذت االعالنات على النصيب 
األكبر من إيرادات موقع التواصل االجتماعي األشهر بالعالم.

يشار إلى أن املعلنني كانوا قد سحبوا، أو خفضوا ميزانيات 
التسويق، لكبح جماح التكاليف بسبب عدم اليقني املتعلق 
بجائحة ڤيروس كورونا املســتجد، حيث شمل ذلك العديد 
من الشــركات الصغيرة والعالمات التجارية االســتهالكية 

املباشرة التي تعلن بكثرة عبر فيسبوك.
وقالت «فيسبوك» إن إيرادات اإلعالنات خالل الفترة 
املاضيــة، كانت ثابتــة تقريبا مقارنــة بالفترة ذاتها من 
العام املاضي، مشيرة الى أن مبيعات اإلعالنات ارتفعت 
بنسبة ١٧٪ لتصل إلى ١٧٫٤ مليار دوالر في الربع األول، 
وهذا أعلى من متوســط تقديــرات احملللني البالغ ١٧٫٣٦ 

مليار دوالر.
وأشــارت الشــركة الى أن أكثر من ٢٫٩٩ مليار مستخدم 
تفاعلــوا مع ما ال يقل عن تطبيــق واحد من تطبيقاتها كل 
شــهر خالل الربع األول، وهــو أعلى من أرقام الربع األخير 

البالغة ٢٫٨٩ مليار مستخدم.

احتاد الغــرف بينها أكثر من 
٢٥٠ ألف شــركة متيز عاملية 

في القطاعات كافة.
الــى أن  البيــان  وأشــار 
اســتعداد  ابــدى  تريبولــي 

وارتفــع مخــزون اخلام 
٥٫٧ ماليــني برميل على مدار 
األسبوع املنتهي في الثالث من 

الكويت عبر التعاون والشراكة 
بني قطــاع االعمــال لتحقيق 
«نقلة نوعية في منط التنمية».

كما لفــت تريبولي الى أن 
احتاد الغرف االيطالية بصدد 
توجيه دعوة خاصة الى رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
محمــد الصقر لزيارة ايطاليا 
للتباحث حول فرص الشراكة 
املتبادلة والعمل على تفعيل 
قنوات التواصل التجاري بني 

البلدين.
مــن جهتــه، أكد الســفير 
الشــيخ عزام الصباح أهمية 
دور القطاع اخلاص الكويتي 
في حتفيز التنمية االقتصادية 
الوطنيــة ومواكبة التحوالت 
االقتصادية وأمنــاط اإلنتاج 
العاملية بالتعــاون مع مراكز 
التميز والتقدم العاملي وتوطني 

التكنولوجيات احلديثة.

وزادت مخزونــات اخلام 
بنقطة التسليم في كاشينج 
بواليــة أوكالهومــا ٢٫٢٠٦ 
مليون برميل، بحسب اإلدارة. 
كمــا ارتفع معدل اســتهالك 
اخلــام مبصافي التكرير ٣١٤ 
ألف برميل يوميا األســبوع 
املاضي، وزاد معدل استغالل 
نقطتــني  املصافــي  طاقــة 

مئويتني.
وانخفضــت مخزونــات 
 ٤٫٨ األميركيــة  البنزيــن 
ماليني برميل، بينما ارتفعت 
مخزونات نواجت التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة 
٣٫١ ماليــني برميــل، في حني 
كان مــن املتوقــع انخفاضها 
٧٥ ألــف برميل. وزاد صافي 
واردات الواليات املتحدة من 
اخلام ٢٫١٣ مليون برميل يوميا 

األسبوع املاضي.

فــي  االيطاليــة  الشــركات 
الطاقة املتجددة  مشــروعات 
وبالتحديد «الطاقة اخلضراء» 
الزرقــاء» لنقــل  و«الطاقــة 
الى  خبراتها وتكنولوجياتها 

يوليو، في حني توقع احملللون 
في استطالع أجرته رويترز 
تراجعا قدره ٣٫١ ماليني برميل.

االحتاد بصدد توجيه دعوة إلى محمد الصقر لزيارة إيطاليا

اإلعالنات سيطرت على إيرادات الشركة بـ ١٧٫٤ مليار دوالر

السفير الشيخ عزام الصباح وجوزيبي تريبولي خالل اللقاء

الى حيوية وديناميكية قطاع 
األعمال في ايطاليا احدى أكبر 
الدول الصناعيــة في أوروبا 
والعالم والذي يضم أكثر من 
٦٠٠ ألف شــركة حتت مظلة 

البنزين وارتفع مخزون نواجت 
التقطير، حسبما ذكرت إدارة 
معلومات الطاقة األميركية.

«صندوق النقد»: للمرة األولى بالتاريخ.. الدين العاملي يتخطى الناحت اإلجمالي
رويترز: قال نائب مدير صندوق النقد الدولي ميتســوهيرو فوروساوا، إن 
الصندوق يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في االقتصادات الناشئة 
واملتقدمة على حد ســواء، بسبب اإلنفاق املوجه لتنشيط االقتصاد في ظل أزمة 

ڤيروس كورونا، وإنه سيحث الدول على مباشرة اإلصالح املالي فور 
اجتياز اجلائحة.

وقال فوروســاوا، إنه للمــرة األولى على اإلطالق 
يصبح من املتوقع أن يتجــاوز الدين العام العاملي 

مستوى الناجت احمللي اإلجمالي املجمع، وذلك بعد 
اإلجراءات التــي أخذتها احلكومات في مواجهة 

األزمة الصحية.
وأبلغ حلقة نقاشية عبر اإلنترنت نظمها مركز 
االقتصاد الياباني بكلية كولومبيا لألعمال، أنه 
فور عودة االقتصاد إلى مساره، يجب وضع إطار 
مالي متوسط إلى طويل األجل إلدارة األوضاع 
املالية العامة على أساســه. سيكون ذلك إحدى 

األولويات القصوى ضمن توصياتنا.
إقراض الدول

مــن جهتها، قالت مديرة صنــدوق النقد الدولي 
كريســتالينا جورجيفا، إنه على الصندوق أن يحسن 

أدواته إلقراض البلدان األشد فقرا، والذي قدم متويال عاجال 
إلى ٧٢ منها في خضم جائحة ڤيروس كورونا.

وأبلغت جورجيفا مؤمترا عبر اإلنترنت، أن األســواق الناشئة 
ذات العوامل األساســية القوية أصدرت سندات قيمتها ١٢٤ مليار دوالر في 
األشهر الستة األولى من ٢٠٢٠، لكن غيرها من الدول ذات العوامل األساسية 

الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق املال بأسعار في املتناول.

وقالــت إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الــدول األعضاء ذات االقتصادات 
املتقدمة لتحويل بعض حقوق السحب اخلاصة - عملة صندوق النقد - إلى الدول 
ذات الدخل املنخفض التي تضررت بشــدة على نحو خاص من جراء اجلائحة 

وتداعياتها االقتصادية.
طباعة النقود

وكانت جورجيفا حثت الدول الـ ١٨٩ األعضاء في 
الصندوق على إصدار حقوق سحب خاصة جديدة، 
مبا يشبه قيام البنك املركزي بطباعة النقود، وهو ما 
أيده األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 

وزعماء آخرون.
لكن الواليات املتحدة، املساهم الرئيسي في 
الصندوق، وعدد قليل من الدول األخرى حثوا 
الصندوق على التركيز أوال على التريليون دوالر 
التي يستطيع بالفعل إقراضها قبل اإلقدام على 

مثل تلك اخلطوة.
ومنذ ذلك احلني، يعكف مسؤولو صندوق 
النقد على وضع نظام يحــول بعض األعضاء 
األغنياء عن طريقه بعض حقوق السحب اخلاصة 
بهم إلى الدول الفقيرة أو يقرضونهم إياها. ولم تتضح 

تفاصيل ذلك بعد.
حقوق السحب اخلاصة قابلة لالستبدال بعمالت أعضاء 
صندوق النقد، وترتبط قيمتها بسلة من ٥ عمالت، من بينها الدوالر 
األميركي. وتســتهدف قروض صندوق النقد مساعدة الدول األعضاء على 
معاجلة مشاكل ميزان املدفوعات وحتقيق االستقرار في اقتصاداتهم واستعادة 

النمو، لكن الصندوق ليس بنك تنمية وهو ال ميول املشاريع.

نتيجة اإلنفاق الكبير ملواجهة تداعيات «كورونا» االقتصادية.. والصندوق يدعو إلصالح مالي عاملي بعد اجلائحة

مدى دستورية إنشاء
جهاز للمراقبني املاليني (٤ - ٤)

تناولنا في اجلزء الثالث مسألة تبعية 
اجلهاز وأن تلك التبعية ال تخالف احكام 
الدستور، كما وضحنا عدم وجود تداخل 
فيمــا بني اختصاصــات جهاز املراقبني 
املاليــني وديوان احملاســبة، وان اقرار 
جــدول املرتبــات واملزايــا واحلوافــز 
للعاملني بجهاز املراقبني املاليني يوازي 
ما مينح للعاملني بجهاز املراقبني املاليني 
ال عالقة له باستقاللية ديوان احملاسبة.
هــذا، وقد ابــدى الديوان عــددا من 
املالحظــات حيث يــرى الديوان من ان 
منح جهاز املراقبني املاليني سلطة تشكيل 
اللجــان وفــرق العمل يعــد تداخال في 

اختصاصات الديوان.
ونرى ان تشكيل اللجان وفرق العمل 
يعتبر من قبيل التنظيم اإلداري الذي 
يهدف الى حتقيق اعمال واجنازات خالل 
فترة محددة، وان تنظيم مثل تلك اللجان 
وفرق العمل مــن اختصاصات مجلس 
اخلدمــة املدنية، والذي أصــدر بدوره 
عددا من القرارات التنظيمية بهذا الشأن 
ويستلزم من اجلهات احلكومية العمل 
بهــا، واجلهاز احد األجهــزة احلكومية 
التي يتطلب عملها اللجوء الى تشكيل 
اللجــان وفرق العمل حتى اذا لم ينص 
قانونه على ذلــك، ونظرا ألهمية عمل 
اجلهاز فقد منح املشرع سلطة تنظيمية 
اكبر في هذا الشأن على النحو املوضح 
بقانون انشــائه، وعليــه ليس ثمة اي 
تداخــل في االختصاصــات بني اجلهاز 

والديوان في هذا الشأن.
كما يرى الديوان ان مقترح انشــاء 
جهــاز للمراقبني املاليني يتضمن اعفاء 
اجلهاز مــن الرقابــة املســبقة لديوان 
احملاســبة، وان تضمــني املقترح نصا 
يفيد (الغاء ما يتعارض مع احكام هذا 
القانون) مما يعني الغاء جميع االحكام 
املتعارضة في قانون ديوان احملاسبة.

ونرى هذا االمر ليس دقيقا حيث ان 
االستثناء يجب ان يكون بنص صريح 
بالقانون، ولم يرد أي نص صريح يعفي 
جهاز املراقبني املاليني من رقابة ديوان 
احملاسبة، وفيما يتعلق بالنص املتعلق 
بـ (الغــاء ما يتعارض مــع احكام هذا 
القانون)، فإن الهدف من املادة وكما هو 
متعارف عليها قانونا بأنه نظرا لوجود 
تنظيم سابق للمراقبني املاليني، سواء 
ضمن احكام املرسوم بقانون ٣١ لسنة 
١٩٧٨ بقواعــد اعــداد امليزانيات العامة 
والرقابــة عليها واحلســاب اخلتامي، 
او بالقــرارات التنظيمية التي صدرت 
في ظل احكام املرســوم بقانون ســواء 
بقرارات وزارية او قرارات صادرة من 
مجلس الوزراء، فإن املادة املشار اليها 
تبطــل العمل بتلك االحــكام، اما القول 
بــأن املادة تعني الغــاء جميع االحكام 
التي تتعارض في قانون انشاء الديوان 
فهذا القول أيضــا غير دقيق، حيث لم 
يرد أي نص بقانون الديوان يتعارض 
مع احكام مقترح بقانون انشاء اجلهاز.
هذا واشــار الديوان إلى ان املقترح 
تضمــن العديد مــن املصطلحات التي 
تثير تساؤالت وحتتاج الدراسة منها:

١ - (تزويد اجلهــاز باخلبراء) فما 
هي طبيعة عمل اخلبراء.

٢ - ان اهداف اجلهاز الواردة باملادة 
٨ من املقترح لم يقابله أي اختصاصات 

في املادة ١٢ من ذات املقترح.
٣ - تضمنــت املــادة ١٤ من املقترح 
على العبارة التالية (... حالة عدم االخذ 
بوجهة نظر املراقب يتم رفع االمر الى 
الوزير املختص...) فما املوقف إذا كانت 
وجهة نظر املراقب تخالف ما جرى عليه 

العمل باجلهاز.
٤ - نصت املادة ٢٥ على نقل جميع 
العاملني بقطاع الرقابة املالية الى اجلهاز، 
ولم يراع حاجة وزارة املالية الى املراقبني 

املاليني تابعني لها.
فيما يتعلق بتزويد اجلهاز باخلبراء 
وطبيعة عملهم، فإن تعزيز أي جهاز فني 
بكوادر بشــرية متخصصة للمساهمة 
في رفع كفاء العمل والعاملني باجلهاز 
امر طبيعــي، وهذا معمــول به في كل 

اجهزة الدولة وليس مقصورا على اجلهاز 
بعينــة، فجهاز املراقبني املاليني كجهاز 
فني يتطلــب وجود عدد مــن اخلبراء 
واملستشــارين في مجال املالية العامة 

واحملاسبة والقانون.
هــذا ونتفق مع وجهة نظر الديوان 
بانه كان يتوجب على املشرع بان يقابل 
االختصاصات الواردة باملادة ١٢ بأهداف 
اجلهاز الواردة باملادة ٨ بالقانون والتي 
متــت معاجلتهــا بالالئحــة التنفيذية 

للقانون.
اما فيما يتعلق فيما اذا كانت وجهة 
نظر املراقب تخالف ما جرى عليه العمل 
باجلهاز، فإن القرارات التنظيمية باجلهاز 
لم تغفل املعاجلة ملثل تلك احلاالت والتي 
تتضمــن أيضا االختالف فــي وجهات 
النظر فني املراقبــني املاليني أيضا، كما 
نصت الالئحة التنفيذية لقانون انشاء 
جهاز املراقبني املاليني على وجود جلنة 
لشؤون املراقبني املاليني تعنى باألمور 
املالية واإلدارية والفنية والتي تفصل 
في أي اختالف فــي وجهات النظر بني 
املراقبني املاليني وأيضا بني املراقب املالي 

واجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز.
وأخيرا، بشأن ما يتعلق بحاجة وزارة 
املالية الى مراقبــني ماليني تابعني لها، 
فإنــه ال يوجد اية حاجة لوزارة املالية 
الــى مراقبني ماليني تابعني لها باعتبار 
ان هــذا االختصاص منقول الى اجلهاز 
املستقل، واصبحت وزارة املالية احدى 

اجلهات اخلاضعة لرقابة اجلهاز.
وعلى الرغم مــن التعقيب على كل 
ما طرح من ديوان احملاسبة بشأن عدم 
دســتورية مقترح قانون بإنشاء جهاز 
للمراقبني املاليــني، اال ان هناك احكاما 
وردت ضمن مقترح القانون ومت إقرارها 
بالقانــون ٢٣ لســنة ٢٠١٥ وفي وجهة 
نظرنا نرى فيها شبة عدم الدستورية.

 فاملادة ٢٤ من مقترح القانون والتي 
تنص على (ينقل للعمل باجلهاز جميع 
املراقبني املاليني ورؤســاء احلســابات 
العاملني بوحدات الرقابة املالية التابعة 
لقطاع الرقابة املالية بوزارة املالية من 
تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب 
ســنوات اخلدمة الســابقة لهم بالكامل 
باجلهــاز)، وقد اقصت املــادة موظفني 
فنيــني يعملون بقطــاع الرقابة املالية 
(مراقبني ماليني) من النقل الى اجلهاز، 
وقــد قصر النقــل فقط علــى العاملني 
بوحــدات الرقابة املاليــة دون الفنيني 
العاملــني بقطاع الرقابــة املالية، حيث 
كفل الدســتور في مادته ٧ على مبادئ 
أساسية كالعدل واحلرية واملساواة وهي 
دعامات املجتمــع، والتعاون والتراحم 
صلــة وثقى بني املواطنــني، فما نصت 
عليــه املادة ٢٤ مــن مقترح القانون لم 
حتقق العدالة في نقل املوظفني املهنيني 
املعنيني املخاطبني في املواد ٣٣ و٣٤ و٥١ 
من املرسوم بقانون ٣١ لسنة ١٩٧٨ بشان 
قواعد اعداد امليزانيات العامة والرقابة 

عليها واحلساب اخلتامي.
اما ما جاء باملادة ٧ من مشروع القانون 
والتي نصت علــى (... وتضع اللجنة 
العليا الهيكل التنظيمي للجهاز، على أن 
تكون مكاتب املراقبني املاليني مبستوى 
إدارة تتبع رؤساء القطاعات مباشرة)، 
وما جاء باملادة ٢٢ من ذات املشروع والتي 
تنص على (يعامــل املراقبون املاليون 
معاملة مديري اإلدارات. ويكون تأثيث 
مكاتبهم وما يتبعهــا...)، فإن االحكام 
الواردة بتلك املادتني واملتعلقة بتحديد 
الهيــكل التنظيمي للجهاز ومســتوى 
وحداته اإلدارية واملســتوى الوظيفي 
للقائمني على تلــك الوحدات، حيث ان 
احكام التنظيم اإلداري والهيكلي تعتبر 
مــن صميم اعمال الســلطة التنفيذية، 
وهــي تتعارض مع احكام املادة ٥٠ من 
الدستور والتي تنص على االتي (يقوم 
نظام احلكم على أساس فصل السلطات 
مع تعاونها وفقا ألحكام الدســتور وال 
يجوز ألي ســلطة منها النزول عن كل 
أو بعض اختصاصها املنصوص عليه 

في هذا الدستور).

منح جهاز املراقبني املاليني سلطة تشكيل اللجان وفرق 

العمل ال يعد تداخًال في اختصاصات ديوان احملاسبة

مقتـرح إنشـاء جهـاز للمراقبـني املاليـني ال يتضمن إعفـاء اجلهاز 

الرقابة املسـبقة لديوان احملاسـبة مـن 

تضمـني مقترح إنشـاء جهـاز للمراقبـني املاليـني نصًا يفيـد «إلغاء 

مـا يتعارض مـع أحكام هـذا القانون» ال يعنـي إلغاء جميـع األحكام 

احملاسـبة ديوان  قانون  فـي  املتعارضة 

بقلم: بدر مشاري احلماد

نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

Bader.alhammad٩٤@gmail.com
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«فيتش»: ال توجد دولة بالعالم محصنة من خفض تصنيفها االئتماني!

محمود عيسى

ذكــرت وكالــة فيتــش للتصنيــف 
االئتمانــي، انــه كان هنــاك املزيد من 
تخفيــض التصنيفــات الســيادية في 
النصف األول من العام احلالي مقارنة 
بأي عام كامل سابق، حيث قررت نظرة 
مستقبلية سلبية لنحو٤٠ دولة نتيجة 
التأثير السلبي عليها من تداعيات جائحة 
«كورونا»، وهو رقم قياسي من حيث 
القيمة وكنسبة من الدول املصنفة من 

الوكالة.
وقالــت الوكالة في بيــان أصدرته 
أمس، ان جائحة ڤيروس كورونا أحدثت 
ضغوطا كبيرة على اجلدارة االئتمانية 
الســيادية في جميع املناطــق وفئات 
التصنيــف، حيث تتحمــل احلكومات 
تكاليــف الركــود الشــديد مصحوبــا 

باألزمات الصحية.
وباإلضافــة إلى ذلــك، تواجه دول 
األســواق الناشــئة ضغــوط متويــل 
خارجيــة مرتبطــة بتقلبــات أســعار 
الســلع األساســية وتقلبــات أســعار 
صرف العمالت، والتغيرات في شهية 

املستثمرين للمخاطر.
وفيما كانت االستجابات السياسة 
العاملية كبيرة وســريعة، لكنها تركت 
احلكومات مثقلة بأعباء الديون بينما 
التزال تواجه عدم اليقني حول التوقعات 

االقتصادية املستقبلية ومسار الڤيروس 
في الفترة املقبلة.

تخفيض التصنيفات

وقالت فيتش في بيانها ان تخفيضات 
التصنيف في النصف األول من ٢٠٢٠ 
تركــزت فــي الدول املصنفــة «B» وما 
دونها، ومتركزت في أميركا الالتينية 
والشرق األوسط وأفريقيا، على الرغم 
من عدم وجود منطقة أو فئة تصنيف 
ميكنها حتصني نفسها في مواجهة خفض 
تصنيفها، حيث تتماثل النماذج بوضوح 
فــي حالة تقديــر النظرة املســتقبلية 

السلبية.
ومن الناحية التاريخية، كان تخفيض 
التصنيف السيادي من النظرة السلبية 
يستغرق في املتوسط ٩ أشهر من وقت 
تصنيــف النظرة املســتقبلية، كما ان 
٥٦٪ من تقديرات النظرة املســتقبلية 
السلبية أفضت إلى تخفيض التصنيف، 
أما التوقعات السلبية القائمة حاليا فهي 
موجودة بواقع ٣٫٣ أشهر في املتوسط.

وبحلول نهاية يونيو، كان هناك ١٠ 
تقييمات سيادية في فئة أدنى مقارنة 
مع منتصف عام ٢٠١٩، ٩ منها مصنفة 
على أنها من فئة «دون االستثمارية»، 
وملا كان عدد التصنيفات السيادية من 
الدرجة االستثمارية واألخرى املضاربة 
مقسوما بشكل متساو تقريبا، وخمس 

دول ذات تصنيف «BBB -» أصبحت 
ســلبية حاليا، فمن احملتمل أن يفوق 
عدد الدول السيادية من الدرجة «دون 
االستثمارية» عدد الدول ذات التصنيف 

االستثماري للمرة األولى.
تقلبات التصنيف العاملي

وأشــارت فيتــش الــى ان تقلبــات 
التصنيــف العاملــي، كمــا مت قياســها 
مبجموع التغيرات في التصنيف على 
أساس ١٢ شهرا لكل ١٠٠ دولة مصنفة، 
تتجه لتقترب من أعلى مستوى لها على 
اإلطالق على نحو تتوقع معه الوكالة 
ان تواصل ارتفاعها في األشهر املقبلة.

وانتهت فيتش الى القول ان السجالت 
السابقة حول ضبط أوضاع املالية العامة 
وبدء املراكز املالية العامة بالنسبة للدول 
النظيرة في التصنيف، ستستمر كمصدر 
معلومــات للوكالــة في حتديــد اآلثار 
املترتبة على تصنيف األزمة احلالية.

وتساعد السياسات النقدية القادرة 
على التكيف، احلكومات على إدارة عبء 
خدمات الفوائد املرتبطة مبســتويات 
عاليــة مــن الديون، لكنهــا غير قادرة 
علــى ان تعوض متامــا التدهور العام 
في مقاييس االئتمان السيادي العاملي 
التي ستســتمر في ممارســة ضغوط 
تصنيفية هبوطية في النصف الثاني 

من عام ٢٠٢٠.

نتيجة أعباء الديون ملواجهة تداعيات «كورونا» السلبية.. وعدم اليقني حول التوقعات االقتصادية املستقبلية

الوكالة غيرت النظرة املستقبلية لـ ٤٠ دولة إلى سلبية نتيجة تداعيات اجلائحة

«كورونا» أحدثت ضغوطًا كبيرة على اجلدارة االئتمانية السيادية بجميع الدول

٢٠٥٫٨ مليارات دوالر قيمة حيازة 
الصناديق املتداولة للذهب بالنصف األول

ســجلت صناديق املؤشــرات املتداولة 
بالذهب تدفقات قياسية خالل الستة األشهر 
األولى من العام احلالي في خضم جائحة 
كورونا مع توجه املستثمرين نحو األصول 
اآلمنة في ســلوك متبع بأوقات األزمات إذ 
تشــهد تلك النوعية مــن األصول تدفقات 

استثمارية قياسية.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العاملي 
تســجيل تلك الصناديــق لصافي تدفقات 
استثمارية بلغت نحو ٤٠ مليار دوالر وهو 
مستوى قياسي جديد وأعلى من املستوى 
الســنوي القياســي املســجل بالعام ٢٠١٦ 

والبالغ نحو ٣٦ مليار دوالر.
كمــا ســجلت الصناديق خــالل يونيو 
املاضي صافي تدفقات شهرية للشهر السابع 
على التوالي مع بلوغ حجم التدفقات لنحو 
٥٫٦ مليــارات دوالر أو ما يوازي نحو ١٠٤ 
أطنان ما ميثل أيضا نحو ٢٫٤٪ من إجمال 

األصول املدارة بواسطة تلك الصناديق.
وارتفعت حيازة الصناديق من الذهب 
بنهاية النصف األول من العام احلالي إلى 
٢٠٥٫٨ مليارات دوالر بزيادة نسبتها ١٩٪ 
على أساس سنوي فيما بلغ حجم احليازة 
الفعلية لتلك الصناديــق نحو ٣٦٢٠ طنا 

متريا.

وقال املجلس إن سبب اإلقبال القوي 
علــى الذهب من قبل تلك الصناديق هو 
حالة عدم اليقني بشأن ڤيروس كورونا 
املســتجد مع موجة ثانية جديدة تلوح 
في األفق قد تتســبب في موجة واسعة 
من عمليات البيع في األصول التي تتسم 
باملخاطــرة، ما يعزز من جاذبية املعدن 

النفيس كمالذ آمن في أوقات األزمات.
وأضــاف التقريــر: «لوضع األمر في 
سياقه... فإن حجم التدفقات إلى الذهب 
بالنصف األول سجلت مستويات قياسية 
أعلى من املستوى املسجل في عدة عقود 
لصافي شراء البنوك املركزية واملسجل 
خالل العامني املاضيني وهو ما قد ميثل 
نحو ٤٥٪ مــن إنتاج الذهــب بالنصف 

األول من العام احلالي».
ومنذ مطلــع العام احلالــي ارتفعت 
أسعار الذهب بنحو ١٧٪ مع موجة صعود 
قياسية مقتربا من مستويات ٢٠٠٠ دوالر 
لألوقية في وقت توقعت بنوك االستثمار 
العاملية أن يواصــل الطلب على املعدن 
األصفر الزخم خــالل الفترة املقبلة في 
ظل حالة الضبابية التي تكتنف االقتصاد 
العاملــي بفعل جائحــة ڤيروس كورونا 

املستجد.

تدفقات قياسية لالستثمار باملعدن األصفر

ألول مرة في ٩ أعوام..
الذهب يخترق حاجز ١٨٠٠ دوالر

رويترز: تخطى الذهب مستوى ١٨٠٠ 
دوالر لألوقية خالل تعامالت أمس ألول 
مرة منــذ ٢٠١١ حيث دفعــت املخاوف 
انتشار ڤيروس  املتزايدة بشأن سرعة 
العالم املســتثمرين  أنحاء  كورونا في 

للتدافع صوب املالذات اآلمنة.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 
٠٫٤٪ إلى ١٨٠٢٫١٥ دوالر لألوقية (األونصة) 
بعدما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 
٢٠١١ عند ١٨٠٤٫٤١ دوالرات في وقت سابق 
العقود األميركية  من اجللسة.وصعدت 

اآلجلــة للذهب ٠٫٢٪ إلى ١٨١٤٫١٠ دوالرا 
لألوقية.

املركزي  البنك  وعبر مسؤولون في 
األميركي عن قلقهم من أن تهدد زيادة 
اإلصابــات إنفاق املســتهلكني وزيادة 
الوظائف وهو ما عزز املخاوف االقتصادية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
زاد البالديوم ٠٫٥٪ إلى ١٩٢٥٫٣٠ دوالرا 
لألوقيــة، كما ارتفــع البالتني ٠٫١٪ إلى 
٨٣٦٫٣٥ دوالرا لألوقية، وصعدت الفضة 

٠٫٧٪ إلى ١٨٫٤٢ دوالرا لألوقية.

استبيان لـ «إياتا»: ٥٨٪ من املشاركني

ال يرغبون بالسفر حاليًا.. خوفًا من «كورونا»

٢٫٦ تريليون دوالر إجمالي األصول اخلارجية لدول اخلليج

أصدر االحتاد الدولي للنقل اجلوي 
«إياتــا»، تقريرا عن الرأي العام حول 
رغبة األشخاص بالســفر، مع وجود 
مخاطر كبيرة اللتقاط ڤيروس كورونا 
خالل السفر اجلوي، حيث جاءت خطط 
إعادة اإلقالع للقطاع ككل، واحدة من 

عوامل القلق الرئيسية.
وأشــار االحتــاد الــى أن ٧٧٪ من 
املشاركني في االســتبيان، أكدوا أنهم 
يغسلون أيديهم بشكل متكرر، و٧١٪ 
يتجنبون االجتماعات الكبيرة، و٦٧٪ 
يرتدون قناع الوجه باألماكن العامة، 
ونحو ٥٨٪ عدم رغبتهم بالسفر اجلوي 
حاليا، كما اقترح ٣٣٪ جتنب الســفر 
باملستقبل كتدبير مستمر لتقليل خطر 

االصابة بالڤيروس.
وأوضحت «إياتا» أن االستبيان شمل 
١١ دولــة، ومت إجراؤه خالل األســبوع 
األول من يونيو ٢٠٢٠، بتقييم مخاوف 
املســافرين خــالل الوبــاء واجلداول 
الزمنية احملتملة لعودتهم إلى السفر، 
كما كان االستبيان موجها لألشخاص 
الذيــن قاموا برحلة واحدة على األقل 

منذ يوليو ٢٠١٩.
وعندمــا طلــب االســتبيان من 
املشــاركني ترتيــب أفضــل ثالثــة 
إجراءات جتعلهم يشــعرون بأمان 
أكبر، أفــاد ٣٧٪ عن إجــراء فحص 
كورونا في مطارات املغادرة، و٣٤٪ 
وافقوا على االرتداء اإللزامي ألقنعة 

الوجه، و٣٣٪ أشــاروا إلى ضرورة 
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي 

على الطائرات.
وأشــار االســتبيان إلــى بعض 
القضايــا الرئيســية في اســتعادة 
الثقــة، حيث ســيحتاج القطاع إلى 
توصيل احلقائق بشكل أكثر فاعلية، 
تشمل اهتمامات املسافرين على منت 
الطائرة، ومنها جودة الهواء، إذ لم 
يتخذ املسافرون قرارا واضحا بشأن 
جودة هواء املقصورة، بينما يعتقد 
٥٧٪ من املسافرين أن جودة الهواء 
خطيــرة، في حني أشــار ٥٥٪ منهم 

أنهم يفهمون أن جودة الهواء نظيفة 
متاما كغرف العمليات باملستشفيات.

ال يوجد حل سريع 

أشــار مــا يقرب من نصــف الذين 
شــملهم االســتطالع (٤٥٪) إلى أنهم 
سيعودون للسفر في غضون بضعة 
أشــهر من انحســار الوباء، ويعد هذا 
انخفاضا كبيرا عن ٦١٪، املسجلة في 
اســتطالع أبريل، حيث تظهر النتائج 
بشكل عام، أن الناس لم يفقدوا رغبتهم 
بالســفر، ولكن ظهرت عوائق جديدة 
متنعهم للعودة إلى مستويات السفر 

قبل األزمة:
٭ يخطــط غالبية املســافرين الذين 
شملهم االستطالع للعودة إلى السفر 
لرؤية العائلــة واألصدقاء (٥٧٪)، أو 
لقضــاء العطلــة (٥٦٪) أو ملمارســة 
األعمال التجارية (٥٥٪) في أقرب وقت 

ممكن بعد انحسار الوباء.
٭ لكــن ٦٦٪ قالوا إن معدل ســفرهم 
سيكون أقل على املستوى الترفيهي أو 
بغرض العمل مما كان عليه قبل األزمة.

٭ أشار ٦٤٪ منهم إلى تأجيل سفرهم 
حتى تتحســن العوامــل االقتصادية 

(الشخصية وعلى نطاق أوسع).

أعــادت االضطرابات التي 
شهدتها االقتصادات واألسواق 
املختلفة بسبب انتشار ڤيروس 
كوفيد -١٩ تعريف املشهد العام 
عامليا وفي دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومع التأثير الكبير 
لألزمــة على كل املؤسســات، 
حيــث ان توقعات النمو غير 
املتفائلــة تقر بعــدم إمكانية 
حدوث تعافــي ملحوظ حتى 

.٢٠٢١
وتؤكد األرقام والدراسات 
األخيرة من «أبردين ستاندرد 
أنــه  العامليــة  إنڤســمنتس» 
ومع ذلك، يظهر عدد من دول 
مجلس التعاون اخلليجي مثل 
الكويت واإلمارات والسعودية 
في وضع جيد، مبا يضمن أن 
يصبح هذا التعافي واالنتعاش 
حقيقة واقعة، حيث ســتقوم 
الســيادية  الثروة  صناديــق 
القوية (SWFs) بدور حيوي 
في مساعدة االقتصادات على 

االنتعاش.
ويشــير رئيــس شــركة 
«أبردين ستاندرد إنڤسمنتس» 
في الشرق األوسط وأفريقيا 
إدريس الرفيع إلى استجابت 
جميع دول مجلــس التعاون 
بعمــل  لألزمــة  اخلليجــي 
محفزات اقتصادية - تتراوح 
بــني تخفيض اإلنفــاق العام، 
وتخفيــض رواتــب املوظفني 
احلكوميني، وعمل تسهيالت في 

الطلب من املســتهلكني الذي 
سيقود النشاط في القطاعات 

غير النفطية.
وبشــكل خــاص، تعتبر 
كل مــن الكويــت واإلمــارات 
والســعودية في وضع جيد 
التوقعــات  هــذه  يناســب 
املتفائلة، حيث ميكنهم إدارة 
عجــز كبير نســبيا بســبب 
األصول اخلارجية العامة التي 
ميلكونها، حيث يبلغ إجمالي 
األصول اخلارجية العامة نحو 
٢٫٦ تريليــون دوالر فــي كل 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
باإلضافة إلى صناديق الثروة 
السيادية (SWFs) التي تدير ما 

ووفقــا لتصنيــف فيتــش، 
بلغت نســبة صافي األصول 
اخلارجية السيادية إلى الناجت 
احمللــي اإلجمالي اعتبارا من 
٢٠١٩ نحو ٤٧٠٪ في الكويت، 
و٢٣٠٪ في أبوظبي، و٧٠٪ في 

السعودية.
وسلط بحث معهد التمويل 
الدولي الضوء أيضا على النظم 
املصرفيــة الســليمة في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
قويــة،  برســملة  مدعومــة 
وســيولة كافية ومســتويات 
منخفضة نسبيا من القروض 

املتعثرة.
في انتظار اخلطوة التالية

ومــدى  وتيــرة  تعتمــد 
االنتعاش والتعافي االقتصادي 
التعــاون  فــي دول مجلــس 
اخلليجــي علــى اخلطــوات 
االســتباقية للحكومات، فيما 
يتعلق بالبرامج واحلوافز لدعم 
االقتصادات األوسع، وخاصة 

االستهالك.
كما يعــزز ذلك بدوره من 
الثــروة  إمكانــات صناديــق 
الســيادية في املنطقة لتقدمي 
دعــم إضافــي القتصاداتهــا، 
والدفــع باجلهــود احلاليــة 
البنــوك احملليــة  ملســاعدة 
والقطاعــات اخلاصــة علــى 
مواجهــة اآلثار التــي خلفتها 

أزمة كوفيد-١٩.

يقرب من ٧٠٪ منها، واملتنوعة 
عبر األســهم العامة والدخل 

الثابت.
وقــد حدد تقريــر حديث 
صــادر عــن معهــد صندوق 
 (SWFI) الســيادية الثــروة 
أكبر ١٠ صناديق ثروة سيادية 
في العالم، حيث حلت هيئة 
أبوظبي لالستثمار في املرتبة 
الثالثة (٥٧٩٫٦ مليار دوالر في 
األصول)، وحل صندوق هيئة 
االستثمار الكويتي في املركز 
الرابع (٥٣٣٫٦ مليار دوالر)، 
واحتل صندوق االستثمارات 
العامة في السعودية املرتبة 
التاسعة (٣٦٠ مليار دوالر). 

٤٥٪ أكدوا أنهم سيعودون للسفر في غضون بضعة أشهر من انحسار الوباء

٥٣٣ مليار دوالر األصول السيادية اخلارجية للكويت.. تشكل ٤٧٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي

سداد القروض للشركات بعدم 
مطالبتهــم بالســداد لفترات، 
وزيادة اإلنفاق الصحي ودعم 
الرواتب للقطاع اخلاص. وقد 
بلغت هذه الباقات االقتصادية 
- حتــى اآلن- أكثــر من ١٠٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي في 
الكويت واإلمارات، وأكثر من 

٧٪ في السعودية.
حتديد معالم ٢٠٢١

ويتوقع املتابعون للسوق 
العام املقبل حدوث االنتعاش 
االقتصــادي، ويعــزز هــذه 
التوقعات بتخفيضات إنتاج 
النفط إلى حد ما واستئناف 

ماذا يخشى املسافرون؟!
٭ التواجد في وسائل النقل (الباصات والقطارات) 

املزدحمة عند توجههم إلى الطائرة (٥٩٪).
٭ االنتظــار في طوابير التحقق من اجلوازات 
وتسجيل الدخول للطائرة والصعود للطائرة 

.(٪٤٢)
٭ اســتخدام مرافق املطــارات (دورات املياه) 

.(٪٣٨)
٭ اجللوس إلى جانب شخص قد يكون مصابا 

.(٪٦٥)
٭ استخدام مرافق الطائرة (٤٢٪).

٭ التنفس على منت الطائرة (٣٧٪).
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«التجاري» ُيطلق خدمة التسوق عبر اإلنترنت
انطالقا من حرصه الدائم 
على تطوير خدماته املصرفية 
في قطاع اخلدمات املصرفية 
لألفــراد، قــام «التجــاري» 
بإطالق خدمة «تســوق عبر 
االنترنت باستخدام بطاقات 
التجاري للسحب اآللي» التي 
تتميز بالســرعة والسهولة 
واألمان، باإلضافة إلى العديد 
من املزايا التكنولوجية التي 
حتملها البطاقة كي تتناسب 
مع منط احلياة واالحتياجات 
املصرفية للعمالء، وتأتي هذه 
اخلطوة في إطار حرصه الدائم 
علــى تقدمي أفضل مســتوى 
خدمة وأكثرهــا أمانا لراحة 
عمالئه أثناء تســوقهم عبر 

املواقع التجارية العاملية.
وصــرح عبدالعزيز ملك 
مســاعد مدير عــام - مركز 
البطاقــات قائــال: يســعى 
البنــك التجــاري دائمــا الى 
اخلدمــات  افضــل  توفيــر 
لتلبيــة احتياجات عمالئنا، 
والعمل على تطوير املنتجات 

اآللي من خالل مواقع عاملية، 
وانــه بإمكان العميل اختيار 
عملة الســداد وتتبع كشــف 
احلساب من خالل تكنولوجيا 
رمز التحقق OTP، مع إمكانية 
حــدود  وضبــط  التحكــم 
مشتريات البطاقة من خالل 
تطبيــق التجاري موبايل أو 

التجاري اونالين.
وأشار ملك بأن هذه اخلدمة 

متاحة جلميع حاملي بطاقات 
السحب اآللي ويستطيعون 
االستفســار عن هذه اخلدمة 
عبر خدمة العمالء على الرقم 
١٨٨٨٢٢٥ أو عبــر التجــاري 
وياك (واتساب) ٥٠٨٨٨٢٢٥ أو 
عن عبر خدمة الڤيديو املباشر 
أو خدمة احملادثة الفورية عبر 
أو   WWW.CBK.COM املوقع

تطبيق التجاري موبايل.

في إطار سعيه الدائم لتطوير اخلدمات اإللكترونية

عبدالعزيز ملك

واخلدمات املصرفية ملواكبة 
الســريعة  وتيــرة احليــاة 
باستحداث طرق متكن العميل 
مــن إجراء معامالتــه املالية 
اليومية بشكل آمن وسريع.

وعن هذه اخلدمة اجلديدة 
ومميزاتها، أوضح ملك بانها 
تتيح للعمالء التســوق عبر 
االنترنــت بأمــان وســهولة 
باســتخدام بطاقات السحب 

«زين»: فرص غير محدودة على شبكة ٥G األكبر 
واألقوى في الكويت

زيــن  شــركة  أعلنــت 
الكويت عــن إطالقها أحدث 
عروضها التنافسية لباقات 
 (٥G) إنترنت اجليل اخلامس
املخصصــة لعمــالء الدفــع 
اآلجل، والذي تقدم الشركة 
من خاللــه عاملا من الفرص 
غير احملدودة على شبكتها 
للجيل اخلامس التي تعتبر 
األكبــر واألقوى في الكويت 
بتغطية شاملة جلميع أنحاء 

البالد. 
وذكرت الشركة في بيان 
صحافــي أن إطالقهــا هــذا 
العــرض اجلديد كليــا أتى 
ليواكب رؤيتها االستراتيجية 
تطلعــات  تلبيــة  نحــو 
واحتياجات عمالئها في عصر 
التحول الرقمــي، وذلك من 
خالل طرحها أحدث املنتجات 
واخلدمات املبتكرة مع أحدث 
حلول التكنولوجيا الثورية 
لتفتح أمامهم عاملا مليئا من 
الفرص غير احملدودة، مشيرة 
إلى أنها تســعى الســتجابة 
توقعــات عمالئها ليتمتعوا 
بتجربــة االتصــاالت األكثر 
ريــادة فــي الكويــت علــى 

شبكتها األكثر تطورا.
وبينت «زين» أن العرض 
اجلديد، والذي يستمر لفترة 

في العرض بكل سهولة عبر 
kw.zain.) فرع زين أونالين

٥G/com) واالستمتاع بخدمة 
التوصيل املجانية للمنزل، 
علما بأن زين تطبق معايير 
صحيــة صارمــة تتماشــى 
مــع االشــتراطات الصحية 
الرســمية لضمــان ســالمة 
العمــالء واملوظفــني عنــد 

توصيل األجهزة. 
وأكدت الشركة أنها تعمل 
باســتمرار على تطوير كل 

خدماتهــا لتواصل جهودها 
نحو طــرح احللول األحدث 
واألكثــر تطــورا للمحافظة 
على املكانة التي وصلت إليها 
في السوق الكويتي، مؤكدة 
أنها عند وعدها دائما بتقدمي 
حلول عملية ألسلوب حياة 
عمالئها سواء على املستوى 
الشخصي أو العملي، خاصة 
كونهم ميثلــون أكبر عائلة 

مشتركني في الكويت.
وتســعى «زين» إلى أن 
تلعب دورا حاســما كمزود 
اتصــاالت رقمـــــي وســط 
املتغــــيرات والتحــــوالت 
التكنولوجية في األسواق، 
وذلك بتزويد أحدث احللول 
واخلدمات لتسريع منو بيئة 
األعمــال ســواء فــي قطاع 
املؤسسات الكبرى أو األعمال 
الصغيــرة والنامية، وحتى 
حتقق أهدافها االستراتيجية 
تعمل الشــركة على الرصد 
الصحيح والدقيق الحتياجات 
عمالئها، مشــيرة إلــى أنها 
مستعدة لطرح اجلديد دائما 
من اخلدمات التي تصل إلى 
مســتوى طموحات عمالئها 
مبا يتوافق مع التطور الذي 
يشــهده العالم في املجاالت 

التكنولوجية.

جهاز ٥G مجاناً وإنترنت ٥G غير محدود بـ ١٥ ديناراً شهرياً فقط

محدودة خالل شــهر يوليو 
اجلاري، يقدم لعمالء الدفع 
اآلجــل فرصــة االســتمتاع 
اجليــل  إنترنــت  بتقنيــة 
اخلامــس ٥G االســتثنائية 
بشكل غير محدود، باإلضافة 
 ٥G إلى احلصول على جهاز
Router أو ٥G Hotspot مجانا 
مبا يتناسب مع احتياجات 
العميل الشخصية أو العملية، 
وذلك مقابل ١٥ دينارا شهريا 
فقط، وميكن للعمالء االشتراك 

شركات بطاقات االئتمان  تدعم التوسع العاملي 
خلدمة «انقر وادفع» عبر اإلنترنت

ارتقــت التجــارة اإللكترونيــة إلــى 
مستويات جديدة في جميع أنحاء العالم، 
في ضوء توجه املستهلكني بشكل متزايد 
إلى اإلنترنت إلجراء عمليات شراء آمنة 
وال تالمسية عبر مختلف منصات ومواقع 
التجارة اإللكترونية. وأصبحت سالسة 
واتساق جتربة الدفع عبر اإلنترنت في 
جميع أشكال القنوات والبطاقات الرقمية 
أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذا 
الســياق، أعلنت «أمريكان إكسبريس» 
 «Visa»و«ديســكفر» و«ماســتركارد» و
اليــوم عــن بــدء اســتعداداتها التقنية 
ملرحلــة التوســع العاملي خلدمــة الدفع 
 Click to – عبــر اإلنترنت «انقر وادفــع
Pay» املستندة إلى معايير EMV للتجارة 
اآلمنــة عن بعــد، إلى مناطــق جغرافية 
إضافية من بينها أســتراليا، والبرازيل، 
وكندا، وهونغ كونغ، وإيرلندا، والكويت، 
وماليزيا، واملكسيك، ونيوزيلندا، وقطر، 
واململكة العربية السعودية، وسنغافورة، 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة، واململكة 
املتحدة، وستتبعها الحقا مناطق أخرى.

 Click - وتهدف خدمــة «انقر وادفع
to Pay» إلى تبسيط معامالت الدفع عبر 
اإلنترنت وجعلها أكثر أمانا للعمالء عبر 
مواقــع اإلنترنت واجلــوال وتطبيقات 
الهواتف املتحركة واألجهزة املتصلة، لتحل 
مكان معامالت الدفع بواسطة نافذة إدخال 
أرقام ومعلومات احلســاب الشــخصية 

التي يستغرق اســتكمالها وقتا طويال. 
ويعكس هذا احلل الرقمي املتطور جتربة 
دفــع موحدة وقابلة للتشــغيل املتبادل 
فــي املتاجر احلقيقية باســتخدام جهاز 
واحد لقبول جميع املدفوعات بالبطاقات. 
ومتاشــيا مع حتقيق قابلية التشــغيل 
البيني، فإن الرؤية املستقبلية املرجوة 
 «Click to Pay - مــن خدمة «انقر وادفع
هي توفير جتربة مبسطة للعمالء في أي 

بيئة أو شبكة مدفوعات رقمية.
وقد أعلنت كل من «أمريكان إكسبريس» 
و«ديسكفر» و«ماستركارد» و«Visa» عن 
حلــول الدفع الرقميــة العاملية هذه في 
الواليات املتحدة في أكتوبر ٢٠١٩. ومنذ 
ذلك احلني، أتــاح أكثر من ١٠٠٠٠ متجر 
 Click to - لعمالئــه خيار «انقــر وادفع
Pay»، ومن بينها سينمارك، وكريت آند 
باريل، وإكســبيديا، وفريش دايركت، و

Joseph A. Bank، وقســم السوق التابع 
لشــركة راكوتني في الواليــات املتحدة، 
 ،SHOP.comوســاكس فيفث أڤينيــو، و
وغيرهم. كمــا التزمت طيران اإلمارات، 
وميتر ١٠ (نيوزلندا) احملدودة، ونيول 
ليمينغ، و١-day، وبيتزا هت أستراليا، 
وذا ويرهــاوس، وتوربيدو ٧، وشــركة 
تيكتيك، وذا ويرهاوس ستيشنري، بدعم 
 ،«Click to Pay - خدمــة «انقــر وادفــع
من بني متاجر بارزة أخرى. وبالنســبة 
للمتاجر، ميكن أن يســاعدهم حل الدفع 

هذا في تقليل املشاكل خالل عملية شراء 
السلع واخلدمات أو التبرع أو في احلاالت 
التي كان يطلب فيها إدخال البطاقة يدويا 
إلمتام املعاملة عبر اإلنترنت. كما ميكن 
للمتاجر الوصول إلى جهاز واحد ملختلف 
البطاقات من شركات متعددة، مما يعني 
توفير جتربة دفع رقمية شــاملة أبسط 

وأكثر سالسة للمستهلكني.
ومن أجل زيادة التوسع خارج حدود 
املتاجر احلالية، بدأت كل شبكة بالعمل 
مع شركائها من مقدمي خدمات املدفوعات، 
والبوابات، واملشغلني في النظام بأكمله، 
التحضير واالستعداد لتبسيط إجراءات 
الدفع عبر اإلنترنت وتوفيرها في جميع 
الشبكات املشــاركة. وقد اعتمد عدد من 
الشــركاء فــي الواليات املتحــدة خدمة 
«انقــر وادفــع - Click to Pay» بالفعل، 
مبا فيها إيه سي آي وورلدوايد، وأورس، 
وبالكبود، وبلوسناب، وبرينتري (خدمة 
من باي بال)، وسايبرسورس، وغلوبال 
بامينتس، وخدمة بوابة ماستركارد للدفع 
اإللكتروني، وســكوير، وزودوا متاجر 
البيــع بخيار تفعيل خدمة «انقر وادفع 
- Click to Pay». كما تلقت هذه الشبكات 
دعما إضافيا من شركاء دوليني لتوسيع 
 Click to - انتشــار خدمة «انقر وادفــع
Pay» إلى مناطق جغرافية جديدة، ومن 
بينها Checkout.com، ونون بامينتس، 

وسيف تشارج، وويندكيف، وغيرها.

لتوفير جتربة دفع رقمية بسيطة ومتسقة

«الوطني» يعيد افتتاح فرعه في «نفط الكويت»

الكويــت  يحــرص بنــك 
الوطنــي علــى توفيــر كافة 
اخلدمــات املصرفية لعمالئه 
بسرعة وسهولة، ومبا يضمن 
احلفاظ على ســالمتهم وفق 
تعليمات اجلهات املعنية بشأن 
الســالمة وقواعد  إرشــادات 
التباعد االجتماعي. وفي هذا 
اإلطار، يعلن الوطني عن إعادة 
افتتاح فرعه في شــركة نفط 
الكويــت، ليزداد عدد الفروع 
التي تســتقبل العمالء يوميا 
من الساعة ٨:٣٠ صباحا إلى 
١ ظهرا ليصــل إلى ٣٥ فرعا، 
باستثناء فرع األڤنيوز- غراند 
أڤنيو الذي يســتقبل العمالء 
من الساعة ١٠:٠٠ صباحا إلى 

الساعة ٢:٠٠ ظهرا.
الكويــت  ويلتــزم بنــك 
الوطنــي بتطبيق إرشــادات 
الســالمة مــن قيــاس درجة 
حرارة العمــالء قبل الدخول 
إلى الفــرع وارتداء الكمامات 
والقفازات الطبية، إضافة إلى 
تطبيق كافة قواعــد التباعد 
االجتماعي، حرصا منه على 
ســالمة العمــالء واملوظفني. 
وسعيا منه لتلبية احتياجات 
العمالء على اختالف شرائحهم، 
عمــد بنــك الكويــت الوطني 
إلــى تخصيص فروع خلدمة 
العمالء األفراد وتشمل: املقر 
الوزارات،  الرئيســي، مجمع 

الشركات وباقة العامل.
وبهذه املناسبة، قال علي 
حســني، مديــر تنفيــذي في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية في بنك الكويت 
الوطني: نحرص دائما على أن 
نكون األقرب لعمالئنا وتلبية 
احتياجاتهــم واحلرص على 
راحتهم، ولهذا نعمد إلى افتتاح 
مزيد مــن الفروع والذي يتم 
وفق مساعينا التي تهدف إلى 
ضمان تقــدمي خدماتنا لكافة 
شــرائح عمالئنا على امتداد 
كافة محافظات الكويت، وذلك 
وفق قرارات مجلس الوزراء 
وتعليمات اجلهات املعنية في 

ذلك الصدد.
وأضــاف: وبالتزامــن مع 
افتتاح مزيد من الفروع، نلتزم 
فــي الوطنــي بتطبيــق كافة 
السلطات الصحية  تعليمات 
فيما يخص إرشادات السالمة 
التباعــد  وتطبيــق قواعــد 
االجتماعي حرصا على سالمة 

عمالئنا وموظفينا.
وأكــد علــى أن خدمــات 
الوطني متوافرة لكافة عمالئه 
على مدار الســاعة من خالل 
قنــوات البنــك اإللكترونيــة 
وفــي مقدمتها خدمة الوطني 
عبر املوبايل وخدمة الوطني 
عبــر اإلنترنت والتــي تلقى 
إقباال كبيرا في ظل الظروف 

االستثنائية احلالية وهو ما 
يثبت تفوق الوطني في تقدمي 
اخلدمات الرقمية وحرصه على 
التطويــر املســتمر لقنواته 
اإللكترونية التي تتكامل مع 
شبكة فروعه إلثراء التجربة 

املصرفية للعمالء.
ويقدم بنك الكويت الوطني 
خدماته املصرفية عبر أجهزة 
الوطني للسحب اآللي واإليداع 
النقدي املتوفرة في كافة أنحاء 
الكويــت وذلك من خالل ٣٢٧ 
جهاز ســحب آلي من ضمنها 
أكثر من ١٠٠ جهاز إيداع نقدي. 
كما ميكن التواصل مع البنك 
من خالل قنواته املختلفة مثل 
خدمة التواصــل مع الوطني 
على ١٨٠١٨٠١ أو خدمة الوطني 
عبــر WhatsApp علــى الرقم 
ذاته، أو حتى من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنك، إذ تتــم اإلجابة على 

جميع االستفسارات.
هذا، ويحرص البنك على 
نشــر املعلومات واإلرشادات 
اخلاصة بكل ما يتعلق بهذه 
املرحلة من خالل حساباته عبر 
مواقع التواصل االجتماعي @
nbkgroup، حيث يعمد البنك 
أيضــا إلــى تقــدمي محتــوى 
ترفيهــي مميز من خالل هذه 
القنوات، يتناسب مع الفئات 

العمرية املختلفة.

حرصاً على راحة عمالئه واحلفاظ على سالمتهم

علي حسني

مطار الكويت الدولي- مبنى 
الــركاب T٤، شــركة نفــط 
الكويــت، الروضــة، الدعية، 
الســالم،  ضاحيــة عبــداهللا 
الشامية، كيفان، السرة، بيان، 
جنوب السرة، سلوى، مشرف، 
الناصر،  اجلابريــة، صبــاح 
العارضيــة، األندلس، هدية، 
الرقة،  الرحــاب، الصباحية، 
مبارك الكبير، صباح السالم، 

اجلهراء واجلهراء التجاري.
فيما تقــدم بعض الفروع 
اخلدمــات املصرفيــة لألفراد 
والشــركات معــا وتشــمل: 
أحمد اجلابر، شرق، الغزالي، 
سينما الساملية، السالم مول 
- الساملية، األحمدي، الفنطاس 

وغراند أڤنيو.
بينمــا يقدم فرع صبحان 
خدماتــه للعمــالء األفــراد، 

البابطني: إجناز إقليمي نفخر به لتوفير اخلدمات السحابية 

للشركات والهيئات في السوق الكويتي

الديلمي: «بتلكو » تعمل على توسيع نطاقها عبر تغطية

دول املنطقة وتلبية احتياجات التوسع على الصعيد الرقمي

«Ooredoo» و«بتلكو» تعلنان تدشني منصة 
«Global Zone» في الكويت

الكويت،   Ooredoo أعلنت
وبالشراكة مع بتلكو، املزود 
حللــول االتصــاالت الرقمية 
 Global في البحرين، تأسيس
Zone Kuwait في الكويت والتي 
تعتبر مبنزلــة منصة عبور 
دوليــة توفر النظــام البيئي 
املناسب وتدعم التحول الرقمي 

بني دول املنطقة.
واختــارت بتلكو شــركة 
Ooredoo، أول شركة اتصاالت 
في الكويت تقدم خدمات رقمية 
مبتكرة، كشريك استراتيجي 
لتمكني التوســع في املنطقة 
 (Global Zone) ملنصــة 
ولدعم احتياجات االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
واالتصــاالت املتناميــة على 
الصعيــد اإلقليمــي، والــذي 
يتماشى مع استراتيجية بتلكو 
الرامية نحو تلبية املتطلبات 
املتنامية للبيانات اإلقليمية.

ونتيجــة للنمــو املتزايد 
ملنصة (Global Zone) والتوسع 
ضمن أسواق جديدة، أصبحت 
عمليــة التواصل بــني مراكز 
البيانــات املختلفــة سلســة 
وسهلة متاما ومدعومة بالكامل 
 ،FASTtelco من قبــل شــركة
املزود الرائد خلدمات اإلنترنت 
(ISP) فــي الكويــت، والتــي 
 Ooredoo اســتحوذت عليهــا

في عام ٢٠١٦. 
ويتــم تطويــر منصــة 
(Global Zone) فــي الكويــت 
بشــكل متسارع بسبب توفر 
أحدث األنظمة املصممة وفقا 
ملعاييــر عاليــة واملدعومــة 
ببنية أساسية قوية للشبكة 
 superhighway network)
infrastructure) الذي يتضمن 
نظام الكابالت األرضية التابعة 
لشــركة بتلكو باإلضافة إلى 
 ،(BGN) شبكة بتلكو اخلليج
مما من شأنه أن يضمن حلوال 
فعالة من حيث األداء املتميز 

والتكلفة العمالء.
وستساهم الشراكة طويلة 
 Ooredooاألمد بــني بتلكــو و
الكويــت في تعزيــز أواصر 
التعــاون املشــترك بينهمــا، 
باإلضافــة إلى منــح الزبائن 
والشركاء فرصة االنخراط في 
أسواق جديدة مع التغلب على 
أيــة صعوبات أو حتديات قد 

تواجههم بهذا الشأن.
 Global Zone وقد مت إطالق
في مملكة البحرين عام ٢٠١٩ 
كمنصة عبور محايدة، وهي 
تشتمل على مجموعة واسعة 
من احللول التجارية الرقمية 
من ضمنهــا: منصــة املنامة 
Manama-) لتبادل االنترنت
احلوســبة  وحلــول   ،(IX
السحابية، وحلول IPT، والتي 
ســتكون متاحة أيضــا لدى 
Global Zone الكويــت، حيث 
سيتمكن شركاء كل من بتلكو 
 FASTtelcoالكويت و Ooredooو
من االستفادة من هذه احللول 
لتلبية احتياجاتهم التجارية.
وبهــذه املناســبة، قــال 

النظام البيئي املناسب لتلبية 
احتياجات زبائنها وشركائها 
العامليني. لذا، نحن فخورون 
بكون Ooredoo الكويت شريك 
استراتيجي داعم ملخططاتنا 
فــي املنطقة اخلاصة مبنصة 
سيســاهم   .Global Zone
ذلــك في االرتقــاء باخلدمات 
املقدمة للزبائن باإلضافة إلى 
دعم اإلبتــكار التجاري الذي 
ســينعكس بدوره باإليجاب 

على اجلميع، بدء من الشركات 
وحتى املستخدمني النهائيني 

في دول املنطقة.
 Global ويأتي طرح منصة
Zone في الكويت مبنزلة نقطة 
انطالق ضمــن خطط بتلكو 
التوسعية في املنطقة، والتي 
ستنتشر بعد ذلك دوليا عبر 
شراكات بتلكو االستراتيجية 
وشــبكتها العامليــة القويــة 

والنظام البيئي الرقمي.

ضمن إستراتيجية التوسع املستمر ودعم التحول الرقمي في املنطقة

عادل الديلمي عبدالعزيز البابطني

عبدالعزيــز البابطني، رئيس 
قطــاع الشــركات والهيئــات 
احلكومية فيOoredoo الكويت: 
من شأن شــراكتنا مع بتلكو 
أن تســاهم في إثراء محفظة 
منتجات Ooredoo املزود الرائد 
 FASTtelcoخلدمات اإلنترنت و
كذلك، وذلك عبر تقدمي خدمات 
 AWS) امازون ويب سيرفسز
DX) وGlobal Zone والشبكات 
مــن نــوع (MPLS)، ومنصة 
املنامــة لتبــادل حركة مرور 
اإلنترنــت. وأضــاف: إن من 
 Global شــأن تدشــني منصة
Zone فــي الكويــت أن توفر 
لعمالئنا إمكانية الوصول إلى 
مســارات عاملية إضافية عبر 
شبكة الفايبر بوقت استجابة 
قليل وأداء أفضل. ومن جهته، 
صرح عادل الديلمي الرئيس 
التنفيــذي للعمليات العاملية 
في بتلكو قائال: تعمل بتلكو 
دائما علــى توســيع نطاقها 
عبــر تغطيــة دول املنطقــة 
التوســع  وتلبية احتياجات 
على الصعيــد اإلقليمي. كما 
تركز بتلكو دوما على تطوير 

حسني: نحن األقرب لعمالئنا من خالل حرصنا على خدمتهم وااللتزام باحلفاظ على سالمتهم
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رفض فلسطيني لـ «تكتيكات الضم» وعباس مستعد «ملفاوضات سالم»
عواصــم - وكاالت: أكدت 
اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
التحرير الفلسطينية رفضها 
املطلــق ملختلف «التكتيكات» 
اإلســرائيلية   - األميركيــة 
الهادفة لتنفيذ خطة الضم غير 
القانونية ألراض فلسطينية في 

الضفة الغربية احملتلة.
وأكــدت اللجنة فــي بيان 
صدر عن اجتمــاع لها في رام 
اهللا، امس على دخول قرارات 
القيادة الفلســطينية املعلنة 
فــي ١٩ مايــو املاضــي بإلغاء 
االتفاقــات والتفاهمــات مــع 
اجلانبني األميركي واإلسرائيلي 
ومبا في ذلك التفاهمات األمنية 
حيز التنفيذ. واعتبرت أن «قيام 
احلكومة اإلسرائيلية بالتالعب 
بتوقيــت الضم أو مســاحته 
مجرد أالعيــب متارس خلداع 
العالم ومحاولة للظهور وكأنها 
تراجعــت، أو قللت مســاحة 
الضم». وأكدت اللجنة أن «الضم 
حســب القانون الدولي يعني 
دميومة احتالل أراضي الغير 
بالقوة، وما املشروع التصفوي 
األميركي - اإلسرائيلي إال بداية 
تنفيذ مشروع تدمير إمكانية 
قيام دولة فلسطني املستقلة».
وشددت على أن ضم شبر 
واحد من األراضي الفلسطينية 
احملتلة أو ضمها جميعا «يعني 
ذات الشيء ويؤدي إلى نفس 

نقل الشــعب الفلسطيني من 
«االحتالل» إلى االستقالل، غير 
أن إسرائيل تسعى «لتحويل هذه 
الوظيفة إلى وظيفة خدماتية 
أقل من مستوى اخلدمات البلدية 

الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس على االستعداد ملفاوضات 
سالم مع إسرائيل على أساس 
الشــرعية الدوليــة، وحتــت 
رعاية اللجنة الرباعية الدولية 

لتحقيق السالم على أساس حل 
الدولتني، وااللتــزام بتطبيق 

قرارات الشرعية الدولية.
في هذه األثناء، أعلن االحتاد 
األوروبي عن تقدمي ٢٢٫٧ مليون 
يــورو كمســاعدات إنســانية 
للفئات األضعف في فلسطني 
بســبب العنــف واملصاعــب 

املعيشية.
وقالت املفوضية األوروبية 
في بيان امس إن جائحة ڤيروس 
(كورونــا املســتجد - كوفيد 
١٩) فاقمت األزمة اإلنســانية 
التي تسببت فيها القيود على 
احلركة فــي الضفــة الغربية 
وقطــاع غزة، مشــيرة إلى أن 
عملية هدم املســاكن والبنية 
التحتية الفلسطينية استمرت 
منذ بداية اجلائحة في الضفة 

الغربية احملتلة.
ولفتت إلى وجود ٢٫٤ مليون 
فلسطيني في حاجة للمساعدة 
اإلنســانية ومليــون ونصف 
املليون آخرين يرزحون حتت 
احلصار في قطاع غزة، حيث 
ظروف املعيشة املتدهورة. إلى 
ذلــك، أعلن قال نادي األســير 
الفلسطيني استشهاد أسير من 
قطاع غزة جراء سياسة اإلهمال 
الطبــي في احد مستشــفيات 

االحتالل.
وأوضح في بيان صحافي 
ان األســير ســعدي الغرابلي 

لتكون أداة من أدوات دميومة 
االحتالل وشرعنة االستيطان 
االستعماري اإلسرائيلي، والضم 

واألبرتهايد».
وفي ســياق متصــل، أكد 

ومبشاركة دول أخرى.
جــاء ذلــك خــالل اتصال 
هاتفي أجراه عباس مع الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، والذي 
اكد بدوره موقف بالده الداعم 

املعتقل منذ ٢٦ عاما في سجون 
االحتالل «واجه جرمية اإلهمال 
الطبي (القتــل البطيء) على 
مدار ســنوات اعتقاله بأدوات 
وسياســات ممنهجة مارستها 
إدارة ســجون االحتالل بحقه 
وأبرزها اإلهمال الطبي املتعمد 
وســنوات عزلــه االنفــرادي 
املتواصلــة التي ســاهمت في 

تفاقم وضعه الصحي».
وأشار إلى «جملة سياسات 
وإجراءات االحتالل التي متارس 
بحق األسرى في سجونه ومنها 
التعذيب مبستوياته وأدواته 
املختلفة والظروف االعتقالية 
القاسية وما يرافقها من عمليات 

قمع وعزل انفرادي».
وحمل النادي إدارة سجون 
االحتالل «املســؤولية الكاملة 
عــن مصير كافة األســرى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، 
السيما املرضى وعددهم قرابة 
٧٠٠ أسير وكبار السن واألطفال 
والنساء الذين يواجهون اليوم 

سياسات اإلهمال».
وفي الغضون، اعتقلت قوات 
االحتالل اإلســرائيلي أســيرا 
محررا من جنني، بعد استدعائه 
للمقابلــة، وهــو أب لطفلتني. 
وفي بلدة قراوة بني حســان 
غرب ســلفيت، اعتقلت قوات 
االحتالل شــابا بعد اقتحامها 
البلدة وداهمت منزله وفتشته.

استشهاد أسير واالحتالل  يعتقل آخر.. وأوروبا تقدم مساعدات بقيمة ٢٢٫٧ مليون يورو

(ا.ف.پ) أقارب األسير الشهيد سعدي الغرابلي يجلسون بجوار صورة له في غزة امس 

النتائج، وحتديدا تدمير السلطة 
الفلسطينية التي ولدت باتفاق 
تعاقدي بــني منظمة التحرير 
وإســرائيل».  الفلســطينية 
واعتبــرت أن مهمة الســلطة 

«كورونا»: أميركا ماضية في االنسحاب من «الصحة العاملية» رغم ٣ ماليني إصابة
عواصم - وكاالت: تزامنا 
مــع جتــاوز عــدد االصابات 
لڤيــروس كورونا املســتجد 
فيهــا حاجز املاليــني الثالثة، 
املتحــدة،  الواليــات  أطلقــت 
رســميا عملية انسحابها من 
منظمة الصحة العاملية، فيما 
جتــاوز عدد املصابني به على 
مستوى العالم ١١ مليونا و٩٠٠ 
ألف. فيما ارتفع عدد الوفيات 
فوق نصــف مليون و٥٠ ألف 

حالة وفاة.
الرئيــس األميركي  وأكــد 
دونالد ترامب، املعروف بتقليله 
من خطورة الوبــاء، أنه أبلغ 
الواليات  املنظمة بانســحاب 
املتحدة، بعد اتهامها بالتأخر 
في االستجابة لظهور الڤيروس 

في ديسمبر محاباة للصني.
ويأتــي هذا القــرار املثير 
للجــدل في وقــت أعلنت فيه 
املنظمة أن «الوباء يتســارع 
ولم يبلغ الذروة بعد». وبينما 
التزال الواليات املتحدة غارقة 
في املوجة األولى من تفشــي 
الوباء «حتى الركب»، كما قال 
كبير خبراء الصحة في البيت 
االبيض انتوني فاوتشي، مع 
تسجيلها عدد إصابات قياسية 
بلغ ٦٠ ألف إصابة جديدة خالل 
٢٤ ســاعة كما توفي أكثر من 

١١٠٠ شخص.
ويعــارض ترامــب هــذا 
التحليل ويؤكد أن بالده «قامت 

ظل تزايد أعداد االصابات.
وفي وقت الحق قال كودلو 
للصحافيني إنه قد تكون هناك 
التأثيرات االقتصادية  بعض 
حيث تفرض بعض الواليات 
مزيــدا مــن اإلجــراءات التي 
تســتهدف احلــد من تفشــي 
املــرض، لكنه أضــاف أنه لم 
يلمــس أي دليل علــى ركود 
عميق. وتبدو أوروبا حتى اآلن 
األكثر استقرارا، رغم أن القارة 
العجوز تسجل أكبر عدد وفيات 
(٢٠٠ ألف) جراء الوباء، أكثر 

زواره االعتياديني، أي نحو ٣ 
آالف إلى ٤ آالف زائر.

مــن جهتــه، قــال رئيس 
البريطاني بوريس  الــوزراء 
يتحمــل  إنــه  جونســون 
املسؤولية الكاملة عن استجابة 
احلكومــة لتفشــي اجلائحة، 
نافيا أن يكون قد حاول إلقاء 
اللوم على العاملني في قطاع 
الرعاية الصحيــة. وتعرض 
جونســون النتقادات بسبب 
قوله إن بعــض دور الرعاية 
لم تتبــع اإلجراءات للحد من 

من كافة التيارات السياسية.
في هــذه األثنــاء، حذرت 
األمم املتحــدة مــن أن جائحة 
كوفيــد-١٩ أدت إلــى تزايــد 
الكمامات  االجتــار وتهريــب 
ومستحضرات التعقيم وسواها 
من املنتجات الطبية الســيئة 
النوعيــة أو املقلــدة التي فد 
تشكل خطرا على مستخدميها.
ونبــه تقريــر ملكتب األمم 
املتحــدة املعنــي باملخــدرات 
واجلرمية إلــى أن مجموعات 
اجلرميــة املنظمــة اســتغلت 
القلــق  املخــاوف ومشــاعر 
املرتبطــة بڤيــروس كورونا 
االجتــار  فــي  فتخصصــت 
وتهريب هذه املواد مستفيدة 
من ازدياد الطلب عليها والشح 

في الكميات املتوافرة منها.
والحظت الشرطة الدولية 
انــه مقارنــة  «اإلنتربــول»، 
بالعام ٢٠١٨، شــهد هذا العام 
زيادة بنسبة ١٨٪ في عمليات 
ضبط األدويــة غير املرخص 
بهــا، وارتفاعا بنســبة ١٠٠٪ 
فــي عمليــات ضبــط أدويــة 
الكلوروكني غير املرخص بها، 
وهو دواء لعالج مرض املالريا 
استخدمه بعض الدول ملعاجلة 
املصابــني بڤيــروس كورونا 

املستجد.
من جهتــه، أكــد املكتب 
اإلقليمــي ملنظمــة الصحة 
العامليــة ألفريقيا أن القارة 

من ثلثيها في اململكة املتحدة 
وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وبعد متحف اللوڤر، افتتح 
املتحف الوطني في لندن أبوابه 
أمام الزوار أمــس، بعد ثالثة 
أشــهر مــن اإلغــالق، لكن مع 
فرض وضع الكمامة وحتديد 
املســارات املسموح باتخاذها 
الــزوار احلجز  والطلب مــن 

مسبقا قبل الزيارة.
وأعــرب مديــر املتحــف 
غابرييل فينالدي عن أمله في 
أن يســتقبل املوقع ربع عدد 

الوفيــات باملرض وطلب منه 
زعيــم حزب العمال املعارض 
كير ســتارمر مرارا االعتذار. 
لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.
أمــام  وقــال جونســون 
البرملان «آخر مــا أريد القيام 
به هو إلقاء اللوم على العاملني 
بالرعاية الصحية فيما حدث 
أو أن يتصــور أي منهم أنني 

ألقي اللوم عليهم».
وأضــاف «عندمــا يتعلق 
األمر بتحمل املسؤولية، فأنا 
أحتمــل املســؤولية الكاملــة 
عما حدث. ما لم يكن معروفا 
للجميع في بداية التفشي أن 
الڤيروس ينتقل من أشخاص 
ال يعانون من أعراض لغيرهم، 
ولذلــك غيرنــا اإلرشــادات 

والتوجيهات».
لكن الوضع اختلف قليال 
فــي صربيــا، حيــث أصيــب 
٦٠ شــخصا بجــروح وأوقف 
عشرون آخرون خالل تظاهرات 
عنيفة في بلغــراد ضد إعادة 
فرض حظر التجول بعد ارتفاع 

في عدد اإلصابات.
وجتمــع آالف املتظاهرين 
الغاضبني أمام مبنى البرملان 
بعد إعالن الرئيس ألكســندر 
فوتشــيتش أن على السكان 
البقــاء في بيوتهــم من جديد 
خالل عطلة نهاية األســبوع. 
والتظاهرة التي انطلقت هادئة 
البداية، جمعت أشخاصا  في 

قياســيا  رقمــا  ســجلت 
لإلصابات بڤيروس (كورونا) 
بلــغ حتــى اآلن أكثــر مــن 
نصف مليون حالة. وأعربت 
املنظمــة - في تقرير أمس، 
عن قلقها من االرتفاع احلاد 
في عــدد احلاالت فــي عدة 
بلدان إفريقيــة، وأكدت أنه 
فــي أقل من خمســة أشــهر 
أودى الڤيروس بحياة نحو 
١١ ألفا و٩٥٩ شخصا ليتجاوز 
عدد ضحايا (كورونا) نظيره 
لضحايا أسوأ تفش لڤيروس 
(إيبوال) الذي بلغ ١١ ألفا و٣٠٨ 
أشــخاص خالل الفترة بني 

عامي ٢٠١٤ و٢٠١٦.
ومع ظهور املوجة الثانية 
من التفشــي في اســتراليا، 
خلــت رفــوف املتاجــر في 
ملبــورن، ثانــي أكبــر مدن 
البالد، مــن البضائع أمس، 
قبل ساعات من دخول تدابير 
العزل اجلديدة حيز التنفيذ.

وقال مايــكل ألبرت أحد 
سكان ملبورن لفرانس برس 
«رغم أنه أمر محبط، إال أنني 
أدعم (العزل)، لكن ال أعرف 
ماذا سيكون موقفي منه بعد 

ستة أسابيع».
ومينــع علــى املطاعــم 
واملقاهــي تقــدمي أطباق إال 
للخارج، فيما أرغمت النوادي 
الرياضية وصاالت السينما 
على إغالق أبوابها من جديد.

أفريقيا تسجل أكثر من نصف مليون حالة.. وهلع في ملبورن مع دخول العزل حيز التنفيذ

(رويترز) طوابير من االستراليني يتهافتون للتبضع قبل بدء االغالق مجددا في ملبورن لستة اسابيع 

بعمل جيد» في مكافحة الوباء. 
وتوقع أن تكون «مبوقع ممتاز» 
خــالل «أســبوعني، ثالثة أو 

أربعة أسابيع».
من جهته، قال املستشــار 
االقتصادي للبيت األبيض الري 
كودلــو في مقابلة مع شــبكة 
(سي.إن.بي.ســي) إن إعــادة 
فرض إجــراءات العزل العام 
لكبح تفشــي الوباء سيكون 
«خطأ فادحا»، في الوقت الذي 
تراجعت فيه بعض الواليات 
عــن إجراءات إعادة الفتح في 

إسرائيل: إحباط مخططات 
إيرانية ملهاجمة سفاراتنا

ترامب يعيد اآلمال في عقد 
قمة جديدة مع «كيم»

عواصم - وكاالت: أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن 
جهاز االستخبارات اخلارجية «املوساد» أحبط مخططات 
إيرانيــة موجهة ضد بعثات ديبلوماســية لتل أبيب في 

اخلارج.
وادعت القناة الثانية عشرة في التلفزيون اإلسرائيلي 
أن «املوساد» «أحبط خططا أو محاوالت لهجمات إيرانية 
على بعثات ديبلوماسية إسرائيلية في أوروبا ومناطق 
أخرى»، مشيرة إلى أن أسماء الدول التي مت إفشال تلك 
الهجمــات املزعومــة فيها التزال خاضعــة للرقابة، لكن 

التعاون معها ساعد في منع تلك املخططات.
وقالت القناة التلفزيونية التي لم تكشف عن مصادر 
هــذه املعلومات ولم تقدم تفاصيل إضافية إن «اإلحباط 

في إيران يزداد بسرعة».
وفي تقرير آخر، نقلت القناة ذاتها عن تقديرات مخابرات 
غربيــة ذكرها أن احلــادث الذي وقع األســبوع املاضي 
في منشــأة نطنز النووية في إيــران (وأفادت صحيفة 
«نيويورك تاميز» األميركية بوقوف إسرائيل وراءه) آخر 
برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم لعامني، فيما أكدت 
القناة الثالثة اإلســرائيلية إبطاء العمل في املنشأة ملدة 
عام واحد. من جهة أخرى، قالت «اخلارجية األميركية» 
تعليقــا على إعالن احلرس الثــوري اإليراني عن قواعد 
صواريــخ حتت األرض على ســواحل اخلليج، إن إيران 

تشكل «أكبر خطر» في منطقة الشرق األوسط.
وقــال متحدث باســم الــوزارة فــي تصريــح ملجلة 
«نيوزويك» إن «إيران تدعي بأنها تريد عالقات جيدة مع 
جيرانها، وفي الوقت ذاته تستمر بتهديدهم مبستويات 
أعلــى من العنــف»، معتبرا ان «مثل هــذه التصريحات 
تظهر أن احلرس الثوري وقادته قوة مزعزعة لالستقرار 

في املنطقة».

عواصــم - وكاالت: أكد الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب عن أنه منفتح على عقد قمة جديدة مع الزعيم 
الكوري الشــمالي الشــاب كيم جونغ أون رغم إعالن 
بيونغ يانغ قبل أسبوع تقريبا إنها ال ترى حاجة إلى 

احلوار مع الواليات املتحدة.
وقال ترامب في مقابلة مع برنامج تلفزيوني: «أعي 
أنهم يريدون االجتماع وســوف نفعل ذلك بالتأكيد». 
وأضاف: «سأفعل ذلك إذا رأيت أن ذلك سيكون مفيدا». 
وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن اجتماعا مثل ذلك سيكون 
مفيدا قــال ترامب: «من احملتمل، لــدي عالقات جيدة 
جدا معه (الزعيم الكوري الشــمالي) لذا من احملتمل 

أن يكون ذلك مفيدا».
من جهته، صرح نائــب وزير اخلارجية األميركي 
ســتيفن بيجون، امس، بأن واشــنطن تدعم «بقوة» 
التعاون بني الكوريتني، واصفا إياه بـ «مكون مهم» ألجل 
خلق بيئة أكثر استقرارا في شبه اجلزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنبــاء (يونهاب) الكورية اجلنوبية 
عن تصريح بيجون للصحافيني بعد انتهاء محادثاته 
مع كبير مبعوثي سول النوويني لي دو-هون، قوله 
إن: «الواليات املتحــدة تدعم العالقات بني الكوريتني 
بقوة، ونحن نعتقد أنها ستلعب دورا كمكون مهم في 
خلق بيئة امنة ومستقرة في شبه اجلزيرة الكورية».

وأضاف: «نتطلع لدعم حكومة سول على نحو كامل 
وهي حتقق أهدافها املتعلقة بالتعاون بني الكوريتني».

وقال بيجون في إشارة واضحة لتصريحات نائبة 
وزير اخلارجية الكورية الشــمالية تشــوي ســون-
هي مبا يشــمل تصريحها عن رفض احتمالية إجراء 
محادثــات بني بالدها والواليــات املتحدة، إنه ال يأخذ 

«توجيهات» من تشوي. 

بكني تفرض عقوبات على مسؤولني أميركيني 
ومدير «أف.بي.آي»: الصني «أعظم تهديد» لنا

عواصم- وكاالت: تصاعد 
التوتر بــني الواليات املتحدة 
والصــني مع إعــالن األخيرة 
فرض قيــود على تأشــيرات 
الدخول ملســؤولني أميركيني 
بعدما اتخذت واشنطن خطوة 
مماثلــة متهمة بكــني بعرقلة 

الدخول الى التيبت.
باســم  الناطــق  وقــال 
اخلارجيــة الصينيــة تشــاو 
ليجيان أمام الصحافيني امس 
إن «الصني قررت فرض قيود 
على منــح تأشــيرات دخول 
ملســؤولني أميركيني أســاؤوا 
التصرف مبا يتعلق بالتيبت».

وأعلنت السلطات األميركية 
امــس األول أنهــا ســتفرض 
قيــودا علــى منح تأشــيرات 
دخول للمسؤولني الصينيني 
الذيــن مينعون الدخول احلر 
لألجانب إلى مناطق التيبت في 
اجلمهورية الشعبية الصينية.
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
األميركي مايك بومبيو «بكل 
أسف، تواصل الصني العرقلة 
املنهجية لدخول ديبلوماسيني 
ومســؤولني أميركيني آخرين 

األجانب، وتســتقبل كل عام 
آالف الزوار من اخلارج، بينهم 
السفير األميركي في بكني تيري 
برانســتاد العام املاضي. ولم 
يحدد أي فئة من املســؤولني 
األميركيني ستمنع من الدخول 

إلــى املنطقة. وتفرض الصني 
رقابــة مشــددة علــى دخول 
التيبت، التي تعتبرها جزءا من 
أراضيها. وسيطرت بكني عام 
١٩٥١ على التيبت، قبل رحيل 
الــداالي الما، الزعيم الروحي 
للتيبت، إلى املنفى عام ١٩٥٩.

وفي ســياق متصــل، قال 
التحقيقــات  مكتــب  مديــر 
الفيدرالي األميركي «اف. بي. 
آي» إن مــا وصفهــا بأعمــال 
التجسس والسرقة التي اتهم 
احلكومة الصينية مبمارستها 
تشكل «أعظم تهديد على املدى 
الواليات  الطويل» ملســتقبل 

املتحدة. 
وحتدث كريستوفر راي إلى 
معهد هادسن في واشنطن عن 
«حملة واسعة النطاق تشنها 
احلكومة الصينية لتكدير صفو 
احلياة األميركيــة»، وقال إن 
الصني بدأت تستهدف املواطنني 
الصينيني ممن يعيشون خارج 
أراضيها وتكرههم على العودة، 
وتعمل على تعريض األبحاث 
األميركيــة املتعلقة بڤيروس 

كورونا للخطر.

وصحافيني وسياح إلى منطقة 
التيبــت ذات احلكــم الذاتــي 

ومناطق التيبت األخرى».
ردا على ذلك، قال املتحدث 
باسم اخلارجية الصينية إن 
التيبت كانت «مفتوحة» أمام 

غانتس «محجور 
صحيًا» ملخالطته 

مصابًا بـ«كورونا»

عواصــم - وكاالت: 
دخــل وزيــر الدفــاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس 
إلــى احلجــر الصحي، 
امس نتيجــة مخالطته 
ملريض بڤيروس كورونا 
املستجد. وذكرت صحيفة 
(جيروزاليــم بوســت) 
اإلســرائيلية أنــه من 
املقرر أن ميكث غانتس 
في احلجر الصحي حتى 
يكتمل اختبار الڤيروس 
واملســح الوبائــي ملن 
خالطهــم. وقال غانتس 
إنه يشــعر بأنه بخير 
وســيواصل العمل من 
احلجر الصحي والشخص 
املصاب الذي خالطه هو 

أحد أفراد األسرة.

الصني حتكم قبضتها وتفتح مكتبًا 

لألمن القومي في هونغ كونغ

عواصم - وكاالت: افتتحت الصني امس، مكتبا جديدا 
جلهازها لألمن القومي في هونغ كونغ ما يتيح لعناصر 
االستخبارات لديها العمل بشكل علني في املدينة مبوجب 
القانون األمني اجلديد في تكريس لتشديد قبضتها على 

هذا املركز املالي.
ويقع املقر اجلديد في فندق مت حتويله سريعا الستضافة 
املكتب في فيكتوريا بارك، املوقع الذي شــهد تظاهرات 
مطالبة بالدميوقراطية لسنوات، مبا يشمل الذكرى السنوية 

لقمع تظاهرات تيان امنني.
وكشــف عن لوحة حتمل اسم املكتب في وقت مبكر 
امس بحضور مســؤولني بينهم أبرز مبعوث لبكني الى 

املدينة وقائد ثكنات اجليش الصيني في هونغ كونغ.

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء لبنانية

عون يستقبل أرفع مسؤول أميركي.. واحلريري: ال أسعى للعودة
بيروت ـ عمر حبنجر وداود رمال

التقى رئيــس اجلمهورية 
العمــاد ميشــال عــون امس 
في قصر بعبــدا، قائد القيادة 
الوسطى في اجليش األميركي 
اجلنرال كينيث ماكينزي، في 
حضور السفيرة األميركية في 
بيروت دوروثي شــيا والوفد 
املرافق، وذلك في زيارة تعارف 
بعد تعيينه في منصبه اجلديد.
وأكــد اجلنــرال ماكينزي 
استمرار دعم القيادة العسكرية 
األميركية للجيــش اللبناني، 
الذي يدافع عن استقالل لبنان 
وســيادته، الفتا الى القدرات 
التــي يتمتــع بهــا  املميــزة 
اجليــش اللبناني في مختلف 
املستويات القتالية والتدريبية، 
والتي يعززها التدريب اجليد 
واملتواصل. مــن جانبه، نظم 
حزب اهللا تظاهرة حاشدة على 
طريق مطــار رفيق احلريري 
الدولي أمــس، احتجاجا على 
زيارة ماكينــزي الى بيروت، 
لتفقد املكان الذي ســقط فيه 
٢٤٠ جنديا من املارينز بتفجير 
مقرهم الواقع في محيط املطار 
عــام ١٩٨٣، ومع مقر املارينز، 
بالتزامــن مــع تفجيــر مقــر 

«اجلندرما» الفرنسيني.
ورفــع املتظاهــرون أعالم 
حزب اهللا والشعارات املعادية 
للواليات املتحــدة األميركية، 
وافترشــوا الطريق في وقفة 
رمزية، كون القادة األميركيني 
ينتقلون عادة من املطار واليه 
بالهيليكوبتــر، وغايــة هــذا 
التحــرك إبالغ األميركيني بأن 
الدخول الــى لبنان يكون من 
بوابــة احلزب الــذي تعتبره 
واشــنطن منظمــة إرهابيــة. 
ومــع تبليــغ املتظاهرين بأن 
القائــد األميركي غــادر املطار 
بالهيليكوبتر متهيدا جلولته 

مارس ٢٠١٧، وسلم إلى الواليات 
املتحدة األميركية وحكم عليه 
بالسجن ملدة ٥ سنوات ودفع 
غرامة مالية ٥٠ مليون دوالر 
بعد اعترافه بجــرم االحتيال 
على قانون العقوبات األميركية 
لتمويل حزب اهللا. وقال بيان 
لعائلــة تاج الدين جــاء فيه: 
إن عــودة احلاج قاســم متت 
بالتماس إنساني قدمه محاموه 
أمــام احملكمــة الفيدرالية في 
واشنطن استنادا إلى القانون 
األميركي الذي يسمح بإطالق 
سراح من يواجه بسبب سنه 
خطر وباء كورونا، وشــكرت 
العائلة احملامني والســلطات 
األميركية والصحافة الرصينة 

أيهــا األميركيــون عقوباتكم 
لــن تضعــف حــزب اهللا، بل 
هي تقويه، وقال إن السفيرة 
األميركية تتصرف في لبنان 
كما لو أنها حاكم عســكري او 
مندوب ساٍم، واصفا القاضي 
املســتقيل محمد مــازح الذي 
أصدر قرارا بحظر تصريحات 
السفيرة شــيا ومنع نشرها، 
بالقاضي الشــجاع والوطني، 
ودعــا وزارة العــدل إلى عدم 

قبول استقالته.
القاضــي مــازح  وســارع 
الــى الرد علــى نصراهللا عبر 
الفيســبوك قائــال: «قلدتنــي 
اليوم أرفع وسام.. أيها احلبيب 
سماحة األمني العام.. يا لشرف 

واملديــر العــام لألمــن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم.

وبهــذه املناســبة، كانــت 
التلفزيونية لالمني  اإلطاللــة 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصراهللا مســاء امــس األول 
اســتهلها بدعــوة اللبنانيــني 
إلى اجلهاد الزراعي واملقاومة 
الزراعية وخوض معركة إحياء 
القطاعني الزراعي والصناعي 
بوجه احلصــار األميركي، ثم 
انتقل إلى احلديث عن «سفيرة 
دولة موجودة في لبنان تتدخل 
بالتعيينــات وفــي احلكومة 
وتهاجــم لبنانيني، ولبنانيني 

آخرين يتفرجون».
أقــول لكم  أنــا  وأضــاف: 

عظيم نلتــه من بــني األنام.. 
قبالتــي لعمامتكــم الطاهرة 

مكللة بألف سالم».
مــن جهتــه، النائــب ندمي 
اجلميــل خلــص كلمــة نصر 
اهللا بقولــه: «اجلــوع آت ال 
محال».  على اجلبهة السياسية، 
بقيت عظة البطريرك بشارة 
الراعــي األحد الفائت، موضع 
متابعة السياسيني والهيئات 
الديبلوماسية في لبنان. وبدأت 
الردود العربية واحمللية تظهر، 
مع زيارة سفير اململكة العربية 
السعودية وليد البخاري الى 
البطريرك الراعي في الدميان، 
معبــرا عــن ترحيــب اململكة 
بخطابــه، قائال: ان البطريرك 

صوب األمور بكالمه، خصوصا 
جلهــة حيــاد لبنــان والنأي 
بنفســه. من جهتهــا «القوات 
اللبنانية» أعلنت دعمها ملوقف 
الراعي، وكذلك كتلة املستقبل، 
وقرر رئيس احلكومة السابق 
فؤاد السنيورة زيارة الدميان 
اليوم، علــى رأس وفد تأييدا 
ملوقف الراعي وتشــجيعا له 
على املتابعة. بدوره، الرئيس 
سعد احلريري الذي سبق ان 
رحب مبا قاله البطريرك، زار 
أمس متروبوليت بيروت للروم 
األرثوذكــس املطــران إلياس 
عودة فــي مقره باألشــرفية، 
ليعلن رفضه أي هيمنة على 
البلــد وعلــى بيــروت، وقال: 

نحن أمام أزمة كبيرة ولألسف 
«اجلورة تكبر مع احلكومة».

وشــدد على أنه «ال أسعى 
للعــودة، وأي رئيس حكومة 
بسدة الرئاسة يجب أن ميتلك 
إمكانية العمل بعدة عوامل من 
خالل وجود خبراء بالوزارات 
كــي يعرفوا ما هــو اإلصالح 
احلقيقــي، فاإلصــالح الــذي 
يقيمونه اليــوم على كيفهم، 

ونحن ال نخترع البارود».
وردا على ســؤال قال: «أنا 
ووليد جنبالط وسمير جعجع 
نعارض هذه احلكومة كل على 
طريقتــه، علينــا ان نتكاتف 
للخــروج من األزمــة، ويجب 
ان يكون لبنان اوال وأخيرا».

تاج الدين اُملفَرج عنه أميركياً يصل إلى بيروت.. وتظاهرة حلزب اهللا على طريق املطار احتجاجاً على زيارة ماكينزي

(محمود الطويل) عدد من مناصري حزب اهللا خالل التجمع على طريق مطار بيروت احتجاجا على زيارة ماكينزي امس 

التقليدية التي شملت الرؤساء: 
ميشــال عــون ونبيــه بــري 
وحسان دياب، وقائد اجليش 
العماد جــوزف عــون برفقة 
الســفيرة األميركية دوروثي 
شيا، فانفضوا عن طريق املطار 
ليعبر قاسم تاج الدين املفرج 

عنه من السجون األميركية.
وتزامنــت الزيــارة مــع 
هبوط طائرة قاسم تاج الدين 
الى بيــروت واملفرج عنه في 
الواليات املتحدة، بفعل عملية 
املقايضــة الشــهيرة بالعميل 
اإلسرائيلي احلامل للجنسية 

األميركية عامر فاخوري.
وكان رجــل األعمــال تاج 
الدين، اوقف في املغرب خالل 

إيران تتعهد بتعزيز الدفاعات اجلوية السورية
و«ڤيتو» روسي - صيني ضد إدخال املساعدات

«الري»: اخلالفات مستمرة مبحادثات «سد النهضة»

بعد عشرات الغارات اإلسرائيلية على مواقع موالية لطهران تنفيذ أكبر مشروع تكرير بالصعيد باستثمارات ٢٫٨ مليار دوالر

عواصم - وكاالت: وقعت 
اتفاقيــة  دمشــق وطهــران 
لتعزيز التعاون العســكري 
الســيما فــي مجــال الدفاع 
اجلــوي، بعــد ســاعات من 
اســتخدام موســكو وبكــني 
حــق النقــض «الڤيتو» في 
مجلس األمن لتعطيل إدخال 
الى  املســاعدات اإلنســانية 

سورية عبر احلدود.
وأكد رئيس أركان اجليش 
اإليراني اللواء محمد باقري 
أمس أن بالده ســوف تقدم 

الدعم للجيش السوري.
وقال باقري، عقب لقائه 
وزير الدفاع السوري العماد 
علي أيوب فــي مبنى وزارة 
الدفاع السورية في دمشق: 
«سنقوم بتقوية أنظمة الدفاع 
اجلويــة الســورية في إطار 
العسكرية  العالقات  توطيد 

بني البلدين».
وأضــاف باقــري، فــي 
تصريح صحافي عقب توقيع 
اتفاقيــة شــاملة للتعــاون 
العسكري بني سورية وإيران، 
أن «علــى تركيا أن تدرك أن 
حل أي من مشاكلها األمنية 
هو عبر التفاوض والتفاهم 
مــع اجلانب الســوري، وأن 
حل أي من مشاكلها األمنية 
ال يكــون عبــر التواجد في 
األراضي السورية». وانتقد 
املســؤول اإليرانــي أنقــرة، 
قائــال: «تركيا متأخرة قليال 

القاهرة - ناهد إمام
ومجدي عبدالرحمن

أعلنت وزارة الري املصرية 
استمرار اخلالفات بني مصر 
والســودان وإثيوبيــا فــي 
املفاوضــات اخلاصــة بســد 
النهضــة اإلثيوبــي، بشــأن 
مــلء وتشــغيل الســد رغم 
املرونة التي أبدتها مصر في 
مقترحاتها، وكذلك استمرار 
النقــاط  علــى  اخلالفــات 

القانونية.
وقالت الــوزارة في بيان 
لها: «احملادثات اخلاصة بسد 
النهضــة اإلثيوبي تواصلت 
امــس األول لليــوم اخلامس 
برعايــة االحتــاد األفريقــي 
وممثلي الدول واملراقبني والتي 
تهدف إلى التباحث حول اتفاق 

ملء وتشغيل السد».
وأضاف البيان: أنه مت عقد 
اجتماعني على التوازي للفرق 
الفنية والقانونية من الدول 
الثالث، وذلك حملاولة تقريب 
وجهات النظر بشأن النقاط 

اخلالفية في كال املسارين.
وأشار إلى أنه اتضح من 
خــالل املناقشــات اخلاصــة 
الفنيــة اســتمرار  بالفــرق 
اخلالفات بني الــدول الثالث 
في معاجلة إجراءات مجابهة 
فترات اجلفاف واجلفاف املمتد 
والسنوات شــحيحة اإليراد 
خالل كل من امللء والتشغيل 
رغــم املرونــة التــي قدمتها 
مصــر فــي مقترحاتهــا، هذا 
باإلضافة إلى وجود خالفات 
بشأن قواعد إعادة امللء بعد 
فترات اجلفــاف املمتد حيث 
سوف تكون السدود عند أدنى 

مناسيب للتشغيل.
وقــال البيــان: إن مصــر 
تتمســك بتطبيــق قواعــد 
معينــة إلعــادة املــلء إال أن 
إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس 
قواعد املــلء األول مبا ميثل 
إضافة أعباء على السد العالي 
إضافة إلى آثار فترة اجلفاف 
وظلت هذه أيضا نقطة خالف 

رئيسية.
الــري  وزارة  وذكــرت 
املصريــة أن إثيوبيا رفضت 
التشــغيل  منحنــى  إدراج 
السنوي للســد باالتفاق في 
إطار متسكها باالنفراد بتغيير 

أقل من فاتورة االستســالم 
واخلنــوع». وحــول تنفيذ 
قانــون قيصــر مــن قبــل 
أميركا على سورية، والذي 
دخل حيز التنفيذ منتصف 
الشــهر املاضي، قــال وزير 
الدفــاع الســوري: «يحارب 
قانــون قيصــر الســوريني 
فــي غذائهم ودوائهم وقوت 
أطفالهم، ونســعى ملواجهة 

تبعات هذا القانون».
الدفــاع  واعتبــر وزيــر 
الســوري أن عالقــات بالده 
وإيران استراتيجية ال ميكن 
تخريبها، قائال: «من يراهن 
على تخريــب العالقات بني 
إيــران وســورية فهو واهم 
وعليــه أن يســتيقظ مــن 

أحالمه».
إلــى ذلــك، اســتخدمت 
روســيا والصني حقهما في 
النقض (الڤيتو) في مجلس 
األمن الدولي ضد مشــروع 
قرار ينص على متديد آلية 
إيصال املساعدات عبر احلدود 
إلى سورية ملدة عام واحد عبر 
نقطتي دخول حدوديتني مع 
تركيا. وخضع مشروع القرار 
الذي قدمته أملانيا وبلجيكا، 
العضــوان غير الدائمني في 

املجلس، لتصويت خطي.
أما األعضاء الـ ١٣ اآلخرون 
في املجلس، فصوتوا لصالح 
النــص األملانــي البلجيكي، 

حسب املصادر نفسها.

احلالية ضمن برنامج الوزارة 
لتطوير صناعة التكرير تأمينا 
الحتياجات السوق احمللي من 
إمدادات الوقود والعمل على 
الكميات املستوردة  تقليص 
من اخلارج وتقليل جانب من 
فاتورة االستيراد توفيرا للنقد 

األجنبي.
جــاء ذلك عقــب التوقيع 
على عقــود املقاول العام مع 
شــركة «تكنيب» اإليطالية، 
وعقدي الباطن بني «تكنيب» 
وشركتي «إنبي وبتروجيت» 
لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج 
السوالر والبنزين والبوتاجاز 
التكسير  بأسيوط (مشروع 

وســارعت روســيا بعد 
صــدور نتيجــة التصويت، 
إلــى اقتراح نصهــا اخلاص 
الذي يتضمــن متديدا آللية 
املساعدات األممية إلى سوري 
لـ ٦ أشهر وعبر معبر واحد 
على احلدود مع تركيا، وفق 
ما قال ديبلوماســي لوكالة 

فرانس برس.
وطالــب مشــروع القرار 
الذي قدمته أملانيا وبلجيكا، 
املكلفتان الشــق اإلنســاني 
في امللف الســوري في األمم 
املتحــدة، بتمديد ملــدة عام 
واحد، حتى العاشر من يوليو 
٢٠٢١، آللية إدخال املساعدات 
إلى ســورية، والتي ينتهي 

مفعولها غدا.
كما نص مشــروع القرار 
إبقاء نقطتــي الدخول  على 
احلاليتــني علــى احلــدود 
التركية ـ الســورية في باب 

السالمة وباب الهوا.
الــدول  إلــى  إضافــة 
الغربيــة التــي تدعــو إلــى 
متديد التفويض وحتى إلى 
تعزيزه في وقت وصل وباء 
«كوفيــد-١٩» إلى ســورية، 
طلبــت األمم املتحــدة أيضا 
وبشكل واضح إبقاء اآللية ملدة 
عام مع ما ال يقل عن نقطتي 
دخول على احلدود التركية 
لتقدمي املســاعدة خصوصا 
لسكان شمال غرب سورية، 

حيث محافظة إدلب.

الهيدروجينــي للمــازوت) 
التابع لشركة أسيوط الوطنية 
البتــرول (أنوبك)  لتصنيع 
بتكلفة اســتثمارية إجمالية 
٢٫٨ مليار دوالر، وفقا لبيان 

وزارة البترول.
في غضون ذلك، قال النائب 
عاطف مخاليف، عضو جلنة 
اإلســكان مبجلــس النــواب 
صاحــب مقترح منع توريث 
وحدات اإليجار القدمي لألبناء، 
إنه حصــل علــى توقيع ٣٠ 
نائبا، على مشــروع القانون 
الذي سيســلمه إلــى رئيس 
البرملان، خالل اجللسة العامة 

املقبلة يوم ١٩ يوليو.

جانب من توقيع االتفاقية بني وزارتي الدفاع السورية وااليرانية

في تنفيذ التزامها بتفاهمات 
أســتانا إلخــراج اجلماعات 

اإلرهابية من سورية».
وتأتــي االتفاقيــة بعــد 
العســكرية  املواقع  تعرض 
السورية وتلك التي تسيطر 
القــوات اإليرانيــة  عليهــا 
التي تدعمها  وامليليشــيات 
الغارات والقصف  لعشرات 
الصاروخي من قبل طائرات 
إســرائيلية وأخــرى تابعة 
للواليات املتحدة األميركية 
في محيط العاصمة دمشق 
وحمــص وحمــاة وآخرهــا 
بريــف ديــر الــزور وحلب 
ســقط خاللها مئات القتلى 
القــوات  مــن  واجلرحــى 
اإليرانية وحلفائهم وعناصر 
اجليش السوري. ولم تتمكن 
الدفاعات السورية من صد 
معظمها رغم حصولها على 
منظومــة الدفاع الروســية 
«س ٣٠٠»، وســط اتهامات 
في بعض األوساط السورية 
ملوســكو بغض الطرف عن 

تلك الغارات.
مــن جانبــه، أكــد وزير 
الدفاع الســوري علي أيوب 
فشــل الواليات املتحدة في 
إخضــاع ســورية وإيــران، 
قائال: «لو استطاعت اإلدارات 
األميركية إخضاع ســورية 
وإيــران ومحــور املقاومــة 
ملــا تأخرت للحظــة، ومهما 
ارتفعت فاتورة الصمود فإنها 

التشــغيل بطريقــة  قواعــد 
أحاديــة وبــإرادة منفردة ثم 
تبلــغ بهــا دول املصب األمر 
الذي رفضته كل من السودان 

ومصر.
إلــى ذلــك، أكــد م.طارق 
املال وزيــر البترول والثروة 
املعدنية أن مشروع «التكسير 
الهيدروجينــي للمــازوت» 
بأسيوط، يعد أكبر مشروع 
لتكرير البترول يتم تنفيذه في 
صعيد مصر، ويأتي تدعيما 
جلهود وبرامج الدولة التنموية 
علــى أرض الصعيــد، ويعد 
من أهم مشــروعات التكرير 
اجلاري تنفيذها خالل الفترة 

حتركات مريبة على حدود لبنان 

الشمالية وتخوف من سيناريو أمني
بيروت - يوسف دياب

حتدثت تقارير امنية عن حتركات مريبة بدأت تشهدها 
حدود لبنان الشمالية مع سورية في االيام االخيرة. وكشف 
مصدر أمني لـ «األنباء» عــن ان هذه التحركات «أتت بعد 
انسحاب الوحدات العسكرية التابعة للفرقة الرابعة في اجليش 
السوري على طول حدود لبنان الشمالية من اجلهة السورية، 
واستبدالها بعناصر الهجانة»، مؤكدا ان «التحركات املريبة 
تتمثل بالتالعب بنقاط احلدود وازالة األلغام التي كان زرعها 
اجليش الســوري في ذروة االزمة ملنع تســلل االشخاص 
باالجتاهني، وفتح ممرات غير مرئيــة يجري تعديلها بني 
وقت وآخرها». وتخوف املصدر مــن ان تكون التطورات 
«ممهدة إلدخال عناصر متطرفة من تنظيم «داعش» وغيره 
الى الشمال اللبناني وخلق اضطرابات امنية، تكون نسخة 
جديدة عن جتربة تنظيم «فتح االسالم»، وربط املصدر بني 
هذه املستجدات والتحذيرات التي اطلقتها جهات حزبية لبنانية 
مقربة من سورية، عن وجود خاليا إرهابية في طرابلس وعكار 
(شــمال لبنان) قد تفجر الوضع األمني مستغلة االنتفاضة 

الشعبية ضد احلكومة واالنهيار االقتصادي واالجتماعي.

ه بحوكمة إصدار وثائق  السيسي يوجِّ
الدولة لضمان دقة وصحة البيانات

القاهرة - خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبراعاة 
التنسيق والتكامل التام واملدروس بني املجمع 
املتكامل إلصدار الوثائق املؤمنة وجميع اجلهات 
املعنية بالدولة لضمان دقة وصحة البيانات 
مبختلف أنواع الوثائق بأعلى املعايير العاملية 
ويحقق توحيد املواصفات الفنية من خالل 
منظومة مركزية موحدة على املستوى القومي 

تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة.
جاء ذلك خالل اجتماع الرئيس عبدالفتاح 
السيسي امس مع كل من د.مصطفى مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد 
زكي وزير الدفاع واإلنتاج احلربي، ود.محمد 
معيط وزيــر املالية، ومحمود توفيق وزير 
الداخليــة، ونيفني جامع وزيــرة التجارة 
املخابرات  والصناعة، وعباس كامل رئيس 
العامة، وشــريف سيف الدين رئيس هيئة 

الرقابة اإلدارية، واللــواء أ.ح خالد مجاور 
مدير إدارة املخابرات احلربية واالستطالع، 
واللواء سامح العكاري مساعد رئيس جهاز 
األمن للبحــوث والتطوير بإدارة املخابرات 

احلربية واالستطالع.
وصرح املتحدث الرســمي باسم رئاسة 
اجلمهورية السفير بسام راضي، بأن االجتماع 
تناول استعراض املوقف اإلنشائي ملشروع 
املجمــع املتكامل إلصــدار الوثائق املؤمنة، 
باإلضافة إلى املوقف التنفيذي لتأهيل الكوادر 
العاملة باملشروع على كل القدرات التكنولوجية 
وخطوط اإلنتاج املختلفــة باملجمع، والتي 
ستتضمن إصدار مختلف الوثائق احلكومية 
من خالل منظومة موحدة، كالشهادات املؤمنة 
للمراحل التعليمية، ووثائق معامالت األحوال 
املدنية بأنواعها، ووثائق الشــهر العقاري، 

والعقود احلكومية النموذجية، وغيرها.

جانب من اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس احلكومة وعدد من الوزراء واملسؤولني



عربية وعاملية
اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠

20

ماري ترامب تكشف مفاتيح السيطرة على عمها.. والبيت األبيض يرد: أكاذيب!
مــاري  شــنت  وكاالت: 
ترامــب ابنة شــقيق الرئيس 
األميركــي هجوما حــادا على 
عمها دونالد ترامب، مستفيدة 
من خلفيتها كطبيبة نفســية 
إكلينيكيــة، وتاريخ عائلتها، 
لتكشــف ما قالت انه مفاتيح 
السيطرة عليه التي يستغلها 
الزعماء اآلخرون، واصفة اياه 
بـ«النرجسي والكاذب» طبعت 
شــخصيته بســلوك والــده 

«املتسلط».
وبحسب مقتطفات نشرتها 
وســائل االعالم االميركية من 
مذكراتهــا التي حملت عنوان 
«كثيــر جدا وغيــر كاف أبدا: 
كيف صنعــت عائلتي أخطر 
رجل في العالم»، تقول ماري 
ترامب إن «العيوب الشخصية 
الفريدة» لدى عمها جعلت من 
السهل على شــخصيات مثل 
الرئيــس الروســي فالدميير 
الكــوري  والزعيــم  بوتــني 
الشمالي كيم يونغ أون وحتى 
زعيم اجلمهوريني في مجلس 
الشــيوخ األميركــي ميتــش 

ماكونلي التالعب به.
وبينت أن مفتاح شخصية 
ترامب هي تفخيمه بالقول إنه 
«األذكى واألعظم واألفضل» لكي 
يفعل كل ما يريده منه هؤالء 
الزعماء، ســواء كان املطلوب 
ســجن أطفــال املهاجرين في 
مراكز اعتقال، أو خيانة الدول 
احلليفة، أو تطبيق تخفيضات 
ضريبية تضر باالقتصاد، أو 
تشــويه ســمعة كل مؤسسة 
ســاهمت في صعود الواليات 
املتحدة على املســرح العاملي 
وفي تعزيز قيم الدميوقراطية 

والليبرالية في العالم.
وسارع البيت األبيض للرد 
فورا علــى االتهامات، واصفا 
الكتاب بأنه «كتاب أكاذيب».

وكتبت ماري البالغة (٥٥ 
عاما) واملتخصصــة في علم 
النفــس الســريري أن ترامب 
اعتبر «الغش أسلوب حياة»، 
بحسب املقتطفات التي نشرتها 

«نيويورك تاميز».
واتــــهمــــــت الرئيـــــس 
بـ «العجرفة واجلهل املتعمد» 

منذ صغره.
وقالــت إنــه دفــع أمــواال 
للخضــوع  آخــر  لشــخص 
المتحانات «سات»، ما ساعده 
على دخول كلية وارتون إلدارة 
األعمال في جامعة بنسلڤانيا.

ولم توضح الصحيفة كيف 
علمت ماري بهذه التفاصيل.

وردت نائبة املتحدث باسم 
البيت األبيض ســاره ماثيوز 
إن «االتهــام املرتبــط بســات 

السخيف كاذب متاما».
ويشير الكتاب املؤلف من 
٢٤٠ صفحــة إلــى أن ترامــب 
تأثر بشخصية والده «املعتل 
اجتماعيــا» فريد ترامب الذي 
خلــق بيئة مؤذيــة وصادمة 
بالنســبة لعائلته في املنزل. 

النشر «سامين اند شوستر» 
طباعــة الكتاب نظــرا إلى أن 
الشــركة «لــم تكــن طرفا في 
االتفاق». وقد قامت الدار بتقدمي 
موعد نشــر املذكــرات من ٢٨ 
الــى ١٤ يوليو اجلاري، بينما 
تصدرت املبيعات منذ اآلن على 
موقع «أمــازون» قبل أقل من 
أربعة أشــهر مــن االنتخابات 

الرئاسية األميركية.
وقالــت ماثيوز «قد تدعي 
ماري ترامب والشركة الناشرة 

والدي، بعدما حذا حذو جدي 
وبتواطؤ وصمت وتقاعس من 
إخوته. وال ميكنني السماح له 

بتدمير بالدي».
من جهتهــا، قالــت وكالة 
بلومبرغ لألنباء انها حصلت 
على نسخة من الكتاب، ونقلت 
عــن مــاري قولها انهــا بدأت 
تتحرك ملواجهة عمها عام ٢٠١٧ 
عندما شاهدت الدميوقراطية 
األميركية «تتفكك وحياة الناس 

تنهار» بسبب تصرفاته.

املالية الي اســتخدمها ترامب 
في التســعينيات للتهرب من 
الضرائــب وهو التقرير الذي 
فاز بجائزة بوليتزر الصحافية 

األميركية املرموقة.
وتقــول مــاري ترامب في 
كتابها إن جناح عمها قام على 
أساس أسطورة، وبخاصة في 
أيام «أتالنتك سيتي» وتضيف 
أنه «متت تغذية تقديره املبالغ 
فيه لنفســه من خالل البنوك 
التــي ألقت مئــات املاليني من 
الدوالرات عليــه ومن جانب 
وســائل اإلعالم التــي أغدقت 
عليه بالثناء غير املســتحق. 
هذا املزيــج من الدعــم املالي 
واإلعالمي جعله يغض الطرف 

عن مدى خطورة موقفه».
وتضيف إن دونالد هو نتاج 
والــده فريد ترامب ثم أصبح 
بعد ذلــك نتاجا لدعم البنوك 
واإلعالم. فقد وفرت له البنوك 
واإلعالم االمكانيات، ثم صار 
يعتمد عليها، كما كان يفعل مع 
فريد ترامب. وكان ميتلك نوعا 
من الســحر ورمبا الكاريزما 
التــي تؤثر في بعض الناس. 
وعندما اصطدمت كاريزميته 
باحلائط، جلأ إلى استراتيجية 
عمــل أخــرى وهــي التظاهر 
الشــديد، والتهديد  بالغضب 
اإلفــالس، والقضاء  بإشــهار 
على أي شخص يحاول منعه 
مــن حتقيــق ما يريــد، وكان 
يفوز باســتخدام أي من هذه 

األساليب.

لكتابها أنهما تعمالن للمصلحة 
العامة، لكن هدف الكتاب بكل 
وضوح هــو حتقيق مصالح 

مالية للمؤلفة».
ويذكر أن مــاري هي ابنة 
فريد ترامب جونيور، شقيق 
الرئيس األكبر الذي توفي عام 
١٩٨١ جراء مضاعفات مرتبطة 
بإدمانــه الكحــول. واتهمــت 
املؤلفــة عمهــا بتدمير والدها 
كما نقلت عنها شــبكة «ســي 
ان ان» وقالت: «إن دونالد دمر 

وتضيف ماري ترامب في 
بداية الكتاب «شــاهدت على 
أرض الواقع دونالد وهو يحطم 
املعاييــر ويدمــر التحالفــات 
ويــدوس علــى الضعفــاء.. 
الشــيء الوحيد الذي فاجأني 
هــو تزايد عدد النــاس الذين 

يريدون متكينه مما يفعل».
وكشــفت املؤلفة عن أنها 
كانت مصدر التســريبات في 
التقرير الذي نشرته صحيفة 
نيويورك تاميز عن األساليب 

وتشير الى أن عمها له تاريخ 
طويل في إطالق التصريحات 
التــي تنــم عن عــدم معرفته 
املهمــة،  العميقــة بالقضايــا 
واتهمت اإلعالم بالتقاعس عن 
التصدي له وكشف كذب هذه 
التصريحات. فقد مت السماح 
له مبهاجمة اتفاقيات األسلحة 
النووية والتجارة مع الصني 
وغير ذلك من القضايا التي ال 
يعرف عنها شيئا. كما لم يتم 
التصدي اجلاد له عندما روج 
لفاعلية أدوية لعالج ڤيروس 
كورونــا املســتجد والتي لم 
يكن قد مت اختبارها في اشارة 
الى دعمه عقار هيدروكســي 
الكلوركــني. وانتقــد الكتــاب 
استخدام ترامب ملوقع التواصل 
االجتماعي تويتر لكي يهاجم 
أشــخاصا «أضعف» منه مثل 
املوظفني أو أصحاب املناصب 
أنهم  الذين يعرف  السياسية 
«مقيــدون بحكــم واجبــات 
وظائفهــم أو االعتماد» عليه 
وبالتالي لن يستطيعوا الرد 
عليه. ومن األمثلة التي ساقتها 
ماري على ذلك، هجومه على 
حكام الواليات األميركية من 
الدميوقراطيــني أثناء جائحة 
كورونــا والذين لــم يكن في 
مقدورهم الرد عليه خوفا من 
حرمانه لوالياتهم من أجهزة 
التنفس االصطناعي وغيرها 
مــن اإلمــدادات الطبيــة التي 
يحتاجون إليها إلنقاذ أراوح 

املرضى.

كتاب «كثير جداً وغير كاٍف أبداً: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم» يتهم ترامب باستحدام «تويتر» ملهاجمة أشخاص «أضعف» منه وال يستطيعون الرد بحكم مناصبهم

صورة مركبة ملاري ترامب وعمها الرئيس االميركي دونالد ترامب

و«دمر» الرئيس وسلبه القدرة 
على الشعور بالطيف الكامل 
للمشــاعر اإلنســانية، وفقــا 
ملقتطفات نشرت في صحيفة 

واشنطن بوست.
وقالت ماثيوز في ردها على 
املذكــرات إن الرئيــس قال إن 
والده كان محبا ولم يكن أبدا 
قاسيا في تعامله معه كطفل. 
وبعــد عدة كتــب تناولت 
ترامب كان آخرها الذي نشره 
مستشاره جون بولتون قبل 
اســابيع ووصفه بأنه فاســد 
وغير كفؤ، يكتسب كتاب ماري 
ترامب اهمية خاصة كونه أول 
مذكرات تهاجم الرئيس من قبل 

أحد أفراد عائلته.
صحيفــة  وبحســب 
«نيويــورك تاميز» فإن ماري 
ترامب وصفت كيف أن جدها 
«املتســلط» كان «يهــزأ» من 
والدها وكيف ان دونالد ترامب 
الذي يصغره بســبعة أعوام 
«تعلم كيفية الكذب لكي يبرز 
نفسه» بعدما شهد على اإلذالل 

الذي تعرضه له شقيقه.
وحــاول شــقيق الرئيس 
األصغر روبــرت ترامب منع 
نشــر الكتاب، مشــيرا إلى أن 
ابنة شقيقه ماري انتهكت اتفاقا 
بعدم الكشف عن أسرار عائلية 
مت التوقيع عليه ســنة ٢٠٠١ 
بعدما متت تســوية مســائل 
عالقة بشأن عقار تابع جلدها.
وقــرر قاض في نيويورك 
األسبوع املاضي السماح لدار 

غالف الكتاب

شاهدت على أرض الواقع دونالد وهو يحطم املعايير ويدمر التحالفات ويدوس على الضعفاء وفوجئت بتزايد عدد من يريدون متكينه مما يفعل 

لديه تاريخ طويل في إطالق تصريحات تنم عن عدم معرفته بالقضايا املهمة وسمحوا له مبهاجمة اتفاقيات األسلحة النووية والترويج ألدوية غير فعالة لعالج «كورونا»

كاني ويست يوقف دعمه للرئيس ويتعهد بالفوز عليه بانتخابات نوفمبر
رويترز: أعلن مغني الراب األميركي 
كاني ويســت أنه لم يعد يدعم الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، وأكد في مقابلة 
نشــرت أمس انه دخل سباق انتخابات 
الرئاســة األميركية املقررة في نوفمبر، 
للفوز به. وقال ويســت ملجلة فوربس 
القبعة احلمراء»،  أنا أخلع  املقابلة  «بهذه 
في إشارة لقبعات البيسبول احلمراء التي 
حتمل شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجددا» 
والتي أصبحت شعارا مميزا حلملة ترامب 

االنتخابية.
ومضى يقول «مثل أي شــيء فعلته 

طوال حياتي.. أنا أقوم بذلك كي أفوز».
وتعليقا على إعالن ويست، قال ترامب، 
الذي استضافه في املكتب البيضاوي عام 
٢٠١٨ في زيارة نشرت أخبارها على نطاق 
واســع، إن ترشح مغني الراب «سيكون 
جتربة رائعة» وإنه يتمتع «بصوت أصيل»، 

حسبما ورد في مقابلة مع موقع ريال كلير 
بوليتيكس اإللكتروني.

البيت  املتحــدث باســم  ووصــف 
األبيــض هوغان جيدلي أمــس، إعالن 
كاني بأنه «عريضة اتهامات قوية للحزب 
الدميوقراطي، ليس فقط لسياساته بشأن 
اإلجهاض، وخدمات صحة األسرة والصحة 
اإلجنابية، ولكن أيضا للسياسات التي أثرت 
سلبا بشــكل مفرط على األميركيني من 
أصل أفريقي» وهي الشريحة التي تشكل 

قاعدة مهمة للمرشحني الدميوقراطيني.
ونفى ويســت أن يكون الهدف من 
ترشحه انتزاع أصوات السود وتقويض 
فرص جو بايدن منافس ترامب عن احلزب 
الدميوقراطي. وأضاف أن االعتقاد بأن جميع 
السود يجب أن يدعموا الدميوقراطيني هو 
«شكل من أشــكال العنصرية والتفوق 

العرقي للبيض».

وكشــف مغني الراب ملجلة فوربس 
أنــه أصيب بڤيروس كورونا في فبراير 
وأنه ســيرتاب في أي لقاح يتم تطويره 
ملنع العدوى. وكرر ويست نظريات ليس 
لها أســاس من الصحة تربط اللقاحات 
باضطرابــات منو األطفال، وقال «عندما 
يقولون إن هناك طريقة لعالج كوفيد-١٩ 
عن طريق لقاح فسوف أنظر لألمر بحذر 
شــديد». وأعيد بث تصريح ويست (٤٣ 
عاما) عبر «تويتر» حول ترشحه لالنتخابات 
الرئاسية األميركية نصف مليون مرة وأثار 

مليون عالمة «إعجاب».
وأوضح ترامب «فــي حال فعل ذلك 
ســتكون جتربة ملا قد يحصل بعد أربع 
سنوات» مشــيرا إلى أنه قد يكون فات 
اآلون على ويست للتسجيل كمرشح في 
بعض الواليــات املتحدة وأنه يفتقر إلى 

األسس حلملة انتخابية اآلن.
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»اآلسيوي« 

يدرس فتح باب 

القيد استثنائيًا 

بـ »دوري األبطال«

الدوحة - فريد عبدالباقي

يعقد املكتب التنفيذي لالحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم، برئاســة البحريني الشيخ سلمان 
بن إبراهيم آل خليفة اجتماعا حاسما 15 يوليو 
املقبل إلصدار قرار بفتح الباب لتقدمي املساعدة 
لكافة األندية بالقارة اآلسيوية، نظرا للظروف 
االستثنائية التي مرت على اللعبة بسبب جائحة 
ڤيروس كورونا، وذلك عبر الســماح لألندية 
بتقدمي قوائم جديدة، من خالل إجراء تعديالت 
أو تغييرات في القائمة القدمية التي مت تسليمها 
خلوض نســخة 2020 من دوري األبطال في 
يناير املاضي، قبل توقــف البطولة منتصف 

شهر مارس املاضي.
وكانت جلنة املسابقات في االحتاد اآلسيوي، 
حددت 15 أغسطس املقبل، موعدا لرفع القائمة 
اآلســيوية األولية اجلديدة للفرق 32 املشاركة 
في الــدور األول التي تضم 30 العبا فقط من 
أجل اعتمادها، سواء شهدت تغييرات كبيرة أو 

محدودة، حتى قبل أسبوعني من انطالق مؤجالت 
البطولة اآلسيوية، والتي ستقام بنظام البطولة 
املجمعة للغرب من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 
املقبلني.. كما اعتمد االحتاد اآلســيوي تعميم 
االحتــاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، بإجراء 5 
تبديالت فقط خالل املباريات اخلاصة بالبطولة، 

وليست 8 كما تردد مؤخرا.
إلى ذلك، تترقب القــارة الصفراء يوم 23 
اجلاري لتحديد مســتقبل النسخة احلالية من 
دوري األبطال، حيث سيعقد املكتب التنفيذي 
اجتماعا استثنائيا عبر االتصال املرئي ملناقشة 
التوصيات النهائية التي ستقدمها جلنة املسابقات 
بخصــوص إقامة اجلــوالت املتبقية من دور 
املجموعات ودور ثمن النهائي ودور ربع النهائي 
ودور نصف النهائــي بنظام التجمع في دولة 
واحدة خالل الفترة من 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 
املقبلني، من أجل اعتمادها وإعالن القرار النهائي 
من خالل إصدار جدول كامل جلميع املباريات 
والكشف عن الدولة التي ستستضيف املنافسات.

األهلي يحسم صفقة طاهر
القاهرة - سامي عبدالفتاح

جنح النادي األهلي في 
التعاقد مع اجلناح األيسر 
لنــادي املقاولــون العرب 
الالعب  واملنتخب االوملبي 
طاهر محمــد طاهر ملدة 5 
سنوات، وذلك باتفاق مباشر 
بني محمود اخلطيب رئيس 
النادي األهلي، ومحســن 
املقاولون،  صالح رئيــس 
حيث بلغــت قيمة الصفقة 
21 مليون جنيه إلى جانب %15 
نسبة يحصل عليها املقاولون 
من إعادة بيــع الالعب في 
املستقبل، كما أعلن النادي 
عن التجديد حلارسه الدولي 
محمد الشناوي ملدة 5 مواسم 
مقبلة، وكذلك للمدافع سعد 

سمير ملدة 3 سنوات.
إلى ذلــك، تلقى نادى 
تأكيدات من جنمه  الزمالك 
التونسي فرجاني ساسي 
الفريق األول  العب وسط 

لكــرة القدم بعودته اليوم إلــى القاهرة قادما 
من تونس، متهيدا لالنتظام مع الفريق، حيث 
أشارت مصادر في النادي ان الالعب قد يرافقه 
مواطنه حمزة املثلوثي الظهير األمين للصفاقسي 
التونســي بعد توقيعه للفارس األبيض، حيث 
سيخضع للكشف الطبي إلنهاء إجراءات انضمامه 
للنــادي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده 

مع ناديه التونسي.
وخضع العبو الزمالك امس الجراء املسحة 
الثانية للكشف عن ڤيروس كورونا املستجد 
»كوفيد 19«، فيما أمت األهلي املسحة الثالثة بنجاح.

ومبوازاة ذلك، أعلنت جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة املصري تقدمي بداية اســتئناف الدوري 

املصري 24 ســاعة، لتكون يوم 6 أغسطس 
املقبل بناء على طلب األمن النشغاله بانتخابات 

مجلس الشيوخ املصري.
وتعقد املسابقات مؤمترا صحافيا األسبوع 
املقبل، إلعالن التعديالت على نظام مســابقة 
الدوري التي سيتم استئنافها في أغسطس املقبل 
في ظل الضوابط اجلديدة للتعايش مع ڤيروس 
كورونا وتنفيذا لتعليمات االحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا«، خاصة فيما يتعلق بزيادة قوائم 
الفرق فــي مباريات الدوري لتصبح 20 العبا 
بدال من 18 العبا كما كان احلال من قبل، وكانت 
اللجنة اخلماســية قد وافقت على زيادة عدد 
التبديالت في املباراة الواحدة خلمسة تغييرات.

الزمالك ينتظر عودة ساسي وانضمام املثلوثي

العهد يضم احلارس مصطفى مطر
بيروت - ناجي شربل

تشــهد ســوق انتقاالت العبي كرة القدم 
اللبنانيني حركة داخلية، تقتصر على الالعبني 
احملليني في ضــوء قرار االحتاد اللبناني لكرة 
القدم قصر املوســم املقبل 2020 - 2021 على 
املقيمني في  اللبنانيني والفلسطينيني  الالعبني 
لبنــان )العب واحد في كل فريــق مع إمكانية 

تبديله بالعب آخر أثناء املباراة(.
ونشطت الفرق في اإلفادة من هذه السوق، 
البعض مثل نوادي املقدمــة لتعزيز صفوفها 
سعيا الى التنافس على األلقاب، والبعض اآلخر 
شأن غالبية الفرق، لإلفادة من حتقيق عائدات 
مالية جراء التخلي عن عدد من العبيها لتأمني 

ميزانية املوسم اجلديد.
الالفت هي الهجمة غير املسبوقة على حراس 
املرمى، علما ان هذا املركز يقتصر على الالعبني 
اللبنانيني، بعد قرار قدمي من احتاد الكرة اللبناني 
يعود الى أواخر تسعينيات القرن املاضي، قضى 
مبنع االستعانة بحراس مرمى أجانب، نظرا الى 
تفشي ظاهرة احلراس العرب واألجانب بني الفرق 

في الدرجتني األولى والثانية في تلك احلقبة.
العهد حامل اللقب في املواسم الثالثة املاضية 
وبطل مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي 2019، ضم 
الى صفوفه حارس مرمى السالم زغرتا مصطفى 
مطر، الذي سبق له ارتداء قميص منتخب األرز 

من غير ان يفرض نفسه أساسيا.
وسيحل مطر بدال من احلارس مهدي خليل 
الذي يخوض جتربة احترافية ناجحة مع فريق 

زوب أهان االيراني للموسم الثاني تواليا.
النجمة بدوره يسعى الى ضم حارس مرمى 
شباب الساحل علي حالل، املوضوع على الئحة 
االنتقاالت في ناديه اثر خالف مع اجلهاز الفني 
املوسم املاضي. وسيكون احلارس اجلديد »حالل« 
مشــكلة في النجمة، الذي يواجه صعوبة في 
االحتفــاظ بحارس مرماه املقيم في الســويد 
عباس حسن، والذي تقدم مبقاضاة الفريق دوليا 
لتحصيل عائدات له بالدوالر األميركي. وينتظر 

النجمة عودة حارسه علي السبع الذي عانى كسرا 
في قدمه مع املنتخب الوطني املوسم املاضي.

كذلك يسعى االنصار الى ضم حارس مرمى 
التضامن صور الواعد هادي مرتضى، ليشغل 
هذا املركز مع املوهوب نزيه أسعد الذي التحق 
باألنصار املوسم املاضي قادما من فريق طرابلس.

بينما متكن البرج الذي يقوده املدير الفني 
القديــر محمد الدقة من احلصول على خدمات 
احلارس محمد حمود )40 سنة( من العهد، معززا 
صفوفه بالعب من أهل اخلبرة في هذا املركز.

الى العبي حراسة املرمى، تنشط الفرق في 
احلصول على خدمات العب من هنا وآخر من 
هناك. إال أن األنظار تتجه الى العبي االنتشار 
املمكن ان يحدثوا فارقا مع الفرق، في حال متكن 
األخيرة من احلصول على خدمات املميزين منهم، 
والذين يشترطون احلصول على عملة صعبة، 

أي الدوالر األميركي للتوقيع للفرق.
وفي هذا السياق، وفي الشأن احمللي، شارف 
االنصار على احلصول على خدمات املهاجم كرمي 
درويش من االخاء األهلي عاليه، ليلعب الى جانب 
حسن معتوق، بينما قرر كل من الصفاء وشباب 
الساحل وشباب البرح والتضامن صور إطالق 
التمارين بعد طول غياب، وهذا يعني أن غالبية 
نوادي الدرجة األولى ستشــارك في البطوالت 

الرسمية في املوسم اجلديد.

العب األهلي عمرو السولية يخضع للمسحة الثالثة

مبارك اخلالدي

ارتفعت اصابات الرياضيني الكويتيني 
بڤيروس كورونا الى ١٥١ اصابة وذلك بعد 
اعــان الهيئة العامــة للرياضة امس عن 
اكتشاف ٣ اصابات جديدة اثر الفحوصات 
واملسحات الطبية التي مت اخذها يوم امس 
االول الثاثاء والتى تضمنت اخذ ١١٤ مسحة 
طبية كانت احلاالت السلبية منها ١١١ فيما 

جاءت احلاالت االيجابية ٣ حاالت فقط.
اجلديــر بالذكــر ان ادارة مركز الطب 

الرياضــي متكنت حتى يــوم الثاثاء من 
اخذ عدد ٤٠٩٧ مسحة طبية مختلفة كان 
اجمالي احلاالت الســلبية منها ٣٧١٧ فيما 
بلغت احلــاالت االيجابية ١٥١، كما جاءت 
احلاالت غير الواضحة والتي حتتاج الى 

اعادة فحص ٢٢٩ حالة.
وفي جانب آخر، تتواصل الفحوصات 
الطبية اليوم اخلميس في اطار خطة فحص 
الاعبني واالداريني والعاملني في االندية 
واالحتادات الرياضية متهيدا الســتئناف 

التدريبات وعودة النشاط الرياضي.

نتائج فحص الرياضيني استعدادا لعودة التدريبات الرياضيةإصابات الرياضيني بكورونا تتجاوز الـ ١٥٠

املجموع منذ بداية الفحوصاتيوم الثالثاء 7 يوليو 2٠2٠

٤٠٩٧عدد املسحات١١٤عدد املسحات

١٥١احلاالت اإليجابية٣احلاالت اإليجابية

٣٧١٧احلاالت السلبية١١١احلاالت السلبية

حاالت غير واضحة
حاالت غير واضحة٠)حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام(

٢٢٩)حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام(

املزيدي: العربي ال يشعر بالقلق من إصابات »كوفيد - ١٩«
مبارك اخلالدي

قلــل أمــني الســر العــام 
بالنادي العربي فؤاد املزيدي 
من التداعيات السلبية إلصابة 
عضوي مجلس إدارة النادي 
علي حسني النصر وإسماعيل 
حبيب ومدير لعبة كرة اليد 
بالنادي حسن الشطي وبعض 
الاعبني بڤيــروس كورونا 

املستجد »كوفيد - ١٩«.
وقال املزيدي في تصريح 

خاص لـ »األنباء« اننا نتمنى 
السامة والعافية لزمائنا في 
مجلــس اإلدارة ومدير لعبة 
كرة اليد والاعبني املصابني 
العــارض  وان يتجــاوزوا 
الصحــي مبعنويــات عالية 
والعودة الى ممارسة أعمالهم.
وأضــاف اننا ال نشــعر 
بالقلق جراء هذه اإلصابات 
وهلل احلمد عاد عضو مجلس 
اإلدارة علي اتش الى ممارسة 
أعماله بعد ان من اهلل عليه 

اإلدارة عبدالعزيز عاشــور 
املجلــس  أعضــاء  وبقيــة 

ومديري األلعاب والفرق.
وختم املزيدي تصريحه 
بالقول اننا نتمنى ان تتجاوز 
الكويت هــذه اجلائحة بأقل 
قــدر مــن اخلســائر وكذلك 
كافة دول العالم واإلنسانية 
جمعاء، الفتا الى اســتمرار 
النادي في نشــاطه اليومي 
تنفيــذا لقــرار إعــادة فتح 
األندية وممارسة التدريبات.

بالشفاء، كما جتاوز عدد من 
العبي الفريق األول لكرة القدم 
العارض الصحي وباشــروا 
تدريباتهم مبعنويات عالية 
في إشارة الى إمكانية جتاوز 
هذا العارض من خال االلتزام 

بالتعليمات الصحية.
وذكر املزيدي انه ال توجد 
حاليا اي اجتماعات مرتقبة 
ملجلــس اإلدارة وكل األمور 
اإلدارية والفنية تلقى االهتمام 
واملتابعة من رئيس مجلس  فؤاد املزيدي

مبارك اخلالدي

استأنف حكام كرة القدم العاملون باالحتاد الكويتي 
لكرة القدم تدريباتهم عصر امس في ستاد املرحوم 
عبدالرحمــن البكر باحتاد الكرة، حيث تولى قيادة 
التدريبات احلكم الدولي الســابق ومدرب احلكام 

قاسم حمزة.
اجلدير بالذكر ان عــددا كبيرا من حكام الكرة 
اجتازوا الفحوصات الطبية املقررة حسب البروتوكول 
الصحي متهيدا الســتئناف النشاط الرياضي 15 
أغسطس املقبل، حيث من املقرر ان تتواصل تدريبات 
احلكام حتى في األيام املقبلة متضمنة محاضرات 
فنية عبر تقنية االتصال للمرئي ملراجعة التطورات 
اجلديدة على قانون كرة القدم اجلديد وتعديالته والذي 
من املقرر ان يتم العمل به فور استئناف النشاط.

احلكام اجتازوا الفحوصات.. واستأنفوا تدريباتهم

هادي العنزي

اعتــذر املــدرب الســوري يبرم 
خوجاجيان عن االســتمرار بتدريب 
الفريق األول لكرة السلة بالنادي العربي 
للموسم 2020-2021، وذلك بعدما جددت 
به الثقة إدارة النادي للموسم الثاني 
تواليا، إثر قيادته لـ »األخضر« املوسم 
املاضي وحتقيق مراكز متقدمة في 
الدوري العام، وحتقيقه املركز اخلامس 
في دوري الستة املمتاز، حيث جاء 
االعتذار عن تولي املهمة ألســباب 

خاصة. 
وأكــد يبــرم خوجاجيان في 
تصريح خاص لـ »األنباء« أنه يفضل 

العمل مع املراحل السنية، عوضا عن تدريب 
الكبار، وذلك ألسباب عدة منها قدرته على 
تقدمي أفضل ما لديه مع الالعبني الشــباب 
والناشئني، وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية، 
بينما يخضع العمل مع الفرق األولى عادة إلى 
اعتبارات عدة، الفتا إلى أن »سلة« األخضر 
بجميع مراحلها السنية واعدة وقادرة على 
املنافسة والفوز بالبطوالت واملراكز األولى 

في املوسم املقبل.
وقد حرمــت جائحة كورونــا املدرب 
التتويج بلقب  الســوري خوجاجيان من 
دوري حتت 17 ســنة مع ناشئي العربي 
املوسم املاضي، بعدما توقفت البطولة في 
مراحلها األخيرة، وكان األخضر متصدرا 

للترتيب دون خسارة.

خوجاجيان يعتذر عن عدم تدريب »سلة األخضر« 

عواد لـ »االنباء«: فترة اإلعداد ليست كافية 

و4 وديات لـ »الساملية« لرفع اجلاهزية
هادي العنزي

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية سلمان 
عواد في تصريح لـ»األنباء« أن إعداد »السماوي« يتطلب خوض 
4 مباريات ودية قبل البدء مبنافســات املوسم املقبل، مضيفا: 
وضعنا برنامجا متكامال لتحضير الفريق بدنيا وفنيا، مع األخذ 
في االعتبار الفترة الطويلــة التي قضاها الالعبون بعيدا عن 
املالعب والتي تصل إلى 4 أشهر كاملة والظروف االستثنائية 

املصاحبة لها من حجر منزلي وإجراءات صحية يومية.
وذكــر أن تلك الفترة تعد طويلة على الالعبني وعليه يجب 
التدرج في احلصص التدريبيــة اليومية منعا إلرهاقهم بدنيا 
وحرصا على عدم وضع مجهود إضافي عليهم حتاشيا لإلصابة، 
الفتا إلى أن مباريات السماوي الودية يتوقع أن تكون أيام 17 
و22 و30 يوليو اجلاري، فيما ستكون املباراة الودية األخيرة 

بعد عطلة عيد األضحى املبارك.
وذكر عواد أن أهداف الساملية واضحة ومحددة، و»املتابع 
للمواسم الكروية الستة األخيرة يعرف جيدا أن الساملية منافس 
دائم على املراكز األولى في جميع البطوالت، وهو ما نسعى له 
حاليا سواء على بطولة الدوري للموسم 2019-2020، أو كأس 
األمير الذي تنتظرنا فيه مواجهة صعبة مع الكويت في الدور 
ربع النهائي، وكذلك املنافسة في بطوالت املوسم املقبل، والذي 

ينطلق بدوري التصنيف ومن ثم دوري الدرجة املمتازة«.
وأشاد عواد باحلضور اجليد لالعبني في تدريباتهم اليومية 
والتزامهم بكل التعليمات الفنيــة خالل احلصص التدريبية، 
الفتا إلى أن فترة اإلعداد ليست كافية بالقدر املطلوب، وعليه 
فإن األمر يتطلب مزيدا مــن االنضباط من اجلميع للوصول 
إلى اجلاهزية البدنية والفنية املطلوبني، والتي لن تتجاوز %85 

في أفضل األحوال.

ملشاهدة الڤيديو

سلمان عواد 
)متني غوزال(
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أسدى التســيو الوصيف 
خدمــة إضافيــة ليوڤنتوس 
املتصدر لم يحسن استغاللها، 
بعد خسارة صادمة لالول أمام 
مضيفه ليتشي املتواضع ١-٢، 
وإهدار الثاني تقدمه ٢-٠ على 
مضيفه ميالن قبل خســارته 
افتتــاح املرحلــة  ٢-٤، فــي 
احلادية والثالثني من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وجتمــد رصيد «اليوڤي»، 
حامل اللقب فــي آخر ثمانية 
مواســم، عند ٧٥ نقطة مقابل 
٦٨ لالتســيو الذي تابع إهدار 
النقاط متعرضا خلسارة ثانية 
تواليا بعد االخيرة ضد ميالن.
وهــذه املــرة االولــى منذ 

مارس ١٩٨٩ يسجل ميالن أربعة 
أهداف فــي مرمى يوڤنتوس، 
وقد ارتقى الى املركز اخلامس، 
حلساب روما ونابولي موقتا.
فبعــد خســارة التســيو 
الشــوط  انتهــى  املفاجئــة، 
االول بــني يوڤنتوس وميالن 
دون أهــداف. لكن ســيناريو 
الثانــي كان غريــب االطوار، 
فســجل يوڤنتــوس ثنائيــة 
عبر الفرنســي ادريان رابيو 
بعمل ممتاز وتسديدة رائعة 
من حافة املنطقة (٤٧)، والنجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مســتفيدا مــن خطــأ دفاعي 
(٥٣). رفــع رونالدو رصيده 
الى ٢٦ هدفا في املركز الثاني 

فــي ترتيب الهدافــني، بفارق 
ثالثة عن تشــيرو اميوبيلي 
مهاجم التســيو. لكن الفريق 
اللومباردي قلب تأخره بهدفني 
الى تقدم ٣-٢ في غضون ست 
دقائق بثالثية حملت توقيع 
الهــداف الســويدي املخضرم 
ابراهيموفيتــش من  زالتــان 
ركلة جزاء (٦٢)، العب الوسط 
العاجــي فرانك كيســييه اثر 
مهارة فردية (٦٦)، والبرازيلي 
الشــاب رافايل لياو بتسديدة 
من زاوية ضيقة (٦٧)، قبل ان 
يحسم الكرواتي انتي ريبيتش 
النقاط بهدف رابع من تسديدة 

يسارية قوية (٨٠).
قال مدرب ميالن ستيفانو 

بيولي يكيل املديح لالعبيه..  وليتشي يصدم التسيو ..وإنترميالن يالقي هيالس ڤيرونا اليوم

ميالن «أطرب وأمتع» أمام يوڤنتوس 

سلطت الصحف اإليطالية، الصادرة امس، 
الضوء على القمة النارية بني يوڤنتوس 
وميــالن، التي حقق مــن خاللها ميالن 
فوزه األول علــى يوڤنتوس منذ ٢٠١٦، 
في حني استقبلت السيدة العجوز ٤ أهداف 
في مباراة واحــدة ألول مرة منذ ٢٠١٣. 
وكانت البداية مع صحيفة «الغازيتا ديللو 
سبورت»، التي عنونت «مجنون ميالن»، 
مشيرة إلى األهداف اجلنونية التي شهدتها 

املباراة، وأضافت الصحيفة الوردية: «ميالن 
يقلب الطاولة على يوڤنتوس بعد تأخره 
بهدفني، ويحقق رميونتادا تاريخية». أما 
صحيفة «كوريري ديللو سبورت» فقد 
عنونت «جنون االسكوديتو»، مضيفة: 
«يوڤنتوس يعاني وميــالن يعود بقوة 
الرباعية». وتابعت: «التسيو يسقط أيضا 
أمام ليتشي، ليظل فارق الـ٧ نقاط موجودا 

بني املتصدر والوصيف».

بينما خرجت صحيفة «توتو سبورت» 
بعنوان «سوبر ميالن.. مجنون يوڤنتوس»، 
وتابعت: «ميالن يقســو على يوڤنتوس 
برباعيــة مجنونــة.. صــراع رونالدو 

وإبراهيموڤيتش مستمر». 
وفي خبر آخر، أشــارت الصحيفة إلى 
هزمية التسيو أمام ليتشي بنتيجة ١-٢، 
ليفقد فرصة تقليص الفارق مع يوڤنتوس 

صاحب الصدارة.

بيولي لشبكة «دازون»: «كل 
االشادة لالعبي فريقي، ألنهم 
يظهــرون ذهنيــة وروحيــة 
رائعتــني. حتى فــي االوقات 
الصعبة يتكاتفون ويحتفظون 
بإميانهم، لذا كوفئوا بهذا الفوز 

الرائع».
الثانيــة،  املبــاراة  وفــي 
ســجل االكــوادوري فيليبي 
كايســيدو (٥) هدف التسيو 
الذي خســر أمام ميالن ٠-٣ 
الســبت املاضي، والسنغالي 
خومــا بابــاكار (٣٠) وفابيو 
لوتشــوني (٤٧) لليتشــي. 
وتعرض العب التسيو باتريك 
للطرد في الدقيقة الثالثة من 
الوقــت الضائــع بعــد عضه 

ماذا قالت الصحف اإليطالية عن القمة؟

جوليو دوناتي (٩٠+٣).
قال مدرب التسيو سيموني 

«ســكاي  لقنــاة  انزاغــي 
سبورت»: «يجب أن يستمر 
حلمنا، هو التأهل مباشرة 

الى دوري أبطال أوروبا، آمل 
فــي حتقيق ذلك فــي أقرب 

ممكن، وهذا هو هدفنا الوحيد».
وتختتم املرحلة مساء اليوم 
بلقاءي سبال مع أودينيزي، 
وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.

ادعى املهاجم السويدي املخضرم زالتان 
ابراهيموڤيتش بعد مساهمته في قلب 
ميالن تأخره بهدفني الى فوز كبير على 
يوڤنتوس ٤-٢، ان فريقه اللومباردي 
كان سيحرز لقب «سيري أ» حال 

قدومه مطلع املوسم.
وقال زالتان (٣٨ عاما): «أنا رئيس، 
ومدرب والعب، لكني أتقاضى راتب 
العب فقط، لو كنت هنا منذ البداية 
لكنا أحرزنا السكوديتو (لقب الدوري 

االيطالي)، وعمري ليس سرا لكنه مجرد 
رقم، لعبت اليوم أكثر من املباراة السابقة، 

أحاول اللعب بــذكاء وعدم القيام بنفس 
األشياء مثلما كنت بعمر العشرين، صراحة 

أشعر بحال جيدة، وأريد مساعدة زمالئي 
بكل الطرق».

زالتان: 
أنا الرئيس في ميالن!

قال مدرب التسيو سيموني قال مدرب التسيو سيموني 

سبورت»: «يجب أن يستمر سبورت»: «يجب أن يستمر 
حلمنا، هو التأهل مباشرة حلمنا، هو التأهل مباشرة 

الى دوري أبطال أوروبا، آمل الى دوري أبطال أوروبا، آمل 

ممكن، وهذا هو هدفنا الوحيد».ممكن، وهذا هو هدفنا الوحيد».
وتختتم املرحلة مساء اليوم وتختتم املرحلة مساء اليوم 

وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.وهيالس ڤيرونا مع إنتر ميالن.

ادعى املهاجم السويدي املخضرم زالتان 
ابراهيموڤيتش بعد مساهمته في قلب 
ميالن تأخره بهدفني الى فوز كبير على 
، ان فريقه اللومباردي  يوڤنتوس يوڤنتوس 

لكنا أحرزنا السكوديتو (لقب الدوري 
االيطالي)، وعمري ليس سرا لكنه مجرد 

رقم، لعبت اليوم أكثر من املباراة السابقة، 

األشياء مثلما كنت بعمر العشرين، صراحة 
أشعر بحال جيدة، وأريد مساعدة زمالئي 

سلتا ڤيغو يعرقل «األتلتي».. وفوز أول لـ «اخلفافيش» بعد إقالة سيالديس
يتعني على أتلتيكو مدريد 
االنتظار لضمــان تأهله الى 
دوري أبطال أوروبا في كرة 
القدم، بعد تعادله مع مضيفه 
ســلتا ڤيغو ١-١، في املرحلة 
الـ ٣٥ من الدوري اإلسباني.

ورفــع «األتلتــي»، الــذي 
لم يخســر في الــدوري منذ 
مطلــع فبراير، رصيــده الى 
٦٣ نقطة فــي املركز الثالث، 
بفارق ٣ نقاط عن اشــبيلية 
الرابع والذي يحل على اتلتيك 

بلباو اليوم.
وأجرى املدرب األرجنتيني 
دييغو سيميوني ٣ تغييرات 
على تشكيلة اتلتيكو الفائزة 
على ريــال مايوركا اجلمعة، 
مع غياب املصابني البرتغالي 
جواو فيليكــس والبلجيكي 

يانيك فيريرا كاراسكو.
وافتتح أتلتيكو التسجيل 
باكرا قبل انتهاء الدقيقة األولى 
(٥١ ثانية)، عن طريق املهاجم 
الفارو موراتا، مسجال هدفه 

الثالث في آخر مباراتني.
وعادل سلتا ڤيغو مطلع 
الشوط الثاني، بكرة محظوظة 

مــن العب الوســط الشــاب 
فران بلتران هزمت احلارس 
السلوڤيني املميز يان أوبالك 
(٥٠). وحافظ ڤالنســيا على 
آماله في التأهل إلى مســابقة 
الــدوري األوروبــي (يوروبا 
ليــغ) فــي املوســم املقبــل، 
بفــوزه املتأخر علــى ضيفه 
بلد الوليد ٢-١. وحقق فريق 
«اخلفافيش» فوزه األول منذ 
إقالة مدربه البرت سيالديس 
مطلع الشــهر اجلاري. ورفع 
ڤالنسيا رصيده إلى ٥٠ نقطة 
في املركــز الثامن، مقابل ٣٩ 
لبلد الوليد الثالث عشر. افتتح 

األوروغواياني ماكسيميليانو 
التســجيل لڤالنسيا  غوميز 
في الدقيقة ٣٠، قبل أن يدرك 
فيكتور غارسيا التعادل بعد 
دقيقتــني من بداية الشــوط 
الثاني، لكــن البديل الكوري 
اجلنوبــي لي كانــغ-إن (١٩ 
عاما) حسم النتيجة بتسجيله 
هدف الفوز بتسديدة جميلة 
من خارج املنطقة قبل دقيقة 

من نهاية اللقاء.
وتقــام اليــوم ٣ مباريات 
جتمع بني إيبار وليغانيس، 
وريــال مايــوركا وليڤانتي، 

وأتلتيك بلباو وإشبيلية.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٥)

٨:٣٠beIN SPORTS HD٨إيبار - ليغانيس
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣مايوركا - ليڤانتي
١١beIN SPORTS HD٣بلباو - إشبيلية

إيطاليا (املرحلة الـ ٣١)

٨:٣٠beIN SPORTS HD٤سبال - أودينيزي
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤فيرونا - إنتر ميالن

«كاس» تدعم برشلونة 
في انتقال نيمار

زيدان مصّر على ضم بوغبا

«النيراتزوري» يطارد جيرو

قال برشلونة عمالق دوري الدرجة األولى االسباني لكرة القدم 
فــي بيان إن محكمة التحكيم الرياضية «كاس» رفضت قضية 
رفعها نادي سانتوس البرازيلي ضده فيما يتعلق بالتعاقد مع 
نيمار في ٢٠١٣.  وتقدم سانتوس بشكوى إلى االحتاد الدولي 
(فيفا) في ٢٠١٥ يطلب فيها تعويضا بقيمة ٦٩٫٢١ مليون دوالر 
بعد أن دفع برشلونة أمواال لوالد نيمار وشركة متلكها العائلة قبل 
التعاقد مع املهاجم البرازيلي مقابل قيمة مبدئية ٥٧ مليون يورو.

وقال برشــلونة «وجدت احملكمة الرياضية أن العقد املبرم بني 
سانتوس ونيمار انتهى بالتراضي وأن برشلونة لم ينتهك لوائح 
االنتقاالت حني دفع رسوما إضافية إلى والد الالعب وشركة (إن 
آند إن)، لم يرتكب برشلونة مخالفة تندرج حتت بند االحتيال 
حني وقع اتفاقا قبل االنتقال مع نيمار أو حني وقع اتفاق االنتقال 
ذاته مع سانتوس». وأضاف البيان أن احملكمة الرياضية أمرت 
ســانتوس بدفع أتعاب قانونية لبرشلونة بقيمة ٢٠ ألف فرنك 

سويسري (٢١٫٢٥٣ دوالرا).

قال تقرير صحافي فرنسي 
امس إن املديــر الفني لريال 
مدريد زين الدين زيدان مازال 
مصمما على التعاقد مع مواطنه 
جنم مان يونايتد بول بوغبا 

هذا الصيف.
وميتــد عقد بوغبــا مع مان 
يونايتد حتى نهاية املوســم 
املقبل مع إمكانية متديده ملوسم 

إضافي حال اتفاق الطرفني.
وبحســب صحيفة «ليكيب» 
الفرنسية فإن الصفقة ميكن 
أن تتم هذا الصيف بتضمني العب ريال مدريد الكولومبي خاميس 
رودريغيز فيها والذي يحظى باهتمام كبير من اليونايتد وهذا 

من شأنه أن يقلل من املبلغ املدفوع للتعاقد مع بوغبا.

جدد إنتر ميالن اهتمامه بنجم 
الفرنسي  الدولي  تشلســي، 
أوليفيه جيــرو، الذي ينتهي 
عقده مع ناديه في صيف ٢٠٢١، 
حيث بدأ مفاوضاته معه بالفعل، 
وفقا لتقرير صحافي إيطالي.
وكان جيرو قاب قوســني أو 
أدنى مــن االنتقال إلنتر، في 
يناير املاضي، وتوصل الطرفان 
التفاق بالفعل في ذلك الوقت، 
لكن «البلوز» متســك بالعبه 

عقب إصابة تامي أبراهام. 
وبحســب شبكة «سكاي ســبورتس إيطاليا»، عاد اسم جيرو 
ليتردد مرة أخرى داخل جدران «النيراتزوري»، الذي يســعى 

لضمه هذا الصيف.

راموس.. من وصمة رونالدينيو إلى ثقة نادرة الشبيه
راموس، الذي أبدى جناحا في كل شيء، 
وصار العبا في ريال مدريد وبطال لليغا 
وعنصرا أساسيا في املنتخب اإلسباني، 
لكن ظــل رونالدينيــو العقبة الكؤود، 

حتى رحل إلى ميالن.
وفــي ميــالن، التقــى رونالدينيــو 
براموس مجددا وواصل فواصله املهارية 
املعتادة، وتواصلت الوصمة، فليس من 
السهل أن يستوعب شاب تلك الوصمة 
التي تتكرر مبنتهى العنف في كل مرة 
تواجه فيها العبا ينتمي للفريق املنافس، 

لكن شخصية راموس مختلفة.
الشــاب الذي بلغ من العمر اآلن ٢٣ 
عاما في ٢٠١٠، انطلق في مسار تصاعدي 
قيادي نادر الشبيه، واكتسب ثقة تخوله 
حمل شارة قيادة ريال مدريد بعد سنوات 
عقب اعتزال احلارس كاسياس، وقادته 
أيضا للسيطرة على غرفة مالبس حتوي 
جنوما عظماء أهمهم كريستيانو رونالدو 
نفســه، ويرفع كؤوســا وألقابا قل من 

يحملها في تاريخ امللكي.
انه سيرجيو راموس، الذي خرج من 
عباءة تهكمات االنسحاق أمام رونالدينيو 
وصار اآلن مثاال للثقة نادرة الشــبيه، 
فــي قيادة الفريق، في التدخالت، حتى 
في األخطاء العنيفة، وآخرها في ركالت 
اجلزاء، فراموس الذي كان شابا حني تلقى 
كل هذا الضغط صار اآلن مثاال يحتذى في 
الفكاك من الضغوطات وقيادة املجموعة 

نحو األلقاب، داخل امللعب وخارجه.

تأتي في أوقات مهمة من املباريات تقود 
امليرينغي حلصد نقاط في غاية األهمية، 
لعل آخرها هدفه من عالمة اجلزاء أمام 

خيتافي وأيضا أتليتيك بيلباو.
لكن هناك جانبا آخر سنعود بالتاريخ 
قليال لنتأمله، يعبر عن شخصية راموس 
االســتثنائية، الســيما بدايات راموس 
وصراعه مع الساحر رونالدينيو ثنائيا.
كلنا نتذكر تلك البداية، في ٢٠٠٥-

٢٠٠٦، حــني كان رونالدينيو العبا في 
برشلونة يصول ويجول ويحقق األلقاب 
الفردية واجلماعية، وكان راموس العبا 
قادما لتوه من إشــبيلية بعمر ١٨ عاما 
فحســب، وهنا واجه راموس النسخة 

األكثر عنفوانا من البرازيلي.
وفــي لقــاء ال ينســى بــني الريــال 
وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو 
بذهاب الليغا، كان رونالدينيو في يوم 
ال يتكــرر، ســجل هدفــني راوغ فيهما 
راموس الشاب، ووقف جمهور امللكي في 
البرنابيو مصفقا للبرازيلي املذهل، كما 
انهالت التهكمات على الشاب الذي تالعب 
به رونالدينيو، والتصقت تلك الصفة به 
طويال حتى امتلك رونالدينيو أفضلية 
نفسية في كل نزال ضد راموس، وفي 
كل مرة كانا يتواجهان في الكالسيكو 
كان رونالدينيو ميلك ذات األفضلية 

النفسية.
ومهمــا كان رونالدينيــو في وقت 
سيئ، كان ينجح في التغلب على الشاب 

معــدل النجــاح املبهــر لإلســباني 
سيرجيو راموس في تنفيذ ركالت اجلزاء 
بالدوري اإلسباني في السنوات األخيرة، 
دفع الكل إلى مراقبة التطور الذي طرأ 
على اإلســباني الدولي ويطرأ عليه كل 
يــوم رغم بلوغــه الرابعــة والثالثني، 
ليشيد باملســتوى الذهني الذي وصل 
إليه قائد ريال مدريد فضال عن املستويني 
الفني والبدني. وبشكل إجمالي، سجل 
رامــوس ١٧هدفا متتاليا من ركلة جزاء 
رفقــة ريال مدريد وبشــكل عام مع 
امليرينغي، فقد سجل ١٨ من أصل 
١٩ ركلــة جزاء. هذا املوســم، 
العالمة  حقــق رامــوس 
الكاملة في الليغا، ٨ من 
أصل ٨ ركالت جزاء، 
التي  والركالت 
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مدرب برمين يعتذر لبيتزارو

ديوكوڤيتش يشارك في ٣ بطوالت 
ومتخوف من «فالشينغ ميدوز»

كشف مدرب فيردر برمين األملاني فلوريان كوهفيلدت، عن أنه 
اعتــذر ملهاجمه البيروڤي املخضرم كالوديو بيتزارو (٤١ عاما) 
إلبقائه على مقاعد الالعبني االحتياطيني في مباراته الرســمية 

األخيرة في املالعب.
واســتمرت مســيرة بيتزارو على مدى ثالثة عقود من الزمن 
وبدأت أوروبيا في صفوف برمين بالذات عام ١٩٩٩، ورمى زمالء 
بيتزارو به في الهواء إثر انتهاء مباراة امللحق ضد هايدنهامي التي 
ضمنت بقاء برمين ضمن أندية النخبة في «البوندسليغا»، قبل 

أن يعتذر منه املدرب الذي يصغره بأربع سنوات.
وقال كوهفيلدت: «كنت معه بعد نهاية املباراة واعتذرت له ألنني 
لم أمتكن من إشراكه في آخر مباراة رسمية له، الوضع لم يكن 
مناسبا أبدا»، وكتب بيتزارو على حسابه على تويتر: «شكرا يا 

شباب، فيردر برمين في الدرجة الثانية، أبدا!».

لم يحسم الصربي نوفاك ديوكوڤيتش، املصنف أول عامليا في 
التنس واملتعافي من ڤيروس كورونا املســتجد، مشاركته في 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة «فالشينغ ميدوز» من عدمها، 
بحسب ما أشار أمس في مقابلة مع الصحيفة الرياضية الصربية 

«سبورتسكي جورنال».
وقال ديوكوڤيتش الذي انتقد سابقا اإلجراءات الصحية املشددة 
املقرر اعتمادها في نيويورك: «ال أعرف ما اذا كنت سأخوض 
البطولة، ولن ألعب طبعا في دورة واشــنطن»، مؤكدا مشاركته 

بطوالت «روالن غاروس» الفرنسية ومدريد وروما.
وأعلــن ديوكوڤيتش في الثاني من يوليــو اجلاري تعافيه مع 
زوجته يلينا من ڤيروس «كوفيد-١٩»، بعد التقاطه العدوى خالل 
مشــاركته في دورة «أدريا تور» اخليرية التي نظمها في دول 

البلقان الشهر املاضي.
وستكون فالشــينغ ميدوز األولى بني البطوالت الكبرى بعد 
استئناف املوســم االحترافي الذي علقت منافساته في مارس 
بسبب «كوفيد-١٩»، وتنطلق في ٣١ أغسطس وراء أبواب موصدة.

ماتيوس: الكانتارا
 األنسب لـ «الريدز»

 «NBA » رابطة الـ
ر من تفشي «كورونا» ُحتذِّ

أكد أسطورة بايرن ميونخ لوثار ماتيوس، صحة األنباء املتعلقة 
باقتــراب جنم الفريق الباڤاري تياجو ألكانتارا من االنتقال إلى 
ليڤربــول، وأكد ماتيوس في تصريحــات لصحيفة «ليڤربول 
إيكو» أن الالعب قد ينتقل إلى ملعب «آنفيلد»، وقال: «بالنسبة 
لتياجو، أنا متأكد متاما من أنه ســيغادر»، مضيفا من الواضح 
أن ليڤربول سيحظى بشعبية كبيرة معه، وسيحب كرة القدم، 

وفريق يورغن كلوب هو املناسب له.
وارتــدى ألكانتارا (٢٩ عاما) قميص بايرن عام ٢٠١٣، قادما من 
برشــلونة، حيث ينتهي تعاقده في عمالق أليانز آرينا بنهاية 
املوســم املقبل، ويأمل بايرن ميونخ احلصول على ٣٠ مليون 

جنيه إسترليني مقابل بيعه إلى «الريدز».

 (NBA) حذر مفوض رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني
آدم سيلفر، من أن «تفشيا مهما» لڤيروس كورونا املستجد في 
صفوف األندية سيطيح باستئناف املوسم أواخر الشهر اجلاري.

وعلقت منافسات الدوري اعتبارا من ١١ مارس بسبب «كوفيد- ١٩»، 
ومن املقرر أن يستأنف مبوجب صيغة معدلة ومختصرة تشارك 
فيها ٢٢ من الفرق الـ ٣٠ في البطولة، على أن تنطلق في مجمع 
ديزني وورلد في مدينة أورالندو بوالية فلوريدا في ٣٠ يوليو.

وستقام املباريات دون جمهور، ومبوجب إجراءات صحية تشمل 
إخضاع اجلميع لفحوص دورية لكشف «كوفيد-١٩»، على أن تقيم 
كل الفرق في املجمع الذي بات يصطلح على تسميته «الفقاعة».

وتوقع ســيلفر أن يكون عدد مــن الالعبني اآلتني الى فلوريدا 
مصابني بالڤيروس، لكنه رأى أن تسجيل إصابات إضافية بعد 
دخول أفراد الفرق في احلجر الصحي في املجمع سيتسبب في 
مشــكلة أكبر للدوري. وأوضح أنه «بالتأكيد اذا مت تسجيل أي 
تفش مهم على اإلطالق ضمن املجمع سنضطر لإلغالق مجددا».

هرتا برلني يرصد ١٦٩مليون دوالر ألجل «األبطال»

أكد رئيس نادي هرتا برلني األملاني 
لكرة القدم فيرنر جيجنباور أنه يتطلع 
إلى عودة الفريق من جديد إلى املشاركة 
األوروبية عبر حتقيق مركز في الدوري 
األملاني أفضل من الذي حققه في املوسم 

املنقضي.
وأحرز هرتا برلني املركز العاشر في 
«البوندسليغا» بعد موسم شهد فترات 
تخبط للفريق، الذي تولى مسؤوليته 
أربعة مدربني خالل املوسم، منها فترة 
مخيبة لألمــال ملدة ١١ أســبوعا حتت 
قيادة يورغن كلينسمان املدرب السابق 

للمنتخب األملاني.

يتطلــع إلى االرتقاء بــه ليكون ضمن 
األندية الكبيرة على املدى البعيد.

ونفى جيجنباور الشــائعات حول 
وجود خالفات بني النادي واملســتثمر 
ويندهورست، قائال: «نحن في مشاورات 
مســتمرة حول املســار الذي يجب أن 
يســلكه هرتــا»، ومــن ناحيتــه، قال 
ويندهورست في تصريحات لصحيفة 
«شــبورت بيلــد» األســبوعية إنه لن 
يتدخل في الشــؤون الرياضية وإمنا 
هناك حاجة إلى تكثيف التعاون فيما 
يتعلق باألمور الهيكلية، منها اجلوانب 

التسويقية وتعزيز الدخل.

وقــال جيجنباور فــي تصريحات 
نشرتها صحيفة «بيلد» األملانية أمس: 
«بالنظر إلى األمــام، هدفنا هو إحراز 
أحد املراكز املتقدمة في جدول الدوري، 
وهذا من أجل املشاركة األوروبية، ويا 
حبذا لو في دوري األبطال». وشــارك 
هرتا برلني في دوري أبطال أوروبا مرة 
واحدة، في موسم ١٩٩٩/ ٢٠٠٠ ووصل 

حينها إلى دور املجموعات الثاني.
ويحظى نــادي هرتــا برلني بدعم 
املستثمر الرس ويندهورست الذي أعلن 
مؤخرا استثمار ١٥٠ مليون يورو أخرى 
(١٦٩ مليــون دوالر) في النادي، الذي 

ألونسو يعود إلى «فورموال١»
.. وشوماخر على خطى والده
أعلن فريق رينو الفرنسي املشارك في بطولة العالم للفورموال 
واحد أمس، ان بطل العالم مرتني االسباني فرناندو ألونسو سيعود 
للدفــاع عن ألوانه في ٢٠٢١، بعــد أكثر من عامني على ابتعاده عن 

الفئة األولى.
وستكون هذه املرة الثالثة التي يقود فيها ألونسو لصالح رينو، 
الفريق الذي أحرز معه لقب بطولة العالم للسائقني عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦.

وأعرب رينو في بيان عن «سعادته بالتأكيد ان فرناندو ألونسو، 
الى جانب الفرنسي استيبان أوكون، سيكونان سائقينا في موسم 
٢٠٢١». ويتم ألونسو التاسعة والثالثني من العمر في ٢٩ يوليو، وقاد 
خالل مســيرته االحترافية التي بدأت في العام ٢٠٠١، لصالح فرق 
عدة هي ميناردي، ورينو، وفيراري، وماكالرين، وابتعد الســائق 
اإلسباني املخضرم عن منافسات الفورموال واحد في ختام موسم 
٢٠١٨ بعد أربعة أعوام مخيبة نسبيا مع ماكالرين، وانتقل خلوض 
منافسات مختلفة مثل ســباقات «اندي كار» في الواليات املتحدة 
ورالي دكار الصحراوي، وسباقات التحمل التي توج بلقبها العاملي 

في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
إلى ذلك، أكد مايك شــوماخر مجددا علــى رغبته في خوض 
منافسات سباقات «فورموال١»، التي يحمل والده األسطورة األملاني 
مايكل شوماخر الرقم القياسي لها بإحراز لقب بطولة العالم سبع 
مرات. وقال مايك شــوماخر:«ال توجد خطة بديلة، ولم تكن هناك 
خطة بديلة أبدا، ألنه عندما تكون هناك خطة بديلة، فأنت ال تسعى 

لتنفيذ خطتك األساسية بالشكل املناسب».

استفاد تشلسي من عودة ليستر إلى 
إهدار النقــاط وانتزع منه املركز الثالث، 
بعد فوزه الصعب على كريستال باالس 
٣-٢ ومعادلــة الثانــي مضيفه أرســنال 
املنقوص عدديا ١-١ في الدقائق األخيرة، 
في املرحلــة ٣٤ من الــدوري االجنليزي 
لكرة القدم، ليرفع تشلسي رصيده الى ٦٠ 
نقطة، مقابل ٥٩ لليستر بطل ٢٠١٦، فبات 
األخير على بعد ٤ نقاط من مان يونايتد 
اخلامس الذي يختتم املرحلة اليوم على 

أرض أستون ڤيال.
كان أرسنال األفضل في الشوط األول 
واســتهله بضغــط أثمــر هدف الســبق 
عن طريق هدافــه الغابوني بيار اميريك 
اوباميانغ مترجما عرضية بعيدة من الشاب 
بوكايو ساكا (٢١)، رافعا رصيده الى ٢٠ 
هدفا في الدوري هذا املوسم، لكن منعطف 
املباراة بالنسبة لفريق «املدفعجية» كان 
طرد مهاجمه البديل الشاب ادوارد نكيتياه 
(٢١ عاما) اثــر خطأ متهور على جاميس 
جاسنت بعد ثوان على نزوله (٧٥)، واستغل 
ليستر الطرد على أكمل وجه، بهدف التعادل 
من فــاردي (٨٥)، وأكدته تقنية الڤيديو 
بعدما كان على حافة التسلل، ورفع فاردي 
رصيده الى ٢٢ هدفا في صدارة الهدافني، 

بفارق هدفني عن وصيفه اوباميانغ.
وقال حارس أرسنال مارتينيز: «كان 

يجــب ان نفوز، قبل طرد ادوارد نكيتياه 
قدمنا مباراة رائعة وكان يجب ان نسجل 
هدفني او ثالثة، وأعرف ايدي، ليس العبا 
عدوانيــا، انزلــق ولم يرغــب بإصابته، 

والبطاقة احلمراء قاسية».
بدوره، قال فاردي: «بعد تأخرنا بدأنا 
نشــعر بالذعر قليال، عملــوا بجهد اكبر 
بعد الطرد، لكن التزمنا بخطتنا وأدركنا 

التعادل».
وفي املباراة الثانية، حقق تشلسي فوزا 

صعبا على مضيفه وجاره كريستال باالس 
٣-٢، مقتربا من ضمان بطاقة التأهل الى 
دوري أبطال أوروبا، وذكر مدرب «البلوز» 
الدولي السابق فرانك المبارد أن فريقه كان 
محظوظــا في الدقائــق اخلمس األخيرة، 
مضيفا لكن تعني علينا السيطرة أفضل 
علــى املباراة، وكانــت اللحظات األخيرة 

عصيبة علينا.
واســتغل واتفــورد املهــدد بالهبوط 
مواجهــة ضيفه نوريتش ســيتي متذيل 

الترتيــب ليتغلــب عليه 
٢-١، ليحقــق فوزه االول بعد 

٣ خسارات تواليا.
٣ مباريات اليوم

تختتم اليــوم املرحلة الـ ٣٤ للدوري 
اإلجنليزي املمتاز «البرمييرليغ» بإقامة 
٣ مواجهات، حيث يستضيف في األولى 
إيڤرتون حادي عشر الترتيب (٤٤ نقطة) 
نظيره ســاوثهامبتون الثالث عشر (٤٣ 
نطقة) في مواجهة لن تكون ســهلة على 
فريق املدرب اإليطالي كارلو انشيلوتي الذي 
خسر مواجهة توتنهام في اجلولة املاضية 
٠-١، ويسعى للتعويض أمام خصم صعب 
اليوم، وفي املواجهة الثانية يســتضيف 
بورمنوث التاسع عشر (٢٧ نقطة) توتنهام 
هوتسبير ثامن الترتيب (٤٨ نقطة) الذي 
يحل ضيفا ثقيال على فريق يعاني الكثير، 
وفي طريقه ملغادرة الدوري األقوى عامليا، 
فيما ستكون ثالث املواجهات بلقاء يجمع 
أستون ڤيال الثامن عشر (٢٧ نقطة) على 
معلبه مع مان يوناتيد اخلامس (٥٥ نقطة) 
في مواجهة يسعى خاللها املضيف للخروج 
من شــبح الهبوط، فيما يأمل «الشياطني 
احلمــر» لتعزيز حظوظهــم بحجز مقعد 
متقدم ميكنهم من اللعب في دوري األبطال 

األوروبي املوسم املقبل.

تراوري هدف كبار أوروبا
بات اجلناح القوي بنادي وولڤرهامبتون االجنليزي أداما 
تراوري، هدفا ألندية مان سيتي اإلجنليزي ويوڤنتوس 
اإليطالي وبرشــلونة االسباني، وذلك بحسب ما أوردته 
شــبكة «ESPN» العاملية، مع اســتعداد النجم اإلسباني 
لالنتقال بنهاية املوسم احلالي إذا فشل فريقه في بلوغ 

دوري أبطال أوروبا.
وأضحــى تراوري صاحب الـــ ٢٤ عاما، الذي انتقل 
إلى «الذئاب» قادمــا من ميدلزبره مقابل ١٨ مليون جنيه 
إسترليني في أغسطس ٢٠١٨، أحد أهم الالعبني في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم، بعدما سجل ٤ أهداف، وقدم 
تسع متريرات حاسمة، ويأتي في املرتبة الثانية بصناعة 

اللعب خلف جنم مان سيتي كيفني دي بروين.

الالنا لن يلعب مع ليڤربول
أكد مدرب ليڤربول اإلجنليزي يورغن كلوب أن العب الوسط 
الالنا لن يحمل ألوان ليڤربول املتوج بلقب الدوري االجنليزي 
لكرة القدم بعد اآلن حلمايته مــن أي اصابة قد تعكر انتقاله 
احلر الى فريق آخر. وكان الالنا (٣٢ عاما) قد مدد عقده حتى 
نهاية املوســم املشوه بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد 

بنية ترك النادي األحمر في نهايته.
وفيما استعاد الالعب، املنضم الى ليڤربول من ساوثمبتون 
في ٢٠١٤، لياقته بعد تعرضه لإلصابة، ال يريد كلوب الزج به في 
التشكيلة حفاظا عليه، وقال:«من الواضح أن آدم يريد الرحيل في 
الصيف، وكل األمور معه مت االتفاق عليها، وأمتنى له األفضل»، 
يذكر أن الالنا مرشح لالنتقال الى ليستر سيتي والعودة للعب 

حتت إشراف املدرب االيرلندي الشمالي براندن رودجرز.

إيقاف داير ٤ مباريات
أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم أمس إيقاف العب 
توتنهام هوتســبير إريك داير ٤ مباريات بعد صعوده 
الى املدرجات والتجادل مع مشــجع على هامش مباراة 

في مسابقة كأس االحتاد في مارس املاضي.
وتأتي العقوبة على خلفية «سوء التصرف» بسبب 
مشادة في املدرجات بني داير وأحد املشجعني في ختام 
مباراة فريقه ضد نوريتش في الدور اخلامس من كأس 
االحتــاد في الرابع من مارس، والتي انتهت بخســارة 

توتنهام بركالت الترجيح (٣-٢) بعد التعادل (١-١).
وبحســب التقارير، رأى داير ان شــقيقه يتعرض 
ملضايقات في املدرجات، وسارع للدفاع عنه، ولم تشهد 

املشادة اي احتكاك جسدي.

مباريات اليوم بتوقيت الكويت

إجنلترا (املرحلة الـ ٣٤)

٨beIN SPORTS HD٥إيڤرتون - ساوثهامبتون
٨beIN SPORTS HD١بورمنوث - توتنهام

١٠٫١٥beIN SPORTS HD١أستون ڤيال - مان يوناتيد

إيڤرتون للتعويض أمام ساوثهامبتون 

و«الشياطني احلمر»  إلغراق أستون ڤيال

تشلسي يرتقي ثالثاً بشّق األنفس وليستر يفرض التعادل على أرسنال



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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اخلميس

واحد أبواللطف

إصابات «كورونا» حول العالم 
تتخطى الـ ١٢ مليونًا.

«األوقاف» تدرس فتح املساجد 
مبختلف املناطق في الصلوات 

اخلمس واجلمعة ابتداء
من ١٧ اجلاري.

  والتزال منظمة الصحة
  ما عقب الضيق إال الفرج.       العاملية تتخبط!

أبعد من الكلمات

«الشفاء من كورونا ال يكتسب حصانة طويلة 

األمد»

البروفيسور وليام هاستالين، أستاذ 
سابق بكلية طب هارفارد ومؤلف 

كتاب دليل األسرة لكوفيد.

«اتخذنا كل االحتياطات، ورغم  ذلك أصابنا»

كيشا بوتومز، عمدة مدينة أتالنتا، 
بوالية جورجيا، تعلن صدمتها من 
إصابتها وكل أســرتها بڤيروس 

كورونا.

«اغسل يديك بالصابون كالمجنون»

السياســي وأخــو حاكم  املعلق 
نيويــورك، كريس كومو، ينصح 
باتباع اإلجراءات الصحية، خاصة 

بعد شفائه من كورونا.

«الرئيس األميركي السابق ودرو ويلسون 

مشــهور بعنصريته، ضد السود أو حتى 

الكوريين» 

املفكر السياســي األميركي فريد 
زكريا.

11آراء10األمنية

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 

فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

سكينة موسى عباس محمد البلوشي، زوجة محمد عيسى محمد 
البلوشي: ٦٤ عاما ـ ت: ٩٩٣١٨٥٦٥ ـ ٩٠٠٦٣٨٤٦ ـ شيعت.

غالية مبارك الطليج الرشيدي، أرملة عيد عسكر جامع الرشيدي: 
٩١ عاما ـ ت: ٩٩٨٨٨٤٩٢ ـ شيعت.

فهد سالم مبارك الهولي: ٥٦ عاماـ  ت: ٩٨٧٤١١٣٧ـ  ٩٠٠٠١٨٨٦ 
ـ شيع.

٣:٢١الفجر
 ٤:٥٥الشروق

١١:٥٣الظهر
٣:٢٧العصر

٦:٥١املغرب
٨:٢٢العشاء

العظمى: ٤٤  -  الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٣:٢٢ ص ـ ١:٤٢ ظ

أدنى جزر: ٨:٢٩ ص ـ ٩:٢٩ م

يا دار حصة
في الكويت تكّلمي

يا دار حصة في الكويت تكّلمي
 ودعي السكوَت فما به من مْغَنِم

لي هَّ قولي لصاحبــة املكان َمتَ
مي  ومبا أردت من األمور َحتكَّ

وقفــي وراء الباب وقفة حالٍم
ِم  ينوي خروجا فاق كلَّ ُمَحرَّ

الــكلُّ بــاق كالســجني بــداِرِه
َواهًا له من يائس ُمسَتســلِم

والشرطة اصطفوا بكامل ِجّدهم
ِ يترقبــون خــروج كل مــذممَّ

قــّري ببيتــِك ال فــكاك فإننــا
في عهد هــذا اجلائح املتحّكِم

وتفرغي للطبخ فهو وســيلة
ِم مضمونــة تنســيك كل توهُّ

وامضي على أمل النجاة فإّنه
حبل يقيك فصابري ال تسَأمي

إن «الكرونا» قد غزتنا عنَوًة
ــِم ورَنــْت لنــا بتهّكــٍم وجتهُّ

ولها على أرض الكويت مواقٌع
ِم ت فكانت نحو ألف مخيَّ ُعــدَّ

صعب على األبطال كبح جماِحها
ال عنتر العبسي وال من ينتمي

َة البيــت الذي جاءت له يا ربَّ
   هذي القصيدة نحو قصدك اقدمي

قولي لعبلــة ما لعنتر واجمًا
وهو الذي في احلرب شبُه الّضيَغِم

إن كان موقعه بعيداً فاعمدي
ي  يا عبــل للموبايل ثم ترمنَّ

قولــي لــه أقبل فإنــك فارس
   جتري بطولتك الشهيرة في الدِم

لكنه يخشى «الكرونا» مثلنا
  ُيصغي إلى ما قلت دوَن َتقّدِم

كلٌّ يخــاف املــوت حتى عنتٌر
  وّلــى على َعَجــٍل ولم يتكّلِم

هــذا أوان البيــت منكث دائمًا
فيه على مضض بأنٍف مرغِم

فابقي مكانك ال خروج وحاذري
إن اخلــروج اليوم أكبُر َمغَرِم

إن كان يغريــك اخلروج فإنه
مرُّ الّتذوِق كاحتســاء العلقِم

* * *
يا حصة استمعي لنصحي إنه

 قد جاء عن ِصدٍق وطوِل تأّلِم
قولي قبلت وسوف أبقى َههنا

ازتَي وَتَلّثمي في البيت في ُقفَّ

«وهم الزمن».. كيف أّثر «كورونا» على إحساسنا بالوقت في ٢٠٢٠؟
قامت أزمة ڤيروس كورونا املســتجد 
بتشــتيت شعور ســكان العالم وعالقتهم 
بالوقت، بالنســبة للبعض ممن استمتعوا 
بالعمل من منازلهم، فإن األيام مرت سريعا، 
أما اآلخرون ممن يحبون السفر أو يرغبون 
في زيارة أحبائهم فإن الوقت بدا وكأنه لن 
مير أبدا. لقد اخترعت الساعات ملساعدتنا 
على قياس مضي الوقــت، لكن في بعض 
األحيان قد نشعر بأنه كلما حدقنا فيها بدا 

كأن كل ثانية متضي أطول من السابقة.
ووفقا لعلماء األعصاب، فإن مهمة قياس 
الوقــت وإدراكه ال تقع على عاتق عضو أو 
نظام معني في أجسادنا، بل إن علماء النفس 
حددوا العديد من العوامل املسؤولة عن إدراكنا 
للوقت، بعضها قد تفسر السبب وراء شعورنا 
املرتبط بالوقت خصوصا لهذا العام، حسبما 

نشر موقع «احلرة». 
أين ذهب الوقت؟ 

قد يبدو لنــا أن بعض الفترات الزمنية 
أطــول من غيرها، إال إنها في الواقع تكون 
متساوية، يقول فالتيري أرستيال، الفيلسوف 
احملاضر في جامعة توركــو الفنلندية، إن 
الشخص عند مقارنته الفترة الزمنية التي 
يظهر بها شكالن متتاليان على شاشة مثال 
لفترة زمنية معينة، فإن الفترة التي ميكث 
بها الشكل األول تبدو وكأنها أكبر من تلك 
التي يظهر بها الشكل الثاني، لكن في الواقع 
فإنهما يظهران على الشاشة على مدى فترة 
متساوية. ويقول أرستيال في تقرير لرويترز 
إن السبب في ذلك يعود إلى أن العني حتاول 
تفسير الشكل األول، وعندما يظهر الشكل 
التالي املشابه له فإن الذاكرة اعتادت عليه، 
وبالتالي تسهل املقارنة ويظهر أن التجربة 

بحد ذاتها متر بشكل أسرع.
وهذا ينعكس على فترة املكوث في املنازل 
خالل أزمة كورونا، فمعظم سكان نيويورك 

قالوا إنه مع بدء فرض اإلقامة املنزلية في بداية 
مارس، إال أنهم شعروا مبضي شهر أبريل 
بسرعة، رغم أن األيام بدت وأنها متكررة. 
ويشرح غريغ كالندر، بروفيسور الفلسفة 
في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، أن البشر 
يقومــون بالتوصل لتلك النتيجة بناء على 

واقعة استدعت الذاكرة طويلة األمد. 
ويقول: «إن شبهنا كل حدث بارز بدقة 
ساعة، فإن قلة عدد الدقات في أبريل تشعرنا 

مبرور الوقت سريعا». 
األيام تتكرر

إن ظهر أمامك عدد من األشكال املتشابهة 
على شاشــة واختفت، كدوائر على سبيل 
املثال، وظهر مربع بينها، فإنه قد يبدو للوهلة 
األولى أن املربع ظهر على الشاشــة وقتا 
أطول من الدوائر، رغم أنها ظهرت على مدى 
الفترة الزمنية ذاتها. ويسمى هذا بـ «تأثير 
الكرة الغريبة» أو «oddball effect».  يشير 
أرســتيال إلى ظاهرتني ميكنهما املساعدة 
في فهم عالقتنا مــع الفترات املتكررة في 

املثال السابق. 
الظاهــرة األولى: النظر إلى األشــكال 
املتشــابهة (الدوائر) ســاهم في تسجيلها 
وتذكرها، بالتالي يقل االهتمام بها مع ظهورها 
واختفائها على الشاشة بالتالي نشعر بأنها 
مرت أمامنا واختفت بسرعة، أما الثانية فترتبط 
بظهور الشــكل اجلديد (املربع) فإن عقولنا 
تدرك ذلك وتركز فيه لتحليله وخلق ذكرى 
جديدة، بالتالي نشعر بأن الوقت كان أطول.
ويقول أرستيال إن كبت الشعور باأليام 
املتكررة يعد أحد األسباب وراء إحساسنا بأن 
الوقت مير سريعا، وهذا التأثير ذاته يشهده 
األشخاص املتقاعدون، الذين يعيشون أياما 
متشابهة ويعبرون عن سرعة مرور الوقت. 
وقد نظر عدد من الدراســات في تأثير 

االنتباه والعاطفة على شعورنا بالوقت. 

التي تثير  يقول أرســتيال إن «األمور 
انتباهنا أو تتطلب املزيد من التركيز يبدو 

وكأنها متر بشكل أبطأ». 
والعاطفــة ميكنها أيضــا التأثير على 
شــعورنا بالزمن «فترجيحنا ملرور الوقت 
يرتبط بشكل أكبر مع مزاج األشخاص، إن 
شــعرنا بالسعادة مير الوقت بسرعة، لكن 
إن كنت تشــعر باحلزن فإنه يبدو بطيئا»، 
وفقا ألرستيال. األيام املليئة باألشغال تبدو 
وكأنها متر بسرعة، لكن البعض قد يشعر 
بالعكس متاما في ٢٠٢٠، فبالنسبة للعاملني 
في القطاع الصحي والذين يدركون حجم 
املجازفة في عملهم، بالتالي القلق املتولد عن 
هذا اخلوف كان يشعرهم بأن األيام كانت 

تبدو وكأنها لن تنتهي. 
متى حصل هذا؟ 

في بعض األحيان نتساءل عن الوقت الذي 
خضنا فيه جتربة ما، ونعتمد على ذاكرتنا 
أكثر من معرفتنا في رسم جدول زمني ملا 
عشناه أو ملا نعرفه، لكن مع تشتت الذاكرة 
يختفي إدراكنا ملفهوم الوقت ســواء متثل 

بأيام أو شهور أو سنوات أو حتى عقود.
اكتشف علماء النفس أنه من الشائع أن 
يقرب البشر أحداثا وقعت منذ زمن طويل 
لفترة أقرب زمنيا، لكن إن كانت احلادثة قد 
وقعت خالل السنوات الثالث السابقة فإننا 

نظن أنها حصلت قبل وقت طويل.
وهذا التأثير اســمه «telescoping» أي 
«التكبير املجهــري»، كما لو كنا ننظر في 
عدسة املجهر من األمام أو من اخللف، حيث 
قد تبدو الصورة مشتتة وفقا الجتاه النظر.

وقد يبدو من املستحيل أن ننسى وقوع 
اجلائحة في عام ٢٠٢٠، لكن مع مرور الوقت 
واختفاء بعض الذكريات سننسى الوقت األدق 
التي وقعت فيه األحداث. ومع استذكارك ملا 
حصل خالل هذا العام، احذر من وهم الزمن.

ملاذا ميثل الثلج امللون ظاهرة طبيعية مثيرة للقلق؟

لم يكن ظهور الثلج الوردي اللون في 
بعض مناطق جبال األلب ظاهرة مفاجئة 
للعلمــاء ولكنها كانت مثيــرة للقلق، ال 
ألن الثلــج امللون يشــير الــى تلوث في 
طبقــات اجلو، بل ألنه يدل على ســرعة 
ذوبان الثلوج بسبب ارتفاع درجات حرارة 
األرض. ونقلت صحيفــة «االندبندنت» 
عن خبير إيطالي بهذه الظاهرة قوله ان 
الطحالب هي املســؤولة ولكنها ليســت 
خطرة في حد ذاتها وهي تالحظ عادة في 
فترات الربيع والصيف على االرتفاعات 

املتوسطة وحتى في القطبني.
ويضيف اخلبير ان بياض الثلج يعني 
انــه يعكس معظم طاقة الشــمس ولكن 
الطحالب الداكنة اللون تؤدي الى امتصاص 
مزيد من حرارة الشــمس مسببة ذوبان 
الثلج وارتفاع حرارة اجلو، وهذا يؤدي 
بدوره الى حتسني الظروف لنمو الطحالب 
بسبب توافر مزيد من األوكسجني واملاء 
لذلك. وتشــير الصحيفــة الى ان ظاهرة 
مماثلة لوحظت في القطب اجلنوبي هذا 
العام بوجود ثلج أحمر وثلج أخضر في 

بعض املناطق. وكان تقرير لألمم املتحدة 
عام ٢٠١٨ قد حذر من خطر ازدياد درجة 
حرارة األرض مبقــدار ١٫٥ درجة مئوية 
بــني ٢٠٣٠ و٢٠٥٠ إذا اســتمرت معدالت 
الزيادة احلاليــة. أما إذا بلغت الزيادة ٢ 
مئوية فإن ذلك سيجعل من العالم مكانا 
مختلفــا متاما. عندئذ ســتختفي تقريبا 
احليد املرجانية وستذوب ثلوج القطب 
الشمالي في الصيف على األقل مرة واحدة 
كل عقد من الزمن وسيرافق ذلك انقراض 

أعداد كبيرة من احليوانات والنباتات.

باحث جيولوجي يأخذ عينة من الثلج الوردي عند سفح جبل بريسينيا اإليطالي

سجناء بريطانيا يفضلون البقاء في السجن!
بعــض احملكومــني الذين 
يطلق سراحهم في بريطانيا 
البقاء في الســجن  يفضلون 
علــى احلرية ألنهم ال يجدون 
مكانا يؤويهم أو أحدا يلجأون 
اليه لطلب املســاعدة. وتقول 
صحيفة «االندبندنت» ان عدد 
الذين يطلق سراحهم وهم من 
دون مأوى بات يفوق عدد الذين 
يدخلون السجون في اجنلترا 
وويلز. ونقلت الصحيفة عن 
ادارة اطالق السراح املشروط 
انه في عامي ٢٠١٨-٢٠١٩ كان 
١٦٪ من الرجال و١٩٪ من النساء 
املطلــق ســراحهم بــال مأوى 
األمر الذي ضاعف من احتمال 
تكرارهم ملخالفاتهم للقانون 

والعودة للسجن مجددا.
وحذرت االدارة من اخلطر 
علــى الســالمة العامة الذي 
يشــكله ٣٧٠٠ من السجناء 
ذوي اخلطورة العالية الذين 
أطلق ســراحهم من دون ان 

يكون لديهم سكن دائم.
وبالرغم من ان السلطات 
توفر فنادق اقامة ملن يطلق 
سراحهم بشكل مشروط تقدم 

خرج فيها من الســجن كان 
يبقى نحو شــهرين قبل ان 
يرتكب ما يعيده الى السجن 
ألنه ال ميلك مكانا آخر يعيش 
فيه. وقال سجني سابق آخر 
ان كثيريــن يخرجــون من 
الســجن ويرتكبون جرائم 
جديــدة للعــودة اليه ألنهم 

يشعرون فيه بأمان أكثر.

وحتدثــت الصحيفة عن 
حــاالت اضطــر فيها بعض 
السجناء املطلق سراحهم الى 
العودة للســكن في ظروف 
سيئة مثل املرأة التي لم يكن 
أمامها مــن خيار بعد اطالق 
ســراحها اال العودة للسكن 
مع الرجل الذي كان معروفا 

بأنه كان يسيء معاملتها.

السجن هو املأوى الوحيد لبعض النزالء في بريطانيا

لهــم فيهــا املتابعــة واعادة 
التأهيل واملساعدة النفسية 
وبرامج التغلب على االدمان 
اال ان الطاقــة االســتيعابية 
لتلــك األماكن تفــوق بكثير 
اعداد املشردين من السجناء.

ونقلت الصحيفة عن أحد 
هؤالء املشردين قوله انه في 
كل مرة من املرات الـ ١٥ التي 

بقلم: د.يعقوب يوسف الغنيم

عالم كولومبي ميضي فترة 
احلجر في «جنته النباتية»

كاالركا (كولومبيــا) - أ.ف.پ: مــع بدء تفشــي وباء 
كوفيد-١٩، اختار عالم النباتات ألبرتو غوميس أن ميضي 
فترة احلجر داخل احلديقة الغناء التي أقامها في كولومبيا، 
البلد الذي ينعم بتنوع حيوي من بني األغنى حول العالم.

من دون املوظفني الثالثني الذين يرافقونه عادة وبعيدا 
من عائلته املقيمة في بوغوتا، يكافح هذا العالم البالغ ٧٢ 
عاما للحفاظ على احلديقة التي رأت النور على يده قبل 
أكثر من أربعة عقود. غير أن ڤيروس كورونا املســتجد 

أرغمه على إغالقها.
ويوضــح غوميس لوكالة فرانس برس بني األجناس 
الـ ٦٠٠ من النباتات املســتوطنة املزروعة على مســاحة 
أربعة عشر هكتارا «أعيش هنا في هذه احلديقة النباتية 
فــي كينديو منذ شــهر مــارس ألن الوبــاء أرغمني على 

مالزمة املكان».
وعند بدء تدابيــر احلجر في كولومبيا في ٢٥ مارس 
الحتواء تفشــي الوباء، تبدد املورد األساســي لإليرادات 
في هذا املتنزه الواقع في كاالركا مبقاطعة كينديو الغنية 
بأشجار النب في غرب كولومبيا، أي السياحة في املنطقة 

التي تستقطب ٦٠٠ ألف زائر سنويا.

ملشاهدة الڤيديولقطة جوية للحديقة النباتية          (أ.ف.پ)
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