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أعلــن رئيــس مجلــس األمــة 
مرزوق الغامن تأجيل عقد جلســة 
اليوم لتلقيه كتابا من وزير الصحة 
الشيخ د. باسل الصباح يفيد بوجود 
إصابات بـ «كورونا» ومخالطني في 
املجلس. من جانب آخر، أقرت اللجنة 
التعليمــة أمس تعديــالت قانوني 
«املطبوعــات والنشــر» و«املرئــي 
واملســموع». وقــال رئيس اللجنة 
النائــب د.عــودة الرويعــي إنه مت 
التصويت على تعديالت القانونني 
بشــكل نهائي، موضحا أن اللجنة 
انتهت إلى إلغاء عقوبة احلبس فيما 
دون املساس بالذات اإللهية. وقال 
مقرر اللجنة النائب د.خليل عبداهللا، 
أنه متت املوافقة على تعديالت قانون 
املرئي واملســموع، والتي تضمنت 
حتديد املسؤولية املباشرة عن اخلطأ 
الذي يحدث في أي برنامج باإلذاعة 
أو التلفزيون، حيث تقرر أن يكون 
اخلطأ على الضيف أو املتحدث في 
حالة البرامج ذات البث املباشر، أما 
إذا كان البرنامج مســجال أو معادا 
فتتحمل القناة املسؤولية، وتكون 
املسؤولية اجلنائية على مدير القناة 

في هذه احلالة.

الغامن أّجل جلسة اليوم.. و«التعليمية» أقّرت تعديالت «املرئي واملسموع»: املسؤولية املباشرة عن اخلطأ في أي برنامج باإلذاعة أو التلفزيون على الضيف
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سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مستقبال مبعوث الرئيس اللبناني اتيال أوغور باشبوغ
مدير عام األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم
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رئيس الوزراء استقبل مبعوث الرئيس اللبناني مدير عام 
األمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم

«اخلطوط التركية» تنظم ٣ رحالت 
من الكويت إلى إسطنبول

 اعتماد قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية

 إلغاء مشروع محطة الدبدبة 
لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

 تصور شامل لتجنب االزدحام خالل ذبح األضاحي.. واحلّد 
من توزيعها خارج الكويت وتكثيف التوزيع بالداخل
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٩٨ يومًا احلد األقصى ملكافأة الصفوف األمامية
مرمي بندق

كشفت مصادر حكومية في تصريح 
خاص لـ «األنباء»، عن أن مكافأة الصفوف 
األمامية ستحسب على أساس أيام الدوام 
الفعليــة للعاملني املكلفــني في القطاع 
احلكومي، مبا فيها أيام اجلمع والسبت، 
مشيرة إلى أنه ال مانع إطالقا في احتساب 
كامل الفترة الزمنية املعتمدة من مجلس 
الوزراء لكل من قام بالعمل فعليا فيها، 
حتى وإن كانت في حدها األقصى وهي 
٩٨ يومــا.  وبينت املصادر أنه يتم اآلن 

رفع أسماء املواطنني الذين توفوا بسبب 
ڤيروس كورونا أثناء العمل إلى األمانة 
العامة ملجلس الوزراء، الفتة إلى أن أسماء 
املوظفني املصابني أثناء العمل ترفع إلى 

ديوان اخلدمة املدنية. 
وقالت مصادر أخــرى، انه ال عودة 
لإلغــالق مجددا أو التراجع عن تطبيق 
مراحل خطة العودة التدريجية إلى احلياة 
الطبيعية، كاشــفة عــن أن بدء املرحلة 
الثالثة سيكون بحسب ترتيبات وزارة 
الصحة بعد ٣ أسابيع والتي ستستكمل 
آخر األســبوع املقبل بعــد أن بدأت ٣٠ 

يونيو املاضي.  في ســياق متصل، قال 
مصدر حكومي مطلع إن مجلس الوزراء 
أصدر قرارا بإطالق منصة مركزية لتنظيم 
مواعيــد مراجعــة املواطنــني للجهــات 
احلكومية وســيتم تدشــينها رســميا 
قريبا، حيــث بدأت املرحلة التجريبية.  
هذا، وعلمت «األنباء» أن وزير الصحة 
الشــيخ د.باســل الصباح أصــدر قرارا 
برقم ٩٩ لســنة ٢٠٢٠ ســيتم مبوجبه 
تطبيق غرامة ١٠ آالف دينار على احملالت 
التجاريــة غير امللتزمة باالشــتراطات 

الصحية.

أسماء شهداء «كورونا» الكويتيني إلى مجلس الوزراء.. واملصابون إلى «الديوان».. وال عودة لإلغالق.. وأنشطة «الثالثة» في موعدها

وزير الصحة: ١٠ آالف دينار غرامة عدم االلتزام باالشتراطات الصحية
تعيني عبدالعزيز الهولي  

وكيًال  لـ «احملاسبة» 
و٤ وكالء مساعدين

مرمي بندق

الوزراء  وافق مجلس 
على ترشــيحات ديوان 
احملاسبة، حيث مت تعيني 
الهولي وكيال  عبدالعزيز 
لديوان احملاسبة بدرجة 
وكيــل وزارة، و٤ وكالء 
مســاعدين هم: عصام 
الرومي وخالد العبد الغفور 
ويوسف الفوزان وسامي 

الدويهيس.

كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

املوسى: الدعم اإلضافي في حسابات أصحاب 
العمل املسجلني على الباب الـ ٥ اخلميس

«الفتوى» ُجتيز «اجلمعة» بعدد مساجد محدود
«التجارة» تتلقى ١٥٥٩ معاملة إلكترونيًا
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احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

مجلس الوزراء: اعتماد «اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية» وإلغاء مشروع الدبدبة
مرمي بندق

كشفت مصادر حكومية في 
تصريح خاص لـ «األنباء» عن 
أن مكافأة الصفــوف األمامية 
ستحسب على أساس أيام الدوام 
الفعليــة للعاملني املكلفني في 

القطاع احلكومي.
وأوضحت املصادر انه سيتم 
احتساب املكافأة عن األيام التي 
داوم فيها املكلف مبا فيها أيام 
اجلمع والســبت، مشيرة الى 
انه ال مانع إطالقا من احتساب 
كامل الفترة الزمنية املعتمدة 
من مجلس الوزراء لكل من قام 
بالعمــل فعليا فيها، حتى وإن 
كانــت في حدها األقصى وهي 

٩٨ يوما.
وذكــرت أن معظم اجلهات 
املشــمولة بالصــرف بــادرت 
بوضع كشــوف األسماء شبه 
النهائية، حيث فضلت إخضاعها 
للمراجعات الدقيقة قبل اعتماد 
«الوزراء» بشكل نهائي حتى ال 
يظلم أحد، خصوصا ان ديوان 
اخلدمــة املدنيــة لديــه أدوات 
خاصة للتدقيق على الكشوف 
قبل الطلب مــن وزارة املالية 
اعتماد إجراءات الصرف وحتى 
ال تتعطل بسبب وجود أي اسم 

او معلومة غير دقيقة.
وبينــت انه يتــم اآلن رفع 
أسماء الكويتيني الذين توفوا 
بســبب ڤيروس كورونا أثناء 
العمل الى األمانة العامة ملجلس 
الــوزراء، الفتة الى ان أســماء 
املوظفني املصابني أثناء العمل 
ترفع الى ديوان اخلدمة املدنية.
وقالــت مصادر أخرى، انه 
ال عــودة لإلغــالق مجــددا أو 
التراجــع عن تطبيــق مراحل 
خطة العــودة التدريجية الى 
احلياة الطبيعية، كاشــفة عن 
ان بدء املرحلة الثالثة ستكون 
بحسب ترتيبات وزارة الصحة 
بعد ٣ أسابيع والتي ستستكمل 
آخر األســبوع املقبــل بعد أن 
بدأت ٣٠ يونيو املاضي. ولفتت 
املصــادر الى ان هــذه املرحلة 
ستبدأ قبل عيد األضحى املبارك، 
حيث ربطت «الصحة» بني بدء 
املرحلة الثالثة وإلغاء احلظر 
اجلزئــي، إال إذا أوصت مجددا 
في االجتمــاع املقبل بتمديدها 
أســبوعا آخر او باإلبقاء على 
جزء من ساعات احلظر اجلزئي. 
وفي سياق متصل، قال مصدر 
حكومي مطلع ان مجلس الوزراء 
أصــدر قــرارا بإطــالق منصة 
مركزية لتنظيم مواعيد مراجعة 
املواطنني للجهــات احلكومية 
وسيتم تدشينها رسميا قريبا، 
حيث بدأت املرحلة التجريبية.

وثمن املصدر جهود اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
التي أثمرت حتقيق هذه اخلطوة 
وستساهم في تسهيل حصول 
املواطنني على موعد بأي جهة 
حكوميــة مع توفيــر إمكانية 
احلوار بني املوظف في اجلهة 
احلكوميــة املطلوبة واملواطن 

الراغب في إجناز معاملة.
هذا، وعلمــت «األنباء» أن 
وزير الصحة الشــيخ د.باسل 
الصبــاح أصدر قرارا برقم ٩٩ 
لســنة ٢٠٢٠ ســيتم مبوجبه 
تطبيق غرامــة ١٠ آالف دينار 

الفساد وجتسيد سيادة القانون 
والذي مت خاللــه التأكيد على 
ضرورة اتخاذ اخلطوات اجلادة 
لتنفيذ هذا التوجيه الســامي 
من خــالل اعتمــاد نهج عملي 
جاد تتضافــر فيه كل اجلهود 
وتتعاون كل اجلهات الرقابية 
وتفعيل التنسيق األمثل بينها 
ملواجهة آفة الفساد ومنع أسبابه 
ومحاسبة املتسببني في جرائم 
الفســاد مهمــا كان اســمه أو 
منصبه أو صفته واسترجاع 
األمــوال العامة التي تعرضت 
واتخــاذ  والســرقة  للنهــب 
القانونيــة علــى  اإلجــراءات 
الصعيدين احمللي واخلارجي 
وكل ما من شأنه حماية سمعة 

ومكانة الكويت.
وقد نوه سمو رئيس مجلس 
الوزراء مبا تفضل به احلضور 
من مالحظــات ومقترحات في 
آليــات مواجهة  شــأن تعزيز 
الفســاد وســبل التنسيق بني 
اجلهــات الرقابيــة، معاهدين 
على مضاعفة اجلهود من أجل 

حتقيق الهدف املنشود.
الــوزراء  وحــث مجلــس 
اجلهات الرقابية احلكومية على 
اإلســراع بإعداد أفضل السبل 
الكفيلة بترجمة توجيهات سمو 
رئيس مجلس الوزراء بشــأن 
حمايــة املال العــام ومكافحة 
الفساد وسيادة القانون والعمل 
علــى تفعيل التنســيق الالزم 
مع اجلهــات الرقابية األخرى 
ملنع أســباب الفساد وجتسيد 

إلعداد تصور شــامل لتجنب 
االزدحــام أثنــاء عمليــة ذبح 
وتوزيــع األضاحي خالل أيام 
عيد األضحــى ومراعاة تنفيذ 
االشــتراطات الصحية في هذا 

الشأن.
الشــؤون  ـ تكليــف وزارة   ٢
االجتماعيــة بالتعميــم علــى 
اجلمعيــات واللجان اخليرية 
واجلهــات املعنيــة باحلد من 
توزيع األضاحي خارج الكويت 
وتكثيــف عمليــات توزيعهــا 

داخليا.
ثــم اطلع مجلــس الوزراء 
الــواردة  التوصيــة  علــى 
مبحضر اجتماع جلنة الشؤون 
االقتصاديــة بشــأن مشــروع 
إنشاء وتشغيل وصيانة محطة 
الدبدبة لتوليد الكهرباء بالطاقة 
الشمسية الكهروضوئية للقطاع 
النفطي الكويتي، وقرر مجلس 
الوزراء إلغــاء قراري مجلس 
الوزراء بشأن املشروع املذكور 
وذلك نظــرا للظروف الراهنة 
التــي مير بها العالم أجمع من 
تفشي لڤيروس كورونا املستجد 
وأثرها على األسواق النفطية 
واملالية العاملية ومبا يسهم في 
قيام املؤسســة بالتركيز على 
أولوياتهــا للمرحلــة املقبلــة 
واحملافظــة علــى مكانتها في 

األسواق النفطية العاملية.
كما قــرر مجلــس الوزراء 
تكليــف وزارة الكهرباء واملاء 
بالتنســيق مــع اجلهــات ذات 
الصلة التخاذ اإلجراءات التي 
تراها مناسبة نحو تلبية حاجة 
البالد املســتقبلية من الطاقة 
املســتدامة وذلــك فــي ضــوء 
النصوص واإلجراءات املتبعة 

في هذا الشأن.
كما بحــث مجلس الوزراء 
شــؤون مجلس األمــة، وقرر 
املجلس اعتماد مشروع القانون 
بتعديل بعض أحكام القانون 
رقــم ١٧ لســنة ١٩٦٠ بإصدار 
قانــون اإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائيــة ورفعه الى صاحب 

السمو األمير.

التعــاون اجلاد بــني األجهزة 
الرقابية احلكومية وفق آليات 

واضحة.
ثــم شــرح وزيــر الصحة 
الشيخ د.باســل الصباح آخر 
املســتجدات املتعلقة بالوضع 
الصحي فــي البالد مــن واقع 
البيانات واإلحصاءات اخلاصة 
بأعــداد احلــاالت التــي ثبــت 
إصابتهــا بڤيــروس كورونــا 
املســتجد حســب اجلنسيات 
واملناطق وكذلك أعداد حاالت 
الشفاء والوفيات والتي تتلقى 

العالج في العناية املركزة.
وفي هذا الصدد، تابع مجلس 
الوزراء آخر املســتجدات على 
الصعيدين العالجي والوقائي 
واخلدمــات اللوجســتية ذات 
الصلة بجهود مكافحة انتشار 
ڤيــروس كورونــا املســتجد، 
واطلــع على توصيات اللجنة 
الوزارية لطــوارئ «كورونا» 

وقرر مجلس الوزراء اآلتي:
أوال: أحيط مجلس الوزراء 
علمــا بقرار وزير الصحة رقم 
(١٠٣) لســنة ٢٠٢٠ الصــادر 
بتاريــخ ٢٠٢٠/٦/٣٠ بشــأن 
ضوابط السفر جوا والواردة 
باملادة األولى من القرار الوزاري 
رقــم (٩٨) لســنة ٢٠٢٠ على 
املغادرين والقادمني عن طريق 

املنافذ البرية والبحرية.
ثانيــا: ١ ـ تكليــف كل من: 
والشــؤون  األوقــاف  وزارة 
اإلســالمية ـ بلديــة الكويت ـ 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية 

دعوة اجلهات الرقابية احلكومية إلى اإلسراع في إعداد أفضل السبل الكفيلة بترجمة توجيهات رئيس الوزراء بشأن حماية املال العام ومكافحة الفساد وسيادة القانون

علــى احملــالت التجارية غير 
امللتزمة باالشتراطات الصحية 
التي منها قياس درجة احلرارة 
وااللتــزام بالكمــام والتباعــد 
اجلســدي تنفيــذا للملصقات 
األرضيــة التــي يجــب علــى 
اجلهات وضعهــا على ان يتم 
لفت النظر فــي حالة املخالفة 
األولى ومن ثم اإلغالق واإلحالة 
إلى النيابة التجارية. وبحسب 
مصادر فإنه مت تكوين جلنة من 
٧ جهات وهيئات حكومية تضم 
اجلهات التي تتمتع بالضبطية 
القضائية تنفذ جوالت ميدانية 
ملراقبة التزام محالت األنشطة 
التي ســمح بها فــي املرحلتني 
األولى والثانية باالشتراطات 

الصحية.
وكان مجلــس الــوزراء قد 
الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
األسبوعي بعد ظهر امس عبر 
االتصال املرئي برئاســة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وبعد االجتماع 
صــرح نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح مبا يلي:
شرح سمو رئيس مجلس 
الــوزراء ملجلس الــوزراء في 
مســتهل أعماله فحــوى لقائه 
مع رؤســاء وممثلــي األجهزة 
الرقابيــة احلكوميــة مؤخــرا 
والذي جاء في ضوء التوجيه 
الســمو  لصاحــب  الســامي 
بحماية املال العــام ومكافحة 

تكليف «األوقاف» والبلدية و«الغذاء» بإعداد تصور شامل لتجنب االزدحام أثناء ذبح وتوزيع األضاحي في العيد
تكليف «الشؤون» بالتعميم على اجلمعيات واللجان اخليرية باحلّد من توزيع األضاحي خارج الكويت

إجناز نحو ٢٠٠ معاملة حتويل عبر «أسهل» خالل يومني
بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة بالهيئة 
العامة للقوى العاملــة ان هناك إقباال غير 
مسبوق على التحويل عبر خدمة أسهل من 
صاحب عمل إلــى آخر في القطاع اخلاص 
(مادة ١٨) فقط بعد ان أضافتها الهيئة ضمن 

اإلجراءات املتاحة امس األحد.

وبينت املصادر ان مــا يزيد على ٢٠٠ 
معاملة حتويــل أمتت إجراءاتها منذ إطالق 

العمل في اخلدمة.
انه نتيجة الضغط  وأوضحت املصادر 
على خدمة التحويل حدث ارتباك في بعض 
املناطق متت معاجلته على الفور، مؤكدة ان 
اخلدمة تعمل بشــكل طبيعي وال توجد أي 

ضرورة ملراجعة إدارات العمل للتحويل.

الكويت هنأت رئيس اجلبل األسود بالعيد الوطني

أحمد الناصر بحث مع نظيره اإليراني 
املستجدات اإلقليمية والدولية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صبــاح األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس ميلو ديوكانوفيتش رئيس 
جمهورية اجلبل األســود الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي لبالده، 
متمنيا ســموه له موفــور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميلو 
ديوكانوفيتش رئيس جمهورية اجلبل 
األسود الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالد ببرقيــة تهنئة 

مماثلة.

تلقى وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد اتصاال عبــر تقنية املرئي 
واملسموع من وزير خارجية اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية الصديقة محمد جواد 

ظريف.

وتنــاول االتصال مجمــل العالقات 
الثنائية بــني البلدين الصديقني وآخر 
املســتجدات السياسية على الساحتني 
اإلقليميــة والدوليــة والقضايــا محل 

االهتمام املشترك.

رئيس الوزراء استقبل مبعوث الرئيس اللبناني 
وبحث مع قائد القيادة املركزية األميركية

جهود إيجاد حل لألزمات في املنطقة

وزير الدفاع بحث  التعاون العسكري مع أميركا

املوسى: الدعم اإلضافي في حسابات أصحاب 
العمل املسجلني على الباب اخلامس اخلميس

اســتقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد وبحضور وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد مبعوث رئيس اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة مدير عام املديرية العامة لألمن 
العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم والوفد املرافق 

له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة وكيــل وزارة الداخلية الفريق 
عصام النهام ومســاعد وزير اخلارجية لشؤون 

الوطن العربي السفير فهد العوضي.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور قائد القيادة 

املركزية بالواليات املتحــدة األميركية الصديقة 
عن املنطقة الوسطى الفريق أول كينيث ماكنزي 

والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وجرى خالل اللقاء تناول سبل تعزيز العالقات 
االستراتيجية املتينة التي تربط الكويت والواليات 
املتحدة األميركية إضافة إلى استعراض القضايا 
اإلقليمية واجلهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل 

لألزمات في املنطقة.
حضر املقابلــة رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر ونائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح 

الصباح.

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدفاع الشــيخ أحمد املنصور 
بقصر السيف العامر قائد قيادة القوات 
األميركية الوسطى الفريق أول كينيث 
ماكينــزي والوفــد املرافــق لــه، وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
ومناقشة أهم األمور واملواضيع ضمن 
محور الزيارة، مشــيدا بعمق العالقات 
بني البلدين الصديقني، والتعاون على 
مختلف األصعدة واملستويات، السيما 
ما يتعلق منها بالشــؤون العســكرية، 

وهو مــا يعكس احلــرص على تعزيز 
وتطوير جميع أوجه العمل املشــترك 

بني اجلانبني.
حضر اللقاء رئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن محمد اخلضر 
ونائب رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركــن خالد صالح الصباح، 
وسفيرة الواليات املتحدة األميركية 
لدى البالد ألينا رومانوسكي، ومدير 
مكتب التعاون العسكري األميركي لدى 
اللواء ركن راندولف ستادينراس، وعدد 
من الضباط القادة باجليش الكويتي.

بشرى شعبان

صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى 
العاملة أحمد املوسى بأنه، وبناء على 
توجيهات وزيرة الشؤون االجتماعية 
ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي 
العقيل وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 
٦٥٤ لسنة ٢٠٢٠، قامت الهيئة بتحويل 
قيمــة الدعم اإلضافي للبــاب اخلامس 
بواقع ٦ أشهر دفعة واحدة، وأنه سيتم 
إيداع تلك املبالغ في حسابات أصحاب 
العمل املسجلني على الباب اخلامس يوم 
اخلميس املقبل ١٦ اجلاري، وذلك ضمن 
احلزمة االقتصادية التي أقرتها احلكومة 
ملواجهة اآلثار االقتصادية الناجتة عن 

انتشار جائحة ڤيروس كورونا.
وشكر املوسى جهود الوزيرة العقيل 
على ما تبذله من عمل دؤوب ســطرت 
وأكدت من خالله سعيها املستمر وحرصها 
الدائم على تقدمي الدعم ألصحاب العمل 
انطالقــا مــن رؤيــة واضحــة لتعزيز 
وحتقيــق أهداف احلزمــة االقتصادية 
وإسهاماتها وتوجيهاتها احلثيثة لتذليل 
أي عقبــات اعترت إجــراءات الصرف، 
وحرصها كذلك على إنهاء كل اإلشكاليات 
واملعوقات التي واجهت الهيئة وتنسيقها 

الدائم ومتابعتها املســتمرة مع مجلس 
الوزراء ووزارة املالية إلنهاء إجراءات 
توفيــر املبالغ املاليــة الالزمة لصرف 
الدعــم اإلضافي والتــي تكللت بصرف 

الدعم للمواطنني.
ودعا املوسى أصحاب املنشآت الراغبة 
فــي صرف الدعم اإلضافي عن العاملني 
لديها الدخول على موقع الهيئة الرسمي 
وتقــدمي طلب الصرف من خالل النظام 
اآللي للهيئة، حيث مت فتح باب التقدمي 
عن الباب الثالث األحد املاضي وملدة شهر، 
مشيرا إلى أن عدد املنشآت التي تقدمت 
خالل يوم واحد فقط جتاوز ألف منشأة.

الشيخ أحمد املنصور خالل استقباله الفريق أول كينيث ماكينزي

احمد املوسى

رفع اإليقاف عن صالة اجلمعة في أكثر من ١٠٠٠ مسجد
أسامة أبوالسعود

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية م. فريد 
عمــادي عــن رفــع اإليقاف 
املؤقــت عن صــالة اجلمعة 
في أكثر من ١٠٠٠ مسجد في 
جميــع احملافظات في البالد 
وذلك اعتبارا من يوم اجلمعة 
املقبــل املوافــق ١٧ اجلاري 
مع اســتمرار إغالق مبردات 

ودورات املياه.
جاء ذلك بناء على القرار 
الوزاري رقم ٨٥ لسنة ٢٠٢٠ 
والذي أصــدره وزير العدل 
ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشار د.فهد 
العفاســي بهذا الشــأن وقد 

تضمن اثنتي عشرة مادة.
فــي  وشــدد عمــادي، 
تصريح صحافي، على اتخاذ 
الوقائيــة،  كل اإلجــراءات 
االحترازيــة  والتدابيــر 
صــالة  لعــودة  الالزمــة 
اجلمعــة من حيــث تهيئة 
املساجد الستقبال املصلني 
وذلك مــن خــالل التعقيم 
ووضع العالمات اإلرشادية 
والبوســترات وامللصقات 
كل  واتخــاذ  التوعويــة 
الوســائل الالزمة لتحقيق 
التباعد االجتماعي وغيرها 

رفع اإليقاف املؤقت عن صالة 
اجلمعــة في املســاجد التي 
ذكرها القرار، وذلك اعتبارا 
من يــوم اجلمعة املوافق ١٧ 
اجلاري، مع استمرار إغالق 
مبردات ودورات املياه، وعلى 
أن يتم فتح أبواب املســاجد 
لصــالة اجلمعة قبــل األذان 
بـ ٣٠ دقيقــة، وإغالقها بعد 

الصالة بـ ١٥ دقيقة.
وأوضح ان القرار الوزاري 
حدد فــي مادته الثالثة على 
أال تزيــد خطبــة وصــالة 
اجلمعة على ١٥ دقيقة كحد 
أقصى مــع تخفيف الصالة 
ومراعــاة حتقيــق األركان 

والتنبيه على عدم احلضور 
للمســجد ملن تظهــر عليهم 
أعراض مرضية، مؤكدا على 
العاملني جمع األدوات املعدنية 
والبالستيكية اخلاصة بلبس 
األحذيــة وتعقيم الكراســي 
املســتعملة في املسجد قبل 

وبعد كل صالة جمعة.
وأشــار عمــادي إلى ان 
املادة اخلامســة من القرار 
املســاجد  رواد  خصــت 
ضــرورة  إلــى  ودعتهــم 
الوضوء في املنزل وإحضار 
كل مصل سجادة خاصة به 
للصالة عليها، وعدم تركها 
في املسجد، مضيفا: إن لبس 
الكمام شرط لدخول املسجد 
مع استمرار لبسه خالل مدة 
بقاء املصلي وأثناء استماع 
اخلطبــة والصــالة وحتى 
مغادرة املسجد. وأيضا منع 
دخول املسجد ملن هم دون 
اخلامســة عشرة ومغادرة 
املسجد بعد الصالة مباشرة 
مع ترك مســافة مناســبة 
أثنــاء اخلــروج ومن دون 
تزاحم على األبواب، وكذلك 
االلتزام بالتباعد اجلسدي 
قبل الصالة وبعدها، وجتنب 
املصافحــة أو التجاور مع 
باقــي املصلني قبل الصالة 

وبعدها.

والواجبات، أما املادة الرابعة 
فطالبت العاملني في املساجد 
التالية،  بالتقيد باإلجراءات 
منها: تنظيم دخول املصلني 
وخروجهم، مع وضع عالمات 
حتدد مكانهــم أثناء الصالة 
حسب االشتراطات الصحية، 
وكذلك إبقاء أبواب املساجد 
مفتوحة أثناء دخول املصلني 
وخروجهم وتعقيم مقابض 
األبــواب ومداخــل املســجد 
باملطهرات، وضرورة تذكير 
اخلطيب للمصلني بشروط 
السالمة الصحية والوقائية 
من حيث التباعد اجلســدي 
الكمام  بني املصلني ولبــس 

م. فريد عمادي

من الضوابط الالزمة.
وقال عمادي: إن املادتني 
األولــى والثانية نصتا على 

«هيئة الفتوى» باألوقاف: يجوز فتح عدد 
من املساجد بالقدر الذي يفي باحلاجة ويدفع املفسدة

أسامة أبوالسعود

الفتوى بــوزارة األوقاف  أصدرت هيئة 
والشؤون اإلسالمية فتوى رقم ١٣ هـ -٢٠٢٠م 
أكدت فيها انه يجوز فتح عدد من املساجد ألداء 
صالة اجلمعة بالقدر الذي يفي باحلاجة ويدفع 
املفسدة ويحقق االلتزام باالحتياطات املوصى 
بها من اجلهات الصحية املختصة وتقدير ذلك 

يعود للمسؤولني على املساجد.

وجاء في نص الفتوى الذي حصلت «األنباء» 
على نسخة منها انه يجوز فتح عدد من املساجد، 
بالقدر الذي يفي باحلاجة، ويدفع املفســدة، 
ويحقق االلتزام باالحتياطات املوصى بها من 
اجلهات الصحية املختصة، وتقدير ذلك يعود 
للمسؤولني على املساجد، على أن يعود الوضع 
إلى ما كان عليه - وفق اللوائح املعمول بها في 
هذا الشــأن - حال عودة األمور إلى ما كانت 

عليه قبل الوباء.

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد مستقبال بحضور الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مبعوث الرئيس اللبناني مدير عام األمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم



الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

محمد راتب

أعلــن البنــك الكويتي 
للطعام واإلغاثة عن تدشني 
مشروع مصرف األضاحي 
٢٠٢٠ بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف مبناسبة 
قرب حلول عيد األضحى 
املبارك وذلك ضمن برامجه 
اخليرية التــي تهدف إلى 
توزيــع األضاحــي علــى 
الفقراء واحملتاجني واألسر 
القادرين  املتعففة وغيــر 

إلدخال البهجة والســعادة على نفوسهم 
في يوم العيد. وقال بنك الطعام في بيان 
صحافي إن مشــروع األضاحي هذا العام 
يعــد فرصة جيدة إلدخال الســرور على 
من فقد عمله، باإلضافة إلى املتعففني غير 
القادرين، وهو ما ميثل نوعا من أشــكال 
التكافل االجتماعي بني املسلمني في املجتمع 
الكويتي، وذلك من أجل مشاطرتهم فرحة 
عيد األضحى املبــارك، حيث يقوم البنك 
بالتركيز على األسر املتعففة داخل الكويت، 
وأيضا املناطق التي يصعب على اجلمعيات 
واملنظمات اخليرية األخرى الوصول إليها.

وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس مجلس 
إدارة البنــك الكويتــي للطعــام واإلغاثة 
مشــعل األنصاري إن البنك يحرص على 
إجــراء عملية توزيــع األضاحي بطريقة 
احترافية في أجواء رائعة يسودها الفرح 
والسرور، معربا عن ســعادته هذا العام 

العامة  ملســاهمة األمانــة 
لألوقاف في هذا املشروع، 
وهو ما يســاهم في رسم 
البسمة على أوجه الفقراء 
واملســاكني، حيــث يعــد 
مشروع مصرف األضاحي 
أحد مناذج العمل اخليري 
الذي سيستفيد منه اآلالف 
من األســر املتعففة داخل 
الكويــت خاصــة في مثل 
هذه الظروف التي تعيشها 

البالد.
وأضــاف أن مشــروع 
مصرف األضاحي سيغطي جميع محافظات 
الكويت خــالل أول أيام عيد األضحى مع 
توفيــر ســيارات مبردة جتــوب مختلف 
املناطق خالل الفترة الصباحية واملسائية، 
مبينا أن املشروع سينفذه الفريق التطوعي 
املدرب لدى بنك الطعام والذي لديه دراية 
كافيــة بأماكن املتعففني واحملتاجني وفقا 
لقاعدة البيانات املوجودة لدى بنك الطعام، 
مــع احلرص علــى تطبيق االشــتراطات 

الصحية.
وأكد بنك الطعام أن عملية توزيع املواد 
الغذائية ضمن هذا املشروع جتري بعيدا عن 
وسائل اإلعالم، كعادة بنك الطعام، حفاظا 
على كرامة األسر، واملتعففني. ويستقبل 
البنك التبرعات على مدار الساعة عن طريق 
www.kuwaitfoodbank. املوقع اإللكتروني
org. أو من خــالل زيارة مقره في منطقة 

قرطبة على الدائري الرابع.

الدخول في املنصة
التعليمية.. »مناطقي«

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربويــة مطلعة لـ »األنباء« ان املنصة التعليمية التي أنشــأتها 
وزارة التربية مازالت تعاني من خلل وعطل مســتمر، مشيرة الى ان تكرار األسماء 

والتعثر في عملية الدخول مشكلة تواجه الطلبة واملعلمني.
وأوضحت املصادر ان دخول املنصة وحســب البرنامــج املعد لها »مناطقي« أي 
حسب املنطقة التعليمية، مشيرة الى انه بعد الدخول فيها جتد عبارة »املوقع حتت 

التحديث حاليا«.
وذكرت املصادر ان هناك سلبيات كثيرة في املنصة من ضمنها انها تعرض بعض 
الــدروس القدمية التــي مت عرضها في القناة التربوية منذ 5 ســنوات ومت إلغاؤها، 
الفتة الى ان ما قدمته التواجيه الفنية من دروس كانت جميعها من املنهج الدراسي 
للعــام احلالي، غير ان مــا مت إدخاله في املنصة كانت بعض الدروس القدمية، األمر 

الذي استاء منه املعلمون والطلبة وأولياء أمورهم.

عرضت دروساً ُملغاة منذ 5 سنوات

الدخول حسب املناطق التعليمية

العماني لـ »األنباء«: تطبيق »التعليم عن ُبعد« برياض األطفال

الكلية األسترالية جّددت اعتمادها من مؤسسة االستثمار البشري

عبدالعزيز الفضلي

دعــت مراقبــة ريــاض 
االطفــال مبنطقــة مبــارك 
التعليميــة ســمر  الكبيــر 
العماني الى ضرورة االهتمام 
مبرحلــة رياض االطفال من 
حيث التعامــل معها كبقية 
املراحل التعليمية واال يكون 
مصيرها مجهوال، متمنية أن 
تكــون هنــاك برامج وطرق 
للتواصــل مــع الطفل داخل 
البيت بوسائل وطرق منظمة 

ليتم تعليمه عن ُبعد.
لـــ  العمانــي  وقالــت 
»األنباء«: نشعر مبا يشعر 
به اولياء األمور حول عدم 
االهتمام بهذه املرحلة املهمة 

الكلية األســترالية  قامت 
في الكويــت )ACK( بتجديد 
اعتمادهــا من إحــدى هيئات 
اعتماد إدارة األفراد الرائدة في 
العالم، وهي مؤسسة االستثمار 
 )Investors in People( البشري
ملــدة ثــالث ســنوات أخرى. 
وقــد أظهرت نتائــج التقييم 
التزام الكلية األســترالية في 
الكويت مبعايير اجلودة من 
خالل نهج إدارة املواهب الذي 
يتبناه قسم املوارد البشرية، 
والــذي يتماشــى مــع أفضل 
العاملية. تأسست  املمارسات 
الكلية األسترالية في الكويت 
عام ٢٠٠٤، وهي واحدة من أبرز 
مؤسسات التعليم العالي في 
الكويت ولديها أكثر من ٤٠٠ 
موظف. وقد عملت الكلية خالل 
السنوات املاضية لتصبح رائدة 
في توفير التعليم العالي في 
تخصصات الهندسة والطيران 
والعلــوم البحرية واإلدارية. 

لهــذه املرحلة التي بالفعل 
ستتأثر من هذه األزمة بشكل 

املوظفني ومشاركتهم في تقدمي 
املبادرات، هــذا باإلضافة إلى 
حتديد فرص التطوير املهني 
والتدريب للموظفني وتنفيذها.

ويعتبر االستثمار البشري 
)Investors in People( املعيار 
الدولي إلدارة األفراد وحتديد 
ما يلــزم لقيادة ودعم وإدارة 
املوظفني بشكل فعال لتحقيق 
نتائج مستدامة. حيث يعكس 

املمكن أن تكون من أخطر 
املراحل علــى الطفل إذا لم 
تتم تنمية قدراته ومهاراته 

بشكل صحيح.
وتابعت: مبا أننا نعيش 
في أزمة »كورونا« وتعطيل 
املدارس نأمل ان تكون الوزارة 
وضعت اخلطة املناسبة لهذه 
املرحله التأسيسية وال يخفى 
على احد اهمية مرحلة رياض 
األطفــال، اذ تعــد مــن أهــم 
وأخصب املراحل التعليمية 
ومتثــل مكانــة تربوية في 
التعليمي، واألساس  السلم 
القــوي والقاعــدة جلميــع 
العملية  املراحــل، وتســهل 
التعليمية وخاصة بالسنوات 

األولى.

التزامها وعملها الدؤوب.
حيــث قــال: »ال ميكن أن 
تقدم الكلية بيئــة تعليمية 
مميزة للطالب ما لم يكن لديها 
فريــق متميز مــن العاملني. 
إن التفانــي الفردي ال يكفي 
لتحقيــق األهــداف ولكــن 
يجب أن يسانده روح العمل 
اجلماعــي وروح الفريق.إن 
األفضل مــن احلصول على 
فريق من أعضــاء متميزين 
هــو تكويــن فريــق متميز، 
حيث يتوافق هذا مع قيمتنا 
املتمثلــة في متكــني قدرات 
الفــرد ضمــن بيئــة راعية. 
واالحتفاظ بهذا االعتماد يعد 
تأكيد على التزامنا باستقطاب 
أفضل املواهب واالحتفاظ بها 
وتعزيز بيئــة عمل صحية 
للعاملني لدينــا. كما أود أن 
أغتنم هذه الفرصة ألشــكر 
فريق املوارد البشرية لدينا 

على هذا اإلجناز العظيم«.

كبير، السيما ان دور رياض 
األطفال ال يقــل أهمية عن 
دور املدارس بل تعتبر أهم 
مرحلة ألنها أولى خطوات 
تعليم الطفل حتى وإن كان 
هذا التعليم ال يعتمد على 
القراءة والكتابة، فهي تطور 
مهــارات الطفــل احلركية، 
وتســاعده علــى التعبيــر 
عن نفسه وخياله، وتقوي 
شخصيته، الفتة الى ان هذا 
يعتمد على املعلمات فيها، 
لذلك يجب على املسؤولني 
االنتبــاه إلــى املعلمات في 
الروضة وتنمية مهاراتهن 
وإعطائهن دورات كي يقمن 
بدورهــن علــى أكمل وجه 
منوهة الى ان الروضة من 

معيار »االستثمار البشري«، 
أحدث أطر بيئة العمل واملهارات 
األساسية والهياكل التنظيمية 
الفعالة املطلوبة للتفوق في 
أي مجال. وميكن االســتثمار 
البشري املؤسسات من مقارنة 
أدائهم مع أفضل ما مت تطبيقه 

على املستوى الدولي.
هذا، وقد صــرح الرئيس 
 Investors( التنفيذي لشركة
in People( بول ديفوي: »نود 
أن نهنئ الكلية األسترالية في 
الكويت على هذا اإلجناز. كونها 
مؤسسة حاصلة على اعتماد 
كـ »مســتثمر في األفراد« هو 
جهد رائع ألي مؤسسة، ويضع 
الكلية األسترالية في الكويت 
كمؤسسة رائدة مع مجموعة 
املؤسسات العاملية التي تقدر 
قيمة األفراد«. وقد أشاد رئيس 
الكلية األسترالية في الكويت، 
األستاذ د.عصام زعبالوي بهذا 
اإلجناز، وهنأ أسرة الكلية على 

دعت إلى معاملتها كبقية املراحل التعليمية وإال سيكون مصيرها مجهوالً

أصبحت رائدة في توفير التعليم العالي بتخصصات الهندسة والطيران والعلوم البحرية واإلدارية

سمر العماني مع اطفال الروضة

مبنى الكلية األسترالية

التي تهتم بها دول أخرى، 
مناشــدة الوزارة االلتفات 

الكليــة بتأســيس  وتلتــزم 
قواعد للتميز فــي التدريس 
وتوســيع بيئتها األكادميية 
البحــث واالبتــكار.  ودعــم 
باإلضافــة إلــى ذلك تســعى 
الكلية جاهدة لتوفير جتربة 
مهنية متميزة ملوظفيها، حيث 
يتم حتديد املسارات الوظيفية 
بشكل واضح، مع األخذ بعني 
االعتبــار أهمية تقدير جهود 

»التربية األساسية« تطلق ملتقاها العلمي اإللكتروني الثالث غدًا

جامعات أميركية تؤيد الطعن بقرار ترامب بخصوص الطلبة األجانب
)رويترز(: قدم نحو 6٠ جامعة أميركية وثيقة 
تؤيــد فيها دعوى قضائية رفعتها جامعة هارفارد 
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سعيا لوقف 
تنفيذ قرار أصدرته إدارة ترامب مبنع الطلبة األجانب 
من البقاء في البالد إذا لم تنظم املؤسسات التعليمية 
فصوال دراسية تتطلب احلضور شخصيا في فصل 

اخلريف.
وشارك في تقدمي الوثيقة 59 جامعة منها سبعة 
من أشهر وأقدم اجلامعات األميركية وقالت فيها إنها 

تستند إلى التوجيهات االحتادية السارية خالل فترة 
الطوارئ وتسمح للطلبة األجانب بحضور الدورات 

عبر اإلنترنت خالل اجلائحة.
وأضافــت: »حالة الطوارئ مســتمرة ومع ذلك 
تغيرت سياسة احلكومة فجأة وبشكل جذري« مما 
أثار الفوضى في اســتعداداتها »وتسبب في ضرر 

واضطراب كبير«.
وبلغ عدد الطلبة األجانب الذين يدرســون في 
مؤسسات التعليم العالي في الواليات املتحدة حوالي 

١.١ مليون طالب في السنة الدراسية ٢٠١8-٢٠١9 وفقا 
لتقرير أعدته وزارة اخلارجية ومعهد التعليم الدولي.
وميثل هذا العدد 5.5% من الطلبة املسجلني في 

التعليم العالي بالبالد.
وحتــاول احلكومــة األميركيــة دفــع املــدارس 
واجلامعــات لفتح أبوابها من جديد بحلول الفصل 
الدراســي في اخلريف. وقد أعلنت جامعة هارفارد 
أنها ســتنظم كل الدراســات عبر اإلنترنت في هذا 

الفصل الدراسي.

أعلن عميد كليــة التربية 
العنزي  ا.د.فريح  األساســية 
عن انطالق امللتقى اإللكتروني 
الثالث للكلية من تنظيم قسم 
التدريــس  املناهــج وطــرق 
بعنــوان »التعليــم اجلامعي 
وعملية التعلم عن ُبعد في ظل 
جائحة كورونا« حتت رعاية 
مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب د.علي 
املضــف، والــذي يأتي ضمن 
اخلطة التــي وضعتها عمادة 
الكلية ملواجهة أزمة كورونا، 
فــي مســارين شــمل األول 
اجلانــب التدريبي ملنتســبي 
الكليــة مــن أعضــاء الهيئــة 
التدريسية والتدريبية والطلبة 

على جائحة كورونا من منظور 
علمي أكادميــي، وذلك يومي 
األربعاء واخلميس ١5 و١6 من 
الشــهر اجلاري، على برنامج 

عملية التعليم عن بعد في ظل 
جائحة كورنا، ويشــمل على 
جلستني بعنوان »فاعلية طرق 
التدريس في عملية التعليم عن 
بعد«، و»التحديات في تطبيق 
عمليــة التعليم عــن بعد في 
التعليم اجلامعي« واجللسة 
اخلتاميــة بعنــوان »فاعلية 
التعليم عــن بعد في تدريس 
ذوي اإلعاقة«. وتقدم أ.د.مبارك 
الذروة إلى عميد كلية التربية 
األساســية بالشــكر اجلزيل 
ملتابعتــه املســتمرة إلعــداد 
للملتقى، سائال املولى القدير 
أن يوفقنا للخروج بتوصيات 
تسهم في دعم املرحلة اجلديدة 

للتعليم عن ُبعد.

تيميــز. وأضــاف العنزي ان 
ملتقى قسم املناهج يهدف إلى 
التعرف على طرق التدريس في 
التعليم عن بعد، وإلقاء الضوء 
على أهم التحديات التي تواجه 
املعلم في التعليم عن بعد، كما 
يهدف امللتقى إلى التعرف على 
التحديات التي تعترض ذوي 

اإلعاقة في التعليم عن بعد.
من جهته، قال مدير امللتقى 
رئيــس قســم املناهج وطرق 
التدريــس ا.د.مبــارك الذروة 
ان امللتقى يضم نخبة مميزة 
مــن األكادمييني املتخصصني 
في الشأن التعليمي من داخل 
الكويــت والــدول اخلليجية 
والعربية لتسليط الضوء على 

د. مبارك الذروة د.فريح العنزي

والطالبــات لعمليــة التعليم 
عن ُبعد، واآلخر إطالق حزمة 
من امللتقيات العلمية تقيمها 
األقسام العلمية إللقاء الضوء 

»الدعوة اإللكترونية«: أكثر من مليون زائر 
ملواقعنا منذ جائحة »كورونا«

»النجاة«: تطبيق كامل خلطة مجلس 
الوزراء في »العودة التدريجية للعمل«

بنك الطعام يطلق »مصرف األضاحي«

أعلن مدير جلنة الدعوة 
اإللكترونية التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة عبداهلل 
الدوســري، أنه زار مواقع 
الدعويــة خــالل  اللجنــة 
جائحــة كورونــا أكثر من 
مليون شخص حول العالم، 
متكنوا خاللها من التعرف 
على أحدث منتجات اللجنة 

في مجال الدعوة.
وتابع الدوسري: حولنا 
بفضل اهلل وقدرته محنة 
كورونا إلى منحة وحرصنا 

على اســتثمار الفرص املناسبة من هذه 
اجلائحــة، وقمنا بإصــدار أكثر من 3٠٠ 
مقــال وكتيب دعــوي مت رفعها على 5٠ 
موقعا إلكترونيا بجانب املقاطع املرئية 
وغيرهــا مــن األعمال الدعويــة األخرى 
والتي نســعى من خاللها إلى مســاعدة 
املسلمني وإرشادهم إلى الهدي اإلسالمي 
القــومي خالل فتــرات األوبئة واألمراض 
املعديــة التي حتل باألمــة، مع احلرص 
الشديد على اتخاذ كل اإلجراءات الوقائية 

واالحترازية للحفاظ على 
النفس البشرية وحمايتها 
من كل مكروه، مضيفا أن 
هذه املقاالت متت بأكثر من 
١3 لغة عاملية، وذلك حتى 
تصل إلى أكثر شريحة من 
املهتدين اجلدد واجلاليات 
املســلمة وغير املسلمني، 
والذين يحتاجون بشكل 
كبير الى أن نكون بجانبهم 
وندعمهــم في مثــل هذه 
األوقات الصعبة من عمر 
البشرية حتى يعبروا هذه 
اجلائحة بسالم. وبني الدوسري أنه ميكن 
زيارة هــذه املواقع واالســتفادة من هذا 
العمــل الدعوي الكبير باللغات املختلفة 
من خالل الرابط http://islam.org.kw/ كما 
ميكن التواصل بنا لالستفادة من خدمة 
احلوار املباشر للتعريف باإلسالم باللغات 
عبر الرابط https://chatonfaith.com/ أو 
التواصل مع اللجنة للدعم أو االستفسار 
عبر األرقــام ١8٠٠٠8٢ و97٢88٠٤٤ على 

مدار الساعة.

أكــدت جمعيــة النجاة 
الكامــل بخطــة  التزامهــا 
مجلــس الــوزراء املتعلقة 
بالعودة التدريجية، والتي 
بدأتها مــن املرحلة األولى 
وحتى اآلن، وذلك من خالل 
تطبيــق كل االشــتراطات 
الصحية في جميع مقارها 
حرصا على سالمة موظفيها 
وكل من املتبرعني وطالبي 

املساعدة.
وقــال رئيــس قطــاع 
اخلدمات املساندة بالنجاة 

اخليرية د.جابر الوندة: إن اجلمعية تواصل 
العمل بالليل والنهار خلدمة الكويت وأهلها 
في هذه الظروف الدقيقة التي حتتاج الى 
تكاتــف اجلميــع من مؤسســات حكومية 

وخيرية وأهلية.
وأكــد الوندة التــزام اجلمعية مبراحل 
العودة التي أعلنها مجلس الوزراء الكويتي، 
حيث كانت نســبة املوظفــني الذين عادوا 
ملمارسة عملهم في املرحلة الثانية 3٠% فقط 

من إجمالي املوظفني، وفي 
حال قــرر مجلس الوزراء 
بدء املرحلة الثالثة فإن هذه 
النسبة ستصبح 5٠% من 

العاملني.
وفيما يتعلق باالشتراطات 
واإلجراءات الصحية في مقار 
جمعية النجاة، أجاب الوندة: 
نحرص علــى قياس درجة 
احلرارة بشكل يومي لكافة 
املوظفــني وارتداء الكمامات 
خــالل فترة العمــل، وكذلك 
بالتباعد اجلسدي،  االلتزام 
وعــدم التجمــع مبقــار العمــل، ســواء في 
االســتراحات أو املكاتــب، وتعقيم املقار بني 
فتــرة وأخــرى. وأضاف: نحــرص على أن 
تتم أغلب املعامالت للمراجعني الكترونيا، 
سواء املتبرعون أو طالبو املساعدة، حيث 
تتم عمليات التبرع عبر املوقع االلكتروني 
للجمعية، ويقدم طالبو املساعدة على الرابط 
اخلاص بجمعية النجاة اخليرية في برنامج 

املساعدات اخلاص بوزارة الشؤون.

األنصاري أشار إلى أن املشروع يغطي األسر املتعففة في جميع مناطق الكويت

عبداهلل الدوسري

د. جابر الوندة

مشعل األنصاري

»التجارة« تتلقى 1559 معاملة إلكترونيًا
التجارة  تلقت وزارة 
والصناعة ١559 معاملة 
إلكترونيا في اليوم األول 
من إطــالق خدماتها عن 
طريق املنصة اإللكترونية.

وبحسب بيان الوزارة، 
مت تلقــي املعامــالت من 
املواطنني من دون حضور 
أو  شــخصي أو موعــد 
باركود، مشــيرا إلى أن: 
اليوم صار أقرب  الواقع 
بخطــوة مــن املســتقبل 
وبــإذن اهلل سنســتمر 
فــي العمــل لتطوير كل 
اخلدمات لتصبح أســهل 

وأسرع.

في اليوم األول من إطالق خدمات وزارة التجارة والصناعة على »املنصة«
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

حاالت الشفاء تتجاوز عدد اإلصابات 
بـ «كورونا» مجددًا

حنان عبداملعبود

في مؤشــر جديد يدعو 
للتفاؤل، عادت اإلحصائيات 
لتبشر باخلير حيث ارتفع 

عدد حاالت التعافي عن اإلصابات اجلديدة 
بڤيروس «كورونــا»، حيث أعلنت وزارة 
الصحــة أمــس االثنني شــفاء ٧٤٦ إصابة 
من مــرض (كوفيد-١٩) في الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية ليرتفع إجمالي حاالت الشفاء من 
املرض في الكويت إلى ٤٥٣٥٦ متعافيا. كما 
أعلنت الوزارة تسجيل ٦١٤ إصابة جديدة بـ 
«كورونا» ليبلغ إجمالي اإلصابات إلى ٥٠٥٥٨ 
إصابة، كما سجلت ٣ حاالت وفـــــاة جديدة 
ناجتة عن مضاعفات اإلصــــــابة بالوباء 
خالل الـ ٢٤ ساعـــــــة املاضية ليصبـــح 
إجمالي الوفــــــــيات املســجلة في البالد 
٣٩٣ وفــــــاة. وذكرت الــوزارة في البيان 
اإلحصائي اليومــي أن اإلصابات اجلديدة 
مبرض «كوفيد ١٩» جاءت حلاالت مخالطة 
حلاالت مصابة باملرض وحاالت أخرى قيد 
البحث عن أسباب العدوى وفحص املخالطني 
لهم، الفتة إلى تسجيل ٣٧٨ حالة ملواطنني 
كويتيني، و٢٣٦ حالة من جنسيات أخرى.
وذكــرت «الصحة» أن حــاالت التعافي 
اجلديــدة بلغــت ٧٤٦ حالة مــن املصابني 
باملرض، ليرتفــع بذلك عدد احلاالت التي 
تعافــت ومتاثلت للشــفاء فــي البالد إلى 

٤٥٣٥٦ حالة.

وأظهــرت في بيانها أنه مت إجراء ٤٠٨٦ 
مســحة مخبرية جديدة خالل الـ٢٤ ساعة 
املاضيــة، ترفــع إجمالــي املســحات التي 
مت إجراؤهــا منــذ اكتشــاف الڤيروس في 
الكـــــويت وحتى اآلن إلى ٤٣٧٤٢٢ مســــحة 

مخبرية.
وذكرت أنه من ضمن مجموع احلاالت 
التي رصدت خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، 
جــرى رصد ١٧١ حالة في منطقة األحمدي 
الصحية، و١٤٥ حالــة في منطقة اجلهراء 
الصحية، و١٣٤ حالة في منطقة الفروانية 
الصحيــة و٩٥ حالــة فــي منطقــة حولي 
الصحية و٦٩ حالة فــي منطقة العاصمة 

الصحية.
أمــا عن املناطق الســكنية والتي رصد 
فيها أكبر عدد لإلصابات خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، فقد مت رصد ٢٦ حالة في منطقة 
جابر العلــي ٢٦ حالة مبنطقة العيون ٢٦ 
في منطقة الظهر ٢٥ حالة في منطقة جليب 
الشيوخ ٢٢ حالة في منطقة الفروانية و٢٢ 
حالة في منطقة الواحة، الفتة الى أن إجمالي 
احلاالت في العناية املركزة بلغ ١٤٨ حالة، 
مشيرا إلى أن إجمالي من يتلقى العالج من 

احلاالت النشطة بلغ ٩٧٥٩ حالة.

جليب الشيوخ تعود إلى خارطة اإلصابة بـ ٢٥ حالة ومحافظة األحمدي في الصدارة

الرميح: آلية جديدة لعالج مرضى «طفل 
األنبوب» بسبب الظروف االستثنائية

حنان عبداملعبود

النســاء  أكد استشــاري 
والوالدة وطب اخلصوبة في 
مستشــفى اجلهراء د.حازم 
الرميــح أن آليــة العمل في 
مراكــز طفــل األنبــوب في 
الكويت والعالم خالل املرحلة 
احلالية ستختلف متاما عما 
كانــت عليــه في الســابق، 
وذلك من خالل وضع واتباع 
إجــراءات احترازية حلماية 
املرضــى والعاملني في تلك 

املراكز. وقال الرميح في تصريح صحافي إن 
من ضمن اإلجراءات املتخذة في وحدات طفل 
األنبوب، فحص حرارة املرضى والعاملني، 

ومعاينة مريضة واحدة كل 
نصف ســاعة. وأوضح أنه 
إذا كانــت حــرارة املريضة 
مرتفعــة أو لديهــا أعراض 
مشــابهة لنــزالت البرد فال 
تستقبل في الوحدة وتلغى 
الدورة العالجية، مع ضرورة 
ارتداء الكمامــات والقفازات 
والتباعد اجلسدي للمرضى 
واملراجعــني، حفاظــا علــى 
صحتهــم وســالمة الطاقــم 
الطبي. وشدد الرميح على أن 
جميع اإلجراءات االحترازية 
التي تطبــق في وحدات طفــل األنبوب في 
الكويت تهدف إلى حماية املرضى والعاملني 

من األطقم الطبية.

إلغاء الدورة العالجية فوراً عند ارتفاع احلرارة أو ظهور أعراض مشابهة لنزالت البرد

د. حازم الرميح

باربييه: مركز التأشيرات الفرنسية
بدأ استقبال طلبات احلاالت ذات األولوية

أسامة دياب

شددت القائم باألعمال في السفارة 
إليزابيــث  البــالد  الفرنســية لــدى 
باربييه على عمق الصداقة والعالقات 
التاريخية بني البلدين، مشيرة الى أن 
فرنســا والكويت تتمتعان بعالقات 
ثنائية ممتازة منذ استقالل الكويت 

عام ١٩٦١.
وأشــارت باربييــه فــي املؤمتــر 
الصحافــي الــذي نظمته مبناســبة 
ذكــرى االحتفــال بالعيــد الوطنــي 
الفرنســي «يوم الباســتيل»، الى أن 
العام املاضي شــهد زيارات متبادلة 
ومستمرة ومتكررة عالية املستوى 

بني مسؤولي البلدين 
وأشــارت باربييه إلــى أن العالقة 
نشــطة فــي عــدة مجــاالت ونأمل أن 
يتــم عمل املزيد في التجارة والتبادل 
التجاري، الفتة إلى أنه كان هناك عدد 
من الزيارات املقررة خالل هذا العام بني 
مســؤولي البلديــن اال انه مت تأجيلها 
بسبب ازمة كورونا منها زيارة وفد من 
رجال األعمال الفرنسيني الى الكويت 
وزيارة رئيس املجلس األعلى للقضاء 
الكويتي ورئيس احملكمة الدستورية 
املستشار يوسف املطاوعة التي كانت 
مقررة خالل هذا العام، كما مت االكتفاء 
بعقد الندوات االفتراضية عبر االنترنت.
وردا على ســؤال حول مدى تأثر 
التبادل التجاري بني البلدين في ظل 
ازمة كورونــا، أعربــت باربييه عن 
عدم تأكدها مما إذا كانت التجارة قد 
انخفضت في األشهر الثالثة املاضية 
بسبب اإلغالق، وقالت «ال أتوقع حدوث 
انخفاض حاد حيث لم تتوقف حركة 
البضائع والشحن خالل هذا الوقت».
وفيمــا يتعلــق بالتعــاون بــني 
احلكومتني في املجال الطبي خاصة 
فيمــا يتعلــق بڤيــروس كورونــا، 
قالــت باربييــه انه اليوجــد تعاون 
محدد على املســتوى الرسمي ولكن 
تقليديا كان هناك تعاون بني الكويت 
وفرنســا لتدريب األطباء الكويتيني 
في املستشــفيات الفرنسية، مشيرة 
الــى لقائها مع وكيــل وزارة الصحة 
د.مصطفى رضا حيث مت بحث اخلطط 
والبرامج والرؤى املستقبلية لتعزير 

وباحلديث عن التبادل االستثماري 
والسياحي، أشــارت باربييه إلى أن 
بالدهــا كانــت من بــني أكبــر الدول 
املستقبلة للسياح في العالم، وشكلت 
ما يقــرب من ٨٪ مــن الناجت احمللي 
اإلجمالي، وتعتمد اآلالف من الوظائف 
على السياحة، وبالتالي كان من املؤلم 

إغالق هذه الصناعة.
وبينــت أن التجــارة بني البلدين 
شــهدت منوا كبيــرا وملحوظا، ففي 
عام ٢٠١٨ بلغ حجم التجارة الثنائية 
٩٧٦ مليون يورو، وهناك حوالي ٢٠ 
شركة فرنسية تعمل في الكويت في 
مختلف القطاعات مبا في ذلك الصحة 
والطاقة واملواد الغذائية، كاشفة عن 
أن هناك أكثر من ٢٠٠٠ شركة فرنسية 
تعمل مع شــركات كويتية وتتعامل 

في منتجات مختلفة.
وقالــت باربييــه «نتمنــى املزيد 
مــن االســتثمار مــن الكويتيــني في 
فرنســا»، مشــيرة إلــى أن بالدهــا 
كانت الوجهة األولى لالســتثمار في 
أوروبــا العام املاضــي، الفتة الى أن 
الشــركات الفرنســية أبدت اهتماما 
كبيرا باملشاركة في جميع املشاريع 
الضخمة في الكويت كجزء من رؤية 
٢٠٣٥، وأن الشركات الفرنسية لديها 
حلــول في مختلــف املجاالت مبا في 
ذلك االقتصاد األخضر من شأنها أن 

تساعد الكويت كثيرا.
وقالــت باربييه «الكويــت لديها 
مايفوق عن ٢٠٠ طالب يدرسون في 
اجلامعات الفرنسية ومت إصدار أكثر 
من ١٠٠٠ تأشيرة عالجية العام املاضي 
لعالج املواطنني الكويتيني، كما يزور 
آالف الكويتيــني فرنســا كل عام من 
أجل السياحة وقد بلغ العدد االجمالي 
للتاشيرات الصادرة خالل العام املاضي 
ما يفوق ٤٢ الف تأشيرة مبا في ذلك 

العالجية والدراسية والسياحية».
وحتدثــت عن التعاون في املجال 
العسكري والدفاعي، الى االتفاقيات 
املبرمة بني البلدين منذ زمن طويل في 
مجال الدفاع، مشيرة الى ان الكويت 
اول دولة خليجيــة عقدت اتفاقا مع 
بالدها في مجال الدفاع بعد التحرير 
ويتم جتديدها بانتظام، كما نحرص 
على تبادل اخلبرات وتدريب الطلبة 

العســكريني. وتابعت: هناك تعاون 
فــي اجلانب البحري وكذلك احلرس 
الوطنــي حيث يتــم تدريب عدد من 
الطلبة الكويتيني في فرنسا، مشيرة 
الى ان فرنسا جزء من التحالف ضد 

داعش.
وفيمــا يتعلــق بتأجيــل احلوار 
االســتراتيجي بني الكويت وفرنسا 
الذي كان مقررا عقده في مارس، أعربت 
باربييه عن أملها في أن يتم قبل نهاية 

عام ٢٠٢٠.
وأشــادت باربييه بــدور الكويت 
وجهودها من أجل حتقيق املصاحلة 
اخلليجية وتعزيز االستقرار واألمن 
في املنطقــة، وقالــت «للكويت دور 
خاص في منطقة اخلليج وهي وسيط 
جيد، كما أنها داعم قوي لتعدد االطراف 
«التعدديــة»، كما لعبت دورا ناجحا 

خالل عامني في مجلس األمن».
واضافت» كما نحب االستماع إلى 
الكويت وكيفية حتليلها للوضع في 
املنطقة، اضافة الى ذلك حتاول الكويت 
جاهدة التوســط في املنطقة، مشيرة 
إلى أن فرنسا والكويت لديهما العديد 
من اآلراء املشتركة حول عدة جوانب 

في املنطقة.
كما حتدثــت باربييه عن الوضع 
في املنطقة والذي وصفته بـ «املعقد»، 
مستشهدة بالوضع املتوتر في لبنان، 
وكذلــك االمر في العــراق، الذي كان 
يحاول االســتقرار للتــو، الفتة إلى 
تأييدها تعيني رئيس الوزراء العراقي 
اجلديد وذلك من اجل استقرار الدولة.

وفيمــا يتعلق بالقــرار االمريكي 
لتمديد حظر األســلحة علــى ايران، 
اشارت الى موقف بالدها الداعم ألملانيا 
واململكــة املتحدة هــو أن على إيران 
أن تلتزم بتعهداتها للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ولفتــت الــى أن املــرأة الكويتية 
تقلــدت مناصب قياديــة ومهمة في 
مختلــف وزارت الدولــة وفي مجال 
االعمــال والرياضــة، مضيفة «نعلم 
انها متت محاربتها لعدة سنوات بداء 
من ســعيها للحصول على حقها في 
التصويت الى مــا وصلت اليه اآلن، 
الشــك هناك ثورة مستمرة من أجل 

نيل املرأة الكويتبة حقوقها».

القائم باألعمال في السفارة الفرنسية أكدت في مؤمتر مبناسبة «يوم الباستيل» أن التأشيرات السياحية متوقفة بسبب قرار االحتاد األوروبي

القائم باألعمال في السفارة الفرنسية 
لدى البالد اليزابيث باربييه

د. عبداهللا السند

العالقات الصحية بني اجلانبني فضال 
عن تبادل اخلبرات خالل األزمات.

وأعلنــت باربييه عــن بدء مركز 
التأشيرات الفرنسية الستقبال طلبات 
التأشيرة للحاالت ذات األولوية والتي 
تشــمل الطــالب واألشــخاص الذين 
يحتاجون إلى إقامة طويلة األمد للعمل 
وإقامة العائالت والتأشيرات العالجية، 
موضحــة أنه لن يتم قبول أي طلب 
للحصول على تأشيرات سياحية حتى 
اآلن بســبب قرار االحتــاد األوروبي 
الذي ســمح فقط لبعض اجلنسيات 

من دخول االحتاد األوروبي.
وحول نتائج مباحثاتها مع مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون أوروبا السفير 
وليد اخلبيزي التــي متت اخلميس 
املاضي وعما اذا مت التطرق باحلديث 
عــن اســتئناف ادراج الكويت ضمن 
قائمة االحتاد االوروبي، قالت باربييه 
لم نطرق الى هذا االمر، وقد مت تناول 
هذه املســألة من قبل ســفير االحتاد 
األوروبــي فــي الكويت الذي شــرح 
معايير وأسباب قرارات عدم السماح 

بدخول بعض املواطنني حتى اآلن.
وأشــارت إلى أنه ال توجد قائمة 
سلبية بل قائمة خضراء فقط للدول 
التــي يســمح ملواطنيهــا بالدخول، 
مضيفة «وقد اعتمد ذلك على العديد 
من العوامل مثل عدد احلاالت اإليجابية 
واحلاالت اجلديدة جتاه السكان وكذلك 
املعاملة باملثل، معربة عن أملها في أن 
يتم إصدار قائمة جديدة في ١٥ يوليو، 
وإضافة املزيد من البلدان اجلديدة إلى 

القائمة اخلضراء».

العتيبي: ضرورة تطبيق االشتراطات الصحية
في سكن ووسائل نقل العمالة غير الكويتية

طالب أمني ســر جمعية املهندســني 
م.فهد ارديني العتيبي بضرورة تطبيق 
االشتراطات الصحية في مناطق سكن 
العمالــة غير الكويتية أو في وســائل 
النقل اجلماعي، داعيا اجلهات احلكومية 
املعنية بعقود املشاريع العامة إلى الزام 
الشركات بتأمني مساكن عمالية حتقق 
االشتراطات الصحية الهادفة الى التقليل 
من التعرض لالصابة بڤيروس كورونا 

وتعزيز االنتاجية.
وأضاف العتيبي: نأمل أن يقوم وزير 
الدولة للشؤون البلدية م.وليد اجلاسم 
واجلهــاز التنفيــذي بالبلدية واإلخوة 

رئيس وأعضاء املجلس البلدي مع بدء 
عقــد اجتماعاتهم خالل األيــام القليلة 
املقبلة بوضع هذه اللوائح واالشتراطات 
التعاقديــة  لتضمينهــا لالشــتراطات 
للمشاريع احلكومية، مضيفا أننا بحاجة 
ماسة ملثل هذه اللوائح في ظل الظروف 
القاهرة التي نعيشها جميعا مبواجهة 

ڤيروس كورونا.
وقــال أمني ســر «املهندســني»: إننا 
مدعوون أيضا إلى اإلسراع بإقرار بناء 
املزيد من املــدن العماليــة وأن يتولى 
القطاع الكويتي اخلاص بناء وتشغيل 
هذه املدن وتشرف الدولة على تطبيق 

االشــتراطات الصحيــة فيهــا، مضيفا 
أننا نأمل أيضا االسراع بتشغيل املدن 
غير املســتغلة والتي مت بناؤها سابقا 
واالستفادة منها في ظل هذه األوضاع.
وعلــى صعيد متصل، دعا العتيبي 
الــى أن تكون وســائل النقل اجلماعي 
اخلاصة بالشركات أو النقل العام متوائمة 
واملتطلبات الصحية وأننا مع فك احلظر 
عن مناطق تكدس العمالة غير الكويتية 
ســنكون أمام امتحان كبيــر للحد من 
انتشار الڤيروس، داعيا املولى عز وجل 
أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه 
وأن يزيح هذه الغمة عاجال غير آجل.

الشطي لـ «األنباء»: نتعامل
مع جميع طلبات اإلعفاء أو االستثناء 

بغض النظر عن اجلنسية

عبدالكرمي العبداهللا

أكــد رئيس جلنة التقاريــر الطبية للعاملني في 
وزارة الصحــة طالبي اإلعفاء من العمل والنظر في 
االستثناء د.أحمد الشطي لـ «األنباء» أن اللجنة الفنية 
تتعامــل مع جميع طلبات اإلعفاء او االســتثناء من 
العاملني بوزارة الصحة بغض النظر عن اجلنس او 
اجلنسية او املسميات، مشيرا الى أن جميع العاملني 
يخضعون فنيا ملسيرة القرار املنظم ٢٠٨٦ لسنة ٢٠٢٠.

د.أحمد الشطي

ال أتوقع حدوث انخفاض حاد في حركة التبادل التجاري .. وحركة البضائع والشحن لم تتوقف بسبب «كورونا» 
الشركات الفرنسية أبدت اهتمامًا كبيرًا باملشاركة في جميع املشاريع الضخمة بالكويت كجزء من رؤية ٢٠٣٥

تعيني ٨ قاضيات كويتيات في السلك القضائي خطوة مهمة وتستحق اإلشادة واالحتفال بها

م.فهد العتيبي
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(املرحلة الثانية)

(زين عالم) عدد من األعضاء خالل اجللسة  د.علي بن ساير متحدثاأسامة العتيبي خالل اجللسة

تشكيل جلنة العاصمة.. طّير جلسة «البلدي»
بداح العنزي

رفع رئيس املجلس البلدي 
أسامه العتيبي اجللسة العادية 
أمس اثــر خالف قانوني على 
تشكيل جلنة العاصمة والتي 
لم يتقدم للترشح لها سوى ٣ 
أعضاء من أصل ٥ وهم: حمد 
املدلــج، وعبدالعزيز املعجل، 

وعبدالوهاب بورسلي.
وشهدت اجللسة مشادات 
كالمية بني عــدد من األعضاء 
على أثر طلب تأجيل تشكيل 
هــذه اللجنــة واالنتقــال الى 
اللجنــة األخــرى إال ان هــذا 
األمر قوبل باالعتراض من قبل 
رئيس املجلس باعتباره مخالفا 
لقانون البلدية إضافة الى طلب 
املستشار القانوني مهلة أسبوع 
إلعداد تقرير واضح للمجلس 
بهذا اخلصوص، وأدى اخلالف 
علــى هذا املوضــوع إلى رفع 

اجللسة مرتني.
وقال رئيس املجلس أسامة 
العتيبي بعد ان رفع اجللسة 
نهائيا ان األمر يتعلق بجانب 
قانوني وهذا ال يحتمل املجاملة، 

لم يكــن لديه رد وطلب مهلة 
أسبوع إلعداد تقرير للمجلس، 
مشــيرا إلــى ان الرئيس رفع 

منــه يعتبر مخالفــة لقانون 
البلديــة ٢٠١٦/٣٣ خاصــة ان 
جدول األعمال واضح ويؤكد 
بدء التصويت بلجان احملافظات 

تليها بقية اللجان.
وذكــر ان رفــع اجللســة 
جاء نتيجة املشادات بني أحد 
األعضاء والرئيس والتي على 
أثرها مت رفع اجللسة من أجل 
مخاطبة اإلدارة القانونية إلعداد 

تقرير لسد الفراغ القانوني.
بدوره، رفض العضو حمد 
املدلــج تعطيل عمــل اللجان، 
مؤكــدا علــى دور املجلس في 
إقــرار املشــاريع، موضحا أن 
هناك من األعضاء من يريدون 
تعطيل اجللسة لعدم انتخاب 
اللجان األخرى، مطالبا اإلدارة 
القانونيــة مبتابعة انتخابات 
اللجان حلني العودة إلى جلنة 
العاصمة، مشــيرا الــى أن ما 
حدث في اجللسة يعتبر سابقة 
تاريخيــة وانتهاكا للمجلس، 
وهناك حترك واضح لتعطيل 
اجللســة، كمــا ان رأي اإلدارة 
القانونيــة وضعنا في ورطة 
لعدم إملامها باجلانب القانوني 

اجللســة حتــى ال تتجــه الى 
منحنى غير قانوني، واالنتقال 
مــن بند الى آخر قبل االنتهاء 

لالنتقــال إلى تشــكيل جلنة 
أخرى.

من جهته، ذكر د.حسن كمال 
ان الشد واجلذب الذي شهدته 
اجللسة أدى الى رفعها، وذلك 
إلعــداد رأي قانونــي واضح 
الســتكمال الترشــح للجــان 
املجلس خالل االجتماع املقبل، 
وذلك حسب املادة ٢٦-٢٧ من 

القانون.
وفي الســياق ذاته، شــدد 
العضو م.عبدالســالم الرندي 
علــى ان البداية البد ان تكون 
صحيحة في ظل وجود إشكاليه 
قانونية حول أحقية االنتقال من 
بند الى آخر، مشيرا الى ان رفع 
اجللســة جاء بهدف املصلحة 
العامة حلني االستئناس بالرأي 
القانوني للتوصل الى توافق 

خالل اجللسة املقبلة.
مــن جهــة أخــرى، وافــق 
املجلس في بداية اجللسة والتي 
تعتبر األولى لــدور االنعقاد 
الثالــث على اعتــراض وزير 
الدولة لشــؤون البلدية على 
بند في أحد قــرارات املجلس 

البلدي.

املجلس بانتظار تقرير «القانونية» حول تخطي بعض اللجان خالل االنتخابات

د.حسن كمال

خاصة ان املستشار القانوني 
طلب مهلة أسبوع لتقدمي تقرير 
حول أحقية املجلس باالنتقال 

من بند الى آخر.
وأضاف العتيبي: نتمسك 
بالالئحة ونص القانون وهو 
أمر مســتحق ولن نحيد عنه 
خاصــة ان بعــض األعضــاء 
أكدوا ان املجلس سيد قرارته 
إال ان هــذا األمــر يكون أيضا 
حتت مظلــة القانون حتى ال 
يتم الدخول في دوامة تؤدي 
الى إبطــال تشــكيل اللجان، 
متمنيا ان يزول هذا االختالف 
في وجهات النطر، معربا عن 
أسفه للفوضى التي شهدتها 
اجللسة، مؤكدا عدم السماح 
ألي شخص بتوزيع االتهامات 
وأن يحتكم اجلميع للقانون 
والالئحة وذلك بهدف احملافظة 

على مسيرة املجلس.
من جانبه، أوضح العضو 
مشــعل احلمضان ان تشكيل 
جلنــة العاصمة شــهد لغطا 
قانونيا األمر الذي معه الطلب 
من املستشار القانوني تقدمي 
رأي بهــذا اخلصــوص إال انه 

إغالق محل وحترير ٧٩ مخالفة 
في اجلهراء خالل يونيو

في ظل اجلهود التي تبذلها البلدية ملجابهة تداعيات 
ڤيروس كورونا املستجد بناء على القرارات والتعاميم 
التي أصدرهــا مدير عام البلدية م.أحمد املنفوحي 
تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء وقرارات 
وزارة الصحة ضمن اإلجراءات االحترازية والوقائية 
التي اتخذتها البلدية جتنبا النتشار ڤيروس كورونا 
املســتجد، أوضحت البلدية أن اجلوالت امليدانية 
التي قام بها الفريق الرقابي باجلهراء خالل الفترة 
من ٢٠٢٠/٦/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ أسفرت عن توجيه 
١٩٨ إنذارا وتعهدا لبقاالت وأسواق مركزية لاللتزام 
بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية 
واإلشراف على االشتراطات الصحية لـ ٧٤٥ سوقا 
مركزيا، فضال عن حترير ٧٩ مخالفة متنوعة، اغالق 

محل إلى جانب الكشف على ٩٨٧ بقالة ومحال.
وأشارت إلى إصدار شهادة أوصاف، رفع ٢ بقالة 
متنقلة، فضال عن غســيل وتعقيم ٧٨٣٤٠ حاوية 
مختلفة األحجام وسالل، رفع ونقل ٨٠٠٠٥م٣ من 
املخلفات املجهولة املصدر إلى جانب تنظيف ٤٩٩ 

منطقة آليا.

٣ من أصل ٥
تقدم ٣ أعضاء فقط من أصل ٥ للترشح لعضوية 
جلنة محافظة العاصمة وهم: حمد املدلج، وعبدالعزيز 
املعجل، وعبدالوهاب بورسلي، مما وضع املجلس في 

إشكالية قانونية.



الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

في زمن كورونا ســنة ١٤٤١هـ املوافــق ٢٠٢٠م انتقل 
كثيرون إلى الدار اآلخرة!

وهذا ما يجعلنا نفكــر ونحن نعيش احلظر في احلياة 
اآلخرة بعد املوت!

إنها حياة البرزخ وبداية الرحلة الى العالم اآلخر!
قال تعالى: (أفحســبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال 
ترجعــون فتعالى اهللا امللك احلــق ال إله إال هو رب العرش 

الكرمي) املؤمنون (١١٥ ـ ١١٦).
قارئــي الكرمي: ارِم وراء ظهرك كل مظاهر هذه احلياة، 
وفكر معي في الرحلة التي ننتظرها جميعا على مدار الساعة، 
فاحلياة بعد املوت هي احلياة الباقية وهي التي يسعى إليها 
ويفــرح بها عباد اهللا املؤمنون املوحــدون، ورغم أهميتها 
جنــد هناك كثيرون ال يفكرون فيها ولو للحظة واحدة وال 

يتنافسون عليها وإمنا يتنافسون على الدنيا الفانية!
في زمــن كورونا اآلن عندك فرصــة لتفكر في املوت 
وتستعد له، فاملوت يدخلك عالم البرزخ ثم النفخ في الصور 
وانتهاء احلياة ثم القيامة، فاحلساب ثم اجلنة أو النار.. اختر 

طريقك اآلن.. عندك الوقت كي تفكر.
عزيزي القارئ: إن ما أحّدثك به ليس باألمر السهل أو الهني 
ألنه من األمور الغيبية الواجب اإلميان بها، قال تعالى: (الم 
ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب 

ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون) البقرة (١ ـ ٣).
أعرف مسبقا أن ما أقوله لك صعب ويراودك الشيطان 

الرجيم ويوسوس لك«ال تستمع له.. غيّر املوضوع»!
تبقى احلقيقة ان املوت هو البداية للحياة األخرى األبدية.. 

دعوة للتفكير اجلاد فيها!
كلنا راح نعاني من سكرات املوت، وهذا ال يهاب امللوك 
وال األمراء، وإذا جاء األجل جاءك (هادم اللذات)، وقد أخبرنا 

أن اآلجال املنتهية تكتب في شهر شعبان من كل عام.
ســألني أحد اإلخوة عبر اإلمييل: أريد أن أعرف حكمة 
خلق املوت. وأقول له: اهللا سبحانه وتعالى جعل املوت عنده 
ليكسر به ظهور اجلبابرة والطغاة والظاملني ويذل به رقابهم 
وينقلهم جميعا من ســعة الدنيا والقصور والڤلل والبيوت 
الى ضيق القبور ثم احلساب والعذاب الدائم في نار جهنم 

حصاد ما ارتكبوه من فظائع في هذه الدنيا.
على اإلنسان اليوم اجللوس والتفكير، ومثلما يفكر في 

دنياه عليه أن يتفكر في آخرته.
مشهد يوم القيامة كما هو مذكور في الكتاب والسنة حني 
يطوي اهللا السماوات كطي السجل للكتب ويقول سبحانه: 

أنا امللك، أين اجلبارون؟ أين املتكبرون؟
إنه موقف تقشــعر منه جلود الذيــن آمنوا، أما غيرهم 
من الظاملني فال إحساس أو شعور عندهم في الدنيا والويل 

لهم في اآلخرة.
لعمرك ما يغني الثــراء عن الفتى

إذا حشــرجت يومــا وضــاق بــه الصــدر
٭ ومضة: ديننا رغب إلينا زيارة املقابر.. فكرمت ملاذا؟

حتى ال يأخذنا غرور الدنيا عن تذكر اآلخرة.
علينا أن نستعد للموت في أي حلظة، فرسولنا ژ يحثنا 
على اإلكثار من ذكر املوت: «أكثروا من ذكر هادم اللذات».

لنجعل املوت أمام أعيننا، قال أحدهم: لو غفل قلبي عن 
ذكر املوت ساعة واحدة لفسد قلبي!

٭ آخر الكالم: نحن الدولة شــبه الوحيــدة وهللا احلمد واملنة 
التي تعطــي امليت الكويتي وغير الكويتي حقوقا في إعداد 
املتوفى للدفن ودخول القبر أكان هذا في مقبرة الصليبخات 
أم صبحان أم اجلهراء ولتبدأ بعد ذلك خطوات غسل امليت 
والتكفني وصالة اجلنازة والدفن وكلها وفق الكتاب والسنة 

مجانا.. هذه هي إنسانية الكويت وشعبها.
٭ زبــدة احلچي: كلماتي األخيرة عن عالم املوت والبرزخ في 
العالــم اآلخر اننا كلنا راحلون مهما طالــت أعمارنا، الكل 

سيرحل شاء أم أبى.
أدركنا اآلن أن هناك موتا قادما وأن هذه الدنيا فانية وال 
تســاوي عند اهللا جناح بعوضة، فهل نعمل إذا أدركنا هذه 

احلقيقة للدار اآلخرة؟
عزيزي القارئ: أعرف وقع هذه املقالة صعب عليك لكنها 

تذكرة ملن أراد التزّود، ألن خير الزاد التقوى!
تبقى الوصية: شــفت إخوانك الذين يعملون في املقابر 
(يد مباركة) وليست سفلى فهم ال يتسولون، ويستحقون 
منا كل دعم، ولنشد على أيديهم فهم يقومون بعملهم، وال 
ينتظرون منا إال كل خير ومساعدة وكلمات تشجيع، ويكفي 
ان تعرف انهم (هم) من الصف األول في املواجهة ويعملون 
بشجاعة وجسارة في مواجهة «كورونا»، متوكلني على اهللا 

ألنهم أخلصوا النية في عملهم.
نسأل اهللا عز وجل أن يحفظهم بحفظه من كل سوء وأن 
يبارك لهم في أرزاقهم، فهم واهللا فخرنا، ونعجز عن توجيه 

كلمة شكر لهم معقولة.
نســأل اهللا أن يتقبل أعمالنا ويغفــر ذنوبنا وخطايانا 
وإسرافنا في أنفسنا.. اهللا يطول أعماركم في صحة وحسن 

عمل.. في أمان اهللا.

ومضات

فكرت.. في 
احلياة اآلخرة!
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«الكهرباء» ُتدخل ٥٥٠ ميغاواط 
إضافية إلى الشبكة الصيف احلالي

دارين العلي

من املتوقع أن تدخل وزارة الكهرباء واملاء ٥٥٠ ميغاواط 
جديدة إلى الشبكة خالل الصيف احلالي من محطتي الزور 
اجلنوبية والصبية لترتفع القــدرة اإلجمالية للوزارة إلى 

ما يفوق الـ ١٨٥٠٠ ميغاواط.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن قطاع محطات القوى 
أدخل وحدة كهربائية في محطة الزور اجلنوبية بقدرة ٢٥٠ 
ميغاواط حتت االختبار التجريبي متهيدا إلدخالها الشبكة.

وأوضحت أن الوزارة بصدد إدخال ٣٠٠ ميغاواط إضافية 
في محطــة الصبية خالل املرحلة املقبلــة، حيث إن عمليه 
إدخالها متوقفة على وصول اخلبراء املصنعيني لتشــغيل 
الوحدة جتريبيا، مشيرا إلى مخاطبة الوزارة ملجلس الوزراء 
ألخذ املوافقة إلحضار فريق اخلبراء إلى الكويت، حيث إن 
تأخر هؤالء في الوصول يعود للظروف الصعبة التي يعاني 

منها العالم أجمع جراء جائحة كورونا.
وأضافت املصادر أن الوزارة بدأت باســتئناف املشاريع 
التي توقفت خالل الفترة املاضية، حيث تعتزم الوزارة إرسال 
مناقصة املستشار العاملي الذي سيقوم بإعداد وثائق مناقصة 
محطــة النويصيب (املرحلة األولى) بطاقة إجمالية ٣ آالف 
ميغاواط بعد أخذ موافقة وزارة املالية على تخصيص البند 
املالي اخلاص مبشروع احملطة التي ستقوم الوزارة بطرحه 
وتنفيذه، باإلضافة الى مشــروعي محطة الزور الشــمالية 
املرحلتني الثانية والثالثة ومحطة اخليران املرحلة األولى 
التي ســيتم طرحهما عن طريق هيئة مشــروعات الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.

العقيد علي الكندري لـ «األنباء»: ٨٠٠ معاملة تصدرها مراكز خدمة 
املواطن في حولي يوميًا.. واحلد األقصى إلجناز املعاملة ٥ دقائق

«األنباء» رصدت سير العمل في مركز خدمة بيان: إجناز.. ودقة.. وإتقان
(محمد هنداوي) جانب من سير العمل في مركز خدمة املواطن في بيان 

نستقبل نحو ٢٠ مراجعًا بالساعة الواحدة عبر املواعيد اإللكترونية.. واألولوية لكبار السن واملعاقني بال موعد أو باركود
املقدم محمد العالج: إقبال كبير من املراجعني إلجناز معامالتهم عبر احلجز «أونالين» بعد التوقف بسبب «كورونا»
الرائد عبداهللا البوص: مركز بيان ينجز ٢٨٠ معاملة يوميًا للهجرة واملرور وتنفيذ األحكام ونلتزم بالتعليمات الصحية

الى  املركز إلجناز معامالت املراجعني 
عبر اخذ موعد مسبق واحلصول على 
الباركود لكي ال يكون هناك ازدحام 
وتطبيقا لإلجــراءات الصحية التي 
تقتضــي ذلك االمر. ولفــت الى انه 
خالل الساعة الواحدة يتم استقبال 
ما يقــارب من ٢٠ مراجعا بحســب 
املواعيد املتاحة عبر املوقع االلكتروني 
لهم، مؤكدا ان األولوية تكون لكبار 
السن واملعاقني دون حصولهم على 
موعــد او باركــود. وأشــار الــى ان 
إحصائية محافظــة حولي من ٧٥٠ 
الــى  ٨٠٠ معاملة يتــم إجنازها في 

اليوم الواحد ســواء مــن املرور او 
الهجرة او جتديد إقامة او اصدار إقامة 
ألول مرة او حتويل إقامة او جتديد 
دفاتر السيارات او حتويلها او جتديد 
الرخص وإصدار االستمارات، مبينا 
ان اجنــاز أي معاملة ألي مراجع ال 
يتعدى ٣ ـ ٥ دقائق في املركز. وبني 
ان الطاقة التشغيلية في املركز بناء 
علــى تعليمات مجلس الــوزراء أال 

تتعدى ٣٠٪ في هذه املرحلة.
الطاقة التشغيلية

من جانبه، قال املقدم محمد العالج 

اننا بدأنا في استقبال املراجعني في 
مراكــز اخلدمة إلجنــاز معامالتهم 
ســواء في الهجرة او املرور وتنفيذ 
االحــكام واألدلة اجلنائية، مشــيرا 
الــي ان هنــاك اقبال كبيــر من قبل 
املراجعني على اجناز معامالتهم بعد 
توقف العمل بســبب ازمة ڤيروس 
كورونا، حيث تتــم مراجعة مراكز 
اخلدمة بناء على موعد مسبق يتم 
حجزه «أونالين»، واما كبار الســن 
وذوو االحتياجــات اخلاصــة فيتم 
استقبالهم وإجناز معامالتهم من غير 
اخــذ مواعيد. ولفت الى ان موظفي 

املركز يعملون على قدم وساق في 
خدمة املراجعــني وانهاء معامالتهم 
في ظل الطاقة التشــغيلية املقررة 
من قبــل مجلس الوزراء والتي هي 
٣٠٪، مؤكدا ان هناك تعاونا ووعيا 
من قبل املواطنني خالل مراجعتهم 
ملركز اخلدمة مع التزامهم باإلرشادات 
الصحية التي اقرتها وزارة الصحة، 
ويتم منع من ال يلتزم بوضع الكمام 
وتطبيق االشتراطات الصحية التي 

اقرتها وزارة الصحة.
٢٨٠ معاملة يوميًا

من جهته، قال مشرف مركز خدمة 
بيــان الرائد عبداهللا البوص انه مت 
البدء العمل في املركز منذ تاريخ ٣٠ 
يونيو وذلك وفق قرار مجلس الوزراء 
الصادر بذلك، مشيرا الى اننا نقوم 
في املركز بإجناز ما يقارب من ٢٥٠ 
الى ٢٨٠ معاملة يوميا سواء هجرة 

او مرور او تنفيذ احكام.
وأشــار الي انه التزاما بقرارات 
السلطات الصحية للحد من انتشار 
وباء كورونا، واحلفاظ على سالمة 
املوظفني واملراجعني فانه يشــترط 
لكل من يدخل املركز ان يتقيد بتلك 
التعليمات والتي منها لبس الكمام، 
مؤكدا اننــا حريصون كل احلرص 
على االلتــزام بالتعليمات الصحية 
الوقائية وتطبيق التباعد االجتماعي.

ثامر السليم

بعد ان أعلنت وزارة الداخلية عن 
عودة العمل إلى مراكز اخلدمة بدءا 
من ٣٠ يونيو املاضي من الساعة ٩ 
صباحا حتى الساعة ١ ظهرا، حرصت 
«األنبــاء» على الوقوف على القيام 
بجولــة مبركــز خدمــة املواطن في 
بيان. والتقت مدير إدارة مراكز خدمة 
محافظة حولي العقيد علي الكندري 
واملقدم محمد العالج ومشرف مركز 
خدمة بيان الرائد عبداهللا البوص، 
وذلك لالطالع على اجلهود احلثيثة 
التي تبذلها وزارة الداخلية عموما 
ومراكز اخلدمة على وجه اخلصوص 
في التعامل مع اجلهور خالل األزمة 
خصوصــا بعد عــودة العمل فيها، 
باإلضافــة إلــى التعرف علــى أبرز 
اإلجــراءات االحترازيــة التي قامت 
بها مراكز اخلدمــة خصوصا اثناء 

تعاملها املباشر مع اجلمهور.
اإلجراءات الصحية

في هذا الســياق، قال مدير إدارة 
مراكز خدمة محافظة حولي العقيد 
علــي الكندري إنــه مت البدء بالعمل 
في مراكز اخلدمة من يوم ٣٠ يونيو 
والعمل على قدم وساق في انهاء كافة 
معامالت املراجعني، مشيرا الى انه مت 
تطبيق كل اإلجراءات الصحية سواء 
للموظفني او املراجعني مع ضرورة 
لبس الكمامات وقياس درجة حرارتهم 
قبل الدخول الى املركز وهناك وعي من 
قبل املراجعني مع التزامهم وتعاونهم 
بالتعليمات ويتم منع من اليرتدي 
الكمام من الدخول. وأشــار الى اننا 
حرصنا على تطبيق سياسة الدخول 

إجناز معاملة إحدى املراجعات

احلرص على التباعد اجلسدي وتطبيق التعليمات الصحية

الرائد عبداهللا البوص املقدم محمد العالجالعقيد علي الكندري

قياس حرارة الزميل ثامر السليم لدى دخوله املركز متابعة من العقيد علي الكندري لسير العمل في املركز

املعامالت التي تنجزها مراكز اخلدمة

مراكز اخلدمة التابعة حملافظة حولي

باقة ورد

تعامل راٍق

١ـ  معامالت شؤون اإلقامة اخلاصة بالعمالة 
املنزلية وفق املادة (٢٠) وتشمل: وضع إقامة 
أول مرة لسمات الدخول التي دخلت البالد 
ومت االنتهاء مــن متطلبات وضع اإلقامة 
لها ـ حتويل إقامة مــن كفيل إلى آخر ـ 

بالغات التغيب.
٢ـ  معامالت املرور: إصدار رخص السوق 

أول مرة ملجتازي اختبار القيادة - إصدار 
استمارة قيادة للمواطننيـ  جتديد رخص 
الســوق ـ إصدار استمارة قيادة للعمالة 
املنزلية مادة (٢٠) للسائق - جتديد دفتر 
املركبــة - حتويل ملكيــة املركبة - دفع 

مخالفات املرور.
٣ ـ معامالت تنفيذ األحكام.

٭ مركز خدمة بيان (بجوار اجلمعية).
٭ مركز خدمة الرميثية (بجوار املخفر).
٭ مركز خدمة الصديق (بجوار املخفر).

باقــة ورد نهديها لالخوة من 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني املقدم مشاري السمحان 
والرائد عبداهللا الهاجري لتسهيل 
مهمة «األنباء»، والشكر موصول 
ملدير إدارة مراكز خدمة محافظة 
الكندري  العقيد علــي  حولي 

واملقدم محمد العالج ومشرف 
مركز خدمة بيان الرائد عبداهللا 
البوص وجميع العاملني في مركز 
خدمة بيان، على حسن تعاونهم، 
ومبادرتهم بتذليل كل العقبات 
أمــام املواطنني ولهــم نقول: 

«عساكم عالقوة».

أثنى عدد من املراجعني ملركز خدمة 
املواطن في منطقة بيان بســرعة 
بالهجرة  املتعلقة  املعامالت  إجناز 
واملرور وتنفيــذ االحكام واألدلة 
اجلنائية، معتبرين ان ادارة مركز 
خدمة املواطن في بيان بقيادة الرائد 
عبداهللا البوص تتسم بحسن التنظيم 
والدقة في االداء والتعامل الراقي 

من قبل املراجعني. وأشادوا بنهج 
القائمني على املركز التي تضع خدمة 
املواطن الكويتــي نصب اعينهم، 
متمنيا ان حتذو بقية مراكز خدمة 
املواطن في احملافظات املختلفة حذو 
مركز خدمــة املواطن في التدقيق 
على املعامالت والتأكد من قانونيتها 

والتسهيل على املراجعني.

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

بداية، قال رئيس قســم 
القانــون اجلزائــي بكليــة 
احلقوق في جامعة الكويت 
د.حسني بوعركي، إن هناك 
جترميا للتصويــر بال إذن، 
لكن التطبيق السليم للقواعد 
القانونية يقتضي منا التريث 
في احلكم على هذا التصرف.
وأوضح بوعركي أن هذا 
التصرف قد يكون قريبا من 
حالــة التلبس التــي جتيز 
للشــخص العــادي القبض 
علــى الفاعل، فهــذه جنحة 
وهناك نوع من التلبس بهذه 

اجلنحة.
وبني أنــه إذا كان غرض 
التصوير هو إثبات الواقعة 
فقط فإنه ال بأس به وال يدخل 
بالتجرمي، لكن إذا كان األمر 
بغرض التشــهير وفيه تعد 
على اخلصوصية فهنا يقع 

التجرمي.
وأضــاف: مناط األمر هو 
جتاوز التصوير حملل الواقعة 
والذهــاب للخصوصية، أي 
ال يجوز تصوير شخص أو 
تصوير ذويه داخل مركبته 
فقط لكونه صــدم مركبتي 
ثم أحتــدث عنه، فهــذا يعد 

تشهيرا.
وشــدد بوعركــي علــى 
ضرورة أن نفرق بني ارتكاب 
اجلرميــة وإثباتها من جهة، 
وبني التشهير باآلخرين من 
جهة أخــرى، موضحــا أنه 

عبدالكرمي أحمد

ما بني التوثيق والتشهير يقف املصورون بهواتفهم املتنقلة حائرين 
أمام مآل تصويرهم لألحداث املختلفة بدافع حماية أنفسهم، متسائلني: 
هل يحق لنا التصوير ضمانا حلقنا؟ أم إن هذا األمر ينتهك خصوصية اآلخرين 

ويوقعنا في دائرة التجرمي؟
فهناك من مير مبواقف مختلفة رمبا يحتم عليه أحدها استخدام هاتفه 
املتنقل للتوثيق وضمان حقه السيما أن التصوير يكون هو الدليل الوحيد 
الذي يدعم موقفه في هذا املوقف، غير أن البعض يتجاوز حقه بالتوثيق 
إلى املســاس بخصوصية اآلخرين من خالل تصوير وجوههم أو التعليق 
سلبا ضدهم الســيما إذا اقترن ذلك بتسريب التصوير ونشره في منصات 

التواصل االجتماعي.
ومع صدور أحكام قضائية تؤكد مشروعية التصوير في األماكن العامة 
يرفض البعض خضوعهم للتصوير حتى وإن كانوا مذنبني أو مجرمني، ويدخلون 
في خالفات مع من قام بتصويرهم، وبعضهم يسجل قضية «تشهير وإساءة 
استعمال هاتف» ضد صاحب احلق، ليترك األمر إلى تقدير السلطة القضائية 
باستنباط هدف املصور من التصوير، وسط تداخل قانوني يستوجب الفصل.

«األنباء» عرضت هذه القضية على أساتذة قانون ومحامني، فكانت آراؤهم 
على النحو التالي:

األشخاص اخلاصة، وعليه 
ال مينع التصوير إثباتا للحق 
أو حفظا له أو من باب إثبات 
ارتكاب اجلاني جرمية معينة.

وأكد اجلدعي توافر سبب 
اإلباحة في مثل هذه احلاالت 
باعتبار أن اجلاني في اجلرائم 
قــد وضــع نفســه مبوضع 
قانوني ال ميكن معه االدعاء 
بحقه في اخلصوصية، وكذلك 
فــي احلــوادث باعتبار حق 

املتضرر من حفظ حقه.
سلطة تقديرية

مــن ناحيتهــا، ذكــرت 
احملاميــة تهاني ســراب أن 
البنــد «ج» مــن املــادة ٧٠ 
بالقانــون رقــم ٣٧ لســنة 
٢٠١٤ بإنشــاء هيئة تنظيم 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
واضح وصريح، حيث نص 
علــى أنــه: «كل مــن تعمد 
اإلســاءة والتشهير بالغير 
عن طريق استعمال جهاز أو 
وسيلة من وسائل االتصال 
أو غيرها في التقاط صورة 
أو أكثــر أو مقطع ڤيديو له 
أو  دون علمــه أو رضــاه 
استغل إمكانات هذه األجهزة 
واســتخرج صــورا منهــا 
دون إذنه أو قام باصطناع 
صورة مخلة باآلداب العامة 
ألشــخاص آخريــن يعاقب 
باحلبس مــدة ال تزيد على 
ســنتني وبغرامــة ال تزيد 

وبينت العنــزي أن هذا 
النــوع مــن التصويــر قد 
يســبب مشــاكل كثيرة ملن 
مت تصويره دون رضاه أو 
اســتئذانه وكثيــرا ما نرى 
بعض األشــخاص يقومون 
بالتصويــر فــي األماكــن 
العامــة ويلتقطون الصور 
ثم يقومون بنشــرها على 
مواقع التواصل االجتماعي 
وقد يظهر في هذه الصورة 
أشخاص ال يرغبون في أن 
يراهم أحد بهذا املكان أو انهم 
بوضع أو هيئة غير مناسبة 

ملركزهم االجتماعي.
وأضافــت: إن جرميــة 
تصويــر األشــخاص دون 
رضاهم أو اســتئذانهم هي 
جرمية خطرة على مجتمعنا 
حيث تســتخدم الصور أو 
الفيديــو لالبتزاز  مقاطــع 
السياسي أو املالي وأحيانا 
تســبب هذه اجلرمية إنهاء 
عالقات أســرية خاصة، لذا 
شدد املشرع العقوبة مبثل 

هذه احلاالت.
في املقابل، شددت العنزي 
على أهمية أن يبيح القانون 
لألشخاص توثيق اجلرائم 
واالعتداءات التي تقع عليهم 
من آخريــن خاصة إذا كان 
التصوير هو دليل اإلثبات 
الوحيد مبثل هذه اجلرائم، 
بشــرط توافر حسن النية 
في عدم التشهير على مواقع 

اقتباس حرفي من املادة رقم ١ 
مكرر من القانون رقم ٩ لسنة 
٢٠٠١ بشأن استعمال أجهزة 
االتصاالت الهاتفية وأجهزة 

التنصت وتعديالته.
وأشــار العتيبــي إلى أن 
هذا االقتباس أثمر أمرين في 
احليــاة القانونية أن النص 
ذاتــه فــي القانــون القــدمي 
التحقيقات  إدارة  تعمل فيه 
بينما ذات النص والعبارات 
وذات اجلرميــة في القانون 
احلديث تعمل فيــه النيابة 
العامــة، علمــا أن اجلرمية 
واحدة وكل ما في األمر أنها 
وردت فــي قانونني أحدهما 
التحقيقات  من اختصــاص 
واآلخر من اختصاص النيابة 
العامة بغض النظر عن مسألة 

الظروف املشددة.
ولفــت إلــى أن محكمــة 
التمييــز قضت بعدة أحكام 
التصويــر  بشــأن جرميــة 
واعتبرتهــا جرميــة عمدية 
وبذلــك تتطلــب قصــدا هو 
اإلساءة والتشهير، مشيرا إلى 
أن الركن املادي لتلك اجلرمية 
يتمثــل في التصويــر ذاته، 
أما الركن املعنوي هو اجتاه 
إرادة املصور إلى التشــهير 
واإلســاءة ملن صوره، وهذا 
الركن األخير يخضع لتقدير 
احملكمــة وحدهــا، وعليــه 
نستطيع القول أن التصوير 
في األماكن العامة بدون قصد 

على خمسة آالف دينار وال 
تقل عن خمسمائة دينار أو 

بإحدى هاتني العقوبتني».
وأفــادت ســراب بأنه إذا 
قام أحد األشخاص بتصوير 
آخر حتى يكون دليل إثبات 
وبينة فعليه إثبات ذلك أمام 
القاضي ويحق للمجني عليه 
رفع قضية إساءة استعمال 
هاتف، وتكون السلطة هنا 

تقديرية أمام القاضي.
وأشــارت إلى أن احملكمة 
تنظر إلــى الركــن املعنوي 
املتمثــل في قصد اإلســاءة 
والتشــهير، فــإذا كان غيــر 
متوافر بهذه احلالة تتم تبرئة 
املتهم من التشهير، لذا نرى 
أن يقوم االدعاء العام بإحالة 
مثل هذه القضايا إلى القضاء 
وترك أمر التقدير للقاضي، 
وهو مــا نالحظه اآلن حيث 
تتــم إحالة معظــم القضايا 
مــن هذا النوع إلــى احملاكم 

للفصل فيها.
اقتحام اخلصوصية

أما احملامية ابتسام خالد 
العنزي فأثنت على معاقبة 
املشرع الكويتي لألشخاص 
الذين يقتحمون خصوصية 
األفــراد بتصويرهــم دون 
رضاهم أو استئذانهم ونشر 
صورهم أو مقاطع تصوير 
لهــم على مواقــع التواصل 

االجتماعي.

التواصل االجتماعي مبن مت 
تصويره وعدم ابتزازه بهذا 

التصوير.
لبس وغموض

من جهته، شــدد احملامي 
العتيبي، على أهمية  محمد 
توضيح أن التصوير لذاته 
فقط يختلف عن مسألة إساءة 
استعمال الهاتف، وهذا كذلك 
يطــرح علينا تســاؤال مهما 
وهو: ملاذا دائما يتم الربط في 
الكويت بني أمرين مختلفني 
هما التصوير واالتصاالت؟

وذكر العتيبي أن بعض 
التشريعات الكويتية في هذا 
اجلانــب هي التــي أوقعتنا 
فــي هذا اللبــس والغموض 
الذي لطاملا وقع فيه الكثير 
سواء من األشخاص العاديني 
مســتوى  علــى  حتــى  أو 
املتخصصــني فــي مجــال 

القانون.
إلــى  وأضــاف: بالنظــر 
الكويتية  القوانــني  أحــدث 
التي تناولت مسألة التصوير 
نرى أن القانون رقم ٣٧ لسنة 
٢٠١٤ بإنشــاء هيئة تنظيم 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
وفق املــادة «٧٠» فقرة «ج» 
بالتحديــد والتــي تناولــت 
التصوير بذاته سواء صور 
أو ڤيديو، وسواء كان بدون 
إذن أو بــدون علــم. اجلدير 
بالذكــر أن هــذه الفقرة هي 

إســاءة أو تشهير ال جرمية 
فيه إذا كان وفق هذا احلد.

صعوبة احلكم
وأفاد العتيبــي بأنه من 
الصعب حتديــد وقوع تلك 
اجلرميــة من عدمهــا بدون 
معرفة الوقائع وظروف كل 
واقعة تصويــر معينة، وال 
ميكن إطــالق إجابة موحدة 
تنطبــق علــى اجلميــع في 
مســألة إباحة التصوير في 
األماكــن العامــة، داعيا إلى 
ضرورة إقرار تشريع يعيد 
النظر بقوانني االتصاالت وفك 
الربط بني حماية االتصاالت 
وجرائــم التصوير، ووضع 
حــدود منضبطــة ملســألة 
التصوير في األماكن العامة 
وحماية احلريات الشخصية.
تصويــر  أمــا  وأكمــل: 
احلوادث املرورية واملركبات 
خارجيا فمادام أنها لم تشمل 
األشــخاص بذواتهــم ولــم 
يكن هناك قصد بالتشــهير 
أو اإلســاءة فهو مباح وفقا 
للقوانني احلالية، أما استخدام 
التصويــر بســبق اإلصرار 
والترصد وقبل وقوع اجلرمية 
فهذا بحد ذاته مجرم ويفتح 
مجال كذلك مبسألة االجتهاد 
القضائــي والتوصل ملعرفة 
دوافع مــن قــام بالتصوير 
وصوال لتحديد هــذا الفعل 
هل يكون جرمية من عدمه.

التصويــر  وأوضــح أن 
العرضي كمن يصور مشهدا 
عامــا وبالصدفــة تعــرض 
جلرمية قــام بإثباتها بذلك 
التصوير، فهنــا كذلك األمر 
فالعبــرة  قانونــا،  مبــاح 
باإلثبــات أن التصوير كان 
عرضيا، كما أنــا الكاميرات 
املثبتة مسبقا تصح أن تكون 
دليال مشروعا كونها تعمل 
بشكل مستمر وقبل ارتكاب 
اجلرمية ســواء الســرقة أو 
اإلتالف، وهذا يتجسد أكثر 
املنزلية  بالكاميرات األمنية 

املثبتة خارجيا.
وختم العتيبي قائال: نرى 
أنــه مــن الضــروري تدخل 
املشرع بســن قانون ينظم 
هذه املسائل ويحمي احلرية 
الشــخصية واملكان اخلاص 
وميكن الشخص حسن النية 
من اإلثبــات في املكان العام 
مــع احتــرام خصوصيــات 
اآلخريــن حتى لو في موقع 
عام، فاملســألة حتتــاج إلى 
تشــريع يحقق التوازن بني 

املصالح املتعددة.

احملامية ابتسام خالد العنزيد.حسني بوعركي احملامية تهاني سراب احملامي محمد العتيبيد.فواز اجلدعي

يجوز إثبات ارتكاب اجلرمية 
من خالل التصوير وقد تقبل 
التحقيق واحملكمة  سلطات 
تقدمي هــذا التصوير كدليل 
وتعتبره دليال مشروعا، لكن 
التشــهير مبرتكب اجلرمية 
يعتبــر فعــال غيــر قانوني 

ومجرم.
تلصص وإيذاء

بدوره، أكد أستاذ القانون 
العــام بكليــة احلقــوق في 
الكويــت د.فــواز  جامعــة 
اجلدعــي، أن التشــهير عبر 
التصويــر أو غيره يعد من 
املســائل املنهي عنها قانونا 
ألنــه يهدف إلــى التلصص 
على احليــاة اخلاصة للفرد 
ونشرها دون إذنه مبا يؤذيه 
ويــؤذي محيطه العائلي أو 

العملي وغيره.
واستطرد اجلدعي قائال: 
أما حال حصول واقعة ترتبط 
بجرمية أو حادث مروري أو 
غيره فإن القصد اجلنائي ال 
يتوافــر عند التصوير بهذه 
احلالــة، إمنــا يكــون هدف 
الشــخص من هذا التصوير 
هو إثبــات قيام اجلرمية أو 
إثبات اخلطأ بوقوع احلادث.

وأضاف أن الضرورة تقدر 
بقدرها، أي بالقدر الذي يحفظ 
حق مــن يقــوم بالتصوير 
إلثبات حقه دون أن يتعداه 
إلــى انتهاك صــارخ حلرية 

العتيبي:
التشريع احلالي 

أوقعنا في لبس 
وغموض ونحتاج 

لبديل يحقق التوازن

العنزي:
ضرورة إباحة 

التوثيق بالتصوير 
خاصة إذا كان هو 

الدليل الوحيد

سراب:
الفصل بقصد 

اإلساءة والتشهير 
يعود إلى السلطة 
التقديرية للقاضي

اجلدعي:
القصد اجلنائي
ال يتوافر بحالة 

التصوير إلثبات جرمية 
أو حادث مروري

بوعركي:
إذا كان غرض 
التصوير إثبات 

الواقعة فال بأس به 
وال يدخل بالتجرمي

قانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغطقانونيون يدعون عبر «األنباء» إلى ضرورة إقرار تشريع يفّرق بني التوثيق والتشهير ويحسم اللغط

التوثيق بالتصوير..
بني التجرمي و إثبات احلقوق

افتتاح حتويلة بـ «تطوير جنوب السرة»إيقاف العمل بهيئة املعاقني اليوم للتعقيم
بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة أنه ســيتم إيقاف 
العمل في املبنى الرئيسي للهيئة 
مبنطقة حولي اليوم الثالثاء ١٤ 

بالكامل  املبنى  لتعقيم  اجلاري 
لوجود حالــة إصابة بڤيروس 
كورونا، ســائلني اهللا عز وجل 
أن يحفظ اجلميع من هذا الوباء، 
لذا يرجى إخطار جميع العاملني 

في املبنى بتوقف العمل.

أعلنــت الهيئة العامة للطرق والنقل البــري عن افتتاح حتويلة 
مرورية في مشروع تطوير الطرق جنوب السرة بطريق امللك فهد 
بن عبدالعزيز جتاه األحمدي مدخل الطريق اخلدمي املؤدي لطريق 
الدائري الســادس. وذكرت الهيئة في بيان صحافي أن الهدف من 
ذلك إنشاء الطرق الدائمة واخلدمات، مشيرة إلى أن االفتتاح سيتم 

بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية غدا.

السفير البلجيكي يشيد بجهود «الهالل األحمر» 

أشاد السفير البلجيكي لدى البالد بيت هيربات 
بجهود جمعيــة الهالل األحمر فــي مجاالت اإلغاثة 
واألنشطة اإلنسانية، الســيما في مكافحة ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد - ١٩) في كل أنحاء العالم.

ونوه هيربات في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.هالل الساير بسرعة 
تلبية «الهالل األحمر» لنداء الشعوب املتضررة وتقدمي 
مســاعداتها، معتبرا أن دورها في مكافحة ڤيروس 
كورونا يأتي استكماال لدورها اإلنساني واستشعارا 

لواجبها في مساعدة اآلخرين.
وأضاف أنه اطلع على حجم البرامج اإلنســانية 
التي تنفذها اجلمعية على املستوى الدولي واحمللي 
فــي مكافحة الڤيروس ودورها الكبير في مســاندة 
الدولــة من خــالل تقدمي العون للعمالــة املتضررة 

واألسر احملتاجة.
وشدد على األهمية الكبرى التي توليها مشاريع 

اجلمعية اإلنسانية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة 
في تقدمي املساعدات االنسانية مبختلف دول العالم.
وأشــار إلــى أنه بحــث مــع الســاير العديد من 
املوضوعات املتعلقة بالعمل اإلنســاني والتطوعي 
وسبل تعزيزها بني البلدين الصديقني مثمنا جهود 
اجلمعية على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم 

به ملساعدة الدول املنكوبة.
ومــن جانبه أكد د.الســاير في تصريح مماثل لـ 
«كونا» استمرار اجلمعية بدورها وواجبها اإلنساني 
في إغاثة الشعوب املنكوبة وتخفيف معاناتها، الفتا 
إلى أن ما تقدمه الكويت عبر اجلمعية ملكافحة ڤيروس 
كورونا يجسد مفهوم اإلنسانية ودورها االنساني.
وأوضــح انه اســتعرض خــالل لقائه الســفير 
البلجيكي أهم أعمال اجلمعية وحتركاتها اإلنسانية 
إلغاثة ومساعدة املناطق املتضررة، مبينا دورها في 

مكافحة ڤيروس كورونا املستجد.

التقى رئيس مجلس إدارة اجلمعية وبحث معه موضوعات متعلقة بالعمل اإلنساني والتطوعي

رئيس مجلس إدارة «الهالل األحمر» د.هالل الساير مستقبال السفير البلجيكي

احلداد: اعتماد سياسة سكانية واقعية مبرمجة
هو حّل التركيبة السكانية

عبداهللا الراكان

أكد أســتاذ االنثروبولوجيا في جامعة الكويت 
د.محمــد احلداد، أننــا كانت لدينــا فرصة ذهبية 
ملعاجلــة خلل التركيبة الســكانية عندما وضعت 
اخلطة اخلمسية عام ١٩٨٥ لتحقيق التعادل السكاني، 

والتــي صاحبها وضع أمني واقتصادي 
طارد للســكان وصاحبهــا أيضا هبوط 
أســعار النفــط وتداعيات أزمــة املناخ 
احلرب العراقيةـ  اإليرانية والحقا الغزو 
العراقي الغاشم وبالتالي الكويت فرغت 
من الســكان، لكن لألسف لم نتعامل مع 

هذه املعضلة.
وأضــاف احلداد خالل مشــاركته فــي حملة 
«دروس األمل» التي تنظمها رابطة االجتماعيني 
الكويتيــة، انــه بعد التحرير بـ ٣ ســنوات بدأنا 
بالهبــوط ووصل عدد الكويــت إلى أقل من ٣٠٪ 
اآلن، موضحــا أن أزمة كورونــا جددت احلديث 
عن الوضــع والتركيبة الســكانية 
والسياســة اإلقصائيــة للوافدين، 
وهذا هو احلال مع التركيبة السكانية 
التي باعتقادي لن حتل إال باالعتماد 
على سياسة سكانية واقعية واضحة 

ومبرمجة ال تخضع لألزمات.

خالل مشاركته في حملة «دروس األمل» التي تنظمها رابطة االجتماعيني الكويتية

د. محمد احلداد ملشاهدة الڤيديو



الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

ضحايا جتار اإلقامات أكدوا أنهم طرقوا جميع األبواب.. لكن واسطة الكفيل قوية

كانت البداية مع عبدالغني 
العاملني  عبدالفتــاح، أحــد 
املصريني الذي روى معاناته 
قائال: جئنا إلى هذه الشركة 
منــذ عدة أشــهر بعقد عمل، 
ودفعنــا مقابــل ذلــك ١٣٠٠ 
دينار للحصول على الڤيزا، 
وبعــد مجيئنا لم جند عمال 
وال شركة، مؤكدا أن الكفيل 
كان يقــوم بتأجيرهــم إلــى 
الشــركات األخــرى، إلى أن 
بدأ احلظر بسبب «كورونا»، 
وتوقف العمل، مبينا أنه لم 
يحصل علــى راتب، فتوجه 
إلى «شؤون الهجرة» لتقدمي 
شكوى أكثر من مرة، ولكن 
لم يلق اســتجابة، مؤكدا أن 
الكفيل لديه واســطة  ذلــك 
قويــة، فذهــب إلــى املخفر 
ولــم يلــق اســتجابة أيضا 
لشكواه، مشيرا إلى أنه يقبع 
في الســكن مع رفاقه منذ ٤ 
أشهر من دون أكل أو شرب، 
مطالبا احلكومة بالوقوف في 
وجه هذا الكفيــل، وإجباره 
على سداد مستحقاتهم، حتى 
يســتطيع املغادرة، مضيفا: 
«الكويت عزيزة علينا ولكن 

تعبنا».
ولفت عبدالفتاح إلى أنه 
عندما أبلغ الكفيل بكل هذه 
املعانــاة كان الــرد «أجيــب 
منــني؟»، مطالبا باحلصول 
على مســتحقاته التي نص 

عليها عقد العمل.
بدوره، قال العامل علي 
ســيف انه يعمــل مع ذلك 
الكفيــل، منــذ ٢٠١٩، وظل 
طيلة ٣ أشهر من دون عمل، 
وبعدها قام الكفيل بإيجاد 
عمل له في إحدى الشركات 
وحصل في أول شهر على ٨٥ 
دينارا، والشهر الذي تاله ٧٥ 
دينارا فقط، على الرغم من 
أن راتبه ١٥٠ دينارا، مشيرا 
إلى أنه جاء إلى الكويت في 
األســاس للعمل كســائق، 
ولكن لم يستطع استخراج 
رخصة القيادة حتى اآلن، 
وعندما أبلغ كفيله برغبته 
في احلصول على رخصة، 
قــال له: «ادفــع ٢٠٠ دينار 

دينــارا راتبــا أحصل عليها 
او ٥  او ١٠  بالتقســيط ٢٠ 
حسب رغبته، وحني اعترضت 
قــال لــي: «اللي مــو عاجبه 
يــرد ديرتــه»، ونحــن حني 
نقوم باحلديث عبر وسائل 
اإلعالم ال نبحث عن طعام وال 
صدقة، فنحن لسنا متسولني، 
نحن أتينا من بلداننا بعزة 
وكرامة ودفعنا مقابل ذلك قبل 
وفودنا، كما اننا في بلداننا 
نقدم املساعدات للمحتاجني 

إلى ديارنا بكرامتنا.
وسيط سوداني

ومن دولة السودان يكمل 
فارس يحيى قائال: انه ورفاقه 
من أبناء موطنه، جاءوا إلى 
الكويت في ٧ ديسمبر املاضي 
بسمة زيارة، وحتى اللحظة 
ال يعلمون حتى ما إذا كانت 
قد جتددت إقامتهم من عدمه، 
وما إذا كانوا سوف يعملون 
مجددا أم ال، مضيفا جنلس 

شــيء، ونحن لم نــأت إلى 
الكويت حتى نقدم الشكاوى، 
جئنــا لنعمل، وإذا لم يوجد 
عمل فال مشــكلة فــي ذلك، 
ولكن نطالب باحلصول على 
مستحقاتنا وحل مشكلتنا، 
ولم نأت إلى هنا بطريقة غير 
شرعية، فنحن في األساس 
جئنا مبوجب عقد عمل، وڤيزا 
حصلنا عليها فــي موطننا 
دفعنا مقابلهــا األموال، من 
خالل وسيط سوداني وعلى 
حد علمي الوســيط موجود 

اآلن داخل الكويت.
فــي الســياق ذاتــه، قال 
عــالء فتحــي، انه جــاء إلى 
الكويــت بطريقة شــرعية، 
مطالبا أي مسؤول بالوقوف 
معه ورفاقه وإذا كان اخلطأ 
لديهم فســوف يتقبلون كل 
شيء، مبينا أنه كزمالئه لم 
يحصل على معاشه منذ أكثر 
من ٤ أشهر ويعيشون حاليا 
على املعونات، وأنهم جميعا 
أمتعتهم استعدادا  حازمون 
للرحيــل في حني حصولهم 
علــى مســتحقاتهم وتذاكر 

سفرهم.
وحتدث سونكار مورجان، 
هندي اجلنسية قائال: كنت 
أعمل في بقالة ولكني متوقف 
منذ ٤ أشــهر وال نقود لدي 
و«بابا» مــا يعطيني معاش 
ويقول: «خذ أغراضك وروح 
بلدك مافي شــغل» وال أملك 
املال لشراء تذكرة سفر وأريد 
مســتحقاتي حتى أعود الى 

وطني.
واسطة للرخصة

ويؤكــد عــالء جــاد أنه 
جاء وشــقيقه إلــى الكويت 
بعد دفعهمــا مبلغ ١٥٠ ألف 
التأشــيرة وقام  جنيه ثمن 
ببيع منزله في مصر، مشيرا 
إلى أنــه منذ شــهر نوفمبر 
املاضي لم يعمل، ولم يتقاض 
فلســا واحــدا، مطالبا فقط 
مبستحقاته حتى يعود إلى 

فلم نترك ذلك ونأتي لنتلقى 
مساعدات.

باألســى  أشــعر  وزاد: 
واخلزي فقد تركت زوجتي 
وابنــي وجئــت هنــا ألؤمن 
لهــم عيشــة كرميــة لكنــي 
ندمت على مــا وصلت إليه 
ونريد ان يصل صوتنا وجند 
حتركا مــن احلكومة لتعيد 
لنا حقوقنــا وجتبر الكفيل 
على ان يعطينا معاشــاتنا 
املتأخرة ومستحقاتنا لنعود 

في السكن منذ ٧ أشهر عملنا 
منها شهرين.

وأضــاف: لــم نــأت إلى 
الكويت حتى ننام وجنلس 
بدون عمل، ولكننا جئنا إلى 
هــذه األرض املعطــاء حتى 
نكســب لقمة عيش كرمية، 
وذهبنا إلى املخفر للشكوى 
أكثــر من مرة، وقــام بدوره 
إلــى «شــؤون  بتحويلهــم 
الهجــرة»، وأبلغونــا هناك 
بأنهــم ال يســتطيعون فعل 

بلده مســتور احلال، قائال: 
«دلوقتي هروح إيد ورا وإيد 
قــدام»، مؤكدا أنــه لم يترك 
جهة إال ذهب إليها للحصول 

على حقوقه.
الدفع أو الطرد

ويروي علي معاناته قائال: 
منذ ٣ أشــهر لم أقم بإرسال 
فلس واحد إلى أســرتي في 
مصر، مشــيرا إلى أن كل ما 
ميلكه من أموال تكفي بالكاد 
تكاليــف مأكلــه ومشــربه، 
موضحــا أنه عندما أتى إلى 
الكويــت لــم يكــن يعلم أن 
الوضع ســيكون كذلك، فقد 
أبلغوه حني ذاك، أنه بدال من 
العمــل ســوف يحصل على 

عملني أو ثالثة.
وتابع: الكفيل أخذ توقيعي 
علــى ٧ أوراق، وأبلغني إما 
أن أدفع ٥٠ دينارا للســكن، 
أو أن أرحل وكان يرسل لي 
مع صاحب السكن رسالة إما 
الدفع أو الطرد، فاضطررت 
إلى الرحيل من السكن في أول 
مارس املاضي ولقد جئت إلى 
هــذا البلد حتى أعمل، واآلن 
ال أملــك شــيئا، حتــى اننا 
نتلقى معونات ومساعدات 
وأطعمة منتهية الصالحية، 
وال يوجد في جيبي حتى ٥٠ 
فلســا، إال «علبة السجائر» 
التي اشتريها دينا، و«محدش 
عارف ياخد حــق وال باطل 
معاه». وزاد: عندما حتدثت 
مــع كفيلي قال لــي إن أحدا 
ال يســتطيع أن يفعل شيئا 
معــه، فمــا كان منــه إال أن 
توجه إلــى مباحث الهجرة، 
للحصول على مســتحقاته، 
ولكنــه لــم يلق اســتجابة، 
مشيرا إلى أن ذلك الشخص 
قام بتزوير األوراق لبعض 
العاملني بأنهم حصلوا على 
ســلفة، الفتا إلى أنه توجه 
أكثــر من ٢٠ مرة إلى املخفر 
الذي كان يبلغه باملتابعة مع 

«شؤون الهجرة».

فارس يحيى سونكار مرجان علي سيف عالء جاد مالك محمد عادل خلف إسالم ناصف

واسطة للرخصة»، مشيرا 
إلــى أن الكفيل قام بخصم 
املبلــغ منــه مرتــني وفــي 
النهاية لــم يحصل عليها، 
مشــيرا إلى أنه كان يعمل 

كفرد أمن.
مساعدات

من جانبه، قال اخلمسيني 
عــادل خلف، انــه قام ببيع 
منزله حتى يستطيع املجيء 
إلى الكويت، مشيرا إلى أنه 
قضى ١٧ شــهرا لم يستطع 
خاللها إرســال فلس واحد 
إلى أســرته املكونــة من ٧ 
أفراد بسبب هذا الكفيل، وظل 
يعمل معــه حتى ١٠ مارس 
املاضــي، ومنــذ ذلك الوقت 
لــم يحصل علــى أي راتب، 
فمــا كان منــه إال أن توجه 
إلى اجلهــات املنوطة بذلك 
للحصول على مســتحقاته 
إال أن هــذا الكفيــل «ميلــك 
واســطة»، على حــد قوله، 
فلم يســتطع أن يفعل معه 
شيئا، مشيرا إلى أنه ذهب 
أيضا للمخفــر، الذي أبلغه 
بأن مشكلته في «الهجرة»، 
ولكنهــم لم يجيبــوه حتى 
اآلن، وهو في انتظار احلل، 
مؤكــدا أنــه يعيــش حاليا 
على املساعدات وال يريد إال 
مســتحقاته ونهاية خدمته 

ليعود إلى بلده.
ال نقبل الصدقة

مــن جهته، يشــير مالك 
محمد (سوداني اجلنسية) 
إلى أنــه جاء للكويت منذ ٦ 
ديســمبر املاضي وعمل مع 
ذلك الشخص وكلما يتصل 
به حملادثته في أمور العمل، 
يغلق الهاتف، فما كان منه إال 
أن يذهب إلى املخفر، لتقدمي 
شــكواه، مؤكدا أنه ســوف 
يعــود إلــى موطنــه حينما 
يحصل علــى مســتحقاته، 
قائال: «مفيش بإيدنا حاجة».
وتابــع: «أتقاضــى ١٢٠ 

الزميلة دعاء خطاب تستمع لشكاوى العمال

ثالجة بها بقايا طعام

سكن غير آدمي

(احمد محسن) عبدالغني عبدالفتاح يروى معاناته 

غرفة يسكنها أكثر من ١٠ عمالمطبخ متهالك إلعداد الطعام

الكفيل يؤجرنا للشركات األخرى.. وكان يقتطع من رواتبنا دون وجه حقنحصل على راتبنا بالتقسيط.. و٢٠٠ دينار واسطة لرخصة القيادة

بعنا أمالكنا ولم نرسل نقودًا ألوالدنا والكفيل أبلغنا «اللي مو عاجبه يرد ديرته»بقينا في املنزل ٤ أشهر بال زاد أو ماء.. ونأكل أطعمة منتهية الصالحية

ندمنا على كل حلظة عشناها في هذا الذل ونطالب احلكومة بالتدخلإذا لم نعمل بعزة وكرامة فبالدنا أولى بنا.. والكويت عزيزة علينا لكن تعبنا

دعاء خطاب
@Doua_khattab

ملشاهدة الڤيديو

عمال اجلليب يستغيثون عبر «األنباء»:
لم نأِت للتسول.. نريد رواتبنا املتأخرة

لنعود لبالدنا مستورين
«لسنا متســولني وجئنا للكويت بطرق شرعية سعيا وراء لقمة العيش بشرف وكرامة، لكن الواقع الذي نعيشه مأساوي، وال نريد سوى أن يسمع صوتنا أحد املسؤولني ويساعدنا لنسترد 
حقوقنا املسلوبة حتى نعود إلى بالدنا مستورين».. بهذه الكلمات حتدثت مجموعة من العمال من مختلف اجلنسيات جمعهم مصير بائس وأوقعهم ضحايا لتجار البشر، يعانون ضعف احلال 
وقلة املؤونة وشح الرحمة وانعدام العطف، ممن تسببوا لهم في هذا احلال البائس. الضحايا رووا معاناتهم لـ «األنباء»، واستعرضوا قصصهم املأساوية، بعد توقفهم عن العمل ألشهر طويلة 
لم يحصلوا فيها على فلس واحد، حيث يعيشون في أحد منازل منطقة «جليب الشيوخ» ويسكن في الغرفة الواحدة ما يزيد على ١٠ أشخاص، جميعهم باعوا ما كانوا ميلكون في بالدهم من 
أجل حتقيق حلم السفر وضمان حياة أفضل لذويهم، لكنهم عجزوا عن إطعام أنفسهم وغرقوا في الديون، قائلني: «أتينا منذ قرابة العام لكن سوء القدر أوقعنا ضحية لكفيل استغلنا للعمل 
لصالح شركات ووظائف أخرى، وكان يقتص من رواتبنا منذ قدومنا وحتى توقف عن سدادها نهائيا منذ بداية أزمة كورونا في شهر مارس وتركنا بدون طعام أو شراب في منزل متهالك ال 
يصلح لالستخدام اآلدمي نعيش على املعونات ومساعدات أهل اخلير وقد طرقنا عدة أبواب لكن دون جدوى فالكفيل واسطته أقوى». وأضافوا: «ليس لنا سوى اهللا سبيال، ونناشد حكومة 

الكويت واجلهات املعنية مساعدتنا لنسترد حقوقنا ونعود من حيث أتينا»، «األنباء» استمعت لشكاواهم وشاهدت واقعهم األليم، وفيما يلي التفاصيل:
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«التعليمية» تقّر تعديالت «املرئي واملسموع» و«املطبوعات والنشر»
سلطان العبدان

وافقت جلنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد في اجتماعها 
أمس علــى تعديــالت قانوني 
املطبوعــات والنشــر واملرئي 
واملســموع، وناقشت عددا من 

القضايا التعليمية.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.عــودة الرويعي في تصريح 
مبجلس األمــة «مت التصويت 
على تعديالت القانونني بشكل 
نهائــي وســيتم تزويــد وزير 
اإلعالم محمد اجلبري بنسخة 
مــن التعديــالت حتــى يبدي 
مالحظاتــه عليهــا، متمنيا ان 
تصب هذه التعديالت في خدمة 
الوضع اإلعالمي وتنظيم ما يتم 
تداوله من قضايا ذات الشــأن 
العــام او اخلــاص او القضايا 
الدولية وغيرها في إطار حرية 

التعبير وحرية الرأي.
وأوضح الرويعي ان اللجنة 
انتهت الى إلغاء عقوبة احلبس 
فيما دون املساس بالذات اإللهية، 
ومع تنظيم ذلك في نطاق ضيق 
ووفق محاذيــر معينة، مؤكدا 
ان «اللجنــة وافقت على إلغاء 
كل ما يشوب القانون اخلاص 
باملطبوعــات والنشــر وكذلك 
املرئي واملســموع واألخذ بكل 
مطالبات التعديالت مبا يتفق 
مــع رؤيــة اللجنــة واملقاصد 
التشريعية ملثل هذه التعديالت.
وأعرب الرويعي عن شكره 
ألعضاء اللجنة وكل من ساهم 

دول أخرى، معربا عن أسفه من 
عدم وضوح رؤية وزارة التربية 

جتاه تلك القضية.
وأضــاف انه فيمــا يتعلق 
بقضية شهادات الطلبة البدون، 
فقد مت التباحث مع مدير اجلامعة 
أ.د.فايز الظفيري واالطالع على 
املرسوم بقانون اخلاص باجلهاز 
املركزي للمقيمني بصورة غير 
قانونية للوصول الى حل يخدم 
هــذه الفئة من أجــل إنصافهم 
ومساعدتهم على حتقيق أهدافهم 

وطموحاتهم التعليمية.
وبــني ان االجتمــاع ناقش 
ما يعــرف باملنصــة التربوية 

فإن هناك تأخيرا في إنهاء العام 
الدراســي للصف الثاني عشر 
وارتبــاط الطــالب بالبعثــات 
والقبول في الكليات واملعاهد 

وأيضا اجلامعات اخلاصة.
وأكــد أن الوزيــر مطالــب 
بتوضيح هذه الصورة ملجلس 
الوزراء ويتحمل رئيس الوزراء 
أيضــا املســؤولية مــن خالل 
تقدميــه الدعم الكامــل لوزارة 

التربية.
وقــال أبــل انــه بالنســبة 
للتعليــم العالي فقد ناقشــت 
اللجنة خطــة البعثات وهناك 
خطــة موضوعة لكنهــا لم تر 
النــور كما أن هناك مشــكالت 

حتتاج دراسة.
وبني أنه مت االستماع لوكيل 
وزارة التعليــم العالــي د.بدر 
املخيزمي وطلبت اللجنة أن يتم 
التنســيق مع جامعة الكويت 
ومجلــس اجلامعــات اخلاصة 
والتطبيقي بشأن الطلبة الذين 
ال يرغبون في استكمال البعثات 
في الدول التي بها مشاكل، مؤكدا 
ضرورة مواكبة خطة البعثات 
القادمــة فيمــا يتعلــق بأزمة 
كورونا وما بعد أزمة كورونا.

ولفت أبل إلى أنه بالنسبة 
جلامعة الكويت متت مناقشة 
موضوعــني مهمــني األول هو 
التنفيذيــة لقانــون  الالئحــة 
اجلامعــات احلكوميــة وقــد 
فوجئنــا بــأن مديــر اجلامعة 
ليس لديه علم بها وال جمعية 
أعضاء هيئة التدريس، مشيرا 

الى ان اللجنة ناقشت مع وكيل 
التعليم العالي موضوع الطلبة 
الكويتيني الدارسني في اخلارج 
والتسهيالت املطلوبة لهم فيما 
يتعلــق باملخصصات وتوفير 
السكن وتسهيل السفر واإلقامة 
إضافــة الــى تعديــل الالئحة 
املنظمة للوحدات الدراسية التي 
تتم من خالل البث اإللكتروني.
واختتــم الرويعــي، معربا 
عن شكره للعاملني في اللجنة 
واملوظفني املساندين واملكتب 
الفني الذين بذلوا جهودا كبيرة 
في ظل الظروف الصحية التي 

تعيشها البالد حاليا.

وجهوزية الالئحــة التنفيذية 
للجامعة والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي فيما يخص التعليم 
عــن بعد، إضافة الى مناقشــة 
الالئحة التنفيذية التي صدرت 

لقانون اجلامعات احلكومية.
واعتبر الرويعي ان الالئحة 
أفرغت القانون من محتواه وانها 
حتتاج الــى مراجعة على أمل 
توافق املقاصد التشريعية مع 
املعمول به في الالئحة التنفيذية، 
مضيفا ان «تلك الالئحة ظلمت 
القانون والطالب وعضو هيئة 
التدريس والقائمني على التعليم 
اجلامعي واألكادميي». وأشار 

من جهته، قال مقرر اللجنة 
النائــب د.خليل أبــل إن وزير 
التربية اعتذر عن عدم احلضور 
الرتباطــه باجتمــاع مجلــس 
الوزراء وستجتمع اللجنة معه 
حول ما دار فــي االجتماع في 

اجتماع يوم ١٥ اجلاري.
وأضاف في تصريح مبجلس 
األمــة أن اللجنــة وافقت على 
تعديالت قانون املرئي واملسموع 
والتــي تضمنت إلغــاء بعض 
احملظــورات وأيضــا حتديــد 
املسؤولية املباشرة عن اخلطأ 
الذي يحدث في أي برنامج في 
اإلذاعة أو التلفزيون، حيث تقرر 
أن يكون اخلطأ على الضيف أو 
املتحدث في حالة البرامج ذات 
البث املباشر أما إذا كان البرنامج 
مسجال أو معادا تتحمل القناة 
املســؤولية وتكون املسؤولية 
اجلنائية على مدير القناة في 

هذه احلالة.
وأوضــح أبــل أنــه بشــأن 
التعليــم والتعليم عن بعد في 
مراحــل التعليــم العــام فرغم 
اجلهود املبذولــة فإن التعليم 
في خطر فالصورة غير واضحة 

والقرارات غير واضحة.
وذكر أن هناك تناقضا في 
السماح للمدارس اخلاصة بإنهاء 
العام الدراسي بدون اختبارات 
واملدارس احلكوميــة لم تنته 
بعد وسيتم إجراء اختبارات لها 
وكأن هناك منظومتني، مؤكدا 

أن هذا األمر ال يجوز.
ولفت إلى أنه باإلضافة لذلك 

إلــى أن هنــاك خلال فــي هذه 
الالئحة يتطلب إعادة النظر فيها 
وإذا تطلب األمر سيتم تغيير 
القانون بسبب هذه الالئحة غير 
املدروسة التي صدرت مبرسوم 

من احلكومة.
وبني أبل أنه بالنسبة للطلبة 
البدون في اجلامعة وشهاداتهم 
حتاول اللجنة إيجاد مخرج لهذه 
األزمة وأن مدير اجلامعة طرح 
بعض األمور القانونية والفنية 
وسيناقش األمر مع الوزير في 

االجتماع املقبل.
وقــال إن تدخــل اجلهــاز 
املركــزي للمقيمــني بصــورة 
غيــر قانونيــة فــي البيانــات 
داخل اجلامعة وفرض جناس 
معينــة على الطلبــة من غير 
أحكام قضائية أوإثباتات كاملة 
يعتبر مشكلة، مؤكدا أنه «إذا لم 
نصل إلى حل في هذه املســألة 
فاملســاءلة السياســية واجبة 
لكــن إلــى اآلن مازلنــا نبحث 

املوضوع».
وبالنسبة لهيئة التطبيقي 
قــال أبل انــه وبحســب ما مت 
شــرحه فإن إجــراءات الهيئة 
مطمئنــة لتجربتهــم في إنهاء 
العام الدراسي للطلبة وما بعده، 
مشددا على أن «التعليم العام 
فــي الكويت به مشــكلة ان لم 
يتــم تداركها فنحن أمام كارثة 
ويفترض بالوزيــر والقائمني 
علــى الوزارة ان يكــون هناك 
توضيــح منهم إلعالن قدرتهم 

على إدارة هذا األمر بنجاح».

الغت عقوبة احلبس وحددت املسؤولية على الضيف في اللقاءات املباشرة وعلى القناة في املسجلة

د.خليل أبل د.عودة الرويعي

مــن النــواب فــي تقــدمي هذه 
االقتراحات وصوال الى االنتهاء 
مــن القانونني بهــذه الصورة، 
اللجنــة  إعــداد  كاشــفا عــن 
ڤيديو توضيحيا ملا كان عليه 
القانون احلالي وما طرأ عليه 
من تعديــالت ليعرف اجلميع 
التطــورات التــي حدثــت في 
القانونني. وفيما يتعلق بقضايا 
التعليم التي ناقشــتها اللجنة 
قال الرويعي: «ما يخص وزارة 
التربية فمازلنا نرى (ضبابية) 
فيما مت التوصل إليه حتى اليوم 
في قضية التعليم في ظل أزمة 
كورونا بخالف املعمول به في 
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الطبطبائي يطالب احلكومة بتحصيل ديونها املستحقة
أكد النائب عمر الطبطبائي 
الدين  رفضه ملشــروع قانون 
العــام، الفتــا الــى ان األرباح 
احملتجــزة بقيمة تصل الى ١٣ 
مليــار دينار إضافــة الى أكثر 
من ٥ مليارات مستحقة لإلدارة 
العامــة للجمارك تغطي املبلغ 
املطلــوب للدين العــام. وقال 
الطبطبائي في تصريح مبجلس 
األمــة أمــس «نعلــم ان وضع 
االحتياطي العام سيئ ووزير 
املاليــة أشــار في اســتجوابه 
السابق اننا قد نصل الى مرحلة 
أزمة في صرف املرتبات، وذلك 
لعدم وجود سيولة. وأضاف ان 
احلكومة تتجه اآلن الى الدين 
العام كحــل معلنا رفضه لهذا 
املشــروع، وذلك لوجود أرباح 
محتجزه قد تصل الى ١٣ مليار 
دينار باإلضافة الى اخلمســة 
مليــارات املســتحقة للجمارك 
وبذلــك تتــم تغطيــة املبلــغ 
الطبطبائي  املطلوب. وطــرح 
عدد من التساؤالت على وزير 
املاليــة براك الشــيتان بشــأن 
الوثيقــة االقتصادية ووجود 
عقــود باجلمارك فيها شــبهة 

كيــف وصل هذا املبلــغ الى ٥ 
مليارات دينار ولم يتم محاسبة 
احد؟ وتساءل: «هل من املعقول 
ان هناك شــركة خاصة واحدة 
هي مــن تدير اجلمــارك بهذه 
الطريقــة ومع ذلــك تضعون 
موضــوع اخلصخصــة فــي 
الوثيقة االقتصادية؟، مشــيرا 
الى وجود اقتراح سابق في عام 

من ٥ مليــارات دينار، وهناك 
أمــوال مبعثرة تابعــة للدولة 
يجب حتصيلها من الشركات بدال 
من تقدمي الوثيقة االقتصادية، 
متسائال: هل تريدون من املواطن 
ان يدفــع «خمــال إدارتكــم»؟ 
مشــيرا الى ان هــذا األمر غير 
مقبول عند اي إنسان شريف. 
وتساءل عن كيفية تراكم هذه 
املبالغ حتى تتم احملاسبة، الفتا 
الــى ان هناك مــن يتعامل مع 
اجلمارك كأنها شــركة خاصة 
في فرض رسوم غير مستحقة 
على شركات الشحن، مؤكدا ان 
هنــاك اقتراحا ســيتم تقدميه 
لوضع آلية لهذا األمر. وأشــار 
الطبطبائي الى ان جلنة حماية 
املال العام في عام ٢٠١٧ فتحت 
حتقيقــا في جتــاوزات تخص 
هيئة املشــروعات الســياحية 
وصدر عنها توصيات ووصل 
التقرير ملكتب وزير املالية وال 
نعلم ماذا حصل فيه حتى اآلن.
وفيمــا يتعلــق بالوثيقــة 
االقتصاديــة قــال الطبطبائي 
انهــا تتضمن تقليل التوظيف 
احلكومي، متسائال: ملاذا يدرس 

أبناؤنــا فــي اجلامعــات وأين 
سيذهبون بعد دراستهم؟ مؤكدا 
ان الدولة ال توجد لديها رؤية 
اقتصادية ومازالوا يســيرون 
على السياسة القدمية، معربا 
عن أسفه الحتكار بعض الهيئات 
من قبل فئات معينة من الشعب.
وأضــاف: اننا استبشــرنا 
خيرا بوجود رئيــس الوزراء 
احلالــي ومازلنا مستبشــرين 
لتصحيح هذه األوضاع، مشيرا 
الــى تقدميــه رســالة يوضح 
فيها احللول متمنيا دراســتها 

واالستفادة منها.

٢٠١٧ مع عدد من النواب بشأن 
توطــني الوظائف في اجلمارك 
إال انه مازالت اجلمارك تطلب 

توظيف الوافدين.
وقال الطبطبائي ان جميع 
الوزراء اجتهــوا نحو اإلحالل 
الوظيفــي بخطــط واضحــة، 
مطالبا بتطبيــق هذا األمر في 
اجلمارك باعتباره مكانا حساسا 
وعليكم الثقة بأبناء البلد خاصة 
وان هناك حاالت مت اكتشــافها 
برشاوى قيمتها ٢٠ ألف دينار 
إلدخال مخدرات وممنوعات الى 
داخل البالد. وأوضح ان عقود 
املنافذ البرية محتكرة منذ عام 
٢٠٠٥ وملدة ٢٥ سنة ومع ذلك لم 
يتم تقدمي اي خدمة، مشيرا الى 
ان املعلومات التي لديه تؤكد ان 
طرح هذه العقود ال يتم من خالل 
جلنة املناقصات املركزية وانه 
على يقني ان الرقابة اجلمركية 
والبيــان اجلمركــي لتحصيل 
الضريبة ليس فــي يد اإلدارة 
العامــة للجمارك امنا بيد هذه 
الشــركة. وأكد الطبطبائي ان 
اجلمارك تطالب هذه الشــركة 
بتحصيل أموال تصل الى اكثر 

عمر الطبطبائي

جتاوزات وإيرادات مســتحقة 
على إحدى الشركات تتجاوز ٥ 
مليارات دينار، مضيفا: «أعرف 
ان وزير املالية إنســان صادق 
ولكن ســنتابع خطواته جتاه 
هذه التســاؤالت». وأشار الى 
ان البعــض يؤكد أن موضوع 
مستحقات اجلمارك لدى إحدى 
الشركات في احملاكم لكن السؤال 
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العدساني يعرب عن أسفه 
لتأجيل اجللسة العادية

ماضي الهاجري

أعرب النائب رياض العدساني عن أسفه لتأجيل اجللسة 
العادية التي كانت مقررة اليوم، والتي كان مدرجا على جدول 
أعمالها مناقشة استجوابه املوجه إلى وزير املالية براك الشيتان. 
وقال العدســاني في تصريــح صحافي مبجلس األمة إنه كان 
يتعني على رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عدم االستجابة 
للطلب احلكومي بتأجيل اجللسة، معتبرا أنه كان يجب اتخاذ 

التدابير الصحية والوقائية وعقدها في موعدها.
وأضاف العدساني انه ليس طرفا في أي خالفات شخصية 
بني أي من األطراف، وأنه كان يجب عدم إقحامه في هذا األمر.

وأكد أحقية استجوابه ومحاسبته لوزير املالية فيما يخص 
الوثيقة االقتصادية التي متس جيب املواطن وزيادة االسعار 

وإقرار الضرائب والكثير من اإلخفاقات واملخالفات.
ورأى أن تعطيل اجللســات هي في صالح الوزير، السيما 
أن ورقــة طلب طرح الثقة جاهــزة، معتبرا أن الوزير يضلل 
الرأي العام بحسب احملور الثالث من االستجواب والذي يخص 
قضية الصندوق املاليــزي وحتويل ملفها ناقصا إلى النيابة 
بالدليل. وأوضح العدســاني انه بشــأن قضية االيرباص فقد 
ورد اسم الكويت في هذا األمر، وأن هناك استباحة للمال العام 
وسرقات فيما يخص صندوق املوانئ، مؤكدا أن ردود الوزير 
كانت مضللة وركيكة جدا. وأضاف أن هناك تكسبا بطرق غير 
مشروعة من قبل بعض النواب وتضخما باحلسابات وغسيل 
األموال وشبهات مالية من إيداعات وحتويالت تخصهم وتخص 
سكرتاريتهم. وطالب وزير املالية بصعود املنصة وتفنيد محاور 
االستجواب، معتبرا أن تأجيل االستجواب يصب في مصلحة 
الوزير وأن الهدف هو البحث عن مخرج. ولفت العدساني إلى 
أن تاريــخ وثيقة الوزير براك الشــيتان في عام ٢٠٢٠ وليس 

كما يدعي في ٢٠١٦، مؤكدا أن ذلك سيحرج بعض النواب.

رياض العدساني

الغامن: تأجيل جلسة اليوم بسبب وجود إصابات 
بـ «كورونا» ومخالطني وحاالت تتطلب إعادة فحص

سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن تأجيل جلسة املجلس 
يوم غد بعد تلقيه كتابا رسميا من وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح حول نتائج الفحوصات التي أجريت في املجلس يوصي 
بعدم إقامة اجللسة بســبب وجود إصابات ومخالطني وحاالت 
تتطلب إعادة فحص. وقال الغامن في تصريح صحافي مبجلس 
األمة إنــه بناء على اتصاالت هاتفية مــع وزير الصحة وكتاب 
رسمي موجه منه بخصوص نتائج الفحوصات التي ظهرت ملن 
مت فحصهم من النواب أو العاملني باألمانة العامة أوصى الوزير 

بعدم عقد جلسة الغد، مضيفا أنه بعد التشاور مع أعضاء مكتب 
املجلس ســيتم تأجيل اجللســة. وذكر الغامن أن هناك عددا من 
اإلصابات وعددا من الذين يحتاجــون إلى إعادة فحص وعددا 
من املخالطني، موضحا «ال أســتطيع أن أذكر أســماء أو أرقاما، 
فاألمر يتعلق بصاحب الشأن وبرئيس املجلس الذي يبلغ بذلك».
وأوضح الغامن أنه سيتم اتخاذ جميع اإلجراءات االحترازية، 
الفتا إلى أنه «ســيتم تبليغ أصحاب الشأن من قبلي ومن قبل 
األخ وزير الصحة، لكن بناء على النتائج اتخذت قرارا مع أعضاء 
مكتب املجلس بتأجيل عقد جلسة الغد، وذلك حفاظا على سالمة 
اجلميع». وقال الغامن انه سيتم اإلعالن عن موعد اجللسة القادمة 

وموعد الفحوصات في حينها، مضيفا «هذا كان بناء على من مت 
فحصهم، وهناك مجموعة من النواب لم يجروا الفحص فبعضهم 
كان يفترض اســتكمال الفحص اليوم (امس)، وسنعلن موعدا 

جديدا قبل اجللسة القادمة إلعادة فحص النواب».
وأكد الغامن أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات الصحية والطبية وفقا 
لتوصيات املراجع الصحية في البالد ووزارة الصحة ملن ثبتت 

إصابتهم من املفحوصني.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلــى رئيس البرملان في جمهورية اجلبل األســود إيفان 

برايوفتش وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

بعد تلقيه كتاباً رسمياً من وزير الصحة يوصي بعدم عقدها

ملشاهدة الڤيديورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

ملشاهدة الڤيديو

املويزري لـ «الصحة»: ما أسباب طلبكم عدم عقد اجللسة؟ 
وجــه النائــب شــعيب 
املويزري ســؤاال إلى وزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل 
الصباح جاء كالتالي: جاء في 
«نص» تصريح السيد رئيس 
مجلس االمة االثنني املوافق 
١٣ يوليو ٢٠٢٠ اآلتي: «بسم 
اهللا واحلمــد هللا والصالة 
والســالم على رسول اهللا، 
بناء على اتصاالت هاتفية 
مع االخ معالي وزير الصحة 
وكتــاب رســمي مــن وزير 
الصحة موجه لي بخصوص 
نتائــج الفحوصــات التــي 
ظهرت بالنســبة للذين مت 
كشفهم سواء من النواب او 
العاملني باألمانة العامة بناء 

سيبلغون من قبلي ومن قبل 
االخ وزير الصحة ولكن بناء 
على النتائج اتخذ قرارا بعد 
التشــاور مثل ما ذكرت مع 
مكتب املجلس بتأجيل عقد 
اجللســة وذلك حفاظا على 

سالمة اجلميع.
متى تعقد اجللسة القادمة، 
متــى الفحوصــات القادمــة 
ســأبلغكم إن شــاء اهللا في 

حينه.
ايضــا كان هذا بناء على 
من مت فحصهم ايضا كان في 
مجموعة من النواب لم يجروا 
الفحص كان يفترض بعضهم 
يكمله اليوم، راح نعلن موعد 
جديد قبل اجللسة القادمة لي 

ايضا اعادة فحــص النواب 
اتخــاذ االجــراءات  وكذلــك 
الصحيــة والطبيــة وفقــا 
لتوصيات املراجع الصحية 
فــي البــالد ووزارة الصحة 
بالنســبة ملن ثبت اصابتهم 

من املفحوصني.
وسأعلن ان شاء اهللا موعد 

اجللسة القادمة.
شــكرا. وعليــه يرجــى 

إفادتي باآلتي:
مــا أســباب طلبكــم من 
الســيد رئيس مجلس االمة 
عدم عقد جلسة مجلس االمة 
ليــوم ٢٠٢٠/٧/١٤؟ تزويدي 
بصورة من الكتاب املرسل الى 
السيد رئيس مجلس االمة.

على هذه الرسالة والتقارير 
والتي توصي بعدم إقامة او 
عقد جلســة الثالثاء وبعد 
التشاور مع اختي واخواني 
اعضــاء مكتــب املجلــس 
اخبركم بأنه سيتم تأجيل 
اجللسة، ألنه هناك عدد من 
االصابات وعــدد من الذين 
يحتاجون الى اعادة فحص 
وعدد من املخالطني، بالنسبة 
لســؤالكم اسماء وأرقام انا 
ال أســتطيع ان اذكر اسماء 
او اذكر ارقاما، االمر يتعلق 
الشــأن وبرئيس  بصاحب 
الــذي يبلغ  املجلــس هــو 
وجميع االجراءات االحترازية 
ستؤخذ وأصحاب الشأن هم  شعيب املويزري

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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قاتل ابنه في «األندلس»: طلبت منه الشهادة 
وأرديته قتيًال بـ «فرد» و«كالش»

سعود عبدالعزيز - محمد اجلالهمة

أحيل يوم أمــس الى النيابــة العامة املواطن 
الســبعيني الذي أقدم على قتــل ابنه في منطقة 
األندلس، وذلك بعد أن أقر بارتكاب اجلرمية وسلم 
األسلحة املستخدمة في اجلرمية وهي عبارة عن 
ســالحني ناريــني (فــرد - كالش)، ووجهت الى 
اجلاني تهمة القتل العمد، على أن ُيحال الى محكمة 
اجلنايات خالل األسابيع القليلة املقبلة، فيما اعتبر 
مصدر أمنــي أن وجود األســلحة غير املرخصة 
داخل املنازل أحد األسباب الرئيسية لهذه اجلرمية 

وغيرها من اجلرائم، معربا عن أمله في أن يبادر 
جميع املواطنني بتسليم األسلحة التي بحوزتهم 
باعتبار أن وجودها داخل منازلهم يشكل خطورة 
بالغة وقد يستخدمونها في حلظة فيتحولون الى 

مجرمني مثلما حدث في جرمية األندلس.
وحول تطورات قضيــة األندلس، قال مصدر 
أمني إن التحقيقات مع املتهم كشــفت عن مأساة 
بكل ما تعنيه الكلمة، وقد أبدى األب ندمه لفقدان 
ابنه، مشيرا الى أن البداية كانت بحوار بني األب 
وابنــه نظير ما يصــدر عن االبن مــن تصرفات 

مزعجة لألسرة وللجيران.

وأضاف املصــدر: فوجــئ األب بابنه يصرخ 
عليه ويصّر على عناده، فما كان منه إال أن أخرج 
مسدسا «فرد» كان يحتفظ به في جيبه ومن ثم 
طلب منه أن ينطق بالشهادة عدة مرات ثم أطلق 

منه عدة طلقات ال يعرف عددها، حسب قوله.
وقال املصــدر أن األب فوجئ بــأن «الفرد» 
تعطل بشــكل مفاجــئ وفــي ذات الوقت وجد 
ابنه ال يزال يتحرك، فسارع الى الطابق الثاني 
حيث تقــع غرفته «األب» وأتى بســالح ناري 
نــوع كالش كان يحتفظ به ومن ثم أطلق منه 

عدة طلقات أردته قتيال.

أبدى ندمه الشديد لفقدان فلذة كبده وعتب على املجني عليه عناده وإضراره باألسرة

«خطة العزل» حصرت حريق منجرة الشويخ في ٤٠٠ متر

أمير زكي

ذكرت إدارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة 
العامــة لإلطفاء عــن متكن فرق إطفاء الشــويخ 

الصناعية والشــهداء واإلسناد فجر أمس االثنني 
من السيطرة على حريق اندلع في منجرة مبنطقة 
الشويخ الصناعية تبلغ مساحتها اإلجمالية ٢٠٠٠ 
متر مربــع، وأوضحــت اإلدارة ان خطة مكافحة 

وعزل احلريق جنحت بتقليص مساحة احلادث 
إلى ٤٠٠ متر مربع فقط من دون أن تكون هناك أي 
إصابات بشرية، هذا وقد باشرت مراقبة التحقيق 
في حوادث احلريق بعملها ملعرفة مالبسات احلادث.

رجال إطفاء أثناء تعاملهما مع احلريق

الناقة سابحة في ميناء الشويخ

قاتل شريكه في السكن طعنًا: كان مستفزًا ولم أخطط لقتله
عبداهللا قنيص

نفى قاتل مواطنه الوافد في التحقيقات التي ادلى 
بها امام رجال مباحث حولي، وجود تخطيط مسبق 
الرتكابه اجلرمية، مؤكدا ان ما صدر عنه كان مبحض 
الصدفة ونتيجة الستفزاز مستمر صادر عن املجني 
عليه حسب تأكيده، مشيرا الى ان هذا االستفزاز لم 
يستطع حتمله، فما كان منه اال ان سارع الى املطبخ 
وأتى منه بســكني وطعن زميلــه طعنتني احداهما 

استقرت في قلبه ليصبح جثة بال حراك.

هــذا، وتبــني ان املتهم مصاب بجروح بســيطة 
نتيجة مقاومة املجني عليه له.

وكشف املتهم انه واملجني عليه تعارفا قبل فترة 
وجيزة ال تتعدى الشهر، حيث اقاما معا داخل غرفة، 
مشيرا الى ان املجني عليه على حسب قوله كان دائما 
ما يتعامــل معه بتعال وينظر إليه نظرة دونية ما 
جعلــه امس االول يهــدده بالقتل، وتطور األمر الى 

ان نفذ تهديده وقتله بشكل ال شعوري.
إلــى ذلك، رجح مصدر امني ان يكون اجلاني او 
املجنــي عليه هرب من منطقــة الفروانية املعزولة 

وأقاما معا دون ســابق معرفة، مشــيرا الى ان هذه 
اجلزئية جار التحقق منها خاصة ان اجلاني اكد انه 

اقام مع املجني عليه قبل شهر فقط.
وكان احد القاطنني في الشقة التي شهدت اجلرمية 
وهو وافد من نفس اجلنسية ايضا ابلغ عمليات وزارة 
الداخلية عن وقوع مشاجرة في شقة تقع في حولي 
قطعة ٦ وحتديدا في الطابق اخلامس، ولدى وصول 
رجال االمن تبني ان وافدين احدهما جثة هامدة بال 
حراك والثاني مصاب، ومت نقل املصاب وهو املتهم 
بارتكاب اجلرمية الى مستشفى مبارك لتلقي العالج.

أقاما معاً داخل غرفة واحدة قبل شهر وترجيحات بأن أحدهما هرب من «معزولة»

ناقة تسبح في ميناء الشويخ.. 
و«املوانئ»: سقطت خالل

 عملية اإلنزال.. وفتح حتقيق
 في مالبسات احلادث

كرمي طارق

تداول نشطاء على وسائل التواصل امس مقطع ڤيديو 
لناقة تقاوم الغرق في ميناء الشويخ، من جهتها، أوضحت 
مؤسسة املوانئ الكويتية أن سقوط الناقة كان أثناء عملية 
إنزال عدد ١٠٠ ناقة قادمة من دولة قطر على منت الدوبة 
«أريــان ٩». وعند عملية اإلنزال هاجت إحدى النياق مع 
فقدان السايس املختص السيطرة مما أدى الى سقوطها 
في املياه ومحاولتها السباحة بعيدا عن الرصيف، ومت إعالم 
إدارة اإلنقاذ البحري التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء في ميناء 
الشويخ حملاولة إنقاذ الناقة دون جناح. وسيتم فتح حتقيق 
من قبل مؤسسة املوانئ الكويتية في مالبسات احلادث.

براءة مواطن وشركائه الثالثة  من «االجتار بالبشر»

النيابة تستمر في حجز قيادي «الداخلية»
أمرت النيابة العامة باستمرار حجز قيادي 
وزارة الداخلية الستكمال التحقيق معه في 

قضية النائب البنغالديشي.

كما قررت النيابة حجز متهم آخر إلى اليوم، 
وهو مدير أحد مكاتب السفريات ورد اسمه 
في التحقيقات ومت توجيه تهمة الرشوة إليه.

أصــدرت محكمة اجلنايات اليوم أول 
حكم يخص قضايا االجتار بالبشر.

وقضت احملكمة  باحلبس ســنتني مع 
تقدير كفالة ٢٠٠٠ دينار لوقف النفاذ، بحق 
مواطن يعمل مديرا إلحدى الشركات و٣ 
مصريني يعملون إلى جانبه بإدارة شؤون 
الشركة، وذلك عن تهمة تسهيل حصول 
أجانب على إقامة بالبالد مقابل املال، فيما 

قضت ببراءتهم من تهمة االجتار بالبشر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالتها 
عددا من املتهمــني إلى النيابة بعدما دلت 
التحريات على جلبهم العمالة من اخلارج 
مقابل مبالــغ مالية وتركهم في البالد بال 
إقامــة أو رواتب، ووجهت نيابة العاصمة 
إليهم تهما عدة أبرزها االجتار بالبشــر 

وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.

«االستئناف» حتجز اعتصامات «البدون» وإنشاء 
«املجلس التأسيسي» للحكم ٢٠ اجلاري

حجــزت محكمة االســتئناف قضية 
املتهمــني باالنتماء الــى تنظيم محظور 
«املجلس التأسيســي للكويتيني البدون» 
وتنظيم اعتصامات غير محددي اجلنسية 
في منطقة تيماء وساحة اإلرادة، للحكم في 
٢٠ اجلاري. وتخللت جلســة امس تقدمي 
دفاع املتهمني ملرافعتهم، حيث أكدوا بطالن 
حكم أول درجة بإدانة موكليهم باإلضافة 

إلى بطالن إجراءات ضبطهم.
وكانت محكمة اجلنايات قد قضت خالل 
يناير املاضــي، غيابيا باحلبس املؤبد مع 
الشــغل والنفاذ للمتهم األول «متوار في 
اخلارج» عن تهمة إنشاء تنظيم محظور 
يهــدف  لقلب نظــام احلكم فــي البالد 
والتحريض على االنقضاض على النظام 

القائم في البالد. وقضت محكمة اجلنايات 
حضوريا باحلبس ١٠ سنوات ملتهمني اثنني 
وهما الثالث والرابــع عن تهمتي الدعوة 
لالنضمام إلى تنظيم محظور والتظاهر غير 
املرخص. كما قضت بتقرير االمتناع عن 
النطق بعقاب ١٢ متهما عن تهمة التظاهر 
غير املرخص بكفالة ١٠٠٠ دينار لـ ٥ منهم 
وبال كفالة للبقية يلتزمون فيها بحســن 

السير والسلوك ملدة سنتني.
وواجه املتهمون البالغ عددهم ١٦ شخصا 
تهما عدة، أبرزها االنقضاض على النظام 
البالد وإشاعة أخبار كاذبة واإلساءة  في 
لدول صديقة وتعريض البالد خلطر قطع 
العالقة السياســية معها والتجمهر دون 

ترخيص وإساءة استعمال الهاتف.

سرقة كابالت من محول في «الشويخ»
محمد الدشيش

عاود لصوص الكابالت نشاطهم، ولكن 
هذه املرة في محافظة العاصمة، وحتديدا 
منطقة الشــويخ. وبحســب مصدر أمني 
فــإن مواطنا مفوضا عــن وزارة الكهرباء 

تقدم الى مخفر شرطة الشويخ وأبلغ عن 
سرقة كابالت من أحد احملوالت، مشيرا الى 
أن أعطاال كهربائية كشــفت عن الســرقة. 
يشــار الى أن هناك نحو ١٦ محوال سرقت 
من الســاملية، وكذلك ١٢ محوال سرقت من 

اجلهراء، وهو ما أشارت إليه «األنباء».

كلب نهش ذراع آسيوي في كبد
أحمد خميس

أُسعف وافد آسيوي إلى مستشفى اجلهراء 
للعالج من عضة كلب، وبحسب مصدر أمني 
فإن مواطنا أبلغ عمليات الداخلية بأن عامله 

اآلسيوي تعرض لإلصابة من قبل كلب ضال 
خالل وجــود العامل الى جانب جاخور في 
منطقة كبد. هذا، ومت طلب إســعاف للوافد 
خاصــة ان الواقعــة حدثــت أثنــاء احلظر 

املفروض ليال، ومت تسجيل إثبات حالة.

١١ مخالفًا للحظر ضبطوا في األحمدي 
وبقية احملافظات «صفر»

سعو د عبدالعزيز

اقتيد ١١ أشــخاص ما بني 
مواطنني وغير مواطنني الى 
االحتجاز متهيدا إلحالتهم الى 
اجلهــات املختصــة مبخالفة 
حظــر التجــول الــذي أقــره 
مجلس الــوزراء. والالفت ان 
املخالفني جميعهم مت ضبطهم 
في محافظــة األحمدي، فيما 
لم يضبط اي مخالف للحظر 
املتبقية وهي  في احملافظات 
حولي واجلهراء والفروانية 
الكبيــر والعاصمة،  ومبارك 
وبحسب بيان صادر عن وزارة 
الداخلية فــإن مخالفي حظر 
التجول هم بواقع ٧ مواطنني 

و٤ غير مواطنني.
ملشاهدة الڤيديو

عبدالكرمي أحمد

«التمييز» تلغي إعدام ٣ أشقاء
 ثأروا لشقيقهم من قاتله

ألغت محكمة التمييز 
أمس حكم االستئناف 
بإعدام ثالثة شبان من 
غير محددي اجلنسية 
إدانتهم  شــنقا بعــد 
بجرمية قتل شاب من 
الفئة نفسها داخل محل 
خياطة في جمعية منطقة 

الصليبية.
واكتفت احملكمة برئاســة املستشار 
عبداهللا العبداهللا باحلبــس املؤبد للمتهم 
القاتل، وباحلبس ١٠ سنوات للمتهمني الثاني 
والثالث، في حني أيدت عقوبة متهم رابع 
بحبسه ٤ سنوات مع الشغل والنفاذ لقيامه 

ببيع سالح غير مرخص لإلخوة.
وتعود وقائع اجلرمية إلى شهر مايو 
من عام ٢٠١٨ وحتديدا خالل شهر رمضان، 
حيث اتفق املتهمون على قتل املجني عليه 
البالغ من العمر ٣٣ عاما بعد خروجه من 
السجن ثأرا لشقيقهم الذي توفي على يده 
بعد مشاجرة بينهما عام ٢٠١٠، حيث أحضر 
املتهم األول سالح كالشينكوف والثاني 

الثالث مبرافقتهما لتقوية  مسدسا، وقام 
عزميتهما خالل تنفيذ اجلرمية.

وقالت النيابة العامة إن املتهمني األول 
(٢٨ عاما) والثاني (٢١ عاما) والثالث (١٨ عاما) 
في  ١٩ مايو ٢٠١٨ قتلوا املجني عليه عمدا 
مع سبق اإلصرار والترصد وأعدوا لذلك 
ســالحني ناريني، حيث ترقبه األول حال 
خروجه من مسكنه وتبعه مبركبته واتصل 
على شقيقيه اللذين تبعاه وترصداه حتى 
دخوله محل خياطة بالصليبية فتبعه األول 
والثاني وعاجاله بوابل من الرصاص، فيما 
حضر الثالــث إلى موقع اجلرمية لتقوية 
عزمهما. فيما أدانت احملكمة متهما رابعا (٣٥ 
عاما) بأنه باع للثاني مسدسا غير مرخص.

اكتفت بـ «املؤبد» للجاني و١٠ سنوات ملرافقيه و٤ سنوات لرابع باع لهم سالح اجلرمية

سالح اجلرمية

األمن اجلنائي ُيحبط تهريب ١١ كيلو شبو وحشيش مهربة برًا
أمير زكي

متكن قطــاع األمن اجلنائي ممثال بــاإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات، وبالتنســيق مــع اإلدارة العامة ألمن احلدود البرية 
من ضبط ١٠ كيلوات من مادة الشبو وكيلوغرام واحد من مادة 
احلشــيش أثناء محاولة تهريبها. وكانت معلومات قد وردت 
إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات تفيد بوجود عملية تهريب 
كمية كبيرة من املخدرات عبر أحد املراكز احلدودية، وفور تلقي 
املعلومات مت تكثيف التحريات وجمع األدلة واملراقبة الدقيقة 
وبالتنســيق مــع اإلدارة العامة ألمن احلــدود البرية مت رصد 
أحد األشخاص بالقرب من نظام األمني الكهربائي، فتم ضبطه 
وبيده حقيبة حتتوي على املواد املخدرة.  ومت إحالة املتهم مع 
املضبوطات إلى نيابة املخدرات، حيث جهة االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه.

ملشاهدة الڤيديواملتهم في قبضة األمن وامامه املضبوطات 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

عدل ومحاكم



آراء
الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠

11

الوزير والقيادات 
املترهلة!

هندس

@Al _ Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

م. طارق جمال الدرباس

حظر أمني

مجرد رؤية

saadbinalharbi@gmail.com
سعد عطية احلربي 

إلى متى ســنظل في دوائر اخلالف والتوافق بني احلكومة 
والبرملان، وفي كلتا الدائرتني ال جند ما يعود بالنفع على الوطن 
واملواطن، فال اخلالف وال التوافق قد أفادنا خالل كل السنوات 
السابقة، ولم تستفد الكويت من هذه املواجهات البرملانية - احلكومية 
شيئا، اجلديد املتكرر هو ظهور مجموعة من الشخصيات في 
كل فترة أو في كل مرحلة، إلى متى سنظل في دوائر السفسطة 
السياسية والصراع دون أن ندرك أن الكل يزول وتبقى الكويت؟! 
إلى متى سنبقى في دوائر الطائفية والقبلية أحيانا والفئوية 
أحيانا أخرى، دون أن ندرك أن التفرقة هي النار التي تكمن دوما 
حتت الرماد، وتهدد بحرق املجتمع، وانهيار روابط األمن فيه، 
إلى متى؟! وإلى متى لن نستوعب كل التغيرات اإلقليمية والعاملية 
احمليطة بنا، والتي جتعلنا نخاف أكثر وأكثر على مستقبل الكويت 
ومستقبل األجيال القادمة؟! إلى متى سيظل احلديث عن سيطرة 
التجار، وبحثهم عن مصاحلهم اخلاصة، دون التطرق إلى كيفية 

املواءمة بني الصالح العام واملصالح الشخصية؟
إلى متى ســيظل احلديث يدور دون اخلــروج عن النقاط 
اجلدلية اخلاصة بسياسة جتار الكويت وشيوخها في مختلف 
املجاالت، دون أن نحدد في أي اجتاه تســير سفنهم، ودون ان 

نقرر ما هو الصالح لسفينة الوطن؟
إلى متى سنظل نتحدث عن الريادة الكويتية والتميز والسبق 
الكويتي، وفي كل يوم نــرى الكويت تتراجع في ركب التقدم 
والريادة؟ إلى متى سنظل نحلم بأن نرى الكويت مركزا جتاريا 
عامليا دون أن نتحرك بجدية لنرى ذلك؟ وإلى متى سنظل نتحدث 
عن خطة التنمية الكويتية الشاملة ومؤشرات الواقع تشير الى 
االجتاه املعاكس، والبيروقراطية والفساد اإلداري هو العنوان 

الرئيسي للمعامالت اليومية؟!
إلى متى سنظل نطرح األسئلة دون أن جند جوابا، وإلى متى 
سنظل جنعجع في مختلف األبواق اإلعالمية دون أن نرى طحينا، 
وإلى متى سنكرر التساؤالت وسندور في متاهات احليرة دون 
أن نصل إلى حل، ودون أن نهتدي إلى طريق قد يشعرنا بعدم 

اخلوف، ويقلل مشاعر القلق لدينا؟
إلى متى ســنظل في متاهات التكرارات والســؤال وتشابه 
املواقف دون أي جديد أو إحساس بالتقدم واخلروج من دوامة 
الالجديد في الكويت، إلى متى ســنظل فــي دوامات الصراع 
السياسي؟ إلى متى سنظل نتكلم عن متكني الشباب واالعتماد 
على مهاراتهم أو إمكاناتهــم، وال نرى من ذلك أثرا على أرض 
الواقع؟ وإلى متى سنتاجر بأحالم وطموحات شبابنا، وال نقدم 
لهم جديدا يساعدهم في بناء مستقبلهم ومستقبل الوطن؟! اهللا 
املســتعان، لم ولن نتعلم من كل العبر والدروس التي مرت بنا 

على مدار التاريخ.
وأخيرا: هذا املقال ليس من قبيل اليأس والقنوط، وامنا من 
قبيل البحث عن احلل للخروج من دوامات التكرار، التي أمتنى 

أال تصبح كلماتي هذه جزءا منها. يا رب سلّم سلّم.

أشياء عجيبة غريبة ال حتدث إال في وطني، ورسوم كالسموم 
تفرض، ال يعرف الوجه القانوني لفرضها إال اســتغالل حاجة 
املســتهلكني، والتعدي على جيوبهم، هذا ما جنده في رسوم 
الشحنات البريدية الشــخصية الصادمة لكل مواطن ومقيم، 

فالشركات باتت كاملنشار تقطع في كال االجتاهني. 
حرق جيوب املواطنني واملقيمني عبر تقاضي رســوم على 
تســلم السلعة أو الشحنة الشــخصية من اخلارج بعد سداد 
رسوم عليها عند اإلرسال لم يحدث في واحدة من دول العالم، 
واألنكى أن بعض الشــحنات يدفع عليها رسوم تقارب املبلغ 

املسدد عند اإلرسال. 
والسؤال املنطقي: بأي مبرر أدفع رسوما على شحنة مت الدفع 
لها مسبقا؟ بأي حق أو شرع أو قانون؟ ما يجري مهزلة ما بعدها 
مهزلة، في ظل غياب الرقابة على هذه الشــركات واملؤسسات 
املترابطة بها والسماح لها باقتطاع رسوم ظلما وعدوانا، دون 

أي وجه حق، فإما أن يتم السداد هنا أو في بلد اإلرسال. 
أحد موظفي شركات الشحن السريع قال: إن إحدى املؤسسات 
الكبرى متعاقدة مع اجلمارك وتتقاضى رسوما باهظة من أصحاب 
الشحنات الشخصية، حتى ولو كانت الشحنة «كمامة» بوزن 

ورقة إيه ٤، وال يستطيع أحد أن يقول لها ال.
هي إذن محرقــة جديدة ملقدرات النــاس ومبالغ مبتدعة 
لتفليسهم! لك أيضا أن تصف املوضوع بـ «التشليح» أو حتد 
للمنطق واملعقول وغصب بطريقة بنود مطبوعة على فواتير، 
ومن ال يعجبه هذا فلينطح رأسه في احلائط وليفعل ما يشاء. 
دولة خير مثل الكويت من املفترض أن تواكب دوال متقدمة 
جدا في خدمة البريد والشــحن السريع وتوصيل الشحنات 
لباب البيت كبريطانيا وأميركا، وأال تضع رقاب املســتهلكني 
حتت مقصلة شــركات القطاع اخلاص، فأين البريد احلكومي 
الذي ينافس ويقدم خدمات مميزة؟ أليس لدينا في كل منطقة 
مكتب بريد؟ ملاذا ال يقدم هذه اخلدمة ويســتقبل الشــحنات 
الشخصية من اخلارج دون أية رسوم؟ هل وصل التربح على 
رقاب املستهلكني لهذا احلد؟ أين احلكومة من حماية املستهلكني؟

القضية أن هناك استهزاء بالعمالء وتكسبا غير شرعي من 
جيوبهم، وما يزيد الطني بلة رداءة اخلدمة املقدمة من شركات 
الشحن السريع فهي بعيدة جدا وال تتواءم مع املبالغ الباهظة 
التي تتقاضاها في بلد اإلرســال، وبإمكاننا اكتشاف هذا من 
خالل إلقاء نظرة على صاالت انتظار املراجعني لنرى الكوارث، 
فهم ال ميتلكون صاالت محترمة للبشر وال يزيدون في عدد 

موظفيهم وال يتعاملون برقي واحترام مع املراجعني. 
زحام وخدمات ســيئة وانتظار لســاعات للحصول على 
الشحنة ما يدفعك لتفريغ يوم كامل لتسلم الطرد أو الشحنة، 
ولألسف بعض الشــركات ال يقدمون خدمة التوصيل إال إذا 
رضيت بتحمل الرســوم اخلاصة بالتوصيل للمنزل التي لم 

نكن نسمع بها من قبل. 
كل هذا ولدينا مزيد، فبعض الشحنات تصل ولكن ليست 
سليمة ففيها من التلف أو الكسر ما ال تتحمله الشركة، وترد 
السبب إلى املرسل، واحلقيقة رمبا تكون في التعامل التعسفي 
مع الشحنة وعدم االنتباه إلى محتوياتها فتتحول الفرحة إلى 
حسرة والسعادة إلى تعاسة، والنتيجة رميها في القمامة أحيانا. 
كلمني أحد مقصومي الظهور من املســتهلكني بأنه دفع ما 
يقارب ٢٧ دينارا مقابل شــحنة صغيرة ال تساوي قيمتها ٥ 
دنانير مع أنه مت دفع أكثر من هذه الرســوم في بلد اإلرسال، 
وبعد أن وصلت الشحنة إلى الكويت طلب منه دفع ما مجموعه 
٢٧ دينارا، كلها رسوم ظاملة قاهرة اضطر لدفعها كي ال يتفشل 

أمام من أرسلها له.
آخر الكالم: اليوم نرى حتركا مشــكورا من بعض النواب 
جتاه قضية متس هذا املستهلك املسكني، والذي يريد وأمثاله 
معرفة من يســلب أموالهم بطريقة مقننة مقززة، ما الشركة 
التي حترقهم وحترق ما في جيوبهم، نريد وضع حد للعيون 

احململقة في أرزاق املواطنني واملقيمني.

بالوزراء  الكثيــرون  يتأمل 
الوزارية  عند توليهم ملناصبهم 
ويترقبــون إصــالح ما ميكن 
إصالحه في الوزارة واملؤسسات 
التابعــة وتعديــل البوصلة الى 

االجتاه الصحيح.
إال أن أغلب الوزراء يصدمون 
بالواقع املرير من التسيب والفساد 
اإلداري املتراكم والبيروقراطية 
والروتني، ومقاومة التغيير من قبل 
قياديي الوزارة الذين يجلسون 
على كراسيهم قبل تولي الوزير 

ملهام وزارته.
ويعيش الوزير في دوامة بني 
اللجان الوزارية الطويلة وضغوط 
بعــض النــواب االنتخابية من 

معامالت وتعيينات وغيرهما.
الوزير املشكالت  كما يواجه 
املهمة والعاجلة، ومحاولة حتقيق 
اإلجنازات القصيرة املدى ليحقق 

التوازن السياسي والشعبي.
وفي ظل هذه األجواء املضغوطة 
ال يجــد أغلب الــوزراء الوقت 
للتفكير االســتراتيجي  الكافي 
والتخطيط للمســتقبل وإيجاد 
احللول املستقبلية وتطوير الدولة.

أغلب الوزراء يرثون تركة ثقيلة 
ومشبعة تلهيهم عن التخطيط بعيد 
املدى، وهو األمر الذي يجعلهم بني 
مطرقة الواقع وسندان املستقبل.

وأول من يتصدى للوزير اذا 
أراد أن يتــرك بصمة إصالحية 
هم الصف الثاني ومن يليه من 
قيادات الوزارات الذين عاشــوا 
في كنف الفساد والتسيب اإلدارة 
حتى اعتادوا عليه وبعضهم صار 

جزءا منه!
احلقيقة هــي انه لن نتطور 
كدولة في ظــل النظام احلالي، 
فال بد من تغييــر الواقع حيث 
يأتي فريق حكومي من الوزراء 
منســجم مع متطلبات املرحلة، 
ويعملون بروح واحدة وبخطة 
استراتيجية تساهم في انتشال 

الدولة وتطويرها.
فاملطلوب ان تطلق يد الوزير 
ليزيل  اإلصالحي فــي وزارته 
كل العوائق التي تعترض طريق 
التطوير واإلصالح، ليحقق التغيير 
املنشود ويبعد القيادات املترهلة.
وكما يقول اينشــتاين: «من 
السذاجة االعتقاد بأن العقلية التي 
خلقت املشكلة ستساهم في حل 
هذه املشــكلة»، وهذا ما ينطبق 

على نظامنا الدميوقراطي.

انتهت مؤخرا أشــهر احلجر 
الثالثــة على منطقتــي اجلليب 
انخراط  أيام  واملهبولة، وبــدأت 
قرابة النصف مليون نسمة مرة 
أخرى في البلد ليتنفسوا احلرية 
وتعديــل أحوالهــم االقتصادية 
واملادية عالوة على اآلثار النفسية 
السلبية املصاحبة ملدة احلظر الكلي 

الطويلة.
واآلن صرنــا في مواجهة مع 
طبقة عماليــة متواضعة الثقافة 
تعانــي من قلــق واكتئاب حظر 
دام مدة طويلــة بجانب ضبابية 
مســتقبلهم املهني، لذا يجب أن 
تعــي الدولة أنه في حلظة رفعها 
احلظر الصحي بدأ معها توجس 
أمني مصحوب بحاالت االكتئاب 
لغالبية غير مثقفة ذات وازع ديني 
منخفض، وهذا ما دل عليه حاالت 
االنتحار التي أصبح ال يخلو يوم 
من ذكر زاهق لروحه من العمالة 
والتي أثبتت آخر إحصائية رسمية 
التزايد املطرد في ظل أزمة كورونا، 
فريق من ضعاف العقيدة واملبدأ 
اجته نحو إنهاء حياته، وأما الفريق 
اآلخر الذي يحمل نفس املواصفات 
بزيادة انعدام الذمة والضمير فاجته 
إلى السرقة بنهب احملالت املغلقة 

والبيوت املوصدة.
املشكلة نتمنى انتهاءها صحيا 
لكن باقية وتتمدد أمنيا ومجتمعيا 
ليأتي دور رجال الداخلية واملعنيني 
العمالة  بالشؤون حلل مشــكلة 
بجدية فأمن البلد أمانة في أعناقكم.
على الهامش: كــرة الثلج لن 

تصغر بذاتها.

تفسير ســبب النفاق االفتراضي 
الذي نعيشــه، فكلنــا مثاليون 
العلن وانتم  وجميعنا مالئكة في 
التواصــل االجتماعي، في  رواد 
احلقيقة نحن ندعي املثالية ونحن 

أبعد ما نكون عنها.
الشرسني  املؤيدين  أتذكر احد  ٭ 
للحراك ٢٠١١ لم تبث كلمة إال وألقاها 
في ذمته ضد السلطة ومن يواليها، 
وسألته ذات يوم: «إذا كنت بهذه 
الذي  بلدك والفساد  احلرقة على 
تعاني منه، فلم تذهب صباحا فقط 
لتثبت حضــورك في مقر عملك 
وتعود وال تــؤدي أي عمل يذكر 
مقابل ما تتقاضاه من راتب؟»، فقال 
لي بنبرة ملؤهــا الثقة: «يا عمي 
صلي على النبي البلد كلها ماشية 

بهذه الطريقة».
حتى يتساوى ما نقول في العلن 
وما نقول خلــف األبواب املغلقة 
ســنكون مجرد ممارسني للنفاق 

االجتماعي في أفخر أنواعه.

في رفع القيود وعودة احلياة إلى 
الســيطرة على  طبيعتها ففقدت 

ڤيروس كورونا (كوفيدـ١٩).
 فالوعــي في املجتمع الكويتي 
الكويتيون جيدا ما  جيد، ويعرف 
مير به العالم اآلن ويضعون كامل 
ثقتهم بسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ووزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح وبالصفوف 
األولى من العاملني في الطواقم الطبية 
والفنية واإلدارية لكي نتجاوز جميع 
املراحل بســالم وتعود من جديد 
احلياة إلى طبيعتها ونحن مجتمعني 

بصحة وعافية.
حفــظ اهللا الكويــت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه.

وقد يكون هذا املنزل باألساس الذي 
قام بشرائه الزوج أو األبناء من حر 
مالهم، ماذا لو استفاد األبناء من راتب 

والدتهم التي وافتها املنية؟
الكثير مــن املواطنات تزوجن 
بأشخاص ذوي شهادات عالية من 
دكاترة وأطباء ومهندســني وجتار 
ومديرين وحاالتهــم االجتماعية 
واملالية ميســورة وال يرغبون في 
االمتيازات، ولكن من حق املواطنة 
الكويتية اكتساب حقوقها مساواة 
باملواطن الرجل. ال نستطيع التعميم 
بــأن كل من تزوج مواطنة كويتية 

طمعا بها.
ملاذا تعاقــب املواطنة الكويتية 
كونها اختارت شريك حياتها، وكم 
الى بلدان  الكويتيات غــادرن  من 
أزواجهن، أليس من األولى االستفادة 
من أبنائهن في الوظائف أو على األقل 
توجيه جتاراتهم داخل البلد عوضا 

عن هجرتهم الى اخلارج.
ماذا لو مت جتنيسهم؟

دراسيني.
السنغافورية أطلقت  احلكومة 
نظاما تعليميا جديدا بشعار(تعليم 
أقل، معلومات أكثر) وهو يركز على 
االعتماد على جودة التعليم وليس 
على كميته. والوالدان يشكالن جزءا 
مهم مــن العملية التعليمية لديهم، 
أبناءهم  اآلباء يسجلون  و٧٠٪ من 
بدروس تقوية بعد املدرسة، الطلبة 
من عمر ست ســنوات إلى ثماني 
سنوات ال يتم تقييمهم باالمتحانات، 
بل يركز النظام التعليمي في هذه 
الفترة من العمر غرس مفهوم التعلم 

الذاتي لدى الطالب.
التعليــم حريصة على  وزارة 
التقليدية  النظــرة  القضاء علــى 
الطالب  للدرجــات وربط جــودة 
مبفاهيم أشــمل وأعظــم من هذا 
املفهوم، وهي حريصة على التخفيف 
قدر املستطاع من التوتر الذي تسببه 
االمتحانــات، وعلى الرغم من ذلك 
تعتبر ســنغافورة ثالث أكثر دولة 
من حيث الوقت الذي ميضيه الطلبة 
بحل الواجبات املنزلية، وطبعا جعلت 
من العمل في املجال التعليمي مغريا 
ماديا لذلك استطاعت سنغافورة أن 
تستقطب أصحاب العقول للعمل في 
هذا املجال، وحترص وزارة التعليم 
أن جتعل من التعليم والتعلم شيئا 
يدخــل الفرح على قلــوب الطلبة 
وحتببهم قدر املستطاع في العلم.

ازدواجية الشخصية،  حتدث عن 
وحدد املتدين الفاســد او الفاسد 
املتدين، فهو كشخصية من جهة 
الصلوات وفي ذات  محافظ على 
الوقــت يكــذب ورمبا يســرق، 
التي  واالزدواجية في الشخصية 
حتدث عنها الــوردي ال تختص 
بالشــخصية العراقيــة فقط بل 
انها ممتدة إلى العموم، وفي هذه 
املتناقضة جزء من  االزدواجيــة 

وبصحة جيــدة، ال نريد ان يفلت 
الزمام ويحدث عدم السيطرة، كما 
حدث في نيوزيلندا وكوريا اجلنوبية 
وغيرهما من الدول التي استعجلت 

ولكن يتبع مستندات والده.
ماذا لو قامت احلكومة على األقل 
بإعطائهم إقامة دائمة وتسجيلهم في 
التأمينات االجتماعية وإعطائهم حق 

األولية في التعيني.
لو قامت احلكومة بتغيير  ماذا 
القانون والسماح لهم مبيراث والدتهم 
في حالة الوفاة من تسجيل منزلهم 
الى أسمائهم مباشرة دون حتويلها 
بيعها،  أو  ألسماء كويتيني آخرين 

الطلبة حلول  وتنصب على تعليم 
للمشاكل التي ستواجههم في احلياة 

العملية.
هناك حصص دراسية مخصصة 
لوضع الطالب مبشاكل افتراضية من 
احلياة العملية وجعل الطالب يحلون 
هذه املشاكل ووضع أفضل الطرق 
العملية لتجاوزها. ويرتكز التعليم 
السنغافوري على االمتحانات، وكل 
احلصص تتمحور حولها وطريقة 
حلها بالشكل السليم، عندما عرفت 

وزارة التعليم السنغافورية 
الطلبة حســب  أن تصنيــف 
معدالتهم يســبب ضغطا وحتديا 
يؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية 
لدى الطلبة أوقفت هذا التصنيف، 
الدراســي في  العام  وباملناســبة 
ســنغافورة يبــدأ بيناير وينتهي 
في نوفمبــر، ويتكون من فصلني 

فما نراه من ازدواجية بني ما 
يقال في العلن وبني ما يقال خلف 
األبواب املغلقة هو سبب التناقض 
الذي نشعر به، فإذا كان كل هؤالء 
في تويتر وانســتغرام وسناب 
الفاســد؟!، من  مثاليني فمن هو 
هو احلرامي؟! من هو الذي يعطل 
املعامالت؟! من هو الذي ال يفتح 

باب مكتبه أمام اجلمهور؟!.
الكاتــب العراقي علي الوردي 

األخرى بسالم والسيطرة املستمرة 
على ڤيروس كورونا (كوفيدـ١٩)، 
تتباعد األجسام وتتقارب القلوب، 
نبتعد اآلن لنتجمع غدا بسالم وأمان 

املواطنة؟ وملاذا احلكومة ترى اليأس 
والبأس بعني ابنتها املواطنة حسرة 
على فلذات أكبادها وال تبادر بحقها 
أسوة بغيرها. وكل هذا اإلجحاف 
ملجرد أخذ قرارها من الزواج بغير 
مواطن؟ كم وكم عانت املواطنة وذاقت 
مرارة احلياة عندمــا ترى أبناءها 
املــدارس واجلامعات  يعانون في 
والعمل والزواج مــن نظرة الغير 
(ألبنائها) الكويتي شــكال وروحا، 

على الطريــق الذي أدى إلى تطور 
جميــع األمم، أال وهو طريق العلم 
والتعلم. ومنها عرفت سنغافورة أن 
اإلنسان هو االستثمار األفضل، لذلك 
تقوم بإنفاق خمس مدخولها السنوي 
على التعليم، ولهذا أصبحت نسبة 
األمية فيها أقل من ٣٪، ومستوى 
الطالب السنغافوري األفضل عامليا، 
وهو أعلى من مستوى الطالب الثاني 
على العالم بـ ٢٠ شهرا من دراسة 
الرياضيات و١٠ أشهر باإلجنليزية، 
وتتنافس املدارس السنغافورية مع 
أفضل املــدارس العاملية من حيث 
املســتوى العلمي واملدارس هناك 
متنوعة فتختلف مبنهجها على حسب 
ميول الطالب، واملناهج السنغافورية 
تعتبر من األفضل على مســتوى 
العالم فهي سهلة الفهم تضمن جودة 
عالية من الفهم واملخرجات التعليمية 

ما نقوله عالنية وعبر منصات 
التواصل االجتماعي مغاير حتما 
غالبا ملا نقوله خلف األبواب املغلقة، 
وهذه حقيقــة مطلقة، ففي العلن 
نحن مثاليون جدا، بل نكاد نصل 
إلى حد الكمال في بعض النقاط التي 
نعلق عليها، وفي حقيقة األمر، األمر 
ال يعدو كونه ممارسة أحد أنواع 
النفاق االفتراضي، متاما كما هو 
احلال مع النفاق االجتماعي الطبيعي 
الذي ميارس منذ مئات السنوات، 
الفارق ان هذا رقمي، مثلما نقول 
«محشوم» لشخصية أثيرت حولها 
شــبهات جتاوز، وتتكــرر كلمة 

«محشوم» في الطالعة والنازلة.
و«محشوم» لغير الناطقني باللغة 
الكونية الكويتية تعني «منزه عن 
فعل ما اتهم به»، وهذه إشــكالية 
النفــاق االجتماعي  فنحن وأمام 
الطبيعي «مو خالصني»، فما بالكم 
إذا اجتمع النفاق االجتماعي الطبيعي 
مع النفاق االفتراضي؟! هنا الكارثة.

لقد شــاهدنا وعشــنا جمعيا 
تأخر احلكومــة وتأجيل االنتقال 
للمرحلة الثانيــة من خطة العودة 
الى احلياه الطبيعية واالنتقال إلى 
أســبوع إضافي لتقييــم الوضع 
العام، وذلك بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا (كوفيدـ١٩) في املرحلة األولى 
مبناطق السكن اخلاص بني املواطنني، 
وجاء التأخير باالنتقال إلى املرحلة 
الثانية ملصلحة املواطنني واملقيمني، 
على قول املثل «كل تأخيرة وفيها 

خيرة».
وتراهن احلكومــة على وعي 
الكويتي واملقيمني على  الشــعب 
أرض الكويت الطيبة لتجاوز املرحلة 
األولى واالنتقــال إلى مرحلة تلو 

ماذا لــو التفتت احلكومة بعني 
الرأفة إلى أبنائهــا أبناء املواطنات 
الكويتيات الذين ال يرون وال يعرفون 
وطنا آخر سوى الكويت، الذين ولدوا 
وترعرعوا ودرسوا وماتوا ودافعوا 

عن الكويت حبا ووالء لها.
ماذا لو تخير االبــن أو االبنة 
وســمح لهم القانون بطلب الرغبة 
في جتنيس أبناء الكويتية أســوة 
بزوجة الكويتي التي ال أساس لها 
باملواطنة ال شكال وال لونا وال والء 
وال لغة وال موطنا وبعيدة كل البعد 
عن عاداتنا وتقاليدنا واحلفاظ على 

لهجتنا الكويتية اجلميلة.
مــا لو أضاف أو عــدل قانون 
الكويتية مبادة جديدة  اجلنســية 
لتجنيس أبناء الكويتيات دون شرط 
الوفاة أو الطالق البائن للزوج، أليس 
من حقها أن تعيش مع أسرتها من 
زوج وأبناء معا بسعادة دون هذه 

الشروط؟
ملاذا قانون اجلنسية مجحف بحق 

جزيرة سنغافورة أصغر دول 
شرق آسيا ومن أشهرها، ال توجد 
فيها أي مقومــات للنجاح، وعلى 
الرغم من أن تعداد سكانها ال يتجاوز 
املاليني اخلمسة إال أنها دولة عبارة 
عن خليط من األعــراق الصينية 
واملاالوية والهنود وآســيويني من 
ثقافات مختلفة. ٤٢٪ من سكانها هم 
من األجانب العاملني أو الدارسني، 
وتعتبر ســنغافورة ثالث دولة في 
العالم من ناحية الكثافة السكانية. أما 
الديانات في سنغافورة فمتعددة، منها 
البوذية وتشكل ٣٣٫٣٪ من السكان 
والالدينيون ١٧٫٠٪ واإلسالم ١٤٫٧٪ 
والبروتستانت ١١٫٣٪ والكاثوليكية 
٧٫١٪ والطاوية ١٠٫٩٪ والهندوسية 
٥٫١٪ وآخرون ٠٫٧٪، وفوق هذا املزيج 
العرقي الديني ال توجد فيها موارد 

طبيعية تذكر.
الكتابة عــن التاريخ واملعجزة 
االقتصادية الســنغافورية يكاد ال 
ينتهي، لكن أهم ما يجب ذكره حتى 
نتخيل حجم املعجزة أنه كان الناجت 
اإلجمالي احمللي لســنغافورة عام 
١٩٦٩ ال يتجــاوز ٥١١ دوالرا فقط، 
الرغم من صغرها  وهي اآلن على 
متتلك تاسع أعلى احتياطي في العالم، 
وال يتحقق هذا إال بوجود عقليات 
تطوريــة صادقة تهتم ببناء الدولة 
واإلنسان، فعندما تسلم (لي كوان 
يو) رئاســة الدولة اختار أن يسير 
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الثالثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠ فنـون

 كيف شكل حياتك في احلجر املنزلي؟
٭  احلياة حلوة، ونحن ملتزمون 
حالنا حال الناس الطيبة، ونحرص 
على اإلجراءات الوقائية لدرجة ان 
أيدينا «نشفت» من كثر التعقيم، 
وفي الوقت املسموح فيه قبل احلظر 
اتواجد في مكتبي أخلص الشغل، 
وأجهز حاليا ملجموعة أعمال جديدة 

إلى أن تأتي املرحلة اخلامسة.

 وماذا عن أعمالك الفنية اجلديدة؟
٭ نستعد ملسرحية جديدة بعنوان 
«الطمباخية»  وهو مصطلح كويتي 
خليجي يعني «الكرة»، واملسرحية 
رياضية اجتماعية نوعا ما، وتتكلم 
عن أوضاع كثيرة تناســب جميع 
الدول في الوقت احلالي من ناحية 
القضايا واألطروحــات، وهي من 
تأليــف نهار الضويحــي وإخراج 
إبراهيم الشيخلي في أول تعاون 

له معنا على مستوى اإلخراج.
 

 من الشباب اجلدد الذين ستمنحهم 
الفرصة من خالل مسرحيتك اجلديدة؟
٭  واهللا يا خوي احنا «ابتلشنا»، 
اخاف أقول فنان جديد يطلع ثاني 
يــوم بعد ما يشــتهر يقول «ال أنا 
مشهور من قبل!»، لكن انا تعودت 
علــى ذلك، وان كنــت أقول بعض 
الشــباب كانت لهم مشاركات في 
مسرح الطفل أو مهرجانات الشباب، 
وعندمــا يعملون معنا كمســرح 
جماهيــري يلمعــون ويبــرزون 

واألمثلة كثيرة على ذلك.
 

بصراحة كيف هي عالقتك بالفنانني؟ 
ومتى تنتهي خالفاتك مع بعضهم؟

٭ عالقتي طيبة بجميع الفنانني 
وكلهم اخواني حتى من اســاء لي 
يظل اخا وعزيزا، واشكر من خاللكم 
جميع اخواني الفنانني الذين كان 
لهم دور وطني سواء كان بتكليف 
من وزارة االعالم او مبجهوداتهم 

الشخصية.  

هل وضع املسرح في املرحلة اخلامسة 
من احلظر اجلزئي خوفا على حياة 

اجلمهور من انتقال العدوى لهم؟
٭  ليســت قضيــة عــدوى ألننــا 
نستطيع أن نلتزم بكل اإلجراءات 
الصحية وعملية التباعد االجتماعي، 
وهذا ما حدث عندما مت فتح املساجد، 
ومثلما فتحوا املجمعات التجارية 
وبعــض الكراجات كان من املمكن 
أن يســمحوا بعودة املسرح وفق 
ضوابط وشــروط ومــن ال يلتزم 

تتم محاسبته.
 

 تعتقد أن أزمة «كورونا» ستغيّر من 
سلوك ونفوس الفنانني؟

 ٭ «اللــي مــا تغيــره الصالة هل 
ستغيره كورونا؟»، لكن ُرّب ضارة 
نافعــة،  الن ازمــة «كورونا» فيها 
دروس جميلــة، أولها أن الشــاب 
الكويتي والشابة الكويتية من أبناء 
البلد حتى الوافدين كانوا جميعا 
يــداً واحدة في الســراء والضراء، 
واليوم مت وأد الكثير من الفنت التي 
مرت عابرة خالل يومني او ثالثة، 
وأصحاب الفنت واصحاب تكسير 
املجاديف لم يعد لهم مكان بيننا، 
وهنــا يأتــي دور الدولة بحيث ال 
يهضم حق من بذل جهدا من بداية 
األزمة الى اآلن، خاصة انه مبجرد 
ما أعلن عن مكافأة الـ ٨٠٠٠ دينار 
للصفــوف األولى رأينــا كثيرين 
سجلوا اســماءهم الن صراحة ال 
يعقل ان من عملوا يتســاوون مع 

من لم يعملوا.
 

حاوره: ياسرالعيلة

اجلمهور لم مينح الفنان طارق العلي النجومية من فراغ وإمنا ألن صفات كثيرة صنعت منه جنما، فهو فنان دؤوب ميتلك قدرا كبيرا 
من القوة والعزمية، ومخلص لعمله، وذكاؤه االجتماعى مكنه من أن يتسرب إلى قلوب وعقول اجلماهير دون أن يشعروا، فامتلكهم 
بابتسامته الشهيرة وحركاته التلقائية التى حصل عليها طوال مشواره الفني، باختصار طارق العلي هو اجمل اختراع للقضاء على 

احلزن والهم. «األنباء» التقت العلي في حوار طويل في مقر مسرحه، وحتدثنا عن امور كثيرة، تفاصيلها في احلوار التالي:

ماذا غيّرت كورونا في طارق العلي؟
٭ اصبحت هادئا بشكل اكبر ألنني 
كنت «هايبر» ولكن في احلق، وخالل 
فترة احلجر املنزلي اصبح عندي 
وقت اكبــر لتقييم بعض املواقف 
التي حدثت معي، وتعاملت معها 

بهدوء وبدون عصبية.

لو أنت مسؤول عن الفن في الفترة 
احلالية ما القرارات التي تتخذها؟

٭  االلتزام بقرارات وزارة الصحة 
وأهمها التباعد االجتماعي وال يدخل 
احــد الى املســرح اال وهو يرتدي 

الكمام.

ما رأيك في اجتاه بعض الفنانني ملشاريع 
أخرى بعيدا عن الفن مثل الدعايات 
عبر «السوشيال ميديا» اوالتجارة 

بسبب ازمة «كورونا»؟
٭  اجتاه الفنانني لـ«السوشــيال 
ميديا» واإلعالنــات ليس بجديد، 
ولكن اليوم وفي الظروف احلالية 
البــد أن نتأقلم جميعــا على هذا 
الوضع، حتى اجلمهور يوجد فيه 
من يخشــى أن يجــازف بالذهاب 
للمســرح خوفــا علــى صحتــه، 
ونحــن كفنانــني ومنتجني عندما 
نوفر لهذا اجلمهور كل سبل الراحة 
واألمان سيعود للمسرح، املشكلة 
فــي اختــالف اآلراء، فهناك اناس 
يقولون: «يا أخي نريد أن نتحرك 
ونشــتغل» وآخرون يقولون «ال 
نحن نريد حظرا كليا» وهذا امر فيه 
تناقض، والناس حفظت املسلسالت 
من «كثر ما قابلوا» التلفزيون هذا 
العام، فاجلميع بحاجة الى العودة 
للمسرح، أنا شخصيا «مستانس» 
باليوتيوب ألن كله مسرحياتي. 

هل أنت استفدت من «السوشيال 
ميديا»؟

٭ اي واهللا استفدت، أنا «دشيت» 
مجــال اإلعالنات لكــن ليس مثل 
«الفاشنيستات» و«البلوقرز»، فأنا 
فنان اوال واخيــرا ومصدر رزقي 
االساســي هو الفن، والسوشيال 
ميديا «فوق البيعة» ان جاءني اعالن 
اهال وسهال ، ولكن اللي زعلني ان 
بعد هذا التاريخ الطويل لي ولغيري 
من الفنانني تأتي بعض اجلهات في 
مناسبات كثيرة تهتم وتبرز بعض 
مشاهير السوشيال ميديا وتضعهم 
في الصفــوف األولى، ولم يحدث 
ذلــك مع الكثير منــا، وانا ال اقلل 
من شأنهم، ومن األمور املضحكة 
ان بعــض املنتجني يســتعينون 
ببعض هوالء «الفاشينستات» او 
«البلوقرز» في التسويق ألعمالهم.

ولكن انت ايضا استعنت ببعضهم 
وسبق ان شاهدت عددا منهم ينشرون 
ڤيديوهات من عروض مسرحياتك؟

٭ ال طبعــا لــم اســتعن بأي احد 
منهم، وال اكــذب عليك واقول لك 
اني لست بحاجة للتسويق، ولكن 
مــن تقصدهم هم مــن فعلوا ذلك 
بكيفهم عندما حضروا ملشــاهدة 
االعمــال وبدون طلب مني، واذكر 
ان االعالمية حليمة بولند حضرت 
احد عروض مسرحية «ولد بطنها» 
وصورت مقاطع منها ومت تداولها 
فــي السوشــيال ميديــا، ونفس 
الشــيء حدث من «الفاشينستا» 

دانة طويرش وعبودكا، ولألمانة 
مسرحيتي «انفلو» تناولت موضوع 
مشاهير السوشيال ميديا بشكل 

كامل. 

ما هي سالفة اعالناتك في السوشيال 
ميديا والتي ذكرت انك حققت ٢ مليون 
دينار شهريا من خالل نظام مالي 

وذكر انه نظام حالل ١٠٠٪؟
٭ انا ســمعت هذا اخلبر، والذي 
يروج اني اتداول عملة «البتكوين» 
االلكترونيــة، وهــذا الــكالم غير 
صحيح باملرة، واحملامية اخلاصة 
«بفروغــي» اتخــذت اإلجــراءات 
القانونية وسوف نقاضيهم، ولكن 
انا اروج لشركة استثمارية تعمل في 
مجال األسهم هنا بالكويت، ووافقت 
على الترويج لهم بعدما علمت ان 
مشاهير مثل حليمة بولند والفنان 
عبــداهللا بهمن وخالد الســميري 
ومشاهير السوشيال ميديا يعلنون 
لنفس الشــركة وهم ثقة، وانا في 
دعايتــي لهم اقول ملن يشــاهدني 
من املتابعني «إسأل وإتصل وجرب 
وغير هذه الشــركة لم اتعامل مع 

اي شركة اخرى».

 معظم النقابات الفنية في العالم العربي 
ساعدت فنانيها احملتاجني خالل أزمة 
«كورونا»، فماذا قدمتم كنقابة الفنانني 
الكويتني للفنانني احملتاجني للمساعدة؟

٭  هذا السؤال يوجه ألعضاء النقابة 
احلاليني، فلقد تركت مجلس اإلدارة 
«النــه ما جانــي منها غيــر عوار 
الــراس»، ووقفت كثيرا مع زمالء 
لنا لكنهم لألســف خذلوني سواء 
كفنانني او مجلس االدارة، وألول 
مرة أرى اعضاء مجلس إدارة غير 
متضامنني، ويبدو أن املصالح لها 
دور في ذلك! ولكن انا اسعى بشكل 

شخصي ملساعدة البعض.
 

افهم من كالمك إنك حتسفت ألنك 
كنت عضوا في مجلس اإلدارة في 

يوم من األيام؟
٭  «أنا ما احتسف على شي سويته 
ومستأنس إني اليوم بفضل اهللا 
عملت شيئا لنقابة الفنانني كطارق 
العلي يوم كنت نائب رئيس ورئيس 
مجلس إدارة»، ويكفي انه انكشفت 
لــي وجوه وأقنعــة، وبفضل اهللا 
سعيت ألشياء وكسبت قضايا كان 

البعض يراهن اننا سنخســرها، 
رمبا اكون خالل وجودي في هذه 
الفترة خسرت اناسا كثيرين لكن 
كسبت املضمون واحلمد هللا، مثل 
مقر النقابة، واعتماد التوقيع الذي 
عن طريقه اصبحت هناك آلية ادارية 
للنقابة، حتى عقد املقابالت مع كبار 
املســؤولني في الدولــة كانت عن 
طريقي ومعي الفنان خالد امني حتى 
ال ابخس حقه، ولكن «الطق» كله 
جاء على رأسي ليس من الفنانني 
الشباب النهم احوج ما يكونون لهذه 
النقابة وإمنا جاء من بعض الفنانني 
والفنانات بعدما روجوا ألشــياء 
«مغلوطة» لألسف، واشاعوا لبعض 
الفنانني بأن النقابة ستسجنهم ولم 
يصبروا حتى يتم تشريع قانون 
خاص بالفنانــني من قبل مجلس 
األمة مشابه لقانون معمول به في 
نقابات عربية مختلفة، وبســبب 
اســتعجالهم مــات مشــروع هذا 
القانون، وباملناسبة اشكر السيد 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
وســمو رئيــس الوزراء الســابق 
الشــيخ جابر املبــارك، حيث كانا 
داعمان إلقرار قانون الفنانني وكانا 

حريصني جــدا على دعم وتفعيل 
بعض القوانني اخلاصة بالنقابة. 

ملاذا غبت في شهر رمضان املاضي 
كمنتج مثل ما تعودنا عليك كل عام؟

 ٭ كان عندنــا عمل في مؤسســة 
«فروغــي» بعنــوان «غريب» من 
تأليف عبــداهللا بالعيس واخراج 
نعمان حســني، ولكن جاء املنتج 
بندر السعيد وعرض علي مسلسل 
«آل ديسمبر» وقررنا أنا وشريكي 
في املؤسسة عيسى العلوي تأجيل 
عملنا، ولعلها خيرة، فأنت اليوم 
تعرف ان معظــم األعمال توقفت 

بسبب «كورونا».

بصراحة ما رأيك في جتربة مسلسل 
«آل ديسمبر»؟

٭  جتربة جميلة مزجت بني اللهجات 
والعادات والتقاليد بشكل كوميدي، 
وناقشت العديد من القضايا، وأنا 
شخصيا راض عنها متاما، وأرى 
أن العمل أخذ حقه من االنتشــار 
والدليــل عرضه علــى العديد من 
القنوات الكبرى، باإلضافة ملنصة 
«شاهد»، وباملناسبة أعلى مشاهدات 
هذا الشهر في «شاهد» كانت ألعمالي 
سواء «آل ديسمبر» او مسرحيتي 
«هال باخلميس» و«عنتر املفلتر».

 
من لفت نظرك بأدائه في «آل ديسمبر»؟

٭  كان يوجد حتد بيني وبني النجم 
جمال الردهان، حيث قلت له «إذا ما 
علمت من خالل هذا املسلسل يبقى 
أنت خسران»، فجمال الردهان قدم 
«كاركتر» جميل وحلو، وأنا أهنئه 
عليه النه حتدى نفسه بالكوميديا 
اكثر، وتعب في التصوير، وللحق 
جمــال الردهــان ومــرام ومحمــد 
الفيلكاوي ومحمد الصراف بذلوا 
مجهودات كبيرة ألن «كركتراتهم» 
متعبة، وأيضا حساسة جدا، ألنهم 
لو أخطأوا في كلمة قد تفسر بشكل 
غير صحيح، لذلك لهم دور كبير 
في جناح العمل، وايضا انا والفنانة 
ميس كمر قدمنا «كراكترات» حلوة، 
ورغم ان مسلســل «آل ديسمبر» 
كوميــدي اال انــه ضــم فئتني من 
املجتمــع «احلضر والبــدو» وكنا 
دقيقــني جدا فــي اختيــار كلمات 
احلوار، ومن اجل ذلك عملنا بروڤات 
كثيرة قبل التصوير، الننا نعلم ان 
تصوير املسلســل مثل السير في 

حقل من األلغام.

بصراحة هل تلقيت اتصاالت من 
زمالئك الفنانني قاموا بتهنئتك عن 

عن دورك في هذا العمل؟
 ٭ أنا شــخصيا اتصل بالفنانني، 
وهذا العام اتصلت بأكثر من فنان 
وفنانة وهنأتهم على أدائهم اجلميل 
في مسلسالتهم، مثل الفنانة الكبيرة 
سعاد عبداهللا والفنان عبدالناصر 
درويش والفنان داود حسني والفنان 
عبداهللا بهمن واملخرج مناف عبدال 
واملؤلــف محمــد انــور وغيرهم، 
 وبالنسبة لعدم تهنئة الزمالء لي 
فأنا التمــس لهم العذر، وافترض 
دائما حســن النيــة بالرغم من ان 
هنــاك غيري ال يفتــرض «فيني» 

حسن النية!
 

رمبا عدم تهنئة زمالئك الفنانني لك 

بسبب أرائك وتصريحاتك التي تغضب 
البعض؟

٭ أنا اليوم افخر بأي فنان تعاملت 
معــه حتى لو كان «اشــتغل» في 
اعمال اخرى بعيدا عني، ولكن عندما 
يعمل معي يبرز بشكل حلو، فنحن 
سبب جناح بعضنا البعض، فما 
الــذي «يزعل» في ذلــك؟ وكوني 
اتباهى بفنانني عملوا وجنحوا معي 
فهذا ال يعني التقليل من شــأنهم، 
وتصريحاتي ابنيها على اجابات 
ســابقة لبعض الزمــالء الفنانني 
ذكروها اثناء عملهم معي من قبل 
من خالل لقاءات سابقة وموثقة عبر 
اليوتيوب بالصوت والصورة، وانا 
افتخر بهم جميعا، باالضافة لنقطة 
مهمة وهي انني عندما اعمل مع اي 
فنان نصبح «ربع» واخوان حتى 
لو اختلفنا فيما بعد بسبب شيء ما 
فهذا ال ميحو الذكرى الطيبة بيننا.

ومن اعجبك من النجوم الشباب هذا 
العام؟

٭ اعجبنــي محمــد الفيلــكاوي 
وعبداهللا عبدالرضا وحســن ابن 
املخــرج منــاف عبــدال أراه طاقة 

جميلة ومالمحه تلفزيونية.

ما سر الكيمياء التي جتمع بينك وبني 
مخرج مسلسالتك املخرج نعمان حسني؟
٭ انــا ونعمان «ربع» فمثلما كان 
محمد صبحي ولينني الرملي، وعادل 
امام ويوسف معاطي، كانوا ثنائيات 
فاهمــني بعض، نفس الشــيء أنا 
ونعمان، فهو يفهمني جيدا ويعرف 
«ســكتي» وفني عدل، وباملناسبة 
نعمان لم يتفوق على نفسه فقط 
في «آل ديسمبر» وامنا تفوق على 

«كورونا» ايضا.
 

ما حكايتك مع الشائعات كل فترة 
تنتشر عنك شائعة؟

٭ يبدو ان اسمي جاذب لهم ويشد 
املتابعني، وفوق هذا انا ال أعرف ملاذا 
«يقطون» اســمي في كل مصيبة، 
وهل من الغريب على فنان بعمري 
ومكانتــي الفنيــة وخريج املعهد 
العالي للفنون مسرحية ان استكمل 
دراستي واحصل على املاجستير 
والدكتوراه، وانا حصلت عليهما 
من جامعة االســكندرية العريقة، 
والهدف من حصولي على الشهادة 
يضيــف لي كفنان بعيــدا عن اي 
تطلعات ملنصب قيادي في الدولة، 
فأنا ال أسعى وراء املناصب، كما ان 
رسالة الدكتوراه خاصة بشيء اقدمه 
في املســرح عن «اشكالية ظاهرة 
اخلروج عن املسرح» وتأكيد ان هذه 
ظاهرة صحية في األعمال الفنية، 
واستشــهدت في رسالتي بالفنان 
الراحــل عبداحلســني عبدالرضا 
بخروجــه عن النص فــي اعماله، 
وفي النهاية املسرح خالصة جتارب 
مختلفة «وموغلط» ان يكون لطارق 
العلي اسلوب ونهج خاص يدرس 
مستقبال حملبي هذا النوع من الفن، 

وانا جمهوري يحبني كما انا.

كيف استطعت ان تنجح فنيا واداريا 
خالل الفترة املاضية كمنتج؟

٭ إداريــا «وخــر عنــي»، واهللا 
اكرمني واحلمد هللا بشريك شاب 
واداري ناجح يحب عمله قاد مركز 
«فروغي» بنجاح وهو اخي عيسى 
العلوي الذي يهتم بجودة االعمال 
التــي نقدمهــا، ولم يســع للربح 
التجــاري على حســاب املضمون 
الفني، واشكره من خاللكم «شكرا 

يا بوعبداهللا».

يرفع العقال لصاحب السمو لقيامه بأكبر عملية إجالء ملواطنيه

طارق وجمال الردهان من مسلسل «آل ديسمبر»

طارق العلي والزميل ياسر العيلة من تصوير وتصميم املطرب يوسف العماني

املصالح لها دور في نقابة الفنانني وما أخذت منها غير «عوار الراس»

أشكر مرزوق الغامن وجابر املبارك لدعمهما قانون الفنانني
ما أدري ليش «يقطون» اسمي في كل مصيبة

«الطمباخية» جديدي مسرحيًا و«غريب» تلفزيونيًا

اعترف بأن أزمة «كورونا» جعلتني أكثر هدوءاً بعدما كنت «هايبر»
من لم تغيره الصالة هل ستغيره «كورونا»؟.. لكن ُرّب ضارة نافعة
الردهان كسب الرهان و«آل ديسمبر» يشبه املشي في حقل ألغام

حرصت على تهنئة زمالئي الفنانني والتمست العذر لعدم تهنئتهم لي
حتقيقي ماليني شهريًا شائعة واتخذت اإلجراءات القانونية ضد إحدى الشركات

طارق العلي لـ «األنباء»: من يطلعطارق العلي لـ «األنباء»: من يطلع
من عندي يذهب جنمًا عند غيري عند غيريمن عندي يذهب جنمًا عند غيريمن عندي يذهب جنمًا عند غيريمن عندي يذهب جنمًا عند غيريمن عندي يذهب جنمًا عند غيري
طارق العلي لـ «األنباء»: من يطلعطارق العلي لـ «األنباء»: من يطلعطارق العلي لـ «األنباء»: من يطلعطارق العلي لـ «األنباء»: من يطلع
من عندي يذهب جنمًا عند غيري

«فروغي» التزمت 
برواتب موظفيها 

عكس شركات كبرى

استشهدت في 
رسالة الدكتوراه 

بخروج الراحل 
عبداحلسني 

عبدالرضا عن النص 
في أعماله

طارق العلي
اثناء احلوار

فنانني «هدوك» ورحلوا تخفيض رواتب
سألنا العلي ملاذا بعض الكتاب والفنانني 
«هدوك» وابتعدوا عنك ورحلوا؟، فأجاب: 
 «ســالفة فالن هــدك او ابتعد عنك» هذه 
الكلمــات ال تعجبني وارفضها، اليوم أنا 
في ساحة وأختار النصوص اللي تناسبني، 
 ومتى فنان يهد فنانا او منتجا؟ نقول «هده» 
إذا اختلفوا أثنــاء العمل وتفركش العمل 
ورحل الفنان، و االخيرة التي اختلفت في 
آخر أيامهــا وليس معي كانت الفنانة هيا 
الشــعيبي ومت حل االمور، اما غير ذلك 
فأعطيني فنانا «هد» شركة «فروغي» او 
احنــا هدناه وقلنا له ما نبيك أثناء العمل، 

ولكن اليوم الفنان بعد انتهاء العمل الذي 
يجمعنــا به اما نختــاره لعمل ثان او ان 
يذهب جلهة انتاج اخرى، وعلى ســبيل 
املثال الفنان خالد املظفر وجد نفســه مع 
الفنان حســن البالم ولم ازعل من ذلك، 
ولعلمك خالد متواصل معنا وعالقتنا طيبة 
بــه، وبكل ثقة اقول إن الفنان الذي يطلع 
من عندي يذهب جنما عند أي فرقة ثانية 
مع احترامي للفرق األخرى، ألنه تأسس 
عندنا بشكل صحيح وانا اشتغل على املمثل 
بشكل صح، واعتقد ان اجلمهور «شاف» 

ذلك بعينه واكون فخورا جدا بنجاحهم.

عند سؤال الفنان طارق العلي عن تخفيض 
رواتب العاملني لديه، أجاب: التزمت وشريكي في 
مركز «فروغي» عيسى العلوي بصرف رواتب 
العاملني معنا ألننا نعلم أن هذا املوظف لديه 
التزامات كثيرة، وكما تعلم أن هناك شركات 
كبيرة انهت خدمات الكثير من العاملني عندهم، 
وال توجد مقارنــة بني «فروغي» بإمكانياتها 
البسيطة وبني هذه الشركات الكبرى، املشكلة 
من وجهة نظري والتي دائما أقولها ان اجلانب 
النفســي مهم جدا، وبدال من احلجر املنزلي 
يجب أن تضع الدولــة لنا كفنانني آلية عمل 

ومن يخالفها تتم معاقبته.

أرفع العقال لصاحب السمو.. و«اإلعالم» «بّيض اهللا وجوهكم»
قال العلي أثناء اللقاء: من خالل جريدة «األنباء» 
املوقرة أرفع العقال لصاحب الســمو امير البالد 
قائد العمل االنساني الذي قام بإكبر عملية اجالء 
ملواطنيه على مستوى العالم خالل ازمة «كورونا» 
احلالية، باالضافة الى خطاباته السامية لرفع الروح 
املعنويــة للمواطنني واملقيمني، ومنحه الثقة لكل 
جهات الدولة لتعمل بأريحية كل في مجاله ملصلحة 

الوطن واملواطنني.
وقال عــن دور وزارة اإلعالم خالل أزمة 
«كورونا»: «بيض اهللا وجوههم» بداية من الوزير 
ألصغر موظف، وانــا اعتبرهم من الصفوف 
األولى الن اقسام كثيرة في الوزارة منها االدارية 
واملالية كان موظفوها يداومون ليل نهار لذلك 

يستحقون الشكر، 
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«شفروليه كابتيفا» اجلديدة كليًا ٢٠٢١.. خاطفة األنظار
تعد واحدة من السيارات األقل تكلفة في فئة املقاعد السبعة

طالل بارا

ال شك أن معادلة امتالك مركبة رياضية 
متعددة االستعماالت (SUV) تتمتع 
باستهالك منخفض للوقود والرحابة 
داخل املقصورة قد يصعب حتقيقها في 
عالم صناعة السيارات، لكن «شفروليه 
كابتيفا» اجلديدة كليا طراز العام ٢٠٢١ 
برهنت مؤخرا على أنه ميكن فعال قيادة 
مركبة رحبة بسبعة مقاعد واالستفادة 
أيضا من ميزة توفير الوقود بكفاءتها 

العالية.
فمع خزان واحد سعته ٥٢ ليترا 
مليء بالوقود، ميكن عبر «شفروليه 
كابتيفا» للعام ٢٠٢١ قطع مسافة قصوى 
قدرها ٦٩٦ كيلومترا، حتى دون أن يفرغ 
اخلزان متاما، وهذا يعني أن «شفروليه 
كابتيفا» اجلديدة كليا تتمتع مبعدل 
استهالك مبهر للوقود عند ١٣٫٤ كيلومترا 

لكل ليتر واحد.
«شفروليه كابتيفا» اجلديدة كليا 
للعام ٢٠٢١ تتمتع بتصميم خارجي 
الوقت ذاته  الفت وجذاب، لكنها في 
عبارة عن عمل فني إبداعي من ناحية 
الراحة واجلودة الداخلية، وعندما نعلم 
أن الشخص العادي يقضي ساعات عديدة 
داخل سيارته كل أسبوع، تبرز أهمية 
تولفر أعلى مستويات الراحة والعمالنية 
وكذلك اخلصائص التقنية املتطورة في 
السيارات التي يقودها السائقون. ومن 
هذا املنطلق، تقدم «شفروليه كابتيفا» 
طراز ٢٠٢١ كل هذه املزايا، وغيرها الكثير 

بالطبع.
لكن قبل الغوص في التفاصيل، من 
املهم اإلشارة إلى أن «شفروليه كابتيفا» 
سيارة كبيرة لكن بسعر معقول جدا. 
فهي توفر قيمة عالية للمال كواحدة 
من أفضل سيارات السبعة مقاعد سعرا 
ضمن فئتها، وبالتالي ترتقي مبستويات 
القيمة خصوصا فيما يتعلق بالعمالنية. 
الطراز  املثال، يستطيع  وعلى سبيل 
األكبر استيعاب ما يصل عدده إلى 
سبعة أشخاص بفضل تصميمه الذي 

يضم ثالثة صفوف من املقاعد.
شكل جديد بالكامل

متت إعادة تصميم سيارة شفروليه 
كابتيفا اجلديدة كليا بشكل كامل، وباتت 
عصرية  تصميمية  بلمسات  تتميز 
ومدروسة مثل تصميم الشبك األمامي 
اجلديد وشارة شفروليه، لتقدمي مظهر 
جذاب وجتربة قيادة محسنة، إذ يساهم 

الشبك اجلديد بتبديد حرارة احملرك 
بشكل أفضل.

ولتحسني قدرة الرؤية لدى السائق، مت 
تزويد سيارة شفروليه كابتيفا مبصابيح 
هالوجني أمامية مع مصابيح LED نهارية، 
مدمجة مع مصابيح انعطاف، باإلضافة 
إلى سبويلر خلفي مع إضاءة LED خلفية 

مدمجة للفرملة.
أو  وســواء كانت بخمسة مقاعد 
سبعة، فإن شفروليه كابتيفا تتمتع 
مبقصورة رحبة ومريحة، مما يوفر 
جتربة ممتعة جلميع أفراد العائلة خالل 
التنقل. ويأتي طراز Premier الفاخر مع 
مقود مكسو باجللد، ومقعد قابل للتعديل 
كهربائيا ب ٦ اجتاهات للسائق، وشاشة 
معلومات TFT رقمية ملونة مقاس ٧ 
بوصات، مصممة بحيث يسهل رؤيتها 

أثناء القيادة.

وإدراكا لالحتياجات املتطورة للعائالت 
في أيامنا هذه، تتميز املقاعد السبعة في 
سيارة شفروليه كابتيفا بسهولة الوصول 
إليها. كما ميكن حتريك مقاعد الصف 
الثاني مما يتيح زيادة مساحة األرجل، 
كما ميكن أن يتم توزيعها بنسبة ٤٠/٦٠ 
إلى األمام لتسهيل الوصول  وإمالتها 
إلى صف املقاعد الثالث، بناء على طلب 
العميل. وميكن أيضا توزيع مقاعد 
الصف الثالث بنسبة ٥٠/٥٠ وهي قابلة 

للطي بشكل مسطح متاما.
وفضال عن ذلك، تأتي شفروليه 
كابتيفا بخمسة خيارات لأللوان: فضي 
أورورا، أسود براق، بني أرضي، أبيض 

كاندي، وأحمر جليز.
أعلى مستويات األمان والراحة

إلى جانب متيزها على صعيد األداء 

واملظهر العام، فقد مت تصميم سيارة 
شفروليه كابتيفا لتوفر أعلى مستويات 
األمان والراحة، وذلك من خالل تقنيات 
متقدمة جتعل من الركوب في هذه السيارة 

متعة بحد ذاته.
 ٢٠٢١ كابتيفا  شفروليه  وتتميز 
بشاشة ملس مقاس ٨ بوصات لنظام 
املعلومات والترفيه مثبتة في وسط لوحة 
القياسات، مما يوفر قدرات اتصال أكثر 
أمانا. وتتضمن اللمسات الرائعة املتوافرة 
جلميع املقاعد السبعة مجموعة مـــن 
خيارات الترفيه التي تدعمها األجهزة 
 ،USB احملمولة عبر البلوتوث ومنافذ
وبفضل خاصية اإلقران السلس لألجهزة 
عبر تقنية Apple CarPlay، فإن كل ما 
يرغب السائق بالوصول إليه متوافر 

بسهولة ضمن «كابتيفا».
وحتتوي شفروليه كابتيفا أيضا 
على مقود متعدد الوظائف للتحكم 
بنظام تثبيت السرعة، ونظام الصوت، 
واستقبال املكاملات الهاتفية، مما يوفر 
جتربة قيادة سلسة دون املساومة على 

مستويات السالمة.
وتشمل ميزات السالمة في شفروليه 
كابتيفا نظام الفرامل املانع لالنزالق مع 
إلكترونيا،  الفرملة  نظام توزيع قوة 
ونظام مساعد الفرملة، ونظام التحكم 
التحكم اإللكتروني  في اجلر، ونظام 
بالثبــــات، وفرامل ركن إلكترونية (فقط 
في Premier). وتوفــر السيارة حماية 
للسائــق والراكب األمامي من خالل 
وسائد هواء أمامية في جميع الطرازات، 
ووسائد هـواء جانبية للسائق والراكب 

.Premierو LS األمامي في طرازي
ولتعزيز مستويات الراحة، يأتي طراز 
Premier مع خاصية تشغيل احملرك من 
خالل الكبسة إلى جانب نظام دخول 
السيارة بدون استخدام املفتاح. وتساعد 
كاميرا الرؤية اخللفية في زيادة ثقة 
السائق أثناء القيادة في أماكن ضيقة، 
كما تدعم أجهزة االستشعار اخللفية 
املثبتة في زوايا السيارة األربع، وجهاز 
 ،Premier استشعار الركن األمامي في طراز
السائق عند اضطراره للقيادة في أماكن 
وزوايا ضيقة. ومع ميزات وتقنيات 
األمان النشطة لتسهيل عملية التنقل 
اليومي، توفر شفروليه كابتيفا جتربة 
قيادة استثنائية مع توفير مساحة 
واسعة للجميع. وستشكل شفروليه 
كابتيفا بالتأكيد رفيقا مثاليا للعائالت 
كثيرة التنقل، كما ستمثل عصرا جديدا 

لهذا االسم التجاري في املنطقة.

محرك اقتصادي

البطاقة التقنية

تقدم كابتيفا جتربة قيادة سلسة وممتعة، إذ إنها مزودة مبحرك 
بنزين رباعي األسطوانات بسعة ١٫٥ ليتر، وعمود كامات علوي 
املتغير للصمامات وشاحن  الديناميكي  التوقيت  مزدوج مع نظام 

توربيني سريع االستجابة.
ونظرا ألنها تتمتع بكفاءة ممتازة في استهالك الوقود مبعدل ١٣٫٤ 
كيلومتر/ليتر، فإن سائقي شفروليه كابتيفا اجلديدة كليا سيقضون 
وقتا أقل في التزود بالوقود، مما يتيح لهم مزيدا من الوقت للقيام 
باألشياء التي يحبونها بشكل أكبر. كما مت تزويد شفروليه كابتيفا 
بنظام حقن وقود متعدد النقاط، مما يتيح لها إيصال كمية دقيقة 

من الوقود لكل أسطوانة في الوقت املناسب.
ولضمان متتع سائق شفروليه كابتيفا بتجربة قيادة مريحة 
وممتعة، مت تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار 
مع ميزة التحكم بنقل السرعة لضمان تسارع وتباطؤ سلس وفعال. 
املدينة وعملية ركن السيارة في غاية  القيادة عبر  كما أصبحت 
السهولة مع نظام التوجيه املعزز كهربائيا الذي مت تزويد السيارة به.

٭ احملرك: رباعي االسطوانات مع شاحن توربيني
٭ السعة: ١٫٥ ليتر

٭ القوة: ١٤٩ حصانا
٭ العزم: ٢٥٥ نيوتن متر

٭ التسارع: من ٠ إلى ١٠٠ كلم/س في ٩٫٥ ثوان
٭ السرعة القصوى: ١٨٠كلم/س

CVT :٭ علبة التروس

برنامج الرعاية الشامل 
من شفروليه الغامن

تضمن «شفروليه الغامن» برنامج 
الرعاية لعمالئها والذي يشمل كفالة 
إلى ٣ سنوات أو ١٠٠  مجانية متتد 
ألف كم أيهما أول، باإلضافة إلى خدمة 
مساعدة إقليمية على الطريق ملدة ٤ 
سنوات مجانية، باإلضافة إلى ضمان 
توفير قطع الصيانة ضمن اإلقليم، 
يشمل برنامج الرعاية شفافية األسعار 
لتكاليف اخلدمة مع حتديد موعد الصيانة 
خالل يوم واحد وإجناز الصيانة خالل 
ساعة واحدة عند حجز املوعد مسبقا.

الشركة تدعوكم إلى زيارة معارضها 
وموقعها اإللكتروني للتعرف

على أحدث عروضها

«كابتيفا ٢٠٢١» متوافرة اآلن
في معارض «شفروليه الغامن»
بسعر يبدأ من ٤٦٩٩ دينارًا 
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مجموعة Ooredoo متدد إجراءات العمل
من املنزل لغاية نهاية العام

في مبادرة جتريبية تهدف 
إلى تبني ودعم ثقافة رقمية 
أكثر مرونة، قامت مجموعة 
Ooredoo بتمديــد إجراءات 
العمل من املنــزل، ما يتيح 
للموظفــني الذين ال تتطلب 
أعمالهم التواجد في مقرات 
الشركة مواصلة العمل عن 
ُبعد حتى نهاية عام ٢٠٢٠.

 Ooredoo وتعد مجموعة
إحــدى أوائل الشــركات في 
املنطقة التي تتخذ هذا القرار، 
ما ميهد الطريق للتحول إلى 
بيئة عمل مبتكرة ومعاصرة 
تختلف في شكلها عن بيئة 
العمل االعتيادية.  ومبوجب 
هذه املبادرة، سيتم السماح 
 Ooredoo ملوظفــي مجموعة
واملتعاقدين باتباع إجراءات 
عمل أكثر مرونة ســواء من 
املنــزل أو املكتــب، حســب 
الفــردي وتقديــر  االتفــاق 
إدارة الشــركة. أما بالنسبة 
فــي  العاملــة  للشــركات 
العالــم،  املجموعــة حــول 
فســتتوافر لــدى كل منهــا 
الترتيبات  املرونة الختيار 
املتعلقة بالعمل وفقا للطريقة 
التي تتناســب مع ظروفها 
احملليــة ومبا يتماشــى مع 
لوائح وتوجيهــات البلدان 
التي تعمل فيها. وبالنظر إلى 
الدروس الرئيسية املستفادة 

حققــت خدمــة احلجــز 
اإللكترونــي ملواعيد زيارة 
الفروع Skiplino التي أطلقها 
بيت التمويل الكويتي (بيتك) 
الكويــت  كأول بنــك فــي 
مطلع العام الســابق ٢٠١٩، 
جناحا كبيــرا وإقباال الفتا 
من العمالء، وذلك لكفاءتها 
ومتاشــيها مع اإلجــراءات 
الوقائية التي تراعي التباعد 
االجتماعي وجتنب االزدحام، 
حسب اإلرشادات والتعليمات 

الصحية الرسمية.
وتؤكــد هــذه اخلدمــة 
ريــادة «بيتــك» فــي تبني 
أحدث وسائل التكنولوجيا 
املالية لتوفير حلول جديدة 
تهدف الى تعزيز كفاءة العمل 
ومواصلــة حتســني خدمة 
العميــل، واملضــي قدما في 
استراتيجية التحول الرقمي 
في الصناعة املصرفية ضمن 
مهنية عالية ومعايير عاملية.
ويستفيد عمالء «بيتك» 
مــن خدمــة Skiplino، عبــر 
حجــز املواعيد فــي الفروع 
إلكترونيــا عبــر الهواتــف 
الذكية من خالل موقع «بيتك» 
اإللكتروني KFH.com وعبر 

التي  االســتثنائية احلالية 
مير بها العالم ومع انتشار 
وبــاء كوفيد-١٩، تشــكلت 
لدينا اليوم فرصة حقيقية 
ملسارعة اخلطوات واالنتقال 
إلى مستويات جديدة متاما 
في مشوارنا للتحول الرقمي، 
ما ســيتيح للشركة تعزيز 
االستفادة من احللول الرقمية 
لتبنــي ثقافة رقميــة أكثر 
شمولية. وسيؤدي هذا األمر 
إلــى إحداث حتــول مهم في 
الشركة وفي طريقة عملنا. 
وال شــك أن العمل عن بعد 
مــن خارج مقرات الشــركة 
واتبــاع إجــراءات التباعــد 
االجتماعــي قــد مثال حتديا 
فــي بدايــة األمر بالنســبة 
للموظفــني، إال أننا خرجنا 
مــن هذا التحــدي بإمكانات 
أكبر، وعززنــا قدرتنا على 
إجناز املهام كفريق واحد رغم 
عدم تواجد املوظفني في نفس 
مكان العمل، كمــا أصبحنا 
أكثر فاعليــة ومرونة. وأنا 
أتطلع إلــى الفتــرة املقبلة 

بشوق وتفاؤل.
ومع اتباع هــذا اإلجراء 
اجلديد، ســتكون مجموعة 
Ooredoo في طليعة شركات 
التكنولوجيا في املنطقة التي 
توفر بيئة داعمة للموظفني 
الذين يعملــون من املنزل. 

االنتظار حلظيا، وجمع آراء 
وانطباعات العمالء والتعرف 
على مســتوى رضاهم، كما 
يقــوم النظــام بتقييم هذه 
البيانات لتحسني مستوى 
أداء العمل وخدمة العمالء.

ويؤكــد حجــم اإلقبــال 
اخلدمــات  علــى  الكبيــر 
لـ  املصرفيــة اإللكترونيــة 
«بيتــك»، كفاءتها وتلبيتها 
العمــالء، حيث  ملتطلبــات 
العمــالء خدمــة  اســتخدم 
متابعة التحويالت املصرفية 
 «SWIFT GPI» بنظام سويفت

ومــع عــودة األعمــال إلــى 
طبيعتهــا، ميكن للشــركة 
إعادة توظيف أمناط العمل 
اجلديــدة فــي مــكان العمل 
لتعزيــز قدرتها على تلبية 
احتياجــات عمالئها وأفراد 

املجتمع الذي تعمل فيه.
الشركة  وبينما تســعى 
إلــى دمج ممارســات العمل 
املعــززة التي بــرزت خالل 
األشــهر األخيــرة والبنــاء 
على القدرات املصاحبة لها، 
إال أنها ستواصل العمل مبا 
يتوافق مع إرشادات الصحة 
العامة الصادرة واملعتمدة، 
ومبا يتماشــى مع مختلف 
الظروف واملستجدات سواء 
فيمــا يتعلــق بالظــروف 
الطارئة أو خطط استمرارية 
األعمال، وسيتيح هذا األمر 
املرونة الالزمة لتغيير منط 
العمل بسالسة وفقا للظروف 

الصحية السائدة. 
وأضاف آل ثانــي قائال: 
إن هــذه اإلجراءات اجلديدة 
تتطلــب قــدرا عاليــا مــن 
االلتزام واملسؤولية واملتابعة 
املستمرة، ولكن بالنظر إلى 
جتربتنــا اإليجابيــة خالل 
األشهر القليلة املاضية، فأنا 
مقتنع بأنــه ميكننا معا أن 
نحدث حتوال في ثقافة العمل 

.Ooredoo في

 ،KFHOnline إلكترونيا عبر
وخدمة فتح حساب الذهب، 
الذهــب  وشــراء  وبيــع 
إلكترونيــا، وخدمــة ربــط 
احلســاب برقم التداول مع 
شــركة املقاصــة الكويتية، 
وخدمة التحويل الى حساب 
بيتك للتداول، وخدمة إنشاء 
حســاب  وفتــح  وديعــة، 
مصرفــي، وعــرض الرقــم 
الســري اخلاص بالبطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب 
اآللي، والتحويل الى البطاقة 
االئتمانية، وإيداع الشيكات 
عبــر املوبايــل، والســحب 
النقــدي دون بطاقــة مــن 
عبــر   «QR Code» خــالل 
أو رقــم  املدنيــة  البطاقــة 
الهاتف، وحتديث كامل لطلب 
«اعرف عميلك»، وكذلك خدمة 
حتديث البيانات، واالطالع 
على االلتزامــات التمويلية 
وعــدد األقســاط، وإجــراء 
عمليات التحويل النقدي بني 
عمالء «بيتك»، وحلسابات 
فــي بنــوك محليــة وكذلك 
التحويل لبنــوك خارجية، 
وغيرها الكثير من اخلدمات 
الرقمية ذات الكفاءة العالية.

تدعم ثقافة عمل أكثر مرونة

خالل الفترة األخيرة، يرى 
فريق إدارة املجموعة أن هذه 
ابتكار  «التجربة» ســتعزز 
ثقافــة عمــل أكثــر مرونــة 
وحداثة. وبصفتها شــركة 
رائدة فــي مجال االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات، 
تهدف املجموعة إلى االستفادة 
من الرؤى واألفكار احلديثة 
التي صاحبت الفترة األخيرة 
وحتويلها إلى ميزة تنافسية. 
وفي هذا الصدد، قال الشيخ 
ســعود بن ناصر آل ثاني، 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
Ooredoo: فــي ظــل الفتــرة 

تطبيق KFHonline، وبالتالي 
احلصــول علــى اخلدمــات 
املصرفيــة حســب الوقــت 
املناسب لهم، علما أن عملية 
حجز املوعد يجب أن تكون 
بنفــس اليوم الــذي يرغب 

العميل في زيارة الفرع.
وتتيــح اخلدمــة أيضــا 
معرفة الفروع األقل ازدحاما 
 Skiplino حلظيا، حيــث ان
نظام إدارة انتظار يســمح 
لـــ «بيتــك» بالتعامــل مع 
انتظار العمالء بشــكل ذكي 
وسريع، مع متابعة بيانات 

«Skiplino» بيتك»: جناح كبير خلدمة»
حلجز املواعيد في الفروع إلكترونيًا

األولى من نوعها على مستوى القطاع املصرفي في الكويت

الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني

«املتحد» يطلق حملة «شخصيات احلصاد» األولى 
من نوعها في الكويت

«برقان» يعلن الفائز في سحب «املزايا» للمقيمني

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن إطالق حملة «شخصيات 
احلصاد»، والتي تعد األولى 
مــن نوعهــا فــي تفردهــا 
وتشــويقها، حيــث ميكــن 
جلميــع األفــراد املشــاركة 
في احلملة واحلصول على 
فرصة للربح، حيث ال تقتصر 
املســابقة على عمالء البنك 

فقط.
وتقــوم فكــرة احلملــة 
على تقدمي أربعة ألغاز، كل 
لغز منها يخص شــخصية 
مختلفة لديها حساب احلصاد 
اإلسالمي، وتكون إجابة اللغز 
مبعرفة كــم املبلغ املوجود 
في حساب كل شخصية من 
الشخصيات التي يتم إطالقها 
تباعــا ويســتمر عرض كل 
شــخصية ملدة أسبوع. كما 
يتم نشر ڤيديو توضيحي 
عــن قصــة كل شــخصية 
الشــخصيات األربــع  مــن 
وتطلعاتهــا وطموحاتهــا، 
ويحمل كل ڤيديو في طياته 
الدالئل التي متكن املشاركني 
من حــل اللغز وذلك إضافة 
إلى العديد مــن التلميحات 

أعلــن بنك برقــان أمس 
عــن فــوز تيجــو ثومــاس 
مانــادان بجائــزة حســاب 
املزايــا للمقيمــني بقيمــة 
٤٠٠٠ دينــار، وقــد أعــرب 
الفائز عن سعادته بالفوز. 
ويقدم حساب املزايا من بنك 
برقان مميزات مت تصميمها 
خصوصا للمقيمني لتلبية 
جميع احتياجاتهم املصرفية، 
حيث ميكن ألصحاب احلساب 
احلصول على بطاقة ائتمان 
الســنة األولى،  مجانا فــي 
إمكانيــة  إلــى  باإلضافــة 
احلصول على قــرض، إلى 

أطلقــت هــواوي مؤخرا 
 HUAWEI Sound X ســماعة
اجلديــدة والتفاعليــة التي 
مت تصميمهــا بالتعاون مع 
العالمة التجارية الفرنسية 
Devialet. اكتســبت العالمة 
Devialet ملكبرات  التجارية 
الصوت والتي يوجد مقرها 
في فرنســا، ســمعة قوية، 
بســبب منتجاتهــا عاليــة 
اجلــودة واملتميــزة. تتميز 
Devialet بتصميمها  أجهزة 
القــوي  الالمــع، وباســها 
والغامر، وجــودة الصوت 
املثيرة لإلعجاب، والســعر 
الســماعة  الباهــظ غالبــا. 
اجلديدة هي نتيجة تعاون 
يجمع بني التصميم الصوتي 
Devialet وتكنولوجيــا  لـــ 
هــواوي املتقدمة. هنا نلقي 

التجاري  البنك  استقبل 
الكويتي في مقره الرئيسي 
احلــظ  ســعيد  عميلــه 
عبداخلالق غلوم اسماعيل 
مــراد، الفائــز فــي ســحب 
الــذي  النجمــة»  «حســاب 
أجــري على اجلائزة نصف 
البالغــة قيمتها  الســنوية 
٥٠٠ ألف دينــار، والذي مت 
بثــه مباشــرة عبــر أثيــر 
نبض الكويــت ٨٨٫٨ ضمن 
برنامــج «ديوانية الياقوت 
فــي  واألنصــاري». وكان 
استقباله لدى زيارته للبنك 
التنفيذية في  فريق اإلدارة 
البنك، والذين قاموا بتهنئته 

وتسليمه اجلائزة.
وقد عبر عبداخلالق عن 
فرحته بتلقــي خبر فوزه، 
متوجها بالشــكر إلى إدارة 
البنك التجاري على توفير 
هــذه املنتجــات املصرفيــة 
املميزة التي أتاحت له الفوز 
بهذه اجلائــزة القيمة التي 
كانــت مفاجأة لــه وجلميع 
أفراد أســرته، قائال: سعيد 
بفــوزي بجائــزة نصــف 
املليــون دينار من حســاب 
النجمة الذي يوفر ألصحابه 
فرصا مواتية للفوز بجوائز 
نقدية كبيرة، فأنا عميل لدى 

علــى منصــة مصغــرة من 
خــالل رابــط متــاح علــى 
https://) املوقع اإللكتروني
 (/www.ahliunited.com.kw
ووسائل التواصل االجتماعي 

للبنك.
وبهذه املناسبة، أوضحت 
فاتن التميمي، رئيس إدارة 
التسويق وتطوير املنتجات 
فــي البنــك األهلــي املتحد 
أن هــذه احلملــة اإلعالنية 
املبتكرة فكرة جديدة تقوم 

٣٫٥ بوصات مع قوة جهير ٦٠ 
واط. ميكن للسماعة ضرب 
سعات تصل إلى ٢٠ مم، حتى 
تتمكن من سماع االهتزازات 
والشعور بها وحتى رؤيتها.
بالنســبة للســماعات، 
خاصة تلك التي حتتوي على 

السحوبات املقبلة.
من جانبــه، قالت املدير 
العــام بالوكالــة - قطــاع 
اخلدمــات املصرفية لألفراد 
هنادي املسلم: نتمنى للفائز 
كل التوفيق ونســعى دائما 
إلى تعزيز ثقته وثقة جميع 
العمــالء في البنك التجاري 

الكويتي. 
وأشارت املســلم الى أن 
الفرصــة مازالــت متاحــة 
أمام عمــالء البنك التجاري 

على البســاطة والتشــويق 
والــذي ميكننــا مــن زيادة 
الوعي بثقافة االدخار وإبراز 
أهميتها في حتقيق األحالم 
والطموحات املختلفة ملختلف 

شرائح املجتمع. 
وأضافت: من خالل هذه 
احلملة الفريدة، سيرى كل 
مشارك نفسه في شخصية 
من هذه الشخصيات األربع 
ومن خالل حل اللغز املشوق 
ســيتعرف أكثر على مزايا 
حســاب احلصاد اإلسالمي 
والذي يواصل حتقيق النجاح 
حتى أصبح حساب اجلوائز 
اإلســالمي األول واملعروف 
كأفضل حســاب لسحوبات 

اجلوائز في الكويت.
أننــا  التميمــي  وأكــدت 
نحرص دائما في البنك األهلي 
املتحــد علــى التواصل مع 
عمالئنا احلاليني واملرتقبني 
من خالل مبــادرات جديدة 
وعالقــات أكثــر فاعلية من 
خالل إطالق حمالت وبرامج 
جديدة تستهدف تعزيز ثقافة 
االدخار في قالب من التشويق 

مع إتاحة فرص للربح.

جانب فرصة الفوز بجائزة 
نقدية تبلغ ٤٠٠٠ دينار في 
السحب الربع السنوي، كما 
باستطاعة العمالء االستفادة 
العروض واخلصومات  من 
املميزة. وتأتي هذه اخلدمة 
ضمــن اســتراتيجية البنك 
لتوفيــر أفضــل اخلدمــات 

املصرفية لعمالئه الكرام. 
وســيواصل بنك برقان 
بتقــدمي خدمــات متميــزة 
وســحوبات خاصــة بهدف 
جتاوز تطلعات العمالء مع 
توفير فرص للفوز بجوائز 
نقدية قيمة خالل هذا العام.

وحدات جهير قوية، ميكن أن 
يهتز اجلسم أو حتى يتحرك 
عند تشغيل املوسيقى. متت 
معاجلة هذه املشكلة بتصميم 
 Sound متناظر. تدفع سماعة
X هــذا التصميم إلى أقصى 
حد، حيث يتم وضع جميع 
مكبــرات الصــوت بشــكل 
إلــى  متناظــر. باإلضافــة 
مضخمــات الصــوت ذات 
Push- الهيــكل املتناظــر
Push، فإن مكبرات الصوت 
الستة ذات التردد الكامل في 
األســفل مرتبة أيضا بشكل 
متناظر. مع هذا اإلعداد، يلغي 
كل مكبر صــوت اهتزازات 
املوجة اخللفية لنظيره. لذا 
يظل اجلسم مستقرا، حتى 
عندما يتم تشغيل املوسيقى 

بأعلى صوت.

ملضاعفــة فرصهــم والفوز 
بجوائز حساب النجمة لعام 
٢٠٢٠، حيث يقدم احلساب 
جوائز أسبوعية بقيمة ٥٠٠٠ 
دينار، وشهرية بقيمة ٢٠٠٠٠ 
ألف دينــار، وجائزة نصف 
ســنوية بقيمة ٥٠٠٠٠ ألف 
دينــار، باإلضافــة إلى أكبر 
جائــزة مصرفية في العالم 
مرتبطة بحســاب مصرفي 
والبالغــة مليونــا ونصف 

املليون دينار كويتي.

من خالل وســائل التواصل 
االجتماعــي والتي تســاعد 
املشاركني في حل اللغز، ثم 
يتم حصر وجتميع اإلجابات 
الصحيحة وإجراء السحب 
بينهــا الختيار الرابح الذي 
يفــوز بنفــس املبلــغ الذي 
متتلكه الشــخصية، ويحق 
لكل مشترك املشاركة بإجابة 
واحدة فقط لكل شخصية.

وميكن للجميع املشاركة 
في احلملة عن طريق الدخول 

نظرة شــاملة على سماعة 
.Sound X

علــى الرغم من جســمه 
املدمج، ميكن أن توفر سماعة 
Sound X صوتا جهيرا مدويا، 
بفضل مضخمــات الصوت 
املزدوجة من Devialet بقياس 

التجاري منذ سنوات عديدة، 
وفرحتي كبيرة بفوزي بهذه 
اجلائــزة النقديــة، وتابــع 
الفائــز: اخلدمات املصرفية 
املتميزة التي أحصل عليها 
من البنــك التجاري حتقق 
لي الرضا التام، مشــيدا في 
الوقت نفسه بالتعامل املهني 
الذي يلقاه من موظفي البنك 
التجاري، متمنيا أن يحالف 
احلظ جميع عمالء وعميالت 
البنك التجاري الكويتي في 

سماعة هواوي Sound X.. جتربة صوتية مميزة

«التجاري» يستقبل الفائز بجائزة الـ ٥٠٠ ألف دينار

ممثلو «التجاري» خالل استقبال الفائز

«نافيجيتور».. سيارة الدفع الرباعي الفاخرة من «لينكون»
حققت سيارة نافيجيتور األحدث من لينكون 
أعلى معايير الفخامة بني سيارات الدفع الرباعي 
بفضل مواصفاتها املذهلة. ومتتاز هذه السيارة 
اجلديــدة بالتقنيــات احلصريــة واخلصائص 
األفضل في فئتها، ما جعلها السيارة األبرز بني 
نظيراتها. ويكمن أحد عناصر التميز في السيارة 
اجلديــدة في أنها أخف وزنا بـــ ٩٠ كيلوغراما 
مقارنة بالطراز الســابق عندمــا مت إطالقه في 
عام ٢٠١٨. ونظرا ألن جســم السيارة مصنوع 
مــن األملنيــوم املتني ١٠٠٪ ومثبــت على هيكل 
فوالذي، اســتثمر مصممو نافيجيتور مساحة 
السيارة بشكل مختلف من أجل توفير تقنيات 

أكثر سهولة في االستخدام ملن يقودها.
وأراد املصممون وصناع القرار التركيز على 
إضاءة سيارة نافيجيتور وتعزيزها، فاستخدموا 
إضاءة LED لهذه الفئة احلصرية بنسبة ١٠٠٪ 
في جميع أنحاء السيارة، والتي صممت لتدوم 
طوال عمر السيارة، وذلك كي ال يضطر املالكون 

أبدا إلى استبدال أي من مصابيحها.
ومما ال شك فيه أن راحة املقصورة تعد من 
أولويات املســؤولني عن توفير سيارات الدفع 
الرباعي الفاخــرة، وأولئك الذين يبحثون عن 
هذه امليزة في السوق. ولهذا السبب، مت تصميم 
وإنشاء مقصورة سيارة نافيجيتور بحيث توفر 
مساحة استثنائية للتحرك، إذ تقدم املقصورة 
في صف املقاعد األول والثاني مساحة مريحة 
للجلوس وفي الصف الثاني والثالث مســاحة 
لألرجل بشكل أوسع من أقرب الطرازات املنافسة 
لها، باإلضافة إلى منطقة لألمتعة خلف صفوف 
املقاعــد الثالثة، كما توفــر أيضا حجم تخزين 
أكبــر من أي طراز منافس فــي فئتها، لتبرهن 

نافيجيتور على أنها املالذ الرحب.
لكن معايير الراحة ال تقتصر على املساحة 
فقط، فالسيارة متتاز بإمكانية تغيير وضعية 
مقاعدهــا بـــ ٣٠ طريقة مع عناصــر تعزز من 
رفاهيــة اجللوس، إضافة إلــى إمكانية تغيير 

شكل سطح املقعد مبا يتناسب مع راحة الركاب، 
وذلك كلمسة إضافية لهواة مراقبة النجوم الذين 
سيتمكنون من رؤية الســماء عبر أكبر فتحة 
سقف للسيارة ضمن فئتها. ومتتاز نافيجيتور 
أيضا بأداء رفيع وقوة هائلة لكونها سيارة من 
الصف األول وتعتبر األفضل في فئتها، فقوتها 
تبلغ ٤٥٠ حصانا ويدعمها عزم دوران قدره ٦٩١ 
نيوتن متر ناجت عن محرك توربو املزدوج سعة 
٣٫٥ ليترات الذي مينح أكبر سيارة من لينكون 
مقومات تفوق تلك املطلوبة للعالمات الفاخرة.

نيكوالس لوري، املدير العام لألسواق املباشرة 
في لينكون، صرح بالقول: اسم لينكون يعكس 
معنى الرفاهية، ويظهر بأسمى أشكاله في سيارة 
نافيجيتور األفخم على اإلطالق. وبفضل مزاياها 
املتطورة واملتنوعة، حصدت العديد من اجلوائز، 
تتضمن أفضل ســيارة دفــع رباعي فاخرة في 
الشــرق األوســط، وشــاحنة العام في أميركا 
الشمالية، إذ تقدم معايير عالية وقدرات جذابة.
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بعد غياب شهرين.. الكويت تعود لترسية العقود بـ ٢٧٧ مليون دوالر
محمود عيسى

بعد غيابها عن قائمة العقود املمنوحة 
في منطقة الشــرق االوســط وشــمال 
افريقيا، لشــهرين متتابعني في ابريل 
ومايو املاضيني، حلت الكويت خالل شهر 
يونيو الفائت في املركز الرابع خليجيا 
بأداء قوي، حيث ارست ما قيمته ٢٧٧ 

مليون دوالر من العقود.
وجاءت سلطنة عمان باملركز االول 
خليجيــا وعلى مســتوى منطقة مينا 
بعقود قيمتها ٨١٣ مليون دوالر، وتلتها 
قطــر واالمارات فــي املركزيــن الثاني 
والثالث بواقع ٦٧٥ مليون دوالر و٤٦١ 
مليون دوالر على التوالي، فيما تراجعت 
الســعودية الى املركز اخلامس بعقود 
قيمتها ١٣٦ مليون دوالر، واخيرا حلت 
البحرين في املركز الســادس خليجيا 

بعقود قدرها ٧٩ مليون دوالر.
وعلى مســتوى منطقة مينا، قالت 
املجلة انها مازالت تعاني انخفاضا في 
ترســيات العقود في ســياق جهودها 
للخروج من األزمة االقتصادية، حيث 
متت ترســية عقود بقيمــة ٣ مليارات 
دوالر، االمر الذي يجعل شهر يونيو ثاني 
أدنى شهر من حيث قيمة العقود الشهرية 

منذ ان بدأت مجلة ميد إحصاءاتها لرصد 
ترسيات العقود في يناير ٢٠١٤.

ويأتي تباطؤ ترســيات العقود في 
يونيو بعد أن شهد شهر مايو الذي سبقه 
أضعف قيمة للترسيات التي بلغت ٢٫١ 
مليار دوالر. وبالتالي، فان تباطؤ االداء 
خالل أشهر متعاقبة يجعل الربع الثاني 
من عام ٢٠٢٠ هو األضعف على اإلطالق 
حيث لم تتجاوز قيمة العقود املمنوحة 

مجتمعة ١١ مليار دوالر.
وتــرى املجلــة ان اداء الربع الثاني 
املخيــب لآلمال يأتي بعــد الربع األول 
األقوى بكثير والذي شــهد منح عقود 
بقيمة ٣٢،٦ مليار دوالر، وان هذا االداء 
املتردي يعرض عام ٢٠٢٠ ليصبح أضعف 
عــام على اإلطالق من حيث منح عقود 

املشاريع في منطقة مينا.
وميكن القول ان أسوأ عام من حيث 
االداء مسجل حاليا هو ٢٠١٩، حيث كان 
االداء الســيئ للربعني االخير والثاني 
منه اســوأ الفترات الفصلية املســجلة 

حتى اآلن.
وكان الربع الثاني األضعف اداء على 
اإلطالق نتيجة تداعيات الوباء وانخفاض 
أســعار النفط وما تبعــه من تضييق 
امليزانيــات الوطنية متزامنا مع حلول 

شهر رمضان، حيث ساهم كل ذلك في 
انخفاض مستوى نشاط العقود.

وفي حني فشلت جميع البلدان التي مت 
حتليلها في قائمة ميد لترسيات العقود 
في اختــراق حاجز املليــار دوالر، فقد 
قادت عمان املنطقة بتوقيع ٨١٣ مليون 
دوالر من الصفقات. وعلى صعيد منطقة 
الشرق االوسط فقد ارست مصر عقودا 
بقيمة ٣٩٧ مليون دوالر، والعراق ١٦٠ 

مليون دوالر.
وانتهــت ميد الى القــول بأنه ميكن 
أن تشــير إجــراءات التقشــف التي مت 
الكشف عنها مؤخرا في اململكة العربية 
الســعودية إلى مزيد مــن التأخير في 
تســليم بعض املشــاريع املخطط لها، 
حتى مع حتسني آفاق انتعاش االقتصاد 
السعودي من األزمة االقتصادية احلالية.

كمــا ان اإلمــارات العربيــة املتحدة 
تتطلــع إلى التعافي من آثار الڤيروس 
بســرعة، حيث يتوقــع البنك املركزي 
حدوث انتعاش في النشاط االقتصادي 
في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا 
العام. ولكــن املجلة توقعت ان تتفاقم 
األوضاع االقتصادية في عمان والكويت 
بسبب االعتماد الكبير لكال البلدين على 

مبيعات النفط.

خالل يونيو املاضي.. لتحّل باملركز الرابع خليجياً من حيث قيمة العقود املمنوحة

أداء مخيب لآلمال لترسيات العقود بالشرق األوسط.. سجلت ثاني أدنى مستوياتها بـ ٣ مليارات دوالر

٦٥٨ مليون دوالر رصيد الكويت 
لدى صندوق النقد الدولي

«كيبيك» تخطط إلعادة دراسة جدوى 
مجمع بتروكيماويات الزور

عالء مجيد

تراجع رصيد الكويت لدى صندوق النقد 
الدولي خالل مايو املاضي بنســبة طفيفة 
بلغت ٠٫٠٩٪ ليسجل مستوى ٢٠٢٫٦ مليون 
دينار (مــا يعادل ٦٥٨٫٢ مليــون دوالر)، 
بعدما وصلت الى اعلى مســتوياتها خالل 
ابريــل املاضي بقيمة ٢٠٢٫٧ مليون دينار، 
وذلك بحسب بيانات بنك الكويت املركزي 

لشهر مايو ٢٠٢٠.
وعلــى صعيد ســنوي فقــد زاد حجم 
االحتياطيات الكويتية املودعة لدى صندوق 
النقد الدولي بنهاية مايو املاضي بنســبة 
٤٣٫٦٪، وبقيمة ٦١٫٥ مليون دينار، مقارنة 
مبســتوياتها البالغــة ١٤١٫١ مليون دينار 

بنهاية مايو من العام املاضي.
كمــا بلغ اجمالي االصــول االحتياطية 
الرسمية ١٣٫٦٧ مليار دينار، بزيادة شهرية 
بلغت نســبتها ٧٫٢٪ مقارنة بشهر ابريل 
املاضي البالغة ١٢٫٧٣ مليار دينار. وبشكل 
ســنوي فقد ارتفعت االصول االحتياطية 
بنسبة ١٤٫٤٪ مقارنة مبستوبات شهر مايو 
من العام املاضي والبالغة ١١٫٩٥١.مليار دينار 
وتشــمل هذه االصول اجمالي احتياطيات 
الكويت من الذهب واالحتياطي لدى صندوق 
النقــد وحقوق الســحب ومجموع العملة 

والودائع 
ويتكون وضع االحتياطي في صندوق 
النقد الدولي من شــريحة االحتياطي، أي 
مبالغ العمالت األجنبية التي يجوز للبلد 
العضو سحبها من صندوق النقد الدولي 
خالل مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق 

النقد الدولي (مبوجب اتفاقية قرض) في 
حساب املوارد العامة، وتكون حتت تصرف 
البلد العضو مبا في ذلك إقراض البلد املبلغ 
لصندوق النقد الدولي مبوجب االتفاقات 
العامــة لالقتــراض، واالتفاقــات اجلديدة 
لالقتــراض، واملطالبــات علــى الصندوق 
احملررة بحقوق الســحب اخلاصة تعتبر 

مطالبات بالعملة األجنبية.
ويبلغ حجم حقوق الســحب اخلاصة 
نحو ٥٦٤٫٤ مليون دينار بارتفاع شــهري 
بلغ ٠٫٠١٧٪ وبارتفاع ٠٫١٨٪ سنويا مقارنة 
مبستوياتها بنهاية مايو املاضي والبالغة 
٥٦٣٫٢ مليون دينار، وهي أصول احتياطية 
دولية اســتحدثها صنــدوق النقد الدولي 
كأصل احتياطي مكمل لألصول االحتياطية 
لدى البلدان األعضاء في الصندوق، ويوزع 
الصنــدوق حقــوق الســحب اخلاصة بني 
أعضائه على أســاس نسب حصصهم في 

الصندوق.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز 
االستقرار املالي والتعاون في املجال النقدي 
على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية 
وزيادة توظيف العمالة والنمو االقتصادي 
القابل لالستمرار، كما يساعد في جهود احلد 
من الفقر على مستوى العالم والصندوق 
تديره البلدان االعضاء وعددهم ١٨٩ بلدا.

كما يقدم صندوق النقد الدولي املشورة 
حول كيفية حتقيق االستقرار االقتصاددي 
ومنع االزمات املالية وحتســني مستويات 
املعيشــة. ويبلغ حجــم املبلغ الكلي الذي 
يستطيع الصندوق اقراضه للبدان االعضاء 

١ تريليون دوالر.

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الشــركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة «كيبيك»، 
تدرس اعادة اجراء دراسات اجلدوى ملجمع 
الزور للبتروكيماويات، املقرر إقامته بتكلفة 

تصل الى ١٠ مليارات دوالر.
ونقلــت املجلــة عن مصــادر صناعية 
مطلعة قولها سيتم تكرار دراسات اجلدوى 
لتقييم كيفية تأثر ربحية املشروع بسبب 
التداعيات طويلــة املدى جلائحة كورونا 

على األسواق العاملية.
وأضافت املصادر: «لقد أجريت دراسات 
اجلدوى األصلية قبل تفشي الوباء، ونظرا 
لتأثر األسواق بشدة بتداعيات الوباء، فإن 
كيبيك ترغب في تقييم كيفية تأثيره على 

ربحية مجمع البتروكيماويات».
ومن املفهوم أن كيبيك تســتعد لنشر 
قائمــة مقدمي العطاءات املؤهلني مســبقا 
ملجمــع البتروكيماويات خالل الشــهرين 

املقبلني.
وفي مايو من العام املاضي، حددت شركة 
صناعات الكيماويات البترولية، استراتيجية 
البالد املتعلقة بالبتروكيماويات على املدى 
الطويل، قائلة إنها تهدف إلى حتقيق الكويت 
«مكانــة عاملية مؤثرة في مضمار صناعة 
البولي إيثيلني والبولي بروبيلني وجاليكول 

اإلثيلني».
وأضافت أن استثمارات الكويت في قطاع 
البتروكيماويات ستخلق «قيمة مضافة» 

من املوارد الوطنية للدولة، فضال عن إنشاء 
قاعدة صناعية من شــأنها املســاعدة في 

تنويع اقتصاد البالد.
وذكرت «ميد» في يونيو أن شركة وود 
جروب أكملت أعمال التصميم والهندسة 
األولية للمشــروع املقــدرة تكلفته بنحو 
١٠ مليــارات دوالر. وقــد تأخر اجناز هذه 
االعمال بســبب طلب كيبيك اجراء أعمال 

تغييرية على نطاق العمل في املشروع.
جتدر االشارة الى أن ستة من التحالفات 
الرئيسية قدمت وثائق التأهيل في ديسمبر 

من العام املاضي وهي:
٭ حتالف شركة اس كيه الكورية اجلنوبية 
للهندســة والبنــاء مــع شــركة بتروفاك 

البريطانية.
٭ حتالف شــركة ســينوبك الصينية مع 

شركة تكنيكاس ريونيداس االسبانية.
٭ حتالــف شــركة سامســونغ الكوريــة 
اجلنوبية مع شركة CTCI التايوانية وشركة 

احتاد املقاولني اللبنانية.
٭ حتالف شركة سايبيم اإليطالية مع شركة 
هيونداي للهندســة واإلنشاءات الكورية 

اجلنوبية.
٭ حتالف شركة فلور األميركية مع شركة 
دايوو للهندسة والبناء الكورية اجلنوبية.

٭ حتالف شركة هيونداي للهندسة الكورية 
اجلنوبية مع شركة تكنيمونت االيطالية.

ويذكر أن ثمة شركات ومجموعات اخرى 
قدمت طلبات للتأهــل مازالت في انتظار 

قرار تأهيلها من كيبيك.

بنهاية مايو ٢٠٢٠.. وبزيادة سنوية ٤٣٫٦٪

تقييم تأثر ربحية املشروع بتداعيات جائحة كورونا على األسواق

صناعيون لـ «األنباء»: املنتج احمللي 
يعاني منع التصدير واإلهمال احلكومي

طارق عرابي

أبدت مصــادر صناعية 
الشــديد مــن  اســتياءها 
الحكومة  طريــق تعاطــي 
مــع المنتجــات المحليــة 
خــالل جائحــة ڤيــروس 
كورونا المستجد، إذ أكدت 
المصادر أنه على الرغم من 
أن المصانــع الكويتية لم 
تتأخر في الوقوف إلى جانب 
الحكومة منذ بداية الجائحة 
وحتــى يومنا هــذا، إال أن 
الحكومــة مازالت تتجاهل 
أهمية دعم المنتج المحلي 
وااللتفات إليه بشكل جدي.
المصــــــادر  وأكـــــدت 
لـ«األنبــاء» أن الصناعــة 
المحلية مازالــت ترى أنه 
ال يوجد حتى يومنا هذا ما 
يلزم الوزارات والمؤسسات 
والجهات الحكومية بشراء 
المنتج المحلي، وذلك على 
الرغم من أن الحكومة نفسها 
كانت قد كلفت الهيئة العامة 
المصانع  للصناعة بدعــم 

المحلية،
أنهــا خصصــت  كمــا 
ميزانية لشــراء واستيراد 
الالزمــة  المــواد األوليــة 
المحلية وعلى  للصناعــة 
األوليــة  المــواد  رأســها 
التــي تدخــل فــي صناعة 
المعقمات ومنها (ضواغط 
المعقمات، كاريومر،  علب 
االيثانول)، إلى جانب المواد 
األوليــة الالزمــة لصناعة 
أنها  الكمامات، فضــال عن 
المصانــع نفســها  حثــت 
على مضاعفة اإلنتاج حتى 
وصلت إلى طاقتها اإلنتاجية 
القصوى وأصبحت تعاني 
من وجــود فوائض كبيرة 
في اإلنتــاج يقابله ضعف 

في الطلب المحلي.
المصادر نفســها أكدت 
أن مشــكلتها لم تقف عند 
حــد اإلهمــال الحكومــي 
فحسب، بل أنها اصطدمت 
وهــي  أال  أكبــر،  بعقبــة 
منع التصديــر للخارج ما 
تسبب في خسارتها لقاعدة 
كبيرة من العمالء، لذا فإن 
مصيبتها لم تعد تقف عند 
حــد التجاهــل الحكومــي 
للمنتج المحلــي بالداخل، 
وإنما امتدت إليقاف مصادر 

الحكومة وســاعدتها على 
العمل واإلنتــاج من خالل 
األوليــة  المــواد  توفيــر 

المدعومة؟».
ومضت تقــول: «إذا لم 
تعد الحكومــة بحاجة إلى 
شراء المعمقات والكمامات 
من السوق المحلي، فلماذا 
ال تفتح الباب أمام المصانع 
المحلية لتصدير فوائضها 
من هذه المنتجات لألسواق 
الخارجية التي مازالت في 
حاجــة ماســة لمثــل هذه 
ان  خاصــة  المنتجــات، 
السوق الكويتي قد تشبع 
بالفعل منها، بدليل انخفاض 
أسعارها بشكل كبير خالل 

اآلونة األخيرة».
المناقصات الحكومية

ويقول املديــر التنفيذي 
للشــركة الكويتية لصناعة 
وجتارة املنتجــات القطنية 
بندر اجلاراهللا، إن املصانع 
احملليــة تفاءلــت بتفاعــل 
جميع اجلهات احلكومية مع 
املنتجــات احمللية في بداية 
االزمة، إال أنها أصيبت بخيبة 
أمل عند فتح باب االستيراد 
من اخلارج «وعادت حليمة 
إلى عادتها القدمية»، فاجلهات 
احملليــة عــادت لتبحث عن 
الســعر االقل بغــض النظر 

عن اجلودة.

وغيــر المســتوفية تبــاع 
بأسعار متقاربة جدا، فأين 
حمايــة المنتــج المحلــي 
المعروف بجودته ومطابقته 
المحليــة  للمواصفــات 

والعالمية المعتمدة؟
وأشــار إلى أن وزارات 
الدولة مازالت تقارن أسعار 
ومنتجات المصانع المحلية 
بأسعار ومنتجات شركات 
صينيــة وتركية وغيرها، 
حيث تعتمد في مناقصاتها 
على السعر وليس الجودة 
أو المواصفــات، وهذا أمر 
ال يصــح، خاصة إذا تعلق 
األمــر بالمنتجــات الطبية 
والصحيــة، وهــذا الفكــر 
مصيبة بحــد ذاته، ناهيك 
عــن التناقض مــع قانون 
الــذي منــح  المناقصــات 

األولوية للمنتج المحلي.
ودعا الجاراهللا الحكومة 
إلــى الوقــوف إلــى جانب 
المنتجات المحلية ودعمها 
بشــكل جــدي، خاصة أن 
المصانــع الكويتية وقفت 
إلى جانــب الحكومة أثناء 
جائحة «كوفيدـ١٩» وكانت 
على قدر المسؤولية، منذ 
بداية األزمة وحتى نهايتها، 
وان تقوم بإجبار الوزارات 
على الشراء المحلي بنسبة 
معينة ال تقل عن ٣٠٪ من 

إجمالي المناقصة.

وأضــاف انــه بــات من 
الواضح جدا أنه ال يوجد اي 
اعتبار لقانون المناقصات 
المركزية الذي منح المنتج 
المحلــي أفضلية بنســبة 
٢٠٪ لــدى كافة الــوزارات 
الحكومية، فالهاجس األكبر 
لديها مازال هو الســعر ثم 

السعر ثم السعر.
وتابع يقــول: «تفاءلنا 
الــوزارات  بــأن  خيــرا 
الحكوميــة أدركــت أنه لن 
يبنــي اقتصــاد الوطن إال 
مصانعهــا المحليــة، لكن 
وبكل أسف ما الحظناه في 
الفترة االخيرة، سواء على 
صعيد الوزارات أو الهيئات 
أو الجمعيات التعاونية ان 
السعر هو األساس، وال عزاء 

للمنتج المحلي».
المواصفات الموحدة

ولفــت الجــاراهللا إلــى 
غياب المواصفات الموحدة 
بالســوق الكويتي، خاصة 
إذا تحدثنا عن «الكمامات» 
التــي أصبحت تبــاع كلها 
واحــد،  مســمى  تحــت 
إلــى الجوانب  دون النظر 
الطبيــة أو المواصفات أو 
المستخدمة  المواد  نوعية 
بصناعتهــا، وفــي نهايــة 
األمــر أصبحــت الكمامات 
المســتوفية للمواصفــات 

مصانع الكمامات ارتفع عددها من ١ إلى ٩.. واملعقمات من ٥ إلى ١٥

(متني غوزال) أحد مصانع الكمامات في الكويت 

الدخــل األخرى التي كانت 
تدر على البالد نقدا أجنبيا.

زيادة المنافسة
وكشفت المصادر عن أن 
الكويت كانت قبل جائحة 
كورونــا تمتلــك مصنعــا 
وحيدا إلنتاج الكمامات، و٥ 
المعمقات،  مصانع إلنتاج 
لكــن وبعد األزمــة فتحت 
التجارة الباب أمام المزيد من 
التراخيص الجديدة ليرتفع 
إلى  الكمامات  عدد مصانع 
٩ مصانع، وعــدد مصانع 
المعقمــات إلى ١٥ مصنعا، 
وذلك بهدف تلبية احتياجات 
الســوق المحلــي من هذه 
المنتجــات في ظل جائحة 
ڤيروس كورونا، األمر الذي 
تســبب فــي فائــض كبير 
من هــذه المنتجات مقابل 
طلب أقــل عليها، الســيما 
فــي ظــل اســتيراد نفــس 
هذه المنتجات من الخارج 
ومنافستها للمنتج المحلي.

الدور الحكومي
وتساءلت المصادر قائلة: 
الــدور الحكومي في  «أين 
المحلية،  دعــم الصناعــة 
بــل أين من ألــزم وزاراتها 
ومؤسساتها بشراء المنتج 
المحلي، خاصة بالنســبة 
التــي دعمتهــا  للمصانــع 

السوق تشبع من املعقمات والكمامات حتى انخفضت أسعارهما.. ويجب فتح الباب لتصدير الفائض
اجلاراهللا: احلكومة مطالبة بإجبار الوزارات على شراء املنتج احمللي بـ ٣٠٪ من مناقصاتها
السوق الكويتي يعاني غياب املواصفات املوحدة.. والدليل بيع جميع «الكمامات» بأسعار متقاربة

بندر اجلاراهللا
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العجمي: محالت استثمارية جديدة
في جمعية علي صباح السالم

قــال رئيس مجلــس ادارة 
جمعيــة علــي صباح الســالم 
التعاونيــة محمــد العجمي ان 
اجلمعيــة وفــي إطار ســعيها 
لتشجيع املســاهمني من أبناء 
املنطقــة علــى االســتثمار بها 
وحرصهــا على توفيــر جميع 
اخلدمــات ملســاهميها وأبنــاء 
املنطقة، قامت بطرح أنشــطة 
لالستثمار ألصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في السوق 
املركــزي الرئيســي، وعدد من 
األنشطة ألصحاب االختصاص 

بالظرف املغلق. وأوضح العجمي أنه مت االعالن 
عن طرح نشاطي «العطور» و«األحذية واحلقائب» 
ألصحــاب املشــروعات الصغيرة واملتوســطة 
وأنشطة «مكتب سفريات وكلف ولوازم اخلياطة» 
مبيزانني مركز الضاحية، ونشاط «مصور» في 
قطعة ٢ ألصحاب االختصاص بالظرف املغلق.

وأضاف العجمي إن مجلس 
إدارة جمعية علي صباح السالم 
ســيواصل مســيرة اإلجنــاز 
والتميز من خالل خطط مدروسة 
تهــدف الى االرتقاء مبســتوى 
املقدمــة ملســاهمي  اخلدمــات 
اجلمعية وأهالي املنطقة تشمل 
عــــــدة محاور منها اجلانــــب 
التسويقي من خالل العودة لعمل 
املهرجانــات املتنوعــة، وكذلك 
اجلانب اخلدمي من خالل ابتكار 
أساليب حديثة لتقدمي خدمات 
تتماشى مع مستجدات الوضع 
الراهن واجلانب الصحي والوقائي حرصا على 
ســالمة مرتادي اجلمعية، وذلك رغم التحديات 
التي تواجه املنطقة، والتي استطاع مجلس اإلدارة 
أن يواجه تلك التحديات بحكمة وحسن تصرف 
وتخطيــط جيد وعمــل دؤوب، لتثمر جناحات 

على كل األصعدة.

محمد العجمي

«نفط الكويت»: خفض املوازنة الرأسمالية 
بنحو ٢٥٪.. والتشغيلية ١٨٪

«التركية» تنظم ٣ رحالت من الكويت إلى إسطنبول

اعلنت شــركة نفــط الكويت عــن حتقيقها 
انخفاضا بنحو ٢٥٪ في ميزانيتها الرأســمالية 
ضمــن خطتها اخلمســية، واتخاذهــا خطوات 
أخرى لترشيد املوازنة التشغيلية للعام املالي 
٢٠٢١/٢٠٢٠ بخفضها قرابة ١٨٪ بغية االسهام في 

تأمني االستقرار للمالية العامة للدولة.
وأكدت الشركة في بيان لـ «كونا»، حرصها 
لتنفيذ خطتها االستراتيجية الرامية إلى احملافظة 
على الطاقــة اإلنتاجية ورفعها من خالل تنفيذ 
سلســلة من املشاريع. وأوضحت انها كانت قد 
أعدت سلفا خطتها اخلمسية لتنفيذ تلك املشاريع، 
إال أن أزمــة الركود العاملي الناجمة عن تفشــي 
جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوفيد - ١٩) 
هبطت بأسعار النفط بشكل قياسي ما أدى إلى 
تراجــع اإليرادات للدولة بشــكل كبير. وبنيت 
ان هــذه الظروف املســتجدة وغيــر املتوقعة، 
دعت مجلس الوزراء إلى إصدار توجيهاته لكل 
اجلهات احلكومية ومن بينها مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة إلى مراجعة ميزانياتها 

الرأسمالية والتشغيلية «ملا تفرضه هذه الظروف 
االقتصادية القاسية من واقع جديد». وذكرت انها 
وفور تلقيها هذه التوجيهات بادرت الى مراجعة 
خطتها اخلمسية بتحديد األولويات من املشاريع 
للمضي بالتنفيذ وتأجيل عدد آخر منها متضمنا 
تلك التي أجريــت تصاميمها وذلك مبا ال يؤثر 
على أهدافها االستراتيجية على املدى املتوسط.
وأفادت بأنه واســتجابة لتلــك التوجيهات 
خفضــت ميزانيتها الرأســمالية ضمن خطتها 
اخلمســية بنحو ٢٥٪ واتخذت خطوات أخرى 
لترشيد املوازنة التشغيلية للعام املالي احلالي 
خلفضها بنحو ١٨٪. وأكدت انها لن تتوانى عن 
االستمرار بالقيام بواجباتها نحو تنفيذ مشاريعها 
ســعيا منها للحفاظ علــى اإلنتاج ورفع طاقته 
ومن هذا املنطلق ســتقوم باملراجعــة الدورية 
خلطتها اخلمسية بحسب متطلبات السوق العاملية 
وحتســن الفرص االقتصادية لتقرير متى يبت 
بتلك املشــاريع املؤجلة مبا في ذلك التي أعدت 

تصاميمها سلفا.

أكدت حرصها على تنفيذ خطتها اإلستراتيجية للمحافظة على الطاقة اإلنتاجية

باشبوغ لـ «األنباء»: نتطلع لرفع التبادل التجاري
بني الكويت وتركيا إلى مليار دوالر

«صندوق النقد»: أكبر تراجع باقتصادات الشرق األوسط منذ ٥٠ عامًا

«اجلمارك» ُتعفي البضائع األقل من ١٠٠ دينار من الرسوم

أعلن املستشار في املكتب 
التجاري في السفارة التركية 
اتيال أوغور باشــبوغ، عن 
قيام املكتب برعاية وتنظيم 
«منصات رقمية» ولقاءات 
افتراضيــة  عمــل ثنائيــة 
شــركات  بــني   «B٢B»
ومســتثمرين كويتيني مع 
نظرائهــم األتــراك للتغلب 
علــى ظروف احلظــر التي 
فرضتها اإلجراءات الصحية 
مع تفشي ڤيروس كورونا 
املســتجد، كاشفا عن إقامة 
معرض افتراضي للجامعات 
التركيــة قريبا، إضافة إلى 
«جسر التجارة اإللكترونية» 
مع دول مجلس التعاون. 

فــي  باشــبوغ  ودعــا 
«األنبــاء»  لـــ  تصريــح 
الشــركات واملســتثمرين 
الكويتيني، إلى عدم التردد 
في انتهاز هذا التطور بعالم 
التجارة للقيام باملزيد من 
األعمال واالســتثمارات مع 
األتــراك، مؤكدا  نظرائهــم 
اســتعداد املكتــب لتقــدمي 
جميع التسهيالت املمكنة. 
وحول تقييمه للعالقات 
االقتصادية والتجارية بني 
تركيــا والكويــت، أجــاب 
باشــبوغ: ميكننــا تقييــم 
االقتصاديــة  العالقــات 
التركيــة - الكويتية حتت 
٣ عناوين رئيسية: العنوان 
األول هو التجــارة: فطبقا 
ملؤشــرات املعهــد التركــي 
لإلحصاء (TUIK) لقد زادت 
صادرات تركيا إلى الكويت 
بشكل ملحوظ في السنوات 
األخيــرة، حيــث بلغت في 

أ.ف.پ: خفض صندوق 
النقد الدولي أمس مرة جديدة 
توقعات النمو في الشــرق 
افريقيا  األوســط وشــمال 
لتتراجع إلى أدنى مستوياتها 
منــذ ٥٠ عامــا، وذلــك على 
خلفيــة اســتمرار تداعيات 
تراجع أسعار النفط وانتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد. 
وحذر الصندوق في تقرير 
مــن أن األزمــة االقتصادية 
فــي املنطقة التــي تعصف 
بها األزمات، ستشهد ارتفاعا 
في معدالت الفقر والبطالة 
ما قد يؤجــج االضطرابات 
االجتماعيــة ويزيــد عجــز 
الدين  امليزانيات وارتفــاع 

العام.
وتوقــع الصنــدوق أن 
تنكمــش اقتصادات منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا بنســبة ٥٫٧٪ هذا 
العام، بانخفاض عن توقعاته 
فــي ابريــل. وقــد تنكمش 
اقتصادات دول تشهد نزاعات 

بنسبة ١٣٪.
كمــا توقــع أن تنكمش 
االقتصــادات املعتمدة على 
الطاقــة فــي دول مجلــس 
التعاون اخلليجي بنســبة 
٧٫١٪، أي أقــل بنحــو ٤٫٤٪ 

تركيا ملستثمرين كويتيني، 
كما أن العديد من أصدقائنا 
الكويتيني يتجهون لقطاع 
العقارات التركية، وبحسب 
معهد (TUIK) فمنذ عام ٢٠١٥ 
حتى شهر مايو لعام ٢٠٢٠ 
بلغ عدد العقارات السكنية 
التــي متلكهــا أصدقاؤنــا 
الكويتيني فــي تركيا نحو 
٩٩٤٥ وحدة سكنية. كما أن 
شركات اإلنشاءات التركية 
ســاهمت بشــكل كبير في 
االقتصاد الكويتي من خالل 
استثمارها وتنفيذها لبعض 
املشاريع املهمة في الكويت، 
مما ساهم في تقارب الفكر 
بني رجال أعمــال البلدين. 
أمــا العنــوان الثالــث فهو 
السياحة، حيث يزداد عدد 
أصدقائنا الكويتيني الذين 
يقضون عطالتهم الصيفية 

أســعار النفط نحــو ثلثي 
قيمتها مع تراجع االقتصاد 
العاملي لوقف الڤيروس، قبل 
أن تتعافــى جزئيــا وتبلغ 
حوالى ٤٠ دوالرا للبرميل.

وتوقع أزعور أن تخسر 
الدول املصــدرة للنفط في 
املنطقة نحو ٢٧٠ مليار دوالر 
مــن عائــدات الطاقة «وهو 

انخفاض كبير».
وذكــر تقريــر صندوق 
البلــدان  أكثــر  أن  النقــد 
تضررا في املنطقة ستكون 
تلك «الهشــة وفــي حاالت 
الصــراع»، مــع توقــع بأن 
تنكمش اقتصاداتها بنسبة 
تصل إلــى ١٣٪، متوقعا أن 
يتراجــع نصيــب الفرد من 

فــي الربــع األول من ٢٠٢٠ 
بنحو ٤٫٥٪ لتصبح تركيا 
الدولة األكثر منوا بني دول 
منظمة التعاون االقتصادي. 
وفيما يخص الربع الثاني 
قطعا سيكون هناك انكماش. 
ولكــن ومــع بــدء العودة 
للحياة الطبيعية في شهر 
يونيو، بدأت تظهر إشارات 

االنتعاش االقتصادي. 
وتابــع: إن مؤشــر ثقة 
القطاع اخلاص ارتفع ٨٩٫٨ 
نقطــة بزيــادة ١٦٫٣ نقطة 
مقارنة بشهر مايو. عالوة 
على ذلك، ووفقا لالحصاءات 
املؤقتة لوزارة التجارة، فقد 
ارتفعت الصادرات بنسبة 
٣٥٫١٪ فــي يونيــو مقارنة 
بشهر مايو لتصل إلى ١٣٫٥ 
مليار دوالر. وبسبب اتخاذ 
التدابير الصحية العامة على 
مستوى العالم، مت إلغاء أو 
تأجيل رحالت العمل وتبادل 
الوفود التجارية، واملعارض. 
ورغم ذلك، فإن رجال األعمال 
األتــراك يحاولون التكيف 
مع الوضع الراهن مبواصلة 
مقابالتهم التجارية، وحتى 
املعارض في بيئة افتراضية 
من خالل منصات التواصل 

عبر االنترنت. 
وفي هذا الســياق، فإن 
مكتب املستشــار التجاري 
الذى يعمل من خالل السفارة 
التركية بالكويت، يواصل 
عمله فــي إتاحــة الفرصة 
للشــركات الكويتيــة فــي 
االلتقاء بالشركات التركية 
مــن خــالل االجتماعــات 
االفتراضية عبر اإلنترنت.

النقد من أن التراجع احملتمل 
فــي العمالة الوافــدة، التي 
تشــكل أكثــر مــن ٧٠٪ من 
القــوى العاملــة في بعض 
البلــدان املصــدرة للنفط، 
ســيؤثر على إعــادة إحياء 
االقتصادات في هذه الدول. 
ويعمل حوالــي ٢٥ مليون 
مغتــرب فــي دول مجلــس 
التعاون اخلليجي، ويشكلون 
نحو نصف أعداد سكان هذه 

الدول.
«اكســفورد  وتوقعــت 
إيكونوميكس» في مايو أن 
ينخفض التوظيف في دول 
مجلس التعــاون اخلليجي 
بنســبة ١٣٪ هذا العام، مع 
فقدان نحو ١٫٧ مليون وظيفة 
في السعودية و٩٠٠ ألف في 
اإلمــارات. ورأى أزعور أنه 
مع ظل عدم اليقني احلالي، 
الوضــع  ميكــن أن يتجــه 
لألسوأ، موضحا «نحن في 
وضع غريب حيــث اليزال 
مستوى عدم اليقني مرتفعا، 
عــدم اليقني بشــأن القدرة 
على الســيطرة على الوباء 
وانتشاره وعدم اليقني بشأن 
التعافي االقتصادي نفســه 
وعدم اليقني بشــأن أسعار 

النفط».

قــررت اإلدارة العامة للجمارك 
إعفاء البضائــع الواردة الى البالد 
بقيمة ١٠٠ دينار أو أقل (نحو ٣٢٢ 

دوالرا) من الرسوم اجلمركية.
وقالت مديرة ادارة املكتب الفني 
باجلمــارك ورئيســة جلنة تقصي 
احلقائــق اخلاصة برســوم البريد 
السريع منى الرشــيدي ان االدارة 
اصدرت هــذا االعفــاء بالتعليمات 

اجلمركيــة رقــم (٢٠٢٠/٩٤) وفق 
ضوابط وشروط محددة.

وافادت الرشيدي بأن القرار يأتي 
بنــاء على توصيــة جلنة «تقصي 
للقانــون  واســتنادا  احلقائــق» 
(٢٠١٣/٤٢) باملوافقــة على انضمام 
الكويــت التفاقية (كيوتو) املعدلة 
وامللحــق العام دون االخالل بكافة 
القوانني السارية في البالد مشيرة 

الى ان العمل به ســيبدأ من تاريخ 
نشــره باجلريدة الرسمية (كويت 
اليوم). وبينــت ان هذه التوصية 
بداية لعدة توصيات عكفت اللجنة 
على دراســاتها وحصرهــا اليجاد 
احللول واعــادة النظر باالجراءات 
املتبعة مبا يخــدم املواطن واملقيم 
بالتعاون مع شركاء العمل واجلهات 
ذات الصلة التي تعمل معها اللجنة 

لوضــع اليــة خاصة بالشــحنات 
الشخصية. وذكرت ان اللجنة تسعى 
الى توضيح االجراءات املتبعة ونشر 
كل الرســوم التــي حتصل، مؤكدة 
الشــكاوى  االســتعداد الســتقبال 
واملقترحــات ســواء باحلضــور 
الشــخصي بعد حجــز موعد على 
املوقع االلكتروني او باالتصال على 

الرقم ٢٤٩٥٥٥٩٢.

في تركيا عاما بعد عام. وقد 
ارتفع عدد الســياح الذين 
قدموا إلى تركيا من الكويت 
عام ٢٠١٩ إلى نحو ٣٧٤٫١٩١ 
ألــف ســائح بزيــادة ٢٦٪ 
مقارنــة بعــام ٢٠١٨ وكان 
عددهم يقدر بـ ٢٩٨٫٦٢٠ ألفا، 
لذلك فإن الســياحة تسهم 
بشــكل كبير فــي التجارة 

اخلارجية للبلدين.
مواجهة «كورونا» اقتصاديًا

وبــاء  تأثيــر  وعــن 
«كورونا» علــى االقتصاد 
التركي، أشــار املستشــار 
التجــاري إلى ان االقتصاد 
التركــي أيضا تأثر ســلبا 
بهــذه اجلائحــة العامليــة. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من 
كل التطورات السلبية فإن 
االقتصاد التركي حقق منوا 

النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
فــي تلك البلــدان من ٢٩٠٠ 
دوالر فــي ٢٠١٨-٢٠١٩ إلى 
٢٠٠٠ دوالر فقط هذا العام. 
وهــذا تراجع «ســيزيد من 
حدة التحديات االقتصادية 
القائمة ويرفع  واإلنسانية 
مســتويات الفقــر املرتفعة 
بالفعل»، بينما «قد تشتعل 
االضطرابــات االجتماعيــة 
من جديد مع رفع إجراءات 
اإلغــالق». ورأى أزعور أن 
فقــدان الوظائف إلى جانب 
الفقر وعدم املساواة  تفاقم 
ميكــن أن يخلــق حتديات 
فــي مجــال احملافظــة على 
االستقرار بالنسبة حلكومات 

املنطقة.
إن  الصنــدوق  وقــال 
العجز الكبير واملتزايد من 
املتوقع أن يدفع مستويات 
الديــن العام إلــى ٩٥٪ من 
الناجت احمللي اإلجمالي لدى 
مستوردي النفط في الشرق 
األوسط بحلول نهاية العام. 
وذكر أنه من املتوقع أن تزداد 
مستويات الديون بسرعة في 
السودان إلى ٢٥٨٪ من الناجت 
احمللي اإلجمالي ولبنان إلى 
١٨٣٪ ومصر أكثر من ٩٠٪.

كما حذر تقرير صندوق 

املستشار في املكتب التجاري بالسفارة التركية أكد أن هناك   منصات افتراضية ولقاءات عمل «B٢B»  لتنشيطها

اتيال أوغور باشبوغ

٢٠١٩ نحــو ٥٥٧٫٥ مليــون 
دوالر، كما أن وارداتنا من 
الكويــت بلغت نحو ١٤٦٫٨ 
مليون دوالر، ليبلغ حجم 
التبادل التجاري إجماال نحو 
٧٠٤٫٣ ماليني دوالر. وتقوم 
تركيا بتصنيــع وتصدير 
املفروشــات واملنسوجات 
واألدوات املنزليــة ومــواد 
الغذائية  البناء واملنتجات 
عالية اجلودة بأقل األسعار. 
وأضاف: إن «هدفنا هو 
زيادة حجم التبادل التجاري 
ليصل إلــى أكثر من مليار 
دوالر علــى املــدى القريب 
من خالل التعريف بجودة 
املنتجــات التركية بشــكل 

أوسع داخل الكويت».
أما العنوان الثاني فهو 
االســتثمار، حيث إن هناك 
أكثر من ٣٠٠ شــركة داخل 

من التوقعات الســابقة في 
ابريل املاضي.

وقال مدير قسم الشرق 
آســيا  ووســط  األوســط 
الدولــي  النقــد  بصنــدوق 
جهــاد ازعــور إن «املنطقة 
تواجــه أزمــة ال مثيل لها.. 
صدمة مزدوجة أثرت على 
طبيعة عمل اقتصاداتها خالل 

إجراءات احلجر».
الشــرق  وطبقــت دول 
األوســط بعضــا مــن أكثر 
عمليــات اإلغــالق صرامــة 
املرتبطــة  واإلجــراءات 
انتشــار  منــع  مبحاولــة 
الڤيــروس، وعلقــت معظم 

األنشطة االقتصادية.
فــي الوقت ذاتــه، فقدت 

 ديبلوماسية جتارية «رقمية»
لدى االستيضاح أكثر حول «املعارض الرقمية» 
و«الوفود التجارية االفتراضية» وكيفية مقاربة 
السفارة لهذا التطور، قال باشبوغ: ميكننا أن نطلق 
عليها «اجليل اجلديد» للديبلوماسية التجارية. 
فقد أظهر لنا هــذا الوباء أنه ميكننا اآلن إدارة 
األعمال مــن منازلنا دون احلاجة الى الرحالت 
الطويلة. وقد تكيف املصدرون االتراك مع هذا 
الوضع بســرعة. وبدعم من وزارة التجارة، مت 
جمع شركائنا التجاريني في العديد من البلدان، 
وعقدت مؤمترات افتراضية بني شركات كويتية 
وشركات تركية. وفي الفترة ما بني ١ و٤ يونيو 
متت إقامة معرض «شوديكس» الرقمي لألحذية 
واملنتجات اجللدية في بيئة افتراضية عبر منصات 
االنترنت، وأصبح أول معرض افتراضي يقام 

في العالم. وشهد ما مجموعه ٥٫٨٠٠ تفاعل بني 
 «B٢B» رجال األعمال، وإجراء ٢٢٣ لقاء عمل ثنائي
عبر الڤيديو في هذا املعرض.  واضاف باشبوغ: 
نود رؤية املزيد من رجال األعمال الكويتيني في 
املعارض الرقمية التي ستقام في الفترة املقبلة. 
وكشف أنه سيتم قريبا تنظيم معرض افتراضي 
فيما يخص التعريف باجلامعات التركية للطالب 
األجانب الذين يرغبون في استكمال دراستهم 
في تركيا. وباإلضافة إلى ذلك، ســوف جنمع 
كل شــركات التجارة اإللكترونية الكويتية مع 
املصدرين االتراك في حــدث افتراضي حتت 
مسمى جسر التجارة االلكترونية والذى سوف 
يشمل جميع دول مجلس التعاون اخلليجي مبا 

ذلك الكويت. 

وذكر انه بخالف املعارض فإننا نواصل أيضا 
تقدمي خدماتنا للوفود التجارية من خالل املنصات 
االفتراضية. وخالل فترة الوباء متكنا من جعل 
بعض جتار املواد الغذائية، وموردي مواد البناء، 
يلتقون مع املصدرين األتراك من خالل منصات 
التواصل االفتراضية.  وقال باشبوغ: نأمل نحن 
مكتب املستشار التجاري بالسفارة التركية بالكويت 
بقيادة السفيرة عائشة كويتاك، بالنهوض بالعالقات 
التجارية واالقتصادية التركية- الكويتية إلى أعلى 
املستويات. وندعو الشركات الكويتية إلى مكتبنا، 
خاصة تلك التي ترغب في االلتقاء بالشــركات 
التركية في البيئة االفتراضية. وأكد أن الراغبني 
ميكنهم التواصل مع املكتب التجاري من خالل 
.kuwait@trade.gov.tr البريد اإللكتروني اخلاص

«جسر التجارة اإللكترونية» جلمع املصدرين األتراك «افتراضيًا» مع شركات التجارة اإللكترونية الكويتية واخلليجية

باهي أحمد

كشــف مدير العالقات 
اخلطــوط  فــي  العامــة 
التركية بالكويت  اجلوية 
أحمد يوكسل في تصريح 
خاص لـ «األنباء» عن قيام 
الشــركة بتظيم ٣ رحالت 
مغادرة إلى اسطنبول في 
أيام ٢٣ و٢٧ و٣٠ من الشهر 
اجلاري، وذلك في الساعة 
الواحــدة صباحًا بتوقيت 
الكويت. وأضاف يوكسل 
أن عدد املسافرين على منت 
الرحلة املغــادرة الواحدة 
وأن ســعر  ٣٤٩ مســافراً 
التذكرة يبدأ من ١٢٠ ديناراً.
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هل أصبحت دول اخلليج مالذًا آمنًا لغسيل األموال؟!
تريليونا دوالر حجم األموال املغسولة سنوياً حول العالم.. مبا يعادل ٤ أضعاف مصروفات امليزانيات اخلليجية

عوامل حتد من انتشار غسيل األموال 
١- محاربــة الفســاد اإلداري واملالي، 
والذي يعد انتشاره بيئة خصبة لتنظيف 
األموال غير املشروعة خاصة مع غياب 
الشفافية، بل ويعد الفساد من أهم أسباب 
تخلف األمم ودمار الدول وزوالها، أما عن 
محاربته فهي مسؤولية مجتمعية شاملة 
يتشارك فيها صناع القرار والقائمني على 

إدارة الدولة بجميع املستويات.
٢- تدريب وتأهيل املوظفني العاملني 
في املؤسسات املالية والرقابية ذات الصلة 
على طرق وأســاليب اكتشــاف عمليات 
غســيل األموال املعاصرة وباالستعانة 
بجهات تدريبية معتمــدة عامليا في هذا 
الشأن على أن يكون هذا التدريب مستمرا 
ومتماشــيا مع تطور احترافية غاســلي 

األموال.
٣- إعادة النظر في قانون سرية العمل 
املصرفي لتحقيق التوازن بني خصوصية 
العميل وحقه فــي احملافظة على درجة 
من الســرية ملعلومات حسابه املصرفي 
وبني احملافظة على االستقرار االقتصادي 
واالجتماعي، بحيث ال يســمح ألصحاب 
اجلرائم اســتغالل هذه الســرية كنقطة 

متركز للتغطية على جرائمهم.
٤- محاســبة الشــركات واألفــراد 
الضالعــني فــي عمليات غســيل األموال 
وتقدميهــم إلى محاكمة عادلة لإلســراع 
فــي تطبيق القانون عنــد نطق القضاء 
بثبوت التهم عليهم، لكي يرتدع من تسول 
له نفسه باإلقدام على مثل هذه العمليات 

املالية املشبوهة في املستقبل.
٥- تنظيم وتقنني التجارة اإللكترونية 
وحمالت وســائل التواصــل االجتماعي 
اإلعالنية، من خالل تشريع قانون فرض 
الضرائــب على هذا النــوع احلديث من 
التجــارة وعلى أصحــاب اإلعالنات من 
مشــاهير السوشــيال ميديا، وذلك ألن 
النظام الضريبي هو نظام رقابي ناجح 
نســبيا على مصادر الدخول املكتســبة 

لألفراد والشركات.
٦- توعية املواطنــني واملقيمني، من 
خالل أحدث الوسائل اإلعالمية وحتذيرهم 
من الولوج في أي عمليات مالية مشبوهة، 
ملا لها من آثار وعواقب وخيمة على سمعة 
الفرد ومستقبل أسرته ومن ثم اقتصاد 

مجتمعه.

أضرار غسيل األموال
٭ اســتنزاف اقتصــاد الدولــة: عندمــا 
يتــم حتويل مبالــغ كبيرة مــن األموال 
بحجة غســلها إلى بنــوك الدول األخرى 
فإن االســتثمار احمللي يقل في املشاريع 
التنمويــة التي تدعــم االقتصاد الوطني 
وتنــوع مصادر دخله وحتد من معدالت 
البطالة، نظــرا النخفاض األرصدة التي 
تغذي تلك املشاريع وانتقالها إلى الدول 
األخرى وحرمــان االقتصاد الوطني من 
العوائــد اإليجابيــة املتوقعــة مــن تلك 

األرصدة.
٭ ارتفاع معدالت التضخم: تؤدي زيادة 
املبالغ احملصلة من األنشطة املجرمة إلى 
زيادة الســيولة النقدية مبــا ال يتوافق 
مع حجم اإلنتاج من الســلع واخلدمات، 
وكنتيجة طبيعية لهــذه الزيادة ترتفع 
أسعار السلع واخلدمات داخل حدود الدولة 

فيقع ضحيتها ذوو الدخل احملدود.
٭ غياب املنافسة: زعزعة عملية املنافسة 
الشريفة في السوق احمللي وإيقاع الضرر 
على أصحاب املشاريع الشرعية الناشئة 
الســيما الصغيرة منها واملتوسطة، ألن 
هدف املنافس اجلديد هو غسيل األموال، 
وليس حتقيق الربح وبالتالي يكون هذا 
املنافس غير الشرعي على استعداد بأن 
يبيــع منتجه بســعر أرخص من ســعر 
الســوق فيجذب املستهلكني نحوه، دون 
أن يأبــه بالتكلفة الكلية للمنتج ملا لديه 
مــن أموال نقدية بكميات كبيرة يســعى 

إلى تنظيفها.

٭ انخفــاض معدل االســتثمار األجنبي 
املباشــر FDI: انطالقا من قاعدة أن رأس 
املال جبان، فإن عمليات غســيل األموال 
تؤدي إلى تثبيط إرادة املستثمر األجنبي 
من الدخول في السوق احمللي بسبب تأثير 
هذه اجلرمية املالية على اقتصاد الدولة 
وسمعتها من جهة، وزيادة املخاطر على 
النظام املالي نتيجة عدم نزاهة واستقرار 

املؤسسات املالية من جهة أخرى.
٭ انخفاض ســعر صرف العملة: نتيجة 
لعمليــات غســيل األموال يقــوم معظم 
أصحــاب تلك األموال بتحويلها إلى دول 
أجنبية لكي يتم إيداعها في بنوك خارج 
البالد وبالتالي يتم استثمارها بأي شكل 
من األشكال، ونتيجة للكميات الهائلة من 
التحويــالت يزداد املعــروض من العملة 
الوطنيــة مقابل ثبات الطلــب عليها مما 
يؤدي إلى انخفاض سعر صرفها بالنسبة 

للعمالت األجنبية.
٭ التهرب الضريبي: يلجأ بعض أصحاب 
األعمال إلى إخفاء األرباح احلقيقية املتحصلة 
مــن أعمالهم عــن اإلدارة الضريبية، وذلك 
ليمتنعــوا عــن دفع جــزء ال بــأس به من 
الضرائب املباشــرة على تلك األرباح، مما 
يســهم فــي زيــادة الضغط علــى املوازنة 
العامة للدولــة والذي قد يؤدي إلى ظهور 
عجز حقيقي فيها، وبالتالي تلجأ احلكومة 
إلى زيادة نســبة الضرائب املباشرة وغير 
املباشرة لتغطية عجوزات املوازنة فتزداد 
معاناة دافعي الضريبة من أصحاب األعمال.

بعد إجــراء حتليــل معامل 
البســيط  االرتبــاط اخلطــي 
توصلنــا إلــى أن هنــاك عالقة 
طرديــة وثيقة بني استشــراء 
الفساد وعمليات غسيل األموال 
فاألول يساعد على وقوع الثاني. 
مبعنى آخر أن عمليات غسيل 
األموال أو تبييضها أو تنظيفها 
كمــا يســميها البعــض تكون 
ميســورة كلما توافــرت بيئة 
عمل فاسدة لبعض الهيئات أو 
املســؤولني الذين تعود عليهم 
الفائدة من مترير تلك العمليات.

وتهدف عمليات غسيل األموال 
إلى إضفاء الشرعية القانونية 
على أموال مت اكتسابها بطريقة 
غير شرعية ومبخالفة واضحة 
وصريحة للقانون، كتلك األموال 
التــي تتم حيازتهــا من جتارة 
املخدرات واألسلحة أو عمليات 
االجتار بالبشر والدعارة، وكذلك 
الرشــوة واالختالس والتهرب 
الضريبــي وغيرها من األعمال 

املجرمة. 
وميكننــا القول بأن األموال 
املكتســبة من تلك األعمال هي 
أموال قــذرة بطبيعتهــا يقوم 
أصحابهــا بغســلها وتنظيفها 
بطريقة منظمة حتى يتســنى 
لهــم التصــرف بهــا وإدارتهــا 
واســتثمارها ومن ثم حتويلها 

إلى أموال نظيفة بشكلها.
يتــم ذلك عن طريــق القيام 
بأنشــطة جتارية والدخول في 
مشاريع وهمية الهدف منها جعل 
هــذه األموال مشــروعة، حيث 
يتم إيداعها في البنوك بشــكل 
دوري على أنهــا أرباح محققة 
من تلك األنشطة واملشاريع ومبا 
يتوافق مــع األنظمة املصرفية 
وأجهزة الرقابة املالية، وما أن 
تودع تلك األموال في البنوك فقد 
متت العملية بســالم وحتولت 
األموال من قذرة إلى نظيفة ما 
لم يقدم فيها بالغ اشــتباه من 

البنوك نفسها. 
مبالغ ضخمة

وجتدر اإلشارة إلى أنه كلما 
زادت مبالغ األمــوال احملصلة 
بطريقــة غيــر شــرعية  زادت 
العملية تعقيدا. فعلى ســبيل 
املثال، اختالس األموال العامة 
من مقــدرات الشــعوب والتي 
يتم نهبها من مصادر اإليرادات 
الرئيســية لدولة مــا كاملوارد 
الطبيعية وصناديق االستثمار، 
ال يتــم تبييضها إال مبشــاركة 
شــخصيات سياسية نافذة في 
تلك الدولة، وقد تتم االستعانة 
بــدول وبنــوك ومؤسســات 
عامليــة مختصة في هذا املجال 
الشــخصيات  ملســاعدة هــذه 
علــى عمليــات الغســل مقابل 
احلصول على نسب مقطوعة من

املبالغ املختلسة.
وبحســب تقريــر مكتــب 
املخدرات واجلرمية التابع لألمم 
املتحدة، تقدر األموال التي يتم 
غسلها سنويا حول العالم بـ ٢ 
تريليون دوالر، أي ما يعادل ٤ 
أضعاف مصروفــات املوازنات 
العامة لدول اخلليج مجتمعة، 
ويشكل هذا املبلغ ٢٫٥٪ من قيمة 
الناجت احمللي اإلجمالي العاملي، 
وال شك أن هذا الرقم املتضخم 
له آثار وعواقب وخيمة خاصة 
على اقتصادات الدول التي تنامت 

فيها عمليات غسيل األموال.
استنزاف االقتصادات

ونتيجــة لهذه اآلثــار التي 
تســتنزف االقتصــاد القومــي 
وتبطــئ منــوه وغيرهــا مــن 
اآلثار السياســية واالجتماعية 
واألمنية، دأبت مجموعة العمل 
املالــي «FATF»، وهــي منظمة 
دوليــة أنشــئت في عــام ١٩٨٩ 
ملكافحة غسيل األموال ومتويل 
اإلرهاب، مقرها الرئيسي باريس، 
على وضــع املعايير والتدابير 
القانونية التي يجب على الدول 
تطبيقها ملكافحة غسيل األموال 

ودعم اإلرهاب. 
ولم تكــن مجموعــة العمل 
املالــي الوحيدة فــي التصدي 
لهذه الظاهرة، بل حارب املجتمع 
الدولي بأســره عمليات غسيل 
األموال من خالل فرض عقوبات 
على الــدول التي تتهــاون في 
احلد من انتشار هذا النوع من 
اجلرائم املالية، وقد تصل تلك 
العقوبات إلى درجة وضع الدولة 

املتواطئة على القائمة السوداء، 
ومن ثم وقف التعامالت املالية 
معها وعدم منحها القروض من 
صندوق النقد والبنك الدوليني، 
وكذلك اســتبعادها من النظام 

املصرفي العاملي.
دول اخلليج وغسيل األموال

على الرغم مــن عدم وجود 
إحصائيات واضحة تبني حجم 
املبالغ املرصودة لعمليات غسيل 
األموال في دول اخلليج، إال أن 
مظاهر هــذا النوع من اجلرائم 
بات ملحوظا ومتكررا لدى بعض 
دول املنطقة في اآلونة األخيرة.
فمــن هذه املظاهــر، تضخم 
حســابات بعــض السياســيني 
النافذيــن بشــكل مفاجئ ومن 
غير ممارسة أي جتارة ظاهرة 
أو احلصول على إرث يتناسب 

مع تلك احلسابات. 
ومنهــا كذلــك زيــادة أعداد 
األشخاص فائقي الثراء بسرعة 
كبيــرة فــي دول اخلليــج كما 
 «CEO WORLD» أشــارت مجلة
األميركية، في تقريرها الصادر 
في نوفمبر ٢٠١٩، باإلضافة إلى 
الشبهات التي حتوم حول بعض 
مشاهير السوشيال ميديا بسبب 

تضخم أرصدتهم البنكية.
التــي تثير  ومــن املظاهــر 
الريبــة، بعض جتــارة مزايني 
اإلبل وصنف املاعز وغيرها من 
احليوانات التي يتم تداولها عن 
طريق عمليات البيع والشــراء 
بأسعار تفوق اخليال من أجل 
التغطيــة على بعــض األموال 
التي مت اكتسابها بطريقة غير 

مشروعة. 
وال ننســى ظاهرة انتشــار 
معارض النصب العقاري التي 
راح ضحيتها عدد ال يستهان به 
من املواطنني الذين عقدوا اآلمال 
على استثمار ما لديهم من أموال 
في عقار خارجي أو داخلي ليكون 
لهم ذخرا ملستقبلهم ومستقبل 

أبنائهم.
بيئة مهيأة لغسيل األموال

 يذكــر أن الترتيــب العاملي 
لدول اخلليج في مكافحة غسيل 
األموال غير مطمئن لبعض دول 
املنطقة، حسبما جاء في التقرير 
األخيــر للجنــة بــازل للرقابة 

املصرفية.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
منها زيادة االنفتاح االقتصادي 
في اخلليج والذي أدى إلى زيادة 
عــدد الشــركات واملؤسســات 
وبالتالي زيادة العمليات املالية 
والتحويالت الداخلة واخلارجة 
مما جعل البيئة مهيأة لعمليات 
الغســل، فكلما زادت األنشطة 
التجارية واملاليــة في دولة ما 
كان اكتشــاف عمليات غســيل 
األموال أصعب خاصة مع عدم 
تطور أجهزة الرقابة التجارية 
واملالية التــي يجب أن جتاري 
احترافيــة غاســلي األموال في 

التحايل على القانون.
ومنهــا كذلــك الســرية في 
العمل املصرفــي والذي يعتبر 
أساسا من أسس عمل املصارف 
حلفــظ خصوصية العمالء، إال 
أن هذه الســرية جتعل الكشف 
عن عمليات غسيل األموال أكثر 
صعوبة، خاصة إذا بلغت درجة 
هذه الســرية مبلغا ال يســمح 
فيــه للمراقبــني واحملققني في 
الكشــف عن بعض احلسابات 
املشبوهة، وهذا ما اتبعته البنوك 
السويسرية التي استغلها الكثير 
مــن غاســلي األمــوال خاصــة 

املتنفذين منهم والسياسيني. 
ومن األسباب الواردة، انتشار 
التجارة اإللكترونية بشكل كبير 
جدا في املنطقة مقابل عدم وجود 
اخلبرة الكافية ملديري الرقابة في 
املؤسسات املالية واحملققني في 
األجهزة األمنية للتعامل مع هذا 
النوع من التجارة نظرا لتطورها 

السريع.
أما الســبب اجلوهري فهو 
ارتفاع مؤشر مدركات الفساد 
فــي املنطقة وتذبــذب معيار 
الشفافية املالية حسب تقرير 
منظمة الشفافية الدولية، وكما 
ذكرنا آنفا أن الفساد وغسيل 
األموال وجهان لعملة واحدة 
اإلداري  الفســاد  فانتشــار 
واملالي في املؤسســات يؤدي 
إلى تســهيل العمليات املالية 

املشبوهة.

بقلم: د.عبدالوهاب عبدالقادر السرحان
باحث في الشأن االقتصادي

«الوطني»: عودة شبح «كورونا» تهدد االنتعاش االقتصادي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه على الرغم من 
البيانات االقتصادية التي صدرت مؤخرا والتي تشــير بصفة 
عامة إلى استمرار االنتعاش االقتصادي بوتيرة مناسبة إال أن 
االرتفاع املســتمر عامليا في حاالت اإلصابــة بڤيروس كورونا 
املستجد (كوفيد-١٩) وحالة عدم اليقني التي ظهرت مجددا بشأن 
تخفيف القيود املفروضة على السفر وأنشطة األعمال في بعض 
الدول، ســاهمت في إضفاء تباين وإن كان بوتيرة أقل ألوضاع 
األســواق املالية خالل يونيو، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند 
بــورز األميركي، مبعــدل متواضع بلغ ٢٪ بعد ارتفاعه ١٧٪ في 
الفترة املمتدة ما بني مارس ومايو، وذلك على الرغم من أن أداء 

األسهم األوروبية كان أفضل من ذلك.
ومــن جهة أخرى، خفــض صندوق النقــد الدولي توقعاته 
الضعيفة في األساس آلفاق النمو االقتصادي العاملي في ٢٠٢٠ 
إلى حوالي ٤٫٩٪ محذرا من استمرار حالة عدم اليقني وحتركات 
األسواق املالية والتي قد تكون سابقة ألوانها، مما يضعها أمام 
مخاطر إعادة تشديد األوضاع املالية مجددا في املستقبل. وفي 
ذات الوقت، واصلت أسعار النفط ارتفاعها في يونيو واستقر 
ســعر مزيج خــام برنت فوق مســتوى ٤٠ دوالرا للبرميل في 
ظــل إعالن أوپيك وحلفائهــا عن متديد اتفاقية خفض حصص 
اإلنتاج. إال أنه على الرغم من ذلك، هدأت وتيرة هذا االنتعاش 
في وقت الحق من الشهر في ظل عودة املخاوف املتعلقة بالطلب 

لسابق عهدها.
وأضاف التقرير ان سلسلة البيانات االقتصادية اإليجابية التي 
صدرت على مدار األسابيع األخيرة عززت آمال حدوث انتعاش 
اقتصادي قوي في الواليات املتحدة، إال أن ارتفاع حاالت اإلصابة 
بڤيروس كورونا املســتجد بشــكل متزايد دفع بعض الواليات 
الى العدول عن إجــراءات تخفيف احلظر التي طبقتها مؤخرا. 
وعاد مؤشر مدير املشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات 
(ISM) لالرتفاع بقوة في يونيو، إذ ســجل مؤشــر القطاع غير 
الصناعي أعلى مستوياته منذ ٤ أشهر وصوال إلى ٥٧٫١ (٤٥٫٤ 

في مايو) على خلفية زيادة اإلنتاج والطلبات اجلديدة.
وأشــار التقرير الــى انه وعلى الرغم من حتســن البيانات 
االقتصاديــة بصفة عامة في اآلونة األخيرة، هناك ايضا بعض 
التوقعات التي تشير إلى حدوث تراجع حتمي في الناجت احمللي 
اإلجمالي في الربع الثاني، إذ تشير توقعات االحتياطي الفيدرالي 
في نيويورك إلى تراجع بنسبة ١٥٪ فقط على أساس سنوي على 
الرغــم من أن توقعات االحتياطي الفيدرالي في أتالنتا وإجماع 
آراء احملللني تشــير إلى إمكانيــة حدوث تراجع أكبر تصل إلى 
٣٥٪ تقريبــا، إال أن ذلك املعدل يعد أقل حدة مما كان عليه قبل 
بضعــة أســابيع. علما بأن الناجت احمللــي اإلجمالي انكمش ٥٪ 

في الربع األول.

أسواق املال تأثرت سلباً خالل يونيو املاضي مع ارتفاع اإلصابات عاملياً وحالة عدم اليقني بشأن تخفيف إجراءات اإلغالق
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«التحالف» يدمر «باليستيات» و«درونز» حوثية استهدفت السعودية
عواصــم ـ وكاالت: صرح 
املتحدث الرسمي باسم قوات 
«حتالــف دعم الشــرعية في 
اليمــن» العقيــد الركن تركي 
املالكي بــأن قــوات التحالف 
املشتركة متكنت من اعتراض 
وتدمير طائرة من دون طيار 
أطلقتهــا  مفخخــة  (درون) 
امليليشيا احلوثية اإلرهابية، 
املدعومة من إيران، من صنعاء 

باجتاه اململكة.
املالكي  العقيــد  وأوضــح 
في بيان اوردته وكالة االنباء 
الســعودية الرسمية (واس) 
امس أن «امليليشــيا احلوثية 
التصعيد  اإلرهابيــة تتعمــد 
العدائي واإلرهابي باستهداف 
املدنيــة  املدنيــني واألعيــان 
بالداخــل املدنــي ودول جوار 
اليمن باســتخدام الصواريخ 
الباليستية والطائرات بدون 
طيــار، حيث متكنــت القوات 
املشــتركة للتحالف امس من 
اعتراض وتدمير ٧ طائرات من 
دون طيــار وعدد ٤ صواريخ 
باليستية في محاوالت فاشلة 
الســتهداف املدنيني واألعيان 
املدنية»، مبينا كفاءة القوات 
املشتركة للتحالف في التصدي 
الهجمــات اإلرهابيــة  لهــذه 
والوحشــية ضــد املدنيــني 

واألعيان املدنية.
القــوات  وأكــد أن قيــادة 
املشــتركة للتحالــف تطبــق 
اإلجــراءات  كل  وتتخــذ 

تصريح أوردته وكالة األنباء 
اليمنية (ســبأ) امس أن هذه 
الهجمات اإلرهابية تؤكد مضي 
امليليشيا احلوثية في التصعيد 
تنفيذا لإلمالءات اإليرانية وأنها 
آلة قتل وتدمير وال تفقه لغة 
الســالم ، محذرا من استمرار 
تقاعس املجتمع الدولي والدول 
دائمة العضوية مبجلس األمن 
جتــاه األنشــطة التخريبيــة 
لنظــام إيــران وعــدم اتخــاذ 
خطوات حاسمة لقطع ذراعها 
في اليمن «ميليشيا احلوثي» 
ودعم احلكومة الشــرعية في 

معركة استعادة الدولة.
ودان األمــني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
د.نايــف احلجــرف الهجمات 

في كل ما تتخذه من إجراءات 
ملواجهة هذا اإلرهاب اخلطير.
وحمل ميليشــيا احلوثي 
اإلرهابيــة ومن يقف وراءها 
باملال والســالح املســؤولية 
الكاملــة عــن هــذه األعمــال 
اإلرهابيــة التــي تســتهدف 
املدنيني واألعيان املدنية داخل 

اليمن ودول اجلوار.
أكــدت مصــر  بدورهــا، 
في بيــان صادر عــن وزارة 
الكامل  اخلارجيــة تضامنها 
ووقوفها مع الســعودية في 
مواجهــة هــذه االعتــداءات 
التــي تســتهدف  الغاشــمة 
املدنيــني واملنشــآت املدنية، 
مشــددة علــى دعــم القاهرة 
للمملكة في كل ما تتخذه من 
إجراءات للدفاع عن أراضيها 

وحماية أمنها القومي.
وأكــدت مصر مجــددا أن 
مثل هذه الهجمات لن تؤدي 
إال إلــى مزيد مــن التصعيد 
وعدم االســتقرار في اليمن، 
مــع أهميــة االســتجابة لكل 
دعــاوى وقــف إطــالق النار 
حتى يتسنى تهيئة الظروف 
املالئمة الســتئناف العملية 
السياسية بهدف التوصل إلى 
حل سياسي لألزمة اليمنية، 
وذلك استنادا إلى املرجعيات 
املتفق عليها، السيما مبادرة 
مجلــس التعــاون اخلليجي 
وآلياتها التنفيذية ومخرجات 

احلوار الوطني الشامل.

احلوثيــة، وأكد فــي تصريح 
صحافــي أن «هــذه األعمــال 
العدائية املتعمــدة واملتكررة 
من قبل احلوثيني ضد األهداف 
املدنية في الداخل اليمني ودول 
اجلــوار متثل انتهاكا صارخا 
للقوانني واألعراف الدولية».

كمــا دان «تزويــد إيــران 
للحوثيني بهذه األســلحة في 
انتهاك للحظــر املفروض في 
قرار مجلس األمــن ٢٢١٦ مما 
يشــكل تهديدا ألمــن املنطقة 
واستقرارها ويعيق التوصل 
إلــى حل سياســي لألزمة في 

اليمن».
وجدد احلجــرف تضامن 
مجلس التعاون ووقوفه إلى 
الســعودية واليمــن  جانــب 
الشقيق، داعيا املجتمع الدولي 
لتحمل مسؤولياته والوقوف 
بحزم في وجه هذه احملاوالت 
املستمرة للحوثيني ومن يقف 
وراءهم لزعزعة األمن والسلم 

في املنطقة.
وفي ســياق متصل، دانت 
األمانة العامة ملنظمة التعاون 
اإلســالمي، هجمات امليليشيا 
احلوثيــة، وأكد األمــني العام 
للمنظمة د.يوســف بن أحمد 
العثيمني، في تصريح أوردته 
وكالــة «واس» دعــم املنظمة 
جلهــود قــوات حتالــف دعم 
الشــرعية في اليمن، ووقوف 
وتضامــن املنظمــة التام مع 
العربية الســعودية  اململكــة 

تضامن خليجي وعربي وإسالمي مع اململكة للحفاظ على أمنها واستقرارها

الضروريــة حلمايــة املدنيني 
املدنيــة، وتتخــذ  واألعيــان 
اإلجراءات العملياتية الالزمة 
لوقــف هذه األعمال اإلرهابية 
واحملاوالت الفاشلة مبا يتوافق 
مع القانون الدولي اإلنساني 

وقواعده العرفية.
وقــد أدان وزيــر اإلعــالم 
اليمني معمر االرياني بشــدة 
التــي  الهجمــات اإلرهابيــة 
تنفذهــا ميليشــيا احلوثــي 
وتســتهدف بشــكل متعمــد 
املدنيــني واألعيان املدنية في 
العربية الســعودية  اململكــة 
باستخدام الصواريخ البالستية 
والطائرات املســيرة «إيرانية 

الصنع».
وأوضــح االريانــي فــي 

تنفيذ أحكام «اإلعدام» ملف جديد يثير اجلدل حول ترامب
وكاالت: ملف جديد تســتعد إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب لفتحه 
علــى مصراعيــه الســتمالة القاعــدة 
اجلمهورية التي تؤيد بنســبة كبيرة 
أحكام اإلعدام. وبعد نحو عقدين على 
تنفيــذ آخر حكــم باإلعدام تســتأنف 
الواليــات املتحــدة أحــكام اإلعــدام 
الفدراليــة، رغم معارضة كبيرة حتى 
من أهالي الضحايا أنفسهم واألوساط 

الدينية واالحتاد األوروبي.
ومــا لم يقرر القضــاء في اللحظة 
األخيرة تعليق احلكم، سيتلقى دانيال 
لــي (٤٧ عاما) حقنة قاتلــة من مادة 
بنتوباربيتال في غرفة املوت في سجن 
تير هوت بوالية إنديانا (شمال الواليات 

املتحدة).
وحكم على دانيال لي باإلعدام سنة 
١٩٩٩ إلدانته بتهمة قتل زوجني وطفلة 
فــي الثامنــة من العمر، علمــا أنه من 

مؤيدي نظرية تفوق األبيض.
ووضعت اإلدارة اجلمهورية على 
جــدول التنفيذ إعدامــني آخرين على 
الصعيد الفيدرالي هذا االسبوع، وإعداما 
رابعا في ٢٨ أغســطس، مشــددة على 
أنها تفعل ذلك «باسم العامة وعائالت» 

الضحايــا. وهذه اإلعدامــات كلها هي 
لرجال صدرت في حقهم أحكام باإلعدام 

من محاكم فيدرالية لقتلهم أطفاال.
الواليــات املتحــدة، تصدر  وفــي 
أكثرية األحــكام في القضايا اجلرمية 
علــى مســتوى الواليــات، لكن ميكن 
االحتكام إلــى القضــاء الفيدرالي في 
امللفات األكثر خطــورة (اعتداءات أو 
جرائم عنصرية على ســبيل املثال)، 
أو فــي اجلرائم املرتكبة فــي القواعد 
العســكرية أو بني واليات عدة أو في 

محميات السكان األصليني.
وفي السنوات الـ ٤٥ املنصرمة، نفذ 
حكم اإلعدام بـ ٣ أشــخاص فقط على 
املســتوى الفيدرالــي، بينهم تيموتي 
ماكفاي املسؤول عن هجوم أوكالهوما 
سيتي الذي أوقع ١٦٨ قتيال في ١٩٩٥. 
وآخر مــرة نفــذ فيها حكــم فيدرالي 

باإلعدام كانت في ٢٠٠٣.
غير ان وزيــر العدل بيل بار فاجأ 
اجلميــع بإعالنه قبل عــام عزمه على 
استئناف تنفيذ أحكام اإلعدام مجددا 
على املستوى الفيدرالي. وبعد سلسلة 
من التقلبــات القضائية، حدد بار في 
يونيو الفائت جــدول اإلعدامات فيما 

كانت أعداد اإلصابات بڤيروس كورونا 
املستجد تتزايد مجددا في مناطق عدة 

من الواليات املتحدة.
إال أن تنفيذ عملية إعدام يســتلزم 
مشاركة عدد كبير من األشخاص، منهم 
«موظفو الســجن واحملامون وأقارب 
الضحايا أو احملكوم عليه والصحافيون 
والكاهن...»، على ما شرح مدير مركز 
املعلومــات عن عقوبة اإلعدام روبرت 
دانهام. ووصف دانهام بـ «غير املسؤول» 
قرار «تنفيــذ هذا العدد مــن عمليات 
اإلعدام في وقت قصير إلى هذا احلد» 
في ظل أزمة ڤيروس كورونا املستجد، 
مستنكرا «تسخير عقوبة اإلعدام ألهداف 

سياسية».
وتشير اســتطالعات الرأي إلى أن 
تأييد األميركيني لعقوبة اإلعدام تراجع، 
لكنه ال يزال قويا في صفوف الناخبني 
اجلمهوريني الذين يؤيدون بنسبة ٧٧٪ 
إنــزال هذه العقوبــة مبرتكبي جرائم 
القتل. وبالتالي، فإن ترامب، الساعي 
إلــى الفوز بوالية رئاســية ثانية في 
االنتخابات التي جترى في ٣ نوفمبر 
املقبل، يطالب باستمرار أمام مناصريه 
بتعزيز استخدام العقوبة القصوى في 

حقق قاتلي عناصر الشــرطة، أو في 
جتار املخدرات.

ومع اقتراب موعد تنفيذ حكم اإلعدام 
بدانيال لي، صدرت مواقف عدة تناشد 

ترامب الرأفة بدانيال لي.
وفي رســالة مفتوحة إلى ترامب، 
قالت إيرلني بترســون، والدة نانسي 
مولر التي قتلت في العام ١٩٩٦ «بصفتي 
من مناصــري الرئيس ترامب، أصلي 
لكي يسمع رسالتي: إن إعدام داني لي 
لقتله ابنتي وحفيدتي، ليس ما أريده، 

وسيسبب لعائلتي املزيد من األلم».
وإذ الحظت السيدة البالغة الـ ٨١ أن 
رجال آخر أدى دورا رئيسيا في جرائم 
القتل لم ينل ســوى عقوبة بالسجن 
مدى احليــاة، أضافت: «نعتقد أن هذا 

ما يستحقه السيد لي».
وفي موازاة ذلك، تقدمت بترسون مع 
أفراد آخرين من عائلة الضحايا، بطلب 
قضائــي إلرجاء تنفيــذ احلكم بحجة 
املخاوف من اإلصابة بڤيروس كورونا 
املســتجد، معتبرين ان من املستحيل 
عليهم االختيار بــني ضرورة احترام 
صحتهم، ورغبتهم في ممارسة حقهم 
في متابعة اللحظات األخيرة للمحكوم.

بكني ترد على أميركا وتعاقب ديبلوماسيًا 
وثالثة نواب بسبب األويغور

تصاعد حدة االشتباكات بني أرمينيا وأذربيجان

بكني - أ.ف.پ: أعلنت الصني امس فرض 
عقوبات على ثالثة من كبار النواب اجلمهوريني 
األميركيني وديبلوماســي، فــي إطار خالف 
متصاعد بني البلدين بشــأن تعامل بكني مع 

أقلية األويغور في منطقة شينجيانغ.
واستهدفت اخلطوة بعض أبرز الشخصيات 
املعارضة للصني على غرار السناتورين ماركو 
روبيو وتيد كروز وعضو الكونغرس كريس 
ســميث، إضافة إلى سفير احلريات الدينية 
بوزارة اخلارجية األميركية سام براونباك.

وأعلن عن «العقوبات املماثلة» التي لم يتم 
حتديدها بعد أيام على قرار الواليات املتحدة 
حظر منح التأشــيرات لعدد من املســؤولني 
الصينيــني وجتميد أصول تابعــة لهم على 
خلفية االنتهاكات في منطقة شينجيانغ في 

غرب البالد.

وتشــمل العقوبــات األميركية ســكرتير 
احلزب الشــيوعي فــي منطقة شــينجيانغ 

تشني كوانغيو.
وأفادت املتحدثة باسم اخلارجية الصينية 
هوا شــونينغ بأن خطــوة بالدها تأتي «ردا 
على التصرفات األميركية اخلاطئة». وقالت 
«نحض الواليات املتحدة على التراجع فورا 
عن قرارها اخلاطئ والتوقف عن التصريحات 
واخلطوات التي تعد تدخال في شؤون الصني 
الداخلية وتضر باملصالح الصينية». وتابعت 
«سترد الصني بشكل إضافي بناء على تطور 

الوضع».
وتســتهدف عقوبات بكــني كذلك اللجنة 
التنفيذية التابعة للكونغرس بشأن الصني 
والتي تتولى مهمة مراقبة وضع حقوق اإلنسان 

في البلد اآلسيوي.

عواصــم - وكاالت: تبادلــت أذربيجــان 
وأرمينيا امس قصفا مدفعيا لليوم الثاني ما 
أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا في صفوف 

القوات األذربيجانية إلى ٤ قتلى.
واعتبرت وزارة اخلارجية الروسية، القوة 
الرئيســية في املنطقة، أنه «من غير املقبول 
أي تصعيد إضافي من شــأنه أن يهدد األمن 
اإلقليمي» في منطقــة القوقاز ودعت طرفي 

النزاع إلى «ضبط النفس».
وذكــرت وزارة الدفاع األذربيجانية أن ٣ 
جنود قتلوا امس األول وقتل رابع امس في 
منطقة تافوش احلدودية في شــمال شــرق 
أرمينيا، قائلة ان قواتها شنت هجوما مضادا 
أدى إلى تدمير موقع عسكري أرمني متقدم.

من جهتها، أشارت وزارة الدفاع األرمنية 
إلــى أن اجلانب األذربيجاني اســتأنف امس 
قصفه للمواقع األرمنية، بعد قصف مدفعي 
متقطــع خــالل ليلة امــس االول. ولم تعلن 

وقوع إصابات لديها.
وقال الرئيس األذربيجاني الهام علييف 
إن «السلطات السياسية والعسكرية األرمنية 
تتحمل كامل املسؤولية عن هذه االستفزازات».

وأعلــن رئيــس الوزراء األرمنــي نيكول 
باشــينيان أن «االســتفزازات لن متر بدون 
رد»، فيما حذر وزير الدفاع ديڤيد تونويان 
من أن قواته مستعدة للسيطرة على مواقع 

في أراضي العدو إذا دعت الضرورة.
وأعــرب وزير اخلارجيــة التركي مولود 
تشــاوش أوغلو عن دعمه ألذربيجان، وهي 
دولة حليفة وتتحدث اللغة التركية. واعتبر 
أن «مــا فعلته أرمينيا غيــر مقبول»، مؤكدا 
أن «أذربيجان ليســت وحدها» وتركيا تقف 

إلى جانبها.
وأي حــرب بني البلديــن ميكن ان تغرق 
كل منطقة القوقاز وتقحم روســيا، احلليفة 
العســكرية ألرمينيا، وتركيا الداعمة لباكو 
واللتني تتنافسان على النفوذ اجليوسياسي 

في هذه املنطقة االستراتيجية.
من جهته، حث االحتاد األوروبي البلدين 
على وقف االشتباكات املسلحة عند احلدود 
مطالبا اجلارين باالمتناع عن اخلطابات املثيرة 

للتوتر ومنع التصعيد.
وقال املتحدث باسم منسق االحتاد األوروبي 
األعلى للشؤون األمنية والسياسة اخلارجية 
بيتر ستانو في بيان ان على البلدين بدال من 
الدخول مبواجهة مســلحة تكريس اجلهود 
والطاقات الحتواء جائحة (كورونا املستجد).

ودعا ستانو أرمينيا وأذربيجان الى االلتزام 
بوقف إطالق النار واالنخراط في املفاوضات 
حتت رعاية منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
معتبرا االشــتباكات احلدوديــة بني البلدين 

تصعيدا عسكريا خطيرا.

االحتاد األوروبي يحث البلدين على وقف القتال

١٣ مليون إصابة بـ«كورونا».. و«الصحة العاملية»: ال عودة للحياة الطبيعية قريبًا
عواصــم - وكاالت: ١٣ 
مليون إصابة ونحو ٦٠٠ ألف 
وفاة، ومازال العالم عاجزا عن 
كبح جماح ڤيروس كورونا 
الــذي يتســارع  املســتجد، 
انتشاره بشكل غير مسبوق، 
أثار «قلــق» منظمة الصحة 
العامليــة التــي حــذرت من 
«تدهور الوضع الصحي حول 
العالم». وأكدت أنه «ال عودة 
للحياة الطبيعية في املستقبل 

املنظور بسبب كورونا».
العــام  املديــر  وقــال 
للمنظمة تيدروس أدهانوم 
إفادة  غيبريســوس خــالل 
افتراضية مــن مقر املنظمة 
في جنيڤ «اســمحوا لي أن 
أكون فجا في صراحتي.. عدد 
أكثر مما ينبغــي من الدول 
يسير على الطريق اخلاطئ 
والڤيروس اليزال العدو العام 

رقم واحد».
وأضاف «إذا لم يتم اتباع 
فــإن  التدابيــر األساســية، 
الســبيل الوحيد لهذا الوباء 
هو التحول لألسوأ واألسوأ. 
لكــن ال ينبغي أن يكون هذا 

هو احلال».
وبعــد تســجيله زيــادة 
مبقدار مليون أسبوعيا، على 
مدى ٣ أسابيع متتالية، أظهر 
إحصــاء لرويترز أن حاالت 
اإلصابة حول العالم جتاوزت 
١٣ مليونا، لتبلغ بذلك عالمة 
فارقــة جديــدة في انتشــار 
املرض بعــد ٥ أيام فقط من 
بلوغ عدد احلاالت ١٢ مليونا 
في الثامن من يوليو اجلاري، 

الكبرى جنوب البالد. واعتبر 
مساعد وزير الصحة بريت 
غيروير في تصريح لشبكة 
«ايه بي سي» أنه ال يستبعد 
إعادة فرض حجر في املناطق 
األكثر تضــررا. وقال يجب 
وضــع «جميــع االحتماالت 
على الطاولة». وقد سجلت 
الواليــات املتحــدة نحــو ٣ 
ماليــني و٣١٠ آالف إصابــة، 
وتخطى عــدد الوفيــات الـ 

١٣٥ ألفا.
وباتت أميــركا الالتينية 
ثاني املناطق األكثر تضررا في 
العالم من حيث عدد الوفيات 

أندريــس مانويــل لوبيــز 
أوبرادور قال أمس إن الوباء 
«يفقــد قوته» في املكســيك 
وألقى باللوم على ما وصفها 
بوسائل إعالم «محافظة» في 

بث القلق.
وتزيد هذه األرقام من حال 
التخبط التي يعشيها العالم. 
ودفعت املخاوف من املوجة 
الثانيــة بعد ارتفاع نســبة 
احلاالت اجلديــدة، عددا من 
السلطات والسيما في إسبانيا 
واملغــرب والفلبني وجنوب 
افريقيا الى إعادة فرض العزل 
واحلجر املنزلي في مناطق 

العــام فــي املدينــة وإغالق 
املقاهــي واملراكــز التجارية 
واألسواق واملساحات العامة 
وتعزيز تدابير املراقبة ملنع 
السكان من مغادرة منازلهم 
«إال للضــرورة القصــوى»، 
وفــق مــا أوضحــت وزارة 

الداخلية.
كما قررت الفلبني فرض 
احلجر مجددا على حوالى ٢٥٠ 
ألف نسمة من سكان مانيال 
بعد تسجيل زيادة حادة في 

اإلصابات.
وفي جنوب أفريقيا، قرر 
الرئيس سيريل رامافوزا إعادة 

ومع تسجيل أكثر من ١٤٤ ألف 
وفاة رسميا، وأصبحت خلف 
أوروبا التي سجلت ٢٠٢٫٥٠٥ 
وفيات، وسجل اجلزء األكبر 
من وفيات أميركا الالتينية 

في البرازيل.
وبعــد أن جتــاوز عــدد 
الوفيــات فيهــا الـــ ٣٥ ألفا، 
إيطاليا،  تخطــت املكســيك 
لتصبح رابع أكبر بلد في عدد 
ضحايا الوباء في العالم بعد 
الواليات املتحدة والبرازيل 
وبريطانيا. إضافة إلى نحو 

٣٠٠ ألف إصابة. 
لكــن الرئيس اليســاري 

محــددة. ففي أملانيــا، حذر 
وزير الصحة ينس شــبان 
من «خطــر فعلي» بحصول 
موجــة ثانية من اإلصابات، 
داعيا مواطنيه الذين يقضون 
عطلة في الباليار إلى االلتزام 

بتدابير احليطة.
وفــي املغــرب، قــررت 
السلطات إعادة فرض تدابير 
العــزل الصحي فــي مدينة 
طنجة (شــمال) البالغ عدد 
سكانها حوالي مليون نسمة 
اعتبارا من بعد ظهر أمس إثر 
ظهور بؤر جديدة من الوباء.

وسيتم وقف وسائل النقل 

فــرض حظر جتول بســبب 
زيــادة اإلصابــات اليوميــة 
بالڤيروس، كما سيتم حظر 
الزيــارات العائلية. وأشــار 
إلى أنه مت تســجيل ١٢ ألف 
إصابة بڤيروس كورونا كل 
يوم خالل األسابيع األخيرة.
واليزال الشرق األوسط 
مبنأى نسبيا عن الوباء في 
الوقــت الراهن. وتعد إيران 
الدولــة األكثــر تضــررا في 
املنطقة، حيث أعلنت وزارة 
الصحة اإليرانية أن الوفيات 
تخطت عتبة ١٣ ألفا، داعية 
إلى احترام القواعد الصحية.

عدد احلاالت ارتفع مليونا في ٥ أيام.. وتزايد عدد الدول التي تعيد فرض إجراءات العزل اجلزئي

(أ.ف.پ) اعضاء فريق طبي خالل دفن جثمان اول طبيب كيني ضحية لكورونا 

فيما اســتغرق وصول عدد 
حــاالت اإلصابة إلى املليون 
األولى ثالثة أشــهر. وهناك 
أكثر من ٥٧٠ ألف حالة وفاة 
ناجمة عن الڤيروس كورونا.
ويظهــر إحصاء رويترز 
أن املرض يتسارع في أميركا 
الالتينيــة أكثر مــن غيرها. 
وســجلت األميركتــان أكثر 
من نصــف عــدد اإلصابات 
في العالم ونصف الوفيات.

وتبقى الواليات املتحدة، 
البلد األكثــر تضررا، حيث 
تسجل ارتفاعا متسارعا في 
اإلصابات، السيما في الواليات 

املتعافون من الڤيروس قد يفقدون 
مناعتهم خالل أشهر

باريس - أ.ف.پ: كشفت دراسة ان املتعافني 
من ڤيروس كورونا، قد يخسرون املناعة التي 
كونوها ضده خالل أشــهر قليلة، مع إشارة 
خبراء إلى أن هذه املعطيات قد يكون لها أثر 
«كبير» على كيفية تعامل احلكومات مع الوباء.
وفي دراسة هي األولى من نوعها، فحص 
باحثون من «كينغز كولدج» في لندن مستويات 
األجســام املضادة لدى أكثر من ٩٠ مصابا 
بڤيروس كورونا املستجد، وراقبوا كيف تبدلت 
مع الوقت. وأظهرت فحوص الدم أن االستجابة 
املناعية ضد الڤيروس ظهرت حتى لدى األفراد 
الذين أصيبوا بعوارض طفيفة. وأبدى ٦٠٪ من 
املجموعة استجابة مناعية «قوية» خالل األسابيع 

األولى عقب إصابتهم بالعدوى.

لكن، وبعد ثالثة أشهر، حافظ ١٦٫٧٪ فقط 
منهم على مستويات عالية من األجسام املضادة، 
فيما خســر عدد منهم أي جسم مضاد قابل 
للرصد في دمهم. ما يعني بحسب الدراسة التي 
نشرت أمس أن املناعة ضد الڤيروس التاجي 
قد ال تستمر أكثر من أشهر، وهي احلال أيضا 
بالنســبة للمناعة ضد ڤيروسات أخرى مثل 
االنفلونــزا. وقال اخلبراء إن هذه النتائج قد 
تغير كيفية تخطيط احلكومات للمرحلة الوبائية 
املقبلة. وأكد لورنس يونغ أستاذ علم األورام 
اجلزيئي في جامعة وورويك أن «هذه دراسة 
مهمة، فهي تبدأ بتحديد اآلليات الطويلة األمد 
الستجابة األجسام املضادة لسارس-كوف-٢» 

أو ڤيروس كورونا املستجد.

العقيد الركن تركي املالكي
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انتظام وطني لبناني خلف «خريطة طريق» الراعي وتوقع بلقائه عون قريبًا
بيروت - عمر حبنجر

خلط األوراق مستمر في 
لبنــان، «الكورونا» تتقدم، 
أمــام  يتراجــع  والــدوالر 
الليرة، واألوضاع السياسية 
نحو االنتظــام خلف دعوة 
البطريرك املاروني بشــارة 
الراعي الى فك احلصار عن 
الشرعية اللبنانية، وحتييد 
لبنان عــن صراعات القوى 
اإلقليمية والدولية في هذه 
املنطقــة. وتســتمد احلركة 
احلكوميــة  السياســية، 
خصوصــا، دوافعهــا مــن 
إحلاح احلاجة الى اإلصالحات 
الذاتية، التي ال يبدو ان ثمة 
مجاال للتهرب منها في ضوء 
إصرار صندوق النقد الدولي 
علــى إغــالق أبــواب الهدر 
والنهب املقونن للمال العام، 
بعيدا عن منطق العفو عما 
سلف، حيث ناشد الصندوق 
السلطات التوافق حول خطة 
اإلنقاذ املالي احلكومية محذرا 
من أن محاوالت تقليص الرقم 
املقدم للخسائر الناجمة عن 
أزمته املالية لن يؤدي إال إلى 

إبطاء التعافي.
وكذلــك غــداة وصــول 
وزير اخلارجية الفرنســية 
جان ايف لورديان خالل ايام 
إلبالغ املسؤولني وجها لوجه، 
مــا كان قالــه أمــام مجلس 
الشيوخ الفرنسي: «ساعدوا 
أنفسكم لنساعدكم»، ومعلوم 
أن هــذه الزيارة هي األولى 
ملسؤول فرنسي، بل أوروبي 
إلى لبنان منذ اندالع ثورة ١٧ 
أكتوبر وقيام حكومة حسان 

دياب.
عمليــا، كل هــذه القوى 
مــع  تلتقــي  اخلارجيــة 
غالبيــة القوى السياســية 
اآلن  احملليــة  واحلزبيــة 
حــول خارطة الطريق التي 
وضعهــا البطريرك الراعي 
في عظة اخلامس من يوليو 
اجلــاري وتوجــه فيها إلى 
رئيس اجلمهورية ميشــال 
عــون، داعيا لفــك احلصار 
عن الشــرعية وعــن القرار 
الوطني والى حتييد لبنان 

وبدا واضحا أن األحزاب 
املســيحية عموما مع طرح 
البطريرك، عدا التيار الوطني 
احلــر، فاملــردة معــه ضــد 
الرئيس عون وتياره ورمبا 
لن يكونوا كذلك في اجلانب 
املتعلق بحزب اهللا. أما حزب 
«القــوات اللبنانية» ورمبا 
«حزب الكتائب» آثرا التريث 
قليال، جتنبا لتظهير الوضع 
وكأنــه انقســام مســيحي، 
لكــن مســارعة الرئيســني 
وفــؤاد  احلريــري  ســعد 
الرموز  السنيورة، وبعض 
الدينية الشــيعية الى دعم 
حترك الراعي، كرس الغطاء 
للتحرك الذي ميكن اختزاله 
بـــ ٣ نقــاط موجــزة وهي: 
الشــرعية، والقرار  حترير 
الوطني املستقل من األسر، 
وطلب النجدة من األصدقاء 
ومن األمم املتحدة تكريســا 
حلياد لبنان، ما يحبط ضمنا 

الدعوة الى التوجه شرقا.
وقد أوفد رئيس «القوات 
اللبنانية» د.سمير جعجع 

فهــل املطلــوب ان يركبــوا 
الدراجات؟ فأجابه الرئيس 
عون، بحسب املصادر، ال لن 

يركبوا الدراجات.
كورونيــا، وبعد ارتفاع 
عدد االصابات عقدت اللجنة 
الصحية املختصة، اجتماعا 
بعد ظهر أمس، برئاسة وزير 
الصحة د.حمد حسن، حيث 
جرى تقييم الوضع الصحي 
وكيفية توزيع املصابني على 
املستشــفيات واحملاجــر، 
والتزام املغتربني العائدين 
بشــروط التعبئــة العامــة 
امتحانات اجلامعة  وإجراء 
اللبنانية في ظل اإلصابات 

التي ظهرت بني طالبها.
وقال حســن، ان معظم 
العائدين من اخلارج يأتون 
من بلدان فيها وباء، وتشمل 
الفحوصات ٤٠٠٠ شــخص 
يوميا، وتقــرر العودة الى 
حجــر كل مصــاب يأتــي ٥ 
أيام، يجري بعدها االختبار 
لتخفيف الضغط عن األطقم 

الطبية.

وفــدا قواتيا يضــم كال من 
النائبني عمــاد واكيم وادي 
والوزيريــن  اللمــع  ابــي 
السابقني مي شدياق وريشار 
قيومجيان الى الدميان، حيث 

التقى البطريرك الراعي.
أما التيار الوطني احلر، 
فقــد وجــه تعليمــات الــى 
منابره السياسية واإلعالمية، 
بعدم التعرض للمسار الذي 
اعتمــده البطريرك الراعي، 
ال من قريــب وال من بعيد، 
للمعاجلــة  األمــر  وتــرك 
الثنائية املباشرة بني الرئيس 
ميشــال عــون والبطريرك 
الراعي املتوقع لقاؤهما قريبا 
«وهنا تقول املصادر املتابعة 
لـــ «ألنبــاء» ان البطريرك 
الراعي وضع الرئيس عون، 
التي حركت  العظة  بأجواء 
السواكن السياسية، خالل 
لقائهما األخير، حيث أبلغه 
ان انهيــار املصارف وإقفال 
واملستشــفيات  املــدارس 
واجلامعات، قد يدفع املزيد 
مــن املســيحيني للهجــرة، 

صندوق النقد الدولي يناشد لبنان التوافق حول خطة اإلنقاذ املالي احلكومية

(محمود الطويل) لبنانيون خالل جتمع امام السفارة األملانية للمطالبة مبنحهم تأشيرات للهجرة ومغادرة لبنان 

عن الصراعات، ثم كررها في 
عظة األول من أمس.

الفريــق األوســع مــن 
اللبنانيني دعم دعوة الراعي 
من حيث كونها دعوة وطنية 
ولئن ظهرت بلباس ديني، 
ألن هدفهــا النهائــي وطني 
اآلخــر  جامــع، والفريــق 
البطريرك  اقتحــام  فاجــأه 
الطبــع  الوســطي  الراعــي 
والطابع، هذا السياج الشائك، 
متحديا رئاسة اجلمهورية 

واألكثريات النيابية.
وقد حــاول هذا الفريق، 
اســتئثار  العهــد  فريــق 
الراعــي لتأجيج  طروحات 
العالقــة بينــه وبني رئيس 
اجلمهوريــة، بينمــا فضل 
فريق ثالث التريث والصمت 
بانتظار قياس مســتويات 
ضغط بكركي وحجم التفاعل 
معه حتى ال يؤدي استعجال 
إعــالن الدعم، إلى انقســام 
مســيحي واسع بني من هم 
مــع البطريرك وبني من هم 

مع رئيس اجلمهورية.

إشارات خارجية «إيجابية» تخترق الصورة الداخلية «القامتة»
زاد لبنان في حجم ومستوى «جلوئه» الى 
الدول الشقيقة (العربية) والصديقة (الغربية) مع 
جتاوز األزمة املالية اخلط األحمر وبداية خروجها 
عن السيطرة، وباملقابل ارتفعت درجة االهتمام 
اخلارجي بلبنان وصدرت إشارات تدل على أن 
لبنان ليس متروكا ملصيره وال يراد له السقوط، 
ثمة تطورات وإشــارات «إيجابية» استجدت 
وتدافعت في األيام األخيرة مخترقة الصورة 
القامتة والواقع املرير، وميكن اختصارها في 

النقاط التالية:
أوال: االستجابة العربية السريعة لنداءات 
االستغاثة من املسؤولني اللبنانيني الذين طرقوا 
أبواب الدول العربية طلبا للمساعدة العاجلة. 

وفي هذا اإلطار: ١- الرسالة اخلطية التي بعث 
بها الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي الى 
الرئيس ميشال عون (ردا على رسالة تسلمها 
السيسي من عون منذ أسابيع)، والتي تناولت 

أمرين أساسيني:
الدعوة الى اإلسراع في ترجمة اإلصالحات 
كممر إجباري للحصول على دعم صندوق النقد 
الدولي، ونأي احلكومة بنفسها عن التجاذبات 
اإلقليمية كمدخل الى تصحيح عالقات لبنان 
العربية والدولية. وأكد السيســي في رسالته 
«حرص مصر على استقرار لبنان ورفاهيته»، 
معربا عن ثقته في أنه سيكون لدى املسؤولني 
اللبنانيني االرادة الالزمــة إلخراج هذا البلد 
العزيز علــى قلوب العرب جميعا من الظرف 

الذي مير به حاليا.
٢- «أول الغيث اخلليجي» القادم من الكويت 
حيث زار البــالد مدير عام األمن العام اللواء 
عباس ابراهيم موفدا رئاسيا خاصا حامال رسالة 
من الرئيس ميشــال عون الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وهذه الزيارة تأتي 
في إطار استكمال جولة عربية شملت العراق 
وقطر واألردن بهدف البحث في كيفية تخطي 
األزمة القائمة، وكيفية مساعدة لبنان لتجنيبه 

السقوط في الهاوية.
٣- «االختراق العراقي» الذي بدأ مع زيارة 
الوفد احلكومي الى بيروت، ويتواصل مع زيارة 
يقوم بها رئيس احلكومة حسان دياب الى بغداد، 
تليها على األرجح زيارة لرئيس احلكومة العراقي 
مصطفى الكاظمي الى بيروت لتوقيع اتفاقيات 
التعاون التي يعول عليها لبث «أوكسجني» في 
جسم املالية العامة اللبنانية من خالل حصول 
لبنان على نفط عراقي بأســعار مخفضة، ما 
ســيؤدي الى تقليص فاتورة النفط بحوالي 

ملياري دوالر سنويا.
ثانيا: «الليونة» املســتجدة في املوقف أو 

الســلوك األميركي، وظهرت بعد زيارة قائد 
املنطقة الوسطى اجلنرال ماكينزي الى بيروت، 
وترجمت في لقاء مطول بني رئيس احلكومة 
حسان دياب والسفيرة األميركية دوروثي شيا. 
هذا االجتماع، واستنادا الى مصادر السرايا، 

اتسم باملصارحة وأجواء ودية وإيجابية:
رئيس احلكومة حرص على التأكيد أن لبنان 
جســر بني الشرق والغرب وال يريد أن يدير 
ظهره للغرب، ولكنه لن يسمح بأن يجوع أبناؤه 
(في إشــارة الى االنفتاح على الصني وإيران 
والعراق)، والسفيرة األميركية أكدت على أن 
الواليات املتحدة ليست بصدد محاصرة لبنان، 
وإمنا مستعدة للتجاوب في شأن تطبيق «قانون 

قيصر» واعفاءات واستثناءات يطلبها لبنان.
وحسب هذه املصادر، فان السفيرة شيا 
أقــرت بأنها أخطأت في التقدير السياســي 
لتصريحاتها وحركتهــا، وأبدت التزاما بفتح 
صفحــة جديدة ووعدت بتخفيــف اللقاءات 
والتقليل من التصريحات وبث احلرارة السياسية 

مع السراي احلكومي.
ثالثا: التحــرك األوروبي في اجتاه لبنان، 

والذي يتم بشكل أساسي عبر:
١ - فرنسا من خالل زيارة وزير اخلارجية 
جان ايف لودريان قريبــا الى بيروت، لرفع 
درجــة الضغوط على املســؤولني اللبنانيني 
وإشعارهم بخطورة الوضع ولالعالن عن مبادرة 
عملية تتعلق مبســاعدة املدارس الكاثوليكية 
والفرنكوفونية، لودريان آت الى لبنان قادما من 
العراق (بغداد وأربيل) مبهمة محددة، هي ايقاظ 
املسؤولني من سباتهم العميق ألن املرحلة هي 
األخطر وتنذر باألسوأ، وألن فرنسا وأوروبا 
قلقة من تداعياتها، ان جلهة تفكك وحتلل الدولة 
اللبنانية، أو جلهة ازدياد حالة التطرف والعنف 

ونشوء موجة هجرة جديدة باجتاه أوروبا.
٢- الڤاتيكان الذي اتخــذ قراره بالتوجه 
نحو الدول الغربيــة للجم االنهيار في لبنان 
الذي ســيدفع املسيحيني الى الهجرة ويطيح 
بخصوصية الوضع اللبناني... وقد حصل تقاطع 
ڤاتيكاني فرنسي على حترك سريع من أجل 
لبنان وتعديل بعض املواقف املتشددة، بعدما 
تبني أن درجة الضغط على لبنان كي ينتفض 
ضد حزب هللا تضيق اخلناق على الشعب اللبناني 
أكثر من احلزب، وأن عرقلة أو فشــل عملية 
مســاعدة لبنان عبر صندوق النقد الدولي أو 
غيره سيقضي على مسار تفاعل لبنان مع الغرب 
ويدفعه في اجتاه خيارات أخرى. وباإلجمال، 
بدأت الدول األوروبية خاصة فرنسا والفاتيكان 
تعي مخاطر سقوط لبنان وارتداداته السلبية.

مجلس الوزراء: اجلنيه املصري األفضل أداًء
بني عمالت األسواق الناشئة خالل ٣ سنوات

القاهرة ـ هالة عمران

املركــز االعالمــي  نشــر 
ملجلــس الــوزراء إنفوغرافا 
ســلط مــن خاللــه الضــوء 
على أداء اجلنيه بني عمالت 
األسواق الناشئة خالل الثالث 
سنوات املاضية، مشيرا إلى 
أنــه طــوال األعــوام الثالثة 
املاضية، متكن اجلنيه املصري 
من احلفاظ على مستوى أدائه 
اجليد ليظل األكثر متاسكا بني 
عمالت األسواق الناشئة أمام 
الدوالر، واألقل تأثرا بتداعيات 
جائحة كورونا، وهو ما يقدم 
برهانا جديدا على رؤية الدولة 
الثاقبة وسياساتها الناجحة 
في إدارة امللــف االقتصادي 
واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلة 
بالنهوض باالقتصاد املصري 

على كل األصعدة.
وجــاء فــي اإلنفوغــراف 
حتسن أداء اجلنيه املصري 
ليصبح أفضل العمالت أداء 
أمام الدوالر خالل الفترة من 
٣٠ يونيــو ٢٠١٧ حتــى ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٠، وذلك مبعدل 
١٠٫٨٪، تلتــه عملــة تايلنــد 
مبعــدل حتســن ٨٫٩٪ أمــام 
الــدوالر، ثم تايــوان مبعدل 
حتسن ٢٫٨٪، والفلبني مبعدل 
حتسن ١٫٣٪، وماليزيا مبعدل 

حتسن ٠٫٢٪.
وأبرز اإلنفوغراف العمالت 
التي شهدت تراجعا في أسعار 
الصرف أمــام الدوالر، حيث 
تراجعت عملة التشيك مبعدل 
٣٫٨٪، تلتهــا الصــني مبعدل 
تراجــع ٤٫٢٪، ثــم كوريــا 
اجلنوبية مبعدل تراجع ٥٫١٪، 
وإندونيسيا وپولندا مبعدل 
تراجــع ٦٫٩٪ لــكل منهمــا، 
وبيرو مبعدل تراجع ٨٫٩٪، 
كما شهدت عملة املجر تراجعا 
أمام الدوالر مبعــدل ١٦٫٧٪، 
وكذلك الهنــد مبعدل تراجع 
١٦٫٩٪، وروسيا مبعدل تراجع 
٢٠٫٩٪، وكولومبيــا مبعدل 

تراجع ٢٣٫٤٪.
وأشــار إلى تراجع عملة 

مبعدل تراجع ٦٥٫٢٪، وتركيا 
مبعدل تراجع ٩٤٫٦٪، وأخيرا 
األرجنتــني مبعــدل تراجــع 

.٪٣٢٣٫٧
وأظهــر أن االحتياطيات 
الدولية للنقد األجنبي تعاود 

االرتفــاع في يونيــو ٢٠٢٠، 
وذلــك بنســبة ٦٫١٪، لتصل 
إلى ٣٨٫٢ مليار دوالر، بنهاية 
يونيو ٢٠٢٠ ـ بيان مبدئي ـ 
بعدما كانت ٣٦ مليار دوالر 

في نهاية مايو ٢٠٢٠.

تشــيلي أمام الدوالر مبعدل 
٢٣٫٧٪، واملكســيك مبعــدل 
وجنــوب   ،٪٢٦٫٩ تراجــع 
تراجــع  مبعــدل  أفريقيــا 
٣٢٫٧٪، وباكســتان مبعــدل 
تراجــع ٦٠٫٢٪، والبرازيــل 

٩ آالف جنيه لتحويل السيارة البنزين إلى الغاز
القاهرة - ناهد إمام

قالــت د.نيفني جامع، وزيــرة التجارة 
والصناعــة، إن مبادرة إحــالل املركبات 
املتقادمــة هي لتحفيز االســتهالك ودعم 
الصناعة الوطنية، مشيرة إلى التعاون مع 
وزارة الداخلية حلصر السيارات التي مازالت 
تعمل بالرغم مــن مضي أكثر من ٢٠ عاما 
امليكروباص  على صنعها، خاصة سيارات 

واألجرة، وأخرى تعمل بالبنزين.
وأضافت «جامع» خالل مداخلة تلفزيونية، 
أنه فــي ضوء توافر الغاز واالكتشــافات 
البترولية األخيرة في مصر أصبح هناك توجه 
باستخدام الغاز الطبيعي بدال من البنزين 
خاصة أن استخدامه سيؤدي لتوفير مادي 

للجميع، باإلضافة حلماية البيئة.

فإذا كان الفــرد يصرف ٤ آالف جنيه 
على سيارته باستخدام البنزين، سيصرف 
ألفني فقط بالغاز، فهذا سيؤدي لتوفير أمواله 
بحوالــي النصف، موضحة: «أي حد عنده 
عربية مكملتش ٢٠ سنة وبتشتغل بالبنزين 
وقدرة موتورها ال تقل عن ٧٥٪ يستطيع أن 
يذهب إلى مركز حتويل الســيارات التابعة 

لوزارة البترول لتحويلها».
وأردفت وزيرة التجارة والصناعة، أن 
تكلفة حتويل السيارة من ٩ إلى ١٢ ألف جنيه، 
يتم ســدادها خالل ٥ سنوات عبر أقساط 
تســدد عند كل «تفويلة» للسيارة، منوهة 
«يعني التفويلة مثال بـ ١٠٠ جنيه، سيدفع 
صاحب السيارة ١٠٥ وهكذا»، موضحة أن 
احملور اآلخر لتحويل كامل املركبة وتخريدها 

مبقابل مادي عبر برامج متويلية ميسرة.

إيران تتعهد بتعزيز التعاون مع سورية أكثر من السابق
وكاالت: تعهــدت إيران بأن تعاونها 
العســكري واالقتصادي سيتعزز أكثر 
من السابق مع سورية، وذلك بعد أيام 
مــن توقيع اجلانبــني اتفاقية شــاملة 
للتعــاون العســكري. واعتبرت وزارة 
اخلارجية اإليرانيــة أمس، ان الوجود 
اإليراني في سورية كان بناء على طلب 
مــن احلكومة، وأكــدت أن التعاون بني 
البلدين ســيتواصل أكثر من الســابق. 
وأوضــح املتحــدث باســم اخلارجيــة 
اإليرانية، عباس موسوي، في تصريح 
صحافي أن «إيران ســتواصل التعاون 
السياسي واالقتصادي والعسكري مع 
ســورية، أكثر من السابق، وسيستمر 
حتى القضاء على اجلماعات اإلرهابية».

فــي ســياق متصل، بحــث الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره 
الروسي فالدميير بوتني، آخر املستجدات 

احلاصلة في سورية وكذلك ليبيا.
جاء ذلــك في اتصــال هاتفي جرى 
بينهما، بحسب بيان صادر عن رئاسة 

دائرة االتصال في الرئاسة التركية.
وأوضحــت وكالــة األناضــول أن 
أردوغان وبوتني تناوال آخر التطورات 
احلاصلــة علــى الســاحتني الســورية 
والليبية، إلــى جانب قضايــا إقليمية 
أخرى. وأضاف البيان أن الزعيمني اتفقا 
على مواصلة التعاون من أجل الســالم 

واألمن واالستقرار في املنطقة.
ميدانيا، قتل وجرح عدد من عناصر 
احلرس الثوري اإليراني في ســورية، 
وذلــك جــراء هجوم نفــذه عناصر من 
تنظيم «داعش» استهدف مواقعهم في 
بادية السخنة بالريف الشرقي حملافظة 
حمص وسط البالد. ونقلت شبكة «فرات 
بوست» عن مصادر وصفتها بـ«اخلاصة» 
قولها إن التنظيم نفذ هجوما استهدف 
نقاطا للحــرس اإليراني تضم عناصر 
من اجلنسية الســورية من أبناء ريف 
دير الزور، في شرق حمص مما أدى إلى 
وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفني.
وأشــارت املصــادر ذاتهــا إلــى أن 

االشــتباكات التــي وقعت أمــس األول 
اســتمرت نحو ٢٠ ساعة أدت إلى مقتل 
١٠ عناصر في صفوف احلرس الثوري، 
وجاء ذلك وسط تنفيذ طائرات روسية 
غارات على مجموعات تنظيم «داعش» 
املهاجمة ملواقع احلرس الثوري اإليراني.

وســبق أن أفاد ناشطون في شبكة 
«ديرالــزور٢٤»، بأن عــددا من عناصر 
امليليشيات سقطوا قتلى وأن ما ال يقل عن 
٧ عناصر فقدوا خالل الهجوم الذي نفذه 
التنظيم ضد الرتل العسكري في منطقة 
«فيضة ابن موينع»، بريف دير الزور، 
فيما وصل عدد من جرحى امليليشيات 

إلى مشفى األسد في احملافظة.
من جانبهــا، وثقت مصادر إعالمية 
محلية تصاعد وتيرة العمليات القتالية 
التي شــنها تنظيم «داعش» في اآلونة 
األخيــرة، الســيما في مناطق انتشــار 
اخلاليــا التابعة له فــي بعض مناطق 
ريفي حمص ودير الزور وصوال للمناطق 

الصحراوية احلدودية مع العراق.

ارتفاع جديد بإصابات «كورونا» بينها قضاة
ر من التراخي مع اقتراب االنتخابات و«الصحة» ُحتذِّ

الصحــة  وزارة  أعلنــت  وكاالت: 
السورية أمس، تسجيل ٢٣ إصابة جديدة 
بڤيروس «كورونا املستجد» ألشخاص 
مخالطــني دون أن تذكــر مــكان وقوع 
تلــك اإلصابات. وبذلك ترتفع حصيلة 
اإلصابات املسجلة في سورية ٤١٧ بحسب 
بيان وزارة الصحة الذي أوردته «سانا».
وقالت إن ١٣٦ منها شفيت وتوفيت 

١٩ حالة.
وفي السياق، أعلنت منظمة «الهالل 
األحمر السوري»، عن تسجيل إصابات 
جديدة في صفوف متطوعيها في درعا، 
بڤيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، وذلك 

للمرة الثانية خالل أسبوع.
وقالت املنظمة في بيان عبر صفحتها 
على «فيسبوك» أمس األول، إنها «تأكدت 
من إصابة ستة متطوعني بالڤيروس في 
فرع درعا، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة 

إصابة أول متطوع منذ أسبوع».
وأكدت أنها أجرت التحاليل جلميع 
املتطوعــني املخالطــني للحالــة األولى 
وجاءت النتائج ســلبية، «إال أن بعض 
املتطوعــني املصابني بالڤيروس لديهم 

التزامات مهنية أخرى خارج املنظمة، إلى 
جانب أداء واجبهم اإلنساني وتطوعهم 

في الهالل األحمر».
ونبهــت إلى اســتمرارها في تقدمي 
«اخلدمات اإلنسانية امللحة فقط» عبر 
فــرع درعا، مع اتخاذ كافــة اإلجراءات 
الوقائية حفاظا على الســالمة العامة، 
مؤكدة «جاهزية فرق اإلسعاف األولي 
على مدار الساعة وعلى امتداد سورية».
وكانــت منظمــة «الهــالل األحمــر 
الســوري»، قــد أعلنــت عــن اإلصابة 
األولــى بڤيروس «كورونا املســتجد» 

ألحد كوادرها بدرعا، في ٦ اجلاري.
ولم تبني وزارة الصحة ما إذا كانت 
احلاالت فــي درعا من ضمن اإلصابات 
الـ ٢٣ التي أعلنتها امس. وكانت وزارة 
العدل في حكومة النظام، أعلنت أمس 
األول، ايضا عن إصابة اثنني من القضاة 
في عدلية دمشق بڤيروس «كورونا»، 
وظهور أعراض اإلصابة على اثنني آخرين 

من املساعدين في العدلية.
هذا، وحذرت وزارة الصحة السورية 
من ٔان مٔوشــر خطر العدوى بڤيروس 

كورونا يرتفع، مشــددة على ضرورة 
االلتزام بٕاجــراءات الوقاية خاصة مع 
اقتراب موعد االنتخابات التشــريعية 

املقررة األحد املقبل.
ؤاوضحــت الــوزارة فــي بيــان ٔان 
«مخاطر العدوى بـ «كوفيدـ  ١٩» ترتفع 
مــع تضاعــف إالصابــات عامليا خالل 
أالســابيع املاضيــة ومحليا، وتوســع 

انتشار املرض ٔافقيا وعموديا».
ؤاشارت الوزارة ٕالى ٔانه من املالحظ 
التراخي في االلتزام بإالجراءات الوقاية 
واالحترازية السيما في ٔاماكن التجمعات 
وأالسواق ووسأيل النقل العامة واحملالت 
التجارية، قأيلة إن ذلك «يعرض املجتمع 
بٔاكمله خلطر العدوى ويهدد بشكل خاص 
حيــاة كبار الســن واملصابني بٔامراض 
مزمنة ؤامــراض قلبيــة وعأيية وداء 
السكري واملشــاكل الرٔيوية والكلوية 
ومنقوصي املناعة»، علما أن احلكومة 
الســورية أعلنــت رعايتهــا عــددا من 
املعارض واملهرجانات التسويقية بعدة 
محافظــات في ظل أوضــاع اقتصادية 
متدهورة وارتفاع أسعار غير مسبوق.
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للمراسلة

كيف هزم اليابانيون أنفسهم في بيرل هاربر!
لم يكن الهجوم املفاجئ لالسطول اإلمبراطوري 
الياباني على قاعدة بيرل هاربر في السابع من ديسمبر 
عام ١٩٤١ فشال استخباراتيا وتكتيكيا كارثيا للواليات 
املتحدة، وإمنا كان أيضا أسوأ عمل استراتيجي اتخذته 

اليابان في احلرب العاملية الثانية بكل املقاييس.
أنفسنا: ملاذا  وحتى نفهم هذا علينا أن نسأل 
ذهبت اليابان الى احلرب ضد الواليات املتحدة، فلم 
يكن أحد يعتقد ان مبقدور اليابان أن تغزو أو تنتصر 
حربيا على الواليات املتحدة األغنى واألقوى. ولكن 
البداية كانت تتلخص في شيء  اليابانيني منذ  نية 
اتفاق  إبرام  املتحدة على  الواليات  إجبار  واحد هو 

سالم مع اليابان وفق شروط طوكيو.
وتتمحور هذه الشروط حول ترك السيطرة على 
جنوب شرق آسيا وبعض جزر احمليط الهادئ لليابان.
أنه  أمرا مهما وهو  ان نتذكر  ولكن هنا ينبغي 
قبل الهجوم على بيرل هاربر لم تكون هناك حرب 

بني أميركا واليابان.
كل ما هنالك ان أميركا كانت حتتج عبر القنوات 
الديبلوماسية على تعامل اليابانيني مع الصني وقطعت 
البترول وأوقفت شحنات املعادن األميركية الى اليابان، 

ولكن ذلك كان أبعد ما يكون عن إعالن للحرب.
وقد كان الرئيس األميركي تيودور روزفلت يتوق 
لدخول بالده احلرب ولكن في أوروبا الى جانب حلفاء 
أميركا األوروبيني ضد النازيني وليس دخول حرب في 
احمليط الهادئ ضد اليابانيني، وكان يتحني الفرصة 
التي يحظى فيها مبوافقة شعبه على دخول احلرب.

كانت أهم آثار هذا الهجوم الياباني املباشرة تخلي 
الواليات املتحدة عن موقف احلياد الذي كانت قد اتخذته 

منذ نشوب احلرب العاملية الثانية قبل ذلك بعامني.
الى  ألقت بعد بيرل هاربر بكل ثقلها  ومن ثم 
القتال ضد جيوش احملور ومن  جانب احللفاء في 

بينها بالطبع اليابان.
وال شك ان انضمام عجلة احلرب األميركية بكل 
ثقلها الى جانب احللفاء في احلرب العاملية الثانية كان 
له أعظم األثر في إعادة التوازن الى جبهة احللفاء التي 
متكنت بعدها ال قبلها من الصمود لضربات اجليوش 
الهجوم  اتخاذ موقف  ثم  املتتالية،  الساحقة  النازية 
النهاية، ولنا  للحلفاء في  الكبير  النصر  الذي حقق 
ان نطلق خليالنا العنان لنتصور املوقف العسكري 
اخلطير الذي كان على بريطانيا وحلفائها مواجهته 
إذا بقيت الواليات املتحدة األميركية على احلياد، إذن 

لتغير وجه التاريخ.

محمية صباح األحمد

نبيلة عبيد

تأمالت في كلمات

٭ إذا استطعنا ان جند في عالم اليوم أعدادا كبيرة 
أكثر مما تسعى  الناس تسعى إلسعاد نفسها  من 
إلتعاس غيرها فسوف يتحول عاملنا املريض خالل 
سنوات قليلة الى جنة على األرض. (براتراند راسل)

٭ إننا نولد جميعا بوجه واحد، ثم جند أنفسنا بعد 
بنا  ذلك نضحك ونبكي، كلما كبرنا وكلما تقدمت 
السن.. ويبقى بعد ذلك هذا السؤال، متى نضحك؟ 
ومتى نبكي؟.. وهل نفكر قبل ان نطلق ضحكة أو 
نذرف دمعة؟ ان كثيرا من املواقف املبكية يضحك لها 
الناس.. وكثيرا من املواقف املضحكة تبكيهم.. وهذا 
الفرق بيني وبينك.. وبني الناس! (نوماس هكسلي).

٭ إن اخلطيئة الكبرى ان يسكت الناس في الوقت 
الذي يتعود  الذي ينبغي فيه االحتجاج.. والشعب 
اخلطيئة بالصمت هو أمة من اجلبناء. (إبراهام لنكولن).

٭ إن كل ما رأيته حتى اآلن يعلمني أن أثق في ان 
أرها  هناك أشياء أخرى كثيرة صنعها اخلالق ولم 

بعد. (رالف اميرسون).
٭ اخليال دائما أكثر أهمية من املعرفة. (اينشتاين)

املرء كما يهوى.. بل  األنانية أن يعيش  ٭ ليست 
أن يطالب اآلخرين ان يعيشوا كما يريد ان يعيش. 

(أوسكار وايلد)
٭ أحب احلديث مع الناس الذين يوافقونني على كل 
شيء أقوله.. فقد جتده متعة بعض الوقت في مداعبة 
صدى صوتك برهة قصيرة، ولكنك سرعان ما تشعر 

بامللل. (توماس كاراليل)
٭ القلب اجلريء.. دائما يحطم احلظ السيئ. (سرفانتيس)

٭ إذا كانت النقود تتكلم كما يقولون، فإن صوت 
اجلنيه اآلن أصبح في رأيي ال يزيد على همسة خافتة.

ببوردصدححم

اةسمادردمم

لءعوعهـوييث

ااااشرلقةم

نضدساحاةار

واةمبلرااة

اتاءاابلاا

رولالليماع

سيبرمسعنشم

مباسقمواجا

دلءلماجزال

ماسارءدلرح

١ ـ العب كرة قدم أفريقي معتزل، ٢ ـ ريح ـ لإلسناد، ٣ ـ 
أبناءـ  عملة آسيوية، ٤ـ  يرغب ويحب (معكوسة)ـ  يغني، 
٥ـ  متشابهة، ٦ـ  خططوا بدهاء (معكوسة)ـ  متشابهان، ٧ 
ـ شاطئ البحرـ  ضجر (معكوسة)، ٨ـ  املجهول (معكوسة) 
ـ غبار، ٩ ـ خاصتي (معكوسة) ـ من العلوم ـ عكس ينهي 

(معكوسة)، ١٠ ـ شاعر صوفي.

األنوار
البيوت

سم
حديقة
املنازل

إضاءة
سعادة
مواسم
دروب

أعشاب

الورد
مثمرة
أشجار

دهر
ربيع

السماء
املقمر
أعمال

السراء
وجد

البائس

ـ  ١ ـ نضالي ـ عكس بطيء، ٢ ـ متشابهة 
أحيي، ٣ ـ سباق السيارات ـ افك، ٤ ـ أتى ـ 
عكس قصروا (معكوسة)، ٥ ـ مواطن ـ عقل 
(معكوسة)، ٦ ـ في اجلسم ـ حامدة، ٧ ـ أكرر 
ـ عكس أليف، ٨ ـ اسم علم مذكر ـ عذال، ٩ ـ 

مآدب، ١٠ ـ سيدة الغناء العربي.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ جورج ويا، ٢ ـ هواء ـ دعائم، ٣ ـ أوالد ـ ين، ٤ ـ يود 
(معكوسة) ـ يشدو، ٥ ـ ا ا ا، ٦ ـ مكروا (معكوسة) ـ و و، 
٧ ـ ساحل ـ لل (معكوسة)، ٨ ـ السر (معكوسة) ـ هباء، ٩ 
ـ لي (معكوسة)ـ  طبـ  يأمر (معكوسة)، ١٠ـ  عمر اخليام.

١ ـ جهادي ـ سريع، ٢ ـ و و و و ـ أسلم، ٣ ـ 
رالي ـ أحل، ٤ ـ جاء ـ أطالوا (معكوسة)، ٥ ـ 
ديارـ  لب (معكوسة)، ٦ـ  يدـ  شاكرة، ٧ـ  أعيد 
ـ بري، ٨ـ  أنورـ  الما، ٩ـ  والئم، ١٠ـ  أم كلثوم.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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رسميًا.. «السلة» يفتح الباب 
النتقال الالعب احمللي

هادي العنزي

انتظار وترقب  بعد طول 
لكثير من الالعبني، منح مجلس 
إدارة احتاد كرة السلة حرية 
االنتقال لالعبي جميع األندية 
ممن جتــاوزوا الثالثني عاما، 
الرجوع ألنديتهم  وذلك دون 
اعتمد  ألخذ موافقتهــا، كما 
اإلدارة أيضــا في  مجلــس 
اجتماعه األخير مشاركة الالعب 
األجنبي في منافسات املوسم 
املقبل، على أن يسمح لكل ناد 

بالتعاقد مع العب واحد فقط. وبهذه املناسبة، أكد 
أمني السر العام عبدالرحمن اخلباز أن مجلس 
اإلدارة أقر الئحة الالعب األجنبي ملوسم املقبل، 
مضيفا ان قرار حرية انتقال الالعبني احملليني 
(أكثر من ٣٠ سنة) جاء مبنزلة تكرمي ملن خدم ناديه 
على مدى سنوات طوال، وألجل زيادة املنافسة 

االنتقاالت  األنديــة، ألن  بني 
التي ستشهدها األندية خالل 
لها  املقبلة ستســمح  الفترة 
بسد النقص في صفوفها، عبر 
التعاقد مع العبني متميزين، 
مبا يعود عليها بالفائدة الفنية، 
األمر الذي يسهم بزيادة عدد 
املنافسة على مختلف  الفرق 
البطوالت احمللية، وتطور كرة 

السلة الكويتية تاليا. 
وأشــار اخلبــاز إلى أن 
هناك ما ال يقل عن ٧٥ العبا 
سيملكون حرية االنتقال ألي 
ناد يرغبون، مضيفا ان الالئحة اخلاصة بانتقال 
الالعبني احملليني تنص على الســماح لكل ناد 
بالتعاقــد مع العب واحد فقــط ملن جتاوز ٣٠ 
سنة ولم يتعد الرابعة والثالثني من عمره، بينما 
سيسمح لألندية بالتعاقد مع العدد الذي يرونه 

مناسبا من الالعبني في سن ٣٥ عاما أو أكثر.

اخلباز: القرار يعد تكرمياً لعطاء الالعبني وبهدف التطوير وزيادة املنافسة

عبدالرحمن اخلباز

جالي لـ «األنباء»: وديتان للساحل قبل انطالق املوسم
يضم موتا في أولى صفقاته البرازيلية

ملشاهدة الڤيديو

هادي العنزي

أكــد مدرب الفريــق األول لكــرة القدم بنادي 
الســاحل يوســف جالي لـ «األنبــاء» أنه يعتزم 
إقامة مباراتني وديتني للفريق قبل انطالق املوسم 
الكروي في ١٥ أغسطس املقبل، مضيفا ان األسابيع 
الثالثة األولى سوف تكون لإلعداد البدني، وتشهد 
التدريبات اليوميــة للفريق حضورا متميزا من 
جميع الالعبني، وهذا مؤشر جيد، خاصة أن الروح 
املعنوية عالية، الفتا إلى الهدف الرئيسي للفريق 
يتمثل بالبقاء ضمن فرق الدوري املمتاز للموسم 
الثاني تواليا، وقد عاود الساحل تدريباته اخلميس 
املاضي بعد انقطاع امتد لـ ٥ أشهر تقريبا بسبب 

جائحة كورونا.
وأشار جالي إلى بوادر حرص من جميع األندية 
على أن تظهر بأفضل صورة ممكنة في املوســم 
املقبل، وخاصة تلك الفرق التي تأمل أن تتخذ من 
«دوري التصنيف» طريقا للبقاء ضمن فرق الدرجة 
املمتازة، لكن رمبا حتول دون ذلك أسباب تأتي في 
مقدمتها اإلجراءات املتشددة التي تشهدها حركة 

النقل في مختلف الدول، مما يصعب معه التعاقد 
مع محترفني بجودة عالية، ويضع األجهزة الفنية 
واإلدارية أمام خيار االستعانة بـ«الڤيديو» للحكم 
على مســتوى احملترف، وهذا ال يعطي الصورة 
الكاملة عن الالعب خاصة في ظل ابتعاده لفترة 
طويلة عن املالعب نظرا لتوقف النشاط الكروي 
في جميع دول العالم لفترة طويلة بســبب وباء 

كورونا.
وذكر أن مستويات الفرق املشاركة في دوري 
التصنيــف باإلمكان تقســيمها إلى ٣ تصنيفات، 
بحيث يكون الكويت والقادســية في املســتوى 
األول، ويليه ما يقرب من ٥ أندية في املســتوى 
الثاني «مجموعة الوسط»، بينما الفرق املتبقية 
متقاربة بدرجة كبيرة فنيا في املستوى الثالث.

إلى ذلك، أبرم اجلهاز اإلداري للساحل تعاقده 
مع البرازيلي هنريك موتا ليكون أولى الصفقات 
للموسم املقبل، لينضم إلى زميله ليناردو سيلفا، 
ومن املتوقــع أن تنتهــي إدارة الفريق من إمتام 
تعاقداتها مع ٣ محترفني برازيليني للفريق خالل 

الفترة املقبلة.

عبدالعزيز جاسم

شهدت تدريبات الفريق األول لكرة القدم 
بنادي كاظمة أول من أمس انضمام المهاجم 
عبداهللا الظفيري لصفوف الفريق، وهو أحد 
الالعبين األربعة الذين قــررت إدارة النادي 
مغادرتهم نهاية الموســم مع ناصر الوهيب 
وسلطان صلبوخ ومشاري العازمي والذين 

لم ينضموا للتدريبات حتى اآلن.
ويعاني العازمي مــن اإلصابة في الركبة 
ويحتاج لفترة ال تقل عن شهر ونصف الشهر 
في حال اجــراء عملية جراحية خالل الفترة 

المقبلة للعودة التدريبات مرة أخرى.
وارتفــع عــدد الالعبيــن المشــاركين في 
التدريبــات إلى ٢٤ العبا تحت قيادة المدرب 
الوطني جمال يعقوب الذي ســيقود الفريق 
حاليا لحين وصول المدرب اإلسباني روبيرتو 

بيانكــي فور فتح المجال الجوي أو في حال 
أنهت الهيئة العامة للرياضة اجراءاته خالل 
األيام المقبلة. وقد شهدت التدريبات انضمام 
الالعبين الذي تعافوا من ڤيروس كورونا بعد 
اجراء المسحات الطبية وإنهائهم فترة الحجر 
المنزلي. وغاب عن التدريبات العب الوسط 
عمر الحبيتر لإلصابة بالعضلة الضامة، ومن 
المتوقع مشــاركته مع باقي الالعبين نهاية 

األسبوع الحالي.
الى ذلك، يبحث البرتقالي خوض أكثر من 
مباراة ودية بعد أن قام بالتواصل مع أندية 
خيطان والجهراء والشباب، لكن حتى اآلن لم 
يتأكد أي منها، وذلك بسبب عدم وجود حكام 
إلدارة المباريات والذين إن سمح اتحاد الكرة 
لهم بإدارة المباريات ســيقوم كاظمة وباقي 
األندية بتثبيــت مواعيــد مبارياتهم الودية 

عبداهللا الظفيري شارك في تدريبات كاظمة األخيرةبشكل رسمي.

يحيى حميدان 

تتجه النية لدى احتاد كرة القدم نحو إبالغ 
جميع األندية رفضه إقامة املباريات التجريبية 
الودية خالل الفترة احلالية بعدما تواصل أكثر 
من ناد مع إدارة االحتاد في هذا الشأن لتوفير 

حكام إلدارة املباريات. 
وأبلغ احتاد الكرة شفويا مسؤولي االندية 
رفضهم إقامة املباريات لسببني، األول ضرورة 
احلصول على موافقة اللجنة الثالثية املكونة 
مــن وزارة الصحة والهيئــة العامة للرياضة 
واللجنــة االوملبيــة الكويتيــة، والثاني لعدم 

جاهزية احلكام في الفترة احلالية بعدما بدأوا 
تدريباتهم االربعاء املاضــي، وعليه فإنهم لم 

يصلوا للجاهزية البدنية املطلوبة. 
ويأتي هذا القرار املتوقع صدوره رســميا 
خــالل أيام ليضع الفرق أمام مأزق، خاصة أن 
األجهزة الفنية في جميع االندية ترغب في اقامة 
املباريات التجريبية خالل األسبوع املقبل بعد 
خوض بعضها أسبوعني من التدريب املتواصل.
وترغب اللجنة الثالثية في اقامة املباريات 
التجريبية وسط إجراءات مشددة ال تقل عن تلك 
التي ستطبق خالل استئناف املوسم املتوقف 

حاليا واملوسم اجلديد كذلك. الفرق بدأت تدريباتها خالل الفترة املاضية

القادسية يطلب قرارات «الكرة» 
اخلاصة بنظام البطوالت

عبدالعزيز جاسم

أرسل نادي القادسية كتابا إلى احتاد 
كرة القدم يطلب من خالله للمرة الثانية 
تزويده بقرار مجلس إدارة االحتاد فيما 
يخص نظام إقامة البطوالت املوسم املقبل.
القادســية تزويدها  إدارة  وطلبــت 
بالقرارات التي صدرت وأعلن عنها فقط 
مبوقع احتاد الكرة الرســمي ومنها قرار 

اقامة الدوري بنظام الدمج من دور واحد 
والذي ستقسم الفرق فيه إلى ١٠ في الدرجة 
املمتاز و٥ في الدرجة األولى ومن ثم يقام 
املمتاز من قسمني ذهابا وإيابا على ان يقام 

دوري الدرجة األولى من ٤ أقسام.
كما طلب أيضا قــرار إقامة بطولتي 
كأس سمو األمير وكأس سمو ولي العهد 
والتي ســتقام بنظام خروج املغلوب من 

مباراة واحدة.

العربي يواصل تدريباته 
مبشاركة فريح والصالح

مبارك اخلالدي

تلقى اجلهازان الفنــي واالداري للفريق 
االول لكرة القدم بالنادي العربي دفعة معنوية 
مبشاركة الالعبني محمد فريح والسوري احمد 
الصالح احلصة التدريبية مع الفريق مســاء 
امس االول، وبتواجد الالعبني تقترب صفوف 
االخضر من االكتمال الذي يسعى إليه اجلهاز 
الفني في هذه املرحلة التي تشهد التدريبات 

اخلاصة باستعادة اللياقة البدنية لالعبني.
ويعاني العبو الفريق من درجات احلرارة 
املرتفعة اذ عمدت إدارة النادي لتوفير علب 
خاصة باملياه يسهل تواجدها مع الالعب للتغلب 

على نقص الســوائل بسبب ارتفاع درجتي 
احلرارة والرطوبة.

اجلدير بالذكــر ان األخضر يتدرب على 
دفعتني تضم كل دفعة مجموعة من الالعبني 
حتقيقا لالشتراطات الصحية وضمانا لقاعدة 
التباعد التي حترص عليهــا اللجنة الثالثية 

واملعايير الصحية.
وفي جانب آخر، تواصل اجلهاز اإلداري 
مع املدرب داركو نيستروفيتش املتواجد حاليا 
خارج البالد اذ مت إخباره مبراحل التدريبات، 
كما مت إخطاره بســعي إدارة النادي لتجهيز 
األوراق اخلاصة بدخوله البالد مجددا حال فتح 

املجال اجلوى أمام حركة الطيران.

«طائرة» كاظمة تستعيد إسحاق وتبدأ التدريبات

محمد إسحاق بعد غيابه عن منافسات املوسم 
بسبب ارتباطاته الدراسية في الواليات املتحدة 
األميركية وفي السياق ذاته، أكد يوسف القالف 
أن الالعبني مســتعدون للعودة الى املنافسات 
من جديد، إذ التزموا بتطبيق التدريبات املنزلية 
الفردية والتي كانت اجــراء اختياريا للجميع 
بغرض تفادي تراجع مســتوى مخزون اللياقة 

البدنية واملستوى الفني.

يعقوب العوضي

انطلقت تدريبات الفريق األول للكرة الطائرة 
بنادي كاظمة بحضور ١٢ العبا، وقاد التدريب 
قائد الفريق ناصر الرفاعي بالتواصل مع اجلهاز 
الفني ممثال باملدرب الوطني سعد يعقوب ومدرب 
اللياقة البدنية يوســف القالف اللذين يقودان 
الفريق حلني وصول املدرب الصربي ألكسندر 
سنجيج استعدادا الستئناف املنافسات احمللية 
املقرر انطالقها في منتصف ســبتمبر املقبل. 
وقد جاءت نتائج فحوصــات ڤيروس كورونا 

سلبية للفريق عامة.
ومن املقرر أن يصل مدرب الفريق سنجيج الى 
البالد في األول من أغسطس املقبل مبعية اخصائي 
العالج الطبيعي ماركوفيتش ويتواصل اجلهاز 
اإلداري بقيادة مدير اللعبة خالد البحوه وإداري 
اللعبة صادق القطان مع املدرب بغرض تنسيق 
عملية الوصول. الى ذلك استعاد البرتقالي الالعب 

الظفيري انضم لتدريبات البرتقالي.. وغياب احلبيتر لإلصابة

الفريق يتواصل مع عدد من األندية خلوض مباريات ودية

احتاد الكرة يتجه ملنع إقامة الوديات.. لسببني!

يوسف القالف

الناصر زار أندية الكويت وخيطان والنصر
يحيى حميدان 

واصل رئيس اللجنــة األوملبية الكويتية 
الشيخ فهد الناصر زياراته لألندية في بادرة 
القت استحسانا كبيرا ملسؤوليها وذلك للوقوف 
على احتياجاتهم ومتابعة آخر املســتجدات 
حول تطبيق كل اإلجراءات االحترازية للحد 
من مخاطر انتشار ڤيروس «كورونا» عقب 

عودة الفرق للتدريبات. 
وزار الناصر مبرافقة أمني ســر اللجنة 
االوملبية حســني املسلم مساء أول من امس 
مقر نادي الكويت وكان في استقباله رئيس 
النادي خالد الغامن ونائبه بدر العصيمي وأمني 

الصندوق فهد الغامن وعدد من أعضاء مجلس 
االدارة.  ودار خــالل الزيارة احلديث حول 
كل ما يخص جهود «األبيض» في تطبيق كل 
االجراءات االحترازية للحرص على ســالمة 
جميع منتسبي الفرق خالل التدريبات اليومية 
في مختلف االلعاب.  وقد أهدى مجلس إدارة 
الكويت درعني تذكاريتني للناصر واملسلم، كما 
أهدى فريق الكرة قميص الكويت موقعا من 

جميع الالعبني للناصر. 
كما قام الناصر كذلك بزيارة ناديي خيطان 
والنصر، حيث كان في استقباله رئيسا الناديني 
عبداهللا مزعل وخالد الشريدة بحضور أعضاء 

اإلدارتني.

ملتابعة آخر املستجدات حول تطبيق اإلجراءات األحترازية ضد «كورونا» عقب عودة الفرق للتدريبات
عبداهللا مزعل خالل استقباله الناصر في خيطان الشيخ فهد الناصر في حديث مع رئيس نادي الكويت خالد الغامن

الناصر واملسلم خالل زيارة نادي النصر
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سقوط «الثعالب» أمام بورمنوث يخلط أوراق التأهل لـ «األبطال»
قلب بورمنــوث تخلفه 
٠-١ إلــى فــوز كبيــر على 
ضيفه ليســتر سيتي ٤-١ 
ليخلــط أوراق املركزيــن 
الثالث والرابع املؤهلني الى 
دوري األبطال ضمن املرحلة 
اخلامســة والثالثــني مــن 
الدوري االجنليزي املمتاز.

وسقط «الثعالب» بعدما 
كان متقدمــا بهــدف حتــى 
الدقيقــة ٦٦، قبــل أن تهتز 

شباكه بأربعة أهداف.
وسجـــــل جونيــــــــور 
ستانيسالس (٦٦ من ركلة 
جزاء) ودومينيك سوالنكي 
واإليرلنــدي  و٨٧)   ٦٧)
الشــمالي جوني ايفانز (٨٣ 
خطــأ فــي مرمــاه) أهــداف 
بورمنــوث، وجاميي فاردي 

هدف ليستر سيتي (٢٣).
وأهدر ليســتر ســيتي 
فرصــة التقدم إلــى املركز 
الثالث وتخطي تشلسي الذي 
خسر السبت أمام شيفيلد 

يونايتد ٠-٣. 
وجتمد رصيد ليســتر 
عند ٥٩ نقطة في حني أصبح 
بورمنوث في املركز الثامن 

عشر برصيد ٣١ نقطة.
أمــر  حســم  وبعدمــا 
املركزيــن األولــني لصالح 
ليڤربــول املتــوج باللقب، 
ومان سيتي وصيفه، اشتد 
البطاقتني  الصــراع علــى 
األخيرتــني املؤهلتــني الى 
دوري األبطــال بني الفرق 
املوجودة حاليا بني املركزين 

الثالث والسابع. 
وعــزز ڤــاردي رصيده 
في صــدارة ترتيب هدافي 
البرميييرليــغ برصيد ٢٣ 

املباريات الست التي خاضها 
منذ اســتئناف الدوري إثر 
توقــف قرابة ثالثة أشــهر 
بســبب ڤيــروس كورونا 
املستجد. ومنذ االستئناف، 
فاز النــادي اللندني بأربع 
مباريات وتلقى هزميتني، 
ما مكنه من جتاوز ليستر 

سيتي.

تشلسي يأمل في احلفاظ على حظوظه عندما يالقي نوريتش في افتتاح املرحلة  الـ ٣٦ اليوم

تشلسي اختبارا سهال على 
ملعبه «ستامفورد بريدج» 
أمام نوريتش الذي ســقط 
رسميا الى الدرجة األولى، 
وذلك بعد سقوطه املدوي 
واملخيــب بثالثيــة نظيفة 
السبت أمام مضيفه شيفيلد 
يونايتد. وخسر نوريتش 
متذيــل ترتيب الدوري كل 

هدفا، بفــارق ثالثة أهداف 
عن الغابوني بيار إمييريك 
أوباميانغ (أرسنال) الثاني.

تشلسي يالقي نوريتش
تنطلــق مســاء اليــوم 
منافســات املرحلــة الـ ٣٦ 
من املسابقة بإقامة مباراة 
وحيــدة، حيــث يخــوض 

العنصرية تتواصل في إجنلترا
انتقد نادي شيفيلد يونايتد اإلجنليزي لكرة القدم 
اإلســاءات العنصرية التي وجهــت ملهاجمه ديڤيد 
ماكغولدريك امس عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
ونشر شيفيلد رسالة موجهة من حساب مجهول، كانت 
حتمل الكثير من اإلســاءات العنصرية. وذكر نادي 
شيفيلد عبر حسابه الرسمي مبوقع شبكة التواصل 
االجتماعي «تويتر»: «نحن سندعم ماكغولدريك وسنقدم 
كل ما بوسعنا من أجل التوصل إلى صاحب هذه الرسالة 
املثيرة لالشمئزاز». وجتدر اإلشارة إلى أن هذا يأتي 
بعد يوم واحد من القبض على صبي عمره ١٢ عاما 
من بلدة سوليهال، بسبب توجيه رسائل عنصرية إلى 

العب فريق كريستال باالس ويلفريد زاها.

 مباراة اليوم بتوقيت الكويت 
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٦)

١٠:١٥beIN sports HD١تشلسي - نوريتش

كسب نادي مان سيتي اإلجنليزي رهان االستئناف الذي تقدم به 
ضد االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، بإعالن محكمة التحكيم 
الرياضي (كاس) أمس إلغاء عقوبة حرمانه من املشاركة باملسابقات 
القارية، والتي فرضت بحقه ملخالفته قواعد اللعب املالي النظيف.
وقررت احملكمة إلغاء العقوبة التــي اتخذها يويفا بحق النادي 
اإلجنليزي الشــمالي ملالكه الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
وخفض الغرامــة املالية املرافقة لها، من ٣٠ مليون يورو الى ١٠ 
ماليني فقط. وضمن «السيتي»، املتوج بطال للدوري املمتاز عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩، خوض املوسم املقبل من مسابقة دوري األبطال، إذ 
سينهي هذا املوسم في املركز الثاني في ترتيب الدوري اإلجنليزي 

املمتاز خلف ليڤربول الذي حسم اللقب احمللي لصاحله.
ورحب مان سيتي بقرار احملكمة، بينما أكد يويفا انه أخذ علما به.

وأوردت احملكمة في خالصة احلكم «يرفع االستبعاد من املشاركة 
في مسابقات يويفا لألندية، وتبقى العقوبة املالية مع تخفيضها 
الى ١٠ ماليني يورو». واتهم االحتاد سيتي بتضخيم القيمة الفعلية 
لعائداتــه الرعائية بني ٢٠١٢ و٢٠١٦، لتفادي مخالفة قواعد اللعب 
املالي النظيف التي حتدد ســقف اخلسائر املالية لألندية، بـ ٣٠ 

مليون يورو على فترة ٣ أعوام. 
واعتبرت احملكمة أن سيتي «لم ميوه التمويل على انه مساهمات 
رعائية، لكنه فشــل في التعاون مع هيئــات االحتاد األوروبي 
لكرة القدم». وحرم االحتاد االوروبي «السيتي» في فبراير، من 

خوض مســابقتي دوري األبطال أو الدوري األوروبي «يوروبا 
ليغ» ملوسمني بذريعة مخالفته القواعد املالية، وفرض عليه غرامة 
قدرهــا ٣٠ مليون يورو، لكن النادي رفــض االتهامات وتقدم 

باستئناف أمام «كاس».
ورأت احملكمة في حيثيات احلكم أن «القرار الصادر في ١٤ فبراير 
٢٠٢٠ عن الغرفة القضائية في هيئة اإلشراف املالي (التابعة ليويفا) 

يجب ان يتم وضعه جانبا». 
وفي بيان نشــر على موقعه اإللكتروني، أكد االحتاد األوروبي 
أنــه أخذ علما بالقرار، مكتفيــا بالتذكير انه «على مدى األعوام 
القليلــة املاضية، أدت قواعد اللعب املالي النظيف دورا مهما في 
حماية األندية ومساعدتها لتصبح مستدامة على الصعيد املالي». 
وأكد يويفا التزامه مببادئه، آخذا علما أيضا بأن بعض االتهامات 
بحق «الســيتي» حصلت بعد انقضاء املهلة الزمنية املعمول بها 
مبوجب قواعده، واحملددة بـ ٥ أعوام. من جهته، أشار النادي الى 
انه «ومستشاريه القانونيني لم يبحثوا بعد القرار الكلي حملكمة 
التحكيم الرياضي (كاس)، إال أن النادي يرحب بنتائج القرار كونه 

يؤيد موقف مان سيتي واألدلة التي متكن من تقدميها». 
ويشكل احلكم لصالح «السيتي» مفتاحا ماليا أيضا، إذ ان الفريق 
حصــل على ٩٣ مليون يورو من اجلوائز املالية ليويفا وعائدات 
البث التلفزيوني لدوري األبطال في املوسم املاضي، تضاف إليها 

إيرادات املباريات والعقود الرعائية اإلضافية.

«السيتي» يكسب صراعه مع «يويفا» ويبقى في «األبطال»
«كاس» ألغت قرار إبعاده عن البطوالت األوروبية ملوسمني واكتفت بتغرميه ١٠ ماليني يورو

كلوب: لقاء أرسنال حتدٍّ مختلف
أكــد املدير الفني لفريق ليڤربول، األملاني يورغن كلوب، 
أن مباراة فريقه أمام أرسنال غدا ضمن املرحلة الـ ٣٦ من 
الدوري االجنليزي املمتاز، ستكون مبنزلة حتد مختلف 
ومثير لالهتمام. وقال كلوب خالل تصريحاته ملوقع ليڤربول 
الرسمي: «ستكون أمامنا مساحة (وقت لالستعداد) أكبر 
قليال وهذا أمر جيد، سيكون لدينا يوم واحد إضافي، األيام 
الســبعة املاضية كانت ال تصدق، خضنا ثالث مباريات 
خالل أسبوع واحد وهو أمر ال يصدق في الوقت احلالي، 
هــذا هو الوضع واآلن لدينا يوم إضافي ونحن نأمل في 
أن نتمكن من التحسن بشــكل كامل». وأضاف كلوب: 
«سنتحســن ونذهب مرة أخرى ملواجهة أرسنال، وهي 
مباراة ستكون مثيرة لالهتمام». ويتصدر «الريدز» ترتيب 
الدوري اإلجنليزي برصيد ٩٣ نقطة، فيما يحتل أرسنال 

املركز التاسع برصيد ٥٠ نقطة.

مقتل شقيق أورييه

املانيا تلتقي تركيا والتشيك

ساني يدخل تدريبات البايرن

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن كريستوفر أورييه، 
شــقيق العاجي ســيرج العب نادي توتنهام اإلجنليزي 
لكــرة القدم، قضى قتال بالرصاص فجر امس في مدينة 

تولوز الفرنسية.
وتابع املصدر أن املسعفني وصلوا الى مكان إطالق النار 
في منطقة صناعية على أطراف املدينة الواقعة في جنوب 
البالد، قرابة الســاعة اخلامسة فجر امس (٠٣٠٠ ت غ)، 

ليعثروا على أورييه مصابا بطلق ناري في بطنه.
وأضاف مصدر مقرب مــن التحقيق، ان مطلق النار فر 

من املكان.

أعلن االحتاد األملاني لكرة القدم أن «املانشافت» سيخوض 
مباراتني وديتني خالل اخلريف أمام منتخبي تركيا والتشيك، 

إلى جانب مبارياته الست املقررة في دوري أمم أوروبا.
وأوضح االحتــاد أن املنتخب األملاني، الذي يدربه املدير 
الفني يواكيم لوف، ســيلتقي نظيره التركي في السابع 
من أكتوبر في كولونيا، ثم يواجه املنتخب التشيكي في 

١١ نوفمبر في اليبزيغ.
وتأتي املباراتان الوديتان إلى جانب املباريات الست للمنتخب 
األملاني أمام إسبانيا وسويسرا وأوكرانيا في دوري األمم 

خالل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.
ولم تتضح حتى اآلن الصورة بشــأن إمكانية احلضور 
اجلماهيري. وقال لوف: «نرغب في اســتغالل املباريات 
الدولية في اخلريف في حتقيق التناغم بني العناصر الشابة 
في املنتخب. فنحن نتطلع إلى تطور عناصر الفريق مع 
بعضها البعض، استعدادا لكأس األمم األوروبية (التي تأجلت 
إلى العام املقبل بســبب جائحة ڤيروس كورونا املستجد 
كوفيد-١٩)». وأضاف لوف: «باإلضافة إلى املباريات املقررة 
في دوري األمم، ســتعمل املباراتان الوديتان على منحنا 

املزيد من الرؤية املهمة ملدى تطور الفريق». 

خاض الالعب ليروي ســاني املنضم حديثا إلى صفوف 
بايرن ميونخ األملاني لكرة القدم، أول تدريب له في النادي 
البافاري، امس، في الوقت الذي يقضي جميع العبي الفريق 

تقريبا إجازة في الوقت احلالي.
وتدرب ساني، الذي انضم إلى الفريق قادما من مان سيتي 
اإلجنليزي منذ ١٠ أيام، مع زميله نيكالس ســولي الذي 
ميضي في طريقه للعودة مجددا للمنافسات بعدما عانى 
من إصابة خطيرة في الركبة. ويقضي باقي العبي بايرن 
ميونخ فترة إجازة لألســبوع الثاني بعد أن توج الفريق 
بالثنائية احمللية (الدوري والكأس)، قبل بدء االستعدادات 
ملواجهة تشلسي اإلجنليزي في إياب دور الـ ١٦ من دوري 
أبطال أوروبا يوم الثامن من أغسطس املقبل. وكان بايرن 
فاز ذهابا ٣-٠ في لندن، وفي حال تأهله سيشارك في بطولة 
مصغرة تقام في الفترة من ١٢ إلى ٢٣ أغســطس املقبل، 
في سعيه لتحقيق الثالثية. وال يحق لساني املشاركة مع 
بايرن ميونخ في املباريات املتبقية للفريق في منافسات 

دوري أبطال أوروبا للموسم اجلاري.
الشيخ منصور بن زايد في مناسبة سابقة
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قادش يعود لـ «الليغا» بعد غياب ١٤ عامًا

عاد قادش إلى دوري الدرجة األولى اإلسباني، 
ألول مرة منذ ٢٠٠٥، بعد خسارة ريال سرقسطة 
٢-٤ مبلعبه أمام ريال أوبييدو في دوري الدرجة 
الثانية. وأهدر قادش فرصة التأهل السبت املاضي 
بخسارته ٠-١على أرضه أمام فوينالبرادا أمام 
مدرجات خالية بعد جتمع اآلالف من جماهيره 
خارج الســتاد قبل املباراة في حتد إلرشادات 
التباعد االجتماعي. لكــن أوبييدو املتعثر نفذ 
املهمة بدال منه، وتقــدم بأربعة أهداف قبل أن 
يســجل سرقسطة هدفني في الوقت احملتسب 
بدل الضائع. ويتصدر قادش، الذي تأهل للمرة 
األخيرة إلى الدرجة األولى في ٢٠٠٥، لكن هبط 

في املوسم التالي، الترتيب برصيد ٦٩ نقطة من 
٤٠ مباراة، ويحتل هويسكا املركز الثاني ولديه 
٦٤ نقطة ويأتي سرقسطة ثالثا برصيد ٦٢ نقطة.

التعاقد مع نيغريدو
من جهته، أعلن رئيس نــادي قادش، مانويل 
فيزكاينو عن إبرام أولى صفقات املوسم املقبل، 
وذلك بالتعاقد مع املهاجم ألفارو نيغريدو، الالعب 
السابق ملان سيتي وإشبيلية وڤالنسيا، والذي 

لعب أيضا ملنتخب إسبانيا.
ولعب نيغريدو (٣٤ عاما) هذا املوسم في صفوف 

النصر اإلماراتي، قبل انتهاء عقده معه.

بارتوميو: املفاوضات مع الوتارو توقفت
كشف رئيس نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم 
جوسيب ماريا بارتوميو، توقف املفاوضات مع 
إنتر اإليطالــي للتعاقد مع مهاجمه األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز.
ورجحت التقارير الصحافية في اآلونة األخيرة 
انتقال مارتينيز (٢٢ عاما) الى صفوف برشلونة، 
بطل الليغا في املوسمني املاضيني، والذي يحمل 
شارة قيادته مواطنه النجم ليونيل ميسي. لكن 
بارتوميو وضع حدا لهذه التكهنات، أقله حاليا، 
بقوله لقناة تلفزيونية كاتالونية «حتدثنا الى إنتر 
قبل أسابيع لكن اآلن توقفت احملادثات. اآلن ال 

حديث بيننا».
وتابع «علينا إنهاء الليغا ودوري أبطال أوروبا، 
وبعدها نرى ما هي األولويات بالنســبة إلينا». 
وعلى صعيد آخر، أعــاد بارتوميو التقليل من 
شأن التقارير عن ســعي برشلونة الستعادة 
البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي. 
وأصبح املهاجم أغلى العب في العالم، لدى انتقاله 
فــي صيف العام ٢٠١٧ من النــادي الكاتالوني 
الى نادي العاصمة الفرنســية. ودائما ما تربط 
التقارير الصحافية، بني نيمار واحتمال العودة 

إلى ناديه السابق.
وقال رئيس برشلونة «ال أعتقد أن باريس سان 
جرمان سيضع أي العب في سوق االنتقاالت، 

ونيمار العب سان جرمان».
وجدد بارتوميو ثقته بأن ميســي سيبقى في 

أكد ثقته ببقاء ميسي مع برشلونة

صفوف برشلونة ملا بعد نهاية عقده احلالي في 
أواخر املوسم املقبل. وقال «مع ميسي نتحدث، 
حتدثنا، وسنتحدث هو أفضل العب في تاريخ 
كرة القدم، أمامه سنوات عدة (للعب). ال شك لدي 
بأنه سيبقى مع برشلونة. مستقبله هنا في كرة 
القدم وبعدها». وأشارت تقارير صحافية إسبانية 
مؤخرا إلى توقف املفاوضات بشأن جتديد العقد 
بني النادي الكاتالوني والنجم األرجنتيني البالغ 
من العمــر ٣٣ عاما، وان األخير يفكر بالرحيل 
عن النادي في صيف العام املقبل، على خلفية 
مالحظات يبديها علــى اإلدارة، وحتى اجلهاز 

الفني بإشراف كيكي سيتيني.

«الدون» يريد مواصلة املشوار مع «السيدة»
ذكر تقرير صحافي أن هداف يوڤنتوس البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، حدد موقفه بشأن البقاء أو 
الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خالل الفترة 
املقبلة. وقالت صحيفة «توتو سبورت» إن رونالدو 
يرغب في البقاء مع يوڤنتوس، ويستهدف صناعة 
التاريخ مع الفريق اإليطالي. وأضافت ان «الدون» 
يستهدف منافسة شيرو إميوبيلي مهاجم التسيو، 
على لقب هداف الكالتشيو، وكذلك منافسة روبرت 
ليڤاندوفسكي جنم بايرن ميونيخ، على جائزة 
احلذاء الذهبي األوروبي. وأشارت الى أنه ليس 
هناك أي مجال للشائعات حول انتقال رونالدو 
لباريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد، 
ألن النجم البرتغالي يريد مواصلة مغامرته مع 
البيانكونيري. وسجل رونالدو ٢٨ هدفا حتى اآلن 
بالكالتشيو، متأخرا بهدف واحد خلف املتصدر 
إميوبيلي، بينمــا يفصله ٦ أهداف ملعادلة رقم 
ليڤاندوفسكي هذا املوسم، على جائزة احلذاء 

الذهبي بالدوريات اخلمس الكبرى.

ميالن ُيجبر نابولي على التعادل.. وسامبدوريا ابتعد عن «اخلطر»
يدخل أتاالنتا مباراته أمام 
ضيفه بريشــيا فــي افتتاح 
املرحلة الثالثة والثالثني من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم 
اليوم آمال في انتزاع املركز 
الثاني مؤقتا والضغط على 
يوڤنتوس والتسيو صاحبي 

الصدارة والوصافة.
واقترب أتاالنتا من حتقيق 
فوز ثمني على يوڤنتوس في 
املرحلة السابقة، كان ليتيح 
لــه االنفراد باملركــز الثاني 
ويضعــه علــى بعــد ســت 
نقــاط من بطــل إيطاليا في 
املواسم الثمانية املاضية، قبل 
ســت مراحل من النهاية، إال 
أن الـــ «بيانكونيري» متكن 
بفضل ركلتي جزاء سجلهما 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو حرمتا أتاالنتا املتألق 
هذا املوسم من فوز أول في 
عقــر دار يوڤنتــوس منــذ 
عــام ١٩٨٩، لتنتهــي املباراة 

بالتعادل االيجابي ٢-٢.
أبقى هذا التعادل أتاالنتا 
في املركز الثالث بعيدا بفارق 
تسع نقاط خلف يوڤنتوس 

ونقطة عن التسيو.
وحقق فريق املدرب جان 
بييرو غاســبيريني تسعة 
انتصارات تواليا في الدوري 
قبل تعادل السبت، ويتمتع 
بأفضل رصيــد هجومي في 
«ســيري أ» بفارق شاســع، 
إذ ســجل ٨٧ هدفا مقابل ٦٧ 
ليوڤنتــوس صاحب املركز 
الثانــي. وســيكون أتاالنتا 
مرشــحا للفوز على حساب 
بريشيا الذي يصارع للبقاء 

في دوري األضواء.

(٠-٢ في سان سيرو).
ورفع ميالن رصيده الى 
٥٠ نقطة في املركز الســابع 
بفارق نقطتني مباشرة خلف 
نابولــي الذي يحقــق أيضا 
نتائج الفتة منذ العودة من 
التوقف، إذ مني بهزمية واحدة 
فقط مقابل أربعة انتصارات 
وتعادل، إضافة الى إحرازه 
لقب مســابقة الــكأس على 
حساب يوڤنتوس، ما منحه 
بطاقة املشاركة في الدوري 
األوروبي «يوروبا ليغ» بغض 

وابتعــد ســمبدوريا عن 
منطقة اخلطر بفارق ســت 
نقاط بعدما حول تخلفه أمام 
مضيفــه أودينيــزي بهدف 
سجله كيفن السانيا (٣٧)، 
الى فوز ٣-١ بفضل املخضرم 
فابيــو كوالياريــال (١+٤٥) 
وفيديريكو بوناتزولي (٨٤) 

ومانولو غابياديني (٩٣).
وحــذا فيورنتينــا حذو 
ســمبدوريا لكنه نال نقطة 
عوضا عن ثالث، بعد أن بقي 
متخلفــا أمام ضيفه هيالس 
ڤيروس بهدف ماركو فاراوني 
(١٨) حتى الدقيقة السادسة 
من الوقت بدل الضائع حني 
كوترونــي  باتريــك  أدرك 

التعادل.
وبــدا بارمــا فــي طريقه 
خلسارة اللقاء أمام بولونيا، 
بعد تخلفه بهدفني سجلهما 
البرازيلــي دانيلو الرانغيرا 
(٣) وروبرتــو ســوريانو 
(١٦)، إال أنــه عــاد من بعيد 
بهدفني في الوقت بدل الضائع 
للسلوڤيني ياسمن كورتيتش 
روبرتــو  والبديــل   (٩٣)
إنغليزي (٩٥)، رافعا رصيده 
الى ٤٠ نقطة مقابل ٤٢ لضيفه 
الذي اهتزت شــباكه بهدفني 
بعــد انتهــاء الوقت األصلي 
للمــرة األولى فــي تاريخه 
بحسب «أوبتا» لإلحصاءات.

النظر عن املركز الذي سينهي 
فيه ترتيب الدوري.

ســجل مليالن الفرنســي 
تيو هرنانديز(٢٠) والعاجي 
فرانك كيسييه من ركلة جزاء 
(٧٣)، فيما ســجل لنابولي 
جوفاني دي لورنتسو(٣٤) 

ودينيس مرتنز (٦٠).
وأنعــش جنــوى آمالــه 
بتجنب الهبوط الى الدرجة 
الثانيــة للمــرة األولى منذ 
٢٠٠٦، وذلك بفوزه على سبال 

األخير ٢-٠.

أتاالنتا للوصول إلى الوصافة في مواجهة بريشيا

وكان ميالن قد أبقى على 
سجله اخلالي من الهزائم بعد 
العودة مــن التوقف، وذلك 
بتعادله مــع مضيفه القوي 
نابولــي ٢-٢ فــي املرحلــة 

الثانية والثالثني.
وعلى الرغــم من جتنبه 
هزمية رابعة تواليا في ملعب 
«سان باولو» للمرة األولى في 
تاريخه، عجز ميالن عن فك 
عقدته أمام نابولي الذي لم 
يذق طعم الهزمية أمام الفريق 
اللومباردي منذ ديسمبر ٢٠١٤ 

مباراة اليوم بالتوقيت احمللي 

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٣)
١٠:٤٥beIN sports HD٤أتاالنتا - بريشيا

إشبيلية في طريق «األبطـــــــال» بتجاوزه مايوركا
راوول  املخضــرم  أعــاد 
غارســيا فريقه أتلتيك بلباو 
لسكة االنتصارات بعدما قاده 
للفوز على مضيفــه ليفانتي 
٢-١ ضمن املرحلة السادســة 
والثالثني من الدوري اإلسباني 
لكرة القدم. وســجل غارسيا 
الــذي أمت أول مــن أمس عامه 
الرابع والثالثني، الثنائية في 
الدقيقتــني ٤ و١٤، فيما احرز 
املقدوني الشمالي إينيس باردي 

(٧١) هدف ليفانتي. 
ووصل غارسيا لـ ١٥ هدفا، 
ليصبح رابعا في جدول ترتيب 
هدافي «ال ليغا»، باالشتراك مع 
األوروغوياني لويس سواريز، 
وبفــارق ٧ أهداف عــن زميل 
األخير في الفريق الكاتالوني 
األرجنتيني ليونيل ميسي (٢٢ 

هدفا). 
كمــا أنه العــدد األكبر من 
األهداف الذي يسجله الالعب في 
موسم واحد منذ بدء مسيرته 
في أوساسونا عام ٢٠٠٤. وخرج 
بلباو من دوامة اخلسارات بعد 
هزميتني متتاليتني على أرضه 
في املرحلتني الســابقتني أمام 
ضيفيه ريــال مدريد املتصدر 
(٠-١)، وإشبيلية الرابع (١-

٢)، فيما هي اخلسارة الثانية 
لصاحب الضيافة تواليا بعد 

ريال ماريوركا (٠-٢). 
ورفع أتلتيك بلباو رصيده 

واحدا من ٣ أندية لم تهبط إلى 
الدرجة الثانية في إسبانيا (مع 
ريال مدريد وبرشــلونة) منذ 
انطالق «ال ليغــا» عام ١٩٢٩، 

الرابــع األخيــر املؤهــل الــى 
دوري األبطــال بالفــوز على 
ريال مايوركا بهدفني دون مقابل 
سجلهما األرجنتيني لوكاس 
أوكامبوس (٤١ من ركلة جزاء)، 
واملغربــي يوســف النصيري 
(٨٤). ورفع إشبيلية رصيده 
إلى ٦٦ نقطة، بفارق األهداف 
عــن أتلتيكو مدريــد الثالث، 
ليصبح على بعد نقطة واحدة 
من تأكيد مشاركته في دوري 

األبطال املوسم املقبل.
وحافظ ليغانيس على أمله 
الضعيــف بالبقاء في الدرجة 
األولى، بفوزه بعشرة العبني 
على ضيفه ڤالنسيا بهدف دون 
مقابل، سجله روبن بيريز من 
ركلة جزاء اثر ملســة يد على 
جوفري كاندوبيا العب إفريقيا 

الوسطى (١٨). 
وطرد األرجنتيني جوناثان 
ســيلفا من صفــوف أصحاب 
األرض في الدقيقة ٥٤ الرتكابه 
خطأ عنيفا على فيران توريس. 
وأهــدر دانيال باريخو فرصة 
تعديل النتيجة من ركلة جزاء 
أيضــا تصــدى لهــا احلارس 
بيتشــو ســويالر بنجاح في 
الدقيقــة ٦٠. ورفع ليغانيس 
رصيــده إلــى ٣٢ نقطة وبات 
في املركز الثامن عشــر، فيما 
توقف ڤالنسيا عند ٥٠ نقطة 

في املركز التاسع.

بأمله الضعيف باملشاركة في 
الــدوري األوروبــي (يوروبا 

ليغ). 
وحصن إشــبيلية مركزه 

غارسيا يعيد بلباو للطريق الصحيح.. وليغانيس يتمسك                       باألمل بتغلبه على «اخلفافيش»

إلى ٥١ نقطة، فيما جتمد رصيد 
ليفانتي عند ٤٣ نقطة في املركز 

الثاني عشر. 
ويتشــبث بلباو الذي يعد 

باريس يكتسح لوهاڤر بالتسعة بحضور ٥ آالف مشجع
عــادت اجلماهير الــى املالعب 
الفرنسية للمرة األولى منذ تفشي 
ڤيروس كورونا املستجد منذ مارس 
الفائت، وذلك من أجل متابعة مباراة 
ودية بني باريس سان جرمان بطل 
الدوري ومضيفه لوهاڤر الذي يلعب 
في الدرجة الثانية، حيث خرج األول 
منتصرا بنتيجة كاسحة ٩-٠ أمام 

زهاء ٥ آالف متفرج.
وتوقفت منافســات كرة القدم 
في فرنسا في أوائل مارس املاضي 
بســبب جائحة «كوفيد-١٩»، قبل 
أن تقرر رابطــة الدوري في أبريل 
إلغاء املوسم وتتويج باريس سان 

جرمان باللقب.
وفتحت االندية الفرنسية أبوابها 
في نهاية االسبوع اجلاري جزئيا 
أمام املشجعني خالل مباريات ودية، 
علــى أال يتعــدى عــدد اجلماهير 
اخلمســة آالف شــخص ووفــق 

بروتوكول صحي صارم.
واملباراة األهم كانت بني لوهاڤر 
وسان جرمان الذي شارك بجميع 
جنومه واســتعد بأفضــل طريقة 
لنهائي مسابقتي كأس فرنسا وكأس 
الرابطة والدور ربع النهائي ملسابقة 

دوري أبطال أوروبا.
ومبا أن العــدد األقصى احملدد 
بخمسة آالف شخص يشمل الالعبني 

«إنه فــوز لكرة القدم الفرنســية، 
والرياضة بشــكل عام. يسرني أن 
باستطاعة كرة القدم في فرنسا أن 
تستأنف نشــاطها بشكل شعبي، 
بوجود املزيد من الناس في املالعب. 
إنها الدولــة الوحيدة فــي أوروبا 
الغربية القادرة على القيام بذلك».
وتأمل رابطة الدوري االسباني 
أن تفتتح املوســم املقبل بحضور 
جماهيري بنســبة ٣٠٪ من ســعة 

املالعب.
أما في أملانيا فتدرس السلطات 
ســيناريو مشــابها فيما قد تقوم 

نظيراتها في اجنلترا باختبار ذلك 
في أحداث خالل الصيف.

وفي إيطاليا، ال تخطط احلكومة 
التخاذ أي قرار قبل منتصف الشهر 

اجلاري.
وحتتم علــى اجلماهير ارتداء 
الكمامات الواقية خالل انتقالهم في 
أرجاء ملعب «أوســيان» واحترام 
اال  التباعــد االجتماعــي  مبــادئ 
احلاضريــن ضمــن مجموعــة من 

االصدقاء أو أفراد العائلة.
وتشــكل املبــاراة التــي انتهى 
شوطها بخماســية نظيفة بعد أن 
ســجل كل من األرجنتيني ماورو 
إيكاردي والبرازيلي نيمار ثنائية 
مقابل هدف لكيليان مبابي قبل أن 
يجري املدرب األملاني توماس توخل 
١٠ تبديالت في بداية الشوط الثاني، 
اختبارا لسان جرمان قبل مواجهة 
ســانت اتيان في نهائي الكأس في 
٢٤ اجلاري، وليون في نهائي كأس 

الرابطة في ٣١ منه.
وســتقام املباراتان بحضور ٥ 
آالف متفــرج علــى ملعب «ســتاد 
دو فرانس» الذي يتســع لـ ٨١ ألف 
شخص، لكن ماراسينيانو الى أنه 
ســتتم مراجعة عــدد احلضور ١٨ 
اجلاري، وستنظر في تعديله بحيث 

يتناسب مع حجم امللعب.

ه كبير لدى باقي الدوريات الكبرى لتطبيق الفكرة الفرنسية توجُّ

واملدربني واملسؤولني والصحافيني 
ورجال األمن والعاملني، مت بيع ما 
بني ٤ آالف و٤٥٠٠ بطاقة في غضون 
دقائق معدودة، وفق ما ذكر لوهاڤر.
وكان احلضــور فــي ملعــب 
«أوســيان» الذي يتسع لقرابة ٢٥ 
ألف مشجع، قريبا من العدد الذي 
تواجد في آخر مباراة خاضها لوهاڤر 
على أرضه في مارس عندما حضر 
٥٩٤٨ مشــجعا لقاءه مع اوكســير 

ضمن منافسات الدرجة الثانية.
وقالت وزيرة الرياضة روكسانا 
ماراسينيانو التي كانت في املباراة 



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.
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الثالثاء

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية» عن 
«كورونا»: ال عودة للحياة 

الطبيعية قريبًا.

«الصحة»: حاالت الشفاء 
تتجاوز عدد اإلصابات 

بـ «كورونا» مجددًا.

   لم نستفد منكم غير 
اإلحباط!

  ودنا نستمر چذي عشان 
نخلص!

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خالدة عبدالرزاق رزوقي: ٨٥ عاماـ  ت: ٩٩٠٨٦٢٢٦ـ  ٩٩٠٣٢٨٤٢ـ  شيعت.
رقية خالد السدرة، زوجة بدر ناصر احلربان: ٧٨ عاماـ  ت: ٩٩٧٩٩٧٠٠ 

ـ ٩٩٦٦٨٢٠٧ ـ شيعت.
خيرية علي درويش: ٧٧ عاما ـ ت: ٩٩٦٢٣٥٣٢ ـ شيعت.

خالد إبراهيم اخلريف الناشي: ٨٤ عاما ـ ت: ٩٧٩٠٠٤٢٦ ـ ٥٥٢٥٠٢٢٦ 
ـ شيع.

راشد أحمد الرويشد: ٩٠ عاما ـ ت: ٩٩٧٤٧٩٦٧ ـ شيع.
داليا خالد حمد الرجيب: ٣٩ عاماـ  ت: ٥٥٥٥٩٠٦٧ـ  ٩٤٠٤٤٤٤٤ـ  شيعت.

سيف مبارك عومير العازمي: ٨٩ عاما ـ ت: ٦٦٧٩٩٧٧٠ ـ شيع.
هنوف عابر سوعان، أرملة صالح علي محارب العنزي: ٧٤ عاما ـ ت: 

٦٦٣٣٤٧٩٧ ـ ٦٠٩١٤٦٤٠ ـ شيعت.
عبداهللا العيسى اخلالد: ٨٤ عاما ـ ت: ٩٩٧٨٠٠٩٧ ـ شيع.

نوير مسلم منصور املطيري، أرملة عبداهللا محده فراج املطيرات: ٨٢ عاما ـ 
ت: ٩٤٩٦٤٦٥٠ ـ شيعت.

أبعد من الكلمات
«أسميتها كيكي بيري ألنها ترفسني كثيرا»

املغنية األميركية كيتي بيري تصف 
حال جنينها األنثى الذي اقترب 

موعد والدته.

«حان الوقت لنترجم النوايا الحسنة إلى 
مؤسسات وقوانين لحماية المستضعفين»
املمثلة األميركية أجنلينا چولي 
تدعــو الســتئصال العنصرية 

املنهجية من املجتمع األميركي.

«طريقة الواليات المتحدة في التعامل 
مع الجائحة تليق بدولة فاشلة ال بدولة 

قائدة للعالم»
اجلراح األميركي فيفك مورثي.

«تبّن هواية جديدة لحياتك»
املغنية الكولومبية اللبنانية شاكيرا 
تشارك صورة لها مع لوح تزلج 

على األسفلت.

٣:٢٤الفجر
٤:٥٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٥٠املغرب
٨:٢٠العشاء

العظمى: ٤٥ - الصغرى: ٣٠

أعلى مد: ٠٦:١٢ ص ـ ٠٦:٢٩ م
أدنى جزر: ١٢:٢٣ ظ

املهام ومراحل اإلطالق.. وفريق عمل من كوادر إماراتية شابة
استعرض مدير مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ 
«مســبار األمل»، عمران شــرف أمس  مراحل إطالق 
ومهام املســبار اإلماراتي، الذي ميثل أول مهمة عربية 
إلى كوكب املريخ. وقال عمران شرف في مؤمتر عبر 
الفيديو، قبيل يومني من إطالق املسبار من اليابان، إنه 
بعد فصل احملرك سيتم فصل اللوحات الشمسية عن 
املســبار، وبعد نحــو ٢٠ - ٣٠ دقيقة من ذلك، يتوقع 
احلصول على إشارة من املسبار. وأضاف أن «مسبار 
األمل» سيرسل أول صور في الرحلة، بعد ٢٨ يوما من 
انطالقها، الفتا إلى أن ذلك التقدير جاء بعد دراسات مت 
إجراؤها. وسينطلق مسبار األمل، عند الساعة ٥:٥١:٢٧ 
صباحا بتوقيت اليابان (٠٠:٥١:٢٧ بعد منتصف الليل 
بتوقيت اإلمارات) (٢٠:٥١ ت غ)، يوم األربعاء املوافق ١٥ 

يوليو ٢٠٢٠، من «مركز تانيغاشيما الفضائي» في اليابان.
وأعرب شرف عن شكره للحكومة اليابانية واملعامل 
في تانيغاشيما، وكل الذين ساهموا في إجناز املشروع، 
كما أشار إلى أنه كانت هناك بعض التحديات في نقل 
املعدات اخلاصة باملشروع، في ظل الظروف احلالية التي 

يعيشها العالم بسبب أزمة ڤيروس كورونا.
وقال: «إن الهدف األساسي من املسبار هو حتفيز 
الشباب اإلماراتي والعربي، واملساهمة في إحداث تقدم 

علمي وتكنولوجي يساعدنا في حياتنا اليومية».
ويتولى قيادة التجهيزات واالختبارات فريق عمل 
«مسبار األمل» املكون من كوادر إماراتية شابة، بالتعاون 
مع الشركاء اإلستراتيجيني والعلميني ملشروع اإلمارات 

الستكشاف املريخ.

قرأ لي األخ صالح الرشيدي قصيدة في ديواني 
بعنوان «للشعر صوت» تتحدث عن خالي املرحوم 
محمد املهنا والد األخ ثابت املهنا محافظ العاصمة 
السابق، بعنوان «بابا عود»، حني حملني على كتفه 
ملدة شهر وأنا بالثاني عشر من العمر، وكنت مصابا 
مبرض احلصبة إلى املستشــفى األميركي لتلقي 
العالج، فهزته هذه القصيدة فكتب لي قصيدة رقيقة 
مملوءة باملعاني اجلميلة التي كانت سائدة في ذلك 

الزمان، وكان هذا الرد على قصيدته.
أنشرها للقراء الكرام ألنقلهم الى بعض التفاؤل 
في زمن «الكورونا»، راجيا املولى القدير ان يغير 

سوء حالنا بحسن حاله واهللا قادر على أمره.
أهًال مبــن وافاني بحلو األشــعار

أهًال مبــن عمه(١) أميــر القصايد
شعر النبط بالعاده ما اكتب اشعار

بس الزم أكتب بعد مدح الرشــايد
مشــكور يا (صالح) على ما تكّرمت

عن (بابا عود)(٢) وفزعته بالشدايد
مأجور يوم شــالني فوق االكتاف

ما ضــاق صدره أو ســمعتهيزايد
راحوا الرجال اللي اصدقوا مثل ما قلت

بحدايد يســتبدلونه  ما  والذهب 
اهللا على وقــت مضى وذيك االيام

والعوايد وقفاتهــم  علــى  اهللا 
الكويت وّالدة بها شــعب ورجال

خالد دور  تاريخهم  لهم  ســّجل 
جعله وجعل كل املسلمني ناجني

في يوم غيــر الصج ماهــو بفايد
يا اهللا يــا غافر ذنــوب املنيبني 

تعرف نواياهــم وخافي املقاصد
يا من على العرش استوى بالسموات

حتفــظ بلدنا من شــرور املكايد
ويحفظ لنا كل الشــباب الغيورين

فــي كل موقع بالبلــد واملراصد
هذا األمل في عيال ديرتنا االبطال

والــكل منهم فــي مجاله يجاهد
وتزيل هالغّمــه عن الناس باحلال

هّم (الكورونا) اللي على الناس صاعد
يحصد بأرواح البشــر دون متييز

وللحني ماشــافوا لقاح يســاعد
كل الــذي قالوه كمــام وكفوف

والكل عــن خوياه نفســه يباعد
ويغسل ايديه مرات ومرات باليوم

وحتى بيــوم العيد مابــه يعايد
واهللا ابتلينا يا ربع مــن هاالخبار

كل يوم مجموعــه حتط باملصايد
ما ندري هذا صــج او هذا تدليس

يا ريت نســمع عنــه راي محايد
قالوا (الكرونا) هذا من صنعة الصني

و(ترامب) يزعم انــه للصني صايد
يكفي العالم مــا يعاني من امراض 

ما ينقصه كل يــوم من هاحملاصد
اهللا بصير في عباده املســاكني

ما بيدهم حيلة ســوى ما نشاهد
وردوا اللقاح إن كان موجود بالسوق

وان شاء اهللا غير الشفا ماهو وارد 
إحنا سياســتنا مع الــكل ميزان

مــا نتبــع نهــج بليــا فوايد
وحنا وســاطتنا وســاطة محبني

نســعى لرأب الصدع بني االماجد
وحرب الفســاد تلوح منها عالمات

إن أثمرت مســتقبل الديره واعد
في وقت صار النفط أرخص من املاي

وفي زمن قّلت فــي البالد املوارد
والرزق ماهو بالغنــى وكثرة املال

بل في التزام احلق حسب القواعد بل
والوطن ال يبنــي على القيل والقال

بالعمــل واملرجله والســواعد
وسالمي لكل من عشق هذه الدار

شاهد خير  وربنا  فعله  وشــاهدنا 
يا (بو بشــاير)(٣) بكره يتغير احلال

وننعــم بديرتنا علــى راٍي واحد

الهوامش
(١) مرشد سعد البذال الرشيدي شاعر نبطي كويتي 
واملعروف شعبيا بشاعر اجليلني، ويعد من أبرز 

شعراء األدب الشعبي في اخلليج.
(٢) بابا عود: كناية عن خالي املرحوم محمد املهنا/ 
والد الفريق ثابت املهنا محافظ العاصمة السابق، 
وهو يشــير إلى قصيدة كتبتها عنه بعنوان «بابا 

عود» منشورة بديوان «للشعر صوت».
(٣) بو بشاير : صالح البذال.

جواب 
قصيدة 

البذال
علي املتروك

10أمنية

11آراء

«األمل» اإلماراتي.. أول مسبار عربي إلى املريخ ينطلق مساء اليوم
إلى كوكــب املريخ ينطلق 
مســاء اليوم، وحتديــداً بعد 
منتصف ليل الثالثاء/األربعاء 
بقليــل، «مســبار األمــل»، 
املسبار اإلماراتي الذي صمم 
في مركــز محمد بن راشــد 
للفضــاء في إطار مشــروع 
اإلمارات الستكشاف املريخ.

وهذا هو أول مسبار عربي 
إلــى املريــخ، وأول مســبار 
يدرس مناخ هذا الكوكب على 
مدار اليوم والفصول ليكون 
مبنزلــة أول مرصــد جوي 
للكوكب األحمر، فاملهمات التي 
سبقته اكتفت بأخذ لقطات 

ثابتة في أوقات محددة.
هــي  االنطــالق  نقطــة 
احملطة الفضائية في جزيرة 
تانيغاشــيما في اليابان التي 
وصلها من دبي بعد رحلة ألكثر 
من ٨٣ ساعة برا وجوا وبحرا 
حتدت كل الصعوبات الناجمة 

عن تفشي ڤيروس كورونا.
رحلة ٧ أشهر

ســيجتاز «مسبار األمل» 
مسافة ٤٩٣ مليون كيلومتر 
يستمد خاللها الطاقة بواسطة 
ألواح شمسية، ويحدد موقعه 
واجتاهاته عبر جهاز تعقب 
النجوم، وســيقطع مســافة 
تستغرق ٧ أشهر قبل الوصول 
إلى الهدف «املريخ» واملتوقع 
في فبراير ٢٠٢١، وســيبقى 
هناك سنتني هما مبنزلة سنة 
مريخية، فاملريخ يدور حول 
الشمس كل ٦٨٧ يوما أرضيا، 
وستكون مهمة املسبار رصد 
الغالف اجلــوي واملناخ في 
املريــخ، حيــث ســيبدأ بعد 
الوصــول في رســم صورة 
واضحة وشاملة عن طبقات 
الغالف اجلوي للمريخ ورصد 
الظواهر اجلويــة وتغيرات 

اللتقاط صور ملونة عالية 
الدقــة، واملقيــاس الطيفــي 
البنفسجية  باألشــعة فوق 
لقياس األكسجني وأول أكسيد 
الكربون والهيدروجني، كما 
يحمل املسبار معه املقياس 
الطيفــي باألشــعة حتــت 

متوافــرة للمراكــز العلمية 
والبحثية في العالم، لدراسة 
أعمق لطبقات الغالف اجلوي 
للمريخ وأسباب فقدان غازي 
الهيدروجني واألكسجني منها 
املناخية  التغيرات  ودراسة 
وعالقتها بتآكل سطح املريخ 

الذي كان أحد أسباب اختفاء 
املاء السائل عنه. وتعد دولة 
املتحدة  العربيــة  اإلمــارات 
التي تقــف وراء هــذا األمل 
املتجســد في مسبار واحدة 
مــن بــني ٩ دول فقط تعمل 
على استكشاف كوكب املريخ.

احلمــراء لقيــاس درجــات 
احلــرارة واجلليــد وبخــار 
املــاء والغبار فــي اجلو. أما 
هدف مسبار األمل فهو دراسة 
الغــالف اجلــوي للمريــخ 
وأســباب تآكله، وســتكون 
التي ســيجمعها  البيانــات 

سيجتاز ٤٩٣ مليون كيلومتر في الفضاء يستمد خاللها الطاقة بواسطة ألواح شمسية ويحدد موقعه واجتاهاته عبر جهاز تعّقب النجوم

(أ.ف.پ) مسبار األمل بعد انتهاء العمل فيهمتابعة من غرفة التحكم للمهمة في مركز محمد بن راشد للفضاء 

درجات احلرارة على سطح 
الكوكب.

٣ أجهزة علمية
لتحقيق هذه الغاية يحمل 
املســبار ٣ أجهــزة علميــة، 
كاميرا رقمية ذاتية التحكم 

جانب من العمل على املسبار في اإلمارات

ملشاهدة الڤيديو
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