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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

الكويت ُتسّدد ضربة موجعة ألنشطة غسيل األموال
التحقيقات توّسعت وتشّعبت وطالت نشطاء بوسائل التواصل بعد اعترافات تفصيلية للمضبوطني في «شبكة اإلثنني»

معلومات عن ارتباط القضية باالجتار في اخلمور ومزادات للساعات واملركبات الفارهة مببالغ مالية كبيرة
اقتصاديون لـ «األنباء»: العمليات املكتشفة ال تتعدى ١٠٪ 
ومستوى الرقابة ال يتماشى مع احترافية املشبوهني

أساتذة القانون اجلزائي: القانون الكويتي ال يحرم حيازة 
املبلغ الضخم وهناك صعوبة في مكافحة غسيل األموال 
لضعف التحريات.. ويجب تفعيل أجهزة املالحقة اجلزائية عدم وجود سجل لتحديد مصادر اإليرادات واملصروفات 

لألفراد أو املؤسسات.. أبرز عوامل انتشار الظاهرة

حتويل أموال مشبوهة إلى مشاهير الـ «سوشيال ميديا» 
على أنها أرباح وإيرادات وتودع بالبنوك دون لفت األنظار

أساتذة القانون الدستوري: الكويت هدف «ثمني» 
لعصابات غسيل األموال وغياب القانون الضريبي 

أدى إلى انتشار هذه اجلرائم بكل سهولة 

إنهاء العام الدراسي من «الرياض» إلى «احلادي عشر»
عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربويــة مطلعة، وتأكيــدا ملا ذكرته 
«األنباء» في عدد ســابق األســبوع املاضي، عن أن قرار 
إنهاء العام الدراسي جلميع الصفوف من مرحلة رياض 
األطفال حتى احلادي عشر سيتم اتخاذه يوم غد اخلميس 
بعد اعتماده بشــكل رسمي من مجلس الوزراء، مشيرة 
إلــى أن وزيــر التربية ووزير التعليم العالي د.ســعود 
احلربــي تلقى ثالثة مقترحات من قطــاع التعليم العام 
ســيتضمنها تقريره الذي سيقدمه ملجلس الوزراء منها 
إنهاء العام الدراسي مع اإلبقاء على طلبة الصف الثاني 
عشــر في العودة إلى الدراسة خالل الشهر املقبل، وهذا 

الذي سيتم األخذ به.
وأوضحت املصادر أن الوزير احلربي أبدى موافقته على 
مقترح اإلنهاء بعد عرضه على مجلس الوزراء، مشيرة 
إلى أن املقترح الثاني هو بدء العام الدراسي اجلديد في 

سبتمبر بنظام التعلم عن ُبعد جلميع الصفوف.
وأضافــت املصادر أنه فيما يتعلــق باملقترح الثالث، 
فحدد بدء العام الدراســي اجلديــد جلميع الصفوف في 
شــهر ديسمبر املقبل في التعليم التقليدي والعودة إلى 
كرسي املدرسة، مشددة على أنه في جميع احلاالت يبقى 
ضرورة االلتزام بتعليمات اجلهات الطبية في البالد وما 
تراه مناســبا، ولن تخطو وزارة التربية بأي خطوة أو 
قرار يخص عودة الطلبة إلى الدراسة دون الرجوع إلى 

وزارة الصحة.

القرار يُعلن رسمياً غداً اخلميس ويتضمن بدء العام اجلديد في سبتمبر «عن ُبعد» .. و٣ مقترحات يحملها الوزير احلربي في تقريره ملجلس الوزراء 

الرشيد لـ «األنباء»: جتديد السقف السنوي كامًال 
لكل متقاعد بقيمة ١٥٫٥٠٠ دينار في «عافية»

عبدالكرمي العبداهللا

أعلــن مدير مشــروع 
التأمــني الصحــي علــى 
املتقاعديـــن  املواطنيـــن 
بــوزارة الصحة د.عدنان 
الرشيد، انه مع بداية السنة 
التأمينيــة الثانيــة لعقد 
التأمــني الصحي  خدمات 
للمواطنــني املتقاعديــن 
«عافيــة»، والتي ســتبدأ 
غدا اخلميس، سيتم جتديد 
السقف السنوي كامال لكل 

متقاعد مؤمن عليه بقيمة 
١٥٫٥٠٠ دينــار، موزعــة 
علــى ١٠٠٠٠ دينار منفعة 
العالج داخل املستشــفى 
و٤٠٠٠ دينار منفعة العالج 
خارج املستشفى، فضال عن 
١٥٠٠ دينــار منفعة عالج 
األسنان. ولفت د.الرشيد 
فــي تصريــــح خــاص 
لـ «األنباء» الى أنه ال داعي 
لتســلم بطاقــة تأمينيــة 
جديــدة، حيــث ســتبقى 
البطاقة التأمينية املتسلمة 

املفعــول خــالل  ســارية 
الســنة التأمينية الثانية 
التي ســتنتهي ١٥ يوليو 
مــن العام املقبل، مشــيدا 
بجهود ودعم وزير الصحة 
الشيخ د.باســل الصباح 
ووكيل الوزارة د.مصطفى 
رضــا والوكيل املســاعد 
للشؤون القانونية محمد 
الســبيعي لتذليل جميع 
العقبات من أمامنا لتقدمي 
أفضل اخلدمات التأمينية 

للمتقاعدين.

مع بداية السنة الثانية لعقد مشروع التأمني الصحي غداً اخلميس

د.عدنان الرشيد

توظيف فوري لـ ٣ تخصصات.. وإعادة املستقيلني إلى وظائفهم
مرمي بندق

أعلن ديوان اخلدمة املدنية 
ترشيح ٣١٤ مواطنا ومواطنة 
من حملة الشهادات اجلامعية 
فــي تخصصــات احملاســبة 
والتمويل والتجارة اخلارجية 
والتجــارة الدوليــة واألعمال 
املصرفية واملالية. وقال مصدر 
حكومــي فــي تصريح خاص 
لـ «األنباء» إنه سيتم توظيف 

فــوري للكويتيــني اإلداريني 
والقانونيــني،  واحملاســبني 
الفتــا إلــى أن التخصصــات 
الـ ٣ املذكورة سيتم ترشيحها 
للعمل في احلكومة «ولن ينتظر 
أصحابها إال فترتي التسجيل 
التــي تنتهــي فــي ٣١ اجلاري 
وترتيب املرشحني للتوظيف 
التــي تتــراوح بــني أســبوع 
وأسبوعني». واستطرد قائال: 
سببان رئيسيان أديا إلى متكني 

الديوان من إجــراء التوظيف 
التخصصات  الفــوري لهــذه 
الســبب األول: تنفيذ سياسة 
إحالل الكويتيني محل الوافدين 
بحرفية ودون تهاون اعتبارا 
من الســنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٧. 
والسبب الثاني: التنسيق مع 
جامعة الكويت الذي أثمر تقنني 
املخرجــات التي ال يحتاج لها 
ســوق العمل ومنها تخصص 
إيقــاف  القانــون، حيــث مت 

االبتعاث في تخصص القانون، 
ومت االقتصــار على مخرجات 
جامعــة الكويــت واجلامعات 
اخلاصة لتحقيق املوازنة بني 
أعداد املخرجات واالحتياجات.
وزاد بــأن الديــوان يواصــل 
جهوده في ترتيب االحتياجات 
الوظيفية بالتنسيق مع اجلهات 
احلكوميــة واملجلــس الطبي 
العام اســتعدادا إلعالن دفعة 
جديدة من املرشحني للعمل من 

الراغبني في التوظيف احلكومي 
يتناســب عددهــا طرديــا مع 
إمكانات املجلس الطبي إلجراء 
الفحص املطلوب على املرشحني 
للعمل، مشيرا إلى انه سيسمح 
للمستقيلني من احلكومة الذين 
لم مير على استقالتهم ١٢ شهرا 
بالعودة إلى وظائفهم بعد تقدمي 
طلب سحب االستقالة من جهة 
العمل تفاديا لتداعيات الظرف 
االستثنائي. وذكر املصدر أن 

املرشحني للعمل قبل األزمة يتم 
إجناز إجراءات التعيني لهم اآلن 
متهيدا لتسليمهم العمل، ويأتي 
ذلك تأكيدا ملا انفردت «األنباء» 
بنشره في ٢٨ يونيو املاضي.

واختتــم املصــدر مجــددا 
األطبــاء  أن  علــى  التأكيــد 
الكويتييـــن ال  واملمـرضـــني 
يخضعــون لنظام التســجيل 
ويتــم التعيني بشــكل يومي 

فور التخرج.

«الديوان» يرشح ٣١٤ مواطناً في احملاسبة والتمويل والتجارة اخلارجية والدولية واألعمال املصرفية واملالية

الكندري الستعجال تعديل الالئحة 
لعقد جلسات مجلس األمة «أونالين»

ماضي الهاجري

النائب عبداهللا  طالب 
املادتني  الكندري بتعديل 
الالئحــة  مــن  و٧٧   ٦٧
الداخليــة ملجلــس األمة، 
على أن تنعقد اجللسات 
«أوناليــن» فــي األيــام 
القادمــة نظــرا لتعطيــل 
انعقادهــا بناء على طلب 
اجلهات الصحية بســبب 
أزمة كورونا وتطوراتها. 
وقال الكندري في تصريح 

صحافي مبجلس األمة: «كان من املفترض عقد جلسة ملجلس 
األمــة للنظر في بعض التشــريعات التــي تهم املواطنني 
لكن مت تأجيلها بناء على طلب احلكومة ممثلة في وزير 
الصحة»، متسائال: من ميلك حق تعطيل جلسات املجلس.. 
هل السلطة التنفيذية أم السلطة التشريعية؟ معتبرا أن 
كلتيهما ال متلك تعطيل انعقاد جلسات مجلس األمة وفقا 

للمادة ١٠٦ من الدستور.

عبداهللا الكندري

التفاصيل ص ٩ التفاصيل ص ٤

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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كورونا خطر داهم ..
واستنفار حكومي ملواجهته

السفير ستيفان موبس اجلنرال كينيث ماكينزي

العقيــد عبداللطيف العدوانــي والرائد د.لطيفة 
بوشهري والنقيب د.فايز املعضادي ود.عبدالعزيز 
جمعة مع الزميلة آالء خليفة        (فريال حماد)

اجلنرال ماكينزي: القوات 
األميركية املتواجدة 

في الشرق األوسط تلعب 
دورًا مهمًا في تعزيز أمن 

واستقرار املنطقة

 محجر نادي ضباط الشرطة.. ٧٦ شاليهًا خلدمة 
منتسبي «الداخلية» املصابني بـ «كورونا»

03

07

ملشاهدة الڤيديو

08أضاحي الكويت في الكويت

السفير األملاني 
لـ «األنباء»: قائمة املنع 

«األوروبية» بسبب «كورونا» 
أولية ونأمل حتسن الوضع 

03الصحي بالكويت 

واشــنطن - وكاالت: نفــذت احلكومة 
االحتادية األميركية أول حكم باإلعدام منذ 
١٧ عامــا بحق املتهم دانيال لي املدان بقتل 
عائلة من أب وأم وطفلة، بعد سلسلة من 
املعارك القانونية انتهت في احملكمة العليا 
لتمهيد الطريق أمام اإلدارة إلى إحياء تنفيذ 
عقوبة اإلعدام. وقالت متحدثة باسم مكتب 
السجون األميركية كريستي بريشيرز، إن 
وفاة لي أعلنت صباح أمس بعد حقنه مبادة 
بنتوباربيتال في غرفة املوت بســجن تير  

هــوت بوالية إنديانا. وقالــت وزارة العدل األميركية في بيان 
صحافي لها إن دانيال لويس لي، وهو متعصب ممن يؤمنون 
بتفوق العنصر األبيض، أدين بقتل أسرة مكونة من ٣ أفراد في 
تسعينيات القرن املاضي. وكان من املقرر أن يتم تنفيذ اإلعدام 
أمس األول بضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب ليعاد تنفيذ 
أحكام اإلعدام على املستوى الفيدرالي، املتوقفة منذ العام ٢٠٠٣، 
لكن القاضية تانيا تشــوتكان من احملكمة اجلزئية األميركية 
في العاصمة أمرت وزارة العدل بتأجيل تنفيذ األحكام األربعة 

املقررة في يوليو وأغسطس.

الرئيس دونالد ترامب يعقد اجتماعا لالحتفاء مبسؤولي تطبيق القانون واملدنيني الذين يقدمون لهم العون        (رويترز)

السفارة األميركية: 
ندعم أي طالب يرغب  
في االلتحاق بجامعات 

الواليات املتحدة
أسامة دياب

 اجتمع عدد من موظفي 
الســفارة األميركيــة مــع 
وكيل وزارة التعليم العالي 
د.صبيح املخيزمي وفريقه 
لإلجابة عن األسئلة العامة 
التوجيهات اجلديدة  حول 

لتأشيرة الطالب. 
الســفارة  هــذا، وأكدت 
األميركيــة، عبــر تغريدة 
التواصــل  علـــى موقــــع 
االجتماعي تويتر، سعيها 
إلــى دعــم أي طالب يرغب 
الدراســة بالواليــات  فــي 
املتحــدة، وذلــك مــن أجل 
متكني الطالب الكويتيني من 
االلتحاق بأفضل اجلامعات 

األميركية.

التفاصيل ص ١٨

1617التفاصيل الكاملة لـ «غسيل األموال»

بضغط من إدارة ترامب.. تنفيذ أول حكم إعدام «فيدرالي» منذ ١٧ عامًا

إعدام داني لي 

السيارات الفارهة.. إحدى وسائل غسيل األموال في الكويت 
ملشاهدة الڤيديو



االربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

الكويت تدين وتستنكر بشدة استمرار استهداف ميليشيا 
احلوثي املناطق املدنية واملدنيني في السعودية الشقيقة

أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية 
عن إدانة واســتنكار الكويت الشــديدين 
الستمرار استهداف ميليشيا احلوثي املناطق 
املدنية واملدنيني في اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة من خالل إطالق طائرات مسيرة 

مفخخة وصواريخ باليستية.
وقال املصدر في بيان للوزارة أمس الثالثاء 
إن االستمرار في هذه العمليات اإلرهابية يعد 
إمعانا في انتهاك كل األعراف واملواثيق الدولية 

وتعطيال جلهود إحالل السالم وتهديدا ألمن 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وتقويضا 
الستقرار املنطقة، مجددا الدعوة للمجتمع 
الدولي لتحمل  مسؤولياته في وضع حد لهذه 

العمليات اإلرهابية.
وأكد املصدر تضامن الكويت ووقوفها 
التام  مع اململكة العربية السعودية الشقيقة 
ودعمها في كل ما تتخذ من إجراءات ويحفظ 

أمنها واستقرارها.

صاحب السمو هنأ ماكرون بالعيد الوطني 
الفرنسي ورئيس پولندا بإعادة انتخابه

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إميانويل 
ماكرون رئيس اجلمهورية الفرنسية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار وللعالقات الوطيدة بني البلدين 

الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إميانويل 
ماكــرون رئيــس اجلمهوريــة الفرنســية 
الصديقة، ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له 

موفور الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
إلــى ذلك، بعــث صاحب الســمو األمير 

الشــيخ صباح األحمد ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية پولندا 
الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة إعادة انتخابه رئيسا جلمهورية 
پولندا لفترة رئاسية جديدة، متمنيا سموه 
لــه كل التوفيق والســداد وموفور الصحة 
والعافيــة وللعالقات الطيبــة بني البلدين 

الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئــة إلى الرئيس أندريه 
دودا رئيــس جمهورية پولنــدا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة إعادة 
انتخابه رئيســا جلمهوريــة پولندا لفترة 
رئاسية جديدة، متمنيا سموه له كل التوفيق 

والسداد ودوام الصحة والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

الناصر: العالقة بني الكويت واالحتاد 
األوروبي عميقة ومتينة ونسعى إلى تطويرها

شارك وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في احتفالية الذكرى األولى 
الفتتاح بعثة االحتاد األوروبي لدى البالد 
والتي أقيمت أمس عبــر تقنية االتصال 

املرئي واملسموع.
وجاءت االحتفالية بدعوة من ســفير 
مفوضية االحتاد األوروبي لدى الكويت 
كريســتيان تودور وبحضور كل رؤساء 
بعثات الدول األعضاء في االحتاد األوروبي 

املعتمدة لدى البالد.
وتعتبر هذه املناسبة احتفاء بعالقات 
الصداقة الوطيــدة والوثيقة التي تربط 
اجلانبني وتكريســا للتقدم املثمر بينهما 
فــي مختلف مجاالت التعــاون والقضايا 
احليوية واملهمة التي يتشارك بها الطرفان.

وقد ألقى الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
كلمة في هذه املناسبة، أعرب خاللها عن 
سروره للمشاركة في هذا االحتفال الذي 
ميثل خطوة مهمة ويعد مؤشرا قويا على 
العالقة العميقة واملتينة التي تربط الكويت 
باالحتاد األوروبي وشهادة على األهمية 

التي يعول بها كل جانب على اآلخر.
وأشــار إلى املســاعي التــي تقوم بها 
الكويــت لتطويــر عالقاتهــا مــع جميع 
مؤسســات االحتاد األوروبي ومع الدول 
األعضاء، مشيرا الى أن الكويت هي أول 
دولة من دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية وقعت اتفاقية تعاون مع االحتاد 
األوروبــي والتي تعد حجــر الزاوية في 
العالقــات الثنائية الناجحــة التي تربط 
اجلانبــني والتي فتحــت األبواب ومهدت 
الطريق للطرفني للحوار واملشــاركة في 
نقاشــات تفصيلية في مختلف املجاالت 
التجاريــة واالســتثمارية واالقتصادية 
واألمــن والتعاون في مجال املســاعدات 
اإلنسانية والتنمية والعديد من القضايا 

احليوية واملهمة.
واســتذكر وزيــر اخلارجيــة النتائج 
البناءة واملثمرة للمشاورات واملناقشات 
السياســية املكثفة بني اجلانبني ملعاجلة 
القضايا اإلقليمية والدولية واملســاهمة 
فــي حلها أو التخفيف مــن حدتها وعلى 
وجه التحديد استضافة الكويت واالحتاد 
األوروبي لعدد من مؤمترات املانحني الدولية 
ومؤمترات اإلغاثة لسورية والعراق وشعب 
الروهينغــا عالوة على العمل املشــترك 
بني الكويت واالحتــاد األوروبي في دعم 
احلوارات األمنية املعنية مبكافحة اإلرهاب 

واجتثاث جذوره وجتفيف منابعه.
وثمن مستوى العالقات الوطيدة التي 
تربط بني مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية واالحتاد األوروبي والتي تأسست 
عــام ١٩٨٨ ومــا مييز هــذه العالقات من 
جتارة بينية ضخمة أصبح خاللها االحتاد 
األوروبي أكبر شريك جتاري لدول مجلس 
التعــاون اخلليجي على مدى الســنوات 
القليلــة املاضية فيما تعــد دول مجلس 
التعاون رابع أكبر شريك جتاري لالحتاد 

األوروبي.
وأعرب عن أمله في الدفع بهذه العالقات 
وتعزيزها من خالل التوقيع على اتفاقية 
التجارة احلرة بني اجلانبني والتي ستضمن 
وتؤكد احلفاظ هذه الشراكات االقتصادية 
املهمــة، معربــا عــن التقديــر للمواقــف 
األوروبية الداعمة ملبادرة الوساطة التي 
يقوم بها صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صباح األحمد لرأب الصدع بني األشــقاء 

في البيت اخلليجي.
كما أشاد وزير اخلارجية مبا توصلت 
إليه العالقات العربيةـ األوروبية من شراكة 
مهمة واستراتيجية تعززها عالقات وثيقة 
وتاريخية، مستذكرا القمة األولى بني قادة 
الدول العربية ودول االحتاد األوروبي التي 
عقدت في شرم الشيخ العام املاضي والتي 
ساهمت بشكل كبير في تعزيز العالقات 
بني اجلانبني األوروبي والعربي في العديد 
من اجلوانب ومجاالت التعاون املشترك 

لكال اجلانبني.
وأثنى على املوقف املشرف الذي اتخذه 
االحتاد األوروبي في احلفاظ على حقوق 
الشعب الفلسطيني الشقيق واالستمرار 
في دعم التوصل إلى حل الدولتني ورفضه 
املمارســات االســرائيلية غير املشروعة 
بضم أراض فلســطينية وعربية، عالوة 
على املواقف اإلنســانية الداعمة للشعب 
السوري الشقيق وكذلك املساعي احلميدة 
واحلثيثة ملساعدة العراق واليمن وليبيا 
والتخفيــف من احتياجاتهم اإلنســانية، 
مؤكدا أن الكويت ستبذل قصارى جهدها 
ملساعدة شــركائها في االحتاد األوروبي 

في هذا السياق.
واختتم وزير اخلارجية كلمته باإلشادة 
والثناء على العمل الدؤوب الذي تقوم به 
بعثة االحتاد األوروبي في الكويت في إطار 
تعزيز التعاون املشترك بني اجلانني والدفع 
بالعالقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع 
وحتقيق جميع األهداف املشتركة بينهما.
من جانبه، أشاد رئيس بعثة االحتاد 
األوروبي كريســتيان تــودور بالتعاون 
والدعم الكبيرين اللذين تتلقاهما البعثة 
منذ تدشينها العام املاضي، معربا عن وافر 
التقدير واالمتنان للمساندة التي تلقتها 
البعثة مــن وزارة اخلارجيــة والقائمني 
عليها نحو تسهيل كل اإلجراءات العملية 

واملهنية إلمتام أعمالها بكل اقتدار.
وثمن تــودور عاليا اجلهود واملواقف 
التــي تتخذها الكويت علــى الصعيدين 
اإلقليمي والدولي ومببادراتها اإلنسانية 

ودعمها حلفظ أمن واستقرار املنطقة.
حضر املناسبة مساعد وزير اخلارجية 
لشــؤون أوروبا الســفير وليد اخلبيزي 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
وزير اخلارجية السفير صالح اللوغاني 
ونائب مســاعد وزير اخلارجية لشؤون 
أوروبا املستشار محمد حياتي وعدد من 

كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

وزير اخلارجية شارك في احتفالية ذكرى افتتاح بعثته بالكويت

السفير كريستيان تودورالشيخ د.أحمد ناصر احملمد

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر الســيف صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 

األحمد بقصر الســيف صباح أمس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ أحمد املنصورسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

العقيل حتيل مدير إدارة في «ذوي اإلعاقة» إلى النيابة: سّهل 
صرف ٤ ماليني دينار معاشات لـ ٣١٩ من غير املستحقني

بشرى شعبان

كشــفت وزيرة الشــؤون 
االجتماعيــة وزيــرة الدولــة 
للشــؤون االقتصاديــة مرمي 
العقيــل أمــس الثالثــاء، عن 
إحالة مديــر إدارة في الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة إلى 
النيابة العامة بشبهة جرمية 
تسهيل االســتيالء على املال 
العــام عبر صرف معاشــات 
حلاالت غير مستحقة. وقالت 
العقيــل في تصريح صحافي 
إن قــرار اإلحالــة جاء بعد أن 
تثبتــت جلنــة التحقيــق في 
عمليات صرف معاش اإلعاقة 
مــن وجود مخالفــة صريحة 
ألحــكام القانــون واللوائــح 
املنظمة لتحديد ســن املعاش 
وصرفه حلاالت غير مستحقة 
وذلك لنحو ٣١٩ حالة بإجمالي 

وذكرت أن عمليات صرف 
املعاشــات واملساعدات لذوي 
اإلعاقة حتكمها قوانني ولوائح 
إيصالهــا  بغيــة  تنظيميــة 
إلى املســتحقني منهــم، وهو 
استحقاق على احلكومة لدعمهم 
وتوفير متطلباتهم اخلاصة مبا 
يسهم في توفير حياة كرمية 
لهم ولذويهم، مثمنة ما تقوم 
بــه «ذوي اإلعاقــة» من أجل 
خدمتهم. وشددت العقيل على 
أن التالعب في صرف املعاشات 
لغير املستحقني ميثل مخالفة 
صريحــة للقوانــني املنظمــة 
وتبديدا واعتداء على األموال 
العامة، كما من شأنه اإلضرار 
باملســتحقني، مؤكدة أنها لن 
تتوانى في إحالة أي مسؤول 
أو موظف إلى اجلهات القضائية 
إذا ما ثبت إضرارهم بحقوق 

املواطنني والدولة.

أوقف عن العمل حلني انتهاء التحقيقات.. وال تهاون مع من يضّر بحقوق املواطنني والدولة

مرمي العقيل

مبلغ ٤ ماليني دينار. وأوضحت 
أنه تقرر إيقاف املدير املذكور 
عن العمل مؤقتا حلني انتهاء 
حتقيقات النيابة العامة حرصا 
على املصلحة العامة، مشددة 
في الوقت نفسه على أن الهيئة 
طورت أنظمتها الداخلية ملنع 

تكرار مثل هذه التجاوزات.

التالعب بصرف املعاشات تبديد واعتداء على األموال العامة 
و«الهيئة» طّورت أنظمتها الداخلية ملنع تكرار مثل هذه التجاوزات

البداح لـ «األنباء»: توصيل اللوحات 
املرورية ملنازل ذوي اإلعاقة

بشرى شعبان

كشــف الناطق الرسمي 
العامة لشؤون ذوي  للهيئة 
اإلعاقة مدير ادارة الشؤون 
البداح عن  القانونية مبارك 
قيام الهيئة بتوصيل اللوحات 
الى منازل  املجددة  املرورية 
لعدم  ذوي االعاقــة ونظرا 
متكني الهيئة من اســتقبال 
املراجعني في مراكزها وفقا 

للتعليمات مجلس الوزراء.
وقال البداح في تصريح 
لـــ «األنباء» إنــه مت متديد 
العمل بكل شهادات االعاقة 
املنتهية ملدة عام، باالضافة الى 
متكني ذوي االعاقة واملكلفني 
بالرعايــة بإجناز إجراءاتهم 
ألكثر من ٧ إجــراءات عبر 

اخلدمة «اونالين»، وهذه تغني 
املراجعني من مراجعة مقرات 
الهيئة حفاظا على سالمتهم، 
ونتمنى من جميع ابنائنا ذوي 
االعاقة واملكلفني برعايتهم 
االلتزام بكل االشــتراطات 
الصحية حفاظا على سالمتهم.

مبارك البداح

«القوى العاملة»: اإللغاء النهائي لسفر العمالة
الوافدة عبر خدمة «أسهل»

بشرى شعبان

العامــة  الهيئــة  عقــدت 
للقوى العاملة اجتماعا ضم 
ممثلي الهيئة وممثلي اإلدارة 
العامة لشؤون اإلقامة حول 
بعض اإلجراءات ذات الطبيعة 
املشتركة بني اجلانبني فيما 
يخــص العمالــة. ومت خالل 
االجتماع مناقشة آلية اإللغاء 
النهائي لسفر العمالة الوافدة 
بحيــث يقوم صاحب العمل 
باتخاذ اإلجــراءات املتعلقة 
باإللغاء من خالل خدمة أسهل 
ثم تتم مراجعة شؤون اإلقامة 
مع تقــدمي البطاقــة املدنية 

أهمية مواصلة التنسيق بني 
اجلانبني خالل هذه الفترة مبا 
ميكن من تسهيل اإلجراءات 
في ظل فترة األزمة احلالية.
شــارك في االجتماع عن 
الهيئة نائب مدير عام شؤون 
العمالــة عبــداهللا املطوطح 
إدارة مركــز نظــم  ومديــر 
املعلومات رباب العصيمي، 
وعــن وزارة الداخلية املدير 
عام اإلدارة العامة لشــؤون 
اإلقامة العميد حمد الطوالة 
ومدير اإلدارة املركزية لنظم 
اإلقامة باإلنابة العقيد مساعد 
العجمي وعدد من املوظفني 

املختصني بكلتا اجلهتني.

وبرنــت اإللغاء املســتخرج 
من النظام اآللي.

كما ناقش اجلانبان كذلك 
آلية الربط اآللي بصفة عامة 
وكذلك إجراءات الربط بشأن 
اإللغــاء النهائي واإلجراءات 
اخلاصة بالعقود احلكومية 
املؤقتة، وقد توصل الطرفان 
في نهاية االجتماع إلى اتخاذ 
التوصيات املتعلقة بالتنسيق 
بني اجلهــات املختصة بكال 
اجلانبني بشأن استكمال املدة 
العامل  إقامــة  اإلضافية في 

لدى شؤون اإلقامة.
وفي نهايــة االجتماع مت 
التوافــق بــني الطرفني على 

ممثلو الهيئة عقدوا اجتماعاً مع «شؤون اإلقامة» ملناقشة عدد من اإلجراءات ذات الطبيعة املشتركة

جانب من االجتماع

«الكهرباء» تفّعل ٣٧ خدمة إلكترونية في إطار حتولها الرقمي
دارين العلي

تســتمر وزارة الكهربــاء 
واملاء بإضافة خدمات جديدة 
الى خدماتها اإللكترونية في 
إطار حتولهــا الرقمي، حيث 
فعلــت حتى اليوم، ٣٧ خدمة 
إلكترونية عبر موقع الوزارة 
portal.mew.gov.kw، ما يتمكن 
املراجع من إجناز معاملته عن 
طريق هاتفه دون احلاجة إلى 

احلضور الى الوزارة.
الوكيــل املســاعد  وقــال 
لقطاع خدمة العمالء د.مشعان 
العتيبي في تصريح صحافي 
إن العميل يستطيع الدخول 
إلــى موقــع الــوزارة وإجناز 

األولــى من عملية التشــغيل 
رمبا تظهر بعض املالحظات 
في النظام اإللكتروني لبعض 
اخلدمات التي يتطلب العمل 

على حتسينها وتالفيها».
أنــه  العتيبــي  وأضــاف 
كان متوقعــا ان يتــم العمــل 
بهــذا النظام فــي نهاية العام 
احلالي، إال أنه وبفضل جميع 
اجلهود التي شاركت في هذا 
العمل مت إجناز البرنامج في ٣ 
أشهر فقط، مبينا ان البرنامج 
ســيكون متاحــا علــى مدار 
الساعة، حيث ميكن للعميل 

إجناز معاملته في أي وقت.
وأوضح، أن الوزارة كانت 
تسعى منذ فترة إلى حتويل 

هذا النظام أيضا أنه يســاعد 
علــى تكوين قاعــدة بيانات 
ميكــن االســتفادة منهــا في 
عمــل اإلحصائيــات الالزمــة 
بكل ســهولة ويســر، ومنها 
على سبيل املثال «إحصائيات 
بعدد املستهلكني الذين يطلبون 
فواتير شهرية أو براءة ذمة أو 

غيرها من املعامالت».
العتيبــي بدعــم  وأشــاد 
وزيــر النفط وزيــر الكهرباء 
واملاء د.خالد الفاضل ملشروع 
التحــول الرقمــي وحتويــل 
خدمات الوزارة إلى إلكترونية، 
الفتا إلــى ان الوزير الفاضل 
وضــع هــذا املشــروع ضمن 

أولوياته.

جميــع خدماتها إلــى النظام 
اإللكترونــي، حتــى متكنــت 
فعليا من تشــغيل برنامجها 
بشكل كامل، مشــيدا بجهود 
كل من ساهم في هذا اإلجناز، 
خصوصا املوظفني الذين كانوا 
يواصلون العمل ليال ونهارا 

الستكمال هذا اإلجناز.
النظــام  الــى ان  وأشــار 
سيســهم بشــكل واضــح في 
انسيابية الدورة املستندية، كما 
أن هذا النظام حدد اختصاصات 
القطاعــات واإلدارات بشــكل 
واضح، حيث لن يكون هناك 
تشــابك في االختصاص التي 

يضيع فيها املراجع.
ولفــت الى انه مــن فوائد 

العتيبي: مت تنفيذ البرنامج في ٣ أشهر بعد أن كان متوقعاً إجنازه نهاية العام

د.مشعان العتيبي

معاملته دون مراجعة الوزارة 
بوجــود جميع هذه اخلدمات 

املتنوعة.
وأوضح أنه خالل الفترة 



االربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
)املرحلة الثانية(

اجلنرال ماكينزي: القوات األميركية املتواجدة في الشرق األوسط 
تلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن واستقرار املنطقة

السفير األملاني لـ »األنباء«: قائمة املنع »األوروبية« بسبب »كورونا« أولية 
ونأمل حتسن الوضع بالكويت ليتمكن مواطنوها من دخول دول الشنغن

أسامة دياب

كشــف القائد العام للقيادة املركزية 
األميركية اجلنــرال كينيث ماكينزي أن 
الكويت أحد الشركاء الرئيسيني للواليات 
املتحــدة، مشــيدا بالدعم والتســهيالت 
التي تقدمها للقوات األميركية املوجودة 
باملنطقــة، حيــث تســمح لهــم باتخــاذ 
اخلطــوات الضروريــة متــى اســتدعى 
األمــر ذلك، موضحــا ان زيارته احلالية 
للمنطقة - في جولة شملت اململكة العربية 
الســعودية والكويــت والبحرين وقطر 
واألردن باإلضافة إلى القوات األميركية 
في شرق وجنوب سورية - هي األولى 
منذ فبراير املاضي بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا، مشيرا إلى أنه التقى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد خالل 
زيارته للكويت، مبينا أن مثل هذه الزيارات 
فرصة إلعادة مناقشة املخاوف  األمنية مع 
قادة املنطقة إضافة إلعادة التواصل مع 
قوات التحالف األميركية ملناقشة  الوضع 

األمني  والتحديات التي يواجهونها.
وذكر اجلنرال ماكينزي - في إيجاز 

صحافي امس مع عدد من الصحف العربية 
واألجنبية شــاركت فيــه »األنباء« - أن 
القوات األميركية املتواجدة في الشــرق 
األوســط تلعب دورا مهما في اســتقرار 
املنطقة، الفتا إلى ان بالده تواصل العمل 
مع الشــركاء في املنطقــة لتعزيز األمن 
واالستقرار وردع إيران وتعقب اإلرهابيني 

مهما كانوا وفي أي مكان.
ولفت ماكينزي إلى أن القوات األميركية 
في املنطقة تأثرت بتفشــي وباء كورونا 
املستجد وخصوصا فيما يتعلق بعملية 
إعادة انتشارها في املنطقة، حيث تخضع 
للحجــر الصحــي ملــدة ١4 يوما حســب 
إجراءات الدول املســتضيفة لها، مشيدا 
بالتعاون القائم بني بــالده وهذه الدول 

ومنها الكويت في مواجهة »كورونا«.
وقــال: »إنــه بالرغــم مــن كوفيد ١9 
والتحديــات اإلقليميــة والدوليــة إال أن 
قدراتنا مازالت مرتفعة وهناك رغبة كبيرة 
مــن الدول في التعامــل معنا«، الفتا إلى 
العمل بشــكل وثيق مــع األطقم الطبية 
مع الدول املضيفة عنــد وصول القوات 
أميركية واتباع نظــام احلجر لـ١4 يوما 

محمد هالل اخلالدي

وصــف الســفير األملاني 
لدى البالد ســتيفان موبس 
العالقات الثنائية بني بالده 
والكويت بـ »املمتازة«، مضيفا 
أن عالقات الكويت بصورة 
عامة مع جميع دول االحتاد 

األوربي كذلك ممتازة.
وقــال موبــس فــي لقاء 
إن  »األنبــاء«  ع  ـ مـ خــاص 
الكويت حتتل مكانة خاصة 
لــدى أملانيا، وحجم التبادل 
التجــاري بني البلدين يعبر 
عــن ذلــك بوضــوح حيــث 
يبلغ نحو مليار و44 مليون 
يورو سنويا، مشيرا إلى أهم 
قطاعاتــه وهــي الســيارات 
الغيــار واآلليــات  وقطــع 
اإللكترونيــة  واألجهــزة 
مــن  وغيرهــا  واألدويــة 
املنتجات، في حني تستورد 
أملانيا مــن الكويت منتجات 
وبتروكيماويــات  نفطيــة 
بأكثــر من 77 مليون يورو. 
كما حتدث عن االستثمارات 
الكويتيــة فــي أملانيا والتي 
تقدر بنحــو ١7 مليار يورو 
خاصة باحلكومة الكويتية، 
إضافة لنحو ١٥ مليار يورو 
استثمارات القطاع الكويتي 
اخلاص، مــا يجعل الكويت 

شريكا اقتصاديا مهما. 
كما تطرق موبس إلى إعادة 
فتح حدود بالده وبقية دول 
االحتاد األوروبي أمام السياح 
بعد إغالقها لعدة أشهر بسبب 
وباء كوفيد- ١9، وإلى عدم 
شمول مواطني الكويت ضمن 
الدول املســموح لها بدخول 
االحتاد، وكذلك عن مستقبل 
االحتاد األوروبي والتحديات 
التي تواجهه وأولويات بالده 
التي تسلمت مؤخرا رئاسة 
االحتاد األوروبي وغيرها من 

املواضيع في اللقاء التالي:

بداية، كيف تصف العالقات 
بني الكويت واالحتاد 

األوروبي بشكل عام ومع 
أملانيا بشكل خاص؟

ال توجــد أي كلمــة أفضــل 
من كلمــة »ممتازة« لوصف 
العالقات بني الكويت وأملانيا، 
وميكن أن ينطبق هذا الكالم 
علــى جميــع دول االحتــاد 
األوروبي بشــكل عام، ومع 

أملانيا بشكل خاص.

كم يبلغ حجم التبادل 
التجاري بني الكويت وأملانيا 
حاليا؟ وهل تأثرت التجارة 

هذه اآلثار السلبية بانتعاش 
اقتصادي جديد.

وكم حجم االستثمارات 
الكويتية في أملانيا؟ وما أهم 

القطاعات االستثمارية؟
يبلــغ حجــم االســتثمارات 
الكويتية احلكومية في أملانيا 
١7.4 مليار يورو، وللكويت 
مساهمة مهمة في الشركات 
األملانيــة، مع العلم أن هناك 
اســتثمارات كويتية خاصة 
يقــدر حجمهــا بـــ ١٥ مليار 

يورو.

تتجه دول االحتاد األوروبي 
إلى فتح مطاراتها الستقبال 

سياح من بعض الدول، 
والكويت ليست من ضمنها، 
فماذا يجب على الكويت لكي 
يتم السماح ملواطنيها بدخول 

دول الشنغن؟
قامــت جميــع دول االحتاد 
األوروبــي األعضــاء، وبعد 
بــذل تضحيــات جســيمة 
وجهــود دامت شــهورا عدة 
الڤيروس،  انتشار  باحتواء 
باالتفاق علــى وضع قواعد 
لسفر األفراد من الدول غير 
األعضاء والذين قد ينجم عن 
سفرهم انتشار جديد وقوي 

إذا جنحت الكويت في احتواء 
انتشار العدوى أكثر مما عليه 
اآلن وبالتالي تخفيف حجم 
اخلطــر بالنســبة ألوروبــا 
فهناك فرص كبيرة لتغيير 

أصبح األمر بالنسبة لنا أكثر 
وضوحا بأن جوهر االحتاد 
األوروبي هو شبكة التضامن، 
وســتولي أملانيــا مــع دول 
األعضاء األولويــة ملكافحة 
كوفيــد-١9 وجميــع آثــاره 

االقتصادية واالجتماعية.
إن ملخــص برنامجنــا فــي 
رئاســة االحتــاد األوروبــي 
يشمل املصطلحني: التضامن 
إذا اســتطاعت  والســيادة. 
أوروبــا أن تعمل متضامنة 
وتنمو معا بشكل أكثر قربا 
فســتنجح في كســب املزيد 
من القــوة والســيادة نحو 
اخلارج. نحن نعيش في وقت 
يسوده طابع تنافسي جديد 
بني القوى الكبرى: الواليات 
املتحدة األميركية وروســيا 
والصني، وال توجد أي دولة 
في أوروبا قادرة وحدها أن 
متثل قيمهــا ومصاحلها في 
هذا التنافس، لكننا نفعل ذلك 

كأوروبيني.

هل يوجد بني الكويت وأملانيا 
تعاون مشترك في مواجهة 

وباء كوفيد- 19؟
هنــاك تبــادل معلومات بني 
الطرفني حول املؤسسات مثل 
منظمة الصحة العاملية ألنه 

للڤيروس في أوروبا، وهذه 
املعاييــر التــي وضعت هي 
معاييــر ذات طبيعة علمية 
خاصــة باجلائحة وســيتم 

حتديثها كل أسبوعني.

التقييم احلالي، علما بأن هذه 
هي القائمة األولى وليســت 

األخيرة.
كم عدد املواطنني األملان 

املتواجدين حاليا في الكويت؟ 
وكيف تتابع السفارة أعمالها 

خالل فترة حظر التجول 
وتوقف معظم األنشطة في 

البالد؟
لــم تتوقــف الســفارة عــن 
نشاطها طوال فترة احلظر، 
وكانت الســفارة خالل هذه 
الفترة تعمل خلدمة الرعايا 
األملــان واحلكومة الكويتية 

واألملانية.
هناك بعــض الرعايا األملان 
الذين غادروا الكويت ألسباب 
صحيــة أو بســبب ظروف 
العمــل والغالبيــة العظمى 
مازالت فــي الكويت، ونحن 
نتمنــى أن يتحســن وضع 

العمل بالنسبة لهم مجددا.

تسلمت أملانيا مؤخرا رئاسة 
االحتاد األوروبي، فماذا 
تتوقعون ملستقبل هذا 

االحتاد؟ وما أهم القضايا 
التي متثل ألملانيا واالحتاد 

األوروبي أولوية؟
لقد ساهمت أزمة كورونا في 
تقوية االحتاد األوروبي، لقد 

والواليــات املتحدة، وقواتنا في املنطقة 
منوطــة باســتمرار الضغط علــى هذه 
املنظمات لعدم شن هجوم على شركائنا 

وعلينا.
ولفت إلى أن بالده تراقب بشكل دؤوب 
التهديدات املختلفة في املنطقة التي مير 
منها جزء كبير من النفط وحركة التجارة 
وبالتالــي يجب عدم وجــود عراقيل في 
مسارات املياه الدولية، مشيرا إلى وجود 
سياســة كاملة بهدف ردع إيران بشــكل 
مباشــر أو غير مباشــر والتأكيد لها ان 
تكلفة رد اي فعل تقوم به سيكون باهظا 
ونعتقد انهــم دوما على دراية بقدراتهم 
والقدرات األخرى، موضحا ان عدد القوات 
األميركيــة في املنطقة يرتفع وينخفض 
على حســب التطورات على املستويات 

اإلقليمية والدولية.
وعن اســتراتيجية الواليات املتحدة 
في التعامل مــع األوضاع في ليبيا، قال 
ماكينزي ان موقف بالده هو دعم احلوار 
بني الفرقاء مع التأكيد على ضرورة خروج 

جميع القوات األجنبية من هناك.
وتابع: إيران لديها حساســية كبيرة 

جتــاه التواجــد األميركــي فــي املنطقة 
خصوصــا بعــد مقتل ســليماني ونحن 
مســتعدون ملواجهــة اخلطــر اإليراني. 
وعــن رؤيته للتغييرات التي حدثت في 
إيران قال لقد راقبنا هذه التغييرات وال 
أستطيع احلديث عنها لوجود متخصصني 

في هذا الشأن.
وعن قرار بقاء القوات األميركية في 
العراق، قال ان هناك رغبة عراقية ببقاء 
قواتنا في العراق وأنا متفائل في املضي 
قدمــا في هذا املســار وهناك مشــاورات 
بني الواليــات املتحدة والعــراق في هذا 
اخلصوص، حيث يرى العراقيون ميزة 

كبيرة في بقاء قواتنا هناك.
وعن التعاون مع احلكومة اللبنانية، 
قال لقد أكدت في لقائي مع املسؤولني في 
لبنان التزامنا بدعم لبنان والدفاع عنه، 
مشــيرا الى ان حزب اهلل اليزال يشــكل 
خطرا ومشكلة حقيقية في لبنان، مشيرا 
إلــى أن تنفيذ حزب اهلل ألي عملية ضد 

إسرائيل سيعد خطأ كبيرا.
وعن تقييمه للوضع في أفغانستان، 
قــال ان اجليش األفغانــي بحاجة لدعم 

قدراته حلمايــة بالده ونحن نقوم بهذا، 
موضحا ان »طالبان« لم تقدم أي مساعدة 
إلمتام االتفاق املوقع بل انها تريد املزيد 
من عمليات العنف ضد اجليش احلكومي 
وهذا ما يجعل فرص احلل السلمي غير 

واضحة.
وعلى الصعيد الســوري وخصوصا 
فيما يتعلق بأعمال الشــغب الذي يقوم 
به املساجني املنتمون إلى تنظيم داعش 
في السجون التي تديرها قوات سورية 
الدميوقراطية في شــمال شــرق سورية 
على مدى األشهر القليلة املاضية وخطط 
الواليــات املتحــدة ملطالبــة دول هؤالء 
املقاتلــني بإعادة مواطنيهــم إلى وطنهم 
األم، أم ستتم محاكمة هؤالء املقاتلني في 
سورية، أوضح ماكينزي أن أفضل الطرق 
لتخفيــض االكتظاظ في الســجون التي 
تديرها  قوات ســورية الدميوقراطية  في 
سورية هو إعادة  السجناء  الى أوطانهم، 
خصوصا في ظل وجود جنسيات عديدة 
في هذه السجون، مشيرا إلى جهود بالده 
لتقــدمي أي دعــم إضافــي لهــذه  القوات  

املسؤولة عن األمن في تلك السجون.

من املهم مبــكان أن نتعامل 
مع املوضوع بطريقة شفافة 
ومشــاركة اجلميــع بالعلم 
املتوافــر حاليا فال ميكن إال 
من خالل نهج عاملي محاربة 
العاملــي والتغلب  التهديــد 
عليه، وقــد تبرعت الكويت 
مببلــغ ١٠٠ مليــون دوالر 
ملنظمة الصحة العاملية، وهذا 
يعبر صراحة عن فهم عميق 
من حكومة الكويت للتحدي 

العاملي.
وهنــا نذكــر أن مستشــارة 
احلكومــة األملانية الســيدة 
أجنيال ميركل شخصية تعمل 
على أساس الشراكة املتكافئة 
واملتوازنة والتفاهم وليس 
مببدأ التمييز. كما أن الواليات 
املتحدة األميركية شريك مهم 
ألملانيا وأوروبا والعالم بغض 
النظر عن اإلدارة، ومن املهم 
بالنسبة لالحتاد األوروبي أن 
يقــف على قدميه بعد مرور 
سنني طويلة على تأسيسه 
ولكي يقدر على التعامل مع 
العالم كشريك على مستوى 

واحد.. هذا ما نقوم به.
 

يسود منطقة الشرق األوسط 
الكثير من التوتر، فما موقف 

االحتاد األوروبي عموما 
وأملانيا حتديدا من الوضع 

املتدهور في لبنان وأزمة سد 
النهضة بني مصر وإثيوبيا 
واستمرار وصول األسلحة 

إلى مناطق الصراع؟
لم تأخذ أملانيا رئاسة االحتاد 
األوروبي ملدة ستة أشهر فقط 
بل تســلمت رئاسة مجلس 
األمن فــي األمم املتحدة منذ 
بدايــة يوليــو ملــدة شــهر. 
وجميــع القضايــا املذكورة 
من طرفكم ومواضيع أخرى 
كثيــرة مثــل اليمــن وليبيا 
وعلى ســبيل املثــال قضية 
حماية املنــاخ واألمن ودور 
املرأة في الصراعات كل هذه 
من أهم املواضيع بالنسبة لنا 
وللكويت، وكذلك بالنســبة 
للكثير من الــدول األعضاء 
في مجلس األمن. وقد قامت 
أملانيــا ومنذ فتــرة قصيرة 
جدا بتوفير مبلغ قدره مليار 
و٥84 مليــون يورو، ونحن 
بهذه املبالغ أصبحنا الثنائي 
األكبر من الدول املانحة في 
املنطقة. كما تســعى أملانيا 
على ســبيل املثال إلى إقناع 
الكثير من الدول للترابط معا 
في حتالفات تعددية األطراف 
ملنح أطفالنا مكانا أفضل في 

العالم.

خالل إيجاز صحافي للقائد العام للقيادة املركزية األميركية مع عدد من الصحف العربية واألجنبية

ستيفان موبس أكد أن األزمة أثرت على احلالة االقتصادية لكن من الصعب حتديد إحصائيات دقيقة لذلك حالياً

اجلنرال كينيث ماكينزي

السفير األملاني في الكويت ستيفان موبس

بسبب هذه اجلائحة.
وذكــر: اننــا ضيوف على شــركائنا 
في املنطقة التي نعمل على اســتقرارها 
واحلفاظ على أمنها، ونعلم ان »القاعدة« 
و»داعش« لديهما الرغبة في مهاجمة دول 
فــي املنطقة وكذلك خارجهــا في أوروبا 

بينهما بسبب كوفيد- 19؟
تعــد أملانيــا بعــد إيطاليــا 
واململكة املتحدة وفرنسا أحد 
أهم شركاء الكويت التجاريني، 
فقــد حلت أملانيــا في املركز 
اخلامس بعد الصني والواليات 
املتحدة األميركية واإلمارات 
العربيــة املتحــدة واليابان 
مببلــغ يقــارب ١.44 مليــار 
يورو وهو حجم االستيراد 
الكويتي، وكانت الســيارات 
وقطــع الســيارات واآلليات 
والتجهيــزات اإللكترونيــة 
والصيدالنية من أهم املنتجات 
التي يتم استيرادها من أملانيا، 
بينما بلــغ حجم الصادرات 
الكويتية إلى أملانيا وغالبيتها 
من املنتجات البتروكيماوية 

نحو 77.6 مليون يورو.
وبالنسبة لتأثير وباء كورونا 
اجلديــد ميكننــا القول نعم 
أزمــة كوفيــد- ١9  غيــرت 
احلالــة االقتصاديــة، غيــر 
أن جميــع احلكومات، ومن 
الكويتية،  ضمنها احلكومة 
قد بذلت الكثير من املساعي 
للحد من اآلثار السلبية على 
املواطنني، ومن الســهل عند 
توافــر اإلحصائيــات التأكد 
من حجم هذه اآلثار، لكنني 
آمل أن نتجاوز في املستقبل 

املنطقة في  لقواتنا  تقدمها  التي  والتسهيالت  بالدعم  ونشيد  الرئيسيني  شركائنا  أحد  الكويت 

حجم االستثمارات الكويتية في أملانيا يتجاوز 32 مليار يورو منها 17 حكومية و15 للقطاع اخلاص

رغم »كورونا« إال أن قدرات القوات األميركية مازالت مرتفعة وهناك رغبة من الدول في التعامل معنا

نثّمن تبرع الكويت السخي مببلغ 100 مليون دوالر ملكافحة »كورونا« والبد من نهج عاملي للتغلب عليه

قواتنـا تضغط باسـتمرار على »القاعـدة« و»داعـش« لضمان عدم شـنهما هجومًا على شـركائنا

من املهم بالنسبة لـ »األوروبي« أن يقف على قدميه والتعامل مع العالم كشريك على مستوى واحد

السفارة لم تواجه صعوبات في العمل 
وخدمة أبناء اجلالية خالل األزمة 

ندعـم احلوار بـني الفرقاء في ليبيـا ونؤكد ضـرورة خروج جميـع القوات األجنبيـة من هناك

املستشارة أجنيال ميركل تعمل على أساس الشراكة املتكافئة واملتوازنة والتفاهم وليس مببدأ التمييز

سفيرنا ببرلني: املنتجات األملانية تتواجد في الكويت من خالل أكثر من 700 ماركة مسجلة رسميًا
برلني ـ كونا: بحث سفيرنا ببرلني جنيب 
البدر في اجتماع افتراضي نظمته »مؤسسة 
الشــرق األوسط واألدنى لشــؤون التعاون 
االقتصادي« أوجه التعاون االقتصادي والتجاري 
بني الكويت وأملانيا. وأكد الســفير البدر في 
تصريح لـ »كونا« أن هذا املؤمتر جسد العالقة 
التقليدية واإلستراتيجية السياسية واالقتصادية 
والثقافية بني املنطقة األوروبية ومنطقة الشرق 
األوســط من جانب وعمق العالقات الكويتية 

ـ األملانية في جميع املجاالت من جانب آخر.
وأشار إلى ترؤس املانيا لالحتاد األوروبي 
في األشهر الســتة القادمة موضحا أنه يأتي 
وسط حتديات تتعلق بالتداعيات االقتصادية 
السلبية التي خلفها ڤيروس كورونا املستجد 

)كوفيد ـ 19( على املنطقة األوروبية والعالم.
وأضاف ان هناك حتديا آخر يتعلق بالتوصل 
التفاق حول امتام خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي )بريكسيت(، معربا عن ارتياحه أن 
توقيت انتقال الرئاســة الى املانيا يبعث على 
االمل في ظل عدد من االعتبارات وخاصة أنها 
متلك أقوى اقتصاد وتقودها حكومة مستقرة.
وقال الســفير البدر انه ركز خالل ورقته 
املقدمــة للمؤمتر على عدد من احملاور تتعلق 
بالتداعيات السلبية التي خلفها تفشي كورونا 
على اقتصاديات العالم وعلى العالقات التجارية 

الكويت  واالســتثمارية بني 
وأملانيا.

وأضاف أنه استعرض عددا 
من االثار الســلبية الكبيرة 
التي خلفتهــا اجلائحة على 
االقتصــاد العاملــي مبا في 
الكويتي  ذلك االقتصــادان 
واألملاني فــي ظل اعتبارات 
ترابط وتأثــر االقتصادات 
العاملية وخاصــة ما يتعلق 
بتصدير املنتجات الصناعية 
أزمة  للخارج، حيث ضربت 
العاملية  كورونا االقتصادات 

ولم تقتصر على اقتصاد دولة أو منطقة معينة 
وهذا ما يجعل مساعي اخلروج من األزمة أكثر 
صعوبة. وأعرب عن اعتقاده أن تبعات التأثير 
بفعل اجلائحة على اقتصاديات الدول العربية 
جاءت مضاعفة بسبب تراجع أسعار النفط وغياب 
االســتقرار في عدد من الدول العربية حيث 
تؤثر هذه العوامل وغيرها على تطوير خطط 
اقتصادية وتنموية على املستوى املتوسط أو 
البعيد. وأضاف ان األزمة تسببت في أن تعيد 
بعض الدول العربية وخاصة الدول اخلليجية 
التفكير ببرامجهــا االقتصادية والتطويرية 
والعمل على مناسبتها مع التطورات والواقع 

اجلديد الــذي فرضته أزمة 
كورونا. وأشــار الى تراجع 
النــاجت القومي اإلجمالي في 
أملانيا بنسبة 2.2% في الربع 
األول من العام احلالي متأثرا 
بأزمة كورونا، الفتا الى ان هذا 
أكبر تراجع منذ األزمة املالية 
عام 2009. كما شدد السفير 
البدر على انه ال ميكن احلديث 
عن الوضع االقتصادي العربي 
دون التطرق الى أهمية توافر 
حل مقبــول عربيا للقضية 
ولألزمــات  الفلســطينية 
السياســية في كل من ليبيا وسورية واليمن 
وبشكل يســهم في حتقيق تنمية اقتصادية 

حقيقية ومستدامة في العالم العربي.
واوضح انه دون حتقيق االستقرار السياسي 
واألمني ال ميكن حتقيق البناء االقتصادي مثمنا 
في هذا الشأن املوقف الذي اتخذه البرملان االملاني 
االحتادي )بوندستاغ( مؤخرا عبر اقراره لقرار 
يطالب مبوجبه إسرائيل بعدم تنفيذ مخططاتها 
بضم األراضي من الضفة الغربية ومعتبرا أن 
خطوة كهذه غير متوافقة مع القانون الدولي.
وحول العالقات االقتصادية والتجارية بني 
الكويت واملانيا أشاد السفير البدر باملستوى 

الذي وصلت إليه العالقات الثنائية بني البلدين 
السياسية واالقتصادية  املجاالت  وفي جميع 
حيث يســاعد الكويت في هذا الشأن الدور 
البناء واملتوازن الذي متارســه في سياق حل 
األزمات اإلقليمية واالنسانية والتي يتم التعاون 
والتنسيق بشأنها بشكل مستمر مع اجلانب 

األملاني.
وذكر السفير البدر أن أملانيا تعد الشريك 
التجاري الثالث للكويت والشــريك التجاري 
األول للكويت بني دول االحتاد األوروبي حيث 
بلــغ حجم الصادرات األملانية إلى الكويت في 

عام 2019 حوالي 1.4 مليار يورو.
وأشار الى ان املنتجات األملانية تتواجد في 
الكويت من خالل أكثر من 700 ماركة مسجلة 
رسميا موضحا ان الكويت تستورد من أملانيا 
بضائع عديدة في مقدمتها السيارات واآلالت 
الكيماوية ومواد  الكهربائية واملــواد  واملواد 
احلديد واملواد الغذائية واألجهزة الدقيقة بينما 
ميثل النفط اخلام ومشتقاته أساس الصادرات 

الكويتية ألملانيا.
وأكد انه لتطوير التعاون التجاري فهناك 
حاجة لتطوير العالقات االقتصادية مع أملانيا 
في مجال االســتثمارات األملانية املباشرة في 
الكويت وفي مجال القضاء على اخللل لصالح 

أملانيا في امليزان التجاري بني البلدين.

السفير جنيب البدر



األربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

التالميذ ينتظرون إعالن مصير عامهم الدراسي اليوم!
عبدالعزيز الفضلي

ينتظــر أكثر مــن نصف 
مليــون طالــب وطالبــة في 
التعليم احلكومي واخلاص 
اإلعــالن اليــوم األربعاء عن 
الدراســي  مصيــر عامهــم 
وبشكل رسمي من قبل وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي الذي حدد 
تاريخ ١٥ يوليو موعدا لتقدمي 
تقرير نهائي ملجلس الوزراء 
يتضمن مصير العام الدراسي 
الدراســية  املراحل  جلميــع 
والــذي توقف بســبب أزمة 
ڤيروس «كورونا املستجد» 

منذ فبراير املاضي.
وفي هذا السياق، كشفت 
مصــادر تربويــة مطلعة لـ 
«األنباء» ان جميع االحتماالت 
واردة ومتاحة فــي التقرير 
والــذي يعد اختبــارا صعبا 
للوزيــر احلربي ســواء كان 
بإنهاء العام الدراسي للمراحل 
التعليمية من رياض األطفال 
وحتــى احلــادي عشــر، او 
التأكيد على تنفيذ اخلطة التي 
وضعتها الوزارة وهي عودة 
طلبة الثاني عشــر للدراسة 

«عن بعد» او ملقاعد الدراسة 
خــالل الشــهر املقبــل وملدة 
٦ أســابيع علــى ان يخضع 
الطلبة الختبارات نهاية العام 
الدراسي في شــهر سبتمبر 
املقبل. وأعربت املصادر عن 
أملها بأن يكون القرار عادال 
جلميع الطلبة خاصة لطلبة 
الثاني عشر ومساواتهم مع 
زمالئهم في التعليم اخلاص 
الدراسي  انهوا عامهم  الذين 
دون اختبارات ورقية، متمنية 
أال يخلو التقرير الذي يقدمه 
الوزير احلربي اليوم من هذه 

النقطة املهمة جدا.
وكشفت املصادر وتأكيدا 
ملا ذكرته «األنباء» االسبوع 
املاضــي، عن ان قــرار إنهاء 
جلميــع  الدراســي  العــام 
الصفوف من مرحلة رياض 
االطفال وحتى احلادي عشر 
سيتخذ يوم غد اخلميس بعد 
اعتماده بشــكل رســمي من 
مجلس الوزراء، مشيرة الى ان 
الوزير د.سعود احلربي تلقى 
٣ مقترحات من قطاع التعليم 
العام سيتضمنها تقريره الذي 
سيقدمه ملجلس الوزراء منها 
إنهاء العام الدراسي مع اإلبقاء 

على طلبة الصف الثاني عشر 
فــي العودة للدراســة خالل 
الشهر املقبل وهذا ما سيتم 

األخذ به.
الوزيــر  وأوضحــت ان 
احلربي أبــدى موافقته على 
مقتــرح اإلنهــاء بعد عرضه 
على مجلس الوزراء، مبينة 
ان املقترح الثاني هو بدء العام 
الدراسي اجلديد في سبتمبر 
في نظــام «التعلم عن بعد» 

جلميع الصفوف.
وأضافــت املصــادر انــه 
فيما يتعلق باملقترح الثالث 
فقد حدد بدء العام الدراسي 
اجلديد جلميع الصفوف في 
ديســمبر املقبل في التعليم 
التقليدي والعودة الى مقعد 
املدرسة، مشددة على انه في 
جميع احلاالت تبقى ضرورة 
االلتــزام بتعليمات اجلهات 
الصحية في البالد وما تراه 
مناسبا ولن تخطو «التربية» 
أي خطــوة او تتخذ أي قرار 
يخص عودة الطلبة للدراسة 
دون الرجوع لوزارة الصحة 
لضمان ســالمة اجلميع من 
التالميذ والطلبة واألســرة 

التعليمية والتربوية.

وزير التربية يقدم تقريره بـ ٣ مقترحات ملجلس الوزراء متضمناً القرار الصعب

د.سعود احلربي

الشهر املقبل واستكمال بقية 
الصفوف للفصل الثاني في 
أكتوبر املقبل، مشيرة الى ان 
«التربية» وضعت خطة بديلة 
متكاملة تأمل من خاللها حسم 
كل اجلدل الدائر حول العام 
الدراسي والذي استمر تعطله 

ألكثر من ٥ شهور.
ان  املصــادر  وذكــــرت 
اإلعــالن الرســمي ســيكون 
غــدا اخلميس بعد مناقشــة 
األمر في مجلس الوزراء من 
خالل مؤمتــر صحافي، غير 
ان املصادر نفســها أكدت أن 
التقرير سيتضمن عودة طلبة 
الثاني عشر للدراسة سواء 

ال سفر للمعلمني دون خروجية من «التربية»
عبدالعزيز الفضلي

قام املسؤولون في مطار الكويت أمس 
مبنع السماح بسفر املعلمني من دون وجود 
كتاب إذن وخروجية من وزارة التربية. 
وكشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان عددا 
من املعلمني وعند إجراءات تقدمي جوازات 
سفرهم في املطار فوجئوا بطلب املوظف 

بضرورة ان يكون لدى املعلم كتاب إذن 
و«خروجية» من وزارة التربية للسفر، كما 
كان يعمل به قبل أزمة «كورونا»، مشيرة 
الى انه طلب من املعلمني مراجعة مناطقهم 
التعليمية إلحضار اخلروجية. وأوضحت 
املصادر ان املعلمني قاموا مبراجعة مناطقهم 
التعليمية للحصول على اخلروجية، مبينة 
انه مت رفض طلباتهم حلاجة الوزارة لهم، 

الســيما انه لم يصدر قرار بإنهاء العام 
الدراسي حتى اآلن. وذكرت املصادر ان 
لعدم  املعلمني تعرضوا خلســائر مادية 
اســترجاع مبالغ تذاكر السفر من قبل 
مكاتب الطيــران، الفتة الى ان الكثيرين 
منهم ال يعملون في املرحلة الثانوية إمنا 
في بقية املراحل التي ســتعود للدراسة 
حسب خطة وزارة التربية في أكتوبر املقبل.

توقف املنصة التعليمية عن العمل وفشل إصالحها !
عبدالعزيز الفضلي

فشلت جميع احملاوالت امس إلصالح «املنصة التعليمية» واستئناف 
العمل فيها، حيث حاول العديد من الطلبة وكذلك املعلمون الدخول غير 
أنهــم لم يتمكنوا من ذلك. ودعت مصادر تربوية القائمني على املنصة 
بضرورة إعادة النظر فيها والعمل على إصالح اخللل، مشــيرة إلى أن 
املنصة تعاني من األعطال طوال الفترة املاضية وهذا ليس بجديد عليها. 
وذكرت املصادر أنه عند الدخول إلى املنصة من قبل الطلبة أو املعلمني 
جنــد عبارة «املوقع حتت التحديث»، متمنية أن جتد الوزارة حال لهذه 
املشكلة خاصة أنها تعول عليها كثيرا من ناحية «التعلم عن البعد». يذكر 
أن وسائل التواصل االجتماعي شهدت الكثير من االنتقادات من بعض 

صورة للمنصة أمسمديري املدارس لهذه املنصة ووصفوها بـ «املنصة الراسبة».

د.ميثم: األجسام املناعية متنع التقاط 
العدوى ثانية وإن كانت مؤقتة حتدث إصابة

حنان عبداملعبود

املناعة  أكد استشاري 
والعالج باخلاليا اجلذعية 
د.ميثم حسني ان األجسام 
التــي تتكــون  املناعيــة 
باجلســم بعــد اإلصابــة 
بڤيروس كورونا املستجد 
«كوفيــدـ  ١٩» حتــد مــن 
إمكانيــة اإلصابــة مــرة 
أخرى بعد التشــافي من 
املرض، مشيرا الى أن هذا 
احتمــال ضعيف جدا في 

الوقت احلالي، مســتدركا أنه من املمكن 
حدوثه ألسباب عدة.

وقال د.ميثم حسني في تصريح خاص 
لـــ «األنباء»: إن األســباب التــي تؤدي 
لإلصابــة مــرة أخرى منهــا أن اإلصابة 
األولى قد تكون إصابة بســيطة، بحيث 
لم تتكون أجسام مناعية مضادة للڤيروس 
باإلصابــة األولى، وبالتالي عند تعرض 
الشخص مرة أخرى للعدوى من شخص 
مصاب قد يلتقط العدوى ويصاب إصابة 
جديدة، الفتا إلى ان االحتمال الثاني ان 
الشخص املصاب يكون لديه أمراض تؤثر 
على اجلهاز املناعي وبالتالي عدم تكوين 

أجسام مناعية كاألمراض 
املزمنــة أو تناوله أدوية 
مثبطة للمناعة أو األدوية 
الكيماويــة وبالتالي عند 
اإلصابة األولى لم يحرز 

املناعة الكافية لذلك.
االحتمــال  وأضــاف: 
الثالث أن األجسام املناعية 
تكــون مدتها مؤقتة فيما 
يتراوح بني ٣ و٤ أشــهر 
ومن ثم تفقد أثرها، وعند 
اإلصابة األولى قد يكون 
اجلســم كــون أجســاما 
مناعية ولكن بعد انقضاء ٣ أشــهر فإن 
تركيز األجســام املناعيــة يكون قل في 
اجلسم، وعليه فإن حدثت إصابة جديدة 
بعد اإلصابة األولى بـ ٤ أشهر أو ٥ أشهر، 

فقد تكون حقيقية.
وأشار د.ميثم الى أن هناك إمكانية أنه 
أثناء إعادة الفحص بطريقة (PCR) فإن 
هناك أجزاء من الڤيروس تكون متواجدة 
ويستطيع التحليل املخبري الدقيق أن 
يكتشفها وبالتالي ال تكون إصابة حقيقية 
بقــدر ما هي وجــود بقايا للڤيروس في 
جسم اإلنسان، وهذا احتمال ممكن حسب 

بعض الدراسات واالفتراضيات.

أكد لـ «األنباء» أنها صعبة احلدوث وحّدد بعض احتماالت تكرارها

د.ميثم حسني

إنهاء العام الدراسي من «رياض األطفال» إلى «احلادي عشر» وبدء العام اجلديد في سبتمبر «عن ُبعد»

«نيو باالنس» ُتطلق حذاء «٣٢٧» الرياضي
أعلنــت العالمــة التجارية 
«نيو باالنس»، إحدى العالمات 
التجارية التي متثلها شركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية في 
القطاع الرياضــي، عن إطالق 
احلذاء الرياضي اجلديد «٣٢٧» 
ذي التصميم العصري اجلريء 
واملستوحى من أحذية اجلري 

في السبعينيات.
ويتميز هذا احلذاء بدمجه 
مــع  الســبعينيات  أســلوب 
ملســة عصريــة حيــث يجمع 
العناصر املستخدمة في أحذية 
«نيو باالنس» كمــا في«٣٢٠» 
و«٣٥٥» و«سوبركومب»، كما 
يتميز بأنه مصنوع من ألواح 
الكربون جلعل العدائني أسرع 

محلهــا املتواجد في ٣٦٠ مول، 
لوحة فنية حصرية مستوحاة 
من شكل ولون هذا احلذاء من 
عمــل الفنان التشــكيلي حمد 
احلميضان، الذي عمل على مزج 
ظالل اللون األخضر والبرتقالي 
والرمادي بطريقة سلسة وغير 
مزعجة للعني، كما أضاف إليها 
اللون البيج في اخللفية إلضفاء 

أطلقت عليه العديد من وسائل 
اإلعالم لقب بيكاســو الكويت 
نظرا لتشابه أسلوبه مع أسلوب 

الفنان العاملي بابلو بيكاسو.
يتواجد احلذاء اجلديد في 
محل نيو باالنس في ٣٦٠ مول 
الذي يفتح أبوابــه طوال أيام 
األســبوع من ١٠ صباحا حتى 

٦ مساء.

ملســة هادئة تعكس أســلوب 
احلذاء التقليدي واملعاصر في 
آن وجتســده بطريقة مبتكرة 
علــى أنه قطعــة أنيقة مفعمة 

باحليوية واحلداثة.
يتميز احلميضان مبوهبة 
ومهــارة فنيــة جتعــل أعماله 
منفردة ولها طابع خاص نظرا 
لتداخل ألوانه وخطوطه بحيث 

حمد احلميضان يعرض لوحته «مخلوق ٣٢٧» بالتزامن مع ٕاطالق حذاء ٣٢٧ 
في محل نيو باالنس في مول ٣٦٠

وأكثــر كفــاءة، وهيكل خفيف 
الوزن وبنعل أوسط واسع من 
أجــل توفير الراحة والتهوية، 
وكذلك بطانة شبكية المتصاص 
الصدمــات وزوايــا ذات قصة 
معاصرة، وحرف «N» كبير على 
اجلانب إلظهار وإبراز شــعار 
العالمة التجارية، باإلضافة إلى 
كعب مطاطي ملتف مستوحى 
من السبعينيات ونعل خارجي 
ذي حــواف متعرجــة، بحيث 
ميزج بني األســلوب الرياضي 
اجلريء العصري الذي يريده 
العداؤون وتقنيــة األداء التي 
يحتاجونهــا. وبالتزامــن مع 
إطــالق هــذا احلــذاء اجلديــد 
ســتعرض «نيو باالنس» في 

٣ وفيات و٦٦٦ إصابة جديدة ٦٣٫٢٪ منها ملواطنني
حنان عبداملعبود

الصحــة  وزارة  ســجلت 
٣ وفيــات جديــدة ناجتة عن 
مضاعفــات اإلصابــة مبــرض 
«كوفيــد ـ ١٩» خــالل الـــ ٢٤ 
ساعة املاضية، ليرتفع إجمالي 
الوفيات املسجلة في البالد ٣٩٦ 
وفاة، إضافة إلى تسجيل ٦٦٦ 
إصابة جديدة أمس ترفع إجمالي 
إصابات مــرض «كوفيد ـ ١٩» 
املســجلة في الكويــت إلى ٥٦ 

ألفا و١٧٤ إصابة.
كمــا اعلنــت الــوزارة في 
البيان اإلحصائــي اليومي ان 
اإلصابــات اجلديــدة مبــرض 
«كوفيد ـ ١٩» حلاالت مخالطة 
حلاالت مصابة باملرض وحاالت 
أخرى قيد البحث عن أســباب 
العــدوى وفحــص املخالطني 
لهــم، الفتــة إلــى أن احلاالت 
املصابــة اجلديــدة منهــا ٤٢١ 
حالة ملواطنني كويتيني، ومبا 
يشكل نسبة ٦٣٫٢٪ من إجمالي 
اإلصابات اجلديدة، ٢٤٥ حالة 
من جنســيات أخرى وبنسبة 
٣٦٫٨٪. وذكرت وزارة الصحة 

خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية، 
يرفع إجمالي املسحات التي مت 
إجراؤها منذ اكتشاف الڤيروس 
فــي الكويــت وحتــى اآلن إلى 
٤٤١ ألفا و١٤٣ مسحة مخبرية. 
وذكرت أنه من ضمن مجموع 
احلاالت التي رصدت خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية، جرى رصد 
١٩٩ حالة في منطقة األحمدي 

الصحية، و١٤٥ حالة في منطقة 
اجلهراء الصحيــة، و١٢١ حالة 
في منطقة الفروانية الصحية 
و١٠٨ حاالت في منطقة العاصمة 
الصحية و٩٣ حالة في منطقة 
حولي الصحية. أما عن املناطق 
السكنية والتي رصد فيها أكبر 
عدد لإلصابات خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية، فقد مت رصد ٣٢ حالة 
فــي منطقــة ســعد العبداهللا، 
و٢٣ حالة في منطقة القيروان، 
و٢٢ في منطقــة العيون، و٢١ 
حالة في الصباحيــة، ومثلها 
في الفحيحيــل، و١٩ حالة في 
جليب الشــيوخ. وأكد البيان 
أن إجمالي احلاالت في العناية 
املركزة بلغ ١٥٦ حالة، مشــيرا 
إلى أن إجمالي من يتلقى العالج 
من احلاالت النشطة بلغ ٩٦١٧ 
حالة. هذا، وبلغ عدد املسحات 
التي أجريت خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضية ٣٧٢١ مسحة، ومجموع 
الفحوصات بلغ ٤٤١١٤٣ فحصا.
وبلــغ مجمــوع مــن أنهوا 
فترة احلجر الصحي املؤسسي 
اإللزامــي خــالل الـ ٢٤ ســاعة 

املاضية ٢٥ شخصا.

حاالت الشفاء من «كورونا» أعلى من اإلصابات بنسبة ٨٢٫١٪.. والقيروان ضمن املناطق املصابة

تطورات مرض ڤيروس كورونا «كوفيد - ١٩»

أن حاالت التعافي اجلديدة بلغت 
٨٠٥ حالــة، ليرتفع بذلك عدد 
احلاالت التي تعافت ومتاثلت 
للشــفاء في البالد إلى ٤٦ ألفا 
و١٦١ حالة، وهو ما يرفع حاالت 
التعافي ألكثر من ٨٢٫١٪ من عدد 
اإلصابات املســجلة في البالد. 
وأشــارت الوزارة إلــى إجراء 
٣٧٢١ مســحة مخبرية جديدة 

زيادة املسحات 
مبناطق اإلصابات 
اجلديدة عشوائيًا
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علمــت «األنبــاء» ان 
وزارة الصحة ســتقوم 
خــالل اليومــني املقبلني 
بتكثيف عمل فرق املسح 
وتنشيط اجراء املسحات 
بشــكل أوسع على بعض 
املناطــق التي رصدت بها 
حاالت إصابة بأعداد أكثر، 
وكذلك فــي املناطق التي 
ظهرت حديثا على خارطة 
الفترة  االصابــة خــالل 
املاضية، حيث سيتم العمل 
عن طريق أخذ مســحات 
عشوائية من املقيمني في 
تلك املناطق، وسيتم تطبيق 
الفحص على أي شخص 
يتم اختياره من قبل فرق 

الصحة العامة.

 (PCR) التحليل املخبري الدقيق وإعادة الفحص بطريقة
ميكن اكتشاف أجزاء من الڤيروس تكون متواجدة سابقًا 



دراسة: إنفاق طالب اجلامعة على اإلنترنت يصل إلى ١٥٠ دينارًا

أعدتها للنشر: آالء خليفة

ذكر عضو هيئة التدريس 
بقسم العلوم البيولوجية في 
كلية العلوم - جامعة الكويت 
د.محمد حيدر أن ما تخوضه 
البالد حاليا من معركة شرسة 
ضد جائحة COVID-١٩ والذي 
SARS- تســبب به ڤيروس

CoV-٢ املســتجد قد أسفرت 
عن أضــرار مســت مختلف 
جوانــب احليــاة الطبيعية، 
مشــيرا إلى أن أحد أهم هذه 
اجلوانب هو مسألة استكمال 
الدراســة اجلامعيــة، ومدى 
كفاءة خدمة اإلنترنت لذلك.

وأوضح حيدر في دراسة 
أعدهــا حول «قيــاس كفاءة 
خدمــة اإلنترنــت فــي دولة 
الكويــت» انه قــد لوحظ في 
اآلونة األخيرة ازدياد وتوسع 
النقاشات القائمة عن إمكانية 
ومدى جاهزية جامعة الكويت 
لتطبيــق «التعليم عن بعد» 
بشكل رسمي إذا دعت الظروف 
إلــى ذلك، مضيفــا أنه نظرا 
لكثرة التشعبات املتعلقة بهذه 
القضية قام بتسليط الضوء 
علــى أحد هــذه التشــعبات 
عبر استطالع آراء منتسبي 
اجلامعة من الطلبة واملوظفني.

وقد طرح د.حيدر استبيانا 
إلكترونيا استهدف منتسبي 
اجلامعــة من أعضــاء هيئة 
التدريــس وأعضــاء هيئــة 
التدريس املساندة والفنيني 
واإلداريــني في كلية العلوم، 
لكن مع انتشار االستبيان عبر 
شــبكة اإلنترنت واستجابة 
منتســبني من كليات أخرى 
معه، متــت إتاحــة الفرصة 
لإلجابــة علــى االســتبيان 
ملدة أسبوع ملنتسبي جميع 
بــاب  أغلــق  الكليــات، ثــم 
املشــاركة فيه بعد استجابة 

٦٠٥ أشخاص. 
الدراســة  وقــد خرجــت 
إدارة  بنتائــج مهمــة علــى 
اجلامعــة أن تضعهــا فــي 
االعتبــار وتعمــل جاهــدة 
مــع اجلهــات املعنية ســواء 
وزارة املواصالت أو شركات 
االتصاالت أو مزودي خدمة 
اإلنترنــت على توفير أفضل 
وأجود خدمة لطلبة وموظفي 
اجلامعة ليعــود ذلك إيجابا 
على كفاءة العملية التعليمية.
ومــن النتائــج املهمة أن 

يستخدموه خدمة االتصال 
 wireless) الالسلكي باإلنترنت
connectivity) بنسبة (٧٣٪ 
مــن املوظفــني و٦٣٪ مــن 
الطلبــة)، بينمــا توجد فئة 
صغيرة جدا تستخدم وسائل 
االتصال السلكي فقط (٤٪ من 
املوظفــني و٤٪ من الطلبة)، 
وبني هذين احلدين، هناك فئة 
الوسيلتني  أخرى تستخدم 
كلتيهمــا (٢١٪ من املوظفني 
و٢٥٪ مــن الطلبــة). إال أنه 
عندمــا مت طرح ســؤال «أي 
الوسيلتني تستخدم بشكل 
معظــم  أجــاب  فعلــي؟»، 
باســتخدام  املســتجيبني 
الالســلكي فقــط  االتصــال 
(٧٧٪ من املوظفني و٧٠٪ من 
الطلبة). عند النظرة األولى، 
قد ال يســتغرب القارئ من 
شــعبية وســائل االتصــال 
الالسلكي ملا لها من مميزات 
التقــدم والتطــور  تواكــب 
السريع في تقنية املعلومات، 
إال أن ذلك ال يقتضي مبوجبه 
االستغناء التام عن وسائل 
االتصال الســلكي. وينطبق 
هذا األمــر باألخص لغرض 
األعمال املكتبية، سواء لألفراد 
أو للشــركات واملؤسسات، 
حيــث إن االتصال الســلكي 
يتفوق على نظيره الالسلكي 
بالســرعة وثبات اإلشــارة 
وكفاءة نقل البيانات، إضافة 
إلــى عامل مهــم وهو تقليل 
احتمالية اختراق نظم األمن 

اإللكترونية (السيبرانية).
األجهزة التقليدية

كما أوضحت البيانات أن 
معظم املستجيبني اختاروا 
 «(laptop) احلاسوب احملمول»
(١١٪ مــن املوظفني و١٠٪ من 
الطلبة) في حني يســتخدم 
الهاتــف الذكي نحو٧٩٪ من 
املوظفــني و٨٢٪ من الطلبة 
كوسيلة أساســية لتصفح 

اإلنترنت بشكل يومي. 
وقــال د.حيــدر إن ما قد 

واستخدام أو توافر الهواتف 
الذكية أو األجهزة األخرى التي 
تدعم شبكات االتصاالت من 
اجليل اخلامس (٥G)، وكانت 
النتيجــة في هــذه اجلزئية 
صادمــة إذ تبني أن أكثر من 
٨٠٪ من املستجيبني يجهلون 
متاما معايير أجهزة التوجيه 
الالسلكي (٨٣٪ من املوظفني 
و٩١٪ من الطلبة)، وأن أكثر 
من ٧٠٪ من املســتجيبني ال 
يتمتع بتقنية ٥G (٧٠٪ من 
املوظفني و٧٥٪ من الطلبة). 
كمــا أوضحــت البيانات 
أن جل املســتجيبني إما أنه 
ال يتمتــع بخدمــة األليــاف 
 ٪٥١) (fiber optic) الضوئية
من املوظفني و٣٤٪ من الطلبة) 
أو أنه يجهل ما إذا كانت هذه 
اخلدمة متوافرة في منزله أو 
ال (٢٢٪ من املوظفني و٤٢٪ 
من الطلبة). بينما قد يبرر 
البعض أن هــذه املعلومات 
شــديدة الدقة واألنســب أن 
يلم بها أصحاب االختصاص 
من فنيني دون حاجة العامة 
لإلملام بها، إال أن معرفتها قد 
حتدد مدى إمكانية املوظف أو 
الطالب من القيام بوظيفته أو 
دراسته على أكمل وجه، فال 
يخفى على القارئ أن الكويت 
دشــنت منــذ عدة ســنوات 
األلياف الضوئية  مشــروع 
وهي بصدد التوسع املستمر، 
لكــن مــا زالــت الكثيــر من 
املناطق غير مهيأة في بنيتها 
التحتية لتلقي هذه اخلدمة 
التي حققت قفزة نوعية في 
كفاءة خدمة اإلنترنت. واألمر 
 ،٥G ســيان بالنسبة لتقنية
والتــي أثارت جدال واســعا 
في الســنة األخيرة ملا أثير 
حولها من مخاوف مزعومة 

على صحة اجلسم.
اخلدمة السلكية والالسلكية

النتائــج أن  وأوضحــت 
معظم املســتجيبني، بغض 
النظر عن شركة االتصاالت 

واجلودة، وقرابــة ٢٢٪ من 
املوظفــني و٢٦٪ من الطلبة 
اختار «دائما» إلجابة سؤال 
متعلــق بعــدد املــرات التي 
يقوم فيهــا بتحميل ملفات 
كبيرة السعة (من مثل األفالم 
عالية اجلودة وغيرها). قد 
تبدو هذه البيانات متناقضة، 
إال أنها باحلقيقة تشير إلى 
مدى تفاوت االســتخدامات 
قبــل  مــن  الشــخصية 
املستجيبني، األمر الذي يجب 
أن يؤخــذ بعني االعتبار من 

قبل إدارة اجلامعة.
مزودو اخلدمة

وذكر د.حيدر أن شركات 
اإلنترنت املعروفة في دولة 
 Fast الكويت، املتمثلة بكل من
 ،Telco، Quality Net، BOnline
وKEMS يبدو أنها ال تتمتع 
بشعبية عالية بني منتسبي 
جامعــة الكويــت بالنســبة 
لالتصال الســلكي، حيث إن 
أقل مــن ٣٠٪ مــن املوظفني 
املستجيبني لالستبيان أفادوا 
بأنهم يشــتركون مع إحدى 
هذه الشركات مقابل أقل من 
٢٥٪ من الطلبة املستجيبني، 
بينمــا أفــاد قرابــة ١٩٪ من 
املوظفني املستجيبني وقرابة 
٣٤٪ من الطلبة املستجيبني 
أنهــم يجهلــون متاما هوية 
مــزود خدمــة اإلنترنت في 
منازلهم، األمر الذي يعكس 
مرة أخرى اجلهل بالنواحي 
الفنية والتقنية. وتبقى فئة 
أخرى من املســتجيبني ممن 
اختار «ال ينطبق» (٥٢٪ من 
املوظفني و٤٣٪ من الطلبة)، 
واألرجح أن هذه الفئة تعتمد 
على شركات االتصاالت التي 
مت ذكرهــا ســابقا لتزويدها 
بخدمــة االتصــال الســلكي 
باإلنترنــت. أما فيما يتعلق 
املدفوعــة، فقــد  بالرســوم 
أوضحــت النتائج أن معظم 
املســتجيبني يفضــل الدفع 
الشهري (٣٣٪ من املوظفني 

يثير االســتغراب أنه عندما 
مت ســؤال املســتجيبني «أي 
وســيلة تســتخدم لتصفح 
اإلنترنت بشكل يومي لغرض 
الدراسة أو العمل؟»، أجابت 
نسبة تقارب الثلث (٢٩٪ من 
املوظفني و٣٥٪ من الطلبة) 
بأنها تستخدم الهاتف الذكي 
فــي املرتبــة الثانيــة بعــد 
احلاسوب احملمول، وكانت 
النسبة أكثر بقليل من جانب 

الطلبة مقابل املوظفني.
ومن ذلك يتضح أنه رغم 
أن الهواتــف الذكيــة تتيــح 
ملستخدميها السرعة واملرونة 
في تصفح اإلنترنت في عصر 
السرعة الذي نعيشه حاليا، 
إال أن الوسائل «التقليدية»، 
املكتبية  كأجهزة احلاسوب 
واحلاسوب احملمول، تبقى 
اختيــارا أنســب لغــرض 
الدراســة والعمل، فال يعقل 
مثــال أن يقــوم عضو هيئة 
تدريــس بإلقــاء محاضــرة 
علميــة متزامنــة لعــدد قد 
يفوق العشــرين من طلبته 
باســتخدام الهاتــف الذكي، 
كما ال يعقل أن يقوم الطالب 
بكتابة تقرير علمي يتكون من 
٣٠٠٠ كلمة باستخدام الهاتف 
الذكي، واألمر سيان بالنسبة 
للباحث الــذي ينبغي عليه 
إعداد مقترح مشروع بحثي 
جديد. لــذا، تكمن اخلالصة 
فــي تناســب اجلهــاز مــع 
الغرض املطلوب، وإن كنا قد 
سلطنا الضوء على العملية 
(وخصوصــا  التعليميــة 
املتزامنة)، فإن اختيار قرابة 
ثلــث املســتجيبني للهاتف 
الذكي كوسيلتهم األساسية 

أمر يثير االستغراب فعال.
األمور التقنية

وفــي جانــب آخــر، قال 
د.حيدر إن االستبيان تناول 
أســئلة تقنية دقيقة تخص 
التوجيــه  معاييــر أجهــزة 
الالسلكي (السرعة، التردد) 

التي يشترك بخدمتها، يتمتع 
بباقــة مســبقة الدفع تتيح 
له تصفح اإلنترنت بشــكل 
اعتيادي (٨٤٪ من املوظفني 
و٧٩٪ من الطلبة). كما أشارت 
النتائج أيضــا إلى أن أغلب 
املســتجيبني ميلــك جهــاز 
توجيه الســلكيا ثابتا (٧١٪ 
من املوظفني و٧١٪ من الطلبة) 
وجهــاز توجيــه الســلكيا 
 (mobile hotspot) متنقــال
(٦٦٪ مــن املوظفــني و٧٢٪ 
من الطلبة) معا، وأن نسبة 
تقارب الثلث من املستجيبني 
تفضل اســتخدام اجلهازين 
معا (٣٨٪ من املوظفني و٣٠٪ 
من الطلبــة). وال عجب في 
هــذه النتائــج إذ إنها كانت 
متوقعــة، حيــث إن جهــاز 
التوجيــه الثابت يتناســب 
بطبيعتــه مع القيام بأعمال 
متعلقة بالدراسة أو الوظيفة 
التي تتطلب التمركز في بقعة 
معينة في املنزل، بينما يتيح 
جهاز التوجيه املتنقل حرية 
االنتقــال في أرجــاء املنزل 
لغرض اســتعماالت أخرى، 
مثل تصفح وسائل التواصل 
االجتماعي أو متابعة البريد 

اإللكتروني بشكل سريع. 
بــأن  د.حيــدر  وأفــاد 
االستبيان أوضح أن ٧٣٪ من 
املوظفــني و٦٣٪ من الطلبة 
املســتجيبني ال يستخدمون 
اإلنترنــت لغــرض األلعاب 
اإللكترونيــة، ممــا يعكــس 
لعــدم  كبيــرة  احتماليــة 
حيازتهــم أجهــزة توجيــه 
الســلكي عاليــة املواصفات 
تفوق نظيراتها «املتوسطة» 
التي تكفــي لغرض األعمال 
بالتدريــس. مــع  املتعلقــة 
ذلــك، فــإن قرابــة الـــ ٤٠٪ 
من املســتجيبني يســتخدم 
البــث  اإلنترنــت لغــرض 
 (live-streaming) املباشــر
(٤٢٪ من املوظفني و٣٧٪ من 
الطلبة)، األمر الذي يتطلب 
كفاءة عالية من حيث السرعة 

و٤١٪ مــن الطلبــة) مقابــل 
السنوي أو ربع السنوي. 

مدى اإلنفاق

كما أوضحت النتائج أن 
معظم املستجيبني املشتركني 
بإحــدى شــركات اإلنترنت 
ينفقون ٦١ إلى ١٥٠ دينارا في 
السنة الوحدة مقابل تزويدهم 
بخدمة اإلنترنت، بينما ينفق 
٢٩٪ من املوظفني املستجيبني 
إنترنت  املشــتركني بباقات 
مقدمــة من إحدى شــركات 
االتصاالت أكثر من ١٢٠ دينارا 
في السنة الواحدة مقابل هذه 
اخلدمة، أما بالنسبة للطلبة 
املســتجيبني فقــد أوضحت 
البيانــات أن الفئــة الكبرى 
(٢٥٪) تنفــق مــن ١٠ - ٣٠ 
دينــارا في الســنة الواحدة 

مقابل هذه اخلدمة.
ختاما، أكــد د.حيدر مرة 
أخــرى أن الغرض من طرح 
هذا االستبيان لم يكن حصد 
موافقة أو معارضة منتسبي 
جامعــة الكويــت القطعيــة 
لنظام التعليم عن بعد، إمنا 
كان الهدف منه التركيز على 
جانب واحد فقط وهو قياس 
كفاءة خدمة اإلنترنت بشكل 
عام في دولة الكويت، مشيرا 
الــى ان نتائــج االســتبيان 
التفــاوت  أوضحــت مــدى 
في االســتخدام الشــخصي 
لإلنترنــت واجلهــل العــام 
بالنواحي التقنية لوســائل 
االتصال السلكي والالسلكي 
ووجود أو عدم وجود خدمة 

األلياف الضوئية. 
وعلى هــذا، فإنه ينبغي 
على إدارة اجلامعة اتخاذ ما 
تراه الزما ملخاطبة اجلهات 
املســؤولة املتمثلــة بوزارة 
املواصالت فــي املقام األول 
وشركات اإلنترنت وشركات 
االتصــاالت في املقام الثاني 
نحــو تزويــد منتســبيها 
بأفضــل وأجــود وســائل 
خدمــة اإلنترنت، الســلكية 
والالســلكية معا، حتى وإن 
اقتضــى ذلــك االســتعجال 
بإصدار قرارات الزمة لسرعة 
توسعة نطاق خدمة األلياف 
الضوئية وشبكة ٥G في شتى 

أرجاء البالد.
مالحظة: التقرير املفصل 
لنتائج االستبيان متوافر لدى 

إدارة اجلامعة.

بحسب نتائج استبيان أعّده د.محمد حيدر حول «قياس كفاءة خدمة اإلنترنت وعالقة ذلك بالدراسة عن بُعد».. وشارك فيه ٦٠٥ أشخاص من موظفني وطالب

إنفاق موظف أو طالب اجلامعة 
على اإلنترنت قد يصل إلى ١٥٠ 
دينارا في العام عبر شركات 
اإلنترنت ونحــو ١٢٠ دينارا 
لهــذه اخلدمة عبر شــركات 
االتصاالت. وفيما يلي إضاءات 

حول نتائج هذا االستبيان:
طبيعة االستخدام

ذكــر د.حيدر أنــه خالل 
النتائــج،  عمليــة حتليــل 
أمــور ذات  اتضحــت عــدة 
بكفــاءة  جوهريــة  صلــة 
خدمة اإلنترنــت والتفاوت 
في االســتعمال الشــخصي 
إذ كشــفت  املنتســبني،  بني 
البيانات أن معظم منتسبي 
اجلامعة من موظفني وطلبة 
يقطنــون منــازل متعــددة 
األدوار (٤٠٪ مــن املوظفني 
مقابــل ٤٥٪ مــن الطلبــة)، 
وأنهم يعيشــون ضمن أسر 
تضم ثالثة إلى أربعة أفراد 
بحاجــة لتصفــح اإلنترنت 
بشــكل يومــي، وهــذا األمر 
يشــكل حتديا البد من أخذه 
بعني االعتبــار، وخصوصا 
في ضــوء توصيل أو تلقي 
التعليــم املتزامن، حيث إنه 
كلما ارتفع عدد األشــخاص 
املتصفحــني لإلنترنــت في 
آن واحــد، زادت املســاحة 
املسكونة، وزاد العبء على 
الشبكة ملا ينتج عن ذلك من 
زحام في نقل وتلقي البيانات 
(data traffic) وصعوبة ثبات 
اإلشارة عبر أرجاء املنزل. 

وأوضــح أنه ليــس من 
الغريب أن من تنطبق عليه 
هــذه األوضاع غالبا يضطر 
إلــى تركيب وتشــغيل عدة 
أجهــزة توجيــه الســلكية 
(wireless routers) ونقــاط 
 (access points) وصــول 
 range) النطــاق وممــددات 

 .(extenders
من ناحية أخرى، أشارت 
معظــم  أن  إلــى  النتائــج 
لالســتبيان  املســتجيبني 

أكثر من ٨٠٪ من موظفي وطلبة جامعة الكويت يجهلون النواحي التقنية لوسائل االتصال 

١١٪ من املوظفني والطلبة يستخدمون احلاسوب احملمول مقابل ٨٢٪ يعتمدون على الهاتف الذكي كوسيلة أساسية لتصفح اإلنترنت يوميًا

٤٠٪ من املشاركني في االستبيان يستخدمون اإلنترنت في أغراض «البث املباشر»
٨٤٪ من املوظفني و٧٩٪ من الطلبة يعتمدون على الباقة مسبقة الدفع في تصفح اإلنترنت

 wireless connectivity ٧٣٪ من املوظفني و٦٣٪ من الطلبة يعتمدون في استخدامهم لإلنترنت على االتصال الالسلكي

على جامعة الكويت التحرك لضمان تزويد منتسبيها بأفضل وأجود وسائل خدمة اإلنترنت
احلواسيب املكتبية واحملمولة هي االختيار األنسب وليس الهواتف عند أغلب املوظفني والطلبة

الكثيرون يضطرون إلى تركيب وتشغيل عدة أجهزة توجيه السلكية ونقاط وصول وممددات النطاق للتغلب على صعوبة اإلشارة
٧٧٪ من املوظفني و٧٠٪ من الطلبة يفضلون وسائل االتصال الالسلكي ملواكبة التقدم والتطور السريع في تقنية املعلومات

ضرورة االستعجال بسرعة توسعة نطاق األلياف الضوئية وشبكة ٥G في شتى أرجاء البالد

٨٣٪  من املوظفني
يجهلون املعايير

اإلملام مبعايير أجهزة التوجيه

١٧٪  يدركون التفاصيل
استخدام احلاسوب اآللي١٠٪

استخدام الهواتف الذكية
٨٢٪ من الطلبة

استخدام النوعني احلاسوب والهاتف ٨٪

جهاز تصفح اإلنترنت

استخدام الالسلكي
٦٣٪ من الطلبة

استخدام االتصال السلكي ١٢٪

استخدام النوعني السلكي
والالسلكي

٪٢٥

طريقة االتصال باإلنترنت

٧٥٪ ينفقون  

٦١ - ١٥٠ دينارًا

٪٢٥
ينفقون ١٠ - ٣٠ دينارًا

إنفاق الطلبة على اإلنترنت

االربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في 
اإلدارة العامة للطيران املدني أن إجمالي 
الرحالت اجلوية املغادرة منذ بداية األزمة 
منــذ تعليــق مجلــس الــوزراء الرحالت 
التجارية في املطار منتصف مارس املاضي 
وحتى أمس بلــغ ١٠٤٩ رحلة على متنها 
نحو ١٦٥٢٠٦ ركاب، مشيرة إلى أن اإلدارة 
العامــة للطيران املدني تســتقبل طلبات 
دول وسفارات عدة ترغب بتشغيل رحالت 
لعودة رعاياهــا إلى بالدهم يوميا، حيث 
يتم منح املوافقة خالل ٢٤ ساعة لتشغيل 

الرحلة لشركات الطيران.
وأشــارت املصادر إلى أن حتديد سفر 
املواطنــني أو املقيمــني فــي مطلع شــهر 
أغسطس يرتبط بشكل مباشر باالشتراطات 
الصحية التي تقرها الدول على من يتجه 
إليها، الفتة إلى أن إدارة النقل اجلوي في 
الطيران املدني طلبت من ٤٢ شركة طيران 
محليــة وعاملية عاملة فــي مطار الكويت 
الدولي تســليم جداول الســفر املقترحة 

أكثر من ١٦٥ ألفا غادروا البالد منذ مارس املاضي  (ريليش كومار)لديها قبل تاريخ اليوم ١٥ يوليو.

الوافدون املغادرون يتجاوزون الـ ١٦٥ ألفًا على ١٠٤٩ رحلة
«الطيران املدني» طلبت من ٤٢ شركة طيران تسليم جداول السفر املقترحة لديها
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

y.abdul@alanba.com.kw يوسف عبدالرحمن

ومضات

السياحة الكويتية 
«ضرورة» أوجبتها 

«كورونا»!

مادمنا نستشرف املستقبل بعد انصراف 
وبــاء كورونا بودي أن أطرح على أصحاب 
القرار رؤيتنا نحو ضرورة تفعيل (السياحة 
الكويتية) وأهميتها للمرحلة اآلنية والالحقة.

دوافع السفر تختلف من شخص إلى آخر 
ومن شعب إلى آخر، فمثال الشعب الكويتي 
يقترض ليسافر، قلة من شعوب العالم تفعل 

هذا الفعل!
على العموم اآلباء واألجداد من قبل كانوا 
قد جابوا الصحارى والبحار من أجل (لقمة 

العيش)!
السفر أشكال وألوان، فهناك أيضا دوافع 
دينية مثل الذهاب الــى احلج والعمرة في 
مكة املكرمة واملدينة املنورة أو الى القدس، 
وهناك آخرون يزورون املزارات الشــيعية 
في إيران والعراق وسورية وهناك من يزور 
اليوم إسرائيل والڤاتيكان واملعابد الهندوسية 
والبوذية!.. أو اجلوامــع واملعابد واألديرة 

والكنائس.
دوافع السياحة تختلف من خالل (ثقافة) 
أي شعب، فهناك من يحب احلضارة اجلديدة 
اخلاصة بالترفيه واخليال واملهرجانات السنوية 
املنوعة وهناك من يحب التاريخ واملدن األثرية 
أو األســابيع الثقافية مثل مهرجان القرين 
وجرش أو املهرجانات التــي تقام باململكة 
العربية السعودية، وهناك من ينشد السياحة 

اخلاصة باملدن احلضارية والشواطئ.
السياحة أيها القراء الكرام في كل مكان 
ما عادت ارجتالية عفوية بل (صناعة)، ولم 
تعد نشاطا ترفيهيا وتسلية، بل صناعة لها 
وسائلها وأهدافها لزيادة الدخل االقتصادي 
ولها تأثير قوي في حياة الرفاه ملواطنيها من 

حيث الثقافة واحلضارة.
الدول األوروبية واألميركتان اهتمت بهذا 
القطاع فتحول هذا املصدر إلى دخل قومي منا 
من خالل التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي 
وتقدم وسائل املواصالت واالتصاالت، وهذا 
القرن أســميه قرن السياحة، ألنها تطورت 
في األلفيــة الثالثة ولهذا حتول هذا القطاع 
احليوي الى (قرن صناعة الســياحة)، ألنه 
اليوم السياحة من كبرى الصناعات، ونظرة 

إلى (دبي) الشقيقة تعطينا هذا املفهوم!
اليوم الســياحة وســيلة اتصال ما بني 
الشعوب تنشــر مفاهيم التسامح والسالم 
والتنمية وتوفر القتصاد اي دولة (مدخوال 
عاليا) يســاهم في دعــم االقتصاد وينمي 
االستثمار والتبادل النقدي وحتسني الظروف 
املعيشية، ألنه ينمي التقارب االقتصادي بني 

الدول والشعوب.
وأنا أكتب استرجعت بذاكرتي القواميس 
واملعاجم والكتب التاريخية التي حتدثنا عن 
رحالت ابن بطوطة في كتابه «حتفة النّظار 
في غرائب األمصار وعجائب األسفار»، وكتاب 
أبوعبيد البكري وعنوانه «املسالك واملمالك».

انظر كم قرن مضى على هذه الكتب وهي 
التزال تصلح لإلرشاد السياحي! هل هناك 
أحد من جيلنا القارئ املثقف ينســى رحلة 
ابن جبير التي قام بها من األندلس (إسبانيا) 
إلى املشرق العربي أو قصص ألف ليلة وليلة 

ورحلة السندباد؟!

ومضة: عالم الســياحة والسفر والترفيه 
برامج منوعة، وأنواع السياحة تختلف، فهناك 
سياحة اإلجازة والترفيه وهناك سياحة العمل 
للعالج واالستطباب، وهناك رحلة  وأخرى 
وســياحة للتعليم والتدريب وزيارة اآلثار، 
وأخرى ملمارسة الهوايات والصيد واملؤمترات 
وسياحة املشتريات، وهناك سياحة للثقافة 

وأخرى للزواج وهناك ســياحة فردية حرة 
وأخرى ضمن مجموعة في سياحة داخلية 

وأخرى خارجية.
وانظر معي في اخلريطة السياحية فأي 
دولة تريد السبق السياحي يجب أن تعتمد 

على ركائز السياحة مثل:
- قطاع النقل اجلوي والبري والبحري.

- وجود وكالء للسفر.
- وجود تنوع فندقي ومطاعم.

- شركات سياحية تسوق للسياحة.
- ضرورة وجود وزارة للسياحة كي تنظم 

وتشرف على هذا القطاع.
- مؤسسات تدريب الكادر البشري.

- ضرورة التطوير املستمر للمرافق املرتبطة 
بالســياحة مثل املرافق واملوالت واملتاحف 

واآلثار والترفيه بأنواعه املباحة.

آخر الكالم: السياحة في الكويت اآلن حتتاج 
إلى تشــريعات قانونية تصنفها كصناعة، 
وغياب االهتمام احلكومي الرسمي بهذا القطاع 
أدى إلى تراجع الكويت سياحيا، فالسياحة 
ال تعني ابدا «املباركية» كمكان وحيد متوافر 

للسياح على مدار العام!
السياح في العالم ينفقون اآلن مليارات بل 
تريليونات الدوالرات لالستمتاع بالسياحة، 
وجتربة «دبي» عامل مشجع ومضرب مثل، 
فالسياح اكثرهم من اوروبا وآسيا وأفريقيا!
نحن في الكويت لدينــا (جزر) وموقع 
استراتيجي، وكي تنجح هذه الصناعة فال بد 
من خدمات سياحية وتطور للبنية التحتية 
وتوافر االمن واالمان واالستقرار واحلرية 
والدميوقراطية وسهولة احلصول على (ڤيزا) 

ومراقبة االسعار منعا للتالعب!

زبدة احلچي: كالمي هنا أوجهه إلى ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
الذي بتنا نعتقد جميعا بصدق نواياه لوضع 
األمور فــي نصابها وعليه اقول له الكويت 
بحاجة الى «هيئة عليا للســياحة» فيها من 
الشباب الكويتي املتخصص في هذا املجال 
والرجل املناســب في املكان املناسب دون 
واسطات وسياسة هذا ولدنا وهذا ابوه وهذا 

أمه... إلخ!
هذه القضية مصيرية تطرح على قطاعات 
املجتمع الكويتي مبا فيه التيار الديني ملناقشة 
التأقلم مع السياحة كصناعة ومورد كالنفط 
للحقبة القادمة ثم نبدأ بإصدار التشريعات 
التي تصنفها كصناعة كويتية آنية ومستقبلية 
ويؤخذ بها فتوى وتشريع لتصبح موضوع 
االهتمام الرسمي للدولة وفتح مجال متلك 
األجانب للعقارات واعتبار الدولة الســياحة 

خيارا تنمويا واستراتيجيا وليست ترفا!
الدور  اليوم  الكويتية تفتقد  الســياحة 

والهوية!
الســابقة وزعــت احلوافز  احلكومات 
االستثمارية ميينا وشماال وأغفلت احلوافز 
املطلوبة لالســتثمار السياحي ونحن أكثر 
شعب ينفق على السياحة، فلماذا ال نحول 
اموالنا الى الداخل بدال من هروبها الى اخلارج؟

ماليني تخرج من الكويت سنويا من الدورة 
االقتصادية لدواعي السياحة والسفر رصيدنا 

منها (صفر)!
سمو رئيس مجلس الوزراء: شّكل الهيئة 
العليا للسياحة بطريقة صحيحة وفّعل كل 
القطاعات التي تخدم هذا التوجه اجلديد في 
عهدك.. انت قادر على هذا األمر ومن خلفك 
شعب يعشق السياحة.. اعقلها وتوكل (صح).

.. في أمان اهللا.

«الرحمة» تنفذ قرية سكنية في اليمن
الرحمة  واصلت جمعية 
العاملية تنفيذ حملة «مأواهم 
رحمــة» ضمن مشــروعات 
اجلمعية خالل شهر رمضان 
لعام ١٤٤١هـ والتي مت إطالقها 
حتت شعار «بالعطاء ندفع 
البالء» واستهدفت بناء بيوت 
لألســر املتعففة في سورية 
ونيبال واليمن وكانت نقطة 
انطالقــة التنفيــذ في اليمن 
حيث وضعت اجلمعية حجر 
األســاس لقرية سكنية تقع 

علــى مســاحة ٣٠ ألف متر 
مربــع في مديريــة اخلوخة 
مبحافظة احلديدة بحضور 
محافظ احلديدة د.احلســن 
طاهر وممثل جمعية الرحمة 
العامليــة فــي اليمــن رائــد 

إبراهيم.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
محافــظ احلديدة، احلســن 
طاهــر أن املدينة ســتخفف 
األعبــاء عن ٢٠٠ أســرة من 
١٠ آالف أســرة اضطرت إلى 

النــزوح من ديارهــا وقراها 
بســبب األحــداث اجلاريــة 
مثمنا الدور اإلنساني الكبير 
للكويت وعطاءها املتميز من 
خالل التدخالت النوعية التي 
المست احتياجات النازحني 
واملتضررين من األسر اليمنية 
وخففت عنهم مآسي النزوح.

بدوره، قال رئيس القطاع 
العربي فــي جمعية الرحمة 
العامليــة بــدر بورحمــة ان 
القرية تتكون من ٢٠٠ وحدة 
ســكنية ومســجد ومدرسة 
ومركز صحي والتي تهدف 
إلى توفير الســكن املناسب 
للمعيشــة اآلدميــة لألفراد 

واألسر احملتاجة.

عمادي يصدر قرارًا بدوام موظفي «األوقاف» على بند التكليف حتى انتهاء «كورونا»
أسامة ابو السعود

اصدر وكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية م.فرىد عمادي تعميما إداريا 
رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مواعيد دوام 

فترة التكليف بالوزارة.
وجاء فــي التعميم الــذي حصلت 

«األنباء» على نســخة منه: تكون فترة 
عمل املكلفني بالوزارة وفقا ملا يلي:

٭ بالنسبة للموظفني املكلفني تكون 
فترة دوام تكليفهم اعتبارا من الساعة 

الواحدة وحتى الثانية والنصف مساء.
٭ بالنسبة للمكلفني من غير املوظفني 
تكون فترة دوام تكليفهم وفقا ملا يلي:

- الفترة الصباحية من الساعة العاشرة 
صباحا حتى الواحدة مساء.

- الفترة املسائية من الساعة الواحدة 
وحتى الثانية والنصف مساء.

- يستمر العمل بدوام التكليف املشار 
إليه، وذلك حتى عودة العمل بنظام الدوام 

م.فريد عماديإلى ما قبل جائحة ڤيروس كورونا.

الثويني لـ «األنباء»: ١٫٢ مليون مساعدات «النجاة» منذ مارس

ثامر السليم

تستمر املســيرة املباركة 
واحلمــالت التــي تقــوم بها 
جمعيــة النجاة خــالل أزمة 
«كورونا» عبر توزيع السالل 
الغذائيــة، حيث تركز عملها 
خــالل الفترة الســابقة على 
املناطــق املعزولــة وتقــدمي 
املساعدات للعمالة املتضررة 
واألسر املتعففة بالتعاون مع 
القوات اخلاصة التي تساهم 
بشكل كبير في جناح املهمة 
عن طريق التنظيم اجليد ومنع 
االزدحام أثناء عملية التوزيع.

ويــوم أمــس األول قامت 
اجلمعية بحملــة خيرية في 
منطقــة الفروانيــة املعزولة 
لتوزيع ما يزيد على ٤٠٠٠ سلة 
غذائية على العمالة املتضررة 
واألسر املتعففة بالتعاون مع 
اجلمعيــة الكويتية لإلغاثة، 
حيث رافقت «األنباء» اجلمعية 

أثناء عملية التوزيع.
فــي البداية، قــال رئيس 
قطاع املوارد والعالقات العامة 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
عمــر الثويني لـــ «األنباء»: 
متواجدون في املنطقة املعزولة 
األخيرة وهي الفروانية، حيث 
ســيتم توزيــع ٤٠٠٠ ســلة 
غذائية بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتيــة لإلغاثــة، وهــذه 
الزيارة تأتي ضمن سلســلة 
من الزيارات األسبوعية التي 
تقوم بها اجلمعية حيث كنا 
قبلهــا في منطقتــي املهبولة 
واجلليب وغيرها من املناطق 
التي يتواجد بها كثافة عمالية 
كبيرة، ومستمرون في توزيع 
هذه السالل الى ان تنتهي هذه 

األزمة.
إلــى  الثوينــي  ولفــت 
أن «النجــاة اخليريــة» مــن 
املســاهمني فــي تنفيذ حملة 
«فزعــة للكويــت» والتــي 

مــن جانبه، قــال رئيس 
قطــاع اإلغاثة فــي اجلمعية 
الكويتيــة لإلغاثــة محمود 
املســباح: بحمــد اهللا لليوم 
الثالث نقوم بتوزيع السالت 
الغذائية في منطقة الفروانية، 
مشيرا إلى توزيع ٤٠٠٠ سلة 
بالتعاون مع جمعية النجاة 
اخليريــة، الفتا الــى ان هذه 
األزمة أظهرت معدن الشعب 
الكويتي واجلمعيات اخليرية 
وتكاتفها. وتابع املسباح: اننا 
مــع إخواننــا املقيمــني على 
هــذه األرض إلــى أن تعــود 
األمــور إلــى ما كانــت عليه 
من الســابق وافضل، مشيرا 
إلــى أن التعــاون ظهر جليا 
من قبــل كل قطاعات الدولة 
وخاصة القوات اخلاصة التي 
تقوم بــدور كبير في عملية 
التنظيــم والتوزيع وضبط 
األمن، متوجها بالشــكر إلى 

جميع القطاعات.

ســاهم بها حوالــي ٢٠٠ ألف 
متبــرع وحصــدت اكثر من 
٩ ماليني دينــار وزعت على 
٤١ جمعيــة خيريــة وكان لـ 
«النجاة» نصيب منها، الفتا 
إلى أن هذه احلملة استهدفت 
سداد اإليجارات واملساعدات 
املقطوعة والســالل الغذائية 
ومساندة اجلهود احلكومية.
انــه منــذ  الــى  وأشــار 
مطلع شــهر مــارس وحتى 
اليوم أنفقت جمعية النجاة 
اخليرية اكثر من ١٫٢٠٠٫٠٠٠ 
دينار على القطاعات املتعددة 
من إيجارات وتوزيع ســالل 
غذائيــة ومســاندة جلهــود 
الدولة، ســائال العلي القدير 
أن يتقبــل مــن املتبرعــني 
مساهماتهم وتبرعاتهم وان 
يعيننا على تنفيذ هذه األمانة، 
متوجها بالشكر اجلزيل إلى 
كل قطاعات الدولة التي تساند 

اجلمعيات اخليرية.

من جهتها، قالت رئيســة 
فريق «أبنــاء الكويت» بدور 
الكهيلــي إن الفريــق حرص 
على املشاركة واملساهمة في 
توزيع السالل الغذائية وهذه 
ليست هي املرة األولى للفريق، 
مشــيرة إلى أن هذه مبادرة 
منــا للتخفيف عــن العمالة 

املتضررة.

«األنباء» رافقت اجلمعية خالل توزيع ٤٠٠٠ سلة غذائية للعمالة املتضررة في «الفروانية املعزولة»

(قاسم باشا) رجال القوات اخلاصة خالل تنظيم عملية توزيع السالل الغذائيةفريقا «النجاة اخليرية» و«أبناء الكويت» عقب توزيع املساعدات  

املسباح: األزمة أظهرت معدن الشعب الكويتي وتعاون وتكاتف اجلمعيات اخليرية

ملشاهدة الڤيديو

«اخليرية» تدعم املساجد 
مبستلزمات الوقاية

أعلنــت اجلمعية اخليريــة العاملية للتنميــة والتطوير 
البدء في إعداد التجهيزات الوقائية اخلاصة باملساجد التي 
من املقرر أن تقام فيها صالة اجلمعة خالل املرحلة املقبلة، 
مشيرة إلى ان ذلك يأتي بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف، 
ويندرج في إطار جهودها املتواصلة منذ بداية أزمة كورونا، 

واحتفاء بعودة صالة اجلمعة في املساجد.
وأوضح رئيس مجلس اإلدارة خالد احلسيني أن اجلمعية 
بصدد جتهيز ١٠٠ ألف سجادة بالستيكية يتم توزيعها على 
املصلني تطبيقا لإلجراءات الوقائية املتبعة واملعممة من وزارة 
األوقاف حفاظا على ســالمة املواطنــني واملقيمني، مبينا أن 
اجلهود التي تقدمها اجلمعية في هذا االجتاه تأتي في إطار 
دعم اجلهود واإلرشادات احلكومية اخلاصة بخطة العودة 
الشــاملة، داعيا جموع املصلني إلى االلتزام باالشــتراطات 

واإلجراءات التي أقرتها وزارتا الصحة واألوقاف.

«الهداية اخليرية» وّزعت ١٠٠٠ سلة غذائية في الفروانية

ليلى الشافعي

كشف رئيس جمعية الهداية اخليرية 
بندر بن دليل عن توزيع ألف سلة غذائية 
مبحافظه الفروانية، وذلك استكماال للجهود 
التي تبذلها اجلمعية ملواجهه جائحة كورونا 
منذ بدايتها بالتعاون مع مؤسسات الدولة.
لـــ  بــن دليــل فــي تصريــح  وقــال 
«األنباء»خالل توزيع الســالل في منطقة 
الفروانية بالتنســيق مع وزارة الشؤون 
وبحضور القوات اخلاصة أن هذه السالل 
تأتى ضمن اجلهود الرامية لتخفيف املعاناة 

عن األســر واألفــراد املتضررين من هذه 
األزمة، مضيفــا أن اجلمعية بذلت جهودا 
كبيرة في رفع املعاناة عن عدد من الفئات 
املتضــررة، حيــث قامت في وقت ســابق 
بتوفير أكثر من ٦٠٠٠ سلة غذائية للعمالة 
احملتاجة من مختلف اجلنســيات، مشيرا 
الى ان هذا املشروع يأتي استمرارا للجهود 
التي تنادى إليها أهــل اخلير في الكويت 
من خالل جمعية الهدايــة لتوطني العمل 
اخليرى وإعطاء األولوية لتنفيذ املشاريع 
داخل الكويــت والتي حتظى بإقبال كبير 

من املتبرعني.

بن دليل: اجلمعية تسعى إلى توطني العمل اخليرى داخل الكويت

صغار مع ذويهم ومتابعة من رجال الشرطة

(ريليش كومار) توزيع مساعدات جمعية الهداية اخليرية على املستحقني  

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو



العقيد عبداللطيف العدواني والرائد د.لطيفة بوشهري والنقيب د.فايز املعضادي ود.عبدالعزيز جمعة 

االربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

 محجر نادي ضباط الشرطة.. ٧٦ شاليهًا 
خلدمة منتسبي «الداخلية» املصابني بـ «كورونا»

«األنباء» التقت مدير إدارة الشؤون الصحية بوزارة الداخلية ومدير إدارة النادي وعدداً من العاملني في احملجر

العيادة الطبية مجهزة بشكل كاملاألدوية متوافرة في الصيدلية

العقيد عبداللطيف العدواني لـ «األنباء»: احملجر يتضمن عيادة طبية وصيدلية وغرفة عمليات مركزية وهناك سيارات إسعاف وأطباء يعملون على مدار ٢٤ ساعة

العقيد سليمان شنيبر لـ «األنباء»: جتهيز ٧٦ شاليهًا بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية لعالج منتسبي الداخلية ونناشد املواطنني واملقيمني اتباع اإلرشادات الصحية والبقاء في املنازل

املعضادي لـ «األنباء»: يتم عمل من ٨٠ إلى ١٠٠ مسحة يوميًا ملنتسبي «الداخلية» وبعد تأكد إصابة الشخص بالڤيروس يتم تخييره بني احلجر املؤسسي أو املنزلي

ساملني لـ «األنباء»: نأخذ الوظائف احليوية للمريض كقياس احلرارة والضغط ونبضات القلب ونقوم بعمل مرور يومي على املرضى للتأكد من سالمتهم واستقرار حالتهم الصحية
أجرت اللقاء: آالء خليفة

في البداية قال مدير إدارة 
التابعة  الشــؤون الصحيــة 
لإلدارة العامة لشــؤون قوة 
الشــرطة بــوزارة الداخليــة 
العقيد عبداللطيف العدواني 
لـ «األنباء»: انه وبتعليمات من 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الداخلية أنس  الوزراء وزير 
الصالح ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصــام النهام ومدير 
عــام اإلدارة العامة لشــؤون 
قوة الشرطة بوزارة الداخلية 
العميــد حمــد املنيفــي، مت 
تأسيس محجر نادي ضباط 
الشرطة خلدمة منتسبي وزارة 
الداخلية الذين تتأكد إصابتهم 
بڤيروس «كورونا املســتجد 
- كوفيد ١٩» وتقدمي الرعاية 
الصحية املناسبة لهم ومتابعة 

حاالتهم أوال بأول.
كادر طبي

وأوضح العقيد العدواني 
أن تأسيس محجر نادي ضباط 
الشــرطة جاء بهدف تخفيف 
العــبء على محاجــر وزارة 
الصحــة بتخصيــص محجر 
لعالج منتسبي وزارة الداخلية 
من املصابني بڤيروس كورونا، 
مشــيرا إلى انه قد مت توفير 
كادر طبــي وضباط باحملجر 
ومت جتهيزه على اكمل وجه، 
حيــث يتضمن عيــادة طبية 
وصيدليــة وغرفــة عمليات 
مركزية للتواصل مع منتسبي 
وزارة الداخلية وللرد على كافة 
أسئلتهم واستفساراتهم فيما 
يتعلق بأزمة ڤيروس «كورونا» 
ومتابعة احلاالت داخل وخارج 
احملجر، كمــا يتوفر باحملجر 
أطباء متواجــدون على مدار 
٢٤ ساعة، كما توجد سيارات 
إسعاف للتعامل مع احلاالت 
الطارئة، الفتــا إلى انه قد مت 
توفير ضابط طبيب ملتابعة 
حاالت النزالء فضال عن تواجد 

الشرطة النسائية.
وتوجه العدواني بالشكر 
اجلزيــل جلميــع العاملــني 
فــي محجــر نــادي ضبــاط 
الشــرطة على مــا يقومون 
به مــن جهــود حثيثة على 
مدار اليوم خلدمة منتســبي 
وزارة الداخلية من املصابني 
بڤيــروس كورونا، مناشــدا 
جميــع املواطنــني واملقيمني 
االلتزام باالشتراطات الصحية 
الصــادرة من وزارة الصحة 
واحلرص على ارتداء الكمامات 
والقفازات والتباعد اجلسدي 
واالجتماعــي حفاظــا علــى 

تخصيــص  مت  الداخليــة 
شــاليهات للعيــادات الطبية 
والصيدلية، وغرفة العمليات 
املركزية، وسكن للكادر الطبي 
من أطبــاء وهيئة متريضية 
وللقوات اخلاصة املتواجدين 
في احملجــر والذين يعملون 

على تأمني املوقع.
احلاالت املؤكدة

وأشار شنيبر إلى انه في 
بداية تأسيس احملجر كان يتم 
اســتقبال احلــاالت املخالطة 
للمصابني بڤيروس «كورونا 
املستجد - كوفيد - ١٩»، ولكن 
بعد فترة مت استقبال احلاالت 
التــي مت التأكد مــن إصابتها 
بالڤيــروس وكانــت  فعليــا 
نتيجة املسحات التي أجريت 
لهــم «إيجابية» بالتعاون مع 

وختاما ناشــد شنيبر جميع 
املواطنني واملقيمني اتباع كل 
التعليمات الصادرة من وزارة 
الصحــة والبقاء فــي املنازل 
وعدم اخلــروج إال للضرورة 
القصوى ألن فــي ذلك فائدة 
لهم وألسرهم وللمجتمع ككل، 
ومبا يساعد في إجناح اجلهود 
املبذولة في مكافحة ڤيروس 

«كورونا».
محجر متكامل

من جهته، أوضح النقيب 
د.فايــز املعضــادي، طبيــب 
أول بإدارة الشؤون الصحية 
التابعة لإلدارة العامة لشؤون 
قوة الشرطة بوزارة الداخلية، 
أن محجر نادي ضباط الشرطة 
وزارة  مبنتســبي  خــاص 
الداخليــة الذين مت التأكد من 

بـــ «كوفيد - ١٩» يتوجه في 
البدايــة الــى معهد الشــرطة 
النسائية الكائن في خيطان، 
ومــن ثــم تصلنا كشــوفات 
بأسمائهم ويتم توزيعها على 
بوابة نادي ضباط الشــرطة 
ومن ثم يتم فرزهم في العيادة 
ألخذ املسحات لهم، وفي حال 
ثبــوت إصابتهــم بالڤيروس 
نوضح لألشخاص املصابني 
انهم أمــام خيارين، أما حجر 

منزلي أو حجر مؤسسي.
متابعا: واذا وافق املصاب 
علــى احلجــر املنزلــي يتــم 
التواصــل معه يوميا ملتابعة 
حالته الصحية، أما اذا اختار 
احلجر املؤسســي فــي نادي 
ضباط الشرطة فيتم تخصيص 
شاليه محدد له ومتابعة حالته 
من اليوم األول حلني مغادرته 
احملجر.وذكر د.املعضادي انهم 
يقومون بتطبيق البروتوكول 
الصــادر مــن وزارة الصحة، 
حيث يتواجد املريض من ١٠ 
إلى ١٤ يوما، ومن ثم يتم منحه 
ورقة رسمية بأنه ال مانع من 
ممارسة العمل ثم يتوجه الى 
جهة عمله للمباشــرة ثانية. 
وناشــد د.املعضــادي جميع 
املواطنــني واملقيمني االلتزام 
بتطبيق كل اإلرشادات الصحية 
الصادرة مــن وزارة الصحة 
مع تأكيد احلرص على أهمية 
التباعد االجتماعي واجلسدي 
التجمعــات  عــن  والبعــد 
واللقاءات والبقاء في املنازل 
وعدم اخلــروج إال للضرورة 
القصــوى حلــني االنتهاء من 

جائحة «كورونا».
استقبال احلاالت

مــن ناحيتهــا، أوضحت 
النقيب طبيب جنان ســاملني 
لـ «األنباء» ان دورها كطبيبة 
بالقيــام باســتقبال  يتمثــل 
جميــع احلــاالت التــي يتــم 
التأكد من إصابتها بڤيروس 
كورونــا املســتجد (كوفيد- 

إدارة الشؤون الصحية التابعة 
لــإلدارة العامة لشــئون قوة 
الشرطة بوزارة الداخلية. وأفاد 
شــنيبر بأن هناك تعاونا ما 
بني إدارة الشــؤون الصحية 
ووزارة الصحــة فــي عمــل 
املســحات ومتابعــة حــاالت 
فــي  املتواجديــن  املرضــى 
احملجر وتوفيــر كل األدوية 
التي يحتاج إليها املرضى، الفتا 
الى أن املصابــني بالڤيروس 
يتواجــدون فــي احملجر ملدة 
١٤ يومــا، ويتــم توفيــر كل 
األدوية التي يحتاجها املريض 
باإلضافة الى ٣ وجبات غذائية 
يوميــا، موضحا انه في حال 
حدوث حــاالت طارئة وعدم 
اســتقرار وضع املرضى يتم 
نقلهــم بســيارات اإلســعاف 
الى املستشــفيات املختصة. 

إصابتهــم بڤيروس «كورونا 
املستجد - كوفيد - ١٩»، الفتا 
إلى أن احملجر يعتبر متكامال 
إذ يضم عيادة طبية وصيدلية 
مركزيــة توفر جميع األدوية 
التــي يحتــاج إليهــا املصاب 
بالڤيروس، فضال عن األدوية 
اخلاصة بأصحــاب األمراض 
املزمنة والتي يتم صرفها عن 
طريق الصيادلة من منتسبي 
وزارة الصحــة املتواجديــن 

حاليا في احملجر.
مسحات يوميًا

وأشار املعضادي إلى انه 
يتم داخل احملجر أخذ املسحات 
الداخليــة،  ملنتســبي وزارة 
الفتا الى انه يتم عمل من ٨٠ 
-١٠٠ مسحة يوميا، موضحا 
ان الشخص املشتبه بإصابته 

وزارة  منتســبي  مــن   (١٩
الداخليــة والذين بحاجة الى 
حجر مؤسســي مــع أخذ كل 

االحتياطات الالزمة. 
ولفتت د.ســاملني الى انها 
تقوم بأخذ الوظائف احليوية 
ومنها قيــاس درجة احلرارة 
وقياس ضغط الدم ونبضات 
القلــب مــع تســجيل كافــة 
املتعلقــة باحلالة  املعلومات 
اذا  الصحيــة للمريض ومــا 
كان مصابا بأمــراض مزمنة 
أخرى مثل السكري وضغط 
الدم والكوليسترول وأمراض 
القلب وغيرهــا من األمراض 

املزمنة.
وأشارت د.ساملني إلى أنها 
تقوم يوميا بعمل مرور على 
جميع املرضى املتواجدين في 
احملجر للتأكد من ســالمتهم 

واستقرار حالتهم الصحية.
الصيدلية واألدوية

بدوره، أوضح الصيدالني 
فهــد العجمــي، مــن وزارة 
الصحة، ان دور الصيادلة في 
محجر منتسبي وزارة الداخلية 
بنادي ضباط الشرطة بدأ منذ 
بداية تأسيس احملجر بتوفير 
وجتهيز األدوية التي يحتاج 
إليها مرضى ڤيروس كورونا، 
وكذلــك توفير املســتلزمات 
الطبية جلميع نزالء احملجر.
ولفــت العجمــي إلــى انه 
يتــم صــرف االدويــة عــن 
طريق وصفــة طبية تصلهم 
من العيادة الطبية باحملجر، 
مؤكــدا ان جميــع االدويــة 
متوافرة في الصيدلية سواء 
لعالج كوفيد - ١٩ أو ألصحاب 
األمراض املزمنة ومنها مرض 
الســكري والضغــط والقلب 
والكوليسترول، كما أن جميع 
االدوية التي تعالج األعراض 
املصاحبــة لـــ «كوفيد - ١٩» 
متوافرة أيضا ومنها االدوية 
اخلافضــة للحــرارة وعالج 

أمراض آالم العضالت.
وذكر العجمي انه في حال 
كان هناك أي نقص في األدوية 
داخل احملجر يتم توفيرها من 
خــالل املســتودعات الطبية 
لــوزارة الصحــة،  التابعــة 
مناشدا اجلميع من مواطنني 
ومقيمني اتباع االشــتراطات 
الصحية واحلرص على ارتداء 
الكمامات والقفازات والبعد عن 
التجمعات واستخدام املعقمات 
بشــكل دائم وجتنب األماكن 
املزدحمة أو تلك التي تشــهد 
كثافة في احلضور كاملجمعات 
واألسواق وغيرها حتى تنتهي 
هذه اجلائحة وتــزول بخير 

بإذن اهللا.

سيارة إسعاف للحاالت الطارئة مسحات كوفيد - ١٩

الصيدالني فهد العجميالعقيد عبداللطيف العدواني النقيب د.فايز املعضاديالعقيد سليمان شنيبر

سالمتهم وسالمة اآلخرين. 
العقيد العدواني  كما قدم 
جزيل الشكر والتقدير لوزارة 
الصحة على حسن تعاونها مع 
إدارة الشؤون الصحية التابعة 
لإلدارة العامة لشــؤون قوة 
الشــرطة في وزارة الداخلية 
على جهودهــم احلثيثة التي 
يبذلونها في محجر منتسبي 
«الداخليــة» بنــادي ضبــاط 
الشــرطة، متمنيــا الســالمة 

للجميع.
جتهيز احملجر

من جانبه، ذكر مدير إدارة 
نادي ضباط الشرطة العقيد 
سليمان شــنيبر لـ«األنباء»: 
وصلتنا تعليمــات من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية أنس الصالح ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام 
النهــام «رئيس مجلس إدارة 
نادي ضباط الشرطة» بالبحث 
عــن أماكن يتــم تخصيصها 
كمحجر طبي ملنتسبي وزارة 
الداخلية، وبالفعل مت اختيار 
نادي ضبــاط الشــرطة ومت 
التعاون مــع وزارة الكهرباء 
فــي إجــراءات متديــد التيار 
الرئيســي وقامت  الكهربائي 
إدارة نادي ضباط الشــرطة 
بالعمل علــى جتهيز احملجر 
بالتعاون مــع اإلدارة العامة 
لإلنشاءات والتأكد من جهوزية 
املــكان الســتخدامه كمحجر 
صحــي ملنتســبي الــوزارة، 
مشيرا كذلك إلى التعاون الذي 
مت مع وزارة االشغال العامة 
في جتهيز مواقف للسيارات 
مبــا يزيــد عــن ٤٠٠ موقــف 
خلدمة الزائرين واملتواجدين 

والعاملني في احملجر. 
وذكــر العقيد شــنيبر ان 
نادي ضباط الشــرطة يضم 
حوالي ٧٦ شاليها وبالتعاون 
مــع إدارة الشــؤون الصحية 
العامــة  لــإلدارة  التابعــة 
لشؤون قوة الشرطة بوزارة 

العجمي لـ «األنباء»: جميع األدوية واملستلزمات الطبية متوافرة في صيدلية احملجر حتى أدوية أصحاب األمراض املزمنة

ملشاهدة الڤيديو

جهود حثيثة وأعمال متواصلة خلدمة منتسبيها قامت بها وزارة الداخلية منذ بداية جائحة ڤيروس «كورونا 
املستجد - كوفيد ١٩»، ومازالت مستمرة في تسخير كل طاقاتها وإمكاناتها في خدمة املجتمع ككل.

ومن ضمن تلك اجلهود ما قامت به إدارة الشؤون الصحية التابعة لالدارة العامة لشؤون قوة الشرطة في وزارة 
الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة بتأسيس محجر خاص ملنتسبي الوزارة، وذلك في نادي ضباط الشرطة، حيث 
مت جتهيز احملجر واستقبال احلاالت املصابة بـ «كوفيد- ١٩» من منتسبي الوزارة وعالجهم داخل احملجر على يد 

كادر طبي متواجد على مدار ٢٤ ساعة.  «األنباء» زارت محجر منتسبي وزارة الداخلية في نادي ضباط الشرطة 
والتقت مدير إدارة الشــؤون الصحية التابعة لالدارة العامة لشــؤون قوة الشرطة العقيد عبداللطيف العدواني، 
كما التقت مدير إدارة نادي ضباط الشرطة العقيد سليمان شنيبر، وكذلك أخذنا جولة في احملجر وزرنا العيادة 
الطبية والصيدلية وغرفة العمليات املركزية لالطالع على آلية وســير العمل واخلدمات التي تقدمها تلك املرافق 

للنزالء ومنتسبي «الداخلية» في هذه الظروف االستثنائية، وإليكم التفاصيل: 

النقيب د.جنان ساملني

العقيد عبداللطيف العدواني والنقيب د.فايز املعضادي وعدد من رجال الدفاع املدنيالعقيد سليمان شنيبر مع الزميلة آالء خليفة

الصيدالنية منال الرشيدي

    ( تصوير: فريال حماد)
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أضاحي الكويت في الكويت

املرزوق: «التشلة» أشد أيام الكويت.. حرارة

أوضح اخلبير الفلكي 
املــرزوق عــدة  عــادل 
مصطلحات ومسميات 
الهنعــة»  مثــل «نــوء 
و«التشــلة» والفــرق 
بينهمــا وبــني «جمرة 
القيــظ»، وأشــار الــى 
مصطلح «الباحورة»، 
وأفاض في احلديث عن 
«فساد البوارح». وفيما 

يلي التفاصيل: 
في مقالنا الســابق 
والذي نشــر في هذه 
اجلريدة في يوم األحد 

املوافق ٢٠٢٠/٧/١٢ والذي كتبت فيه 
معلومــات تتعلق بالفترات املناخية 
والفلكية لهذا الوقت من الســنة ولم 
أعلــم بأنه ســوف يثيــر العديد من 
األسئلة، فقد جاءني بعد نشر املقال في 
اجلريدة مباشرة العديد من التساؤالت 
التي تستفســر عن بعض مســميات 
فترة «نوء الهنعة» وخصوصا كلمة 
«التشــلة» وملاذا تسمى «التشلة» أو 
معنى كلمة «تشلة القيظ» أو «جمرة 
القيظ» وفترة «صباغ اللون»؟ وأيضا 
عــن فترة الباحورة مــاذا تعني هذه 
الكلمة؟ كما أن هناك استفســارا آخر 
من بعض اإلخوة يتساءلون: هل فعال 
فسدت فترة البوارح في هذه السنة؟ 
وأود أن أشير هنا إلى أنني ذكرت في 
املقال الســابق إلى بعض املعلومات 
التــي كنت أعتقد أنها واضحة والتي 
تتعلق بفترة البوارح وذكرت أن فترة 
البوارح تنتهي في اليوم الذي تتعامد 
فيه الشمس على الكعبة املشرفة وهو 
يوم ٧/١٦ وهو اليوم الذي يسمى في 
اللهجة الكويتية «التشلة» أو «تشلة 
القيظ» وأنه في اللهجة الكويتية كلمة 
«التشــلة» تعني أقصــى مدى ميكن 
الوصول إليه أو تعني الوصول الى 

القمة.
ونؤكد هنا أن كلمة «تشلة القيظ» 
عــادة ال يرددها النــاس كثيرا ولكن 
تسمع بدال منها كلمة «التشلة» والتي 
تؤدي نفس املعنى فمع دخول «نوء 
الهنعة» في فصل الصيف ستســمع 
كلمة دخلنا في «التشلة» وال تسمع 
عند عامة الناس كلمة دخلنا في «نوء 
الهنعة» ولكن تسمع كلمة «التشلة» 
هنا والتي تؤدي نفس املعنى وهي أننا 
قــد وصلنا إلى قمة احلرارة أو أعلى 
درجة في حرارة اجلو في هذه الفترة.

كما تسمع أيضا في فصل الشتاء، 
وخصوصا في نوء «الشولة» والذي 
تكون فيه درجة حرارة اجلو في أدنى 
درجة لها فإنك تســمع كلمة «تشلة 
البرد» أي البــرودة قد أخذت أقصى 
مدى لها باالنخفاض وهي كلمة معروفة 
عند رجال الكويت الكبار في الســن 
ولكن ال تسمعها عند الشباب، حيث 

ال يعرفون معناها.
فــي املقابل هنا فــي الكويت فإنك 
ال تسمع كلمة «جمرة القيظ» والتي 
تدل على فترة «التشلة» احلارة ولكن 
قد تسمع هذه الكلمة في دول اخلليج 
األخرى مثل دولــة االمارات العربية 
واململكة العربية السعودية، و«جمرة 
القيظ» هو مسمى فلكي متعارف عليه 
لفترة «التشلة» وهو االسم الكويتي 

علــى  يطلــق  الــذي 
فترة «نــوء الهنعة»، 
واملالحظ هنا أن اسم 
«جمــرة القيــظ» يدل 
داللة واضحة على شدة 
حرارة الصيف، فكلمة 
جمــرة تعنــي قطعة 
صغيرة من خشب أو 
فحم مشتعلة بالنار، 
وكلمة القيظ في منطقة 
اخلليج وشبه اجلزيرة 
العربية تعني الصيف، 
و«جمرة القيظ» تعني 

قمة حرارة الصيف.
وفترة «جمرة القيظ» هي من فترات 
نوء الهنعة و«نوء الهنعة» هو جنم من 
النجوم الشمالية أو النجوم الشامية 
كما يسميه العرب في السماء وهو من 
جنوم كوكبة الراعي وهذا النجم هو 
الطالع الرابع وآخر منزلة من منازل 
موسم اجلوزاء التي تكون من مواسم 
فصل الصيف ففــي هذا النوء تخف 
حدة الرياح التي كانت تهب في فترة 
البوارح وتكون رياحا أشبه ما تكون 
بالرياح الســاكنة أو ريــاح جنوبية 
شرقية وهي رياح الكوس التي تهب 
من منخفض الهند املوسمي وما يتبعه 

من رطوبة شديدة ورياح نشطة.
ولكن يشعر األنسان مع نهاية «نوء 
الهنعة» في انكسار حدة احلر وبداية 
موسم الرطوبة الشديدة، حيث يالحظ 
مع هذه الفترة ظهور الغيوم العالية 
الغير ممطــرة وظهور الضباب على 
املناطق الساحلية نتيجة هبوب رياح 
الكــوس اجلنوبية كما يصاحب هذه 
الفترة فتــرة تقلب في اجتاه الرياح 
وسكون حركتها مع الشعور باالختناق 

من شدة الرطوبة.
كمــا يالحظ الذين يســبحون في 
البحر في هذه الفترة أن مياه البحر 
التي تكون على قرب من الشــواطئ 

تكون مياه ساخنة في هذه الفترة.
أمــا بالنســبة إلى التســاؤل عن 
«فترة الباحورة» فأود أن أشــير إلى 
أن كلمة «الباحورة» هي كلمة عربية 
صحيحة حتورت مع استخدامها في 
اللهجة الكويتية وكلمة «الباحورة» 
هي اسم مشــتق من الكلمة العربية 
«الباحــور أو الباحوراء» وهي كلمة 
عربية موجودة فــي قواميس اللغة 
العربية حيث تذكــر هذه القواميس 
ة احلر  أن «الباحور أو الباحوراء» شدَّ
وز وشهر متوز هو شهر٧  في شهر متُّ
أو شهر يوليو. فالباحورة إذا تعني 
في اللغة العربية وكذلك في اللهجة 
الكويتية هي شدة احلرارة في الصيف.
ونعيد اإلشارة هنا بأن الباحورة 
وكما ذكرنا في املقال السابق تدخل في 
نفس الوقت مع برج األسد الذي يدخل 
في يوم ٧/٢٣ وفترة الباحورة مدتها 
أسبوع واحد فقط حيث تنتهي فترة 
الباحورة في يوم ٧/٢٩ وهو اليوم الذي 
تدخل فيه فترة «نوء املرزم» الذي مدته 
(١٣) يوم والذي وينتهي في يوم ٨/١٠ 
حيث يدخل بعد ذلك «نوء النثرة» أو 
الكلبني الذي يكون قبل فترة «دلوق 
ســهيل» أو يسبقها بفترة أسبوعني، 
حيث تستمر في هذه الفترة احلرارة 

العالية والرطوبة الشديدة باجلو.

د على األلسنة وتؤدي نفس معنى «جمرة القيظ» اخلبير الفلكي أكد انها تُردَّ

عادل املرزوق

انكسار احلر مع نهاية «نوء الهنعة» وتبدأ الرطوبة الشديدة

ليلى الشافعي

بنــاء علــى قــرار مجلس 
الوزراء تكليف وزارة الشؤون 
االجتماعيــة بالتعميــم علــى 
اجلمعيــات واللجان اخليرية 
واجلهــات املعنيــة باحلد من 
توزيع األضاحي خارج  الكويت 
وتكثيــف عمليــات توزيعها 
داخليا، يــرى البعض أن هذا 
القرار صائب وخاصة ونحن في 
هذه الظروف التي تعاني منها 
البالد في ظل جائحة كورونا، 
ويــرى آخــرون ان ترخيص 
اجلمعيــة اخلاصة بهم للعمل 
خارج البــالد فقط، فلنتعرف 

على هذه اآلراء: 
صــرح مديــر إدارة تنمية 
املوارد في بيــت الزكاة نايف 
شايع اجليماز بأن البيت يستعد 
حاليا لتنفيذ مشروع األضاحي 
لعام ٢٠٢٠ داخل وخارج دولة 
الكويت، موضحا ان املشروع 
يعتبر من املشاريع املوسمية 
التــي يشــرف البيــت عليها 
ويالقي إقباال شــديدا كل عام، 
ولفت الى ان بيت الزكاة ونظرا 
للظروف احلالية التي مير بها 
العالم بسبب جائحة ڤيروس 
التبرعات  كورونا سيستقبل 
النقدية فقط لتنفيذ املشروع 
داخل الكويت عن طريق احدى 
الشركات املتخصصة بتوفير 
حلوم األضاحي املذبوحة محليا، 
وأنه ميكن للمتبرع في توكيل 
بيت الزكاة لشــراء األضحية 
وذبحها نيابة عنه داخل الكويت 
وأن يتبرع للمشــروع، حيث 
ان ســعر االضحية للخروف 
العربي ١٠٠ د.ك واالســترالي 
٧٠ د.ك واخلــروف املهجــن 
ان  الــى  مشــيرا  د.ك،   ٨٥
بيــت الــزكاة ســيوزع حلوم 
األضاحي على االيتام واألسر 
املتعففــة واحملتاجــة داخــل 
الكويت واملســجلة لديه وأما 
خارج الكويت فســيتم تنفيذ 
مشروع األضاحي في ١٩ دولة 
بهدف توفيــر اللحوم لأليتام 
والطلبة واألســر املتعففة في 

دول املشروع.
وقال املدير العام في مناء 
للــزكاة والتنميــة املجتمعية 
بجمعيــة اإلصالح االجتماعي 
ســعد العتيبــي ان مشــروع 
األضاحي لهذا العام يســتفيد 
منه الفقراء واحملتاجون وغير 
القادرين مــن املتضررين من 
أزمة كورونا، مشــيرا الى ان 
مناء تقــوم بتنفيذ املشــروع 
داخل الكويت لسد حاجة األسر 
احملتاجة وحتقيقا ملبدأ التكافل 
االجتماعــي وهــذا يعــد دعما 
لألســر املتضررة من ڤيروس 
كورونا، وقال ان هناك اشرافا 
الذبح والتوزيع  ميدانيا على 
من قبل مناء، مؤكدا حرص مناء 
على وصول األضحية لألسر 
املتعففة، وعن أسعار األضاحي 
لهذا العام، قال األضحية غير 
العربية بـ ٥٥ د.ك والعربي بـ 
١١٠ د.ك شاملة الذبح والتقطيع 
والتبريد والتغليف والتعبئة 
في كراتــني خاصة ونقلها في 
سيارات مبردة. معلنا ان مناء 
وزعــت العــام املاضــي داخل 
الكويــت ٢٧٦١ اضحية وتأمل 

ان يكون هذا العام اكثر.
جائحة «كورونا»

اجلمعيــة  مديــر  وأكــد 
الكويتيــة للوقف اإلنســاني 
والتنمية صالح الســابج انه 
حسب تعليمات وزارة الشؤون 
سيتم ذبح االضاحي لهذا العام 
وتوزيع اغلبها على محتاجيها 
داخل الكويت والباقي للدول 
احملتاجة وســيكون ما يذبح 

مجلــس ادارة مبــرة العوازم 
اخليريــة على عمل مشــروع 
االضاحي لعام ٢٠٢٠م - ١٤٤١هـ 
لتقوم املبرة بذبح الف اضحية 
حتى يستفيد منها ١٠٠٠ أسرة 
و١٥٠٠ مــن العمالة املتضررة 
في مواجهة ڤيروس كورونا.

استعداد إلقامة الشعيرة

وأضــاف مديــر جمعيــة 
بصائر اخليرية ماجد الشيباني 
ان اجلمعية استعدت الستقبال 
موســم العشر من ذي احلجة 
بحملة من األنشطة واملشاريع 
اخليرية الداخلية واخلارجية، 
حيث مت التنسيق مع عدد من 
اجلهات بحوالي ٢٣ دولة حول 
العالــم مصنفة كــدول فقيرة 
لتنفيذ الشــعيرة االســالمية 
عندهم، وأما داخل الكويت فإن 
جمعية البصائر استعدت بكامل 
التجهيزات املمكنة إلقامة هذه 
الشعيرة على أكمل وجه متاشيا 
مــع التوجيهــات والقــرارات 
الرســمية ابتداء مــن اختيار 
األضاحي املجزئة والتي تبرأ 
بها ذمة املتبرع وينتفع بها اكبر 
عدد ممكن من األسر املتعففة، 

وللخبــرة الســابقة لدينا في 
هــذا العمل، حيــث ان غالبية 
املتبرعني يعملون باملشاريع 
خارج الكويــت، مؤكدا ان من 
يرغــب فــي عمــل األضحيــة 
بالكويت فإنه يريد تطبيق سنة 
الرسول ژ ونحن نعمل حسب 

ترخيص الوزارة لنا.
ألف أضحية

وقال رئيس جمعية السالم 
لألعمال اخليرية واإلنسانية 
د.نبيــل العــون: احلمــد هللا 
لدينا األضاحي الكثيرة داخل 
الكويت وسنســعى لتحقيق 
هدف مجلس الوزراء وسيتم 
توزيع اكثــر من ألف أضحية 
داخل الكويت باإلضافة الى ما 
يتم ذبحه خارج الكويت بناء 
على رغبة املتبرع خاصة في 
الــدول التي تعاني مثل اليمن 
وسورية وبورما والفلبني حيث 
ينتظرون األضحيــة من عام 

آلخر.
زيادة املضحني بالداخل

قال مدير العالقات العامة 
واإلعالم في اجلمعية الكويتية 
للعمل اإلنساني صالح الهاشم 
ان هذا العام يختلف عن غيره 
في عيد االضحى، حيث سيشهد 
العيــد داخل الكويت احلبيبة 
الكثير، وقد تلمسنا زيادة عدد 
من ســيضحي في الداخل هذا 
العام وسيتم تنفيذ األضاحي 
بخطــني، اخلــط األول تنفذه 
اجلمعيــة الكويتيــة للعمــل 
االنســاني مســتقلة واخلــط 
الثانــي بالتعاون مــع االمانة 
العامــة لألوقــاف مشــكورة، 
وسيبلغ عدد االضاحي قرابة 
٣٠٠ اضحيــة قابلــة للزيادة 
داخــل الكويت، عــدا ذلك فإن 
من املتبرعني من يتوجه خارج 

البالد لعدة اسباب.
جهود مكثفة

وقال مدير عــام اجلمعية 
العامليــة للتنميــة  اخليريــة 
والتطوير د.ناصر العجمي انه 
استجابة لقرار مجلس الوزراء 
كثفت اجلمعية جهودها بتوجيه 
بالتبرع ملشــروع  املتبرعــني 
االضاحي داخل الكويت، وأن 
اجلمعيــة وقعت مــع االمانة 
العامة لألوقاف اتفاقية بذبح 
اكثــر مــن ٣٣٠ اضحية داخل 
الكويت ليستفيد منها اكثر من 
١١٢٠ اســرة وفردا من االيتام 
واالرامــل واملطلقــات وأســر 
السجناء واملرضى والعاطلني 
عــن العمــل وذوي الدخــول 
الضعيفة والعمالة، مشيرا الى 
ان هناك قاعدة بيانات مزودة 
مبعلومات عن االســر في كل 
احملافظــات بالكويــت لنجاح 

عملية التوزيع.
١٠٠ أضحية

مــن جهتــه، قــال رئيــس 
جمعيــة األســر املتعففة بدر 
املبارك ان مشــاريع اجلمعية 
تتم داخل الكويت، وســتقوم 
اجلمعية بذبــح وتوزيع ١٠٠ 
اضحية على االســر املتعففة 
املسجلة لدى اجلمعية، كما مت 
االتفــاق مع جهتــني خيريتني 
لتنفيذ مشروع االضاحي لهم 

داخل الكويت.
من جانبــه، قال مدير عام 
صندوق اعانة املرضى جمال 
الفوزان ان مشروع االضاحي 
مخصص لداخل الكويت فقط 
لعائالت املرضى الذين تعيلهم 
اجلمعية، مشــيرا الى ان عدد 
االضاحي ســيكون بحدود الـ 
١٠٠ رأس تســتفيد منهــا ٢٠٠ 
اسرة عددهم نحو ١٠٠٠ شخص.

حيث تستهدف املرحلة األولى 
حوالي ١٢٠٠ أسرة متعففة رغبة 
فــي أال يبقى ببلد االنســانية 
أسرة واحدة بحاجة إلى الطعام.

حسب التراخيص

من جهته، قال نائب رئيس 
إدارة جمعية الصفا  مجلــس 
اخليرية د.محمد السيف: نحن 
فــي جمعية الصفا نثمن قرار 
الوزراء على اهتمامه  مجلس 
بالعمل اخليري سواء داخل او 
خارج الكويت، ونحن سنعمل 
حسب التراخيص التي مت اخذها 
من وزارة الشــؤون وحســب 
طلب املتبرع ان كان داخل او 
خارج الكويت، وسنحاول ان 
نغطي اكبر عدد من املستفيدين 

بإذن اهللا.
في اخلارج فقط

قــال مديــر جمعيــة غيث 
الكويت االنسانية عبدالرحمن 
طالب انه مت ترخيص مشروع 
األضاحــي للجمعيــة خــارج 
الكويــت من وزارة الشــؤون 
والترخيص لنا داخل الكويت، 
وذلك دعما لرغبة مجلس االدارة 

القليــل منها  خــارج الكويت 
واألكثرية داخل الكويت نظرا 
لظروف جائحة كورونا ووجود 
الكثير من العمالة املتضررة في 

مناطق احلظر إلى اآلن.
أضاحي مبردة

وأضــاف رئيــس جمعية 
احلكمة الكويتية د.أحمد املال 
ان توزيع اجلمعية ســيكون 
داخــل الكويــت وأنه ســيتم 
توفير ســيارات نقــل مبردة 
(ثالجات) عند املسالخ املركزية 
في احملافظــات جلميع حلوم 
األضاحــي وتوزيعهــا علــى 
االسر الفقيرة واملتعففة داخل 

الكويت.
ألف أضحية

وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة وصاحــب فكرة انشــاء 
مبرة العــوازم اخليرية حمد 
زيد البســيس انــه بناء على 
الرشيدة  توجيهات حكومتنا 
واخلاصة مبشروع االضاحي 
بــأن يتــم تنفيــذ املشــروع 
وتوزيعه داخل دولتنا الكويت 
احلبيبة، وافق رئيس وأعضاء 

رؤساء ومسؤولو اجلمعيات اخليرية وبيت الزكاة ثمنوا قرار مجلس الوزراء وأكدوا أن تلبية رغبة وتوصية املتبرع واجبة

«زكاة كيفان»: مئات األسر تستفيد 

«زكاة العثمان»: نستعد لتنفيذ املشروع

«حفاظ»: «أضحيتك.. طاعة وسعادة» 

قال رئيس زكاة كيفان التابعة جلمعية 
النجاة اخليرية عود اخلميس: نستقبل 
تبرعات احملســنني وأهل اخلير لتنفيذ 
مشروع األضاحي داخل الكويت، حيث 
بلغت األسعار داخل الكويت ١٠٠ دينار 
للخروف العربي و٧٠ دينارا لألسترالي، 
٨٥ للهجني، مبينا أن زكاة كيفان تقوم 
بجهود حثيثة داخل الكويت حيال املشاريع 

اخليرية عامة ومشروع األضاحي خاصة، 
حيث نقوم بتجهيز الكشوفات اخلاصة 
باألسر املستفيدة قبل العيد بفترة، وبعدما 
تتم عملية الذبح وجتهيز اللحوم بطريقة 
راقية ومميزة، نقوم بدورنا بالتواصل 
مع األسر وتسليمها األضاحي. ومراعاة 
اإلجــراءات االحترازية الصحية حفاظا 

على سالمة اجلميع.

أكد مديــر زكاة العثمــان التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية احمد الكندري 
أن مشــروع األضاحي من أهم وأبرز 
املشاريع اخليرية التي تنفذها اللجنة، 
حيث نطمح هذا العام ١٤٤١هـ الى توزيع 
٣٠٠ أضحية من مختلف األضاحي داخل 
الكويت وخارجها يستفيد منها األسر 
والفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن سعر 
األضحية هذا العام يبدأ من ٢٢ دينارا 

حتى ٧٠ دينارا.

وفي تصريح صحافي، دعا الكندري 
أهل اخلير وأصحاب األيادي البيضاء 
من احملسنني في الكويت - سواء من 
املواطنني أو املقيمني - إلى املساهمة في 
مشروع األضاحي، مثمنا التفاعل الدائم 
من أهل اخلير مع أنشــطة ومشاريع 
وأعمال البر واخلير التي تطرحها زكاة 
العثمان، مؤكدا أنه لوال فضل اهللا تعالى 
ثم مســاهمات أهل اخلير ملا حتققت 

اإلجنازات التي وصلت إليها.

قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بجمعية «حفاظ» الشيخ نايف الشرهان: 
بشعار «أضحيتك.. طاعة وسعادة»، تدعو 
حفاظ احملسنني واحملسنات وأصحاب 
األيــادي البيضاء باملســاهمة في هذا 
املشروع، فهي قربة وطاعة هللا بتعظيم 
شــعائره اقتداء بنبيه، وإطعام وسعادة 

للفقير واملسكني، وذلك من خالل موقع 
اجلمعية www.hofath.org والذي يتيح 
للمتبرع اختيار نوع األضحية من البقر 
أو الغنم، وكذلك اختيار البلد الذي يرغب 
في ذبح أضحيته به وذلك إلحياء التكافل 
بني املســلمني الذي حض عليه الشرع 

وجعله الرباط احملكم لبنيان األمة.

اجليماز: بيت الزكاة يوزع األضاحي في «الديرة» وخارجها ويستقبل التبرعات هذا العام نقدًا فقط
العتيبي: نقوم بالتوزيع على احملتاجني.. والسابج: سيتم ذبح األضاحي وتوزيع أغلبها على املعوزين

«البوارح» لم تفسد هذه السنة
وحول سؤال البعض هل فسدت فترة 
البوارح في هذه السنة؟ قال اخلبير الفلكي 
عادل املــرزوق: كلمة البوارح هي كلمة 
عربية وهي جمع لكلمة بارح وهي تعني 
من بارح املكان أي من ترك املكان وغادره 
وكلمة البوارح هي رياح مشهورة تهب 
في اخلليج العربي وشبه اجلزيرة العربية 
وهذا االسم يطلق على الرياح الشمالية 
النشطة احململة باألتربة والغبار التي تهب 
في فصل الصيف وعادة تسبق هبوب 
رياح البوارح هو ظهور جنم الثريا في 
السماء من جهة الشرق وفترة البوارح 
تأتي بعد فترة السرايات مباشرة وهي 
مشهورة بكثرة العواصف الرملية و«الغبار 
املعلق» فيها حيث تهب رياحها من الظهر 
حي قبيل منتصف الليل، حيث يترسب 
الغبار في الليــل ثم يعاود في الصباح 
ويقول قدماء العرب أن كل ريح شمالية 
تهب في القيظ أو في فصل الصيف هي 
من رياح البوارح، والتي تهب على مناطق 
كبيرة في شبه اجلزيرة العربية كاملنطقة 
الشرقية احملاذية للخليج العربي واملنطقة 
الوسطى ودولة اإلمارات وسلطنة عمان 

وكذلك جنوب العراق وجنوب إيران.
ولكن أوضــح ما تكون على حوض 
اخلليج العربي ومنشــئها الرئيسي هو 
منخفض الهند املوسمي و تعمقه وتهب 
هذه الرياح في فصل الصيف في شهري 
(٦-٧) يونيو ويوليو من كل عام وتنشأ 
هذه الرياح من منخفض يتكون في وسط 
احمليط الهندي وتتحرك رياح املنخفض 
اجلوي املوسمي الهندي بحركة دائرية 
تكون دائما بعكس حركة عقارب الساعة 
وتتحرك هذه الرياح متجهة الى جنوب 
شرق أسيا وشبه القارة الهندية فتدخل 
تلك املنطقة وبعد أن تســقط أمطارها 
في تلك املناطق فأن هذه الرياح تتحرك 
متجهة شمال مرورا على جبال الهماليا 
ومن ثم تتجه غربا الى جبال زاجروس 
حيث تكون هذه الرياح قد أفرغت كامل 
حمولتها من األمطار باألراضي الهـنـدية 

و اإليرانية فتكون قد جفت وخلت متاما 
من األمطار حني تدخل منطقة شــمال 
اخلليج مبعنى أنها تدخل منطقة اخلليج 
وهي خالية من األمطار فتدخل جافة جدا 
وحارة ولذلك فأنها حتدث ارتفاعا شـديدا 

فـي درجـات الـحـرارة.
هذه الرياح هي رياح شمالية يكون 
في العادة مصدرهــا من جنوب تركيا 
فهي متر وهي متجهة إلى شبه اجلزيرة 
العربية متر على الصحراء السورية ثم 
الصحراء العراقية ثم تدخل بعد ذلك إلى 
شمال شرق اجلزيرة العربية وعادة هذه 
املناطق هي مناطق صحراوية قليلة املطر 
يندر نبتت العشــب فيها ومتر الرياح 
النشطة فتحمل معها الغبار واألتربة من 
األماكن الصحراويــة التي مرت عليها 
وترسب هذه التربة والغبار في منطقة 
األراضي اخلليجية وشبه اجلزيرة العربية 
البوارح  وتتجلى بوضوح ظاهرة غبار 
نتيجة جفاف هــذه الصحاري، أما إذا 
كانت الصحراء الســورية أو الصحراء 
العراقية قد جاءتها أمطـار كثيرة ونبت 
في أراضيها العشب على أثر هذه األمطار 
كما حصل في هذه السنة وحتديدا في 
فصل الشتاء املاضي، حيث هطلت كمية 
من األمطار الغزيرة في الصحراء السورية 
والعراقية كما هو معروف للجميع ولهذا 
فإنه نتيجة لهذه األمطار فإن أراضي هذه 
الصحاري قد أنبتت األعشاب التي أدت 
إلى متاسك التربة ومنعت تطاير الغبار 
واألتربة مع هبوب الرياح الشمالية، فلم 
حتمل الرياح الشمالية النشطة الغبار الذي 
يهب علينا في العادة أثناء هذه الفترة، 
ولذلك فإن كثير من الناس قد اعتقدوا 
أن فترة البوارح هذه السـنة قـد فسدت، 
وفي حقيقة احلال فإن البوارح لم تفسد 
ورياحها الشمالية قد هبت علينا ولكن 
هبت خالية من الغبار املعتاد بسبب سقوط 
األمطار في تلك الصحاري وهذا تفسيرنا 
لهذا الواقع الذي نعتقد بصحة وقوعه، 

ولكن اهللا أعلم بواقع احلال.
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الغامن يهنئ نظيريه
في فرنسا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى رئيس اجلمعية الوطنية في اجلمهورية 
الفرنسية الصديقة ريتشارد فيراندورئيس مجلس 
الشــيوخ جيرارد الرشــير، وذلك مبناسبة العيد 

مرزوق الغامنالوطني لبلدهما.

ما عدد املخالفات خالل السنتني املاضيتني في املمرات؟
وجه النائب عبداهللا الكندري سؤاال 
إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وليد 
اجلاسم جاء فيه التالي: كثرت في اآلونة 
الدولة  التجاوزات على أمالك  األخيرة 
لعدم وجود رادع خاصة بعد إلغاء فريق 
اإلزالة لتعديات أمالك الدولة، مما يترتب 
عليه تطاول العابثني على أراضي الدولة، 
خاصة بعد قيام البعض بإغالق املمرات 

اململوكة للدولة الشاليهات أو القسائم 
السكنية أو أي استعماالت أخرى، مما 
يترتب عليه إعاقة حركة املشاة واملرور، 
واخلدمة التــي وضعت من أجلها تلك 
املمــرات. كما أكدت ذلك املادة (١٩) من 
قانون رقم ١٩٨٠/١٠٥ وتعديالته، وملا كانت 
تلك الساحات لم يصدر بها تراخيص 
لتلك املمرات ليتم استغاللها من الغير، 

مما يعد مخالفة للقانون واللوائح املنظمة 
في هذا الشــأن، مما يستلزم ازالتها 
بالطرق اإلداريــة وعلى نفقة من قام 

باستغاللها طيلة تلك الفترة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - هل مت حصر املخالفات الواقعة بني 
ممرات الشاليهات؟ ومساحتها؟ وتاريخ 
اغالقها عن املارة؟ واستغاللها من قبل 

املخالفة؟
٢ - ملاذا لم تقم البلدية أو اجلهات ذات 
العالقة باتخاذ كل اإلجراءات التي من 
شــأنها احلفاظ على أراضــي الدولة 
والسماح للمواطنني واجلمهور بالدخول 

لتلك املمرات بني الشاليهات؟
٣ - ما عدد املخالفات خالل الســنتني 
املاضيتني في تلك املمرات للشاليهات؟

العدساني: استجواب وزير املالية
يتناول قضايا اقتصادية وإخفاقات

عبدالعزيز املطيري

أكــد النائــب ريــاض 
العدســاني حتفظه على 
تأجيل جلسة مجلس األمة 
التــي كانت مقررة امس، 
الفتا الى انه كان يفترض 
على رئيس مجلس األمة 
اتخاذ اإلجراءات الوقائية 
الطبية وعقد اجللسة في 

موعدها احملدد.
وقــال العدســاني في 
تصريــح مبجلــس األمة 

أمــس «أن اســتجواب وزير 
املاليــة والــذي كان مقــررا 
مناقشته اليوم» امس «يتناول 
كثيرا من القضايا املالية مثل 
احلكم الصادر بشأن اإليرباص 
وجتاوزات مؤسسة التأمينات 

وهــروب مديرهــا الســابق والصندوق 
املاليزي وصندوق املوانئ نافيا أن يكون 
لديه هدف معني من االســتجواب أو أن 

أحدا يقف وراءه.
وأضاف: «لو عقدت اجللسة وصعد 
وزير املالية املنصة لبينت للشــعب ان 
الوثيقة االقتصادية التي أنكرها الوزير 
هي «وثيقة براك الشيتان» وموقعة من 

قبله خالل العام احلالي ٢٠٢٠».
وأكد العدساني ان الوثيقة تضمنت 
املساس برواتب املوظفني وزيادة أسعار 
الكهرباء واملاء وإقرار الضرائب وزيادة 
الرسوم واخلدمات وخصخصة القطاعات 
العامة ومنحها للقطاع اخلاص، مبينا ان 
الوزير الشــيتان هو املسؤول عن هذه 
الوثيقة التي سوف تغير حال املواطنني 
البسطاء املعتمدين على رواتبهم ولديهم 

أقساط.
ولفت العدســاني الــى ان هناك عدة 
أمور مت تضليل الرأي العام بشأنها وهذا 
ما تضمنه احملور الثالث في استجواب 
وزير املالية الذي كان مقررا مناقشــته 

على جدول أعمال اجللسة 
لوال انه مت تأجيلها.

وأوضح النائب رياض 
العدساني ان بالغ وزير 
املالية إلى «نزاهة» بشأن 
شــراء أســهم في إحدى 
شــركات الطيــران، هــو 
بــالغ شــكلي ال قيمة له 
وقدمه فقــط «لذر الرماد 
في العيون»، الســيما ان 
الوزيــر هو من يشــرف 
التأمينات  على مؤسسة 
السياســي  واملســؤول 
عنهــا، مبينــا ان الوزير 

لم يذكــر في البــالغ اي 
أســماء ويستشــهد فقط 
مبا مت تداوله في وسائل 
التواصل االجتماعي، لذلك 
مت حفظه في هيئة مكافحة 

الفساد.
العدساني  واستغرب 
قيام النائب محمد املطير 
الشــائعات للتأثير  ببث 
على النواب فيما يخص 
اســتجواب وزير املالية، 
مســتطردا بالقول: «لكل 
نائب احلق في الوقوف مع 
او ضد االستجواب، لكن بعيدا 
عن بث الشائعات للتأثير على 

مواقف البعض».
انه  العدســاني  وأضــاف 
حتدث في استجوابه للشيتان 
عن كثير من القضايا املالية 
مثل احلكم الصادر بشــأن «االيرباص» 
وجتاوزات مؤسسة التأمينات والصندوق 
املاليزي وصنــدوق املوانئ، في املقابل 
يقول املطير ان الهدف من االســتجواب 
الدمــج ووحدة التحريــات املالية فقط، 
مؤكدا ان سجله نظيف وال يخاف وحدة 

التحريات املالية كما يروج البعض.
وأوضح العدســاني انه سبق وتقدم 
باستجواب لوزير املالية السابق نايف 
احلجرف عن دمج بيت التمويل والبنك 
األهلــي املتحــد فــي البحريــن، كما أنه 
في االســتجواب احلالــي أكد معارضته 

لالستحواذ.
واســتغرب العدساني هجوم النائب 
محمد املطـــــير عليه بسبب استجواب 
وزير املالية، مؤكـــدا ان الوزير في ورطة 
بسبب استنزاف امليزانية العامة للدولة 
وعدم وضع خطة اقتـــصادية والتوجه 
إلقــرار الديــن العام وتقــدمي اقتراحات 

صورية.
ونصــح النائب رياض العدســــاني 
املطير باالبتعاد عن االســتجواب سواء 
مؤيــدا او معارضــا، ألن 
املســؤول عــن الكويتية 
لالســتثمار هــو وزيــر 
املالية الذي من املفترض 
انــه يكــون خصمــه في 
اثــر حتويلــه  القضــاء، 
للنيابة بسبب شراء اسهم 
من غير إعالن رسمي في 
مخالفــة للمــادة ١٢١ من 
الدســتور، مخاطبــا إياه 
بالقــول: «هناك تعارض 
مصالــح وعليك ان تقف 
موقف احلياد، واالبتعاد 

عن بث الشائعات».

ليست هناك أهداف من ورائه

رياض العدساني

الكندري يطالب باالستعجال في تعديل
الالئحة الداخلية لعقد اجللسات «أونالين»

ماضي الهاجري

طالــب النائــب عبــداهللا 
الكندري بتعديل املادتني ٦٧ 
و٧٧ مــن الالئحــة الداخلية 
أن  علــى  األمــة  ملجلــس 
تنعقد اجللســات عن طريق 
«األونالين» في األيام القادمة، 
انعقادهــا  نظــرا لتعطيــل 
بنــاء علــى طلــب اجلهــات 
الصحية بسبب أزمة كورونا 

وتطوراتها.
وقال الكندري في تصريح 
صحافي مبجلس األمة: «كان 
مــن املفتــرض عقد جلســة 
ملجلس األمة للنظر في بعض 
التشريعات التي تهم املواطنني 
ولكــن مت تأجيلها بناء على 
طلب احلكومة ممثلة في وزير 
الصحة»، متسائال: من ميلك 
حق تعطيل جلسات املجلس؟ 
هل هي السلطة التنفيذية أم 

السلطة التشريعية؟

على أن «لألميــر أن يؤجل، 
مبرســوم، اجتمــاع مجلس 
األمــة ملدة ال جتاوز شــهرا، 
وال يتكــرر التأجيل في دور 
االنعقــاد الواحد إال مبوافقة 
املجلــس وملدة واحــدة، وال 
حتســب مدة التأجيل ضمن 

فترة االنعقاد».
الدســتور  أن  وأضــاف 
أو  أوضــح كيفيــة تأجيــل 
تعطيل جلسات املجلس من 
خالل تلك املــادة أو الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة.
وتساءل الكندري هل ميكن 
تعطيل جلسات املجلس في 
ظــل هذه األزمــات واملواقف 
التــي نحتاجها والقــرارات 
بني فترة وأخــرى والرقابة 
على هذه القرارات، مؤكدا أن 
هناك ضرورة ملحة النعقاد 
اجللسات من أجل مواكبة أزمة 
كورونا وتطوراتها اليومية 

واملستجدة.

مخالــف دينارين يوميا يتم 
دفعها وفقا للقانون.

وشدد على ضرورة قيام 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
وليد اجلاسم بالدور املنوط 
به وفقا لقانون أمالك الدولة 
في املادة ١٩ منه من أجل إزالة 
العراقيل واملخالفات واألتربة 
التي يتم وضعها أمام املمرات 
من اجل السماح للمواطنني 
باالنتفاع بهذه الشواطئ دون 
اقتصارهــا على مــالك هذه 

الشاليهات.
وطالب الكندري بتفعيل 
دور اجلهات الرقابية ومحاربة 
الفساد بكل أشكاله اإلدارية 
واملاليــة وغيرهــا، الن هذه 
صــورة مــن صور الفســاد 
اإلداري الــذي يجب القضاء 
عليــه، موضحا ان الفســاد 
ليس مقصورا على التجاوزات 
املاليــة او غســيل األمــوال 

فحسب.

وقال الكندري: «إذا كانت 
حجة البعض إصابة عدد من 
النواب أو العاملني باملجلس، 
فــإن هنــاك إصابــات داخل 
السلطة القضائية ورغم ذلك 
استأنفت عملها وكذلك العديد 
من املرافق احلكومية واستمر 

العمل بها رغم ذلك».
وطالب بضرورة تعديل 
املادتني ٦٧ و٧٧ من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة على أن 
تنعقد اجللســات عن طريق 

األونالين في األيام املقبلة.
من جهة أخرى، اســتنكر 
الكنــدري وضــع الســواتر 
الترابية والقواطع في املمرات 
ما بني الشاليهات، معتبرا أن 
ذلك يعد تعديا ســافرا على 

أمالك الدولة.
وقال الكندري إن أصحاب 
الشاليهات يعتقدون انهم هم 
من ميلكون البحر والشواطئ، 
موضحــا ان غرامــة كل متر 

بسبب تعطيلها جراء جائحة «كورونا» وتعليمات السلطات الصحية

عبداهللا الكندري

واعتبر الكندري أن كليهما 
ال ميلك تعطيل انعقاد جلسات 
مجلس األمة وفقا للمادة ١٠٦ 
مــن الدســتور التــي نصت 
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الشاهني:  إعفاء الطرود غير التجارية
من الرسوم يدعم النشاط البريدي

سامح عبداحلفيظ

أعلــن النائــب أســامة 
الشــاهني عن تقدمه أمس 
باقتــراح برغبــة بطلــب 
إعفاء الشــحنات البريدية 
والطــرود غيــر التجارية 
من رسوم اإلفراج، معتبرا 
ان هــذا اإلعفاء من شــأنه 
تدعيــم النشــاط البريدي 

في الكويت.
الشــاهني، فــي  وقــال 
تصريح صحافي مبجلس 
األمة، ان هناك أكثر من ١٤ 
جهة حكوميــة غير إدارة 
اجلمارك حتصل على رسوم 
افراج مقابل فحص الطرود 
والشحنات غير التجارية.
وأضــاف «ان اخلدمات 
البريدية في غاية األهمية 
واملواطنــني،  للوطــن 
ونســتذكر بأنه في الرابع 

العالم اخلارجي ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى يومنا هذا 
البريدية  ارتقت اخلدمات 

احلكومية وتطورت».
وطالب الشاهني بإعفاء 
املواطنــني واملقيمــني من 
أســوة  اإلفــراج  رســوم 
الرســوم  بإعفائهــم مــن 
اجلمركيــة حتــى ال تثقل 

تلك التكلفة كاهلهم.
وأعــرب عن أســفه ملا 
العقديــن  فــي  شــهدناه 
األخيرين من تدهور كبير 
في اخلدمات احلكومية، ما 
اضطر املواطنني واملقيمني 
اخلدمــات  الــى  للجــوء 
البريدية التجارية اخلاصة 

بتكاليف مالية باهظة.
الشــاهني عن  وأعــرب 
شــكره لوزير املالية براك 
إدارة  ومديــر  الشــيتان 
اجلمارك املستشــار جمال 

الدولة لشؤون مجلس األمة 
ووزيــر اخلدمــات مبارك 
احلريص عــن إجراءاتهم 
لضبــط واالرتقاء بالبريد 
العمومي احلكومي ومعاقبة 
املـــسؤولني  املقصـــــرين 
الطـــــرود  عــن فقـــــدان 
البريديــة  والبـــــعثات 

وتــــأخر وصولها.
النائب اســامة  وأعرب 
الشاهني عن امله في االرتقاء 
بالبريد احلكومي واملجانية 
وخفض التكلفة في البريد 
اخلاص حتى نفيد املواطنني 
ونرتقي بالوطن كي يكون 
كما اراده صاحب الســمو 
مركــزا ماليا واســتثماريا 
عامليا ومساعدة املواطنني 
بالتباعــد  االلتــزام  فــي 
التزاحم  البدني وجتنــب 
في األســواق في ظل أزمة 

كورونا.

إعفــاء  علــى  اجلــالوي 
التجارية  الشــحنات غير 
التــي تقــل قيمتهــا عــن 
١٠٠ دينــار مــن الرســوم 
اجلمركيـــــة، مؤكــدا أن 
هذه اخلطوة فــــي االجتاه 
الصحيح وجاءت استجابة 
لالقتراح الذي تقدم به وعدد 
من النواب في هذا الشأن.

وبــني النائــب اســامة 
الشــاهني ان قـــرار وزارة 
املاليــة وادارة اجلمــارك 
واالقتــراح الــذي تقدم به 
اليوم مجرد خطوات ضمن 
مســار لــن يتحقــق ما لم 
يتزامن مع تطوير اخلدمات 
احلكومية لكي تعود لسابق 
عهدهــا وتنافــس القطاع 
اخلاص وتعود إلى سابق 

عهدها.
كمــا أعلــن عــن تقدمه 
اليوم بسؤال برملاني لوزير 

١٤ جهة حكومية غير اجلمارك حتصل رسوم إفراج

أسامة الشاهني

 ١٧٥٠ عــام  مــارس  مــن 
كانت أول رســالة بريدية 
مرســلة من الكويــت إلى 

.. ويسأل احلريص عن خطوات 
تطوير اخلدمات البريدية

إعفاء الشحنات غير التجارية 
الواردة للبالد من رسوم اإلفراج

وجه النائب أسامة الشاهني سؤاال 
إلى وزير الدولة لشــؤون اخلدمات 
ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
مبارك احلريص قال في مقدمته: ملا 
كان «البريد» خدمة أساسية ومرفقا 
مهمــا، حيث إن «البريــد» بأنواعه 
والشحن بأشكاله مما يعزز النشاط 
االقتصــادي في الدولــة، ويخدم 
رؤيتها باالنتقال لتكون مركزا ماليا 

واستثماريا عامليا.
وملــا كان املواطنون واملقيمون 

يشتكون من غالء اخلدمات البريدية 
التجارية، ورداءة اخلدمات البريدية 
احلكومية عدا بعــض االجتهادات 

اجليدة. وطالب إفادته باآلتي:
١- ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
بشــأن تطوير اخلدمــات البريدية 
احلكومية املقدمة للمواطنني واملقيمني؟

٢- ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 
بشأن (تقصير) و(أخطاء) مرفق البريد 
العام؟ مما يتســبب بعدم وصول 

الرسائل والطرود أو تأخرها؟

تقدم النائب أســامة الشــاهني 
باقتراح برغبة قال في مقدمته: ملا كان 
«البريد» خدمة أساسية ومرفقا مهما، 
حيث إن «البريد» بأنواعه والشحن 
بأشكاله مما يعزز النشاط االقتصادي 
في الدولة، ويخدم رؤيتها باالنتقال 
لتكون مركزا ماليا واستثماريا عامليا.
وملــا كان املواطنون واملقيمون 
يشتكون من غالء اخلدمات البريدية 
التجارية، ورداءة اخلدمات البريدية 
احلكومية، عــدا بعض االجتهادات 

الفردية اجليدة، وملا كانت هناك ١٤ 
جهة حكومية مختلفة تفرض «رسوم 
إفراج» مقابل فحصها العينات، مثل 
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية 
والهيئــة العامــة للصناعة ووزارة 

الصحة وغيرها.
ونــص االقتــراح علــى إعفاء 
الشحنات غير التجارية، التي تصل 
إلى البالد من أي من منافذ الدولة، من 
رسوم اإلفراج املفروضة من اجلهات 

احلكومية املختلفة.

الفضل يطالب مبراجعة الرسوم اجلمركية
على الشحنات الدولية غير التجارية

سلطان العبدان

طالب النائب أحمد الفضل 
وزيــر املالية براك الشــيتان 
العامــة  ومســؤولي اإلدارة 
للجمــارك بوقــف الزيــادات 
غير املبــررة علــى الطلبات 
التــي  والشــحنات الدوليــة 
يطلبها أفراد من داخل الكويت.
فــي  الفضــل  وأوضــح 
تصريح مبجلس األمة أمس 
أن تلك الزيادات وصلت إلى ما 

يعادل   ٢٨٪ من سعر السلعة، 
معتبرا أن هذا األمر مبالغ فيه 

ويحتاج إلى إعادة نظر.
وبــني الفضل أن حتصيل 
تلك الرسوم لصالح الشركة 
الوسيطة هو استغالل حلاجة 
الناس في وقت األزمات، مطالبا 
من يشتري أونالين بعرض 
الفاتورة والرسوم من خالل 
التواصل االجتماعي  وسائل 
لتنبيه املسؤولني في الدولة 

لهذا اخللل.

وقال الفضل إن الشركات 
الوسيطة التي تعاقدت معها 
اإلدارة العامة للجمارك تهدف 
الــى حتســني العمــل وليس 
استنزاف جيب املواطن برسوم 
مبالــغ فيها، مشــيرا إلى انه 
ميتلك كل املســتندات الدالة 
على الزيادة الكبيرة في رسوم 
اجلمارك، مطالبا املســؤولني 

مبراجعة هذا األمر بجدية.
من جهة أخرى، أكد الفضل 
عدم صحة ما يتردد عن إصابته 

بكورونا، مشيرا إلى أن نتائج 
الفحص األخيرة جاءت سلبية 
وأنه يباشر مهامه وقد حضر 
اجتماع اللجنة التعليمية التي 

عقدت أول من أمس االثنني.

أحمد الفضل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

الدالل للحربي: ملاذا امتنعت اجلامعة 
عن منح «البدون» شهادات التخرج؟

النائــب محمد  وجــه 
الدالل ســؤاال إلــى وزير 
التعليم  التربية ووزيــر 
العالي د. سعود احلربي 
قال في مقدمته: إن العدل 
أســاس امللك، وقد نصت 
الشريعة اإلسالمية وكذلك 
دستور الكويت واملواثيق 
الدولية حلقوق اإلنسان 
على مبــدأ العــدل وعدم 
الظلــم وإعطــاء كل ذي 
حق حقه، بل ان املواثيق 
الدولية التي وافقت عليها 

الكويت أشارت إلى تفاصيل مهمة تتعلق 
بعدم اإلساءة أو احلط أو منع حق التعليم 
لغير محددي اجلنسية أو البدون وعدم 
القيام بأي تصرفات تســاهم في منعهم 
من حقوقهم األساسية والعادلة، ومؤخرا 
تكررت ظاهرة خطيرة وهو قيام جامعة 
الكويت وبعض اجلهات الرسمية التعليمية 
بالدولة مبساومة الطلبة اخلريجني من 
البدون فيما تتعلق بشــهادات التخريج 
وعــدم منحهم شــهادات التخرج بحجة 
وجود موانع قانونية أو كتب صادرة من 
أجهزة مختصة كاجلهاز املركزي ملعاجلة 
أوضاع املقيمني بصــورة غير قانونية، 
ونظرا خلطورة ما مت إضراره بالعدالة، 

نطالب بإفادتنا وتزويدنا بالتالي:
١- ما األســس الدســتورية والقانونية 
التي دفعــت جامعة الكويــت ملنع منح 
البدون شهادات التخرج، علما بأن اجلامعة 
قبلت هؤالء الطلبة للدراسة ابتداء دون 

اشتراطات مسبقة، فكيف 
تضــع اآلن أشــتراطات 
جديــدة، مما يعد مخالفة 
التعاقــدي بني  لاللتــزام 

الطرفني.
٢- ما املوانع التي حالت 
دون منح الطلبة البدون 
شــهادات التخــرج، وهل 
توجد كتابات أو خطابات 
رسمية في هذا الشأن من 
أجهزة فــي الدولة أمنية 
أو خاصــة مثــل اجلهــاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية أو خالفه 
مع تزويدي باملراسالت بني اجلامعة وتلك 

األطراف لألهمية.
٣- في العام املاضي حصل موضوع مشابه 
وكانت هناك توجهات ملنع منح الطلبة 
البدون شهادات التخرج، ولكن تراجعت 
جامعة الكويت عن هذه اخلطوة السلبية 
ومنحت اخلريجني البدون شهاداتهم، فما 
اجلديد في املوضوع حتى مينع اخلريجون 

البدون في هذه املرحلة.
٤- يرجــى بيان اإلجــراءات التي تقوم 
بها جامعة الكويت حلسم هذا املوضوع 
حرصا على مستقبل اخلريجني البدون 
أو حسما ملصلحة الطلبة البدون الذين 
مازالوا في مقاعد الدراسة وتخرجهم في 

املستقبل القريب.
٥- متــى وفــي أي تاريخ قريب ســيتم 
منــح اخلريجني البدون شــهاداتهم لهذا 

العام الدراسي.

 استفسر عن األسس الدستورية والقانونية 

محمد الدالل

ملشاهدة الڤيديو

ما اإلجراءات التي تقوم بها جامعة الكويت حلسم هذا املوضوع 
حرصًا على مستقبل اخلريجني البدون أو حسمًا ملصلحة الذين 

مازالوا في مقاعد الدراسة وتخرجهم في املستقبل القريب؟
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وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري هو أحد الوزراء 
الشباب الذين دخلوا املعترك السياسي 
بتفويض شعبي عبر متثيل أبناء الدائرة 
الثالثة فــي ٣ دورات انتخابية، حيث 
حظي بثقة الشعب وأبناء دائرته لعضوية 
مجلس األمة في ديسمبر ٢٠١٢ املبطل 
بحكم احملكمة الدســتورية وعضوية 
مجلسي ٢٠١٣ و٢٠١٦، واستطاع خالل 
إثبــات جدارته في كل  فترة وجيزة 
املناصب واملهام التي توالها، فإلى جانب 
وزارة اإلعالم التي كلف بإدارتها عام 
٢٠١٧ وكذلك وزارة الشباب تولى حقيبة 
وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية 
ووزارة الدولة لشؤون البلدية في حكومة 

ديسمبر ٢٠١٦.
وبالنظر إلى الوزارتني التي يتوالهما 
الوزير اجلبــري حاليــا فإنهما من 
أخطر الوزارات تأثيرا، فاألولى معنية 
بالتواصل مع الشعب ككل من خالل 
وســائل اإلعالم، والثانية هي املعنية 
بالتواصل مع املســتقبل، أي شريحة 

الشباب.
شخصيا، أتابع إدارة وزير اإلعالم 
مهام عمله انطالقا من كونه أحد الوزراء 

الشعبيني وقدوة للشاب الكويتي.
فــي أزمة ڤيــروس كورونا، كان 
لإلعالم بالغ شــديد األهمية باعتباره 
محركا للتقيد باإلجــراءات والتدابير 
الصحية وحث الناس على اســتيعاب 
األزمة، وأتذكر كيــف عززت وزارة 
اإلعالم وبالتنســيق مع الصحف من 
ثقة املواطنني واملقيمني، السيما فيما 
يتعلــق باملخزون الغذائــي، وطمأنة 
اجلميع الى أن املخزون وفير، وكذلك 

بث رســالة مهمة بأن احلكومة تدير 
األزمة بالشكل الذي يتناسب مع أهميتها 
حينما أعلن اجلبــري أن الدولة كلها 
في حالة استنفار مبواجهة الڤيروس، 
واحلكومــة في انعقــاد دائم، وكذلك 
اللجنــة العليا للطوارئ لوضع حلول 
لألوضاع االستثنائية التي متر بها البالد. 
كذلك أيضا أجادت وزارة اإلعالم بأن 
وجهت الرسائل التوعوية واإلرشادية 
مبختلف اللغات، وهو ما أسهم بشكل 
كبير في جتاوز هذه األزمة، بإذن اهللا، 
إلى جانب دعوة املواطنني واملقيمني إلى 
البقاء في املنازل، والتزام اإلرشادات 
الصحية. وحينما تطلب األمر احلزم 
في توقيت دقيق متت إحالة ٢٣ حسابا 
مرخصا من قبــل وزارة اإلعالم إلى 
النيابة العامة لبثها الشائعات واألخبار 
الكاذبة. ومع اســتمرار األزمة وفي 
ترجمة لبرنامج عمل احلكومة بأهمية 
التحول الرقمــي للخدمات احلكومية 
املقدمة للجمهور وتقليص طول فترة 
الدورة املســتندية التي كانت متر بها 
املعاملة وإلغاء احلضور الشــخصي، 
دشن الوزير اجلبري عددا من اخلدمات 
اإللكترونية لطلب اإلعالن في تلفزيون 
وإذاعة الكويت وخدمة إصدار الرخص 
في قطاع الصحافة والنشر واملطبوعات 
وقطاع السياحة، وذلك لتيسير حصول 
املواطنني واملقيمني على تلك اخلدمات 

وحرصا على عدم تأخر أعمالهم. 
حقا، لقد كان اختيار سمو رئيس 
الشيخ صباح اخلالد  الوزراء  مجلس 
لفريق عمله موفقا للغاية ســواء في 
منوذج الوزير اجلبــري أوغيره من 

الوزراء.

وجهة نظر

الوزير اجلبري.. إدارة قديرة

 @aljalahamahq٨ - aljalahmahq٨@hotmail.comمحمد اجلالهمة

توقيف ١٢ وافدًا على خلفية التجمهر ومقاومة رجال أمن

سرقة ١٠ آالف دينار ومركبة من مدير شركة بانتحال صفة مباحث

مقطع على «سناب» يوّرط مواطنة في كسر حظر 

عبداهللا قنيص

فتح رجال اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية، 
وحتديدا رجال مباحث األحمدي، حتقيقا موسعا 
للوصــول الــى هوية شــخصني مجهولني قاما 
بسلب مدير إحدى الشركات وهو من اجلنسية 
اآلسيوية مبلغا وقدره ١٠ آالف دينار ومركبة، 
فيما رجح مصدر أمني أن يكون اللصان اللذان 
انتحال صفة مباحث من متتبعي مرتادي البنوك، 

خاصة أن املجني عليه كان قد خرج من بنك وقام 
اللصان بتوقيفه بعد خروجه من البنك بدقائق، 
هذا وجرى تعميم أوصاف املركبة املســروقة، 
ومت تسجيل قضية في مخفر شرطة الفحيحيل 
حتت عنوان «انتحال صفة رجال أمن وسرقة».

وحول التفاصيل الكاملة للقضية، قال مصدر 
أمني إن املمثل القانوني إلحدى شركات النقليات 
قال إن مدير مشروع وهو هندي اجلنسية من 
مواليد ١٩٧٠ تعرض للســرقة، مشــيرا الى أن 

املدير قام بسحب ١٠ آالف دينار من أحد البنوك 
في منطقة الفحيحيل  ومقابل نادي الفحيحيل 
مت توقيفــه من قبل مركبة بداخلها شــخصان 
يرتديان الزي الوطني حيث قاما بتوقيفه وطلبا 
إثباتــه بزعم أنهما من رجــال املباحث ومن ثم 
قاما بأخذ مفتاح املركبة وقام أحدهما بقيادتها 
والهــرب بها وبداخلها املبلغ، هــذا وقدم املُبّلغ 
أوصاف املركبة التي كان بداخلها اللصان وهي 

رباعية بيضاء اللون.

عبداهللا قنيص

كلف مقطع بثته مواطنة على «سناب شات» 
قضيتني، االولى كسر حظر التجول املفروض 
من قبل مجلس الوزراء والثانية االشتباه في 
انها بحالة غير طبيعية. هذا وأقرت املواطنة 
جتاوزها حلظر التجول ولكنها نفت ان تكون 
في حالة غير طبيعيــة، وعليه مت احتجازها 
واحالتها الــى االدلة اجلنائية للتأكد من عدم 

تعاطيها اي مواد او مؤثرات عقلية.
واستنادا الى مصدر امني، فإن ادارة اجلرائم 
االلكترونية ومن خالل متابعة ما ينشر على 
وســائل التواصل االجتماعي، رصدت مقطعا 
على «ســناب شات» لســيدة تتحدث بطريقة 
غير طبيعية وبــكالم غير مفهوم وهي داخل 
سيارتها في توقيت متقدم من الليل، واضاف 
املصدر: استطاع رجال املباحث ضبط املدعية 
ومبواجهتهــا باملقطــع اقرت بصحتــه وانها 

كانــت مقابل منزلها وال تتجول في الشــارع، 
حســب زعمها، ليتم احتجازها واحالتها الى 

االختصاص.
مــن جهــة اخــرى، ألقــى رجــال املباحث 
االلكترونية ايضا القبض على شــاب كويتي 
اثــر قيامه بتصوير مقطع وبثــه على مواقع 
التواصل، وقال مصدر امني ان املتهم مت توقيفه 
واعترف مبا نسب اليه عقب مواجهته باملقطع 

الذي صوره لنفسه.

اتهام عسكري باالعتداء بالضرب على ضباط وضباط صف
ووالدته وخطيبته بإساءة استخدام هاتف في تصوير مقطع

اعتداء على رجل مرور من قبل متحرش ومرافقه في «دمشق»

أمير زكي

احتجز عســكري في نظارة مخفر شــرطة 
اجلابرية بعد إلزامه بنزع مالبســه العسكرية 
وذلك على خلفية اتهامه باالعتداء بالضرب على 
٧ ضبــاط وضباط صف، فيمــا مت توجيه تهم 
خلطيبته ووالدته تتعلق بإساءة استخــــــدام 
هاتف، هذا ولم تكلل مساعي الصلح في القضية 
حتــى اآلن نظرا الصرار وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون العمليات على محاسبة املدعى 
عليه واحلصول على حقوق املجني عليهم من 
ضباط وضباط صف. وبحسب مصدر مطلع، 
فإن العســكري كان برفقة خطيبته مقابل احد 
املطاعــم في منطقــة اجلابرية، ونظــرا لكون 
ســيارته مظللة بشــكل مخالف قام احد رجال 
االمن بتشغيل الفالشر والنزول الى قائد املركبة، 

حيــث كان يرتــدي الزي العســكري، ومن ثم 
الطلب منه هويته ورخصة القيادة ودفـــــــتر 
املركبة لتــحرير مخالفة مرورية، ومن ثم قام 
رجل االمن بطلب هوية خطيبة العسكري، في 
هذه االثناء قام العسكري املدعى عليه بالطلب 
من رجل الدورية االبتعاد قليال وسيأتي بهوية 

خطيبته.
واضــاف املصدر: نزل العســكري الى رجل 
الدورية ودار بينهما حديث تطور الى مشــادة 
كالمية، وهــو ما دعا ضابطــا كان برفقة قائد 
الدورية للنــزول في محاولة للســيطرة على 

االوضاع.
وتابع املصدر بالقول: مت طلب اســناد ليتم 
وصول نحو ٣ دوريــات قامت بالتوقف خلف 
وامام مركبة العســكرية، فــي هذه االثناء نزل 
املدعى عليه من املركبة مرة اخرى وحدث تشابك 

بااليدي لتقوم خطيبة العســكري بتصوير ما 
يحدث.

وتابع املصدر: شوهدت الفتاة وهي تصور 
رجال االمن ليتم الطلب منها مرافقتهم لتسجيل 
قضية بحقها بعنوان اساءة استخدام هاتف، وذكر 
املصدر انه بعد وصول العسكري وخطيبته الى 
مخفر اجلابرية حضرت والدة العسكري ملعرفة 
مــا حدث، ليقوم رجال االمن بالتحدث الى االم 
فقامت باخراج هاتفها النقال لتصويرهم، وعليه 
اشتكى الضباط والدة العسكري للتحقيق لتقوم 
بســحب هاتف االم بعد ان رفضت فتح هاتفها 
النقــال واطالع احملقق على املقاطع التي قامت 
بتصويرها. واكد املصدر ان موضوع استخدام 
الهاتف وتصوير رجال االمن اثناء تأدية مهام 
عملهم قد تواجه املصورة قضية اساءة استخدام 

هاتف وهذا ما حدث.

سعود عبدالعزيز

احتجز مواطنان في نظارة مخفر شرطة الفيحاء 
على خلفية قيامهما بإهانة رجل من االدارة العامة 
للمرور واالعتداء عليــه بالضرب والدفع، وجاء 
احتجاز املواطنني بعد طلب اسناد من قبل رجال 

املرور. وبحسب مصدر امني، فإن عمليات وزارة 
الداخليــة تلقت اخطارا من احد رجال املرور افاد 
فيه بتعرضه لالعتداء وطلب اسناد، وعلى الفور 
مت توجيه دوريات من مرور العاصمة الى موقع 
البالغ، وبفتح حتقيق في الواقعة قال رجل االمن 
املجني عليه انــه وخالل قيامه بواجبه على منت 

الدورية في شــارع دمشق، شاهد مخالفة لآلداب 
العامة من قبل شابني على منت مركبة فارهة، حيث 
قام بتوقيف الشــابني، في هــذه االثناء نزل قائد 
املركبة وشخص آخر كان برفقته وقاما بالتعدي 
على العســكري لفظيا ودفعــه وتهديده بإحلاق 
االذى ليتم توقيف املواطنني وهما من مواليد ١٩٩٨.

عبداهللا قنيص

أوقف رجال أمن محافظة 
مبارك الكبير ١٢ وافدا مصريا 
لتلفظهم بعبارات غير الئقة 
ومقاومة رجال االمن، وايضا 
حلني الوقوف على حالة احد 
مســؤولي القــوى العاملة 
والذي دخل مستشفى العدان 
بعــد ان دخل في نقاش مع 
عدد مــن الوافدين واصيب 
بإغمــاء، هذا وقام مســاعد 

نحو ٦٠ وافدا لم يحصلوا 
على رواتبهم منذ عدة أشهر.

وأضــاف املصــدر: قــام 
رجال األمــن باالنتقال الى 
موقــع التجمهــر وتبني ان 
الوافدين يعملــون بعقود 
حكوميــة ولــم يتقاضــوا 
رواتبهم، حيــث مت الطلب 
مــن الوافدين العــودة الى 
مقار ســكنهم علــى ان يتم 
معاجلة مشكلتهم بصرف 
مستحقاتهم املالية من قبل 

اســناد وضبط احملرضني 
واملســيئني، يشــار الى ان 
كفيل الوافدين داخل السجن 

املركزي.
وأكد املصدر ان «القوى 
العاملــة» بصــدد اتخــاذ 
إجراءات ملعاجلة مشــكلة 
الرواتــب للوافدين  تأخر 
وصرف مستحقاتهم وكذلك 
حل إشكالية حتويل إقامات 
العمــــال علــى شــركات 

أخـرى.

الهيئة والنظــر في قضية 
حتويل اقاماتهم.

وأضــاف املصدر: انتقل 
مساعد مدير األمن الى داخل 
«القوى العاملة»، حيث مت 
إبالغه بأن هنــاك عددا من 
املتجمهرين دخلوا الى مقر 
الهيئــة وأثــاروا املشــاكل 
وتطاولــوا على مســؤول 
فــي الهيئة، ولــدى ضبط 
املســيئني حــاول بعضهم 
اعاقة رجال االمن ليتم طلب 

على خلفية توقيفه مقابل مطعم لتحرير مخالفة تظليل

..وعدد منهم قاوموا رجال األمنالعميد مبارك مرجي يستمع إلى شكوى الوافدين

مدير امــن محافظة مبارك 
الكبير العميد مبارك مرجي 
بتوفيــر باصــات لعدد من 
الــى محل  العمــال لنقلهم 
سكنهم في منطقة املهبولة 
بعدما أكدوا له عدم وجود 

مبالغ بحوزتهم.
الــى مصدر  واســتنادا 
امنــي، فإن بالغــا ورد الى 
عمليــات «الداخليــة» مــن 
إحدى إدارات القوى العاملة 
في ابوفطيــرة عن جتمهر 

ملشاهدة الڤيديو

إبعاد ٣ متسوالت ومرافقهن 
الستجداء املارة بطفلة في العاصمة

متكن رجال أمن العاصمة من ضبط ٣ نساء 
من جنسية عربية بصحبتهن طفلة أثناء قيامهن 
بالتســول أمام احدى اجلمعيات التعاونية في 
محافظه العاصمة وفي ســوق التمور مبنطقة 

الشويخ الصناعية.
وكانت غرفة عمليات الوزارة تلقت بالغا عن 
تسول ٣ نســاء من جنسية عربية بصحبتهن 
طفلــة، حيــث مت انتقال رجال األمــن فورا إلى 
املوقــع، ومت ضبطهن وضبط الشــخص الذي 
يقــوم بتوصيلهن إلى أماكن ممارســة نشــاط 

التسول واتضح انه من نفس اجلنسية، حيث 
متت إحالتهم جميعا إلى اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية، وأبلغ مصدر امني «األنباء» بانه تقرر 
إبعاد الوافدات ومرافقهم مع إخطار اإلدارة العامة 
لشــؤون اإلقامــة التخاذ إجــراءات بحق كفالء 
النسوة والطفل. وأكدت وزارة الداخلية ان جهودا 
تبذل ملكافحة هذه الظاهرة، الفتة الى أن القضاء 
على هذه الظاهرة يســتوجب تعاون املواطنني 
واملقيمني عن طريق إبالغ اجلهات املختصة أو 

عن طريق االتصال بهاتف الطوارئ ١١٢.

«الداخلية»: نتصدى للسلوكيات املخّلة 
وال مننع أحدًا من نزول البحر

احتجاز ناشطة أساءت لعالقات الكويت 
مع دولة عربية مبقاطع على التواصل

«محاكمة الوزراء» حتفظ بالغًا ضد العزب 
على خلفية تعيينات اخلبراء املبطلة

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم أن 
وزارة الداخلية ال متنع املواطنني واملقيمني 
من نزول البحر والتواجد على الشواطئ، 
بل يقتصر دورها على التصدي للسلوكيات 
اخلاطئة أو املخلة باآلداب العامة واخلادشة 
للحيــاء العــام أو املخالف لالشــتراطات 
الصحيــة الســيما التجمعــات، حيث ان 
الدوريات األمنية ســتكون متواجدة على 

مدار اليوم للحد من هذه الظواهر السلبية 
وضبط اي شخص يتجاوز القوانني، مؤكدة 
أن قطاعات وزارة الداخلية ال تألو جهدا في 
العمل من أجل احلفاظ على تطبيق القانون.

وتهيب اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بجميع مرتادي البحر الى االلتزام 
بالقوانني واللوائح املوضوعة جتنبا للوقوع 

حتت طائلة القانون.

محمد اجلالهمة

علمت «األنباء» ان نيابة االعالم اخضعت 
ناشطة كويتية تدعى «ش» للتحقيقات على 
خلفيــة مقاطع لها على وســائل التواصل 
االجتماعي اساءت الى احدى الدول العربية 
الشقيقة. وبحسب مصدر امني، فإن نيابة 

االعالم تلقت بالغا بشــأن الناشطة، حيث 
قامت باستدعائها امس وقامت مبناقشتها مبا 
ذكرته في املقاطع املصورة لها، خاصة مقطع 
نشر منذ اكثر من شهر وتضمن اساءة الى 
دولة عربية ورعايا تلك الدولة في الكويت. 
وقال املصدر: بعد حتقيقات امتدت لساعات 

صدر قرار باحتجازها حتى يوم غد.

حفظت جلنة التحقيق اخلاصة مبحاكمة 
الوزراء بالغا مقدم ضد وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة السابق د.فالح 
العزب، لعدم وجود جرمية يعاقب عليها 

وفقا لقانون اجلزاء.
وكان مقدم البالغ قد ذكر أن العزب وافق 
على تعيني ٥٦٠ خبيرا باملخالفة للقانون 
وفق ما أكدت محكمة التمييز بحكم إلغاء 

تعيينات إدارة اخلبراء، مبينا أن هذا القرار 
تسبب بإهدار املال العام.

وأضاف باتهاماته أن الوزير اســتأجر 
مبنى وحيدا إلدارة اخلبراء، حيث أكد الوزير 
ردا على ذلك، أنه سلم جميع املباني املؤجرة 
والتي ال تســتغلها الوزارة باستثناء هذا 
املبنــى، مبينا أنه هدف من هذا القرار إلى 
عدم حتميل امليزانية العامة ألعباء إضافية.

متسولة تستجدي املارة

إعداد: عبدالكرمي أحمدعدل ومحاكم

«رسائل ابتزاز» تبرئ جّراح جتميل
من حتريض مريضة على الفسق والفجور

محكمــــة  بـــــــرأت 
االســتئناف جراحــا من 
حتريــض مريضــة على 
الفسق والفجور، بعد حكم 
أولي قضى بحبسه ملدة ٦ 
أشهر مع الشغل والنفاذ.
وجاء حكم إلغاء إدانة 
الطبيــب وبراءتــه مــن 
االتهــام بعدما أكد كيدية 
الشــكوى، حيــث قدمت 
وكيلتــه احملامية حوراء 
احلبيــب مــا يثبــت أن 
الشــاكية قد أرسلت إلى 

هاتفه املتنقل رسائل تبتزه فيها وتطلب 

منه إجراء عملية جتميل 
وإال فإنها ســتقدم ضده 
شــكوى حتريــض على 

الفسق والفجور.
وذكــرت احلبيــب أن 
مســتقبل موكلها كاد أن 
يضيع بـــ «شــربة ماء» 
لوال تقدمي الدليل املتمثل 
بالرســائل الهاتفية التي 
أكــدت كيديــة وتلفيــق 
الشــكوى، مشــيرة إلــى 
أنهــا تعتــزم رفع دعوى 
تعويــض ضد الشــاكية 

نظرا ملا سببته من أضرار مبوكلها.

احملامية حوراء احلبيب
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تعتبر الهيئة العامة للزراعة والثروة احليوانية والســمكية 
املشــرفة األولى على رقعة شاسعة من مساحة دولتنا احلبيبة 
البرية والبحرية حتت مسمى املناطق الزراعية ومناطق الصيد 

البحري وجواخير اإلبل واألغنام.
وال شك أن القائمني عليها بدءا من األخ العزيز الشيخ محمد 
اليوســف الصباح - رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
ونوابه وكل موظف حســب موقعه دور مهم في إنفاذ القانون 
لتحقيق األهداف املرجوة للهيئة في حتقيق األمن الغذائي بأنواعه 
بالتعاون مع اجلهات الرســمية بالدولة ممثلة بوزارة الداخلية 

وهيئة القوى العاملة.
كما أن من مسؤوليات الهيئة في اجلانب الرقابي الزراعي، 
التحقق عن مــدى التزام املزارعني بالقانــون واللوائح وعدم 
جتاوزها. من هنا فإنه تقع على عاتقها مســؤوليات جسام في 
تطبيق القانون على اجلميع دون اســتثناء ومواجهة املخالفات 
والتجاوزات التي يرتكبها املزارعون لألسف من تسوير الساحات 
اجلانبية دون تصريح ومنع مرور الناس فيها وكأننا عدنا إلى 
حتويــط األراضي، دون أي وازع وطنــي بااللتزام بالقانون، 
وعدم زراعة احليازات التي خصصت لهم. وال يخفى أن تطبيق 
القانون ومواجهة املخالفات والتجاوزات يعتبر جزءا ال يتجزأ 
من مواجهة الفســاد والذي يســعى إليه جاهدا ملواجهته سمو 

رئيس مجلس الوزراء.
والزائــر ملنطقة الوفرة الزراعية قبل أســابيع مضت يجد 
العديد من الســاحات املجاورة للمزارع مت تسويرها بقضبان 
حديدية وأسالك شائكة وداخلها أبراج الضغط العالي للكهرباء 
والزراعة حتتها، وكذلك املزارع الفضاء، واآلن قد متت إزالتها 
وبسط القانون عليها، دليل على مخالفة أصحاب املزارع للوائح. 
ويتداول أن املدير العام يســجل املخالفات شخصيا ويرسلها 

للمسؤولني إلجراء الالزم.
وهنا يطرح السؤال أين مسؤولو هيئة الزراعة ألم يروا تلك 
املخالفات والتجاوزات في املــزارع؟ أليس هذا واجبهم!. وهنا 
نتذكر بداية تعيني الشيخ محمد اليوسف في هيئة الزراعة في 
فترة كثر فيهــا القيل والقال عن هيئة الزراعة وتفاءل اجلميع 
بتســلمه ملنصبه ملا عرف عنه من احلزم والشــدة في تطبيق 
القانون. ولكن لألســف يده غلت نتيجــة لتدخالت وحتجيم 
صالحياته، من هنا نقول أعطوا املسؤول صالحياته وحاسبوه 

عن أي تقصير أو جتاوز!.
نأمل أن ما حصل في الوفرة خالل األسبوع املاضي إشارة 
طيبة ملواجهة املتجاوزين والقضاء على أي جتاوزات. كما نتمنى 
أن يقــوم مدير الهيئة بحكم صالحياتــه بااللتفات إلى املزارع 
املسورة التي ال تسهم في األمن الغذائي وسحبها من أصحابها، 
وهذا ما يعطي االنطباع بتطبيق القانون وعدم احملاباة وان الهدف 
من احليازة الزراعية هو اإلنتاج الزراعي وليس للمتاجرة فيها!

قد يكون مقالنا اليوم يحمل عنوانا ســياحيا، لكن رغم أن 
حروف مقالتنا تســلط الضوء على السياحة بوجه عام إال أن 
كلماتنا اليوم تشمل العديد من اجلهات احلكومية بوجه خاص 

من أجل السياحة!
باألمس القريب كانت وجهتي لشــارع اخلليج، وللدقة في 
 «weekend» املعلومة جعلت يوم ذهابي للبحر يكون أحد أيام
ألشــاهد احلقيقة بدال من املقاطع التي تصلني عبر وســائل 
التواصل االجتماعي عما يحدث في عطلة نهاية األســبوع من 
رواد الشواطئ املمتدة على شــارع اخلليج من تزاحم وإلقاء 
األوساخ وبواقي املأكوالت واملشروبات في البحر والشوارع 
وغيرها من أمور تعكس عدم الثقافة السياحية، ألنه باألساس 
ال يوجد وعي إعالمي للسياحة، ومن هذا وذاك يبقى السؤال: 

وين السياحة يا أهل السياحة؟
رسالتنا اليوم كلماتها ال تقتصر فقط على القطاع السياحي، 
بل سطورنا تشمل العديد من اجلهات والهيئات احلكومية التي 
من املمكن أن تســاعد في تنشيط الســياحة وترسيخ الثقافة 
الســياحية في نفوس املواطنني واملقيمني على أرض الكويت، 
ومن هذا وذاك تبقى الســياحة في عنق الزجاجة حلني إصدار 
القرارات ملا سوف نقوم بكتابته من أفكار لتنشيط سياحتنا يا 

أهل السياحة، وإليكم البعض منها:
٭ شرطة السياحة: حان الوقت ألن ينشأ قطاع جديد في وزارة 
الداخلية «شرطة الســياحة» يغذي «وزارة أو هيئة» السياحة 
لتفعيل وتطبيق القوانني اخلاصة باملرافق السياحية سواء أكانت 
تلك القوانني صادرة من الداخلية أو البلدية أو التجارة وأخيرا 
السياحة، فبتواجد هذا القطاع سوف يعطي األمن واألمان في 
جميع املرافق السياحية بالكويت، فال أعلم ملاذا ال توجد شرطة 
سياحة في الكويت، مع العلم أن جميع الدول العاملية والعربية 

متتلك «شرطة السياحة»!
٭ شرطة السياحة: عند تفعيل هذا القطاع سوف يرفع العبء عن 
أسود الداخلية في الكثير من املشكالت واملخالفات التي حتدث 
في األماكن واملرافق السياحية وأهمها الشواطئ البحرية، علما 
أن رجال الداخلية «مو مقصرين».. بس واهللا عيالنا وإخوانا في 

الداخلية اتعبوا.. عساكم على القوة يا أمن الكويت.
٭ البلدية: بداية سطورنا كل الشكر على ما يقوم به إخواننا في 
هذا القطاع احلكومي، جهد ثابت وراسخ في عقولنا وقلوبنا ملا 
قمتم ومازلتم تقومون به وباألخص في جائحة كورونا، ورغم هذا 
نريد املزيد بإصدار وتطبيق وتفعيل الكثير من القوانني إلنعاش 
الســياحة مع احلفاظ وااللتزام بالقوانني.. على سبيل املثال ال 
للحصر: إلقاء املخلفات سواء في البر أو البحر، ألن ما شاهدته 
لألســف عندما ذهبت إلى الشارع اخلليج ينذر بأن شواطئنا 
في املستقبل ستصبح بؤرة وباء من كّم القاذورات واملخلفات 
التــي ترمى من بعض رواد الواجهة البحرية. كما نطلب منكم 
تفعيل قانون منع رمي املأكوالت واملشروبات سواء في البحر 
أو في الشارع ومنع الشوي وتدخني الشيشة مع تغرمي مادي 
لكل من يخالف القانون لسالمة اآلخرين واحلفاظ علي البيئة.

٭ التجارة أو البلدية: ال بد من االشتراط على من يقوم بتأجير 
الواجهة البحرية أو املسؤول عن الواجهة البحرية، توفير دورات 
املياه واملقاعد وإذا أمكن غرف مخصصة لتغيير املالبس، فال 
يعقل أن من يريد النزول إلى البحر يقوم بتغيير املالبس أمام 
املارة! نعم هذا ما حدث وهذا ما شاهدته!  كما شاهدت تكدسا 
شــديدا من البشر أمام صنبور مياه بشكل غير حضاري من 
أجل االغتسال بعد االنتهاء من السباحة! توجد حلول من أجل 

أن نقول إننا منتلك سياحة يا أهل السياحة. 
*اإلعالم: أين البرامج التوعوية والتحفيزية للسياحة واحلفاظ 
على مرافق الســياحة! نقطة من أول السطر، بل أين متابعتكم 

اإلعالمية لتلك املناطق واملرافق؟ 
مسك اخلتام: السياحة ليست مجرد فالشات إعالمية من خالل 
تصاريح فقاعية من مسؤوليها، بل تفعيل قرارات واالستعانة 
باجلهات األخرى من أجل االرتقاء بني الدول األخرى في عالم 

السياحة.. واهللا من وراء القصد.

مع بداية أغسطس تخطط وزارة 
التربية لعودة عام دراسي جديد 
ولكنه سيكون بصورة غير طبيعية 
وكأنه والدة قيصرية، خاصة أن 
بدايته تختلف عن األعوام املاضية، 
باإلضافة إلى أن الدراسة ستكون 
في بعض املدارس التي استخدمت 
كمسارح أو أقصد كدور معسكرات 
إليواء مخالفي اإلقامة من مختلف 
اجلنســيات، وكذلك فإن أعضاء 
الهيئة التعليمية الذين سيقومون 
بالعمــل فيها معظمهم حتى اآلن 
ال يعرف إن كان العام الدراســي 
احلالي قد انتهــى أم ال؟ وكيف 
انتهى وهناك بعض املناهج التي 

لم تدرس للطلبة؟
ومما ال شك فيه أن حتديات 
بدء الدراسة في عام دراسي جديد 
ليست سهلة، فالوقت مير سريعا 
وها هو أغســطس على األبواب 
إذ يجب علــى وزارة التربية أن 
الهمم  تضاعف اجلهود وتشحذ 
وتوفر املــوارد للتغلب على هذا 
إلى االهتمام  التحدي، باإلضافة 
بتطبيــق اإلرشــادات الصحية 
في املــدارس كلها، وأهمها: ترك 
املسافات بني الطلبة في الفصول، 
وتوفير املطهرات واألقنعة الوقائية، 
وجتنب االزدحام والتجمعات داخل 
املــدارس، وتكثيف دور الصحة 
املدرسية والترصد واالستجابة في 
املدارس، وهذه املسؤوليات ليست 
بسيطة، يجب تدريب اجلميع عليها. 
إننــا نشــفق علــى قيادات 
ومسؤولي وزارة التربية من تلك 
املهام ولكننــا نطالب بأن يكون 
التحضير على مستوى التوقعات 
والتحديــات اجلســام فهو عام 
دراسي من عمر أبنائنا وبناتنا ومن 
مسيرة حياتهم التعليمية والبد من 
حمايتهم أيضا في املدارس أثناء 

تلقيهم التعليم. 
ومن األفضل أن نســرع في 
تطبيق التعليم عن بعد واالستفادة 
من التقنيات احلديثة في التعليم، 
فلم يعد هناك متسع لقبول أعذار 
للتراخي فــي العملية التعليمية 
وإصــالح االختــالالت بها. وال 
نغفل فــي مقدمة هذه التحديات 
أن نعمل جميعــا إلعادة البهجة 
إلى أبنائنا وبناتنا باستقبالهم عاما 
دراسيا جديدا بدال من التداعيات 
التي أصابتهم بسبب  النفســية 
املفاجئ واحلجر  الدراسة  توقف 
والعزل ومنع التجول وغيرها من 
اإلجراءات التي عاشوها خالل العام 

الدراسي غير املنتهي.

والدتي متوفــاة من قبل ٢٠ 
سنة، وحتديدا في عام ١٩٩٩، وكل 
فترة أذهب إلى أميـ  رحمها اهللا 
ـ املقبرة أدعو لها وأذكر نفسي 

باآلخرة.
فكنت عندما أذهب إليها أركن 
سيارتي وأمشي إلى قبرها وأمر 

على كثير من القبور.
حتى جاء ذلك اليوم الذي مررت 
فيه مع صديقي فتوقفنا عند قبر، 
يبدو عليه أنه ال أحد يزوره، ألن 
الشاهد ذهب من عليه لون االسم، 

والقبر غير مرتب.
لها وعاهدت  أدعــو  فوقفت 
نفسي أني سأدعو لها في صالتي..
جئت في األسبوع املقبل مع 
صديقي نفسه فرأينا القبر خرج 
منه ورد، والغريب ان القبور التي 
حوله ليــس بها ورد.. فقط هذا 
القبر، وكأن اهللا يريد ان يعلمني 

دروسا منها:
١- أن كل من يدعو اهللا يستجب 
له.. فال نيأس وال نقنط من رحمة 

اهللا مهما كان بنا من الذنوب.
٢- أن األمــوات يحتاجــون 
لألحياء فــي دعائهم إلى صدقة 
أعمال اخلير أشــد احلاجة فال 

ننساهم مبلهيات احلياة.
٣- أنه رمبا املرأة املتوفاة التي 
دعوت لها لديها أقارب، إخوان، 
أبناء وأحدهم عمل خير ألحد.. 
ساعد أحدا.. كان سببا في سعادة 
أحد.. بهذا العمل أرسلني بعد ٢٠ 

سنة ان أدعو لها.
فال حتقرن من املعروف شيئا 
ولو ان تلقى أخاك بوجه طلق.. 
رمبا العمل الصغير بنظرك يكون 

فالحك في الدنيا واآلخرة.

من املتحزب ومن املدفوع، ال شــيء 
سيظل مختبئا إلى األبد، ومعها ستسقط 
األقنعة بشكل رســمي، طبعا أغلب 
املتابعني في وسائل للتواصل كشفوا من 
يتبع من ومن يعمل لصالح من ضد من، 
فاألمور لم تعد سرا، ولكن عندنا تظهر 
موثقة ستكون فضيحة «بجالجل»، 

وعندها سنقول: «شيلمهن».
فــي النهاية، ال بأس أن يكون لك 
رأي في أحداث مير بها بلد ما، ولكن 
ان تكون تلك األحداث قضيتك «فاسمح 
لــي... ما عندك ســالفة»، األولى أن 
تنشغل بأوضاع بلدك وقضايا الفساد 
وحرامية بلــدك، أما البلدان األخرى 
فلديها منظرون وكتاب ومغردون هم 
أدرى بشعابهم، أما أن «تطق الرصيف» 
وتدخل وتتدخل بآرائك بل وتتحزب 
جلهة ضد أخرى فأنت هنا تدس أنفك 
من حيث ال يجب، واملصيبة انه عندما 
يتدخل أحد من بلد آخر بشــؤوننا 

يقولون له:«وانت شكو؟!».

األعياد القادمة.
لقد استبشرنا خيرا باخلطوة التي 
قام بها وزير التربية د.سعود احلربي 
بإنهاء العام الدراسي جلميع الصفوف 
ماعدا الصف الثاني عشر، ومع مبادرة 
الكثير من الطلبة املعنيني باجتياز شهادة 
الثانوية العامة بتسجيلهم على املنصات 
اإللكترونية، إال أننا كأولياء أمور قلقون 
من املخاطرة بصحة أبنائنا، واإلصرار 
علــى عودتهم إلى مدارج الدراســة 
واالمتحانات في املدارس االعتيادية، 
والتي كانت مستشفيات ميدانية ومراكز 
إليواء العمالة املخالفة.. والكثير منهم 
عوجلوا حتت مظلــة الدولة من وباء 
كورونا في تلك املــدارس، فحتى ال 
نندم علينا التفكير باستمرار الدراسة 
عن بعد، وتقدمي االمتحانات من خالل 
املنصة التعليمية وإما النجاح للجميع، 
وإن فعل.. فهذا بحد ذاته إجناز حكومي 

إقليمي دولي.
أمتنى أن تصل رسالتنا للمعنيني، 
واملضي قدما في وضع مالمح الصورة 

للجميع.. وحتى ال تندموا.

أبا حمد هــي األقدار تقضي
العاملينا مبا قــد شــاء رب 

وجاءك «هادم اللذات» يسعى
وفارقــت األحبــة والقرينا

بالرحمات دوما دعونــا اهللا 
إلى الفردوس.. يا موسى األمينا
في كل وقت ســأذكرك، ســأذكر 
مجالســك التي ال تنســى، سأنشــر 
سيرتك بني الناس، سأحكي لهم قصة 
من ترك الدنيا من أجــل الوالدة ترك 
الزوجة والولد واألهل واألصحاب من 
أجل برها ورضاها، فهنيئا لنا بك وهنيئا 

لك الرضا والنعيم.
ما يعزيني فــي رحيلك أن اآلخرة 
جتمعنا فنلتقي في ظل الرحمن، سأحمل 
هذه املعاني التــي تعلمتها منك وهذه 
اخلصال في ذاكرتي، وكم كنت أمتنى أن 
يخلد اسمك في الذاكرة عبر إطالق اسمك 
على أحد املعالم التربوية وتكتب سيرتك 
بأحرف من نور، فاملرء ال تخلده إال فعاله 
وثناء النــاس عليه باخلير، فنم يا ابن 
العم قرير العني فإن وراءك ألسنة تدعو 

اهللا لك على الدوام بالرحمة واملغفرة.

القبر قبل الليلة ٣٦٦! بشــريطة عدم 
اخلروج إطالقا من الضريح! ومن يخرج 
املدة احملددة يتحمل مســؤولية  قبل 
ما يحل به! مــع ضرورة قراءة الكتب 
واألشعار للبارونة احملبة لقصص اخليال 
واحلديث معها! حاول الكثيرين بهدف 
املال مشاركة البارونة هذا الضريح، إال 
أن جميع احملاوالت باءت بالفشل، منهم 
من مات بسكته قلبية، ومنهم من جن، 
ومنهم من انتحر، وبالرغم من النتائج 
السلبية املتعددة إال انهم تشاركوا جميعا 
بالصراخ الهيســتيري والتحدث بلغة 
غيــر مفهومة وصوال إلى املوت، حتى 
شاع باملدينة أن البارونة هي مصاصة 
دماء حقيقية، وأن هناك أمورا غامضة 
وسحرية حتوم بهذا املكان، وأن رأس 
جثتها معاكس للمشرق، مع وجود طالسم 
وأرقام شيطانية داخل الضريح وخارجه.
مت تصوير الضريح حديثا بسبب 
وجود أصوات وصرخــات من داخل 
القبر ومع تكرار ظهور شبح البارونة 
ألكثر من شخص، ومازالت هذه القضية 
غامضة وغير مفهومة حتى قررت البلدية 
الباريسية بالتصريح في اجلرائد بأن 
الوصية انتهت مدتها حملاولة غلق القضية 

ومنع فتح ضريح البارونة. 
دمتم بحياة سعيدة.

تياغو»، والعكس.
جنوم مشــهد احلــرب الكالمية 
حول آيا صوفيا غالبا، أقول غالبا، إما 
متحزبــون أو أنهم مدفوعون باألمر 
لقول ما يقولونه، واالثنان أسوأ من 

بعض.
غدا ستنكشف اللعبة، ففي القريب 
السفارات  العاجل ستظهر تسريبات 
األجنبية وغير األجنبية وستعرفون 

رفع احلظر اجلزئي، على أن يستمر 
احلظر اجلزئي إلى املرحلة اخلامسة، 
وذلك حتى ال نندم وتندموا يا حكومتنا 
الرشيدة بارتفاع عدد احلاالت بسبب 
التخالط االجتماعي وإعادة الربكة إلى 
الذي  العظيم  مشهدها األول، فالعمل 
قامت به وزارات الدولة في احملافظة 
على احلد من انتشار اجلائحة وتفاقمها 
يستحق من املواطن واملقيم االلتزام 
بالتعليمات احلكومية، وااللتزام بالتباعد 
االجتماعي، وعــدم التجمع في فترة 

فيها ذكرى ال تنسى، فهنيئا لك يا ابن 
العم ثناء املثنني وبكاء الباكني وحسرة 
املتحسرين، ففقدك لم يكن فقد رجل 
وإمنا هو بنيان قوم تهدم، وال أغالي إن 

قلت فقدنا برحيلك جزءا منا. 
ولعل ما كتب في حقك من رثاء هو 
أبلغ دليل على ما تركته في نفوس محبيك، 
فها هو زميلك العم يوسف عبدالرحمن 

من جريدة «األنباء» يرثيك بقوله:
الراحلينا إلى مصاف  علوت 

وجــاورت الكــرام الفائزينا

الشهيرة «بيري ال شيز»، أحد أكبر مقابر 
العالم والتي يتعدى زوارها اكثر من ٣ 
ماليني زائر سنويا، ويعود ذلك بسبب 
وجود أضرحة لبعض اهم شخصيات 
العالم مثل فيكتور نوار، أوسكار وايلد، 
موليير، جيم موريسون، بالزاك، شوبني 

وغيرهم.
يتم تشييد ضريح عمالق من الرخام 
اخلالص للبارونة دمييدوف شبيه بكوخ 
رخامي مع نوافذ صغيرة للهواء وتابوت 

من الزجاج صنع خصيصا لها.
بعد وفاة البارونة يتم نشر وصيتها 
بإحدى اجلرائد والتي تترك فيها ثروة 
طائلة ولقب بارون أو بارونة ألي شخص 
يعيش معها بالقبر ملدة ٣٦٥ يوما ويترك 

ما يحدث ليــس حربا فكرية، بل 
حوار طرشان بني شخصني يتشاجران 
ويتالسنان حول أمر ال ناقة لهم وال 
جمــل وال حتى «صخلــه.. عوراء»، 
ليست من قاعدة ثابتة في نقاش أي 
من الطرفني، األمر يبدو أقرب إلى حالة 
تعصب كروية عمياء، فهذا برشلوني، 
ولو طعن ميسي احلكم بسكني لقال 
البرشلوني «مو هو... ما يسويها ابو 

يجب أن يكــون اقتصادنا عليها في 
القادم.

ومع اقتراب عيد األضحى املبارك، 
واحلركة التي تشهدها شوارع الكويت 
على املراكز التجارية منذ بداية املرحلة 
الثانية ورفع احلظر الكلي، وما تشهده 
الواجهات البحرية، وتخوفا من ارتفاع 
عدد اإلصابات بالڤيروس بعد الرجوع 
احلياتي الطبيعي اجلزئي في البالد، ومع 
التخوف من إعادتنا إلى املربع األول، 
أرى أن علينا التمهل والتروي في آلية 

كنت في بر والدتك، حتوطها برعايتك 
وتسافر في خدمتها وتعمل على راحتها، 
إلى أن تلقتك العناية اإللهية وأنت على 

سرير الصحبة.
كم من موعد وعدتــه ولقاء منيت 
محبيك به لم ينعقد، وكم من جلســة 
في الديوانية كنا ننتظرها بفارغ الصبر 
باتت من الذكريــات، مكانك الذي كنت 
جتلس فيه فــي الديوانية وحديثك مع 
اإلخوان ونظراتك احلنونة حلمد وناصر 
التزال تطوف في املكان، كل زاوية لنا 

ولكن وفي سنة ١٨٠٥ وبسبب تدهور 
العالقات السياسية والدولية بني روسيا 
وفرنسا، اجبر نيكوالي وعائلته على 
العودة الى روسيا. عاش الزوجان في 
ايطاليا ومن ثم انتقل الزوجان الى بلدهما 
األم ليخدم نيكوالي روسيا ضد نابليون 

بالرغم من محبته له. 
تنجب البارونة اجلميلة أربعة أطفال 
يعيش منهــم اثنان فقط. ولكنها وبعد 
والدة ابنها «اناتولي» أمير سان دوناتو 
في ايطاليا املستقبلي، تنفصل البارونة 
من نيكوالي بسبب توجهاته السياسية 
وتعود للعيش في باريس حتى مماتها 

في ٨ ابريل من ١٨١٨.
تدفن البارونــة في مقبرة باريس 

احلدث فــي بلد ليس بلدك وانت 
تصر على التعليق بل واالنحياز لطرف 
ضد آخر متذرعا بالدين تارة، ومبحاربة 
اإلرهاب تارة، وبالقومية وغيرها من 
املداخل التي تتذرع فيها لتدس أنفك 

في شؤون بلد آخر.
طبعا من حقك إبداء رأيك، ولكن 
األولى أن تنشغل بـ«حرامية» بلدك، 
وإذا انتهيت من االنتقاد وتصدير آرائك 
عنهم وبهم ومن حولهم هنا ميكنك أن 

تقفز إلى أي بلد تشاء.
بعد أحداث إعالن تركيا مسجد آيا 
صوفيا.. مسجدا كما هو في األصل، 
ظهر لدينا فريقان، األول يرى بعودة 
فجر الصحوة واآلخر يقلل من أهمية 
القرار بل ويستســخفه، وال يصل 
األمر إلى هنــا فقط بل يتجاوز ذلك 
إلى التراشق باتهامات اخليانة واإلرهاب 
والعمالة، من كال الطرفني طبعا، وبني 
هذا وذاك ال بد أن «يحوش» االخوان 

املسلمون جانبا من ذلك التراشق.

تســير اخلطة احلكوميــة والتي 
قسمت إلى ٥ مراحل على قدم وساق 
وهي في طريقها الصحيح، وتزامنا مع 
إعالن احلكومة عن إجراءاتها اجلديدة 
للمرحلة الثالثة، التي أعلنت عنها وزارة 
الداخلية بأنها ستكون املقدمة لعودة 
احلياة إلى طبيعتها في القريب العاجل 
املعالم، وتبدأ  وفق إجراءات واضحة 

بعد ١٢ اجلاري.
وتشمل اخلطة املقبلة فتح املنتجعات 
والفنادق، وعودة سيارات األجرة للعمل 
وفق إجراءات وضوابط معينة، باإلضافة 
إلى زيادة نسبة املوظفني في مفاصل 
مؤسسات الدولة، وهذا أمر طيب نتمنى 
أن يأخذ مساره الطبيعي إلعادة هيكلة 

التركيبة السكانية.
ومنذ بداية تفشــي وباء كورونا، 
باركت وأبارك اجلهود التي قامت بها 
احلكومة إلدارة األزمة باملقدرات التي 
متلكها الدولة، إلى جانب التأكيد على 
ضرورة وضع برامج إلدارة األزمات 
الطارئة احملتملة بعــد هذا االنقالب 
االقتصــادي العاملي.. والصورة التي 

قليلة هي األســماء التي تترك في 
الذاكرة مكانا في زحمة االنشــغاالت، 
وأعباء احلياة وأثقالها، ولكن «بوحمد» 
موسى أبو طفرة - رحمه اهللا تعالى - الذي 
رحل دون استئذان العام املاضي، ترك في 
نفوس محبيه جرحا ال يندمل، وكسرا 
ال ينجبــر، فهو األب احلنون في بيته، 
واملعلم احملبوب في مدرسته، واإلعالمي 
الصادق في جريدته، والصديق الصدوق 
بني أصحابه، واالبن البار بأمه وإخوانه. 
بوحمد علم من األعــالم الذين لم 
ميلكوا املال واملنصب، وإمنا ملكوا القلوب 
بأخالقهم وتواضعهم ومسارعتهم لفزعة 
احملتاج ونصرة املظلوم، لم يرد سائال 
طــرق بابه وال محتاجــا ملعونة قصد 
شخصه، كل من يعرفه أحبه حتى من 
لم يره، بل كان جسرا لتمرير حاجة أو 

دفع ظلم أو رد مظلمة.
آه يا ابن العم، كم أشتاق إلى كلماتك 
احملفورة في ذاكرتي، وعباراتك احملفزة 
لتالميذك علــى الدرس واالجتهاد، لقد 
كنت عنوانا من عناوين الوفاء واحملبة 
واإلخالص، ويكفيك فخرا أنك قبل رحيلك 

بالرغم من كون املقابر واملوت جزءا 
مهما من احلياة، إال أن احلديث عن ذلك 
يثير الرهبة للبعض. ففي باريس ارض 
األضواء واملوضة والتي تضم واحدا من 
اكبر مقابر العالم «بيري ال شيز» والتي 

تعد املقبرة امللهمة لهذا املقال.
ولدت البارونة اليزافيتا ألكسندروفنا 
في سان بطرسبرغ بروسيا في ٥ فبراير 
١٧٧٩. ابنة عشاق السفر وأغنى أغنياء 
روســيا في تلك احلقبة، والتي متلك 
عائلتها عــددا ال يحصى من العقارات 
والقصــور في كل أنحاء أوروبا، حتى 
قيل انهم أفحش ثــراء من الزار بيتر 

العظيم نفسه. 
تتزوج البارونــة عن عمر ١٦ عاما 
من الديبلوماسي وخريج اهم املدارس 
الفرنســية نيكوالي  الديبلوماســية 
دمييدوف، ابن عائلة مخملية مالكة ملناجم 

وشركات احلديد والذهب في روسيا.
ينتقــل الزوجــان إلــى العاصمة 
الفرنســية باريــس ويعيشــان في 
قمــة التناغــم واالتفــاق، ففي حني 
يجمع نيكــوالي الثروات واملال تقوم 
اليزافيتا بحكم شخصيتها االجتماعية 
بربط أواصر العالقات الديبلوماســية 
والصداقات املتعددة وصوال الى نابليون 
ودعمه بشكل واضح في جميع املجاالت. 

قضية ورأي

هيئة الزراعة 
ومواجهة 

التجاوزات!
libraheem@hotmail.com د.عادل إبراهيم اإلبراهيم

محلك سر

وين السياحة
يا أهل السياحة!
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

سلطنة حرف

حتى ال تندموا..
gstmb١٢٣@hotmail.comطارق بورسلي

ذكرى

موسى أبو طفرة.. 
جرح ال يندمل

عيسى ناصر املطيري

احلرف ٢٩

وأنت شكو؟!
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي

ساملنكا

البارونة اليزافيتا 
دمييدوف

Spanish _ eyes د.أفراح مال علي
Dr _ Afrah _ Ma
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: عجائب وغرائب حول العالم ـ  خالد عبدالاله

من كتاب: ثبت علميًا ـ  محمد كامل عبدالصمد
أفقياً:

شهر عربي من ٥ أحرف

عموديًا:

Sudoku عجائب وغرائب حول العالم

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

ثبت علميًا

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

نصف بصلة تساهم في منع اإلصابة بسرطان املعدة!

في بحث علمي قدمه الدكتور الهولندي 
دروانت أستاذ األمراض املعدية، أوضح فيه 
أن البصل والثوم مينعان االصابة بسرطان 
املعدة، وأن تناول االنسان على األقل لنصف 
بصلة يوميا يقيه متاما من اإلصابة بهذا 
النوع من السرطان، بعد أن ثبت أن البصل 
هو األقوى تأثيرا. جاء ذلك في نتائج بحثه 
الذي بدأه في منتصف عام ١٩٨٦ على ١٢٠ 
ألف شخص هولندي، منهم ٥٨ ألف سيدة، 
و٦٢ ألف رجل، تتراوح أعمارهم بني ٥٥ و٦٩ 
عاما، في ٢٠٤ مدن في هولندا، مع مراقبة 
عينات مختلفة من املصابني بسرطان املعدة.

ومتكن الدكتور دروانت من خالل الدراسة 
امليدانية والبحث من معرفة أنواع األطعمة 
التي يتناولها هؤالء، وعاداتهم اليومية في 
الطعام، وما يضيفونه من مشتقات وعناصر 
غذائية مكملة، فتبني أن الذين ال يتناولون 
البصل والثوم في الطعام معرضون بنسبة 
كبيرة لإلصابة بسرطان املعدة، وان البصل 
التي تتميز عن كل  هو أقوى املزروعات 
الفواكه واخلضراوات األخرى، في هذا املجال، 
إذ يحتوي على مادة Allium ذات اخلواص 

رة من الڤيروسات. املطِهّ

العرقسوس يحمي من اإليدز

اكتشف مجموعة من الباحثني اليابانيني أن 
مادة اجلليسرين إحدى مشتقات العرقسوس، 
ميكن أن حتول دون تطور مرض االيدز 
لدى احلاملني للڤيروس. فقد ذكرت صحيفة 
«مانيش شيمبوم» اليابانية أن ١٤ باحثا من 
جامعة طوكيو بدأوا منذ شهر أغسطس عام 
١٩٨٦ دراسة اكلينيكية حول آثار اجلليسرين 
على ١١ مريضا، ومن بني هذه احلاالت حالتان 

مصابتان مبرض

شعبان

طارق العلي

إمكانات غريبة

الصرصور لديه إمكانات عجيبة غريبة، 
مثال يقدر أن يدخل في فتحة حجمها أقل من 
حجمه بكثير، أيضا الصرصور يستخدم 
نظاما معقدا ليتحسس املوجودات التي 
أمامه، حيث إنه بال عني وال يرى، ومع 
إذا طاردت الصرصور  ذلك فإنك تتعب 
ألن قرون االستشعار التي لديه حاستها 
قوية، فيستطيع أن يتفادى أي جسم 
يسقط عليه، ومن قدرات هذا املخلوق 
أنه يستطيع أن يعيش ملدة تسعة أيام 
من دون رأسه حتى يبدأ معاناة املوت 
جوعا، وأيضا هذا املخلوق رقيق جدا، 
فهو يحب أن يتغذى على رموش العني 
عندما يكون قريبا من إنسان نائم أو 
ميت، والصرصور رشيق، فالصرصور 
الذي يعيش في املناطق االستوائية تصل 
الى ٣٫٣٦ ميل في الساعة، أي  سرعته 
أنه يقطع ما يوازي ٥٠ ضعف طوله في 

الثانية الواحدة.
من الغريب واملدهش أن الصرصور، 
بعد احتكاكه باإلنسان، يسارع الى مخبئه 

لتنظيف نفسه.

عاناااسااش

للرللليللا

ياجكغزبقخل

بسسباريالا

يكةيبارهـيم

انيرافيرجا

بدبةتةاةار

ررطقلقلرلة

غيقدمرساعب

مةلةغلامرق

لنالحاسيبط

اةيقابلاير

١ - شاطئ في الكويت - في العروق، ٢ - فك (معكوسة) - دق 
اجلرس (معكوسة)، ٣ - أصل احلياة - الهدوء والسكينة، 
٤ - قذفتهم - من الزهور (معكوسة)، ٥ - متكبرة (معكوسة)، 
٦ - مسرحية لشكسبير، ٧ - خبر - لقيادة السفن (معكوسة) 
- للتعريف، ٨ - أرشدا (معكوسة)، ٩ - سارق (معكوسة) - 

شتائمهما، ١٠ - فانيتان - للمساحة (معكوسة).

االمارة
الباقية

قطر
االسكندرية

سيبيريا

سرمد
الكبيرة
اخلليج
املغرب
القاهرة

ساحل
نرجس

لقلق
الغابات
العربي

رامي
ليبيا

القطبية
لغة

الزرافة

١ - في البحر - مشتاق، ٢ - قاحط (معكوسة) 
 - الطرق (معكوسة)، ٣ - وجها االتهام، ٤   -
أغلق - مع القهوة - وضعا خلسة (معكوسة)، 
٥ - أحوزه - قطع، ٦ - متشابهة - التضحية، 
٧ - من املناسبات السعيدة - قهوة، ٨ - مبتسم - 
للتوجع، ٩ - اقترب - العلقم، ١٠ - دربه - املرض.

أفقياً: عموديًا:
١ - املسيلة - دم، ٢ - حل (معكوسة) - رن (معكوسة)، ٣ - ماء 
- األمان، ٤ - رمتهم - فل (معكوسة)، ٥ - متعالية (معكوسة)، 
٦ - امللك لير، ٧ - نبأ - دفة (معكوسة) - ال، ٨ - دال (معكوسة)، 
٩ - لص (معكوسة) - سبابهما، ١٠ - بائدتان - آر (معكوسة).

١ - املرجان - صب، ٢ - ماحل (معكوسة) - السبل 
(معكوسة)، ٣ - اتهما، ٤ - سد - هيل - دسا، ٥ - 
أملكه - بت، ٦ - ل ل ل - الفداء، ٧ - العيد - بن، 

٨ - مفتر - آه، ٩ - دنا - املر، ١٠ - مرنه - الداء.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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عبداهللا اجليران ومحمد املجيبل ومحمد الشايجي

العازفة الكويتية لولوة الشمالن

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو املوسيقار د.عامر جعفر

جعفر: الناس احلني تطالع «الفاشينستات».. 
واملوسيقى عندهم فقط «دق ورقصني»!

عبداحلميد اخلطيب

كشف املوسيقار د.عامر جعفر عن 
تعاون يجمعه بالفنانة الواعدة لولوة 
الشمالن أول عازفة كويتية تدخل املجال 
العاملي من خالل مقطوعة موســيقية 
بعنوان «ڤيــروس» تواكب ما يحدث 
حاليا بسبب جائحة «كورونا». وقال 
في تصريح لـ «األنباء»: أتواجد حاليا 
في أوزبكستان بعدما حضرت الى هنا 
وأحييت في ســفارتنا حفال مبناسبة 
العيد الوطنــي وعيد التحرير فبراير 
املاضي ولم أستطع العودة بسبب تفشي 
«كورونا»، وكتبت مقطوعة «ڤيروس» 
وأرسلت منها اجلزء اخلاص بالبيانو 
الى لولوة لتعزفها، وهي مقطوعة مبنية 
على هارموني جديد وأسلوب عال، وال 
يستطيع أي احد أن يتصدى لها إال إذا 
كان متمكنــا جدا، مســتدركا: احلركة 
األولى للمقطوعة ستكون عند لولوة، 
ومن ثم تأتي االوركســترا مصحوبة 

برقص متثيلي (باليه).

وتابــع د.جعفر: لولوة عمرها اآلن 
تقريبا ١٨ عامــا وبدأت في العزف في 
سن الـ ٦ ســنوات، وقد استطاعت ان 
تبرز موهبتها مبساعدة والدتها التي 
تعمل مدرسة بيانو، وهي الوحيدة في 
الوطن العربي التي تخرجت في مدرسة 
«ويلز ميوزيك»، واآلن تدرس في احد 
معاهــد «الكونســرفتوار» بنيويورك 
بالواليات املتحدة األميركية في تخصص 
البكالوريوس بعزف البيانو- املوسيقى 
الكالسيكية، مضيفا: نحن لدينا عازفة 
عاملية، «ما عندها وقت حتط كحل على 
وجهها»، وتعمل بجد واجتهاد بطريقة 
علمية، وحتتاج الى التشجيع، خاصة 
في الوقــت احلالي الذي أصبحت فيه 
موسيقى «الهشك بشك» التي تخاطب 
«اخلصــر» مثل املخــدرات ألنها تؤثر 

على شبابنا.
وأردف: أتذكر أنني أحضرت لولوة 
وعزفت أمام اكثر مــن ألف طالبة من 
طالباتي في كلية التربية األساســية، 
وقد اعجنب بقدراتها ومفهومها املوسيقي 

املختلف، وهذا أسعدني ألنني أرى فيها 
«القدوة» لبناتنا الواعدات ولكل املواهب 
الفذة التي تتطلع الى مســتقبل جديد 
فترة ما بعد «كورونا»، مكمال: لألسف 
الناس حاليا تطالع «الفاشينستات» وال 
يطالعون أصحاب الفكر، واملوســيقى 
عندهم فقط «دق ورقصني» من دون 
أي مضمون أو هدف، فاختفى الطرب 
االصيل، وان شــاء اهللا في القادم من 

األيام يتحرك الفكر الى األفضل.
وأشار املوسيقار د.عامر جعفر الى 
انه انتهز فرصة وجوده في أوزبكستان 
إلجناز ألبومه املوسيقي اجلديد، وقال: 
انتهيت من ٧٠٪ من االلبوم الذي يحمل 
اســم «حرية االختيــار» والهدف منه 
توثيق املوســيقى العاملية، ويتضمن 
مقطوعات مثل «حرية االختيار» و«طلع 
البــدر علينــا»، باإلضافة الــى اعادة 
ملوســيقى «درب الزلق»، وموسيقات 
اخرى نابعة من تراثنا العربي ارفعها 
الى املستوى العاملي، وأمتنى أن ينال 

إعجاب كل من يسمعه.

جديده مقطوعة «ڤيروس» التي جتمعه بالعازفة الكويتية العاملية لولوة الشمالن وتواكب جائحة «كورونا»

«انت عمري».. يحتاج إلى عمر أطول!

بشار جاسم 

الفيلم القصير «انت عمري» 
يحكــي عــن اإلســراف بامليــاه 
وجتاهل االحتياطي أو مخزون 
امليــاه العذبة، وهــو من تأليف 
رابعة الغضبان وإخراج محمد 
صالح املجيبــل وبطولة نخبة 
من الشباب الذين يشقون بداية 
مشــوارهم الفني وهم عبداهللا 
اجليران، وعبداللطيف احملميد، 
ومحمد الشايجي، ومحمد احلربي 
وداود اشكناني وزهراء العطار 
وعائشة، وفريقه الفني يتكون 
من مدير التصوير علي اجليران 
وعلــي الفرحــان، مكياج شــهد 
العبيــد، موســيقى تصويرية 
عمرو راضي، جرافيكس محمد 
الشــواف وهو من إنتاج فريق 

وجهة نظر.
الفيلــم مدتــه ١١ دقيقة تقريبا ويدخــل ضمن األفالم 
القصيرة املفترض ان تشــارك بالعديد من املهرجانات، 
ولكن أزمة ڤيروس كورونا جعلته للمشاهد البسيط عبر 
اليوتيوب، وتعمدت بكلمة بسيط، خصوصا بعد توجه 
املشــاهدين في الســنوات األخيرة الى أفــالم النتفلكس 

واليوتيوب.

وكما ذكرنــا أن فكرة الفيلم 
تتحدث عن صرف املياه والتبذير، 
حيــث جــاءت الفكــرة وربطها 
بالكويــت مبجموعة مدرســني 
املــدارس وإســرائيل  بإحــدى 
وفلسطني وعقابهم بهدر وصرف 
املياه العذبة، الكاتبة الغضبان 
ابتعدت عن الواقعية وجعلت من 
الرمزيات والفالش باك، واملخرج 
محمد صالح املجيبل اهتم بالكادر 
والصورة اجلميلة بشكل واضح 
وابتعد عن تدخله في مشــاهد 
ليــس لها أي داٍع، وأيضا ابتعد 

عن أداء وتكنيك املمثل.
العمل يستوعب كنص وفكرة 
تفــوق الـــ ٣٠ دقيقة أو ســاعة 
وليســت ١١ دقيقة وهذا ما جعل 
املؤلفة واملخرج يقعان في مأزق 
لعــدم توصيلهما فكــرة الفيلم 
بالشــكل الصحيح للمشاهدين 
الذني يحق لهم أن يقولوا جملة «ما فهمنا شي» بعد املتابعة.

وعلى الرغم من اخللل املوجود في هذا الفيلم، إال أنه 
يحسب للمخرج املجيبل «كادراته» اجلميلة، وكذلك أداء 
اجليران واحملميد والشايجي التلقائي فقط، لذلك نستطيع 
أن نقول إن «انت عمري» فيلم بدماء شابة ولكنه يحتاج 

إلى «عمر أطول» حتى يستوعب املشاهد فكرته!

فيلم بدماء شابة من إنتاج «فريق وجهة نظر»

بوستر الفيلم

د.الزدجالي: ٤٠ فيلمًا عربيًا تتنافس على جوائز «سينيمانا» األساسية
مفرح الشمري

أكد مدير مهرجان «ســينيمانا للفيلم العربي» 
األول د.خالد الزدجالي أن اللجنة العليا تسلمت ٨٠ 
فيلما من شتى دول الوطن العربي، ومت اختيار ٤٠ 
فيلما للدخول في املســابقة الرسمية والتي تعلن 
نتائجها ١٦ اجلاري في الســاعة العاشــرة مساء 
بتوقيت سلطنة عمان من خالل بث مباشر عبر قناة 
«مجان» العمانية التي بدأت منذ أيام ببث االفالم 
املختارة على شاشتها ليتسنى للجميع مشاهدتها 

قبل إعالن النتائج.
وأضــاف د.الزدجالي في تصريح صحافي ان 
هذا املهرجان السينمائي الذي ينظمه االحتاد العام 
للفنانني العرب من خالل فرعه بسلطنة عمان هو 
االول من نوعه فــي العالم ألنه يقام عبر املنصة 
االلكترونية إلبراز جهود الصفوف األولى ملكافحة 
جائحة كورونا التي عطلــت ووقفت املهرجانات 

السينمائية وامللتقيات الفنية في دول العالم.
وأشار د.الزدجالي الى ان االفالم التي دخلت في 

للمهرجان  الرسمية  املسابقة 
نالت اعجــاب اللجنة الفنية 
ألنها جاءت متماشية مع فكرة 
املهرجان، مشيرا الى أنها أفالم 
منوعة منها ٢٥ فيلما روائيا 
و٩ أفالم تسجيلية و٦ أفالم 
حتريك، متثــل معظم الدول 
الروائية  العربية. واالفــالم 
هــي: «الوعي هو ســالحنا 
العــراق، «راجع   - الوحيد» 
نفسك»-الســعودية، «لعبة 
الوجــود»- ليبيا، «أنا عندي 

فيروس كورونا»- مصر، «كورتينا»- موريتانيا، 
-العراق،  الفردوس»- مصر، «كوفيد-١٩»  «مدينة 
«الصراف»- السعودية، «بوزيتيف»- األردن، «احمي 
عائلتك»- املغرب، «٢٠٢٥»- مصر، «٢٩ شــوال»- 
العراق، «أسرتي في احلجر  السعودية، «٢٠٣٠»- 
املنزلي»- سلطنة عمان، «البقاء في املنزل» -األردن، 
«املوؤودة»-السعودية، «مشهور»- الكويت، «رمشة 

خير»- ســلطنة عمان، 
الندم»-  «الرجوع بعــد 
سلطنة عمان، «الكمامة 
الســعودية،  اخلادعة»- 
«خلف الباب» -السعودية، 
«جنمة كورونا»- سلطنة 
عمــان، «أســرة ضــد 
الكورونا»- سلطنة عمان، 

«غرفة رقم٣»-العراق.
أما االفالم التسجيلية 
وعددهــا ٩ أفالم فهي: 
«اجلائحة»- مصر، «عيد 
يتيم»- السعودية، «موال عن احلجر»- السعودية، 
«شكرا ياكوادر»- السودان، «كوفيد-١٩ السودان» 
- السودان، «مملكة االنسانية» -السعودية، «رزقك 
في بيتك»- مصر، «أبطال اجلائحة»- الســعودية، 

«كورنتينا العراق»- العراق.
وذكر د.الزدجالي ان عدد افالم التحريك ٦ أفالم 
وهي: «حتدي حتدي»- مصر، «األم»- ســورية، 

«املكاملة»- مصر، «كرنتينا٢١»- سلطنة عمان، «سوبر 
دكتور»- مصر وأخيرا «تاج الصحة»- قطر.

وبخصوص جوائز املهرجــان، قال د.خالد 
الزدجالي: هناك جوائز أساســية وهي جائزة 
افضل فيلم تســجيلي قصير وجائزة افضل 
فيلم روائي قصير وجائزة افضل فيلم حتريك 
قصير وجائزة افضل فيلــم في مجال اعمال 
التطوع وجلنة التحكيم لها ما ميكن أن تضيفه 
من جوائز اذا رأت ذلك فاملجال مفتوح لها لدعم 

وتشجيع املشاركني في املسابقة.
ومتنى مدير مهرجان سينيمانا للفيلم العربي 
االول د.خالد الزدجالي كل التوفيق والنجاح جلميع 
املشاركني في فئات املسابقة، شاكرا أعضاء اللجنة 
العليا على املجهود الذي قاموا به طوال التجهيز 
للمهرجان والشــكر موصول الى اللجنة الفنية 
واالعالمية والشكر موصول الى جلنة التحكيم 
على جهودها في هــذا املهرجان الذي يقام عن 
بُعد وهي جتربة جديــدة على اجلميع فرضتها 

جائحة كورونا.

إعالن النتائج غداً على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة «مجان» العمانية

مدير املهرجان  د.خالد الزدجالي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

رنا العظم: شركات اإلنتاج السورية 
مطالبة بإنقاذ ساحتنا الدرامية

دمشق - هدى العبود

عّبرت الفنانة رنا العظم عن استيائها 
ملــا يحدث للدراما الســورية حاليا، حيث 
اعتبرت العظــم خالل حديثها لـ «األنباء» 
أن املوسم الرمضاني املاضي أسوأ موسم 
مير على الدراما السورية، متمنية أن يكون 
القادم افضل بعودة شركات االنتاج السورية 
لبالدها بعد أن تركتها في احلرب إلنقاذ ما 

ميكن انقاذه.
وأضافت: على شركات االنتاج التي تركت 
ســورية في أزمتها التي لم تنته ان تعود 
لعدة أســباب وأهمها االســباب اقتصادية 
التي تعاني منها سورية، وأقول للشركات 
التي لم تترك سورية مبحنتها: كانت لديكم 
فرصة ذهبية لصنع دراما ومسرح وسينما 
تتصدر الفضائيات العربية والعاملية، خاصة 
ان هنــاك أعماال ســورية مترجمة للغات 
أخــرى وكان عليهم االعتمــاد على املمثل 
اجليد وليس على من دخل الوسط الفني 
من اجل الشــهرة ودون أي مؤهالت فنية، 
ولكن لألسف لم تستغلوا الفرصة لتقدموا 

أعماال درامية يشار إليها بالبنان.
وبخصوص مسلســل «صقــار» قالت: 
حقيقة هناك إشــكاالت كثيرة حول العمل 
الذي توقف تصويره بسبب انتشار ڤيروس 
كورونا، ولهذا سافر الفنانون الى األردن، 
ولليوم ال نستطيع السفر اليهم، وفي املقابل 
هم ال يســتطيعون، وحتى هذه اللحظة ال 
يوجد أي حل على الرغم من جمالية قصة 
العمل التي تدور حول الصراع بني اخلير 
والشر، وأجسد فيه شخصية «هيلة» شقيقة 
بطل العمل الفنان رشيد عساف وأمي الفنانة 
األردنية جوليت عواد، وأمتنى تفرج األمور 

حتى نستطيع استكمال العمل. 

وذكرت العظم أنها تابعت في املوســم 
الرمضانــي أعمــاال مصريــة جيــدة مثل 
«البرنــس» وهو عمــل اجتماعي متكامل، 
كما تابعت مسلسل «فالنتينو» للقدير عادل 
إمام، وحاليا بدأت تتابع األعمال السورية 
واخلليجية التي عرضت في رمضان ألنها 

لم تتابع بثها األول النشغاالتها الفنية.

ياسمني رئيس تعود
«حتت تهديد السالح»

تعاقــدت الفنانــة ياســمني رئيــس على بطولــة الفيلم 
الســينمائي اجلديد «حتت تهديد السالح»، من إنتاج أحمد 
الســبكي والذي قام بنشــر صورة التعاقد في تواجد جنله 
املخرج كرمي الســبكي، وذلك عبر صفحته الشخصية على 
«الفيسبوك»، وشاركت ياسمني متابعيها عبر «انستغرام» 
صورة أثناء توقيع تعاقدها، وكتبت تعليقا قائلة: «بســم 

اهللا الرحمن الرحيم.. قريبا ياسمني رئيس».
وكان قــد بدأ التجهيز للفيلم منذ أســبوع، حينما أعلن 
املنتج السبكي التعاقد على «حتت تهديد السالح» مع املؤلف 
والشاعر أمين بهجت قمر واملخرج محمد العدل، على أن يتم 

التصوير خالل أسابيع قليلة حلني اكتمال باقي الفنانني.
يذكر أن الفنانة ياسمني رئيس انتهت مؤخرا من تصوير 
أحــدث أعمالها فيلم «احلارث» ويشــاركها البطولة الفنان 
أحمد الفيشــاوي، عمرو عبداجلليل، محمود الليثي، أسماء 

أبواليزيد ومحمد عالء كضيف شرف.

للمرة األولى نيللي ومنى في مسلسل

نشــرت الفنانــة نيللــي كــرمي عبر 
حســابها على «فيســبوك»، صورة من 
أحد مسلســالتها «منــرة ٢»، لتعلن بها 
 ،«vip عرضه قريبا على منصة «شــاهد
وعلقت عليه: «بكره فكرة الندم، دلوقتي 
بحاول ما أغلطش عشان ما أندم، مسلسل 
(منــرة اتنــني) قريبا». وفجــرت نيللي 
مفاجــأة بإعالنهــا عن مشــاركة الفنانة 
منى زكي لها في املسلســل، بعد نشرها 
مقطع ڤيديو لبرومو العمل عبر خاصية 
القصص القصيرة امللحقة بحسابها على 

«انستغرام».
ومسلسل «منرة ٢» عبارة عن حلقات 

متصلة، تضم قصصا مختلفة عن العالقات 
ومفهوم الرومانسية في املجتمع احلديث، 
ومت تصويره في ٦ مدن عربية مختلفة، 
هي الرياض، وجدة، والقاهرة، واجلونة، 
وبيروت، ودبي، ويشارك في بطولته كل 
من: نيللي كرمي ومنى زكي وشيرين رضا، 
وأمينة خليل، وصبا مبارك، وعادل كرم، 

وعمرو يوسف.
يشار الى أن نيللي كرمي شاركت في 
موسم رمضان املاضي مبسلسل بـ «١٠٠ 
وش»، من بطولة: آسر ياسني، عال رشدي، 
مصطفى درويش، شريف دسوقي، حنان 

يوسف، دنيا ماهر، إسالم إبراهيم.

نيللي كرميمنى  زكي



14
االربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

أحمد مغربي

بإلغاء  الوزراء  شــكل قرار مجلس 
مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، تباين 
وجهات النظر في القطاع النفطي بني مؤيد 
للقرار ومعترض، حيث اعتبروا املشروع 
الذي مر مبخاض عسير وهدد باإللغاء حتى 
من قبل انتشار جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد يخرج عن صالحيات مؤسسة 
التابعة في  الكويتية وشركاتها  البترول 

تنفيذ مثل هذه املشاريع.
واملشــروع الذي يأتي بالتعاون بني 
الكويت  الوطنية ومعهد  البترول  شركة 
لألبحاث، انطلق قبل نحو ٣ سنوات، حيث 
مت تكليف مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ 
املشروع ضمن مرحلته الثانية، ورصدت 
اجلهات املنفذة ملشاريع الطاقة املتجددة 
في منطقة الشــقايا ميزانية تتجاوز ١٫٢ 

مليار دينار.
الكويــت لألبحاث  وخصص معهد 
العلمية ميزانيــة لتنفيذ املرحلة األولى 
تبلغ ١٨٥ مليون دينار ومت إسناد املرحلة 
الثانية ملؤسسة البترول الكويتية مبيزانية 
تقديرية تبلــغ ٥٥١ مليون دينار إلنتاج 
١٥٠٠ ميغاواط، أما املرحلة الثالثة ستنفذها 
القطاعني  الشراكة بني  هيئة مشروعات 
العام واخلاص بقيمة ٥٢٨ مليون دينار.

إال ان املجلس األعلى للبترول كان له 
رأي مخالف من البداية إلنشــاء القطاع 
النفطي تلك احملطة، حيث وافق في اجتماعه 
الذي عقد في ٨ أغسطس ٢٠١٧ على إسناد 
املشروع الى القطاع اخلاص، من حيث متلك 
وتشغيل احملطة وتوفير الكلفة الرأسمالية 

املتوقعة للمشروع.
وقامت مؤسســة البترول الكويتية 
بتغيير موقفها في أكتوبر ٢٠١٧ من حيث 
بإنشاء  الوطنية  البترول  تكليف شركة 
احملطة من خــالل اقتراض ما يبلغ ٧٠٪ 
من التكلفة املقدرة للمشروع مع احتساب 
التحتيــة اخلاصة بوزارة  البنية  تكلفة 
الكهرباء، وقررت املؤسســة بيع الطاقة 

التي سوف تنتجها.
مالحظات عديدة

ووفقــا ملصــادر نفطية مســؤولة 

لـ«األنباء» فإن اجلهات الرقابية في الكويت 
وعلى رأســها ديوان احملاسبة قد رصد 
العديد من املالحظات لتنفيذ املشــروع 
من قبل شــركة البترول الوطنية التي 
خالفت نظامها األساسي الصادر بتاريخ ٢٢ 
مارس ١٩٨١. فضال عن استعجال الشركة 
بطرح مستندات املناقصة دون استيفائها 
لإلجراءات القانونية والفنية وعدم االتفاق 
على األرض ودون توافر الكوادر الفنية 

املؤهلة إلدارة املشروع.
ومت تســجيل مالحظات على كراسة 
شروط املناقصة ومالحظات شابت ايضا 
تعاقد الشركة مببلغ ٢٥٦٫١ ألف دينار مع 
االستشاري وورلي بارسونز وإصدار ٣ 
أوامر تغييرية بنسبة ٦٦٪ من قيمة العقد، 
ناهيك عن عدم جدوى الدراسات املقدمة 

من املستشار.
وذكرت انه لــم يتبني وجود ارتباط 
البترول  مالي مدرج في ميزانية شركة 
الوطنية لتمويل مبلغ ١٦٥٫٣ مليون دينار، 
والذي ميثل ٣٠٪ من قيمة املشروع، فيما 
قامت الشركة بإصدار عدد ١٣ ملحقا الى 
اجلهاز املركزي للمناقصات العامة، وذلك 
للرد على استفسارات املناقصني واجراء 
التعديالت على وثائق املناقصة على الرغم 
من قرب تاريخ تقدمي العطاءات املالية وهو 
١٦ أبريل ٢٠١٩، وهو األمر الذي يدل على 
عدم الدقة في إعداد كراسة الشروط دون 

وجود رؤية واضحة الحتياجاتها.
وعلــى اجلانب اآلخــر رأي بعض 
القياديني النفطيني السابقني في «البترول 
الوطنية» ان الوقت التي استغرقته الشركة 
لسنوات في دراسة املشروع وتخصيص 
مســؤولني إلدارته يعتبر وقتا وفرصة 
ضائعة بدون جدوى اقتصادية فضال عن 
عدم استفادة الكويت من هذا املشروع 
التنموي الرائد الذي يسد حاجة البلد من 
الطاقة النظيفة بتكلفة أقل من احملطات 
املثل بدول خليجية  التقليدية، ضاربني 

عديدة سبقتنا في هذا املضمار.
توصيات للمشروع

وقالت املصادر، انه مت رفع العديد من 
التوصيات حول املشروع، وهي كالتالي:

٭ تخصيص مبلغ ٥ ماليني دينار مكافأة 

للمقاول في حال اجنز املشروع قبل املدة 
التعاقدية بـ ١٠٠ يوم وحتميل املال العام 
كلفة إضافية الستعجال افتتاح املشروع.

٭ تخصيص شركة البترول الوطنية في 
كراستها مبلغ ١٥ مليون دينار الستخدام 

املقاول ألعماله الطارئة.
٭ موافقة الشركة على شراء الطاقة من 
املقاول في حال انتاج طاقة أعلى من الكمية 
التعاقدية دون حتديد شروط وسقف أعلى.
٭ حتديد الشركة لنحو ١٤ شركة لشراء 
األلــواح الكهربائية يحد من مبدأ تكافؤ 

الفرص.
٭ تفعيل دور وزارة الكهرباء واملاء في 
تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية من 
مصادر متجددة مبا يتوافق مع القانون 
رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٠ بشأن تأسيس شركات 
كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات 
القوى الكهربائية وحتلية املياه في الكويت 

وتعديالته.
٭ اتخاذ هيئة الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص ووزارة الكهرباء واملاء اإلجراءات 
الالزمة مع االستشاريني املاليني والفنيني 
لتنفيذ مشروع محطات الطاقة املتجددة.
٭ اتخــاذ اإلجــراءات القانونية حيال 
املتســببني في قيام مؤسســة البترول 
الكويتية مبخالفة اختصاصاتها املخولة 
لها في مرســوم إنشــائها رقم ٦ لسنة 
١٩٨٠ وحتديدا في مصادر تنمية إيراداتها 
ومبخالفة قرار مجلس الوزراء باملوافقة 
على بناء محطة تنتج الطاقة الكهربائية 
من مصادر متجددة لسد حاجة القطاع 

النفطي.
٭ حتديد جهة مختصة بالدولة لرســم 
السياسة العامة للمواصفات الفنية لتقنيات 
الطاقة املتجددة مبشــاريع إنتاج الطاقة 
الكهربائية من مصادر متجددة التي سوف 

تنفذها اجلهات احلكومية.
٭ إلزام وزارة الكهرباء واملاء بإنشــاء 
البنية التحتية ومحطات التحويل والنقل 
جلميع أنواع الطاقــة الكهربائية حفاظا 

على املال العام.
٭ اتخــاذ اإلجــراءات القانونية حيال 
املتسببني بتحميل مشروع الشقايا للطاقة 
املتجددة تكاليف ال تخص املشروع مببالغ 

جتاوزت ١٫٨ مليون دينار.

خسائر البورصة تالمس نصف مليار دينار في جلسة واحدة!

شريف حمدي

منيــت بورصــة الكويت امس 
بخســائر الفتــة علــى مســتوى 
القيمة الســوقية بنسبة ١٫٦٪، إذ 
بلغت اخلسائر ٤٧١ مليون دينار 
في ثالث جلســات األســبوع بعد 
مكاســب على مستوى اجللستني 
التي ســبقتا جلسة امس. وبلغت 
القيمة السوقية لبورصة الكويت 

٢٩٫٠٢ مليار دينار تراجعا من ٢٩٫٤٩ 
مليار دينار أول من امس.

وشــهدت اجللســة عمليــات 
تصريف جلني األرباح استهدفت 
األســهم القيادية بالســوق األول، 
وذلك عقب ارتفاعات سعرية لعدد 
مــن األســهم املدرجة فيــه خالل 
اجللســات األخيرة، خاصة أسهم 
أهلي متحد وبيتك وزين وأجيليتي 
واخلليج، وتراوحت خسائر هذه 

األسهم بني ١٫٥٪ و٣٫٣٪ من قيمها 
السوقية.

وكانت هذه األسهم األكثر األسهم 
استحوذا على السيولة أمس بنسبة 
٦٤٪ مــن اإلجمالــي البالــغ ٣٧٫٥ 
مليون دينــار بتراجع ٩٪ مقارنة 

مع اجللسة التي سبقتها.
واستحوذ سهم أهلي متحد على 
أعلى سيولة أمس بقيمة ٨٫٦ ماليني 
دينار تشكل ٢٣٪ من اإلجالي، تاله 

سهم بيتك بسيولة ٤٫٣ ماليني دينار 
بنسبة ١١٫٥٪ من اإلجمالي.

وتراجع مؤشــر السوق األول 
بنسبة ١٫٩٪ محققا ١٠٨ نقاط خسائر 
ليصل إلى ٥٥٥٢ نقطة، كما تراجع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٧٪ 
محققا ٣٢ نقطة خسائر ليصل إلى 
٤١٨٩ نقطة، وتراجع مؤشر السوق 
العام بنسبة ١٫٦٪ بخسائر ٨٣ نقطة 

ليصل إلى ٥٠٩٤ نقطة.

أسهم السوق األول تقود التراجع في تعامالت أمس بـ ١٫٩٪.. لينخفض املؤشر العام ١٫٦٪

(متني غوزال) البورصة تعود لتسجيل اخلسائر بالقيمة السوقية بعد جلستني من االرتفاعات املتتالية 

«MSCI»: إدراج البورصة مبؤشر األسواق الناشئة.. يسير وفق املخطط في نوفمبر املقبل
قالت مؤسســة «مورغان ستانلي» لبحوث 
املؤشرات (MSCI)، ان إدراج بورصة الكويت على 
مؤشر اإلسواق الناشئة ميضى كما هو مخطط 
له في شهر نوفمبر ٢٠٢٠. وقال املدير التنفيذي 
للبحوث في MSCI بافلو تارانينكو في ندوة مت 
عقدها صباح أمس (أونالين) ان بورصة الكويت 
قامت بتلبية كل املعايير الضرورية للتصنيف 

في األسواق الناشئة.
وتناولت اجللســة النقاشــية أحدث نتائج 
مراجعة تصنيف MSCI لألســواق واســتخدام 
العقــود املســتقبلية املرتبطة باملؤشــر والتي 
تهدف إلى عكس وجهات نظر وممارسات مجتمع 
االستثمار الدولي من خالل حتقيق التوازن بني 
التنمية االقتصادية للبلــد وإمكانية الوصول 

إلى سوقها مع احلفاظ على استقرار املؤشر.
وذكــر ان قرار ترقية بورصــة الكويت إلى 
مصاف األســواق الناشــئة يأتي بعد استيفاء 
شرطي تطبيق هياكل احلسابات املجمعة وتقابل 
عمليات احلساب الواحد، واللذين مت وضعهما 
 MSCI ضمن قرار الترقية املشروط الذي أصدرته

في يونيو ٢٠١٩.

٩٪ انخفاضًا بالسيولة إلى ٣٧٫٥ مليون دينار.. و«األهلي املتحد» األكثر تداوًال بـ ٨٫٦ ماليني

«احتاد املصارف»: ٣٥٪ من املستهلكني 
بالكويت كانوا هدفًا لالحتيال اإللكتروني

حذر احتاد مصارف الكويت املستهلكني 
البريــد  الرســائل املشــبوهة عبــر  مــن 
اإللكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة، 
أو املكاملات الهاتفية التي تطلب رقم حساب 

العميل واسم املستخدم أو كلمة املرور.
وأوضح االحتاد في منشور على موقع 
التواصل االجتماعي «انستغرام» بالتعاون 

مع شــركة «Visa»، أن هناك نحو ٣٥٪ من 
املستهلكني في الكويت يعتقدون أنهم كانوا 
هدفا لالحتيال عبر االنترنت، مشيرا إلى أن 
ذلك من املمكن أن يحدث ألفضل األشخاص، 
ولكن ميكن منع عمليات االحتيال هذه، من 
خالل االنتباه للرســائل املشــبوهة وعدم 

االستجابة لها.

٦٫٤ ماليني دينار أرباح «امليدان» السنوية
أظهرت البيانات املالية السنوية لشركة 
عيادة امليدان خلدمات طب الفم واألسنان 
ارتفاع أرباح الشــركة ٥٫٨٪ للسنة املالية 
املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠، وذلك على أساس 
سنوي. وبحسب نتائج الشركة املنشورة 
على البورصة، بلغت األرباح السنوية ٦٫٤٢ 
ماليني دينار، مقابل أرباح السنة املناظرة 

املاضية والبالغة ٦٫٠٧ ماليني دينار.
وقالت الشركة إن ارتفاع األرباح خالل 
سنوات املقارنة يعود إلى زيادة اإليرادات 
التشغيلية بنسبة ١٣٫١٪، لتصل إلى ٥٥٫٢٦ 

مليــون دينار مقابــل ٤٨٫٨٨ مليون دينار 
للسنة املالية املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩.

وحققت الشــركة أرباحا بقيمة ٩١٩٫١٣ 
ألــف دينــار بالربع الرابــع املنتهي في ٣١ 
مارس ٢٠٢٠، مقارنة بربح الفترة املماثلة 
من العام املاضي البالغ ٨٨٣٫٨١ ألف دينار، 
بارتفاع نسبته ٤٪. وأوصى مجلس إدارة 
«ميدان» في اجتماعه بتوزيع أرباح نقدية 
عن العام املاضي بنسبة ٧٪ من رأس املال، 
بواقع ٧ فلوس للســهم، وبقيمة إجمالية 

تبلغ ١٫٧٥ مليون دينار.

عمومية «العيد لألغذية»
تقر توزيع ٢٠٪ منحة

أقرت عمومية شــركة العيد لألغذية في 
اجتماعهــا أمــس، توصيــة مجلــس اإلدارة 
بخصوص توزيعات األرباح السنوية. وقالت 
الشركة في بيان للبورصة إن العمومية أقرت 
توصية املجلس بتوزيع أسهم منحة مجانية 
عن العام املاضي بنســبة ٢٠٪ من رأس املال 
بواقع ٢٠ سهما لكل ١٠٠ سهم بإجمالي ٢٠٫٠٩ 
مليون ســهم تقريبــا. وأوضحت أن األرباح 
تستحق املقيدين بسجالت املساهمني كما في 
تاريخ االستحقاق في ٩ أغسطس ٢٠٢٠، على 
أن يتم توزيع األرباح يوم ١٢ من ذات الشهر.

كما وافقت عمومية الشركة على عدم توزيع 
مكافــأة ألعضــاء مجلس اإلدارة عن الســنة 
املالية املاضية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. 
ووافقت العمومية غير العادية التي انعقدت 
أمس أيضا، على زيادة رأســمال الشركة من 
مبلغ ١٠٫٠٤٦ ماليني دينار إلى ١٢٫٠٥٥ مليون 
دينار، بزيادة ٢٠٪ متثل قيمة أسهم املنحة.

وأقــرت العموميــة باملوافقة على تعديل 
املادة رقم ٥ من عقد التأســيس، واملادة رقم 
٥ مــن النظام األساســي لتتواكب مع إجراء 

زيادة رأس املال.

إلغاء مشروع «الدبدبة» للطاقة الشمسية.. مستحق أم فرصة ضائعة؟!
إسناد املشروع إلى «البترول» يتنافى مع صالحيات الشركات النفطية التي رسمها نظامها األساسي

٥٥١ مليون دينار رصدت لـ«البترول» لتنفيذ املرحلة الثانية.. قبل إلغائها١٫٢ مليار دينار رصدت لتنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة في منطقة الشقايا

االحتاد حذر املستهلكني من عمليات االحتيال 
اإللكترونية وعدم فتح الرسائل املشبوهة
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«كامكو إنفست» تستحوذ على ٣ عقارات 
مكتبية باململكة املتحدة

بورصة السعودية ُتطلق 
سوقًا للمشتقات في ٣٠ أغسطس

أعلنت شــركة كاكو إنفســت، عن جناح 
االســتحواذ على أصول عقارية تتكون من 
ثالثــة عقارات مكتبية فــي اململكة املتحدة، 
تضم عقاريــن كل واحد مؤجــر لطرف في 
منطقتي بريستول في إجنلترا وهاملتون في 
اسكوتلندا، وعقار مؤجر لعدد من األطراف 
في منطقة ساري الواقعة في ضواحي لندن 

في إجنلترا.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن 
العقارات الثالثة مؤجرة بالكامل لشــركات 
تتمتع باملــالءة املالية وبعائد نقدي متوقع 
يبلغ ٨٫٥٪ سنويا. وتغطي العقارات حوالي 
٢٠٨٫٢٦٢ قدما مربعا من املساحات املكتبية 
ويبلغ متوسط مدة اإليجار املتبقية للعقارات 

حوالي ٧ سنوات.
مشغلو العقارات

وتشغل شركة «أفريثينغ أفريوير» العقار 
القائم في بريستول في أزتيك ويست، وهو 
أهم املواقع التجارية على مستوى بريستول. 
شركة «أفريثينغ أفريوير» هي إحدى شركات 
مجموعة االتصاالت البريطانية والتي تعد 
أكبر شــركة اتصاالت رقمية فــي بريطانيا 
مــن حيث تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة 
والثابتة. وتخدم الشركة أكثر من ٣١ مليون 
مشترك عبر شبكات الهواتف اجلوالة والثابتة 

وشبكات التوزيع. 
وتشغل شركة «سكوتيش باور» املبني 
العقــاري في منطقة هاملتــون والواقع في 
هاملتون إنترناشونال بارك، أحد مجمعات 
األعمال الرئيسية في اسكتلندا. وتعد الشركة 
واحدة من أكبر شــركات الطاقة في اململكة 
املتحدة وتشكل جزءا من مجموعة أكبر ست 
شركات للطاقة. تزود الشركة الطاقة ألكثر 
من ٥ ماليني أسرة وشركة في جميع أنحاء 
اململكة املتحدة وهي شــركة تابعة لشــركة 
إيبردروال اإلســبانية العمالقة، إحدى أكبر 
شركات الكهرباء في العالم والتي تخدم أكثر 

من ١٠٠ مليون عميل.
فيمــا تشــغل شــركتا «سامســونغ» 
و«ريجيس» العقار الواقع في منطقة ساري في 
هيلزوود بيزنس بارك ويتميز املوقع بسهولة 
الوصــول إليه واتصالــه باملناطق احمليطة 
من خالل الطرق البرية والسكك احلديدية. 
وتشغل شركة سامسونغ العقار منذ العام 

رويترز: أعلنت البورصة السعودية أمس 
أن التداول في أول منتج للمشتقات في اململكة 
سيبدأ في ٣٠ أغسطس، في إطار خطوات لزيادة 
جاذبية البورصة السعودية لدى املستثمرين 
األجانب. وقالت البورصة في بيان «مت تطوير 
العقــود املســتقبلية الســعودية ٣٠ (والتي 
تتخذ مؤشــر «إم تي ٣٠» أساسا لها) لتزويد 
املســتثمرين بأدوات التحوط إلدارة املخاطر 
بشــكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة 

لالستثمار في السوق املالية السعودية».
وقال الرئيــس التنفيذي للســوق املالية 
السعودية (تداول) خالد احلصان إن هذا املنتج 
ســيجعل البورصة الســعودية أكثر جاذبية 

خاصة للمستثمرين األجانب.

٢٠١٠ وقامت بتوسيع رقعتها االيجارية في 
العام ٢٠١٣. أما «ريجيس»، فتشــغل العقار 
منــذ العــام ٢٠١٠ وميثل هــذا العقار إحدى 
العمليات الرائدة للشركة في قطاع املكاتب 

املجهزة في اململكة املتحدة.
تنمية األصول العقارية

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي 
لالســتثمارات العقارية في كامكو إنفســت 
محمد العثمان: «تتماشى صفقة االستحواذ 
هــذه مع التزامنا بتنميــة أصولنا العقارية 
بأصول رئيسية وتوفير حلول استثمارية 
بديلة. في السنوات القليلة املاضية، متكنا 
من بناء ســجل حافل باإلجنازات مع تنمية 
أصولنا العقارية الدولية املدارة ليبلغ إجمالي 

قيمة االستمالكات ١٫٢ مليار دوالر».
وأضاف: «عالوة على ذلك، تظهر عمليات 
االســتحواذ األخيــرة جدوى اســتراتيجية 
االستحواذ على املكاتب اإلقليمية، السيما في 
بيئة ما بعد جائحة كورونا املستجد. نعتقد 
أن أسواق املكاتب خارج املدن في االقتصادات 
املتقدمة ستستفيد من االجتاهات اإليجابية 
في طلب املكاتب اإلقليمية استجابة لتدابير 

الوقاية جراء جائحة كورونا املستجد».
وختم العثمان حديثه قائال: «تقع العقارات 
الثالثة في مناطق شهدت ارتفاعا في الطلب 
على مكاتب الدرجة األولى واالســتفادة من 
البنية التحتية املطورة احمليطة. ستستمر 
كامكو إنفست في استكشاف الفرص املتميزة 
التي تؤكد تصميم الشركة على توفير تدفقات 
لعقارات متنوعة ومبتكرة ومدرة للدخل».

وطبقت السلطات السعودية مجموعة من 
اإلصالحات الســتقطاب مشــتري ومصدري 
األســهم من اخلارج في إطار جهودها جلذب 
رأس مــال أجنبي وتنويــع االقتصاد املعتمد 

على النفط.
وفي ٢٠١٩، انضمت البورصة الســعودية 
ملؤشر فوتسي العام لألسواق الناشئة ومؤشر 
إم.إس.ســي.آي لألســواق الناشئة مما جذب 

املزيد من تدفقات األموال اخلارجية.
من جهته، قال املدير التنفيذي لشركة مركز 
مقاصة األوراق املالية وائل الهزاني إن البورصة 
السعودية تعتزم إطالق منتجات أخرى مرتبطة 
باملشتقات مثل اخليارات واستكمال املنظومة 

بأسرها بحلول نهاية ٢٠٢١ وبداية ٢٠٢٢.

بعائد نقدي متوقع ٨٫٥٪ سنوياً.. و٧ سنوات متوسط مدة اإليجار املتبقية للعقارات

محمد العثمان

«الغرفة»:  «التركيبة السكانية» أشبعت بحثًا.. وارتفعت تكلفة حّلها

«أوپيك»: الطلب على النفط يتجه إلى زيادة قياسية في ٢٠٢١

املالية واالستثمار  عقدت جلنة 
املنبثقة عن مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت اجتماعها الثالث 
لعام ٢٠٢٠ برئاســة وفاء القطامي 

وبحضور أعضاء اللجنة.
وقد اطلعت اللجنــة على بنود 
جدول أعمال االجتماع والذي تضمن 
بحــث ومناقشــة قضيــة إصــالح 
التركيبة السكانية من خالل توطني 
العمالة فــي القطاع اخلاص والتي 
ستكون محل اهتمامها خالل الفترة 

املقبلة.
وبينت اللجنــة أن قضية خلل 
التركيبة السكانية قد أشبعت بحثا 
منذ سنوات عديدة ماضية، وجاءت 
األزمــة احلالية املتمثلة بانتشــار 
ڤيروس كورونا لتكشف مدى جسامة 
التأخر في معاجلة العديد من القضايا 
التــي تعاني منها البــالد، وارتفاع 

تكلفة حلها مع مرور الوقت.
وأشارت اللجنة في هذا السياق 
الى أن هدف حل هذه القضية يجب 
أن يركز بشكل أساسي على تنظيم 
النمو السكاني مبا يحسن التركيبة 
الســكانية لصالح املواطنني، حيث 
تشير آخر اإلحصاءات الرسمية الى 

رويترز: قالت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
(أوپيك) في تقريرها الشهري إن الطلب العاملي على 
النفط ســيرتفع مبستوى قياسي يبلغ ٧ ماليني 
برميل يوميا في ٢٠٢١ مع تعافي االقتصاد العاملي 
من جائحة ڤيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من 
مســتويات ٢٠١٩. وهذا هو أول تقرير تصدره 
«أوپيك» لتوقعاتها بشأن أسواق النفط في العام 

املقبل.
وأضافت املنظمــة ان التوقعات تفترض عدم 
حتقق املزيد من املخاطر في االجتاه النزولي في 
٢٠٢١ مثــل التوتر التجاري بني الصني والواليات 
املتحدة وارتفاع مستويات الدين أو حدوث موجة 

ثانية من حاالت العدوى بكورونا.
وذكرت أوپيك في تقريرهــا «هذا بافتراض 

احتواء كوفيد-١٩ خاصة في االقتصادات الكبيرة 
مما يســمح بتعافي االســتهالك اخلاص لألسر 
واالســتثمار بدعم من إجراءات حتفيز ضخمة 

اتخذت ملكافحة اجلائحة».
وقالــت أوپيك إن الطلب على النفط في ٢٠٢٠ 
سينخفض مبقدار ٨٫٩٥ ماليني برميل يوميا، وهو 
ما يقل على نحو طفيف عن توقعاتها في تقرير 
الشــهر املاضي. أما في ٢٠٢١، توقعت املنظمة أن 
تكبح مكاسب الكفاءة والعمل عن بعد منو الطلب 
مما يبقي الطلب أقل من املســتويات القياســية 

املسجلة في ٢٠١٩.
وتوقعــت أوپيك تغطيــة النصيب األكبر من 
االرتفاع الضخم املتوقع في الطلب في ٢٠٢١ حيث 
يزيد الطلب على خامها ٦ ماليني برميل إلى ٢٩٫٨ 

مليون برميل يوميا. وأشارت أوپيك إلى أنها تتوقع 
تراجع إمدادات النفط من خارجها في ٢٠٢٠ مبقدار 
٣٫٢٦ ماليني برميل يوميا وزيادتها مبقدار ٠٫٩٢ 

مليون برميل يوميا فقط في ٢٠٢١.
ولفتــت املنظمة إلى أنها ال تتوقع أي منو في 
اإلنتاج من االحتاد السوفيتي السابق على الرغم 
من أن روسيا وكازاخستان وأذربيجان تخفض 

إنتاجها جنبا إلى جنب مع أوپيك.
كما توقعت أوپيك أن يسجل الطلب على نفطها 
هذا العــام ٢٣٫٨ مليون برميل يوميا بزيادة ٢٠٠ 
ألف برميل يوميا عن الشهر املاضي وما يزيد على 
١٫٥ مليون برميل يوميا عما ضخته في يونيو، ما 
يشير إلى أن اإلبقاء على مستويات اإلنتاج الراهنة 

سيؤدي إلى عجز في اإلمدادات في ٢٠٢٠.

االقتصادية بالكوادر الوطنية املدربة، 
إلى جانب حتسني نوعية وإنتاجية 
العمالة الوافدة والتخلص من العمالة 

الهامشية السائبة.
اللجنــة أن االقتصــاد  وأكــدت 
الوطنــي يعاني مــن مجموعة من 
الرئيســية تأتي على  االختــالالت 
رأسها محدودية دور القطاع اخلاص 
في النشاط االقتصادي على الرغم 
من أن رؤية الكويت اجلديدة ٢٠٣٥ 
تســتند الى الدور الريادي للقطاع 
اخلــاص فــي العمليــة التنمويــة، 
ومتى ما حتقق ذلك فبإمكانه توفير 

فرص عمل حقيقية للقوى العاملة 
الوطنيــة، بشــرط أن يواكــب ذلك 
برامج إلصالح اختالالت سوق العمل 
وترشيد وضبط سياسة التوظيف 
في القطــاع احلكومي والعمل على 
معاجلة التشوهات في هياكل األجور 
بني القطاعني العام واخلاص، واألهم 
تطوير نظم التعليم والتدريب املهني 
وفقا إلســتراتيجية واضحة تكفل 
توفير كــوادر وطنية قــادرة على 
املنافســة في سوق العمل، فالتزال 
هنــاك فجوة بني مخرجات التعليم 
واحتياجات سوق العمل، كما تشير 

إلى ذلك العديد من الدراسات.
اللجنــة اجتماعهــا  واختتمــت 
بالتأكيــد علــى أن معاجلــة خلــل 
التركيبة السكانية قضية تستحق 
الدراســة ولكــن قبل ذلــك يحتاج 
املوضــوع إلى العزم واجلدية على 
تنفيــذ اخلطــط والسياســات ذات 
العالقــة، ويجب أن تكون املعاجلة 
مرتبطة ببرنامج زمني محدد األهداف 
للقضاء على هذه املشكلة، مع التأكيد 
على أن الوقت سيكون له تكلفة عالية 
ستحملها الدولة في املستقبل القريب 

إذا لم تستجب لهذه املتغيرات.

«توطني العمالة في القطاع اخلاص سيكون محل اهتمامنا خالل الفترة املقبلة»

وفاء القطامي مترئسة اجتماع جلنة املالية واالستثمار في غرفة جتارة الكويت

أن عدد ســكان الكويت يبلغ حاليا 
٤ ماليني و٧٠٠ ألف نســمة نســبة 
املواطنني منهم ٣٠٪ فقط، مع األخذ 
بعني االعتبار عدم تضرر القطاعات 
االقتصادية التي حتتاج الى العمالة 
الفنية املاهرة في املهن واحلرف التي 
تعزف عنها العمالة الوطنية. ومن 
جانب آخر، يجب إحداث نقلة نوعية 
في تركيبة سوق العمل احمللي عبر 
األساليب واملهارات املهنية احلديثة 
لتحســني قوة العمل في القطاعني 
العام واخلــاص، وتأهيل وتدريب 
قوة العمــل الوطنية لدعم التنمية 

«هيونداي باليسيد» تنال تصنيف ٥ جنوم 
من «إدارة السالمة الوطنية» على الطرق العامة

منذ إطالقها في األڤنيوز في يونيو 
٢٠١٩، أحدثــت باليســيد، هذا الطراز 
SUV املميز من هيونداي، وقعا إيجابيا 
وإقباال كبيرا من جمهور سيارات الدفع 
الرباعي، وتأتي هذه املركبة ذات األبعاد 
األكبر طوال وعرضا وارتفاعا من أبعاد 
مركبة هيونداي الشــهيرة سانتافي، 
مبنية على شاصيه جديد كليا مصمم 
خصيصا للمركبات الرياضية متعددة 
االســتخدامات مع رحابة استثنائية 
ملقاعــد الصفــني الثانــي والثالث في 
املقصورة التي تضم ثمانية مقاعد، إلى 
جانب منطقة واسعة للشحن ومرونة 

في إعادة تشكيل املقاعد.
وفــي املقدمــة، حتيــط املصابيح 
األمامية املركبة ذات اإلنارة العمودية 
املتصلة، بالشبك الكبير ذي الفتحات 
متوالية االنحــدار، كما يخلق املظهر 
اجلانبي القوي واملمتد ملقدمة املركبة، 
بــدوره، حضــورا مثيــرا لإلعجــاب 
على الطريــق، بينما توضح األعمدة 
اجلانبية اخللفية العريضة والنوافذ 
اجلانبية البانورامية املساحة الواسعة 
للمقصورة، أمــا اجلوانب والرفارف 
املمتلئة فتبرز مــا تتمتع به املركبة 

من قوة ومهابة.
ومت التركيز على املزايا التي حتظى 
بتقدير العائالت، وجود سبعة منافذ 
USB موزعة في صفوف املقاعد الثالثة، 
ويشــتمل نظام الصوت على وظيفة 
اتصــال داخلــي Driver Talk، متكــن 
الســائق من التحدث املباشــر بهدوء 
مع الــركاب في الصفــوف اخللفية، 
واختيار منط «الهــادئ» الذي يقوم 
بإيقاف تشغيل السماعات اخللفية في 
حني يتيح للســائق والراكب األمامي 

على ســت وســائد هوائية قياسية، 
اثنتني أماميتني، واثنتني على كل من 
اجلانبني. وتأتي باليسيد مزودة بعدد 
من تقنيات السالمة املعيارية املتقدمة 
التي تشمل أنظمة متطورة ملساعدة 
الســائق ضمن باقة تقنيات السالمة 

«سمارت سينس» من هيونداي.
وتشــمل مزايــا باليســيد: نظام 
السالمة املكون من ٦ وسائد هوائية، 
املساعدة على جتنب االصطدام األمامي، 
املســاعدة على جتنب االصطدام عند 
النقطة العمياء، شاشة كاشفة للنقطة 
العمياء، املساعدة على البقاء في املسار، 
املســاعدة على جتنب االصطدام عند 
عبور السيارات من اخللف، املساعدة 
على اخلروج بأمان من املركبة، تنبيه 
بوجــوب راكب فــي املقاعد اخللفية، 
املســاعدة في الضــوء العالي، نظام 
حتذيــر الســائق مــن قلــة االنتباه، 
ويعمل على تنبيه السائق بضرورة 

أخذ استراحة. 
ويتــم تزويــد باليســيد مبحرك 

بنزين سداسي األسطوانات V٦ بسعة 
٣٫٨ يعمل باحلقن املباشر وبتوقيت 
صمام متغير مســتمر CVVT ليعطي 
قوة قدرهــا ٢٩٥ حصانا. أما احملرك 
الثاني فهو كذلك محرك بنزين سداسي 
األسطوانات بسعة ٣٫٥ ليترات يعمل 
بنظام حقن متعدد النقاط يعطي قوة 

قدرها ٢٧٧ حصانا.
وتصل القــوة إلــى العجالت من 
خالل ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني 
السرعات مع محول متعدد الصفائح 
لعزم الدوران، يتيــح منطني للدفع، 

.HTRAC ثنائي ورباعي
وتطــرح شــركة شــمال اخلليج 
أمــام  التجاريــة عروضــا مميــزة 
العمــالء عند االختيار بني الدفع نقدا 
أو باألقســاط، ويبدأ عرض األقساط 
على باليســيد من ١٩٩ دينارا شهريا 
دون دفعة أولى مع ستة أشهر بدون 
أقســاط، أو خصومات توفيرية لدى 
الشراء نقدا بخصم من ١٠٤٥٠ دينارا 

لغاية ٩٥٠٠ دينار.

تتميز باجلرأة والتصميم األخاذ

مواصلة االستماع إلى الصوت. وتأتي 
باليســيد بفتحات تهوية كييڤ ذات 
تصميم مبتكر لتتيح انسياب الهواء 
بهدوء ومرونة عالية من أجل ضمان 

أجواء مريحة جلميع الركاب.
وتضم الهيئة األمامية في املقصورة 
شاشــة النظامني الصوتي واملالحي 
العاملــة باللمس والتــي تأتي بهيئة 
عريضة بقياس ١٠٫٢٥ بوصات. وميكن 
توصيــل جهازيــن باملركبة في وقت 
واحــد عبر البلوتــوث، فيما تتكامل 
أنظمة املعلومات والترفيه مع النظامني 
Android Auto وApple CarPlay، وهناك 
لوحة شــحن السلكي إلمداد األجهزة 
احملمولة املتوافقة مع تقنية الشحن 

الالسلكي، بالطاقة.
ويســاهم هيكل باليســيد شديد 
الصالبــة في تعزيــز حماية الركاب، 
السيما مع التراكيب الهيكلية السفلية 
واجلانبيــة القوية التــي تعمل على 
زيادة تشتيت الطاقة في حال وقوع 
أي اصطدام. وحتتوي املركبة اجلديدة 

جهاز هواوي MatePad Pro.. تصميم مبتكر بأداء خارق
يعتقد الكثير من الناس أنه عندما 
يتعلق األمر باألجهزة اللوحية، فقد 
ذهــب التصميم الصناعي إلى أبعد 
حد. مع ميزات تعدد املهام الذكية، 
والبطاريــة الضخمــة، والشــحن 
الســريع وجتربــة املكتب احملمول 
الرائعة، فإن جهاز MatePad Pro هو 
اجلهاز اللوحي يجب امتالكه اآلن. 
ولكن ماذا عــن تصميمه؟ تواصل 
هواوي ابتكارها وإنتاجها باستمرار 
لتصميمات جديدة ومتطورة. ميكن 
القــول إن أحدث جهاز لوحي رائد، 
HUAWEI MatePad Pro، هو أجمل 

تصميم له حتى اآلن.
ويتميــز MatePad Pro بأعلى 
نســبة شاشــة إلى اجلسم جلهاز 

وأجهــزة احلواســيب والهواتف 
احملمولة من هواوي التزام الشركة 
بالتصميم الصناعي املبتكر، ويلفت 
هذا اجلهــاز اللوحي االنتباه على 

الفــور بفضــل شاشــة العــرض 
 MatePad الكاملــة. وفي تصميــم
Pro، درست هواوي كل التفاصيل 
والتعليقات التي قدمها املستهلكون 
بهدف إنتاج شيء جميل وعملي. 
كانت إحدى التعليقات الشــائعة 
هــي اللمــس اخلاطئ باســتخدام 
اجلهاز اللوحــي. لتصحيح ذلك، 
طورت هــواوي خوارزمية رفض 
الكــف للتحكم باليــد. ميكن لهذه 
اخلوارزمية الكشــف بذكاء ودقة 
عن االختالفات بني الضغط املطول 
واللمس املتكرر أو النقر، باإلضافة 
إلى درجات اللمس املختلفة لتحديد 
أفضــل ما يفعله املســتخدم على 

الشاشة واالستجابة وفقا لذلك.

لوحي في العالم، بنسبة ٩٠٪، مع 
حواف ضيقة للغاية مقاس ٤٫٩ مم 
حتيط بشاشة مقاس ١٠٫٨ بوصات 
١٦:١٠. تثبــت األجهــزة اللوحيــة 
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إحالة ٥ متهمني بغسيل األموال للنيابة.. واحلبل على اجلرار
محمد اجلالهمة

وجهــت وزارة الداخليــة ضربة موجعة إلى 
أحد خالثا غسيل األموال في الكويت حينما القت 
القبض على ٥ اشــخاص عثــروا بحوزتهم على 
عدد من املركبات الفارهة وساعات ثمينة ومبالغ 
مالية إلي جانب خمور مســتوردة فيما يبدو ان 
قضية غســيل االموال التــي اعلنت عنها وزارة 
الداخلية في ساعة متأخرة من مساء أول من امس 
ستتشعب لتطول نشطاء على وسائل التواصل 
االجتماعي بعد اعترافات ادلى بها املوقوفون في 
الشــبكة وهم مواطنان وايرانــي  يعتبر الراس 
الكبيرة وشــخص عراقي يحمل جنسية احدى 
الدول االوروبية ووافــد مصري مت ضبطه قبل 
ان يغادر الى موطنه بعد انكشــاف امر الشبكة 
وعلمــه ان عددا من شــركائه مت القبض عليهم. 
وقالت مصادر امنية ان اخليط االول للقضية كان 
من خالل مزادات ملركبات وساعات ثمينة تعرض 
على وســائل التواصل االجتماعي، ما دعا جهاز 

امن الدولة الى تتبع هذه املزادات التي تباع فيها 
الساعات واملركبات مببالغ مالية خياليه، وأضافت 
املصادر: قادت التحريات حول املزادات الى انها 
ال تعدو ســوى واجهة لغسيل االموال، ومبزيد 
من التحريات حول املــزادات تبني انها مرتبطة 
بغسيل اموال ناجتة عن االجتار في املشروبات 
الكحولية، مؤكدة ان هناك تشــعبا في القضية. 
وذكرت املصادر ان اجهزة وزارة الداخلية تتحقق 
في عالقة عصابة غسيل االموال بأحد البنوك في 
دولة خليجية وسط معلومات بأن جزءا من هذه 

االموال لصالح جهات خارجية.
وردا على معلومات تشير الى ان بالغا بشأن 
شبكة غسيل االموال ورد من احدى الدول، اكتفت 
املصادر بالقول: هناك حزم ونهج جديد لوزارة 
الداخلية في التصدي جلميع قضايا الفساد وغسيل 
االموال، الفتة الى ان هناك توجها الستدعاء نشطاء 
على وســائل التواصل االجتماعي روج بعضهم 
لهذه املزادات وذلك للوقوف على عالقتهم بقضية 
غسيل االموال. وجددت املصادر التأكيد على ان كل 

من تثبت عالقته بهذه العصابة سيتم استدعاؤهم 
للتحقيق والتواصل مع وحدة التحريات املالية.

واشارت املصادر الى ان احد املتهمني واملوقوفني 
في القضية، وهو الوافد االيراني، حتول من شخص 
ال ميلك رصيدا في البنوك الى مليونير وميتلك 
عقارات وسيارات فارهة، وان هذا الشخص يرجح 
ان تكون هذه االموال جراء شــراكة مع مواطن، 
وهذه الشــراكة جــراء خمور مهربــة. ورفضت 
املصــادر اجلزم بصحة كل ما ذكر على وســائل 
التواصل من أن اشخاصا مشهورين شركاء، مكتفية 
بالقول: بعض هذه االســماء جار اســتدعاؤهم. 
واكــدت املصادر ان العمل في هــذه القضية بدأ 
قبل نحو أشهر، وان الوزارة كانت تتابع نشاط 
اعضاء العصابة وتضعهم حتت املجهر، الفتة الى 
ان هذه املتابعة حالــت دون هروب احد اعضاء 

الشبكة الى موطنه.
وجــددت املصادر التأكيــد على ان كل من له 
عالقة بقضايا غسيل االموال او الترويج بشكل 
غيــر قانوني وتضخم األرصدة ســيتم التعامل 

معهم حســب القانون، وان هناك ضوءا اخضر 
الجهزة وزارة الداخلية بالتعامل احلازم مع كل 
من تســول له نفســه ممارســة اعمال مشبوهة 
تضر بســمعة الكويت وجتعلها محطة لغسيل 
االموال، ســواء كان بهدف ضخ حصيلة االموال 
في البنوك احمللية او التعاون مع جهات اخرى.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة باالدارة العامة 
للعالقات العامة اصدرت بيانات قالت فيه: في ضوء 
اجلهود املبذولة ضد جرائم مكافحة االموال ودفع 
رشاوى واعمال مشبوهة من حتصالت االنشطة 
غير املشروعة ما يلحق االضرار الفادحة بالصالح 
العام للبالد، متكنت االجهزة االمنية املختصة من 
إلقاء القبض على شــبكة تقوم بعمليات غسيل 
امــوال، وبنــاء على التحريــات مت رصدها على 
مدى اشهر وتتبع حتركاتهم في عدة مناطق في 
البالد، وبعد اكتمال التحريات الالزمة متت مداهمة 
موقع اقامة الرأس املدبر للشبكة الواقع في احد 
الشاليهات مبنطقة بنيدر، كما متت مداهمة اربعة 
مواقع اخرى يســتخدمها املتهم وهي عبارة عن 

منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت واخرى 
في منطقة الساملية، مشيرة الى ان االجهزة االمنية 
قامــت بتفتيــش املواقع والتحفــظ على العديد 
من املمتلكات التــي مت العثور عليها في املواقع 
املذكورة، كما مت القبض على احد افراد الشــبكة 

في مطار الكويت قبل محاولة هروبه.
واوضحــت ادارة االعــالم االمنــي ان نتائج 

التفتيش انتهت الى العثور على:
٭ سيارات فارهة وكالسيكية مخزنة في مزرعة 

مبنطقة الوفرة.
٭ دراجات رباعية الدفع.

٭ ساعات ومجوهرات ثمينة.
٭ مبالغ مالية بالعملة احمللية وعمالت مختلفة.
٭ عدد من كراتني يشتبه بداخلها مواد مسكرة.

واكدت االدارة ان التحقيقات مستمرة للتوصل 
الى جميع االشخاص املتورطني في عمليات غسيل 
االموال والكشف عن الشبكة التي ادارت العمليات 
املشبوهة وجار احالتهم الى جهات االختصاص 

بعد االنتهاء من التحقيقات.

«الداخلية » تتجه إلى استدعاء نشطاء على «التواصل» للتحقيق معهم في عالقاتهم بأعضاء التشكيل ومعلومات عن ارتباط الشبكة بجهات خارجية
صور من املضبوطات التي عثرت عليها اجهزة وزارة الداخلية وهي عبارة عن مركبات فارهة وساعات ثمينة ومبالغ مالية إلى جانب خمور مستوردة

أساتذة القانون اجلزائي: حيازة املبلغ الضخم 
غير مجرمة.. ويجب تفعيل أجهزة املالحقة اجلزائية

عبدالكرمي أحمد

القانــون  قــال أســتاذ 
اجلزائي بكلية احلقوق في 
جامعــة الكويت د.حســني 
بوعركي ان مرحلة التحقيق 
احلالية مع املتهمني بقضية 
غسيل األموال، هي مرحلة 
الســرية،  خاضعــة ملبــدأ 
وتختلف عن مرحلة احملاكمة 
التي تخضــع ملبدأ العلنية 
وميكــن للجميــع االطــالع 

عليها.
وأفاد بوعركي بأن جرمية 
غسيل األموال تفترض وجود 
جرمية أولية نتج عنها مال 
كأن يقوم شخص باالجتار 
في املواد املخدرة أو عمليات 
اختالس واستيالء ثم يقوم 
بنقل املال إلى شخص آخر 
إلضفاء صفة الشرعية عليه.

وأوضح ان مجرد وجود 
املبلــغ املالــي الكبيــر لدى 
احلائز ال يشكل جرمية حتى 
إن كان يفوق دخله، مستدركا 
بالقول إن تضخم احلساب 
املصرفي يعطي قرينة على 
وجود جرمية أولية ويتطلب 
فتح حتقيق إليجاد السبب 
احلقيقي الذي نتج عنه املال.
القانون  إلى أن  وأشــار 
الفرنســي يدين حائز املال 
بجرمية غسيل األموال إذا لم 
يثبت مصدره، عكس ما هو 
معمول به في الكويت، حيث 
ان احلائز ال يطلب منه كشف 
مصدر حتصله على أمواله، 
الفتــا إلى أن الفقه اجلنائي 
شدد على وجوب جترمي هذا 
األمر ألنه األسلوب احلديث 

مبكافحة هذه اجلرمية.
عقوبة غسيل األموال

بــدوره، ذكــر األســتاذ 
القانــون  املســاعد بقســم 
جامعــة  فــي  اجلزائــي 
الكويت د.أحمد القحطاني، 
أن املشــرع الكويتي تشدد 
بعقوبــة غســيل األمــوال 
سواء في العقوبة األصلية 
التي تصــل إلى احلبس ١٠ 
سنوات والغرامة املغلظة أو 
في العقوبة التكميلية التي 
تكمن مبصادرة األموال محل 

الغسل.
أن  القحطانــي  وذكــر 
الصعوبة مبكافحة غســيل 
األمــوال تكمــن بضعــف 

املســاعد بقســم القانون 
اجلزائي في جامعة الكويت 
أن  التميمــي،  د.محمــد 
القانــون الكويتي يعاقب 
على جرائم غسيل األموال 
من خالل القانون رقم ١٠٦ 
لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة 
غســيل األمــوال ومتويل 
اإلرهاب بعقوبات جسيمة 
إلــى ١٠ ســنوات  تصــل 
وتشــدد إلى ٢٠ ســنة إذا 
ارتكبت من خالل جماعة 
إجرامية منظمة أو منظمة 
ارتكبهــا  إذا  أو  إرهابيــة 
موظف مســتغال سلطته 
الوظيفيــة أو إذا ارتكبت 
من خالل جمعيات النفع 
العام أو املبرات اخليرية. 
وأكد التميمي أن الكويت 
ملتزمة بتجرمي كل صور 
الــواردة  غســيل األموال 
الدولية  فــي االتفاقيــات 
أو ما توصي عليه بعض 
املنظمات كمجموعة العمل 

املالي الدولية.

وأضاف: يتطلب للحد 
من هــذه اجلرمية تفاعل 
أجهزة املالحقة اجلزائية 
بالصــورة املطلوبــة مع 
املؤسسات املالية واألعمال 
واملهن غير املالية من أجل 
مباشرة أي حتقيق في أي 
بالغ عن عمليات مشبوهة 
يصلها من وحدة التحريات 

املالية.
وشــدد التميمــي على 
ضرورة أن ينتبه املشرع 
الكويتــي إلــى ضــرورة 
إجراء تعديالت تشريعية 
مهمــة علــى صالحيــات 
املالية  التحريــات  وحدة 
مبا يخولها بــإدارة ملف 
الشــبهة املاليــة مبا فيها 
حق جتميد املعاملة املالية 
محل الشبهات وحق طلب 
احلجز علــى األموال من 
النيابــة العامة حتى قبل 
استيفاء إجراءات التحقيق 
التي جتريها وقبل إحالة 

امللف إلى النيابة.

د.حسني بوعركيد.أحمد القحطاني د.محمد التميمي

جهات التحريات خصوصا 
وحــدة التحريــات املاليــة 
التي أنيط بهــا اختصاص 
تلقــي البالغات من البنوك 
أو املؤسســات املالية حول 
العمليات املالية املشبوهة، 
وقيامهــا بالدور الفعال من 
خالل دراسة املعقولية املالية 
واالقتصادية ملصدر األموال 

املشبوهة.
وأفــاد بأنــه لتســهيل 
عمليات إثبات املصادر غير 
املشروعة لألموال املشبوهة، 
يجب على املشرع أن يضيف 
قرينة قانونية قابلة إلثبات 
العكــس بتجــرمي غســيل 
األموال، يفترض من خاللها 
أن أي زيادة مالية طارئة ال 
تتوافق مع وضع الشخص 
املالي أو االقتصادي تعتبر 
ناجتة عن جرمية ما لم يثبت 

الشخص عكس ذلك.
تشديد املالحقة

من جهته، أوضح األستاذ 

أساتذة القانون الدستوري: الكويت هدف ثمني 
للعصابات وغياب القانون الضريبي أدى النتشار التبييض

آالء خليفة

القانــون  أســتاذ  أكــد 
الدستوري في كلية القانون 
العاملية د.هشــام  الكويتيــة 
الصالــح إن قانــون رقم ١٠٦ 
لسنة ٢٠١٣ في شأن مكافحة 
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
قــد جــاء متاشــيا وتنفيــذا 
التــي  الدوليــة  لالتفاقيــات 
انضمت لها الكويت ومواكبة 
لإلجــراءات الدوليــة الرامية 
للحد من املعامالت الضارة على 
املستوى األمني واالقتصادي 
والسياســي، مشــيرا إلى أن 
القصــد منهــا مكافحــة تلك 
العمليات التي تكون ناشئة عن 
جرائم او التي تدعم اإلرهاب، 
وحل القانون اجلديد رقم لعام 
٢٠١٣ محل القانون السابق رقم 

٣٥ لعام ٢٠٠٣. 
وذكر الصالح في تصريح لـ 
«األنباء» أن القانون اجلديد قد 
اتى مبعايير جديدة ومنضبطة 
اكثرن والقصد منها احلد من 
هذه املمارسات سواء بغسيل 
األمــوال او متويــل اإلرهاب، 
موضحا ان القانون الســابق 
رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٣ قد فشل في 
احلد من جرائم غسيل األموال 
بل كان عاجزا عن قضية دعم 
اإلرهاب، ولكن القانون احلالي 
اجلديد جاء مبعايير منضبطة 
واكثــر احكاما بــل خص هنا 
بتدابيــر معينة والتــي منها 
إمكانية جتميد أي أموال يشتبه 
بانها ناجتة عن غسيل أموال 
واتاحــت احلجــز على جميع 
تلك األموال.  وأشار الصالح 
الى املادة ٢٢ من القانون والتي 
اجــازت للنائب العــام او من 
يفوضه من محامني عامني بأمر 
جتميد األموال او احلجز عليها 
اذا كانــت هناك دالئــل كافية 
بانها متعلقــة باحدى جرائم 
غسيل األموال، كما نصت املادة 
٤ على عــدة تدابير احترازية 
والقصــد منهــا التحقــق من 
مدى ســالمة العمليات املالية 
والكشــف على أي جرمية من 
جرائم غســيل األموال، الفتا 
الــى ان في ظل هــذا القانون 
كانت هنــاك زيادة كبيرة في 
البالغــات املقدمــة الى وحدة 
التحريات سواء من االفراد او 
من البنوك. وتابع: ويبدو بفعل 
عدد القضايا التي متت احالتها 
الى النيابة العامة والتي ينظر 
بهــا القضاء ان الكويت كانت 
هدفا ثمينا لعصابات غســيل 

فاذا ارتكب اجلرمية من خالل 
األندية وجمعيات النفع العام 
واملبرات اخليريــة، واحلالة 
الرابعة في حال عودة اجلاني 
الرتــكاب اجلرمية مبعنى ان 
يكــون قــد حكم عليــه وقام 
بارتكاب اجلرمية مرة أخرى.

مصادر األموال

من ناحيته أوضح رئيس 
قســم القانــون العــام بكلية 
احلقــوق بجامعــة الكويــت 
د.ابراهيم احلمود ان قانون رقم 
١٠٦ لسنة ٢٠١٣ وتعديالته نظم 
جرمية غسيل األموال بشكل 
دقيق جدا وتعتبر الكويت من 
الدول ذات التنظيم العالي في 
مكافحة غسيل األموال وهناك 
وحــدة خاصــة للتحريــات 
املالية باإلضافة  تتبع وزارة 
الى مسؤولية البنك املركزي 
ومسؤولية املصارف الكويتية 
كذلك ومحالت الصرافة وأي 
شخص يحصل على أي مبلغ 
من النقود عليه ان يفصح عن 

مصدر تلك األموال.
فــي  احلمــود  وأشــار 
تصريــح خاص لـــ «األنباء» 
الى ان جرائم غسيل األموال 
بالرغم مــن فداحتهــا اال انه 
يقابلهــا ســهولة ارتكابهــا 
الســيما في الكويت باعتبار 
ان في الكويت ال يوجد قانون 
ضريبي، موضحا ان القوانني 
الضريبية جتبر صاحب تلك 
األمــوال او محصلها ان يقدم 
إقــرارا ضريبيا ومن ثم يبني 
مصادر تلك األموال مع تقدمي 

الوثائق الدالة عليها.
وأضاف ان غياب القانون 
الضريبي في الكويت يؤدي الى 
انتشار جرائم غسيل األموال 
بكل سهولة موضحا ان الكثير 
مــن العمليات التــي تتم في 
الكويت تكون بدون تراخيص، 
مبينا ان مشاهير السوشيال 
امليديــا والفاشينســتات في 

يقومــون  الذيــن  الكويــت 
بعمليات غسيل األموال ليست 
لديهم في األساس تراخيص 
ويحصلــون على تلك املبالغ 

بطرق غير مشروعة.
وذكر احلمود ان غســيل 
األمــوال يكون مــن خالل أي 
مبلغ من النقود يحصل عليه 
الشــخص باملخالفــة الحكام 
القانــون وبالتالــي فجرائــم 
غســيل األموال فــي الكويت 
حتدث بكل ســهولة بســبب 
غيــاب التشــريعات املنظمة 
للقواعــد اخلاصة بالضرائب 
على الدخل وأيضا الضرائب 
األخرى التي تبني حقيقة املركز 
املالي للشــخص قبــل وبعد 

حصوله على تلك األموال.
وأفاد احلمود بأن املشرع 
الكويتــي وضــع عقوبــات 
شــديدة تصل للحبس ملدة 
تصــل الــى ١٠ ســنوات مع 
فــرض غرامــات تصــل الى 
نصف األموال املتحصلة من 
اجلرمية كما تصل العقوبات 
الى احلبس ١٥ عاما في أحوال 
أخــرى ومصــادرة األمــوال 
املضبوطــة اذا كانت تتعلق 
بتمويــل اإلرهــاب، مشــيرا 
الــى انه في بعــض احلاالت 
العقوبــات مشــددة  تكــون 
تصــل للحبــس ٢٠ عاما اذا 
ارتكبــت اجلرمية من خالل 
جماعة إجراميــة منظمة او 
منظمة إرهابية او اذا ارتكبها 
اجلانــي مســتغال ســلطته 
الوظيفيــة ونفوذهــا او اذا 
ارتكبــت اجلرمية من خالل 
األندية وجمعيات النفع العام 
واملبرات اخليرية وكذلك في 
حال عــودة اجلاني الرتكاب 
اجلرمية، موضحــا ان على 
املشرع الكويتي ان يأخذ بعني 
االعتبار كيفية الكشف عنها.
وذكر احلمود ان املطلوب 
ملكافحة جرائم غسيل األموال 
ان تكون األجهزة الرقابية اكثر 
فاعلية الفتا الى ان في الكويت 
أجهــزة حتريات فــي متابعة 
غســيل األموال ولكــن هناك 
نقصا في التشريعات السيما 
اخلاصة مبمارسة الكثير من 
األنشطة دون تراخيص ودون 
تقــدمي أوراق ثبوتية جلهات 
معينة حتى يقوم بهذا العمل.

وختم احلمود قائال: جرائم 
غسيل األموال ال تتعلق فقط 
بالقيــم املنقولــة وامنا كذلك 
للقيــم العقارية وهي صورة 

من صور غسيل األموال.

د.ابراهيم احلمود د.هشام الصالح

األموال والتــي متتلك قدرات 
كبيرة في كشف الثغرات وقدرة 
خارقة في األساليب االحتيالية، 
ولذلك اعدت الكويت نفسها من 
القانونية والرقابية  الناحية 
ملنــع تلــك اجلرائــم جتنبــا 
للغرامات املليارية او وضعها 

على القوائم السوداء.
وأفــاد الصالح بانه نظرا 
الزدياد حــاالت اجلرائم التي 
ظهرت على الســطح مؤخرا 
يتضح ان الكويت ليس بخير 
وليست مبنأى وان القوانني 
القائمة رغم انها قد تكون كافية 
اال ان هنــاك خطــأ كبيرا في 
هيكلة بعض الوحدات ومنها 
وحدة التحريات املالية التي 
بحاجــة الى إعادة هيكلة كما 
البــد ان تكون هنــاك تنمية 
وتدقيق على القدرات الفنية 
للعاملني في األجهزة املتعلقة 
بتطبيق قانون غسيل األموال 

للحد من هذه اجلرائم.
وذكر الصالح ان املادة ٢٨ 
قد جرمت عملية غسيل األموال 
وعاقبتها ملــدة ال تتجاوز ١٠ 
سنوات مع الغرامة عن نصف 
قيمة األمــوال محل اجلرمية 
وال تتجــاوز كامل قيمتها مع 
مصادرة تلك األموال واألدوات 
املضبوطة الفتا الى ان املادة ٢٩ 
شددت في العقوبة واوصلتها 
الــى احلبس ملــدة ١٥ عاما اذا 
كانت تلك األموال مستخدمة 
في متويل اإلرهاب مع مصادرة 
تلــك األموال، مشــيرا الى ان 
املــادة ٣٠ من قانون غســيل 
األموال شــددت على احلبس 
ملــدة تصل الى ٢٠ عاما في ٤ 

حاالت.
وتابع: احلالــة األولى اذا 
ارتكــب اجلرميــة مــن خالل 
جماعــة إجراميــة منظمة او 
إرهابيــة، واحلالــة  منظمــة 
الثانيــة اذا ارتكبهــا اجلاني 
مســتغال ســلطته الوظيفية 
او نفوذها، اما احلالة الثالثة 

القحطاني: يجب على املشرع أن يضيف قرينة إلثبات العكس بتجرمي غسيل األموال
التميمي: تفاعل أجهزة املالحقة اجلزائية مع املؤسسات املعنية للتحقيق بالبالغات
بوعركي:  الفقه اجلنائي شدد على وجوب التجرمي  ملكافحة قضايا غسيل األموال

الصالح لـ «األنباء»:  خطأ كبير في هيكلة بعض الوحدات ومنها وحدة التحريات املالية
احلمود لـ «األنباء»:  جرائم غسيل األموال بالرغم من فداحتها إال انها يقابلها سهولة ارتكابها

ملشاهدة الڤيديو
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اقتصاديون لـ «األنباء»: 
عمليات غسيل األموال 

املكتشفة بالكويت 
ال تتعدى ١٠٪

بورسلي: ضرورة إصدار قوانني جديدة 
لتوحيد الرقابة على جرائم غسيل األموال

قالــت وزيرة التجــارة والصناعة الســابقة د.أماني 
بورسلي، انه ال ميكن احلديث عن مشكلة غسيل األموال 
في البالد مبعزل عن مشــاكل ساهمت في تلك الظاهرة، 
وعلى رأسها الفســاد الذي أصبح مستشري في البالد، 
وذلك لقصور التشريعات وضعف اإلجراءات التي ساهمت 

في ارتفاع معدالته خالل السنوات املاضية.
وذكرت بورسلي ان اختيار األشخاص غير املؤهلني 
لقيادة مناصب عليا في القطاع العام هي من أحد األسباب 
التي ساهمت في انتشار معدالت الفساد وغسيل األموال، 
حيث أصبح هذا الشخص غير الكفؤ يصدر قرارات غير 
مهنيــة ومتخبطة أدت الــى ضياع األمــوال احلكومية، 
وساهم كذلك في انتشار منظومة الفساد، مطالبة لتشديد 
إجــراءات وآليات التعيينــات والترقيات بدء من تعديل 
قانون اخلدمة املدنية ومنح األحقية في املناصب املهمة 

واحليوية للكفاءات املؤهلة.
وأشــارت إلى أن اإلدارة غير الســليمة تعتبر الباب 

الرئيسي لضياع األموال العامة.
وطالبت بورسلي بضرورة إصدار قوانني جديدة لتنظم 
ورقابة ملف غســيل األموال وتوحيد املظلة اإلشــرافية 

على هذه اجلرمية التي أضرت سمعة الكويت عامليا.
وبينــت ان الكويت ومنــذ انتشــار جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد مرت بأزمة كبيــرة متثلت في جتارة 
اإلقامــات وبعــد مرور نحو ٥ أشــهر لم نــر أي مقترح 
لتشريع مباشر ملواجهة هذه املشكلة، أما حاالت القبض 
على بعض األشخاص املتورطني في هذه القضايا غالبا 
ما ســيحصلون على البراءة نظرا للقصور التشــريعي 

القادر على القضاء على هذه الظاهرة.
وفي ســؤال حول األســباب التي دفعت الى أن تكون 
البالد مقصدا حلاالت غسيل األموال، ذكرت بورسلي ان 
عدم وجود سجل لتحديد مصادر اإليرادات او املصروفات 
لألفراد او املؤسسات التجارية غير املدرجة في الكويت كتلك 
املتواجدة في الدول املتقدمة التي لديها أنظمة الضرائب 
يعتبر احد أبرز العوامل التي تساعد على انتشار جرائم 
غسيل األموال فضال عن عدم وجود مقياس ألوجه صرف 
الشــركات الصغيرة غير املدرجة فــي بورصة الكويت 

والتي تراقب من قبل بنك الكويت املركزي.
وطالبت بورسلي بوجود منظومة كاملة من التشريعات 
والرقابة يكون هدفها حماية الكويت من جرائم غســيل 
األموال، مع التركيز علــى تطوير املنظومة اإلدارية في 
الدولة وتعزيز قيم احلوكمة في القطاع العام التي ترتكز 

على مبادئ احملاسبة والنزاهة والعدالة واملسؤولية.
كما طالبت بورسلي بضرورة وجود جهاز متخصص 
للرقابة على أوجه الفساد املرتبطة بحاالت غسيل األموال 
وان يكــون لديه صالحيات كبيرة في القضاء على هذه 
الظواهر الســلبية التي تظهر الكويــت مبظهر خارجي 

سيئ للغاية وتخفض من تصنيفاته العاملية.

السرحان: الضرائب وسيلة رقابية جيدة 
للحد من العمليات املشبوهة

قــال الباحث االقتصادي د.عبدالوهاب الســرحان إن 

مستوى الرقابة على غسيل األموال والعمليات املالية املشبوهة 
فــي الكويت، ال يتماشــى مــع احترافية مــن يقومون بهذه 
العمليات املشبوهة، مشيرا الى ان هناك دائما طرقا متطورة 
وحديثة لعمليات غسيل األموال، يقابلها نقص في التدريب 

والتأهيل لرصد هذه العمليات املشبوهة.
وأشار السرحان إلى ان ما يتم اكتشافه من عمليات مالية 
مشبوهة في الكويت ال يتعدى ١٠٪ فقط من العمليات التي 
تتم، وذلك يرجع الى ضعف مستوى الرقابة، واحترافية 

غاسلي األموال وتعدد طرقهم في تنفيذ هذه العمليات.
وطالــب بضرورة فرض ضرائب على أرباح مشــاهير 
السوشــيال ميديا في الكويت، حيث سيوفر هذا االقتراح 
وسيلة رقابية قوية على عمليات غسيل األموال والعمليات 
املاليــة املشــبوهة، باإلضافــة الى اعتبار هــذه الضرائب 
موارد إضافية جيد للدولة، وذلك بالنظر الى حجم األموال 
الضخمة التي يربحها ســنويا مشاهير السوشيال ميديا 
في الكويت، وال يتم حتصيل عليها أي ضرائب أو رسوم.

مشاهير السوشيال ميديا

وفيمــا يخص اجتاه الشــركات املشــبوهة ملشــاهير 
السوشيال لغسيل أموالهم من خاللهم، أوضح السرحان 
أنه يتم حتويل هذه األموال الى مشاهير السوشيال ميديا 
على اعتبار انها أرباح وإيرادات إعالنات يقومون بها لهذه 
الشركات، ولكنها في احلقيقة تكون أمواال مشبوهة يراد 
غســلها، حيث يســتفيد املشــاهير من إمكانية إيداع هذه 
األمــوال لــدى البنوك دون لفت الكثير مــن األنظار، على 
اعتبار أن هــذه األموال قادمة مقابل إعالنات يقومون بها 

لصالح شركات معلنة.
وشدد على ضرورة أن تفرض البنوك، باعتبارها الرقيب 
األول والرئيسي على األموال بالكويت، مزيدا من اإلجراءات 
املشــددة على عمليات التحويالت املالية الكبيرة، ســواء 
ملشــاهير مواقــع التواصــل االجتماعــي، او غيرهم، ففي 
ظل الوضع احلالي ومســتوى الرقابة الضعيف نســبيا، 
واحترافيــة وتعدد طرق غســيل األموال، ستســتمر هذه 
العمليات دون كشــفها، وحتى إذا مت كشف عمليات مالية 
مشــبوهة، ستكون نسبتها ضعيفة مقارنة مع العمليات 

التي تتم دون اكتشافها من اجلهات الرقابية.
طرق متعددة

ولفت السرحان الى وجود طرق متعددة لعمليات غسيل 
األمــوال، من بينها القيام بأنشــطة جتارية والدخول في 
مشــاريع وهمية الهدف منها جعل هذه األموال مشروعة، 
حيث يتم إيداعها في البنوك بشكل دوري على أنها أرباح 
محققة من تلك األنشطة واملشاريع ومبا يتوافق مع 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.
وأشــار الى أن حجم األموال التي يتم غســلها سنويا 
حول العالم تقدر بنحو ٢ تريليون دوالر، أي ما يعادل ٤ 
أضعاف مصروفات املوازنات العامة لدول اخلليج مجتمعة، 
ويشــكل هذا املبلغ ٢٫٥٪ من قيمة الناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي، وال شــك أن هذا الرقــم املتضخم له آثار وعواقب 
وخيمــة خاصة علــى اقتصادات الدول التــي تنامت فيها 

عمليات غسيل األموال.
احللول املقترحة

وفيما يخص احللول املقترحة ملواجهة العمليات املالية 
املشــبوهة، واحلد من انتشار عمليات غسيل األموال في 
الكويت، شدد السرحان على أن تدريب وتأهيل املوظفني 
العاملــني باملؤسســات املاليــة والرقابية علــى العمليات 
املالية، يعد األســاس ملواجهة هذه اآلفة املتزايدة، مشيرا 
الى ضرورة أن يكون هذا التدريب مستمرا ومتماشيا مع 

تطور احترافية غاسلي األموال.
وأشار الى ضرورة إعادة النظر في قانون سرية العمل 
املصرفي لتحقيــق التوازن بني خصوصية العميل، وبني 
احملافظة على االستقرار االقتصادي واالجتماعي، بحيث 
ال يســمح ألصحاب اجلرائم استغالل هذه السرية كنقطة 
متركز للتغطية على جرائمهم، باإلضافة الى تنظيم وتقنني 
التجارة اإللكترونية وحمالت وسائل التواصل االجتماعي 
اإلعالنية، من خالل تشــريع قانون فرض الضرائب على 
هذا النــوع احلديث من التجارة وعلى أصحاب اإلعالنات 

من مشاهير السوشيال ميديا.

رمضان: القصور الرقابي والتشريعي حّول األمر
إلى ظاهرة.. يجب مواجهتها

قال اخلبير االقتصادي محمد رمضان ان غسيل األموال 
متواجــد في كثير من دول العالــم، ولكن حتوله لظاهرة 
يأتي بســبب قصور في التشريعات وقصور في الرقابة، 
كما ان تضخم األمر جاء نتيجة عدم وجود سجالت كاملة 
مبعامالت البيع والشــراء التي تتم وعدم التدقيق عليها 

بشكل كاف.
وأضاف رمضان ان األخبار األخيرة املتداولة عن غسيل 
أموال من قبل مشاهير السوشيل ميديا قد تكون صحيحة 
وقد تكون عير صحيحة، ولكن األهم انه ان لم تكن هناك 

ســجالت وال رقابة ووجود وسيلة للثراء السريع فقد 
تكون مالحقتهم أمرا صعبا، حيث ان عالقاتهم في األساس 
مبنية على العالقات وبالتالي فمشاهير السوشيال ميديا 
معتادون على تكوين ثروتهم بناء على تلك العالقات 
وبالتالي فاســتثمارها في غسيل األموال يكون بجزء 
من تلك العالقات أيضا اذا صحت تلك األخبار املتداولة، 
موضحا ان عملية غسيل األموال تتم من خالل مداخيل 
كبيرة يقوم الشخص بإدخال مداخيل أخرى بهدف عدم 
إظهارهــا في تلك العمليــة، ولكن بعد فترة وجيزة قد 
يزداد الطمع لدى الشخص وتصبح املداخيل له بهدف 
تبييض األموال واضحة ومؤثرة على املداخيل األصلية 
للشخص، لذلك فما حدث هو إبالغ البنوك بتضخم كبير 
في بعض احلسابات، مما أدى إلى تدخل جهات اخرى 

وحتقيقات قد تؤدي إلى إدانتهم او براءتهم.
وأشــار إلى أن تفاقم األزمة جاء بعد وجود تدفقات 
نقدية ملحوظة وليس لها ســجالت وال توجد مراقبة 
على تلك األموال وعن مصدرها وعن سببها اوال بأول 
وهو ما أدى إلى زيادة تلك األزمة، كما ان التشريعات 
املوجودة حاليا ال تلزمهم بإفصاحات عن مصدر األموال 

والرقابة على العمليات املالية بشكل مستمر.
ولفت رمضان الى ان وجود السجالت والتراخيص 
والرقابة بشــكل مســتمر يجب ان تتم وراء كل عملية 
وليــس عدم االكتفاء بالنظر في فواتير فقط قد تكون 

من األساس غير سليمة.

املنصور: البنوك مطالبة بالتدقيق على 
اإليداعات املصرفية للحد من الظاهرة

قال اخلبيــر االقتصادي أمير املنصور في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان مســألة غسيل األموال صعوبتها 
تكــون بتحويل األمــوال الكاش والتي تســمى «أمواال 
قذرة» ســواء أموال سياســية او رشى او الناجتة عن 
االجتار باملخدرات وجتارة الرقيق او السالح، وإدخالها 

إلى البنوك وهو امر يواجه صعوبات كبيرة.
وحول آلية غســيل األموال التي تتــم في الكويت، 
أكد املنصور ان التاجر او املسؤول عن غسيل األموال 
يتعامل مع أشخاص بحد ذاتهم ويقوم بإعطائهم أموال 
ويوجههم بشراء أصول قابلة للبيع فورا مثال كالسيارات 
الفارهة واالكسسوارات الفارهة من ساعات ومجوهرات 
والعديد من األمور التي ال تتجاوز أســعارها ١٠٠ ألف 
دينار، وحتى اليخوت والسلع التي يستطيع من خاللها 
التــداول بالكاش، حيث يقوم عقــب ذلك بإعادة بيعها 
والطلب من املشــتري إعطاءه شيكا مصدقا من البنك 

او حتويل بنكي بهدف إدخال تلك األموال إلى البنك.
وتابع: «انه مبجرد دخول تلك األموال إلى البنك تكون 
بذلك غسلت ولم يعرف مصدرها إلى حد اآلن وبالتالي 
إخفــاء معالم مصــدر األموال وذلك كــون ان الطريقة 

املكتسبة بها تلك األموال منذ البداية غير شرعية».
وبســؤاله عن اآللية األفضل للحد من تلك الظاهرة 
التي انتشرت في اآلونة األخيرة، أكد املنصور أن تلك 
املسؤولية تقع على عاتق البنك املركزي باألساس، حيث 
يحدون من إدخال األموال الكاش وتلك هي النقطة األهم 
التي يجب ان تشهد تدقيق كبير من املركزي، موضحا 
انه بإغالق املنبع الرئيسي ينتفي وجود الصغار الذين 

يقومون بغسيل األموال في الكويت حاليا.

أكدوا أن مستوى الرقابة على العمليات املالية املشبوهة 
ال يتماشى مع احترافية وتطور من يقومون بها

د.عبدالوهاب السرحان أمير املنصورد.أماني بورسلي محمد رمضان

شهدت الكويت خالل األيام القليلة املاضية، الكشف عن عدد من جرائم غسيل األموال والعمليات املالية املشبوهة، األمر الذي ألقى الضوء على 

خطورة هذه اجلرائم على سمعة الكويت املالية، وضرورة تشديد الرقابة على هذا النوع من اجلرائم حتى ال تتزايد العمليات املالية املشبوهة. 

وفي هذا الســياق، حتدثت «األنباء» مع عدد من االقتصاديني واخلبراء، الستطالع آرائهم حول سبب انتشار جرائم غسيل األموال في الكويت، 

وأفضل السبل للحد منها، حيث أشار اخلبراء إلى أن عمليات غسيل األموال واملعامالت املالية املشبوهة التي يتم كشفها في الكويت ال تتعدى 

نســبتها ١٠٪ من إجمالي اجلرائم التي تتم، حيث أرجعوا هذا القصور في الكشف عن العمليات املالية املشبوهة، الى ضعف الرقابة املالية، 

وعدم وجود تشريعات جيدة للكشــف عن هذه اجلرائم، باإلضافة الى تطور أساليب وطرق غاسلي األموال، مقابل ضعف التأهيل واإلمكانات 

باجلهات املراقبة لها بالكويت. وحول األسباب التي دفعت أن تكون البالد مقصدا حلاالت غسيل األموال، أكدوا على عدم وجود سجل لتحديد 

مصادر اإليرادات او املصروفات لألفراد او املؤسسات التجارية غير املدرجة في الكويت، كتلك املتواجدة في الدول املتقدمة التي لديها أنظمة 

الضرائب يعتبر احد أبرز العوامل التي تساعد على انتشار جرائم غسيل األموال فضال عن عدم وجود مقياس ألوجه صرف الشركات الصغيرة غير 

املدرجة في بورصة الكويت والتي تراقب من قبل بنك الكويت املركزي.. وفيما يلي التفاصيل:

أحمد مغربي - مصطفى صالح - باهي أحمد

كيف يتم التبليغ عن حاالت غسيل األموال؟١٠ أسباب النتشار  الفساد وغسيل األموال البنوك متارس عملها وفق بيئة رقابية مشددة

البنوك واإلبالغ عن تضخم احلسابات جزاءات املخالفات املصرفية

رصد اخلبراء االقتصاديني ١٠ أســباب جوهرية النتشار الفساد في 
البالد وتزايد حاالت غسيل األموال، وهي كالتالي:

١- عدم استقاللية األجهزة أو الهيئات مبا يكفي ملنع ومكافحة الفساد 
ومبا يكفل تعزيز النزاهة والشفافية.

٢- غيــاب أو ضعف اخلطط االســتراتيجية الفاعلة والهادفة الى منع 
ومكافحة الفساد.

٣- عدم التنفيذ املباشــر واجلاد ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد والتراخي في ترجمة أحكامها الى واقع إجرائي وملموس.

٤- عدم وجود هيئة او هيئات وطنية متخصصة في مكافحة غســيل 
األموال.

٥- ضعف البيئة التشــريعية للنظم والقوانني الرقابية واحملاســبية 
واملتخصصة في مجاالت منع ومكافحة الفساد وغسيل األموال.

٦- وضع قيود كبيرة تعرقل التمتع باحلق في االطالع على املعلومات، 
ووضع شروط معسرة وصعبة إلمكانية الوصول للمعلومات.

٧- زيادة معدالت اســتغالل الوظيفة العامــة لتحقيق أغراض ومنافع 
شخصية ومنها ارتفاع معدالت اإلثراء غير مشروع.

٨- تنامي معدالت االلتفاف على قوانني وإجراءات مكافحة الفساد ومن 
ثم ازدياد حاالت اإلفالت من املساءلة.

٩- عدم كفاية وتناسب النصوص التشريعية مع املتطلبات الوقائية التي 
حددتها االتفاقيات الدولية ملكافحة الفساد وغسيل األموال.
١٠- تنامي معدالت الرشوة واالختالس في الوظيفة العامة.

قال مصدر مسؤول لـ «األنباء» إن وحدة التحريات املالية تضطلع من واقع اختصاصها 
املقرر بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب بتلقي 
إخطارات من املؤسسات املالية واألعمال واملهن غير املالية احملددة باالشتباه في معامالت 
جتــرى بأموال متحصلة من جرمية أو أموال مرتبطة ولها عالقة او ميكن اســتعمالها 
للقيام بعمليات غسيل األموال او متويل اإلرهاب. وذكر املصدر انه ما إذا توافرت دالئل 
معقولة لالشتباه في األموال يكون لها بالغ النيابة العامة كما يجوز إحالة املعلومات الى 
اجلهات املختصة وفقا للقانون، مشيرا الى انه وفقا للقانون فإن املشرع قصر اإللزام 

باإلبالغ الى جهة محددة على سبيل احلصر وهي النيابة العامة.

ذكرت مصادر مصرفية لـ «األنباء» ان البنوك احمللية واملؤسسات املالية متارس نشاطها 
املصرفــي في إطار بيئة رقابية داخلية لديها، وتراعي هذه الضوابط الرقابية ما يتعلق 
بالتزام هذه البنوك واملؤسسات املالية بتطبيق القوانني والتعليمات الرقابية والقرارات 
واللوائح الداخلية وذلك لضمان عدم تعرض هذه البنوك واملؤسسات للمخاطر القانونية 
والتشــغيلية باإلضافة الى مخاطر السمعة املالية الســيئة. وشددت املصادر على ان 
االطمئنان الى االلتزام بتطبيق القوانني والتعليمات وضوابط العمل املصرفي يأتي في 

املقام االول من حرص هذه املؤسسات التي يقع على إدارتها مسؤولية هذا االلتزام.

قــال مصدر مطلع لـ «األنباء» إن بنك الكويت املركــزي وفق التعليمات الصادرة الى 
جميع البنوك احمللية وشركات التمويل والصرافة بشأن غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
تتضمن إلزام البنــوك بإخطار وحدة التحريات املالية الكويتية خالل يومي عمل كحد 
أقصى بأي معاملة او محاولة إلجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها اذا اشتبهت في 
ان تلك املعامالت جترى بأموال تشمل عائدات جرمية او أموال لها عالقة بعمليات غسيل 

األموال او متويل اإلرهاب او ميكن استعمالها للقيام بهذه العمليات.
وقال ان «املركزي» يقوم من خالل مهام التفتيش امليداني على جميع البنوك بالتحقق 
من التزام البنوك بالتعليمات من خالل الفحص على أساس عينات مختارة، يشمل ذلك 

فحص معامالت محددة بهدف التحقق من وجود شبهة غسيل أموال.

رصدت املصادر ان بنك الكويت املركزي يجوز له إصدار جزاءات وتدابير ضد اجلهات 
املخالفة تتمثل في واحد او اكثر من اجلزاءات التالية:

إصدار إنذارات كتابية للمخالفة.
إصدار أمر يتضمن االلتزام بإجراءات محددة.

إصدار أمر بتقدمي تقارير منتظمة عن التدابير املتخذة ملعاجلة املخالفة املعنية.
فرض جزاء مالي على املؤسسة املخالفة ال يتجاوز ٥٠٠ ألف دينار عن كل مخالفة.

منع مرتكب املخالفة من العمل في القطاع ذي الصلة لفترة حتددها اجلهات الرقابية.
إيقاف النشاط او العمل او املهنة او تقييدها او حظرها.

عزل أو طلب تغيير أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية او اإلشرافية.
إيقاف او سحب الترخيص.
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منظمة ڤيتو اإلرهابية 
ومحاولة انقالب ١٥ يوليو

فتح اهللا غولن، هو زعيم منظمة سرية 
 FETوإجرامية وإرهابية تدعى ڤيتو-ض
(منظمة فتح اهللا اإلرهابية) واملنظمة ال 
سابق لها من حيث انتشارها وطموحاتها 

وأساليبها العاملية.
غولن هو العقل املدبر وراء ما حدث 

في تركيا في ١٥ يوليو ٢٠١٦.
خطط غولن وأتباعه وحاولوا االستيالء 
على اجلمهورية التركية في ذلك التاريخ.

يعتبر غولن أحــد أخطر التهديدات 
على أمن تركيا، ولفهم ذلك التهديد الذي 
تشكله شبكته اإلجرامية، يحتاج املرء إلى 
االطالع على حجم أفعاله، وفي مقدمتها 
محاولة انقالب اخلامس عشر من يوليو، 
والصدمة التي تسببت بها للشعب التركي.

لم يخجل أتباعه داخل القوات املسلحة 
من استخدام القوة العسكرية الفتاكة ضد 
املدنيني األبرياء، مما أسفر عن مقتل ٢٥١ 

وإصابة اآلالف.
ولقد حاولوا اغتيال رئيس جمهورية 
تركيا، كما هاجموا سيارة رئيس الوزراء 
وقصفوا مجلــس األمة التركي الكبير، 
الرئاسي ومباني جهاز  املجمع  وهوجم 
املخابرات الوطنية وأقســام الشــرطة 
الوطنيــة التركيــة، ومت قصف مركز 
العمليات اخلاصة للشرطة، وهو الهيئة 
التنفيذية الهامة ملكافحة اإلرهاب في تركيا 
في العاصمة أنقرة بطائرات مقاتلة، مما 
أسفر عن مقتل ٥٥ من ضباط الشرطة 

وإصابة املئات على الفور.
وقتل املئات من املدنيني الذين احتجوا 
على محاولة االنقالب في أنقرة واسطنبول 
بالرصاص، واســتهدف مدبرو انقالب 
ضFET منافذ االتصال العامة واخلاصة، 
مبا في ذلك قناة TRT (قناة البث التركية 
احلكومية) وCNN Türk (سي أن أن تورك).

وتشير جميع األدلة التي مت جمعها حتى 
اللحظة من خالل التحقيقات واحملاكمات 
الى أن الهجوم اإلرهابي األشد دموية في 
تاريخ تركيا دبرته ڤيتو ضFET مبوجب 

تعليمات من فتح اهللا غولن.
لدينا مجموعة واسعة من األدلة الدامغة 
مبا في ذلك لقطات الڤيديو واملواد الرقمية 
 (Akıncı - أكينجي) التي مت جمعها في قاعدة
اجلوية (مركز عمليات مخططي االنقالب)، 
واالتصاالت عبر األقمار الصناعية بني 
املخططني، واعترافــات عناصر ڤيتو - 
ضFET الذين شاركوا فعليا في محاولة 
األتراك  الضباط  االنقالب وتصريحات 

الذين قاوموا احملاولة االنقالبية.
ما هي منظمة ڤيتو - ضFET؟

سيكون من اخلطأ حصر احلكم على 
أفعال فتح اهللا غولن وضFET في أحداث 
١٥ يوليو، فاجلرائم التي ارتكبت في ليلة 
١٥ يوليو كانت مجرد غيض من فيض.

لقد بدأ كل شــيء حتت ستار جهد 
تعليمي خيري في الســبعينيات، حيث 
تخفى فتح اهللا غولن وأتباعه بغطاء حركة 
تعليمية ذات نوايا حسنة وذلك عندما بدأوا 
حملة إنشاء مدارس في تركيا وفيما بعد 
حول العالم، وفي ذروة قوتهم، سيطروا 
على آالف املدارس في تركيا وأكثر من 
ثمامنائة معهد تعليمي في جميع أنحاء 
العالم، وبالتالي فقد كانت منظمتهم غير 

مسبوقة من حيث مدى االنتشار.
ندرك اآلن أن هذه كانت اخلطوة األولى 
في حملة تســلل مت من خاللها جتنيد 
األطفال وآبائهم عبر وعود بدت بريئة 
بتعليم أفضل وعمل جيد، وقد مت إحلاق 
هؤالء األطفال في املدرســة مبساعدة 
أكادميية ومالية وبشكل رئيسي تلقني 
األفكار بطريقة مكثفة.. لقد حتولوا إلى 
جنود مشاة ذوي طاعة عمياء لفتح اهللا 
غولن الذي يدعــي أنه «املختار»، فكان 
الهدف تخريب األســس الدميوقراطية 
للدولة التركية وإرســاء أسس جديدة 
معادية للدميوقراطية حتت حكم غولن 
املطلق، وقد مت تلقــني طالبه أيضا أنه 
لتحقيق هدفهم الرئيســي املتمثل في 
السيطرة على الدولة، فيتحتم عليهم أن 
يظلوا متخفني وأن بإمكانهم جتنب إظهار 
جميع املعتقدات األخالقية أو الدينية أو 
الشخصية، تولي املنظمة أهمية كبيرة 
للسرية في هيكلها، وتطلق على السرية 
اسم «إجراء احترازي»، وتعطي املنظمة 
أســماء «حركية/ مشــفرة» ألعضائها 
بصرف النظر عن أســمائهم احلقيقية 
لضمان السرية، وهكذا، فإن هذه املنظمة 
إرهابية مســلحة وفريدة، حيث يعرف 
أعضاؤها من املستوى األدنى بعضهم 
البعض بأســماء حركية ويقوم هيكلها 

على مفهوم «اخللية».
كانت هناك حاالت غش في االمتحانات 
على نطاق واسع أيضا: من أجل التسلل 
إلى املناصب احلكومية املهمة، حيث يتم 
تزويد الطالب املنتسبني إلى منظمة ڤيتو- 
ضFET باإلجابات عن امتحانات القبول. 
هناك حاليا العديــد من التحقيقات في 
الغش اجلماعي في االمتحانات  حاالت 

في تركيا، مبا في ذلك اختبارات القبول 
في أكادميية الشرطة، واختبارات القبول 
في اخلدمة العامــة املركزية، واملدارس 
العسكرية وغيرها من الوظائف احلكومية.
القيمون على أعضاء منظمة  حافظ 
ڤيتــو- ضFET العاملــني في املناصب 
القوانني  احلكومية املهمة على تلقينهم 
احملدثــة ومتريرهما بناء على تعليمات 
ضFET. بصفتهــم موظفني مدنيني أو 
 FETعسكريني، لم يكن والء أعضاء ض
لألمة أو للدولة التي خدموها. لم يهتموا 
بالتمسك بالدستور أو النظام القانوني 

للبالد.
التي أخفت  املنظمة  وهكذا، حتولت 
نفسها كحركة تعليمية تدريجيا إلى هيكل 
عمل سري يهدف إلى حتويل املجتمع 
من خالل السيطرة على الدولة التركية 

من الداخل.
مع منو قوتها، بدأت املنظمة في املطالبة 
مبهمة تبشيرية عاملية، تصور فتح اهللا 

غولن على أنه «إمام الكون».
نقابة اجلرمية من وراء كل هذا ابتكرت 
وأدارت نظاما متكامال اعتنى بالتجنيد من 
خالل املدارس واملدارس اإللزامية، كما 
متت رعاية التمويل من قبل الشركات 
القابضة وتبرعات رجال األعمال، وقامت 
املنظمة بتأسيس دور إعالم لتشكيل رأي 
عام من أجل وضد أي شخص أو مجموعة 
أو فكرة، وقد أعدمت دور اإلعالم تلك 
كثيرا من الشــخصيات في تركيا التي 
رأت حقيقة دور املنظمة، وقد أصبحت 
دور اإلعالم نقطة محورية لإلجراءات 
املتخذة ضــد الصحافيني واألكادمييني 
العسكريني  والبيروقراطيني والضباط 
الذيــن عارضوهم أو حاولوا فضحهم، 

لقد مت إعدامهم وتطهيرهم.
عندما أصبحــت املنظمة أكثر ثراء، 
بدأت في التدخل في املعامالت التجارية 
وعمليات املناقصات احلكومية. فأصبح 
غسيل املبالغ الهائلة من األموال، وترتيب 
التحويالت غير القانونية للنقود واجلرائم 

املالية األخرى، عمال معتادا.
استخدم أعضاء ضFET الذين تسللوا 
إلى مراكز حكومية مهمة سلطتهم للقضاء 
على من عارض التنظيم، من خالل التنصت 
غير القانوني، واختالق األدلة، واالعتقاالت 
غير القانونية، وبالتالي تخويف وابتزاز 
شريحة كبيرة من املجتمع مبا في ذلك 
السياسيون ورجال األعمال والصحافيون 
وحتــى الرياضيون والفنانون والعديد 

غيرهم.
أصدرت السلطات القضائية التركية 
العديد من قرارات اإلدانة ضد أعضاء نقابة 
اجلرمية هذه بســبب أفعالها اإلجرامية 
املختلفة، والتي مت شرح بعضها أعاله. 
التحقيقــات واملالحقات  اآلالف مــن 
القضائية بشأن األنشطة غير القانونية 
ألعضاء ضFET ال تزال معلقة. أسفرت 
التحقيقات واملالحقات واحملاكمات اجلارية 
والنهائية عن أن فتح اهللا غولن هو مدير 
وقائد املنظمة اإلرهابية املســلحة ڤيتو 
ضFET وأنه أعطى األمر بتنظيم االنقالب.
ومبا أن احلكومة التركية قد فهمت 
متاما ماهو موجود على األرض بالفعل، 
مت اتخاذ اإلجــراءات القانونية الالزمة 
ضد ضFET. على وجه اخلصوص، فإن 
الكشــف عن أنظمة االتصاالت السرية 
اخلاصة بهم (ByLock, Eagle، وما إلى ذلك) 
واعتراض تعليمات ضFET جعل جهودنا 

أسهل لتحديد مخططاتهم وجترميهم.
مت التخطيط ليوم ١٥ يوليو في الوقت 
الذي اكتشفت فيه احلكومة وأدرجت معظم 
من يطلق عليهم اسم األفراد العسكريني 
 FETالذين كانوا بالفعل مجندين في ض
وبالتالي كانوا يستعدون لطردهم. بعبارة 
أخرى، كانــت ١٥ يوليو خطوة أخيرة 
يائسة لفتح اهللا غولن وأتباعه للحفاظ 
على ســيطرتهم في تركيا واالستيالء 

على الدولة.
أظهرت محاولة االنقالب املسلح في 
١٥ يوليو تصميم ضFET على استخدام 
اإلرهاب بال هوادة، إلى جانب اجلرائم 
األخرى، كوسيلة لتحقيق هدفها النهائي. 
وبهذا العمل، أثبتت ضFET بوضوح للعالم 
أنها واحدة من أخطر اجلماعات اإلرهابية. 
ومن ثم، أصدرت الدائرة اجلنائية السادسة 
عشرة حملكمة النقض مرسوما في ٢٤ 
أبريل ٢٠١٧ بحكمها املستحق. ٣/٢٠١٥ 
والقرار رقــم. ٣/٢٠١٧ أن ضFET هي 
منظمة إرهابية مســلحة، وأيد مجلس 
الغرف اجلنائية حملكمة النقض هذا احلكم.
تتواجــد ضFET فــي حوالي ١٦٠ 
دولة، مع اآلالف من املدارس والشركات 
واملنظمات غير احلكومية ودور اإلعالم. 
طريقة عملهم هي نفسها في جميع أنحاء 
العالم. ألنها تهدف إلى التسلل وتوسيع 
نفوذها االقتصادي والسياسي العاملي، 
فإنها تشــكل تهديدا أمنيا مباشرا ألي 

بلد تعمل فيه.

االحتالل يواصل محاوالت «تهويد» القدس..
و«حماس» حتّذر: املساس بـ «األقصى» إعالن حرب

عواصم - وكاالت: حذرت 
حركة املقاومة الفلســطينية 
«حماس» من تداعيات خطيرة 
لقرار إســرائيل إغالق مصلى 
«بــاب الرحمــة» في املســجد 
األقصى، شرقي القدس احملتلة، 
مؤكدة ان اي مساس باملسجد 
املبارك من قبل االحتالل يعتبر 
مبنزلة «إعالن حرب». وقالت 
«حمــاس» في بيــان صحافي 
امس إن «االحتالل اتخذ قرارا 
أحمق جديدا بإغالق باب الرحمة 
للسطو عليه وتهويده وحتويله 
إلــى كنيــس، وهــذا املخطط 
اخلطير الذي لن مير ولن ميرره 

املقدسيون».
وأكدت أن املسجد األقصى 
«دونه األرواح والرقاب، وأن أي 
مساس به يعني إشعال احلرب، 
وإذا كانت الظروف حاليا مواتية 
لالحتــالل فإن هــذا احلال لن 
يدوم، وسيدفع االحتالل ثمن 
تعدياته على مسجدنا املبارك 
من دمه وروحه». في غضون 
ذلــك، أفاد مديــر مكتب هيئة 
مقاومة اجلدار واالســتيطان 
في بيت حلم، حسن بريجية، 
بأن قوات االحتالل قامت بإغالق 
محيط جبل الفرديس شــرق 
بيت حلم. ونقلت وكالة األنباء 

ويقع جبل الفرديس وهو 
صــرح تاريخي علــى بعد ١٣ 
كيلومتــرا إلــى اجلنــوب من 
القدس، وحوالي ٥ كيلومترات 
إلى اجلنوب الشرقي من بيت 
حلم، وتتربع على قمته قلعة 
«هيروديون»، ويبلغ ارتفاعه 

بيت حلم، كما اعتقلت شابني 
من بلــدة «برقني» على حاجز 
عســكري قــرب «كفيرت» من 
بلدة اجلديدة. وأشــار النادي 
إلى أن قوات االحتالل اعتقلت 
فلسطينيا وشــقيقه من بلدة 

«حزما».

حوالي ٧٨٥ مترا فوق ســطح 
البحر. من جهة أخرى، ذكر نادي 
األسير الفلســطيني في بيان 
أوردتــه وكالة (وفا) أن قوات 
االحتالل اعتقلت ٥ فلسطينيني 
في البلدة القدمية من القدس، 
وآخــر مــن مخيم عايــدة في 

إسرائيل تغلق محيط جبل الفرديس التاريخي وتعتقل مقدسيني

(رويترز) سيدة فلسطينية وابنها يسيران بجوار جدارية تندد مبخطط «الضم» في غزة امس 

الفلســطينية الرسمية (وفا) 
عن بريجية القول: «ســلطات 
االحتــالل أغلقت محيط جبل 
الفرديس باألســالك الشائكة 
ونصبــت بوابة علــى املدخل 
املؤدي إليه، وعزلته عن بلدة 

بيت تعمر شرق بيت حلم».

بضغط من إدارة ترامب تنفيذ أول إعدام «فيدرالي» منذ ١٧ عامًا
وكاالت:   - واشــنطن 
نفذت احلكومــة االحتادية 
األميركية، أول حكم باإلعدام 
منــذ ١٧ عامــا بحــق املتهم 
دانيال لي املدان بقتل عائلة 
مــن أب وأم وطفلــة، بعــد 
سلسلة من املعارك القانونية 
انتهت في احملكمــة العليا 
لتمهيد الطريق أمام اإلدارة 
إلحياء تنفيذ عقوبة اإلعدام.
وقالــت متحدثة باســم 
مكتب الســجون األميركية 
كريستي بريشيرز، إن وفاة 
لي أعلنت صباح أمس بعد 
حقنه مبادة بنتوباربيتال 
في غرفة املوت في ســجن 

تير هوت بوالية إنديانا.
العــدل  وقالــت وزارة 
األميركية في بيان صحافي 
لهــا إن دانيــال لويس لي، 
وهو متعصب ممن يؤمنون 
بتفوق العنصر األبيض أدين 
بقتل أسرة مكونة من ٣ أفراد 
في التسعينيات من القرن 

املاضي.
وكان مــن املقرر أن يتم 
تنفيذ اإلعــدام أمس األول 
بضغط مــن إدارة الرئيس 
دونالد ترامب ليعاد تنفيذ 
أحكام اإلعدام على املستوى 
املتوقفــة منذ  الفيدرالــي، 
العــام ٢٠٠٣، لكن القاضية 
تانيا تشوتكان من احملكمة 

األربعة املقــررة في يوليو 
وأغسطس.

وأصدرت تشوتكان أمرها 
قبل أقل من ٧ ســاعات من 
إعــدام املتهــم دانيــال لي. 
وأيــدت محكمة اســتئناف 

أميركية احلكم الحقا.
العليــا  لكــن احملكمــة 
فسخت أمس هذا احلكم إذ 
اعتبرت أن الرجال األربعة 
احملكــوم عليهــم باإلعدام 
الرتكابهم جرائم قتل أطفال: 
«لم يقوموا باملطلوب لتعليل 
تدخل محكمة فيدرالية في 
اللحظــة األخيرة»، وأكدت 
من هذا املنطلق أن «عمليات 

والــدة الزوجــة املغدورة، 
مــع أفراد آخرين من عائلة 
الضحايــا، بطلــب قضائي 
أمس األول إلرجــاء تنفيذ 
احلكــم بحجة املخاوف من 
اإلصابــة بڤيروس كورونا 
املستجد، لكن احملكمة ردت 

الطلب.
العــدل  وكانــت وزارة 
قدمت مراجعة إلى احملكمة 
العليا مساء أمس األول على 
إثر صدور قرار من محكمة 
االســتئناف في واشــنطن 
أيــد قــرار قاضيــة البداية 
الفيدرالية تانيا شــوتكان 

تعليق تنفيذ اإلعدامات.

اإلعدام ميكن تاليا أن تنفذ 
كما كان مقررا».

وكان مــن املفتــرض أن 
ينفذ بعــد ظهر أمس األول 
االثنني حكم اإلعدام بدانيال 
لي (٤٧ عاما)، بواسطة حقنة 
قاتلة من مادة بنتوباربيتال 
في غرفة املوت في سجن تير 
هوت بوالية إنديانا (شمال 

الواليات املتحدة).
وحكم عليه باإلعدام سنة 
١٩٩٩ إلدانتــه بتهمــة قتل 
زوجني وطفلة في الثامنة من 
العمر، علما أنه من مؤيدي 
نظرية تفوق األبيض. لكن 
تقدمــت إيرلني بترســون، 

بعد جدل وسلسلة معارك قضائية ماراثونية

اجلزئيــة األميركيــة فــي 
وزارة  أمــرت  العاصمــة 
العدل بتأجيل تنفيذ األحكام 

فرنسا حتيي يوم «الباستيل» خارج الشانزليزيه ألول مرة 
منذ ١٩٨٠ بسبب «كورونا»

باريس- وكاالت: احتفلت 
فرنسا بعيدها الوطني (يوم 
الباســتيل) وســط ظــروف 
اســتثنائية بســبب انتشــار 

ڤيروس (كوفيد ١٩).
وأقيم العرض العســكري 
التقليــدي بحضــور الرئيس 
الفرنســي اميانويل ماكرون 
ومشــاركة ألفي جندي فقط، 
وهو أقل من نصف العدد الذي 
يشــارك في العرض سنويا. 
كما أقيــم العرض اجلوي من 
دون اجلمهور لتجنب مخاطر 
انتشار جديد لڤيروس (كورونا 

املستجد).
وحضر العرض في ساحة 
(كونكــورد) ٢٥٠٠ شــخص 
منهــم ١٤٠٠ شــخص ميثلون 
العاملني في الصفوف األمامية 

في محاربة الوباء.
وافتتــح االحتفال بعرض 
جــوي بعمــود مــن الدخــان 
األزرق واألبيــض واألحمــر 
بواسطة طائرات «ألفاجيت» 
من دورية فرنسا وكانت فيها 

ثالثة ممرضني.
وبدأت نسخة العام ٢٠٢٠ 
من االحتفال بالعيد الوطني في 
فرنسا بتحية للجنرال شارل 

الباستيل السنوي في شارع 
الشانزليزيه.

وقــد ألغيــت العديــد من 
عروض األلعــاب النارية في 
أنحاء البالد للحد من التجمعات 
إلغــاء االحتفــاالت  كمــا مت 

الشعبية العامة.

ميدان كونكــورد بعد عرض 
جوي نفذته طائرات مقاتلة.

وقال ماكرون في رســالة 
مبناســبة االحتفال «أمتنى، 
مع كل الفرنسيني تقدمي حتية 
عطــرة للعاملني فــي القطاع 
الصحي والقطاعات األخرى 
الذين أسهموا في أن تستمر 
احلياة العامــة واالجتماعية 

واالقتصادية».
«اإلخــالص  وأضــاف 
والتفاني والشجاعة والتضامن 
التي ظهرت بقوة في كل مكان 
فــي مدننا وريفنا تســتحق 

التقدير».
مــن جهــة أخــرى، أظهر 
استطالع للرأي أجراه معهد 
إيفوب الفرنسي تراجع شعبية 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون بواقع نقطتني مئويتني 
خالل شــهر يونيــو املاضي، 

لتصل إلى ٣٨٪.
وبحسب ما أوردته وكالة 
بلومبيــرغ لألنباء، مت رصد 
التراجع في شعبية ماكرون 
بصفــة خاصــة بني مــن هم 
دون اخلامسة والثالثني عاما، 
بني طبقــة العمال والناخبني 

اليمينيني.

وبدال من العرض السنوي 
الضخم الذي كانت تشار فيه 
الدبابات واآلالف اجلنود، وقف 
الرئيــس إميانويــل ماكرون 
فــي ســيارة جيب عســكرية 
يســتعرض جنــودا وقفــوا 
متباعديــن ملنــع العدوى في 

الرئيس ماكرون خالل العرض العسكري احملدود مبناسبة «يوم الباستيل» في قصر الكونكورد بباريس أمس        (أ.ف.پ)

ديغول ملناسبة ذكرى ثالثية: 
والدته قبل ١٣٠ عاما ووفاته في 
العام ١٩٧٠ ودعوته في ١٨يونيو 
١٩٤٠ ملقاومة االحتالل النازي.
وهــذه هــي املــرة األولى 
منــذ عــام ١٩٨٠ التــي لم يقم 
فيهــا عــرض احتفــال يــوم 

عايشة هالل سايان كويتاك
سفيرة اجلمهورية التركية لدى الكويت

إيران تعدم جاسوسًا ألميركا وتثّبت اإلعدام لثالثة متظاهرين
عواصم - وكاالت: أعدمت طهران 
إيرانيــا مدانا بالتجســس لصالح 
الواليات املتحدة عبر بيعه معلومات 
حول البرنامج الصاروخي اإليراني، 
كما أعلن امس املتحدث باسم السلطة 

القضائية غالم حسني اسماعيلي.
ونقل موقــع ميزان اإللكتروني 
الرسمي عن اسماعيلي قوله إن رضا 
عسكري الذي كان موظفا في دائرة 
الفضاء اجلوي فــي وزارة الدفاع 

اإليرانية حتى تقاعده قبل ٤ أعوام، 
أعدم األسبوع املاضي.

وأشار املتحدث إلى أن عسكريا 
«عمل في الوزارة لسنوات» وتقاعد 
في مارس ٢٠١٦، تلقى مبالغ مالية 
كبيرة مــن وكالة االســتخبارات 
املركزيــة األميركيــة «بعد تقاعده 
مع بيعه لهــا معلومات كان ميلكها 
حول صواريخنا»، مضيفا: «جرى 
التعرف عليه، ثم محاكمته واحلكم 

عليه باإلعدام». ويفترض أيضا تنفيذ 
اإلعدام بحق محمود موسوي مجد 
وهو إيراني آخر أدين بالتجســس 

في يونيو، كما أوضح إسماعيلي.
كمــا ثبتت محكمة فــي إيران 
أحكاما باإلعدام بحق ٣ أشــخاص 
شــاركوا في تظاهــرات دامية في 
نوفمبر املاضي اندلعت على خلفية 
رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت 

السلطة القضائية.

دانيال لي



عربية وعاملية
االربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠

19

أنباء مصرية

«كورونا» يعيد فرض العزل واإلغالق على املاليني.. حتسبًا لـ«السيناريو األسوأ»
عواصم - وكاالت: حتســبا ملا 
يوصف بأنه «أسوأ السيناريوهات» 
وتزامنا مــع ازدياد عدد االصابات 
والوفيــات الناجمــة عــن جائحة 
ڤيروس كورونا املستجد اليومية، 
يتزايد عدد املدن واملناطق التي تعيد 
فرض العزل واالغــالق الذي طال 
املاليني، وكذلك الــدول التي تعيد 
فرض ارتداء الكمامات، في محاولة 
للحد من تفشيه ومنع او التقليل 
مــن آثار املوجة الثانية التي بدأت 

تلوح بقوة. 
وقــد حــذر برنامــج االغذيــة 
العاملــي من ان اجلائحة ســتؤدي 
الى اضافة ٢٧٠ مليون جائع جدد 
الى صفــوف احملرومني من الغذاء 
في العالم. وقالت املتحدثة االعالمية 
باسم البرنامج التابع لالمم املتحدة 
اليزابيث بايرز في مؤمتر صحافي 
افتراضــي، ان هــذه الزيادة تعود 
الــى حد كبير الى االثر االجتماعي 
واالقتصادي للجائحة ومتثل ارتفاعا 
بنسبة ٨٠٪ في عدد املصنفني ممن 
يعانون نقــص التغذية احلاد في 

العالم في عام واحد.
وأكدت بايرز ان الڤيروس يغير 
وجه اجلوع عن طريق جر سكان 
املناطق احلضرية الى العوز والفاقة.

وذكرت ان هذه املعدالت من زيادة 
اجلوع في العالم ستصعب الوصول 
الى الهدف الثاني من اهداف التنمية 
املستدامة بالقضاء على اجلوع مع 
حلــول عــام ٢٠٣٠ ذلــك ألن اعداد 
اجلياع ســترتفع وصوال الى ٨٤٠ 

مليون انسان حينها. 
وبحســب احصــاءات جامعــة 
جونز هوبكنــز االميركية، جتاوز 
عدد احلاالت املؤكدة ١٣ مليونا و١٣٥ 

الفا، منها نحو ٥٧٥ الف وفاة. 
وقد ســجلت الواليات املتحدة 
وحدهــا أمــس أكثــر مــن ٥٦ الف 
اصابة جديــدة، ما أدى إلى ارتفاع 

احلصيلة اإلجمالية لإلصابات إلى 
٣٫٣٦٦ ماليني شخص.

وأعلنت والية كاليفورنيا إحدى 
البؤر الرئيسية للوباء وأول والية 
أميركية تفــرض اإلغالق التام في 
مارس، عن توســيع نطاق إغالق 
املطاعم واحلانات التي تســتقبل 
الزبائن في صاالت داخلية وكذلك 
دور الســينما وحدائق احليوانات 
وأحواض االكواريوم. وأمرها غافني 
نيوسوم حاكم كاليفورنيا، بإغالق 

أبوابها مجددا.
وفي لوس أجنيليس، لن يعود 
٦٠٠ ألف تلميــذ إلى صفوفهم في 
منتصف أغسطس كما هو مخطط 
لكنهم سيحضرون حصصا دراسية 
عبر االنترنت حتى يتحسن الوضع 

الصحي.

وفــي اململكــة املتحــدة، قالت 
إن  الطبيــة  العلــوم  أكادمييــة 
هنــاك إمكانــا حلصــول «أســوأ 
الســيناريوهات» مع موجة ثانية 
للوبــاء قد تقتل مــا يصل إلى ١٢٠ 
ألف شــخص في املستشفيات في 
أنحاء البالد هذا الشتاء، واعتبرت 
أن «التحضيــر املكثف» ضروري 
للحد من املشكالت الصحية املرتبطة 
بالڤيروس التــي قد تثقل خدمات 
الصحــة العامــة فــي بريطانيــا. 
وبعد تردد طويل، قررت احلكومة 
البريطانيــة جعل وضــع الكمامة 
إلزاميا فــي املتاجر اعتبارا من ٢٤ 

يوليو اجلاري.
من جهته، اعلن الرئيس إميانويل 
ماكرون أن فرنســا قــد جتعل من 
وضع الكمامات إلزاميا في كل األماكن 

العامة املغلقة لوقف تفشي كورونا.
وقال في حديث متلفز «أود أن 
يصبح وضع الكمامات إلزاميا في 
كل األماكن العامة املغلقة» موضحا 
أن تطبيق ذلك سيبدأ في األول من 

أغسطس.
وفــي العاصمــة الكولومبيــة 
بوغوتا، قالت رئيسة بلدية املدينة 
كالوديا لوبيز إن «الســرعة التي 

ينتشر فيها الوباء تثير القلق».
وقــد أعيد فــرض تدابير عزل 
مشددة على ٣،٥ ماليني شخص في 
املدينتني الكولومبيتني الرئيسيتني 
بوغوتا وميديني. وتعتبر كولومبيا 
الدولة اخلامسة في أميركا الالتينية 
األكثر تأثرا بالوباء من حيث عدد 
اإلصابات والوفيات بعد البرازيل 

واملكسيك والبيرو وتشيلي.

كما أعلنت هونغ كونغ وكيبيك 
أيضا عن إجراءات جديدة حملاولة 

وقف تفشي الوباء.
وفي آســيا، أعيــد أمس فرض 
تدابير العزل فــي مدينة بنغالور 
ووالية بيهــار الهنديتني ملواجهة 
استمرار تفشي الوباء، بينما يغرق 

االقتصادات العاملية بالركود.
وأعلن نائب رئيس وزراء بيهار 
(شمال الهند) أن الوالية التي يبلغ 
عدد ســكانها حوالــي ١٢٥ مليون 
نسمة، ستعيد فرض تدابير احلجر 
ملدة ١٥ يوما ملكافحة الڤيروس، بدءا 
من ١٦ يوليو. وســارع أكثر من ١٣ 
مليون نسمة يعيشون في بنغالور 
ومنطقتها في جنوب الهند لتمون 
قبل أن يعزلوا أنفســهم ابتداء من 

مساء أمس رسميا ملدة أسبوع.

سيزيد عدد اجلوعى بنسبة ٨٠٪.. وفرنسا وبريطانيا تفرضان الكمامات في األماكن العامة

(ا. ف. پ) هنود يهرعون لشراء حاجياتهم قبل اعادة اغالق بنغالور 

ترامب يغذي التوترات
مع فاوتشي وُيقلل من شأنها

واشنطن - أ.ف.پ: قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إن عالقته 
«جيدة جدا» بكبير اخلبراء الصحيني في إدارته أنطوني فاوتشي، عضو 
خليــة مكافحة ڤيروس كورونا في الواليات املتحدة، على الرغم من 
االنتقادات املتكررة التي يوجهها سيد البيت األبيض للطبيب املرموق.
وعلى مدى أيام وجه ترامب انتقادات حادة لفاوتشي الذي حذر، 
أحيانا بعبارات فظة، من أن املسؤولني واملواطنني األميركيني لم يبذلوا 

اجلهد الكافي في التصدي للجائحة.
وقال ترامب للصحافيني «عالقتي بالدكتور فاوتشي جيدة جدا»، 

مضيفا «أجده شخصا لطيفا جدا. ال أوافقه الرأي دائما».
وقبل أقل من أربعة أشــهر من موعد االستحقاق الرئاسي، يقلل 
ترامــب مرارا وتكرارا من خطورة التزايد الكبير في أعداد املصابني 
بكوفيد-١٩ في الواليات املتحدة، الدولة األكثر تضررا من الوباء جلهة 
اإلصابات والوفيات مع أكثر من ٣،٣ ماليني إصابة ونحو ١٣٥ ألف وفاة.
واألسبوع املاضي قال ترامب إن «الدكتور فاوتشي رجل لطيف، 

لكنه ارتكب الكثير من األخطاء».
وفي نهاية األسبوع، سعى مسؤول في البيت األبيض إلى النيل من 
مصداقية فاوتشي عبر تسريب مجهول املصدر لصحيفة واشنطن 
بوست يفيد بأن مسؤولي البيت األبيض «قلقون إزاء عدد املرات التي 

كان فيها فاوتشي على خطأ».
وقدم املســؤول نفســه قائمة بتصريحات اعتبرها غير صائبة 
أطلقها فاوتشــي. وقام ترامب بنفســه بإعادة عدة تغريدات تطالب 

بإقالة فاوتشي أو تقلل من شأنه. 
لكن على الرغم من اجلهود لإلضرار بفاوتشي، بدا البيت األبيض 
حريصــا على التقليل مــن حجم التوترات. وقالت املتحدثة باســم 
الرئاسة كايلي ماكيناني إن ترامب اليزال «بالتأكيد» يقدر رأي خبير 

األمراض املعدية.
وأضافت أن «الدكتور فاوتشــي واحد من كثر يقدمون النصائح 

في خلية األزمة».
وكان فاوتشــي انتقد األســبوع املاضي مع تزايد اإلصابات في 
جنوب الواليات املتحدة وغربها، املســارعة إلى إنهاء تدابير اإلغالق 

في عدد من الواليات والمباالة كثر من األميركيني.
واخلميس قال الطبيــب «عند مقارنتنا مع دول أخرى، ال أعتقد 

أنه ميكن القول إننا نقوم بعمل رائع».

وزيرة الهجرة:
«الشيوخ» ليس فيه متثيل 

للمصريني في اخلارج
القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 
وشؤون املصريني في اخلارج، إنها التقت املستشار 
الشني إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات، 
مؤخرا لبحث آلية التصويت اخلاصة باملصريني 
املقيمني في اخلارج خالل االنتخابات املرتقبة ملجلس 

الشيوخ واالستعدادات اجلارية لذلك.
وأضافت وزيــرة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريني في اخلارج، في تصريحات صحافية 
أن هناك استفســارات كثيرة من املصريني في 
اخلارج فيما يتعلق برغبتهم في الترشح ملجلس 
النواب ومجلس الشيوخ»، مضيفة: «مجلس الشيوخ 
مفيهوش متثيل للمصريــني في اخلارج ولكن 
مجلــس النواب هو الذي له متثيل من املصريني 

في اخلارج».
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاون 
وتنسيق مستمر بني الهيئة الوطنية لالنتخابات 
ووزارة الهجرة لتوفير كل التسهيالت للمصريني 
في اخلارج لإلدالء بأصواتهم في االســتحقاقات 
السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خالل 
انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة على الدور الوطني 
الذي يقوم بــه املصريون باخلارج جتاه وطنهم 
ومشــاركتهم في كافة االستحقاقات الدستورية 

وفي احلياة السياسية بوطنهم األم.
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم وضع 
القائمة النهائية للمرشحني والسير الذاتية اخلاصة 
بهم وكذلك ضوابط تصويت املصريني باخلارج، 
فور االنتهاء منهم، على املوقع الرســمي لوزارة 
الهجرة، فضال عــن إتاحتها على املوقع اخلاص 
الوطنية لالنتخابات، وذلك حتى يتسنى  بالهيئة 
للمصري املقيم باخلارج معرفة كل الضوابط الالزمة 
للتصويت ومعرفة املرشحني بدائرته االنتخابية، 
ومن ثم يستطيع أن يختار من سيمثل دائرته في 

مجلس الشيوخ.
وجترى االنتخابات للمصريني باخلارج يومي 
األحد واإلثنني ٩ و١٠ أغســطس، بالتنســيق مع 
وزارة اخلارجية، في ظل انتشار جائحة ڤيروس 

كورونا، من ٩ صباحا حتى ٩ مساء.
وفي الداخل يومي الثالثاء واألربعاء املوافقني 
١١ و١٢ أغسطس املقبل، على أن تعلن نتائج اجلولة 

األولى في موعد أقصاه ١٩ أغسطس.
وتكون جولة اإلعادة يومي ٦ و٧ ســبتمبر 
املقبل للمصريني باخلارج وفي الداخل يومي ٨ 
و٩ سبتمبر على أن يكون موعد اإلعالن النهائي 
لالنتخابات ونشــرها في موعد أقصاه األربعاء 

١٦ سبتمبر.
في الســياق نفســه، أعلنت الهيئة الوطنية 
لالنتخابات ان ٢٠ ألفا و٥٠٠ قاض سيشرفون على 
عملية االقتراع النتخاب أعضاء مجلس الشيوخ 
اجلدد التي ســتجرى الشهر املقبل والتي سيتم 
التعامل مع التصويت بنظام قاض لكل صندوق.

وقد ارتفع عــدد الناخبني الذيــن يحق لهم 
التصويت في االنتخابات اجلديدة ملجلس الشيوخ 
الى ٦٣ مليون ناخــب وناخبة بعد ان كان العدد 
ال يتجــاوز ٥٦ مليونا في آخر انتخابات برملانية 

أجريت عام ٢٠١٥.
كما أعلنت ذلك الهيئة الوطنية لالنتخابات ان 
الناخبني سيتم توزيعهم على ١٥٠٠٠ جلنة فرعية، 
مــن خالل ١١٥٠٠ مركز انتخابي، و٢٧ جلنة عامة. 
ويشرف على االنتخابات نحو ١٢٠٠٠٠ أمني جلنة.

مدبولي: مهتمون بإقامة املدن اجلديدة في صعيد مصر
القاهرة - هالة عمران

أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
اهتمام الدولة بإقامة املدن اجلديدة في صعيد مصر 
بنفس اجلودة التي تتم في كل مدننا اجلديدة املختلفة، 
فهدف الدولة الوصول بجودة اخلدمات إلى املواطنني 

في مختلف اجلمهورية وحتسني جودة حياتهم.
جاء ذلك خالل تفقد رئيس الوزراء، يرافقه وزراء 
السياحة واآلثار، والتنمية احمللية، والصحة والسكان، 
واإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، ومحافظ 
أســوان، مشروع الشريط النهري السياحي مبدينة 

أسوان اجلديدة.
وقــال د.عاصم اجلزار، وزير اإلســكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية إن مشروع الشريط النهري 
السياحي بأسوان اجلديدة، على مساحة تبلغ ١٠٥٠ 
فدانا، مشيرا إلى أن املرحلة التنفيذية األولى ملشروع 
الشريط النهري تبلغ مساحتها ١٨١ فدانا وتتكون من 
منطقة ڤيالت املرحلة األولى مبساحة ١٤ فدانا، وجار 
تنفيذ ٦٦ ڤيال كاملة التشطيب مبساحة إجمالية للڤيال 
٤٦٩م٢ مكونة من دور أرضي، و٢ علويني، وحديقة 
أمامية، وخلفية محاطة بســور، مشيرا إلى أنه من 
املتوقع االنتهاء منها في ســبتمبر ٢٠٢٠، إلى جانب 
منطقة ڤيالت املرحلة الثانية مبساحة ١٩ فدانا تتكون 

من ٨٠ ڤيال وجار تنفيذ ٦٣ ڤيال كاملة التشطيب.
كما أشــار وزير اإلســكان واملرافق واملجتمعات 
العمرانيــة إلــى أن املرحلة األولى للمشــروع تضم 
كذلك ممشى سياحيا، وجار التنفيذ خلدمة املرحلتني 
األولى والثانية بطول ١٥٠٠م، حيث يتكون املمشى 
من مسار للدراجات، ومحالت جتارية تصلح جلميع 
األنشــطة املطلوبــة خلدمة املشــروع، كمــا تتكون 
املرحلة األولى للمشــروع مــن حديقة نيلية بطول 
٦ كم، بواجهة مباشــرة على كورنيش النيل تتكون 
من بازارات سياحية، ومحالت جتارية، وكافيهات، 
ومســرح رومانــي، ونفق مشــاة ومناطق خضراء، 
ومراس سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات 
حركة للمشاة، وبرجوالت خشبية، وأماكن انتظار 

السيارات خلدمة جميع أهالي أسوان.
وأضاف وزير اإلسكان ان مشروع الشريط النهري 
يضم أيضا املســرح الروماني، وجــار تنفيذه على 
مساحة ٥ أفدنة، إلى جانب كباري مشاة، وجار العمل 
على تنفيذها لالتصال بني احلديقة النيلية ومنطقة 
الڤيالت، كما جترى حاليا أعمال تنفيذ شبكة املياه 
والصرف والطرق، وكذا أعمال املوقع العام ملشروع 
الشريط النهري، ويبلغ عدد العمالة املباشرة وغير 
املباشرة، التي تعمل يوميا نحو ٧٥٠ عامال ومهندسا.

إلى ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء محور «بديل 
خزان أســوان». وشدد على أهمية احملاور التي يتم 
تنفيذها على النيل، مشــيرا إلى أن الدولة املصرية 

منذ ٢٠١٤ حققت طفرة في هذا امللف.
واستمع رئيس الوزراء الى شرح من كل من رئيس 
الهيئــة العامــة للطرق والكباري ورئيس الشــركة 
القابضة للطرق والكباري والنقل البري حول املشروع، 
ومتت اإلشارة إلى أن هذا احملور تقدر تكلفته بنحو 
١٫٥ مليــار جنيه، ويبلغ طولــه ٥٫٤ كم وعرضه ٢٩ 
مترا، بواقع ٣ حارات مرورية في كل اجتاه، ويتكون 
من كوبريني رئيســيني، أحدهما كوبري على النيل، 
واآلخر كوبري الطريق الصحراوي الغربي، إضافة 

إلى نفق.
ويربط محور بديل خزان أسوان بني امتداد طريق 
أســوان/ برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي 
(القاهرة - أســوان)، ومن املخطط له أن يسهم في 
نقــل احلركــة املرورية من فوق جســم اخلزان إلى 
احملور اجلديد للمحافظة على اخلزان وتخفيف مرور 

احلموالت الثقيلة.

رئيس الوزراء تفّقد محور بديل خزان أسوان

صورة نشرتها «رويترز» لسد النهضة ونهر النيل األزرق في إثيوبيا بالقمر االصطناعي

صورة مركبة حلريق خط بترول القاهرة - االسماعيلية

«رويترز» تنشر صورًا باألقمار االصطناعية لسد النهضة

السيطرة على حريق خط البترول 
بأول طريق «القاهرة - اإلسماعيلية» الصحراوي

املصرية احلقيقية للتوصل إلى اتفاق».
ونفى الوزيــر ما تردده إثيوبيا حول رغبة 
مصر في السيطرة على النيل، قائال: «النهر ملك 
جلميع الــدول وفقا للقوانني الدولية واحلقوق 
وااللتزامات»، مشيرا إلى أن مصر حتترم آليات 
االحتاد األفريقي وترى فيه القدرة على جتاوز 

املشكلة.
وأضاف: «حال عدم التوصل إلى اتفاق فمجلس 
األمن له أيضا املسؤولية النهائية في إطار التعامل 
مع قضية ســد النهضة، وهناك مشروع قرار 
محل تداول بني أعضاء املجلس بعد طرح األزمة 

خالل األيام املاضية».

جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس احلالي لالحتاد 
األفريقي متهيدا لعقد القمة األفريقية املصغرة.

وقال سامح شكري وزير اخلارجية إن مواقف 
الشركاء في أزمة سد النهضة لم تتحرك بالقدر 

الكافي للوصول إلى النتائج املأمولة.
وأضاف، خالل مداخلة تلفزيونية: «سيتم 
رفع تقرير إلى االحتاد األفريقي، ثم عقد اجتماع 
على مستوى القمة مبشاركة األطراف الثالثة»، 
مضيفا: «التفاوضات استمرت على مدار ٦ سنوات 
واتخذنا مواقف تتسم باملرونة وإدراك احتياجات 
إثيوبيا التنموية، وكان هناك تقدير من الشركاء 
كالواليات املتحدة والبنك الدولي لإلرادة السياسية 

القاهرة - خديجة حمودة ووكاالت

نشــرت وكالة «رويترز»، امس صورا مت 
التقاطها عبر القمر الصناعي تظهر سد النهضة 

اإلثيوبي، ونهر النيل األزرق في إثيوبيا.
وقالت وكالة «أسيوشيتد برس»، إن صور 
األقمار الصناعية اجلديدة تظهر اخلزان وراء 
ســد إثيوبيا الكهرومائي املتنازع عليه وقد بدأ 
باالمتالء، لكن محلال يقول إنه من احملتمل أن 

يكون بسبب األمطار املوسمية.
وتأتي هذه الصور في الوقت الذي أعلنت فيه 
إثيوبيا ومصر والسودان أن احملادثات األخيرة 
حول املشروع املثير للجدل انتهت أمس االول، 
دون اتفاق. ولكن ويليام دافيسون، احمللل في 
مجموعة األزمات الدولية، قال لوكالة أسوشيتد 
بــرس، إن اخلزان املنتفخ، الذي مت التقاطه في 
الصور في ٩ يوليو بواســطة القمر الصناعي 
سنتينل -١ التابع لوكالة الفضاء األوروبية، من 
احملتمل أن يكون أمرا طبيعيا للمياه خلف السد 

خالل موسم األمطار هذا.
وكانت مصر قد أعلنــت، انتهاء احملادثات 
اخلاصة بسد النهضة، التي استمرت على مدار 
١١ يوما برعاية االحتاد األفريقي وبحضور وزراء 
املياه من الدول الثالث وممثلي الدول واملراقبني، 

دون التوصل حلل.
وفــى نهاية االجتماع، اتفــق وزراء مصر 
والســودان وإثيوبيا على قيام كل دولة برفع 
تقريرها النهائي عن مسار املفاوضات إلى دولة 

القاهرة - أ.ش.أ: أعلن م.عماد عبدالقادر  
رئيس شــركة أنابيب البترول السيطرة 
على احلريق الذي شب في خط البترول 
اخلام (شــقير - مسطرد) في أول طريق 
«القاهــرة - اإلســماعيلية» الصحراوي، 
موضحا أن احلريق جاء نتيجة حدوث كسر 
باخلط وانطالق شرارة ناجتة عن تزاحم 
السيارات بالطريق، مما أدى إلى اشتعال 
اخلام املتسرب. وأضاف عبدالقادر أنه مت 
على الفور غلــق بلوف (صمامات) اخلط 
قبل وبعد مكان احلريق والتحرك الفوري 
للقيام بإخماد االشتعال بواسطة سيارات 
إطفاء املناطق اجلغرافية البترولية احمليطة 
وسيارات إطفاء القوات املسلحة واحلماية 
املدنية. وقد أســفر احلريق عن إصابة ١٢ 
مواطنا. وأكدت وزارة الصحة والســكان 
أنه مت الدفع بـ ١٥ سيارة إسعاف مجهزة 
إلــى موقع احلادث حيث مت نقل املصابني 
إلى مستشفى السالم العام، مشيرا إلى أن 
اإلصابات تشــمل حاالت حروقا بدرجات 
مختلفة واختناقات، وجميع احلاالت تتلقى 

ملشاهدة الڤيديوالرعاية الالزمة. 
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

الراعي في بعبدا اليوم.. وتوسع دائرة الدعوة حلوار وطني استنادًا إلى مبادرته

بيروت - عمر حبنجر 

احلكومــة  رئيــس  شــّن 
اللبنانية حسان دياب هجوما 
عنيفا على بعض السياسيني 
اليهــم إجــراء  الذيــن نســب 
اتصــاالت مع بعض األشــقاء 
واالصدقاء لعرقلة جهوده، في 
وقت توســع فيه إطار الدعوة 
حلوار وطني على أساس مبادرة 
البطريــرك املارونــي بشــارة 
الراعــي، لتشــمل محيــط دار 
الفتوى وجلنة األزهر الشريف، 
من جهة والقوات اللبنانية من 
جهة ثانية، ومعهم املردة، ضمن 
شروط حددها سليمان فرجنية 

أمس من الدميان.
وتقرر أن يحمل البطريرك 
الراعــي كل هذه املعطيات الى 
بعبدا بعد ظهــر اليوم، حيث 
يعرضها مع الرئيس ميشــال 
عون، فيما نفت مصادر بكركي 
ان يكون فــي وارد البطريرك 
ترؤس جبهة معارضة للرئيس 
ميشال عون، او السعي للحلول 

معه.
وكان عون ترأس جلســة 
مجلس الوزراء أمس، واستهلها 
بالدعــوة الى وضــع التدابير 
املقررة في خطة اإلنقاذ املالي 
واالقتصادي موضع التنفيذ كما 
وبخفض اإلنفاق العام، طارحا 
إمكانية إعادة النظر باإلجراءات 
املعتمدة في مكافحة كورونا، 

بعد اتساع انتشار الوباء.
رئيس احلكومة دياب، وكما 
في كل جلسة ملجلس الوزراء 
كشف عن مخطط ضد حكومته، 

عواصم - وكاالت: أصيب 
عدة جنود روس بجروح، 
جراء انفجار عبوة ناسفة في 
أثناء مرور دورية مشتركة 
مــع تركيــا علــى الطريق 
الدولــي حلــب- الالذقيــة 
(M٤)، أعقبته غارات جوية 
روسية على منطقة خفض 
التصعيــد في ريــف ادلب 
االكــراد بالالذقية،  وجبال 
بحسب ناشــطني وتقارير 

إعالمية.
الدفــاع  وأكــدت وزارة 
الروسية في بيان، استهداف 
الدورية بعبوة ناسفة لدى 
مرورهــا علــى طريــق «إم 
فــور»، ما تســبب بإصابة 
«ثالثة جنود روس بجروح 
طفيفــة»، وجنود أتراك لم 
حتــدد عددهم. وإثــر ذلك، 
«مت اجالء اجلنود وتعليق 

الدورية»، بحسب البيان.
العبــوة  واستهـــــدفت 
الشديدة االنفـــجار الدورية 
املــــؤلفة مـــــن عربــــتني 
مصفحتني، واحدة روسية 
واألخرى تركية، لدى مرورها 
في قرية تقع شــمال شرق 
مدينة أريحا، وفق املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
«زمــان  موقــع  وأفــاد 
الوصل» بأن سبب االنفجار 
لغم أرضي زرعه مجهولون 
صبــاح أمــس بالقــرب من 
فــي  مصيــنب»  «حــرش 
محيط مدينة «أريحا» على 
األوتوســتراد الدولي حلب 
- الالذقية ومت تفجيره عند 
مرور الدورية الروســية - 
التركية املشتركة التي حملت 

الرقم ٢١.
وهو االستهداف االعنف 
الدوريــات  الــذي يطــول 
املشــتركة منذ اتفاق وقف 
إطالق النار الذي بدأ بتاريخ 
٦ مــارس الذي مت التوصل 
اليه بني الرئيسني الروسي 

بـ«عدة»غيرنــا. أنا مصر على 
أن هذه «عــدة» الدولة وليس 
«عدة» قوى سياسية وال «عدة» 

أشخاص».
االثنــاء، تابــع  فــي هــذه 
البطريرك الراعي أمس استقبال 
الداعمني للمبادرة التي أطلقها 
في عظة اخلامس من هذا الشهر 
في الدميــان وأبرزها: وفد من 
كوادر «القوات اللبنانية»، ثم 
رئيس تيــار املردة ســليمان 

فرجنية.
الراعــي حتــدث إلــى وفد 
«القوات» عــن موجبات إعادة 
لبنــان إلى مــا كان يعرف به، 
(سويسرا الشرق)، قائال: معا 
مسلمني ومســيحيني، كما أكد 
على النضال سلميا الستعادة 
الدور..فلبنــان رســالة  هــذا 

ومنوذج.
واضاف: لبنان هو احلياة 
والدولــة املدنية وبلــد اللقاء 
والتعددية والعيش معا، وقد 
كرس ميثاق ١٩٤٣ هذا الوضع، 
لبنــان املنفتح علــى كل دول 
العالم شــرقا وغربا، وال نقبل 
أن يكون «مدري شــو...»، لذا 
نحن لم نخترع اي شيء جديد 
عن الكالم عن احلياد، بل نحن 

نستعيد هويتنا احلقيقية.
مــن جهته، رئيــس املردة 
سليمان فرجنية، قال بعد لقائه 
البطريرك: نحن مع غبطته في 
غالبية األمــور، وخوفنا على 
البلد هو نفسه، واملهم أن نخرج 

من هذه األزمة.
وجتنــب فرجنية احلديث 
عن مبادرة الراعي التي وجهها 

التواصــل  علــى وســائل 
االجتماعي لم يتسن التأكد 
من صحته ونشرته وكالة 
اإلعــالم الروســية انفجارا 
شديدا قرب رتل من املركبات 
املدرعة بينما كانت تسير.

وبحسب املرصد، نفذت 
طائرات روسية إثر التفجير 
غارات عــدة علــى مناطق 
فــي جبل األكــراد في ريف 
الشمالي، ترافقت  الالذقية 
مع قصف صاروخي لقوات 

النظام.
الغــارات  واســتهدفت 
الروسية تالل كبانة في جبل 
األكراد، حيث ارتفع تعداد 
الغارات التي نفذتها إلى أكثر 
من ١٢ على األقل، كما وسعت 
الروســية نطاق  املقاتالت 
قصفهــا ليمتــد نحو ريف 

إلى رئيس اجلمهورية، كذلك 
الشــرعية  الســلطة  حصــار 
وحتييــد لبنــان، وركــز على 
األوضاع االقتصادية التي هي 
مسؤولية مشتركة بني اجلميع. 
وردا على سؤال أيد عقد أي لقاء 
وطنــي جامع يكــون له هدف 
ورؤيــة واضحة للخروج مما 

نحن فيه.
مبــادرة البطريرك الراعي 
حضرت أيضا، في اللقاء الذي 
جمع جلنة متابعة مؤمتراألزهر 
للمواطنة والعيش معا، ووثيقة 
االخــوة اإلنســانية مع مفتي 
لبنــان الشــيخ عبداللطيــف 
دريان فــي دار الفتوى، حيث 
أعلن الرئيس فؤاد السنيورة 
باسم اللجنة، قوله: لقد جئنا 
إلى هذه الدار الكبرى لنتشاور 
مع سماحته في الشأن الوطني 
وفي مبــادرة البطريرك التي 
نــرى فيهــا مناســبة إلطالق 
حوار وطني جامع يهدف إلى 
احلفاظ على لبنان وطنا ودولة 
ورســالة. وأضاف «تشاورنا 
مع ســماحته بالنقاط الثالث 
الرئيســية في املبادرة وهي: 
حترير الشرعية اللبنانية من 
احلصــار وحتييــد لبنان عن 
سياســة احملاور والصراعات 
اإلقليميــة والدوليــة وتنفيذ 
القــرارات الدولية١٧٠١ و١٧٥٧ 
و١٨٦٩ و١٥٥٩ مــع االلتــزام 
العربية  الشــرعية  بقــرارات 
والشرعية الدولية، والقضية 
الفلســطينية، وحق الالجئني 
بالعــودة الى ديارهــم، وعدم 

توطينهم».

إدلب اجلنوبي، مســتهدفة 
مناطق في قرية بينني بجبل 
الزاوية، كما تعرضت بلدات 
وقرى واقعــة بريف إدلب 
اجلنوبــي أيضــا، لقصف 
صاروخي مكثــف من قبل 

قوات النظام.
ونقلــت وســائل إعالم 
محلية مخاوف األهالي من 
اتخاذ روسيا التفجير ذريعة 
من أجل اعادة هجومها على 
إدلب وريفها. خصوصا انه 
يأتــي بعد أيام مــن إعالن 
روســيا إحباطهــا لهجوم 
بالطائــرات املســيرة على 
قاعــدة حميميم فــي ريف 
الالذقية، حســب مــا أعلن 
الروســي  املركــز  رئيــس 
للمصاحلــة فــي ســورية، 

ألكسندر شيربيتسكي.

دياب يتهم مسؤوالً حزبياً بعرقلة املساعدة للحكومة: هذا معيب وأقرب إلى اخليانة الوطنية

(محمود الطويل) الرئيس ميشال عون مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس 

النيران ترتفع نتيجة تفجير استهدف دورية تركية روسية مشتركة بالقرب من أريحا (أ.ف.پ)

ومــن هنا كانت مفاجأته أمس 
اإلعالن عن تواصل شخصية 
سياسية، لم يسمها مع الدول 
الشــقيقة لعرقلــة احلكومة، 
مضيفــا «تكبر التحديات أمام 
البلــد وتتراكــم الصعوبــات 
والعراقيل تزيد واالســتثمار 
السياســي يتحول إلــى مهنة 
تزوير احلقائق وطمس الوقائع. 
كل هــذا نتحملــه وأكثر، لكن 
لألسف البعض ذهب بعيدا جدا 
بهذا الســلوك.. عندما يحاول 
هؤالء الناس عرقلة أي مساعدة 
للبنان، ماذا يفعلون؟ تعرفون 
أن االتصاالت مع اشقائنا ومع 
أصدقائنــا فــي العالم تشــهد 
تطــورا إيجابيــا ومشــجعا 
ملساعدة لبنان. نحفر الصخر 
حتى نســتطيع تخفيف حجم 
أزمة البلد. باملقابل، هناك أناس 
مازالــوا مصرين علــى زيادة 

معاناة اللبنانيني».
وتابــع ديــاب «معقول أن 
هناك مســؤوال سياسيا عنده 
ضميــر وطني ويحــاول منع 
مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ 
معقول هناك مسؤول حزبي كل 
همه أن يعرقل أي مســاعدة؟ 
هذا معيب وأقرب إلى اخليانة 
الوطنية. ما سمعناه من أشقائنا 
في الدول العربية عن االتصاالت 
التي حصلت معهم من بعض 
اللبنانيني مخجل  السياسيني 
فعال. لدينــا تقارير عن خطة 
لعرقلــة احلكومــة مــن داخل 
اإلدارة. تعرضــت لضغــوط 
كثيرة حتى غير «العدة»، على 
قاعدة أننا ال نســتطيع العمل 

فالدميير بوتــني والتركي 
رجب طيــب اردوغان، ومت 
الهجــوم  مبوجبــه وقــف 
العنيف الذي شنته القوات 
الســورية مدعومــة مــن 
روسيا. ونص على تسيير 
دوريات مشتركة على طول 
الطريق الدولي الذي مير في 
إدلب ويربط محافظة حلب 

مبحافظة الالذقية.
وكان مــن املفتــرض أن 
تســير الدورية على طول 
الطريق احملدد في االتفاق، 
أي من قرية ترنبة في ريف 
إدلــب الشــرقي حتى قرية 
عني حور في ريف الالذقية 
الشمالي، وهي آخر منطقة 
على الطريق الدولي حتت 

سيطرة الفصائل املقاتلة.
وأظهر تســجيل مصور 

مصادر الرئاسة اللبنانية لـ «األنباء»:
إبراهيم عاد من الكويت بأجواء إيجابية جدًا

بيروت ـ داود رمال

عــاد املوفد الرئاســي اللواء عباس 
إبراهيم من الكويت إلى بيروت مرتاحا 
ومطمئنا، ونقل ما ســمعه إلى الرئيس 
ميشــال عون، حامال معه أصدق نوايا 

التعاون واملساندة.
وأعلنت مصادر رئاسة اجلمهورية 
اللبنانية في بعبدا لـ «األنباء»، أن «األجواء 
التي عاد بها اللواء عباس إبراهيم إيجابية 
جدا واحملادثات التي أجراها كانت ناجحة 
وأن اجلانب الكويتي وفق التعليمات التي 
أعطاها صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ووزير اخلارجية الشــيخ 
د.أحمد ناصر احملمد واملســؤولني، أكد 
أن القيادة الكويتية لن تترك لبنان، وهي 
جاهزة ملساعدته، وأنها لن تنسى املوقف 
اللبناني إبان الغزو العراقي، ومازال هذا 
املوقف في وجدانهم وضميرهم، ولبنان 
بالنســبة لهم دولة شقيقة وحاضرون 

ملساعدتها».
وقالت املصــادر: «إن اللواء إبراهيم 
أجرى محادثات مع سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ومع رئيس مجلس 

األمة مرزوق الغامن ومع وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد، وكانت 
توجيهات صاحب السمو األمير وصلت 
إليهــم ملعرفة ما يريده لبنان والتجاوب 

مع ما يطلبه».
وأشــارت املصادر إلــى انه «جرى 
تداول أفكار ركزت على االســتثمارات 
الكويتية والوديعة املالية والتعاون النفطي 
على قاعدة االتفــاق من دولة الى دولة، 
واستفادة لبنان من املشتقات النفطية التي 
التسهيالت  الكويت جلهة  يشتريها من 
بالدفع لفترات زمنية متباعدة لتخفيف 

الضغط على لبنان».
وأضافت املصادر «أن رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية سيطلعان صاحب السمو 
على األفكار التي مت التداول بشأنها مع 
املوفد الرئاسي اللبناني، على أن يصار 
بعدها إلى إبالغ لبنان عن طبيعة املساعدة 
الكويتية وبأي شكل وفي أي مجاالت».

وأكدت املصادر «أن اجلو كان إيجابيا 
جدا، وسمو الشــيخ صباح اخلالد أبلغ 
إبراهيم كالما من صاحب السمو مفاده «انه 
ال ميكن ان يعود موفد رئيس اجلمهورية 
اللبنانية إال مرتاحــا إلى نتائج زيارته، 
وان يتأكــد أن الدعم الكويتي للبنان لم 

يتوقف، ألن للبنان لدى الكويتيني معزة 
خاصة جدا».

وشــددت املصادر على أن «الطابع 
اإليجابي كان فــي كل اللقاءات ويتوقع 
أن تستكمل االتصاالت في املدى القريب، 
وملس إبراهيم حرصا كويتيا على سالمة 
لبنان واستقراره، وعلى زوال الظروف 
التي مير بهــا، والكويت على  الصعبة 
اســتعداد لفعل أي شيء للمساعدة كي 
يكون الشعب اللبناني مرتاحا ويستعيد 
عافيته وان يخرج من هذه األزمة التي 

مير بها».
وعلمــت «األنبــاء» مــن مصــدر 
ديبلوماســي أوروبي فــي بيروت أن 
«الكويت ستتحرك ديبلوماسيا ملساعدة 
لبنان وتعزيز اخليارات التي تؤدي إلى 
خروجه من أزمته، ومن ضمن التحركات 
يصل اخلميس وزير اخلارجية الفرنسي 
جان - ايف لودريان الى الكويت في طريق 
رحلته الى العراق وســيجري محادثات 
مع املســؤولني الكويتيني، وأكد اجلانب 
الكويتي ان موضوع لبنان سيكون في 
صلب أجندة احملادثات خصوصا ضرورة 
مساعدة لبنان وأال يترك في هذه الظروف 
من خالل تفعيل مقررات مؤمتر سيدر».

معلومات عن حترك ديبلوماسي كويتي ملساعدة لبنان

نقيب احملامني يطالب وزير السياحة باالستقالة
العتداء حراسه على «واصف احلركة»

واشنطن: تقارير تشير إلى دخول النظام السوري مرحلة االنهيار

بيروت ـ أحمد منصور

طالب نقيــب احملامني ملحم خلف، 
وزير السياحة رمزي املشرفية باالستقالة 
على خلفية تعرض حراســه وموظفي 
وزارته على احملامي الناشــط واصف 
احلركة. وتوقف خلف في مؤمتر صحافي 
عقده في نقابة احملامني في بيروت عند 
«االعتداءات التي حصلت على عدد من 
احملامــني في الفترة األخيــرة، والتي 
تستهدف احملامي ونقابة احملامني والعدالة 
ودولة القانون»، مؤكدا «سنبقى في النقابة 
ساهرين حتى يعود احلق ألصحابه». 

ووجه خلف اتهامات مباشرة الى وزير 
السياحة رمزي املشرفية حني قال:«ان 
االعتداء على واصف احلركة، هو لكم 
صوت يصدح باحلق، حيث مت االعتداء من 
قبل ٦ أشخاص حضروا لفعلتهم جيدا، 
وخرجوا من وزارة السياحة بآليات تابعة 
للوزارة». وأضاف: «نقابة احملامني تقدمت 
بشــكوى جزائية واتخذت فيها صفة 
االدعاء الشخصي ضد كل من ارتكب 
هذه اجلرائم ولن نقوم بلفلفة القضايا». 
وكان أشاد النقيب خلف بالوزير املشرفية 
ومناقبيته، لكنه «طالبه باالستقالة ألنه 
ال يجوز ان يرتكب حراسه هكذا عمل 

جنائي وبسيارة تابعة لوزارته».
وتوجه خلف للوزير املشرفية بالقول: 
«أدعوك فورا لالستقالة من احلكومة، 
اجلنــاة «ورطوك» بصــورة واضحة 
بصرف النظر عن معرفتك بأمر جرميتهم 
أم ال، ويكفي أن يكون من قام باالعتداء 

بفريق حمايتك».
وتطرق خلف الى التدقيق اجلنائي 
التمسك  املالي، فشــدد على ضرورة 
به، مؤكدا أنه الفرصة األخيرة لكشف 
املستور واخلروج من االنهيار، كما أنه 
يشكل مدخال للمحاسبة ولطمأنة املجتمع 

اللبناني والدولي.

عواصــم - وكاالت: اعتبــرت 
الواليــات املتحــدة األميركيــة ان 
مساهمة إيران الوحيدة في سورية 
هي زعزعة استقرارها. وقالت وزارة 
اخلارجية األميركية أنه «لو اهتمت 
إيــران مبصلحة ســورية لدعمت 
املســار السياسي»، مشيرة الى أن 
«التقارير تشير إلى أن نظام األسد 

في مرحلة االنهيار».
وحول النشاط املستجد لتنظيم 
داعش في بعض املناطق السورية 
والعراقية، قالت الــوزارة: «مازال 
هناك الكثير من العمل لضمان هزمية 
تنظيم داعش»، رغم إعالن الرئيس 
دونالد ترامب هزمية التنظيم ١٠٠٪ 

أكثر من مرة. 
القــوات  «مهمــة  أن  وأكــدت 
األميركية في ســورية هي هزمية 
داعش». مشــيرة الى أن التحالف 
الدولي الذي تقوده واشنطن يدعم 
القــوات الشــريكة له في ســورية 
والعراق، في اشارة الى قوات سوريا 
الدميوقراطية «قسد» التي يسيطر 

عليها األكراد.
وأشــار تقرير ملوقع «العربية.
نت» إلى فشــل الواليــات املتحدة 
األميركية في تغيير املوقف الروسي 
من قضية املساعدات اإلنسانية إلى 
الشعب الســوري، فيما بدت كأنها 
أصيبت األســبوع املاضي بهزمية 

ديبلوماسية.
إال أن هــذا اإلحباط يخفي خطة 
أميركية أكثــر تعقيدا بدأت تطبق 
منذ أشهر اخلريف املاضي، وتقوم 
على منع عودة داعش إلى األراضي 
التي خســرها، ومنع عودة النظام 
الســوري أيضا إلى األراضي التي 

خسرها في شمال شرق البالد.
وفــي هــذا الســياق، نقلت عن 
مســؤول فــي وزارة اخلارجيــة 
األميركية قولــه: «إن إدارة ترامب 

والتحالف الدولي كانا واضحني جلهة 
منع داعش من إعادة تشكيل ذاته، 
وفــي حني مت القضاء على اخلالفة 
املزعومة، مازال هنــاك الكثير من 
العمــل لضمــان الهزميــة الدائمة 

للتنظيم».
كما أشــار إلى أنه رغم الهزمية 
«ظهر هذا العدو قــادرا على إعادة 
إنتاج قدراته وإن بشكل محدود».

وأوضــح املســؤول فــي وزارة 
اخلارجية إلــى أن التحالف يتابع 
نشاطه ويتابع دعم القوات الشريكة 
له «في العراق وسورية من خالل 
مســتوى عــال مــن االستشــارات 
ومشاركتهم معلومات االستخبارات، 

والدعم اجلوي ومنحهم العتاد».
وهناك وجه آخر لهذا احلضور 
العســكري األميركي، في ســورية 
حتديدا، يقوم على منع النظام من 
العودة إلى مناطق خسرها في شمال 

شرق سورية.
إال أن املسؤول اكتفى بالقول: «إن 
مهمة القوات األميركية في سورية 
اليوم، تبقى كما كانت عليه في العام 

٢٠١٤ أي هزمية داعش».
ويبقــى أن األمــر األهــم لــدى 
األميركيــني هــو متابعــة الضغط 
االقتصادي على النظام الســوري، 
وفي هذا الســياق قال املسؤول في 
اخلارجية األميركية «إن الواليات 
املتحدة ومجموعة العمل املصغرة 
ودوال مثلها حول العالم تعمل على 
منع النظام من احلصول على املوارد 
املالية التي يســتعملها في متويل 
حملة العنف والتدمير التي قتلت 
مئات آالف املدنيــني». وأضاف ان 
«العديد من التقارير تشير إلى أن 
األسد ونظامه هما اآلن في مرحلة 

انهيار».
ويراهــن األميركيــون على أن 
العقوبات التي فرضوها على النظام 

الســوري خصوصا مــا يتضمنه 
«قانون قيصر» وما ســيأتي خالل 
األيام واألسابيع املقبلة من تطبيقات 
عقوبات جديدة، سيساهم في خنق 
النظام ولن تتمكن روسيا القليلة 
املال، وال إيران احملاصرة اقتصاديا 
مــن مســاعدته ماليــا، وبالتالــي 
سيضطر النظام ورعاته التخاذ قرار 
استراتيجي بالدخول في مفاوضات 
جادة لتطبيق القرار الدولي ٢٢٥٤ 

والدخول في حل سياسي.
أما عن الــدور اإليرانــي، فكرر 
متحــدث باســم وزارة اخلارجيــة 
األميركيــة لدى ســؤاله عــن تلك 
القضية قوله، إن «املساهمة اإليرانية 
الوحيدة في ســورية كانت العنف 
وزعزعة االستقرار». وأضاف: «لو 
كانــت إيران قلقة علــى رفاهية أو 
ســالمة الشعب الســوري، لكانت 
دعمت املسار السياسي الذي تقوده 
األمم املتحــدة في ظل القرار ٢٢٥٤ 
ولسحبت احلرس الثوري وحزب 
اهللا وباقــي اجلماعــات اإلرهابية 
املدعومــة منهــا وبقيادتها من كل 

األراضي السورية».
وقد أوضح املسؤول األميركي أن 
بالده تتابع «العمل بشكل بناء مع 
تركيا على قضايا تتعلق بسورية 
وتنتظر من أنقرة أن حتترم نص 
البيان املشترك بني نائب الرئيس 
األميركــي مايــك بنــس والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بتاريخ 
١٧ أكتوبــر ٢٠١٩ مبا في ذلك وقف 
العمليات الهجومية في شمال شرق 

سورية».
هذا التوقف التركي على أهمية 
عاليــة لألميركيني، فأهــداف إدارة 
ترامب تتركز على إنتاج نظام جديد 
في سورية وليس فقط خروج بشار 
األسد من السلطة، كما تريد أن يخرج 
اإليرانيون وميليشياتهم من سورية.

تصعيد روسي على منطقة «خفض التصعيد» بعد تفجير دورية قرب أريحا

ملشاهدة الڤيديو
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األيوب لـ «األنباء»: األندية النسائية غائبة عن احلركة الرياضية
هادي العنزي

أكدت عضو مجلس إدارة نادي الكويت بلسم األيوب أن النشاط الرياضي 
آخذ بالعودة التدريجية وفقا لخطوات مدروسة بعناية تامة من قبل 

الجهات المسؤولة عن الرياضة سواء الهيئة العامة للرياضة أو 
اللجنــة األولمبية الكويتية، باإلضافة إلى الجهود المتميزة 

مــن قبل وزارة الصحة، وعلــى الجهة األخرى تحرص 
األندية من طرفها على الوفاء بكل الشروط واالحترازات 

الصحية والوقائية التي من شــأنها أن تضمن عودة 
صحية آمنة للرياضة.

وأضافت في تصريح لـ «األنباء» أن جميع الدول 
اجتهدت في هذا الشأن، لكن بالوقت نفسه تفتقر 
هذه الجهود الكبيرة إلى خطة واضحة المعالم بكيفية 
استئناف مختلف األنشطة والبطوالت الرياضية.

وذكرت األيوب أن الجهاز اإلداري يتطلع إلى 
عودة الفريق األول لكرة الصاالت بنادي الكويت 
في القريب العاجل، لكن هناك مشــكلة تكمن في 
عــدم تواجد الجهاز الفني بالكويت، واألمر يتعلق 

بإجراء أكبر يتمثل في معاودة حركة النقل الجوي، 
لكن هذا ال يمنع عودة التدريبات البدنية ورفع اللياقة 

في الفترة المقبلة لحين عودة الجهاز الفني للفريق، 
الفتة إلــى أن موعد بدء التدريبات يتوقف على الخطة 

التي ســيضعها اتحاد الكرة لعودة الكرة النسائية، وأن 
األمر ذاته يواجه فريق الرجال لكرة قدم الصاالت الذي تمت 

االستعانة بمدربين وطنيين لسد النقص فيه، لكن ذلك ال يمنع 
حرصنا على عودتهم وتأهيلهم بدنيا ونفسيا وذهنيا، كما ال يمكننا 

تجاهل أثر الجائحة على الوضع النفســي لالعبين والالعبات، وعلينا أن نقوم 
بإعادة تأهيلهم نفســيا وإعادة ثقتهم بقدراتهم وتمكينهم وإعدادهم من جميع 

النواحي، وهذا هو دورنا الرئيسي، فالرياضي في نهاية األمر فرد من المجتمع 
وهو يحتاج إلى الرعاية واالهتمام.

اجتماع لرؤية موحدة 

وأشارت األيوب إلى أن الكرة النسائية تحتاج وقفة إلعادة 
ترتيــب األوراق بعد جائحة كورونــا، مضيفة: إننا بحاجة 
الجتماع مع جميع ممثلي الفرق النسائية باألندية واللجنة 
النسائية في اتحاد الكرة لترتيب األوراق وتبادل الرؤى 
ووجهــات النظر والتصورات للخروج بأفضل بداية 
ممكنة للموسم المقبل، وهذا األمر يخدم الطرفين 
ســواء االتحاد أو األندية على حد سواء، في ظل 
عدم وضوح الرؤية الذي يسود العالم كله وليس 
الكرة النسائية فقط بســبب اآلثار المترتبة عن 

جائحة كورونا.
دور فعال لألندية النسائية

وتطرقت بلسم األيوب إلى دور األندية النسائية 
في الرياضة الكويتية، مؤكدة أن الرياضة بألعابها 
المختلفة تفتقد الرؤية في األندية الرياضية النسائية 
لألسف، سواء قبل أزمة كورونا أو بعدها، وقالت: «لم 
نرصد خطط رياضية واضحة للمستقبل، أو برامج 
متكاملة لبناء العبات قادرات على المنافســة اإلقليمية 
والقارية فضال عن العالمية، كما لم نرصد خالل فترة الجائحة 
وجود رؤى للمســتقبل، وهذا مرده إلى قصور في اإلدارة 
أدى بمرور الزمن إلى تجاهل موقع رياضة المرأة بشكل عام».

وتساءلت األيوب عن دور األندية المتخصصة بالرياضة النسائية، 
مطالبة إياها بتفعيل دورها وتعزيز حضورها في المجتمع الرياضي، ألجل دعم 

المرأة الرياضية بشكل عام والمساواة بين الجنسين في الرياضة.

أكدت أن عودة العبات الكويت إلى التدريب تتوقف على خطة االحتاد

الشمري: «الدمج» أتاح لبرقان التفاوض مع محترفني أفضل
برقان في دوري الدمج والذي 
نأمل من خالله بالتواجد مع 

فرق الدوري املمتاز. 
وبــني الشــمري أن رحلة 
ســيتخللها  برقــان  اعــداد 
خوض ٤ مباريات جتريبية 
أمــام النصر يوم ٢٣ الشــهر 
اجلاري والتي ستكون ملدة ٣٥ 
دقيقة للشوط كونها االولى 
للفريقــني في ظل فترة إعداد 
قصيرة، ثم سنالقي الكويت 
في ٣٠ من ذات الشــهر، قبل 
مالقاة الســاحل يــوم ٥ أو ٦ 
الشهر املقبل، وأخيرا اليرموك 
يوم ١٠ أو ١١ من الشهر نفسه. 
وطالب الشمري في ختام 
حديثه بضرورة عودة جميع 
احملترفــني االجانب وأعضاء 
املتواجدين  الفنيــة  األجهزة 
في بلدانهم في الوقت احلالي 
وذلك في األســبوع االول من 
شــهر أغســطس املقبل على 
اقصــى تقدير حتى يتســنى 
الفــرق  التواجــد مــع  لهــم 
والعمــل بشــكل منتظــم مع 
فرقهم للوصول الى اجلاهزية 
املطلوبة سواء للمحترفني أو 

للمدربني.

الدمج أتاح لنا التفاوض مع 
محترفني أجانب على مستوى 
افضل بعدما عانينا في السابق 
من رفضهم بسبب تواجدنا في 
دوري الدرجة االولى، وعلى 
اثر ذلك حصلت على موافقة 
٣ محترفني نتوقع ان ميثلوا 
اضافة لنا في حال شاركوا مع 

انطالق الدور ربــع النهائي، 
وكذلك في منافســات دوري 
الدمج للموسم اجلديد، مشيرا 
الــى انــه يرغب فــي إيصال 
الفريق البرقاني للمســتوى 
املأمول والذي يرضي طموحات 

مجلس االدارة واملتابعني. 
وأكــد ان تطبيــق دوري 

حصلــت في املوســم احلالي 
املتوقف، وكرة القدم البد فيها 
من وجود السلبيات وهذا أمر 

معروف عامليا». 
ومتنى الشمري ان يكون 
التوفيــق حليــف برقان في 
بطولة كأس األمير التي سيتم 
استكمالها بعدما توقفت قبل 

يحيى حميدان 

يواصل فريــق كرة القدم 
بنادي برقان تدريباته اليومية 
علــى امللعب الفرعــي بنادي 
الســاحل، وذلــك اســتعدادا 
الستكمال منافســات دوري 
الدرجــة االولــى وبطولــة 
كأس األميــر بعدما مت إيقاف 
املســابقتني بســبب جائحة 

«كورونا». 
وقال مــدرب برقان ماهر 
لـــ «األنبــاء» إن  الشــمري 
التدريبات في املرحلة االولى 
تسير وفق املخطط له بعدما 
بدأنــا بتدريبــات خفيفة في 
صالة مركز شباب القصور، 
قبل االنتقال الى ملعب الساحل 
الفرعي، مشيدا بتعاون أبناء 
ابوحليفــة مع فريقه في هذا 
الشأن وتوفير وإتاحة منشآت 

النادي.
وأضــاف الشــمري: «أود 
أن اشــكر مجلس ادارة نادي 
برقان علــى جتديد الثقة بي 
للموســم اجلديــد، وأعدهــم 
باألفضــل دائمــا وســنعمل 
على معاجلة السلبيات التي 

طالب عبر «األنباء» بضرورة عودة الالعبني واملدربني األجانب إلى الكويت بأسرع وقت

(محمد هاشم) ملشاهدة الڤيديومدرب برقان ماهر الشمري يتابع الالعبني اثناء التدريب 

األنصاري حتت أنظار العربي

حمد بدر باستقالة مسببة لمجلس إدارة النادي، 
ليترك منصبه بشــكل رسمي، في حين تقوم 

االدارة بتحركات لتعيين خلف له.

يحيى حميدان 

دخل العب خط وسط فريق كرة القدم بنادي 
خيطان طــالل األنصاري دائرة اهتمام العربي 
للتعاقد معه عقب اســتكمال منافسات املوسم 

املتوقف حاليا وقبل انطالق املوسم اجلديد. 
وحصل االنصاري على عرض شفوي من 
«األخضر»، إال أن هذه املفاوضات لم ترتق للصفة 
الرسمية حتى اللحظة انتظارا ملا ستسفر عنه 

االيام املقبلة. 
ويقدم االنصاري (٢٤ سنة) مستويات كبيرة 
مع «االحمر واالسود»، وسبق له تمثيل المنتخبات 
الوطنية في مختلف المراحل السنية، وكان احد 
المرشــحين لالنضمام الى صفوف «االزرق» 

الكبير خالل الفترة الماضية. 
الى ذلك، تقدم نائب رئيس جهاز الكرة بخيطان 

بدر يتقدم باستقالة مسببة ملجلس إدارة خيطان

تتطلب إعداد فريقني ملوسم واحد!

املناسب»، وأشار إلى أن كاظمة يدرس عدة 
ســير لالعبني محترفني بغرض التعاقد مع 

أحدهم في الفترة املقبلة.
الى ذلك، استأنف الفريق األول لكرة السلة 
بنادي كاظمة تدريباته على صالة يوســف 
الشاهني الغامن بحضور ١٥ العبا، مت تقسيمهم 
إلى ٣ مجموعات بقيادة املدرب الوطني املساعد 
سالم الداود، حلني عودة كل من املدرب الصربي 
ايفان جيرمج ومدرب اللياقة البدنية توريس.
وأشاد السعيد باحلضور املتميز لالعبي 
كاظمــة في بدايــة التدريبــات، مؤكدا أن 
اجلهاز اإلداري التزم بتحقيق كل الشروط 
واالحترازات املطلــوب توافرها من اللجنة 
الثالثية، ونأمل مبوسم آمن للجميع، ومنافسات 

متكافئة.

هادي العنزي

انتقد مدير كرة الســلة بنــادي كاظمة 
عبداللطيف السعيد قرارات احتاد كرة السلة 
االخير بعودة احملترف، ومنح الالعبني ممن 
جتــاوزوا الـ ٣٠ عاما حرية االنتقال إلى أي 
ناد يرغبون باالنضمــام إليه، موضحا في 
تصريح لـ «االنباء» ان هذه القرارات تفرض 
على األندية إعداد فريقني ملوسم واحد، بحيث 
يشارك النادي في البطوالت املؤجلة بالعبني 
(فوق ٣٠ ســنة) يتوقــع انتقالهم إلى أندية 
أخرى، وهذا أمر يخالف املنطق واملعتاد، ومبدأ 
نرفض تطبيقه باملجمل، فضال عن صعوبته، 
السيما ان لدى كاظمة ما ال يقل عن ٦ العبني 

مميزين ممن جتاوزوا الـ ٣٠ عاما.
وذكر السعيد أن مشاركة الالعب األجنبي 
في املوسم املقبل تسببت بإحداث ربكة إضافية 
لألندية، مضيفا «ال يخفى على اجلميع اآلثار 
السلبية املترتبة على وقف النشاط الرياضي 
بسبب وباء كورونا، والتوقف الطويل لالعبني 
وكذلك حركة النقل اجلوي، وعليه فإننا أمام 
موسم استثنائي، سواء من حيث البداية التي 
ســتكون في بطوالت املوسم املقبل، أو من 
خالل اإلجراءات اليومية واالحترازات الصحية 
املتخذة في نادي كاظمة وغيره من األندية 
الالعبني، ومشــاركة احملترف في  لسالمة 
املوســم املقبل لن تكون قبل شهر نوفمبر 
املقبل، اي ان األندية ستتعاقد معهم وتدفع 
ما ال يقل عن رواتب ملدة ٣ أشهر دون فائدة 
منهم، أو أنها تنتظر في تعاقدها حتى شهر 
أكتوبر املقبــل، وحينها لن يجدوا احملترف 

تدريبات كاظمة انطلقت وتترقب عودة املدرب الصربي

عبداللطيف السعيد مع املدرب الصربي ايفان جيرمج

مبارك اخلالدي

تعاقد نادي الشــباب 
رسميا مع املدافع السنغالي 
اوسينو جوي نداي قادما 
الساحل، وذلك  من نادي 
ملدة موسم واحد، بحضور 
الكرة  نائب رئيس جهاز 
علــي كنكونــي. وكانت 
إدارة الفريــق قد أوكلت 
مهام التفاوض مع الالعبني 

احملترفني اجلدد الى كنكوني واملدرب اجلديد 
الروماني فلورين ماتروك.

ويدرس اجلهازان الفني واإلداري عددا من 
السير الذاتية لالعبني احملترفني متهيدا الختيار 
األنســب وفق املراكز التي يحتاجها الفريق 

استعدادا خلوض منافسات املوسم املقبل.
اجلديــر بالذكر ان تدريبات الشــباب 

انطلقت مطلع األســبوع اجلــاري بقيادة 
املدربني املساعدين مالك جون ويعقوب سعد 
وبحضور مميز من الالعبني احملليني. وكانت 
إدارة نادي الشباب قد جددت الثقة بقائمة 
الالعبني الوطنيني عبر التمسك بكامل أسماء 
القائمة وصــرف النظر عن التفكير بضم 

عناصر محلية جديدة.

الشباب يتعاقد مع السنغالي نداي

املزيدي ينفي مفاوضات «األخضر» 
مع مدربني خلالفة البوسني داركو

مبارك اخلالدي

أصدر مجلس إدارة النادي العربي بيانا 
رسميا أمس نفى من خالله ما مت تداوله من 
أخبار بشأن مفاوضات إدارة النادي مع مدربني 
محليني أو أجانب خلالفة البوســني داركو 
نيستروفيتش املتواجد حاليا خارج البالد.

وكانت أخبار انتشرت امس األول أشارت 
إلى مفاوضات اإلدارة مــع مدربني أجانب 
ومحليني لقيــادة الفريق األول لكرة القدم 
املرحلة املقبلة، لكــن بيان النادي نفي تلك 
األخبار، حيث شدد املزيدي على أن املصدر 
الرئيسي ألخبار العربي والفريق األول لكرة 

القدم هو املوقع الرسمي للنادي.

األزرق يتدرب األزرق يتدرب ٢٠ سبتمبر.. 
واالحتاد يجتمع اليوم العتماد برنامج اإلعداد

اســتعداد األزرق لتصفيات آســيا 
املشتركة.

وبعد االجتماع قــررت اللجنة 
الفنيــة أن يكــون التدريــب األول 
لألزرق يــوم ٢٠ ســبتمبر بقيادة 
املــدرب الوطني ثامر عنــاد، على 
أن يكون هناك اكثر من ســيناريو 
خلطة اإلعداد، إما مبواصلة التدريب 
في الكويت حتى أواخر ســبتمبر 
وخوض وديتني مع أندية محلية ثم 
املغادرة إلى استراليا، وإما املغادرة 
فــي األســبوع األول مــن التدريب 
ملعســكر خارجي في أســتراليا أو 
نيوزيلندا في حال موافقة إحداهما 
علــى اســتقبال األزرق خالل هذه 

الفترة مع توفير مباريات ودية.

باعتماد معسكر خارجي يوم ٢٠ 
سبتمبر املقبل استعدادا ملواجهتي 
اســتراليا واالردن يومــي ٨ و١٣ 
أكتوبر على التوالي، باإلضافة إلى 
مخاطبة الهيئــة العامة للرياضة 
العتماد الطاقم االســباني جلميع 
املراحل الســنية.  كما ســيعتمد 
مجلس اإلدارة خطة اعداد ومعسكر 
أزرق الصاالت املشارك في نهائيات 
كأس آسيا بتركمانستان ٢٠٢٠ مع 
املوافقة على جتديد عقود مدربي 
الصاالت خالل الفترة املقبلة بعد 
التوصية من قبل جلنة الصاالت.

إلى ذلك، عقد مساء أمس اجتماع 
اللجنة الفنية مع جلنة املسابقات 
باحتــاد الكــرة لتنســيق مواعيد 

ملوعد انتهاء املوسم مع األخذ بعني 
االعتبار مشاركات األزرق واألندية 
في البطوالت اخلليجية واآلسيوية. 
وســيكون موضوع استكمال 
مباريات مسابقات املراحل السنية 
للموســم احلالي من عدمه ضمن 
االجتمــاع أو رمبــا يصــدر قرار 
بتتويج الفرق على نفس الترتيب 
الذي توقفت عليه، واالقرب سيكون 
عدم االستكمال لكن غير معروف 
هــل ســيكون مع التتويــج أم ال.  
ومن االمور املهمة التي ســتكون 
موجــودة علــى طاولــة االحتــاد 
اليوم النظر في توصيات اللجنة 
الفنيــة واملتعلقة بتجهيز األزرق 
للتصفيات اآلســيوية املشــتركة 

عبدالعزيز جاسم

يعقد في الـ٥ مــن عصر اليوم 
مجلــس إدارة احتــاد كــرة القــدم 
اجتماعا ملناقشة العديد من األمور 
املهمة واملتعلقة بجميع جلانه من 
أجــل اعتمادهــا أو تأجيلها لأليام 
املقبلة. ومن أهــم القرارات املقرر 
اتخاذها خالل االجتماع ما يتعلق 
بتوصيات جلنة املســابقات بشأن 
موعد انتهاء املوسم الكروي احلالي 
لبطولتــي الــدوري املمتاز وكأس 
األميــر ومن ثــم انطالق املوســم 
املقبل بدوري الدمج واملوعد املقترح 
لبدايته سيكون ١٠ سبتمبر املقبل، 
على ان تكون هناك مواعيد أولية 

(محمد هنداوي) املدرب الوطني سالم الداود يشرف على تدريبات كاظمة  
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كرة الصاالت اللبنانية تخسر «بنك بيروت»

بيروت - ناجي شربل

أعلن نادي بنك بيروت، حامل الرقم القياسي 
في عدد مرات الفــوز ببطولة لبنان في كرة 
الصاالت «فوتسال»، جتميد نشاطه في اللعبة 
بسبب الظروف االقتصادية احلالية التي متر بها 
البالد. وقال أمني سر النادي الزميل جاد دعيبس 
في تصريح لـ «األنباء»: «تتقدم األســباب 
األخالقية على الظروف املادية واالقتصادية 
احلالية والظروف القاهرة التي متر فيها البالد 
جلهة عدم إمكان توفير رعاية ألنشطة رياضية 
أو غيرها في وقت يعاني فيه الناس اقتصاديا». 
وطمأن دعيبس إلى أوضاع العبي الفريق كون 
غالبيتهــم موظفني في املصرف الذي يحمل 

النادي اسمه، مشــيرا إلى إمكانية خوضهم 
مباريات في كرة الصــاالت مع فرق أخرى 
حال رغبوا في ذلك، نافيا وجود نية لتخلي 
النادي عن ترخيصه الرسمي ملزاولة اللعبة.

وانضم بنك بيروت حامل اللقب ٥ مرات 
إلى فرق بروس كافيــه والصداقة وامليادين 
وغيرها التي ســبق أن تركت اللعبة لظروف 
مختلفة، علما أن الفريق مثل لبنان في بطولة 
النوادي اآلسيوية وحقق نتائج الفتة ببلوغه 
الدور نصف النهائي للبطولة، وقد حل ثالثا 

في نسخة ٢٠١٨.
وال يبدو محسوما املوسم اخلاص بكرة 
الصاالت اللبنانية، علما أن موعده سابق ألوانه 

بالنسبة للموسم اجلديد.

«أزرق اليد» يشارك بآسيويتي الشباب بإيران والناشئني في كازاخستان
املنامة - ناصر محمد

أكد ١٣ منتخبا مشــاركته في البطولة اآلسيوية 
الـ١٧ لشباب كرة اليد املقرر إقامتها في إيران خالل 
الفترة من ٦ لغاية ١٥ أكتوبر املقبل، تتنافس على ٤ 
مقاعد مؤهلة لبطولة العالم للشباب املقررة الصيف 
املقبل، على أن جترى مراســم قرعة البطولة خالل 
سبتمبر املقبل في مقر االحتاد اآلسيوي لكرة اليد 
بالكويت في حال التأكد من إقامة البطولة في موعدها 

احملدد وبذات البلد املستضيف.
ويبقى احتمال تأجيل البطولــة أو تغيير البلد 
املستضيف واردا بصورة كبيرة في ظل األوضاع 

الصحية التي يعيشها العالم في هذه الفترة بسبب 
جائحة وباء ڤيروس كورونا، والذي تسبب في تأجيل 
العديد من البطوالت القارية واألنشطة التابعة لالحتاد 

اآلسيوي للعبة.
ويشارك في البطولة كل من منتخب البلد املنظم 
إيران إلى جانب منتخبات البحرين، اليابان، كوريا 
اجلنوبية، الهند، العراق، قطر، الصني، عمان، الصني 

تايبيه، الكويت، أوزبكستان، األردن.
وفيما يتعلق البطولة اآلسيوية التاسعة لناشئي 
كرة اليد املقرر إقامتها في كازاخستان خالل الفترة 
من ٢٤ أكتوبر حتى ٣ نوفمبر املقبلني، فقد أكد ١٦ 
منتخبا مشــاركته في البطولة التي يحمل منتخبنا 

الوطني لقبها.
ويشارك في البطولة كل من منتخب البلد املنظم 
كازاخستان إلى جانب منتخبات البحرين، اليابان، 
كوريــا اجلنوبية، الهند، العراق، قطر، هونغ كونغ، 
الصني، إيران، الســعودية، الصني تايبيه، الكويت، 

اإلمارات، أوزبكستان، سورية.
وبحسب لوائح االحتاد اآلسيوي لكرة اليد، فإنه 
سيتم توزيع املنتخبات في البطولتني على ٤ مجموعات، 
يأتي صاحبا املركزين األول والثاني من كل مجموعة 
إلى الدور التالي الذي يتأهل منه األول والثاني لنصف 
النهائي والذي يلعب بنظام خروج املغلوب لتحديد 

هوية طرفي املباراة النهائية في البطولتني.

يعقوب العوضي

أعلن أمني ســر احتاد كرة اليد قايد 
العدوانــي عــن جتديد الثقــة مبدربي 
املنتخبــات الوطنيــة بجميــع فئاتها 
السنية باستثناء املنتخب األول، وهم 
مدرب منتخب الشــباب خالــد غلوم، 
ومدربا منتخب الناشئني مساعد الرندي 
ومحمد مبارك، ومدرب منتخب األشبال 

عبداخلالق عبدالقدوس ومدرب حراس 
املرمى ســالم محمود. وفيمــا يتعلق 
باملنتخب األول، أكد أن هناك عدة سير 
ذاتية ملدربني أكفاء على طاولة االحتاد في 
الوقت اجلاري حلني بيان الوضع الصحي 
الراهن. ومن جهة أخرى، كشف العدواني 
عــن موعد إجــراء الفحوصات الطبية 
واملسحات ملنتسبيه، باإلضافة الى العبي 
املنتخب الوطني للشباب، حيث ستجرى 

مسحة ڤيروس كورونا اإلثنني املقبل 
في مركز إعداد القادة باخلالدية. وقال: 
اننا وضعنا التصور العام واملناســب 
الستئناف الفعاليات الرياضية املناطة 
بكرة اليد في سبتمبر مع احلرص على 

مصلحة منتسبي اللعبة.
ومــن جانــب آخــر، ألغــى االحتاد 
منافســات املراحل الســنية، كما ألغى 
نتائجها الســابقة. وأكــد العدواني أن 

اإللغــاء يأتــي من باب احلــرص على 
الالعبني وعلى سالمتهم وصحتهم في 

الدرجة األولى. 
إلى ذلك، أكد مدير املنتخبات الوطنية 
محمد عبداهللا اخلميس أن االحتاد يعمل 
على قدم وســاق لتجهيــز املنتخبات 
الوطنية للوصول الى أفضل حالة من 
اجلاهزيــة التامة بغية املنافســة على 

جميع البطوالت الدولية.

  مدير املنتخبات محمد اخلميس ومدير املنتخب 
األول فهد الهاجري

«الطائرة»: مؤجلة الكويت والقادسية منتصف سبتمبر
يعقوب العوضي

يعقد مجلــس إدارة احتاد 
الكرة الطائرة اجتماعا األسبوع 
املقبل العتماد بعض القرارات 
املتعلقة باستئناف منافسات 
املوســم احلالي باإلضافة الى 
اعتماد إلغاء منافسات املراحل 
الســنية للموســم اجلــاري، 
واعتبارها كأن لم تكن رسميا 
وذلك تطبيقا لتوصيات جلنة 
املســابقات فــي ظــل تفشــي 

ڤيروس كورونا.
واعتمد االحتــاد بطولتي 

واحملترف كنوع من التحفيز، 
واعتمــد أيضــا ســلم ترتيب 

املراحل السنية.
الى ذلك، كشف نائب رئيس 
االحتاد د.عبد الهادي الشبيب 
عن موعد استئناف املنافسات 
احمللية، حيث يســبق املربع 
الذهبي إقامة املباراة املؤجلة 
بــني الكويت والقادســية في 
املقبــل،  منتصــف ســبتمبر 
مضيفــا: اننــا سنشــرع في 
اســتئناف منافســات املربــع 
الذهبي ومن ثم ســننتقل إلى 

بطولة كأس االحتاد.

نقطة واحدة فيما يتم تطبيق 
نظام النقاط اجلديد في القسم 
الثالث والذي يقضي بحصول 
الفائز بفارق شــوطني على ٣ 
نقاط بينما ال يحصل اخلاسر 
على شــيء وحصول اخلاسر 
على نقطة في حال خســارته 
بفارق شوط واحد فقط، وكان 
ذلــك ضمــن االقتراحات التي 

طرحت في االجتماع.
كمــا اعتمد االحتــاد قرار 
إعفاء الفرق املتأهلة من دوري 
الدرجــة األولــى الــى املمتاز 
من دفع رســوم الالعب احلر 

يجتمع األسبوع املقبل العتماد بعض القرارات.. وإلغاء املراحل السنية رسميًا

د.عبدالهادي الشبيب

كأس االحتــاد والدوري العام 
للمراحل السنية بعد أكتوبر 
املقبــل دون حتديــد اجلدول 
الزمنــي للبطوالت في الوقت 
احلالي. وكان احتاد الطائرة قد 
عقد اجتماعا مع مدراء الفرق 
في مقره مســاء أول من أمس 
ملناقشــة بعض النقــاط التي 
تهم األندية ومنها اعتماد نظام 
الدوري بأربعة أقسام يطبق 
فيها بالقسمني األول والثاني 
النظــام احلالــي للنقــاط أي 
بحصول الفائز بأي نتيجة على 
نقطتني وحصول اخلاسر على 

دوري «اليد» في سبتمبر.. وجتديد عقود مدربي املنتخبات

مصر واملغرب وتونس في سباق
الستضافة نصف النهائي األفريقي

القاهرة - سامي عبدالفتاح

دخل احتادا كرة القدم في مصر واملغرب، 
في سباق قوي الستضافة الدور نصف النهائي 
لبطولة دوري أبطال افريقيا خالل ســبتمبر 
املقبل، بعد إعالن االحتاد الكاميروني اعتذاره عن 
استضافة احلدث، ويستند االحتادان املصري 
واملغربي، في طلب كل منهما، إلى ان احلدث 
الكروي املرتقب، مصريـ  مغربي، يضم األهلي 
والزمالك من مصر والوداد والرجاء من املغرب، 
إال أن االحتاد التونسي لكرة القدم دخل طرفا 
ثالثا في الســباق، وطلب رسميا استضافة 
احلدث، باعتباره بلدا محايدا، وميتلك إمكانات 
كبيرة في فنادق اإلقامة واملالعب، كما انه من 
البلدان التي جنحت في الســيطرة على وباء 

ڤيروس كورونا.
اللجنة اخلماسية إلدارة  وباألمس عقدت 
احتاد الكرة املصري اجتماعا برئاســة عمرو 
اجلنايني، وقررت تقدمي طلب رسمي الستضافة 
املباريات مدعوما بخطاب من احلكومة املصرية. 
وقال د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 
إن الدولة املصرية قدمت كل التسهيالت للموافقة 
على اســتضافة نصف نهائي دوري األبطال 

األفريقي.
وعلق رئيــس اللجنة اخلماســية عمرو 

اجلنايني، ان مصر األحق باســتضافة هذا 
احلدث من املغرب، الذي سيستضيف بالفعل 
نصف نهائي البطولــة الكونفيدرالية، والتي 
يشــارك فيها من مصر فريق بيراميدز، كما 
أن مصر جاهزة مبالعبها وفنادقها الستضافة 
الفرق األربعة مع أعضــاء االحتاد األفريقي 

لكرة القدم.
ومساء األول من أمس أعلن سيدو مبومبو 
جنويا رئيس االحتاد الكاميروني لكرة القدم 
اعتذار بالده عن عدم استضافة مباريات دوري 
أبطال أفريقيا، ردا على طلب االحتاد األفريقي 
لكرة القدم «كاف» والذي حدد ملعب جابوما 
الستضافة مباراتي نصف النهائي ولقاء النهائي 

بالبطولة.
ومع هذا االعتذار الكاميروني، تقفز عالمة 
استفهام جديدة حول مصير املباراة النهائية 
للبطولة نفسها، وفي هذا اإلطار التقطت «األنباء» 
تسريبات من االحتاد األفريقي لكرة القدم «كاف» 
الذي قام باستطالع األندية األربعة، بإسناد دور 
نصف النهائي للمغرب، واملباراة النهائية ملصر، 
وهو ما يرفضه متاما االحتاد املصري لكرة 
القدم، حفاظا على فرص األهلي والزمالك في 
التأهل للنهائي، وال ميانع االحتاد املصري في 
أن يحــدث العكس، بأن يكون نصف النهائي 
في مصر، والنهائي في املغرب، أو أي بلد آخر.
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كلوب ينتقد رفع العقوبة 
عن «السيتي»

أوسيمهني يقترب من نابولي 
مقابل ٨١ مليون يورو

سقوط مورييل في منزله 
ونقله إلى املستشفى

هاميلتون يطالب «فيراري» 
مبحاربة «العنصرية» أكثر

انتقد يورغن كلوب، املدير الفني لنادي ليڤربول اإلجنليزي لكرة 
القــدم، احلكم القضائي اخلاص برفع عقوبة حرمان نادي مان 
سيتي اإلجنليزي من املشاركة في املنافسات األوروبية ملدة عامني.

كانت محكمــة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) قضت االثنني 
برفع العقوبة التي فرضها االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)، 

على «السيتي» بداعي انتهاك قواعد اللعب املالي النظيف.
وقال كلوب، الفائــز مع فريقه ببطولة الدوري اإلجنليزي، في 
مؤمتر صحافي امس: «ال أمتنى شيئا سيئا ألحد، لكني ال اعتقد 

أن أمس (االثنني) كان يوما جيدا لكرة القدم».
واســتطرد كلوب: «اعتقد أن اللعب املالــي النظيف هو فكرة 
جيدة ألنه موضوع من أجل حماية الفرق واملنافســة»، مشيرا 
إلى أنه ال يعرف تفاصيل حكم (كاس) ومن ثم فإنه ال ميكن أن 

يضيف تعليقا آخر.
وأكد كلوب أنه يتعني على جميع الفرق التمسك بالقواعد املالية 
التابعة لـ (يويفا)، وتابع: «أمتنى اســتمرار قواعد اللعب املالي 
النظيــف، فهي على األقل تضع حــدودا، وهذا أمر جيد لكرة 
القدم»، ولفت إلى أنه سيكون من الصعب أال تكون هناك لوائح 

على اإلطالق.
وأشار كلوب إلى أن هناك شيئا جيدا في احلكم الذي أتاح لسيتي 
املنافس لفريقه، اللعب دوليا خالل العامني املقبلني، «فعندئذ لن 
تقل املباريات التي سيخوضها مان سيتي مبقدار عشر إلى ١٢ 
مباراة ميكن له خاللها أن يريح العبيه»، ثم قال مبتسما «وعندئذ 

لن أرى فرصة ألي فريق آخر للفوز بالبطولة».

دخل مهاجم ليل الفرنســي النيجيري فيكتور أوسيمهني في 
مفاوضات حصريــة مع نادي نابولي اإليطالــي لالنتقال الى 
صفوفه مقابل ٨١ مليون يورو، بحســب مــا ذكرت صحيفة 

«ليكيب» الفرنسية.
فبعد التخلي عن العاجي نيكوال بيبيه الى ارســنال االجنليزي 
املوســم املاضي بثمانني مليون يورو، يستعد الفريق الشمالي 
لبيع عقد صاحب ١٣ هدفا هذا املوســم في الدوري الفرنسي 
الذي توقف عند املرحلة الثامنة والعشــرين بســبب ڤيروس 

كورونا املستجد.
ونقلت الصحيفة عــن احمليط العائلي لالعب البالغ ٢١ عاما أنه 
سافر مع رئيس النادي جيرار لوبيز الى جزيرة سردينيا للقاء 
املدير الرياضي في نابولي كريستيانو جونتولي لبدء مفاوضات 
صلبة تابعها على الهاتف رئيس نابولي أوريليو دي الورنتيس.

وأضافت أن الالعب طلب مــن ناديه عدم مواصلة املفاوضات 
مع أندية أخرى، ثم أعرب عن نيته االنتقال الى نابولي بدال من 

اختيار مواطنه انتر أو ليڤربول بطل اجنلترا.

نقل املهاجم الكولومبي ألتاالنتــا اإليطالي لويس مورييل الى 
مستشفى في برغامو أمس بعد أن أصيب في رأسه إثر سقوطه 

في منزله، وذلك وفقا لتقارير في وسائل اإلعالم احمللية.
وعولج ابن الـ ٢٩ عاما الذي الذي ســجل ١٧ هدفا في الدوري 
هذا املوســم، بغرز في الرأس قبل أن يســمح له باخلروج من 
املستشفى بعد نيله الضوء األخضر استنادا الى فحص األشعة 

املقطعية الذي خضع له.
والتزال تفاصيل احلادث غير مؤكــدة، لكن وكالة «أ جي تي» 
األخبارية أفادت بأن الالعب ســقط في احلمام، بينما أشارت 

شبكة «سكاي إيطاليا» الى إنه سقط في مسبح منزله.

كال لويس هاميلتون بطل العالم ٦ مرات املديح لفريقه مرسيدس 
ملساهمته في مناهضة التمييز العنصري، لكنه قال بعد الفوز 
بجائزة ســتايريان الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورموال ١ 

للسيارات األحد إنه يجب على منافسه فيراري فعل املزيد.
وجثا السائق البريطاني مع ١١ سائقا آخر قبل سباق األحد وارتدى 
قميصا حمل عبارة «حياة الســود مهمة» ثم رفع قبضته عند 

وقوفه على منصة التتويج بحلبة رد بول رينغ.
وأبلغ السائق األسود الوحيد في البطولة الصحافيني «شاهدنا 
أعضاء فريق رد بول يجثون وهو أمر رائع لكن كعمل وفريق.. 
لو نظرت إلى فيراري هناك اآلالف من البشــر يعملون هناك 
ولم أسمع كلمة من فيراري بأنهم مسؤولون أو هذا ما ستفعله 
الشــركة في املستقبل، نحن بحاجة إلى الفرق لفعل ذلك. نحن 
بحاجة إلى أن تقود فورموال ١ واالحتاد الدولي للسيارات مثل 
هذه السيناريوهات والقول (حسنا نحن كلنا معا واجلميع بحاجة 

إلى االحتاد ومكافحة ذلك)».
وأضاف هاميلتون الذي أسس جلنة للحث على املساواة والتنوع 
في رياضة احملركات «أعتقد أن الكثير من األشخاص ال يفهمون 

املشكلة. البعض ينكر وجود مشكلة».

 مباريات اليوم بتوقيت الكويت 
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٦)

٨beIN sports HD٨بيرنلي - ولڤرهامبتون
٨beIN sports HD٢مان سيتي - بورمنوث
٨beIN sports HD١نيوكاسل - توتنهام
١٠:١٥beIN sports HD١أرسنال - ليڤربول

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٣)
٨:٣٠beIN sports HD٤بولونيا - نابولي

٨:٣٠beIN sports HD٦ميالن - بارما
٨:٣٠beIN sports HD٧سامبدوريا - كالياري
١٠:٤٥beIN sports HD٧ليتشي - فيورنتينا

١٠:٤٥beIN sports HD٦روما - فيرونا
١٠:٤٥beIN sports HD٨أودينيزي - التسيو

١٠:٤٥beIN sports HD٤ساسولو - يوڤنتوس

ساوثمبتون يحطم «اليونايتد».. وقمة بني ليڤربول وأرسنال اليوم

حرم ســاوثمبتون بهدف 
تعادل ٢-٢ في الوقت القاتل، 
مضيفه مان يونايتد من انتزاع 
املركز الثالث في ترتيب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم 
واألفضلية في الســباق نحو 
دوري أبطــال أوروبــا، وذلك 
في ختــام املرحلة اخلامســة 
والثالثني. وكان «اليونايتد» 
قاب قوسني أو أدنى من التقدم 
في معركة التأهل الى املسابقة 
القارية األم، واالســتفادة من 
تعثر منافسيه املباشرين على 
املركزين املؤهلني، أي تشلسي 
الذي سقط بثالثية أمام مضيفه 
شــيفيلد يونايتد، وليســتر 
ســيتي (١-٤) أمــام مضيفه 
بورمنوث، في املرحلة ذاتها.

مارسيال على تسجيل هدفني 
ليونايتــد (٢٠ و٢٣)، بعدمــا 
منح االســكتلندي ستيوارت 
ســاوثمبتون  أرمســترونغ 
التقدم إثر خطأ لالعب وسط 
يونايتد الفرنسي بول بوغبا 
(١٢)، لكن الكلمة الفاصلة كانت 
لإليرلنــدي النيجيري األصل 
مايكل أوبافيمي (٩٠+٦) بعد 

ركلة ركنية متأخرة.
قمة بني ليڤربول وارسنال 
الــى ذلــك، تســتكمل اليــوم 
منافســات املرحلة الـ ٣٦ من 
املسابقة، حيث يلتقي ليڤربول 
املتصدر مع ضيفه أرسنال في 
قمة املرحلة، حيث سيســعى 
الفريــق االحمــر املتوج بطال 
الجنلتــرا للمــرة االولى منذ 

٣٠ عاما، لتعويــض التعادل 
املخيب (١-١) على أرضه مع 
بيرنلي، في ســعيه لتحطيم 
الرقم القياســي بعدد النقاط 
املسجلة في موسم واحد والذي 
حققه مان ســيتي في موسم 

.(١٠٠) ٢٠١٧-٢٠١٨
وفي رصيــد ليڤربول ٩٣ 
نقطــة قبل ثالث مباريات من 
النهاية، أما أرسنال سيحاول 
تعويض اخلسارة امام غرميه 
توتنهام في دربي شمال لندن 
فــي صراعــه الصعــب علــى 
املركزين اخلامس والسادس.

ويلعب اليوم ايضا بيرنلي 
مع ولڤرهامبتون، ومان سيتي 
مع بورمنوث، ونيوكاسل مع 

توتنهام.

لكــن ســاوثمبتون أوجع 
«الشــياطني احلمــر» بتعادل 

في الدقيقة ٩٠+٦.
وبقي تشلسي ثالثا برصيد 
٦٠ نقطة، بفــارق نقطة أمام 
الرابــع ويونايتــد  ليســتر 

اخلامس.
وقال مدرب مان يونايتد، 
غونــار  أولــي  النرويجــي 
سولسكاير، لشبكة «سكاي»: 
«كان الوقــت األســوأ لتلقــي 
هــدف، لكــن هذا يحــدث في 
كرة القدم، لقــد فزنا بالعديد 
من املباريــات بهذه الطريقة، 
تعتقــد انــك ضمنــت النقاط 
الثــالث لكــن رمبــا لــم نكن 
نستحقها». وتناوب املهاجمان 
ماركوس راشفورد وانتوني 

«اليوڤي» للعودة إلى االنتصارات على حساب ساسولو
إنتر يخطف الوصافة بقلبه الطاولة على تورينو

عندما تنطلق منافسات املرحلة الثالثة والثالثني 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم اليوم، سيسعى 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مواصلة 
تألقه التهديفي عندما يواجه ساسولو اليوم من 
أجل إعادة يوڤنتوس إلى طريق االنتصارات من 
جديد واالقتــراب به خطوة أخرى نحو منصة 

التتويج باللقب للموسم التاسع على التوالي.
وفي ظل جــدول املباريــات املزدحم، تعرض 
يوڤنتوس لكبوتني متتاليتني ولم يحرز ســوى 
نقطة واحدة خالل مباراتيه السابقتني رغم استمرار 
التوهج التهديفي لرونالدو. وخســر يوڤنتوس 
خارج ملعبه أمام ميالن ٢ - ٤ ثم تعادل على ملعبه 
أمــام أتالنتا ٢ - ٢، في مباراتني خاضهما خالل 
أربعة أيام، لكن ذلك لم يؤثر على وضعه كثيرا 
كأقرب املرشحني العتالء منصة التتويج، وقد 
سجل رونالدو سبعة أهداف خالل ست مباريات 
خاضها الفريق حتى اآلن منذ استئناف املنافسات. 
ويتطلع التسيو إلى استعادة التوازن بعد تلقي 
ثالث هزائم متتالية، عندما يلتقي أودينيزي بينما 
يلتقي روما صاحب املركز اخلامس مع هيالس 

فيرونا ونابولي مــع بولونيا وميالن مع بارما 
وسامبدوريا مع كالياري وليتشي مع فيورنتينا.

فوز إنتر 

استفاد إنتر ميالن على أكمل وجه من استمرار 
النتائج الســيئة لالتســيو وتعادل أتاالنتا مع 
يوڤنتــوس املتصدر وحامل اللقب، لكي يصبح 
ثانيا بعدما حول تخلفه أمام ضيفه تورينو إلى 

فوز ٣-١ في ختام املرحلة الثانية والثالثني.
وجنح إنتر في أن يصبح ثانيا بفارق املواجهتني 
املباشرتني عن التسيو متقدما مجددا على أتاالنتا 
الذي أزاحه في املرحلة السابقة عن املركز الثالث.
ووجد إنتر نفسه متخلفا منذ الدقيقة ١٧ بخطأ 
فادح من حارسه السلوڤيني سمير هاندانوفيتش 
الذي أفلت كرة سهلة من بني يديه، فسقطت أمام 
أندريا بيلوتي الذي تابعها في الشباك، مسجال 

هدفه اخلامس عشر في الدوري هذا املوسم.
لكن إنتر عاد في الشــوط الثاني وسجل ثالثية 
عن طرق آشلي يونغ (٤٩)، واألوروغواني دييغو 

غودين (٥٢)، والوتارو مارتينيز (٦١).

«امللكي» بحاجة إلى فوز واحد حلسم لقب  «الليغا» بتخطيه غرناطة
بات ريال مدريد على بعد 
فوز واحد مــن إزاحة غرميه 
برشــلونة عن عرش الدوري 
اإلســباني لكــرة القــدم الذي 
تربع عليه األخير في املوسمني 
املاضيني، بعدمــا حقق فوزه 
التاسع تواليا منذ العودة من 
توقف لثالثة أشــهر بســبب 
ڤيروس كورونا املستجد، وجاء 
بصعوبة على حساب مضيفه 
غرناطة ٢-١ في ختام املرحلة 

السادسة والثالثني.
العاشــر  وبتحقيقه فوزه 
تواليــا علــى غرناطــة منــذ 
أمــام  الوحيــدة  اخلســارة 
األخير في فبراير ٢٠١٣ بهدف 
سجله باخلطأ جنم يوڤنتوس 
اإليطالي احلالي كريســتيانو 
رونالدو، أصبح فريق املدرب 
الفرنســي زين الديــن زيدان 
بحاجــة الى الفــوز مبباراته 
اخلميس ضد ضيفه ڤياريال 
ليحسم اللقب قبل مرحلة على 
نهاية املوسم، بغض النظر عما 

سيحققه برشلونة.
العاصمة  وأعــاد عمــالق 
الفارق الذي يفصله عن غرميه 
الســبت  الفائــز  الكتالونــي، 
املاضي على بلد الوليد ١-٠، الى 
أربع نقاط مع تبقي مرحلتني 
الــذي يختتــم  مــن املوســم 
األحــد املقبل. وضــرب ريال 

سريعة ومتريرة بينية متقنة 
من الكرواتي لوكا مودريتش 
(١٦). وانتهى الشــوط األول 
بهذه النتيجة، لكن األمل عاد 
الى غرناطة في مستهل الثاني 
نتيجة خطأ في منتصف امللعب 
من البرازيلي كاســيميرو، ما 
سمح بوصول الكرة الى يانغل 
هيريرا الذي مررها الى داروين 
مانشيس، فتقدم بها الڤنزويلي 
داخل املنطقة قبل أن يسددها 

بني ساقي احلارس البلجيكي 
تيبوا كورتوا (٥٠). وفي مباراة 
أخرى، فشل ڤياريال في تأكيد 
املستوى املميز الذي يقدمه منذ 
العودة، وسقط على أرضه أمام 
ريال سوسييداد ١-٢ ما سمح 
إلشبيلية الرابع بحسم بطاقته 
الى دوري األبطال للمرة الرابعة 

في املواسم الستة األخيرة.
وتعادل خيتافي مع االڤيس 

.٠-٠

باكرا وافتتح التســجيل منذ 
الدقيقة العاشرة عبر الفرنسي 
فيرالن ميندي الذي توغل بني 
املدافعني دون مقاومة، قبل أن 
يطلق الكرة من زاوية ضيقة 
في ســقف الشــباك، مســجال 
هدفه األول لهذا املوســم. ولم 
ينتظر ريــال طويال ليضيف 
الهدف الثاني والتاســع عشر 
هذا املوســم لهدافه الفرنسي 
كرمي بنزمية، إثر هجمة مرتدة 

زيدان: عانينا ولم نفز  بأي شيء
قال مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بعد االنتصار 
(٢-١) على غرناطة إن املعاناة تعتبر طريقا لتحقيق أمور جيدة 
وعرفنا كيــف نعاني. وأضاف:علينا أن نكون فخورين جدا 
بالفريق ألنه ليس من السهل حتقيق ٩ انتصارات في ٩ مباريات.

وتابع «قدمنا أداء جيدا في الشوط األول. كان استحواذنا على 
الكرة مذهال وسجلنا هدفني رائعني».

لكنه أقر بأن «الشــوط الثاني كان أسوأ وعانينا قليال ألننا 
واجهنا منافسا قويا جدا»، مشددا على أنه «البد من املعاناة 
لتحقيق أمور جيدة وأسلط الضوء على معاناة الالعبني ألننا 
عرفنا كيف نصمد كفريق.. أنــا فخور بالالعبني ألنهم من 
يناضلون وقد عرفوا كيف يعانون في الشــوط الثاني وهذا 
مهم جدا. بإمكاننا تســليط الضوء على الشوط األول، لكني 

أركز على الشوط الثاني ألننا عرفنا كيف نعاني».
وعن حتقيق تسعة انتصارات متتالية منذ استئناف املوسم 
بعد أن حقق فوزا وحيدا مقابل هزميتني وتعادل في مبارياته 
األربع التي ســبقت التوقف، قال الفرنسي «ال ميكننا طلب 

املزيد. كان فوزا مستحقا ونحن سعداء جدا».
وحذر «لدينا مباراتان أخريان ولم نفز بأي شــيء بعد، لقد 
حققنا ثالث نقاط مهمة، لكننا سنلعب اخلميس املقبل وعلينا 
التعافي ســريعا، نتطلع للفوز بالليغا وبكل شيء أمامنا. لقد 

اقتربنا من حتقيق غايتنا، لكننا لم نصل إلى الهدف بعد».
وما أن أعلن حكم اللقاء نهاية املباراة حتى أطلق زيدان صرخة 
كبيرة، وقد برر ذلك بأنه كان «سعيدا ألن كرة القدم جميلة 
جدا لكن فيها معاناة. املدرب يعاني أيضا. عندما أرى الالعبني 
يعانون فإن صرخة كهذه أمر طبيعي ألنها ثالث نقاط مهمة 

وفي الليغا هذا يعني ان الالعبني قدموا أداء رائعا».
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واحد أبواللطف

«برنامج األغذية العاملي»: 
«كورونا» سيزيد عدد اجلوعى 

بنسبة ٨٠٪.

«دراسة»: إنفاق الطالب 
اجلامعي على اإلنترنت يصل 

إلى ١٥٠ دينارًا.

  واللي ما عنده شنو    عرفنا.. وما احلل؟
يسوي؟!

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

صديقة محمد علي بوعباس: ٦٢ عاماـ  ت: ٦٦٧١٢١٢١ـ  ٦٦١٤٧٧٨٨ 
ـ شيعت.

بدور محمد عبدالعزيز العبدالرزاق، أرملة بدر سعود عبدالعزيز 
العبدالرزاق: ٨٧ عاماـ  ت: ٩٩٠١٧٠٢٩ـ  ٩٩٠١٧٠٢٨ـ  شيعت.

نوره شليوط سالم، زوجة مناحي نافع سالم العنزي: ٨٠ عاما 
ـ ت: ٩٦٦٦٦٢٠٥ ـ ٥٠١٧٦٩٨٩ ـ شيعت.

عبداهللا حسني إبراهيم األنصاري: ٩٤ عاماـ  ت: ٩٩٩٤٤٧٥٢ـ  شيع.
لطيفة محمد فهد املالك، زوجة عيسى حسني العميري: ٥٠ 
عاماـ  ت: ٩٧٨١٢١٦١ـ  ٩٦٩٤٣٨٧٤ـ  ٩٤٤٣٤٥٤٨ـ  ٩٩٢٣٢٦٦٤ 

ـ شيعت.
عبدالعزيز عبداهللا غنام مقير احلربي: ٥٣ عاماـ  ت: ٥٥٥٥٣٧١١ـ  

٥٥٥٨٨٠٦٦ ـ الدفن التاسعة صباحاً ـ مقبرة اجلهراء.
بدر ناصر طميان: ٧٩ عاماـ  ت: ٩٩٧٣٣٣٣٢ـ  ٦٦٨٣٣٣٢٢ـ  شيع.

هدى علي حســن علي، زوجة هاني بدر املطرود: ٣٤ عاما ـ 
ت: ٩٧٨٠٨٥٢٢ ـ شيعت

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات
«سأنصت للخبراء وأقدر آراءهم ولن أسكتهم 

كما يفعل ترامب»
جو بايــدن اعتراضا على طريقة 
تعامل ترامب مع انطوني فاوتشي.

«نسبة كبيرة من أفضل األطباء والمبتكرين 
األميركيين كانوا طالبا مغتربين»

الصحافية األميركية -البنغالديشية 
أنشواي حسني، منتقدة قرار ترحيل 
الطــالب املغتربني بأميــركا حال 
اقتصار دراستهم على االونالين.

«عالقون في المرحلة ٢ من الفتح، فإن أردنا 
االنتقال بنجــاح للمرحلة ٣ علينا االلتزام 

بالكمامة والمسافة والفحص»
فيل مورفي حاكم نيوجيرسي.

٣:٢٥الفجر
٤:٥٨الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٢٨العصر

٦:٤٩املغرب
٨:١٩العشاء

العظمى: ٤٤ - الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠٦:٥٢ ص ـ ٠٨:٠٧ م
أدنى جزر: ٠٠:٣١ ص ـ ٠٢:٠١ م
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بريطانيا وكندا تفرضان
وضع الكمامات باملتاجر 

ووسائل النقل العام

عواصــم - أ.ف.پ: فيما دخل قــرار وضع الكمامات 
بشــكل إلزامي في وســائل النقل العام فــي كيبيك حيز 
التنفيــذ، في إطار إجراءات جديدة تتخذها كندا حملاولة 
وقف تفشــي الوبــاء، قررت احلكومــة البريطانية، بعد 
تــردد طويل، جعل وضع الكمامة إلزاميا في املتاجر في 
إجنلترا اعتبارا من ٢٤ يوليو لتجنب عودة انتشار وباء 
كوفيد-١٩، وقد أشيد بهذا اإلجراء أمس الثالثاء بأنه مفيد 

لكنه جاء متأخرا.
وقــد فرض وضع الكمامة منذ ١٥ يونيو في وســائل 
النقل العام فقط وأوصت السلطات بوضعها في األماكن 

العامة املغلقة.
وحول أسباب االنتظار عشرة أيام، قال وزير البيئة 
جورج أوستيس خالل مقابلة مع «سكاي نيوز»، «نريد 

أن نعطي الناس بعض الوقت لالستعداد».
وأضــاف «لقد تطــورت األدلــة واإلدراك حول فائدة 
الكمامات، فيما نقوم برفع تدابير اإلغالق والسماح بفتح 
املزيد مــن األماكن، نحتاج أيضا إلى مراجعة اإلجراءات 

املعمول بها للحد من انتقال الڤيروس والتحكم به».
وهذا اإلجراء لــن ينطبق على احلانات واملطاعم وال 
على موظفي متاجر السوبر ماركت، وفق ما قال يوستيس 

لشبكة «بي بي سي».
وســيواجه املخالفــون غرامــة تصل إلــى ١٠٠ جنيه 
استرليني (١١٠ يورو)، كما هي احلال مع وسائل النقل العام.

يشار الى أن وضع الكمامات إلزامي في اسكتلندا وفي 
العديد من البلدان األوروبية.

موظفة في مترو مونتريال توزع كمامات 
مجانية                                 (أ.ف.پ)

هل تضر الكمامات فعًال الدماغ واجلهاز املناعي؟!
يبــدو أن العالــم مهــدد 
بسبب كوفيد-١٩ بانقسام 
جديــد بــني أنصــار الكمام 
ومعارضيه. وهذا االنقسام 
ليــس بســبب فوائــده من 
عدمها في احلد من انتشار 
الڤيروس وإمنا ألن هنالك من 
يروجون لفكرة أن مضاره 

تفوق فوائده ان وجدت.
وتقول صحيفة «ميل أون 
صنداي» إن حملة أخذت تلقى 
رواجا على مواقع التواصل 
االجتماعي وتدعو الى احلذر 
من مضار الكمامات بدعوى 
انها قد تسبب بعض األضرار 
الدماغية ألنها تعوق وصول 
األوكسجني أو تسبب تراكما 
لثانــي أوكســيد الكربــون 
وحتــى انها تقمــع اجلهاز 
الدم  املناعي وترفع ضغط 
وتزيد من فــرص اإلصابة 
بالعــدوى، الى آخر املزاعم 

توجد معارضة متزايدة من 
قبل بعض اجلماعات الرتداء 

الكمام.
اخلبــراء فنــدوا حجج 
املعارضني وأشاروا الى أن 
أطباء اجلراحة يستخدمون 
أقنعة واقية خالل العمليات 
اجلراحيــة وإلى ان النقص 
في األوكســجني أو الزيادة 
في ثاني أوكســيد الكربون 
ليســا بالقدر الذي يســبب 
أي ضــرر جدي ملن يرتدي 
الكمام. وحول كون الكمام 
يساعد على انتشار العدوى 
الڤيروســات فــي  بســبب 
الرذاذ الذي يعلق بنســيج 
الكمام، قال أحد اخلبراء إن 
الغرض من الكمام هو منع 
الڤيروس لآلخرين،  نشــر 
وال ميكنك نقل العدوى الى 
نفســك اذا كنت مصابا بها 

أصال.

جعل وضــع الكمام إلزاميا 
في األماكن املغلقة ووسائل 

النقل العام.
والحظــت الصحيفة ان 
جملــة املزاعــم عــن مضار 
الكمامات ال أساس لها وانها 
انتشــرت من أميركا، حيث 

املناوئة للكمام.
وفي املقابل، هناك إجماع 
مــن خبــراء الصحــة على 
ان وضــع الكمــام يقلل من 
خطر انتقال العدوى مبقدار 
الثلث، وهو ما دفع بالكثير 
من السلطات في العالم الى 

الكمام يقلل انتقال العدوى مبقدار الثلث

الهرب من «كورونا» إلى األرياف قد يصبح دائمًا
لطاملا كان اللجوء من املدن 
الــى األريــاف خيارا شــائعا 
فــي األزمات الصحيــة وغير 
الصحية، لكنه كان دائما متاحا 

لألغنياء وميسوري احلال.
صحيــــــفة  وتقـــــول 
«اإلندبندنــت» إن املدن كثيرا 
ما كانت تصاب بنكبات صحية 
مثل الطاعون الذي تفشى في 
لنــدن عام ١٦٦٥ وقتل ٧٠ ألفا 
من سكانها بينما كان األغنياء 
يتوجهون إلى األرياف هربا من 
الوباء، وكان من بني الهاربني 
امللك تشــارلز الثاني ورجال 
بالطه، كما جرى نقل البرملان 
إلى أوكسفورد وأوقفت التجارة 
بــني لنــدن واملــدن املصابــة 
األخــرى، وأغلقت احلدود مع 
أســكتلندا. حتى فــي املاضي 

كل حاالت النزوح كان طابعها 
املؤقــت. املــدن حافظت على 
جاذبيتها ألنها تعني الوظائف 
والثراء والتعليم على العكس 
مما يتوافر في األرياف. وهذا 

ينطبق على ما أفرزته جائحة 
كورونــا من هجــرة قد تكون 
محــدودة إلى األريــاف ليس 
هربا من الوباء فقط، بل أيضا 
من إجــراءات اإلغالق والعزل 
والتباعد املشددة املفروضة في 
املدن. وهنا تتساءل الصحيفة 
عما إذا كانــت عملية اللجوء 
اجلديــدة ســتصبح دائمــة 
بالنسبة لكثيرين ممن تتيح 
لهم التكنولوجيا إمكان العمل 
وحتى الدراسة عن ُبعد؟ وفي 
هذا الصدد تشــير الصحيفة 
إلــى تصريح حديــث لوزير 
الصحة والشؤون االجتماعية 
البريطاني قال فيه إن احلكومة 
تفكــر في إلــزام أرباب العمل 
مبنح موظفيهــم خيار العمل 

عن بعد.

مهندسو «ناسا» لدى إجراء أول اختبار ملركبة «برسفيرنس»                   (أ.ف.پ)

قرية بدجيليرت االجنليزية في مقاطعة ويلز

القريب بعد هجمات ١١ سبتمبر 
وتفجيــرات لندن فــي يوليو 
٢٠٠٥ شهدت بعض املدن زحفا 
ملحوظا نحو املناطق الريفية.

لكــن العامل املشــترك في 

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

مسبار «األمل».. أنتجه إماراتيون في ٦ أشهر ليكشف أسرار املريخ
بي.بي.سي: تتأهب دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ليل 
اخلميس/ اجلمعة إلرسال قمر 
اصطناعي إلى كوكب املريخ 
لدراســة األحــوال اجلويــة 
الكوكــب  واملناخيــة علــى 

األحمر.
وتطلــق اإلمــارات اســم 
«األمل» على مسبارها الذي 
يزن ١٫٣ طن، والذي من املقرر 
أن ينطلق إلى مداره من مركز 
تانيغاشــيما الفضائــي في 
اليابان محموال على صاروخ 

.٢A-H من طراز
ويفترض أن يقطع املسبار 
رحلــة طولهــا ٥٠٠ مليون 
كيلومتــر قبــل أن يرســو 
في مــداره فــي فبراير٢٠٢١ 
بالتزامــن مع مرور ٥٠ عاما 
على تأسيس دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وحتــدد موعــد انطــالق 
املســبار في الســاعة ٢٠:٤٣ 
بتوقيــت غرينيتــش يــوم 
اخلميس . وكان موعد سابق 
قــد ألغــي بســبب توقعات 
بســوء األحوال اجلوية في 

تانيغاشيما.
هدف الرحلة

ال متتلك اإلمارات العربية 
املتحدة سوى خبرة محدودة 
في مجال تصميم وتصنيع 
املركبــات الفضائية - ومع 
ذلك فهي حتاول السير على 
طريق لم ينجح فيه ســوى 
الواليات املتحدة وروســيا 
وأوروبــا والهند، ويحدوها 
في ذلك الطموح والرغبة في 

التحدي.
وقــد متكــن مهندســون 
إماراتيون، بإشــراف خبراء 
أميركيني، من إنتاج مسبار 
متطور في ٦ أشــهر فقط - 
وعندما يهبط هذا املسبار على 
ســطح املريخ، فإنه يتوقع 
أن يكشف عن أسرار جديدة 
بخصوص الغــالف اجلوي 

للكوكب األحمر.
ويتوقع علماء أن تضيف 
استكشافات مسبار األمل إلى 
فهمنا للطريقة التي فقد بها 
املريخ الكثير من الهواء واملاء 

على سطحه.
وينظــر إلى هــذه املهمة 
الفضائية باعتبارها ملهمة 
بشــكل كبيــر، إذ يتوقع أن 
تســهم في جذب الكثير من 

الشباب في اإلمارات واملنطقة 
العربية من حولها إلى مزيد 
من االهتمام بدراسة العلوم.
الســلطات  وتقــول 
اإلماراتية إن مشروع األقمار 
االصطناعية من املشــاريع 
الدالة على عزم الدولة التحول 
من اقتصاد يعتمد على النفط 

والغاز إلى آخــر يقوم على 
العلم واملعرفة.

لكن عندما يصل األمر إلى 
املريخ فإن املخاطر عالية، وقد 
باء نصف عدد البعثات التي 
أطلقت إلــى الكوكب األحمر 
بالفشل. وهو ما يقر به مدير 
مشروع األمل، عمران شريف، 

لكنه يصر في الوقت نفسه 
على حق بالده في احملاولة.
يقــول شــريف لـــ «بي.
بي.ســي»: «هي بعثة بحث 
وتطويــر، ونحــن نعلم أن 
الفشــل هو أحد االحتماالت 
املطروحة. لكن الفشــل في 
التقــدم كأمــة ليــس خيارا 

مطروحا، وأكثر ما يهمنا هنا 
هو ما ستصيبه اإلمارات من 
قــدرات من هذه البعثة، وما 

ستضيفه من علم للبالد».
جهود اإلمارات

أخبرت السلطات اإلماراتية 
فريق املشــروع بأنه من غير 

املمكن شراء املسبار من إحدى 
الكبرى.  الشــركات األجنبية 
وعليــه، فقد كان على الفريق 
بناء القمر االصطناعي بنفسه.
وكان يتعــني االســتعانة 
بشــراكة جامعــات أميركيــة 
متتلك اخلبــرات الضرورية. 
وقد عمل مهندســون وعلماء 
إماراتيون وأميركيون جنبا إلى 
جنب لتصميم وبناء املسبار.
األكبــر  القــدر  وأجنــز 
مــن عمليــة تصنيــع القمــر 
االصطناعي «األمل» في مختبر 
الفيزياء اجلوية والفضائية في 
جامعة كولورادو، بينما أجنز 
قدر ال بأس به من العملية في 
مركز محمد بن راشد للفضاء 

في دبي.
ويعتقــد كبير مهندســي 
النظــم فــي مختبــر جامعــة 
كولــورادو، بريت الندين، أن 
اإلماراتيني اآلن باتوا مؤهلني 
بشــكل كبيــر لالعتمــاد على 
أنفســهم فــي تصميــم وبناء 

املسبار القادم.
يقول الندين: «املهندسون 
اإلماراتيــون عرفوا اآلن كيف 
تســير األمور، وســيقومون 
باملهمــة وحدهــم فــي املــرة 

املقبلة».
مهام املسبار

ال يسعى اإلماراتيون إلى 
تكرار إجنــازات اآلخرين من 
اكتشافات على الكوكب األحمر، 
ومن ثم فقد ذهبوا إلى وكالة 
الفضــاء األميركيــة (ناســا) 
وســألوا جلنــة استشــارية 
التحليل  تســمى «مجموعــة 
والتخطيط الستكشاف املريخ» 
عما ميكن أن يضيفه مســبار 
األمل اإلماراتي من معرفة في 

هذا املضمار.
وأســهمت توصيات جلنة 
ناســا االستشارية في حتديد 
مهام مسبار األمل، الذي سيعنى 
بدراسة الكيفية التي تتحرك 
بها الطاقة في الغالف اجلوي 
للكوكب األحمر، من القمة إلى 
القاع، طوال أوقات اليوم، وعلى 

مدى كل فصول السنة.
وسيحاول املسبار الوقوف 
على أســباب التآكل املســتمر 
في الغالف اجلــوي للمريخ، 
وكذلك أســباب فقدان املريخ 
معظم املياه التي تشير الصور 
والدراسات إلى أنه كان ينعم 

بها ذات يوم.

مشروع األقمار االصطناعية يدل على عزم الدولة التحول من اعتماد االقتصاد على النفط والغاز إلى العلم واملعرفة

«ناسا» تطلق «روبوت» للبحث عن جراثيم بالكوكب األحمر

وحدهــم األميركيون جنحوا في 
إنزال روبوتات من دون أضرار على 
ســطح املريخ هي ٤ مسبارات ثابتة 
(باثفايندر وســبيريت  و٤ متحركة 
واوبورتيونتي وكوريوسيتي) وهو 

الوحيد الذي اليزال نشطا.
وتأكد في السنوات الـ ٢٠ األخيرة 
فقط، أن الكوكب األحمر كان يحوي 
فيما مضى محيطات وأنهرا وبحيرات. 
وأكد مســبار «كوريوسيتي» وحده 
وجود جزئيات عضوية إال أن األجهزة 
على متنه ال ميكنها ان تبت مبصدرها 

البيولوجي احملتمل.

في املاضي الغابر.
وتعمل وكالــة الفضاء األميركية 
(ناسا) عن بعد منذ أشهر بسبب جائحة 
كوفيد-١٩ إال أن اجلدول الزمني للمهمة 
البالغة ميزانيتهــا ٢٫٧ مليار دوالر، 

لم يتأثر.
وقال رئيس ناسا جيم برايندستاين 
«إنها واحـــــدة من مهمتني عملنا 
جاهديــن على ضمــان إطالقها في 
يوليو». وتتواجــد األرض واملريخ 
على اجلانب نفســه من الشمس كل 
٢٦ شهرا وهي فرصة مؤاتية ينبغي 

عدم تفويتها.

واشنطن - أ.ف.پ: تطلق الواليات 
املتحدة في ٣٠ اجلاري باجتاه املريخ 
أحد أكثر مسباراتها تطورا وهو مركبة 
كبيرة بـ ٦ عجالت في محاولة للعثور 
على أدلة بأن جراثيم فعلية كانت جتوب 
مياه الكوكب األحمر قبل ٣ مليارات 

ونصف مليار سنة.
وستستمر رحلة «برسفيرنس» 
ألكثر من ٦ أشــهر. وفي حال هبط 
الروبوت على سطح املريخ من دون 
أن تلحق به أضرار، سيبدأ استكشافا 
علميا على ســنوات عدة بغية أخذ 
عشرات العينات الصخرية ويحفظها 
على أن ينقلها روبوت آخر في املستقبل 

إلى األرض.
ويخلف «برسفيرنس» ٤ مسبارات 
أميركيــة عريقة أحدثــت منذ نهاية 
التسعينيات بفضل األقمار االصطناعية 
والروبوتات الثابتة حتوال جذريا في 
معرفة اإلنسان للمريخ بتوفيرها األدلة 
بأن الكوكب األحمر لم يكن على الدوام 

جافا وباردا كما هو اآلن.
املريخ عناصر  فقد توافرت على 
احلياة فيما مضى من مياه ومكونات 
عضوية ومناخ مؤات. ويأمل العلماء 
ان يجدوا في العينات التي سيأخذها 
«برســفيرنس» متحجرات بكتيريا 
أو جراثيم اخــرى للتأكيد أن املريخ 
شهد فعال شــكال من أشكال احلياة 

سارة األميري قائدة فريق املسبار
و٣٤٪ من العاملني فيه من النساء

سارة األميري هي قائدة فريق مسبار األمل، 
وهي أيضا وزيرة دولة في اإلمارات للعلوم املتقدمة 
- وهي من أوجه عديدة تعتبر واجهة بعثة األمل 
للمريخ. كانت سارة قد انضمت إلى مركز محمد 
بن راشد للفضاء كمهندسة برمجيات، وهي اآلن 

حتاول التحليق بطموحهــا إلى آفاق أرحب في 
مجال الفضاء. جدير بالذكر أن ٣٤٪ من اإلماراتيني 
العاملني في مســبار األمل هم من النساء. تقول 
سارة: «أهم من ذلك أن لدينا مساواة بني اجلنسني 

في فريق قيادة البعثة».
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