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  إلدارة اجلودة

عقد جلسة الثالثاء.. واستبعاد أي مصاب «إن ُوجد»
مرمي بندق

دعــت مصــادر خاصــة فــي تصريحــات 
لـ «األنباء» الى عقد اجللسة البرملانية احملددة غدا 
الثالثاء حتى إن جاءت بعض نتائج الفحوصات 
الطبيــة التي متت أمس على النواب وموظفي 
االمانة العامة للمجلس ايجابية. وقالت املصادر 
ان من حق وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح 
إبالغ رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن رسميا 
بالتفاصيل حول أي نتائج إيجابية إن وجدت 
الستبعاد أي حالة مصابة، على ان يتم تنفيذ 
توصيــة وزيــر الصحة حتــى ال يتعطل عقد 
اجللسة. وكشفت املصادر عن ان ٨ أشهر لعمر 
دور االنعقاد العادي الرابع احلالي من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر ملجلس األمة قد اكتملت، 
حيث بدأ دور االنعقاد الثالثاء ٢٩ اكتوبر ٢٠١٩، 
حسب نص املادة ٨٥ من الدستور وتقابلها املادة 
٦١ من الالئحة، وأن املجلس مستمر وليس له 
حــد أعلى إال بدخول دور االنعقاد التالي ثالث 
ســبت من أكتوبر في األحوال العادية أو عند 
انتهــاء املجلس في ١١ ديســمبر. واســتطردت 
قائلــة: أما في حالة انتهاء عمر املجلس والتي 
نحــن عليها في ١١ ديســمبر املقبل فهذه حالة 
خاصة يجري التجديد فيها خالل الستني يوما 
الســابقة لها، وبالتالي ميكن صدور مرســوم 

دعــوة الناخبني، وميكن فض دور االنعقاد أو 
االستمرار إلى حني إجراء االنتخابات. وأضافت 
املصادر: إن متديد دور االنعقاد الرابع احلالي
«جائز ومقبول»، فاملجلس حر في االستمرار 
حتى إقرار امليزانيــة العامة للدولة، وصدور 
مرســوم فض دور االنعقاد ويســتطيع أيضا 
االســتمرار فــي االتفــاق مع احلكومــة أو في 
االمتنــاع عن إقرار امليزانية ليؤكد اســتمرار 
دور االنعقــاد. وردا على ســؤال حول املوعد 
النهائــي للتمديد، أجابت: بعــد إقرار ميزانية 
الدولة وصدور مرسوم فض دور االنعقاد، إذا 
اســتمرت أعمال املجلس إلى ما بعد ســبتمبر 
فلــن يكون هناك دور انعقــاد تكميلي، أما إذا 
عّطل املجلس قبل دخول أكتوبر فيكون هناك 
دور تكميلي بحكم الدستور يعقد ثالث سبت 
من شــهر أكتوبر. وحول احلد األعلى لتمديد 
دور االنعقــاد بالنظــر على أنــه دور االنعقاد 
الرابع واألخير، قالت املصادر: ليس هناك حد 
أعلى ليمدد، ألنه دســتوريا ينتهي ببدء دور 
االنعقاد اجلديد. وبشأن مدى صحة ما يتردد 
حول متديد الفصل التشريعي اخلامس عشر، 
ردت املصادر قائلة: انه ال يجوز متديد الفصل 
التشريعي اخلامس عشر الذي مدته الدستورية

٤ سنوات «ال صحة لتمديد الفصل التشريعي 
اخلامس عشر إلى عام ٢٠٢١». بعــث ســمو نائب األميــر وولــي العهد 

الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
خــادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهللا، ملك اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة ضمنها تهاني 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، وتهنئته بالنجاح الكبير 
الذي حتقق ملوسم حج هذا العام ١٤٤١ هجرية 
بفضل من اهللا تعالى ثم بفضل الرعاية الكرمية 
التي أوالها خادم احلرمني الشريفني وحكومته 
الرشــيدة ممثلة بكل الــوزارات والقطاعات 
واجلهات املعنية التي سخرت واستنفرت جل 

طاقاتهــا وإمكاناتها خلدمة حجاج بيت اهللا 
احلرام بكل تفان وإخالص، الســيما في ظل 
األوضاع االستثنائية التي تبذلها كل القطاعات 
للحفاظ على سالمة وصحة احلجيج، سائال 
سموه الباري جل وعال أن ينعم على اململكة 
العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكرمي 
مبزيد من التقــدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة ألخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهللا، 
ملك اململكة العربية الســعودية الشــقيقة. 
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

دور االنعقاد الرابع أكمل ٨ أشهر.. واملجلس مستمر وليس له حد أعلى إال بدخول دور االنعقاد التالي ثالث سبت من أكتوبر في األحوال العادية أو عند انتهاء املجلس في ١١ ديسمبر

سمو نائب األمير وولي العهد يهنئ 
خادم احلرمني الشريفني بنجاح موسم احلج

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع ملتزمني باإلجراءات االحترازية

عقار االنفلونزا يساعد في تقوية املناعة وزيادة احلماية من «كورونا»

د.رنا الفارس

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

اقتصاد

مجلس األمة
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مهندسو وفنيو الصيانة خاصة من اجلنسيات األوروبية 
رفضوا القدوم للكويت خوفًا من تطبيق احلجر املنزلي 

صناعيون ملجلس الوزراء: املصانع مهددة 
بالتوقف بسبب حجر القادمني ١٤ يومًا 

الغامن في ذكرى 
الغزو: الكويتيون 

جنحوا في اختبار 
الوطن ووجوده

ونقف إجالالً 
واحتراماً لشهدائنا 

األبرار.. ولن ننسى من وقف معنا

السفيرة األميركية أكدت في لقاء 
مع «كونا» أن الروابط مع الكويت متينة 

وهناك تطلع ملزيد من الشراكة مستقبالً

 رومانوسكي: األحداث التي تلت الغزو 
وحترير الكويت شّكلت مرحلة مفصلية 

في تاريخ العالقات الكويتية - األميركية

 الدور األساسي كان للكويت بعملية 
إعادة بناء الدولة من آثار الدمار واحلرب 

ومنذ ذلك الوقت ازدهرت الكويت لتصبح 
قائدة إقليمية في مجاالت السلم واألمن

 وجود الطلبة املبتعثني الكويتيني يساعد 
الشعب األميركي على فهم هذه املنطقة 

بشكل أكبر ويقوي العالقات االجتماعية 
بني البلدين وهو محل تقدير وافتخار

 سفراء لـ «األنباء»: جتاوز الكويت محنة 
الغزو يعكس ثقلها اإلقليمي والدولي 

وجناعة سياستها اخلارجية

 قياديو «الشؤون»لـ «األنباء»: 
لنستلهم العبر ونغرس حب 

الكويت في قلوب أبنائنا 

«البترول الوطنية»: عقدان 
بـ ١٠ ماليني دينار مبصفاتي األحمدي 

وميناء عبداهللا في سبتمبر املقبل

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

«الصحة العاملية»: معظم سكان األرض ميكن أن يتأثروا بـ «كورونا»

العدساني لـ «األنباء»: لقاح اإلنفلونزا مهم جدًا للحماية من «كورونا»
حنان عبد املعبود

شدد اختصاصي أول األمراض 
د.واصــل  والباطنيــة  املعديــة 
العدســاني على األهمية املتزايدة 
ألخذ لقاح االنفلونزا املوسمية هذا 
العــام لرفع كفاءة اجلهاز املناعي 
باجلســم فــي مواجهــة ڤيروس 

كورونا املستجد.
وقال العدســاني في تصريح 
لقــاح  إن  لـــ «األنبــاء»:  خــاص 
اإلنفلونــزا لــه أهميــة كبيرة في 
حماية اجلسم من هذا الڤيروس، 
وعلــى الرغــم مــن أن االنفلونزا 

ليست لها عالقة بڤيروس كورونا 
املستجد، فإن احلصول على اللقاح 
يحمــي اجلهــاز املناعــي مــن أي 
انتكاسات بسبب اإلنفلونزا وهو 
ما يقوي دفاعات اجلسم في مواجهة 
«كورونا» ومن ثم يقلل احتماالت 
اإلصابــة به أو إعــادة إصابة من 

تشافى من قبل. 
العدســاني علــى أن  وشــدد 
ڤيــروس االنفلونزا فــي حد ذاته 
قد يكــون قاتــال فــي مرحلة من 
العمــر لبعض األشــخاص ذوي 
املناعة الضعيفة، مشــيرا إلى أن 
الشــخص الذي يصــاب به يكون 

عرضــة بشــكل اكبــر لإلصابــة 
بڤيروس كورونا املستجد، خاصة 
ان كانــت املناعة ضعيفة، وكذلك 
من يصــاب باالنفلونزا وكورونا 
يكون قد أصيب مبرضني معا، مما 
يشــكل خطورة بالغة. وعن قرب 
إنتاج لقاح لڤيروس كورونا، قال 
إن هناك ٤ شركات عاملية متقدمة 
باملصل دخلت املرحلة الثالثة في 
التجارب واألخيرة والتي جترى 
على آالف البشر، ولهذا من املتوقع 
أن يبــدأ خروج املصل لألســواق 
بأميركا نهاية ديســمبر أو مطلع 

العام املقبل.

عواصم ـ وكاالت: تتصاعد وتيرة 
ارتفــاع اإلصابــات والوفيــات التــي 
يســببها ڤيــروس كورونا املســتجد 
قاربــت  قياســية، حيــث  بســرعة 
الـــ ١٨ مليونا، في وقت بددت منظمة 
الصحة العامليــة اآلمال بقرب احتواء 
الوباء والعودة الى ما يشــبه احلياة 
الطبيعيــة، ودعــت دول العالــم إلى 
االســتعداد جلائحة «طويلــة األمد». 
مشــيرة إلــى أن «مســتوى املخاطــر 
العاملية لـ (كوفيدـ  ١٩) مرتفع للغاية»، 
داعية إلى استجابة «وطنية وإقليمية 
ودولية». محذرة من أن أمد اجلائحة 

«سيكون طويال جدا»، وأكدت أن «معظم 
ســكان العالم ميكن أن يتأثروا، حتى 
الذين ال يقطنون في مناطق متضررة 
جدا» بالوباء. هذا وجتاوز عدد اإلصابات 
الـــ ١٧ مليونا و٨٦٠ ألفا حتى مســاء 
أمس، بحسب مركز االحصاء في جامعة 
جونز هوبكنز، التي أكدت أنها سجلت 
ما يزيد على ٦٨٥ ألف حالة وفاة أيضا. 
وأظهر إحصاء آخر لـ «رويترز» أن عدد 
حاالت الوفاة في أميركا الالتينية جراء 
الڤيروس جتــاوز ٢٠٠ ألف. وال تزال 
الواليات املتحدة األكثر بعدد إصابات 
بتســجيل  ٤ ماليــني و٦٢٠ ألف حالة 

إضافــة الى ١٥٥ ألف وفــاة. واقتربت 
روســيا من دخول نــادي الدول التي 
ســجلت أكثر من مليــون إصابة بعد 
ان ارتفــع إجمالي احلاالت املؤكدة في 

أنحاء البالد إلى ٨٥٠٫٨٧٠. 
وجتاوزت جنــوب افريقيا ـ البلد 
األكثر تضررا بڤيروس كورونا املستجد 
فــي القارة االفريقيــة ـ عتبة النصف 
مليون إصابة باملرض. وفي أستراليا، 
أعلنت فيكتوريا، ثاني أكبر والية من 
حيث عدد السكان، أمس حالة الكوارث 
وفرضت حظر التجول خالل الليل في 

العاصمة ملبورن.

أرقام قياسية في أميركا الالتينية وأفريقيا.. وأستراليا تُعلن «حالة الكوارث» في والية فيكتوريا

لقاحات للڤيروس وصلت إلى املرحلة األخيرة وسترى النور نهاية العام احلالي أو مطلع القادم

محتجون يتظاهرون ببرلني ضد القيود اجلديدة التي فرضتها احلكومة االملانية بسبب «كورونا»     (ا.ف.پ)

السفيرة ألينا رومانوسكي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

محليات

الفارس تعتمد تطوير «الدائري ٦٫٥» 
لربط «عبداهللا املبارك» بغربها

بإجراءات صحية مكثفة..حجاج بيت اهللا 
ينهون مناسكهم بطواف الوداع 

عادل الشنان

علمت «األنباء» ان وزيرة 
ووزيــرة  العامــة  االشــغال 
الدولة لشؤون االسكان د.رنا 
الفارس اعتمدت تطوير مشروع 
«الدائــري ٦٫٥» فــي مرحلته 
االولى من نقطة البداية ليمتد 
ملســافة كيلــو تقريبــا جتاه 
مشــروع مدينة غرب عبداهللا 
املبارك ليربط موقع املشروع 
بالطريــق الدائــري لتســهيل 
عمليــة الدخول واخلروج من 
املدينــة باالضافة الــى ربطها 
بشكل مباشر مع منطقة عبداهللا 
املبــارك. وأكــدت املصــادر ان 

وزيرة األشغال: تنفيذ جداريات بصور وأسماء الشهداء
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ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

الشركة املنوط بها اجناز اعمال 
«الدائري ٦٫٥» قد وافقت على 
عملية التطوير وستعمل على 
اجنازها ضمن املرحلة االولى 

«التربية»: دوام الثانوية غدًا من ٨ صباحًا حتى ١ ظهرًا
«هدوء نسبي» في املطار ثاني أيام التشغيل التجاري
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التفاصيل ص ٢

والتي انتهت من تسليمها الى 
هيئة الطرق والنقل البري قبل 
اجازة عيــد االضحى بيومني، 
كما سيقوم املتعهد االستشاري 
باســتكمال أعمالــه، موضحة 
ان املشــروع يتضمــن ايضــا 
جســور مشــاة تربط جنوب 
عبداهللا املبارك والواقعة جهة 
الدائري السابع وذلك كتخطيط 
مستقبلي لالستفادة من الدائري 
اجلديد. من جهة أخرى، أعلنت 
العمــل عــن  الفــارس  د.رنــا 
تنفيذ مجموعة من اجلداريات 
ستحمل صور وأسماء شهداء 
الكويت األبرار تخليدا لذكراهم 

وتضحياتهم.

التفاصيل ص١٦

ِ



االثنني ٣ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

العدساني لـ «األنباء»: لقاح األنفلونزا ضروري لذوي «اخلطورة» حتى ال تكون إصابتهم قاتلة

حنان عبد املعبود

شدد اختصاصي أول األمراض املعدية والباطنية 
د.واصل العدساني على ضرورة أخذ اللقاح اخلاص 
باالنفلونزا املوسمية كل موسم وليس هذا العام فقط، 

الفتا الى أهميته القصوى.
وقال العدســاني في تصريح خاص لـ «األنباء»: 
بالرغم من أن االنفلونــزا ليس لها عالقة بڤيروس 
كورونا املستجد حيث يختلفان متاما وليسا من نفس 
عائلة الڤيروس، أي ان أخذ لقاح االنفلونزا ال يكون 
مجديا وفعاال في احلماية من «كورونا» إال انه يحمي 
من اإلصابة باالنفلونزا، مؤكدا أن االنفلونزا ڤيروس 

قد يكون في مرحلة من العمر قاتال لبعض األشخاص 
ذوي املناعة الضعيفة. وأضاف: كذلك فإن الشخص 
الذي يصاب باالنفلونزا يكون عرضة بشــكل اكبر 
لإلصابة بڤيروس كورونا املستجد خاصة ان كانت 
املناعة ضعيفة، وكذلك من يصاب باالنفلونزا وكورونا 
يكون قد أصيب مبرضني معا، مما يشــكل خطورة 
بالغة، خاصة لألشخاص من أصحاب اخلطورة املرتفعة 
ككبار الســن أو أصحاب االمراض املزمنة وهنا من 
االفضل اخذ اللقاح حتى ال تكون اخلطورة مزدوجة. 

لقاحات عاملية

وعن قرب إنتاج لقاح لڤيروس كورونا قال: عامليا 

هناك ٤ شــركات متقدمة باملصل وهي شركة فايزر 
بأميركا وشــركة أميركية أخرى بالتعاون مع جامعة 
اكسفورد البريطانية، وكذلك لقاح من الصني، واالخير 
من شركة جونســون اند جونسن، وهذه اللقاحات 
جميعها دخلت املرحلة الثالثة في التجارب واالخيرة 
والتي جترى على آالف البشر، ولهذا من املتوقع ان 
يبدأ خروج املصل لألسواق بأميركا نهاية ديسمبر أو 
مطلع العام القادم، وبعض الشركات بدأت بالفعل في 
تصنيع اللقاحات مباليني اجلرعات ومن املتوقع أن 
ينتشر املصل عامليا بحلول ربيع ٢٠٢١ حيث ان نتائج 
البحوث التي خرجت من املستوى الثاني مؤشراتها 
جيدة وخالل االشــهر القادمة ستكون هناك نتائج 

لألمصال األربعة.
وحول املوجــة الثانية من ڤيــروس كورونا 
واملتوقــع حدوثها، ذكر أن بعــض الدول بالفعل 
واجهــت موجة ثانية من الوبــاء، ولكن اغلبها لم 
تكــن بقوة البداية ولم تكتمل في حرب شــديدة 
مع الڤيــروس، ولكن مع بدء ظهور احلاالت متت 
السيطرة عليها سريعا مثل ايطاليا وأكثر التوقعات 
حول املوجة األخرى انها ستكون بحلول اخلريف 
وبدء موسم الشتاء واالنفلونزا وااللتهابات الصدرية 
التي نراها بكثرة في موســم الشــتاء، وخاصة 
مع فتح املدارس في بعض الدول هو ما نخشــاه 

د.واصل العدسانيمستقبال.

أكد أن هناك ٤ لقاحات لڤيروس كورونا وصلت للمرحلة األخيرة وسترى النور نهاية العام احلالي أو مطلع القادم

من املتوقع بدء املوجة الثانية لـ «كورونا» بحلول اخلريف وموسم الشتاء وااللتهابات الصدريةاملصاب باألنفلونزا يكون عرضة لإلصابة بـ «كورونا» بشكل أكبر خاصة مع ضعف املناعة 

مهنتي 
«صيدالنية»

د.سارة صالح عبداهللا الغامن

كثيرا مــا يأخذني عملي األكادميي 
إلى التفكير في كيفية املساهمة الفاعلة 
لصناعة املســتقبل الوطنــي، فمجال 
الصيدلة في العالم يعيش حراكا تطويريا 
في املجــاالت التقنية والبحثية، وحتى 
ال أشتت القارئ سأحلّق بكم في تاريخ 
الصيدلة بني ماضيها وحاضرها  مهنة 
وما نتوقعه ملستقبلها، فالبشر منذ بدء 
اخلليقة يسعون للصحة، وقد اشتهرت 
بعض احلضارات بالصيدلة والطب وبرز 
املعالج باألعشاب في احلضارة الصينية 
منــذ أكثر من ٢٠٠٠ عــام قبل امليالد 
واحلضارة الفرعونية منذ أكثر من ١١٠٠ 
عام قبل امليالد، لذلك ارتبطت الصيدلة 
بالطب، وكان الشخص الذي يشخص هو 
نفسه الذي يحضر الدواء من األعشاب 

املوجودة في البيئة احمليطة بهم.
في القرن الثامن بدأ تخصص الصيدلة 
يظهر بوضــوح كتخصص منفصل عن 
الطب في بالد الرافدين ومن ثم انتشر في 
أوروبا ومتت تسميته بالكيميائي لتبدأ معها 
مرحلة إبداعية في تاريخ الصيدلة، حيث 
اكتشاف واصطناع األدوية احلديثة  بدأ 
الصيدالنية  وتشــكيل املســتحضرات 
املبتكرة، مما اســتدعى احلاجة ملهارات 

متخصصة خللط األدوية وتصنيعها.
وتوســعت مهنة الصيدلة ليدخل من 
ضمن نطاقها عملية تنظيم وتســجيل 
األدوية وبيعها للمرضــى مع فهم أكثر 
لكيفية إسداء النصائح وألن التطور يعني 
احلياة املتجددة قفزت املهنة من التركيز 
على املنتج الدوائي إلى نقلة نوعية محورها 

املريض، واســتدعى معها توسيع نطاق 
ممارسات الصيدلي لتشمل أيضا مراجعة 
اخلطة العالجية للمريض للتأكد من سالمة 
وكفاءة العالجــات املختارة بالتعاون مع 
الفريق الطبي وألن التطور املهني ال يتوقف 
عند حد معني، فإن التعليم الصيدلي يتطور 
لتلبية املستجدات واالحتياجات ليساعد 
املعلومات  الصيدلة  على إكساب دارسي 
واملهــارات اجلديدة، فمن املهم أن يكون 
التعليم الصيدالني سباقا ليتعلم من األمس 
ويطور مهارات صيادلة اليوم واملستقبل 
ويتمتع مبرونة التطوير والتغيير مبا يالئم 

احتياجات املجتمع.
الصيدلة، مهنة جميلة وممتعة وذات 
مجال جاذب لتنوع فــرص العمل فيها، 
فمثال الصيدلي مطلوب للعمل في شركات 
األدوية واملصانع، واملختبرات والهيئات 
الرقابية، ومراكــز األبحاث والصيدليات 
األهلية، واملستشفيات واملراكز الصحية، 
ومما يحز في اخلاطــر أن مهنتي عانت 
كثيرا في وطنــي الغالي، فحصرت في 
مجال صرف الدواء فقط ال غير، فدعونا 
نزيــل عنها الغبار وجنتهد لتتناغم مهام 
الصيدلي التقليدية واملستحدثة على حد 
سواء، دعونا نفتح عقولنا وأنظارنا لهذه 
املهنة العظيمة، دعونا مند لكم ولقطاعنا 
الصحي يد العون واملعرفة لنحصل جميعا 
على رعاية صحية متقدمــة.. إنها بداية 
مرحلة االنطالق لالرتقاء باملستوى الصحي 
بدولتي الغالية الكويت، فشــكرا لكل من 
ساهم وسيساهم في رسم خارطة طريق 

مهنة الصيدلة.

٤٦٣ إصابة جديدة بـ «كورونا» ٨٦٫٩٪ منها ملواطنني

حنان عبد املعبود

فــي ظل ارتفــاع معدالت 
الشفاء من ڤيروس كورونا 
املســتجد في الكويت، حيث 
بلغ عدد احلاالت التي متاثلت 
للشــفاء خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضيــة ٦٨٨ حالة بإجمالي 
٥٩٢١٣، إال أن حاالت اإلصابة ال 
تزال مرتفعة، وفي هذا الشأن 
أعلنت وزارة الصحة أمس عن 
تسجيل ٤٦٣ إصابة جديدة، 
ليرتفــع بذلــك إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة إلى ٦٧٩١١، 
كما قامت الوزارة بإجراء ٢٠٤١ 
مســحة خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية، وبهذا يكون معدل 
اإلصابة ٢٢٫٦٪ نسبة إلى عدد 

املسحات.
كمــا أعلنت الــوزارة عن 
تســجيل ٤ حاالت وفاة إثر 
إصابتهــا باملــرض ليصبح 

مجموع الوفيات ٤٥٧ حالة، 
مؤكدة أن احلاالت التي ثبتت 
إصابتها هي حاالت مخالطة 
حلــاالت تأكــدت إصابتهــا 
وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحص املخالطني لها، 
وتضمنت ٣١٩ حالة ملواطنني 
كويتيني بنسبة ٨٦٫٩٪ و١٤٤ 
حالة لغير الكويتيني بنسبة 

.٪٣١٫١
وعــن آخــر املســتجدات 
في أقســام العناية املركزة، 
أوضحــت «الصحة» أن عدد 
مــن يتلقى الرعايــة الطبية 
بداخلها بلغ ١٢٩ حالة ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
الرعايــة  ومازالــت تتلقــى 
الطبية الالزمــة ٨٢٤١ حالة، 
كما جــاء توزيــع اإلصابات 
املناطــق الصحيــة  حســب 
بواقع ١٤٤ في منطقة األحمدي 

الصحية و٨٥ في اجلهراء و٨٢ 
فــي منطقــة الفروانية و٨٠ 
مبنطقــة العاصمــة و٧٢ في 

منطقة حولي.
وكانت «الصحة» قد أعلنت 
في وقت ســابق أمس شفاء 
٦٨٨ إصابة خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضيــة ليبلغ مجموع عدد 

حاالت الشفاء ٥٩٢١٣ حالة.
وجــددت الــوزارة دعوة 
إلــى  املواطنــني واملقيمــني 
مداومــة األخــذ بــكل ســبل 
الوقايــة وجتنــب مخالطــة 
اآلخريــن واحلــرص علــى 
تطبيق استراتيجية التباعد 
البدنــي موصيــة بزيــارة 
احلســابات الرسمية لوزارة 
الصحة واجلهات الرسمية في 
الدولة لالطالع على اإلرشادات 
والتوصيات، وكل ما من شأنه 
املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.

٢٢٫٦ ٪ نسبة احلاالت اإليجابية من عدد املسحات.. وشفاء ٦٨٨

تسجيل ٤ وفيات جراء الڤيروس.. و١٢٩ حالة تتلقى الرعاية الالزمة في العناية املركزة

البلدية: إغالق ٣٣ محًال مخالفًا مبنطقة املباركية
أعلنت البلدية أمس اغالق 
٣٣ محال جتاريا اغالقا اداريا 
في منطقة املباركية ملخالفتها 
الئحة احملــالت واالعالنات 
واالشــتراطات  بالبلديــة 

الصحية.
وأوضــح رئيــس قســم 
التدقيق  بــادارة  التفتيــش 
ومتابعة اخلدمــات البلدية 
عايــش املطيري فــي بيان 
صحافي ان املفتشني مبراقبة 
احملــالت واالعالنــات خالل 
الفترتني الصباحية واملسائية 
نفذوا جوالت ميدانية على 
املباركية  احملالت مبنطقــة 
للتأكــد مــن مــدى تطبيق 

الشروط والضوابط.
وأضاف املطيري ان الفرق 

بارتداء القفازات والكمامات 
والتباعد اجلســدي تنفيذا 
لتعليمــات وزارة الصحــة 

التنبيــه علــى  بضــرورة 
االلتــزام بارتداء  العاملــني 
القفازات والكمامات والتباعد 
علــى  حرصــا  اجلســدي 
سالمتهم وسالمة اجلمهور 
االلتــزام بالئحة  فضال عن 
احملــالت واالعالنات جتنبا 

للمخالفة والغرامة.
من جانبهــا، دعت ادارة 
العالقات العامة في البلدية 
في بيــان مماثــل املواطنني 
واملقيمــني لالتصــال علــى 
اخلط املباشر ١٣٩ أو التواصل 
عبر حسابات البلدية مبواقع 
التواصل االجتماعي أو عبر 
الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في حال 
وجــود أي شــكوى تتعلق 

بالبلدية.

مبينا ان هذه اجلوالت أسفرت 
عن حترير ٣٣ مخالفة.

ودعــا أصحــاب احملالت 

املطيري: على العاملني االلتزام بارتداء القفازات والكمامات والتباعد اجلسدي

إغالق أحد احملالت املخالفة في املباركية

الرقابيــة فتشــت عن مدى 
التزام تلك احملال بالتدابير 
االحترازيــة  واالجــراءات 

«التكاتف الكويتي» ساعدت األسر املتعففة في الصليبية

عادل الشنان

قامت مجموعة التكاتف 
الكويتــي بتوزيــع ســالل 
غذائية واجهزة كهربائية على 
االســر املتعففة في منطقة 
الصليبية مساء أمس األول، 
وذلك إميانا بأهمية املشاركة 
واألنشــطة  املجتمعيــة 
التطوعية وحتقيق احلماية 
لألفراد واملســؤولية جتاه 
الوطن. وفي هذا السياق، قال 

وغيرها مــن ادوات منزلية 
اساســية لألســر والعوائل 
املتعففة بجــوار فرع الغاز 

مبنطقة الصليبية.
وذكر عالء األمير ان الظروف 
التي متر بها البالد حاليا حتتاج 
منا وقفة جادة ملساعدة االسر 
املتعففة، واليوم بدأنا مبنطقة 
الصليبيــة وبعدها مباشــرة 
سننطلق الى الصليبخات ثم 
اجلهراء وسنستمر في العطاء 
حسب املعطيات واالمكانيات 

والتنسيق مع وزارة الداخلية 
لضمان تطبيق شروط التباعد 
االجتماعي واحلفاظ على صحة 
اجلميع. ومتنى للجميع الصحة 
وان يرفع اهللا عز وجل البالء 
عن الكويت واهلها وسائر بالد 
املســلمني، مؤكــدا ان الكويت 
تســتاهل، وتكاتفنــا واجــب 
وطني، سائال اهللا ان مين على 
صاحب السمو األمير بالشفاء 
العاجل ويعود الى ارض الوطن 

ساملا معافى.

املتوافــرة وفق الطلبات التي 
نستقبلها بشكل يومي ونعمل 

على دراستها
ويكون ذلك عبر وســائل 
التواصل وحسابات املجموعة 
افــراد املجموعــة  ثــم قيــام 
بالتواصــل عبــر الهاتف مع 
املعنيني وطلب االثباتات حول 
حالة االسرة وعدد افرادها ثم 
اعداد الكشوف الالزمة ملساعدة 
االسر املتعففة والبدء بالترتيب 
لتحديــد موعــد توزيع املؤن 

عالء األمير: الظروف احلالية حتتم علينا مساعدة احملتاجني.. والكويت تستاهل

جانب من عملية توزيع املساعداتعالء األمير متحدثا خالل عملية التوزيع

الرئيس التنفيذي ملجموعة 
التكاتف الكويتي عالء االمير: 
مبناســبة عيــد االضحــى 
املبــارك وإلدخــال البهجــة 
فــي القلــوب في ظــل هذه 
الظــروف احلرجة والرغبة 
في ســد احتياجات االســر 
املتعففة، مت اعتماد فعالية 
توزيع سالل غذائية واجهزة 
كهربائية مثل برادات املياه 
واملكانس الكهربائية واالفران 
املــاء والغاليات  وخالطات 

املزيد لـ «األنباء»: استقبال مراجعي 
خدمة أصحاب األعمال مساء اليوم

بشرى شعبان

اعلنت الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة مديرة 
ادارة العالقــات العامة واالعالم اســيل املزيد في تصريح لـ 
«األنباء» عن استقبال ادارة خدمة اصحاب االعمال «اصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة» املراجعني يومي األحد واالثنني 
مــن عطلة عيد األضحى إلجنــاز املعامالت اخلاصة بإصدار 
شهادة الرواتب في مبنى االدارة مبنطقة الصديق خالل الفترة 
من الساعة الرابعة الى السابعة مساء، على ان يحضر املراجع 

معه صورة عن اعتماد توقيع صاحب العمل.
وقالت املزيد انه مــن يوم غد الثالثاء ومع انتهاء اجازة 

العيد يعود العمل وفق الدوام الرسمي.

من الساعة الرابعة إلى السابعة

أسيل املزيد

رفع ١٢ سيارة مهملة في حولي

في إطــار اجلهــود املســتمرة للبلدية 
القوانــني واللوائــح، وتنفيــذ  لتطبيــق 
االشــتراطات املطلوبة في ظل االســتنفار 
ملكافحة ڤيروس كورونا املستجد واحلفاظ 

على املظاهر اجلمالية في مختلف مناطق 
البالد، قام الفريق الرقابي مبحافظة حولي 
برفع ١٢ سيارة مهملة في منطقتي الساملية 

وجنوب السرة.

رفع احدى السيارات املهملة



االثنني ٣ اغسطس ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

طالبات كليات نظرية لـ «األنباء»: إيجابيات «التعليم عن ُبعد» أكثر من سلبياته

آالء خليفة

بناء علــى قرار مجلس 
جامعة الكويت باستئناف 
الدراســة في ٩ أغســطس 
بنظــام التعليــم عــن ُبعد 
وقرار التدشــني التجريبي 
من ١٩- ٣٠ يوليو للمقررات 
الدراســي  وفــق اجلــدول 
للفصل الدراسي الثاني حتى 
يتســنى للطلبــة وأعضاء 
التدريــس والهيئة  هيئــة 
األكادميية املساندة جتربة 
استخدام أدوات التعليم عن 
ُبعد في املنصات املعتمدة، 
آراء  اســتطلعت «األنباء» 
الكليات  طلبــة وطالبــات 
النظريــة بجامعة الكويت 
ملعرفــة وجهــات نظرهــم 
حول جتربــة التعليم عن 
ُبعــد ورصــد اإليجابيــات 
والســلبيات ومقترحاتهم 
لتطوير العملية التعليمية، 

وفيما يلي التفاصيل: 
في البداية، قالت الطالبة 
دول  ان  النهــاري  رانيــا 
العالم تعانــي من جائحة 
كورونــا، وتعتبر الكويت 
مــن الــدول التــي تعاملت 
مع هــذا الڤيروس بحرفية 
عاليــة واتخــذت إجراءات 
حاســمة الحتوائــه واحلد 
من انتشــاره، وأهمها قرار 
وزارة التربيــة والتعليــم 
العالــي بتطبيــق التعليم 
عن ُبعــد، الفتة إلى أن من 
إيجابياته مرونة التواصل 
الدكاترة والتعلم دون  مع 
إعاقة والتوصل إلى احللول 
بأســرع وقــت وتطويــر 
مهارات الطالب والشــعور 
موضحــة  باملســؤولية، 
أن ابرز الســلبيات تتمثل 
في أن التخصصــات التي 
حتتاج إلى مختبرات علمية 
ســتتأثر، فضال عن إجهاد 
املتعلم بسبب ما يقضيه من 

االكتشاف السريع للسرقات 
العلمية، كما ان اشراف أستاذ 
املقرر علــى املجاميع مينع 
حدوث سوء فهم بني الطلبة.
وتابعــت: من ســلبيات 
التعليم عن ُبعد من وجهة 
نظري اجبــار الطالب على 
فتــح الكاميرا بــكل أوقات 
احملاضرات من قبل أســتاذ 
املقرر وطلب شراء حاسب 
آلي بدال من استخدام الهاتف 
النقال، وقد ال ميلك البعض 
تكلفته، فضال عن ان فشل 
االتصال باإلنترنت أمر وارد 
وفي منتصف احملاضرة قد 

املقرر في استعمال احلاسب 
اآللــي، وبعــض أســاتذة 
املقــرر يرفضون تســجيل 
احملاضرات، وهذا يصعب أمر 
الرجوع ملوضوع لم يفهمه 
الطالب، وكذلك اعتماد على 
طالب آخر للحضور بدال من 
الطالب نفسه، وزيادة طلبات 
املقــرر بحجــة التوقف عن 
الدراسة ملدة ٥ أشهر تقريبا 
ولتعويض ما فات وتقليص 
مدة تسليم املشاريع أو عمل 
بحوث، الفتة الى ان التعليم 
عن ُبعد غير عملي لبعض 
التخصصات وال توجد جهة 

املكان املناسب اثناء الشرح 
وتعزيز الشعور باملسؤولية 
لدى الطالب وحتسني مهارة 

ادارة الوقت.
وزادت: على املســتوى 
التجربة  الشــخصي هــذه 
القصيــرة عــززت بداخلي 
الثقــة بالنفــس وتقليــل 
الشعور باخلجل، وفتحت لي 
آفاقا جديدة للتعلم، امتنى 
ان تكون جتربة ناجحة، اما 
من سلبيات التعليم عن ُبعد 
فهي افتقاد احلياة التعليمية 
املباشــرة، وقد يكون هناك 
اهمال من بعض الطالب لعدم 
اخذ املوضوع بجدية، كذلك 
صعوبة التواصل بني الطالب 
وعضــو هيئــة التدريــس 
ألنها مرتبطة بالوقت الذي 
يكون عضو هيئة التدريس 
«اوناليــن»، وقد تؤدي الى 
صعوبــة االختبارات، ومن 
املتوقع ايضا وجود ضغط 
على خدمات االنترنت، والتي 
نتمنى من هيئة االتصاالت 
أن تفعــل صالحياتها أمام 
هذا التحــول الرقمي ملرفق 
التعليــم فــي هــذه الفترة 

االستثنائية.
وفي السياق ذاته، ذكرت 
الطالبة امينة املطيري، وهي 
طالبة ماجســتير في كلية 
التربية ورئيســة قسم في 
مدرســة، انها تدرس حاليا 
وفق نظام التعليم عن ُبعد 
بجامعــة الكويت، مشــيدة 
بالتجربة، السيما ان طلبة 
اجلامعــة علــى دراية تامة 
التكنولوجيــا  باســتخدام 
احلديثــة، مشــيرة الى ان 
اإليجابيــات تتجســد فــي 
اســهامه بشــكل فعــال في 
اســتمالة التعليــم وعودة 
الدراســة، والتعليــم عــن 
ُبعــد ســهل ويســر ومتاح 
للجميع ومناســب جلميع 
ظروف املستخدمني ويساهم 

يقطع أســتاذ املقرر شرحه 
للتأكــد مــن انتبــاه جميع 
الطلبة، وعند ارسال امللف 
املطلوب قد يكون ليس في 
مكانه املخصص مما يجعل 
الدرجــات  الطالــب يفقــد 
بسبب عدم التأكد من مكان 
تسليمه، قد يحضر الطلبة 
ولكن ينشغلون بأمور أخرى 
مثل: التصفــح باإلنترنت، 
النقاشــات العائليــة وغير 
ذلــك، وألنهــا أول مرة يتم 
تطبيق التعليم عن ُبعد في 
جامعــة الكويت فقد تكون 
هناك صعوبة لبعض أساتذة 

تراقب أستاذ املقرر من حيث 
هل ما يطرحه من متطلبات 
املقرر أو تدريس شيء خارج 

نطاق هدف املقرر.
من ناحيتها، قالت الطالبة 
رمي العجالن ان التعليم عن 
ُبعد أفاد الطلبة في التحصيل 
العلمي في منازلهم بعيدا عن 
االزدحام املروري الذي كان 
يعوق الكثير من الطلبة في 
الوصول الى احملاضرات في 
الوقت احملدد، وهناك الكثير 
من السلبيات التي رصدتها 
في جتربة التعليم عن ُبعد، 
ومنها ان الطالب قد يتشتت 
انتباهه اثناء احملاضرة ألي 
سبب من األسباب على خالف 
احملاضرة في مبنى اجلامعة، 
الفتة الى ان املنزل مكان غير 

مهيأ للدراسة والتركيز.
وأشــارت العجــالن الى 
ان من املواد التي تدرســها 
حاليا مادة اإلحصاء وهناك 
صعوبة في استيعاب املادة 
من خالل التعليم عن ُبعد، 
فضــال عن صعوبــة اجراء 
االختبارات، مقترحة عودة 
الدراسة املرحلة املقبلة في 

املباني اجلامعية.
وفي السياق ذاته، قالت 
الطالبــة رمي الفضلي: بعد 
جتربتــي الشــخصية فــي 
نظام التعليــم عن ُبعد في 
هذه الفتــرة الوجيزة الذي 
طبقته جامعة الكويت خالل 
أزمــة كورونــا وتداعياتها 
املستمرة، ومن وجهة نظري 
فــإن ايجابيات التعليم عن 
ُبعد أكثر من سلبياته، ومن 
مزايــاه اختصــار املســافة 
بالتنقــل وحتمــل تقلبات 
الطرق،  الطقس وازدحــام 
كذلك قد يبرز مهارات التعلم 
لــكل شــخص في  الذاتــي 
استخدام التقنيات احلديثة 
بسهولة تلقي املعلومة من 
خاللها، واملرونة في اختيار 

في احلد مــن غياب الطلبة 
وتأخيرهم ســواء بســبب 
او  املواصــالت  مشــكالت 
ازدحام الطــرق او الغياب 
بســبب املرض او أي ظرف 

آخر.
وتابعت: اما الســلبيات 
فتتمثــل في عــدم وضوح 
وصفاء الصــوت في كثير 
من األحيان، كما ان اإلشكالية 
في طلبــة مرحلتي رياض 
األطفــال واالبتدائية تكون 
فــي صعوبة التواصل عبر 
التعليم عن ُبعد، السيما ان 
ليس جميــع أولياء األمور 
ذوي خبرة كافية في التعامل 
مــع التكنولوجيــا، كما ان 
معظمهــم لديهــم وظائــف 
صباحية، متمنية من الوزارة 
إيجاد حلول تالئم احتياجات 
أولياء أمور هؤالء الطلبة.

وتساءلت املطيري: هل 
تتم متابعة وتقييم املتعلمني 
من قبل املعلم بشكل يومي؟ 
وفــي حال غيــاب املعلم ما 
وضــع التقييــم فــي هــذا 
اليــوم؟ وما آليــة وطريقة 
التواصل مع املتعلم ومدى 
جتاوب أولياء األمور والذي 
يعتمد على وعي ولي االمر 
وقدرتــه علــى اســتخدام 
التكنولوجيــة  الوســائل 
احلديثــة في التعليم، وفي 
حــال عدم وجــود ولي امر 
قادر على استخدام التقنية 
احلديثة ملساعدة ابنه، فكيف 
ســتتعامل املدرسة مع هذا 

املتعلم؟
وختمــت قائلــة: وقــد 
يعتــرض بعــض أوليــاء 
األمور علــى تعليم ابنائهم 
في مرحلتي رياض األطفال 
واالبتدائية على التعليم عن 
بعد في الفترة املسائية لعدم 
مناســبتها مــن حيث قدرة 
املتعلم على االستيعاب في 

مثل هذا الوقت.

أكدن أن أهم املزايا تتمثل مبواصلة العملية التعليمية دون أي معوقات واملساعدة في تطوير وصقل مختلف املهارات

رمي الفضليعذوب النيباريرانيا النهاري

وقت على الهواتف الذكية 
والالب توب.

النهــاري  واقترحــت 
تخصيــص دفتــر خارجي 
لتسجيل أي مالحظات أثناء 
احملاضرة واالستفسار عنها 
بعد الشرح من أستاذ املادة.

من جهتها، ذكرت الطالبة 
عــذوب النيبــاري أن مــن 
التعليم عن ُبعد  إيجابيات 
التعليم  اســتمرار عمليــة 
واكتشــاف مــدى جاهزية 
الطلبة من خالل حضورهم 
الدائم واملســتمر وتسهيل 
عملية البحث من خالل رابط 
يقوم بنشــره أستاذ املقرر 
الطلبة  وتســجيل حضور 
بدايــة دخولهم للمحاضرة 
دون احلاجــة الى مناداتهم 
باالسم، فضال عن انه بإمكان 
الطلبة طرح جميع أسئلتهم 
التي جتوب في أذهانهم دون 
احلاجة ملقاطعة أستاذ املقرر، 
ومن الســهولة على أستاذ 
املقــرر نشــر أوراق العمل 
واستالم الواجبات والبحوث 
«اونالين» وسهولة الرجوع 
إليها خالف استعمال األوراق 
ومن املرجح فقدانها، وبإمكان 
صــوت  ســماع  اجلميــع 
احملاضــر بوضــوح عكس 
الدوام التقليدي فأحيانا من 
يجلس باخللف يصل إليه 
الصوت ضعيفا، وستكون 
فرصة الستخدام احلاسب 
اآللي في شــيء يخدم عقل 

الطالب.
وأوضحت ان استخدام 
للتعليــم  التكنولوجيــا 
بجامعــة الكويــت خطــوة 
موفقة ألنها أصبحت تقريبا 
كل شيء وتوفر وقتا وجهدا، 
وقــد يتأخــر الطالــب فــي 
الوصول الى احملاضرة لعدة 
أسباب، اما احملاضرة فتكون 
مسجلة ومن املمكن الرجوع 
التعليم عن بعد ضرورة ملحة في ظل انتشار جائحة كوروناإليها بسهولة باإلضافة الى 

حدوث مشاكل تقنية في اإلنترنت خالل احملاضرة وعدم قدرة اجلميع على شراء األجهزة أهم العيوباعتماد جامعة الكويت التعليم اإللكتروني خطوة موّفقة ألنها توفر الكثير من الوقت واجلهد
نتمنى من هيئة االتصاالت تفعيل صالحياتها أمام هذا التحول الرقمي ملرفق التعليم في هذه الفترة«التعليم عن ُبعد» ال يناسب بعض التخصصات العملية التي حتتاج إلى التواصل املباشر مع األساتذة

العتيبي لـ «األنباء»: عدم إيقاف السيارات 
أمام احملوالت لتجنب تأخير إصالح األعطال

«ديوان حقوق اإلنسان»: االهتمام بالطفل 
ضرورة وسط تداعيات «كوفيد -١٩»

دارين العلي

أعاقــت ســيارة متوقفة 
امام احدى محطات التحويل 
الفرعية في منطقة الصباحية 
أمــس فــرق وزارة الكهرباء 
واملاء خالل قيامها بإصالح 
احد االعطال في املنطقة، حيث 
قامت فرق الوزارة بالتنسيق 
مــع وزارة الداخليــة برفع 
السيارة من مكانها الستكمال 
اعمــال االصــالح. وناشــد 
الوكيل املســاعد لشــبكات 

التوزيع في وزارة الكهرباء م.مطلق العتيبي 

لـ«األنبــاء»  فــي تصريــح 
املواطنــني واملقيمــني عــدم 
ركن سياراتهم أمام احملوالت 
او علــى خطــوط الكيبالت 
وذلــك لعدم إعاقــة عمليات 
االصالح وسرعة اعادة التيار 
الــى املنازل املتضررة جراء 
االعطال املتفرقة بفعل ارتفاع 
درجات احلــرارة والضغط 
على الشبكة الكهربائية، داعيا 
اجلميع ابالغ البلدية في حال 
وجود منازل حتت االنشاء 
مخالفة لنظم البناء حتى يتم 

اتخاذ االجراء الالزم.

أكدت جلنة حقوق الطفل بالديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان ضرورة التركيز على حقوق 
الطفــل وســط الظــروف الراهنــة املتعلقة 
بتداعيات انتشــار ڤيروس كورونا، السيما 
لناحية التعليم والرعاية الصحية واحلماية 
من العنف والعمل على تنمية التعاون وتبادل 
اخلبرات مع املنظمــات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.
وقالت اللجنة في بيان صحافي أمس إن 
حقوق الطفل حول العالم أصبحت في خطر 
من هذه اجلائحة وسط اإلجراءات االحترازية 
من فرض حظــر وتعقيم وإيقاف الدراســة 
واالنعزال االجتماعي وعدم الذهاب لألماكن 
العامة وساحات األلعاب ومراكز التسوق مما 

قد يصيب الطفل باحليرة بالرهاب االجتماعي.
وبالنسبة إلى موضوع التعليم أفادت بأن 
هــذا احلق في الكويت مجاني وإلزامي حتى 
نهاية املرحلة املتوسطة وبالنظر إلى الباب 
الرابع (حق التعليم) في القانون ٢١ لســنة 
٢٠١٥ ولضــرورة األخذ مبا جــاء فيه ارتأت 
اللجنة تشكيل فريق عمل خاص بحق الطفل 
بالتعليم يتولى إعداد خطة عمل ملتابعتها مع 

املسؤولني في وزارة التربية.
وأوضحت أن اخلطة تتناول على سبيل 
املثال التوعية بقانون حقوق الطفل في جميع 
املدارس من خالل إدراجه ضمن املنهج الدراسي 
وأهمية التبليغ عن حاالت االعتداء النفسي 
واجلسدي دون املساس بخصوصية الطفل.

«الكهرباء» رفعت سيارة أعاقت عملها في «الصباحية» بالتنسيق مع «الداخلية»

م.مطلق العتيبي

ملشاهدة الڤيديوالسيارة متوقفة أمام إحدى محطات التحويل الفرعية بالصباحية

نائب األمير تلقى رسالة من الرئيس املوريتاني 
لالطمئنان على صحة صاحب السمو

«التربية»: دوام الثانوية غدًا من ٨ صباحًا إلى ١ ظهرًا

طلبة وافدون يدرسون «أونالين» مبدارس بلدانهم من الكويت

عبدالعزيز الفضلي

حــددت وزارة التربية ضوابط 
الدوام املدرســي للمرحلة الثانوية 
والــذي ينطلق غــدا الثالثاء، وهي 

فترة استكمال العام الدراسي.
وقالت الوزارة في نشرة عممتها 
على جميع مدارس املرحلة الثانوية 
في التعليم العام والتعليم الديني 
والتربية اخلاصة والتعليم اخلاص 
«املدارس األهلية»: إن الدوام املدرسي 
سيكون من الساعة ٨ صباحا حتى 
الســاعة ١ ظهــرا، وان العاملني في 
املدارس من غير الهيئة اإلشــرافية 
تطبق عليهم نســبة الــدوام وفقا 

لضوابــط ديــوان اخلدمــة املدنية 
وتبعا لقواعد العــودة التدريجية 
للعمل، مشددة على أن حضور املعلم 
املكلف بالعمل على البوابة التعليمية 
لتدريس الصف الثاني عشر سيكون 
محددا بربع ساعة قبل بداية احلصة 
واالنصراف بعد االنتهاء من احلصة 
مباشرة. وأضافت «التربية»: سيتم 
إعفاء بعــض العاملني في املدارس 
واعتبارهــم فــي أيام راحــة وفقا 
لضوابــط ديــوان اخلدمــة املدنية 
لقواعــد العودة التدريجية للعمل، 
على أن يتم تسليم األعذار إلى إدارة 
املدرســة ومن ثم رفعها إلى اجلهة 

املختصة في املنطقة التعليمية.

عبدالعزيز الفضلي

قــام عــدد مــن الوافدين 
بإحلاق وتسجيل أبنائهم في 
مداaرس بلدانهم كون التدريس 
اصبح عن ُبعد (اونالين) وذلك 
جتنبا لدفع الرسوم الدراسية 
الكبيرة في الكويت وما يتبعها 

من مصاريف أخرى.
وكشــفت مصادر مطلعة 

لـ «األنبــاء» ان تلك اخلطوة 
التي قــام بها بعــض اولياء 
امور الطلبــة الوافدين وهي 
اللجوء الى مــدارس بلدانهم 
ستخفف عنهم صرف مبالغ 
مالية كبيرة، مشيرة الى انه 
من غير املعقول دفع رســوم 
دراسية كاملة في الكويت دون 
ان يحصل الطالب على خدمات 
أخــرى تتعلــق باألنشــطة 

واالجتماعيــة  الرياضيــة 
والثقافية والتي سيحرم منها 
الطلبة نتيجة تلقيهم خلدمات 
تعليمية عبر وسائل التعليم 

عن ُبعد فقط.
وذكرت املصادر ان الرسوم 
الدراســية التي سيتم دفعها 
ملدارس بلدانهم ال تتجاوز الـ 
٥٠ دينارا في املدارس العربية 
اخلاصة هناك، بينما رسوم 

التسجيل في املدارس االجنبية 
تصل الى ما يقــارب الـ ٢٠٠ 
دينــار فقط، مشــيرة الى ان 
اوليــاء االمور سيســتمرون 
في هذه الطريقة اذا اســتمر 
الوضــع على ما هو عليه في 

اتباع نظام التعلم عن ُبعد.
ولفتــت املصــادر إلى ان 
هــذا التوجــه املفاجــئ مــن 
اولياء االمور الحلاق ابنائهم 

فــي مــدارس بلدانهــم او اي 
مــدارس اخــرى فــي الــدول 
العربية سيكون له اثر ايجابي 
في نفوســهم، مشيرة الى ان 
اخلاسر الوحيد من هذه الفكرة 
التي لم تكن في احلسبان هم 
املــدارس اخلاصة  اصحــاب 
والذيــن ســيواجهون عزوفا 
مــن عملية تســجيل الطلبة 

في املدارس داخل الكويت.

نائب األمير وولي  تلقى ســمو 
العهد الشــيخ نواف األحمد رسالة 
من أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية الشقيقة اطمأن خاللها على 
صحة صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، متمنيا لسموه دوام 
الصحة والعافية. هذا، وبعث ســمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد برسالة شكر جوابية له أعرب 
فيها عن شكره على ما أبداه من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات، راجيا سموه 

له وافر الصحة والعافية.
وبعث ســمو نائب األمير وولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
إلى باتريس تالون رئيس جمهورية 
بنني الصـــديقة عبر فيها سموه عن 
تهاني صاحب السمو األمير الشـــيخ 

صــباح األحمد وتهاني سموه مبناسبة 
لبالده، متمنيا  الوطني  العيد  ذكرى 
ســموه له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديــق كل الرقي والنماء. 
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

سموه هنأ رئيس جمهورية بنني بالعيد الوطني لبالده

٤ حصص افتراضية يوميًا لكل مادة
عبدالعزيز الفضلي

حددت وزارة التربية أعداد احلصص 
الدراسية االفتراضية لكل مادة للصف 
الثاني عشــر بواقع ٤ حصص يوميا، 
وذلك للقسمني العلمي واألدبي باإلضافة 

إلى التعليم الديني.
 كما حددت الوزارة آلية تقييم طالب 
وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه 
العلمي واألدبي للفصل الدراسي الثاني 

من العــام احلالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وذلك 
وفق املنهج املعدل، حيث مت حتديد ٢٥٪ 
للحضور والغياب، و٢٥٪ للمشــاركة 
للواجبــات، و٢٥٪  والتفاعــل، و٢٥٪ 
للتقارير. كما أصدرت «التربية» نشرة 
بخصوص اخلطة الدراسية للصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي باإلضافة 
إلى التعليم الديني وفق املنهج املعدل ليتم 
تعميمها على مديري ومديرات املدارس 

من أجل متابعتها مع املعلمني.

في خطوة لم تكن في حسبان املدارس اخلاصة



االثنني ٣ أغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

«هدوء نسبي» باملطار في ثاني أيام التشغيل التجاري للرحالت

ثامر السليم

شــهد اليــوم الثاني من 
تطبيــق قــرار اســتئناف 
التشغيل التجاري لرحالت 
الطيــران ضمــن املرحلــة 
األولــى بطاقــة تشــغيلية 
٣٠٪ هدوءا نسبيا في حركة 
الســفر للرحــالت القادمــة 
واملغادرة، وذلك بعد توقف 
حركــة الرحــالت اجلويــة 
لعدة أشــهر بسبب انتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
بعد أن أعلنت اإلدارة العامة 
للطيران املدني أمس األول 
حظــر الطيــران التجــاري 
للقادمــني مــن ٣١ دولة، من 
بينها مصر ولبنان وسورية 
والهند وإيران وباكســتان، 
وذلــك بناء علــى تعليمات 
الســلطات الصحيــة، نظرا 
للوضع والتداعيات الصحية.

«األنباء» جالت في أرجاء 
املطار لالطالع على الرحالت 
القادمــة واملغادرة وملســت 
تواجد موظفي اإلدارة العامة 
املدنــي ووزارة  للطيــران 
الداخليــة ووزارة الصحــة 
وموظفي اجلمارك والهالل 
األحمر، باإلضافة إلى خلو 
مطــار T١ مــن املســافرين 
والقادمني إليه صباح امس.

وحول الرحالت املغادرة 
والقادمة، أكد نائب مدير عام 
شؤون مطار الكويت الدولي 

فــي  الفداغــي  وأشــار 
تصريح لـ «األنباء» إلى اننا 
في اليوم الثاني من تطبيق 
خطة التشغيل والعمل على 
قدم وساق واحلركة مستمرة 
بعــد تطبيق القرار الصادر 
الســلطات الصحيــة  مــن 
بوقف إدخال عدد من الدول 
ومستمرون في عملية اإلقالع 
والهبوط من خالل الرحالت 
املجدولــة واملوضوعة منذ 
بداية اخلطــة، الفتا إلى أن 
لدينــا عــددا مــن الرحالت 

الدول، مشــيرا إلى ان هذه 
الرحالت ستجد مثيالتها في 
T١ وT٥ متكررة في الشركات 

األخرى أيضا.
وأكد أن جميع القادمني 
لديهم شــهادات PCR وذلك 
التزاما مبــا أعلنته اإلدارة 
العامــة للطيران املـــــدني 
بعدم الســماح ألي مسافر 
بالدخــول للبــالد إال بعــد 
حصوله على شهادة اخللو 
من مرض ڤيروس كورونا 
وتطبيقا للتعليمات الصحية 

القدوم إلى دولــة الكويت، 
مؤكدا أن الهدف من هذا األمر 
صحــي بالدرجة األولى وال 
يعود إلى جنسيات معينة 
أو دولــة بذاتهــا مــن خالل 
حصــر انتشــار الڤيروس، 
وهــذا األمــر مت تطبيقه مع 
بدايــة األزمة، حيث مت منع 
عدة دول والسماح بـ ١٤ يوما 
ملن يقيــم خارج هذه الدول 

املمنوعة.
وأكد أن اخلطة املوضوعة 
تكمن في أن املرحلة األولى 

القادمة من محطات مختلفة 
في تركيا وبدروم وطرابزون 
ودبــي وإســطنبول ودبــي 

وجنيڤ والدوحة ولندن.
القــرار  أن  إلــى  ولفــت 
الصادر مبنع سفر األجانب 
مــن ٣١ دولة، ولكــن يحق 
املتواجديــن  للمواطنــني 
في هذه الــدول العودة إلى 
الكويت، ومن ذلك ستكون 
هناك رحالت مباشرة لهذه 
الدول متى مــا تواجد فيها 
مواطنــون قادمون من هذه 

بهذا الصدد.
ولفت إلى ان الســلطات 
القــرار  اتخــذت  الصحيــة 
املتعلــق باحلجــر ١٤ يوما 
للقادمني، حيث مت بالتنسيق 
مع منظمة الصحة العاملية 
ومؤشــرات الدول التي بها 
انتشــار الڤيروس بنســبة 
عالية، كمــا مت إصدار قرار 
بــأن املســافر فــي احــدى 
املمنوعــة وقضــى  الــدول 
١٤ يومــا في دولــة لم تكن 
من الــدول املمنوعة ميكنه 

بحد أقصــى ٣٠٪ واملرحلة 
الثانيــة بحــد أقصــى ٦٠٪ 
فيمــا املرحلة الثالثة بكامل 
القــدرة، ونحــن مازلنا في 
املرحلة األولى ولن نتعدى 
الـ ٣٠٪ ومستمرون عليها، 
مراحــل  ان  إلــى  مشــيرا 
التشــغيل التجــاري ميكن 
تغيرهــا فــي أي وقت بناء 
على الوضع الصحي أو في 
حال ظهور لقاح للڤيروس 
بإذن اهللا ومن ثم يتم إيقاف 
املرحلة واالنتقال إلى املرحلة 

النهائية.
وأشــار إلــى انــه ميكن 
تغيير االشتراطات الصحية 
والقرارات التي صدرت باملنع 
فانه بــأي وقت بالزيادة أو 
النقصان على الدول بحسب 
الوضــع الصحــي العاملــي 
واألمن الصحي داخل البالد، 
متوجها بالشكر اجلزيل إلى 
جميع اجلهات املختلفة والتي 
تســاهم في نشــر األخبار 
والتوجيهات واإلرشــادات 
للمواطنني واملقيمني سواء 
اجلهات احلكومية أو القطاع 
اخلاص وكذلك وسائل اإلعالم 
التي حتاول توضيح الصورة 
للجميع، داعيا إلى التوجه 
إلى املواقع الرسمية مبوقع 
الطيران املدني لالستفسار، 
ونحن متواجدون على مدار 
الساعة فيما يتعلق بعملية 

التشغيل التجاري.

م. صالح الفداغي (احمد علي) مالزم اول محمد أحمد البديّح ورقيب اول فهد تركي العنزي ورقيب يوسف زايد الشمريموظفو «الطيران املدني» أمام كاميرا التحقق من درجة حرارة املسافرين  

الهندســية  ومديــر اإلدارة 
م.صالح الفداغي جناح أول 
يوم وفق اخلطة املوضوعة 
سواء في اإلقالع أو القدوم 
فيما يتعلق بعملية التشغيل 
التجاري للرحالت في مطار 
الكويت، مشيرا إلى أن جميع 
األمور تسير وفق ماهو معد 
لها فيمــا يتعلــق بتطبيق 
اإلجراءات الصحية أو األمور 
التنظيمية والتي منها اختيار 
عينة عشوائية من القادمني 

ومتت بنجاح.

شركات الطيران مطالبة 
باسترجاع قيمة التذاكر امللغاة 

قال مصدر مسؤول في اإلدارة العامة للطيران املدني إن آلية 
استرجاع التذاكر امللغاة جراء قرار حظر السفر من ٣١ دولة سوف 
تكون بنفس اإلجراءات التي اتبعت لتذاكر السفر التي ألغيت منذ 
أزمة كورونا، بحيث ســيتم استرجاع قيمة تذاكر السفر امللغاة 
بعد فترة. وحول التذاكر التي مت حجزها عبر مكاتب الســياحة 
والسفر فإن عملية االسترجاع ســتكون بعد خصم ١٠ دنانير 
وهي الرســوم احملددة من قبل الطيران املدني. وأشار املصدر 
إلى أن املسافرين الراغبني في جتميد تذاكر السفر فإن شركات 
الطيران ســتفعل تلك اخلاصية للعمالء الراغبني بذلك، على أن 

تكون مدة صالحيتها سنة من تاريخ اإللغاء.
وفي سؤال حول رحلتي الطيران التي متت عودتها قبل دخولها 
األجواء الكويتية، ذكر املصدر أن الطيران املدني سيدرس وضع 
تلك الرحلتني بعد العودة للعمل عقب عطلة عيد األضحى، مشيرا 
إلى أن الشركات من املتوقع أن تعوض املسافرين عن تلك اإللغاء، 

السيما انه قرار احلظر صدر من السلطات احلكومية.

كاميرا فحص تطبيق «كويت مسافر»

قرار احلظر من ٣١ دولة يلغي ١٠٠ ألف تذكرة

وزير اخلارجية: مراجعة قرار
وقف رحالت الطيران من مصر الفترة القادمة

أسامة أبو السعود 

ذكرت وزارة اخلارجية املصرية أن 
الشيخ د.أحمد ناصر  وزير اخلارجية 
احملمد ناقش مع نظيره املصري سامح 
شكري خالل اتصال هاتفي الترتيبات 
اخلاصة بأوضــاع اجلاليتني املصرية 
والكويتية في البلدين، وذلك في إطار 

احلرص على التواصل بني البلدين ضمن 
العالقات املتميزة القائمة بينهما، وعلى 
رعاية مواطني البلدين املقيمني في كل 

منهما.
وقالت «اخلارجية املصرية» في بيان 
على موقعها الرسمي، وتلقت «األنباء» 
نسخة منه، إن الشيخ د.أحمد الناصر 
أكد خالل االتصال مع وزير اخلارجية 

سامح شــكري أن قرار وقف رحالت 
الطيران من مصر سيكون محل مراجعة 

خالل الفترة املقبلة. 
وأشار البيان إلى أن الوزيرين اتفقا 
على أن يتواصل وزيــرا الصحة في 
البلدين لتحديد اإلجراءات الكفيلة بعودة 
األمور إلى طبيعتها، تســهيال لعملية 
التنقل والتواصل بني البلدين الشقيقني.

باهي أحمد

كشفت مصادر مسؤولة في مطار الكويت 
الدولي أن قرار اإلدارة العامة للطيران املدني 
بحظر الطيران التجاري من ٣١ دولة أدى إلى 
حدوث أزمة كبيرة في مكاتب السياحة والسفر 
وحركة الطيران، خاصة ان عدد التذاكر التي كانت 
محجوزة خالل أغسطس اجلاري كانت تقدر 
بنحو ١٠٠ ألف تذكرة كانت معظمها محجوزة 

من وجهات كمصر والهند.

وذكــرت املصــادر لـ «األنبــاء» أن عدد 
التذاكر احملجوزة للجالية الهندية خالل الشهر 
اجلاري بلغت نحو ٤٠ ألف تذكرة، مقابل ٣٠ 
ألفاً للمصريني، وما يقارب من ١٨ ألف تذكرة 
للجالية الفلبينية، أما باقي التذاكر فقد وزعت 
ما بني إيران ولبنان وغيرهما من الدول التي 
مت حظرها، حيث مت جتميد تلك التذاكر بشكل 

كامل بعد القرار احلظر.
وفي السياق نفســه، كشفت مصادر في 
مكاتب السياحة والسفر لـ «األنباء» أن قرار 

اإلدارة العامة للطيران املدني بحظر الطيران 
التجــاري من ٣١ دولة من بينها مصر ولبنان 
والعراق وإيران، أمس األول شــكل ما يقارب 
الـ ٨٥٪ من إجمالي حركة الســفر بشكل عام 

في الكويت.
وأضافت املصادر أن تلك اخلطوة ستسهم في 
زيادة اخلسائر للمكاتب التي بدأت في االنتعاش 
قليال بعد االستئناف اجلزئي للرحالت اجلوية 
التجارية، إضافة إلى عودة مطار الكويت الدولي 
للعمل بنحو ٣٠٪ من طاقته التشغيلية، ولكن 

سرعان ما تغيرت األمور بشكل مفاجئ ليشهد 
املطار حظر السفر من ٣١ دولة.

ولفتت املصادر إلى أن حركة الســفر قد 
تقتصر في الفتــرة املقبلة على بعض التجار 
ورجال األعمال الذين يرغبون في السفر ألماكن 
محددة بهدف غرض معــني، ولكن الرحالت 
الســياحية قد تتأجل إلى مطلع أكتوبر املقبل 
في ظل االجراءات الصحية املتبعة في معظم 
الدول على أن يبدأ الناس بالسفر عقب تخفيف 

تلك اإلجراءات.

خالل أغسطس اجلاري وتشكل ٨٥٪ من إجمالي حركة السفر في املطار

بحث مع شكري في اتصال هاتفي رعاية مواطني مصر والكويت في البلدين

٤٠ ألفًا عدد التذاكر احملجوزة للجالية الهندية.. و٣٠ ألفًا للمصريني.. و١٨ ألفًا للفلبينيني

ملشاهدة الڤيديو



مواطنون لـ «األنباء»: «حظر الطيران» قرار صائب ومينع انتشار الوباء
عادل الشنان

القى قرار االدارة العامة 
للطيــران املدنــي مبنع او 
حظر الطيران التجـــــاري 
لـ ٣١ دولة عربية وآسيوية 
واوربية استحسانا كونه 
يصب في اجتاه الرأي القائل 
بضــرورة الســيطرة على 
الوضع الداخلي متاما قبل 
فتح املجال اجلوي الذي قد 
يكون من شأنه زيادة فرص 
انتشار وباء كورونا بشكل 

أوسع واكثر خطورة.
وقال عدد من املواطنني، 
التقتهــم «األنبــاء» ملعرفة 
آرائهم حول القرار، ان من 
األفضل عدم الســفر حاليا 
إلى اخلارج كذلك، ألن ذلك 
يرفع من احتماالت إصابة 
املواطنني بالڤيروس دون 
وجود الرعاية املناسبة لهم 

في الدول األخرى.
فــي البداية، قــال حمد 
الهالل إنه مؤيد متاما لقرار 
العامــة للطيــران  االدارة 
الطيــران  املدنــي بحظــر 
التجــاري لـــ ٣١ دولــة في 
ظل الوضع احلالي العاملي 
لتداعيات انتشاري ڤيروس 
كورونا املستجد، حيث ان 
الوضــع احلالي فــي البلد 
يشهد اســتنفار كل جهات 
الدولــة واجهزتهــا للعمل 
علــى تقليل عدد االصابات 
بهذا الڤيروس داخل البالد 
وفي مقدمتها وزارة الصحة 
مشــكورة علــى جهودهــا 
اجلبــارة، وهنــاك تعاون 
من قبــل املواطنني والتزام 
بــكل االجــراءات الوقائية 
واالحترازية للتخلص من 
هــذا الوباء، واملفترض في 
ظل هذا التكاتف احلكومي 
والشــعبي أال يتــم ادخال 
مجموعــات من اخلارج قد 
تعيدنــا الى املربــع االول 
وتذهب كل اجلهود سابقة 
الذكر هباء منثورا، مضيفا: 
علينا ان ننتظر بحد ادنى 
حتــى نهاية شــهر اكتوبر 
القــادم ثم تقييــم الوضع 
اذا مــا كان فعليــا يســمح 
بدخــول اآلخرين البالد ام 
ال، وذلــك يكــون مرتبطــا 
بالدول االخرى ومدى اعداد 
االصابات بها ونسب تفشي 

الوباء. 
الهــالل: فــي  وأضــاف 
الوضــع احلالــي ال أنصح 
أبدا بالسفر خارج الكويت 
وال بدخول أحــد للكويت، 
فال يجب املغامرة بالســفر 
البــالد والتعرض  خــارج 
لالصابــة، حيث لن يجدوا 
الرعاية التي يتلقونها داخل 

الكويت إطالقا.
املصلحة العامة

بدوره، قال عبدالرحمن 
املنصور ان احلكومة أعلم 
باالجراءات الالزمة حلماية 
الكويت وكل من على أرضها 
من هذا الوباء، والقرار يرمي 
العامة  لتحقيق املصلحــة 

بالبالد وعدم السفر الى اي 
دولــة اخــرى حفاظا على 

صحة اجلميع.
احلزم مطلوب

مــن جهته، قــال محمد 
مراد إنه من املؤكد أن قرار 
حظر الطيران لم يتخذ اال 
بعد العلــم التام بخطورة 
استقبال القادمني من الدول 
املذكورة في ظل جائحة وباء 
كورونــا الذي فتك بالعالم 
اجمع منذ شهر ديسمبر من 
العام املاضي وحتى وقتنا 
هــذا وهو قرار صائب جدا 
ألنه اتخذ حلماية اجلميع 
من خطر االصابة وتفشي 
املرض كون الدول املذكورة 
تعانــي من اعــداد اصابات 
مرتفعــة ونحــن نتمنــى 
القرارات اوســع  ان تكون 
شــمولية مــن املوجــودة 
حاليا، حيــث ان هناك من 
يدخل بالدنا عبر الطيران 
مــن دول اخرى مســموح 
بالقدوم منهــا الى الكويت 
وذلك كحيلة او تالعب عبر 
تغييــر املنافــذ اجلوية او 
الترانزيت، خاصة ان هناك 

االصابة وحماية للنفس من 
اخلطر وحماية للمجتمع من 
عدم التعرض او تعريض 
حيــاة اآلخريــن لالصابة 
بالڤيروس، وهذا من منطلق 
احلس املسؤولية الوطنية 
واملجتمعية والدينية وعلى 
اجلميــع االلتــزام والتقيد 
باالشــتراطات والقوانــني 
حتــى وصــول الــدواء او 
اللقــاح القاضــي على هذا 
الوبــاء، مشــددا على فتح 
املجــال اجلوي للســفر او 
للسماح بقدوم مجموعات 
بشرية للبالد سيكون أمرا 
سلبيا من شأنه نشر الوباء 
بشــكل كبير جــدا يصعب 
السيطرة عليه وقد يترتب 
عليه وقوع ضحايا بشرية 
باعداد كبيرة جدا واصابات 
ال ميكــن الســيطرة علــى 
وضعها الصحي وبالتالي 
خطر وكارثة مبعنى الكلمة.

قرار ممتاز

بدوره، اكد عبدالرحمن 
الغــامن ان القــرار يعد من 
افضل القرارات التي اتخذت 
كإجراءات احترازية ملكافحة 

بضــرورة االبتعــاد عــن 
السفر في االوقات احلالية 
وااللتزام حتى داخل البالد 
باجللوس باملنزل من منطلق 
التي يجب ان  املســؤولية 
يتحلى بها اجلميع للحفاظ 
على مجتمعنا ووطننا من 
شر هذا الوباء والعبور من 
هذه املرحلة بأقل اخلسائر، 
خاصة انه وباء قاتل لعدد 
مــن الفئات منهــا اصحاب 
االمراض وكبار الســن كما 
اكدت كل اجلهــات الطبية 
عامليا، مشيرا الى ان الوضع 
العــام بات ممــال وضاقت 
صدور الناس من االجراءات 
اال انه وضــع عاملي محتم 
علينا، وقــد بدأت خطوات 
العودة للحيــاة الطبيعية 
تدريجيا وعلينا مسايرتها 
بحذر شــديد حتى نتمكن 
مــن احتــواء االمــر برمته 

والسيطرة عليه.
منع السفر أيضًا

بــدوره، قــال ابــو رائد 
ان القــرارات التي تتخذها 
احلكومة جتاه منع انتشار 
ڤيروس كورونا املســتجد 

دوال خليجية رفعت احلظر 
متاما فتســتخدم مطاراتها 
كمحطات ترانزيت او السفر 
اليها ثم الســفر الى بالدنا 
كنــوع مــن تغييــر وجهة 
الطيران من دول محظورة 
الى دول مسموح بدخولها 
للبــالد، والبعــض لديــه 
اقامات في اكثــر من دولة 
او ڤيزا متعددة ويستخدمها 
للتالعب ودخول البالد وهو 
قد يكون مصابا، وبالتالي 
يتسبب باالذى للموجودين 
داخــل الكويــت وانتشــار 
املرض، خاصة ان هذا الوباء 
مــن يصاب به بلحظات قد 
ينقله الى مجموعة كبيرة 
بــدوره  البشــر وكل  مــن 
يبدأ بنشــر الڤيروس الى 
مجموعات اخــرى، فاألمر 
ليس سهال انه كارثة صحية 
حتتاج حزما بالتصدي لها.

وأضاف مراد أنه واسرته 
منذ شــهر فبرايــر املاضي 
لــم يخرجــوا مــن املنــزل 
اال لشــراء املــواد الغذائية 
فقط ال غيــر وذلك التزاما 
بتعليمــات وزارة الصحة 
الكويتيــة وتفاديــا خلطر 

وبــاء «كوفيــد ـ ١٩»، وهو 
قرار يوصــف باملمتاز في 
ظل الظروف احلالية التي 
العالــم اجمــع،  يشــهدها 
وذلك ألن احتواء الڤيروس 
ومنع انتشاره بالبالد يبدأ 
مبكافحتــه داخليــا حتــى 
الســيطرة عليه متاما قبل 
البــدء باســتقبال القادمني 
من اخلارج، ان فتح املجال 
اجلــوي للقادمــني حاليــا 
انتشــار  علــى  ســيعمل 
الڤيــروس بشــكل واســع 
وهو ما يرهق املؤسســات 
الصحية ويستنزف القدرات 
واالمكانيــات احلكوميــة، 
مؤكــدا اننــا ال نــزال فــي 
وال  للمجهــول  الطريــق 
نعلــم متى ايجــاد العالج 
الفعال لهذا الوباء والبد من 
االحتواء والســيطرة على 
الوضع داخليا، وهذا االمر 
ال يتناسب مع فتح املجال 

اجلوي إطالقا.
الغــامن عــدم  ومتنــى 
االلتفات للضغوط مبختلف 
اشكالها الن صحة الكويت 
واهلها قبل كل شــيء، كما 
وجه نصيحــة للمواطنني 

سواء مبنع السفر الى دول 
معينة او منع القادمني من 
دول محددة هــي اجراءات 
للحفاظ على صحة الناس 
ومنع تعرضهــم لالصابة 
ومهما كانت مــن اجراءات 
مشددة او قاسية او مانعة 
لبعــض االحتياجات التي 
كانت متاحــة قبل وصول 
الوباء، فالبد من االلتزام بها 
ألن احلكومــة لم تقرها اال 
ملصلحة اجلميع، وهذا هو 
الهدف منها وعلينا التقيد 
وااللتزام بها بدورنا حتى 
يلطف اهللا بنا ويصل العلم 
اليجاد العالج لهذا املرض 
والوبــاء وتعــود احليــاة 
لسابق عهدها فعليا وعندها 
ميكــن للجميــع معــاودة 
اعمالهــم وتصرفاتهم بكل 
حرية، كما كانت مسموحة 
قانونــا بالســابق دون أي 

قيود او شروط.
أبورائــد علــى  وأثنــى 
تقدمي احلكومــة الكويتية 
وفي مقدمتها وزارة الصحة 
كل النصائح واالرشــادات 
والتوجيهات حيث اتخذت 
كل االجــراءات والتدابيــر 
وســهلت كل االحتياجــات 
وصرفت الكثير في سبيل 
احلفاظ على صحة وارواح 
املواطنني واملقيمني، والدور 
حاليا على الناس في التقيد 
وااللتــزام للعبور من هذه 
عــودة  متمنيــا  االزمــة، 
صاحب السمو والد اجلميع 
بالسالمة الى ارض الكويت 
لتعم الفرحة قلوب اجلميع 
من مواطنني ومقيمني، فهو 
والد اجلميع وبلسم اجلراح 
للعالم اجمــع والكل يدعو 
له بالشــفاء العاجل داخل 

الكويت وخارجها.
السيطرة على الوضع

مــن جهتهــا، قالــت ام 
خالد: نحــن دولة صغيرة 
مبانيهــا  وكل  املســاحة 
السكنية بالقرب من بعضها 
البعض ونســبة املواطنني 
اقل بكثير جدا من نســبة 
االخوة الوافدين، واالختالط 
التعاونية  في اجلمعيــات 
واالســواق واملؤسســات 
احلكومية موجود بشــكل 
يومــي بأعلى مســتوياته، 
فالبــد من الســيطرة على 
الوضــع داخليــا قبل فتح 
املجال للقادمني من اخلارج، 
وواقــع احلــال ان الوضع 
الداخلي مــازال يعاني من 
اعداد اصابات كبيرة والدول 
االخرى مازالت تعاني ايضا 
من اعداد كبيرة باالصابات، 
فاملنطــق والعقل واحلكمة 
تفرض علــى اجلميع عدم 
السماح بدخول احد البالد 
الســماح  نهائيــا، وعــدم 
بالســفر خــارج البــالد اال 
للحاالت احلرجة طبيا فقط 
ال غيــــر، متمنية ان ميــن 
اهللا عز وجــل على العالم 
اجمــع بالصحــة والعافية 

وزوال الغمة.

رحبوا بالقرار الذي شمل ٣١ دولة وشكروا «الصحة» والصفوف األولى على جهودهم مبواجهة «كورونا»

أبو رائدحمد الهالل عبدالرحمن الغامن محمد مراد عبدالرحمن املنصور          (محمد هنداوي)

بالنســبة لصحــة اجلميع 
واحلفــاظ عليهم من خطر 
االصابة بڤيــروس كوفيد 
- ١٩، مؤكــدا أن علــى كل 
القرارات  الشعوب احترام 
الصــادرة مــن احلكومات 
بشأن الصحة العامة، وعلينا 
العلــم يقينا ان احلكومات 
تربطها اتفاقيات ومصالح 
مشــتركة وعالقــات علــى 
مختلف املستويات وتواصل 
من قبل وزارات اخلارجية 
وكل ذلك للعمل على مصلحة 
البلدان والشــعوب ومنها 
حمايــة صحة األفــراد من 
األوبئة واألمراض. ومتنى 
املنصور من اجلميع التحلي 
بالصبر وااللتزام بتعليمات 
وارشــادات وزارة الصحة 
الكويتية حلني ايجاد اللقاح 
املناســب او الدواء الناجع 
لهذا الوباء الذي استشرى 
بالعالــم اجمــع وغيــر كل 
اليومية  مفاهيــم احليــاة 
الشــعوب  عنــد مختلــف 
وفرض اجراءات وممارسات 
خاصة في ظل تفشــيه في 
املجتمعــات، مؤكــدا ايضا 
ان الوضع يتطلب املكوث 

الغامن: النزال نواجه املجهول ويجب احتواء الوباء داخليًا قبل فتح الطيرانالهالل: أنصح بعدم السفر أبدًا إلى خارج الكويت لعدم وجود رعاية مناسبة
أبورائد: البد من االلتزام بقرارات احلكومة ملواجهة الوباء وإن كانت قاسيةاملنصور: على كل الشعوب احترام قرارات احلكومات حلماية الصحة العامة
أم خالد: املنطق يفرض منع دخول أي أحد البالد نهائيًا أو للسفر للخارجمراد: نتمنى زيادة إطار احلظر ليشمل دوًال أخرى ومنع التالعب بتغيير املنافذ

حركة محدودة أمام املطار أمس جهود وقائية مشكورة من جمعية الهالل األحمر

ملشاهدة الڤيديو

صالة القادمني وقد بدت خالية أمس بعد تطبيق 
قرار حظر الطيران من ٣١ دولة         (أحمد علي)

االثنني ٣ اغسطس ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)



االثنني ٣ اغسطس ٢٠٢٠
30 عامًا  06

على الغزو الغاشم

السفيرة رومانوسكي: األحداث التي تلت الغزو وحترير الكويت
شّكلت مرحلة مفصلية في تاريخ العالقات الكويتية - األميركية

«كونا» ـ فواز اسميران

أكــدت ســفيرة الواليــات 
املتحدة األميركية لدى الكويت 
ألينا رومانوسكي أنه بعد مرور 
٣٠ عامــا على الغــزو العراقي 
للكويــت وحتريرهــا التــزال 
روابطنا معهــا متينة، «وهذه 
العالقــة يجب أال تقتصر على 
أنها من املسلمات، بل البد أيضا 
من العمــل دائما على التقارب 
ونتطلــع ملزيــد من الشــراكة 
مستقبال». وقالت رومانوسكي 
فــي لقــاء مــع «كونــا» أمس 
مبناسبة الذكرى الـ ٣٠ للغزو 
العراقي للكويت (في الثاني من 
أغسطس عام ١٩٩٠) إن األحداث 
التي تلت الغزو وأسفرت عن 
حترير الكويت شكلت مرحلة 
مفصليــة بتاريــخ العالقــات 
الكويتية - األميركية، السيما 
ملن عايشوا تلك الفترة، الفتة 
إلى أن العام املقبل سيشهد مرور 
٦٠ عاما على العالقات الكويتية 
- األميركية ممــا يؤكد متانة 

العالقة الثنائية.
إلــى جتربتهــا  وتطرقــت 
الشخصية مع أحداث الغزو «فقد 
شكلت تلك املرحلة التاريخية 
بدايــة معرفتهــا بالكويت، إذ 
كانت تعمل لدى وزارة الدفاع 
األميركية حينها»، مضيفة أنها 
شــاهدت بعينيها آثــار الغزو 
املدمــرة في زيــارة الحقة لها 

إلى البالد بعد التحرير.
أحداث مهمة

وأضافت أنها مرحلة مهمة 
وحساسة مبا شهدته من أحداث 

في فبراير املقبل.
وعن التبادل التجاري بني 
البلديــن أفادت رومانوســكي 
بأنه بلغ في العام املاضي ٤٫٦ 
مليــارات دوالر، مشــيرة الى 
الدور املهم الذي يؤديه القطاعان 
االقتصادي والتجاري لتعزيز 
العالقات األميركية - الكويتية 
مبا فيها االستثمارات الكويتية 
في الواليات املتحدة خصوصا 
أن كل ذلــك يأتــي حتت مظلة 
احلوار االستراتيجي األميركي-

الكويتي. وأشارت إلى استمرار 
ابتعــاث الطلبة الكويتيني إلى 
الواليــات املتحــدة باعتبارها 
وجهة رئيســية للدراسة على 
مــدى ٧٠ عامــا، و«نعلم حجم 
التحديات التي كانت في الفترة 
املاضيــة واملرتبطة بڤيروس 
كورونــا، وندعــو اجلميع الى 
التحلــي بالصبر والعمل على 

جتاوز الظروف احلالية».
وقالــت إن وجــود الطلبة 
املبتعثــني الكويتيني يســاعد 
الشعب األميركي في فهم هذه 
املنطقة بشــكل أكبــر ويقوي 
العالقات االجتماعية بني البلدين 
وهو محل تقدير وافتخار، ووفقا 
آلخر إحصائية اطلعت عليها فقد 
بلغ عدد الطلبة الكويتيني في 
الواليات املتحدة ١٢ ألف طالب 
وطالبة. ولفتت إلى زيارة قائد 
قيادة القوات األميركية الوسطى 
الفريــق أول كينيث ماكينزي 
إلــى الكويــت فــي ١٣ يوليــو 
املاضي وزيارة املمثل األميركي 
اخلاص إليران وكبير مستشاري 
السياســات لوزير اخلارجية 
األميركــي براين هــوك في ٢٧ 

عام ٢٠٠٤ يعكس عمق العالقات 
الكويتية - األميركية ويعززها.

حملة للسفارة

وقالــت رومانوســكي إن 
السفارة األميركية في الكويت 
تتولــى إعــداد حملة لألشــهر 
الســتة املقبلــة وصــوال إلــى 
الذكرى الثالثني لتحرير الكويت 
في فبراير املقبل تتضمن عددا 
من األنشــطة التي ستقوم بها 
السفارة، و«عالوة على إظهار 
اجلانــب العســكري لتحريــر 
الكويت فإن الســفارة تسعى 
أيضا لتســليط الضــوء على 
اجلانــب اإلنســاني وإظهــار 

التقارب بني الشعبني».
وذكــرت أن مــن أوجه تلك 
األنشــطة التي تظهر اجلانب 
اإلنساني مقطوعات موسيقية 
ومنحوتات بالتعاون بني فنانني 

أخيرا للعمل فيها. وقالت: إنه 
صحيح كان هناك دور أميركي 
كبير في حترير الكويت، لكن 
الدور األساســي كان للكويت 
بعملية إعــادة بناء الدولة من 
آثار الدمار واحلرب، ومنذ ذلك 
الوقت ازدهرت الكويت لتصبح 
قائدة إقليمية في مجاالت السلم 

واألمن.
ونوهــت بــدور الكويــت 
الفاعــل في عــام ٢٠٠٣ بحرب 
حترير العراق التي قدمت فيها 
الدعم الكبير للواليات املتحدة 
وللدول األخرى املتحالفة، كما 
أشادت بالدور الكويتي احليوي 
والرئيسي في التحالف الدولي 
ضد ما يسمى تنظيم «داعش» 
وما قدمته من دعم لوجيستي 
كبير، مبينة أن إعالن تسمية 
الكويت حليفا رئيسيا من خارج 
حلف شمال األطلسي (ناتو) في 

كويتيــني وأميركيــني إضافة 
إلى عمل مجســم ميثل عملية 
التحرير وهذا ما يحضر اجلانب 
اإلنساني، آخذين بعني االعتبار 
الظــروف احلاليــة بصعوبــة 
التواصل نظرا النتشار ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد-١٩).

توظيف التكنولوجيا

ولفتــت رومانوســكي إلى 
عمل الســفارة علــى توظيف 
والتواصــل  التكنولوجيــا 
اإللكتروني ألخذ بعض املذكرات 
واألحــداث ممن عايشــوا تلك 
املرحلة باستضافتهم عن طريق 
االتصــال املرئي ليتحدثوا عن 
جتربتهم ودورهم وتضحياتهم 

في عملية حترير الكويت.
وأشــارت إلى التنسيق مع 
وزارة اخلارجيــة الكويتيــة 
عن طبيعــة النشــاطات التي 
من املمكــن عملها فــي الفترة 
املقبلة، إضافة إلى إشراك مجتمع 
أصحاب األعمال واالقتصاديني 
في الكويت والواليات املتحدة.

وحتدثت رومانوسكي عن 
مشروع متت املوافقة عليه من 
الكونغرس األميركي والرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب عام 
٢٠١٧ بشأن بناء نصب تذكاري 
في موقع رئيســي بالعاصمة 
األميركية واشنطن يجسد عملية 
التحريــر (عاصفــة الصحراء 
ودرع الصحــراء) واجلهــود 
املبذولــة في تلــك الفترة، كما 
سيعطي تقديرا للدول األخرى 
التي شاركت في عملية التحرير 
وســيكون مموال مــن القطاع 
اخلاص آملة البدء في تنفيذه 

الشــهر ذاته، مما يعكس دور 
الكويت احليوي في احلفاظ على 
األمن واالستقرار في املنطقة. 
وشــددت على «أهمية التفاعل 
في وسائل التواصل االجتماعي 
وتبــادل األفكار والتواصل مع 
الناس بالرغم من وجود سلبيات 
وإيجابيات في ذلــك لكن بعد 
ظهور «كورونا» وما تبعه من 
انقطاع عن احلياة االجتماعية 
فإن العمل الديبلوماسي يجب 
أال يتوقف، بالتالي كانت أهمية 
التواصل عبر هذه الوسائل».

رؤية املستقبل

وذكــرت رومانوســكي أن 
انتشــار ڤيروس كورونا أدى 
دورا في حتديد رؤية املستقبل 
للعالقات األميركية - اخلليجية 
فهناك بعض القضايا التي مت 
العمــل عليها خالل ســنوات 
طويلة، لكن ڤيروس كورونا 
ســلط الضــوء علــى قضايا 
ومجاالت ميكــن العمل عليها 
حتديدا. وضربــت مثاال على 
ذلك التعاون الفاعل في إدارة 
األزمــات واألوبئــة والتعاون 
فــي مجــال الرعايــة الطبيــة 
وفي مجال األمن الســيبراني 
للحفاظ على أمن املعلومات في 
البنوك وأماكن العمل واجلهات 
احلكومية. وقالت رومانوسكي 
إن «تقريب العالقات الكويتية 
- العراقية والتقارب العراقي 
- اخلليجــي ودعــم احلكومة 
العراقية اجلديدة يحظى بدعم 
من الواليات املتحدة وسنستمر 
فــي العمــل بــه مــع احللفــاء 

اخلليجيني».

أكدت في لقاء مع «كونا» أن الروابط مع الكويت متينة وهناك تطلع ملزيد من الشراكة مستقبالً

السفيرة األمريكية ألينا رومانوسكي متحدثة إلى الزميل فواز اسميران

قرارات مجلس األمن وتشكيل 
التحالــف الدولي تعتبر دليال 
واضحــا على رفــض املجتمع 
الدولي ملبدأ العدوان واحتالل 
الدول. وذكرت رومانوسكي أن 
ذلك تبعه تقارب عسكري كويتي 
- أميركي متثل بتوقيع اتفاق 
تعاون دفاعي سمح للواليات 
املتحدة األميركية باإلبقاء على 
اآلالف مــن اجلنود األميركيني 

في الكويت.
وأوضحت أن الغزو العراقي 
للكويت شكل مرحلة مفصلية 
بتاريخ العالقة بــني البلدين، 
خصوصا ملن عايشوا تلك الفترة 
وعاصروها، مؤكدة على الدور 
احملــوري لذلــك اجليــل بنقل 
جتاربهــم خالل تلــك املرحلة 
مبــن فيهم بعــض األميركيني 
الذيــن شــاركوا فــي حــرب 
التحرير وعــادوا إلى الكويت 

مهمــة أدى خاللهــا الرئيــس 
األميركي الراحل جورج بوش 
األب دورا رئيســيا خصوصا 
عندما وجه خطابا للكونغرس 
األميركي حينها بشأن اللجوء 
للتدخــل العســكري لتحرير 
الكويت وشــعبها واســتعادة 
وحــدة أراضيهــا وســيادتها 
وضمان عودة حكومة الكويت 
الشرعية، وشدد فيه على أن ما 
يجري يجب أال يستمر ويجب 

أن تعود السيادة للكويت.
وتناولت األحداث التي تلت 
على امتداد خريف عام ١٩٩٠ إذ 
أصدر مجلس األمــن عددا من 
القرارات شملت فرض عقوبات 
اقتصادية على العراق وبعدها 
قرار مجلس األمن رقم ٦٧٨ في 
نوفمبر ١٩٩٠ الذي أمهل النظام 
السابق في العراق حتى تاريخ 
١٥ يناير ١٩٩١ لالنســحاب من 
الكويت وإال فســيتم استخدام 
جميع الوسائل الالزمة إلعادة 
الســلم واألمــن الدوليــني إلى 

نصابهما.
عاصفة الصحراء

كما تطرقت الســفيرة إلى 
جهود األمم املتحدة التي مكنت 
الواليات املتحدة من إرسال آالف 
اجلنود مــن القوات األميركية 
للمنطقة وتشكيل حتالف ضم 
٣٥ دولة بقيادة الواليات املتحدة 
والتحضيــر لعمليــة عاصفة 
الصحراء مبشــاركة قوات من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
والــدول العربيــة وغيرها من 
الدول الصديقة التي ســاهمت 
في حترير الكويت، مؤكدة أن 

الرئيس بوش األب أدى دورًا رئيسيًا عندما وّجه خطابًا للكونغرس بشأن اللجوء للتدخل العسكري لتحرير الكويت وشعبها واستعادة وحدة أراضيها وسيادتها
شاهدت آثار الغزو املدمرة.. وقرارات مجلس األمن وتشكيل التحالف الدولي تعتبر دليًال واضحًا على رفض املجتمع الدولي ملبدأ العدوان واحتالل الدول

سفراء لـ «األنباء»: جتاوز الكويت حملنة الغزو يعكس ثقلها الدولي

أسامة دياب

شــدد عدد مــن الســفراء 
املعتمدين لدى البالد على أن 
محنــة الغزو األليمة كشــفت 
عــن معدن الشــعب الكويتي 
األصيل، الفتني إلى أن جتاوز 
الكويت لهــذه احملنة يعكس 
ثقلها اإلقليمي والدولي وجناعة 

سياستها اخلارجية.
وأشار السفراء في حديثهم 
مع «األنباء» إلــى أن الذكرى 
الـــ ٣٠ للغــزو الصدامي على 
الكويت تعتبر فرصة لنتذكر 
معاناة وتضحيات الكويتيني 
احملبــني للحرية، معربني عن 
إدانتهم ألي عمليات تستهدف 
ســيادة الــدول واســتقاللها، 
مشيرين إلى أن بلدانهم ساندت 
احلق الكويتي بكل قوة وفقا 
ألســس ومبادئ عــدم جواز 
احتالل أراضــي الغير بالقوة 
وملا تنــص عليه مبادئ األمم 

املتحدة، فإلى التفاصيل:
في البداية، أكد عميد السلك 
الديبلوماسي سفير السنغال 
لدى البــالد عبداألحد إمباكي 
أن تاريــخ ٢ أغســطس ميثل 
ذكرى أليمة في تاريخ األمتني 
اإلسالمية والعربية، موضحا 
أن جتاوز الكويت لهذه احملنة 
يعكس ثقلها اإلقليمي والدولي 
وجناعة سياستها اخلارجية، 
مما دفع مختلــف دول العالم 
إلى أن تقف مع احلق الكويتي.
فــي  إمباكــي،  ولفــت 

الغزو الغاشــم علــى الكويت 
معاناة هائلة بالشعب الكويتي، 
وضحى العديد من الكويتيني 
األبطــال بأرواحهم دفاعا عن 

بلدهم.
ولفت قانغـ  في تصريحات 
خاصــة لـ «األنبــاء» ـ إلى أن 
احلكومة الصينيــة تعارض 
وبشدة أي عدوان، موضحا أن 
الشعب الصيني يقف متضامنا 
مع الشــعب الكويتي، واليوم 
تؤكد الصــني دعمهــا الثابت 
جلهود الكويت حلماية سيادتها 
واستقاللها وسالمة أراضيها.

بيبريجــوس: لقــد كان غزو 
الكويــت عمــال عدوانيا غير 
أخالقــي وخطــأ فادحــا قاده 
تقييــم جيوسياســي خاطئ 

للغاية للظروف الدولية.
وأشــار بيبريجوس ـ في 
تصريحــات لـ «األنباء» ـ الى 
أن بالده رفضــت على الفور 
نتائج الغــزو وتضامنت مع 
حق الشعب الكويتي املشروع، 
وشاركت اليونان في التحالف 
الدولــي الذي أدى إلى حترير 
الكويت، مشيدا بعمق عالقات 
الصداقة التي جتمع البلدين.

اجنبيــة، ويصادف في نفس 
عام الغزو ١٩٩٠ بداية سحب 
االحتــاد الســوڤييتي لقواته 
مــن هنغاريا التي ظلت حتت 
االحتالل ملدة اربعني عاما، لذلك 
فإن الهنغاريني يقدرون جيدا 
معنــى احلريــة، ولذلك تدين 
هنغاريا حكومة وشعبا اي غزو 
او عمليات تســتهدف سيادة 
الدول واســتقاللها، موضحا 
الكويــت  بــالده ســاندت  أن 
في محنتها وســاعدتها خالل 
احلرب عن طريق امدادها بفرق 
طبية وفرق إطفــاء احلرائق 
مــع جهــاز Big Wind «الريح 
الكبير». وأعرب شــوش عن 
أصدق امنياته بالشفاء العاجل 
لصاحــب الســمو وللكويــت 
االســتقرار  دوام  وشــعبها 

والتقدم والرخاء.
كذلك، أكد السفير الطاجيكي 
لدى البالد د.زبيد اهللا زبيدوف 
أن ذكرى ٢ أغســطس األليمة 
كشــفت عــن معدن الشــعب 
الكويتي األصيــل الذي التف 
حول قيادته السياسية وناضل 
وكافــح مبســاعدة األشــقاء 
واألصدقاء من أجل اســتعادة 
بجهــود  مشــيدا  أراضيــه، 
وتضحيات الشعب الكويتي من 
أجل استرداد حقهم املشروع، 
متمنيا للكويت أميرا وحكومة 
وشعبا دوام التوفيق والسداد.
وأضــاف زبيــدوف، فــي 
تصريحات خاصة لـ «األنباء»: 
التاريخي أثبت  هذا االختبار 

مــن جانبه، قال الســفير 
األملاني لدى البالد اســتيفان 
موبــس ان فــي االحتــاد قوة 
وبالوحــدة متكنــا مــن دفــع 
املعتدي. وأشــار موبس، في 
منشور على حساب السفارة 
في موقع التواصل االجتماعي 
انستغرام، إلى أن الذكرى الـ ٣٠ 
للغزو الصدامي للكويت فرصة 
لنتذكــر معانــاة وتضحيات 
الكويتيني احملبني للحرية في 

هذا الوقت املروع.
بدوره، قال السفير اليوناني 
لدى البالد كونســتانتينوس 

مــن جهتــه، أكد الســفير 
الهنغاري لدى البالد د.اشتفان 
شوش أن احلقبات األليمة في 
تاريخ الشــعوب تضيف إلى 
خبراتها وتزيد من صالبتها، 
الشــعب  مســتذكرا معانــاة 
الكويتي وتضحياته وكفاحه 
مــن أجــل حتريــر أراضيــه. 
وأضاف شوش، في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»: في الذكرى 
الثالثني للغزو العراقي الغاشم، 
فإن هنغاريا حكومة وشــعبا 
تعلم جيدا شــعور ان تعيش 
في بالدك حتت احتالل قوات 

أن الكويت بفضل اهللا تعالى 
ثــم بفضل قيادتها الرشــيدة 
وشعبها األبي احلر قادرة على 
مواجهــة التحديات واملخاطر 
والصعــاب مهما بلغت قوتها 
وتداعياتها وأي كان مصدرها، 
الفتا إلى أن القيادة الكويتية 
أبنــاء  احلكيمــة مبســاندة 
البررة واألصدقاء  الكويتيني 
واألشقاء تغلبت على كل هذه 
املصاعــب ومتكنت من إعمار 
الكويت من جديد لتبني بلدا 
آمنا عامرا مطمئنا يقدم منوذجا 
يحتذى به في الرقي واالزدهار 

والتضامن والوئام.
القائم  أكــدت  من جانبها، 
باألعمال في السفارة الفرنسية 
لدى البالد اليزابيث باربييه أن 
بالدها كانت في طليعة الدول 
التــي أدانت الغــزو الصدامي 
الغاشــم على الكويت قبل ٣٠ 
عامــا، الفتة إلــى أن املجتمع 
الدولي قد ساند احلق الكويت 
فــي اســتعادة الســيادة على 
أراضيها. ولفتت باربييهـ  في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
ـ أن يــوم ٢ أغســطس يعتبر 
يوما يخلد تضحية الكويتيني 
وكفاحهم من أجل الدفاع عن 
أراضيهــم، معربة عن فخرها 
ملشــاركة فرنسا في التحالف 
الدولــي، مشــددة علــى عمق 
ومتانة العالقات الفرنســيةـ 
الكويتيــة، متمنيــة للكويت 
أميرا وحكومة وشــعبا دوام 
االستقرار والتوفيق والسداد.

السفير كونستانتينوس  بيبيريجوسالسفير مايكل دافنبورت القائم باألعمال اليزابيث باربييهالسفير ستيفان موبس السفير د.اشتفان شوشالسفير عبداألحد امباكي السفير د.زبيد اهللا زبيدوفالسفير لي مينغ قانغ

تصريحات خاصة لـ «األنباء»، 
إلــى التضحيات التــي قدمها 
الشعب الكويتي حتى يستعيد 
حقــه املشــروع، واصفا تلك 
التضحيات بالسطور املضيئة 
في التاريخ الكويتي، متمنيا 
للكويت أميرا وحكومة وشعبا 

دوام التوفيق واالزدهار.
وأعرب السفير إمباكي عن 
أصدق أمنياته لصاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بالشــفاء العاجــل وان يعود 
سموه ساملا معافى إلى أرض 
الوطن، وللكويت وشعبها دوام 

االستقرار والتقدم والرخاء.
فخر واعتزاز

مــن جهته، جدد الســفير 
البريطانــي لدى البالد مايكل 
دافنبــورت التزام بالده بأمن 

واستقرار الكويت.
واشــار دافنبــورت، فــي 
تغريــدة علــى حســابه على 
موقــع التواصــل االجتماعي 
تويتــر  مبناســبة مــرور ٣٠ 
عاما علــى الذكــرى احلزينة 
للغــزو العراقي للكويت، إلى 
أن بريطانيــا تشــعر بالفخر 
واالعتزاز لوقوفها إلى جانب 
الكويت الصديقة، حيث جتدد 
بريطانيا بهذه املناسبة التزامها 

بأمن واستقرار الكويت.
بدوره، قال سفير جمهورية 
الصني الشعبية لدى البالد لي 
مينــغ قانغ إنه فــي مثل هذا 
اليــوم قبــل ٣٠ عامــا، أحلق 

السفير األوكراني: الكويت معروفة  بسياستها اإليجابية
يوسف غامن

أكد سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر 
باالنوتسا أهمية ترسيخ االحترام بني الدول، وأن 
تكون العالقات بينها قائمة على التعاون البناء، وأن 
حتل جميع اخلالفات باحلوار اإليجابي والنقاش 
املثمر بعيدا عن استخدام القوة واللجوء إلى احلروب 
ألنها لن تكون إال سببا في الدمار، وهذا ما حدث 
أثناء غزو النظام العراقي للكويت واحتالله لها، حيث 
وقفت جميع دول العالم الى جانب احلق الكويتي 
ورفضت االحتالل واللجوء الى القوة، خصوصا 

أن الكويت معروفة بسياستها اإليجابية وحرصها 
على السلم واألمن الدوليني ورفضها التدخل في 
شؤون اآلخرين. وأشاد السفير باالنوتسا بصمود 
الشعب الكويتي ووقوفه خلف قيادته احلكيمة حتى 
حتقق التحرير وعودة احلق الى أصحابه، وكيف 
كان الغزو عامال إيجابيا في متاسك الشعب على 
اختالف أطيافه فضربوا مثال كبيرا في الوطنية. 
ومتنى د.باالنوتسا للكويت دوام االستقرار واألمان 
في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد وسمو نائب األمير وولي 

السفير د.أوليكساندر باالنوتساالعهد الشيخ نواف األحمد واحلكومة الرشيدة.

السفير الصيني: الصني تؤكد دعمها الثابت جلهود الكويت حلماية سيادتها وسالمة أراضيها

السفير البريطاني: في ذكرى الغزو جندد التزامنا بأمن واستقرار الكويت وفخورون بوقوفنا معهاالسفير السنغالي: ٢ اغسطس ذكرى أليمة ومختلف دول العالم وقفت مع احلق الكويتي

السفير األملاني: ذكرى الغزو فرصة لنتذكر معاناة وتضحيات الكويتيني احملبني للحرية
القائم باألعمال الفرنسي: يوم ُيخّلد تضحية الكويتيني وكفاحهم من أجل الدفاع عن أراضيهمالسفير الهنغاري: نقّدر معنى احلرية وندين أي عمليات تستهدف سيادة الدول واستقاللها

السفير الطاجيكي: اختبار تاريخي أثبت قدرة الكويت على الثبات ومواجهة التحديات واملخاطر

السفير اليوناني: تضامّنا مع حق الكويت املشروع وشاركت اليونان في التحالف الدولي لتحريرها



تعليقاً على مقال الكاتب األستاذ كرم نعمة 
املنشور في صحيفة «العرب» البريطانية بعنوان: 
«احلل يكمن في احتالل كويتي مرحب به للعراق»، 
ومع األخذ بعني االعتبار مشاعر الكاتب اإليجابية 
جتاه الكويت وحكامها بوصفه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، بـ «األمير 
العادل» وهو االمر الذي نعتبره محل ترحيب، 
ووقفة يستحق الكاتب منا عليها الشكر والتقدير.

من جانب آخر، وبعد قراءتي ملقال األستاذ كرم 
نعمة، وجدت نفسي مضطرا لتدوين عدة مالحظات 

شكلية وضمنية على مقاله أخلصها باآلتي:
أوال: الكويت لــم، وال، ولن تبحث عن أي 
دور توسعي ولو بشكل ناعم على حساب اجلار 

والشقيق العراقي.
ثانيا: الكويت تدعم كل ما يعزز اســتقرار 
اجلار العراقي من دون اشتراطات او مساومات، 
إلمياننا العميق بأن استقرار او اضطراب االمن 
في العراق ينعكس بشكل مباشر على استقرار 
او اضطــراب االمن في الكويت، خصوصا مع 
وجود شريط حدودي مشترك يجمع الدولتني 

وميتد لـ ٢١٤ كيلومتر طولي.
ثالثا: نربأ بأنفسنا عن تسويق مادة اخلطاب 
الذي تضمنه املقال املنشور، وذلك ملا قد يترتب 
عليه من إثارة توجسات عامة افراد الشعب العراقي 
الشقيق، والذي قد تلبس عليه مثل هذه اخلطابات، 
وتوهمه بــأن الدعم الكويتي للعراق «وراءه ما 
وراءه» من نوايا توســعية، وهو االمر الذي ال 
يعكس او يعبر عن حقيقة دوافع دعم الكويت 

او سياساتها اإليجابية جتاه العراق الشقيق.
رابعا: ادعاء ان الكويت مازالت تعاقب جميع 
افراد الشعب العراقي بسبب خطأ ارتكبه طاغية 
لم يعد يحكم العراق، ادعاء بعيد كل البعد عن 
الواقع، ودليل ذلك هو الدور النشط واملشاريع 
التنموية التي قام بها صندوق التنمية الكويتي 
في الداخــل العراقي استشــعارا من الكويت 

مبسؤولياتها العربية.
خامسا: االدعاء الضمني بأن الكويت مازالت 

غير متصاحلة مع نفسها او مع العراق بشكل 
كامل حتى يومنا هذا، ادعاء يعوزه الكثير من 
الدقة، حيث ان الكويت عبرت عن قمة تفانيها 
وتصاحلها مع «عراق ما بعد صدام» من خالل 
استضافة مؤمتر «إعادة إعمار العراق» والذي 
ضمن جلب «تعهدات دولية» للعراق بقيمة ٣٠ 

مليار دوالر.
سادسا: أؤكد بشكل صريح وثابت ومبدأي 
على كون «عقيدة سياسة الكويت اخلارجية» قائمة 
على اساس منع االنقسام العربي ملنع تقسيم 
الدول العربية، وفي هذا السياق تعتبر الكويت 
اليوم واحدة من دول «صقور الدفاع العربي» عن 
وحدة أراضي الدول العربية واستقالليتها، وعليه 
ال ميكن ان نقبل دعوة: كسر وحدة أراضي العراق 
حتــى وإن تضمنت الدعوة على جزئية - ضم 
األراضي العراقية للكويت، كي ال نقع باحملظور 
الذي نحاربه، هذا على اعتبار ان دعوة الكاتب 
قصدت الضم حرفيا من حيث الشكل. اما في 
حال قصدت دعوة الكاتب املعنى الضمني الذي 
على األرجح يقصده، أي: «وضع العراق حتت 
احلكم الكويتي من خــالل قوة تأثير الكويت 
الناعمة على صناع القرار العراقي» فاألمر كذلك 
مرفوض من حيث املبدأ، إلميان الكويت مببدأ 
عدم التدخل في شؤون دول اجلوار الداخلية، 
ومتسكنا الصارم بهذا املنهج حتى ال نبرر لدول 

اجلوار تدخالتها في شؤوننا الداخلية.
ســابعا: نعتقد أن حل «رواسب» النزاعات 
الكويتية ـ العراقية سواء في عهد قاسم او في 
عهد صدام، يتمثل في: «حتقيق تكامل مالحي 
واقتصادي كويتيـ  عراقي من ناحية، وحتقيق 
تكامل سياسي وأمني خليجيـ  عراقي من ناحية 

أخرى».
ختاما: ستبقى الكويت داعما رئيسيا ألمن 
واســتقرار واســتقالل وتنمية الدول العربية 
الشقيقة، التزاما مبسؤوليتها التي وضعها الضمير 
العربي على عاتقها، وإميانا بوحدة املصير العربي 

وترابط قضاياه.

األبطال احلقيقيون هم من سيذكرهم التاريخ 
الكويتي، وليس مــن رأيناهم يجاهرون باملال 

احلرام، فهم وفلوسهم الى «مزبلة التاريخ».
أثبتت معظم الدراسات العربية واألجنبية أن 
إخفاق الطالب مرده الى عدم مراجعة دروســه 
وافتقاره إلى املعرفة واملعلومات، وهذه كلها عوامل 
شخصية، أضف كذلك رهبة االمتحانات، لكن 
احلقيقة هي أن املعني بهذا األمر هم اآلباء الذين 
ال يجلسون مع أبنائهم ليعلموهم ويعطوهم من 
خبرتهم احلياتية وما يخص وطنهم وعاداتهم 
وتقاليدهم لتنمية شخصياتهم وإعدادهم للحياة، 
فما عادت املدارس تعلم، وال صار املدرس صاحب 

رسالة، اللهم إال قلة.
أنت أيها األب..
أنت أيها األم..

أنتما في إجازة العيد، ويصادف اآلن التاريخ 
الذي يجب أال ينسى في البيت الكويتي ٢ - ٨- 
١٩٩٠، املرجو منكم إعطاء أبنائكم (فترة جلوس) 
للحديث عن هذا التاريخ الكويتي احملفور في 
عقولنا وضمائرنا ووجداننا وعلى أساسه نقيس 
الوالء والبراء واالنتماء، وعليه اجلسوا مع هؤالء 
األبناء الصاحلني وقولوا لهم عن طريق التعليم 
املباشر وليس عن بُعد.. أتعرفون من هم أصحاب 
املاليني احلقيقية «كاش»؟  أتصور سيقولون لكم: 
الفاشينستات فالنة وفالنة وفالنة والفاشنستي 

فالن وفالن وفالن!
وبعد أن يســتعرض لكــم كل واحد منهم 
مخزونهم الرديء من املعلومات عن هذه الفئات 
الساقطة بالفساد وغســيل األموال والتحايل 
والقذارة الفتوا انتباههم إلى احلقيقة الصادمة«بأن 
من ذكرمت هم (سقط) الناس من الفاسدين الذين 
خانوا أمانة الوطن مبخططاتهم الشيطانية جلمع 
املال احلرام القذر الذي ليس فيه بركة لألسف».

اآلن: علموهم أن األبطال احلقيقيني هم الذين 
رفعوا رأس الكويت وكانت جتارتهم مع اهللا عز 
وجل بتضحياتهــم من أجل عودة الكويت من 
احملتل العراقي الصدامي الغاشــم، وجتارتهم 
كانت شهادتهم من أجل الكويت وحماية شعبهم، 
فكانوا هم واهللا أبطال الكويت، أصحاب املتاجرة 
مع اهللا ببذل أرواحهم رخيصة من أجل الكويت 

واخلير لها.
هؤالء هم أبطالنا وفخرنا وعزوتنا ومجدنا، 
هؤالء (دوســة الواحد منهم) بكل القذارة التي 

مرت علينا.
الشهداء هم من من نفتخر ونعتز بهم يوم 
واجهوا احملتل بصدور عارية ال حتمل إال حب 
الكويت والعهــد الكويتي وحفظ تاريخه اآلباء 
واألجداد، فكانوا واهللا كواكب املجد من الشهداء 

رجاال ونساء.
هؤالء من نفتخر بهم ويسوون عندنا (الباليني 
من املال)، وليس هؤالء النكرات الذين يحسبون 
أنهم جنوا بفعلهم اخلبيث املسيئ لنا ولكويتنا 

النظيفة منهم.
ونحــن اليوم في أوائل شــهر ذي احلجة 
ونحتفل بعيد األضحى املبارك الذي يصادف 
حلول الذكرى (الثالثني) لالحتالل العراقي الصدامي 
للكويت ال يسعنا إال أن نترحم على كل شهدائنا 
األبرار الذين هم فخرنا عبر التاريخ وأمام الشعوب 

من أمثال أسرار القبندي ووفاء العامر وسناء 
الفودري وسعاد حسن والشهيد البطل أحمد 
قبازرد وعبداحلميد الفزيع وفوزي املال وعدنان 
اخللف وخالد الســمحان ود. هشام العبيدان 
والشهيدة سميرة معرفي وغيرهم ممن سجلوا 

أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الكويت.
هــؤالء هم من نفخر بهم ألنهم تاجروا مع 

اهللا خالل فترة االحتالل العراقي.
واهللا يا أبناء الكويت من رجال ونساء وشباب.. 
هؤالء من نفخر بهم وليس من رأيناهم يتسكعون 
على اخليام اخلارجية للحكام أو يظهرون علينا 
وبكل الوقاحة ليقولــوا لنا ما فعلوا ويا ليتهم 
سكتوا ألن ما قالوه وأظهروه هو دليل اتهامهم 

بصحائف وسخ الدنيا من املال احلرام!
شــتان بني السماء واألرض، أن نقارن بني 
هذه النخب اإلميانية من شــهداء املجد.. وهذه 

احلثاالت التي لطخت اسم الكويت بالعار.
٭ ومضة: مبا ال يدع مجاال للشك عندي الفترة بعيد 
العيد ستكون صعبة جدا على من خانوا الكويت 
ولوثوا اجلنسية الكويتية، وجتمعنا في األعياد 

فرصة لكي (نعلم) عيالنا (شنو قاعد يصير).
آن األوان أن نتعاون لنزرع في نفوس عيالنا 
أن الدراسة والتحصيل العلمي هما طريقك للثراء 
املشــروع، وأن ما رأيته من (هدر لألموال) بيد 
(حفنة جانحة) ال ميثل أخالقيات الشعب الكويتي 

احملافظ على دينه وسلوكه وهيبته.
البيت الكويتي طول عمرنا يضرب بهه املثل 
(سلوكا وأخالقيا)، وما رأيناه في الفترة السابقة 
ال ميثل أخالقيات أهل الكويت الذين تفخر بهم 
الكويت وبتاريخ آبائهم وأجدادهم الذين كانوا 

على الدوام هم سور الكويت احلصني.
٭ آخر الكالم: على كل أب وأم أن يزيلوا الصورة 
النمطية التي انطبعت في أذهان (عيالنا) غلط عن 
كيفية الكسب احلرام نتيجة ما سمح به اإلعالم 
والسوشــيال ميديا بظهور (مناذج) ال متثلنا 

أساءت للكويت إساءة بالغة لألسف.
٭ زبدة احلچي: خالص نقول للجميع: (جيم أوڤر).. 
اللعبة انتهت، وهيهات أن يهرب (علي بابا) وكل 
عصابته مبا حملوا من مسروقات وسحت حرام.

ختاما: ندعو لولي األمر ومن يعينه اليوم بالتوفيق 
والنجاح  في قصم ظهر كل من تآمر على الكويت 
واستغل جنسيته ومنصبه ليبيض أمواال حراما.

أيها اآلباء واألمهات: عيدكم مبارك.. علموا عيالنا حياة 
النظافة التي كافح آباؤنا األقدمون في سبيل لقمة 
عيش نظيفة خالية من اآلثام واحلرام، والذين 
أوصلونا إلى ما نحن عليه اليوم من خير ورخاء..
كل ٢ /٨ والكويــت وأميرها وولي عهدها 

وشعبها بخير ورفعة.
وصدق ابن الكويت البار الشاعر املبدع بدر 

بورسلي: «وطن النهار»!
الدعاء من القلب لصاحب السمو األمير، شفاه 
اهللا وعافاه، والدعاء موصول لعضده سمو نائب 
األمير وولي العهد األمني وسمو رئيس مجلس 
الوزراء، اهللا يعينكم ومن معكم في إصالح كل 

ما عبثت به أيدي الفساد، واهللا حافظكم.
وسلمت يا كويت املجد والنظافة وعال مقامك 

وشعبنا الكويتي األبي!
..في أمان اهللا.

نرفض «ضم العراق» 
لسيادة الكويت

  @akalghanim١١
عبداهللا خالد الغامن

كاتب ومحلل سياسي

ومضات

قارن مع أبنائك..
من هم األبطال 

الكويتيون؟
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

قيادات «الشؤون» في ذكرى الغزو لـ «األنباء»: 
لنستلهم العبر ونغرس حب الكويت في قلوب أبنائنا

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشــؤون 
فــي  شــعيب  عبدالعزيــز 
تصريحات لـ «األنباء» ان ذكرى 
االحتالل العراقي للكويت كانت 
أليمة وستبقى في ذاكرة أبناء 
الكويــت رغم مــرور ٣٠ عاما 
عليها، ونطلب من اهللا أن يرحم 

شهداءنا األبرار.
وفي مثل هذا اليوم، فإننا 
نتذكر العبر الوطنية التي مرت 
على الكويت قبل ثالثني عاما، إذ 
قدمت تضحيات كبيرة من أبناء 
الوطن فداء لهذا الوطن الكرمي، 
وكانت لوزارة الشؤون جتربة 
خاصــة فــي ذكــرى العدوان 
الغاشم على بالدنا، ونذكر هنا 
املوظفات واملوظفني وخصوصا 
قطــاع الرعايــة االجتماعيــة 
والذيــن ضربوا أعلى درجات 
التضحيات في احتضان األبناء، 
ومنهم األخت اميان النكاس مع 
أخواتها املوظفات واملجموعة 
الذيــن عملوا بأقصى درجات 
العطاء للمحافظة على ارواح 
نــزالء دور الرعايــة وخاصة 
األطفال، واحلمد اهللا ان مجمع 
دور الرعاية مستمر في العطاء 
خلدمة النزالء. وأضاف شعيب: 
من الواجــب ان نعلم أبناءنا 
النــزالء واملوظفــني التجارب 
التي مرت على الكويت وليس 
فقط في ذكــرى الغزو بل في 
كل الظــروف، وبإذن اهللا هذا 

عليها ثالثون سنة، فيها الكثير 
من العبر التي نستذكرها كل 
يوم، وبداية الرحمة لشــهداء 
الكويــت االبرار الذين ضحوا 
بأرواحهم فداء لهذا البلد، كما 
أن قطاع الرعاية االجتماعية 
أعطى خالل فترة الغزو اروع 
األمثلة في التضحية والفداء من 
خالل قيام العاملني في القطاع 
بدور رائع عبر توفير التغطية 
الكاملة والنقص الشديد في اليد 
العاملــة نتيجة الغزو، حيث 
اهتموا بكل تفاصيل احلياة لهذا 
القطاع االنساني من النظافة 
الشــخصية للمســنني وأبناء 
احلضانــة العائليــة، وكذلك 
األحــداث وحرصهــم عليهــم 
وعلى امنهم وسالمتهم والعمل 
على توفير كل مســتلزماتهم 

كبار الســن وأبناء احلضانة 
العائليــة وأيضــا املعاقــني 
واالحداث، وكانت لهم بصمات 
كبيرة وواضحة، ومنهم زمالء 
بالعمــل ومنهــم متطوعــون 
والتزال بصماتهم تذكر وتعلم 
للزمالء والنزالء وفاء لهم وملا 
قدموه، ونتمنى األمن واالمان 
لهــذا البلد، واخليــر والدوام 
لكويتنا احلبيبــة واالزدهار 
الرعايــة االجتماعية،  لقطاع 
ونتمنى السالمة للجميع وأن 
تنعم الكويت باخلير واألمان 
دائما في ظل قيادتنا احلكيمة.

لن ننسى

أما مديــر إدارة احلضانة 
العائليــة د.جاســم الكندري 
فقــال لـــ «األنبــاء»: إننا في 
هذا اليوم نســتذكر شهداءنا 
االبــرار الذي ضحوا حلياتهم 
وقدمــوا أرواحهم في ســبيل 
هــذا الوطــن والــذود عنــه، 
ونطلب مــن اهللا ان يتقبلهم 
شهداء ان شــاء اهللا، ونسأل 
اهللا تعالــى أن ميــد صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بالصحة والعافية وأن 
يعود معافى ســاملا. وأشــار 
د.الكندري إلى أهمية ترسيخ 
معاني حب الوطن في نفوس 
األبناء وأن يســتلهموا العبر 
التضحيــة والوالء،  ومعاني 
وأن نغــرس حب الكويت في 

قلوبهم وعقولهم.  

الضرورية. وأكد السبيعي أن 
هذا هو معدن الشعب الكويتي 
األصيــل والعاملني الشــرفاء 
والذي يعيشون معنا على هذه 
االرض الطيبة، هذا باختصار 
شديد ومهما تكلمنا ال نوفي هذا 
البلد حقه وال نتردد ان نقدم 
ارواحنا فداء للكويت الغالية 

على قلوبنا جميعا.
كويتنا احلبيبة

من جهته، قال مدير ادارة 
رعاية األحداث حمد اخلالدي 
ان قطاع الرعاية االجتماعية 
كان ضمــن القطاعــات التــي 
عملت خالل فترة الغزو بشكل 
فعــال، وذلك من خالل تواجد 
املخلصــني واملتطوعــني فــي 
هذا القطاع خلدمة النزالء من 

شعيب: موظفو «الشؤون» ضربوا أروع األمثلة في التضحية وعلينا تعليم أبنائنا التجارب التي مرت على الكويت في جميع الظروف

مركز فرح لرعاية املسنني

املجمع يعتبر مثاال عظيما في 
تقدمي اخلدمات االجتماعية في 
الكويت ويحتذى به، وبفضل 
اهللا فان اخلدمات تتطور من 
األفضل الى أحسن بشكل دائم 
ان شاء اهللا، ونتمنى من اهللا ان 
يدمي على الكويت نعمة األمن 
واألمان وأال نعايش أي جتارب 
مشابهة للغزو بإذن اهللا، وأن 
مين اهللا على صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
بالشفاء العاجل، وأن يعود الى 
كويتنا احلبيبة ساملا معافى.

عبر نستذكرها

بدوره، قال الوكيل املساعد 
لقطــاع الرعايــة االجتماعية 
مسلم الســبيعي لـ «األنباء»: 
ان ذكرى الغزو االليم التي مر 

(ريليش كومار) حمد اخلالديعبدالعزيز شعيب  د. جاسم الكندري   (ريليش كومار)مسلم السبيعي

اخلالدي: بصمات ال تنسى غرسها موظفو «الرعاية االجتماعية» ونتمنى اخلير واألمان دائمًا لكويتنا الغالية في ظل قيادتنا احلكيمة

السبيعي: أرواحنا فداء للكويت والعاملون في دور الرعاية أثبتوا معدنهم األصيل بحرصهم على سالمة النزالء وتوفير احتياجاتهم

الكندري: الرحمة لشهداء الكويت األبرار وعلينا استلهام املعاني والعبر من ذكرى االحتالل وغرس حب الكويت في قلوب األبناء

ملشاهدة الڤيديو

«اإلصالح االجتماعي»: نتذكر ملحمة صمود أهل الكويت 
والروح الوطنية في مواجهة العدو واألزمات

«املنبر الدميوقراطي»: الشعب الكويتي 
سّجل أرقى صور الوالء واإلخالص لوطنه خالل الغزو

ليلى الشافعي

أصدرت جمعية اإلصالح 
االجتماعــي بيانا مبناســبة 
الذكرى الثالثني للغزو الغاشم 

جاء فيه:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

«(واعتصمــوا بحبل اهللا 
جميعــا وال تفرقــوا واذكروا 
نعمت اهللا عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بــني قلوبكم فأصبحتم 

بنعمته إخوانا..).

أصدر املنبر الدميوقراطي 
بيانا بالذكرى الثالثني للغزو 
العراقي الغاشم على الكويت، 

جاء فيه:
متر علينــا اليوم الذكرى 
الثالثون للغزو العراقي الغاشم 
لوطننا في الثاني من أغسطس 
١٩٩٠، والتي سجل فيها الشعب 
الكويتــي أرقى صــور الوالء 
واإلخــالص لوطنه من خالل 
ملحمــة الصمــود واملقاومة 
الوطنية التي أظهرها شعبنا 
العظيم، وقد جسد فيها أبناء 
الوطن أروع أشــكال الوحدة 
الوطنيــة وااللتفــاف حــول 
نظامه الدستوري الشرعي من 
خالل متسكه باملادتني الرابعة 
والسادسة من دستور ١٩٦٢، 
وجتلى ذلك بوضوح تام في 
مؤمتر جدة الشعبي الذي عقد 

أثناء االحتالل.
وفي هذه املناســبة يعيد 

الغــزو هذا العام في ظروف 
استثنائية تعيشها الكويت 
ودول العالم بعد ظهور وباء 
كورونا والتي أظهرت أيضا 
ما لدى الشعب الكويتي من 
تعاون وتكاتف في مواجهة 

األزمات.
فها نحن اليوم نســتقبل 
الذكــرى الثالثــني للملحمــة 
ســجلها  التــي  الوطنيــة 
الكويتيــون بأحرف من نور 
وبذلوا فيها أرواحهم، فقد كانت 

مخيفــة من خالل استســهال 
اجلرمية وإفالت املجرمني من 
العقــاب، يأتــي اليوم نتيجة 
لرعايــة كاملــة من الســلطة 
التي تتحمل بالدرجة األولى 
هذا التراجع الكارثي بســبب 
احتضانها لقوى الفساد النابعة 
من خالل اختياراتها باملناصب 
القيادية وتدخلها باالنتخابات 
عــن طريــق دعم مرشــحني 
عرفــوا بوالئهــم للحكومــة 
واعتادوا على تقدمي الرشاوى 
بأشــكالها املختلفة للوصول 
إلى البرملان، باإلضافة لعبثها 
بالدوائر االنتخابية وإقصاء 
األصــوات املعارضة لها، مما 
أتــاح لقوى الفســاد من بناء 
حتالفات متينة مع احلكومة 
الدميوقراطي  التقــدم  إلعاقة 
والتفعيل احلقيقي للدستور 
الــذي أصبح تطبيقــه اليوم 
خاضعــا للمزاج العام وبأفق 

الكويــت، وتعــاون األشــقاء 
واألصدقاء حترر الوطن وزال 
العــدوان وانقشــعت الغمة. 
وفي اخلتام نسأل املولى عز 
وجل بأن يحفظ اهللا الكويت 
وشــعبها من كل مكروه، كما 
نســأله سبحانه أن مين على 
والدنا صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، بالشفاء 
العاجل ويرده للكويت ساملا 
معافى، وأن يسدد خطى سمو 
نائب األمير وولي عهده األمني.

اإلصالح مبسارها الصحيح، 
وتفعيل دور الشــعب بإدارة 
وطنــه وفــق ما نــص عليه 
الدســتور، والدعــوة لعودة 
املهجريــن مــن أبنــاء الوطن 
والدفع بقانون العفو الشامل 
كحل سياسي إلحدى األزمات 
التي نعيشــها في الســنوات 
علــى  والقضــاء  األخيــرة، 
الفساد ومحاسبة سراق املال 
العام والراشــني واملرتشني، 
اللحمــة  مــن  واالســتفادة 
التــي  الوطنيــة  والوحــدة 
نستذكرها بهذه املناسبة لعلها 
تنتشــلنا مما نراه من فساد 
ضرب أغلب قطاعات الدولة، 
فما نعيشه اليوم من تهجير 
وقمع للحريات وفساد مستشر 
ال يتناسب مع ميثاق مؤمتر 
جدة وال مع تضحيات الشعب 
الكويتي، بل هو نكوث بالعهد 

وااللتزام بتطبيق الدستور.

شهورا عصيبة ومحنة قاسية 
علــى أبناء هــذا البلد، عندما 
وجدوا أن بلدهم اختطف بني 
ليلــة وضحاهــا، فعملوا من 
خالل تشــكيل جلان التكافل 
كعمــل مدنــي فــي مختلــف 
املناطق، كما ســاهموا بفرق 
املقاومة الكويتية ضد احملتل 
فكان منهم األســير والشهيد 
جنبا إلى جنــب مع مواطني 
شعبنا الصامد. وبفضل اهللا 
ســبحانه ثــم بجهــود أبناء 

ضيقة جــدا. كما ينظر املنبر 
الكويتــي  الدميوقراطــي 
باســتنكار إلى ضعف أجهزة 
الدولــة الرقابية والتنفيذية، 
مما شكل أرضا خصبة لتنمو 
عليها جذور الفساد، ويحق لنا 
أن نتســاءل أين تلك اجلهات 
الســنوات املاضيــة  طــوال 
ومن املســؤول عن تســترها 
وتواطؤهــا فــي تلــك الفترة 
عن الكشف عن تلك اجلرائم.

والبــد اليوم مــن التالحم 
والتكاتف إلعادة بناء الوطن 
الدســتورية  علــى األســس 
السليمة وبناء دولة املؤسسات 
مــن جديد، عبــر خلق أجواء 
صحيــة مــن املصاحلــة مع 
الوطن وشعبه وتعزيز دور 
املشاركة الشعبية في إحياء 
مؤمتر وطني عام تتداعى له 
كفاءات الوطن لتقدمي األسس 
العلمية والفعلية لوضع قاطرة 

احلمــد هللا والصالة على 
رسول اهللا وبعد..

متر علينــا اليوم الذكرى 
الثالثني للغزو الغاشــم على 
الكويت احلبيبة، ونحن نتذكر 
ملحمــة الصمــود والتكاتف 
والروح الوطنية العالية التي 
أبداهــا أهل الكويــت جميعا 
في مواجهة العدو وااللتفاف 
حول الشرعية وهي من القيم 
والدروس املهمة التي نستلهمها 
من هــذه احملنة. تأتي ذكرى 

الكويتي  الدميوقراطي  املنبر 
إحيــاء هذه الذكــرى األليمة، 
في وقت مرت البالد مبحطات 
وأحداث مقلقة في الســنوات 
األخيــرة بلغــت مســتويات 
ومؤشــرات خطيــرة قادهــا 
وتبناها زمرة فاسدة حرصت 
على الهاء املجتمع مبشــاريع 
زائفة نحــو تفكيــك وحدته 
ودعم الفساد وانتشاره فيه، 
إذ نعيــش حالــة خطيرة من 
تضخــم لقضايا الفســاد من 
سرقات واختالسات وغسيل 
األمــوال وجتــارة اإلقامــات، 
مــرورا بتناقضــات كبيــرة 
ومسالك خطيرة حذرنا منها 
مــرارا وتكرارا مــن أن تأخذ 
حيزهــا الكامــل إلعاقة تقدم 
دولة املؤسسات، وتنذر بعدم 

استقرارها.
إن خطورة انتشار الفساد 
الــذي أخــذ يتنامــى بصورة 

االثنني ٣ اغسطس ٢٠٢٠
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جلنة اجلواب على اخلطاب األميري: نعاهدكم يا صاحب السمو
على مواجهة التحديات حفاظًا على أمن ووحدة الكويت واستقرارها

سامح عبداحلفيظ

أجنزت جلنة إعداد مشروع 
اجلواب على اخلطــاب األميري 
تقريرها الذي تنشــره «األنباء» 
بشأن الصيغة املقترحة ملشروع 
اجلواب على اخلطاب األميري، ومت 
إدراجه على جدول أعمال جلسة 
الغد الثالثــاء ليتخذ املجلس ما 

يراه مناسبا في هذا الصدد.
وكان رئيــس مجلــس األمة 
قــد أحال إلى اللجنــة بتاريخ ٥ 
فبرايــر ٢٠٢٠ اخلطاب األميري 
الــذي اســتهل بــه افتتــاح دور 
االنعقاد العادي الرابع من الفصل 

التشريعي اخلامس عشر.
وقــد عقــدت اللجنــة لهــذا 
الغرض عدة اجتماعات، تناولت 
فيها باملناقشة والدراسة ما ورد 

باخلطاب من موضوعات.
وقد وضعــت اللجنة أمامها 
كل مــا ورد من مالحظات أبداها 
أعضاء املجلس أثناء مناقشتهم، 
حيث استنارت بهذه املالحظات 
فكانت معينــا وعونا للجنة في 

إعداد هذا اجلواب.
رأي اللجنة

واللجنة وهي تقدم مشروع 
اجلــواب ال متلــك إال أن تتوجه 
بالشــكر والتقديــر إلــى جميع 
األعضاء على كرمي ما أبدوه من 
مناقشــة محتوى اخلطاب على 
نحــو فعــال وإيجابــي، وتضع 
املشروع أمام املجلس ليتخذ ما 

يراه مناسبا بشأنه.
تقرير اللجنة

حضرة صاحب السمو أمير 
البالد حفظكم اهللا ورعاكم

الســالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته،، يتشرف مجلس األمة 
أن يرفع إلى سموكم جوابه على 
اخلطاب األميري في افتتاح دور 
االنعقاد العادي الرابع من الفصل 
التشريعي اخلامس عشر، مبتهال 
إلى العلي القدير أن ميد في عمركم 
ويشملكم بعنايته الربانية، فقد 
سر أعضاء املجلس غاية السرور 
وابتهجوا بطلعة سموكم البهية، 
وأنتــم تفتتحــون دور االنعقاد 
بعــد عودتكم إلــى أرض الوطن 
تنعمــون واحلمــد هللا بوافــر 
الصحة والعافية، نسأله تعالى 
أن يبقيكم ذخرا للكويت وأهلها 
الذين يبادلونكم الوفاء واحملبة 

واإلخالص.
حضرة صاحب السمو،،

في مطلع كل دور تشــريعي 
يتناول النطق السامي القضايا 
األساســية ويركز علــى األمور 
اجلوهرية التــي ينبغي التأكيد 
عليها وجعلها ضمن األولويات 
لتكون مصلحة الكويت الهم األول 

األســرة احلاكمة والعالقة فيما 
بينهمــا كما دأبت عليها الكويت 

عالقة تفاهم ووالء ومحبة.
وأجمع املتحدثون على أهمية 
احلفــاظ على الهويــة الوطنية 
واالعتماد على العنصر الوطني، 
وضرورة التعجيل بإيجاد احللول 
املالئمة مللف التركيبة السكانية، 
كما دعا عدد من النواب إلى إقرار 
القوانني التي من شــأنها متكني 
املستحقني للجنسية من حقوقهم 
ومعاجلة الوضعـ  بحسب احلاالت 
ـ عالج نهائية ومنصفة يرفع عن 
املعنيني ما يعيشونه من معاناة 
ويفرز بكل موضوعية املستحقني 
منهم للجنســية عن غيرهم كما 
دعوا إلى اعتماد اإلجراءات التي 
يتيحها القانون للبت احلاســم 
فيما يتــداول من حاالت لتزوير 
اجلناســي. وحتــدث عــدد مــن 
األعضاء عن أهمية مراجعة النظام 
االنتخابي والعمل على تطويره 
مبا يحقق األهداف املطلوبة من 

املشاركة الشعبية.
كمــا نبــه أعضــاء آخــرون 
إلى ضرورة التمســك بالثوابت 
الشرعية اإلسالمية التي تعتبر 
أســاس الهويــة الوطنية وقوام 
الوحدة والتماســك في املجتمع 
الكويتي بكل مكوناته وأطيافه.

وتناول بعض األعضاء أهمية 
العفو عامــا كان أو خاصة وفق 
األطر الدستورية املمنوحة للنواب 
وكذلك اإلميان منهم بأن سموكم 
حريص كل احلرص على تطبيق 
القانون ووحدة الوطن وكذلك في 
احلرص على وحدة الوطن وغرس 

مبادئ التسامح فيه.
األوضاع اإلقليمية والظروف احمليطة

نبه اخلطاب األميري لألوضاع 
امللتهبة وللظروف العصيبة التي 

جهــدا في القيام مبــا ينيطه به 
الدســتور من مهــام وما مينحه 
ألعضائــه من أدوات للتشــريع 

والرقابة.
إن تعيــني حكومــة جديــدة 
وتكليف ســمو الشــيخ صباح 
اخلالــد برئاســتها يفتــح أفقــا 
واعدة للتعاون وفقا للتوجيهات 
األميرية التي دعت حملاربة الفساد 
وحماية األموال العامة والتعاون 
بني الســلطات عمال بنص املادة 

(٥٠) من الدستور.
وقد أجمــع املتحدثون على 
دعــوة احلكومة ورئيســها إلى 
املبــادرة باعتمــاد نهــج جديــد 
ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ، 
ويؤكد واملجلس ضرورة مواكبة 
هــذا البرنامــج بتدابير لضبط 
الهــدر الناجت عــن تضخم حجم 
اإلنفاق اجلاري وتراجع اإلنفاق 
االستثماري، ورفع العوائق التي 
أدت إلى تعثر خطة االســتدامة 
وتنويع مصــادر الدخل، ووقف 
استنزاف وتآكل االحتياطي العام 
للدولة، كما يدعو إلى تعزيز دور 
القطاع اخلاص وتشجيع اإلقبال 
على فــرص العمل التي يتيحها 
لرفع العــبء عن كاهــل الدولة 
وتفعيل دور الصندوق الوطني 
لرعايــة وتنميــة املشــروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
كما أن احلكومة مطالبة باتخاذ 
إجراءات عاجلة حلل مشــكالت 
سريعة، وحتسني اخلدمات العامة 
واالرتقاء بالبنية التحتية واإلقدام 
على خطــوات جــادة لتوظيف 
الشباب الكويتي وربط املنظومة 
التعليمية ومخرجاتها بســوق 
العمل واعتماد معايير الكفاءة في 
التعيينات ودعم الكوادر الوطنية 
في القطاع اخلاص وحتقيق عدالة 
الرواتب واألجور ومعاجلة تعثر 

وســائل التواصــل االجتماعــي 
التي متس النــاس في كراماتهم 
وأعراضهم وتنذر بآفات خطيرة 
على متاسك املجتمع وتهدد كيانه 

ووحدته.
واملجلس إذ يعبر عن إدانته 
الصريحة ملثل هذا السلوك الهدام، 
يدعو إلى عدم التساهل مع الذين 
يقترفونه أو يقفون وراءه، كما أن 
املجلس ينبه من مغبة جعل ذلك 
ذريعة ملصادرة احلريات وقمع 
حرية التعبير والرأي التي يكفلها 
الدستور، ولذلك وجب عدم اخللط 
بني ظاهرة االنحراف التي تقتضي 
تفعيل القانون مبتابعة املتورطني 
وتوقيع العقوبات عليهم، وضمان 
حرية الــرأي دون أي جتاوزات 

أو تضييق.
واملجلس يدعو احلكومة في 
إطار التعاون إلى إقرار التشريعات 
الالزمــة لوقف تفاقــم الظاهرة 
واتســاع مخاطرها ملعاجلة هذه 

الظاهرة.
حضرة صاحب السمو،،

إن جل املتحدثني أشاروا في 
هذا الصدد إلى الســلبيات التي 
تعطل مسار التنمية وفي مقدمتها 
استشراء مظاهر الفساد واملجلس 
ينتظر من النهج احلكومي اجلديد 
أن يبلور إجراءات عملية لإلصالح 
ومحاربة الفساد لترسخ النزاهة 
وتراعي قواعد احلوكمة لتطوير 
اخلدمات احلكومية في مختلف 
املجاالت ومعاجلة الهياكل اإلدارية 
ووجوب العمل نحو إعادة الهيكلة 
املالية واإلدارية للدولة من خالل 
تقنني الصرف وتقليصه وزيادة 
إيرادات الدولة من خالل املشاريع 
الرأسمالية واالدارية وإجراءات 
مالية واقتصادية تضمن احملافظة 
على تصنيف الكويت باجلدارة 
االنتمائية، كما يعد االختالل في 
التركيبة السكانية من أبرز املظاهر 
السلبية والتي تؤثر بشكل مباشر 
على مسار التنمية في الدولة ملا 
لها من آثار وتبعات ســلبية من 
الناحية االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية واألمنية.
ويطالــب املجلــس باعتماد 
رؤيــة متناســقة لتطويــر أداء 
الدولــة ومؤسســاتها،  جهــات 
ويؤكد ضرورة االهتمام بالتنمية 
البشــرية والتعليــم والتدريب 
إلعداد كوادر كويتية قادرة على 
حتمــل املســؤوليات واألعبــاء 
احلالية واملستقبلية نحو حتقيق 
التنمويــة للدولة، كما  األهداف 
يؤكد أهمية اعتماد قانون تعيني 
القياديني والوظائف اإلشــرافية 
حتى يكــون املعيار الوحيد هو 
الكفاءة ويكون الشخص املناسب 
في املكان املناسب بقطاعات الدولة 
املختلفة ومن أهمها القطاع النفطي 
الــذي يعــد شــريان البلد حيث 

تشــهدها املنطقــة، واملجلس إذ 
يستشعر كما يستشعر سموكم 
حجم هذه املخاطر وانعكاساتها 
يثمــن عاليــة حرص ســموكم 
املتواصــل علــى رأب الصــدع 
واحتــواء اخلالف بني األشــقاء، 
وســعيكم الدائم إلــى التخفيف 
من حــدة التوتــرات، وتكريس 
دعائم االســتقرار للحفاظ على 
املكاسب التي حتققت واإلجنازات 
التي أضاءت مسيرة دول مجلس 
التعاون، وجمع الشمل باستعادة 
حلمته وقوته، وتغليب التهدئة 
واحلكمة بتعزيز خيار احلوار.

ويعبر املجلس عن اعتزازه 
بنهج الكويت املعهود في سعيها 
إلــى العمــل العربي املشــترك، 
وجهودهــا احلثيثــة لتحقيــق 
األمــن والســالم والدفــاع عــن 
القضايــا العادلة وفــي مقدمتها 
القضيــة الفلســطينية قضيــة 
العرب واملســلمني احملورية في 
مواجهة كل الصفقات املشبوهة 
ومؤامرات التطبيع التي لن تثنينا 
عن مواصلة الكفاح من أجل سالم 
عــادل وحقيقي يعيــد احلقوق 
علــى كامل التراب الفلســطيني 
ويصون عروبة القدس عاصمة 

دولة فلسطني املستقلة.
فرصة السلطتني لتحقيق اإلجنازات

دعــومت يــا صاحب الســمو 
املجلــس واحلكومة إلــى انتهاز 
فرصة انعقــاد آخر دور من هذا 
الفصــل التشــريعي لتحقيــق 
إجنــازات مشــهودة فــي خدمة 

الكويت وأهلها األوفياء.
واملجلــس ممــنت لســموكم 
ومعتــز بالثقة التــي تضعونها 
فيه لتجســيد التعاون املنشود 
بني الســلطتني حتقيقا للغايات 
الوطنية املأمولــة، وهو ال يألو 

البرامــج اإلســكانية والقصور 
في القطــاع الصحي وتصحيح 

اختالالت التركيبة السكانية.
ودعــا النــواب إلــى تعاون 
الســلطتني إلقرار التشــريعات 
ومنها تلك التي تخص التأمينات 
االجتماعية برفع العبء عن املؤمن 
لهم وأصحاب املعاشات في شأن 
تخفيض قســط االستقطاع عن 
القرض احلســن وتعديل نظام 
االستبدال، وشمول ربات البيوت 
بتأمني عافية، وتيسير إجراءات 
املساعدات االجتماعية، ومتكني 
أبناء الكويتيات من حقوقهم وفي 
مقدمتها حق التوظيف باألفضلية 
بعــد الكويتيني وفــق ما يقضي 

به القانون.
اعتزاز باملنجزات

وحتقيق الطموحات

إن نظــرة ســموكم احلكيمة 
وثقتكــم في قــدرة أبنائكم على 
حسن اســتثمار ما متع به اهللا 
بالدنا من خير وأمن واستقرار، 
وما حباها من عز وكرامة وعطاء، 
حتذوكم إلى التحذير من االلتفات 
إلى دعاة التشاؤم واإلحباط، وإلى 
النصح باحلفاظ على كويت احلب 

والوفاء.
واملجلس يعتــز مبا حققته 
البالد من مكتسبات ومنجزات في 
ظل قيادتكم الرشيدة، ويشاطركم 
الرأي باعتماد ميزان موضوعي 
عادل في تقدير األمور بإيجابياتها 

وسلبياتها.
االنحراف في استعمال

وسائل التواصل االجتماعي

حضرة صاحب السمو،،
ذكرمت املجلس بأنكم دعومت 
إلى حترك عاجــل للقضاء على 
ظاهرة االنحراف في اســتعمال 

بدأت املمارسات اإلدارية واملالية 
السلبية تتوغل فيه.

حضرة صاحب السمو،،
طغــت علــى العالم بأســره 
منذ بدايــة هذه الســنة جائحة 
«كوفيدـ ١٩» املستجد، وسارعت 
كل الدول بشكل متفاوت إلى اتخاذ 
اإلجــراءات االحترازيــة الالزمة 
حلمايــة مواطنيهــا واملقيمــني 
فيها ومواجهة انتشــار ڤيروس 
كورونا بكل ما يقتضيه األمر من 
جهود، وقد تصدت الكويت حتت 
قيادتكم الرشيدة بكل حزم لهذا 
الوباء الفتاك مبختلف وتداعياته 
االقتصادية واالجتماعية باتخاذ 
القرارات االســتباقية واملتابعة 
الدقيقــة لتنفيــذ مــا يتقرر من 
إجــراءات وذلك بتعــاون متميز 

ومكثف بني جميع السلطات.
إن مجلس األمة اتخذ إجراءات 
داعمــة لإلجــراءات احلكومية 
للمساهمة في حماية املواطنني 
واملقيمني مــن تداعيات املرض 
ومحاصرة الڤيروس وتابع مع 
احلكومة كل اإلجراءات والقرارات 
باجلوانــب  املتعلقــة  ســواء 
التشــريعية لبحــث القوانــني 
املتعلقــة بالتعامــل  الطارئــة 
مــع اجلائحــة وانعكاســاتها 
االقتصادية واملالية واالجتماعية، 
واملجلــس إذ يعبر عن اعتزازه 
باملكرمة األميرية وقرار تكرمي 
كافة العاملني بالصف األول فإنه 
يشيد باملجهودات الكبرى التي 
الــوزارات والقطاعات  بذلتهــا 
التابعــة لها خالل هــذه احملنة 
شاكرا كل العاملني فيها على ما 
قامــوا ويقومون بــه من أعمال 
مشــهودة حلماية أمن الكويت 
وصحــة وســالمة املواطنــني 
واملقيمــني وإجــالء املواطنــني 
العالقني فــي اخلارج وعودتهم 

إلى الكويت.
كما أن املجلــس يعتز بدور 
شــهداء الوطــن والواجــب من 
العاملني فــي الصفوف األمامية 
ومــن وافاهم األجل جــراء هذه 
اجلائحة، داعني اهللا عز وجل أن 
يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته 
وأن يحفظ البالد والعباد ويرفع 

هذه الغمة عن العالم أجمع.
حضرة صاحب السمو،،

إن مجلس األمة الذي أقســم 
أعضاؤه اليمني الدستورية على 
أداء أعمالهــم باألمانة والصدق 
يستشعر حجم املسؤولية امللقاة 
علــى عاتقــه في هــذه الظروف 
الدقيقــة ويعاهد ســموكم على 
تكثيف اجلهود لتعزيز املنجزات 
وتدعيم املكتسبات ومواجهة كل 
التحديات حفاظا على أمن الكويت 
وصونا لعزتها وكرامتها، وحتقيق 
ما يتوق إليه الشعب من تطور 
وازدهار خلف قيادتكم احلكيمة.

«األنباء» تنشر تقريرها بشأن الصيغة املقترحة ملشروع الرد

اسامة الشاهني ود. خليل عبداهللا وصفاء الهاشم خالل اجتماع سابق للجنة مشروع اجلواب على اخلطاب األميري

والشغل الشــاغل الذي ال تعلو 
عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار.

تكمن مصلحــة الكويت في 
مدى قدرتها على ترسيخ الوحدة 
الوطنيــة، وقد دعــومت إلى أخذ 
العبرة ممــا يجــري حولنا وال 
خيار أمامنا إال ترسيخ وحدتنا 
وتالحم مجتمعنا ونبذ أســباب 
الفــنت والفرقــة وفق الدســتور 
وتشــريعات الدولــة. وتتحقق 
مصلحــة الكويت باحلفاظ على 
عــزة البالد والتمســك بكرامتها 
واإلقدام على املزيد من اإلجنازات 
وفق الدستور وتشريعات الدولة.

إن مصلحــة الكويت وأمنها 
واستقرارها من أمن املنطقة ومدى 
قدرتها على جتاوز ما يهددها من 
أخطار والتغلب على ما تشهده 
من اضطراب، وقد أعلنتم أنه لم 
يعد مقبوال استمرار اخلالف بني 
األشقاء في دول مجلس التعاون 
وإن السمو فوق اخلالفات أضحى 
أمــرا مطلوبــا بإحلــاح لتعزيز 
الوحــدة ووضع املصالح العليا 

لألمة فوق كل اعتبار.
حضرة صاحب السمو،،

الرشــيدة  إن توجيهاتكــم 
ونصائحكم السديدة شكلت دومة 
منارة مضيئة يهتدي بها أعضاء 
مجلــس األمة الذيــن عبروا في 
مداخالتهم عن إدراكهم للظروف 
العصيبة التي تشهدها املنطقة من 
حتديات محلية وإقليمية وقومية. 
فأكدوا وعيهم مبا حتتاجه الكويت 
ويستحقه أبناؤها من إجنازات 
وما يتطلبــه ذلك من إصالحات 

على مختلف املستويات.
لقد وقــف املتحدثــون على 
مكامن النقص الذي يعوق مسار 
التنمية ومظاهر اخللل الذي يعطل 
قطف ثمارها، كما تقدموا بجملة 
من اآلراء واالقتراحات التي يرونها 
كفيلة ببلوغ الطموحات املأمولة 
من أجل خدمة الوطن واملواطنني.

ويقــدم هــذا اجلــواب اآلراء 
أدلــى بهــا  التــي  واملالحظــات 
األعضاء وساهموا بها في مناقشة 
املوضوعــات التــي وردت فــي 

اخلطاب األميري.
الوحدة الوطنية وتالحم املجتمع

نوهتم سموكم إلى أخذ العبرة 
من الظــروف الصعبة احمليطة 
بنــا واملجلس علــى يقني تام أن 
خيار ترسيخ الوحدة هو صمام 
األمان لبالدنا حتى متضي قدما 
نحو املزيد من اإلجناز واالرتقاء 
بالوطن لبلوغ التنمية املنشودة.

وقد كانت آراء املتحدثني من 
األعضاء بهذا الصدد متقاربة حيث 
دعــوا إلى تعزيــز املناخ ونادى 
معظمهم بتطبيق القانون على من 
يسيء للكويت أو ميس بالثوابت 
الوطنية بني أفراد الشعب أبناء 

نثّمن حرص سموكم على رأب الصدع واحتواء اخلالف بني األشقاء والتخفيف من حدة التوترات
أهمية اعتماد قانون تعيني القياديني والوظائف اإلشرافية حتى يكون املعيار الوحيد هو الكفاءة
املجلس يعّبر عن إدانته للسلوك الهّدام واالنحراف في استخدام وسائل التواصل االجتماعي



مجلس األمة
االثنني ٣ اغسطس ٢٠٢٠

09

الغامن في ذكرى الغزو: الكويتيون جنحوا في اختبار الوطن ووجوده
ونقف إجالًال واحترامًا لشهدائنا األبرار.. ولن ننسى من وقف معنا

ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيط 
رشيد الفعم ـ سلطان العبدان

بدر السهيل

اســتذكر رئيــس مجلــس 
األمة مــرزوق الغامن وعدد من 
النواب مآثر الشــعب الكويتي 
وتضحياته وحبه لوطنه من 
خالل بــذل الغالــي والنفيس 
فداء للكويت أبان محنة الغزو 
العراقي الغاشم في الثاني من 
اغسطس عام ١٩٩٠ مستعيدين 
بكل فخر مواقف شهداء الكويت 

في تلك األزمة.
وفي هذا اإلطار قال رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن إن 
ذكرى الغزو العراقي الغاشــم 
على الكويت فرصة الستذكار 
حقيقــة جنــاح الكويتيني في 

اختبار الوطن ووجوده.
وأضاف الغامن، في تصريح 
صحافي: «كالكثير من شعوب 
األرض عبــر التاريــخ، خضع 
الكويتيــون قبــل ثالثني عاما 
الختبار الوطن، وجودا وكيانا، 
وجنحوا فيــه بامتياز، دافعني 
من دمهم وتضحياتهم ثمن بقاء 

الكويت ووجودها».
وقــال الغــامن «لقــد اثبت 
الكويتيــون ان قــوة اي بلــد 
وحتقق شــرط صموده، ليس 
له عالقة بحجم ســكانه وكبر 
رقعته اجلغرافية، وإمنا باميان 
هذا الشعب بقضيته واستماتته 
في الدفاع عــن وطنه وارضه 

والتمسك بشرعيته».
وتابــع «ونحن نســترجع 
ذكرى الغزو الغاشم، ال منلك اال 
الوقوف اجالال واكبارا واحتراما، 
لشهدائنا األبرار الذين ضحوا 
بأعز ما ميلكــون من اجل هذا 
الوطن العزيز ونسأل اهللا العلي 
القديــر أن يرحمهــم برحمته 
ويحشرهم في جنة الفردوس».

نستذكر شهداءنا األبرار وماحل 
بنــا من دمار الغزو وشــتاته، 
وقــد أثبــت الشــعب الكويتي 
صالبته في مواجهة العدوان. 
وأضاف: نعيــش اليوم أجواء 
قلــق جراء الوبــاء الذي خّلف 
مرضى وشهداء وما منر به من 
ظروف تدعونا جميعا إلى نبذ 
كل صور الفرقة والشقاق وان 
نواجه املرحلة املقبلة بوالئنا 
وتصاحلنا ومتاســك جبهتنا 

الداخلية.
وأكد النائب عسكر العنزي 
أن البطوالت والتضحيات التي 
قدمهــا أبناء الكويت في محنة 
الغزو العراقي الغاشــم كانت 
مثاال رائعا على وحدة الشعب 

الشــعبي ويتم توجيه اجلهد 
نحو التنمية وتنفيذ املشاريع.

وثمــن العنزي موقف دول 
اخلليــج العربــي وخصوصا 
اململكة العربية السعودية، إذ 
احتضنوا إخوانهــم بكل حب 
وود معبرين عن قوة الروابط 
األخويــة واالجتماعية، مؤكدا 
أن فرحــة التحريــر وخــروج 
قــوات االحتــالل مــن أرض 
السالم هي الذكرى اخلالدة في 
أذهان الكويتيني قاطبة سائلني 
املولى أن يحفظ الكويت وشعبها 
ويشافي سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ويعيده إلى أرض 
الوطن مشافى معافي، ونسأل 
اهللا أن يعني سمو نائب األمير 

الشــاهني بنشــر كامــل أجزاء 
«تقرير جلنة تقصي احلقائق» 
البرملانية عــن الغزو العراقي 
باعتبــاره وثيقــة تاريخيــة 

ووطنية مهمة.
وقــال الشــاهني: في  ذكرى 
الغزو العراقي الغاشم لوطننا 
 الكويت - وبعد مرور ٣٠ عاما 
حان الوقت لنشر (كامل) أجزاء 
تقرير جلنــة تقصي احلقائق 
البرملانيــة باعتبــاره وثيقــة 
تاريخية ووطنية هامة، قياما 
بحق  شهداء الكويت والصامدين 
واملهجرين فــي ٩٠/١٩٩١ ومن 
واجــب األجيــال احلاضــرة 
والقادمة، االطالع على (كامل) 
أجــزاء التقريــر وتوصياتــه، 

الذي رفض االحتالل وانصهر 
فــي بوتقــة الوطــن وتآلفــت 
تكويناته، وكانــت يدا واحدة 
في صد العدوان الذي أراد طمس 
تاريخ شعب وابتالع جغرافيا 

وطن.
وقــال العنزي في تصريح 
صحافي: ونحن نستذكر الغزو 
علينا أن نســتخلص الدروس 
والعبر، فجميع الكويتيني في 
يــوم ٢/٨ أرخصــوا الدماء من 
أجل حتريــر الوطن من براثن 
العدو الغاشم، متمنيا أن تطوى 
صفحة اخلالفات بجميع أشكالها 
بني أبناء الشعب الواحد ويرسم 
أهــل الكويت صــورة جديدة 
للتآلف االجتماعــي والتالحم 

ولي عهده الشيخ نواف األحمد 
ويحفظه من كل سوء.

مــن جانبــه، قــال النائب 
ذكــرى  إن  الســويط:  ثامــر 
الغزو العراقي أليمة جدا لكن 
الكويتيني جتاوزوها بتالحمهم 
وجعلوا من االنكسار انتصارا 

تاريخيا.
وأضــاف: املؤلم والقاســي 
و(الغزو) الذي نواجهه اليوم 
هو الفســاد الذي ينخر عظام 
الدولــة ومؤسســاتها، والهدر 

املنظم ملقدرات األمة.
 ومواجهــة هــذا اخلطر هو 
التحدي واالســتحقاق الكبير 

الذي يستحق وقفتنا.
النائــب أســامة  وطالــب 

وصــور التضحيــات وأوجــه 
التقصير حينها. 

وأضاف الشــاهني: تقدمت 
باقتــراح قيــام مكتب املجلس 
بنشر التقرير كامال ورفعه على 
املوقع الرســمي ملجلس األمة 
ألخذ الدروس والعبر وتدوين 
وحفظ التضحيات والبطوالت 
ومعرفة أوجه القصور والنقص 
وتالفيهــا فــي وطننا احلبيب 
قياما بحق الشهداء وتضحيات 
الصامدين واملهجرين، سائلني 
املولى أن تكتمل فرحتنا بعودة 
ســمو األميــر الشــيخ صباح 
األحمد ساملا معافى من رحلته 

العالجية.
وفــي الســياق ذاتــه، قال 
النائــب فــراج العربيد انه في 
ذكرى الغزو العراقي الغاشــم 
نســتذكر بــكل فخــر شــهداء 
الكويت األبــرار الذين ضحوا 
بالنفس وســقوا ارض الوطن 
بالدماء الطاهرة ألجل وطنهم 
فكانوا شعلة التحرير وقبس 
االنتصار فهنيئا لهم الشهادة 
والعــزة والكرامة. وأضاف: ال 
ننســى كل الــدول التي وقفت 
مع احلق الكويتي وعلى رأسها 
الشقيقة الكبرى اململكة العربية 
الســعودية وكل دول اخلليج 
العربية التي كانت خير ســند 
للشعب الكويتي في احملنة التي 
عاشــها فبذلوا كل اإلمكانيات 

ملساعدته وحترير بلده.
تعيدنــا  العربيــد:  وزاد 
ذكرى الغزو العراقي الغاشــم 
الــى اســتخالص العبر، حيث 
كان الشــعب الكويتي متوحدا 
وعزيــزا وكرميــا ووقف صفا 
واحدا لتحرير ارضه بعيدا عن 
الطوائف والفئات، وهذا ما جبل 
عليه في كل األزمات التي مرت 
على الكويت والتاريخ شــاهد 

على ذلك.

الشعب الكويتي أثبت أن قوة أي بلد وحتقق شرط صموده ليست لهما عالقة بحجم سكانه وكبر رقعته اجلغرافية وإمنا بإميان هذا الشعب بقضيته

أسامة الشاهنيمرزوق الغامن عسكر العنزي ثامر السويطفراج العربيدعيسى الكندري

واضــاف «ولن ننســى من 
وقــف معنا فــي ذاك االختبار 
الوجــودي، بدءا من اشــقائنا 
اخلليجيني الذين كانوا بعد اهللا 
سندنا وعوننا مرورا باخوتنا 
العرب واملســلمني ممن وقفوا 
معنا وقفة األخ مع أخيه، وانتهاء 
مبوقف اصدقائنا في مختلف 

أنحاء األرض».
الغــامن تصريحه  واختتم 
«نســأل اهللا جلــت قدرتــه ان 
يحفــظ الكويت وأهلها من كل 
شر ومكروه، وان يحفظ أميرنا 
ويرجعه الينا ساملا معافى باذنه 

تعالى».
من جهته، قال نائب رئيس 
مجلس األمة عيسى الكندري: 

الفضل: تسمية الشارع الذي يقع فيه 
منزل أي من شهداء الكويت باسمه

تدريس قصص الشهداء
في املقررات التعليمية

قدم النائب احمد الفضل 
اقتراحــا برغبة جاء فيه: 
ســطر الشــعب الكويتي 
أروع صــور التضحيــة 
والوفاء في كثير من احملن 
التــي واجهها بكل صالبة 
على مر تاريخ بلدنا الغالي، 
ولعــل أبرزهــا مواجهــة 
الغاشــم،  العراقي  الغزو 
فقــد قــدم أبنــاء الكويت 
فــداء للوطن،  أرواحهــم 
لذا فإن مضي الســنوات 
لــن تنســينا  والعقــود 

مواقف هؤالء األبطال من نســاء ورجال 
وكذلك أطفال وكبار السن، ولكن البد من 
تخليد قصص وأسماء شــهدائنا األبرار 
بتسمية الشــوارع واملرافق التي عاشوا 

فيها أو على مقربة منها أو 
ارتبطــوا فيهــا وظيفيــا 
أو مبواقفهــم البطوليــة، 
وإنشــاء نصــب تذكارية 
في املناطق السكنية فيها 
توثيق وسرد لبطوالتهم 
وتضحياتهــم، وتدريس 
تلك القصص في املناهج 
والتربويــة  التعليميــة 
لتكون عبرة في الوطنية 
والوفاء واالخالص واألمانة 
والتضحيــة  والصــدق 
والدفاع عــن الوطن. لذا، 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: تسمية 
الشارع الذي يقع فيه منزل أي من شهداء 
الكويــت باســمه مع وضــع الفتة توثق 

سيرة الشهيد.

قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة 
جاء فيه: سطر الشعب الكويتي أروع صور 
التضحيات والوفاء في كثير من احملن التي 
واجهها بكل صالبة على مر تاريخ بلدنا 
الغالي، ولعل أبرزها مواجهة الغزو العراقي 
الغاشم، وقدم أبناء الكويت أرواحهم فداء 
للوطن، لذا فإن مضي السنوات والعقود 
مــن الزمــن لن تنســينا مواقــف هؤالء 
األبطال من نســاء ورجال وكذلك أطفال 
وكبار سن، ولكن البد من تخليد قصص 
وأسماء شهدائنا األبرار بتسمية الشوارع 
واملرافق التي عاشوا فيها أو على مقربة 

منها أو ارتبطوا فيها وظيفيا ومبواقفهم 
البطولية بأسمائهم، وإنشاء نصب تذكاري 
في املناطق السكنية فيها توثيق وسرد 
لبطوالتهــم وتضحياتهم، وتدريس تلك 
القصص في املناهج التعليمية والتربوية 
في معانــي الوطنية والوفاء واالخالص 
واألمانــة والصــدق والتضحية والدفاع 

عن الوطن.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
تدريــس قصص الشــهداء فــي املقررات 
التعليمية مع بيان ما سطرته تلك الشهادة 

والتضحيات من معان وقيم.

مع وضع الفتة توثّق سيرة الشهيد

احمد الفضل

١٣ رسالة واردة مدرجة على جدول أعمال جلسة الغد
أدرج على جدول أعمال جلسة 
الغد الثالثاء ١٣ رسالة واردة جاء 

نصها كالتالي:
١ - رســالة مــن حضــرة صاحب 
الســمو أمير البــالد يشــكر فيها 
رئيس وأعضاء مجلس األمة على 
تهنئتهم لســموه مبناسبة جناح 

العملية اجلراحية التي أجراها.
٢ - رســالة من سمو نائب األمير 
وولــي العهد يشــكر فيهــا رئيس 
وأعضاء مجلس األمة على تهنئتهم 
حلضرة صاحب السمو أمير البالد 

مبناسبة عيد األضحى املبارك.

٣ - رســالة من ســمو ولي العهد 
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس 
األمة على تهنئتهم لسموه مبناسبة 

عيد األضحى املبارك.
٤ - رسالة من رئيس جلنة الشؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل يطلب 
فيها متديد تكليف اللجنة إلى نهاية 
دور االنعقاد احلالي حتى يتسنى 
لها تقدمي تقريرها عن «مدى سالمة 
اســتخدام خدمة شبكات االتصال 
اجلديدة G ٥ - ومدى توفر وضمان 
الصحة العامة للمواطنني واملقيمني 
وسالمة البيئة بسبب استخدام تلك 

الشبكات».
٥ - رسالة من رئيس جلنة الشباب 
والرياضة يطلب فيها متديد تكليف 
اللجنــة بالتحقيق فــي املخالفات 
املالية واإلدارية وما يشوب عملية 
التفرغ الرياضي من جتاوزات، على 
أن تقدم اللجنــة تقريرها النهائي 

خالل شهرين.
٦ - رســالة مــن النائب يوســف 
الفضالة يطلب فيها مراجعة قرار 
مجلس الوزراء مبنح مكافآت مالية 
للعاملني بالصفوف األمامية ملواجهة 
انتشــار ڤيروس كورونا املستجد 

والنظــر فيه ليشــمل كل من عمل 
خالل هذه األزمة ومســاواتهم مع 

الفئات املذكورة.
٧ - رسالة من النائب محمد الدالل 
يطلــب فيها تكليف جلنــة تنمية 
املوارد البشرية بإعداد تقرير بشأن 
ضوابط وتقييم القياديني في الدولة، 
على أن تقدم اللجنة تقريرها خالل 
مدة ال تتجاوز شــهرا وقبل نهاية 

دور االنعقاد احلالي.
٨ - رسالة من رئيس جلنة الشؤون 
الداخلية والدفاع يطلب فيها منح 
اللجنة مهلة إضافية ملدة شهر حتى 

يتسنى لها تقدمي تقريرها عن قضية 
املرور.

٩ - رســالة مــن رئيــس جلنــة 
الشؤون الداخلية والدفاع يطلب 
فيها منــح اللجنة مهلــة إضافية 
ملدة شهر حتى يتسنى لها تقدمي 
تقريرها عن دراسة موضوع قرار 
وزارة الداخلية بإغالق باب القيد 
في االنتخابات لتعارضه مع فترة 

االنتخابات التكميلية.
١٠ - رســالة مــن رئيــس جلنــة 
املاليــة واالقتصاديــة  الشــؤون 
تطلــب فيهــا إحالة تقريــر جلنة 

التشــريعية والقانونية  الشؤون 
رقــم ٢٠ - عــن االقتــراح بقانون 
املرفق بشأن تعديل قانون العمل 
في قطاع األعمال النفطية، إلى جلنة 
الشــؤون الصحيــة واالجتماعية 
والعمــل لالختصاص وفقا للمادة 

٥٨ - من الالئحة الداخلية.
١١ - رسالة من رئيس جلنة املرافق 
العامــة بالنيابة يطلب فيها إعادة 
تكليف اللجنة بإعداد تقرير متكامل 
بشــأن مدى توافر األمــن الغذائي 
الزراعي واحليواني، على أن تقدم 

تقريرها خالل شهرين.

١٢ - رسالة من رئيس جلنة املرافق 
العامــة بالنيابة يطلب فيها إحالة 
االقتراحني بقانونني املتعلقني برجال 
اإلطفاء إلى جلنة الشؤون الداخلية 
والدفاع لالختصاص وفقا للمادة 

٥٨ - من الالئحة الداخلية.
١٣ - تقريــرا األمانــة العامــة عن 
اجتماعات جلــان املجلس الدائمة 
واملؤقتة خالل الفترتني من ١ يناير 
٢٠٢٠ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٠، ومن ١ 
ابريل ٢٠٢٠ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، 
عمال بالفقرة األخيرة من املادة ٤٦ - 
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.

طلبان جديدان للمناقشة على جدول األعمال
أدرج على جــدول أعمال 
الثالثاء طلبان  الغد  جلســة 
جديدان للمناقشة بشأن خطة 
التعليم عن ُبعد والصندوق 

املاليزي.
وجــاء فــي نــص الطلب 
النيابي األول أن للتعليم أثره 
على تقدم الدولة وحتضرها، 
وكذلــك لــه أثــر كبيــر على 
األســر الكويتية واملقيمة، إال 
أنه يالحظ أن وزارة التربية 
العالــي مازالــت  والتعليــم 
تعانــي مــن ضعــف وغياب 
رؤية واضحة ومحددة وعادلة 
وحاسمة للعديد من القضايا 
واملســائل اخلاصة بالتعليم 
العام واخلاص والتعليم العالي 
خاصة في ظل انتشــار وباء 

ڤيروس كورونا.
لــذا، ومــن منطلــق نص 
املادة ١٤٦ من الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة نطلب حتديد جزء 
من أول جلســة ملجلس األمة 
القادمــة، وذلك ملدة ســاعتني 
لنقاش عــام يتعلق بعدد من 
املتعلقة مبســيرة  القضايــا 
العــام واخلــاص  التعليــم 
وعلــى  العالــي  والتعليــم 
احلكومة إفادة املجلس باآلتي:
١- اخلطة املتكاملة للتعليم 
عن ُبعــد في التعليــم العام 
واخلاص والقضايا التي تواجه 
الوزارة في هذا الشأن في ظل 

أزمة وباء كورونا وبعدها.
٢- خطة وإجراءات البعثات 
الدراسية في التعليم العالي 
في ظــل األوضاع الدراســية 

للعام واخلاص.
التربيــة  وزارة  دور   -٣
بشــأن  العالــي  والتعليــم 
مواجهة ارتفاع رسوم املدارس 
واجلامعــات اخلاصــة وعدم 

بها وزارة التربية والتعليم 
العالــي جتــاه التعامل مع 
توصيات مجلس األمة التي 
قدمت في االستجواب األخير 
على وزير التربية والتعليم 
العالي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤.
األول  الطلــب  وقــدم 
النــواب: محمد الدالل، عمر 
الطبطبائي، د.عادل الدمخي، 
خالــد  الشــاهني،  أســامة 
العتيبي، عبداهللا الكندري، 
الهاشــم، عبــداهللا  صفــاء 
فهاد، نايف املرداس، مبارك 

احلجرف.

في أدراج احلكومة منذ سنتني 
وقد أجريت التحقيقات في 
هذه القضية في ذلك الوقت 

وانتهى الرأي إلى حفظها.
وملا كان حفظ هذه القضية 
دون إحالتهــا إلــى اجلهــات 
القضائية ميس سمعة الكويت 
ويلحــق بهــا الضــرر، لذلك 
لزم طرح هذا املوضوع على 
مجلس األمة ملناقشته، على 
أن تقدم احلكومــة بيانا عن 
أسباب ودواعي حفظ التحقيق 
واجلهــة التي أصــدرت قرار 

احلفظ في ذلك الوقت.

وقدم الطلب الثاني النواب 
عبــداهللا الرومــي وصفــاء 
الدوسري  الهاشــم وناصر 
وأحمــد الفضــل ود.عــودة 
الرويعــي، وطالبــوا فيــه 
بتحديد ساعة من جلسة يوم 
األربعاء املوافق ٥ أغسطس 
٢٠٢٠ استنادا إلى املادة ١٤٦ 
من الالئحة الداخلية، ملناقشة 
ما جــاء في الصفحة األولى 
من جريدة «القبس» في يوم 
الثالثــاء ٢٨ يوليــو ٢٠٢٠، 
حيث جاء بالصفحة األولى 
أن قضية الصندوق املاليزي 

(هاني الشمري) جانب من إحدى جلسات املجلس 

عدالة تلك الرسوم في ظل عدم 
قيام تلك املدارس واجلامعات 
بواجباتها ومسؤوليتها أثناء 
أزمة انتشــار وبــاء ڤيروس 

كورونا.
٤- استعدادات وزارة التربية 
العالــي للمرحلة  والتعليــم 
التعليميــة القادمــة في ظل 
استمرار وباء ڤيروس كورونا 
والصعوبــات التــي تواجــه 
الــوزارة وأوليــاء األمور في 
الطــالب والطالبات  تواجــد 

في املدارس.
٥- اإلجــراءات التــي قامت 

عسكر: الشعب الكويتي رفض االحتالل وانصهر في بوتقة الوطن وتآلفت تكويناته وكانت يدًا واحدة في صّد العدوان

الكندري: نستذكر شهداءنا األبرار وما حّل بنا من دمار الغزو وشتاته والشعب الكويتي أثبت صالبته في مواجهة العدوان

الشاهني: نسأل املولى أن تكتمل فرحتنا بعودة سمو األمير الشيخ صباح األحمد ساملًا معافى من رحلته العالجية

السويط: ذكرى الغزو العراقي أليمة جدًا لكن الكويتيني جتاوزوها بتالحمهم وجعلوا من االنكسار انتصارًا تاريخيًا

العربيد: ال ننسى كل الدول التي وقفت مع احلق الكويتي وعلى رأسها الشقيقة الكبرى اململكة العربية السعودية
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سرقة ٥٠ ألف دينار «مجوهرات ونقدي» 
من منزل موظف كبير في قرطبة

أمر بضبط وإحضار «بدون» شرع في قتل والده بسكني

وفاة شاب بجرعة دوائية باجلابرية 
وخادمة ألسباب مجهولة في«كبد»

حرائق الشاحنات الغامضة احململة 
بالبضائع تتجدد في الفروانية

إبعاد ٩ متسوالت عقب حملة استهدفتهن في األحمدي

سعود عبدالعزيز

انتقل فريــق من األدلة 
اجلنائية إلى منزل مواطن 
يعمل في جهة مهمة وذلك 
لرفع اآلثار التي من املمكن 
ان يكون لصوص مجهولون 
قــد خلفوهــا وراءهم فيما 

سعود عبدالعزيز

وجــه وكيل نيابة اجلهــراء رجال 
مباحث اجلهراء بسرعة ضبط واحضار 
شخص من غير محددي اجلنسية شرع 
في قتل والده بسكني، وذلك للتحقيق 

معه ومعرفة االســباب التي دعته الى 
الشروع في قتل والده. وبحسب مصدر 
امني، فإن عمليات الداخلية تلقت بالغ 
استغاثة من شخص «بدون» من مواليد 
١٩٥١، حيث أفاد بأن ابنه شرع في قتله 
وهرب، وعلى الفور مت توجيه دورية 

الى موقع البالغ في الصليبية، حيث 
شوهد املجني عليه وهو مصاب بجرح 
قطعي في اليد، مشيرا الى ان ابنه قام 
بحمل سكني وحاول قتله، لكنه افلت 
منه بأن اغلق الباب على نفســه فقرر 
االب بعد ان شــعر بــأن والده يتصل 

بالداخل، هذا ومت نقل املصاب بسيارة 
اسعاف الى مستشفى اجلهراء الستكمال 
العالج وارفاق تقريــر طبي في ملف 
القضية علــى ان يتم تصنيفها حتت 
عنوان اما الشروع في القتل او التهديد 
بالقتل حسب رؤية وكيل النائب العام.

محمد اجلالهمة

توفي شــاب يــوم امس 
داخل منزل اسرته في منطقة 
اجلابرية، ومت نقل اجلثة إلى 
الطبيب الشرعي، فيما تبني 
مــن التحقيقــات األولية أن 
الشــاب تناول كميــة زائدة 

محمد الدشيش

رفع مدير عــام مديرية 
األحمــدي  محافظــة  أن 
اللــواء ركــن صالــح مطر 
مذكــرة إلــى وكيــل وزارة 
الفريــق عصام  الداخليــة 
النهام للموافقة على إبعاد 
٩ متسوالت مت ضبطهن في 
حملة موسعة في محافظة 
األحمــدي وحتديــدا علــى 
مقربة من مسلخ احملافظة. 
وقال مصدر أمني إنه وفور 
ورود بالغــات عــن زيادة 
في أعــداد املتســوالت في 
العاملة  األسواق واملسالخ 
فــي األحمــدي، مت توجيه 
دوريات وضبط املتسوالت 
وهن من جنســيات عربية 

وأفريقية وآسيوية.
وأكــد املصــدر أن كفالء 
املوقوفــات ســيتم اتخــاذ 
إجراءات بحقهم وقد تصل 

إلى اإلبعاد اإلداري أيضا.

بعد ايــام محدودة على حريــق غامض التهم 
شاحنتني محملتني بالبضائع، اندلع حريق مجددا 
في شاحنة مماثلة واصدرت االدارة العامة لالطفاء 

بيانا قالت فيه: أخمد رجال اطفاء مركز الفروانية 
مساء اول من امس حريقا اندلع في شاحنة قاطرة 
ومقطورة حتتوي على إسفنج ومالبس، في ساحة 

ترابية مبنطقة الفروانية من دون وقوع اي إصابات، 
حضر إلــى موقع احلادث رجال األمن والطوارئ 

الطبية.

امني  وبحســب مصدر 
فإن تفاصيل القضية التي 
سجلت حتت عنوان سرقة 
عــن طريق اقتحــام غرفة 
وكسر بابها وبرقم ٢٠٢٠/٨ 
جنايات قرطبة ان مواطنا 
من مواليد ١٩٧٢ ويعمل في 
جهة مهمة قال في افادته ان 

جثة وافدة هندية الى الطب 
الشرعي للوقوف على سبب 
وفاتها وما اذا كانت نتيجة 
شــبهة جنائية او الســباب 

طبيعية.
وبحسب مصدر امني، فإن 
مواطنا من مواليد ١٩٦٨ تقدم 
الى مخفر شرطة كبد وأفاد 

داخــل كبــت او مراقبــة 
بكاميرات ميكن االستفادة 
منها في حتديد اللصوص 
وإمنــا داخل دوالب مبنزل 
املجنــي عليــه. وبســؤال 
املجني عليه اذا ما كان يتهم 
احدا رفض توجيه االتهام 

ألحد.

القضية باعتبارها وفاة جراء 
شبهة جنائية برقم ٢٠٢٠/١٠٦ 
جنايــات الصليبيــة، وقال 
مصدر امنــي ان املبلغ وهو 
مواطــن ابلغ بوجــود جثة 
لوافــد بال حــراك وتبني ان 

اجلثة لوافد هندي متوفى.

منزله تعرض للسرقة وأفاد 
بأن املسروقات عبارة عن 
مجوهرات ذهب قيمتها ٥٠ 

ألف دينار.
انتقل  وأضاف املصدر: 
رجــال املباحــث الى منزل 
املواطــن حيــث تبــني ان 
املسروقات لم تكن موضوعة 

بأن خادمته من مواليد ١٩٧٤ 
توفيت داخل جاخور في بر 
منطقة كبد، ومت ابالغ وكيل 
النائب العام الذي وجه بإحالة 

اجلثة للطب الشرعي.
وعلى صعيد آخر، توفي 
وافد هندي من مواليد ١٩٨٧ 
في بــر رحية، ومت تصنيف 

املسروقات لم تكن داخل خزينة و«األدلة» رفعت البصمات في منزل املجني عليه

اســتغل اجلاني او اجلناة 
عــدم وجود احد في املنزل 
الذي اســتهدفوه بالسرقة 
ومتكنوا من االستيالء على 
مبالغ نقديــة ومجوهرات 
تصــل قيمتها الى اكثر من 
٥٠ الف دينار حسب إفادات 

املوظف الكبير.

من احلبوب، وبحسب مصدر 
امني فإن إشــارة وردت إلى 
عمليات األمــن العام بوفاة 
شاب من مواليد ١٩٩٣ ولدى 
انتقال رجال االمن تبني وفاة 
الشــاب ووجود حبوب إلى 

جانب اجلثة.
من جهــة أخــرى، نقلت 

النيران وقد أتت على الشاحنة ومحتواها من االسفنج واملالبس

املتسوالت رصدن بكثافة مقابل مسلخ األحمدي

أعلنت احلكومة األول من أغسطس 
لفتح الطيــران التجاري وفق ضوابط 
بالنسبة للمواطنني والوفدين ومن ابرز 
الضوابط فحص اخللــو من اإلصابة 
بڤيروس كوررنا، ولم يكن القرار سريا 
أو مصادر قالت لهذه الصحيفة أو تلك، 
ولم نسمع أي اعتراض، ويفترض أن 
قرارا بهذا احلجــم واألهمية اخضع 
اقتصادية أو صحية وحتى  لدراسات 
سياسية، وحتى نهاية شهر يوليو كانت 
األمور تســير وفق املعلن عنه وفجأة 
وفي أول يوم من التطبيق حتى توالت 
التصريحات بشكل منظم ورمبا بنفس 
الشخصيات والتي صدرت عنها ذات 
التصريحات شهر مارس املاضي وفجأة 
مت اإلعالن من قبل احدى األخوات في 
مجلس األمة وكأنها هي من متلك القرار 
احلكومي بأن كل شــيء سيتوقف أو 
باألحرى كل شــيء سيكون حسب ما 
خططت «مجموعة مارس» ولم متر ساعة 
على تصريح النائبة حتى جاء اإلعالن 
الرسمي وهو العودة إلى املربع األول 
وحتديد رعايا ٣١ دولة منها دول تندر 
فيها الكورونا وهي لبنان ودولة تشهد 
انخفاضا قياســيا في أعداد اإلصابات 
وهي مصر، وان رعايا هؤالء الدول لن 
يأتوا، ومت إبالغ شركات الطيران بالقرار 
الذي فرض على احلكومة حتت تلويح 

االستجواب.
ومت اعادة ركاب من اجلو وآخرين 
من داخــل الطائرات بعــد أن ختمت 
جوازات ســفرهم، وأدخلت احلكومة 

نفسها في موقف محرج للغاية، فهي 
على اقل تقدير ملــا تأخذ قرار عودة 
الطيران التجاري وفق دراسة وإال ما 
اتخذته، ووضعت عالقاتها بدول مؤثرة 
في موقف محرج، أين كانت احلكومة 
من قرار عودة الطيران التجاري؟ وملاذا 
اتخذ طاملا ان هناك موجة ثانية وثالثة 
كما صرح وزير الصحة؟، وملاذا انتظرت 
حتى بعد انتهاء الوقت الضائع؟، وما ذنب 
شركات الطيران ووكاالت السفر ومن 
يعوضهم على خســائرهم؟، وما ذنب 
الوافدين الذين أجروا الفحص مبقابل 
مادي كبير؟ وكيف يصدر قرار فجرا 
وفي يوم عطلة وقبل انطالق الرحالت 
اجلوية بدقائق؟، وملاذا يطلب ممن جددوا 
بالتوجه للسفارات  إقاماتهم أون الين 
الكويتية رغم أن جميع السفارات معطلة 
في العيد وال يوجد لديها حسب علمي 
ربط مع شؤون اإلقامة لتعرف املوقف 
من اإلقامة؟ وماذا عن تطبيق هويتي؟ 
الخ. أنا لســت منحازا لفتح الطيران 
التجــاري، ولكن مع اتخــاذ قرارات 
مدروســة ال قرارات ارجتالية تصدر 
حتت ضغوطات، كل ما نطلبه هو تفسير 
ملا حدث بعيدا عن التبرير غير املقنع 
ببلدان شديدة اخلطورة ألنه لو كان هذا 
هــو املقياس لتم منع رعايا أميركا من 
الدخول! أخيرا أقول، وهذا موثق عامليا،
إن مصر من الــدول القليلة جدا على 
مســتوى العالم أجمع والتي يســمح 
الدخول منها وإليها من أميركا واالحتاد 

األوربي.

وجهة نظر

منع الطيران 
ومجموعة «مارس»

محمد اجلالهمة

كثافة الضباب تعيق وصول ٣ مواطنني 
من جزيرة كبر إلى شرق

هرع رجال مركز الساملية لإلطفاء البحري 
مساء يوم أمس األول لبالغ ضياع ٣ مواطنني 
في البحر على منت ميني يخت بعدما ضلوا 
طريــق العــودة من جزيرة كبــر وهم في 
طريقهم إلى مرســى سوق شــرق بسبب 
كثافة الضباب وانعدام الرؤية األفقية، وبعد 

عمليات البحث التي لم تدم طويال مت العثور 
عليهم بالقرب من بر الصبية، وكان منهم 
اثنــان في حالة إعياء من دوار البحر، ومت 
حملهمــا في زورق اإلطفاء ومرافقة امليني 
يخت حتى وصولهم الى مرسى سوق شرق 
ومت استدعاء الطوارئ إلسعاف املصابني.

ملشاهدة الڤيديورجال االطفاء يتعاملون مع حادثة القارب

ضبط مدين بـ ٣٩٧٠ دينارًا في األندلس

لصوص املساجد يستهدفون
مؤذنًا في غرناطة

اتهام «كاشير» باخليانة وسرقة أغراض ثمينة بالتنسيق مع مجهولة

ضبط شاب دهس «حدثًا» عمدًا عقب 
مشاجرة في األندلس

محمد اجلالهمة

أحال رجــال أمن الفروانية مواطنا الى 
التنفيذ املدني بعد اكتشاف انه مطلوب لدين 
مقداره ٣٩٧٠ دينارا. وقال مصدر امني ان 

احدى دوريات امن الفروانية وخالل جولة 
لها فــي منطقة االندلس أوقفــت مواطنا، 
ولدى طلب هويته تظاهر بأنها ليست معه 
ليتم طلب إجازة القيادة وباالستعالم عنه 
تبني أنه مطلوب لسداد الدين سالف الذكر.

بعد أيــام من تعــرض غرفتي مؤذن 
وحارس في منطقتي العارضية والقيروان 
للسرقة من قبل لصوص مجهولني، وهو 
ما أشارت إليه «األنباء» األسبوع املاضي، 
حينما تطرقت إلى سرقة ٤٠٠ دينار من 
أحد املجني عليهما وهاتف ومبلغ مالي 

من آخر.
بعــد هذه القضايا بأيــام تقدم مؤذن 

عربي مبّلغــا رجال األمــن عن تعرضه 
للسرقة خالل تواجده في املسجد، وقال 
املؤذن إنه وبعد ان انتهى من صالة الفجر 
فوجئ بغرفته وقد كسر قفل الباب ودخل 
مجهول اليها وسرق مبلغا ماليا وهاتفا 
نقاال، ومت تسجيل قضية سرقة عن طريق 
حتطيم حرز وإبالغ األدلة اجلنائية لرفع 

البصمات.

محمد اجلالهمة

احتجز وافد عربي اجلنســية 
يعمل «كاشير» في جمعية تعاونية 
مبحافظة األحمدي التهامه بخيانة 
األمانة، على أن يخضع للتحقيقات 
حتى يرشــد عن هوية امرأة قام 
بتسهيل سرقتها أغراضا من خالل 
عدم محاسبتها على أغراض ثمينة 
واحتســاب قيمــة بضائع زهيدة 

الســعر عبــر ماكينة الكاشــير، 
وشــملت املواد التي لم يحاســب 
الكاشير املرأة عليها مواد غذائية 

وأدوات غسيل.
هذا، ونفى الوافد في التحقيقات 
معــه أن يكــون قد تعمــد خيانة 
األمانة، مشــيرا الــى أن ما صدر 
عنه مجرد سهو ال أكثر، فيما أكد 
مصدر أمني أن املقطع الذي قدمه 
املبلغ يؤكد أن اجلاني تعمد عدم 

احتساب بضائع تتجاوز قيمتها 
٥٠ دينــارا علــى األقــل، وهو ما 
يرجح أن تكون السيدة تشاركه 
اجلرمية، وقد تقــوم بذلك الفعل 
بشكل دوري، وهو ما يلحق خسائر 
ماليــة باجلمعية، واســتنادا إلى 
مصدر أمني فــإن قيادي تعاوني 
قــال فــي بالغه إن املســؤول عن 
كاميرات املراقبــة باجلمعية قدم 
لــه مقطع ڤيديو يظهر الكاشــير 

وهو ميرر بضائع دون أن يضعها 
على ماكينة الكاشير، وأضاف انه 
واجه املتهم والذي رفض اإلقرار 
بجرميته، وقام املبلغ بتقدمي دليل 
خيانة املتهــم لألمانــة، وبدا في 
املقطع ســيدة منتقبة تخرج من 
اجلمعية وعربة التسوق ممتلئة 
علــى آخرها، وقــد دفعت فقط ٨ 
دنانير، رغــم أن تكلفة ما بداخل 

املركبة ال تقل عن ٦٠ دينارا.

محمد الدشيش

متكن رجال امن الفروانية من ضبط 
شــاب كويتي على خلفية قيامه بدهس 
حدث في منطقــة األندلس، وجار احالة 
املتهم الى نيابة االحداث التهامه بالدهس 
العمد، وكان مواطن ابلغ مخفر شــرطة 

األندلــس عــن قيام شــاب بدهــس ابنه 
عقب مشاجرة وقعت بينهم، وأرفق تقريرا 

طبيا.
على صعيد آخر، وقع حادث تصادم 
على طريق الدائري الســادس وبحسب 
أحد أطراف التصادم فإن من كانوا على 
منت املركبة األخرى اعتدوا عليه بالضرب.

بعد تسجيل قضايا مماثلة في العارضية والقيروان

النيران تلتهم الشاحنة ومحتواها
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خواطر 
من ذكرى االحتالل

وقفات

mqarawi@hotmail.com
د.مطلق راشد القراوي

مؤسساتنا.. 
بني ما هو كائن

وما ينبغي أن يكون!

عالم اآلراء

samir@worldofopinions.org
د.سامر أبورمان

ذكرى الغزو الصدامي على الكويت 
تعيد آالم الشــعب الكويتــي في تلك 
األيام وما عاناه من اضطهاد وتشــريد 
بني األشــقاء وإن كان بعضهم ال يقدر 

األخوة أو يحترمها.
من عاصر أيام الغزو الغاشم وأزمة 

االحتالل البد أن يتذكر ثالثة أمور:
٭ قدرة اهللا ســبحانه في انقاذ بلدنا 

وأهلينا وتسخير الشعوب لنصرتنا.
٭ املوقف البطولي ألهل الكويت كافة مما 
يرسخ حبها والذود عنها بكل ما ميلكونه.

٭ جتسيد اللحمة الوطنية ونبذ الفروقات 
الطائفية والفكرية والعرقية.

تضافــرت اجلهود فــي ظل هذه 
املفاهيم حتــى تأصلت في نفوس أهل 
الكويت، فاملساجد أخذت دورها بالتكبير 
والصالة والدعوات واملقاومة أظهرت حب 
الكويت واملوت في ســبيلها، واألخوة 
جمعت القاصي والداني حتت مظلة حب 
الوطن... تعلــم الكويتيون أثناء االزمة 
التخطيط والعمل اجلماعي وفنون احلرب 
والدفــاع وإدارة البالد فكأن احلكومة 
موجودة مع انها تدير البالد بســواعد 
ابنائها من اخلارج، فقد مارس الكويتيون 
كل االعمال التي يحتاجها املجتمع كضبط 
األمــن وتوفير االحتياجــات الغذائية 
واملخابز والتنظيف وإدارة مؤسســات 

الدولة وغيرها.
بعد الغــزو عقد في الكويت مؤمتر 
دولي حضره صديق من دولة اإلمارات 
الشقيقة، يقول هذا الصديق إن الكويت 
واجهت ازمات عظيمة تعجز عن مواجهتها 
أعظم الدول لكن بفضل اهللا ثم بجهود 
الكويتي مت  وبسالة احلكومة والشعب 
جتاوزها، ثم ذكر لي الكثير من االزمات 
السياســية واالقتصادية واالجتماعية 
وغيرها، فالكويت محفوظة برعاية املولى 
عز وجل ثم بفضل خيراتها التي عمت 

مشارق االرض ومغاربها.

يبالغ بعض قادة املؤسسات في تقدير 
النقلة التي يريدون حتقيقها في جهات 
عملهم، وينطلقــون في جلب جتارب 
اآلخرين حينما يتحدثون عن إجنازات 
وأعمال وقصص ومخرجات نوعية في 
كيانات كبرى أو ذات ميزانيات شــبه 

مفتوحة من تلك التابعة للحكومات!
ينسى بعض أولئك املنظرين واقعهم 
وإمكانياتهــم، ومنطقية األهداف التي 
يريدون الوصول لها، وهم في نشــوة 
رغبتهم في محاكاة هذه املؤسســات 
الكبرى، دون االنتبــاه ألي فوارق أو 
خصوصيات، حني جتد مؤسسة، محدودة 
احلجم والنشاط واألرباح، تقتبس حرفيا 
املفاهيم وبعض اإلجراءات املطبقة في تلك 
اجلهات الكبرى، والتي من الصعب أو 
االستحالة مجاراتها في اإلمكانيات التي 
تتيح لهم استقطاب موظفني ذوي خبرة 
ومبيزات وحوافز مادية ومعنوية عالية 
فضال عن بيئة العمل وأدوات التطوير 

املستمرة!
من ضمــن العديد من النقاشــات 
التي تدور في بيئــة األعمال والعالقة 
تأتي  العميل وأصحــاب املصلحة  مع 
محاولة اإلجابة عن سؤالني محوريني: 
أين نحن اآلن وأين ينبغي أن نكون؟ وما 
حجم وماهية الفجوة فيما بينهما؟ والتي 
قد تكون فجوات فرعية تتمثل بفجوة 
إدراك بني تصــورات العمالء والواقع، 
أو فجوة معرفة بــني توقعات العميل 
وتصورات اإلدارة وقناعاتها، أو فجوة 
في اإلجراءات والسياسات اخلاصة بتقدمي 
اخلدمة للعمالء، أو فجوة في التوصيل 
تنشأ عن الفارق بني مواصفات اخلدمة 
وطريقة توصيلهــا للعميل، أو فجوة 
اتصال في تعامل املوظفني مع العمالء 

ونسبة تنفيذ الوعود.
ومن هنا تقوم بعض املؤسســات 
بإجراء حتليل لواقعها وسد الفجوات، من 
خالل مجموعة من األدوات، مثل: حتليل 
البيانات، العميل اخلفي، جلسات العصف 
الذهني، واملقابالت املعمقة، ومجموعات 
الرأي وغيرها،  التركيز، واستطالعات 
وقد ال يكون مبقدور كل املؤسســات 
والسيما الصغيرة منها أن تأخذ بهذه 
األدوات مجتمعة، ألن بعضها فوق قدرتها، 
وال يسمح وقتها وال إمكانياتها بذلك، 
وهو ما ال ينبغي أن يشعرها بالقلق وال 

اإلحساس بالتقصير.

 ومن هنا يأتي اقتراحي الذي تقدمت 
به الحتاد اجلمعيات التعاونية ورئيسها 
النشط األستاذ فهد الكشتي وكذلك إلى 
معالي وزير الكهرباء د.خالد الفاضل 
بقيام اجلمعيات التعاونية كل جمعية 
على حدة بشراء مولدات كهرباء مؤقتة 
على قاطــرات متنقلة نفس املوجودة 
في مخازن وزارة الكهرباء، طبعا حتت 
إشراف ومواصفات الوزارة، لتكون تلك 
املولدات حتت تصرف الوزارة الكهرباء 
في أي حلظة تنقطع الكهرباء عن أي 
جزء مــن الضاحية، بهذه الطريقة لن 
تنقطع الكهرباء عن أي بيت في الكويت 
أكثر من عشــر دقائق او بالكثير ربع 
ساعة. يتم وصل املولد باحملول الذي 
فيه مشكلة حتى تتم صيانة وإصالح 

العطل.
 نقطة أخيرة: سعر مولد الكهرباء املؤقت 
الذي نراه على شاحنات وزارة الكهرباء، 
كما أخبرني أحد االخوان هو ١٥ ألف 
دينــار، وهــو مبلغ ضئيــل مقارنة 
مبيزانيات اجلمعيات التي تعادل املاليني.

اذا هي بذور دموع االله رودرا. 
تقول األسطورة ان االلة شيفا، وهو 
متعمق في طقــوس رقصة «التاندافا» 
خللق الكون، فتحت عينه الثالثة ورأت 
على ما يحل بالعالم من تخريب، دمار 
ومعاناة البشرية، فبكت عني شيفا ألجل 
البشر وسقطت على األرض وحتولت 

الى بذور رودراكشا ! 
يتم تصنيع مسابح الرودراكشا فقط 
من خيوط احلرير او القطن لكي تتوازن 
الطاقات. وعــادة تتكون من ١٠٨ بذور 
وتلتها قطعة باالعلى تســمى «بيندو» 
والتي ترمز للنقطة التي ترسمها النساء 

كعني ثالثة بالوجه «عني شيفا». 
يقال ان مسبحة الرودراكشا ممتازة 
ملعرفة اذا كان املاء صاحلا للشرب او به 
سم عن طريق حتريك املسبحة كالبندول، 
وهي أســلوب متبع لكثير من الرهبان 
الذين ميتلكون طاقات هائلة، بل ان بعض 
من الرهبان البوذيني قاموا بصنع مسابح 
من الرودراكشا وعظام البشر والصندل 
الكتساب طاقات كونية سواء كانت للشر 

او اخلير. 
دمتم بطاقات إيجابية وسعادة أبدية..

نظرا حملدودية عددهــا مقارنة بعدد 
مناطق وضواحي الكويت. ومع األسف 
حصل حادث أليم األسبوع املاضي حني 
اصطدمت شاحنتان محملتني مبولدات 
كهرباء مع بعضهمــا ونتج عنه وفاة 
أحد السائقني وإصابة آخرين بجروح 
الرحمة والغفران  مختلفة، نسأل اهللا 
للمتوفى شــهيد الواجب، والشــفاء 
للمصابني. كانت الشاحنتان متجهتني 
لنفس املوقع إلى ضاحية صباح الناصر.

البذور تدور وتتحرك اذا ما مت وضعها 
بني قطعتني معدنيتني من النحاس وأن 
لها طاقات تتفاعل مع االجسام سلبا او 
إيجابا على حســب طاقة الفرد لذلك ال 
ينصح باستخدامها اال من خالل مختصي 
علم الطاقة. وبسبب قدسية وأهمية هذه 
البذور باتت عمليات بيعها والنصب فيها 

أمرا شائعا. 
كلمة رودراكشا تنقسم الى كلمتني 
من السنسكريتية: «رودرا» وتعني االله 
األعلى وهي اسم من أسماء االله شيفا 
اخلالق واملدمر، و«أكشا» وتعني دموع. 

يصفع الوجوه ويخنق األنفس. لذلك 
تلجأ وزارة الكهرباء مشكورة إلرسال 
مولدات كهرباء مؤقتة كبيرة إلى مواقع 
اخللل لكي تعيد الكهرباء مؤقتا حتى يتم 
االنتهاء من صيانة األعطال الكهربائية. 
لكن هذه النقطة فيها مشكلتان األولى 
يجب إحضار تلك املولدات من مخازن 
الوزارة في صبحان وهذا يســتغرق 
وقتا، وثانيا عند تعدد األعطال وكثرتها 
ال تســتطيع تغطيــة كل تلك املواقع 

أشجارها فيستخدم كمضاد للجراثيم، 
للصداع، احلمى الشديدة واالضطرابات 
العصبية واضطراب اإلشارات الكهربائية 

في خاليا املخ. 
واالمــر االعجب يكمــن في بذور 
التي متتلك طاقات عالية  الرودراكشا، 
تفوق العديد من األحجار الكرمية حتى 
قيل انها األفضل لتنظيف وتعقيم الهاالت 
وتنظيف الشاكرات في علوم الطاقة. ومن 
منطلق العلوم الكونية وبحثي املستمر 
عن حقائق الكون، أقسم لي أحد رهبان 
معبد «وات ارون» الكائن بتايلند بأن هذه 

 حتية تعظيم سالم ألبنائنا واخواننا 
أبطال ومنتســبي وزارة الكهرباء مع 
وزيرهم د. خالــد الفاضل. جتاوزنا 
بإذن اهللا عنق الزجاجة وعدينا أغلب 
الصيف ولم يتبق منه إال عدة أسابيع، 
بالتكاتف وتعاون املواطنني نعبر بسالم 
إن شاء اهللا. الحظنا األسبوع املاضي عدة 
انقطاعات في مختلف مناطق الكويت 
وهي غالبا جزء من قطعة أو شارع واحد 
وبجهود رجال وزارة الكهرباء عادت 
الطاقة إلى املنازل بعد عدة ساعات على 

أكثر األحوال.
ولكن وبســبب وصــول درجات 
احلرارة ألرقام قياســية لم تســجل 
في تاريخ الكويت وتردد اسم منطقة 
الكويت كأسخن منطقة  (املطرية) في 
في العالم وصلت احلرارة فيها حتت 
الظل لـ٥٣ درجة، فــإن بقاء البيوت 
بدون تكييف وكهرباء تلك الســاعات 
حول البيوت ألفران مغلقة فال تستطيع 
فتح النوافذ ليدخل بعض الهواء النك 
إن فعلت ذلك فسيأتيك الهوب حارق 

تعد أشــجار الرودراكشا الشبيهة 
بأشــجار الزيتون في الديانة البوذية، 
السيخية، والهندية من أقدس األشجار 
لكل معتنق لهــذه الديانات، حيث يتم 
اســتخدام بذور الرودراكشا لصناعة 
مسبحة الصالة اخلاصة بالرهبان بالتبت 

والهمااليا. 
تتميز بذور الرودراكشــا بحجمها 
الدائري واختالف عدد اخلطوط بالبذرة 
الواحدة والتي من خاللها يتم تصنيف 
نوعية البذرة من عدد فصوصها، وعادة 
تكــون من فصة واحدة وصوال الى ٢١ 
فصة بالبذرة. ولكن مت العثور على بذور 
رودراشكا ذات ٢٧ فصة بالبذرة الواحدة 

في نيبال. 
تعد فاكهة الرودراكشا الزرقاء دواء 
فعاال لاللتهابات، مسكنا لأللم، مضادا 
للربو واالمراض  لالكتئاب، دواء فعاال 
التنفسية، تساعد أيضا على رفع السكر 
بالدم، وهي خافضة لضغط الدم، وفعالة 
ضد نوبات الصرع وقد مت استخدامها 
بالطب الشعبي وأيضا كعقار ألمراض 
نفســية كثيــرة منها القلق الشــديد 
واضطراب ثنائي القطب. أما أوراقها وحلاء 

غير املشروع وتضخمت حساباتهم 
وكروشهم من املال العام؟!

٭ اخلالصة: العيب ليس في األنظمة بل 
في الشعب واالختيارات اخلاطئة وفي 

النفوس الرخيصة.
لكن مــا يقوم به ســمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد من تنفيذ 
لتوجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد جتاه الفاسدين، وارتفاع 
وتيرة األخبار عن حاالت متعددة إلى 
الفساد  العامة وهيئة مكافحة  النيابة 
(نزاهة) مؤخرا للعديد من املسؤولني 
احلاليني والســابقني بسبب شبهات 
الفساد، مؤشر إيجابي سيقطع الطريق 
أمام الذين يريدون إيصالنا إلى مرحلة 

احلديدة.
نسأل اهللا أن يحفظ لنا كويت اخلير 
وينعم على قائدنا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بالصحة والعافية، 
وان نرى سراق املال العام خلف قضبان 
السجون وتعود أموالنا املنهوبة ونتطهر 

من الفساد والفاسدين واملفسدين.

اخلطأ في هذه القصة لم يكن خطأ 
امللكة الوالدة التي وضعت نظاما حلماية 
تاج صغيرها بل في اختيارات الشعب 
للوزراء الذين تناوبوا على نهب التاج 

عاما بعد عام.
واآلن أال تشبه قصة التاج ما يحدث 
عندنا مع املال العام الذي يستباح من 
كل حدب وصوب، بينما يتم اختيار 
بعض األعضاء في مجلس األمة التي 
حتوم حولهم شبهات النهب والتربح 

فاستولى بدوره على األحجار النفيسة 
التي في التاج، ومرت سنة ثالثة وهكذا 
وجاء وزير آخر وأخذ الآللئ الفاخرة، 
ثم مرت سنة أخرى وجاء وزير جديد 
فاستبدل تاج الذهب بتاج من الفضة، 
ثم جاء وزير آخر واســتبدل الفضة 
بالنحاس، ثم وزير جديد اســتبدل 

النحاس بتاج من حديد.
وعندما جاء اليوم املوعود لم يجد 
امللك الصغير من تاجه إال تلك احلديدة.

يحكى أن ملــكا عظيما مات ولم 
يترك إال ولدا صغيرا أورثه امللك من 
باألملاس  الذهبي املرصع  تاجه  بعده، 
واألحجار النفيســة وجوهرة فخمة 

وآللئ فاخرة.
فقررت والدة امللــك الصغير أن 
يوضع التاج في عهدة وزير على سبيل 
األمانة حتى يبلغ االبن أشده ليتولى 

مقاليد احلكم.
الوزير  ولضمان عدم اســتفراد 
للرقابة،  الوالدة نظاما  امللكة  وضعت 
وهــو ان يتغير الوزير كل عام، على 
ان يتم اختيار الوزير باالنتخاب من 

الشعب ملرة واحدة.
وخاض املرشــحون االنتخابات 
وأقســموا على أن يحفظــوا للملك 
الصغير حكمه وتاجه ويذودون عنه 

بأرواحهم.
فجاء الوزير األول وقام باالستيالء 
على اجلوهرة الفخمة، ومرت السنة 
وأعيدت االنتخابات وأعاد املرشحون 
ثان  الوزير بوزير  قســمهم وتبدل 

بعد الفصلة

على احلديدة!
amalmudahka@gmail.comعبداحلميد املضاحكة

في الصميم

ليش اجلمعيات 
ما تشتري مولدات 

كهرباء عمالقة؟
@ghunaimalzu٣by م.غنيم الزعبي

ومقاصدها كما سمعناها بسبعينيات 
القــرن املاضــي؟! وتصريــح قطب 
برملاني عريق منذ أيام تقليص ١٠٪من 
استقطاعات األجيال القادمة والهدف من 
كل ذلك مبا أننا أصبحنا وأمسينا أجياال 
متقادمة!) واملعني بالدعم احلالي تعزيز 
القادمة لكونها تدخل  أجيالنا  أوضاع 
غابات صراع عاملي متنافر ليكون فيه 
البقاء لألصلح علميا وتقنيا وجغرافيا 
وتاريخيا! مقابل ما يعانيه العالم الواسع 
بكل مختبراتــه وإجنازاته وحتدياته 
باجتياز كواكب أخرى وفضاء شاسع! 
أحبطهم ڤيروس لــم يبلغه مجهرهم 
الكتشاف مضاد له! بلغنا بسببهم هزمية 
كونية محققة بال منافس علمي يردع 
ذلك الضيف املبهم بشراسته ووحشيته! 
ونحن نقلص حقوقا مشروعة ألجيالنا 
نتمنى أن نكون قد التبس األمر علينا 
بذمتكم يا أهل القرار وإلى أين الفرار؟! 

بسالمتكم.

عنان السماء ومساحات الفضاء وقاربت 
شعاع الشمس إال قليال! 

من كل ما تقــدم كما تابعناه نحن 
جيل القرن املاضي كغيرنا من األجيال، 
يتبادر ألذهاننا وبصرنا، وبصيرتنا 
ســؤال: (ما هو دور ميزانيات القادم 

من األجيال؟ 
وما هــي حزمــة تلــك األجيال 

بخسارة صاحبه!
املهم (ال يصح إال الصحيح والزبد 
يذهب هباء) ولكوننا كدول نامية نترقب 
وصولنــا لدرجة بإذن اهللا أفضل بني 
صفوف املبدعني بقــارات العالم لهذا 
املجال أو ذاك عبر ثرواتنا البشــرية، 
لنوازي  املالية والطبيعية  وإمكانياتنا 
أمما أبدعت وأساسها بال ثروات بلغت 

العصــور والدهــور  عبــر كل 
التاريخ دور  واحلضارات، يســجل 
اإلنسان كثروة أساسية لتقدم تلك البالد 
وقيمة إجنازات عقول أجيالها، شبابا 
كانوا وأصبحوا بالتقادم شيابا يشهد 
لهم ويفتح كل بــاب للتقدم والتطور 
والتجديد لشتى مجاالت مناحي احلياة 
عبر عقول مبدعة وحصانة وحضانة 
قيادات راعية وداعمــة ومتابعة هذه 
الثروات البشرية يؤكدها مثلنا الشعبي 
(منها وفيها + دهنا في مكبتنا!) وهذه 
املعانــي تؤكدها أمم وشــعوب كانت 
العلمية،  والتزال قمة بكل األحــوال 
الصناعية، الرياضية، الثقافية، الفنية 
وغيرهــا الكثير جعلتها مبقدمة األمم 
قوة ترهب غيرهــا، باحترام وتقدير 
والتزام ال يجاريه غيرها بتنافس شريف 
وحتد نظيف ولطيف تزل عنه أحيانا 
تصرفات شاذة بقصد املادة، أو حقد، 
أو حسد وغرور دفني ال ينتهي سوى 

نقش القلم

ثروة كل بلد 
إجنازات أهلها!

محمد عبداحلميد الصقر

من عيد إلى عيد..
والكويت بخير

املوقف السياسي

عبداحملسن محمد احلسيني

علم الكويت ال يساوم

هنا الكويت

جاسم احلمر

كما احتفلنا بعيد الفطر السعيد عن بعد ها 
نحن نحتفــل بعيد األضحى املبارك أيضا عن 
بعد.. وهذا لن يؤثر في نفوسنا ما دمنا نعيش في 
أجواء يسودها األمن واالستقرار وتتوافر فيها 
كل مستلزمات العيد.. األطفال يرتدون مالبس 
العيد اجلديدة ويتسلمون العيدية وهم فرحون.

وتتجمع كل أسرة حول مائدة اإلفطار لتناول 
األطعمة املعتادة.. مچبوس حلم والبالليط مع 
البيض وبعد صــالة العيد تذبح الذبائح تقليدا 
لســيدنا إبراهيم گ الذي أرسل اهللا تعالى له 
كبشا ســمينا ليفتدي به ابنه إسماعيل بعد أن 

وّفى النبي إبراهيم عليه السالم احللم.
ومثلما نحن منر به من جتارب جند أنه من 
عيد إلى عيد تتغير بعض العادات.. كنا نحتفل 
يوم ٩ ذي احلجــة بالكريش ونرج ومنر على 
البيوت ونحن نردد «كاسيروا دله».. ونركض 
خلف بوطبيلة وهو يعلن عن حلول عيد األضحى.. 
هذه العادات انقرضت وكذلك العرض العسكري 
الذي يبدأ من قصر السيف ومير بالشارع اجلديد، 
حيث يقع منزلنا في سكة العنجري ويتجه العرض 
العسكري إلى قصر نايف وأمام الشيخ عبداهللا 
املبارك الصباح تقوم الفرقة العسكرية بتقدمي 
عروض عسكرية.. أيضا هذا العرض توقف.. كذلك 
اختفت ألعاب األطفال مثل الديرفة وأم احلصن 
والقلليب.. راحت كل هذه األشياء اجلميلة وظلت 

في الذاكرة.. نحن جيل تلك األيام.
الشيء الوحيد الذي حافظنا عليها هو أغنية 
محمود الكويتي الذي نشاهده بالتلفزيون ليلة 
العيد وهو يردد األغنية املشــهورة «العيد هل 

هالله.. كل الطرب يحالله».
هكذا كنا نحتفل بأعيادنا اإلســالمية وإن 
غابت بعــض املظاهر اجلميلة التي متارس في 
العيد، إال إننا نعيش أفراحنا بالعيد ضمن أجواء 
أمنية واســتقرار.. ونتضرع إلى املولى القدير 
أن يدمي علينا نعمة األمن واالســتقرار وتوافر 

كل احتياجاتنا.
ولنردد أغنية عوض الدوخي مطرب الشعب:

باركوا يا أحباب الفرح لذ وطاب
اليوم يوم العيد وللعيد نغني نشيد

ردوا علي يا أحباب ردوا علي يا أحباب
وأخيرا نقول للجميع: عيدكم مبارك وعساكم 

من عواده..
آيــة كرمية: (ما عندكم ينفــد وما عند اهللا 
باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما 

كانوا يعملون).
واهللا املوفق.

حدد الدســتور الكويتي في الباب األول 
«الدولة ونظام احلكم» حتديدا في املادة اخلامسة 
«يبني القانون علم الدولة وشعارها وشعاراتها 
وأوسمتها ونشيدها الوطني»، وهي التي ترمز 

للدولة رسميا ولسيادتها واستقاللها.
وهنالك عقوبات لكل من يحاول اإلساءة للعلم 
الكويتي أو يحرض على الدولة من خالله مثل 
محاوالت تدنيسه وحرقه ويعتبر من األعمال 

العدائية بني الدول الشقيقة والصديقة.
هو ليس مجرد قطعة من القماش، بل وراء 
هذا العلم قصة من الكفاح والنضال والصمود 
واملقاومة وبذل األرواح والغالي والنفيس من 
أجل رفع هذا العلم خفاقا عاليا والذي يرتبط 

بكرامتنا وعزتنا لهذا الوطن الغالي.
استشهد أبناء الكويت أثناء الغزو العراقي 
الغاشم بسبب حيازة علم الكويت أو رسمه على 

اجلدران أو رفعه على املباني أو حمله باليد.
جزيرة قاروه الكويتية أول األراضي الكويتية 
التي مت حتريرها من الغزو العراقي الغاشــم 
ورفع علم الكويت عليها وهي بداية عودة احلق 

والسيادة ألصحابها.
فقدنا الكثير من الشهداء في الغزو العراقي 
الغاشــم من أجل علم الكويت، وهو جزء من 

كرامتنا وسيادتنا وشرفنا وكياننا الوطني.
الشهيد عامر فرج العنزي أحد أبطال ملحمة 
بيت شهداء القرين تلقى قذيفة في وسط جسده 
واستشــهد على اثرها ألنه تشرف برفع علم 
الكويت وهو يقــاوم جنود االحتالل العراقي 

الغاشم.
من املؤسف أن نرى «اليوتيوبر» املصري 
محمد رضا،  املشهور باإلعالمي املشاغب من 
جمهورية مصر العربيــة التي يجمعنا معهم 
اإلســالم والعروبة ودماء الشهداء في الدفاع 
على أراضيها بڤيديــو يظهر فيه حامال علم 
الكويت الغالي ويساوم الضيوف في الشارع 
على حرق العلم الكويتي للحصول على مبلغ 
٥٠٠ دوالر! فيرفض الضيــوف حرق العلم 
الكويتي ويتحدثون عن الكويت بعبارات الترابط 

واألخوة بني البلدين.
عجبي! هل هذه الطريقة الوحيدة واملناسبة 
إليصال رسالة على مكانة الكويت بني أوساط 
الشعب املصري! فكان االستفزاز لهذه الفكرة 
أكبر وأشد، إساءة بهذا النوع من املساومات 
التــي ال نقبلها، وال يجــب إطالقا أن يوضع 
العلم الكويتي في مثل هذه األمور. فهل يقبلها 

اإلعالمي املصري على علم بالده؟!
٭ باملختصر: الكويتيون يشترون علم الكويت 

بأرواحهم.. علم الكويت ال يساوم.

ساملنكا

رودراكشا

SPANISH _ EYES  د.أفراح مال علي
DR _ AFRAH _ MA
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من كتاب: كالم من ذهب ـ  إعداد: حفيظ الراجحي

من كتاب: أغرب شخصيات التاريخ ـ  رمزي املنياوي
أفقياً:

فيلسوف يوناني من ٧ أحرف

عموديًا:

Sudoku كالم من ذهب

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

طرائف ومواقف

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

سقراط وسره الدفني!

عندما سأله طالب عن الزواج قال سقراط:
طبعا تزوج ألنك لو رزقت بامرأة طيبة 
بامرأة شقية  رزقــت  ولو  أصبحت سعيدا، 

فستصبح فيلسوفا.
- ألم تكن زوجة سقراط طيبة؟

- لو كانت كذلك ملا أصبح فيلسوفا.
- إذن كانت نصيحته من واقع جتربة.

- نعم.
لقد أخذت زوجته بالصراخ عليه يوما عندما 

لم يعرها انتباها، قذفته باملاء.
فقال لها ببرود: مازلت ترعدين وتبرقني 

حتى أمطرت.

بيكاسو متنى سرقة لوحاته!

ذات ليلة عاد الرسام املشهور بيكاسو إلى 
بيته ومعه أحد األصدقاء فوجد األثاث مبعثرا 
واألدراج محطمة، وجميع الدالئل تشير إلى أن 
البيت في غياب صاحبه  اقتحموا  اللصوص 

وسرقوه.
وعندما عرف بيكاسو ما هي املسروقات ظهر 

عليه الضيق والغضب الشديد.
سأله صديقه: هل سرقوا شيئا مهما.

الفنان: كال لم يسرقوا غير أغطية  أجاب 
الفراش.

فقال الصديق يسأل في دهشة: إذن ملاذا 
أنت غاضب؟

أجاب بيكاسو - وهو يحس بكبريائه وقد 
جرح: يغضبني أن هؤالء األغبياء لم يسرقوا 

شيئا من لوحاتي.

أفالطون

نسرين طافش

٭ الضامن غارم.

٭ اللسان مركب ذلول.

٭ خير املواهب العقل.

٭ البياض نصف اُحلسن.

ليس اجلميل جميل الوجه واحللل

بل من ثنى العزم نحو اجلدل والعمل

٭ من كثر هذره قّل قدره.

٭ من عرف اهللا هانت مصيبته.

٭ احلر تكفيه اإلشارة.

٭ في احلركة بركة.

٭ أدب أي أمة منط تفكيرها.

٭ طلب األدب أولى من طلب الذهب.

٭ بعض الشر أهون من بعض.

٭ يد اهللا مع اجلماعة.

٭ لكل فرعون موسى.

٭ العقل غريزة تربيها التجارب.

٭ القلة ذلة.

فممجعحرميا

موسمنصشوبا

اساهـيايارل

ليءودنقسغش

يقررةالملع

زيوابارااو

يةنبولالنر

امددررونون

واوادينربهـ

تغععرااورا

رنلممءليطل

ناارسواجمط

١ - منطقة كويتية حدودية - قهوة، ٢ - عكس قريب 
- في فمه، ٣ - حزني - عذل، ٤ - يزيد - أرض 
الكنانة (معكوسة)، ٥ - طبيب عربي عباسي، ٦ - 
للتفسير - أبناء - شاهدت، ٧ - غطاء - صغير البقر 
- في البيضة، ٨ - اربك - من األوقات (معكوسة)، 
٩ - حيا - نسبة للعطر، ١٠ - متشابهان - صديق.

ماليزيا
أنغام

الشعور
مطربون

العود

نهال
موسيقية

الغربي
وتر

جمهور

مواسم
إبداع
نور

سمر
مر

السقاية
رشيق
األنوار
حصان
الرياء

دروب
مساء
عنيدة

النرويج

١ - رفض - هامة - مرض صدري، ٢ - يكح (معكوسة) 
- يتفكك، ٣ - وسيلة نقل - اسم علم مؤنث، ٤ - 
صاحب األدب، ٥ - فسيح - شقيق، ٦ - ضجر - عظيم 
(معكوسة) - متشابهان، ٧ - يقول سراً - يؤدي عمال 
(معكوسة)، ٨ - بالد - نظر وأشرف، ٩ - قهوة - أبواق، 

١٠ - عقل - يلف ويدور.

أفقياً: عموديًا:
١ - الساملي - بن، ٢ - بعيد - لسانه، ٣ - أساي - الم، 
٤ - يربو - مصر (معكوسة)، ٥ - الرازي، ٦ - أي - 
نسل - رأت، ٧ - ستر - عجل - مح، ٨ - حير - أيام 
(معكوسة)، ٩ - سلم - العطري، ١٠ - ل ل - خليل.

١ - أبى - رأس - سل، ٢ - يسعل (معكوسة) - يتحلل، 
٣ - سيارة - رمي، ٤ - أديب، ٥ - واسع - أخ، ٦ - ملل - 
جلل (معكوسة) - ل ل، ٧ - يسارر - يعمل (معكوسة)، 
٨ - أمصار - أطل، ٩ - بن - مزامير، ١٠ - نهى - يتحايل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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هنا الزاهد وأحمد حامت حصان رابح في «الغسالة»

القاهرة - خلود أبواملجد

بعد أن توقفت دور العرض 
على مستوى العالم عن عرض 
األفالم السينمائية واستقبال 
جمهورهــا فــي ظــل جائحة 
«كورونا» التي أملت بكل الدول، 
بدأت دور العرض السينمائي 
في مصر باستقبال محبيها بعد 
الســيطرة على الڤيروس في 
ظل اإلجراءات االحترازية التي 
وضعتها احلكومــة املصرية 
والتي ال تتعدى نســبة ٢٥٪ 
فقط من مقاعد دور العرض.

وكانــت البداية منــذ أيام 
بإقامة العرض اخلاص لفيلم 
«الغســالة» الذي متكن، على 
الرغم من عدم وجود منافس 
له في دور العرض سوى بعض 
األفــالم األجنبية، من حتقيق 
مليون و١٨٠ ألف جنيه مصري 
خالل اليومني األولني من عيد 

األضحى املبارك.
يقوم ببطولة الفيلم أحمد 
حــامت وهنا الزاهــد ومحمود 
حميدة ومحمد ســالم وأحمد 
فتحــي، وعــدد مــن ضيوف 
الشــرف هم: شــيرين رضا، 
بيومــي فؤاد، طاهر أبو ليلة، 
والعمل من تأليف عادل صليب 
وإخراج عصــام عبداحلميد، 
وإنتــاج «نيــو سينشــري» 
و«ســينرجي فيلمز» و«افالم 
العامليــة»، وتوزيــع  مصــر 
«دوالر فيلم»، وتدور أحداثه 
فــي إطــار كوميــدي خيالــي 
الــذي يحاول  حول «د.عمر» 
تغييــر املاضي الذي تســبب 
في خسارته حلبيبته «عايدة» 
وزواجها من شخص آخر، من 
خالل وضع معادلة فيزيائية 
حتول الغسالة املتواجدة في 
محل تنظيف املالبس اخلاص 
بأهله الى آلة زمنية يتمكن من 
خاللها العودة إلى املاضي، مما 
يخلق العديــد من الصراعات 
واملفارقــات الكوميديــة بــني 

اختراعــات مشــابهة، فذلــك 
األســلوب احملبــب والقريب 
من لغة الطفل التي قدمها كل 
مــن هنا الزاهــد وأحمد حامت 
جعلهما يجتــازان هذه املهمة 
الصعبــة كونهمــا األوحد في 
املنافسة ليؤكدا للمنتجني أنهما 

ورقة رابحة.
أما الفنان محمد سالم فمن 

امتعاض من املقولة التي تؤكد 
أن الفيلم ما هو إال اســتثمار 
لنجاح «الدويتو» الذي قدمه 
سابقا مع الفنانة هنا الزاهد من 
خــالل بطولتهم لفيلم «قصة 
حب» الذي قدم منذ ما يقارب 
العام وحقق جناحا كبيرا حني 

عرضه.
أما الفنانة هنا الزاهد فقالت 
عــن الفيلم إنه جتربة ممتعة 
اســتفادت من خاللها الكثير، 
خاصة بلقائها الفنان محمود 
حميدة الذي تعلمت من خبرته 
ســواء الفنيــة أو احلياتيــة، 
كمــا أنها أحبــت التعاون مع 
كل فريق العمل. وأكد املخرج 
عصام عبداحلميد، الذي يعد 
«الغسالة» فيلمه األول حيث 
سبق أن عمل كمساعد مخرج 
ومخرج منفذ للعديد من األعمال 
السينمائية والتلفزيونية، أن 
الفيلم كان من املفترض عرضه 
خالل عيد الفطر املاضي، إال أن 
جائحة «كورونا» حالت دون 
ذلــك، ليكون هــو اآلن الفيلم 
الوحيد املصري الذي يعرض 

في عيد األضحى.

خالل شخصية «سامح» لفت 
أنظار اجلميع لسالســة أدائه 
وإلقائه اإلفيهات التي جمعته 
بالفنان طاهر أبوليلة، فأكد أنه 
آن األوان ليستحق احلصول 
على مساحات أكبر في األعمال 
الفنيــة التــي يقدمهــا والتي 
تســاعده على إظهار موهبته 

بشكل أكبر.
وغلف هذا الظهور السلس 
حميــدة  محمــود  للفنــان 
والفنانة شيرين رضا اللذين 
يلتقيان مجــددا بعد فيلمهما 
«فوتوكوبي» الذي حاز العديد 
مــن اجلوائز فــي املهرجانات 
العربية والعاملية، ليقدما في 
الفيلم مشهدا جميال يجمعهما 
في النهاية، التي حرص الكاتب 
من خاللها علــى تأكيد أنه ال 
أحد ميكنــه العــودة لتغيير 
القدر، لكن ميكننا العمل على 

الرضا به.
وخالل احلديــث للفنانني 
على السجادة احلمراء للعرض 
اخلاص الذي حضرته «األنباء» 
أكد الفنان أحمد حامت أنه سعيد 
بهذه التجربة، وأنه ال يجد أي 

يجتاز «كورونا» ملتزماً بحضور جماهيري بـ ٢٥٪

أحمد حامت وهنا الزاهد مع األطفال أبطال الفيلم

هنا الزاهد وأحمد حامت في حفل االستقبال

بحاضرهــا  الشــخصيات 
ومستقبلها وماضيها.

يعد الفيلم بقصته مناسبا 
ألفــراد األســرة خاصــة التي 
متتلك عددا من األطفال، فتلك 
املفارقات الكوميدية تستطيع 
بسهولة أن تعلق في أذهانهم، 
وميكن أن حتفز خيال البعض 
منهــم في محاولة البحث عن 

حميدة ورضا.. خبرة وأداء سلس في مشهد النهايةمحمد سالم يستحق فرصة حقيقية إلظهار إمكاناته

منير الزعبي لـ «األنباء»: استفزوني 
فرّديت عليهم وهذا من حقي

عبداحلميد اخلطيب

كــّون املخرج منيــر الزعبي حيزا 
ابداعيا خاصا به في الدراما التلفزيونية 
باستخدام املدرسة الواقعية، التي يتبعها 
وأحبها اجلمهور، كأســلوب اخراجي 
يستطيع من خالله مخاطبة جميع شرائح 
املجتمع، واضعاً نصب عينيه احملتوى 
املناسب الذي يحترم العادات والتقاليد 
وال يخدش احلياء. ففي واقع األمر يحمل 
الزعبي خبرة طويلة تلخصها مسلسالت 
اختارها بعناية فائقة وحتظى بنســب 
مشاهدة عالية وثناء على الصورة واالداء 
التمثيلي والديكورات واالزياء وغيرها 
من عناصر العمل الفني، وهو ما اكده لنا 
عندما قال: انا دقيق في اختيار املواضيع 
التي اقدمها في الدراما، واحرص على ان 
حتمل رسائل وقيما اجتماعية متنوعة 

وتليق بعقليات اجلمهور الواعي.
منير وعلى خالف طبيعته لم يستطع 
ان يصمت امام بعض االنتقادات السلبية 

التي تناولت عمله االخير «جنة هلي»، 
الذي عرض رمضان املاضي من بطولة 
الفنانة القديرة سعاد عبداهللا، خصوصا 
انها لم تكن انتقادات منصفة وشابها نوع 
من «الشخصنة»، على حد تعبيره، وقال 
في تصريح لـ«األنباء»: ال يوجد عندي اي 
مشكلة من النقد الهادف البناء اخلالي من 
«التجريح»، لكن اآلن «كل من هب ودب» 
يدلي بدلوه على «السوشــيال ميديا» 
وفقط «اليكات» وتعليقات مسيئة و«طب» 
باملسلسل دون ان يشاهد اي حلقة منه، 
ورغم اننــي ال ارد على االنتقادات اال 
ان هذا االمر استفزني فرددت عليهم 
وهذا من حقي، خصوصا ان هناك من 
بدأ في انتقاد العمل من احللقة الثانية، 
فهل هذا معقول؟، مســتدركا: النقاش 
مبوضوعيــة امر ايجابــي ويدفع الى 
تصحيح االخطاء، وانــا احترم الرأي 
اآلخر الذي يقيّم االعمال الفنية بطريقة 
خالية من االساءة، لكن ان تنتقد وانت 
ال تعرف شيئا عن الفن، او ماذا تعني 

الدراما؟ فهذا امر مرفوض قطعا.
وتابع: كنت مستمتعا باملسلسل اثناء 
تصويره، وراٍض كل الرضا عنه، وقد 
طرحنا من خالله قيما ومعاني ومشاكل 
اجتماعية معاصرة، وقدمته بأســلوب 
اخراجي خال مــن «الفذلكة»، مضيفا: 
انا اتبع املدرســة الواقعية، وموضوع 
«جنة هلي» مباشر ولم يكن فيه «لف 
ودوران»، حيــث دارت احلكايــة عن 
الطبقات االجتماعية بني اســرة غنية 
(اسرة سعاد عبداهللا) واسرة متوسطة 
(اسرة انتصار الشراح) وناقشنا ما بني 
االسرتني من مواقف حياتية مختلفة، 
مؤكدا انه وجد محبني للعمل اكثر من 
الذين هاجموه، السيما انه نقل اجواء 

االسرة الكويتية كما هي في الواقع.
دور النقاد

وأردف الزعبي: نحن جنتهد ونبحث 
عن املواضيع التي تناسب املجتمع، وميكن 
ان نخطئ، وهنا دور النقاد واجلمهور 

الذين يقدمون لنا النصيحة بطريقة مناسبة 
جتعلنا اكثر حرصا في املستقبل، مكمال: 
ال احب احلديث عن اعمالي، فقد تربيت 
انا واملخرج محمد دحام الشمري على 
مدرسة اخراجية ترى ان «العمل اجليد 
يفرض نفسه على الناس»، لكن لألسف 
«السوشيال ميديا» فتحت املجال للبعض 
الذين يهاجمــون فقط من اجل الهجوم 

«وما يعجبهم العجب»!
وفي سياق آخر، تطرق املخرج منير 
الزعبي الى فكرة تصوير عمل درامي 
عن بعد في ظل انتشار جائحة «كورونا» 
على غرار تقدمي احلفالت الغنائية «االون 
الين» والتي حتصد متابعة جماهيرية 
ملحوظة، وقــال: من الصعب تصوير 
الدراما عن بعــد نفس احلفالت، فهذا 
االمر صعب جدا خصوصا انها حتتاج 
الى تواصل مباشر يعكس االحاسيس، 
فالدراما مبنية على احلس والروح حتى 
نشعر بصدق املشاعر ولكي تصل الى 
املشاهدين ويتعايشوا معها، اعتقد اننا 

اذا صورنا مسلســالتنا بنفس طريقة 
حفالت «االون الين» ســتظهر وكأنها 
«عبط» النها ستكون خالية من التجانس 
بني الشخصيات، وستكون عناصر العمل 

الفني االخرى «مفككة».
ملل

وأردف: تقدمي حفالت «اون الين» 
امر سهل النها مبنية على وجود صوت 
مطرب وعدد من املوسيقني، اما الدراما 
فهي صورة تراها العني واحاسيس تنقل 
عبر الشاشــة ضمن مواقف متعددة، 
مشــيرا الى ان اي عمل درامي صور 
عن بعد سيجده اجلمهور «ممال» ألنه 
يعتمد على احلوارات الكثيرة اخلالية من 
التفاعل االجتماعي، مستطردا: مسلسالت 
«االون الين» عبارة عن اجتهادات حلوة، 
ولكي تنجح البد ان تنفذ بطريقة عبقرية، 
لكنني ارى ان «الدراما معمولة علشان 
متعة الناس» ويجب ان نقدمها برؤية 

مناسبة «متعوب عليها». 

وكشــف املخرج منير الزعبي في 
ختام صريحه لـ «االنباء» عن جتهيزه 
لعمل درامي جديد سيعلن عن تفاصيله 
عند اجازته من الرقابة، ملمحا الى انه 
بعد ذلك سيشرع في اختيار املمثلني، 
ومن ثم التصوير عنــد عودة احلياة 
الى طبيعتها، داعيا املولى عز وجل ان 
يحفظ الكويــت واميرها وولي عهدها 
وشعبها واملقيمني على ارضها الطيبة 

من كل مكروه.
جدير بالذكر ان مسلسل «جنة هلي» 
من تأليف نوف املضف وإخراج منير 
الزغبي، وضم نخبة من النجوم، منهم: 
سعاد عبداهللا، إبراهيم احلربي، انتصار 
الشــراح، هند البلوشي، شيماء علي، 
حسني املهدي، شــهد الياسني، شهاب 
جوهر، ملياء طارق، أمل محمد، مشاري 
املجيبل، وغيرهم، وسلط العمل الضوء 
على ترابط وتالحم أفراد العائلة الكويتية 
في مواجهة املصاعب، واختالف األجيال 

والتناقض بني االنفتاح والتقليد.

أكد أنه يحترم الرأي اآلخر الذي يقّيم األعمال الفنية بطريقة خالية من اإلساءة

املخرج منير الزعبي املخرج منير الزعبي مع الفنانة القديرة سعاد عبداهللا الزعبي مع جنوم مسلسل «جنة هلي»

إذا صورنا مسلسالتنا بنفس طريقة حفالت «األون الين» ستظهر وكأنها «عبط» قدمت «جنة هلي» بأسلوب إخراجي خاٍل من «الفذلكة» وراٍض كل الرضا عنه

نادين لبكي.. حزينة!

خرجت املخرجة اللبنانية نادين لبكي، 
بتصريحات صادمة عن املرأة، حيث قالت 
إنها ال تشــعر بالندم بســبب تركها ابنها 
«وليد» مع اخلادمة معظم وقته وتقصيرها 
معه بســبب تركيزها في شغلها، مضيفة 
أنها حزينة على املرأة التي تكرس حياتها 
ألطفالها فقط، مبينة أنها تكون كئيبة وغير 
ســعيدة بســبب عدم وجود هدف تسعى 
إليه، وهو ما عرضها النتقادات من بعض 

جمهورها.
وقالت: نادين في تصريحات تلفزيونية: 
«أنا بعرف إذا عشت حياة مكرسة بس البني، 
راح أكون إنسانة كئيبة ومو سعيدة، وما 
راح أعطي ابني احلب والسعادة واحلنان 
اللــي بدن ياه ويســتاهلهم، أنــا ملا ولدت 
أخدت فقط ٣ أشهر لـ ٤ أشهر فترة التعب، 

وبعدها كملت كتابة فيلم».
وأضافت: «انتي كامرأة في املطلق وليست 

كأم فقــط يجب أن تهتمي وحتققي ذاتك»، 
وعن إحساســها بالنــدم لتركها طفلها مع 
اخلادمة معظم الوقت، قالت: «أنا ما بحس 
بالذنب مع ابني وليد، أنا بسعى أن بعطيه 
أم ســعيدة، وأكثر شي بيتعبني ويحزني 
ملا أم تكبر وبعدين عيالها يسيبوها وهي 

ما تكون حققت شيء».
وخاض الثنائــي نادين لبكي وزوجها 
خالد مزنر جتربة فريدة من نوعها من خالل 
إخراج فيلــم قصير جديد ضمن مجموعة 
أفالم «هوم ميــد» بدأ عرضها على منصة 
«نتفلكس» نهاية الشهر املاضي، وجاءت تلك 
التجربة ضمن مجموعة من األفالم القصيرة 
قام بتقدميها صناع أفالم من جميع أنحاء 
العالــم، تناولوا فيها مواضيع شــخصية 
خالل فترة احلجر املنزلي وما ترتب على 
ذلك من خــالل إعالن حالــة التعبئة التي 

فرضها «كورونا».
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«البترول الوطنية»: عقدان بـ ١٠ ماليني دينار

أحمد مغربي 

علمــت «األنبــاء» من مصــادر نفطية 
مسؤولة أن شركة البترول الوطنية تعتزم 
طرح عقدين بقيمة تقديرية تبلغ ١٠ ماليني 
دينار خالل شهر سبتمبر املقبل في مصفاتي 

ميناء األحمدي وميناء عبداهللا.
وقالت املصادر إن «البترول الوطنية» 
تنوي طرح العقدين في مصفاتي األحمدي 
ومينــاء عبداهللا يختصان بتقدمي خدمات 
للمشــاريع فــي املصفاتني، والتي تشــمل 
توريد عمالة فنية متخصصني في امليكانيكا 
والكهرباء يقومون بتنفيذ األعمال الطارئة 
خالل عمليات التوقف والصيانة، فضال عن 

توفير عمالة في األمن والسالمة والبيئة وأي 
مشاريع مستقبلية تنوي شركة البترول 
تنفيذها. هذا، ومتتلك «البترول الوطنية» 
مصفاتني لتكرير النفط اخلام بطاقة إجمالية 
تصل إلــى ٧٣٦٫٠٠٠ برميــل يوميا، وهما 
مصفــاة مينــاء األحمدي ومصفــاة ميناء 
عبداهللا، اللتان تشــكالن مجمعا بتروليا 
متكامال يوفــر املرونة في تبــادل اإلنتاج 
لتلبية طلب العمالء في األسواق العاملية، 
أو للحفاظ علــى معدالت اإلنتاج في حال 
إغالق إحدى املصافي للصيانة أو ألسباب 
أخرى ومتلك الشــركة ٤ خطوط لتصنيع 
الغاز تبلغ طاقتها اإلجمالية ٢٫٤٨٥ مليار 

قدم مكعبة في اليوم.

مبصفاتي األحمدي وميناء عبداهللا في سبتمبر املقبل

«نفط الكويت» تعيد طلب ٢٤ برج حفر

إنتاج نفط روسيا يتجاوز هدف «أوپيك+»
رويترز: أوردت وكالة إنترفاكس لألنباء، 
أمس، نقال عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، 
أن إنتاج روســيا من النفط ومكثفات الغاز 
زاد إلى ٩٫٣٧ ماليني برميل يوميا في يوليو، 
متجــاوزا هدف إنتاج البــالد مبوجب اتفاق 
عاملي. وكان اإلنتاج ٩٫٣٢ ماليني برميل يوميا 

في يونيو.
ومن املقرر أن يبدأ في أغسطس تقليص 
تخفيضات اإلنتاج املتفق عليها بني منظمة 
البلدان املصدرة للبترول (أوپيك) ومنتجني 

كبار آخرين من بينهم روسيا.
وباألطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات 
الغاز الروســي إلــى ٣٩٫٦٣ مليــون طن في 
يوليو من ٣٨٫١٦ مليون في يونيو، حسب ما 
ذكرته إنترفاكس. ومبوجب اتفاق «أوپيك+»، 
تعهدت موسكو بخفض إنتاجها إلى حوالي 

٨٫٥ ماليني برميل يوميا بني مايو أيار ويوليو 
لدعم أسعار النفط.

وتنتج روســيا عــادة ٧٠٠ إلى ٨٠٠ ألف 
برميل يوميا من مكثفات الغاز، ويعني ذلك 
أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد 
أنتجت حوالي ٨٫٥٧ إلى ٨٫٦٧ ماليني برميل 

يوميا من النفط اخلام في يوليو.
ويبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس 
بفضل تعاف في أسعار النفط. وقالت روسيا 
إنها ستزيد إنتاجها النفطي ٤٠٠ ألف برميل 

يوميا.
وبلغت صادرات النفط الروسية إلى خارج 
االحتاد السوفيتي السابق ١٥٫٧٢ مليون طن 
الشــهر املاضي، منخفضة ٢٧٫١٪ مقارنة مع 
يوليو ٢٠١٩. يعادل ذلك ٣٫٧٢ ماليني برميل 

يوميا، بحسب إنترفاكس.

أحمد مغربي

كشــف مصــدر نفطي مســؤول
لـ «األنباء» أن شــركة نفط الكويت 
أعــادت طلــب ٢٤ برج حفــر، وذلك 
لتغطية توسعات الشركة في عمليات 
احلفــر البرية لزيــادة إنتاج النفط 

والغاز.
وكانت الشــركة أعلنت في شهر 
سبتمبر املاضي عن طلب أبراج احلفر، 
وتشــمل الطلبية ١٨ برج حفر بقوة 
 ،٥٥٠HP ٧٥٠، و٣ أبراج حفر بقوةHP
وبرجــني بقوة ١٠٠٠HP، وبرج حفر 

.١٠K ١٠٠٠ من طرازHP بقوة
وذكر أن الشركة ستطرح املمارسة 
لدى جلنة الشراء الداخلية في نفط 

الكويت بعد عطلة عيد األضحى.

صناعيون ملجلس الوزراء: املصانع
مهددة بالتوقف بسبب حجر القادمني ١٤ يومًا

طارق عرابي

تســتعد أوســاط صناعية لتقدمي 
عريضة عاجلة إلــى مجلس الوزراء، 
وذلك على خلفية املخاوف من توقف 
عمل عدد من املصانع الكويتية، بسبب 
رفض الكثير من املهندســني والفنيني 
األجانــب، خاصــة مــن اجلنســيات 
األوروبية، القدوم إلى الكويت في ظل 
احلجــر الصحي املنزلي ملدة ١٤ يوما، 
والذي تفرضه السلطات الكويتية على 

كل من يدخل البالد.
مصادر صناعية مســؤولة أبلغت 
«األنباء» بأن عددا من املصانع انتهت 
من إعــداد عريضة ســيتم رفعها إلى 
مجلس الوزراء عقب انتهاء إجازة عيد 
األضحى املبارك، وذلك في أعقاب توقف 

عدد من خطوط اإلنتاج في مصانعهم 
عن العمل بســبب احلاجــة للصيانة 
الفنية التي يقوم بها عدد من املهندسني 
والفنيــني العاملني في الشــركات األم 
املصنعة خلطوط االنتاج، في الوقت 
الذي يرفض هؤالء املهندسون والفنيون 
القــدوم إلى الكويت لعدم رغبتهم في 
املكوث في احلجر الصحي املنزلي ملدة 
١٤ يوما، بسبب ارتباطهم بأعمال أخرى 
في دول مختلفــة. وقالت املصادر ان 
املصانــع الكويتية كانت بانتظار بدء 
تشغيل مطار الكويت الدولي في األول 
من أغسطس اجلاري، الستقدام الفنيني 
املتخصصني في تشغيل اآلالت واملعدات 
وخطوط االنتاج في مصانعهم والتي 
توقف بعضها أثناء فترة احلظر الكلي، 
خاصة أن بعض هذه اخلطوط مازالت 

حتت الكفالة من قبل الشركات األم، كما 
أن صيانتها تتطلب متخصصني وفنيني 
مــن تلك الشــركات، إال أنهــا فوجئت 
برفــض هــؤالء املتخصصــني القدوم 
إلى الكويت في ظل الظروف احلالية. 
وأضافت املصادر أن هؤالء املتخصصني 
أكدوا اســتعدادهم للقدوم في حال مت 
السماح لهم باخلروج بعد أسبوع واحد 
بحد أقصى، وذلك الرتباطهم بجداول 
صيانة أخــرى في دول مختلفة حول 
العالم، ومن ثم فإنه من غير املنطقي 
أن يقضوا ١٤ يوما في احلجر الصحي 
على حســاب توقــف أعمالهم في تلك 
الدول. املصادر نفسها أكدت أن العريضة 
التي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء 
تضمنت اقتراحا بأن يتم إجراء فحص 
PCR جديد للمتخصصني القادمني إلى 

الكويت، إضافة إلى الفحص الذي يحمله 
هؤالء من دولهم كشرط لدخول الكويت، 
ومن ثم الســماح لهم بزيارة املصانع 
بعد يومني مــن دخولهم إلى الكويت، 
وذلك حتى تتمكن املصانع الكويتية من 
مواصلة أعمالها بدون انقطاع، خاصة 
في ظل حاجة الكويت ألعمال ومنتجات 
هذه املصانع في ظــل ظروف جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد. وحذرت 
املصادر من خطر توقف بعض خطوط 
اإلنتاج الرئيسية عن العمل خالل األيام 
املقبلة، ما لم يتم االلتفات لهذا األمر على 
محمل اجلد، والعمل على حل مشكلة 
احلجر اإللزامي للقادمني إلى الكويت، 
خاصة أن هذا األمر من شأنه أن يؤثر 
على كل القطاعات االقتصادية في البالد، 

وليس القطاع الصناعي فحسب.

مهندسو وفنيو الصيانة خاصة من اجلنسيات األوروبية رفضوا القدوم للكويت خوفاً من تطبيق احلجر املنزلي

خطوط اإلنتاج مازالت حتت كفالة الشركات األم وبحاجة للصيانة بعد تعطل بعضها خالل احلظر الكلي

املتخصصون مستعدون للقدوم حال السماح لهم باخلروج بعد أسبوع واحد الرتباطهم بأعمال في دول أخرى

«الصناعة» تغلق عددًا من القسائم الصناعية.. وتوّجه إنذارات ألخرى
طارق عرابي

أصــدرت الهيئة العامة للصناعة قرارا 
بإنذار وإغالق عدد من املشروعات الصناعية 
املخالفة في منطقة النعامي الصناعية لعدم 
سداد املستحقات املالية للهيئة والتي متثل 
القيمــة االيجارية عن االنتفاع بالقســائم 
املخصصــة لهــم، حيث نص القــرار على 
االغالق ملدة شــهر، وتوقيع جزاء أشد في 
حالة عدم سداد املديونية بعد مضي شهر 

من تاريخ االغالق.

كذلك اصدرت الهيئة قرارا بإغالق قسيمة 
واقعة في الشعيبة الغربية بسبب إغالق 
القسيمة وعدم االنتفاع منها، كما أصدرت 
قرارا آخر بإنذار مصنع للحدادة في منطقة 
الشويخ الصناعية الثالثة ملزاولته أعمال 
اخلراطــة بــدون ترخيــص بجانب ورش 
احلدادة املرخص، فيما أصدرت قرارا ثالثا 
بتوقيع جزاء إداري على شــركة صناعية 
في منطقة الري لقيام الشــركة باستخدام 
جزء من الســرداب لتخزين مواد إنشائية 

داخل املصنع املرخص ألعمال احلدادة.

الوجه اآلخر لـ «كورونا».. خلق فرصًا للعمل واالستثمارات بتريليونات الدوالرات!
محمود عيسى

ذكرت نشرة «EIN Presswire» أن 
ڤيروس كورونا، رغم انه متخض عن 
كارثة اقتصادية عاملية غير مسبوقة 
لم يشــهد العالم مثيال لها من قبل، 
سواء في اتساع نطاق انتشارها أو 
التي خلفها، ناهيك  حجم األضرار 
أعمال  عن اإلغالقات واضطــراب 
التوريد واالستغناء عن  سالســل 
ماليني العاملني على مستوى العالم، 
إال انه خلق فرصا غير متوقعة للعمل 
واالستثمار في ٥٤ مجاال مختلفا، 
ويتوقع أن تتراوح القيمة اإلجمالية 
لهذه الفرص بني ١٫٣٨ و١٫٩٤ تريليون 
دوالر خالل الفترة بني عامي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢٤.
الى تقرير  النشــرة  واستندت 
صدر عن شركة «HSRC» في اآلونة 
األخيرة حتت عنوان: «سوق منتجات 
احلد من انتشــار ڤيروس كورونا 
٢٠٢٠-٢٠٢٤»، جاء فيه ان االنتعاش 
االقتصادي سيعتمد على مدى جودة 
استخدام مؤسسات الرعاية الصحية 
للمنتجات  واملجتمعية واحلكومات 
واملستحضرات الطبية في مساعيها 
للتخفيف واحلد من انتشار الوباء 
للطفرات اجلديدة حتى  والتصدي 
يتعافى االقتصاد، كما ان منتجات 
وخدمات هذا السوق اجلديد ستكافح 
الوباء وتقلل مــن تأثير االنكماش 
الكارثي الــذي تعرض له االقتصاد 

العاملي.
وفيما تبدأ الدول إعادة فتح األبواب 
التقرير  اقتصاداتها، يشير  لتحريك 

إلى فرص األعمال التي تبلغ قيمتها 
مليارات الدوالرات والتي قد تساعد 
قطاعات صناعية متعددة تكافح من 
أجل احلفاظ على استمرارية األعمال 
والنمو. وال يقتصر هذا السوق الذي 
تولد حديثا على صناعة الرعاية الصحية 
كصناعة األدوية واملســتحضرات 
الطبية. ونتيجة الوباء، يتم إيجاد العديد 
من فرص األعمال في سلسلة واسعة 
تتراوح  التي  الصناعات األخرى  من 
بني أنظمة تتبــع االتصاالت والذكاء 
البيانات الضخمة  االصطناعي ومن 
والتعلم املتعمق إلى إنتاج األقمشــة 

غير املنسوجة.
وأضافت النشرة ان التقرير يوفر 
عالوة على ذلك حتليال شامال للسوق 
الذي يشتمل على ٥٤ منتجا وخدمة 
وأربعــة مصادر لتعزيــز اإليرادات 
موزعة على ٥ أســواق إقليمية و١٣ 
سوقا وطنية تقدم حتليال متعمقا لهذا 
السوق اآلخذ في التشكل في الوقت 
احلاضــر، ويهدف الى تزويد صناع 
القرار اإلســتراتيجيني اليوم بنظرة 
تفصيلية شاملة ذات حساسية عالية 
بالنسبة للوقت باإلضافة الى األسواق 
األخرى املترابطة واالجتاهات السائدة.
واشــتمل التقريــر علــى ٥٥ 
منتجــا وخدمة مــن بينها لقاحات 
لتوفير حماية طبية للعني باإلضافة 
العالجيــة وتعقيم معدات  لألدوية 
الوقاية الشخصية كاألنظمة واملواد 
املستهلكة، فضال عن منتجات أخرى 
كالصناعات الدوائية ومعقمات اليدين 
واألسطح، وأجهزة برمجيات فحص 
PCR واملراقبــة ومعــدات حماية 

شخصية ومســحات األنف والفم 
واختبار PCR ذاتي التجميع وأنظمة 
وخدمات املراقبة اجلغرافية واختبار 
األمصال وقياس احلرارة والصحة 
اإللكترونية وإجراءات األشعة السينية 
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

األخرى.
وتشمل معدات وإجراءات األشعة 
املقطعيــة وقياســا باملوجات فوق 
الصوتية وأجهزة التهوية امليكانيكية 
الغازية والعبــاءات الطبية ومعدات 
الوقاية الشخصية في املستشفيات 
ذات القدرات العالية، ووحدات العناية 
املركــزة القفــازات الطبية وأقنعة 
الوجه الطبية وواقيات الوجه الطبية، 
باإلضافة ملعدات غسل الكلى وطرق 

العناية املركزة األخرى.
وتشمل بناء مصانع إلنتاج العباءات 
الوجه، وأخرى  والقفازات وأقنعــة 
لتصنيع أنظمة PCR ومصانع إنتاج 
مسحات األنف والفم وتصنيع دروع 
الوجه ومصانع إلنتاج الزجاج الطبي. 
وتشمل املستشفيات، ومستشفيات 
املوجة الثانية من الڤيروس واملختبرات 
الطبية والعيادات وخدمات الطوارئ 
الطبية والرعاية املنزلية ودور التمريض 
ومؤسسات األبحاث. وتشمل الواليات 
املتحدة وكندا واململكة املتحدة األسواق 
الوطنية أملانيا وفرنسا وإيطاليا وبقية 
أوروبا الهند والصني وكوريا اجلنوبية 
واليابــان وبقية دول منطقة آســيا 
والباسيفيك. وهناك ٥ أسواق إقليمية 
تشمل كال من أميركا الشمالية، وأميركا 
الالتينية، وأوروبا والشرق األوسط 

وأفريقيا، ومنطقة آسيا الباسيفيك.
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«الوطني»: «كورونا» محت ٥ سنوات من منو االقتصاد األميركي
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن الدوالر 
األميركــي واصــل اجتاهــه 
الهبوطــي خالل األســبوع 
املاضي في ظل تفاقم أوضاع 
تفشي جائحة كوفيد-١٩ في 
الواليات املتحدة وعدم اكتمال 
حزمة التحفيز املالي وارتباك 
االحتياطي الفيدرالي، حيث 
أعلنت الواليات املتحدة عن 
وصول عدد حاالت اإلصابة 
بكوفيــد-١٩ إلى ٤٫٥ ماليني 
حالــة مبــا أدى إلــى كبــح 
األداء  ودفــع  االســتهالك 

االقتصادي إلى التراجع.
وتراجعت ثقة املستهلك 
األميركي بالفعل خالل شهر 
يوليــو مبســتويات فاقــت 
التوقعــات في ظل تفشــي 
اجلائحــة فــي كافــة أنحاء 
الواليات املتحــدة مبا يهدد 
انتعاش االقتصاد من حالة 
الركود غير املسبوق الناجم 
عن تداعيــات اجلائحة. كما 
انخفض مؤشر ثقة املستهلك 
إلى ٩٢٫٦ هذا الشــهر مقابل 

٩٨٫٣ في يونيو.
ومــا يزيــد مــن فداحــة 
إمكانيــة انخفاض  املوقف، 
قيمة برنامج إعانات البطالة 
وفقا للمقترح الذي تقدم به 
احلــزب اجلمهــوري بقيمة 
تريليــون دوالر، حيــث إن 

االستشرافية في اجتماعها 
األخير والذي عقد األسبوع 
املاضي. وأكدت عزمها على 
«التصــرف وفقا ملا تقضيه 

نلحظ أنه خالل الربع الثاني 
مــن العــام ٢٠٢٠ تعــرض 
االقتصــاد األميركي ألشــد 
ضربة يشهدها منذ الكساد 

محو أكثر من خمس سنوات 
من النمو.

وبصفة إجمالية، يسير 
الدوالر األميركي في طريقه 
إلــى تســجل أكبــر تراجع 
شهري منذ عقد من الزمان، 
حيــث انتاب املســتثمرون 
حالة من القلق جتاه كيفية 
تعافــي االقتصاد األميركي. 
ومت تقويض الثقة بالعملة 
األميركيــة فــي وقت الحق 
من األســبوع التالي بعد أن 
أثار الرئيس دونالد ترامب 
احتمال تأجيــل االنتخابات 
الرئاسية املقرر إجراؤها في 
نوفمبــر. وانخفض الدوالر 
بنسبة ٥٪ تقريبا في يوليو 
وجــاء معظم هــذا التراجع 
خالل األيام العشرة األخيرة 
على خلفيــة ارتفاع حاالت 
اإلصابة بڤيــروس كورونا 

املستجد.
النفط والذهب

فــي ظل تراجــع الدوالر 
األميركي على خلفية عودة 
أسعار الفائدة العاملية إلى ما 
يقارب الصفر، أصبح الذهب 
املــالذ اآلمــن املفضــل على 
مســتوى العالم هذا العام، 
حيث اجتــه املعدن النفيس 
نحو حتقيق أكبر مكاســب 
شهرية يشهدها منذ ثماني 

األمور لدعم االقتصاد» وأبقت 
السياسات دون تغيير.

وبالنظــر إلــى تداعيات 
كوفيد-١٩ من حيث األرقام، 

الكبير. حيــث انهار الناجت 
احمللــي اإلجمالــي مبعــدل 
سنوي بلغت نسبته ٣٢٫٩٪ 
في الربع األخير مبا أدى إلى 

ســنوات مرتفعــا إلى أعلى 
مســتوى قياسي جديد عند 

١٫٩٨٠٫٥٧ دوالر لألونصة.
وعلى صعيد آخر، ارتفع 
إنتاج نفط أوپيك بأكثر من 
مليــون برميــل يوميــا في 
يوليو، حيث أنهت السعودية 
أخــرى  خليجيــة  ودول 
القيود الطوعيــة اإلضافية 
التي التزمــت بها باإلضافة 
إلى حصص خفض اإلنتاج 
وفقا التفاقية أوپيك. إال أن 
تخفيــف عمليــات اإلغالق 
وانخفاض اإلمدادات ساهما 
في تعزيــز ارتفاع أســعار 
النفــط فــوق مســتوى ٤٠ 
دوالرا من أدنى املســتويات 
التي يشهدها النفط منذ ٢١ 
عاما والتي سجلها في أبريل 
بوصوله إلى أقل من ١٦ دوالرا 
للبرميــل، وذلك على الرغم 
من أن مخاوف تفشي املوجة 
الثانية للجائحة تعمل على 

تقويض املكاسب.
الدول  وضخت منظمــة 
املصــدرة للنفــط (أوپيك) 
املكونة من ١٣ عضوا ٢٣٫٣٢ 
مليــون برميــل يوميــا في 
املتوسط في يوليو بزيادة 
٩٧٠ ألــف برميل يوميا عن 
الرقم املعدل في يونيو، والذي 
يعتبر من أدنى مســتويات 

اإلنتاج منذ العام ١٩٩١.

تعرض ألشد ضربة يشهدها منذ الكساد الكبير بهبوط الناجت احمللي ٣٢٫٩٪

 

هذا االقتراح من شأنه خفض 
إعانة البطالة من ٦٠٠ دوالر 
إلــى ٢٠٠ دوالر أســبوعيا. 
ووفقــا آلراء االقتصاديــني، 
يعود الفضل فيما شهده األداء 
االقتصادي من انتعاش بصفة 
عامة لبرنامج إعانة البطالة 
اإلضافية بقيمة ٦٠٠ دوالر 

أسبوعيا منذ بدء تنفيذه.
إال أن هــذا االقتراح أثار 
معارضة فورية بني صفوف 
الدميقراطيني واجلمهوريني 
علــى حــد ســواء. حيــث 
تذمــر الدميقراطيون من أن 
البرنامــج يعتبــر محدودا 
للغاية مقارنــة ببرنامجهم 
املقترح بقيمة ٣ تريليونات 
دوالر بينمــا وصف بعض 
املالية  اجلمهوريني احلزمة 
املقترحة بأنها مكلفة للغاية. 
وســيحظى مقتــرح خطــة 
إنعــاش االقتصاد األميركي 
باهتمام كبير، وقد يشمل ذلك 
امتداد املفاوضات على مدار 
العديد من األيام أو األسابيع 
قبل أن تتضح الرؤية حول 
بلورة الشكل النهائي لتلك 

احلزمة.
من جهة أخرى، لم تقدم 
املفتوحــة  الســوق  جلنــة 
الفيدراليــة األميركيــة من 
جهتها ما يســهم في إعطاء 
اإلرشــادات  عــن  فكــرة 

ثلثا الشركات البريطانية «يعمالن بالكامل» بعد اإلغالقرغم «كورونا».. هذه الدول األفضل أداًء اقتصاديًا
أن  بيانات صــادرة أمس  أظهرت 
االقتصاد الكــوري اجلنوبي انكمش 
بنســبة ٣٫٣٪ في الربع الثاني مقارنة 
بالربع السابق، لكنه كان جيدا مقارنة 

باالقتصادات الرئيسية األخرى.
وكان معــدل منو النــاجت احمللي 
اإلجمالي لكوريا اجلنوبية ثاني أعلى 
نسبة من بني ١٤ دولة تضم الواليات 
املتحدة والصني وأملانيا وفرنسا، وفقا 
ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
(OECD)، وهــي مجموعة مكونة من 
٣٦ دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.

وأصدرت منظمة التعاون االقتصادي 
الناجت احمللي  والتنمية معدالت منــو 
اإلجمالــي لـ ١٣ من أصــل ٣٦ دولة، 
باإلضافة إلى ستة اقتصادات رئيسية 
أخــرى -الصــني وروســيا والهند 
وإندونيسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا-.

ومن بني الدول الـ ١٤، تصدرت الصني 
اقتصادها بنسبة  ارتفع  القائمة حيث 
١١٫٥٪ فــي الفترة من أبريل إلى يونيو 

مقارنة بالربع السابق.
انكمش  بينما على اجلانب اآلخر، 
االقتصاد األميركي بنســبة ٩٫٥٪ في 

الربع الثاني مقارنة باألشــهر الثالثة 
السابقة. وعانت أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإســبانيا أيضا من انخفاض مزدوج 
الرقم في منوها االقتصادي بسبـــب 

تداعيــات جائحـــة كوفيد-١٩.
كما انكمش االقتصاد األملاني بنسبة 
١٠٫١٪، وانخفض االقتصاد الفرنســي 
بنســبة ١٣٫٨٪، وانكمــش االقتصاد 

اإلسباني بنسبة ١٨٫٥٪.
في املتوسط  ، انخفضت اقتصادات 
الدول الـ ١٤ بنسبة ٩٫٥٪ على أساس 

ربع سنوي.

رويترز: أفاد مسح أمس بأن ثلثي 
الشــركات البريطانية يقوالن إنهما 
أصبحا «يعمالن بالكامل» بعد اإلغالق 
الشــامل الذي فرض بسبب ڤيروس 
كورونا، ارتفاعا من النصف في يونيو.
وقالــت نســبة ٢١٪ أخــرى مــن 
الشــركات، التــي اســتطلع آراءهــا 
فــي النصف األول مــن يوليو احتاد 
الصناعــات البريطانيــة، إنها تعمل 
بشكل جزئي في ظل استمرار إغالق 

بعض املقار.
وقال ألبيــش باليجا، االقتصادي 
لــدى االحتاد، أحد أكبــر املجموعات 
املمثلة ملصالح الشركات في بريطانيا، 

«فــي ضوء إعادة الفتــح التدريجية 
للشــركات، تشير بيانات هذا الشهر 
على ما يبدو إلى نقطة حتول بالنسبة 

لالقتصاد».
أن شــركات عديــدة،  وأضــاف 
وبخاصة في قطاعات التعامل املباشر 
مع املســتهلكني، مازالت تكابد «أزمة 

مالية حادة».
ترفــع بريطانيا اإلغالق الشــامل 
تدريجيا منــذ مايــو، وكانت أحدث 
خطوة كبيرة فــي الرابع من يوليو، 
عندما ســمح بإعــادة فتــح الفنادق 

واملطاعم.
غيــر أن رئيس الــوزراء بوريس 

جونسون قال إنه سيرجئ مواصلة 
تخفيف اإلجراءات، والذي كان سيساعد 
بعض أماكن الفنون والترفيه، بسبب 

زيادة في حاالت اإلصابة.
وقالت الشركات في املتوسط إنها 
تعمل بنسبة ٨٥٪ من الطاقة املعتادة 
بسبب التباعد االجتماعي، مقارنة بـ 
٧٢٪ عندما كانت قاعدة أشد صرامة 
تفرض مسافة مترين عموما بني األفراد 

سارية.
وقــال احتاد الصناعات إن الطلب 
الضعيف من املستهلكني مازال التحدي 
األكثر شيوعا الذي تواجهه الشركات 
الستئناف األنشطة على نحو عادي.

١٠ صناعات حقق منها أثرياء العالم ثرواتهم
في حني يستطيع بعض 
األفــراد حتويــل األفــكار 
إلى مشــروعات  املختلفــة 
جتارية مبليارات الدوالرات، 
إال أن هناك صناعات يكون 
فيهــا حتقيــق ذلك أســهل 
مــن غيرهــا، مثــل األعمال 
املصرفية واملالية، والتكتالت 
والعقــارات،  الصناعيــة، 
واملشــروبات،  واألغذيــة 
والرعاية الصحية. وقد قامت 
شــركة األبحــاث «ويلث-

إكــس»، كجزء من تقريرها 
اخلاص بعدد املليارديرات في 
٢٠٢٠، بتحليل قاعدة بياناتها 
آلالف األشخاص في جميع 
أنحاء العالم، والذين تتجاوز 
ثرواتهم املليار دوالر، وذلك 
من أجل معرفة كيف صنعوا 
ثرواتهم. وخلصت الشركة 
إلى قائمة تضم ١٠ صناعات 
يعمل بها أكثر األشــخاص 
ثراء، وتضم العشر صناعات 
املليارديــرات  ٧٦٫٥٪ مــن 
املوجودين في قاعدة بيانات 
«ويلــث -إكــس»، بينمــا 
النســبة املتبقيــة (٢٣٫٥٪ 
من املليارديــرات) صنعوا 
ثرواتهم من مجاالت أخرى.

 
١- األعمال املصرفية واملالية
 يضــم قطــاع األعمــال 
املصرفية واملالية أكبر عدد 
مــن األثرياء فــي العالم، إذ 
صنــع ١٩٫٨٪ مــن األثرياء 
الذين تزيد ثرواتهم على ٥ 
ماليــني دوالر، ثرواتهم من 
القطــاع املالي، ومــن أبرز 
األثرياء في هذا القطاع جيمي 
دميون، املدير التنفيذي لبنك 
«جيه بي مورجان تشايس».

٢- التكتالت الصناعية
مــن   ٪١٢٫٨ صنــع   
العالــم  املليارديــرات فــي 
ثرواتهم من قطاع التكتالت 
الصناعيــة، وفقــا لتقرير 
«ويلث- إكس»، ومن أبرز 
األســماء فــي هــذا القطاع 
املســتثمر األميركي وارين 
بافيــت الذي صنــع ثروته 
البالغــة ٧٢٫٧ مليار دوالر 
من االستثمار في مجموعة 
متنوعة من الشركات، مثل 
 ،«Geico» التأمــني شــركة 
وشركة الوجبات السريعة 

حصته في شــركة األدوية 
«سيرونو»، ويعد بيرتاريلي 
أغنى شخص في سويسرا.

٦- التصنيع
 صنع ٥٫٦٪ من األثرياء 
ثرواتهم من مجال التصنيع 
وفقا لتقرير «ويلث- إكس»، 
ومن أبرز األســماء في هذا 
املليارديرة «ديان  القطــاع 
هندريكــس»، التي صنعت 
ثروتها البالغة ٧٫٨ مليارات 
دوالر من أعمال التصنيع، 
فضال عن كونها منتجة أفالم.

٧- التكنولوجيا
 من أبرز األثرياء في قطاع 
التكنولوجيــا بيل جيتس 
مؤســس «مايكروسوفت»، 
و«مارك زوكربيرج» مؤسس 
«فيسبوك»، و«الري بيج» 
مؤســس «جوجــل»، إال أن 
هنــاك عــددا قليال نســبيا 
من األثريــاء الذين صنعوا 
ثرواتهــم مــن هــذا املجال، 
ووفقا لتقرير «ويلث-إكس» 
فإن ٥٫٦٪ فقط من األثرياء 
الذين تزيد ثرواتهم على ٥ 
ماليني دوالر صنعوا ثرواتهم 

من قطاع التكنولوجيا.

٨- املؤسسات االجتماعية 
وغير الربحية

 يعمــل أكثــر مــن ٤٫٩٪ 
مــن األثرياء بــدوام كامل في 
املنظمــات غير الربحية وفقا 
لتقرير «ويلث- إكس»، إال أن 
كثيرا منهم صنعوا ثرواتهم في 
البداية من مجال آخر مثل بيل 

وميليندا جيتس، وتبلغ ثروة 
بيل جيتس ١١٢٫٧ مليار دوالر.

٩- الضيافة والترفيه
 وفقــا لتقرير «ويلث- 
إكــس» فــإن ٤٫٥٪ فقط من 
األثرياء صنعوا ثرواتهم من 
مجال الضيافــة والترفيه، 
ومن أبــرز األثرياء في هذا 
الكندي  امللياردير  القطــاع 
«جي الليبرتيه» الذي تبلغ 
ثروتــه ١٫٢ مليــار دوالر. 
وأســس «الليبرتيه» فرقة 
«ســيرك دو ســوليى» في 
مونتريــال بفضــل منحــة 
فنية قيمتها مليون دوالر، 
ومتكن مــن حتويلهــا إلى 
إمبراطوريــة للترفيه تقدر 

مبليارات الدوالرات.

١٠- املنسوجات واملالبس 
والسلع الفاخرة

أن  مــن  الرغــم  علــى 
املوضــة مجال غير شــائع 
بني املليارديــرات، إذ تضم 
هــذه الصناعــة ٤٫٣٪ فقط 
مــن املليارديرات في قاعدة 
بيانــات «ويلث-إكس»، إال 
أن أولئك الذين جنحوا في 
مجال املوضة حققوا ثروات 
ضخمة، وصنع اثنان من بني 
أغنى ١٥ شخصا في العالم 
ثرواتهما من مجال املوضة، 
وهما «برنارد أرنولت» مالك 
مجموعة «إل في إم إتش»، 
والــذي تبلغ ثروتــه ١١٢٫١ 
مليــار دوالر، و«أمانيكــو 
أورتيجا» مؤســس «زارا»، 
والذي تبلغ ثروته٦٣٫٧ مليار 

دوالر.

أبرزها األعمال املصرفية واملالية والتكتالت الصناعية والعقارات والرعاية الصحية

«ديــري كويــن»، واللتــني 
تديرهما الشــركة القابضة 

«بيركشاير هاثاواي».
 

٣- العقارات
تبلغ نسبة األثرياء الذين 
حققوا ثرواتهــم من قطاع 
العقارات ٧٫٦٪، ومن أبرزهم 
العقــاري األميركي  املطور 
ستيفن روس، والتي بلغت 
ثروتــه ٧٫٦ مليارات دوالر 
في عام ٢٠١٩، ليكون روس 
بذلك أغنى مطور عقاري في 
الواليات املتحدة األميركية.

٤- األغذية واملشروبات
صنــع نحــو ٥٫٧٪ مــن 
األثرياء ثرواتهم من قطاع 
األغذية واملشروبات، ومن 
أبرز األسماء في هذا القطاع 
دانيال لوبتزكي املؤســس 
واملديــر التنفيذي لشــركة 
«كايند» للوجبات اخلفيفة 
الفواكــه  املصنوعــة مــن 
واملكســرات، وبنــى ثروته 
البالغة ١٫٢ مليار دوالر من 

هذه الصناعة.

٥- الرعاية الصحية
٥٫٧٪ فقط مــن األثرياء 
ممــن تزيــد ثرواتهــم على 
٥ ماليــني دوالر، صنعــوا 
الرعاية  ثرواتهم من مجال 
أغنــى  ومــن  الصحيــة، 
األشــخاص في هذا القطاع 
السويســري  املليارديــر 
«إرنستو بيرتاريلي». وتأتي 
ثــروة بيرتاريلــي، والتي 
تبلــغ ١٨٫١ مليار دوالر، من 

تراجع الدوالر دعم الذهب ليصبح املالذ اآلمن املفضل على مستوى العالم خالل ٢٠٢٠
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حجاج بيت اهللا يوّدعون املشاعر املقدسة بعد أدائهم طواف الوداع
وكاالت: ودع حجاج بيت 
اهللا احلــرام أمس املشــاعر 
املقدسة بعد أن أمتوا مناسك 
حجهم بطواف الوداع شاكرين 
اهللا أن اصطفاهم واختارهم 
ألداء هذه الفريضة لهذا العام 
وســط إجــراءات احترازية 
ووقائية وصحية عالية الدقة 

لضمان سالمتهم. 
وأدى ضيــوف الرحمــن 
طواف الوداع، بعد ان أمتوا 
فــي ثانــي أيــام التشــريق 
أمس، رمي اجلمرات الثالث، 
حتفهم عناية اهللا ورعايته، 
مبتدئني باجلمرة الصغرى 
ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، 
وسط تنظيم دقيق وإجراءات 
احترازية عاليــة، وحتقيق 
التباعد املكاني بني احلجيج، 
حفاظا على سالمتهم وسالمة 
الكوادر املشاركة في خدمتهم.
ثم غادر حجاج بيت اهللا 
احلرام مشعر منى متجهني 
إلــى املســجد احلــرام ألداء 
طواف الــوداع بعد أن أمتوا 
رمي اجلمــرات الثــالث في 
اليوم الثاني عشر من شهر 

ذي احلجة لعام ١٤٤١هـ.
وقالــت وكالــة األنبــاء 
الســعودية «واس» انــه مت 
تفويج ضيوف الرحمن إلى 
منشأة اجلمرات على مراحل 
شهدت التزام احلجاج بتنفيذ 
اإلجراءات والتدابير الوقائية 

والبعد املكاني.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
عــن  (واس)،  الســعودية 
قائــد القــوة اخلاصــة ألمن 
املسجد احلرام اللواء يحيى 
العقيــل،  بــن عبدالرحمــن 
تأكيده «اتخاذ تدابير وقائية 
وإجــراءات احترازيــة ألداء 

طواف الوداع».
وقالت قناة «العربية» «إن 
احلجاج مت نقلهم من أبراج 
منى، إلى جسر اجلمرات لرمي 
اجلمــرات الثــالث، ومن ثم 

والبعض اآلخر سيعود خالل 
األيام القادمة.

وقد أكدت وزارة الصحة 
السعودية أمس، عدم تسجيل 
أي إصابــات فــي املشــاعر 
املقدســة، علــى غــرار أمس 
األول، مضيفــة أن الوضــع 

مسارات ملونة محددة حتدد 
حركــة احلجيج، إضافة إلى 
امللصقات األرضية اإلرشادية 
لترتيــب توافد احلجيج في 
رمــي جمارهــم، مبتابعــة 
ميدانية مباشــرة من وزارة 
احلج والعمرة، وبتنســيق 

الشريفني من خدمات خالل 
أدائهم فريضة احلج.

ونوهوا بالتدابير الوقائية 
والطبية التي طبقتها اململكة 
للحفاظ على صحتهم وعلى 

صحة العاملني معهم.
وقدموا شــكرهم لوزارة 

الصحي للحجاج مطمئن.
وحترك ضيوف الرحمن 
ضمن خطــة التفويج نحو 
لرمــي  اجلمــرات  منشــأة 
اجلمرات الثالث، وفق خطة 
تفصيلية إجرائية ووقائية 
آمنة، حيث وضعت السلطات 

كامل مــع القطاعات األمنية 
واملدنية ذات العالقة املشاركة 

في موسم حج ١٤٤١هـ.
وعبر ضيوف الرحمن عن 
الفياضة بإمتام  مشــاعرهم 
نسك رمي اجلمرات وما قدمته 
لهم حكومــة خادم احلرمني 

احلــج والعمــرة وجلميــع 
اجلهات املشــاركة في احلج 
على جهودهــم التي بذلوها 
خلدمتهم وتســهيل حجهم، 
سائلني اهللا أن يجزل للجميع 
األجر واملثوبــة وأن يتقبل 

منهم حجهم.

وسط إجراءات احترازية مكثفة ودون تسجيل أي إصابات بكورونا

حجاج بيت اهللا يؤدون طواف الوداع ملتزمني باإلجراءات االحترازية

إلى احلرم املكي ألداء طواف 
الوداع وسط إجراءات صحية 

مكثفة».
وبعدها مت توزع احلجيج 
بــني من عــاد للفنــدق املعد 
للعــزل املؤسســي، ومــن 
يعود ملدينته التي قدم منها 

ملشاهدة الڤيديو

اجلمهوريون مينعون اإلعالميني من حضور 
مؤمتر ترشيح ترامب ويتذرعون بالوباء

نتنياهو ينتقد أكبر تظاهرات مطالبة 
باستقالته: «حاضنات للڤيروس»

واشــنطن - وكاالت: ذكــرت تقاريــر 
إخبارية أميركية أنه سيتم منع اإلعالميني من 
حضور املؤمتر الوطني للحزب اجلمهوري 
املزمع عقده في والية كاروالينا الشمالية 
في وقت الحق الشــهر اجلاري لترشــيح 
الرئيــس األميركي دونالد ترامب رســميا 

لالنتخابات املقبلة.
وأجبر ارتفاع عدد اإلصابات بڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد-١٩» ترامب على 
إلغاء جزء من املؤمتر كان من املقرر عقده 

في فلوريدا في يوليو.
وقال متحدث باســم املؤمتر لصحيفة 
«أركانساو دميوكراتيك غازيت» «نخطط 
لتكون كل أنشطة (مدينة) تشارلوت مغلقة 
أمام وســائل اإلعالم: من اجلمعة ٢١ حتى 
االثنني ٢٤ أغسطس نظرا للقيود الصحية 

املفروضة في الوالية».
وأضاف «نعمل ضمن املعايير احملددة 
لنا مــن قبل الوالية واإلرشــادات احمللية 
فيما يتعلق بعدد األشخاص الذين بإمكانهم 

حضور الفعاليات».
لكن شبكة «سي إن إن» نقلت عن مسؤول 
في احلزب اجلمهوري قوله إنه سيتم بث 

عملية التصويت لتســمية ترامب رسميا 
مباشرة عبر اإلنترنت.

وقــال رئيس رابطــة مراســلي البيت 
األبيض زيكي ميلر «هذا قرار غير حكيم. 
علــى احلزب اجلمهــوري ومؤمتر احلزب 

اجلمهوري إعادة النظر فيه».
وأضاف أن «تســمية مرشــح الرئاسة 
حلزب أساسي هو أمر يهم الشعب األميركي».

وأفاد ميلر في تغريدة نشرها الحقا بأن 
«مسؤوال في مؤمتر احلزب اجلمهوري يقول 
اآلن إن القرار ليس نهائيا واليزالون ينظرون 

في اخليارات بشأن التغطية اإلعالمية».
إلى ذلك، قالت نانسي بيلوسي رئيسة 
مجلس النواب األميركي أمس إنها ال تثق في 
ديبورا بيركس منسقة فريق العمل املكلف 
مبواجهة جائحة ڤيروس كورونا بالبيت 
األبيــض، وحملتها مســؤولية املعلومات 
املضللة التي يرددها الرئيس عن الڤيروس.

وردا على ســؤال عما إذا كانت تثق في 
بيركس، قالت بيلوسي لشبكة (إيه.بي.سي) 
«أعتقد أن الرئيس يردد معلومات مضللة 
عن الڤيروس وهــو من عينها، ليس لدي 

ثقة في هذا األمر. ال».

عواصم ـ وكاالت: انتقــد رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو املظاهرات التي 
خرجت ضده وطالبت باســتقالته ووصفها 
بأنهــا «حاضنات لڤيــروس كورونا» وذلك 
بعد ساعات من اعتقال الشرطة ١٢ شخصا، 
أثناء تفريقها ملسيرة مت تنظيمها خارج مقر 

رئيس الوزراء في القدس احملتلة.
وانتقد نتنياهــو املتظاهرين امس قائال 
«باســم الدميوقراطية، أرى محاولة لسحق 

الدميوقراطية».
وأضاف أن املتظاهرين لم يرتدوا كمامات 
ولم يحافظوا على التباعد االجتماعي، واتهم 
وسائل اإلعالم بتأجيج «املظاهرات التي أحيانا 
تكون عنيفة». وكان آالف اإلســرائيليني قد 
تظاهروا في عدة مواقع مســاء اول من امس 
وحتى منتصف الليل ضد نتنياهو بســبب 
تورطــه في قضايا فســاد وأســلوب إدارته 
ألزمة جائحة كورونا. واستخدمت الشرطة 
اإلسرائيلية القوة أكبر تظاهرة لتفريق خارج 
املقر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 

والتي طالبت باستقالته، حيث مت 
اعتقال ما ال يقل عن ١٢ شخصا.

وذكرت صحيفة «تاميز أوف 
إســرائيل» أن ما يقدر بنحو ١٠ 
آالف شخص احتشدوا في ساحة 
باريس بالقدس احملتلة وطالبوا 

باستقالة نتنياهو، في أكبر جتمع حتى اآلن من 
قبل حركة «العلم االسود» الناشئة املناهضة 
للحكومة اإلسرائيلية ذات التوجهات اليسارية 
والتي معظم اعضائها من الشباب والناشطني 

اجلدد.
وذكرت الشرطة أن حوالي ١٠٠٠ شخص 
شــاركوا أيضا في مســيرة عند مقــر إقامة 
نتنياهو اخلاص في مدينة قيسارية الساحلية، 

كما شهدت تل أبيب مظاهرة أيضا.
من جهــة اخرى، رحبت عضــو اللجنة 
التنفيذيــة ملنظمــة التحرير الفلســطينية 
حنان عشــراوي برســالة االحتجــاج التي 
قدمها ١٦ سفيرا أوروبيا إلى وزارة اخلارجية 
اإلســرائيلية، عبروا فيها عن قلقهم الكبير 
بخصوص عزم حكومة االحتالل على توسيع 
االستيطان. وأشارت عشراوي في بيان أوردته 
وكالة األنباء الفلســطينية (وفا) امس إلى 
أن هــذه اخلطــوة يجــب أن يتبعهــا تبني 
قــرارات وخطوات فاعلة وجادة على أرض 
الواقع من قبل االحتاد األوروبي، وحكومات 
الدول ١٥ املوقعة على الرســالة 
وهي: أملانيا، فرنســا، إيطاليا، 
إسبانيا، اململكة املتحدة، بلجيكا، 
الدمنارك، فنلندا، ايرلندا، هولندا، 
النرويــج، پولنــدا، البرتغــال، 

سلوڤينيا، والسويد.

ترحيب فلسطيني باحتجاج ١٥ دولة أوروبية على خطط االستيطان

«الصحة العاملية» ُتطلق النفير: 
معظم سكان األرض ميكن أن يتأثروا بـ«كورونا»

وكاالت:   - عواصــم 
ارتفــاع  تتصاعــد وتيــرة 
اإلصابــات والوفيــات التي 
يســببها ڤيــروس كورونا 
املســتجد بســرعة قياسية، 
حيث قاربت الـــ ١٨ مليونا، 
في وقت بددت منظمة الصحة 
العاملية اآلمال بقرب احتواء 
الوباء والعودة الى ما يشبه 
احلياة الطبيعية، ودعت دول 
العالم إلى االستعداد جلائحة 

«طويلة األمد».
وأشارت منظمة الصحة 
إلــى أن «مســتوى املخاطر 
العامليــة لكوفيد-١٩ مرتفع 
للغاية»، داعية إلى استجابة 
«وطنية وإقليمية ودولية».

وحذرت جلنة الطوارئ في 
املنظمة املنعقدة منذ اجلمعة 
من أجل إعادة تقييم اجلائحة، 
من أن «أمدها سيكون بالطبع 
طويــال جــدا». وأكــدت أن 
«معظم سكان العالم ميكن أن 
يتأثروا، حتى أولئك الذين ال 
يقطنون في مناطق متضررة 

جدا» بالوباء.
وذكر املوقع الرسمي لألمم 
املتحدة أنه بعد مناقشة كاملة 
لألدلــة ومراجعتها، وافقت 
اللجنــة التي شــكلها األمني 
العــام للمنظمة د.تيدروس 
غيبريســوس،  أدهانــوم 
«باإلجماع» أمس األول على أن 
تفشي املرض ال يزال يشكل 
حالة طــوارئ صحية عامة 

تثير قلقا دوليا. 
في هذه األثنــاء، جتاوز 
عداد اإلصابات الـ ١٧ مليونا 
و٨٦٠ ألفا حتى مساء أمس، 
بحســب مركز االحصاء في 
جامعة جونز هوبكنز، التي 
أكدت أنها سجلت ما يزيد على 
٦٨٥ ألف حالة وفاة أيضا. 

وأظهــر إحصــاء آخــر، 
لرويترز أن عدد حاالت الوفاة 
فــي أميــركا الالتينية جراء 
الڤيــروس جتاوز ٢٠٠ ألف، 
ما يؤكد وضع املنطقة كواحدة 
مــن البؤر العاملية للجائحة 
التــي تضــع احلكومات في 

اختبار شديد الصعوبة.
البرازيــل  وســجلت 
واملكســيك عــددا أكبــر من 
الوفيــات جــراء الڤيــروس 

مخيزي أن بالده أحصت ٥٠٣ 
آالف و٢٩٠ إصابة مؤكدة. وقد 
يــودي املرض بحيــاة ما بني 
أربعني وخمسني ألف شخص 
بحلول نهاية العام في البالد، 

بحسب التوقعات الرسمية.
أعربــت  أوروبــا،  وفــي 
النرويج عن خشيتها من «تفش 
جديد» للڤيروس بعد اكتشاف 
حوالي ثالثني إصابة على منت 

سفينة سياحية.
ومت اكتشــاف عــدة بــؤر 
جديدة هذا األسبوع في محافظة 
مايني في غرب فرنسا، حيث 
ســيتم فرض وضع الكمامات 
بشكل إلزامي اعتبارا من اليوم 

ســبتمبر ستســمح لشخص 
واحــد فقــط مــن كل منــزل 
باخلــروج للتســوق مرة في 
اليــوم. ولــن يتمكن ســكان 
ملبورن من االبتعاد أكثر من 
خمسة كيلومترات عن منازلهم.

وأعادت ملبورن، ثاني أكبر 
مدينة في أســتراليا، بالفعل 
فــرض أمر بقــاء النــاس في 
منازلهم ملدة ستة أسابيع في 
حني تبذل جهودا مضنية لكبح 
انتشــار املرض بعد تسجيل 
أعــداد قياســية للمصابــني 

األسبوع املاضي.
وسجلت فيكتوريا أمس، 
٦٧١ إصابة بكوفيد-١٩، وهي 
واحــدة من أعلى مســتويات 
اإلصابة بها، فضال عن ســبع 
وفيات. وقال مســؤولون إن 
انتقــال العــدوى املجتمعيــة 
بأعــداد كبيرة وعــدم معرفة 
مصــدر إصابة احلــاالت دفع 
القيــود  لفــرض  احلكومــة 
اجلديدة التي ستســتمر ملدة 
ستة أسابيع، ما مينع ما يقرب 
من خمسة ماليني شخص في 
املدينــة من مغــادرة منازلهم 
إال للعمــل أو تلقــي أو تقدمي 

الرعاية.

في األماكن العامة في ٦٩ مدينة.
من جهتها، منعت بلجيكا 
«الســفر غير الضروري» إلى 
عدد من مناطق في اســبانيا، 
وإلــى منطقة بحيــرة جنيڤ 
التــي تضــم كانتونــات فــو 
وفالي وجنيف ومحافظة مايني 

الفرنسية.
أما مونتريال التي تستقبل 
عادة حوالي ١١ مليون ســائح 
في السنة، فهي لم تعد تتوقع 
أكثر «مليون على األكثر» بينما 
تبدد «٩٠٪ من العائدات» التي 
كانــت متوقعة وفق مــا أفاد 
إيف اللوميير، رئيس جمعية 
«ســياحة مونتريال». وقالت 
صاحبــة مطعم إنها «أشــبه 

مبدينة أشباح صغيرة».
أعلنــت  وفــي أســتراليا، 
فيكتوريا، ثاني أكبر والية من 
حيث عدد السكان، أمس حالة 
الكوارث وفرضت حظر التجول 
خــالل الليــل فــي العاصمــة 
ملبــورن في إطار أشــد قيود 
فرضتها حتى اآلن على التنقل. 
وقال رئيس وزراء الوالية 
دانييــل أنــدروز إن القيــود 
اجلديدة التي ستســري ملدة 
ستة أســابيع حتى منتصف 

روسيا تقترب من دخول نادي «املليون إصابة».. ونصف مليون في جنوب أفريقيا وحدها.. و٢٠٠ ألف وفاة في أميركا الالتينية

(أ.ف.پ) عناصر من الشرطة واجليش في دورية مشتركة ملراقبة اجراءات احلظر اجلديدة في ملبورن 

مقارنــة بــأي دولــة أخرى، 
ومتثالن معا حوالي ٧٠٪ من 
حصيلة الوفيات في املنطقة.
والتــزال الواليات املتحدة 
صاحبــة أعلى معدل إصابات 
بأكثر من ٤ ماليني و٦٢٠ ألف 
حالة إضافة الى ١٥٥ ألف وفاة. 
واقتربت روسيا من دخول 
نادي الدول التي سجلت أكثر 
من مليون إصابة وكانت تضم 
حتى أمــس كال من، الواليات 
املتحدة، والبرازيل التي جتاوز 
عدد اإلصابات فيها ٢٫٧ مليون 
تليها الهند بنحو ١٫٧٥ مليون. 
وأعلنت السلطات الصحية 
الروسية تسجيل ٥٤٢٧ حالة 
إصابة جديدة أمس، ما يرفع 
اإلجمالي في أنحاء البالد إلى 
٨٥٠٨٧٠، وهو رابع أكبر عدد 

من اإلصابات في العالم.
وجتاوزت جنوب افريقيا 
البلد األكثر تضررا بڤيروس 
كورونا املســتجد فــي القارة 
النصــف  االفريقيــة، عتبــة 
مليــون إصابة باملرض، وهو 
مــا يشــكل أكثــر مــن نصف 
اإلصابات املســجلة بكورونا 
املســتجد في القــارة برمتها. 
وأعلن وزيــر الصحة زويلي 

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

تغييرات في اإلدارة اإلقليمية
للوكالة اجلامعية للفرنكوفونية

بيروت - جويل رياشي

في غضون أســابيع 
قليلــة، يختتــم املديــر 
االقليمي للوكالة اجلامعية 
للفرنكوفونيــة AUF في 
الشــرق األوسط هيرفيه 
سابوران مهمته في لبنان 
بعــد ٦ ســنوات متيزت 
بتوســع كبير للوكالة في 
 AUF الـ ان  املنطقة، علما 
املعروفــة كأكبر شــبكة 
للجامعــات الفرنكوفونية 

حول العالم، تضم ٨٩ جامعة من ١٦ بلدا في 
الشرق االوسط تابعة لالدارة االقليمية في 
بيروت.  وفي تقييم لواليته، يتحدث سابوران 
لـ «االنباء» بفخــر مؤكدا ان ما حققه يلبي 
طموحه وتوقعاته. ويقول: «من الناحية الكمية، 
عندما وصلت إلى املديرية اإلقليمية في بيروت، 
كان املكتب يضم ٥٣ جامعة عضوا، اما اليوم 
فهو يضم ٨٩ عضوا. كما حدثت زيادة في عدد 
دول املنطقة التي انضمت إلى الوكالة: من ١٣ 
ارتفع الرقم إلى ١٦. وهذا يشير أوال إلى أن 
الفرنكفونية التزال موجودة ولها حيثياتها، 
وثانيا، أن الرســالة التي نقلتها AUF بشأن 
اجلامعة الفرنكوفونية وصلت». ويعطي مثاال 
عــن ذلك: «إيران، الدولة التي أحرزت تقدما 
كبيرا فيما يتعلق بالفرنكوفونية اجلامعية، ففي 
العام ٢٠١٦، كانت هناك جامعة ايرانية واحدة 
فقط عضوا في الوكالة، واليوم ارتفع العدد 
الى ١١».  ويتحدث سابوران أيضا عن مسار 
مثير لالهتمام على مستوى دول اخلليج، حيث 
هناك املزيد واملزيد من املؤسسات اجلامعية 
التي تطرق بابنا، اضافة الى ذلك، اكتشف أن 
ديناميكيتنا قد تعززت بسبب السمعة اجليدة 
لـ AUF خارج الفرنكوفونية التقليدية. وهذا 
يعني أن اجلامعات غير الناطقة بالفرنســية 
أصبحت مهتمة اآلن باالنضمام ألسباب أخرى 
تتعلق بالعالم الناطق بالفرنسية، وليس فقط 
باللغة. أذكر كمثال العضوية احلديثة للجامعة 
االميركية في بيروت، وكذلك عضوية جامعة 
سيدة اللويزة.  اما عن اجلانب النوعي، فيشدد 
سابوران على اعتماد استراتيجية أوسع بكثير 
وأكثر انفتاحا على التحديات التعليمية الكبرى 
في عصرنا. في هذا االطار، يشــكل البحث 

املوجه حتديا اجتماعيا. من 
هنا جاء دعمنا ملشــاريع 
املتجددة،  بالطاقــة  تعنى 
جودة املياه، البيئة... وكذلك 
ركزنا في مشاريعنا على 
قضايا ملحــة كتوظيف 
التدريس  الشباب، كيفية 
بشــكل مختلف، االبتكار 
التربوي، ضمان اجلودة، 
كيفية إدارة اجلامعة بشكل 
الى جانب  أفضل، اضافة 
مهم عملنا على تعزيزه في 
السنوات االخيرة وهو ثقافة 
العيش معا. وايضا عملنا على مشاريع عدة 
تعرف مبفهوم الوساطة اي الـ mediation.  من 
جهة اخرى، حتدث سابوران عن تأثير األزمة 
املالية والصحية املزدوجة التي يعاني منها لبنان 
حاليا على مشاريع الوكالة، وقال: مثل جميع 
املنظمات املوجودة في لبنان، واجهنا املزيد من 
الصعوبات في متويل أنشطتنا، خاصة تلك 
املتعلقة بحركية الباحثني واملعلمني والطالب. 
ولكننــا متكنا من وضع عدد من اإلجراءات 
لنكون قادرين، في السياق املالي واملصرفي 
احلالي، على ضمان عدد معني من النشاطات، 
على الرغم من كل شيء. لم نتوقف. واصلنا 
رغم القيود. شعارنا هو التكيف. لم نستسلم. 
أردنا احلفاظ على نشاطاتنا ومواصلة تقدمي 
املساعدة للجامعات بالوسائل املمكنة. ونظرا 
ألن الوضع لم يعد آمنا لتنظيم التجمعات، قمنا 
بإضفاء الطابع املؤسسي على األداة الرقمية، 
فنظمنا جزءا كبيرا من األحداث املخطط لها، 

عبر اإلنترنت.
وردا على ســؤال في ظل الظروف غير 
اللبنانية،  التي تواجه اجلامعات  املســبوقة 
هل ســتغير الـ AUF أولوياتها في لبنان؟، 
قال: ما ســيتغير في رأيي ليس األولويات 
املرتبطة بالتحديــات العاملية الكبرى، ولكن 
طريقة تنفيذها. سنستخدم بشكل متزايد 
الوسائل الرقمية واالفتراضية. هذا الوباء، ال 
نعرف متى سينتهي. وحتى لو توقف، سيقل 
عدد الطالب واملعلمــني والباحثني الراغبني 
بالسفر. يجب أن جند طريقة أخرى للتبادل 
حول العالم. أعتقد اننا سننتقل الى احلركية 
االفتراضيــة. لذلك اجزم بأن األداة الرقمية 

ستكون أساسية.

هيرفيه سابوران مودعاً: التوسع خير دليل على النجاح

ردود الفعل تتوالى على جتاهل عون «احلياد».. والراعي: دعوة حلماية كياننا
بيروت - عمر حبنجر

الصدمات تتوالى في بالد 
األرز، في السياسة، كما في 
جائحــة كورونــا، ومثلهما 
في االقتصــاد واملال ناهيك 
التهديدات اإلسرائيلية  عن 
التــي باتــت شــبه يومية، 
اســتحقاق  اقتــراب  مــع 
التمديــد للقــوات الدوليــة 
في اجلنــوب «اليونيفيل». 
وفي مقابل حرب األعصاب 
اإلسرائيلية املستمرة، قالت 
وزيرة الدفاع اللبنانية، نائبة 
رئيس احلكومة زينة عكر 
ان احلكومــة لم تكن غائبة 
عــن أحداث اجلنوب وإدانة 
االعتــداءات اإلســرائيلية، 
خصوصــا أن مجلس األمن 
التمديــد  ســيبحث قريبــا 
لليونيفــل، كمــا أن وزيــر 
اخلارجية وجه رســالة الى 
األمم املتحــدة بهذا الشــأن، 
مضيفة: الدفــاع عن لبنان 
يبقــى من مهمــات اجليش 
اللبنانــي الــذي هــو علــى 
جهوزيــة عالية للدفاع عن 

لبنان واستقراره.
في السياســة الداخلية، 
التمنــي والتحفــظ  غلــب 
على ردود الفعل على كلمة 
الرئيس ميشال عون في عيد 
اجليــش، خصوصــا جلهة 
عــدم تطرقه الــى موضوع 
احلياد الناشــط الذي تبنى 
البطريرك املاروني بشــارة 

الراعي الدعوة اليه.
ففي كلمته حصر الرئيس 
عون أعداء لبنان بالفاسدين 
واملتالعبــني بســعر الليرة 
وبلقمة العيش، وباحملرضني 
على منع املساعدات وبوباء 
كورونا، وفي هذا بدا رئيس 
اجلمهوريــة فــي موضــع 
الشــاكي، كمــا غالــب حال 
اللبنانيــني، ال فــي موضع 
احلاكم واملبــادر باحللول، 
واصفا جزءا من العلة دون 

ان يصف العالج.
الرئيــس  ســجل  لقــد 
عون ٥ إصابــات في مرمى 
األزمة اللبنانية، فوضع من 
يعتبرهــم وراءها في خانة 
أعداء لبنان، مصنفا الفساد 
كعــدو أول، واملتالعبــون 

سعد احلريري.
البطريرك رد ضمنا على 
كالم الرئيس عون في عظة 
االحد من الدميان امس حيث 
قال: دعوت إلى نهج احلياد 
الناشــط حلمايــة كياننــا، 
وأضاف: ان لهــذا احلياد ٣ 
أبعاد متكاملة مترابطة وغير 
قابلة للتجزئة، األول هو عدم 
دخول لبنان قطعا في أحالف 
ومحاور وصراعات سيادية 
وحــروب إقليميــة ودولية 
وامتناع أي دولة عن التدخل 
فــي شــؤونه، اجتياحه أو 
احتالله أو استخدام أراضيه 
ألغراض عسكرية، والثاني 
هو تعاطف لبنان مع قضايا 
حقــوق اإلنســان وحريــة 
الشعوب، الســيما القضايا 
العربية التــي جتمع عليها 
دولها واألمم املتحدة، فلبنان 
احملايد يستطيع القيام بدوره 
في محيطه العربي وهو دور 
مميز وخاص ويحقق رسالته 
التالقــي واحلــوار  كأرض 
بــني الثقافات واحلضارات. 

في احلــراك الثوري، قالت: 
«إن حزب اهللا نزل بسالحه 
األيديولوجي الذي هو أخطر 
من السالح التقليدي حامال 
شعار شيعة شيعة حلماية 
زعمــاء األحــزاب الطائفية 
األخرى العاملة ضمنا على 
بنــاء دولة متييــز مذهبي 
عنصري»، وأضافت «نحن 
رهائن في مجلس النواب في 

ظل هذا الواقع».
أبوعاصي  النائب بيــار 
عضــو تكتــل «اجلمهورية 
القوية» توجه إلى الرئيس 
عون بقوله، املشكلة ليست 
بالقــدرة على التســلل بني 
األلغام أو حفر مقلع صخر 
باإلبرة، بل بازدواجية القرار 
بني الــوالء بني الدولة وبني 

دولية حزب اهللا.
من جهتــه، وزير العدل 
السابق اشرف ريفي توجه 
إلى الرئيس عــون بالقول: 
االســتقالة اشرف من ادعاء 
البطوالت الوهمية على جثة 

لبنان.

والثالث هــو تعزيز الدولة 
اللبنانية لتكون دولة قوية 
عسكرية بجيشها تدافع عن 
نفسها بوجه أي اعتداء أكان 
من إسرائيل أو من أي دولة 

سواها.
وأضــاف الراعي: لســت 
أدري اذا كان أحد يعنيه حقا 
خير لبنان وشعبه وحماية 
وحدته وعودته الى ســابق 
عهده املزدهــر، يرفض هذا 
احلياد الناشط أو يشكك فيه 
أو يدعي انه ال يلقى إجماعا 
أو يعتبر أن حتقيقه صعب.
بــوال يعقوبيان  النائبة 
المــت «العقــل الــذي كتب 
اخلطــاب الرئاســي، العقل 
الذي أوصلنا إلى هنا، وهو 
ال يريد أن يرى كيف وصلنا 

إلى هذه احلال».
مقابلــة  فــي  وقالــت 
تلفزيونيــة «املســؤول هو 
مــن قال األمر لــي، ثم ترك 
املافيا تطبق النظام السيئ 

بطريقة أسوأ».
يعقوبيان وهي ناشطة 

النائبة يعقوبيان: العقل الذي كتب خطاب الرئيس أوصلنا إلى هنا

البطريرك املاروني بشارة الراعي خالل قداس األحد في الصرح البطريركي الصيفي في الدميان  (محمود الطويل)

بلقمة عيــش املواطن عدوا 
ثانيــا واملضاربــون علــى 
الليرة اللبنانية عدوا ثالثا، 
ومطلقي الشــائعات ونشر 
اليأس وحتريض الدول على 
عدم مســاعدة وطنه رابعا، 
لتأتــي الكورونا في املرتبة 
اخلامســة واألخيــرة ومن 
دون أي مقاربــة للقضايــا 
األخرى، الضاربة لســيادة 
الدولــة وألحاديــة قرارهــا 
وأقلهــا توضيــح مبــررات 
اجلفاء الرســمي مع مبادرة 
البطريرك الراعي التحييدية 

للبنان.
والالفت أيضا في الكلمة 
الرئاسية التركيز على اتهام 
جهات تعمل على بث اليأس 
والتحريــض علــى حجــب 
املساعدات الدولية، متناغما 
فــي موقفه هذا مــع موقف 
ســابق لرئيــس احلكومــة 
حســان دياب قبــل أيام، ما 
اضطر اللواء عباس إبراهيم 
املدير العام لألمن العام لنفيه 
بعدما أثار استياء الرئيس 

«انتخابات الشيوخ»: مواجهة «كورونا»
تزيد جلان االقتراع من ١٤ إلى ١٧ ألفًا

امتحانات حتديد مستوى أبنائنا في اخلارج 
لاللتحاق بالثانوية.. السبت املقبل

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

قال وزيــر األوقاف محمد جمعة ان 
املشــاركة اإليجابية في االســتحقاقات 
الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ 
التي ستجرى األسبوع املقبل من أدوات 
قوة الدولة، مشــيرا إلى أن قوة الدولة 
تكمــن فــي اكتمــال وقوة مؤسســاتها 
الوطنيــة، كمــا أن اختيــار األقدر على 
خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم 
أم على مســتوى املقاعد الفردية أمانة، 
وعلى كل شــخص أن يختار بتجرد ما 
ميليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه 
األقدر على خدمة الوطن، وأن املشاركة 
اإليجابيــة واجب وطنــي. وأكد جمعة 
في بيــان أن وزارة األوقاف في الوقت 
الذي حتث فيه على املشاركة اإليجابية 
وتعدها واجبا وطنيا فإنها لن تســمح 
باستغالل املساجد في الدعاية االنتخابية 
ألي شــخص أو حزب، بل انها ستتخذ 

اإلجراءات القانونية جتاه أي مرشح أو 
حزب يحاول مجرد محاولة اســتغالل 
املساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية 
االنتخابية، كما تؤكد أنها ستتعامل بكل 
حسم جتاه أي من املنتسبني إليها ممن 
يســمح بذلك أو يشــارك فيه أو يغض 
الطرف عنه في نطاق مسؤوليته املهنية 

والوظيفية.
الــى ذلك، كشــفت الهيئــة الوطنية 
لالنتخابات عن زيادة عدد اللجان إلى ١٧ 
ألف جلنة بدال من ١٣ ألفا و٩١٩ جلنة عن 
جلان االستفتاء على التعديالت الدستورية 
٢٠١٩ بزيادة تصل إلى ٤ آالف جلنة، بسبب 
الزيادة في قاعدة بيانات الناخبني البالغ 
عددهم اكثر من ٦٣ مليون ناخب، وحماية 
أطراف العمليــة االنتخابية من جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد. وتتم عملية 
توزيع الناخبني على مراكز االقتراع التي 
تتضمن بداخلها اللجان االنتخابية وفقا 
لقسم أو مركز الشرطة التابعني له واملدون 

ببطاقة الرقم القومي حيث يوزعون على 
أقرب مركز انتخابى يقع بالقرب من محل 
اقامتهم وتراعي الهيئة الوطنية في توزيع 
الناخبني على اللجان الفرعية بوضع كبار 
الســن وذوي االحتياجــات اخلاصة في 
اللجان املتواجدة بالدور االرضي داخل 
مركز االقتراع وللتيسير على الناخبني 
في الوصول إلى جلانهم فضال عن محاولة 
قدر اإلمكان وضع األسرة الواحدة داخل 
ذات اللجنــة. ومــن املقرر عقــب إعالن 
الهيئــة الوطنية عن االنتهاء من توزيع 
الناخبــني على اللجــان ان يتم اتاحة ٣ 
وسائل لالستعالم على وجود اسم الناخب 
ضمــن قاعدة بيانات الناخبني من عدمه 
ومعرفة رقمه في كشوف الناخبني وجلنته 
االنتخابية ومركز االقتراع وذلك إما عبر 
www.electaions. موقع الهيئة الرسمي

eg، أو بارسال رسالة قصيرة متضمنة 
الرقــم القومي علــى هاتف رقم ٥١٥١، أو 

باالتصال مبركز اتصال على رقم ١٤١.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أعلنت وزارة التربية 
والتعليم بدء امتحانات حتديد املستوى 
للطالب الراغبني من أبنائنا في اخلارج، 
والذين اجتازوا املشروع البحثي للصف 
الثالث اإلعدادي حتت إشراف السفارات 
املصرية، السبت املقبل لاللتحاق مبدارس 
الثانــوي بنوعيتهــا وكذلــك اختبارات 
مســابقة القبول مبــدارس املتفوقني في 
العلوم والتكنولوجيا ومدرسة املتفوقني 
بعني شــمس. وأوضحت الــوزارة ـ في 
بيــان امــس ـ أنه مت حتديــد ٤ قطاعات 
باحملافظات التابعة لها للطالب املتقدمني 
ألداء امتحانات حتديد املســتوى، وهي 
قطــاع القاهــرة (مدرســة فتحية بهيج 

اإلعدادية بنات) واحملافظات التابعة لها 
(القاهرةـ  اجليزةـ  القليوبيةـ  املنوفيةـ  
بني سويفـ  الفيوم)، وقطاع اإلسكندرية 
(مدرسة املشــير أحمد بدوي الثانوية) 
واحملافظات التابعة لها (اإلســكندرية ـ 
البحيرةـ  كفر الشيخـ  مطروحـ  الغربية)، 
وقطــاع املنصورة (مدرســة املنصورة 
الثانويــة بنني) واحملافظات التابعة لها 
(الدقهلية ـ اإلســماعيلية ـ الســويس ـ 
بورســعيد ـ دمياط ـ الشــرقية ـ شمال 
سيناءـ  جنوب سيناء)، وقطاع أسيوط 
(مدرســة أسيوط الثانوية امليكانيكية) 
واحملافظات التابعة لها (أسيوط ـ املنيا 
ـ سوهاجـ  قناـ  األقصرـ  أسوانـ  البحر 

األحمر ـ الوادي اجلديد).
ولفتت الوزارة إلى أنه من املقرر أن 
تبدأ االمتحانات السبت املقبل بامتحان 
اللغة العربية واجلبر واإلحصاء، ويوم 
األحــد امتحــان اللغة األجنبيــة األولى 
والدراســات االجتماعيــة، ويوم االثنني 

العلوم والهندسة.
وأشارت انه مت التنبيه على الطالب 
عبــر الســفارات املصريــة فــي اخلارج 
بضرورة تواجدهم بأرض الوطن والتوجه 
ملقر اللجــان التابع لها محافظة الطالب 
ليقــوم بتحرير اســتمارة التقــدم ألداء 
االمتحان وتسلم رقم اجللوس موضحا 

به اللجنة.

وزير األوقاف: لن نسمح باستغالل املساجد في الدعاية االنتخابية ألي شخص أو حزب

«األوقاف السورية» ُتعلِّق صالة اجلمعة
واجلماعة في دمشق وريفها بسبب «كورونا»

وكاالت: رجحت مصادر طبية وتقارير 
اعالمية أن يكون عدد االصابات بڤيروس 
كورنا في سورية أكبر بكثير من االعداد 
الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة، في 
وقت أعلنت وزارة األوقاف في احلكومة 
السورية تعليق صالة اجلمعة وصلوات 

اجلماعة في دمشق وريفها.
وقالت املكتب اإلعالمي لوزارة األوقاف 
فــي بيان أمــس، إن الصــالة تعلق ملدة 
١٥ يومــا اعتبارا من اليوم االثنني، عمال 
باالجراءات االحترازية والوقائية للتصدي 
لڤيروس كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩).

وكانت وزارة األوقاف قد علقت تأدية 
صالة عيد األضحى في مســاجد دمشق 
وريفها، وذلك بعد ارتفاع عدد اإلصابات 
بالڤيروس. وعلقت الدروس واملجالس 
وحلقات التدريس الدينية، وأنشطة معاهد 
األسد في مساجد دمشق وريفها، ووجه 

مجلس الوزراء بإغالق كل صاالت التعزية 
واألفراح التابعة للوزارة في احملافظتني 

حتى إشعار آخر.
كمــا علقــت الوزارة الصلــوات على 
اجلنائز في مســاجد محافظتي دمشــق 
وريفها، ودعت إلى االكتفاء بالصالة على 
اجلنازة من قبل ذوي املتوفى في املقابر.

ونقل موقع «روسيا اليوم» تصريحا 
نشــره مدير الصحة في السويداء نزار 
مهنا عبر حساباته على مواقع التواصل 
قال فيه ان اإلمكانات واملوارد في سورية 
محــدودة إلجــراء االختبارات ألســباب 
معروفة، مشيرا الى احلرب والعقوبات، 
وقال انه من الطبيعي اســتنادا إلى ذلك 
«أن تكــون اإلصابــات احلقيقيــة أكثــر 
بكثيــر من اإلصابات املســجلة واملثبتة 
بأضعاف كثيرة باإلضافة إلى املصابني 
غير العرضيني». واستشــهد مهنا ببلد 

كبريطانيا قائال ان النظام الصحي املتقدم 
فيه عجز «عن إجراء مسح وبائي شامل 
لكل الســكان على الرغم مــن إجراء ٢٥ 
ألف اختبار أسبوعيا لذا قدرت اإلصابات 
احلقيقية من قبل السلطات الصحية لديهم 
بأكثر من ٢٠ ضعفا من اإلصابات املسجلة 
واملثبتة». وأضاف مهنا أن العشرات في 
محافظة الســويداء يراجعون املشــافي 
واملراكــز الصحية لإلبــالغ عن أعراض 

مشتبهة باإلصابة بڤيروس كورونا.
ويقول مهنا إنه من املالحظ أن «عدد 
الوفيات الناجم عن اإلصابة حاليا قليل 
على الرغم مما يردنا عن وفيات مشتبهة 
بالبيوت». ويرجح أن أسباب ذلك تعود 
إلى «نقص فوعة الڤيــروس، أو وجود 
مناعة مكتسبة لدينا بسبب تعرض سابق 
ألنــواع مشــابهة من هــذا الڤيروس، أو 

لعوامل بيئية أو وراثية».

ً مسؤول صحي يرجح أن يكون عدد اإلصابات أضعاف املعلنة رسميا

مسؤول أميركي رفيع يناقش
التسوية السياسية في سورية مع رياض حجاب

وكاالت: أعلنت السفارة األميركية في دمشق، أن املبعوث 
األميركي اخلاص إلى سورية «جويل رايبورن»، التقى رئيس 
الوزراء السوري األسبق «رياض حجاب» خالل زيارة يقوم بها 
األخير إلى العاصمة واشنطن. وأعادت وزارة اخلارجية األميركية 
عبر حسابها على تويتر نشر تغريدة السفارة التي قالت فيها 
إن «املبعوث اخلاص لسورية، جويل رايبورن التقى بالدكتور 
رياض حجاب، يوم ٣١ يوليــو في وزارة اخلارجية األميركية 
ملناقشة الوضع في سورية، والعملية السياسية، وتنفيذ قرار 

مجلس األمن ٢٢٥٤ لتحقيق تسوية سياسية للصراع».
ونشرت الوزارة صورة لـ «حجاب ورايبورن» ومت خالل 
اللقاء أيضا مناقشة «البند اخلاص بوقف إطالق النار وتشكيل 
هيئة حكم انتقالي برعاية األمم املتحدة». وكان حجاب دعا قبل 
أيام إلعادة هيكلة املعارضة السورية مع ضرورة احملافظة على 
مؤسســاتها القائمة، منتقدا عملها خصوصا مع انتشار وباء 
«كورونا املستجد». وألقى حجاب محاضرة مبعهد السياسات 

الدولية بواشنطن حول حتوالت املشهد السوري وآليات التعامل 
معها، بحسب ما جاء على حسابه في موقع تويتر.

املبعوث األميركي اخلاص إلى ســورية جويل رايبورن مستقبال رئيس الوزراء 
السوري األسبق رياض حجاب

هيرفيه سابوران
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«ربكة» تضرب املوسم.. وترقب الستثناء الرياضيني العالقني
ساهم بيان احتاد الكرة الذي طلب 
فيه من األندية أسماء وصورا من 
األوراق الثبوتية لالعبني احملترفني 
واألجهزة الفنية للتواصل بشأنها 
مع اجلهات املعنية، في فرض حالة 
من الهــدوء وإزالة التوتر املؤقت 

الذي ساد األجواء.
أبرز العالقني

جدير بالذكر، أن املدربني األكثر 
تضــررا من قرار احلظــر هم من 
اجلنســية اإلســبانية، إذ كان من 
املتوقــع وصــول اجلهــاز الفني 
اخلاص مبنتخب الصاالت والعالق 
في قطر منــذ امس األول، وكذلك 
اجلهاز الفني بنادي القادسية، كما 
قام مدرب النادي العربي اللبناني 
باسم مرمر بتأجيل حضوره إلى 
الكويت أمال في حتديد موعد الحق 
للسفر رفقة محترف نادي النصر، 
كما شــمل قرار احلظــر عددا من 
املدربني مــن البوســنة وصربيا 
وإيران. وتنتظــر األندية اتضاح 
الصورة بشكل أكبر، خالل الساعات 
القادمة، بالتنســيق مــع اللجنة 
الثالثية املمثلة في هيئة الرياضة، 
واللجنة األوملبية، ووزارة الصحة، 
للوقوف على إمكانية منح استثناء 
للرياضيني، من أجل ضمان حلاقهم 

باألندية.

الترانزيت من دول ليست في دائرة 
املنع.

تأجيل الدوري.. وارد

وبالتــوازي مــع ذلــك، علمت 
«األنبــاء» ان عــددا مــن أعضــاء 
احتاد الكرة قــد ابدوا جتاوبا مع 
مطالبات األندية لتأجيل انطالق 
الــدوري املتوقف فــي ١١ اجلاري 
الــى موعد آخــر نظــرا للظروف 
الراهنة ولصعوبة التحاق املدربني 
واحملترفني بأنديتهــم، حيث من 
املتوقع أن يتجاوب االحتاد مع هذه 
الرغبة في اجتماعه املقرر الثالثاء 
املقبــل ويصــدر قــرارا بالتأجيل 
لتتمكن األنديــة من اعادة ترميم 
صفوفها، السيما ان قرار «الصحة» 
احلالــي يفرض أيضــا دخول ان 
املدربــني والالعبــني القادمني في 
فترة احلجر املنزلي ملدة ١٤ يوما، 
وبالتالي فلن يستطيعوا اللحاق 

باملباريات االولى للفرق.
استقرار نسبي لألندية 

ورغم التداعيات السلبية للقرار، 
إال أن االستقرار النسبي عاد سريعا 
الــى تدريبات األنديــة بعد إعالن 
احتاد الكرة اجــراء اتصاالته مع 
هيئة الرياضة وتزويدها بكشوف 
بأســماء املدربــني والالعبني، كما 

بشكل استثنائي لألجهزة الفنية 
والالعبــني احملترفــني متهيــدا 
لعودتهم الى الكويت وممارســة 

مهام أعمالهم.
وفــي هــذا اإلطــار، وجــدت 
الهيئــة العامة للرياضــة ردودا 
إيجابية من املسؤولني بوزارتي 
الصحة والداخليــة وقامت على 
الفور بإعداد كشــوفات األســماء 
اخلاصة بالطواقم الفنية والالعبني 
إلى اجلهــات املعنية  وإرســالها 
بوزارة الداخلية والطيران املدني 
الستثناء الرياضيني، كما يجري 
التواصــل مع شــركات الطيران 
اخلاص املســموح لهــا بالدخول 
الى البالد لتوفير حجوزات لنقل 
املدربني والالعبني احملترفني عبر 

وأيضا اعداد منتخب الكويت لباقي 
التصفيات املشــتركة للمونديال 

وبطولة آسيا.
وحول هذا األمر، أصدر االحتاد 
الكويتي لكرة القدم بيانا، مساء 
الســبت، أعلــن فيه ســعيه مع 
اجلهات الرســمية حلــل األزمة، 
قائــال: «يؤكد االحتــاد الكويتي 
لكرة القدم، ثقته واعتزازه بقرارات 
مجلس الوزراء، التي تهدف إلى 
احلد من تفشي جائحة كورونا، 
واحلفاظ علــى أرواح املواطنني 
واملقيمــني في البــالد، وفي إطار 
التعــاون واجلهــود املبذولة من 
قبل االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
والهيئــة العامــة للرياضــة، مت 
التعميم على األنديــة مبوافاتنا 
مبواعيد وصول الالعبني احملترفني 
واملدربني، للتنسيق مع اجلهات 
ذات الصلة، للسماح لهم بالدخول 
إلى البالد واســتئناف عملهم مع 

أنديتهم».
كشف املستثنني بعهدة «الداخلية» 

إلى ذلك، وفور صدور القرار 
تفاعلت الهيئة العامة للرياضة مع 
مناشدات املسؤولني باالحتادات 
واألندية الرياضية، خصوصا بعد 
قيــام الهيئة بالتعاون مع وزارة 
الداخليــة بإصــدار التأشــيرات 

مبارك اخلالدي

أصبــح اســتئناف املوســم 
الرياضــي علــى «كــف عفريت» 
بعد أن عاشت العديد من االندية 
واالحتادات الرياضية على مدار 
الساعات التي تلت صدور القرار 
املفاجئ بوقف الرحالت اجلوية إلى 
الكويت من ٣١ دولة صنفت على 
أنها موبوءة وتعاني من تفشــي 
ڤيــروس كورونــا، فــي «ربكة» 
كبيرة بســبب أزمة وصول عدد 
من املدربني األجانــب والالعبني 
احملترفني باألندية الكويتية ممن 
كان مجدوال وصولهم امس االول 
وخالل األيام القليلة املقبلة حسب 
القرار الســابق واخلاص بإعادة 
الطيران التجاري اعتبارا من بداية 
أغســطس قبل استئناف املتبقي 
من املوسم الرياضي وحتديدا في 
كرة القدم املجدول استئنافها في 

١١ اجلاري.
«الربكة» التي ضربت املوسم 
الرياضي في «مقتل» تنتظر حال 
ســريعا خالل الســاعات القليلة 
املقبلة إلنقاذ املوســم الرياضي، 
وحتديدا مسابقة دوري كرة القدم 
بشقيه املمتاز والدرجة االولى ألن 
هذا األمر في غاية األهمية لتنفيذ 
خارطــة طريق املوســم اجلديد 

 احتاد الكرة يجتمع الثالثاء وسط احتماالت بتأجيل استئناف الدوري أسبوعني

القادسية يطلب تأكيدًا رسميًا 
لوصول املدربني واحملترفني

عبدالعزيز جاسم

أصدر نادي القادسية بيانا يرد من خالله على كتاب 
احتــاد الكرة الذي وجهه لألندية ويطلب فيه إرســال 
أسماء املدربني واحملترفني وحجوزاتهم، وذلك التخاذ 
اإلجراء الالزم للســماح لهم بالدخول إلى البالد. وقال 
القادســية في بيانه انه ســبق ان ارسل كتبا رسمية 
لالحتــاد والهيئة العامة للرياضة ولــم يكن هناك أي 

تنسيق لدخولهم الكويت.
وأضاف النادي: لم يتمكن املدرب ومساعديه من السفر 
إلى الكويت أول من أمس بسبب قرار املنع، ومت إلغاء رحلتهم 
ما كبد النادي خسائر مادية، كما انهم قاموا بعمل فحص 
الـ «PCR» ومدته ٩٦ ســاعة والذي ان انتهت مدته فإنهم 
سيحتاجون لفترة أسبوع لعمل فحص آخر، مشيرا إلى 
أن املهاجم البرازيلي لوكاس غاوتشو من املقرر أن يصل 

غدا ونأمل عدم إلغاء سفره كما حدث مع املدربني.
وتابع: النادي لن يزودكم بأسماء املدربني واحملترفني، 
وقد ســبق أن قام بإرسالها ولم يتمكنوا من الدخول، 
لذلك لن يقوم النادي بعمل أي حجوزات جديدة إال بعد 
التأكد من وجود موافقات رســمية باستثناء املدربني 
واحملترفني من قرار حظر الطيران من وإلى دول محددة.

الدحيل يجدد ألدميلسون
الدوحة - فريد عبدالباقي

جدد نــادي الدحيل القطري عقد محترفه البلجيكي ذي 
األصول البرازيلية أدميلســون جونيــور حتى عام ٢٠٢٤، 
والذي أثبت جناحا خالل مشاركاته مع الفريق منذ انضمامه 
إلــى صفوف الدحيل في صيف ٢٠١٨. والتجديد له جاء في 
هذا التوقيت وقبــل نهاية عقده للحفاظ عليه من العروض 

الكثيرة التي تلقاها خالل الفترة األخيرة.
إلى ذلك، فشــل فريق الريان في اعتالء صدارة دوري 
جنوم قطر بشــكل مؤقت وذلك بعد سقوطه في فخ العربي 
والتعادل ســلبيا خالل لقاء القمة الذي جمع الفريقني مساء 
أول من أمس على ســتاد اجلنوب ضمــن مباريات اجلولة 

التاسعة عشرة من املسابقة.
وتقاسم الفريقان نقاط املباراة حيث رفع الريان رصيده 
إلى ٤٢ نقطة في املركز الثاني خلف الدحيل املتصدر، بينما 

وصل رصيد العربي إلى ٢٥ نقطة في املركز اخلامس.
وفي املباراة الثانية، أنعش الشحانية اماله في البقاء ضمن 
أندية الدوري القطري املوسم املقبل بعد أن حصد نقطة ثمينة 
من السيلية بتعادلهما إيجابيا ٢-٢، تقدم الشحانية بالهدف 
األول عن طريق اإليراني رامني رضائيان من ركلة جزاء في 
الدقيقة ٢١، وأدرك السيلية التعادل بواسطة اجلزائري نذير 
بلحاج في الدقيقة ٣٧، وأضاف محمد أبوزريق الهدف الثاني 
للســيلية في الدقيقة ٤٠، ثم خطف فرحان سعود الالعب 
البديل هدف التعادل للشحانية في الوقت بدل الضائع ٩٣، 
وبهذه النتيجة رفع السيلية رصيده إلى ٢٥ نقطة في املركز 
السادس، بينما ارتفع رصيد الشحانية إلى ١٤ في املركز األخير.

٢٧ العبًا في التدريب األول لـ «العنيد»
يحيى حميدان

أجــرى الفريق األول لكرة 
القدم بنــادي التضامن أولى 
حصصــه التدريبيــة مســاء 
أول مــن أمــس علــى امللعب 
الفرعــي بنادي النصر، وذلك 
املباريات  اســتعدادا خلوض 
األربع املتبقية من منافســات 
دوري «stc» املمتاز ابتداء من 
منتصف الشــهر اجلاري عن 
املوسم املتوقف حاليا بسبب 

جائحة «كورونا».
األول  التدريــب  وشــهد 
لـ«العنيد»، الذي قاده مساعد 
املدرب جمال القبندي ومدرب 
احلراس شاكر الشطي، حضورا 
كبيرا من جانب الالعبني، حيث 

مع أحد الفرق احمللية منتصف 
األسبوع املقبل.

االنضباط وااللتزام أوًال

مــن جهتــه، قــال عضــو 
مجلــس إدارة نادي التضامن 
رئيس جهاز الكرة فهد دابس، 
إن التدريب األول شهد شرح 
خطة اإلعداد لالعبني وحثهم 
على االنضباط وااللتزام خالل 
املرحلة املقبلة، متمنيا أن يصل 
«العنيد» إلى اجلاهزية املطلوبة 
قبل استكمال منافسات املوسم 

املتوقف حاليا.
وبني دابس في حديث خاص 
مع «األنباء» أن ســبب تأخر 
انطــالق تدريبــات التضامن 
يعود إلى حرصنا الكامل على 

سالمة الالعبني وجميع أعضاء 
الفريق األول بشــكل عام من 
اإلصابة بڤيروس «كورونا»، 
الفتــا إلــى أن فتــرة اإلعــداد 
بالتأكيد غير كافية لكن سبقها 
اجراء بعــض التدريبات عبر 
تقنية الڤيديو في األسبوعني 
املاضيــني. وأوضــح أن ملف 
احملترفني األجانب واملدرب أخذ 
اجلانب األكبر من عملنا خالل 
األشهر الثالثة املاضية لرغبتنا 
في اختيار األفضل، ومتكنا من 
ضم كل من النيجيريني ابيبوي 
بكر وندفريكي إيفيونغ أدو، 
ويتبقى لنا ٣ محترفني واملدرب 
إلغالق هذا امللف قبل وقت كاف 
من انطالق املوسم اجلديد في 

١١ سبتمبر املقبل.

دابس لـ «األنباء»: حرصنا على سالمة الالعبني سبب تأخر اإلعداد

(محمد هاشم) مساعد مدرب التضامن جمال القبندي يوجه الالعبني في التدريب األول.. وفي اإلطار فهد دابس 

وصــل العــدد إلــى ٢٧ العبا، 
واعتــذر فقط كل من مشــعل 
خالد املعار من نادي الكويت 
بســبب رغبته في السفر الى 
القطريــة لعــالج  العاصمــة 
إصابته في الركبة، ومشــعل 
اديلم املعار كذلك من القادسية 

ملعاناته من نزلة معوية.
الفنــي  ووضــع اجلهــاز 
برنامجا مكثفــا طوال الفترة 
احلالية للوصــول بالالعبني 
الى اجلاهزية املطلوبة، حيث 
ســيجري التضامن تدريباته 
علــى فترتــني صباحيــة في 
صالة احلديد اخلاصة بنادي 
النصر، ومسائية في األسبوع 
الثاني من رحلة اإلعداد، والتي 
ستشهد إقامة مباراة جتريبية 

ملشاهدة الڤيديو

الزمالك واملصري يستعدان 
لقص شريط عودة الدوري

القاهرة - سامي عبدالفتاح

دخل فريقا الزمالك واملصري البورسعيدي بقيادة كارتيرون 
وطارق العشري الفصل األخير من اســتعداداتهما لعودة 
الدوري املصري مبباراة االفتتاح اخلميس املقبل في ستاد 
برج العرب، وهي املباراة املؤجلة بني الفريقني من اجلولة ١٤، 

قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.
وقد عاد أمس فريق الزمالك إلى تدريباته مبعسكر برج 
العرب، وحرص كارتيرون علــى تطبيق خطة املواجهة مع 
املصري ومعاجلة جميع األخطاء التي ظهرت خالل سلسلة 
املباريات الودية التي خاضها الفريق األبيض أمام ســموحة 

وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وطالئع اجليش.
ورغم انضمام الثنائي املغربي أشرف بن شرقي، ومحمد 
أوناجم، إلى معسكر الفريق بعد عودتهما أمس من بالدهما 
عن طريق طيران االمارات، إال أن كارتيرون أعلن انهما خارج 

التشكيل احملتمل للمباراة.
واستعدادا الستئناف النشــاط بهذه املباراة، أكد احتاد 
الكرة، علــى مجموعة من اإلجراءات خــالل كل املباريات، 
منها إلغاء مراسم االصطفاف قبل املباريات واملصافحة بني 
الالعبني أو احلكام، كما تقرر وصول الالعبني للملعب بزي 
املباراة وإخطار األندية للجنة املسابقات بالزي قبل املباراة 

عن طريق االنترنت بدال من االجتماعات الفنية.
وفي شان آخر، جتهز إدارة النادي األهلي التماسا الحتاد 
الكرة لتخفيف عقوبة الالعب محمود كهربا، والتي ســبق 
ووقعتها جلنة االنضباط التابعة لالحتاد املصري لكرة القدم 
بإيقاف الالعب حتى نهاية املوسم اجلاري، قبل أن يتم تخفيض 
العقوبة إلى ١٠ مباريات فقط بسبب أحداث السوبر املصري 

قبل عدة أشهر في اإلمارات.

رسميًا.. وهبة مدربًا 
لـ «يد» التضامن

يعقوب العوضي

وقع اختيار إدارة نادي التضامن على املدرب املصري 
أشرف وهبة ليكون قائدا للجهاز الفني للفريق األول لكرة 
اليد خلفا للمدرب الوطني محمد الرفاعي ليقود الفريق، 
فيما تبقى من مباريات املوسم احلالي والتي تستأنف في 

األول من سبتمبر املقبل.
ومن املنتظر أن تنطلق تدريبــات الفريق بعد إجراء 
الفحوصات الطبية وأخذ مســحة ڤيــروس كورونا غدا 

للتأكد من سالمة الالعبني.
وفي الســياق ذاته، أكد مدير اللعبة منصور الزعبي 
أن املدرب وهبة يعد انسب االختيارات في الوقت احلالي 
نظرا للخطة العامة املرسومة من قبل مجلس اإلدارة فيما 
يتعلق بتطوير اللعبة وبناء فريق للمســتقبل، مضيفا: 
إننا عانينا كثيرا في السنوات السابقة من تراجع النتائج، 
ولكننا نطمح الى حتسني الصورة ورفع املستوى العام.

ولفت الزعبي إلى: ان لدينا تصورا باالعتماد على العناصر 
الشــابة من فرق املراحل السنية لتدعيم صفوف الفريق 
االول ما يجعل أمام املدرب وهبة خيارات جيدة لقيادتهم، 

حيث سبق له تدريب فرق املراحل السنية في النادي.

الساحل يخوض أولى ودياته مع برقان اخلميس
هادي العنزي

الفريــق األول  يخــوض 
لكرة القدم بنادي الســاحل 
أولى مبارياته الودية بقيادة 
مدربه اجلديد يوسف جالي 
مع نظيــره برقان اخلميس 
املقبل، وذلــك ضمن اإلعداد 
النهائــي للفريــق حتضيرا 
النطــالق املوســم الكــوري 
الذي يبــدأ باجلوالت األربع 
املؤجلة للدوري املمتاز، حيث 

يلتقي في أوالها مع اليرموك 
١٥ أغسطس اجلاري.

الفريــق  وقــد اســتأنف 
تدريباته في ثاني أيام عيد 
األضحى املبــارك، حيث لم 
مينح اجلهازان الفني واإلداري 
العطلة كاملة لالعبني نظرا 
لضيق الوقت وقرب انطالق 

املوسم.
وفي هذا الصدد أشاد إداري 
الفريــق محمــد الفضلي في 
تصريح لـ «األنباء» بالروح 

العاليــة لالعبني، وحرصهم 
على احلضور بكامل عددهم، 
وااللتزام بتعليمات اجلهاز 
الفني للوصــول الى أفضل 

جاهزية فنية ممكنة.
ولفــت الفضلي إلى عدم 
وجــود أي إصابــات بــني 
العبي الســاحل، متمنيا أن 
يتم تسهيل إجراءات انضمام 
احملترفــني البرازيليني لكي 
ينخرطوا مع فريقهم بأقرب 

وقت ممكن. محمد الفضلي

«سلة» كاظمة يضم بورحمة 
ويبقي على سعود موسمني

هادي العنزي

يواصل اجلهاز اإلداري لكرة السلة بنادي كاظمة محافظته 
على املتميزين من العبي الفريق األول، بعد صدور قرار احتاد 
«الســلة» بالسماح بحرية االنتقال ملن جتاوز الثالثون عاما 
مــن الالعبني دون الرجوع إلى ناديه، وبعد أن متكن كاظمة 
من احملافظة على جنم الفريق الدولي أحمد البلوشي متكن 
اجلهاز اإلداري من اإلبقاء على العبه أحمد سعود موسمني 
قادمني، والذي تنقل في املواســم املاضية بني أندية الكويت 
والقادســية واجلهراء، ليقطع الطريق على عدد من األندية 
للتعاقد معه، كما تعاقد مع العب العربي الســابق يوســف 
بورحمة ملوســمني مقبلني ليعزز حظوظه في املنافسة على 

بطوالت املوسم املقبل.
هذا، ويســتأنف كاظمة تدريباته اليومية بعد عطلة عيد 
األضحى على صالة يوســف الشاهني الغامن، بقيادة مدربه 
الوطني ســالم الداود، حلني عودة املــدرب الصربي إيفان 
جيرمج، ويأمل «السفير» الفوز بأكثر من لقب املوسم املقبل 
بعد أن حقق املركز الثاني في الدوري املمتاز املوسم املاضي، 
ويعكف اجلهاز الفني على دراسة عدد من السير الذاتية ألكثر 
من محترف أجنبي للتعاقد مع أحدهم ليكون إضافة مميزة 

للبرتقالي في موسمه املقبل.

العربي استأنف تدريباته.. ويلتقي خيطان اليوم وديًا
مبارك اخلالدي

اســتأنف الفريــق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي تدريباته مســاء أول من 
امس بعد انتهاء الراحة اإلجبارية املمنوحة 
لالعبني مبناســبة عيد األضحى، وعاود 

األخضر مباشرة حصصه التدريبية بقيادة 
املدربني املساعدين أحمد العثمان ويوسف 
الرشيدي وبحضور متميز من الالعبني 
احملليني واحملترفني باســتثناء االسباني 
تشافي توريس والذي من املقرر أن يلتحق 

بزمالئه األسبوع اجلاري. 

من جانب آخر، يلعب العربي في السابعة 
من مساء اليوم أولى مبارياته الودية، حيث 
سيلتقي بنظيره خيطان في متام السابعة 
مساء على ستاد صباح السالم باملنصورية، 
على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام 

الساملية اخلميس املقبل.

الدوري السعودي يعود غدًا
الرياض - خالد املصيبيح

تعود غدا مسابقة الدوري السعودي لنشاطها بعد توقف 
جتاوز أربعة اشهر بســبب جائحة ڤيروس كورونا، حيث 
ستســتكمل اجلوالت الثماني املتبقية من املســابقة والتي 
ينفرد الهالل بصدارتها بفارق ست نقاط عن النصر الثاني، 
إال أن لقاء االربعاء الذي سيجمع الفريقني بات حديث الشارع 
الرياضي السعودي وإعالمه بكل فئاته نظرا ألهمية املباراة 
للفريقني، فإما يقترب الهالل من اللقب كثيرا في حال فوزه، 
حيث سيصبح الفارق تسع نقاط وإما يقلص النصر الفارق 
الى ثالث نقاط في حال فوزه، وهو ما سيزيد املسابقة إثارة 

وقوة في اجلوالت املتبقية.
إال أن عامال مهما سيترك اثره في العودة املرتقبة، وهو 
غيــاب عدد من النجوم املؤثرين فــي فرقها، فمثال األهلي 
سيفتقد احد أهم ركائزه وهو العب الرأس األخضر دجانيني 
الذي رفض العودة لناديه محتجا على خصم نسبة من قيمة 
عقده وســيكون غيابه مع عبدالفتاح عسيري الذي انتقل 

للنصر مؤثرا جدا.
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حســم إنتر وصافة الدوري اإليطالي 
لكــرة القدم بفوزه علــى مطارده أتاالنتا 
٢-٠ في املرحلة ٣٨ األخيرة التي شهدت 
إفساد روما تتويج يوڤنتوس البطل بفوزه 

عليه على أرضه ٣-١.
ودخل مهاجم التسيو الدولي تشيرو 
اميوبيلــي التاريخ عندمــا أصبح أفضل 
هــداف بالتســاوي في موســم واحد في 
تاريــخ «الكالتشــيو»، بتســجيله هدف 
فريــق العاصمــة خــالل اخلســارة على 
أرض نابولي ١-٢، رافعا رصيده الى ٣٦ 
هدفا على غرار مهاجم يوڤنتوس احلالي 
األرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل 
٣٦ هدفا فــي ٢٠١٥-٢٠١٦ حني كان يدافع 

عن ألوان نابولي.
وكان يوڤنتــوس املعــروف بفريــق 
«السيدة العجوز» قد حسم اللقب التاسع 
تواليــا قبل مرحلتني من نهاية املوســم، 
فيمــا ضمنت معــه أندية انتــر وأتاالنتا 

والتسيو املشاركة املوسم املقبل في دوري 
أبطال أوروبا، ليسدل الستار على موسم 
«سيري أ» بعد االضطرابات التي تسبب 
فيها ڤيروس كورونا املستجد وأدى الى 
تأجيل الدوري أكثر من ثالثة أشــهر. في 
املقابل، كان روما قد ضمن مركزه اخلامس 
ومشاركته املوسم املقبل في «يوروبا ليغ»، 
على غرار ميالن السادس الذي سيخوض 
الدور التمهيدي الثاني ونابولي الســابع 
الذي يشارك مباشرة في دور املجموعات 
كبطل ملسابقة الكأس، وأنهى يوڤنتوس 
املوســم برصيد ٨٣ نقطة مقابل ٨٢ إلنتر 
و٧٨ لكل من أتاالنتا والتسيو. وفي غياب 
جنمــه البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
أفضل العب في العالم خمس مرات، إلراحته 
قبل استضافة ليون الفرنسي في إياب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا اجلمعة املقبل 
(١-٠ ذهابا لليون)، تابع يوڤنتوس البطل 
تعثره بعد خسارته أمام ضيفه روما ١-٣، 

واكتفى فريق املدرب ماوريتسيو ساري 
بفوزين فقط في آخر ٨ مباريات في الدوري، 
كما غاب عن تشكيلة يوڤنتوس مهاجمه 
األرجنتيني باولو ديباال الذي يعاني من 
إصابة تهدد أيضا مشــاركته في املباراة 
ضــد ليون، وأقيمت بعد املباراة مراســم 
تسليم الكأس في ملعب «أليانز ستاديوم» 
أمــام مدرجات خالية من اجلماهير، عمال 
بالبروتوكول الصحي املتبع منذ استئناف 
البطولــة في يونيو، وهذه أول خســارة 
ليوڤنتوس في الــدوري على أرضه منذ 
أبريــل ٢٠١٨ أمام نابولي الذي كان يدربه 
ساري آنذاك. وتابع ميالن نتائجه الرائعة 
منذ استئناف املوســم (٩ انتصارات و٣ 
تعــادالت) وأداءه الهجومي الالفت الذي 
جعله أفضل الفرق ترتيبا في البطوالت 
األوروبية اخلمس من حيث غزارة األهداف 
منذ العودة من التوقف (٣٥ هدفا)، بفوزه 

الصريح على ضيفه كالياري ٣-٠.

اإلنتر يحسم الوصافة..  و٣٦ هدفًا تضع إميوبيلي هدافًا تاريخيًا لـ «الكالتشيو» إلى جانب هيغواين

اإلنتر: ميسي سيعتزل في «البرسا»كونتي: إدارة النادي ال تدعمني! «إبرا».. إجناز تاريخي جديد

المبارد: ال نلوم سوى أنفسنا

مصائب تشلسي.. مستمرة

انتقد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميالن 
إدارة ناديه بقسوة بعد الفوز على اتالنتا 
وحتقيق املركز الثاني في الدوري اإليطالي، 
مؤكدا أنــه ال يحظى بالدعم الكافي من 
إدارة االنتر، شاكيا إلى أن بعض أعضاء 
اإلدارة انضمــوا للمنتقدين. وقال: «ال 
أعتقد أن العمل الذي قام به الالعبون مت 
تقديره، وال أعتقد أن عملي مت تقديره، 

حصلنا على القليل جدا من احلماية من 
النادي، ينبغي علينا التطور والتحسن في 
كل اجلوانب، خاصة على أرض امللعب، 
ويجب على أي ناد كبير حماية العبيه 
بصورة أكبر». وأكد كونتي أنه سيقابل 
رئيس النادي ستيفن تشانغ نهاية املوسم، 
مضيفا: بعد الدوري األوروبي سأتخذ 

قراري، والنادي سيتخذ قراره.

أكد جوسيبي ماروتا، املدير التنفيذي 
بنادي إنتر ميالن اإليطالي، أن النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ربطته 
الشائعات بالنادي اإليطالي خالل اآلونة 
األخيرة «سيعتزل في برشلونة» وأن 
تغذية هذه «اخلياالت» في الوقت احلالي 
«سيكون من غير االحترام». وقال: 
«يجب أن نكون واقعيني، إنه أمر خيالي، 

اجلميع يرغب في التعاقد معه، لكن 
سيكون من غير االحترام تغذية هذه 
األوهام، ألنها كذلك، يجب العودة إلى 
الواقع، والتأكد من أن ميسي العب 
كبير جدا، لكنــه حاليا في صفوف 
برشلونة»، مشــددا على أن موقف 
النجم األرجنتينــي مع فريقه حاليا 

يعد رائعا».

سجل السويدي زالتان إبراهيموڤيتش، جنم هجوم ميالن، هدفا في فوز 
فريقه العريض على كالياري بثالثية نظيفة، على ملعب سان سيرو، ضمن 
مباريات اجلولة ٣٨ للدوري اإليطالــي، ليرفع إبرا (٣٨ عاما) رصيده من 
األهداف مع ميالن في «الكالتشيو» هذا املوسم إلى ١٠ أهداف، حيث انضم 
للفريق في يناير املاضي. وبحســب شبكة «أوبتا» لإلحصائيات، فإن إبرا 
بات أكبر العب سنا في تاريخ الدوري اإليطالي يسجل ١٠ أهداف أو أكثر 
خالل موســم واحد، وذلك عن عمر ٣٨ عاما و٣٠٢ يوم، وقد حسم ميالن  

املركز السادس املؤهل للدوري األوروبي من اجلولة املاضية.

أكد مدرب تشلســي فرانك المبارد أن فريقه لم يكن جيدا 
مبا فيه الكفاية، للفوز على أرسنال في نهائي كأس االحتاد 
اإلجنليزي، وقال: «البداية جيدة أول ١٠ إلى ١٥ دقيقة، بعدها 
صار أســلوب لعبنا معقدا، وأخذنا وقتا طويال في التعامل 
مع الكرة، كأنها عربة أطفال، سمحنا لهم بالدخول في أجواء 
اللقاء، وكانت العودة إلى املباراة صعبة، جزء كبير من اإلخفاق 
يعود إلينا، وال نستطيع سوى لوم أنفسنا»، مضيفا: كل ما 
ميكنني فعله من خطوط امللعب هو الصراخ، هناك عناصر 
في أسلوب لعبنا عملنا على تطويرها بجد، طوال املوسم، لكن 
األمر يتعلق بنا كمجموعة، اليوم كنا بطيئني، سمحنا لهم 
بالضغط، ولم نلعب باجلودة الكافية للفوز مبباراة نهائية.

حالة من القلق تسود نادي تشلسي االجنليزي، بعدما 
أعلن مدربه فرانك المبــارد املدير عدم قدرة العبيه 
كريستيان بوليسيتش وسيزار أزبيليكويتا قائد الفريق 
على اللحاق باملباراة املرتقبة أمام بايرن ميونخ األملاني 
الســبت املقبل في إياب دور الســتة عشر لدوري 

أبطال أوروبا.

أرتيتا وأوباميانغ.. عهد جديد ألرسنال

صعبة. وعن أوباميانغ ذكر أنه 
يعرف ماذا يفكــر فيه، وقال: 
«أريــد أن أبني الفريق حوله، 
أعتقد أنــه يريد البقاء واالمر 
يقتصــر على إمتام الصفقة»، 
علما ان عقده ينتهي في يونيو 
٢٠٢١، وردا علــى ســؤال «هل 
ســيمدد عقده» أجاب «أعتقد 

ذلــك، نعــم، لكنــي أعتقد أن 
هذه اللحظات ستساعده على 
اكتشاف وتصديق أننا نسير 
في املسار الصحيح وهو جزء 
كبير منه، إنه محبوب من كل 
شــخص فــي النــادي، امتنى 
أن يســتمر معنا، وأعتقد أنه 

سيفعل».

روما يفسد تتويج «السيدة العجوز»

ضرب أرسنال عصفورين 
بحجر واحــد بإحــرازه لقبه 
الرابع عشر في كأس اجنلترا 
وحصوله على بطاقة العبور 
الى الدوري االوروبي (يوروبا 
ليغ) املوســم املقبــل، بقيادة 
املهاجم الغابوني بيار امييريك 
الذي سجل ثنائية  اوباميانغ 
الفوز بنتيجة ٢-١ على تشلسي 
في النهائي على ملعب وميبلي 
في لندن، ومــن خلفه املدرب 

االسباني ميكيل ارتيتا.
وســجل اوباميانــغ هدفي 
ارســنال (٢٨ مــن ركلة جزاء 
و٦٧) الذي عزز رقمه القياسي 
بعدد مرات إحراز اللقب، وبعد 
أن أنهى «املدفعجية» الدوري 
املمتاز في املركز الثامن وهو 
األســوأ له منــذ ٢٥ عاما، كان 
مطالبا بالفوز في نهائي للكأس 
للحصول علــى بطاقة التأهل 
االوروبي وتفادي الفشــل في 
املشــاركة قاريا للمرة االولى 

منذ موسم ١٩٩٥-١٩٩٦.
وقال أوباميانغ بعد اللقاء: 
«قمنا بردة فعل ايجابية جدا، 
استحقنا هذا الفوز، كانت رحلة 
طويلة وارســنال يعشق هذه 
املنافســة»، وردا على ســؤال 
حول مستقبله إثر اجلدل القائم 
حيال إمكانية رحيله «ال أفكر 
باألمر في هــذه اللحظة، أفكر 

فقط في االستمتاع».
وأحــرز االســباني ميكيل 
ارتيتا الفائز باملسابقة كالعب 
مع أرسنال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
لقبه االول كمدرب وجنح في 
قيادة فريقه الى لقب كبير 
في موسمه االول بعد أن 
تسلم منصبه في نوفمبر 
املاضــي خلفــا ملواطنه 
اونــاي اميري، وأصبح 
أرتيتا أول شخص يحقق 
لقــب كأس اجنلترا مع 

ارســنال كقائــد (٢٠١٤) 
وكمــدرب في تاريــخ النادي، 
وقال أرتيتا الذي حقق اللقب 
املوسم املاضي كمساعد ملواطنه 
بيب غوارديوال في مان سيتي: 
«إنها مكافأة مزدوجة لنا، إنه 
أمر مهم بالنسبة لهذا النادي 
التواجد في أوروبا، لقد حققنا 
ذلــك معــا وأنا ســعيد جدا»، 
مضيفــا كانت ســنة غريبة، 
أن تأتــي كمدرب في منتصف 
املوســم ومن ثــم وباء يوقف 
الدوري، أعتقد أن االحســاس 
أفضل كمدرب ألن االمور كانت 

بورتو بطًال لكأس البرتغال

.. وأنتويرب يتوج بكأس بلجيكا

برشلونة يغلق الباب  في وجه نيمار

تــوج فريق بورتو بلقب كأس البرتغال لكرة القدم عقب فوزه 
على غرميــه التقليدي بنفيكا ٢ -١ في املبــاراة النهائية التي 
جرت على ملعب مدينة كوميبــرا. ويدين بورتو بالفضل في 
هذا الفوز والتتويج ملدافعه الكونغولي شانسيل مبيمبا الذي 
ســجل هدفي الفوز للفريق في (٤٧) و(٥٩)، وتكفل كارلوس 
فينيسيوس بتسجيل الهدف الوحيد لبنفيكا من ضربة جزاء 
قبل ســت دقائق من نهاية املباراة. وحصد بورتو بذلك ثنائية 
الدوري والكأس بعد أن نال لقب الدوري قبل نحو أســبوعني 
عقب تفوقه بفارق خمس نقاط على بنفيكا في نهاية املوسم.

حقق أنتويرب لقب كأس بلجيكا في كرة القدم بفوزه بنتيجة 
١-٠ على بروغ، في أول مباراة تنافســية في البالد منذ توقف 
املنافسات إثر تفشي ڤيروس كورونا املستجد في مارس الفائت.

وسجل العب الوسط ليور ريفايلوف هدف الفوز ضد فريقه 
الســابق منتصف الشوط األول (٢٤) على ملعب امللك بودوان 
في العاصمة بروكسل خلف أبواب موصدة، ليحقق أنتويرب 
لقب الكأس للمرة الثالثة فــي تاريخه واألولى منذ عام ١٩٩٢ 
ويبلغ منافسات الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» املوسم املقبل.

واتخذت رابطة الدوري البلجيكي «برو ليغ» في ١٥ مايو املاضي 
قرار إنهاء املوسم بشكل مبكر وتتويج بروغ باللقب مبا أنه كان 
متصدرا بفارق ١٥ نقطة عن أقرب مالحقيه قبل توقف البطولة.

أكد جوســيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في مقابلة مع 
صحيفة «سبورت» اإلسبانية أن هذا الصيف لن يشهد محاولة 
مــن أجل التعاقد مع نيمار، «التوقيع معه اآلن غير عملي، لقد 
حاولنا العام املاضي بجد، لكن هذا الصيف لن نحاول»، واعترف 
بارتوميو بصعوبة املفاوضات مع إنتر ميالن من أجل التعاقد مع 
الوتارو مارتينيز. وقال: «احملادثات بشأن الوتارو توقفت بناء 
على اتفاق متبادل، الوضع احلالي ال يدعو إلى استثمارات كبيرة».



أول صحيفة يومية سياسية شاملة

 ISO تحصل على شهادتي الــ 
(لخدمة العمالء وإدارة الجودة(

للتفاعل مع اإلعالن ملشاهدة الڤيديو
حمل تطبيق ''األنباء''

رئيس التحرير: يوسف خالد املرزوق

كويتية يومية سياسية شاملة،
تأسست عام ١٩٧٦ تطبع في مطابع «األنباء»

تصدر عن
شركة باب الكويت للصحافة ذ.م.م.

الشويخ، طريق املطار، شارع الصحافة ص.ب ٢٣٩١٥ 
الصفاة، الرمز البريدي ١٣١٠٠ كويت
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االثنني

واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا

«الصحة العاملية»: معظم 
سكان األرض ميكن أن يتأثروا 

بـ «كورونا».

وزيرة األشغال ُتعلن عن تنفيذ 
جداريات ستحمل صور وأسماء 

شهداء الكويت.

  ما هذه اإليجابية؟!
 

   يستاهلون.. والكويت ما تنسى 
عيالها.

  
٣:٤١الفجر

٥:٠٩الشروق
١١:٥٤الظهر
٣:٣٠العصر

٦:٣٩املغرب
٨:٠٤العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠٠:٢٣ ص ـ ١٠:٥٢م
أدنى جزر: ٠٥:٢٣ ص ـ ٠٦:٤٤ م

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

خالد محمد عبدالعزيز الصقعبي: ٦٥ عاماـ  ت: ٦٦٠٦٣٦٣٦ـ  شيع.
مشعل أحمد محمد الطاهر: ٥١ عاما ـ ت: ٩٩٢٨٠٠٢٧ ـ شيع.
عبداهللا عمار الياس خداده: ٢٦ عاما ـ ت: ٦٦٦٧٧٨١٨ ـ شيع.
أحمد خليفة مبارك اخلرينج: ٤٨ عاما ـ ت: ٩٩٣٩٣٣٣٣ ـ شيع.
أحمد عبداهللا أحمد األحمد: ٧٥ عاما ـ ت: ٥١٤٤٤٩٩٧ ـ شيع.

قبيلة خلف عبداهللا، أرملة ناصر يوسف السبت: ٧٥ عاما ـ ت: 
٩٨٨٨٤٢٢٦ ـ ٩٩٥٩٩١٥٨ ـ شيعت.

أبعد من الكلمات
«والدي علمني أن الوظيفة ليست مجرد راتب، 

بل هي من الكرامة»
جــو بايــدن متحدثا عــن خطته 
االقتصادية اجلديدة التي يؤكد أنها 
تضمن مزيدا من الوظائف الكرمية 

للفقراء واألقليات.

«ربما سبب إصابتي بكورونا هو ارتدائي للقناع»
العضو اجلمهوري  لوي جوميرت، 
بالكونغرس، بعد إصابته بكورونا، 
يصر على أن ارتداء القناع ضار وليس 
نافعا، رغم عدم وجود أي صور له 

يرتدي قناعا.

«كوفيد- ١٩ هو أشرس منافس تواجهه صناعة 
الطيران حاليا»

آالن جويس، ٥٤ سنة، مدير شركة 
كوانتاس للطيران، متحدثا عن أزمة 

شركات الطيران.

«اندهشت عندما رأيت الفتات تؤيد ترامب: 
أهذا حقيقي!»

الروائي األمريكي ستيفن كنغ يعلن 
دهشــته من رؤية الفتــات مؤيدة 
إلعادة انتخــاب ترامب في املنطقة 

التي يقطنها.

«٢٠٢٠ أسوأ سنة في حياتي»
الكوميدي األميركــي نيك كانون، 
ومقدم برنامج «نيك كانون شــو»، 
يصف أحداث عام ٢٠٢٠ التي أقيل 
فيها من وظيفته مع قناة سي بي اس، 

وانتحر فيها أعز أصدقائه.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

تهديدات ترامب تضع مستقبل «تيك توك» على احملك

الطفرة  انعكست  أ.ف.پ:   - نيويورك 
في خدمات توصيل الطعام واخلشية من 
استخدام وسائل النقل العام بسبب وباء 
كوفيد-١٩، منوا سريعا في سوق دراجات 
السكوتر في نيويورك رغم التبعات السلبية 
التي ترتبت عن تعليق خدمة «ريفل» لتشارك 
هذه الدراجات ألسباب مرتبطة بالسالمة. 
فقد سجل الطلب ارتفاعا بواقع ثالث مرات 
مقارنة مع يوليو ٢٠١٩ لدى شركة «يونيك 
موتو» في منطقة لونغ أيالند ســيتي في 
نيويورك، على ما يؤكد املدير العام كريس 

بنسون الذي يبيع متجره حوالي عشرين 
دراجة ســكوتر أســبوعيا. وبعد توقف 
النشــاط خالل فترة احلجر، يعج املتجر 
حاليا بالــزوار الراغبني باختيار دراجات 
من تصنيع شركتي «ســيم» و«كيمكو» 
التايوانيتني، لدرجة أن مخزون احملل بالكاد 

يكفي لتلبية الطلب.
وفي بروكلني، يسجل الوكيل الرسمي 
لدراجات «فيسبا» اإليطالية الشهيرة وتيرة 
مشــابهة في املبيعات التي فاقت الـ ٢٠٠ 
مركبة خالل األشهر الثالثة األخيرة، وفق 

املسؤول عن املتجر أندرو حاجي ماس.
ويوضح كريس بنسون أن أوائل املهتمني 
بشراء دراجات سكوتر كانوا العاملني في 
قطاع املطاعم وخصوصا خدمات التوصيل، 
في ظل الطفرة الكبيرة في هذا النشاط. 
ومع اقتراب الصيف ورفع تدابير احلجر، 
سجلت موجة ثانية قوامها «أناس يرون في 
هذه الدراجات وسيلة للهروب مع تفادي 
االختالط» جتنبا لإلصابة بڤيروس كورونا 
املستجد، على ما يقول بنسون الذي أطلق 

عمله قبل ثالث سنوات مع أصدقاء له.

سان فرانسيسكو- أ.ف.پ: 
يثير تطبيق «تيك توك» الذي 
الرئيــس األميركي  يهاجمــه 
دونالد ترامــب ويهدد بغلقه 
ويلقــى رواجا بني الشــباب، 
حالة قلق بني احتماالت بيعه 
أو إعــادة شــرائه أو حظره، 
حيــث يــراوح مســتقبل هذا 
التطبيق بني التهديدات باحلظر 
واملفاوضات لبيعه التي تراوح 

مكانها.
ومنصة الترفيه هذه التي 
تضــم خصوصا تســجيالت 
ڤيديــو موســيقية قصيــرة، 
يتابعها نحو مليار شخص في 
العالم. وقد تعززت شعبيتها 
خالل اشهر احلجر ملنع انتشار 
وبــاء كوفيــد-١٩. ومنذ بدء 
إطالق التهديــدات األميركية، 
يتداول املســتخدمون رسائل 
دعــم تعبر عن قلق ونصائح 
تقنية حتــى ال تزول إمكانية 
الدخول إلى املوقع (أو روابط 
باجتــاه موقــع انســتغرام) 

وتسجيالت ڤيديو ساخرة.
وعلــى واحــد مــن هــذه 

متــت  الــذي  التســجيالت 
مشــاهدته ١٫٤ مليــون مــرة، 
تظهر سيدة وهي تدهن وجهها 

بطالء برتقالي وتبني جدارا من 
حجارة اآلجر، مع عبارة «أنا 
أثناء محاولتــي إقناع ترامب 

اإلبقاء على تيك توك».
وبعد أسابيع من الشائعات 
والضغوط، أعلن البيت األبيض 

مؤخــرا أن الرئيس ســيوقع 
أمرا رسميا يلزم الشركة األم 
الصينيــة «بايتدانــس» على 
االنفصــال عن هــذا التطبيق 

باسم حماية األمن القومي.
وفي الوقت نفسه، كشفت 
وسائل إعالم أميركية عدة أن 
مجموعة مايكروسوفت جتري 
مفاوضات أصبحت في مرحلة 

متقدمة لشراء التطبيق.
لكــن ترامــب أعلــن أنــه 
«سيحظر تيك توك في الواليات 
املتحدة». وأوضح للصحافيني 
أنه ال يؤيد عملية إعادة شراء 
لـ «تيك توك» من قبل شركة 

في الواليات املتحدة.
وتشــتبه واشــنطن بــأن 
شبكة التواصل االجتماعي هذه 
تقاسم بكني بياناتها، لكن إدارة 

التطبيق نفت ذلك مرارا.
وبدت إعادة التطبيق إلى 
الواليات املتحدة بفضل عملية 
استحواذ احلل األمثل في نظر 

العديد من اجلهات الفاعلة.
«وول  صحيفــة  أن  إال 
ســتريت جرنال» ذكــرت أن 

املفاوضات بني «مايكروسوفت» 
و«تيك توك» لم حتقق تقدما 
بســبب معارضــة ترامــب، 
وباتــت الشــركتان تنتظران 
اآلن وضوحــا أكبر من البيت 
األبيض. وكانت الشبكة حاولت 
في األشهر األخيرة أن تبرهن 
على أن هويتها وممارســاتها 
مازالت مرتبطة بشــكل متني 

بالواليات املتحدة.
فقــد علقــت نشــاطها في 
هونــغ كونغ بســبب قانون 
األمــن القومي اجلديــد الذي 
الشــرطة،  وســع صالحيات 
خاصة فيما يتعلق بالرقابة.

جــاء ذلــك ضمــن توجه 
التواصــل  اتبعتــه شــبكات 
االجتماعي العاملة انطالقا من 
كاليفورنيا، إذ أعلنت فيسبوك 
ويوتيوب (غوغــل) وتويتر 
إيقــاف تلقي طلبــات لتوفير 
معلومات حول مستخدمني من 
هونــغ كونغ، وذلــك احتراما 
حلرية التعبير. لكن يبدو أن 
ذلك ليس كافيا حتى اآلن إلقناع 

اإلدارة األميركية.

عدد من دراجات الســكوتر معروضة في أحد 
محال نيويورك                          (أ.ف.پ)

(أ.ف.پ) تهديدات الرئيس االميركي تهدد بحظر التطبيق االكثر انتشارا بني الشباب 

دراجات الفيسبا والسكوتر تغزو نيويورك مع تفشي «كورونا»

التطبيق املفّضل لدى الشباب بني البيع أو احلظر

ملشاهدة الڤيديو
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