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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

اقتصاد
«زين» حتقق أرباحا صافية نصف سنوية بـ ٢٧٣ مليون دوالر

«طيران اجلزيرة» 
تكشف جدول 

رحالتها لـ ٢٠ وجهة 
ابتداًء من أغسطس 

وملدة ٦ أشهر.. 
واجلدول يشمل 

وجهات تتمتع بطلب عاٍل تضم دبي والرياض وبيروت والقاهرة وإسطنبول

أحمد الطاحوس

أحمد الطاحوس: مجلس اإلدارة اتخذ 
إجراءات احترازية حلماية العمليات 

التشغيلية من التحديات الراهنة

إجراءات احلكومة ملواجهة «كورونا» 
طمأنت املستهلكني.. لكن الوضع 

االقتصادي «ال يرضي أحدًا»!

السماح للعاملني في «الصحة» بالتمتع بإجازات دورية
من ١٩ اجلاري حتى األول من أكتوبر بـ «ضوابط»

«التربية» تلغي برنامج big blue button وتستبدله 
ببرنامج MS TEAMS في املنصة التعليمية

٧٠٣ إصابات جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٣ حاالت وفاة

٤ مباريات يوميًا في كأس العالم «قطر  ٢٠٢٢»

بدر اخلرافي: قطاع االتصاالت األقل تأثرًا 
بتداعيات «كورونا».. و«زين» حّدت من تأثيراتها 

بفضل استثماراتها الرقمية

الكويتيون نّفذوا أكبر عملية تخارج 
باألسهم األميركية في ٦ سنوات.. 

بـ ٨٫٧ مليارات دوالر

بدر ناصر اخلرافي
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إثيوبيا تتراجع: لم نبدأ مبلء السد.. ومصر تطلب «إيضاحًا رسميًا»
ً السودان: تراجع منسوب النيل األزرق مبا يعادل ٩٠ مليون متر مكعب يوميا

صورة بالقمر االصطناعي تظهر منظرا مقربا لسد النهضة ونهر النيل االزرق في اثيوبيا في يونيو املاضي    (رويترز)

عواصم - وكاالت: أثار وزير املياه االثيوبي البلبلة امس، فبعد 
تأكيده صحة الصور امللتقطة باألقمار االصطناعية لســد النهضة 
التي تظهر ارتفاعا في منسوب املياه، وانه بدأ فعليا في ملئه، عاد 
لينفي لوكالة أسوشــيتد برس ما نقل عنه، مشددا على ان الصور 
التي نشــرتها «رويترز»، عكست األمطار الغزيرة وأن التدفق كان 
أكبر من الطبيعي، وليســت ملئا للسد، فيما طلبت مصر إيضاحا 
رســميا عاجال من احلكومة اإلثيوبية بشــأن مدى صحة بدء ملء 
خزان الســد. وقال املستشــار أحمد حافظ املتحدث الرسمي باسم 
وزارة اخلارجية إن مصر طلبت إيضاحا رسميا عاجال من احلكومة 
اإلثيوبية بشــأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة اإلثيوبي، 
مؤكــدا ان مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في اإلعالم 
حــول هذا املوضوع. من جانبها، رفضت وزارة الري الســودانية، 
أي إجراءات أحادية اجلانب بشــأن الســد، مؤكدة تراجع منسوب 
النيل األزرق مبا يعادل ٩٠ مليون متر مكعب يوميا. وقبل النفي، 
كان وزير املياه والري اإلثيوبي سليشــي بغلي، قد أكد في مؤمتر 
صحافــي صحة صور األقمــار االصطناعية معلنــا أن بالده بدأت 
فعليــا عملية امللء األولي لســد النهضة، مضيفــا أن هذه املرحلة 
التي وصل إليها الســد متكن من بدء عملية التخزين األولي املقدر 
بـ ٤٫٩ مليارات متر مكعب، من أصل ٧٤ مليار متر مكعب الســعة 

اإلجمالية للبحيرة خلف السد.

آمال كبيرة لقطاع الصيادين مبحصول وفير من «الزبيدي» الكويتي بدءا من اليوم       (محمد هاشم)

فتح موسم صيد «الزبيدي» اليوم.. والصويان لـ «األنباء»: 
منع استيراد السمك من مخالفي احلظر يزيد اإلنتاج احمللي

«االستبدال» و«القرض احلسن».. بعد ١٥ يومًا
«مخاصمة القضاء» على سكة التنفيذ.. واملادة ١٧ «مكرر» يعمل بها بأثر رجعي من ١٢ مارس املاضي

مرمي بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
أن قانون تعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة 
١٩٨٠ بإصدار قانــون املرافعات املدنية والتجارية والقوانني 
املعدلة له مبا يشمل استحداث نظام مخاصمة القضاء وأعضاء 
النيابــة العامة، في طريقه إلى النشــر باجلريدة الرســمية 

«الكويت اليوم» بعد إجناز كل اإلجراءات املطلوبة.
 واســتدركت املصادر قائلة: باســتثناء املادة ١٧ «مكرر» 
التي تسري أحكامها بأثر رجعي من تاريخ ١٢ مارس ٢٠٢٠، 
والتي متت إضافتها إلى املرسوم، وتنص على أنه في حاالت 
الكوارث أو األزمات أو االضطرابات أو تفشي األوبئة، والتي 
من شأنها أن يصدر قرار بوقف العمل في اجلهات احلكومية، 
توقــف جميع املواعيد القانونية املنصوص عليها في جميع 
القوانني الســارية ســواء كانت مواعيد ناقصــة أو كاملة أو 
تنظيمية أو حتمية، وال تدخل ضمن احتساب املواعيد القانونية 
فــي جميع التشــريعات واللوائــح مبا فيها املــدد واملواعيد 
القانونية املنصوص عليها في قانون اإلجراءات واحملاكمات 
اجلزائيــة والقوانني املعدلــة له، وقانون اجلــزاء والقوانني 
املعدلة واملكملة له، ويســتأنف احتساب املواعيد واملدد من 
أول يوم عمل بعدها.  وبينت املصادر أن الهدف من القانون 
تنظيــم إجراءات اختصاص القاضي أو عضو النيابة العامة 
عن املســؤولية التقصيرية في أداء عملهما مبا يحقق سرعة 
الفصل باخلصومة مع التزام الدولة بسداد ما يقضى به من 
تعويض على القضاة أو أعضاء النيابة العامة، ورخصت لها 
في الرجوع عليهم مبا قامت بســداده. في السياق ذاته، قال 
مصدر آخر إن قانوني االســتبدال وتخفيض أقساط القرض 
احلسن للمتقاعدين سيطبقان اعتبارا من األول من أغسطس 

بعد إجناز اإلجراءات املطلوبة وأخذ طريقه للنشر.
وذكر املصدر أن مؤسســة التأمينات أصبحت مســتعدة 
لتطبيــق القانون عن طريق اخلدمات اإللكترونية حتى وإن 

صادف األول من أغسطس ثاني يوم عيد األضحى املبارك.

احلظر اجلزئي وعزل الفروانية 
ومراحل العودة.. أمام مجلس الوزراء اليوم

مرمي بندق

أكــدت مصــادر مطلعة فــي تصريح خاص
لـــ «األنبــاء» عرض وزيــر الصحــة تطورات 
ومستجدات األوضاع الصحية في البالد، باإلضافة 
إلــى قضايا احلظــر اجلزئي وعــزل الفروانية 
واملالحظــات امليدانيــة علــى املرحلــة الثانية 
والتوقيت األنسب لبدء انطالق املرحلة الثالثة، 
والتي تكون بنودا رئيسية على طاولة اجتماعات 

مجلس الوزراء االعتيادية واالستثنائية.
وأوضحت أن وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح يحيط املجلس بأعداد الذين مت شفاؤهم 
من ڤيروس كورونا، والذين من املالحظ زيادة 
أعدادهم مقارنة بأعداد املصابني اجلدد، مما يشكل 

نقطة إيجابية باملنحنى التتبعي النحسار امتداد 
الڤيــروس. وأضافت أنه مــن النقاط اإليجابية 
أيضا انخفاض أعداد مرضى العناية املركزة إلى 
جانب انخفاض معدل نقل العدوى إلى أقل من 
١٪ وجناح مستشفى الفروانية في السيطرة على 
الڤيروس. واستدركت قائلة: لكن مازالت تسجل 
حاالت إصابــة جديدة يوميا بســبب املخالطة 
حلاالت مصابة بالڤيــروس، مما يتطلب مزيدا 
من احلرص على التمسك باالحترازات الصحية. 
وردا على ســؤال حــول تعاقــد وزارة الصحة 
على عقار عالج الڤيروس، أجابت املصادر: من 
ضمن القضايا اخلاضعة للمناقشة، وبناء على 
توصيات وزارة الصحة يتخذ القرار الذي يهدف 

إلى حماية املواطنني واملقيمني.

الغامن: سنتعاون إليجاد حّل عاجل 
ملشكلة «كويتيون بال رواتب»

سامح عبداحلفيظ

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن 
املجلس سيتعاون مع احلكومة ألبعد مدى 
إليجاد حــل عاجل ملشــكلة «كويتيون بال 
رواتب» الذين لم تستكمل إجراءات توظيفهم 
وعملهم مع بداية أزمة كورونا. وشدد الغامن 
خــالل لقائه وفدا ميثلهم أمس، على أهمية 

إيجاد حل عاجل وعادل لهذا امللف الذي تضرر 
بــه عدد كبير جدا من املواطنني. من جانب 
آخر، وعد الرئيس الغامن أهالي مدينة املطالع 
السكنية خالل استقبالهم بالعمل حثيثا من 
أجل إيجاد صيغة تضمن ســرعة التسليم 
كامــال وعدم تأجيل الطلبات بســبب طول 
فترة االنتظار التي عانى خاللها املواطنون 

كثيرا.

وعد أهالي «املطالع السكنية» بإيجاد صيغة لسرعة التسليم وعدم تأجيل الطلبات

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله وفد «كويتيون بال رواتب» بحضور ناصر الدوسري

الكويت تدرج شخصني
و٤ كيانات كجماعات إرهابية

قــال مصدر مســؤول فــي وزارة اخلارجية أمس إنه 
ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة اإلرهاب وجتفيف 
منابعه، قررت جلنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الصادرة 
حتت الفصل الســابع من ميثاق األمم املتحدة واملتعلقة 
مبكافحة اإلرهاب ومنع انتشــار أســلحة الدمار الشامل 
إدراج شــخصني اثنــني و٤ كيانات كجماعــات إرهابية.

وأضاف املصدر أنه مت اتخاذ هذا اإلجراء بالشــراكة مع 
الواليات املتحدة األميركية الرئيس املشارك ملركز استهداف 
متويل اإلرهاب مع اململكة العربية السعودية، باإلضافة 
إلى جميع الدول مركز اســتهداف متويل اإلرهاب، وهي: 
الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر واإلمارات 

التفاصيل ص ٢العربية املتحدة.

التفاصيل ص٢٠

التفاصيل ص ٨

محليات

23رياضة

التفاصيل ص ١٩

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

د.سعود احلربي واحلضور خالل االجتماع
د.رنا الفارس

احلربي: تدريب املعلمني قريبًا على تطبيقات 
«مايكروسوفت تيمز» للتعلم عن ُبعد

الفارس: توقيع عقد مشروع 
J٣ في مدينة جابر األحمد
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ملف «الغسيل» مبتهميه إلى «نيابة األموال»
محمد اجلالهمة - عبدالكرمي أحمد

علمــت «األنبــاء» أن نيابة 
األموال العامة ستباشر صباح 
اليوم حتقيقاتها مع شبكة غسيل 
األموال املضبوطة أخيرا. يأتي 
ذلك بعدما أنهت إدارة أمن الدولة 
حتقيقاتها مع املتهمني املوقوفني 
بتهمة غسيل األموال وبعضهم 

يواجه تهمة االجتار في اخلمور. 
واملوقوفون حتى اآلن مواطنان، 
أحدهما موظف حكومي واآلخر 
صاحب مكتب سيارات، إضافة 
إلى مصري وسوري، وإيراني مت 
إحباط هروبه عبر منفذ املطار. 
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية إن 
جهاز أمن الدولة يجري مزيدا من 
التحريات حول تضخم حسابات 

بعض مشاهير السوشيال ميديا 
وجتاوز حسابات بعضهم ماليني 
الدنانيــر. وذكــرت املصادر أن 
وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ 
جميع التعليمات الواردة إليها 
بشــأن توقيف أشخاص وردت 
أســماؤهم فــي حتقيقات جهاز 
أمن الدولة، وميكن أن تكشــف 
هذه األسماء من خالل حتقيقات 

النيابة العامة أســوة بالقضايا 
التي عرضت على النيابة مؤخرا 
مثــل قضية النائــب البنغالي.
وأشــارت املصادر إلى أن عددا 
مــن األشــخاص الذيــن وردت 
أســماؤهم في التحقيقات التي 
أجريت مع أعضاء شبكة غسيل 
األمــوال وضعــت علــى قوائم 
املمنوعني من السفر احترازيا. 

وأوضحــت املصــادر أن جهات 
التحقيق رصدت فواتير ضخمة 
ملشاهير، وأن بنوكا زودت هذه 
اجلهات ببيانات حول األرصدة  
املتضخمة لبعض املضبوطني ، 
مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت 
عن امتــالك البعــض لعقارات 
وتقدميهم سيارات فارهة لألقارب 

واألصدقاء 

«أمن الدولة» يجري مزيداً من التحقيقات حول تضخم حسابات مشاهير «السوشيال ميديا»
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اخلميس ١٦ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

اجلبري: متكني الشباب الكويتي
في مقدمة األولويات

وزير خارجية فرنسا يزور الكويت اليوم

أكــد وزيــر اإلعــالم 
ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري 
أمس أن متكني الشباب 
وتوفيــر فــرص العمل 
املالئمة لطموحاتهم في 
مقدمة أولويات الكويت.

وقال الوزير اجلبري 
فــي تصريــح صحافي 
مبناسبة احتفاء الكويت 
باليــوم العاملي ملهارات 
الشباب: إن الوزارة تعمل 
علــى تنفيذ السياســة 

الوطنية للشــباب التي اعتمدها مجلس 
الوزراء مــن خالل وضع خريطة طريق 
لتنشيط دور الشباب الكويتيني ودعمهم 
بكل الوسائل تطبيقا لتوجيهات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه 

اهللا ورعاه.
وأشار إلى جهود احلكومة في متكني 
الشــباب وتهيئتهــم ملواجهــة حتديات 
املســتقبل من خالل تبنيهــا العديد من 
البرامج التي تدعم الشباب الكويتي من 
اجلوانب العلمية والفكرية والرياضية 

وريادة األعمال.
وأوضــح ان الوزارة أطلقت عددا من 
البرامج والفعاليات عن طريق التواصل 
«عن بعد» مبشاركة عدد كبير من الشباب 
الكويتيــني لرفــع مســتوى مهاراتهــم 
والتواصل معهم بشــكل فعال، الفتا إلى 
أن هناك برامج قادمة تتماشى مع الظروف 

التي متر بها البالد.
الشــباب  وأشــاد اجلبــري بجهــود 
الكويتيني الذين كانوا على قدر عال من 
املسؤولية، وذلك خالل تطوعهم ملواجهة 

أسامة دياب

كشــف مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون أوروبا 
السفير وليد اخلبيزي 
عن زيارة ســيقوم بها 
وزير اخلارجية الفرنسي 
جان إيف لو دريان الى 
الكويت ضمن جولة في 
املنطقة اليوم، الفتا إلى 
أنه سيلتقي خاللها مع 
وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد ناصــر احملمد، 

لبحث العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 
تنميتهــا على كل األصعــدة، إضافة الى 
التعاون بني البلدين في مواجهة جائحة 
كورونا ضمن إطار اجلهود الدولية بهذا 
اخلصوص، كما سيناقشان مجمل القضايا 
اإلقليمية وتطوراتها وسبل تعزيز األمن 

واالستقرار في املنطقة.

محمد اجلبري

السفير وليد اخلبيزي

د.مشعل الربيع

جان ايف لودريان

العثمان الراشد لـ «األنباء»: توزيع ١٠٪ 
أرباحًا في تعاونية الشامية والشويخ

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة 
جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية عبداهللا العثمان 
الراشد أنه مت اعتماد توزيع 
أعلى نســبة أربــاح على 
املساهمني وهي ١٠٪، وقمنا 
مبخاطبة وزارة الشؤون 
أكثر  االجتماعية والعمل 
من مرة بانتظار موافقاتهم 
لعقد اجلمعية العمومية 
عن الســنة املالية ٢٠١٩، 

مشيرا إلى أن النتائج املالية مميزة.
وبني فــي تصريح له بــأن اجلمعية 
اســتطاعت جتاوز أزمة كورونا باقتدار 
وخرجــت من احملنة أكثر صالبة وقوة، 

موضحــا أنــه لــم يصل 
رد الشــؤون حتــى اآلن 
بخصوص عقد العمومية، 
موضحا أن اجلمعية تقوم 
بأداء مهامها على أكمل وجه 
بالقرارات  وهي ملتزمــة 
الصادرة للمحافظة على 

السالمة العامة.
وأشار إلى أنه ال يوجد 
ما مينع من عقد اجلمعية 
العمومية باالشــتراطات 
الصحية ولدى اجلمعيات 
التعاونية قدرة على الوفاء 
بااللتزامات املترتبة عليها، داعيا إلى عدم 
تأخير السماح بالعموميات لتوزيع األرباح 
التي ينتظرها الكثيــرون بفارغ الصبر 

وخصوصا في ظل الظروف الراهنة.

خاطبنا «الشؤون» أكثر من مرة للسماح بعقد «العمومية»

عبداهللا العثمان الراشد

الكويت عّزت الصني بضحايا الفيضانات
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى رئيس 
جمهورية الصني الشعبية الصديقة شي 
جينبينغ عبر فيها ســموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته له بضحايا 
الفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت على شــرقي الصني وما أسفرت 
عنه من سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني ونزوح اآلالف من مناطقهم، 
راجيا ســموه للمصابني سرعة الشفاء 
والعافيــة وللنازحــني ســرعة العودة 
ملناطقهم وبأن يتمكن املســؤولون في 
البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 

الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد، ببرقيــة تعزيــة إلــى رئيس 
جمهوريــة الصني الشــعبية الصديقة 
شــي جينبينغ ضمنها ســموه خالص 
تعازيه وصـــادق مواساته له بضحايا 
الفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت على شرقــــــي الصــني، راجيا 
سمـــــوه للمصابني سرعة الشفــــــاء 

إدراج شخصني و٤ كيانات كجماعات إرهابية

الشيخ: شباب الكويت ضربوا مثالً في التصدي لـ «كوفيد - ١٩»

الكويت تدعو إلى وقف التداعيات اإلنسانية في سورية

قــال مصدر مســؤول في 
وزارة اخلارجية أمس إنه ضمن 
إطار جهود الكويت في مكافحة 
اإلرهاب وجتفيف منابعه قررت 
جلنة تنفيذ قــرارات مجلس 
األمن الصــادرة حتت الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة 
واملتعلقــة مبكافحة اإلرهاب 
ومنع انتشــار أسلحة الدمار 
الشــامل إدراج أربعة كيانات 
وشــخصني اثنــني كجماعات 

إرهابية.
وأضــاف املصــدر انــه مت 
اتخاذ هذا اإلجراء بالشــراكة 
مع الواليات املتحدة األميركية 
ملركــز  املشــارك  الرئيــس 
استهداف متويل اإلرهاب مع 
اململكــة العربية الســعودية، 
باإلضافة إلــى جميع أعضاء 
مركز استهداف متويل اإلرهاب 
وهم الكويت ومملكة البحرين 

أكــد ممثــل األمــني العــام 
لألمم املتحدة املنســق املقيم 
لدى الكويت د.طارق الشــيخ 
أمس أن للكويــت دورا رائدا 
في احتضان مهارات الشباب 
وتزويدهم بالدعم الالزم إلنشاء 
جيل شبابي برؤية مستقبلية.
وقــال الشــيخ فــي بيــان 
صحافي مبناسبة اليوم العاملي 
ملهارات الشــباب إن الشــباب 
الكويتيني ضربوا مثال عامليا 
لدورهم احملوري في االستجابة 

جنيڤـ  (كونا): دعت الكويت 
أمــس مجلس حقوق اإلنســان 
التابع لألمم املتحدة إلى التحرك 
لوقف التداعيات اإلنسانية في 
سورية في ضوء استمرار القتال 
وتفشي جائحة ڤيروس «كورونا 

املستجد - كوفيد ١٩».
جاء ذلك فــي بيان الكويت 
أمام الــدورة الـــ ٤٥ للمجلس 
والــذي ألقــاه مندوبهــا الدائم 
لدى األمم املتحــدة واملنظمات 
الدوليــة األخــرى فــي جنيڤ 
السفير جمال الغنيم في سياق 
مناقشة تقرير جلنة التحقيق 
املستقلة املعنية بسورية. وأكد 
السفير الغنيم ان العالم يواجه 

الكويت والدول األعضاء على 
تعميق الشراكة مع الواليات 
املتحدة األميركية لقمع متويل 
اجلماعات اإلرهابية التي تشكل 
تهديــدا ملصالح وأمــن الدول 

األعضاء في املركز.
وذكــر أنــه تنفيــذا لقرار 
مجلس األمن رقم ١٣٧٣ لسنة 
٢٠٠١ الصــادر حتــت الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة 
والقرارات ذات الصلة ســيتم 
اتخاذ اإلجــراءات الالزمة مبا 
يتوافق مع دســتور الكويت 
وقوانينهــا وأنظمتها احمللية 
مــن خالل اجلهات املعنية في 

الدولة.
من جهة أخرى، أجرى وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد أمس اتصاال هاتفيا مع 
وزيــر خارجيــة اجلمهورية 
محمــد  الشــقيقة  اليمنيــة 

ملرض «كوفيد-١٩» والتصدي 
النتشاره.

وأضــاف أن ذلك متثل في 
تطوع الشباب الكويتيني في 
الصفــوف األماميــة لتقــدمي 
املســاعدة للمحتاجني واألشد 
ضعفا وتقــدمي الدعم جلهود 
االستجابة احلكومية وإطالق 
العديد من املبادرات اخليرية 

وحمالت التوعية.
ولفت إلى أن فئة الشباب 
فــي الكويت تشــكل األغلبية 

أصل عرقي أو جنسية أو دين. 
وأعــرب عن قلــق الكويت من 
بــوادر أزمة تلــوح باألفق في 
ضوء استمرار القتال في سورية، 
األمــر الذي يهدد بالقضاء على 
أعداد كبيرة من املدنيني بسبب 
تفشي اجلائحة وضعف نظام 
الرعايــة الصحية فــي البالد، 
مشــيرا الــى انخفــاض عــدد 
املستشفيات واملراكز الصحية 
إلى النصف بفعــل االعتداءات 
املســلحة عليهــا بينمــا غادر 
البالد ٧٠٪ مــن القوى العاملة 
الصحية. وأضاف السفير الغنيم 
ان الكويت حتث كافة األطراف 
على تسهيل وصول املساعدات 

يعانــي منها الشــعب اليمني 
الشقيق والذي شــهد ظروفا 
عصيبــة في اآلونــة األخيرة 
جراء تفشــي جائحة ڤيروس 

كورونا املستجد وتبعاته.
من ناحيتــه، قدم وزير 
خارجية اجلمهورية اليمنية 
شرحا عن آخر املستجدات 
اليمــن  فــي  احلاصلــة 
والتطورات املتعلقة بخطة 
املبعوث اخلاص لألمني العام 
لألمم املتحدة إلى اليمن في 
هــذا الســياق، معربــا عن 
بالغ الثنــاء والتقدير لدور 
الكويت وإسهاماتها نحو دعم 
أشــقائها في اليمن خاصة 
علــى الصعيــد اإلنســاني 
إلــى  الراميــة  وملســاعيها 
حتقيق األمن واالســتقرار 
وتخفيف املعاناة اإلنسانية 
التي يعيشها شعبه الشقيق.

األوضاع االقتصادية.
وشدد في هذا الشأن على 
ضرورة احلرص على تزويد 
اجليل الشــبابي بــكل املوارد 
واملهــارات الالزمــة ملواجهــة 
التغيــرات الســريعة وغيــر 
املتوقعة في مجاالت التوظيف 
وريادة األعمــال التي تأثرت 
بشكل كبير في ظل هذه األزمة، 
مما يحقق منفعة كبرى نتيجة 
استثمار الطاقات الشبابية مبا 

فيه تقدم للمجتمعات.

الكويت قد تبنت ديبلوماسية 
إنسانية فعالة جتاه هذه األزمة 
إدراكا منها ملسؤوليتها وواجبها 
للوقــوف إلــى جانب الشــعب 

السوري الشقيق في محنته.
وفــي الوقــت ذاتــه، أعرب 
السفير الغنيم عن قناعة الكويت 
التام بأن احلــل الوحيد املمكن 
لألزمة السورية يتمثل في احلل 
السياســي الذي يلبي تطلعات 
الشعب السوري وفقا ملا ورد في 
بيان جنيڤ عام ٢٠١٢ واستنادا 
الى مــا نص عليه قرار مجلس 
األمن رقم ٢٢٥٤ على أمل جناح 
اجلهــود الراميــة للدفع باحلل 

السلمي.

احلضرمي جدد خالله التزام 
الكويت بالوقــوف مع وحدة 
واستقرار اليمن وإعادة األمن 
واألمان إلى ربوعه ومساندتها 
لكل اجلهود الرامية للوصول 
إلى حل يفضي إلى سالم دائم 

لألزمة في اليمن.
وأكد دعم الكويت لإلجراءات 
التي تتخذها احلكومة اليمنية 
لتقريــب وجهــات النظر بني 
كل األطــراف للوصــول إلــى 
حلول ســلمية دائمــة إلنهاء 
اخلالف الدائر في اليمن وفقا 
للمرجعيات الـ ٣ املتفق عليها 
واملتمثلة في املبادرة اخلليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احلوار الوطني الشامل 
وقــرارات مجلــس األمن ذات 
الصلة مبــا فيها القــرار رقم 
٢٢١٦، وذلك لتجاوز األوضاع 
اإلنســانية املتدهــورة التــي 

الكبرى من التعداد الســكاني 
للدولــة، ممــا يؤكــد أهميــة 
ومحورية دورهم في اإلسهام 

بتقدم وتطور املجتمع.
وذكــر أن اليــوم العاملــي 
ملهارات الشباب يسلط الضوء 
هذا العام على أهمية التصدي 
انتشار (كوفيد-١٩)  لتبعات 
على تنمية مهارات الشــباب 
إلــى  وتعليمهــم، والدعــوة 
ضرورة إيجاد استراتيجيات 
استجابة فعالة في ظل انهيار 

اإلنسانية إلى النازحني داخليا 
واملناطق احملاصرة دون حتيز 
أو متييز ذلك ألن اجلائحة متثل 
ملاليني السوريني تهديدا إضافيا 
ملــا يعانونــه مــن الصعوبات 

واالنتهاكات واحلرمان.
ولفت الى ان الكويت تطالب 
املجتمع الدولي بأن يولي أهمية 
قصوى حلالة النازحني السوريني 
في دول اجلوار ومناطق أخرى 
حــول العالم، وذلــك منعا ألي 
تداعيــات إنســانية إضافيــة 
والعمل على جتنــب أبناء ذلك 
البلد الشــقيق املزيد من اآلالم 

واملآسي والتشريد.
الغنيم ان  وأوضح السفير 

وزير اخلارجية يجري اتصاالً هاتفياً مع نظيره اليمني ويجدد االلتزام بوحدة واستقرار اليمن

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد

د.طارق الشيخ

السفير جمال الغنيم

وســلطنة عمــان ودولة قطر 
العربيــة  ودولــة اإلمــارات 

املتحدة.
وأوضــح املصــدر ان هذه 
اإلجــراءات تعــد اســتكماال 
للجهود التــي يتخذها املركز 
الســتهداف متويــل اإلرهاب، 
كما انها تأتــي مؤكدة حرص 

اليوم عدوا مشتركا يتمثل في 
ڤيروس «كورونا» الذي يهاجم 
اجلميع بال هوادة وال يأبه بأي 

وأوضـــح اخلبيزي أن الزيارة تعكس 
مستوى التنسيق املتميـــز الذي يجمع 
البلدين فيما يتعلــــق ببحــث القضايا 
وامللفات اإلقليمية والدوليـــــة، مشــيدا 
بالـــــدور الفرنســي الريادي بالســاحة 
الدوليــة وعلــــى األخص فـــــي قضايا 

الشرق األوسط.

ڤيروس كورونا املستجد، مؤكدا أن ذلك 
أحد اجلوانب املهمــة التي يعتمد عليها 

في وقت األزمات.
مــن جانبــه، قال وكيــل مكتب وزير 
الدولة لشؤون الشباب د.مشعل الربيع 
في تصريح مماثل إن املكتب يعكف حاليا 
على وضع تصوراته ملواكبة التغييرات 
التي أحدثتها جائحة «كورونا» من خالل 
ابتكار البرامج ووضع أولويات تتماشى 
مع ما فرضته هذه األزمة لتهيئة الشباب 

ومتكينهم.
وأضاف الربيــع أن الكويت وضعت 
سلسلة من اإلجراءات والتدابير احلكومية 
لسد احتياجات الشباب في كل املجاالت 
للحد من التبعات واآلثار السلبية جلائحة 

كورونا.
وبني أن الوزارة ســتعمل على طرح 
رؤى جديدة لتنفيذ السياســة الوطنية 
للشــباب املعتمدة من مجلــس الوزراء 
والتي ستواكب جهود الدولة في العودة 
التدريجيــة للحيــاة مع وضــع محاكاة 

لتصورات الوزارة للمستقبل.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

وللنازحني سرعة العودة ملناطقهم.
كما بعــث سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيـــــخ صباح اخلالــــد ببرقيــــــة 

تعزيــة مماثلة.

«لوياك» ُتطلق برنامج «كن» لريادة األعمال االجتماعية
للعام اخلامس على التوالي 
وبنجاح كبير، أطلقت «لوياك» 
وبالتعاون مع كلية «بابسون» 
األميركيــة الرائدة فــي مجال 
ريــادة األعمــال االجتماعيــة 
برنامج «كــن» لريادة األعمال 
االجتماعية حتت رعاية كل من 
بنــك الكويت الوطنــي الراعي 
البالتيني وشركة زين الراعي 
الذهبي وشركة أجيليتي الراعي 
املساند، حيث سيعقد البرنامج 
على فترتني للطلبة بني ١٢ و١٦ 
عاما، وستقدم نسخة هذا العام 
عبر االنترنت (اونالين) بسبب 
ضرورة التباعد االجتماعي الذي 
فرضته الظروف الصحية على 

اجلميع.
وأكــد مدير عــام «لوياك» 
الرازي البديــوي أن البرنامج 
يعمــل علــى تنميــة املواهــب 
الريادية للشــباب  واملهــارات 
وتطوير قدرتهم على التفكير 
البناء ووضع حلول للمشاكل 
االجتماعيــة  والظواهــر 
والتخطيط وإجناز املشــاريع 
بطرق منهجية تكفل احلصول 
النتائــج عنــد  علــى أفضــل 
تطبيق هذه احللول، فضال عن 
تطوير مهارات العمل اجلماعي 
والتواصل مع اجلماهير، ويحمل 
البرنامــج رســالة فحواها كن 

رياديا.
ومت تصميــم منهج مكثف 
للبرنامــج وضع بالتعاون مع 
كلية «بابسون» لريادة األعمال 
االجتماعية يحصــل بنهايتها 
املتدرب على شهادة معتمدة من 
قبل الكلية، وما كان لـ «لوياك» 
أن تستمر بتقدمي هذا البرنامج 
الفريد والقيم لوال دعم شركائنا 
من القطاع اخلاص، فكل الشكر 
لكل من بنــك الكويت الوطني 
وشركة زين وشركة أجيليتي 
على ثقتها في «لوياك» ودعمها 
املتواصل لهذا البرنامج، وهو ما 

بنك الكويــت الوطني يعقوب 
الباقر: ان بنك الكويت الوطني 
يواصل دعمــه لبرنامج «كن» 
كراع بالتيني للعام الرابع على 
التوالي، إميانا منا بأهمية توفير 
الدعم للشباب وحتفيزهم وتبني 
مشاريعهم، السيما أن مثل هذه 
البرامج تسهم مساهمة فاعلة 
فــي دعم التنميــة االقتصادية 

واالجتماعية.
ولفــت الباقر إلــى أنه كان 
من املهم التمسك في االستمرار 
مبواصلة البرنامج على الرغم 
من هذه الظروف االستثنائية 
التــي تطلــب منــا املزيــد من 
اإلصرار ملواصلة التنمية على 
مختلف الصعد وبوجه خاص 
فيما يتعلق بالشباب والطالب، 
مؤكدا أن مشــاركة «الوطني» 
في برنامج «كن» تأتي انطالقا 
مــن شــراكته االســتراتيجية 
مــع «لوياك» ودعمه املســتمر 
لنشاطاتها التثقيفية والشبابية 

الهادفة.
شراكة إستراتيجية

قــال  آخــر،  مــن جانــب 
التنفيــذي للعالقات  الرئيس 
واالتصــاالت في شــركة زين 
الكويت وليد اخلشــتي: نحن 
فخورون باســتمرار الشراكة 
االســتراتيجية بــني «زيــن» 

بدورها، قالت رئيس مجلس 
إدارة أجيليتي هنادي الصالح: 
أصبح التعلم االفتراضي جزءا 
مهما من حياة الطالب، وقد قامت 
لوياك مبنح الطالب في الكويت 
فرصة ملواصلة التعلم وتطوير 
مهاراتهم خالل هذا الصيف من 
خالل استخدام منصة افتراضية، 
كما متكنــت فرقنا مع برنامج 
«كن» االفتراضي من االستمرار 
فــي التفاعل مــع الطالب عبر 
اإلنترنت، ونتطلع إلى برنامج 
ناجح نعزز فيه معرفة الطالب 
بأعمالنا والصناعة اللوجيستية 

ككل.
على صعيد متصل، عبرت 
لكليــة  التنفيــذي  الرئيــس 
«بابســون» األميركيــة كارين 
هيبرت عن سعادتها بالتعاون 
مع لوياك للعام اخلامس على 
التوالــي فــي برنامــج «كــن» 
لريــادة األعمــال االجتماعية. 
وقالت: يشرفنا أن نقدم ورش 
عمــل فنيــة ملدربــي «لوياك» 
لنســاعدهم علــى تقدمي منهج 
التعلم اإلبداعي واالشتراك مع 
الشــباب في التفكيــر والعمل 
بروح املبــادرة خاصة في هذا 
العام ألنهــم يواجهون حتديا 
مختلفا في تقدمي البرنامج عن 
ُبعد، نتمنى لهــم كل التوفيق 

والنجاح.

و«لويــاك» للعام الـــ ١٦ على 
التوالي، فهي تعتبر اليوم أحد 
أهم وأبرز املشــاريع الوطنية 
التــي تعنى بتطويــر مهارات 
الشــباب الكويتــي مبختلــف 
فئاتهــم العمريــة وفــق أعلى 
العاملية، كمــا توفر  املعاييــر 
لهم البيئة الصحية التي تطور 
من مواهبهم وتتبنى هواياتهم 
املختلفة ضمــن إطار ترفيهي 
وتعليمــي واجتماعــي، وهو 
األمر الذي يتماشــى متاما مع 
استراتيجيتنا في زين لتحقيق 

االستدامة في قطاعا لشباب.
وأضاف اخلشتي: لقد حقق 
برنامج «كــن» لريادة األعمال 
االجتماعية في األعوام السابقة 
إقبــاال كبيــرا بــني أبنائنا من 
الشــباب، والذيــن رأينا فيهم 
شغفا وطموحا كبيرين لتطوير 
مهاراتهم ودخول بيئة األعمال 
عن طريق املشاريع الصغيرة، 
ولم ندع الظروف غير االعتيادية 
التي فرضتهــا األزمة احلالية 
أن تقــف في وجــه دعمنا لهذا 
البرنامج املبتكر الذي ينطلق 
هذا العام بنســخة إلكترونية 
بحتة (أونالين) برعاية ذهبية 
من «زين»، متمنني كل التوفيق 
للطلبة والطالبات املشــاركني 
ولزمالئنا املنظمني القائمني على 

البرنامج.

برعاية «الوطني» و«زين» و«أجيليتي» وبالتعاون مع كلية «بابسون» األميركية

يعكس عمق ثقافة هذه الشركات 
وحسها العال للمسؤولية جتاه 

املجتمعات التي تعمل بها.
وقالــت مديــرة برنامــج 
«كن» ورئيســة قسم التدريب 
والتطوير فــي «لوياك» إميان 
األعمــال  ريــادة  ان  العمــر: 
املجتمعية تعتبــر من املبادئ 
املهمــة فــي املجتمعــات التي 
تبحث عن فرص جديدة تعمل 
على نهضة االقتصاد، فبدال من 
االعتماد على املشاريع التقليدية 
املعتادة يتم اختيار مشــروع 
يعمل على حل مشكلة أو أكثر 
في املجتمع، فمقياس األداء في 
البرنامج ال يعتمد على الربح 
فقط بل بالقيمة االجتماعية التي 
يقدمها املشروع للمجتمع، ومن 
ثم يكون مقيــاس النجاح هو 
ما يحققه املشــروع من فائدة 
للمجتمع إضافة إلى اســتدامة 

موارده البشرية واملالية.
نظــرا  العمــر:  وتابعــت 
للظروف الصحية الصعبة التي 
مير بها العالم، قررنا أن تكون 
نســخة هذا العام اســتثنائية 
بحيث ستقدم عن بعد عن طريق 
برنامج «زووم» وعلى فترتني، 
كل فترة مدتها ٣ أسابيع، األولى 
في يوليو والثانية في اغسطس.
من جانب آخــر، قال املدير 
في إدارة العالقــات العامة في 

إحدى املتدرباتالتواصل «أونالين»الرازي البديوي
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(املرحلة الثانية)

«الكهرباء» تستأنف االختبارات اإلشرافية 
لـ ٤٣ وظيفة وسط إجراءات احترازية

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملــاء إن الوزارة اتبعت جميع اإلجراءات 
االحترازية اخلاصة بالوقاية من ڤيروس 
كورونــا املوصــى بهــا مــن قبــل وزارة 
الصحــة، وذلك خــالل اســتئنافها صباح 
أمــس االختبارات التحريرية للمرشــحني 

للوظائف اإلشرافية.
وقالــت املصــادر ان االختبــارات جترى 
في مركز تنميــة مصادر املياه التابع لقطاع 
التخطيط والتدريب ونظم املعلومات الكائن في 
منطقة الشويخ، حيث تتوافر املساحات التي 
ميكن اتباع إجراءات التباعد االجتماعي فيها.

وأوضحــت ان اختبارات األمس شــملت 
قطاع الشــؤون املالية واملتمثلة في وظائف 
«مدير إدارة الرقابة اإلدارية والتدقيق، ورئيس 
قسم الســكرتارية واملتابعة مبكتب الوكيل 
املساعد للشؤون املالية»، وكذلك شملت قطاع 
محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه وهي 

وظائف «رئيس قسم السكرتارية واملتابعة في 
احملطات، ومدير إدارة التصميم في محطات 

القوى».
ولفتت الــى ان اختبارات صبــاح اليوم 
اخلميس ستشمل «الشؤون اإلدارية»، وتتمثل 
في الوظائف مدير إدارة املتابعة والتطوير، 
ورئيس قسم إدخال واستخراج البيانات في 
إدارة شؤون العاملني»، ثم تستأنف الوزارة 
إجــراء االختبــارات األحد، حيث تســتكمل 
اختبارات الشــؤون اإلدارية مبســميني هما 
«مدير إدارة السجل العام، ومراقب اجلوازات 

في إدارة شؤون العاملني».
وقالت املصادر إن االختبارات ستســتمر 
بشكل يومي حتى ٣٠ أغسطس املقبل، لتغطية 
٤٣ وظيفة إشرافية شاغرة في إدارات الوزارة 
املختلفة، مؤكدة حرص قياديي الوزارة وعلى 
رأســهم الوزير د.خالد الفاضل على تسكني 
جميع الوظائف اإلشرافية الشاغرة بالكوادر 
الوطنية التي تستحق شغل تلك الوظائف لدفع 
عجلة اإلنتاج والتنمية في الوزارة إلى األمام.

بدأت أمس وتستمر حتى ٣٠ أغسطس

املؤشر يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا ويستمر
في املنطقة اخلضراء باحتياط ٢٠٠٠ ميغاواط

دارين العلي

المس املؤشــر الكهربائي امس عتبة 
الـ ١٤٣٠٠ ميغاواط مسجال رقما قياسيا 
جديدا في ظل ارتفاع درجة احلرارة الى 

٥٠ درجة مئوية.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن 
ارتفاع املؤشر ال يشكل خطرا على الشبكة، 
حيث يبقى في املنطقة اخلضراء في ظل 
وجود احتياطي جيد للوزارة فاق أمس 

الـ ٢٠٠٠ ميغاواط.
وقالــت املصــادر إنه بالرغــم من أن 
الوزارة تتوقع أن يكــــون الــــحمل هذا 
العام ١٥٦٠٠ ميغاواط كحــــد أقصى، إال 
أنها رجحت أال يصــــل احلمــل الى هذا 
احلد قيـــاســا على مــعدالت االستـــهالك 
اليوميــة ومقارنة بســيرها في األعوام 
املاضية، مؤكدة أن وجود احتياطي لدى 
الوزارة ال يعني اإلســراف في استخدام 
الطاقــة املنتجة، مشــددة على ضرورة 

الترشيد وخاصة أثناء الذروة ما يسهم في 
حتسني أوضاع الشبكة وتقليل الضغط 

عليها.

املؤشر الكهربائي المس ١٤٣٠٠ ميغاواط

ال تزيد نسبة العاملني املتمتعني باإلجازة على ١٥٪ من القوى العاملة في أي فترة مع مراعاة احتياجات العمل

السماح للعاملني بـ «الصحة» التمتع بإجازات دورية
من ١٩ اجلاري حتى األول من أكتوبر بـ «ضوابط»

حنان عبداملعبود 
 عبدالكرمي العبداهللا

بعد وقــف اإلجــازات بوزارة 
الصحة بســبب جائحــة كورونا 
خالل الفترة الســابقة، ســمحت 
الوزارة للعاملني بالتمتع بإجازة 
دوريــة، وذلك بــني الفترة من ١٩ 
يوليو حتى ١ أكتوبر شــرط عدم 
متتعهــم بإجــازة دورية خالل ٦ 
أشــهر الســابقة وفقــا لضوابط 

وشروط.
وشملت الضوابط التي تنشرها 
«األنباء» أال تزيد مدة اإلجازة على 
١٤ يوما، وفي حال قضاء اإلجازة 
خــارج البالد تطبق اشــتراطات 
الصحــة العامــة واإلدارة الفنية 
اخلاصة باحلجر املنزلي املتعلقة 

بالعاملني بالقطاع الصحي.
وشــملت الضوابــط أن يقوم 
املسؤول املباشر املختص بتنسيق 
اإلجــازات، بحيث ال تزيد نســبة 
العاملني املتمتعني باإلجازة على 
١٥٪ من القوى العاملة في اي فترة 
مع مراعاة احتياجات العمل وعدم 
تأثر أداء اخلدمة في مركز العمل.

بعد أن كانت متوقفة بسبب «كورونا» وأال تزيد على ١٤ يوماً.. وفي حال قضائها خارج البالد يتم اخلضوع للحجر الصحي

نص القرار

«الصحة» تفصل طبيب 
جتميل تأديبيًا

..وتعزل ملحقني صحيني عن 
العمل بناء على أحكام قضائية

عبدالكرمي العبداهللا

أصدرت وزارة الصحة قرارا بفصل طبيب جتميل 
تأديبيا بعد ارتكابه مخالفات جسيمة تتنافى مع آداب 

وأخالقيات مهنة الطب.

عبدالكرمي العبداهللا

نفذت وزارة الصحة األحــكام القضائية النهائية 
والصادرة من محكمة التمييز اخلاصة بعزل رئيس 

مكتب صحي وملحق مالي عن العمل.

٧٠٣ إصابات جديدة بـ «كورونا» وتسجيل ٣ حاالت وفاة
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٧٠٣ إصابات جديدة 
مبــرض كورونــا املســتجد 
(كوفيــد-١٩) خــالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
فــي البالد إلى ٥٦٨٧٧ حالة، 
في حــني مت تســجيل ثالث 
حــاالت وفــاة إثــر إصابتها 
باملــرض ليصبــح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة حتى 

اليوم ٣٩٩ حالة.
الرســمي  وقال املتحدث 
باســم الــوزارة د.عبــداهللا 
الســند إن من بــني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 

املخالطني لها.
وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ٧٠٣ الســابقة 
تضمنت ٤٣٤ حالة ملواطنني 
كويتيني بنسبة بلغت ٦١٫٧٪ 

و(١٥٩ حالة بالفروانية) و(٩٧ 
حالة بحولي) و(٥١ مبنطقة 

العاصمة الصحية).
املناطــق  أعلــى  وعــن 
الســكنية من حيث تسجيل 
أعداد اإلصابــة بالڤيروس، 

مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.
وبني السند أن عدد املسحات 
التــي مت القيام بهــا خالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية بلغ ٤٠٤١ 
مسحة، مشيرا إلى أن مجموع 
الفحوصات بلغ ٤٤٥١٨٤ فحصا.

وجــدد دعــوة املواطنــني 
واملقيمــني إلــى مداومة األخذ 
بــكل ســبل الوقايــة وجتنب 
مخالطة اآلخريــن واحلرص 
علــى تطبيــق اســتراتيجية 
التباعد البدني، موصيا بزيارة 
الرســمية لوزارة  احلسابات 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات، وكل ما من شأنه 
املســاهمة في احتواء انتشار 
وزارة  وكانــت  الڤيــروس. 
الصحة أعلنت في وقت سابق 
شفاء ٧٣٦ إصابة خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء من مرض 

(كوفيد ١٩) ٤٦٨٩٧ حالة.

قال السند إنها جاءت كالتالي 
(٣٣ حالة في منطقة ســعد 
العبــداهللا) و(٣١ مبنطقــة 
الصباحيــة) و(٣١ مبنطقــة 
حالــة  و(٣٠  العارضيــة) 
مبنطقــة العيون) و(٢٥ في 
منطقة الساملية) و(٢٥ حالة 

مبنطقة تيماء).
وعن آخر املســتجدات في 
العناية املركزة، لفت إلى أن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في 
العناية املركزة بلغ ١٤٦ حالة 
الكلي  ليصبح بذلك املجموع 
جلميــع احلاالت التــي ثبتت 
إصابتها مبــرض (كوفيد ١٩) 
ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 

الالزمة ٩٥٨١ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي، فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحــي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـــ ٢٤ ســاعة املاضية 
٨٧ شــخصا بعد القيــام بكل 
اإلجــراءات الوقائيــة والتأكد 
من خلو جميــع العينات من 
الڤيروس على أن يســتكملوا 

«الصحة» جتري أكثر من ٤ آالف مسحة تأكدت إصابة ٧٠٣ منها بالڤيروس

و٢٦٩ حالة لغير الكويتيني 
بنسبة ٣٨٫٣٪.

وأضاف أن املصابني حسب 
املناطق الصحية جاءوا بواقع 
(٢١٦ حالة باألحمدي) و(١٨٠ 
حالــة باجلهــراء الصحية) 

شعيب: جهود جادة ملعاجلة قضية «كويتيون بال رواتب» 
بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية عبدالعزيز شعيب 
أن هنــاك جهــودا حكوميــة 
جادة تبذلها وزارة الشــؤون 
وبعض اجلهات الرسمية في 
الوقت الراهن ملعاجلة قضية 

«كويتيون بال وراتب».
وأوضــح فــي تصريــح 
صحافي ان هذه القضية بدأت 
٧ مايو، حيــث تلقت الوزارة 
بشكل غير رسمي من أصحاب 
مبادرة «كويتيون بال رواتب» 
كشــوفا تضمنت عــدد ٢٢٢٥ 
مواطنــا بال رواتــب لصرف 

مساعدات اجتماعية لهم.
وعلــى أثــر ذلــك، قامــت 
الوزارة بدراسة هذه احلاالت 
وبصرف مساعدة اجتماعية ملن 
يتوافر فيه شروط االستحقاق 
وفقا ألحــكام القانون رقم ١٢ 
لســنة ٢٠١١ بشأن املساعدات 
العامة واملرسوم رقم ٢٣ لسنة 
٢٠١٣ بشأن استحقاق وتقدير 

وربط املساعدات العامة.
وأضاف شعيب: خاطبت 
الــوزارة بتاريــخ ١٠ يونيــو 
املاضــي اجلهــات احلكومية 
األخــرى ذات الصلــة بشــأن 
احلــاالت التــي ال تدخــل في 
اختصاصها ومنها املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
ووزارة التعليم العالي وديوان 
اخلدمة املدنية والهيئة العامة 
للقوى العاملة، وذلك لبحث 
حالــة هــؤالء املواطنــني كل 

وتطوير هذا القطاع، الفتا الى 
ان مجلس الوزراء اصدر قرارا 
في هذا الصدد رقم ٢٠٢٠/٦٩٨ 
واملتضمــن تكليــف اجلهات 
احلكومية باستكمال إجراءات 
الربط اآللي مع الوزارة، وذلك 
بهدف التخفيف عن املواطنني 
وتوفيــر املســتندات الالزمة 
لصــرف املســاعدة آليا دون 
احلاجة الى مراجعة املواطن 
جلهــات أخرى غيــر الوزارة 

لتوفير تلك املستندات.
شــعيب  واســتعرض 
تطورات قضية «كويتيون بال 
رواتب»، مشيرا الى الرسالة 
املقدمة من النائب د.عبدالكرمي 
الكنــدري واملتضمنة تضرر 
مجموعة من املواطنني نتيجة 
تعطل إجراءاتهم اإلدارية في 
إنهــاء إجــراءات التقاعــد او 

انخفاض أعــداد احلاالت من 
٢٢٢٥ الــى ١٣٦٦ حالــة ممــا 
يتضح معه ان جهود الوزارة 
واجلهات احلكومية ذات الصلة 
قد أثمرت خفض عدد احلاالت، 
وبالتدقيق على هذه احلاالت 
من قبل الوزارة تبني ان هناك 
حاالت مكررة وأن العدد الفعلي 

هو ١١٥١ حالة.
ولفت شــعيب إلى انه في 
١ اجلــاري خاطبــت الوزيرة 
مجلس الوزراء، موضحة كل 
اإلجراءات التي اتخذت بشأن 
قضية «كويتيون بال رواتب» 
وطلبــت التوصيــة للوزراء 
باإليعاز ملن يلزم في اجلهات 
التابعة لهم ســرعة استكمال 
إجراءات تلــك احلاالت وحل 
قضيتهم وفقا للنظم املتبعة 
في هذا الشأن لدى تلك اجلهات.

انقطاع بــدل البطالة أو عدم 
اســتكمال إجــراءات التعيني 
وطلب إدراج هذه الرسالة على 
جدول مجلس األمة بتاريخ ١٦ 
يونيو املاضي لتزويد املجلس 
بتقرير عن إجراء احلكومة حلل 
قضية «كويتيون بال رواتب» 
وكذلــك تقدم النائب أســامة 
الشاهني بطلب لتكليف جلنة 
الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل مبجلس األمة ملتابعة 
اإلجــراءات احلكوميــة جتاه 

هؤالء املواطنني.
واستطرد شعيب: انه وبعد 
ان قامــت الــوزارة بتســوية 
أوضاع بعض هــذه احلاالت 
ومخاطبة اجلهات ذات الصلة 
بشأن اآلخرين تلقت كشوفا 
جديــدة من أصحــاب مبادرة 
«كويتيون بال رواتب» تضمنت 

أكد أن الوزارة تفاعلت مع القضية وصرفت مساعدات للمستحقني

عبدالعزيز شعيب

فيما يخصــه واتخاذ اإلجراء 
الالزم حســب النظم املتبعة 
فــي كل جهة، مشــيرا الى ان 
الدولة فــي إطار تقدمي أوجه 
الدعم واملســاعدة للمواطنني 
مســاعدة  يتلقــون  الذيــن 
اجتماعية وتعذر عليهم تقدمي 
الالزمة الستمرار  املستندات 
صرف املساعدة بسبب تعطل 
العمل في اجلهات احلكومية 
خالل اإلجراءات االستثنائية 
التي اتخذتها احلكومة للحد 
من انتشــار ڤيروس كورونا 
املســتجد، أصــدرت جلنــة 
قــرارا  العامــة  املســاعدات 
باملوافقة على استمرار صرف 
املساعدات االجتماعية ملدة ٦ 
أشــهر لـ ١٤٣٢١ ملف مساعدة 
للحاالت التي لــم تتوافر لها 
املســتندات الالزمــة لصرف 
الــى ان  املســاعدة، مشــيرا 
الكويت تولي قطاع املساعدات 
االجتماعية للمستحقني أهمية 
كبيرة، وتسعى دائما مليكنة 

املزيد لـ «األنباء»: اإلقرار لإللغاء النهائي
البد أن يكون باللغة األم للعامل أو باإلجنليزية

بشرى شعبان

طالبت مديرة العالقات 
العامة واإلعــالم والناطقة 
الرســمية بالهيئــة العامة 
للقوى العاملة أسيل املزيد 
أصحاب األعمال برفع منوذج 
اإلقرار والتعهد بشأن اإللغاء 
النهائي للســفر ألي عامل 
باللغة األم للعامل نفســه 
أو اإلجنليزيــة على موقع 
الهيئة مثبتا بتوقيع وبصمة 

العامل.
وبينت املزيد فــي تصريح لـ «األنباء» 
ان صاحب العمل يستطيع احلصول على 
اإلقرار املعتمد من الهيئة عبر الدخول إلى 

الرابط اآللــي للهيئة اآلتي 
http//www.manpower.gov.

.Kw/Templates.html
آخــر،  صعيــد  علــى 
أوضحــت املزيــد أنه ألي 
استفســار خــاص بشــأن 
الدعم اإلضافــي ألصحاب 
األعمال املسجلني على الباب 
اخلامس أو االستفسار عن 
العمالة الوطنية املســجلة 
علــى الباب الثالــث لديها، 
يرجى الدخــول إلى موقع 
الهيئــة واختيــار أيقونــة 
االستفسارات - مراجعني وشركات وملء 
البيانات الالزمة، واختيار احلزمة االقتصادية 
- دعم العمل، والضغط على حفظ البيانات.

أشارت إلى تلقي أي استفسارات عن الدعم اإلضافي «أون الين»

أسيل املزيد

إحالة وكيل مساعد وموظف وافد إلى النيابة العامة
قالت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية 
ووزيرة الشؤون االجتماعية مرمي العقيل انها 
أحالت وكيال مساعدا في «الشؤون» وموظفا 
وافدا الى النيابة العامة بناء على نتائج حتقيق 
خاص باستعمال أوراق وأختام رسمية بشكل 
غير قانوني. وأضافت الوزيرة العقيل أنها 
قدمت بالغا الى النائب العام بشأن واقعة قيام 
موظف وافد باالستيالء على أوراق فارغة 
عليها شعار وزارة الشؤون االجتماعية وختم 

الوزارة اخلاص بالسجل العام.
وأفادت بأن جلنة خاصة بالتحقيق في 

الواقعة واألسباب التي دعت املوظف الوافد 
لالستيالء على أوراق وختم الوزارة انتهت 
الى التوصية بإحالة املذكور الى النيابة العامة 
لوجود شبهة جزائية حول استعمال اختام 

الوزارة وأحد املسؤولني خلسة.
وأوضحت أنهــا أصدرت قرارا بإيقاف 
وكيل مســاعد عن العمل للمصلحة العامة 
بعدما احالته الــى النيابة العامة أيضا على 
خلفية ما ورد في نتائج جلنة التحقيق التي 
مت رفع تقريرهــا النهائي الى النيابة العامة 

التخاذ إجراءاتها في هذا الصدد.

العقاب: الشبكة اخلليجية جلمعيات البيئة 
األهلية تتمتع بالشخصية القانونية واالعتبارية

فــي مبــادرة كويتيــة، 
طالبــت رئيســة اجلمعية 
الكويتيــة حلمايــة البيئة 
ورئيسة الشبكة اخلليجية 
البيئــة األهلية  جلمعيات 
العقــاب بــأن  د.وجــدان 
تخاطــب وزارة الشــؤون 
نظيراتها في دول مجلس 
التعاون اخلليجية وبصفة 
دورية والتنسيق مع وزارات 
وهيئــات البيئة واجلهات 
ذات االختصــاص لدعــوة 
تلــك اجلمعيــات األهليــة 

والفــرق البيئية الــى االنضمام لعضوية 
الشبكة اتساقا مع أدوار وفعاليات الشبكة 
اخلليجيــة جلمعيات البيئــة األهلية مبا 
يعود على البيئة اخلليجية بالفائدة ورفع 
مستوى التوعية البيئية لدى املجتمعات 
اخلليجيــة، باإلضافــة إلى عــرض وبيان 
التعاون بني األمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي والشبكة على وزراء الشؤون في 
دول املجلس لتســهيل حصول اجلمعيات 
األهلية على املوافقات املطلوبة من اإلدارات 
املعنية في تلك الوزارات، فاجلمعيات ترغب 
في االنضمام وتتطلــع الى دعم الوزارات 

املسؤولة عنها باملوافقة.
وأضافت د.العقاب أن «الشبكة اخلليجية 
جلمعيات البيئــة األهلية هيئة خليجية 
تتمتع بالشخصية القانونية واالعتبارية، 
ولهــا أهليــة كاملة فــي مزاولــة أعمالها 

وحتقيق أهدافها باستقالل 
معنــوي ومــادي ومقرها 
الكويــت، وقــد أنشــئت 
الهيئة  وأشهرت بحضور 
العامة للبيئة في الكويت 
 ٢٠٠٠/٠٤/٢٦ بتاريــخ 
بحضور رؤســاء مجالس 
إدارة اجلمعيــات األهلية 
البيئيــة اخلليجية الذين 
انبثقت عنهم فكرة تأسيس 
الشــبكة، وهــم: جمعيــة 
البيئــة بدولــة  أصدقــاء 
اإلمارات العربية املتحدة، 
وجمعية الشباب والبيئة مبملكة البحرين، 
ومركز أصدقاء البيئة بدولة قطر، واجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة بالكويت»، وذكرت 
أن الشــبكة «تســعى إلى حتقيق أهداف 
تعزيز وتنمية التعاون وآليات التنسيق 
بني املؤسســات البيئية، وتبادل املعرفة 
واخلبرات مع الهيئــات احلكومية وغير 
احلكومية واملنظمات األممية ذات العالقة، 
وإنشــاء قاعدة معلومات بيئية متطورة 
وإبراز جهود الدول اخلليجية في احملافظة 
علــى البيئة والتعريف بأنشــطة وأدوار 
املؤسسات ذات الصلة املباشرة بالبيئة، 
باإلضافة إلى التعاون لتعزيز املشــاريع 
املشــتركة حلماية البيئة وإعادة تأهيلها 
وتنميتهــا في دول املجلس، وتعزيز ثقة 
مواطنــي دول املجلس باجلهات الرقابية 
ومساندتها في أداء عملها وحتقيق أهدافها».

د. وجدان العقاب
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«البلدية»: تطوير حديقة جنوب الصباحية

اعتماد ترقيم ٣ قطع في منطقة الشويخ
اعتمدت البلدية ترقيم ٣ قطع في 
منطقة الشــويخ، وبهذا اخلصوص، 
قال مدير عام البلدية م.احمد املنفوحي 
في كتابه: بناء على كتاب رئيس جلنة 
اعتماد وتوحيد ترقيم القسائم والقطع 
على تأشيرة مدير عام البلدية املذيلة 
بكتــاب رئيس جلنة اعتماد وتوحيد 
ترقيم القســائم والقطــع املؤرخ في 
٢٠١٩/٥/٢٣ وعلى القرار االداري رقم 
٢٠١٩/٧ اخلاص بتشكيل جلنة اعتماد 
وتوحيد ترقيم القسائم والقطع وعلى 
محضر االجتماع رقم ٢٠١٩/٤ بتاريخ 
٢٠١٩/٥/١٣، نــود االفــادة بأن اللجنة 
املعنية اعتمدت باجتماعها رقم ٢٠١٩/٤ 
بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣ ترقيم القطعتني ٧ 
و٨ مبنطقة الشــويخ ومت رفع تقرير 
بذلك ملدير عام البلدية حسب اآلتي:

٭ قدم ممثــل ادارة املخطط الهيكلي 
كروكــي بالقطعتــني ٧ و٨ مبنطقــة 

الشويخ.
التأكــد مــن املخططــات  ٭ مت 
املعروضة على اللجنة للبت فيها 

مبعرفة جميع االعضاء.
٭ متت مناقشــة املوضــوع من قبل 
اعضــاء اللجنــة ومت التصويت على 
اعتمــاده ومت االجمــاع علــى ترقيم 

القطعتني ٧ و٨ مبنطقة الشويخ.
٭ كما ناقشت اللجنة مالحظات املكتب 
الفني للوزير بشأن ترقيم القطعة رقم 
٦ مبنطقة الشويخ وهل توجد قرارات 
خاصة بشأن هذه القطعة من عدمه؟.

٭ مبراجعــة ممثــل ادارة التنظيــم 
العمراني للقرارات اخلاصة مبنطقة 
الشــويخ وبعد عرضها على اللجنة 
وذلك بهدف اعادة ترقيم هذه املنطقة، 
تبني انه قد متت املوافقة على تنظيم 
منطقة الشــويخ (ب) بناء على قرار 
مجلس االنشاء رقم ٣٤٤/١٩٠٩ بتاريخ 
١٩٥٧/٩/٢ والذي مت من خالله اعتماد 
ترقيم ٥ قطع على املخطط التنظيمي.

٭ مبوجب قرار املجلس البلدي رقم 
٦٥/١١/١٢٧ املتخذ بتاريخ ١٩٦٥/٣/٢٧ مت 
حتويل منطقة الشويخ اجلنوبي (س) 
الى منطقة منوذجية وهي القطعة التي 

مت ترقيمها من قبل ادارة االنشــاءات 
برقم ٦.

٭ وبنــاء علــى ما تقــدم ذكره، متت 
مناقشــة اعادة ترقيم املنطقة بشكل 

عام وتقرر التالي:
١ـ  اعطاء منطقة الشويخ اجلنوبي 
(س) الرقم ٦ لتكون حدودها شــماال 
طريق جمال عبدالناصر وجنوبا طريق 
اجلهراء وشرقا شارع خالد املرزوق 
(الدائــري الثانــي) وغربا الشــويخ 

االدارية (ع).
الشــويخ اجلنوبــي  ـ اعطــاء   ٢
الرقم ٧ لتكون حدودها شماال شارع 
اخلليج العربي وجنوبا طريق جمال 
عبدالناصر وشرقا شارع خالد املرزوق 
(الدائري الثاني) وغربا ميناء الشويخ.

٣ ـ اعطاء ساحة العلم (االوبرا) 
وقصر السالم حتى الدائري الثاني 
غربا الرقم ٨ لتكون حدودها شماال 
شارع اخلليج العربي وغربا شارع 
خالــد املــرزوق (الدائــري الثاني) 
وجنوبــا طريق جمــال عبدالناصر 

وشرقا شارع السور.
أوصــت اللجنــة باعتمــاد ترقيم 
املنطقــة لتصبــح ٨ قطع بــدال من ٥ 
قطع، لذلك فإن الرأي الفني يتضمن: 
املوافقة علــى ترقيم القطع ٦ و٧ و٨ 
مبنطقة الشويخ لتكون حدود القطعة 
رقم ٦ شماال طريق جمال عبدالناصر 
وجنوبا طريق اجلهراء وشرقا شارع 
خالد املرزوق (الدائري الثاني) وغربا 
الشويخ االدارية (ع٩ وحدود القطعة 
٧ شماال شارع اخلليج العربي وجنوبا 
طريق جمال عبدالناصر وشرقا شارع 
خالد املرزوق (الدائري الثاني) وغربا 
ميناء الشويخ وحدود القطعة ٨ شماال 
شــارع اخلليج العربي وغربا شارع 
خالد املرزوق (الدائري الثاني) وجنوبا 
طريق جمال عبدالناصر وشرقا شارع 
السور، على ان تقوم االدارات املختصة 
بإعادة ترقيم قســائم القطع وربطها 
مبعلوماتهــا االصليــة بأرقام القطع 
والقسائم السابقة واعداد املخططات 

اخلاصة بذلك.

بداح العنزي 

اقرت البلدية تطوير حديقة جنوب 
الصباحية، وقال مديــر عام البلدية 
م.أحمــد املنفوحــي فــي كتابه: طلب 
شركة املشروعات السياحية املوافقة 
على تطوير حديقة جنوب الصباحية 
بتثبيت نسب االستعماالت التجارية 
ضمن املشــروع لتكون ٥٪ ونســبة 
البناء ٢٠٪ من كامل مســاحة املنتزه 

الكلية البالغة ٧١٩٨٤م٢.
الدراسة

موقع حديقة جنــوب الصباحية 
املخصــص مبوجــب قــرار املجلس 
البلدي رقم «م ب/٧٧/٩/١٧٧» املؤرخ 

في ١٩٧٧/٥/٢.
٭ املوقــع موضوع الكتاب هو موقع 
مخصص مبوجب قرار املجلس البلدي 
رقــم «م ب/٧٧/٩/١٧٧» املــؤرخ فــي 
١٩٧٧/٥/٢ لشركة املشروعات السياحية 

كمدينة ماله صغيرة.
٭ ذكــر باملخطط التنظيمي رقم «ت 
ـ ١» مبنطقــة جنــوب  م/١٤٣١/٢/١٠ 

الهيكلي في ٢٠١٩/٦/١٠ بأنه من خالل 
الدراســات االولية للمخطط الهيكلي 
الرابع ومشــروع دليل نظم ولوائح 
التخطيــط والبنــاء فيعتبــر منتزه 
الصباحية منتزهــا ترفيهيا، بحيث 
تكون النسب البنائية ٢٠٪ من كامل 
مســاحة املنتزه اي ١٠٧٢٢٩ × ٠٫٢ = 
٢١٤٤٥٨٫٨م٢ و٥٪ مساحات جتارية من 
كامل مساحة املنتزه اي ١٠٧٢٢٩ × ٠٫٠٥ 
= ٥٣٦١٤٫٥م٢ وهي عبارة عن محالت 
بيــع بالتجزئة ومطاعم ومقاه وعلى 
ان تكون من ضمن املساحة البنائية 
للمنتزه، اما باقي االستعماالت فتعتبر 
استعماالت مساندة واستثمارية وال 
تدخل من ضمن النسبة التجارية، اما 
املمرات ومحطات الكهرباء واملصليات 
واحلمامات وجميع اخلدمات التي تخدم 
املنتزه ال تدخل ضمن النسب البنائية.

٭ أفــادت مبوجب كتابها بخصوص 
املساحات البنائية بان تكون النسبة 
البنائية للمشروع هي ٢٠٪ من كامل 
مساحة املنتزه اي ٢١٤٤٥٨٫٨م٢ على 
ان تدخل من ضمنها املمرات واخلدمات 
التي تخدم حديقة جنوب الصباحية 

على ان تكون ٥٪ من ضمن املساحة 
البنائية استعماالت جتارية (محالت 
بيع بالتجزئةـ  مطاعمـ  مقاه) اما باقي 
املساحة البنائية فتكون استعماالت 

مساندة.
لذلك، فإن الرأي الفني تضمن التالي: 
املوافقة على طلب شركة املشروعات 
الســياحية تطويــر حديقــة جنوب 
البالغ مساحته ٧١٩٨٤م٢  الصباحية 

شريطة اآلتي:
٭ ان تكون النسبة البنائية للمشروع 
هي ٢٠٪ من كامل مساحة احلديقة اي 
٢١٤٤٥٨٫٨م٢ على ان تدخل من ضمنها 
املمرات واخلدمات التي تخدم حديقة 
جنوب الصباحية على ان تكون ٥٪ 
من ضمن املساحة البنائية استعماالت 
جتارية (محالت بيع بالتجزئةـ  مطاعم 
ـ مقــاه) امــا باقي املســاحة البنائية 
فتكون استعماالت مساندة من كامل 

مساحة حديقة جنوب الصباحية.
٭ تقدمي مخططات تفصيلية العتمادها 
من قبل كل من ادارتي املخطط الهيكلي 
والتنظيــم العمرانــي قبــل اصــدار 

التراخيص.

م. أحمد املنفوحي

الصباحية عــام أن املوقع عبارة عن 
حديقــة عامــة لشــركة املشــروعات 

السياحية.
٭ تقدمت شركة املشروعات السياحية 
مبوجــب كتابها في ٢٠١٨/٥/١٠ بطلب 
املوافقة علــى تطوير حديقة جنوب 
الصباحية بتثبيت نسب االستعماالت 
التجارية ضمن املشــروع لتكون ٥٪ 
ونسبة البناء ٢٠٪ من كامل مساحة 

املنتزه الكلية البالغة ٧١٩٨٤م٢.
املخطــط  ادارة  كتــاب  أفــادت  ٭ 

األنصاري شارك في االجتماع 
الثالث ملسؤولي إدارات 

التعاون الدولي بدول اخلليج
أسامة أبوالسعود

مبشــاركة ممثــل وزارة العدل الوكيل املســاعد للشــؤون 
القانونيــة زكريا األنصــاري ينعقد االجتمــاع الثالث للجنة 
مســؤولي إدارات التعــاون الدولي والعالقــات الدولية بدول 
مجلــس التعاون لدول اخلليج العربيــة عبر االتصال املرئي 
خالل الفترة ١٤-١٧ يوليو، وذلك ملناقشة املوضوعات العدلية 
القانونية بني وزارات العدل بدول املجلس فيما يتعلق باآللية 
التنفيذية ملمارسة مهنة احملاماة بدول املجلس ومشروع القانون 
االسترشادي املوحد ملكافحة العنصرية والكراهية والتمييز.

ناقش اآللية التنفيذية ملمارسة مهنة احملاماة بدول املجلس ومشروع القانون االسترشادي املوحد ملكافحة العنصرية

املشاركون في االجتماع عبر االتصال املرئي

حترير ٣١ مخالفة نظافة في العاصمة
كشــفت إدارة العالقات العامة في 
البلدية الكويت، عن قيام إدارة النظافة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظــة العاصمة بتنفيــذ جوالت 
ميدانية خــالل اليومني املاضيني من 
قبل املفتشني ملتابعة مستوى النظافة 
في احملافظة للتأكد من غسيل وتعقيم 
احلاويات كأحد اإلجراءات االحترازية 
والوقائية للحد من انتشــار ڤيروس 
كورونا املستجد، ووضع ملصقات على 
الســيارات املهملة التي تشوه املنظر 
اجلمالي للمحافظة، فضال عن إخطار 

باحلضور لـ ١٦ مخالفا.
وفي هذا الســياق أوضحت إدارة 
العالقــات العامــة أن إدارة النظافــة 
العامة وإشغاالت الطرق بفرع بلدية 
محافظة العاصمــة تواصل جوالتها 
امليدانية من قبل مراكز النظافة العامة 
باملناطق التابعة للمحافظة، مشيرة إلى 
غسيل وتعقيم ٢١٨٨ حاوية مختلفة 
األحجام وســالل متحركــة تضمنت 
غسيل وتعقيم ١٥٧٠ حاوية سعة ٢٤٠ 
ليترا، و٤٢٨ حاوية ســعة ١١٠٠ ليتر 

إلى جانب ١٩٠ سلة متحركة.
وبينت العالقات العامة أنه مت نقل 
٢٨٣١م٣ من النفايات البلدية والسكانية، 
ونقل ٢٧٣٦م٣ من النفايات اإلنشائية 
واملخلوطــة إلى جانــب ٢٦٦٠م٣ من 
النفايات السكراب واألثاث واألشجار.

١٦ إخطارا باحلضور.
من جانبها، دعت إدارة العالقات 
العامــة املواطنــني واملقيمني الى 
االتصال على اخلط املباشــر ١٣٩ 
الذي يعمل على مدار الســاعة أو 

التواصــل عبر حســابات البلدية 
التواصــل  kuwmun@ مبواقــع 
االجتماعــي أو عبــر الواتســاب 
٢٤٧٢٧٧٣٢ فــي حــال وجــود أي 

شكوى تتعلق بالبلدية.

غسيل وتعقيم ٢١٨٨ حاوية مختلفة األحجام خالل يومني

جانب من عملية غسيل وتعقيم احلاويات

وأشــارت إلى حترير ٣١ مخالفة 
نظافة عامة لقانون ٢٠٠٨/١٩٠، ووضع 
٢٠٠ ملصــق على ســيارات مهملة 
تشــوه املنظر اجلمالــي للمحافظة 
فضال عن حترير ٩ تعهدات وتوجيه 

إزالة احلواجز احلديدية 
في الواجهات البحرية

أكدت «البلدية» ان اجلهاز الرقابي يواصل مهامه في 
التعامل مع الشــكاوى والبالغات التي تصل إليه فيما 
يتعلق بوضع احلواجــز احلديدية على املمرات التي 
تعوق مرور األشخاص الى الواجهات البحرية وغيرها 
من األماكن. وأوضحت البلدية انه وبالتنسيق مع كل 
من وزارة الداخلية و«اإلطفاء» فإن اجلهاز الرقابي قام 
بتوجيه إنذارات لصاحب العالقة الذي وضع احلاجز حتى 
تتم إزالته، وإذا لم يقم بذلك تتم إزالة هذه التجاوزات 
من قبل البلدية مع اتخاذ اإلجراءات القانونية. وجددت 
البلدية التأكيد على تعليمات من وزير الدولة لشؤون 
البلدية م.وليد اجلاسم في التعامل مع هذه التجاوزات 
والبالغات واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال هذه 
املخالفات، مشيرة الى انه في حال وجود اي شكوى 
او رصد جتاوزات يتم تقدمي شكوى عن طريق اخلط 
املباشر ١٣٩ او عن طريق رقم الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢.

محافظ األحمدي: حضور مجتمعي وتوعوي
 فاعل لـ «األوقاف» خالل اجلائحة

ثمن محافظ االحمدي الشيخ 
فواز اخلالد احلضور املجتمعي 
والتوعوي والتثقيفي الفاعل 
لــوزارة االوقاف علــى امتداد 
فتــرة جائحــة «كوفيد-١٩»، 
منوهــا الى جنــاح الــوزارة 
بوقــت قياســي فــي تطويع 
معظــم خدماتهــا وبرامجهــا 
وخططها مبا يتوافق مع طبيعة 
ومتطلبات املرحلة ابتداء من 
البرامج التدريبية والتثقيفية 
والشرعية، وصوال الى خطبة 
اجلمعــة وبثها عبر تلفزيون 
الكويــت خالل فتــرة احلظر 

وتعليق الصالة باملساجد، معربا عن االرتياح 
جلهود وخطــوات الوزارة ضمن خطة الدولة 
للعودة التدريجية الى احلياة الطبيعية مبراحلها 
املختلفة والتي توجت بقرار استئناف الصالة 

اجلماعية ثم صالة اجلمعة اعتبارا من الغد.
وخالل اســتقباله الوكيل املســاعد لقطاع 
املســاجد بوزارة األوقاف محمد العليم، أمس 

فــي ديوان عــام احملافظــة، بحضــور مراقب 
الشؤون االدارية عمر قاسم، ومراقب الشؤون 
الثقافية مرزوق احلربي، مت تداول مجمل جهود 
ومساهمات الوزارة في مواجهة تداعيات اجلائحة 
منذ بدايتها، وخططها وبرامجها اخلاصة بالعودة 
التدريجية الي احلياة الطبيعية وخاصة قطاع 

املساجد.

الشيخ فواز اخلالد مقدما درعا تذكارية للعليم والوفد املرافق له

دول العالم تواجه هذا الوباء بطرق مختلفة 
وتنتــج البيانات بصورة متفاوتة. فالبيانات 
اإلحصائيــة لكل بلد هي نتاج أنظمة اختبار 
ومعايير تشخيصية مختلفة، ودرجات متفاوتة 
من الشفافية. استوقفتني بعض اإلحصاءات 
العامة عن دولة الكويــت املتعلقة بڤيروس 
كورونا املستجد، حيث تتم مقارنتها بدول العالم 
ويتم تداولها بني أوساط املجتمع باستخدام 
وسائل التواصل االجتماعي بني احلني واآلخر. 
مــن هذه البيانات هو عــدد وفيات كورونا 
في الكويت نسأل اهللا لهم الرحمة واملغفرة. 
تأخذ هذه البيانات من اجلداول والرســوم 
البيانية األنيقة املقدمة على سبيل املثال من 
جامعة جونز هوبكنز والتي تبســط الواقع 
بطريقة قد تفهم بشكل مضلل وخاصة لغير 
املختصني. لألسف تكون قراءة هذه البيانات 
بشكل سطحي وبعض األحيان بشكل خاطئ. 
قد يعطي البعــض بطريقة عرضه للوفيات 
مقارنة مع باقي الدول صورة سلبية للوضع 
القائم في الكويت. أريد أن أبني أني ال أهدف 
هنا لتشخيص وتقييم جهود الكويت سواء 
بالســلب أو اإليجاب بخصوص التعامل مع 
جائحة كورونا، فقط أريد أن أوضح أن مقارنة 
األرقام ميكن أن تكون خطيرة وإننا جنازف 
في صنع اســتنتاجات خاطئة من دولة إلى 
أخــرى. لذلك هل بالضرورة أن ارتفاع عدد 
الوفيــات لدولة ما مقارنة مع الدول األخرى 
دليل أو مؤشر على ضعف نظامها الصحي؟

تعد أعــداد الوفيات الناجتة عن ڤيروس 
كورونا املســتجد في البلدان مصدرا مغريا 
لتقييم خطورة الوضع فــي كل بلد، ولكن 
املقارنات الدولية معقدة في هذا املؤشر وخاصة 
عند قراءتها بصــورة فردية دون االعتبار 
للمتغيرات األخرى املتعددة. من األسباب التي 
جتعلنا نخشى من البيانات املعلنة للوفيات 
واستخدامها باملقارنات هو تفاوت الشفافية 
بني احلكومات. بعض احلكومات تفضل إبقاء 
األرقام منخفضة ألن العدد الكبير من الوفيات 

قد يكون مؤشرا سلبيا من وجهة نظرهم. من 
األمور التي يجب وضعها بعني االعتبار أيضا 
أن احلكومات الوطنية لديها معايير مختلفة 
لكيفية تعريف حاالت الوفيات وآلية اإلبالغ 
عنها. كذلك ال يوجد بلدان متشابهان عندما 
يتعلق األمر بتوافر املوارد الطبية واحلصول 
على الرعاية الصحية وحتى الهيكل العمري 
للســكان والذي يؤثر بشكل مباشر أو غير 

مباشر على عدد الوفيات.
البعض يحاول حساب نسبة الوفيات بناء 
على عــدد احلاالت املؤكدة الكلية. تتأثر تلك 
النسبة بشكل كبير بسياسة الفحص، حيث 
يؤدي نقص االختبار التشخيصي للڤيروس 
إلى جعل املوقف يبدو أســوأ مما هو عليه. 
اســتنادا إلى عدد احلاالت املؤكدة والوفيات 
املبلغ عنها، يبدو أن اململكة املتحدة لديها معدل 
وفيات مرتفع نسبيا، ولكن ليس هذا هو احلال 
بالضرورة، ألنه في اململكة املتحدة ال يخضع 
لالختبار إال املرضى ذوو األعراض الشديدة، 
حيث يطلب من األشخاص الذين يعانون من 
أعراض خفيفة البقاء في املنزل دون اخلضوع 
لالختبار. أما بخصوص من يقارن عدد الوفيات 
الكلي الناجت عن ڤيروس كورونا املستجد لكل 
مليون نســمة دون الوضع باالعتبار ملدى 
انتشــار املرض وتعريف الوفيات بڤيروس 
كورونا ومبدأ الشــفافية باإلعالن وسياسة 
الدول بالتسجيل والتركيبة السكانية بشكل 
عام فاملقارنات ســتكون غير دقيقة. فليس 
من املمكن مقارنة وفيات الدول مع اختالف 
توقيت بدأ الوباء في تلك الدول. على من يعتمد 
على هذا املؤشــر بعمومه هل من املمكن أن 
نقول إن النظام الصحي لسريالنكا والنيبال 
وإثيوبيا وسورية وأوزبكستان وڤنزويال (من 
الدول القليلة بعدد الوفيات الكلي لكل مليون 
نسمة) أفضل من بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا 
وفرنســا وأميركا وهولندا (من أكثر الدول 
بعدد الوفيات الكلي لكل مليون نسمة) دون 

االعتبار لألمور التي سبق ذكرها؟!

عدد وفيات كورونا
في الكويت عالية

أم منخفضة؟!

د. هشام أحمد كلندر - طبيب متخصص باإلدارة الصحية
dr.hisham٨١@gmail.com

@Dr _ hisham٨١
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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

تدريب املعلمني على تطبيقات «مايكروسوفت تيمز» للتعلم عن ُبعد

عبدالعزيز الفضلي

أكــد وزير التربية ووزير 
العالــي د.ســعود  التعليــم 
احلربي أمس األربعاء حرص 
الــوزارة على إدخال (التعلم 
اإللكترونــي) بكل أبعاده في 
العملية التعليمية والتربوية 
لتحقيق األهداف املنشــودة 
وخلق جيل قادر على التعلم 
الذاتــي ليتمكن مــن مواكبة 
التطورات الطارئة واملتسارعة 

عامليا.
وشــدد الوزيــر احلربــي 
صحافــي  تصريــح  فــي 
عقــب اجتماعه مــع موجهي 
احلاســوب، بحضــور وكيل 

لبقية املراحل األخرى رياض 
األطفال واالبتدائي واملتوسط.

مــن جهــة اخــرى، تتجه 
إلغــاء  الــى  التربيــة  وزارة 
 big blue button برنامــج 
 MS TEAMS لتستبدله ببرنامج
للعمل به في املنصة التعليمية 
بعد تكــرار األخطاء واخللل 
فــي عملها الــذي انطلق منذ 
شهر تقريبا وبشكل تدريبي 
للمعلمني والطلبة، األمر الذي 
استاء منه الكثير من الطلبة 
وأوليــاء أمورهــم واملعلمني 

خالل الفترة املاضية.
وفي هذا الســياق كشفت 
مصــادر تربويــة مطلعــة لـ 
«األنباء» أنه بعد الشــكاوى 

املتكــررة من الطلبة وأولياء 
األمــور واملعلمــني ومديري 
مــدارس، وكذلك من عدد من 
املوجهــني مــن عمــل املنصة 
التعليمية وما تعاني منه من 
خلل مســتمر رأى القائمون 
عليها ضرورة إلغاء برنامج 
big blue button واســتبداله 
ببرنامج MS TEAMS والذي 
تعمــل الوزارة علــى تدريب 
الهيئة التعليمية خالل الفترة 
املقبلة على تطبيقاته، مشيرة 
إلى أن الوزارة تسعى للعمل 
بها كمشروع بديل عن التعليم 
التقليدي وهو التعلم عن ُبعد 
االلكتروني لتواكب  والتعلم 

دول العالم املتقدمة.

وزير التربية أكد أن «التعليم اإللكتروني» يسهم في خلق جيل قادر على مواكبة التطورات

اإلعالن عن خطة العام الدراسي اليوم بعد اجتماع مجلس الوزراء
عبدالعزيز الفضلي

ينتظر الطلبة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر 
اإلعالن عن مصير عامهم الدراسي بشكل رسمي، 
والذي كان من املفترض أن يعلن عنه امس ويقدم 
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود 
احلربي تقرير العام الدراسي ملجلس الوزراء 
على أن يعلن اليوم اخلميس من خالل مؤمتر 
صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، والذي 
يتضمن خطة الوزارة بشــأن العام الدراســي 

احلالي جلميع املراحل التعليمية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـ «األنبــاء» ان القيــادات التربوية 
انتظرت حتى قرب انتهاء دوام أمس لعرض 
التقريــر عليها قبــل رفعه ملجلــس الوزراء 

إلبداء الرأي واملالحظات عليه، مشــيرة إلى 
أن التقرير لم يعرض على مجلس الوكالء او 
مجلس مديري عمــوم املناطق التعليمية او 
التواجيه الفنية او اهل امليدان التربوي والذي 
متثلــه جمعية املعلمني الكويتية او املجلس 
األعلى للتعليم. واستغربت املصادر من عدم 
اطالع أهــل التربية على التقرير الذي يحدد 
مصير عام دراســي ألكثــر من نصف مليون 
طالب وطالبة انتظروه منذ أكثر من ٥ أشهر 
وسط تعب وضغط نفسي وتضارب باألخبار 
منها صحيحة ومنها غير دقيقة، مشيرة الى 
ان القيــادات التربوية ســواء العليا منها او 
الوســطى تتابع األخبار عن طريق الصحف 
ووسائل التواصل االجتماعي ملعرفة مصير 

العام الدراسي سواء استكماله أو إنهاؤه.

تقرير اإلجراءات لم يُعرض على القيادات التربوية وأهل امليدان!

عبدالعزيز الفضلي

 أعلنت الوكيلة املساعدة لقطاع الشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري بوزارة التربية رجاء بوعركي عن إطالق خدمة 
جتديد اإلقامة على الصفحة الرســمية لوزارة التربية، 
وذلك بالتعاون مع إدارة نظم املعلومات اعتبارا من أمس 
األربعاء.  ودعت الوكيلة املســاعدة رجاء بوعركي جميع 
اإلخوة موظفي الوزارة من الوافدين ممن انتهت إقاماتهم 
أو على وشــك االنتهاء التقدم بطلب جتديد اإلقامة على 

موقع الوزارة الرسمي.

إلغاء قرار ترحيل الطالب األجانب من أميركا حال حتول دراستهم إلى اإلنترنت
أكد «وول ستريت جورنال» أن إدارة 
ترامب قد وافقت على إلغاء القرار الذي 
أصدرته األسبوع املاضي والذي مينع 
الطالب الدوليني من التواجد في الواليات 
املتحدة إذا كانوا يتلقون دروسهم فقط 
عبر اإلنترنت، وهو إلغاء نادر احلدوث 
من طرف اإلدارة األميركية بشأن سياسة 
الهجرة. ينهي هذا اإللغاء، للوقت احلالي، 
دعوى قضائية رفعتها جامعة هارفارد 
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
في محكمة بوسطن الفيدرالية ضد قرار 

ترحيل الطالب.
ففي جلســة اســتماع قصيرة بعد 
ظهــر الثالثاء، أكــدت قاضية املقاطعة 
األميركية أليسون بوروز أنه مت التوصل 
إلــى اتفــاق مع احلكومــة. حيث قالت 
إن احلكومة ســتلغي قــرار الترحيل، 
وستســحب التعليمــات التــي تخص 
إجــراءات الترحيل، بحيــث تعود إلى 

التعليمات السابقة عليها.
ذلك اإللغاء سيسمح للطالب األجانب 
بالقدوم إلى الواليات املتحدة أو البقاء 
فيها حتــى لو حتولت مدارســهم إلى 
التعليم عبر اإلنترنت بشكل حصري 
خالل اخلريف القادم، استجابة جلائحة 
كورونا. كما يسبب هذا اإللغاء ارتياحا 
كبيــرا للمــدارس التي كانت تخشــى 

من تأثير قــرار الترحيل على الطالب 
املسجلني في فصل اخلريف املقبل.

جادلــت جامعــة هارفــارد ومعهد 
ماساتشوستس بأن قرار إدارة الهجرة 
واجلمــارك األميركيــة اجلديــد جــاء 
«متعســفا ومتقلبا» ألن الوكالة كانت 
قد سمحت سابقا للطالب الدوليني بالبقاء 
فــي البالد بتأشــيراتهم عندما انتقلت 
الفصول من احلضور الشــخصي إلى 
الدراسة باإلنترنت خالل فصل الربيع 
املاضي. في ذلك الوقــت، أعلنت إدارة 
الهجرة واجلمارك األميركية أن سياستها 
ســتظل «ســارية املفعول طوال فترة 
الطــوارئ اخلاصة باجلائحة»، وقالت 
اجلامعتان إنهما استندتا إلى هذا اإلعالن 
السابق لتخطيط العام الدراسي القادم.
وقالــت إدارة الهجــرة واجلمــارك 
األميركيــة فــي اســتجابتها للدعــوى 
القضائيــة التي قدمتها يوم االثنني إن 
سماحها ببقاء الطالب في فصل الربيع 
السابق كان مقصودا به أن يكون مؤقتا 
فقط، وأنها أشارت، شهر مارس، إلى أنها 

ستواصل تعديل سياساتها.
قالــت جامعــة هارفــارد ومعهــد 
 (MIT) ماساتشوســتس للتكنولوجيا
فــي أوراق احملكمة يــوم الثالثاء، قبل 
اجللســة، إنهما وطالبهما سيواجهون 

«ضــررا ال ميكن إصالحــه» إذا لم يتم 
إصدار أمر قضائي. وقد قدمت اجلامعتان 
أيضا إفادات من الطالب قالوا فيها إنهم 
لن يتمكنوا من املشاركة في الدراسة عبر 
اإلنترنت في بلدانهم األصلية، بسبب 
القيود احلكومية وبسبب ضعف خدمة 

اإلنترنت.
وقــد مت بالفعل تطبيق قــرار منع 
تواجد الطلبة الذين يدرسون «أونالين» 
عمليا على بعض الطالب: ففي العديد 
من ملفات احملكمــة، أفادت اجلامعتان 
بأن ضباط الهجــرة األميركيني منعوا 
دخول الطالب إلى الواليات املتحدة في 
املطارات، ألنهم قدموا حلضور اجلامعات 

التي تخطط للدراسة عبر اإلنترنت.
وكانت الكليات والطالب األجانب قد 
انتقدوا القرار، قائلني إنه وضع عقبات 
غير ضرورية من شأنها أن متنع بعض 
الطالب من االستمرار في أو بدء مسارهم 
األكادميــي. قام ما يقــرب من ٦٠ كلية 
وجامعــة بتقدمي إحاطة للمحكمة يوم 
االثنني، تلتها سلســلة مــن املوجزات 
القانونيــة املماثلة مــن بعض املعاهد 
التعليمية، وجمعيات التعليم العالي، 
والشركات مبا في ذلك أدوبي سيستمز 
ومايكروسوفت وتويتر إنك وغيرها، 
وهو ما مثل حشدا استثنائيا للجهود 

في غضون مهلة قصيرة.
كذلك رفع احملامون املدعون من ١٧ 
والية ومنطقة كولومبيا دعاوى قضائية، 
كما فعلت جامعة كاليفورنيا و٢٠ جامعة 
بحثية أخرى من غرب الواليات املتحدة. 
وقد مت تقدمي تســع دعــاوى قضائية 

منفصلة لوقف القرار اجلديد.
كمــا قامــت مجموعة صغيــرة من 
اجلمهوريني في مجلس النواب بصياغة 
رســالة تدعو إدارة الهجرة واجلمارك 

األميركية إلى إلغاء قرارها.
وقــال النائب رودنــي ديفيز الذي 
نظــم هذا اجلهد: «صراحــة، أعتقد أنه 
من األفضل أن يرغب الناس في املجيء 

والتعلم هنا».
وقال األشخاص املطلعون على األمر 
إنه بعد املواجهة الشديدة لهذا القرار، بدأ 
املسؤولون في البيت األبيض ووزارة 

األمن الوطني يناقشونه من جديد.
الهجــرة واجلمــارك  إدارة  كانــت 
األميركية قد قالت إن الدراسة احلصرية 
عبر اإلنترنت متثل مشكلة ألنها تسمح 
للطالب الدوليني بالعيش في أي مكان 
بالواليات املتحدة للدراسة - وهو خطر 
على األمن القومي - ألن التعليم عن بعد 
ميكن أن مينحهم وقتا إضافيا ملتابعة 

أشياء تتجاوز دراستهم.

عادة، ال يسمح للطالب الدوليني بأخذ 
أكثر من دورة واحدة عبر اإلنترنت لكل 
فصل دراســي، وهي قاعدة تهدف إلى 
ضمان عدم التحــاق الطالب بالبرامج 
األكادميية املراوغة واستغالل تأشيراتهم 
للحفــاظ على وضع الهجرة القانونية 

في الواليات املتحدة.
فــي األســبوع املاضــي، دافــع كني 
كوتشينيللي، أحد كبار املسؤولني في 
وزارة األمن الداخلي، الوكالة األم إلدارة 
الهجرة واجلمارك األميركية، عن القرار، 
قائال إنه ال يرى أي سبب يدعو الطالب 
األجانب للتواجد في الواليات املتحدة 
إذا كانت دوراتهم ستكون بالكامل عبر 
االنترنت. وأضاف أنه يأمل أن تشجع 
القواعــد اجلديدة املــدارس على إعادة 
فتحها، وهي عبارة استشهد بها هارفارد 
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

في دعواهم.
قالــت املدعية العامة في نيويورك، 
ليتيتيا جيمس، يوم الثالثاء: «ال ينبغي 
أبدا استخدام الطالب الدوليني كرهائن 
سياســيني إلجبار الكليــات على فتح 

أبوابها».
وقالت السيدة جيمس، يوم االثنني، 
إن قرار إدارة الهجرة واجلمارك األميركية 
يهــدد صحة الطــالب وأعضــاء هيئة 

التدريس، وسوف «يستنزف ويحول» 
املوارد احملدودة للكليات لتغيير خطط 

إعادة فتحها.
كذلــك ميكن للقــرار اجلديد بإدارة 
الهجرة واجلمارك األميركية أن يخفض 
عدد الطالب الدوليني اجلدد في اجلامعات 
األميركية بنسبة ٦٣٪ هذا اخلريف، وهو 
الرقم الذي استنتجته املؤسسة الوطنية 
للسياسة األميركية، وهي مؤسسة فكرية 
غير حزبية تدرس سياســات الهجرة 
والتجارة، وذكرته في تقرير نشــرته 

يوم االثنني.
هناك أكثر مــن مليون طالب دولي 
في الكليات األميركية في العام الدراسي 
٢٠١٨-٢٠١٩، مبــا في ذلك بعضهم ممن 
يعملــون بعــد التخرج أثنــاء إقامتهم 

بتأشيرة طالبية.
وهــؤالء الطالب يدفعــون عائدات 
ورسوما دراســية تشتد احلاجة إليها 
في العديد مــن املعاهد، حيث غالبا ما 
يدفع الطالب األجانب رسومهم بشكل 
كامل، وقد يؤدي انخفاض التسجيل إلى 
حــدوث ضرر مالي كبير لهذه املعاهد. 
كذلك يؤكد الطــالب واملعاهد أيضا أن 
التنوع الذي يجلبه الطالب الدوليون 
يثري مناقشات الفصل الدراسي وبيئة 

احلرم اجلامعي.

مع تطور أساليب التعاطي مع احلياة اليومية سواء كانت 
من خالل األدوات والتقنيات اإللكترونية والعالم الرقمي 
أو من خالل تغير منط احلياة االجتماعية، والذي بدأ من 
خالله اإلنسان في االنغماس بشكل كبير بهذا العالم املبرمج 
حتى بتنا نشعر كأن البعض منهم ليسوا سوى شخصيات 
افتراضية لم تعد قريبة من الواقع وال تعيشه بكل تفاصيله 
اجلميلة مهما كان بحلوها أو مرها، وحولتنا إلى أســرى 
لتطبيقاتها وأجهزتها الغية جزءا كبيرا من ذاكرتنا لتحل 
محلها ذاكرة الهاتف احملمول أو األقراص املدمجة وغيرها 
من وسائل احلفظ اإللكتروني، فبات بعضنا ال يعرف رقم 
هاتف والده أو والدته وحتى أبنائه، في حني كانت ذاكرتنا 

تتسع لبيانات اجلميع.
لست ضد التطور واستخدام التكنولوجيا في احلياة 
اليومية، لكن املشكلة في هذا العالم االفتراضي الذي بات 
واقعا حقيقيا ونحن سكانه على الرغم من وجود وسائل 
االعالم التقليدية التلفزيون واالذاعة ووجود صحف ورقية 
يومية تبث أخبارها الكترونيا، إال أن اجلمهور يتملكه شغف 
كبير ملتابعة حســابات الكترونية حتت أسماء مستعارة 
لشــخصيات جنهلها، أي وهمية، وتــكاد تكون األصدق 
بالنسبة له، ويتصفح مواقعها ملعرفة ما وراء اخلبر، على 
الرغم من أنها متارس الشــكل نفسه في استقاء املعلومة 
كالتي تعمل عليها الصحف، إال أن هذه احلسابات حتتمل 
النزاهة والصدق في بعضها واإلشــاعة وعدم املصداقية 

في البعض اآلخر.
هذا العالم االفتراضي الذي بات كثيرون يدورون في 
فلكه راج بفعل مالزمة الناس ألجهزتهم لفترات طويلة من 
ســاعات اليوم الواحد، وسيطرت الصورة والڤيديو على 
سلوك البعض للتعبير عن يومياتهم، الغية معها الكثير من 
العادات االجتماعية اجلميلة كالتهاني املباشــرة بني أفراد 
األسرة الواحدة في املناسبات واألعياد لتحل محلها صورة 
في «الواتساب» على سبيل املثال، فيما خلقت من الناحية 
األخرى حالة من التفاخر والبذخ وعرض يوميات األشخاص 

بشكل غير محبب ملجرد التباهي و«الشو» غير املبرر.
دخول التكنولوجيا حياتنا استغله البعض بشكل خاطئ، 
ومن يقرأ املشــهد يدرك أنها لن تؤثر على عقل االنسان 
الواعي وحياته، فعندما بدأ عصر امليكنة فعليا في أوروبا 
في القرن التاسع عشر شعر الناس باخلوف كونها هددت 
االيدي العاملة وأثرت على وجودها وفاعليتها، وبالفعل مت 
االستغناء آنذاك عن الكثيرين على مر الزمن، إال أن الصناعة 
اليدوية أصبحت بعد فترة من الوقت األعلى سعرا لعدد من 
السلع ومن بينها السيارات الفاخرة كونها «هاند ميد»، لذا 
لن تغيب التكنولوجيا العقل الواعي ملن أراد، ويجب عدم 
االستسالم لوجود افتراضي لنمط حياتنا، وعدم تكريسها 
كحقيقة مطلقة واألخذ منها ما يلزم فقط، حتى في حياة 
أطفالنا الذين صادق الكثيرون منهم شــخصيات األلعاب 
االلكترونية عوضا عن أوالد اجليران وزمالء الصف مما 
يستوجب وقفة لتعزيز الواقع والشخصية احلقيقية في 

نفوسهم.

بقلم: نيفني ابوالفي 

عذرًا.. لسنا 
شخصيات

 افتراضية

واملوجــه العــام للحاســوب 
باإلنابة جنيبة دشــتي، على 
أهمية تدريب الهيئة التعليمية 
خالل الفترة املقبلة على حزمة 
تطبيقــات (مايكروســوفت 
تيمــز) التي متتلك مجموعة 
اخليــارات  مــن  متنوعــة 
متكــن املعلــم من اســتخدام 
استراتيجيات تعليمية متعددة 
داخل الفصول التقليدية وكذك 
للتفاعليــة عن بعد من خالل 

املنصة التعليمية.
ولفــت إلــى أهميــة دور 
التوجيه الفني للحاسوب في 
االرتقــاء بالكوادر التعليمية 
فنيا من خالل تدريبهم على 
أحــدث األدوات والتطبيقات 

التعليــم  فــي  املســتخدمة 
التقليدي والتعليم عن ُبعد.

وحث موجهي (احلاسوب) 
علــى بذل اجلهود في تدريب 
اســتخدام  علــى  املعلمــني 
التطبيقــات املطلوبــة خالل 
املرحلــة املقبلــة عبــر إعداد 
وإنشاء مواد التدريب التفاعلي 
وأدلــة االســتخدام ومــواد 
الڤيديو اإلرشادية. ودعا وزير 
التربيــة املوجهني إلى تقدمي 
تصور شــامل حــول اخلطة 
التدريبية املطلوبة للمعلمني 
في أسرع وقت والتركيز على 
أن تكون قصيرة املدى ألعضاء 
الهيئــة التعليميــة باملرحلة 
الثانويــة ومتوســطة املدى 

د.سعود احلربي

وزارة التربية باإلنابة الوكيل 
املساعد للشــؤون القانونية 
د.بدر بجاد، والوكيل املساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان، 

التربية تلغي برنامج big blue button وتستبدله ببرنامج MS TEAMS في املنصة التعليمية

رجاء بوعركي

الدويسان: فرص غير مسبوقة 
للشباب مع التطور التقني

عبداهللا الراكان

أكد أســتاذ الهندســة 
الصناعية والنظم اإلدارية 
د.طــارق الدويســان، أن 
الشــباب لديــه فرصــة 
لــم تتوافر في الســابق، 
موضحا أن العالم حاليا 
متاح في متناول األيدي 
مــع التطــورات التقنية 
واالتصــاالت وســهولة 
التواصل والتعاون مع أي 
مكان في العالم واحلصول 

على أي مورد هناك.
وأضــاف د.الدويســان خــالل 
مشاركته في حملة «دروس األمل» 

التي تنظمها رابطة االجتماعيني، أن الكثير من الشــباب 
حاليا يفكرون وقلقون من املســتقبل بســبب الظروف 
التي صاحبت جائحة كورونا، وأيضا مع هبوط أسعار 
النفط والكالم والشائعات حول صعوبات تطبيق خطة 
التنمية، داعيا الشباب إلى التفاؤل والتركيز على الدراسة 

والتعليم واملستقبل سيكون بإذن اهللا زاهرا أمامهم.

د.طارق الدويسان

ملشاهدة الڤيديو

جتديد إقامة موظفي «التربية» على موقعها اإللكتروني

مجلس اجلامعة: ترقية ١٣ عضو هيئة تدريس
من مختلف الكليات إلى درجة أستاذ وأستاذ مشارك

آالء خليفة

ترأس مدير جامعة الكويت 
باإلنابة د.فايز الظفيري اجتماع 
مجلس اجلامعة رقم ٢ /٢٠٢٠، 
صبــاح امس بحضور أعضاء 
مجلــس اجلامعــة فــي قاعة 
مجلــس اجلامعــة باحلــرم 

اجلامعي في اخلالدية.
وأفــاد أمني عــام اجلامعة 
د.مثنى الرفاعــي بأن مجلس 
اجلامعــة قــد ناقــش خــالل 
االجتماع عددا من البنود، حيث 
قــام بالتصديــق على محضر 
االجتمــاع رقــم ١ /٢٠٢٠ الذي 
عقد بتاريــخ ٢١ أبريل ٢٠٢٠، 
كما اطلــع على تقرير متابعة 
تنفيذ قرارات مجلس اجلامعة 

في االجتماع رقم ٢٠٢٠/١.
وأشــار د.الرفاعــي إلى أن 
مجلس اجلامعة قد اطلع على 
اإلجراءات التي متت والقرارات 
التنظيمية واستعدادات الكليات 

٭ د.فهــد محمــد الفضلــي 
الهندســة والبترول الهندسة 

الكيميائية- أستاذ مشارك.
٭ د.أسماء عبدالرحمن السميط 
الهندســة والبترول هندســة 

الكمبيوتر- أستاذ مشارك.
٭ د.ســلمان خليفة الصباح 
الطب اجلراحة- أستاذ مشارك.

٭ د.علي حسني ذياب الطب طب 
املجتمع والعلوم السلوكية- 

أستاذ مشارك.
٭ د.فاضــل عبــاس عزيــز 
الهندســة والبترول الهندسة 

الكيميائية- أستاذ مشارك.
٭ د.نــواف ســالم الهاجــري 
العلوم احلياتية إدارة التقنية 

البيئية- أستاذ مشارك.
٭ د.ناصر سليمان دمير علوم 

الفيزياء- أستاذ مشارك.
٭ د.عبدالرحمن ربيع العنزي 
الهندســة والبترول الهندسة 
الصناعيــة والنظم اإلدارية- 

أستاذ مشارك.

جلنــة التعليــم عــن بعد في 
شــأن مناقشــة خطة تطبيق 
نظام التعليم عن ُبعد، مشيرا 
إلــى اعتماد مجلــس اجلامعة 
التدريبيــة لتطبيق  للخطــة 
نظام التعليم عن بعد بتاريخ 
١٩ يوليو ٢٠٢٠. وذكر د.الرفاعي 
أن مجلــس اجلامعة قد وافق 
على اقتراح كلية الصيدلة البدء 
بتطبيــق برنامج «دكتور في 

أســتاذ وأســتاذ مشــارك من 
مختلف الكليات، ٢ من الكليات 
اإلنسانية واالجتماعية و١١ من 
الكليات العمليــة، وذلك على 

النحو التالي:
الكليــات  ـ ترقيــات  أوال 

اإلنسانية واالجتماعية:
٭ د.فهد علي الزميع احلقوق 
القانــون اخلــاص- أســتاذ 

مشارك.
٭ د.ماجــد مدلــه املطيــري 
العلــوم االجتماعية واخلدمة 

االجتماعية- أستاذ مشارك.
ثانياـ  ترقيات الكليات العملية:
٭ أ.د.أســامة محمــد احلواج 
الهندســة والبترول الهندسة 

امليكانيكية- أستاذ.
٭ أ.د.ســامي جــواد حبيــب 
الهندســة والبترول هندســة 

الكمبيوتر- أستاذ.
الالفــي  أ.د.أحمــد راشــد  ٭ 
العلوم احلياتية علوم الغذاء 

والتغذية- أستاذ.

الصيدلة -pharm D» اعتبارا 
من بداية العام اجلامعي ٢٠٢٠ 
/٢٠٢١. وأضــاف د.الرفاعي أن 
مجلس اجلامعة قد اطلع على 
امليزانية العمومية واحلساب 
اخلتامي جلامعة الكويت للسنة 
املالية ٢٠١٩ /٢٠٢٠ ومشــروع 
ميزانية جامعة الكويت للسنة 
املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١، كما اطلع 
العموميــة  امليزانيــة  علــى 
واحلســاب اخلتامــي ملجلــة 
األســس والتطبيقات الطبية 
عن الســنتني املاليتني (٢٠١٧ 

/٢٠١٨ ـ ٢٠١٨ /٢٠١٩).
وذكر أنه متت املوافقة على 
اقتراح كلية الدراسات العليا 
تعديل البند (و) من املادة ١٣ 
من الالئحة املعدلة لتنظيم املنح 

الدراسية بجامعة الكويت.
وأشــار د.الرفاعــي إلى أن 
مجلــس اجلامعــة وافق على 
اقتراح بعض الكليات بترقية 
١٣ عضو هيئة تدريس لدرجة 

استئناف الدراسة في جامعة الكويت ٩ أغسطس بنظام «التعليم عن بُعد» وفقاً للضوابط املقررة

د.مثنى الرفاعيد. فايز الظفيري

لنظام التعليم عن بعد املزمع 
استخدامه، وذلك عند البدء في 
اســتكمال الدراسة في جامعة 
الكويــت اعتبــارا مــن تاريخ 
٩ أغســطس ٢٠٢٠، وقد متت 
املوافقــة علــى اعتمــاد نظام 
التعليم عن ُبعد، وفقا للضوابط 
التي سيقررها مجلس اجلامعة 
بهذا الشأن في اجتماعه املقبل.
كما مت االطالع على مقترح 



اخلميس ١٦ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

خاســر كل من (صّمك) على ديناره، 
وصمك تعني بالكويتي: (أمسك املال بخًال)!
وخاسرون (هم) ألن الصدقة برهان!
الصدقة مهما صغرت فهي (تواسي) 

محتاجا أو مصابا وتشبع كل جائع.
قال رســولنا الكرمي ژ: «اتقوا النار 

ولو بشق مترة».
إذن الصدقــة يتقــرب بهــا اإلنســان 
لإلنســان واحليــوان والطيــر (وفي كل 

كبد رطبة أجر).
الصدقة وســيلة القادرين للمعوزين 
واحملتاجني والفقــراء واألرامل واأليتام 
واملشــردين واملنكوبــني (خاصــة) اآلن 

ضحايا كورونا النقطاع العمل.
رسولنا الكرمي ژ يبشرنا: «ما نقص 

مال من صدقة».
قال تعالى: (وما أنفقتم من شيء فهو 

يخلفه وهو خير الرازقني) سبأ: ٣٩.
عزيــزي القــارئ.. يكفــي أن تعرف 
وتتيقــن بــأن املتصدق مشــمول بدعاء 

املالئكة (اللهم أعط منفقا خلفا).
احلمد هللا أن ديننا اإلسالمي الوسطي 
جعــل الصدقة للمســلم ولغير املســلم، 
والصدقة تختلف عن «الزكاة» التي تصرف 
في مواضعها الشرعية ابتغاء مرضاة اهللا 
عز وجل كل ســنة فــي ثمانية مصارف 
معروفة ومقدارها (٢٫٥٪) ٢٥ دينارا في 

األلف الواحدة.
الصدقــات فضلهــا عجيــب ألنها من 
األعمــال التــي مدحها اهللا ســبحانه في 
مواضــع كثيــرة، كما في  قولــه تعالى: 
(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 

بها) التوبة: ١٠٣.
وفي قوله سبحانه: (إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم واهللا 

مبا تعملون خبير) البقرة: ٢٧١.
قال رسولنا الكرمي ژ: «الصدقة تطفئ 

اخلطيئة كما يطفئ املاء النار».
باألمس سألني شفيق أبوعبدالرحمن 
السوري: هل تنفع الصدقة صاحبها في 
الدنيا؟ فأجبتــه: نعم.. يا صديقي تنفع 
صاحبهــا فــي الدنيا قبل اآلخــرة وفيها 
منافع كثيرة، فهي سبب في بسط الرزق 
وطول العمر ودفع البالء وإطفاء غضب 

الرب وهي تقي مصارع السوء.
أما مقدارها فما تيســر بيدك من خير 
.. وتبقى «صدقة السر» خبيئتك أفضل 
كمــا جاء في قوله تعالى: (وإن  تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) البقرة: ٢٧١.
وقــد أخــذ العلمــاء مــن النصــوص 
استحباب عالنية الصدقة من قوله تعالى: 

(إن تبدو الصدقات فنعما هي...).
أما ما يفسد الصدقة فهو املّن والرياء 
وحــب اإلطراء، لقوله تعالى: (ال تبطلوا 

صدقاتكم باملن واألذى) البقرة: ٢٦٤.
النصيحة: أن يكــون دافعك للصدقة 
حب فعل اخلير والبر واعمل وفق الشعار: 

(وافعلوا اخلير لعلكم تفلحون).
سارع قارئي الكرمي ولو بدنانير بسيطة 
(ربع - نص - دينار - خمسة - عشرة 
- عشرين) بأقل القليل ألن الكثير يعتقد 

أن الصدقة ال جتوز إال مببلغ كبير.

هناك صدقات واجبة وأخرى مستحبة 
وهي تخرج على سبيل الوجوب واإللزام 

أو على سبيل التطوع واالستحباب.

٭ ومضة: تقوم الصدقات بدور اجتماعي 
كبير في تنمية املجتمعات اإلسالمية ألنها 
توفر التكافل املجتمعي، أفرادا وجماعات، 
وتفيد فئات املنكوبني واجلائعني واأليتام 
وتبني املســاجد وتنشــر العلم وترعى 
الفقراء واملساكني وذوي احلاجة، خاصة 
أهالي املسجونني، وهناك (جتار) يقدمون 

(القرض احلسن) محاربة للربا.
ديننا اإلسالمي عظيم في قيمه ومبادئه، 
فهذا رسولنا الكرمي ژ يقول لنا: «الكلمة 

الطيبة صدقة».

٭ آخر الكالم: مقالي أتوجه به إلى (املقّل) 
في تقدمي الصدقة.

عزيزي القارئ، إن كنت مقال في تقدمي 
الصدقة وأنت متلكها فما عليك إال أن تبدأ 
بإخراجهــا منذ اللحظــة، ومبا تقدر، (ال 

يكلف اهللا نفسا إال وسعها).
نحن ندعوك الى تطبيق اآلية: (فاتقوا 

اهللا ما استطعتم).
مبعنى أصح أن تبذل قدر استطاعتك.. 

وال تصير «قحطة»، أي بخيل!
فما أصعب ســطوة (املــال) إن ملكك 

وأنت ال متلكه!

٭ زبدة احلچي: عزيزي القارئ إذا كنت 
متلك (ماال كثيرا) فتستطيع أن حتول هذه 
الصدقات إلى (وقف) وصدقة جارية ألنك 
راح حتبس األصــول وتنفق من الريع، 
وهذه أفضل التجارة مع اهللا.. فتح اجليب 

على آخره!
أنصــح بأن تتجه إلــى األمانة العامة 
باألوقــاف ومقرها الرئيســي في منطقة 
الدســمة وتســجل لك (وقفًا)، هو واهللا 
الباقــي لــك بعد وفاتك وألنــه من أعظم 
القربــات إلــى اهللا عز وجــل.. واهللا إن 
أصحــاب اللحود يعلمون ما ذكرنا، ولو 

عادوا ملا تأخروا في فعل هذا األمر.
هــذا هو ديننــا وشــريعتنا، وهذا ما 
ورثناه من األجداد واآلباء ونعلمه لألحفاد، 
واألوقاف اإلسالمية حققت ما لم حتققه 
مؤسســات الدولة من مساجد ومدارس 
ومعاهــد وجامعــات ودور أيتام ومقابر 
وجســور وطرق وكهرباء، واهللا يجازي 

باخلير واقفيها.
عزيــزي القــارئ: هناك فــي الكويت 
عشــرات اجلمعيات اخليريــة املوثوقة 
التي تقدم لها صدقاتك وزكاتك ونذورك 
وأنت مطمئن البال بأن صدقتك وزكاتك 
ووقفك بيــد أمينة ماهرة ومتلك اخلبرة 
فــي النمــاء، املهم أن تســارع فما أحوج 
الناس (املنقطعني بالكورونا) إلى ما تقدمه 
مــن مال وخير لهم، هم في أحوج أوقات 
احلاجة بعد تقطع السبل بهم، واعلم أنك 
في ظــل صدقتك.. أنــا وكل الناس معي 
الذيــن يعرفون قيمة البــذل يدعون لك، 
فاللهم أعط منفقــا خلفا، ال تتردد، بادر 

اآلن وجزاك اهللا خيرا.
في أمان اهللا..

ومضات

الصدقة «برهان»
في الزمن الكوروني!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

اجلنفاوي لـ «األنباء»: أكثر من ٥٣ ألف طالب وطالبة 
استفادوا من أنشطة قطاع شؤون القرآن منذ أزمة «كورونا»

في البداية ما جهودكم في 
قطاع شؤون القرآن والدراسات 
االسالمية وخاصة منذ بداية 

ازمة كورونا؟
٭ قطــاع شــؤون القــرآن 
والدراســات االسالمية بذل 
جهودا كبيــرا خالل الفترة 
املاضية حيث استفاد اكثر 
من ٥٣ الــف طالب وطالبة 
وفعاليــات  انشــطة  مــن 
قطاع شؤون القرآن الكرمي 
والدراسات االسالمية خالل 

ازمة كورونا.
ومت اجــراء االختبارات 
لهذه الدورة في جميع مراكز 
شــؤون القرآن والدراسات 
االســالمية فــي مختلــف 
احملافظات ومت اجراء جميع 
االختبارات عبر «االونالين»، 
حيث يدخل الطالب املشارك 
الى االختبار بعد استيفائه 
جميع الشــروط الــى قاعة 
االختبــارات االفتراضيــة 
«اوناليــن» والتــي يتواجد 
بها احملفظون وكلهم ايضا 
«اونالين» ففي كل ادارة ما 
يقــارب ٤٠ جلنــة اختبار. 
وتقوم تلك اللجان باختبار 
الطــالب والطالبــات وفــق 
شــروط وضعهــا القطــاع 
لضمان الشفافية والنزاهة 

واعطاء كل طالب حقه.

ما االمور التي استفاد منها 
القطاع خالل تلك االزمة؟

أسامة أبو السعود 

أكد الوكيل املساعد لقطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية د.فهد اجلنفاوي ان هناك اكثر من ٥٣ الف طالب وطالبة 
استفادوا من انشطة وفعاليات قطاع شؤون القرآن الكرمي والدراسات االسالمية منذ 
بدء ازمة كورونا الى اآلن. وشدد د.اجلنفاوي خالل لقاء مع «األنباء» على حرص الوزارة 
على احملافظة على مستويات الطالب واستمرار حتصيلهم العلمي في القرآن الكرمي 
وعدم انقطاعهم عن مواصلة احملفوظ. وأكد د.اجلنفاوي ان القطاع استفاد من تلك 
االزمة بتدريب املعلمني واملعلمات على اســتخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة 
والوسائل التعليمية املتطورة وتطويعها خلدمة القرآن الكرمي والتعليم الشرعي. 
وأعلن انه ســيتم حتويل املناهج الى مناهج الكترونية وكتب تفاعلية يستطيع من 
خاللها الدارس او الطالب التعامل الستخدامها من خالل الوسائط احلديثة «وسيغنينا 
هذا كثيرا عن الطرق التقليدية في التعليم حيث سيوفر كثيرا من االنفاق من طباعة 

الكتب وخالفه».. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

اتخذنــا عــددا مــن االمور 
واالجــراءات  والتدابيــر 
ملواكبة افضل السبل لالرتقاء 
بالعملية التعليمية في دور 
القرآن وذلك منذ بدء االزمة 

الى اليوم وهي:
١ - بدأنا تدريب املعلمني 
واملعلمــات على اســتخدام 
التكنولوجيــا  وســائل 
احلديثة والوسائل التعليمية 
املتطورة وتطويعها خلدمة 
القــرآن الكــرمي والتعليــم 

الشرعي.
املناهــج:  جانــب   -  ٢
ســيتم حتويل املناهج الى 
مناهــج الكترونيــة وكتب 
مــن  يســتطيع  تفاعليــة 
خاللها الــدارس او الطالب 
التعامــل الســتخدامها من 
خــالل الوســائط احلديثة، 
وســيغنينا هــذا كثيرا عن 
الطرق التقليدية في التعليم 
حيــث ســيوفر كثيــرا من 
االنفــاق من طباعــة الكتب 

وخالفه.
٣ - االدارة الصفيــة او 
ادارة الفصول الدراسية عن 
بعد وتهيئة االجواء بتجهيز 
الفصول الدراسية بالوسائل 

التكنولوجية احلديثة.
تطبيــق  اطــالق   -  ٤
الكتروني خاص بدور القرآن 
الكرمي واالترجة والســراج 
املنير، وفيما يخص شؤون 
القرآن الكرمي مت بحمد اهللا 

العليــا للنظر في  اللجنــة 
املناهــج ومراجعتها ومدى 
توافقها مع املنهج الوسطي 
املعتدل وتعديل وتصويب 

ما يحتاج الى تعديل.
واللجنــة يقــوم عليهــا 
مشايخ اجالء برئاسة وكيل 
وزارة االوقاف والشــؤون 
االســالمية م. فريد عمادي، 
واللجنــة تفتح ابوابها ألي 
مقتــرح ميكــن مــن خالله 
حتقيق اقصى استفادة علمية 
وشــرعية البنائنا وبناتنا 

الدارسني.
مراكز جديدة

ال شك بأهمية دور القرآن 
في حماية النشء من االفكار 
املتطرفة وان كان البعض يرى 
ان اعدادها محدودة، فهل هناك 
توجه لزيــادة اعدادها خالل 

الفترة املقبلة؟
٭ بالفعــل هنــاك ترتيبات 
للتوســع في افتتاح مراكز 
جديدة وخاصة في املناطق 
املنشــأة حديثا مثل مدينة 
الســكنية،  صبــاح االحمد 
والوفرة السكنية واملسايل 
وغيرها من املناطق اجلديدة.

الهيكل اجلديد

ننتقل الــى هيكل القطاع 
اجلديد، ومــا املردود الفعلي 
الذي جنتــه الوزارة وخاصة 
قطاع شؤون القرآن الكرمي بعد 
اعتماده  الذي مت  الهيكل  هذا 
وتطبيقه قبل سنوات قليلة؟

٭ الهيكل اجلديد ساهم في 
تطويــر القطــاع والعملية 
ووضــوح  التعليميــة 
االختصاصات وحل الكثير 
من املشكالت التي كان يعاني 

منها القطاع.

مثل ماذا؟
٭ مثل اعتماد املراكز اجلديدة 
بسهولة ويســر حيث كان 
لدينا في السابق ٤٠ مراكزا 
لدور القرآن واالترجة واالن 

اصبح لدينا ١٠٤ مراكز.

اطالق التطبيق اثناء االزمة 
ومت تسجيل الطالب من خالل 
هذا التطبيق وايضا اجراء 
االختبارات االخيرة وفق هذا 

التطبيق االلكتروني.

ننتقل جلهودكم خالل فترة 
الصيف وهل هناك انشــطة 

جديدة؟
٭ هنــاك انشــطة كثيــرة 
ومتنوعــة بفعالياتهــا - 
العمريــة  الفئــات  حســب 
من حتفيظ القــرآن الكرمي 
واالخالق االسالمية وتطوير 
املهارات الشخصية والعلوم 
الشرعية في املراكز التابعة 
الكــرمي  القــرآن  لشــؤون 

والسراج املنير.
ومت االعالن عن بعض تلك 
الفعاليــات وهناك فعاليات 
اخرى بصــدد االعالن عنها 
قريبــا من خالل حســابات 
الوزارة الرسمية على مواقع 
التواصل االجتماعي وموقع 

وزارة االوقاف الرسمي.
وندعو اجلميع للمشاركة 
واملسارعة في التسجيل في 
هذه االنشــطة والفعاليات 
الصيفيــة ملا فيها من فائدة 
تعود على االبناء والبنات، 
علما بان التسجيل يغلق فور 
اكتمال العدد بسرعة كبيرة 
وخالل ساعات فقط من فتح 
ابواب التسجيل نظرا لالقبال 

الشديد.
تغيير املناهج

قبل سنوات اعلنت وزارة 
االوقاف عــن تعديل وتغيير 
مناهج قطاع شــؤون القرآن 
والدراســات مبا يتوافق مع 
الوسطي،  املنهج االســالمي 
اين وصل هذا املشروع اآلن؟

٭ مناهــج وزارة االوقــاف 
والشؤون االسالمية تلتزم 
باملنهج الوسطي املعتدل في 
جميــع دور القــرآن الكرمي 
االســالمية  والدراســات 

وغيرها.
ومــع ذلــك مت تشــكيل 

الوكيل املساعد لقطاع شؤون القرآن أكد زيادة أعداد املراكز من٤٠ مركزاً إلى ١٠٤ بعد الهيكل اجلديد

د. فهد اجلنفاوي

٭ ال نتمنى ان يكون هناك اي 
بالء في بالدنا او في اي مكان 
في هذا العالم، ولكن كما يقال 
«رب ضارة نافعة» ومن هذا 
املنطلق فقد حققنا جتارب 
ايجابية ناجحة مبستويات 
عالية من املهنية خالل تلك 
االزمة من خالل اســتخدام 
وسائل التكنولوجيا احلديثة 
في تعليم القرآن وتدريس 

العلوم الشرعية.
ومــن تلــك االيجابيات 
الروح املعنوية العالية في 
القطاع على مستوى جميع 
العاملني مبختلف وظائفهم 
واعمالهم وبذل اقصى اجلهود 
املمكنــة خدمــة لكتاب اهللا 
الدارسني  والبنائنا الطالب 
فــي احللقــات واســتغالل 
اوقاتهــم مبا يعــود عليهم 
بالنفع في حفظ كتاب اهللا.

يشير خبراء التعليم على 
مستوى العالم الى ان كثيرا من 
التعليم على مستوى  مالمح 
ازمة  العالم ســتتغير بعــد 
كورونا، فكيف تنظرون لذلك 
وما رؤيتكم للتعليم في دور 
القرآن والدراسات بعد االزمة؟
٭ بالفعــل، فــان كثيرا من 
مالمح التعليم بصورة عامة 
وبخاصة تعليم القرآن الكرمي 
والعلوم الشرعية بصورة 
خاصة كلها ســتتغير بعد 
االزمة، ومــن جانبا بالفعل 

حتويل املناهج إلى إلكترونية وكتب تفاعلية وتدريب املعلمني واملعلمات على استخدام وسائل التكنولوجيا احلديثة

مناهج «األوقاف» تلتزم باملنهج الوسطي املعتدل في جميع دور القرآن.. ومت تشكيل جلنة عليا للنظر فيها ومراجعتها 

«النجاة» وزعت ١١٫٥٠٠ سلة غذائية منذ بداية يوليو
النجاة  واصلت جمعيــة 
اخليرية جهودها في مساعدة 
األســر احملتاجــة، والعمالة 
املتضررة مــن أزمة ڤيروس 
كورونا حيث وزعت ١١٫٥٠٠ 
سلة غذائية، و٥٠٠٠ كيس خبز 
مبنطقتي الفروانية واجلليب 
منذ بداية شهر يوليو اجلاري. 
وقــال رئيس قطــاع املوارد 
العامــة واإلعالم  والعالقات 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
عمر الثوينــي: حرصنا منذ 
بداية األزمة على تقدمي كافة 
أنواع الدعم للمتضررين من 
األسر احملتاجة، واجلاليات، 
والعمــال، وقــد تنــوع هــذا 
الدعم ما بني مساعدات مالية، 

أوضح الثويني أنه مت توزيع 
٧٫٣٦٠ ســلة غذائية، و٥٠٠٠ 
آالف كيــس خبــز مبنطقــة 
الفروانيــة، إضافة إلى ٤١٦٠ 

الكويتــي ســواء العاملــون 
بجمعيــة النجــاة اخليريــة 
الفــرق  أو املشــاركون فــي 
التطوعيــة، الذيــن يقدمون 
املساعدات للمستحقني في كل 
مناطق الكويت، ويرســمون 
لوحة وطنية رائعة يعبرون 
بها عن حبهم للكويت باألفعال 

في أوقات األزمات.
كما أكد علــى أهمية دور 
الداخلية خالل تقدمي  وزارة 
املساعدات للعمال واجلاليات، 
حيث يشــرف رجال القوات 
اخلاصة علــى التنظيم، وال 
يكتفون بذلك بل يساهمون في 
توزيع املواد الغذائية بروح 

طيبة ليست غريبة عليهم.

سلة غذائية مبنطقة اجلليب، 
وذلك بالتعاون مع اجلمعية 

الكويتية لإلغاثة.
وأشاد الثويني بالشباب 

الثويني: الشباب الكويتي يرسم مبساهماته لوحة وطنية رائعة

قوافل املساعداتعمر الثويني

وتســديد إيجارات، وســالل 
غذائية ووقائيــة، ووجبات 
ساخنة. وفيما يتعلق بجهود 
اجلمعية خالل شهر يوليو، 

«أمانة األوقاف» تعتمد سياسة اإلعفاء واخلصم: ١٠٠٪ 
لألنشطة املوقوفة وخصم ٢٥٪ جلميع املستأجرين

ليلى الشافعي

نظرا للظروف االستثنائية 
التي متر بها الكويت والعالم 
بســبب جائحــة كورونــا 
الــوزراء  وقــرارات مجلس 
املواطنني  لضمــان ســالمة 
واملقيمــني ودعــم املنظومة 
الصحية في البالد مما أدى 
إلى إغالق املجاالت والكثير 
التجاريــة  الشــركات  مــن 
سـيـــاسة  مــع  ومتاشــيا 
الكـــويت لتخفيــف األعباء 
عــن املتضررين وبناء على 
توصيات وزير العدل ووزير 
األوقــاف املستشــار د.فهد 
العفاســي وقــرار مجلــس 
شؤون األوقاف في اجتماعه 
رقــم ٩٢ باعتماد الدراســة 
اخلاصــة باإلعفاء واخلصم 

املناسبة، صرح  وبهذه 
لألمانــة  العــام  األمــني 
العامــة لألوقــاف باإلنابة 
منصور خالــد الصقعبي، 
بــأن األمانــة التي تســهم 
بشــكل فعــال فــي جهود 
الدولة ملواجهــة تداعيات 
جائحــة كورنــا، حرصت 
على تخفيــف األعباء عن 
املستأجرين املتضررين من 
األثر االقتصادي إلجراءات 
العــزل واإلغــالق  - مبا ال 
يضر مبصلحــة الوقف - 
حيث قررت إعفاء الوحدات 
التجاريــة التــي مت إغالق 
نشاطها بالكامل ابتداء من 
٢٠٢٠/٤/١ بنسبة ١٠٠٪ طوال 
فترة منع مزاولة النشاط 
إداريا. وخصم ٢٥٪ من قيمة 
اإليجار الشهري للعقارات 

العامة لألوقاف (شركة رمي 
العقارية) الستيفاء املتطلبات 
للحصــول علــى اإلعفاءات 
واخلصم، مبينا أنها فرصة 
للمســتأجرين الذين لديهم 
قضايا قانونية واملتأخرين 
في السداد لتعديل أوضاعهم 
واالســتفادة مــن اإلعفــاء 

واخلصم.
تقــدم  اخلتــام  وفــي 
الصقعبــي بجزيل الشــكر 
لرئيــس مجلــس شــؤون 
األوقــاف - وزيــر العــدل 
ووزير األوقاف والشــؤون 
اإلســالمية املستشار د.فهد 
العفاســي وألعضاء  محمد 
املجلس، ســائال اهللا تعالى 
أن يكشف الوباء عن الكويت 
وأهلها ومــن يعيش عليها 

وسائر بالد العالم.

التجاريــة واالســتثمارية 
والسكنية التي لم تشملها 
القرارات اخلاصة باإلغالق 
ملدة ٩ أشهر من ١ أبريل حتى 
نهاية العــام ٢٠٢٠، مؤكدا 
أن هذه امليزات يتمتع بها 
كل املســتأجرين امللتزمني 
بالســداد وليس عليهم أي 
موانــع قانونية للفترة ما 
قبــل اجلائحة، مــع إعطاء 
باقــي املســتأجرين مهلة 
لتعديل أوضاعهم  لالستفادة 
من هذه امليزة، مبينا أنه من 
شروط تطبيق هذه الالئحة 
ســداد كامــل اإليجــارات 
املستحقة وتسوية وضع 

املستأجر قانونيا.
ووجه الصقعبي دعوة الى 
املستأجرين ملراجعة الشركة 
األمانــة  املديــرة لعقــارات 

منصور الصقعبي

من إيجارات عقاراتها خالل 
الظروف االستثنائية واعتماد 
الشــرعية باألمانة،  اللجنة 
أعلنت أمانة األوقاف اعتماد 
سياســة اإلعفــاء واخلصم 
ملســتأجري عقارات األمانة 

في الكويت.

«البيئة»: حجز املواعيد عبر منصة «متى»
أعلنــت الهيئــة العامة للبيئة عن بدء تشــغيل نظام حجز 
املواعيد بالتعــاون مع اجلهاز املركــز لتكنولوجيا املعلومات 
عــن طريق منصة «متى». ووفرت الهيئة على املوقع عددا من 
اخلدمات التي يتم حجز مواعيد بشــأنها وهي االســتعالم عن 
املخالفات البيئية وإصدار التراخيص الكيميائية واالفراجات 
الكيميائية وإزالة وتصدير النفايات واالستيراد واالفراج لوحدة 
األوزون الوطنية وتأهيل ومتابعة األنشطة البيئية واالجراءات 
الصناعية.وشددت على جميع املراجعني اتباع هذه االرشادات 
وحتديد املواعيد، إذ لن يتم استقبال أي مراجع دون موعد مع 
االلتزام بجميع اإلجراءات الصحية للوقاية من انتقال الڤيروس.



فرش ١٩٢ كم من 
اإلسفلت في الطرق 

الرئيسية مبختلف املناطق
فرج ناصر

أشــادت وزيرة األشغال ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلســكان د.رنا الفــارس بجهود الكــوادر الكويتية 
العاملة في وزارة األشــغال والهيئة العامة للطرق 
على مستوى خطة تطوير الطرق وشبكة الشوارع 
الرئيسية في الكويت، حيث استعرضت جناح الوزارة 
والهيئة خالل فترة حظر التجول سواء اجلزئي أو 
الكلي إلجناز أكثر من ٢٣ مشــروعا جديدا لتطوير 

شبكة الطرق في البالد.
وأوضحت د.الفارس أنه مت فرش اإلسفلت في ٨ 
طرق رئيسية مع زيادة كميات فرش اإلسفلت خالل 
العام احلالي بشــكل مضاعف عــن أي وقت مضى، 
حيث بلغت نســبة الزيادة ١٢٨٫٥٧٪ خالل ٦ أشــهر 
مــن يناير ٢٠٢٠ حتى يونيو ٢٠٢٠ عن مجمل ما مت 

فرشه من أسفلت طوال عام ٢٠١٩.
وأوردت د.الفارس في املقارنة األبرز أنه مت فرش 
١٩٢ كيلومترا منذ بداية هذه السنة ٢٠٢٠ حتى شهر 
يونيــو الفائت، مقارنة بفــرش ٨٤ كيلومترا طوال 

العام الفائت ٢٠١٩.
وكشفت عن أنه منذ بدء خطة التطوير في أبريل 
٢٠١٩ حتــى يونيو ٢٠٢٠ الفائت مت فرش اإلســفلت 
فــي ٤٨ منطقة داخلية بطول ٤٣١ كيلومترا بعرض 

الطريق.
وأفادت بأنه مت في عام ٢٠٢٠ فرش ٢٨ كيلومترا 
من اإلسفلت قبل تطبيق حظر التجول، بينما متت 
عملية تطوير الطرق عبر تنفيذ وفرش ١٦٤ كيلومترا 
من االســفلت خــالل فترة احلظر اجلزئــي، وكذلك 

احلظر الكلي الذي مت تطبيقه بالبالد.
وأثنــت الوزيــرة د. الفارس علــى جهود جميع 
العاملني في وزارة األشــغال والهيئة العامة للطرق 
والنقل البري حلجم اإلجناز الذي سجلوه خالل هذه 
الظروف االستثنائية التي متر بها البالد، مثنية على 

دور الكوادر الوطنية خالل هذه املرحلة.

إنهاء ٢٣ مشروعاً خالل احلظر اجلزئي

اخلميس ١٦ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

توقيع عقد «J٣» في مدينة جابر األحمد بتكلفة ١٥٦٫٣ مليون دينار
عادل الشنان

العامة  أبرمت املؤسسة 
للرعايــة الســكنية امــس 
اتفاقيــة وثيقة  األربعــاء، 
االلتزام مع املستثمر الفائز 
لتطوير الفرصة االستثمارية 
(J٣) الواقعة في مدينة جابر 
األحمد السكنية، وجاء ذلك 
بعد موافقــة مجلس إدارة 
املؤسسة على ترسية ذلك 
املشــروع وفقا إلجــراءات 

املؤسسة بهذا الشأن.
وبهذه املناسبة، صرحت 
وزيــرة األشــغال ووزيرة 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
د.رنا الفارس بأن ترســية 
هذه الفرصة االستثمارية في 
مدينة جابر األحمد السكنية 
متــت وفقــا للقانــون رقم 
(٤٧) لســنة ١٩٩٣ والئحة 
االستثمار الصادرة بالقرار 
الوزاري رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٦ 

٢١٧٢٧٢ مترا مربعا) تتضمن 
موال جتاريا مبساحة بناء 
إجمالية ٣٢٣ ألف متر مربع 
وسكنا استثماريا (٧٢ ڤيال 
متالصقة و٢٠٤ شقق) وملدة 
استثمارية محددة بـ ٢٥ سنة 
من تاريخ التشغيل التجاري 
للفرصة، وقام باملشــاركة 
بتمويل تلك الفرصة كل من 
البنك األهلي الكويتي وبنك 
بوبيان ملا متلكه تلك البنوك 
مــن خبــرات وممارســات 
في مجال متويل مشــاريع 
الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، وقد بلغ إجمالي 
تكلفــة تطويــر املشــروع 
نحــو ١٥٦٫٣ مليــون دينار 
وبإجمالي إيرادات للمؤسسة 
تقدر بـ ٥٤٫٦ مليون دينار.
وبينــت الفارس أن تلك 
املشــاريع لهــا انعكاســها 
اإليجابي على رفع مستوى 
جودة املعيشــة فــي املدن 

والطلــب علــى املشــاريع 
السكنية والعالقة فيما بينها 

للقطاع اخلاص.
الفــارس  كمــا شــكرت 
القطاع املصرفي في الكويت 
علــى تفاعلــه وجهــوده 
احلثيثــة فــي املســاهمة 
مــع املطورين فــي متويل 
الهيكلــة  املشــاريع وفــق 
واألطر التعاقدية املوضوعة 
مــن قبل املؤسســة والتي 
بطبيعة حالها تضفي مزيدا 
من رغبــة القطاع اخلاص 
في الشــراكة مع املؤسسة 

لتطوير مشاريعها.
وعلــى هامــش توقيع 
وثيقة االلتزام، قال الرئيس 
املباني  التنفيذي لشــركة 
الشريعان: فخورون  وليد 
مبشــاركتنا في مشــروع 
جي٣ انطالقا من مشــاريع 
الشراكة بني القطاع اخلاص 
التي  والقطــاع احلكومــي 

ستسهم بدورها في حتقيق 
التنمية املســتدامة، حيث 
يعتبر مشروع جابر األحمد 
أحــد املشــاريع املجتمعية 

املستدامة قيد التطوير.
ويتمتع مشــروع جابر 
األحمــد مبوقــع متميز في 
الكويــت، ويعتبــر مثــاال 
للمناطــق  بــه  يحتــذى 
احلديثة، حيث يجسد رؤية 
مستقبلية ملشاريع التطوير 
في البالد، إذ يعتبر وجهة 
جديــدة بهويــة معاصرة، 
وفرصة لالستمتاع بالعيش 
فــي مدينــة حديثة تنبض 
باحلياة وتنسجم فيها أبرز 
البيئة احلضارية  مكونات 
امللهمة، وســيتم من خالل 
املشروع تطوير نحو ٢٧٦ 
وحدة سكنية تتضمن منازل 
وشــققا، ومجمعــا جتاريا 
تبلغ مســاحته التأجيرية 

نحو ١٠٤ آالف متر مربع.

اإلسكانية من خالل توفير 
اخلدمات والسلع املطلوبة 
عن طريق القطاع اخلاص 
وفقا للدراســات املعدة من 
قبل املؤسســة للتثبت من 

جدوى تطويرها.
د.الفــارس:  وأضافــت 
ويعمــل هــذا النظــام على 
املالــي  العــبء  تخفيــف 
واإلداري عن عاتق املؤسسة 
من خالل حتويل األراضي 
غير املدرة للدخل إلى أصول 
ذات عوائد مجزية ومتنامية 
وضمان الوصول إلى أعلى 
معايير اجلــودة من خالل 
التنافس بني شركات القطاع 

اخلاص.
وأشارت الفارس إلى أن 
مثل هذا املشروع سيخلق 
فرصا لالستثمار مع فرص 
عمل تقدر بعدد ٩٢٠٠ وظيفة 
في املشاريع احمللية ونقل 
مخاطر التصميم والتنفيذ 

الفارس: املشروع يتضمن موالً جتارياً مبساحة بناء ٣٢٣ ألف متر مربع وسكناً استثمارياً (٧٢ ڤيال و٢٠٤ شقق)

د.رنا الفارس

أحد مخططات الفرص االستثمارية في مدينة جابر االحمداملشروع يوفر خدمات متنوعة ألهالي املدينة

وتعديالته وقانون الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ والئحته 

التنفيذية.
وأوضحت أنه مت التعاقد 
مــع حتالف شــركة مباني 
وشركة التخصيص القابضة 
الصناعــات  ومجموعــة 
الوطنية القابضة (لتطوير 
أرض مبســاحة إجماليــة 

«احتاد الصيادين»: لسنا مسؤولني عن انخفاض إنتاج مصايد األسماك
الكويتــي  أكــد االحتــاد 
لصيادي األسماك أن االحتاد 
ال يتحمــل وحــده انخفاض 
املخــزون وإنتــاج مصايــد 
األسماك بل هناك جهات أخرى 
مســؤولة عن احلفاظ على 
هذا املخــزون وفي مقدمتها 
التأثيرات اإلقليمية فبعض 
الــدول احمليطــة ال تلتــزم 
باالتفاقيات الدولية وإجراءت 
منع الصيد في فترات احلظر.

وقال رئيس االحتاد ظاهر 
الصويان في بيان لتفنيد رأي 
االحتــاد في االســتراتيجية 
اخلاصــة باحملافظــة علــى 
يواجهــه  ومــا  املخــزون 
الصيــادون خــالل املرحلة 
احلاليــة مــن االشــتراطات 
املفروضــة عليهــم والتــي 
يعتبرونها صعبة وتعجيزية، 
أنه من غير الصائب أن تصب 
اجلهــات املعنيــة انتقاداتها 
على احتاد الصيادين وكأنه 
الوحيــدة  اجلهــة املعنيــة 
باحلفــاظ علــى املخــزون 
السمكي. وبني الصويان ان 
االحتــاد لم يجــد أي تعاون 
من اجلهــات املعنيــة حيث 
متت مخاطبة الهيئة العامة 
للبيئــة بعــدة موضوعــات 
منهــا توفير منوذج للكوفة 
صديقــة البيئــة بالتعــاون 
مع «الزراعــة» ولم يأت رد 
ألكثر من سنتني باإلضافة إلى 
عدم تعاونها باستمرارها في 
منع استيراد القراقير بالرغم 
من تنفيذ االحتاد ملواصفات 
القرقور صديق البيئة والذى 
اشترطته «الزراعة» بقرارها 
رقم ١١١١ لعام ٢٠١٦ بطلب من 
«البيئة» بحجة أن القرقور 
الــذي يتــم اســتيراده غير 
مطابق رغم تنفيذ الشروط 
وتوقف استيراد القراقير منذ 

أكثر من عام وحتى اآلن.
اجلر اخللفي

وأشار إلى استمرار توقف 
السفن املرخصة باجلر اخللفى 
عن العمل في املياه اإلقليمية 
لعامني متتاليني ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
رغــم موافقة الهيئــة العامة 
للبيئة في أحــد االجتماعات 
علــى   ٢٠١٩/٧/٢٢ بتاريــخ 

التــي تتطلبهــا  بالصــورة 
التعجيزيــة، ألن  الشــروط 
شروط القرقور التي مت طلبها 
بعضها ال ميكن تطبيقه واقعيا 
وطلبنا من املصانع املوجودة 

ومت إرســال رد املصانــع الى 
الهيئة العامة للبيئة، كما أن 
من ضمن مواصفات القرقور 
صديــق البيئة الــذي منعت 
الهيئــة اســتيراده هــو الذي 

طبقــت مواصفاتــه مــن قبل 
بنــاء علــى قــرار «الزراعة» 
واستخدم فيه السلك املتحلل 
اجللفاني التلقائي من األملنيوم 
واملغنســيوم mimg٥ بسمك 

١٫٦ مــل في تثبيت باب فتحة 
الهــروب وكان هــذا التعديل 
القرقــور  مواصفــات  فــي 
صديــق البيئة التــي طلبتها 
الثروة الســمكية من االحتاد 
آنــذاك بالقرار ســالف الذكر 
ومت احضار عينة من الســيم 

واعتمدته الثروة السمكية.
الصيد اجلائر

وفيمــا يتعلــق بالصيــد 
اجلائــر وغير املنظــم والذي 
يتــم اتهــام الصيادين به في 
جون الكويت فشدد على أنه 
غيــر صحيــح فالــكل ملتزم 
بالقرارات كما أن الصيد اجلائر 
صيــد عشــوائي فــي فترات 
احلظر وينطبــق على الذين 
ال يحملــون تراخيــص صيد 
واملخالفــني للقوانني احمللية 
والدوليــة ولكــن الصيادين 
املنظمــني أصحــاب رخــص 
ملتزمون بالقوانني التي تصدر 
من اجلهــات املعنية وفترات 
احلظر املوسمي سواء للربيان 
أو الزبيدي أو الكنعد أو امليد، 
مستغربا من اال تلتفت اجلهات 
املعنية الى الصيد اجلائر الذي 
تقوم به بعــض دول اجلوار 
أثنــاء احلظر، حيث يجب ان 

تلتزم باالتفاقيات.
عــدد  بخصــوص  أمــا 
املخالفــات املعنيــة بالصيد 
التي تراوحت بني ٥٥٠ و٦٠٠ 
القانون،  مخالفة منذ صدور 
قال إن هذه املخالفات ليست 
كلها للصيادين وكل من يخالف 

سيأخذ عقابة وفقا للقانون
الشباك املهملة

ونفى ازدياد ظواهر الصيد 
الشبحي الذي يؤثر سلبا على 
الثروة السمكية، ألن استخدام 
الشباك الشبحية ممنوع أصال 
وال توجــد محــالت بالكويت 
لبيعــه أو اســتيراده، فضال 
عــن أن الصيادين يحافظون 
علــى شــباكهم ألقصى درجة 
وال يلقون بها في البحر حتى 
تستهلك متاما ثم يلقونها في 
األماكــن املخصصــة. وحول 
املصايــد  انتــاج  انخفــاض 
البحرية من أعلى معدالته في 
التسعينيات، حيث  منتصف 

جتاوز ٨٫٥٠٠ اطنان الى ٥٫٦٠٠ 
طن سنويا حاليا، فلفت الى ان 
ذلك يرجع الى عدة عوامل وهي 
أن الكويت تلتزم بفترات املنع 
في ظل عدم التزام بعض دول 
اجلوار. وقد ابدى االحتاد رأيه 
اثناء احللقات النقاشية التي 
أجراها معهد الكويت لألبحاث 
العلمية عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦ 
بأن عدم التزام هذه الدول من 
أسباب تدني املخزون، ورغم 
الكويت بإدخال  ذلك تســمح 
مصيد هذه الدول من الربيان 
والزبيدي أثناء فترات احلظر 
املوســمي لتلك األنواع وهذا 
ما شجعها على الصيد اجلائر 

لهذه األنواع.
املخزون السمكي

أما بالنسبة للعوامل املؤثرة 
على املخزون السمكي باملياه 
اإلقليمية وأسباب انخفاضها، 
والتــي من بينها عــدم توافر 
املعدات اخلاصة التي حتافظ 
على التنــوع االحيائي، فقال 
ان االحتاد مازال ينتظر توفير 
الكوفة صديقة البيئة املزمع 
احلديــث عنهــا حتــى يقوم 
االحتاد والصياديــن بالعمل 

على اقتنائها واستخدامها.
أمــا فيمــا يتعلــق بتدني 
املخــزون، فأشــار إلى عوامل 
أخرى وهي أن احلرب العراقية 
ـ اإليرانيــة اندلعــت منذ عام 
١٩٨٠ حتــى ١٩٨٨، حيــث كان 
ممنوعا على الصيادين الصيد 
شمال شــرق جزيرة مسكان 
وكامل جزيرة بوبيان الى رأس 
القيد ومينع عليهم اماكن كثيرة 
بسبب استهداف البحر عسكريا 
أثناء احلــرب، فــكان الصيد 
ومعظمــه في جــون الكويت 
حتى االحتالل العراقي، وبعد 
التحرير أصبحت دول اجلوار 
متلك أعدادا كثيرة من اللنجات 
ومنهــا مــا يعمــل تراخيص 
طوال العام وهذا من شأنه أن 
يســتنزف املخزون السمكي 
واملشترك مع الكويت، كما أن 
أغلب األسماك مهاجرة وليست 
مستوطنة ويتم صيدها قبل 
دخولها مياهنا االقليمية مما 
نتج عن ذلك انخفاض باملصائد 

واملخزون املشترك.

بدولــة اإلمــارات مواصفــات 
القرقور الذي نستورده منها 
وقد أكدوا أن هذه املواصفات 
هــى التــي فرضتهــا الهيئــة 
العامــة للبيئــة باإلمــارات 

أكد في بيان له ضرورة االلتفات إلى عدم تقّيد بعض دول اجلوار بإجراءات منع الصيد .. والشباك الشبحية ممنوعة

ظاهر الصويان

الســماح للنجــات املرخصة 
بالصيد باجلر اخللفى بالعمل 
بالكوفة التقليدية من ٢٠١٩/٩/١ 
وبعد االجتماع بأيام أرسلت 
الهيئــة الى «الزراعــة» كتابا 
بعــدم الســماح لســفن اجلر 
اخللفى بصيــد الروبيان في 
املياه اإلقليمية وحلني توفير 
الكوفة صديقة البيئة ومازال 
التوقف لسفن تراخيص اجلر 
اخللفــى مســتمرا واذا كانت 
اجلهة املعنية وهي «البيئة» ال 
تريد عمل الرخص التي تعمل 
بالقراقير اواجلر اخللفى في 
مياهنا اإلقليمية، فعلى الهيئة 
تعويض أصحاب هذه الرخص 
عــن فترة توقفها هذه الفترة 
بالقدر املناســب الذي يغطى 

خسائرها.
الكوفة الصديقة للبيئة

وأكد ان التقصير لم يكن من 
االحتاد اطالقا في مسألة الكوفة 
الصديقة للبيئة بل من اجلهة 
املعنية بتوفير منوذج الكوفة 
املطلوب حتى يتخذه االحتاد 
منوذجا ويعمل مثلة الستئناف 
عمليات صيد الربيان باملياه 
اإلقليمية الكويتية، الفتا الى 
ان في مختلــف دول اخلليج 
تتمتع اجلهة القائمة على إدارة 
الثروة السمكية بدور أساسي 
في مساعدة الصيادين وتوفير 
التــي يقومون  املســتلزمات 
بالصيد بها حسب اشتراطات 
اجلهة املسؤولة ليعملوا على 
مناذجها، ونأمل ان يتحقق هذا 
التعاون فــي القريب العاجل 
وحتل مشكلة الكوفة صديقة 

البيئة.
صيد الربيان

ونفى أن يكون هناك قرار 
من مجلس الوزراء مبنع صيد 
الربيان في امليــاه اإلقليمية، 
حيث اجتمعت جلنة اخلدمات 
مع اجلهــات املعنية بحضور 
االحتاد ومت تفويض «الزراعة» 
«البيئــة»  مــع  بالتنســيق 
بالعمــل على تنظيــم عملية 
الصيد بالكوفة بالشكل الذي 
يحافظ على استدامة الثروة، 
مكررا تأكيــده احلرص على 
تطبيق القانــون ولكن ليس 

استمرار توقف السفن املرخصة باجلر اخللفي عن العمل في املياه اإلقليميةننتظر التعاون من «البيئة» و«الزراعة» بخصوص القرقور الصديق للبيئة

الصويان لـ «األنباء»: إيقاف  شراء السمك املستورد من 
مخالفي احلظر مينع التجاوزات ويعزز املخزون اإلستراتيجي

محمد راتب

أكد رئيس احتاد صيادي األسماك ظاهر الصويان في تصريح 
لـ «األنباء» أن دول اجلوار غير ملتزمة بفترات احلظر، مع العلم 
أن هناك مخزونا مشتركا بيننا وبينهم، ما يجعلهم يستفيدون 
من فترات احلظر في الكويت ويصيدون في املياه املشــتركة، 
مشــيرا إلى أن منع إدخال الزبيدي والربيان أثناء فترة احلظر 
من الدول املجاورة مينــع املخالفني من صيده، معلنا عن فتح 
موسم صيد أسماك الزبيدي اليوم اخلميس والذي كان متوقفا 
ملــدة ٤٥ يوما. وقال الصويان إن «القانون ال يطبق إال علينا»، 
مضيفا: إذا ضبط صياد كويتي في مياه إحدى الدول املجاورة 
يسجن ألشــهر، في حني يطلق ســراح اآلخرين في مياهنا، 
وبالتالــي فإن املناطق احملظورة علينا يتمتع مبصيدها العراق 
وإيران، محذرا من ســنوات عجاف في املخزون الكويتي في 
حال اســتمرار الواقع احلالي. وذكر أن وقف االستيراد ومنع 
إدخال الزبيدي والربيان املستورد خالل فترات احلظر يساعد 
على زيادة اإلنتاج احمللي وانحسار املخالفات، موضحا أن هناك 
أعدادا كبيرة من اللنجــات املخالفة من غير تراخيص تصطاد 
خيرات البحر التي ينتظرها اجلميع، وهذا ما يســمى بالصيد 
اجلائر واستنزاف املخزون االستراتيجي. وأضاف الصويان: إننا 

نعاني نقصا كبيرا في مصيد األسماك احمللية، وال بد من تعاون 
اجلهات املعنية والرقابية، لوقف مسلسل املخالفات واستنزاف 
املخزون، داعيا إلى اجتماع بني مسؤولي الدول لردع املخالفني. 
وكان رئيس احتاد الصيادين أشــار في تصريح صحافي إلى 
فتح موسم صيد أسماك الزبيدي اليوم اخلميس، معربا عن أمله 
في أن يكون الصيد وفيرا، لكنه في الوقت ذاته أشــار إلى أن 
الصيد لن يغطي الطلب بســبب عدم التزام بعض دول اجلوار 
باالتفاقيات أثنــاء فترة احلظر. وذكر أن الكثير من الصيادين 
الذيــن يعملون على اللنجات لصيــد الزبيدي والربيان خارج 
البالد وسيعودون بعد فتح املطار للطيران التجاري في األول 
من أغسطس املقبل كما أعلن الطيران املدني، موضحا أن عدم 
حتديد فتح موسم صيد الربيان حتى اآلن جعل الصيادين في 
حيرة من أمرهم، فهم ينتظرون التعليمات من االحتاد بشــأن 
املوسم وحتديد موعد البدء بالصيد، مبينا أن نسبة الصيادين 
املتواجديــن خارج البالد ٧٥ ٪  من إجمالي الصيادين الكلي ألن 
جميع الطراريد واللنجات حتتاج إلى الصيانة والتجهيزات الكاملة 
مبعدات الصيد، آمال من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية سرعة إصدار القرار في هذا الشأن ليكون هناك وقت 
كاف لتجهيز اللنجات، داعيا إلى إلغاء شرط ختم جوازات سفر 

الصيادين للخروج والعودة للمياه االقتصادية.

املشروع يوفر نحو ٩٢٠٠ وظيفة في املشاريع احمللية ويعزز الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص

الصيادون ملتزمون بتنفيذ قرارات اجلهات املعنية للحفاظ على الثروة السمكية

بدء صيد أسماك الزبيدي اليوم.. و٧٥٪ من الصيادين خارج البالد

دول اجلوار تستنزف مخزوننا املشترك.. واملخالفون يبيعوننا أسماكنا
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الغامن: مجلس األمة سيتعاون مع احلكومة ألبعد مدى 
إليجاد حل سريع ملشكلة «كويتيون بال رواتب»

سامح عبداحلفيظ

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن فــي مكتبــه أمــس ممثلني عن 
مجموعــة «كويتيون بال رواتب» ممن 
لم تستكمل إجراءات توظيفهم وعملهم 

مع بداية أزمة كورونا.
وأكد الغامن خالل اللقاء أهمية إيجاد 

حل عاجل وعادل لهذا امللف الذي تضرر 
فيه عدد كبير جدا من املواطنني، مؤكدا 
ان هذه املشكلة حقيقية ومستحقة وعلى 
السلطة التنفيذية إيجاد حل سريع لها.

وقال الغامن إن مجلس األمة سيتعاون 
مع احلكومــة ألبعد مــدى إليجاد حل 

ملشكلة املواطنني بال رواتب.
املمثلــون عــن  أعــرب  وبدورهــم 

«كويتيون بال رواتب» خالل اللقاء عن 
شكرهم للرئيس الغامن وحرصه على 

إيجاد حل مللفهم.
من جانب آخر، استقبل الغامن ممثلني 

عن أهالي مدينة املطالع السكنية.
وطالــب املمثلون خــالل االجتماع 
بضرورة الضغط على احلكومة لتسريع 
عملية تسليم البيوت كاملة خاصة في 

ظــل ما تردد عن نية احلكومة ووزارة 
املاليــة تخفيــض التمويــل املالي في 
الفترة احلالية للمشــاريع اإلســكانية 
األمر الذي ســيؤدي الى تخفيض عدد 
الطلبات التي ستسلم بسبب الظروف 
االقتصاديــة األخيــرة التي نتجت عن 

أزمة وباء كورونا.
ووعد الغامن احلضور بالعمل حثيثا 

مــن أجل إيجاد صيغة تضمن ســرعة 
التســليم كامال وعدم تأجيل الطلبات 
بسبب طول فترة االنتظار التي عاني 
خاللها املواطنون كثيرا. وحضر اللقاءين 

النائب ناصر الدوسري.
على صعيد آخر، بعث الغامن ببرقية 
إلى رئيس البرملان في جمهورية الصني 
الشــعبية لي زانشــو أعــرب فيها عن 

خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا 
الفيضانات الناجتة عن األمطار الغزيرة 
التي هطلت على شــرق الصني والتي 
أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا 

واملصابني.
وأعرب عن أمله بأن يتمكن الشعب 
الصينــي الصديــق مــن جتــاوز آثار 

وتداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

وعد أهالي مدينة املطالع السكنية بالعمل حثيثاً إليجاد صيغة تضمن سرعة التسليم كامالً وعدم تأجيل الطلبات بسبب طول فترة االنتظار

جانب من وفد اهالي مدينة املطالع السكنيةالرئيس مرزوق الغامن خالل اجتماعه مع وفد اهالي مدينة املطالع السكنية

الرئيس الغامن مع «كويتيون بال رواتب» رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل اجتماعه مع وفد «كويتيون بال رواتب» بحضور ناصر الدوسري

الفضل يطلب تزويده مبعدالت األداء حملافظ األسهم العاملية
وجــه النائب أحمــد الفضل 
سؤاال إلى وزير املالية براك 

الشيتان جاء فيه: 
ـ ملــا كانــت اســتثمارات   ١
القادمة  صنــدوق االجيــال 
تتوزع في اســواق االســهم 
العاملية وتدار من قبل مديري 
محافــظ خارجيــني، يرجى 

تزويدنا باآلتي:
االداء حملافــظ  ـ معــدالت  أ 
االسهم العاملية املشار اليها 
مقارنة باملؤشــر املستخدم 
كما في ختام آخر سنة مالية 
منتهية على ان يتضمن ذلك 
كل من املعدل السنوي خالل 
سنة، املعدل السنوي خالل 
ثالث سنوات، املعدل السنوي 
خالل عشر سنوات باالضافة 
الــى االداء التراكمــي خالل 

السنوات العشر.
التراكمــي بعــد  ـ االداء  ب 
اســتبعاد نســبة ١٠٪ مــن 

ارقام االداء اخلاصة مبكتب 
االستثمار في لندن، على ان 
تكون جميع البيانات املطلوب 
االجابة عنها بعد احتســاب 

اتعاب ادارة احملافظة.
ـ تزويــدي باملعلومــات   ٢
الالزمة عن نســبة السيولة 
النقديــة التــي حتتفــظ بها 
العامة لالســتثمار  الهيئــة 
خالل العشر سنوات االخيرة 
والعائــد احملقــق مــن هذه 
الســيولة النقديــة مقارنــة 
بالعوائد اخلاصة مبؤشرات 
العاملية  االسهم والســندات 

خالل هذا املدة.
٣ ـ ملــا كانــت الهيئــة العامة 
لالستثمار قامت من قبل بتكليف 
البيــوت االســتثمارية  احــد 
بوضع اســتراتيجية خاصة 
بتوزيع االصول، وعليه يرجى 

تزويدنا باآلتي:
هــذه  متــى مت وضــع  ـ  أ 

نســب املخاطر التي تعدها 
بهــذه  واخلاصــة  الهيئــة 

احملفظة.
٥ ـ قامــت الهيئــة قبل عدة 
ســنوات باستثمار جزء من 
امــوال االحتياطي العام من 
خالل تكليف بعــض مدراء 
احملافظ اخلارجيني، وعليه 

يرجى تزويدنا باآلتي:
أ ـ معدالت االداء السنوي.

بـ  معدل االداء التراكمي منذ 
انشائها.

ت ـ تزويدنــا بنســخة مــن 
االســتثمارية  الضوابــط 

اخلاصة بهذه احملافظ.
ث ـ مقــدار اتعاب ادارة هذه 

احملافظ.
ادارة االســهم  ـ تعتبــر   ٦
العامليــة في الهيئــة العامة 
لالســتثمار واحدة من اكبر 
ادارات الهيئة، وعليه يرجى 

تزويدنا باآلتي:

املخالفــات التــي قامــت بها 
االدارة احلالية للهيئة العامة 
لالســتثمار، وعليــه يرجى 

تزويدنا باآلتي:
أـ  املواضيع التي مت التحقيق 

بها من قبل تلك اللجنة.
ب ـ اسماء االشخاص الذين 
مت اســتدعاؤهم حتى تنجز 

اللجنة عملها.
تـ  النتائج التي توصلت لها 
اللجنة والقرارات املتخذة بناء 
على تلك النتائج مع تزويدنا 
بنسخة من التقرير النهائي 
وجميع املستندات اخلاصة 

بالتحقيق.
٨ـ  هل هناك من بني العاملني 
بالهيئة العامة لالستثمار ممن 
جتاوز السن القانونية؟ اذا 
كانــت االجابة بنعم فيرجى 
تزويدنا بعدد واسماء هؤالء 
العاملني ومناصبهم الوظيفية 
وعدد املستشارين القانونيني 

مت  وهــل  االســتراتيجية، 
اعتمادها من قبل مجلس ادارة 
الهيئة، وما تكلفة اعداد هذه 

الدراسة؟
بـ  هــل جــرى تطبيق هذه 
االستراتيجية وتاريخ البدء 
بها ان مت؟ مع تزويدنا بنسخة 
من االســتراتيجية املعتمدة 
ونسخة من التوزيع احلالي 

لالصول.
العامــة  الهيئــة  ـ قامــت   ٤
لالستثمار قبل عدة سنوات 
بإنشــاء محفظــة خاصــة 
مبلكيات الهيئة االستراتيجية 
في بعض الشركات العاملية، 
وعليه يرجى تزويدنا باآلتي:

أـ  معدل االداء السنوي لهذه 
احملفظــة مقارنــة باملؤشــر 

املستخدم منذ انشائها.
ب ـ نســخة مــن الضوابط 
االســتثمارية لهذه احملفظة 
ونســخة من تقارير قياس 

أـ  هل مت تعيني مدير متفرغ 
لهــذه االدارة منذ ترك مدير 
االدارة الســابق لعمله قبل 
اذا كانــت  عــدة ســنوات؟ 
االجابــة بنعــم يرجى بيان 

متى مت ذلك.
ب ـ مــا االدارات والدوائــر 
فــي قطــاع االوراق املاليــة 
التــي يشــغلها مديــرون 
بالوكالــة وليس باالصالة، 
ومــا تاريــخ شــغل هؤالء 
املديرين مناصبهم بالوكالة، 
كمــا يرجــى بيــان االنظمة 
املتبعة في الهيئة فيما يخص 
اجراءات التعيني في الوظائف 
االشرافية او ما يعادلها في 
الدرجة، وما االسس املتبعة 
عنــد التعيــني بالوكالة او 

باالصالة؟
٧ ـ جــرى خــالل عهد وزير 
املالية السابق تشكيل جلنة 
حتقيــق للنظــر فــي بعض 

بالهيئة وجنسياتهم.
٩ ـ مت قبل فترة اختيار عدد 
من املوظفني للعمل في مكتب 
االستثمار الكويتي في لندن 
وذلك بعد اجراء االختبارات 
واملقابالت الشــخصية لهم، 
وعليــه يرجــى تزويدنــا 
بأســماء مــن مت اختيارهــم 
وترتيب نتائــج االختبارت 
اخلاصــة بجميــع االســماء 
املتقدمــة للعمل فــي مكتب 
االستثمار في لندن، وهل مت 
اختيار افضل املتقدمني وفقا 
لنتائج االختبارات واملقابالت 

الشخصية؟
عمــل  انهــاء  هــل مت  ـ   ١٠
مديــر ادارة االســهم ومدير 
ادارة الســندات فــي مكتب 
االســتثمار في لندن بشكل 
مفاجئ وفوري؟ يرجى بيان 
أسباب االستغناء عنهما بهذه 

الصورة.

أحمد الفضل

االمــوال التــي تضــخ فــي 
صنــدوق احتياطي االجيال 

القادمة سنويا.
على ان تتضمن االجابة 
املطلوبــة وفق املشــار اليه 
اعاله بيان االرقام واملعدالت 
لكل منطقة جغرافية مستثمر 
بها على حدة مقارنة باملؤشر 
املعتمــد اخلــاص بهــا مــع 

العدساني يطالب بتعديل آلية تبادل 
األصول بني «األجيال» و«االحتياطي العام»

النائــب ريــاض  جــدد 
العدســاني رفضه للتوجه 
احلكومــي بإقرار مشــروع 
الدين العام واالقتراض من 
اخلــارج مطالبــا بضرورة 
تعديل آلية التحاسب وتبادل 
األصول بني صندوقي األجيال 
القادمة واالحتياطي العام.

العدســاني فــي  وقــال 
تصريح صحافي في مجلس 
األمــة إن صنــدوق األجيال 
القادمة يقف على أرض صلبة 
إال ان هناك نقصا في سيولة 

صندوق االحتياطي العام، وذلك بسبب 
ســوء اإلدارة املالية، مشــيرا إلى أن 
السيولة في صندوق االحتياطي العام 

كانت مليارا و٣٠٠ مليون دينار ووصلت اآلن 
الى ٧٠٠ مليون دينار. 

وأضاف انه ال يوجد عجز مالي امنا يوجد 
عجز في اإلدارة احلكومية فيما يخص وزير 

املالية، الفتا الى أنه أكد هذا 
األمر في االستجواب السابق 

ومستمر فيه.
وشــدد العدســاني على 
ضــرورة تعديــل مرســوم 
التحاســب وتبادل األصول 
بني صندوقي األجيال القادمة 
واالحتياطــي العــام بهدف 
الالزمة،  الســيولة  توفيــر 
واالبتعاد كليا عن الدين العام 
وأال تكون املعاجلة من خالل 
طلب قــرض دولي حتى ال 

تكون األمور أكثر كارثية.
وطالب العدســاني سمو 
رئيس مجلس الوزراء بتحمل 
مســؤولياته كون هذا األمر 
يتعلق مبعيشة املواطنني ورواتبهم، مؤكدا 
ضرورة أخــذ جميع االقتراحات التي قدمها 
في رسالته التي قدمها في شهر يونيو ٢٠٢٠ 

بعني االعتبار.

جدد رفضه الدين العام

املطيري يسأل عن «النورم» الناجتة عن استخراج النفط
وجه النائب ماجد املطيري 
سؤاال إلى وزير النفط د.خالد 
الفاضــل جــاء كالتالي: تكمن 
خطــورة التعامــل مــع املواد 
املشــعة الطبيعيــة (النورم) 
اســتخراج  عــن  الناجتــة 
النفــط والغــاز، مــن مصادر 
االشعة املؤينة وغير املؤينة 
املســتخدمة، ولضمــان عدم 
تعــرض العاملني في شــركة 
نفــط الكويت وافراد املجتمع 
والبيئة ملســتويات االشعاع 
غير املسموح بها، ومنع تلوث 
البيئة من املواد املشــعة، فإن 
االمر يقتضي حتديد مصادر 
املواد املشعة طبيعيا واجراء 
دراســات استشــارية خاصة 
ومــن ثــم التعاقد مــع احدى 
الشركات املتخصصة للقيام 
بجميع اعمال النقل واملعاجلة 
والتخزين والتخلص من املواد 
املشعة اذا لزم ذلك، اضافة الى 

العليا في شركة نفط الكويت 
بإلغــاء جميــع االجــراءات، 
وقامــت منفــردة بالتعاقــد 
مع مقــاول خارجي (شــركة 
لوتس) للقيام باالعمال حتت 
البند AppeNdiX-D من خالل 
عقــود احلفر الذي يســتخدم 
فقــط فــي حــاالت الطــوارئ 
دون العــرض علــى اجلهــاز 
املركــزي للمناقصات العامة، 
وبالفعــل وصل املقــاول الى 
الكويت في فبراير ٢٠١٥ (اي 
بعد ما يقارب ٣ اشــهر)، لكن 
املفاجأة كانــت رفض املقاول 
القيام بجميــع املهام املنوطة 
بــه، واصــراره علــى التهرب 
من عمليــة تنظيف ومعاجلة 
املعــاد اســتخدامها  االجــزاء 
وهي التكلفة االعلى من بنود 
العقد، وجلوئه الى استعاضتها 
بأخرى جديدة بتكلفة اضافية 
على شركة نفط الكويت. لذا، 

مــن قــرار تشــكيلها وجميع 
التقارير والقرارات والتوصيات 
الصادرة عن هذه اللجنة اضافة 
الــى تقرير مفصل مشــفوعا 
بالوثائــق واملســتندات عــن 
مدى تطبيق القرارات الصادرة 
عــن جلنــة التحقيق شــامال 
االجــراءات القانونية املتخذة 
سواء الداخلية او ضد املقاول.

٦ ـ صورة ضوئية من جميع 
املراســالت بــني شــركة نفط 
الكويت وشركة «لوتس» سواء 
مباشرة او من خالل املقاول.

٧ـ  كم تبلغ امليزانية املرصودة 
لهذا البند؟ مع بيان قيمة املبالغ 
املنصرفة منذ بدء االعمال حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
٨ ـ كم تبلغ التكلفة االضافية 
الناجمة عن عدم التزام مقاول 
شــركة «لوتــس» مبعاجلــة 
االجزاء املعاد استخدامها في 

عمليات احلفر؟

يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:
العقــد  اعمــال  نطــاق  ـ   ١
االستشــاري رقم ١٦٠٥٢٧٨٠ 
التــي قدمهــا  والتوصيــات 

االستشاري.
٢ ـ صورة ضوئية من جميع 
املراســالت اخلاصة بترسية 
 RFPاملناقصة رقــم ٢٠٢٧٢٧٢
متضمنا املقارنــة الفنية بني 

مقدمي العطاءات.
٣ـ  صــورة ضوئيــة من جميع 
مراسالت االدارة العليا واملوافقات 

املتعلقة بعقد «النورم».
٤ ـ اسم وصالحيات املسؤول 
الذي اصدر التعليمات بإلغاء 
التعاقــد من خــالل املناقصة 
ووافق على ادراج هذه االعمال 

.AppeNdiX-D حتت البند
٥ ـ هل شــكلت جلنة حتقيق 
في هذا اخلصوص؟ اذا كانت 
االجابــة بااليجــاب فيرجــى 
تزويــدي بصــورة ضوئيــة 

طلب تزويده بصورة ضوئية عن املراسالت

ماجد املطيري

معاجلة االجزاء التي ســيعاد 
اســتخدامها، وبالفعــل بدأت 
شركة نفط الكويت في اجراءات 
التعاقد وطلب عروض االسعار 
وطرح املناقصــة منذ يوليو 
٢٠١٤ وصوال الى مرحلة التعاقد 

في ديسمبر ٢٠١٤.
اال انه في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٤ 
صدر قرار مفاجئ من االدارة 

رياض العدساني

ملشاهدة الڤيديو
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«ّمتن على ّمتن.. 
«الفاسد» ما يتأمن»!!

 مساحة للوقت

 طارق إدريس

تنقسم األغنية واألنشودة واخلطابة إلى ٣ أركان: 
الكلمة واللحن واألداء، تتصدرها اللحن، ثم األداء، ثم 
الكلمات، لذلك جتد أغنية ألم كلثوم يؤديها السنباطي 
بصوته األجش يطرب لها املستمع ألنه علق في ذهنه 
اللحن، واللحــن يرتبط بالوجدان والعاطفة واألذن، 

لذلك قيل «األذن تعشق قبل العني أحيانا».
وفي أثر اللحن جاء في احلديث: «إنكم تختصمون 
إلي، وإمنا أنا بشــر، ولعل بعضكم أن يكون أحلن 
بحجته من بعض، وإمنا أقضي بينكم على نحو مما 
أســمع منكم..» احلديث، فاللحن له أسلوب ومنط 
يخترق القلب والعواطف، حتى ال يفرق املســتمع 

بني احلق والباطل.
وهنا مربط الفرس، فقد يتأثر الناس مبا يسمعون 
دون حتقق مما يسمعون، إما لبالغة املتكلم، أو لقرب 
الكالم من الهوى والقلب والعواطف، وال يســتثنى 
من ذلك ال مثقف وال عامي، وال متدين وال ليبرالي، 
وال مسلم أو غير مسلم، ألنها النفس والهوى، حتى 
يصبحوا كالســكارى مغيبني عن احلقيقة والعقل 

واملنطق.
وهذا ما تستغله بعض املؤسسات باستخدام وسائل 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، بنشر اإلشاعة 
واألكاذيب على مختلف املستويات، احمللية والدولية، 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والفكرية واألمنية، 
لتكون الشعوب ضحايا لهم، بل قد تتعداها إلى دول 
قد تنهار بسبب ذلك، ولألسف قد تكون بأيدي الشعب 
نفسه باستجابته لتلك اإلشــاعات أو األحلان دون 

حتقق من الواقع، أو معرفة املستفيد من ذلك كله.
ولسنا مبنأى عن ذلك اخلطر الذي نعيشه يوميا 
بوجود منظمات ودول لها أهداف باإلساءة للكويت 
شعبا وحكومة ومؤسسات، مستخدمني سياسة فرق 
تســد، ضاربني الناس ببعضها ملصالح خاصة، فما 
يجد الليبرالي فرصة إال وضرب بها اإلسالميني، وال 
يجد االقتصاديون مجاال إال وضربوا فيه احلكومة، 
ويستجيب الناس معهم من أهل الهوى متأثرين باللحن 
وحسن األداء، دون النظر إلى الكلمات املنقولة والتحقق 
من مصداقيتها، حتى تصل ملرحلة «إذا خاصم فجر».

ودخل هنا مصطلح «احلــرب بالوكالة»، فتجد 
دولة أو منظمة ما تهاجم دولة ما من خالل مواطنيها 
وصحفها وإعالمها ومؤسساتها، سواء باملال أو املصالح 
أو اللحن، لتنشــأ فتنة داخلية عمياء تأكل األخضر 
واليابس، وهذا ما تتعرض له الكويت ومؤسســاتها 
ورموزها بني احلني واآلخر وسط غوغاء ال يفهمون 
سوى التكرار كأنهم ببغاوات أو سكارى! وإذا نبهتهم 

قالوا: منقول، وناقل الكفر ليس بكافر!
وصف جميل للزميل سامي النصف لـ«داعش» 
بقوله: أما الشباب املتطوعون للقتال فهم حطب نار، 

وأما القيادة فهي مخترقة وموجهة. 
فال تكونوا أيها الناس حطبا لنار غيركم، فتشتعل 
قلوبكــم غيظا وهّما حيث ال ينفــع الندم، كما قال 
الشاعر: يا نار شــبي من ضلوعي حطبك، فتكون 
ضلوعك وحقدك وحسدك حطب نار لقلوب اآلخرين.. 

ولوطنكم.
أسأل اهللا أن ينبهنا ويوعينا ويبصرنا ملا يحصل 
من نشر لإلشاعة والفتنة بني الناس بني احلني واآلخر، 
مستهدفة الوحدة الوطنية، واستقرار البلد، وأن يحفظ 

الكويت وأهلها من كل سوء.

األمم تبنى دائما على سواعد أبنائها الشباب، فهم 
عماد األمة وحصنها املنيع وعدتها ملواجهة تقلبات 
الزمن وغدر الغادرين، وعلينا جميعا أن نغرس في 
شــبابنا الوالء واالنتماء للوطــن الغالي ألن الوالء 
واالنتماء ال يشتريان وال يباعان وقدرنا أن نحاط 
بأعداء يتربصون بنــا وحتى ال نباغت كما بوغتنا 
في ٢/٨/١٩٩٠ فعلينــا أن نحصن جبهتنا الداخلية 
وعمادها شــبابنا الغالي وان أزمــة كورونا غيرت 
الكثير من التوجهات الشــبابية ومسار احلياة إلى 
األفضل وأكثر الشــباب وجدوا في أنفسهم العمل 
التطوعي وخدمة الوطــن كتطوعهم في اجلمعيات 
التعاونية ومساعدة الطاقم الطبي في احملاجر الصحية 
وخدمات الطاقم األمني، فوضع الشباب ايديهم بأيدي 
حكومتهم ومدوا ايديهم للحكومة حتى جتتاز هذه 
األزمة ونرى ونســمع دائما قائدنا الغالي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد في كل خطاباته 
يحث على دعم الشباب وتقدمي كل ما يحتاجونه وال 
ننسى كذلك شباب الكويت ورجالها عندما دافعوا عن 
بلدنا الغالي الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت، فرعاية شبابنا تتطلب منا أن نلتفت اليهم 
ونزودهم بكل ما يحتاجونه من علم ومال ونسهل 
لهم طلب العلم بإنشاء جامعات جديرة ونسهل لهم 
االستقرار النفسي بتوفير وظيفة لهم فور تخرجهم 
بدال من انتظار الطابور الطويل في سلم العاطلني، وهذا 
مطلوب من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

شبابنا عدتنا ملواجهة امللمات ودرع الكويت وسيفها 
الذي سيذود عنها عندما تتعرض ال سمح اهللا للخطر 
وهم عدتنا فإن أحســنا رعايتهم ووفرنا لهم سبل 
العيش الكرمي والسكن املناسب وان تركناهم ملن ميلك 
الوسائل للســيطرة عليهم باملال واجلاه والسلطان 
ومخاطبة الغرائز فإننا نفرط في سالحنا وذخيرتنا 

هل املال يبني األمم ويبعث نهضتها وحده؟!
ال واهللا فاملال وحده ليس كافيا للبناء والنهضة 
إمنا نهضة الشعوب تقوم دائما على أكتاف سواعد 
شبابها فهم شــريان احلياة لبلدنا الغالي الكويت 
ومعينها الذي ال ينضب وحماة عرينها والشــباب 
الكويتي تقريبا ٧٢٪ من املجتمع البد أن نأخذ بيدهم 
ونستفيد من إمكاناتهم فالبد من دعمهم ونوصي 
رجال الدين بااللتفات إلى الشــباب وحثهم على أن 
يتبعوا تعاليم الدين اإلسالمي واالبتعاد عن كل شيء 
يغضب اهللا عز وجل ونوصي كذلك وسائل اإلعالم 
املسموعة واملرئية واملقروءة بحث الشباب على حب 

الوطن واالنتماء اليه.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها وجميع 
املسلمني من كل مكروه، وان يكشف اهللا هذه الغمة 

عن الكويت واملسلمني والعالم اجمع. اللهم آمني.

أيام العهد امللكي بالعراق وحتديدا 
في حكــم امللك فيصــل األول كان 
صغار العبيد بالقصر امللكي يرددون 
«هوسات» وأهازيج الشارع العراقي بعد 
عودتهم من السوق والشوارع!! فكل 
ما يسمعون من هذه العبارات ينقلونها 
للقصر بعفوية وبراءة األطفال وهنا 
بنات وأوالد القصر خاصة الصغيرات، 
كما تقول األميرة بديعة آخر «أميرات» 
العهد امللكي العراقي والتي ولدت عام 
١٩٢٠ وتوفيت في التاسع من الشهر 
اخلامــس ٢٠٢٠ في لندن، والتي كان 
يطلق عليها وريثة «العروش» عنوان 
الكتاب الذي تنــاول فيه مؤلفه فائق 
الشيخ علي مذكرات «حفيدة» الشريف 
حسني بن علي ملك العرب، وقال مؤلف 
الكتاب انه اهم وثيقة عربية في القرن 
العشــرين صدر في لندن عام ٢٠٠٢ 
مدعم بالصور النادرة وكذلك بالكثير 

من االحداث!!
بالطبع األهزوجة أو «الهوسة» تقول:
ّمتن على ّمتن.. «فيصل» ما يتثمن
متن على متن.. «فيصل» ما يتأمن

واملقصود هنا امللك فيصل األول عم 
األميرة بديعة، حيث تقول األميرة ذات 
السنوات السبع وتردد صياح الشارع 
العراقي بتلك العبارة التي تعني بأن 
فيصل ال يؤمتن على حكم العراق!! 
هكذا كان الرأي الشعبي بالعراق يصل 
إلى امللك بصيحــات بنات «العرش» 
الصغيرات كما تقول األميرة الراحلة 
عن «١٠٠ عام» قبل شــهور كشاهدة 
على أحداث ومذكرات العصر امللكي 

العراقي!!
فطوال أيــام «احلجر» كان كتاب 
«مذكرات وريثة العروش» بني الكتب 
اليوم هذه  التي أتصفحها ألقطــف 
«األهزوجة» والصيحة التي كانت تردد 
بالشــارع العراقي وتصل إلى قصر 
امللك فيصل األول على لســان بنات 
وأطفال العرش!! والعراق اليوم يئن من 
الفساد والظلم والقهر بعد «١١٣ عاما» 
من أحداث ذلك الزمن إبان حكم امللك 
فيصل عام ١٩٠٧ فهل يدرك الشعب 
العراقي بكل قومياته وطوائفه وبعد 
سقوط احلكم امللكي عام ١٩٥٨ اهمية 
تلك الصيحات ليقول اليوم ويردد تلك 
الفساد  األهزوجة: «متن على متن.. 
ما يثمن ومتن على متن الفســاد ما 
يتأمن». والتمن تعني «الرز» رغم ان 
العــراق في ذلك الزمن كان من اغنى 
البالد املنتجة «للرز» املمتاز وخاصة 
«العنبر» واليوم اراض قاحلة وعرة ال 
جتري فيها االنهار واجلداول لتروي 
الناس والبســاتني، ونحن هنا نقول 
ونصيح بنفس العبارات ألن «الفساد» 
طغى وأصبحت االمور ال تؤمتن ولقد 
كشفت اجلائحة الغطاء وكل الثغرات 
عن كل «الشخوص» وأصبحنا نردد 
«متن على متن «الفساد» ما يتثمن ومتن 
على متن «الفساد» ما يتأمن» ونحن 
نقترب من نهاية دور االنعقاد للفصل 
التشريعي اخلامس عشر و«الفساد» 
اكل كل مصالــح ومحاصيل «التمن» 
العام،  املال  والنفط واســتولى على 
فهل تسعف االيام السلطة السياسية 
محاسبة «الشخوص» ومن وراءهم أو 

من يتستر عليهم؟!
ونتأمل ونحن نشــاهد فصول 
اخلتام في «املسرحية» البرملانية التي 
اعتادت على مظاهرة «االستجوابات» 
للغطاء على مصالح الشهور املتبقية 
الكرســي املخملي «األخضر»  على 
متهيدا النتخابات دور االنعقاد السادس 
عشــر!! ولكن ما نقول إال كما كان 
أطفال العراق يقولون في ذلك الزمن 
وينشدون نشيدة البائع املتجول في 
األزقة واحلارات كما قالت «الراحلة» 
األميــرة بديعة آخر اميرات العروش 

العراقية عن «حلوى شعر البنات»: 
«شعر بنات.. وين أولي وين أبات؟
بالدربونــة.. والهايشــة  أبــات 

صغيرونة..
عتوي الحك بزونه»

وتعني هذه حلوى «شعر البنات» 
أين أولــي وجهي منهــا وأين أبيت 
ليلتي.. راح أبيت فــي الزقاق قرب 
البقــرة الصغيرة، ألرى كيف يطارد 
القط قطته!! واحنا قصتنا مع مطارد 
املجلس للحكومة والفساد «ينهش» 

ثرواتنا.

باحلكومة لالستدانة بالقول: «انت 
ما تعرف العجز االكتواري»، طبعا 
العجز املتواري الذي فلقونا به ليال 
ونهارا ملنــع اي زيادة في رواتب 
أكثر من  املتقاعدين وآخرها طار 
مليار دوالر، فكأن العجز االكتواري 

ال يظهر إال للفقراء فقط.
< < <

احلســبة بحسبة بدو وحضر 
واســكيمو، إذا كان هــؤالء هم 
خبراؤكم االقتصاديون ومنظرو 
املرحلة القادمة فأبشروا باخلسارة، 
فالقاعدة البسيطة تقول: «أبوي عنده 

فلوس... ليس يستلف؟».
< < <

املهـــــم مبا أنــي أنا اجليل 
القــادم... أبي أعــرف صندوقنا 

شصار عليه؟!
وللعلم نحــن دولة رعوية كنا 
وال زلنــا دولة رعوية وســنظل 
النظريات  كذلك، ومحاولة تطبيق 
االقتصادية او احللول االقتصادية 
التي تصلح في دول الـغـــــرب 
هــــي محاولة فاشلة او محاولة 

تنـفيعية.

واألفواه تناشد املسؤولني احلد من 
تلك الظاهرة إلى أن أصبحت في 
جائحة كورونا وظيفة لها مسؤول 

وموظفون ورواتب!
٭ الشفافية: إلى متى ونحن ال نقول 
احلقيقة! نعيــش في أزمة وليس 
نحن فقد بل العالم بأكمله ومن هذا 
وذاك جند بعض الوزارات يتفشى 
في موظفيها مرض (كوفيد-١٩)... 
ومع هــذا ال جند من يصرح وال 
من يحذر! بل ملتزمون بالصمت 
خوفا من الفضيحة! عفوا هذا وباء 
وال بد من أن الشفافية تكون أحد 

أسس محاربة هذا الوباء!
٭ التربية والتعليم: ال منتلك إال 
جملة واحدة تكتب منا إلى مسؤوليها 

«عالمة استفهام»؟
أهلنا: قال  ٭ مسك اخلتام: قالوها 

من أمرك؟ قال من نهاني؟

كي ال تنشغل بأمور من الصعب 
جدا حصولك عليها، ووصولك إليها.

وإياك ثــم إياك، أن تصبح من 
فئة أولئك الذين دائما ما يرددون 
جملتهم املعهــودة قياما وقعودا: 
فلقد كان أبــي كذا وكذا و... إلخ، 

فيقول الشاعر:
ليس الفتى من قال كان أبي

لكن الفتى من قال ها أنا ذا
فإن قست عليك احلياة يوما، ال 
تقسو أنت عليها أكثر، فقط لتجعل 
لنفسك قيمة أو مكانة، فتطلق العنان 
السحيقة،  لوسوستك بهواجسها 
فتجعلها تسيطر عليك وتضيعك، 
وعن كل ما تريــد حتقيقه أو ما 
تتمنى الوصــول إليه تبعدك، بل 
كن أنت بــكل ما يتفق مع ميولك 

ومهاراتك وقدراتك.
ولكن ال تنسى أيضا أن يكون 
ميولك متناسبا ومنسجما مع بيئتك، 

كي ال تخرج عن املألوف.

الهيئة  التي تنضوي حتت لــواء 
لعامة لالستثمار جتربة عاملية رائدة 
وناجحــة، وكانت اخلطوة األولى 
احلقيقية والوحيدة لتنويع مصادر 
الدخــل، فمنذ إنشــاء الصندوق 
الســيادي وأقرانه من الصناديق 
األخرى واملكاتب والدولة تستند 
الى غطاء مالي أو باألصح حماية 
مالية فإن لم تستخدم اآلن فمتى 
سيتم اســتخدامها، هل يجب ان 

ننتظر غزوا آخر؟!.
< < <

الدفع  طبعا ســيظهر منظرو 

هذا وذاك فقدنا لغة احلوار والتزم 
األغلبية بالصمت! 

٭ البطالة واملتسولون: بعيدا عن 
اجلهات احلكومية املختصة.. فتلك 
الطفرة لم تولد في جائحة كورونا 
فقط، بل منذ حترير الكويت من 
الغاشــم واألقــالم تكتب  الغزو 

لغيرهم أو على األقل منفعة تكون 
مبنزلة إضافة جميلة لشخصهم، 

وخاصية ظروفهم.
فبدال من أن تبحث هنا وهناك، 
لتتقمص وتقلد شخصية هذا وذاك، 
حاول أن تتخلص أوال من فوضوية 
نفسك وذاتك، وشتات إحساسك، 
وان تتجنب بقدر املســتطاع أن 
تتخلص من بدائية فكرك وعقلك، 

لعشرات الدول، فإما تتعاقدون مع 
شــركة حتصيل «تدقدق» عليهم 
وتزعجهم ليما يدفعون اللي عليهم 
أو تتفاهمون معاهم وديا لتحصيل 
مــا ميكن حتصيلــه، ال ميكن ال 
اقتصاديا وال حلمنتيشيا أن تكون 
مالءتك املاليــة بخير وتبحث عن 
سلف، وليس من املعقول حسابيا 
انك مســلف نص كوكب األرض 
ومتوهق بكــم مليار وتقترب من 

حافة اإلفالس.
< < <

الكويتية  السيادية  الصناديق 

أحببنا التحــاور كما تعودنا عليه 
في السابق أصبح احملاور ال ميتلك 
إال الغضــب والصراخ في حديثه 
ونتيجة أن احملاورة لم تعد مناقشة 
أو اختالفــا في رأي، بل أصبحت 
حلبة صــراع والفوز لألقوى في 
الصراخ والتعدي في األلفاظ، ومن 

املوجات التي أصبحت تغزو العالم، 
والتي تناسلت الكثير منها، من كل 
حدب وصــوب، ودون بذل أدنى 
مجهود للتميز واإلبداع ذو الروح 

التجديدية.
فهم مجرد أشــخاص سمحوا 
للوهــن والتقليد واليــأس بأن 
يســتوطنهم، دون أن تكون لهم 
هناك مصلحــة حقيقية أو منفعة 

ملــن ال يعلم فإن أول صندوق 
ثروة سيادي في العالم كان كويتياً، 
والذي أسســه املغفور له الشيخ 
عبداهللا الســالم عام ١٩٥٣م حتت 
اسم مجلس االستثمار الكويتي الذي 
حتول الحقا إلى مكتب االستثمار، 
وبعدها بسنوات في عهد املغفور 
له الشيخ جابر األحمد مت تأسيس 
صندوق األجيال القادمة وكان عمري 
يومها ٥ سنوات، وقياسا بني االسم 
وعمري فاجليل القادم الذي مت إنشاء 
الصندوق من أجله هو«أنا وأقراني»، 
وأعتقد الزم نشوف شيئا منهم 
خاصة ونحن وحكومتنا أحوج ما 
نكون لسيولة عاجلة قبل أن تدخل 
احلكومة في دوامة عدم القدرة على 
ســداد رواتب سبتمبر كما يقول 
سحرة احلكومة ومنظروها ممن 
يدفعونها دفعا إلقرار الدين العام، 
رغم أن املنطق البســيط لألشياء 
يقول إن أمامــك صناديق وليس 
صندوقا ســياديا واحدا، ولديك 
اســتحقاقات ماليــة أخرى على 
باملليارات وأيضا  جهات حكومية 
إن لم أكن مخطئا قروض منحت 

الكثيــر ممن يغرد  ٭ «تويتر»: 
من خــالل «تويتر» أصبح يفتقد 
معاني الكثير من املصطلحات، مما 
أدى الى أننا أصبحنا نقرأ البعض 
منها في بعض تغريداتهم وتناسى 
هؤالء البعض أن تلك املفردات «عيب 
الواحد ينطق بها.. ال هي عوايدنا 
وال طبايعنا» بأن نقولها، ولكن اليوم 
وما منــر به من جائحة «كورونا» 
أصبح العديد يفتقد ما هو العيب 

وما تربينا عليه في املاضي!
٭ لغة احلــوار: الكثير فقد تلك 
اللغة! والســبب ليس الصمت بل 
الدهشة فيما يســمعه من أخبار 
ويشاهد من أحداث، التزمنا الصمت، 
ال لعدم وجود مــن نتحاور معه 
الصدمة جعلــت األغلبية  ولكن! 
الى  يفضل الصمت، مما أدى بنا 
أن نفقد معنــى احلوار، حتى إذا 

باختالف شرائحنا االجتماعية 
املختلفة بفئاتها ومستوياتها، مازال 
البعض مستمرين على تفاهتهم، ذلك 
للظهور،  بسبب عشقهم وولعهم 
وعمل الـــ (show) الرتيب اململ، 
والتفاخر أمام القريب والبعيد في 
محيطهم، فقــط ليكونوا حديثي 
الساعة، ذلك وبخالف تلك الرغبات 
الداخلية الدفينة، التي يعــتقدون 
بأن من خاللها سيبرزون بصورة 

أكبر.
ومن جانــب آخر، جتدهم في 
املقابل، يناقضون أنفســهم فيما 
بعد، عندما تسمعهم يعيبون بهذا 
الســلوك ومبثل تلك التصرفات، 
يستغربونها ويستنكرونها، خاصة 

في وقتنا احلالي.
سواء من شباب صغار في السن 
ومراهقني، أو من فئات عمرية أخرى 
قد تكون أكثر نضجا، ذلك بهدف 
التشبه والتقليد األعمى، وبجميع 

أمة فابدأ بالتعليم، إن التعليم أمر مهم، وأولى خطوات التنمية 
احلضارية والبشــرية على اإلطالق، وهــو أول مبادئ ديننا 
احلنيف، واملدرســة مكان مقدس، فال مكان للمعلم الضعيف 
والفاسد واملســتهزئ، والبد أن تكون هناك عني ساهرة على 
تلك القضية املقدسة وال تهاون فيها، إن ما يعتلي املجتمع اليوم 
من قضايا غسيل أموال وجتار إقامات ومخدرات واختالسات 
واإلطاحة باملبادئ من أجل النزوات واألهواء وانحدار أخالقي 
دون خجــل وال حياء.. من أين أتى هذا كلــه؟ إنه من التعليم 

يشغلنا وباء «كورونا» بشكل مقلق ومخيف، وهو أمر مؤقت 
بإذن اهللا وأجر للصابرين، ولكن ما يجب أن نقلق ونخاف منه 
هو ذلك املجتمع الذي يعاني أفراده من انحدار أخالقي وقيمي 
متفاوت في درجاته إال من رحم ربي وال أحد معصوم من اخلطأ، 
وإمنا هناك من يســرع إلصالح اخلطأ ويسعى لتنمية نفسه 
ومحيطه، أما املعضلة احلقيقية فيمن يصر على اخلطأ وميشي 
أعمى القلب والبصيرة حتى يدخل في متاهات هو في غنى عنها 
قد أضرت بنفسه وأسرته ومجتمعه، ولكن السؤال الذي يبقى 
مطمع اجلميع: كيف يتم إصالح فســاد قائم نتيجة تخبطات 

تبدأ من إدارة أسرة إلى مؤسسات دولة منذ سنوات طويلة؟
إننا نواجه معاضل كبيرة في انعكاساتها السلبية اخلارجة 
على مبادئ وأخالقيات املجتمع اإلسالمي، ففي الوقت احلالي 
اإلصالح يقوم على أساس مخرجني: سطحي وجذري، وأقصد 
بالسطحي هو مكافحة ما هو ظاهر من الفساد ألفراد املجتمع 
واالســتمرارية عليه بقوانني صارمة وحازمة ال للوساطة وال 
للتخاذل، أما بالنســبة للجذري فهو يسير على مبدأ «زرعوا 
فأكلنا ونزرع ليأكلــوا» وبداية إصالح أي مجتمع كان، تكمن 
فــي أهم محك أال وهو «التربية والتعليم»، فإذا أردت أن تهدم 

السيئ عبر أجيال أضر بثالثة: األم والتعليم والقدوة احلسنة.
يجب على وزارة التربية والتعليم اإلســراع في إجنازاتها 
التنموية ألن منها يخرج للمجتمع الصالح والطالح، أتخيل وزارة 
التربية والتعليم مثال البيت املليء باألتربة يجب نفضها بقوة 
حتى تزهو ألوانــه وتظهر معامله اجلميلة من جديد، فخطوات 
التنميــة تبدأ بانتقاء وزير تربية وتعليم تربوي قبل أن يكون 
حاصال على درجة دكتوراه فقط، والبد من استشــاريني من 
خيرة نساء الكويت وذلك من وجهة نظري حتى تتكامل العملية 
التربوية من أب صانع للقرار وأم حاضنة تتمتع برؤية تربوية، 
ومن ثم انتقاء مدرسني أفاضل مت اختبارهم تربويا وتعليميا، 
فقد كتبت كثيرا عن املهارات الواجب توافرها باملعلم التربوي 
الناجح ولباســه ومظهره أمام الطلبة لكونه قدوة حسنة.. كما 
التركيز على دراسة وحفظ القرآن الكرمي، فإن أسلوب التدريس 
ملادة القرآن ضعيف جدا ومهمل لألسف، فتعليم القرآن بصورة 
جــادة بكل ما أتى به من أخالقيات وعبر ونظم وإعجاز قرآني 
وعلمي ينعكس على صقل شخصية حكيمة ومتزنة بليغة في 
لغتها وقوية في مبادئها وثقافتها، رسالتي األخيرة، فليتنفس 

تعليمنا القرآن الكرمي.

آن األوان

هل رأى احلب 
سكارى.. 

مثلهم؟
د.عصام عبداللطيف الفليج

صراحة

الشباب

Adel.almezel@gmail.comعادل نايف املزعل

محلك سر

عالمة استفهام
Nermin-alhoti@hotmail.comد.نرمني يوسف احلوطي

في سياق احلياة

املظهر الالفت!
فاطمة املزيعل

للسطور عنوان

معضلة التعليم
ومجتمع في خطر

@family _ sciencesشيخة العصفور

احلرف ٢٩

أبوي عنده 
فلوس ليش 

يستلف؟!
waha٢waha٢waha@hotmail.comذعار الرشيدي
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من كتاب: املوسوعة العلمية املبسطة

من كتاب: ٤٠٠٠ حقيقة مذهلة ـ  جايلز براندريث
أفقياً:

حيوان من القوارض من ٤ أحرف

عموديًا:

Sudoku املوسوعة العلمية املبسطة

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

٤٠٠٠ حقيقة مذهلة

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ قفزت فتاة في الرابعة والعشرين من 
عمرها عام ١٨٨٥ من فوق جسر بارتفاع 
٧٦ مترا وهبطت الى االرض ولم تصب 
بأي اذى فقد قام ثوبها مقام املظلة وكان 

من الطراز الفيكتوري الفضفاض.
٭ تلتقط اخلفافيش احلشرات وتتفادى 
االرتطام باألشياء امامها وذلك بواسطة 
اطالق موجات فوق السمعية وانتظار 
سماع رجع الصوت، وكما هو معروف 

فهي غير قادرة على الرؤية.
الثيران في (ملقة)  ٭ خالل مصارعة 
بإسبانيا يقوم املصارع بوضع ذراعه 

على جبهة الثور ووضع قرنه في فمه.
٭ وسيلة النقل التي تعتمد على العجالت 

اقدم من الطريق بـ ١٠٠٠ سنة.
٭ كانت امللكة آن هي اول من اقترحت 

اجراء سباقات اخليل في آسكوت.
٭ بداية استعمال حدوات احلصان كانت 

في عام ١٠٠ قبل امليالد.
النرويج  ٭  هناك محطة قطارات في 

تدعى Hell (اجلحيم).
٭ كيغ كونغ الذي ظهر على الشاشة ألول 
مرة عام ١٩٣٣ لم يكن إال لعبة ال يتعدى 

طولها ٦ بوصات.

قندس

أمل عرفة

ما هي الباالد (أو األغنية القصصية)؟

الباالد Ballad هي شكل من األغنيات 
الفولكلورية التي تدور حول قصة. وقد نشأ 
هذا الشكل بأوروبا في العصور الوسطى 
متأثرا بالغناء األندلسي. وتروي الباالد 
أحداثها ببساطة ومباشرة، وباحلوار غالبا.

وقد تكون مصحوبة بالرقص، كما يؤدى 
انها تغنى  بعضها دون موسيقى. غير 
الكلمات اكثر من  دائما بالتشديد على 
االحلان، ومع ذلك فإنها تستخدم احلانا 

جميلة متاما.
تنتشر الباالد في معظم بلدان اوروبا 
واميركا بعد ان تنقلت شفاها من جيل الى 
جيل، وهي تختلف من مكان الى مكان، وقد 
تنوعت الى اشكال عديدة جدا وأضيفت 
املتوارثة حكايات جديدة  الى حكاياتها 

من احلياة املعاصرة.
وتوزع الباالد في الوقت احلاضر معبأة 
في اسطوانات واشرطة وكاسيتات. كما 
توزع كلماتها مطبوعة في قصاصات او 

نشرات مطوية.

نسااجعمعاق

ررلماادالا

مامتمصامال

ابتددفررمك

لةناهـةكةار

اعبدجدفضني

لوياواضريم

مماتللابرة

عجلباحءباي

تمكيررلارل

ملونوفصهـسا

سانةنةوشاغ

١ - طريقان - نقص (معكوسة)، ٢ - اهتم به - جواب 
- عالمة موسيقية، ٣ - يسانده - من الشجر، ٤ - 
عكس االحزان، ٥ - اماسي - عذل، ٦ - اهتم - مبدع، 
٧ - اعتالء - عالمة موسيقية (معكوسة)، ٨ - علم 
مذكر - ننفيه، ٩ - آثار قدمية - للنفي، ١٠ - كاتب 

مسرحي كويتي راحل.

الكرمية
املجموعة

احلرفة
األماني

غالي

أسرار
الكون
سراب
عامرة
مدارك

شهاب
وصل

عاصفة
فضاء

امتدادات

رمال
نور

ضرب
الوجه

املتنبي

بينة
جامد
املعتم

١ - فنان سوري، ٢ - قبل املطر - عكس يحزن، ٣ - عكس 
اشترى - الكمال، ٤ - عدم اهتمام - احد فنون الغناء 
التقليدية، ٥ - لالستفهام - عالمة موسيقية - متشابهان، 
٦ - دول عربية (معكوسة)، ٧ - ارشد (معكوسة) - هجر 
- من اطوار القمر، ٨ - مئات السنني، ٩ - في اجلمل - 

ابني (معكوسة)، ١٠ - تفني (معكوسة) - ارق.

أفقياً: عموديًا:
١ - دربان - قّل (معكوسة)، ٢ - رعاه - رد - سي، 
٣ - يدعمه - قنب، ٤ - املسرات، ٥ - ليال - لوم، 
٦ - حفل - فنان، ٧- ارتقاء - سي (معكوسة)، ٨ - 
محمد - نبعده، ٩ - اوابد - ال، ١٠ - محمد الرشود.

١ - دريد حلام، ٢ - رعد - يفرح، ٣ - باع - التمام، ٤ - 
إهمال - قدود، ٥ - هل - فا - ا ا، ٦ - لبنان (معكوسة)، 
٧ - دل (معكوسة) - سال - بدر، ٨ - قرون، ٩ - سنام 

- ولدي (معكوسة)، ١٠ - تبيد (معكوسة) - سهاد.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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التقي عبداحلي د. جبار جودي

مالك ابو زيد هبة الدري سماح عثمان الشطي

نعمان حسني لـ «األنباء»: بدون غرور 
لي بصمتي اخلاصة في الكوميديا

حوار: ياسر العيلة

يعد املخرج نعمان حسني، البعيد عن األضواء واإلعالم مبحض إرادته، 
من املخرجني املميزين في الكويت، وله بصمات واضحة في إخراج 

األعمال الكوميدية التي حققت ومازالت جناحا كبيرا، آخرها مسلسل 
«ال ديسمبر» الذي عرض رمضان املاضي، وميلك حسا كوميديا وأفكارا 
متميزة ساعدته في عمله، وشكل مع النجم طارق العلي ثنائيا ناجحا 

وقدما معا الكثير من األعمال املتميزة.
نعمان حسني حتدث عن عالقته بطارق ومركز «فروغي»، وعن عدم 

إخراجه لألعمال الدرامية واملسرحية حتى اآلن، في احلوار التالي:

قام بتوصيل الطلبات ألحد املطاعم أثناء فترة احلظر

في البداية كلمنا عن«ال ديسمبر» وكيف 
رأيت التجربة؟

٭ كانت جتربة حلوة، وأول شيء شدني 
فــي العمل قصتــه، فقد كانــت جديدة 
بأحداثهــا، وكان فيه حتديا بيني وبني 
املنتج بندر السعيد الذي اشترط علي أال 
أضيف على النص أي شيء وأن التزم بكل 
ما كتبه، وكان ردي عليه أن هذا أمر صعب 
ألن األعمال الكوميدية تطلع فيها أشياء 
ومواقف وليدة اللحظة، وبعد جلسات 
عمل كثيرة اعتمدنا النص بشكل نهائي 
بدون أي إضافة، واستمتعت  بالعمل مع 
مجموعة متميزة من الفنانني الذين سبق 
لي أن عملــت معهم من قبل مثل طارق 
العلي وجمال الردهان وميس كمر ومرام.

بصمة خاصة

 هل مت  اختيارك إلخراج العمل كونك مخرج 
أكثر أعمال طارق العلي التلفزيونية؟

٭  سبق أن كلموني عن إخراج املسلسل 
قبــل عامني ووقتهــا كان عندي ظروف 
حالــت دون إمكانية إخراجي له، ولكن 
املنتج والكاتب بندر السعيد كان متمسكا 
بي بترشيح من الفنان جمال الردهان، 
وباملناسبة وقت عرض املسلسل علي لم 
يكن اســم الفنان طارق العلي مطروحا 
وقتها،  خاصة أن املنتج يعلم عن أعمالي 
السابقة التي قمت بإخراجها، وبصراحة 
وبعيدا عن أي غــرور أقدر أقول إن لي 
بصمتي اخلاصة في األعمال الكوميدية، 
 وعندمــا مت عرض «ال ديســمبر» علي 
هذا العــام مرة أخرى، ذكرت للســعيد 
أنني أرغب في العمل معه، ولكن عندي 
التزام مع مركز «فروغي» إلخراج مسلسل 
بعنوان «غريب»، فكان رده وإذا كان طارق 
العلي معنا في «ال ديسمبر» فقلت له «في 
هذه احلالة أوافق طبعا»، ألن هذا يعني 
انه لن يتم تصوير «غريب»، وسبحان 

اهللا مكتوب لي إخراج «ال ديسمبر».

«ال  من خالل  قدمتها  التي  اإلضافة   ما 
العمل احتوى على  أن  ديسمبر» خاصة 

أكثر من كاركتر؟
٭  أنــا عندي «شــغالت» خاصه بي في 
أعمالي الكوميدية، أهمها أنني ال أفضل 

أن «أمسخر» شكل املمثلني باملكياج من 
أجل إضحاك اجلمهور، والبعض انتقدني 
على «الكاركتر»  الذي قدمه النجم جمال 
الردهان، ورددت عليهم بأنني أظهرت لهم 
«كاركترات» واقعية أكثر من «كاركتر» 
الردهــان، حتــى املؤلف نفســه ذكر أن 
شخصية «عبيد العقروبي» التي قدمها 
الردهان هي شخصية واقعية موجودة 
في املجتمع بالشكل نفسه وطريقة الكالم 
نفسها،  والقصد من ذلك أنني حاولت أال 
يكون الضحك على الشكل وإمنا يعتمد 

على كوميديا املوقف.
نص غير تقليدي

 ما سر متيزك في إخراج األعمال الكوميدية 
فقط؟

٭  مشكلتي أنني عنيد وأدور الصعب، 
والكوميديا أصعب أنواع التمثيل، وهي 
ســالح ذو حدين، إما أنها تصعد بك أو 
تنزل بك، وصديقي املخرج مناف عبدال 
من زمان كان  يطلب مني ترك الكوميديا 
بعد جناحي فيها، وأن اجته الى الدراما، 
وكانت وجهة نظره أنني مبجرد أن أقدم 
عمال واحدا دراميا سأكون محط أنظار 
املنتجني، وأقدم أكثر من عمل خالل العام 
على عكس األعمال الكوميدية،  وبالرغم 
من اقتناعي بكالمه، إال أنني أريد أن أدخل 
عالم الدراما من خالل نص غير تقليدي 
وغير  مســتهلك، ولألسف األفكار التي 
تقدم حاليا كلها متشابهة بسبب شروط 

الرقابة هنا.

 ولكن عمرك يضيع في الكوميديا من خالل 
تقدمي عمل واحد فقط كل عام أو عامني.

٭  حلو عندما يذكر للجمهور أنني قدمت 
أعماال كوميدية قوية وهللا احلمد، بداية 
من عملي مخرجا مســاعدا في مسلسل 
«احليالــة» ومــن قبل ذلك على ســبيل 
املثال، ثم قيامي بإخراج أعمال كوميدية 

مميزة بشهادة اجلمهور.

نستطيع أن نقول إن كل أعمالك الكوميدية 
كانت مع النجم طارق العلي؟

٭ أنــا عملت مع د.طــارق العلي  بداية 
من عام ٢٠٠٦ من خالل مسلسل «وسع 
صدرك»، واســتمر التعــاون حتى اآلن 
باســتثناء عملني هما «صــج حظوظ» 
و«زمــن مرجــان»، باإلضافــة الى أنني 
أخرجت له برامــج وأيضا قمت بالنقل 

التلفزيوني ألعماله املسرحية.
 نقطة سلبية

أال تخشى أن عملك الدائم مع طارق العلي 
فقط يؤخذ عليك كنقطة سلبية؟

٭ (ضاحكا) أخذتها وخالص، لكن ذلك 
ال يفرق معي ألنني مؤمن بأن كل واحد 

ياخذ ما كتبه اهللا له.

 ولكن من املمكن ان يعتبرك الفنانون محسوبا 
على طارق العلي وبعضهم قد ال يتعامل معك.
٭  ال أعتقــد ذلك، ولكن لألســف عندما 
يكلمونني عن أعمالهم أكون وقعت العقد 
بالفعل مع طارق والتزمت بالعمل معه، 
 صحيح ان طــارق صديقي و«فروغي» 
شــركتنا لكن إذا أنا اتفقت مع احد قبل 
طارق فإنني احترم كلمتي، وســبق ان 
أخرجت أعمــاال مثل «واي فــاي ١» مع 
محطة MBC و«بوطبيع» و«ليش يا جارة» 
و«الدعلة» وكانت جميعها من دون النجم 
طارق العلي، ولكن سبحان اهللا أعمالي 

مع طارق حتقق جناحا أكثر.

 هل يجب أن يتمتع املخرج بحس كوميدي 
في إخراج أعماله الكوميدية؟

٭  بالتأكيــد، وإذا كان مخــرج األعمال 
الكوميدية ال يوجد عنده حس كوميدي 
يجب أال يتصدى إلخراج هذه النوعية 
من األعمال، وليس مدحا في نفسي ولكن 
طارق العلي و«ربع الديوانية» يعرفون 
جيدا أنني أملك حســا كوميديا وأعرف 

كيف اضحك اجلمهور بدون ابتذال ألن 
عندي رقابة ذاتية كبيرة.

َمن ِمن املخرجني الذين ترى أنهم ميلكون 
حسا كوميديا؟

٭ يوجــد أكثر مــن مخــرج كانت لهم 
محــاوالت جيــدة جــدا، ولكن مشــكلة 
الكوميديــا ليس مخرجــا أو ورقا فقط 
بــل ال بد من وجود جنم كوميدي كبير 
متمكن لبطولة هذه النوعية من األعمال.

 ما جديدك في الفترة املقبلة؟
٭  يوجد عمل درامي كان من املفترض أن 
أخرجــه منذ ٤ أعوام وفي كل عام اعدل 
على نصه، وهو بعنوان «عندما ال ينفع 
الندم» من إنتاج مركز «فروغي»، وكان 
من املفترض أن ميثل فيه د.طارق العلي 
بشــكل تراجيدي بعيدا عن الكوميديا، 
وألنني أريد أن أدخل الدراما بشيء جديد 

ومختلف غيرت في النص ٤ مرات.
عشرة قدمية

العلي عن  الذي مييز طارق   بصراحة ما 
باقي الفنانني؟

٭  شــهادتي في طارق العلي مجروحة، 
وبالرغم من أننا دائما مختلفون في آرائنا 
فأنا أثناء التصوير أتعمد ان «أنرفزه» 
حتى يقدم الشــيء الذي أريده منه في 
التمثيل، وهو يتعمد أن «ينرفزني» إذا 
شاهد «مودي طايح»،  ولكن العمل معه 
متعة، بخالف وجود عشرة قدمية جدا 
بيننا، فنحــن أكثر من إخوان وتربطنا 

عالقات أسرية.

 مباذا تنصح طارق العلي؟
٭  «أنا أصغر وايد من ان انصح شخصية 
مثل د.طارق العلي»، ولكن كصديق وأخ 
له أقول  أن يكون ديبلوماسيا دائما في 
حديثه، ومؤخــرا قلت له «يا بو محمد 
غير من طريقة تعاملك مع السوشــيال 

ميديا، وإذا قام أحدنا بكتابة أي تعليق 
سيء عليك في «تويتر» أو «انستغرام» 
فال ترد عليه، ودع جمهورك الذي يحبك 
هو من يرد نيابة عنك»، ألنه اذا رد عليهم 
فهو يرد على أشــخاص مجهولني وراء 

أسماء مستعارة.
منتج سخي

 مركز «فروغي» يعني طارق العلي وعيسى 
العلوي، فما الذي مييزهما كمنتجني؟

٭  بــكل صراحة عيســى العلوي يدلل 
املخرج الذي يعمل معه بحيث يوفر له 
كل ما يحتاجه لنجاح العمل، باختصار 
هو منتج ســخي ال يبخل على أعماله، 
ودقيق جدا في عمله، وميلك رؤية فنية 
كبيــرة،  وال تنس أن لعيســى العلوي 
عالقات كبيرة على مستوى الفن ليس 
داخــل الكويت فقط وإمنــا خارجها في 
مصر وسورية وغيرهما من الدول، وهو 
شاطر جدا في األمور اإلدارية، واحلمد هللا 
يعتز بي هو وطارق العلي ويعتبروني 
ثالثهم بهذه الشركة في األمور الفنية.

ملاذا لم تفكر في إخراج عمل مسرحي 
حتى اآلن؟

٭ املســرح ليس لعبتي أو ســكتي، أنا 
أجد متعتي مع عدسة الكاميرا واملونتاج 

وأحب اإلزعاج اكثر.

أعمال  من لفت نظرك من املخرجني في 
رمضان هذا العام؟

٭ اتصلــت على املخرج منــاف عبدال 
وهنأته على مسلسله «محمد علي رود»، 
وقلــت له «براڤو»، وبشــكل عام مناف 
كان مميــزا جدا على مــدار آخر عامني، 
ويحســب لــه انه انتج مسلســل «ماي 
عيني» ليدخل من خالله سوق الدراما بعد 
تعب من األعمال الكوميدية، وهي خطوة 
ذكية جدا منه، وســاعده أيضا االنتاج 
القوي من قبل املخرج عبداهللا بوشهري، 

وبخالف إعجابي مبسلسل «محمد علي 
رود» أعجبتنــي قصة مسلســل «رحى 
األيــام» كعمل تراثــي ألنني تخصصت 
في األعمال التراثية مــع الفنان الكبير 

احمد جوهر.

هل الدراما تفتقد لنجم بقيمة احمد جوهر؟
٭ بعيدا عن الصداقة التي تربطني به، 
ولكني كفرد من اجلمهور افتقده متاما، 
وصراحة أنا شايف انه كسول قليال، وال 
أعرف سبب ذلك، رمبا يكون سوق الدراما 
حاليا له حسابات خاصة، وعلى حد علمي 
كان جلوهر مسلسل اجتماعي كوميدي 
جاهز للعــرض بعنوان «دينار نصيب 
املختار»، وهو عمل مودرن، وبشكل عام 
أشعر أن أي عمل تراثي البد ان يكون فيه 
أحمد جوهر ألنه متميز في هذه النوعية 

ليس كممثل وإمنا كمؤلف أيضا.
فنان كبير

بالفنان أحمد جوهر في  لم تستعن  ملاذا 
أعمالك؟

٭ النجم أحمد جوهر «حســبة» أبوي 
وخالي، وطول عمري معه، لكن بعد ان 
اشتغلت مع طارق العلي ابتعدت عنه، 
وأتواصل معه هاتفيا ودائما يناقشني 
في أي عمل جديد يقدمه، وحتى اآلن لم 
أجده في دور يناســبه من األعمال التي 
أخرجتها، ووجــوده إضافة كبيرة ألي 
عمل كونه فنانا كبيرا صاحب حضور 
طاغ، ولألمانة أحمد جوهر «يخرعني» 

عندما أشاهده خلف الشاشة.

سمعت أنك خالل أزمة «كورونا» كنت تقوم 
بتوصيل طلبات ألحد املطاعم، ما حقيقة ذلك؟

٭ أيام احلظر اجلزئي كان اغلب السائقني 
الذيــن يعملون في املطاعم من ســكان 
املناطق التي فرض عليها احلظر الكلي، 
ولي صديق ميلك مطعما شهيرا، وكان 
يعاني من عدم وجود سائقني لتوصيل 
الطلبات، فتطوعت أنا وعدد من األصدقاء 
ملســاعدته، وقمنــا بتوصيــل الطلبات 
بسيارتنا اخلاصة جلميع مناطق الكويت، 
وكان الهدف من ذلك معنوي وهو الوقوف 

مع صديقنا وقت هذه األزمة.

الردهان رشحني لـ «آل ديسمبر» والعلي لم يكن مطروحًا في البداية..وكاركتر «عبيد العقروبي» لشخصية حقيقية في املجتمع
أنا أصغر من أن أنصح العلي..والعلوي سخي ويدلل املخرجني..و«عندما ال ينفع الندم» بوابتي الدرامية..وجوهر «حسبة» خالي و«يخرعني»!

نعمان حسني وتوجيهات جلمال الردهان وطارق العلي في مسلسل «آل ديسمبر»

تأهل ٢٠ متسابقًا في «جنم احلجر املنزلي ٢»
عبداحلميد اخلطيب

بعد جلسات عمل دامت 
التســجيل  أســبوعا مــن 
مــن  املكثفــة  واملتابعــة 
املســجلني، وصــل عــدد 
املشــاركات فــي مســابقة 
«جنــم احلجــر املنزلــي 
٢»، التــي تنظمها شــركة 
«ســتارز» لإلنتــاج الفني 
«أوناليــن»  واملســرحي 
برعاية «األنباء»، الى ٤٣٧ 
مشاركة من ١٨ دولة عربية، 
وقد مت اختيار ٤٤ مشتركا 
ومشــتركة للجولة األولى 
في املجاالت الفنية: التمثيل 
والغناء والعزف والتعبير 
احلركــي (االســتعراض) 
نثــر،  (شــعر،  واإللقــاء 
أب  وســتاند  قصــص) 

كوميدي، والرسم والنحت 
والديكور واملكياج (مسرحي 

وفانتازي).
ومت االعالن يوم الثالثاء 
عــن تأهــل ٢٠ متســابقا 
عيونهم على اللقب، وذلك 
بعد تقييم جلنة التحكيم 
للمواهــب املكونــة مــن: 
اللجنة»،  سماح «رئيسة 
واألعضــاء: هبــة الدري، 
التركماني، بدر  عبــداهللا 
الشعيبي، خليل الرميثي، 
ملك ابــو زيد، عبدالعزيز 
اللجنة  اجلريب، ومقــرر 
الكاتــب عثمان الشــطي، 
حيــث اختيــر االفضــل 
للجولة الثانية، مع األخذ 
فــي االعتبــار تصويــت 
ومشــاهدات  وتفاعــل 
اجلمهور، والذي كان عليه 

دور في تأهل املشتركني.
وحتظى مسابقة «جنم 
احلجــر املنزلــي» بإقبال 
كبير من املواهب التي تريد 
إطالق طاقاتها وإبداعاتها 
أمام الناس، وهو ما جعلها 
تســتمر ملوسم ثان، ومن 
املتوقع أن تكمل املشــوار 
مبواسم جديدة أخرى في 
القــادم من األيــام، ويتم 
فــي نهاية املســابقة منح 
الفائزيــن جوائــز مادية 
وتشجيعية، باإلضافة الى 
محاولة إيجاد مكان مناسب 
أنفســهم للناس  ليقدموا 
من خــالل االشــتراك في 
الفنية واملجاالت  األعمال 

التي يبرعون فيها.
أن  بالذكــر  اجلديــر 
مســابقة «جنــم احلجــر 

الــى  املنزلــي» موجهــة 
األطفال والناشئة من عمر 
٦ سنوات حتى ١٦ سنة من 
الكويت واخلليج والوطن 
العربي، والذين ميتلكون 
مواهــب متميــزة، وفــي 
املوسم األول من املسابقة 
مت تتويــج ٥ فائزيــن في 
مجــاالت مختلفة من عدة 
بلدان، وهم: رمياس صقر 
من جمهورية مصر العربية 
في مجال «االستعراض»، 
باســل محمد الدريب من 
جمهورية اليمن «الغناء»، 
غالية مال اهللا من الكويت 
«العــزف»، دميــة وريان 
الشــيزاوي من ســلطنة 
عمان «التمثيل»، مرام سيد 
جليل من مملكة البحرين 

«مجال اإللقاء».

تُقام برعاية «األنباء».. واملشاركات وصلت إلى ٤٣٧ مشاركة من ١٨ دولة عربية

محمد عاشور:  «هالكرونا» 
حتية للصفوف األولى

عبــر الفنــان محمــد 
عاشــور عــن ســعادته 
الغامــرة بــردود األفعال 
التــي حتصدهــا أغنيته 
اجلديدة «هالكرونا» التي 
أطلقها منذ أيام، واصفها 
اياهــا بأنهــا تدعــو الى 
التفاؤل بعد أيام عصيبة 
وصعبة، وتؤكــد أهمية 
الدور الكبير الذي قام به 
شــباب الكويت من أجل 
مواجهة هذا الوباء الذي 

اجتاح العالم.
ولفــت عاشــور الى أن مطلــع األغنية يقــول «هالكرونا 
خســبقتنا.. دودهدتنا غربلتنا.. خلت الصاحي يوســوس.. 
وعن حبايبنا اعزلتنا.. انطر تطوف املراحل.. ياعسي تعدي 
قريب.. قاعد في البيت عاطل.. ال مدير وال حسيب»، مضيفا: 
منذ اللحظة األولى التي قرأت فيها كلمات «هالكرونا» أعجبت 
بها، وفكرت من خاللها أن أخوض جتربة الغناء للتعبير عن 
مرحلة وقضية مواجهة الڤيروس الذي غير الكثير من املعادالت.

وتابع: األغنية اجلديدة من كلمات محمد جاســم يعقوب 
وأحلان محمد احلملي وتوزيع براك املطوع وإيقاعات عبداهللا 
البلوشي وعود عبدالرحمن البحري ومكس وماستر منتظر 
الزاير، باإلضافة الى رسم توضيحي لضحى البلوشي، ومونتاج 
عباس االســتاذ، مســتدركا: متتاز االغنية بإيقاعها اخلفيف 
والســريع، وكلماتهــا الرائعة راحت تعبر عــن املراحل التي 
مــرت بنا لكنها تظل تدعو للتفاؤل واالحتفاء بأبناء الكويت 
الذين «هبوا» من أجل املســاعدة، وتسخير كل جهودهم من 

اجل مواجهة هذا الوباء على قلب رجل واحد.
وكشــف الفنان محمد عاشور في ختام تصريحه عن أنه 
يحضر حاليا لعدد من املشاريع الفنية اجلديدة وفي مقدمتها 
عمل مســرحي ضمن «قروب البالم»، سيتم اإلعالن عنه في 
غضون األسابيع املقبلة، وذلك مع عودة احلياة وفتح صاالت 

العرض املسرحي الستقبال اجلمهور.

كشف عن حتضيره لعمل مسرحي جديد ضمن «قروب البالم» جودي وعبداحلي:  «سينيمانا» 
دليل تواصل بني العرب

اعتبر نقيب الفنانني العراقيني د.جبار جودي اقامة مهرجان 
«سينيمانا» للفيلم العربي األول عبر املنصة اإللكترونية فرصة 
طيبة ومبــادرة ممتازة من االحتاد العــام للفنانني العرب من 

خالل مكتبه بسلطنة عمان الشقيقة.
وأضــاف في تصريح صحافي أن اقامــة حراك فني يخص 
قطــاع الســينما في ظل الظروف الراهنة بعد انتشــار جائحة 
كورونــا أمر في غايــة األهمية إلبراز دور الصفــوف األمامية 
ملكافحتها من خالل أفالم روائية قصيرة أو تسجيلية أو حتى 

أفالم حتريك أو وثائقية ألنهم يستحقون ذلك.
وقال إن له الشــرف بأن يكون عضوا في جلنة حتكيم هذا 
املهرجان التي اعتمدوا فيها معيار املهنية ملنح كل ذي حق حقه.

ومن جانبه، قال السينمائي املوريتاني التقي عبداحلي سعيد 
عضو االحتاد العام للفنانني إن اقامة هكذا مهرجان في االوضاع 
الراهنة التي نعيشــها بعد انتشــار جائحة الكورونا مهم جدا 
للتواصل لنتحدى ظروف اجلائحة بالثقافة والقوى الناعمة.

واعتبــر اقامة املهرجان فــي مثل هذه الظروف بادرة طيبة 
وحســنة يشــكر عليها القائمني عليه ونشد على أياديهم ألنه 
منبر للتواصل بني األشــقاء العرب في مثل الظروف الصعبة 
التي نعيشها حاليا، وهو دليل قاطع ان حبل الود والتواصل لن 
ينقطع مهما كانت الظروف. وشكر السينمائي التقى عبداحلي 
سعيد، باسمه وباسم زمالئه السينمائيني واملثقفني في موريتانيا 
القائمني على مهرجان«سينيمانا» متمنيا جناح هذه التظاهرة 

الفنية التي تقام عبر املنصة االلكترونية.
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«بيتك» يعلن الفائزين بـ ١٨ مليون ميل
على منت «الكويتية»

التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتــي (بيتــك)، أســماء 
الفائزيــن بحملة «رحلة ١٨ 
مليــون ميل تبــدأ ببطاقة» 
التي أطلقها حلاملي بطاقات 
الواحــة  نــادي  «بيتــك» 
ماستركارد مســبقة الدفع، 
بالتعــاون مــع مؤسســة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
الواحــة. وخــالل  ونــادي 
الســحب الــذي جرى حتت 
إشــراف ممثلني عــن وزارة 
التجارة والصناعة، فاز ٣١١ 
عميال بجوائز إجمالية تصل 
الــى ١٨ مليــون ميل، حيث 
حصل الفائز األول سليمان 
يحيى العقيلي على مليون 
ميل، فيما حصل الفائز الثاني 
عبداهللا جاسم الكندري على 
٥٠٠ ألف ميل. وحصل الفائز 
من الثالث الى السادس وهم: 
عبداهللا يوسف النامي، وأنس 
هاشم محمود، ونواف سامي 
العجيل، ونــور جمال علي 
ديني على ٢٥٠ ألف ميل لكل 
منهم. وحصل الفائز السابع 
الــى احلــادي عشــر وهم: 
عبدالرحمن غنيم احليص، 
ووليد محمد مالك، وأمجاد 
عبــداهللا البريــدي، ومنــى 
عادل عدنــان، ومحمد خالد 
الرشيدي على ١٠٠ ألف ميل 
لكل منهم. وحصل ٣٠٠ فائز 
على ٥٠ ألف ميل لكل منهم، 
حيث جرى إعالن أسمائهم 
عبر قنــوات «بيتــك» على 
وسائل التواصل االجتماعي 
KFHGroup. جتدر اإلشــارة 
الــى أن املليــون ميل متكن 
الشــخص مــن الســفر الى 
الواليات املتحــدة ١٠ مرات 

يحــرص بنــك الكويــت 
مكافــأة  علــى  الوطنــي 
عمالئه عن طريق مواصلة 
إطــالق احلمــالت الفريــدة 
واالســتثنائية. وفــي هــذا 
اإلطــار أطلــق «الوطنــي» 
حملتــه الســنوية لتحويل 
الراتــب للعام ٢٠٢٠، والتي 
مت تصميمها خصيصا لتلبي 
احتياجات العمالء وتقدم لهم 
فرصة مميزة للحصول على 
سيارة األحالم أو السفر إلى 

وجهتهم املفضلة. 
الكويــت  ويقــدم بنــك 
الوطنــي من خــالل حملته 
لتحويل الراتــب هذا العام 
فرصة للعمــالء اجلدد عند 
حتويل رواتبهم لالختيار بني 
احلصول على قرض سيارة 
مــن دون فائدة يصــل إلى 
٢٥٫٠٠٠ دينار من الوكاالت 
املشــاركة أو احلصول على 
أميال بطاقة Visa الوطني- 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
(نادي الواحة)، والتي تخول 
للعمالء السفر إلى لندن أو 
أي وجهــة مفضلــة أخــرى 
ضمن برنامج نادي الواحة 
للخطوط اجلوية الكويتية، 
علما أن وكاالت الســيارات 
املشاركة في هذه احلملة هي: 
لكزس- الساير، مرسيدس 
ونيســان-  املــال  بنــز- 

بالنجــاح الباهــر والصدى 
الواسع الذي حققته احلملة، 
مبينا أنها تأتي ضمن مساعي 
«بيتك» الراميــة إلى تقدمي 
أفضل اخلدمات واملنتجات 
واحللول املصرفية للعمالء 
بهــدف تلبيــة تطلعاتهــم 

وطموحاتهم.
وأضاف ياسني ان العميل 
خالل فترة احلملة حصل على 
فرصه واحدة لدخول السحب 
لقاء كل ١ دينار من مجموع 
املشــتريات احملليــة، فيما 
حصل على فرصتني لدخول 
السحب لقاء كل ١ دينار من 

احلالية عن استمرار التواصل 
والوقــوف  عمالئنــا  مــع 
علــى احتياجاتهــم، والتي 
يتــم تصميــم كل احلمالت 
والعــروض لتلبيتها، وهو 
ما يجعل حمالتنا تلقى قبوال 

لدى عمالء البنك.
الدويســان  واختتمــت 
قائلة: ال تقتصر مزايا حتويل 
الراتــب الــى بنــك الكويت 
العــروض  الوطنــي علــى 
التي  الفريدة واالستثنائية 
ميكــن لعمالئنــا احلصول 
عليها، وإمنا متتد لتشــمل 
جتربة مصرفية متكاملة من 
اخلدمات املتميــزة وحلول 
الدفع املتطورة والتي تعكس 
ريادة «الوطني» وما ميتلكه 

مجموع املشتريات العاملية، 
الفتا الى أن ذلك اندرج على 
الشــرائية فقط  العمليــات 
والعمليــات التي متت عبر 

األونالين.
وقال: تتيح بطاقة «بيتك» 
نادي الواحة مســبقة الدفع 
إلى جانب ميزاتها الشرائية 
التي  الفريدة  واخلصومات 
تقدمها، احلصول على أميال 
من نــادي «الواحة» مع كل 
عملية شراء، ميكن استبدالها 
للحصول على تذاكر ســفر 
مجانيــة على منت اخلطوط 
اجلوية الكويتية، أو لترقية 

درجة السفر.
الــى أن حملــة  وأشــار 
«رحلــة ١٨ مليون ميل تبدأ 
ببطاقة» أظهرت مدى التعاون 
مع مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بهدف خدمة العمالء 
املشتركني، فيما أكدت حرص 
«بيتــك» علــى أن تكــون 
خدماتــه ومنتجاتــه داعمة 
ومســاندة ألعمال وأنشطة 
الشــركات الوطنيــة بهدف 
الكويتي،  تطوير االقتصاد 
الســوق  وتعزيــز قــدرات 
وتنميــة أعمــال الشــركات 
وإمكاناتها التنافســية، مبا 
يرتقي مبستوى جودة األداء 

وباقة اخلدمات املقدمة.
وأكــد مواصلــة إطــالق 
حمــالت جديــدة ومميــزة 
العمــالء  تلبــي تطلعــات 
وتعــزز مكانــة «بيتك» في 
ســوق البطاقات املصرفية، 
منوها أن في جعبة «بيتك» 
الكثير من احلمالت واملفاجآت 
للعمالء التي حتما ستكون 

محط إعجابهم.

من إمكانات ضخمة وفريق 
متمكن يعمل بشغف لتلبية 
احتياجات العمالء على مدار 

العام.
ويحصــل عمــالء بنــك 
الكويت الوطني على العديد 
من املزايا عند حتويل رواتبهم 
إلى البنــك ومنها اخلدمات 
املتنوعــة والتي  املصرفية 
تعتمد على أحدث األساليب 
التكنولوجية وأكثرها أمانا، 
حيــث بإمكان العمالء إمتام 
معامالتهــم املصرفيــة بكل 
ســرعة وســهولة وفــي أي 
وقت من خالل قنوات البنك 
اإللكترونية، والتي تأتي في 
مقدمتها خدمة «الوطني» عبر 

املوبايل.

ضمن احلملة احلصرية حلاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة ماستركارد مسبقة الدفع

علــى الدرجة األولــى والى 
أوروبا ١٢ مرة، بقيمة تساوي 

نحو ٢٠ ألف دينار.
وأعــرب الفائــزون عــن 
ســعادتهم بالفوز باألميال 
على مــنت اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة، مقدريــن جهود 
«بيتــك» ومثمنــني مميزات 
احلملة وكفاءة بطاقة «بيتك-

نادي الواحة».
مــن جهته، تقــدم نائب 
مدير عام البطاقات املصرفية 
للمجموعة في «بيتك» منر 
ياســني، بالتهنئــة للعمالء 
الفائزين، معربا عن سعادته 

البابطني. كما ميكن للعمالء 
الذين ال يرغبون في احلصول 
على قرض سيارة، احلصول 
على قرض مــن دون فائدة 

يصل إلى ١٥٠٠٠ دينار.
وتعليقــا علــى إطــالق 
احلملة، أعلنت مدير تنفيذي 
في إدارة مجموعة اخلدمات 
املصرفيــة الشــخصية في 
بنك الكويــت الوطني آمال 
الدويســان قائلــة: حملتنا 
لتحويل الراتــب هذا العام 
ملــا  بالكامــل  اســتثنائية 
تتضمنه من عروض متنح 
عمالءنــا فرصــا متويليــة 
مــع  تتناســب  متنوعــة 

تطلعاتهم.
وأضافت: لم تثننا األزمة 

«الوطني» ُيطلق حملة حتويل الراتب للعام ٢٠٢٠
تتضمن فرصاً استثنائية للحصول على قرض سيارة بدون فائدة وأميال للسفر إلى لندن

منر ياسني

م. فهد عبدالرحمن العلي

آمال الدويسان

«رينو البابطني» ُتطلق عرضًا تأجيريًا على «كوليوس»

stc تعلن عن إطالق أول خدمة إقليمية
لتقنية Vo٥G للمكاملات الصوتية واملرئية

أعلنت شركة عبداحملسن 
عبدالعزيز البابطني، الوكيل 
املعتمد لســيارات رينو في 
الكويــت، عن طــرح عرض 
تأجير مميــز لعمالئها على 
سيارات «رينو كوليوس». 
ويأتــي العــرض مــع باقة 
مزايا تتضمن تأمينا شامال 
وصيانة مجانية وســيارة 
بديلة وخدمة املساعدة على 
الطريق.  ويتسم التصميم 
اخلارجــي لـــ «كوليــوس» 
بروح املغامرة املتوقعة من 
ســيارة الدفع الرباعي فئة 
D. وتتمتــع ســيارة «رينو 

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية stc عن إطالق خدمة 
املكاملات الصوتية والڤيديو 
عبر شبكات اجليل اخلامس 
(Vo٥G)، والتي يشار إليها 
أحيانا باســم VoNR، لتوفر 
ملستخدمي شــبكات اجليل 
القائمــة بذاتهــا  اخلامــس 
ومنفصله كليا عن شــبكة 
اجليل الرابع، جتربة صوتية 

ومرئية معززة.
توفر اخلدمات الصوتية 
عبر شــبكة اجليل اخلامس 
إمكانيــة  للعمــالء   Vo٥G
إجراء املكاملات الصوتية أو 
املرئية خالل فتــرة أقصر. 
وأثناء إجراء املكاملات ميكن 
للمستخدمني أيضا االستمتاع 
بإنترنت ٥G عالي الســرعة 
وسريع االستجابة من stc مع 
إمكانات التنزيل والتحميل 

فائقة السرعة. 
ولعشاق األلعاب الرقمية 
عبر االنترنت، تســمح هذه 
اخلدمة للمستخدمني إمكانية 
تلقي املكاملات أثناء اللعب، 
وذلك بالتزامن في وقت واحد 
ودون أي انقطــاع أو تغير 

أعلنت طيــران اإلمارات 
أنها ستعيد تشغيل طائرتها 
العمالقة A٣٨٠ خلدمة رحلتها 
اليومية إلى أمستردام، وأنها 
ستشغل رحلة يومية ثانية 
بطائــرة A٣٨٠ إلــى لنــدن 
هيثرو في ١ أغسطس املقبل.
ويأتــي هــذا اإلعالن في 
 Aأعقاب عودة طائرات ٣٨٠
إلــى األجواء اليــوم خلدمة 
رحالت الركاب للمرة األولى 
منذ مارس املاضي. وأقلعت 
أولــى هــذه الطائــرات من 
مطــار دبي الدولــي خلدمة 
الرحلة «ئي كيــه ٠٠١» إلى 
لنــدن هيثــرو في الســاعة 
٧:٤٥ صباحا، تلتها الرحلة 
«ئي كيــه ٠٧٣» إلى باريس 
شــارل ديغول في الســاعة 

٨:٢٠ صباحا. 
وسوف تلقى رحلة طيران 
اإلمــارات «ئــي كيــه ٠٧٣» 
استقباال خاصا عند وصولها 
إلى باريس شــارل ديغول، 
الرحلــة  حيــث ســتصبح 

أعلنــت شــركة «زيــن» 
الكويت عن تقدميها ملنصة 
رقمية فريدة من نوعها لعمالء 
 eeZee الدفع املسبق بعنوان
 eeZee» حتــت شــعار Flexi
صار أسهل»، والتي تتيح لهم 
حرية تصميم باقتهم بشكل 
مفصل بناء على احتياجاتهم 
الفريدة عبر تطبيق زين أو 
بوابــة MyZain اإللكترونية 
بكل سهولة وانسيابية، مع 
فرصة احلصول على مميزات 
مضاعفة حتى ثالثة أضعاف 
الســعر  شــهريا وبنفــس 

األصلي. 
وبينت الشركة في بيان 
صحافي أنهــا صممت هذه 
املنصة الفريــدة من نوعها 
لعمالئهــا مــن ذوي الدفــع 
املسبق eeZee لتفتح لهم آفاقا 
جديدة كليا في استخداماتهم 
مبا يتماشى مع منط احلياة 
الرقمــي احلديــث، ولتقدم 
لهــم قيمــة مضافــة وتلبي 
تطلعاتهــم واحتياجاتهــم 
الفريدة مــن نوعها، إضافة 
إلى تقدمي مميزات شــهرية 
مضاعفة تقديرا لهم كونهم 
يشكلون أكبر عائلة مشتركني 

في الكويت.
أنــه  وأوضحــت زيــن 
بإمكان عمالء الدفع املسبق 
علــى  الدخــول   eeZee
تطبيقها للهواتف الذكية أو 
بوابــة MyZain اإللكترونية 
واالختيــار مــن مجموعــة 
واسعة من اخليارات لتصميم 
باقتهم من الصفر بناء على 
أولوياتهــم واحتياجاتهــم 
وامليزانية التي يفضلونها، 
بحيث ميكنهم وبكل سهولة 
االختيار من بني ٦ اختيارات 
لسعة اإلنترنت، و٥ اختيارات 

املطور حديثا، و٤ أسطوانات 
بقــوة ١٧٠ حصانا مع عزم 
دوران يبلغ ٢٣٣ نيوتن متر 
عند ٤٠٠٠ لفة في الدقيقة.

وصممت السيارة بطراز 
رياضي وواجهة أمامية قوية 
وأضواء LED على شكل حرف 
C تعمــل في وضــح النهار 

لتجذب أنظار اجلميع.
وتوفر رينــو كوليوس 
مــن  واســعة  مجموعــة 
التكنولوجيــا علــى مــنت 
رينــو كوليــوس اجلديدة. 
والقيــادة بغايــة املتعة مع 
كمبيوتــر لوحــي يعمــل 

خــالل االبتكار هــو عنصر 
أساســي في جناحهــا. لقد 
بنينا سمعة طيبة المتالكنا 
أكبر شــبكة ٥G في الكويت 
والبلدان التــي نعمل فيها. 
وهــذا اإلجناز يعد شــهادة 
على االلتزام والتفاني الذي 
وضعناه نحو توفير اتصال 
عالي الســرعة لعمالئنا مع 
جودة استثنائية من اخلدمة.
وأضاف: نحن، كشــركة 
رائدة في مجال التكنولوجيا 
الرقميــة في املنطقة، نؤمن 
بأنــه مــن خــالل التطوير 
املســتمر لشــبكة اجليــل 
اخلامس لدينا وتقدمي خدمات 
 ،Vo٥G متوافقة جديدة مثل
ســنحقق أهــداف التحــول 
الرقمي بشكل كامل مبا يدعم 
تعزيز منوذج األعمال احلالي.  
وأكد: سنواصل االستفادة من 
مواردنا لتقدمي حلول رقمية 
متقدمة لعمالئنا من األفراد 
والشركات تلبي احتياجاتهم 
املتنوعة. ومن خالل تنفيذ 
استراتيجية التحول الرقمي، 
فإننا نقترب أكثر فأكثر نحو 
حتقيــق رؤيتنا مــن خالل 

سيتيح أمام عمالئها مزيدا 
من خيارات السفر.

كما ستســتأنف طيران 
اإلمــارات في األيــام التالية 
تشغيل رحالتها إلى كل من 
املالديف وواشنطن العاصمة 
(١٦ يوليو)، وبروكسل (١٧ 
يوليــو). وتخــدم طيــران 
اإلمــارات حاليا أكثر من ٥٠ 
وجهة ضمن شبكة خطوطها، 

خطوطهم ٣٠ يوما أو أكثر. 
وبينــت زيــن أنــه وفي 
حال التزام العميل بالتجديد 
التلقائي في الوقت احملدد (أي 
وجود رصيد كاف للتجديد 
بعــد انتهــاء فتــرة الـــ ٣٠ 
العميل  يوما)، فســيحصل 
على ضعف املميزات التي قام 
باختيارها في الشهر القادم 
(كالدقائق وسعة اإلنترنت 
وغيرهــا) وبنفس الســعر 
األصلي، وفي حال اســتمر 
بااللتزام في التجديد التلقائي 
مرة أخرى، فسيحصل على 
ثالثة أضعاف املميزات التي 
اختارها في الشهر الذي يليه 
وبنفس السعر األصلي، هذا 
باإلضافــة إلــى ترحيل أي 
دقائق أو سعات إنترنت غير 
مستخدمة إلى الشهر القادم 
لتتم إضافتها فوق املميزات 
املضاعفة ومن غير أي تكلفة 

إضافية.
وذكرت الشركة أنه وفور 

باللمس قياس ٨٫٧ بوصات 
مع نظام الوسائط املتعددة 
 ،Renault R-Linkواملالحة ٢
وفتح سهل حلقيبة األمتعة 
بالكهربــاء، ومجموعــة من 
قيــادة أنظمــة املســاعدة، 
إضافة إلى مقصورة فسيحة، 
ومساحة واسعة للتخزين، 
املقاعد،  وخاصيــة تهويــة 
واإلضاءة احمليطة، وفتحة 

سقف بانورامية.
وتدعو «رينو البابطني» 
عشــاق سياراتها إلى زيارة 
معرضها في الري واالستفادة 

من مزايا العرض.

منصات متعددة مع توسيع 
عملياتنا فــي الكويت. هذا 
واستثمرت شركة stc خالل 
الفترة املاضيــة في تعزيز 
التحتية لشــبكات  البنيــة 
اجليل اخلامــس لديها، مما 
يسمح للمستخدمني التمتع 
بتغطية على مستوى البالد 
باستخدام C-band وكذلك 
خدمة اجليل اخلامس على 
الطيــف التــرددي األقل من 
٣ جيجــا هيرتــز للمناطق 
الداخلية. وكان توفير تغطية 
واسعة هو اخلطوة األساسية 
التي قامت بها الشركة قبل 
 ،Vo٥G النظر في تكنولوجيا
األمر الذي مكن شركة stc من 
حتقيق الريادة وخلق موطئ 
قدم ضمن الســباق العاملي 

لشبكات اجليل اخلامس. 
عــالوة علــى ذلــك، فإن 
هــذه اخلطــوة احلاســمة 
تبنــي علــى رؤيــة شــركة 
االتصاالت الكويتية لتقدمي 
منصة اتصــال قوية قادرة 
على اعتمــاد خدمات اجليل 
اخلامس اجلديدة في أقصر 

وقت ممكن.

ما يتيح لعمالئها من مختلف 
العالــم الســفر بــني  دول 
األميركتني وأوروبا وأفريقيا 
والشــرق األوسط ومنطقة 
الهــادئ  حــوض احمليــط 
اآلســيوية بســهولة عبــر 
دبي، أو التوقف فيها، حيث 
أعادت املدينــة فتح أبوابها 
الســتقبال الزوار من رجال 
األعمال والسياح الدوليني.

وأصبــح بإمــكان عمالء 
طيران اإلمارات املســافرين 
األولــى  الدرجتــني  فــي 
ورجال األعمال االســتمتاع 
بخدمة الســيارة مع سائق 
واالســترخاء فــي الصالــة 
اخلاصة مبطار دبي الدولي 
مع اتخــاذ جميع اإلجراءات 
االحترازيــة، وذلــك بعــد 
استئناف توفير هذه اخلدمات 
املميزة. كمــا أعادت الناقلة 
فتح كاونترات سكاي واردز 
في مطار دبي الدولي خلدمة 
أعضاء برنامجها ملكافأة والء 

املسافرين الدائمني.

تفعيــل العميل للباقة التي 
قــام بتصميمها، فســيكون 
بإمكانه جتهيز باقة مختلفة 
مبميــزات مختلفة للشــهر 
القــادم فــي أي وقت خالل 
فترة تفعيل الباقة احلالية 
عبر اختياره مليزة «حتديد 
الباقة القادمة»، والتي وفرتها 
زين في حال كانت للعميل 
أمناط استخدام تختلف من 
وقت آلخر، مما يتيح له عامل 
السهولة والراحة لضمان عدم 
إعادة التجديد التلقائي بنفس 
املميــزات التي قد ال يحتاج 

إليها في املستقبل. 
وأشــارت زين إلــى أنها 
وبطرحهــا لهــذه املنصــة 
الفريدة مــن نوعها لعمالء 
الدفع املســبق eeZee، فإنها 
تلتــزم بتجديــد العهــد مع 
عمالئهــا لتوفيــر عــروض 
تســويقية مبتكرة بالشكل 
الــذي يعــزز مــن موقعهــا 
الريادي كأكبر شــركة تقدم 
املتنقلة  خدمات االتصاالت 
واخلدمــات الرقميــة علــى 
شبكتها األكبر واألكثر تطورا 

في الكويت. 
أنهــا  الشــركة  وأكــدت 
وبطرحها لهذه العروض من 
فترة إلى أخرى فإنها ترسخ 
من عالقتها مع عمالئها، حيث 
تعمل باستمرار على تطوير 
كل خدماتها جلميع عمالئها 
سواء من ذوي الدفع املسبق 
واآلجل للمحافظة على املكانة 
الريادية التي وصلت إليها 
فــي الســوق، مؤكــدة أنها 
عند وعدهــا دائمــا بتقدمي 
احللول العملية التي تناسب 
أسلوب حياة عمالئها سواء 
على املستوى الشخصي أو 

العملي.

٥G التكنولوجيا تتيح إمكانية إجراء املكاملات الصوتية واملرئية باستخدام شبكة

كوليــوس» مبزايــا قويــة 
وتصميم رياضي جذاب مع 
قوالب واقية لألبواب وقطر 
كبير علــى اجلانبني، فضال 
عن الواجهة املزينة بخطوط 
الكــروم والفضــة. وتأتــي 
املركبة مع تكنولوجيا الدفع 
الرباعي، وتتميز بقدرتها على 
اجتياز كل الطرقات الوعرة، 
ومت تصميم احملرك وتقنية 
نقل احلركة بشكل يلبي كل 
احتياجات وتوقعات السوق 

الكويتية.
وتتمتع «رينو كوليوس» 
مبحــرك بســعة ٢٫٥ ليتــر 

في الســرعة. باإلضافة إلى 
ذلك تدعم اخلدمات الصوتية 
املعززة EVS وH.٢٦٥ الترميز، 
مما يسمح للمستخدم خوض 
جتربــة أفضل مــع النطاق 
التــرددي الصوتي للخدمة 
ذات النطــاق العريض على 
االتصاالت الصوتية واملرئية.
وقال م.فهد عبدالرحمن 
العلــي الرئيــس التنفيذي 
لشــركة  للتكنولوجيــا 
االتصاالت الكويتية stc: إن 
ســعي الشــركة للتميز من 

املنتظمــة األولى والوحيدة 
بطائرة A٣٨٠ التي تهبط في 
هذا املطار األوروبي الرئيس 
منذ بدء جائحة «كوفيد-١٩».

وتستأنف طيران اإلمارات 
خالل هذا اليوم أيضا خدمات 
الركاب املنتظمة إلى ســبع 
أثينــا  مــدن أخــرى هــي: 
وبرشلونة وجنيڤ وغالسكو 
والرنكا وميونيخ وروما، ما 

لعدد الدقائق من خطوط زين 
إلى زين، و٦ اختيارات لعدد 
الدقائق احمللية، و٥ اختيارات 
لعدد الدقائــق الدولية، و٣ 
اختيــارات لالســتخدامات 
غير احملدودة (والتي تشمل 
وسائل التواصل االجتماعي 

 .(YouTubeو WhatsAppو
وأفادت الشركة أنه وفور 
حتديد العميل للخيارات التي 
تناسبه، فسيظهر له إجمالي 
مبلغ الباقة الشهرية النهائي، 
بحيــث بإمكانــه إضافة أو 
تعديل االختيارات حسب ما 
يراه مناســبا، وفور تفعيل 
العميــل للباقــة التــي قام 
بتصميمها، ســتكون فعالة 
ملــدة ٣٠ يومــا مــن تاريخ 
التفعيل، وســيتم جتديدها 
تلقائيا بعد انتهاء املدة، مع 
العلم بأن احلد األدنى لقيمة 
الباقة هو ٥ دنانير، وتتوفر 
املنصة جلميع عمالء الدفع 
املســبق ممــن مضــى على 

طائرات «اإلمارات» A٣٨٠ عادت مجددًا إلى األجواء

 eeZee Flexi زين» تقدم»
مع مميزات مضاعفة شهريًا

منصة رقمية تُتيح للعميل حرية تصميم باقته بسهولة بناء على احتياجاته

الدويسان: حملتنا هذا العام استثنائية بالكامل 
ومت تصميمها وفقًا الحتياجات عمالئنا

وما تفرضه الظروف احلالية من متغيرات

مزايا حتويل الراتب إلى «الوطني» تتجاوز 
تقدمي أفضل العروض ومتتد للحصول

على جتربة مصرفية رائدة من اخلدمات 
املتميزة وحلول الدفع األكثر تطورًا

ياسني:
في جعبة 

«بيتك» الكثير 
من احلمالت 

واملفاجآت 
للعمالء



من منطلق اهتمامها برصد الواقع االقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث واالستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «األنباء» وبرعاية شركة «لكزس». ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» 
المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع االقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة ألوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم 

الشرائية.  ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. تم اجراء البحث بواسطة 
الهاتف من خالل اتصاالت عشوائية، وتم مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك الى ست مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى 
رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع االقتصادي الحالي، مؤشر الوضع االقتصادي المتوقع مستقبال، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبال، مؤشر فرص العمل الجديدة في 

سوق العمل حاليا، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست باالعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها االستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي». 
يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر األساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى 

المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.
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آراء  شــركة  أصــدرت 
واالستشــارات  للبحــوث 
التســويقية مؤشــرها لثقة 
املستهلك في الكويت لشهر 
يونيو ٢٠٢٠، حيث قالت إن 
جائحة كورونا اســتطاعت 
منــذ نحــو ٦ أشــهر علــى 
انطالقتهــا توحيــد كل دول 
العالم حول مواجهة إشكالية: 
ملن األولويــة؟ لصد مخاطر 
الوباء واستكمال اإلجراءات 
الوقائية أم لتخفيف التدابير 
االحترازية وإطــالق عملية 
اإلنتاج التي البد منها بعدما 
جتاوزت خســائر االقتصاد 
العاملــي ١٢ تريليــون دوالر 

حتى اآلن.
وانقســمت اآلراء حــول 
هذه املسألة على املستويني 
الرسمي والشــعبي، خاصة 
في الواليات املتحدة وبعض 
الدول األوروبية واآلسيوية.

جهود الكويت

الكويــت،  واســتطاعت 
رغم االتســاع النسبي بعدد 
اإلصابــات، أن تؤمــن كامل 
املقومات البشرية واألجهزة 
واألدوية املســتعملة عامليا، 
وبــدأت بتنفيذ سلســلة من 
اإلجــراءات التــي حــدت من 

اخلسائر.
وبعد ذلك، بدأت بشــكل 
تدريجي وجزئي بتخفيض 
مســتوى تلــك اإلجــراءات، 
القيــود  والبــدء بتخفيــف 
وإطــالق العمليــة التجارية 
وبعدهــا  املتاجــر  وفتــح 
املجمعات وصوال إلى إطالق 
ورش العمــل فــي شــركات 
اإلنشــاء والبنــاء وغيرهــا 
مــن القطاعــات ولو بشــكل 
متــأن. كل ذلك مــع مراجعة 
اخلطــوات ومراقبة ميدانية 
للنتائج وللخط البياني حلجم 

اإلصابات اجلديدة.
وضمن هذه األجواء، سجل 
املؤشر العام لثقة املستهلك 
لشهر يونيو ٩٨ نقطة بإضافة 
نقطتني إلى رصيده الشــهر 
السابق، علما أن أهمية ذلك 
ال تكمن في إضافة النقطتني 

بحيث أضافــوا الى معدلهم 
السابق نقطتني وثالث نقاط 

على التوالي.
والالفت اكتســاب املعدل 
في أوســاط الذيــن يعملون 
في أعمال خاصة عشر نقاط، 
بينما استقر مستوى معدل 
املوظفني عن رصيده الشهري 
السابق. وهذه األرقام تشير 
إلــى أن أكثرية املســتهلكني 
عبروا عن مزيد من الثقة وذلك 

كورونا التــي ضربت احلياة 
التجارية وأغلقت املؤسسات 
وجمــدت املواصــالت وأثرت 
سلبا على مختلف النشاطات 
الدول  االجتماعيــة وكبــدت 
نفقات باهظة وخســائر غير 

محسوبة أرقامها حتى اآلن.
في هذه املناخات الضاغطة 
عبر املستطلعون بشبه إجماع 
علــى مواقفهم الســلبية من 
املؤشرات احلالية، بينما بينت 
معطيات البحــث ارتفاع ثقة 
البحث باملؤشــرات  مكونات 
املســتقبلية. منوذج عن ذلك 
تراجع معدل مؤشرات الوضع 
االقتصادي احلالي عشر نقاط، 
بينما اكتســب مؤثر الوضع 
املتوقع مستقبال  االقتصادي 
ثالث نقاط. مع اإلشارة إلى أن 
انخفاض مستوى ثقة املستهلك 
في الوضع االقتصادي احلالي 
ال يعــود فقــط إلــى النتائج 
الكارثية جلائحة كورونا، بل 

هناك أسباب إضافية منها:
٭ احتمال تســجيل عجز في 
موازنة السنة املالية احلالية 
في الكويت يقــارب ١٥ مليار 

دينار.
٭ تقديرات البنك الدولي بأن 
حجم االنكمــاش االقتصادي 
الكويتي للعام ٢٠٢٠ سيبلغ 

.٪٥٫٤
٭ تعثر ٨ آالف مشروع صغير 
في الكويت يكلف ١١٥ مليون 

دينار.
املالــي  الســوق  ٭ خســائر 
والعديد من القطاعات املهمة 

األخرى.
وفــي هــذا املنــاخ منــح 
املواطنــون مؤشــر الوضــع 
االقتصادي احلالي ٨٧ نقطة، 
واملقيمون العرب ٨٠ بخسارة 
عشر نقاط لكلتا املجموعتني. 
أمــا على صعيد املناطق، فقد 
أجمعــت احملافظــات علــى 
التعبيــر عن عدم رضاها عن 
األوضاع االقتصادية الراهنة، 
وتراجعت معدالتها على الشكل 
التالــي: محافظــة اجلهراء ١٨ 
نقطة، محافظة حولي ١٧ نقطة 
وبقية احملافظات بني ١٠ نقاط 

و٦ نقاط.

بغض النظر عــن الفروقات 
فيما بينهم.

سلبية الوضع احلالي

سجل مؤشر آراء للوضع 
االقتصــادي احلالي ٨٢ نقطة 
بتراجع عشر نقاط خالل شهر، 
وبخسارة ١٣ نقطة من رصيده 
الســنوي. هذا املعدل املتدني 
كان متوقعا كانعكاس طبيعي 
ومباشــر لتداعيــات جائحة 

فحسب، بل كدليل على امليل 
اإليجابي لثقة املستهلك في 
الكويت بالرغم من تعقيدات 

املرحلة وتنوع حتدياتها.
وعلــى صعيــد املناطق، 
أضافت محافظة مبارك الكبير 
علــى رصيدهــا الســابق ١٦ 
نقطة، بينما من جهة معاكسة 
تراجع معدل محافظة حولي 
٦ نقاط، بينما تقارب موقف 
العرب  املواطنــني واملقيمني 

تقليص اإلجراءات الوقائية.. رفع ثقة املستهلكني

معايير استثنائية لظروف استثنائية

أهمية تطوير بنية القوى العاملة

شراء السلع املعّمرة.. احملجوب مرغوب!

سجل مؤشر آراء للوضع االقتصادي 
املتوقع مستقبال ١١٧ نقطة بإضافة ثالث 
نقاط مقارنة بشهر مايو املنصرم، ويعتبر 
هذا املســتوى من األفضل منذ ما يزيد 

على السنة.
ارتفاع رضا املستهلكني ملؤشر  يأتي 
الوضــع االقتصادي املتوقع مســتقبال 
وتعزيز معدله بثــالث نقاط، بالرغم من 
جملة من املعطيــات املالية واالقتصادية 
الصعبة واالنكماش االقتصادي املتوقع في 
الكويت خالل العام املالي الراهن وانكماش 
حجم إنتاج القطاع غير النفطي فضال عن 
خسائر أخرى في قطاع النقل والتجارة 

وفي أسواق املال وغيرها.
توقف محللو شركة آراء أمام ارتفاع 
معدل مؤشر الوضع االقتصادي املتوقع 
مستقبال، وتبني لهم أن هناك نوعني من 
العوامل التي أثرت على معنويات املستهلكني 

املستقبلية:
األول: ذات طابع نفســي واجتماعي 
محض، فتخفيض إجراءات الوقاية للحماية 
من جائحة كورونا وإطالق تدريجي للحركة 
التجارية انعكست إيجابا على مزاج سكان 
الكويت من مواطنني ومقيمني ورفع مستوى 
ثقتهم بعودة احلياة الطبيعية ولو بالتدريج.

الثاني: ذات طابع اقتصادي، حيث سجل 
ارتفاعا ألســعار النفط ولو بشكل بطيء 

بالرغــم من الصعوبات  ومتعرج، وذلك 
التي تواجه مسار أســعار النفط املتأتية 
من تداعيات كورونا واألثر السلبي لتراكم 
املتحدة، وعدم  الواليات  مخزونات نفط 
إطالق ورشة االقتصاد العاملية التي لم تزل 
تشكو من اخلالفات األميركية- الصينية. 
وبذلك يكــون العامل النفســي بعد فك 
اإلجراءات وبعــض العوامل االقتصادية 

أثرا إيجابيا على مستوى ثقة املستهلك.
في خضم هذه العوامل اإليجابية منها 
والسلبية، الداخلية واخلارجية، املوضوعية 
والنفسية، عبرت مكونات البحث املتنوعة 
عن قناعاتها باألوضاع االقتصادية املتوقعة 
مستقبال، حيث منح املواطنون هذا املؤشر 
معدل ١١٥ نقطة بإضافة نقطتني واملقيمون 

العرب ١٢٠ نقطة باكتساب ٤ نقاط.
الالفت أن الذكور بلغ معدلهم ١١٥ نقطة 
بتراجع نقطتني واإلناث األكثر ثقة رفعن 
معدلهن إلى ١٢٢ نقطة إضافة ١٤ نقطة على 

رصيدهن السابق.
أما على صعيــد املناطق، فقد عززت 
محافظة مبارك الكبيــر معدلها ٣١ نقطة 
ومحافظة حولي ٦ نقــاط، بينما تراجع 
معدل العاصمة ٧ نقاط مع ما يتطلب ذلك 
من متابعة في األشهر القادمة نظرا لدور 
السياســية واملالية  العاصمة في احلياة 

واالقتصادية.

عندما يطرح سؤال على أحد املستطلعني 
من مكونات البحث حول تقييمه للمداخيل 
الفردية اآلنية أو املتوقعة، وذلك في ظل 
الظروف الطبيعية والعادية، فمن املنطقي 
أن يبني رؤية وقناعة استنادا إلى جملة 

من املعايير، منها:
١- مستوى القدرة الشرائية ملداخيله.

٢- شــروط العمل وإمكانية االرتقاء في 
الوظيفة وبالتالي تعزيز مداخيله.

٣- طموحاته واحتياجاته لرفع مســتوى 
مداخيله.

هذه املقاييس تصح في الظروف العادية، 
لكن في ظروف انتشار الوباء وانكماش 
االقتصاد وتعثر األوضاع املالية، وإغالق 
قطاعات اقتصادية، وبالتالي تسريح عشرات 
ماليني العمال في العالم، في هكذا أحوال 
تتبدل اهتمامات املستطلع، مع األخذ بعني 
االعتبار خصوصية كل بلد. في الكويت 
مثال تضمن الدولة االستمرارية في العمل 
وحقوق العمالة الوطنية، لذا تختلف موضعيا 
نظرة املواطن عن رؤية وهواجس املقيم.

في خضــم هذا االهتمامات، ســجل 
مؤشر آراء للدخل الفردي احلالي ٧٨ نقطة 
بتراجع خمس نقاط خالل شهر، ويحتل 
هذا املستوى أدنى املستويات منذ سنوات.

بينما من جهة أخرى استقر معدل مؤشر 
الدخل الفردي املتوقع في املستقبل عند 
١٠٦ نقاط بإضافة نقطة واحدة على رصيده 

السابق.
الالفــت أن املواطنني عبروا عن عدم 
رضاهم على املداخيل الفردية، بحيث تراجع 
املؤشر االول ٣ نقاط والثاني نقطتني، بينما 
ارتقى معــدل الدخل الفردي املتوقع في 
املستقبل بني املقيمني العرب بـ ٧ نقاط.

كذلك يالحظ أن املعدل تراجع في أوساط 
العمال من ذوي الدراسات الوسطى وما 
دون بنســبة ١٨ نقطة خالل شهر. وقد 
يكون ذلك عائدا ملســتوى التسريح من 
العمل للعمالة الوافــدة غير الكفؤة على 
إثر إغالق املنشــآت والورش وقطاعات 
خدماتية واقتصادية مختلفة مبا في ذلك 

النقل والطيران.

منذ منتصف القــرن املاضي حتولت 
الكويت وبسرعة إلى ورشة بناء وإنشاءات 
جلناحيها، القطاع العام عامة ومنشــآت 
النفط والبنية التحتية بشكل محدد، كذلك 
انطلقت مؤسسات القطاع اخلاص، ومنها 
دور السكن واملصارف والشركات واملراكز 

التجارية وغيرها.
هذه الورشــة التي كان بعضها يعمل 
ليال ونهارا كالطرقات واجلسور واملرافق 
العامة احتاجت إلى آالف العمال الوافدين من 
بعض الدول الشقيقة واملجاورة على قاعدة 
نظام الكفالة، الذي طورت أنظمته وشرعت 
قوانني ناظمة لــه. لكن هذا النظام، الذي 
يقوم على القوى العاملة الوافدة، مع أهميته 
في املراحل األولى، لم يعد يفي بالشروط 
احلديثة والعصرية وال يضمن تأمني عمالة 

تلبي حاجات سوق العمل اجلديدة.
لذلك في ضوء املعطيات التي فرضتها 
جائحة كورونا والتي طالت بالصرف من 
العمل آالف العمال واملوظفني الوافدين، منهم 
من حافظ على وجوده في الكويت بانتظار 
الفرج ومنهم من فضل العودة إلى بالده.

اآلن بعد العودة املتدرجة حلركة اإلنتاج 
ولألسواق التجارية، سجل مؤشر فرص 
العمل املتوافرة في السوق حاليا ١٢٧ نقطة 

بإضافة ٢٨ نقطة خالل شهر، ويعتبر هذا 
الرقم األعلى خالل هذا العام.

إن االرتفاع البارز في هذا املعدل يعني 
عودة سوق العمل في الكويت إلى الطلب 
خاصة في بعض القطاعات، فنادق مطاعم 
ورش بناء إنشــاءات.. الخ. هذا يعني أنه 
ميكن اصطياد الفرصة ملتابعة مســاعي 
السلطات الرســمية لالهتمام مبحورين 
في سوق العمل: األول: املزيد من اجلهد 
إلجناح سياســة رفع نسبة التكويت في 
صفوف القوى العاملة بالكويت مع إيالء 
األهمية القصــوى لضمان مقومات رفع 
املؤهالت املهنيــة والعلمية في صفوفهم 

لضمان أفضل نسب اإلنتاجية.
الثاني: تطوير قوانني وأنظمة استقبال 
القوى العاملــة الوافدة مبــا يتالءم مع 
االحتياجات الفعلية لسوق العمل والتوجهات 
االقتصادية على قاعدة تنفيذ دراسات علمية 
حلركة السوق وتوجهاته وحاجاته وتأمني 
العمالة الوافدة التي تلبي هذه املتطلبات.

 بهذه اخلطوات ميكن إعادة تشــكيل 
مســتوى القوى العاملة مبــا يتالءم مع 
املصلحة الوطنيــة الكويتية ومبا يراعي 
حقوق املواطنــني والعمال ويضمن رفع 

اإلنتاجية.

سجل مؤشر شــراء املنتجات املعمرة 
معــدال بلغ ٧٢ نقطة، وإذا قيمنا هذا املعدل 
مبقارنته مبعدالت األشهر السابقة يتبني أنه 
يحتل أحد أدنى املستويات، ولكن إذا قارناه 
بنتائج دراسة الشــهر املاضي مايو ٢٠٢٠ 
يبرز معطى آخــر، فقد تعزز معدل يونيو 

٢٦ نقطة خالل شهر.
من البديهي أن نلمس مدى أهمية العامل 
النفســي، فخالل شــهر مايو كانت حركة 
األسواق شبه مغلقة مبا فيها املوالت واملتاجر 
واملقاهي فضال عن اجلمود الذي كان مسيطرا 
على معظم القطاعات االقتصادية، بينما تبدل 
املشهد في النصف الثاني من يونيو، ففتحت 
احملال التجارية واألسواق واملطاعم وعادت 

احلياة ولو بالتدريج إلى احلركة االقتصادية. 
بذلك سقط احملجوب الذي فرضته جائحة 
كورونا ليتحول إلى رغبة عارمة لالنطالق 
والتسوق، ولعل بعض أرقام البحث تعطي 

فكرة واضحة عن هذه الظاهرة.
رفعت محافظة مبارك الكبير معدلها من 
٣٩ إلى ١٢٤ بإضافة ٨٥ نقطة خالل شــهر، 
ومحافظة األحمدي عززت رصيدها ٥٦ نقطة، 
ومحافظة اجلهراء ٣٣ نقطة. ورفع املواطنون 

معدلهم ٣٤ نقطة واإلناث ٢٨ نقطة.
النماذج عن أرقام ارتفاع معدالت  هذه 
شراء املنتجات املعمرة تعكس مدى ارتياح 
وانطالق املواطنــني واملقيمني في مختلف 
أسواق االستهالك بعد أشهر من االنقطاع.

طمأنت املستهلكني.. لكن الوضع 
االقتصادي «ال يرضي أحدًا»!

مؤشر «آراء» بالتعاون مع «األنباء» برعاية «لكزس»

حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر حالة القلق من الوضع االقتصادي احلالي نابعة من تعثر ٨ آالف مشروع صغير بتكلفة  آالف مشروع صغير بتكلفة ١١٥ مليون دينار
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احملرر االقتصادي

سجلت االستثمارات الكويتية في 
األســهم األميركية خالل شــهر أبريل 
املاضي أكبر عمليات بيعية منذ يناير 
٢٠١٥، إذ بلغت ٨٫٧ مليارات دوالر بنسبة 
زيادة بلغت ٢٥٠٪ مقارنة بشهر مارس.

ويبدو أن املستثمر الكويتي يضارب 
في أسواق األسهم األميركية، حيث كانت 
هناك عملية عكســية في شهر مارس 
املاضي، عندما شــهدت االســتثمارات 
الكويتيــة عمليــات شــرائية ضخمة 
مستفيدة من التراجع القوي ألسعار 
األسهم في هذا الشهر بسبب تداعيات 
شهر كورونا. وكان شهر مارس قد شهد 
الكويتية بنسبة  زيادة لالستثمارات 
٣٠٠٪ في األسهم األميركية، ما يرجح أن 
تكون املبيعات التي حصلت في أبريل 
قد حققت أرباحا قوية، اذ ان شهر أبريل 
شهد قفزة في األسهم األميركية بعد أن 
مت االتفــاق على ضخ نحو تريليوني 
دوالر وإعــالن املركــزي األميركي عن 

برامج حتفيزية غير مسبوقة.
وبلغ صافي تخارج االســتثمارات 
الكويتية من األســهم األميركية نحو 
٧ مليــارات دوالر خالل شــهر أبريل، 
حيث كان حجم املبيعات ٨٫٧ مليارات 
دوالر مقابل مشــتريات بلغت قيمتها 
١٫٦ مليار دوالر. وكانت االستثمارات 
الكويتية شهدت ضخ ٣ مليارات دوالر 

خالل تعامالت شهر مارس.
أرباح مضاربية

وقد تزامن ضــخ ٣ مليارات دوالر 
كصافي استثمار شرائي من االستثمارات 
الكويتية خالل شهر مارس مع تراجعات 

حادة لألسهم األميركية، حيث تراجع 
مؤشر داو جونز خالل تعامالت مارس 
١٣٫٧٪، وكذلك تراجع مؤشر ستاندرد آند 
بورز ٥٠٠ بنسبة ١٢٫٥٪ بنهاية الشهر.
في املقابــل، اجتهت االســتثمارات 
الكويتية إلى البيع خالل تداوالت شهر 
أبريل، حيث تزامن البيع مع ارتفاع كبير 
في مؤشرات أسواق األسهم األميركية 
الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز 
١١٫١٪ وكذلك ارتفع مؤشر ستاندرد آند 

بورز ٥٠٠ بنسبة ١٢٫٧٪ خالل أبريل.
بيع األسهم وشراء السندات

ولم تقتصر االستثمارات الكويتية 
على أسهم الشــركات األميركية فقط 
امنا امتدت لتصل إلى اسهم الشركات 
األجنبيــة املدرجــة فــي البورصــات 
األميركية وســندات الشركات احمللية 
واألجنبية ليصل إجمالي املشــتريات 
الكويتية في تلك االستثمارات املالية 
مجتمعة إلى ما يزيد على ٧٫٣ مليارات 

دوالر خالل تعامالت شهر أبريل.
وقابل تلك املشتريات مبيعات في 
األدوات االســتثمارية املختلفة بقيمة 
١٢٫٥ مليــارات دوالر ليســجل صافي 
استثمارات الكويتيني في كل األدوات 
االســتثمارية املدرجة في البورصات 
األميركية خالل تعامالت شهر أبريل ٥٫٢ 
مليارات دوالر تخارجات من األسواق 

األميركية.
وفيما تباينت توجهات االستثمار 
الكويتي باختــالف األوراق املالية إال 
أن البيع سيطر على كل األسهم ليمتد 
من أسهم الشركات األميركية إلى أسهم 
الشــركات األجنبية ـ غيــر األميركية 
ـ املدرجــة في البورصــات األميركية، 

ولكن بقيمة أقل، حيث باع الكويتيون 
أسهما أجنبية بقيمة ٦١٥ مليون دوالر 
مقابل مشــتريات بلغــت قيمتها ٣٩٨ 
مليون دوالر بخروج اســتثمارات من 
تلك األسهم بقيمة ٢١٧ مليون دوالر.

بينما رفعــت الكويت حيازتها من 
سندات اخلزانة األميركية خالل شهر 
أبريل املاضي بنسبة ١١٪ على أساس 
شــهري مبقــدار ٤٫٤ مليــارات دوالر، 
وتأتــي هذه الزيــادة باملخالفة ألغلب 
دول اخلليج التي خفضت من حيازتها 
للســندات األميركية وســط استمرار 
جائحــة كورونا، لتبلــغ قيمة حيازة 
الكويت من الســندات األميركية ٤٤٫٥ 
مليــار دوالر مرتفعة عن مســتويات 
مارس املاضي البالغة ٤٠٫١ مليار دوالر.

استثمارات سيادية

الكبيرة  الزيــادة  وتؤشــر حجــم 
التعامــالت الكويتيــة فــي األســواق 
األميركية على مدار الشهرين (أبريل 
ومارس) ما يقارب ١٤ مليار دوالر إلى 
العبني كبار من مؤسسات وصناديق 
كويتية وفي مقدمتها الصندوق السيادي 
الكويتي، الذي يســتثمر نحو نصف 
إجمالي استثماراته البالغة ٥٩٢ مليار 
دوالر، بحسب تقديرات وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني في األسواق املالية 
األميركيــة املختلفة ما بني الســندات 
واألســهم وغيرها من األدوات املالية 

املختلفة.
وتتــوزع أصــول الهيئــة العامــة 
لالستثمار بني ٤٥٪ استثمارات في أسهم 
و٢٠ - ٢٥٪ في الســندات ونحو ١٠٪ 
في العقار حيث ان حصة االستثمارات 

البديلة تبلغ ١٥٪.

املستثمرون الكويتيون ضخوا ٣ مليارات دوالر باألسهم األميركية في مارس مع انخفاض أسعارها
االستثمارات الكويتية لم تقتصر على الشركات األميركية.. بل امتدت ألسهم الشركات األجنبية
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املجموعة جنحت في احلّد من تداعيات جائحة «كورونا».. واإليرادات املجمعة سجلت ٢٫٦ مليار دوالر

«زين» حتقق أرباحًا صافية نصف سنوية بـ ٢٧٣ مليون دوالر

وذكرت املجموعــة أنها اتخذت 
تدابير احترازيــة للتعامل مع هذا 
الظــرف االقتصــادي املؤقت حتى 
حتد من التأثيــرات التي قد تطول 
عملياتها، حيث جنحت في تقليص 
املصروفات بنحو ٦٨ مليون دوالر، 
وذلــك دون مس رواتــب املوظفني، 
مبينة أن اإلجراءات االستباقية التي 
اتخذتها ساعدتها في امتصاص جزء 
كبير من هذه التداعيات، التي تشير 
إلى أنها في طريقها إلى االنحســار 
مع ظهور بوادر حتسن على قطاع 

األعمال.
وصرحت «زين» بــأن إيرادات 
قطاع البيانات سجلت ارتفاعا بنسبة 
١٠٪، وذلــك مقارنة بنفــس الفترة 
من العام ٢٠١٩، وهي متثل ٤٢٪ من 
إجمالــي اإليــرادات املجمعة، وذلك 
بفضل االســتثمارات املستمرة في 
مشــاريع التطوير والتوسعة التي 
جتريها على شبكات اجليلني الرابع 
واخلامس، وبالنسبة لقاعدة العمالء 
فقد تأثــرت نزوال إلــى نحو ٤٧٫٦ 
مليون عميل فعال بسبب األوضاع 
االجتماعية واالقتصادية الراهنة. 

وعن النتائج املالية املجمعة عن 
فترة الربع األول من الســنة املالية 
احلاليــة ٢٠٢٠، ســجلت املجموعة 
أرباحا قبل خصم الضرائب والفوائد 
واالســتهالكات بقيمــة ١٧١ مليون 
دينار، وســجلت إيــرادات مجمعة 
بقيمــة ٤٠٩ ماليــني دينــار، بينما 
بلغت األرباح الصافية الفصلية عن 
الربع األول ٤٨ مليون دينار. وقال 
رئيس مجلس إدارة مجموعة «زين» 
أحمد الطاحوس: «حققت مجموعة 
زيــن هذه النتائــج املالية املجمعة 
رغم حجم التحديات التي تسببت 
فيها جائحة كورونا على القطاعات 
االقتصادية واالستثمارية، وقد عمل 
مجلس اإلدارة على حماية عمليات 
املجموعــة من هــذه التحديات من 
خالل تبني إجراءات احترازية تضمن 
مرونة واستمرارية األعمال، وأنتهز 
هذه الفرصة ألشيد بتعاون اجلهات 
احلكومية والهيئات التنظيمية على 
ما قدمته من مبادارات استباقية مع 

قطاع االتصاالت».
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي في مجموعة 
«زيــن» بدر ناصــر اخلرافي «رغم 
التأثيرات التي تسببت فيها جائحة 
كورونا على القطاعات االستثمارية 
والتجارية، إال أن قطاع االتصاالت 
كان أقل تأثرا بهذه األوضاع عن غيره 

من القطاعات األخرى».
وأضــاف «جنحــت عمليــات 
املجموعــة فــي التعامــل مــع هذه 
املتغيرات االستثنائية، وامتصاص 
اجلزء األكبــر من هــذه التداعيات 
بفضل استراتيجيتها في االستثمار 
فــي القطــاع الرقمــي واالبتكارات 
التكنولوجيــة، التي متثل التوجه 

اجلديد لقطاع األعمال».
القــوي  األداء  أن  وأوضــح 
للعمليات التشغيلية ساعد املجموعة 
في احملافظة على مراكزها األساسية 
خالل هذه الفترة الصعبة، حيث اتخذ 
مجلس اإلدارة إجراءات اســتباقية 
بتأسيس جلنة إلدارة األزمة للتأكد 
مــن أن كل العمليــات االحترازيــة 
تتطبق بشــكل صحيح، والتحقق 
من مدى االستجابة للقرارات التي 
تتخذهــا املجموعــة فــي التعامــل 
مع هــذا الظــرف الطــارئ. وتابع: 
«هذه اإلجــراءات تبعتها سلســلة 
مــن املبــادرات الوقائيــة حلمايــة 
التدفقــات النقدية، مثــل تخفيض 
املصروفات اإلدارية والتشــغيلية، 
وقد جنحت املجموعة في تخفيض 
هذه املصروفــات بنحو ٦٨ مليون 
دوالر خــالل هذه الفترة، كما قامت 
بتغيير سياستها في إدارة الصرف 
اإلعالني التقليدي والتوجه للنوافذ 
الرقمية، واستخدام البنية التحتية 
للمنصــات الرقمية كحلــول بديلة 
للوصــول الســريع إلــى العمالء، 
وقامت بعمليات تدقيق في سلسلة 
التوريد ومتابعة اخلطط التشغيلية، 
وتخصيص وحدات متابعة للتنبوء 

بنماذج األعمال».
وبني اخلرافي أن هذه األزمة بقدر 
ما حملت من تداعيات سلبية طالت 
غالبية مجاالت األعمال، فإنها حملت 
معهــا أيضا مكتســبات حقيقية ملا 
بعد كورونا، حيث أخذت املنصات 
الرقمية اهتماما متزايدا مؤخرا بشكل 
أكبر من أي فترة أخرى، فهي قامت 
بدور حيوي في تخفيف التأثيرات 
السلبية، لذلك من املتوقع أن تشهد 
التحوالت الرقمية طفرة منو هائلة 
بسبب هذه املخاوف، فاجلائحة دفعت 
قطاعات األعمال إلى حتمية التحول 

الرقمي.
وأفاد اخلرافــي بأنه في الوقت 

الرقمية حول االجتاهات والتطبيقات 
فــي مجــاالت دفتر احلســابات املوزع 
(DLT)، حيث ستكون زين قادرة على 
تقييم الفرص املتاحة لتطوير منتجاتها 
مستقبال، وتوفير سلسلة من احللول 
القادرة على تسهيل عمليات املدفوعات 
وتخزين امللفات ودعم العقود الذكية، 
التي يحتاج اليها تطور االقتصاد الرقمي.
وكشــف اخلرافــي أن املجموعــة 
تواصل سياســتها في بنــاء حتالفات 
إقليمية ودولية لدعم تطلعاتها الرقمية، 
واالســتفادة من الفــرص الهائلة التي 
يقدمها قطاع االبتكارات التكنولوجية، 
معتمدة في ذلك على شبكاتها في اجليلني 
الرابع واخلامس ومحفظة خدماتها في 
مجاالت احلوسبة السحابية وقدراتها 
فــي خدمات البيانــات الضخمة. وبني 
أن «زين» باتت الشركة األكثر امتالكا 
لشــبكات اجليل اخلامس في أســواق 
الشرق األوسط، بعد أن طرحت الشبكة 
الثالثــة لهــا لتقنية الـــ ٥G في مملكة 
البحريــن بعــد الكويت والســعودية، 
وحاليا تســتعد لطرح شــبكة اجليل 

احتواء الزيادة املتســارعة في معدالت 
اســتخدام خدمات البيانات خالل هذه 
الظروف االستثنائية، واحملافظة على 
جودة اخلدمات املقدمة لقاعدة عمالئها، 
كما واصلت تنفيذ خططها االستراتيجية 
نحو توفير املزيد مــن تطبيقات املدن 
الذكية، وإنترنت األشياء، واحلياة الذكية.
وعــززت الشــركة مــن قدراتها في 
توفيــر أحــدث اخلدمــات الســحابية 
واخلدمــات املــدارة املتطــورة لعمالء 
الهيئات والشــركات، وقدمت مجموعة 
واسعة من أحدث احللول التكنولوجية 
لعدد من متاجر التجزئة، وقامت أيضا 
بتوفيــر مجموعــة من أحــدث احللول 
واخلدمات الذكية املدعمة بتكنولوجيا 
اجليــل اخلامس ٥G لألبراج الســكنية 
 ٥G لتقدم بذلــك أول خدمات مدعمة بـ
لألبراج الســكنية الذكيــة في الكويت، 
حيث تقدم الشــركة أفضــل اخليارات 
في خدمات اجليل اخلامس في الكويت 

لقطاع األعمال.
وأنهت الشركة أول عملية بيع وإعادة 
تأجير أبراج في املنطقة، لتدفع بأعمالها 
نحــو آفاق جديــدة في بيئــة األعمال، 
والتركيز على مجاالت النمو الناشئة، 
والتوســع في االستثمارات ذات العائد 
األعلى مستقبال، وعلى صعيد املؤشرات 
املالية الرئيسية حققت الشركة أرباحا 
صافية نصف سنوية بقيمة ١٢٢ مليون 
دوالر، مقارنة مع ١٤٤ مليون دوالر عن 
نفس الفترة من العام ٢٠١٩، وســجلت 
الشركة إيرادات بقيمة ٤٩٧ مليون دوالر، 
مقارنة مع ٥٤٤ مليون دوالر عن فترة 

النصف األول من العام ٢٠١٩.
وحققت الشركة أرباحا قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالستهالكات بنحو 
١٧٥ مليون دوالر، مقارنة مع ٢١٣ مليون 
دوالر عن الفترة نفسها من العام املاضي، 
وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالستهالكات بنسبة 
٣٥٪، ومثلت إيرادات الشركة من خدمات 

البيانات ٤٠٪ من إجمالي إيراداتها.

السعودية
تواصل شــركة «زين الســعودية» 
استثماراتها النوعية في بنيتها التحتية، 
وأحرزت تقدما في خططها التشغيلية 
لتوفير مســتقبل مترابط رقميا لقطاع 
األفراد أو األعمال في اململكة، ومن خالل 
«ســحابة زين» التــي أطلقتها مؤخرا، 

الذي تشهد فيه أسواق الشرق األوسط 
إقبــاال على قنــوات التجــارة الرقمية 
املدفوعة بنمو االتصال اجلماعي وانتشار 
األجهزة الذكية، فإن «زين» تسعى إلى 
إعادة تعريف وحتديث جتربة العمالء 
من خالل إدخال قنوات رقمية جديدة، 
وتزويد قاعد عمالئها وشركائها باألدوات 
التي تساعدهم في اللحاق مبوجة االنتقال 

إلى العمليات الرقمية.
وتابع «الواقع اجلديد الذي فرضته 
االبتكارات التكنولوجية من خالل القطاع 
الرقمي والــذكاء االصطناعي وإنترنت 
األشياء، والعديد من التطبيقات األخرى، 
سيفتح مجاالت أوسع في معامالت األفراد 
واملؤسسات في قطاع البيانات ملواكبة 
االجتاهات الرقمية لألسواق العاملية».

وأشــار إلى أن اســتراتيجية النمو 
الرقمية اخلاصة باملجموعة تتقابل مع 
هذه االجتاهات احلديثة، حيث تواصل 
التكنولوجيــة بإطــالق  اســتثماراتها 
شــبكات اجليل اخلامس والتوسع في 
استثمارات اجليل الرابع لتزويد أسواقها 
في الشرق األوســط بأفضل اخليارات 
في القطاع الرقمي، حيث حتمل شبكات 
اجليــل اخلامــس فوائد هائلــة لقطاع 
األعمال، وخصوصا للشركات املتوسطة 
والصغيرة التي في حاجة ماسة حلماية 
أعمالها وســط هذه التحوالت. وكشف 
اخلرافي «بلغت استثماراتنا في النفقات 
الرأســمالية ١٫٥ مليار دوالر على مدار 
١٨ شــهرا (تتضمــن ٤٩٤ مليون دينار 
في الستة أشهر األخيرة)، مبا في ذلك 
رســوم الطيف وإطالق شبكات اجليل 
اخلامــس فــي الكويــت والســعودية 
والبحرين، فضال عن ترقية وتوســيع 
 ،FTTH شبكات اجليل الرابع، وخدمات
وقد أثمرت هذه املشاريع في منو إيرادات 
البيانات بنســبة ١٠٪، لتمثل ٤٢٪ من 

إجمالي اإليرادات املجمعة».
وأردف اخلرافــي «كان انضمــام 
املجموعــة إلــى مجلــس إدارة هيديرا 
هاشغراف (Hedera Hashgraph) فرصة 
ملشــاركة أكبر مجتمع للمبتكرين على 
مستوى العالم، حيث ستشارك زين في 
وضع اخلطط العملية لضمان موثوقية 
العمل، وقيادة صنع القرار، عبر اجليل 
التالــي مــن احلســابات املوزعــة التي 
تستهدف قطاع املؤسسات واألعمال».

وذكــر أن هــذا التعاون سيكســب 
املجموعــة رؤى مبتكــرة في عملياتها 

على توفير االتصال أثناء اإلغالق لتقليل 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية.

الكويت
حتافظ شركة «زين الكويت» على 
ريادتها الســوقية بقاعدة عمالء تصل 
إلى نحو ٢٫٦ مليون عميل كما في نهاية 
يونيو ٢٠٢٠، في الوقت الذي تدفع فيه 
بإســتراتيجية أعمالها نحو املزيد من 
االعتمــاد على اخلدمــات الرقمية التي 
استثمرت فيها منذ انطالق استراتيجية 
التحول الرقمي قبل ٤ ســنوات، حيث 
جنحــت في دعم اســتمرارية عملياتها 
وخدمــة عمالئهــا عن طريــق القنوات 
الرقمية، كما طوعت خبراتها في القطاع 
الرقمــي في دعــم اجلهــود احلكومية 
ملواجهة حتديات جائحة «كوفيد ـ ١٩» 
بالعديد من الشراكات في قطاع املشاريع 

واألعمال.
وشهدت هذه الفترة تعزيز الشركة 
خلدماتها لشبكة اجليل اخلامس لقطاع 
األفراد واملؤسسات، حيث ساعد انتشار 
وتغطية شــبكة اجليــل اخلامس على 

الرابع في العراق مع بداية العام املقبل، 
بعد أن جنحت في الوصول إلى اتفاق 
مع هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقية 
لتمديد رخصة التشغيل ٨ سنوات حتى 

العام ٢٠٣٠. 
وأشــار إلــى أن املجموعة جنحت 
فــي بداية هــذا العام فــي إنهاء صفقة 
بيع وإعادة تأجير أبراجها في السوق 
الكويتية مقابل ١٣٠ مليون دوالر، لتكون 
أول صفقة من نوعها في أسواق املنطقة، 
كما وقعت شــركة «زين الســعودية» 
مؤخــرا مذكــرة تفاهــم خاصــة ببيع 
أو تشــغيل األبــراج بالنيابــة، وهــو 
توجــه ســيفتح مجاالت جديــدة أمام 
عملياتها، وســيعمل علــى خلق قيمة 
أكبــر للمســاهمني، كمــا أنه ســيمنح 
عمليات الشركة مرونة في التوسع في 
االستثمارات ذات العائد األعلى مستقبال. 
وأفاد اخلرافي بأن مجموعة زين تبدي 
التزاما قويا إزاء خلق مستقبل رقمي، 
حيث تقدم التكنولوجيا الرقمية فرصا 
ال نهاية لها للمجتمعات وقطاع األعمال، 
مبينا أن جميع عمليات املجموعة ركزت 

تسعى الشركة إلى توفير قائمة من 
اخليارات الرقمية املبتكرة لتعزيز 
النشــاط االقتصــادي والتجــاري، 
بالشكل الذي يخدم قطاع املشاريع 
واألعمال، والشــركات املتوســطة 

والصغيرة.
وتعد شركة «زين السعودية» 
األكثر توســعا في شــبكات اجليل 
اخلامس (٥G) على مستوى اململكة، 
حيــث تعــزز جهودها فــي توفير 
اإلمكانات التقنية، وحلول األعمال 
وإنترنت األشياء واخلدمات املبتكرة.
حققــت الشــركة أرباحا نصف 
ســنوية بنحــو ٤٤ مليــون دوالر، 
مقارنــة مــع ٦٩ مليــون دوالر عن 
نفس الفترة من العام ٢٠١٩، وبلغت 
إيرادات الشــركة ١٫٠٥ مليار دوالر، 
مقارنة مع ١٫١ مليار دوالر عن الفترة 

نفسها العام ٢٠١٩.
واســتقرت األرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالســتهالكات 
عند ٤٩٠ مليون دوالر، مقارنة مع 
٥٠٧ ماليني دوالر عن الفترة املشابهة 
من العام ٢٠١٩، وهو ما عكس هامش 
أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالكات بنسبة ٤٧٪، ومثلت 
إيرادات الشركة من خدمات البيانات 

٥١٪ من إجمالي إيراداتها.

العراق
تقــدم عمليــات شــركة «زيــن 
العــراق» تطــورا نوعيــا فــي ظل 
الظــروف واألوضــاع الراهنة، فقد 
رفعت الشــركة أرباحهــا الصافية 
النصف ســنوية بنحو ١٣٪ لتصل 
إلى ٢٨ مليون دوالر، مقارنة بـ ٢٥ 
مليون دوالر عن الفترة نفسها من 

العام ٢٠١٩.
وتأثرت إيرادات الشركة خالل 
هذه الفتــرة لتســجل ٤٦٤ مليون 
دوالر، مقارنة بـ ٥٢٢ مليون دوالر 
عن الفترة املشابهة من العام ٢٠١٩، 
وحققت الشركة أرباحا قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالســتهالكات 
بنحو ١٨٥مليون دوالر، مقارنة بـ ٢٢٠ 
مليون دوالر عن فترة الستة أشهر 
من العام ٢٠١٩، وهو ما عكس هامش 
أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 

واالستهالكات بنسبة ٤٠٪.
وتســتعد عمليات زين العراق 
لدخول مرحلــة منو جديدة لقطاع 
خدمــات البيانــات، خصوصا أنها 
بصدد إطالق خدمات اجليل الرابع 
مع بدايات العام ٢٠٢١، هذا في الوقت 
الذي متت فيه جتديد رخصة الشركة 
ملدة ثماني سنوات تنتهي بتاريخ ٣٠ 
أغسطس من العام ٢٠٣٠، وتتوقع 
الشــركة أن يترتب علــى ذلك آثارا 

إيجابية مستقبال لعلمياتها.

السودان
حتقق عمليات «زين السودان» 
تقدمــا على املســتوى التشــغيلي 
والتجــاري بالرغم مــن التحديات 
االقتصاديــة واالجتماعية الصعبة 
التي تشــهدها في الوقــت الراهن، 
حيث رفعت الشركة إيراداتها النصف 
الســنوية بنســبة ٤٧٪ لتصل إلى 
نحو ٩٫٤ مليارات جنيه ســوداني 
(١٧٨ مليون دوالر). ورفعت الشركة 
أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهالكات بنسبة ٧٠٪ لتصل إلى 
نحو ٤٫١ مليارات جنيه سوداني (٧٧ 
مليون دوالر)، وهو ما عكس هامش 
أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالســتهالكات بنسبة ٤٣٪، بينما 
تأثر صافي األرباح ليصل إلى نحو 
٨٠٣ ماليني جنيه سوداني (١٥ مليون 
دوالر). وسجلت الشركة خالل هذه 
الفتــرة منوا في خدمــات البيانات 
بنسبة ١٢٨٪، وهي متثل حاليا ٢٤٪ 
من حجــم إيراداتها الكلية، وبلغت 
قاعــدة عمالء الشــركة نحــو ١٥٫٧ 
مليــون عميل كما في نهاية يونيو 

من العام ٢٠٢٠.

األردن
تأثرت عمليــات «زين األردن» 
بالتحديات االقتصادية واالجتماعية 
التي تشهدها أسواق املنطقة، حيث 
تأثــرت إيــرادات الشــركة النصف 
سنوية لتصل إلى نحو ٢٣٤ مليون 
دوالر، مقارنة بـ ٢٤٠ مليون دوالر 

عن الفترة نفسها من العام ٢٠١٩.
الشــركة  أربــاح  واســتقرت 
قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب 
واالستهالكات عند ١٠٣ ماليني دوالر، 
وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالســتهالكات 
بنســبة ٤٤٪، وســجلت الشــركة 
أرباحــا صافيــة بقيمــة ٣٤ مليون 
دوالر، مقارنة بفترة الســتة أشهر 

من العام ٢٠١٩.

البحرين
حترز عمليات «زين البحرين» 
تطــورا نوعيــا بفضــل خططهــا 
الكفــاءة  املســتمرة فــي تعزيــز 
التشــغيلية لشــبكتها، وانعكست 
هذه اخلطــط إيجابيا على إيرادات 
الشركة، حيث ارتفعت اإليرادات عن 
فترة النصف األول من العام اجلاري 
بنسبة ٣٪ لتصل إلى نحو ٨٣ مليون 
دوالر، مقارنــة بـــ ٨١ مليون دوالر 
عن الفترة نفســها من العام ٢٠١٩. 
وسجلت األرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالكات ٢٧ مليون 
دوالر، مقارنة بـ ٢٨ مليون دوالر عن 
الفترة املشابهة من العام ٢٠١٩، وهو 
ما عكس هامــش أرباح قبل خصم 
الفوائد والضرائب واالســتهالكات 
بنسبة ٣٢٪، وبلغت األرباح الصافية 
٥٫٧ ماليني دوالر مقارنة بـ ٦٫٧ ماليني 
دوالر عن الفترة نفســها من العام 
٢٠١٩. متثل ايرادات خدمات البيانات 

٥٠٪ من إيرادات الشركة.

اتخذت مجموعة زين تدابير اســتباقية ملواجهة حتديات 
جائحة كورونا املستجد، حيث بادرت بتأسيس جلنة إلدارة 
األزمة للتأكد من أن كل العمليات االحترازية تطبق بشكل 
صحيح، والتحقق من مدى االستجابة للقرارات التي تتخذها 

اللجنة في التعامل مع هذا الظرف االستثنائي.

١ـ رعاية املوظفني

حترص مجموعة زين على ضمان صحة موظفيها من خالل 
وضع سالمتهم في سلم أولوياتها، لذلك اتخذت املجموعة 
إجراءات حاسمة لدعم كافة املوظفني، وتزويدهم باألدوات 
الالزمة للتأقلم مع هذه الظروف االستثنائية، كما حرصت 

على توفير قائمة من اإلرشادات.
طلب مــن املوظفني العمل عن بعد، فتم تزويدهم باملوارد 
الالزمة مبا يشمل االتصال بالشبكة اخلاصة االفتراضية 
VPN، والتشجيع على استخدام أنظمة عمل بعينها لضمان 

الكفاءة التشغيلية واالستمرارية.
مت تعقيم كافة املباني بشكل دوري، وتزويد طاقم الصيانة 
مبواد تعقيم وتنظيف محددة لضمــان تطبيق اجراءات 

التطهير واتخاذ تدابير السالمة املناسبة.
ركزت االتصاالت اليومية عبر البريد اإللكتروني على قواعد 

االحترازات الصحية، وعلى مخاوف املوظفني.

٢ـ توافر املنتجات واخلدمات

تدرك «زين» أهمية خدماتها بالنسبة إلى العمالء واملجتمع، 
لذلك، أعادت الشركة تصميم قنوات املبيعات املباشرة وغير 

املباشرة لضمان توافر األجهزة واخلطوط.
 ضاعفت الشركة األنظمة وقدرات املوظفني لدعم املبيعات 

عبر اإلنترنت، ومت تقدمي تدابير مبتكرة مثل الفروع املتنقلة 
للتسليم من الباب إلى الباب والترتيبات مع منصات التسليم 

لبيع بطاقات الشحن من خالل تطبيقاتها.
قدمت الشركة إرشادات ومستلزمات السالمة للموظفني 
في الفروع، عالوة على ذلك، مت إطالق العديد من احلمالت 
وتوفير أدوات أكثر أريحية لكافة شرائح املجتمع للحصول 

على خدمات ومنتجات الشركة.

٣ـ استمرارية خدمة العمالء

مع فترات اإلغالق واحلظــر، قامت «زين» بتأمني أجهزة 
(كمبيوتر، هواتف ذكية، شبكات االفتراضية خاصة، بنية 
حتتية افتراضية لسطح املكتب، دونغل البيانات) ملوظفيها 
الذين يتعاملون مع العمالء حتى يتمكنوا من االســتمرار 
في الرد على االستفسارات من املنزل، باإلضافة إلى ذلك، 
مت جتهيز وسائل التواصل االجتماعي وفرق دعم املواقع.

٤ـ إدارة سلسلة التوريد

من أجل التخفيف مــن بعض التحديات التي قد يواجهها 
موردونــا خالل هذه األزمة، قامت الشــركة بتقييم كافة 
اخلدمات املدارة وكافة املوردين التي تأثرت بشدة بڤيروس 

كورونا املستجد.
أّمنت شركة «زين» دعما فنيا على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع من موردي معدات الشبكة االستراتيجية، كما مت 
حتديد موظفي اخلدمات املدارة احلرجة لتوفير الدعم في 

املوقع والدعم عن بعد.
قامت الشركة مبراجعة مستويات املخزون ونقل العناصر 
الضرورية من مستودعات املوردين إلى مستودعاتها املؤقتة.

٥ـ قدرة الشبكة ودعم احتياجات الدولة

منذ ظهور ڤيروس كورونا املستجد، تتعامل «زين» باستمرار 
مع النمو الكبير في خدمات النطاق العريض - ال سيما في 
املناطق الســكنية نتيجة حلظر التجول الكامل واجلزئي، 
لذلك، ثمة حاجة لتوســيع نطاق التغطية وزيادة ســرعة 
اإلنترنت بهــدف دعم التعليم ومبادرات الرعاية الصحية 
وتدابير االحتواء األخرى التي بدأتها السلطات احلكومية.

 منذ مارس ٢٠٢٠، شهدت الشركة زيادة بنسبة ٢٠ - ٥٠٪ 
في حركــة البيانات ذات النطــاق العريض عبر مختلف 

أسواق املجموعة.
وفي سبيل ضمان مرونة الشبكة واالتصال املستمر وفق 
مستويات عالية من اجلودة في اخلدمة، تواصل مجموعة 

زين العمل بنشاط مع السلطات التنظيمية الوطنية.
منحت الســلطات التنظيمية الوطنية في بعض األسواق 
شــركة زين طيف ترددات السلكية إضافية مجانية على 

أساس مؤقت بغية توسيع سعة الشبكة الالسلكية.
في أسواق أخرى مت السماح بالوصول إلى زيادة النطاق 
الترددي الدولــي لتلبية الطلب املتزايد على البيانات، كما 
حرصت مجموعة زين على دعم اخلدمات التعليمية والصحية 

عبر اإلنترنت.

٦ـ االتصاالت ودعم املجتمع

اتبعت «زين» نهجا عمليــا ملعاجلة املخاوف في املجاالت 
كافة، كما مت إجراء االتصاالت الداخلية واخلارجية من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي، البريد اإللكتروني، الرسائل 
النصية القصيرة، نغمات االتصال، قنوات الراديو، وسائل 

اإلعالم التقليدية، واللوحات اإلعالنية.

إجراءات «زين» ملواجهة «كورونا»

بدر ناصر اخلرافي أحمد الطاحوس

أعلنت مجموعة «زين» عن نتائجها املالية املجمعة عن فترة النصف األول من 
السنة املالية ٢٠٢٠، بتسجيلها إيرادات مجمعة بنحو ٧٨٧ مليون دينار (٢٫٦ مليار 
دوالر)، بانخفاض ٣٪ عن الفترة نفســها من العام ٢٠١٩. وأوضحت «زين» في 
بيان صحافي أن أرباحها قبل خصم الضرائب والفوائد واالستهالكات بلغت ٣٣٦ 
مليون دينار (١٫١ مليار دوالر) بانخفاض قدره ٥٪، وهو ما عكس هامش أرباح قبل 
خصم الضرائب والفوائد واالستهالكات بنسبة ٤٣٪. وبينت املجموعة، التي متلك 
وتدير ثماني شبكات اتصاالت في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا، أن أرباحها 
الصافية بلغت ٨٤ مليون دينار (٢٧٣ مليون دوالر)، بانخفاض قدره ١٤٪ عن الفترة 
نفسها من العام ٢٠١٩، وبلغت ربحية السهم ١٩ فلسا. وبينت «زين» أنها سجلت 
هذه النتائج املالية رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيدـ  ١٩)، وذلك 
جراء األوضاع االستثنائية التي تسببت فيها، وما تبعها من احترازات صحية 
وأمنية أفضت في النهاية إلى عملية اإلغالق االقتصادي، وهو ما كانت له تداعيات

 على األنشطة االستثمارية والتجارية وكل مجاالت احلياة.

الطاحوس: مجلس اإلدارة اتخذ 
إجراءات احترازية حلماية العمليات 
التشغيلية من التحديات الراهنة

املجموعة جنحت في تقليص املصروفات بنحو ٦٨ مليون دوالر 
ملواجهة اجلائحة دون مّس رواتب املوظفني

بدر اخلرافي: قطاع االتصاالت كان أقل 
تأثرًا بتداعيات «كورونا».. و«زين» حّدت 
من تأثيراتها بفضل استثماراتها الرقمية
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الصقر: فرص استثمارية جديدة
مع إيطاليا ما بعد «كورونا»

«جتارة ونقل الغرفة»: ضرورة إحداث
نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل

املباركي: «االبتكار» شريان
حيوي للتنوع االقتصادي

استقبل رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت محمد جاسم الصقر أمس سفير 

ايطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي.
وأكد الصقر خالل اللقاء على اهتمام 
الغرفــة بتعزيز العالقــات االقتصادية 
بني البلديــن خاصــة أن إيطاليا تعتبر 
من ضمن أفضل ١٠ شــركاء جتاريني مع 
الكويت باإلضافة إلى متيزها بالتعاون 

االستثماري.
وقــال الصقر ان املرحلة ما بعد أزمة 
ڤيــروس كورونا (كوفيد-١٩) ســتقدم 
العديد من الفرص التجارية واالستثمارية، 
وتفتح آفاقا جديدة للتعاون خاصة في 

املجال الرقمي واإللكتروني.
وأضاف ان الغرفة مستعدة بتسخير 
كل اإلمكانات املتاحة للسفارة اإليطالية 

في سبيل حتقيق األهداف املنشودة.
بــدوره، أكــد الســفير اإليطالي على 
حرصه بااللتقاء مع غرفة جتارة وصناعة 

الكويت بكونها ممثل قطاع األعمال الكويتي 
باعتباره احملرك الرئيسي في عجلة تنمية 
العالقات االقتصادية املشتركة من خالل 
الدخول في شراكات استثمارية وجتارية 
واملساهمة في تنفيذ املشاريع التنموية 

الكبرى مع القطاع اخلاص الكويتي.
وأشــاد الســفير بالغرفــة وتعاونها 
اإليجابي مع السفارة اإليطالية من خالل 
إقامة عدة فعاليات اقتصادية في السنوات 
الســابقة التي كان لها األثر املباشــر في 
فتح قنوات جديدة للتعاون االقتصادي.

وقام الســفير اإليطالي خــالل اللقاء 
مبناقشــة التصــورات اخلاصــة بآليــة 
التعاون املشــترك بعــد مرحلة االنتهاء 
من أزمة كورونا (كوفيد - ١٩)، مقترحا 
إنشــاء منصة للحــوار االقتصادي بني 
البلدين يقودهــا ممثلو القطاع اخلاص 
بهدف خلق شراكات جتارية واستثمارية 

استراتيجية.

عقدت جلنة التجارة والنقل املنبثقة 
عن مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت اجتماعها الرابع لعام ٢٠٢٠ أمس 
برئاســة خالد اخلالد وبحضور أعضاء 
اللجنة، وذلك ملناقشة عدد من املواضيع 

املدرجة على جدول أعمالها.
وتطرق االجتماع الى قضية التركيبة 
السكانية والنظر الى مساعي السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية بشأنها، مؤكدا 
أهميــة هــذه القضية وضــرورة بحثها 
وتقدمي دراســــة مفــــصلة الى متخذي 
القرار بالدولة تشمل على مكونات أساسية 
قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتعالج 
سوق العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي 
على التركيبة السكانية وأداء االقتصاد 

احمللي.
مــن جانب آخر، أشــارت اللجنة الى 
ضرورة احداث نقلة نوعية في تركيبة 
ســوق العمل عبر األســاليب واملهارات 
املهنية احلديــثة لتحـــسني قـــوة العمل 
فــي القطاعني العام واخلاص، وذلك من 
خــالل تدريب قوة العمل الوطنية لدعم 
التنميــة االقتصادية بالكــوادر املدربة، 
تزامنا مع حتسني نوعية وإنتاجية العمالة 

الوافدة والتخلص من العمالة الهامشية 
السائبة.

القــرارات  اللجنــة  واســتعرضت 
والتعاميم الصادرة مؤخرا من مؤسسة 
املوانئ الكويتية واإلدارة العامة للجمارك 
والتي جاءت نتيجة للتنســيق املسبق 
مع الغرفة من خالل لقاءاتها الدورية مع 
اجلهات ذات الصلة بالشأن االقتصادي، 
حيث ناقشت تعميم املوانئ بشأن دعوة 
الشركات وموردين البضائع املتضررين 
خالل فترتي احلظر الكلي واجلزئي الذين 
لم يتمكنوا من تسلم حاوياتهم من املوانئ 
البحريــة خالل املواعيد احملددة لفترات 
احلظر، مما ترتب على ذلك فرض غرامات 

ورسوم أرضيات على بضائعهم.
كما ناقشت قرار اجلمارك بشأن إعفاء 
البضائع الواردة إلى البالد من الرسوم 
اجلمركية والتي تقل قيمتها عن ١٠٠ دينار.

وأكدت اللجنة أهمية قيام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت باملتابعة والتنسيق مع 
كل اجلهات املعنية بالدولة في تســريع 
وتيرة العمــل التجاري، ودعــم الغرفة 
الكامل وفــق إمكاناتها املتاحــة، لكل ما 
يصب في خدمة قطاع األعمال الكويتي.

شاركت املؤسس لشركة ايكوسيستم 
لالستشارات اإلدارية د.هنادي املباركي 
- ورئيســة مركــز ريــادة األعمــال في 
اجلامعة األهليــة بالبحرين د.اجني بن 
حمد في محاضــرة عبر اليف «ويبنار» 
التي أقيمت في الكويت أمس حتت عنوان 
«دور االبتكار في دعم االقتصاد من خالل 

املشاريع الناشئة».
أحــدث  احملاضــرة  واســتعرضت 
املستجدات والتجارب في مجال االبتكار 
خــالل مواجهة أزمــــة كورونــا، ومتت 
مناقشــة التحديات التي تواجه القطاع 
الصحي باإلضافة إلى اســتعراض أبرز 
التجــارب ومخرجــات برامــج االبتكار 
وتعزيــزه مناخ ريادة االعمــال والنمو 

االقتصادي.
وفي هذا الصدد حتدثت املباركي عن 
اهتمام املؤسسات احمللية والعاملية ببرامج 
االبتكار وتأثيره اإليجابي على التنويع 

االقتصادي. 

وأشارت املباركي إلى أن أهمية االبتكار 
أكدته أغلب املنظمات واملؤسسات الدولية 
منها على ســبيل املثال صنــدوق النقد 
الدولي الذي رأى أن التنويع االقتصادي 
القائم على االبتكار للحصول على منتجات 
جديــدة وقطاعات عاليــة التقنية يخدم 
االقتصاد على املستويني احمللي والعاملي، 
أضف الى ذلك املفوضية األوروبية التي 
أكدت أن االبتكار هو احملرك القوي للنمو 

املستقبلي الذكي.
وتطرقت خالل احملاضرة إلى املؤشرات 
الدولية وحتديد نقاط التشابه واالختالف 
في برامج االبتــكار بني البلدان املتقدمة 
والنامية، مرتكزة على املنهجية املختلطة 

كالنهج الكمي والكيفي.
وأكدت املباركي أن االبتكار يخلق مناخ 
ريادة األعمال ويعززها، مشــيرة إلى أن 
دول اخلليج أعطت أهمية لتلك البرامج 
لدعم اقتصاداتها، كونها الشريان احليوي 

الذي يدعم التنوع االقتصادي.

خالل استقبال رئيس الغرفة للسفير كارلو بالدوتشي

محمد الصقر خالل لقائه السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي

جانب من اجتماع جلنة التجارة والنقل املنبثقة عن الغرفة

تابعة لـ «أجيليتي»: «أفيجان»
دواء «كوفيد» احملتمل يظهر نتائج واعدة

«ميد»: الكويت تدعو املقاولني
إلى تقدمي عروضهم ملشروع «املدينة الترفيهية»

 Global شــركة  قالــت 
Response Aid املتخصصة 
فــي تقدمي حلــول الرعاية 
الصحيــة التابعة لشــركة 
أجيليتي أن عقار «أفيجان» 
Avigan املضاد للڤيروسات 
قد حقق نتائج مشجعة في 
دراســة ســريرية أجرتها 
جامعة فوجـــيتا اليابانية 
في عدد مــن املراكز، حيث 
أظهــرت توجهــا بّينا على 
قدرة العقار على احلد من 
أعراض احلمــى واألحمال 
الڤيروســية لدى املرضى 

في مرحلة مبكرة.
وفــي بيــان مت نشــره 
مؤخرا شرح رئيس الباحثني 
الدراســة  املســؤول عــن 
التحدي  بجامعة فوجيتــا 
الــذي عرقــل مــن اختيار 
مرضــى مؤهلــني لتلقــي 
العالج بعقــار «أفيجان»، 
حيث أرجع ذلك إلى تراجع 
ظهور أعراض املرض عند 
املرضــى اجلــدد ممــا أدى 
بالتبعية إلى اختبار العقار 
على عينة محدودة مكونة 
مــن ٨٩ مريضا فقط، وهو 
ما منع الدراسة من حتقيق 
داللة إحصائية كبيرة، على 
الرغم من النتائج اإليجابية 

التي أظهرتها. 
وقــد تناولت الدراســة 
مجموعتــني، حيــث تلقى 
مرضــى املجموعــة األولى 

محمود عيسى

أعلن الديوان األميري عن 
متديد املوعد النهائي لتقدمي 
العطاءات ملشــروع «املدينة 
الترفيهيــة» اجلديــدة فــي 
الكويــت حتى ٣١ ديســمبر 
املقبل، بعد ان انتهى املوعد 
احلالي الذي كان محددا يوم 
٣ مايو املاضي، ويعتبر هذا 
التمديد هو الثالث للمشروع 
الذي يدعو الديوان األميري 
املشــروع  عــن  املســؤول 
مبوجبه املستثمرين احملليني 
والدوليني الى املشاركة فيه، 
علما ان املناقصة األولية التي 
طرحهــا الديوان للمشــروع 
حددت يوم ٢٧ فبراير موعدا 

نهائيا لتقدمي العطاءات.
«ميــد»  وقالــت مجلــة 
ان املناقصــة تغطــي اعمال 
التخطيط والتطوير واالجناز 
والصيانــة  والتشــغيل 

على احلد من تقدم املرض 
إلى مراحل سريرية حرجة 
أو أكثر حدة، ذلك إلى جانب 
إمكانيــة عــالج احلــاالت 
املعتدلة أو ذوي األعراض 
العيــادات  البســيطة فــي 
اخلارجيــة. وجتري حاليا 
دراســات إضافية مصممة 
للتحقق من تلك النظريات 
والتي من شأنها إحراز تقدم 
مهــم في مكافحــة ڤيروس 
كوفيدـ١٩، إذا أســفرت عن 

نتائج إيجابية مماثلة.
وفي هذا الصدد قال ميتش 
ويلسون الرئيس التنفيذي 
 :Global Response Aid لشركة
لقد كانت نتائج الدراسة التي 
قامت بها اجلامعة مشجعة 
للغاية، ومن املتوقع اإلعالن 

واشارت الى ان املشروع 
يشمل املنطقة املعروفة حاليا 
باسم مدينة الكويت الترفيهية 
وأرضــا ســاحلية إضافيــة 
بالقرب من جنوب وجنوب 

املتحدة فــي مواقع متعددة 
 FujiFilm حتت رعاية شركة
Toyama Chemical التابعــة 
لفوجــي فيلــم والتي قامت 
باكتشــاف العنصر النشط 
فــي «أفيجــان» فــي أواخر 
التسعينيات لتطويره كدواء 
مضاد لألنفلونزا وتشــمل 
الذين مت  الدراســة املرضى 
إدخالهم إلى املستشفيات من 
البداية. كما يخضع العقار في 
الثانية  التجريبية  مرحلته 
أيضا لدراســة بحثية تقوم 
بهــا كليــة الطــب بجامعة 
ستانفورد عن تأثير العقار 
علــى مرضــى (كوفيــدـ١٩) 
ممن ال تظهر عليهم أعراض 
املرض أو يكون لديهم أعراض 
خفيفة. إضافة، يجرى النظر 
حاليا الختبــار العقار على 
نطــاق واســع في عــدد من 
البلدان، ومن املتوقع اإلعالن 
قريبا عن بدء جتربة سريرية 
ثانية ضمن املرحلة الثالثة 
التعميــة والتي  املزدوجــة 
سيتم فيها استخدام عينات 
عشــوائية كبيرة تصل إلى 

١٥٠٠ مريض.
 Global وقد قامت كل من
Response Aid ومختبرات 
دكتور ريدي وشركة فوجي 
فيلم توياما مؤخرا بالدخول 
في اتفاقية ترخيص عاملية 
لتصنيع وتسويق وتوزيع 

عقار «أفيجان».

حيث تضمن نطاق العمل في 
املشــروع املدينة الترفيهية 
اجلديــدة ومنتجعا وحديقة 
مائية وفندقا وناديا صحيا 
ومطاعم، باالضافة الى مرافق 

أخرى.
املشاركة الدولية

وذكرت مجلــة «ميد» أن 
شركة Forrec الكندية عملت 
على وضع خطــط التطوير 
الترفيهية  األولية للمدينــة 
من خالل اتفاقية مت توقيعها 
فــي أكتوبــر ٢٠١٥. كمــا ان 
اتفاقــا قــد مت إبرامــه أوائل 
 D&J عــام ٢٠١٦ مــع شــركة
 International Consulting
البريطانيــة املتخصصة في 
دراسات اجلدوى واالسواق 
واملنشــآت  واملتــــنزهات، 
الرياضيــة، ومعالم اجلذب 
السيــاحــــي، والوجــــهات 
السياحية والترفيهية املماثلة.

قريبا عن بدء املرحلة الثالثة 
الســريرية  التجربــة  مــن 
التعميــة والتي  املزدوجــة 
سيتم فيها استخدام عينات 
عشــوائية كبيرة تصل إلى 

١٠٠٠ مريض.
ويجــري اختبــار عقار 
«أفيجان»، الذي يحتوي على 
 ،Favipiravir العنصر النشط
في جتارب سريرية في العديد 
من البلدان حول العالم. وقد 
مت استخدامه ملعاجلة مرضى 
(كوفيدـ١٩) ضمن دراســات 
ناجحة فــي مقاطعة هوبي 
في الصني، بقيادة مستشفى 
الصداقة الصينية اليابانية. 
ويتم حاليــا اختبار العقار 
فــي مرحلتــه الثانيــة فــي 
جتربة سريرية في الواليات 

غرب املشروع احلالي.
وقد تسلم الديوان األميري 
املشروع من شركة املشروعات 
السياحية بعد قرار مجلس 
الــوزراء في أكتوبــر ٢٠١٩، 

حتديد ٣١ ديسمبر موعداً نهائياً للتقدمي.. واملشروع يشمل مدينة الكويت الترفيهية وأرضاً ساحلية إضافية

عالج «أفيجــان» في وقت 
مبكر من تطــور مرضهم، 
فيمــا تلقــى املرضــى في 
املجموعة الثانية الدواء في 
مرحلة متأخرة عن مرضى 

املجموعة األولى.
وقد أظهر أكثر من ٩٤٪ 
من املرضــى في املجموعة 
التــي تلقت عالجــا مبكرا 
بعقــار «أفيجــان» تراجعا 
كبيرا وسريعا في األحمال 
الڤيروسية (حيث انخفضت 
إلــى مــا دون ٥٠٪) مــع 
انخفاض درجات احلرارة 
خالل ٢٫١ يوم في املتوسط. 
 Global وتــرى شــركة 
هــذه  إن   Response Aid
النتائج تسلط الضوء على 
إمكانات الدواء في املساعدة 

بـــ  واالســتثمار املتعلقــة 
املقررة  الترفيهية»  «املدينة 
الدوحة  إقامتها في منطقــة 
على مســاحة إجمالية تبلغ 

٢٥٧ هكتارا.

دول اخلليج تستعد لـ «حقبة ما بعد كورونا»..
بخفض وترشيد ميزانياتها!

«ميد»: الكويت عمدت إلى خفض إنفاقها النفطي بإعالن «نفط الكويت» عن برامج خلفض التكاليف

الوبــاء، حيث تســعى الكيانات 
اململوكة لدول مجلــس التعاون 
اخلليجي إلى خفض املصروفات 
العامة. فقد قلصت شركات النفط 
الوطنية فــي الكويت والبحرين 
وقطــر من إعداد القــوى العاملة 
لديها وسط جهود لتقليل اعتمادها 

على العمال الوافدين.
وأكدت شركة طيران اإلمارات 
والناقل الرسمي فيها أيضا تسريح 
العمال في األشهر التي تلت األثر 
املالي للوباء منــذ ان بدأت آثاره 

تتضح في أواخر مارس.
وكانــت أحــدث جولــة مــن 
االســتغناءات امللحوظــة عــن 
املوظفــني قــد شــهدتها اللجنــة 
املنظمة الستضافة مباريات كأس 
العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ في قطر، 
والتي أكدت أنهــا اعتبرت «عددا 
من املناصب فائضا عن احلاجة»، 
لكنها لم تكشف عن عدد املوظفني 

الذين مت تسريحهم.
باإلضافة إلى ذلك، ألغت عدة 
مؤسسات حكومية قطرية وظائف 
في أجهزتها العاملة في الشهرين 
املاضيني، حيث أثر ڤيروس كورونا 

على خزينة الدولة.
وللسبب ذاته، سرحت اخلطوط 
اجلوية القطرية طيارين وفرضت 
تخفيضات في الرواتب، بينما ألغت 
 Bein هيئة اإلذاعــة والتلفزيون

حوالي ١٠٠ وظيفة.

كورونا باإلضافة الى مرسوم ثان 
ينص على تعليق اخلصم بصورة 
مؤقتة من عائدات النفط املخصصة 
لصندوق احتياطي األجيال القادمة 
حتى نهاية عام ٢٠٢٠، والسماح 
بسحب ١٦٩٫٦ مليون دينار بحريني 
من الصندوق املذكور في عملية 
املبلغ  ملرة واحــدة، وتخصيص 
لدعم ميزانية الدولة لهذا العام.

وعلى صعيد متصل، تســعى 
باقي دول مجلس التعاون اخلليجي 
الى ضبط املصروفات على نحو 
يتماشى وتداعيات ڤيروس كورونا 

على االقتصادات احمللية.
وقد خسر العديد من العاملني 
وظائفهم منذ نيسان املاضي نتيجة 

والركــود  كورونــا  ڤيــروس 
االقتصادي العاملي وخفض أسعار 
النفط محركات رئيسية لتأجيل 

املشروعات.
كما ألغت احلكومة الكويتية في 
١٣ اجلاري مشروع الدبدبة للطاقة 
الشمســية، مشــيرة إلى عقبات 
اقتصادية مماثلة. وكان من املقرر 
أن تقوم شركة البترول الوطنية 
الكويتية بتطوير املشروع على 
ان يبدأ تشغيله في فبراير ٢٠٢١.

وفي البحرين أعلن في ١٣ يوليو 
مرسوم بقانون لضخ ١٧٧٫٣ مليون 
دينار بحريني في ميزانية الدولة 
لهــذا العــام للتعامل مــع نفقات 
الطوارئ املتكبدة وســط جائحة 

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن دولتني من 
دول اخلليج، أعلنتا قرارات هذا 
األســبوع لتأمــني اقتصادات كل 
منهما ضد املخاطــر املالية التي 
يشــكلها ڤيروس كورونا، حيث 
قالت ان الكويت عمدت الى خفض 
اإلنفاق النفطي، حيث أكدت شركة 
نفــط الكويت عن برامج خلفض 
التكاليف، باإلضافة الى تطورات 
متعلقة بامليزانية العامة الكويتية 

شهدتها البالد هذا األسبوع.
وقــد خفضــت شــركة نفــط 
الكويــت في ١٣ يوليو ميزانيتها 
بنسبة ٢٥٪ باإلضافة الى تقليص 
ميزانيتها التشغيلية للسنة املالية 
٢١/٢٠٢٠ بنســبة ١٨٪ كجزء من 
اجلهود احلكومية األوسع للحفاظ 

على املوارد العامة للبالد.
وقد نفــت الشــركة التقارير 
التــي تفيد بأنها ألغت مشــاريع 
بســبب «نقص اخلبرة والفشل 
في التخطيــط»، مؤكدة ان إلغاء 
مشــاريعها جاء نتيجــة للركود 
االقتصادي العاملي وتدني أسعار 

النفط بسبب ڤيروس كورونا.
ومضت شــركة نفط الكويت 
الــى القــول إنها أعــادت جدولة 
خططها لإلنفاق مبا يتماشى مع 
الكويتية  توجيهــات احلكومــة 
امليزانيــات، معتبــرة  ملراجعــة 
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أسعار الذهب تتخطى ١٨٠٠ دوالر

رويترز: ارتفعت أسعار الذهب خالل تعامالت 
أمس لتستقر فوق املستوى املهم من الناحية 
النفســية البالــغ ١٨٠٠ دوالر نتيجة مخاوف 
بشأن تزايد حاالت اإلصابة بڤيروس كورونا، 
وتصاعد التوتر بني الواليات املتحدة والصني، 

مما يعزز الطلب على املعدن النفيس.
وزاد الذهب في املعامالت الفورية ٠٫١٪ إلى 
١٨٠٨٫٨٥ دوالرات لألونصة. وفقد املعدن األصفر 
في التعامالت اآلجلة في الواليات املتحدة ٠٫٢٪ 

إلى ١٨٠٨٫٩٠ دوالرات. وقال كبير محللي السوق 
لدى «أواندا» جيفري هالي: «يبدو الطلب قويا 
على الذهب عند الهبوط ملســتوى ١٨٠٠ دوالر 
في الوقت احلالي، مع حتوط مســتثمرين من 
مخاطر كوفيد-١٩، السيما بعد جتدد اإلغالق 
في كاليفورنيا». وبالنسبة للمعادن النفيسة 
األخرى، زاد البالديوم ٠٫٧٪ إلى ١٩٧١٫٨٩ لألوقية 
ونزل البالتني ٠٫١٪ إلى ٨٢٥٫٤٢ دوالرا والفضة 

٠٫١٪ إلى ١٩٫١٩ دوالرا.

البطحاني: جمعية الصديق التعاونية
تطرح مجموعة من احملالت لالستثمار

قــال رئيس مجلس 
إدارة جمعيــة الصديق 
التعاونية سعود راشد 
البطحاني إن اجلمعية 
قامــت بطرح أنشــطة 
لالســتثمار مــن قبــل 
أصحــاب املشــروعات 
الصغيرة واملتوســطة 
بسوق الضاحية قطعة 
٥، وذلــك لتحفيز أبناء 
الضاحية واملســاهمني 
االسـتـثـــمار  عـلـــى 
باجلمعية، كما ســيتم 
األحــد املقبل طرح عدد 
من األنشطة لالستثمار 

من قبل أصحاب االختصاص.
وأوضح البطحاني انه مت طرح نشاطي 
(مأكــوالت خفيفــة - العطــارة) ألصحاب 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة 
الى أنشــطة (العطور - مطحنة ومكسرات 
وحلويات جافة - التأمني بالعمولة - صالون 
جتميل السيدات - مأكوالت خفيفة - مخبز 
(فرن) حلويــات ومعجنات - حالقة رجال 
- مأكوالت خفيفة - مرطبات مســتلزمات 
رياضية - املالبس اجلاهزة - بيع الهواتف 
وتصليحها وبيع مستلزماتها)، حيث حرص 
مجلس اإلدارة على التنوع في األنشطة لتقدمي 
كل ما يخدم أهالي ومساهمني ضاحية الصديق 
وتعتبر هذه هي املجموعة األولى من احملالت، 
وهناك العديد من األنشطة األخرى سوف يتم 
طرحها فور االنتهاء من إصدار التراخيص.
وأشار البطحاني إلى االنتهاء من إصدار 
تراخيــص (فــرع التموين) الكائن بســوق 
الضاحية، وســيتم في األيام القليلة املقبلة 
جتهيز الفرع والتنسيق مع وزارة التجارة 
لتشــغيل اخلدمة في الفرع ومن ثم اإلعالن 
لســكان الصديق للقيام بتحويل البطاقات 

التموينية إلى فرع الصديق.

وعلى جانــب آخر، 
أوضــح رئيس مجلس 
اإلدارة أنه جــار حاليا 
التنســيق مــع (وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة 
املنشــآت  إدارة   -
التعاونيــة) لتحديــد 
اللجنــة  موعــد لعقــد 
الفنية بالوزارة، وذلك 
لفض مظاريف عطاءات 
املتقدمــة  الشــركات 
(ملشروع فرش وجتهيز 
وتأثيث السوق املركزي) 
والتــي كان احملــدد لها 
٢٠٢٠/٣/٢٦، ولكن نظرا 
لظروف جائحة كورونا وتوقف العمل بجميع 
وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة مت التأجيل 

حلني عودة العمل بالوزارات.
وفى اخلتام تقدم البطحاني بكل الشكر 
والتقدير إلى وزارة الشؤون االجتماعية بكل 
إدارتها على تعاونهم ومساندتهم املستمرة 
ملجلس اإلدارة للقيام مبهام عمله من خالل 
تذليــل كل الصعاب أمام مجلس اإلدارة منذ 
استالمه اجلمعية في (٢٠١٩/٩) كون اجلمعية 
جديدة العهد والشكر موصول لرئيس وأعضاء 
مجلــس إدارة احتاد اجلمعيــات التعاونية 
على دورهم املتميز والفعال خالل في إدارة 
األزمــة (جائحة كورونا) وخالص الشــكر 
والتقدير ألهالي ومساهمي ضاحية الصديق 
على تفهمهم لألوضاع التي متر بها اجلمعية 
مجــددا العهد معهم علــى بذل كل اجلهد في 
سبيل قيام صرح تعاوني جديد في ضاحية 
الصديق وتوفير كل متطلبات واحتياجات 
األهالي واملساهمني، وتقدمي أفضل اخلدمات 
وخالص الشــكر والتقدير ألعضاء مجلس 
اإلدارة، وكذلك اإلدارة التنفيذية على جهودهم 
املبذولة وتكاتفهم املستمر في سبيل النهوض 

باجلمعية.

سعود راشد البطحاني

«طيران اجلزيرة» تكشف جدول رحالتها
لـ ٢٠ وجهة ابتداًء من أغسطس

كشفت طيران اجلزيرة عن 
جدول الرحالت التي ستشغلها 
ابتداء من األول من أغسطس 
املقبل، وملدة ٦ أشــهر، حيث 
يشتمل اجلدول على رحالت 
إلى ٢٠ وجهة تتمتع بالطلب 
العالــي وتضــم كال من دبي 
والرياض وبيروت واسطنبول 

وعمان.
وفــي هــذا الســياق، قال 
التنفيذي للشــركة  الرئيس 
روهيت راماشاندران: «يسعدنا 
أن نستأنف رحالتنا ونخدم 
عمالءنا من جديد بعد توقف 
الرحــالت ألكثر من ٤ أشــهر 
في مطــار الكويــت الدولي. 
خالل هــذه الفتــرة، واصلنا 
العمل من خالل دعم رحالت 
واآلن  واملغــادرة.  اإلجــالء 
نحــن مســتعدون للترحيب 
باملواطنــني واملقيمــني الذين 
يرغبون في السفر والعودة 
إلى الكويت. نتوقع أن يكون 
الطلب قويا في أغسطس، لذا 
ركزنا جــدول الرحالت على 
اخلطوط األكثر طلبا للعمالء 
الذين يسافرون لزيارة األهل، 
للســياحة، لغرض العمل أو 

حلالة طبية».
وأضاف روهيت ان طيران 
اجلزيــرة قد اتخــذت جميع 
اإلجراءات الصحية والوقائية 
داخل مبنى ركابها T٥ وعلى 

منت طائراتهــا، وذلك حفاظا 
على ســالمة الركاب، وشــدد 
على أن مقصــورة الطائرات 
هي بيئة آمنة بشــكل خاص 
ألن الفالتر املنقية للهواء التي 
يتم استخدامها في الطائرات 
عالية الكفاءة وتزيل نســبة 
٩٩٫٩٧٪ من امليكروبات التي 

تنتقل بالهواء.
إجراءات آمنة

اإلجــراءات  وبحســب 
اجلديــدة لتســهيل عمليــة 
التسجيل واحلد من االزدحام، 
يطلب من املسافرين تسجيل 
الطائرة عبر  الصعود علــى 
موقع أو تطبيق اجلزيرة، ومن 
ثم تنزيل بطاقة الصعود عن 
التطبيق أو طباعته عن املوقع.

كما تتوافر خدمة التسجيل 
وتســليم احلقائــب قبل ٤٨ 
ســاعة مــن موعــد مغــادرة 
الرحلــة، وذلــك فــي مواقف 
 ،Tالســيارات التابعة ملبنى ٥
حيث ميكن للركاب تســليم 
حقائبهــم واســتالم بطاقــة 
الصعود إلــى الطائرة. وفي 
يوم املغــادرة، ميكن للركاب 
التوجه مباشــرة إلى مكاتب 

اجلوازات.
تطهير الطائرات ومبنى ركاب

تقــوم طيــران اجلزيرة 

بتنفيذ برنامج شامل لتطهير 
الطائرات ضد الڤيروســات 
عبر رش وتعقيم املقصورة 
بعــد كل رحلــة باســتخدام 
بخاخــات تطهيــر عاليــة 
الضغط ومضادة للڤيروسات 
على املقاعد وفي جميع أنحاء 
املقصورة، إذ يتم استخدام 
املــواد الكيميائيــة املطهرة 
املعتمــدة دوليــا والتــي مت 
آمنــة بالكامــل  تصنيفهــا 
جلميع الركاب. كما يتم أيضا 
استبدال فالتر الهواء بالطائرة 
بشــكل منتظم حرصا على 
إزالة الغبار واملواد املسببة 
والبكتيريــا  للحساســية 
والڤيروســات واجلزيئــات 
املضــرة األخــرى. ويضمن 
تدفق الهواء املســتمر داخل 
املقصــورة تنقية الهواء كل 
٩٠ دقيقة طوال فترة الرحلة.

اإلجراءات الوقائية

يرتدي طاقم الضيافة على 
مــنت طيران اجلزيــرة بدالت 
احلماية التــي يتم تطهيرها 
قبــل الصعــود علــى مــنت 
الطائرة وبعد النزول. ويتم 
إلزام الركاب بارتداء األقنعة 
الطبية والقفازات في جميع 
األوقــات. ويحصل كل راكب 
وبدعــم من املؤسســات غير 
الربحيــة احمللية، على علبة 

وقائية ووجبات خفيفة معبأة 
مسبقا لتجنب مخاطر التلوث.
وحرصــا علــى التباعــد 
االجتماعــي، مت جتهيز مبنى 

ركاب اجلزيــرة T٥ بعالمات 
خاصة علــى األرض ليتمكن 
الركاب من احلفاظ على مسافة 

آمنة فيما بينهم.

اجلدول ميتد لـ ٦ أشهر.. ويشمل وجهات تتمتع بطلب عاٍل تضم دبي والرياض وبيروت والقاهرة وإسطنبول

«كابيتال إنتليجنس» تثّبت تصنيف «اخلليج» 

«أوپيك+» توافق على تقليص تخفيضات اإلنتاج بدءًا من أغسطس

قامــت وكالــة كابيتــال 
إنتليجنس الدولية للتصنيف 
االئتمانــي بتثبيت تصنيف 
 «+A» بنك اخلليج في املرتبة
للعمالت األجنبية على املدى 
 «Aالطويــل، وفــي املرتبة «١
للعمالت األجنبية على املدى 
القصير. وبالتزامن مع ذلك 
قامت الوكالة أيضا بتصنيف 
-a» البنك الكلي في املرتبة
»، مــع نظــرة مســتقبلية 

«مستقرة».
من جهــة أخــرى، ثبتت 
وكالــة كابيتــال إنتليجنس 
تصنيف الســندات املساندة 
لبنك اخلليج وفقا لتعليمات 
«بازل ٣» مبقدار ١٠٠ مليون 
دينار للشريحة الثانية لرأس 
املال في املرتبة «BBB+»، مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة».
ووفقــا لوكالــة كابيتال 
للتصنيــف  إنتليجنــس 
تثبيــت  جــاء  االئتمانــي، 
التصنيفني مدفوعا باالنتشار 

رويتــرز: قــال مصــدر 
في «أوپيك+» إن اجتماعا 
وزاريــا مهمــا للمجموعة 
وافق أمس على االنتقال إلى 
املرحلة التاليــة في اتفاق 
تخفيضــات إنتــاج النفط 
بتخفيف التخفيضات بدءا 

من أغسطس.
وأضاف املصدر أن جلنة 
املراقبة الوزارية املشتركة، 
وافقــت أيضــا على جدول 
زمني للتعويض عن زيادات 
في االنتاج في مايو ويونيو 
لبعض الدول، وهو ما يعني 
أن تخفيضات النفط الفعلية 
ســتكون أعمــق حتى بعد 

تخفيف القيود رسميا.
الطاقــة  وقــال وزيــر 
الســعودي صاحب السمو 
امللكي األمير عبدالعزيز بن 
ســلمان إن منظمة البلدان 
املصدرة للبترول (أوپيك) 
وحلفاء من بينهم روســيا 

ذلــك حتقيــق بنــك اخلليج 
أرباحا تشغيلية جيدة، في ظل 
اتساع صافي هامش الفوائد 
وارتفاع الكفاءة التشغيلية، 
كما تعكس التصنيفات حجم 
بنك اخلليــج باعتباره رابع 
أكبر بنك في الكويت، باإلضافة 

و٨٫٢ ماليني برميل يوميا.
عبــد  األميــر  وأشــار 
العزيــز بــن ســلمان إلى 
إن التخفيضــات الفعليــة 
ستكون أكبر مع تعويض 
دول ملستوى اإلنتاج املرتفع 

في الشهور السابقة. 
الطاقــة  وذكــر وزيــر 

هذا، واليزال بنك اخلليج 
يحظى بقدر كبير من التقدير 
العاملي جلدارتــه االئتمانية 
وقوتــه املاليــة، وذلك نظرا 
 «A» لتصنيفــه في املرتبــة
من أكبــر وكاالت التصنيف 

االئتماني الدولية.
وباإلضافة إلى قيام وكالة 
كابيتــال إنتليجنس مؤخرا 
بتثبيــت تصنيفاتــه، حــاز 
بنــك اخلليج علــى تصنيف 
فــي املرتبــة «A+» للمصدر 
علــى املــدى الطويــل، مــع 
نظرة مستقبلية «مستقرة» 
مــن وكالة فيتش للتصنيف 
االئتمانــي، وتصنيــف فــي 
املرتبــة «A-» للمصدر، مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة» 
من قبل ستاندارد آند بورز، 
وفي املرتبــة «A٣» للودائع 
ألجل على املدى الطويل، مع 
نظرة مستقبلية «مستقرة» 
من وكالة موديز إنفســتور 

سيرفسز.

صــادرات  إن  وقــال 
الســعودية ستظل  النفط 
في أغســطس عنــد نفس 
مستواها في يوليو بسبب 
أن اإلنتــاج اإلضافي الذي 
ســتضخه اململكــة ويبلغ 
حوالــي ٠٫٥ مليون برميل 
يوميا سوف يستهلك محليا. 
وقال مصدر ان «أوپيك+» 
ســتعقد االجتمــاع القادم 
للجنــة املراقبــة الوزارية 
املشــتركة في ١٨ أغسطس 

املقبل.
أخــرى،  ناحيــة  مــن 
أظهــر بحث لـــ «أوپيك+» 
أن «موجــة قويــة» ثانية 
لفيروس كورونا قد تؤدي 
إلى هبوط الطلب على النفط 
في ٢٠٢٠ مبقدار ١١ مليون 
برميل يوميــا، مقارنة مع 
انخفــاض قــدره ٩ ماليني 
برميل يوميا في التوقعات 

احلالية.

إلى امتالكه شبكة واسعة من 
الفــروع وحصة جيــدة من 
الســوق في كل مــن قروض 
وودائع القطاع املصرفي، وذلك 
حسب ما جاء في تقرير وكالة 

كابيتال إنتليجنس.
وتعليقا على إعالن وكالة 
كابيتال إنتليجنس للتصنيف 
االئتماني، قالت رئيس عالقات 
املستثمرين في بنك اخلليج 
دالل الدوسري: «لقد سعدنا 
للغاية بتلقي تثبيت مصرفنا 
فــي املرتبــة (A+) للعمالت 
األجنبية على املدى الطويل، 
وتصنيف مصرفنا في املرتبة 
(BBB+) للسندات املساندة 
للشــريحة الثانية من رأس 

املال من قبل الوكالة. 
واستطردت قائلة: «يعد 
ذلــك إقــرارا بالــغ األهميــة 
بالتحسن املستمر في جودة 
األصول والربحية لدى البنك، 
وقــوة رأس املــال وســالمة 

أوضاع السيولة لديه».

الســعودي إنــه فــي ظــل 
التحــرك صــوب املرحلــة 
املقبلــة مــن االتفــاق، فإن 
فائــض اإلمــدادات الناجم 
عن التخفيف املقرر خلفض 
إنتاج النفط سيتم استيعابه 
بفضل استمرار الطلب على 

مسار التعافي.

مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

موجة قوية ثانية لـ«كورونا» قد تهبط بالطلب على النفط في ٢٠٢٠ بـ١١ مليون برميل يومياً

دالل الدوسري

البنــك  ألعمــال  اإليجابــي 
الراسخة في السوق، خاصة 
في جانب اخلدمات املصرفية 
الشخصية وجودة القروض 
وسالمة األصول، فضال عن 
قــوة رأس املــال واألوضاع 
املريحة للسيولة. أضف إلى 

سيقلصون تخفيضات إنتاج 
قياسية بداية من أغسطس 
مع تعافي االقتصاد العاملي 
ببطء من جائحة ڤيروس 

كورونا.
وأضاف إن تخفيضات 
النفط الفعلية في أغسطس 
ســتتراوح بــني ٨٫١ ماليني 

جدول رحالت طيران اجلزيرة بداية من أغسطس املقبل وملدة 
٦ أشهر

وقت املغادرة من الكويت أيام الرحالتالوجهة 
(بالتوقيت احمللي)

١٢:١٠ ظهرًايوميًادبي
١١:٢٠ صباحًااخلميس، السبتالرياض

الثالثاء، اخلميس، عّمان
٨:٠٠ مساًءالسبت

١١:١٥ صباحًااألربعاء، اجلمعةبيروت
إسطنبول، 

IST مطار
االثنني، األربعاء،  

٨:٢٥ صباحًااجلمعة، األحد

صبيحة 
٩:٥٠ صباحًااالثنني، األربعاء، السبتكوكجن

١٠:٣٠ صباحًاالثالثاء، السبتبودروم

االثنني، اخلميس، مومباي
٨:١٠ مساًءاجلمعة، األحد

حيدر 
٦:٣٠ مساًءالثالثاء، اخلميس، األحدآباد

االثنني، األربعاء، اجلمعة، كوتشني
٥:٥٠ مساًءاألحد

١٠:٢٥ مساًءاالثنني، األربعاءأحمد آباد

٠٠:٤٥ بعد الثالثاء، اخلميسدلهي
منتصف الليل

٩:٢٥ صباحًااجلمعة، األحدباكو
١١:٤٠ صباحًاالثالثاء، السبتتبليسي

١١:٣٠ مساًءاالثنني، الثالثاء، اخلميسأسيوط

١١:٥٥ مساًءالثالثاء، األربعاء، األحداألقصر

االثنني، الثالثاء، األربعاء،  سوهاج
١٠:٠٠ مساًءاخلميس، السبت، األحد

٩:٠٠ مساًءالثالثاء، اجلمعة، األحداإلسكندرية

٤:٢٥ بعد الظهريوميًاالقاهرة
شرم 

٤:٣٠ بعد اخلميس، السبتالشيخ
الظهر

وسط مخاوف «كورونا»

برنت يتجاوز ٤٣ دوالرًا
ارتفعت أسعار النفط خالل تداوالت أمس 
وزاد مكاسبه عقب صدور بيانات أظهرت 
انخفاضا كبيرا للمخزونات األميركية جتاوز 

توقعات احملللني.
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض 
مخزون النفط في الواليات املتحدة بنحو 
٧٫٥ ماليني برميل في األسبوع املاضي بينما 
توقع محللون انخفاضا بحوالي ١٫٣ مليون 

برميل. وكان معهد البترول األميركي قد 
كشف في بيانات أولية عن انخفاض مخزون 

اخلام بحوالي ٨٫٣ ماليني برميل.
وعلى صعيد التداوالت، ارتفعت العقود 
اآلجلة خلام «ناميكس» األميركي تســليم 
أغســطس بنســبة ١٫٤٪ إلى ٤٠٫٨ دوالر 
للبرميل، بينما ارتفع «برنت» بنسبة ١٫٤٪ 

إلى ٤٣٫٥ دوالرا للبرميل.
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آمال ُمعّلقة على لقاح »موديرنا« وفاوتشي يبّشر: رعب »كورونا« قد ينتهي خالل عام
عواصــم - وكاالت: مــع 
اســتمرار تفشــي ڤيــروس 
كورونا املســتجد في جميع 
أنحــاء العالم مســجال أكثر 
مــن ١3 مليونــا و4٠٠ ألــف 
إصابــة وما يقــارب الـ ٦٠٠ 
ألف وفــاة، مرغما عدة دول 
على إعادة فرض احلجر على 
عشــرات ماليني األشخاص، 
ظهر بصيص أمل مع اشتداد 
السباق بني العلماء الباحثني 
عــن لقــاح وبــني الڤيروس 

التاجي.
شــركة  أعلنــت  فقــد 
األميركيــة  »موديرنــا« 
أن  الدوائيــة  للصناعــات 
التجارب السريرية للقاحها 
املضاد لوبــاء »كوفيد-١9« 
آمــن وأثــار  أنــه  أظهــرت 
اســتجابات مناعية وإنتاج 
أجســام مضادة في اجلسم 
املتطوعــني  جميــع  لــدى 
األصحــاء، وبالتالــي ميكن 
أن تدخل املرحلــة النهائية 
فــي ٢7 يوليو، لتكون بذلك 
أول شركة تبلغ هذه املرحلة 

املتقدمة.
ولم يعان أي من املتطوعني 
الـ 45 في الدراســة من آثار 
جانبيــة خطيــرة، ولكن ما 
يزيد على نصفهم شكوا من 
آثــار خفيفة أو معتدلة مثل 
التعب والصداع والقشعريرة 
وآالم العضــالت أو األلم في 

موقع احلقن.

الصحة في ســياتل، وقائدة 
الفريــق البحثــي، »العالــم 
بحاجة ماســة إلــى لقاحات 

للحماية من كوفيد-١9«.
وستقوم الشركة بإنتاج 
اللقاح اجلديــد الذي يحمل 
ايــه١٢73- ان  آر  اســم »إم 
«، باملشــاركة مــع احلكومة 
األميركية التي مولت التجارب 

بنصف مليار دوالر.

بشــر أكبر خبراء األمراض 
املعدية في الواليات املتحدة 
انتوني فاوتشي، بأن رعب 
جائحــة كورونا قــد ينتهي 
خالل العام املقبل، إذا استمر 
تطوير اللقاح على ما يرام.

ونقــل موقــع »بزنــس 
إنســايدر« عن عضو خلية 
الرئاســة األميركية ملكافحة 
الڤيــروس تأكيــده أنــه في 

7٠ إلى %75«.
بدورها، أعلنت روسيا أنها 
أكملت التجارب الســريرية 
األولى للقــاح جتريبي ضد 
الڤيروس اختبر على البشر 
على أن تنجز بالكامل بحلول 

نهاية يوليو.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
التي تقوم بإجراء التجارب 
مع مركز نيكــوالي غاماليا 
لألبحــاث فــي علــم األوبئة 
إن  الدقيقــة،  واألحيــاء 
املجموعة األولى التي تضم 
١8 متطوعا »أنهت مشاركتها 

وغادرت املستشفى«.
وكان الهــدف الرئيســي 
للتجربة على هذه املجموعة 
هو التحقق من سالمة اللقاح 
اإلنســان  وحتمــل جســم 
ملكوناتــه، وفقــا للمصــدر 
نفسه. وقد أمضى املتطوعون 
4 أسابيع في املستشفى بعد 

تلقيهم اللقاح.
البيــان الصحافي  وذكر 
أنه خالل هــذه الفترة ظلت 
وظائفهــم احليويــة »فــي 
حدود املعدل الطبيعي« دون 
»تسجيل أي آثار أو مضاعفات 
خطيرة غير مرغوب فيها«.

ويأتــي هذا األمــل، فيما 
السيئة  تتواصل املعلومات 
مــن كل أنحــاء العالم. ففي 
أجــزاء مــن منطقــة شــرق 
آســيا واحمليط الهادئ التي 
ســجلت جناحا إلــى حد ما 

التجــارب  وســتجرى 
املرحلــة  فــي  الســريرية 
الثالثــة والنهائيــة على 3٠ 
ألف شــخص فــي الواليات 
املتحــدة، ســيتلقى نصفهم 
جرعــات تبلغ الواحدة منها 
١٠٠ ميكروغــرام من اللقاح، 
فيما سيتلقى النصف اآلخر 

دواء وهميا.
وبعد هذه النتائج الواعدة، 

غضون عام أو ١8 شهرا، رمبا 
لن يضطر الناس إلى »القلق 
بشأن اإلصابة بهذا الڤيروس 

املرعب«.
وأضاف في بث مباشــر 
اســتضافته جامعة جورج 
تاون في واشنطن »لن يكون 
هناك لقاح يقي بنسبة ١٠٠%، 
لكن ما نأملــه هو أن يكون 
اللقاح اجلديد فعاال بنسبة 

الوبــاء، ظهرت  في محاربة 
أدلة على اســتمرار التهديد 
الڤيــروس.  الــذي ميثلــه 
وأمرت سلطات هونغ كونغ 
احلانات والنوادي الرياضية 
وصالونات التجميل بإغالق 
أبوابها مجددا، وفرضت حظرا 
علــى التجمعات ألكثر من 4 

أشخاص.
وجتــددت املخــاوف في 
اليابــان أيضا، حيــث أعلن 
حاكــم طوكيــو حالــة رفع 
مستوى الطوارئ إلى أعلى 
درجــة فــي مقيــاس مــن 4 
درجــات وذلــك بعد وصول 
حاالت اإلصابة إلى مستويات 

قياسية في العاصمة.
وبدأت الهند بالفعل إعادة 
احلجر تدريجيا على حوالي 
١4٠ مليون نســمة من اصل 
عدد سكانها اإلجمالي البالغ 
١.3 مليار في منطقة بنغالور 

ووالية بيهار الفقيرة.
وسجلت الواليات املتحدة 
رقما قياسيا جديدا في عدد 
اإلصابــات، بعــد أن رصدت 
أمــس أكثر مــن ٦74١7 ألف 
حالة جديدة و9٠٠ وفاة في 
٢4 ساعة، بحسب إحصائيات 
املركز التابع جلامعة )جونز 
هوبكنز( األميركية. وأشارت 
إلــى أن احلصيلة اإلجمالية 
للجائحــة ارتفعت بذلك إلى 
343١574 إصابــة و١3٦4٦٦ 

حالة وفاة في أميركا.

مع تسارع تفشي الڤيروس.. وتزايد أعداد العائدين إلى احلجر الصحي

وذكر فريق العلماء الذي 
يقف خلف الدراسة في دورية 
»نيو إنغالند جورنال أوف 
ميديســن« أن مــن املرجــح 
حدوث مثل هــذه األعراض 
بعــد اجلرعــة الثانية ومع 
األشــخاص الذيــن حصلوا 

على أعلى جرعة.
وقالت ليزا جاكسون من 
معهد كايزر برماننت لبحوث 

تونس.. »تضارب املصالح« يطيح بحكومة الفخفاخ
عواصم - وكاالت: أعلن 
حزب النهضة في تونس امس 
أنه قرر سحب الثقة من الياس 
الفخفــاخ رئيــس احلكومة 
التي يشــارك فيهــا احلزب، 
على خلفية اتهامات في ملف 
تضارب مصالــح، موضحا 
أنه ســيجري مشاورات مع 
األحزاب السياســية لتقدمي 

مرشح بديل له.
وقال احلزب في بيان إنه 
»يتبنى خيار ســحب الثقة 
من الســيد رئيس احلكومة 
إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس 
احلركــة راشــد الغنوشــي 
مبتابعة تنفيــذ هذا اخليار 
بالتشاور مع مختلف األحزاب 
والكتــل والنــواب مبجلس 

نواب الشعب«.

وسيدخل في مشاورات مع 
األحزاب السياسية واملنظمات 
في تونس ليقدم مرشحا بديال 
للفخفاخ، الذي قدم استقالته 
أمس بحسب مصادر رسمية.

وحظي موضوع »تضارب 

الفخفــاخ قبــل  وأعلــن 
أيــام أنه قرر إجــراء تعديل 
وزاري، رافضــا بذلك دعوة 
ســابقة للنهضــة إلجــراء 
مشاورات سياسية من أجل 
»مشــهد سياســي بديــل«. 
وكان الهاروني قال في وقت 
ســابق إن حزبه كلف راشد 
الغنوشــي، رئيس احلركة، 
إجراء مشــاورات مع رئيس 
واألحــزاب  اجلمهوريــة 
واملنظمــات »لالتفاق حول 
مشهد حكومي بديل«. وبرر 
الهاروني ذلك بقوله: »ال ميكن 
اخلــروج من تــأزم الوضع 
االقتصــادي واالجتماعــي 
اخلطير جدا بحكومة تالحق 
رئيسها شــبهات واتهامات 
تتعلق بتضارب املصالح«.

املصالح« باهتمام واسع لدى 
الرأي العــام في تونس منذ 
صــرح الفخفــاخ منتصــف 
يونيو أنه ميلك أســهما في 
شركة خاصة تنشط في مجال 
إعادة تدوير النفايات ووقعت 
عقدا اســتثماريا مع الدولة، 
إال ان الفخفاخ نفى في نهاية 
يونيو هذه االتهامات، وأعلن 
في الوقت نفســه »التخلي« 
عن املساهمة في تلك الشركة.

وأوضح الفخفاخ أن تبرير 
دعوة النهضة إلحداث تغيير 
في املشهد احلكومي، بقضية 
تضارب املصالح مواصلة في 
الدفع باجتاه »مشهد مأزوم 
وفي التوظيف السياسي الذي 
يصب في مصاحلها احلزبية 

الضيقة«.

حزب النهضة يبدأ مشاورات األحزاب السياسية لتقدمي بديل

)أ.ف.پ( رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ  

عبدالكــرمي  وأوضــح 
الهارونــي رئيــس مجلــس 
الشــورى فــي تصريحــات 
إعالمية أن احلزب سيقدم قبل 
نهاية يوليو اجلاري مذكرة 
بســحب الثقة إلــى البرملان 

احلوادث »الغامضة« تتواصل.. حريق يلتهم سفنًا في »بوشهر« اإليراني

عواصم - وكاالت: أفادت 
وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
)إيرنــا( بــأن حريقــا اندلع 
مبيناء بوشهر جنوبي البالد، 
ونقلت الوكالة عن مســؤول 
إيراني بارز القول إن احلريق 
اندلع في حوض لبناء السفن 
بعــد ظهر امــس، وطال عددا 

من السفن.
وذكرت وكالة »تســنيم« 
لألنبــاء شــبه الرســمية أن 
احلريــق أتى علــى ما ال يقل 
عن 7 سفن، الفتة الى أنه لم 

يسفر عن سقوط ضحايا.
ولفتت وكالة »بلومبيرغ« 
لألنباء إلى أن هذا احلادث يأتي 
بعد سلســلة من االنفجارات 
الغامضة التي شهدتها إيران 
في األســابيع األخيــرة، كان 

الوكالــة في األســاليب التي 
تســتخدمها في عملياتها من 
هذا النوع واختيار أهداف هذه 
العمليات، من خالل إلغاء كثير 
من القيــود التي كانت قائمة 
حتــى ذلك احلــني على مدى 
ســنوات. وحســب التقرير، 
لم يركز هذا األمر الرئاســي، 
خالفا عن ســابقاته، على أي 
هدف محدد في مجال السياسة 
اخلارجية، مثل منع إيران من 
احلصول على السالح النووي، 
بل على ضمان قدرة محددة، 
أي تنفيذ عمليات سيبرانية 
هجومية سرية. ونقل التقرير 
عن مسؤول حكومي أميركي 
األمــر  ســابق وصفــه هــذا 
الرئاســي بأنه كان »عدوانيا 
جــدا«، مضيفا ان هــذا األمر 

سرية إلى اإلنترنت(، والدمار 
)مثــل الهجــوم الســيبراني 
بواســطة الدودة احلاسوبية 
»ستوكسنت« الذي استهدف 
قبل ســنوات منشآت نووية 

إيرانية(.

منــح وكالــة االســتخبارات 
املركزية صالحيات للتحول 
في الواقع إلى معركة هجومية 
ضد حفنة من الدول املعادية. 
وأوضح مسؤول سابق آخر 
أن أســماء تلك الدول، ومنها 
روسيا والصني وإيران وكوريا 
الشــمالية، ذكرت فــي األمر، 
لكن هذا التفويض قد ينطبق 
على دول أخرى أيضا. ولفت 
التقرير إلى أن األمر ال عالقة 
الســيبرانية  لــه بالعمليات 
الرامية إلــى جمع املعلومات 
االستخباراتية، بل إنه أفصح 
مجاال أمام وكالة االستخبارات 
األميركيــة لتنفيــذ عمليات 
ســيبرانية هجوميــة بهدف 
إحــداث االرتبــاك )مثل قطع 
الكهرباء أو تســريب بيانات 

تقرير: »سي.أي.أيه« نفذت عمليات سيبرانية سرية ضد طهران وموسكو

دخان كثيف يتصاعد من السفن التي التهمها احلريق في ميناء بوشهر اإليراني أمس           )رويترز(

من بينها حــوادث في موقع 
»بارشني« العسكري بالقرب 
من طهران ومنشأة للتخصيب 

النووي.
فــي غضــون ذلــك، أفــاد 
تقرير إعالمي غربي بأن وكالة 
املخابرات املركزية األميركية 
)سي.آي.ايه(، نفذت منذ عام 
٢٠١8 بتفويــض من الرئيس 
دونالد ترامب، سلسلة عمليات 
ســيبرانية ســرية ضد دول 
معادية منها إيران وروسيا.

ونقل التقرير الذي نشره 
موقع Yahoo News امس عن 
مســؤولني أميركيني سابقني 
مطلعــني علــى املوضــوع، 
تأكيدهم أن التفويض السري 
الذي منحه ترامب إلى )سي.

آي.ايــه( وســع صالحيــات 

متثال ملتظاهرة من أصول أفريقية
 يحل محل آخر لتاجر عبيد في إجنلترا

الصني تهدد برد انتقامي على إلغاء 
واشنطن »املعاملة التفضيلية« لهونغ كونغ

العراق يحظر على األحزاب والعشائر 
و»الفاسدين« حمل السالح

عواصم - وكاالت: هــددت الصني برد 
انتقامي ضد تشريع أميركي ينهي املعاملة 
التفضيلية في مجال التجارة بني الواليات 
املتحدة وهونغ كونغ. وجاء في بيان نشرته 
وزارة اخلارجيــة الصينيــة فــي موقعها 
اإللكتروني، أن الصني »تعارض بحســم، 
وتدين بشــدة« توقيع الواليــات املتحدة 
»مشــروع قانون احلكــم الذاتي في هونغ 
كونغ« ليصبح قانونا. وأوضح البيان أن 
بكني ستقوم بالرد الالزم حلماية مصاحلها 
املشروعة، وستفرض عقوبات بحق أفراد 
وكيانــات ذات صلة في الواليات املتحدة. 
من جهة أخرى، انسحب النائب البرملاني 

والناشــط أيو نوك هني، الــذي أدى دورا 
رئيســيا في تنظيم االنتخابات التمهيدية 
الختيار مرشحي املعسكر املؤيد للدميقراطية 
في هونغ كونغ، امــس بعد أن قالت بكني 
إن االنتخابات ميكن أن تنتهك قانون األمن 
القومي اجلديد. وأعلن أيو عبر »فيسبوك« 
عن انســحابه من واجبات في االنتخابات 
التمهيدية، مشيرا إلى مخاطر على سالمته، 
بعد أن قالــت بكني والرئيســة التنفيذية 
لهونغ جونغ كاري الم في وقت سابق من 
هذا األسبوع إنه ميكن اعتبار أن االنتخابات 
التمهيديــة تخريبا مبوجــب قانون األمن 

القومي اجلديد.

بغداد- وكاالت: صــوت مجلس الوزراء 
العراقي على عدم السماح ألي جهة حزبية أو 
عشائرية ومن وصفهم بـ »الفاسدين« بحمل 
الســالح، وقصر ذلك على الدولة وأجهزتها 
الرسمية فقط. وقال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في تصريحات صحافية عقب ترؤسه 
اجتماع احلكومة فــي البصرة أمس إن هذه 
اخلطــوة جاءت للحفاظ علــى األمن وتقنني 
عملية حمل الســالح في البالد، مشــيرا إلى 
أن قوات األمن ســتكون هــي الوحيدة التي 
لها الســلطة في حماية املنافذ وإدارتها وأنه 
ســيتم اســتبدال العناصر املكلفة باحلماية 

بني احلــني واألخر، منوها أن بالده تخســر 
مــن 3 إلــى 4 مليــارات دينار فــي كل منفذ 
تســيطر عليه اجلماعات املسلحة. وتعتبر 
قضية املنافذ وسيطرة امليليشيات املسلحة 
عليها من أهم املشــكالت التي وعد الكاظمي 
مبواجهتهــا الذي أكد امس أن »الســالح بيد 
الدولة واملوانئ واملنافذ حتت سلطة القانون 
وليس بيد الفاســدين«، مشــددا على موقف 
حكومته بالســيطرة علــى املنافذ احلدودية 
وموانئ العراق البحرية ومحاربة الفاسدين، 
مضيفــا أن احلكومة تعمل على حل األزمات 
وتهيئة أرضية مالئمة لالنتخابات النزيهة.

لنــدن - رويتــرز: حل 
متثال ملتظاهرة من أصول 
افريقيــة ترفع قبضتها في 
الهواء محل متثال تاجر عبيد 
إجنليزي من القرن السابع 
عشــر أســقطه متظاهرون 
مناهضون للعنصرية الشهر 
املاضي في مدينة بريستول 

الساحلية.
وانتزع املتظاهرون متثال 
إدوارد كولستون، الذي جنى 
ثروة طائلة من جتارة العبيد 
في غرب أفريقيا، وألقوا به 
في امليناء الشهر املاضي في 
أعقاب وفــاة جورج فلويد 
األميركــي من أصل أفريقي 
على يد شــرطي أبيض في 
مدينة منيابوليس األميركية 

يوم ٢5 مايو.
صحيفــة  وذكــرت 
الغارديان أن فريقا يشرف 
عليــه الفنان مــارك كوين 
وضع في ساعة مبكرة من 
صباح أمس متثال جني ريد، 
التي صورت وهي تقف على 
قاعدة متثال كولستون. وقال 

كوين على »إنســتغرام« مع صورة لعمله 
الفني اجلديد »جني ريد وأنا كشفنا النقاب 
عن عمــل معاصر للعرض العــام بعنوان 

»صعود القوة )جني ريد( ٢٠٢٠« على منصة 
متثال إدوارد كولستون اخلالية في بريستول 

في اجنلترا«.

الناشــطة املناهضة للعنصرية جني ريد تلتقــط صورة أمام متثالها الذي 
نصب بدال من متثال تاجر العبيد ادوارد كولستون في بريستول )رويترز(

ملشاهدة الڤيديو
ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت
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إثيوبيا تتراجع: لم نبدأ مبلء السد.. ومصر تطلب «إيضاحًا رسميًا»
خديجة حمودة ووكاالت

أثار وزيــر املياه االثيوبي 
البلبلــة امس، فبعــد تأكيده 
صحة الصور امللتقطة باألقمار 
االصطناعية لسد النهضة التي 
تظهر ارتفاعا في منسوب املياه، 
وانه بــدأ فعليا في ملئه، عاد 
لينفي لوكالة أسوشيتد برس 
مــا نقل عنه، مشــددا على ان 
الصور التي نشرتها «رويترز»، 
الغزيرة وأن  عكست األمطار 
التدفق كان أكبر من الطبيعي، 
وليست ملئا للسد، فيما طلبت 
مصر إيضاحا رسميا عاجال من 
احلكومة اإلثيوبية بشأن مدى 

صحة بدء ملء خزان السد.
وقال املستشار أحمد حافظ 
املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجيــة إن مصــر طلبــت 
إيضاحــا رســميا عاجــال من 
احلكومــة اإلثيوبيــة بشــأن 
مدى صحة بدء ملء خزان سد 
النهضة اإلثيوبــي، مؤكدا أن 
مصر تواصل متابعة تطورات 
ما تتم إثارته في اإلعالم حول 

هذا املوضوع.
من جانبها، رفضت وزارة 
الري السودانية، أي إجراءات 
أحادية اجلانب بشــأن السد، 
مؤكدة تراجع منسوب النيل 
األزرق مبــا يعادل ٩٠ مليون 

متر مكعب يوميا.
وقبــل النفــي، كان وزير 
املياه والري اإلثيوبي سليشي 
بغلــي، قــد أكــد فــي مؤمتر 
صحافــي صحة صور األقمار 
االصطناعيــة معلنا أن بالده 
بدأت فعليا عملية امللء األولي 
لسد النهضة، مضيفا أن هذه 
املرحلة التي وصل إليها السد 
متكن من بدء عملية التخزين 
األولى املقــدر بـ ٤٫٩ مليارات 
متر مكعب، من أصل ٧٤ مليار 
متر مكعب الســعة اإلجمالية 

للبحيرة خلف السد.
كمــا ذكــر أن مــا وصلت 

خاللها على بعض النقاط، الفتا 
إلى أن هناك بعض النقاط التي 
حتفظت إثيوبيا عليها، وقال 
إن بناء وتعبئة ســد النهضة 

تسير بشكل طبيعي.
مــن جانبها، طلبت وزارة 
الري السودانية من أجهزتها 

من خالل مقاييس تدفق املياه 
في محطة الدمي احلدودية مع 
إثيوبيــا أن هناك تراجعا في 
مســتويات املياه مبــا يعادل 
٩٠ مليون متر مكعب يوميا، 
ما يؤكــد إغالق بوابات ســد 

النهضة.

املختصة بقياس مناسيب النيل 
األزرق بالتحري عن صحة بدء 
اثيوبيا في ملء ســد النهضة 
بامليــاه قبــل التوصل التفاق 

حول امللء األول والتشغيل.
وقــال بيــان وزارة الــري 
الســودانية إنــه اتضح جليا 

ً السودان يؤكد: تراجع منسوب النيل األزرق مبا يعادل ٩٠ مليون متر مكعب يوميا

صورة نشرتها «رويترز» أمس االول لسد النهضة ونهر النيل األزرق في إثيوبيا بالقمر االصطناعي

إليه أعمــال البناء في الســد 
متكــن كنتيجــة طبيعية بدء 
امللء لبحيرة الســد، وقال إن 
املفاوضات التي اختتمت بني 
الدول الثالث إثيوبيا والسودان 
ومصــر وبحضــور مراقبــني 
وخبــراء أفارقــة مت االتفــاق 

السعودية تصنف ٦ كيانات وأشخاص
على قائمة اإلرهاب بسبب متويل «داعش»

وكاالت: أصدرت اململكة العربية السعودية 
أمس، بيانا أعلنت فيه تصنيف شركات وأسماء 
علــى الئحة متويل اإلرهــاب، وضعت فيه ٣ 
شركات صرافة في تركيا وسورية وشخصيات 
أخرى كانت على عالقة بتنظيم داعش اإلرهابي.
وأدرجت رئاســة أمن الدولة في اململكة، 
بالتعاون مع الدول الـ ٦ في مركز اســتهداف 
متويــل اإلرهــاب، ٣ شــركات صرافــة فــي 
تركيا وســورية على الئحــة اإلرهاب بتهمة 
حتويلها أمواال لداعش بينها شركتا «الهرم، 
واخلالــدي» العاملتان في تركيا وســورية، 
وكذلك شــركة «تواصــل»، ومنظمة «جناة» 
للرعاية االجتماعية. وأدرجت منظمة «جناة» 
االجتماعيــة كونها عملــت كواجهة لتحويل 
األموال للتنظيم ودعم أنشطته، وكذلك سعيد 

حبيب خان مدير املنظمة في أفغانستان.
ووضعت أيضــا عبدالرحمن علي األحمد 
الراوي على الالئحة لتحويله أمواال للتنظيم 
اإلرهابــي. وأكــدت اململكــة في بيــان نقلته 
وكالة األنباء السعودية (واس)، أن األسماء 
الستة املصنفة هي: «شركة الهرم للصرافة، 
وشركة تواصل، وشركة اخلالدي للصرافة، 
وعبدالرحمــن علي حســني األحمــد الراوي، 
ومنظمة جناة للرعاية االجتماعية، ومديرها 
سعيد حبيب أحمد خان» هي أسماء بارزة قدمت 

تسهيالت ودعما ماليا لصالح تنظيم داعش. 
كما لعبت شــركات اخلدمــات املالية الثالث 
ومقرها في تركيا وســورية، دورا حيويا في 
حتويل األموال لدعم قيادات التنظيم ومقاتليه 

املوجودين في سورية.
ويعــد عبدالرحمــن علي حســني األحمد 
الراوي، اسما بارزا في تقدمي تسهيالت مالية 
لصالح داعش، والذي اختير من قبل التنظيم 
في عام ٢٠١٧. فيما استخدم سعيد حبيب أحمد 
خان مدير «منظمة جناة للرعاية االجتماعية» 
ومقرها في أفغانستان، تلك املنظمة كواجهة من 
أجل تسهيل حتويل األموال ودعم أنشطة داعش 
في خراسان. وتعد هذه التصنيفات اجلديدة 
مزيدا من االستهداف لتعطيل متويل تنظيم 
داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته 
ومتويل عملياته من خالل شركات اخلدمات 
املالية الرئيسية واجلمعيات اخليرية العاملة 
حتــت ذرائع مزيفة. ومبوجب نظام مكافحة 
جرائم اإلرهــاب ومتويله، فإنه يجب جتميد 
جميع األصول التابعة لألسماء الستة املصنفة، 
كمــا يحظر القيام بأي تعامالت مباشــرة أو 
غير مباشرة مع أو لصالح تلك األسماء، من 
قبل املؤسســات املالية، واملهن واألعمال غير 
املالية احملددة، وكافة األشخاص االعتباريني 

والطبيعيني.

ضربة جديدة ملخلوف.. وزارة االقتصاد 
تطرح جميع األسواق احلرة لالستثمار

وزيرة الدفاع في دار الفتوى: املؤسسة العسكرية 
هي النموذج للبنان

 FACT CHECK LEBANON عبدالصمد تطلق
ملكافحة األخبار الكاذبة بحضور أممي

عواصــم ـ وكاالت: أعلنــت احلكومة 
السورية عن طرح مزايدة الستثمار االسواق 
احلرة السورية التي كان يحتكرها امللياردير 
رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار االسد.
ونشــرت وزارة االقتصاد والتجارة 
اخلارجية في احلكومة اعالنا قالت مبوجبه 
إنها ســتجري مزايدة لـ «إشغال وجتهيز 
واستثمار كل األسواق احلرة في سورية» 
وتشمل املنافذ احلدودية البرية عند معبر 
«جديدة يابوس» على احلــدود اللبنانية، 
و«نصيب» على احلدود األردنية، والبحرية 

في مرفــأي الالذقية وطرطوس، واجلوية 
املوجودة في مطارات دمشــق والالذقية 

وحلب.
وكانت شــركة تابعة ملخلوف حتتكر 
استثمار جميع تلك األسواق منذ سنوات 
طويلة، قبل أن تقوم حكومة النظام بفسخ 
هذه العقود في شــهر يونيو املاضي، في 
واحدة من سلســلة معارك اقتصادية بني 
اركان احلكم بدأت حول مطالبات مالية لشركة 
االتصاالت احملمولة «ســيريتل» وتخللها 
احلجز على جميع اموال مخلوف وعائلته.

بيروت - خلدون قواص

نائبة رئيس احلكومة  أكدت 
الدفاع زينة عكر ملفتي  وزيرة 
لبنان الشيخ عبداللطيف دريان 
مدى تعويلهــا على املرجعيات 
البلد، لتوســيع  الدينية فــي 
مســاحة التالقي بني اللبنانيني 
وعدم السماح بتحويل أي مواجهة 

سياسية الى صراع ديني أو طائفي 
أو مذهبي.

كما أكدت خالل زيارتها دار 
العسكرية  املؤسسة  ان  الفتوى 
هي النموذج الذي يجب أن يكون 

عليه لبنان وصورته.
وقالت عكر: اجليش اللبناني 
يعبر عن وجــه لبنان ووحدته 
وســيادته على كامــل أرضه، 

واملطلوب منا جميعا دعم هذه 
بها كي  ثقتنا  املؤسسة وتعزيز 
حتمي احلدود وحتصن الوحدة 
وتعزز اللحمة الوطنية، مضيفة: 
املنطقة كلها متر مبخاض مؤلم، 
وتعيش حروبا وصراعات حول 
املاء والبحار والنفط والثروات 
الــدول لإلبقاء على  وتصارع 

وحدتها الوطنية.

وختمــت: لبنان الذي عاش 
الصراعــات، يعلم أبنــاؤه ان 
الصراعــات الدموية والكلمات 
التحريضية ال تترك إال اخلراب 
الســماحة  واألحقاد، وصاحب 
بالتعقل وتطالب  مرجعية تؤمن 
به، كما تؤمن بضرورة التمسك 
بالدستور وتطبيقه وهو مطلب 

اللبنانيني جميعا.

بيروت - منصور شعبان

أطلقت، أمس وزيرة اإلعالم منال 
عبدالصمد خــالل منتدى «مكافحة 
األخبار الزائفة»، الذي عقد في السراي 
احلكومي، صفحة إلكترونية بعنوان 
Fact Check Lebanon» https://»
 ،factchecklebanon.nna-leb.gov.lb
للتحقق من األخبار الكاذبة، بحضور 

ممثلني لسفارات وهيئات أممية عاملة 
في لبنان، ووكيلة األمني العام لألمم 
املتحدة لشــؤون االتصاالت العاملية 
ميليســا فليمينــغ ووزراء ونواب، 
ووزراء ســابقني وممثلني لشركتي 
«تويتر» و«فيسبوك» وهيئات اجتماعية 

وإعالميني.
وشددت عبدالصمد، خالل املنتدى 
الذي نقل وقائعــه «تلفزيون لبنان» 

وموقع وزارة اإلعالم، على «ضرورة 
مكافحة الشــائعات واألخبار الكاذبة 
واملضللة والتي من شــأنها أن تثير 
البلبلة في املجتمــع وتؤذي األفراد 
واملجموعات». بدورها، أكدت املنظمات 
األممية واحلكومية املشاركة أن «احلرب 
على الشائعات واألخبار املضللة ليست 
حربا محلية في لبنان فحســب، إمنا 

عاملية أيضا».

الراعي من بعبدا: احلياد يعني التزام القضايا العربية دون دخول صراعات
بيروت - عمر حبنجر 

عرض البطريرك املاروني 
بشــارة الراعي مع الرئيس 
ميشال عون معطيات ودوافع 
النداء الذي توجه به اليه في 
اخلامس مــن يوليو، مؤكدا 
على ملحاحية حتييد لبنان 
عن مجرى السيول اإلقليمية 
اجلارفة، ومتســلحا بردود 
الفعل السياســية والدينية 
اجلامعة حول دعوته للحياد 
بدءا من فك احلصار املضروب 
حــول الســلطة الشــرعية، 
إضافة الــى اإلجماع العربي 
والدولي ازاء ضرورة تطبيق 

القرارات الدولية.
وبعد اللقاء، أشار  الراعي  
في تصريح له إلى أن «احلياد 
يعنــي أن نلتــزم القضايــا 
العربية املشــتركة من دون 
الدخول في صراعات سياسية 
وعســكرية أو الدخــول في 
أحالف إمنا أن نكون املدافع 
االول عن العدالة و الســالم  
والتفاهم في القضايا العربية 
كمــا الدوليــة مع اســتثناء  

إســرائيل »، مضيفا:«احلياد 
يعني دولة قوية وجيشا قويا 
وال إشكال بهذا املوضوع مع 
فخامة الرئيس وهو كان من 

أول املنادين به».
وأشــار الى أن « الرئيس 
عون  تقدم مبشروع اكادميية  
االنســان  للحــوار والتالقي 
ومت التصويــت عليهــا فــي  

اتعاطى بشــيء امنا احلياد 
اإليجابــي املفيد الناشــط»، 
نافيــا وجــود اي خالف مع 
عون. وذكر أن لبنان عندما 
كان حياديــا في ســتينيات 
القرن املاضي كان سويسرا 
الشــرق حيــث البحبوحــة 

واالزدهار. 
ولفتت في هذا الســياق 
الى تغريدة تويترية للسفير 
الســعودي في بيروت وليد 

الشرعية اللبنانية على أرض 
لبنان، وهو ما يصيب حزب 

اهللا في الصميم.
ومع اقتراب موعد التمديد 
لليونيفيل في نهاية الشهر 
الواليــات  املقبــل، لوحــت 
املتحدة باالمتناع عن متويل 
القــوات الدولية العاملة في 
جنوب لبنان، رافضة استمرار 
«املساكنة» بني القوات الدولية 
واجليش اللبناني من جهة، 

تنفيذ احلزب لعمليات ضد 
اسرائيل، ال أرى نهاية جيدة 
ألمر كهذا. وبالتزامن رصدت 
حتركات اسرائيلية في محيط 
مســتعمرة زرعيت، املقابلة 
لبلدة «مروحــني» اللبنانية 
خــالل الليل ما قبل املاضي، 
وحتدث اإلعالم اإلسرائيلي 
فــي  عــن حالــة طــوارئ 
املســتعمرة، وأن اجليــش 
طلب من السكان البقاء داخل 
املنازل مع إضاءة مصابيحها 
اخلارجية. بيــد أن اجليش 
اللبناني قلل من خطورة ما 
يجــري، وأنه مجــرد تبديل 

للقوى العسكرية».
في هذه االثناء أبلغ سفير 
ايران في بيروت محمد جالل 
فيروزينيان، قنــاة «املنار» 
حــزب  بلســان  الناطقــة 
اهللا بإمــكان اعتمــاد الليرة 
اللبنانية في عمليات التبادل 
التجاري مع لبنان الســيما 
في املشتقات النفطية، وقال: 
نحن مســتعدون للمساعدة 
في الدواء والكهرباء والصحة 
وفي كل املجاالت ومستعدون 
من يوم غد وانا مستعد للقاء 

الرئيس حسان دياب.
اللقــاء  شــن  وفيمــا 
برئاســة  الدميوقراطــي 
تيمــور جنبــالط، في بيان، 
هجوما شــديدا على عصبة 
احلكم احملترفة االســتثمار 
فــي األزمات، أصدر املجلس 
املذهبي الدرزي، الذي انعقد 

البخاري تضمنت قوله «ان 
القرارات الدولية تبقى سارية 

املفعول، حتى تنفد».
ويدحض هــذا القول، ما 
يردده البعض عن ان القرارات 
الدولية املطالــب بتنفيذها، 
والتي تصب في خانة سحب 
كل سالح، غير سالح اجليش 
من لبنان، قد مر عليها الزمن، 
وخصوصا القرار ١٥٥٩، الذي 
يلغي أي وجود مسلح لغير 

وبني حزب اهللا الذي يعوق 
دخــول اليونيفيل الى قرى 
وبلــدات، يعتبرهــا أمــالكا 

خاصة.
وبالتزامــن، عمم اإلعالم 
اإلســرائيلي خريطة أهداف 
تظهــر ٢٨ موقعــا تزعــم 
انهــا صواريخ حلــزب اهللا 
بــني األحياء الســكنية قرب 
املؤسسات العامة والتعليمية 
واالستشفائية في الضاحية 
الشمالي  اجلنوبية والبقاع 
واجلنــوب، وأرفــق اإلعالم 
اإلســرائيلي املوجــه هــذا 
التعميم بتعليــق جاء فيه، 
انه علــى العالم ان يعلم ان 
مواقع اإلطالق هذه تقع في 
قلب البنية التحتية املدنية 

واحلضارية اللبنانية.
مصادر سياسية متابعة، 
أبلغــت «األنباء» توجســها 
مــن نشــر هــذا اإلحداثيات 
اآلن، وهــل هذا هــز للعصا 
التنازلــي  العــد  أو بدايــة 
للعدوان مسبوقا باملبررات؟ 
وقد سجل انتقال العديد من 
ســكان املناطــق املقصودة، 
وخصوصــا الضاحيــة الى 

املصايف اجلبلية.
املنطقــة  قائــد  وكان 
األميركية الوسطى اجلنرال 
كينيث ماكينزي وصف في 
تصريح له أمس، حزب اهللا 
باملشــكلة الكبيرة. وأضاف 
«أكــون أعمــى اذا قلت انني 
ال ارى مشــكلة، معتبــرا ان 

بحضــور رئيــس احلــزب 
التقدمــي االشــتراكي وليد 
جنبــالط، بيانــا، ضمنــه 
احلديــث عن احليــاد، وعن 
النــأي بالنفــس عــن أتون 
الصراعــات الدولية املدمرة 
التي تفوق طاقته. ودعا الى 
اعتمــاد مــا يحمــي وجوده 
ورســالته، وميزته كموطن 
واحلريــة  للدميوقراطيــة 

والتنوع.
بدورها، «كتلة املستقبل» 
أيدت احلياد، وثمنت املواقف 
التي صــدرت عــن املجلس 
اإلسالمي الشرعي األعلى في 
دار الفتوى، وعن البطريرك 
املاروني، ومطرانية بيروت 
للــروم األرثوذكــس إلياس 
عودة، وضمــت صوتها الى 
صوتهم للحفاظ على طابع 
البلد السياسي واالقتصادي 
ومنع تهجير أهله وااللتزام 

مببدأ النأي بالنفس.
املدير العام لــوزارة املال 
الــذي تريــث  آالن بيفانــي، 
مجلــس الــوزراء فــي قبول 
استقالته، رأى ان اإلجراءات 
املاليــة املتخذة تنذر بانهيار 
مالــي، متحدثــا عــن طباعة 
١٤ تريليون ليــرة، ما يعني 
مواجهة التضخم. وسأل ملاذا 
ال تعطي احلكومة اخلسائر من 
األرباح غير املشــروعة التي 
جناها من تعد على املال العام 
ومن تقاضي فوائد فاحشة بدال 

من حتميلها للشعب؟.

مخاوف من حتركات إسرائيلية حدودية ونشر صور ما قيل إنها لـ ٢٨ موقعاً صاروخياً حلزب اهللا بأماكن مأهولة

(محمود الطويل) الرئيس العماد ميشال عون مستقبال البطريرك املاروني بشارة الراعي في بعبدا 

االمم املتحــدة  و القاعدة  لهذا 
املشــروع ان يكــون  لبنــان  
حياديا ليتمكن من ان يصبح 
مكانا للحوار»، الفتا الى أن 
«كثرا قالوا ان هناك خالفا مع 
الرئيس عون بسبب موضوع 
احليــاد، علمــا ان الرئيــس 
مــن اول املطالبــني باحلياد 
مبفهومه الذي حتدثت عنه 
اليوم». ولفت الى ان احلياد 
«ال يعني ان اجلس جانبا وال 

بينها شركتا الهرم واخلالدي العاملتان في تركيا وسورية

١١ حزبًا تعلن تشكيل «القائمة الوطنية» خلوض انتخابات «الشيوخ»
القاهــرة - وكاالت: أعلن ١١ حزبا سياســيا االتفاق على 
تشــكيل القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تضم أحزاب 
مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر احلديثة واإلصالح 
والتنمية والتجمع والشعب اجلمهوري واملصري الدميوقراطي 

االجتماعي واحلركة املصرية واحلرية املصري واملؤمتر.
وتضم القائمة مزيجا بني أحزاب املواالة واملعارضة لتشكيل 

حتالف انتخابي خلوض انتخابات مجلس الشيوخ.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل 
بعض أحــكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون 
العقوبات، برقم (٣٠٩ مكررا ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر.

ونصت املادة اجلديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض 
قوة أو ســيطرة للجاني، أو استغالل ضعف للمجني عليه، 
أو حلالة يعتقد اجلاني أنها تســيء للمجني عليه، كاجلنس 
أو العــرق أو الدين أو األوصاف البدنية، أو احلالة الصحية 
أو العقلية أو املستوى االجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه 
موضع السخرية، أو احلط من شأنه أو إقصائه عن محيطه 

االجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب املتنمر باحلبس مدة ال تقل 
عن ٦ أشــهر، وبغرامة ال تقل عن ١٠ آالف جنيه، وال تزيد 

على ٣٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتني العقوبتني.

احلكومة تتصدى للتنمر: احلبس ٦ أشهر وغرامة ال تقل عن ١٠ آالف جنيه
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عدل ومحاكم

«التمييز» تؤيد إلغاء حل جمعية السالم 
لألعمال اخليرية واإلنسانية

النيابة تأمر بضبط وإحضار مبارك الدويلة 
في قضية «خيمة القذافي»

عبدالكرمي أحمد

أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 
النائب األسبق مبارك الدويلة للتحقيق 

معه في قضية أمن دولة.

وكانت األجهزة األمنية قد استدعت 
الدويلة وحققت معه حول تســجيالت 
«خيمة القذافي» املسّربة، ووجهت إليه 
اتهامــات عدة منها إذاعــة أخبار كاذبة 

واإلساءة إلى مسند اإلمارة.

إخالء سبيل مدير مكتب السفريات املتهم 
في قضية النائب البنغالديشي

استمرار حجز املواطنة املتهمة باإلساءة 
إلى اجلالية املصرية

إخالء سبيل متعاٍط خالف حظر التجول 
بكفالة ٥٠٠ دينار

أيدت الدائرة اإلدارية مبحكمة التمييز، 
حكم إلغاء قرار وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل بحل جمعية السالم لألعمال اخليرية 
واإلنسانية. وكانت اجلمعية قد اعترضت 
على القرار ودفعت أمام احملكمة مبخالفته 

للقانون، حيث قدمت مستندات تثبت تعسف 
الــوزارة بإصدار قــرار احلل، وتدحض 
ادعاءاتهــا بوجود مخالفات إدارية ومالية 
تخص توزيع املساعدات واملعونات، مؤكدة 

أن هذه اإلجراءات جاءت وفقا للقانون.

أمرت النيابة العامة بإخالء سبيل مدير 
النائب  املتهم بقضيــة  الســفريات  مكتب 
البنغالديشي بكفالة ١٠ آالف دينار. وكانت 

النيابة قد استدعت املتهم وواجهته بالعمل 
كوسيط مع مسؤولني لتمرير معامالت شركة 
النائب مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

أمــرت نيابة شــؤون اإلعالم بحجز 
مواطنة (ر.ش) والتــي انفردت «األنباء» 
بخبر توقيفها واحتجازها إلى غد اخلميس 
على ذمة التحقيق معها بقضية تتهم فيها 

باإلساءة إلى اجلالية املصرية في البالد.

وكانت األجهزة األمنية قد حققت مع 
املتهمة بتهمة مخالفة قانون جرائم تقنية 
املعلومات، علــى خلفية تغريدات دونتها 
بحسابها في «تويتر» ورأت التحريات أنها 

مسيئة إلى أفراد اجلالية.

أمر قاضي جتديد احلبس بإخالء سبيل 
مواطن متهم مبخالفة حظر التجول بكفالة 

٥٠٠ دينار.
وكانت األجهزة األمنية قد أحالت املتهم 

إلى النيابة العامة بعدما ضبطته مخالفا لقرار 
حظر التجول، حيث بدا بحالة غير طبيعية 
ومت تفتيشه احترازيا وعثر بحوزته على 

كمية من املواد املخدرة.

بكفالة ١٠ آالف دينار

إعداد: عبدالكرمي أحمد

ضبط ٣٠٠ غرام من عجينة الكيميكال 

إخالء سبيل زوجني احتجزا 
في مخفر الصليبخات

محمد اجلالهمة

فتحت اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات حتقيقا للوصول الى 
هويــة شــخص مجهــول حاول 
تهريب كمية من عجينة الكيميكال 
داخل طرد بريدي قادم من دولة 
آســيوية، وكان رجال الشــحن 
اجلــوي اشــتبهوا فــي عبوات 
طرد، ولدى فتح الطرد تبني أنه 
يحتوي على ٣٠٠ غرام من عجينة 
الكيميكال، وأكد مصدر أمني أن 
البيانات اخلاصة بصاحب الطرد 
سيتم التحقق منها متهيدا لضبط 

جالب املخدرات.

عبداهللا قنيص

أطلق محقق مخفر شــرطة الصليبخات 
سراح مواطن وزوجته بعد ان ثبت ان وفاة 

خادمة توجها بها الى املستشفى طبيعية.
وكان بالغ ورد الى عمليات الداخلية من 

احد املستشفيات يفيد بوصول خادمة فلبينية 
وان هناك شبهة جنائية وأنها حضرت برفقة 
كفيلها املواطن وزوجته. وعليه مت احتجاز 
املواطن وزوجته احترازيا داخل مخفر شرطة 
الصليبخات وبعد ثبوت ان الوفاة طبيعية 

مت اطالق سراحهما.

بودرة الكيميكال املضبوطة

توقيف ٩ مخالفني حلظر التجول
محمد الدشيش

احالت وزارة الداخلية 
٩ مخالفني حلظر التجول 
و٣  مواطنــني   ٦ بواقــع 
اشخاص غير كويتيني الى 
اجلهات املختصة ملخالفة 
حظر التجول املفروض من 

مجلس الوزراء.
وبحســب بيان لوزارة 
الداخيلة فإن املوقوفني مت 
ضبطهم فــي ٣ محافظات 
بواقع ٥ في محافظة اجلهراء 
العاصمة  و٣ في محافظة 
ومخالــف فــي الفروانية، 
يشــار الى ان احلظر ميتد 
من الســاعة الثامنة مساء 

وحتى اخلامسة فجرا.

اســتقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح 
في مكتبه مبقر وزارة الداخلية امس 
كال من الرائد ركن حمد فؤاد الغريب 

والرائد ركن مشاري جابر األحمد، 
وذلك مبناســبة اجتيازهما دورة 
القيادة واألركان املشتركة رقم «٢٤».
املناســبة  الصالح بهذه  وهنأ 

الضابطــني باجتيازهمــا الدورة 
بنجاح ومتيز، مؤكدا أن املؤسسة 
األمنية دائما تدعم منتسبيها لكسب 
العلــم واملعرفة وتطوير املهارات، 

وتشجعهم على االلتحاق بالدورات 
التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل، 
متمنيا لهــم كل التوفيق والنجاح 

مبا يخدم الوطن.

خالل استقباله ضابطني اجتازا دورة القيادة واألركان املشتركة رقم «٢٤»

..والرائد ركن مشاري جابر األحمدوزير الداخلية أنس الصالح يتسلم شهادة تخرج الرائد ركن حمد فؤاد الغريب

ملف قضية غسيل األموال في ُعهدة النيابة العامة

فتح حتقيق في مالبسات مقتل مواطن في ساحة مبنطقة القصر

انتحار سجني شنقًا في صالة ألعاب بحبل أبيض سميك

محمد اجلالهمة

أكدت مصــادر امنية ان 
ملف قضية غسيل االموال 
املتهم فيها مواطنان وإيراني 
ووافدان مصــري وعراقي، 
متــت احالتــه الــى النيابة 
العامة وذلــك للتحقيق مع 

سعود عبدالعزيز

وزارة  أجهــزة  فتحــت 
الداخلية حتقيقا في مالبسات 
وفاة مواطن مبنطقة القصر، 
فيما وجه وكيل نيابة اجلهراء 
بتصنيف القضية حتت عنوان 
«وفاة نتيجة شبهة جنائية»، 
ومتت إحالة اجلثة إلى الطب 

سعود عبدالعزيز

أكد مصدر أمني أن اإلدارة 
العامة للمؤسسات االصالحية 
وتنفيذ األحكام فتحت حتقيقا 
لتحديد أوجه القصور التي 
دفعت بســجني الى أن يقدم 
على االنتحار داخل أحد مرافق 
الســجن املركــزي وكيفيــة 
وجود حبل سميك استخدم 
في الواقعة. هذا ومت تسجيل 
قضية حملت رقم ٩٧/٢٠٢٠ في 
مخفر الصليبية وبتصنيف 

جنايات.
وحول تفاصيل القضية، 
قــال مصــدر أمنــي إن أحد 
أفراد قوة الســجن املركزي 

التواصــل االجتماعي وذلك 
اسوة بالقضايا األخرى.

وجددت املصادر التأكيد 
على ان القضية من املرجح 
التحقيق  ان تتشعب ويتم 
مع اطراف اخرى، مؤكدة ان 
النيابة  أي شخص ستقوم 
العامة بطلب التحقيق معه 

مصــري علــى قتل شــريكه 
في الســكن بعدما سدد إليه 
طعنتــني إحداهمــا اخترقت 
القلب، وقد أشارت «األنباء» 

للجرميتني في حينه.
وحول مالبســات قضية 
القتل اجلديدة حسب املعطيات 
واإلفــادات األولية، فقد ورد 
إلى عمليات وزارة الداخلية 

أبلــغ العمليــات بأنــه تلقى 
إخطــارا بوجود جثة لنزيل 
في السجن املركزي وقد نقلت 
الى مستشــفى السجن بعد 

التحفــظ عليهــا  التــي مت 
مــن قبل جهاز امــن الدولة 
ســواء كانــت ســيارات او 
ساعات ثمينة. يشار الى ان 
التحقيقات كشفت ايضا عن 
شبهة متويل جهات خارجية، 
وهو ما اشارت اليه «األنباء» 

يوم امس.

(ف.م) من مواليد  ١٩٧٢ وان 
منزله يقع إلى جانب الساحة 
التي عثر عليه بداخلها جثة 
هامــدة، هذا ومــن املقرر أن 
يحدد الطب الشرعي مالبسات 
وفاة املواطن ومن ثم يتم رفع 
حتقيق إلى املباحث اجلنائية 
والتي بدورها شرعت في جمع 

التحريات.

مواطن كويتي مسجون على 
ذمة قضية اجتار في املخدرات 
وأقدم على شنق نفسه أول من 
أمس الثالثاء بعد الساعة ٢:٠٠ 
ظهرا في غرفة الرياضة بربط 
حبــل في رقبتــه على جهاز 

حديدي ملمارسة الرياضة. 
اللجنــة  عضــو  وقــال 
د.عبدالرضــا أســيري الذي 
أجــرى االتصال أنه ســتتم 
الســجن  إدارة  مخاطبــة 
املركزي على وجه الســرعة 
للمطالبــة بتزويدها بتقرير 
حول مالبسات وظروف هذا 
احلادث لبحثه الحقا مع إدارة 
الســجن املركزي والوقوف 

على أسباب االنتحار.

سوف يتم إلقاء القبض عليه 
فورا. وكشــفت املصادر ان 
هناك اشــخاصا مــن الذين 
وردت اسماؤهم في القضية 
مت وضعهم فــي قوائم منع 

السفر.
ولفتت الى ان ملف االحالة 
ارفق فيه كامل املضبوطات 

بوجود شخص عليه آثار دماء 
داخل ساحة ترابية في منطقة 
القصر، وقال مصدر أمني: فور 
تلقي بالغ بالواقعة انتقل إلى 
موقع البــالغ عدد من رجال 
أمن اجلهــراء حيث شــوهد 
املجنــي عليه وعلى جســمه 
آثار ســحجات وآثــار دماء، 
وتبني أن اجلثة ملواطن يدعى 

وفاتــه. وقال املصــدر: على 
الفور انتقل الى موقع البالغ 
وكيل األمن اجلنائي وقيادات 
من األدلة اجلنائية الى داخل 
الســجن حيــث  مستشــفى 
شــوهدت جثة متدلية على 
أحد األسّرة، وبفتح حتقيق 
تبــني أن املنتحر هو مواطن 
من مواليد ١٩٧٠ وتوجد حول 
الرقبــة آثار احمرار ووجود 
جروح طولية سطحية قدمية 

باليدين. 
وبســؤال ضابط السجن 
أفــاد بأنــه متــت  املركــزي 
مشاهدة السجني وهو معلق 
بحبل أبيض سميك على أحد 
األجهزة الرياضية احلديدية 

املرتفعــة، حيــث جرى نزع 
احلبل وإسعافه الى مستشفى 
السجن، ولكنه كان متوّفى، 
هذا ومت نقل جثة املواطن الذي 
ذكر أنــه كان يقضي عقوبة 
الســجن املؤبــد الــى الطب 

الشرعي.
فــي هذا الســياق، أجرت 
جلنة الشــكاوى والتظلمات 
بالديــوان الوطنــي حلقوق 
اإلنســان اتصــاال بالوكيــل 
املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام في 
وزارة الداخلية اللواء طالل 
معرفي لالستفسار عن ظروف 
انتحار الســجني، حيث أفاد 
اللواء معرفي بأن الســجني 

تتجه إلى استدعاء كل من وردت أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم

املتهمــني فــي القضايا التي 
اسندت اليهم من قبل جهاز 
امــن الدولــة، مشــيرة الى 
ان النيابة ســتقوم بدورها 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
بالتحقيق مع كل من وردت 
أسماؤهم باعتبارهم شركاء 
فــي اجلرمية مثل نشــطاء 

الشرعي وإخطار اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية للوقوف 
علــى حقيقة الوفاة، يشــار 
إلــى أن األســبوع اجلــاري 
شــهد جرميتي قتــل، حيث 
قتل مواطــن ابنه في منطقة 
األندلــس بـــ ٥ طلقــات من 
سالحني، األول فرد والثاني 
كالش، واألخــرى بــأن أقدم 

كرتون مياه صحة يقود لكشف شقة حتولت إلى مصنع خمور
سعود عبدالعزيز

واصــل قطاع األمــن العام 
التصدي ألوكار تصنيع اخلمور 
احملليــة إذ متكــن رجــال أمن 
محافظــة األحمــدي من إغالق 
أحد مصانع اخلمور في منطقة 
ابوحليفة وجرى ضبط وافدين 
يقومان على تصنيع وبيع تلك 
اخلمور احملليــة وهما هندي 
ونيبالي. وبحسب مصدر امني 
اللواء فراج الزعبيفإن إحدى دوريات األمن التي 

د.عبدالرضا أسيري

اللواء الركن صالح مطر

الصالح: «الداخلية» تدعم منتسبيها لكسب العلم وتطوير املهارات

عقب ثبوت أن وفاة الفلبينية طبيعية

تنتشر بتعليمات من مدير األمن 
اللواء صالح مطر ومســاعده 
العميد وليد الشهاب اشتبهت 
فــي مركبــة صالــون بقيــادة 
آســيوي ولدى توقيفه الحظ 
رجال األمن ارتباك الوافد وهو 
هندي اجلنسية ليتم تفتيش 
مركبته والعثور في دبة املركبة 
على صندوق مياه صحية وقد 
مت إفــراغ امليــاه واســتبدالها 
بخمــور محليــة، وعليــه مت 
التحقيق مــع الوافد الذي أقر 

بأنــه ووافــد نيبالــي يقومان 
بتصنيع اخلمور داخل احدى 
الشــقق في منطقة أبوحليفة 
وقام بإرشاد األمن عن الوكر، 
حيث ضبط بداخل الشقة وافد 
نيبالــي وهو شــريك الهندي 
وعثر بداخل الشــقة على عدد 
٥٥ برميال ملونا به خمور معبأة 
وكذلك ٢ برميل تقطير وعدد ٥٦ 
كيس سكر و٤٣ كيس خميرة و٤ 
كراتني مياه صحية بها خمور 

جاهزة للترويج.

النهام استقبل «مالزمًا أول» و«ُمدخل بيانات» 
أحبطا هرب متهم في «غسيل أموال»

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام مبكتبه 
في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة املساعد لشؤون أمن 
املنافــذ اللواء منصور العوضي ومديــر عام اإلدارة العامة 
ألمــن املطار اللواء وليد الصالــح امس، املالزم أول  مطلق 
ضيف اهللا املطيري ومســجل أول بيانات  فيصل منصور 
املذن من قطاع أمن املنافذ، اللذين أحبطا محاولة هروب أحد 
املتهمني في قضية غســيل األمــوال إلى خارج البالد، وذلك 
بعد التدقيق على بياناته. وفي بداية اللقاء نقل لهم شــكر 
وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس 
الصالح، كما أثنى وكيل الــوزارة على جهودهما ودورهما 
الوطني واألمني في ضبط اخلارجني على القانون، وأعرب 
عــن تقديره ألهمية الــدور الذي يقوم به رجــال األمن في 
احلفاظ على أمن واســتقرار البالد. حضر االستقبال مدير 
إدارة جوازات املطار العقيد بدر الشــايع ومساعده العقيد 

الفريق عصام النهام متوسطا املكرمني بحضور اللواءين منصور العوضي ووليد الصالحفهد البناي.

أسيري: الديوان الوطني حلقوق اإلنسان سيخاطب السجن املركزي للحصول على تقرير مبالبسات احلادث
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املال لـ «األنباء»: اجتماع مع كامبيلو الختيار محترفي خيطان
يحيى حميدان

أعرب نائب رئيس جهاز 
الكرة بنادي خيطان املعني 
أول من امــس، محمد املال، 
عن اعتــزازه بثقة مجلس 
إدارة النادي بقيادة عبداهللا 
مزعل لتوليه هذا املنصب 
عقب استقالة حمد بدر في 

األيام املاضية. 
وقــال املــال فــي حديث 
خاص لـ «األنباء» انه حضر 
التدريب الذي أقيم أول من 
امس وحــرص علــى عقد 
اجتماع ســريع مع أعضاء 
اجلهازيــن اإلداري والفني 
والالعبــني لشــحذ الهمــم 
والتأكيــد علــى ضــرورة 
االجتهــاد والتعــاون فــي 
املقبلــة لالرتقاء  املرحلــة 

االسباني خوسيه كامبيلو 
للتباحث حول احتياجاته 
فيما يخص ملف احملترفني 

الالعبني في املباريات الودية 
لرؤيــة مســتوياتهم على 
أرض الواقع وعدم االكتفاء 
مبقاطع الڤيديو التي قد ال 
تعكس واقع مســتوى هذا 

الالعب. 
وأبدى املال ثقته باجلهاز 
الفني بقيادة املدرب كامبيلو 
السلمان،  ومساعده محمد 
مؤكدا انهما ميتلكان القدرة 
على تطوير أداء خيطان، كما 
أشاد بالالعبني الصاعدين 
كذلك، وتوقع لهم مستقبال 
مبهرا اذا ما التزموا وطوروا 

من إمكانياتهم.
وأشــار الى أنه ال غنى 
لـ«األحمــر واألســود» عن 
جهــود العبــي اخلبرة في 
الفريق، ونأمل منهم االلتزام 
في التدريبات والتعليمات.

االجانــب، مشــيرا في هذا 
اجلانب الى انه على الصعيد 
الشــخصي يفضل جتربة 

أبدى اعتزازه بثقة إدارة النادي لتعيينه نائباً لرئيس جهاز الكرة

محمد املال يتوسط اعضاء اجلهاز الفني والالعبني

مبستوى «األحمر واألسود».
وأضــاف أن اجتماعــا 
موسعا سيعقد مع املدرب 

عبدالعزيز جاسم

بعــد طول انتظــار، من املقــرر أن تنطلق 
تدريبات الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية 
بدايــة األســبوع املقبل اســتعدادا الســتكمال 
منافســات املوســم احلالي، حيث كانت إدارة 
النادي قد رفضت ســابقا العــودة للتدريبات 
بسبب عدم رد الهيئة العامة للرياضية واللجنة 
األوملبيــة الكويتية على االستفســارات التي 
وجههــا النادي من خالل كتب رســمية يطلب 
فيهــا منح تفرغ لالعبــني واإلداريني والفنيني 
الذيــن يعملون في الصفــوف األولى، وكذلك 
تقدمي إيضاحات بشأن توفير احلماية الكاملة 
من خطر انتشــار عدوى ڤيروس كورونا قبل 

ان تنطلق التدريبات واملنافسات.
ولم تتضح الصورة بعد بشأن من سيقود 
تدريبات الفريق في الوقت احلالي بســبب 
تواجد الطاقم الفني اإلسباني بقيادة املدرب 
بابلو فرانكــو في بلده وبالتالي ســتكون 
هناك استعانة إما مبدربي املراحل السنية 
احملليني او األجانب إن كانوا متواجدين في 

البالد في الوقت احلالي.
إلى ذلــك، يواصل العبو األصفر 
فهد األنصاري وأحمد الظفيري وسيف 
احلشــان وعامر املعتــوق تدريباتهم 
الصباحيــة على ملعب احتــاد الكرة 
بقيادة املهاجم السابق للفريق سعود 
املجمــد، وذلــك للحفاظ علــى لياقتهم 
البدنية، السيما أن أغلبهم ضمن صفوف 

األزرق.
ومن جانب آخر، يبدو أن املفاوضات 
بــني القادســية واملدافــع الغاني رشــيد 
ســومايال ستعود من جديد بعد أن أبدى 
الالعب رغبته في البقاء مع القادسية وانه 
مستعد ألن يخفض مطالبه املادية الى ٤٠٠ 
ألف دوالر في املوسم بعد أن طلب في بداية 
املفاوضات ٦٠٠ ألف دوالر ما يعني ضعف ما 
تقاضاه في املوسم احلالي (٣٠٠ ألف دوالر).

وبعد أن أعلن ســومايال قــراره تفاءلت 
اجلماهير القدســاوية ببقاء الالعب، متمنية 
ان يكون هناك حترك ســريع مــن قبل إدارة 

النادي لتجديد التعاقد معه.

القادسية يعود للتدريبات األسبوع املقبل
سومايال يوافق على التجديد مقابل ٤٠٠ ألف دوالر

الصليبخات لتكويت الكوادر الفنية.. 
وصيوان أولوية لكرة اليد

يعقوب العوضي

كشف أمني ســر نادي 
الصليبخات شــعيب علي 
شعبان عن توجه مجلس إدارة 
النادي لتكويت األطقم الفنية 
في مختلف األلعاب، حيث أكد 
أن مجلس اإلدارة يسعى الى 
االستفادة من الكوادر الوطنية 
فــي مختلف األلعــاب قدر 
املستطاع، مشيرا في الوقت 
ذاته الــى أن بعض املدربني 
الكويتيني من أصحاب  غير 

اإلجنازات سيســتمرون على رأس عملهم. 
وفي الســياق ذاته، أكد شعبان أن لعبة اليد 
بأمان في أيدي أبنائها املدربني الوطنيني فيصل 
صيوان ومحمد فالح، حيث حقق صيوان نتائج 

مبهرة في املوسم قبل املاضي 
بصعوده بالفريق األول الى 
الدوري املمتاز رغم الظروف 

التي مير بها الفريق.
اننــا لم جندد  وأضاف 
عقود صيوان وفالح حتى 
اآلن، حيــث ننتظر اجتماع 
مجلس اإلدارة لتحديد موعد 
بــدء التدريبــات اجلماعية 
وآلية تنفيذ توجيهات اللجنة 
الثالثية، ومناقشــة جتديد 
عقديهمــا، مشــيرا الى أن 
اجلهــاز الفني الوطني ينال 
دعم مجلس اإلدارة وان هناك عدة سير ذاتية 
ملدربــني وطنيني وأجانب على طاولة مجلس 
اإلدارة مــن باب االحتياط، حيث إن األولوية 

ألبناء الصليبخات.

شعيب: اجلهاز الفني الوطني ينال دعم مجلس اإلدارة

شعيب علي شعبان

اجلهراء يفّجر سوق انتقاالت «السلة» 
هادي العنزي

بادرت إدارة نادي اجلهراء 
بتطبيق قرار احتاد كرة السلة 
القاضي بحرية انتقال الالعبني 
احملليني ممن جتاوزوا الثالثني 
عاما دون الرجوع إلى أنديتهم، 
وذلك بعقد صفقة ثالثية ضمت 
كال من جنم القادسية واألزرق 
عبدالعزيــز احلميدي وزميله 
باألصفر أحمد درويش والعب 
نادي كاظمة محمد أشكناني، 
وذلك في خطوة تكشــف عن 
ســعي اجلهــراء للعــودة إلى 
التتويج واملنافســة  منصات 
على املراكز األولى في بطوالت 

املوسم املقبل.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
كرة السلة بنادي اجلهراء سعد 
العدواني لـ «األنباء» ان القرار 
األخيــر الحتاد «الســلة» هو 
السبب وراء الصفقات الثالث 
التي قامت بهــا إدارة النادي، 
مضيفــا: «سنشــاهد جميعــا 
املردود اإليجابي لقرار االحتاد، 
وســوف تدخل عدة أندية في 
املنافسة على بطوالت االحتاد 
املختلفة، بعدما أكلمت النقص 
في صفوفها بصفقات متميزة 
من الالعبني احملليني، وسنسعى 
لتدعيم صفوف اجلهراء بعدد 
مــن الالعبــني املتميزين، كما 
ندرس بالتنســيق مع اجلهاز 
الفنــي التعاقــد مــع محترف 

أجنبي».

بصورة مغايرة عن املواســم 
املاضية، مضيفا: «القادســية 
يبقى بيتي األول وسأعود للعب 
معه في املواســم املقبلة، وله 
كل الشكر على ما قدمه طوال 
الرياضية، واليوم  مســيرتي 
ينتظرني حتد جديد يتمثل في 
كون اجلهراء أول ناد ألعب له 
بعد القادسية، وأتوقع أن يظهر 
الفريق بصــورة مغايرة عما 
كان عليه في املواسم السابقة».
وأشــاد احلميــدي بقــرار 
احتاد كرة السلة إتاحة الفرصة 
النتقــال الالعبني احملليني بني 
األندية لتحقيق استفادة مادية 
قبل انتهاء مسيرتهم الرياضية، 
الفتا إلى أن االنتقاالت اجلديدة 
ستعود بالفائدة على كرة السلة 

الكويتية بشكل عام.

وطالب العدواني احتاد كرة 
الســلة بإلغاء دوري الســتة، 
مبينــا ان إقامــة دوري الدمج 
من دوريــن يوفــر ٢٦ مباراة 
في املوســم لكل ناد، وبالتالي 
ستكون املنافسة أكبر وأطول، 
بينمــا دوري الســتة املمتــاز 
سيتسبب في إرهاق الالعبني، 
ومن األفضل االستعاضة عنه 
بإقامة «مربع ذهبي» ألصحاب 
 .«play off» املراكز األربعة األولى
بدوره، أكد الدولي عبدالعزيز 
احلميدي في تصريح خاص لـ 
«األنباء» أنه تلقى عدة عروض 
خالل األيــام القليلة املاضية، 
مفضــال عــرض اجلهــراء عن 
غيره، نظــرا للرغبة الكبيرة 
التي ملســها مــن إدارة الفريق 
وحرصهم على ظهور الفريق 

العدواني واحلميدي يشيدان بقرار االحتاد بشأن حرية االنتقال

عبدالعزيز احلميدي وأحمد درويش في صفوف اجلهراء املوسم املقبل

الساملية ينتظر عودة العنزي وطراد
هادي العنزي

يواصل الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الساملية تدريباته 
اليوميــة اســتعدادا النطالق 
املوسم الكروي املقبل، الذي 
يبدأ منتصف شهر أغسطس 
املقبل، بقيادة املدرب الوطني 
ســلمان عواد، حيــث ينتظر 
«السماوي» التحاق الالعبني 
العنــزي ومســاعد  فيصــل 
طراد بالتحضيرات واملتوقع 

عودتهمــا نهايــة األســبوع 
املقبل، بعد اكتمال شــفائهما 
من اإلصابــة التــي يعانيان 
منها منذ املوسم املاضي، كما 
انضم املهاجــم الدولي املعار 
مــن النــادي العربي حســني 
املوسوي إلى تدريبات الفريق 
في خطوة تكشف عن رغبته 
فــي االســتمرار مــع الفريق 

ملوسم ثان.
الفريــق بدر  وأكد مديــر 
لـــ «األنبــاء» أن  اخلالــدي 

حسني املوسوي خالل الفترة 
القصيرة املقبلة، في ظل رغبة 
مشتركة من الساملية والالعبني 
باالستمرار معا املوسم املقبل.

وأشــاد اخلالــدي بالتزام 
الالعبــني باحلضور  جميــع 
اليومي للتدريبات، وحرصهم 
على تقدمي السماوي بأفضل 
صورة ممكنة في املنافسات 
املؤجلة من املوســم املاضي 
وبطــوالت املوســم ٢٠٢٠ - 

.٢٠٢١

مرحلــة اإلعداد تســير وفق 
البرنامج الفني املعد من قبل 
املدرب الوطني سلمان عواد 
وجهــازه املعاون، مضيفا ان 
هناك مباريات ودية مجدولة 
بتواريــخ محــددة مســبقا، 
موافقــة  بانتظــار  ونحــن 
اللجنة الثالثية على إقامتها 
لنقوم بالتنســيق مع الفرق 
التي ســنلعب معها، آمال في 
حسم ملف استمرار الدوليني 
املدافع مســاعد ندا واملهاجم 

اخلالدي: رغبة متبادلة باستمرار ندا واملوسوي

بدر اخلالدي

الدخيل مرشح ألفضل «هدف آسيوي مونديالي»
الدوحة - فريد عبدالباقي

رشح االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أسطورة 
الكرة الكويتية ونادي القادسية السابق فيصل 
الدخيل لنيل جائزة أفضل هدف آســيوي في 
تاريخ بطــوالت كأس العالم، وذلك بعد أن فتح 
االحتاد القاري باب التصويت في االســتفتاء 
اجلماهيري الذي أطلقه املوقع الرسمي لالحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم، واملقرر إغالقه غدا (اجلمعة)، 
وسط تواجد عربي متميز. ونال العب منتخبنا 
الوطني السابق فيصل الدخيل ٥٪ بهدفه خالل 
لقاء الكويت وتشيكوســلوڤاكيا يوم ١٧ يونيو 

١٩٨٢، حيث قام الالعب بتســجيل هدفه الرائع 
عبر تسديدة بعيدة املدى، ساهمت في حتقيق 
التعادل ١-١ مع منتخب تشيكوسلوڤاكيا آنذاك.

ويتصدر جنم الكرة السعودية سعيد العويران 
اســتفتاء االحتاد اآلسيوي، بنسبة ٤١٪، بهدفه 
التاريخي في مرمى بلجيكا يوم ٢٩ يونيو في 
مونديال أميــركا ١٩٩٤. ويتنافس الدخيل مع 
الثنائي السعودي العويران والغشيان، والثنائي 
اإليراني ايراج دانايفــارد ومهدي مهدافيكيا، 
والعراقي الراحل أحمد راضي، والياباني كيسوكي 
هوندا، واألسترالي تيم كاهيل، والكوري اجلنوبي 

سون هيونغ مني.

ساملني مدربًا لـ «يد» القادسية
يعقوب العوضي

تعاقدت إدارة نادي القادسية مع املدرب الوطني 
وليد ســاملني لقيادة الفريق األول لكرة اليد 
بالنادي خلفا للمدرب املصري احمد دعبس، 
وذلك لقيادة دفة الفريق فيما تبقى من منافسات 
الدوري العام في املوســم احلالي وللموسم 
املقبل. وجاء اختيار القادسية للمدرب الوطني 
لصعوبة التعاقد مع مدربني أجانب في الفترة 
احلالية نظرا ما متر به الرياضة والعالم اجمع 
من ظرف صحي قهري بسبب تفشي ڤيروس 
كورونا. وكان ســاملني قد درب فريق شباب 

الكويت في املواسم السابقة.

املوسم املقبل ينطلق
١٠ سبتمبر.. واحتاد الكرة 

يعتمد عقود املدربني اإلسبان
عبدالعزيز جاسم

شهد اجتماع مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
الذي عقد أمس بحضور رئيس االحتاد الشيخ 
أحمد اليوســف اتخاذ عدد من القرارات املهمة 

لعدد من اللجان التابعة لالحتاد.
ومتثلت أبرز القرارات في اعتماد توصية اللجنة 
الفنية بتجمع األزرق ٢٠ ســبتمبر مع مراسلة 
االحتادين النيوزلندي واألســترالي باستضافة 
معسكر األزرق استعدادا ملباراة أستراليا ٨ أكتوبر 
واألردن ١٣ منه في تصفيات كأس آسيا املشتركة 
واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ 

ونهائيات كأس آسيا في الصني ٢٠٢٣.
كما مت اعتماد عقود املدربني اإلسبان للمراحل 
السنية األوملبي والشباب والناشئني واألشبال 
وعددهم ١٥ مدربا على أن يتم اعتمادها من هيئة 

الرياضة خالل األيام القليلة املقبلة.
وبخصوص املسابقات والبطوالت فقد قرر 
املجلس اعتماد انطالق املوسم املقبل ١٠ سبتمبر 
ببطولة دوري الدمج على ان تقام مباريات الدور 
ربــع النهائي لكأس األمير في املوســم احلالي 
بتاريخ ٣١ أغســطس، باإلضافة إلى إلغاء بطولة 

كأس االحتاد وكأنها لم تكن.
واعتمد احتاد الكرة قرارا بإنهاء املوسم احلالي 
ملسابقات املراحل السنية مع اعتماد البطل واملراكز 
لكل مرحلة سنية حســب ترتيب املراكز عندما 
توقفت املسابقات، وبذلك يتوج الكويت بدوري 
حتت ١٩ و١٧ عاما، فيما ظفر العربي بلقب حتت 

١٥ عاما.

تتويج فرق 
املراحل السنية بنفس 
مراكزها.. وإلغاء بطولة 

كأس االحتاد
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

إسبانيا (املرحلة الـ ٣٧)
٧:٣٠beIN sports HD٦إيبار ـ بلد الوليد

١٠beIN sports HD٨ڤالنسيا ـ إسبانيول
١٠beIN sports HD١٢بيتيس ـ أالڤيس

١٠beIN sports HD٦خيتافي ـ أتلتيكو مدريد
١٠beIN sports HD٣برشلونة ـ أوساسونا
١٠beIN sports HD٧سوسييداد ـ إشبيلية
١٠beIN sports HD١ريال مدريد ـ ڤياريال

١٠beIN sports HD١٠مايوركا ـ غرناطة
١٠beIN sports HD١٣سلتا ڤيغو ـ ليڤانتي

١٠beIN sports HD٩بلباو ـ ليغانيس

إيطاليا (املرحلة الـ ٣٣)
٨:٣٠beIN sports HD٤تورينو ـ جنوى

١٠:٤٥beIN sports HD٤سبال ـ إنتر ميالن

يدخل ريــال مدريد مباراته ضــد ضيفه ڤياريال 
اليوم ضمن املرحلة الـ ٣٧ ما قبل األخيرة من الدوري 
اإلســباني لكرة القدم، حلســم اللقب وإزاحة غرميه 

برشلونة عن عرش املوسمني املاضيني.
ويدخل فريق املدرب الفرنســي زين الدين زيدان 
املرحلة التي تقام كل مبارياتها في اليوم ذاته، متصدرا 
الترتيــب بفارق ٤ نقاط عن غرميه الكاتالوني الذي 

يستضيف أوساسونا.
وميكن للنادي امللكي ان يضمن إحراز لقبه الرابع 
والثالثني في الليغا وتعزيز رقمه القياسي، مبوجب 
سيناريوهات عدة، أضمنها الفوز على ڤياريال دون 

االلتفات لنتيجة برشلونة.
لكــن النادي امللكي الذي يحتاج فقط الى نقطتني 
فــي املباراتني املتبقيتني، ســيكون قــادرا أيضا على 
التتويج أيضا في حال فشــل غرميه الكاتالوني في 

الفوز على ضيفه أوساسونا.
ويبــدو ريال مرشــحا فوق العادة حلســم اللقب 
دون انتظار املرحلة الثامنة والثالثني األخيرة املقامة 
األحد، في ظل نتائجه املثالية منذ اســتئناف الليغا 
في يونيو املاضي بعد توقف ألكثر من ثالثة أشــهر 

بسبب ڤيروس كورونا املستجد.
وحقق النادي امللكي ٩ انتصارات في تسع مباريات 
منذ العودة، آخرها اإلثنني في املرحلة الثانية والثالثني 

ضد مضيفه غرناطة (٢-١).
من جهته، تعثر برشــلونة مرارا في فترة ما بعد 
العودة، وخسر الصدارة التي كانت في حوزته قبل 

تعليق مباريات الدوري في مارس.
عانــى النــادي الكاتالوني على أكثــر من صعيد: 
تباينات خافية بــني اإلدارة والالعبني وفي مقدمتهم 
ميسي املتردد - بحســب التقارير الصحافية - في 
جتديد عقده املمتد حتى نهاية املوسم املقبل، انتقادات 

لضعف مدربه كيكي سيتيني وخياراته، 
وأداء مخيب في بعض املباريات أفقده 

نقاطا ثمينة.
ومنذ عودة الدوري، حقق برشلونة ٣ 

تعادالت و٦ انتصارات، آخرها الفوز السبت 
بهدف يتيم على بلد الوليد.

وحسمت ٤ أندية املراكز األربعة املؤهلة الى 
دوري األبطال في املوسم املقبل، هي ريال وبرشلونة 

وأتلتيكو مدريد الثالث واشبيلية الرابع.
وتتواصــل يني أتلتيكو وإشــبيلية املعركة على 
إنهاء املوسم في املركز الثالث، إذ يتقدم القطب الثاني 

للعاصمة بفارق األهداف.
ويحل أتلتيكو ضيفا على خيتافي، بينما سيكون 
إشــبيلية في ضيافة ريال سوسييداد املنافس على 
إحدى بطاقتــي التأهل الى مســابقة «يوروبا ليغ»، 

مثله مثل ڤياريال.
ويحتل ڤياريال اخلامس برصيد ٥٧ نقطة، وبفارق 
٣ نقاط عن كل من خيتافي الســادس وسوســييداد 
الذي ميلك فرصتــني للتأهل الى «يوروبا ليغ» عبر 
الدوري ومسابقة الكأس التي بلغ مباراتها النهائية 
ملواجهــة أتلتيك بلباو (لم يحــدد موعد املباراة بعد 

تأجيلها بسبب «كوفيد-١٩»).
وتنطلــق املرحلة بلقاء إيبار وضيفه بلد الوليد، 
على ان تستكمل بـ ٩ مباريات في التوقيت ذاته، منها 
ڤالنسيا وإســبانيول، ريال بيتيس وأالفيس، ريال 
مايوركا وغرناطة، ســلتا ڤيغــو وليڤانتي، أتلتيك 

بلباو وليغانيس.
ويحتاج ليغانيــس ومايوركا الى الفوز للحفاظ 
علــى آمالهما الضئيلة للبقاء فــي الدرجة األولى، اذ 
يحتالن املركزين الثامن عشر والتاسع عشر تواليا، 
بفارق أربع نقاط عن أالفيس صاحب أول مراكز األمان.

أتاالنتا يواصل إبداعاته.. وإنتر ميالن يلتقي سبال

واصل أتاالنتا مهرجاناته التهديفية 
وانتزع املركز الثاني مؤقتا بتعميقه جراح 
ضيفه وجاره اللومباردي بريشيا عندما 
أكرم وفادته ٦-٢ بينها هاتريك للكرواتي 
ماريو باشــاليتش الثالثاء فــي افتتاح 
املرحلــة الثالثة والثالثني مــن الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وسجل باشاليتش ثالثيته في الدقائق 
٢ و٥٥ و٥٩ رافعــا رصيــده الى تســعة 
أهداف هذا املوســم، وأضــاف الهولندي 
مارتن دي رون (٢٥) واالوكراني روسالن 
مالينوفســكي (٢٨) والكولومبي دوفان 
زاباتــا (٣٠) األهــداف الثالثــة األخرى، 
فيما ســجل إرنســتو توريغروسا (٨) 

والســلوفاكي نيكوالس ســباليك (٨٣) 
هدفي بريشيا. وعاد أتاالنتا إلى سلسلة 
االنتصــارات التــي توقفت عند تســعة 
متتاليــة فــي املرحلــة املاضيــة عندما 
كان في طريقه الــى الفوز على مضيفه 
يوڤنتوس قبل أن يدرك األخير التعادل 
٢-٢، وحقق فوزه الـ ٢١ هذا املوسم رافعا 
رصيده إلى ٧٠ نقطة بفارق نقطتني أمام 
إنتر ميالن والتسيو. وبات أتاالنتا الذي 
رفع غلته التهديفية الى ٩٣ هدفا في ٣٣ 
مباراة في الدوري وهو أقوى هجوم في 
«الســيري أ» حتى اآلن. وبحسب موقع 
اوبتا لالحصائيات الرياضية، فإن أتاالنتا 
أصبح ثالــث فريق في تاريــخ الدوري 

اإليطالــي يصل حاجــز ٩٣ هدفا في ٣٣ 
مباراة بعد تورينو (١٠٥ أهداف موســم 
١٩٤٧-١٩٤٨) وميالن (١٠٣ أهداف موسم 
١٩٤٩-١٩٥٠ و١٠١ هدفا موسم ١٩٥٠-١٩٥١). 
وخاض اتاالنتا املباراة في غياب افضل 
هدافه في الدوري هذا املوسم الكولومبي 
لويــس مورييل صاحــب ١٧ هدفا جراء 
إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.

في املقابل، مني بريشــيا بخســارته 
الثالثة على التوالي والـ ٢٢ هذا املوســم 
فتجمد رصيــده عند ٢١ نقطة في املركز 

التاسع عشر قبل األخير.
ويلتقي اليوم إنتر ميالن مع سبال، 

وتورينو مع جنوى في ختام املرحلة.

«النيراتزوري» يعرض صفقة 
تبادلية على «اليونايتد»

بالتيني: ديباال مثل مارادونا

تراجع أسهم تشافي في برشلونة

كاير «ميالني» رسميًا

كشف تقرير صحافي إجنليزي عن رغبة إنتر ميالن في إبرام 
صفقة تبادلية مع مان يونايتد من أجل ضم الفرنســي أنتوني 
مارسيال هذا الصيف. وبحسب صحيفة «إكسبريس» اإلجنليزية 
فإن «النيراتزوري» سيعرض مدافعه السلوڤاكي ميالن سكرينيار 
ضمن الصفقة ملعرفته برغبة مان يونايتد في تعزيز دفاعه هذا 
الصيف. ويقدم مارسيال مستويات مميزة منذ استئناف الدوري 

اإلجنليزي املمتاز حيث رفع رصيده إلى ١٦ هدفا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير املرجح أن يتنازل مان يونايتد 
عن العبه، حيث يعيش أفضل فترة في مسيرته املهنية لكن إنتر 

سيحاول إقناعه بالقدوم إلى إيطاليا.
ويسعى إنتر لتأمني نفسه من إمكانية رحيل مهاجمه األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز والذي ارتبط اسمه باالنتقال إلى برشلونة.
ويرتبط مارسيال بعقد مع مان يونايتد حتى صيف ٢٠٢٤ وتبلغ 

قيمته السوقية ٧٠ مليون يورو.

حتدث األسطورة الفرنسي ميشــيل بالتيني، جنم يوڤنتوس 
األسبق، عن األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم «البيانكونيري»، 

مؤكدا أنه يحب طريقته وأسلوبه في اللعب.
واســتطاع ديباال أن يعادل عدد أهداف بالتيني مع يوڤنتوس، 

حيث سجل ٦٨ هدفا منذ انضمامه قادما من باليرمو.
وقال بالتيني في تصريحات ملوقع «كالتشيو ميركاتو» اإليطالي 
«ال أحب املقارنات، فنحن نختلف عن بعضنا، ليس ألنني رأيته 
في العديد من املرات، ولكني عندما أتابعه أحبه كثيرا، فهو دائما 
ما يفعل أشياء رائعة من حيث الركض واملراوغة، فأنا بالتيني 

وهو مختلف عني».
وأضاف «بالنسبة لي، يتعلق األمر باألدوار، ميكنهم وضعه في 
أي مركز من املراكز األمامية، وسيســجل األهداف، لقد كنت 

العب الوسط الذي سجل العديد من األهداف».
وتابع «ديباال مختلف كليا عني، فهو ليس العب وسط، ولكنه 

مهاجم وظيفته إحراز األهداف».
وبسؤاله عن ارتباط اسم ديباال بالرحيل عن يوڤنتوس الصيف 
املاضي، قال «إنها قوانني سوق االنتقاالت، لكنه لم يغادر، وأمر 

جيد له وليوڤنتوس، إنه مثل مارادونا».
وأمت «ميتلك الصفات التي يحبهــا أنييلي (رئيس يوڤنتوس) 
أيضا، ال ميكنني أن أجعله يقول أشــياء قد ال يفكر بها، ولكن 

نعم إذا كان يحبه فسيقدره للغاية».
كشــف تقرير صحافي إســباني أمس عن تغير وضع تشافي 
هيرنانديز املدير الفني احلالي للسد القطري داخل برشلونة.

وكان رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قد أكد في وقت 
سابق أن كيكي سيتني سيقود الفريق في دوري أبطال أوروبا 

وسيستمر مع «البارسا» في املوسم اجلديد أيضا.
ورغم ذلك تتحدث الكثير من التقارير عن أن مستقبل سيتني 
يبدو غامضا مع برشلونة ومرتبط مبا سيحققه في دوري األبطال 

وهو ما أعاد اسم تشافي مجددا للتردد داخل قلعة كامب نو.
وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية فإن تشافي كان 
عليه إجماع كبير عندما حاول برشلونة التعاقد معه قبل سيتني.

وأوضحت الصحيفة أن ما حدث في شهر يناير خالل محادثات 
الدوحة بعد أن شرح خطته ومشروعه التدريبي ورفضه تولي 
قيادة برشــلونة في منتصف املوسم غير موقف البعض من 

تشافي، وأصبح هناك من يعارض قيادته للفريق.

أعلن نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم أنه ضم املدافع الدمناركي 
سيمون كاير من اشبيلية اإلسباني بعقد نهائي بعد فترة إعارة 
ملدة ٦ أشهر. وأوضح «الروسونيري» أنه قام بتفعيل بند الشراء 
وتعاقد مع الالعب الدولي البالغ من العمر ٣١ عاما بعقد يستمر 

حتى يونيو ٢٠٢٢، لكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة.
وكان كايــر العب قلب الدفاع قد انضــم إلى ميالن في يناير 
املاضــي بعقد إعارة، بعد فترة إعــارة قضاها ضمن صفوف 

أتالنتا اعتبارا من سبتمبر ٢٠١٩.
وسبق لكاير اللعب في إيطاليا أيضا لفريقي باليرمو وروما.

توصيات «مدريدية» بعدم االحتفال«امللكي» في «ليلة احلسم» أمـام ڤياريال
حّث نادي ريال مدريد جماهيره على عدم اخلروج إلى الشــوارع لالحتفال 

مساء اليوم، إذا توج الفريق في هذا اليوم بلقب «الليغا».
ولكن ريال مدريد ذكر في بيان «مع تبقي مباراتني فقط في موســم الدوري 

اإلسباني فإن فريقنا وأيضا برشلونة لديهما فرصة التتويج باللقب».
وأضاف البيان «حال تتويج ريال مدريد باللقب، فإن العبينا لن يزوروا األماكن 
االعتيادية لالحتفاالت، وخاصة نافورة سيبيليس، ونطلب أيضا من أعضاء 
النادي واملشجعني أنه في حال تتويجنا باللقب أال يتجمعوا في تلك األماكن».

وأشار البيان «في هذا الصدد فنحن جميعا ينبغي أن نتعاون مثلما جرت 
العادة حتى يومنا هذا، وإظهار مسؤولية قصوى لتجنب مخاطر العدوى».
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مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املرحلة الـ ٣٦)

٨٫٠٠beIN sports HD٢إيڤرتون - استون ڤيال
٨٫٠٠beIN sports HD٥ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد

١٠٫١٥beIN sports HD٥ساوثهامبتون - برايتون
١٠٫١٥beIN sports HD٢كريستال باالس - مان يونايتد

جيرو يعيد تشلسي ثالثًا... ومواجهات صعبة لـ «الشياطني» و«الثعالب»

اســتعاد تشلسي توازنه 
بفوز بشق النفس على ضيفه 

نوريتش سيتي 
أول الهابطني الى الدرجة 
االولــى ١-٠ علــى ملعــب 
«ستامفورد بريدج» في لندن 
في افتتاح املرحلة الـ ٣٦ من 
الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
ويديــن تشلســي بفوزه 
التاسع عشر هذا املوسم إلى 
الفرنســي  الدولي  مهاجمــه 
اوليفييه جيرو الذي ســجل 
 (٤٥+٣) الوحيــد  الهــدف 
رافعا رصيــده الى ٦ أهداف 

هذا املوسم.
وعوض تشلسي اخلسارة 
القاسية أمام شيفيلد يونايتد 
بثالثية نظيفة فــي املرحلة 
املاضيــة وعــزز موقعه في 

في املركز األخير.
وقــال جيــرو: «ســعيد 
بتســجيل الهــدف وســعيد 
بالفــوز. كنا حتــت الضغط 
بســبب معركة املركز اجليد 
بــني الكبــار، خلقنــا الكثير 
من الفــرص ولكننا فشــلنا 
فــي ترجمتهــا الــى أهداف. 
استحوذنا على الكرة بطريقة 
جيدة أمام فريق يلعب بعمق 
دفاعــي قــوي جــدا، لكنني 
آمنت بقدراتي وفي أن العمل 
واملثابــرة في األداء ميكن ان 
يكون مثمرا وجنحت في هز 

الشباك».
يذكــر ان تشلســي بلــغ 
ثمــن نهائي مســابقة الكأس 
القارية العريقة هذا املوسم، 
حيث خسر أمام ضيفه بايرن 

فيما يستقبل ليستر سيتي 
الرابع (٥٩ نقطة)  «الذئاب» 
شيفيلد يونايتد السابع (٥٤ 
نقطة) فــي مواجهة صعبة، 
يسعى األول فيها للمحافظة 
علــى فرصته بحجــز مقعد 
مؤهل لدوري أبطال أوروبا، 
فيما يأمل شيفيلد باملشاركة 
فــي «يوروباليــغ»، وجتمع 
املبــاراة الثالثــة اليــوم بني 
ســاوثهامبتون الثاني عشر 
(٤٥ نقطــة) مــع برايتــون 
اخلامس عشــر (٣٦ نقطة)، 
وفي آخــر مواجهــات اليوم 
يحل مــان يونايتد اخلامس 
املعروف بـ «الشياطني احلمر» 
بـ (٥٩ نقطة) ضيفا ثقيال على 
كريستال باالس الرابع عشر 

(٤٢ نقطة).

ميونيــخ األملاني ٠-٣ ذهابا 
فــي لنــدن، وســيحل ضيفا 
علــى النادي الباڤــاري إيابا 
في الثامن من الشهر املقبل، 
وسيطر تشلسي أمام ناظري 
وافــده اجلديــد مــن أياكس 
أكســتردام الهولندي الدولي 
املغربي حكيم زياش الذي تابع 

اللقاء من مدرجات امللعب.
٤ مواجهات اليوم

تستكمل املرحلة السادسة 
والثالثون لـ «البرميييرليغ» 
بإقامة ٤ مواجهات اليوم، حيث 
يستضيف إيڤرتون احلادي 
عشــر في سلم الترتيب (٤٥ 
نقطة) على ملعبه «غوديسون 
بــارك» نظيره اســتون ڤيال 
التاســع عشــر (٣٠ نقطة)، 

املركز الثالث برصيد ٦٣ نقطة 
وحظوظه في إنهاء املوســم 
بني االربعــة الكبار وضمان 
املشــاركة في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا املوســم املقبل 
قبــل مرحلتــني مــن نهايــة 

الدوري.
وتقــدم تشلســي مؤقتــا 
بفارق ٤ نقاط أمام مطارديه 
املباشرين ليستر سيتي ومان 
يونايتد اللذين يلعبان اليوم، 
حيث يستضيف االول شيفيلد 
يونايتد السابع، ويحل الثاني 
ضيفا على كريستال باالس 

الرابع عشر.
في املقابل، مني نوريتش 
سيتي بخسارته الثامنة على 
التوالي والـ ٢٥ هذا املوســم 
فتجمد رصيده عند ٢١ نقطة 

باإلجماع.. األندية توافق على فترة االنتقاالت

راشفورد: الدكتوراه الفخرية دافع ملساعدة األطفال

قاتل شقيق أورييه يسلم نفسه إلى الشرطة

وافقت أندية الدوري اإلجنليزي لكرة القدم 
على فترة االنتقاالت الصيفية التي تنطلق في 
٢٧ اجلاري وتستمر لـ ١٠ أسابيع، بحسب ما 
أفادت الرابطة أمس. وتفتتح فترة االنتقاالت، 
املرهونة مبوافقة االحتاد الدولي للعبة (فيفا)، 
بعد يوم من انتهاء موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وتغلق 
في اخلامس مــن أكتوبر، وهو التاريخ الذي 
أوصى به االحتاد األوروبي للعبة إلغالق فترات 

تسجيل الالعبني في جميع أنحاء القارة.
وقالت رابطة الدوري اإلجنليزي: ستتم إضافة 
فترة لالنتقاالت احمللية فقط، بني اخلامس من 
أكتوبر إلى ١٦ منه. وشددت على انه لن جترى 
صفقات االنتقال بني أندية الدوري املمتاز خالل 
هذه الفترة، ولكن ميكن أن تتبادل فرق النخبة 
وأندية الدرجة األولى (الثانية فعليا) الالعبني أو 

إعارتهم أو التعاقد معهم بشكل دائم.

قال ماركوس راشــفورد مهاجــم املنتخب 
اإلجنليزي وفريق مــان يونايتد اإلجنليزي 
لكرة القدم إنه يشعر بالفخر إزاء اإلعالن عن 
منحه دكتوراه فخرية من جامعة مانشستر، 
تقديرا لعمله في مكافحة الفقر بني األطفال.

وذكر راشفورد في تصريحات ملوقع نادي 
مانشستر يونايتد: «هو يوم فخر لي ولعائلتي، 
وأشــعر بالتواضع عند النظر إلى األســماء 
العظيمة التي جرى منحها هذه الدكتوراه في 

املاضي»، مضيفا: ال يزال أمامنا طريق طويل 
علينا أن نقطعه في مكافحة فقر األطفال في 
بالدنا، لكن احلصول على اعتراف من مدينتك، 
يعني السير في الطريق الصحيح، وهذا ميثل 

الكثير، شكرا جلامعة مانشستر.
ومن ناحيته، قال أولي جونار سولشاير املدير 
الفني ملان يونايتد «إن راشــفورد شخص 
وإنسان رائع، وهو يهتم باآلخرين أكثر مما 

يهتم بنفسه، أنا فخور للغاية به».

سلم شخص نفســه إلى الشرطة في مدينة 
تولوز الفرنســية واعترف بقتله كريستوفر 
أورييه، شقيق سيرج مدافع توتنهام االجنليزي 
ومنتخب ساحل العاج لكرة القدم االثنني بإطالق 
نار، بحسب ما أفادت مصادر مقربة من النيابة 
العامة. وأوضح مصدر في الشرطة أن الشخص 
الذي وضع رهن االعتقال، سلم نفسه إلى مركز 
الشرطة املركزي في تولوز، وأقر بوقوفه خلف 

قتل كريستوفر (٢٦ عاما). وقضى األخير قتال 
بالرصاص فجر االثنني في منطقة صناعية على 
أطراف املدينة الواقعة في جنوب البالد، وعثر 
عليه املســعفون مصابا بطلق ناري في بطنه 
ونقل الى املستشفى الطبي اجلامعي في تولوز، 
حيث ما لبث أن فارق احلياة. وكريستوفر هو 
الشقيق األصغر لسيرج املدافع احلالي لتوتنهام 

والسابق لباريس سان جرمان الفرنسي.

٤ مباريات يوميًا في كأس العالم ٢٠٢٢

ســتتمكن جماهير كأس العالم 
لكرة القدم من مشاهدة أربع مباريات 
يوميــا ألول مرة عبــر التلفزيون 
خالل ١١ ساعة في دور املجموعات 
بنسخة قطر ٢٠٢٢ بعد تأكيد جدول 
املباريات أمس، وبسبب املسافات 
القصيرة فــي التنقالت داخل قطر 
سيكون من املمكن للجماهير، التي 
ســتحضر النهائيات مبشاركة ٣٢ 
منتخبا، متابعة أكثر من مباراة في 

اليوم الواحد.
وتبــدأ املباريــات في الســاعة 
الواحدة ظهرا بالتوقيت احمللي لقطر 
(العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش) 
بينما تنطلق آخر مباراة باليوم في 
الساعة العاشــرة مساء بالتوقيت 
احمللي وتنتهي قبل منتصف الليل.

وتقام املباراة االفتتاحية للبطولة 

يــوم ٢١ نوفمبر في ســتاد البيت 
الذي يسع ٦٠ ألف مشجع واملصمم 
على شــكل خيمة، وتلعب املباراة 
النهائية يوم ١٨ ديسمبر في ستاد 
لوسيل الذي يسع ٨٠ ألف مشجع 
ويستضيف أيضا الدور قبل النهائي 

مثل ستاد البيت. 
وستقام القرعة النهائية املزمع 
إجراؤها بعد نهاية روزنامة تصفيات 
املباريات الدولية املؤهلة للبطولة 
إذ سيتســنى،  فــي مــارس٢٠٢٢، 
بعد معرفة املنتخبات املتنافســة، 
ومناقشة ما إذا كان باإلمكان تقدمي 
مباريات مبزايا أكثر للمتابعني من 
منازلهم من خالل التوقيت املناسب، 
وللمشجعني احلاضرين في قطر من 
خالل اختيار الستادات، وسيتم بيع 
التذاكر لعامة اجلماهير عبر موقع 

FIFA.com/tickets فقط.
آخر نسخة بـ ٣٢ منتخبًا

ذكر االحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفــا) فــي بيان نشــره أمس أن 
املنتخب القطري صاحب الضيافة 
سيخوض املباراة االفتتاحية على 
ملعب ستاد «البيت» الذي يسع ٦٠ 
ألف متفرج، مضيفا أن مباريات دور 
املجموعات ستقام على جميع املالعب 
الثمانيــة املســتضيفة لفعاليــات 
البطولــة، والكائنــة بالعاصمــة 
القطريــة الدوحة أو بالقرب منها، 
وهو ما يشــكل جتربة استثنائية، 
وقــد مت حتديــد أوقــات انطــالق 
مباريات دور املجموعات، وبهدف 
توفير الراحة الكافية لكل الفرق بني 
مبارياتهم، ستلعب أربع مباريات 

يوميا خالل دور املجموعات الذي 
ســيمتد لـ ١٢ يوما، وهذا سيسمح 
للجماهيــر باالســتمتاع بجــدول 
متكامل ومثير، إذ ستخول الطبيعة 
املدمجة واملتقاربــة للبطولة دون 
احلاجة للرحالت اجلوية بني املالعب 
للمنظمني وللمرة األولى في تاريخ 
املنافسة بتلبية طلبات كل مباراة 
علــى حدة بصــورة مثالية، وذلك 
من أجل مصالح وراحة املشجعني 

والفرق ووسائل اإلعالم.
وســيكون مونديال ٢٠٢٢ آخر 
نســخة من نهائيــات كأس العالم 
تقام مبشــاركة ٣٢ منتخبا، حيث 
ستشــهد البطولة توسعا ليشارك 
في النهائيــات ٤٨ منتخبا اعتبارا 
من نســخة ٢٠٢٦ التي ســتقام في 
كندا واملكسيك والواليات املتحدة.

«كورونا» مينع إقامة دورة بازل الدولية للتنس
ألغيت دورة بازل السويسرية الدولية 
للتنس التي كانت مقررة بني ٢٤ أكتوبر 
واألول من نوفمبر املقبل بســبب «عدم 
اليقني الطبي واالجتماعي واالقتصادي» 
في مواجهة وباء «كوفيد-١٩»، بحسب 

ما أعلنه املنظمون.
وأوضــح املنظمون في بيان أن «رابطة 
الالعبني احملترفني صادقت رسميا على 
طلب اإللغــاء الذي تقدمت به بازل، في 
وقت ســبق إلدارة الدورة أن أعلنت في 
منتصف يونيو أن تنظيمها سيكون غير 
مسؤول وغير واقعي بسبب عدم اليقني 
الطبي واالجتماعي واالقتصادي املرتبط 
بالوضع» الصحي. وستقام النسخة الـ 
٥٠ مــن الدورة التي توج السويســري 
روجيه فيدرر بلقبها ١٠ مرات، في الفترة 

بني ٢٣ و٣١ أكتوبر ٢٠٢١.
وتســبب وباء «كوفيد-١٩» في تعليق 

موسم التنس االحترافي اعتبارا من مارس 
املاضي، وحددت رابطة الالعبني احملترفني 
استئناف املنافسات منتصف أغسطس 
املقبل في الواليات املتحدة بإقامة دورة 
واشــنطن، على ان حتتضن نيويورك 
بعدهــا منافســات دورة سينســيناتي 
للماسترز (١٠٠٠ نقطة)، وتليهما بطولة 
فالشينغ ميدوز، آخر البطوالت األربع 
الكبرى (من ٣١ أغسطس إلى ١٣ سبتمبر) 

دون جمهور.
وعلى عكس ترتيبهما املعتاد، ستسبق 
بطولة الواليــات املتحدة بطولة روالن 
غاروس الفرنسية التي مت تأجيلها سابقا 
مــن موعدها األولــي، وباتت في الفترة 
بني ٢٧ سبتمبر و١١ أكتوبر أمام حضور 
جماهيري حتى ٢٠ ألف متفرج في األدوار 
األولى، وقبلها تقام دورتا املاسترز في 
مدريد وروما في ١٣ و٢٠ سبتمبر تواليا.

شالكه ينتقد ماتوندو  !

شورله يغادر دورمتوند وغياب طويل لشميلزر

في وقت الحق، انتقادات واسعة 
من مشجعي شالكه، على خلفية 
التنافس احلاد بني ناديي إقليم 

الرور في غرب أملانيا.
ودعا مشــجعون ماتوندو الى 
«اخلروج من الباب»، في إشارة 
الى الرحيــل عن النادي مادام 
يفضل ارتــداء قميص يحمل 
ألــوان غرميه اللــدود، وعلى 
الرغم من التنافس بني الفريقني، 
جتمع صداقة شــخصية بني 
ماتوندو وسانشــو البالغ من 
العمر ٢٠ عاما. وانضم الويلزي 
الى صفوف شــالكه في يناير 
٢٠١٩ مقابل ١٠ ماليني يورو (١١ 
مليون دوالر) آتيا من مانشستر 
سيتي اإلجنليزي، حيث نشأ في 
صفــوف أكادمييته الى جانب 
سانشو. وتعاقد دورمتوند مع 
سانشو في صيف العام ٢٠١٧، 
تقاريــر صحافية ان  وترجح 
الذي برز بشكل كبير  الالعب 
هذا املوسم مع ١٧ هدفا ومثلها 
التمريرات احلاســمة في  من 
«بوندســليغا»، قد يكون في 
طريقه للرحيل عن الفريق خالل 
الصيف، مع اهتمام أندية عدة 
به منها مان يونايتد اإلجنليزي.

وحل دورمتوند في هذا املوسم 
وصيفا لبايرن ميونيخ الذي توج 
تواليا،  الثامن  للموسم  باللقب 
املوسم في  أنهى شالكه  بينما 
املركز الثاني عشر، بعدما فشل 
في حتقيق أي فوز في مبارياته 

الـ ١٦ األخيرة في الدوري.

ملرحلة إعادة تأهيل تســتمر 
أن يتمكن  «عدة أشهر»، قبل 
من العودة مجددا، قبل نهاية 

العام احلالي.
وتفتتح منافســات املوســم 
املقبل من الدوري األملاني في 
١٨ سبتمبر املقبل، بعد أسبوع 
واحد من انطالق بطولة كأس 
أملانيا، ولن يكون األملاني الدولي 
السابق شورله (٢٩ عاما) ضمن 
صفوف بوروسيا دورمتوند 
الفريق  خــالل اســتعدادات 
للموســم اجلديد، حيث رحل 
الذي  عن فريــق دورمتوند 
كان قد انضــم إليه قادما من 

ڤولفسبورغ في عام ٢٠١٦.
وبعد بداية قوية حققها شورله 
في مشــواره مع دورمتوند، 
إلى فولهام اإلجنليزي  انتقل 
بعقد إعارة في ٢٠١٨، وقضى 
املوســم املاضي معارا لفريق 

سبارتاك موسكو الروسي.
وقال شورله الذي بدأ مسيرته 
االحترافية مع فريق ماينز قبل 
أن ينتقل إلى باير ليڤركوزن 
ثم إلى تشلســي اإلجنليزي: 
«كانت فترة شهدت نقاط صعود 
ونقاط هبوط لكنها حملت أيضا 
الكثير من اخلبرة على مستوى 
اللعب واملستوى الشخصي».

يجب اال يحصل أمر كهذا، قلنا 
له بوضوح إن عليه ان يظهر رد 
املناسب لسوء تصرفه  الفعل 

على أرض امللعب وخارجه».
ونشــرت صالة رياضية في 
الويلزيــة كارديف  العاصمة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
صورة ملاتونــدو وهو يقوم 
بتمارين بدنية مرتديا قميصا 
لدورمتوند يحمل اسم العب 
الشــاب  اجلنــاح اإلجنليزي 

جايدون سانشو.
وأثارت الصورة التي مت سحبها 

العقد الذي كان من املفترض أن 
يستمر حتى عام ٢٠٢١.

وأوضــح النــادي أن الالعب 
البالغ مــن العمــر ٣٢ عاما، 
اشتكى من مشكلة في الركبة 
التدريبات االستعدادية  خالل 
للمباراة قبل األخيرة للفريق 
املاضي، وكشفت  في املوسم 
املزيد من الفحوص الطبية عن 
أنه بحاجة إلى عملية جراحية، 
ويتوقع أن يخضع شميلزر 

وجه شــالكه حتذيــرا لالعبه 
الويلزي الشاب رابي ماتوندو، 
بحسب ما أفاد مسؤول في نادي 
كرة القدم األملاني، على خلفية 
ظهوره وهو يــؤدي متارين 
رياضية بقميص الغرمي بوروسيا 

دورمتوند.
الرياضي لشالكه  املدير  وقال 
يوخن شنايدر: «لقد أوضحت 
الهاتف،  لرابي ماتونــدو عبر 
رأيي بتصــرف غير مدروس 
كهذا، وهو في التاسعة عشرة 
من العمر، لكن على رغم ذلك، 

أعلن نادي بوروسيا دورمتوند 
الدوري األملاني  وصيف بطل 
لكرة القدم (بوندسليغا) أمس 
أن مدافعه املخضرم مارسيل 
الفريق  شميلزر سيغيب عن 
في بداية املوسم املقبل، بسبب 
إصابة في الركبة، كذلك كشف 
النادي عن أن أندري شورله، 
املتوج مع املنتخب األملاني بلقب 
كأس العالــم ٢٠١٤، رحل عن 
إثر فسخ  صفوف دورمتوند 
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واحد أبواللطف

أكبر خبراء األمراض املعدية 
األميركي أنتوني فاوتشي: 
رعب «كورونا» ينتهي العام 

املقبل.

اليوم يبدأ صيد «الزبيدي».

   ونحن باالنتظار.
  چيكوا على السعر!

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا
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شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات
«إنهم يقتلون البيض أيضًا»

الرئيس ترامب يرد على ســؤال 
الشــرطة  صحافي: ملــاذا تقتل 

األميركية السود؟

«رغم الجائحة، لم يصبر المالك على اإليجار»
املمثلة اإلجنليزية ليزا فاندربومب، 
تعلن إغالق مطعمها الشهير ببڤيرلي 
هيلــز، ڤيال بالنكا، بســبب أزمة 

كورونا.

«لم أعد أؤيد ترامب. ولست مقتنعا ببايدن»
املغنــي األميركي كانيه ويســت 
موضحا أسباب طرح اسمه لرئاسة 

الواليات املتحدة.

«إلى من لوثوا عبارة «حياة السود مهمة». 
أبلغكم بأننا أصلحناها، ألنها ال يمكن محوها 

من حياتنا»
عمدة نيويورك بيل ديبالسيو عبر 
لوثوا  تويتر، موجها رســالة ملن 
العبارة في نهر الشارع الرئيسي 

بنيويورك.

«ليس من عادتي إعالن توجهاتي االنتخابية، 
لكن االنتخابات القادمة حاسمة»

املمثل األميركي روبرت ريدفورد 
انتخاب جو  الى  يدعو األميركيني 

بايدن للرئاسة.
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رحلة البشر إلى املريخ ممكنة مع حل التحديات التقنية والصحية 
واإلجالء مستحيل في حال الطوارئ الطبية

واشنطن ـ (أ.ف.پ): في 
١١ مايو ١٩٩٠، أعلن الرئيس 
األميركي جورج بوش األب 
أن احلدود املقبلة الستكشاف 
الفضاء ستكون إرسال البشر 
إلــى املريخ قبــل ٢٠ يوليو 
٢٠١٩، الذكــرى الـــ ٥٠ ألول 
خطوة خطاها اإلنسان على 

سطح القمر.
هذا االلتزام بطبيعة احلال 
لــم يتحقق فيمــا لم تفض 
وعود مماثلة قطعها ٣ رؤساء 
خلفوه في البيت األبيض هم 
جورج بــوش االبن وباراك 
أوباما ودونالد ترامب إلى أي 
برنامج ملموس ما ينطوي 
على مفارقة في غزو اإلنسان 
للكوكب األحمر الذي يقال إنه 
ممكن لكنه يؤجل باستمرار 
فيما ترسل روبوتات أقل كلفة 

وخطورة.
ويجمع اخلبراء على أنه 
مت تقريبــا حــل التحديــات 
التكنولوجية والصحية ملهمة 
كهذه التي يفترض أن تستمر 

سنتني إلى ٣ سنوات.
وحتتاج عملية اإلطالق 
إلى صاروخ بالغ القوة وهو 
أمر مترست به «ناسا» منذ 
الستينيات. واليوم تصنع 
شركات خاصة مثل «سبايس 
اكس» التي ميلكها إلون ماسك 
العائدة  و«بلــو أوريجــن» 
ملالك أمازون جيف بيزوس، 
صواريخ ثقيلة قادرة على 
نقل عشــرات األطنــان إلى 

الكوكب األحمر.
وطمأنت اإلقامة في محطة 
الفضاء الدولية منذ ٢٠ عاما 

املريخ التي ستستمر حوالي 
١٥ شــهرا بانتظار أن يعود 
الكوكبان إلى اجلانب نفسه 
الشــمس. فمتوســط  مــن 
احلــرارة علــى املريــخ ٦٣ 
درجة مئويــة حتت الصفر 
واإلشــعاعات عاليــة إال أن 
اإلنســان قــادر علــى صنع 

الطوارئ فــي جامعة ديوك 
إنهم قــد يصابون بكســور 
لكــن فــي غالبيــة األحيان 
يكون وضــع اجلص كافيا. 
وهو يطور إبرة آلية حتقن 
في األوردة بدعم من «ناسا».
وميكن معاجلة اإلسهال 
واحلصى في الكلى والزائدة 

الدودية عادة باستثناء ٣٠٪ 
من حاالت الزائدة التي حتتاج 
إلى عملية جراحية وميكن 
تاليا أن تودي بحياة املريض.

ومع فحوصات معمقة جدا 
ميكن خفض احتمال ظهور 
السرطان وتفاقمه في ثالث 
ســنوات على مــا يقول دان 
باكالند، مشــددا «بالنســبة 
لي ما من عائق طبي مطلق 
إلــى  يحــول دون الذهــاب 

املريخ».
أما بالنســبة للمســاكن 
واآلليــات فتكمن املشــكلة 
في منع الغبار من الدخول. 
ويقــول روبرت هــاورد من 
التابــع  مركــز جونســون 
لـ«ناسا»: «يعاني املريخ من 
مشكلة العواصف الغبارية». 
العواصــف  وميكــن لهــذه 
العاتية ان حتجب الشمس 
مدة أشهر وبالتالي تعطيل 

عمل األلواح الشمسية.
ويحتاج الرواد تاليا إلى 
مفاعالت نووية صغيرة. في 
العــام ٢٠١٨ جنحت الناســا 
ووزارة الطاقــة فــي تقدمي 
مشروع ســمي «كيلوباوير 

بروجيكت».
وعلــى املــدى الطويــل، 
يهدف ذلك إلى صناعة مواد 
على املريخ بفضــل املوارد 
املنجمية على األرجح ومن 
الثالثيــة  الطباعــة  خــالل 
األبعــاد. والتطــور علــى 
هــذا الصعيــد اليــزال فــي 
بداياته وسيشــكل برنامج 
«ارتيميس» القمري األميركي 

جتربة في هذا املجال.

البزات واملالجئ الواقية.
لكن في حال حصول حالة 
طوارئ طبية سيســتحيل 
إجراء عملية إجالء بســبب 

املسافة الطويلة.
ما املشاكل الصحية التي 
قد تعتري رواد الفضاء؟ يقول 
دان باكالند املهندس وطبيب 

العلماء إلى املخاطر احملتملة 
للتعرض لإلشعاعات وانعدام 
ضمــور  مثــل  اجلاذبيــة 
العضالت، خالل الرحلة التي 
تستغرق ٧ أشــهر. وتظهر 
األبحاث أن جســم اإلنسان 
يتأثر إال أن اخلطر مقبول.

لكــن تبقــى اإلقامة على 

ما األنشطة األشد خطرًا لإلصابة بـ «كوفيد - ١٩»؟

موجة ثانية من «كورونا» تقتل ١٢٠ ألف بريطاني

مــع بــدء التخفيف من القيــود التي 
فرضــت بســبب جائحــة كورونــا أخذ 
كثيرون يطرحون تســاؤالت مشروعة 
حول األنشــطة التــي تعرضهــم ألكبر 
قــدر من خطر اإلصابة بالعدوى مقارنة 
باألنشطة املأمونة نسبيا. وحسب صحيفة 
«اإلندبندنت» البريطانية ليس اجلميع 
مرتاحني للعودة إلى حياتهم الطبيعية 
السابقة وبشكل خاص املسنون والذين 

يعانون من مشكالت صحية مزمنة.
ونقلت الصحيفة عن باحثني أميركيني 
تصنيفهم لألنشطة حسب درجة خطورتها 

حتى مع مراعاة اإلجراءات اخلاصة بتفادي 
العدوى مثل التباعد االجتماعي ووضع 

الكمامات.
وجاء من بني األنشطة األقل خطورة: 
شراء األطعمة اجلاهزة لتناولها في اخلارج 
وتعبئة الوقود ولعب التنس. وتلي هذه 
أنشطة معتدلة اخلطورة مثل: تسوق املواد 
الغذائية والتريض ولعب الغولف واإلقامة 
ليلتــني فــي فندق واجللــوس في غرفة 
االنتظار في عيادة الطبيب. ومن األنشطة 
ذات اخلطورة األشد نسبيا: تناول الطعام 
في منزل شخص آخر والذهاب الى الشاطئ 

والسباحة في حوض سباحة عام والذهاب 
الى العمل في املكتب ملدة أسبوع. ويبدأ 
مســتوى اخلطورة باالرتفــاع أكثر مع 
أنشطة مثل: الذهاب الى صالون للشعر 
وتنــاول الطعام داخــل مطعم وحضور 

زفاف أو مأمت والسفر بالطائرة.
أما األنشــطة ذات اخلطــورة الفائقة 
فهي التمرين في صالة رياضية والذهاب 
الــى منتزه للمالهي أو الى الســينما او 
احلفالت املوسيقية او املالعب الرياضية 
أو احلانات أو أماكن العبادة التي يتواجد 

فيها أكثر من ٥٠٠ شخص.

مع استمرار تفشي ڤيروس 
«كوفيد-١٩» في بعض مناطق 
العالم وتراجعــه في مناطق 
أخــرى، بــدأ القلق حــول ما 
يســمى باملوجــة الثانية من 
الوبــاء خصوصا فــي فصل 
الشتاء املقبل. وذكرت صحيفة 
«الغارديان» أن الڤيروس قد 
يعود بقوة في الشتاء املقبل ألن 
برودة الطقس وطول ساعات 
الليل البريطاني يجبران الناس 
على متضية وقت أطول داخل 
البيــوت، في حني ان الصيف 
يســمح بتمضية ساعات في 
الهــواء الطلق وبفتــح نوافذ 
البيــوت واملكاتــب للتهويــة 

وتغيير الهواء.
ونقلــت الصحيفــة عــن 
تقرير وضعه ٣٧ من اخلبراء 
البريطانيــني بتكليــف مــن 
احلكومة ان السيناريو األسوأ 
ليس التنبؤ مبا يحتمل حدوثه 
بل وصف لكيفية إمكان اندالع 
العدوى اذا ما سمح لإلصابات 
باالزدياد ولم تتخذ إجراءات 

املناسبة، مشــيرا إلى أن ذلك 
ســيأتي إضافــة الــى حاالت 
االنفلونزا العادية التي تزداد 
في ذلك الفصل. وأشار التقرير 
إلى أن النمــوذج الذي وضع 
لإلصابات احملتملــة يبني ان 
حــاالت دخول املستشــفيات 
والوفيات ســتبلغ الذروة في 

شهري يناير وفبراير املقبلني.
ودعا التقرير الى البدء منذ 
اآلن باتخاذ إجراءات ملواجهة 
املوجــة احملتملــة، خصوصا 
ان التراجع النســبي في عدد 
اإلصابات حاليا يتيح فرصة 
لالســتعداد ملا ميكن أن يأتي 

به الشتاء املقبل.

(أ.ف.پ) التزام بالكمامات والتباعد في شوارع إجنلترا أمس  

اإلجراءات االحترازية تقلل من فرص اإلصابة

كافية من إدارة الصحة الوطنية 
وخدمات الرعاية االجتماعية 

في بريطانيا.
وحذر اخلبراء في تقريرهم 
مــن إمــكان حــدوث ١٢٠ ألف 
وفاة في الشتاء القادم بسبب 
ڤيــروس كورونــا اذا لم تبدأ 
الســلطات باتخاذ االجراءات 

«غاالباغوس» اإلكوادورية تعيد 
فتح مواقع سياحية أغلقها «كورونا»

مسنة أرجنتينية تبلغ ١٠١ عام 
تتغّلب على «كوفيد - ١٩»

كيتــو ـ (أ.ف.پ): أعــادت جزر غاالباغــوس اإلثنني 
فتح مواقع سياحية واحملمية البحرية في هذا األرخبيل 
اإلكوادوري، والتي كانت مغلقة منذ مارس بسبب جائحة 

كوفيد-١٩، على ما أعلن وزير البيئة باولو بروانيو.
ونبهت الوزارة في بيان إلى أن الزوار ملزمون وضع 

الكمامة وتعقيم اليدين.
وأوضح املصدر نفسه «بالنسبة للمواقع الترفيهية 
القريبة من املرافئ املأهولة سيقتصر التواجد في املكان 

على ٣ ساعات كحد أقصى».
وأعيد فتح شــواطئ غاالباغوس املدرجة على قائمة 
التراث العاملي للبشرية جزئيا أمام سكان اجلزر في مايو 
ملدة ٣ ســاعات في اليوم عندما بدأت اإلكوادور تخفيف 

إجراءات العزل التي فرضت للجم انتشار الوباء.

تعافت مسنة أرجنتينية تبلغ من العمر ١٠١ عام من 
وباء كوفيد-١٩، وغادرت املستشفى في بوينوس آيريس، 
حيث كانت تتلقى العالج على وقع تصفيق الفريق الطبي.
وقد متاثلت أيرين بيندي للشفاء من «كورونا» بعد 
قضاء ٣٦ يوما في أحد مستشفيات العاصمة األرجنتينية. 
وتأتي هذه احلالة لتتحدى ما هو شائع لدى البعض من 
أن «كورونا» يســتهدف كبار الســن بشراسة وتصوير 

األمر كأن معركتهم مع الڤيروس خاسرة.

النشاط عاد لشواطئ غاالباغوس

أيرين بيندي لدى خروجها من املستشفى (أ.ف.پ)

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو
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