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توافق نيابي - حكومي حول االكتتابات الشرعية
الشاهني قدم رسالة الستعجال وإدراج تعديالت «الشراكة بني العام واخلاص» و«محطات القوى الكهربائية» على جدول اجللسة املقبلة وطالب «املالية» بتقدمي االكتتاب العام على «الدين العام»
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الرئيس اللبناني السابق في حوار مع «األنباء»  

العماد ميشال سليمان: أناشد صاحب السمو 
«أمير الديبلوماسية» املبادرة مجددًا إلنقاذ لبنان

املطلوب منا امتالك اإلرادة 
في إدانة أي اعتداء كالمي 
أو صاروخي تتعرض له دول 

اخلليج السيما السعودية

نتطلع إلى حتييد لبنان عن صراعات 
احملاور  باستثناء قضية فلسطني 

الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمانواإلجماع العربي»

قانون الدين العام .. ضوابط جديدة
مرمي بندق

تقدم احلكومة ممثلة بوزير 
املالية بــراك الشــيتان بنودا 
تفصيلية ملشروع قانون الدين 
العــام الذي يســمح للحكومة 
باقتــراض ٢٠ مليار دينار من 
البنوك احملليــة والعاملية في 
اجتماع اللجنة املالية البرملانية 
اليوم. وتتضمن البنود أوجه 
الصرف وخطة أسلوب السداد 

ونســبة الفائــدة ومقارنتهــا 
بنسبة العائد على االستثمارات.

وقالت مصادر لـ «األنباء»: 
إن نســبة الفائــدة تقــل عــن 
نسبة العائد على االستثمارات 
اخلارجيــة، إلــى جانب خطة 
احلكومــة لتنفيــذ مالحظات 
النــواب، ومنها أنه لن يتعدى 
٦٠٪ من الناجت اإلجمالي، فضال 
عن التأكيد على أوجه الصرف 
االستثمارية وتنفيذ املشروعات 

وليس للمصروفات التشغيلية 
إلى جانب سد العجز.

وحـــذرت املصـــادر مــن 
االقتراب مــن أصول صندوق 
احتياطي األجيال لتأثير هذه 
اخلطوة سلبيا على التصنيف 
االئتماني للدولة، أو املســاس 
بالودائع احلكومية في البنوك 
حفاظــا على القوة الشــرائية 
للدينــار ومتســكا باســتمرار 

رفاهية املواطنني.
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سامح عبداحلفيظ - رشيد الفعم

قدم النائب أسامة الشاهني 
طلبا إلدراج االقتراحني بقانون 
قانــون  بتعديــل  اخلاصــني 
الشــراكة بني القطاعــني العام 
واخلاص وتأســيس شــركات 
تتولــى  مســاهمة  كويتيــة 
بنــاء وتنفيذ محطــات القوى 
الكهربائية وحتلية املياه على 
جدول أعمال املجلس بعد بند 
الرســائل الواردة في اجللسة 
املقبلة والتصويت عليهما عمال 

بأحكام املــادة ٥٥ من الالئحة 
الداخلية. وأوضح الشاهني أن 
املجلس وافق بتاريخ ٤ فبراير 
املاضي على رســالته بتكليف 
اللجنة املالية البرملانية دراسة 
التعديالت وإعــداد تقرير بها 
خالل شهرين «إال انه لم يقدم 
التقريــر على الرغم من مضي 
٥ أشــهر علــى التكليــف رغم 
إعالن احلكومة موافقتها على 
التعديــالت مــن خــالل وزير 
املالية». وأشــار الشــاهني إلى 
أن التعديــالت جاءت لتوفيق 

وعليه قدمت الرسالة للتصويت 
على االقتراحات حتى ال تضيع 
على املواطنني أرباح اكتتابات 

عامة جديدة. 
واختتــم الشــاهني حديثه 
بالقول: أدعــو زمالئي أعضاء 
«اللجنة املالية» لتقدمي قانون 
االكتتاب العام على الدين العام 
التزاما بقانون الالئحة الداخلية 
للمجلــس وقــراره، وتفعيــال 
للمــادة ٢ من الدســتور حول 
تطبيق الشــريعة اإلســالمية 
واملادة ٨ حول تكافؤ الفرص.

أوضاع االكتتابات العامة القادمة 
مع الشريعة اإلسالمية، مشددا 
علــى أنها محل إجمــاع نيابي 
وتوافق نيابي- حكومي، كما 
اتضح من اجتماع مجلس إدارة 
هيئة الشراكة احلكومية األخير، 
« لذا أدعو الى استعجال إقرارها 
في اجللسة املقبلة». وأشار إلى 
أن التعديالت قدمت منه والنواب 
محمد هايف وعبداهللا الكندري 
وخالد العتيبي وعبداهللا فهاد، 
وأن املجلــس قــرر باإلجمــاع 
إعطاءهــا صفة االســتعجال،  أسامة الشاهني

القرارات اجلديدة مؤقتة.. والهدف 
حتقيق التوازن بني احلفاظ على سالمة 

04اجلميع والترحيب بالطالب

استمرار التحقيقات  في قضيتي 
الصندوق املاليزي والنائب البنغالي

عبدالكرمي أحمد

واصلت النيابة العامة حتقيقاتها في قضية الصندوق 
املاليزي، حيث حجزت متهمــا ثالثا وهو محام، كما أمرت 
بضبط وإحضار متهم رابع وهو محام أيضا على ذمة التحقيق.
وجاء اســتدعاء املتهمني اجلديدين بعدما ورد اسماهما 
فــي التحقيقات مع املتهم األول، الذي أبرزت التحريات أنه 
أصدر شــيكات عدة مببالغ كبيرة لصالح عدة أشــخاص. 
كما اســتمرت التحقيقات في قضية النائب البنغالي حيث 

مت استمرار احتجاز قيادي «الداخلية» إلى اليوم األحد.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

البلدية تنفذ أكبر عملية غلق في املرحلة الثانية

فــي إطار اكبر عملية غلق 
للمحــالت واألســواق نفذتها 
بلدية الكويت بسبب عدم توافر 
االشتراطات ووسائل الوقاية 
الصحية وااللتــزام بالتباعد 
االجتماعــي أو أنشــطة غيــر 
مسموح لها مبزاولة النشاط 
خــالل املرحلــة الثانيــة ملنع 
انتشــار ڤيــروس «كوفيد ١٩ 
املستجد»، أعلن مدير عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوحي أن 
البلدية أصدرت أمر غلق إداريا 
لعــدم االلتزام باالشــتراطات 
الصحية وعدم السماح مبزاولة 
النشاط، حيث بلغت ٩ أوامر 
غلــق خــالل االيــام القليلــة 
املاضية وشملت إغالق سوق 
اجلمعة وأحد األسواق الكبيرة 
باملرقاب، إضافة إلى غلق محل 
شــهير لشــركة أثاث في أحد 
املجمعات التجارية إلى جانب 
غلق معرض للمالبس النسائية 
في أحد الفنــادق بالفروانية، 
باإلضافة إلى ٥ محالت أخرى 
في مناطق مختلفة، مشيرا الى 
أن إجمالي اإلغالقات السابقة 
في جميع احملافظات حتى ٣٠ 
يونيو املاضي قبل بدء املرحلة 
الثانيــة بلغ عددهــا ١١٣ غلقا 
إداريا، وبهــذا تكون حصيلة 

تلك اإلغالقات ١٢٢. 
أنه لن  وأكد م.املنفوحــي 
نتــردد فــي غلــق أي مجمــع 
أو محــل أو ســوق ال يلتــزم 
التي  باالشــتراطات الصحية 
حددها مجلس الوزراء ووزارة 
الصحة، مشــددا علــى العمل 
بحــزم من قبــل أجهزة وفرق 
البلدية لسالمة اجلميع، موجها 
الشــكر إلى إدارات املجمعات 

العاصمــة واجلهراء م.فيصل 
صادق بعد قيامهم بالكشــف 
على السوق في أول يوم لعودة 
اســتئنافه لنشــاطه ونظــرا 
لعــدم االلتزام باالشــتراطات 
الصحيــة احملــددة مــن قبل 
السلطات الصحية وضرورة 
املرحلــة  خــالل  تطبيقهــا 
الثانيــة من مراحلــة العودة 
التدريجية، متضمنا توصية 
بغلقه. وأضاف م.املنفوحي أن 
املوافقة على فتح سوق اجلمعة 

واستئنافه لنشاطه اتخذ عند 
بدء املرحلة الثانية شــريطة 
توفير االشــتراطات الصحية 
التعليمــات  بــكل  وااللتــزام 
الصادرة من السلطات الصحية، 
لكن هذه االشتراطات الى جانب 
وجــود التباعد االجتماعي لم 
تتوافر في أول يوم مت استئناف 

لنشاطه.
من جهته، شدد نائب املدير 
العام لشؤون قطاع محافظتي 
العاصمة واجلهــراء ورئيس 
امليدانــي م.فيصــل  الفريــق 
اجلمعــة علــى أنه بنــاء على 
املعاينة امليدانية لسوق اجلمعة 
وجدنــا عــدم توافر وســائل 
الوقاية والتقيد باالشتراطات 
الصحيــة والتباعــد حســب 
املســافات املطلوبــة صحيا. 
وقال اجلمعــة: على ضوء ما 
متت معاينته ميدانيا تقرر رفع 
توصية بغلق ســوق اجلمعة 
كإجــراء احتــرازي لضمــان 
حماية سالمة وصحة العاملني 

ومرتادي السوق.

املنفوحي: لن نتردد في غلق أي مجمع أو محل أو سوق ال يلتزم باالشتراطات الصحية

م.فيصل اجلمعةم.أحمد املنفوحي

املتعاونة مع بلدية الكويت في 
تطبيق تلك االشتراطات التي 
وضعت حلماية صحة مرتادي 
األســواق، مثمنا مبادرة تلك 
املجمعات بغلــق أبوابها بعد 
وصول عــدد اجلمهور للعدد 
املتفــق عليــه داخــل املجمع. 
وقــال م.املنفوحي: إن ســوق 
اجلمعة أغلق بناء على تقرير 
معد من قبــل الفريق امليداني 
املختص برئاسة نائب املدير 
العام لشؤون قطاع محافظتي 

السفير العدواني والبرملاني األوكراني أوميروف
 يبحثان تطوير التعاون الثنائي بني البلدين الصديقني

املؤشر الكهربائي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا 
وشبكة الربط اخلليجية تدعم االستقرار

يوسف غامن

عبر سفيرنا لدى أوكرانيا 
د.راشد العدواني عن اهتمام 
بالده بتطوير العالقات الثنائية 
الكويتيــة - األوكرانية، وأن 
املستثمر الكويتي يعير اهتماما 
كبيــرا للســوق االوكرانــي، 
مؤكــدا موقف الكويت الثابت 
األوكرانيــة  القضايــا  مــن 
املصيرية، حيــث ان الكويت 
تعتبر أوكرانيا وشــعبها من 

الدول الصديقة.
وقال د.العدواني لـ «األنباء»  
و«أوكرانيــا بالعربية» خالل 
اســتقباله للنائــب البرملاني 
األوكراني عن حزب «هولوس» 
وممثــل مجلــس تتــار القرم 
«كورولتاي» روستم أوميروف 
مببنــى الســفارة فــي كييڤ 
يــوم أمــس األول: ان البعثة 
الكويتية في كييڤ ســتعمل 
كل ما بوسعها إلجناح جميع 
املقترحــات التي من شــأنها 
البلدين،  تعزيز التعاون بني 
فالكويت كانت ومازالت داعما 
الوكرانيا وملسلميها على مر 
ســنوات طويلــة وان خيــر 
الكويت لم ينقطع عنهم ولن 
ينقطع بإذن اهللا تعالى لكل ما 
فيه اخلير، وذلك امتثاال لرسالة 
السالم واحملبة التي سطرها 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد أمير االنسانية، 
حفظه اهللا تعالى. وقد جرى 
خالل اللقاء بحث سبل تطوير 

دارين العلي

عاد مؤشــر االســتهالك الكهربائي 
لالرتفــاع مســجال رقما قياســيا بلغ 
١٤١٩٠ ميغاواط بعد االرتفاع امللحوظ 
في درجات احلــرارة، حيث بلغت ٥٠ 
درجة مئوية. وقالت مصادر مطلعة في 
الوزارة ان هذا االرتفاع في االستهالك 
مرده الى ارتفاع درجات احلرارة، الفتة 
الى انه من املتوقع ان تشهد األيام املقبلة 
ارتفاعا مطردا في االستهالك مع عودة 
الدوامــات. وقالت املصادر لـ «األنباء» 
ان وجود احتياطــي في الوزارة يبلغ 
حوالــي ٣٠٠٠ ميغاواط يشــكل عامل 

آمان للوضع الكهربائي في البالد، حيث 
ان االســتهالك األعلــى املتوقع ١٥٦٠٠ 
ميغــاواط بينما تبلغ القــدرة املركبة 
لإلنتاج احمللي للمحطات أكثر من ١٨٠٠٠ 
ميغاواط. وأوضحت املصادر ان شبكة 
الربط اخلليجية ايضا تعتبر من عوامل 
االستقرار للشــبكة الكهربائية كونها 
تزود الشبكة في مختلف أنحاء اخلليج 
بالطاقة في حال احلاجة لها كما حصل 
بداية األسبوع املاضي عندما تعرضت 
محطة الصبية خلــروج وحداتها عن 
اخلدمــة دون اي يشــعر بذلك اي من 
املستهلكني بسبب التعويض من الشبكة 

اخلليجية.

االنســانية، حيث ان سلســة 
العمل اخليري الطويلة للكويت 
شملت العالم وأوكرانيا التي 

كان ملسلميها نصيبا منها.
الــى  أميــروف  وأشــار 
االثــر االيجابي للمســاعدات 
االنســانية الكويتية في دعم 
وتطويــر بعض االقســام في 
بالعاصمــة  املستشــفيات 
كييــڤ، مشــيدا بالعالقــات 
الطيبة والودية بني البلدين. 
وأكد أوميــروف إلى ضرورة 
تعزيــز النمــو امللحــوظ في 
التبادل التجاري بني أوكرانيا 
والكويت والذي ما كان ممكنا 
لوال اجلهود الكبيرة املبذولة 
من البعثات الديبلوماسية في 
كال البلدين، معربا عن شكره 

للسفير األوكراني في الكويت 
باالنوتســا  د.اوليكســاندر 
ولســفير الكويــت في كييڤ 
د.راشــد العدواني، داعيا الى 
العمل اكثر لتطوير العالقات 
الثنائية فــي جميع املجاالت 
وملــا فيــه مصلحــة البلدين 
والشــعبني الصديقــني. وأكد 
أوميروف قناعته بأن أوكرانيا 
تظل وجهة جذابة لالسثمارات 
العربية واخلليجية والسيما 
الكويتيــة منهــا، اضافة الى 
جاذبيتها للسياحة العالجية 
وسياحة االستجمام، مشيرا 
الــى انه على اســتعداد لبذل 
جهــود كبيرة والقيام بكل ما 
يلزم لتطوير العالقات ورفع 
ميزان التبــادل التجاري الى 
مستوى يليق بقدرات البلدين.
وأوضــح أوميــروف ان 
شعب تتار القرم أحد الشعوب 
املتجذرة واملؤسســة للدولة 
األوكرانية، مما يؤكد اهتمامهم 
بتطوير العالقات بني أوكرانيا 
والعالــم العربــي خصوصــا 
واالســالمي عموما، معتزين 
بهويتهم الوطنية األوكرانية 
وانتمائهــم لألمة االســالمية 
العظيمــة، حيــث ان مجلس 
تتار القــرم يعمل بهذا النهج 
منــذ أكثر من ٢٨ عاما اي منذ 
استقالل أوكرانيا، فهم اجلسر 
االنسب للتعاون األوكراني مع 
العالم االسالمي، مبينا أن تتار 
القرم لطاملا سعوا لالعتراف 
بهويتهم منذ استقالل أوكرانيا.

أوميروف: الكويت بلد العمل اإلنساني ومبادرات صاحب السمو شملت العالم وأوكرانيا

ارتفاع درجة احلرارة إلى ٥٠ مئوية واالستهالك إلى ١٤١٩٠ ميغاواط

السفير د.راشد العدواني والنائب روستم أوميروف

العالقات الثنائية بني البلدين 
على شتى الصعد، معبرا عن 
ترحيبــه بالنائــب أوميروف 
وبالطرح السليم الذي يقدمه.
النائــب  أعــرب  بــدوره، 
أوميروف للســفير العدواني 
عــن شــكر بــالده للموقــف 
الكويتــي الثابت مــن وحدة 
وســالمة االراضي األوكرانية 
في املنظمات الدولية التابعة 
لألمم املتحدة وبالذات ما يتعلق 

القرم والدونباس.
أوميــروف  اشــاد  كمــا 
الكبيــر  بالــدور االنســاني 
للكويت باعتبارها بلد العمل 
االنساني وبجهود ومبادرات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، ونيله لقب امير 

الكويت تهنئ منغوليا وجزر البهاما بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة 
إلى رئيس منغوليا الصديقة خالتما باتولغا 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهار. وبعث ســمو ولي 
العهد الشــيخ نــواف األحمد، حفظه اهللا، 
ببرقية تهنئة إلى رئيس منغوليا الصديقة 
خالتما باتولغا ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناســبة العيد الوطني لبــالده، متمنيا 
ســموه له موفور الصحــة والعافية. كما 
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
كذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئة إلى حاكم عام جزر البهاما الصديقة 
كورنيليوس الفني سميث عبر فيها سموه، 
حفظه اهللا، عن خالص تهانيه مبناســبة 
العيــد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له 

موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 
املزيد من التقدم واالزدهار. وبعث ســمو 
ولي العهد الشــيخ نــواف األحمد، حفظه 
اهللا، ببرقيــة تهنئة إلى حاكــم عام جزر 
البهاما الصديقة كورنيليوس الفني سميث 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطنــي لبالده،متمنيا ســموه له موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

مدير األمن العام اللبناني 
يستعد لزيارة الكويت

بيروت ـ داود رمال

كشف مصدر رئاسي لبناني لـ «األنباء» 
عن ان املدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم سيصل الى الكويت خالل الساعات 

املقبلة  لنقل رســالة خطية من الرئيس 
اللبناني ميشال عون الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد حول الوضع 
الراهن فــي لبنان والعالقات الثنائية بني 

اللواء عباس ابراهيمالبلدين.

«اخلارجية»: استئناف العمل مبركزي التصديقات
في «برج التحرير» وخدمة املواطن بـ «صبحان»

أعلنت وزارة اخلارجية أنه سيتم استئناف العمل مبركز 
التصديقات في حكومة مــول «برج التحرير»، ومركز خدمة 
املواطن في منطقة صبحان وذلك خالل ساعات العمل الرسمية 
اعتبارا من اليوم األحد. ودعت الوزارة في بيان صحافي أمس 
املراجعني إلى ضــرورة الدخول ملوقع الوزارة لترتيب حجز 

موعــد احلضور. وكانت الوزارة ممثلة بالشــؤون القنصلية 
أطلقت قبل أيام رابطا إلكترونيا حلجز املواعيد املسبقة جلميع 
معامالت قسم التصديقات تسهيال للمواطنني واملقيمني نحو 
إجناز معامالتهم بشــكل أفضل، علــى أن يقتصر العمل على 

املبنى الرئيسي في منطقة الشويخ اإلدارية.

فيصل اجلمعة: بعد املعاينة امليدانية أوقفنا مزاولة نشاط سوق اجلمعة للسالمة العامة

«القوى العاملة»: استئناف التحويل من صاحب عمل
 إلى آخر (مادة ١٨) عبر «أسهل» بدءًا من اليوم

بشرى شعبان

تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» قبل أيام وعلى لسان 
نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع العمالة بوزارة 
الشؤون عبداهللا املطوطح، أعلنت الهيئة عن استئناف خدمة 
التحويــل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر (مادة ١٨) 

من خالل خدمة «أسهل».
وأكدت الهيئة أنه يشترط إلجراء هذه املعامالت ان يكون 
صاحبــا العمل (طرفا التحويل) لديهما اشــتراك في خدمة 
«أسهل» وسيتم االعتماد بعد التدقيق من قبل موظفي اإلدارة.

وأوضحت الهيئة أن البدء في إجراء هذه املعامالت سيتم 
اعتبارا من اليوم.

عدم االلتزام باالشتراطات االحترازية تسبب في إغالق سوق اجلمعة



االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

السفيرة األميركية لـ «األنباء»: مستقبل الكويتيني الدارسني بأميركا في أمان

إلى أي مدى تعتبر القرارات 
التي اتخذتها إدارة الهجرة 

واجلمارك األميركية في 
مجملها إيجابية أو سلبية 
بالنسبة للطالب الكويتيني 
الذين يدرسون في أميركا؟

٭ خلقت أزمة كورونا العديد 
التحديــات والشــكوك،  مــن 
وبدورهــا حتــاول حكومــة 
الواليات املتحدة أن تفعل ما في 
وسعها حلماية صحة اجلميع 
مع االســتمرار فــي الترحيب 
بالطالب الدوليني. والستيعاب 
الطــالب الدوليــني خالل هذه 
الفترة العصيبة، سمحت إدارة 
الهجــرة واجلمارك األميركية 
للطالب الدوليني بأخذ نسبة 
أكبر من املقررات الدراسية عبر 
اإلنترنت مما كان مسموحا به 
قبل ذلك. ويســمح التحديث 
اجلديد للطالب الدوليني بالدمج 
بني املقررات الدراســية داخل 
الدراســية وعبــر  الفصــول 
اإلنترنت لتلبية املتطلبات التي 
الدوليني  الطــالب  يجب على 
اتباعها للمحافظة على وضعهم 
القانوني كطلبــة في الفصل 

الدراسي املقبل.
ومت رفع القيود الســابقة 
والتي اشــترطت أخذ الطالب 
ما ال يزيد على مقرر دراســي 
واحــد عبــر اإلنترنــت لــكل 
فصل دراسي. أما اآلن، فيمكن 
للطالب الدوليني أخذ أكثر من 
مقرر واحد عبر اإلنترنت في 
الفصل الدراســي الواحد، إذا 
أقرت جامعتهم بأن الطالب لم 
يتجاوز احلد األقصى من عدد 

أجرى احلوار: أسامة دياب

كشفت الســفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي عن اجتماع سيعقده 
اليوم عدد من مسؤولي السفارة مع وكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح املخيزمي 
لبحث كل القضايا التي تهم الطلبة ودراستهم العليا في ضوء القرارات األخيرة 
التي اتخذتها إدارة الهجرة واجلمارك األميركية، موضحة أن بالدها تولي الطالب 
الكويتيني أهمية كبيرة وتفخر بالنجاح الذي حققوه في اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية األميركية. وأوضحت رومانوسكيـ  في لقاء خاص بـ «األنباء»ـ  أن مستقبل 
الطالب الدارسني في اجلامعات األميركية في أمان والقرارات اخلاصة بالطالب 
مؤقتة بسبب تفشي جائحة «كورونا»، مبينة أن احلكومة األميركية تسعى إلى 
حتقيق التوازن ما بني احلفاظ على سالمة اجلميع والترحيب بالطالب الدوليني، 
معربة عن أملها في أال تؤثر هذه القرارات على أعداد الطالب الذين يرغبون في 
الدراسة في أميركا التي التزال موطنا ألفضل املؤسسات التعليمية في العالم. 
ودعت الطالب الكويتيني املســجلني حاليا في برنامج دراسي في الواليات 
املتحدة الى التحقق من مستشار الطلبة الدوليني قبل اتخاذ أي قرارات نهائية 
تتعلق بدراســتهم، موضحة أن لكل جامعة ظروفها اخلاصة وستتخذ قراراتها 
بشكل مستقل بناء على الظروف احمليطة من حيث تفشي ڤيروس كورونا في 
املنطقة التي تقع فيها، مشددة على أن الطالب اجلدد الذين سيسجلون في 
الفصل الدراسي املقبل عليهم التحقق من طبيعة الدراسة في جامعاتهم سواء عبر 
اإلنترنت أو وفق النظام املختلط او من خالل احلضور الشخصي، فإلى التفاصيل:

اجلديدة.  ونظرا ألن كل جامعة 
تتمتع بظروف فريدة خاصة 
بها، فإنني أنصح جميع الطالب 
الكويتيني بالعمل مع مستشار 
الطلبة الدوليني أو مســؤول 
اجلامعة اخلاص بالطالب في 
اجلامعة التي يدرس بها لفهم 

قواعد برنامجهم احملدد.

كم عدد الطالب الكويتيني 
الذين يدرسون عن طريق 
األونالين وكم عدد أولئك 

الذين يدرسون وفق النموذج 
املختلط وعدد الطالب الذين 

يدرسون بنظام احلضور 
الشخصي؟

٭ التزال اجلامعات في الواليات 
املتحدة بصدد تطوير خططها 
الدراســية لفصــل اخلريــف 
ولذلك من املبكر احلديث عن 
األرقام، وســتتخذ كل جامعة 

الواليات املتحدة أكبر عدد من 
الطلبة الكويتيني الدارسني في 
اخلارج ويقف موظفو السفارة 
على أهبة االســتعداد لتقدمي 
الدعــم ألي طالــب يرغب في 
الدراســة في جامعة أو كلية 
الطــالب  أميركيــة. ونولــي 
كبيــرة  أهميــة  الكويتيــني 
وإننــا نفتخــر بالنجاح الذي 
حققــه الطــالب الكويتيــون 
فــي اجلامعات واملؤسســات 
التعليمية األميركية إلى اآلن.
صحــة  حمايــة  وتأتــي 
الطالب الدارسني في الواليات 
املتحدة على رأس أولوياتنا. 
وفــي حــال انعقــاد الفصول 
الدراسية بالكامل عبر اإلنترنت 
(أونالين)، ســيكون مبقدور 
الطالــب إكمالها من أي مكان. 
مبا أن الدراسة ستكون متاحة 
من املنزل، فإنــه من املنطقي 
تقليل اخلطــر الذي يصاحب 
السفر كتخفيف إضافي للحد 

من انتشار املرض.

ما مصير أكثر من ١٥ ألف 
طالب كويتي يدرسون في 
الواليات املتحدة األميركية 

وما موقف اجلامعات من هذه 
القرارات؟

٭ أنصح كل الطالب الكويتيني 
املســجلني حاليا فــي برنامج 
دراســي في الواليات املتحدة 

حول هذا املوضوع. ونتمنى 
مــن خــالل املعلومــات التي 
ســوف نبثهــا على وســائل 
التواصــل االجتماعي وموقع 
السفارة الرســمي واملقابالت 
اإلعالمية نشر أكبر قدر ممكن 
من التحديثات حول شــروط 

التقدمي للڤيزا.
ويقوم موظفو القسم القنصلي 
باإلجابة على االستفســارات 
اإلمييــل:  عبــر  املرســلة 
KuwaitNIV@state.gov وميكن 
للطالب التواصل مع املستشارة 
اإلمييــل:  عبــر  األكادمييــة 
KuwaitCity@EducationUSA.

org لالستفسار عن اجلامعات 
والبرامج الدراسية التي ينوون 
االلتحاق بها. إننا نتطلع لعقد 
االجتماع القادم مع وكيل وزارة 
التعليــم العالــي لبحــث هذا 
املوضوع وغيره من القضايا 
التي تهم الطلبة ودراســتهم 

العليا.

هل ستؤثر هذه القرارات على 
أعداد الطالب الذين يرغبون 

بالدراسة في أميركا عبر 
برنامج البعثات التي حتددها 

في الواليات املتحدة قراراتها 
بشــكل مســتقل بنــاء علــى 
الظــروف التي حتيط بها من 
حيث تفشي ڤيروس كورونا 
فــي املنطقــة التي تقــع فيها 
هذه اجلامعــة. وتظل حماية 
صحة الطالب ورفاهيتهم هي 
أولوية قصوى للجميع. ونظرا 
لوجود مجموعة من الظروف 
الفريدة اخلاصة بكل جامعة، 
فإننــا ننصح جميــع الطالب 
الكويتيني بالعمل مع مستشار 
الطلبة الدوليني أو مســؤول 
اجلامعــة املعني للطالب لفهم 

قواعد برنامجهم.

البعض قرأ في هذه القرارات 
حدة وتعنتا غير معهود من 

السلطات األميركية جتاه 
طالب يرون في أميركا الوجهة 
الدراسية األولى لهم في العالم، 

فما تعليقك على ذلك؟
٭ لعقــود، كانــت الواليــات 
املتحدة الوجهة األولى للطالب 
الدوليني ويوجــد حاليا أكثر 
مــن مليون طالــب من جميع 
أنحــاء العالــم يدرســون في 
الكليات واجلامعات األميركية. 
وسيواصل العديد من الطالب 
الدوليني دراستهم في الواليات 
املتحدة في الفصل الدراســي 

املقبل.
وإننا فخورون باستضافة 

التحقق من مستشــار الطلبة 
الدوليني قبل اتخاذ أي قرارات 
نهائيــة تتعلــق بدراســتهم. 
القادر  فهــذا املستشــار هــو 
على حتديد طبيعــة برنامج 
الطــالب وتأكيــد مــا إذا كان 
البرنامــج «خليطا بني األون 
الين واحلضور الشــخصي». 
وعلــى الطالب اجلــدد الذين 
االلتحــاق بجامعــة  ينــوون 
أميركية في الفصل الدراســي 
القــادم التحقق مــا إذا كانت 
التي سيســجلون  اجلامعات 
بها ســتعقد جميــع الفصول 
الدراســية عبــر اإلنترنت أو 
عقد جزء من الدراسة من خالل 

احلضور الشخصي.

إلى أي مدى تتواصلون مع 
السلطات الكويتية املعنية في 

هذا الصدد؟
٭ ســأواصل، ومعي موظفو 
الســفارة، بالعمل مــع وزارة 
الكويتيــة  العالــي  التعليــم 
واحتاد طلبة الكويت - فرع 
الواليات املتحــدة للتأكد من 
الكويتيني  الطلبــة  حصــول 
على أدق وأحــدث املعلومات 

وزارة التعليم العالي؟
٭ أمتنى بالتأكيد عدم حدوث 
ذلك فالتزال الواليات املتحدة 
موطنــا ألفضــل املؤسســات 
التعليمية فــي العالم. وعبر 
عديــد مــن األجيــال، تبــوأ 
الطالب الكويتيون - خريجو 
اجلامعات األميركية - مناصب 
قيادية في كل قطاعات املجتمع 
الكويتــي. ونحــن علــى أمت 
االستعداد ملساعدة أي طالب 
كويتي يخطط للدراســة في 
الواليات املتحدة، وسنواصل 
التعليــم  العمــل مــع وزارة 
العالي للرد على أي تخوفات 

أو استفسارات.

هل تعتقدين أنه ميكن التوصل 
إلى حل سريع يحمي مستقبل 

الطالب الكويتيني أم سيكون 
احلل هو حتويل مسار هؤالء 

الطالب للدراسة في دول 
أخرى؟

٭ نعيــش فــي ظــل ظروف 
اســتثنائية وغير مســبوقة، 
ولذلــك نطلــب مــن اجلميع 
التحلــي بالصبر فيما تتضح 
الظروف.  الصورة وتتطــور 
مــن الصعب اآلن الســفر إلى 
أي مــكان، وما زالــت الرؤية 
غير واضحة ملا ستكون عليه 
األوضاع في فصــل اخلريف 
(موعد بدء الدراســة للســنة 
األكادميية القادمة). وسنواصل 
عمل كل ما بوسعنا ملساعدة كل 
طالب كويتي يرغب في الدراسة 
في الواليات املتحدة ألننا نؤمن 
إميانا راســخا بأن جامعاتنا 
توفر أفضــل الفرص للطالب 
الكويتيني. وتعد الكويت ثالث 
أكبر دولة في الشرق األوسط 
من حيث عدد الطالب الدارسني 
في الواليات املتحدة. وأؤكد لكم 
بأن مستقبل الطالب الكويتيني 
في اجلامعات األميركية بأمان.

ألينا رومانوسكي أكدت أن بالدها تولي الطالب أهمية كبيرة وتفخر بالنجاح الذي حققوه في مختلف املؤسسات التعليمية األميركية

اخلارطة تبني توزيع الطالب الكويتيني في اجلامعات األميركية على امتداد الوالياتالسفيرة األميركية لدى البالد ألينا رومانوسكي

الوحدات املسموح بأخذها عبر 
اإلنترنت لبرنامجهم الدراسي.
الهجــرة  إدارة  وقــررت 
بــأن  واجلمــارك األميركيــة 
الطالب الدوليني املقيدين في 
برنامج دراسي عبر االنترنت 
(أونالين) فقط ليسوا مؤهلني 
وال يستوفون شروط احلصول 
على وضع قانوني كطالب في 
الواليــات املتحــدة. ونتيجة 
لذلك، يجب على هؤالء الطلبة 
إكمال برنامجهم الدراسي عبر 
اإلنترنت من دولهم حلني سماح 
الدراسة  الظروف باستئناف 
الشــخصي فــي  باحلضــور 
الواليــات املتحــدة. القرارات 
احلاليــة مؤقتة وتســتهدف 
احلفــاظ علــى أمن وســالمة 

اجلميع من جائحة كورونا.
وهنا أود التأكيد على قيام 
موظفــي الســفارة األميركية 
تســاؤالت  مــع  بالتعامــل 
واستفســارات الطالب وإننا 
نبذل قصــارى جهدنــا لنقل 
الدقيقــة حــول  املعلومــات 
اإلرشــادات اجلديــدة. كمــا 
يقوم موظفو القسم القنصلي 
باإلجابــة عن االستفســارات 
KuwaitNIV@ املرسلة باإلمييل

state.gov، وميكن التواصل مع 
مستشارة السفارة األكادميية 
KuwaitCity@ :عبــر اإلمييــل

EducationUSA.org لالستفسار 
عــن اجلامعــات والبرامــج 
الدراسية التي ينوون االلتحاق 
بها. وإننــا أيضا على اتصال 
منتظم مع السلطات الكويتية 
ذات الصلة لشرح التوجيهات 

نتطلع لعقد اجتماع مع وكيل «التعليم العالي» اليوم لبحث كل القضايا التي تهم الطلبة ودراستهم العليا

نطلب من اجلميع التحلي بالصبر حتى تتضح الصورة خصوصًا أنه من الصعب اآلن السفر إلى أي مكان

أمتنى أال تؤثر القرارات على أعداد الطالب الراغبني في الدراسة بأميركا التي التزال موطنًا ألفضل املؤسسات التعليمية

أنصح كل املسجلني حاليًا في برنامج دراسي بالتحقق من مستشار الطلبة الدوليني قبل اتخاذ أي قرارات نهائية 

لكل جامعة ظروفها اخلاصة وستتخذ قراراتها بشكل مستقل بناء على الظروف احمليطة من حيث تفشي ڤيروس «كورونا» 

على الطالب اجلدد الذين سيسجلون في الفصل الدراسي املقبل التحقق من طبيعة الدراسة في جامعاتهم 

القرارات اجلديدة مؤقتة واحلكومة تسعى إلى حتقيق التوازن بني احلفاظ على سالمة اجلميع والترحيب بالطالب





الوجه اإلنســاني في مجموعه يكون 
نظاما متكامال تــؤدي تعابيره وانفعاالته 

رسالة فرح أو خوف!
في شهور تفشــي وباء كورونا بدأت 
تظهر على وجوهنا عالمات غيرت مالمحنا، 
فالرجال والنســاء ما عاد هناك صالونات 
أو محالت حالقة فظهرت كل العيوب من 
كل جانب خاصة أن الناس زادت أوزانها 
نتيجة األكل الزائد وقلة العمل واخلروج 

فقط للضرورة!
هناك بعض النــاس ترصد التحوالت 
وتالحظ التغيرات وسائر ما ظهر جديدا على 
الوجوه والتصرفات من مالمح ودالالت، 

وكما قال الشاعر:
ال تسأل املرء عن خالئقه

      في وجهه شاهد من اخلبر
عشــنا أحواال من التغيرات التي علت 
الوجوه وال أقصد الشيب فقط، وإمنا كل 
التغيرات في هيئة البني آدم! مظهره بشكل 

عام في الزمن الكوروني! 
من محاســن كورونا أنها «عّرت» كل 
شــيء وفضحت األسرار، وكما يقولون: 
بان «املستخبي» املخشوش كله فرأينا في 
هذه الشهور العجفاء وجوها فرحة مسفهلة 
متفائلة وأخرى عبوسة مهمومة كارهة الواقع 
مستعجلة النتائج وأيضا حائرة، والسواد 
األعم ساكت منتظر انتهاء جائحة كورونا، 

وماذا سيحدث في ملف الفساد؟
نعم.. في هــذه اجلائحة رأينا وجوها 
شقية وأخرى سعيدة حسب حال أصحابها، 
لهذا دعانا الرسول ژ: «وإن من املعروف 

أن تلقى أخاك بوجه طلق».
لقد رأينا في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م 
أن تفشي وباء كورونا نتجت عنه تغيرات 
كثيرة جدا من اهمها انكشاف معادن الناس، 
وتنمر البعض، طبعا اختلفت التعابير حسب 

احلالة النفسية وحالة الفرح واحلزن.
من الوجوه التي ظهرت في الوباء خوف 
كثير من الناس من اهللا عز وجل واملبادرة 
لفعل اخليرات وكراهة اإلصابة بوباء كورونا، 
وقلة دخلوا مرحلة الكآبة والقلق واخلوف 
الشديد واحلزن والترقب، وآخرون أشرقت 

وجوههم ومارسوا حياتهم دون قلق وعلت 
وجوههم كمية كبيرة من التفاؤل والبكاء 

فرحا وسرورا.
طفح السرور علّي حتى إنه

من عظم ما قد سرني أبكاني  

الروية فتقلب  أن تعيش  ومضة: جميل 
البصر وحترك البصيرة إلدراك ما حولك 
من خالل التأمل والتبصر وإطالة النظر في 
األمور بالسؤال واالستشراف واالكتشاف 

واالعتبار.
في زمن كورونا تغيرت وجوه، وبعد 
كورونا «راح نشوف جدد» هي الدنيا هكذا 
(لكل زمان دولــة ورجال).. اللهم اجعلهم 
صاحلني تعبنا من كثرة الفاسدين وسراق 

املال العام لألسف.

آخر الكالم: عزيــزي القارئ أنت اليوم 
وأســرتك بحاجة إلى الضحك والتبســم 
واإلهالل مبمارسة الضحك قهقهة وكركرة.

قال تعالى: (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة - عبس: ٣٨-٣٩).

وقوله تعالى: (فليضحكوا قليال - التوبة: 
.(٨٢

وفي ســورة النجم (وأنه هو أضحك 
وأبكى - النجم: ٤٣).

زبدة احلچي: في الزمن الكوروني يحتار 
املرء من دالالت تغير مالمح الوجه وإشراقه 

أو انكفائه على حاله وتدهوره!
اليوم واقعنا مر وشفنا كل أنواع الفساد 

حتى تصورنا أن ماء زمزم ما يطهرنا!
العبرة ليست في ظهور أو اختفاء وجوه 
وإمنا من سيقود في ظل هذا احلجم الكبير 

من الفساد!
الكويت تستاهل وشعبها يستاهل كل 
خير لكن الواقع مر وحنظل! ويترقب نتائج 

التحقيقات؟
يارب وكلناك أمرنا فأنقذنا من القوم 
الفاسدين وانصر الصاحلني.. منني أجيب 
قلب وضمير يتحمل كل هذا الفساد اللي 

ما حتمله البعارين؟.. في أمان اهللا!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

وجوه لها «دالالتها» الكورونية!

االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«ديوان حقوق اإلنسان» يطالب بقبول موافقة 
األم على إجراء العمليات اجلراحية لألبناء

طالب الديوان الوطني حلقوق االنسان 
من خالل جلنة حقوق الطفل جعل سالمة 
األطفــال على رأس األولويــات القانونية 
التي ال حتتمل التأجيل وذلك على خلفية 
امتناع بعض اآلباء عن التوقيع باملوافقة 
على إجراء عمليات جراحية ألبنائهم رغم 

رجاحة القرار الطبي املهني.
وقال الديوان في بيان بهذا الشــأن ان 
قانون حقوق الطفل ٢١ لسنة ٢١٠٥ قرر في 
املادتني ٢٦ و٢٧ إعطاء احلق للمراكز الطبية 
اتخاذ ما يلزم لبقاء الطفل في املستشفى 

للضرورات العالجية إن تعنت والداه.
وفي هذا الســياق، ثمــن الديوان قرار 
اللجنة التشريعية مبجلس األمة موافقتهم 
على قانون مينح األم حق التدخل قانونا 
للســماح بإجراء عمليــة جراحية لطفلها 
املريض بعد حرمانها منه، وطالبت جلنة 

حقوق الطفل وهي جلنة دائمة في الديوان 
وزارة الصحة اإلســراع في منح األم حق 
التوقيــع باملوافقة على إجــراء العمليات 
الطبيــة مســاواة مــع األب وذلــك تنفيذا 
لنص قانون حقوق الطفل وتقديرا لبعض 

الظروف احلرجة.
وطالبــت اللجنة في خطاب موجه من 
الديوان الى وزارة الصحة بتزويدها بكل 
القرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا لقانون 
حقوق الطفل ليتســنى لها االطالع عليها 

ومتابعة عملها في هذا الشأن.
يذكر أن جلنة الطفل من اللجان األساسية 
في الديوان الوطني حلقوق اإلنسان، وكان 
لهــا دور فــي إقــرار اإلجــراءات املطلوبة 
ملســاواة األم بحق األب فــي املوافقة على 
إجراء العمليات الطبية التي يقررها األطباء 

لألطفال.

مساواة مع األب وتقديراً لبعض الظروف احلرجة

«ايكمو العدان» يحصد جائزة التميز الذهبي من «االيلسو»
أعلن وزير الصحة الشيخ 
د.باسل الصباح حصول مركز 
االيكمو في مستشفى العدان 
الذهبي  التميــز  على جائزة 
في دعم احلياة خارج اجلسم 
التي متنحها منظمة «االيلسو» 
العامليــة لدعم احلياة خارج 

اجلسم للمراكز املتميزة.
الشــيخ د.باســل  وقــال 
الصباح لـــ «كونا» أمس إن 
خدمــة دعــم احليــاة خارج 
اجلســم تعــد مــن احــدث 
التقنيــات احلديثة بالعناية 
املركــزة التي تقدم للمرضى 
الذين يعانون فشــال شديدا 
في اجلهاز التنفسي او القلبي 
وتتمثل بتوفيــر رئة وقلب 
صناعي خارج اجلســم يتم 
توصيله باملريض عن طريق 
قسطرات دقيقة، مبينا ان هذه 
اجلائزة تقــدم للمراكز التي 
تظهــر إجنازات اســتثنائية 
في رعاية املرضى باستخدام 
مقاييــس عاليــة اجلــودة 

التخطيط واجلودة  لشؤون 
وبدعــم كامــل من الــوزارة 
ومت مــن خالل هــذه اللجنة 
توفيــر جميع املســتلزمات 
واألجهــزة اخلاصــة بتقدمي 
اخلدمــة للمرضى على أعلى 
مستوى باإلضافة الى إعداد 
وتطبيق العديد من السياسات 

الى إقامة ورش عمل متعددة 
بإشــراف مدربني مــن مراكز 
عاملية لعدد كبير من األطباء 
واملمرضني والفنيني باإلضافة 
الى أخصائيي العالج الطبيعي 

والتغذية.
وأضاف رضا انه مت أيضا 
تأهيل الكوادر احمللية كمدربني 
محليني للقيام بالتدريب الالزم 
املبني علــى برامج ممنهجة 
وتدريبات عملية باستخدام 
نظام احملاكاة الذي ساعد على 
التوسع في هذه اخلدمة خارج 
مستشــفى العــدان ليشــمل 
مستشفى األميري ومستشفى 
جابر عن طريق تأهيل أعضاء 

جدد في فريق االيكمو.
وأوضــح انــه مت خــالل 
الســنوات الثــالث الســابقة 
تدريب أكثر من ١١٠ أعضاء في 
فريق االيكمو والذي يتضمن 
٣٠ طبيبا و٥٠ ممرضة و٢٠ 
اخصائي عــالج طبيعي و١٠ 

فنيي ارواء قلب صناعي.

وبروتوكوالت العالج اخلاصة 
باملرضى.

من جانبه، قال وكيل وزارة 
الصحة د.مصطفى رضا في 
تصريح مماثل ان فريقا مدربا 
ومتعــدد التخصصات يقوم 
بتقدمي هذه اخلدمة على أعلى 
مستوى، مشــيرا في الصدد 

الشيخ د.باسل الصباح ود.مصطفى رضا خالل استقبال مسؤولي مركز االيكمو في مستشفى العدان

باإلضافة الى التميز بالتدريب 
والتعليم املستمر.

ولفت الى انه مت التحضير 
لنيل هذه اجلائزة على مدى 
٣ ســنوات من خــالل جلنة 
االيكمــو فــي وزارة الصحة 
والتي يرأسها د.محمد جاسم 
اخلشــتي والوكيل املســاعد 

٤٧٨ إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء ٧٤٧

إعادة فحص العمالة ومتداولي األغذية اعتبارًا من اليوم
أعلن مديــر إدارة الصحة العامة 
د.فهد الغمالس أمس إعادة تشــغيل 
خدمــات فحــص العمالــة الوافــدة 
ومتداولــي األغذية والفئات األخرى 
بنظــام احلجز اإللكتروني املســبق 

اعتبارا من اليوم األحد.
وأضاف الغمالس في تصريح لـ 
«كونا» ان تقدمي طلب الفحص سيكون 
وفق احلجز املسبق على موقع وزارة 
الصحة، حيث سيقوم النظام بتحديد 
مركــز الفحــص بصورة آليــة تبعا 

لعنوان الكفيل أو الشركة، وبعد ذلك 
يقوم صاحب املعاملة بإدخال بيانات 
طالــب الفحص واألشــخاص الذين 
يرغب في فحصهم واختيار املواعيد 
واألوقات املتاحة واملناسبة وبعدها 
ستظهر قائمة حتتوي على املستندات 
املطلوبة حسب نوع املعاملة. وأشار 
إلى أن النظام االلكترونى يقوم بتوفير 
الرمز الشريطي «باركود» الذي ميكن 
صاحب املعاملة من إظهاره للموظفني 
خالل الزيارة والذي تتم قراءته عند 

الدخــول إلى مركز الفحــص للتأكد 
من هوية طالب الفحــص وااللتزام 
باملوعد ما مينع االزدحام واالحتكاك 

بني املراجعني.
وأفاد بأن وزارة الصحة ستوفر 
خدمة فحص العمالة الوافدة من خالل 
٤ مراكــز لتغطيــة جميع محافظات 
الكويت وهي مركــز فحص العمالة 
مبنطقة الشــويخ خلدمة محافظتي 
العاصمــة وحولــي ومركــز فحص 
صبحان خلدمــة محافظة الفروانية 

ومركــز فحــص الفحيحيــل خلدمة 
محافظــة األحمــدي ومركــز فحص 
اجلهــراء خلدمــة قاطنــي محافظة 

اجلهراء.
وقال انــه مت تخصيــص الفترة 
الصباحية للعمــل باملراكز لفحص 
فئات العمالة املنزلية وااللتحاق بعائل 
والفترة املســائية لفحص العاملني 
بالشركات أما بالنسبة خلدمة فحص 
متداولــي األغذية فهــي متوافرة في 
املركز اخلاص بها في منطقة الشرق.

حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس تســجيل ٤٧٨ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املستجد خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد احلاالت املســجلة في 
البالد إلى ٥٤٠٥٨ حالة فيما 
مت تســجيل ٣ حاالت وفاة 
إثر اصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة ٣٨٦ 

حالة.
وقال املتحدث الرســمي 
الــوزارة د.عبداهللا  باســم 
الســند لـ«كونا» إن من بني 
احلاالت السابقة التي ثبتت 
إصابتهــا حــاالت مخالطة 
حلــاالت تأكــدت إصابتهــا 
وأخــرى قيــد البحــث عن 
العــدوى وفحص  مصــدر 
املخالطــني لها، موضحا أن 
حاالت االصابة تضمنت ٣١٠ 
حاالت ملواطنــني كويتيني 
بنسبة ٦٤٫٨٥٪ و١٦٨ حالة 

و٩٣  االحمــدي  مبنطقــة 
مبنطقة اجلهراء و٩٠ حالة 
في الفروانية و٥٣ مبنطقة 
العاصمــة و٣٨ حالــة فــي 
حولــي، وعن اعلى املناطق 

مركز احلجر املؤسسي.
الســند أن عــدد  وبــني 
املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ٢٤ ســاعة املاضية 
بلغ ٢٤٩٥ مســحة، مشيرا 
إلى أن مجموع الفحوصات 
بلغ ٤٢٩٥٠١ فحصا، مجددا 
دعوة املواطنــني واملقيمني 
إلى مداومة األخذ بكل سبل 
الوقايــة وجتنــب مخالطة 
اآلخريــن واحلــرص على 
تطبيق استراتيجية التباعد 
البدنــي، موصيــا بزيــارة 
احلسابات الرسمية لوزارة 
الرسمية  الصحة واجلهات 
فــي الدولــة لالطــالع على 
اإلرشادات والتوصيات وكل 
ما من شــأنه املساهمة في 

احتواء انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق أمس 
شفاء ٧٤٧ إصابة خالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشــفاء ٣٤٩٦١ 

حالة.

السكنية من حيث تسجيل 
اإلصابة بالڤيروس، ذكر أنها 
جاءت بواقع ٢٥ حالة مبنطقة 
الصباحية و٢٥ في الرقة و٢٤ 
حالة مبنطقة الصلبية و٢٢ 
في الظهر و٢١ حالة مبنطقة 
جابر العلي و١٩ في القصور.
ولفــت إلى أن عــدد من 
يتلقى الرعايــة الطبية في 
العناية املركزة بلغ ١٥٠ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلاالت التي ثبتت 
إصابتهــا ومازالــت تتلقى 
الالزمــة  الطبيــة  الرعايــة 
٩٧١١ حالة، وبلغ مجموع من 
أنهــى فترة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ٢٤ 
ســاعةاملاضية ١٣ شــخصا 
بعد القيام بــكل اإلجراءات 
الوقائيــة والتأكد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
علــى أن يســتكملوا مدة ال 
تقل عن ١٤ يوما في احلجر 
الصحــي املنزلــي اإللزامي 
اعتبارا مــن تاريخ مغادرة 

محافظة العاصمة تسبق حولي.. ومناطق جديدة تدخل دائرة اإلصابات

لغيــر الكويتيــني بنســبة 
.٪٣٥٫١٥

 وأضــاف أن املصابــني 
حســب املناطــق الصحيــة 
جــاءوا بواقــع ٢٠٤ حاالت 

«كان» ُتطلق «كلنا للكويت» 
لتعقيم مختلف األماكن

أعلن رئيس مجلس 
إدارة احلملة الوطنية 
مبــرض  للتوعيــة 
السرطان «كان» د.خالد 
الصالح عــن انطالق 
حملة «كلنا الكويت» 
لتعقيم املقار واجلهات 
احلكومية واخلاصة 
كمبادرة تطوعية يقوم 
بهــا فريــق تطوعــي 
متخصص من احلملة.
وقال الصالح في 
تصريــح صحافــي 

أمس إن هذه املبادرة التطوعية التي تقدمها «كان» 
خلدمــة املجتمع يتم من خاللها اســتخدام املعدات 
اخلاصة مع أخذ احتياطات األمن والســالمة سواء 
كان للمسؤولني والعاملني في املكان أو القائمني على 
تنفيــذ مهمة التعقيم، مبينا أن االنطالقة كانت من 
محافظة األحمــدي في كل من مخفر الظهر ومخفر 
فهد األحمد الذين تعاونوا بدورهم مع فريق التعقيم 
الذي ساند رجال وزارة الداخلية مبواجهة ڤيروس 

كورونا املستجد.
وأشار إلى استمرار الفريق بالتنقل بني احملافظات 
عبر مركبة مجهزة بجميع أجهزة التعقيم وبطاقم 
اجتــاز العديــد مــن الــدورات ومؤهلــني للتدخل 
باإلسعافات األولية والتعقيم وإنعاش القلب الرئوي، 
مؤكــدا حرص احلملة على حتفيز العمل التطوعي 
واستغالل الطاقات الشــبابية من أبناء الوطن في 

خدمة الكويت.
يذكر أن احلملة الوطنية للتوعية مبرض السرطان 
«كان» انطلقت عام ٢٠٠٦ وتسعى ملكافحة السرطان 
عبر التوعية بأنواعه املختلفة واحلث على الكشف 

املبكر عنه مما يؤدي إلى رفع نسب الشفاء منه.

د.خالد الصالح



تواصل أم هدم اجتماعي؟!
نحن نعيش وسط إقليم ملتهب مليء باألحداث 
والعالقات املتوترة، إضافة الــى بعض التباينات 
واالختالفات في الداخل، ومدى تأثيرها على متاسك 

ووحدة املجتمع الكويتي.
هل ما نواجهه من هجوم شــرس بوســائل 
التواصــل االجتماعي من الداخل أم من اخلارج؟! 
وكذلك ما نشهده من نشاط ملحوظ لظاهرة (الذباب 
اإللكتروني) من حسابات وهمية وآلية مبرمجة لها 
أهدافها املعروفة والذي ازداد نشاطها في منطقتنا 
في بدايات األزمة اخلليجية (مع األسف) التي ندعو 
اهللا أن يكلل جهود صاحب الســمو األمير الوالد 
حفظه اهللا ورعاه، بالنجاح والتوفيق في مساعيه 

التصاحلية اخليّرة.
رسالة

للسلطة التنفيذية ممثلة بسمو رئيس مجلس 
الوزراء «الذي يعقد اجلميع عليه األمل»، وبعض 
الــوزراء أصحــاب االختصاص وإلى الســلطة 
التشريعية وإلى مؤسسات املجتمع املدني. ماذا 
فعلنا لترجمة رغبة ومالحظات صاحب السمو 
الوالد حفظه اهللا ورعاه؟! وهل متت دراسة اآلثار 
السلبية لهذه الوســائل على مجتمعنا؟! وهل 
نعلم كلفة الدعاوى والقضايا املتعلقة بوسائل 
التواصــل االجتماعي على الســلطة القضائية 
«محاكم ونيابة عامة» ووزارة الداخلية (إدارة 
اجلرائــم اإللكترونيــة)؟ وهــل تابعنا جتارب 
اآلخرين والدروس املســتفادة منها؟ هل هناك 
من يعي أهمية وخطورة تأثيرات هذه الوسائل 
على مجتمع يعج باجلاليات ويتوسط منطقة 
ملتهبة؟ أم إن الكل مشغول بقضاياه وهمومه؟ 
نعم وألف نعم حلرية الــرأي والتعبير. لكننا 
نقول اليوم «مليون نعم للمسؤولية في التواصل 

والرأي والتعبير».

٭ أما في كلمة سموه، حفظه اهللا ورعاه، مبناسبة 
افتتــاح دور االنعقاد الرابع للفصل التشــريعي 
اخلامس عشــر ملجلس األمة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩، 
فقد قال: «علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا 
وال خيار أمامنا إال ترسيخ وحدتنا الوطنية وتالحم 
مجتمعنا ونبذ أسباب الفنت والفرقة وإثارة النعرات 
العصبية البغيضة ومن أخطرها انحراف وسائل 
التواصل االجتماعي التي صارت معاول تهدم ومتزق 
الوحدة الوطنية وتسيء الى سمعة الناس وكراماتهم 
وأعراضهم وقد دعوتكم غير مّرة الى حترك جاد 
وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة وحماية 

مجتمعنا من آفاتها الفتاكة».
٭ وفي كلمة لسموه حفظه اهللا ورعاه وجهها ألبنائه 
املواطنني واملقيمني في شهر رمضان الفضيل في 
٢٠٢٠/٥/٢٢ تطرق أيضا لالستخدام السيئ لوسائل 
التواصل االجتماعي أحيانا قائال: «وأود هنا أن أشير 
بأسف بالغ الى ما تبثه وتتناقله بعض وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذية 
ال تتفق مع حرمة الشهر الفضيل وال مع خطورة 
الظروف العصيبة التي تشــهدها البالد والتي ال 
متثل إصالحا أو تقوميا ملــا يثار. وأدعو اجلميع 
الى االلتزام بسمو الرسالة اإلعالمية واحلرص على 
ممارسة دورها اإليجابي املسؤول في دعم املجهود 

املشترك لدحر هذا الوباء والقضاء عليه».
٭ وفي كلمته حفظه اهللا ورعاه في ٢٠٢٠/٧/٥ عند 
استقباله رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 
وأعضاء الهيئة ذكر سموه أيضا االستخدام اخلاطئ 
لوسائل التواصل االجتماعي قائال: «لقد تابعنا بأسف 
مؤلم ما يبث في بعض وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل 
لبلدنا العزيز وإظهاره وكأنه صار مرتعا للفســاد 
ومالذا له، وأنه قد استشــرى بني الكويتيني مما 

اضر ومس كرامة املواطن وأساء ملكانة الكويت».

بوعي ومسؤولية، فال نريد إلعالمنا االنحراف عن 
رســالته الوطنية الى ما يهدد وحدة وأمن الوطن 
االجتماعي، السيما في ظل هذه الظروف احلرجة في 
املنطقة. إننا نطمع ان يكون إعالمنا مشعال حضاريا 
وأداة لدفع جهــود البناء والتنمية ومنبرا للحرية 
املسؤولة والرأي العام املستنير، وإنه ملا يؤسف له 
ما نشاهده ونعايشه من إساءة الستخدام أدوات 
التواصل االجتماعي، بحيث أصبحت في  وسائل 
أغلب األحيان معول هدم وتشكيك بالنوايا والذمم 
وإشاعة روح البغضاء والكراهية بني أفراد املجتمع».

اتخذها البعض أداة للتسلية ومعول هدم ملا جبل 
عليه مجتمعنا من عفة وقيم سامية وأخالق فاضلة 
توارثناها من اآلباء واألجداد، عبر نشــر املقاالت 
والتغريدات املغرضة واملســيئة للوطن واملشككة 
بالنوايا والذمم واملليئة بالتهم جزافا ودومنا دليل، 
فأشــاع بذلك روح البغضاء والكراهية وأصبحت 
احملاكم تعج بالقضايــا املرفوعة جراء ذلك، وهو 
سلوك مشني مليء باآلثام نهى عنه ديننا احلنيف 
الذي أمر بالتثبت وصــون األعراض. ولنا وطيد 
األمل في مختلف وسائل إعالمنا املقروءة واملرئية 
واملسموعة والتي هي دائما محل تقديرنا واعتزازنا 
بعدم االنسياق وراء كل ما يكتب في وسائل التواصل 
االجتماعي ونشرها دومنا متحيص حتى ال تسهم 
في تنامي وإبراز هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا».

٭ ومبناسبة تكرمي سموه، حفظه اهللا ورعاه، كوكبة 
من أبنائه املعلمني املتميزين مبناسبة اليوم العاملي 
للمعلم للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ 
قال سموه: «إذا كان دوركم في هذا املجال أساسيا، 
فهو اآلن مصيري في ظل الظواهر السلبية الكثيرة 
التي يتأثر بها شــبابنا هذه األيام وما واكب ذلك 
من استخدام غير مسبوق لكافة وسائل التواصل 
االجتماعي وما ترتب عليها من آثار اجتماعية وثقافية 
وتعليمية أثرت بشكل مباشر على أمناط السلوك 
وهو مــا يتطلب منكم مضاعفة اجلهد في دوركم 
التربوي لتوجيه أبنائنا الوجهة الصحيحة وتهيئتهم 
الستغالل طاقاتهم، متطلعني الى املزيد من التركيز 
واالهتمام بنوعية التعليم ومبخرجاته التي يجب 
أن تتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته».
٭ وفي العشر األواخر من شهر رمضان الفضيل 
بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ حتدث سموه، حفظه اهللا ورعاه، 
عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي قائال: «إنني 
أدعو القائمني على كافة وســائل اإلعالم املقروءة 
واملرئية واملسموعة الى ممارسة دورهم اإلعالمي 

قبل أزمة جائحة كورونا بسنوات حتى يومنا 
هذا شّكلت وسائل التواصل االجتماعي املختلفة 
حالة من التعاطي الكبير بني املجتمعات وأبناء 
املجتمع الواحد، وهذا التعاطي بجوانبه السلبية 
واإليجابية مستمر ومتواصل، هذا مع الوضع 
في احلسبان زيادة هذه الوسائل مستقبال، وقد 
تختفــي بعضها وتظهر وســائل أخرى جديدة 
أكثر تطورا وســهولة في االســتخدام. ويبقى 
تعاطيها والتعامــل معها مرهونا مبدى الوعي 
بكيفية اســتخدامها إضافة الى إمكانية وجود 

القوانني التي حتدد هذا االستخدام.
ولقد أثبتت الفترات السابقة أن االستخدام 
والتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي املتعددة 
واملتاحة للجميع بكل سهولة في بلدنا الكويت 
بــه الكثير من اجلوانب الســلبية والتي تفوق 
اإليجابيــات املأمولة واملتوقعــة من ذلك، منها 
مــا هو مرتبط بوعــي وإدراك الفــرد ومنها ما 
هو مرتبط بغايات استغالل هذا الفرد من قبل 

جماعات داخل املجتمع أو خارجه.
ولقد تطّرق صاحب السمو األمير الوالد، حفظه 
اهللا ورعاه، بكلماته النيّرة الى هذا املوضوع املهم 
والذي ميس نسيجنا املجتمعي وأمننا واستقرارنا 
وعالقاتنا خالل كلماتــه العديدة التي يخاطب بها 
الشعب الكويتي واملقيمني على أرض الكويت الطيبة 

في مناسبات عدة.
٭ ففي كلمة صاحب السمو الوالد حفظه اهللا ورعاه 
بالعشر األواخر من شهر رمضان ٢٠١٦/٦/٢٧ قال: 
«إخواني وأبنائي، إن عاملنا اليوم تتجاذبه األهواء 
واآلراء خاصة في ظل ما نشهده من انفتاح وتطور 
إعالمي سريع مما يتوجب معه النصح واإلرشاد 

والتوجيه ألبنائنا لسلوك الطريق القومي.
وإن مما يؤســف له ما نشاهده ونعايشه من 
إساءة الستخدام أدوات التواصل االجتماعي، حيث 

Email: fn.alazmi@paaet.edu.kw
بقلم: فاطمة ناصر العازمي
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«التطبيقي» تنظم ملتقى «التعليم عن ُبعد» ١٥ اجلاري
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
(التعليم  والتدريب عن تنظيم ملتقى 
اجلامعي والتعليم عن بعد في ظل جائحة 
كورونا) عبر تقنيــة االتصال املرئي 
(عن بعد)، وذلك يومي ١٥ و١٦ اجلاري.
للهيئة د.علي  العــام  املدير  وقال 
املضف في تصريــح صحافي أمس 
السبت إن امللتقى يهدف إلى التعرف 
على طرق التدريس في التعليم عن بعد 

والتحديات التي ميكن أن تواجه املعلم 
خالله والصعوبات التي قد يتعرض لها 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة في عملية 
التعليم عن بعد. وأضاف املضف ان 
امللتقى سيستضيف نخبة من األساتذة 
للتعليم  العامة  الهيئــة  واملهتمني في 
الكويت  التطبيقي والتدريب وجامعة 
ومن املؤسسات التعليمية املناظرة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي واململكة 

األردنية الهاشمية.
امللتقى ســيتناول عدة  أن  وذكر 
محــاور هامة تتعلــق بفاعلية طرق 
التدريس فــي عملية التعليم عن بعد 
والتحديات التي ميكن أن تظهر في حال 
مت تطبيقه لطلبة املرحلة اجلامعية ومدى 
فاعليته في تدريس ذوي االحتياجات 
اخلاصة وتطور عملية التعليم في مرحلة 

ما بعد جائحة (كورونا). 

املانع: جمعية حماية املستهلك
تطلق حملة «إعفاء الشحنات الشخصية» 

محمد راتب

إدارة جمعية  أعلن رئيــس مجلــس 
حماية املستهلك مشعل املانع إطالق حملة 
«إعفاء الشحنات الشخصية» امس السبت 
على وســائل التواصل االجتماعي، وذلك 
بهدف جمع عدد كبير من الفواتير ورفع 

دعوى قضائية على فارضي الرسوم غير 
املبررة، مشيرا إلى أن احلملة حلماية حقوق 
السماح  املســتهلكني ومصاحلهم وعدم 
باستغاللهم، داعيا إلى املشاركة في احلملة 
بقوة لفرض واقع جديد من العدالة وإنهاء 
عصر االستغالل واالستقواء على جيوب 

املستهلكني. 
مشعل املانع

«التعريف باإلسالم» تستعد 
لتنفيذ مشروع األضاحي داخل 

الكويت كعادتها السنوية
يعد مشروع األضاحي 
واحدا من أهم املشــاريع 
التي حترص  املوســمية 
جلنة التعريف باإلسالم 
داخــل  تنفيذهــا  علــى 
الكويت، ويســتفيد منه 
اجلــدد  املهتديــن  آالف 
املســلمة  واجلاليــات 

ضيوف الكويت.
وقال مدير عام جلنة 
باإلســالم  التعريــف 
الثويني:  باإلنابة عثمان 
ان مشروع األضاحي هذا 

العام مير علينا وسط ظروف استثنائية صعبة تتطلب 
منا جهودا خاصة فيما يتعلق باستقبال التبرعات ومراحل 
التنفيــذ والتوزيع، حيث نحــرص على تطبيق قرارات 
وزارة الصحة بضرورة التباعد االجتماعي حرصا على 

سالمة اجلميع.
وأضاف الثويني ان اللجنة قامت بدورها بتجهيز قوائم 
بأسماء وأعداد املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة املستفيدة 
من املشروع بكل مناطق الكويت من اجلهراء إلى الوفرة 
ونسعى هذا العام ١٤٤١ هـ لتوزيع عدد ٢٥٠ أضحية داخل 
الكويت يستفيد منها أكثر من ٢٠٠٠ شخص، حيث يبلغ 
سعر األضحية للضأن العربي ١٠٠ دينار واألسترالي ٧٠ 
دينارا والهجني ٨٥ دينارا، مبينا أن اللجنة حترص على 
اختيار األضاحي املطابقة للشــريعة اإلسالمية اخلالية 
من العيوب والصاحلة لالستخدام األدمي، مؤكدا أنه يتم 
جتهيــز األضاحي بطريقة مميــزة وراقية حتافظ عليها 
مدة طويلة ومن ثم تسليمها للمهتدين اجلدد واجلاليات 
املسلمة املستحقني لهذه املساعدات بطريقة راقية تليق 

باسم الكويت كعاصمة للعمل اإلنساني.
واختتم الثوينــي تصريحه حاثا اخليرين على دعم 
املشروع واملشاركة في إسعاد املستحقني للحوم األضاحي، 
للتواصل مع جلنة التعريف باإلســالم، ودعم املشروع 
االتصــال علــى ٢٢٤٤٤١١٧/ ٩٧٦٠٠٠٧٤ أو زيــارة مواقع 
وحســابات اللجنة عبــر منصات التواصــل االجتماعي 

املختلفة.

عثمان الثويني

«املدنية»: مزايدة توزيع 
البطاقات ما زالت مفتوحة

املؤسســة  نفــت 
العامــة للمعلومــات 
املدنية صحة اإلشاعات 
املتداولة عــن اعتماد 
توزيع البطاقة املدنية 
مقابــل رســوم تبلــغ 
ديناريــن، إضافة إلى 
ربــع دينــار عــن كل 
بطاقة للمراجع، مشيرة 
إلى أن باب التقدمي على 
املزايدة مازال مفتوحا.

«زكاة سلوى»: مستشفى عطاء
بـ «تشاد» يخدم ١٠ آالف شخص

«التأمينات» تخصص فرع 
جنوب السرة لكبار السن 

وذوي االحتياجات اخلاصة

قال مدير زكاة ســلوى 
م.ثامر الســحيب ان زكاة 
ســلوى التابعــة جلمعية 
النجــاة اخليريــة حققت 
إجنــازات عديــدة خــالل 
النصــف األول مــن عــام 
٢٠٢٠ منها بناء مستشفى 
«عطاء» بجمهورية تشاد 
والذي يخــدم أكثر من ١٠ 

آالف إنسان سنويا.
 واضاف فــي تصريح 
صحافي: نركز في اختيار 
ومشــاريعنا  أعمالنــا 

اإلنسانية على مدى االنعكاس اإليجابي الذي حتدثه ألكبر 
عدد من شــريحة املستفيدين، ومستشفى «عطاء» منوذجا 
حيث تضم املستشــفى غرفــة لفحــص املراجعني وأخرى 
للتمريض، وقســم نســاء وتوليد، وجناح للمرضى يضم 
١٠ آسرة وصيدلية لصرف الدواء ومخزن لألدوية ومكاتب 

إدارية واستراحة للطاقم الطبي.
وأكد السحيب أن مستفيدي هذا الصرح الطبي اإلنساني 
يفتقرون إلى مكان آدمي يتلقون فيه الرعاية الطبية، فعلى 
املرضى وكبار الســن من ذوي األمراض املزمنة واملصابني 
واجلرحى أن يســيروا بالسيارة لفترة طويلة وسط طرق 
وعرة حتى يصلوا إلى أقرب مستشفى يقدم أبسط اخلدمات 
الطبية، لذلك حرصنا على إقامة هذه املستشفى لتكون عالمة 
طبية إنسانية رائدة تضاف لرصيد الكويت اإلنساني دورها 

املشهود في التخفيف عن آالم املرضى وتطبيب جراحهم.
وتابــع: من إجنازاتنا الرمضانية كذلك بناء ١٣ مســجدا 
في العديد من الــدول اخلارجية، وحفر ١٣٩ بئرا وتتفاوت 
اآلبار منها االرتوازي والسطحي وجميعها يوفر املياه العذبة 
الصاحلة للشرب، كما قام أهل اخلير بكفالة ٤١ يتيما جديدا 
ليصل العدد اإلجمالي لأليتام الذين تكفلهم زكاة سلوى إلى 
٥١٧٠ يتيما في شتى الدول اإلسالمية والعربية واألوروبية، 
ونحــرص على زيارة وتفقد األيتام ومد كافة ســبل العون 
والدعم لهم. وأضاف الســحيب: كذلك اســتفاد من مشروع 
السالل الغذائية ٢٥٠٠ شخص داخل الكويت، واستفاد من 
زكاة الفطــر ١٢٥٠ مســتفيدا، وحرصنا علــى توزيعها في 

أوقاتها الشرعية.

عبدالهادي العجمي

خصصت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فرع 
املؤسسة في جنوب السرة الستقبال كبار السن وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة فقط اعتبارا من يــوم االثنني ١٣ 
اجلاري يوميا من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا 
شــرط إبراز هوية كبار الســن أو هوية اإلعاقة لإلعاقة 

الشديدة واملتوسطة. 
ودعت املؤسسة هاتني الفئتني إلى أخذ موعد مسبق 
ملراجعة املؤسسة عن طريق االتصال مباشرة بالهواتف.

ثامر السحيب
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في الفترة بني يومي ٧ و١٠ يوليو عام ٢٠١٨، 
وبدعوة من الرئيس الصيني شي جني بينغ، قام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بزيارة 
ناجحة للصني، وقرر رئيســا البلدين باإلجماع 
إقامة شراكة اســتراتيجية صينية ـ كويتية، ما 
كان مبنزلة فتح فصل جديد في العالقات الثنائية.
خالل العامني املاضيني منذ إقامة الشــراكة 
االستراتيجية بني الصني والكويت، يتطور التعاون 
الثنائي في مختلف املجاالت باستمرار، ومت حتقيق 
نتائج رائعة. حيث تعمقت الثقة السياسية املتبادلة 
بني البلدين باستمرار، وتكثفت التبادالت الرفيعة 
املستوى. يدعم اجلانبان بحزم املصالح األساسية 
لبعضهما البعض، ويحافظان على التنسيق والتعاون 
في الساحة الدولية، مبا في ذلك األمم املتحدة. ويعمل 
اجلانبان بنشاط على تنفيذ التوافقات الهامة بني 
زعيمي البلدين، ومت عقد االجتماع األول في إطار 
اآللية التنفيذية للتعاون الثنائي بنجاح، واالجتماع 
األول للجنة التوجيهية الصينيةـ  الكويتية املعنية 
بوضع اإلطار العام واملخططات والدراسات ملشروع 
«مدينة احلرير واجلزر اخلمس الشمالية»، والدورة 
السادســة للجنة الكويتية ـ الصينية املشتركة 
للتعاون االقتصادي والفني والتجاري. تقدم التعاون 
الصيني ـ الكويتي دول املنطقة في مجال تقنية 
الشركات  اجليل اخلامس لالتصاالت، وشاركت 
الصينية بنشــاط في مشاريع الطاقة واإلسكان 
والبنية التحتية في الكويــت، وأصبحت الهيئة 
العامة لالستثمار من اجلانب الكويتي أول مؤسسة 
أجنبية تستثمر في قطاع القطارات فائقة السرعة 
في الصني. وازداد احلجم التجاري بني البلدين 
باستقرار. كما أصبح التواصل الشعبي في ازدهار 
مستمر، حيث متت إقامة األنشطة الفنية املتنوعة 
واملعارض الثقافية امللونة، وشهدت التبادالت بني 
محافظات ومدن البلديــن زخما حيويا، وتعمق 
الفهم املتبادل والصداقة بني الشعبني باستمرار.

وفي العام احلالي، شهد مستوى عالقة الشراكة 
االستراتيجية والتعاون واملنفعة املتبادلة بني الصني 
والكويت، املزيد من التطور خالل املكافحة املشتركة 
جلائحة ڤيروس كورونا املستجد، وجسد ما بادرت 
به الصني والكويت من تبادل الدعم واملســاعدة 
بروح الفريق الواحد أمام األزمة، املصير املشترك 
لهما في أزهى صوره، حيث وجه الرئيس شــي 
جني بينغ وصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الرســائل لبعضهما البعض لإلعراب عن 
الدعم واملساعدة املتبادلة، وتبرع اجلانب الكويتي 
للجانب الصيني مبستلزمات مكافحة اجلائحة في 
الوقت احلاسم، بينما قدم اجلانب الصيني عدة 
مرات التسهيالت للجانب الكويتي لشراء املواد 
واملستلزمات في الصني، كما قام اجلانب الصيني 
أيضا بإرسال فريق اخلبراء الطبيني إلى الكويت 
للمساعدة ودعوة وزارة الصحة واجلهات العسكرية 
للمشاركة في العديد من االجتماعات االفتراضية 
بشأن تبادل اخلبرات والتجارب ملكافحة اجلائحة 
إليجاد سبل التعامل معها بشكل مشترك. وفي 
الوقت نفسه، توافدت الشركات الصينية واملواطنون 
الصينيون في الكويت للتبرع مبستلزمات الوقاية 
للجانب الكويتي، حتى ان شــركة صينية أهدت 
ســكن عامليها للجانب الكويتي كمركز للحجر 
الصحي رغم الصعوبات التي كانت تواجهها، ما 
عكس بوضوح متسك البلدين والشعبني مبفهوم 
الثابت  للبشــرية، وعزمهما  املستقبل املشترك 

ملجابهة اجلائحة معا.
إن القصص املثيرة حول تبادل الصني والكويت 
الدعم واملساعدة ملكافحة اجلائحة دليل آخر على 
صمود الصداقة الصينيةـ  الكويتية أمام االختبارات، 
وحيويتها املتجددة عبر التاريخ، باعتبارها منبعا 
ال ينضب للقوة الدافعة بالتنمية املتواصلة لعالقة 
الشراكة االستراتيجية بني الصني والكويت. أما 
إذا نظرنا إلى املستقبل، فسنجد إمكانيات هائلة 

تكمن في التعاون الصينيـ  الكويتي في مختلف 
املجاالت، ونثق بأننا سنتمكن من االرتقاء بالعالقة 

الصينية ـ الكويتية إلى مستوى جديد.
يجب علينا االلتــزام بريادة قيادتي البلدين 
وتعزيز التنسيق االستراتيجي. إن اجلانب الصيني 
على استعداد للعمل مع اجلانب الكويتي معا على 
التنفيذ بال تردد للتوافقات الهامة التي مت التوصل 
إليها بني قيادتي البلدين، وتفعيل الدور الريادي 
الذي تلعبه التبادالت العالية املستوى بشكل كامل 
لتطوير العالقة الثنائية، واحلفاظ على التواصل 
والتنسيق الدائمني فيما يتعلق بالعالقة الثنائية 
والقضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام املشترك 
لتوســيع نطاق التوافق وتوطيد وتعميق الثقة 
السياسية املتبادلة، ومواصلة تبادل التفاهم والدعم 
مع اجلانب اآلخر فيما يخص املصالح اجلوهرية 

والهموم الكبرى.
يجب علينا تعزيز التضامن والتعاون، وبذل 
اجلهود املشتركة للتغلب على التهديدات األمنية 
غير التقليدية. تتداخل القضايا األمنية التقليدية 
وغير التقليدية في عصر العوملة االقتصادية، حيث 
يتعني على الصني والكويت وبشكل أكثر إحلاحا 
الدفع بالتعاون االســتراتيجي والعمل املشترك 
على مكافحة اجلائحة وتقوية الدعم املتبادل في 
وجه التحديات العاملية الناجمة عن تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد. إن اجلانب الصيني على استعداد 
للمضي قدما في تعزيز التعاون الصحي بني البلدين، 
وتقاسم اخلبرات حول سبل الوقاية والسيطرة 
والتشخيص والعالج باستمرار، وحتفيز التعاون 
في مجال تطوير اللقاح، ســعيا إلنشاء مجتمع 

صحي مشترك بني الصني والكويت.
يجب علينا الكشف عن الطاقة الكامنة لتوسيع 
التعاون العملي فــي كل املجاالت. تعتبر الصني 
والكويت شــريكني طبيعيني في البناء املشترك 
لـ «احلزام والطريق». ويحرص اجلانب الصيني 
على مواصلة دفــع التالحم بني مبادرة «احلزام 
والطريق» و«رؤية الكويت ٢٠٣٥» واملشاركة النشطة 
في إنشاء املنطقة االقتصادية الشمالية الكويتية 
وغيرها من املشاريع الهامة ومساعدة الكويت على 
حتقيق تنويع االقتصاد، مبا يشكل مناذج جديدة 
يحتذى بها للتعاون االستراتيجي الثنائي بشكل 
مستمر. كما سنواصل توسيع تعاون اجلانبني في 
مجــاالت الطاقة والبنية التحتية واملال والتجارة 
واالستثمار ودفع انتعاش االقتصاد إلطالق القوة 
الكامنــة واحلفاظ على التعددية والتجارة احلرة 

بشكل مشترك.
يجب علينا توثيق التبادل اإلنساني والثقافي 
لتعزيز تواصل الشعبني. ويرغب اجلانب الصيني 
في تعزيز التنســيق مع اجلانب الكويتي بشأن 
جعل الترتيبات اخلاصة بإصدار التأشيرات أكثر 
ســهولة في وقت مبكر لتســهيل التبادل على 
مســتوى األفراد، وتكثيف التعاون بني املراكز 
الفكرية واإلعالم والشباب لتقوية الترابط الثقافي 
والسياحي بني البلدين، ودفع تأسيس أول مركز 
ثقافي صيني في منطقة اخلليج في الكويت في 
أســرع وقت ممكن، األمر الذي سينشئ جسرا 

للتواصل اخلالص بني الشعبني.
إن الصني والكويت صديقان حميمان يتبادالن 
الثقة، وشريكان عزيزان يتعاونان بإخالص. 
سيصادف العام املقبل الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس 
العالقات الديبلوماســية الصينية ـ الكويتية. 
ونحن على اســتعداد لبذل اجلهود املشتركة 
مع اجلانب الكويتي لالرتقاء يدا بيد بعالقات 
الشراكة االســتراتيجية الصينية ـ الكويتية 
إلى مستوى جديد وخدمة البلدين والشعبني 
بصــورة أفضل، مما يضخ قوة دافعة جديدة 
للســالم والنمو في املنطقة ويقدم مساهمات 
جديدة في بناء مجتمع املستقبل املشترك بني 

الصني والدول العربية.

العمل يدًا بيد لدفع الشراكة 
اإلستراتيجية الصينية ـ الكويتية 

إلى مستوى جديد
لي مينغ قانغ - سفير جمهورية الصني الشعبية لدى البالد

احلربي: إلغاء عقود السيارات واملستشارين باستثناء 
العاملني على أنظمة «IT» وتخفيض عقود النظافة والضيافة

«الصحة» تضع شروطًا لعودة الدراسة.. و«التربية»: صعب تنفيذها
عبدالعزيز الفضلي

وضعــت وزارة الصحــة 
اشــتراطات صحية قد تكون 
من الصعب على وزارة التربية 
تنفيذها نظرا لضيق الوقت 
لعودة الدراسة الشهر املقبل.
وقــال مديــر إدارة منــع 
العدوى بوزارة الصحة د.أحمد 
املطوع في تصريح خاص لـ 
«األنباء»: إننا حددنا الشروط 
الواجب اتباعها للحفاظ على 
سالمة وصحة أبنائنا الطلبة، 
ومنها ارتداء الكمام لكل طالب 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي، 
علــى أن يكون بني كل طالب 
وآخر متران علــى األقل، مع 

توفير املطهــرات واملعقمات 
وغيرها من األمور الضرورية، 
وذلك للحفــاظ على النظافة 
العامــة. وشــدد املطوع على 
ضرورة االبتعاد عن االزدحام 
عنــد املداخل واملخــارج في 
املدارس وإجراء فحص يومي 
للطلبــة عن طريــق اجلهاز 
احلــراري مــع توفيــر مكان 
حلجــر الطلبة والعاملني في 
املــدارس ممن تبــدو عليهم 
أعراض املرض. وقال املطوع 
ان توصيتنا لوزارة التربية 
التي تنوي استئناف الدراسة 
الشهر املقبل أمر سابق ألوانه، 
مشــيرا الى أن هناك متســع 
من الوقت واألوضاع الصحية 

الوضع الصحي ال يساعد على 
العودة للدراســة فســنرفع 
توصيــة بذلك الــى اجلهات 
املعنية. من جانبها، أشــارت 
مصادر تربويــة مطلعة انه 
من الصعب جدا توفير طلبات 
«الصحة» وتنفيذ االشتراطات 
الصحية، السيما وأننا نتعامل 
مع طلبة صغار، مشيرة الى أن 
الوقت اصبح ضيقا وال يوجد 
مجال لذلك. وذكرت املصادر إن 
ما أعلنت عنه وزارة الصحة 
من تعليمات يجب علينا األخذ 
بها في عني االعتبار، منوهة 
الى ان صحة وسالمة ابنائنا 
الطلبة وإداراتنا املدرسية خط 
احمر. وعلى صعيد متصل، 

أوضحت مصــادر مطلعة لـ 
«األنباء» انه حتى وان تضمن 
تقرير وزير التربية د.سعود 
احلربي والذي سيقدمه ملجلس 
الوزراء يــوم األربعاء املقبل 
الدراسة فسيكون  اســتمرار 
لــوزارة الصحة رأي في هذا 
اجلانب اذا استمرت االوضاع 
الصحيــة غير مســتقرة مع 
تزايد حاالت االصابة بكورونا، 
مؤكدة ان عــودة الطلبة الى 
املــدارس مرهون باســتقرار 
احلالــة الصحية فــي البالد 
وعــودة االمــور الــى ما هي 
عليه قبل أزمــة كورونا، أما 
غير ذلك فال ميكن ان جنازف 

بحياة ابنائنا.

تتغير بشكل مستمر وحتى 
موعد بدء الدراسة سيكون 
لكل حادث حديث. وأوضح 
املطوع انه من املؤكد اذا كان 

أكد وزير التربية ووزير 
التعليــم العالي د.ســعود 
علــى  حرصــه  احلربــي 
تنفيــذ توصيــات أعضاء 
مجلس األمة بشأن القضايا 
التعليميــة املختلفــة التي 
تســلمها رســميا األسبوع 
املاضي.  وقال احلربي في 
تصريح صحافي على هامش 
اجتماعه مع وكالء الوزارة 
املســاعدين فــي مختلــف 
القطاعــات إن «التربيــة» 
تسعى خالل الفترة القليلة 
املقبلة إلى تنفيذ التوصيات 
املشار إليها مثل االستعجال 
بتسكني الوظائف اإلشرافية 
الشــاغرة ونقــل املنصــة 
النطــاق  التعليميــة مــن 

التحتية  البنيــة  وتطوير 
واســتكمال أعمــال اإلعداد 
االلكترونــي  للتعليــم 
والتعليم عــن ُبعد، وذلك 
بالتعاون مع القائمني على 

وإنشاء تطبيقات إلكترونية 
املوظفــني  علــى  تســهل 
إجراءات املراجعات وإجناز 
إلكترونيــا في  املعامــالت 
جميــع اإلدارات، الفتا الى 
ضرورة االستفادة من جميع 
التقنية والفنية  اإلمكانات 
والكفــاءات  والســواعد 

الوطنية املتاحة.
وأكد التزامه بتوجيهات 
مجلــس الــوزراء اخلاصة 
بترشيد اإلنفاق واقتراحات 
وزارة املالية في هذا الشأن 
ومنها إلغاء عقود السيارات 
واملستشــارين باســتثناء 
 (IT) العاملــني على أنظمة
وتخفيض عقــود النظافة 

والضيافة وغيرها.

املشروع حاليا في الوزارة 
الذين بذلوا جهودا حثيثة 

إلجناحه.
أنــه مت اتخــاذ  وبــني 
خطوات جادة الستكمال أحد 
املشروعات االستراتيجية 
املتوقفة، وهو ربط مدارس 
الــوزارة بشــبكة األلياف 
الضوئية، وذلك من خالل 
التنســيق والتعــاون مــع 
وزارة املواصــالت، آمال أن 
يتم إجناز املشروع الذي من 
شأنه إحداث نقلة نوعية في 
الوزارة وتشغيله قبل بدء 
العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.
بــأن  احلربــي  وأفــاد 
الوزارة تســعى كذلك إلى 
توفير اخلدمات (أونالين) 

وزير التربية أكد خالل اجتماعه مع وكالء الوزارة املساعدين االستعانة بأساتذة جامعة الكويت إلعادة بناء «نظم املعلومات»

املطوع لـ«األنباء»: االبتعاد عن االزدحام عند مداخل ومخارج املدارس وإجراء فحص يومي للطلبة والتباعد بينهم أبرز الشروط

د.سعود احلربي

د. احمد املطوع

التجــاري إلــى النطاقــات 
احلكومية.

وأشار إلى حرص الوزارة 
على اســتيفاء كل املعايير 
الصحية في اخلطة الشاملة 
للدراســة التي ســتعرض 
على مجلس الوزراء خالل 
األسبوع املقبل، مشددا على 
أن الهدف األساسي للجميع 
احلفاظ على صحة األبناء 
الطلبة وأعضــاء الهيئتني 
التعليميــة واإلدارية وكل 

املنتسبني.
ولفــت الى االســتعانة 
بأســاتذة جامعــة الكويت 
املتخصصــني فــي نظــم 
وتقنيــة املعلومات إلعادة 
بنــاء إدارة نظم املعلومات 

األيوبي لـ «األنباء»: التسجيل لطالبي العمل بـ«اخلاص» أون الين
بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة اإلرشــاد 
الوظيفــي أمــني األيوبي عن 
استقبال طلبات الباحثني عن 
عمل ممــن لديهم خبرة تزيد 
على ٣ ســنوات وأكثر، وذلك 
في قســم اخلبرات الوطنية 

بإدارة اإلرشاد والتوظيف.
فــي  األيوبــي  وذكــر 
تصريح خاص لـــ «األنباء» 
أن مــن يرغب في التســجيل 
أو حتديــث بياناته ومعرفة 
التي يرغب  قطاعات العمــل 
بالعمل بها في القطاع اخلاص 
التواصــل عن طريق  ميكنه 
خدمــة الواتســاب أو إمييل 
KW_exp@manpower. القسم

gov.KW، خالل أيام العمل من 
األحد إلى اخلميس أثناء الدوام 
الرسمي من الساعة التاسعة 
صباحا وحتى الواحدة ظهرا، 
وســيتم الرد خالل ٤٨ ساعة 

من تقدمي الطلب.
وأضاف أن الهيئة أطلقت 
أيضا خدمة خاصة للخريجني 
حــول كيفية إعداد الســيرة 
الذاتيــة والتعــرف على أهم 
املقابلة  النصائــح الجتيــاز 
الوظيفيــة، وذلــك علــى يد 
مرشــدين متخصصــني فــي 
اإلرشــاد الوظيفي وباإلمكان 
مراسلتهم عبر اإلمييل اخلاص 

اإلدارة في تقدمي خدماتها عبر 
املوقــع اإللكترونــي وخدمة 
الواتساب، وذلك حفاظا على 
ســالمة املراجعني واملوظفني 
باالشــتراطات  وااللتــزام 
واإلجــراءات الصحية خلطة 

العودة التدريجية للعمل.
وأكــد األيوبــي أن اإلدارة 
تعمل بناء على قرار مجلس 
الـــ ٣٠٪  الــوزراء بنســبة 
بالنســبة حلضور املوظفني، 
في حني استمر اإلجناز «عن 
بعد» بنسبة ال تقل عن ٨٥٪ 
حفاظا علــى صحة املوظفني 
واملراجعني مع تقدمي اخلدمات 
علــى أكمــل وجــه. وكشــف 
األيوبــي عــن إمتــام إجــراء 
املراســالت اإللكترونيــة مع 
جهات القطاع اخلاص الراغبني 
بتوظيف املواطنني والباحثني 
عن عمل وفقا الحتياجاتهم في 
سوق العمل، متمنيا أن تنجلي 
هذه اجلائحة عن الكويت وكل 
الدول على خير. وبني األيوبي 
أن التقرير التفصيلي لإلدارة 
املرفق يوضــح حجم العمل 
الذي أجنزته اإلدارة منذ بداية 
أزمة جائحة كورونا املستجد 
منذ أول مــارس حتى نهاية 
يونيو، الفتا إلى أنها تضمنت 
إجنــاز ٢٥٨٠١ معاملــة، منها 
١٨٣٩٨ معاملة خاصة مبكافأة 
اخلريجني خالل تلك الفترة.

التقرير التفصيلي حسب املعامالت ـ لشهر مارس

اإلجمالياملعاملة

٦٨٤٧مكافأة اخلريجني + االستفسارات
٣٠١تأمني ضد البطالة

٢٠٢٥تدقيق
٩١٧٣اإلجمالي

شهر أبريل

اإلجمالياملعاملة
٦٤١٥مكافأة اخلريجني + االستفسارات + تظلمات + عقود تأسيسية

٥٧٩تأمني ضد البطالة
١٥٢٧تدقيق

٨٥٢١اإلجمالي

شهر مايو

اإلجمالياملعاملة

٢٨٩٦مكافأة اخلريجني + االستفسارات + تظلمات + عقود تأسيسية
١٩٧تأمني ضد البطالة

٥٨٥تدقيق
٣٦٧٨اإلجمالي

شهر يونيو

اإلجمالياملعاملة

٢٢٤٠مكافأة اخلريجني + االستفسارات + تظلمات + عقود تأسيسية
٣١٤تأمني ضد البطالة

١٨٧٥تدقيق
٤٤٢٩اإلجمالي

كشف أن نسبة اإلجناز «عن بُعد» ال تقل عن ٨٥٪ في إدارة اإلرشاد الوظيفي

أمني األيوبي

الوظيفــي  بقســم اإلرشــاد 
areerguidance@ املعلن عنه

manpower.gov.KW أو عبــر 
واتســاب األعمال ٢٢٠٥١٤٠٦ 

أثناء الدوام الرسمي.
العمل عبر املواقع اإللكترونية

وبني أنه خالل فترة احلظر 
الكلــي اســتمرت اإلدارة في 
العمــل وتقــدمي خدماتها من 
خالل فريق الطوارئ املكون 
مــن ١٦ موظفــا مــن قســم 
التسجيل في مراقبة اإلرشاد 
والتوظيف وكانوا يتابعون 
العمل عن ُبعد، وذلك لضمان 
اســتمرار اخلدمــات املعنية 
مبكافــأة اخلريجني والتأمني 
ضــد البطالة وبــدل البحث 
عن العمل، الفتا إلى أنه بعد 
العودة إلى العمل اســتمرت 

رشيد العنزي نائبًا ملدير اجلامعة لشؤون األبحاث 
وأنور الشريعان أبرز املرشحني لقطاع التخطيط

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في االدارة اجلامعية 
عن اختيــار مدير اجلامعة بالوكالــة د.فايز الظفيري، 
د.رشــيد العنزي نائبا ملدير اجلامعة لشؤون األبحاث،  
وترشيح د.انور الشريعان  ملنصب نائب مدير اجلامعة 
لقطاع التخطيط. يذكر أن العنزي هو أســتاذ القانون 
الدولي بجامعة الكويت، كما شغل منصب مدير برنامج 
الدراسات العليا بكلية احلقوق، فيما يعد الشريعان من 
كفاءات كلية العلوم اإلدارية، وكان مرشحا لنيل منصب 
عميد الكلية ويشغل حاليا منصب الناطق الرسمي باسم 
جمعية أعضاء هيئة التدريس والعميد املساعد للشؤون 

د.رشيد العنزيد.انور الشريعاند.فايز الظفيريالطالبية بكلية العلوم اإلدارية.

االستعجال بتسكني الوظائف اإلشرافية الشاغرة ونقل املنصة التعليمية من النطاق التجاري إلى النطاقات احلكومية
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الغامن يهنئ منغوليا 
بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس اخلورال الكبير في منغوليا 
غومبوجاف زندانشاتار، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلده.
مرزوق الغامن

العدساني: نرفض قانون الدين العام
 وبدائل حتسني امليزانية موجودة

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدســاني رفــض قانــون 
القــرض العــام او «الديــن 
العام» بقيمة ٢٠ مليار دينار، 
الفتا الى أن وزير املالية بدأ 

التسويق لهذا املشروع.
وأضــاف العدســاني في 
تصريح صحافي انه توجد 
بدائــل أخــرى غيــر الديــن 
العــام ملعاجلــة وحتســني 
وضــع امليزانية وســبق ان 
مت اســتجواب وزيــر املالية 
ومن أبرز قضايا االستجواب 
كانــت قضيــة الديــن العام 
واالســتجواب القادم توجد 
به نفس القضية كون ان هناك 
بدائل أخرى يجب القيام بها 
جتنبا لوضع أعباء مالية على 

الدولة.
ان  العدســاني:  وقــال 
احلكومــة املتمثلــة بوزيــر 

املستجوب ال تتسم بالفعالية 
والذي يود مناقشة مشروع 
الدين العام بصفة االستعجال، 
وذلك من خالل نتائج الفحص 
واملراجعة وال شك ان جلوء 
الوزير املستجوب إلى إقرار 
مشروع الدين العام (القرض 
العام) بقيمة ٢٠ مليار دينار 
وتقــدمي وثيقــة اقتصادية 
تشكل مساسا مباشرا بجيوب 
املواطنني ومعيشتهم علما ان 
مثــل هذه اإلجراءات لم ولن 
تكون حال مثاليا ومن خالل 
املساس مبكتسبات وحقوق 

املجتمع.
وزاد بقوله: يجب وضع 
اخلطــوات إلقــرار بعــض 
النقاط التي تسبب انتعاشا 
للوضع املالي وعدم استنزاف 
مقــدرات الدولة ومن ضمن 
األمور التي يفترض أن يتم 

باإلضافة الى مخالفة النظم 
واللوائــح وقواعد الصرف 
والتي تسببت بالهدر وسوء 
الســلطة وضعف  استغالل 
التنفيــذ والرقابة وكل ذلك 
يؤدي الى ارتفاع املصروفات 
العامة. وقال العدســاني ان 
املديــر  املاليــة هــي  وزارة 
املالي للدولة، ويكمن دورها 
بأنهــا هي من تقــوم بإعداد 
تقديرات امليزانية مع اجلهات 
احلكومية، وهــي أيضا من 
يوافق للجهات على إجراء تلك 
املناقــالت، األمر الذي يتبني 

معه سوء تلك اإلدارة.
العدســاني ان  واختتــم 
املاليــة  اســتجواب وزيــر 
مســتحق على عــدة قضايا 
ومن أهم األمور سعي الوزير 
إلى إقرار مشروع الدين العام 

وبصفة االستعجال.

أخذهــا باحلســبان، توريد 
األرباح احملتجزة إلى اخلزانة 
العامة والتي تعود ملؤسسات 
طابع ميزانيتها «مســتقل» 
ومتــول ذاتها، ومــن املمكن 
الحتياطي األجيــال القادمة 
أن يقرض االحتياطي العام 
ومن ضمــن احللول ترتيب 
امليزانية بحسب األولويات 
كون أن امليزانية أداة ضبط 
التقديرات  ورقابــه إلعــداد 
املالية للجهات احلكومية وال 
يجوز الصرف خارج أبواب 
امليزانية وتراكمها لسنوات 
دون معاجلة محاســبية أو 
مخالفــة قواعدهــا أو كثرة 
البنــود أو  املناقــالت بــني 
حجز إيرادات في مؤسسات 
وهيئــات حكوميــة بدال من 
توريدها الى االحتياطي العام 
ممــا يفقد امليزانيــة قيمتها 

رياض العدساني

املالية في هــذا اجلانب كان 
األصل بها األخــذ باالعتبار 
توصياتنا التي قدمناها فيما 
يخص البدائل التمويلية مع 
عدم اللجوء إلى الدين العام 

بقيمة ٢٠ مليار دينار.
وأشــار العدســاني إلــى 
املاليــة  ان سياســة وزيــر 

عبداهللا الكندري الحتساب سنوات اخلبرة 
خلبراء «العدل» املعاد تعيينهم

قــدم النائــب عبــداهللا 
الكنــدري اقتراحــا برغبة 
باحتساب سنوات اخلبرة 
السابقة خلبراء العدل الذين 
ألغيت قرارات تعيينهم قبل 
أن يعاد تعيينهم مجددا وفقا 

لإلجراءات اجلديدة.
وطالب النائب الكندري 
بعرض هذا املوضوع على 
مجلــس اخلدمــة املدنيــة 
للنظــر في تســوية حالة 
اخلبراء املعينني اجلدد ممن 
مت تعيينهم ســابقا بإدارة 
اخلبــراء، وذلك بحســاب 
بــإدارة  العمــل  ســنوات 
اخلبراء مبنحهم عالوة عن 

التمييــز الصــادر بتاريخ 
القاضي بإلغاء   ٢٠١٩/١١/١٩
القرارات الصادرة بشــغل 
وظائف إدارة اخلبراء يعد 
إلغاء مجــردا، ونفاذا لهذا 
احلكــم مت تنفيــذ احلكــم 
التعيــني  قــرارات  بإلغــاء 
وإعادة فتح إجراءات القبول 
مرة أخــرى بالكيفية التي 
حددهــا احلكم ومت اجتياز 
املعــاد تعيينهــم وآخرين 
التحريريــة  لالختبــارات 
واملقابالت الشخصية ومت 

التعيني بناء عليها.
مت  الذيــن  ان  وأضــاف 
تعيينهــم مــرة أخــرى من 

املتعلقة باخلبرة.
على صعيد متصل، قال 
النائــب ال يجــوز حتميل 
اخلبــراء خطــأ اإلدارة في 
جــاء  حســبما  التعيــني 
بحيثيــات حكــم التمييز، 
أنهم أجنزوا مهاما  السيما 
وتقارير خالل فترة عملهم 
الســابقة، اســتندت عليها 

احملاكم في عملها.
وأضاف: إال انه ليس من 
العدالة عدم احتســاب مدة 
خدمتهم الســابقة في حني 
أنها حتتسب لزمالئهم الذين 
التحقوا بوظائف في جهات 

أخرى.

اخلبــراء لــم حتتســب مدة 
اخلبرة التي قضوها في هذا 
العمل، وأجنزوا خاللها الكثير 
من القضايا وتقارير اخلبراء.
وأشــار إلى أن املشــرع 
أعطــى مجلــس اخلدمــة 
املدنية وفــق القانون رقم 
١٩٧٩/١٥االختصاص مبنح 
املرتبات واألجور وتقرير 
سنوات اخلبرة، التي تعادل 
كل منها عالوة، كما أن املادة 
٢٧ من قانون اخلبرة جعلت 
مــن اختصــاص مجلــس 
اخلبراء أن يبدي رأيه بناء 
على طلــب وزير العدل أو 
من تلقاء نفسه في املسائل 

ال يجوز حتميل اخلبراء وزر خطأ ارتكبته الوزارة السابقة

عبداهللا الكندري

كل سنة من سنوات خبرة 
في تلك اإلدارة.

إلــى أن حكــم  وأشــار 

احلويلة للتوسع في دول االبتعاث 
وزيادة عدد اجلامعات

قــدم النائــب د.محمد 
احلويلــة اقتراحا برغبة 

جاء فيه:
في ظل اجلائحة التي 
ميــر بهــا العالم بســبب 
انتشــار ڤيروس كورونا 
(كوفيــد-١٩) أصبحــت 
هنــاك إجــراءات مختلفة 
الستقبال الطلبة املبتعثني 
عن طريق التعليم العالي 
وجامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي 
في الدول واجلامعات مثل 

أميــركا والــدول التي تســتقبل الطلبة 
الكويتيــني وغيرت كذلك هذه الدول من 
شــروط اجلامعات وااللتحاق بالدراسة 
بســبب سياســات التباعــد االجتماعي 

واإلجراءات الوقائية لتلك الدول.
فأصبحــت مــن الضروري زيــادة عدد 
اجلامعــات ودول االبتعاث حســب قائمة 
جهاز االعتمــاد األكادميي لكل من التعليم 
العالــي وجامعة الكويــت والهيئة العامة 

للتعليــم التطبيقي، وعدم 
حصرهــا فــي عــدد محدد 
وزيادتهــا بجامعــات ذات 
تصنيــف أكادميــي مرتفع 
لفتح املجال أكثر أمام الطلبة 
الذيــن متــت املوافقة على 
ابتعاثهم للخارج لدراســة 
واملاجســتير  الدكتــوراه 
والبكالوريوس حتى ال تتأثر 
أعداد الطلبة املبتعثني وال 
تعرقل مسيرتهم التعليمية 
لالستفادة بخبرات خارجية 
تعمق مهاراتهم التعليمية 
ويعودون بعلم ينفعون به البالد فالشباب 
ميثــل ذخيــرة البــالد التنمويــة وقوتها 
اإلنتاجية. لذا فإنني أتقدم باالقتراح التالي:

التوسع في دول االبتعاث وزيادة عدد 
اجلامعات حســب قائمة جهاز االعتماد 
األكادميي لكل من التعليم العالي وجامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ويراعى في تلك الدول واجلامعات التقدم 

العلمي والتصنيف األكادميي املرتفع.

حسب قائمة جهاز االعتماد األكادميي

الشاهني : ما سبب الزيادة املفاجئة
 في الطلبات اإلسكانية القدمية؟

وجــه النائــب أســامة 
الشاهني سؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامــة ووزيرة 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
د.رنــا الفــارس، قــال في 
مقدمتــه:  دأبت املؤسســة 
الســكنية  العامة للرعاية 
بــني فتــرة وأخــرى على 
أعــداد طلبــات  حتديــث 
املواطنني املنتظرين للرعاية 
الســكنية. قامت املؤسسة 
الســكنية  العامة للرعاية 
وعبر موقعها اإللكتروني 

الرسمي في تاريخ ١٨/٦/٢٠١٩ بنشر إحصائية 
ألعداد الطلبات اإلسكانية القائمة، وبعد ٣ 
شــهور وحتديدا بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٩ قامت 
املؤسســة العامة للرعاية السكنية بنشر 
إحصائية أخرى بعد التحديث لسابقتها وقد 
لوحظ زيادة كبيرة وبشكل مفاجئ ألعداد 

الطلبات اإلسكانية القدمية 
واملنحصرة في الطلبات من 
عــام ١٩٨٥ حتى عام ٢٠٠٣ 
ويقدر عددها بـ ١٧٦٦ طلبا 
إسكانيا. وطالب بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١ـ  ما سبب هذه الزيادة 
املفاجئة للطلبات اإلسكانية 
القدمية من سنة ١٩٨٥ حتى 

سنة ٢٠٠٣؟
٢ ـ ما املسوغ القانوني 
إن وجد الذي بناء عليه مت 

اعتماد هذه الزيادة؟
٣ ـ ملــاذا لم تشــمل الزيادة فــي أعداد 
الطلبات اإلسكانية للعام ٢٠٠٤ وما بعد؟

٤ـ  استقرت أعداد الطلبات القدمية خالل 
السنتني املاضيتني كما جاء في إحصائية 
شهر يونيو ٢٠١٩ دون تغيير، ملاذا استجد 

التغيير في شهر سبتمبر ٢٠١٩؟

استفسر عن املسوغ القانوني العتمادها

الدوسري: تطبيق الوزيرة الفارس 
سياسة اإلحالل محل تقدير

الدوســري  النائب ناصر  أشــاد 
باإلجراءات التي اتخذتها وزيرة األشغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان 
رانا الفارس في تطبيق سياسة التكويت، 
ونأمل أن تصل إلى تكويت الوظائف 
املتوافر بها عمالة وطنية بنسبة ١٠٠٪. 

وقال الدوسري في تصريح صحافي 
إن مــا تقوم به الوزيــرة الفارس من 
قرارات جريئة لتطبيق سياسة اإلحالل 
محل تقدير، وأدعوها لفتح الباب أمام 
تعيني موظفني جدد من املواطنني ليحلوا 
محل العمالة الوافدة التي قامت الوزيرة 

بإنهاء خدماتهم.
وطالب الدوسري بقية الوزراء بأن 
يحذوا حذو الوزيرة في تطبيق سياسة 
الطابور الطويل من  اإلحالل، في ظل 
املواطنني الذين ينتظرون بديوان اخلدمة 

املدنية فرص عمل مناسبة لهم.

ناصر الدوسري

طالب بفتح باب التعيني للشباب الكويتي

الدالل يسأل عن اختيار ممثلي «التأمينات» في «االستثمارات»
وجه النائــب محمد الدالل 
ســؤاال إلى وزيــر املالية براك 
الشــيتان قــال فــي مقدمتــه: 
أشارت احلكومة في مناسبات 
عديــدة وباألخص في برنامج 
عمل احلكومة الذي تقدمت به 
بعد تشــكيلها األخيــر الى أن 
مفاهيم احلوكمة املؤسساتية 
ومحاربة الفساد وحسن تنمية 
املال العام واملوارد البشرية من 
أهم أولوياتها، ونظرا لكون ما 
سبق ال يتجاوز أن يكون أهدافا 
مكتوبة أو شــعارات براقة ما 
لــم تصاحبها خطوات وأفعال 
عمليــة. ومــن أبــرز اجلوانب 
التــي تعد من مواطن التراجع 
املالــي واإلداري وفرصة لنمو 
الفساد تلك اجلهات والهيئات 
واملؤسســات التــي تدير ماال 
عامــا ولها عالقة أو اســتثمار 
مبؤسسات وشركات وصناديق 
ومحافظ داخل وخارج الكويت 
تســتثمر فيها تلك املؤسسات 
معــه  احلكوميــة ويتطلــب 
وجود ضوابط وقواعد محكمة 
وحوكمة وإدارة جودة ورقابة 
عالية لضمان قيام املؤسسات 
واجلهــات احلكوميــة بدورها 
في حســن تنمية املــال العام 
وحمايتــه ومواجهــة صــور 
الفســاد. ومن تلك املؤسسات 
التــي يتطلب التوقــف عندها 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
والتــي يتبني من االطالع على 
نظمها ولوائحها غياب وقواعد 
حوكمــة أو لوائــح أو نظم أو 
قــرارات حتــدد آلية مــن يتم 
اختياره لتمثيل املؤسسة في 
البنوك والشركات واملؤسسات 
والصناديــق واحملافــظ داخل 
وخارج الكويت، وهو ما يجعل 
غيــاب القواعــد والنظم ثغرة 
إدارية وقانونية ساهمت سابقا 
وحاليــا في ضعف املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
وضعــف دورها في إدارة املال 

فــي الوضع املالي ومنذ بداية 
عــام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع 
ذكر األسس القانونية للقيام 

بهذا الدور.
٣- يرجــى تزويــدي بتقرير 
(جدول) يوضح أسماء ممثلي 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
اجلهــات  فــي  االجتماعيــة 
بأنواعهــا  واالســتثمارات 
املختلفة داخل وخارج الكويت 
منــذ بداية عــام ٢٠١٥ وحتى 
تاريخه مع ذكر اجلهة املستثمر 
بهــا داخــل وخــارج الكويت 
ونســبة اســتثمار املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
فيهــا والفترة الزمنيــة التي 
قضاها ممثل املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
٤- هــل يوجد فــي أي نظام 
أو الئحــة أو تعميــم أو قرار 
يحدد (تأقيت وتداول املناصب) 
فيمن ميثل املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية في أي 
منصب أو متثيل للمؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
داخل وخــارج الكويت، وهل 
يوجد أشخاص مثلوا املؤسسة 
ملدة تزيد على ١٠ سنوات دون 
تغيير في ذات اجلهة أو الفرص 
االستثمارية للمؤسسة مع ذكر 

أسباب ذلك.
٥- مــا دور اإلدارة املختصة 
املؤسســة  فــي  باحلوكمــة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
في مراجعة اختيار من ميثل 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية في اســتثماراتها 
داخل وخــارج الكويت، وهل 
مــن  مالحظــات  أي  أبــدت 
منطلــق قواعــد احلوكمة في 
هــذا الشــأن وهــل قدمت أي 
مقترحــات لتنظيم أو تطوير 
عملية اختيار ممثلي املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
في استثماراتها داخل وخارج 
الكويت أسوة مبا هو معمول 

به في البنك املركزي أو هيئة 
أسواق املال، وفي حال أنه لم 
تقم اإلدارة اخلاصة باحلوكمة 

بذلك يرجى إبداء األسباب.
٦- هــل يوجد أي متثيل ألي 
منصب قيادي في املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
(منصــب مدير إدارة أو وكيل 
مســاعد أو رئيس للمؤسسة 
أو نوابه) في أي مســاهمة أو 
اســتثمار للمؤسســة العامة 
للتأمينــات االجتماعية داخل 
وخــارج الكويــت منــذ بداية 
عــام ٢٠١٥ وحتى تاريخه مع 
بيان أســماء ممثلي املؤسسة 
في اجلهات التي قاموا بتمثيل 
املؤسســة فيها داخل وخارج 

الكويت.
٧- هــل يوجــد أي مالحظات 
أو حتفظــات أو رفــض صدر 
مــن البنك املركــزي الكويتي 
بشــأن متثيل أحد املرشــحني 
للمؤسسة في أي مصرف مالي 
محلي أو مالحظات أو رفض أو 
حتفظات من هيئة أسواق املال 
في ترشيح ممثل للمؤسسة في 
أي شــركة مدرجة في السوق 
منــذ بداية عــام ٢٠١٥ وحتى 
تاريخه مع تزويدي بالبيانات 

الدالة على ذلك.
٨- هــل يوجــد أي مالحظات 
أو مخالفــات أبدتهــا اجلهات 
الرقابية (ديوان احملاسبة أو 
جهــاز املراقبــني املاليني) في 
شــأن آليات وقرارات اختيار 
األشخاص املمثلني للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
داخل وخارج الكويت أو كان 
هناك جتاوز القوانني احمللية 
أو األجنبيــة أو ســوء إدارة 
أبدتها اجلهــات الرقابية فيما 
يتعلق مبمثلي املؤسســة في 
تلك اجلهــات داخــل وخارج 
الكويت، وما هو رد املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 

على ذلك.

محمد الدالل

العام وطالب بإفادته وتزويده 
باآلتي: ١- هل توجد الئحة أو 
نظــام أو تعميــم أو قرار لدى 
وزارة املالية أو لدى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
منه حتديد لشروط وضوابط 
من يتم اختياره لتمثل املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
في أي استثمار أو عملية مالية 
يتطلب وجود ممثل ملؤسســة 
التأمينات االجتماعية فيها سواء 
كان مصرفا ماليا (تنظمه قواعد 
احلوكمة في البنك املركزي) أو 
شــركة مدرجة (تنظمه قواعد 
احلوكمة في هيئة أسواق املال) 
أو جهات أخرى داخل الكويت 
وهي غير مدرجة ويتطلب أن 
تكون هناك شروط وضوابط 
ملــن يكلــف بتمثيل مؤسســة 
أو  االجتماعيــة  التأمينــات 
مساهمة أو استثمار في مؤسسة 
أو خارج الكويت، مع تزويدي 
بتلك اللوائح والنظم والقرارات 
واآلليات التي حتدد ذلك، وفي 
حال عدم وجود مثل تلك النظم 
والقرارات واآلليات يرجى ذكر 

السبب.
٢- ما اجلهة أو األشخاص داخل 
مؤسسة التأمينات االجتماعية 
الذين يقومون باختيار ممثلي 
املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية في استثمارات أو 
مساهمات داخل وخارج الكويت 

أسامة الشاهني

د.محمد احلويلة
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دشتي لـ «األنباء»: منظومة رادارية لتتبع حركة 
املالحة في املياه اإلقليمية  وأصدرنا ٨٤٠ تصريحًا 

للسفن التجارية والنفطية منذ مارس املاضي

أكد وكيل قطاع النقل في وزارة املواصالت عادل دشــتي على عدم توقف عمل النقل البحري خالل فترة ازمة «كورونا» وذلك لتوفير االمن الغذائي والدوائي للبالد، مشددا على 

ضرورة االلتزام بتوصيات وزارة الصحة وخاصة عند استقبال املراجعني بعد قرار مجلس الوزراء بالعودة التدريجية، مبينا ان التواصل مع دول اخلليج لم ينقطع خالل الفترة املاضية 

وايضا مع املنظمات الدولية عبر «التواصل االلكتروني».

ومتنى دشتي في لقاء خاص مع «األنباء» ان يتم حتويل قطاع النقل الى هيئة مستقلة بذاتها، معلنا عن تشغيل مشروع جديد ضمن مشاريع خطة التنموية يخدم ١٢ جهة حكومية 

ويضمن منظومة رادارية لتتبع حركة املالحة من وإلى املياه االقليمية الكويتية، كاشفا عن اصدار ٨٤٠ تصريحا منذ مارس املاضي ملختلف السفن التجارية والنفطية، الفتا الى 

انتظار القرارات لشغل الوظائف االشرافية وفق الهيكل التنظيمي اجلديد مع استحداث ادارة اجلودة.

وأعلن عن تخصيص رقم واتساب الســتقبال طلبات الراغبني بتجديد رخص الطراريد واجلت سكي، مؤكدا إعفاء اصحاب الطراريد املنتهية دفاترهم من الغرامات حتى شهر 

سبتمبر املقبل، مشيرا الى ان قيمة رسوم التراخيص البحرية رمزية جدا ولم يتم التعديل عليها منذ اقرارها، وفيما يلي التفاصيل:

وكيل قطاع النقل في «املواصالت» أعلن تخصيص رقم «واتساب» الستقبال طلبات الراغبني في جتديد رخص الطراريد واجلت سكي

(زين عالم) عادل دشتي متحدثا إلى الزميل عادل الشنان 

تشكيل فريق طوارئ مكّون من ١٣ شخصًا ملواجهة جائحة «كورونا» منذ البداية

القطاع يضم ٣ إدارات هي النقل البحري والتدقيق واجلودة البحرية والنقل البري

النقل البري توقف متامًا خالل الفترة السابقة نظرًا لألزمة وسيستأنف أعماله األحد

إدارة للجودة ضمن الهيكل اجلديد.. ونتمنى حتويل قطاع النقل لهيئة مستقلة 
إعفاء أصحاب الطراريد املنتهية دفاترهم من الغرامات حتى شهر سبتمبر املقبل 

الوزارة وّفرت املعقمات والقفازات وأغطية الوجه للموظفني ونتمنى التزام املراجعني

قيمة رسوم التراخيص البحرية رمزية جدًا ولم يتم التعديل عليها منذ إقرارها

التواصل اإللكتروني مع دول اخلليج واملنظمات الدولية لم يتوقف خالل األزمة 

حرص على التباعد االجتماعياستقبال املراجعني واجناز املعامالت حسب االشتراطات الصحية

في البداية، حدثنا عن الهيكل 
التنظيمي لقطاع النقل وإداراته 

وأقسامه؟
٭ يضم قطــاع النقل ثالث 
ادارات رئيســية وهي ادارة 
النقل البحري وادارة التدقيق 
واجلــودة البحريــة وادارة 
النقل البري وتندرج حتت كل 
منها االقسام التي تؤدي املهام 
التدقيق  الرئيســية، فإدارة 
واجلودة البحرية تضم قسم 
التنسيق واملتابعة ومراقبة 
التحقيقات والبالغات وقسم 
التحقيقات باحلوادث البحرية 
وقسم االســتقبال ومراقبة 
التدقيــق  اجلــودة وقســم 
وقسم تقييم األداء ومراقبة 
املنظمات وقســم املنظمات 
احملليــة والعربيــة وقســم 
اما إدارة  الدولية،  املنظمات 
البحــري فتنــدرج  النقــل 
التنســيق  حتتهــا أقســام: 
واملتابعة، ومراقبة الرقابية 
الساحلية، والدالئل املالحية، 
واالعمــاق،  واملخططــات، 
البحري وتشغيل  والتلوث 
وصيانة احملطــات، ونظام 
حركة السفن ومراقبة دولة 
امليناء، والرقابة والتفتيش 
على الســفن، والرقابة على 
دولــة  ومراقبــة  املوانــي 
العلــم، والرقابة اجلنوبية، 
والرقابة الوسطى، والرقابة 
الشمالية، والوكاالت البحرية 
ومراقبة التسجيل وشؤون 
البحارة، وتســجيل السفن 
الصغيرة، وتسجيل السفن 
البحارة  الكبيرة، وشــؤون 
ومراقبة املشاريع والتطوير 
والتخطيــط  والدراســات 
واإلشــراف والتنفيــذ، فــي 
حني تضم إدارة النقل البري 
قســم التنســيق واملتابعــة 
النقل  ومراقبــة تراخيــص 
النقــل  وقســم تراخيــص 
وقســم التفتيــش ومراقبة 
النقل اجلماعي واالتفاقيات 
الدوليــة وقســم االتفاقيات 
الدولية وقسم النقل اجلماعي 

والعمليات اللوجستية.

ما الدور الذي قدمه قطاع 
النقل خلدمة الوطن واملواطن 
خالل ازمة ڤيــروس كورونا 

املستجد؟
٭ منذ بدء االزمة مت تشكيل 
فريق طــوارئ مكون من ١٣ 
شخصا ملواجهة هذه اجلائحة، 
حيــث لــم تتوقــف االدارة 
البحرية بالقطاع عن العمل 
نهائيا منذ تاريخ ٢٤ فبراير 
وذلــك الن القطــاع مرتبط 
بأمــر مهم جــدا وهو إصدار 
البواخر  التصاريح لدخول 
للبــالد مما يســاهم بضمان 

ومقرها العاصمة البريطانية 
ونتابعها اوال بأول حول اي 
اعــالن جديد يصدر بشــأن 
كورونــا وذلك الن في بداية 
هذه اجلائحة العاملية تعرضت 
بعض الدول للحظر الدولي 
الذي مينع دخول بواخرها، 
فحرصنا علــى املتابعة مع 
املنظمــة حتــى وصلنا الى 
هــذه املرحلة التــي مت فتح 

احلظرعن كل دول العالم.

هــل كان لديكــم تواصل 
وتفاعل على مستوى منطقة 

اخلليج العربي والعالم؟
٭ تواصلنــا كان على ثالث 
جهات اوال لم ننقطع عن دول 
التعــاون اخلليجي  مجلس 
إطالقا خالل فترة االزمة من 
خالل االجتماعــات عن بعد 
التكنولوجيــا  باســتخدام 

يعطي فترة سماح ملدة ثالثة 
شهور عقب انتهاء «الدفتر» 
للطراد وبعدها تفرض الغرامة 
املاليــة اال ان الفترة احلالية 
من تاريــخ ١٢ مارس وحتى 
ســبتمبر املقبــل مت االعفاء 
من الغرامــات املالية، وقمنا 
باالعــالن عن رقم ٢٤٨١٥١٩٣ 
خلدمة الواتساب ملن يرغب 
في جتديد رخصة الطراد او 
اجلت سكي يتواصل ليأخذ 
موعدا محددا للحضور وعمل 
االجــراءات الالزمة للتجديد 
في صالة استقبال املراجعني 
بالدور االول، علما بان كبار 
الســن وذوي االحتياجــات 
اخلاصة لهم االولوية الجناز 
معامــالت التجديد حتى من 
غيــر موعــد مســبق، وكل 
ذلك مــع التأكيــد التام على 
االجــراءات االحترازية التي 

الذي وافق  التنظيمي اجلديد 
عليه ديوان اخلدمة مؤخرا؟

٭ مت االنتهــاء مــن كافــة 
الهيكل  الترشــيحات وفــق 
اجلديــد اال ان القــرارات لم 
تصدر بعــد بســبب الوباء 
والــذي عطل اعمــال معظم 
اجلهات احلكومية حيث مت 
استحداث ادارة اجلودة ونحن 
القــرارات  بانتظــار صدور 
اخلاصة باملناصب االشرافية.

رغم استمراركم بالعمل دون 
انقطاع خالل فترة تعطيل معظم 
اجلهات احلكومية، اال ان عدد 
من حصلوا على مكافأة االعمال 
املمتــازة قليل جــدا وهناك 
تظلمات كثيرة، فما تعليقكم 

على ذلك؟
٭ أمر مكافأة االعمال املمتازة 
منوط بالقطــاع االداري في 
الـــ٣٠٪  الــوزارة ونقطــة 
حسب قرارات ديوان اخلدمة 
املدنية لها دور كبير جدا في 
التأثير على االعداد املستحقة 
للمكافأة واستبعاد الكثير من 
املوظفني وباب التظلم مفتوح 
اآلن للجميع واللجنة ستبحث 

كافة التظلمات املقدمة.

ما مشاريع النقل املستقبلية 
في القطاع؟

٭ لدينا مشروع جديد ومهم 
جــدا وهــو (VTS) اي نظام 
تتبــع الســفن وهــو عبارة 
عن منظومــة رادارية تتبع 
حركة املالحة من والى املياه 
االقليميــة الكويتية وميكن 
تشــبيها بابراج املراقبة في 
املطارات وتنظيــم عمليات 
الهبوط واالقالع واالنتظار 
بالنســبة للطائرات اال انها 
البحــري،  علــى املســتوى 
ويشمل ايضا املشروع جتديد 
كافة «البويات» واستبدلها 
فــي كافــة امليــاه االقليمية 
الكويتية من شــمالها حتى 
جنوبهــا ويعتبر املشــروع 
في مراحله االخيرة وسيبدأ 
العمــل خالل هذا العام وهو 
ضمن مشاريع خطة التنمية 
وسيخدم ١٢ جهة حكومية.

هل هناك نية لتغيير أسعار 
التراخيص البحرية بشكل عام؟

٭ هناك دراسة بهذا الشأن 
اال انه لم يتخذ بشــأنها اي 
قرار حتى وقتنا هذا وقيمة 
الرســوم لدينــا رمزية جدا 
ولم يتم التعديل عليها منذ 

اقرارها.
هيئة مستقلة

ما رأيك فــي خصخصة 
إلى  النقــل او حتويله  قطاع 

احلديثة وبرامــج التواصل 
املتاحة، وثانيا مت التواصل 
مع املنظمة البحرية الدولية 
من خالل االجتماعات عن بعد 
والقت االجراءات املتبعة في 
الكويت استحسان اجلميع، 
وثالثا التواصل على املستوى 
احمللي كما ذكرت بالنســبة 
الكويتيــة ومالك  للموانــئ 
السفن او الوكاالت البحرية.

الوضع احلالي  حدثنا عن 
بالنسبة لعمل قطاعكم بعد ان 

بدأت عودة احلياة تدريجيا؟
٭ بعد اعالن مجلس الوزراء 
عن خطة عودة احلياة تدريجيا 
بدأنــا اســتقبال املراجعــني 
وأصدر وزير املواصالت قرارا 
بإعفاء اصحاب الطراريد من 
الغرامات حتى شهر سبتمبر 
٢٠٢٠ القادم، علما بان القانون 

اوصــت بهــا وزارة الصحة 
حفاظا على صحة املوظفني 
واملراجعني على حد ســواء 
وعدم السماح بالتقارب كما 
وفرت وزارة املواصالت كل 
املعقمــات وأغطيــة الوجــه 
والكفني للموظفني، ونتمنى 
من املراجعني ايضا االلتزام 
بالتعليمات حفاظا على صحة 

اجلميع.

ماذا عن دور النقل البري؟
٭ النقل البري توقف متاما 
خالل الفترة السابقة جلائحة 
كورونا وسيستأنف اعماله 
يــوم االحــد لتجديد رخص 

النقل البري.

هل لدى قطاع النقل إدارات 
او اخرى سيتم  مســتحدثة 
دمجهــا وذلك وفقــا للهيكل 

هيئة مستقلة؟
٭ نتمنى ان يكون قطاع النقل 
هيئة مستقلة لها صالحياتها 
اخلاصة نظرا حلجم االعمال 
املنوطــة بالقطــاع حاليــا 
واخلدمات املهمة التي يعمل 
علــى اجنازهــا خاصة على 
البحــري  النقــل  مســتوى 
وتتبع حركة املالحة واصدار 
التصاريــح الالزمة ملختلف 
الســفن التجارية والنفطية 
باالضافة الى خدمات االفراد 
مثل رخص الطراريد واجلت 
سكي وتتبع عمليات دخول 
وخروج وانتظار السفن من 
والى املوانئ الكويتية وما الى 
ذلك من اعمال اخرى كمراقبة 

اجلودة وغيرها.

ما مدى التعاون بني قطاع 
النقل فــي وزارة املواصالت 

ومؤسسة املوانئ؟
٭ التعــاون موجــود علــى 
ولــكل  املســتويات  كافــة 
منــا اختصاصاتــه لتنظيم 

العمليات وآلية العمل.

 «IMO» حدثنا عن منظمة
الدولية والــدور الكويتي من 

خاللها؟
٭ ســعت وزارة املواصالت 
للحصــول علــى مقعــد في 
مجلــس املنظمــة البحريــة 
الدولية IMO للفترة ٢٠٢٠-

٢٠٢١ وذلك من خالل خوضها 
االنتخابات التي أقيمت ضمن 
اجتماعات اجلمعية العمومية 
العاديــة الـ٣١ في ديســمبر 
املاضي، ونحمد اهللا عز وجل 
ان وفقنــا وحصلت الكويت 
علــى مقعدهــا فــي املنظمة 
وأصبحت شريكا في صنع 
القــرار وســن التشــريعات 
البحرية ورســم سياســات 
واســتراتيجيات املنظمــة، 
اللجــان  ومتابعــة أعمــال 
املختلفة في املنظمة، والنظر 
العمل وتقديرات  في برامج 
امليزانيــة التي يعدها األمني 
العــام في ضــوء اقتراحات 
اللجان الرئيسية، كما يتولى 
املجلس تعيني األمني العام، 
وتقدمي التقارير الشاملة الى 
اجلمعية العمومية بشأن ما 
أجنزتــه املنظمة منذ انعقاد 

الدورة العادية السابقة.

أين انتم من سياسة االحالل 
التــي نصت عليهــا قرارات 

مجلس الوزراء؟
٭ ليس لدينا اجانب في قطاع 
النقل ونفخــر كوننا قطاعا 
مكونــا من الكوادر الوطنية 
بشــكل عــام على مســتوى 

املهندسني واملوظفني.

االمــن الغذائي والطبي وقد 
قام الفريق املشــكل من قبل 
وزير املواصالت بالتواصل 
مع الــوكاالت املعنيــة بهذا 
التصاريــح  مــن  النــوع 
لتقدميه الى املوانئ الكويتية 
وضمــان دخــول البواخــر 
احململة بالغذاء والدواء وقد 
اصدرنــا خالل هــذه الفترة 
٨٤٠ تصريحــا حتى تاريخ 
٢٨ يونيو املاضي وذلك تفاعال 
مع قــرارات مجلس الوزراء 
لضمــان انســيابية حركــة 

املالحة داخل الكويت.
إجراءات وقائية

ما االجراءات التي اتخذمتوها 
خالل هذه الفترة للحماية من 

انتشار العدوى بالڤيروس؟
٭ اخذنا بعــني االعتبار كل 
االجراءات االحترازية الصادرة 
عن وزارة الصحة مثل ضمان 
التباعــد االجتماعي ولبس 
اغطيــة الوجــه والقفــازات 
املعقمــات، كما  واســتخدام 
اتبعنــا آليــة الكترونية في 
اصدار التصاريح للبواخر او 
الوكاالت البحرية تعتمد على 
«اإلمييل» ومتت مخاطبتهم 
للتواصل معنا من خالل بريد 
الكتروني محدد واشترطنا 
ارفاق املســتندات املطلوبة 
الصدار التصاريح وفعال مت 
التجاوب ونحن نقوم بدراسة 
جميع املســتندات الرسمية 
وفــي حــال اكتمالهــا نقوم 
باصدار التصريح خالل اقل 
من ٤٨ ساعة ونخاطب اجلهة 
املندوب  املسؤولة إلرســال 
املعتمد لتسلم التصريح دون 

اي احتكاك مباشر.

ولكن هناك من اشتكى من 
تأخير اصدار التصاريح؟

٭ التأخير كان بسبب عدم 
اكتمال املســتندات املطلوبة 
ونحرص ايضا على مخاطبة 
الوكيــل احمللي الســتكمال 
الرســمية وفــق  الطلبــات 
النظم واللوائح املعمول بها 
في البالد وقد كانت العملية 
بسيطة وميسرة متاما ولم 
يكن هناك تأخير يذكر ومن 
يســتكمل االوراق الرسمية 
املطلوبة يتم اصدار تصريحة 

بشكل مباشر.
تواصل وتفاعل

الدولي  ارتباطكم  ما مدى 
بشأن عمليات املالحة البحرية 

خالل االزمة؟
٭ نحــن مرتبطــون متامــا 
مــع اي اجــراء صحي تقوم 
بــه وزارة الصحة واملنظمة 
 (IMO) الدوليــة البحريــة 

عادل الشنان

إصابة وعودة للعمل
تعرض وكيل قطاع النقل في وزارة املواصالت 
عادل دشتي لالصابة بڤيروس كورونا املستجد 
اثناء تأديته واجبه بتاريخ ٤ مايو املاضي ودخل 
الى املستشفى بتاريخ ٥ منه وخرج بتاريخ ٢١ 
مايو ومكث بعدها ملدة ١٤ يوما فترة حجر منزلي 
وهللا احلمد عاد بعدها الى مباشــرة عمله ساملا 

معافى واستأنف تأدية واجبه الوطني.

شكر وتقدير
كل الشكر والتقدير ملوظف 
العامــة فــي وزارة  العالقــات 
املواصــالت ســعد عقلــة على 
التنســيق مــع مكتــب وكيــل 
النقل عادل دشــتي وتوفير كل 
املعلومــات واالجراءات الالزمة 

لعمل اللقاء.

باقة ورد
الــى مديــر  باقــة ورد 
االدارة القانونية واملتحدث 
الرسمي لوزارة املواصالت 
عبير الشريدة على تسهيلها 
املهام الصحافية وتنظيمها 
ملوعد اللقاء مع وكيل قطاع 

النقل.

ملشاهدة الڤيديو
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«رنا العبداهللا»..
قواك اهللا

ملن يهمه األمير

s.sbe@hotmail.com
سالم إبراهيم صالح

أشاد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بالقضاء الكويتي قائال: «لدينا قضاء عادل مشهود له 
بالنزاهة ومحل إشــادة من اجلميع»، قال ذلك خالل 
استقبال سموه رئيس وأعضاء هيئة النزاهة مبناسبة 
تعيينهم.. لقد قلد سموه بهذه اإلشادة القضاء الكويتي 
أوسمة الفخر والعدالة على صدور قضاتنا األفاضل، 
ويعتبر هذا حافزا لرجال العدالة ألن يواصلوا نهجهم 
في حتقيق العدالة واملساواة بني الناس، كما أن القضاء 
العادل يعتبر نوعا من املمارســة الدميوقراطية وأن 
الكويت دولة دســتور يكفل للجميع حق اللجوء الى 

القضاء في مواجهة التجاوزات.
وقد توجه صاحب الســمو لرئيس وأعضاء الهيئة 
بضرورة احلزم في تطبيق القانون ومحاربة الفساد 
والتصدي لكل أنواع احلمالت الظاملة ضد بلدنا، وأكد 
سموه على محاربة الفساد بكل أشكاله وأنه ال تهاون 
في محاربة الفســاد وإحالة كل مــن تثبت إدانته إلى 

القضاء دون تردد.
لقد أعطى سمو األمير الضوء األخضر للتعامل مع 
محاســبة كل من تسبب في تفشي الفساد في الدولة 
وعدم إعطاء الفرصة للفاسدين ألن يواصلوا ممارستهم 
في جتاوزات القوانني وعدم االلتزام بالعقود، كذلك ال 
بد من محاسبة الذين مارسوا جتارة البشر واغتصبوا 

أموال الدولة.
كل هؤالء هم الذين تسببوا في تفشي الفساد وال 
بــد أن نضع حدا ملثل هذه املمارســات اخلاطئة التي 

تسببت في إفساد املجتمع.
لقد حتدث ســموه بكل الشفافية مع هيئة الفساد 
حتى يعملوا بجدية كاملة لتطبيق القوانني وعدم السماح 
لتجاوزها، كذلك ال بد أن متنع وزارات الدولة الواسطات 
اخلاطئة للبعض الذين يحاولون استغالل مناصبهم في 
السلطتني التشريعية وهي مجلس األمة، والتنفيذية وهي 
احلكومة لقد آن األوان أن نخطو اخلطوة األولى في بناء 
مستقبل أفضل للدولة وأن نتبنى املشاريع التنموية 
التي توفر ألبنائنا الوظائــف املالئمة لتخصصاتهم، 
وأن ننفذ مشاريع بناء املســتقبل بناء املستشفيات 
واملصحات وإقامــة اجلامعات ودور التعليم والتربية 
ومباشرة العمل لتطوير مناهج التعليم التي تتناسب 

مع تطلعاتنا ملستقبل زاهر لبلدنا وألوالدنا.
ويجب علينا أيضا معاجلة املشــاكل املرورية التي 
أخذت تتفاقم وتطوير اخلدمات احلكومية التي توفر 
الراحة والسهولة لكل مواطن إلجناز معامالته، دعونا 
نحقق الدولة اإللكترونية التي كثيرا ما حتدثنا عنها، 
ال شك أن هذا سيساهم في خدمات حكومية أفضل.

لقد عودنا صاحب الســمو في كل مناسبة على أن 
يتـــحدث حـــول مخـــتلف القضايا بكل شفافية 
وتوجيه نصائحه الســديدة من أجــل صالح الدولة 

واملواطنني.
من كلمات صاحب الســمو: «علينا أن نقبل الرأي 
اآلخر كما علينا أن نتشاور ال أن نتخاصم وأن نختلف 
ال أن نتعادى وأن ننتقد بال إشــهار وأن نحاسب بال 
انتقام فكلنا من الكويت نبدأ وإليها ننتهي وهي الباقية 

ونحن الزائلون».
واهللا املوفق.

قال والدي لي: «مراد ولدي، أوصيك بأن تبقى تقرأ 
حتى ال تغترب عن الواقع»!، ومازلت أقرأ منذ عشرات 
السنني وسأظل كذلك ألن القراءة حياة إذا ما كانت فوق 
الذات ومن أجل حرية اإلنســان وخالصه من أغالل 
النفس وأوهام الثقافة، يقول مراد: تشرفت لعدة مرات 
بزيارة الشقيقة الكويت بلد احملبة والثقافة وتعرفت 
على مفكرين ومثقفني مبدعني في شتى صنوف األدب 
والعلــم والفكر تلمس فيهم لغة اإلنســان، وحبا لهم 
آثرت حترير رســائل مهمة عن القراءة االستراتيجية 

كإضاءات وهي كاآلتي:
١ـ  القراءة رسالة حياة والكتاب موضوعها بكل متثالته، 
أمرنا أن نأخذه بقوة كما أمر نبي اهللا يحيى گ ابتداء 
مبا هو مقدس وصوال إلى ما هو اجتهاد أناس أعملوا 
عقولهم، واحلكمة تقول: من شــاور الرجال شاركهم 

في عقولهم.
٢ ـ اقرأ لكل مؤلف وال تقرأ فقط ملن حتب، ألنك تقرأ 

بعقلك!
٣ ـ اقرأ بشــغف وحكمة متطلعا ألن يقرأ لك الناس 

مستقبال.
٤ ـ القارئ املنفتح واملتســامح هو مشــروع الكاتب 

املبدع واملثقف األمني.
٥ـ  ال تقرأ بجدال وأحكام مسبقة ولكن بحكمة وتواضع 

حتى متحص ما تقرأ لتؤلف ما ينفع.
٦ ـ ال تبخس الكتاب واملؤلفني جهودهم ألنك ال تلتقي 
معهم فكريا أو مذهبيا أو دينيا أو اثنيا أو علميا، لذلك 

كن اإلنسان القارئ حتى تصبح املؤلف اإلنسان.
٧ـ  اجتهد في ادخار عصارة ما قرأت ألنـــها رأســـمال 
ما ستؤلف ومضمار بناء مناهج الدراية والــــرعاية 

والرواية.
٨ـ  ال تقــض حياتك إمعة، قارئا بال أثر فكر، فالقراءة 

منفعة ذاتية والتأليف صدقة جارية.
٩ ـ تواصل مع املؤلفني واملفكرين والعلماء وتواضع 

لهم تكن مثلهم أو في مصافهم.
١٠ـ  كلمــا كتبت املؤلفات تكن محتاجا للقراءة، وكلما 
عاجلت أسلوب قراءتك كنت مؤلفا مبدعا كما كان عمالقة 

الفكر والتجديد والنهضة.
١١ ـ اقرأ بتنوع لغوي وثقافي وعلمي، فالرواية جامعة 
لكل فنون املعرفة والفلسفة فن املعرفة والفكر اإلنساني 

سفينة التنوير.
١٢ ـ اقرأ لدينك ووطنك وتاريخك وأمتك ولإلنسانية 
حتى تساهم في التصحيح واإلصالح واألمثل والعادل.

١٣ـ  اقرأ كأنك تتفرج على مباراة تنس، بصمت وهدوء 
وتركيز وتأمل..!!

١٤ ـ اقرأ في الهواء الطلق حتى تؤلف بإنسانية.
١٥ـ  اقرأ لتوفر ما يغني إنسانيتك ومسؤوليتك ومصيرك 

خيرا.
هــذا ما أحتفنا بــه غريبي مراد مفكرنا الشــاب 
املهنـــدس الذي وفقه اهللا لبناء جسور اإلخاء املعرفي 

بني األشقاء.

هن ثالث في بالي، حفيدتي «رنا 
العبــداهللا العتيبي» وابنة أخي «رنا 
العبداهللا السبيعي» وأيضا ابنة أخي 
وزيرة األشــغال ووزيــرة الدولة 
لشؤون اإلســكان د. «رنا العبداهللا 
الفارس»، وهــي بيت القصيد، تلك 
الثمرة الناضجة من شجرة مباركة، 
أصلها ثابــت، وفصلها عريق، ابنة 
فارس من فرسان األمن، املشهود له 
بالكفاءة واحلزم، انه محافظ حولي 
السابق الفريق عبداهللا الفارس (أبو 
العم سلطان  عبدالرحمن)، وحفيدة 
إبراهيم الكليــب (يرحمه اهللا) أحد 
أعمدة نهضــة الكويت كان عضوا 
في مجلس املعارف عام ١٩٣٦، وعضوا 
في املجلس البلدي عام ١٩٣٧، ومديرا 
لدائرة األشغال (وزيرا) عام ١٩٣٨، 
ومديرا للبلدية عام ١٩٣٩، ومدير أول 
شركة للكهرباء في الكويت عام ١٩٣٣.

وكان عضوا في املجلس التشريعي 
الكويتي األول واملجلس التشريعي 
الكويتي الثاني في عامي ١٩٣٨ و١٩٣٩.
إن اختيــار د.رنــا الفارس في 
تشكيل حكومة الشيخ صباح اخلالد 
كان بداية النجاح، وبشرى خير لهذه 
احلكومة، ملا حتمله د.رنا الفارس من 
كاريزما هي خليط من العلم واخلبرة، 
والعراقة التاريخية، واملهنية، في خدمة 
الرفيع واحلزم  الكويت، مع اخللق 
واإلخالص في العمل، انه إرث توارثته 
من اآلباء واألجداد - هذا غيض من 
فيض - من شخصية د.رنا العبداهللا 
الفارس ويكفيها فخرا ثقة صاحب 
السمو بها، حني خاطبها سموه باسمها 
الوزراء، ناصحا  في جلسة مجلس 
وطالبا منها االستفادة من أوقات حظر 
الطرق، فكانت  التجول في إصالح 
عند حسن ظن سموه، فقد تخطت 
القياسي في  الرقم  وزارة األشغال 
عدد الكيلــو مترات بتجديد الطرق 
وإصالحهــا، بارك اهللا فيك يا د.رنا 
الفارس «وهــذه الهقوة» فيك وفي 

أمثالك من أبناء الكويت األوفياء.
معالــي وزيرة األشــغال د.رنا 
الفارس، في الصــني مت بناء فندق 
من ٣٠ طابقا بكل مســتلزماته في 
زمن ١٥ يوما، كذلك مت بناء مستشفى 
(١٠٠٠ سرير) خالل ٨ أيام فقط. نحن 
في الكويت جربنا شركات املقاوالت 
الكورية، في اجلسور املؤقتة وهي 
تعمل اآلن منــذ نصف قرن، كذلك 
الكويتيون لم ينسوا شركات املقاوالت 
الكورية التي بنت منطقة في اجلهراء 
وسميت مبنطقة الكوريات في زمن 
قياسي، اجلميل في املوضوع ان أهل 
الكوريني  العمال  اجلهراء يشكرون 
ألنهم قضوا على الــكالب الضالة 

(هنيئا مريئا).
مــا نرجوه من الوزيــرة د.رنا 
العبداهللا أن تلتفت لطريق امللك فهد 
الســريع حتى نهايته حيث أصبح 
مزدحما، ويقال ان مقاول هذا املشروع 
تأخر في تنفيذه وإنهائه، وطبقت عليه 
غرامة التأخير جتاوزت ١٠ ٪  من قيمة 
العقد، مما يعني ان الغرامة ال تزيد 
على ذلك ولهذا السبب بدأ يتراخى 
في العمل وهذا ما يالحظه املواطنون 
بأعينهم، وسماعهم اإلشاعات (وراء 

كل فساد رجل عظيم).
معالي وزيرة األشغال واإلسكان 
الى شركات كورية  الكويت بحاجة 
تخلصنا من الكالب السائبة والضالة 
ثم بعد ذلك تبني لنا بناء نظيفا في 

زمن مقبول.
لذلك مثلمــا تنصحنا احلكومة 
الكويت  بالتباعد، شعب  األيام  هذه 
يرجو من احلكومــة ان تطبق هذا 
التباعد في جلنة املناقصات فالشركات 
القريبة  الشركات  البعيدة خير من 

ولو أعجبتكم.
معالي د.رنا الفارس نرجوك اّطلعي 
على ملف مشروع طريق امللك فهد 
الســريع، غير معقول هذا التأخير 

اململ.
الكل بانتظار توضيح من معاليكم.. 

مع الشكر.

ما يقولونه وما يروجون له خطأ في 
خطأ، ومع هذا يكابرون ويروجون 
ألي ما من شأنه أن يضرب ما تبقى 

في جيوبنا.
املصيبــة انهــم ال يتصدرون 
املشهد االقتصادي اإلعالمي فقط، 
بل يتصدرون أيضا مواقع استشارية 
من شــأنها التأثير على أي قرار 
اقتصادي حكومــي قادم، وهؤالء 
ال مصلحة لهم سوى أن يبقوا في 
مناصبهم االستشارية أو التنفيذية 
مقابل أن يقولوا ما تريد احلكومة 
لهم أن يقولــوه «من انه ال بد من 
الدعوم ورفع األسعار  إلغاء ورفع 

وإقرار القيمة املضافة».
ال يا حكومة وثيقتكم مرفوضة بل 
ألنها تخلو من أبسط قواعد املنطق 
البسيط، وعندما أقول لم ال نكون 
شركاء بالربح معكم؟!، ال أقصد حتما 
ان تعطونا جــزءا من تلك األرباح، 
ولكن إذا خسرمت... فكونا من شركم 

وشر وثائقكم االقتصادية.

املمارسات املؤســفة لهم تتعارض 
متاما مع أكثر من مادة من مواد كل 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

وأيضا الدستور الكويتي.
الكل يأسف - في الواقع - على 
نوم ضمير تاجر اإلقامات وغياب 
الــروح الوطنية لديــه وهو يرفع 
رصيد حســابه فــي البنوك على 
حساب أمن واستقرار بلده، فتاجر 
اإلقامات ال تهمه مصلحة وطنه وال 
يفكر في اآلثار السلبية التي تضر 
املجتمع، لكن هذه األرقام األخيرة 
ألعداد العمالة الوافدة جتعلنا نقف 
وقفة اندهاش يطول فيها التفكير 
والتساؤل: ما أسباب هذه الزيادة؟ 
وهل الكويــت بحاجة إلى كل هذه 
الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين؟ 
وما نسبة العمالة الهامشية الزائدة 
على احلد والتــي تنوي احلكومة 

إبعادها؟

ملثل تلك الصراعات وترسم سياستها 
اخلارجية بحكمة، وليس هذا بغريب 
على دولة محبة للسالم ويقودها 
عميد الديبلوماسية في العالم صاحب 
السمو، حفظه اهللا ورعاه، وإن لم تكن 
سياستنا اخلارجية كذلك ألصبحنا 
ندفع أثمانا باهظة وسط هذا العالم 
الساخن الذي يغلي ويتصاعد البخار 

الساخن من أكثر من موضع به.
هناك قادة يقودون شعوبهم إلى 
اجلحيم والهالك بينما بعض القادة 
يسعدهم رخاء ورفاهية شعوبهم 
ليعم السالم في أوطانهم. وال نغفل 
القادة الذين يتعاملون مع شعوبهم 
وكأنهم أســرة واحدة تلتف حول 
األب الذي يتحمل املسؤولية إنسانيا 
واجتماعيــا واقتصاديا وهم بذلك 
يضربون األمثلة الفريدة بني قادة 
وزعماء العالم ونحن في مقدمتهم 
بقيادة أمير اإلنسانية والد اجلميع، 

حفظه اهللا ورعاه.

أننا كنا شركاء في الربح أيضا، أما 
واهللا اننا مجرد شركاء في اخلسارة، 
فهذه لم يقرها او يعتمدها أي مبدأ 
اقتصادي، فال هي اشتراكية وال هي 
رأس ماليــة، فكيف يكون املواطن 
الفقير شريكا في اخلسارة فقط؟!.
واملشكلة ان منظري احلكومة 
للدفــع بهــذا االجتــاه كثيرون 
ويسيطرون على املشهد االقتصادي 
في الظهور اإلعالمي، وهم يعلمون أن 

دعوة حلرية اإلنسان، فقرر احلرية 
اإلنسانية وجعلها من دالئل تكرمي 
اخلالق لإلنسان، ومن دالئل مكافحة 
التشريع اإلنساني  االسترقاق في 
«حترميه لكل صور ومظاهر االجتار 

بالبشر».
الهجــوم على جتــار اإلقامات 
في الكويــت ينطلق من منطق أن 

الشعوب؟
إنها مجموعة أفكار تراود النفس 
عند متابعة أخبار العالم من الشرق 
إلى الغرب وعند مشاهدة ما يحدث 
من مآس لشــعوب كثيرة بسبب 
قرارات قادتهم الذين لم يحترموا 

حقوقهم في احلياة.
ولكن مع كل هذا فإننا نحمد اهللا 
عز وجل على أن الكويت ال تنزلق 

ليست أمرا حكوميا جديدا وليست 
مــن اختراع وزيــر املالية بل هي 
موجودة ومثبتة بتفاصيل أكثر وأكبر 
في خطة التنمية السيئة الذكر، وما 
فعلته احلكومة سوى إعادة إصدارها 

بتاريخ جديد.
ال، يا حكومة ال يا رشيدة، جيوبنا 
ليست ملجأ حلل مشكالت خلل او 
اختالل امليزانية ألي ســبب، وكنا 
أو أعتقد كان األغلبية سيقبلون لو 

ســلبية تعلم أبناءها الظلم وحبس 
احلريات وسلب حقوق الضعفاء، فهم 
يظلمون أناسا أبرياء ويأكلون املال 
احلرام ويحطمون آمال بشر كثيرة 
متنوا العيش الكرمي لهم وألسرهم.

وقد حرم الدين اإلسالمي جرمية 
االجتار بالبشر قبل أي قانون آخر، 
وكانت دعوة رســولنا الكرمي ژ 

تنفق دول العالم من ميزانياتها على 
العتاد العســكري وأدوات احلرب 
مقارنة باإلنفاق من أجل الســالم 
والرفاهيــة؟ وكم هي األعباء التي 
الشعوب بسبب قرارات  تتحملها 
القادة املولعــني باحلروب ومنطق 
القوة والسيطرة؟ وكم من نزاعات 
مت حلها باألســلوب السلمي الذي 
يتفق مع احتــرام احلياة وحقوق 

التعاطي  كمواطن ومن واقــع 
احلكومي مع كل مشكلة اقتصادية 
فإن احلكومــة تقول لك: «عزيزي 
املواطن أنت شــريك في اخلسارة 
فقط أما الربح فليس لك منه نصيب»، 
بالعربي يطلع سعر النفط ما لك شيء، 
ال وفوق هذا وذاك زدنا عليك سعر 
البنزيــن والكهرباء، أما إذا هبطت 
أسعار النفط وجاءت «كورونا» فأنت 
من سيدفع النقص من جيبك، وراح 

تدفع وانت «خوش صبي».
ال أعــرف ســببا لضيق عني 
احلكومة عندما متر بأزمة اقتصادية 
فال ترى سوى جيوب ذوي الدخل 
املتوسط واحملدود لتسحب منهم 
وتعوض خسارتها أو لنقل تعوض 
معامل النقص في معادلة ميزانيتها 
التي لم تتعدل يوما، وملن ينسى أو 
نسي او تناسى فاحلكومة هذا ديدنها 
مع كل أزمة اقتصادية، ال تذهب في 

حلولها إال إلى جيوب الفقراء.
الوثيقــة االقتصادية األخيرة 

عمالة من كل أجناس العالم جاءوا 
إلى الكويت بحثا عن العيش الكرمي 
والرزق الوفير، حاملني بتوديع حياة 
الفقر والعوز في بلدانهم بعد أن باعوا 
كل ما وراءهم حلساب جتار اإلقامات، 
وذلك من أجل احلصول على اإلقامة 
والعمل في البالد لتحسني مستوى 
معيشتهم، غير أن النتيجة: ال عمل.. 

ال رواتب.
ولألسف ان جتارة اإلقامات أو 
باملعنى األصح جتارة البشر مشكلة 
يعاني منها املجتمع الكويتي، فزادت 
العمالة الهامشية بسبب أطماع هؤالء 
التجار، وقد جاء دور احلكومة في 
التدخل للقضاء على هذه الظاهرة 
ومحاســبة اخلارجني عن القانون 
الكويت وأمنها  لهيبة  واملســيئني 

الداخلي وسمعتها اخلارجية.
إن كل فئة تؤثر على املجتمع إما 
إيجابا أو سلبا، وجتار اإلقامات فئة 

العالم ســاخن لدرجة الغليان، 
كأنه قــدر مملوء باملــاء والبخار 
احملبوس يجــد طريقه إلى خارج 
امللتهب بصعوبة وتتصارع  القدر 
الفقاعات للخروج منه.. هكذا يبدو 
العالم ملن يحاول رســم صورة ما 
يدور به من صراعات في مختلف 
أرجائه وهي صراعات أيديولوجية 
أو صراعــات على مســتعمرات 
وثــروات طبيعية وممرات دولية، 
ولكن نسي العالم أسبابها وبداياتها 
بينما استمرت اإلجراءات ذات العالقة 
بها مثل العقوبات واحلظر والقوائم 
السوداء التي تضم دوال ومسؤولني 

تختلف مواقعهم.
وكان العالم يتطلع إلى أن تذهب 
احلروب إلى غير رجعة بعد احلرب 
العاملية الثانيــة التي أودت بحياة 
الكثيرين وشردت املاليني وآثارها 
التي استمرت لعدة سنوات بعدها 
واألسئلة التي تطرح نفسها هي كم 

بحيث كان من الضروري أن يلتزم األبناء باالستيقاظ مبكرا 
وعمل جدول يومي بني مراجعة الدروس لثالث ســاعات يوميا 
واللعب لســاعات أخرى وساعات ملشاهدة التلفاز أو اليوتيوب 

مع احلرص على النوم مبكرا.
إال أن البعــض خالل هذه الفتــرة الطويلة من اإلجازة فقد 
السيطرة على أبنائه فانقطع األغلبية عن مراجعة الدروس التي 
درســوها قبل احلظر وأصبح األغلبية ال يستيقظ مبكرا وال 

يوجد تنظيم في الوقت.
بعض أولياء األمور يعول األســباب على أن السيطرة على 
األطفال واملراهقني غير ممكنة في ظل غياب الدوام الدراســي 
ولكــن عدم الســيطرة على األبناء معنــاه أن هناك نقصا في 
الســيطرة والتأثير الذي يقوم به الوالدان جتاه أبنائهما بشكل 
كبير، فإذا كان بعض أولياء األمور ال يحسن إدارة وقت أبنائه 
إذن أين التربية؟ أين دور األم واألب في مراقبة األبناء وتوجيههم 

ال أحد ينكر أن جائحة كورونــا التي اجتاحت العالم مع ما 
صاحبها من إعالم عاملي قوي ركز على هذا الوباء بشكل كبير 
تســبب برهاب اجتماعي لدى كافة املجتمعات، إال أن األمر كان 
البد أن يكون فيه نوع من التعقل واحلكمة بعض الشيء والذي 

كان مفقودا من البعض مع األسف.
فعلى ســبيل املثال تعامل بعض أوليــاء األمور مع أبنائهم 
فــي ظل هذه اجلائحة كان ينقصه الوعي وباألخص أن ترهيب 
األطفال واملراهقني وإشــعارهم بأن املوت يقترب منهم في كل 

حلظة وتعطيلهم عن الدراسة املنزلية كان فيه خطأ كبير.
فكثيرا ما يخطأ البعض في عدم اختيار املواضيع التي يتحدثون 
بها مع أبنائهم فليس كل شيء يقال لألبناء فهناك مواضيع قد 
تؤثر سلبيا على نفسيتهم وهم في سن مبكرة قد ال تساعدهم 
على تخطي هذه األزمة التي تعتريهم فليس من املجدي أن يتم 
ترهيب األبناء لدرجة كبيرة ألنه سيؤثر بالتالي على تنشئتهم 
بشــكل كبير، حيث إن إعطاء األمل لألبناء مسؤولية الوالدين 
بضرورة عدم تضخيم املواضيع وتهويلها أمامهم ألنهم بالنهاية 
أطفال، وليس من العدالة أن نقول لألطفال انكم ستموتون بأي 
حلظة بل كان من األجدى معاجلة األمر معهم بطريقة مختلفة.

أي نعم ان اإلعالم كان عامال مســاهما في الترهيب، حيث 
جندت وسائل اإلعالم املختلفة ملناقشة أزمة كورونا ولكن كان 
البد من أولياء األمور وباألخص خالل مرحلة احلظر أن يتم عمل 

برنامج يومي ألبنائهم حتى يشغلوا لهم يومهم.

وعدم تركهم على راحتهم فيما يضرون به انفسهم؟ فالوباء ال 
يعنــي أن القيامة قد قامت وان احلياة قد انتهت أو أن الدولة ال 
ســمح اهللا ضاعت، فما منر به أزمة صحية تفشي وباء ارتأت 
من خالله احلكومة تعطيل أعمالها ولكن العمل الذاتي واملتابعة 
األسرية لألبناء هذه مسؤولية أولياء األمور في توجيه أبنائهم، 
البد أن يكون للوالدين رهبة وكلمة مســموعة على األبناء، ألن 
فقد السيطرة وعدم ســماع األبناء لتوجيهات والديهم مؤشر 
على خلل في املنهج التربوي الذي يعتمده الوالدان في التعامل 
مع أبنائهمــا، فقد يكون مثل هؤالء مفرطني في التدليل وعذرا 
األبناء في مرحلة عمرية ال يتركون على هواهم بل البد من أن 
يتلقوا توجيهات والديهم وسماع هذه التوجيهات واالمتثال لها.

اليوم قد يتم إنهاء العام الدراســي جلميع املراحل الدراسية 
ما عدا الصف الثاني عشر، ولكن كنا نتمنى لو متت قراءة ذاتية 
واطالع من قبل الطلبة على املناهج وتقدمي تقرير بها حتى يتبني 

حسن استغالل فترة احلظر في شيء مفيد.
وكذلك طلبة الثاني عشر فاليوم قد يواجه البعض منهم نسيانا 
كامال للمنهج الدراسي الذي مت البدء به في بداية الكورس الثاني 
مــع صعوبة متابعة التعليم عن بعد، ولكن لو كان هؤالء الطلبة 
ممن يعانون اليوم من صعوبة مراجعة الدروس لو استغلوا فترة 
احلظر واإلجازة بالقراءة للمناهج لساعتني أو ثالثة يوميا لسهلت 
عليهم ورمت عنهم حمال كبيرا من املجهود الذي سيبذلونه في 

التعليم عن بعد.

املوقف السياسي

افتخار األمير 
بالقضاء 
الكويتي

عبداحملسن احلسيني

احلكمة سراج العطاء

مفكر من أرض 
املليون شهيد

الشيخ أحمد حسني محمد

وقفة

انعدام الضمير 
لتجار اإلقامات

جناع الرفاعي

ألم وأمل

كويت السالم.. 
وسط عالم 

ساخن
د.هند الشومر

بهذا أخطأ بعض
أولياء األمور مع أبنائهم!

عزة الغامدي

احلرف ٢٩

املواطنون 
شركاء في 

اخلسارة فقط!
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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التواصل االجتماعي خالل  تداولت وسائل 
األيام القليلة املاضية واقعتني وجب اإلشارة 
إليهما والتحذير منهما، األولى تعلقت بابتزاز 
مواطنني ووافدين من قبل نساء عربيات يدعني 
التسول بالتوقف على مقربة من مكائن السحب 
اآللي ومن ثم الطلب من شباب ورجال صدقة 
ويتحول األمر بشــكل دراماتيكي لالبتزاز 
واالدعاء بالتحرش وما أدراك ما تهمة التحرش 
في القانون؟ الواقعة الثانية التي أدعو للحذر 
منها مرتبطة بترك أطفال حتت أشعة الشمس 
احلارقة ودرجات حرارة تتعدي الـ ٥٠ درجة 

مئوية الى جانب كمية من الرقي.
صور التسول تلك لألسف نتعامل معها بحسن 
نية ونظن واهمني اننا نتصدق ونساعد هذه 
املتسولة او هذا الطفل ولكن في احلقيقة فإننا 
نساعد العصابات التي تستغلهم ونكافئ أسر 
األطفال كي يستمروا في استغاللهم أسوأ 
اســتغالل، أرجو عدم خلط األوراق وسرد 
تبريرات بأن هناك أسرا تعاني من أوضاع 
صعبة خاصة في هــذا التوقيت ونتجاهل 
املشكلة األهم وهي ابتزاز إخواننا وأبنائنا 
واســتغالل األطفال. واقعة خلط التحرش 
بالتسول في منطقة الشامية قامت مواطنة 
مشكورة بسردها وشرح ما حدث لزوجها 
من قبل إحدى املتسوالت أمام عينها وأمام 
شهود، وذلك مبقطع صوتي، ولوال مساندة 
السيدة لزوجها ألنها كانت شاهدة ملا حدث 
لوقع ضحية لالبتزاز خاصة ان املتسولة وكما 
جاء في املقطع كانت تتلقى الدعم من شريك 

لها يدعي انه زوجها او أخيها.

خالل عملي في قطاعي األمن اجلنائي واألمن 
العام مرت على قضايا قريبة من واقعة ابتزاز 
منطقة الشامية، ولألسف كانت تنتهي بأن 
يدفع املجني عليه مقابل عدم مالحقته قانونيا 

جتنبا للتشهير والفضيحة.
املقطــع الصوتي أمتنى ان يصل الى معالي 
وزير الداخلية انس الصالح ووكيل الوزارة 
الفريق عصام النهام واللواءين جمال الصايغ 
وفراج الزعبي وبإذن اهللا يتم حترك فاعل 
ملالحقة املتسولني رغم املسؤوليات واملهام 

على وزارة الداخلية في هذا التوقيت.
كمواطنني علينا دور مهم في احلد من هذه 
القضايا بعدم التعاطف وتقدمي اي مساعدة 
لهؤالء وتقدمي الصدقات الى اجلمعيات اخليرية 
والتي أظهرت الصورة احلضارية لدولة العمل 
اإلنساني مبساعدة األسر املتعففة وقاطني 
املناطق املعزولــة، وأدعو بلدية الكويت الى 
تكثيف جهودها في التعامل مع الباعة املتجولني 

وعدم ترك هذه املهمة على عاتق الداخلية.
٭ آخر الكالم: ما ان تداولت معلومات كاذبة 
عن حصول النائب البنغالي املتهم باالجتار في 
اإلقامات على اجلنسية الكويتية كنت على يقني 
بأنه سيتم التحقق من هذه األخبار سريعا 
وسيتم إخطار الرأي العام باحلقائق خلطورة 
ما ذكر وبالفعل صدر نفي بعد ساعات، فشكرا 
للعالقات العامة فــي وزارة الداخلية والى 
العميد توحيد الكنــدري والعقيدين صالح 
الســهيل وناصر أبوصليب واملقدم عثمان 
الغريب على موافاة الرأي العام باملعلومات 

الصحيحة أوال بأول.

نافذة على األمن

ابتزاز متسوالت 
بالتحرش!

الفريق م. طارق حمادة

السيطرة على حريق مخزن بطانيات في أمغرة

انتحار آسيويني شنقًا وقفزًا من علو 
ووفاة خمسيني غرقًا مقابل «الفنطاس»

عبداهللا قنيص

شهدت منطقتا عبداهللا املبارك واملطالع 
قضيتني جديدتني النتحار وافدين آسيويني، 
وذلــك في تواصل لقضايــا االنتحار في ظل 
الظروف التي تتزامن مع انتشار تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، وبحسب مصدر أمني، فإن 
مواطنا أبلغ عمليات وزارة الداخلية عن إقدام 
هندي يعمل لديه عامال منزليا على االنتحار 

بشنق نفسه داخل منزل األسرة في عبداهللا 
املبــارك.  وفي «املطالع» أقدم وافد آســيوي 
علــى القفز من علو من أعلى أحد اجلســور 
التي كان يعمل بها، وسجلت قضية انتحار، 
وانتقل الى موقع البالغ رجال األمن واألدلة. 
من جهة أخرى، توفي مواطن في العقد اخلامس 
من عمره غرقا مقابل مسنة الفنطاس، وقام 
رجال اإلنقاذ البحري بانتشال جثة املواطن 

وتسليمها الى الطب الشرعي.

سعود عبدالعزيز

متكن رجال ٥ فرق اطفاء وهي اجلهراء 
احلرفية والتحرير والعارضية وصبحان 
واالسناد من السيطرة على ألسنة اللهب التي 
اندلعت في مخزن للحقائب والبطانيات في 
منطقة امغرة، وبحسب مصدر في «اإلطفاء» 
فإن احلريق اندلع في الساعة الثالثة وعشر 
دقائق اال ان مساحة املخزن تبلغ ٢٠٠٠ متر 
مربع وجرت السيطرة عليه وفتح حتقيق 

في مالبسات احلريق وأسبابه.

إسعاف لص يحتمي بالضباع  والكالب املفترسة إلى«اإلنعاش»

االكتفاء بتحرير مخالفة بيئية لـ«مشهور التواصل»
و النصب على مواطن مبزاد على اإلنترنت

محمد اجلالهمة

أنقذت مداهمة رجال اإلدارة 
العامة للمباحث اجلنائية لصا 
من موت محقق. هذا ما حدث 
مع مواطن في الصليبخات مت 
نقلــه من قبل رجال املباحث 
اجلنائية وبالتنسيق مع إدارة 
الطوارئ الطبية وإيداعه غرفة 
اإلنعاش مع وضع حراســة 
مشددة عليه متهيدا للتحقيق 
معــه في ٥ قضايا ســرقات، 
وقضية أخرى مرتبطة بحيازة 
حيوانات مفترســة. لكن ما 
القصة الكاملة لضبط اللص 
واحليوانات املفترسة واحلالة 
التي كان عليها وقت ضبطه؟ 
التفاصيل يســردها  هذه 
مصــدر أمنــي لـــ «األنبــاء» 
بالقول: «وردت معلومات إلى 
رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائيــة عن أن مواطنا في 
منطقــة الصليبخــات يضع 
أمام منزله عددا من الطرادات 
التي سرقت من مناطق عدة، 

والتي متثلت في وجود املدعى 
عليه أو اللص في حالة حرجة 
للغاية داخل ديوان منزله وال 
يقــوى على احلركــة، وعلى 
الفور مت التواصل مع رجال 
الطوارئ الطبيــة لنقله إلى 
مستشــفى الصباح وإيداعه 

غرفة اإلنعاش.
وبشأن املضبوطات التي 
مت العثــور عليها في محيط 
املنزل، قــال املصدر إنه عثر 
على ٥ طرادات منها ٣ مسجل 
بحقهــا قضايــا ســرقات في 
مخفــري الرميثيــة وصباح 
السالم، وهناك طراد مسروق 
من منطقة صباح السالم رفض 
صاحبه توجيــه التهمة إلى 
اللص مكتفيا بعودة الطراد 
املســروق إليه، كما تبني أن 
اللتني يســتغلهما  املركبتني 
اللص في السرقات ُمبّلغ عن 
ســرقتهما أيضا. هذا، ومتت 
مصادرة احليوانات من قبل 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية.

وكذلك مركبتني مسجل عليهما 
قضايا سرقات، وان املركبتني 
تستغالن في جرائم سرقات».

وتابع املصدر: فور وصول 
هذه املعلومات والتأكد منها 
مت التواصل مع النيابة العامة 
الستخراج إذن بضبط املتهم، 
مشيرا إلى أن رجال املباحث 
ولدى قيامهــم بالدخول إلى 
املنزل كانــوا على موعد مع 
مفاجأة أولى متثلت في وجود 
عــدد مــن الضبــاع والكالب 
املفترسة التي يستفيد منها 

املواطن في حمايته.
وأضاف املصدر: كان من 
الصعوبة البالغة التعامل مع 
هــذه احليوانات املفترســة، 
وعليه مت التواصل مع الهيئة 
العامــة للزراعــة والثــروة 
السمكية التي أرسلت فريقا 
متخصصــا للســيطرة على 

احليوانات املفترسة.
وأردف املصدر بالقول: بعد 
هذه اخلطوة كان رجال األمن 
اجلنائي مع املفاجأة الثانية 

سعود عبدالعزيز ـ محمد الدشيش

أبلغ مصدر أمني «األنباء» 
بأن املواطن «املشــهور» الذي 
أهان أحد رجال خفر السواحل 
لفظيــا أمس األول في جزيرة 
كبر، ونشرت «األنباء» اخلبر 
أمس على موقعها اإللكتروني، 
قام باالعتذار إلى رجل األمن، 
وهو ما دعــا األخير إلى عدم 
استكمال مالحقته قضائيا، فيما 

مت االكتفــاء بتحريــر مخالفة 
بيئية وفق املادة ١٠٣ من قانون 
البيئة بحق هذا املواطن. وكانت 
حملة أمنية مكونة من شرطة 
البيئة ورجال خفر السواحل 
وخالل وجودهــا على مقربة 
من جزيرة كبر في السادســة 
مساء رصدت جتمعا ألشخاص، 
ولدى الطلب منهم االبتعاد عن 

الشاطئ.
إال أن رجال احلملة فوجئوا 

بشخص يهني احد رجال االمن 
لفظيا ويتعمد إلقاء ســجائر 
في البحر على مرأى من األمن 
ليتم توقيفه، وتبني انه مواطن 
مشهور على وسائل التواصل 

االجتماعي.
يشار الى ان املواطن سبق 
ووقع خالف بينه وبني شابني 
على طريق الوفرة قبل فترة.
مــن جهــة أخــرى، تقدم 
مواطن من مواليد ١٩٩٨ إلى 

مخفر شرطة مبارك الكبير اثر 
تعرضه للنصب بعد أن شارك 
في مزاد عبر اإلنترنت لشراء 
ساعة فارهة وإذ به يكتشف 
أن ما وصله ليس سوى مجرد 
علبة الساعة فقط. هذا، ومت 
ابالغ املواطن من قبل املخفر 
بأنه غيــر مختص بالواقعة 
وعليه مراجعة الشركة التي 
تسلم منها الساعة. واستنادا 
إلى إفــادات املواطن التي مت 

تسجيلها كإثبات حالة فإنه 
شــارك في مزاد على ساعة 
فارهة واســتقر عليه املزاد

بـــ ١٥٠٠ دينــار، وقــد قــال 
املواطن املبلغ: قمت بإرسال 
الســاعة وأبلغتنــي  قيمــة 
الشركة بأن الساعة ستصلني 
بالبريد السريع، لكن فوجئت 
لــدى عودتي إلى البيت بأن 
الطرد يحتوي فقط على علبة 

فارغة!

خالل مداهمة «اجلنائية» ملنزله في الصليبخات.. والعثور عليه مستلقياً أرضاً وال يقوى على احلركة

كاميرا منزلية وثقت إحدى جرائم اللص

حريق أمغرة خلف سحبا دخانية كثيفة

ضبط سالح ناري و١١ ألف دينار و٤ «حساس» ومخدرات
محمد اجلالهمة

متكــن قطــاع األمــن اجلنائــي ممثال في 
رجــال اإلدارة العامة ملكافحــة املخدرات من 
ضبط مواطن بحوزته سالح ناري وكو كتيل 
من الهيروين والشــبو واملاريغوانا وادوات 
تســتخدم في االجتار بالسموم املخدرة الى 
جانب مبلغ مالي كبير اقر املتهم بأنه حصيلة 

االجتار في املواد املخدرة.
وكانت معلومات وردت الى رجال املكافحة 
عن حيازة مواطن ملواد مخدرة بقصد االجتار 
والتعاطــي، وعليه مت إصدار االذن القانوني 
وضبطه في مسكنه في اجلهراء، ومت العثور 
بحوزتــه على نحو كيلو من مادة الهيروين 
و٤٠ غرامــا من مادة الشــبو و٥٠ غراما من 
املاريغوانــا باإلضافــة إلى كميــة كبيرة من 

احلبــوب املؤثــرة عقليا وســالح ناري غير 
مرخــص و٤ ميزان حســاس ومبلــغ ١١ ألف 
دينار. وقــد مت حتويله مع املضبوطات إلى 

جهات االختـــصاص لعمل الالزم.
مــن جهــة أخرى، ألقــى رجــال املكافحة 
بالتنسيق مع اجلمارك القبض على شخص 
حاول إدخال مؤثرات عقــــــلية مخدرة عبر 

٨ طرود بريدية إلى البالد.
وتؤكد اإلدارة انه مت عمل التحريات الالزمة 
ورصد الشــخص صاحب الطرود وضبطه، 
وكانت الطرود حتوي ١٠٤ كيلوات من بودرة 
حبــوب الالريــكا و٦٠٠٠ قــرص من حبوب 
الالريكا وكمية كبيرة من الكبسوالت الفارغة 
املعــدة للتعبئة. وبنــاء على ذلك مت حتويل 
املتــهم مع املضبوطات الى اجلــهات املخـــتصة 

الهيروين والسالح الناري واملضبوطات من املخدرات بعد ضبطهاالتخاذ اإلجراءات القـانونية الالزمة.

ملشاهدة الڤيديو
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اللواء األحيمر لـ «األنباء»: تطبيق القانون على اجلميع مبسطرة واحدة

آالء خليفة

اختتــم فريــق بصمــة 
كويتــي التطوعــي حملــة 
«أنتم فخرنا» لتكرمي رجال 
الداخلية في جميع محافظات 
الكويت وكان ختام احلملة 
بتكــرمي رجال الداخلية في 

محافظة اجلهراء.
«األنباء» رافقت الفريق 
الــذي مت  التكــرمي  خــالل 
بحضور رئيسة الفريق أمل 
الشويع وأعضاء وعضوات 
الفريق، حيث بدأ التكرمي في 
مديرية أمن اجلهراء بحضور 

مديــر أمن اجلهــراء اللواء 
سالم األحيمر، ثم مت االنتقال 
الى النقاط األمنية في أرجاء 
احملافظة حيث تواجد قائد 
منطقــة محافظــة اجلهراء 
العقيد محمد العجمي وعدد 

من ضباط احملافظة.
في البداية، أوضح مدير 
عــام مديرية أمــن اجلهراء 
اللــواء ســالم األحيمــر ان 
الدور األمني واحد في جميع 
أجهزة وزارة الداخلية وفي 
جميع احملافظات خالل أزمة 
ڤيروس كورونا والذي يتركز 
علــى حفظ األمــن واألمان 

واحلفاظ على حياة املواطنني 
واملقيمني وتطبيق القانون
علــى اجلميــع مبســطرة 

واحدة.
فــي  األحيمــر  وذكــر 
تصريــح خاص لـ«األنباء» 
أن احلظر اجلزئي يطبق على 
اجلميع دون استثناء ما عدا 
األشــخاص الذين يحملون 
تصريح عدم تعرض ما عدا 
ذلك ال يســمح ألي شخص 
ان يتجول خالل فترة احلظر 
اجلزئــي ورجــال الداخلية 
يقومون بدورهم على أكمل 

وجه بهذا اخلصوص.

وناشــد األحيمر جميع 
املواطنني واملقيمني باتباع 
كافــة اإلرشــادات الصحية 
وزارة  عــن  الصــادرة 
الصحــة واحلــرص علــى 
التباعد االجتماعي وجتنب 
االجتماعــات والبقــاء فــي 
املنــازل وعــدم اخلروج إال 

للضرورة القصوى.
من ناحيته، أوضح الرائد 
حمــدان القحــص «مديرية 
أمن اجلهراء» أن دور رجال 
الداخليــة حاليــا فــي أزمة 
ڤيــروس كورونــا يتمثــل 
فــي تطبيــق قــرار مجلس 

الــوزراء واخلــاص بفرض 
احلظر اجلزئــي من ضمن 
اإلجراءات االحترازية التي 
مت اتخاذها ملواجهة جائحة 
كورونــا، مشــيدا بتعاون 
القاطنني مبحافظة اجلهراء 
مــن مواطنــني ومقيمــني 

بتطبيق القانون.
وذكر القحص في تصريح 
خاص لـ «األنباء»: ان رجال 
الداخليــة يتواجــدون في 
مختلــف النقــاط األمنيــة 
للتأكد من حصول الشخص 
على تصريح عدم التعرض 
الذي يســمح لــه بالتجول 

أثناء فترة احلظر اجلزئي، 
الفتا ان هناك حاالت فردية 
ال حتمــل التصريــح ويتم 

تطبيق القانون عليهم.
القحص جميع  وناشــد 
املواطنني واملقيمني االمتثال 
الــوزراء  لقــرارات مجلس 
والبقاء فــي منازلهم وعدم 
للضــرورة  إال  اخلــروج 
كل  واتبــاع  القصــوى 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
الصادرة من وزارة الصحة 

ملواجهة ڤيروس كورونا.
بدوره، ذكر الرائد مفرج 
امــن  «مديريــة  املســيلم 

اجلهراء» ان رجال الداخلية 
يقومون بدورهم املنوط بهم 
في حفظ األمن واألمان في 
جميع محافظــات الكويت، 
مؤكــدا ان رجــال الداخلية 
ال يألــون جهدا في مواجهة 
جائحة كورونا املســتجد ـ 

كوفيد ١٩.
وقال املسيلم في تصريح 
خاص لـــ «األنبــاء»: هناك 
الكثير من النقاط األمنية في 
محافظة اجلهراء واجلميع 
يقوم بأداء واجبه على اكمل 
وجه ملتابعة احلالة األمنية 
والتأكــد مــن «الباركــود» 

خالل فترة احلظر اجلزئي، 
مشددا ان القانون يطبق على 

اجلميع.
وطالــب املســيلم مــن 
جميــع املواطنني واملقيمني 
االلتــزام بالبقاء في املنازل 
وعدم اخلروج إال للضرورة 
القصــوى وااللتزام باتباع 
كل االشــتراطات الصحيــة 
الصادرة من وزارة الصحة 
الكمامــات  ارتــداء  ومنهــا 
والقفــازات واحلرص على 
التباعد اجلسدي واالجتماعي 
التجمعات آمال  والبعد عن 

من اجلميع االلتزام.

«األنباء» رافقت فريق بصمة كويتي التطوعي بختام حملة «أنتم فخرنا» لتكرمي رجال «الداخلية» في اجلهراء

(محمد هاشم) مدير عام مديرية أمن اجلهراء اللواء سالم األحيمر وعدد من ضباط مديرية أمن اجلهراء مع أمل الشويع وأعضاء فريق بصمة كويتي التطوعي في لقطة جماعية 

قائد منطقة اجلهراء العقيد محمد العجمي يتوسط فريق بصمة كويتي وعددا من ضباط املنطقة

الرائد مفرج املسيلمالرائد حمدان القحصتكرمي قائد منطقة اجلهراء العقيد محمد العجمي اللواء سالم األحيمر مع الزميلة آالء خليفة

ينبغي جتنب االجتماعات وعدم مغادرة املنازل إال للضرورة القصوىاحلظر اجلزئي يطبق على اجلميع باستثناء حملة «عدم التعرض»

الريحاني: تكرمي رجال «الداخلية» 
ال يوفيهم حقهم وجهودهم 

لها القاصي والداني في خدمة 
اجلميع دون استثناء.

فريق  باســم  وتابعت: 
بصمة كويتي التطوعي نقول 
لرجال الداخلية «تستاهلون 
وســامحونا  التكــرمي 
عالقصور»، متمنية ان يرفع 
البالء والوباء عن بلدنا  اهللا 

احلبيبة الكويت.
وكشفت الريحاني انه في 
املقبلة سيتم تنظيم  الفترة 
حملة خاصة لتكرمي الصفوف 
األمامية األولى من العاملني 
بــوزارة الصحــة تقديرا 
التــي يبذلونها  جلهودهم 

ملواجهة جائحة كورونا.

يقومون به من جهود حلفظ 
للمواطنني  األمن واألمــان 
واملقيمــني، الفتــة الى ان 
جهود رجال الداخلية يشهد 

العالقات  قالت عضــو 
العامة بفريق بصمة كويتي 
التطوعــي زينب الريحاني 
إن حملــة «أنتــم فخرنا» 
التي قــام بها الفريق جاءت 
لتكرمي رجــال الداخلية في 
الكويت  جميع محافظــات 
تكرميــا وتقديرا جلهودهم 
احلثيثة التــي يقومون بها 
خالل أزمة ڤيروس كورونا 
املستجد- كوفيد ١٩، السيما 
األمامية  انهم في الصفوف 
األولى ملواجهة هذه اجلائحة. 
وذكرت الريحاني لـ «األنباء» 
ان هذا التكرمي لرجال الداخلية 
ال يوفيهم حقهم في مقابل ما 

زينب ريحاني

ملشاهدة الڤيديو

جانب من التكرميرجال األمن في محافظة اجلهراء خالل تكرميهم من فريق بصمة كويتي العقيد حمود السعدون واملالزم أول ناصر املريخي
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٢٩٠ مليار دوالر تبخرت من البورصات اخلليجية بالنصف األول
احمللل املالي

اســتمرت اســواق االسهم 
اخلليجيــة في شــهر يونيو 
املاضــي، بتســجيل االربــاح 
املتوسطة والتعافي ببطء من 
املستويات الدنيا التي وصلت 
اليها في شهر ابريل، وذلك بدعم 
من خطط التحفيز االقتصادي 
للحكومات ودعمها القطاعات 
املتضــررة مــن أزمة ڤيروس 

كورونا.
األســواق  واســتمدت 
اخلليجيــة الدعــم كذلك، من 
تعافي االسواق املالية العاملية 
وانخفــاض تذبذبها، وارتفاع 
اســعار النفط بنســبة ٢٤٠٪ 
من ادنى مستوياتها املسجلة 
خالل الســنة عنــد ١٣ دوالرا 
للبرميــل، لتســجل حاليــا 
متوســط ٤٣ دوالرا، مدفوعة 
بارتفاع الطلــب على النفط، 
نتيجــة اعادة فتح االنشــطة 
االقتصادية العاملية تدريجيا 
التطبيــق  واالســتمرار فــي 
الناجح لسياسة خفض االنتاج 

من قبل «أوپيك+». 
هذه االرتفاعات تأتي بالرغم 
مــن توقعات صنــدوق النقد 
الدولــي بانكمــاش االقتصاد 

االنتعاش خالل شــهري مايو 
ويونيو.

البورصــات  وربحــت 
اخلليجية في قيمتها السوقية 
الثاني  الربع  االجمالية خالل 
من ٢٠٢٠ حوالــي ٢٢٧ مليار 
دوالر لتسجل ٢٫٧٢ تريليون 
دوالر، كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، 

السوقية خالل الربع الثاني، 
كان سوق األسهم السعودية 
بحوالــي ١٧٩ مليــار دوالر، 
لتسجل قيمته السوقية ٢٫١٩ 
تريليون دوالر أي ما نسبته 
٩٪، وبالتالي قلص خسائره 
بالنصــف األول الى ٢١١ مليار 
دوالر، بعد ان بلغت اخلسائر 

مليــار دوالر في الربع األول، 
مبا يعادل ٢٢٫٥٪، تعافت أسعار 
األسهم في الربع الثاني وربح 
السوق ٢٠ مليار دوالر ليقلص 
خســائر النصف األول الى ١١ 
مليار دوالر، وتســجل قيمته 
الســوقية ١٣٧٫٤ مليار دوالر 

نهاية يونيو. 
٭ ســوق دبي املالي، بعد ان 
خســرت قيمته الســوقية ٢٩ 
مليــار دوالر في الربع األول، 
مبا يعادل ٣٦٪، ارتفعت أسعار 
األسهم في الربع الثاني وربح 
الســوق ٦٫٦ مليــارات دوالر 
ليقلص خسائره للنصف األول 
الى ٢٢ مليار دوالر، مبا يعادل 
٢٢٪، لتسجل قيمته السوقية 
٧٩٫٧ مليار دوالر نهاية يونيو. 
٭ بورصة قطر التي خسرت 
٣٣٫٥ مليــار دوالر فــي الربع 
األول، عوضــت بعــض مــن 
خســائرها في الربــع الثاني، 
لتنهــي النصــف األول عنــد 

خسارة ١٧ مليار دوالر.
الكويــت، بعــد  ٭ بورصــة 
خســارتها ٢٧٫٥ مليار دوالر 
في الربع األول، مبا يعادل ٢٨٪، 
عوضت جزءا من اخلسائر في 
الربع الثاني، وأنهت النصف 
األول بخسارة ٢٢ مليار دوالر 

وبالتالي قلصت خسائرها في 
النصــف األول مــن العام الى 
٢٩٠ مليار دوالر، أي ما يعادل 
خسارة نسبتها ١٠٪، وبالنظر 
الى الرابحني من هذا التحسن 
باألسواق اخلليجية، جند ما 

يلي:
٭ الرابــح األكبر فــي قيمته 

فــي الربــع األول حوالي ٣٩٠ 
مليار دوالر أي خسارة نسبتها 
١٨٪، شــكلت خســائر تداول 
الســعودي مــا نســبته ٧٣٪ 
من اجمالي خسائر بورصات 
اخلليج للنصف األول ٢٠٢٠.

٭ ســوق ابوظبــي، بعــد ان 
خســرت قيمته الســوقية ٣١ 

ما نسبته ١٨٪، لتسجل قيمتها 
السوقية ٩٧ مليار دوالر.

األسواق األكثر ارتفاعًا

تصدر ســوق دبــي املالي 
قائمة الرابحني لشــهر يونيو 
بنسبة ٦٫١٨٪ وارتفع عن أدنى 
مســتوى وصله خالل السنة 
احلالية بنسبة ٢٢٫٨٪ ليقلص 
خسائره في النصف األول من 
السنة الى ٢٥٫٣٪، تاله سوق 
ابوظبي لألوراق املالية بارتفاع 
شهري نسبته ٣٫٤٨٪ ويرتفع 
عن أدنى مستوى وصله خالل 
الســنة احلالية بنســبة ٢٩٪ 
ليقلص خسائره في النصف 
األول من السنة الى ١٥٫٥٦٪. 
أمــا بورصــة الكويت فقد 
ارتفع مؤشــرها العام بنسبة 
أدنــى  عــن  ليرتفــع   ٪٢٫٧
مستوياته للسنة بنسبة ١٥٫٥٪ 
وتقلصت خســائره للنصف 
األول الى ١٨٫٣٣٪ بينما بلغت 
خسائر مؤشــر السوق األول 
١٩٫٦٢٪. مــن جهة أخرى كان 
أداء سوق األسهم السعودية 
متواضعا بنســبة ٠٫١٥٪ وال 
يزال خاسرا ١٣٫٨٩٪ منذ بداية 
السنة بينما ارتفع بنسبة ٢١٪ 

عن ادنى مستوياته للسنة.

مبا يعادل خسائر ١٠٪ من قيمتها السوقية.. ونتيجة التداعيات الكارثية جلائحة «كورونا» وهبوط النفط بالربع األول من ٢٠٢٠

العاملــي خالل ٢٠٢٠ بنســبة 
كبيــر  وانخفــاض   ،٪٤٫٩
في حركــة التجــارة العاملية 
وتداعياتهما على النتائج املالية 
للشركات لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، 
والتي تبقى صورتها ضبابية. 
فاملخاطر االستثمارية تبقى 
مرتفعة بالرغم من انحســار 
موجــة التذبــذب في اســعار 
االسهم وتعافيها الى حد كبير، 
حيــث الحظنا عــدم الترابط 
بني اداء اســواق املال العاملية 
واداء االقتصاد احلقيقي الذي 
تضرر بشكل كبير من االزمة 
ارتفاع  الصحيــة، وبالتالــي 
املخاطر الســتمرار االنتعاش 
في اسعار االسهم في حال تغير 

سلوك املستثمرين.
األسواق اخلليجية

وعلــى الصعيد اخلليجي 
وخالل رصد لـ «األنباء» ألداء 
أســواق املنطقــة منــذ بداية 
العام احلالــي، يتبني أنه بعد 
اخلسائر الكبيرة التي سجلتها 
األســواق اخلليجيــة بالربع 
األول مــن ٢٠٢٠ البالغــة ٥١٧ 
مليار دوالر، نتيجة التداعيات 
الكارثية جلائحة «كورونا»، 
عادت األسواق اخلليجية الى 

الكويت تنّفذ ٢٢ مشروعًا إستراتيجيًا 
بـ ٢٣٫٥ مليار دينار

أحمد مغربي 

تعد املشروعات االســتراتيجية أداة مهمة 
لتحفيــز النمــو االقتصــادي، ومصدرا جلذب 
االســتثمارات األجنبية وخلق فرص وظيفية 
جديدة، فضال عن أهميتها في دعم وتوســيع 
دور القطاع اخلاص ومشــاركته في النشــاط 
االقتصــادي وتعمل الكويت على تنفيذ حزمة 
كبيرة من املشاريع ضمن خطة التنمية احلالية 
بلغت ٢٢ مشــروعا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 
٢٣٫٥ مليار دينــار. ويتبني من تقرير املتابعة 
خلطة التنمية للربع الثالث من الســنة املالية 
احلالية، والذي حصلت «األنباء» على نسخة 
منه، أن هذه املشروعات منها ما ينفذ من قبل 
اجلهات احلكومية - وعددها ١٧ مشروعا بتكلفة 
إجمالية تقدر بـ ٢٢ مليار دينار - ومنها ما ينفذ 
بنظام الشــراكة بني القطاعني العام واخلاص، 
حيث تقوم هيئة مشروعات الشراكة بتنفيذ ٤ 
مشروعات بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٩٨٨ مليون 
دينار متثل حوالي ٤٪ من جملة االستثمارات 
املرصــودة للمشــروعات االســتراتيجية، كما 
يوجد مشروع شركة مساهمة بتكلفة إجمالية 
تبلغ ٦١١ مليون دينار. كما أن عدد املشروعات 
االستراتيجية ذات االعتمادات املالية السنوية 
بلغ ١٣ مشــروعا باعتمادات مالية بلغت نحو 
٢٫٧ مليــار دينــار، أنفق منها ما نســبته ٤١٪ 
بزيادة ٢١٪ عن الربع الســابق، وانخفاض ٨٪ 
تقريبا مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.  
وتأتي تلك االرقام املتواضعة لنســب اإلجناز 
في املشاريع االستراتيجية قبل تفشى جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد الذي انعكس سلبا 
على تنفيذ املشاريع ودفع بعضها إلى التعطل 

ووقف االعمال بشكل اضطراري. 
وبالعودة الى املوقف التنفيذي للمشروعات 
االســتراتيجية، جند أن هناك ١١ مشــروعا في 
املراحل التنفيذية جميعها مستمرة، ٨ مشروعات 
في املرحلة التحضيرية، مشــروع في مرحلة 
التســليم - مصفــاة الــزور -، ومشــروع مت 
االنتهاء منه - جســر الشــيخ جابــر األحمد، 
ومشروع لم يبدأ وهو مدينة احلرير واجلزر. 
وحقق ١٣ مشــروعا تقدما فــي اإلجناز مقارنة 
بالربع الســابق، من أبرزها مشــروع تأسيس 
وتشــغيل منظومة ضمــان للرعاية الصحية 
ومشــروع مدينة املطالع الســكنية ومشروع 

تطويــر املدرج الشــرقي في املطار. وتســاهم 
مؤسسة البترول الكويتية بأربعة مشروعات 
استراتيجية، مشروع الوقود البيئي والذي بلغت 
نســبة إجنازه الكلية ٩٨٫٥٪ واملتوقع االنتهاء 
منه في نوفمبر ٢٠٢٠، بدال من مارس من نفس 
العام حيث طلبت اجلهة متديد املشروع. وتنفذ 
«البترول» مشروع مصفاة األوليفينات الثالث 
والعطريــات الثاني املتكامل مع مصفاة الزور 
والذي مازال في مراحله التحضيرية بنســبة 
إجنــاز كليــة تبلغ ٩٪ وهي ذات النســبة منذ 
نهاية اخلطة ٢٠١٨، مع العلم أن نسبة اإلنفاق 
عليه خالل ســنة اخلطة احلاليــة بلغت نحو 
٦٥٪ ولــم تذكر اجلهة مــا يبرر ذلك.  وأخيرا، 
مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية وهو مشروع 
جديــد قارب على إنهــاء املرحلة التحضيرية، 
حيث بلغت نسبة إجنازه الكلية ١٨٪ وهي ذات 
النســبة منذ الربع األول من سنة اخلطة، ولم 
ينفق سوى ٠٫٣٪ فقط من امليزانية املخصصة 
له، حيث إن املشروع تعترضه حتديات إدارية 
تتمثل في بطء الدورة املستندية وتأخر إجراءات 

التراخيص واملوافقات املطلوبة.
ويالحظ أن نسبة اإلنفاق على املشروعات 
االستراتيجية بلغت أقصاها في ركيزة رأسمال 
بشري إبداعي ٥٩٪، تلتها ركيزة اقتصاد متنوع 
مستدام ٤٧٪ في حني جاءت النسبة متواضعة 
في ركيزتي بيئة معيشــية مستدامة، ورعاية 
صحيــة عالية اجلودة. ومن حيث االعتمادات 
الســنوية املرصــودة للمشــروعات  املاليــة 
االستراتيجية في اخلطة ٢٠٢٠ جتدر اإلشارة 
إلــى وجود ٩ مشــروعات ليســت بحاجة إلى 
اعتمــادات مالية ســنوية خالل ســنة اخلطة، 
واملتمثلة في مشــروعات الشــراكة وعددها ٤ 
مشروعات، ومشروع شركة املستودعات العامة 
واملنافذ احلدودية (العبدلي) التابع للهيئة العامة 
لالستثمار وهو شركة مساهمة، باإلضافة إلى ٤ 
مشروعات بكلفة إجمالية ٩٨٧٫٥ مليون دينار 
أحدها إنشائي وهو مشروع جسر الشيخ جابر 
األحمد والذي مت إجنــازه، واألخرى تطويرية 
(تأســيس وتشــغيل منظومة ضمان للرعاية 
الصحية)، ويتبع شركة مستشفيات الضمان 
الصحي، شــبكة السكك احلديد في الكويت - 
املرحلة األولى (استشارية)، ومشروع مدينة 
احلرير واجلزر - املرحلة األولى والتابع جلهاز 

تطوير مدينة احلرير وجزيرة بوبيان.

نسب إجناز متواضعة للمشاريع الكبرى قبل تفشى جائحة ڤيروس كورونا في البالد

٥٠٠ مليون دينار قيمة مناقصات الشركات 
املدرجة بالنصف األول

شريف حمدي

املناقصات  تراجعت قيمة 
فــازت بهــا  التــي  والعقــود 
الشركات الكويتية املدرجة في 
بورصة الكويت والتابعة لها 
خالل النصف األول من العام 
احلالــي بنســبة ٤٠٪ مقارنة 
بالفترة ذاتها من ٢٠١٩، حيث 
بلغت قيمة العقود في األشهر 
الـ ٦ املاضية نحو ٥٠٠ مليون 
دينار تراجعا من ٨٤٠ مليون 
دينار في الستة األشهر املماثلة 

في العام املاضي.
وتبني من خالل إحصائية 
أعدتها «األنباء» أن الربع الثاني 
من العام احلالي شهد تراجعا 
كبيــرا على مســتوى القيمة 
مقارنة بالربع األول بنســبة 
٥٧٪، حيث بلغت قيمة العقود 
في الربع الثانــي ١٥٠ مليون 
دينار، فيما كانت القيمة ٣٥٠ 

الصدارة من حيث الشــركات 
الفائــرة بأكبر قيمــة للعقود 
خالل النصف األول من العام 
الشــركة  فــازت  إذ  احلالــي، 
بعقدين نفطيني قيمتهما ١١٧٫٧ 
مليون دينار متثل نحو ٢٣٫٥٪ 

من إجمالي القيمة.
٭ حلت شركة عربي القابضة 
في املرتبــة الثانية من خالل 
عقد نفطــي بقيمة ٩٥ مليون 
دينار يشكل ١٩٪ من اإلجمالي.

٭ تلتها شــركة االمتياز، 
حيث فازت الشركة من خالل 
شــركاتها التابعــة بـ ٦ عقود 
قيمتها ٧١ مليون دينار تشكل 

١٤٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ حلت املجموعة املشــتركة 
باملرتبــة الرابعــة مــن خالل 
فوزها بـ ٤ عقود قيمتها ٧٠٫٢ 
مليون دينار بنســبة ١٤٪ من 
القيمة اإلجمالية، وكانت جميع 

العقود خارج الكويت.

مليــون دينار تشــكل ٤٤٫٣٪ 
من القيمة.

٭ حلت املناقصات اإلنشائية 
فــي املرتبة الثانيــة بـ ١٥٧٫٣ 
مليون دينار تشكل ٣١٫٥٪ من 

إجمالي قيمة العقود.
٭ بلغــت قيمــة املناقصــات 
اللوجستية ٦٨ مليون دينار 
متثل ١٣٫٦٪ لتحل في املرتبة 

الثالثة من حيث القيمة.
٭ حلت املناقصات الكهربائية 
في املرتبــة الرابعة، إذ بلغت 
قيمتها ٢٦٫١ مليون دينار تشكل 

٥٫٢٪ من اإلجمالي.
٭ جاءت املناقصات اخلدمية 
فــي املرتبة اخلامســة بقيمة 
بلغــت ٢٣٫٣ مليــون دينــار 

بنسبة ٤٫٧٪.
٭ املناقصات الصحية حلت 
في املرتبة السادسة بقيمة ٢٫٨ 
مليون دينار تشكل ٠٫٦٪ من 

القيمة اإلجمالية.

٭ فازت الشركات الكويتية بـ ٨ 
عقود مت طرحها خارج الكويت، 
وتقدر قيمتها بـ ٨٩٫٢ مليون 
دينــار تشــكل ١٧٫٨٪، وفازت 
بها ٤ شــركات هــي املتكاملة 
وسنرجي واملشتركة واملواشي.

٭ جاءت شركة نفط الكويت 
باملرتبة األولى من حيث أكثر 
اجلهــات طرحــا للمشــاريع 
بقيمــة ١٢٧٫٧ مليــون دينــار 
تشــكل ٢٥٫٥٪ من اإلجمالي، 
وذلــك من خالل ٦ مشــاريع، 
تلتها شركة البترول الوطنية 
بطرح ٣ مناقصات بقيمة ١١٩٫٥ 
مليون دينار تشكل ٢٣٫٩٪ من 
اإلجمالــي، وهو مــا يعني أن 
املناقصــات النفطية شــهدت 
رواجا الفتا خالل النصف األول 

من العام احلالي.
٭ كشفت إحصائية «األنباء» 
عن صدارة املشاريع النفطية، 
وذلك بعقــود قيمتهــا ٢٢١٫٣ 

انخفضت بنسبة ٤٠٪ بسبب تداعيات «كورونا»

مليون دينار في الربع األول.
وجاء هذا التراجع امللحوظ 
في قيمة العقود واملناقصات 
التي فازت بها الشركات املدرجة 
والتابعــة لهــا فــي النصــف 
األول من ٢٠٢٠، لتراجع عدد 
املناقصــات املطروحــة مــن 
اجلهات املختلفة سواء داخل 
الكويــت أو خارجها بســبب 

تداعيات كورونا.
وفيما يلي أبرز النتائج التي 

تظهرها اإلحصائية:
٭ ١٣ شــركة كويتية مدرجة 
وتابعة لها فازت بالعقود البالغ 
عددها ٣٩ عقدا، وذلك مقارنة 
بـ ٢٠ شركة فازت بـ ٣٣ عقدا 
فــي النصــف األول من ٢٠١٩، 
ورغم أن عدد العقود كان أكبر 
من الفتــرة املماثلة في العام 
املاضي، فإن العقود كانت أقل 

من حيث القيمة.
٭ جاءت شركة «نابيسكو» في 

٢٢١٫٣ مليون دينار قيمة العقود النفطية.. تليها «اإلنشائية» بـ ١٥٧٫٣ مليونًا
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«االستثمارات الوطنية» حتصد ٣ جوائز من مؤسسات عاملية.. لتؤكد ريادتها

تواكب آمال وطموحات العميل بعيدا عن السبل التقليدية، 
حيث متكنت «االســتثمارات الوطنية» من حتقيق أعلى 
مســتويات رضا العمالء في ظــل منظومة حترص على 

العناية واملثابرة والتفاني في العمل.
ثقة العمالء

وتابــع أن حصد اجلوائز يؤكد تفوق «االســتثمارات 
الوطنيــة» وقدرتها على املنافســة ونيل ثقة األوســاط 
االستثمارية محليا وخارجيا، الفتا إلى أن املستقبل يحمل 
الكثير من اإلجنازات في ظل االستراتيجية الواعدة التي 

تعمل بها قطاعات الشركة كافة.
وختــم النصف بأن فوز «االســتثمارات الوطنية» بتلك 
اجلوائز يؤكد أنها تسير على النهج الصحيح، وأن الشركة 
تعمل بنضج مؤسسي وشفافية كفيلني بنيل رضا العمالء، 
خصوصا في ظل احلرفية التي تتبعها بجميع أنشطتها أو 
من خالل التعامل مع اجلهات الرقابية والتنظيمية املختلفة.

ڤيروس «كورونا» مبا يحفظ حقوق مساهميها، الفتا إلى 
اهتمام الشركة مبراقبة تطورات الوضع وانعكاسات انتشار 
الفيروس املســتجد على املســتويات احمللية واإلقليمية 

والعاملية. 
جهد جماعي

وفي السياق ذاته، ثمن النصف اجلهد اجلماعي الذي 
يبذله فريق «االستثمارات الوطنية»، والدعم املطلق الذي 
يحصل عليه من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 

متوقعا االستمرار بذات النهج في املستقبل.
وأضــاف أن االســتثمارات الوطنية تعــد واحدة من 
املؤسســات القالئــل القادرة على تلبيــة طموح العمالء 
سواء في السوق احمللي أو اإلقليمي، خصوصا في ظل ما 
يتوافــر لديها من إمكانيات وكفاءات متنحها خصوصية 

في إجناح ما يوكل إليها من مهام.
وتابــع النصف أن الشــركة أدارت الكثير من امللفات 

والصفقات املليارية بنجاح كبير، فيما تبحث حاليا حزمة 
من الفرص والعروض االســتثمارية القتناص املناســب 

منها، مبا يتماشى مع املعايير املتبعة.
األكثر محافظة

وأوضح النصف أن نيل الشركة للجوائز الثالث مبا فيها 
جائزة أفضل شركة لعالقات املستثمرين في اخلليج عن 
العام ٢٠٢٠، يأتي تأكيدا على أن «االستثمارات الوطنية» 
األكثر محافظة على املعايير الدولية التي تنعكس بطبيعة 
احلال على معيار ثقة العمالء وعالقاتهم مبنظومة العمل. 
وأضاف أن «االستثمارات الوطنية» وفرت مساحة كبيرة 
من التواصل فيما بينها وبني العمالء واملســتثمرين من 
خالل إدارات ومنصات متخصصة، ترتب عليها بطبيعة 
احلال نيل الكثير من اجلوائز مبا فيها هذه اجلائزة التي 

تستوجب الفخر.
وأكد النصف أن الشركة حريصة على تقدمي منتجات 

حصدت شركة االستثمارت الوطنية، الرائدة في قطاع 
إدارة األصول االستثمارية، ٣ جوائز من مؤسسات عاملية 
 Global Business»و «Global Banking and Finance» :وهي
Outlook Awards»، وجميعها تؤكد ريادة الشركة وقدرتها 

على مواكبة متطلبات أسواق املال احمللية واإلقليمية.
وأوضحت الشــركة في بيــان صحافــي، أن اجلوائز 
الثالث، هي: أفضل شــركة اســتثمارية في الكويت لعام 
٢٠٢٠، مــن «Global Business Outlook Awards»، وأفضل 
شركة لعالقات املستثمرين في اخلليج، والشركة األسرع 
 Global Banking» منوا بإدارة الصناديق في الكويت، من

 .«and Finance awards
وأكدت أن هــذه اجلوائز تعد مبنزلة ترجمة واضحة 
جلهود مضنية بذلها الفريق التنفيذي بالشركة في تعاون 
واعد، ميثل الركيزة األساســية للنجاح، وذلك بحســب 

اخلطة املعتمدة من مجلس اإلدارة.
ثقة وريادة

وبهــذه املناســبة، أكد مستشــار الرئيــس التنفيذي 
لالســتثمار فيصل النصف أن «االســتثمارات الوطنية» 
حافظت على ريادتها كإحدى الشــركات القيادية بقطاع 
إدارة األصول، خصوصا في ظل الثقة التي حتظى بها من 

عمالئها سواء في السوق احمللي أو اإلقليمي.
وأشار النصف إلى أن املؤسسات العاملية املانحة لتلك 
اجلوائز، استندت إلى األرقام والبيانات املالية ومعدالت 
النمو املعتمدة التي حققتها «االستثمارات الوطنية»، إلى 
جانــب معايير فنية متعــارف عليها عامليا لقياس ثبات 

واستقرار أداء الشركات املتخصصة.
خطة وأهداف

ولفــت النصف إلــى أن الشــركة تواصل سياســتها 
اإلستراتيجية الواعدة منذ سنوات لتحقيق األهداف التي 
تتضمنها اخلطة، والتي تعتمد على أساس توسعي مدروس، 
ولكن في نطاق من التحفظية يضمن لها االستمرارية في 
حتقيق املزيد من االجنازات، خصوصا في ظل ما تشهده 
األسواق من تقلبات ومستجدات تلقي بظاللها على األداء 

العام للقطاعات كافة.
وأضاف «يسعدنا نيل مثل هذه اجلوائز املهمة، السيما 
أنها تعكس تطلعات الشركة ونظرتها املستقبلية، باإلضافة 
إلى ما حتققه من منو مســتدام، األمر الذي يؤكد االلتزام 

بالضوابط واملعايير الفنية املطبقة عامليا».
املعادلة الصعبة

وأفــاد النصف بــأن «االســتثمارات الوطنية» حققت 
املعادلــة الصعبة التي ترتكز على احلضــور البناء في 
الســوق وحيازة ثقــة العميل من جانــب، باإلضافة إلى 

املضي باالبتكار والتميز واملنافسة من جانب آخر.
وأكد أن خطط الشركة توفر لها أجواء تنافسية آمنة، 
منوها إلى اتخاذها حزمة من اإلجراءات االحترازية للتعامل 
مع تطورات الوضع القائم السيما في ظل تداعيات جائحة 

أفضل شركة استثمارية بالكويت.. واألفضل بعالقات املستثمرين.. واألسرع منواً في إدارة الصناديق

فيصل النصف

النصف: «االستثمارات» حافظت على ريادتها في ظل إستراتيجية ناجحة ومثمرة

نراقب ما تشهده الساحة من تطورات في ظل جائحة ڤيروس «كورونا» 

اجلوائز تسلط الضوء على تطلعات الشركة وما حتققه من منو واستقرار

حريصون على تقدمي منتجات تواكب طموحات العمالء مبختلف شرائحهم

تشغيل وحدة الكبريت 
السائل مبصفاة األحمدي 

أغسطس املقبل
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية 
ستنتهي في أغسطس المقبل من تشغيل منشأة معالجة 
الكبريت السائل بمصفاة ميناء األحمدي المقدرة تكلفته 

بنحو ٩٧ مليون دوالر.
ونســبت المجلــة الى مصــادر صناعيــة مطلعة 
قولهــا: «تم االنتهاء مــن أعمال البناء في المشــروع 
وبدأ التشغيل يسير حسب المخطط، ومن المقرر أن 
يتم تشــغيل المنشــأة بالكامل في أغســطس من هذا 

العام».

٦٫٦ ماليني دوالر 
متويل الكويت ملشاريع 

ناشئة بالنصف األول

عالء مجيد

أظهــر تقريــر صادر عن منصة الشــركات الناشــئة 
«ماجنيت»، احتالل الكويت املرتبة اخلامســة بني بلدان 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، من حيث ترتيب الدول 
طبقا حلصة متويل املشاريع الناشئة، حيث قدمت الكويت 
متويالت لشركات ناشئة بقيمة ٦٫٦ ماليني دوالر خالل 

النصف االول من ٢٠٢٠.
وأوضــح التقريــر أن إجمالي التمويــالت املمنوحة 
للشــركات الناشــئة مبنطقة الشــرق األوسط بلغ نحو 
٦٥٩ مليون دوالر خالل النصف األول من العام احلالي، 
موزعــة على ٢٥١ اســتثمارا جديدا، حيــث بلغت حصة 

الكويت من هذه التمويالت ١٪ فقط.
وجاءت اإلمارات في املرتبة االولى، حيث حصلت على 
أعلــى حصة من إجمالي التمويــل في النصف االول من 
٢٠٢٠ بنسبة ٥٩٪ أي ما يعادل ٣٨٨٫٨ مليون دوالر، وذلك 
بفضل عدد من االستثمارات في مراحل مستقبلية الحقة، 
وشهدت حصة التمويل تراجعا عن إجمالي التمويل خالل 

النصف االول من العام املاضي بنسبة ٣٪.
وقال املدير التنفيذي ملنصة «ماجنيت» فيليب باشوشي 
إن التأثير الكامل ألزمة تفشي جائحة كورونا قد يتبلور 
بشكل أكثر وضوحا خالل النصف الثاني من العام، الفتا 
إلــى أن عمليــة جتميع رأس املال تســتغرق في األغلب 
مدة تصل إلى ٦ أشهر لذلك فإن معظم الصفقات التي مت 
اســتكمالها في الربع األول مــن العام احلالي كان العمل 

بها قد بدأ قبل ذلك بفترة طويلة.
ومتثل حصيلة متويالت الشركات الناشئة في املنطقة 
بالنصف األول من العام وعلى الرغم من جائحة كورونا 
نحو ٩٥٪ من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات 
الناشئة خالل العام ٢٠١٩ بالكامل وبزيادة ٣٥٪ على أساس 

سنوي مقارنة بالستة أشهر األولى من العام املاضي.
بينما جاءت مصر في املرتبة الثانية بنسبة ١٩٪ من 
إجمالي التمويل أي ما يعادل ١٢٥٫٢٪ كما شــهدت مصر 
زيادة في حصتها من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه 

في النصف االول من عام ٢٠١٩ بنسبة ٧٪.
وحلت الســعودية في املرتبة الثالثة بنسبة ١٥٪ من 
إجمالي التمويل خالل النصف االول من العام احلالي مبا 
يوازي ٩٨٫٨ مليون دوالر مرتفعة عن حصة التمويل في 

نفس الفترة من العام املاضي بنسبة ٥٪.
وحلت رابعا اململكة األردنية بنســبة ٢٪ من إجمالي 
التمويل مبا يعادل ١٣٫١ مليون دوالر متراجعة بنسبة ٦٪ 
عن حصة إجمالي التمويل من النصف االول لعام ٢٠١٩.

الكويت الرابعة خليجيًا و٤٦ عامليًا 
مبؤشر جاهزية خدمات احلكومة اإللكترونية

مصطفى صالح

كشف تقرير حديث صادر عن األمم املتحدة لقياس 
جاهزية خدمات احلكومــة اإللكترونية في الدول لعام 
٢٠٢٠، عن احتالل الكويت املركز ٤٦ عامليا، واملركز الرابع 
خليجيا، حيث جاءت الكويت بعد اإلمارات التي تصدرت 

الترتيب عربيا وخليجيا باملركز ٢١ عامليا.
ويصنف تقرير األمم املتحدة ١٩٣ دولة حول العالم 
بناء على مستوى جاهزية خدمات احلكومة اإللكترونية 
لدى هذه الدول، حيث يصــدر كل عامني، وقد حققت 

دول مجلس التعاون اخلليجي الســت مراكز جيدة في 
هذا التقرير، وكانت ضمن الدول العربية العشر األولى. 
وجاءت البحرين في املركز الثاني خليجيا بعد اإلمارات 
والـ ٣٨ عامليا، ثم السعودية باملركز الثالث خليجيا و٤٣ 
عامليا، وعمان باملركز اخلامس خليجيا و٥٠ عامليا، وأخيرا 

قطر باملركز السادس خليجيا و٦٦ عامليا.
وعلى صعيد الترتيب العاملي، جاءت الدمنارك باملركز 
األول عامليا، ثم كوريا اجلنوبية ثانيا، ودولة استونيا ثالثا، 
وفنلندا رابعا، وأستراليا خامسا. فيما تذيلت دولة جنوب 

السودان القائمة لتحل باملركز ١٩٣ عامليا.
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الغامن: تعديل التركيبة السكانية على مراحل.. يجّنب اخلسائر االقتصادية

طارق عرابي

أمــني ســر احتــاد  قــال 
العقاريــني قيــس الغامن، ان 
الكويت تقف اآلن أمام فرصة 
التركيبة  تاريخية لتعديــل 
السكانية، مشيرا إلى ضرورة 
استغالل هذه الفرصة بالشكل 
الصحيح، وإال فإنها ستخسر 
كثيــرا في حال عــدم قدرتها 
على اســتغاللها، خاصة في 
مثل الظــروف احلالية التي 
يعيشها العالم والتي أصبحت 
معها أســعار النفط في أدنى 
مســتوياتها. وأضاف خالل 
لقــاء خــاص مــع «األنباء»: 
«الكويت وباقي دول اخلليج 
كانت متتلك قوة كبيرة كدول 
منتجة ومصدرة للنفط، إال أن 
هذا األمر لم يعد موجودا بعد 
أن أصبح النفط الصخري هو 
املتحكم في األسواق العاملية 
في أيامنا هذه، وبالتالي يجب 
علينــا أن نتدارك هــذا األمر 
بشــكل جيد وأن نبحث عن 
البدائل املناســبة قبل فوات 

األوان».
ربكة كبيرة

أن  إلــى  الغــامن  وأشــار 
املعطيات احلاليــة، املتمثلة 
بهبوط أسعار النفط وجائحة 
ڤيروس كورونا سببت ربكة 
كبيــرة جلميــع حكومــات 
العالــم، مبا فيهــا حكومات 
الدول املتقدمة، لكن الكويت 
التي تعتبر دولــة صغيرة، 
مازال أمامها الفرصة ملعاجلة 
تداعيات هذه األزمات وتدارك 
األمــر، خاصة بعــد أن رأينا 

يحمل نظرة مختلفة، فيجب 
علينا ان نستفيد منه وندعمه 
للوصول إلى بر األمان ال أن 
نضــع العراقيــل ونعترض 
بعشوائية، وال شك أن الفرصة 
احلالية مواتية جدا للخروج 
من املعضلة التي نعيش فيها 
بتعــاون اجلميع مــن خالل 
التفكير اإليجابي، خاصة ان 
دولتنا تتمتع بوجود اقتصاد 
مبني وجاهز وال نحتاج سوى 
إلى دراسات ميكن من خالل 

اتخاذ القرار الصحيح».
التركيبة السكانية

وفيمــا يخــص مشــكلة 
التركيبة السكانية، رأى الغامن 
أن حل املشكلة يجب أن يبدأ 
من خــالل تعديــل التركيبة 
الــذي  الســكانية بالشــكل 
يتناسب مع حجم وطاقة البلد، 
السيما أن االرتفاع املضطرد 
في التركيبة السكانية، تسبب 

من قطاعات اقتصادية أخرى 
كاملجمعات واملطاعم ومحالت 
بيع التجزئة وقطاع اخلدمات 
والبنوك، لذلك ميكننا تعديل 
التركيبة السكانية من خالل 
املوجــودة  الثغــرات  ســد 
والتخلص من العمالة السائبة 
واحلفاظ على العمالة املنتجة 
التــي حتتاجهــا الدولــة في 

مختلف القطاعات.
وفي الوقت نفســه، شدد 
الغــامن على ضــرورة األخذ 
بعني االعتبار أن هناك شركات 
قائمــة ومــدارس وقطاعات 
ومشاريع مازالت بحاجة إلى 
بعض املهن، وهذا حال العديد 
مــن الــدول، ففــي بريطانيا 
(مثــال) من يعمــل في مجال 
البناء هم مواطنني أوروبيني 
جاءوا مــن رومانيا وپولندا 
وفرنسا، لذلك علينا أن نكون 

واقعيني في بعض األمور.
وأوضــح أن العشــوائية 
ال تصلــح فــي أيامنــا هــذه 
وإمنــا نحتاج إلى الدراســة 
املســتفيضة  املوضوعيــة 
التي تأخذ بعني االعتبار كافة 
قطاعات االقتصاد (الصناعي 
التجــاري)  او  الزراعــي  أو 
دون النظــر إلــى قطاع دون 
غيــره، وإال فإن الضرر الذي 
سيقع علينا سيكون أكثر من 
الفائدة التي نرجوها، مضيفا 
القــول: «هدفنا احلفاظ على 
اقتصــاد البلــد بشــكل عام 
وليس احلفاظ على عدد من 
العمــارات والعقــارات، كما 
ان جنــاح االقتصــاد يضمن 
رفاهيــة واســتمرار الكويت 

كدولة رفاه».

فــي تضخم حجــم امليزانية 
العامة للدولة من ٤ مليارات 
دينار في التسعينيات إلى ٢٠ 
مليار دينار في وقتنا احلالي، 
الســيما في ظل التوسع في 
الهيئــات  مجــال تأســيس 
احلكومية اجلديدة واملبالغة 
في جانب الكوادر، بطريقة لم 
يؤخذ فيها موضوع أســعار 
النفط وعوائده املستقبلية.

وتابع قائــال: «مع هبوط 
النفــط، أصبحــت  أســعار 
احلكومة في وضع ال حتسد 
عليه بعد أن أصبحت العوائد 
احلاليــة ال تغطــي امليزانية 
احلاليــة، ما دفــع احلكومة 
أخــرى  بنظــرة  للتفكيــر 
تتعلق بتخفيض نسبة ٢٠٪ 
مــن امليزانية إلى جانب عدد 
من اخلطــوات التي جتعلها 
قادرة على تغطية احتياجاتها 

املستقبلية».
التعديل على مراحل

لكن الغامن قال ان التغيير 
يجــب أن يتــم علــى مراحل 
حتى ال يكــون هناك هبوط 
بالوضــع االقتصــادي، فهذا 
األمــر ليــس مــن صاحلنا، 
بل أنه ســيكون له انعكاس 
سلبي على الدولة ككل سواء 
من خالل قطــاع التجارة او 
البنوك أو العقار وغيرها من 
القطاعات االقتصادية، بل ان 
تأثيره سيطال دخل املواطن 

الكويتي نفسه.
تعديــل  ان  وأضــاف 
التركيبة الســكانية سيؤثر 
على االقتصاد بشكل عام، بدءا 
من القطاع العقاري وما يتبعه 

أمني سر احتاد العقاريني لـ «األنباء»: الكويت أمام فرصة تاريخية لتعديل تركيبتها.. وستخسر إن لم حتسن استغاللها

قيس الغامن

كيــف تعاملــت دول كبــرى 
تعدادهــا الســكاني أضعاف 
تعدادنا مــع األزمة وجنحت 
في معاجلة أوضاعها بالشكل 
الصحيح. وأكــد أن الكويت 
متتلك اإلمكانيات والطاقات 
الكفؤة واملؤهلة،  الشــبابية 
لكــن هذا وحده ليــس كافيا 
ما لم يكن لديها إرادة جادة، 
مستدركا بقوله: «هناك حترك 
حكومي جــاد نحو اإلصالح 
ومحاربــة الفســاد والقضاء 
على جتار اإلقامات، لذا يجب 
علينــا الوقوف مع احلكومة 
ومساعدتها على ذلك، حتى ال 
نصل إلى ما وصلت إليه بعض 
الدول التي تأثرت سياســيا 

واقتصاديا ونفسيا».
وتابع: «الكويت اليوم متر 
مبرحلة جديدة، في ظل وجود 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد الذي يعد 
أحد الشــباب الطموح الذي 

رغم العزل.. مستأجرو املهبولة
األكثر تسديدًا إليجاراتهم خالل يونيو

طارق عرابي

كشفت دراســة حديثة أجرتها شركة 
«أجار»، عن صعود تدريجي في عمليات 
حتصيل اإليجارات خالل شــهر يونيو 
املاضي، مقارنة بشــهر مايو الذي شهد 
أدنى مستويات الهبوط بنسبة بلغت ٥٢٪ 
في ظل عدم قدرة املستأجرين على سداد 
االيجارات من جهة، وعــدم تقدمي مالك 
أو إعفاءات  العقارات خصومات مؤقتــة 
خالل مايو. وأظهرت الدراسة أن هناك ٤ 
مناطق شهدت أعلى نسبة تعاف وارتفاع 
في حتصيل اإليجارات بني شهري مايو 
ويونيو املاضيني، وهي املهبولة التي حققت 
تعافيا بلغت نســبته ٣٥٧٪ في يونيو، ثم 
الفروانية التي ارتفعت نســبة التحصيل 

فيها بنســبة ٦١٪ ثم الشويخ بنسبة ٣٧٪ 
ثم مدينة الكويت بنسبة ٣٢٪، حيث حلت 
مدينة الكويت باملرتبة الرابعة بعد أن بدأت 
أغلب الشركات التجارية بالعودة التدريجية 
للعمل بناء على قرارات وتعلميات مجلس 
الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة.

املتأثرة  املناطق  إلى أن اكثر  وأشارت 
بعمليات حتصيــل االيجارات منذ يناير 
٢٠٢٠ حتى نهاية يونيو كانت هي اجلهراء 
التي حلت باملرتبة األولى بنسبة انخفاض 
تعادل ٩٢٪، تالها الفحيحيل بنسبة ٨٦٪، 
ثم الشويخ الصناعية بنسبة تراجع ٧٥٪ 
ثم املناطــق املعزولة والتي جرى حظرها 
بشكل كلي ملدة طويلة وهي حولي وجليب 
الشيوخ اللتان شهدتا انخفاضا بلغت نسبته 

٧٥ و٧١٪ على التوالي.

الرشيدي: «ترايب» تبدأ استقبال العمالء
وفق االشتراطات الصحية

أعلــن رئيــس ومؤســس 
«ترايب» عبدالرحمن الرشيدي 
أنه مت جتهيز وتعقيم املكاتب 
التابعة من  وقاعــات العمــل 
خالل اتباع أقصى اإلجراءات 
االحترازيــة الصحية لعودة 
املوظفــني والعمالء اآلمنة من 
جديد بعد قرار مجلس الوزراء 
وديوان اخلدمة املدنية بعودة 
األعمال ضمن املرحلة الثانية 
من مراحل العودة التدريجية 
إلــى احليــاة الطبيعيــة بعد 
انتشار جائحة ڤيروس كورونا 

املستجد.
الرشــيدي في بيان  وقال 
صحافــي، إن «ترايب» توفر 
مــكان عمــل لــرواد األعمــال 
وأصحاب املشاريع من مكاتب 
وقاعات لالجتماعات ومساحات 
للعمــل املشــترك، وهي بيئة 
عمل مناســبة لتكوين شبكة 
عالقة تسهم في تنمية األفكار 
التجارية، مشــيرا الى انه في 
سبيل العودة األمنة للعمل من 
جديد بعد توقف دام ألشــهر، 
مت تطبيق أقصى االشتراطات 
الصحية من تعقيــم املكاتب 
وأماكن انتظار العمالء لضمان 
ســالمة اجلميع، كما مت إعداد 

وذكــر الرشــيدي أنــه مت 
جتهيز خطة عودة العاملني في 
«ترايب» وفق اخلطط املرسومة 
الــوزراء  مــن قبــل مجلــس 
وديــوان اخلدمة املدنية، ومت 
توزيعها قبل مباشرة املوظفني 
ألعمالهم عبر البريد اإللكتروني 
ومنصات التواصل االجتماعي، 
حيث مت إلزام اجلميع بالتباعد 
الكمامات  االجتماعي ولبــس 

والتقيد بها.
وقال ان إجــراءات تنظيم 
العمل داخل «ترايب» تفرض 
عقــد االجتماعــات عــن بعد 
ومنع االجتماعات االعتيادية، 

وحتديد الوظائف التي تتطلب 
الوجود فــي املكتب واألخرى 
التي من املمكــن إجنازها عن 
بعد حتى يتم تكليف املوظفني 
مبا يتناسب مع طبيعة عملهم 

وتقليل التجمع.
الرشــيدي  واختتــم 
تصريحاته قائال: «ان ترايب 
طبقــت كل التعليمــات التي 
صــدرت من مجلــس الوزراء 
ووزارة الصحــة خــالل فترة 
تعطيل األعمال، حيث أوقفت 
كل الفعاليــات وورش العمل 
واللقــاءات األســبوعية بــني 

أعضاء ترايب».

تعقيم شامل للمكاتب وقاعات االجتماعات

جانب من عمليات تعقيم ترايبعبدالرحمن الرشيدي

جدول زمني لتنظيف وتعقيم 
كل املكاتب بصفة دورية، مع 
توفيــر القفــازات واملعقمات 
واملقاييس احلرارية للجميع.
«ترايــب»  ان  وأوضــح 
ستلتزم بالتعليمات الصحية 
والتي تشــترط أال يزيد عدد 
العاملني بها في اليوم الواحد 
علــى ٣٠٪ مــن إجمالــي عدد 
العاملــني في املبنــى الواحد، 
وذلك خــالل املرحلة الثانية، 
علــى ان تتــم زيــادة أعــداد 
املوظفني الحقا حسب مراحل 
عودة األعمال لتلبية متطلبات 
العمالء من األفراد والشركات.

زيادة السكان تسببت في تضخم امليزانية من ٤ مليارات بالتسعينيات إلى ٢٠ مليار دينار حاليًا دول اخلليج لم تعد قوية كدول مصدرة للبترول.. فالنفط الصخري بات املتحكم باألسواق العاملية

«KIB» املدير املشترك إلصدار «صكوك استدامة» 
بـ ١٫٥ مليار دوالر لـ «بنك التنمية اإلسالمي»

أعلن بنك الكويت الدولي 
«KIB»، عــن اختياره مؤخرا 
ليكون املدير املشــترك ألول 
إصــدار من نوعه لـ «صكوك 
اســتدامة» يصدرهــا البنــك 
اإلسالمي للتنمية بقيمة ١٫٥ 
مليار دوالر، ملدة ٥ سنوات، 
بهدف التخفيف من آثار جائحة 
ڤيروس كورونا (كوفيد-١٩) 
املستجد في الدول األعضاء. 
ومت تسعير هذه الصكوك 
حتت مظلة برنامــج إصدار 
شــهادات االئتمــان للبنــك 
الــذي  اإلســالمي للتنميــة، 
تبلغ قيمته ٢٥ مليار دوالر، 
مبعدل ربح تنافســي يعادل 
٠٫٩٠٨٪، سيتم دفعه بشكل 
نصف سنوي، علما بأن هذا 
يعتبر اإلصدار العام الثاني 
للبنــك اإلســالمي للتنميــة 
بــدور  خــالل ٢٠٢٠. وقــام 
املدراء الرئيسيني املشتركني 
وحافظي السجالت املشتركني 
لهذا اإلصدار، كل من: «سيتي 
بنك»، «بنك كريدي أجريكول»، 
«بنك اإلمارات دبي الوطني»، 
«شركة جي آي بي كابيتال»، 
املؤسســة   ،«HSBC «بنــك 
اإلســالمية لتنميــة القطــاع 

ڤيــروس كورونا املســتجد 
حــول العالــم، مما ســيعزز 
دورنا ومكانتنا في الســوق 
االســتثماري علــى الصعيد 
الدولي، كما سيوطد عالقتنا 
مع البنك اإلســالمي للتنمية 
احلاصــل علــى تصنيفــات: 
«Aaa» و«AAA» و«AAA» مع 
نظرة مستقبلية مستقرة من 
قبل وكاالت التصنيف العاملية 
موديز وســتاندرد آند بورز 

وفيتش على التوالي».
وأوضح البراك أنه سيتم 
تخصيــص حصيلــة املبالغ 
من إصدار صكوك االستدامة 
هذه لدعم املشاريع االجتماعية 
التمويــل  لبرنامــج  وفقــا 
بالبنــك  املســتدام اخلــاص 
اإلسالمي للتنمية، مع التركيز 
على تقدمي اخلدمات األساسية 
ومتويل املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وتوفير فرص 
العمــل املناســبة فــي الدول 
األعضــاء فيه والبالغ عددها 
٥٧ دولــة، وذلك ملســاعدتها 
في معاجلة اآلثــار الصحية 
واالقتصادية النتشار جائحة 
ڤيروس كورونا حتت عنوان 
«الرد، االســتعادة، ومعاودة 

االنطــالق». وأشــار إلــى أن 
«KIB» يسعى دائما للمشاركة 
في مختلف الصفقات املالية 
التي تســاعده علــى تعزيز 
قدراته االستثمارية وحتقيق 
التنميــة املســتدامة مع دعم 
االقتصاد احمللي. مضيفا أن 
مشــاركته في هذه الصكوك 
ســيدعم جهوده الرامية إلى 
مســاندة ومتويل املشــاريع 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
باإلضافة إلى حتفيز ســعيه 
لتوفير فرص العمل املناسبة 
ومتكني الشباب وخاصة في 
ظل األوقــات العصيبة التي 
متر بها البالد مؤخرا بسبب 
الركود االقتصادي الناجت عن 

جائحة كورونا.
يذكر أن البنك اإلســالمي 
للتنمية يعتبر مؤسسة مالية 
إمنائية متعددة األطراف فاعلة 
في العالــم وتضطلع مبهمة 
حتقيــق التنمية املســتدامة 
في دولها األعضاء واجلاليات 
اإلسالمية حول العالم، حيث 
يوفر البنــك البنية التحتية 
لتمكــني الناس مــن حتقيق 
حياة أفضل وحتقيق إمكاناتهم 

كاملة.

ملدة ٥ سنوات.. وبهدف دعم مكافحة ڤيروس كورونا بالدول األعضاء

جمال البراك

اخلاص، «بنك ناتيكسيس»، 
«بنــك سوســيتيه جنرال»، 
و«بنك ستاندرد تشارترد». 
وســيتم إدراج الصكوك في 
بورصة يورونكســت دبلن، 
ناسداك دبي وبورصة ماليزيا 

(مبوجب نظام اإلعفاء).
وفي هذا السياق، قال املدير 
العــام إلدارة االســتثمار في 
البنك جمال البراك: «يسعدنا 
أن يكون KIB املدير املشترك 
لهذا اإلصدار األول من نوعه 
واحلاصــل علــى تصنيــف 
رأس  أســواق  فــي   (AAA)
املال العامليــة، وأول صكوك 
مخصصــة ملكافحــة تبعات 

شركات النفط بالشرق األوسط تواجه صدمات وحتديات غير مسبوقة
محمود عيسى

ذكرت نشرة «بتروليوم ايكونوميست» 
ان منتجي النفط في الشــرق االوسط، 
أصبحوا يواجهون مجموعة من اخليارات، 
الســيما في ظل تأثير جائحة ڤيروس 
كورونا على الطلب والذي يستأثر مبعظم 

االهتمام املتعلق بالطاقة.
لكن شركات النفط الوطنية في الشرق 
األوسط، تتعامل بهدوء مع مجموعة من 
الصدمات غير املسبوقة لنشاطاتها، ولكنها 
مازالت حتى اآلن تطبق في الغالب خططها 
طويلة املدى التي أصبحت موضع شك.
النشــرة، في مقال كتبه  وأضافت 
الرئيس التنفيذي لشــركة قمر للطاقة 
ومؤلف كتاب «أسطورة أزمة النفط» روبن 
إم ميلز، ان كبريات شركات النفط الوطنية 
في املنطقة كانت تخطط قبل الوباء إلنهاء 
تدريجي لتخفيضات «أوپيك+»، لتستعيد 
في النهاية حصتها في السوق، في ضوء 
احلاجة لتوسيع إنتاجها من الغاز لتلبية 
الطلب احمللي وزيادة الصادرات، ومن ثم 
االنتقال التدريجي إلى مجموعة مختلفة 

من الطلب واحملركات املناخية. 
ومتاشيا مع هذه املتطلبات الضرورية، 
عمدت شركات النفط الوطنية لالستثمار 

في مخزونات الغاز األكثر حتديا، وإعادة 
النظر في آثار الكربون، وتوسيع انشطة 
التكرير والبتروكيماويات ســواء في 
االسواق الداخلية أو في أسواق عمالئها 

اآلسيويني الرئيسيني.
ومضت النشرة الى القول ان القلق 
في البدايــة، كان متعلقا باحلفاظ على 
اســتمرارية العمليات وجتنب العدوى 
في مواقع اإلنتاج، وقد آتت االستثمارات 
األخيــرة في األمتتــة والعمل عن بعد 
ثمارها، فقد اعلنت شركة نفط الكويت 
اآلن العودة إلــى العمل في املواقع مع 
عودة ٣٠٪ من املوظفني بصورة اولية.

وقالــت ان ڤيروس كورونا ال يزال 
ميثل تهديدا قويا، ولكن معدالت الوفيات 
في دول اخلليج ال تزال منخفضة، ويبدو 
أن اإلمارات تعود إلى وضع شبه طبيعي، 
فيما تتراجع احلاالت من مستويات عالية 
في قطر، اما معدالت اإلصابة في الكويت 

فهي غير مستقرة. 
ومع ذلك، فإن األرقام ترتفع بشكل 
مثيــر للقلق فــي الســعودية وعمان 
والبحرين، وتعاني إيران التي كانت في 
البداية واحدة من أكثر الدول تضررا، من 
موجة ثانية، وفي العراق تسارع تفشي 
الوباء فيما يواجــه اليمن الذي مزقته 

احلرب وباء مأساويا شديدا.
وفي مارس طلب من شركتي أرامكو 
السعودية وأدنوك االماراتية زيادة اإلنتاج 
بشكل كبير، ووضع خطط لزيادة الطاقة 
االنتاجية، ولكن ريــاح االنتاج لم تأت 
مبا تشتهيه سفن الشركات الوطنية في 
املنطقة والتي اضطرت في شهر مايو إلى 
تقليص اإلنتاج بشكل أكثر حدة تنفيذا 
التفاق «أوپيك+» بعد تنقيحه. وميلك 
املنتجون في الشــرق األوسط توازنا 
صعبا يتمثل في خفض التكاليف اليوم 
والتخطيط الستعادة حصتهم في السوق 
على نطاق زمني غيــر مؤكد، بينما ل 
ايزالون يعدون أنفسهم من أجل مستقبل 

صديق للبيئة.
ويعتبر إيجاد طلب كاف على إمدادات 
الغاز اجلديدة في اخلليج اآلن أكثر مدعاة 
للقلق فيما انطوت تخفيضات «أوپيك+» 
على املزيد من التحديات، مثل كيفية تلبية 
الطلب على الغاز مع مواجهة اخلليج ذروة 

الطلب خالل موسم الصيف. 
وقام العراق الذي يعاني من نقص في 
الكهرباء والطاقة بدراسة كيفية توزيع 
التخفيضات بني حقوله بأكبر قدر من 
الكفاءة، مع اعتبار الغاز املصاحب عامال 

رئيسيا.

وقالت النشرة ان الطلب على الوقود 
الطائرات، تضرر بشدة  وبالذات وقود 
كما حدث في جميــع أنحاء العالم، مما 
يتطلب اعادة النظر في التكرير وتدفق 
التجارة، وهناك مؤشــرات على تراجع 
الطلــب على الكهربــاء في بعض دول 
اخلليج في أبريل، ونظرا ملغادرة أعداد 
كبيرة من العمال الوافدين، فمن املرجح 
أن يضعف اســتهالك الطاقة اكثر من 
التوقعات الســابقة. وقــد يصل عدد 
الوافدين املغادرين من الســعودية ١٫٢ 
مليون شــخص هذا العام، مقابل ١٠٠ 
ألف غادروا الكويت بالفعل، ونتيجة لذلك 
يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتقلص 
اقتصادات دول مجلس التعاون اخلليجي 
مبقدار ٧٫٦٪ في ٢٠٢٠، ويشمل ذلك تأثير 

تطبيق اتفاقية «أوپيك+».
وكانت االستثمارات اخلليجية ضخمة 
في مشروعات الغاز قيد التنفيذ أو املخطط 
لهــا في كل من الســعودية واإلمارات 
وسلطنة عمان، باإلضافة لتوسع قطر 
في صادرات الغاز الطبيعي املسال الرائدة 
عامليا بحلول منتصــف العقد، وقد مت 
تأجيل تنفيذ بعض هذه املشاريع جزئيا 
إلعادة التفاوض على أسعار أفضل مع 

املقاولني. 
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«الوطني»: احلكومة مطالبة باالدخار لألجيال القادمة بشكل كاٍف
قــال تقرير بنــك الكويت 
الوطني إن البيانات الصادرة 
عن بنك الكويت املركزي كشفت 
عن تسجيل احلساب اجلاري 
فائضا قدره ٦٫٧ مليارات دينار 
أو مــا نســبته ١٦٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي خالل ٢٠١٩ وهو 
أعلى مستوى منذ ٥ سنوات، 
مقابل فائض متحقق في ٢٠١٨ 
بقيمة ٦ مليارات دينار، وذلك 
على الرغم من انخفاض متوسط 
ســعر خام التصدير الكويتي 
العام املاضي بنسبة ٦٫٧٪ إلى 

٦٤٫٣ دوالرا للبرميل.
وشــكل انخفــاض عجــز 
حســاب اخلدمات مبقدار ٢٫٣ 
مليــار دينــار ليصــل إلى ٥٫١ 
مليارات دينار من أبرز العوامل 
التي ساهمت في تعزيز فائض 

احلساب اجلاري. 
مــن جهــة أخــرى، أظهــر 
احلساب املالي زيادة في صافي 
التدفقات اخلارجية لبقية دول 
العالم إلى ٧٫٤ مليار دينار، إذ 
زادت قيمة محفظة استثمارات 
األســهم اخلارجيــة بشــكل 
ملحوظ. وأضــاف التقرير ان 

إجمالي صادرات الســلع. كما 
ساهم انخفاض الواردات ٤٫٨٪ 
في تعويض هــذا االنخفاض 
جزئيا ما يعكس تباطؤ النشاط 
االقتصــادي خالل الســنوات 
األخيرة. وكانت واردات اآلالت 
واملعــدات الكهربائيــة وكذلك 
اآلالت واألجهــزة امليكانيكية، 

مليار دينار على التوالي كان 
السبب الرئيسي لتراجع عجز 

حساب اخلدمات في ٢٠١٩.
وذكــر التقريــر ان رصيد 
الدخــل األولي، الذي يســجل 
االســتثمار  دخــل  صافــي 
وتعويضــات العاملني شــهد 
زيادة فــي فائضه، إذ ارتفعت 
عائدات االستثمارات الكويتية 
في اخلارج مبقدار ٤٠٠ مليون 
دينار إلى ٥٫٩ مليارات دينار. 
وشــكل الدخل من االستثمار 
املباشر ٢٠٠ مليون دينار من 
تلك الزيادة. كما ارتفعت إيرادات 
االستثمارات في محفظة األوراق 
املاليــة (توزيعــات األربــاح 
والفوائد علــى األدوات املالية 
املتداولة) بنحو ٠٫١ مليار دينار 
إلى ٣٫٣ مليارات دينار. من جهة 
أخرى، بلغ عائد االستثمارات 
األجنبية املباشرة في الكويت 
٧٠٠ مليــون دينــار، بارتفاع 
هامشــي مقارنة بالعام ٢٠١٨، 
فيما يعزى إلــى ارتفاع دخل 
االســتثمار األجنبي املباشــر 

مبقدار ٠٫١ مليار دينار.
وارتفــع عجــز حســاب 

تدفقــات بقيمــة ٨٠٠ مليــون 
دينار، إذ انخفضت استثمارات 
األوراق املالية في اخلارج مبقدار 
٧٠٠ مليون دينار، إذ عكســت 
اجتاهها للمرة األولى منذ ٢٠١٤. 
باإلضافة إلى ذلك، أدى اإلعالن 
عن ترقية بورصة الكويت إلى 
مصاف األســواق الناشئة من 
 ،(FTSE) قبل كل من فوتســي
إس آنــد بي (S&P)، وإم ســي 
إس آي (MCSI) إلى تراجع قيمة 
املوجودات اخلارجية للمقيمني 
(احلكومــة والقطاع اخلاص) 
مبقدار ٤٫٤ مليارات دينار، في 
حني زادت ودائــع البنوك في 
اخلارج مبقدار ملياري دينار. 
كما ارتفعــت املطلوبات لغير 
املقيمني مبقــدار ٣٫٨ مليارات 
دينــار نتيجة ارتفــاع ودائع 
غير املقيمني في البنوك احمللية 
١٫٦ مليــار دينار وكذلك زيادة 
قروض القطاع اخلاص املقدمة 
من الكيانات غير املقيمة مبقدار 

١٫٧ مليار دينار.
علــى الرغم مــن الفائض 
الضخم الذي سجله احلساب 
اجلــاري وكفايــة مســتويات 

والتي انخفضت ١١٫٤٪ و١٧٫٤٪ 
على التوالي، احملرك الرئيسي 
النخفــاض الــواردات. كمــا 
أظهــرت العناصر الرئيســية 
مليــزان اخلدمــات أن تراجــع 
مدفوعات خدمات االنشــاءات 
وكذلــك الســياحة اخلارجية 
مبقدار ١٫٥ مليــار دينار و٠٫٣ 

الدخل الثانوي، والذي يقيس 
التحويالت (بشــكل رئيســي 
املساعدات اخلارجية وحتويالت 
العاملني) بقيمــة ٣٠٠ مليون 
دينار كويتي إلى ٤٫٨ مليارات 
دينار في ٢٠١٩. وتعزى زيادة 
التدفقات اخلارجية إلى ارتفاع 
املســاعدات اخلارجية مبقدار 
٠٫٢ مليار دينار، في حني ظلت 
التحويالت مســتقرة نسبيا، 
بنمو بلغت نســبته ٣٫٧٪ في 

.٢٠١٩
وقال التقرير إن احلســاب 
املالي مليزان املدفوعات، الذي 
يقيــس التغيرات فــي صافي 
املوجودات اخلارجية للمقيمني 
وغيــر املقيمني، شــهد صافي 
تدفقــات خارجيــة بقيمة ٧٫٤ 
مليارات دينار في ٢٠١٩ مقابل 
تدفقات أقل بقيمة ٦٫٦ مليارات 
دينار في العام السابق. ويعزى 
ارتفاع التدفقات اخلارجية إلى 
الزيادة امللحوظة في استثمارات 
محفظــة األوراق املاليــة فــي 

اخلارج.
مــن جهــة أخرى، ســجل 
االســتثمار املباشــر صافــي 

األصول األجنبية املسجلة في 
٢٠١٩ إال أنه يجب على احلكومة 
أن تواصل تركيز جهودها نحو 
االدخار لألجيال القادمة بشكل 
كاف لضمــان اســتدامة مركز 
الكويــت اخلارجي على املدى 

الطويل. 
وتوقــع التقرير أن يؤدي 
تراجــع أســعار النفــط على 
املدى املتوســط إلى انخفاض 
صــادرات النفــط وتقليــص 
فوائــض احلســاب اجلــاري 
(مــن املتوقــع حــدوث عجز 
هــذا العام) مما ســيؤدي إلى 
خفــض أو عكس معدل تراكم 
االحتياطيات األجنبية وتقليل 
حجم املصدات املالية إلى حد 
ما ضــد أي صدمات خارجية. 
وتكمن إحدى طــرق معاجلة 
ذلك األمــر فــي التركيز على 
زيــادة دور القطــاع اخلاص 
في تنمية االقتصاد من خالل 
التعجيل بتنفيذ رؤية الكويت 
٢٠٣٥ مبا سيساهم في تعزيز 
االقتصاد غير النفطي من خالل 
زيادة حصته في الناجت احمللي 
اإلجمالي وإجمالي الصادرات.

دعا إلى زيادة دور القطاع اخلاص في تنمية االقتصاد من خالل التعجيل بتنفيذ رؤية ٢٠٣٥

مزيجا من تراجع أسعار النفط 
وخفض معدالت اإلنتاج بنسبة 
١٫٩٪ إلــى نحــو ٢٫٦٨ مليون 
برميل يوميا (في إطار االلتزام 
بسياسات أوپيك وحلفائها) أدى 
إلى انخفاض صادرات النفط 
٩٫٧٪. إال أن صــادرات النفــط 
ال زالت تشــكل نحــو ٩١٪ من 

دبي ُتنعش اقتصادها بزيادة حزم 
التحفيز إلى ٦٫٣ مليارات درهم

«الشال»: ثقة املستثمر األجنبي في البورصة.. تنخفض

وكاالت: أعلن ولي عهد دبي الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
أمس، على حســابه في تويتر حزمة 
حتفيزية جديدة بقيمة ١٫٥ مليار درهم 
(٤٠٨ ماليني دوالر) ملساعدة اقتصاد 
اإلمارة علــى التغلب على آثار جائحة 
كورونا. وذكر الشيخ حمدان في سلسلة 
تغريدات: «اعتمدنا حزمة حتفيزية جديدة 
بقيمة ١٫٥ مليار درهم ليصل مجموع 
احلزم التحفيزية إلى ٦٫٣ مليارات درهم.. 
نهدف إلى تعزيز سيولة الشركات ودعم 
استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة 
ممارسة األعمال وتسهيل اإلجراءات». 
وتلك هــي حزمة التحفيز الثالثة التي 
تعلن عنها إمارة دبي. وأضاف ولي عهد 
دبي: «اعتمدنا ضمن احلزمة استرداد 

املنشآت الفندقية واملطاعم لنصف قيمة 
رسم مبيعات الفنادق البالغ ٧٪ للفترة 
من يوليو حتى ديسمبر ٢٠٢٠، باإلضافة 
إلى استرداد نصف قيمة رسم درهم 
الســياحة ومتتد حتى نهاية ديسمبر 
املقبــل». وأعلن صــدور توجيهات 
باإلســراع في دفع املستحقات املالية 
للمقاولني وكذلك رد جميع الضمانات 
املالية ألنشطة التشييد والبناء املرتبطة 
بالرخص التجارية املودعة لديها، على أن 
يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع 

حقوق األطراف املتعاقدة.
كما أكد اعتماد مبادرة إلغاء الغرامات 
وإعفاء املدارس اخلاصة من رســوم 
جتديد التراخيص التجارية والتعليمية 

حتى نهاية ديسمبر املقبل.

«سيرفس هيرو»: تقريب وجهات 
النظر بني الكويتيني واملقيمني 

لعدم تنفير املهنيني
أصدرت ســيرفس هيرو، 
الشــركة املســؤولة عن إدارة 
املؤشــر الوحيــد احملايد في 
املنطقة لقياس رضا العمالء، 
نتائج استطالعها االلكتروني 
على مســتوى البالد بعنوان 
«اســتجابة الكويــت جلائحة 
كورونا»، والذي مت بالتعاون 
مــع األمانة العامــة من خالل 
مركز الكويت للسياسات العامة 
التابع لها. وقد مت جمع عينة 

الكترونيا خالل  االســتطالع 
املرحلــة األولى مــن احلظر، 
وحتديــدا فــي الفتــرة من ١٣ 
إلى ٣١ يونيو ٢٠٢٠. وكشفت 
نتائج االستبيانات فيما يتعلق 
بالعوامل الرئيســية املتعلقة 
بــإدارة األزمــات، أن تكريس 
اجلهود ســجل أعلى قدر من 
الرضا ليحتــل املرتبة األولى 
بتصنيــف «عادي» عند ٧٠٫٢ 
نقطــة. وكان قد تبعه توفير 
املعلومات، الذي احتل املرتبة 
الثانية عند تصنيف «ضعيف» 
٦٩٫٢ نقطة ومن ثم االستجابة 
لألســئلة الذي احتــل املرتبة 
الثالثة عند ٦٨٫٧ نقطة، تليها 
الثقة لتحتــل املرتبة الرابعة 
عنــد ٦٣ نقطــة، وباملرتبــة 
اخلامسة، مما يعكس أقل رضا، 
كان اخلدمات عند ٦٠٫١ نقطة.

وأدرجت «سيرفس هيرو» 
التوصيات الرئيسية التي يجب 
أخذها في عني االعتبار لضمان 
تلبيــة احتياجــات ومخاوف 
اجلمهــور، والتي جــاءت في 
أبرزها: تقريب وجهات النظر 
بني الكويتيني واملقيمني بشكل 
يضمن عــدم تنفيــر املهنيني 
املؤهلــني، تطوير نهــج أكثر 
شــفافية يعتمد علــى اتصال 
مركزي متواتر متعدد القنوات 
لكسب ثقة اجلمهور، النظر في 
نهج اإلدارة الشامل للمناطق 
املغلقــة، مــن خــالل تعزيــز 
تقنيــات وقنــوات االتصال، 
والتركيز على سلسلة اإلمدادات 
الغذائيــة كأولوية رئيســية. 
كما جاء من ضمن التوصيات 
تشــكيل جلنــة ملعاجلــة كل 
األمــور املتعلقــة بشــكاوى 
العمــل واإليجــار واملوظفني 

داخل القطاع اخلاص.

١٨٫٣٪ خسائر بورصة الكويت منذ بداية ٢٠٢٠
ذكــر تقريــر «الشــال» ان األداء 
اإليجابي ملعظم األسواق خالل يونيو 
اســتمر مقارنة مبايو، حيث حقق ١٣ 
سوقا مكاسب وطال األداء السلبي سوقا 
واحدا بخسائر طفيفة. وخالل نصف 
العام احلالي ظلت جميع األسواق املنتقاة 

خاسرة مقارنة ببداية العام.
ووفقا للتقرير، الرابح األكبر في شهر 
يونيو كان السوق الهندي الذي كسب 

مؤشره نحو ٧٫٧٪، وظل فاقدا نحو ١٥٫٤٪ 
مقارنة بنهاية العام السابق، ثم في املرتبة 
الثانية السوق األملاني مبكاسب ٦٫٢٥٪ 
في شهر واحد وخسائر منذ بداية العام 
بنحو ٧٫١٪ أي ثالث أقل اخلاسرين. تالهما 
في االرتفاع سوق دبي بنحو ٦٫١٨٪، ثم 
السوق الفرنسي والصيني بنحو ٥٫١٪ 
و٤٫٦٪ على التوالي في شــهر واحد، 
ومكاسب السوق الصيني خالل يونيو 

مكنته من تقليل خسائره منذ بداية العام 
لتصل إلى ٢٫١٪ فقط. وأشار التقرير الى 
ان املؤشر العام لبورصة الكويت حقق 
مكاسب بنحو ٢٫٧٪، ليقلل من خسائره 
منذ بداية العام إلى نحو ١٨٫٣٪ أي ثالث 
أكبر اخلاســرين. أما اخلاسر الوحيد 
في شهر يونيو فكان السوق العماني 
بخسائر طفيفة بنحو ٠٫٨٪، لتصل مجمل 

خسائره منذ بداية العام إلى ١١٫٧٪.

قال تقرير «الشــال» االقتصادي إن 
األفراد اليزالون أكبر املتعاملني في بورصة 
الكويت، إذ استحوذوا على ٤٢٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املشتراة (٤٠٫٤٪ في النصف 
األول ٢٠١٩) و٤١٫١٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املبيعة (٤٥٫٤٪ في النصف األول ٢٠١٩). 
واشترى املستثمرون األفراد أسهما بقيمة 
١٫٧٨٨ مليار دينار، كما باعوا أسهما بقيمة 
١٫٧٣٨ مليار دينار، ليصبح صافي تداوالتهم 
األكثر شراء وبنحو ٣٩٫٣ مليون دينار، 
حسب بيانات الشركة الكويتية للمقاصة عن 
الفترة من ١ يناير ٢٠٢٠ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠. 
وأضاف التقرير ان ثاني أكبر املساهمني 
في سيولة السوق هو قطاع املؤسسات 
والشركات، فقد استحوذ على ٢٧٫٦٪ من 
إجمالي قيمة األسهم املبيعة (٢٠٫٩٪ للفترة 
نفســها ٢٠١٩) و٢٧٫٥٪ من إجمالي قيمة 
األسهم املشــتراة (٣٠٫٩٪ للفترة نفسها 

٢٠١٩)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 
١٫١٦٨ مليار دينار، في حني اشترى أسهما 
بقيمــة ١٫١٦ مليار دينار، ليصبح صافي 
تداوالته بيعا وبنحو ٣٫٥٥ ماليني دينار.

أما ثالث املساهمني فجاء قطاع حسابات 
العمالء (احملافظ)، فقد استحوذ على ٢٥٫٤٪ 
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة (٢١٫٨٪ 
للفترة نفسها ٢٠١٩) و٢٤٫٥٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة (٢٦٫٣٪ للفترة نفسها 
٢٠١٩)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 
١٫٠٧٥ مليار دينار، في حني باع أســهما 
بقيمة ١٫٠٣ مليار دينار، ليصبح صافي 
تداوالته شراء وبنحو ٣٨٫٢٦ مليون دينار.
وأوضح التقريــر انه من خصائص 
بورصة الكويت استمرار كونها بورصة 
محلية، فقد كان املستثمرون الكويتيون 
أكبر املتعاملني فيها إذ اشــتروا أسهما 
بقيمة ٣٫٣٤٣ مليارات دينار مستحوذين 

بذلك على ٧٩٫١٪ من إجمالي قيمة األسهم 
املشتراة (٧٥٫٦٪ للفترة نفسها ٢٠١٩)، في 
حني باعوا أسهما بقيمة ٣٫٢٩٩ مليارات 
دينار مستحوذين بذلك على ٧٨٪ من إجمالي 
قيمة األسهم املبيعة (٨٤٫٦٪ للفترة نفسها 
٢٠١٩)، ليبلغ صافي تداوالتهم شراء بنحو 

٤٣٫٥٠ مليون دينار.
وبلغت نســبة حصة املســتثمرين 
اآلخرين من إجمالي قيمة األسهم املبيعة 
نحو ١٧٫٧٪ (١٠٫٣٪ للفترة نفســها ٢٠١٩) 
وباعوا ما قيمته ٧٤٩٫١٤ مليون دينار، في 
حني بلغت قيمة أســهمهم املشتراة نحو 
٦٥٣٫٨٨ مليون دينار أي ما نسبته ١٥٫٥٪ 
من إجمالي قيمة األسهم املشتراة (١٩٫٤٪ 
للفترة نفسها ٢٠١٩)، ليبلغ صافي تداوالتهم 
الوحيدون بيعا بنحو ٩٥٫٢٥ مليون دينار، 
أي أن ثقة املستثمر األجنبي إلى انخفاض 

في بورصة الكويت.
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«الوطني» يعيد افتتاح ١٧ فرعًا جديدًا لعمالئه
يحــرص بنــك الكويــت 
الوطني على تلبية احتياجات 
عمالئه مع االلتزام بتطبيق 
تعليمــات اجلهــات املعنية 
بشــأن إرشــادات الســالمة 
وقواعد التباعد االجتماعي، 
مبا يضمن ســالمة العمالء 
واملوظفني. وفي هذا اإلطار 
عمد «الوطني» إلى إضافة ١٧ 
فرعا جديدا، ليصل إجمالي 
عدد الفروع التي تفتح أبوابها 
بدءا من اليوم األحد ١٢ يوليو 
إلى ٥٢ فرعا، والتي ســوف 
تقدم خدماتهــا للعمالء من 
الســاعة ٨:٣٠ صباحــا إلى 
الســاعة ١:٠٠ ظهــرا، وفــق 
تعليمات السلطات الصحية 
الرقابية. ويلتزم  واجلهات 
بنك الكويت الوطني بتطبيق 
إرشادات السالمة من قياس 
درجة حــرارة العمالء قبل 
الدخول إلــى الفرع وارتداء 
الكمامات والقفازات الطبية 
وتطبيق كافة قواعد التباعد 
االجتماعــي، حرصــا علــى 
ســالمة العمالء واملوظفني. 
وسعيا منه لتلبية احتياجات 
اختــالف  علــى  العمــالء 
شرائحهم، عمد بنك الكويت 
إلــى تخصيــص  الوطنــي 
الفروع خلدمة العمالء األفراد 
وعمالء اخلدمات املصرفية 

للشركات كالتالي: 
٭ خلدمــة العمــالء األفراد: 
الفيحاء، قرطبة،  الدســمة، 
التأميـــنــــات  النزهـــــة، 
اليرمــــــوك،  االجتماعيــة، 
الفحيحيـــــل  الرميثيـــــة، 
الساحلي، علي صباح السالم، 
القريــن، ســعد العبــداهللا، 

أجــرى البنــك التجاري 
الكويتي السحب على اجلائزة 
الســنوية حلســاب  نصف 
النجمة البالــغ قيمتها ٥٠٠ 
ألف دينار، من خالل برنامج 
ديوانية الياقوت واالنصاري، 
وبحضــور ممثلتــي وزارة 
التجــارة والصناعــة انعام 
الفضلي ومشاعل الرشيدي، 
إلى جانــب ممثل من مكتب 
 RSM إم إس  آر  التدقيــق 
لإلشراف على آلية السحوبات 
بجانب ممثلي البنك التجاري 
الكويتي، حيــث مت اإلعالن 
عن اسم الفائز في السحب 
مباشرة على الهواء عبر إذاعة 
 .FM نبض الكويت» ٨٨٫٨»
ومن خالل البث املباشر 
مت االتصــال بعبداخلالــق 
غلــوم اسماعيـــــل الفائــز 
بجائزة الـــ ٥٠٠ ألف دينار 
لتهنئته بالفوز، حيث عبر 
عن ســعادته بهذه اجلائزة 
القيمــة التي كان يحلم بها، 
معربــا عــن شــكره للبنك 
التجاري الذي يسعى دائما 
إلى تقــدمي أفضل اخلدمات 

املصرفية لعمالئه.
وقد استهل مذيع البرنامج 
البرنامج  خالد االنصــاري 
بتهنئة أسرة البنك التجاري 
مبناسبة ذكرى مرور ٦٠ عاما 
على تأسيســه، مستعرضا 
في ايجاز مسيرة عمل البنك 
واجنازاتــه التي جعلت من 
البنك التجاري عالمة بارزة 
فــي مجال العمــل املصرفي 
وفي مصاف البنوك احمللية 
بالكويــت.  وخــالل اللقــاء 
اإلذاعــي صرحت نورا كايد 
- مدير تنفيــذي - رئيس 
الفــروع - قطــاع  شــبكة 
اخلدمات املصرفية لألفراد، 

مزيد من الفروع أعلن نائب 
مدير إدارة الفروع احمللية في 
بنك الكويت الوطني حمود 
النصــراهللا قائــال: نواصل 
افتتاح املزيد من الفروع في 
إطار خطة العــودة للحياة 
الطبيعية، حيث قمنا بإعادة 
افتتاح ١٧ فرعا إضافية وذلك 
لضمان تلبية كافة احتياجات 
عمالئنــا وحلصولهــم على 
خدماتنا بكل سرعة وسهولة، 
استكماال جلهودنا منذ بدء 
انتشار جائحة كورونا، حيث 
ســعينا في املقام األول إلى 
حصول عمالئنا على جتربة 
مصرفية متكاملة بالتزامن 
مع احلفاظ على ســالمتهم 
عن طريــق التزامنا الكامل 
بتطبيــق كافــة إرشــادات 
اجلهات املعنيــة والتدابير 

الوقائية.

«أكثــر من راتــب»، واملزايا 
التي توفرها هــذه احلملة، 
أوضحــت نــورا كايــد بأن 
هذه احلملة موجهة للعمالء 
الذيــن يقومــون بتحويــل 
رواتبهم البالغة ٥٠٠ دينار 
أو أكثر على البنك وبصفة 
الكويتيني  خاصة املوظفني 
فــي  العاملــني  واملقيمــني 
القطاعني احلكومي والنفطي 
والشركات املدرجة لدى البنك 
وكذلك من املتقاعدين، حيث 
ميكنهم االستفادة من مزايا 
هذه احلملة واحلصول على 
هدية نقدية فورية تتراوح 
قيمتها من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ دينار 
أو قرض من دون فائدة بقيمة 
٥ أضعاف الراتب وبحد وبحد 
أقصى ١٠٠٠٠ دينار، باإلضافة 
إلى الهدايا النقدية، موضحة 
أنه سوف يكون هناك سحب 
أسبوعي للعمالء الكويتيني 
احلاليني واجلدد ممن يقومون 
بتحويل رواتبهم على البنك 
لربح مبلغ يعادل راتب واحد 
من الرواتب التي يتقاضونها 

وأضاف قائــال: نحرص 
على أن نكون دائما بالقرب 
من عمالئنا رغــم الظروف 
االستثنائية وقد سعينا طوال 
األزمة على توفير خدماتنا 
على مدار الساعة من خالل 
قنواتنا اإللكترونية املتنوعة 
والتــي نواصــل تطويرها 
وإضافة اخلدمات وحتديثها 
وخاصة خدمة الوطني عبر 
املوبايل وخدمة الوطني عبر 
اإلنترنــت، هــذا باإلضافــة 
إلــى اإلجــراءات واخلدمات 
االســتثنائية ومنهــا الفرع 
املتنقل. واختتم النصراهللا 
قائال: يبرهن فريق الوطني 
دائما وخاصة في الظروف 
االســتثنائية وفي مقدمتهم 
موظفينا بالصفوف األمامية 
علــى االلتــزام ببــذل كافة 
اجلهــود لضمان اســتمرار 
مسيرة جناح البنك وهو ما 
يلقى كل التقديــر من كافة 
األطراف. ويقدم بنك الكويت 
الوطنــي خدماته املصرفية 
عبر أجهزة الوطني للسحب 
اآللي واإليداع النقدي املتوفرة 
في كافة أنحاء الكويت وذلك 
من خالل ٣٢٧ جهاز ســحب 
آليا من ضمنها أكثر من ١٠٠ 
جهاز إيداع نقدي. كما ميكن 
التواصل مع البنك من خالل 
قنواته املختلفة مثل خدمة 
التواصل مــع الوطني على 
١٨٠١٨٠١ أو خدمــة الوطني 
عبــر WhatsApp على الرقم 
ذاته، أو حتى من خالل مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
بالبنك، إذ تتم اإلجابة على 

جميع االستفسارات.

شــهريا بحــد اقصــى ١٠٠٠ 
دينار. كما متت اســتضافة 
عبدالعزيــز ملك – مســاعد 
مدير عام – مركز البطاقات، 
والذي عــرف اجلمهور عن 
خدمة «تسوق عبر االنترنت 
باستخدام بطاقات التجاري 
للسحب اآللي» التي تتميز 
بالسرعة والسهولة واآلمن، 
العديد من  إلــى  باإلضافــة 
املزايا املتطورة التي حتملها 
البطاقة كي نت تتناسب مع 
منط احليــاة واالحتياجات 
املصرفيــة للعمــالء وتأتي 
هذه اخلطوة في إطار حرصه 
الدائــم علــى تقــدمي أفضل 
مستوى خدمة وأكثرها أمانا 
لراحة عمالئه أثناء تسوقهم 
عبر املواقع التجارية العاملية. 
وفي اخلتــام، توجه البنك 
التجاري الكويتي بالشــكر 
اجلزيــل الى أســرة اإلعداد 
والتقدمي في برنامج «ديوانية 
الياقوت واألنصاري» على 
حسن االستضافة وتعاونهم 

مع البنك.

والقادسية.
٭ خلدمــة العمــالء األفراد 
والشــركات: الشــويخ، فهد 
السالم، الفحيحيل، األڤنيوز، 

خيطان.
وتعليقا على إعادة فتح 

بأن «التجاري» يعد أول بنك 
في الكويت يطلق حســاب 
اجلوائز حتت اسم «شهادة 
النجمة» والذي مت تطويره 
النجمة».  ليكون «حســاب 
وذكرت أن جوائز «النجمة» 
مميزة بحجم مبالغ اجلوائز 
املقدمة، باإلضافة إلى تنوعها 
طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة 
وشــهرية  دينــار،   ٥٠٠٠
بقيمــة ٢٠٠٠٠ ألــف دينار، 
باإلضافة الى جائزة نصف 
سنوية بقيمة ٥٠٠ ألف دينار 
كويتــي، فضال عن ســحب 
آخر العام على أكبر جائزة 
نقديــة مرتبطــة بحســاب 
مصرفي في العالم بقيمة ١٫٥ 
مليون دينــار، منوهة بأنه 
ميكــن فتح احلســاب فقط 
بإيــداع ١٠٠ دينــار، على أال 
يقل الرصيد عن ٥٠٠ دينار 
للتأهل والدخول في جميع 
السحوبات على كل اجلوائز 
التي يقدمها. وفي سؤال من 
مقدمي البرنامج حول حملة 

«التجاري» يعلن الفائز بسحب «النجمة» نصف السنوي

حمود النصراهللا

ممثلو البنك التجاري مع اسرة برنامج ديوانية الياقوت واالنصاري

«هواوي» تطرح اجلهاز اللوحي
MatePad Pro في الكويت

ج الفرق األكثر ابتكارًا «زين» تتوِّ
في مسابقة «برنامج الشركة»

أعلنت مجموعة هواوي 
 (CBG) ألعمال املســتهلكني
عن إطــالق اجلهاز اللوحي، 
MatePad Pro فــي الكويت، 
حيث ميثل طفرة في التصميم 
واإلنتاجية احملمولة، مت ترقية 
جتربــة اســتخدام األجهزة 
اللوحية ذات املستوى الرائد 
للمستهلكني لتغيير الطريقة 
التي ينظر بها املســتهلكون 
اللوحيــة  األجهــزة  إلــى 
ويســتخدمونها. يبــدأ بيع 
MatePad Pro من يوم األحد 
املوافق ١٢ يوليو ٢٠٢٠ بسعر 
يبدأ من ١٦٩٫٩٠٠ دينارا. يعمل 
MatePad Pro بنظام تشغيل 
EMUI١٠ ويدعم ميزات رائعة 
لتعدد املهام مثل العرض على 
 Multi-Screen عدة شاشات
والنوافــذ   Collaboration
 Multi Window املتعــددة 
إلــى مضاعــف  باإلضافــة 
التطبيق App Multiplier كما 
أنه يجمع بني شاشة كبيرة 
وحواف صغيرة جدا لتحقيق 
أعلى نسبة شاشة إلى اجلسم 
في جهاز لوحــي في العالم 

بنسبة ٩٠٪. 
إعادة التفكير في الذكاء

 MatePad Pro يقــدم 
مجموعــة مــن االبتــكارات 
الثورية التــي تغير جذريا 
طريقة تفاعل املســتخدمني 

أعلنت شركة زين الكويت 
عــن تتويجهــا للفريقــني 
الفائزيــن بجائــزة «أفضل 
خدمة/ منتــج مبتكر» على 
مســتوى طلبــة اجلامعات 
واملرحلــة الثانويــة، وذلك 
ضمــن مســابقة «برنامــج 
 ٢٠٢٠ للعــام  الشــركة» 
بنسختها الرابعة عشرة التي 
نظمتها جمعية إجناز الكويت 
عبر اإلنترنت مبشاركة أكثر 
مــن ٥٠ طالبــا وطالبة من 
طلبة اجلامعــات واملدارس 

في الكويت.
وذكرت الشركة في بيان 

أطلقت مجموعة «املطوع 
والقاضي» التجارية، املوزع 
 GAC» لســيارات املعتمــد 
MOTOR» في الكويت، عرضا 
جديدا مبناسبة إعادة افتتاح 
معارضها واستقبال الزبائن 
من جديد ضمن خطة «العودة 
للحياة»، حتت شعار «احلني 
وقتها! من جي أيه سي املطوع 
والقاضــي قســطها بســعر 

الكاش بدون أرباح».
وأكدت الشركة في بيان 
صحافي، أن العرض احلصري 
يأتي حرصا منها على متيز 
أصحــاب «جــي إيه ســي»، 
مبينــة أنه يشــمل مركبات 
 ،«GSو«٣ ،«GNو«٨ ،«GA٤»
و«GS٤»، و«GS٨». وأوضحت 
«املطوع والقاضي» أنها تقدم 
دعما خاصا وباقات حصرية 
للعاملني في الصفوف األولى 
مبواجهــة ڤيروس كورونا، 
اجلهــود  علــى  ملكافأتهــم 
الكبيــرة التــي يقومون بها 
في مواجهة جائحة «كوفيد 
١٩»، وحلرصهم على حتقيق 
األمــن والســالمة جلميــع 
املواطنــني واملقيمــني فــي 
الكويت.  وتابعت الشــركة 
أنه ميكن للعمالء استئجار 
أي مــن املركبات املشــمولة 
بالعرض بعقد سنوي يشمل 
الصيانــة الذهبية والتأمني 
الذهبــي، مع منحهم موافقة 
فورية وتسهيالت متويلية 
تناســب قدراتهــم، ومؤكدة 
أنهــا تتيــح لهــم احلصول 
على أحدث املركبات بأسعار 
معقولة في متناول اجلميع. 
وذكرت «املطوع والقاضي» أن 
باقات راحة البال التي توفرها 
لزبائنها، تشمل ١١ سنة كفالة، 
و٣ سنوات صيانة، وضمان 
إعادة الشراء، والتأمني ضد 
الغير وتسجيل املرور، فضال 
عن عازل حراري، باإلضافة 
إلى أقوى العروض والهدايا 
الفورية على خدمات الصيانة. 
ودعت «املطــوع والقاضي» 
اجلميع إلى زيارة معارضها 

 MatePad Pro ويتميــز
بالرقي مع التصميم الفريد 
الــذي ميــزج بــني التقنيــة 
واألناقة، وهو يتميز بأعلى 
نسبة شاشة إلى جهاز لوحي 
في العالم، بنسبة ٩٠٪، مع 
حواف فائقة النحافة مقاس 
٤٫٩ مم حتيط بالشاشة مقاس 
١٠٫٨ بوصــة ١٦:١٠. ويأتــي 
جهــاز MatePad Pro مزودا 
 ٢K تتميز بدقة IPS بلوحــة
QHD/ ٢٥٦٠ × ١٦٠٠ بكثافة 
بكســل تبلغ ٢٨٠ppi. قادرة 
على عرض سلسلة األلوان 
السينمائية DCI-P٣ بشكل 
كامل عند سطوع ٥٤٠ شمعة 
في املتر املربع ونسبة تباين 
 QHD ١٥٠٠:١، تقــدم شاشــة

جتربة ترفيه فائقة.
بطارية ضخمة + شحن فائق 

يوفر MatePad Pro عمرا 
ممتــازا للبطاريــة بفضــل 
البطارية عالية السعة ٧٢٥٠ 

سنويا على مستوى كل من 
املــدارس واجلامعات، وهم 
فريــق SAYARTI عــن فئــة 
 Tri-Fil اجلامعات وفريــق 

عن فئة املدارس.
وأوضحــت «زيــن» ان 
مشاركتها في هذه املسابقة 
بشكل سنوي تأتي في إطار 
شراكتها االســتراتيجية كـ 
«شريك اإلبداع» مع جمعية 
الكويــت» ضمــن  «إجنــاز 
اســتراتيجيتها لالستدامة 
واالبتــكار، والتي تســاهم 
من خاللها في تنمية قطاعي 
الشباب والتعليم في الدولة. 

أداء حتققه محركاتها القوية 
بتقنيتها املتطورة، والتي يتم 
إنتاجها وفــق أنظمة رقابة 
صارمــة على اجلــودة بناء 
على استراتيجية مجموعة 
(جي إيه سي موتورز)، والتي 
تضع املســتهلكني والعمالء 

في سلم أولوياتها.
«GS٣».. إستراتيجية

تأتي «GS٣» اجلديدة كليا، 
 «GAC MOTOR» لتثبت حرص
على منح عمالئها الكثير من 
املزايا واملواصفات التي جتعل 
منها االختيار اإلستراتيجي 
للباحثني عن سيارة جتمع 
القــوة والراحــة والفخامة، 
وزودت «GS٣» بنظام تعليق 
رباعي العجالت مستقل من 
سبائك األلومنيوم، يشتمل 

مللــي أمبير وميزات توفير 
الطاقــة املدمجة فــي معالج 
Kirin ٩٩٠ ونظام التشــغيل 
EMUI. يأتي مع محول طاقة 
٢٠ واط للشــحن الســريع، 
 HUAWEI ويدعــم خاصيــة
 ٤٠ بقــدرة   SuperCharge
 MatePad Pro واط. ويعــد
أيضا أول جهــاز لوحي في 
العالم يدعم الشحن الالسلكي 
والشحن الالسلكي العكسي.

 HUAWEI MatePad ويدعــم
 ٧HUAWEI M-Pencil قلم Pro
لتقدمي جتربة كتابة طبيعية 
وبديهية، مما يجعلها متعة 
مطلقة للكتابة على األسطح 
الزجاجية. مع وجود ٤٠٩٦ 
مستوى من حساسية الضغط 
ودعم اإلمالة ورأس مصنوع 
من مادة مركبة فريدة، ميكن 
للمستخدمني أن يتوقعوا دقة 
مذهلة واستجابة وحساسية 
 .HUAWEI M-Pencil من قلم
 HUAWEI وضــع  يــؤدي 
M-Pencil في اجلزء العلوي 
 HUAWEI MatePad Pro من
 Bluetooth إلــى بــدء إقــران
والشحن املغناطيسي تلقائيا. 
 HUAWEI MatePad Pro يدعم
لوحة املفاتيح املغناطيسية 
 Smart Magnetic Keyboard
الذكية التي ميكن توصيلها 
بسهولة عبر البلوتوث لزيادة 

كفاءة العمل واإلنتاجية.

وأضافت الشركة ان مسابقة 
«برنامــج الشــركة» تهدف 
ســنويا إلى إتاحة الفرصة 
لطلبــة املرحلتني اجلامعية 
والثانوية في الكويت على 
تقدمي أفكارهم ومشاريعهم 
املبتكرة التي تخدم مختلف 
املجاالت، حيث يتعلم الطالب 
املشاركون من خاللها كيفية 
اقتناص الفرص املناسبة في 
بيئة العمــل وكيفية إطالق 
املنتجات وإجراء الدراسات 
املناســبة قبــل  واألبحــاث 
املنتجــات وغيرها  إطــالق 
من أساسيات ريادة األعمال.

علــى توجيه استشــعاري 
وحتديــد دقيق، مــا يجعله 
قادرا علــى عزل االهتزازات 
الناجتة عن الطريق، وتقنية 
منصــة الشاســيه املمتــد 

مبرونة.
«GS٨».. املريحة

تعبــر «GS٨» مــن «جي 
أيه ســي موتور» عن القوة 
واالنطالق في أفق واســعة، 
كســيارة راقية، وصلت إلى 
القمة بعزمية مبتكرة وبريق 
أخــاذ فــي الســوق العاملي 
بأســلوب فريد مــن نوعه، 
مع متتعهــا بإجراءات قوية 
لضمان قيادة مميزة مع نظام 
الطاقة األكثر تقدما وكفاءة 

على مستوى العالم.
«GA٤».. املريحة

يأتــي تصميــم مقاعــد 
 «GAC GAالسيارة اجلديدة «٤
بشكل مريح، فمسند الرأس 
ثالثي القطع على شكل فراشة 
لتلبية متطلبات بيئة العمل، 
وليعطــي إحساســا رائعــا 
بتغطية الرأس وتقليل التعب 
على نحو فعال، والكراسي من 
جلد نابا الطبيعي مع تبني 
تقنية التبطني بصورة معينة 
وحصريــة، إلظهــار األناقة 
والصقــل املميــز والبريــق 

والفخامة.
«GN٨».. كفاءة

 «GNتتمتــع مركبــة «٨
اجلديــدة بإجــراءات قويــة 
لضمان قيادة مميزة مع نظام 
الطاقة األكثر تقدما وكفاءة 
على مستوى العالم، لتجسد 
مجموعــة الطاقــة املتجددة 
واملبتكــرة عامليا، من خالل 
شبكة بحث وتطوير «جي إيه 
سي» العاملية بجهود مضنية 
التقنيــات والتطبيقات  في 
إلــى  وصــوال  احلديثــة، 
اخلمسني تقنية األولى على 
اإلطالق والتي استخدمت في 

هذه السيارة.

نّظمتها «إجناز» عبر اإلنترنت مبشاركة أكثر من ٥٠ طالباً وطالبة

مع األجهــزة: تتيح خاصية 
 Huawei Share هواوي شير
ميــزة العــرض علــى عــدة 
 Multi-Screen شاشــات 
Collaboration، التــي تلغــي 
احلواجز بني أجهزة هواوي 
بوظائف متقدمة عبر األنظمة 
األساســية. تتيــح ميــزة 
العرض على عدة شاشــات 
نقل امللفات بالسحب واإلفالت 
بني الهواتف الذكية واألجهزة 
اللوحية. تتيح أيضا املشاركة 
الطرفية للمستخدمني الكتابة 
على الهاتف الذكي باستخدام 
لوحة مفاتيح وشاشة اجلهاز 
اللوحي، وتشغيل املوسيقى 
احملفوظة على الهاتف الذكي 
مــع مكبرات صــوت اجلهاز 
اللوحي واملزيــد. يتيح هذا 
احلل أيضا للمستخدم التقاط 
املكاملات أو الرد على الرسائل 
النصية مباشرة من اجلهاز 
اللوحي، مما يســهل جتربة 

سلسة لألجهزة املتعددة. 

صحافــي أن نســخة هــذا 
العام من املســابقة انطلقت 
بشكل إلكتروني متاما عبر 
اإلنترنت التزاما باإلجراءات 
الصحية ملواجهة انتشار وباء 
كوفيد-١٩، حيث قامت جلنة 
التحكيم املكونة من مجموعة 
من رجال األعمال واملسؤولني 
التنفيذيني من القطاع اخلاص 
إلــى عــروض  باالســتماع 
الطلبة والطالبات عبر تقنية 
االتصال املرئي، وقامت زين 
بتتويــج الفريقني الفائزين 
بجائزة «أفضل خدمة/ منتج 
مبتكر» التي ترعاها الشركة 

فــي الري، ومجمــع «التالل 
الشــويخ،  التجــاري» فــي 
وفــي الشــويخ الصناعية، 
مشــيرة الى أن فريق عملها 
جاهز ملساعدة العمالء والرد 
على جميع االستفســارات، 
وتقدمي النصائح الالزمة حول 
السيارات املناسبة لكل منهم، 
كاشــفة أنها تتيح الفرصة 
للحصول على جتربة قيادة 
فوريــة ألي مــن املوديالت 
املتواجدة في صاالت عرضها، 
الفرصــة للتعرف  ما يتيح 
على اخلصائص احلصرية 
التي تتيحها «جي إيه سي» 
لعشــاق املغامرات والقيادة 

في السوق الكويتي.
«GS٤».. املميزة

تتميــز «GS٤» بأفضــل 

«املطوع والقاضي» تطلق «احلني وقتها
من GAC.. قسطها بسعر الكاش بدون أرباح»

«GSو«٨ «GSو«٤ «GSو«٣ «GNو«٨ «GAعلى مركبات «٤
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عروض استثنائية على أحدث موديالت سيلفرادو وماليبو وإمباال وكامارو وإكوينوكس وتراكس

أفضل  تقدمي  على  منها  حرصا 
اخلدمات لعمالئها وتلبية رغباتهم، 
أعلنت شفروليه الغامن، الوكيل احلصري 
الكويت، عن  لسيارات شفروليه في 
إطالقها للعرض االستثنائي واألقوى 
 Falcon على االطالق على شفروليه تاهو
٢٠٢٠، حيث ستدفع الشركة عن عمالئها 
١٠ أقساط كاملة مع صيانة مجانية 
ملدة ٣ سنوات، باالضافة الى عروض 
الهدايا النقدية اخلاصة واالستثنائية 
املتوافرة داخل معارضها، وأيضا عروض 
مذهلة على أحدث املوديالت األخرى مبا 
فيها ماليبو، سيلفرادو، امباال، كامارو، 
اكوينوكس وتراكس، مع هدية نقدية 

تصل لغاية ١٦٠٠ دينار.
وكعادتها، توفر شفروليه أفضل 
التي تهدف لتأمني سالمة  اخلدمات 
عمالئها وراحة بالهم والسيما منها: 
تقدمي استشارة املبيعات من املنزل، 
تخليص املعاملة، إمكانية الدفع أونالين 
وتسليم السيارة جاهزة. كما تقدم لكم 
شفروليه أيضا خدمة البيع عن طريق 

محادثة الڤيديو املباشرة.
هذا، وتستمر شفروليه الغامن في 
تقدمي أجمل املفاجآت السارة لعمالئها 
بهدف متكينهم من اقتناء ما يتناسب 
معهم وتوفير أعلى مستويات الرفاهية 
ومزايا األمان املتطورة عند اختيارهم 
ألي من سيارات شفروليه املتألقة بأدائها 
املتفوق والتصاميم املميزة، وتتضمن 

العروض:
العــــرض األقــــوى على اإلطالق 
 ،Falcon على شفروليه تاهو ٢٠٢٠
اشتريها اآلن وندفع عنك ١٠ أقساط 
 ٣ ملدة  مجانية  مع صيانة  كاملـــة 
سنوات، باإلضافة إلى باقة قيمة من 
اكسسوارات Tahoe Falcon ابتداء من 

١٤٥٩٩ دينارا.
ويتمتع تاهو Falcon بالعديد من 
املميزات واملواصفات القياسية اجلديدة 
التي جتمع ما بني الرفاهية واألداء، كما 
التعزيزات واملزايا  العديد من  يوفر 
التكنولوجية املتفوقة التي تزيد من 
متعة مغامراتك أينما كنت لتنعم بأداء 
متفوق للقيادة رباعية الدفع إلى أقصى 

احلدود. 
يتألق تصميمه اخلارجي بإضاءة 
أمامية وخلفية LED جديدة كليا، ويقترن 
مبقصورة فاخرة. كما يتميز مبظهر 
 Falcon حصري ومختلف من خالل شعار
الذي يظهر على خلف وجانب السيارة، 
باإلضافة إلى اللون األسود الذي يتجلى 
على كل من الرينجات وشعار شفروليه 

األمامي والشبك األمامي.
 Vمبحرك ٨ Falcon كما يتميز تاهو
كبير بسعة ٥٫٣ ليترات والذي مينحه 
الدفع  القوة للقيــادة ذو  املزيد من 
الرباعي، وهو يتألـــق مبواصفات مكنته 
امتـــــالك أقوى قــدرة حصانية  من 
بقوة ٣٥٥ حصانا، ومــــع نظام حتكم 

فضال عن إمكانية تشغيل احملرك عن 
بعد ومتتعها بعجالت قياس ٢٠ بوصة، 
ونظام املعلومات والترفيه مع شاشة 

تعمل باللمس قياس ٨ بوصات.
اكوينوكس ٢٠٢٠ حلول مالئمة حلياة مريحة 

متتلك هذه السيارة املزايا التكنولوجية 
الفاعلة لتبقيك وعائلتك آمنني. ويتميز 
املظهر اخلارجي املعبر باالنسيابية 
والقوة ويتماشى متاما مع لغة شفروليه 
التصميمية املعاصرة، وتتوافر اكوينوكس 
من خالل هذا العرض بسعر يبدأ من 
٦٤٩٩ دينارا باإلضافة لهدية نقدية 

لغاية ٤٠٠ دينار.
العام كاشفات  ويتوفر في طراز 
ضوئية أمامية قياسية ومصابيح أمامية 
عالية األداء بتقنية LED، أما املصابيح 
اخللفية األفقية فتعزز رحابة سيارة 
الدفع الرباعي هذه. وتتميز الطرازات 
األكثر تطوراً وفخامة مبصابيح خلفية 

.LED بتقنية
ويحتوي التصميم الداخلي اجلديد 
كليًا على عناصر جمالية فريدة مثل 
املقاعد املجهزة بقماش يحاكي منط 
قماش الدنيم الذي يجمع بني األناقة 
العصرية واملتانة، باإلضافة إلى مقعد 
خلفي جديد قابل لالنحناء مجهز بوسائد 
سفلية مائلة تتيح أرضية حتميل 

مسطحة لتسهيل عملية التحميل. 
كما تقدم اكوينوكس ٢٠٢٠ أحدث 
تقنيات االتصال اخلاصة بشفروليه 
والتي تتضمن شاشة لنظام املعلومات 
والترفيه MyLink قياس ٧ و٨ إنشات، 

واملتوافقة مع نظام آبل كاربالي.
تراكس بسعر ال يقاوم ابتداء من ٣٩٩٩ دينارًا

متنحك هذه السيارة وبكونها متعددة 
االستخدامـــــات رشاقـــــة في القيادة، 
كما تتمتع مبزايــــا تكنولوجية معاصرة 
األنفــــاس. وتوفــــر لك كل  حتبس 
القيادة  ما حتتاجه لتعزيز جتربة 
القياســـــي سعة ١٫٨  مع محركهــــا 
لتر، فضال عـــن نظام املعلومـــات 
والترفيه مع شاشة ٧ بوصات والقدرة 
التشغيل عن بعد، وغيرها من  على 
التي تتضمن كاميرا  ميزات األمــان 

الرؤية اخللفية.
السالمة

إن أمن وسالمة العمالء هي من 
أولويات شفروليه الغامن، واآلن وأكثر 
من أي وقت مضى، فإن شفروليه الغامن 
ملتزمة بتوفير كل معايير السالمة من 
خالل إجراء عمليات التعقيم والتنظيف 
الالزمة في جميع معارضها وقبل تسليم 
مركبتك اجلديدة. وجتدر اإلشارة الى 
أن فريق املبيعات ملتزم بكل تعليمات 
الكويتية  وتوصيات وزارة الصحة 
التعقيم في  من خالل احملافظة على 

كل خطوة وفي أي وقت.

القيادة املغناطيسية. كمــــا يوفر باقة 
التقنيــــات احلديثـــة كإمكانية  من 
تشغيل احملرك عن بعد، فضال عن أنه 
مجهــــز مبساعد ركن أمامي وخلفي، 
ونظام املعلومات والترفيه مع شاشة 
٨ بوصــــات تعمـــــل باللمــس مع 
ميزة Apple CarPlay وكما ويتوافر في 
نسخة تاهو Falcon املتميزة (برمييوم) 
الدواسة  اكسسـوارات إضافية مثل 
اجلانبية الكهربائية وشعار شفروليه 

املضيء.
ماليبو ابتداء من ٥٫٥٥٥ د.ك. 

مع هدية نقدية تصل لغاية ٥٠٠ د.ك

لطاملا لفتت هذه السيارة األنظار حتى 
قبل الدخول الى مقصورتها العصرية، 
فهي جتمع العديد من املزايا واخلصائص 
التي تعزز جتربة قيادتك وتفوق كل 
توقعاتك. تعتبر هذه السيارة األقوى 
في فئتها مبحرك ١٫٥ ليتر وبقوة ١٦٣ 
حصانا ومبحرك ٢٫٠ ليتر بقوة ٢٥٠ 
حصانا. كما توفر لك ماليبو اخليار ما 
بني محركني توربوتشارج، يختلفان 
من حيث األداء والكفاءة لتلبية جميع 
احتياجاتك. إن هذه السيارة املتوسطة 
احلجم تقدم لك العديد من املزايا لتعزيز 

جتربة القيادة لديك ومنها نظام املعلومات 
والترفيه مع شاشة ٨ بوصات. 

سيلفرادو ابتداًء من ٧٫٤٩٩د.ك. مع هدية 
نقدية تصل لغاية ٧٠٠ دينار كويتي

تعتبر هذه الشاحنة األقوى واألكثر 
اعتيادية واألطول عمرا من أي جيل 
سابق، وذلك بفضل محرك سعة ٥٫٣ 
ليترات بقوة ٣٥٥ حصانا بخاصية 
التشغيل واإليقاف التلقائي مع ناقل 

حركة بـ ٨ سرعات. 
البداية من التصميم اخلارجي لسيلفرادو 
طراز TRAILBOSS، والذي يتميز بشكل 
القوي، من  أنيق يعزز من حضوره 
خالل غطاء احملرك اجلديد الذي يتألق 
بكثير من االنتفاخات وخطوط التصميم 
 LED األنيقة، إلى جانب استخدام أضواء
أمامية مع حزمة متكاملة من األضواء 
النهارية ومصابيح الضباب، وخطافات 
للسحب بلون أحمر، أما العنصر األهم 
اللون األسود  التهوية ذو  فهو شبك 
مع قضيب من نفس اللون يتوسطه 
شعار شفروليه الشهير باللون األسود 
والذي يضفي على التصميم روحا 

رياضية شرسة.
ومن اخللف، جتد مصباحي اإلنارة 

اخللفية يتموضعان في زاويتي الصندوق 
بتصميم هندسي جميل، تتوسطهما 
كلمة Chevrolet وإلى األسفل جتد فتحتي 
العادم املصنوعتني من الكروم بتصميم 
مستطيل أنيق مينحهما شخصية منفردة.

تتوفر سيلفرادو TRAILBOSS بخيارات 
عديدة للمحركات، تبدأ مبحرك V٨ سعة 
٥٫٣ ليترات يولد قوة ٣٥٥ حصانا وعزم 
٥١٨ نيوتن متر، وتنتهي مبحرك جبار 
V٨ سعة ٦٫٢ ليترات بقوة ٤٢٠ حصانا 

وعزم ٦٢٤ نيوتن/ متر.
تتضمن شاحنة TRAILBOSS باقة 
Z٧١ االسطورية اخلاصة بالطرقات 
الوعرة وتشمل ما يلي: رفعة ٢ انش 
من املصنع، نظام تعليق للطرقات 
النزول للمنحدرات،  الوعرة، حتكم 
التفاضلي  اقفال اوتوماتيكي للنظام 

اخللفي، ألواح احلماية السفلية.
امباال األكبر في فئتها واألكثر رحابة ابتداًء 

من ٦٩٩٩ دينارًا

متتلك هذه السيارة التصميم العصري 
ومزايا األمان الرائعة واملتطورة، إضافة 
 Vإلى أداء متفوق وذلك بفضل محرك ٦
بسعة ٣٫٦ ليترات بقوة ٣٠٥ أحصنة. 
كما ومتنحك تكنولوجيا احلقن املباشر 

للوقود وتكنولوجيا التشغيل والتوقف 
املزيد من متعة القيادة اخلاصة بك. 
التحكم  الداخل فتضم لوحة  أما من 
املركزية األنيقة نظام املعلومات والترفيه 
مع شاشة ٨ بوصات تعمل باللمس. 
كما توفر امباال أعلى درجات الرفاهية 
والفخامة من خــالل العديد من املزايا 
مثل كاميرا الرؤية اخللفية وإمكانية 
تشغيل احملرك عن بعد والتي ال يضاهيها 
العديد من السيارات املنافسة ضمن 

نفس الفئة.
كامارو اجلديدة األداء املتفوق

 والتصميم املبهر ابتداء من ٩٤٩٩ دينارًا

ان  ال تفوت قيادة كامارو خاصة 
كنت من عشاق القيادة املليئة باإلثارة، 
فهي كعادتها تتخطى كل التوقعات من 
خالل أدائها املتفوق وتصميمها املبهر 
التي متنحك  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اياها. تتميز كامارو بغطاء احملرك 
الشبك  الطويل واملنحوت وتصاميم 
الرياضي اجلريء، فضال عن مصابيح 
LED الرئيسية املتميزة. كما متنحك 
أثناء  الراحة  هذه السيارة املزيد من 
القيادة، إذ تأتي مبحرك V٦ سعة ٣٫٦ 
لترات أو مبحرك V٨ سعة ٦٫٢ لترات، 

Falcon شفروليه الغامن» ُتطلق أقوى عروضها على تاهو ٢٠٢٠»
الشركة ستدفع عن عمالئها ١٠ أقساط كاملة مع صيانة ملدة ٣ سنوات
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من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة
أفقياً:

منطقة حدودية كويتية من ٧ أحرف

عموديًا:
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احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

املوسوعة العلمية املبسطة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

كيف نشأت األنهار؟

مياه األمطار التي تهطل على سطح األرض 
تتجمع في أشكال مختلفة وتنتقل باستمرار. 
واألنهار هي أكبر املجاري التي حتقق هذا االنتقال. 
النهر في األهمية بني مجاري  والساقية تلي 
املياه. ثم تأتي اجلداول واملجاري السيلية. 
هذه كلها تتجمع وتنمو تدريجيا حتى تتحول 

الى نهر كبير.
أنهار كثيرة جتري لتصب في البحر. لكن 
البحيرات، وبعضها  بعض األنهار يصب في 
يخترق السهول اجلافة ويضعف ثم يضعف 
حتى يغيب نتيجة التبخر أو يتغلغل في التربة 

اجلافة، كما يحدث لنهر بردى بدمشق.
يأتي قسم من مياه النهر من األمطار التي 
تتجمع في شكل سيول ومجار، كما تسهم 
الذائبة في تغذية مياه  الثلوج وكتل اجلليد 
الينابيع  األمطار، وميكن أن تنبع األنهار من 

أو البحيرات.
الكبرى تكون لها روافد عديدة أي  األنهار 
جداول وسواق وأنهار صغيرة تصب كلها في 
مجرى النهر الرئيسي. بل إن أنهارا كبرى تشكل 
أحيانا روافد لألنهار العظيمة. فنهر أوهايو ونهر 
ميسوري هما رافدان لنهر ميسيسيبي الهائل.

كما يشكل نهر النيل األزرق رافدا لنهر النيل، 
ونهر اخلابور رافدا لنهر الفرات.

ولكل رافد روافده األصغر، مما يجعل نهرا 
كالنيل أو كامليسيسيبي حصيلة جتمع آالف 
األنهار والنهيرات والسواقي واجلداول والسيول.
التي تنصرف مياهها باجتاه نهر  املنطقة 
النهر». فنهر ميسوري -  ما تسمى «حوض 
ميسيسيبي الذي يبلغ طوله ٣٨٩٠ ميال يتغذى 
مبياه منطقة تبلغ مساحتها ١٢٤٣٧٠٠ ميل مربع. 
الذي يبلغ طوله ٣٩٠٠ ميل  ونهر األمــازون 
تتجمع مياهه من حوض مساحته ٢٫٧٢٢٫٠٠٠ 
ميل مربع. أما نهر النيل، أطول أنهار العالم، 
والذي يبلغ طوله ٤٠٠٠ ميل (٦٤٠٠ كلم) فإن 
احلوض الذي يتغذى مبياهه يشمل مساحات 
كبيرة في أوغندا والسودان، وحني يبلغ األراضي 

املصرية ال يرفده  أي رافد ذي أهمية.
األنهار حتفر التربة وجترفها شيئا فشيئا 
الى البحر. وإذ يستمر هذا اجلرف آالف السنني 
فإنه يحدث تآكال عظيما في األرض على طول 
مجرى النهر. وهذا التآكل ميكن أن يحّول مجاري 

األنهار إلى وديان.

العبدلي

مي عزالدين

٭ أحد أول العناصر املستعملة في نقل الدم 
كانت عصارة جوز الهند.

اخلامس  في  امليالد  بأعياد  احتفال  أول  ٭ 
والعشرين من كانون األول كان بعد والدة 

املسيح بـ ٤٤٠ عاما.
٭ تشارلز ليندبيرغ ليس أول من طار فوق 
األطلنطي على الرغم من أن الكثيرين من الناس 
يعتقدون ذلك. في الواقع كان تشارلز ترتيبه 
السابع والستني، بينما طار اآلخرون عبر األطلنطي 

بشكل جماعي وليس كما فعل هو مبفرده.
٭ آخر  شيء كان يفعله امللك فريدريك ملك 
بروسيا - الذي عاش في القرن الثامن عشر 
إلى احلرب كان شق أوردة  - قبل اخلروج 
يده. وكان يبرر ذلك بأن الدم املنساب من تلك 

األوردة كان كفيال بتهدئة أعصابه.
القرن  الى  الدبابيس» تعود  ٭ عبارة «نقود 
الرابع عشر واخلامس عشر، ففي إجنلترا في ذلك 
الوقت كانت الدبابيس قليلة وليست مبتناول 
البرملان وأعلن عن السماح  اجلميع، لذا قرر 
بشراء هذه الدبابيس في اليومني األولني فقط من 
السنة. وهكذا دأبت النساء على توفير األموال 
لشراء أكبر قدر من تلك الدبابيس وهكذا كانت 

«نقود الدبابيس».

مغنةيبارلا

ازوينيفالا

لرمقلااىمل

اربلاللاحر

غبرهـعباغلا

ايماربدءار

ندلجدجئاور

يقمريلتابح

لابحيرطملا

نيزحلاكلام

تارمعتسملا

لسعلالحنلا

١ - مختار ومنتقى - اجتاز، ٢ - مدينة مصرية - 
للنوم (معكوسة)، ٣ - األنفال (معكوسة) - للنفي، 
٤ - أرشد - متشابهة، ٥ - أسرة - نظر، ٦ - متشابهة 
- تضجر، ٧ - كثير الضجر - آالم، ٨ - أمير الشعراء، 
٩ - الزوج (معكوسة) - متشابهان، ١٠ - مصانع - 

جزيرة كويتية.

االفينيوز
القمر
يرمق
رائد

مالك احلزين

الرابية
البر

حبال
روائج
العسل

نغم
هرب

ملى
حبات

االغاني

رامي
رحال
حبات
الغاب

املستعمرات

النحل
املطر
جلد

١ - مطرب خليجي معتزل، ٢ - مدينة عمانية - فك 
(معكوسة)، ٣ - لف - من ألوان الغناء (معكوسة)، ٤ - 
علم مذكر (معكوسة) - املساندة، ٥ - الطرب (معكوسة) 
- ولد األسد، ٦ - جمع - علم (معكوسة)، ٧ - مطربة 
كويتية - حماك، ٨ - عالمة موسيقية - متأمل، ٩ - علقم 

(معكوسة) - زاد وكبر - قمح، ١٠ - معجم عربي.

أفقياً: عموديًا:
١ - مصطفى - مر، ٢ - حلوان - سرير (معكوسة)، ٣ - 
الغنائم (معكوسة) - ما، ٤ - دل - م م م م م، ٥ - أهل 
- رنا، ٦ - ا ا ا ا - متل، ٧ - ملول - اوجاع، ٨ - احمد 
شوقي، ٩ - البعل (معكوسة) - ب ب، ١٠ - معامل - كبر.

١ - محمد املازم، ٢ - صاللة - حل (معكوسة)، ٣ - طوا - املوال 
(معكوسة)، ٤ - مناف (معكوسة) - الدعم، ٥ - املغنى (معكوسة) 
- شبل، ٦ - لم - لواء (معكوسة)، ٧ - مرام - وقاك، ٨ - ري 
- مرجتي، ٩ - مر (معكوسة) - منا - بر، ١٠ - لسان العرب.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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مشاري املجيبل: «مو مهم چم خذيت فلوس
املهم إني وّصلت الرسالة»

أحمد الفضلي 

«مو مهــم چم خذيــت فلوس أو 
خذيــت وال ال، املهم الرســالة تكون 
وصلت للكل».. بهذه الكلمات أجاب 
الفنــان مشــاري املجيبــل عما تردد 
مؤخرا عن تقاضيه مبالغ مادية نظير 
مشاركته في متثيل رسائل توعوية 
من إنتاج وزارة اإلعالم، حيث قامت 
الوزارة بإنتاجها كرســائل توعوية 
ملكافحة ڤيــروس كورونا في البالد 
بعد انتشــاره مؤخرا بني عدد كبير 

من املواطنني.
وذكر املجيبل من خالل حديثه لـ 
«األنباء» انه لم ولن يهتم مبا يتردد 
بأن الفنانني يتقاضون مبالغ نظير 

رسائل توعوية لتوعية املجتمع ضد 
الڤيروس وكان تركيزه على طريقة 
تنفيذ الدور املناط به في هذه الرسائل 
وتقدميه بالشكل املطلوب ليساهم في 
توعية املجتمع، موضحا ان الرسالة 
التي شــارك بها كانــت موجهة لفئة 
الشباب وهي الفئة األكبر حاليا في 
الكويت وكانت تبني خطورة خروجهم 
املســتمر وغير املبرر مــن منازلهم 
ومخالطتهم لعدة أشخاص، األمر الذي 
قد يتسبب في نقل الڤيروس للمنازل 
وإصابة أمهاتهم وآبائهم او بقية أفراد 
األسرة وهو أمر بالغ اخلطورة، وال 
يعــي خطورته إال من يتســبب من 
الشباب بإصابة أفراد أسرته او فقدان 

أحد منهم ال سمح اهللا. 

ومتنى املجيبل ان يكون قد جنح 
في إيصال الرسالة بالشكل الصحيح 
خصوصا بعد تكليفه من قبل اجلهات 
املعنية بوزارة اإلعالم بتنفيذها، حيث 
لم يتردد في قبول هذا التكليف الذي 
وصفه بالواجب الوطني لبلده العزيز 

الكويت.
وفيمــا يتعلــق بــردود األفعــال 
اخلاصة بأعماله الرمضانية وظهوره 
هذا العام بدور رئيسي في مسلسل 
«جنة هلي» أمام ســندريال الشاشة 
اخلليجيــة الفنانــة القديرة ســعاد 
عبداهللا، ذكر املجيبل ان العمل حصد 
نســبة مشــاهدة كبيرة والعديد من 
ردود األفعال اإليجابية التي تلقيتها 
من خالل حساباتي مبواقع التواصل 

االجتماعي او من أصدقائي، موضحا 
ان ظهوره في عمل الى جانب القديرة 
سعاد عبداهللا وبقية طاقم املسلسل 
يعتبــر جناحــا بحد ذاتــه، وأمتنى 
االستمرار في الظهور بأعمال الكبار، 
حيث سأسعى الى ان اكون عند حسن 
ظن كبار الدراما والكوميديا الكويتية 
لالستمرار في حتقيق النجاح والتميز.

موضحــا ان العام احلالي شــهد 
مشاركته في عدة اعمال تضم جنوم 
الدراما الكويتية واخلليجية، حيث 
شارك في مسلسل «محمد علي رود» 
الذي ضم الكثيــر من النجوم أمثال 
القديرين سعد الفرج ومحمد املنصور 
وهيفاء عادل وجاسم النبهان وغيرهم 

من النجوم.

أكد لـ «األنباء» أن املشاركة في الرسائل التوعوية واجب وطني

.. وفي مسلسل «محمد علي رود» مشاري املجيبل في إحدى رسائله التوعوية التلفزيونية

علي العلي: «دماء بال ثمن» كشفت لي أن هناك 
مجموعة من النخب «حافظة مو فاهمة»!

عبداحلميد اخلطيب

كشــف املخــرج واملمثل 
الكويتي علي العلي عن اهم 
احملطات في بداياته الفنية، 
وقــال: في صيف ٢٠٠١ كنت 
اقرأ إحدى اجلرائد ووجدت 
إعالنا للهيئة العامة للشباب 
ورشــة  عــن  والرياضــة 
مسرحية، وألني أحب املسرح 
اشــتركت فيهــا، وخضعت 
انــا ومجموعــة  للتدريــب 
متميزة مــن الفنانني الذين 
يقودون الساحة الفنية حاليا، 
وذلك حتت إشراف د.حسني 
املسلم، وكان مدربنا املباشر 
الفنان العربــي القدير فايز 
قزق، ونظرا للمستوى املتميز 
الذي ظهرنا به قام الشــيخ 
فهد اجلابــر رئيس مجلس 
اإلدارة املدير العــام للهيئة 
وقتها وناصــر العيار نائب 
املدير العام، بعمل رحلة لنا 
الى مهرجان القاهرة للمسرح 
التجريبي كمشاهدين فقط، 
وهناك اطلعنا على مســرح 
مختلف ومتنوع، واستفدنا 
من جميع التجارب املسرحية 
التــي حضرناهــا، ومــن ثم 
عدنا الى الكويت ونصحني 
املخرج عبداهللا عبدالرسول 
ان اجتــه إلى اإلخراج، وهذا 
ما حدث، حيــث قدمت عددا 
من األعمال منها مســرحية 
«املركب» التي شاركت بها في 
مهرجان الشباب وحصدت ٥ 

جوائز منها أفضل إخراج.

كبيرا، وايضا مسرحية «كلمة 
السر»، فجميعها اشتغلتها بـ 
«كيف عالي»، مكمال: لقد بدأت 
مسرح الطفل عام ٢٠٠٩ وقد 
أعطاني أجمل هدية وهي ان 
اجلمهور يكبــر مع أعمالي، 
فمــن كان صغيــرا باألمس 

اليوم أصبح شابا.
الــى  العلــي  وتطــرق 
مســرحية «دماء بال ثمن»، 
قائال: كانت هذه املســرحية 
صدمــة بالنســبة لــي على 
النخب بالكويت،  مســتوى 
خصوصا ان اجلميع يعرف 
ان قصتها حقيقية ووقعت 
في بريطانيا، ومتت كتابتها 

كشف لي ان هناك مجموعة 
مــن النخــب «حافظــة مــو 
فاهمــة»، فاالقتبــاس حــق 
مشــروع، وللعلم من حبي 
لها قمت بإنتاجها جماهيريا 
بعد «تكويت» النص بالكامل، 
مضيفــا: «اللــي يقــول ان 
اجلمهور الكويتي بس يبي 
يضحك ما عنده سالفة»، ألن 
التفاعل مع إحداث املسرحية 
كان كبيرا وفاق التوقعات، 
لدرجــة ان عددا من النجوم 
أصر على احلضور ملشاهدتها 
نظرا لسمعتها القوية، كاشفا 
أنه سيعيد إنتاجها مرة أخرى 

قريبا.

ضمن مجموعــة قصصية، 
حتولت فيما بعد الى شاشة 
السينما، وقدمت ايضا على 
مسارح لندن، وقد تأثرت بها 
جدا، وأحببت ان أسقطها على 
واقــع الفســاد فــي الكويت 
بطريقــة جديــدة، لكننــي 
فوجئت عندما عرضتها في 
مهرجان «اخلرافي» املسرحي 
بكم مــن النخب يقولون لي 
«انــت حرامــي»، رغــم اننا 
حصدنا ٧ جوائز ليس منها 

أفضل إخراج.
وأردف املخرج علي العلي، 
في حوار «اليف» مع الفنان 
عصــام الكاظمي: هذا العمل 

أكد أن االقتباس حق مشروع.. واملسرحية حصدت ٧ جوائز

الهام الفضالة وصمود في «مصنع الكاكاو»

مشهد من مسرحية «دماء بال ثمن» مسرحية «كلمة السر شرارة»

املخرج علي العلي

وحتدث العلي عن مسرح 
الطفــل، قائــال: كل جتربــة 
أقدمهــا في مســرح األطفال 
هي فيلم رعب بالنسبة لي، 
ألن الطفل حساس جدا ويجب 
ان أراعي مشــاعره وخياله 
وعقله، مؤكدا انه يحب جميع 
مسرحياته اخلاصة بالصغار، 
لكــن األقــرب اليــه «ليلــى 
والذيبني» والتي مزج خاللها 
بني احلوار والغناء وظهرت 
بشكل جاذب، مستدركا: أحب 
ايضا «قلعة الســاحر» التي 
صنفــت بأنها حتفز مواهب 
الطفــل، بجانــب «مصنــع 
الكاكاو» والتي تركت صدى 

مسرح الطفل فيلم رعب بالنسبة لي.. واشتغلت جميع مسرحياتي فيه بـ «كيف عالي»

جنهز لسناء أعماًال جديدة منها «دويتو» نسائي

«ركبة» علي املعتوق اليسرى.. بخير
مفرح الشمري

املعتوق  القدير علي  الشــاعر  أجرى 
عملية جراحية لركبته اليســرى في أحد 
املستشفيات اخلاصة وتكللت بالنجاح وهو 
حاليا في منزله بعد ان ســمح له الطاقم 

الطبي مبغادرة املستشفى.
«األنباء» هاتفت الشــاعر القدير علي 
املعتوق لالطمئنان على صحته فقال: «أنا 
احلمد هللا بخير وصحــة وعافية بعد أن 
انتهت آالم ركبتي اليسرى بفصل اهللا ثم 
بفضل الطاقم الطبي الذين اجروا العملية 
واحلمد هللا جنحت العملية وأنا حاليا في 
البيت متبع نصائح األطباء الذين لم يقصروا 

معي بشيء».
وشكر املعتوق «األنباء» على تواصلها 
الدائم مع الفنانني في الســراء والضراء، 
التقدم والنجــاح واالزدهار،  لها  متمنيا 
واصال شكره لكل من سأل عنه في وعكته 
الصحية، سائال املولى عز وجل ان يبعد 

عنهم كل مكروه.
يذكر أن الشاعر القدير علي املعتوق تبث 
له أغنية «احنا لها» عبر قنوات تلفزيون 

الكويت يثمن فيها دور الصفوف األمامية 
من أبناء الكويت ملواجهة جائحة كورونا 
واألغنيــة من غناء املطــرب عبدالهادي 
احلمادي وأحلــان وتوزيع وديع البدور 

ومن إخراج طالل العنزي.

أحلان املسيليم تعانق صوت
سناء سعيد بـ «صباح الورد»

أحمد احلريبي.. «أنا لك» !

ياسر العيلة 

 «صباح الــورد» أغنيــة خليجية جديدة 
ملطربة مصرية شابة تقيم بالكويت اسمها سناء 
سعيد، اكتشفها وراهن عليها املوزع املوسيقي 
حســام حمدي، مقيم بالكويت، واألغنية من 
كلمات الشاعر الغنائي الكبير أحمد الشرقاوي 
وأحلان املتميز ضاري املسيليم، والذي حدثنا 
عن هذا التعــاون قائال: عندمــا تعرفنا على 
سناء عن طريق املوزع حسام حمدي وسمعنا 
صوتها اقترحنــا عليه ان جنربها في الغناء 
اخلليجي، خاصة انها متتلك مساحات صوتية 
كبيرة واحساسا عاليا ينبئ عن قدوم مطربة 

واعدة ملا متلكه من إمكانات فنية.
واضاف املسيليم: مت تنفيذ «صباح الورد» 
في وقت قياســي، ثالثة ايام فقط، من خالل 
فكرة جميلة للشاعر احمد الشرقاوي، واألغنية 
شــديدة الرومانسية ومناســبة لكل احملبني 
في األجواء الصباحية. وتابع: بخالف اغنية 

«صبــاح الورد» بدأنا جتهيــز أكثر من عمل 
جديد للمطربة سناء، منها دويتو مع مطربة 
اخرى جار اختيارهــا، والدويتو من احلاني 
وكلمات احمد الشرقاوي وتوزيع حسام حمدي 
أيضا، باإلضافــة الى حرصنا على اختيارها 
لغناء املقدمات الغنائية لعدد من املسلسالت 
اخلليجية الفترة املقبلة، وكذلك عدد من االغاني 

الوطنية.
اجلدير بالذكــر ان اغنية «صباح الورد» 

تقول كلماتها:

يا صباح الورد يا كل دنيتي
ما بعد ضحكة عيونك شمس ونور

أشرب الفنجان وحبك نكهتي
يا مزاج الروح ف غياب وحضور

ما بي أتكلم وشوف بنظرتي
كم قصيده وكم كالم وكم شعور

في صباحاتك تندت وردتي
صرت اشوف الكون بستان وعطور

أصدر الفنان أحمد احلريبي أغنية 
جديدة بعنوان «أنا لك» كلمات ساهر، 
ومن أحلان نواف اجلاسر، وحققت 
األغنية نســبة متابعــات الفتة في 
وسائل التواصل االجتماعي، واتسمت 
بلحن رومانسي وكلمات معبرة وأداء 
جميل من الفنان احلريبي الذي أعادته 

هذه األغنية إلى جمهوره مجددا.
وتقول كلماتها: «انا لك ماني لغيرك 
وال لي دنيا غير دنياك.. وال حب غير 
حبك وال أحالم غير وياك.. ولو عني 
تغيب تغيب اشوفك باخليال والقاك.. 
مالكي حبي إحساســي حياتي عمري 
تاج راسي.. احبك لو تكون جاسي ولو 
قربك يصير اشواك.. ولو عني تغيب 
تغيب اشوفك باخليال والقاك.. يا صوتي 
وضحكتي وهمسي يا حاضر دنيتي 
وامســي.. انا انسى معاك نفسي لكن 
مستحيل انساك.. ولو عني تغيب تغيب 

اشوفك باخليال والقاك».

اكتشفها حمدي وكلمات الشرقاوي قدمتها للجمهور

املطربة سناء سعيد امللحن ضاري املسيليم

املوزع املوسيقي حسام حمدي الشاعر احمد الشرقاوي

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

نازحو إدلب جنوا من احلرب ليقعوا بني فكي «كورونا».. و«اجلوع»
عواصم - وكاالت: أصبح النازحون السوريون 
في شمال غرب البالد بني فكي كماشة تفشي ڤيروس 
كورونا املســتجد الذي ارتفعــت حاالت االصابة به 
في ادلب، اضافة الى املجاعة في حال توقف إيصال 
املساعدات عبر احلدود، غداة استخدام روسيا والصني 
حق النقض «الفيتو» لوقف آلية ادخال مســاعدات 
االمم املتحدة االنســانية عبر احلــدود، التي انتهت 
أمــس االول مــدة تفويضها في مجلــس االمن دون 

التوصل الى الية جيدة. 
وبعد جناتهم من الهجوم الكبير الذي شنته قوات 
سورية وميليشيات متحالفة معها بدعم روسي في 
شمال غرب سورية، يعتري نصر أحمد سلطان انه 
خائف على أطفاله العشــرة املكدســني داخل خيمة 
متواضعة شبه خالية من األثاث، في مخيم للنازحني 
قرب مدينة معرة مصرين، في حال توقف املساعدات 
واتساع رقعة انتشار كورونا. ويقول لوكالة فرانس 
برس «تركنا بيوتنا وأرضنا ورزقنا ولم يعد لدينا 
إال هذه املســاعدات التــي يعطوننا إياها، وفي حال 

انقطعت نصبح عرضة للمجاعة».
ووفقــا لــألمم املتحدة، يعتمد نحــو ٢٫٨ مليون 
شــخص في املنطقــة على املســاعدات عبر احلدود 

لتأمني احتياجاتهم اليومية األساسية.
ولم يتمكن مجلس األمن من جتديد آلية إيصال 
املســاعدات عبر احلدود، املعتمــدة منذ العام ٢٠١٤، 
بســبب إصرار روســيا علــى حصر نقــاط إدخال 

املساعدات مبعبر واحد هو باب الهوى (إدلب) وملدة 
٦ اشــهر فقط. وفي تطــور صحي ال يقل اهمية عن 
وقف املساعدات االنسانية مت تسجيل إصابة ثالثة 
من الكــوادر الطبيــة على األقل بڤيــروس كورونا 

املستجد في إدلب منذ اخلميس املاضي.
وأكدت «احلكومة السورية املؤقتة» التي تتولى 
إدارة األراضي اخلاضعة لسيطرة املعارضة، ارتفاع 
اإلصابــات إلى ثالث حاالت. وأشــارت إلى أن ٢٢٢٦ 
شخصا في املنطقة خضعوا حتى اآلن للفحوصات 
الطبية بغية التأكد من إمكانية إصابتهم بكورونا.

وأفــادت تقاريــر إعالمية محلية بــأن املصابني 
الثالثة هم من الكوادر الطبية. وذكرت التقارير أن 
املصابــني اجلديدين من املخالطــني للمريض األول 
الذي مت تشــخيص إصابتــه اخلميس املاضي وهو 
طبيب اعصاب كتم في تركيا، مؤكدة أن املستشفى 
الذي يعمل فيه «املريض رقم صفر» علق أنشطته. 
ويثيــر ذلك مخاوف من وقوع كارثة صحية إذا 
ما امتد الوباء إلى مخيمات النازحني املكتظة والتي 
تفتقد خلدمات املياه والصرف الصحي، يقول نصر 
بانفعــال «إذا لم يتم إدخــال األدوية الى املخيمات، 
سينتهي أمرنا»، مضيفا «ستقضي الكورونا علينا».

وعلى بعد أمتار، يسأل النازح عبدالسالم يوسف 
(٤٧ عاما)، وهو أب لعشرة أطفال بغضب «مع تسجيل 
إصابات عدة بالكورونا، كيف ميكننا االلتزام باحلجر 
داخل املخيمات اذا كانت الناس ال متلك قوتها اليومي 

مع وقف املساعدات؟».
ويوضــح أن وقــف إدخال املســاعدات، في حال 
عدم جتديد اآللية، سيشــكل «كارثة انسانية بحق 
الناس ألن غالبية املهجرين في املخيمات يعتمدون 
بشكل كلي على السلة الشهرية أو اخلبز» الذي يتم 

توزيعه في إطار املساعدات.
ويعتمد النازحون خصوصا على املساعدات لتأمني 
الطعام واملياه واحلصول على اخلدمات االستشفائية 

والتعليمية ألطفالهم، بحسب األمم املتحدة.
ونبهت رئيسة منظمة «سايف ذي تشيلدرن» إنغر 
أيشينغ في بيان أمس األول إلى أن «املعابر احلدودية 
هي الطريقة الوحيدة إليصال املساعدات اإلنسانية 

احليوية، والتي يعتمد األطفال عليها للبقاء».
وقالــت إنه ما لم يتم وضعها «قيد اخلدمة، فلن 
تتمكن العديد من العائالت من تناول الطعام، ولن 

حتصل على رعاية صحية ولن جتد مأوى».
ولــم تثمر خمس عمليــات تصويت في مجلس 
األمن منذ الثالثاء، استخدمت خاللها روسيا والصني 
حق النقض (ڤيتو). وتقول الدول الغربية أن البديل 
يتمتع بالصدقية لهذه اآللية حاليا وأن البيروقراطية 
والسياسة السوريتني متنعان نقال فعاال للمساعدات 
إلى املناطق اخلارجة عن سيطرة دمشق. ومن أمام 
خيمته قرب معرة مصرين، يحذر عبدالسالم من أنه 
وماليني السوريني ســيواجهون «كارثة كبرى أمام 

مرأى العالم أجمع».

ارتفاع اإلصابات إلى ٣ وانتهاء مهلة األمم املتحدة لنقل املساعدات عبر احلدود

(أ.ف.پ) صورة جوية ملخيم قرية معرة مصرين بريف إدلب 

الكاظمي يدشن عملية عسكرية قرب 
احلدود مع إيران: زمن السرقات وّلى

مسلمو البوسنة يحيون الذكرى الـ ٢٥ 
ملذبحة سريبرينتشا التي صدمت العالم

معسكر الدميوقراطيني في هونغ كونغ 
يجري االنتخابات التمهيدية

بغداد- وكاالت: دشن رئيس الوزراء القائد 
العــام للقوات املســلحة العراقية، مصطفى 
الكاظمي عملية عسكرية واسعة من محافظة 
ديالــى ملطاردة خاليا تنظيــم داعش، مؤكدا 
استعادة هيبة الدولة وتصديها للفساد عبر 
احلدود. وأكد رئيس الوزراء العراقي أن مرحلة 
إعادة النظام والقانون بدأت في بالده، وأنه 
لن يتم السماح بسرقة املال العام في املنافذ.

وقال الكاظمي في تصريح صحافي على 
هامــش إعادة افتتاحه منفــذ «مندلي» امس 
«زيارتنــا للمنفــذ هي رســالة واضحة لكل 
الفاســدين بأنه ليس لديكــم موطئ قدم في 
املنافذ احلدودية أجمع»، داعيا «جميع الدوائر 

إلى العمل على محاربة الفســاد ألنه مطلب 
جماهيري».

وتابــع «أعددنا اخلطط الكفيلة مبحاربة 
الفاسدين وعلى اجلميع التكاتف إلجناز هذا 
املطلــب»، موضحا «أننــا منحنا صالحيات 
إلــى رئيس هيئة املنافــذ احلدودية ملالحقة 

الفاسدين في كل املنافذ احلدودية».
ولفت الى ان البالد خسرت ماليني الدوالرات 
بســبب ســوء فرض الضرائب على الســلع 
املســتوردة، وقال الكاظمي ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس برس إن احلكومة ســتالحق 
«األشباح» التي كانت تنقل شاحنات البضائع 

عبر احلدود من دون دفع رسوم جمركية.

سريبرينتشا - وكاالت: أحيا البوسنيون 
امس الذكرى اخلامســة والعشــرين ملذبحة 
سريبرينتشا التي راح ضحيتها نحو ٨٠٠٠ 
رجــل وصبي مســلم والتي صدمــت العالم 
باعتبارها جرمية اإلبادة اجلماعية الوحيدة 

في أوروبا منذ احلرب العاملية الثانية.
ووقفــت العائالت املكلومــة أمام نعوش 
ملفوفــة باللون األخضر لتســع ضحايا مت 
التعــرف على رفاتهم حديثا وســيتم دفنها 
في مقبــرة بالقرب من البلدة، حيث تشــير 
شــواهد القبور البيضاء الطويلة إلى مقابر 

٦٦٤٣ ضحية أخرى.
واليــزال نحو ١٠٠٠ مــن ضحايا املذبحة 
في عداد املفقودين بهذه البلدة التي شــهدت 

واحدة من أفظع أحداث حرب البوسنة التي 
دارت رحاها بني ١٩٩٢ و١٩٩٥.

وخاطب قادة العالم احتفالية رسمية بهذه 
الذكرى عبر رابط ڤيديو بعد أن منعهم تفشي 
وباء ڤيروس كورونا من احلضور. وبدال من 
عشــرات األلوف من الزوار الذين يحضرون 
عادة هذا االحتفال السنوي، جاء بضعة آالف 
فقط بعد أن حظر املنظمون الزيارات املنظمة.

وخــالل املناســبة، قال وزيــر اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو: «نشعر باحلزن مع 
العائالت التي تسعى بال كلل لتحقيق العدالة 
لـــ ٨ آالف روح بريئة أزهقــت، بعد كل هذه 
السنوات». وكانت واشنطن توسطت في اتفاق 
السالم البوسني بعد شهور من هذه املذبحة.

عواصــم - وكاالت: أجــرى معســكر 
الدميوقراطيني االنتخابات التمهيدية على 
مستوى املجالس الختيار أقوى املرشحني 
خلــوض االنتخابات البرملانية الرســمية 
املقررة في سبتمبر املقبل في هونغ كونغ 

في سبتمبر امس.
ويهدف «املعســكر الدميوقراطي +٣٥ 
االنتخابــات األولية» إلــى احلصول على 
أغلبية ٣٥ مقعدا أو أكثر (أكثر من النصف) 
فــي انتخابــات املجلــس التشــريعي في 
ســبتمبر، وهي خطوة ســتمنحهم املزيد 
من الســلطة لالعتراض على التشريعات 

املؤيدة للمؤسسة احلاكمة.
وقبيل عملية التصويت، داهمت الشرطة 
في هونغ كونغ مقر مركز أبحاث الرأي العام 
وهو مركز اســتطالع رأي مستقل يساعد 
املعارضــة في تنظيم االنتخابات، وفق ما 

أعلن رئيس املركز روبرت تشونغ.
وقال تشونغ، للصحافيني إن الشرطة 
نسخت ملفات من أجهزة الكمبيوتر، غير 
أن الشرطة أشارت إلى أنها عمدت إلى ذلك 
بعد تلقيها معلومــات عن اختراق أجهزة 
كمبيوتر املركز مما أدى إلى تســرب غير 

قانوني للبيانات الشخصية.

(رويترز) جندي عراقي يحرس البوابة االمنية على احلدود املشتركة مع ايران  امس 

دعوات فلسطينية لتصعيد املقاومة رداً على «خطة الضم»
عواصــم- وكاالت: دعــت 
الوطنية واإلســالمية  القوى 
إلــى تصعيــد  الفلســطينية 
املقاومــة الشــعبية ردا على 
جرائم االحتالل اإلســرائيلي، 
مبا فيها: مخطط ضم أراض من 
الضفة الغربية احملتلة، وجرائم 
االســتعماري،  االســتيطان 

والتطهير العرقي.
فــي  القــوى  وأكــدت 
بيــان أوردتــه وكالــة األنباء 
امــس  الفلســطينية (وفــا) 
اســتحالة القبول أو التعاطي 
مع أي أفكار أو مقترحات من 
أي جهة كانــت إلضفاء طابع 
الشرعية على االحتالل، وأن 
احلل الوحيد املقبول فلسطينيا 
هو تطبيق قرارات الشــرعية 
الدوليــة بإنهاء االحتالل بكل 
أشــكاله، ومتكــني الشــعب 
الفلسطيني من ممارسة حقه 
في تقرير املصير، واالستقالل 
الوطنــي فــي دولــة كاملــة 
القدس،  السيادة، وعاصمتها 
وتأمني حــق العودة لالجئني 

وفق القرار األممي ١٩٤.
وحذرت من إقدام االحتالل 

حلملة واســعة إلنقــاذ حياة 
األســرى من سياسة اإلهمال 
الطبــي املتعمــد، بعــد إعالن 
إصابة األســير محمد صالح 
الدين بالسرطان، وخصوصا 
مع تصاعد انتشــار ڤيروس 
كورونــا وإصابــة عــدد مــن 

اقتحمت البلــدة بعدة آليات، 
واعتقلت الشابني عقب مداهمة 
منزلي ذويهما وتفتيشــهما. 
االحتــالل  قــوات  وتكثــف 
خالل الشهرين األخيرين من 
للبلــدة واعتقلت  اقتحاماتها 
أكثر من ٥٥ فلســطينيا.  الى 
ذلك، قالت صحيفة «يديعوت 
أحرونــوت» اإلســرائيلية أن 
الفلسطينية  فصائل املقاومة 
في قطاع غزة متتلك صواريخ 
دقيقة وبعيدة املدى، وحتمل 
رؤوســا حربيــة تــزن مئات 
املــواد  الكيلوغرامــات مــن 
الناســفة، وهي بذلــك قادرة 
علــى تدمير عمــارات وإبراج 
ســكنية في مدينــة تل أبيب. 
وينسجم ذلك مع ما حتدث عنه 
مؤخرا أبو أحمد املتحدث باسم 
سرايا القدس اجلناح العسكري 
حلركة اجلهاد اإلسالمي الذي 
قال إن ضرب تل أبيب أصبح 
مثل ضرب مستوطنة سديروت 
التــي تبعد ٦ كيلومترات عن 
غــزة، أي أن لديهم صواريخ 
قادرة على الوصــول إلى أي 

مكان في إسرائيل.

السجانني بالڤيروس.
إلى ذلــك، اعتقلــت قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي، امس 
شابني فلســطينيني من بلدة 
يعبــد غربي جنــني، وأفادت 
مصادر محلية - وفقا لوكالة 
(وفا) - بــأن قوات االحتالل 

(أ.ف.پ) طالب فلسطينيون في املرحلة الثانوية يعبرون عن فرحتهم باعالن نتائج امتحاناتهم في اخلليل امس 

على تنفيذ مخططاته العدوانية 
في قرية املغير شرق محافظة 
وهــي  والبيــرة،  اهللا  رام 
إحدى املناطــق الهامة لقربها 
البنــاء  مــن األغــوار، عبــر 
االستيطاني، وتضييق اخلناق 
على املزارعني. كما دعت القوى 

تركيا تبدأ إجراءات فتح مسجد «آيا صوفيا» أمام املصلني
عواصــم - وكاالت: بدأت 
التركيــة عمليات  الســلطات 
الفحــص فــي مســجد «آيــا 
املعالــم  أشــهر  صوفيــا»، 
الســياحية فــي اســطنبول 
أمس، في إطار االســتعدادات 
اللوجســتية جلعــل املتحف 
السابق الذي كان مسجدا وقبله 
كنيسة، مالئما للمسلمني ألداء 
الصلوات، بعد يوم من إعالن 

البالد إعادة افتتاحه.
وكان املبنــى مغلقــا أمام 
الزائرين أمس، طبقا ملا ذكرته 
وكالة أنباء األناضول الرسمية، 
مضيفــة أن فرقــا مــن وزارة 
الســياحة تتفقد القبة وأربع 

مآذن في إطار االستعدادات.
وامتــألت وســائل إعــالم 
مواليــة للحكومــة بأناشــيد 
دينية وقومية بســبب القرار 

التاريخي.
وكان الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان قــد قال أمس 
األول، إنه سيجري فتح مسجد 
«آيــا صوفيــا» أمــام اجلميع 
من مواطنــني وأجانب وغير 

مسلمني.
وأضــاف أردوغــان فــي 
إلغــاء  بشــأن  تصريحــات 
«احملكمة اإلدارية العليا»، قرار 
مجلس الــوزراء الصادر عام 
١٩٣٤، القاضــي بتحويل «آيا 
صوفيا» في مدينة إسطنبول 
من مســجد إلى متحف «مثل 
جميــع مســاجدنا، ســتفتح 
أبواب آيا صوفيا أمام اجلميع 
من مواطنــني وأجانب وغير 
مسلمني»، وفقا ملا أوردته وكالة 

األناضول.
وتابع أن «آيا صوفيا» الذي 
يعد تراثا مشتركا لإلنسانية، 
ســيواصل احتضان اجلميع 

الكنــــيسة  وانتــقــــدت 
األرثوذكســية الروسية قرار 
إعادة فتــح مجمع آيا صوفيا 
في اســطنبول أمام املسلمني 
إلى  للصــالة ليعود املجمــع 
وضعه كمسجد وإلغاء صفته 

احلالية كمتحف.
وأعلــن املجلــس العاملــي 
للكنائــس الــذي ميثــل ٣٥٠ 
كنيســة مســيحية أنــه بعث 
برسالة للرئيس التركي يعبر 
فيها عن «احلزن واالستياء» 
إزاء قــراره تعتده آيا صوفيا 

مسجدا.
وكتب يوان ساوكا األمني 
العام بالوكالة ملجلس الكنائس 

على «متسك تركيا بالعلمنة» 
و«رغبتهــا في تــرك نزاعات 

املاضي خلفها».
وأخــذ على أردوغــان أنه 
«قلب هذه اإلشارة اإليجابية 
الى انفتاح تركيا ليجعل منها 
إشــارة اســتبعاد وانقسام»، 
معتبــرا أن هذا القــرار يهدد 
بتشجيع «طموحات مجموعات 
أخرى، خارج تركيا، تســعى 
الى تغيير األمر الواقع وإحياء 
االنقســامات بــني املجتمعات 

الدينية».
وأثار قرار أردوغان تنديدا 
في اليونان وفرنسا وروسيا 
والواليــات املتحــدة، ودانته 
منظمــة األمم املتحدة للثقافة 
والعلــوم (يونيســكو) التي 
كانت أدرجت آيا صوفيا على 

قائمة التراث العاملي.
من جهة أخرى، أقر البرملان 
التركــي أمس قانونا بشــأن 
تغيير هيكل نقابات احملامني، 
في خطوة يقول محامون إنها 
القضاء  ستحد من اســتقالل 
بشــكل أكبر في البــالد التي 
يعتبــرون أن وضــع النظام 
القضائي فيها متدهور بالفعل.
وتظاهــر آالف احملامــني 
في اســطنبول وأنقرة ومدن 
أخــرى احتجاجا على اخلطة 
التي يقولــون إنها تهدف إلى 
إسكات مؤسسات أصبحت بني 
قلة مازالت تعارض علنا سجل 
احلكومة املتعلق بحكم القانون 

وحقوق اإلنسان.
التشريع اجلديد  ويسمح 
أكثــر مــن نقابــة  بتشــكيل 
للمحامــني فــي كل إقليم بدال 
من النظام احلالي الذي كانت 
فيه لكل إقليم نقابة، وهو ما 
يقلل من قوة تلك املؤسسات.

ومقــره جنيڤ في الرســالة 
أن «آيــا صوفيا كانــت مكانا 
لالنفتــاح والتالقــي والوحي 
األمم  جميــع  مــن  للنــاس 

والديانات».
وأتى تصريح أردوغان إثر 
الدولة  حكم أصدره مجلــس 
التركي، أعلــى محكمة إدارية 
فــي البالد، بناء على مراجعة 
تقدمــت بهــا منظمــات عدة، 
وقضى بإبطال القرار الصادر 
في العام ١٩٣٤ والذي حتولت 
مبوجبه آيا صوفيا من مسجد 

إلى متحف.
وأضــاف ســاوكا أن مــا 
شــكلته آيا صوفيا كان دليال 

املجلس العاملي للكنائس يعبر عن «احلزن واالستياء» إزاء القرار

(رويترز) سيدة تلتقط صورة «سيلفي» وفي اخللف متحف آيا صوفيا قبل اعادته الى مسجد 

بشكل أكثر صدقا وأصالة».
ودعا أردوغان اجلميع إلى 
احتــرام القرار الــذي اتخذته 
الهيئات القضائية والتنفيذية 
في تركيا حول «آيا صوفيا»، 
مؤكدا أن أي موقف بخصوص 
ذلك «يتجاوز التعبير عن اآلراء 

نعده انتهاكا الستقاللنا».
ودعا الــى مرافقتــه ألداء 
صالة اجلمعة مبناسبة افتتاح 
«آيا صوفيا» املســجد في ٢٤ 

اجلاري.
وذكــر أنــه ســيتم إلغــاء 
رســوم الدخول إلى مســجد 
«آيا صوفيا» عقب رفع وضع 

املتحف عنه.
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أول أيام تلقي طلبات الترشح لـ «الشيوخ».. إقبال وإجراءات احترازية
القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكاالت

شــهدت ٢٧ محكمة ابتدائية على مســتوى اجلمهورية 
امس إقباال من راغبي الترشح النتخابات مجلس الشيوخ 
سواء حزبيون أو مستقلون، وكذا القوائم املطلقة، وسط 
إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار ڤيروس كورونا، 
حيث مت نشر بوابات التعقيم على األبواب وإلزام املترددين 
بارتداء الكمامات، وتســتمر عملية التقدمي حتى الســبت 
القادم وهو اليوم األخير الذي من املقرر غلقه في الساعة 

الثانية بعد الظهر.
وشهد محيط احملاكم إجراءات أمنية، مشددة الستقبال 
املرشحني، ومت وضع حواجز حديدية أمام أبواب القاعات 
لتنظيــم عملية الدخول بعد االطالع على بطاقات حتقيق 
الشخصية والسماح بالدخول وفقا للدور، ومت تخصيص 

مدخل مستقل للمرشحني بعيدا عن املتقاضني.
وبحسب «اليوم السابع» فإن األسماء النهائية ملرشحي 
حزب الشــعب اجلمهوري، فــي القائمة احلزبية املوحدة، 
ومقاعد الفردى في انتخابات مجلس الشيوخ جاءت كالتالي:

ضمت قائمة احلزب (نظام القائمة)، رجل األعمال أحمد 
أبوهشيمة، نائب رئيس احلزب، والذي يخوض االنتخابات 
ممثــال حملافظة بني ســويف، ومعه كل مــن محمد عمارة 
عضو احلزب وتنســيقية شــباب األحزاب والسياسيني، 
وممثــل محافظة اجليزة، وحســانني أحمــد توفيق ممثال 
حملافظة املنيا في قائمة الصعيد، ومحمد فهمي محمد أحمد 
صالــح ممثال حملافظة أســيوط، وأحمد عبداملاجد األحمر 

ممثال حملافظة قنا.
ودفع احلزب في قائمة القاهرة ووســط الدلتا بإيهاب 
وهبة لبيب وريهام مجدي محمد عفيفي، وســامية انسي 
حبيب فهمي، وفي شرق الدلتا دفع بفيبي فوزي جرجس 

فلمون، وباهر محمد أمني غازي.
وفي الفردي، قرر احلزب الدفع بـ ٧ مرشحني، هم فؤاد 
سعد القاضي في دائرة مصر اجلديدة، وأبوسريع عفيفي 
في دائرة بنها مبحافظة القليوبية، وأسامة فيهم إبراهيم 
منصور في دائرة قويسنا، وأحمد محمد أحمد الشعراوي 
فــي الغربيــة، ومحمد الرشــيدي في دائرة ســيدي جابر 
باإلســكندرية، وعبدالراضــي علوان في قــوص، ومحمد 
ســعيد حســب النبي طه في الغردقة، كما تقدم مرشحو 
أعضــاء حزب مســتقبل وطن عن محافظــة اجليزة على 
املقعد الفردي، بأوراق ترشحهم خلوض انتخابات مجلس 
الشيوخ، وهم عادل ناصر رمز القلم، عصام هالل عفيفي 
رمز املسدس، أحمد قطب رمز السلم، عمر زايد رمز الكتاب، 
وأحمد دياب رمز قناة السويس، وعمرو عكاشة رمز سنبلة 
القمح، ومحيي حافظ رمز األباجورة، وعمرو القماطي رمز 

رميوت كنترول.
فيما كشــفت مصادر من داخل حزب الوفد، ان احلزب 
ســيدفع بعدد يتراوح بني ٦ و٨ مرشــحني له في القائمة 

احلزبية املوحدة النتخابات مجلس الشيوخ.
وأضافــت املصادر أن من بني األســماء التي مت االتفاق 
عليها بالنســبة ملرشحي القائمة عن حزب الوفد، د.ياسر 
الهضيبي، نائب رئيس الوفد، وم.حازم اجلندي، مســاعد 
رئيس الوفد، وطارق التهامي، سكرتير العام املساعد للوفد، 
وطارق عبدالعزيز، أحد قيادات الوفد، وسعيد ضيف اهللا.

ولفتت املصادر إلى أن احلزب سيعمل من خالل اجتماعات 
مستمرة ومكثفة على الدفع بعدد آخر في الفردي باحملافظات 

من قيادات وكوادر احلزب.

٨ مرشحني لـ «مستقبل وطن» على «الفردي» باجليزة.. وأبو هشيمة أبرز مرشحي «الشعب اجلمهوري»

«حسم ٢٠٢٠»: اجليش املصري يحمي وال ُيهدد

طرح وحدات للحجز ملتوسطي الدخل باملدن اجلديدة بالتقسيط على ٢٠ عامًا

القاهرة - خديجة حمودة

حتت عنوان «اجليــش املصري يحمي وال 
يهدد»، نشــر املوقع الرســمي لوزارة الدفاع 
املصريــة، امس، فعاليات املناورة العســكرية 
حســم ٢٠٢٠، وذلك في اجلزء اخلاص بالبحر، 
حيث شهدت األيام املاضية مناورة عسكرية في 
البحر، مبشاركة أفرع القوات املسلحة الرئيسية 

وبعض أسلحة اجليش.
وقد شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان 
حرب القوات املسلحة امس إحدى مراحل املناورة 
(حسم ٢٠٢٠)، التي نفذتها تشكيالت من القوات 

البحرية واجلوية والقوات اخلاصة من الصاعقة 
واملظالت والقوات اخلاصة البحرية بإحدى املناطق 
احلدودية على االجتاه اإلســتراتيجي الغربي، 
وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيالت 
ووحدات القوات املسلحة وبحضور قادة األفرع 

الرئيسية وعدد من قادة القوات املسلحة.
بدأت املرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات 
اجلوية املركزة من خالل عــدد من الطائرات، 
متعددة املهام ملراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنا 

مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمني رأس الشاطئ.
كما نفذت وحدات بحرية عددا من األنشطة 
التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد األهداف 

السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات 
للمدفعية البحرية باألعيرة املختلفة، والضغط على 
الغواصات املعادية مبناطق عملها بواسطة قذائف 
األعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة 
مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل 
البحري. كما نفذت مجموعات من القوات اخلاصة 
البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك 
باستخدام الزوارق السريعة التي مت دفعها من 
على حاملة املروحيات من طراز (ميسترال)، فيما 
واصلت املدمرات والفرقاطات البحرية إطالق عدد 
من الصواريخ ســطح - سطح إضافة إلى قيام 
إحدى الغواصات بإطالق صاروخ عمق - سطح 

وقيام إحدى التشكيالت اجلوية بتنفيذ رمايات 
صاروخية جو- سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية 
إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع 
وصول وسائط اإلبرار على الشاطئ حتت ستر 
احلماية اجلوية والوقاية احملققة من وســائل 

الدفاع اجلوى.
واختتمت الفعاليات بإطالق الوحدات البحرية 
لعدد مــن صواريخ «الهاربــون» و«الهاربون 
املكبسل» من املدمرات والغواصات، كما قامت 
طائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات اجلوية 
املركزة على األهداف الســطحية املعادية على 

الساحل وتأمني عملية اإلبرار املنفذة.

القاهرة - ناهد إمام

أعلن د.عاصم اجلزار، وزير اإلسكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية، أنه مت طرح أول إعالنات 
بيع الوحدات الســكنية، بالتعاون بني صندوق 
اإلســكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري، 
وهيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة، للمواطنني 
من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من املدن اجلديدة 
مبســاحات تتراوح بني ١٠٠م٢ و١٥٠م٢ كاملة 
التشطيب، وبأســعار تبدأ من ٣٦٤ ألف جنيه، 
وذلك في ضوء مبادرة البنك املركزي املصري 
ملتوسطي الدخل بسعر عائد ٨٪ متناقصة سنويا 
ملدة تصل إلى ٢٠ عاما بنظام التمويل العقاري.

وأشارت مي عبداحلميد، الرئيس التنفيذي 
لصندوق اإلســكان االجتماعي ودعم التمويل 
العقاري، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها 

باإلعالن تبلغ ٢٢٧١ وحدة موزعة على ١٣ مدينة 
على مستوى ٩ محافظات: (القاهرة - اجليزة - 
القليوبية - املنوفية - الشرقية - أسيوط - دمياط 
- املنيا - قنا)، مشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن 
مشــروعات (دار مصر - جنة - سكن مصر)، 
حيث تضمن مشروع دار مصر طرح وحدات 
في ٤ مدن، هي: ١٥ مايو - العاشر من رمضان 
- السادات - حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد ٥٧٥ 
وحدة سكنية، مبساحات تتراوح بني ١٣٠- ١٤٠ 
م٢ بأسعار تتراوح بني ٦٧٢٫٩٤٥ و ٩٨١٫٧٥٠، أما 
مشروع جنة فيتم طرح وحدات في ٤ مدن، هي: 
السادس من أكتوبر - العبور - دمياط اجلديدة - 
الشيخ زايد، بإجمالي عدد ١٠٠٥ وحدات سكنية 
مبساحات تتراوح بني ١٠٠-١٥٠م٢ بأسعار تتراوح 
بني ٧٥٤٫٨٠٠ و ١٫٦٧٤٫٢٧٠. وأخيرا مشروع سكن 
مصر، حيث يتم بــه طرح وحدات في ٥ مدن، 

هي: أكتوبر اجلديــدة - املنيا اجلديدة - غرب 
قنا - ناصر غرب أســيوط - القاهرة اجلديدة، 
بإجمالي عدد ٦٩١ وحدة سكنية مبساحات تتراوح 
بني ١٠٦-١١٨م٢ بأسعار تتراوح بني ٣٦٤٫٠٠٠ و 
٩٤٨٫٤٥٤. وأوضحت مي عبداحلميد أنه سيتم 
فتح باب ســداد مقدمات جدية احلجز املطلوبة 
للمشروعات الثالثة، وإتاحة االطالع على كراسة 
الشروط املرفقة باملوقع االلكتروني باإلضافة إلى 
تسجيل البيانات اخلاصة بصاحب الطلب وتقدمي 
طلب حجز الوحدة السكنية ملدة شهر بداية من 
يوم األحد املوافق ٢٠٢٠/٧/١٩ حتى اخلميس املوافق 
٢٠٢٠/٨/٢٠، حيث سيتم التقدمي من خالل البوابة 
 ،cservices.shmff.gov.eg اإللكترونية للصندوق
أما عن مبالغ مقدم جدية احلجز، فقد أشارت 
مي عبداحلميد الى أنها تبلغ ٤٠ ألف جنيه بالنسبة 
لوحدات ســكن مصر، و٦٠ ألف جنيه لوحدات 

دار مصر، و٨٠ ألــف جنيه لوحدات جنة، هذا 
بخالف مبلغ ٥٠٠ جنيه كمصاريف للتسجيل 

(ال ترد وال تسترد).
هذا، وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى 
أن هذا الطرح يأتي ضمن سلسلة من اإلعالنات 
التي سيقوم الصندوق بنشرها خالل األشهر 
القليلــة املقبلة في ضوء مبادرة البنك املركزي 
املصري ملتوســطي الدخل الصــادرة بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/١٩ واملعدلــة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٩، والتي 
جاءت اســتثمارا ملا ســبق وأن حققته مبادرة 
البنك املركزي املصري حملدودي الدخل من جناح 
واضح، ومتاشيا مع سياسة الدولة نحو حتقيق 
التنمية املستدامة وتوفير حياة كرمية ومسكن 
مالئم وصحي للمواطن املصري، مبا يســاهم 
في دفع الســوق العقاري وحتريك االقتصاد 

القومي للبالد.

الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات املسلحة يشهد إحدى مراحل «حسم ٢٠٢٠»

عواصم - وكاالت: يواصل 
«ســونامي» ڤيروس كورونا 
املســتجد تفشــيه في العديد 
مــن الواليات املتحــدة بينما 
يتربص بعدد كبير من رؤساء 
ومســؤولي أميركا الالتينية، 
بينما جتاوز عدد اإلصابات الـ 
١٢ مليونا و٥٣٣ ألفا والوفيات 
ارتفعت فوق الـ ٥٦٢ ألفا على 

مستوى العالم. 
هذا، ووصــل خبيران من 
إلى  العاملية  منظمة الصحــة 
بكني أمس في مهمة استكشافية 
قبــل بــدء حتقيق تريــد هذه 
الهيئــة الدولية إجراءه حول 
منشــأه الذي ظهر في مدينة 
ووهــان الصينية فــي نهاية 

.٢٠١٩
وتأتــي زيــارة اخلبيرين 
وهما عالم أوبئة ومتخصص 
احليوانيــة،  الصحــة  فــي 
بعدما أطلقت منظمة الصحة 
العامليــة نداء إلــى احلذر في 
مواجهة االرتفــاع الكبير في 
عدد اإلصابات، خصوصا في 
الواليــات املتحدة والبرازيل، 
حيث جتــاوز عــدد الوفيات 

السبعني ألفا.
وعنــد إعالنهــا عن توجه 
اخلبيرين إلــى الصني، قالت 
الناطقة باسم املنظمة ماغريت 
إنهمــا ســيجريان  هاريــس 
محادثات مع مسؤولني صينيني 
وسيحددان األماكن التي ينبغي 
علــى بعثة التحقيــق املقبلة 

زيارتها.
وأضافــت هاريــس «أحد 
األسئلة الكبرى هو حتديد ما 
إذا كان الڤيــروس انتقل إلى 
اإلنسان من حيوان، وإذا كان 
األمر كذلك، فمن أي حيوان؟».
املتحدة  الواليات  ورحبت 
باإلعــالن عن حتقيق املنظمة 
فــي الصــني. وقــال الســفير 
األميركي في األمم املتحدة في 
جنيڤ أندرو برميبرغ «نعتبر 
هذا التحقيــق العلمي مرحلة 
ضرورية للحصول على فهم 
كامل وشــفاف للطريقة التي 
انتشر فيها هذا الڤيروس في 

وأوريغون. كما سجلت فلوريدا 
وتكساس أعلى معدالت وفاة 
يومية بلغــت ١٢٠ و١٠٥ على 

التوالي.
وقال ريتشارد كورتيز وهو 
مسؤول في مقاطعة هيدالغو 
في جنوب تكساس بعد تأكيد 
١٢٧٤ إصابة خالل ٢٤ ســاعة 
«وصل سونامي كوفيد-١٩ إلى 
هنا». وعلى ســبيل املقارنة، 
أعادت ملبورن في أســتراليا 
وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 
خمســة ماليني نسمة، فرض 
إجراءات اإلغالق بعد تسجيل 

١٩١ إصابة في يوم واحد.
ويواصل وباء كوفيد-١٩ 
انتشاره في أميركا الالتينية 
أيضا، التــي أصيب قادة عدد 

من دولها بالڤيروس.
ففي بوليڤيا أعلنت الرئيسة 
االنتقالية جانني أنييز املرشحة 
الرئاســية فــي  لالنتخابــات 
سبتمبر أنها مصابة باملرض. 
مــن جهتهــا، أعلنت رئيســة 
البرملــان البوليڤي إيفا كوبر 
التي تأتي في املرتبة الثانية 
في هرم السلطة في البالد، أنها 

في كولومبيــا ١٣٣ ألفا و٩٧٣ 
إصابة مبا فيها ٤٧١٧ وفاة.

وتعتــزم الهند اســتخدام 
مــدرج إيدن غاردنز الشــهير 
لرياضة الكريكيت في مدينة 
كالكوتا القادر على استيعاب 
٨٠ ألف متفرج، كموقع لفرض 
حجــر صحي على شــرطيني 
تثبــت إصابتهــم بالڤيروس 
على ما أعلنت أمس ســلطات 
هذا البلد املتضرر بشدة جراء 

الوباء.
وقال رئيس احتاد الكريكيت 
في منطقة البنغال أفيشــيك 
دامليا «من واجبنا املســاعدة 
اإلدارة فــي حلظــات  ودعــم 
األزمــة هــذه. سنســتضيف 
الشــرطة املصابــني  طواقــم 
الذين يكافحون ضد كوفيد-١٩ 
لتمضية فترة احلجر الصحي».

وأصيب حوالي ٥٥٠ شرطيا 
في كالكوتا بڤيروس كورونا 
املســتجد الــذي أودى باثنني 
منهم. وستنشر مئات األسرة 
فــي املدرج، في ظــل الضغط 
الكبيــر الــذي تتعــرض لــه 

مستشفيات املدينة.

مصابة بكورونا أيضا.
في ڤنزويال، أعلن الرئيس 
نيكــوالس مــادورو متديــد 
حالة الطــوارئ التي فرضت 
ملنــع انتشــار الوبــاء شــهرا 
واحدا، بينما قال وزير النفط 
طــارق العيســمي إنه مصاب 
بكوفيــد-١٩. واألمــر نفســه 
ينطبــق على نائــب الرئيس 
ديوسدادو مابيلو الذي أعلن 

ذلك اخلميس.
في البرازيل، أعلن الرئيس 
جاير بولسونارو بنفسه أنه 

مصاب بالڤيروس.
الدولــة  والبرازيــل هــي 
األكثــر تضــررا بالوبــاء في 
أميركا الالتينية، والثانية في 
العالم. وقد جتاوز عدد الوفيات 
فيها عتبة الســبعني ألفا بعد 
تســجيل ١٢١٤ وفاة إضافية. 
وبذلك يرتفــع عدد اإلصابات 

إلى ١٫٨ مليون.
ورفعــت بوغوتــا البؤرة 
الرئيسية للوباء في كولومبيا، 
مســتوى التأهب في مواجهة 
انتشــار الڤيروس وســتعزز 
إجراءات عزل السكان. وسجلت 

(رويترز) فرقة ملوسيقى املارياتشي التقليدية تقدم عرضا للطاقم الطبي في مستشفى ٦٦ باملكسيك 

العالم». وجاء هذا التصريح 
إيجابيــا على غير العادة، من 
قبل الواليات املتحدة التي بدأت 
رسميا إجراءات انسحابها من 

منظمة الصحة العاملية.
والواليــات املتحــدة هــي 
الدولة األكثر تضررا بالوباء، 
حيث ســجلت نحو ربع عدد 
اإلصابات في العالم بتجاوزها 
حاجــز الـ ٣ ماليني و١٩٠ ألف 
إصابة، وفقا لبيانات جامعة 
جونز هوبكنز، حيث تسجل 
منــذ أيــام معــدالت يوميــة 
قياســية. وفاق عدد الوفيات 

الـ ١٣٤ ألف وفاة. 
وأودى الوباء بحياة أكثر 
من ٤١٠٠ شخص في فلوريدا 
وحدهــا، حيــث قلــل احلاكم 
اجلمهوري رون ديســانتيس 
من نسبة تفشــي املرض في 
البدء إال أنه اضطر الحقا إلى 
التوقف عن رفع تدابير العزل.
وكانــت فلوريــدا من بني 
األقــل  ســبع واليــات علــى 
سجلت حصيلة يومية قياسية 
إلــى جانب تكســاس وأالباما 
وإيداهو وميسوري ومونتانا 

ترامب يؤّجل جتمعًا انتخابيًا ويزور فلوريدا 
ويصدر عفوًا عن صديقه ستون

عواصــم - وكاالت: 
الرئيس األميركي  أرجأ 
دونالد ترامب في الدقائق 
األخيرة جتمعا انتخابيا 
كان مقررا امس بسبب 
عاصفــة، وجاء ذلك في 
وقــت يســعى فيه إلى 
دفع حملته في مواجهة 
منافسه في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة جو بايدن 
الذي صارت استطالعات 
الرأي متنحه تقدما كبيرا.
وبالتزامــن، كــرر 

الرئيس األميركي انتقاداته إلى الصني بسبب 
جائحة كوفيــد-١٩، مؤكــدا أن العالقات بني 
واشــنطن وبكني «تضررت بشدة»، مضيفا 
أن بكــني «كان بإمكانها وقف اجلائحة لكنها 
لم تفعل». وكان ترامب توجه أمس األول إلى 
فلوريدا من أجل حملة جلمع التبرعات وأحداث 
أخرى، متجاهال النصيحة الصحية حول خطر 
التجمعات الكبيرة، خاصة في هذه الوالية التي 
تعد واحدة من أكبر بؤر تفشــي وباء كورونا 

في الواليات املتحدة.
وكانت حملة الرئيس األميركي حددت أمس 
موعدا لتجمع في والية نيو هامبشير بعد توقف 
استمر أسابيع بسبب ارتفاع عدد اإلصابات 
بكورونا. لكن البيت األبيض أعلن تأجيله ملدة 
«أسبوع أو أسبوعني» بسبب اقتراب العاصفة 

املدارية «فاي».
من جانبه، هاجم بايدن ترامب مرارا وتكرارا 
بسبب إدارته أزمة كورونا وانتقد زيارة الرئيس 
لفلوريدا. وقال بايدن «مع وجود أكثر من ٢٣٢ 
ألف إصابة في فلوريدا وأكثر من ٤ آالف وفاة، 
من الواضح أن استجابة ترامب (التجاهل وإلقاء 
اللوم على اآلخرين واإللهاء) جاءت على حساب 

عائالت فلوريدا».
في ســياق آخر، قال متحدث باسم البيت 
األبيض إن أمرا تنفيذيا ســيصدره الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بشأن الهجرة لن يتضمن 
عفوا ملهاجرين وصلوا إلى الواليات املتحدة وهم 
أطفال لكن وجودهم حاليا فيها غير مشروع.
وقال املتحــدث جاد دير في بيان «هذا ال 

«سونامي كورونا» يتفاقم في واليات أميركية ويتصّيد زعماء أميركا الالتينية
خبيران من منظمة الصحة العاملية في الصني.. والهند ُحتوِّل ملعب كريكيت إلى مستشفى ميداني

ملشاهدة الڤيديو

روجر ستون صديق ومستشار ترامب يرفع عالمة النصر بعد االفراج عنه

يتضمن عفوا» بعد أن قال ترامب في مقابلة 
تلفزيونية إن األمر الذي يعتزم إصداره سيشمل 
ســبيال للحصول على اجلنسية ملثل هؤالء 

املهاجرين املعروفني «باحلاملني».
وأوضح بيــان البيت األبيــض إن األمر 
التنفيذي الذي ســيصدره ترامب سيؤسس 
لنظام هجرة بناء على اجلدارة واالستحقاق 
وإن ترامب ســيعمل مع الكونغرس للتوصل 
حلل تشريعي «قد يشمل اجلنسية مع قواعد 
تأمني قوية للحدود وإصالحات دائمة قائمة على 

االستحقاق» لكن لن يتضمن عفوا.
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قرارا يسمح بتجنيب صديقه 
روجر ستون الذي حكم عليه في فبراير بالسجن 
أربعني شــهرا في إطار التحقيق في التدخل 
الروسي في االنتخابات الرئاسية التي جرت 

في ٢٠١٦، دخول السجن.
وأعلن البيت األبيض في بيان «أمر الرئيس 
دونالــد ترامب بإجراء عفو تنفيذي لتخفيف 
احلكم غير العادل لروجر ســتون». وأضاف 
أن ستون هو «ضحية خدعة روسية روج لها 
اليسار وحلفاؤه في وسائل اإلعالم» وأصبح 

اآلن «رجال حرا».
وكان يفترض أن يبدأ ستون تنفيذ احلكم 
بالسجن األسبوع املقبل. وقد صدر عليه احلكم 
بعد إدانته في نوفمبر بالكذب في الكونغرس 
ورشوة شهود. وقال ستون عن طريق محاميه 
الذي نقل تصريحاته إلى وســائل اإلعالم إن 

«قرار الرأفة» الرئاسي «شرف كبير له».
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العماد ميشال سليمان لـ «األنباء»: الكويت لم تبخل مبد يد العون
وأناشد صاحب السمو أمير الديبلوماسية املبادرة مجددًا إلنقاذ لبنان

بيروت ـ داود رمال

يشــهد لبنان حركة ديبلوماسية 
عربيــة ودوليــة نشــطة، فــي ظــل 
أزمــة خطيرة تشــهدها البــالد على 
كل املســتويات، السيما االقتصادية 
واملاليــة والنقديــة والتــي تنعكس 
توترات اجتماعية يخشى ان تتمدد 
او تخرج عن السيطرة لتتحول الى 
فوضى بعدما بدأ اجلوع والفقر والعوز 
يزحف الى بيوت جميع اللبنانيني.

ومحــور احلركة الديبلوماســية 
سفراء دول مجلس التعاون اخلليجي 
ومصر، وكان الفتا أن جعل السفراء 
مــن زيــارة الرئيس العماد ميشــال 
سليمان محطة أساســية في عملية 
االســتطالع والوقــوف على وجهات 
النظر واآلراء املتعددة لتكوين صورة 
واضحة عن حقيقة املشهد اللبناني 

املتخبط باألزمات.
واألبرز كان لقاء الرئيس سليمان 
مع سفيرنا في لبنان السفير عبدالعال 
القناعي، حيث كانت جولة أفق حول 
مستجدات الوضع اللبناني واألوضاع 
العربية واإلقليمية والدولية، إضافة 
الــى تبــادل وجهــات النظــر حيال 
املواضيع التي تهم البلدين الشقيقني.

وأوضح الرئيس سليمان في حديث 
لـ «األنباء» أهمية لقائه بسفير الكويت 
السفير عبدالعال القناعي قائال: «ان 
الكويت تقف تاريخيا الى جانب لبنان 
في جميع القضايا التي تهمه، وهي لم 
تبخل يوما في مد يد العون واملساعدة 
للدولة اللبنانية على مختلف الصعد 
وفي كل املجاالت، السيما االقتصادية 
واملاليــة والتنمويــة، ويكفي النظر 
الى خريطة املشــاريع التــي نفذتها 
الكويت الشقيقة سواء عبر الصندوق 
الكويتي او الصناديق العربية، ليتبني 
بوضوح ان هذه املشاريع واملساعدات 
طالــت جميع املناطــق اللبنانية من 
دون استثناء واستفاد منها الشعب 
اللبناني بكل أطيافه وألوانه الطائفية 
السياســية  واملذهبيــة واجتاهاتــه 
واحلزبيــة، وبالتالي فإن الكويت لم 
تفرق يوما بــني لبناني وآخر، وهي 
تندفع في املبــادرة من منطلق روح 
االخوة واحملبة للبنان من دون شروط 

وبال أجندات».
وأكــد الرئيس ســليمان انه أبلغ 
السفير القناعي «موقفا اخويا يتضمن 
دعوة عاجلة وصادقة لتدخل كويتي 
اعتاد لبنان على جناعته في األزمات، 

منها عربيا وصوال الى لبنان إلعادة 
جمع كل األطراف حول كلمة ســواء، 
وهذه الكلمة عنوانها تطبيق دستور 
الطائف بكل بنوده وسد ما يعتريه من 
ثغرات ان وجدت وإعادة صياغة وفاق 
وطني قوامه األساسي بناء منظومة 
الثقة بني اللبنانيني أنفسهم لالنطالق 
الى إعادة تعميم الثقة مع أشــقائهم 
بعدما أفسدتها املواقف والسياسات 
العبثية التي قدمت مصلحة اآلخرين 
علــى املصلحــة الوطنيــة اللبنانية 
ومصلحة الدول العربية الشقيقة».

وشــدد الرئيس سليمان على انه 
متنى «على الســفير القناعي القيام 
بجولة لقاءات ومشاورات لدفع قوى 
املعارضة في لبنان الى توحيد موقفها 

اإلرادة فــي إدانة أي اعتداء كالمي او 
صاروخي تتعرض له دول اخلليج، 
السيما اململكة العربية السعودية، ألن 
األشقاء العرب ال يطلبون من لبنان 
شــيئا، اذ يكفي ان نكون متضامنني 
مع األشقاء العرب ال ان يحول البعض 
لبنان منصة لقصف العرب وحتديدا 
دول اخلليــج بكل أنــواع االتهامات 
والكالم التصعيدي الذي يرتد سلبا 
على لبنان واللبنانيني الذين لم يجدوا 
في دول اخلليج إال االحتضان والرعاية 

وفرص العمل واملكانة املميزة».
وقال الرئيس سليمان ان املواقف 
والتوجهات التي يقولها في اجللسات 
او فــي العلن هي ذاتهــا جلهة «اننا 
نتطلع الى حتييد لبنان عن صراعات 

حول عناوين أساسية لالنطالق في 
حوار مع فريق السلطة حتى يعطي 
أي حوار نتائــج عملية، ألنه ال حل 
إال باحلوار وطرح األمور على طاولة 
البحــث بال محاذير او محرمات، كما 
متنيت ان متد الكويت الشــقيقة يد 
املســاعدة للبنان، وقد سمعت كالما 
طيبا من ســعادة الســفير جلهة ان 
الصناديق الكويتية وحتى العربية لم 
تتأخر يوما في دعم ومتويل وتنفيذ 
املشاريع التنموية وهي على جهوزية 
دائمة ملساعدة لبنان، إال ان املطلوب 
منا كلبنانيني ان نبادر ونتحرك باجتاه 
األشــقاء لشرح ما نريد والبحث في 
القضايا املشــتركة، ووقف القصف 
الكالمي وحتى الصاروخي، وأن منتلك 

احملــاور ما عدا ما يتعلــق بالقضية 
العربــي،  الفلســطينية واإلجمــاع 
كمدخل أساسي إلكمال تطبيق اتفاق 
الطائف وتشــكيل الهيئــة الوطنية 
إللغاء الطائفية السياسية، وبالتالي 
نقل البالد الى مفهوم الدولة املدنية 
حيث ال تخشــى فيــه أي طائفة من 
هيمنــة طائفة أخرى علــى األكثرية 
النيابية، جلر لبنان الى أي من احملاور 
وطمس هويته التعددية، من هنا أهمية 
التحييــد الذي تأكد مــع بدء تطبيق 
قانون قيصر، بدال من االستعاضة عنه 
بنأي نظري بالنفس لم يقترن بسحب 
املقاتلني الشباب من حروب احملاور. 
ال بل مت تسعير اخلصومات مع دول 
الغــرب ودول اخلليج ومع اجلامعة 
العربية التي من املفترض ان تلعب 
دورا فــي إنقاذنا مــن األزمة احلالية 
الى جانب صندوق النقد الدولي كما 
فعــل االحتاد األوروبي مــع اليونان 
وقبــرص، اذ ليس للبنان إال حضنه 

وعمقه العربي».
وأضــاف: «علينا ضبــط احلدود 
ومنع املسلحني واألسلحة من التنقل 
بني لبنان وســورية، كما نزع سالح 
املراكــز الفلســطينية علــى احلدود 
املشــتركة وفقا ملقــررات حوار عني 
التينة ٢٠٠٦، مما يسهل قيام اجليش 
بإقفال معابــر تهريب البضائع على 
قاعدة ان األمن ال يتجزأ. ومناقشــة 
وإقرار االستراتيجية الدفاعية التي 
تعهدنا الســير بها منذ العام ٢٠٠٦، 
انتقاليــة تضــع قــرار  وكمرحلــة 
استعمال السالح لدعم اجليش بناء 
لطلبه لصد االعتداءات اإلسرائيلية، 
حتت إمــرة الدولة متهيــدا حلصره 
بيد الشــرعية، من هنا طالبنا حزب 
اهللا الذي يهيمن على قرار احلكومة 
احلالية التي حتولت الى أشبه باحتاد 
بلديات، بإعالن اســتعداده ملناقشة 
هذه االستحقاقات، ولم نقل موافقته 
الفوريــة على التنفيذ، وان يأخذ في 
االعتبار ان معظم اللبنانيني يريدون 
اإلبقــاء على هوية لبنــان التعددية 
والثقافيــة، وعلــى طريقة عيشــهم 

ونظامهم االقتصادي احلر».
اللبنانيــني «يريــدون  ان  ورأى 
لبنان الدولــة املركزية القوية فقط، 
لبنان العربي، لبنان الرسالة، لبنان 
احلضارة واالنفتاح أي واحة تقديس 
احلريات، ولبنان امليثاق ال شرقا وال 
غربا بل همزة وصل وال ممرا وال مقرا 

وال مصدرا للشباب املهاجر».

«نعّول على دوركم الريادي وحكمتكم ورعايتكم إلعادة جمع كل األطراف حول كلمة سواء»

صورة ارشيفية للقاء صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بالرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان

ألنه كلما كانت القيادة الكويتية متسك 
زمام املبادرة ملعاجلة أي أزمة لبنانية، 
ال تتركهــا إال بعدما يكــون احلل قد 
كتب ونفذ وســلكت األمــور طريقها 

الى اإلصالح».
وتوجــه الرئيــس ســليمان الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بالقول: «يا صاحب السمو، أنت 
أمير الديبلوماســية، ويدك البيضاء 
في اســتنقاذ لبنان يــوم كنت قائدا 
للديبلوماسية العربية من أتون احلرب 
املدمرة الى واحة السالم حتفر عميقا 
في وجداننا، ونحن نعول على دوركم 
الريادي في استنقاذ لبنان مجددا من 
حالــة االنهيار والتالشــي من خالل 
حكمتكم ورعايتكم ملبادرة تنطلقون 

املطلوب منا إدانة أي اعتداء كالمي أو صاروخي تتعرض له دول اخلليج السيما السعودية
نتطلع إلى حتييد لبنان عن صراعات احملاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية واإلجماع العربي

اللبنانيون لم يجدوا في دول اخلليج إال االحتضان والرعاية وفرص العمل واملكانة املميزة
نريد لبنان الدولة املركزية القوية فقط.. ال شرقًا وال غربًا بل همزة وصل.. وال مصدرًا للشباب املهاجر

دياب من دار الفتوى: احلديث عن استقالة احلكومة «فيك نيوز»
بيروت - عمر حبنجر 

أكــد رئيــس احلكومــة 
اللبنانية حسان دياب، عدم 
استعداده لالستقالة، متفائال 
بنتائج لقائه سفيرة الواليات 
املتحدة دوروثي شيا، مطمئنا 
بــأن لبنان لــن يكون حتت 
سيطرة أحد بوجوده في هذا 

املركز.
مواقف دياب هذه أطلقها 
مــن دار الفتــوى بعد زيارة 
لــم يســبقها إعــالن، حيث 
أجرى محادثــات مع املفتي 
الشــيخ عبداللطيف دريان، 
بحضــور وزيــر الداخليــة 
محمــد فهمــي، علــى امتداد 
ســاعة من الوقت، ثم خرج 
ليعلن أن لهذه الزيارة نكهة 
خاصة، وقد تداولنا مبواضيع 
عديدة، اجتماعية واقتصادية 
ومعيشية، ودائما نعتمد على 
حكمة سماحته وخبرته في 
هذه املواضيع، مشــيرا الى 
أن حكومتــه تعمــل بزخــم 
لتخفف األعباء عن املواطنني، 
خصوصا، مبــا يعني العام 
الدراسي الطالع. وأشار الى 
تقدمي مساعدات غذائية لـ ١٥٠ 
ألف عائلة، ونأمل الوصول 
إلى ٢٠٠ ألف عائلة، مبا يوازي 
اكثــر مــن مليــون ونصف 
مليــون لبنانــي، منها ٥٠٠ 
مليار ليرة للمدارس، وشكر 
للمفتــي دريــان توجيهاته، 
قائال: نحن دائما حتت مظلة 

دار الفتوى.
وسئل دياب عن تقييمه 
لعشاء «اخلبز وامللح» الذي 
تناوله مع السفيرة األميركية 
دوروثي شــيا، فأجاب: لقد 
بحثنا في مواضيع عدة وهي 
أبدت كل االستعداد ملساعدة 

لبنان في مجاالت مختلفة.
وســئل: هل مازال لبنان 
حتت السيطرة؟ فأجاب: «لن 

أبوابا جديدة، منها «سيدر» 
وصناديق أخرى.

وعن املعلومات املتداولة 
حول اســتقالة احلكومة أو 
استقالة وزراء من احلكومة، 
أجاب: هذا من ضمن «الفيك 
نيوز» التي تصدر كل يوم، 
كالم غيــر صحيح، ثم كرر: 
كالم غيــر صحيــح. مكررا 
العبــارة التــي يســتخدمها 
الرئيــس االميركــي دونالد 
ترامب لوصف االخبار التي 
تنشرها وسائل إعالم ممولة.
من مجمل تصريح دياب 
توقــف حلفائــه، وحتديــدا 
حــزب اهللا، أمــام قوله: لن 
يكون لبنان حتت السيطرة 
بوجــودي فــي هــذا املركز، 
الســؤال  وتبــني ان منشــأ 
تصريــح ملســؤولة حقوق 
االنســان فــي االمم املتحدة 
التي حذرت من خروج الوضع 
في لبنان عن السيطرة دون 
حتديد مــا اذا كان املقصود 
السيطرة السياسية او األمنية 

احلكومــة الســابقني ســعد 
احلريري وفؤاد السنيورة، 
للبطريرك املاروني بشــارة 
الراعي في مقره الصيفي في 
الدميان بشــمال لبنان دعما 
لدعوتــه رئيس اجلمهورية 
الى فك احلصار عن السلطة 
الشــرعية، فــي محاولة من 
دياب لإليحاء بأن مرجعيته 
الدينية كرئيس حكومة هي 

دار الفتوى.
فــي غضــون ذلــك عادت 
مســارها  إلــى  «كورونــا» 
الصعودي املتسارع مبوازاة 
األزمة املعيشية املتفاقمة، هذه 
املسألة كانت الطبق الرئيس 
على مائــدة رئيس احلكومة 
للسفيرة األميركية دوروثي 
شيا، حيث طلب مؤازرتها في 
التفاوض مــع صندوق النقد 
الدولي واســتثناء لبنان من 
بعض مفاهيم قانون قيصر، 
وقد كلــف وزيــر اخلارجية 
ناصيف حتي باعداد مراسلة 
باالستثناءات املطلوبة. أما على 
صعيد التفاوض مع صندوق 
النقــد الدولي، فقــد انعقدت 
السابعة  املفاوضات  جلســة 
عشرة امس االول حول قطاع 
الكهرباء ولم يتم التوصل إلى 
نتيجة وستستأنف املفاوضات 
خالل أيام، وكانت الســفيرة 
شــيا طمأنت رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري إلــى أن 
لبنان لن يعاقب. وباملناسبة 
بدأ الفتا عدم مشــاركة حركة 
أمل في التظاهرة التي نظمها 
حــزب اهللا وحلفــاؤه علــى 
الطريق املؤدي إلى الســفارة 
األميركية في عوكر أمس األول، 
كان بــني املشــاركني احلــزب 
الشــيوعي واحلزب السوري 
القومــي وحزب٧، وقد أحرق 
املتظاهــرون علمــا اعتقدوه 
العلــم األميركي فإذا هو علم 

ليبيريا الشبيه له!

او املعيشية.
وعلــى الصعيــد املالــي 
حتديدا، كشف استاذ االقتصاد 
في جامعة «جونز هوبكنز» 
األميركية ستيف آتش هانكي، 
فــي تقريــر نشــره موقــع 
«أســاس» في بيروت أمس، 
ان لبنان على بعد أســابيع 
فقط، ليكون الدولة األولى في 
الشرق األوسط التي تواجه 
التضخــم املفــرط، والدولة 
البشــرية،  ٦١ فــي تاريــخ 
بعد ڤنزويال، وقــال: لبنان 
في دوامــة املوت، مســتدال 
علــى ذلك، بان حجــم النقد 
اللبناني بلغ عام ٢٠١٧ نحو ٧ 
تريليون ليرة، وقد قفز اآلن 
الى ١٧ تريليونا، أي بزيادة ١٠ 
تريليونات في بضعة اشهر، 
بفعل الطبع املتالحق لليرة.
لزيــارة  بالنســبة  أمــا 
دياب الــى دار الفتوى، فقد 
تبني انهــا حتمل في طياتها 
الــرد الضمنــي على  معنى 
رئيســي  مــن  كل  زيــارة 

رئيس اجلامعة األمريكية: هذه أسوأ حكومة في تاريخ لبنان

مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مستقبال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في دار الفتوى (محمود الطويل)

يكون لبنان حتت السيطرة 
بوجودي في هذا املركز».

وعن قول رئيس اجلامعة 
األمريكية في بيروت الدكتور 
فضلــو خــوري «ان هــذه 
احلكومة أســوأ حكومة في 
تاريخ لبنــان جلهة إدراكها 
وفهمها مللف التعليم العالي، 
قال دياب: «هذا رأيه الشخصي 

ولن أرد عليه».
وسئل ما اذا كان يطمئن 
اللبنانيني الــى مقبل األيام 
في ضوء املصاعب املعيشية 
والسياســية، فأجاب: هناك 
عــدة عوامل تلعــب دورها 
في هــذا املجال مــن ضمنها 
املفاوضــات مــع صنــدوق 
النقد الدولــي، واحلمد هللا، 
أنا أعتبر أننا قلبنا الصفحة 
في املفاوضات مع الصندوق، 
وبدأنا نتكلم عن اإلصالحات 
املطلوبــة والبرنامــج الذي 
يجــب التوافــق حولــه مع 
الصنــدوق، وهذا ســيلعب 
دوره في اعادة الثقة وسيفتح 

بورصة الدوالر تتحكم في يوميات اللبنانيني
بيروت - جويل رياشي

ال جديد جلهة تداول اللبنانيني بأسعار صرف 
الدوالر األميركي في تعاملهم في سوق البيع 
والشراء الداخلية، وهو األمر املعتمد منذ بداية 
ثمانينيات القرن املاضي، تاريخ بداية ارتفاع 
ســعر صرف الدوالر األميركي وخروجه من 
دائرة الليرات الثالث! لكن الالفت اليوم، شح 
تبادل العملة اخلضراء في التداول بسبب خشية 
اللبنانيني مــن التفريط بها، وامتناع عدد من 
الشركات عن قبضها نقدا، واحتساب أسعار 
قطع تبديل السيارات مثال وفق سعر الصرف 
في السوق السوداء. ظاهرة الفتة لدى عدد من 
لبنان،  وكالء شركات السيارات األجنبية في 
وبينها وكيلة إحدى شركات السيارات الكورية 
اجلنوبية األكثر مبيعا في الســوق اللبنانية، 
التي متتنع عن قبض العملة اخلضراء، األمر 
املستغرب لدى زبائنها الذين يفضلون الدفع 
بالدوالر بدال من شرائه من السوق السوداء.

في املقابل، جلأت شــركات تبيع سيارات 
أوروبية معروفة الى القبض بالعملة الوطنية 
وفق أســعار سعر الصرف الرسمية املعتمدة 
مــن مصرف لبنان، اي ١٥١٥ ليرة لبنانية، مع 
مالحظة مضاعفة أسعار قطع الغيار باحلد األدنى.

آلية معقدة يدفع ثمنها املواطن املغلوب على 
أمره، مع ركود في سوق بيع السيارات املستعملة 
املستوردة من اخلارج، وحتى السيارات اجلديدة، 
في ضوء توقف القروض املصرفية على أنواعها، 
وليس تلك اخلاصة بالســيارات. وبالتالي لم 
يعد أمام اللبنانيني ســوى صيانة سياراتهم، 
واالكتواء بنار غالء القطع، وحتى أسعار الزيوت 
التي يستهلكونها شهريا، ذلك ان أيام الترف 
في السيارات قد ولت الى غير رجعة، أقله في 
املستقبل القريب. وبات اللبنانيون يتداولون 
عبر وسائل التواصل االجتماعي طرائف تتعلق 
بوقاية سياراتهم من األعطال، وتفضيل املشكلة 
الصحية على تعطل الســيارة، ذلك ان األولى 

مقدور على كلفة عالجها ماليا.
األمر يتخطى السيارات، الى شراء األدوات 
املنزلية وبينها القطــع الكهربائية التي كانت 
تعرف بالكماليات، ذلك ان التجار يشترطون 
في أحسن األحوال احلصول على نصف الثمن 
بأوراق الدوالر األميركي النقدية، والنصف الثاني 
بالعملة اللبنانية وفق سعر الصرف بالسوق 
السوداء. يحتار اللبنانيون في اعتماد سبيل 
ملواجهة التحديات احلالية، خصوصا غير املتاح 
لهم احلصول على ما بات يعرف بـ «الدوالر 
األميركي الطازج» الــذي يأتي من حتويالت 
خارجية مصرفية حصرا، ذلك ان التحويالت 

بالعملة احمللية وفق سعر  اإللكترونية تسدد 
صرف متوسط يوازي ثلث السعر في السوق 
السوداء. يضاف الى ذلك تعذر احلصول على 
دوالرات من الودائع املصرفية التي باتت تسدد 
وفق دفعات محــددة ال تتخطى األلفي دوالر 
شهريا وبالعملة احمللية، بسعر صرف يوازي 

ثلث السعر الفعلي في السوق السوداء.
آليات جديدة دخلت قاموس احلياة اليومية 
اللبنانية، ومنها تعذر حتديد حجوزات مسبقة 
ألعراس، مع رغبة العروســني في إقامة حفل 
استقبال يلي الزفاف تقدم فيه املأكوالت. فقد 
رفضت غالبية الشركات التي تعنى بهذا النوع 
من املناسبات، االرتباط مسبقا، تاركة حتديد 
األسعار الى اليوم الذي تقع فيه املناسبة، خشية 
التعرض خلسائر مالية مع توقع ارتفاع سعر 
صرف العملة اخلضــراء. وبات رفض تلقي 
دفعات بشيكات مصرفية من البديهيات، ذلك ان 
األخيرة غير قابلة للتحصيل نقدا، وال تتعدى 
قيمتها نسبة ١٨٪ من القيمة الفعلية للفاتورة، 

مع حتصيلها نقدا على دفعات طويلة األمد.
هذه اإلجراءات تطاول أبسط األمور اليومية 
في حياة املواطن، وصوال الى تقنني في احلصول 
على علب السجائر للمدخنني، وغياب العلب من 
املنصات املخصصة لها في نقاط البيع والسوبر 
ماركت. وبات الظفر بـ «كروز» (كرتونة تضم ١٠ 
علب) دخان (سجائر) من اإلجنازات احملسوبة. 
ويجيب أصحاب املتاجر ان السجائر باتت تخضع 
لـ «بورصة» تتعلق بسعر الصرف، مع توقع 
ارتفاع أسعارها يوميا بنسب يحقق فيها التجار 
أرباحا جراء تخزين كميات، ما يفسر ظاهرة 

االمتناع عن البيع.
هل يبدو املشــهد قامتا الــى حد التهويل 
باملجاعة والتسليم باليأس كما يحاول البعض 
التعميم من خالل السوشيال ميديا؟ اجلواب هو 
كال. جولة على أماكن السهر في شوارع معروفة 
بينها منطقــة مار مخايل ـ النهر على املدخل 
الشرقي للعاصمة تدحض أساليب نعي احلياة 
في بالد األرز. واألمر عينه يتكرر في عدد من 
املناطق اجلبلية، وفي األماكن املشهورة باعتماد 
أسعار سياحية، ذلك ان غالبية اللبنانيني قرروا 
تعويض حرمانهم الســفر، بسبب اإلجراءات 
التي تفرضها بلدان أوروبية عدة، الى إيقاف 
املصارف العمل ببطاقات االئتمان في اخلارج، 
باإلقبال على السياحة الداخلية واالستمرار في 

عيش مظاهر ترف اعتادوا عليها.
مفارقات عدة في احلياة اليومية في وطن 
األرز، واخلالصة واحدة: صحيح ان أشــياء 
كثيرة تبدلت، لكن اإلصرار على احلياة يبدو 

أقوى عند اللبنانيني.
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العربي تدرب مبشاركة هنري ويعقوبو

وكلها عوامل مؤثرة رمبا نحتاج معها الى وقت 
كي تتم اســتعادة احلد األدنى من املستويات 

اللياقية املطلوبة.
وذكر العثمان: اننا نضطر إليقاف التدريبات 
بشــكل إجباري، وذلك على فتــرات ومراحل 
لالستراحة وشرب املياه لتجنيب الالعبني اإلرهاق 
وفقدان السوائل لالبتعاد عن املضاعفات الغير 

مرغوبة.
وأكــد الثقة في تعــاون الالعبني وتفهمهم 
لألوضاع العامة، مشيرا إلى أن بعض الالعبني 
لديهم معدالت لياقة جيدة جدا نظرا الستمرارهم 
في التدريبات أثناء فترة احلظر الكلي أو اجلزئي، 
وهو مؤشر يســاعد اجلهاز الفني على القيام 
بتســريع مراحل خطة البرنامج االعدادي مبا 

يحقق األهداف املرصودة في املرحلة احلالية.

مبارك اخلالدي

اســتأنف الفريق األول 
العربي  بالنادي  القدم  لكرة 
تدريباته املعتادة مساء امس 
السالم  على ســتاد صباح 
املدربني  بقيادة  باملنصورية 
العثمان  املســاعدين احمد 
ويوسف الرشيدي استعدادا 
خلوض منافســات املوسم 
املقبل.  احلالي ١٥ أغسطس 
التدريبية  وشهدت احلصة 
مشــاركة العاجيني سيدرك 
هنــري وعيســى يعقوبو 
العائدين الــى التدريب بعد 

انتهاء فترة احلظر الصحي وجتاوزهما اآلثار 
السلبية لڤيروس كورونا. كما شهدت احلصة 
التدريبية تزايد أعداد الالعبني، إذ يترقب اجلهازان 
الفنــي واإلداري دخول الالعــب محمد فريح 

األسبوع اجلاري بعد التنسيق مع جهة عمله.
من جانبه، أشــاد املدرب احمد العثمان في 
تصريح لـ «األنباء» بســير البرنامج التأهيلي 
الســتعادة لياقة الالعبني، مضيفا: إننا مازلنا 
مســتمرين بتنفيذ البرنامج وفــق املتطلبات 
والشروط الصحية والتي نحرص على االلتزام 
بها حفاظا على صحة اجلميع، وال شك أننا نتدرب 
في ظروف صعبة، حيث ارتفاع درجات احلرارة 
والرطوبة العالية وتطبيق الشروط الصحية وفي 
مقدمتها تقسيم احلصة التدريبية إلى قسمني 
يتضمن كل قسم مجموعة محددة من الالعبني، 

العثمان: «األخضر» يحتاج إلى وقت الستعادة لياقة العبيه

احمد العثمان ويوسف الرشيدي خالل التدريبات

احتاد الطائرة يجتمع مع األندية اليوم

يعقوب العوضي

يعقد احتاد الكرة الطائرة اجتماعا حتضيريا 
مع ممثلي األندية في الـ ٥٫٠٠ مســاء اليوم 
في مقر االحتاد بحولي، وذلك ملناقشة عودة 

النشاط الرياضي للعبة في سبتمبر املقبل.
وقال أمني ســر االحتاد فــوزي املعتوق 
إن مناقشــة استئناف بطولة الدوري بشقيه 
املوســم  «املمتاز والدرجة األولى» والكأس 
احلالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ ستكون أولوية باإلضافة 
إلى مناقشة منافسات املوسم املقبل والئحة 
تسجيل احملترف األجنبي والالعبني فوق ٣٠ 

سنة «الالعب احلر»، وحتديد مواعيد فترات 
التسجيل للموسم اجلديد.

وأضاف أنه سيتم عرض نتائج االجتماع 
على مجلس إدارة االحتاد في اجتماعه املقبل 
ملناقشتها واتخاذ القرارات املناسبة في هذا 
الشأن حتى يتسنى له ترتيب أوضاعه وإصدار 
اجلدول اجلديدة حســب البرنامج املوضوع 

لعودة النشاط بشكل رسمي.
التزام االحتــاد بتطبيق  وأكد املعتــوق 
اإلجراءات االحترازية وجميع االشــتراطات 
الصحية اخلاصة بعودة النشاط مجددا حفاظا 
على سالمة الالعبني واألجهزة الفنية واإلداريني.

فوزي املعتوق في مناسبة سابقة

الصرعاوي: ٣ أشهر ملصابي «كورونا»
قبل العودة ملمارسة الغوص

التدريجي  مع االفتتــاح 
والســماح بعودة ممارســة 
بعض األنشطة الرياضية والتي 
منها رياضة الغوص، أكد أمني 
للغوص  الكويتي  النادي  سر 
واإلنقاذ محمد الصرعاوي على 
التوصيات التي نشرها االحتاد 
الدولي للغوص «ســيماس 
CMAS» في موقعه االلكتروني 
الغوص  واخلاصة مبمارسة 
بكل أشكاله بعد اإلصابة بعدوى 
كورونا، مع األخذ بعني االعتبار 
املتبعة حسب كل  اإلجراءات 

دولة، مشــيرا إلى أن هذه التوصيات عرضه 
للتغيير حسب ما تستجد من دراسات وأبحاث. 
وقال الصرعــاوي إن التوصيات املذكورة من 
االحتــاد الدولي تقول انــه إذا ثبتت اإلصابة 

بالڤيروس دون أعراض، فإن 
التوقف شهرا  التوصية هي 
كامال قبل العــودة للغوص، 
أمــا الغواصــون املصابون 
بالڤيروس مع ظهور األعراض 
فعليهم االنتظار ٣ شهور قبل 
العودة للغوص، أما الغواصون 
املصابون بالڤيروس مع ظهور 
أعراض شديدة «تطلب دخول 
املستشفى» فعليهم االنتظار 
من ٣ إلى ٦ شــهور وإعادة 
الفحص الحقا من قبل طبيب 
ذي علم في مجال طب الغوص، 
ومطالبا بضرورة اتباع إجراءات العناية اخلاصة 
في معدات الغوص مــع احلرص على التباعد 
االجتماعــي املوصى عليه مــن قبل اجلهات 

الرسمية.

محمد الصرعاوي

«يد» كاظمة يعود إلى التدريبات ٢٥ اجلاري
يعقوب العوضي

من املقــرر أن تنطلق تدريبات الفريق 
األول لكــرة اليد بنادي كاظمة ٢٥ اجلاري 
متهيدا لعــودة املنافســات احمللية ممثلة 
ببطولتــي كأس االحتاد والــدوري العام. 
ويبحث اجلهاز اإلداري عن جهاز فني لقيادة 
دفة الفريق خلفا للمدرب رابح غربي الذي 
انتهت مهمته مع الفريق اذ تدرس اإلدارة 

عدة سير ذاتية ملدربني.
وتوجــه مجلس إدارة النادي بالشــكر 
لغربي الذي تولى مهمة تدريب الفريق األول 
ملدة موسمني، اذ قام مدير اللعبة عمر املال 
بتقــدمي درع تذكارية له، وذلك بعد نهاية 

عقده مع الفريق.
وأكــد املــال أن البرتقالي مــازال في طور 
البحث عن مدرب يفي باملتطلبات التي وضعها 
مجلس اإلدارة والقدرة على حتقيق املطلوب 

خالل املنافسات املختلفة، ونطمح الى حتقيق 
املزيــد من اإلجنازات ليد البرتقالي وجتاوز 
عقبــة كورونا من خالل التعاون فيما بيننا 

وبني األجهزة الفنية واإلدارية والالعبني.
بدوره، أثنى رابح على التعامل األخوي 
مــع إدارة نادي كاظمة وأشــاد باجتهادات 
مجلس اإلدارة، مثمنــا الدور الكبير الذي 
يقوم به من أجل مصلحة النادي وحتقيق 
اإلجنــازات فــي لعبة كرة اليــد، مؤكدا ان 
البرتقالي لديه القدرة على العودة للمنافسة 
علــى مراكز التتويج فــي مختلف املراحل 

السنية.
االحتاد يباشر مهامه

من جانب آخر، تعود أروقة احتاد كرة 
اليد الى األضواء مــن خالل عودة أعضاء 
مجلس اإلدارة ملباشرة مهامهم، وذلك متهيدا 
لعودة النشاط الرياضي وبدء املنافسات. عمر املال مكرما رابح غربي

األزرق يلتقي أرمينيا 
وديًا في نوفمبر

عبدالعزيز جاسم

أبرم احتاد كرة القدم اتفاقا مع 
نظيــره األرميني خلــوض مباراة 
ودية جتمــع منتخبنا الوطني مع 
منتخب أرمينيا في العاصمة ييرفان 
يوم ١١ نوفمبر املقبل، وذلك ضمن 
اســتعدادات األزرق ملباراة الصني 
تايبيه في ١٧ منه ضمن التصفيات 
اآلسيوية املشتركة املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر ونهائيات 

كأس آسيا ٢٠٢٣ في الصني.

وكان احتاد الكرة قد أرسل عدة 
كتب الحتادات آسيوية قريبة من 
الصني تايبيه واحتادات خليجية 
خلــوض مباريــات وديــة لكن لم 
يتمكن من االتفاق على مباراة في 
ذلك التوقيت الرتباط منتخبات هذه 
االحتادات مسبقا مبواجهات ودية.
وتعتبــر مواجهــة تايبيه هي 
األخيــرة لــألزرق فــي مجموعته 
الثانية التي تضم أيضا منتخبات 
أستراليا واألردن ونيبال وسيلتقي 
منتخبنا مــع أســتراليا ٨ أكتوبر 

واألردن ١٣ منه، حيث يحتل األزرق 
وصافة املجموعــة بفارق نقطتني 
عن الكنغارو ويأتي خلفه منتخب 
النشامى بفارق األهداف، ويحتاج 
منتخبنا لـ ٦ نقاط منها الفوز على 
األردن لالحتفــاظ باملركــز الثاني 
لكي يبلغ الدور النهائي احلاســم 
من تصفيات كأس العالم ويتأهل 

مباشرة لنهائيات كأس آسيا.
وسيكون املدرب الوطني ثامر 
عناد علــى رأس اجلهاز الفني في 
مهمة صعبة بسبب قوة املنافسة 

في املجموعة.
ومن املقرر أن تشهد األيام املقبلة 
وضع برنامــج كامل من قبل عناد 
واللجنة الفنيــة ملباريات أكتوبر، 
حيث ستكون بداية التجمع بعد يوم 
٢٠ سبتمبر ورمبا يتخلل هذه الفترة 
معســكر في نيوزلندا ملدة أسبوع 
يخوض خاللها مباراة ودية هناك 
قبل التوجه إلى استراليا في األول 
من أكتوبر وإن لم يتمكن من إقامة 
معسكر نيوزلندا فسيكون املعسكر 

في سيدني حتى موعد املواجهة.

برنامج إعدادي في سبتمبر استعداداً ألستراليا واألردن

       موقع االحتاد األرميني يؤكد إقامة املباراة

دونيجا وكارو مساعدان لفرانكو في القادسية
عبدالعزيز جاسم

أكمل نادي القادسية طاقم اجلهاز 
الفني للفريق األول لكرة القدم بقيادة 
املدرب اإلسباني بابلو فرانكو بعد أن 
تعاقدت إدارة النادي مع مساعد املدرب 
اإلسباني ديڤيد دونيجا بترشيح من 
فرانكو، والذي سبق أن عمل مساعدا 
في عدد من األندية اإلسبانية منها ملقة 
وريال بيتيس، فيما وقع االختيار على 
مدرب اللياقة اإلسباني إليخاندرو كارو 

الذي كان يعمل في نادي اجلهراء.

وبعد أن اطمأن النادي على الطاقم 
الفنــي من املقــرر أن يحــدد الفريق 
خالل اليومني املقبلني موعد انطالق 
التدريبات الذي تأخر كثيرا بســبب 
انتظار إدارة النادي رد الهيئة العامة 
للرياضة على استفساراته بخصوص 
كيفية عودة واســتئناف املنافسات 
فــي ظل ظروف جائحــة كورونا من 
خالل اإلجراءات االحترازية، وكذلك 
كيفية منــح تفرغ رياضي لإلداريني 
والفنيــني والالعبــني الذين يعملون 

في الصفوف األولى.

برقان يعتمد ٣ وديات ويبحث عن رابعة
يحيى حميدان

اعتمد اجلهــازان اإلداري والفني لفريق 
الكرة بنادي برقان ٣ مباريات جتريبية أمام 
النصر في ٢٣ اجلاري، والكويت في ٣٠ الشهر 
اجلاري، والساحل في ٦ من أغسطس املقبل.

ويبحث الفريق عن مباراة جتريبية رابعة 
قبل استئناف منافسات املوسم املتوقف حاليا 
عبر اقامة منافسات دوري الدرجة األولى في 

منتصف الشهر املقبل.
ونقل برقان تدريباته مساء امس الى ملعب 

الســاحل لتقام في اخلامسة عصرا بعد ان 
أجرى حصتني تدريبينت في صالة مركز شباب 
القصور إلعداد الفريق بدنيا، وتنتظر إدارة 
الفريق االنتهاء من اســتخراج تصريح عدم 
التعرض اخلاص باألندية للتدرب في الفترة 

املسائية لتفادي حرارة اجلو.
ووجه مدير فريق برقان مصطفى عزيز 
الشكر ملجلس إدارة نادي الساحل على تعاونه 
والسماح للفريق االول بالتدريب على امللعب 
اخلاص بالنــادي، وذلك لعدم جاهزية ملعب 

نادي الشباب القدمي.

مع النصر والكويت والساحل

١٧١ إصابة بعد نهاية فحوصات الرياضيني
مبارك اخلالدي

العامة  الهيئــة  أعلنــت 
للرياضة يوم امس انتهاء 
فحوصات الالعبني واألجهزة 
اإلداريــة والفنيــة لألندية 
اســتعدادا  واالحتــادات 
التدريبــات وبدء  خلوض 
املنافسات. حيث مت اخلميس 
املاضي اجراء ١٩٧ مســحة 
كانت احلاالت اإليجابية منها 
١٤ حالة والسلبية ١٦٥ فيما 
كانت احلاالت غير الواضحة 

١٨ حالة.
الثالثية  اللجنة  وكانت 
العامــة  ممثلــة بالهيئــة 
للرياضة واللجنة االوملبية 
الكويتية ووزارة الصحة قد 
أطلقت عملية أخذ املسوحات 
الكويتيني،  الرياضيني  من 
وذلــك فــي مركــز الطــب 
الرياضــي باخلالديــة قبل 
نحو أســبوعني، إذ مت اخذ 
إجمالي ٤٣٢٧ مسحة طبية 
كانت احلاالت اإليجابية منها 
١٧١ حالة فيما كانت احلاالت 

املال امس بتكرمي إدارة الطب 
الرياضي ممثلــة مبديرها 
د.وليــد  باإلنابــة  العــام 

طوال فترة عملهم في أخذ 
املســحات مــن الرياضيني 

الكويتيني.

الطبي  العنــزي والطاقــم 
التابع لوزارة الصحة، مثمنا 
الدور اإليجابي والكبير لهم 

د.صقر املال ود.وليد العنزي مع الطاقم الطبي

السلبية ٣٩٠٩ واحلاالت غير 
الواضحة ٢٤٧ حالة.

وفــي جانب آخــر، قام 
نائــب مديــر عــام الهيئة 
العامــة للرياضــة د.صقر 

نتائج فحص الرياضيني استعدادا لعودة التدريبات الرياضية

املجموع منذ بداية الفحوصاتيوم اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠
٤٣٢٧عدد املسحات١٩٧عدد املسحات

١٧١احلاالت اإليجابية١٤احلاالت اإليجابية
٣٩٠٩احلاالت السلبية١٦٥احلاالت السلبية

حاالت غير واضحة
حاالت غير واضحة١٨(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)

٢٤٧(حتتاج إلى إعادة بعد ٣ أيام)



رياضـة
االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠

26

يونيون يريد حضور
 ٢٢ ألفًا من جماهيره

وفاة بطل مونديال ١٩٦٦
اإلجنليزي جاك تشارلتون

زياش تدرب في تشلسي

بولت يفكر في العودة!

كشف نادي يونيون برلني األملاني لكرة القدم عن خطة طموحة 
يستهدف بها عودة اجلماهير من جديد إلى مدرجات ستاده في 
املوسم املقبل، وذلك عبر إجراء فحوص ڤيروس كورونا، لكل 

املشجعني احلاضرين للمباريات.
وذكــر النادي في بيان: «يونيون برلــني يعمل من أجل إجراء 
فحوص كورونا للعاملني به وجلميع حاملي التذاكر البالغ عددهم 

٢٢ ألفا و١٢ مشجعا في يوم إقامة أي مباراة للفريق».
وأضاف: «سيجرى السماح بالدخول إلى الستاد من خالل إبراز 
تذكرة املباراة ونتيجة ســلبية للفحص لم مير عليها أكثر من 
٢٤ ساعة». وأضاف يونيون برلني الذي يخطط لتحمل تكاليف 
الفحوص، أنه بدأ «محادثات مبدئية» مع الشركاء احملتملني لتنفيذ 
اخلطة، لكن يجب احلصول على موافقة مسؤولي الصحة في برلني.

ولم يقترح أي ناد آخر خطة مماثلة حتى اآلن، لكن نادي اليبزيغ 
كان قد اقترح عودة اجلماهير لكن بنصف السعة االستيعابية 
لســتاد الفريق، اعتبارا من اخلريف املقبل، مع مراعاة قواعد 
التباعد اجلسدي. لكن اقتراح اليبزيغ لم يحظ بتأييد يونيون 
برلني، وقال ديرك زينغلر رئيس نادي يونيون: «جتربة الستاد 
ال تتناســب مع التباعد االجتماعي، وإذا لم يســمح لنا بالغناء 

والهتاف، فلن يكون هذا هو جمهور يونيون».

توفي الالعب السابق جاك تشارلتون املتوج مع منتخب إجنلترا 
بلقب كأس العالم لكرة القدم ١٩٦٦، عن عمر ٨٥ عاما، بحسب ما 
أعلنت عائلته وناديه السابق ليدز يونايتد. وأمضى تشارلتون، 
وهو الشقيق األكبر لـ «الســير» بوبي الذي كان أيضا ضمن 
تشــكيلة ١٩٦٦ وجنما سابقا ملان يونايتد، أكثر من عقدين من 
الزمن كالعب في صفوف ليــدز، خالل حقبة مهمة من تاريخ 
النادي، شــملت التتوج بلقب بطولة إجنلترا عام ١٩٦٩ ولقب 
مسابقة كأس االحتاد عام ١٩٧٢. وتولى تشارلتون أيضا تدريب 
املنتخب اإليرلندي، وقاده الى الدور ربع النهائي ملونديال ١٩٩٠، 
بعد عامني مــن قيادته لبلوغ نهائيات كأس أوروبا ١٩٨٨ للمرة 
األولى في تاريخه. كما شغل منصب املدير الفني لعدد من األندية 
اإلجنليزية، مثل شيفيلد ونسداي وميدلزبره ونيوكاسل يونايتد. 
ووجه ليدز في بيان حتية الى «بيغ جاك» («جاك الكبير»)، وهو 
لقب اكتسبه املدافع الســابق في صفوف النادي لطول قامته 
(١٫٨٧م). وأعرب عن «احلزن العميق لوفاة أسطورة النادي جاك 
تشارلتون  عن عمر ٨٥ عاما بعد مرض طويل». وخاض تشارلتون 
كامل مســيرته مع ليدز ودافع عن ألوانه في ٧٧٣ مباراة (رقم 
قياسي) سجل خاللها ٩٦ هدفا، بحسب بيان النادي الذي رأى 

انه كان «أحد أفضل من شغل مركز قطب الدفاع».

التحق املغربي حكيم زياش بفريقه اجلديد تشلسي اإلجنليزي، 
بحســب ما أعلن األخير، وبدأ التمارين معــه بعد انتقاله الى 

صفوف من أياكس أمستردام الهولندي.
ولن يكون في مقدور العب اجلناح الدولي البالغ من العمر ٢٧ 
عاما، أن يخوض مع فريقه اجلديد ما تبقى من موســم ٢٠١٩-
٢٠٢٠، لكون اسمه مدرجا خالله على كشوف فريقه السابق.

وامتد هذا املوسم أطول من املعتاد بعد تعليق املنافسات ألكثر 
من ثالثة أشهر بسبب ڤيروس كورونا املستجد.

وأفاد تشلســي في بيان «بعد وصوله الى لندن مساء أول من 
أمس، بدأ حكيم زياش بالتمرن في كوبهام (مقر التدريب التابع 
للنادي) للمرة األولى». ونشر الفريق صورا لزياش وهو يؤدي 
بعض التمارين الفردية، ويتحدث إلى االستشاري في النادي، 

حارس مرماه السابق التشيكي بتر تشيك.

أملح العداء األسطوري اجلامايكي أوساين بولت الى استعداده 
للتفكير بالعودة الى املضمار الذي اعتزل منافساته عام ٢٠١٧، 

في حال طلب منه مدربه املخضرم غلني ميلز ذلك.
ويحمل بولت (٣٣ عاما) الرقمني القياسيني العامليني لسباقي ١٠٠م 
و٢٠٠م، وتوج خالل مسيرته الالفتة بثماني ميداليات أوملبية 
ذهبية، قبل ان يعتزل املنافسات في أعقاب بطولة العالم أللعاب 
القوى لندن ٢٠١٧. وفي مقابلة مع مجلة «فارايتي» األميركية، 
شدد بولت على انه ال ينوي العودة عن االعتزال، لكنه سيفكر 
باألمر في حال طلبه ميلز (٧٠ عاما). وقال «اذا عاد املدرب وقال 
لي هيا، فلنقم بذلك، سأفعل (التفكير بالعودة)، ألنني أثق جدا 
مبدربي». وتابع «أدرك انه اذا قال إننا سنقوم بذلك، أعرف ان 
األمر سيكون ممكنا». ويعد ميلز من أبرز مدربي ألعاب القوى 
في جامايكا، وأشرف على الفريق األوملبي ألكثر من ٢٠ عاما.

ل أرقامه القياسية «الريدز» يتوقف بالتعادل أمام بيرنلي ويؤجِّ

مــن جهتــه، قال 
مدرب ليڤربــول يورغن 
كلوب: يبدو أننا خســرنا 
أن  ممكــن  املبــاراة..كان 
نسجل اكثر من هدف وكان 
حارسهم ممتاز ومنع أكثر من 
هدف، اجلميع يشعر في غرفة 
املالبس انهم خسروا اللقاء، 
وكل من شاهد املباراة يؤكد أن 
الفريق ظهر بشكل ممتاز وأنا 
سعيد بهذا اجلانب، ولكنني 
حزين أننا ربحنا نقطة واحدة.

رباعية أنطونيو

مــن جهــة اخــرى، منحت 
رباعيــة ميكايــل أنطونيــو 
فريقه وست هام يونايتد ثالث 

نقاط مهمة فــي معركة البقاء 
في الدوري اإلجنليزي املمتاز 
لكرة القــدم، بفوزه ٤-٠ على 
مضيفه نوريتش سيتي الذي 
بات أول الهابطني الى الدرجة 
األولى. وبنتيجة املباراة، رفع 
وســت هــام رصيــده الى ٣٤ 
نقطة في املركز السادس عشر، 
ليبقــى متقدما بفارق األهداف 
عن واتفورد السابع عشر الذي 
تغلب على ضيفه نيوكاسل (٢-
١) في مباراة أقيمت في الوقت 
نفسه. لكن نوريتش بقي في 
املركز العشرين األخير، بفارق 
١٤ نقطة عن واتفورد صاحب 
أول مراكز األمان. ويســتحيل 
على متذيل الترتيب تعويض 

هذا الفارق، إذ تتبقى له تسع 
نقاط ممكنة فقط من مبارياته 
الثالث األخيرة لهذا املوســم. 
وهي املرة اخلامسة التي يهبط 
فيها نوريتش الى الدرجة األولى 
بعد ١٩٩٥ و٢٠٠٥ و٢٠١٤ و٢٠١٦. 
وجــاءت أهــداف أنطونيو في 
الدقائق (١١ و٤٦ و٥٤ و٧٤). وفي 
املباراة الثانية، قلب واتفورد 
تأخره بهدف، الى فوز بنتيجة 
٢-١ بفضل ركلتي جزاء لقائده 
تروي ديني. وتقدم نيوكاسل 
بهدف دوايت غايل في الدقيقة 
٢٣ بتسديدة بالقدم اليسرى من 
مســافة قريبة، قبل ان يسجل 
ديني هدفي املباراة في الدقيقتني 

٥٢ و٨٢.

أهدر ليڤربول املتوج بطال 
قبل أسبوعني، نقطتني ثمينتني 
فــي ســعيه لتحطيــم الرقــم 
القياســي من النقاط املسجل 
باسم مان سيتي (١٠٠ نقطة) 
بســقوطه في فخ التعادل مع 
ضيفه بيرنلي ١-١ في املرحلة 
اخلامسة والثالثني من بطولة 

اجنلترا لكرة القدم.
ورفــع ليڤربــول رصيده 
الــى ٩٣ نقطــة وتتبقــى له ٣ 
مباريــات يتعني عليــه الفوز 
بهــا جميعهــا ضــد ارســنال 
وتشلسي ونيوكاسل. وتابع 
ليڤربول سلسلة من ٥٨ مباراة 
على ارضه في الدوري لم يذق 
فيها طعم اخلسارة حيث فاز 

في ٤٧ وتعادل في ١١.
ويدين بيرنلي بالفوز الى 
حارس مرماه نيك بوب الذي 
يســعى الى إزاحة نظيره في 
ايفرتون جوردان بيكفورد عن 
املركز االول في حراسة عرين 
منتخب اجنلترا. فقد ابدع في 
الــذود عن مرماه الســيما في 
الشــوط األول، حيــث تدخل 
اكثر مــن مرة إلنقــاذ فريقه. 
وبعد الضغط املتواصل جنح 
ليڤربول في افتتاح التسجيل 
عندما رفع البرازيلي فابينيو 
كــرة متقنة داخــل املنطقة 
سددها االســكتلندي اندي 
روبرتســون برأسه بعيدا 
عن متنــاول بــوب (٣٤). 
وجنــح بيرنلي فــي إدراك 

التعادل عندما ارتقى جيمس 
تاركوفســكي فــوق اجلميــع 
ومرر كرة برأسه باجتاه جاي 
رودريغيز الــذي اطلقها على 
الطاير فــي الزاوية الســفلى 
البرازيلي  حلارس ليڤربــول 

اليسون بيكر (٦٩).

نوريتش أول الهابطني بخسارته من وست هام.. وواتفورد يبتعد عن اخلطر بتجاوزه نيوكاسل

ســتعود اجلماهير الى املالعب الفرنســية اعتبارا من نهاية االســبوع احلالي 
للمرة االولى منذ تفشي ڤيروس كورونا املستجد في مارس الفائت.

ويســتضيف فريقان من الدرجة الثانية في شمال غربي البالد مباراتني على 
ملعبيهما، عندما يستقبل شامبلي فريق بولون سور مير من الدرجة الثالثة 
وكاين لباريس أف ســي في مواجهتني من املتوقع أن يحضرهما بضع مئات 

اجلماهير كحد أقصى.
وســيكون االختبار االكبر االحد حني يستضيف لوهافر من الدرجة الثانية 
باريس سان جرمان بطل فرنسا في مباراة ستشكل استعدادا له للمباراتني 
النهائيتني ملسابقتي كأس فرنسا وكأس الرابطة والدور ربع النهائي ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ومبا أن العدد االقصى احملدد بخمسة آالف شخص يشمل الالعبني واملدربني 
واملســؤولني والصحافيــني ورجال االمن والعاملــني، مت بيع ما بني ٤ آالف 
و٤٥٠٠ بطاقة وقد بيعت في غضون دقائق معدودة، وفق ما ذكر لوهافر.
وســيقترب احلضور فــي ملعب «اوســيان» الذي يتســع لقرابة ٢٥ ألف 
مشــجع من العدد الذي تواجد في آخر مباراة خاضها لوهافر على أرضه 
في مارس عندما حضر ٥٩٤٨ مشــجعا لقاءه مع اوكسير ضمن منافسات 

الدرجة الثانية.
وقد تشــهد املباراة أعلى نســبة حضور جماهيري بني البالد االوروبية 

اخلمس الكبرى في كرة القدم منذ مارس الفائت.
ســيتحتم على اجلماهير ارتــداء الكمامات الواقية عندمــا يتنقلون في 
أرجــاء امللعب واحترام مبادئ التباعد االجتماعي اال في حال حضورهم 

مع مجموعة من االصدقاء او افراد العائلة.

ليستر للتمسك بـ «األبطال».. وقمة «شرفية» بني أرسنال وتوتنهام
ســيكون الصــراع على 
املركزيــن الثالــث والرابــع 
املؤهلــني الــى دوري أبطال 
أوروبا عنوان األمتار األخيرة 
الــدوري اإلجنليــزي  مــن 
لكرة القدم. ويسعى ليستر 
ســيتي لالحتفــاظ مبركزه 
الرابــع عندما يحــل ضيفا 
على بورمنــوث في اجلولة 
الـ ٣٥، في مباراة مهمة جدا 
للفريقــني، ألن بورمنــوث 
يريد االحتفاظ بآمال البقاء 
في الــدوري املمتاز (يحتل 
املركز الثامن عشر بفارق ٣ 
نقاط عن منطقة األمان)، فيما 
يبحث ليســتر عن التمسك 

باملركز الرابع.
وحتــى في حال أنهى مان 
يونايتد، ليستر أو تشلسي، 
املوســم في املركز اخلامس، 
فهناك فرصة للمشــاركة في 
دوري األبطال في حال فشــل 
مــان ســيتي الوصيــف فــي 
استئنافه قرار استبعاده عن 

القارية ملوســمني  املشــاركة 
بسبب مخالفته قاعدة اللعب 
املالي النظيف. وتتجه األنظار 
الى لندن حيث يتواجه اجلاران 
اجلريحان توتنهام وأرسنال 
في مباراة ستكون «شرفية» في 
ظل الترتيب املتأخر للفريقني، 
حيث يحتل األول املركز التاسع 
بفارق نقطة خلف الثاني، بعد 
اكتفــاء كل منهمــا بنقطة في 
املرحلة املاضية، ما قضى الى 
حد كبير على أي أمل لهما في 
املشاركة القارية املوسم املقبل 

عبر الدوري.

وخالفا لتوتنهام ومدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو 
املمتعض جدا من التحكيم، 
ميلك أرســنال فرصة إنقاذ 
فــي  املوســم واملشــاركة 
«يوروبــا ليــغ» مــن خالل 
مســابقة الــكأس احملليــة، 
لكن املهمة لن تكون سهلة 
بتاتــا مبا أنــه يصطدم في 
نصف النهائي املقرر في ١٨ 
اجلاري مبان سيتي. ويلتقي 
اليــوم ايضا ولڤرهامبتون 
مع إيڤرتون، وأستون ڤيال 

مع كريستال باالس.

 مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

الدوري اإلجنليزي (املرحلة الـ ٣٥)
٢:٠٠beIN SPORTS HD٢ولڤرهامبتون - إيڤرتون

٤:١٥beIN SPORTS HD٢أستون ڤيال - كريستال باالس
٦:٣٠beIN SPORTS HD٢توتنهام - أرسنال

٩:٠٠beIN SPORTS HD٢بورمنوث - ليستر سيتي

دي خيا يكسر رقم شمايكل
أعرب حارس مرمى مان يونايتد اإلســباني دافيد دي خيا عن فخره بعد كســر 
الرقم القياسي املسجل باحلارس األسطوري للفريق الدمناركي بيتر شمايكل في 
عدد املباريات التي خاضها العب أجنبي مع الفريق. ولعب الدولي اإلسباني، الذي 
انضم إلى النادي في عام ٢٠١١، مباراته رقم ٣٩٩ مع يونايتد في جميع املسابقات، 

حينما فاز فريقه بثالثية نظيفة على أستون ڤيال املهدد بالهبوط للدرجة األولى.
وقال دي خيا «عفوا شمايكل» إنه أمر رائع. وهذا يعني أنني هنا منذ فترة طويلة 
وكنت ألعب بشكل جيد جدا. أنا فخور حقا. أنا سعيد للعب لهذا النادي هذا العدد 
الكبيــر من املباريات». وأضاف: «آمل أن يكون هنــاك ٤٠٠ مباراة أخرى مقبلة. 

لذلك أنا سعيد حقا».

السيتي ينتظر مصيره األوروبي غدًا
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي أنها ستصدر غدا قرارها بشأن االستئناف الذي تقدم به نادي 
مان سيتي االجنليزي، لنقض عقوبة منعه من املشاركة في مسابقات االحتاد األوروبي لكرة القدم 
(ويفا) ملوســمني ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف. وعاقب «ويفا» بطل اجنلترا في املوسمني 
املاضيني مبنعه من املشاركة في مسابقاته القارية في املوسمني املقبلني، إضافة إلى تغرميه مبلغ 
٣٠ مليــون يورو (٣٤ مليون دوالر)، التهامه بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت 
بني ٢٠١٢ و٢٠١٦ لقواعد اللعب املالي التي يفرضها «ويفا» من أجل حتقيق التوازن بني اإليرادات 
واإلنفاق. دحض سيتي بشكل جازم هذه االتهامات وعقدت جلسة استماع حول القضية ملدة ثالثة 
أيام عبر تقنية الڤيديو الشهر املاضي. ويحتل سيتي املركز الثاني في ترتيب الدوري، وهو بحاجة 

لفوز واحد من مبارياته األربع األخيرة لضمان تأهله إلى املسابقة القارية األهم املوسم املقبل.

اجلماهير تعود إلى املالعب الفرنسية
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ساسولو يعطل التسيو.. و«تصفية حساب» بني نابولي وميالن

الرابــع عشــر  أودينيــزي 
(٣٥ نقطة) على ملعبه مع 
سامبدوريا السادس عشر 
(٣٢ نقطة)، فيما ســتجمع 
ســادس املواجهــات بــني 
كالياري حادي عشــر (٤٠ 
نقطــة) ونظيــره ليتشــي 

السابع عشر (٢٨ نقطة).

متكن ساسولو من توجيه 
ضربــة جديــدة وقاســية 
لنظيــره التســيو محطما 
آماله باملنافســة على لقب 
«الكالتشــيو» بعد التغلب 
عليه ٢-١ في املواجهة التي 
جمعتهما ضمن املرحلة الـ 
٣٢ الــدوري اإليطالي لكرة 
القــدم، ليرفــع ساســولو 
رصيده ٤٦ نقطة، فيما بقي 
التسيو على رصيده السابق 
٦٨ نقطة في املركز الثاني. 

٦ مواجهات اليوم

الـ ٣٢  تتواصل املرحلة 
للدوري اإليطالي لكرة القدم 
بستة مواجهات اليوم، وتأتي 
مواجهة ميالن سابع الترتيب 
(٤٩ نقطة) مع مستضيفه 
نابولي السادس (٥١ نقطة) 
بحسابات خاصة، سواء على 
مســتوى «الكالتشــيو» أو 
الدخول في دائرة املنافسة 
حلجز مقعد مؤهل لدوري 
األبطــال، كما يســتضيف 
جنــوى الثامن عشــر (٢٧ 
نقطة) نظيره سبال األخير 
(١٩ نقطــة)، ويســتضيف 
بارمــا الثانــي عشــر (٣٩ 
نقطــة)، املعــزول صحيا، 
عاشر الترتيب بولونيا (٤١ 
نقطة)، ويلتقي فيورنتينا 
الثالث عشر (٣٥ نقطة) على 
ملعبه مع فيرونا التاســع 
ويصطــدم  نقطــة)،   ٤٣)

تصفيات أميركا اجلنوبية 
لـ «املونديال» أكتوبر املقبل

هاميلتون ينطلق أوًال 
في «فورموال ١» النمسا اليوم

أميــركا اجلنوبيــة  ســتنطلق تصفيــات 
(كومنيبول) في أكتوبر املقبل بدال من موعدها 
املقرر مسبقا في شــهر سبتمبر املقبل، وذلك 
بسبب تفشي ڤيروس كورونا كما اعلن االحتاد 
الدولي لكرة القدم، الذي أكد في بيان رســمي 
صادر عنه «بعد التشاور مع االحتادات االميركية 
اجلنوبية مت االتفاق بــني «فيفا» وكومنيبول 
(االحتــاد األميركي اجلنوبي لكرة القدم) على 
تأجيل تصفيات أميركا اجلنوبية الى أكتوبر 

.«٢٠٢٠
وكان مقررا ان تنطلق التصفيات باجلولتني 
االولــى والثانيــة فــي مــارس املاضــي لكن 
تفشــي وباء كوفيد-١٩ حال دون ذلك، وكان 
«كومنيبول» قرر في وقت سابق بدء التصفيات 

في سبتمبر قبل ان يرّحل التصفيات الى الشهر 
الذي يليه. ويشــارك فــي التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ التي تقام 
بطريقــة الدوري ١٠ منتخبــات هي البرازيل، 
االرجنتني، االوروغواي، الباراغواي، تشيلي، 
ڤنزويال، كولومبيا، االكوادور، بيرو وبوليڤيا، 
وتتأهل املنتخبات األربعة االولى مباشرة الى 
النهائيــات املقررة في قطــر ويلعب صاحب 
املركــز اخلامس مع بطل اوقيانيا في مباراتي 
امللحق. وسبق لالحتاد االميركي اجلنوبي أن 
اعلن تأجيل مســابقة كوبا أميركا التي كانت 
مقررة في االرجنتني وكولومبيا من ١٢ يونيو 
الى ١٢ يوليو ٢٠٢٠ الى تاريخ ١١ يونيو حتى 

١١ يوليو ٢٠٢١.

تصــدر بطــل العالــم ســائق مرســيدس 
البريطاني لويــس هاميلتون أمس التجارب 
الرســمية جلائزة ســتيريا الكبرى، املرحلة 
الثانيــة من بطولة العالم للفورموال ١ املقامة 
على حلبة «ريد بول رينغ» في النمسا، والتي 
أرجئ موعدها لقرابة ســاعة بســبب األمطار 

الغزيرة.
وسيكون هاميلتون الباحث هذا املوسم عن 
لقب عاملي سابع يعادل به الرقم القياسي الذي 
يحمله األملاني ميكايل شوماخر، األول على خط 
انطالق الســباق املقرر اليوم، أمام الهولندي 

ماكــس فيرشــتابن (ريد بول)، واإلســباني 
كارلوس ساينز سائق ماكالرين.

الفنلنــدي فالتيــري بوتــاس  ويكمــل 
(مرسيدس) الذي فاز في املرحلة األولى التي 
أقيمــت على احللبة ذاتها األســبوع املاضي، 
اخلط الثاني عند االنطالق. وقدم البريطاني 
املعــروف مبهارته في القيــادة على احللبات 
املبتلة، أداء قويا أتاح له االنطالق من املركز 
األول على حلبة ريد بول رينغ للمرة الثالثة 
في مسيرته، ووصف هاميلتون صعوبة القيادة 
بقوله بعد التجارب «يا له من يوم مخادع».

قرعة «مجنونة» في دوري األبطال.. ومتوازنة في «يوروبا ليغ»
ڤولفسبورغ األملاني ضد بازل السويسري أو 
فرانكفورت األملاني، وجتمع املباراة الثانية بني 
مان يونايتد اإلجنليزي أو السك النمساوي ضد 
كوبنهاغن الدمناركي أو باشاك شهير التركي، 
فيما ســتكون املباراة الثالثة بني إنتر ميالن 
اإليطالي أو خيتافي اإلسباني ضد ليڤركوزن 
األملاني أو رينجرز االسكتلندي، و«الرابعة» 
وولڤرهامبتــون اإلجنليزي أو أوملبياكوس 
اليونانــي ضد روما اإليطالي أو إشــبيلية 
اإلســباني، على أن يقام نصف النهائي بني 
الفائز من املباراة الرابعة ضد الفائز من املباراة 
الثانية من جهة، والفائز من املباراة الثالثة ضد 
الفائز من املباراة األولى، وستقام املباريات 
في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن 
ودوسلدورف األملانية، وستلعب بداية مباريات 
الدور ثمن النهائي في اخلامس والســادس 
من أغسطس، علما أنه تقرر أن يلعب روما 
اإليطالي مع إشبيلية اإلسباني وإنتر ميالن 
اإليطالي مع خيتافي اإلسباني التي لم تخض 
مباراة الذهاب، مباراة واحدة حاسمة في أملانيا.
وتقام مباريات ربــع النهائي في ١٠ و١١ 
أغسطس ونصف النهائي في ١٦ و١٧ منه، في 
مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب واإلياب، 
علــى أن تقام املباراة النهائية في ٢١ منه في 

كولن.

و٢٠١٤ و٢٠١٦). ويبدو مشوار سان جرمان 
ممهدا نحو نهائــي أول في تاريخه، فبحال 
تخطيه رجال املدرب جان بييرو غاسبيريني، 
سيواجه في نصف النهائي الفائز بني أتلتيكو 
واليبزيغ، وســيكون نصف النهائي اآلخر 
مبنزلة نهائي مبكر، فيلتقي الفائز بني برشلونة 
وبايرن بحال تأهلهما مع الفائز بني «سيتي» 
والريال وليــون ويوڤنتوس. وقرر «ويفا» 
إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف 
النهائي واملباراة النهائية على امللعبني اخلاصني 
بناديي بنفيكا «ستاديو دا لوش» وسبورتينغ 

«ستاديو جوزيه ألفاالدي». 
وستقام مباريات االياب املتبقية من الدور 
ثمن النهائي في مالعب األندية اخلاصة بها 

وليس في مالعب محايدة في البرتغال.
ويستكمل دور الـ ١٦ في السابع والثامن 
من أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي 
بني ١٢ و١٥ منــه، نصف النهائي في ١٨ و١٩ 
منه، واملباراة النهائية في ٢٣ منه.  كما سحبت 
قرعة الــدور ربع النهائي للدوري األوروبي 
لكرة القدم (يوروبا ليغ) املقررة إقامة أدوارها 
النهائية على شكل بطولة مصغرة في أملانيا، 
وجاءت متوازنــة دون مواجهات من العيار 
الثقيل، حيث ســيلعب في ربع النهائي في 
املباراة األولى شاختار دونيتسك األوكراني أو 

أفرزت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
في كرة القدم الذي ســيقام بصيغة بطولة 
مصغرة في البرتغال بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد، مواجهة نارية محتملة بني 
برشلونة االسباني وبايرن ميونيخ االملاني. 
ويلتقي الفائز بني بايرن وتشلسي االجنليزي 
(٣-٠ ذهابا في لندن) مع الفائز بني برشلونة 
ونابولي االيطالي (١-١ في ايطاليا)، وأسفرت 
القرعة التي سحبت اجلمعة في مقر االحتاد 
القاري في مدينة نيون السويســرية، عن 
مواجهة الفائز بني ريال مدريد االسباني حامل 
الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب ومان 
سيتي االجنليزي (٢-١ للسيتي ذهابا في مدريد) 
مع الفائز بني يوڤنتوس بطل ايطاليا وليون 
الفرنسي (١-٠ ذهابا لليون في فرنسا). كما 
وقع باريس سان جرمان الفرنسي احلالم مبنح 
فرنسا لقبا ثانيا بعد مرسيليا في ١٩٩٣، مع 
اتاالنتا مفاجأة الدوري االيطالي هذا املوسم 
والذي بلغ دور الثمانيــة للمرة االولى في 

تاريخه.
أما املباراة الرابعة، فستجمع اليبزيغ األملاني 
احدى مفاجآت املوسم أيضا مع أتلتيكو مدريد 
االسباني الذي اقصى ليڤربول االجنليزي حامل 
اللقب من ثمــن النهائي، والطامح الى وضع 
حد لنحس خسارته املباريات النهائية (١٩٧٤ 

«الليغا» تقترب من قبضة «امللكي».. و«اخلفافيش» في مهمة سهلة
خطــا ريال مدريد بثبات 
نحو إحراز لقبه األول احمللي 
منــذ عام ٢٠١٧ فــي الدوري 
االسباني بفوزه على ضيفه 
االڤيس ٢-٠ ضمن منافسات 
املرحلة اخلامسة والثالثني 
من الدوري االســباني لكرة 
الثامن  القــدم، والفوز هــو 
تواليــا لريــال مدريــد بعد 
استئناف النشــاط الكروي 
في اسبانيا ليستعيد فارق 
النقــاط األربع الذي يفصله 
عن غرميه التقليدي برشلونة 
(٨٠ مقابــل ٧٦ نقطــة) قبل 
نهاية الدوري بثالث مراحل.
امللكــي  الفريــق  وبــات 
في حاجــة الــى فوزين في 
الثــالث االخيرة  مبارياتــه 
لكــي يتوج بطال، وغاب عن 
ريال مدريد قائده سيرخيو 
البطاقات  رامــوس لتراكــم 
الصفراء فحل بدال منه املدافع 
البرازيلي ادير ميليتاو الى 
جانب الفرنسي رافايل فاران، 
واألمــر ينطبق على الظهير 
األمين داني كارباخال وحل 

بدال منه لوكاس فاسكيز.
وعاد اجلنــاح البلجيكي 
ادين هازار الى التشكيلة بعد 
غيابه عن املباراتني األخيرتني 
ضد خيتافي واتلتيك بلباو 
بداعــي اصابــة طفيفــة في 
كاحله، وقد جلس على مقاعد 
الالعبني االحتياطيني قبل أن 

يشارك في أواخر املباراة.
ودخل ريال مدريد املباراة 
وهو فــي حاجة الى حتقيق 
ثالثة انتصارات فيما تبقى 
له من مباريات ليتوج بطال 
للمرة االولى منذ عام ٢٠١٧.

وحصل ريال مدريد على 
ركلة جزاء اثر اعاقة نافارو 
الفرنســي  للظهير االيســر 
بنجامــني منــدي الذي لعب 
بدال مــن البرازيلي املصاب 

ومرر كــرة عرضية باجتاه 
ماركو اسينســيو ليتابعها 
االخيــر مــن مســافة قريبة 

داخل الشباك (٥١).
وفرط ريال سوســييداد 
فــي فرصة االرتقاء الى آخر 
املراكز األوروبية بســقوطه 
القاتل على أرضه ٢-٣ أمام 
الفرصة  غرناطــة، وكانــت 

والتاسع على التوالي.
ومني سوســييداد الذي 
يلتقي مــع اتلتيك بلباو في 
ديربــي اقليــم الباســك في 
نهائي كأس اسبانيا بخسارته 
الثالثــة في الدوري في آخر 

خمس مباريات.
وبرأسية خلوسيه ارنابيز 
فــي الوقــت بــدل الضائــع 
(١+٩٠)، متكن أوساســونا 
من الفوز على ضيفه ســلتا 
ڤيغو ٢-١، في املواجهة التي 
جمعتهما مساء أمس ضمن 
منافسات املرحلة الـ ٣٦ في 
«الليغا»، ليرفع الفائز رصيده 
إلى النقطة ٤٨ متساويا مع 
أتلتيــك بلباو فــي النقاط، 
ومتخلفا عنه بفارق األهداف 
في املركز احلادي عشر، فيما 
بقي سلتا ڤيغو على رصيده 
السابق (٣٦ نقطة) في املركز 

اخلامس عشر.
٤ مباريات اليوم

تفتتــح املرحلــة الـــ ٣٦ 
للــدوري االســباني لكــرة 
القــدم «الليغا» اليوم بأربع 
مواجهات، حيث يستضيف 
املركز  اســبانيول صاحــب 
األخير (٢٤ نقطــة) نظيره 
إيبار الســادس عشــر (٣٦ 
نقطة)، فيما يخوض ليڤانتي 
الثاني عشر مواجهة صعبة 
(٤٣ نقطــة) علــى ملعبــه 
اتلتيك  عندمــا يســتضيف 
بلباو العاشــر (٤٨ نقطة)، 
وجتمــع ثالــث املواجهــات 
ليغانيس التاسع عشر (٢٩ 
نقطة) وڤالنسيا التاسع (٥٠ 
نقطة) في مهمة تبدو سهلة 
لـــ «اخلفافيــش»، وتختتم 
أمسية «الليغا» مبباراة جتمع 
الرابع (٦٣ نقطة)  إشبيلية 
مع ضيفه ريال مايوركا ثامن 

عشر الترتيب (٣٢ نقطة).

متاحة أمام النادي الباسكي 
لالرتقاء الى املركز السادس 
الذي يؤهل صاحبه خلوض 
الدوري األوروبي  تصفيات 
«يوروبا ليغ»، إال أن رصيده 
جتمــد عند ٥١ نقطة متخلفا 
بنقطتني عن خيتافي السادس 
ومتقدما بنقطة يتيمة على 
ڤالنســيا وغرناطــة الثامن 

أوساسونا يخطف الفوز من سلتا ڤيغو.. وغرناطة ُيسقط «الباسكي» بهدف قاتل

الــذي ســيغيب  مارســيلو 
عــن املالعــب حتــى نهايــة 
املوســم احلالي، انبرى لها 
كرمي بنزمية بنجاح مفتتحا 

التسجيل (١٢).
وجنــح ريــال مدريد في 
إضافــة الهــدف الثاني بعد 
هجمة مرتدة ســريعة كسر 
فيها بنزمية مصيدة التسلل 

جدول مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٦)
٣:٠٠beIN SPORTS HD٣اسبانيول - إيبار

٦:٠٠beIN SPORTS HD٣ليڤانتي - اتلتيك بلباو
٨:٣٠beIN SPORTS HD٣ليغانيس - ڤالنسيا

١١:٠٠beIN SPORTS HD٣إشبيلية - ريال مايوركا
إيطاليا (املرحلة الـ ٣٢)

٦:١٥beIN SPORTS HD٤جنوى - سبال
٨:٣٠beIN SPORTS HD٤فيورنتينا - فيرونا

٨:٣٠beIN SPORTS HD١٢بارما - بولونيا
٨:٣٠beIN SPORTS HD٨أودينيزي - سامبدوريا

٨:٣٠beIN SPORTS HD٥كالياري - ليتشي
١٠:٤٥beIN SPORTS HD٤نابولي - ميالن

إصابة مارسيلو توجع «الريال»

«كورونا» يعزل بارما صحيًا

زيدان: نعمل املستحيل.. وبنزميا بخير

تعرض ريال مدريد القدم لنكســة قبل أربع 
مباريات من نهاية املوسم بإصابة ظهيره األيسر 
البرازيلي مارسيلو في العضلة الضامة بفخذه 
األيســر وفق ما أفاد النادي، وجاء في بيان 
مقتضب للنادي امللكي أن مارسيلو (٣٢ عاما) 
تعرض «إلصابة في العضلة الضامة اليسرى 
وستتم متابعة عملية شفائه»، من دون أن يذكر 

الفترة التي سيغيب عنها عن املالعب.

إال أن صحيفة «أس» املدريدية أفادت أن الدولي 
البرازيلي «ســيغيب ما بني أسبوعني وثالثة 
أسابيع، وســيعود إلى دوري األبطال» الذي 
تستكمل منافساته في السابع من أغسطس.

ويتوقع غياب مارسيلو عن مواجهات غرناطة 
وفياريال وليغانيس، حيث من املتوقع أن يحل 
مكانه الفرنســي فيرالن مندي الذي شارك 

أساسيا في مباريات عدة هذا املوسم.

أعلن نادي بارمــا أمس أن أحد أفراد جهازه 
الفني ثبتت إصابته بڤيروس كورونا املستجد، 
ليسجل بالتالي أول إصابة بـ «كوفيد-١٩» في 
الدوري اإليطالي لكرة القدم منذ اســتئناف 
منافساته الشــهر املاضي، وعاودت «سيري 
أ» نشــاطها في يونيو بعد تعليقها ألكثر من 

٣ أشهر بسبب «كوفيد-١٩». وأكد النادي في 
بيان ان «هذا الشخص الذي ال تظهر عليه أي 
عوارض، مت عزله بشــكل سريع متاشيا مع 
التوجيهات الفيدرالية واحلكومية» للتعامل مع 
حاالت مماثلة. وأكد بارما ان كل أفراده اآلخرين 

«خضعوا لفحوص جاءت نتيجتها سلبية، 

أبدى زين الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدريد ســعادته الغمرة بالفوز على ضيفه 
ديبورتيفو أالفيس (٢-٠)، في إطار اجلولة 
الـ ٣٥ من «الليغا»، وقال: «عدم اســتقبال 
األهداف دائما أمر مســتحيل، صحيح أننا 
نخرج بشباك نظيفة، وعلينا أن نواصل ما 
نقوم بــه، احلارس كورتوا رائع، وله تأثير 

كبير ومهم للغايــة، حيث يتصدى للعديد 
من الفرص، والفريق يتلقى القليل جدا من 
األهداف»، وفيما يتعلق بإصابة بنزميا، ذكر 
انه تعرض لضربة، ورمبا شعر ببعض التعب، 
لكنه بخير، مضيفا: أهم شيء هو تسجيل 
األهداف، وإذا احتسب احلكم ضربة جزاء 

فهي كذلك.



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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األحد

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية» ترسل 
خبراء إلى الصني للبحث 

في انتشار «كورونا».

«تقرير»: الكويت الرابعة خليجيا 
والـ ٤٦ عامليا مبؤشر جاهزية 

خدمات احلكومة اإللكترونية.

  شّدوا حيلكم.  صّح النوم!

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

ثنيان جاســم محمد العثمان: ٦٩ عامــا ـ ت: ٦٥٥٥٥٤٤٦ ـ 
٦٦٢٥٩١٧٢ ـ شيع.

دالل قبالن براك العازمي، زوجة صالح محمد سمري العازمي: 
٥١ عاما ـ ت: ٦٦٠٦٣٩٣٠ ـ ٩٧١٣٥٦٩٨ ـ شيعت.

نوره عبدالوهاب محمد الصانع، أرملة محمد راضي الصانع: 
٨٢ عاما ـ ت: ٦٦٢٨٤٨٠٠ ـ ٢٥٣٣٧٩١٧ ـ شيعت.

مديحة علي عباس زكريا: ٦١ عاماـ  ت: ٩٩٥٩٧٤٨٨ـ  ٦٦٤٥٧٧٩٨ 
ـ شيعت.

إبراهيم عبداجلبار ســلطان احمد: ٦٥ عاما ـ ت: ٩٩٠١٣١٦٦ ـ 
٦٦٠٠٨٨٠٤ ـ شيع.

عائشة جاسم حسن الرياشي، أرملة حميد محمد الشهاب: ٨٢ 
عاما ـ ت: ٦٦٥٣٦٣١٧ ـ ٩٧١٠٣٠٠٣ ـ ٩٩٧٤٦٤٠٧ ـ شيعت.

عبداهللا جنم عبــداهللا املزيدي: ٧٧ عاما ـ ت: ٦٦٣٩٣٠٢٠ ـ 
٩٧٨٧٨٠٨٠ ـ شيع.

سعود يوسف عبدالرحمن الدعيج: ٢٩ عاما ـ ت: ٦٦٠٦٧٠٠٧ 
ـ ٦٦٦٨٠٨٠٢ ـ شيع.

حمزة عبداهللا حاجي شــكراهللا: ٧٦ عاما ـ ت: ٩٩٨٢٩٢٣٧ ـ 
٢٥٣٩٨٠٥٢ ـ شيع.

موسى عبد احلسني حاجي بهمن: ٦٧ عاما ـ ت: ٥٥٥٤٥٦٧١ ـ 
٩٩٧٩٤٢٩٧ ـ شيع.

حسن ماجد السيد نور الشماع: ٦٧ عاماـ  ت: ٩٩٨٠٩٤٠٠ـ  شيع.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات
«سنقبض على الفوضويين الذين لّوثوا تمثال 

جورج واشنطن العظيم. سّلموا أنفسكم 

اآلن!»

الرئيــس ترامب، يتوعد من لّوثوا 
متثال جورج واشــنطن باأللوان، 

بعشر سنوات سجنا.

«أعدكم بأن أعتني بعائالتكم كعنايتي بعائلتي»

جو بايدن يشــارك مبقطع ڤيديو 
جديد يعد فيه األميركيني بتطوير 
خدمــات التأمني الصحي واملدارس.

«مسافة مترين حيًا أفضل مـن مسافــة 

مترين دفنًا»

حاكم نيو جيرســي فيل مورفي، 
يشدد على ضرورة االلتزام مبسافة 

التباعد االجتماعي.

«حقيقــة قاطعــة: القوانين ال تطبــق 

على من يضعها»

املغني األميركي ايس تي، مشيرا 
إلى قيام الرئيس ترامب بتخفيف 

عقوبة صديقه روجر ستون.

«سنحمـي المتظاهريـــن السـود من 

عنصريــة المسلحين البيض»

ناٍد للسالح  نيكي دانيالز، رئيس 
األميركي، يفســر ســبب تواجد 
مسلحني سود في تظاهرات لويزيانا 

إلسقاط التماثيل.
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املرزوق:  «جمرة القيظ» تبدأ اخلميس.. والشمس تتعامد على الكعبة األربعاء
قــال اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املــرزوق إن فتــرة 
البوارح التي هي من أشــهر 
الظواهــر اجلويــة الصيفية 
في الكويت ومنطقة اخلليج 
تنتهي األربعاء املقبل، حيث 
تتعامد الشمس في هذا اليوم 
على الكعبة املشرفة ويكون 
تعامد الشمس في هذا اليوم 
مســاويا خلــط عــرض مكة 
املكرمة، مشــيرا إلى أنه في 
هذا اليوم سيكون اجتاه القبلة 
فــي أي بقعــة علــى األرض 
الشــمس وقــت صالة  نحو 
الظهر في مكة املكرمة، وهي 
حلظة واحدة ميكن حسابها 
بالتوقيت احمللي ألي مدينة، 
حيث تكون الساعة الـ ٩ و١٨ 
دقيقة بتوقيت غرينتش أي 
حوالي الساعة الـ ١٢ و١٨ دقيقة 

بتوقيت الكويت.
املــرزوق فــي  وأضــاف 
تصريــح لـــ «األنبــاء»: في 
يوم اخلميس املقبل املوافق 
١٦ يوليــو أيضا تدخل فترة 
«كلة» أو تشلة القيظ أو جمرة 
القيــظ والتي مدتها ٤٠ يوما 
والتــي يطلق عليهــا جزافا 
اسم (مربعانية القيظ) وهي 

والذي يعرف باســم (دلوق 
سهيل) والذي تنتهي مع دلوق 
هذا النجم احلرارة املرتفعة. 
ولكــن قبل فتــرة الباحورة 
هنــاك فترة «جمــرة القيظ» 
التي تتميز باحلرارة الشديدة 
والعاليــة وتبــدأ مــع بداية 
(نوء الهنعة) يوم ١٦ يوليو 
وتستمر ١٣ يوما إلى أن تنتهي 
٢٨ يوليو، ثم تأتي بعد ذلك 

الشعبي هنا في الكويت «ال 
حــر إال بانصــراف وال بــرد 
إال بانصــراف» واملقصــود 
باالنصــراف هنــا هو حترك 
الشــمس وانصرافهــا عــن 
تعامدها على مدار السرطان 
فــي ٢٢ يونيــو وهــو يــوم 
االنقــالب الصيفــي وبدايــة 
ميالنها وتوجهها جنوبا الى 
خط االستواء ويحدث العكس 

في االنقالب الشــتوي عندما 
تتجه الشــمس الى الشــمال 
تاركــة مدار اجلــدي في برد 
االنصــراف عندمــا يحــدث 

االنقالب الشتوي.
وقال املرزوق إن درجات 
احلــرارة فــي فتــرة «نــوء 
القيظ»  الهنعة» أو «جمــرة 
تكون بني ٤٥ و٥١ درجة مئوية 
في أجزاء واســعة من شــبه 
اجلزيرة العربية وخصوصا 
في شــمال اخلليــج العربي 
وكذلك شمال شرق اجلزيرة 
العربية وعلى وجه التحديد 
املناطــق املتعرضة ألشــعة 
الشمس مباشــرة. ثم تدخل 
بعــد ذلك (فتــرة الباحورة) 
التي تدخل مع برج األسد في 
يوم ٧/٢٣ وفتــرة الباحورة 
مدتها أســبوع واحــد فقط، 
حيث تنتهــي الباحورة يوم 
٧/٢٩ مع دخــول فترة (نوء 
املــرزم) الذي مدتــه ١٣ يوم 
وينتهــي (نوء املــرزم) يوم 
٨/١٠ ويصاحــب هذه الفترة 
حرارة عالية ورطوبة شديدة 
باجلو كما أن مياه البحر على 
الشــواطئ تكون ساخنة في 

هذه الفترة.

فترة املرزم والتي يقال عنها 
(يا خــراف الزم) وهي فترة 
جني ثمــر النخيل (الرطب) 
أو البلح والتي تسمى (بفترة 
اخلراف) واخلراف في اللهجة 
الكويتية هو قطع عثق رطب 
البلح من النخلة أو النخيل.

وأشار إلى أن فترة جمرة 
القيــظ تعــرف باســم «حر 
االنصراف»، حيث يقول املثل 

ً أكد لـ «األنباء» أنها فترة تتميز باحلرارة الشديدة وتبدأ مع بداية «نوء الهنعة» وتستمر ١٣ يوما

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

الفترة التي تصل فيها درجة 
احلــرارة إلى أقصى مدى لها 
وتصبح منطقة شبه اجلزيرة 
العربية وخصوصا في منطقة 
شمال اخلليج العربي من أشد 
املناطق حرارة في العالم في 

هذه الفترة.
وتابــع: من املعــروف أن 
فترة الباحورة مدتها شــهر 
واحــد تقريبا تبــدأ يوم ٢٣ 
يوليو وتنتهي ٢٤ أغسطس 
وهو اليوم املشهور عند الناس 
في شــبه اجلزيــرة العربية 

«نوء الهنعة» أو «تشلة القيظ» هي من أكثر أيام السنة ارتفاعًا بدرجات احلرارة وتساعد على نضوج الرطب

«طباخ اللون» اسم غير معروف في الكويت
أشار اخلبير الفلكي عادل املرزوق إلى أنه 
في فترة «نوء الهنعة» تشتد الرياح أحيانا 
وترتفع معها احلرارة مع هبوب رياح السموم 
وهي رياح شمالية غربية شديدة احلرارة 
ويطلق على هذه الفترة هنا في الكويت (تشلة 
القيظ) والتي هي من أكثر أيام السنة ارتفاعا 
بدرجات احلرارة والتي تساعد على نضوج 
الرطب فيطلق أصحــاب النخيل وزراعها 
على فترة (تشلة القيظ) اسم «طباخ اللون»، 
حيث يبدأ فيها البلح أو التمور في التلون 

أو تغير لونه عند النضج مع اشتداد حرارة 
اجلو وسطوع الشمس. واسم «طباخ اللون» 
هو من األســماء غير املعروفة في الكويت 
وال يتم التداول بها إال من قليل من الناس 
الذين عاشوا في وسط شبه اجلزيرة العربية 
التي عرفت بزراعة النخيل بعكس الكويت 
التي عرفت ندرة الزراعة فيها الناجتة من 
قلة املياه فيهــا وألن الكويت اعتمدت في 
حياتها على البحر بصورة رئيســية ولم 

تعتمد على الزراعة.

املصابون بالضغط أقل عرضة للوفاة بـ «كورونا»!
طبيــة  دراســة  أكــدت 
بريطانية رائدة في حجمها 
مــا كانــت تقوله دراســات 
كثيرة سابقة متواضعة من 
أن الذكور والسود ومن هم 
فوق سن اخلامسة والستني 
والذين يعانون من السكري 
والبدانة والفقراء هم األكثر 
عرضــة للوفــاة بڤيــروس 
كورونا. وذكــر موقع «ميل 
أوناليــن» أن باحثــني فــي 
جامعة أوكسفورد وجامعة 
لندن لعلوم الصحة والطب 
االستوائي راجعوا سجالت 
١٧٫٢ مليــون مريض ونحو 
١١٠٠٠ حالــة وفاة بڤيروس 
كورونــا في اجنلتــرا. وفي 
حــني ان نتائج الدراســة لم 
تأت بجديد غالبا، فإنها أكدت 

وينغفيلد من جامعة ليڤربول 
قولــه عــن نتائج الدراســة 
إنها «تبــني أن صحة بالدنا 
ومواطنينا التزال تتأثر بشدة 
بعوامل اجتماعية مثل الفقر 

والعرق والالمساواة.»
ولعل االكتشــاف الالفت 
أكثر في نتائج الدراسة هو 
أن ارتفاع ضغط الدم، على 
النقيض من معظم األمراض 
املزمنــة األخــرى، ليس من 
العوامل التي تزيد من خطر 

الوفاة بكورونا.
وأشــار املوقــع الــى انه 
على عكس االعتقاد الشائع 
بأن ارتفــاع ضغط الدم من 
األمراض املزمنة التي تزيد من 
خطورة الوفاة بكوفيد- ١٩ 
فإن الدراسة بينت أن املصابني 
به يواجهون خطرا أقل بنسبة 
١٣٪. ولكن الدراسة لم جتد 
ســببا واضحا لهذه العالقة 
العكسية، مشيرة إلى ضرورة 
إجراء مزيد من األبحاث عليها.

مصابو ارتفاع ضغط الدم يواجهون خطرا أقل بـ ١٣٪ للوفاة بـ «كورونا»

الشبهات التي أثارتها دراسات 
محدودة حول من يواجهون 
اكبــر خطر بالوفاة بســبب 

كورونا.
ونقل املوقــع عن د.توم 

األميركية نادية سليمان: لست نادمة على إجناب
١٤ طفًال وعملت مبهن «متطرفة» لإلنفاق عليهم

تابعت صحيفــة ميرور 
حالــة األم الشــهيرة نادية 
ســليمان، التــي أجنبت ١٤ 
طفال. نادية سليمان أميركية 
ألب  واملولــد،  اجلنســية 
عراقي مسيحي، هو إدوارد 
سليمان. وتعيش في والية 
كاليفورنيا، وقد ســبق لها 
الزواج مدة أربع سنوات من 
١٩٩٦ - ٢٠٠٠، حتــى طلقها 
زوجها بعد فشــل محاوالت 
اإلجنــاب، ممــا جعلها تلجأ 
إلى طــب اإلجناب بالتلقيح 
االصطناعي عــام ٢٠٠١، مع 
د.مايكل كامرافــا، فأجنبت 
في عــام ٢٠٠١ ابنهــا األول، 
ثــم أجنبــت بنتا، فــي عام 
٢٠٠٢، ثــم يبدو أنها أدمنت 
هذا النوع من التلقيح، مما 
أسفر عن إجناب ستة أطفال، 
في مرة واحدة، ثم ٨ أطفال 
في مــرة تالية، حتى وصل 
مجموع أطفالها إلى ١٤ طفال، 
فــي عام ٢٠٠٩. تســبب هذا 
العدد الكبير من األطفال في 
تصاعد االنتقادات املوجهة 
إليها، حيث لم يكن سنها وال 
دخلها وال وضعها االقتصادي 
يسمح بإجناب كل هذا العدد 

من األطفال، ومن ثم مت سحب 
ترخيــص د.كامرافا وطرده 
من اجلمعية األميركية للطب 
التناسلي، ألنه جتاوز عدد 
األجنة املسموح بتخصيبهم، 
حيث كان عمر نادية سليمان 
وقتها ٣٣ سنة. وتؤكد نادية 
أن مصروفات منزلها تتجاوز 
٥ آالف دوالر شهريا، ولكنها 
حتصل على معونات حكومية 

ال تتجاوز ألف وخمســمائة 
دوالر فقط في شكل كوبونات 
طعام. وتعترف نادية بأنها 
اضطــرت للعمــل فــي مهن 
أفــالم  متطرفــة كتصويــر 
إباحية، للحصول على املال 
الكافــي ألطفالهــا، وتقــول 
أنهــا أقلعت عــن ذلك خوفا 
على أطفالها، السيما ابنتها 
الكبيرة أميــرة. لكن نادية 

التــزال تؤكــد بعــد بلوغها 
ســن الـ ٤٥ أنها غير نادمة 
على إجنــاب أطفالها، وأنها 
فخورة بأنها أم لكل طفل من 
أطفالها، وأنها تعتبرهم نعمة 
ال تفريط فيها. وتشارك نادية 
صــورا ألطفالها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي في أعياد 
ميالدهم، وفي أوقات دخول 

املدارس.

نادية مع عدد من أطفالها

نادية خالل رعاية أطفالها في صغرهم

زراعة املانغو مهددة في باكستان 
بعد سنة كارثية بسبب «كورونا»

ملتان (باكستان)ـ  (أ.ف.پ): تشهد باكستان موسما سيئا 
جــدا للمانغو مع تراجع في احملاصيــل وفي الطلب وتأثر 
الصادرات بڤيروس كورونا املســتجد، ما يهدد استمرارية 

هذا القطاع بعد بداية سنة كارثية.
تنتج عائلة رانا محمد عظيم املانغو «منذ أجيال». لكن 
احملاصيل هذا العام كانت أدنى بـ ٤٠٪ من املوســم السابق 
في األراضي اخلصبة لهذه األسرة في ملتان بوالية البنجاب 
وســط البالد. ويعود ذلك إلى أن طول أمد الشــتاء بدرجة 
غير طبيعية هذه السنة وتأخر هطول األمطار جراء التغير 
املناخي. وأضيفت إلى هذه العوامل الطبيعية مشكالت أخرى 
متصلة بوباء كوفيد-١٩، خصوصا مع تدابير حجر استمرت 
أسابيع في باكستان وإغالق بلدان عدة حدودها وتقلص عدد 
الزبائــن. ويقول عظيم: «ثمار املانغو التي ننتجها جاهزة 
لكن ال يوجد أي مستورد على استعداد للمجازفة بشرائها. 
الوضع مقلق للغاية لنا. ال نستطيع دفع مستحقات العمال 
املياومني لدينا». ويؤكد محمد أكرم وهو مزارع مانغا آخر أنه 
فقد «أكثر من نصف» محاصيله هذا العام. ويقول: «تكاليفنا 
اإلنتاجيــة تبلغ ٥٠٠ ألف روبية (٣ آالف دوالر، وهو مبلغ 
كبير في ريف باكســتان). من ســيغطي هذه التكاليف؟». 
وفي ٢٠١٩، بلغت محاصيل املانغا في باكســتان ١٫٥ مليون 
طــن، جرى تصدير ١١٥ ألف طــن منها في مقابل ٨٠ مليون 
دوالر، مــا جعل هذا البلد في املرتبة السادســة عامليا على 
قائمة أكبر مصدري هذه الفاكهة. لكن في هذا العام، ال يتوقع 
أن تزيــد صادرات املانغا الباكســتانية علــى ٨٠ ألف طن، 
وفق وحيد أحمد املســؤول في احتاد مستوردي ومصدري 
الفواكه واخلضار في باكســتان. وهو يعتبر أن اخلســائر 
ستطول أيضا الصناعات التحويلية كتلك املتخصصة في 

صنع عصير املانغا.

ملشاهدة الڤيديوباكستاني يجهز املانغو قبل تغليفها  (أ.ف.پ)
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