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اخلالد: نهج عملي جاّد في مواجهة الفساد

مرمي بندق

فيمــا تواصــل األجهــزة املختصــة 
حتقيقاتها في قضية الصندوق املاليزي 
مبثــول متهمني رئيســيني أمــام النيابة 
العامــة إلى جانب اســتدعاء أحد قياديي 
«الداخلية»، في قضية النائب البنغالي، 
شدد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد على أن «احملافظة على املال العام 
وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة 
أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي 
جاد في مواجهة الفســاد تتكامل فيه كل 
اجلهود والطاقات على نحو منظم ويحقق 

التنسيق والتعاون املطلوبني بني اجلهات 
الرقابية وتبادل املعلومات والبيانات مبا 
يكفل انتظام هــذه اجلهود ووحدتها في 

مواجهة آفة الفساد».
وقال سموه خالل لقائه رؤساء وممثلي 
األجهزة الرقابية احلكومية ان وجود هذا 
الكــم من مظاهر الفســاد ال يســتقيم في 
ظل تعدد اجلهــات الرقابية وما تقوم به 
مــن جهود وما تزخر به تشــريعاتنا من 
أحكام تستهدف حماية املال العام واحلد 

من مظاهر التعدي عليه.
وشدد سموه على «ضرورة االنتقال من 
مرحلة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية 

جادة ملواجهة الفساد تؤدي الى جتفيف 
منابعه ومنع أسبابه ومحاسبة املتسببني 
في جرائم الفساد واسترجاع األموال العامة 

التي تعرضت للنهب والسرقة».
وعبر ســمو الشيخ صباح اخلالد عن 
«حــرص احلكومة على تقــدمي كل الدعم 
الرقابيــة للقيــام  واملســاندة لألجهــزة 
مبسؤولياتها، الفتا إلى أهمية دور «قضائنا 
العــادل والنيابــة العامــة ومجلس األمة 
وديوان احملاســبة» في حتقيق األهداف 
املنشودة، ودعا املواطنني واملجتمع املدني 
إلى القيام بدورهم في هذا املشروع الوطني 

املهم».

وجود هذا الكّم من مظاهر الفساد ال يستقيم مع تعدد اجلهات الرقابية ووجود التشريعات
جتفيف منابع الفساد ومحاسبة املتسببني في جرائمه واسترجاع األموال املنهوبة
ضرورة تكامل اجلهود والطاقات لتحقيق التنسيق بني اجلهات الرقابية

اعتماد تعيني مدير وحدة 
«التحريات املالية» قريبًا

مرمي بندق

علمــت «األنبــاء» ان مجلــس 
الوزراء سيعتمد مشروع مرسوم 
بتعيــني مدير لوحــدة التحريات 

املالية قريبا جدا. 
وحدد مرســوم إنشاء الوحدة 
مهمتهــا فــي احلفاظ علــى نزاهة 
القطاع املصرفي واملالي في البالد 
وحمايته من جرمية غسيل األموال، 
واجلرائــم األصليــة املرتبطة بها 
وجرمية متويل اإلرهاب، وذلك من 
خــالل االلتزام باملعاييــر الدولية 
والتعــاون الفعــال مــع اجلهــات 
املختصة لتحقيق الســالم واألمن 

الوطني والدولي.

استمرار التحقيقات في قضية الصندوق املاليزي مبثول متهمني رئيسيني.. واستدعاء قيادي بـ «الداخلية» في قضية النائب البنغالي

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد لدى لقائه مسؤولي اجلهات الرقابية التفاصيل ص٣

١٢٦ شخصية يدعون «نزاهة» للتحقيق في «العبث» بقيود الناخبني
و«املعلومات املدنية» ترّد: تغيير القيود االنتخابية.. ببصمة املالك

مرمي بندق

قــدم ١٢٦ شــخصية مــن 
رجال ونساء الكويت شكوى 
الــى الهيئــة العامــة ملكافحة 
الفساد «نزاهة» للتحقيق  فيما 
أسموه «العبث بسجالت قيود 

الناخبني». 
وقالوا في عريضة موقعة 
بأســمائهم، تلقــت «األنبــاء» 

اآللي املطبق بهيئة املعلومات 
املدنية علــى جميع املعامالت 
التــي تصدرها الهيئة ســواء 
عند إصــدار البطاقــة املدنية 
للكويتيني أو الوافدين أو إدخال 
بيانات تتعلق بتغيير عنوان 
السكن والتي يستتبعها تغيير 
القيود االنتخابية من عنوان إلى 
آخر، أو بيانات اإلقامة أو االسم 
الذي اشــترط أن يتــم رباعيا 

واحد على عنوان سكن بطريقة 
عشوائية، وتغيير محل إقامة 
أي مواطن على عنوان آخر يتم 
بتوقيع صاحب البيت شخصيا 
علــى األوراق املقدمة، والتي 
هي عبــارة عن عقــد اإليجار 
ووثيقة البيت، الفتة إلى أنه 
من دون حضور صاحب البيت 
ال ميكن تغيير عناوين سكن 

مواطنني.

بدال من الثالثي لتالفي التشابه 
والتكــرار. وقالت املصادر إن 
القضية األهم اآلن هي القيود 
االنتخابية وما يــدور حولها 
مــن معلومــات خاطئة حول 
نقل بعض القيود وتســجيل 
أشــخاص على بيوت سكنية 

دون معرفة املالك. 
وشددت املصادر على أنه 
ال ميكن تسجيل حتى شخص 

أكدوا ضرورة تنقية السجالت من خالل العديد من اخلطوات وتعّقب التجاوزات الصارخة

نسخة منها، إنهم يستهدفون 
تنقية ســجالت الناخبني من 
خــالل العديد مــن اخلطوات، 
مشددين على تعقب التجاوزات 
الصارخة التي تلحق بالقيود 
االنتخابيــة ملــن يحــق لهــم 
التصويت. من جهتها، شددت 
مصــادر حكوميــة رفيعة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
على أنه ال ميكن اختراق النظام 

«الطيران املدني» تعتمد الرحالت املقترحة 
من قبل شركات الطيران ٢٠ اجلاري

«التربية»: طلبة الثانوية سيؤدون 
اختباراتهم في املدارس «ورقيًا»

ثامر السليم

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة في 
اإلدارة العامــة للطيــران املدنــي أنها بصدد 
اعتمــاد الرحالت املقترحة من قبل شــركات 
الطيران في ٢٠ اجلاري، مشيرة إلى أن اجلداول 
املخصصة للرحالت لم يتم اعتمادها بشكل 
نهائــي حتى اآلن. وأشــارت املصادر إلى أن 
ســوق النقل اجلوي كبير وال يحق التدخل 
في أســعار التذاكر، مؤكــدة أن هناك جهات 
تراقب ســوق التذاكر ومــن حق املتضررين 
التقدم بشــكوى في حال الشــعور بالضرر. 

وناشدت املصادر من يرغب في السفر أن يطلع 
على اإلجراءات التي ستقوم بها الدولة املسافر 
إليها فيما يتعلق بطلب احلصول على شهادة 
خلو من «كورونــا» من عدمه وكذلك وجود 
حجر مؤسسي من عدمه، مشيرة إلى أن على 
من يرغب في السفر استخدام تطبيق «كويت 
- مســافر» الذي مت إقراره من قبل الطيران 
املدني بالتعاون مع شركات اخلدمات األرضية 
لتسهيل اإلجراءات. وبينت أن خطواته تبدأ 
من حلظة خروج املســافر من منزله بحيث 
يقوم بتعبئة البيانات مع مرافقيه للحصول 

على «باركود» ميكنه من دخول املطار.

عبدالعزيز الفضلي

طلب قطاع التعليم العام من التواجيه الفنية جتهيز 
وإعــداد اختبارات نهاية العام الدراســي لطلبة الصف 

الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي. 
وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» ان التواجيه 
كثفوا جهودهــم خالل األيام املاضية في إعداد أســئلة 
االختبارات والتي ســتكون ورقية، مشيرة الى انه من 
الصعب جدا إجــراء اختبارات للطلبة «أونالين» حتى 
وان كانــت عملية التعليم للفصل الثاني الذي ســيبدأ 
حســب خطة الوزارة في اغسطس املقبل بنظام التعلم 

عن بعد عبر املنصة التعليمية. 
وأوضحت املصادر ان التواجيه العامة ستقوم بتسليم 
قطاع التعليم العام االختبارات الورقية في النصف الثاني 
من الشهر اجلاري، مؤكدة ان الطلبة سيؤدون اختباراتهم 
في املدارس مع االلتزام بتعليمات السلطات الصحية في 
البالد من ناحية التباعد االجتماعي، واالستعانة مبدارس 
املرحلة املتوسطة أمر وارد لتوزيع الطلبة عليها خالل 
فترة االختبارات التي ســتكون بعد ٦ أســابيع من بدء 
الدراسة في الشهر املقبل، مشيرة الى ان موعدها وبشكل 

مبدئي سيكون في شهر سبتمبر املقبل.

تطبيق «كويت - مسافر» يتيح احلصول على «باركود» دخول املطار

حتى وإن كان «تعليمهم عن بُعد»

التفاصيل ص٣و١٠

التفاصيل ص١٨

سوق اجلمعة يعيد فتح أبوابه.. وتوقعات بإقبال كبير اليوم
فحص حراري لرواد سوق اجلمعة بعيد افتتاحه أمس               (محمد هاشم)

خنق فتى من أصول أفريقية يُجّدد الغضب بأميركا
ترامب يصف قرار السماح باالطالع على سجالته املالية بـ«املالحقة السياسية»

وكاالت: أثــار نشــر تســجيل 
ڤيديــو جديد يظهــر فيه فتى من 
أصول افريقية وهــو يفقد وعيه 
وميوت اختناقا بأيدي موظفني في 
مركز إصالحي غضبا في الواليات 
املتحــدة، في تكــرار حلادثة وفاة 

جورج فلويد. 
الفتــى كورنيليوس  وتوفــي 
فريدريكس بعد يومني من طرحه 
على األرض من جانب عاملني في 
أكادميية «اليك سايد» في كاالمازو 
في والية ميشــيغان. وظهر وهو 
يستغيث «ال أستطيع أن أتنفس» 

لكن لم يستجب له املوظفون.
إلى ذلك، سارع الرئيس األميركي 
دونالد ترامــب، الى التعليق على 
قــرار احملكمــة العليــا األميركية 

الصادر أمس بأحقية املدعي العام 
فــي نيويــورك في االطــالع على 
الســجالت املالية له مبــا في ذلك 
اإلقــرارات الضريبية، واصفا اياه 
بأنه «مالحقة سياسية». وأضاف 
فــي تغريدة على «تويتر» ان ذلك 
«ليــس عــادال لهــذه الرئاســة أو 
اإلدارة»، وتعهد بالقتال ضد «الفساد 

السياسي» في نيويورك.
وكانت احملكمة العليا أصدرت 
أمس قرارا ينــص على أن ترامب 
ليس بإمكانه منع أمر االســتدعاء 
اخلــاص بســجالته املاليــة التي 
طلبها االدعاء العام في نيويورك. 
وأضافــت احملكمة أن ترامب ليس 
مبنأى عن التحقيق اجلنائي في هذا 

الصدد.  الفتى كورنيليوس فريدريكس بعد «اختناقه» أثناء محاولة السيطرة عليه في أكادميية اليك سايد مبيشيغان    (أ.ف.پ)

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

«نفط الكويت» أمام «التحقيق البرملانية»: 
مهنية عالية في ترقيات رؤساء الفرق

أحمد مغربي

كشــفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «األنباء»، عن أن شركة 
نفط الكويت اســتعرضت أمس أمام جلنة التحقيق البرملانية 
الرد على كل ما أثير حول ترقيات رؤساء فرق املشاريع التي 
صدرت مؤخرا، وقالت إن املفاضالت جرت مبهنية عالية لالختيار 
وفقــا للجدارة والكفاءة. وحول ما أشــيع مــن تعيني أخوين 
باســمني مختلفني، قالت املصــادر إن هذين األخوين يعتبران 
من الكفاءات التي أثبتت جدارتها، حيث التحقا بالعمل قبل ١٦ 
و٢٠ ســنة على التوالي، مضيفة أنه ال يوجد ما يحظر قانونا 
أو الئحيا تعيينهما ما داما قد حققا شــروط األهلية والترقي. 
وأشارت إلى أنه ال توجد صلة قرابة أو مصاهرة تربط الرئيس 
التنفيذي بأحد املرّقني. وزادت املصادر بأن ادعاء ترقية مرشحني 
قد انتقلوا في فترة من الزمن من دوائر أخرى قد نال من حق 
املنافســني اآلخرين. وأكدت املصــادر أن منهجية التدوير تعد 
ممارسة عاملية تتبعها الشركات العاملية الكبرى حيث إن هذه 
السياســة تكســب األفراد وتؤهلهم لإلملام بكل جوانب أعمال 
الشركة وهو ما يعود باملنفعة عليها. وتساءلت املصادر: ملاذا 
يتم تســليط الضوء علــى حالة واحدة بينما هناك عشــرات 
احلاالت األخرى املشــابهة لها في هذه املفاضلة دون أن يشار 
لها؟ وفيما يتعلق بأســباب تأخير صدور التعميم، أوضحت 
الشركة أن ذلك يعود إلى التعطيل الذي فرضه مجلس الوزراء 
أثناء جائحة كورونا. وقالت املصادر ان صدور التعميم أثناء 
التعطيل كان ســيصيبه عــوار قانوني لكونه ليس من أعمال 

الضرورة مما دعاها إلى االنتظار حلني عودة األعمال.

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

الظفيري لـ «األنباء»: 
مالحظات ضخمة  

على الئحة «اجلامعات 
احلكومية» وسنرفع 
توصياتنا بخصوصها 

05إلى «التربية»

08

ملشاهدة الڤيديو

د.فايز الظفيري

رئيس التحرير الزميل يوســف خالد املرزوق خالل مشــاركته في الندوة ضمن فعاليات امللتقى اإلعالمــي التي أدارها الزميل ماضي اخلميس 
مبشاركة الوكيلني املساعدين في وزارة اإلعالم محمد العواش وفيصل املتلقم والنائب علي الدقباسي والزميل وليد اجلاسم ود.فايز الكندري 

رئيس التحرير في ندوة «قواعد وآليات التطوير لإلعالم الكويتي»: قوانني اإلعالم 
07اجلديدة مجحفة.. والكويت كانت مضرب املثل بالصحافة احلرة وسقف احلرية

«الداخلية»: سمات الدخول الصادرة 
قبل إغالق املجال اجلوي

«ملغاة» وال ينطبق عليها التجديد 
20حتى ٣١ أغسطس



اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«اجلمارك» توفر فحص «كورونا» 
ملنتسبيها بدءًا من ١٣ اجلاري

العجمي: أخذ احليطة واحلذر وااللتزام 
بالتعليمات عند االنتقال من مرحلة إلى أخرى

إغالق ٤ محالت ورفع ١٥٤ مركبة مهملة 
و٤٦ بقالة متنقلة في األحمدي

حتويل بدالت النوبات الليلية إلى حسابات 
العاملني في عدد من القطاعات بـ«الكهرباء»

في إطار إجراءاتها جتاه التعامل مع أزمة وباء كورونا، 
قامت اإلدارة العامة للجمارك وبتوجيهات من املدير العام 
املستشــار جمال اجلالوي، وبالتعاون مع وزارة الصحة 
بتوفير فحص ڤيروس كورونا املستجد ملنتسبي «اجلمارك»، 
وذلك في وحدة مكافحة الدرن بوزارة الصحة، في الفترة 

من ١٣ الى ١٦ اجلاري.
وقال رئيس مكتب السجل العام - عضو اللجنة العليا 
الدولية للوائــح الصحية أنور اجلبعة، إن هذا العمل هو 
نتاج التعاون املثمر بــني اإلدارة العامة للجمارك ووزارة 
الصحة منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى االلتزام بجميع 
الضوابط واالحتياطات الصحية التي صدرت بشأنها تعاميم 
وتعليمات، موجها الشكر إلى جميع أفراد الطواقم الطبية.

أكد الناشط راكان العجمي 
أن ڤيــروس كورونــا الــذي 
اجتــاح العالــم بني لنــا انه 
يجب علينا االهتمام باملنظومة 
الصحية والتي أثبتت جدارة 
عاملية بقيــادة وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح. وقال 
العجمي إن وزير الصحة لم 
يغمــض له جفن منــذ بداية 
األزمة وسخر كل السبل، من 
كوادر صحية مدربة على أعلى 
مستوى وأجهزة طبية ومراكز 
عزل، فكان في صدارة ومقدمة 

املواجهــة هــو وفريقه الطبي باملستشــفيات 
احلكومية إلى جانب القيام بالعمل األساســي 
وهو رعاية املرضى سواء مرضى السكري أو 
الضغط أو احلوادث أو أمراض باطنية وصدرية 

والعمليات اجلراحية املختلفة.
وأضــاف: ونحــن ننتقــل مــن مرحلة إلى 

مرحلة البد أن ننتبه ونأخذ 
احليطة واحلذر، وأن نلتزم 
بالتعليمــات الصحية، حتى 
نستطيع القضاء متاما على 
هــذا الوباء، وذلك لن يتم إال 
باتباع التعليمات، مؤكدا أن 
الكويت أصبحت لديها اخلبرة 
الكافية فــي التعامل مع مثل 
هذه األمراض والتغلب عليها.

وأضاف: ان جتربة مواجهة 
هذا الوباء والتصدي له مبنزلة 
قاعــدة أو خطة لالســتفادة 
منها مستقبال وإعادة دراسة 
املنظومــة الطبية بالكامــل وتطويرها، وذلك 
لنتمكن من التعامل في املراحل املقبلة بتجهيز 
مستشفيات واالهتمام أيضا بالعنصر البشري 
والفني من أبناء الكويت من الدارسني واخلريجني 
من كليــات الطب والصيدلــة حتى يصبحوا 

كوادر مهمة ومفيدة للكويت وأهلها.

في ظل اجلهود التي تبذلها بلدية الكويت 
ملجابهة تداعيات ڤيروس كورونا املستجد 
بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها 
مدير عام بلدية الكويت م.أحمد املنفوحي 
تنفيذا للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء 
وقــرارات وزارة الصحة ضمن اإلجراءات 
االحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية 
جتنبا النتشار ڤيروس كورونا املستجد، 
أوضحــت البلديــة أن اجلــوالت امليدانية 
التــي قام بها الفريــق الرقابي بفرع بلدية 
األحمــدي خالل الفترة من ٢٠٢٠/٦/١ حتى 
٢٠٢٠/٦/٣٠ أسفرت عن الكشف على ١٨٦٧ 

محال، وتوجيه ٩٣٥ إنذارا وتعهدا لبقاالت 
وأســواق مركزية لاللتــزام بقرار مجلس 
الــوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية، 
حترير ٥١ مخالفة، إغالق ٤ محالت ملخالفة 
االشتراطات الصحية والكشف على ١١٧ من 
األسواق املوازية، حترير ٧٩ مخالفة ألنشطة 
أخرى، توجيه ٣٠ إنذارا وتنبيها ألنشطة 
أخــرى. وأضافت انه مت رفــع ١٥٤ مركبة 
مهملة وســكراب، ورفع ٤٦ بقالة متنقلة، 
اإلفراج عن ٩٠ ســيارة، حترير ٦١ مخالفة 
بائــع متجول، فضال عن غســيل وتعقيم 

١٤٧٣٣٩ حاوية مختلفة األحجام وسالل.

دارين العلي

أورد تقريــر متابعة خطــة التنمية األخير 
أن نسب اإلنفاق على املشاريع اخلاصة بإنتاج 
الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر مستدامة 
مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لم تتجاوز 
١٪ من امليزانية املرصودة لها منتقدا أداء اجلهات 
املعنية بتنفيذ برنامج توظيف الطاقة املتجددة 
مــن حيث ضعف اإلجناز. وأوضح التقرير أن 
البرنامج تشــارك في تنفيذه ثالث جهات هي 
وزارة الكهرباء واملاء ومؤسسة البترول الكويتية 
ومعهد االبحاث العلمية، مؤكدا أن نسب اإلجناز 
لم تتحرك في اجناز املشــاريع األربعة تقريبا 
منــذ نهاية العام الســابق. وورد فــي التقرير 
تســاؤالت عن مدى جدية اجلهات في التعامل 
مع هذا البرنامج املهم للغاية، خاصة أن مشروع 
الشقايا للطاقة املتجددة قد وصل ملرحلة متقدمة 
من التنفيذ، أما بقية املشاريع فتعاني من بعض 
املعوقات االدارية نتيجة طول الدورة املستندية 

في املراحل التحضيرية. ولفت التقرير إلى أن 
املشاريع األربعة هي الدبدبة للطاقة الشمسية 
تنفذه مؤسسة البترول الكويتية ومركز حتلية 
املياه باستخدام الطاقة املتجددة ومجمع الشقايا 
للطاقة املتجددة تنفذهما معهد الكويت لالبحاث 
العلمية ومشــروع توريد وتركيب وتشــغيل 
وصيانــة األلواح الكهروضوئية على أســطح 
خزانات مياه الصبية. وشدد التقرير على أهمية 
تنفيــذ البرنامج الذي يهدف إلى تلبية الطلب 
املتزايد علــى الطاقة الكهربائية من القطاعات 
املختلفة ســواء لالستهالك أو لإلنتاج، وكذلك 
العمــل على املخزون االســتراتيجي من املياه 

لتلبية الطلب نتيجة التوسع العمراني.
وفي سياق منفصل، حولت إدارة الرواتب 
واألجور في وزارة الكهرباء واملاء أمس بدالت 
النوبات الليلية الى حسابات العاملني في عدد 
من القطاعات في الوزارة وهي شبكات التوزيع 
مبحافظة الفروانية ومحطات الشويخ والدوحة 

الغربية والصبية والدوحة الشرقية.

في وحدة مكافحة الدرن ملدة ٣ أيام

أكد أن جتربة مواجهة هذا الوباء مبنزلة قاعدة لالستفادة منها مستقبالً

خالل حمالت نفذها اجلهاز الرقابي على مدى شهر يونيو

ر مشاريع الطاقة املتجددة تقرير «التنمية»: املعوقات اإلدارية والدورة املستندية تؤخِّ

املستشار جمال اجلالوي

..ووّزعت ١٠٥ بقرات استفاد منها ١٠٠٠ إنسان في سريالنكا
متاشيا مع دورها التنموي 
الرائد والذي تسعى من خالله 
إلى مكافحــة الفقر وتوفير 
العمــل واســتثمار  فــرص 
الشــبابية املعطلة  الطاقات 
واملساهمة الفاعلة في حتريك 
عجلة التنمية بالدول الفقيرة 
وحتسني واقع مئات األسر، 
النجــاة  جمعيــة  وزعــت 
اخليرية عدد ١٠٥ بقرة حلوب 
خــالل عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ 
اســتفاد منها ١٠٠٠ شخص 

في سريالنكا.
وفي هذا الصدد، أوضح 
عضو مجلس اإلدارة بجمعية 
النجاة اخليريــة د.إبراهيم 
العدساني أن النجاة اخليرية 
تطمح من خالل هذا املشروع 
إلى تأهيــل األســر الفقيرة 

أهداف األمم املتحدة الطامحة 
نحو مكافحة الفقر وتوفير 
فرص العمل لألسر الفقيرة.
العدســاني: تبلغ  وتابع 
تكلفة مشروع املاشية للفرد 

كان في السابق من الصعب 
احلصول عليه، وكذلك توفير 
مصدر دخل مــن خالل بيع 
هذا احلليب وتطوير وزيادة 
املشــروع من خــالل تربية 
البقــرة» وبذلــك  «صغيــر 
يكــون املشــروع قــد زادت 
قيمته وتضاعف معه أيضا 

املدخول املادي.
وختم العدساني بحديث 
النبــي ژ قــال «مــن منح 
منيحة لنب أو ورق أو هدى 
زقاقا كمن أعتق رقبة» هذا ملن 
يهدي شاة تكون مكافأته عتق 
رقبه، فكيف مبن يقدم بقرة 
تســتفيد منها أســرة بكامل 
أفرادهــا تــأكل مــن ورائها. 
للتواصــل ودعم املشــروع 

االتصال على ١٨٠٠٠٨٢.

الواحد ١٦٠ دينــارا، ولدينا 
شــروط في اختيار األســر 
املستفيدة منها أن تكون هذه 
األســر من العوائل الفقيرة 
وذات الدخــل احملدود وعدد 
أفرادها كبير، وأن تكون لديها 
رغبة شــديدة في تنفيذ هذا 
املشروع واستثمار املنتجات 
من احلليب واألجبان وغيرها 
من املشتقات األخرى وبيعها 
للجمهــور، وبدورنــا نقوم 
مبتابعة دورية للمشــروع 
للوقــوف عن كثب على أهم 
النتائــج التــي حققهــا لدى 
شريحة املستفيدين، وملسنا 
بفضــل اهللا تعالى تغيرات 
ملموســة فــي حياتهم منها 
توفيــر الطعام اجليــد لهم 
من احلليب الطبيعي والذي 

احد املستفيدين من املشروع

توفيــر  فــي  ومســاعدتها 
متطلبات حياتها بعزة وكرامة 
عوضا عن االنتظار في طابور 
الطويل، معتبرا  املساعدات 
هــذا املشــروع يتوافــق مع 

استئناف عمل جميع دوائر «الكلية» و«األسرة» بدءًا من األحد

«النجاة» توّزع ٦١٠٠ سلة غذائية بالتعاون مع «الكويتية لإلغاثة»

أسامة أبوالسعود - عبدالكرمي أحمد

أصــدر رئيــس احملكمــة 
الكليــة املستشــار د.عــادل 
بورسلي قرارا رقم ٣٥ لسنة 
٢٠٢٠ باستئناف جميع دوائر 
اجلنح واألوامر اجلزائية - 
مبا فيها البلدية واملرور وجنح 
البيئة واجلنح اإللكترونية - 
عملها وذلــك لنظر القضايا 
املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ وكذا 
النطق باألحكام التي امتد أجل 
النطق بها بعد ذلك التاريخ، 
وذلك وفقا لقرارات اجلمعية 
العامة املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.

وتابع القرار الذي حصلت 
«األنبــاء» على نســخة منه 
«املــادة الثانيــة: تســتأنف 
جميــع دوائــر (اإلداري - 
جتاري مدني ñلي وحكومة 
- جتاري ñلي - مدني ñلي) 
عملهــا، وذلك لنظر القضايا 
املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ وكذا 
النطق باألحكام التي امتد أجل 
النطق بها بعد ذلك التاريخ 
وفقا لقرارات اجلمعية العامة 

املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.
وجــاء في املــادة الثالثة 
«تســتأنف جميــع دوائــر 
اإليجــارات (ñلــي وجزئي) 

كشــفت جمعيــة النجاة 
اخليريــة عن إنفاقهــا أكثر 
مــن مليون دينار جتاه دعم 
اجلاليات والعمالة املتضررة 
جــراء أزمــة كورونــا لدعم 
اإلجــراءات االحترازية التي 
اتخذتها الدولة للوقاية من 
ڤيروس كورونا، حيث قامت 
اجلمعية هذا األسبوع بتوزيع 
٦١٠٠ سلة غذائية بالتعاون 
مع اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
مبنطقتي اجلليب والفروانية 
في مشهد إنساني مكرر منذ 
بداية األزمة خالل ٤ اشــهر 

ماضية.
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال رئيــس قطــاع املوارد 
والعالقــات العامة واإلعالم 
النجــاة اخليرية  بجمعيــة 
عمر الثوينــي، ان خير أهل 
الكويــت طال املعمورة كلها 
فكيف مبن يعيش معنا على 
أرض الكويت؟ مؤكدا أن هذه 
املساعدات في إطار االستجابة 
العاجلة التي قامت بها النجاة 

العامة املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.
وجاء في املادة اخلامسة 
«تستأنف دوائر محكمة أسرة 
األحمدي عملها اعتبارا من يوم 
اخلميــس املوافق ٩/٧/٢٠٢٠ 
وفقا لقرارنا رقم ٢٠٢٠/٣١ مع 
التأكيد على انعقاد جلسات 
محاكم األســرة على فترتني 

وفقا ملا ورد بذلك القرار.
القــرار: «املــادة  وتابــع 
السادســة: تباشــر جميــع 
دوائر احملكمة الكلية ودوائر 
محكمة األســرة عملها على 
الوجه املعتاد ويكون ميقات 
انعقاد اجللسات عند الساعة 
التاســعة صباحا (بالنسبة 
الفرديــة) وعنــد  للدوائــر 
الساعة احلادية عشرة صباحا 
(بالنسبة للدوائر الثالثية)، 

وذلك في كل دور العدالة.
وأضــاف القرار في املادة 
الســابعة: «تبدأ إدارتا كتاب 
الكليــة ومحكمــة  احملكمــة 
األســرة في اســتقبال وقيد 
وإيداع كل القضايا اجلديدة 
بجميع أنواعها ومبا ال يجاوز 
(٨ قضايا جديدة) في اجللسة 
الواحدة على أن تكون اجللسة 
األولــى لنظر تلــك الدعاوى 
اعتبارا من ٢٠٢٠/٩/١، وذلك 

االحتياجات األساســية من 
الســكر واألرز واملعكرونــة 
والشــاي واحلليب وغيرها 
مــن االحتياجــات األخرى، 
وســاهم فــي جنــاح هــذه 

وحتقيقا للعدالة الناجزة.
وأضــاف القرار في املادة 
العاشــرة: «التأكيــد مجددا 
علــى إدارتي كتــاب احملكمة 
الكليــة ومحكمــة األســرة 
مبخاطبة القطاعات واإلدارات 
املختصة بوزارة العدل التخاذ 
الــالزم نحو وضــع وتنفيذ 
اآلليــة املناســبة لضمــان 
توافر االشتراطات الصحية 
االحترازيــة وتعقيم قاعات 
احملاكــم وغرف املداولة قبل 
وبعد انعقاد اجللسات وكذا 
تنظيم دخول أطراف القضايا 

أو وكالئهم لدور العدالة».
القــرار: «املــادة  وتابــع 
احلادية عشــرة: يسري هذا 
القرار - عدا املادة اخلامسة 
- اعتبــارا من األحد املوافق 
٢٠٢٠/٧/١٢ وعلى مدير إدارة 
كتاب احملكمة الكلية ومحكمة 
األســرة تنفيذه - وكل فيما 
يخصــه - ويبلــغ للزمــالء 
مستشــاري ووكالء وقضاة 
احملكمة وترسل صورة منه 

لوكيل وزارة العدل.
وختم القرار باملادة الثانية 
عشرة «يكلف املكتب الفني 
مبباشرة اختصاصاته واتخاذ 
ما يلزم نحو تنفيذ القرار».

تنظيم وترتيب املستفيدين 
وتوزيع املساعدات، ضاربني 
بذلك أروع األمثلة في األخالق 
الراقية والتعامل اإلنساني.

وفقا للقواعد املبينة بقانون 
املرافعات والقرارات الوزارية 

ذات الصلة.
وتابعت «املادة الثامنة»: 
نشير إلى مراعاة تفعيل املادة 
٦٧ من قانون املرافعات التي 
تنص على أن «تبدأ احملكمة 
بالســعي فــي الصلــح بــني 
اخلصوم فإذا لم يتم الصلح 
بإثبــات مــا يبديــه  أمــرت 
اخلصوم أو وكالؤهم شفاها 
من طلبات أو دفوع في محضر 
اجللسة ويكون املدعى عليه 

آخر من يتكلم».
التاســعة  املادة  وتابعت 
«نشير إلى أنه مت االتفاق مع 
إدارة اخلبراء بوزارة العدل 
علــى تواجد عدد من أعضاء 
اإلدارة بكل دور العدالة وذلك 
لالســتعانة الفورية بهم في 
القضايــا العماليــة وغيرها 
التي  من القضايا احلسابية 
ال تقتضــي انتقــاال إلــى أي 
جهة، لذا لزم االستعانة بهم 
فــي اجللســة ومتكينهم من 
االطالع علــى امللف وإجناز 
املأموريــة في ذات اجللســة 
أو فــي اجللســة التالية مع 
إثبات كل اإلجراءات مبحضر 
اجللسة توفيرا للجهد والوقت 

األعمــال اإلنســانية رجــال 
وزارة الداخليــة من القوات 
املدنــي  اخلاصــة والدفــاع 
وزارة  منتســبي  وكافــة 
الداخلية، حيث ساهموا في 

رئيس احملكمة الكلية حدد موعد انعقاد اجللسات عند الساعة ٩ صباحاً للدوائر الفردية و١١ صباحاً للدوائر الثالثية

اجلمعية أنفقت أكثر من مليون دينار جتاه أزمة «كورونا» داخل الكويت

املستشار د.عادل بورسلي

عمر الثويني

القوات اخلاصة بذلت جهودا كبيرة في التنظيم

مواد غذائية مختلفة يتم توزيعها جانب من عملية التوزيع

بالعاصمة واحملافظات عملها، 
وذلك لنظر الدعاوى املتداولة 
قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ وكذا النطق 
امتــد أجل  التــي  باألحــكام 
النطق بها بعد ذلك التاريخ 
وفقا لقرارات اجلمعية العامة 

املنعقدة ٢٠١٩/٩/٢٦.
وتابــع القرار فــي مادته 
الرابعــة «تســتأنف جميــع 
دوائر جتــاري مدني جزئي 
وأوامر األداء (ñلي وجزئي) 
بالعاصمة واحملافظات عملها، 
وذلك لنظر الدعاوى وأوامر 
األداء املتداولة قبل ٢٠٢٠/٣/١٢ 
وكذا النطــق باألحكام التي 
امتد أجل النطق بها بعد ذلك 
التاريخ وفقا لقرارات اجلمعية 

بالتعــاون مــع اجلمعيــة 
الكويتيــة لإلغاثــة للعمالة 
املتضــررة مــن اإلجــراءات 
االحترازيــة التــي تطبقهــا 
الدولة للوقاية من ڤيروس 
كورونــا، ونركز في توزيع 
املساعدات على املناطق التي 
مازالت معزولة، واملناطق ذات 
الكثافــة الســكانية الكبيرة 

باجلاليات الوافدة.
وتابع الثويني: ان السالل 
واملواد الغذائية تشــمل أهم 

االتفاق مع إدارة اخلبراء على تواجد عدد من أعضاء اإلدارة بكل دور العدالة لالستعانة الفورية بهم في القضايا العمالية
وضع وتنفيذ اآللية املناسبة لضمان توافر االشتراطات الصحية االحترازية وتعقيم قاعات احملاكم وغرف املداولة

راكان العجمي

جمعية حماية املستهلك
 تطلق حملة «قارن بوعي» األحد

محمد راتب

أعلــن رئيس مجلس إدارة جمعية حماية 
املستهلك مشعل املانع إطالق حملة قارن بوعي 
بعد غد األحد الســاعة ٨ مســاء عبر نشر كل 
أسعار السلع التي مت رفعها ومقارنتها بسلع 
بديلة، وذلك ملعاقبة أي تاجر يحاول استغالل 
حاجة املستهلكني في هذه األزمة، مؤكدا ضرورة 
تغيير السلوك االستهالكي والتوقف عن شراء 
املنتج في حال زيادة ســعره، مشــيرا إلى أن 
بعض التجار اجلشعني ال يحترمون املستهلك 

السلبي الذي يتبعهم دون تثبت، حيث إننا نحن 
من يجب علينا أن نضع معايير أسعار السلع 
وخاصة أننا في دولة ال ضريبية والسلع عادت 
بالتدفق بدورانها الطبيعي ما قبل اجلائحة.

وأضــاف أن االمتناع عن شــراء الســلع 
املرتفعة األسعار يجعلها بائرة عند التجار، 
وهذا من الوعي الذي على املستهلك التسلح 
به، فبعض التجار ال يفكر إال بأنانية فيستغل 
حاجة النــاس ويقتات على تعويض الدولة 
للمواطنني فيبدأ بزيادة أســعار منتجاته ٣ 

أضعاف ليحقق مكاسب فردية.



اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

املبادرة شملت توفير ٦٠٠٠ سلة غذائية و١١٠ تذاكر سفر ملصر وإيواء ٥٠ عامًال ملدة ٤٠ يومًا قبل تسفيرهم

احملافظة على املال العام وحماية سمعة ومكانة الكويت وثقة أهلها تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل اجلهود والطاقات 

دور مهم لقضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس األمة وديوان احملاسبة في حتقيق األهداف املنشودة وعلى مؤسسات املجتمع املدني واملواطنني القيام بدورهم

نثمن تضافر وجهود املقتدرين من أبناء اجلالية واستجابتهم للمبادرة وتقدمي صورة مشرفة ألبناء مصر في اخلارج

رئيس الوزراء: االنتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية 
جادة لتجفيف منابع الفساد واسترجاع األموال العامة املنهوبة

عقد سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
في قصــر الســيف لقاء مع 
رؤســاء وممثلــي األجهــزة 
الرقابيــة احلكومية التالية: 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
- جهاز املناقصات املركزية - 
ديوان اخلدمة املدنية - إدارة 
الفتوى والتشــريع - جهاز 
متابعــة األداء احلكومــي - 
سوق الكويت لألوراق املالية 
- جهــاز املراقبني املاليني - 
وكيل وزارة املالية - اإلدارة 

اجلادة الهادفة إلى تنفيذ هذا 
التوجيه السامي، وقد شرح 
ســموه بأن وجود هذا الكم 
من مظاهر الفساد ال يستقيم 
في ظل تعدد اجلهات الرقابية 
ومــا تقوم به من جهود وما 
تزخــر بــه تشــريعاتنا من 
أحــكام تســتهدف حمايــة 
املال العام واحلد من مظاهر 
التعدي عليه، مشيرا سموه 
إلــى ضــرورة االنتقــال من 
حالة التذمر والشــكوى إلى 
خطوات عملية جادة ملواجهة 

اخلصوصية واالســتقاللية 
التي منحها القانون لكل منها.
وقــد أكــد ســمو رئيس 
مجلس الــوزراء أن توجيه 
صاحب الســمو األمير كان 
واضحا بأن ال حماية لفاسد 
وأن ال احــد فــوق القانــون 
مهما كان اسمه أو صفته أو 

منصبه.
وقــد أكــد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء أن احملافظة 
على املال العام وحماية سمعة 
ومكانــة الكويــت وثقة أهل 

مبسؤولياتها، منوها بأهمية 
دور قضائنا العادل والنيابة 
العامة ومجلس األمة وديوان 
احملاسبة في حتقيق األهداف 
املنشودة كما دعا مؤسسات 
املدنــي واملواطنني  املجتمع 
إلى القيــام بدورهم في هذا 

املشروع الوطني املهم.
وقد عبر احلاضرون عن 
شــكرهم وتقديرهم لدعوة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
وما تفضل به من مالحظات 
ومقترحات في شأن تعزيز 

الفســاد تؤدي إلى جتفيف 
منابع الفساد ومنع أسبابه 
ومحاســبة املتســببني فــي 
جرائم الفســاد واســترجاع 
األموال العامة التي تعرضت 
للنهــب والســرقة واتخــاذ 
اإلجــراءات القانونيــة على 
الصعيدين احمللي واخلارجي 
مبا يســتوجبه كل ذلك من 
جدية التحــرك وتضافر كل 
اجلهود وتعاون كل اجلهات 
وتفعيل التنسيق األمثل بني 
اجلهات الرقابية مع احترام 

الكويــت تســتوجب اعتماد 
نهج عملي جاد في مواجهة 
الفساد تتكامل فيه كل اجلهود 
والطاقات علــى نحو منظم 
ويحقق التنسيق والتعاون 
املطلوبني بني اجلهات الرقابية 
وتبادل املعلومات والبيانات 
مبا يكفل انتظام هذه اجلهود 
ووحدتهــا فــي مواجهة آفة 
الفساد، وقد عبر سمو رئيس 
مجلس الــوزراء عن حرص 
احلكومة على تقدمي كل الدعم 
واملساندة لهذه األجهزة للقيام 

الفســاد  مواجهــة  آليــات 
وسبل التنسيق بني اجلهات 
الرقابية، مؤكدين أنها متثل 
خطوة جادة على طريق تنفيذ 
التوجيه الســامي والقضاء 
على آفة الفســاد ومخاطره 
املدمرة معاهدين سموه على 
مضاعفــة اجلهــود من أجل 
حتقيق الهدف املنشود، آملني 
أن تتكرر مثل هذه اللقاءات 
اإليجابية مبا متثله من فرصة 
طيبة لبحث القضايا احليوية 
التي تهم الوطن واملواطنني.

سموه اجتمع مع ممثلي اجلهات الرقابية احلكومية وأكد أن اللقاء يأتي في ضوء التوجيه السامي بحماية املال العام وجتسيد سيادة القانون

عبدالعزيز اإلبراهيم وأحمد اجلسار خالل االجتماعسمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا االجتماع مع  رؤساء وممثلي األجهزة الرقابية احلكومية

العامة للتحقيقــات (وزارة 
الداخلية) - وحدة التحريات 
املالية - جهاز حماية املنافسة 
- اإلدارة القانونيــة (بلدية 

الكويت).
وقــد أكــد ســمو رئيس 
مجلس الوزراء أن هذا اللقاء 
يأتــي فــي ضــوء التوجيه 
الســامي لصاحــب الســمو 
األميــر بحماية املــال العام 
ومكافحة الفســاد وجتسيد 
مبينــا  القانــون،  ســيادة 
اتخــاذ اخلطوات  ضــرورة 

القوني: ١٨ ألف شخص استفادوا من مبادرة «تكاتف»

أسامة أبو السعود

صرح ســفير جمهورية 
مصر العربية لدى الكويت 
طارق القوني بــأن املبادرة 
التــي أطلقتهــا  اإلنســانية 
السفارة حتت اسم «تكاتف» 
فــي أبريل املاضــي متكنت 
فــي مرحلتهــا الثانيــة من 
توصيل املساعدات حلوالي 
٧ آالف شــخص مــن أبنــاء 
اجلاليــة مــن خــالل تقدمي 
٢٠٠٠ سلة غذائية، وتوفير 
٧٠ تذكــرة ســفر للحــاالت 
اإلنســـانـــية والطـــــارئة، 
باإلضافة إلى توجيه الدعم 
لعــدد مــن املتعثريــن فــي 
سداد اإليجارات، وذلك بعد 

بلــغ ٦٠٠٠ ســلة غذائيــة 
واستفاد منها حوالي ١٨ ألف 
شــخص من أبناء اجلالية 
وعدد من اإلخوة املقيمني من 
جاليات أخرى تأكيدا لهدفها 
اإلنساني، كما بلغ إجمالي 
من ســاعدتهم السفارة في 
السفر إلى مصر حوالي ١١٠ 
أشــخاص مبا في ذلك عدد 
٥٠ شخصا من العمال الذين 
وفرت لهم املبــادرة مأوى 
ملدة ٤٠ يوما قبل تسفيرهم، 
مشددا على أن ذلك ما كان 
ليتم سوى بتضافر جهود 
املقتدرين من أبناء اجلالية 
واستجابتهم الكرمية ملبادرة 
الســفارة ومبا قدم صورة 
مشــرفة ألبنــاء مصــر في 

املعيشية على أبناء اجلالية 
الناجتة عن تفشي ڤيروس 
كورونــا املســتجد، وذلــك 
انطالقا من مسؤولية البعثة 
الديبلوماسية جتاه اجلالية 
واتساقا مع جهود الدولة في 
رعاية املصريني في اخلارج 
في ظل الظروف االستثنائية 
التي فرضتها اجلائحة، وتركز 
دور الســفارة فــي املبادرة 
على تنسيق وتنظيم جهود 
املقتدرين والفاعلني في العمل 
التطوعي واإلنساني وتسهيل 
وصولهم للحاالت اإلنسانية، 
وذلك استكماال للجهود التي 
شــهدتها الكويت الشــقيقة 
الدعــم للمتضررين  لتقدمي 

من تبعات اجلائحة.

اخلارج ووقوفهم إلى جانب 
ذويهم في أوقات الشدة.

في اخلتام، وجه السفير 
القوني الشكر مجددا لشركاء 
املبادرة وفى مقدمتهم منتدى 
رجــال األعمــال املصريــني 
وغيرهم من املقتدرين وفرق 
املتطوعني الذين لم يدخروا 
وقتا أو جهــدا لدعم ذويهم، 
مشيرا إلى استمرار املبادرة 
في عملها خالل الفترة املقبلة، 
معربا عــن متنياته باجنالء 
هــذه األزمة وعــودة احلياة 
لطبيعتها في القريب العاجل.
القونــي  الســفير  وكان 
قــد أطلق مبادرة تكاتف في 
شــهر أبريل املاضــي بهدف 
املساهمة في تخفيف األعباء 

أطلقتها السفارة املصرية منذ أبريل املاضي لدعم مصريني ومقيمني في مواجهة أزمة «كورونا»

السفير طارق القوني

دراسة احلاالت والتأكد من 
استحقاقها للمساعدة.

أن  القونــي  وأضــاف 
التي  إجمالــي املســاعدات 
قدمتها املبادرة في مرحلتيها 

«حملة عمار يا كويت» كّرمت رجال «الداخلية»

كرمــت الرئيس الفخري 
حلملــة «عمــار يــا كويت» 
ورئيــس جمعيــة شــباب 
الشــيخة  الوطنية  الكويت 
أمل احلمود رجال الداخلية 
العاملني فــي الصفوف  من 
األماميــة بحضور املنســق 
العام حلملة «عمار يا كويت» 
ونائب رئيس حترير مجلة 
األيام والناس اإلعالمي ناصر 
املهلهــل وأمني ســر احلملة 

وأكــدت ان التكــرمي مــا 
هو إال شــكر وثناء لكل من 
سهر وعمل على سالمة أهل 

الكويت.
من جانبه، قال املنســق 
العام حلملة عمار يا كويت 
املهلهــل:  اإلعالمــي ناصــر 
ال ننســى من وقف وجاهد 
وقدم الغالــي والنفيس من 
اجل الكويــت، ومن واجبنا 
أن نشــكرهم ونثنــي على 

الڤيــروس بأفضــل صورة 
ممكنة.

بدورهــا، أشــارت أمــني 
السر ســميرة الصراف الى 
أن مشــاركة حملة «عمار يا 
كويت» وتواجدنا مع العاملني 
في الصفوف األولى في هذه 
اجلائحة هو أقل ما ميكن أن 
نفعله معهم نظير ما قدموه، 
ولنقــول لهــم انتــم فخرنا 

ونقدر تضحياتكم.

دورهــم اجلبــار، فلقد بذل 
العاملون في الصفوف األولى 
جهودا مشهودة من اجلميع 
انتشــار ڤيروس  ملواجهــة 
كورونا املستجد في الكويت 
منذ اللحظــة األولى ورأينا 
التكاتف احلكومي  بأنفسنا 
والقطــاع األهلــي والفــرق 
التطوعيــة للوقــوف صفا 
واحــدا مبا يحقــق األهداف 
املرجوة مبنع انتشــار هذا 

أمل احلمود: قدموا الغالي والنفيس ومن واجبنا تكرميهم

من التكرمي الشيخة أمل احلمود مع بعض املكرمني

ســميرة الصراف ورئيسة 
العالقات العامة رويدا عدنان 
وأمــني الصنــدوق ســهيلة 
القطان ومحمد العتيبي من 

فريق النوايا اإلنسانية.
أمــل  الشــيخة  وقالــت 
احلمود إن هذه املبادرة تأتي 
حرصا على تعزيز التقارب 
والتواصل من جهة، ولتوجيه 
الشكر والثناء ملا قدموه طيلة 
أزمة كورونا من جهة أخرى.

اجلبري دّشن عددًا من اخلدمات 
اإللكترونية بقطاعي الصحافة والسياحة

«املعلومات املدنية» جتدد دعوتها ملن لديه 
شكوى بشأن العناوين إبالغ النيابة العامة

دشــن وزيــر اإلعــالم 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري عددا 
من اخلدمات اإللكترونية 
لطلب اإلعالن في تلفزيون 
وإذاعــة الكويــت وخدمة 
فــي  الرخــص  إصــدار 
قطاع الصحافة والنشــر 
وقطــاع  واملطبوعــات 

السياحة.
وقال اجلبري في بيان 
صحافي إن هذه اخلدمات 
تأتــي ضمن برنامج عمل 

احلكومة بأهمية التحول الرقمي للخدمات 
احلكومية املقدمة للجمهور وتقليص طول 
فترة الدورة املســتندية التي كانت متر 
بهــا املعاملة إضافة إلــى إلغاء احلضور 

الشخـــــصي لصــاحـب 
العالقة.

وزارة  ان  وأضــاف 
اإلعالم تهــدف من إطالق 
هذه اخلدمــات املهمة إلى 
التســهيل علــى أصحاب 
الشــأن وتيسير حصول 
املواطنــني واملقيمني على 
تلك اخلدمــات واحلرص 

على عدم تأخر أعمالهم.
وأعــرب عــن شــكره 
وتقديره للجنة استكمال 
التحول الرقمي وأعضائها 
مــن الكوادر الوطنية فــي وزارة اإلعالم 
على جهودهــم املخلصة إلجناز وإجناح 
هذا املشــروع الوطني وخروجه بشكله 

النهائي للجمهور الكرمي.

جدد املدير العام للهيئة 
املدنية  العامة للمعلومات 
مساعد العسعوسي دعوته 
ملــن لديه شــكوى بشــأن 
العناويــن إبــالغ النيابــة 
العامــة، مشــيرا إلى قدرة 
الهيئة علــى التعرف على 
مــن أجنــز أي معاملة من 
واقع سجالتها اإللكترونية 
إذ حتتفظ الهيئة بالبيانات 

التاريخية ألي معاملة.
وأوضح العسعوسي في 
تصريح صحافي أن الهيئة 

تكرر طلبها لكل من لديه شــكوى بشــأن 
بيانات قاطني السكن اخلاص التقدم ببالغ 
إلى النيابة العامة، حيث ان الهيئة صرحت 
بذلك كثيرا آخرها منتصف أبريل املاضي 
«إال أنــه لم تصــل إلى الهيئة أي شــكوى 

حتى تاريخه».

وشــدد على أن الهيئة 
ستقف بجانب مقدم الشكوى 
في توفير البيانات الالزمة 
بشأن أصحاب العالقة من 
املراجعني أو املوظفني، مؤكدا 
أن الهيئة لــن تتوانى في 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة ضد أي مشارك في 
اخلطأ ســواء من العاملني 
بالهيئة أو أصحاب العالقة 
مــن املراجعــني. وبــني أن 
الهيئة اتخذت عدة إجراءات 
صارمــة ملعامــالت تغيير 
العنــوان آخرها فرض البصمة على املالك 
إلثبات حضــوره وتأكيد بيانات القاطنني 
على سكنه، إضافة الى اخلدمة اإللكترونية 
التــي مت إطالقها قبل ســنتني والتي متكن 
مــالك العقار من املتابعة اآللية ألي حركة 

شطب أو إضافة تتم على عقاراتهم.

ضمن برنامج عمل احلكومة بأهمية التحول الرقمي للخدمات احلكومية

لم تصل إلى الهيئة أي شكوى حتى اآلن

محمد اجلبري

مساعد العسعوسي



اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

متفائلــون مبســتقبل هــذا الوطن 
العزيز، ألن الكويت تســتاهل النظافة 

بكل شيء!
نحتاج في حياتنا دائما إلى احلوار 

لكن كثيرا منه يتحول الى جدل!
اإلنســان بطبعــه يحــب العالقات 
اإلنســانية واحلوار مــع الناس ليقنع 

اآلخرين مبا يؤمن هو به!
أحيانا كثيرة نهمل عن قصد وبتعمد 
ما يعتقده اآلخرون، مركزين فقط على 

ذواتنا واهتماماتنا!
احلوار الهادئ املتحضر أسلوب حياة 
لكن أيضا قد يخرج عن نطاقه فيجرح 
املشاعر ويؤذي األنفس وأحيانا يهدر 

الكرامات!
ديننــا احلنيف وشــريعتنا الغراء 
وكتابنا املقدس القرآن الكرمي وســنة 
نبينا ژ تدعونا الى التقيد بأساسيات 
احلوار، ومن يستعرض اآليات القرآنية 
فسيجد عشــرات األمثلة على احلوار 

الذي ندعو إليه!
قال تعالى:

-(وجادلهم بالتي هي أحسنـ  النحل 
(١٢٥

-(فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو 
يخشى ـ طه ٤٤)

-(وقولوا للناس حسناـ  البقرة ٨٣)
ـ (والذيــن هم عن اللغو معرضون 

ـ املؤمنون ٣)
ـ (وإذا ســمعوا اللغو أعرضوا عنه 

ـ القصص ٥٥)
رسولنا الكرمي ژ دعانا إلى أن نقول 
خيــرا أو لنصمت، قــال ژ: «من كان 
يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا 

أو ليصمت». (متفق عليه).
«وهل يكــبُّ الناس فــي النار على 

وجوههم إال حصائد ألسنتهم».
روا وال  ــروا وبشِّ روا وال تعسِّ «يسِّ

روا» (متفق عليه). تنفِّ
أنتقل معك قارئي الكرمي إلى «اجلدال» 

وهو ما يعرف بالضدية!
اجلدال مــا كان في الســابق ظاهرا 
كحالتنا اليوم في (امليديا) أو التواصل 
االجتماعــي وإمنا يظهر في اإلعالم بني 
فترة وأخرى ليتبادل اخلصمان الردود، 
ويكتفى بهذا اجلدال الذي جرى في املرئي 
او املسموع او كتب في الصحافة الورقية!

اليوم احلال تبدل وحتول اجلدال إلى 
مناقشة يومية ال بل على مدار الساعة 
على سبيل املخاصمة والعداوة ومقارعة 
احلجة باحلجة وأيضا أحيانا التطاول 
وصــار عندنــا (رجل جــدل) و(امرأة 

جدلة)!
ـ يجتمع احلــوار واجلدل في انهما 
حديث او مناقشــة بني طرفني لكنهما 
ســرعان مــا يفترقان بعد ذلــك كلية، 
فاجلــدل هو اللدد فــي اخلصومة وما 
يتصــل بذلك ولكن في إطار التخاصم 
بالكالم والتمسك بالرأي والتعصب له 
واملجادلة املكتسبة باخلصومة والعناد 
وأخطر احلــوارات الــذي يتحول الى 

«خزة» قاتلة!

أما احلوار فهو الكالم الذي قد يطول 
لكنــه حديث هادئ بني طرفيه دون ان 
يكون بينهما خصومة ونزعة للهواش 

والنزاع والتصارع!
في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م ابتلي 
الناس بظاهــرة (اجلدل) وهو احتدام 
الرأي، مرة حوارا وأخرى جدال بخصومة 

ظاهرة!
تفرق الناس بني متحاورين وآخرين 

«متجادلني»؟
اجلدل في القــرآن جاء مقيدا بلفظ 
احلسنى، وأبســط لكم املعلومة التي 
أقصدها في خالصة القول: ان كل جدل 

حوار وليس كل حوار جدال!
الواقــع اليوم ان معظــم احلوارات 
حتولت الى جدل وتنفيس وخاصة ما 
يتعلق بالتركيبة الســكانية والفساد 
واملفسدين، انه باختصار زمن عجيب 
حتول فيه احلوار واجلدل الى مناظرة 
أدل في الفكر والنظر وما سمي باحلوار 

احملمود واجلدال املذموم!
٭ ومضة: مــا أحــوج مجتمعاتنا الى 
التغيير نحو األفضل لإلصالح، فاإلنسان 
مجبول بطبعه على حب اخلير وكره 
الشر وحب العالقات اإلنسانية، واليوم 
فــي جائحة كورونا نعاني من فوضى 

عظيمة في التنابز والتنافر!
إن صحة أي مجتمع تقاس بتحضره 
والتزامه مبدأ احلق والعدل دون جور 
وعليه ندعو النــاس جميعا الى وقف 
التجييــش والتحريــض، فمــا أحوج 
الكويت إلى الهــدوء بعد ان أدلى الكل 

بدلوه!
٭ آخر الكالم: أخي.. أختي.. املواطن.. 
الوافد: الكويت جتمعنا فأكرمونا باحلوار 
الهادف ووقف كل جدال عقيم في امليديا 
ويا ليت أيضا تكرموننا بوقف إرسال 
كل هذه الڤيديوهات املركبة القذرة التي 

تسيء الى بلدنا الكويت!
ما نحتاج اليه اآلن الهدوء واحلوار 

مع اآلخر بكل صفاء النية والطوية!
٭ زبدة احلچــي: نحتاج مــن إعالمنا 
وجمعيات النفع العام وكل مؤسسات 
املجتمع املدني ألن تتبنى منذ اللحظة 
قضيــة توعية الناس بأهمية (احلوار 

الهادف)!
وبيان خطورة اجلدال واخلصومة 
والتشفي من خالل أفرع شبكة اإلنترنت 
العنكبوتية وكل هذه (امليديا) السلبية 
التــي تعطينــا كل يوم لألســف طاقة 
سلبية، عززوا روح التسامح واحلوار 
البنــاء لنواصــل تقدمنــا فــي البناء 

احلضاري.
٭ حتيــة تقدير الــى كل «عيالنا» 
فــي الصف األول من األطباء والكوادر 
الطبية وعسكرنا في اجليش والشرطة 
واحلرس الوطنــي وكل موظف يقوم 
بواجبه الوطني في هذه اجلائحة التي 
أفرزت لنا رؤية الستشراف املستقبل 
الواعد بعيدا عن الفســاد والفاسدين، 

تفاءلوا القادمات أفضل إن شاء اهللا.
. . في أمان اهللا.

ومضات

احلوار واجلدل ..
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

٨٣٣ إصابة جديدة.. واالنتقال من مرحلة ألخرى
مرتبط بااللتزام باإلجراءات الوقائية

حنان عبد املعبود

الصحــة  وزارة  أعلنــت 
تســجيل ٨٣٣ إصابة جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيد ١٩) خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عــدد احلــاالت املســجلة في 
البالد إلــى ٥٢٨٤٠ حالة فيما 
مت تسجيل ثالث حاالت وفاة 
إثر إصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى اليوم ٣٨٢ حالة.
الرســمي  وقــال املتحدث 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
إن من بني احلاالت الســابقة 
التــي ثبتــت إصابتها حاالت 
مخالطة حلاالت تأكدت إصابتها 
وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحص املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت 
الســابقة  الـــ ٨٣٣  اإلصابــة 
تضمنت ٥٣٦ حالة ملواطنني 
كويتيــني و٢٩٧ حالــة لغير 

الكويتيني.
وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
(٢٥٤ حالة مبنطقة االحمدي 
الصحية) و(٢٠٠ حالة مبنطقة 
اجلهراء الصحية) و(١٧٣ حالة 
الفروانية الصحية)  مبنطقة 
و(١٣٦ حالــة مبنطقة حولي 
الصحية) و(٧٠ حالة مبنطقة 

العاصمة الصحية).
وعن أعلى املناطق السكنية 
من حيــث تســجيل اإلصابة 
بالڤيــروس ذكر أنهــا جاءت 
بواقع (٤٠ حالة مبنطقة جابر 
العلــي) و(٣٦ حالة مبنطقة 
سعد اهللا) و(٣٥ حالة مبنطقة 
صبــاح الســالم) و(٣٤ حالة 

على املؤسسات أو األفراد، الفتا 
إلى أن انسيابية االنتقال من 
مرحلــة إلى أخــرى مرتبطة 
باالحتياطــات  بااللتــزام 

الوقائية.
االلتــزام  أن  وأضــاف 
باالشــتراطات الصحيــة لــه 
مفعــول ونتائــج جيــدة في 
إحكام السيطرة على الڤيروس. 
وأشــار إلى أنه خــالل األيام 
السابقة تعدت فيها اإلصابات 
حاجز الـ ٩٠٠ إصابة وهو ما 
يدعو إلى املداومة على األخذ 
باالحتياطات واالشتراطات. 
وقال إن نزول أعداد احلاالت 
النشــطة والثبــات النســبي 
فيه خالل األيام املاضية مهم 
جدا بالنسبة للطواقم الطبية 
وينعكــس إيجابا على جودة 
اخلدمــة الطبيــة للمراجعني 
سواء «كوفيد ١٩» أو غيرها.

كما اعلن أن هناك ١٥٠ خدمة 
إلكترونيــة تقوم بهــا وزارة 
الصحة خالل الفترة املاضية 
للتســهيل علــى املراجعــني، 

بجميع كوادر الصحة العامة 
والصحــة الوقائية والرعاية 
الصحيــة األوليــة ودورهــم 
الوقائــي والعالجــي وفــرز 
احلاالت وخدمة إيصال األدوية 
والتعامل مــع حاالت «كوفيد 
١٩» وتطبيــق البروتوكوالت 

العاملية املتبعة.
أكــدت مديــرة  بدورهــا، 
الكبيــر  مستشــفى مبــارك 
د.نادية جمعة أنه مت التعامل 
مع احلاالت املصابة من خالل 
تشكيل فريق طبي من مختلف 
التخصصــات كمــا مت جتهيز 
جناح مــزود بجميع األجهزة 
للتعامل مع الوباء، ومع تزايد 
احلــاالت مت جتهيز مركز هيا 
إلى  احلبيب بالكامــل إضافة 
خيمة ووحدة طوارئ ميدانية 
وقاعــة  ســريرا   ٤٤ تصــم 
الســتقبال املرضى بسعة ٢٠ 
ســريرا، إلى جانب استقطاب 
أجهــزة إلجراء املســحات في 

املستشفى.
مــن جانبــه، أكــد مديــر 
مستشــفى الكويــت امليداني 
د.محمد احلميدان ان املستشفى 
استقبل ١١٠٠ حالة بني حاالت 
متوسطة وشديدة اخلطورة، 
الفتا إلى إدخال ١٨٠ حالة منهم 

الى العناية املركزة.
وأشار إلى أن إجراء ٨٠٠٠ 
عينــة مخبريــة مبختبــرات 
املستشفى و٢٠٠ أشعة سينية.
وكشف عن جتهيز قاعة ٨ 
في مستشفى الكويت امليداني 
بــأرض املعــارض وحتويلها 
إلى أجنحة طبية بسعة ٣٧٠ 
سريرا ومت جتهيزها بالكامل، 
وستدخل اخلدمة في القريب 

العاجل.

مؤكــدا فــي الوقت نفســه أن 
ال تطعيــم حتــى اآلن لوبــاء 
كورونا، ناصحا بعدم خروج 
األطفال إال للضــرورة امللحة 
مع ضــرورة حصول األطفال 
على التطعيمات الالزمة لهم.

مــن جانبــه، أكــد رئيس 
املجلس الطبي العام د.مبارك 
العجمي أنه مت تدشــني خدمة 
حجــز املواعيــد اإللكترونية 
للمراجعــني بهــدف حتقيــق 
االشتراطات الطبية واحلفاظ 
على صحة ولسالمة املراجعني 
من خالل التباعد االجتماعي. 
وقال إن املجلس قام باختبار 
اللياقة للطواقم الطبية والفنية 
واإلدارية العاملــة في وزارة 
الصحة، كاشفا عن أن الفترة 
املقبلة ستشهد حتول جميع 
أقســام املجلس الطبي العام 
إلى أقسام وخدمات إلكترونية.
بــدوره، أكــد مدير منطقة 
حولــي الصحيــة د.حمــود 
الزعبــي أن املنطقــة قامــت 
بجهد كبير خالل هذه اجلائحة 

«الصحة» قدمت ١٥٠ خدمة إلكترونية للتسهيل على املراجعني وننصح بعدم خروج األطفال إال للضرورة القصوى

د.عبداهللا السند

مبنطقة العيون) و(٣٢ حالة 
مبنطقة العارضية) و(٣٠ حالة 

مبنطقة املنقف).
وعن آخر املســتجدات في 
العنايــة املركزة، لفت إلى أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في العناية املركــزة بلغ ١٥٠ 
حالــة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي جلميع احلــاالت التي 
ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد 
١٩) ومازالــت تتلقى الرعاية 

الطبية الالزمة ٩٧٧٢ حالة.
عــدد  أن  الســند  وبــني 
املســحات التي مت القيام بها 
خــالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٥٠١١ مســحة، مشيرا إلى 
أن مجمــوع الفحوصات بلغ 

٤٢٢٨٨٥ فحصا.
وأعلن شــفاء ٥٧٨ إصابة 
الـــ٢٤ ســاعة املاضية  خالل 
ليبلــغ مجموع عــدد حاالت 
الشفاء من مرض (كوفيد ١٩) 

٤٢٦٨٦ حالة. 
كما شــدد على أن االلتزام 
باالشتراطات الصحية واجب 

دشتي: ١٠ مطالب أساسية ألطباء األسنان لتطوير املهنة
حنان عبد املعبود

أكــد رئيس مجلس إدارة 
جمعية أطباء األسنان د.محمد 
دشتي أن اجلمعية هي املمثل 
واملتحدث الرســمي الوحيد 
ألطباء األسنان في الكويت، 
مشــددا على عــدم قبول أي 
تدخل أو تشويه لسمعة طب 
أو أطباء األسنان، خصوصا 
بعد املجهــود والدور البارز 
الذي قام به قطاع طب األسنان 
فــي مواجهة أزمــة كورونا. 
وقال دشتي: إن طب األسنان 
من اكثر التخصصات خطورة 
وعرضة لنقل العدوى سواء 
للمرضى أو للطاقم الطبي، 
ولهذا الســبب لن نقبل وال 
يوجد شــخص يقبل العمل 
دون توفير احلماية الكاملة، 
وهذا ما تسعى وزارة الصحة 
لتوفيره دائما بالتنسيق مع 

قطاع طب األسنان.
وأكــد أن مــن أولويــات 
مجلــس إدارة جمعية أطباء 
األسنان الكويتية إيصال رأي 
أطباء األســنان والسعي في 
تلبية احتياجاتهم ومطالبهم 
حقوقهــم  عــن  والدفــاع 

وأوضــح أن لقــاء جمع 
ممثلــي اجلمعية مع الوكيل 
املساعد لشؤون طب األسنان 
مؤخــرا مت خالله مناقشــة 

العديد من األمور ومنها:
١ - تعيني أطباء األسنان 
من فئة غير محددي اجلنسية.

٢ - آلية عودة عمل قطاع 
طب األسنان.

األسنان.
٥ - مقتــرح لعمل دورة 
طــوارئ طبيــة خاصــة في 
قطــاع األســنان كبديل عن 

دورة اإلنعاش القلبي.
٦ - آليــة االبتعاث لهذه 
الــوزارة  وخطــة  الســنة 

الحتياج السنوات املقبلة.
٧ - إمكانية التنسيق مع 
بعض اجلامعات لفتح برامج 
تخصصية جديدة وتنسيق 
آليــة قبول بعــض البرامج 

القائمة حاليا.
٨ - تنظيــم االبتعــاث 
لبعض الــدورات التدريبية 
التخصصية حسب احتياج 

إدارة طب األسنان
٩ - مقترحــات إمكانية 
تطوير برامج جديدة للبورد 
الكويتــي غير التخصصات 
الرئيسية والوقوف إلى آخر 
ما توصلت إليــه كلية طب 
األسنان من جهازية برامجها 
التخصصية التي لم تقر بعد.

١٠ - االطــالع علــى آخر 
مســتجدات البورد الكويتي 
احلالــي مــن نقــاط تخص 
األطبــاء املقيديــن فــي هذا 

البرنامج.

٣ - العمــل على جتهيز 
اقتــراح مشــترك  مســودة 
ينظم العمل اإلداري والفني 
لتقدميهــا إلى وزير الصحة 
فيما يخص بعض العقبات 
التي تواجه األطباء العاملني 
في الرعاية الصحية األولية.
٤ - طلب زيادة األعمال 
املمتازة املخصصة لقطاع طب 

أكد أن طب األسنان من أكثر التخصصات خطورة وعرضة لنقل العدوى سواء للمرضى أو للطاقم الطبي

أعضاء اجلمعية خالل لقائهم مع د.مشعل الكندري

ومكتســباتهم ونقل األفكار 
التي من شأنها تطوير مهنة 
طــب األســنان بشــكل عام، 
وان مجلــس اإلدارة علــى 
تواصل مســتمر مــع وزارة 
إدارة  الصحــة، وباألخــص 
طب األسنان ممثلة بالوكيل 
املساعد لشؤون طب األسنان 

د.مشعل الكندري.

«دسمان» يشارك في بحث حول مستويات الكوليسترول
حنان عبداملعبود

شــارك معهد دسمان للسكري في دراسة 
بحثيــة عامليــة هــي األكبر مــن نوعها على 
اإلطالق حول مستويات الكوليسترول عامليا، 
حيــث مت إجراء هذا البحــث من قبل جامعة 
إمبيريال كوليج لندن، ونشرت نتائجه في 
مجلة «نيتشــر» املرموقــة بعامل تأثير بلغ 
٤٢٫٧٨٨، وقد شارك في هذه الدراسة كل من 
د.منيرة العروج ود.عبداهللا الكندري من معهد 
دسمان للسكري، الذي أنشاته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، إلى جانب مئات الباحثني من 

مختلف دول العالم.
وتوصلت هذه الدراسة البحثية، إلى حدوث 
انخفاض شديد في مستويات الكوليسترول 
لدى سكان الدول الغربية، بينما لوحظ ارتفاع 
الكوليسترول لدى سكان الدول ذات الدخل 
املنخفض واملتوســط خاصة في آسيا. وقد 
استند هذا البحث الى بيانات من ١٠٢٫٦ مليون 
شخص، ومت فحص مستويات الكوليسترول 
في ٢٠٠ دولة خالل مدة زمنية بلغت ٣٩ عاما 

منذ عام ١٩٨٠ حتى ٢٠١٨.
وكشــفت نتائج هذا البحث، الذي مولته 
مؤسســة ويلكوم ترســت ومؤسسة القلب 
البريطانية، عن أن ارتفاع نسبة الكوليسترول 

يتســبب في نحو ٣٫٩ ماليني حالة وفاة في 
جميــع أنحــاء العالم، وحتــدث نصف هذه 
الوفيات في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا.

اجلديــر بالذكــر أن الكوليســترول مادة 
شــمعية موجودة في الدم، ويحتاج اجلسم 
إلى الكوليسترول لبناء خاليا صحية، لكن 
الكثيــر منها ميكن أن يؤدي إلى تراكمها في 
األوعية الدموية، ويتألف الكوليسترول من 
أنواع مختلفــة. ويتضح أن النوع «النافع» 
من الكوليسترول - البروتني الدهني عالي 
الكثافة (HDL)، والذي يجب أن يكون ١ ملمول/ 
ليتــر أو أعلى، له تأثير وقائي ضد النوبات 
القلبية والســكتة الدماغية، من خالل دوره 

في تخفيف الكوليسترول «الضار» الزائد.
وميكن للكوليسترول الضار، والذي يجب 
أن يكــون منخفضا قدر اإلمكان، أي حوالي 
٢ ملمــول/ لتر، أن مينــع إمداد الدم ويؤدي 
إلــى النوبات القلبية والســكتات الدماغية. 
وعادة ما يتســبب في ارتفاع هذا النوع من 
الكوليســترول الوجبات الغنيــة بالدهون 
املشبعة واملتحولة، والتي توجد في العديد 
من األطعمة املصنعة، والتي تفتقر للدهون 
غير املشبعة الصحية، وميكن تخفيض هذا 
الكوليسترول بشكل فعال من خالل استخدام 

االدوية اخلافضة للكوليسترول.

مبنى معهد دسمان



اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

من منا - نحن معاشر القراء - في لساننا 
العربي املبني من لم يقف على شــيء من 
حلن: من غلط نحوي في اإلعراب، أو في 
فرع اإلمالء، أو لعله في أســلوب التعبير 
واإلفصاح عمــا يبتغى..الخ. في مصنف 
من مصنفــات كتابنا العرب، أو مقال من 

املقاالت الصحافية بعامة.
وكم من مسألة علمية أو أدبية، ران من 
فوقها اخلطأ في اللغة، فكان حظها سوءا 
فــي الفهم من عند القراء، على الرغم من 
حرص كتابنا على اإلعراب عن حقيقتها، 
إال أن اخلطأ اللغوي قد وقف حائال دون 

أن يبلغ مقصده.
بل يــزداد األمر خطرا، حني ال يعتنى 
بالســالمة اللغوية عند النهوض بجالئل 
األعمال، كما هو الشأن في حترير املوسوعات 
العلمية التي ال مراء أنها تستهدف التحقيق 
العلمي والدقة في اإلبانة عن املقصود في 
املقام األول، فيلفت أنظارنا فيما تطويها 
اللغوية متعددة  السقطات  تلك  صفحاتها 
املصدر، التي تفســد - في احلقيقة - كل 
ما يعد في إعداد هذه املوسوعات ونظائر 
هل من جهد جهيد ومن وقت كذلك. واألمر 
التي تصدرها السلطة  القوانني  عينه في 
املختصة بها، مما يثير كثيرا من املشكالت 
العلمية في إبان سير اخلصومات القضائية، 
حتى إن أحكاما أصدرتها احملاكم العليا - 
في البالد العربية - عميت على املتقاضني، 
وكان السبب الرئيسي في خطئها، يعود 
إلى اضطراب السالمة اللغوية في نصوص 
التشريعات التي تعاملت معها تلك احملاكم.
وفي احلقيقة أنني أقصد من السالمة 
اللغوية في هذا الصدد: كل ما من شــأنه 
أن يضبط النــص املكتوب معنى ولفظا، 
من دون أن يستثنى منها - بتة - اإلصابة 
في اســتخدام الضمائر، وأدوات الربط، 
وإشارات الترقيم، بل واخلطأ الطباعي الذي 
- مع كل أسف - ال يعيره بعض الكتاب أو 
الصحافيني أهمية خاصة، والذي يقتضي من 
الكتاب اإلمعان في مراجعة جتارب الطبع، 
على النسخة األصلية التي بخط يد الكاتب 
وتدقيقها سطرا بسطر. والذي وكلما ازدادت 
النصوص األدبية - أي الثقافية - تعقيدا أو 
مست املكونات األساسية في النظم املعرفية، 
احتيج إلــى الضبط اللغوي - على النحو 
الذي وضحناه آنفا - مبا يتناســب وهذه 
املكانة، وتلك - لعمري - قاعدة مطردة ال 
يصح النزول عنها أو التسامح في أمرها 

بحال من األحوال.
مما يدعونا - في هذا املوضوع - إلى 
اإلهابة بنبذ القول الداعي إلى التسامح في 
اللغة، إذا أخذ مبعنى غض الطرف عن اخلطأ 
اللغوي. وهو قول يتردد على السنة بعض 
الفقهاء املشايخ املعاصرين من - أهل الشرع 
- حني يقابلون بني التســاهل في أقضية 
الدين، وبني التساهل والتسامح في قوانني 
اللغة، فيطرحون النوع األول، ويجيزون 
الثاني، كأمنا يفاوضون في الســوق بني 

البيع والشراء، أال بهرا لها من فتيا! 
وكذلك في ميدان الشعر فأراني ال أبالي 
مبا يسمى »الضرورة الشعرية« التي يتخذها 
بعض األدباء مبررا لإلخالل بقواعد النحو، 
وال اداجيهم على حساب متحيص احلق 
من الباطل، فاحلق أولى باالتباع ولو دعا 
إلى إهماله تنميق القول وزخرفته شعرا 

أو نثرا على اإلجمال.

وإن قيل في هذا الصدد: إن الشعر كله 
ضرورة كما قال: ابن عصفور، وأنه يجوز 
للشاعر ما ال يجوز للناثر، كما قال غيره. 
قلت: مع التسليم بأن املقام عند الشاعر 
- في الدرجــة األولى - مقام عاطفة يراد 
لها أن تتدفق، مــن دون أن تكون قواعد 
النحو سببا في حجب تلك العواطف فإنني 
أؤكد أن الشــعر تعبير مثلما هو عاطفة، 
ولو أرسلنا للعاطفة العنان في أن تفصح 
عن نفسها كيفما اتفق، لظهر التعبير في 
الشعر ممجوجا ركيكا، ذلك أن الغاية من 
نحو اللغة: ضبط التعبير واستقامته. ومن 
هنا أرى أن يخضع الشاعر لقواعد النحو، 
دون غيرها من قواعد علوم العربية، حتى 

ال نهدر الرأي األول كليا.
فالشعر جنس من أجناس اللغة: مثل 
النثر أو القصــة، وتظهر عبقرية  فنون 
الشاعر فيما يصوغه من قول رائع بديع 
يخلب املرء بلفظــه ومعناه، دومنا حاجة 
إلى انتهاك حرمات النحو من أجل إخراج 
القافية، أليس من األجدر أن تتفجر قافية 
الشاعر وأحاسيسه من داخل حدود اللغة؟

ولم يقف التساهل في اللغة عند حد 
النحو وحســب، الذي يوصف - عادة - 
بالتعقيد، بل وصل األمر إلى التســاهل 
باأللفاظ ذاتها وأشكال التعبير املبنية على 
أساس من اللفظ، فبدأنا نشاهد ألفاظا لم 
يعهدها العرب من قبل، وبعضها استعير 
من اللغات األجنبية خاصة االجنليزية، مما 
حدا ببعض املعنيني باللغة والساهرين على 
حماها إلى وضع معاجم مخصصة لبيان 
اخلطأ في اللفظ وتدعيمها بالشواهد الدالة 
على ذلك، قاصدين من وراء هذا احملافظة 
على ألفاظ اللغة األصيلة ونشرها تعميما 
للفائدة، وتكريسا ألهمية اللغة املكتوبة في 
حياتنا الثقافية، بخاصة في مجال النصوص 
األدبية التي تتناول بعض القضايا الشائكة 
أو ذات التعقيد، أو النصوص املطولة بوجه 
عام، كما هي احلال في مقاالت الفالسفة 
التي يبحثون فيها - مثال - في نشأة العالم 
والهدف منها، وتاريخ البشرية فيما إذا 
كان يسعى إلى التقدم إذا نظر إليه بأكمله، 
والقيم واألخالق وعالم تقدم؟ وغيرها من 
املوضوعات. وكذلك الشأن في النصوص 
التاريخية التي تشتمل على أحداث تثير 
االختالف أو اجلدال بني الناس وغير ذلك.

هنا يبرز اجتاه معاصر في الفلسفة، 
 LOGICAL املنطقية »الوضعية  بـ  يعرف 
POSITIVISM«، حيث يرى أشياعه ومنهم: 
G.E.more الذي أكد أهمية حتليل اللغة من 
أجل إيضاح املشــاكل الفلسفية وإطراح 
الزائف منها، حتى إن الصعوبات واخلالفات 
التي يزخــر بها علم األخالق وســائر 
الدراســات الفلسفية، ترجع إلى محاولة 
اإلجابة عن األسئلة املوضوعية، دون أن 
يكشف - بدقة - ما هو السؤال الذي يراد 

اجلواب عنه. 
وقال )آير( إن اجلملة يجب إخضاعها 
ملبدأ التحقيق، الذي من خالله نتبني عن 
طريق التجربة املادية العيانية صحة اجلملة 
وبطالنها. فإذا ما أسفر مبدأ التحقيق هذا 
عن عدم إمكان إخضــاع اجلملة له، كنا 
أمام جملة خاوية من املعنى متاما، مهما 
صيغت من حولها مــن أقوال وعبارات 

مطولة وكثيرة.
وليس للمرء وراء اهلل مذهب

العربية في حياتنا 
الثقافية

فواز عماد احلويل

احتاد طلبة اجلامعة طالب بإعادة النظر في رسوم املفصولني
آالء خليفة

الهيئــة  صــرح رئيــس 
اإلداريــة باالحتــاد الوطني 
فــرع  الكويــت -  لطلبــة 
عبدالرحمــن  اجلامعــة، 
املطيــري بأنــه التقى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي ملناقشــة 
عــدد من القضايــا الطالبية 
املطروحة على الســاحة في 

الوقت احلالي.
وذكر املطيــري أنه متت 
مناقشــة موضوع الرســوم 
املفروضــة على  الدراســية 
الطلبــة املفصولني الراغبني 
في استكمال دراستهم والتي 
تضمنتها الالئحة التنفيذية 
لقانون اجلامعات الصادرة 
مؤخرا متابعا: وقد مت تسليم 
الوزير كتابا رسميا يتضمن 
رفض االحتاد لتلك الرسوم 
املبالــغ فيها والتي ســتقف 
حائال ومعوقا أمام هذه الفئة 
مــن الطلبة مما يقضي على 
آمالهم في استكمال دراستهم، 
وطالبنــا بضــرورة إعــادة 

ولكــن الالئحة التي صدرت 
مؤخرا تضمنت فرض رسوم 
مبالغ فيها وتعجيزية على 
الطلبــة املفصولني الراغبني 
دراســتهم  اســتكمال  فــي 
علــى نفقتهــم اخلاصــة اذ 
اشترطت الســتكمال هؤالء 
الطلبة دراستهم دفع رسوم 
دراسية مقدارها ٢3٠ دينارا 
للوحدة الدرسية في الكليات 
دينــارا  و٢45  اإلنســانية 

اجلنســية وإثبات جنسيات 
لهم في شهادات تخرجهم وفقا 
للكشوف الوارد للجامعة من 
جهاز معاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية، حيث 
أوضحنا للوزير أن ذلك يضر 
بإخواننــا الطلبــة مــن هذه 
الفئة وأنه البد من اســتمرار 
صفتهم في شهادات التخرج 
كغير محددي اجلنسية والتي 
التحقوا للدراســة  مبوجبها 
باجلامعة واستمروا يتعاملون 
علــى أساســها طــوال فترة 
الدراسة لضمان عدم اإلضرار 
بهم، وقد مت تســليم الوزير 
أيضا كتابا رســميا يتضمن 
طلب عــدم اعتــداد اجلامعة 
بالكشوف املرسلة من اجلهاز 
واالستمرار في معاملة الطلبة 
بوصفهــم من غيــر محددي 
اجلنســية ومنحهم شهادات 

التخرج وفقا لذلك.
وختم املطيري قائال: يؤكد 
االحتاد أن هذين املوضوعني 
على رأس أولوياته وحتركاته 
حلني الوصول إلى حل يلبي 

طموحات الطلبة.

للوحدة الدراسية في الكليات 
العلمية اي انه على الطالب 
ان يدفــع مبلغا وقدره على 
األقــل 345٠ دينارا للكليات 
اإلنســانية و3675 دينــارا 
للكليات العلمية في الفصل 
الدراســي الواحــد مؤكدا ان 
هذا املبلغ كبيــر ومبالغ به 
جدا ويحطم أحالم ومستقبل 
الطلبة، مشيرا إلى أن فرص 
هذه الرسوم اخليالية يعتبر 
تقييدا لنص القانون وافراغا 
له من مضمونــه الذي جاء 
االصــل ليراعي حالــة هذه 
الفئة من الطلبة الســيما ان 
جامعة الكويت هي اجلامعة 

احلكومية الوحيدة.
وطالب املطيري بضرورة 
تعديــل قيمة هذه الرســوم 
املبالغ فيها ومبا يعطي فرصة 
حقيقيــة للطلبة املفصولني 
وطلبــة املدة في اســتكمال 

دراستهم.
هــذا، وكشــف املطيــري 
انــه متت مناقشــة موضوع 
تغييــر جنســيات زمالئنــا 
الطلبة من فئة غير محددي 

املطيري ذكر أن اللقاء مع احلربي تطرق إلى أبرز القضايا الطالبية

د. سعود احلربي مستقبال عبدالرحمن املطيري

عرض املوضوع على مجلس 
الوزراء لتخفيض قيمة هذه 
الرسوم لتمكني هؤالء الطلبة 
من استكمال دراستهم، حيث 
أوضــح املطيــري ان يحــق 
للطالــب املفصــول فصــال 
نهائيا بسبب انخفاض معدل 
التخصص او املعدل العام ان 
يستمر في الدراسة باجلامعة 
علــى نفقتــه وفــق رســوم 
حتددها الالئحــة التنفيذية 

الظفيري لـ »األنباء«: مالحظات ضخمة على الئحة قانون 
اجلامعات احلكومية وسنرفع توصياتنا بخصوصها إلى وزير التربية

مراكز اختبارات اآليلتس فتحت أبوابها

 العميري: سد »االحتياجات« الفنية لتعديل التركيبة السكانية
عبداهلل الراكان

أكد نائب املدير العام في الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي لشــؤون التدريب 
م.طارق العميري أننــا مطالبون بعد 
تعديل التركيبة الســكانية بأن يكون 
لدينــا في البلــد ما يســد حاجتها من 
الناحية الفنية، مشيرا إلى أن التأهيل 

الفني والتدريب التقني ما هو إال نوع 
مــن أنواع املهارات وهي مكتســبة وال 
تأتي إال من خالل تدريب شاق وصبر 

ومثابرة.
وأضاف العميري خالل مشاركته في 
حملة دروس األمل التي تنظمها رابطة 
االجتماعيــني الكويتيــة أن التحديات 
التي تواجهنا في اإلحالل هي أن تفكير 

املجتمع يجب أن ينصب في أن العمالة 
املهارية أو الفنية في البلد تتمتع بجهد 
وإتقان وليــس الحتياجات أساســية 
وقسرية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقي والتدريب أرســت 
ورشها وبنيتها التحتية على أن تكون 
رافدا كبيرا في البلد لسوق العمل من 

ناحية العمالة املهارية الفنية.

آالء خليفة

صدرت الالئحة التنفيذية 
لقانون اجلامعات احلكومية 
رقم 76 لســنة ٢٠١٩ منذ أيام 
من مجلس الــوزراء، وحدث 
لغط وجدال كبير بني أعضاء 
هيئة التدريس حول الالئحة، 
فتوجهت »األنباء« بسؤال إلى 
مدير جامعة الكويت باإلنابة 
د.فايز الظفيري حول رأيه في 
الالئحة، الســيما انه دكتور 
متخصص فــي القانون، فرد 
قائــال: يؤســفني ان تصــدر 
الالئحــة التنفيذيــة لقانون 
اجلامعــات احلكوميــة بهــذا 
الشــكل الذي صدرت به وقد 
أصدرنــا توصيات ســنقوم 
بإرسالها باسم جامعة الكويت 
الــى وزيــر التربيــة ووزير 
التعليم العالي الرئيس األعلى 

أسامة دياب

تفتــح مراكــز اختبارات 
اآليلتس فــي الكويت أبوابها 
مــن جديد بطريقة تتماشــى 
مع لوائح وتدابير اإلجراءات 
الصحيــة حلمايــة املوظفني 
واملرشحني. تشمل اإلجراءات 
االحترازية التي يتم إجراؤها 
فحص درجة احلرارة في مكان 
االختبار، وضمان بقاء املوظفني 
واملتقدمني لالختبار دائما على 
بعد مترين، واستخدام أقنعة 
الوجه والقفازات، والتي يجب 
أن يرتديهــا كل من املوظفني 
واملرشحني. وهذا يشمل أيضا 
عدم السماح للمتقدمني بإجراء 
االختبار إذا كانوا حتت احلجر 

بها مجلــس اجلامعة والتي 
متتاز بســهولة التعديل في 
اي وقــت، كمــا ان الالئحــة 
تضمنت أمورا كان يفترض 
بأن يتم وضعها بلوائح وهي 
املسؤولية القانونية ألعضاء 
هيئة التدريس التي يجب ان 
تصدر بالئحــة خاصة على 

التباعــد  االلتــزام بتدابيــر 
االجتماعــي، لضمــان وجود 
مرافق تنظيف ونظافة إضافية 

لتقليل اخلطر«.
وأضــاف: »ســتبقى هذه 

الظفيري ان رســوم الطلبة 
املفصولــني جــاءت بشــكل 
مبالغ به ويجــب ان تصدر 
بالئحــة حتــى نتمكــن من 
تعديلها حسب املقتضيات، 
موضحا ان الطالب املفصول 
فصال نهائيا بسبب انخفاض 
معــدل التخصص او املعدل 
العــام يحــق له ان يســتمر 
في الدراســة باجلامعة على 
نفقته الدراسية وفق رسوم 
كانــت بالســابق 5٠ دينارا 
فقط للوحدة الدراسية، ولكن 
التنفيذية  الالئحــة  جــاءت 
احلاليــة لتنــص علــى أن 
يشترط على الطالب دفع ٢3٠ 
دينارا للوحدة الدراسية في 
الفصل للكليات اإلنســانية 
و٢45 دينارا للوحدة الدراسية 
في الفصل للكليات العلمية 

وهذا األمر مبالغ فيه جدا.

الصيفيــة للغــة اإلجنليزية 
جاريــة اآلن، وقــد اكتشــف 
مزايــا  لدينــا  املتعلمــون 
االنضمام إلــى الصفوف من 
املنــزل Road to IELTS ميكن 
للمرشحني الوصول إلى الدورة 
التدريبية األكثر شــهرة في 
املجلس الثقافــي البريطاني 
عبر اإلنترنــت، والتي توفر 
أكثر من ١٠٠ نشــاط تفاعلي 
واختبــار تدريبــي لــكل من 
املهارات األربع - االســتماع 
والقــراءة والكتابة والتحدث 
للمرشحني الذين يرغبون في 
حجــز اختبار في الكويت أو 
معرفة املزيــد من املعلومات 
https://www. يرجى زيارة -

/britishcouncil.com.kw

غرار الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وما هو 
معمول به في جامعات العالم.
انه  الظفيــري  وأوضــح 
يفترض بان كل ما تضمنته 
ســتصدر  التــي  الالئحــة 
مبرسوم قانون ان يكون من 
اختصاص مجلس اجلامعة 
كونه صاحــب االختصاص 
األصيل في تشريع اللوائح.

قائال: إن مجلس اجلامعة 
قــادر في مــدة ال تزيد على 
أسبوع على أن يقوم بتعديل 
أي الئحة بسهولة يتبني أن بها 
قصورا، ولكن ال ميكن أن يتم 
تعديل الئحة صادرة مبرسوم 
قانون، وهذه إشكالية كبيرة، 
الفتا إلى أن الدورة املستندية 
لتعديل القوانني واملراســيم 

طويلة جدا.
من ناحية أخرى، أوضح 

املراجعة  االحتياطــات قيــد 
باســتمرار وســنظل يقظني 
لوضــع ڤيــروس كورونــا 
املتطور« »أنا مســرور ألننا 
قــادرون على تقــدمي اختبار 
اللغــة مــرة أخــرى. ســيتم 
إجــراء االختبارات في مكتب 
املجلس الثقافــي البريطاني 
فــي املنصوريــة فــي الوقت 
احلالي مع االلتــزام الصارم 
بإرشادات املسافات االجتماعية 
هذا باإلضافة إلى إعادة فتح 
مركز تقدمي طلبات التأشيرة 
فــي اململكة املتحدة يعني أن 
الطالب الراغبني في الدراسة 
في اململكة املتحدة ميكنهم اآلن 
مواصلة رحلتهم التعليمية.

مــن جهة أخرى، الدورات 

مدير جامعة الكويت باإلنابة أكد أن قانون اجلامعات احلكومية اجلديد شّكل صدمة حقيقية وال يحقق أي قفزة نوعية

سيتم إجراؤها في املجلس الثقافي البريطاني مع االلتزام باإلرشادات الوقائية

خالل مشاركته في حملة دروس األمل التي تنظمها رابطة االجتماعيني الكويتية

د.فايز الظفيري

مايكل غوردون

م.طارق العميري

للجامعة. وأوضح الظفيري ان 
هناك مالحظات ضخمة على 
التنفيذيــة لقانون  الالئحة 
اجلامعة وايضــا مالحظات 
عديدة على القانون ذاته قائال: 
ال يعقل ان جامعة الكويت منذ 
عــام ١٩66 تنتظر قانونا ثم 
يصدر قانون في ٢٠١٩ يشكل 
صدمة حقيقية وال ميثل قفزة 
نوعية للجامعة بل هو مجرد 
قانون تقليدي بسيط يحيل 
إلى الئحة في أمور ال يجوز 

اإلحالة بها.
وتابع الظفيري قائال: ان 
الالئحة ســتصدر مبرسوم 
ومــن ثــم نواجــه صعوبة 
ضخمة جدا في تعديل هذه 
الالئحة في حال ثبوت وجود 
أخطاء بها، نظرا ألن املراسيم 
مــن الصعــب تعديلها على 
خالف اللوائح التي يختص 

الصحي أو مراقبة طبية على 
النحو احملدد من قبل حكومة 
الكويت أو إذا كانوا يعانون 
من ارتفاع في درجة احلرارة 
أو سعال مستمر أو صعوبة 
في التنفس أو أعراض أخرى 

تشبه اإلنفلونزا.
وفــي حديثــه عــن إعادة 
االفتتاح، قــال مدير املجلس 
البريطاني بالكويت  الثقافي 
مايكل جوردون: »إن أولويتنا 
القصوى هي صحة وسالمة 
كل من املرشــحني واملوظفني 
ولقد قمنــا بتعديل عملياتنا 
فــي مراكــز الكويــت لتلبية 
اإلرشادات احلكومية املوصى 
بهــا وأجرينا تقييمــا مكثفا 
للمخاطــر ونظرنا في كيفية 

جامعة الكويت: بدء تسليم كشوف الدرجات وشهادة ملن يهمه األمر للطلبة »البدون«
أعلنت عمادة القبول والتســجيل بجامعة 
الكويت عن بدء تســليم »كشــوف الدرجات« 
و»شهادة ملن يهمه األمر« للطلبة من فئة غير 
محددي اجلنسية، وذلك يوم أمس االول األربعاء.

وأفادت عمادة القبول والتسجيل بأنها قد 
قامت بتســليم هذه املستندات لـ 5 طالب من 

مجموع 36 طالبا.
ودعــت العمــادة جميــع الطلبــة الذين لم 

يتســلموا »كشــوف الدرجات« و»شهادة ملن 
يهمه األمر« إلى ضرورة مراجعة مبنى عمادة 
القبول والتسجيل باحلرم اجلامعي بالشويخ 

لتسلم هذه املستندات.

تعقيم مباني مدينة صباح السالم اجلامعية

إغالق وحدة عالقات العمل باألحمدي للتعقيم

ضمــن اجلهود التي تقــوم بها جامعة 
الكويــت فــي إطــار اإلجــراءات والتدابير 
االحترازيــة والوقائية حرصــا منها على 
سالمة وصحة منتسبيها، ووفقا للضوابط 
احملددة لعودة العمل التدريجي، وبناء على 
توجيهات األمانة العامة باجلامعة، قامت 
إدارة اخلدمات العامة بالتنسيق مع فريق 
مبادرة وطن للتعقيم واإلسناد التطوعي 

بتعقيم جميع املباني اجلامعية في مدينة 
صباح الســالم اجلامعية مبوقع الشدادية 
لضمان التعقيم الشــامل للحد من انتشار 

عدوى ڤيروس كورونا املستجد.
وتقدمت األمانة العامة بجامعة الكويت 
بالشكر والتقدير للفريق على اجلهود التي 
بذلوها وســرعة استجابتهم لطلب تعقيم 

املباني اجلامعية.

بشرى شعبان

أعلنت الهيئـــة العامــــة للقوى العاملـــة 
عــــن استقبـــال مراجعي وحدة األحمدي 
بإدارة عالقات العمل في مقر اإلدارة املركزية 

في منطقة أبو فطيرة،
وذلــك إلغــالق وحـــــدة محافظـــــة 
األحمــــــدي للتعقيــــــم بعــد إصابــــــة 
أحد رؤســـاء األقســـــام فيهـــا بڤيروس 

كـــورونا.

توجيه املراجعني إلى اإلدارة املركزية في منطقة أبوفطيرة

جانب من تعقيم مباني مدينة صباح السالم اجلامعية

ملشاهدة الڤيديو



اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

إعالميون: وسائل التواصل مصدر أساسي للمعلومات ومكمل لإلعالم التقليدي

ثامر السليم

مبشــاركة نخبــة مــن 
اإلعالميــني واألكادمييــني 
واصــل «ملتقــى اإلعــالم 
الكويتي األول» ثاني جلساته 
بعنوان «بني اإلعالم ووسائل 
التواصل االجتماعي» مساء 
أمــس االول عبــر منصــة 
«مايكروسوفت تيمز»، حيث 
تنظمه اجلمعيــة الكويتية 
لإلعــالم واالتصــال خــالل 
الفتــرة من ٧ إلــى ٩ يوليو 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم 

.«stc» ورعاية شركة
وأكد املشاركون ان وسائل 
التواصل االجتماعي احلديثة 
أصبحت مصدرا أساسيا من 
اليومية  مصادر املعلومات 
وجــزءا ال يتجــزأ من عمل 

اإلعالم التقليدي.
حتــدث  البدايــة،  فــي 
اإلعالمــي عبــداهللا بوفتني 
عن جتربة برنامجه «ظرف 
الــى  الفتــا  اســتثنائي»، 
نوعية الطرح املتحررة من 
الكالسيكية الرسمية محاكيا 
«السوشيال ميديا» من خالل 
الطرح املتجدد للموضوعات 
والتعاطــي مــع اجلمهــور 
واملســؤولني بشكل مباشر 
ويومي. وأضاف بوفتني انها 
جتربة جديدة هدفها تغيير 
النهج ليتماشى مع ظروف 
املرحلــة الراهنــة ويالمس 
حيــاة النــاس ويجيب عن 
تساؤالتهم واستفساراتهم.

من جانبها، قالت الكاتبة 
امليــع ان  واإلعالميــة رمي 
«كورونــا» نقلتنــا إلى عام 
٢٠٢٢ في مالحقــة التطور، 
مؤكــدة أنه ال ميكــن الفرار 
التكنولوجي  التطــور  مــن 

في أي وقت ومكان وتعطي 
مساحات للحرية والتعبير 
كما انها أصبحت تؤثر على 
صناع القــرار والدليل انها 
ســاهمت فــي فضــح جتار 
اإلقامات في الكويت وجنحت 
في لفت النظر والضغط على 
املعنيــني بفتح ذلــك امللف 

اخلطير.
قالــت  ناحيتهــا،  مــن 
أســتاذ اإلعالم اإللكتروني 
والسياسي بجامعة الكويت 

د.فاطمة الســالم ان اإلعالم 
الكويتي في ظل أزمة كورونا 
متيــز بالتعامــل الواقعــي 
واملهنــي مــع األحــداث مع 
الثوابــت  علــى  التركيــز 
الوطنيــة واحملافظــة على 
املهنية واالحترافية ومواكبة 
التطورات، مشــيرة إلى أن 
األزمة غيرت مالمح األجندة 
اإلعالمية، حيث أضيف لها 
بند جديد وهو«السوشيال 

ميديا».

أوضــح  جهتــه،  مــن 
اإلعالمي بركات الوقيان أن 
قــرارات احلكومة أصبحت 
تنقل عبر وسائل التواصل 
االجتماعــي حلظة بلحظة، 
كمــا ان برامــج التلفزيون 
اعتمدت عليها كليا، وبالتالي 
أصبحت جزءا ال يتجزأ من 
اليومية وأســهمت  حياتنا 
فــي رســم مالمــح املشــهد 
القضايا  السياســي وباتت 
املطروحــة علــى صفحاتها 

صنعت حتــوال كبيــرا في 
صناعة احملتوى اإلعالمي، 
وذلك نظرا لهيمنة وســائل 
التواصل على صناعة األخبار 
وبثها واستقطابها للجماهير، 
بســبب ســرعة نقل اخلبر 
وإتاحة تداوله عامليا حلظة 
وقوعه، وبالتالي أصبحت 
هي املصدر الرئيسي لألخبار 

خالل اجلائحة.
في الســياق ذاتــه، قال 
اإلعالمي وجنم «السوشيال 
ميديا» حمد قلم، ان وسائل 
التواصــل االجتماعــي هي 
مكمــل لإلعــالم التقليــدي 
وليس منافسا له، مشيرا الى 
انه مع أزمة كورونا، هيمن 

االفتراضيــة مفروضة على 
ساحات النقاش سواء على 
مستوى الرأي العام او لدى 
املســؤولني، وأؤيــد وجود 
تشــريعات حتكــم وتنظم 
وسائل التواصل االجتماعي 
ليكون تطورها هادفا ويخدم 

املجتمع.
في الســياق ذاته، قالت 
اإلعالميــة مناير القالف ان 
أزمة كورونا وفي ظل وجود 
شبكات التواصل االجتماعي 

خطر انتشار الشائعات من 
خــالل تلك الوســائل والبد 
أن نقنع اجلماهير بتخفيف 
التواصل  استخدام وسائل 
والنظر الى اإلعالم التقليدي 

ألن األخير أكثر مصداقية.
وقالت أستاذ علم االتصال 
واالجتمــاع جامعة الكويت 
د.بشــاير الصانع ان هناك 
تفاوتا في أداء اإلعالميني في 
ظل أزمة كورونا، مشيرة إلى 
أن اإلعالم الكويتي كان على 
قدر هائل من املهنية، ولكن 
في املقابل هناك أيضا بعض 
األخطاء فهذا وارد وحدث في 
جميع الدول ألن «كورونا» 

فاجأنا جميعا.

أكدوا خالل فعاليات اجللسة الثانية من «ملتقى اإلعالم الكويتي األول» أنها تتميز بسهولة االستخدام وطالبوا بوجود تشريعات تنّظم عملها

جانب من فعاليات اجللسةاملشاركون في فعاليات اجللسة الثانية من امللتقى

ألنه أصبح أمرا واقعا يجب 
التعامل معه يوميا وبحكمة 
في تلك املعركة اإلعالمية التي 
سببتها اجلائحة اخلطيرة.

اخلبيــر  أكــد  بــدوره، 
اإلعالمي طالل الكشــتي ان 
اإلعالم الكويتي لم يغب عن 
خارطة األخبار على شاشات 
القنوات اإلخبارية باملنطقة 
وعلى مستوى دول اخلليج، 
مضيفا انــه تعامل بحرفية 

في أزمة ڤيروس كورونا.
التواصل  وعن وســائل 
االجتماعي قال الكشــتي ان 
من أسباب انتشارها السهولة 
والبســاطة في االســتخدام 
وتسمح بالتواصل السريع 

امليع: التطور التكنولوجي الراهن أصبح واقعًا يجب التعامل معه يوميًا بحكمة وال مفر منهبوفتني: برنامج «ظرف استثنائي» جتربة جديدة من الطرح اإلعالمي املتحرر من الكالسيكية

حمد قلم: البد من تخفيف استخدام وسائل التواصل والنظر لإلعالم التقليدي األكثر مصداقية

توصيات امللتقى ستمكن املجتمع اخلليجي من مواصلة مسيرة التنمية والتقدم 

السالم: إعالمنا متّيز بالتعامل الواقعي واملهني مع األحداث والتركيز على الثوابت الوطنيةالكشتي: اإلعالم الكويتي لم يغب عن خارطة شاشات القنوات اإلخبارية باخلليج واملنطقة

الصانع: هناك تفاوت في أداء اإلعالميني خالل أزمة كورونا واجلائحة فاجأتنا جميعًا

العنزي: ضرورة استثمار امللتقيات وحتويلها إلى تعاون علمي حقيقي يستفاد منه

القالف: «السوشيال ميديا» أصبحت هي املصدر الرئيسي لألخبار خالل جائحة «كورونا»الوقيان: وسائل التواصل جزء من حياتنا اليومية وأسهمت في رسم مالمح املشهد السياسي

الدوسري: ربط احتياجات سوق العمل مبخرجات
التعليم العالي لتقليل االعتماد على العمالة الوافدة

عبداهللا الراكان

أكــد عميد كليــة التربية 
العنزي  األساســية د.فريح 
أهمية توطيد أواصر التعاون 
اخلليجي املشترك في املجال 
البحثي لتطوير األداء العلمي 
واستثمار امللتقيات وحتويلها 
إلى تعاون حقيقي ينعكس 
بشكل إيجابي على املؤسسات 
العنزي  األكادميية.وأضاف 
خالل الكلمة التي ألقاها خالل 
افتتاح ملتقى قسم الدراسات 
االجتماعية حتت عنوان «وباء 
كورونــا وآثــاره التاريخية 
واالجتماعيــة  والبيئيــة 
على دول مجلــس التعاون 
اخلليجي» أمس برعاية مدير 
عام الهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.علي 
املضف أن امللتقى الذي يقام 

في جلساته عدة محاور مهمة 
ومتعلقة بالبعد االجتماعي 
واجلغرافــي  والتاريخــي 
البيئــي، متمنيــا أن يأتــي 
بثمــاره املرجــوة من خالل 
شراكة علمية خليجية تنتهي 
بتوصيات تهم القائمني على 
املؤسسات األكادميية إلعداد 
قاعدة بيانات علمية مشتركة 

خالل األزمة احلالية.
من جانبه، أكد رئيس قسم 
الدراسات االجتماعية د.نايف 
الدوسري أن امللتقى يبرز آثار 
جائحة «كورونا» وإميانا من 
القسم بدور البحث العلمي 
في كشف حقيقة التحديات 
وقياس اآلثار إلعادة التعامل 
والتعاطي مــع عالم جديد، 
امللتقــى  أن  إلــى  مشــيرا 
بجلســاته العلميــة الثالث 
يتضمــن أوراق عمل علمية 
عميقة ســتخرج بتوصيات 
تســهم في إزالة حالة الهلع 
والضبابية ومتكن املجتمع 
اخلليجي من جتــاوز حالة 
االرتبــاك واالســتمرار فــي 
مسيرة التنمية والتقدم، حيث 
يتم التركيز من خاللها على 
البيئية  األبعاد اجلغرافيــة 
واالجتماعية وتاريخ األوبئة 

في دول اخلليج العربية.
ولفــت الــى أن خالصــة 
التــي مت تقدميهــا  األوراق 
تتضمن عددا من التوصيات 

ذات األبعــاد املتعددة ومنها 
اعتماد الواقعية واملوضوعية 
العاطفيــة  واالبتعــاد عــن 
عنــد التعامــل مــع اخللــل 
الدميوغرافــي، وضــرورة 
تفعيل السياسات السكانية 
التــي وردت فــي اخلطــة 
التنموية اخلمســية، وربط 
حاجــات ســوق العمــل مع 
مخرجــات التعليــم العالي 
علــى  االعتمــاد  لتقليــل 
الوافــدة والبطالة  العمالــة 
املقنعــة، وضــرورة توعية 
بــأن اخللــل فــي  املواطــن 
السكانية والقوى  التركيبة 
العاملــة مشــكلة مجتمعية 
وليست من صنع احلكومات 
وحدها، وفيما يخص البعد 
البيئي اجلغرافي فقد لفتت 
التوصيات إلى أهمية حتقيق 
التنمية املستدامة امللتزمة بها 
جميع دول مجلس التعاون، 
وخصوصــا تلــك املرتبطة 
باملياه سواء كانت بيئية أو 
اقتصادية وتطبيق القوانني 
التي حتد من التغير املناخي.
وتابــع: بالنســبة للبعد 
التاريخي فقد خرج امللتقى 
بعــدة توصيات منها تقييم 
التي  اإلجــراءات احلكومية 
اتخذت أثناء األزمة، وتطوير 
ما هو ناجح منها ومحاولة 
بحث أسباب الفشل وإيجاد 
احللــول لهــا، مقارنــة هذا 
التقييــم باإلجــراءات التــي 
اتخــذت فــي دول مجلــس 
العالــم  ودول  التعــاون 
لالســتفادة مــن جتاربهــا، 
وإعداد قاعدة بيانات وأرشفة 
كل ما يخص األوبئة ومراحل 
تكونها وانتشــارها وطرق 
عالجهــا، وحث مؤسســات 
التعليم املختلفة على أهمية 
تدريس الطلبة كل ما يتعلق 
باألوبئة تاريخيا واجتماعيا 
خللق ثقافة لدى الشباب في 

مواجهتها.

خالل افتتاح ملتقى «وباء كورونا وآثاره التاريخية والبيئية» في «التربية األساسية»

د.فريح العنزيد.نايف الدوسري

الظروف االستثنائية  خالل 
التي تعيشــها البالد ودول 
العالم ككل هــو جزء علمي 
مطلــوب مــن املتخصصني 
واملهتمني بتســليط الضوء 
على جائحة «كورونا» واآلثار 

املترتبة عليها.
وبــني ان امللتقى يتناول 

املسعد: علم البيانات ساهم في حتديد ومتابعة 
مدى التزام األفراد باحلجر الصحي املنزلي

خالل ملتقى «املرأة في مجال علم البيانات» 

املشاركات في ملتقى «املرأة في مجال علم البيانات»

حتت رعايــة مدير عام 
العامــة للتعليــم  الهيئــة 
التطبيقي والتدريب د.علي 
الهيئــة  املضــف، نظمــت 
جامعــة  مــع  بالشــراكة 
ستانفورد األميركية امللتقى 
الثاني «املرأة في مجال علم 
البيانات»  مبشاركة نخبة من 
النساء املتخصصات إلبراز 
جهود املرأة في علم البيانات.

بدأ امللتقى الذي أقيم عبر 
 Microsoft Teams تطبيــق
باحلديــث حول أهمية علم 
البيانات وخصوصا في ظل 
األزمة الصحية التي تواجه 
العالم وهــي أزمة ڤيروس 
كورونــا املســتجد و التــي 
اعتمدت بشكل رئيسي على 
البيانات في مختلف أشكالها.

 WIDS حيث أكدت سفيرة
رئيــس قســم الكمبيوتــر 
باملعهــد العالي لالتصاالت 
م.معصومــة  واملالحــة 
بوشهري ان الهدف من وراء 
تنظيم هذا امللتقى هو نشر 
الوعي حول أهمية البيانات 
وكيفية االستفادة منها في 
مجال االقتصــاد، الصحة، 
التكنولوجيا،  االتصــاالت، 
 نظم املعلومات اجلغرافية، 
وتنمية العنصر البشــري 
الــذي  بالتغييــر  وربطهــا 

املوقــع اجلغرافــي ملتابعة 
التزام الناس باحلجر وغيره 
مــن اإلجــراءات باإلضافــة 
إلــى جمع معلومات التنقل 
وحجوزات الطيران وتتبع 

اإلصابات املشتبه بها.
كمــا تنــاول امللتقى في 
جلســاته احلديــث حــول 
أهمية البيانات في مجاالت 
احلياة املختلفة خالل هذه 
األزمــة مثل املجال الصحي 
البيانات  وكيفية استخدام 
الصحية بشكل عام وبيانات 
ڤيروس كورونا املســتجد 
بشــكل خاص واإلجراءات 
املطلوبــة إلدارة البيانــات 
الصحيحــة بشــكل فعــال 
وضمــان جودتها وإمكانية 
الوصول لها، قدمته كال من 

سماح الدويسان ود.فاطمة 
بوجروة.

وفي اجلانب االجتماعي 
الســيد  حتدثــت عائشــة 
حــول  اجلــري  ومنيــرة 
الواســع لعلم  االســتخدام 
البيانات في قطاع االتصاالت 
لبناء استراتيجيات فعالة 
للتســويق واألعمال، وفي 
مجال االتصاالت االجتماعية 
التي مت التنقيــب عنها في 
الشبكات االجتماعية القائمة 
علــى املوقــع (LBSN) في 
الكويــت. إضافــة احلديث 
حول استخدام تقنيات نظم 
البيانات اجلغرافية وطريقة 
الواقــع  اســتخدام تقنيــة 
املعزز في أنظمة املعلومات 
اجلغرافية والبيانات ثالثية 
األبعــاد باســتخدام تقنية 
الليزر مقدم من قبل سندس 
الفارسي وبدور السعدون.

وكان ختــام امللتقى مع 
سندس بوشهري وتسنيم 
بيثابور في جلســة ســلط 
الضــوء خاللها علــى علم 
البيانــات واســتخدامه في 
تطبيقات الذكاء االصطناعي 
مثــل روبوتــات الدردشــة 
التفاعلية وأدوات االستماع 
لوسائل التواصل االجتماعي 

وغيرها.

معصومة بوشهريأسيل املسعد

ســيحدث بالعالم بعد هذه 
األزمة.

بدورهــا، قالت ســفيرة 
الكويــت مللتقي املــرأة في 
مجال علم البيانات م.أسيل 
املســعد فــي احلديث حول 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
املستجد التي مير بها العالم 
أنها ســاهمت في استخدام 
علم البيانات في العديد من 
املجاالت كتصميم اخلرائط 
اجلغرافيــة التــي توضــح 
الڤيروس  انتشــار  أماكــن 
واتخاذ العديد من القرارات 
واإلجراءات الصحية وابتكار 
أدوات تقنية بناء على حتليل 
البيانات ودراســة السلوك 
البشــري الرقمــي، كمــا مت 
استخدام هذا العلم في حتديد 



اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

يوسف املرزوق: قوانني اإلعالم اجلديدة مجحفة ومقيدة
والكم الهائل من الوسائل اإلعالمية ال تتحمله «الديرة»

أعدها للنشر سلطان العبدان

أكد  رئيــس التحريــر الزميل 
يوســف خالد املــرزوق أن امللكية 
واإلدارة يجب أن تكونا منفصلتني، 
الفتــا إلــى أن أغلــب الصحف في 
الكويت مدموجة في امللكية واإلدارة 
وهذا املفهــوم قد يكون خاطئا في 

العموم.
وأعرب املرزوق خالل مشاركته 
في ندوة «قواعد واليات التطوير 
لالعالم الكويتي» التي نظمها امللتقي 
االعالمي العربي عن سعادته برؤية 
الرموز واألســاتذة في هذه الندوة 
املهمة والتي جــاءت على اجلرح، 
مؤكــدا أن «ڤيــروس كورونــا لم 

يقيدنا».
وتابع املرزوق أنه «باإلمكان أن 
نهاجم ونقول ما نريد إال أن قوانني 
اإلعالم اجلديدة مجحفة جدا» مشيرا 
إلــى أن «الهجــوم يأتي من احملبة 
وليس عن شخصانية وإمنا نهاجم 

ملصلحة بلدنا ومحبتنا له».
ولفت إلى أن «القوانني اجلديدة 
مجحفة جدا ومقيدة وبها الكثير من 

البنود نستطيع احلديث عنها».
وقــال «أحتــدث عــن نفســي 
وعــن جريــدة «األنبــاء» فإننا ال 
نقبــل بالشــخصانية أو الهجــوم 
الشــخصاني، ولكن نحن نتحدث 
عن مصلحة البلد»، مشيرا إلى أن 
العقوبات كانت في الســابق ٥٠٠١ 
دينــار، أما اآلن فوصلت إلى مئات 

اآلالف.
وأضــاف ان الرئيس األميركي 
دونالد ترامب رئيس دولة عظمى إال 
أنه لم يقدر على الصحافة أو اإلعالم 

وال يستطيع فعل أي شيء لهم.
وأشــار إلــى أن وزارة اإلعالم 
متعاونــة وتفتح املجال والســعة 
والصــدر للكثيــر مــن الوســائل 
اإلعالمية، مبينا أن هذا العدد والكم 
من هذه الوسائل اإلعالمية ال تتحمله 

«الديرة».
وقال إنه على مدار تاريخ الكويت 
كان ُيضرب املثل بالصحافة احلرة 
والسقف العالي من احلرية، إال أن 
هذا األمر لم يعــد موجودا اليوم، 
حتــى أصبحت هنــاك دول أخرى 
صحافتها أعلى من الكويت، متمنيا 
عودة احلرية التي كانت حتظى بها 

الكويت في الزمن اجلميل.
وتقدم املرزوق بالشكر اجلزيل 
الــى هذا اجلمع الطيــب، مؤكدا أن 
«كورنا» لم يستطع تعطيل األعمال.
وقال إن احلكومة قامت بتقدمي 
وطــرح أول قانــون جديد لإلعالم 
«وحينهــا قلنــا رأينــا فــي ذلــك 
بصراحة، ولألســف كان مصيرها 

األدراج».
وأكد املرزوق «نحن مع مسألة 
العقاب والثــواب، لكن ليس بهذه 
الطريقــة املبالغ فيهــا، آمال عودة 
الكويت الى عهدها الذهبي من حرية 
الصحافة وتعديل مســار املجلس 

واحلكومة».
وكان الزميل  ماضي اخلميس 
افتتح الندوة  قائال: ان امللتقى عقد 
جلســتني كانتا رائعتني للمهتمني 
باإلعــالم وهــذه اجللســة الثالثة 
لنخــرج برؤية تفيــد احلكومة أو 
اجلانب التشريعي ملا ينقصنا كواقع 
للجانب اإلعالمي من كافه جوانبه.

علي الدقباسي

وحتدث النائب علي الدقباسي 
قائال: في احدى الندوات التي عقدت 
في مجلس األمة عن مستقبل الكويت 
طرح البعض فكرة ان تخرج توصية 
بأن يكــون لدينا جيش الكتروني 
للدفاع عن الكويت، وال شك ان القلم 
والكلمــة الصحيحة القوية أخطر 
من الدبابــة أو الطائرة، خصوصا 
أننا نســمع افتراءات على الكويت 
وذبابًا الكترونيًا ميســها وهي بلد 
االحترام واخلير في املنطقة، ومع 
ذلك يتهمونها بتجارة البشر وهي 
تنفــق جزءا كبيرا مــن ميزانيتها 
علــى الوافدين، لذلك أنــا أرى أن 
إعالمنا رغم متيزه، إال انه ال يزال 
تقليديا ويحتاج الى تطوير ونحن 
نرحب بجميع اآلراء، ولكن أنا ضد 

الفوضى.
وزاد الدقباسي: هناك نوعان من 
اإلعالم: الرســمي واخلاص، وبكل 
أسف أنا إلى اليوم استقي أخباري 
من وسائل اإلعالم العربية وأشاهد 
محطــات أخــرى ألن لديهــا آليات 
جديدة لتقدمي األخبار، وهذا كالم 
احملب الغيور على بلده، ومن يتمنى 
أن يرى اإلعالم الرسمي مبستوى 
متقــدم ونؤكد انه ال احد يعترض 
علــى تطوير اإلعــالم ولكن هذا ال 
يكفــي، واذا كان هنــاك قانــون أو 
تشريعات بحاجة ملراجعة أو تعديل، 
فلمــاذا ال نقــوم بتعديلها ووضع 
ايدينا على اخللل؟ وأنا شــخصيا 
وكل محب يتمنى أن تكون الكويت 
في مصاف الدول. وهنا ال ننسى ان 

لقطــاع االعــالم اخلارجــي ووكيل 
قطاع االخبار والبرامج السياسية 
في وزارة االعالم فيصل املتلقم قائال: 
يجــب ان نضع في بالنا ان اإلعالم 
الرســمي لديه محاذيــر، ولكن في 
الفترة الســابقة كان لدينا برنامج 
«ماذا بعد» الذي حتدث عن قضية 
الوافدين في الكويت ومع ذلك نحن 
ال نستطيع تشبيه اإلعالم الرسمي 
باإلعالم اخلاص، فالرســمي تبقى 
لديــة محاذير معينــة، وفي احدى 
الســنوات طلبت شخصيا من احد 
الوزراء ان يكون لدينا اخبار حصرية 
عن مجلس الوزراء لتطوير العمل 
ويجــب ان نعلم ان مــا يصدر عن 
التلفزيون الرسمي يصبح رسميا 
ونحــن نبحــث عن اجلــودة ودقة 
االخبار علــى ان تكون من مصادر 

رسمية.
وأضاف املتلقم: بالنسبة لتطوير 
البرامــج اتفق معكــم نحن نحتاج 
الى املزيد من الدعم، واإلعالم بدون 
الدعم املالي اعتقد انه ال يستطيع ان 
يعمل وهناك جانب آخر مهم، وهو 
اننا نحتاج الــى أكادميية إعالمية 
تواكــب اإلعــالم احلديــث، ونحن 
بحاجة ملزيد من العناصر اجليدة، 
مشــيرا الى أن اجلميع شــاهد في 
الفترة االخيرة خالل جائحة كورونا 
تلفزيون الكويت كيف قام بتغيير 
كل البرامــج واصبــح التلفزيــون 
يبث على الهواء مباشرة ٢٤ ساعة 
بتغطية لكل املؤسسات التي تعمل 
فــي جائحة كورونا وضغطنا على 
انفســنا لتوعية املجتمــع من هذه 

وأوضح الكندري أن من ميارس 
الصحافة يعتبــر تاجرا وال بد أن 
يتطلب التشــريع عضوا مستقال 
في مجلس اإلدارة وال نريد تطبيق 
قانون الشركات، بل يجب أن تكون 
هناك حوكمــة بحيث ان توجهات 
وطموحات ورغبات املالك ال تنعكس 
باستغالل غير سليم حلرية الرأي 

والتعبير.
وليد اجلاسم

بــدوره اتفــق رئيــس حترير 
«الراي» الزميل  وليد اجلاسم مع 
املتحدثني بأن القوانني احلالية مكبلة 
للحريات واإلعالم، مشيرا إلى أنه 
صحافي ميارس العمــل اإلعالمي 

منذ ٣٠ سنة.
وأكــد أن مكافحــة الفســاد لن 
تتحقق في ظل وجود إعالم مكبل، 
مشــيرا إلــى أن الصحافة لو متت 
إدارتها بأســلوب احملاماة لفشلت 

والعكس متاما.
وبني أنه لــوال اإلعالم اخلاص 
ملــا أثيــرت قضايا الفســاد، إذ انه 
إذا متــت إثارتها من قبــل اإلعالم 
الرسمي فستكون محرجة وستخلق 

صراعات وزارية- وزارية.
وقــال إن اإلخــوة فــي اإلعالم 
يعانون من احلاجة إلى توازنات، 
إذ ان اإلعــالم الرســمي لن يتمكن 
من كشــف الفساد خاصة إذا ظلت 
القوانني احلالية التي تكبل اإلعالم.

وأكد أنه في بداية التسعينيات 
كانت احلريات أعلى من اليوم بكثير، 
مشيرا إلى أنه إذا ظلت واستمرت 

صحفنا يتهافت عليها العالم العربي 
ألن هنــاك ثقة باإلعــالم الكويتي 
ولكــن هناك تراجعا على اكثر من 
مســتوى، وكلنا نعلــم ان اإلعالم 
سالح خطير خاصة في ظل االجواء 
اخلطــرة اإلقليميــة، ولذلك نحن 
بحاجة الى إعالم بنفس املستوى 
العاملي بحيث يتلفت الناس فيجدون 
احملتوى واالفكار اجلديدة بدال من 
االنحدار. وقال الدقباسي ان اإلعالم 
الرســمي دون الطموح وبعيد عن 
الواقع وغير قادر على إظهار الوجه 
املشــرق للكويت التي تستحق ان 
تظهر بصورتها احلقيقية للعالم، 
وهذا نتيجة للتراجع التشــريعي 
ومسألة التطوير وإظهار االبداعات 
أمر بســيط لكنه بحاجة الى جهد 
ونحن نرى اإلعالم اخلاص بالرغم 
من قلة إمكانياته، اال انه قادر على 
املنافســة ومثل هذا املؤمتر ملاذا ال 
تنظمــه الدولة وملاذا ال تزال لدينا 
آليات قدمية، وهنا نؤكد ان انتقاد 
احلكومــة ال يعني انتقــاد الدولة 
ونحن نشــيد بــكل عمــل، وجهد 
يبــذل لكن لنكــن واقعيني ونقول 
ان هنــاك تراجعًا وصل حتى على 
مستوى حتى املسلسالت واالعمال 

التلفزيونية.
د.فايز الكندري

ومــن ثم قــال اســتاذ القانون 
بجامعة الكويــت د.فايز الكندري 
إن اإلعــالم احلكومي ميلك قدرات 
وكفــاءات لكنــه يحتــاج إلى همة 
وعزميــة واســتطاع فــي جائحة 
كورونــا ان يبرهن علــى انه قادر 
على قيادة اإلعالم بكل صوره، حيث 
كنا نشاهد القنوات الرسمية وكانت 
تغنينــا عــن مصــادر املعلومات. 
وأضاف: اإلعــالم احلكومي يكون 
قــادرا عندما تتوافر لــه إمكانيات 
ال تتوافــر فــي القطــاع اخلــاص، 
وبالنســبة لإلعالم اخلاص يجب 
ان يكــون هناك متييــز بني املالك 
والقناة وقنــاة املوقع االلكتروني 
وما بــني الغاية، وأشــهد أن هناك 
قنوات إلكترونية وصحفا تعبر عن 
رأي ُمالكها وتســتغل حرية الرأي 
والنقد لتحقق أهداف املالك، وهذا 
األمر يؤخــذ على اإلعالم اخلاص، 
ولنكن واقعيني عندما نتحدث عن 
الوجــه املشــرق للكويت يجب أال 
نتناســى أن هناك جوانب سيئة، 
ولألســف ســمعة البلد في قضية 
االجتــار بالبشــر ســيئة والدليل 
العمالة الســائبة وغسيل األموال 
وهــذا ال يعني ان الكويت ليســت 
لديها أياد مشرقة، وال شك أن احد 
اهم أسباب القضاء على االشاعة هو 
الشفافية وعندما تتمتع احلكومية 
بشــفافية لن تكون هنــاك تبعات 
لإلشاعات وخالفها وعلى احلكومة 
االستمرار بنهج الشفافية كما فعلت 
فــي جائحة كورونا مــن خالل ان 
تكون سباقة في إذاعة اخلبر وعقد 
املؤمترات، وأنا أمتنى على اإلعالم 
التحرر من التحفظــات والتعامل 
بشــفافية حتى ال نحتــاج إلى ان 
ننظر للحسابات الوهمية التي اذا 
اســتطاعت احلكومة كسب الرأي 
العــام والثقة والتعامل بشــفافية 

فسوف لن يكون لها مفعول.
فيصل املتلقم

بعد ذلك حتدث الوكيل املساعد 

عصاة غليظة ملصاحلها وأنا مع كل 
االجراءات، وبعد التطبيق أو املرحلة 
االنتقالية تشــهد عبثا أو استغالال 
والقارئ بالكويت واملتابع ذكي جدا.

من جانبه، قال د.فايز الكندري 
«إن لدينا فوضى تشريعية وزحمة 
تشريعية ولدينا قوانني من اجلزاء 
واملطبوعــات والنشــر واجلرائــم 
اإللكترونية واإلعالم اإللكتروني»، 
الفتــا إلــى أن بينها وبــني بعضها 

البعض ازدواجية في األحكام.
وأضــاف أن (النائــب احلاكم) 
اضطر ألن يقــدم مقدمة تعريفية 
حول كل قانون ومجال اختصاص 
كل قانون في التحقيق، معربا عن 
أسفه أن يكون هذا األمر في الكويت.

وأكد أن التشــريع في الكويت 
عبارة عن ردة فعل، و«هذا أمر غاية 
في اخلطورة ونعيش في فوضى 
تشريعية وتغيب عن التشريعات 
الدقة». ولفت إلى أن هذا األمر بشكل 
أو بآخر ميثل قيودا على حرية الرأي 
والتعبير وتعتبر مبنزلة السيف 
املصلت علــى اإلعالميني والرقابة 
والنشــر. وبني أن هنــاك تراجعا 
في األخالقيــات وااللتزام بأصول 
الصحافة، مشددا على ضرورة أن 
تكون الفلسفة التشريعية والعقوبة 

واحدة في القوانني.
ودعــا إلــى إعــادة النظــر في 
التشــريعات املنظمــة لإلعــالم، 
مبديا شفقته على وزارات اإلعالم 
والداخليــة واالتصــاالت، إذ إنهــا 
معنية بتطبيق القانون وكل منها 

ال يعرف مجال اختصاصاته.

اجلائحــة، ونحــن نعلــم ان هناك 
تقصيرا لكن اإلعالم الرسمي يطور 

نفسه باستمرار.
وزاد بقوله: في فترة من الفترات 
كان هناك ملحقون إعالميون باخلارج 
يقومــون بدورهم واإلعــالم حاليا 
اصبح متنوعا فهناك إعالم سياسي 
وآخر برملاني ورياضي، وبخصوص 
اإلعالم الرسمي اعتقد ان هناك تغييرا 
في االهتمام بالعنصر البشري من 
خالل التدريــب والتميز والتطوير 
وتوفير التقنيات. ثــم عاد النائب 
علي الدقباســي للحديث بقوله إن 
سياســات الدولة يجب أن تتطور 
وتواكــب ما يجري بشــأن اإلعالم 
وأطالب احلكومة بضرورة مواكبة 
التطــورات اجلديدة ليكون اإلعالم 
الرسمي مقروءاً وله تأثير، والكويت 
تستحق االفضل واليوم نحن بحاجة 
الى آليات وأفكار جديدة والنجاحات 
ال تكــون من عمل فردي وهذا عمل 
وطني والكويت تستحق األفضل، 
ولن يكون هذا التطوير طاملا بقيت 
القرارات احلكوميــة مثل القرارات 
التي تعمل منــذ زمن. وزاد بقوله: 
لقد شاركت وأبديت مالحظات موثقة 
في مضابط مجلس األمة وشاركت 
في القوانني بالرغم من مخاوفي، إال 
أنني انتصر إلنشاء اإلعالم اخلاص 
وأنا مع مزيد من احلريات، وسأظل 
إن شاء اهللا كذلك وفي هذا املجلس 
ألقيت كل ثقلي بقوانني التأمينات 
وقوانني املتقاعدين وال أعفي نفسي 
من التقصيــر، واعتقد أن كل جهة 
إعالمية تكتفي لتحويل الوسيلة الى 

القوانني اإلعالمية بهذا الشكل فال 
تصدق أن هناك تصديا للفساد.

وأشــار إلــى أن ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد أبدى 
استغرابه من وجود فساد في ظل 
وجود كل هذه اجلهــات الرقابية، 
مبينــا أن الســبب في ذلــك أن كل 
جهة حتول عملهــا إلى روتني وال 

توجد جهة محايدة.
   بــدوره، رحــب النائــب علي 
الدقباســي بقــدوم رئيس حترير 
جريدة «األنباء» األســتاذ يوسف 

خالد املرزوق.
واتفــق الدقباســي مــع حديث 
د. فايــز الكنــدري بشــأن فوضى 
قائال:«معظــم  التشــريعات، 
التشريعات أتت في فترة كنت خارج 
املجلس ألنني قاطعت االنتخابات 
في مجلســني وأتيت فــي املجلس 

الثالث».
وأوضح الدقباســي أن املسألة 
حتتاج عمال أكبر، مشــيرا إلى أن 
احلكومة اكبر كتلــة في املجلس، 
فلماذا متتنع عن تقدمي التشريعات 

وحتدد هي القوانني؟
وأكــد أن احلريــة مســؤولية 
وليست فوضى والقصور التشريعي 
موجود وكل همي هو عمل تعديالت 

بقوانني التأمينات.
وأكد أن مجالس الصوت الواحد 
لم يكن بها اهتمام بالرأي العام ولم 
يطرح أي تعديل يتصل بهذا األمر، 
قائال: ان«قضيتنا مهمة للغاية بشأن 

اإلعالم الرسمي وكيف نطوره».
وكشف الدقباسي عن ضرورة 
وضــع خارطة عمل وطنية إلعالم 
وطنــي يليــق بالكويــت ويدافــع 
عنها، ونحن نعمــل على حتقيقه 
معا خاصــة كل أهل االختصاص، 
مشددا على ضرورة الدفع باجتاه 
مزيد من احلريات املسؤولة حتى 
تستعيد الكويت مكانتها وريادتها. 
الدقباســي بقولــه:  واختتــم 
«يوســف املــرزوق رئيس حترير 

جريدة بيتي ومدرستي األنباء».
محمد العواش 

الوكيــل  أعــرب  مــن جهتــه، 
املســاعد لقطاع الصحافة والنشر 
واملطبوعات  محمــد العواش عن 
سعادته بهذه الكوكبة خاصة لنتعلم 
منها ومن األخ د.فايز الكندري عندما 

كان بوزارة اإلعالم.
وقال: إن «اإلخوان وليد اجلاسم 
ويوسف املرزوق والزميل املتجدد 
واملتألق علي الدقباســي والزميل 
فيصل املتلقم من الشخصيات التي 

نعتز فيها».
وأشار العواش إلى أن احلديث 
عن قوانني إعالمية نافذة وليست 
مشــاريع بقوانــني مقدمــة، مبينا  
أننا«جهــة تنفيذيــة مطلــوب منا 
تطبيق هذه القوانني التي صدرت 

من مجلس األمة».
وأكد أن وزارة اإلعالم ال تتعسف 
في تطبيق القانــون وال تلجأ إلى 
تطبيق القانون اآلن بعد التواصل 
أو العالقــات املباشــرة، وال يوجد 
تعســف مــن قبــل وزارة اإلعالم، 
مضيفا «لكن نحن محاسبون على 
تطبيــق القانون مــن عدمه وحان 
الوقت لتعديل القوانني اإلعالمية».

وأضاف أن وزارة اإلعالم قامت 
بتشكيل فريق إلعادة تغيير القوانني 
اإلعالميــة الثالثة، وقامت الوزارة 
أيضا بإشــراك مؤسسات املجتمع 

املدني في هذا الشأن.
وقــال إنــه منذ صــدور قانون 
اإلعــالم اإللكترونــي منحــت ٣٨٥ 
رخصة، مشيرا إلى أنه إذا امتنعت 
عن إصــدار الرخصة علــى الرغم 
من توافر الشروط في الترخيص 
فســوف يذهب الشخص ليقاضي 
وزارة اإلعالم. وعاد اإلعالمي وليد 
اجلاســم ليؤكــد أن وزارة اإلعالم 
متعاونة وغير متعسفة في تطبيق 
القوانني وتستجيب لإلعالم اخلاص 
إال أن اإلعالم اخلاص يعاني كثيرا 
في جلــب املعلومــة والتثبت من 

مصداقية اخلبر.
وأكد أن العلة في مجلس الوزراء 
أو مجلس األمة، حيث إنه من املمكن 
أن يقومــا بتعديل القوانني املكبلة 
للحريــات والتي بدورها تكبل أي 

خطوات إصالحية في البلد.
وأوضح اجلاسم أن اإلعالم حالة 
شمولية عامة، متمنيا أن تكون هناك 
نهضة تعيد للكويت رونقها أيا كان 
منبعها، مضيفــا «نحن نحتاج أن 
نتنفس حرية أكبر لكي نبدع وفكرة 
القانون املوحد يبدو أنها فكرة جيدة 

جدا وأمر جميل جدا».
ومتنى اجلاسم على وزارة اإلعالم 
أال تنسى دورها القدمي في الثقافة 
واملســرح واإلنتــاج القيمي، مبينا 
أن املجتمع بحاجة إلى إعادة غرس 
لبعض القيم واملفاهيم ألن القطاع 
اخلــاص يعانــي كثيــرا وال ميكن 
التعويل عليه في عمل قفزة نوعية.

أكد خالل مشاركته في ندوة «قواعد وآليات التطوير لإلعالم الكويتي» أن الكويت كان ُيضرب بها  املثل في الصحافة احلرة والسقف العالي للحرية

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق والزميل ماضي اخلميس خالل الندوة

املشاركون في الندوة د.فايز الكندري ورئيس حترير الراي الزميل وليد اجلاسم وفيصل املتلقم والنائب علي الدقباسي ومحمد العواش ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق

الدقباسي: معظم التشريعات املكبلة للحريات أتت في فترة كنت خارج املجلس 
اجلاسم: قوانني اإلعالم احلالية مكّبلة للحريات ومكافحة الفساد لن تتحقق في ظل إعالم مكّبل

الكندري: التشريع في الكويت عبارة عن ردة فعل وهذا األمر ميثل قيودًا على حرية الرأي والتعبير
املتلقم: اإلعالم حاليا أصبح متنوعًا ونحتاج إلى املزيد من الدعم والعناصر اجليدة لتطوير البرامج

العواش: وزارة اإلعالم قامت بتشكيل فريق إلعادة تغيير القوانني اإلعالمية الثالثة



اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

سوق اجلمعة يعيد فتح أبوابه.. إقبال جيد وآمال كبيرة
«األنباء» تابعت دخول الزبائن بعد طول انتظار منذ أن أغلقته تداعيات «كورونا» واإلجراءات االحترازية الوقائية ملنع انتشار الڤيروس

عبداهللا مشعل فهد أبو شنبعبدالعزيز صالححمد فهد عبدالرحيممشعل املطيري إسالم

ندى أبو نصر

تســببت جائحــة كورونا 
في تعطيل معظم االقتصادات 
العامليــة واحملليــة، وبســبب 
التي فرضت  الوقاية  إجراءات 
على جميع املجتمعات مت إيقاف 
املتاجــر واألســواق، مــا أدى 
القطاعات  إلى توقــف أعمــال 
االقتصادية والشركات بأكملها، 
واألفــراد  الشــركات  ودفــع 
وأصحــاب األعمال فــي العالم 
أجمــع إلــى البحث عــن بدائل 
لالستمرار في نشاطهم التجاري، 
مع ضمان عدم انتقال العدوى. 
فمع بداية األزمة توقف الناس 
عن جتديد منازلهم، ولم يقبل 
أحد على بيع أثاث مســتعمل، 
وفي نفس الوقت لم يأت مشتر 
طالبا قطعة أثاث يستخدمها، 
رمبا خلوف الناس من العدوى 
مــع إجــراءات اإلغــالق التــي 

فرضت.
ومع افتتاح سوق اجلمعة 

واخلسائر التي حتملها التجار 
والبائعون مــن فترة اإلغالق 
الطويلة، فكانت تفاصيل آرائهم 

كما في السطور التالية. 
في البداية، قال علي عبداهللا 
النجدي: قصدت السوق لشراء 

أكمل وجه مع اخذ االحتياطات 
الالزمــة وإن شــاء اهللا تكون 
األمور كلهــا بخير مع االتكال 

على اهللا سبحانه وتعالى. 
بدوره، قــال املواطن حمد 
فهد: أنا من رواد السوق واحب 

من جانبــه، قــال عبداهللا 
مشــعل إن األمــور اآلن بخير 
والتزمنا في املنزل لفترة طويلة 
وأثــرت األزمة على كل شــيء 
وعلى جميــع األصعدة ولآلن 
هناك بعــض التخوفات ولكن 

ملتزمــات للمنــزل بعد غياب 
طويل وإغــالق للســوق ملدة 
اربعة شهور تقريبا والوضع 
جيد اآلن واحلكومة لم تقصر 
أبدا ومسؤولو وزارتي الصحة 
والداخلية قاموا بواجباتهم على 

املجيء إليه كثيرا الن كل شيء 
موجــود فيه وبعد إغالقه ملدة 
طويلة رغبــت اليوم باملجيء 
ألشــتري بعض املســتلزمات 
الضروريــة، متمنيا أن تعود 
األمور إلى سابق عهدها وأفضل.

االلتــزام بالوقاية واالجراءات 
يبعدنا عن املرض واحلياة يجب 

ان تعود بشكلها الطبيعي.
أمــا رئيــس فريــق خيال 
التطوعــي مشــعل  الكويتــي 
املطيــري فقــال إن االفتتــاح 
واإلقبــال جيــد، ونتمنــى من 
املســؤولني أن يأخــذوا جميع 
االحتياطات واحلــذر، ونحن 
كمنظمني نحافــظ على ارتداء 
الزبائن للماســكات والكفوف 
وننظم الدور وان يكون هناك 
تباعد اجتماعــي حرصا على 

سالمة اجلميع.
من جانبه، قال عبدالعزيز 
صالح: قبل كورونا كنت اقصد 
الســوق باستمرار، ولكن اآلن 
منذ اإلغالق منذ فترة طويلة لم 
نأت واآلن نحن فرحون بأنه عاد 
وافتتح ألن كل شيء فيه موجود 
وبأسعار جيدة وناس بسيطة، 
ونحن ناس بسطاء، ومتنى أن 
تعود احلياة لطبيعتها وتزول 

الغمة عن اجلميع. 

علي عبداهللا النجدي متحدثا إلى الزميلة ندى أبونصر          (محمد هاشم)

أو ســوق البضائع املستعملة 
(احلراج) بعــد اإلغالق لفترة 
طويلة اقتربت من األربعة أشهر 
جالــت «األنباء» في الســوق 
ملعرفــة مدى إقبــال املواطنني 
على الشــراء ومــدى تخوفهم 

باعة في السوق لـ «األنباء»: اخلسائر كبيرة 
بسبب اإلغالق.. وسنخّفض األسعار جلذب الزبائن

أكد البائع في سوق «احلراج» إسالم أن اإلقبال على السوق 
بعد إعادة افتتاحه جيد والتنظيم من البلدية والشؤون ممتاز 
في احملافظة على وضع املاسكات وأخذ احلرارة للزبائن. 
وأضاف ان فترة أربعة شهور سببت خسائر كبيرة، معربا 
عن أمله أن تزول هذه األزمة وتعود االمور مثلما كانت. 

بدوره، قال البائع عبد الرحيم ان هناك خسائر كبيرة 
على كل املســتويات وليس فقط نحن بل على مســتوى 
العالم، مضيفا أن االقبال جيد، ولكن هناك بعض التخوف 

عند الناس، ولكن في األيام القادمة يكون الوضع افضل 
وتعود احلياة لطبيعتها طبعا مع اخذ االحتياطات في ارتداء 
الكمامات والتباعد االجتماعي لعدم العودة لنقطة الصفر. 
وقال البائع فهد أبو شــنب إن الفترة املاضية شهدت 
خسائر كبيرة وتعبا نفسيا وماديا، واحلياة كانت صعبة 
كثيرا والــى االن هناك تخوف واإلقبــال ضعيف، ومن 
املمكن أن نخفض األسعار قليال في الفترة القادمة لنجذب 

ملشاهدة الڤيديوالزبائن اكثر.



قاطنو املنطقة انطلقوا بكل همة ونشاط للخروج إلى أعمالهم   (محمد هنداوي)

 اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
09 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

سكان «املهبولة»  لـ «األنباء»: سعادتنا ال توصف.. وما أجمل احلرية!

مقيمو «اجلليب» لـ «األنباء»: عدنا إلى احلياة.. والفرحة تغمر قلوبنا

فرج ناصر

ودعــت منطقــة املهبولــة 
العــزل الــذي فــرض عليهــا 
نتيجة انتشار وباء «كورونا 
املســتجد» منذ قــرار مجلس 
الوزراء القاضي بذلك، وبناء 
على عرض من وزارة الصحة 
مت فك احلظر عن هذه املنطقة.
عالمات الفرح والســعادة 
كانت بادية على وجوه قاطني 
املنطقة غير مصدقني زوال هذا 
العزل القسري الذي دام اكثر 
من ثالثة أشهر، حيث اجتمع 
احلــزن والفرح فــي آن واحد 
لدى قاطني هذه املنطقة الذين 
مكثوا في منازلهم جالسني دون 
ذهاب الى مقار أعمالهم بسبب 
قرار مجلس الوزراء خوفا من 

انتشار هذا املرض.
«األنباء» واكبت الساعات 
األولى لقرار فك احلظر والتقت 
عددا من قاطني هذه املنطقة، 
الذيــن أكــدوا أن اجلميع في 
هذه املنطقة وخاصة العمالة 
قد تعرضــوا ألضــرار مادية 
ومعنويــة ونفســية كبيرة، 
لدرجــة أن الكثيريــن منهــم 
تعرضوا ألزمات صحية أيضا 
جعلتهم طريحي الفراش بسبب 
الــذي ذاقوا  التعب النفســي 
مرارتــه بســبب احلظر الذي 

امتد ألكثر من ٩٠ يوما.
عدد من قاطني هذه املنطقة 
قالوا انهم كانوا ال يجدون قوت 
يومهم طيلة فترة العزل، لكن 
جهود حكومة الكويت وجميع 
العــام واجلمعيــات  النفــع 

اخليرية ساهمت بشكل كبير، 
وقد يكون االول من نوعه من 
خالل توفير كل اخلدمات سواء 
الغذائية أو الصحية أو غيرها 
من وســائل احليــاة اليومية 
لساكني هذه املنطقة وبشكل 
يومي، األمر الــذي جعلهم ال 
يشــعرون بنقــص أضف الى 
ذلك التعــاون الكبير من قبل 
الداخلية  املســؤولني ورجال 

خالل مدة العزل.
قاطنو املهبولة قالوا انهم 
عاشــوا أياما صعبة ومريرة 
وكأنهم في ســجن طيلة مدة 
احلظر الذي فرض عليهم من 
قبل السلطات الصحية ومجلس 
الــوزراء لكنهــم كانــوا اكثر 
ســعادة بهذا اليوم واخلروج 
الى احلرية، مشيدين بجهود 
ومتابعة اجلهــات احلكومية 
التي  واجلمعيــات اخليريــة 
كانــت معهــم حلظــة بلحظة 
منذ بداية الفرض حتى زواله 
وتقدمي كل املواد واملستلزمات 
لهــم،  التموينيــة  والســلع 
مؤكدين ضرورة التزام اجلميع 

وامتد ألكثر من ثالثة اشــهر، 
خاصة أننا لم نخرج من املنزل 
طيلــة االيام املاضية إال قليال 
وكنا في حالة اختناق واكتئاب 
بينما نحن اليوم نعيش احلرية 
ونشعر فعال بأن احلياة جميلة 
وباستطاعتنا اخلروج والعودة 
ملنازلنا متى نشاء، واليوم حقا 
نعيش شعور احلرية بشكل 
كبير. وأضاف حسن: إننا خالل 
االيام املاضية كنا محبوسني 
وكأننا في سجن مغلق األبواب، 
أمــا اليوم فالوضــع مختلف 

أن اليوم كان مميزا بداية من 
رفع احلظر عن املنطقة واحلياة 
في طريقها لألفضل وفرحتنا 
كبيرة بهــذا القرار واخلروج 
الى الشــارع ومزاولة أعمالنا 
التي توقفنا عنها بسبب احلظر 
القســري والعزل جراء وباء 
«كورونا املســتجد»، مشــيرا 
إلــى انه لم يذق طعــم النوم 
من صباح امس بانتظار حلظة 
الفرج وهي رفع احلظر النتظار 
هــذه اللحظــة اجلميلة قائال: 
«حقــا مــا أجمــل احلريــة!». 
وكشف سليم ان االيام املاضية 
كانت بالفعل أياما مريرة، «لم 
أشــاهدها طــوال حياتي لكن 
علينــا تقبل احليــاة بحلوها 

ومرها».
مصلحة الناس

بدوره، قال إسماعيل جميل: 
نحن ســعداء برفع العزل عن 
منطقة املهبولة، وذلك لفترة 
طويلــة جــدا، مؤكــدا ان هذا 
احلظر في النهاية لم يفرض 
اال ملصلحة الناس من املواطنني 
واملقيمني في هذه املنطقة خوفا 
من هذا الوباء اخلطير، مشيدا 
بالــدور الكبير الذي قامت به 
اجلهات احلكومية طوال فترة 
العزل حتى مت رفعه، متمنيا 
ان تزول هــذه الغمة عن هذا 
البلد اجلميل وعن جميع بالد 

املسلمني والعالم.
وعن إيصال املواد الغذائية 
لهم في ظل احلظر، قال إن املواد 
كانت تصل بشــكل يومي من 
سالل غذائية ومواد متوينية 

باإلجراءات الوقائية والصحية 
لضمان ســالمة الناس وعدم 
العــدوى بڤيــروس  انتقــال 

«كوفيد -١٩».
«األنباء» كانت حاضرة منذ 
ســاعات الفجر االولى، حيث 
رصدت حركة أهالي املهبولة 
وخروجهم بعد دقائق من فك 
احلظر، وفيما يلي التفاصيل:

البدايــة، كانــت مع محمد 
حسن الذي قال: ان هذا اليوم 
يوم جميــل بعد زوال احلظر 
الكلي عــن املنطقة والذي دام 

واملجمعــات التجاريــة لكــن 
علينا املثول للواقع وااللتزام 

بالتعاليم الصحية.
وأوضح أن األيام املاضية 
كانت صعبة جدا لكنه حتمل 
العزل مع الصبر هو وأسرته 
خوفا من هذا الوباء املستجد، 
مشيدا بتعاون وبجهود اجلهات 
احلكومية التي أشــرفت على 
األمــن  املنطقــة مــن رجــال 
واجلمعيات اخليرية التي كانت 
الغذائية  تقوم بتوزيع املواد 
حلظــة بلحظــة، إضافــة إلى 
املتطوعــني الذيــن كانت لهم 
بصماتهم املميزة، وهذا الشيء 
تشــكر عليه الكويت حكومة 
وشعبا، اضف الى ذلك الدور 
الكبيــر التي قامت به جمعية 
الهــالل االحمــر الكويتي من 
توزيع التمويــن، وهذا ليس 
بغريب على أهل الكويت الذين 
كانوا دائما ســباقني في فعل 

اخلير.
يوم مميز

أما علي احمد سليم، فأكد 

وخرجت بعد حلظات من فك 
العزل وســعادتي ال توصف 

على اإلطالق.
إيجابي وسلبي

من جانبه، قال عبدالرحمن 
طارق: إن رفع احلظر له آثار 
إيجابيــة وأخــرى ســلبية، 
فاإليجابية تكمن في العوامل 
النفسية على أهالي املنطقة، 
أما السلبية فهي إمكانية عودة 
تسجيل زيادة بحاالت اإلصابة، 
خاصــة فــي زحمــة املــوالت 

كاملة من كل اجلهات في البلد 
وال تفرق بني شــخص وآخر، 
والكل كان يحصل على حصته 
اليومية من هذه املواد وبشكل 
منظــم من قبــل املنظمني من 

رجال األمن واملتطوعني.
الشعور باحلرية

من جهتها، قالت م.إميان 
شعبان إنها سعيدة جدا بفك 
العزل عن منطقــة املهبولة 
كونها تقطن هــذه املنطقة، 
خاصة انهــم معزولون عن 
البلد والعالــم لنحو أربعة 
اشهر ال يستطيعون اخلروج 
منهــا، وهم ال يعرفون كيف 
يتنفســون بســبب الضيق 
مــن هذا العــزل، أمــا اليوم 
فقد شــعرت فعــال باحلرية 
الصبــاح  ســاعات  ومنــذ 
االولــى خرجــت بصحبــة 
بناتها لالســتمتاع بطبيعة 
اجلو رغم حرارته الشديدة 
لكنهم أحســوا براحة اجمل 
بعد اجللوس اململ في املنزل.

وأوضحت م.شــعبان أنها 
شغلت نفسها في أيام العزل 
املاضية بقضــاء وقت الفراغ 
بواســطة وســائل التواصــل 
االجتماعــي والتحــدث مــع 
االقارب واألصدقاء، مشيرة إلى 
أن حالتهم املعيشية ميسورة، 
ولم تفكر باملواد الغذائية بكثر 
ما كانت تشغلها احلرية ألنهم 
كانــوا فيما يشــبه الســجن، 
متمنية عدم اعادة الكّرة مرة 
أخرى، وعدم فرض العزل ثانية 

على املنطقة.

عبداهللا الراكان - دعاء خطاب
doua_khattab

شهدت الساعات األولى لرفع 
احلظر املناطقي املفروض على 
منطقة جليب الشيوخ املعزولة 
منــذ أكثــر مــن ٣ أشــهر من 
السلطات الصحية زحاما شديدا 
باملركبــات رغم حالــة الثبات 
والرتابة التي عاشــها قاطنو 
جليب الشيوخ، و«احلساوي» 
الفترة  و«العباســية» خــالل 
املاضيــة، ضمــن اإلجــراءات 
التــي اتخذتهــا  االحترازيــة 
الســلطات الصحيــة ملواجهة 
ڤيروس «كورونا املســتجد» 
في البالد، تقطعت خاللها بهم 
السبل وفقد معظمهم مصادر 
دخلهم. «األنباء» واكبت مظاهر 
عودة احلياة إلى طبيعتها في 
«اجلليــب» ورصدت مشــاعر 
قاطنيهــا، حيث عمت الفرحة 
ســكان املنطقة بعد قرار رفع 
احلظــر وخرج الغالبية منهم 
لطلب الرزق ومزاولة أعمالهم.
وقد تنفس سكان اجلليب 
الصعــداء مؤكديــن أن رفــع 
منطقتهــم مــن قائمــة العزل 
أعادهــم إلــى احلياة وســمح 
باالســتعداد ملزاولــة األعمال 
واســتقبال مــا يعينهــم على 
احليــاة،  أعبــاء  مواجهــة 
مشــيرين إلــى أن الكثيريــن 
منهم سيعودون إلى أعمالهم، 
الســيما في مناطق الشــويخ 

الكويت، ويعود اجلميع للسعي 
وكسب رزقه بعد أن ضاق بنا 

احلال وتقطعت السبل.
أما فيما يتعلــق باحتمال 
عــودة احلظــر خــالل إجازة 
عيد الفطــر املبارك، قــال: إذا 
كان احلظر سيستمر ألسبوع 
واحد فقط، فمن املمكن حتمل 
ذلــك، ولكــن أود أن أذكــر أن 
هنــاك الكثيريــن قد غــادروا 
بســبب توقــف العمــل طيلة 
الفترة املاضية، ومن كان ميلك 
١٠٠ دينار، كان يقوم باحلجز 
ويغادر البالد، نظرا لصعوبة 
احلياة، وصعوبــة احلصول 
علــى ثمن املــأكل واملشــرب، 
فأنا أعيش في «الســكن» مع 
شــخصني آخرين، أحدهما قد 
غادر بالفعل بسبب الظروف 
الصعبــة طــوال الـ ٤ أشــهر 

املاضية بسبب احلظر.
احترام القانون

وفــي الســياق ذاتــه، قال 
سجيش: لم نكن نعمل طوال 
فتــرة احلظــر لكن الشــركة 
أصــدرت تصاريــح عمل منذ 
قرابة أسبوع، وصاحب املنزل 
خفض لنا اإليجار كما أنني كنت 
أتقاضى راتبا من الشركة، وعن 
احتمالية فرض احلظر الكلي 
خالل فترة العيد قال سجيش: 
«أحب الكويت واحترم قانونها 
كما نحب الهند ونحترمها، فقد 
عشت على أرضها وأكلت من 

عنا وعن جميع األمة اإلسالمية، 
وأمتنى أال يحدث ازدياد وتفاقم 
في عدد اإلصابات واحلمد هللا 
اجلميــع ملتــزم باإلجــراءات 
االحترازية التي أقرتها الوزارة 
متمثلة في ارتداء «الكمامات» 
والقفــازات واحملافظــة علــى 

التباعد بني الناس.
وعن احتمال عودة احلظر 
خالل إجــازة «عيد األضحى» 
املبــارك، أجــاب: «أدعــو اهللا 
تعالــى ان ينعم اجلميع بعيد 
سعيد ويعوضوا ما فاتهم، وال 
أمتنى عودة احلظر الكلي فهذا 
قد يتسبب في سوء األوضاع 
ثانية، فهنــاك الكثيرون ممن 
كانوا بال عمــل، وهناك أيضا 
مــن تراكمت عليهــم إيجارات 
الســكن، وأوجه رســالة هنا 
بالنظــر إلى هــؤالء بتعاطف 
أكثر حتى يستطيعوا العودة 

للعمل وممارسة حياتهم.
ووافقه الرأي حسام قائال: 
كانت فتــرة عصيبــة عانينا 
خاللها على مختلف األصعدة 
والحظنا ســفر عدد كبير من 
املقيمني بعدما ضاق احلال بهم، 
وأمتنى لكل من سافر وتسمح 
له ظروفه بالعودة مرة أخرى، 
وعــن إمكانية فــرض احلظر 
في العيد أجاب: «ال نستطيع 
معارضــة اي قــرار تتخــذه 
الدولــة للصالح العام، ونحن 
موقنــون بان القــرارات التي 
تفرضها الدولة تأتي بعد بحث 

خيرها، وإذا رأت الدولة حاجة 
ملحة لعودة احلظر الكلي فالبد 

أن ندعمها ونلتزم بقرارها».
بانتظار الباص

أما محمد جســمي، هندي 
اجلنســية فقــال: احلمــد هللا 
نستطيع الذهاب الى العمل بعد 
توقفنا خالل ٣ أشهر، لم أمتكن 
خاللها مــن دفع إيجار منزلي 
وقد كنــت أحصل على نصف 
راتبــي وكان بالــكاد يكفيني 
للطعــام، وأنــا اآلن بانتظــار 
الباص اخلاص بالشركة ليقلني 

الى مقر عملي».
وعلــى صعيد متصل، قال 
السائق الهندي محمد صديق: 
نستعد اآلن للذهاب الى العمل، 
حيث أعمل سائقا لدى شركة 
خدمات صيانة، كنت أتقاضى 
راتبــا خالل فتــرة احلظر وال 
أعتقــد اننــي كنت أســتطيع 
احلصول على طعام من دون 
امتالكي للنقود، أما باقي العمال 
فقالوا: سنعود الى املنزل فور 
انتهــاء العمل وال مــكان آخر 
لدينا ويجب ان نلتزم بتطبيق 
القرارات التي فرضتها الدولة 

حتى تنتهي األزمة.
مــن ناحيته، قال حســني: 
ســعدنا برفع احلظر رغم ان 
الشــركة التي أعمل بها كانت 
قد أصدرت لي تصريحا للعمل 
خالل فترة احلظر، وندعو اهللا 
أن يصلح احلال، ويرفع البالء 

ودراسة وبناء على املعطيات 
التي تسجلها احلاالت وانتشار 
املرض».بدورهم، ناشد كل من 
أحمد وأسامة وفرج السلطات 
املعنية بأن يتم تفعيل وسائل 
النقل العــام وعودتها للعمل 
نظرا لعدم قدرة معظم سكان 
املنطقة على الذهاب إلى أعمالهم 
من دونها، الســيما ان البديل 
هو استخدام سيارات األجرة 
وهي أيضا غير متوافرة حاليا.

عودة العزل

والحظت «األنباء» خالل 
جولتها مع أول يوم بعد فك 
العــزل عن املنطقــة، وجود 
كثافة عالية حلركة السيارات 
أنواعها وأحجامها  مبختلف 
على مداخل ومخارج املنطقة، 
كما شهدت محطات البنزين 
إقباال كثيفا، ما يؤكد أن عجلة 
احلياة بدأت تدور مرة أخرى 
بعــد توقف دام أكثــر من ٣ 
أشهر، حيث قصد اآلالف من 
السكان أعمالهم في الشركات 
واألنشطة املسموح مبزاولتها 
ضمــن املرحلــة الثانية من 
مراحل عودة احلياة تدريجيا 
إلــى طبيعتهــا. كما رصدت 
إزالــة األشــغال  «األنبــاء» 
للحواجز األسمنتية الفاصلة 
بني الطرق الســريعة وأبقت 
على األسالك الشــائكة، كما 
أن «الداخلية» أبقت حواجزها 

على املداخل واملخارج.

الصناعية والصليبية وصبحان 
التــي يتركز فيها عــدد كبير 
من مشــاريع العمل في مجال 
التشــييد والبناء واملقاوالت، 
إضافة إلى العاملني في املطاعم 
والشــركات األخرى في شتى 

املجاالت.
وأكــدوا أن قــرار احلظــر 
الكلي الذي فرضته السلطات 
الصحية كان في صالح اجلميع 
وأنهم استوعبوا أهمية االلتزام 
بالتعليمــات الصحية، ومنها 
التباعد االجتماعــي واملكوث 
في البيــت واحلرص على كل 
جوانب النظافة العامة، وارتداء 

الكمامات والقفازات.
كما استمعت «األنباء» إلى 
مطالبهم واســتقصت أراءهم 

حــول إمكانية فــرض احلظر 
الكلــي خــالل عيــد األضحى 

املبارك، فإلى التفاصيل:
في البداية، قال عبدالباسط: 
نحمد اهللا على فك احلظر في 
منطقة «اجلليب»، وقد قامت 
الشــركة التي كنــت أعمل بها 
«بتفنيشــي» وأنــا حاليا في 
انتظــار احلصول علــى باقي 
مســتحقاتي مــن الشــركة، 
وســأغادر نهائيــا بعــد إنهاء 
إجراءات العودة، واحلمد هللا 
على كل حال، وواصل: «نشكر 
حكومــة الكويت علــى كل ما 
قدمتــه لنــا، وال ننكر فضلها 
علينا. وزاد: «خالل األشهر الـ 
٤ املاضية، لم يكن لدينا عمل، 
ولم تكن لدينا أيضا تصاريح، 

ومن كان ميلك التصريح كان 
يذهب للعمل، ومن ال ميلك ال 
يذهب، ولكن فــي نهاية األمر 
جميعنا كنــا ملتزمني وأدعو 
اهللا أن تنتهــي إجراءاتي على 
خير ألسافر وأقضي العيد مع 
أوالدي وأسرتي وأدعو اهللا أن 
تنعــم الكويت باألمن واألمان 
وأن يحفــظ اهللا ســكانها من 

كل شر.
عودة نهائية

أما هاني فقال نشكر حكومة 
الكويــت على فــك احلظر في 
«جليب الشيوخ»، فنحن منذ 
٤ أشهر لم نعمل، واآلن احلمد 
هللا سنبدأ في ممارسة أعمالنا، 
وأدعو اهللا أن يصلح احلال في 

كثير منهم تعرضوا ألضرار مادية ومعنوية ونفسية كبيرة

بعضهم يودعون احلظر املناطقي.. وآخرون يغادرون الكويت نهائياً

اجلميع خرجوا إلى أعمالهم مع االلتزام باإلجراءات الوقائيةانفراجة وذهاب للعمل  

عمال الشركات مستعدون للعودة للعمل بعد فك احلظر عن «املهبولة»     

عدد من قاطني املهبولة يتوجهون للعمل   

علي سليم

هاني مع الزميلة دعاء خطاب

اسماعيل جميلم.إميان شعبان محمد حسن

محمد صديق

عبدالرحمن طارق

جهود كبيرة من اجلهات املعنية في توفير جميع املستلزمات واملواد لسكان املنطقة عشنا أيامًا مريرة بانتظار هذا اليوم لنعود إلى أعمالنا وممارسة حياتنا بشكل طبيعي 

(متني غوزال) فك العزل عن «املهبولة» وعودة احلياة إليها مجددا  

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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املوقعون على الشكوى
إبراهيم يوسف العبداحملسن٭ 
أحمد عبداهللا عوض الهاجري٭ 
أحمد يعقوب يوسف باقر٭ 
د.أحمد ناهس العنزي٭ 
د.أريج احمد محمد اخلطيب٭ 
أسرار علي جوهر حيات٭ 
د.إقبال العثيمني٭ 
أمني عبداهللا محمد٭ 
د.أمني علي حسني معرفي٭ 
د.العنود طامي الطميان٭ 
د.آمار عبداهللا عيسى بهبهاني٭ 
د.أماني خالد بورسلي٭ 
أنور الياسني٭ 
د.أنور شبيب الشريعان٭ 
أنيسة الشلفان٭ 
إميان علي شمس الدين٭ 
أمين عبدالرحمن الرويح٭ 
د.بدر خالد اخلليفة٭ 
بدر عبدالوهاب علي البناي٭ 
د.بدر نادر اخلضري٭ 
بدرية إبراهيم املفرج٭ 

براك عبداحملسن اخلبيزي٭ 
بندر اخليران٭ 
جمال احمد الساير٭ 
د.جمال عبداخلضر عبدالرحيم٭ 
د.حامد حافظ العبداهللا٭ 
د.حامد سليمان الفريح٭ 
د.حسن عبداهللا جوهر٭ 
حسن محمد األنصاري٭ 
حصة فهد الراشد٭ 
د.حمد ماجد حمد العجمي٭ 
د.حنان مهنا الهاجري٭ 
خالد احمد الطراح٭ 
خالد الديحاني٭ 
خالد السويفان٭ 
د.خالد الوسمي٭ 
خالد مبارك العجمي٭ 
خالد محمد املقاطع٭ 
خليفة إبراهيم الضبيبي٭ 
دانة عبدالوهاب البناي٭ 
داهم محمد القحطاني٭ 
دالل احمد النفيسي٭ 

دالل عبداللطيف النصف٭ 
دالل عبدالوهاب البناي٭ 
دوخي محمد حصبان الفهيد٭ 
رفعة جمعان مسعود الرشيدي٭ 
ساجد متعب املطيري٭ 
سالم حمود العنزي٭ 
د.سامي خليفة٭ 
سامي صالح الوهيبي٭ 
د.سامي عبدالعزيز املانع٭ 
سامي عبداللطيف النصف٭ 
د.سحر عبداهللا احلملي٭ 
سلمى حمد العيسى القناعي٭ 
سعاد عبداللطيف املنيس٭ 
سعاد فهد املعجل٭ 
سعاد محمد رفيع معرفي٭ 
سعود دعيس الراجحي٭ 
سعود راشد العنزي٭ 
د.سهام عبدالوهاب الفريح٭ 
سهيلة عبدالعزيز سلطان السالم٭ 
صبيح عبداهللا بوفتني٭ 
صبيحة عبدالقادر اجلاسم٭ 

صالح محمد الغزالي٭ 
ضاري فاضل عباس بوفتني٭ 
طالل احمد الصالح٭ 
طالل علي احلويل٭ 
عادل عبداهللا الفوزان٭ 
عادلة مساعد الساير٭ 
عالية فيصل اخلالد٭ 
عامر ذياب التميمي٭ 
عبدالرحمن الصقالوي٭ 
عبدالعزيز حمد العنزي٭ 
عبدالعزيز عدنان العتيقي٭ 
د.عبداهللا الوتيد٭ 
عبداهللا يوسف الرضوان٭ 
د.عبداهللا يوسف سهر٭ 
عبداحملسن تقي محسن مظفر٭ 
عبداحملسن مشوط املطيري٭ 
عبدالوهاب علي محمد البناي٭ 
عبدالوهاب محمد الرسام٭ 
د.عبيد الوسمي٭ 
عدنان عبداهللا املوسى٭ 
علي عبداهللا علي جمال٭ 

علي حسني عبدالغفار٭ 
د.علي عبدالرحمن احلويل٭ 
عيسى أحمد خلف٭ 
د.فرح عبداحلميد صادق٭ 
غادة يوسف إبراهيم الغامن٭ 
فاضل عباس احمد بوفتني٭ 
فاطمة عيسى الصالح٭ 
د.فيصل عبداهللا الكندري٭ 
د.فيصل علي احلويل٭ 
فهد عيسى بن ثاني٭ 
قيس عبدالرحمن األسطى٭ 
جلني علي احلويل٭ 
لولوة خالد الزيد اخلالد٭ 
لولوة صالح املال٭ 
ليلى عبداهللا ثنيان الغامن٭ 
محمد ثامر طواري الثامر٭ 
محمد شافي العجمي٭ 
محمد شهاب الوهيب٭ 
د.محمد عبداحملسن املقاطع٭ 
محمد عزت العريان٭ 
د.محمد ناهس العنزي٭ 

مشاعل عطية محمد الشويحان٭ 
د.مصطفى سيد احمد املوسوي٭ 
د.معصومة صالح املبارك٭ 
د.منال حميدي الديحاني٭ 
منال عبدالكرمي بن حيدر٭ 
منال منصور بوحيمد٭ 
مها احمد البغلي٭ 
مهند عثمان املسباح٭ 
د.موضي عبدالعزيز احلمود٭ 
ميسرة جاسم الفالح٭ 
ناجي يوسف حسني املال٭ 
ناصر نافل حمود بويابس٭ 
ناصر يوسف الشايجي٭ 
ناهس عشوي ناهس العنزي٭ 
نصار مضحي نصار اخلالدي٭ 
د.نواف حجي القطوان٭ 
د.نورية صالح الرومي٭ 
هدى فهد قاطع الشمري٭ 
هيام محمد خالد الدويلة٭ 
يعقوب يوسف الظفيري٭ 
يوسف ناصر الشايجي٭ 

١٢٦ شخصية يشتكون إلى الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
بشأن خلل وعوار بسجالت قيود الناخبني نتيجة «عبث»

قــدم ١٢٦ شــخصية من 
رجال ونساء الكويت شكوى 
العامة ملكافحة  الهيئــة  إلى 
الفساد بشأن العبث بسجالت 

قيود الناخبني.
تواصلت اجلهود لتنقية 
سجالت قيود الناخبني، من 
خالل العديد من اخلطوات عبر 
تعقب التجاوزات الصارخة 
التي تلحق بالقيود االنتخابية 
ملــن يحــق لهــم التصويت 
العامة، وذلك  باالنتخابــات 
بتقدمي شكوى صباح أمس 
اخلميــس ٩ يوليــو ٢٠٢٠ 
الــى الهيئــة العامة ملكافحة 
الفســاد (نزاهة) موقعة من 
١٢٦ شــخصية مــن الرجال 
والنساء من مختلف الدوائر 
االنتخابيــة اخلمس، داعني 
«نزاهة» وفقا الختصاصاتها 
الواردة في قانون إنشــائها 
رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، املادة (٤) 
الفقرات ٢ و٣ و٤ و٧ واملادة 
(٥) الفقــرات ٢ و١١ و١٢ و١٥ 
واملادة (٢٢) الفقرتان ٢ و٤، 
وكذلك وفق القانون رقم ٤٧ 
لســنة ٢٠٠٦ باملوافقة على 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، املادتني ٨ و٩ واملكلفة 
«نزاهة» مبسؤولية متابعة 

تطبيق تلك االتفاقية.
فمــن خــالل متابعتنــا 
التفصيلية لســجالت قيود 
الناخبني ســواء تلــك التي 
ُنشــرت في ١٠ مارس ٢٠٢٠ 
أو ١١ أبريــل ٢٠٢٠، ســجلنا 
بشــأنها مخالفات جســيمة 
خالفا ملا أحاطها به القانون 
مــن ضمانــات وإجــراءات 
واشــتراطات حرصــا علــى 
ســالمتها وصحتهــا، وهي 
مخالفات أحلقت االضطراب 
والشــكوك بل وعــدم الثقة 
بقيود الناخبني، األمر الذي 
رفعناه الــى «نزاهة» ضمن 
لتعقــب  اختصاصاتهــا، 
وفحــص شــبهات للفســاد 
االداري والسياسي، وأرفقنا 
مع الشكوى حافظة مستندات 
ضخمة تبني حجم األخطاء 
والنواقــص فــي كشــوف 
الناخبني، األمــر الذي ميثل 
هدما مباشرا لبناء السلطة 

التشريعية وتكوينها.
لــذا ندعو «نزاهــة» الى 
التحقيق في تلك التجاوزات 
ومحاســبة  الصارخــة، 
وإعــادة  بهــا،  املتســببني 
األمور الى نصابها، فسجالت 
األســاس  هــي  الناخبــني 
الذي تقــوم عليه الســلطة 
التشريعية، وتخريبها يعتبر 
تخريبا إلرادة األمة ومدعاة 
الســلطة املعنيــة  إلفســاد 

بالتشريع والرقابة.
وشارك في تقدمي الشكوى 
وفد مكــون من: لولوة املال، 
د.حسن جوهر، عالية اخلالد، 

عبدالرحمن الصقالوي.
نص الشكوى

الشــكوى  وجــاء نــص 
كالتالي:

أدنــاه،  نحــن املوقعــني 
واســتنادا الى قانون الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد، املادة 
(٤) الفقرات (٢ و٣ و٤ و٧) 
واملــادة (٥) الفقرات (٢ و١١ 
و١٥) واملــادة (٢٢) الفقرتني 
(٢ و٤) وكذلــك وفق قانون 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد، املادتني (٨ و٩)، نقدم 

لكم هذه الشكوى.
ومــن خــالل متابعتنــا 
لســجالت قيــود الناخبني 

اشتراك أصحابها في العملية 
السياســية الختيار ممثلي 
االمة في املجالس النيابية، 
وذلك وفقا لكل من الدستور 

والقانون املشار إليه.
التفصيلية  ومبتابعتنا 
لكشــوف قيــود الناخبــني 
ســواء تلك التي نشرت في 
١٠ مارس ٢٠٢٠ او ١١ ابريل 
٢٠٢٠ فقد ســجلنا بشأنها 
مخالفــات جســيمة خالفا 
ملــا احاطهــا بــه القانــون 
مــن ضمانــات وإجــراءات 
واشــتراطات حرصــا على 
سالمتها وصحتها، وتتمثل 

تلك املخالفات مبا يلي:
١ – عــدم التــزام وزارة 
الداخليــة بحــذف الوفيات 
بشكل دوري مع تعمد اغفال 
ذكــر تاريــخ الوفــاة، دون 
مبــررات، خالفــا ملتطلبات 

القانون فــي مادته الثامنة 
وقد كانت املفاجأة ان ما نشر 
في اجلريدة الرسمية الكويت 
اليــوم في ١٠ مــارس ٢٠٢٠ 
ميثل وفيات فترة زمنية ملا 
يزيد على ٨ سنوات ما يعني 
تعرض القيود لإلهمال من 
جهة والتحكــم غير املبرر 
مــن جهة أخــرى، بل يلقي 
بظالل من الشك من الغاية 
في ذلك. كما انه يثير تشكيكا 
في سالمة بقية القيود من 
حيث ما اذا مازالت تشتمل 
على وفيات لم يتم الغاؤها 
والهدف من ذلك، ومحاسبة 

اجلهة املسؤولة عن ذلك.
٢ – تعرض قيود الناخبني 
حلــاالت نقل مكثفة ســواء 
كانت قيودا للناخبني منقولة 
مــن او الى منطقــة أخرى، 
خصوصــا التي تتم لدائرة 

أخرى، وقد تبني عدم افصاح 
وزارة الداخلية عن حاالت 
النقل سواء تلك املنقول منها 
او إليها الناخب، رغم تشديد 
قانــون االنتخابات رقم ٣٥ 
لسنة ١٩٦٢ في مادته الثامنة 
واملواد السابقة عليها (٤ و٧) 
على ذكر هذا البيان، ما يجعل 
إخفاء بيانات نقل الناخبني 
فــي موضع الشــبهات، من 
حيــث التعمــد بدمجها مع 
بيانات التسجيل اجلديدة او 
بإهمال او بتقصير، وجميع 
تلك احلاالت تشوب القيود 
بعيوب جسيمة وجتعلها في 
موضع الشبهة لفساد اداري 
او سياســي ممــا يدخل في 
اختصاص هيئتكم املوقرة.

٣ – عدم ترتيب أســماء 
الناخبني هجائيا كما يتطلب 
القانون ذلك، لتيسير مراقبة 

او ســبعون بل وأحيانا ما 
يفوق تســعني ناخبا على 
ذات املنــزل، رغم ان هؤالء 
املســجلني عليهــا كونهــم 
ناخبــني ال تربطهم ال صلة 
عائليــة وال قرابة ظاهرية، 
ما يــدل على ان هناك خلال 
جسيما قد حلقها عن عمد او 
اهمال او تقصير، ويتطلب 
فحصه من هيئتكم املوقرة 
مع اجلهة املسؤولة عن ذلك 

وهي وزارة الداخلية.
٥ – وعلى نحو مشــابه 
للبند الــوارد ســابقا، فإن 
هناك تكدسا ألسماء ناخبني 
على قســائم إمــا مهجورة 
او مهدومــة او غيــر مبنية 
وذلك بأعــداد كبيرة، األمر 
الذي يثير الشبهات والشك، 
كما ان هناك أسماء متكررة 
فــي مناطق معينــة او في 

الناخب عليها عند مراجعة 
األســماء وتدقيقهــا، وهي 
محاولة خللق عقبة واقعية 
ال متكن مــن التدقيق على 
التشــريعي  خالف املقصد 
الذي هدف الى تيسير الرقابة 
والتدقيق واملراجعة، وهذا 
خلل جسيم ال نعلم ان كان 
بتعمد او اهمال او بتقصير، 
لكنه يشكل في النهاية حالة 
من حاالت الفســاد اإلداري 
او السياســي الذي يلزم ان 
يتم فحصه من قبل هيئتكم 
املوقرة مع اجلهة املسؤولة 
عن ذلك وهي وزارة الداخلية.
٤ – وجــود العديــد من 
التكــدس للناخبني  حاالت 
على عناوين مثيرة للشــك 
والريبة، حيث كما هو مبني 
في املســتند املرفــق، جند 
منازل يتكدس فيها خمسون 

قطــع ســكنية معينــة في 
هذه املناطــق لكن من دون 
شــارع او منزل، او مذكور 
امامها عناوين وهمية (كما 
ببعــض املرفقــات)، وهــو 
أيضا ما يثير الشك والريبة 
ويتطلب الفحص والتدقيق 
من قبل هيئتكم املوقرة مع 
اجلهة املسؤولة عن ذلك وهي 

وزارة الداخلية.
انــه ليــس هنــاك   – ٦
وضوح فــي تدقيق بعض 
بيانات الناخبني وهو االمر 
الــذي ترتــب عليــه انه قد 
ادرج مــن ال يســتحق فــي 
بعض اجلداول االنتخابية 
او اسقط منها من يستحق 
ان يدرج اسمه، سواء لفقدان 
شروط الناخبني او حليازة 
تلك الشروط، لكن اسقاطها 
او اضافتهــا دون وجه حق 
يشكل مخالفة جسيمة للمادة 
الثامنة من قانون االنتخاب، 
فهل مت ذلك بناء على بيان 
مقدم من هيئــة املعلومات 
املدنية، او دون ذلك البيان او 
بشكل حتكمي من قبل وزارة 
الداخلية، وهل مت ذلك بخطأ 
او اهمــال او تقصير ام انه 
جاء بتعمد، وهذه الشبهات 
أيضا تدخل في مجال الفساد 
اإلداري والسياســي الــذي 
تختص به هيئتكم املوقرة 
مع اجلهة املسؤولة عن ذلك 
وهي وزارة الداخلية والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية.

٧ – كما ان هناك العديد 
من احلاالت التي ال تتطابق 
فيها بيانــات الناخبني مع 
ما هو محدد من اشتراطات 
القانــون  تفصيليــة فــي 
او ان نشــرها فــي جريدة 
(الكويت اليوم) سواء تلك 
التي نشــرت في ١٠ مارس 
او ١١ ابريل، اذ جاء النشــر 
ناقصا او مشــوبا ببيانات 
مغلوطة كورود أسماء في 
مناطق ليست ضمن مناطق 
الدائرة االنتخابية، او انها 
غيــر دقيقــة فــي ورودها 
بجوانــب معينــة، وهو ما 
يســتدل عليه من األسماء 
املنشــورة للناخبــني فــي 
اجلريدة الرسمية (الكويت 
اليوم) واملنشورة بتاريخ 
١٠ مــارس ٢٠٢٠ وكذلــك 
ابريــل   ١١ املنشــورة فــي 
٢٠٢٠، وجميع ما ورد أعاله 
يستحق املراجعة والتدقيق 
والتحقيق من هيئتكم نظرا 
ملا يثيره من شبهة الفساد 
اإلداري او السياسي في هذا 
الشأن مع اجلهة املسؤولة 
عن ذلك وهي وزارة الداخلية 
والهيئة العامة للمعلومات 

املدنية.
وجــود  نســجل  كمــا 
مخالفــات جســيمة أخرى 
أحلقت االضطراب والشكوك 
بــل وعــدم الثقــة بقيــود 
الناخبني االمر الذي نرفعه 
لكــم ضمــن اختصاصــات 
هيئتكــم املوقــرة لتعقــب 
وفحص شــبهات للفســاد 

اإلداري والسياسي.
هذا وبطبيعة احلال، فإن 
كثيرا من أوجه العوار املشار 
اليها فيما تقدم ميكن الوقوف 
عليهــا بســهولة مــن خالل 
مقارنة قيــود الناخبني مبا 
هو مقيد في سجالت الهيئة 
العامــة للمعلومات املدنية، 
االمر الذي سيمنع – او على 
األقل ســيحد – من عمليات 
نقل األصوات والتالعب بها.

ليس هناك وضوح في تدقيق بعض بيانات الناخبني األمر الذي ترتب عليه أنه أدرج من ال يستحق في بعض اجلداول االنتخابية

مبنى اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات

فقــد  واحملدثــة  القدميــة 
اســتوقفتنا حــاالت خلــل 
وعــوار جســيمة فــي تلك 
القيــود، االمــر الــذي مــن 
شأنه، ان مت، افساد العملية 

االنتخابية في الكويت.
وملا كان قانون االنتخابات 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ قد اسند 
مهمة الرقابة على سجالت 
الناخبــني لــكل ناخــب من 
ناخبــي الدوائر االنتخابية 
اخلمس للتصدي واالعتراض 
وكشف أي عيوب في سجالت 
قيود الناخبني حرصا على 
إبقاء تلــك القيود نقية من 
العــوار، ســواء كان ذلــك 
العوار قد حلقها ســهوا او 
خطأ أو تقصيــرا او عمدا، 
فإننا نحرص على ان تكون 
تلــك القيــود معبــرة عــن 
إرادة االمــة احلقيقية عند 

عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمد إغفال ذكر تاريخ الوفاة دون مبررات خالفًا ملتطلبات القانون

عدم ترتيب أسماء الناخبني هجائيًا كما يتطلب القانون لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة األسماء وتدقيقها
تعرض قيود الناخبني حلاالت نقل مكثفة سواء كانت منقولة من أو إلى منطقة أخرى خصوصًا التي تتم لدائرة ثانية

وجود العديد من حاالت التكدس للناخبني على عناوين مثيرة للشك والريبة  وهي محاولة خللق عقبة واقعية ال متكن من التدقيق

حافظات الكشوفصناديق انتخابية
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املطيري يسأل عن معايير اختيار القياديني مبؤسسة البترول وشركاتها
وجه النائب ماجد املطيري 
٣ أســئلة إلى وزيــر النفط 
ووزير الكهرباء واملاء د.خالد 
الفاضل بشأن معايير اختيار 
القياديني باملؤسسة وشركاتها 
التابعــة، والتجديد ملوظفني 
وافديــن لــدى شــركة نفط 
الكويت جتــاوزت أعمارهم 
٦٠ عامــا، وعقــود اخلدمات 

الفنية املطورة.
وقال املطيري في مقدمة 
إنــه يوجــد  ســؤاله األول 
حــول  مطــروح  تســاؤل 
املعايير واألســس التي يتم 
القياديــني  عليهــا ترشــيح 
باملؤسســة بدءا من الرئيس 
التنفيذي إلى مستوى نواب 
الرؤساء التنفيذيني بالشركة 
التابعة، أهي اخلبرة أم األداء 
أم اإلجنازات، أم أنها عمليات 

الواجب توافرها لدى القياديني 
التــي يتــم علــى أساســها 
املفاضلة والترشح واالختيار 

للمنصب؟
٢- تزويدي بالسيرة الذاتية 
القياديني في  وتخصصــات 
املؤسسة وشركاتها التابعة 
من مســتوى نائــب رئيس 
تنفيذي إلى الرئيس التنفيذي 

ملؤسسة البترول؟
٣- تزويــدي بطلبات النقل 
املدرجــة خــالل  للقياديــني 
٣ ســنوات الســابقة حتــى 

تاريخه؟
مبؤشــرات  تزويــدي   -٤
الكفاءة للمؤسســة  قيــاس 
وشــركاتها التابعة مع بيان 
مقارنة للمؤشرات على مدى 

٥ سنوات املاضية؟
٥ - آلية ترشــيح واختيار 

عاما على سبيل املثال املوظف 
(جمال أبواخلير رقم ٥٦٠٨٩).

وطالب بتزويده وإفادته 
باآلتي:

٥- بيان املوظف رقم (٥٦٠٨٩) 
وتسلسله الوظيفي؟

٦- قائمة العقود التي شارك 
في إعدادها واإلشراف عليها؟
التجديــد  ٧- عــدد مــرات 
وأسباب التجديد املتكرر له؟

٨- هل يعتبر تخصصه من 
التخصصــات النــادرة التي 
تســتدعي التمســك باإلبقاء 

على خدماته؟
٩- كذلــك اإلفــادة عمــا إذا 
كان أي من أقاربه سواء من 
الدرجة األولى؟ يعملون لدى 
أي قطاع من قطاعات شركة 
نفط الكويت من خالل أي من 
عقود مشــاريع املقاولني او 

األخذ في االعتبار بأن (نفط 
الكويت) قد سبق وان أبرمت 
في العــام ٢٠١٠ عقد خدمات 
فنيــة مطــورة (ETSA) ملدة 
خمــس ســنوات مع شــركة 
شل والتي أثارت ضجة كبيرة 
آنــذاك ومت حفظ التحقيقات 

في القضية.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- أسماء الشركات العاملية 
التي تعاقدت معها شركة نفط 
الكويت حتت نظام ETSA منذ 

١٩٩١ حتى تاريخه؟ 
٢- قيمة املبلغ املنصرف لهذه 

الشركات حتى تاريخه؟
٣- هل ساعدت هذه االتفاقية 
في حتقيق رفع اإلنتاج؟ متى 

وأين؟
٤- مــا القيمــة املضافة من 

إدارات  مجالــس  أعضــاء 
مؤسسة البترول والشركات 

التابعة.
٦ - عــدد الشــكاوى املقدمة 
رســميا مــن املوظفني خالل 

السنوات اخلمس املاضية.
وقــال في مقدمة ســؤاله 
الثاني إن وزير النفط صرح 
مؤخرا عن حزمــة إجراءات 
جتــاه وقف تعيــني وتقنني 
العمالة الوافدة في مؤسسة 
البترول الكويتية وشركاتها 
التابعــة، كما أصدر الرئيس 
البترول  التنفيذي ملؤسسة 
قــرارا يقضي بذلــك بتاريخ 
١٢ مايــو ٢٠٢٠ وعلى الرغم 
من ذلك منى إلــى علمي انه 
مت مؤخــرا التجديد ملوظفني 
وافديــن لــدى شــركة نفط 
الكويت جتاوزت أعمارهم ٦٠ 

مقاولي العمالة؟ مع توضيح 
اسم العقد او املشروع؟

وقال في مقدمة الســؤال 
الثالث إنه فــي ٢٠١٦ وقعت 
شركة نفط الكويت ٤ عقود 
نفطيــة، منهــا ٣ مع شــركة 
«شل» وعقد مع «بي بي» ملدة 
١٠ ســنوات بقيمة ما يقارب 
٥٫٥ مليارات، بدعوى ان هذه 
العقود تأتي (بصيغة اخلدمات 
الفنية املطورة) للمساهمة في 
إجناز اســتراتيجية الكويت 
النفطية بهدف الوصول إلى 
إنتاج ما بني ٣٫٦٥ و٤ ماليني 
برميل يوميــا بحلول العام 
٢٠٢٠، وهــذا ما لــم يتحقق 
حتى يومنا هذا، فما احلاجة 
لهذا الكم من العقود في ظل 
األحداث الراهنة والتســارع 
نحــو خفــض التكاليف، مع 

تاريخ توقيــع العقود حتى 
تاريخه؟

٥- هــل هنــاك أي جــدوى 
لالســتمرار  اقتصاديـــــة 
باالتفاقيات واســتمرار هدر 
املال العام سنويا خصوصا 
في ظل الفســاد االقتصادي 
الــذي يعيشــه العالــم ومع 
استراتيجية خفض اإلنتاج 
في الكويت متاشيا مع اتفاقية 
أوپيك؟ علما ان بعض من هذه 
الشــركات قد صرح باتخاذ 
إجــراءات خفــض النفقــات 

والتكاليف؟
٦- تزويــدي باســم الوكيل 
لـ IOC مع بيان أسماء املالك 
اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
واملديرين التنفيذيني (املدير 
العام أو الرئيس التنفيذي أو 

من في حكمه)؟

استفسر عن السير الذاتية وتخصصات القياديني وطلبات النقل ومؤشرات قياس الكفاءة

ماجد املطيري

محسوبية وإقصاء للقيادات 
النزيهــة لتمهيد الطرق أمام 
القوى املشــبوهة للسيطرة 
علــى هذا القطــاع احليوي، 
وطالــب بتزويــده وإفادتــه 

باآلتي:
١- ما الضوابط والشــروط 

الغامن: جلسة الثالثاء املقبل عادية وليست غير عادية
وسمو رئيس الوزراء أكد حضور احلكومة 

قال رئيــس مجلس األمة مرزوق الغانم 
ان جلسة الثالثاء المقبل عادية وليست غير 
عادية ومدرج على جدول أعمالها استجواب 
وزير المالية براك الشيتان، مشيرا الى انه 
تم التنسيق مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد الذي أكد حضور الجلسة.

وأشــار الغانم في تصريــح صحافي 

بمجلس األمة أمس الى أن الجلسة القادمة 
ستكون جلسة عادية، مبينا «قد يكون خطأ 
لغويا بأني ذكرت يــوم أول من أمس أنها 
جلســة غير عادية والمقصود أنها جلسة 

عادية».
وذكر الغانم ان الدعوة لجلســة الثالثاء 
ستصل في المواعيد المقررة وستكون جلسة 

األربعاء امتدادا لجلسة الثالثاء وجدول أعمالها 
وفق اللوائح.

وردا على سؤال صحافي بشأن االستجواب 
قال الغانم: «نعم االستجواب سيدرج على 
جدول أعمال جلسة يوم الثالثاء المقبل، لكن 
تصحيحا للخطأ بأنها جلسة عادية وليست 

جلسة غير عادية».

وأشار الغانم الى انه تم التنسيق مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
الذي أكد على حضور الحكومة لهذه الجلسة.

وأضاف الغانم: «ســيوزع إن شاء اهللا 
جدول األعمال مســاء يوم السبت كالعادة، 
لكن للتوضيح جلسة الثالثاء هي جلسة عادية 
واألربعاء ستكون امتدادا لجلسة الثالثاء».

استجواب وزير املالية مدرج على جدول األعمال 

ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

الفضالة يطالب «الصحية» باستعجال 
إقرار الوالية الصحية للمرأة ورفع تقريرها

طالــب النائــب يوســف 
الشــؤون  الفضالــة جلنــة 
واالجتماعيــة  الصحيــة 
والعمل باالستعجال في إقرار 
تعديالت قانون اجلزاء التي 
أقرتهــا اللجنة التشــريعية 
مؤخرا بشأن الوالية الصحية 
للمــرأة ورفــع تقريرها إلى 
مجلس األمــة إلدراجه على 

جدول أعمال املجلس.
وقال الفضالة في تصريح 
صحافي مبجلس األمة أمس 
«في تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠١٨ 

التعديالت ورفعها إلى مجلس 
األمــة وإدراجها على جدول 
األعمال واملوافقة عليها حلل 
التي  اإلشكاليات املوجودة 
ال تســمح للمرأة بأن تكون 
مخولة بالتوقيع على إدخال 
املريض أو اجراء العمليات 

اجلراحية.

وبعد ذلك تقدم عدد من النواب 
بعدة تعديالت في هذا الصدد.

وأشار إلى حديث رئيس 
اللجنة التشريعية باألمس 
عــن املوافقة علــى عدد من 
االقتراحــات بقوانــني منها 
اجلــزاء  قانــون  تعديــل 
الواليــة الصحيــة  بشــأن 
للمــرأة ورفعها إلى اللجنة 
الصحية باعتبارها صاحبة 

االختصاص.
الفضالــة ضرورة  وأكد 
االســتعجال فــي إقرار هذه 

يوسف الفضالة

تقدمت باقتــراح إلى اللجنة 
الصحية بشــأن منــح املرأة 
الكويتية سواء األم أو الزوجة 
أو االبنة، احلق بالتوقيع على 
دخول املستشــفى أو إجراء 
العمليــات اجلراحيــة لعدم 
حدوث مشاكل في حال عدم 

تواجد األب أو ولي األمر».
ولفت الفضالة إلى أنه في 
١٦ ينايــر ٢٠١٨ مت رفض هذا 
االقتراح في اللجنة الصحية 
بحجة أنه يســتلزم تعديال 
ملشاهدة الڤيديوتشريعيا على قانون اجلزاء، 

عسكر: إنشاء مستشفى متكامل للحرس الوطني 
يضم كل التخصصات لتوفير الرعاية الصحية

قدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا بقانون بشأن توفير 
الرعايــة الصحيــة لرجــال 
احلــرس الوطنــي، ونصت 

مواده على ما يلي:
مادة ١: ينشــأ مستشفى 
متكامــل لرجــال احلــرس 
الوطني يضم كل التخصصات 
خالل ٥ ســنوات من تاريخ 
صدور هذا القانون على أن 
يضم املستشفى معمل حتاليل 
وفقا للمعايير العاملية ويضم 

أحدث األجهزة إلجرائها.
مادة ٢: يلحق باملستشفى 
قسم إلجراء األبحاث املتعلقة 
بأمــراض املهنة التي تواجه 
رجال احلرس الوطني، وذلك 
بالتعاون مع املراكز العاملية 

املتخصصة في هذا املجال.
مادة ٣: يتم إجراء الكشف 
الطبي بصفة دورية جلميع 
رجــال احلــرس الوطنــي 
على أن يتم تســجيل جميع 
املعلومــات الصحيــة لــكل 
منهم بسجل خاص وأن يتم 
االحتفاظ بها بقسم السجالت 
الطبية باملستشفى مع عدم 
السماح باالطالع عليها لغير 
املختصــني ووفقــا للقواعد 

والضوابط املنظمة لذلك.
مادة ٤: تشكل جلنة بقرار 
مــن وزير الصحــة على أن 
تضــم في عضويتهــا أطباء 
مختصني من وزارة الصحة 
وجامعة الكويت ومختصني 
في مجــال مكافحة احلرائق 
والكــوارث الطبيعية وذلك 
إلعداد الئحة بأمراض املهنة 
التي يصاب بها رجال احلرس 
الوطني وطرق عالجها على 

احلرس الوطني على ما يلي: 
نصــت املادة ١١ من دســتور 
الكويت على أن (تكفل الدولة 
املعونة للمواطنني في حالة 
الشــيخوخة أو املــرض أو 
العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 
الصحيــة) ونصــت املــادة 
١٥: (علــى أن تعنــى الدولة 
العامة وبوســائل  بالصحة 
الوقاية والعالج من األمراض 

واألوبئة).
الوطني  للــدور  ونظــرا 
الكبير الذي يؤديه احلرس 
الوطني في مساندة اجليش 
في الدفاع عن الوطن ضد كل 
من يعتدي على ترابه الطاهر 
أو يحــاول اختــراق حدوده 
ومعاونة قوات الشرطة في 
احلفاظ على األمن واالستقرار 
وحماية اجلبهة الداخلية ضد 
كل األخطــار التــي تهددهــا 
وتأمني األهداف أو املنشآت 
البالد وحماية  احليوية في 
املمتلكات العامة واخلاصة، 
واالستعداد الدائم لتلبية أي 

املهنة التي يصاب بها رجال 
الوطنــي وطــرق  احلــرس 

عالجها.
أمــا املادة اخلامســة منه 
فقــد كلفــت وزارة الصحــة 
بتخصيص قسم في مستشفى 
أو أكثر إلجراء الكشف الطبي 
بصفــة دورية علــى رجال 
الوطنــي وإعــداد  احلــرس 
السجالت الطبية لكل منهم 
حلني االنتهاء من املستشفى 

املزمع إنشاؤه.
واملــادة السادســة منــه 
حظرت على أي شخص إفشاء 
املعلومات الصحية اخلاصة 
برجال احلرس الوطني التي 
وصلــت إليه بحكــم عمله، 
وتطرقت املادة السابعة إلى 
العقوبة املوقعة على من يقوم 
بإفشاء املعلومات الصحية 
اخلاصــة برجــال احلــرس 
الوطني، وأخيرا نصت املادة 
الثامنــة على أن يظل رجال 
احلرس الوطنــي يتمتعون 
بالرعاية الصحية واملتابعة 
الدورية باملستشفى حتى بعد 

التقاعد من العمل.

مهمة أخرى يكلف بها من قبل 
مجلس الدفاع األعلى.

وبالنظــر لطبيعة املهام 
اخلطيرة املكلــف بها رجال 
الوطنــي واملخاطر  احلرس 
اجلسيمة التي قد يتعرضون 
لها في سبيل أداء تلك املهام، 
جــاء هــذا القانــون لتوفير 
الرعايــة الصحيــة لرجــال 
احلرس الوطنــي، ولتوفير 
الشــاملة  احلماية الصحية 
لهم من أي أمراض مرتبطة 
بالعمل وهو ما يحقق مقاصد 
املشرع الدستوري في رعاية 
الدولــة لــكل مواطن صحيا 
مبناســبة العمــل أو للعجز 
عن العمــل، وتلتزم بتوفير 

وسائل الوقاية والعالج.
لذلــك أعد هــذا االقتراح 
بقانون الذي نص في مادته 
األولى على إنشاء مستشفى 
متكامــل لرجــال احلــرس 
الوطنــي لتوفيــر الرعايــة 
الصحية على أعلى مستوى 
ملتابعة احلالة الصحية لهم 
وأن يلحق بــه معهد أبحاث 
يهتم بالدراســات واألبحاث 
العلمية ألمراض املهنة التي 
تواجه رجال احلرس الوطني، 
وذلك في املادة الثانية منه.

أما املادة الثالثة فقد نصت 
علــى إجراء الكشــف الطبي 
بصفة دورية جلميع رجال 

لرجال احلرس الوطني.
أما املادة الرابعة فتطرقت 
إلى تشــكيل جلنة بقرار من 
وزيــر الصحــة تضــم فــي 
عضويتهــا أطباء مختصني 
فــي وزارة الصحة وجامعة 
الكويت إلعداد الئحة بأمراض 

يُلحق باملستشفى قسم إلجراء األبحاث املتعلقة بأمراض املهنة

عسكر العنزي

أن ينقل هذا االختصاص إلى 
قسم األبحاث املنصوص عليه 

في املادة (٢).
مــادة ٥: تتولــى وزارة 
الصحــة فــور صــدور هذا 
القانون تخصيص قسم في 
مستشــفى أو أكثــر إلجراء 
الكشف الطبي بصفة دورية 
على رجال احلرس الوطني 
الطبية  الســجالت  وإعــداد 
لكل منهم حلني االنتهاء من 

املستشفى املزمع إنشاؤه.
مادة ٦: في غير األحوال 
املصرح بها قانونا يحظر على 
أي شخص إفشاء املعلومات 
الصحيــة اخلاصــة برجال 
احلرس الوطني التي وصلت 

إليه بحكم عمله.
مــادة ٧: مع عدم اإلخالل 
بــأي عقوبــة أشــد ينــص 
عليها في قانون آخر يعاقب 
باحلبس ملدة ال تزيد على ٣ 
أشهر وبغرامه ال تقل عن ألف 
دينار وال جتاوز ٥ آالف دينار 
أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من يقوم بإفشاء املعلومات 
الصحيــة اخلاصــة برجال 
احلرس الوطني وذلك في غير 
احلاالت املصرح بها قانونا.

مادة ٨: يظل رجال احلرس 
الوطني يتمتعون بالرعاية 
الدورية  الصحية واملتابعة 
باملستشفى حتى بعد التقاعد 

من العمل.
مادة ٩: على رئيس مجلس 
الــوزراء والوزراءـ  كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون بشأن توفير 
الرعايــة الصحيــة لرجــال 

اخلضير: العقيل تلتقي ممثلي 
«ذوي االحتياجات» اخلميس

النائــب د.حمــود  قــال 
اخلضيــر إنــه تواصــل مع 
وزيــرة الشــؤون ووزيــرة 
الدولة للشؤون االقتصادية 
مــرمي العقيــل حلثهــا على 
حــل اإلشــكال الواقــع بني 
إدارة هيئة ذوي اإلعاقة من 
جهة واجلمعيــات واألندية 
واجلهات التي تعنى بذوي 
االحتياجات اخلاصة من جهة 

أخرى.
 وأضــاف اخلضيــر في 
تصريح صحافي أن الوزيرة 

العقيــل أبلغتــه بأنها ســتلتقي ممثلي هذه 
اجلهــات اخلميس املقبل من أجل االســتماع 
إلــى كل ما يريدونه والعمــل على تذليل أي 

مشاكل أو سوء تفاهم بينهم 
وبــني الهيئــة، معربــة عن 
التي  تقديرهــا للمالحظات 
يثيرها أعضاء مجلس األمة، 
وحرصهــا علــى متابعتها. 
وأوضح اخلضير أن الوزيرة 
وعدته بتقدمي كل ما حتتاج 
إليه هذه الفئة العزيزة من 
رعاية، مشيرا إلى استعداده 
لنقل أي مالحظات أو شكاوى 
مــن اإلخــوة املعاقــني إلــى 
احلكومة. وأكد أنه سيتابع 
هذا اللقاء آمــال أن يتوصل 
فيه اجلميع إلى احللول املطلوبة وأن تستمع 
إدارة هيئة ذوي اإلعاقة ملطالب هذه الفئة فهم 
أولى من غيرهم بنقل معاناتهم ومشاكلهم.

د.حمود اخلضير

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

العساني: يجب التصدي للوثيقة االقتصادية 
النائــب ريــاض  شــدد 
العدســاني علــى ضــرورة 
للوثيقـــــة  التصــــــدي 
االقتصادية وإيقافها، مؤكدا 
أنها تتضمن مساسًا بجيوب 
املواطنــني ومكتســباتهم. 
وقال العدساني في تصريح 
صحافي مبجلــس األمة إن 
الوثيقة بدأ تطبيقها بالفعل، 
الفتا إلى أن هذا األمر خطير 
في املســتقبل، إذ أنه «ليس 
مقتدريــن  الكويتيــني  كل 
وبعضهــم ينفــد راتبه في 

متصف الشهر». وأشار إلى أن وزارة 
املالية بدأت إرســال كتب بتخفيض 
امليزانية، مشــيرا إلى أن ذلك يعني 

املساس باملقدرات واملزايا والبدالت وإيقاف 
الزيــادات والبــدالت للموظفــني، «وهذا أمر 
مرفــوض جملــة وتفصيال». وقــال انه قدم 
اســتجوابا للوزير وســيناقش في جلســة 

مجلس األمة املقررة الثالثاء 
املقبل. وقـــال إن الوثيقـــة 
تشــمل املســاس بالرواتب 
واخلصخصة ورفع األسعار 
واخلدمــات باإلضافــة إلــى 
الرسوم والضرائب. وتساءل 
«هــل يعقل أنه فــي أميركا 
وأوروبا يناقشــون خفض 
الضرائب بينما الكويت تريد 
رفع الضرائب؟». وأضاف أن 
الوثيقة تتضمن أيضا تقليل 
العــالوات وإيقاف الزيادات 
وإيقاف دعــم العمالة ورفع 
الكهرباء والبنزين  أســعار 
والديزل واملاء، مشــيرا إلى 
أنه ال يعقل معاجلة إخفاقات 

احلكومة عن طريق جيب املواطن.
وأكد العساني أنه سبق وقدم دراسة كاملة 
حتى ال ميس جيب املواطن إال أن احلكومة لم 
تأخذ بها، مؤكدا أنه يجب محاسبة وزير املالية.

رياض العدساني

ملشاهدة الڤيديو

الشاهني: ما مدى صحة حصول النائب 
البنغالديشي على اجلنسية الكويتية؟

وجــه النائــب أســامة 
الشاهني ســؤاال إلى نائب 
رئيــس الــوزراء ووزيــر 
الدولة  الداخليــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الوزراء 
أنــس الصالــح قــال فــي 
مقدمته: نشــرت وســائل 
اإلعالم املختلفة كلمة رئيسة 
البنغالديشــية  الــوزراء 
شيخة حسينة واجد أمام 
البرملان البنغالديشي، أكدت 
فيهــا أن ســلطات بالدهــا 
فتحت حتقيقا ضد النائب 

البنغالديشي محمد شهيد إسالم بابول بشأن 
اتهامه بـ «االجتار بالبشر» في الكويت.

وأشــارت إلى أن سلطات بالدها حتقق 
في شــأن صحة حصوله على اجلنســية 
الكويتية، مبينة أنه إذا صحت هذه األقاويل 

فسيتم إعالن مقعده شاغرا 
وفقا للقانون.

وعلى ضوء ذلك طالب 
الشاهني إفادته باآلتي:

- ما مــدى صحة حصول 
البنغالديشــي  النائـــــب 
اجلنســية على اجلنسية 

الكويتية؟
- هــل تقدم املدعو النائب 
البنغالديشــــي بطلـــــب 
احلصول على اجلنســية 
كانــت  وإذا  الكويتيــة؟ 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بصورة من الطلب وإلى أي مرحلة وصل؟ 

وهل توسط أي مسؤول أو نائب له؟
- يرجــى تزويــدي بصورة من تسلســل 
اإلقامة للنائب البنغالديشــي منذ دخوله 

الكويت في أواخر الثمانينيات.

أسامة الشاهني



إميان
اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠

12

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

ال غيبة له

هل يعتبر من الغيبة التحذير والنصح ممن أظهر 
فساده وشّره في نشر البدع واخلرافات والضالالت 

بني الناس؟
٭ من أعلن فساده وشّره في نشر البدع واخلرافات 
والضالالت ال غيبة له ألنه لم يستتر منها: قال اهللا 
تعالى: (ال يحب اهللا اجلهر بالسوء من القول إال من 
ُظلم وكان اهللا سميعا عليما)، أما الغيبة التي تكون 
محرمة على اإلنسان هي ان يفضح سر من ستره اهللا 
عز وجل كأن يكون على معاصي او ذنوب لكنها بينه 
وبني نفســه ولم يظهرها للنــاس، قال عليه الصالة 
والســالم: «كل أمتي معافــى إال املجاهرين، وإن من 
املجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عمال، ثم يصبح وقد 
ستره اهللا عليه، فيقول: يا فالن، عملت البارحة كذا 
وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر اهللا 
عنه». أما أهل البــدع واخلرافات والضالالت فيجب 
التحذير والنصح منهم حتى ال يقع اآلخرون بشــر 
فســاد أعمالهم وطرق ضاللهم وبدعهم، خاصة بعد 
مناصحتهم ودعوتهم الى الطريق املستقيم والهدي 
القومي على التمسك بالكتاب والعمل بالسنة، وقد ثبت 
هــذا عن النبي عليه الصالة والســالم ملا دخل عليه 
رجــل ال خير فيه قال: «بئس أخو العشــيرة»، وفي 
لفظ «بئس ابن العشــيرة ائذنوا له» وملا مرت عليه 
جنازة أثنوا عليها شــرا، فقــال: «وجبت لها النار»، 
أثنوا عليها شــرا أي مبا ظهر منها من أعمال ســوء 
وشر وفســاد، ولم ينكر عليهم دل ذلك ان من أظهر 
الفســاد ال غيبة له. وهذا ما ذهب إليه اإلمام العالمة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز وما ذهب إليه اإلمام العالمة 

الشيخ عبداهللا بن جبرين رحمهما اهللا عز وجل.
التبرع باألعضاء

ما حكم التبرع بأعضاء اجلسد قبل وبعد املوت؟
٭ بالنسبة للتبرع بأعضاء اجلسم قبل او بعد املوت 
فيه تفصيل، القول األول: عدم اجلواز مطلقا قبل املوت 
وبعــده وهذا ما ذهب اليــه احلنابلة رحمهم اهللا عز 
وجــل، وبه قال اإلمام العالمة محمد صالح العثيمني 
ـ رحمه اهللا تعالىـ  ألن اإلنسان ال ميلك جسده وهو 
ملــك هللا عز وجل، وعلى اإلنســان ان يحافظ عليه 
مــن الضرر أو الهالك، وقد يحصل في التبرع الوهن 
والعجز والكسل والتعب املستمر، ولقد جاءت الشريعة 
بحفظ األنفس مما يضرها او قد يؤدي بها الى املوت 
وال اعتبار للوصية وال تنفذ ألنها ليســت موافقة ملا 
أراده اهللا عز وجل للنفس من حفظها ورعايتها وهي 
ليست تركة حتى توزع او تقسم على األبناء ليتبرع 
كل منهم مبا يريده من أعضاء امليت، واذا فعلوا ذلك 

فماذا سيبقى من اجلسد؟
عن عائشــة رضي اهللا عنها ان رســول اهللا ژ 
قال: «كسر عظم امليت ككسره حيا»، وزاد ابن ماجه، 
من حديث ام ســلمة رضــي اهللا عنها في اإلثم. وفي 
هذا دليل ان امليت محترم ومحفوظ من العبث حتى 

بعد موته.
القول الثاني: اجلواز مع شرط ان يكون الطبيب 
املشــرف على التبرع بهذا العضو مســلما مشــهودا 
له باألمانــة والصدق والثقة بأن هــذا التبرع: مثال 
(الكليــة) أنها لن تضر املتبرع وســوف تنفع امليت 
بــإذن اهللا وبنســبة كبيرة جدا ولــن يتأثر املتبرع 
بأعــراض جانبية تعرضه للخطــر او املوت ونقول 
كذلك بأنه ال اعتبار للوصية بالتبرع باألعضاء بعد 
املوت ألنه ال ميلكها وهي ملك هللا عز وجل وليست 
ملكا له لكن عليه احملافظة عليها من الضرر بها من 
أذيتهــا او من قتلها، عــن أبي هريرة رضي اهللا عنه 
عن النبي ژ قال: «من تردى من جبل فقتل نفســه 
فهــو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا 
ومن حتسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه 
في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفســه 
بحديدة فحديدته فــي يده يجأ بها في بطنه في نار 

جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا».
ولذا نقول فإن اإلنسان يعاقب اذا ضر غيره فكيف 
اذا ضر نفســه فمن بــاب أولى بالعقوبة من اهللا عز 
وجــل، قال اهللا تعالــى: (ومن يقتــل مؤمنا متعمدا 
فجــزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه 

وأعد له عذابا عظيما) واهللا أعلى وأعلم.
الصدقة عند التوبة

ما حكم الصدقة عند التوبة من الذنب؟
٭ تســتحب الصدقــة عند التوبة، ملــا ثبت من فعل 
كعب بن مالك ے ملا تخلف عن غزوة تبوك قال: «يا 
رســول اهللا وإن من توبتي أن أنخلع من مالي» ففي 
هذا دليل على استحباب الصدقة عند التوبة مبا قدر 

عليه من املال، وهذه قد تكون من السنن املهجورة.
صلة الرحم

كيف تكون صلة الرحم في ظل جائحة ڤيروس كورونا 
مع مراعاة اشتراطات السالمة؟

٭ في ظل وجود هذا الڤيروس اخلطير يجب ان يكون 
التواصل عبر وســائل التواصــل االجتماعي حفاظا 
على األسرة واألوالد واألقارب، وذلك من أجل تطبيق 
ومراعاة االشتراطات الصحية وسالمة اجلميع من هذا 
الوباء الفتاك، وكذلك يجب ان نتذكر ان من نحبهم ال 
يجب علينا أال نخالطهم حتى ال نفقدهم بنقل املرض 
إليهم وكذلك علينا بااللتزام بالتباعد االجتماعي مع 
لبس الكمامات والقفازين مع غسل اليدين وتعقيمها 

وهذا يعتبر من بذل أسباب الوقاية من اإلصابة.
نستطيع اليوم بفضل اهللا ان نتواصل مع الوالدين 
او ممن نريد من خالل األجهزة والصور وهنا يتحقق 
شــيء من املطلوب وهو االطمئنان عليهم من خالل 
الشاشــة وااللتزام بالتعليمات واجب علينا جميعا 
حتــى يتحقق املطلوب وهو الســالمة للجميع ومن 
خالل التعاون مع اجلهات احلكومية األخرى كالصحة 
والداخلية، وذلك الناس اليوم يخافون او يحتاطون 
من الزيارات، فالكثير ال يرغب بها في ظل وجود هذا 
الڤيروس فال تتسبب في إحراج نفسك مع اآلخرين 

في زياراتك لهم.

(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د. خالد املرداس

البسيس لـ «اإلميان»: مبرة العوازم ال حتصل على أي نسبة مادية 
من التبرعات ولدينا ٢٦ شخصًا متطوعًا بال راتب

مبرة العوازم منذ تأسيسها 
تقوم بأنشطة دعوية 

وثقافية وخيرية على مدار 
سبع سنوات منذ إنشائها، 

فماذا قدمت املبرة منذ 
انتشار ڤيروس كورونا الى 

اآلن؟
٭ مــن أهداف املبــرة بناء 
املساجد ودور األيتام وإنشاء 
مراكز لتحفيظ القرآن وحفر 
البــر  اآلبــار وكل أعمــال 
املتنوعــة، ومنذ  واخليــر 
بدء أزمة كورونا لم تتوان 
املبــرة يوما في املشــاركة 
الوطنية النابعة من احلس 
الوطني النابع من كل مواطن 
يعيش على ارض الكويت 
الطيبــة، فأســرعت املبرة 
بتقدمي اكثر من ٢٨ مشروعا 
يخدم الكويت ومؤسساتها، 
فتمت مساندة األمانة العامة 
الــوزراء «الكويت  ملجلس 
تستاهل» بدفع مبلغ ١٠١ ألف 
دينار للدعم اللوجستي غير 

املساهمات األخرى.

ما اجلهات التي تتعاون 
معها املبرة؟

٭ تبرعــت املبــرة بعدد ٩ 
أجهزة تعقيم لوزارة الصحة 
- قسم االسعاف - كما قامت 
بتوفير متطلباتها من قواعد 
(سيارات االسعاف) كما مت 
التبرع بـ ٢٠ جهاز شبكات 
الســلكية كاملــة لتغطية 
منطقــة االحمدي الصحية 
وأيضا قدمنا مســتلزمات 
صحية ملستوصف سلوى 
الصحي قطعة ٥ وقدمت ٣٦٠ 
سلة مستلزمات ملستشفى 
جابر لتغطية بعض حوائج 
املرضى بلغت قيمتها ٢٨٠٠ 

دينار.
املبــرة  تبرعــت  كمــا 
بكمامات وغطاء للوجه لعدة 
مستشفيات ومستوصفات 
باإلضافــة الى فــرش عدة 

ليلى الشافعي

أكد صاحب فكرة إنشاء مبرة العوازم اخليرية نائب رئيس 
مجلس إدارة املبرة حمد البســيس لـ «األنباء» ان املبرة 
لم تتوان يوما واحدا في العمل على قدم وســاق ملواجهة 
مشكالت «كورونا» بالتعاون والتكاتف مع وزارات الدولة 
ومع صندوق ومساهمات مواجهة انتشار ڤيروس كورونا 
في األمانة العامة ملجلس الوزراء «الكويت تستاهل» حيث 
قدمت لألمانة مبلغ ١٠١ الف دينار باإلضافة الى مساهمتها 
لوزارة الصحة، وتطرق البسيس في حواره عما مت تقدميه 
للعمالة املتضررة واألسر املتعففة وللمساجد وغيرها. وقال 
إن املبرة ســاعدت منذ بداية ازمة كورونا مببلغ ٢٨٠ ألف 
دينار من خالل مساعداتها، وأشار الى اجلهات املتعددة التي 
قدمت لها مبرة العوازم مســاعداتها، مؤكدا ان هذا واجب 

وطني جتاه بلد اخلير بلدنا الكويت. وإلى نص احلوار:

االيجابي ملرضى السرطان 
بـ ٥ آالف دينــار باإلضافة 
الــى مبلــغ ٥٢ الــف دينار 
لتوزيــع الســالل الغذائية 
علــى املتضرريــن وأيضــا 
توزيع ١٠٠ كرتون منظفات 
ومطهرات للعمالة املتضررة 
واألسر املتعففة كما مت توزيع 
٥٠٠٠ وجبة غذائية لألسر 
املتعففة والعمالة املتضررة 
بالتعاون مع اإلدارة العامة 

للطيران املدني.

وماذا قدمت مبرة العوازم 
في شهر رمضان اثناء 

احلظر؟ وكم بلغت قيمتها؟
٭ مت اصدار شيكات لألسر 
املتعففة والعمالة املتضررة 

٭ قدمــت مبــرة العــوازم 
رول سجاد ذات االستخدام 
للمرة الواحدة فقط وتوزيع 
واملصاحــف  الكمامــات 
واحملــارم الورقية واملعقم 
علــى اكثر من ٥٥ مســجدا 
بتزويدهــم  ومســتمرون 
حماية للمصلني من انتقال 

املرض.

ما اكثر االماكن التي تهتمون 
فيها بالتوزيع؟

٭ اماكن العمالة املتضررة، 
واملســاجد،  واملخافــر، 
واملســتوصفات، وحــراس 

املدارس.

كم عدد ما مت توزيعه من 

املنظفات واخلبز؟
٭ ١٠٠ كرتون مواد مختلفة 
من املنظفات، وقمنا بتوزيع 
٢٥٠ الــف كيــس خبز في 
املناطــق احملظــورة مــع 
الوجبــات اجلاهــزة، كمــا 
تبرعت املبرة بسالت غذائية 
جلمعيــة احلكمة اخليرية 

الكويتية.

كم بلغت قيمة ما مت صرفه 
منذ بداية ازمة كورونا الى 

اآلن؟
٭ حوالــي ٢٨٠ الف دينار 
صرفــت مســاعدات وهذا 
واجب وطني جتاه بلد اخلير 

بلدنا الكويت احلبيبة.

كم تبلغ النسبة التي 
حتصل عليها املبرة من 

التبرعات؟
٭ ال حتصل املبرة على اي 
نسبة مادية من التبرعات 
ولدينا ٢٦ متطوعا وال احد 
منهم يأخــذ راتبا، اجلميع 
متطوعون لوجه اهللا تعالى.

هل هناك مشاريع 
مستقبلية ملبرة العوازم؟

٭ نحــن مســتمرون فــي 
مســاعدتنا الى ان تنجلي 
وايضــا  كورونــا  ازمــة 
مستمرون في دعم اجلاليات 
االفريقيــة التابعة للمركز 
الثقافي االسالمي لتعليمهم 
اللغــة العربيــة والعلــوم 
الشــرعية ودعمهــم ماليا 
وغذائيــا ورعايتهم رعاية 
كاملــة ويبلــغ عددهم ٢٥ 
طالبــا من روســيا وجزر 

القمر وبنني.
ولدينــا تغطيــة كاملة 
لألخبار صوتية او مرئية 
مواقــع  علــى  ونشــرها 
التواصــل االجتماعــي من 
االخبــار التــي ادلــت بهــا 

حكومتنا الرشيدة.

لتغطية مستلزمات رمضان 
اخلاص بهم، كما مت توزيع 

املصاحف القرآنية.
كما مت توزيــع اكثر من 
٧٥ ألف وجبة افطار طوال 
شــهر رمضان بواقع ٢٥٠٠ 
وجبة يوميا. كما مت توزيع 
الفطــر علــى االســر  زكاة 
املتعففة والعمالة املتضررة 
الڤيــروس  فــي مواجهــة 
وكذلك توزيع متر وفيمتو 
ومصاحف واذكار وكلينكس 
اثناء ممارسة رياضة املشي 

في احلظر الكلي.

بعد السماح بالصالة في 
املساجد هل كانت لكم 

مساهمات؟

٢٨٠ ألف دينار مساعدات املبرة منذ بداية أزمة «كورونا»

حمد البسيس

مصليات تابعة لقسم اسعاف 
محافظة مبارك الكبير.

كم عدد األسر املستفيدة 
من املساعدات خالل ازمة 

كورونا؟
٭ اســتفادت أكثر من ٦٥٠ 
أسرة من املساعدات باإلضافة 
الى املساعدات الشهرية طوال 
العام التي حتصل عليها قبل 

تفشي املرض.

كم وجبة غذائية قامت املبرة 
بتوزيعها؟

٭ مت توزيع وجبات غذائية 
بقيمة ٦٥٠ الفا و٢٥٠ دينارا 
استفاد منها ٧٥ ألف شخص.

كما مت التبرع ملبرة الدعم 

خصائص العمل اخليري (٢/٣)
يواصــل د. ســعيد األصبحي 
اخليــري،  العمــل  تأصيــل 
ويتناول في النقطة اخلامسة 

مراقبته شرعيا:
٥ - مراقب شــرعيا: حرصا من 
العاملني في املجال اخليري على 
االلتزام بأحكام الشريعة الغراء 
في أعمال تسلم وتوزيع الزكاة 
والصدقات وسائر التبرعات، 
فقد تعاونوا مع العلماء األفاضل 
لتشكيل هيئة شرعية تراجع 
أعمال مؤسسات العمل اخليري، 
وجتاوب على االستفســارات 
املتعلقــة بأحكام  املســتجدة 

الــزكاة والصدقات والوصايا 
وغيرهــا، وباإلضافة الى ذلك 
عملــت املؤسســات اخليرية 
الكويتيــة على إقامة الندوات 
واملؤمترات لعلماء الشــريعة 
واالقتصاد واحملاسبة ملناقشة 
التــي  البحــوث والدراســات 
تتناول أمــور الزكاة بشــكل 
االقتصــاد  وأمــور  خــاص 
االسالمي بشكل عام ولتقييم 
جتارب العمل اخليري في البالد 

العربية واإلسالمية.
٦ - متابع بدقة: يهتم القائمون 
علــى العمل اخليري الكويتي 

التكنولوجيــا عبــر تطورها 
املســتمر مــن آالت وأجهــزة، 
فكانوا مبادرين في االستفادة 
منها لتخفيض الوقت واجلهد 
الــالزم إلجنــاز العمــل، كمــا 
ابتكروا وسائل متطورة إلجناز 

العمل وحتقيق األهداف.
٨ - حريص علــى الثقة: يحرص 
القائمون على العمل اخليري 
الكويتــي علــى تكريــس ثقة 
اجلمهــور بــه، وذلــك ضمانا 
الستمرار العالقة مع احملسنني 
واملنفقني، ويستخدمون لذلك 
العديد من األساليب  كاإلعالم 

الفعــال والزيارات املباشــرة 
والتقارير الدورية للمتبرعني، 
والرد املقنع على أي تساؤالت 
بعيدا عن التشنج واالنفعال، 
ويالحظ تآخــي جهات العمل 
اخليــري فــي تكريــس ثقــة 
اجلمهور بها ســواء من داخل 
أو خــارج الكويــت، ويتمثل 
ذلك بوضوح باإلقبال املتزايد 
علــى أنشــطة هــذه اجلهات 
من داخــل وخــارج الكويت، 
الوفــود للجهــات  وزيــارات 
اخليرية لالستفادة من جتاربها 

وخبراتها العملية.

مبتابعته، فيقومون بزيارات 
للمشــاريع واألنشــطة التــي 
ينفذونهــا، وبإنشــاء املكاتب 
اإلشــرافية اخلارجية، وطلب 
التقارير مــن اجلهات املنفذة، 
والتعاون مع اجلهات املوثقة 
واملعتمــدة، وإبــرام العقــود 

الالزمة معها لتنفيذ أعمالها.
٧ - وسائله متطورة وتقنيته حديثة: 
لتحقيق أهداف العمل اخليري 
في الكويت جلأ القائمون على 
هــذا العمل الى اســتخدام كل 
التقنيــة احلديثة،  الوســائل 
وتابعوا باهتمام كل ما تقدمه  د.سعيد االصبحي

توزيع املواد الغذائية واخلبز على العمالة الوافدة

طفل متطوع باملبرة يقدم املصاحف لرجال الشرطة حزام أصغر متطوع باملبرة يوزع املصاحف

حمد البسيس يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

 وجبات غذائية بقيمة ٦٥٠ ألفًا و٢٥٠ دينارًا استفاد منها ٧٥ ألف شخص
مت توزيع ٢٥٠ ألف كيس خبز في املناطق احملظورة مع الوجبات اجلاهزة

١٠١ ألف دينار قدمت لصندوق ومساهمات مواجهة انتشار كورونا «الكويت تستاهل»
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الكاتب دخيل النبهان

مقطع «حمام السباحة» حصد أعلى مشاهدة

.. وفي مقطع آخراجلدة «لولوة» وسط احفادها في املسلسل غدير السبتي وبثينة الرئيسي في مقطع «السيارة»الفنانة القديرة حياة الفهد مع املخرج محمود الدوامية اثناء تصوير اجلزء االول

«اجلدة لولوة».. تعود من جديد
بعد أن أصبح األحفاد الصغار شبابًا

غدير السبتي لـ «األنباء»: اهللا يستر
من اللي ناوية تسوي فيني بثينة الرئيسي

عبداحلميد اخلطيب

ردود افعال كبيرة فاقت 
خــالل  دارت  التوقعــات 
الســاعات القليلــة املاضية 
بعدما كشــف الكاتب دخيل 
النبهان عن بدء كتابة اجلزء 
الثاني من مسلســل «اجلدة 
لولــوة»، والــذي قــدم منه 
اجلزء االول عــام ٢٠١٥ من 
اخــراج محمــود الدواميــة 
كبيــرا،  وحصــد جناحــا 
وكان مــن بطولــة الفنانــة 
القديرة حيــاة الفهد، وعدد 
مــن النجوم، منهــم: محمد 
العقل  جابر وعبدالرحمــن 
وهــدى اخلطيــب وفاطمة 
عبدالرحيم وعصرية الزامل 
وياسر العماري وعبداحملسن 
القفــاص وغديــر الســبتي 
وغديــر صفــر وعبــداهللا 
البلوشــي، وحشد آخر من 

الفنانني.
وقد بــدأ الكاتــب دخيل 
النبهــان بالفعل فــي كتابة 

أحمد الفضلي

«ما ادري شــنو راح تكــون نهاية 
ڤيديوهاتي انا وبثينة اهللا يستر».. بهذه 
اجلملة اجابت الفنانة غدير السبتي عن 
توقعاتها اخلاصة بنهاية املقالب التي 
تتبادلهــا مع الفنانة بثينة الرئيســي 
ويتم نشرها في مختلف مواقع التواصل 
االجتماعي بعــد قيامها او قيام بثينة 

بنشرها في حساباتها اخلاصة. 
وذكرت غدير انها وبثينة تفاجأتا 
بردود االفعال وانتشار الڤيديوهات في 
مختلف مواقع التواصل وحصدها نسبة 
مشاهدات كبيرة واشهرها كان ڤيديو 
دفعي لبثينة في حوض السباحة اثناء 
زيارتها للشاليه، موضحة ان ما فعلته 
بصديقتهــا وحبيبتهــا كان ردة فعل 
طبيعية ناجتة عن املقلب الذي نفذته 
بثينة اثناء وجودها معي بالســيارة 
وهي البادية ومثل ما يقولون «البادي 
اظلم» واحلمداهللا انني اشفيت غليلي 

منها برميها في حوض السباحة. 
وعن وجود اتفاق مسبق لتنفيذ هذه 
املقالب، افادت غدير من خالل حديثها 
لـ «األنبــاء» ان جميع املقالب التي مت 
تنفيذهــا كانت بتخطيط مســبق من 
احدنا دون علم اآلخر وفي حال خدمتنا 
الظروف ســيكون املقلب اقوى، حيث 

خدمتني الظروف بشــكل كبير عندما 
اقتنعــت بثينة بزيارتي في الشــاليه 
وكانت ترتدي «دراعة» وكذلك لم تكن 
حتمل هاتفها النقال، االمر الذي مكنني 
من اقناعها بأخذ صور بهاتفي بالقرب 
من حمام السباحة لتكون ذكرى وبالفعل 
وافقــت فدفعــت الثمن برميهــا باملاء 
وتوثيق املقلب بالكامل وبث الڤيديو. 
وفيما يتعلق بردة فعل بثينة جراء 
ما فعلته غدير، ذكرت: انا وبثينة اكثر 

من شقيقات والزعل ال ميكن ان يعرف 
طريقــا الينا وهذا مــا جعلني لم افكر 
مجــرد التفكيــر بأن بثينــة ممكن ان 
تغضــب جراء مقلب وهو االحســاس 
ذاته الــذي كانت تفكر بــه بثينة عن 
تنفيذ مقالبها بي وهذا ما يدفعني الى 
التفكير في القادم خصوصا ان بثينة لم 
ترد حتى اآلن مبقلب جديد بعد رميي 
لها في حوض السباحة «وانا ما اقول 

اال اهللا يستر من القادم».

على حياتهم وحياة اسرتهم 
في ظل وجود اجلدة لولوة 
(حياة الفهد) والتي حتاول 
احلفاظ عليهم بكل ما متتلك 
من قوة. وعلمت «األنباء» ان 
جميع النجوم الذين شاركوا 

في اجلزء االول لن يتخلف 
منهم احد عــن التواجد في 
اجلزء الثاني بعدما اجريت 
بهــم اتصــاالت للتأكــد من 
موقفهم، حيــث اعربوا عن 
سعادتهم بالعودة الى العمل 
واســتمرار تقــدمي قصتــه 
االجتماعية اجلميلة والتي 
صنعت لــه مكانا مميزا في 

ذاكرة املشاهدين.
جدير بالذكــر ان اجلزء 
االول من مسلســل «اجلدة 
لولوة» رصد معاناة اجلدة 
لولوة (الفنانة حياة الفهد) 
التــي كانــت تعيــش حياة 
طبيعية مــع ابنتيهــا، الى 
أن تفارقــا احليــاة بحادث 
سير مروع، فتتولى تربية 
أحفادها بنفســها، وتواجه 
مشــاكل في تربيتهــم، مما 
يؤدي الى تضارب في األفكار 
بني اجليلني من حيث طريقة 
التفكيــر ووجهــات النظر، 
وتواجه الكثير من العقبات 

تستطيع التغلب عليها.

جزء ثاٍن جترى كتابته حالياً يستكمل أحداث اجلزء األول بنفس النجوم

اجلزء الثاني من املسلســل 
والذي تستكمل قصته احداث 
اجلزء االول، لكن بعد مرور 
عدد من السنوات يصبح فيها 
االحفاد الصغار شــبابا، مع 
التطرق الى تبعات تصرفاتهم 

رمضان خسروه يستعد إلطالق
ورشة «الكتابة على طريقة هوليوود»

يستعد املخرج والسيناريست رمضان 
خســروه إلطالق ورشــة «اكتــب بطريقة 

هوليوود» عن بعد (أونالين).
وأكد خسروه الذي سبق أن قدم وأشرف 
على العديد من الورش السينمائية، أن أهم 
ما مييز الورشة أنها مفتوحة لكل مبدعي 
اخلليج، مشــيرا إلى أنهــا تضم مجموعة 
كبيرة من احملاورة ملساعدة من يريد كتابة 
سيناريو فيلم أو مسلسل، بشكل منهجي 
وعلمي، حسب تقاليد أكبر االستديوهات 

في العالم.
وأضاف: كتابة املسلســالت واألفالم ال 
تعتمــد على مزاج املؤلف بــل على قواعد 
أو عدة قوالب على املؤلف أن يبني فكرته 
وفق هذا القالب، مثلما ميارس الالعب كرة 

القدم داخل خطوط امللعب.
وقال: بحكم خبرتي طوال ســنوات في 
العمل الســينمائي انتبهت إلى أن البعض 
ميــارس الكتابــة الدراميــة دون معرفــة 
بأسرارها، لذلك كنت حريصا على السفر 
ودراسة السيناريو في مصر مع أساتذة مثل 
املخرج الراحل سمير سيف والسيناريست 
محمد أمــني راضي، ثم انتقلــت إلى لندن 
ودرســت في «أكادميية الفيلم». وأدركت 
بوضــوح أن معظمنا يكتــب بطريقة من 
ميارس كرة القــدم دون التزام بقوانينها، 
وهو ما حمسني لتقدمي الورشة للتدريب 
على قوالب السيناريو بشكل صحيح وفق 

املعايير العاملية، ومن بعد ذلك تأتي تفاصيل 
وأسرار عملية الكتابة.

وعبر رمضان خســروه عن ســعادته 
باإلقبال واحلماس الذي رآه للمشاركة، من 
مختلف دول اخلليج، وقال إنها ستنطلق 
من األحــد القادم وملدة أربعة أيام، مبعدل 

ساعتني كل يوم.
وختــم بالتأكيد على طموحه ألن تقدم 
الورشة أسماء مهمة لسوق اإلنتاج، ومتنح 
املخرجني واملنتجني فرصا أوسع في اختيار 
النصوص املكتوبة بشــكل احترافي وفق 

املعايير العاملية.

أمية ملص: «الشللية» مأساة الدراما السورية!
دمشق - هدى العبود

عرفت الفنانة الســورية أمية ملص 
من خالل أعمالها التي ميزتها سواء في 
الدراما املعاصرة أو دراما البيئة الشامية أو 
املسرح الذي أحبته والسينما التي أبدعت 
من خاللها، ومتيل ملص إلى تقدمي األدوار 
التي جتسد أوجاع الناس املجتمعية، وإذا 
عدنا إلى أعمالها فمسلسل «الوالدة من 
اخلاصرة» جند انها متيزت فيه وأنه غاص في 
حياة الناس وهمومهم وأوجاعهم وكانت 
إحدى بطالته وخالل املوسم الرمضاني 
جسدت دور سيدة غجرية تهرب من حياتها 
املتعبة خوفا على أسرتها وزوجها الذي ال 
يرحم وذلك من خالل مسلسل «يوما».. 

«األنباء» التقتها فكان هذا احلوار:

أراك متعبة وحزينة بعض  بداية، 
لقلة  السبب.. هل  الشيء ترى ما 
األعمال الفنية أم الضائقة املجتمعية؟
٭ كل مــا ذكر برأيــي كان عامال 
كبيــرا ألن نكــون بوضــع غيــر 
ســليم من حيــث نــدرة األعمال 
الفنية السورية بسبب الظروف 
املجحفة بحق الفنانني السوريني 
وبحق الوطن السوري، فالفنان ال 
عمل له سوى فنه ونحن تعرضنا 
ملضايقــات على كل األصعدة من 
حصار تسويقي للمنتج السوري 
ومن هجرة شركات االنتاج الفنية 
السورية التي بحثت عن مستقبلها 
الفنــي في اخلارج، باإلضافة إلى 
اإلجحاف بأجر الفنان الســوري 
الذي آثــر البقاء فــي وطنه ولم 

يرحل.
وأضافت ملص: جميعنا يعلم أن 
أغلب األعمال السورية توقفت عن 
اســتكمال التصوير بسبب وباء 
«كورونا» كل هذه العوامل كانت 

ســببا مؤثرا جدا في انكفاء الفن 
الســوري وتعب الفنانني نفسيا 

وماديا.

حاليا الكاست الفني ملسلسل «بورتريه» 
في نهايته لتصوير ما تبقى.. ما أدى 
السباق  إلى خروج املسلسل من 
الرمضاني.. كيف تنظر ملص لذلك؟
العالــم وبــاء  ٭ عندمــا داهــم 
«كورونا» كنا قد صورنا العديد 
مــن حلقات العمــل، لكن توقفت 
الشركة عن التصوير نزوال عند 
رغبة احلكومة الســورية بذلك، 
وحفاظا على صحة الكاست الفني. 
وعندما سمح بالتصوير قبل شهر 
رمضان بأيام قليلة لم يكن الوقت 
كافيا الستكمال العمل، لذلك خرج 
املسلسل من السباق الرمضاني، 
وهذا إجحاف فــي تقييم الدورة 

الرمضانية السورية احلالية.

مسلسل «يوماً ما» كنِت فيه غجرية 

تعاني من قسوة حياة الغجر وظلم 
الزوج، مباذا تعلقني؟

٭ كان عمــال جديدا بــكل معنى 
الكلمة، ولم أفكر يوما في ان أجسد 
دور حياة الغجر نظرا للصعوبة 
العيــش والعادات  فــي طريقــة 
والتقاليد واللهجة الغريبة التي 
يتحدثــون بها، لكن الفنان يجب 
أن يكون مطواعا من خالل قراءاته 
وعليه ان يؤدي أي دور والغجر 
أناس عاطفيون جدا لديهم هدف 
كبيــر ان يســتقروا ألن حياتهم 
اتســمت باحلل والترحال وهذه 
احلياة صعبة جدا ويعانون من 
تســلط املجتمع الذكــوري على 
مستوى العائلة، فاملرأة عليها ان 
تطيع دون أي رأي لها وجسدت 
دور «الزوجــة دواهي» التي متر 
بظــروف صعبة للغاية مع زوج 
متسلط، وأخت خطفت طفلة وهنا 
انتابني خــوف كبير من عواقب 
االختطاف ألننا فقراء مسحوقون 

اجتماعيا ال حقوق لنا وال هوية 
وال جنسية «نحمل اسم الغجر».

وذكرت ملص أنها شاهدت بعض 
األعمــال اخلليجية مثل «حارس 
اجلبل».. العمل رائع بكل أحداثه 
من حيث الكتابة، واألبطال الذين 
كانوا بالعمل أعطوا العمل جمالية 
الفن في اإلبداع والتمثيل، موضحة 
أنها ستشاهد مسلسل «أم هارون» 
على «يوتيوب» ألنها سمعت عنه 
الكثير، خصوصا أن بطلته القديرة 
حياة الفهد، لذا ال بد من مشاهدته 

حتى تستفيد حسب قولها.

ما سلبيات الدراما السورية برأيك 
كفنانة؟

٭ من ابرز املؤثرات على الدراما 
الســورية الشللية التي أعتبرها 
قاتلة، فهناك العديد من الفنانني 
عاطلون مــن العمل، وإذا ما بقي 
احلال كذلك فان النتائج ستكون 

مأساوية على الدراما السورية.

إمييه صياح شريكة عابد فاهد
علــى الرغــم مــن انشــغالها 
بتوأمها وإقامتها في مدينة دبي 
إلى جانب زوجها، يبدو أن املمثلة 
اللبنانيــة إمييــه صياح حتاول 
العــودة مجددا إلــى التمثيل من 
خــالل شــركة «إي ســي ميديا» 
التي يحركها املنتج األردني إياد 
اخلــزوز، والتي اســتقرت على 
املمثــل عابد فهد وإمييه في عمل 
جديد يحمل عنوان «ليل داخلي».
وهذا ليست املرة األولى التي 
يتعامــل فيها عابد مع «إي ســي 
ميديــا»، فقد كان هنــاك تعاون 
قبل عامني في مسلســل «عندما 
تشيخ الذئاب»، وهذا املوسم في 
«الساحر» الذي انتهى في احللقة 
١٧ بسبب الضغط الذي تعرض 
له املنتجون وانتشــار ڤيروس 
كورونــا، وحتــى الســاعة، لــم 
جتزم إمييه أمرها بهذا الشــأن، 
وإن كانــت أولوياتها تصب هذه 

الفترة ملصلحة أبنائها. 
ويبــدو أن املنتج إياد خزوز 
يفكر في بيروت لتصوير املسلسل 
العاملــني  وطلــب مــن جميــع 
االســتعداد خــالل األســبوعني 
للمباشرة بالتنفيذ، خصوصا أن 
املمثلني السوريني سيشاركون في 
هذا العمل، والذي سيكون، حسب 
موقع «نواعم»، إلحدى املنصات 

االلكترونية اخلاصة.

عمرو دياب يتراجع!
كعادته في الكثير مــن أعماله الغنائية، يفرض النجم 
عمرو دياب السرية التامة على عمله الغنائي اجلديد املنتظر 
طرحه خالل الفترة املقبلة حلني الوقت املناسب لإلعالن 
عنه، ولكن يبدو أن تسريب مقاطع كلمات ألغنيته اجلديدة 
«محتاج حلبيب» جعله ينزعج، ويفكر جديا في التراجع عن 
عودته للغناء بعد االختفاء بسبب قلقه الشديد جتاه عدوى 

ڤيروس كورونا، ورمبا يؤجل العمل حتى إشعار آخر. 
على صعيد آخر، يقوم حاليا عمرو دياب باختيار أعماله 
التي سيقدمها جلمهوره في ألبومه اجلديد الذي يتكتم عن 
تفاصيله حلني إنهاء اختيار كافة األغنيات، ومن املقرر أن 
يتعاون فيــه معه كل من بهاء الدين محمد وأمين بهجت 
قمر، حيث يتفق حاليا على الكلمات، على أن يســجلها 

قبل نهاية الصيف.
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«كلوفيس».. أول ملوك فرنسا

كلوفيس، أول ملك في تاريخ فرنسا، تعالوا 
أحكي لكم احلكاية من أولها، في نهاية القرن 
الرابع قبل امليالد، انقسمت االمبراطورية 
الرومانية الى قسمني، القسم الشرقي (بيزنطة) 
الذي يقع في اسطنبول، اما الغربي ففي روما، 
لكل منهما امبراطور، ونظريا فقد كانا دولة 
واحدة، لهما امبراطور واحد، لكن االثنني 

انفصال عمليا في القرن اخلامس امليالدي.
وكان رومولوس آخر امبراطور غربي، اما 
بيزنطة فقد ظلت قوية لعشرة قرون بعد ذلك.

احس الرومان بالذنب لسقوط امبراطوريتهم، 
وقد قام الفيلسوف املسيحي سان اوجستني 
بتأليف كتابه (مدينة اهللا) حيث طالب املسيحيني 

بتغيير اسلوب حياتهم.
كان اجلرمان قد بدأ جنمهم في الصعود، 
انا كلوفيس  وبدا االمر مائال بالنسبة لي، 
اول ملك فرنسي، ومؤسس االسرة املوريفية.
توليت العرش وأنا في اخلامسة عشرة، 
القوات  ابي عام ٤٨١م وهاجمت  عقب وفاة 
الرومانية، ونقلت مقري الى باريس، وحاربت 
اجلرمان وغيرهم ثم اعتنقت املسيحية وصارت 

بالدي مثلي.
وفي عهدي وصلت سلطاتي الى بحر الشمال 
وأصبحت فرنسا مستقلة، وبها مجلس للنواب.

وفي عهدي ايضا صدر القانون الذي يقضي 
بدفع املخطئ غرامة، حسب نوع اجلرمية بدال 
من السجن، وخرجت املرأة للعمل في احلقول.

وبعد وفاتي عام ٥١١م انقسمت فرنسا بني 
اربع دول تتنازع  ابنائي االربعة وصارت 

فيما بينها.

كونفوشيوس

يوسف اخلال

«ال صنعة وال استاذيه»

٭ أي ال هو صانع عامل وال هو استاذ في صنعه 
ومجيدها، واملعنى انه غير فالح في شيء.

«قال: يارب سلم وغنم، قال: يارب سلم وبس»
٭ يضرب مثال ملن يحلم ويطلب القليل.

«اللي تخوضه انت يغرق فيه غيرك»

٭ يضرب مثال لتنوع القدرات واختالف الناس 
في مهاراتهم.

«القيني وال تغديني»

٭ أي عاملني باحلسنى وال يشترط ان تغديني، 
ويضرب للحث على حسن املعاملة واملقابلة.

«من كثر هذره قل قدره»

٭ يضرب مثال لذم كثرة الكالم بال فائدة.

«ما بعد حرق الزرع جيره»

٭ أي اذا حرق جاري زرعي فإنه ال ميكن ان 
اجاوره بعدها، ويضرب للحث على حسن اجلوار 

والبعد عن جار السوء.

«قاضي االوالد شنق نفسه»

٭ يضرب مثال في وصف سوء اختالف الصغار.

بوةقطنملاك

رتيميلعتلا

اتهـشربااام

ءوجعمالللي

ةيربضسعررل

نجيااممقغع

طوةننةلفبت

ليدوهـجمشةل

اتاينمالاا

لريبكفورعم

ةلاصاوبورد

ناعمسةداعس

١ - يشربه الرضع - متشابهان - مثيل، ٢ - تالل - 
الشوق، ٣ - في فمك - حب، ٤ - اسألي (معكوسة) 
أبنائي - تعب،  املقاييس (معكوسة)، ٥ -  - من 
٦ - مهاجر، ٧ - خاصتي - ضجر (معكوسة)، ٨ - 
مطرب مصري، ٩ - عكس برد - متشابهان - غنج 

(معكوسة)، ١٠ - مطربة سورية.

التعليم
معروف

طالل
مجهود
الرغبة

براءة
باسمة
تتويج
املنطقة

التعليمي

رمضان
اصالة
الرق

العمل
شعبان

سعادة
هجرية
دروب
كبير
ناعم

االمنيات

١ - محافظة كويتية - عكس البناء، ٢ - الهني (معكوسة) 
- يداوي، ٣ - قانطون - متشابهة، ٤ - جسم - علقم 
(معكوسة)، ٥ - حديث - مرض، ٦ - والد (معكوسة) - 
يضع خلسة - من أنواع التمور، ٧ - لالضراب - الشجر 
الكثيف (معكوسة)، ٨ - عكس اخللف (معكوسة)، ٩ - مطربة 
لبنانية - حرف شرط، ١٠ - متشابهة - يرشد (معكوسة).

أفقياً: عموديًا:
١ - حليب - ب ب - ند، ٢ - وهاد - الوجد، ٣ - لسانك - ود، 
٤ - سلي (معكوسة) - الكيل (معكوسة)، ٥ - اوالدي - كل، 
٦ - مسافر، ٧ - لي - ملل (معكوسة)، ٨ - هشام عباس، 

٩ - دفا - ل ل - دلل (معكوسة)، ١٠ - ميادة حناوي.

١ - حولي - الهدم، ٢ - السهل (معكوسة) - يشفي، ٣ - يائسون 
- ا ا ا، ٤ - بدن - مر (معكوسة)، ٥ - كالم - علة، ٦ - اب 
(معكوسة) - يدس - بلح، ٧ - بل - االيك (معكوسة)، ٨ - السلف 
(معكوسة)، ٩ - جنوى كرم - لو، ١٠ - د د د - يدل (معكوسة).

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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أحكرونا بالكورونا يا ناس!

نقش القلم

محمد عبداحلميد الصقر

انسحاب أميركا 
من منظمة الصحة العاملية

ألم وأمل

د.هند الشومر

هاتفت إحدى املوظفات في جامعة أميركية وكان يفترض 
أن يرن هاتف مكتبها، وإذ بها تستقبل املكاملة في غرفة 
معيشة منزلها، التي حتولت إلى مكتب، عن طريق برمجيات 
خاصة بتحويل املكاملات، وهكــذا فعلت جائحة كورونا 
بالكثيرين مثلها حني فرضــت ضرورة العمل عن بعد، 

في ظل إجراءات اإلغالق ملواجهة الوباء!
أثناء فترة احلظر أجريــت مقابلتني إعالميتني، وقد 
قدم لي منســق الفضائية نصائح وتوجيهات عن املكان 
الذي أجلــس فيه، وطريقة ضبط الهاتــف والكمبيوتر 
بالشكل املناســب للقاءات التلفزيونية، والتي باتت هي 
واملؤمترات، تتم عبــر التطبيقات اخلاصة باالجتماعات، 
وجتاوزت برنامج سكايب، حيث قفز لقمة اجلبل تطبيق 
Zoom، وهكذا حتولت املنازل إلى مكاتب وقاعات اجتماع!
برغم كل هذه احللول التي قد تناســب أعماالً دون 
أخرى، أفرزت جائحة كورونا آثاراً اقتصادية جســيمة، 
دفعت أصحاب األعمال إلى طرح بدائل وحلول ملواجهتها، 

كان أمّرها االستغناء عن أعداد كبيرة من املوظفني.
ورغم أن اجلائحة قد أضرت مبختلف القطاعات بدرجات 
متفاوتــة، إال أن قطاعات معينة بعينها، مثل: الســياحة 
والسفر، الطيران، الفنادق، التصدير، والتجارة واخلدمات، 
كانت األكثر تضرراً، ورمبا حتتاج إلى ســنوات للتعافي 
مــن آثار اجلائحة، ومثل هذه املجــاالت لن يصلح معها 

خيار العمل عن بعد!
كنت ضمن فريق خاص، بتطوير سياسات العمل عن 
بعد، في إحدى اجلهات، وتطلب األمر إجراء اســتطالع 
رأي املوظفني كأحد املدخالت، وكان من بني أسئلته «هل 
تريد االستمرار في العمل عن بعد؟» حيث أجابت األغلبية 
باملوافقة بني اجلزئي والكلي أو حسب املعطيات الصحية، 
وهناك نسبة ٥٫٢٪ ممن يرفضون العمل عن بعد متاماً، 
وفي ضوء هذه النتائج وصعوبة العودة للوراء، بعدما اعتاد 
البعض على العمل عن بعد، خرج من رحم هذه الدراسة 

كما سيخرج من غيرها تأطيٌر أوسع للعمل عن بعد.
وفي استطالع أجرته مؤسستا Buffer و AngelList عن 
«حالة العمل عن بعد لعام ٢٠٢٠»، طرح على املستجيبني 
سؤال «هل ترغب في العمل عن بعد، لبعض الوقت على 
األقل، لبقية حياتك املهنية؟»، وكانت نسبة املوافقة ٩٨٪.

كما أشار استطالع للرأي، أجري مؤخراً لصالح صحيفة 
«إندبندنت» البريطانية، الى أن ٤٤٪ من األشخاص الذين 
مألوا استبياناً وضعته «دايركت الين» Direct Line قالوا 
إن العمل من املنــزل، أقله بعض الوقت، يجب أن يكون 
خياراً دائماً، ووفق هذه الشركة العاملة في مجال التأمني، 
قال واحد من كل ١٢ شــخصاً إنه سيطلب من رّب عمله 
أن يسمح له بالعمل عن بعد بدوام كامل، على الرغم من 
أن العمل من املنزل ليومني في األسبوع كان اخليار الذي 

حظي بالشعبية األكبر.
يبدو أن هناك رغبة في العمل عن بعد عند كثير من 
املوظفني التي تسمح وظائفهم بذلك، تقابلها رغبة كبيرة 
عند أصحاب الشركات لالستغناء عن كثير من املوظفني، 
فلعلنا نستطيع الوصول إلى حل توافقي، بأن تتم دراسة 
حالة كل موظف، وإذا توافرت املعطيات، يتم تكليفه بالعمل 
- بشكل جزئي أو كلي - عن بعد مع تخفيض األجر بنسبة 
٢٠٪ مثالً، واعتقد أن هذا احلل سيحظى مبوافقة املوظفني 

وأصحاب الشركات، فهو يحقق مكاسب للجميع!
وإذا تبنت الشــركات حل خيار العمل عن بعد، ولو 
بأجر أقل، فإن ذلك سيكون أهون ضرراً على املوظف من 
االســتغناء عن خدماته بالكامل، خاصة في ظل الصورة 
القامتة التي رسمتها منظمة العمل الدولية، والتي توقعت 
أن تؤدي أزمة وباء كورونا املســتجد إلى إلغاء ٦٫٧٪ من 
إجمالي ســاعات العمل في العالم في النصف الثاني من 
عام ٢٠٢٠، أي ما يعادل ١٩٥ مليون وظيفة بدوام كامل!

ال أدري مــا الذي حصل في هــذا العالم، أين ذهبت 
اإلنسانية، أين اإلحساس، أين الضمير، كيف صار وضع 
البشر األخالقي أسفل سافلني ضاربني بكل القيم البشرية 

احلميدة في كل الشرائع وكل الديانات عرض احلائط؟
 يا ربي ما أقسى بعض البشر، األلم كبير يصعب حتى 
على الكلمات املختــارة أن تصفه، أتكلم هنا عن قضية 
الطفل الســوري، عن صراخه عن دموعه عن توسالته 
عن محنته، وعن وحشية وإجرام املغتصبني، عليهم من 

ربي ما يستحقون.
األسبوع املاضي، انتشر في وسائل التواصل ڤيديو 
وقح، صوره شخص مجرم وقح، وهو يعتدي ويطارد 
طفال سوريا الجئا في لبنان، ال أدري في أي منطقة في 
لبنان، الطفل املسكني كان ضحية اعتداء من ثالثة وحوش، 
وبعضهم يقول ثمانية، ولم يكن هذا االعتداء وليد اللحظة، 
بل كان متكررا كما ذكر من نقل اخلبر بتويتر، والعهدة 
على الراوي، تصوروا كمية األلم في الڤيديو، يتوســل 
اليهم ولم يرحمــوه، هؤالء املجرمون ارتكبوا جرميتهم 
وصوروها ليحلو لهم تذكرها حينما شاؤوا، الى أي درجة 
للتحجــر وصلت إليها تلك القلوب، ما رحموا حاله وهو 
الجئ في بلــد غريب بعيد عن الديار واألهل، ما رحموا 
ضعفه وقلة حيلته هو وأمه املسكينة التي تتعرض اآلن 
لشــتى الضغوط حتى تتنازل عن الشــكوى، يا له من 
إجرام، بل تكالبوا عليه كأن روحه حالل ونفســه حالل 
ودمه حالل، ونســوا أو تناسوا أن الديان حي ال ميوت، 

عليهم من ربي ما يستحقون.
 على ذمــة ناقلي األخبار والعهدة على الراوي، ألقي 
القبض على أحد هؤالء الوحوش البشرية، أما الباقي فقد 
هربوا وكل التجأ إلى عشيرته التي تؤويه، تبا تلك العشيرة 
وتعسا لتلك العصبية التي حتمي املغتصب، أراهم كأنهم 
اشتركوا في اجلرمية وكأنهم حرضوا عليها، فليعذرني 
القارئ على ما احتوت عليه هذه املقالة من قسوة، أنا هنا 
أتكلم كأب مثل كل اآلباء، في قلبي غصة وحرقة من هذا 
اإلجرام، ومن إهمال وسائل اإلعالم العربية من االنتصار 
لهذا الفتى املســكني، يظهــر أن إعالمنا العربي، البعض 
وليس الكل، ال يهتم إال بأخبار التافهني، أكرر عذري، هذه 
املرة للفتى السوري، الهارب من جحيم احلرب في بلده، 
ضحية توحش بعض سقط املتاع، بُني ال أملك إال قلمي 
وعســاه أن يلفت االنتباه لقضيتك أنت وأمك املسكينة، 
وإذا لم ينصفنا البشــر فرب البشر موجود، هو كفيل 
بأخذ حقك يا بني وحق كل مظلوم، لك مني خالص الدعاء 

بظهر الغيب، واخلتام سالم.
٭ نغزة: كما تدين تدان، يا له من تهديد.

دخلنا والعالم أجمع شهرنا السادس منذ 
والدة هذا الفيروس أو الكارثة، أو اجلائحة 
أو مسميات علمية وعملية وغيرها فعانى 
من دخولها عالم اإلنســانية بكافة قاراته 
بهلع وفزع، ورعب للدول املتقدمة وكذلك 
املتخلفة لترجمة ما يحدث وما يجري رغم 
معاملهــا، وأبحاثها، ومختبراتها والنتائج 
(ضد مجهول!) باختصار وقناعة منطقية 
إنها تدبير إلهي من اخلالق العظيم أنزلها 
وبقدرته وعظمته يزيحها كما ورد مبحكم 
تنزيله بسم اهللا الرحمن الرحيم: (وميكرون 

وميكر اهللا واهللا خير املاكرين).
 باملقابل لذلك الوعد الرباني، تعامالت 
البشر حكامهم واحملكومني أطباء ومختصني، 
وشــعوبا متقدمة، ومثلهــم دون ذلك ال 
تفارقهــم بتحركاتهــم، وتصريحاتهم، 
املتنوعة  أمام وسائل اإلعالم  وتعليماتهم 
إال بالكمام والكفوف والواقي فوق الكمام 
بكامل احلرص واالستعداد لردع اإلصابات 
والعدوى من ذلك املارد املرعب بإصاباته 
ومؤشرات اإلعالنات والبيانات والتقارير 
اليومية لتضاعف رعب العالم املشــلول 
بكل حتركات مؤسســاته، وإعالن أرقام 
خساراته املالية واملعنوية والسياسية وغيرها 
إنساني جماعي توحدت كلماتها  بارتباك 
ألول مرة بتالحم حلسم كارثة اإلنسانية 
بعافيته بسببها  للفاعل واملفعول  العاملية 
إال ما شاء خالقها العظيم ليبرز مساوئ 
طغيان اإلنسان على اإلنسان حروب ومذابح، 
واغتياالت، وجتارب أدوية، وقتـــل حريات 
مبسيرات شوارع وطرقات وكبح جــماح 

واغتياالت للحريات؟! 
واألعجب مــن كل ذلك ظهور وبروز 
زعماء دول عظمى ومبســتواها للبعض 
منهم بال كمامات وال حمايات جسدية يدلون 
بتصريحات وقرارات عدوانية وإنسانية 
وحتريضية بابتسامات ونظرات كافية وافية 
ألوضاعهم الصحية بال اهتمام يعانيه العامة!
يقــال والعهــدة على الــراوي انهم 
بتحصينــات وقائية محتكرة لهذا اجليل 
من القيادات وترك الرعية تواجه مصيرها 
كما يواجه القطيع مصيره، أمام الوحوش 
الضارية بالبراري والغابات في عالم متناحر 
أجياال تليها أجيال، منذ رواية قابيل وهابيل! 
وقيادات العالم باملهابيل بعصرنا احلالي.

اهللا املستعان لألمن واألمان لكل إنسان 
بقدرة الرحمن مسوي البنان، سبحانه ما 

أعظم شأنه القاهر فوق عباده.

نفــذ الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
تهديده الذي أطلقه منذ عدة أسابيع وأعلن 
رسميا انسحاب الواليات املتحدة األميركية 
من عضوية منظمة الصحة العاملية وأن القرار 
سيكون ساريا بعد عام من اآلن وأرجع السبب 
إلى عجز املنظمة بالتواطؤ مع الصني عن حماية 
العالم من كورونا املستجد بسبب إخفاء حقائق 
عن الوباء من جانــب الصني والتواطؤ من 
جانب املنظمة. واتهم ترامب املنظمة بالفساد، 
وبالطبع فإن املنظمة لن توقف نشاطها أو 
جتمد أعمالها بعد انسحاب الواليات املتحدة 
األميركية من عضويتها وحرمانها من القسم 
األكبر من مصادر متويلها باإلضافة إلى عدم 
مشاركة الواليات املتحدة األميركية في أعمال 
املنظمة الدولية. وهذا املوقف يستحق التأمل 
والتفكير في حيثيات القرار ومبرراته فضال 
عن أهمية حسم األمور العالقة علميا وليس 
سياســيا أو أيديولوجيا ويجب الفصل بني 
الصحة واألجندات السياسية وال بد أن تكشف 
لنا األيام القادمة عن ملفات لم تكن متداولة 
حول األســباب احلقيقية واملواقف املتعلقة 
بڤيروس كورونا املســتجد وبداية ظهوره 
وموقف املنظمة حياله وخططها لإلصالحات 
املنشودة وكيف ستســير األمور بعد هذا 
القرار والتعليقات عليه ومتابعته من األوساط 
املختلفة. وهل سيؤدي هذا إلى اإلفصاح عما 
لم يعرفه العالم في حينه عن كورونا املستجد 
واتهام الرئيس ترامب للصني بإخفاء احلقائق 
عن العالم ومن ثم مسؤوليتها عن األضرار 
والتداعيات التي ترتبت على اجلائحة؟ وهل 
توقف املاليني التي متنحها الواليات املتحدة 
املنظمة قادرة  للمنظمة سيجعل  األميركية 
على تعويضها من مصادر أخرى؟ وكذلك هل 
توقف التمويل األميركي للمنظمة سيكشف 
عن السبب احلقيقي لتأخر اإلعالن عن اجلائحة 
بل واحلديث عن أن الڤيروس ال ينتقل من 
إنسان آلخر مثلما كان اخلطاب الرسمي عند 
بداية اإلعالن عن اجلائحة باإلضافة إلى عدم 
فرض قيود على السفر عند بداية اجلائحة 
علمــا بأن معظم الدول ضربت بذلك عرض 
احلائط ولم تستجب للمنظمة وفرضت قيودها 
على السفر؟ ونحن بانتظار ظهور احلقائق 
للكشف عما إذا كانت املنظمة قد وقعت في 
براثن االســتغالل السياسي واالقتصادي 
لبرامجها وال بد أن تكشف لنا األيام القادمة 
حقيقة ما يحدث في منظمة الصحة العاملية.

اإلنسان
٢٧- الناس بحاجة للتقدير والتحفيز 

والشكر
٢٨- ال تبخس عمل اآلخرين

٢٩- ابحث عن صوابي فاخلطأ مني 
طبيعي

٣٠- انظــر للجانــب اإليجابي في 
شخصيتي

٣١- ليكــن شــعارك وقناعتك في 
احلياة: «يغلب علــى الناس اخلير 

واحلب والطيبة»
٣٢- ابتســم وانظر للناس باحترام 

وتقدير
٣٣- أنا أحتاج اليــك ألنه ال يخلو 

إنسان من حاجة وضعف
٣٤- أنا ال أرى وجهي لكنك أنت تراه
٣٥- إن حميت ظهري أنا أحمي ظهرك
العمل بسرعة  أنا وأنت ننجز   -٣٦

وبأقل جهد
٣٧- احلياة تتسع لي أنا وأنت وغيرنا

٣٨- ما يوجد يكفي اجلميع
٣٩- كما لك حق فلغيرك حق

٤٠- ميكنك أن تغير نفسك وال ميكنك 
أن تغيرني.

وأخيرا: تكسيرك ملجاديف غيرك 
ال يزيد أبدا من سرعة قاربك. 

وأقولها نحن في الكويت أكثر 
شعوب العالم تدينا وأكثر شعوب 
العالم متسكا بديننا حتى لو لم يبد 
على بعض األشكال اخلارجية عالمات 
التدين ولكن اإلســالم في قلوبنا، 
وحكامنا مسلمون ويحكموننا منذ 
أربعمائة عام، وقوانينا إســالمية 
مــا عدا قانون اجلــزاء في بعض 
عقوباته، ومن يرد تطبيق العقوبات 
بقانون ملجلس  الشرعية فليتقدم 
األمة واحلكومة ستطبقه، فاحلمد 
اهللا أن حكومتنا تستجيب ملا يطلبه 

منه شعبها.
الثانوية  املواضيع  وعليه فكل 
وغير املجدية أعتقــد أننا البد أن 
نتركها جانبا ولنركز على أرواحنا 
املهددة ومستقبل الطلبة الذي تأخر 
تخرجهم، وال بد أن نحاول إيجاد 
حلول ملشكلتهم قبل اخلوض في 
املواضيع الهامشية واالفتراءات التي 
ال جدوى منها، ولنعلم جميعا أننا 
في قارب واحد وما يســري على 
األقلية يسري على األغلبية، نرجو أن 
تكون كلماتنا واضحة وأؤكد أن كل 
ما أكتب عن إرادة حرة وليس إمالء 
من أي طرف، بل نحن كمواطنني 
مللنا األزمات ووصلنا ملرحلة الكفر 
بها، ونستعيذ باهللا من مثيري الفنت 

في بالدنا.

خام الزيت وجتزئته ومعاجلته إلى 
كثير من املــواد املتنوعة والقابلة 
لالســتخدام واملتغيرة اخلواص 
والذي يسر لإلنسان استخدامها 
في أكثر من مجال منها اجلازولني 
والبنزيــن والكيروســني والغاز 
الطبيعي وغيرها، وهذه الصناعة 
تضاعف من قيمة الثروة النفطية 
وتقدم أرباحا تعود بالنفع واخلير 
وتضاعف من القيمة االقتصادية 
لهذه الثروة وصناعة تكرير النفط 
اخلــام إلنتــاج البتروكيماويات 
وصناعة الغاز املســال وصناعة 
املواد البالستيكية وصناعة األنابيب 
واملواسير للبناء وللزراعة واألدوية 
واألصباغ واملبيدات احلشــرية 

ورصف الطرق وغيرها.
النفط هي  صناعــة تكريــر 
صناعة العصــر وهي من رموز 
التنمية االقتصادية ويرتبط التقدم 
االقتصادي في الدولة بالتقدم في 
املجال الصناعي والتجاري، ويلعب 
النشــاط الصناعي دورا أساسيا 
في تشــغيل األيــدي العاملة من 
الكوادر الوطنية وزيادة مستوى 
مهاراتهم. ومن أجل أهمية النفط 
في عالم االقتصاد والتجارة واملال 
علينا زيادة االهتمــام بصناعة 
تكرير النفــط اخلام والصناعات 
البتروكيماوية محليا داخل نطاق 
الدولة بوضــع اخلطط والبرامج 
من أجل اإلنتاج للتســويق عامليا 
والنهوض باالقتصاد والتنوع في 

مصادر الدخل. 
حفظك اهللا يا كويتنا الغالية.

للوحة
١٩- عاملني مبا حتب أن أعاملك به

٢٠- فاعلية يديك تكمن باختالفهما 
وتقابلهما

٢١- أنت جــزء من كل في منظومة 
احلياة

٢٢- االختــالف اســتقالل ضمن 
املنظومة

٢٣- ابنك ليس أنت وزمانه ليس زمانك
٢٤- زوجتك وجه مقابل وليس مطابقا 

لك كاليدين
٢٥- لــو أن الناس بفكر واحد لقتل 

اإلبداع
٢٦- إن كثرة الضوابط تشل حركة 

على أرواحنا املهددة باخلطر فأزمة 
كورونا لم تنته فاإلصابات مازالت 
على حالهــا، احلياة لــم تعد إلى 
طبيعتها وهناك أناس لم يخرجوا 
من منازلهم منذ بداية األزمة، وهناك 
أناس مصابون بهلع الوباء الذي ال 

نعرف ماذا سيؤول إليه.
لذا كل ما نحتاجه في هذه الفترة 
هو أن نقول خيرا أو نصمت، أعطونا 
فترة هدنة، فحتى املوت ال يوقف 
البعض عن رغبته في إثارة أزمات 
في املجتمع وماذا بعد الوباء واملرض 

واألرواح ال شيء يبقى.
البعض يغرد باسم الدين ويعتبر 
نفسه متدينا وال يعلم أن آيات القرآن 
ووصايا الرسول حذرت من الفتنة 
في املجتمع اآلمن، فنعمة األمن أكبر 
نعمة من اهللا، إال أن البعض يعتبر 
أنه هو اإلسالمي فقط والبقية غير 
مسلمني، فقط هو املسلم وهو من 

يعرف بالدين.

حوض اخلليج العربي وبحر الشمال 
وتكساس ومناطق أخرى من العالم.

اكتشف النفط في الكويت سنة 
١٩٣٢ وفي ٣٠ يونيو ســنة ١٩٤٦ 
الصباح  الشيخ أحمد اجلابر  قام 
ـ رحمه اهللا ـ بتدشني أول شحنة 
نفط خام كويتية إلى اخلارج عبر 
البحر بواســطة األنابيب وصوال 
إلى ناقلة النفط للتصدير إلى العالم 
اخلارجي، وازدادت أهمية النفط مع 
التطور والتقدم في صناعة وسائل 
البري والبحري واجلوي،  النقل 
فالقرن العشرون هو عصر النفط 
والطاقة احملركة للمراجل البخارية 
واملصانــع. وصلت الصناعة الى 
مرحلة متقدمة وترتب عليه تغييرات 
جذرية منها ارتفاع مستوى املعيشة 
وتوافر اخلدمات وكذلك تغيير في 

موازين الدول وتقدمها.
وتطور إنتــاج النفط وخاصة 
بعد احلــرب العاملية الثانية ١٩٣٩ 
– ١٩٤٥ وانتعشت صناعة تكرير 
النفط اخلام، حيث تعمل على تكرير 

٨- فهمي لك ال يعني القناعة مبا تقول
٩- ما يزعجك ممكن أال يزعجني

١٠- احلوار لتبــادل األفكار وليس 
بالضرورة لإلقناع

١١- ساعدني على توضيح رأيي
١٢- ال تقــف عند ألفاظــي وافهم 

مقصدي
١٣- ال حتكم علّي من لفظ أو سلوك 

عابر
١٤- ال تتصيد عثراتي

١٥- ال متارس علّي دور األستاذ
١٦- ساعدني أن أفهم وجهة نظرك
١٧- اقبلني كما أنا حتى أقبلك كما أنت
١٨- اختالف األلــوان يعطي جماال 

ودراسات تساعدنا على تخطي هذه 
األزمة، فمن لديه بحث علمي فليتقدم 
به ومن لديه اقتــراح مجد فليدِل 
به، أما اخلروج وجر املجتمع نحو 
نقاشــات عقيمة ال جدوى منها ال 
تهدف إال لــزرع الفتنة واألقاويل 
واإلساءة لســمعتنا الدولية، فهذا 

مرفوض جملة وتفصيال.
بأمّس احلاجة  فاليوم املجتمع 
لتكاتفه بكل أطيافه ومذاهبه فالبد 
أن نكون علــى قلب واحد وهدف 
واحد أال وهو مصلحة الكويت ألننا 
بدونها لــن يكون لنا وزن ومقام، 
فالكويت أكســبتنا الكثير وأعتقد 
أن أولى مظاهر رد اجلميل للكويت 
وحكومتها هو مد يد العون وليس 
الهدم وذلــك بتكاتفنا مع بعضنا 
فنكون كاجلسد الواحد إذا اشتكى 

عضو تداعت له سائر األعضاء.
أن يكون  الضــروري  لذا من 
التركيز في هــذه املرحلة حتديدا 

وصناعة احلديد الصلب بعد اختراع 
اآللة البخارية، ومع اكتشاف النفط 
واستغالل الثروة النفطية في بداية 
القرن العشــرين تضاءلت أهمية 
الفحــم كمصدر للطاقة بســبب 
صعوبة نقله لوزنه الثقيل وبرزت 
أهمية البتــرول كمصدر للطاقة 
لسهولة نقله عبر األنابيب واختراع 
احملرك الداخلي للسفن والطائرات 
واملركبات والقاطرات وغير ذلك.

النفط في  وكذلك تبرز أهمية 
احلصــول على املــوارد النافعة 
الكثيرة مــن عمليات تكرير خام 
النفط واستخدامها في كثير من 
الصناعات، ويعتبر النفط مصدر 
طاقة نادر الوجــود في الطبيعة 
ومادة غيــر متجــددة أي قابلة 
للنفاد ويوجد فــي الطبيعة على 
شكل محابس ومكامن النفط في 
الصخور الرسوبية في باطن األرض 
وليست منتشرة انتشارا واسعا في 
قارات العالم إال في مناطق محدودة 
منها منطقة الشرق األوسط وإقليم 

قال اهللا جل وعال في كتابه الكرمي: 
(ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة 
وال يزالون مختلفني إال من رحم ربك 
ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن 
جهنم من اِجلنــة والناس أجمعني) 

هود ١١٨-١١٩.
خلــق اهللا البشــر مبكونــات 
فكرية مختلفة وساد بينهم اخلالف 
واالختالف، فاالختالف ظاهرة تقوم 
على االعتداد بالرأي والدفاع عنه، أما 
اخلالف فهو التعاون في الوصول الى 

الطريق القومي واملتفق عليه.
االختــالف فن ال يجيده إال من 
مترسه وتدرب عليه، فله قواعد ثابتة 
حتوله من اختالف مجحود الى خالف 
محمود يــؤدي الى حتقيق الغايات 

وتقريب املسافات، منها:
١- ليس شرطا أن تقتنع مبا أقتنع به
٢- ليس من الضرورة أن ترى ما أرى
٣- يستحيل أن ترى بزاوية ٣٦٠°

٤- معرفة الناس للتعايش معهم ال 
لتغييرهم

٥- اختالف أمنــاط الناس إيجابي 
وتكاملي

٦- ما تصلح له أنت قد ال أصلح له أنا
٧- املوقف واحلدث يغير منط الناس

ال أدري حقيقة كيف يفكر البعض 
منا، فلدينا أزمة صحية عاملية، وهي 
تعني أن حياة أي فرد في املجتمع من 
الكبير إلى الصغير مهددة باخلطر، 
ولدينا حتديات متعددة بني احلفاظ 
على صحة اإلنسان ومعاجلة أزمة 
التعليم العام التي لم نشهد لها حال 
جذريا بعد، وأزمة االقتصاد الذي 
تضرر، وكيف لنا أن نعاجله لنتمكن 
من عبور هذه األزمة بأقل اخلسائر، 
هذا باإلضافة إلى التحديات األمنية 
املختلفة ومحاربة اجلرائم التي باتت 

بازدياد بكافة أشكالها.
وعلى الرغــم مما نعانيه، جند 
أن أناسا لدينا يخرجون عن صلب 
ما يعانيــه املجتمع إمــا بارتكاب 
جرمية تهــز األمن القومي وتضر 
بسمعة املجتمع أو بأقاويل وأكاذيب 
هدفها نشــر الفتنة في املجتمع، 
أو بارتــكاب جرائم أخرى كالقتل 
والفساد والتعدي على املال العام، 
التي  هذا فضال عن االستجوابات 
في غير محلها وتوقيتها، فنجد أن 
عمر البرملــان قد انتهى تقريبا إال 
أن شهية البعض في االستجوابات 
لم تنتــه، وكأنها معاهدة مع الذات 
على االستجواب حتى في اجللسة 

األخيرة من عمر املجلس.
حقيقة ما نحتاجه اليوم هو حلول 

إن إقليم حوض اخلليج العربي 
يتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة 
فهو شريان احلياة خصوصا مع 
اكتشاف النفط في بدايات القرن 
العشرين، فاخلليج العربي يتوسط 
اخلطوط البحرية الرئيسية ويحتوي 
على املوانئ ومحطات الوقود الالزمة 
لوسائل النقل كالطائرات والسفن 
واملركبات والقاطرات وغير ذلك.

وموقع اخلليج العربي محور 
االقتصاد العاملــي ومصدر قوة 
احلياة االقتصادية نظرا ملخزونها 
النفطي الكبير، جعلها هدفا تسعى 
إليها القــوى الكبرى، وذلك منذ 
السادس عشر كالبرتغال  القرن 
وهولندا وكذلك إجنلترا من خالل 
الشرقية وأصبحت  الهند  شركة 
بريطانيا هي املهيمنة على منطقة 
اخلليج العربي ومركز ثقل عاملي 
ألهميتهــا في عالــم االقتصاد 
واملال والتجارة واملمرات البحرية 
واجلوية والتسهيالت العسكرية 

واألمنية.
والنفط يعتبر من أهم مصادر 
الطاقة ومــوردا طبيعيا ذا طابع 
إســتراتيجي نظرا ألهميته في 
املجــاالت االقتصادية والتجارية 
الكثير من  والعســكرية وهناك 
مصــادر الطاقة كالفحــم والغاز 
الطبيعــي والكهربــاء والطاقــة 
الشمسية وغير  النووية والطاقة 
ذلك. ظهرت أهمية الفحم كمصدر 
للطاقة في القرن الثامن عشر مع 
الثورة الصناعية في قارة أوروبا 
واســتخدم الفحم لصهر احلديد 
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صناديق االستثمار تواصل التعافي.. واملكاسب تصل لـ ٥٫٤٪
شريف حمدي

حققت جميع الصناديق 
االســتثمارية احمللية عوائد 
إيجابيــة بنهايــة تعامــالت 
يونيو املاضــي، وذلك على 
التحســن  وقــع اســتمرار 
النسبي امللحوظ الذي تشهده 
البورصة الكويتية منذ بدء 
تخفيف االجراءات االحترازية 
انتشــار جائحــة  ملواجهــة 

ڤيروس كورونا تدريجيا.
وتراوحت عوائد صناديق 
االستثمار بني ٠٫٤٦٪ و٥٫٤٪ 
بنهاية يونيو املاضي، حيث 
تصدرهــا صنــدوق الــدرة 
اإلسالمي الذي تديره شركة 
كامكو إنفســت بعائــد بلغ 
٥٫٣٧٪، تاله على مســتوى 
الصناديق اإلسالمية، صندوق 
املدار  الكويت االســتثماري 
مــن قبل الشــركة الكويتية 

لالستثمار بعائد ٥٫١٢٪.
وجــاء بعــده، صنــدوق 
الفجر اإلســالمي، املدار من 
شركة وفرة لالستثمار الدولي 
بعائد خالل يونيو املاضي بلغ 
٤٫٩٧٪، ثــم صندوق الهدى 
املدار من قبل شركة الكويت 
والشرق األوسط لالستثمار 
املالــي (كميفــك) بعائد بلغ 
صنــدوق  وتــاله   ،٪٤٫٩٠
املركز اإلســالمي  صنــدوق 
املدار من قبل شــركة املركز 
املالي الكويتي بعائد ٤٫٤٥٪.

الصناديق التقليدية

وعلى صعيــد الصناديق 
التقليديــة، فقــد تصدرهــا 
صنــدوق كاب كورب احمللي 
الذي تديره شركة كاب كورب 
لالستثمار بعائد ٥٫٠٦٪، تاله 
صندوق الدراج االستثماري 
الذي تدير شركة االستثمارات 
الوطنية بعائــد ٤٫٥١٪، تاله 
صندوق فرصــة املالي الذي 
تديره شركة املركز املالي بعائد 
استثمار ٤٫٤٦٪، ثم صندوق 
األهلي الكويتي املدار من قبل 
شركة أهلي كابيتال لالستثمار 
بعائــد ٤٫٢٥٪، وفــي املرتبة 
التالية جــاء صندوق املركز 
للعوائد املمتازة بعائد ٤٫٠٦٪ 
ويدار من شركة املركز املالي.

تقليص اخلسائر

أداء صناديــق  ويشــهد 
االســتثمار حتسنا ملحوظا 
فــي الفتــرة األخيــرة، بعد 
اخلسائر الكبيرة التي منيت 
بها منــذ بداية العــام تأثرا 
بتداعيات كورونا وما خلفته 
من خســائر طائلــة، وبهذه 
املكاسب املتواصلة لصناديق 
االستثمار، تتقلص خسائرها 
احملققــة منــذ بدايــة ٢٠٢٠، 

وتزامــن هذا التعافي في 
أداء صناديــق االســتثمار 
احمللية، مع عودة البورصة 
للتعافــي نســبيا بدعم من 

عــودة احليــاة لطبيعتهــا 
بشــكل تدريجــي وحتســن 
أسعار النفط بالسوق العاملي، 
ومن ثم ارتفاع سعر برميل 

النفط الكويتي، وهو معطى 
إيجابي يتوقع أن يسهم في 
استمرار حتسن أداء البورصة 
الكويتية في الفترة املقبلة.

بالتزامن مع استمرار التحسن النسبي لبورصة الكويت منذ تخفيف إجراءات مواجهة «كورونا»

(محمد هنداوي) عودة البورصة إلى األداء اجليد تدعم صناديق االستثمار لتحقيق املكاسب خالل يونيو املاضي 

والتــي تتــراوح بــني ١١٫٧٪ 
و٣١٫٣٪ بالنسبة للصناديق 
التقليدية، ونحو ١٢٪ و١٩٫٧٪ 

للصناديق اإلسالمية.

٤٣ مليون دينار مكاسب أسبوعية للبورصة

«كابالت» تستحوذ على ١٤٫٤٪
من شركة البورصة بـ ١١٫٥ مليون دينار

شريف حمدي

تذبذبت تعامالت بورصة الكويت بني 
االرتفاع واالنخفاض على مدار جلسات 
األسبوع، حيث استهل السوق تعامالته 
على ارتفاع في جلسة االفتتاح، وواصل 
نشاطه الصعودي في اجللستني التاليتني 
محققا مكاسب على مستوى املؤشرات 
واملتغيرات، إال أن عمليات جني األرباح 
في اجللستني األخيرتني قلصت من حجم 

املكاسب احملققة.
واستوعب سوق األسهم إفصاحات 
البنوك الكويتية على موقع البورصة 
االثنني املاضي بعد أن كشفت عن حجم 
األثر املالي املترتب على خسائر معاجلة 
تأجيل أقســاط القروض االســتهالكية 
واإلسكانية وأقساط البطاقات االئتمانية 
لكل العمــالء ملدة ٦ أشــهر، حيث جاء 
إجمالي اآلثار املترتبة للبنوك مجتمعة 

بقيمة ٣٥٢٫٥ مليون دينار.
وأوضحت البنــوك في إفصاحاتها، 
أن هذا األثر املالي سيؤدي الى انخفاض 
بند األرباح املرحلة ضمن بنود حقوق 
امللكية بهذه املبالغ خالل الربع الثاني من 
العام احلالي، مع إمكانية تأثير القاعدة 
الرأسمالية وفق تعليمات (بازل ٣)، خالل 
مهلة ٤ سنوات ابتداء من ٢٠٢١، ألغراض 
احتساب معدل كفاية رأس املال، وذلك 
وفقــا لتعليمات بنــك الكويت املركزي 

الصــادرة بهذا اخلصــوص. وارتفعت 
القيمــة الســوقية لبورصــة الكويــت 
بنهاية تعامالت األســـــبوع بنـــــسبة 
٠٫١٪ بإضافــة ٤٣ مليون دينار، ليصل 
إجمالــي القيمــة ٢٩٫٢٣٨ مليــار دينار 
ارتفاعا مــن ٢٩٫١٩٥ مليار دينار نهاية 

األسبوع املاضي.
كما ارتفعت السيولة املتدفقة للسوق 
بنسبة ٨٪، إذ بلغت احملصلة ٩٩٫٣ مليون 
دينار مبتوسط يومي ١٩٫٨ مليون دينار، 
ارتفاعا من ٩٢ مليون دينار مبتوســط 
يومي ١٨٫٤ مليون دينار، وكانت السيولة 
ارتفعت بشكل تدريجي على مدار جلسات 

األسبوع.
وأنهت البورصة تعامالت األسبوع 
على ارتفاع محدود للمؤشــرات، وذلك 

على النحو التالي:
٭ ارتفع مؤشر الســوق األول بنسبة 
٠٫٠٨٪ محققــا ٥ نقاط مكاســب ليصل 
إلى ٥٦٠٤ نقاط من ٥٥٩٩ نقطة األسبوع 

املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا 
بنسبة ٠٫٣٪ من خالل ١٤ نقطة مكاسب 
تضــاف للمؤشــر الــذي يضــم اغلب 
الشركات املدرجة، ليصل إلى ٤١٩٨ نقطة 

من ٤١٨٤ نقطة.
٭ ارتفع مؤشر الســوق العام بنسبة 
٠٫١٪ بإضافة ٨ نقاط للمكاسب السابقة 
ليصل إلى ٥١٣١ نقطة من ٥١٢٣ نقطة.

اخلليــج  شــركة  اســتحوذت 
والصناعــات الكهربائيــة «كابــالت» 
على ١٤٫٤٪ من اســهم شركة بورصة 
الكويت مبا ميثل ٢٨٫٩٣ مليون سهم، 
بسعر ٤٠٠ فلس للسهم الواحد وبقيمة 
إجماليــة ١١٫٥ مليــون دينــار، وذلك 
من خالل شــراء حصة شركة األولى 

لالستثمار.
وأفادت «كابالت» من خالل إفصاح 
لهــا على موقع البورصة بأنه ســيتم 
تصنيــف االســتثمار ضمــن بنــود 
االســتثمارات بالقيمــة العادلة خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى.
ويأتي االستحواذ الذي نفذته الشركة 
في إطار املعايير الرقابية التي تستوجب 
مواصلة االحتفاظ باحلصة حتى نهاية 
اخلمس ســنوات التي سبق حتديدها 
وفقا لإلجــراءات التي أرســتها هيئة 

أســواق املال، ومبا يواكــب االتفاقية 
املبرمة بني املساهمني.

وسيتم تصنيف حصة «الكابالت» 
فــي شــركة البورصــة ضمــن بنود 
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة األخرى.
من جهة ثانية، ارتفع سهم شركة 
بورصة الكويت امس في سوق تداول 
األوراق املالية غير املدرجة OTC إلى 
ســعر ٧٥١ فلسا بنســبة ارتفاع ٣٢٪ 
عقب استئناف نشاط تداول األوراق 
املاليــة غير املدرجة، بعد توقف جاء 
ضمن اإلجراءات االحترازية ملواجهة 

تفشي ڤيروس كورونا.
وبلغت قيمة تداول سوق OTC نحو 
١٫٩٧ مليــون دينار مــن خالل تداول 
نحو ٢٫٧ مليون سهم نفذت من خالل 

١٦٢ صفقة.

ارتفاعات محدودة للمؤشرات.. و٨٪ زيادة في السيولة

تأثرت بجني األرباح في اجللستني األخيرتني

اإلنفاق احلكومي املرتفع يستنزف مدخرات الكويت
البالد استنزفت األصول السائلة لالحتياطي العام باألشهر املاضية نتيجة أزمة «كورونا» وهبوط النفط

رصيد «االحتياطي العام» هبط من ٤٫٥ مليارات دينار إلى ٣ مليارات فقط خالل ٦ أشهر

محمود عيسى

 «The New Arab» قالت صحيفة
إن الكويت استهلكت ما يصل إلى 
ثلــث احتياطياتها العامة في أكثر 
من شــهر بقليل، نتيجــة للتأثير 
الشــديد النخفاض أســعار النفط 
واإلغالق الذي فرضته تداعيات أزمة 
«كورونا» على اإليــرادات العامة، 
في حني يبدو أن اإلنفاق احلكومي 
املرتفــع سيســتنزف املزيــد مــن 
مدخرات البالد. ونقلت الصحيفة عن 
وسائل اإلعالم احمللية، أن احلكومة 
الكويتية استخدمت ما يصل إلى ١٫٥ 
مليار دينار (٤٫٧٨ مليارات دوالر) 
مــن احتياطياتها فــي األيام الـ ٣٨ 
املاضية، بسبب االنخفاض السريع 
في اإليرادات خالل األشهر املاضية.
وانخفــض رصيــد صنــدوق 
االحتياطي العام، الذي تديره الهيئة 
العامة لالستثمار، من ٤٫٥ مليارات 
دينــار (١٤٫٣٤ مليار دوالر)، إلى ٣ 
مليارات دينار (٩٫٥٦ مليارات دوالر) 

هذا العام.
التوالي،  وللعام السادس على 
يجري استنفاد صندوق االحتياطي 
العام عندما انخفضت أسعار النفط 
من أعلى مستوياتها التي جتاوزت 
١٠٠ دوالر للبرميل، إلى املستويات 

احلالية التي تقارب ٤٠ دوالرا.
كما فرضت الكويت واحدة من 
أكثر عمليات اإلغــالق صرامة في 

منطقة اخلليج ملعاجلة أزمة ڤيروس 
كورونا املستجد، مع تطبيق حظر 
التجول في مختلف أنحاء البالد في 

األشهر األخيرة.
وارتفع العجــز املالي الكويتي 
نتيجــة ارتفاع أعبــاء مصروفات 
القطاع العام الضخم، مبا يشتمل 
عليه نظام دولة الرفاه من ســخاء 
وارتفــاع عــدد موظفــي القطــاع 

احلكومي.
وقالت الصحيفة إن الكويت قد 
تعانــي من عجز بنســبة ٤٠٪ هذا 
العام، فيما لن تتمكن من االقتراض 
بســبب عــدم االتفاق بــني مجلس 
األمة واحلكومة على إصدار قانون 
الديــن العام، ما يعني أن صندوق 
االحتياطي العام ميكن أن يستنفد 
هذا العــام أو بحلــول أبريل ٢٠٢١ 
بحســب صحيفة غلف نيــوز، ما 
يوجب التوجه للسحب من صندوق 
احتياطــي االجيــال القادمة، الذي 
خصص من اجل اجليل القادم من 
الكويتيني في حقبة ما بعد النفط. 
وقد شهد الوضع املالي أيضا عددا 
مــن اإلجــراءات التــي مت اتخاذها 
الســتهداف املغتربني، مبا في ذلك 
قانــون ميكــن أن يضطر ٨٠٠ ألف 
هندي إلى مغــادرة البالد. وجتدر 
اإلشــارة الى أن الهنود يشــكلون 
اجلالية األجنبية الكبرى في البالد، 
وقد بلغ إجمالي حتويالتهم في ٢٠١٨ 
الى اخلارج نحو ٤٫٨ مليارات دوالر.

مديران جديدان في «كيبيك»
أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي 
الشــركة  فــي  بالوكالــة 
الكــويــــتية للصـــناعات 
املتكــامـــلة  البتــروليـــة 
«كيبيك» م.حامت العوضي 
تعميمــا إداريــا وتنظيميا 
إلجراء تعديالت إدارية في 
الشركة، على أن يتم العمل 
بها اعتبارا من يوم االثنني 
املقبــل املوافــق ١٣ يوليو 

.٢٠٢٠
وجاء في التعميم الذي 
حصلــت «األنبــاء» علــى 
نســخة منــه، ينقــل علي 

محمد العجمي ليصبح مديرا 
ملجموعــة اخلدمات الفنية 
الزور»، وتضمن  «مصفاة 

التعميم تعيني شجاع سالم 
العجمــي مديــرا ملجموعة 

العمليات مبصفاة الزور.

شجاع العجمي مديراً ملجموعة عمليات مصفاة الزور

م. شجاع العجمي م. علي العجمي

«التجارة»: استمرار صرف املواد التموينية 
للبطاقات املنتهية حتى ٣١ أغسطس

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
قــرارا باالســتمرار في صــرف املواد 
التموينية للبطاقات املنتهية حتى ٣١ 
اغسطس املقبل. وأوضحت «التجارة» 
فــي بيان صحافــي انه بنــاء على ما 
تقتضيه املصلحة العامة، وعلى القانون 
١٩٧٩/١٠ واملعدل بالقانون رقم ٢٠١٣/١١٧ 
بشأن االشراف على االجتار في السلع 
واخلدمات احلرفية، فقد اصدرت وزارة 
التجارة والصناعة قرار رقم ٢٠٢٠/١٢٥ 
والذي يتضمن في مادته االولى «يستمر 
قرار صرف املواد التموينية حلاملي 
بطاقات التموينية والهويات الشخصية 
واملنتهية مدة صالحيتها حتى تاريخ 

٣١ اغسطس املقبل».

أداء صناديق االستثمار احمللية التقليدية واإلسالمية خالل يونيو املاضي ومنذ بداية العام 
نوع 

يونيو مدير الصندوقالصندوقالصندوق
٢٠٢٠

منذ بداية 
العام

ية
الم

س
ق إ

دي
صنا

-١٢٫٠٨٪٤٫٩٧٪شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر اإلسالمي
-١٣٫٧٦٪٤٫٤٥٪شركة املركز املالي الكويتي صندوق املركز اإلسالمي

-١٣٫٩٣٪٥٫١٢٪الشركة الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري
-١٥٫٢٠٪٥٫٣٧٪كامكو إنفستصندوق الدرة اإلسالمي
-١٥٫٩٠٪٤٫٩٠٪شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي (كميفك)صندوق الهدى اإلسالمي
-١٩٫٧٥٪٣٫٧٢٪شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي

ية
يد

قل
ق ت

دي
صنا

-١١٫٧٤٪٤٫٥١٪شركة االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري
-١٤٫٤٨٪٤. ٠١٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق املركز لالستثمار والتطوير
-١٥٫١١٪٣٫٩٩٪الوطني لالستثمارصندوق الوطني لألسهم الكويتية
-١٥٫٣٤٪٤٫٠٦٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق املركز للعوائد املمتازة

-١٥٫٣٦٪٢٫٨٧٪كامكو إنفستصندوق كامكو االستثماري
-١٥٫٧٢٪٠٫٤٦٪كامكو إنفستصندوق كامكو املأمون

-١٦٫٠٠٪٣٫٥٩٪شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة
-١٦٫٠٠٪٢٫٢٨٪شركة الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل

-١٦٫٤٦٪٤٫٤٦٪شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.عصندوق فرصة املالي
-١٦٫٥٦٪٣٫٣٣٪كامكو إنفستصندوق كامكو ملؤشر السوق األول

-١٧٫٤٨٪٤٫٢٥٪شركة أهلي كابيتال لالستثمارصندوق األهلي الكويتي
-١٧٫٥٩٪٣٫٦٤٪شركة االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري
-١٨٫٦٢٪٥٫٠٦٪شركة كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب احمللي

-١٩٫٣٠٪٣٫٢٠٪شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار املالي - كميفكصندوق الرؤية
-٢٤٫٧٢٪١٫٤٧٪شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

-٣١٫٣٤٪١٫٧٥٪الشركة الكويتية للتمويل واالستثمارصندوق الوسم
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100 مليار دوالر إصدارات الصكوك املتوقعة في 2020
توقعت وكالة »إس آند بي 
جلوبال للتصنيفات االئتمانية« 
تراجع حجم إصدارات الصكوك 
فــي النصف األول مــن العام 
احلالي بنسبة ٢7%، وأن يصل 
حجمها في أفضل األحوال إلى 
١٠٠ مليــار دوالر خالل العام 
احلالــي مقارنة بـــ ١6٢ مليار 
دوالر في ٢٠١9، أي بانخفاض 
4٠% من حجم إصدارات ٢٠١9.
وقالــت الوكالة إن عزوف 
املســتثمرين عن املخاطر بدأ 
ينحسر، ويرجع ذلك للعديد من 
العوامل من بينها قوة السيولة 
العاملية. ولكن على الرغم من 
نظــرة التفاؤل في الســوق، 
فإن إجمالي حجــم إصدارات 
الصكوك املتوقع للعام ٢٠٢٠ 
ســيظل أقل من ٢٠١9 بســبب 
متسك الشركات بالنقد املتوافر 
لديهــا، وخفضهــم للنفقــات 
الرأســمالية، واســتخدامهم 

للتمويل املصرفي.
وأضافت الوكالة أن البنوك 
املركزيــة قامت باتخــاذ عدة 
إجراءات لتعزيز السيولة لدى 
البنوك في الدول األساســية 
للتمويل اإلســالمي، لذلك من 
غير املرجح أن تقوم بإصدار 
صكوك كأداة إلدارة السيولة 

هذا العام. 
وأشــارت الــى أن البنوك 
املركزية أرادت أن تصل الزيادة 
في السيولة لدى البنوك إلى 
الشــركات، وبالتالي التقليل 
من مخاطر اســتمرار الركود 
االقتصادي الناجت عن جائحة 
»كوفيد-١9« وانخفاض أسعار 
النفــط. ولقــد أدت الظروف 
االقتصادية الصعبة إلى ارتفاع 
االحتياجــات التمويلية لدى 
احلكومات السيادية، حيث قام 
معظمهم باللجوء إلى األسواق 
التقليديــة نظــرا لإلجراءات 

املعقدة إلصدار الصكوك.
وفــي ظل هــذه الظروف، 
رجحت الوكالــة ارتفاع عدد 
حاالت التعثر بني املصدرين 
االئتمانيــة  اجلــودة  ذوي 
الضعيفــة، كما مــن احملتمل 
أيضا إصدار بعض الصكوك 
خالل الشهور الستة القادمة 
ملعاجلة القضايا االجتماعية 
مع تعافــي االقتصادات، بدال 
مــن خدمــة املصالــح املالية 
للمســتثمرين فقــط. ومــن 
املرجــح أن يجذب هذا النوع 
مــن الصكــوك املســتثمرين 

طفيف، ونتيجة لهذا االنخفاض 
فــي النمو ســتبقى إصدارات 

الصكوك منخفضة.
وقالت الوكالة انه استجابة 
النخفاض أسعار النفط وتأثير 
جائحة كورونا على االقتصاد، 
أطلقــت العديــد مــن البنوك 
املركزية برامج سيولة ملساعدة 
الشركات على التكيف وحلماية 
القدرة اإلنتاجية القتصاداتهم، 
لذلك فإن البنوك احمللية قادرة 
على تلبية معظم االحتياجات 
التمويليــة لالقتصادات التي 

تعمل فيها. 
يرتفــع  بــأن  وتوقعــت 
اإلقــراض لدى البنــوك برقم 
فردي منخفض إلى متوســط 
في معظــم الدول األساســية 
للتمويل اإلسالمي في ٢٠٢٠، 

حجــم إصــدارات الصكــوك 
لدى البنك اإلسالمي للتنمية 
كجــزء مــن خططــه لزيــادة 
اإلقــراض، وقيام بنك كويتي 
بإصدار صكوك من الشريحة 
األولى قبل بدء االضطراب في 
أســواق رأس املال. كما قامت 
البحرين أيضــا بزيادة حجم 
اإلصدارات بالعملة األجنبية 
لدعم الســيولة، ويبــدو أنها 
تفضل الصكــوك كأداة جلمع 

التمويل. 
ورأت الوكالة أن هذا التوجه 
سيظل مستمرا ما لم حتدث أي 
نكسات، كحدوث موجة ثانية 

كبيرة النتشار الڤيروس.
وتساءل بعض املراقبني في 
السوق بشأن توجه احلكومات 
في اخلليج وأسواق التمويل 
اإلسالمي األساسية نحو أسواق 
رأس املــال التقليدية بدال من 

إصدار الصكوك.
وقالت الوكالة إن اجلواب 
علــى ذلــك هــو أن إجــراءات 
إصــدار الصكــوك ال تــزال 
معقــدة باملقارنة مع إجراءات 
إصــدار الســندات التقليدية. 
وعندما تصبح إجراءات إصدار 
الصكوك والسندات متشابهة 
إلــى حد كبير - مــن منظور 
الوقــت املســتغرق والتكلفة 
والطرح - عندها فقط سترى 
احلكومات أن الصكوك مصدرا 
فعاال للحصول على التمويل 

على أساس منتظم.

وبأن تكون بعــض القروض 
مبعدالت فائدة مدعومة، لذلك 
سيكون الدافع إلصدار الصكوك 

محدودا لدى الشركات.
أن  الوكالــة  وأوضحــت 
ظروف السوق كانت متقلبة 
للغاية خالل الشهور القليلة 
املاضية بسبب جائحة كورونا. 
مــع ذلك، فإن األخبار الواردة 
بشأن جناح العديد من الدول 
الڤيروس  انتشــار  باحتــواء 
والرفع التدريجي للقيود ساهم 
في حدوث بعض االستقرار في 
أسواق رأس املال الدولية، وقد 

شهدنا ارتفاعا في اإلصدار.
وأشارت إلى ارتفاع حجم 
اإلصــدارات املقومــة بالعملة 
األجنبية بنسبة ١١.3%، ويرجع 
ذلك بشــكل رئيســي الرتفاع 

بانخفاض سنوي 40% .. وتراجعت 27% خالل النصف األول

املهتمــني بدعــم االقتصــاد 
احمللي أو دعم أهداف احلوكمة 
البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشركات.
وذكــرت وكالــة »إس آند 
بي« انــه مع تراجع انتشــار 
جائحــة كورونا فــي العديد 
من أسواق التمويل اإلسالمي، 
سيعطي صناع القرار األولوية 
إلعادة فتــح االقتصاد واحلد 
مــن التأثير الكلــي إلجراءات 
احتواء الڤيروس على القدرة 
اإلنتاجية والتوظيف. ومع ذلك 
ستبقى األحداث التي وقعت هذا 
العام تشكل صدمة اقتصادية 
كبيرة جلميع الدول األساسية 
للتمويل اإلسالمي، مع انخفاض 
كبير فــي النمــو االقتصادي 
قبل عودتها للتعافي بشــكل 

»طيران اإلمارات« تستأنف رحالتها إلى 7 وجهات إضافية
أعلنــت طيــران اإلمارات 
أمس أنها ستستأنف تشغيل 
رحالتها إلى 7 وجهات أخرى، 
ما سيتيح أمام عمالئها مزيدا 
مــن خيارات الســفر إلى دبي 

وعبرها.
التــي  اجلديــدة  واملــدن 
ســتنضم إلى شــبكة الناقلة 
هي: جنيڤ )١5 يوليو(، لوس 
أجنلــوس )٢٢ يوليــو(، دار 
السالم ونيروبي )١ أغسطس(، 
براغ وساو باولو )٢ أغسطس( 

وبوسطن )١5 أغسطس(.
 وبذلــك ســيرتفع عــدد 
احملطات التي ستخدمها طيران 
اإلمــارات بحلــول منتصــف 
أغسطس ٢٠٢٠ إلى 58 وجهة، 
مبا فيها ٢٠ مدينة في أوروبا 
و٢4 مدينة في منطقة حوض 

احمليط الهادئ اآلسيوية.
 وباإلضافة إلى ذلك، شغلت 
طيــران اإلمــارات بعــد تلقي 
املوافقات احلكومية، رحالت 
إلى الكويت بدءا من األربعاء 
8 يوليو وحتى ١4 أغســطس 

املقبل.
وقــال الرئيــس التنفيذي 
للعمليات التجارية في طيران 
اإلمارات عدنان كاظم: »نشهد 
ارتفاعــا متواصال في اهتمام 
العمالء والطلب على الســفر 

اإلمارات الســفر براحة وأمان 
عبــر دبــي بــني األميركتــني 
وأوروبــا وأفريقيا والشــرق 
األوسط وآسيا ومنطقة حوض 
احمليط الهادئ اآلســيوية أو 
التوقف في دبي، حيث أعادت 
املدينة فتح أبوابها الستقبال 
الــزوار مــن رجــال األعمــال 

والسياح الدوليني.
ومــع إعادة فتــح احلدود 
تدريجيا خالل فصل الصيف، 
قامت طيران اإلمارات مبراجعة 
سياسات احلجز لتوفير املرونة 
والثقة للعمالء في التخطيط 

فتح الصالة اخلاصة في مطار 
دبي الدولــي مع اتخاذ جميع 
اإلجراءات االحترازية، أصبح 
بإمكان عمالء طيران اإلمارات 
املسافرين في الدرجتني األولى 
ورجال األعمال االستمتاع بهذه 
اخلدمات املميزة، باإلضافة إلى 
رحابة املقعــد واخلصوصية 
على الطائــرة. وتنفذ طيران 
اإلمارات مجموعة شاملة من 
اإلجــراءات في كل خطوة من 
رحلة املسافر لضمان سالمة 
عمالئهــا وموظفيهــا علــى 
األرض وفــي األجواء، مبا في 
ذلك توزيع علبة مستلزمات 
الوقاية والنظافة على جميع 
املســافرين مجانا. وحتتوي 
العلبــة على أقنعــة وقفازات 
ومعقم لليدين ومناديل مضادة 
للبكتيريا. ويتعني على زوار 
دبي حيازة بوليصة تأمني سفر 
تغطي »كوفيد-١9« طوال مدة 

إقامتهم.
وتذكــر طيــران اإلمارات 
عمالءها أن القيود التي تفرضها 
غالبية دول العالم على السفر 
التزال سارية املفعول، وأنها 
ستقبل املسافرين على رحالتها 
إذا كانوا يلبون شروط الدخول 
إلــى الدولة التــي يتوجهون 

إليها.

للسفر. وميكن للعمالء الذين 
يشترون تذكرة طيران اإلمارات 
بحلول 3١ يوليو ٢٠٢٠ للسفر 
في أو قبل 3٠ نوفمبر ٢٠٢٠، 
االستمتاع بخيارات إعادة حجز 
سخية إذا اضطروا إلى تغيير 
خطط السفر بسبب قيود غير 
متوقعة على الرحالت أو السفر 
بسبب »كوفيد-١9«، أو عندما 
 Flex تكون فئة حجزهم مرنة
أو مرنة جدا Flex plus. مزيد 

من املعلومات هنا.
 وبعــد اســتئناف توفير 
خدمة السيارة مع سائق وإعادة 

منــذ اإلعالن عن فتــح أبواب 
دبي أمام الزوار من الســياح 
ورجــال األعمــال، وأيضا مع 
اتســاع خيارات الســفر التي 
نوفرها ونحن نعيد تدريجيا 
ربط وجهات شبكة خطوطنا. 
وفي الوقت الذي نواصل العمل 
والتنسيق مع جميع اجلهات 
املعنيــة الســتئناف عمليات 
الطيــران، فإننــا نؤكــد على 
اتخاذ جميع التدابير الالزمة 
حلماية صحة وسالمة عمالئنا 

وموظفينا«.
وميكــن لعمــالء طيــران 

إعادة هيكلة اجلهاز 
احلكومي في 

االمارات

Abumishari1@yahoo.com

الدكتور عبداهلل فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة

»نفط اخلليج« و»شيفرون« 
تبحثان سير العمل في »الوفرة«

في إطار سعيهما املتواصل ملتابعة سير 
اإلنتاج بعمليات الوفرة املشتركة، عقدت كل 
من الشركة الكويتية لنفط اخلليج وشركة 
شيفرون العربية السعودية اجتماعا مشتركا 
عبر نظام التواصل اإللكتروني، حيث ترأس 
اجلانب الكويتي الرئيس التنفيذي بالوكالة 
لـ »نفط اخلليج« عبداهلل السميطي، في حني 
ترأس اجلانب السعودي رئيس »شيفرون 

السعودية« حاكم الرويلي.
وقالت الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
في بيان صحافي إن االجتماع تناول عددا 
من املواضيع والقضايا ذات األولوية لدى 
كل من الشركتني، من بينها التفاهم املشترك 
على معدالت وحصص النفط اخلام املقررة 
مبنطقــة عمليات الوفرة املشــتركة، آخذا 
باالعتبار التوجيهات الصادرة عن وزارتي 
النفط بــكال البلدين عمــال بأحكام مذكرة 

التفاهم املبرمة.
وتضمنت املناقشــات كذلــك املواضيع 
املتعلقة بحماية البيئة احمللية والتي تأتي 
فــي طليعتها قضايا خفض معدالت حرق 
الغاز وأوجه االستفادة الكاملة منه، التزاما 
من إدارة العمليات بأحكام القوانني واللوائح 

البيئية املعمول بها في الكويت.
من جانب آخر، تناول االجتماع متابعة 
اخلطوات احلالية املتخذة من الشــركتني 
فيما يخص مــا تضمنته مذكــرة التفاهم 

من االلتزام بنقل ملكية املنشآت واملرافق 
واملبانــي احلالية القائمــة مبنطقة الزور 
واستحداث آلية نقل تلك املنشآت واملرافق 
بالتنسيق مع بيوت اخلبرة التي مت التعاقد 

معها من قبل الشركتني.
كما ناقش اجلانبني رؤية إدارة الشركة 
الكويتيــة لنفط اخلليــج اخلاصة بأوجه 
ومقترحات التطوير التي ميكن القيام بها في 
منطقة الوفرة بشكل عام بدءا من املنشآت 
واملرافق احلالية التابعة إلدارة العمليات، 
وتطويــر ورفع إمكانات البنيــة التحتية 
للمنطقــة، مبا يعكس الصــورة الناجحة 
للشــركتني في إدارة العمليات البترولية 
وتعزيز املشاركة املجتمعية مبا يخدم املرافق 

العامة في املنطقة.
هذا، وأكد عبداهلل السميطي على أن هذا 
االجتماع ليس األول بني إدارة الشركتني، 
إذ مت عقد العديد من االجتماعات مبثل هذا 
املستوى خالل الفترات السابقة، إال أن هذا 
االجتماع يحظى بطابع خاص كونه يأتي 
ملتابعة تنفيذ التزامات غاية في األهمية وهي 
تلك الواردة في االتفاق األخير بني البلدين 
فيما يخــص املنطقة احملايدة املقســومة، 
كمــا أنه من جانب اخر يأتــي متزامنا مع 
جناح الشــركتني في تصدير أول شــحنة 
من النفط اخلام من حقول منطقة عمليات 

الوفرة املشتركة.

تزامناً مع جناح الشركتني في تصدير أول شحنة نفط خام من حقول املنطقة املشتركة

جانب من االجتماع

»غولدمان ساكس« يرفع توقعاته 
لـ »برنت«  إلى 40.5 دوالرًا للبرميل

رويتــرز: رفــع بنــك غولدمان ســاكس 
توقعاته ألسعار النفط خالل العام احلالي، 
حيث توقع أن يصل ســعر خام برنت لعام 
٢٠٢٠ إلــى 4٠.5١ دوالرا للبرميل. كما توقع 
أن يرتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 

األميركي إلى 36.88 دوالرا للبرميل.
وخفض البنك األميركي توقعاته لسعر 
الغــاز في هنري هب إلى دوالرين للمليون 

وحدة حرارية بريطانية.
وخالل الشهر املاضي، رفع بنك أوف أميركا 
غلوبال ريسيرش توقعاته خلام برنت في 
٢٠٢٠ إلى 43.7٠ دوالرا للبرميل من 37 دوالرا 
للبرميل، وخلام غرب تكساس الوسيط إلى 

39.7٠ دوالرا للبرميل من 3٢ دوالرا.
كما رفع توقعاتــه خلام برنت في ٢٠٢١ 
إلى 5٠ دوالرا، وخلام غرب تكساس الوسيط 

إلى 47 دوالرا للبرميل.
أما لتوقعات ٢٠٢٢، فعدل بنك أوف أميركا 
توقعاته خلام برنت في ٢٠٢٢ إلى 55 دوالرا 
للبرميل من 5٠ دوالرا، وخلام غرب تكساس 

الوسيط إلى 5٠ دوالرا للبرميل.
إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط نحو %3 
خالل تداوالت أمس، إذ يخشى املستثمرون من 
تهاوي استهالك الوقود مجددا بفعل إغالقات 
شاملة جديدة الحتواء انتشار ڤيروس كورونا 

في الواليات املتحدة.
وكانــت العقــود اآلجلــة خلــام برنــت 
منخفضــة ١.١١ دوالر مبا يعــادل ٢.6% إلى 
4٢.١8 دوالرا للبرميــل، بعد أن زادت 5.٠% 
األربعاء. وانخفضت عقود اخلام األميركي 
غرب تكساس الوسيط ١.37 دوالر أو %3.4 

لتسجل 39.53 دوالرا للبرميل.

»كورونا« سيكّبد بنوك  العالم
خسائر قروض بتريليوني دوالر

قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات 
االئتمانيــة أمس إن أزمــة ڤيروس كورونا 
ستكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 
2.1 تريليون دوالر في القروض بنهاية العام 
املقبل. وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تبلغ 
خسائر القروض في العام احلالي 1.3 تريليون 

دوالر، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. 
ورجحت أن يكون نحو 60% من تلك اخلسائر 
في منطقة آسيا واحمليط الهادي، وإن كانت 
أكبر الزيادات النسبية - مبا يتجاوز املثلني 
في املتوسط مقارنة مع 2019 - ستحدث في 

أميركا الشمالية وغرب أوروبا.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، يوم األحد 2020/7/5 عن التشــكيل اجلديد 
حلكومة اإلمارات، والذي تضمن دمج بعض الوزارات 

والهيئات واستحداث أخرى ومنها:
٭ إلغاء 50% من مراكز اخلدمة احلكومية وحتويلها 
ملنصات رقمية خالل عامني.. ودمج حوالي 50% من 

الهيئات االحتادية مع بعضها أو ضمن وزارات.
٭ إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا املتقدمة 
تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، ودمج 

هيئة املواصفات واملقاييس معها.
٭ دمــج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. 
لتصبح وزارة الطاقة والبنيــة التحتية، وإحلاق 
برنامج زايد لإلسكان والهيئة االحتادية للمواصالت 

البرية والبحرية بالوزارة اجلديدة.
٭ دمج املجلس الوطني لإلعالم واملؤسسة االحتادية 
للشــباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة 

والشباب.
٭ إحلاق الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء ومجموعة 
العامة للنقل  بريد اإلمارات ومؤسســة اإلمارات 
اإلمارات  العقارية بجهــاز  اإلمارات  ومؤسســة 
لالستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية 

جديدة للمرحلة املقبلة.
٭ دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية 
ضمن وزارة تنمية املجتمع، وتشكيل قطاع ضمن 

الوزارة لتقدمي خدمات عصرية للمتقاعدين.
٭ نقل ملف جــودة احلياة والســعادة لوزارة 
تنميــة املجتمع، وإحلاق الهيئة االحتادية للموارد 
البشرية، مبكتب رئاسة الوزراء وتعيني األخت عهود 
الرومي وزيرة دولة للتطوير احلكومي واملستقبل 

تشرف على الهيئة وعلى كل التطويرات احلكومية 
املستقبلية.

٭ دمج الهيئة الوطنية للمؤهالت مع وزارة التربية، 
ودمج هيئة التأمني مع هيئة األوراق املالية والسلع 

برئاسة وزير االقتصاد.
٭ استحداث منصب وزير دولة لالقتصاد الرقمي 
والذكاء االصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، بيئة 
العمل املستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة 

ستتغير بشكل كبير.
قدمنا مقترحا مشابها للحكومة الكويتية منذ 
سنوات، وكما ذكر رئيس الوزراء في برنامج العمل 
احلكومة ومن اهتمامه إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي، 
ولكن لألسف ليست عندنا قرارات تفعيل جادة، 
وكمــا أن عرض كل شــيء تنفيذي من صالحية 
احلكومة على مجلس األمة سبب آخر لتأخر الكثير 
من املشاريع واخلطط والبرامج احلكومية الهادفة 
إلى تطوير اجلهــاز احلكومي واالقتصاد احمللي 
وتقدمي خدمات حكومية فعالة ونافذة لصالح الوطن 

واملواطن.
ولذلك فرحت كثيرا ملا سمعت وقرأت عن تفعيل 
إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي اإلماراتي وأثناء أزمة 

كورونا، وهذا ما نريده حلكومتنا.

املستشار الكويتي

السميطي: االجتماع يأتي ملتابعة تنفيذ التزامات االتفاق
بني الكويت والسعودية حول املنطقة املقسومة

أسعار النفط هبطت ٣%
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١٢ مليون إصابة بكورونا.. و«الصحة العاملية»: الوضع يزداد سوءًا
عواصم - وكاالت: ١٢ مليون إصابة بڤيروس 
كورونا املســتجد، و«الوضع يزداد ســوءا»، وال 
عزاء للعلماء الذين يحاولون اللحاق بالڤيروس 
املتوحش إليجاد لقاح يقي البشرية منه او عقار 

يعالج املصابني.
فبحســب إحصائيات متطابقة جلامعة جونز 
هوبكنز األميركية ووكالة األنباء الفرنسية، أضاف 
الڤيروس التاجي مليون إصابة جديدة خالل أقل 
من ٧ أيام لألسبوع الثالث على التوالي، وتخطى 
حاجز الـ ١٢ مليون ونحو ١٠٠ ألف إصابة، ناهيك 

عن ٥٥٠ ألف حالة وفاة.
في هذه األثناء، أعلنت منظمة الصحة العاملية 
أمس أنها تعمل على تشكيل جلنة مستقلة ملراجعة 
تعاملهــا مع جائحــة مرض كوفيــد-١٩، وكذلك 
استجابة احلكومات لها، بعد االنتقادات الشديدة 
التي تعرضت لها لبطء استجابتها للوباء، ما أدى 
الى انسحاب اميركا التي تتهمها مبحاباة الصني، 

منشأ املرض.

وقال املدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس في اجتماع عبر اإلنترنت مع ممثلي 
الدول أعضاء املنظمة البالغ عددها ١٩٤ إن هيلني 
كالرك رئيســة وزراء نيوزيلندا الســابقة وإلني 
جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وافقتا 

على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.
وأضاف تيدروس «هذا وقت مراجعة النفس»، 
مشيرا إلى أن أعضاء املنظمة كانوا قد دعوا في مايو 
باإلجماع إلى تقييم االستجابة العاملية للجائحة.

وأملح إلى االنسحاب األميركي قائال: «لن نتمكن 
من التغلب على اجلائحة إن كنا منقسمني»، محذرا 
بــأن «التهديــد األكبر الذي نواجهــه اليوم ليس 
الڤيروس نفسه، بل نقص الزعامة والتضامن».

وشدد املدير العام على أن الڤيروس ليس حتت 
السيطرة في معظم أنحاء العالم، بل يزداد سوءا.
في هذه األثناء، دعت مراكز مكافحة األمراض 
والوقاية منها، الدول األفريقية الى زيادة فحوص 
الڤيروس وإلزام الناس باســتخدام الكمامات مع 

جتــاوز حاالت العدوى فــي القارة نصف مليون 
إصابة مؤكدة.

وقال جون نكينجاسونغ رئيس املراكز األفريقية 
ملكافحة األمراض إن حاالت اإلصابة اجلديدة زادت 

بنسبة ٢٤٪ في القارة في األسبوع املاضي.
وســجلت أفريقيا ٥١٢٤٩٩ حالة إصابة مؤكدة 
و١١٩٣٠ حالة وفاة حتى أمس وفقا لبيانات حكومية 

وبيانات منظمة الصحة العاملية.
وأضاف في مؤمتر صحافي عبر اإلنترنت من 

أديس أبابا «اجلائحة تكتسب قوة دفع كاملة».
وقال إن ٥ دول أفريقية سجلت ٧١٪ من حاالت 
اإلصابــة، هي نيجيريا وجنــوب أفريقيا ومصر 

وغانا واجلزائر.
وفي إيران، قالت وزارة الصحة أمس إن إجمالي 
عدد حاالت اإلصابــة بڤيروس كورونا في البالد 
بلــغ ٢٥٠٤٥٨ إصابــة، وأضافت أن ٢٢١ شــخصا 
توفوا بالڤيروس خالل ٢٤ ساعة، ليصل إجمالي 

الوفيات إلى ١٢٣٠٥ حاالت.

منظمة الصحة تشّكل جلنة ملراجعة االستجابة للجائحة

«رهان» فلسطيني على تراجع بايدن عن خطوات ترامب بشأن «الضم»

«فريدريكس» نسخة مصغرة عن فلويد جتدد غضب األميركيني

وكاالت:  عواصــم- 
قالــت مصــادر مطلعــة إن 
الفلسطينية تأمل  القيادات 
أن يعمل جو بايدن املرشح 
الدميوقراطــي في انتخابات 
الرئاســة األميركيــة علــى 
تخفيف سياسات واشنطن 
املؤيدة إلسرائيل إذا ما أصبح 

رئيسا للواليات املتحدة.
وقالــت املصــادر لوكالة 
«رويتــرز» إن أميركيني من 
أصــل فلســطيني يطالبون 
بايــدن االنتخابيــة  حملــة 
بالتغيير غيــر أنها أضافت 
أن هذه املساعي لم يكن لها 

أثر يذكر.
ووقعــت أكثــر مــن ١٢٠ 
شــخصية مــن األميركيــني 
البارزين من أصل فلسطيني 
«بيان مبــادئ» يقولون إنه 
يحدد دعم جاليتهم للمرشحني 

للمناصب االحتادية.
ومن هذه املبــادئ جعل 
إلســرائيل  املقــدم  الدعــم 
مشروطا بإنهاء «املمارسات 
احلقــوق  تنتهــك  التــي 
الفلسطينية وتتعارض مع 
القانــون الدولي» وســحب 
أي اعتــراف أميركي محتمل 
بالســيادة اإلسرائيلية على 

األراضي احملتلة.
وقالــت زينة عشــراوي 
هتشيســون التــي تشــارك 
كمندوبة في املؤمتر الوطني 
الدميوقراطــي في  للحــزب 
أغســطس املقبــل «نريــد 
أن نشــهد احتضــان بايدن 
للتقدميني في احلزب الذين 
اعترفوا بالكفاح املشترك بني 
الفلسطينيني ممن يعيشون 
حتــت االحتالل العســكري 
واألميركيني السود وامللونني 

واشــنطن - أ.ف.پ - 
رويترز: أثار نشــر تسجيل 
ڤيديو جديد، يظهر فيه فتى 
من أصول أفريقية وهو يفقد 
وعيه وميوت اختناقا بأيدي 
موظفــني في مركز إصالحي 
غضبا في الواليات املتحدة، 
في تكرار حلادثة وفاة جورج 
فلويــد األميركي من أصول 
أفريقيــة اختناقــا علــى يد 
شرطي أبيض أثناء اعتقاله 
في منيابوليس في ٢٥ مايو 
وآثــار تســجيل احلادثــة 
ونشرها على اإلنترنت موجة 
احتجاجــات تاريخيــة ضد 

العنصرية لم تتوقف بعد.
لكن يبدو ان حادثة الفتى 
كورنيليــوس فريدريكــس 
البالغ ١٦ عاما، سابقة ملقتل 
فلويد، حيث توفي في األول 
من مايو، بعد يومني من طرحه 
على األرض من جانب عاملني 
في أكادميية «اليك سايد» في 
كاالمازو في والية ميشيغن 
إللقائه شــطيرة على شاب 
آخر في كافتيريا املركز. ومت 
تســجيل احلادثة بكاميرات 
املراقبة املوجودة في املركز. 
ويظهر مقطع الڤيديو الشاب 
يرمي الشــطيرة على زميل 
له ليثبته بعدها رجال على 
األرض. وبعد ١٠ دقائق، يبدو 
املراهق فاقدا الوعي ثم يحاول 
موظفــون إغاثته قبل طلب 

املساعدة.
وقال جيفري فيغر محامي 
عائلة الضحية إن «هذا الڤيديو 

الفلسطيني  الوزراء  رئيس 
محمد اشــتيه خالل مؤمتر 
مؤسســة  مــع  افتراضــي 
كارنيغــي للســالم الدولــي 
إن الفلسطينيني يأملون إذا 
فاز بايدن في االنتخابات في 
نوفمبر املقبل أن يتيح ذلك 

قوة تغيير شامل.
جويــن  مايــكل  وقــال 
املتحدث باســم حملة بايدن 
فــي بيــان لرويتــرز امــس 
«بايــدن يعــارض أي عمــل 
من جانــب واحد من أي من 
الطرفني من شأنه أن يضعف 
فرص تطبيق حل الدولتني 
مبا فــي ذلك ضــم األراضي 

إصالحه». واتهــم اثنان من 
موظفــي التأهيــل وممرضة 
بالقتــل غير العمد واالعتداء 

على قاصر.
وأطلق احملامي مالحقات 
ضد أفراد طاقم املركز املعنيني 
التــي  والشــركة اخلاصــة 
تدير املركــز بعقد مع والية 

ميشيغن.
وقــال في الدعــوى: «مع 
أن كورنيليوس فريدريكس 

استولت عليها إسرائيل في 
حرب ١٩٦٧.

في غضون ذلك، قال نادي 
األسير الفلسطيني إن القوات 
اإلسرائيلية اعتقلت امس ١٨ 
فلسطينيا بينهم قيادات في 
حركة حمــاس مــن الضفة 

الغربية.
وأضاف النادي في بيان 
«اعتقلــت قوات االحتالل ١٨ 
مواطنا بينهم أسرى سابقون، 
وطالبة في جامعة بيرزيت».
وقالت حركة حماس في 
بيــان منفصــل «إن عمليــة 
اعتقال القياديني في احلركة 
جمال الطويل وحســني أبو 

جثــم بركبته علــى صدره، 
بحسب تسجيل جديد حول 
الواقعة، ظهر فيه وهو يردد 
أسماء أطفاله وأمه مستنجدا 
الشــرطيني  إن  بهــم وقــال 
«سيقتلونه»، قبل أن يفارق 

احلياة.
وتوفــي جــورج فلويــد 
األميركي األســود البالغ من 
العمر ٤٦ عاما أثناء توقيفه من 
قبل الشرطة في منيابوليس 

كويــك مــن رام اهللا، هــي 
محاولة من االحتالل للتأثير 
على مســار العمــل الوطني 
املشــترك، الذي يهــدف إلى 
مواجهة االحتالل ومشروعه 

في الضم والتوسع».
وقالت حماس «الرد على 
عمليات االعتقال التي تقوم 
بهــا قــوات االحتــالل بحق 
الشــخصيات املؤثــرة فــي 
شعبنا، هي مزيد من العمل 
الوطني املشترك القائم على 
الوحدة ومواجهة االحتالل، 
واالنخراط في حالة وطنية 
شعبية ترفع شعار احلرية 

والوطن املستقل».
فــي هــذه األثنــاء، عــني 
الروســي  وزيــر اخلارجية 
نائــب املنــدوب الدائم لدى 
األمم املتحــدة في نيويورك 
مبعوثا خاصا للتسوية في 

الشرق األوسط.
أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
سبوتنيك عن بيان للخارجية 
الروســية قوله: «عني وزير 
اخلارجية سيرغي الڤروڤ 
نائب املندوب الدائم لروسيا 
لدى األمم املتحدة في نيويورك 
ســافرونكوف  فالدمييــر 
مبعوثا خاصا للتسوية في 

الشرق األوسط».
أن  الــوزارة  وذكــرت 
الديبلوماسي سيمثل اجلانب 
الروســي فــي االتصــاالت 
الثنائية واملتعددة األطراف 
«مبــا في ذلــك فــي صيغة 
«اللجنة الرباعية» للشــرق 
األوسط التي تضم وسطاء 
دوليني بهدف حتقيق تسوية 
ئيلية  ا ســر إ - فلسطينية
وعربية-إسرائيلية مستدامة 

وعادلة».

في ٢٥ مايو. وأظهر تشريح 
اجلثة أن الضغط الذي مارسه 
الشرطيون على صدر فلويد 

تسبب بوفاته.
لكن التسجيالت اخلاصة 
بالشرطة التي قدمها توماس 
لــني وهــو أحــد العناصــر 
املتورطني فــي وفاة فلويد، 
حملكمــة واليــة مينيســوتا 
كشفت تفاصيل جديدة عن 

حلظاته األخيرة.
ألقى الشرطيون  فعندما 
القبض عليه أوال، توسلهم 
فلويد أال يضعوه في سيارة 
الشرطة وأخبرهم بأنه يعاني 
من خوف من األماكن املغلقة 

ومن حال جسدية سيئة.
وبينما كانــوا يحاولون 
إجباره على ركوب السيارة 
قــال فلويد إنه ال يســتطيع 
التنفس وانه «سيموت هنا». 
والحقا ووفقا للتسجيل قال: 
«أمي أنا أحبك. أخبري أطفالي 

بأنني أحبهم. أنا مت».
ســماع  ميكــن  وكان 
الشــرطيني وهــم يطلبــون 
منه «يدخر أنفاســه». وفي 
حلظــات معنية عندما أصر 
فلويد على أنهم سيقتلونه 
صاح الشرطي ديريك شوفني 
«توقف عن الكالم توقف عن 
الصراخ، يتطلب األمر الكثير 
مــن األكســجني للتحدث». 
وكانت كلمات فلويد األخيرة 
«ســوف يقتلونني. ســوف 
يقتلوننــي. ال أســتطيع أن 

أتنفس».

وهو ما يعارضه بايدن اآلن 
وسيواصل معارضته وهو 
رئيس» إذا فاز في االنتخابات.
ولم يتطــرق جوين إلى 
اخلطــوات التي قــد يأخذها 
إذا أصبــح رئيســا  بايــدن 
للواليــات املتحــدة وضمت 
إسرائيل أراضي في الضفة 

الغربية.
وسبق أن عارض بايدن 
الــوزراء  رئيــس  خطــط 
بنيامــني  اإلســرائيلي 
نتنياهــو لبســط الســيادة 
على املستوطنات في الضفة 
الغربية احملتلة وهي خطوة 
تعتبــر ضمــا فعليا ألراض 

صرخ «ال أستطيع أن أتنفس» 
واصل املتهمون السيطرة عليه 
بشكل غير مناسب وقتلوه».
وكانت حاكمة ميشيغن 
دانت في يونيو موت الفتى 
وأعلنت إنهاء عقود الشركة 

اخلاصة مع واليتها.
«ال أستطيع أن أتنفس» 
هي نفس العبارة التي رددها 
فلويد أكثر من ٢٠ مرة دون 
ان يستجيب له الشرطي الذي 

االحتالل يعتقل ١٨ فلسطينياً بينهم قيادات من «حماس» في الضفة

تسجيالت جديدة تكشف عن أن فلويد صرخ ٢٠ مرة «ال أستطيع التنفس»

فلسطينيون يحرقون صور الرئيس االميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو خالل احتجاجات مناهضة للضم في غزة امس   (رويترز)

(ا.ف.ب) صورة عن فيديوهات مراقبة تظهر حلظة القاء طاقم أكادميية «اليك سايد» في ميشيغن بالفتى فريدريكس ارضا للسيطرة عليه 

الذيــن يواجهون وحشــية 
الشرطة والعنصرية املمنهجة 

والظلم».
وقال ثالثة أفراد مطلعني 
على اجتاهــات حملة بايدن 
االنتخابية إن هذه املواقف لم 
تكتسب قوة دفع في صفوف 

فريق بايدن.
املصــادر  أحــد  وقــال 
«التقدميون يريدون تغييرا 
شامال في البرنامج االنتخابي، 
جناح مؤيد للفلســطينيني 
وجناح معارض للضم، لكن ال 
توجد رغبة لذلك في صفوف 

احلملة حتى اآلن».
وفي األسبوع املاضي، قال 

الرهيــب» يكشــف «ثقافــة 
اخلوف وإساءة املعاملة» في 
هذا املركز حيث متثل املمارسة 
«العادية» للخنق «شكال من 

أشكال العقاب».
وأضاف ان الشاب «أعدم 
فــي ٢٩ أبريــل بتهمــة إلقاء 
شــطيرة». وقــد «حرمــه» 
املوظفــون الســبعة الذيــن 
جمدوه «من األكسجني وعانى 
دماغــه مــن ضــرر ال ميكن 

«التحالف» يدمر زورقني 
مفخخني للحوثيني

حمدوك يقبل استقالة
٦ وزراء ويقيل وزير الصحة

عواصم - وكاالت: أعلنت قيادة القوات املشتركة لـ«حتالف 
دعم الشرعية في اليمن» بقيادة اململكة العربية السعودية 
استهداف وتدمير زورقني مفخخني مسيرين عن بعد شكال 
تهديدا وشــيكا علــى املالحة الدولية يتبعان «للميليشــيا 
احلوثية اإلرهابية املدعومة من إيران». ونقلت وكالة االنباء 
السعودية (واس) عن املتحدث الرسمي باسم قوات التحالف 
العقيد الركن تركي املالكي قوله إن قيادة القوات املشتركة 
للتحالــف نفذت امــس، عملية نوعية الســتهداف وتدمير 
هدفني عســكريني مشــروعني يتبعان للميليشيا احلوثية 
اإلرهابية املدعومة من إيران على مسافة ٦ كلم جنوب ميناء 
(الصليف) شكال تهديدا وشيكا على خطوط املالحة البحرية 
والتجارة العاملية وتهديدا لألمن اإلقليمي والدولي. وأوضح 
العقيــد املالكي، أن الهدفني املدمرين عبارة عن (٢) زورقني 
مفخخني مسيرين عن بعد على مسافة ٦ كلم جنوب ميناء 
(الصليف) وعلى مسافة ٢١٥ مترا من الساحل مت جتهيزهما 
لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة مبضيق باب 
املندب وجنوب البحر األحمر، مبينا أن عملية االســتهداف 
تتوافق مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية ومت 

اتخاذ اإلجراءات الوقائية حلماية املدنيني بالعملية.

عواصم - وكاالت: أعلن مجلس الوزراء الســوداني أن 
رئيــس احلكومة د.عبداهللا حمدوك، أجرى تعديال وزاريا، 
التزاما مبا جاء في خطاب رئيس الوزراء في ٢٩ يونيو املاضي.

وأضاف البيان أن حمدوك قبل استقالة ستة وزراء بينهم 
وزراء املاليــة واخلارجية والطاقة، كما أصدر قرارا بإعفاء 
وزير الصحة د.أكرم علــي التوم، وكلف آخرين بتصريف 

أعمال هذه الوزارات حلني تعيني وزراء جدد.
وكان مجلس الوزراء االنتقالي قام باجتماع طارئ صباح 
امــس بدعــوة من حمدوك، الذي أشــاد بالــوزراء وقبولهم 

للتكليف في هذه الظروف الصعبة.
والوزراء الذين تقدموا باســتقالتهم هم: أســماء محمد 
عبداهللا، وزيرة اخلارجية ود.إبراهيم البدوي، وزير املالية 
والتخطيط االقتصادي، وم.عادل علي إبراهيم، وزير الطاقة 
والتعدين، واملهندس عيســى عثمان شريف، وزير الزراعة 
واملوارد الطبيعية، وم.هاشــم طاهر شيخ طه، وزير النقل 
والبنى التحتية، ود.علم الدين عبداهللا آبشر، وزير الثروة 

احليوانية.

مسؤوالن تركيان يتوقعان 
صدور حكم إعادة «آيا صوفيا» 

إلى مسجد اليوم

أنقرة - رويترز: قال مسؤوالن تركيان إن من املرجح أن 
تعلن احملكمة اإلدارية العليا، اليوم اجلمعة أن قرار حتويل 
األثر التاريخي آيا صوفيا في اسطنبول إلى متحف في عام 
١٩٣٤ كان غير قانوني مما ميهد الطريق أمام إعادته إلى مسجد 
كما كان، رغم املخاوف الدولية. واقترح الرئيس رجب طيب 
أردوغان إعادة املبنى األثري املدرج على قائمة التراث العاملي 
ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إلى 
مسجد مرة أخرى. وآليا صوفيا شأن كبير في اإلمبراطوريتني 
البيزنطية املســيحية والعثمانية اإلســالمية وهو أحد أهم 
املقاصد السياحية في تركيا في الوقت الراهن. وأثار احتمال 
تنفيذ هذه اخلطة القلق بني مسؤولني من الواليات املتحدة 
وروسيا واليونان وزعماء الكنائس املسيحية قبيل صدور 
حكم مجلس الدولة، أعلى محكمــة إدارية في تركيا، والذي 
عقد جلســة يوم اخلميس قبل املاضي. ويتعلق األمر مبدى 
مشــروعية قرار اتخذ في عام ١٩٣٤، بعد مرور عشرة أعوام 
على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك اجلمهورية العلمانية 
احلديثة، بتحويل املسجد األثري إلى متحف. وقال مسؤول 
تركي بــارز لـ «رويترز»: «نتوقع أن يأتــي القرار باإللغاء» 
وأن يصدر احلكم اليوم. وأضاف مسؤول من حزب العدالة 
والتنمية ذي اجلذور اإلسالمية الذي يتزعمه أردوغان أيضا، 

إن «قرارا لصالح اإللغاء» متوقع اليوم.

(رويترز) متحف ايا صوفيا املتوقع إعادته مسجدا اليوم 

(أ.ف.ب) عمال يوزعون بضائع على احملجورين في احد االبراج في ملبورن باستراليا 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

«ڤيتو كبير» أحبط صيغة حكومية وشيكة.. واحلريري: على اجلميع التضحية مثلي
بيروت - عمر حبنجر 

البطريرك املاروني بشارة 
الراعي دعا الــى فك احلصار 
عن الشرعية اللبنانية، واألمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن 
نصر اهللا حتدث عن «احلصار 
األميركي» الــذي يدفع لبنان 
ليكون في «محور املقاومة»، 
بينما يحــث وزير اخلارجية 
األميركيــة جــورج بومبيــو 
دول العالــم علــى تصنيــف 
حــزب اهللا كمنظمــة إرهابية 
ومنعــه من اســتجرار النفط 
اإليرانــي الى لبنــان، مجددا 
متسك بالده بالعمل على بناء 
حكومة لبنانية نزيهة، وكأنه 
يقول ان حكومة حسان دياب 
غير نزيهة. لكــن زيارة قائد 
الوســطى األميركية  املنطقة 
اجلنرال ماكينزي والسفيرة 
األميركيــة دوروتــي شــيا، 
لرئيــس احلكومــة حســان 
ديــاب في الســراي احلكومي 
ضمن جولته على املسؤولني 
اللبنانيــني أمس األول، كانت 
الفتة، ولئن أعطيــت الطابع 
البروتوكولي ضمن إطار جولة 
تقليدية عوضت عما نال دياب 

من كالم بومبيو.
وقد توصل الوســطاء إلى 
صيغة حكومية مقبولة برئاسة 
ســعد احلريري تضم خبراء 
متحررين من األحزاب وغير 
مستفزة لهذه األحزاب، مبعنى 
أال يكون فيها ممثل حلزب اهللا 
وال جبران باســيل شخصيا، 
لكــن إحــدى الــدول الغربية 
الفاعلة رفضــت الطرح ألنها 
ال تريــد حلزب اهللا ان يخرج 

من هذه املواجهة بسالم.
وتقول املصادر املتابعة لـ 
«األنباء» إن فرنسا كانت األشد 
حماسة للصيغة احلكومية ملا 
يساورها من قلق جدي على 
مصيــر لبنــان إزاء «صــراع 
الفيلــة» علــى ارضــه، لكــن 
أطــراف الصراع لــم يظهروا 
أي جتاوب وخاصة الرئيس 
ســعد احلريري الذي ما زال 

باإلصالحات، لكن اإلصالحات 
لم حتصل.

البطريــرك  هنــا حتــرك 
الرئيــس  املارونــي مطالبــا 
ميشــال عــون امللتــزم بخط 
التفاهــم مع حــزب اهللا، بأن 
يفــك احلصــار عــن لبنــان، 
وقابلــه املجلــس اإلســالمي 
الشــرعي األعلى الذي اجتمع 
برئاســة مفتي لبنان الشيخ 
عبد اللطيف دريان بالسؤال 
عما يدعو أولــي األمر عندنا 

للبقاء في السلطة!.
عظــات  تكــن  ولــم 
وتصريحــات املطران الياس 
عودة أقل حدة ولكن ال حياة 
ملــن تنــادي، ومثلهــا خطب 
األمــني العام الســابق حلزب 

بالبطريركيــة وطيــدة، وأنا 
متمسك بها». وأضاف لبنان 
مير بأســوأ وضع اقتصادي 
في تاريخه، وهناك من يفكر 
بتغيير نظام لبنان االقتصادي 
احلر، ورحــب باالجتاه نحو 
الزراعــة والصناعــة (وفــق 
اخلطاب األخير لنصراهللا)، ثم 
استطرد احلريري قائال: «لكن 
دون كهرباء كيف يتم ذلك»؟ 
ودعا احلريــري الى خطوات 
إصالحية حقيقية من اجل بث 
إشــارات إيجابية الى الدول، 
وان تأخر العهد والدولة بذلك، 
يضاعف الضرر بسعر الصرف 

خصوصا.
وقــال: يحملــون املصرف 
املركزي املسؤولية»، فالدولة 

عالقته بالقوات اللبنانية قال: 
«ال خالف جذريــا وعلينا ان 
نساعد انفسنا ونعرف حجمنا 
كدولة، واذا تركنا العالم يلعب 

بنا فسيستمر في ذلك».
وتقول مصــادر بكركي لـ 
«األنباء» في هذا الســياق ان 
البطريــرك الراعــي املتحضر 
للســفر الى الڤاتيكان يرفض 
توجه لبنان شرقا حلسابات 
دينية وسياسية واقتصادية. 
في غضــون ذلــك ترأس، 
رئيس احلكومة حسان دياب 
جلسة عادية ملجلس الوزراء 
في الســراي احلكومي، وعلى 
جدول أعمالهــا ١٩ بندا، ليس 
بينهــا مــا يتنــاول التوســع 
املســتجد لڤيــروس كورونا، 

اهللا الشيخ صبحي الطفيلي 
أو أمام مســجد «حي السلم» 
في الضاحية اجلنوبية الشيخ 
ياســر عودة، الذين عكســوا 
موقفا دينيا وطائفيا مشتركا، 
رافضــا للوضــع السياســي 

الراهن.
وما بات ملموسا بالفعل، 
الدور الذي بدأ يلعبه البطريرك 
املاروني بشارة الراعي، على 
مختلف املستويات السياسية 
واالجتماعيــة  والســيادية 
واملعيشــية مبا تؤشر عليه، 

الزيارات السياسية له.
ومــن زوار بكركــي أمس، 
الرئيس احلريري الذي وصف 
هــذا املقــر «بصــرح احلوار 
واالعتــدال، معتبــرا عالقته 

هي التي اســتدانت ٩٠ مليار 
دوالر والتدقيــق علــى الذي 
صرف، ألن من اعطى مجبور، 
وألن الدولة بحاجة، وسبق ان 
تقدمنا مبشروع قانون إلجراء 
التدقيق املالي املركز، منذ اتفاق 
الطائف، وهذا ما يجب القيام 
به في حسابات كهرباء لبنان.

ولفــت الــى أن البطريرك 
الراعــي يتحــدث عــن وجــع 
اللبنانيني وليس في السياسة، 
هناك صراع إقليمي كبير جدا، 
فلمــاذا ندفــع الثمــن، وعلى 
اجلميع التضحية، وأنا ضحيت 
كتير «شو بدي بعد ضحي»..؟ 
لقد كنــت أقوم بالتســويات 
ملصلحة البلــد، ولكن ال أحد 
غيري يريد ان يضحي. وعن 

حيث ألغيــت امتحانات كلية 
االعالم والتوثيق في اجلامعة 
اللبنانية (الفنار) بسبب إصابة 
طالبة بالڤيروس، ومت تسجيل 
٦٦ حالــة فــي لبنان بحســب 
وزارة الصحة، بينها ٢٢ حالة 
لوافدين و٤٤ مقيما، فيما مصير 
الليرة مازال في تقهقر مستمر 

في سوق الدوالر السوداء.
يبقــى ان مصــدرا متابعا 
الحظ لـــ «األنباء» أنه ال أحد 
يعتبر نفسه مسؤوال وال أحد 
يطرح حال جذريا واألمر متروك 
حلكومة اختصاصيني تستجير 
باملستشارين، فيما بنك «أوف 
أميركا» يرجح وصول الدوالر 
الــى ٤٦٥٠٠ ليرة لبنانية مع 

نهاية هذه السنة.

٦٦ إصابة «كورونا» في يوم واحد.. ومصادر تتوقع وصول الدوالر إلى ٤٦ ألف ليرة

الرئيس سعد احلريري خالل زيارته البطريرك بشارة الراعي في بكركي  (محمود الطويل)

يعتقد أنه من املبكر عودته إلى 
السراي احلكومي، بينما بقي 
الفريق الرئاسي على موقفه: 
«خرج احلريري وباسيل من 
احلكومة معا ويعــودان إلى 

احلكومة معا».
ومــن هنــا كان التصعيد 
الالفــت فــي لهجــة اخلطاب 
الفرنســي حيــال الوضع في 
لبنان واستنادا إلى التصريح 
األخير لوزير اخلارجية جان 
ايف لودربــان الذي عبر عن 
قلــق عميــق حيــال تدهــور 
األوضاع فــي لبنــان بقوله: 
اني حزين ألن نصف ســكان 
لبنان اآلن يعيشون حتت خط 
الفقر، وكانــت هناك تعهدات 
مــن قبل احلكومــة اللبنانية 

مسلح يقتحم محكمة
جنايات بيروت  ويحاول تفجيرها

بيروت ـ يوسف دياب

اقتحم شخص مسلح قاعة 
محكمة اجلنايات في بيروت، 
وهدد بتفجيرها خالل انعقاد 

جلسات احملاكمة.
أمنية،  وأفادت معـلومات 
بأن املدعو حسن ديراني وهو 
مالحق بجرائم ترويج مخدرات 
ومخلى سبيله، دخل ظهر أمس 
إلى قاعة محكمة اجلنايات في 
بيروت، خالل انعقاد جلسات 
احملاكمة برئاسة القاضي طارق 

البيطار وعضوية املستشارتني فاطمة ماجد 
وميراي مالك، وأقدم على تشــطيب جسمه 
بواسطة ســكني، ثم أخرج من جيبه قنبلتني 
يدويتني وحــاول فتحهما وتفجيرهما داخل 
القاعة، إال أن القوى األمنية ألقت القبض عليه 
ومنعته من إمتام العملية وجرى توقيفه بناء 
على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي 
غسان عويدات. وأشار مصدر قضائي إلى أن 

«التحقيق بدأ مع املوقوف ملعرفة دوافعه للقيام 
مبثل هذه العملية، كما بوشــرت التحقيقات 
مع عناصر األمن املوجلة حماية قصر العدل، 
وتتولى عملية تفتيــش كل من يدخل قصر 
العدل، ومعرفة كيفية متكن الديراني من الدخول 
مسلحا بقنابل، رغم وجود آلة «سكانر» كبيرة، 
مخصصة للكشف الدقيق وضبط إدخال أي 

ممنوعات إلى قصر العدل».

مصر تقفز ٩ مراكز في مؤشر التنمية املستدامة ٢٠٢٠
القاهرة - خديجة حمودة وهالة عمران

نشــر مركز املعلومات ودعم اتخاذ 
القرار التابع ملجلس الوزراء، إنفوجرافًا 
ســلط الضــوء علــى تقريــر التنميــة 
املستدامة ٢٠٢٠. وأوضح اإلنفوجراف، 
أن مصر حققت تقدًما ملحوًظا بواقع ٩ 
مراكز في مؤشر التنمية املستدامة ٢٠٢٠. 
الى ذلك، قضت محكمة النقض في مصر، 
امس، برفض الطعن املقدم من املتهمني في 
القضية املعروفة إعالميا بـ «أحداث مكتب 
اإلرشاد» وتأييد األحكام الصادرة ضدهم، 
وعلى رأسهم مرشد اإلخوان محمد بديع 
ونائبه خيرت الشاطر. وكانت محكمة 
جنايات القاهرة، قضت في ٥ ديســمبر 
٢٠١٨، بالسجن املؤبد على كل من محمد 
بديع عبد املجيد، ورشاد محمد البيومي، 
وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد 
خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، 

ومصطفى عبدالعظيم فهمي.

تأييد املؤبد ملرشد اإلخوان والشاطر بقضية «مكتب اإلرشاد»

الالجئون السوريون يدفعون ثمن
اختبارات القوة في مجلس األمن

عواصم - وكاالت: تنتهي 
اليــوم مهلــة تفويــض األمم 
املتحــدة إلدخال املســاعدات 
الــى ســورية عبــر احلدود، 
دون التوصــل الــى صيغــة 
جديدة تنقذ ماليني الالجئني 
املشردين على تخوم سورية 

شماال وشرقا وجنوبا. 
ويدفــع الالجئــون ثمــن 
اخلصومــات السياســية بني 
الدول األعضاء ملجلس األمن 
بعدما قوضت روســيا متديد 
التفويــض الثالثــاء املاضي، 
فيمــا قدمت أملانيــا وبلجيكا 
القــرار  صاحبتــا مشــروع 
السابق، ملجلس األمن الدولي 
مسودة قرار جديد ينص على 
إبقاء املساعدات اإلنسانية التي 
تقدمها األمم املتحدة لسورية 
عبر احلدود، بال تغيير تقريبا 
عن املشــروع االول ما يعني 
انه سيصطدم أيضا بالڤيتو 
الروسي، خصوصا بعد إخفاق 
روســيا في مترير مشروعها 
البديل عن املشروع األوروبي. 
وينــص االقتــراح الروســي 
املضــاد على إلغاء معبر باب 
الســالم واإلبقــاء على معبر 
واحد فقط مع تركيا هو باب 
الهوى فقط وملدة ستة أشهر 
فحسب. لكن لم تصوت سوى 
ثالث دول هي الصني وجنوب 
افريقيــا ملصلحة النص، إلى 

جانب روسيا.
النــص  وصوتــت ضــد 
الروســي ســبع مــن الــدول 
األعضــاء في مجلــس األمن 
الدولي هي الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنســا وأملانيا 
وبلجيكا وإستونيا وجمهورية 
امتنعت  الدومينيكان، بينما 
عن التصويت تونس والنيجر 
وإندونيسيا وسانت فنسنت-

غرينادين.
الروسي  النص  واستبعد 
ألنه لم يحصل على تأييد تسع 
دول، الشرط الالزم إلقراره.

وكان النــص األملانــي - 
البلجيكي األول يقضي بتمديد 

جديد يتضمــن تنازال واحدا 
هو خفض مــدة التمديد إلى 
ســتة أشــهر مع اإلبقاء على 
املعبرين. لكن ال شيء يدل على 
أن روسيا وهي في موقع قوة 
في هذه القضية كما كان األمر 

منذ ستة أشهر، ستقبل به.
وقال ديبلوماسي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، «مرة جديدة 
نحن في اختبار قوة»، معبرا 
عن أسفه ألنه «لم جتر معاجلة 

تفاوضية أكبر» للقضية.
وكانــت روســيا فرضت 
إرادتها على األمم املتحدة في 
يناير بعدما استخدمت الڤيتو 
في نهاية ديسمبر، بانتزاعها 
مــن أملانيا وبلجيــكا خفضا 
كبيرا في آلية املساعدات عبر 
احلدود التي باتت تنص على 
نقطتــي عبور بــدال من أربع 
نقاط، ولستة أشهر بينما كانت 

متدد سنويا.
وهذه اإلجــراءات احملددة 
لألمم املتحدة فقط، تطبق منذ 

٢٠١٤ وتسمح بنقل املساعدة 
الســوريني  إلــى  اإلنســانية 
في مناطق ال يســيطر عليها 
النظام. وتصر روسيا على ان 
متر املساعدات عبر احلكومة 
الروســية فيما تشكك الدول 
الغربية بوصولها ملستحقيها، 
خاصة أنها موجهة أصال ملاليني 
الالجئني املعارضني الفارين من 
النظام الى شمال غرب سورية 
في ادلب أو حتى في شرقها.

وكانت السفيرة األميركية 
لدى األمم املتحدة كيلي كرافت 
صرحت في مقابلة مع وكالة 
فرانــس برس بأن املشــروع 
الروســي «مجــرد محاولــة 
أخرى لتســييس املساعدات 
اإلنســانية»، مشــيرة إلى أن 
اإلبقــاء علــى نقطــة دخول 
واحــدة فقــط إلى ســورية، 
هي باب الهوى، ســيقطع كل 
املساعدات اإلنسانية عن ١٫٣ 
مليون شخص يعيشون في 

شمال حلب.

مشاريع ومشاريع مضادة إلدخال املساعدات

آلية إيصال املســاعدات عبر 
احلدود إلى سورية ملدة عام 
واحــد عبر نقطتــي الدخول 
احلدوديتني في باب الســالم 
املؤدية إلى منطقة حلب، وباب 
الهوى التي تسمح بالوصول 
إلى منطقة إدلب، لوال الڤيتو 

الروسي - الصيني.
واستخدمت روسيا ومعها 
الصني الثالثــاء حق النقض 
(الڤيتو) ضد مشروع القرار، 
وقالت املنظمة غير احلكومية 
أوكســفام في بيــان إن «عدم 
التوصل إلى اتفاق حول جتديد 
املساعدة عبر احلدود يشكل 
ضربة مدمرة ملاليني العائالت 
الســورية التي تعتمد عليها 
للحصول على مياه الشــرب 
والغــذاء واخلدمات الصحية 
والسكن»، محملة مسؤولية 
ذلــك ضمنا لروســيا وأملانيا 
وبلجيكا. وذكر ديبلوماسيون 
لوكالة فرانس برس أن أملانيا 
وبلجيكا تقدمتا مبشروع قرار  ما األسباب التي تدعو املصريني للتصويت في انتخابات الشيوخ؟

أحمد سليمان 

تثير االنتخابات القادمة ملجلس الشيوخ 
تساؤال حول مدى التغيير الذي ستحدثه 
في احلياة السياسية املصرية، خاصة مع 
احلديث عن أن حزب «مســتقبل وطن» 
يقود حتالفا للمعركــة االنتخابية وهو 
الوحيد القادر على تصدر املشهد السياسي، 
بحسب اآلراء، في ظل ارتباك وغياب للقوى 
والتيارات السياسية األخرى. ولعل اعالن 
موعد االنتخابات في أغســطس املقبل 
يقود الى جملة من التحديات أبرزها مدى 
فاعلية وقدرة األحزاب احلالية للمنافسة 
وتأديــة األدوار املنوط لهــا القيام بها، 
والتي من املفترض أن تشــمل مطالب 
أوال بجانب االطار األشــمل  املواطنني 
للسياســة العامة للدولة. ورغم اختالف 
التوجهات التــي تفترض ضرورة ربط 
مرونة األحزاب املمثلة بتحالفات ما بعد 
االنتخابات لتحقيق فهم أفضل للتكاملية 
بني األعضاء واحلكومة وتوحيد األهداف 
والغايات القومية للدولة ككل فيما يتعلق 

بالقضايا املصلحية فإن كثيرين يعتقدون 
أن اآللية السياسية املطلوبة للحياة احلزبية 
في مصر يجب أن تستند الى منافسة بني 
القوى املختلفة لتفضي في النهاية للتمييز 
بني التوجهات األيدلوجية لألعضاء اجلدد 
ما يقود في النهايــة الي مجلس متعدد 
األفكار قادر على معاونة الدولة في اتخاذ 

القرار على النحو األمثل.
ابريل  الدستورى في  التعديل  وأقر 
٢٠١٩ إنشــاء مجلس الشيوخ ويستمد 
أهميته كونه مجلس استشارى يؤخذ رأيه 
في مشاريع اخلطة العامة للدولة ومشاريع 
القوانني وتعديل مادة أو أكثر من الدستور 
اذا تطلب األمر، ومناقشة معاهدات الصلح 
والتحالــف، وكافة املعاهدات التي متس 
ســيادة الدولة. ولعل ذلــك من ضمن 
التحديات التي حتكم العملية االنتخابية 
القادمة ســواء للشيوخ أو النواب وهي 
تغيير موقف املرشح بعد فوزه ودخوله 
البرملان أو انضمامه حلزب أكثر انتشارا 
ونفوذا، وهى ثقافة التزال قائمة وتعتمد 
على نظام املقاعد الفردية التيـ  في كثير 

من األحيان ـ حتكم العملية برمتها.
املقبلة حجم  كما تعكس االنتخابات 
الهوة في اخلريطــة احلزبية احلقيقية 

والواقع، ويتمثل ذلك في:
١ - العزوف السياسي والعودة إلى متوسط 
النسب في املشاركة االنتخابية التي كانت 

سائدة في السابق.
٢ - ظهور دور املال السياسي املكثف في 
اإلنفاق على احلمالت االنتخابية بسبب 
ضيق الوقت أمام األحزاب ما بني جتميع 
أسماء مرشحيها وإعداد القوائم األولية 
ومحاولة اقناع الناخب ببرامجها وأهميتها 

ودورها املستقبلي.
٣ - استعداد عدد قليل من األحزاب والقوى 
السياسية لالستحقاقات الدستورية يؤشر 

لسيطرتها على األغلبية.
٤ - عدم تنظيم احلمالت والبرامج املطلوبة 
بسبب انتشار وباء كورونا ما ميثل حتديا 
القليلة لتعبئة وحشد  خالل األســابيع 
اجلماهير أو االعتمــاد على التصويت 
القبائلي والعشــائري أكثر منه االعتماد 

على قوة البرنامج وجدية تنفيذه.

تصريف ١٠٠ دوالر ملن يريد
أن يدخل سورية ابتداًء من أغسطس

عواصم - وكاالت: مع اســتمرار تدهور 
األسعار والنقص الكبير في القطع األجنبي، 
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، قرارا يفتح لها 
بابا جديدا الستجرار العملية األجنبية السيما 
الدوالر. ويفرض القرار على جميع املواطنني 
السوريني ومن في حكمهم تصريف ١٠٠ دوالر 
أميركي، أو ما يعادلها بإحدى العمالت األجنبية 
التي يقبل بها مصرف سورية املركزي، عند 
دخولهم إلى سورية. ويكون التصريف وفق 
نشرة أسعار صرف اجلمارك والطيران، بحسب 
القرار الصادر امس األول، والذي نقلته صحيفة 
«الوطن» احمللية أمس، وقالت إنه جاء بناء على 

مقترح لوزارة املالية في احلكومة. 
وأعفى القرار، الذي سيطبق اعتبارا من 
أغسطس املقبل، املواطنني الذين لم يبلغوا الـ 

١٨ من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات 
العامة من التصريف. ويأتي القرار بعد دخول 
قانون «قيصر»، الذي يفرض عقوبات اقتصادية 
على النظام السوري، حيز التنفيذ في منتصف 
يونيو املاضي، في حني لم تشهد الليرة السورية 
انخفاضا كبيرا فــي قيمتها، وحافظت على 
احلدود التي كانت تتأرجح عندها، على عكس 

كثير من التوقعات.
حيث يتراوح سعر صرف الدوالر األميركي 
في «السوق السواء» حول ٢٤٠٠ ليرة سورية، 
بحسب موقع «الليرة اليوم» املختص بأسعار 
صرف العمالت األجنبية. والتزال حركة السفر 
عبر املعابر احلدودية ضعيفة، مع تشديد لبنان 
واألردن إجراءات الوقاية من ڤيروس «كورونا 
املستجد» (كوفيد- ١٩) على املعابر مع سورية.

حتليل اخباري

القنبلتان املضبوطتان مع املسلح
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ATM كاميرات بنك محلي توّثق محاولة فاشلة لسرقة

.. ومواطن يوّثق تعمده إحراق غرفة الزوجية مبقطع ڤيديو

بدون «فزع» لشقيقه اللص فأهان ٣ من رجال األمن باملخفر

قراصنة البطاقات املصرفية يستغلون أزمة 
«كورونا» لسرقة أرصدة املواطنني واملقيمني

رة» .. وآخر يتهم شركة تأجير بسرقة «مؤجَّ
«سيارتي املؤجرة موديل ٢٠٢٠ والتي تصل 
قيمتها الى نحو ٢٠ ألف دينار لم تسرق من 
قبــل مجهول من أمام منزلي وإمنا الشــركة 
التــي أجرتها منها هي من قامت بســرقتها، 
وان املركبة املسروقة كان بداخلها مبلغ مالي 
ومســتندات» هذا ما ذكره طالب جامعي في 
إفادات تقدم بها الى مخفر شرطة صباح األحمد 

الســكنية، وبحســب مصدر أمني فإن طالبا 
كويتيا قال إن سيارته والتي قام باستئجارها 
فوجئ باختفائها أمام منزله، مشــيرا الى أن 
من ســرق املركبة هي الشركة، الفتا الى أنه 
كان بداخلها مبلغ ٧٠٠ دينار وبطاقة بنكية 
وأخرى مدنية، هذا ومت تسجيل قضية سرقة 

برقم ٥٤/٢٠٢٠ جنح صباح األحمد.

عبداهللا قنيص - سعود عبدالعزيز

شرع رجال إدارة بحث وحتري محافظة اجلهراء 
فــي تفحص كاميرات بنك محلي في اجلهراء وكذلك 
كاميرات متواجدة في محيط ماكينة البنك ATM وذلك 
في محاولة لتحديد هوية لصني مجهولني أحدهما سمني 
واآلخر نحيف حاوال سرقة ما بداخل املاكينة من أموال، 
وكذلك في محاولة لتحديد املركبة التي كان يستقلها 
اللصان، وجاءت حتركات رجال املباحث بالتزامن مع 
محاولة السرقة، هذا وانتقل أيضا الى موقع البالغ 
عدد من رجال األدلة اجلنائية لرفع اآلثار من محيط 
املاكينــة بحيث يتــم جتميع كل اخليــوط واألدلة، 
واستنادا الى مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية 
ومن خالل الربط بينها وبني مكائن السحب اآللي تلقت 
إشارة باستهداف أحد مكائن السحب للسرقة، وعلى 
الفور انتقل الى موقع البالغ رجال من أمن اجلهراء 
وتبني عدم وجود اللصني وحددت تلفيات شديدة في 
ماكينة السحب اآللي، هذا وبحسب املصدر فإن إدارة 
البنك أكدت عدم متكن اللصني من ســرقة أموال من 
داخل املاكينة نظرا للتقنيات الكــبـــيرة وصـعوبة

كسر خزينة األموال امللحقة.
الى ذلك، توجه مسؤول مفوض عن البنك احمللي 
الى مخفر اجلهراء وسجل قضية الشروع في سرقة 

وبتصنيف جنايات.

محمد اجلالهمة

إزاء األدلــة القاطعة التي قدمتها 
مواطنة حملقق مخفر محافظة األحمدي 
لم ميلك وكيل النيابة ســوى إعطاء 
أمــر بتســجيل القضيــة باعتبارها 

جنايــة، ومنــح رجــال األمــن أمرا 
بضبــط وإحضار املتهــم وهو زوج 
املبلغة السابق، هذا وحملت القضية 
التي جاءت مبسمى حريق عمد رقم 
٢٠٢٠/١٥ جنايــات، وفــي التفاصيل 
فان مواطنة تقيم في منطقة املنقف 

تقدمــت الى املخفــر وقدمت فاتورة 
لغرفة نوم باســمها، مشيرة الى ان 
غرفة النــوم التي تتجاوز قيمتها ٣ 
آالف دينار مــع ملحقاتها تعرضت 
للحريق املتعمد، مشيرة الى ان زوجها 
هو من أضرم النار في الغرفة وأنه 

لم يكتف بحريق الغرفة، وانه حرص 
على ان يوثق النيران وهي تلتهم كل 
محتوياتها وقام بإرسال املقطع لها 
عبر الواتساب، هذا وأطلعت املبلغة 
رجال األمن على املقطع التخاذ ما يلزم 
من إجراءات تثبت إدانة املدعى عليه.

سعود عبدالعزيز

احتجز شــخص مــن غير محددي 
اجلنســية فــي النظارة نفســها التي 
يحتجز بها شــقيقه املتهم في قضية 
سرقة، وجاء احتجاز البدون في النظارة 
بناء على امر محقــق مخفر اجلهراء، 

وذلــك في اعقاب قيامــه بإهانة ٣ من 
رجال املخفر.

وبحسب مصدر امني، فإن القضية 
والتــي حملــت رقــم ٢٠٢٠/٢١١ جنح 
اجلهــراء متثلت في دخول شــاب من 
مواليــد ١٩٩٠ إلى املخفر للســؤال عن 
شــقيقه وأســباب احتجازه، حيث مت 

ابالغه بأن شقيقه محتجز على خلفية 
االشتباه في ارتكابه سرقات وأن اجلهة 
التي قامت باحتجازه هم رجال املباحث.
وتضمن ملف القضيــة ان املدعى 
عليه قــام بإهانة وســب ٣ من رجال 
االمــن وهم ٣ يحملــون رتبة عريف، 
كما لم يكتف املدعى عليه بإهانة وسب 

رجال االمن وامنا هددهم بإحلاق اذى 
داخل مقر عملهم.

وبسؤال املدعى عليه نفى صحة ما 
نسب إليه، مشيرا الى ان االدعاء غير 
صحيح، وأنه دخل للسؤال عن شقيقه 
فقام املدعون بالتعامل غير الالئق معه 

حسب قوله.

عبدالكرمي أحمد

دعــا مصدر أمني املواطنني واملقيمني إلى 
احلذر من الوقوع ضحايا لقراصنة البطاقات 
املصرفية، الفتا إلى أن هؤالء بدأوا باستغالل 
أزمة ڤيروس كورونا من خالل ابتكار حيلة 

نصب جديدة لسرقة األرصدة البنكية.
وبني املصدر أن هذه العصابات التي يرجح 
وجودها خارج البالد، تقوم باســتغالل رقم 
هاتــف كويتــي وانتحال صفة أحــد البنوك 
احمللية وإيهــام الضحية بقيام البنك بحظر 
بطاقتــه املصرفية ولتشــغيلها يجب عليه 
إرســال صورة البطاقة إلى برنامج واتساب 
بدال مــن زيارة فرع البنــك بذريعة جتنيبه 

خطر التجمع.
وأفاد بأن هؤالء يستغلون البيانات املدونة 
على البطاقات املصرفيــة بعمليات قرصنة 

تفضي إلى ســرقة األرصــدة البنكية، داعيا 
املواطنني واملقيمني إلى ضرورة جتاهل هذه 
الرسالة متاما وعدم التعامل مع أي جهة بخالف 
وسائل االتصال الرسمية التي يوفرها كل بنك.

من ناحية أخرى، حذر بنك محلي من إعالن 
كاذب منشور في وسائل التواصل االجتماعي 
ومنســوب زورا إليه ومفاده توزيع بطاقات 

ڤيزا على املقيمني.
وأكــد البنك أنه لم يطلــب أي معلومات 
عن حســاب العمــالء أو بطاقاتهم املصرفية 
عبر مواقع التواصــل االجتماعي، داعيا إلى 
االتصــال بخدمتــه الهاتفية لإلبــالغ عن أي 

حاالت من هذا النوع.
يذكر أن العديد من املواطنني واملقيمني 
تعرضوا خالل السنوات األخيرة لعمليات 
نصــب واحتيال شــبيهة انتهت بســرقة 

أرصدتهم البنكية.

املاكينة وقد تعرضت للتلف

.. والبراءة ملوظفة في «الداخلية» 
من اختالس أموال عامة

براءة مواطن من االنضمام إلى «داعش» 
والقتال في اخلارج

سرقة مركبة سوري.. ومواطن يرشد 
األمن عن لصوص طرادات وسيارات

قضت محكمة اجلنايات 
بــوزارة  ببــراءة موظفــة 
اتهامهــا  مــن  الداخليــة 
أمــوال عامــة.  باختــالس 
وكانت النيابة العامة أسندت 
للمدعى عليها تهمة اختالس 
مبالغ مالية واململوكة جلهة 
عملها واملســلمة إليها على 
األمانــة. وحضــر  ســبيل 
احملامي جراح هادي العنزي 
أمام احملكمة مطالبا ببراءة 
موكلته من االتهام املســند 
إليها، وذلك لبطالن حتريات 

املباحث، حيــث انها ال تصلح وحدها ألن 
تكون قرينة أو دليال أساســيا على ثبوت 
التهمة، ودفع ببطالن شهادة شهود اإلثبات، 
حيث انها قد جاءت إما إلزاحة عبء اتهام 
عــن قائلها أو إلصاق اتهــام باملتهمة دون 
دليل، وانتفاء أركان جرمية االختالس في 

حق املتهمة.
وأكد احملامي جــراح العنزي ان الفعل 
املــادي فــي االختــالس هو أخذ هــذا املال 

وإخراجه من حيازة الدولة 
الى حيازة املوظف اجلاني، 
فاملــال في حيــازة اجلاني 
بصورة قانونية ثم تنصرف 
نيــة احلائز الــى التصرف 
بــه باعتبار انــه مملوك له 
وان جرميــة االختــالس ال 
تتــم إال إذا ثبــت التصرف 
باألموال املختلسة في مجال 
املنفعة الشــخصية وال بد 
مــن توافر النيــة اجلرمية 
فهــو العنصر املعنوي ألن 
االختالس جرمية مقصودة 
ال يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة 
فمن دخل في حيازتــه عن غير قصد مال 
عام ال يعتبر مختلسا والنية اجلرمية في 
جرم االختالس ذات عنصرين عام وخاص، 
العام هو إخراج املال العام من حيازة الدولة 
وضمه الى حيازة اجلاني أي تبديل حيازته، 
أمــا العنصر اخلاص فهو نيــة متلك املال 
العام الذي أخذ دون رضا مالكه وهو ما ال 

يتوافر في حق املتهمة.

أيدت الدائرة اجلزائية مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار نصر آل هيد براءة مواطن 
مــن االنضمــام إلى تنظيــم داعش وحمل 
السالح والقيام بأعمال عدائية في اخلارج.

وكانت األجهزة األمنية قد أحالت املتهم 
إلــى احملاكمة بعد عودته إلى البالد، حيث 
دلت التحريات على انضمامه إلى التنظيم 

احملظور والقتال إلى جانبه في اخلارج.

محمد الدشيش

ســجل وافد ســوري في مخفر شرطة 
أبوحليفــة أمس بالغا عن ســرقة مركبته 
الرباعية، والتي كان قد تركها مقابل محل 
إقامته فــي منطقة املنقف. وقال الوافد إن 
املركبة إما سرقت بواسطة مفتاح مصطنع 
أو بواسطة ونش، مؤكدا أن مفتاح السيارة 
كان بحوزتــه ولم يكن يتــرك املركبة في 

وضعية تشغيل.

من جهة أخرى، قام مواطن بالتواصل 
مع عمليات «الداخلية» وأرشدهم عن منزل 
شخص يرجح أنه متخصص في سرقة 
املركبات والطرادات. وبحسب مصدر، فإن 
املواطن أبلغ العمليــات بأنه قام بتتبع 
شخص سرق طراده واستطاع أن يحدد 
مــكان تواجــده، وقــام باالنتظار حلني 
وصول رجال األمن وأرشدهم عن طراده 
املسروق واملنزل الذي يتخذه اللص مقر 

إقامة له.

احملامي جراح العنزي

ضبط ٤ وافدين باجلرم املشهود
خالل سرقة صالون رجالي وصالة ألعاب في املنقف

عبداهللا قنيص - محمد الدشيش

شــهدت منطقة املنقف 
واقعــة غريبــة متثلت في 
توقيــف ٤ وافديــن مــن 
جنسية عربية وآسيوية، 
وذلك خالل قيامهم بسرقة 

رياضــي وال يعرفون انهم 
بذلك يسرقون.

وبحســب مصدر امني، 
فإن مواطنا ميتلك صالونا 
رجاليا ومعهدا رياضيا في 
املنقف اســتنجد بعمليات 
الداخليــة مبلغــا عن قيام 

التحقيقات سوف جترى مع 
املوقوفني وسط ترجيحات 
بأنهم تعرضوا للنصب من 
قبل شــخص جار ضبطه 
حيث زود الوافدون رجال 
األمن برقم هاتف الشخص 

الذي تواصل معهم.

اشــخاص بســرقة أمالكه 
فــي وضح النهار، وأضاف 
املصدر: على الفور انتقلت 
دورية وشــوهد الوافدون 
األربعة يحملون األغراض 

على هاف لوري.
وأكد املصدر ان مزيدا من 

جميع أغراض الصالون وصالة األلعاب مغلفة للسرقةاملركبة وقد حملت عليها محتويات الصالون

مشهودة فيما أكد املوقوفون 
األربعة انهم مجني عليهم 
وليســوا جناة حيث قالوا 
انهــم جرى االتفــاق معهم 
مــن قبل شــخص مجهول 
على أن يقوموا بتفريغ كل 
محتويات الصالون ومعهد 

«الداخلية»: سمات الدخول الصادرة قبل إغالق املجال اجلوي 
ملن باخلارج ملغاة وال ينطبق عليها التجديد حتى ٣١ أغسطس

محمد اجلالهمة

أكد مصدر أمني مطلع في 
اإلدارة العامة لشؤون اإلقامة 
أن جميع الزيــارات بأنواعها 
وكذلك سمات الدخول املختلفة 
مغلقة حاليا، وليس باستطاعة 
أي إدارة تابعة لشؤون اإلقامة 
أو مراكز اخلدمة استخراج أي 
زيارة أو سمة دخول حتى اآلن، 
الفتا إلى أنه لم يرد جديد بهذا 

اخلصوص.
تصريحات املصدر جاءت 
علــى خلفيــة فتــح املجــال 
للوافديــن الذيــن بحوزتهم 
إقامــات صاحلــة للعــودة 
الى البالد مطلع أغســطس 
وأســرهم وبرفقة عدد منهم 
رضع استخرجت لهم أذونات 
زيارة، وكذلك تساؤالت عن 
الزيــارات وســمات الدخول 

القانونية وعــدم صدور آلية 
لتجديدها مســتدركا بالقول: 
هؤالء عليهــم االنتظار حلني 
فتح املجال الستخراج زيارات 
او االستقرار على آلية بشأن 

التــي كانت قــد منحت قبل 
إغالق الكويت املجال اجلوي 
نظر النتشار ڤيروس كورنا 

املستجد.
مــن  املصــدر:  وأضــاف 

استخرجت لهم سمات زيارة 
او التحــاق بعائل أو تصريح 
عمــل او رضع ال مجال حاليا 
ألن يدخلــوا البــالد مبوجب 
سمات الدخول النتهاء الفترة 

الوثائق التي بجوزتهم.
وجدد املصدر على التأكيد 
أن جميع الزيارات التي منحت 
قبل اإلغالق ولم يتم الدخول 
بها وكذلك السمات األخرى مثل 
االلتحاق بعائل... إلخ أصبحت 
ملغاة، مشــيرا الى أن جتديد 
الزيارات حتى ٣١ أغسطس ملن 

هم داخل الكويت فقط.
وبشــأن جتديــد إقامــات 
الوافديــن خارج البــالد، قال 
املصدر ان حاسوب «الداخلية» 
يقبل جتديد إقامات الوافدين 
خارج البالد شــريطة وجود 
جواز سفر صالح، مشيرا الى 
ان األمر يشــمل حملــة املواد 
املختلفة ســواء العاملون في 
القطاع احلكومي أو العاملون 
في القطــاع اخلاص او حملة 
املادة ٢٢ التحاق بعائل او كفيل 

نفسه.

مبنى شؤون االقامة

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكمأكدت استمرار جتديد إقامات الوافدين املنتهية إقاماتهم وهم خارج البالد

إلغاء حبس مواطن اتهم بابتزاز
فتاة بصور خاصة عبر «سناب شات»

ألغت محكمة االستئناف 
حكــم أول درجــة بحبس 
مواطن ملدة سنة وتغرميه 
٥٠٠٠ دينار، وقضت مجددا 
ببراءته من تهديد وابتزاز 
مواطنــة بنشــر صورهــا 
اخلاصة حلملها على دفع 

مبلغ ١٠٠٠ دينار.
إلــى  املتهــم  وأحيــل 
احملاكمة بعدما أسندت إليه 
النيابة العامة أنه استعمل 
الشبكة املعلوماتية بتهديد 
املجني عليها مبا يعد خادشا 

لشرفها وسمعتها بأن هددها عبر برنامج 
التواصل االجتماعي «سناب شات» بنشر 

صورهــا اخلاصــة، وذلك 
حلملها على دفع مبلغ من 

املال له.
وأكد وكيل املتهم احملامي 
طارق اخلرس انتفاء أركان 
االتهام من األوراق، مشيرا 
إلــى أن احملادثــات كانــت 
بينهمــا برضائهــا وخلت 
من ثمة تهديد أو ابتزاز لها.
وأضــاف اخلــرس ان 
احملادثــات األخــرى كانت 
الحقــة وجاءت مــن أرقام 
هواتف غير معلوم أصحابها 
أو مرســلها، مشــيرا إلى أن إسناد االتهام 

بشأنها ملوكله بني على الظن والتخمني.

احملامي طارق اخلرس

ملشاهدة الڤيديو
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الساحل يبدأ مكتمل الصفوف بـ ٢٨ العبًا
هادي العنزي

انطلقت  بحضور ٢٨ العبا، 
مساء أمس األول تدريبات الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الساحل 
بقيادة املدرب الوطني يوســف 
جالي ومساعده محمد خلف، بعد 
توقف أربعة أشهر متواصلة بسبب 
جائحة كورونا.  وقسم الالعبون 
التباعد  إلى مجموعات لتحقيق 
التدريبية  أثناء احلصــة  بينهم 
األولى، التي جاءت خفيفة بدنيا 
مراعيــة لفترة التوقف الطويل، 
ولعدم إرهــاق الالعبني بأحمال 
إلى إصابتهم،  بدنية رمبا تؤدي 

على أن يتم رفعها تدريجيا خالل األيام املقبلة، 
وغاب عن التدريب األول مدرب اللياقة البدنية 
اإليطالي لوكا لتواجــده خارج البالد، والالعب 
خليفة صلبوخ ألســباب خاصة. وأشاد مدير 
الساحل يوســف الفضلي لـ«األنباء» بحرص 
الالعبني على التزامهم الكامل باحلضور في أول 
يوم تدريبي، مما يؤكد رغبتهم الكبيرة في عودة 
النشاط الكروي، وعزميتهم على رفع جاهزيتهم 
ألفضل مستوياتها قبل انطالق املراحل املؤجلة 
لدوري الدرجة املمتــازة بوقت كاف، مضيفا: 
«احلضور طيب، وقــد اجتمعنا بالالعبني قبل 
بداية التدريب، وأخطرناهم بضرورة اتباع كافة 
التعليمات الصحية واإلرشادات الوقائية، كما قمنا 
بتوزيع كمامات وقفازات، وجهزنا غرفة الالعبني 
بكل املستلزمات الصحية واملطهرات للسالمة 
العام، وبتعاونهم جميعا ســنمضي بتدريبات 

آمنــة»، الفتا إلى أن فحص «املســحة» جاءت 
نتيجته سلبية جلميع الالعبني.  وأكد الفضلي 
أن مبادرة الهيئة واللجنة األوملبية بالتعاون مع 
وزارة الداخلية بشأن استثناء الالعبني واألجهزة 
الفنية واإلدارية من حظر التجول حتى الساعة 
احلادية عشرة مساء تستحق التقدير، وتخفف 
كثيرا عن الالعبني بالدرجة األولى، ومتنح املدربني 
وقتا أطول لتدريب فرقهــم، عوضا عن إنهاء 
التدريبات في السابعة، وهو ما كان يتسبب مبعاناة 
كبيرة لالعبني، حيث يتدربون في أجواء حارة ال 
تساعدهم على التدرب بالشكل األمثل، كما أنها 
تؤدي إلى إرهاقهم سريعا. وأشار الفضلي الى 
أن فريق الساحل يسعى خالل املوسم املقبل إلى 
تأكيد جدارته باللعب ضمن فرق الدوري املمتاز، 
وتقدمي أفضل املستويات، وسيكون أفضل من 

املوسم املاضي بكثير.

(محمد هاشم) املدرب الوطني يوسف جالي يشرف على التدريب األول للساحل 

يوسف الفضلي متحدثا للزميل هادي العنزي

مبارك اخلالدي

أعلنت إدارة نادي الشباب قبول 
اعتذار املدرب الوطني خالد الزنكي عن 
عدم قيادة الفريق األول لكرة القدم، 
كما أعلنت اإلدارة وبشــكل مفاجئ 
االستغناء عن محترفي الفريق اخلمسة.

وشكر نائب رئيس جهاز كرة القدم 
علي كنكوني الزنكي على كل املجهودات 
التي بذلها مع الفريق والنادي، مؤكدا 
انه كان مبنزلة األب واألخ لكثير من 
الالعبني واالداريني طوال سنوات عمله.

وكان الزنكي قد تقدم بكتاب اعتذار 
عن عدم استكمال مهمته مع الفريق 

وذلك ألسباب صحية، ما دعا إدارة النادي الى البحث 
عن مدرب بديل من احدى دول أوروبا. وفي ذات 
السياق، أعلنت إدارة النادي وبشكل مفاجئ إنهاء 

تعاقدها مع احملترفني اخلمسة 
ابراهيمــا غــاي ودوجالس 
وعبدالقادر فال وساجن بيير 

والغاني اتينجاه.
إدارة  أن  بالذكــر  اجلدير 
النادي قررت في وقت سابق 
استكمال ما تبقى من منافسات 
املوســم احلالي اعتمادا على 
الالعبني الوطنيني، على أن يتم 
اختيار العبني محترفني بعد 
إمتام التعاقد مع مدرب جديد 
ووصوله الى البالد والتعرف 
على رغباتــه وتوجهاته فيما 
يتعلق مبلف الالعبني احملترفني.

الى ذلك قرر اجلهاز اإلداري استئناف تدريبات 
الفريق غدا السبت بقيادة املدربني املساعدين في 

اجلهاز الفني يعقوب سعد ومالك جون.

حكمت محكمــة التحكيم الرياضي «كاس» 
لصالح نادي الكويت في القضية املرفوعة من 
الالعب الكولومبي جايرو بالومينو أمام جلنة 
املنازعات في االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، 
وذلك بعدما ادعى أن «األبيض» لم يسدد رواتبه. 
وكان االحتاد الدولي قد حكم لصالح بالومينو، 
على الرغم من عدم وجود عقد مع الالعب وعدم 
التحاقــه بالفريق في أي مرحلة، إال أن «فيفا» 
اعتبر العرض املرسل إلى الالعب مبنزلة عقد، 
وبناء عليه حكم له رغم أن العرض كان مشروطا 
بعدة شروط لم ينفذ الالعب أيا منها، األمر الذي 
دفع «األبيض» للطعن على القرار باتباع الطرق 
القانونية أمام «كاس» التي ألغت قرار «فيفا»، 

بل وغرمت بالومينو.

إصابات الرياضيني بـ«كورونا» ١٦٣ حالة
مبارك اخلالدي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة امس اخلميس 
ارتفاع حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا بني 
الرياضيني الكويتيني الى ١٦٣ إصابة بعد اكتشاف 
٦ حاالت جديدة نتيجة للفحوصات التي أجريت 
يوم األربعاء. وكانت إدارة مركز الطب الرياضي 
قد أجرت حتى نهاية يوم عمل اول من امس 
األربعاء ١٥٥ مســحة جديدة كانت احلاالت 
اإليجابية منها ٦ حاالت فيما كانت الســلبية 

منها ١٤٩. اجلدير بالذكر ان عدد املســحات 
للرياضيني الكويتيني منذ انطالق الفحوصات 
بلغ ٤٢٥٢ مسحة، كانت احلاالت السلبية منها 
٣٨٦٦ حالة في مؤشر على ان معدل اإلصابات 

هو األقل بني رياضيي العالم.
وفي جانب آخر، علمت «األنباء» ان إدارة 
مركز الطب الرياضي تدرس متديد فترة عملها 
لألسبوع املقبل لتمكني من تبقى من الرياضيني 
ألخذ املسحات املطلوبة وكذلك إلعادة فحص 

احلاالت غير الواضحة وعددها ٢٢٩ حالة.

انطالق تدريبات برقان بصالة القصور
لالعبني قبل االنتقال الى امللعب»، 
مضيفا: «ســاهم عدم جاهزية 
القدمي في  الشباب  ملعب نادي 
تأخر تدريبات فريقنا على الرغم 
من احملاوالت املستمرة لتجهيزه 

خالل الفترة املاضية». 
وبني عزيز أن إدارة النادي 
وصلت ملراحل متقدمة في عملية 
التجديد مع احملترفني التونسي 
زياد بــن ســالم والبرازيلي 
جيوفانــي ســيلفا، فيمــا مت 
االستغناء رســميا عن الثالثي 
البرازيلي برونو ارابال والغاني 
ابراهيما كامارا واملالي اداما بالو، وجرت تسوية 
عقودهم بصفة رسمية حتى يتسنى لهم االنتقال 

الى أي وجهة يرغبون.

يحيى حميدان

أكد مديــر فريق الكرة 
بنادي برقان مصطفى عزيز 
أن الفريق باشــر تدريباته 
مساء امس في صالة مركز 
شباب القصور والتي تستمر 
اليوم كذلك قبــل أن تنقل 
ابتداء من مساء  التدريبات 
غد الســبت الى «املستطيل 
األخضر» في إطار استعدادات 
الفريق الستكمال منافسات 
املوسم احلالي. وقال عزيز: 

«اجلهاز الفني بقيادة املدرب ماهر الشمري، الذي 
مت التجديد له في املوسم اجلديد، فضل أن يستغل 
أمس واليوم في اجراء تدريبات لياقة بســيطة 

٤ أسباب وراء تأخر عودة ٧ أندية للتدريبات
أربك ڤيروس كورونا كل خطط وبرامج االندية واالحتادات العاملية واحمللية، وتسبب في إلغاء الكثير من البطوالت واملسابقات على مستوى مختلف الدول، 
اال أن البعض تريث وقرر توقيف املنافسات مؤقتا حتى تتضح الصورة، وهو ما استقر عليه احلال في الكويت والتي سمح فيها مبزاولة التدريبات بدءا من ٢٨ يونيو 
املاضي بعد األخذ باالشتراطات الصحية وإجراء املسحات الطبية لالعبني والفنني واإلداريني، اال أن ظهور عدد من احلاالت اإليجابية جعل بعض االندية تتخوف 
من انطالق التدريبات، فضال عن درجات احلرارة املرتفعة. ومع ذلك قررت أندية كثيرة استئناف التدريبات وفق االجراءات واالشتراطات الصحية ومنها الكويت 
والساملية والعربي والنصر وكاظمة وخيطان والساحل، فيما تبقت أندية لم تتدرب بعد مثل الصليبخات (اليوم) واليرموك (غدا)، وأندية أخرى لم حتدد موعد 
عودتها بعد ألسباب متفرقة كالقادسية والشــباب والتضامن واجلهراء والفحيحيل. «األنباء» أرادت الوقوف أكثر على أسباب تأخير انطالق التدريبات من خالل 
عدد من مسؤولي االندية، على الرغم من أن املوسم الكروي احلالي سيستأنف ١٥ أغسطس املقبل ورغم وجود توجه الستثناء الالعبني مبنحهم بطاقة عدم 

التعرض حتى ١١ مساء لكي تقام التدريبات في املساء جتنبا حلرارة اجلو.

مسؤولون أكدوا لـ  «األنباء» أنها تتمثل في التخوف واحلرارة املرتفعة وعمل املسحات وجاهزية املالعب

صالح اجلنفاوي ابراهيم الرومي

مصطفى عزيز

يبــدو ان تدريبات 
فريــق القادســية لن 
بســبب  بعد،  تنطلق 
عــدم رد الهيئة العامة 

للرياضــة على الكتاب 
املرســل من النادي منذ 

ما يقرب من أســبوعني، 
والذي يستفسر فيه القادسية 

عن عــدد من األمور، منها ما مت 
الرد عليه بطريقة غير مباشرة من 
خالل قرارات رسمية صدرت، مثل 
تسهيل إجراءات دخول احملترفني 
واملدربني األجانب إلى البالد وكذلك 
عمل تصاريح متتد حتى الســاعة 
١١ مساء ألداء التدريبات، ومنها ما 
لم يتم الــرد عليه مثل اإلجراءات 

االحترازية في حال 
إصابة العبني خالل 
املنافسات،  انطالق 
تفريغ  سيتم  وهل 
واإلداريني  الالعبني 
والفنيني الذين يعملون 
بالصفوف األولى ملكافحة 
ڤيروس كورونــا. وذكر 
مصدر في القادسية أن الفريق 
لم يحدد موعــد انطالق تدريباته 
حتى اآلن بشكل رسمي إال ان هناك 
توجها بان يكون في األسبوع املقبل 
على أقصــى تقدير لضيق الوقت 
التدريبات واستئناف  انطالق  بني 
املوسم، ورمبا يصدر قرار رسمي 

خالل اليومني املقبلني.

اليرموك  الكرة بنادي  قال رئيس جهاز 
ابراهيم الرومي ان تدريبات الفريق االول لكرة 
القدم ستنطلق غدا السبت على امللعبني رقم٢ 
و٣ بسبب إجراءات الصيانة على ستاد عبداهللا 
اخلليفة، مشيرا الى ان التدريبات ستكون 
حتت قيادة املدير الفني للشباب والناشئني 
حسني ياسني ومدرب احلراس أحمد دشتي 
حلني فتح املجــال اجلوي ووصول املدرب 

الصربي دراغان غافرلوفيتش ومساعده.
وبني ان جميع الالعبني واملدربني واإلداريني 
وكذلك العمال املرافقني للفريق األول قاموا 
بإجراء مســحات لڤيروس كورونا وكانت 

جميع النتائج سليمة.
إلــى ذلك، أكد الرومي أنه ال توجد نيــة للتعاقد مع اى محترف في الفترة 
احلالية ولكن جــار التواصل مع احملترف التوغولي ســينامي دوف خلوض 
املباريات املتبقية من الدوري، موضحا أنه ســيتم النظر في ملفات العديد من 

السير الذاتية للمحترفني للتعاقد مع أحدهم.

أوضح مصدر مسؤول 
بنادي الشــباب ان 
تأخر بدء التدريبات 
والذي كان مقررا له 
يوم األحد املاضي الى 
يوم غد جاء إلجراء 

مزيــد مــن عمليات 
التعقيم والعمل على توفير 

كل االشتراطات واإلجراءات 
الواردة في البروتوكول الصحي 
لضمان سالمة الالعبني والعاملني 

كافة.
وأضاف املصدر ان ما يهمنا 
فــي الدرجة األولــى هو تأمني 
سبل االحترازات الصحية، حيث 

النادي  بالفعل تعقيــم  مت 
الالعبني  وممــرات 
وأدوات  والغــرف 
التدريــب مرتــني 
واحدة،  مرة  وليس 
وذلــك بعــد ظهور 
الطبي  الفحص  نتائج 
العاملني  الســليمة لكل 
والالعبني واإلداريني ولذلك 
كان احلرص أكثر لضمان توفير 
التدريب  ان  الوقاية. مبينا  سبل 
سيكون بقيادة املدربني املساعدين 
مالك جون ويعقوب سعد ريثما 
يصل اجلهاز الفني اجلديد وهو 

من أوروبا.

أكد مدرب الفريــق األول لكرة القدم 
بنادي الصليبخات محمد عبيد ان فريقه 
ســيبدأ أولى تدريباته مساء غد السبت، 
مضيفا: لعل الســبب الوحيد وراء تأخر 
التدريبات يتمثل بتعقيم منشآت النادي، 
والذي انتهينا منه قبل يومني فقط، حيث 
حرص مجلــس اإلدارة على ضرورة أن 
التي  يتم تنفيذ كل الشروط واإلجراءات 
طالبت بها اللجنة الثالثية، سواء من حيث 
الضوابط الصحية أو االحترازات الوقائية.

وأضاف: «في املجمل قد تكون بداية 
الصليبخات متأخرة نوعا ما، ولكن في ظل 
وجود ٥ أسابيع ومباريات ودية متوقعة 

خالل الفترة املقبلة، فإن الوصــول إلى اجلاهزية البدنية والفنية املطلوبة 
ســيكون في املتناول». ولفت إلى أن الصليبخات يعد من أول األندية التي 
بادرت بإجراء «املســحة»، كما أن الالعبني الذين ظهرت نتائجهم إيجابية 

تعافوا متاما من مرض «كوفيد-١٩».

قال املنسق العام لنادي اجلهراء صالح 
الفريق تأخرت  ان تدريبــات  اجلنفاوي 
إرادتنا، وللضرورة  لظروف خارجة عن 
النادي واجلهاز  إدارة  أحكام، فمجلــس 
اإلداري لكرة القدم وضعوا نصب أعينهم 
توفيــر كل االحتياطات واالشــتراطات 
اللجنة  أقرتها واشترطتها  التي  الصحية 
الثالثية قبل انطالق عملية التدريبات املقررة 

لها األيام القليلة املقبلة.
وأضاف اجلنفاوي اننا نعمل بكل طاقاتنا 
لتهيئة األجواء السليمة أمام الالعبني وكل 
األجهزة املساعدة النطالق عملية تدريب 
آمنة عبر إجراء التعقيم ملقرات ستاد مبارك 

العيار وغرف الالعبني واملمرات مع إغالق مرفقات االســتحمام، الى جانب 
تقسيم أرضية امللعب وفق االشتراطات الصحية املطلوبة، الفتا الى استعداد 
الالعبــني وتطلعهم لدخول التدريبات، متمنيــا ان يكتب النجاح للبرنامج 

اإلعدادي للفريق.

ذكر مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الفحيحيل ظاهر العدواني أن 
البداية الرســمية لتدريبات الفريق 
ستكون مطلع شهر أغسطس املقبل، 
معلال ذلك لســببني رئيســيني هما 
الكروي  املوسم  تأخر حسم مصير 
املاضي، سواء باالستكمال أو اإللغاء، 
وما تبعه من تردد ومشاورات أدت 
لتأخر صدور القرار النهائي، كما أن 

تأخر إجراء الفحص الطبي لڤيروس 
كورونا «املسحة» لالعبي الفحيحيل 
سبب رئيسي ثان وراء البداية املتأخرة 
إلعداد الفريق، والتي لن تكون كافية 
لتحضير ورفع جاهزية الفريق سواء 
من الناحية الفنية والبدنية قبل انطالق 
املوسم، الفتا إلى أن التأخير يتسبب 
في تأخير آخر، فعندما يتأخر صدور 
قــرار مهم، يتأخر تباعــا القرارات 

والتحضيرات املترتبة عليه.
وأكــد العدواني أنه من الصعوبة 
مبكان زيــادة احلمل التدريبي على 
الالعبني في ظل األجواء احلارة التي 
تعيشها البالد، وطول االنقطاع بسبب 
وباء كورونا، وعليه فإن احلصص 
التدريبية يتوجب أن تكون تدريجية 
وبشكل تصاعدي من حيث األحمال 

البدنية.

قال عضو مجلس إدارة نادي التضامن 
رئيس جهاز الكرة فهد دابس ان موعد 
انطالق تدريبات الفريق األول سيكون 
في األسبوع املقبل بحد أقصى، وذلك 
الدوري  استعدادا الستكمال منافسات 
املمتــاز املتبقي منــه ٤ مباريات فقط. 
وأضاف دابس أن عدم إقامة التدريبات 
حتى اآلن يعود لسببني: األول لعدم إجراء 
أعضاء الفريق األول «املسحات» الالزمة 
للكشــف عن كورونا إلى اآلن، والثاني 
حتويل منشــآت النادي الى مستشفى 
ميداني من قبل وزارة الصحة، كاشفا 
عن وجود محاوالت حاليا إلقامة تدريبات 

«العنيد» على ملعب نادي النصر او املالعب الفرعية لســتاد جابر في 
املرحلة املقبلة. وبني دابس ان مســاعد املدرب جمال القبندي سيقود 
التدريبات في املرحلة االولى حلني الوصول الى صيغة توافقية مع املدرب 
األجنبي اجلديد الذي سيتولى القيادة الفنية للفريق في املوسم املتوقف 

حاليا واملوسم اجلديد كذلك.

فهد دابس

ملشاهدة الڤيديو

الفضلي لـ «األنباء»: مبادرة الهيئة و«األوملبية» تخفف كثيراً عن الالعبني

القادسية ينتظر رد هيئة الرياضة

اليرموك: التدريب غدًا والفحوصات سلبية

الصليبخات: تعقيم املنشآت عطلناالشباب: مزيد من التعقيم

اجلهراء: تهيئة تدريبات آمنة

الفحيحيل: التردد في حسم املوسم أخرنا وسنعود بداية أغسطس

التضامن: أجلنا التدريبات لسببني

ظاهر العدواني

محمد عبيد

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - هادي العنزي

الشباب يقبل اعتذار الزنكي ويسرح محترفيه
«األبيض» يربح قضية بالومينو

فحوصات «طائرة» القادسية سلبية
يعقوب العوضي

من املقــرر أن يصل الى 
البالد في األول من أغسطس 
املقبل املدرب البحريني رضا 
علــي لقيادة الفريــق األول 
للكرة الطائرة بنادي القادسية 
والذي تعاقد معه خلفا للمدرب 
التونســي صابر عبدالواحد، 
ويرتبط علي مع فريق األهلي 
البحريني بعقد ينتهي بنهاية 
املوســم احلالي، وهو املدرب 
البحريني الوحيد في الكويت 

في املوسم احلالي.
ومن جهة أخرى، جــاءت نتائج فحوصات 
ڤيروس كورونا التي أجراها الفريق ســلبية، 
وتتواصل اســتعدادات الالعبني عبر املنصات 
اإللكترونية بقيادة مساعد املدرب وسام الهدار 
والذي سيقود التدريبات امليدانية في حال انطالقها 

على صالة النادي قبل وصول املدرب رضا.
وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة وليد الدمخي 
أن مجلس إدارة النادي يسعى بكل جهد للوصول 
بالفريق الى أفضل درجات االستعداد مع األخذ في 
االعتبار صحة الالعبني وسالمة جميع منتسبي 
النادي من إداريني ومدربني والعبني خاصة في 

ظل تفشــي ڤيروس كورونا 
الراهن في  والوضع الصحي 
العالم أجمع. وأضاف الدمخي 
في تصريح لـ «األنباء» أن لدينا 
خطة مرسومة وننتظر االجتماع 
مع مجلس إدارة النادي لنضع 
النقاط على احلروف، ورغم 
الظروف الصحيــة الصعبة 
على اجلميــع، إال أننا ننظر 
بعني األبوة لالعبني ونحرص 
على سالمة كل منتسبي القلعة 
الصفراء. وحول املدرب رضا 
قال: كان على طاولة املفاوضات 
عدة سير ذاتية ملدربني قادرين على قيادة األصفر 
لتحقيق املهمة املطلوبة في املوسم املقبل وقع 
االختيار على رضا بعد تكليف املدير الفني خالد 
الدويسان من قبل مجلس إدارة النادي باختيار 
قائد اجلهاز الفني للفريق، حيث حتمل سيرته 

الذاتية مواصفات تتناسب مع أهدافنا.
وذكــر الدمخي أن العبــي القلعة الصفراء 
يحرصون على بذل جهدهم في التدريبات الفردية 
املنزلية حلني وصول تعليمات بداية التدريبات 
اجلماعية امليدانية وسيكون املوسم صعبا جدا، لذا 
على اجلميع االستعداد بصورة جيدة واحلرص 

على عدم التعرض لإلصابات.

رضا يصل في أغسطس لقيادة الفريق

املدرب رضا علي

خالد الزنكي
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ريال بيتيس في عهدة بليغريني

عيون يوڤنتوس 
تراقب جورجينيو

قمصان فرق «الليغا» 
بال إعالنات «املراهنات»

أورالندو يهزم ميامي 
في استئناف الدوري األميركي

قال نادي ريال بيتيس املنافس 
فــي دوري الدرجــة األولى 
اإلسباني لكرة القدم إنه عني 
التشــيلي املخضرم مانويل 
بليغريني مدربا جديدا له بداية 
من املوسم املقبل وملدة ٣ أعوام.

وســبق لبليغريي (٦٦ عاما) 
تدريــب ريــال مدريد ومان 
سيتي وفاز مع األخير بلقب 
الدوري االجنليزي املمتاز في 
موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ كما توج معه 
بلقبني في كأس رابطة احملترفني 
احمللية. كما سبق له العمل في إسبانيا على رأس اجلهاز الفني 
فــي ڤياريال وملقة، وقاد ڤياريال للتأهــل لقبل نهائي دوري 
أبطال أوروبا في ٢٠٠٦ وحتت قيادته أيضا تأهل ملقة للبطولة 
األوروبية األولى لألندية للمرة األولى في تاريخه في ٢٠١٢ وقاده 

للظهور في دور الثمانية في العام التالي.
وقال ريــال بيتيس في بيان «تعاقد ريــال بيتيس مع املدرب 
التشيلي مانويل بليغريني ليقود اجلهاز الفني لفريقه األول بداية 
من املوسم املقبل، التعاقد بني بليغريني والنادي يستمر حتى 
٢٠٢٣». وتولى بليغريني تدريب النادي اإلسباني خلفا للمدرب 
روبي الذي أقيل من منصبه في الشهر املاضي بعد فشل الفريق 
في حتقيق الفوز في أول ثالث مباريات بعد استئناف الدوري.
وتولى مدير الكرة أليكسيس تروخيو مسؤولية تدريب الفريق 

حتى نهاية املوسم.
وآخر مهمة لبليغريني كانت على رأس اجلهاز الفني لوست هام 
يونايتد املنافس في الدوري االجنليزي املمتاز والذي استغنى عن 
خدمات املدرب التشيلي بسبب سوء النتائج في ديسمبر املاضي.

ويحتل ريال بيتيس وهو واحد من أكثر أندية إسبانيا شعبية 
املركز الـ ١٣ بني فرق البطولة العشرين حاليا برصيد ٤١ نقطة 

متقدما بفارق ١٢ نقطة عن منطقة الهبوط.

كشــف تقرير صحافي امس عن أن يوڤنتوس مازال مصمما 
على ضم النجم اإليطالي جورجينيو من تشلسي هذا الصيف 

بناء على طلب من املدير الفني ماوريسيو ساري.
وبحسب صحيفة «صن» البريطانية فإن «اليوڤي» عرض على 
«البلوز» ضم الالعب مقابل حصوله على خدمات واحد من الثنائي 

آرون رامسي أو أدريان رابيو لتقليل املقابل املالي للصفقة.
وأشارت إلى أن ساري لديه إصرار كبير على ضم جورجينيو في 
املوسم اجلديد مما دفع يوڤنتوس لبدء محادثاتهم مع تشلسي 
لضم الالعب. أما بالنسبة لباقي قيمة الصفقة سيحاول يوڤنتوس 
التوصل التفاق مع تشلسي من أجل دفعها على أقساط في ظل 
األزمة املالية احلالية. وكان تشلســي قد تعاقد مع جورجينيو 
من نابولي قبل عامني مقابل ٥٨ مليون جنيه إســترليني وقت 

التعاقد مع ساري لقيادة الفريق.

تتجه احلكومة اإلســبانية إلى حظر وضع إعالنات شــركات 
املراهنــات على قمصان فرق دوري الدرجة األولى لكرة القدم 

في البالد بداية من املوسم املقبل.
وبحسب صحيفة «ال بايس»، يسعى وزير شؤون املستهلك في 
إسبانيا، البرتو غارزون، من أجل تشديد اإلجراءات املتعلقة بعقود 
الرعاية، مع حظر شركات املراهنات من رعاية قمصان األندية.
وســيطول القرار أندية ڤالنسيا واالڤيس وليغانيس وغرناطة 
ومايوركا واشبيلية واوساسونا وليڤانتي، وهي األندية الثمانية 
بدوري الدرجة األولى اإلســباني التي حتظى برعاية شركات 
مراهنات. ولن يتوقف األمر عند هذا احلد، بل سيتم حظر إطالق 

أسماء شركات املراهنات على املالعب.

هز ناني الشباك في نهاية الوقت احملتسب بدل الضائع ليقود 
أورالندو سيتي للفوز ٢-١ على إنتر ميامي مع استئناف دوري 
كرة القدم األميركي للمحترفني نشــاطه بعد أربعة أشهر من 

التوقف بسبب جائحة ڤيروس كورونا.
وأحرز جناح مان يونايتد السابق الهدف من مدى قريب ليحصل 

أورالندو على ثالث نقاط في دور املجموعات.
وتقدم إنتر ميامي، الذي يتشارك ديڤيد بيكام قائد إجنلترا السابق 
في ملكيته، بهدف خوان أغديلو، لكن املباراة انقلبت رأسا على 

عقب بعد خروج املدافع أندريس رييس مصابا.
وأدرك كريســتوفر مولر التعادل في الدقيقة ٧٠ بعد متريرة 
نانــي الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة الســابعة من الوقت 
احملتســب بدل الضائع. وأصبح الدوري األميركي أول بطولة 
كبيرة للرجال تستأنف نشــاطها منذ اجلائحة وسط احتجاج 
الالعبني ضد التمييز العنصري. ورفع بعض الالعبني قبضاتهم 
فيما جثا البعض اآلخر تضامنا مع حركة «حياة السود مهمة».
وتقام املباريات بــدون حضور اجلماهير، إذ دخلت الفرق في 

عزلة في ديزني وورلد.

«البارسا» يرسل إسبانيول إلى «الثانية» ويلتقي بلد الوليد غدًا
بقي برشلونة قريبا من 
غرميه التقليدي ريال مدريد 
املتصــدر بفــوزه الصعب 
على جاره اسبانيول ١-٠، 
ما حســم ســقوط األخير 
الى الدرجــة الثانية للمرة 
األولــى منــذ ١٩٩٣، فــي 
املرحلة اخلامسة والثالثني 
من بطولة اســبانيا. ورفع 
الى ٧٦  «البارسا» رصيده 
نقطة مقابل ٧٧ لريال مدريد 
الــذي يســتضيف االفيس 
اليــوم في ختــام املرحلة. 
وأنهى برشــلونة الشوط 
األول من دون تســديد أي 
كرة صوب املرمى، وهو ما 
يحصــل له ألول مــرة هذا 
املوسم على ملعب «كامب 
نو» في مختلف املسابقات. 
وحاول مدرب برشلونة 
تفعيل اجلبهــة الهجومية 
فأشرك الشاب انسو فاتي 
بــدال مــن الظهيــر األمين 
البرتغالي نلسون سيميدو 
مطلع الشوط الثاني، بيد ان 
فاتي لم ميكث طويال على 
ارض املســتطيل األخضر 
ألنه قام مبخاشنة فرناندو 
كاليــرو فطرده احلكم بعد 
اللجوء الى تقنية الڤيديو 
(٥٠). وبات فاتي أول العب 
في صفوف برشلونة يتم 
طرده قبل ان يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره منذ مارك 
مونييزا عــام ٢٠٠٩. وهي 
سادس بطاقة حمراء للفريق 
الكاتالوني هذا املوسم، أي 
مجمــوع مــا حصــل عليه 
العبوه في أربعة مواســم 
ســابقة.  وسرعان ما حلق 
به العــب اســبانيول بول 
لوزانو اثر تدخله العنيف 
على جيــرار بيكيه (٥٢)، 
املباراة  الفريقــان  ليكمــل 
بعشرة العبني. وبعد لعبة 

ســيتني، املدير الفني لفريق 
برشلونة، محاوالته للتوصل 
للصيغــة الصحيحــة التــي 
الثالثــة  تســمح ملهاجميــه 
ليونيــل ميســي، ولويــس 
سواريز، وأنطوان غريزمان 
بالتألق عندمــا يحل الفريق 
ضيفــا على بلــد الوليد غدا 

السبت في املرحلة الـ ٣٦.
ورغــم أن أحالم العمالق 
التتويــج  البرشــلوني فــي 
بلقب الدوري ضعيفة، إال أن 
املهاجمني الثالثة يساعدون في 
بقاء احللم حيا، حيث يبتعد 
«البارسا»، حامل اللقب، بفارق 
نقطة خلف الريال املتصدر.

وفي بقية مباريات هذه 
املرحلة، يلعــب غدا أيضا 
أوساسونا مع سلتا فيغو، 
وأتلتيكــو مدريد مع ريال 

بيتيس.

ريال مدريد لتفادي التعثر أمام أالڤيس في ختام املرحلة الـ ٣٥ اليوم

 برنامج املباريات بتوقيت الكويت 

اليوم اجلمعة

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٥)
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣سوسييداد - غرناطة
١١beIN SPORTS HD٣ريال مدريد - االفيس

غدا السبت

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٦)
٦beIN SPORTS HD٣أوساسونا - سلتا فيغو
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣بلد الوليد - برشلونة

١١beIN SPORTS HD٣أتلتيكو مدريد - بيتيس
إيطاليا (املرحلة الـ ٣٢)

٦:١٥beIN SPORTS HD٤التسيو - ساسوولو
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤بريشيا - روما

١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤يوڤنتوس - اتاالنتا

روما يهزم بارما.. وقمة كبيرة بني «اليوڤي» وأتاالنتا غدًا
واصــل أتاالنتا سلســلة 
انتصاراتــه ورفعهــا الــى ٩ 
تواليــا في الــدوري بتغلبه 
على ســمبدوريا ٢-٠ ضمن 
املرحلــة احلاديــة والثالثني 
من الدوري اإليطالي. وسجل 
البرازيلي رافايل توالي (٧٥)، 
والكولومبي لويس موريال 

(٨٥) الهدفني.
ورفع أتاالنتا رصيده إلى 
٦٦ نقطــة ليرتقي الى املركز 
الثالث مؤقتا بانتظار خوض 
إنتر ميالن مباراته مع فيرونا 
اخلميس. وحافط اتاالنتا على 
ســجله خــال من اخلســائر 
للمباراة الرابعة عشرة على 
التوالي في جميع املسابقات.
واســتعاد رومــا توازنه 
بالفوز على بارما ٢-١، منهيا 
مسلسل خساراته الذي استمر 
في املباريات الثالث املاضية.
افتتح بارما التسجيل من 
ركلة جزاء نفذها السلوڤاكي 
جــوراج كــوكا (٩) بنجاح، 
وعــادل األرمينــي هنريــك 
مختاريان النتيجة في الدقيقة 
٤٣، ليضيف الفرنسي جوردان 

فيروتو هدف الفوز (٥٧).
وارتقــى رومــا للمركــز 
اخلامــس برصيــد ٥١ نقطة 
متفوقا بفــارق األهداف عن 

نابولي الذي فاز على جنوى 
٢-١ أيضا، فيما جتمد رصيد 
بارما عند ٣٩ نقطة في املركز 
الثاني عشر. وسجل إدواردو 

جلنــوى   (٤٩) غولدانيــا 
فيما ســجل لنابولــي هدافه 
البلجيكي درايس  التاريخي 
مرتنز (٤٥+١) واملكســيكي 

وفــاز تورينو علــى ضيفه 
بريشــيا ٣-١، ليبتعــد عــن 
معمعة الهبــوط إلى الدرجة 
التشــيكي  الثانية. وســجل 
اليــس ماتيــو (٤٧ خطأ في 
وأندريــا  فريقــه)،  مرمــى 
بيلوتــي (٥٨)، وســيموني 
زازا (٨٦) لتورينو، وإيرنستو 

توريغروسا (٢١) لبريشيا.
قمة كبيرة 

وتنطلق مساء غد السبت 
مباريات املرحلــة الـ ٣٢ من 
املســابقة بإقامة قمة كبيرة 
جتمع بني املتصدر يوڤنتوس 
وصاحب املركز الثالث اتاالنتا 
علــى ملعــب اليانتــس في 
تورينو. ويحتــل «اليوڤي» 
صدارة الترتيب برصيد ٧٥ 
نقطــة، ميتلــك أتاالنتــا ٦٦ 
نقطــة. ويخوض التســيو 
صاحب املركز الثاني برصيد 
٦٨ نقطــة مواجهــة ال تخلو 
من الصعوبة عندما يستقبل 
ساسوولو الثامن برصيد ٤٣ 
نقطة. ويلعب كذلك بريشيا 

مع روما.

ارفينغ لوتزانو (٦٦). وتعادل 
فيورنتينا مع ضيفه كالياري 
ســلبيا. ويحتــل الفريقــان 
مركزين مريحني نسبيا بعيدا 
عــن املنافســة األوروبية أو 
الهبوط إلى الدرجة الثانية، 
وأضــاف كالهما نقطــة إلى 
رصيده، حيث اصبح لكالياري 
٤٠ في املركز احلادي عشــر، 
وفيورنتينــا الثالــث عشــر 
٣٥ نقطــة. وشــارك العــب 
فيورنتينا الفرنسي املخضرم 
فرانــك ريبيري فــي املباراة 
بعدما كان الشك يحوم حول 
مواصلتــه اللعب مع الفريق 
بعــد تعــرض منزلــه األحد 
لعملية سطو خالل مشاركته 
في املبــاراة ضد بارما ضمن 

املرحلة السابقة.
وقفز ساسوولو إلى املركز 
الثامن بالفــوز على مضيفه 
بولونيا بعد الفوز عليه ٢-١.
الغامبي موسى  وســجل 
لصاحــب   (٩٠+١) بــاراو 
الضيافة ودومينيكو بيراردي 
(٤١) والســلوڤاكي لــوكاس 
هاراســلني (٥٦) للضيوف. 

مشتركة رائعة شارك فيها 
غريزمان وميســي وصلت 
الكــرة الــى االوروغوياني 
لويــس ســواريز فتابعها 
داخل الشــباك من مســافة 
قريبة (٥٦). في املقابل، عزز 
ڤياريال رصيده في املركز 
اخلامس وحافظ على أمله 
باملشاركة في دوري أبطال 
أوروبا املوسم املقبل بفوزه 
الثمني على منافسه املباشر 
خيتافي ٣-١ فــي عقر دار 
االخير. وفي مباراة ثانية، 
حقــق ريال بيتيــس فوزا 
صريحــا على اوساســونا 
بثالثية نظيفــة. وتختتم 
املرحلة الـ ٣٥ اليوم، حيث 
يلتقــي ريال سوســييداد 
مع غرناطــة وريال مدريد 
لتفادي التعثر أمام أالڤيس. 
إلــى ذلــك، يواصل كيكي 

«اآلسيوي» يكشف خارطة الطريق الستكمال منافساته
علــى لقب األفضل في القارة 

الصفراء العام املاضي.
عقوبات مالية

من ناحيــة أخرى، عقدت 
التابعــة  جلنــة االنضبــاط 
لالحتاد القطــري لكرة القدم 
عبــر  الــدوري،  اجتماعهــا 
االتصــال املرئــي، فــي ظــل 
الظروف الراهنة واملتمثلة في 
جائحة كورونا، حيث أصدرت 
اللجنة العديد مــن القرارات 
الهامــة واملتضمنة حتذيرات 
ملجموعــة مــن العبــي أندية 
الدحيل، والســيلية، وقطر، 
والريان، وذلك لعدم التزامهم 
بالبروتوكول املعتمد لعودة 
النشــاط الكــروي للموســم 
٢٠١٩-٢٠٢٠ واخلاص بفحص 
ڤيــروس كورونــا لألجهــزة 
الفنيــة والالعبــني، وجاءت 
القرارات بنــاء على التقارير 
الواردة من مؤسســة دوري 
جنوم قطر. وأسفرت قرارات 
اللجنــة عن حتذيــر وفرض 
غرامة مالية بلغت ٣٠ ألف ريال 
قطري على كل من، احملترف 
الكوري الشمالي لنادي الدحيل 
كوانغ ســونغ هــان، وأيضا 
على ثالثي الســيلية يوسف 
أمين، وعلي جاسمي، ومشعل 
الشــمري، والعب نادي قطر 
عيســى أحمد، باإلضافة إلى 
العب الريان أحمد السعدي.

وذلك عقب إنتهاء عقد إعارته 
لنــادي ڤياريال اإلســباني، 
وهو ما دعا اإلدارة السداوية 
للسعي الستمرار الالعب أكرم 
عفيف مع الفريق، حيث يعتبر 
من أبرز جنوم الفريق القطري 
بعد مســاهمته فــي حتقيق 
العديد من البطوالت ســواء 
مــع منتخــب قطــر أو نادي 
السد، باإلضافة إلى حصوله 

آسيا ٢٠٢٣ في الصني، فستقام 
خالل شهري أكتوبر ونوفمبر 

املقبلني.
عفيف سداوي

هــذا، وأبرمت إدارة نادي 
السد القطري عقدا جديدا مع 
أفضل العب في قارة آسيا ٢٠١٩ 
أكرم عفيف واالســتمرار مع 
الفريق الكــروي حتى ٢٠٢٥ 

املــكان في وقــت الحق. وأما 
الثانيــة،  مســابقة األنديــة 
فيســتكمل  االحتــاد،  كأس 
اعتبــارا  مجموعاتهــا  دور 
مــن ٢٣ ســبتمبر، علــى أن 
تقام املبــاراة النهائية في ١٢ 
ديسمبر. وبخصوص مباريات 
التصفيات املزدوجة املؤهلة 
إلــى نهائيــات كأس العالــم 
٢٠٢٢ فــي قطــر وكأس أمم 

سبتمبر املقبل، على ان تقام 
األدوار االقصائيــة (من ثمن 
النهائــي إلى نصف النهائي) 
بنظام مباراة واحدة بدال من 
الذهاب واإلياب، وذلك خالل 
الفترة من ٢٦ سبتمبر حتى 
٣ أكتوبر املقبلني. أما املباراة 
النهائية فستقام (من جولة 
واحدة أيضا) فــي ٥ أكتوبر 
املقبــل، علــى أن يتم حتديد 

الدوحة - فريد عبدالباقي

كشــف االحتاد اآلسيوي 
لكــرة القدم أمــس عن قراره 
باستئناف مسابقاته (دوري 
األبطــال وكأس االحتاد) في 
شهر ســبتمبر املقبل، وذلك 
توقفهــا منذ مــارس املاضي 
ڤيــروس  تفشــي  بســبب 
كورونــا املســتجد. وأصدر 
بيانــا  اآلســيوي  االحتــاد 
رســميا أمس أكــد خالله أنه 
أجرى سلسلة من النقاشات 
مع االحتادات األعضاء، حتى 
يخــرج بالرزنامــة اجلديدة 
واستكمال املسابقتني سيتم 
بنظــام التجمــع، أي إقامــة 
املباريات في مكان واحد. وأكد 
االحتاد اآلسيوي عبر موقعه 
اإللكترونــي، أن اســتكمال 
دور املجموعــات ملســابقة 
دوري األبطال التي يشــارك 
فيها ٣٢ فريقا، سيبدأ بأندية 
غرب القارة في ١٤ ســبتمبر 
املقبل، وأمــا مباريات أندية 
شــرق القارة، فستقام في ١٧ 
أكتوبر املقبل. وأوضح االحتاد 
اآلسيوي أن املباريات املتبقية 
من دور املجموعات في دوري 
األبطال، حتــى الدور نصف 
النهائي، ستقام بنظام التجمع 
من ١٤ سبتمبر حتى ٣ أكتوبر 
املقبلني. ويستكمل الدور األول 
خــالل الفترة مــن ١٤ إلى ٢٤ 

السد القطري يوقع عقدا جديدا مع أكرم عفيف

«األبطال» ينطلق في سبتمبر بالتجمع في دولة واحدة
كأس االحتاد يستكمل دور املجموعات اعتبارًا من ٢٣ سبتمبر

التصفيات املزدوجة تستأنف نشاطها خالل أكتوبر ونوفمبر



وصل املصري محمد صالح املعروف بـ 
«الفرعون الصغير» إلى هدفه رقم ١٩ في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز هذا املوسم، وكان أحد العوامل 
الرئيســية في تتويج فريق األملاني يورغن كلوب 
بلقب البطولــة، وينافس بضراوة على لقب هداف 
«البرميييرليغ» للموســم الثالــث على التوالي، وال 
يفصله سوى هدف واحد فقط على الوصول للهدف 

رقم ٢٠ للموسم الثالث على التوالي أيضا.
«امللك املصري» كما تطلق عليه جماهير ليڤربول، 

ومساهمته بـ ٣ أهداف أمام برايتون، جعلته يشارك 
بشكل مباشر في ١٠٠ هدف لصالح ليڤربول في 

الدوري اإلجنليزي املمتــاز منذ ظهوره األول 
بقميص «الريدز» في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، متفوقا 

بفارق ٢٥ هدفا عن أقــرب منافس له في 
الفترة نفسها.

رياضـة
اجلمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٠
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الـ VAR في عهدة 
االحتاد الدولي لكرة القدم

«الباڤاري» يكتسح 
جوائز احتاد الالعبني

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أنه تولى بشكل 
كامل مسؤولية التحكم في تشغيل تقنية حكم الڤيديو املساعد 
(ڤار)، ونقلت شبكة «سكاي سبورتس» عن ماتياس جرافستروم، 
نائب األمني العام لـ «فيفا»، أنــه مت إبالغ جميع االحتادات الـ 
٢١١ األعضاء باالحتاد الدولي بهذا األمر عبر خطاب مت إرســاله 

بتاريخ ٢٩ يونيو املاضي.
وســبق ملجلس االحتاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، مشرع 
قوانني كــرة القدم، أن عمل عن كثب مــع «فيفا» فيما يتعلق 
بتطوير وتنفيذ تقنية ڤار في كافة املسابقات، حيث مت التعاون 
على عدة أصعدة، بينها الشؤون التكنولوجية والتدريب والتعليم.
وجاء في خطاب االحتاد الدولي لكرة القدم: «نحن فخورون 
بأن إدخال تقنية «ڤار» حقق جناحا عامليا، حيث اكتمل تنفيذ تقنية 
ڤار في أكثر من ١٠٠ مسابقة عاملية»، مضيفا في بيانه بعد جناح 
فترة اإلطالق، حيث عمل «فيفا» باالشــتراك مع «إيفاب»، نود 
أن نخطركم بأن مسؤولية جميع األنشطة اخلاصة بتقنية «ڤار» 
ســتنتقل إلى االحتاد الدولي لكرة القدم. وتولى فيفا مسؤولية 
الرد على أي أســئلة، أو تعليقات أو مقترحات تخص تقنية ڤار 

بدءا من أول يوليو اجلاري.

فاز الپولندي روبرت ليڤاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، 
بلقب أفضل العب في الدوري األملاني لكرة القدم (بوندسليغا) 
املوسم املاضي، في االستطالع الذي أجراه احتاد الالعبني األملان 

(في.دي.في).
وذكر احتاد الالعبني، أمس، أن ليڤاندوفسكي حصل على نسبة 
٤٠٫٢٪ من األصوات بفارق كبير عن اإلجنليزي جادون سانشو 
العب بوروسيا دورمتوند الذي حصل على ١٣٫٩٪، فيما حصل 
جوشوا كيميش العب بايرن ميونيخ على ٧٫٢٪ من األصوات، 
وفاز ليڤاندوفسكي، الذي تصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 
٣٤ هدفا لبايرن ميونيخ حامل اللقب، بجائزة أفضل العب للمرة 
الرابعة في مسيرته، وهي اجلائزة التي يسمح فيها لالعبني من 

الدرجات األربع وكل أعضاء االحتاد بالتصويت.
وتواصل جناح بايرن ميونيخ، حينما فاز الكندي ألفونسو دايفز 
العب الفريق بجائزة أفضل العب وافد، متفوقا على النرويجي 
إيرلينغ هاالند العب بوروسيا دورمتوند، فيما مت اختيار هانزي 
فليك املدير الفني للفريق الباڤاري كأفضل مدرب في املوسم.

سويسرا تلتقي 
كرواتيا وبلجيكا وديًا

جيسيلمان 
ينضم إلى يونيون برلني

أكد االحتاد السويسري 
لكرة القدم أمس أن املنتخب 
األول ســيخوض مباراتني 
وديتني أمام كرواتيا وبلجيكا 
خالل الفتــرة املقبلة، بحيث 
يلتقي مع منتخب كرواتيا في 
السابع من أكتوبر املقبل في 
ســانت جالني، ثم يعقبها مع 
املنتخب البلجيكي في بروكسل 

١١ نوفمبر.
وكان من املقرر أن تلتقي 
سويسرا مع كرواتيا وبلجيكا 
ضمن الدورة الرباعية الودية 
في العاصمة القطرية الدوحة 
في مارس املاضي، لكن البطولة 
لم تخرج إلى النور بســبب 
تفشي وباء كورونا املستجد.
فالدمييــر  وقــال 
بيتكوفيتش، مدرب منتخب 
سويسرا: «حقيقة أن سويسرا 

ســتواجه كرواتيا وصيفة مونديال ٢٠١٨، وبلجيكا التي بلغت 
املربع الذهبي لكأس العالم األخيرة تعكس قيمتنا على الساحة 
الدوليــة، ومتنحنا هذه املباريــات التجريبية فرصة االحتكاك 

بالفرق الكبرى من أجل مواصلة التطور».

أعلن نادي يونيون برلني 
األملاني لكرة القدم عن تعاقده 
مع نيكو جيسيلمان، الظهير 
األيســر لفريــق فورتونا 
دوســلدورف، الــذي هبط 
مــن دوري الدرجــة األولى 

(بوندسليغا). 
وانضم جيســيلمان (٢٨ 
عاما) فــي صفقة انتقال حر 
لفريق يونيــون، الذي أنهى 
الدوري فــي املركز احلادي 
عشر، في أول مواسمه وكان 
فوزه على دوسلدورف ٣ -٠ 
في اليوم األخير قد حســم 
هبوط دوسلدورف، ولم يتم 
اإلفصاح عــن أي تفاصيل 

خاصة بالعقد.
للنادي عن  بيــان  ونقل 
القول: «سأعود  جيسيلمان 
آلنت فورستيري  آندر  مللعب 
بأسرع مما توقعت، أتطلع لهذا، 

إن احلصول على فرصة ملواصلة إثبات ذاتي في (بوندســليغا) 
ميثل حافزا كبيرا بالنسبة لي».

قرب الهــداف املصري محمد صــالح فريقه ليڤربول 
البطــل من الرقم القياســي لعدد النقــاط بقيادته للفوز 
خــارج ملعبه علــى برايتون ٣-١، فيما اســتعرض مان 
سيتي الوصيف على حساب ضيفه نيوكاسل باكتساحه 
٥-٠ في املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري اإلجنليزي.

في املبــاراة األولى، فك ليڤربول عقدته خارج ملعبه 
بتحقيقــه فوزه األول بعيدا عن «أنفليد» في آخر ســت 
مباريــات، ويدين ليڤربول برفع رصيــده الى ٩٢ نقطة 
وبأن يصبح على بعد ٨ نقاط من معادلة الرقم القياسي 
املسجل باسم «السيتي» في موسم ٢٠١٧-٢٠١٨، الى صالح 

الذي سجل هدفني ومرر كرة الهدف الثالث.
وضرب ليڤربول بقوة أمام برايتون بتسجيله هدفني 
بعد ثماني دقائق فقط، األول عبر صالح، ولم يكد برايتون 
يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه مرة أخرى في 
الدقيقة الثامنة، وهذه املرة بتســديدة لولبية رائعة من 
مشــارف املنطقة للقائد جوردن هندرسون بعد متريرة 

من صالح.
لكن تراجع رجال كلوب ســمح لبرايتون في العودة 
الــى أجواء اللقاء حتى جناحه في تقليص الفارق بهدف 
رائع ســجله البلجيكي لياندرو تروسار بتسديدة «على 

الطاير» بعد عرضية متقنة من تاريك المبتي (٤٥).
وعاد صالح في الشوط الثاني ليحسم األمور نهائيا 
حني أضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (٧٦)، رافعا 
رصيده الى ١٩ هدفا في الدوري هذا املوسم ومؤكدا الفوز 
التاسع تواليا لفريقه على برايتون في جميع املسابقات 
منــذ تعادلهمــا ٢-٢ في الدور الرابع من الكأس موســم 

.١٩٩٠-١٩٩١
ومن جهته، كرس مان سيتي تفوق عقدين من الزمن 
في ملعبه على نيوكاسل، مستعيدا توازنه بعد الهزمية 
التــي تلقاهــا األحد بعيدا عن «ســتاد االحتــاد» على يد 

ساوثمبتون (٠-١).
وتطرق املهاجم اجلزائري رياض محرز الذي ســجل 
أحد األهداف اخلمســة ضد نيوكاسل، الى خسارة األحد 
وأداء اليوم بالقول: «لعبت جيدا لكنني لم أكن محظوظا 
ضد ساوثمبتون وأهدرنا الكثير من الفرص، الفارق أمام 

نيوكاسل هو أننا سجلنا».
وحقق «الســيتي» إجنازا تاريخيا بالنسبة له، إذ لم 
يســبق له أن حقق ١١ انتصــارا متتاليا على أرضه ضد 
منافــس واحد، معززا ســجله اخلالي مــن الهزائم أمام 
نيوكاسل في معقله بعدما رفعه الى ١٦ مباراة متتالية في 
الدوري، كما رفع دي بروين عدد متريراته احلاسمة هذا 
املوسم الى ١٨، ليصبح على بعد متريرتني حاسمتني من 
معادلة الرقم القياسي املسجل باسم الفرنسي تييري 
هنري منذ موسم ٢٠٠٢-٢٠٠٣ (٢٠ بألوان أرسنال).
وانتكس وســت هام مجددا بسقوطه على أرضه 
أمــام بيرنلي بهدف ســجله جــاي رودريغيز (٣٨)، 
فيما تعرضت آمال ولفرهامبتون باملشاركة القارية 
لضربة بخسارته القاتلة أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 
الــذي ميلك الطموح ذاته، بهدف في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع عبر اإليرلندي جون إيغن.

٥ مباريات غدًا

تنطلــق املرحلة اخلامســة والثالثــون للدوري 
اإلجنليزي املمتاز غدا بإقامة خمسة مواجهات مختلفة 
الصعوبة، حيث يسعى وست هام يونايتد السادس 
عشــر (٣١ نقطة) لالبتعاد عن شــبح الهبوط كليا 
عندما يذهب ملالقاة متذيل الترتيب نوريتش سيتي 
(٢١ نقطة) على ملعبه، ويستضيف واتفورد السابع 
عشر (٣١ نقطة) نظيره نيوكاسل الثالث عشر (٤٣ 
نقطة) فــي مواجهة متكافئة، وفي ثالث املواجهات 
يلعب بطل «البرميييرليــغ» ليڤربول (٩٢ نقطة) 
مــع ضيفه بيرنلي التاســع (٤٩ نقطة) في مباراة 
صعبــة على األخيــر، وفي رابــع املواجهات يذهب 
تشلســي الثالث (٦٠ نقطــة) بآمال التأهل لدوري 
األبطال ملالقاة ســابع الترتيب شــيفيلد يونايتد 
(٥١ نقطة) فــي مواجهة متكافئة بدرجة كبيرة، 
وتختتم األمسية الكروية اإلجنليزية بلقاء يجمع 
وصيف البطل مان سيتي (٦٩ نقطة) الذي يحل 
ضيفا ثقيال على برايتون خامس عشر الترتيب 

(٣٦ نقطة).

«السيتي» يكتسح نيوكاسل بخماسية وعثرة جديدة لوست هام

محمد صالح يأخذ ليڤربول 
إلى األرقام القياسية

«الفرعون الصغير».. 
١٠٠ هدف

سولسكاير: «الباب مفتوح» 
لغير املجتهد

أكــد مدرب مان يونايتــد املنافس في الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم أولي غونار سولسكاير 
أنه لن يبقي على أي العب في الفريق ال يرى بأنه 
يلعب مع أكبر أندية العالم، مضيفا هناك مسؤولية 
كبيرة على الالعبني، وعليهم أن يحافظوا صورتهم 

البدنيــة، ومن ال يلتزم على مدار شــهرين أو ٣ 
شهور باالعتناء بنفسه، حينها سأفتح الباب وأخبره 
بضرورة البحث عن مكان آخر، لكن من اجليد اآلن 
مشاهدة الالعبني يدخلون املباريات بثقة في النفس 
وفي زمالئهم، ومعرفة تامة فيما يتوجب علينا القيام 

به في املباراة. وعن املسيرة احلالية لليونايتد، قال 
سولسكاير: ال ميكن أن نتحدث عن النجاح حاليا، 
ألننا تفادينا الهزمية في ١٦ مباراة فقط، ونتواجد 
في املركــز اخلامس، منر بفترة مثيرة، لكنها أبعد 

ما ميكن عن النجاح.

 مباريات الغد بالتوقيت احمللي 

إجنلترا (املرحلة الـ ٣٥)
٢٫٣٠beIN SPORTS HD٤نوريتش سيتي - وست هام

٢٫٣٠beIN SPORTS HD٢واتفورد - نيوكاسل
٥٫٠٠beIN SPORTS HD١ليڤربول - بيرنلي
٧٫٣٠beIN SPORTS HD٢شيفيلد - تشلسي

١٠٫٠٠beIN SPORTS HD٢برايتون - مان سيتي

قرعة دوري األبطال و«يوروبا ليغ» اليوم

دورمتوند يستعد لتعويض رحيل سانشو

بعد مضي أربعة أشهر على املباراة األخيرة في دوري 
أبطال أوروبا لهذا املوسم، تتجه األنظار اليوم الى مدينة 
نيون السويســرية حيث جترى قرعة البطولة املصغرة، 
مع األمل بأال يتســبب ڤيروس كورونا املســتجد بتعكير 
خطة إكمال املسابقة القارية األم في العاصمة البرتغالية 

لشبونة.
وبعد أن حسم باريس سان جيرمان 

تأهله إلى ربع النهائي للمرة األولى منذ 
٤ أعوام، وخروج ليڤربول حامل 

اللقب على يد اتلتيكو مدريد في 
١١ مارس املاضي، اتخذ االحتاد 
األوروبي لكرة القدم «ويفا» 
القرار بتعليق النشــاطات 
الكرويــة في أنحاء القارة 
العجوز، وانتظر االحتاد 
القــاري حتــى منتصــف 
يونيو لوضع خطة إلكمال 
مســابقتي دوري األبطال 

والدوري األوروبي «يورويا 
ليــغ». واخلطــة بالنســبة 

ملسابقة دوري األبطال، احملرك 
الرئيســي لالحتاد  االقتصادي 

الذي قدر إجمالي إيراداتها التجارية 
هذا املوسم بـ ٣٫٢٥ مليارات يورو قبل 

أن يدخــل «كوفيــد-١٩» علــى اخلط، هي 
الذهاب الى لشــبونة الستكمال املسابقة ببطولة 

مصغرة اعتبارا من ربع النهائي، تقام بنظام خروج املغلوب 
بعد مباراة واحدة بدءا من ١٢ أغسطس، وصوال الى املباراة 

النهائية املقررة في ٢٣ منه.
وقرر «ويفا» إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف 

النهائــي واملباراة النهائية على امللعبني اخلاصني بناديي 
بنفيكا «استاديو دا لوش» وسبورتينغ «استاديو جوزيه 

ألفاالدي».
وضمنــت أنديــة أتاالنتــا اإليطالي واليبزيــغ األملاني 
وأتلتيكــو مدريد وباريس ســان جرمــان التأهل الى ربع 
النهائي، فيما تبقى أربع مباريات في إياب ثمن 
النهائي، جتمع يوڤنتوس اإليطالي وليون 
الفرنســي (٠-١ ذهابا)، وبرشلونة 
اإلســباني ونابولي اإليطالي (١-

١)، ومــان ســيتي اإلجنليــزي 
وريال مدريد اإلســباني (٢-

١)، وبايرن ميونيخ األملاني 
وتشلسي اإلجنليزي (٣-

٠). ويســتكمل دور الـ ١٦ 
فــي الســابع والثامن من 
أغســطس، علــى أن يقام 
الدور ربع النهائي بني ١٢ 
و١٥ منه، ونصف النهائي 
في ١٨ و١٩ منــه، واملباراة 
النهائيــة في ٢٣ منــه. إلى 
ذلك، من املقرر أن تقام األدوار 
النهائية ملسابقة «يوروبا ليغ» 
فــي مــدن كولــن ودويســبورغ 
وغيلسنكيرشن ودوسلدورف األملانية 

في الفترة من ١٠ إلى ٢١ أغسطس.
وتقام مباريات إياب الدور ثمن النهائي في ٥ و٦ 
أغسطس، أما بالنسبة ملواجهتي روما اإليطالي مع إشبيلية 
اإلسباني وإنتر ميالن اإليطالي مع خيتافي اإلسباني واللتني 
لم تلعبا ذهابا بسبب ڤيروس «كوفيد-١٩»، فستحسمان 

مبباراة واحدة على أرض محايدة في أملانيا أيضا.

أملــح نــادي بوروســيا دورمتونــد 
وصيف الدوري األملاني لكرة القدم إلى 
إمكانية رحيل العب اجلناح اإلجنليزي 
جايدون سانشو عن صفوفه، مؤكدا انه 
سينشط في سوق االنتقاالت لتعويض 

أي خطوة من هذا النوع.
ويثير اجلناح الشاب البالغ من العمر 
٢٠ عامــا، اهتمام أندية عــدة، يبدو أن 
مان يونايتد اإلجنليزي يحظى مبوقع 
األفضلية فيما بينها، بحسب التقارير 
الصحافيــة، وقــال املديــر الرياضــي 
لدورمتوند ميكايل تسورك ملجلة «كيكر» 
األملانية «اذا رحل جايدون، سننشــط 
مجددا لتعزيز هجومنا»، مضيفا «نضع 
نصب أعيننا العبا أو العبني بالتأكيد».
وســاهم العب اجلناح الســريع في 
حلول فريقه وصيفا لبايرن ميونيخ في 
البوندسليغا ملوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، مع ١٧ 

هدفا ومثلها من التمريرات احلاسمة.
الــى صفــوف  وانضــم سانشــو 

دورمتونــد في العام ٢٠١٧ آتيا من مان 
ســيتي، وترجــح التقاريــر رغبته في 
العودة الى الدوري اإلجنليزي املمتاز. 
وبحســب التقارير، يبدو غرمي سيتي، 
يونايتــد، األقرب الى نيل توقيعه، في 
حال اتفق مع دورمتوند على قيمة انتقاله 
التي يقدرها النادي األملاني بـ١٢٠ مليون 
يورو (١٣٦ مليون دوالر)، ويتوقع أن 
يتم حســم انتقال سانشــو من عدمه، 

بحلول نهاية أغسطس.
وأبــرم دورمتوند الــى اآلن صفقة 
واحدة استعدادا للموسم املقبل، بالتعاقد 
مــع الظهيــر البلجيكي تومــا مونييه 
بانتقــال حر من باريس ســان جرمان 
الفرنسي، لتعويض انتقال املغربي أشرف 
حكيمي الى إنتــر اإليطالي، بعد نهاية 
فترة إعارته من ريال مدريد اإلسباني، 
وترجح التقارير تعاقد دورمتوند أيضا 
مع اإلجنليزي الشــاب جود بيلينغهام 

(١٧ عاما) العب برمنغهام سيتي.
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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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اجلمعة

واحد أبواللطف

١٢ مليون إصابة بـ«كورونا» 
و«الصحة العاملية» حتّذر: 

الوضع يزداد سوءًا.

سوق اجلمعة يعيد فتح أبوابه 
وتوقعات بإقبال كبير اليوم.

  نعيد ونزيد.. لبسوا   وأنتم تزدادون غموضًا!!
كمامات وتباعدوا.

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

منيرة راشــد مفرح الزيد، أرملة عدس حسني خميس العجمي: ٦٧ عاماـ  
ت: ٦٦٧٨٢٢٨٠ ـ ٦٦٤٥٨٠٨٩ ـ شيعت.

حيدر ياسني علي احلداد: ٥٦ عاماـ  ت: ٩٩٣٦٢٧٦٧ـ  ٦٦٢٤٨١٢٣ـ  شيع.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات
«ال أوافق على التوصيات الصحية المكلفة وغير 

العملية»
الرئيــس ترامب يهاجم توصيات 
«ســي دي ســي» ويؤكــد أنه 

سيراجعهم فيها.

«ال أريد ألحد أن يستخدم توصياتنا الصحية 
لمنع فتح المدارس»

روبرت ريدفيلد مدير «سي دي سي» 
بعد أن قام الرئيس ترامب مبهاجمة 

توصيات «سي دي سي».

«لن أفتح المدارس لألطفال إال استنادًا ألرقام 
علمية، وليس خضوعا لتهديدات سياسية»

حاكمة ميتشيغان، غريتشن ويتمر، ترد 
على تهديد الرئيس ترامب بقطع التمويل 
عن املدارس التي لن تفتح للدراسة. 

«أغلب شركات الطيران سرحت حوالي ٥٠٪ 
من موظفيها وطياريها»

ريتشارد كويست، محرر اقتصادي 
بشــبكة سي ان ان، متحدثا عن عدد 
من شــركات الطيران ومنها يونايتد 

ولوفتهانزا.

«شخص واحد يحمل غالبية أسهم الشركة 
في يده دون مساءلة»

ديريك جونســون، منتقدا مايكل 
زاكربيرغ، بسبب رفض فيسبوك 
التحرك لوقف املنشورات التحريضية.
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َمن يخاف أكثر من اآلخر 
اإلنسان أم القرش؟!

حمارة حتولت جنمة بكندا 
ووسيلة جلمع األموال!

جوني ديب للمحكمة: 
املخدرات جعلتني أضعف 

من أن أضرب أمبير هيرد

ما قصة العداوة التي يقال انها أزلية بني اإلنسان وسمكة 
القرش؟ فمنذ الرواج الكبير لفيلم «Jaws» في ســبعينيات 
القرن املاضي، ساد االنطباع بأن القرش يشكل خطرا رهيبا 
على اإلنسان وأنه حيوان مفترس وحقود، الى آخر ذلك من 

األوصاف التي جتافي احلقيقة الى حد كبير.
صحيفــة «الغارديان» أعطت مثاال على التشــويه الذي 
حلق بصورة القرش خصوصا على يد السينما األميركية. 
ففي عام ٢٠١٦ تضمن فيلم «The Shallows» فقرة عن تعرض 
فتاة سباحة لهجوم وحشي من قرش أبيض. ولكن ذلك لم 
مير مــرور الكرام، فقد بادر فريق مــن العلماء الى توجيه 
رســالة مفتوحة للشركة املنتجة حذروا فيها من ان الفيلم 
يشكل تشويها خطيرا ميكن ان يؤدي الى استمرار معاداة 

الرأي العام لهذه األسماك.
وتنقل الصحيفة عن عاملة األحياء األميركية جازمني غريهام 
ان هنــاك الكثير مما ميكننا تعلمه مــن القرش مثل قدرته 
على شــفاء جروحه بسرعة واكتسابه للمناعة ضد الكثير 
من األمراض. أعداد أســماك القرش في احمليطات تتناقص 
بســرعة منذرة وهذا يضر بالبشــر بقدر ما يضر بالنظام 
البيئي. فالقرش يساعد على احملافظة على التوازن البيئي 
فــي احمليطات عن طريق القضاء علــى الفرائس الضعيفة 
واملريضــة، كما انه مينــع أي فصيلة بعينها من ان تتكاثر 
وتسيطر على البحار. وإذا كانت بعض أنواع القرش تهاجم 
اإلنسان في البحار فهذا على األرجح ألنها تخاف منه ومن 
سيطرته على مجالها اخلاص. وكما يقول كثيرون من العلماء 
ودعاة احلفاظ على البيئة فإن لدى القرش ما يدعوه للخوف 

من البشر أكثر مما يدعو البشر للخوف منه.

أكســبريدج، كندا - أ.ف.پ: 
حتولــت حمــارة في كنــدا إلى 
جنمــة مــدرة لألمــوال، حيــث 
استحوذت إطاللتها املفاجئة خالل 
االجتماعات التي تعقد بالڤيديو 
عبر تطبيق «زوم» على اإلعجاب، 
وأصبحت هذه احلمارة وسيلة 

لتمويــل ملجأ حليوانــات املزارع تراجعــت مداخيله 
بسبب توقف الزيارات إليه بسبب جائحة كوفيد-١٩.

لنــدن - أ.ف.پ: نفى املمثل األميركي جوني ديب أمس 
اخلميس أمام القضاء البريطاني اتهام طليقته أمبير هيرد 
له بضربها قائال: إن إدمانه املخدرات أضعفه لدرجة لم يكن 
في استطاعته فعل ذلك. وتنظر احملكمة العليا في لندن في 
القضية املرفوعة من جنم فيلم «بايريتس أوف ذي كاريبيني» 
ضد صحيفة «ذي صن» التي أخذ عليها نشر مقال في أبريل 
٢٠١٨ يتطرق إلى ضربه زوجته الســابقة كما لو أنه واقعة 
مثبتــة. وهو ينفي هذه االتهامات نفيــا قاطعا. وفي اليوم 
الثالث من احملاكمة، تطرق املمثل البالغ ٥٧ عاما خصوصا 
إلى حادثة مفترضة وقعت في ٢٠١٤ حني كان في مركز لعالج 
مدمني املخدرات في جزيرة خاصة في البهاماس، في حضور 
املمثلــة. وقال: «كنت في حالة معاناة شــديدة وكانت لدي 
تشــنجات خارجة عن السيطرة. لم أدفع أو أهاجم اآلنسة 

هيرد، لم أكن حتما في حالة تخولني فعل ذلك».

The Shallows لقطة من فيلم

جوني ديب وأمبير هيرد مبناسبة سابقة

قرية إيطالية تسعى إلى االعتراف بها «مملكة مستقلة» 
.. أميرتها أربعينية أملانية وسكانها ٣٠٠ شخص!

ســيبورغا (إيطاليا) - أ.ف.پ: 
تسعى «اململكة» املعلنة أحاديا في 
قرية سيبورغا املطلة على الريڤييرا 
اإليطالية، إلى انتزاع اعتراف دولي 
بها كإحدى أصغر الدول في العالم، 
في معركة متعددة األوجه تفتح الباب 
أمام رهانات سياســية واقتصادية 

كبيرة.
وتصف نينــا مينيغاتو لوكالة 
فرانس برس انتخابها أول «أميرة» 
في تاريخ هذه القرية بأنه «أشــبه 
بقصص األحــالم». وتزور ســيدة 
األعمال األملانية هذه البالغة ٤١ عاما 
«رعاياها» وجتــوب أزقة «اململكة» 
املمتــدة علــى بضعــة  الصغيــرة 
كيلومتــرات مربعــة والتي يقطنها 
٣٠٠ شــخص. وتوضــح مينيغاتو 
التي تدير شركة عقارية في موناكو 
«لم أكن أتصور يوما أنني سأصبح 
أميرة»، بعدما تولى زوجها السابق 
مارتشيلو منصب «أمير» سيبورغا 
على مدى تســع سنوات. ويعرض 
تاجها للسكان واملارة في مكتب هيئة 
الســياحة احمللية املســتخدم أيضا 

كمتجر للتذكارات «امللكية». 

وينــادي «حــكام» هــذه القرية 
الصغيــرة فــي منطقــة ليغوريــا 
اإليطاليــة قرب احلدود الفرنســية 
مبنح سيبورغا صفة الدولة املجهرية، 
مستندين إلى وثائق من القرن الثامن 
عشــر يقولون إنها تؤكد أن القرية 
لم تنضم يوما قانونيا إلى إيطاليا. 
وترتدي هذه املعركة بعدا اقتصاديا 
يتمثل في حتفيز السياحة وتفادي 
النزوح السكاني الذي أفرغ الوسط 
التاريخي ملناطــق إيطالية عدة من 
سكانها. وترغب «األميرة» نينا في 
إعادة استخدام عملة محلية حتمل اسم 
«لويجينو» وإقامة فندق فاخر على 
تلة مجاورة تطل على أربعة «بلدان» 
هي فرنسا وموناكو وإيطاليا و«إمارة 
سيبورغا». وكذلك تسعى إلنشاء خط 
لعربات التلفريك بهدف ربط القرية 
بالساحل. وليست سيبورغا الدولة 
املجهرية الوحيدة غير املعترف بها 
في العالم، غير أن سكان سيبورغا 
يؤكدون أن الطابع اخلاص الذي تتمتع 
به «إمارتهم» يستند إلى وقائع مثبتة 
ويبدون تصميما على انتزاع اعتراف 

(أ.ف.پ)من السلطات اإليطالية بذلك. نينا مينيغاتو أميرة سيبورغا اجلديدة 

كيف تهاجم خاليا املناعة األعصاب بسبب «كورونا»؟
أفاد خبراء في «يونيفيرسيتي كوليدج لندن» بأن االلتهاب 
الرئوي احلاد الذي يســببه كوفيــد-١٩ وحتى االلتهابات 
األخرى األقل حدة ميكن ان حتدث مضاعفات تتراوح بني 
الهذيان والنوبة القلبية والتهاب األعصاب ونوع نادر من 
التهاب الدماغ في عدد من املرضى. وتنتج هذه األعراض 
عن تفعيل للخاليا املناعية يجعلها تهاجم الغالف الدهني 

الواقي الذي يحيط باألعصاب.
ونقل موقع «ميل أونالين» عن أحد املشاركني في الدراسة 
د. مايــكل زاندي ان ظهور هذه األعراض لم يكن يتوقف 
دائما على حدة األعراض التنفسية وهذا يدعو الى اليقظة 
وتتبع هذه املضاعفات لدى الذي أصيبوا بڤيروس كورونا.
والالفت هو أنه لم يتم اكتشــاف الڤيروس في دماغ 

املرضى الذين شملهم البحث أو في نخاعهم الشوكي األمر 
الذي يشير الى ان الڤيروس لم يكن السبب املباشر لهذه 
األعراض التي يحتمل ان تكون جنمت عن رد فعل النظام 

املناعي وليس عن الڤيروس نفسه.
وقال طبيب آخر شــارك في البحث ان وباء كورونا 
انتشر منذ أشــهر قليلة ولذلك من املبكر معرفة الضرر 
الذي ميكن ان يحدثه على املدى البعيد. ودعا املرضى الذين 
تعافوا من الڤيروس الى استشارة الطبيب اذا ما عانوا من 

أعراض عصبية.
ويشكل هذا البحث إضافة الى األدلة املتزايدة على وجود 
تشكيلة واسعة من املضاعفات العصبية احلادة لكوفيد-١٩، 

«كورونا» يدفع اخلاليا املناعية ملهاجمة الغالف الدهني الواقي لألعصابإضافة الى تأثيره على اجلهاز التنفسي.

ملشاهدة الڤيديو
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