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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

احلكومة مستعدة لـ «االستجوابات».. وقوانني املواطنني «ضرورية»
مرمي بندق

طمأن ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد الوزراء 
على حتسن وتقدم واستقرار صحة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، حيث يواصل سموه تلقي العالج الالزم من 
العارض الصحي الذي ألم بسموه. وأكد مجلس الوزراء أن الترتيبات 
بني الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة تتم لتحقيق مصالح 
البلدين الشــقيقني وتتويجا للعالقــات التاريخية واألخوية املميزة 
بينهما. وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، إن 
احلكومة حريصة على احلق الدستوري ألعضاء مجلس األمة، لذلك 
أخذت على عاتقها االضطالع مبتطلبات املساءلة السياسية املتمثلة 
في االستجوابات، واستعداد الوزراء للوقوف على املنصة والرد على 
احملاور املقدمة بكل شفافية وواقعية لتوضيح جميع األمور. وتابعت 
املصــادر قائلة: إن وزيري املالية والداخلية مســتعدان للمناقشــة، 
مبينة أن مجلس الوزراء يدعم ويتضامن مع الوزيرين. وأشارت إلى 
أن احلكومة واملجلس يتطلعان إلى مترير عدة مشــاريع قوانني في 
اجللسة البرملانية إذا عقدت اليوم والتي ستمتد إلى يوم غد األربعاء، 
خصوصــا تلك القوانني الضروريــة للمواطنني التي تعالج تداعيات 
جائحــة «كورونا»، ومنها مشــروع قانون إعادة التســوية الوقائية 
وإعــادة الهيكلة واإلفالس والذي يحمي الكيانات االقتصادية، والتي 
منها املشروعات الصغيرة واملتوسطة وصغار املستثمرين الكويتيني 
وإعادة بناء االقتصاد الكويتي. وأضافت املصادر: لدينا أيضا تعديالت 
القانون املدني فيما يخص اإليجارات، والتي تنص على إنشاء دائرة 
إيجارات باحملكمة تشــكل من قاض واحد وتتكون من ٣٠ دائرة بدال 
من ١٠ دوائر، إضافة إلى إمكانية إجراء تسوية في موضوع اإليجارات 
املتأخرة، حيث لن يجوز إخالء العني املستأجرة إذا تخلَّف املستأجر 
عــن دفع اإليجار خالل فتــرة التعطيل الرســمية. وزادت قائلة: هذا 
باإلضافة إلى تعديل قانون اإلطفاء الذي مينح اإلطفائيني مزايا مالية 
وعينيــة ويهدف إلى ســالمة املواطنني واملقيمني ينص على إنشــاء 
قــوة اإلطفاء العام التي تتمتع بالضبطية القضائية، وتعديل قانون 
العمل في القطاع األهلي، وتوصيات معاجلة العنف األسري. أما على 
صعيــد األوضاع الصحيــة في البالد، فقد اســتعرض وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح تسجيل الكويت إحصاءات مبشرة تتسق مع 
املعايير الدولية. هذا، واعتمد مجلس الوزراء قرارا بالســماح بسفر 
الكويتيني الراغبني بشرط «تأمني السفر» وحجر منزلي ١٤ يوما عند 

العودة.

عدة قوانني ذات أولوية منها «اإلفالس» حلماية الكويتيني في املشروعات الصغيرة واملتوسطة و«اإلطفاء» و«اإليجارات» 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 

اقتصاد

الراحالن الكبيران امللك فهد بن عبدالعزيز مع الرئيس بوش األب في أحد لقاءاتهما 

الرئيس التنفيذي لشركة 
رمي العقارية شالش احلجرف  

لـ «األنباء»: الكويت األعلى 
عامليًا  في عوائد العقار 

االستثماري بـ ٨٪

«األنباء» تنشر نص املكاملة الهاتفية بني امللك فهد 
والرئيس بوش األب مساء  يوم الغزو العراقي للكويت

 امللك عن صدام: مغرور.. يبدو أنه ال يفكر إال في نفسه.. 
إنه يتبع ُخطى هتلر في خلق مشاكل للعالم مع فارق وحيد 

أن أحدهما مغرور واآلخر أكثر غرورًا ومجنون

  الرئيس: سنقوم بعمل بيان مشترك  مع السوفييت 
يدين الغزو العراقي عندما يصل بيكر إلى موسكو قريبًا 

إلصدار بيان قوي ومشترك بيننا وبني السوفييت
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٢٫٤ مليار دوالر لتطوير إنتاج الغاز

«املالية» مناقشة دون طرح ثقة.. و«الداخلية» تأجيل
رشيد الفعم

حتى وقت متأخر من مساء 
أمس كانت األجواء املتوقعة 
جللســة مجلس األمــة اليوم 
شــبه غيــر واضحــة جلهــة 
إليــه األمــور  مــا ســتؤول 
بالنســبة الســتجوابي نائب 

رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية أنس الصالح 
ووزير املالية براك الشيتان، 
رغم تأكيد مصــدر مطلع أن 
الوزيريــن جاهــزان العتالء 

املنصة.
وأضــاف املصــدر، خالل 

حديثه لـ «األنباء»، أن الوزير 
الشيتان سيناقش استجوابه 
املقدم من قبل النائب رياض 
العدســاني، مستبعدا وجود 
العــدد الكافــي لتقــدمي طلب 

لطرح الثقة.
وقــال املصدر أيضــا: أما 
بالنسبة الستجواب الصالح 

النائب شــعيب  املقــدم مــن 
املويــزري فاألقرب هو طلب 
التأجيل، خصوصا أنه ال يزال 

ميلك احلق الالئحي لذلك.
وأشــار املصــدر إلــى أن 
احلكومــة مطمئنة إلى وضع 
الداخلية  الوزيرين، «ووزير 
له حرية الصعود أو التأجيل».

أحمد مغربي

مســؤول  نفطــي  مصــدر  كشــف 
لـــ «األنباء»، عن أن شــركة نفط الكويت 
رصدت نحــو ٢٫٤ مليــار دوالر لتطوير 
إنتاج الغاز احلر في الكويت منذ عام ٢٠٠٩ 
وذلك من خالل إنشــاء ٤ وحدات لإلنتاج 
املبكر مع خطط إلنشاء وحدتني جديدتني 

حتت اســم «جيه بــي اف ٤» و«جيه بي 
اف ٥» لإلنتــاج اجلوراســي قريبا. وذكر 
أن هدف الكويت يتركز في الوصول الى 
إنتاج مليار قدم مكعبة قياسي يوميا من 
الغاز احلــر عام ٢٠٢٣ على مراحل ثالث، 
أوالهــا بقيمة ٢٥٣ مليــون دوالر إلنتاج 
١٧٥ مليــون قدم مكعبة مــن الغاز احلر، 
وثانيها بقيمة ١٫١ مليار دوالر إلنتاج ٥١٠ 

ماليني قدم مكعبــة و٢٠٠ ألف برميل من 
النفط اخلفيف وثالثها إلنتاج مليار قدم 
مكعبة باإلضافة الى ٣٠٠ ألف برميل من 
النفط اخلفيف. وقال انه مت رصد ٣٣٢ مليون 
دينار ما يعادل مليار دوالر إلنشاء محطتي

٤ و٥ في شمال الكويت، وسيتم تنفيذهما 
بنظام التأجير ملدة ٥ سنوات باإلضافة الى 

عامني للبناء والتوريد.

«نفط الكويت» أنشأت ٦ محطات للغاز اجلوراسي منها محطتا ٤ و٥ اجلديدتان

التفاصيل ص ١٢

«الصحة العاملية»: قد ال يوجد حّل لـ «كورونا»
عواصــم - وكاالت: مع جتاوز 
عدد حــاالت اإلصابة بڤيروس 
كورونــا املســتجد عتبة الـ ١٨ 
مليونا، رسمت منظمة الصحة 
العاملية صــورة قامتة ملعركة 
العالم مع الوباء، رغم السباق 
الدولي احملموم واآلمال الكبيرة 
بتطوير لقاح فاعل للڤيروس. 
إذ حذر مدير املنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريســوس من انه 
«ال يوجــد حل ســحري حاليا 
وقــد ال يكــون هنــاك (حــل) 
إطالقــا»، محذرا مــن «أن رفع 
القيــود فجــأة قد يــؤدي إلى 
عودة تفشى الڤيروس». وفيما 
حذرت مستشارة البيت األبيض 
ديبــورا بيركس من أن أميركا 
دخلت «مرحلة جديدة»، حيث 
الريفية مهددة  باتت املناطــق 
كما املدن الكبرى، كان للرئيس 
دونالد ترامب رأي مخالف، إذ 
عزا االرتفاع الكبير باإلصابات 
إلى زيادة عدد االختبارات. وقال 
في تغريدة على «تويتر»: «جزء 
كبيــر من وطننا يقــوم بعمل 

إضافة الى أكثــر من ٦٩٠ ألف 
حالة وفاة. وأدى هذا االرتفاع 
إلى زيادة القيود التي تفرضها 
الدول فقد قررت ملبورن، ثاني 
مدن استراليا إغالق كل املتاجر 

غير األساسية اعتبارا من بعد 
غــد، وحظرت حفــالت الزواج 
الدينيــة،  حتــى االحتفــاالت 
فيمــا يواصل الطــالب التعلم 

عن بعد. 

ترامب يخالف مستشارته: نقوم بعمل جيد للغاية.. افتحوا املدارس

فلبينيون يستعدون للعودة الى مدنهم قبل إعادة إغالق العاصمة بسبب «كورونا»   (رويترز)

جيد للغاية. افتحوا املدارس». 
في هذه األثناء، أحصى تعداد 
جلامعة جونز هوبكنز األميركية 
أكثر مــن ١٨ مليونا و١١٠ آالف 
التفاصيل ص ١٦إصابــة بالڤيــروس التاجــي، 

ملشاهدة الڤيديو

«التأمينات»: حقبة جديدة بإلغاء مركزية القرار االستثماري

«الصحة»: ال إغالق ملقاّر العمل 
عند االشتباه أو تأكيد اإلصابة بـ «كورونا»

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحــة إجراءات «التطهير 
البيئي» اليومي عن االشتباه أو تأكيد اإلصابة 
بڤيروس كورونا املستجد في جميع مقار العمل 
واملنشآت احلكومية واألهلية. وتضمنت اإلجراءات 
التي تنشــرها «األنباء» عدم احلاجة إلى إغالق 

املنشآت عند االشتباه أو تأكيد إصابة أحد أفراد 
املنشــأة، بل إغالق املنطقة التي يستخدمها أو 
يزورها الشخص املصاب أو املشتبه في إصابته 
فقط مثل غرفة املكتب أو «بارتشن» حلني التهوية 
والتطهير الفوري للموقع خالل ١٥ إلى ٣٠ دقيقة 
بحسب املساحة وساعة بحد أقصى ثم يتم فتحها 

مبجرد االنتهاء.

العثمان: قرار الدخول باستثمارات جديدة لم يعد محتكراً في شخص املدير العام أو جلنة داخلية

اعتمدت إجراءات «التطهير البيئي» باملنشآت احلكومية واألهلية

مشعل العثمان

مــن  ٣ ســنوات  بعــد 
الــدؤوب، أعلنــت  العمــل 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية عن جناحها في 
إعادة بناء قطاع االستثمار، 
حيث مت إلغاء مركزية القرار 
االســتثماري، واســتبداله 
بإجراء مؤسســي، وإدخال 
معاييــر دوليــة وضوابط 
حوكمــة صارمة وسياســة 
اســتثمارية حصيفة.  وفي 
هذا الســياق، كشــف املدير 
العام مشــعل العثمان، أنه 
سيتم استكمال تطوير باقي 
قطاعات املؤسسة من خالل 

وذكر أن القرار االستثماري 
لم يعد محتكرا بشخص املدير 
العــام للمؤسســة أو جلنة 
داخلية، بل متت حوكمة القرار 
االستثماري، لتكون من قبل 
جلنة استثمار األموال املشكلة 
من أعضاء مجلس اإلدارة من 
ذوي االختصاص واخلبرة.  
وأوضــح العثمان ان اإلدارة 
اجلديــدة لقطاع االســتثمار 
تسلمت مهامها مطلع ٢٠١٧، 
وعملت على توســعة حجم 
الفريق االستثماري وتعزيزه 
بخبرات استثمارية كويتية، 
وتقــدمي الدعــم الالمحــدود 

للســلطات املعنية للتحري 
والتتبع لالستثمارات السابقة، 
حيث مت اكتشاف استثمارات 
حتوم حولها شبهات قانونية 
وأخرى ضعيفة األداء. ولفت 
الــى ان «التأمينــات» عملت 
خــالل فتــرة إعــادة البناء، 
على التخــارج من ٢٠ مليار 
دوالر اســتثمارات احتــوت 
على مخاطر قانونية وضعف 
فــي األداء، متــت فــي عهــد 
املدير العام األســبق، ومتت 
إعــادة توظيفهــا عبر أفضل 
الشركات املتخصصة بإدارة 

األصول.

اخلدمــات الرقمية والرقابة 
الداخلية واخلارجية، بهدف 
التشــغيلية،   الكفــاءة  التفاصيل ص ١٤رفع 

السماح بسفر الكويتيني الراغبني بشرط 
«تأمني السفر» وحجر منزلي ١٤ يومًا عند العودة

نائب األمير وولي العهد شكر 
املهنئني بعيد األضحى املبارك: 

نبتهل إلى اهللا أن ميّن على 
صاحب السمو بالشفاء العاجل

حفظ اهللا كويتنا احلبيبة واحة 
للخير واألمان  وهيأ لها املزيد 

02من الرفعة والتقدم واالزدهار

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

    Zappar حمل تطبيق

ملشاهدة الڤيديوشالش احلجرف

التفاصيل ص٣

التفاصيل ص ٢

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 



الثالثاء ٤ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت02

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

من حقك أن حتلم بأن مشروعك احلالل 
يتحقق على يديك!

«كورونا» وباء عابر، إن شاء اهللا، فال 
تضيع أيامك وأحالمك سدى وباطال.

قد هيئوك ألمٍر لو فطنت له
فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

يجب أن جتلس مع نفسك وتضع لك 
هدفا وغاية تســعى لتحقيقها، فليست 
حياتنا عبادات وترفيها فحســب، ولكنه 
األمل املرجتى أن يتحقق، مصداقا لقوله 
تعالى: (قل إن صالتي ونسكي ومحياي 

ومماتي هللا رب العاملني – األنعام: ١٦٢).
الكويتي عليــه أال يتوقف عن العمل 
والتفكير في الكسب احلالل، وأن يبتعد 
عن كل ما حرمه اهللا من مال حرام موجود 
اليوم من بيع املخدرات والتبييض والغسيل 

والرشوة وما وراء األكمة!
عزيزي القارئ الكرمي: ما مشروعك في 

احلالل الذي تعتزم القيام به؟
كيف تختاره؟ وما األسس التي يقوم 

عليها مشروعك وحلمك؟
دعني في البدايــة، أقولها: ال تقضي 
حياتك «سبهلال» بال غاية أو هدف أو عمل، 
وال تضيع زهرة عمرك وأنت جالس، ومير 

الوقت والزمن وأنت لم تنجز شيئا،
فكر منذ انتهاء هذا العيد في مشروع 
عمرك الذي ســيفيدك، واحرص على أن 

يكون بعيدا عن (الفاشينست).
نريد معا أن (جنول) في عصف ذهني أنا 
وأنت ونفكر فيما توصلت إليه من التفكير 

بداية بأي مشروع أو حلم يناسبك؟.
يجــب أن تفكر إيجابيــا، ماذا فكرت 

لتطوير ذاتك وزيادة دخلك باحلالل؟
قال الشاعر:

نسب ابن آدم فعله
  فانظر لنفسك في النسب

البد ألي إنسان أن يكون له أثر يتركه 
من بعده، وعمر اإلنسان ال يقاس بالسنني 
التي يعيشها، فكثير من الناس (عّمر) وطال 
عمره لكنه خرج من الدنيا خالي الوفاض! 

..ال أثر وال سيرة.
وهناك من عــاش قليال وترك الكثير 
ومازالت الناس تذكره وتترحم عليه، لذلك 
ال تتوقف بعد أن تقرأ «املقال»، اجلس مع 
نفسك وهيئها لبداية عمل مشروع تسعى 
لتحقيقه، يقــول علي بن أبي طالبے: 

«قيمة كل امرئ ما يحسنه»
العارفون يقولــون: «قيمة كل امرئ 
ما يطلب»، ولذلك كانت أصدق األســماء: 

احلارث وهمام!
قال الشاعر:

وإذا النفوس كّن كباراً
   تعبت في مرادها األجسام

العمر مراحل، وعليك منذ اللحظة أن 
تفكر مبشــروعك وحلمك الذي يناسبك، 
وتتنوع املشاريع فهناك مشاريع صغيرة 
وأخرى كبيرة وفردية وجماعية وأخرى 
جتارية ودعويــة وعلميــة واجتماعية 
وإعالمية، وتذكر وأنــت تبدأ بأن كل ما 
تراه من مشاريع كبيرة ضخمة كان يوما 

مشروعا صغيرا على الورق.
انظــر، فهنــاك موالت وشــركات 
ومشــروعات مختلفة فقط تريد أن ترى 
همتك باحلالل كي تقوم مبشروعك وحتقق 

حلمك!
وتذكر ان داخلك خصال متيز ونقاط 
قوة، فلتعمل على تنميتها وصقلها لتكون 
شــخصا مبدعا موهوبــا يحقق احالمه 

واهدافه.

ومضة: عزيزي القــارئ إذا فكرت في 
مشروعك وحلمك وهدفك، ففكر في حتديد 
نوع املشروع املقترح وناقشه مع نفسك، 
وال مانع من أن تشاور فيه من يفهم ويشير 

عليك.
اختيار مشروعك عملية دقيقة لها حسبة 
رأســمال وخبرة أهل املجال أو القطاع، 
وتوضع للمشروع ميزانية وخطة عمل، 

وقد يحدث اثناء املباشرة والتطبيق أن يتأثر 
املشروع مبؤثرات خارجية واشتراطات 

التنفيذ من اجهزة الدولة.
هناك جوانب إميانيــة ال تهملها مثل 
اجلانب التعبدي، وعليك قبل املشروع ان 
تضع دراســة جدوى وايضا االمكانيات 

املتاحة وتذكر املخاطر كما قال الشاعر:
إذا لم تستطع شيئا فدعه

        وجاوزه الى ما تستطيع
وعليك عزيزي القارئ ان تعرف جيدا ما 
يناسبك من املشروعات، وأن يكون املشروع 
الذي تسعى لتحقيقه مناسبا للزمن الذي 

قدرته إلجنازه.
وأن يكون هدف املشروع الذي تسعى 
لتحقيقه هدفا (مشروعا حالال) فالسعي الى 
الكسب احلالل (أبرك) كما رأيت ورأينا من 
تطاول على املال العام بشتى أنواع العمليات 

القذرة وبأقل جهد.
واعلم ان املال احلالل ســعادة لك في 
الدنيا وجناة لك في اآلخرة، اما املال احلرام 
القذر فشقاء لك في الدنيا وجحيم وعذاب 

في اآلخرة.
مشــروعك احلــالل ال ينجح بالغش 

والتزوير واالحتيال والغسيل.
رزقك اهللا عّز وجّل املال احلالل، وابتعد 
عن (املال الزقوم) الفاسد وما أكثره اآلن.

آخر الكالم: عزيزي القارئ عليك باخلدام 
األوفياء لك، وهذه أسماؤهم: ماذا؟ ملاذا؟ 

متى؟ كيف؟ أين؟ من؟
- ماذا تريد من هذا املشروع؟
- ملاذا تريد انت هذا املشروع؟

- متى سيبدأ املشروع ومتى سينتهي؟
- كيــف اآلليات والوســائل لتحقيق 

املشروع؟
- أين يقام هذا املشروع؟

- من الذين ســتحتاجهم وتســتعني 
بخبرتهم؟

هكــذا هــي الهمة وســعة االطالع.. 
فستوصلك ملا تريد.

زبدة احلجي: أيها القارئ الكرمي: إذا عزمت 
وفكرت بحلمك ومشــروعك فبادر وإن 
عزمــت فثابر، واعلم أنه ال يدرك املفاخر 

من رضي بالصف اآلخر.
فبادر إذا مادام في العمر فسحة

وعدلك مقبول وهدفك قيّم
جّد وسارع واغتنم زمن الّصبا
ففي زمن اإلمكان تسعى وتغنم

أيها القارئ الكرمي: قبل أن أنهي مقالي 
اذكرك بأن من اسباب فشل أي مشروع ان 
يصلك اليأس واالستسالم من كثرة العقبات.
ال تتخــل عن املك ومشــروعك، وال 
تستسلم للضغوط والهزمية، وال تشتت 

نفسك في املتاهات.
ومشتت العزمات ينفق عمره

     حيراَن ال ظفر وال إخفاق
العجز والكسل يعوقان حتقيق  يبقى 
مطلبك والتأجيل والتســويف وإســاءة 
استخدام الوقت وفوضوية العمل والتخطيط 
إضافــة الى ضعــف املتابعــة واملراقبة 
واالستشارة والثقة بالنفس والعجلة ودعم 
التأني وخاصة ان كان باألساس عدم وجود 
هدف رئيســي وإحباط ذاتي وعدم جدية 
وانشغال واستعجال في الوصول الى الثمرة.
من أجمــل املناقب والصفات في اهل 
الكويــت انهم اصحاب همم عالية خاصة 
فــي التجارة، وقد رأينا جتــارا توارثوا 
جتارتهم كابرا عن كابر، وآخرين دخلوا 
من ابواب الفساد والدناءة وسينالون في 

الدنيا واآلخرة جزاء ما كسبوا.
جعلنا اهللا جميعا ممن يسألون اهللا عّز 
وجّل (املال احلالل) ويبعد عنا املال احلرام 
القذر الذي ســيكوي ظهور اصحابه مبا 

كسبوه، فليست فيه بركة وكله آثام.
اللهم وفقنا للخير واحلالل، وباعد بيننا 

وبني املال احلرام الزقوم.. يارب.
..في أمان اهللا..

ومضات

حلمك ومشروعك 
بني يديك!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

٣٨٨ إصابة جديدة بـ «كورونا».. وشفاء ٥٢٦

«الصحة» تعتمد إجراءات «التطهير البيئي» عند االشتباه
أو تأكيد اإلصابة بـ «كورونا» في جميع مقرات العمل

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة إجراءات 
«التطهيــر البيئــي» اليومــي عنــد 
االشتباه أو تأكيد اإلصابة بڤيروس 
«كورونــا» فــي جميع مقــار العمل 
واملنشــآت احلكوميــة واألهليــة. 
وتضمنــت اإلجراءات التــي تنفرد 
«األنبــاء» بنشــرها انــه ال حاجــة 
إلغالق املنشــآت عند االشــتباه أو 
تأكيــد اإلصابــة بڤيــروس كورونا 
ألحد أفراد املنشــأة، بل فقط إغالق 
املنطقة التي يستخدمها أو يزورها 

الشخص املصاب أو املشتبه بإصابته 
مثل «غرفة املكتب» أو «بارتشــن» 
لفترة قصيرة من الزمن حلني التهوية 
والتطهير الفوري للموقع خالل ١٥ 
الى ٣٠ دقيقة حسب مساحة املكان، 
وســاعة بحد أقصى ثــم يتم فتحها 

مبجرد االنتهاء منها.
وشــملت اإلجــراءات أن تكــون 
التهويــة مــن خــالل فتــح األبواب 
والنوافــذ اخلارجيــة أو اســتخدام 
املــراوح أو التكييف لزيــادة معدل 
تغيير الهواء، كما ال يختلف التنظيف 
والتطهير العميق في حالة ظهور حالة 

مؤكدة مصابة بڤيروس «كورونا» عن 
التطهير اليومي. وأفادت اإلجراءات 
بأن العامل الذي ســيقوم بالتطهير 
يجب أن يرتدي املالبس املعتادة مع 
الكمام والقفازات وال حاجة الرتداء 
البدلة كاملــة، علما بــأن التنظيف 
والتطهير الفعال املعتمد يكون عن 
طريق «الدعــك والفرك» وليس عن 
طريق رش املطهرات، ويجب أن يكون 
هناك تكرار لتنظيف األســطح التي 
يتم ملسها بشكل شائع مثل قبضات 
األبواب واملصاعد والساللم املتحركة. 
أن  إلــى  وأشــارت اإلجــراءات 

التنظيف والتطهير لألسطح الصلبة 
يكون على خطوتني:

التـنظيف والدعك باملاء والصابون 
املنظف، والتطهير باحمللول الـمطهر، 
كما أن التنظيف لألثاث واألســطح 
الـمـســـامية الناعمة مثل الســجاد 
والـــمقاعد القماشية والستائر عبر 
التنظيف الروتينــي إلزالة التلوث 
الظاهر للعني فقط، مشددة على انه 
ال ميكــن التنظيف عن طريق الرش 
باملطهرات فقط، وليس هناك حاجـة 
لـتنظيف وحدات أو فتحات التهوية 

والتكييف.

حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
أمس عن تسجيل ٣٨٨ إصابة 
جديــدة بڤيــروس كورونا 
املستجد «كوفيد- ١٩» خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع 
بذلك إجمالــي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٦٨٢٩٩ 
في حــني ســجلت ٤ حاالت 
وفــاة إثــر اصابتها باملرض 
الوفيات  ليصبــح إجمالــي 
املسجلة حتى اليوم ٤٦١ حالة.

وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا السند إن 
من بني احلاالت السابقة التي 
ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلــاالت تأكــدت إصابتهــا 
وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العــدوى وفحص املخالطني 
لها. وأوضح السند أن حاالت 
اإلصابــة الـــ ٣٨٨ الســابقة 
تضمنت ٢٨٢ حالة ملواطنني 
كويتيني بنسبة بلغت ٧٢٫٦٨٪ 
و١٠٦ حاالت لغير الكويتيني 

منطقــة الفروانية الصحية 
و٨٣ فــي منطقــة اجلهــراء 
الصحيــة و٦٣ فــي منطقة 
العاصمــة الصحية و٤٣ في 
منطقة حولي الصحية. وعن 

٢٠٣٨ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٥١١٥٩٩ فحصا.

وجــدد دعــوة املواطنني 
إلى مداومة األخذ  واملقيمني 
بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
البدنــي موصيــا  التباعــد 
الرسمية  بزيارة احلسابات 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شــأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.
وأعلنــت وزارة الصحة 
أمس عن شــفاء ٥٢٦ إصابة 
من مرض كورونا املســتجد 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليبلــغ بذلــك إجمالــي عدد 
املتعافــني مــن املــرض في 
الكويت ٥٩٧٣٩ حالة، مؤكدة 
متاثل تلك احلاالت إلى الشفاء 
بعد إجراء الفحوصات الطبية 
الالزمــة واخلطوات املتبعة 

بهذا الشأن.

آخر املســتجدات في أقسام 
العناية املركزة، لفت إلى أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
بداخلها بلغ ١٢٦ حالة، مبينا 
أن املجمــوع الكلــي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
باملــرض ومازالــت تتلقــى 
الرعاية الطبية الالزمة بلغ 

٨٠٩٩ حالة.
وحــول مراكــز احلجــر 
الصحي املؤسســي فقد بلغ 
مجموع من أنهى فترة احلجر 
الصحي املؤسســي اإللزامي 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
١٧ شــخصا بعد القيام بكل 
الوقائية والتأكد  اإلجراءات 
مــن خلــو جميــع العينات 
أن  علــى  الڤيــروس  مــن 
يســتكملوا مــدة ال تقل عن 
١٤ يوما في احلجر الصحي 
املنزلي اإللزامي اعتبارا من 
تاريخ مغادرة مركز احلجر 
املؤسســي، مبينــا أن عــدد 
املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ 

تسجيل ٤ حاالت وفاة.. و١٢٦ حالة تتلقى الرعاية الالزمة في أقسام العناية املركزة

«األنباء» تنشرها.. وتشمل كل املنشآت احلكومية واألهلية

بنســبة ٢٧٫٣٢٪. وبالنسبة 
إلى توزع اإلصابات حســب 
املناطق الصحية، أوضح أنها 
جاءت بواقع ١١٣ في منطقة 
االحمــدي الصحية و٨٦ في 

السفارة اللبنانية: موقع إلكتروني حلجز املعامالت من اليوم

نائب األمير وولي العهد شكر املهنئني بعيد األضحى املبارك: 
نبتهل إلى اهللا أن ميّن على صاحب السمو بالشفاء العاجل

أعلنــت الســفارة اللبنانيــة في 
الكويت عن إنشــاء موقع إلكتروني 
حلجــز املواعيــد إلمتــام املعامالت 
القنصلية اعتبارا من اليوم الثالثاء ٤ 
https:// :أغسطس على الرابط التالي
www.hojozatkw.com، وذلك سعيا 
لتأمــني اخلدمــة العامــة للبنانيني 
املقيمني في الكويت بأفضل طريقة 
ممكنــة، ومبا يضمن حســن ســير 
العمل مع املراجعني داخل السفارة، 

وفي سبيل حتقيق املصلحة العامة 
للجالية اللبنانية بطريقة تتناسب 

مع تطلعاتها.
وأضافت السفارة: ملعرفة كيفية 
التسجيل وإنشاء حساب على املوقع 
يرجى الدخــول على الرابط التالي: 
 ،https://youtu.be/Cml٦QkkEeLQ
وملعرفــة كيفيــة اســتخدام املوقع 
وحجــز موعد يرجــى الدخول على 

الرابط التالي:

.٢٩٣vi٧U٥bGI/https://youtu.be
وتابعت: عند حجز املوعد ميكن 
إضافة عدد املرافقني «أفراد العائلة» 
في اخلانــة املخصصــة للمرافقني، 
ومعامالت التأشيرات والتصديقات 
واستالم اجلوازات املنجزة ال حتتاج 
إلى حجز موعد مسبق. ولالستعالم 
يرجى التواصل معنا برسالة خطية 
عبــر تطبيق الواتســاب: اجلوازات 
والــوكاالت: ٦٩٩٢٩٣٥٣، األحــوال 

الشخصية: ٦٩٦٠٦١٩٨
info.:اإللكترونــي البريــد  أو 

lebanonembassy.kw@gmail.com
علــى  الســفارة  صفحــة  أو 
https://www.facebook.:الفيسبوك

com/EmbassyOfLebanonKuwait
علــى  الســفارة  حســاب  أو 

اإلنستغرام:
h t t p s : / / i n s t ag r am.com/

igshid=bvbmkitti١٨s؟lebembkw

وجه سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد كلمة شكر وتقدير 
إلخوانه وأبنائه املواطنني الكرام داخل 
البالد وخارجها واملقيمني األوفياء على 
أرض الكويت، على تهانيهم الصادقة 
وأمانيهم الطيبة مبناسبة حلول عيد 
األضحى املبارك، ســواء من خالل 

االتصــاالت الهاتفية أو البرقيات أو 
كل وســائل التعبير األخرى، مقدرا 
سموه تلك املشاعر اجلياشة التي تنم 
عن روح األســرة الكويتية الواحدة 
وما جتسده من تواد ومحبة، سائال 
املولى جل في عاله أن يحفظ كويتنا 
احلبيبة واحة للخير واألمان ويهيئ لها 

املزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار، 
وأن يســدد اخلطى لتحقيق كل ما 
ننشــده من رقي ومنو ورخاء في 
لقائد مسيرتنا  القيادة احلكيمة  ظل 
وراعي نهضتنا صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهللا ورعاه 
ذخرا للبالد وقائدا للعمل اإلنساني، 

ومبتهال سموه، حفظه اهللا، وإخوانه 
وأبناؤه املواطنــون واملقيمون على 
أرض الوطــن العزيز إلى الباري عز 
وجل، أن مين على أخيه صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد حفظه 
العاجل وموفور  اهللا ورعاه بالشفاء 

الصحة والعافية.

القنصلية املصرية: حجز املواعيد 
«إلكترونيًا» إلجناز مختلف املعامالت

أسامة أبو السعود

أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية 
فــي الكويت بدء العمل بنظام حجز املواعيد 
ابتداء من اليوم الثالثاء إلجناز كافة املعامالت 
القنصلية تســهيال على املراجعني وســرعة 

إجناز املعامالت.
وجاء في بيان أصدرته القنصلية وتلقت 
«األنباء» نسخة منه: تهدي قنصلية جمهورية 
مصــر العربية في الكويت الشــقيقة أطيب 
حتياتها ألبناء اجلالية املصرية، ويسرها أن 
www. تعلن عــن حتديث املوقع اإللكتروني

EGYCONSKWT.COM واملخصــص خلدمــة 
أبناء اجلالية ليشتمل على عدد من اخلدمات 
اجلديدة لتسهيل اجناز املعامالت القنصلية 

على املواطنني وذلك على النحو التالي:
١- العمل بنظام حجز املواعيد املســبقة 
وذلــك لكافــة املعامالت القنصليــة بدءا من 

اليوم الثالثاء.
٢ - توفير كافة النماذج اخلاصة بالتوكيالت 

ومناذج الشــهادات اإلدارية (حتديث صورة 
الطفل - شهادة بصحة املستندات الرسمية)، 
بحيــث ميكن للمواطن تعبئــة النموذج في 
مقــر إقامته ثم التوجــه في املوعد احملدد له 

للقنصلية إلجناز معاملته مباشرة.
٣ -  االستعالم عن وصول جواز السفر 
اجلديد عبر إدخال رقم اإليصال على املوقع، 
ثم مراجعة القنصلية بالرقم املسلسل الستالم 

اجلواز اجلديد.
 ٤- االستعالم عن وصول صحيفة احلالة 
اجلنائيــة «الفيش»، عبر إدخال رقم الهاتف 
الــذي مت تســجيله عند إجــراء املعاملة، ثم 

مراجعة القنصلية باإليصال لالستالم.
٥ - توافــر ردود جاهــزة علــى كافــة 
االستفسارات املتعلقة باملستندات املطلوبة 
ملختلف املعامالت ورسومها، وأيضا التعليمات 
اخلاصــة بقواعد منح التأشــيرات وجتديد 
الوثائــق الفلســطينية، وخطــوات إجــراء 
التصديقات واكتساب اجلنسية وعقد القران 

بالقنصلية، وغيرها من املعامالت.

ابتداًء من اليوم لالرتقاء باخلدمات وسرعة األداء

«حفظ اهللا كويتنا احلبيبة واحة للخير واألمان وهيأ لها املزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار»

السفيرة التركية: نولي أهمية قصوى ألمن وسيادة الكويت الشقيقة
سفير إيران: الكويت عادت كما كانت بلد احملبة والسالم والتآخي

أسامة دياب

التركية  الســفيرة  قالت 
لدى البالد عائشة هالل سيان 
كويتــاك:  عندما احتل نظام 
صدام الكويت منذ ٣٠ عاما، 
وقفت  تركيا بجانب الكويت 
حاشدة الدعم حسب مقررات 

مجلس األمن.
السفــــيرة  وتابــــعت 
كويتاك عبر تغريدة لها على 
موقــع التواصل االجتماعي 
تويتــر: أود أن أؤكــد اليوم 
أننــا نولي أهميــة قصوى 
الكويــت  وســيادة  ألمــن 
الشــقيقة وتقديرنا لدورها 

االيــام البــد ان نســتذكر 
موقف اجلمهورية االسالمية 
االيرانية من غــزو الكويت 
عــام ١٩٩٠، حيــث رفضــت 
االســتجابة لدعــوة النظام 
العراقــي للتحالــف معهــا، 
علــى ضــرورة  وشــددت 
انســحاب القــوات املعتدية 
مــن الكويــت انطالقــا مــن 
مواقفها املبدئية والســلمية 
السيما مع دول اجلوار، كما 
أكد مندوب ايران الدائم في 
األمم املتحدة آنذاك على أهمية 
تنفيذ االجراءات التي تتخذها 
األمم املتحدة في هذا املجال.

وتابع إيراني: وال ننسى 

اإلســالمية  اجلمهوريــة 
االيرانية لــدى البالد محمد 
ايرانــي انــه في مثــل هذه 

في دعم السالم واالستقرار 
في املنطقة.

 مــن جهتــه، أكد ســفير 

كيف احتضن ابناء الشعب 
االيراني اخوانهم الكويتيني 
بــكل رحابة  واســتقبلوهم 

صدر.
كما هــرع فريق اخلبراء 
االيرانــي لنجــدة اخوانهم 
في الكويت الطفاء احلرائق 
التي أشعلها الطاغية في آبار 
النفط وبالتعاون مع اجلهات 
الكويتية جنحوا في اخماد 
النيران خالل ٦ اشهر، حيث 
بذلوا كل جهودهم ووظفوا 
خبراتهم وطاقاتهم لكي تعود 
الكويت كما كانت بلد احملبة 
والسالم والتآخي، وهذا معنى 

الصديق وقت الضيق.

السفير محمد ايراني السفيرة عائشة كويتاك



الثالثاء ٤ اغسطس ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

تفاصيل درجات الصف الـ ١٢ للفصل الدراسي الثاني التكميلي

تفصيل درجات املواد لنهاية الفصل الدراسي الثاني املعدل ضمن خطة التعليم عن ُبعد (١٠٠ ـ ٨٠ ـ ٦٠ ـ ٤٠ ـ ٢٠) درجة للعام الدراسي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠م

م
   

األسبوع
البند

األسبوع السادساألسبوع اخلامساألسبوع الرابعاألسبوع الثالثاألسبوعان األول والثاني

فئات 
١٠٠٨٠٦٠٤٠٢٠١٠٠٨٠٦٠٤٠٢٠١٠٠٨٠٦٠٤٠٢٠١٠٠٨٠٦٠٤٠٢٠١٠٠٨٠٦٠٤٠٢٠الدرجات

احلضور ١
٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١والغياب

املشاركة ٢
٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١والتفاعل

٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١٥٤٣٢١الواجبات٣
مالحظة: يقدم الطالب تقريراً واحداً لكل مادة خالل الفصل الدراسي املعدل وحسب طبيعة املادة٢٥٢٠١٥٦٣التقارير٤

ثالثًا: مواقيت احلصص االفتراضية
الزمناحلصةم
٨ ـ ٨:٤٥ صباحًااحلصة األولى١
٩ ـ ٩:٤٥ صباحًااحلصة الثانية٢
١٠ ـ ١٠:٤٥ صباحًااحلصة الثالثة٣
١١ ـ ١١:٤٥ صباحًااحلصة الرابعة٤

أعداد وحصص لكل مادة دراسية
أوًال: التعليم العام بقسميه العلمي واألدبي

مواد القسم األدبيمواد القسم العلميم
١٢التربية اإلسالمية١٢التربية اإلسالمية١
٦القرآن الكرمي٦القرآن الكرمي٢
٢٠اللغة العربية٢٠اللغة العربية٣
١٨اللغة  اإلجنليزية١٨اللغة اإلجنليزية٤
١٥اللغة الفرنسية٢٤الرياضيات٥
١٢القضايا البيئية١٢الفيزياء٦
١٢التاريخ٩الكيمياء٧
٦الفلسفة٩األحياء٨
٦الدستور٦الدستور٩
٩اإلحصاء الوصفيـ١٠

١١٦ حصة١١٦ حصة

ثانيًا: التعليم الديني

عدد احلصصاملادةم
١٢الفقه التحريري١

٦املنطق القدمي٢

٦القرآن الكرمي٣

١٢التفسير٤

١١احلديث الشريف٥

٦اللغة العربية (النقد والبالغة)٦

٦األدب والنصوص٧

اللغة العربية (التعبير ٨
والقراءة)

٦

اللغة العربية (النحو ٩
والصرف)

١٢

١٢االجتماعيات١٠

١٥اللغة اإلجنليزية١١

اللغة الفرنسية (طلبة ١٢
البعوث)

١٢

١١٦ حصة دراسيةاملجموع

«األنباء» تنشر تفاصيل اخلطة الدراسية الستكمال العام الدراسي 
للصف الـ ١٢ بنظام «التعلم عن ُبعد» ودرجات املواد

عبدالعزيز الفضلي

تعود اإلدارات املدرســية 
في املرحلــة الثانوية اليوم 
الثالثــاء للدوام واســتكمال 
العام الدراســي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 
بنظام «التعلم عن ُبعد» والذي 
تطبقه وزارة التربية ألول مرة 
في تاريخها، على أن يباشر 
طلبة الثاني عشــر بقسميه 
العلمي واألدبي واملعهد الديني 
تعليمهم يوم االحد املقبل ٩ 
أغســطس اجلاري وملدة ٢٩ 
يوم دراســة عــن ُبعد، إذ ان 
الفتــرة لن تتجاوز الشــهر 
وتعتبر اقل فصل دراسي في 

تاريخ وزارة التربية.
وكانت «التربية» قد أنهت 
العام الدراسي جلميع املراحل 
التعليميــة بنجــاح جميــع 
الطلبة، وحــددت الرابع من 
أكتوبر املقبل موعدا لبدء العام 
الدراسي اجلديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
اليوم جميع  وسيباشــر 
العاملني في املرحلة الثانوية 
والوظائف اإلشرافية والهيئة 

خاصة املدارس الثانوية التي 
لــم يتم اســتغاللها من قبل 
اجلهات احلكومية للعاملني 
فيها ولم يتم تعقيمها من قبل 
اجلهات املختصة، مؤكدة أن 
هذه األمور من اختصاصات 

االدارة املدرسية.
وفي هذا الســياق، قالت 
مصــادر تربويــة ميدانيــة 
إن مســؤولية تعقيم املبنى 
املدرسي ليست من اختصاص 
اإلدارة املدرسية، مشيرة إلى 
أنها تقع على عاتق الوزارة 
التي تقوم بإعــداد وجتهيز 
املدارس قبل استئناف الدوام 
وتوفير املعقمات واملطهرات 

وأجهزة القياس احلراري.
وأوضحــت املصــادر أن 
املدارس أيضا تلقت تعليمات 
من املناطق التعليمية بحصر 
التلفيات في املبنى املدرسي 
اإلدارية»  وإبالغ «الشــؤون 
بذلك، الفتة الى انه من غير 
املعقــول ان تتم هذه األمور 

في أول يوم.
مــن جانبه، أعلــن وكيل 

واألدبي. وتابع أن اقل حصص 
تدريس في املعهد الديني هي 
٦ ملواد القرآن الكرمي واملنطق 
القــدمي واللغــة العربية في 
األدب والنصــوص والنقــد 
والبالغة والتعبير والقراءة، 
مشددا على ضرورة ان يقدم 
الطالب تقريرا واحدا لكل مادة 
خالل الفصل الدراسي املعدل 
وحسب طبيعة املادة على أال 
يتجاوز التقرير ٣ صفحات 
وبحــد أدنى صفحــة واحدة 
ويكتــب التقريــر بخط رقم  
١٦ ويختار الطالب موضوع 
التقرير ضمــن موضوعات 
املنهج الدراسي خلطة الفصل 
الدراسي الثاني املعدل، الفتا 
الى انه بالنســبة ملادة اللغة 
اإلجنليزية يتم تزويد الطالب 
مبوضوع التقريــر من قبل 

املعلم.
وتوضح اجلداول تفاصيل 
اخلطة الدراســية الستكمال 
العام الدراسي للصف الثاني 
عشر بنظام «التعلم عن ُبعد» 

ودرجات املواد.

التعليم العام بوزارة التربية 
أســامة الســلطان أن وقــت 
احلصة االفتراضية الواحدة 
بواقــع ٤٥ دقيقة لكل حصة 
والتــي مت حتديد ٤ حصص 
يوميــة تبــدأ من الســاعة ٨ 
صباحا حتى احلادية عشرة 
و٤٥ دقيقــة ظهــرا، مشــيرا 
الــى أن الدراســة تبدأ من ٩ 
أغسطس اجلاري وتنتهي في 

١٧ سبتمبر املقبل.
وأضــاف الســلطان فــي 
نشــرة عممها علــى املناطق 
التعليميــة امــس وحصلت 
«األنباء» على نسخة منها ان 
الدوام سيستمر ملدة ٢٩ يوما 
للحصص االفتراضية والتي 
ستكون عددها ١١٦ حصة لكل 
من القسمني العلمي واألدبي 
واملعهد الديني، مشيرا الى ان 
مادة الرياضيات في القســم 
العلمي ستكون اكثر احلصص 
تدريسيا، حيث تقرر تقدمي ٢٤ 
حصة بينما هناك ٦ حصص 
فقط ملواد القرآن والدستور 
والفلســفة للقسمني العلمي 

الهيئات التعليمية الثانوية تستأنف عملها اليوم والطلبة يعودون األحد املقبل

اسامة السلطان

التعليمية واإلدارية، وكذلك 
الفنيــون، مــع  املوجهــون 
االلتزام باإلجراءات الوقائية 
والصحية والنسب املقدرة من 
ديوان اخلدمة املدنية حسب 
كل مرحلة من املراحل اخلمس 
التدريجية للحياة  للعــودة 

الطبيعية.
إلى ذلــك، ألزمت املناطق 
التعليمية إداراتها املدرسية 
املبنــى  بضــرورة تعقيــم 
املدرسي وتوفير املستلزمات 
األساســية قبل بــدء الدوام 

وافدو الدول احملظورة يبحثون عن أرخص الدول لقضاء ١٤ يومًا
باهي أحمد

بعد صدور قرار اإلدارة العامة للطيران املدني بحظر 
حركــة الطيران التجاري القادم مــن ٣١ دولة، وما مت 
توضيحه الحقا من السماح لغير الكويتيني القادمني من 
هذه الدول بدخول الكويت حال بقائهم ملدة ١٤ يوما في 
دولة أخرى غير محظورة قبل القدوم الى الكويت، مع 
 «PCR تقدمي شهادة اخللو من ڤيروس كورونا «شهادة
بصالحية ٧٢ ســاعة فقط، حتدثت «األنباء»، مع عدد 
من أصحاب مكاتب السياحة والسفر، حيث قالوا انهم 
تلقوا اتصاالت واستفسارات عديدة حول احلجوزات 

والعروض التي متلكها املكاتب للمسافرين لقضاء ١٤ 
يومــا في دولة غير محظور الطيــران معها للكويت، 
حتى يتمكنوا من دخول البالد. وأشاروا الى أن معظم 
االتصاالت كانت تستفســر عن الوجهات القريبة من 
الكويت وذات التكلفة األقل، حيث أوضحوا أن التكلفة 
تبدأ من ٥٠٠ دينار للفرد شاملة حجز الطيران واإلقامة 
الفندقية ملدة ١٤ يوما، ولكنها ال تشــمل تكلفة شهادة 
اخللو من ڤيروس كورونا «PCR»، وتأشيرة الدخول 
إلى هذه الدول. وقالوا ان سعر التذكرة من مصر ولبنان 
وســورية إلى بعض املدن القريبة من الكويت تتراوح 
بني ١٥٠ و٢٠٠ دينار، فيمــا تتراوح تكلفة اإلقامة في 

فندق ملدة ١٤ يوما بني ٤٠٠ و٤٥٠ دينارا، بالفنادق فئة 
الـ ٣ جنوم، وسترتفع هذه التكلفة حال اختيار فنادق 
بفئات أعلى من ٣ جنوم. إال أن اإلقدام على هذه اخلطوة 
ستكون مقصورة فقط على أصحاب الدخول العالية من 
الوافدين، والذين تربطهم التزامات مهمة للدخول الى 
الكويت مهما تكلف األمر، ويبدو أن مثل هذه اخلطوة 
قد تكــون محفوفة ببعض املخاطر املتمثلة في إصابة 
الوافد بڤيروس كورونا خالل سفره لهذه الوجهة أو بقائه 
بها، وهو ما سيضعه مبشكلة كبيرة سواء في ضرورة 
التواجد بالبلد التي سافر إليها، وبالتالي احليلولة دون 

الرجوع الى بلدة األصلي.

PCR للمواطنني العائدين من اخلارج قبل ٣ أيام من الوصول
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االستثنائي بعد ظهر أمس عبر 
االتصال املرئي برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وبعد االجتماع 
صــرح نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

أنس الصالح مبا يلي:
رفــع مجلس الــوزراء في 
مستهل اجتماعه إلى صاحب 
السمو وسمو نائب األمير وولي 
العهد، حفظهما اهللا ورعاهما، 
والشعب الكويتي الكرمي أسمى 
آيات التهنئة والتبريك مبناسبة 
عيــد األضحى املبارك، مبتهال 
إلــى الباري عز وجل أن يعيد 
هــذه املناســبة العزيزة على 
األمتــني العربية واإلســالمية 
باخلير واليمن والبركات وأن 
يكشف الغمة عن بلدنا الغالي 

والعالم أجمع.
ومبناسبة الذكرى الثالثني 
جلرمية الغزو العراقي الغاشم 
على الكويت والتي صادفت يوم 
أمس (األول) األحد، فإن الكويت 
وهي تستذكر بكل األلم واألسى 
كارثــة هــذا العــدوان الغادر 
وتترحــم على أرواح شــهداء 
الكويت األبرار، سائال املولى عز 
وجل أن يظلهم برحمته وعفوه 
ورضوانــه كما تســتذكر بكل 
فخر واعتزاز صمود الشــعب 
الكويتــي األبــي فــي مواجهة 
هذا العدوان وبصور الوحدة 
الوطنية الناصعة التي جتلت 

صحة صاحب الســمو االمير 
الشيخ صباح االحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، التي تشهد حتسنا 
ملحوظا بحمد اهللا وفضله، كما 
نقل سمو رئيس مجلس الوزراء 
حتيات وتقدير سموه، حفظه 
اهللا ورعاه، للجميع على كرمي 
متابعتهــم واهتمامهم وطيب 
مشاعرهم. وبهذا الصدد، دعا 
مجلس الوزراء املولى القدير 
أن ميــن على ســموه، حفظه 
اهللا، ورعــاه بتمــام الصحــة 
والعافيــة والعمــر املديد وأن 
يعود إلى وطنه ســاملا معافى 
فــي القريب العاجل بإذن اهللا 
تعالى ملواصلة مسيرة العطاء 

لوطننا الغالي.

هذا وقد عبر مجلس الوزراء 
عن عميــق االرتياح وخالص 
احلرمــني  خلــادم  التهانــي 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ـ ملك 
الســعودية  العربية  اململكــة 
الشــقيقة ـ مبناسبة خروجه 
من املستشفى ساملا معافى بعد 
متاثله للشــفاء عقب العملية 
اجلراحية التي أجراها مؤخرا 
والتي تكللت بالنجاح بفضل 
من اهللا تعالى، ســائال املولى 
عز وجــل أن يدمي عليه نعمة 
الصحة والعافية وأن يحفظه 
ذخــرا للشــعب الســعودي 
الشــقيق ولألمتــني العربيــة 

واإلسالمية.

مــن جانــب آخــر، شــرح 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح للمجلس مستجدات 
الوضــع الصحــي فــي البالد 
جراء انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد وتفاصيل اإلحصاءات 
املتعلقة بأعداد حاالت اإلصابة 
بالڤيــروس وحاالت الشــفاء 
والوفاة ومن يتلقون العالج. 
وبهــذا الصــدد جــدد مجلس 
املواطنــني  دعــوة  الــوزراء 
واملقيمني كافة إلى عدم التهاون 
االلتــزام باالشــتراطات  فــي 
الصحيــة والوقائيــة لضمان 
صحة وسالمة أفراد املجتمع.

كما تابع مجلــس الوزراء 
آخر املستجدات على الصعيدين 

املواطنني الراغبني بالسفر إلى 
اخلارج بضرورة تفعيل التأمني 
الصحي (تأمني السفر) شريطة 
العــالج  أن يغطــي تكاليــف 
باخلــارج في حــال التعرض 

لإلصابات أو احلوادث.
٭ ثالثــا: أحيط املجلس علما 
بتعميم اإلدارة العامة للطيران 
املدني رقم ٢٠٢٠/٨٧ بالسماح 
للمواطنني واملقيمني في البالد 
بالسفر من وإلى دولة الكويت 
اعتبارا من ٢٠٢٠/٨/١ فيما عدا 
الدول  القادمني مــن  املقيمــني 
عالية اخلطورة بتفشي ڤيروس 
كورونا املستجد (كوفيد ـ ١٩) 
الدول التاليــة: الهند ـ إيران ـ 
الصني ـ البرازيل ـ كولومبيا ـ 

العالجي والوقائي واخلدمات 
اللوجستية ذات الصلة بجهود 
مكافحة انتشار ڤيروس كورونا 
املستجد واطلع على توصيات 
الوزاريــة لطــوارئ  اللجنــة 
كورونا وقرر مجلس الوزراء 

اآلتي:
٭ أوال: إلغــاء قــراري مجلس 
املتخــذ   ٧٨٤ رقــم  الــوزراء 
باجتماعــه االســتثنائي رقــم 
بتاريــخ  املنعقــد   ٢٠٢٠/٣٩
٢٠٢٠/٦/١٨ ورقــم ٨٨٣ املتخذ 
باجتماعه رقم ٢٠٢٠/٤٥ املنعقد 
بشــأن   ٢٠٢٠/٧/١٣ بتاريــخ 
الضوابط اخلاصة بتنظيم سفر 

املواطنني إلى اخلارج.
٭ ثانيــا: التعميــم علــى كل 

أرمينياـ  بنغالديشـ  الفلبنيـ  
سوريةـ  اسبانياـ  سنغافورةـ  
البوسنة والهرسكـ  سيريالنكا 
ـ نيبال - العراق ـ املكســيك ـ 
إندونيسياـ  تشيليـ  باكستان 
ـ مصر ـ لبنــان ـ هونغ كونغ 
- إيطالياـ  مقدونيا الشماليةـ  
مولدوفاـ  بنماـ  بيروـ  صربيا 
ـ جمهوريــة  مونتنيغــرو  ـ 
الدومينيكانـ  كوسوڤو وحتى 
إشعار آخر مع االلتزام بتطبيق 
احلجر املنزلي على كل القادمني 

ملدة ١٤ يوما.
٭ رابعــا: يتعني على املواطن 
الكويتي القادم إلى البالد من أي 
 PCR وجهة تقدمي شهادة فحص
قبل ٧٢ ساعة كحد أقصى من 
موعد وصولهم إلى الكويت مع 
االلتزام بتطبيق احلجر املنزلي 

ملدة ١٤ يوما.
٭ خامســا: مينع مــن دخول 
الكويــت وحتــى إشــعار آخر 
املقيمــون مــن أي جنســية 
القادمون من الدول الواردة في 
البند ثالثا ســواء كان القدوم 
مباشــرة منهــا أو عــن طريق 
دول أخرى غير محظورة ما لم 
يقيموا خارج الدول احملظورة 
مــدة ١٤ يومــا علــى األقل مع 
التأكيد على ضرورة احلصول 
على شهادة PCR لكل القادمني 
إلى البالد وذلك بحد أقصى قبل 
٧٢ ساعة من موعد وصولهم إلى 
الكويت وذلك شريطة االلتزام 
بتطبيق احلجر املنزلي على كل 

القادمني ملدة ١٤ يوما.

رئيس الوزراء نقل حتيات وتقدير صاحب السمو للجميع على كرمي متابعتهم واهتمامهم وطيب مشاعرهم.. وأكد: صحة سموه تشهد حتسناً ملحوظاً بحمد اهللا وفضله

سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال املرئي

إبان محنة االحتالل الغاشم، كما 
جتدد الكويت الشكر واالمتنان 
لألشــقاء واألصدقــاء على ما 
قدموه من تضحيات مشهودة 
وجهود فاعلة جسدت مواقفهم 
املبدئية الشجاعة والتي كان لها 
الفضــل بعد اهللا عز وجل في 
حتريــر الكويت وإعادة احلق 
إلى نصابه، داعيا املولى القدير 
أن يحفظ الكويت وشعبها من 
كل ســوء ويــدمي عليها نعمة 
األمن واألمان واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
وسمو ولي العهد، حفظهما اهللا 

ورعاهما، وتالحم شعبها.
هذا وقد طمأن سمو رئيس 
مجلــس الوزراء املجلس على 

«التربية»: بدء إجراءات استكمال تعيني املعلمني 
من أبناء الكويتيات واخلليجيني والبدون

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن البدء في استكمال 
إجراءات تعيني الهيئات التعليمية من أبناء 
الكويتيات وزوجات الكويتيني واخلليجيني 
واملقيمني بصورة غير قانونية والتي توقفت 

بسبب جائحة كورونا.
 وأشــارت الوزارة إلى اســتدعاء الفئات 
املذكــورة إلجنــاز معامالتهم خــالل الفترة 

املقبلة، موضحة أن اختيار  املعلمني يتم وفق 
االحتياجات املطلوبة في كل تخصص، الفتة 
إلى أنها ستعلن عن حاجتها من التخصصات 
التعليمية املطلوبة للعام الدراسي ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ للكويتيني وجميع  الفئات األخرى بعد 
دوام أعضــاء الهيئــة التعليمية والعاملني، 
للوقوف على مدى احلاجة الفعلية وحصر 
التخصصات املطلوبة وفقا للمشغول الفعلي 

في املدارس.

قناعة واطمئنان بردود الصالح والشيتان على االستجوابني
بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس األمة 
واطلع على االســتجواب املوجه لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من العضو 
شعيب شباب املويزري، كما اطلع املجلس على 
صحيفة االستجواب، حيث شرح نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة 
الوزراء فحوى االستجواب  لشــؤون مجلس 
املتعلقة  وأبعاده موضحا احلقائــق والبيانات 
باحملاور التي وردت في صحيفة االستجواب، 
واستمع املجلس كذلك إلى شرح من وزير املالية 
براك الشــيتان حول االستجواب املقدم له من 
العضو رياض العدساني مبينا تفاصيل البيانات 

واملعلومات املتعلقة مبحاور االستجواب وردوده 
عليها. وقد أكد مجلس الوزراء قناعته واطمئنانه 
للردود التي ساقها كل من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير املالية لتوضيح وتفنيد 
محاور االستجوابني، وإذ يؤكد مجلس الوزراء 
بأن االستجواب حق دستوري كفله الدستور 
لكل عضو من أعضاء مجلس األمة فإنه يؤكد 
حرص مجلس الوزراء على مؤازرة كل من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء وكذلك وزير 
املالية وثقته الكاملة بهما ومساندتهما ملواصلة 

جهودهما املخلصة في عملهما الوزاري.

السماح بدخول القادمني من «احملظورة» بعد إقامة خارجها ١٤ يومًا  وPCR قبل ٧٢ ساعة من الوصولعلى املواطنني الراغبني في السفر تفعيل «تأمني سفر» يغطي تكاليف العالج باخلارج حال إصاباتهم
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أشكناني لـ «األنباء»: إبداع الفنان
 ال يتوقف رغم الظروف

شاركت بلوحات فنية حتت عنوان «حديث الذات» في املعرض االفتراضي «هي ٣» بتنظيم من «مكان آرت غاليري»

آالء خليفة

دائما ما تكون املرأة هي احملور الرئيسي في 
جل أعمالها والعنصر األساسي في جتربتها الفنية، 
فاملتتبع لألعمال الفنية للفنانة التشكيلية شيماء 
أشــكناني يجد ذلك جليا، حيث تعبر أشكناني 
في جميع أعمالها الفنية عن املرأة وأحاسيســها 
ومشاعرها وجميع انفعاالتها النفسية والداخلية 
ومكنوناتها وما يدور داخلها في الوعي والالوعي 
وذلــك بشــكل مختــزل، مركزة علــى اخلطوط 
اإلنســانية التي تســرد بها حكاية كل امرأة في 

اللوحة.
وقد شاركت أشكناني في املعرض االفتراضي 
بتنظيم مــن «مكان آرت غاليري» في النســخة 
الثالثة من معرض «هي ٣» الذي أقيم في مملكة 
البحرين، وذلك بشكل افتراضي في مواقع التواصل 
االجتماعي وعلى الشبكة العنكبوتية، مبشاركة 
١٣ فنانة تشــكيلية (الدكتورة مياسة السويدي 
«البحرين»، مروة ٓال خليفة «البحرين»، شيخة 
السنان «الكويت»، نبيلة اخلير «البحرين»، شيماء 
ٔاشكناني «الكويت»، ٕانعام أحمد «عمان»، ٓانا واتشر 
«أميــركا»، نورة العلي «اإلمارات» شــيرين بدر 
«مصر»، ماريا قرمدي «فرنســا»، ريهام الشامي 
«مصــر»، فرح ديلمــي «البحريــن»، زكية زادة 

«البحرين»)، حيث لم توقف جائحة كوفيد- ١٩ 
الفنانات عن الرســم والتفكير في إقامة وعرض 
أعمالهــن، وجاءت النســخة الثالثة من املعرض 
برؤية افتراضية جديدة تنشر من خاللها الفرح 
واجلمال، وتؤكد أن الفنان جزء من هذا املجتمع.

من جهتها، قالت الفنانة أشكناني في تصريح 
لـ «األنباء»: لقد نشأت في بيت فني، فوالدي رحمه 
اهللا كان فنانا تشــكيليا ونحاتا وذلك ساعدني 
كثيــرا على صقل موهبتي الفنية، موضحة أنها 
تستلهم أفكارها من املرأة وأحاسيسها ومشاعرها 
لذا دائما ما حتب أن جتســد املرأة وعواطفها في 

أعمالها.
وأكــدت أن إبداع الفنان يجب أال يتوقف وان 
يستمر، مؤكدة أن مهمة الفنان هي نقل جتربته 

من عالم الالوعي إلى عالم الوعي. 
وذكرت أشكناني أن املعارض هي نتاج أعمال 
الفنــان الذي يعــرض فيها مجهــوده، الفتة إلى 
أنها شاركت في املعرض بلوحتني فنيتني باسم 
«حديث الذات»، موجهة جزيل الشــكر والتقدير 
جلميع القائمــني على تنظيم املعرض وإخراجه 
بهذه الصورة املميزة. هذا، وشاركت الفنانة شيماء 
أشكناني في معارض عاملية في روما وفلورنس 
وحصلت على ٤ جوائز في املعارض التي شاركت 

فيها داخل الكويت وخارجها.

منذ أزمة تفشــي وباء الكورونا وتعذر إقامــة الكثير من الفعاليات 
واملعارض الفنية من أجل سالمة اجلميع، شكلت الشبكة العنكبوتية 
مساحة للتواصل واحلوار بني الفنانني وغيرهم، كما شكلت املعارض 

االفتراضية الفنية للفنانني التشكيليني العودة إلى احلياة.
وللعودة إلى احلياة الفنية واالنشغال عن وباء «كوفيد- ١٩» وعودة 
التواصل واحلوار مع الفنانني، نظم «مكان أرت غاليري» بإدارة وتنظيم 
الفنانة التشكيلية زكية زادة املعرض االفتراضي األول «هي ٣»، وبعد 
جناح جتربتيه األولى والثانية في «هند غاليري» وبعد تدشينه يوم 
١٨ يوليو لقي اهتماما كبيرا من قبل الفنانات التشكيليات املشاركات 
في املعرض وصدى كبيرا وتفاعال من قبل متابعي الفن التشكيلي 

واجلمهور عامة.
وتوجهت الفنانة التشكيلية زكية زادة إلى نخبة من الفنانات التشكيليات 
في مملكة البحريــن واخلارج وطرحت عليهن فكرة إقامة املعرض 
االفتراضــي للتعبير عن إبداعاتهن والتخفيف من حدة الشــعور 
بالقلق وامللل واالنشغال عن الوباء بنشر الفن، ولقيت الفكرة جتاوبا 

إيجابيا من قبلهن.
وقالت الفنانة التشكيلية زكية زادة، مديرة «مكان آرت غاليري»: إن 
التفرغ اإلجباري وعدم اخلروج من املنزل منحانا فراغا ووقتا كبيرا 
لإلبداع والتواصل عبر الوسائل احلديثة، مشيرة إلى أن معرض «هي 

الثالث» افتتح يوم ١٨ يوليو وسيظل قائما إلى يوم ١٨ أغسطس.
وتابعت: «ســنواصل الفعاليات واملعارض الفنية االفتراضية كحل 

مؤقت للتواصل، آملني أن نلتقي في مكان واحد معا».

معرض «هي ٣».. مساحة افتراضية 
لتواصل الفنانني التشكيليني

جائزة املعلوماتية ُتطلق النسخة الثامنة 
من مسابقة «شفت الكويت»

أطلقــت جائــزة ســمو 
العلــي  ســالم  الشــيخ 
للمعلوماتيــة في عامها الـ 
٢٠ النســخة الثامنــة مــن 
الكويت»  مسابقة «شــفت 
بعنوان «صحتك» تفاعال مع 
جائحة كورونا وللتوعية 
بكيفيــة احملافظــة علــى 
الصحة وتقوية املناعة لدفع 
مخاطر األمراض واألوبئة.
وقــال رئيــس اللجنــة 
العليــا املنظمــة للجائــزة 
بسام الشمري في تصريح 
صحافي أمــس، إن عنوان 
مســابقة هــذا العــام يأتي 
انطالقــا مــن القناعــة بأن 

متخذة من التقنيات الذكية 
ومنصاتها الرقمية وسيلة 
للتوعيــة الصحيــة التــي 
تتطلبها األحوال الطارئة.

الشــمري أن  وأضــاف 
الكويت» مسابقة  «شــفت 
ثقافيــة توعويــة تفاعلية 
حققت جناحــات تفاعلية 
واســعة دوليا في نسخها 
السابقة وتقام على منصة 
الرقميــة وهــي  اجلائــزة 
مفتوحــة لكل الراغبني في 
املشاركة من الكويت والعالم 
ملــدة ٢٠ يوما من األول من 
أغســطس اجلاري تعميما 

للفائدة.

ألــف دوالر  دوالر بواقــع 
لكل واحد منهم إضافة إلى 
شــهادة مقدمة من مجلس 
أمنــاء اجلائــزة، مبينا أنه 
ســيتم تكرمي الفائزين في 

حفل رقمي يحدد الحقا.
يذكر أن مسابقة «شفت 
الكويت» انطلقت في رحاب 
جائزة ســمو الشيخ سالم 
العلي منذ عــام ٢٠١٠ على 
شبكات التواصل االجتماعي، 
وقدمــت خــالل مســيرتها 
جوائز مادية تشــجيعية، 
ومازالت مسيرتها طامحة 
إلى مزيد من نشــر الثقافة 

واملعرفة.

مــن جانبه، قال منســق 
املســابقة د.عبــداهللا العلي 
فــي تصريح مماثــل، إنه مت 
تخصيص عشرة أسئلة فقط 
لكل مشارك باللغة املفضلة 
لــه العربيــة أو اإلجنليزية 
وبطريقة االختيار من متعدد، 
فإذا أجاب عن جميعها إجابات 
صحيحــة دخل القرعة التي 
تتيح له فرصــة الفوز وإذا 
أخفق بعــدة إجابات تعطى 

له فرصة ثانية.
وأضاف العلي أن الذين 
يجيبون إجابات صحيحة 
سيدخلون القرعة لتحديد 
٣٠ فائــزا ينالــون ٣٠ ألف 

بعنوان «صحتك» للتوعية بكيفية احملافظة على الصحة وتقوية املناعة

بسام الشمري

الوقايــة خير مــن العالج، 
مؤكــدا أن اجلائزة تتفاعل 
مــع الظــروف املســتجدة 

بنك الطعام: ٦ آالف مستفيد من مشروع مصرف األضاحي
محمد راتب

الكويتــي  البنــك  أعلــن 
للطعــام واإلغاثة عن تنفيذ 
مشروع مصرف األضاحي في 
الكويت بالتعاون مع األمانة 
العامــة لألوقــاف وتوزيــع 
األضاحــي على نحــو ١٢٣٠ 
أسرة في جميع احملافظات من 
املتعففني واحملتاجني واألرامل 

واملتضررين من اجلائحة.
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة البنك الكويتي للطعام 
واإلغاثة مشعل األنصاري إن 
مشــروع األضاحي نفذ هذا 
العــام بنجــاح بفضــل اهللا 
ثم جهود املتبرعني من أهل 
الكويت وفيض عطائهم، حيث 
أدخل السرور على قلوب أكثر 
من ٦ آالف مستفيد، ومن هذا 
املنطلق أخذ البنك الكويتي 
للطعام على عاتقه أن ميهد 
طريقــا للتكافــل واملؤاخاة 
بني األغنياء والفقراء، وذلك 
بتنفيذ مشروع األضاحي لعام 

احملتاجــني، علما بــأن بنك 
الطعــام ينفذ هذا املشــروع 
على مستوى جميع محافظات 
ومناطق الكويت، مستهدفا من 
هذا املشروع تلبية احتياجات 

آالف األسر املتعففة.
وذكــر األنصاري أن بنك 
الطعــام ســيظل يضطلــع 
اإلنســانية  باملســؤولية 
واملجتمعية امللقاة على عاتقه 
ولن يدخر وســعا في تقدمي 
كل مــا من شــأنه أن يرتقي 
العمــل اخليــري  مبســيرة 
خاصة في الظروف احلالية، 
وهو مــا يعزز من دوره في 
املساهمة مع الدولة في تلبية 
جميع أحتياجات املتضررين 

واملتعففني أيضا.
وأكد أن البنك مستمر في 
توفير ســبل الراحة جلميع 
املتبرعــني واحلريصني على 
دفع الزكاة والصدقات بشكل 
يالئــم جميــع االشــتراطات 
التــي وضعتهــا  الصحيــة 
أجهزة الدولة، وذلك من خالل 

األضحية وحاضة عليها، فمن 
ذلك ما في صحيحي ابن ماجة 
والترمذي عن عائشة رضي 
اهللا عنها أن رسول اهللا ژ 
قال: «ما عمل آدمي من عمل 
يوم النحر أحب إلى اهللا من 
إهــراق الدم وإنه لتأتي يوم 
القيامة بقرونها وأشــعارها 
وأظالفها وإن الدم ليقع من 
اهللا مبــكان قبل أن يقع من 

األرض فطيبوا بها نفسا».

الوصول السهل لدفع الزكاة 
والصدقات والتي تعتبر من 
أحدث الطرق املستخدمة عامليا 
لتحصيل أموال العمل اخليري.
وقــال إن عمليــة توزيع 
األضاحــي هــذا العــام كان 
لهــا أثر عظيــم على نفوس 
احملتاجني، حيث تركت سببا 
في إدخال السرور على قلوب 
الفقراء، وقد وردت عن النبي 
ژ أحاديث كثيرة مرغبة في 

األنصاري أكد استفادة ١٢٣٠ أسرة منذ أول أيام العيد

مشعل األنصاري

٢٠٢٠ الذي ســاهم في رسم 
البسمة على وجوه احملتاجني، 
وذلك من منطلق توفير حياة 

كرمية للفقراء واملساكني.
حملــة  أن  وأوضــح 
األضاحي هــذا العام ركزت 
على األسر األشــد أحتياجا 
نظرا للظروف اخلاصة التي 
متر بالبالد حاليا، مما جعلنا 
نبادر كمؤسسة خيرية كبرى 
بتوفيــر املســاعدات، ومنها 
حلــوم األضاحــي لهــؤالء 

البلدية: إغالق ٤٦ محًال جتاريًا قبل وخالل األضحى
قالت البلدية أمس إن فرقها الرقابية قامت 
قبــل وخالل أيام عطلة عيــد األضحى املبارك 
بإغالق ٤٦ محــال جتاريا ملخالفتها االجراءات 
والتدابير االحترازية التي اتخذتها السلطات 
الصحية. وأضافــت البلدية في بيان أن أفرع 
البلدية باحملافظات كشفت خالل جوالت ميدانية 
على ١١٩٧ محــال ووجهت ١١٤٢ إنذارا وحررت 
٢٠٦ مخالفات متنوعة حملالت وأسواق موازية 

ملخالفتها اإلجراءات والتدابير االحترازية التي 
تتخذها الســلطات الصحية لتجنب انتشــار 
ڤيــروس كورونا املســتجد، موضحة أن هذه 
اجلوالت تأتي في إطار جهود اجلهاز الرقابي 
بأفرع البلدية التي يقوم بها في مثل هذا الوقت 
من كل عام حملاربة الباعة والقصابني اجلائلني 
ومنافــذ بيع األغنام غير املرخصة، فضال عن 

مجابهة تداعيات ڤيروس كورونا املستجد.



الثالثاء ٤ أغسطس ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

أساتذة لـ «األنباء»: استمرار العملية التعليمية من أبرز إيجابيات التعليم عن ُبعد

«GUST» تشارك جتربتها في «التعليم عن ُبعد» عبر مؤمتر افتراضي أقامته اجلامعة

أجرت التحقيق: آالء خليفة

جاءت «الكورونا» وغّيرت موازين 
العالم في كافــة املجاالت ومنها 
املجال التعليمي فبعد ان كان التعليم 
اجلامعي تقليديًا في اجلامعات قرر 
املسؤولون عن التعليم حتويله الى 
تعليم عن بعد «افتراضي» الستمرارية 
جائحة  استمرارية  ظل  في  التعليم 
ڤيروس «كورونا املســتجد»، وبعد 
ان اصدر مجلس جامعة الكويت في 
اجتماعه االخير قرارا بفترة جتريبية 
للتعليم عن بعد لطلبة وأساتذة اجلامعة 
انتهت الفترة وكان لزاما علينا ان نتوجه 
العضاء هيئة التدريس باجلامعة، في 
عدد من الكليات العلمية والنظرية، 
بسؤال حول تقييمهم لتلك املرحلة من 
حيث االيجابيات والسلبيات واالستماع 
ملقترحاتهم للتطوير خاصة انه سيتم 
استئناف الدراسة في ٩ اغسطس 

اجلاري بنظام «التعليم عن بعد».
وإليكم التفاصيل:

في البداية ذكرت االستاذة 
املشــاركة في كليــة التربية 
بجامعــة الكويــت والنائــب 
الســابق د.ســلوى اجلســار 
لـ«االنباء»: ان تطبيق التعليم 
عن بعد فــي جامعة الكويت 
جاء في فترة واجهت العديد 
التحديــات خاصــة ان  مــن 
االنتقال من تعليم الفصول الى 
تعليم الكتروني لن يكون من 
السهولة الننا نواجه حتدي 
ثقافة التغيير في التحول في 
منط التعليم ولكن استمرارية 

التعليم افضل من توقفه.
صعوبات ومستلزمات

وتابعــت د.اجلســار: لقد 
التجريــب  صاحبــت فتــرة 
صعوبــات ابرزها التأخر في 
برامــج التدريــب لالســاتذة 
كفايتهــا  وعــدم  والطلبــة 
خاصــة انهــا تتطلــب اتقان 
اساســيات مهمــة قــد يجــد 
العديد من االشخاص صعوبة 
فــي تطبيقهــا، باالضافة الى 
ان االســاتذة يحتاجــون إلى 
العديد من التسهيالت لتطبيق 
مستلزمات التعليم االلكتروني 
مثــل اعــداد املــادة العلميــة 
إلكترونيا، معربة عن اسفها 
لظهور «املتاجرة في التعليم 
عن بعد» االن في ظل وجود 
اعالنات ملكاتب جتارية تقدم 
خدمات لالساتذة ملساعدتهم 
على اعداد امللفات االلكترونية 
وتشــغيل احملاضرات «اون 
اليــن» مبقابــل مــادي ممــا 
سيشكل خطورة في اختراق 
احلسابات وامكانية التزوير، 
مؤكدة ان عدم وضع الضوابط 

عن االختبارات سيفتح باب 
جتارة البحوث واعداد التقارير 
من قبل املكاتب اخلاصة وهذا 
سيجعل جتربة التعليم عن 
بعــد مصدرا خطيرا لفســاد 
التعليــم اجلامعــي وضعف 

مخرجاته.
وأشارت د.اجلسار إلى ان 
هناك بعض الطلبة ظروفهم 
املعيشية جتعلهم يواجهون 
صعوبة في التعلم عن بعد، 
والبــد ان يتــم الســماح لهم 
بدخــول املبانــي اجلامعيــة 
للدخــول على النظام وايضا 
الســماح لالســاتذة بتقــدمي 
احملاضــرات «اون الين» في 
مرافق اجلامعة مبساندة من 
الكوادر الفنية املتخصصة في 

التعليم االلكتروني
واكــدت اهميــة ان تكون 
االختبــارات النهائية ورقية 
وجترى في املباني اجلامعية 
مع احلرص على تطبيق كافة 

االجراءات االحترازية.
مواكبة العالم

ومن كلية العلوم بجامعة 
الكويــت ذكــرت عضو هيئة 
جــراغ  د.ليلــى  التدريــس 
لـ«االنباء»: لالســف جائحة 
«كورونا» تبعتها اضرار للعالم 
اجمع والكويت بينت وبقوة 
موقفهــا احلاســم بالتصدي 
لهــذا الڤيروس بكل وزاراتها 
وهيئاتها ومن ضمنها جامعة 
الكويت بكل اقسامها املتنوعة 
والهيئة التدريسية املساندة 
وفنيينهــا ومختلــف عمالها 
الذين شــاركوا في التصدي 
لڤيروس «كورونا املستجد».

وأضافت د.جراغ: لقد احتد 
قسم الكيمياء بكل مجموعاته 
التخصصية من اجل مواكبة 
الدراســة  واكمــال  العالــم 
واحلفاظ على صحة منتسبي 
اجلامعة، وحرص اعضاء هيئة 

الرجوع  الطــالب  يســتطيع 
إليها عند احلاجة.

تفاعل كبير

مــن جانبــه، ذكر اســتاذ 
االعالم بجامعة الكويت د.فواز 
العجمي لـ«األنباء»: ان الفترة 
التجريبيــة للتعليم عن بعد 
بجامعة الكويت شهدت تفاعال 
كبيرا من الطلبة واالساتذة، 
موضحــا ان اعضــاء هيئــة 
التدريس خضعوا للعديد من 
الدورات التدريبية وتدريبهم 
على كيفية التواصل مع الطلبة 
واعداد املواد العلمية من خالل 
التعليــم عن بعــد والتفاعل 
مــع الطلبة اوناليــن واعداد 

الواجبات واالختبارات.
الن  د.العجمــي:  وقــال 
التجربــة تقــام ألول مرة في 
اجلامعة فالبعض حتمس لها 
والبعض اآلخر لديه تخوف، 
وهناك مالحظات على التطبيق 
الفعلي للتعليم عن بعد، مؤكدا 
انه مع مرور الوقت سيعتاد 
الطلبــة واالســاتذة على هذا 
االمر، وسيكون اكثر سهولة 

ومرونة بالنسبة لهم.
الــى  واشــار د.العجمــي 
أن معوقــات «التعليــم عــن 
بعد» تعد فنيــة وتقنية من 
حيث توافر االجهزة وسرعة 
االنترنت، فضال عن آلية اداء 
االختبارات وهل لو كانت عن 
طريق «االونالين» ستعكس 
املستويات احلقيقية للطلبة، 
موضحا ان فلسفة التعليم عن 
بعد تختلف متاما عن فلسفة 

التعليم التقليدي.
وأعــرب د.العجمــي عــن 
اجلميــع  وبــأن  تفاؤلــه، 
مستعدون من ادارة جامعية 
وطلبة واعضاء هيئة تدريس 
وهيئــة اكادمييــة مســاندة، 
موضحا انه مع بدء الدراسة 
في ٩ اجلاري ســتكون هناك 

الســتخدام األوراق وحتمل 
عناء تسليمها الستاذ املقرر 
باليــد. وهذه األزمــة قدمت 
فرصــة ذهبيــة لألســاتذة 
والطلبة بأن يختبروا طريقة 
جديدة وحديثــة للتدريس 
تسهل عليهم الكثير من األمور 
وقد يستمرون في استخدامها 

باملستقبل.
نظام االختبارات

من ناحية اخرى، أشــار 
الى معوقات  د.العســالوي 
التعليم عن بعد واملتمثلة في 
طريقة تقدمي االختبارات، فمن 
الصعب جدا ضبط العملية 
والتأكد من عدم اســتخدام 
وســائل الغش او تســريب 
االختبارات، موضحا ان حلها 
ميكن بتغيير نظام االختبار 
املتبع سلفا لكنه سيصعب 
املوضوع على الطلبة وقد ال 
يحصلون على درجة عالية 
نتيجة لذلك، الفتا إلى ان من 
املعوقات كذلك انقطاع ارسال 
االنترنت ســواء من جانب 
استاذ املقرر او الطلبة، وهذا 
وارد ألن خدمــات االنترنت 
املتوافرة في الكويت ال تعادل 
اخلدمات املتوافرة في بعض 
الدول املتقدمة، وايضا بعض 
الطلبة قد ال ميتلكون املقدرة 
املادية للحصول على انترنت 
ذي جودة عالية، وهذا ينطبق 
ايضا من ناحية مدى امكانية 
بعــض األســر فــي توفيــر 
األجهزة الذكية او الالبتوب 
للطلبــة، الفتا إلــى انه في 
بعض اجلامعــات األجنبية 
يتــاح للطلبــة اســتعارة 
الالبتوب باملجان من املكتبة 
وأخــذه للمنزل حتى انتفاء 
احلاجــة، متمنيــا ان يكون 
هــذا اخليــــار متاحـــــا في 
جامعـــــة الكويــت لرفــــع 
احلــــرج عــــــن بعــــض 

التدريس والهيئة التدريسية 
املساندة بقسم الكيمياء على 
دخــول الــورش والــدورات 
لكيفية التدريس «اون الين» 
ولتسهيل عملية التواصل مع 
الطلبة كما قاموا مشكورين 
العملية  التجــارب  بتصوير 
لتسهيل تدريس املختبرات.

وذكرت جراغ أنه ال ميكن 
ان ننكر ضيق الوقت وبعض 
الصعوبات الفنية في تقنيات 
التدريس اونالين واالختبارات 
كذلــك لكــن بصــورة عامــة 
ولســالمة اجلميع من طلبة 
وموظفني فهذا هو احلل االمثل.

نظام جديد

الــى كليــة  وباالنتقــال 
الهندسة والبترول في جامعة 
الكويــت قالت عضــو هيئة 
التدريــس د.رواء اجلار اهللا 
لـ«األنبــاء»: ان جتربتــي مع 
التعليم عن بعد بدأت في شهر 
مارس وكنــت محظوظة بأن 
جميع طالبي طلبوا االستمرار 
في التدريــب وعدم التوقف، 
ومحظوظة اكثر الن طبيعة 
املادة تساعد كونها مادة علمية 

اكثر من كونها نظرية.
وتابعــت د.اجلاراهللا: في 
البدايــة كان النظــام جديــدا 
وكانــت هنــاك صعوبــة في 
التأقلــم علــى الوضــع ومع 
الوقت اعتدنا وتعلمنا عليه، 
موضحــة ان مــن ايجابيات 
«التعليــم عن بعد» ســهولة 
التواصل من اي مكان وفي اي 
وقت وعدم احلاجة للمواصالت 

واالزدحام وتوفير الوقت.
واضافت اجلــاراهللا: وقد 
الحظت خالل هذه االشهر ان 
نسبة الغياب تالشت ونسبة 
احلضور في الساعات املكتبة 
زادت وهذه مؤشرات ايجابية، 
كذلك من االيجابيات امكانية 
تســجيل احملاضــرة بحيث 

اكبــر فيما يخص  تصورات 
التعليم عن بعد.

واضاف د.العجمي: نتمنى 
مــن اجلميع ان يكــون هناك 
تعــاون اكبر الجنــاح عملية 
التعليــم عــن بعــد بجامعة 
الكويــت، امــا فيمــا يخــص 
الدراســة مــن  اســتمرارية 
خــالل التعليم عن بعد حتى 
بعــد زوال جائحة «كورونا» 
فقال: ان املســألة حتتاج الى 
تقييم بشكل اكبر بعد خوض 
التجربة الفعلية واستيضاح 
االيجابيات والسلبيات بشكل 

اوسع.
صحة الطلبة

أما عضو هيئة التدريس 
بكليــة العلــوم االجتماعية 
الكويــت د.حمــد  بجامعــة 
العسالوي فأوضح لـ«األنباء»: 
ان اهم مزايا التعليم عن بعد 
احلفاظ علــى صحة ابنائنا 
الطلبــة وعــدم تعريضهــم 
للخطــر فــي ظل اســتمرار 
جائحــة «كورونــا» كونــه 
يحقــق التباعــد االجتماعي 
واجلســدي، وكذلــك يوفــر 
اجلهد والوقت حيث يحضر 
الطلبة الفصول من منازلهم 
وفــي أماكن راحتهــم بعيدا 
الذهــاب للجامعة  عن عناء 
الطريق  بالســيارة وزحمة 
وحــرارة اجلو، كما يســهل 
التواصل  التعليم عن بعــد 
بني الطلبة واألساتذة، حيث 
ال يحتاج الطالب إلى انتظار 
االستاذ في الساعات املكتبية 
لسؤالة، فبإمكان الطلبة طرح 
السؤال في أي وقت، واستاذ 
املقرر يرد عليه أيضا في أي 
وقت، كما يتيح التعليم عن 
بعد مزايا كثيرة مثل مشاركة 
امللفات من قبل استاذ املقرر 
الطلبة للواجبات  وارســال 
احلاجــة  دون  الكترونيــا 

الطلبـة واألسر املتعففة.
ورش ودورات

د.العســالوي  واقتــرح 
استمرار ورش العمل والدورات 
ألســاتذة اجلامعــة والطلبة 
لكل فصــل وتكــون إلزامية 
علــى اجلميــع وان ترتبــط 
بتســجيل اجلدول لألساتذة 
والطلبــة، حيــث ال يســمح 
بــادراج جدولهم  لألســاتذة 
وال الطلبــة بتســجيل املواد 
حتى يجتازوا الورش املقررة 
عليهــم للتأكيد على حضور 
واستفادة اجلميع، كما اقترح 
ايضا إلزام املوظفني االداريني 
وحتويل جــزء مــن مهامهم 
ومســؤولياتهم الجنازها من 
خــالل برامــج «التعليم عن 
بعد» مثل عقــد االجتماعات 
واملراسالت واعتماد اجلداول 
الدراســية لتقليل اســتخدام 
األوراق والبريــد التقليــدي 
وتسريع االجراءات واالبتعاد 
عن الروتني والبيروقراطية.

الظروف الطارئة

من ناحيته، أوضح عضو 
هيئة التدريس بكلية اآلداب 
الكويــت د.حمــد  بجامعــة 
ان  لـ«األنبــاء»  القحطانــي 
التعليم عن بعد هو احد انواع 
التعليم املستخدمة في كثير 
من دول العالم ويستخدم في 
الظروف الطارئة في كثير من 
اجلامعــات، باالضافة الى ان 
هناك تعليما عن بعد يستخدم 
في التدريس باملناطق النائية 

والقرى البعيدة.
ولفت د.القحطاني إلى ان 
من ابرز سلبيات التعليم عن 
بعد انه ال ميكن اســتخدامه 
بشــكل دائــم كونــه يفتقــد 
التواصل الوجداني بني االستاذ 
والطالب، والذي يعتبر من اهم 
النقاط في العملية التعليمية، 
فضــال عــن أن «التعليم عن 
بعد» قد يكلف اولياء االمور 
امواال باهظة لشراء االجهزة 
االلكترونيــة فــي ظل وجود 
بعض االسر التي ليست لديها 
القــدرة املاليــة واالمكانيات 
لتوفير تلك االجهزة ألبنائهم.
ان  د.القطحانــي  وأكــد 
من ايجابيــات «التعليم عن 
بعد» استخدامه في احلاالت 
الضرورية االضطرارية مثل 
جائحة «كورونا» التي مير بها 
العالم اليوم وبعض الظروف 
الطارئــة التي قــد تعطل أو 
تتسبب في صعوبة الوصول 

إلى اجلامعة أو املدرسة.

بعد انتهاء الفترة التجريبية للتعليم عن بعد في الكليات العلمية والنظرية بجامعة الكويت

د.حمد العسالويد.رواء اجلاراهللاد.سلوى اجلسار د.حمد القحطانيد.فواز العجميد.ليلى جراغ

اجــراءات  علــى  واالتفــاق 
التطبيق بالشكل النهائي على 
مستوى اجلامعة والكليات من 
حيث توفير الدعم الفني على 
مدار الساعة لالساتذة والطلبة 
وسالمة املنصات االلكترونية 
وتوافر االجهزة قد يتســبب 
في بعض املشاكل عند البدء 
في تطبيق التعليم عن بعد.

التعليم النظامي

وشددت د.اجلسار على ان 
التعليم عن بعد ال ميكن نهائيا 
ان يكون بديال عــن التعليم 
التقليدي النظامي خاصة فيما 
يتعلق باملقررات التي حتظى 
بطابــع علمي وفنــي ومهني 
وتقــدم عــن طريــق تطبيق 
املهــارات امليدانية والتدريب 

امليداني.
التقييم واملتابعة

وذكرت د.اجلسار ان اكبر 
حتد سيواجه االساتذة االن هو 
آلية تقييم الطلبة ومتابعتهم 
وضوابط االلتزام في احلضور 
واملشاركة نظرا النه مع عدم 
االتفاق علــى وجود الية في 
وضوابط االنذارات والفصل 
من املقرر واحتساب الدرجات 
الواجبات  وتوزيعها وانواع 
التي يكلف بها الطالب سنكون 
امام ازمة خطيرة وهي املبالغة 
والتســيب في منح الدرجات 
لتالفــي احملاســبة مــن قبل 
بعض االساتذة مبا سيخلق 
تضخمــا فــي منــح الطلبــة 
درجات وتقديرات ال تعكس 
مســتواهم الفعلي باالضافة 
الــى ان الطلبة لــن يلتزموا 
بالدخول الفعلي على النظام 
وسيجعل العديد من الطلبة 
يختلقــون اعــذارا مثل عدم 
جود شبكة انترنت وسيكون 
التعليم حتصيل حاصل، كما 
ان اعتماد عمل التقارير بديال 

العجمي: تعقيم كليات ومعاهد ومرافق «التطبيقي»
حرصــًا مــن إدارة 
الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب 
علــى ســالمة وأمــان 
جميــــع منتســبيها 
فيهــــا  والعامليــــن 
واستعدادا لبدء دوام 
العمــل فــي الكليــات 
واملعاهــــد، قامـــــت 
الهيئة ممثلــة بإدارة 
اخلدمات العامة بتعقيم 
وتنظيــف كل املباني 
التابعــة لها في حملة 

تعقيمية قامت بها بالتعاون مع فريق 
مبادرة وطن، وأفاد مدير إدارة اخلدمات 
العامــة م.فنيس العجمــي بأن هذه 
احلمالت متت بالتعاون مع شركات 
التنظيف احمللية والفريق التطوعي 
«فريق مبادرة وطن للتعقيم» الذي 
نفخر به وبجهوده، حيث مت تنظيف 

وتعقيــم وجتهيز كل 
مباني الكليات واملعاهد 
ومباني منطقة الشويخ 
التعليميــة بالكامــل 
وجتهيــز  وتعقيــم 
الهيئــة فــي  مبانــي 
العديلية، ومبنى املعهد 
اإلنشائي في الصباحية 
ومبنى املعهد الصناعي 
الســالم  فــي صبــاح 
كليتــــي  ومبــــاني 
األساســية  التربيــة 
التجارية  والدراسات 
في العارضية، مشــيدا بالتعاون مع 
الفريق التطوعي وبجميع العاملني في 
إدارة اخلدمات على جهودهم املبذولة 
في إنهاء عملية التعقيم، موصال شكره 
لعمــداء الكليــات ومديــري املعاهد 
ومديري اإلدارات املختلفة لتعاونهم 
وتفاعلهم املستمر في إجناح العملية.

م.فنيس العجمي

مقانون التحكيم القضائي الكويتي التشريع املتعلق بقانون اجلرائم اإللكترونيةشروط ممارسة العمل كُمحكِّ

التحكيم القضائي هو نظام قانوني يعد نظاما 
بديال ناجحا لقضاء الدولة في تسوية املنازعات، 
 ولكنه نظام مختلف عن باقي أنظمة التحكيم، حيث 
إن الهيئة التحكيمية تكون مشكلة بشكل مسبق 
بوجود رئيس للهيئة التحكيمية وعضوية اثنني من 
القضاة، وأما العضوان اآلخران فيتم اختيارهما من 
قبل األطراف املتخاصمة. وهو بشكل عام يعتبر 
نظاما حتكيميا إجباريا باعتبار أن املتخاصمني لم 
يقوما في البداية باالختيار، وأن الهيئة التحكيمية 
مت تشكيلها قبل أن يأتي املتخاصمان إليها ، إذن هو 
بشكل عام يعتبر نظاما حتكيميا إجباريا باعتبار 
أن املتخاصمني لم يقومــا باالختيار وفق ما هو 
جار عليه العرف في الهيئات التحكيمية األخرى.

الطالبة: آيات حمد العجمي
التخصص: القانون - الكلية: كلية الدراسات التجارية

 ألهمية وحساسية الدور الذي يقوم به احملكم في 
عملية التحكيم، فإن كل التشريعات وضعت لوائح 
منظمة للمعايير والضوابط املتعلقة مبن سيقوم 
مبمارسة عملية تسوية املنازعات كمحكمني، وغالبا 

تكون الشروط الالزم توافرها في احملكم هي:
١ - يجب أن يكون احملكوم راشدا وحرا وليس 

محكوما عليه.
٢ - ال يؤثر جنس أو جنســية احملكوم، إال إذا 

اتفق عليه في نص.
٣ - على احملكوم كتابة قبوله، ويجب اإلفصاح 
علنا عن أي ظروف من املمكن منها إثارة الشبهة 

والشك عن استقالله.
٤ - يكتب احلكم باللغة العربية إال إذا اتفق غير  ذلك.

الطالبة: زينب عباس عودة 
تخصص قانون - كلية الدراسات التجارية

لقد شرع قانون اجلرائم االلكترونية من قبل مجلس األمة الكويتي 
في عام ٢٠١٥م، وذلك للمكافحة واحلد من جرائم تقنية املعلومات كما 
يزعمون، فالقانون يتعارض مع املادة  ٣٦ للدستور الكويتي وكأنه 
وضع لتكميم األفواه. واألدهى واألمر من ذلك فقد أصبح مصدر رزق 
لبعض املشاهير «املتسولني»، حيث يقوم باستفزازك ليخرج منك 
أسوأ عبارة تقال في حقه حتى (ياكل عيش من وراك) وأكبر أعداد 
لضحاياهــم هم من فئة (األطفال واملراهقني) إذ يقومون بابتزازهم 
من قبل أولياء أمورهم ويقوم ولي األمر بالدفع مقابل التنازل. لذا، 
يجب إقرار منهج لتدريــس الثقافة القانونية للطلبة والطالبات في 
جميع املراحل الدراسية، وذلك للحد من «جرائم املشاهير االلكترونية» 
كي ال يقعوا ضحية ابتزازهم واستغالل جهلهم بالقانون. من وجهة 
نظري، هو قانون أساسه احلد من حرية التعبير وقائم على االبتزاز 
ليعيش أســفل القوم بأعلى مستوى من الرفاهية على حساب من 

يرفض احملتوى الرخيص سواء في القول أو الفعل.
الطالب: فاضل عباس رجب 

تخصص قانون كلية الدراسات التجارية

معظم السلبيات تكمن في مشاكل تقنية وفنية في استخدام اإلنترنت ومخاوف حول أداء االختبارات وتقييم الطلبة وعدم التواصل املباشر  معهم

حتــت رعايــة وحضــور 
رئيــس اجلامعــة أ.د.وليــد 
بوحمرا، نظم مركز التعليم 
 «CTLR» والتعلــم واألبحاث
التابع جلامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا «GUST» مؤمترا 
افتراضيا بعنوان «مناقشــة 
جتربة GUST في التعليم عن 
ُبعد في الفصل الدراسي الثاني 
والصيفي ٢٠٢٠ في ظل جائحة 
كورونا» وذلك يوم السبت ٢٥ 

يوليو ٢٠٢٠. 
ويهدف املؤمتــر لعرض 
جتربــة GUST فــي التعليم 
عن بعد خــالل فترة األزمة، 
حيــث اســتضيف عــدد من 
أعضاء هيئة التدريس ملناقشة 
التدابير التي مت اتخاذها من 
قبــل إدارة اجلامعة لضمان 
اســتمرار مســتوى وجودة 
التعليــم املعهــودة جلميــع 

الطلبة.

مما زاد من استعدادها وقدرتها 
على متابعة التعليم وســط 

هذه األزمة. 
كما شــرح أيضا كيف مت 
تدريب أعضاء هيئة التدريس 
والطلبــة على نظام التعليم 
اإللكتروني في زمن قياسي، 
مشيدا باجلانب التقني املتميز 

واملتطور لدى اجلامعة.

الشخصية في إشراك الطلبة 
وحتفيزهم وضرورة تنويع 
التقييــم للطلبــة  مصــادر 
العمليــة  ســير  لضمــان 
التعليمية بشكل تام وناجح.
وختمــت رئيســة مركز 
التعليــم والتعلم واألبحاث 
الهاشــم اجللســة  د.فاطمة 
االفتتاحية بدعوة احلضور 

بعــد، شــارك فيهــا بعــض 
من أعضــاء هيئة التدريس 
الشــخصية وهم:  جتاربهم 
«تدريــس اآلداب» من تقدمي 
الشــمري، و«كيفية  د.شهد 
إدارة الدروس العلمية عبر 
االنترنت» من تقدمي أ.فراس 
و«الرياضيــات  املصــري، 
التفاعلية» مع د.وسيم ضاهر، 
الرقميــة» مع  و«املنصــات 
الروماني، و«العدالة  د.علي 
االجتماعية في التعليم» مع 
د.رانية النقيب. وتخلل جميع 
اجللسات والورش التعليمية 
مناقشات وأسئلة عديدة من 
احلضــور من داخل الكويت 

وخارجها.
كما أشادت جامعة اخلليج 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
بقدرتهــا علــى االســتجابة 
التي  الســريعة للتغيــرات 
وقعت حديثا على الســاحة 

ومن ثم قدم د.أسامة الفالح 
شــرائح عــرض تقدميي عن 
أهميــة اجلودة فــي التعليم 
وســبل تعزيزهــا، كمــا أكد 
ضــرورة االلتــزام بتطويــر 
مستوى اجلودة رغم الظروف 

الراهنة.
ثم حتدث د.علي دشــتي 
جتربتــه  ناقــش  حيــث 

للمشــاركة في ورش العمل 
مواضيــع  عــن  املتنوعــة 
تعليمية مختلفة، حيث شارك 
فيها العديد من أعضاء هيئة 

التدريس في اجلامعة.
عمــل  ورش  وشــملت 
املؤمتر محاضرات ومواضيع 
تعليميــة عديــدة متحورت 
حــول مجــال التعليــم عن 

التعليمية مع ضمان اجلودة 
من خالل تقدمي منوذج فريد 
في التكيــف، كما أكدت على 
أهميــة تبــادل اخلبرات في 
التعليم االلكتروني للمساهمة 
فــي تقــدمي مجــال التعليم 

محليا.
و«مركز التعليم والتعلم 
واألبحاث» هو مركز تربوي 
أسســته جامعــة اخلليــج 
للعلــوم والتكنولوجيا عام 
٢٠١٦ بالتعاون مع مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي وهدفه 
أن يكــون عنوانــا للتميــز 
التربوي  واإلبداع واالبتكار 
فــي  املعلمــني  ومســاعدة 
تطويرهم املهني وتزويدهم 
مبنهجيات واستراتيجيات 
تعليمية جديدة، داعما لتأهيل 
وتطوير العملية التعليمية 
لكل املراحل التعليمية وعلى 
املستويني احلكومي اخلاص.

د.فاطمة الهاشمد.علي دشتيد.وليد بوحمرا د.شهد الشمريد.أسامة الفالح

وتضمن املؤمتر جلســة 
االفتتاح الرئيسية والتي بدأها 
أ.د.وليــد بوحمرا مبحاضرة 
إدارة  عــن كيفيــة تعامــل 
اجلامعة واستعدادها املسبق 
للتعليم االلكتروني، وعرضت 
احملاضــرة التطويرات التي 
قامــت بها اجلامعــة لبنيتها 
التحتية قبل اجلائحة بسنة 

مشاركات طالبية



الثالثاء ٤ اغسطس ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

متر ذكرى غزو الكويت الشقيقة 
من قبــل اجليش العراقــي في ٢ 
أغسطس ١٩٩٠م، أي بعد مرور ٣٠ 
سنة من االحتالل الغاشم الذي كان 
مبنزلة وصمة عار في التاريخ احلديث 
بني البلدان العربية.. هذا الغزو الذي 
أحدث شرخا كبيرا بني األشقاء العرب 
في وقت كنا نحتاج فيه الى وحدة 

الصف وجمع الكلمة وقت احملن.
وذكرى الغزو مليئة بالعديد من 
الدروس والعبر التي ال تكاد تنسى، 
فمن كان يصدق أن اجلار كان يفكر 
في االعتداء على جاره القريب بيوم 
وليلة، ومن كان يظن ان شعب الكويت 
الكارثة اإلنسانية  ســتحل به هذه 
في حلظة تغيرت فيها كل التوقعات 
السياسية.. حيث جمعت أزمة اخلليج 
الثانية كل أهل اخلليج على قلب واحد 

رغم صعوبة احلدث وعدم تصديق 
ما وقع بالفعل؟!

وتشهد حلظات ذلك الغزو املشؤوم 
بسوء النوايا وخبث اجلار الذي تعرى 
مــن كل القيم واملبــادئ واملعايير 
إثرها شعب  األخالقية تضرر على 
الكويت العزيز فاستقبله أهل اخلليج 
ارتفعت األصوات  بالترحاب.. حتى 
واألهازيج الشعبية بلهجة أهل اخلليج 
عبر صوت الفنان القطري املبدع علي 

عبدالستار.. مرددة:
ال هنت يا كويتي

لك عيني لك بيتي
وهكــذا التحم أهل اخلليج وهم 
ينددون بغزو الكويت على مدى ستة 
أشهر حتى حتررت األرض وعادت 
الكويت ألهلها حرة أبية كما كانت في 
السابق ال تهاب األعادي وال تستسلم 

للمؤامــرات التي حيكت ضدها في 
الظالم.

رحم اهللا حكام الكويت واخلليج 
الذين وقفوا وقفة رجل واحد ضد 
غزو الكويــت، وحينها كان مجلس 
التعاون شعلة من النشاط والوحدة 
النادرة في تلك األيام التي لم تنس 
ولم متسح من الذاكرة حتى اليوم.

٭ كلمة أخيــرة: مرور ثالثة عقود 
على غزو الكويت الشــقيقة (١٩٩٠ 
- ٢٠٢٠).. يجعلنــا نحيي من جديد 
الوحدة اخلليجية املنشودة التي نتمنى 
أن تســود بيننا، ألن وحدتنا تكمن 
في الدين والثقافة والعادات واللغة، 
فلنترك خالفاتنا على جنب وننظر 
ملستقبل مشرق من أجل خليج العز 
والكرامة ولشعوبنا التي تتطلع نحو 
الريادة وقيادة األمم بكل ثقة واقتدار.

عالمة استفهام؟

ثالثة عقود
على الغزو

Dr.alkuwari@hotmail.comد. ربيعة بن صباح الكواري
أستاذ اإلعالم املساعد بجامعة قطر

«األنباء» تنشر ترجمة لوثيقة من البيت األبيض تتضمن نص املكاملة 
الهاتفية بني امللك فهد والرئيس بوش األب بعد الغزو العراقي للكويت

ترجمة وإعداد: محمد هالل اخلالدي

قامــت إدارة البيت األبيض برفع الســرية عن عدد من الوثائق 
املتعلقة بالغزو على مدى الســنوات املاضية، وحصلت «األنباء» من 
بينها على النص احلرفي للمكاملة الهاتفية التي جرت بني الراحل امللك 
فهد بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية، والرئيس األميركي 
األسبق جورج بوش األب، وذلك مساء يوم الغزو العراقي الغاشم على 
الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠، والتي يتضح منها حرص امللك فهد على 
حترير الكويت وعودة الشرعية إليها، واصراره على انسحاب القوات 
العراقية من كامــل األراضي الكويتية، ورفضه التام لهذا التصرف 
األحمق، كما تبني املكاملة حرص الرئيس األميركي الراحل بوش األب 
واتفاقه على الهدف نفسه، وتأكيده على دعم الكويت وأميرها املغفور 
له بإذن اهللا صاحب السمو الشيخ جابر األحمد، وتأكيده على اتخاذ 
كل التدابير الالزمة مبا فيها استخدام القوة إلخراج القوات العراقية 

من الكويت. وفيما يلي الترجمة احلرفية لنص املكاملة:

الكويت للتوصل إلى اتفاق. 
ولكــن مع األســف، مــع أن 
صــدام أكد أنه ليســت لديه 
نية مبهاجمة الكويت، إال أن 

الذي حدث هو العكس.
الرئيس: بالضبط.

امللك فهد: هذا ألنه مغرور.. 
ال يــدرك أن عواقب ما فعله 
تغضب النظام العاملي. يبدو 
أنه ال يفكر إال في نفسه، إنه 
يتبع خطى هتلــر في خلق 
مشــاكل للعالــم، مــع فارق 
وحيــد، أن أحدهمــا مغرور 
واآلخر أكثر غرورا ومجنون. 
اعتقد أنه ال يوجد شيء ينفع 
مع صدام ســوى اســتخدام 
القوة. حتدثت مع صدام في 
الساعة ٤ بالتوقيت السعودي 
وأخبرته أنه يرتكب خطأ، بأي 
قانون أو منطق تهاجم دولة 

القوات العراقية بسالسة، أو 
على ممثله أن يعود أدراجه 
بسرعة. على صدام أن يسحب 
قواتــه من الكويت بســرعة 
وإال فاحلل اآلخر الوحيد هو 

استخدام القوة.
السيد الرئيس، هذه مسألة 
خطيرة للغاية، تنطوي على 
مبدأ ال ميكن قبوله بأي منطق 
أو أخــالق. مبارك اتصل بي 
حول طلب عقد قمة عربية. 
أخبرته أنهــا خطوة جيدة، 
يجب أن يقتنع القادة العرب 
أن ما حدث أمر بالغ اخلطورة، 
ومــن خــالل مبــارك وأنــا، 
ســنعمل على عقد قمة بعد 
غد. ممثل صدام ســيطلعني 
غدا ما إذا كان سيصحح األمور 
وينسحب من الكويت أم ال. 
وأي معلومات من ممثل صدام 
سأبلغها لك. السيد الرئيس، 
ال ميكن الســكوت عما فعله 

صدام.
أمتنــى أن حتــل األمــور 
سلميا، وإن لم يكن، فعلينا 
أن نلقن صدام درسا لن ينساه 

ما بقي حيا.
أريد أن أشــكرك وأشــكر 
الشعب األميركي واألوروبيني 
والعالم على موقفكم الثابت 
جتاه مــا فعله صدام ليدرك 
خطأه القاتل ضــد الكويت. 
اســمح لي أيضــا أن أقترح 
االســتعداد ألننــا نعرف ما 
الذي ســيفعله صــدام. هذه 
املعلومة لك، واآلن هل لديك 

صغيــرة بقوات عســكرية؟ 
وذكرته أنه اقتــرح في قمة 
بغداد ميثاق عدم اعتداء بني 
الدول العربية، وعدم التدخل 
في شؤون بعضها الداخلية. 
انه كذاب. مكاملتي معه اليوم 
كانت حازمة وقوية وأخبرته 
أنه يجب عليه أن ينسحب من 
الكويت اآلن، ولن نقبل بأي 
الكويتي  الــرأي  نظام ميثل 
والعربــي. وأخبرني صدام 
أنــه حاول التوصــل التفاق 
مع الكويــت، ولكن الكويت 
لم ترد عليه. أخبرته أن هذا 
ليــس عذرا، إذا لم ترد عليه 
الكويت كان ميكن أن يتصل 
بنا ونحاول التوصل التفاق. 
ال عــذر له الســتخدام [ذلك] 
فــي حديثــه. لهذا الســبب، 
أقــول انه متغطــرس، يظن 
أن ما فعله ســيمر بسهولة. 
بعدها قال لي اســمح لي أن 
أرســل إليك نائــب الرئيس 
للقائك غدا الساعة ١١ صباحا 
بتوقيت السعودية. قلت له 
إذا أدركت خطأك وانسحبت 
من الكويت عندها من املمكن 
أن أقابل نائــب الرئيس. ثم 
كــرر إذا كان ممكن أن أقابل 
ممثله غدا للتوصل إلى حل. 
أخبرته أن عليه مســؤولية 
سالمة جميع من في الكويت، 

كويتيني وغيرهم.
السيد الرئيس، سنستقبل 
ممثلــه غــدا ونتحــدث معه 
إما أن تنســحب  باختصار، 

أي أســئلة؟ أرجو أن تسأل 
كصديق وسأجيبك كصديق.
لــدي ســؤال  الرئيــس: 
واحــد، هل القيادة الكويتية 
في السعودية، األمير وولي 
العهد، هل هم بأمان وسالم؟
امللك فهــد: عدد كبير من 
األسرة احلاكمة في السعودية 

اآلن بأمان ومحل ترحيب.
جــدا،  جيــد  الرئيــس: 
ســنقوم بعمل بيان مشترك 
مع الســوڤييت يدين الغزو 
العراقــي عندمــا يصل بيكر 
إلــى موســكو قريبا إلصدار 
بيــان قوي ومشــترك بيننا 

وبني السوڤييت.
امللك فهد: هذه أخبار جيدة 

جدا.
الرئيــس: هدفنــا يتفــق 
مــع هدفهم بإخــراج العراق 
واستعادة السيادة الكويتية.

امللك فهــد: أخبرت صدام 
أننــا لن تنطلــي علينا هذه 
احلكومة الوطنية في الكويت 
(احلكومة التي شكلها صدام)، 
نعلــم أنه ال أحد في الكويت 
يقبل بعزل احلكومة الشرعية، 
وإذا أحضروا قيادة من العراق 
إلى الكويت فإن ذلك سيكون 

غير مقبول متاما.
الرئيس: سيكون احتيال 

كامل.
امللك فهد: سنعرف في أي 
وقت من اآلن إلى غد حقيقة 

املوقف.
الرئيس: شــكرا، في هذه 

األثناء، نحن نفعل ما عبرت 
عنــه، نقــوم فــي حكومتي 
باالســتعداد للخيارات على 
الديبلوماســي  املســتوى 
والعســكري واالقتصــادي. 
وسندرس املزيد من اخليارات 
الديبلوماسية واالقتصادية 
والعســكرية. لقــد طبقنــا 
عقوبات اقتصادية شــاملة، 
ونــدرس حاليــا إجــراءات 
اقتصادية أخرى ضد العراق 
طبقــا للفصــل الســابع من 
ميثاق األمم املتحدة. إجراءات 
أخرى ستؤخذ بعني االعتبار 
لوقف امكانية تصدير النفط 
العراقــي، إما بإغالق أنابيب 
النفط أو من خالل احلصار 
املفروض على العراق. واضح 
أننا بحاجة ملزيد من احلديث 
للتباحث حول مجموعة من 
اخليــارات األخــرى، لكنني 
أمتنــى أن تســفر اجلهــود 
العربية عن انسحاب وعودة 

الشرعية إلى الكويت.
امللــك فهــد: نحــن أيضا 
نتمنــى أن تنجــح اجلهــود 
العربية، ولكن كل االجراءات 
التي مت اتخاذها واخليارات 
التي ذكرتها ســتكون مفيدة 

في ردع صدام.
الرئيس: في الســعودية، 
 TACAIR نعتقد أنه يجب دراسة
والتي نحتاج إلى مناقشــتها 
معك ألن أمنكم مهم بالنسبة 
لنا ونريد أن نفعل أي شــيء 
ممكن ملنع صدام من اتخاذ أي 

إجراءات عدائية ضد اململكة، 
ولنعمــل معكــم التخــاذ أي 
خطوات ضرورية الجبار صدام 

على االنسحاب من الكويت.
امللك فهد: شــكرا لك على 
مــا قلته عن اململكة العربية 
السعودية، اســتنادا إلى ما 
سيحدث غدا، سأكون سعيدا 

في بحث ذلك معك.
الرئيس: تعلم أننا نحرك 
حامــالت الطائــرات بالقرب 
من اخلليج، نعتقد أن العمل 
العربــي اجلماعي ســيكون 
مفيدا، نحيي جهودك، ونأمل 
النجاح غدا، أتطلع للسماع 

منك عن النتائج.
امللك فهد: شكرا الهتمامك، 
وأشــكرك باســم الشــعب 

السعودي.
الرئيس: لدي طلب آخر، 
أرجــو أن تنقــل حتياتــي 
الشــخصية لألمير الشــيخ 
جابــر، وأبلغه أننــي أحتقر 
بعمــق هذا العمل الوحشــي 
الفظيع ضد بالده، وأبلغه أننا 
ندعمه. أثمن دورك في إبالغه.

امللــك فهــد: ســأبلغ ذلك 
لألمير.

لــك،  شــكرا  الرئيــس: 
بارك اهللا فيك وفي الشــعب 
الســعودي. حــظ أوفــر مع 
البطوليــة جتــاه  جهــودك 

السالم.
امللك فهد: شكرا لك، شكرا 
للصداقة بني اململكة والواليات 

املتحدة ألكثر من ٦٠ عاما.

صورة مــن وثيقة البيــت األبيض
لنص املكاملة

األشــد خطورة في الشــرق 
األوســط مــن قبــل دولة ال 
تعرف معنــى اجلوار. رأيي 
في هذا املوقف أنه صعب جدا. 
يجب إيقافه بأسرع وقت وبأي 
طريقة ألنه أمر خطير جدا، 
عندمــا يصبح مبدأ أن تقوم 
دولة مبهاجمــة دولة أخرى 
صغيرة بواسطة اجليوش.

الرئيس: بالضبط.
امللك فهد: هذا الهجوم بدأ 
في الساعة ٢:٣٠ فجرا بتوقيت 
السعودية، كما تعلم كان لدينا 
ممثلون من العراق والكويت 
قبل يومني. حاولت التوفيق 
بني املواقف، وعبر اجلانبان 
عن اســتعدادهما لذلك. كان 
مــن املقــرر أن يذهــب وفد 
من الكويــت لزيارة العراق، 
وجلســة أخــرى تعقــد في 

البيت األبيضـ  واشنطن
مذكرة مكاملة هاتفية

املوضوع: مكاملة مع امللك 
فهد ملك السعودية

الرئيــس  املشــاركون: 
(جورج بوش األب)ـ  امللك فهد
 ٢ والتاريــخ:  الوقــت 
أغسطس ١٩٩٠، ٦:٤٣ - ٧:٢١ 

مساء
املكان: املكتب البيضاوي
الرئيــس: جاللتك، كيف 

حالك؟
امللك فهد: آســف للتأخر 

في أخذ مكاملتك.
الرئيس: ال بــأس، أردت 
اطالعــك علــى ما نفكــر به، 
واألهم أن نسمع آراءك حول 

الغزو الرهيب.
امللك فهد: بداية أشــكرك 
علــى اهتمامك بهذه القضية 

امللك فهد عن صدام: مغرور.. يبدو أنه ال يفكر إال في نفسه.. إنه يتبع ُخطى هتلر في خلق مشاكل للعالم مع فارق وحيد أن أحدهما مغرور واآلخر أكثر غرورًا ومجنون وال ينفع معه إال القوة

الرئيس بوش األب: نقوم في حكومتي باالستعداد للخيارات على املستوى الديبلوماسي والعسكري واالقتصادي.. وسندرس املزيد من اخليارات الديبلوماسية واالقتصادية والعسكرية
رت صدام بأنه اقترح في قمة بغداد ميثاق عدم اعتداء بني الدول العربية.. إنه كذاب.. مكاملتي معه اليوم كانت حازمة وقوية وأخبرته بأنه يجب عليه أن ينسحب من الكويت اآلن امللك فهد: ذكَّ

الرئيس: لدي طلب أرجو أن تنقل حتياتي الشخصية لألمير الشيخ جابر وأبلغه بأنني أحتقر بعمق هذا العمل الوحشي الفظيع ضد بالده وأبلغه بأننا ندعمه.. ُأثّمن دورك في إبالغه

الكندري لـ «األنباء»: اجلمعيات فتحت مخابز التنور 
ووزعت األموال الواردة من اخلارج خالل الغزو

محمد راتب

أكد أمني السر في جمعية 
الروضة وحولي التعاونية 
علــي هاشــم الكنــدري لـــ 
«األنبــاء» أن اجلمعيــات 
دورا  لعبــت  التعاونيــة 
محوريا خالل الغزو العراقي، 
حيــث حرصت على توفير 
االســتراتيجي  املخــزون 
وتوزيعــه علــى فــرق مت 
تشــكيلها فــي كل منطقــة 
التخزين  لتجــري عمليــة 
للمواد فــي أحد البيوت ثم 
التوزيع على القاطنني بآلية 

محددة.
وذكر: اننا عشــنا أياما 
صعبة النعدام األمن وغياب 
األمان واملخاطر التي حتيط 
بنا من كل مكان، حيث كنت 
في عــداد املتطوعني خالل 

التنظيــم  وأضــاف أن 
كان أمرا أساسيا في جناح 
حتركاتنا، حيث مت تشكيل 
فريق إلدارة املنطقة في كل 
قطعة، وتخصيص بيت أو 
اثنني للتخزين، وفرز فرق 
النفايات  للنظافة إلخــراج 
خــارج املناطق مــع احلذر 
والتخــوف مــن مالحقــات 
التــي  العراقيــة  القــوات 
كانت تتربــص لنا وتتابع 

حتركاتنا.
وبســؤاله عــن كيفيــة 
توزيــع املــواد الغذائية أو 
بيعهــا قال الكنــدري: قمنا 
باتخاذ ســاحات املســاجد 
الغذائيــة  املــواد  لعــرض 
ليحصل عليهــا املواطنون 
بعيــدا عن أنظــار اجليش، 
وعندما مت اكتشاف األمر من 
قبل أحد األفراد من القوات 

العراقيــة مت إغــالق املكان 
واستخدام مصليات النساء، 
موضحا أن اكتشاف مثل هذه 
األعمــال يعــرض صاحبها 
لالعتقال ومصادرة املخزون 
كامال، حيث كنا نحاول العمل 
بســرية والتخفــي لضمان 

استمرارية التوزيع.
وأضــاف أن اجلمعيات 
التعاونية قامت بفتح مخابز 
التنــور لتوفير اخلبز، كما 
عززت حتركات اجلمعيات 
الثقــة لدى شــركات املواد 
الغذائية بعد أن رأوا ما رأوا 
من تضحيات فقامت باالتفاق 
على تسليم املواد الغذائية 
لهــم لثقتهــم بهــم وتقوم 
اجلمعيات بتوزيعها باملجان، 
إلى جانب توزيع املبالغ التي 
تدخل من اخلارج، حيث كنا 

املالذ اآلمن لهذه األعمال.

توزيع املواد الغذائية في ساحات املساجد وتشكيل فرق في كل منطقة

علي هاشم الكندري

تلك الفترة، وشــاركت في 
التــي  البطوليــة  األعمــال 
قامــت بها مجالــس إدارات 
اجلمعيــات التعاونيــة من 
توفيــر االحتياجــات مــن 
الغذائية واألساسية  املواد 
واالســتهالكية للمواطنــني 

واملقيمني على حد سواء.
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الهاشم: مضاعفة عقوبة العنف ضد املرأة حال كان مرتكب
الفعل زوجًا أو خاطبًا أو طليقًا أو أحد األصول أو الفروع  أو اإلخوة

اقتراحا  الهاشم  النائب صفاء  قدمت 
بقانون الضافة مادة جديدة على احكام 
القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون 

اجلزاء.
وجاء االقتراح كما يلي:

مادة أولى

تضاف مادة جديدة برقم ١٦٥ مكررا 
الى القانون رقم ١٦ لســنة ١٩٦٠ املشار 

اليه نصها التالي:
مادة ١٦٥ مكررا: تضاعف العقوبات 

املنصوص عليها في املواد ١٦٠ و١٦١ و١٦٢ 
و١٦٣ و١٦٤ اذا كان مرتكب الفعل زوجا 
للضحية او خاطبا او طليقا او احد االصول 
او الفــروع او  احد االخوة او كافال او 
شخصا له والية او سلطة على الضحية 
او مكلفا برعايتها او كانت الضحية قاصرا 
او مصابة بضعف في قواها العقلية، وكذا 

في حالة العود.
مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

ـ كل فيمــا يخصهـ  تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
وجاء في املذكــرة االيضاحية: نص 
قانون اجلزاء في مواده من ١٦٠ الى ١٦٤ 
على معاقبة كل مــن يقوب بضرب او 
جرح شخص او يلحق به اذى او يخل 
بحرمة جسمه، ومتيز املواد املشار اليها 
في درجة العقوبات بحسب القصد وما 
يترتــب على الفعل من آثــار خفيفة او 
محسوسة او آالم جسدية او عاهات، ولكن 

املشرع لم مييز في هذه املواد بني ما اذا 
كان املعتدي شخصا غريبا عن الضحية 
او من افراد اسرتها او ذي سلطة كفالة 

او والية او رعاية.
واعتبارا لتفشــي ظواهر العنف في 
الوسط االسري، السيما العنف املسلط 
على النساء من ازواجهن او من اخوتهن 
ونكوص الشرطة عن التدخل حلمايتهن 
للتعنيف، وحرصا على  خلل تعرضهن 
ســن قواعد زجرية لردع االعتداء في 
الوسط االســري عموما واملسلط على 

الهشة باخلصوص، مت  النساء والفئات 
تقدمي هذا االقتراح بقانون الذي يقضي 
مبضاعفة العقوبات عن جرائم الضرب 
واجلرح وااليــذاء املنصوص عليها في 
املــواد من ١٦٠ الى ١٦٤ متى كان الفاعل 
زوجا للضحية او خاطبــا او طليقا او 
احد االصول او الفروع او احد االخوة 
او كافال او شــخصا له والية او سلطة 
على الضحية او مكلفا برعايتها او كانت 
الضحية قاصرا او مصابة بضعف في 

قواها العقلية، وكذا في حالة العود.

قدمت اقتراحاً لتعديل القانون رقم ١٦/ ١٩٦٠ اخلاص باجلزاء بإضافة مادة جديدة

صفاء الهاشم

املطير يسأل وزير الداخلية عن قيود تسجيل الناخبني وإجراءاتها
وجه النائب محمد املطير 
ســؤاال مطوال من عدة بنود 
الى نائــب رئيــس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية أنس 
الصالح جاء فيه: فتحت جلان 
القيــد التســجيل بالقيــود 
االنتخابية منذ بداية فبراير 
٢٠٢٠، واستقبلت املواطنني 
الذيــن رغبــوا بالقيد الول 
مــرة، وكذلك الراغبني بنقل 
قيودهم من منطقة الخرى 
فــي الدائــرة ذاتهــا او نقل 
قيودهم مــن دائرة الخرى، 
وكذلك حتديث قيود الناخبني 
بحذف املتوفني او ممن فقدوا 
صفة الناخبني، وعليه يرجى 
افادتي وبشكل محدد ودقيق 

مبا يلي:
١ـ  ملــاذا لم تلتــزم الوزارة/ 
ادارة االنتخابــات بإيضاح 
صفة القيد امام اسم الناخب، 
ان كان تســجيال جديــدا او 
انتقــال مــن منطقة الخرى 
داخــل الدائرة او انتقال من 
دائرة الخرى على الرغم من 
ان قانون االنتخاب من املواد 
٤ الــى ٨ يســتلزم ذكر هذا 
البيــان امام اســم الناخب، 
ومبراجعة اجلريدة الرسمية 
اليــوم) الصادرة  (الكويت 
في ١٠ مــارس ٢٠٢٠ وجدنا 
اغفال ذكر هــذا البيان امام 
الناخــب باملخالفــة  اســم 
للقانــون، فما مبرر مخالفة 
احكام القانون، ومن يتحمل 
مسؤولية ذلك، وما االجراء 
املتخذ بحقــه؟ مع تزويدي 
بقيود الناخبني بـ «سي.دي» 

الناخبني، ومن املسؤول عن 
ذلك، وما اجلزاء او االجراء 
الذي اتخــذ بحقهم؟ يرجى 
تزويدي بـ «سي.دي» يحتوي 
على بيانات عناوين الناخبني 
كاملة وصحيحة حسبما هو 

مقرر بالقانون.
٤ ـ يالحظ ان نشــر اسماء 
املتوفني في جريدة «كويت 
اليوم» شابته عيوب خطيرة 
في عدم االلتزام مبا استلزم 
قانــون االنتخــاب، حيــث 

يالحظ ما يلي:
أ ـ ان من نشــرت اسماؤهم 
في جريــدة «كويت اليوم» 
عدد ١٠ مارس ٢٠٢٠ قد بلغ 
عددهم حوالي ٦ آالف متوفى، 
وهو ميثل وفيات ما يقارب ٩ 
سنوات، فلماذا لم تقم الوزارة 
بإلغاء هذه الوفيات سنويا 
كمــا قــرره القانــون؟ ومن 
املســؤول عن هذه املخالفة 
اجلســيمة، وما اجلــزاء او 

االجراء الذي مت بحقه؟
ب ـ هناك تعمد في النشــر 
ألســماء املتوفــني مع تعمد 
عدم ذكر تاريخ الوفاة امام 
كل متوفــى، وهو ما يتعذر 
معه التدقيــق بالغاء قيود 
املتوفــني ومراقبتها، فلماذا 
لم تقم الوزارة بذكر تاريخ 
الوفيات كما قرره القانون، 
ومــن املســؤول عــن هــذه 
املخالفة اجلسيمة، وما اجلزاء 

او االجراء الذي مت بحقه؟
برجاء تزويدي بـ «سي.

دي» فيه بيانات تاريخ وفاة 
الناخبــني كاملة وصحيحة 
حسبما هو مقرر بالقانون.

االجراء الذي اتخذته الوزارة 
الفترة، واذا  لتعويض تلك 
لم تتخذ اي اجراء فما سبب 
ذلك، وكيف ستتم مواجهة 
التداعيــات القانونية لغلق 
جلــان القيــد واهــدار حق 
املواطنني والناخبني في هذا 

اخلصوص؟
٨ـ  يالحظ ان كشوف الناخبني 
لم يتــم تعليقها في مخافر 
الشــرطة وال فــي اي اماكن 
عامة اخــرى، وهو ما حمل 
بعض املواطنني من الناخبني 
الــى اثبات حالة مدون فيها 
ذلك وبإقرار رسمي من مخافر 
الشرطة رسميا بذلك حسب 
الوثائق التــي لدينا، فلماذا 
لــم تقــم الــوزارة بتعليق 
كشــوف الناخبني كما قرره 
القانون، ومن املسؤول عن 
هذه املخالفة اجلسيمة، وما 
اجلزاء او االجــراء الذي مت 

بحقه؟
٩ـ  اوجبت املادة الثامنة من 
القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ 
ان تتم مراجعة دورية بشكل 
ســنوي كل قيود الناخبني 
وفقا للوارد بفقراتها من «أ» 
الى «و»، ولكن هناك تقصيرا 
او اهمــاال عــن  او تعمــدا 
االلتزام باملراجعة السنوية 
لكل القيــود، وهو الواضح 
مــن النشــر فــي اجلريــدة 
اليوم»  الرســمية «كويــت 
بتاريــخ ١٠ مــارس وكذلك 
١١ ابريــل ٢٠٢٠، حيــث جاء 
النشــر قاصرا على القيود 
في ســنة ٢٠٢٠، على الرغم 
من املخالفات اجلسيمة التي 

تزويدي مبحاضر التحقيق 
او افادات عنها بصورة دقيقة 

وموثقة.
١١ ـ مــا دور الهيئــة العامة 
للمعلومــات املدنيــة فــي 
البيانــات  ضمــان ســالمة 
اخلاصــة بســكن املواطنني 
والناخبــني منهم على وجه 
التحقيق، وما املستندات التي 
تســتند اليها بدقة وحصرا 
الهيئة الجراء اي تعديل او 
الناخبني  تغيير على سكن 
(املواطنني)، ومــا اجراؤها 
للتثبت من صحة البيانات 
واملســتندات املقدمة لها في 
هذا اخلصوص، وهل تقوم 
مبطابقة ما هو مدون لديها 
من بيانــات او يقدم لها من 
طلبات تعديلهــا مع ما هو 
مقيد بجــداول الناخبني في 
جلــان القيد والذي ينشــر 
سنويا ويحتفظ به لدى ادارة 
االنتخابات ســواء للناخب 
اجلديد او الذي حذف اسمه 
او تعديــل  كناخــب مقيــد 
بياناته او يتم نقله ملنطقة او 
دائرة اخرى، وما االجراءات 
والضمانــات التــي تطبقها 
للحفاظ على صحة بيانات 
السكن الفعلي، وما موقفها 
من التباين في عنوان السكن 
املــدون بالبطاقــة املدنيــة، 
املدون للحصول  والعنوان 
على خدمات اخرى صحية او 
متوينية او حقوق تعليمية 

او انتخابية؟
١٢ـ  يرجى تزويدي بـ «سي.

دي» كامل للبيانات عن قيود 
الناخبني كاملة حتى تاريخه 

٥ ـ من هي اجلهة التي تبت 
بصفة نهائية بقيود الناخبني 
في كل منطقة من املناطق وفي 
كل دائرة من الدوائر سواء 
االضافة او التعديل او احلذف 
او التحديث السنوي حسبما 
هو مقرر بالقانون، وما دور 
جلنة القيد بكل منطقة، وما 
دور ادارة االنتخابــات، وما 
النمــوذج الذي تتم تعبئته 
الجراء التعديل او احلذف او 
االضافة، وهل تستقل ادارة 
االنتخابات بــأي اجراء مما 
سبق ام حتصل على اعتماد 
جلنــة القيــد بــكل منطقة، 
ومن الذي يباشر التحديث 
التلقائي الذي تتواله الوزارة 
بحذف الوفيات او من فقدوا 
الصفات او بقبول من نقلوا 
او انتقلوا من دائرة الخرى؟

٦ ـ ما البيانات واملستندات 
التــي تســتند عليهــا بدقة 
وحصرا جلان القيد او ادارة 
االنتخابات لتقيد ناخب جديد 
او حذف اسم ناخب مقيد او 
تعديل بياناته او نقله ملنطقة 

او دائرة اخرى؟
٧ـ  اعلنت وزارة الداخلية في 
موقعها ان جلان قيد الناخبني 
ستتوقف عن العمل اعتبارا 
من ١٢ مــارس ٢٠٢٠ التزاما 
بقرار مجلس الوزراء بتعطيل 
اعمــال الــوزارات واجلهات 
احلكوميــة، وانها ســتعلن 
عن موعــد بديل عــن فترة 
غلــق جلان القيد من ١٢ الى 
٢٠ مارس، فهل مت تعويض 
فترة الغلــق املذكورة، واذا 
لم يتم ملاذا لم يتم ذلك، وما 

ذكرناها في البنود السابقة 
وطلبنا بيانا وردا تفصيليا 
بشــأنها، ومع ذلــك فإنه لم 
تشــمل املراجعة الســنوية 
القيود القدمية واملسجلة في 
ســنوات ماضية، مما ترتب 
عليــه وجود خلل جســيم 
في صحة وســالمة بيانات 
الناخبني بالنســبة لتغيير 
الفعلــي، فمنهــم  ســكنهم 
من باع بيته ومــازال قيده 
القــدمي قائما، فلماذا لم تقم 
الوزارة بالتحديث السنوي 
لكشــوف الناخبني القدمية 
وتركت كما هي خالفا ملا قرره 
القانون للوزارة من سلطة 
في هذا الشأن من اختصاص 
باملراجعة والتحديث وسلطة 
للتحــري والتحقيق، ومن 
املســؤول عن هذه املخالفة 
اجلســيمة، وما اجلــزاء او 

االجراء الذي مت بحقه؟
١٠ ـ لوحــظ وجود اســماء 
لديها نقل متكــرر لقيودها 
االنتخابية بعضها وصل سبع 
مرات وبعضها اقل ورمبا اكثر 
من ذلك، لذا يرجى افادتي عن 
سند هؤالء في تغيير مكان 
قيودهم االنتخابية بشــكل 
متكرر، وهل اجرت الوزارة 
بواسطة جلان القيد التحري 
والتحقيق الذي اســتوجبه 
القانون لالستيثاق من صحة 
القيود االنتخابية، فإذا كان 
اجلواب بالنفي ارجو ايضاح 
مبررات ذلك، ومن املسؤول 
عن هذه املخالفة اجلسيمة، 
وما اجلزاء او االجراء الذي 
مت بحقه؟ وان مت ذلك فأرجو 

وعلــى االخص لتاريخ آخر 
نشــر في اجلريدة الرسمية 
(الكويــت اليوم) لكل قيود 
الناخبــني القدمية واحملدثة 
للدوائر اخلمس مع ذكر قبالة 
اســم كل ناخب كل بياناته 
كاملة حتــى تاريخه وعلى 
االخص مــا اوجبه القانون 
رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في مواده 
مــن ٤ الــى ١٣ مثل االســم 
الكامل وعنوان سكنه كامال 
والوظيفــة وتاريــخ امليالد 
وتاريخ القيد واذا كان جديدا 
او قدميا او محدثا او منقوال 
وتاريــخ النقــل واملنطقــة 
والدائــرة املنقــول منها او 
اليها وتاريــخ تغير صفته 
االنتخابيــة بفقدان صفاتها 
او وقف حقه مبمارسته او 

تاريخ وفاته.
١٣ـ  يرجى تزويدي بـ «سي.

دي» كامل البيانات عن اسماء 
الناخبني كاملة حتى تاريخه 
كما هــي مدونة لدى الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية مع 
ذكر قبالة اسم كل ناخب كل 
بياناته كاملة حتى تاريخه 
وعلــى االخــص مــا اوجبه 
القانــون من بيانــات وهي 
االسم الكامل وعنوان سكنه 
كامــال والوظيفــة وتاريخ 
امليــالد واملنطقــة والدائرة 
التابــع لها، وتاريــخ تغير 
صفته بفقدان صفات الناخب 
بســبب فقــد اجلنســية او 
اسقاطها او سحبها او وقف 
حقه مبمارسته لالنتخابات 
لكون وظيفته عســكرية او 
للوفاة مع بيان تاريخ وفاته.

استفسر عن صفة القيد ونشر أسماء املتوفني وعدم تعليق الكشوف في املخافر واللجان

محمد املطير

فيه ذكر دقيق للبيانات التي 
مت اسقاطها في النشر بجريدة 

الكويت اليوم املذكورة.
٢ ـ ملــاذا لم تلتــزم الوزارة 
بالنشر املقرر بأحكام قانون 
االنتخاب بلزوم ان تنشــر 
الناخبــني مرتبــا  اســماء 
هجائيــا، وما ســبب تعمد 
عدم نشرها هجائيا باملخالفة 
لصريح حكم القانون، ومن 
املسؤول عن نشرها بشكل 
عشوائي وغير مرتبة هجائيا 
وبشــكل خاطئ وباملخالفة 
الحكام القانون، وما اجلزاء 
املتخــذ بحــق  او االجــراء 

املسؤول عن ذلك؟
٣ ـ هنــاك عــدد كبيــر مــن 
وردت  ممــن  الناخبــني 
عناوينهم في جريدة «كويت 
اليــوم» بتاريــخ ١٠ مارس 
٢٠٢٠ ناقصــة، حيث ذكرت 
املنطقة دون عنوان او ناقصة 
مــن بيان القطعــة واحيانا 
الشارع واحيانا اخرى رقم 
املنزل، فما الســبب في هذا 
النشر الناقص لبيان عناوين 

احلمد: السمة الغالبة على األداء احلكومي
التخبط والعشوائية والتناقض.. واألمثلة كثيرة

قــال الناشــط السياســي 
مرشــح مجلس األمة السابق 
الســمة  ان  م.أحمــد احلمــد 
الرئيسية الغالبة على األداء 
احلكومي فــي الوقت احلالي 
هي التخبط والعشوائية حتت 
القرارات بغض  شعار اتخاذ 
النظر عن ســالمتها أو دقتها 
أو مناسبتها للمرحلة، مشيرا 
الى أن احلكومة رمبا تسعى 
كعاداتها لإليحاء بأنها تعمل 
وتنتج وتقوم مبسؤولياتها 
في هذا الوقت العصيب وأنها 
تواكب كل التطورات وتقوم 
باإلجراءات الوقائية املسبقة 
كما يجب، مؤكدا ان نتائج تلك 
القرارات تأتي بعكس ما توحي 
به احلكومة ويزيد الطني بلة.

وبنيَّ احلمد أن األمثلة على 

التربيــة كان يرفــض رفضا 
قاطعــا إنهاء العام الدراســي 
وقــدم مبرراته لذلــك ليعود 
بعد فترة قصيرة ليتخذ قرار 
اإلنهاء مقدمــا مبرراته أيضا 
حيث ان املبــررات للقرارات 
احلكومية موجودة وجاهزة 
مهمــا تناقضت وتعاكســت، 
مذكرا أن وزير التربية وصف 
إنهاء العام الدراسي سابقا بأنه 
كارثــة وبعد ذلــك اتخذ قرار 

اإلنهاء.
وأوضح أن املوقف السابق 
لوزير التربية بأن إنهاء العام 
الدراسي هو كارثة ليتغير فيما 
بعد بأنه ليس كارثة يدل على 
أحد أمرين ال ثالث لهما وهو 
أن أحــد القراريــن خاطئ أو 
أنه اتخذ أحــد املواقف حتت 

مجال التعلم عن بعد وخاصة 
أولياء األمور الذين لديهم طلبة 
من صغار الســن في مرحلة 
الروضة أو املرحلة االبتدائية، 
ومن الطبيعي أن يكون هناك 
ثالثة طالب أو أكثر في كثير 

من املنازل في هذه املراحل.
وختــم احلمــد مبينــا أن 
قــرارات وزارة التربيــة هي 
مثــال فقــط وليســت هــي 
القرارات الوحيدة التي تثير 
القلق واالســتغراب، مشيرا 
إلى قــرارات الغلق أو احلظر 
الشــامل أو اجلزئي وقرارات 
عودة السفر التجاري والسماح 
بالعودة لكثير من الناس دون 
مبــررات مقنعــة أو حاجات 
ملحــة تتعلــق باألشــخاص 
أنفسهم أو بحاجة الدولة إليهم.

ضغوط معينة، مشــيرا الى 
أن هذه العقليــة في التعامل 
تثيــر القلــق واخلــوف مــن 
تداعيات مثل هذه القرارات غير 
املدروسة والتي قد تؤدي إلى 
تداعيــات خطيرة قد ال ميكن 

السيطرة عليها.
وأضاف احلمد أن قرارات 
وزارة التربيــة مثــال للبــدء 
الدراســي اجلديــد  بالعــام 
والتعليم عن ُبعد، وباإلضافة 
إلــى ســمة التخبــط الغالبة 
عليها، فإنها مغلفة بأغشــية 
كثيــرة لتجعل منهــا قرارات 
ضبابية غيــر مفهومة وغير 
واضحة وال ميكن معرفة آلية 
تنفيذها أو حتى التكهن بها، 
متســائال: عن كيفية تصرف 
أوليــاء األمور مع أبنائهم في 

بعد تتابع القرارات بخصوص «كورونا»

م.أحمد احلمد

التخبط في القرارات احلكومية 
كثيرة ومتنوعة وشبه يومية 
ومنها قرارات وزارة التربية 
التي تتغير وتدور وتتحول 
إلــى معاكســاتها فــي فترات 
متقاربة، مشيرا إلى أن وزير 

٦ شكاوى مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم
أدرج على جدول أعمال جلسة 
اليـــــوم ٦ شــكاوى جــاء نصهــا 

كالتالي:
١ - شكوى رقم ١٠٧ ضد شركة نفط 
الكويت بشأن الضرر الواقع على 
أحد أعضاء نقابة العاملني بشركة 
نفط الكويــت جــراء حرمانه من 
الدفاع عن حقوق العمال واحلفاظ 

على مكتسباتهم.
٢ - شــكوى رقــم ١٠٨ ضد وزارة 
اإلعالم بشــأن الضرر الواقع على 
موظف جراء التعسف في استخدام 

السلطة الوظيفية.
٣ - شكوى رقم ١٠٩ ضد شركة نفط 
الكويت بشأن الضرر الواقع على 
مواطن جــراء عدم قبوله بوظيفة 

مهندس، على الرغم من استيفائه 
جميع الشروط.

٤ - شــكوى رقــم ٢١٠ ضد وزارة 
الشؤون االجتماعية بشأن الضرر 
الواقــع علــى موظف فــي جمعية 
النســيم جــراء املمارســات غيــر 

املنصفة بحقه.
٥ - شــكوى رقم ٢١١ ضــد الهيئة 

العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع 
على مجموعة من الشــركات جراء 
متديد عقد استغالل مساحة مبنطقة 
ميناء عبداهللا ألغراض التخزين مع 
شركة أجيليتي للمخازن العمومية.

٦ - شــكوى رقــم ٩١٢ ضد وزارة 
التعليم العالي بشأن الضرر الواقع 
على طالب جراء رفض طلب ابتعاثه.

الكندري يسأل عن دعوة مزايدات
األندية الصحية في  «املشروعات»

النائــب عبداهللا  وجــه 
الكندري ســؤاال إلى وزير 
املالية براك الشيتان قال في 
مقدمته إنه سبق وأن قامت 
شركة املشروعات السياحية 
بدعوة الشركات املتخصصة 
في قطــاع األندية الصحية 
Health club للمشاركة في 
املزايــدة على حق االنتقاع 
ملوقع «ن-١» الذي يشغله 

بنادي الكورنيش.
ونظرا النطواء إجراءات 
اختيار املزايد األفضل على 

العديــد من املخالفــات، األمر الذي أدى إلى 
إصدار القرار الوزاري رقم ٢٠١٩/٥٣ بشــأن 
تشكيل جلنة تقصي احلقائق حول ما أثير 
عــن املزايدة اخلاصة باملوقع واملعلن عنها 

من قبل شركة املشروعات السياحية.
لذا يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  هل انتهت جلنة تقصي احلقائق من إعداد 
تقريرها حــول القرار رقم ٢٠١٩/٥٣ وكذلك 
القــرار الــوزاري ٢٠١٩/٥٩، وما التوصيات 
التي انتهت إليهــا اللجنة؟ يرجى تزويدي 

بصورة من التقرير إن وجدت.
٢ ـ هــل قام ممثــل وزارة املاليــة عند فتح 
املظاريف بتفريغ العطاءات بصورة دقيقة 
والتأكد من صحة املعلومات واملســتندات 
املقدمــة والتوقيع عليها من قبل احلضور، 

إذا كانت اإلجابة بالنفي، فما األسباب؟
٣ـ  هل قامت الشركة التي أرسي عليها املزاد 
بطلب املوافقة على زيادة في مساحة املوقع 
الكلية املستغلة محل العقد؟ وهل هذا األمر 

يخالف نص املادة ١٠ من عقد االستغالل؟
٤ـ  هل قامت شــركة املشروعات السياحية 
باملوافقــة املبدئيــة علــى زيادة املســاحة 
االستغاللية، وما األســاس القانوني لتلك 

املوافقة، ومن قام بإصدار هذا املوافقة؟
٥ـ  من الذي قام بالتوقيع على عقد االستغالل 
للموقع الكائن مبنطقــة الواجهة البحرية 

لتشغيل «النادي الصحي» 
موقع رقم «ن-١»؟

٦ـ  ما اللغة التي مت حتديدها 
لوثائق الطــرح، وهل أخذ 
باالعتبــار قــرار مجلــس 

الوزراء رقم ١٩٨٨/١٠؟
شــركة  قامــت  هــل  ـ   ٧
الســياحية  املشــروعات 
باإلفراج عن خطاب الضمان 
للشركات املزايدة، وهل هناك 
تأخير في االفراج، وخاصة 
أنه ذكر في كراسة الشروط 
بأنه يحتم االفراج للمتقدمني 

غير الفائزين؟
٨ـ  هل قامت الشركة التي أرسي عليها املزاد 
بتقدمي ما يدل على اخلبرات السابقة (وهي 
خمس ســنوات)؟ يرجى تزويدي بصورة 

منها.
٩ ـ هــل قام رئيس جلنــة تقصي احلقائق 
بإرسال بريد الكتروني إلى السفارة األملانية 
يستفسر منهم عن سجالت الشركات املتقدمة، 
وما نتيجة هذا الكتاب؟ مع تزويدي بصورة 

من الكتاب.
١٠ـ  هل قامت الشركة التي أرسي عليها املزاد 
من تقدمي السجل التجاري للشركة األجنبية 
مثبت فيها على خالف احلقيقة؟ وإذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بالسجل 
العقاري املقدم، ملاذا لم تقم الوزارة بإحالة 
هذه الواقعة الــى النيابة العامة وفق نص 
املادة ٢٥٧ من قانون اجلزاء ١٩٩٠/١٦ حيث 
إنها تشــكل شــبهة التزوير بتغيير تاريخ 
تسجيل الشركة بغرض استعماله للحصول 

على املزايدة محل التحقيق؟
١١ ـ هــل قــام الرئيــس التنفيذي لشــركة 
املشروعات السياحية باملوافقة على زيادة 
املساحة املطلوبة للشركة التي أرسيت عليها 
املزايــدة دون احلصول علــى مقابل مادي 
للدولة، وهل هذا التصرف يخالف الفقرة (٢) 
من املادة (١٠) من العقد املبرم بني الطرفني؟

عبداهللا الكندري
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املكراد: قانون اإلطفاء مينح مزايا في الترقيات والتقاعد 
ونهاية اخلدمة وميّكن اإلطفائيني من الترشح واالنتخاب

محمد الدشيش 

أكد مدير عام االدارة العامة 
لإلطفــاء الفريق خالد املكراد 
ان قانــون االطفــاء اجلديــد 
يضمن حقوق رجال االطفاء 
ويحتوي علــى مزايا عديدة 
من ضمنها املزايا املالية التي 
تتمتع بها اجلهات العسكرية 
في الترقيات والتقاعد ونهاية 
اخلدمــة والتعيــني وراعينا 
احملظورات والعقوبات ويضم 
انشاء مستشفى خاص لرجال 
االطفــاء والعــالج باخلــارج 
باالضافــة الى مزايــا التأمني 
الصحي والتي يحصلون عليها 
في القانون احلالي فضال عن 
انشاء كلية لإلطفاء معترف 

بها اكادمييا 
وقــال املكراد فــي مؤمتر 
صحافي جرى عقده عن طريق 
االون الين امس ان من ضمن 
القانــون اجلديــد الضبطية 
القضائية والتي تتيح لرجال 
االطفاء حترير املخالفات على 
الشركات واملنشآت املخالفة 
لالشتراطات الوقائية والتي قد 
تعرض مرتكب تلك املخالفات 
للحبس ملدة ال تزيد عن ثالثة 
اشهر وغرامات مالية تصل الى 
٥٠ الف دينار حســب تفاوت 
نوع املخالفــة باالضافة الى 

التنبيه واالنذار والغلق.

مــع التأكيــد على حقــه في 
اللجوء الــى القضاء للطعن 
علــى تلك القرارات وهو حق 
يستمده مباشرة من الدستور 

ونص عليه القانون.
وكذلــك نقــل أعضاء قوة 
بــذات أوضاعهــم  اإلطفــاء 
ومزاياهــم الوظيفيــة التــي 
حصلــوا عليهــا علــى مدار 
السنوات السابقة دون مساس 

بأي من تلك املزايا.
وكشف املكراد عن سمات 
قانون قوة االطفاء العام اجلديد 
تتمثل في إنشاء قوة ذات طابع 
نظامــي تتبع وزيــر الدولة 
لشئون مجلس الوزراء تتمتع 
بالضبطية القضائية وتساهم 
في حتقيق األمــن املجتمعي 

أحكام الدستور ويحافظ على 
احلقوق واحلريات ويضمن 
فاعلية جهاز اإلطفاء كمرفق 
حيوي يقوم على الســرعة 
في األداء والدقة في التنفيذ، 
ويحقق لرجــال اإلطفاء ما 
طــال أمد انتظاره من مزايا 
ماليــة  وحقــوق  عينيــة 
تتناسب وقدر تضحياتهم 
ورســالتهم اإلنسانية التي 
يقومــون بها حيــال خدمة 

الوطن واملواطن.
ونــوه املدير العام إلى أن 
اجلزاءات التأديبية التي يجوز 
توقيعها على عضو قوة اإلطفاء 
العام والتي وردت حصرا في 
هذا القانون بدءا من التنبيه 
ومرورا باإلنذار واخلصم من 
الراتب ووصوال إلى التأخير 
في الترقية، وأخيرا التسريح 
من اخلدمة قد روعي فيها أن 
حتكمها املبادئ العامة لتوقيع 
العقوبات التأديبية بحيث ال 
يجوز توقيع عقوبة تأديبية 
علــى عضــو قــوة اإلطفــاء 
العام إال بعــد التحقيق معه 
كتابة مبعرفة أعضاء اإلدارة 
القانونية املختصني وحتقيق 
أوجه دفاعه ودفوعه ومراعاة 
التدرج في تطبيق العقوبة، 
وهو ما يعني استحالة تطبيق 
أي من العقوبات املشار إليها 

دون مراعاة ذلك.

واستقالل أعضاء قوة اإلطفاء 
العام بأحكام خاصة في مجال 
التعيني واحلقوق والواجبات 
واجلــزاءات  واحملظــورات 
التأديبيــة وتراعــي الطابــع 
اإلنســاني لعملهــم وتطبيق 
قانون قوة الشــرطة رقم ٢٣ 
لسنة ١٩٦٨ والقوانني املعدلة له 
فيما يتعلق بأحكام الترقيات 
واإلجــازات والتقاعد وإنهاء 
اخلدمة وعالج ورعاية أعضاء 
قوة اإلطفاء العام وأســرهم 
من خالل إنشــاء مستشــفى 
تخصصــي وجلنــة للعالج 

باخلارج.
وأشار إلى أن مشروع هذا 
القانون يتماشى في جميع 
بنوده ومواده القانونية مع 

ً أكد أن القانون اجلديد ميّكن «اإلدارة» من إنشاء مستشفى خاص والعالج باخلارج وكلية معترف بها أكادمييا

الفريق خالد املكراد خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد بواسطة تقنية األون الين

ان  الــى  املكــراد  وأشــار 
القانــون احلالــي ال يلبــي 
الطموح ونقف عاجزين امام 
مخالفات هذه املنشــآت الفتا 
في الوقت نفسه الى ان معظم 
وزارات ومؤسســات وهيئة 
الدولة قامت بتطوير قوانينها 
مؤكدا ان قانون االطفاء احلالي 
مضى عليه ٤ عقود وال بد من 

تعديله وتطويره. 
ونــوه الــى ان مشــروع 
القانــون اجلديــد قــد نــص 
صراحة على حق عضو القوة 
في الترشيح واالنتخاب كما 
أن حــق التظلم من القرارات 
الصادرة عن قوة اإلطفاء العام 
وهو حق أصيل له رأينا من 
األفضل النص عليه صراحة 

اجلزاءات التأديبية روعي فيها عدم جواز توقيعها على قوة اإلطفاء العام إال بعد التحقيق والتثبت من ارتكاب اخلطأ

مصادرة آالف الدنانير وذخيرة من مواطنْني و«٢ بدون» وأوروبي
محمد اجلالهمة

نفذ قطاع األمن اجلنائي 
خالل األيام القليلة املاضية 
املداهمــات  مــن  سلســلة 
والتي أســفرت عن توقيف 
٥ أشــخاص بواقع مواطنني 
وشخصني من غير محددي 
اجلنســية وأوروبــي، هــذا 
وقد عثــر بحــوزة املتهمني 
اخلمســة على نحو ٥ كيلو 
مخدرات و٤ موازين حساسة، 
وكذلك مبالغ مالية جتاوزت 
الـ ١٠ آالف دينار، هذا ومتت 
مصادرة املضبوطات وإحالة 
املتهمني الى النيابة العامة.

املكافحــة  إدارة  وكانــت 
احمللية وصلت إليها معلومات 
عن مواطن يقــوم باالجتار 
باملــواد املخــدرة واملؤثرات 
العقلية بإحدى البنايات، لتتم 

مادة الكيميكال املؤثرة عقليا، 
و٢٠ غراما من مادة الشــبو 
وقطعــة صغيرة مــن مادة 
احلشــيش، وعدد ٦ طلقات 

تستخدم في عمليات ترويج 
املواد املخدرة، باإلضافة إلى 
وجود مبلغ (٣٢٠٠ د.ك)، كما 
مت ضبط شــخصني من فئة 
غير محددي اجلنســية بعد 
مقاومــة منهما، وبالتفتيش 
مت العثــور علــى عدد ٣٠٠٠ 
حبة من نوع كبتاغون، وعدد 
١٧٠٠ حبة مــن نوع الريكا، 
باإلضافــة إلــى مبلــغ مالي 
(٣٣٨٠ د.ك). كمــا مت ضبــط 
أوروبــي ومت العثــور على ٣ 
كيلــو مــن مــادة املاريغوانا 
املخــدرة و١٢ زجاجة خمور، 
و٢ ميــزان حســاس وأكياس 
نايلون فارغة ومبلغ مالي ٣١٥٠ 
د.ك، ومبواجهته باملضبوطات 
والتحقيق معه أقر بأنه اعتاد 
على جلــب املواد املخدرة الى 
البالد عن طريق إخفائها بداخل 

الطرود البريدية.

نارية لســالح ناري، وعدد 
١٠٠ حبة مختلفة األنواع من 
العقليــة، وميزان  املؤثرات 
حســاس وأكيــاس نايلون 

املتهمون اخلمسة ُعثر بحوزتهم على نحو ٥ كيلو مخدرات وحبوب و٤ موازين حساسة

جانب من املخدرات املتنوعة واملبالغ املضبوطة 

مداهمة منزله بعد احلصول 
على إذن نيابي، وكان برفقة 
مواطن آخر، وبالتفتيش عثر 
على كيلو ونصف الكيلو من 

إهانة عريف في جناح الشرطة
بـ «موشغلك اتوكل على اهللا»

منتحل صفة موظف بلدية خدع هنديًا 
وسلبه ٨ رؤوس أغنام

سعود عبدالعزيز

اضطــر عريــف فــي وزارة الداخلية 
يعمل فــي جناح الشــرطة إلى االصرار 
على مالحقة مواطن بقضية اهانة موظف 
عام وذلك على خلفية قيام املتهم بالتحدث 
مع املجني عليه بأسلوب غير الئق برغم 
ان االول حتدث الى املتهم بطريقة مهذبة

وباحترام شديد ولكن قوبل هذا االحترام 
باإلساءة.

هــذا، وتــم تسجيل قضية في مخفر 
شرطة مبارك الكبير حتت رقم ٢٠٢٠/١٦٢. 
وبحسب مصدر امني فإن القضية متثلت 
في تقدم مواطن من مواليد ١٩٩٨ ويعمل 
عريــف في وزارة الداخلية بإدارة جناح 

الشــرطة وقال إن زمالءه طلبوا منه ان 
يأتــي إليهــم بوجبة افطار من اســواق 
القرين، ومقابل األســواق شاهد مركبة 
تعوق حركة الســير ونظــرا ألنه بزيه 
الرســمي نزل الى قائــد املركبة وقال له 
«طويــل العمــر انت مســكر الشــارع»،
فقام بالرد عليه «موشــغلك توكل على 
اهللا»، مشــيرا الى انه ولدى توجهه الى 
مطعم الشــاورما فوجئ بـ ٣ اشــخاص 
يتوجهون اليه ويعتدون عليه بالضرب 
وعليه توجه الى املخفر وأحضر تقريرا 
طبيــا وجــار مالحقــة املتهــم وتوقيف 
املركبــة لوحــة  مبوجــب  اآلخريــن 
التــي كان يســتقلها صاحــب عبــارة 

«موشغلك».

سعود عبدالعزيز

متسكت مواطنة مبالحقة وافد هندي 
يعمل لديها كعامل في اجلاخور بقضية 
خيانة امانة، رغم متسك االخير بتعرضه 
للخداع وسرقته من قبل مجهول ٨ رؤوس 
غنــم يزعم انه موظــف في البلدية على 
حســب زعمه. هذا، ومت االستقرار على 
تسجيل القضية باعتبارها خيانة امانة 

وحملت رقم ٢٠٢٠/٨٣ جنح الظهر.
وفي التفاصيل، فإن مواطنة من مواليد 

١٩٥٣ قالــت في بالغها انهــا تتهم هنديا 
بســرقة ٨ رؤوس غنم، وبسؤال الوافد 
قال انه وفيما يتوقف امام ســوق الغنم 
اوقفه شخص مجهول يرتدي الزي الوطني 
وأبلغه بأنه موظف بلدية وقام بتوبيخه 
وطلب منــه االنصراف وســرق االغنام 
الثمانية. وحدد الوافــد أوصاف مركبة 
املدعى عليه بأنها سوداء اللون، الفتا الى 
ان الواقعة حدثت في الســاعة التاسعة 
صباحا وكانت على مرأى عدد من الباعة 

داخل السوق.

بعدما قال للمتهم: «طويل العمر انت مسكر الشارع»

إصابة ٥ وافدين في انقالب على «الساملي»

سمكة هَوت بوافد بني صخور «الواجهة»

أحمد خميس

نشبت مشاجرة حامية بني مواطنني أحدهما 
صاحب منزل واآلخر قائد مركبة على خلفية 
اصطدام املركبة بسور منزل املواطن. وبحسب 
مصدر، فقد ورد بالغ عن تصادم مركبة مبنزل، 
ولدى انتقال رجال األمن الى موقع البالغ تبني 

أن مشاجرة اندلعت بني الطرفني.
مــن جهة تخــرى، أســعف ٥ وافدين من 

جنسية آسيوية إلى مستشفى اجلهراء للعالج 
من إصابــات متفرقة حلقت بهــم، وتنوعت 
اإلصابات بني حرجة وبليغة وذلك على خلفية 

انقالب باص صغير كانوا بداخله.
وبحسب مصدر امني، فإن عمليات الداخلية 
ابلغت بوجود حادث انقالب على طريق الساملي 
كيلو ٣٦، وبانتقال رجال األمن شوهد املصابون 
اخلمسة الى جوار املركبة ومت تسجيل قضية 

انقالب واصابة.

عبداهللا قنيص

تعرض وافد من إحدى اجلنسيات العربية 
إلصابــات متفرقة اثر ســقوطه بني صخور 

إحدى الواجهات البحرية.
وكان قد ورد بالغ الى غرفة عمليات اإلطفاء 
عن ســقوط الوافد، فتــم توجيه فرقة مركز 
الساملية لإلطفاء البحري التي تعاملت مع حادثة 
السقوط، وقامت برفعه بواسطة نقالة نظرا 
لصعوبة املكان. هذا، وقال الوافد في إفادته: إنه
هوى بني الصخور حينما كان يقوم بالصيد.

مشاجرة بني مواطنني عقب اصطدام مركبة بسور منزل

خالل نقل الوافد إلى املستشفى بسيارة اسعاف
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مركز الكويت 
لألعمال..

«مكانك راوح»

وقفة

عيسى أبو طفرة

تســاؤل مســتحق.. ما الذي تغير بعد ٣٠ عاما من االحتالل 
العراقي الغاشم للكويت، على املستوى احمللي واإلقليمي والدولي؟

تعودنا على منطية التعامل مع هذه الذكرى، واسترجاع املعلومات 
املكررة، دون أي مستجدات فكرية أو استراتيجية، فقد قامت وزارة 
اإلعالم بتوثيق املرحلة عدة مرات تلفزيونيا وإذاعيا بشكل احترافي، 
وأجرت الصحف لقاءات تاريخية مع الرموز داخل الكويت وخارجها، 
ومتيز مركز البحوث والدراســات الكويتية بإصداراته الوثائقية 
العلمية بهذا الشأن مبختلف االجتاهات السياسية واالقتصادية 
واألمنية والتاريخية واالجتماعية، وآخرها «موسوعة تاريخ الغزو 
العراقي للكويت» إعداد د.فيصل الوزان التي حوت تفاصيل كثيرة 

من عدة مراجع.
وأعتقد أننا بحاجة للخروج من الصندوق، والتفكير بأسلوب 
استشراف املستقبل، فبعد اخلروج من املراحل احلرجة «التعمير 
بعد التحرير»، و«اإلنســان قبل البنيان»، والقفزات االقتصادية 
واملعمارية والســكانية والعواصف البرملانية التي عاشتها البالد، 
وأخيرا األزمة العاملية «كورونا»، واستنزاف للموارد املالية، البد 
من النظر اجلاد ملستقبل البالد والعباد، واألجيال القادمة، وحتى ال 
تصدق نبوءة السفيرة األميركية بأن الكويت ستنتهي في ٢٠٢٠م.

لقد لعبت الكويت بكل اقتدار بضبط السياسة اخلارجية بحكمة 
وحيادية، وإصالح ذات البني، وتخفيف التوترات السياسية اخلليجية، 
وسط خبرة ديبلوماسية عريقة من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، شــافاه اهللا، ونحن بحاجة الســتمرار هذا النهج 
الوســطي خصوصا مع دول اجلوار، فلســنا نعيش وحدنا في 
العالم، فالكل يتحرك ويتطور، وينبغي مواكبة الواقع بحكمة وذكاء.
وحتى يتحقق النجاح البد من تعاون كل املؤسســات األمنية 
واالقتصادية واإلعالمية والتيارات والرموز لتحقيق األمن اخلارجي، 
والذي ســينعكس بال شك على األمن الداخلي، «من أصبح منكم 
آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت 
له الدنيا»، ولن يتحقق ذلك بتفرد الرأي وإقصاء اآلخر، وتصنيف 
املواقف والناس حسب هوى املسؤول، ولن ينجح بقبول االختراق 
اخلارجي بأي شــكل، فالكويت اســتوعبت اجلميع منذ بدايتها، 
وتوحدت حول أســرة احلكم دون خالف، وأنشأت لها دستورا 
توافق عليه اجلميع، وقد آن األوان إلعادة النظر في هذه الهيكلية 

البشرية الفكرية اإلنسانية القيمية.
لقد أبلى الشــعب الكويتي بالء حسنا فترة االحتالل العراقي 
الغاشم داخل  الكويت وخارجها، لفت فيه أنظار العالم، والتاريخ 
شاهد على ذلك، ويستحق هذا الشعب أن نعمل ألجله الكثير الكثير، 
فمن عمل بإخالص معروف، فلنضع ثقتنا به للمشاركة في إدارة 
البالد مستقبال، فميوله السياسية أو الفكرية شأن خاص به، وال 

جنعلها وسيلة تفكك للمجتمع وضرب اسفني الوحدة الوطنية.
ال يختلف اثنان أن التيار اإلسالمي هو األبرز في العمل الشعبي 
داخــل الكويت وخارجها، وتقدمي اخلدمات اللوجســتية، وإدارة 
البالد بكل اقتدار، مع املشــاركة السياسية واجلوالت البرملانية 
بشهادة اجلميع، ومع ذلك فقد انسحب من الواجهة وسلم مقاليد 
األمور للحكومة التزاما واحتراما لها، ومت استخدام تيارات أخرى 
لتشويه ســمعته ببث اإلشاعة واألكاذيب، ثم التفرقة بني القبائل 
والتيارات السياســية، كل ذلك خلبط احلياة السياسية الداخلية، 
فانشغل الناس ببعضهم البعض بدال من ان ينشغلوا باستشراف 
املستقبل الذي أشــعل املنطقة بأسرها، حتى لم نعد نعرف فيها 

الصديق من العدو «اخلفي».
اتقوا اهللا في الكويت، ولنفكر في املستقبل بشكل اكثر جدية 
وواقعية، بعيدا عن املصالح الفردية أو الرؤى الشــخصية وعدم 
التوحد بالقرار، فالكويت جتمعنا، وســتجدون البدائل اإليجابية 
كثيرة عند محبي هذا الوطن، دون املساس مبصالح أصحاب املال 

والنفوذ، واهللا خيٌر حافظا، وهو أرحم الراحمني.

منــذ بداية العام ٢٠٢٠ وحتديدا منــذ الربع األول بدأت بوادر 
انعكاسات وانتكاسات في العالم هنا وهناك، تشير الى أن األوضاع 
جتري خالف ما يريده البشــر، وفعال تبدأ األحداث من الصني، 
لتجوب العالم أجمع، صدقها أناس وأنكرها البعض، واستهزأ بها 

آخرون.. إنها كورونا!
 كوفيد-١٩ بدأ كمرض وانتشر ليصبح وباء ثم غطى الكون بجائحة 
لم تخطر ببال أحد، من هول الصدمة اعتقد من لم يصدقها في البداية 
أنها دراما ثم بدأ بإطالق النكات معتبرها فيلما فكاهيا(كوميديا) ال 
يخلو من (األكشن) إلى أن فتكت اجلائحة مباليني املصابني وخنقت 
آالف املرضى ليصبح الفيلم واقعا (تراجيديا) مأساويا قلب الدنيا 

رأسا على عقب..
انتكســت دول، وتوقفت أعمال، وتساقطت املليارات وخفت 

بريق املشاهير.
- من يصدق أن وظيفة كابنت طيار، كانت حلم الكثير من الشباب، 

أصبحت وظيفة طاردة، فما الذي حصل؟
الطيارون الذين كانوا يقضون جل أوقاتهم بني السماء واألرض 
أصبحوا جاثمني هم وطائراتهم بال حراك، بال رواتب وال عمل، من 
يصدق أن وظيفة عامل التوصيل قائد الدراجة النارية أو من يقود 
مركبة متهالكة أصبح أكثر أهمية من كابنت وقائد الطائرة ويتقاضى 
راتبا يفوق وظائف توقفت أو ستتالشى لألبد، إنها الدنيا املعكوسة.
- عملك في بيتك بال عودة للدوام في مكان العمل، بال بصمة، 
وال مشــاحنات، وال مالحقة رئيس قسم ورقابة مسؤول وتصيد 
مدير يحصي دقائق وجودك وحضورك. من يصدق أن العمل عن 
بعد أصبح أكثر إنتاجية وحتقيقا لألهداف وتخفيضا للمصاريف.

الكثير من جهــات العمل احلكومية أو القطاع اخلاص الحظت 
أن العمل يســير بطريقة أفضل وأســرع وبجودة ودقة فائقتني 
بالعمل عن بعد، إنه اإلجناز اإللكتروني، بال روتني وساعات ضائعة 
باحلضــور أو بتكدس املوظفني واملراجعني، وبعض اجلهات تفكر 
جديا في تقليص موظفيها أو عدم العودة نهائيا لكثير من الوظائف 
واملوظفني واالكتفاء بعملهم من منازلهم، وهذا ما صرحت به شركة 
هيتاشي اليابانية بأنها حتى لو انتهت اجلائحة وتعود احلياة كما 
كانت، فإنهم ســيبقون على أكثر من ٧٠٪ من موظفيهم يعملون 
عن بعد سواء من بيوتهم أو في منتجعات أو األرياف وسموا هذه 
احلالة بـ (ووركيشن) work أي العمل vacation اإلجازة، وأن املوظف 
يستمتع بوقته مع أهله والقرب منهم أو يخرج للمنتزهات، ال مانع 
من كل ذلك مادام أنــه يؤدي املطلوب منه ويحقق أهداف اإلدارة 
املرسومة واملعلنة، ويأتي للعمل يومني باألسبوع أوعند الضرورة، 
ويكون تقييمه وتقوميه بناء على ما مت إجنازه وليس لعدد ساعات 
حضــوره أو انصرافه كما قبل كورونــا، وبذلك يحصل توازن 
حياتي وعملي يقلل الضغوط ويزيد اإلنتاجية ويزيد االســتمتاع 

باحلياة الشخصية.
وهذا ما نعتقد بأنه سيكون مصير الكثير من الشركات باليابان 
ورمبا تتطلب املرحلة القادمة العمل بهذا األســلوب في كثير من 
الدول لبعض الوظائف على أقل تقدير، فعال إنها الدنيا املعكوسة، 
التي أثرت على معظم أعمالنا ســواء باملرض أو التعافي، واملتفائل 

دوما هو من يقتنص الفرص ويطور األعمال في كل األحوال.
* أستاذ التنمية اإلدارية 

قبل ثالث سنوات وحتديدا في 
١ أبريل ٢٠١٧ تفاءلنا خيرا مبعالي 
الوزير خالــد الروضان ونفضته 
االلكترونيــة ونيته املعقودة على 
انتشال وزارة التجارة من الروتني 
القاتل ومكافحة الدورة املستندية 
املفقود  الرونق  وإعادة جانب من 
القتصادنا الوطني، وملا أعلن معاليه 
عن إطالق «مركز الكويت لألعمال» 
لم نكن نستوعب أن معاملة تأسيس 
شركة جتارية ســتنجز خالل ٣ 
أيام بحــد أقصى، فاألمر كان في 
نظرنا أشبه باحللم الذي نودع فيه 
طوابير االنتظار وامللل والواسطة 
واحملســوبية وننفتح على عصر 
رقمي جديــد تنجز فيه املعامالت 
«كمبيوتريا» وترسل فيه الطلبات 
الكترونيا، وتتابع فيها امللفات عن 

بُعد.
عندما أعلن الوزير عن «مركز 
الكويت لألعمال» عاش الشــباب 
الكويتي والباحث عن النجاح فرحة 
غير مسبوقة، وتصدر هذا اإلجناز 
التاريخي وسائل اإلعالم احمللية 
املرئية واملقروءة واملسموعة، ومت 
احلديث في تلــك األيام عن أيام 
معدودات على األصابع تشــجعك 
على املضي في تأسيس شركتك 
العمل احلر  واالنطالق في فضاء 
وتفجر عبره طاقاتك وتكتشــف 
نفسك، تســهيالت كبيرة تتعلق 
بتراخيص الشــركات أعلن عنها 
الوزير الروضان منادية شــباب 
الوطن: أال هلمــوا لالنخراط في 
ميدان العمل اخلاص واألنشــطة 
الوطن  التجارية واخلدمية وإثراء 

بأفكاركم وخبراتكم.
بعد انقضاء ٣ سنوات على هذا 
اإلجناز الطيب الذي يحسب لألخ 
«بو ضاري» تغيرت األمور وأصبح 
تأسيس شركة جتارية واقعا مريرا، 
فمركز الكويت لألعمال الذي كان 
واجهة عصرية بــات اليوم مكانا 
لتعطيل املصالح ودفن األفكار في 
مهدها وبث امللل في نفوس الشباب 
من املضي قدما في تأسيس الشركة.

ما أحتدث به ليس مشكلة فردية 
مع شخص واحد ال يحسن التعامل 
مع التقنية، إمنا يتعلق األمر بسيل 
عارم من األخطاء التقنية املتكررة 
الكويت لألعمال،  في نظام مركز 
وآلية تنفيذها واختفاء أرقام املتابعة 
لدى اجلهات األخرى مثل البلدية 
والداخلية، وظهور رسائل اخلطأ 
عند انتهاء تقدمي املعاملة إلكترونيا، 
بل جهل بعض املوظفني أو الطباعني 
في مركــز الطالب مبا يحدث من 
أخطاء تقنية، وترك املواطن الكويتي 
رهينة انتظار معاملة لن تكتمل إال 
مبتابعة خاصة من موظف بعينه، 
بل إن بعض املراجعني عندما بلغ 
اليأس لديــه ذهب ملراجعة املركز 
مبنطقة أشبيلية وتفاجأ بعدد من 
املراجعني الذين يعانون من نفس 

املشاكل.
بعــض املوظفني فــي املركز 
يتناوبون مهمــة تقليل املراجعني 
داخــل املركز، فيقف أحدهم على 
الباب ومينع دخول من ليس لديه 
باركود، ويوعز للمراجعني باللجوء 
اإللكترونية وحجز  املنصــة  إلى 
موعــد، رغم أن املنصة تعاني من 
أخطــاء تقنية متكررة لم جتد لها 

حال حتى اآلن.
معالي الوزير.. أليس هذا تعطيال 
للمصالح؟ البعض أصبح مضطرا 
للجوء للواسطة، وسيل الشكاوى 
يتدفــق دون جتــاوب عملي من 
القائمني على املركز، فأكثر اإلمييالت 

املرسلة ال تتم اإلجابة عليها.
ولألمانة نقول: إن األمر لم يكن 
كذلك في بداية إطالق املركز، فقد 
كانت املعامالت سلسلة واإلجراءات 
تتم بســهولة ويسر، أما اآلن فال 
نعلم ما يجري، فهــل ترضى يا 
معالــي الوزير أن يصاب إجنازك 
اإللكتروني في مقتل؟ بل يحدث 
هذا في وقت ذي حساسية عالية 
بسبب الوضع الصحي الذي تعيشه 
البالد وحتتاج من خالله إلى ميكنة 

املعامالت وسرعة إجنازها.
ألم تصل التقارير السلبية إليكم 
بهذا الشــأن بدل اإليجابية؟ وأين 
لها من خــالل حكمتكم  املعاجلة 
وســداد رأيكم؟ ما نحتاجه معالي 
الوزير أن تبقى متابعا لهذا العمل 
اجلبار وأن يوضع الشخص املناسب 
في املكان املناسب، وأن يتم زيادة 
عدد التقنيني األكفاء حلل مشكالت 
النظام خصوصــا مع آالف  هذا 

املعامالت.
الواقــع مرير ومــا يجري ال 
يحتاج إلى تفســير وتبرير وإمنا 
إلى إعادة البريق لهذا املركز الذي 
الوطني  ميثل واجهة االقتصــاد 
والقطاع اخلاص، فنحن بحاجة إلى 
اإلبداعات واملشاريع إلثراء البالد، 
أما إذا استمر األمر على هذه احلال 
فإننا أمام كارثة حقيقية، وفشــل 
تاريخي وأخطاء تزداد وتتضخم.

نتيجته ضياع حقوق وانتشار فساد.
إن أردنا إصالحا، فعلينا باملطالبة 
القيم  املكون لإلنسان وهو  باألساس 
األخالقية ألنها إن صلحت صلح معها 
كامل أمور حياتنا، فأكبر خديعة يعيشها 
اإلنسان هي خديعة أن هذه القيم «مثالية 
غير واقعية» وكأنــه يقر بأن الواقع 
فساد يضطر أن يتعايش معه، ونتيجة 
هذا التعايش احلتمي هو استشــراء 
الدولة وهدم  الفساد ونخره ملفاصل 

حلياة الشعب. 
وهذه املطالبة ال تكون وال تبدأ إال بنا 
من خالل مراجعتنا لذواتنا ونتعرف على 
درجة تنازالتنا عن قيمنا بحجة املثالية 
«وما نقدر» و«سياســة» و«السياسة 
قذرة» وغيرها من املفاهيم التي أوصلتنا 
إلى القاع. علينا أن ندرك أن الصدق ال 
يقبل التبرير ألن أي تبرير هو اجتراء 
منه، وال تكــون املطالبة إال من خالل 
املعرفة واالطالع فعلينا قراءة قوانيننا 
واالطالع على حقوقنا، فدفة املجلس ال 
تستقيم إال بالرقابة الشعبية الصادقة.

العني حتى عام ٢٠٠٣ عندما ســقط 
أسيرا بأيدي القوات األميركية، ومتت 
محاسبته ومحاكمته على فساده ونال 
الـ  الذكرى  جزاءه. وأمس يصادف 
٣٠ للغزو العراقي الغاشــم للكويت 
ونســتذكر بهذه املناســبة املؤمتر 
الشعبي الكويتي في جدة الذي كان 
ردة فعل على ادعاءات النظام العراقي 
بأن سبب دخوله للكويت هو استجابة 
لثورة شعبية من الكويتيني ضد أسرة 
آل صباح، فقام مجموعة من رجاالت 
الكويت ومجموعة من املواطنني بعقد 
هذا املؤمتر في مدينة جدة وإعالن 
البيعة آلل صباح - وأن ما قاله طاغية 
العراق هو كذب وافتراء وأن الشعب 
الكويتي ملتف حول قيادته السياسية، 
لذا يجب على الشعب واحلكومة معا 

محاربة الفساد إلنقاذ كيان الدولة.
وختامــا: اإلصالح يريد مواطنا 
حكيما ونظيفا ويحمل بجوفه قلب 
أسد ولديه صالحيات مطلقة ملالحقة 
ومحاسبة املفسدين في الدولة، أو أننا 

نتجه إلى ما ال حتمد عقباه.

الوطنية وشركة  الصناعات  كشركة 
زين وغيرها من الشركات احلكومية 

التي قد حتقق لنا أرباحا وإيرادات.
التكنولوجي  بالتطــور  االهتمام 
والتطبيقات واملواقــع اإللكترونية 
لتأسيس شركات حكومية  والسعي 
مساهمة عمالقة تقدم خدمات لوجستية 
لدول اخلليج والعراق، واالســتثمار 
باملواقع والتطبيقات العاملية كالفيسبوك 

وأمازون وعلي بابا.
لذلك علينا التفكير خارج الصندوق 
النتشال الوضع وحتسني االقتصاد 
وحتقيق دميومة الرفاهية من خالل 
مشــاريع ضخمة جلذب االستثمار 
الكويت عاصمة  اخلارجي كمشروع 
النفط أو تطوير اجلزر أو جعل الكويت 

مركزا لعالج أمراض السرطان.
العديــد مــن األفــكار الناجحة 
واملشاريع القابلة للتطبيق والتنفيذ، 
وليس علينا إال أن نخطو بشــجاعة 
ونتخذ القرار بدال من اجللوس ومحاولة 

ترقيع وضع ال يقبل الترقيع.

مضمون استمراره، وال يستطيعون 
تغطيتها سياسيا ألن قرار التدخل كان 
فرديا وليس له غطاء دولي شرعي، أما 
الدول العظمى فستقف موقف املتفرج 
ولن تتدخل إال فــي حدود ما يخدم 

مصاحلها.
وهناك قاعدة معروفة تقول بأن 
اجلندي في ميدان املعركة يكون أكثر 
حماسا واستبساال وال يخاف العدو، 
بل جتده يطلب االستشــهاد عندما 
يقاتــل دفاعا عن أرضه وبلده، ولكن 
هذه الروح القتاليــة تضعف بدرجة 
كبيرة عندما يقاتل بالوكالة على أرض 
ليست بأرضه، وخير مثال للمصريني ما 
حدث للجيش املصري عام ١٩٦٢ عندما 
أرســلهم الرئيس الراحل عبدالناصر 
للقتال بالوكالة في اليمن ملدة ٥ سنوات.

هذا خالف ما قد تخسره مصر من 
أرواح فــي صفوف جنودها املقاتلني 
بدفاعهم عن اجلبهة الليبية، والتي كان 
األولى توجيههم بدال من ذلك للدفاع عن 
سيناء للقتال ضد اإلرهابيني هناك، يجب 
على مصر أال تنقاد للحرب وعليها أن 
تفتح باب احلوار الديبلوماسي وبأطول 
نفس ممكن بإشراف وضغط دولي. 

وأخيرا دخول احلرب سيضعف 
موقف مصر أمام التعنت االثيوبي في 
املفاوضات للحصول على حقوقها في 
النهضة  املائية بعد ملء سد  حصتها 
وسيستغل اجلانب االثيوبي تلك اللحظة 

لصاحله لتحقيق مآربه اخلبيثة.

ككيان وجودي بسبب انتفاء الرجل؟ 
وكيف لها قــررت أن أبناء املرأة 
الكويتية ليســوا بنشء وال يحق لهم 
املواطنة بينما الدســتور كفل حقوق 
اللقيــط؟ تداخل األعــراف والتقاليد 
مع القوانني يحــرك الهوى واألمزجة 
فأصبحنــا اليوم تائهني بــني الدولة 
املؤسساتية املدنية التي يحكمها الدستور 
والقانون وبــني الدولية العرفية التي 
حتكمها األعراف والتقاليد، وهذا التوهان 

وعند احلســاب هلك فرعون مصر 
وجيشه وجنا شعب مصر.

وكذلك عندما شعر طاغية العراق 
بخطــر جيشــه عليه وعلــى أمنه 
الشــخصي بعد االنتهاء من احلرب 
العراقية- اإليرانية أرسله إلى الكويت 
لينشغل باحتاللها سبعة اشهر ومن 
التحالف بتحطيمه.  ثم قامت قوات 
ورجع إلى العراق مهزوما مكسورا،

فأصبح كالنمر بدون مخالب أو 
أنياب فنام طاغية العراق مســتقر 

املصروفــات دون الســعي لتعظيم 
لها ســيعيدنا  اإليرادات بخط مواٍز 

لنفس املربع بعد سنوات.
وعليه من املهم أن يكون تركيزنا 
علــى تعظيــم إيراداتنــا من خالل 
االستثمار بالصناعات النفطية ورفع 
للخــارج، وكذلك  قيمــة صادراتنا 

االستثمار بالصناعات غير النفطية.
وهناك أمثلة جيــدة في الكويت 
نحتــاج للتركيز عليهــا وتطويرها 

Global Firepower Ranking لعام ٢٠٢٠، 
(بينما يحتل اجليــش التركي املركز 

احلادي عشر على مستوى العالم).
إن قرار دخول احلرب سهل، لكن 
قرار اخلروج منها ســيكون صعبا 
ومكلفا جدا على املستوى العسكري 
العسكريون  واالقتصادي، واخلبراء 
املصريــني يدركــون مــدى تكلفه 
بالوكالة في  الدخول حــرب  مغامرة 
املستنقع الليبي في مثل هذه الظروف 
العســيرة، فمصر وحلفاؤها ميرون 
بظروف اقتصادية صعبة بعد ما عاناه 
اقتصاد العالم من انهيار بسبب جائحة 
كورونا، فهل ستضمن مصر استمرار 
متويل حلفائها املكلف جدا ماديا بعد 
دخولها احلرب؟ أم ســتترك وحدها 
في املستنقع؟ حلفاء مصر العرب ال 
يستطيعون دعم مصر بالرجال والدعم 
سيكون ماديا فقط، وهو مكلف وغير 

ساكنا أو يقدم أنصاف حلول وحقوق 
منتقصــة تزيد من إباحــة احلقوق؟ 
الالصدق يبــدأ من الفرد ومن أصغر 
قراراته لتشكل كيانه (أي وجوده الذاتي) 
وعندما تكبر مسؤولياته ومهامه يكبر 
معه ال صدقه ويبدأ يظهر لنا على شكل 
قوانني تتضرر بها مصاحلنا كشعب 
ومواطنني. الالصدق يتأثر باملعتقدات 
واألعراف سواء الدينية أو املجتمعية، 
فكيف أقرت قوانني تســقط األسرة 

حربا سرية تقوم بها الدول فيما بينها 
من خالل أتباعها أو عمالئها اخلونة 
للدولة واملتواجدين في الدولة الضحية.

أو ان يكون الفساد صناعة محلية 
تستمد وجودها من تقدمي املصلحة 
الشخصية على املصلحة الوطنية من 
منطلق «أنا وليهلك اجلميع»، وعند 
احملاسبة الصارمة «هو يهلك وينجو 

اجلميع».
واملدخل الثالث هو فساد فرعون 
الذي قال ألهل مصر أنا ربكم األعلى 

إصالحات اقتصادية.
والســعي لوقــف االســتقطاع 
القادمة، وتقليل  لصندوق األجيــال 
املصروفات وتقليل الدعومات لترقيع 

ما ميكن ترقيعه بامليزانية.
فمن الواجب على أصحاب القرار 
التركيز على  االقتصادي واحلكومة 
اإليــرادات اخلارجية فهو  تعظيــم 
املخرج املهم من هــذا املأزق وليس 
تقليل املصروفات فقط! سياسة تقليل 

السيسي بإرســال قوات إلى اجلبهة 
«العناصر اإلرهابية  الغربية ملكافحة 
األجنبية»، ما يفسح املجال أمام عمل 

عسكري مصري محتمل في ليبيا.
وال يخفى على أحد خطورة وتزايد 
أطماع النظام التركي بالتوسع في الوطن 
العربي ويتمثل ذلك بالتحرك التركي 
في ليبيا الطامع الحتالل الثروة النفطية 
هناك، والذي أثار قلق ومخاوف الرئيس 
املصري وحلفائه واعتبره تهديدا ألمن 
مصر، والســؤال الذي يطرح نفسه 
هل من مصلحة مصر التدخل بقواتها 
املسلحة في مثل هذا الوقت؟ ال يشك 
أحد في قوة ومقدرة اجليش املصري 
على حماية مصر والدفاع عنها، وما قام 
به اجليش املصري في حرب أكتوبر 
١٩٧٣ خير شاهد على ذلك، فاجليش 
املصري يعتبر تاسع أقوى قوة عسكرية 
في العالم حسب آخر تصنيف ملؤسسة 

هناك الكثير من التناقض بني قوانينا 
املشرعة ومواد الدستور، وهذا التناقض 
شمل القوانني اخلاصة باملرأة واألسرة 
وما يتبعهما من قوانني، فهناك تناقض 
جلي بني نصوص بعض مواد الدستور 
مع القوانني والقرارات الوزارية اخلاصة 
بتجنيس أبناء الكويتيات املتزوجات من 
غير كويتي، وهنا أتساءل: هل من املمكن 
أن من شــرعها وأقرها ووافق عليها 
جاهل بالدستور أم لم يفهم الدستور؟
ال أعتقد ذلــك، لكني أميل إلى أن 
سبب كل ذلك هو تدخل الهوى واألمزجة 
بهذه القوانني والقرارات، فسمة األمزجة 
واألهــواء طالــت كل قضايانا والتي 
بســببها يتم إقرار قوانني وقرارات 
تناســب البعض على حساب حقوق 
اآلخرين، وداء كل ذلك هو الالصدق 

مع الذات.
فما شكل ووصف ذلك اإلنسان الذي 
يدعي ويطالب بحقوق الغير ليكسب 
منهم أصواتا انتخابية وعند التصويت 
على قوانني أصحاب احلقوق ال يحرك 

كثر احلديث عن الفســاد املالي 
واإلداري في الكويت وتعالت األصوات 
الوضع  لهذا  الكاف)  (بكسر  املنكرة 
املؤســف التي متر به الكويت وقد 
امر صاحب السمو، رعاه اهللا، ورده 
إلى أهله وشعبه ساملا غامنا بتطبيق 
القانون  القانون على كل من تعدى 

أو أساء استخدام السلطة.
إال أن ذلك لم يردع املفسدين بل 
زادهــم طغيانا فوق ما هم عليه من 
طغيان ولعل السبب يعود إلى أمرين 
هما وجود ثغــرات قانونية بقانون 
اجلزاء الكويتي أو ان هناك من يعيق 
القانون. وفي كلتا  إجراءات تطبيق 
احلالتني يغيب الرقيب ويغيب الرادع، 
لذلك نقول من أمن العقوبة أساء األدب.

وتاريخيا وكما هو معروف، يعتبر 
الفســاد أخطر من اإلرهاب وأخطر 
مــن الوباء ومن مرض الســرطان 
في اجلسد، بل إنه أحد أهم أسباب 
انهيار الدول ان لم تتم معاجلته بحزم 

وبقسوة.
ومداخل الفساد ثالثة إما ان يكون 

نحن فــي عصــر التكنولوجيا 
والتطبيقات اإللكترونية الذي متكنت 
فيه شــركة مثل أمازون من حتقيق 
أرباح صافية في عام ٢٠١٩ مبا يقارب 
١١٫٤ مليار دوالر وشركة فيسبوك ١٨ 
مليار دوالر للعام نفســه فيما حقق 
موقع علي بابا ٤٫٢ مليارت دوالر في 
الربع األول من الســنة املالية ٢٠٢٠، 
وشــركة زووم حققت منوا بـ ١٦٩٪ 
في الربع األول من هذا العام مقارنة 

بالعام املاضي.
الحظوا أنه من خالل ٣ مشاريع 
إلكترونية نصل إلى ما يقارب نصف 
ميزانية الكويت وقد تصل إلى ميزانيات 
الدول األخرى! ونحن نعيش  بعض 
اآلن مع جائحة كورونا التي اجتاحت 
العالم ومعها انهارت وأفلست بعض 
املشاريع الصغيرة والكبيرة، ومع ما 
تعانيه الكويت مــن أزمة اقتصادية 
وشح في السيولة ونفاد لالحتياطي 
العام، واعتماد على مصدر دخل واحد 
وهو (النفط)، واحلاجة املاسة إلجراء 

بعد اخلســائر األخيــرة لقوات 
«اجليش الوطني الليبي» حتت قيادة 
املشير املتقاعد خليفة حفتر من قاعدة 
الوطية إلــى مدينة ترهونة إلى مطار 
الغرب  طرابلس، والتي أصبح بعدها 
الليبي خاضعا بأكمله حلكومة الوفاق 
انفتحت  السراج، والتي  بقيادة فايز 
شهيتها الســتمرار التقدم عسكريا 
واستثمار الفوز للسيطرة على الشرق.
وأقلقت هذه الهزائم حلفاء حفتر 
في املنطقة العربية وأوروبا وأصابتها 
بخيبة أمل كبيرة، اثر اخلسائر املتالحقة 
التي منيت بها قواته حيث فشلت في 
دخول طرابلس، بل وخسرت الكثير 
من األراضي رغم كل الوعود بالنصر 
التي اطلقهــا حفتر على مدار الفترة 
املاضيــة، وتصاعدت بعدها الدعوات 
التي تطالب حكومــة الوفاق بالعودة 
إلى طاولة املفاوضات، بعد أن تغيرت 
موازين القوى على األرض في ليبيا في 
أعقاب التدخل التركي لصالح السراج، 
فيما أصــدرت مصر «إعالن القاهرة 
للتفاوض» ما اعتبره البعض محاولة 
لوقف نزيف خســائر األراضي من 
الدعوات  بني يدي حفتر، وتصاعدت 
ملصر من داخل ليبيا بالتدخل عسكريا 
على غرار املوقف التركي مع حكومة 
الوفاق وذلك لوقف هزائم معســكر 
حفتر، والتي على ضوئها وافق مجلس 
باإلجماع في جلسة  النواب املصري 
ســرية على منح تفويــض الرئيس 

آن األوان

ما الذي تغير 
بعد ٣٠ عامًا

من االحتالل؟
د.عصام عبداللطيف الفليج

مجرد رأي

العمل 
ميرض ويتعافى

 @DrAhendal* د.عبداألمير الهندال

جوهر احلديث

حصاد الفساد
مفرح النومس العنزي

دقت الساعة

مصر وتركيا 
وشبح احلرب

almesbah@gmail.comعبداهللا املسباح

طريق البداية

الالصدق علة 
قضية أبناء 
الكويتيات

afk@aliafaisalalkhaled.netعالية فيصل اخلالد

هندس

ترقيع
ما ال يقبل الترقيع!

 @Al _ Derbass Tariqم. طارق جمال الدرباس
@Taqatyouth.com
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لهواة هذه التسلية املفيدة واملمتعة،  ٣ ألعاب سودوكو من مستويات متعددة:  عادي، 
متوسط، متقدم. ضع بكل بساطة األرقام من ١ إلى ٩ في كل مربع خال، وذلك حتى يحتوي 

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

للتواصل معنا عبر هذه الصفحة 
أرسلوا تعليقاتكم على البريد اإللكتروني

archive@alanba.com.kw 
فاكس ٢٢٢٧٢٨٣٠

من كتاب: صانعو التاريخ ـ  سمير شيخاني

من كتاب: موسوعة األحجار الكرمية ـ  يوسف أبواحلجاج
أفقياً:

ميناء كويتي من ١١ حرفًا

عموديًا:

Sudoku صانعو التاريخ

حل عينك .. عينك

حل الكلمات املتقاطعة

كيف تلعب؟

املستوى العادي

املستوى املتوسط

املستوى املتقدم

احلل

الكلمات املتقاطعة

كلمة السر

موسوعة األحجار الكرمية

حل كلمة السر

حل اعرف الشخصية

اعرف شخصيتك

للمراسلة

من أشهر أنواع العقيق «العقيق األحمر املزدوج»

املكون: متعدد
التركيب البللوري: متعدد

درجة الصالبة: متعدد
اجلاذبية النوعية: متعدد

معامل االنكسار: متعدد
معامل االنكسار املزدوج: ال يوجد

البريق: متعدد
هو عبارة عن حجر من قطعتني ملتحمتني 
الثمني، وميكن ان  معا إلعطاء شكل احلجر 
يغطى الزجاج باألملاندين األحمر. وإذا كان لون 
الزجاج أخضر، فإنه يشبه في تقليده للزمرد 

وإذا كان أزرق، فإنه يشبه السفاير.

معلومة هامة

هذه األحجار كانت مشهورة في اجنلترا 
وباقي بلدان اوروبا في عهد فيكتوريا.

نقل عن البيروني عن نصر اجلوهري انه 
كان يسمي العقيق شديد احلمرة عقيقا احمر 

وللمشوب بصفرة روميا.
ويؤكد اخلبراء ان احلمرة في العقيق تعزى 

الى الشوائب وإلى أكسيد احلديد.
هناك نوع من العقيق يسمى (حجر الشمس) 
البياض، براق،  الى  اللون مييل  وهو شفاف 
ومكور الشكل اطلقت عليه هذه التسمية نظرا 
خلاصيته فله بريق المع وإذا تعرض للشمس 
خالل النهار يظل دافئا محتفظا باحلرارة طوال 

الليل.

ميناء الشويخ

منة عرفة

السير بيتر بول روبنس ١٥٧٧ - ١٦٤٠

بيتر بول روبنس، رسام من الفالندر - البالد 
الواطئة - تتسم لوحاته بحرارة الرجل السعيد. 
بدأ بدراسة الفن في سن مبكرة، وبعد إقامته 
مدة قصيرة في موطنه رحل إلى إيطاليا، حيث 
عاش ثماني سنوات كان لها اثر بعيد في حياته 
الفنية، وقد عاد بعدها الى انتويرب اثر وفاة 
والدته عام ١٦٠٨، حيث تزوج ايزابيال برانت، 

وأصبح رساما لألرشيدوقات، حكام بالده.
كان روبنس ديبلوماسيا الى جانب كونه 
فنانا، فكلف في السنة ١٦٢٧ إجراء مفاوضات 

من اجل عقد سلم بني اجنلترا واسبانيا.
وكانت الشهور التي قضاها في مدريد من 
التقى زميله الشهير  اهم فترات حياته ألنه 
فيالسكيز. وخالل إقامته في اجنلترا منح درجة 
علمية فخرية من جامعة كمبريدج، كما منح 

رتبة فارس- لقب (سير).
وملا بلغ اخلمسني وكان قد ترمل قبل اربع 
سنوات تزوج فتاة في السادسة عشرة من 
ايلني فورمان فأجنبت له خمسة  عمرها هي 
أوالد. وكانت منوذجا رائعا، فبدت في عدد غير 

قليل من لوحاته.

مرتاراضحلا

نيالبيتماا

ءاءامشلالل

المطرثوارم

ةسقلاعهـلمس

يةرجللررضت

ايلمجباواح

قبتاخيناءي

ساهـلشوشيمل

لراصنغراما

المقمرقتحت

لاةررباىري

١ - جامع العسل (معكوسة) - تدفع ألهل القتيل، ٢ - من الطيور 
- عكس حارة (معكوسة)، ٣ - أشجار كثيفة - للزينة، ٤ - وجع - 
من اآلالت املوسيقية (معكوسة) - ضجر، ٥ - للنفي - لتخصيب 
التربة - متشابهان، ٦ - طني (معكوسة) - ظالم (معكوسة)، 
٧ - يشاهدان - منشي ليال، ٨ - ساحة (معكوسة) - متشابهان 
- خاصتي (معكوسة)، ٩ - متشابهان، ١٠ - شاعر عربي راحل.

املستحيالت
السقاية
الشماء

يرى
حمم

القس
منر

الصقر
احلضارات

املطر

الرمضاء
ثعلب
شرق
رجل
تهامة

مر
البيت

وهران
الروايات

غرب

جمل
الرابية

١ - منطقة كويتية، ٢ - العيون (معكوسة) - رؤوف، 
٣ - حتية - غزال (معكوسة)، ٤ - أتعثر (معكوسة) - 
غيم، ٥ - من احلمضيات - عقل، ٦ - دك (معكوسة) - 
متشابهان - عشق (معكوسة)، ٧ - من األطراف - نطليه، 
٨ - عكس عبدة (معكوسة) - مادة قاتلة (معكوسة) 

- متشابهان، ٩ - أحد الكواكب، ١٠ - فنان كويتي.

أفقياً: عموديًا:
١ - عسال (معكوسة) - دية، ٢ - لقلق - باردة (معكوسة)، ٣ - خمائل 
- حلي، ٤ - ألم - ناي (معكوسة) - مل، ٥ - ال - سماد - ش ش، ٦ - 
وحل (معكوسة) - عتمة (معكوسة)، ٧ - يريان - نسري، ٨ - باحة 
(معكوسة) - هـ هـ - لي (معكوسة)، ٩ - ل ل، ١٠ - عمر أبوريشة.

١ - اخلالدية، ٢ - املقل (معكوسة) - رحيم، ٣ - سالم - ايل 
(معكوسة)، ٤ - أقع (معكوسة) - سحاب، ٥ - ليمون - لب، ٦ - 
هد (معكوسة) - أ أ - وله (معكوسة)، ٧ - يد - ندهنه، ٨ - حرة 
(معكوسة) - سم (معكوسة) - ي ي، ٩ - املشتري، ١٠ - نبيل شعيل.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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أنور عبداهللا انتهى من «يا وطن األوطان» 
ويستعد لـ«العالم أنت»

مفرح الشمري

انتهى شــيخ امللحنني اخلليجيني أنور 
عبداهللا من تســجيل أغنية للمطرب القدير 
نبيل شعيل بعنوان «يا وطن األوطان» من 
كلمات الشــاعرة الشيخة د.سعاد الصباح، 
وتصدى لتوزيع األغنية املايســترو عدنان 
عبداهللا وبإشراف املهندس البحريني جاسم 

محمد.
األغنية مت تسليمها لتلفزيون الكويت بعد 
ان مت تصويرهــا في عدة مواقع من خالل 
كاميرا املخرج بشــار الديكان. كما تستعد 
املطربــة القديرة نوال لتركيب صوتها على 
قصيدة «العالم أنت» للشاعرة الشيخة د.سعاد 

الصباح االسبوع املقبل، وهي من أحلان شيخ 
امللحنني أنور عبــداهللا، ومن توزيع املوزع 
العراقي محمد صالح، وسيتم عمل املكساج 
لالغنيــة في تركيا. من جانــب آخر، وبناء 
على تعليمات الوكيل املساعد لقطاع اإلذاعة 
الشيخ فهد املبارك الصباح ستتم إعادة بث 
حلقات البرنامج اإلذاعي «آللئ الفن» اخلميس 
املقبل عبر أثير محطة الغناء العربي القدمي 
في التاسعة مساء، وذلك للنجاح الكبير الذي 
حققه البرنامج في الفترة السابقة، وهو من 
إعداد وتقدمي شيخ امللحنني أنور عبداهللا الذي 
قدم أكثر من ٩٠ حلقة يســلط الضوء فيها 
على الشخصيات الفنية من ملحنني ومطربني 

في الكويت والوطن العربي.

يتعاون مع نبيل شعيل ونوال.. واإلذاعة تعيد «آللئ الفن»

«هال بالعيد»..جناح في وقت قصير

مفرح الشمري
@Mefrehs

النجاح الذي حققه برنامج املسابقات 
«هال بالعيــد» من خالل حلقاته التي 
بثت طوال أيــام عيد األضحى يؤكد 
أن وزارة اإلعــالم متتلــك طاقات 
كويتيــة تعتمد عليها، خصوصا في 
ظل الظروف الراهنة التي تعيشــها 
البالد وبلدان العالم النتشار ڤيروس 
كورونا، حيث استطاعت تلك الطاقات 
الكويتية العاملــة بتلفزيون الكويت 
بقيادة الوكيل املساعد سعود اخلالدي 

ان تشــارك أهل الكويت ومن يقيم 
على ارضها فرحتهم بالعيد من خالل 
هذا البرنامج املسابقاتي الذي تصدى 
لتقدميه اإلعالمي املميز سعد اخللف 
الذي كلل جهود تلك الطاقات بالنجاح 
التي قامت بتحضيــر هذا البرنامج 
بوقت قصير قبل ثالثة أيام من حلول 
عيد األضحى، حيث استطاع اإلعالمي 
سعد اخللف بأسلوبه جذب املشاهدين 
لبرنامجه الذي أعــده طالل الهيفي 
ونايف النعمة، وتكون من فريق فني 
متميز وهم مساعد مخرج عمر العامر، 
ومخرج منفذ بشــار الديكان وذلك 

بقيادة املخــرج املبدع خالد بوحيمد 
ليكون من البرامج املميزة التي انتجها 
التلفزيون في ظل هذه الظروف التي 
نعيشها فحقق النجاح املطلوب بوقت 
قصير، خصوصا أن وكيل التلفزيون 
ســعود اخلالدي من ورائهم لدعمهم 
وتشــجيعهم وتذليل كل الصعوبات 
التي تواجههم، فكان لهم ما أرادوا بأن 
يعبروا بهذا البرنامج الى بر األمان، وان 
يكون من البرامج املميزة التي عرضها 
تلفزيون الكويت خالل عيد األضحى، 
من خالل أسئلته اخلفيفة والتي حتمل 
بني طياتها معلومات عامة عن معالم 

الكويت وشخصياتها اإلعالمية والفنية 
الى  الثقافيــة، باإلضافة  وصروحها 
تســليط الضوء على جهود اجلهات 
العاملة ملواجهة جائحة الكورونا، وذلك 
من خالل استضافة املسؤولني فيها.

وفــي ضوء النجــاح الذي حققه 
برنامج «هــال بالعيد» بوقت قصير، 
نتمنى أن يتحــول هذا البرنامج الى 
برنامج مسابقات أسبوعي يبثه تلفزيون 
الكويت كمشاركة منه للترفيه عن الناس 
في ظل األوضــاع الراهنة للحد من 
انتشــار جائحة الكورونا، وذلك بعد 
اختيار اسم آخر له يتناسب مع فكرته.

نتمنى حتويله إلى برنامج أسبوعي على تلفزيون الكويت في ظل األوضاع الراهنة

اإلعالمي سعد اخللف في إحدى حلقات البرنامجالوكيل املساعد للتلفزيون سعود اخلالدي

«صاحب املقام».. الفكرة أكبر من العمل وبحاجة إلى مراجعة !
متابعة - سماح جمال 

عرضت إحــدى املنصات 
اإللكترونيــة فيلم «صاحب 
املقام» الــذي اختار صناعه 
هــذه الطريقــة لعرضه في 
الكورونا» نظرا لقلة  «زمن 
اإلقبال على صاالت السينما 
التــي باتــت تخضــع اليوم 
إلــى الكثير مــن التعليمات 
واإلجراءات االحترازية، ومع 
غيــاب دور العــرض وعدم 
عملها في الكثير من الدول، 
لتكون بذلك سابقة لفيلم بهذا 
احلجم يعرض عبر املنصات. 
وبعيدا عن كيفية عرضه 
تفاصيــل  فــي  والدخــول 
«صاحــب املقــام»، فهو من 
تأليف الكاتب إبراهيم عيسى 
وإخراج ماندو العدل وبطولة 
يســرا، أسر ياســني، أمينة 
خليــل، فــإن القصــة قائمة 
علــى فكرة فلســفية دينية 
عميقة وحساسة وهي «صلة 
اإلنســان بربــه» مــن خالل 
قصة يحيى «أســر ياسني» 
الشخصية احملورية لشاب 
ثري وناجــح وتبدو حياته 
مثالية وحلما للكثيرين الى 
حني يقرر هدم «مقام ديني» 
إلقامة مشروع سكني، وهنا 
تبدأ «العقدة الدرامية» للقصة 
في التشــكل ونــرى حياته 
تنقلب على صعيــد أعماله 
ومن ثم حياته الشخصية مع 
دخول زوجته «أمينة خليل» 
فــي غيبوبة عجــز األطباء 
عن إيجاد تفســير علمي لها 
فنراه يبدأ في محاولة تقدمي 
مساعدة ألشخاص ال تربطه 

دموع اصطناعية؟ وليس هذا 
فحسب بل تظهر مصطنعة 
للمشاهد وال يستطيع املخرج 
اطفاء نوع من الواقعية عليها. 
كان  املقــام»  «صاحــب 
زاخرا بالفنانني الذين ظهروا 
مبشــاهد لم تتجــاوز مدتها 
دقائق معدودة وعلى رأسهم 
الفنانة يسرا التي تصدرت 
صورتها امللصــق اإلعالني 
للفيلم لكن دورها البســيط 
ال يتجــاوز حــدود ضيفــة 
شرف، لكن هل هذا الكم من 
الفنانني الذين ال يختلف على 
موهبتهــم وحضورهم كان 
محاولة للهروب من ضعف 

املباشرة في طرحها هنا سواء 
أكانت في مصلحة الفيلم أم 

ال؟ 
قد يكون مخــرج الفيلم 
هنا افتقرت رؤيته في بعض 
جوانبها إلى بعض التفاصيل 
في العمل، وتفاصيل املمثل 
وروح  بالفكــرة  وربطــه 
التــي يقدمهــا  الشــخصية 
بدال من االعتماد على املمثل 
وموهبتــه دون توجيههــا، 
لذا وجدنا الفنانني يقدمون 
شخصياتهم وليس شخوص 
القصــة، كأنهــم يصــورون 
اللقطــات عبــر حســاباتهم 
الشــخصية، فالفنانة يسرا 
قدمــت الشــخصية املثالية 
احملبــة الطيبة واملســاعدة 
للغير كأنها يسرا التي نراها 
في أغلب أعمالها! آسر ياسني 
الشاب الوســيم الواثق من 
نفسه الثري.. فأين اجلديد؟ 
أمينة خليلة دور لم تكتمل 
أو تتشكل مالمحه حتى في 
إطــار العمــل.. خاليــة مــن 
االنفعاالت البديهية باملوهبة 
والنجومية التي متتلكها بل 
لعــل التعابير وردود الفعل 
التــي ظهــرت عليهــا خالل 
اســتضافتها في أحد برامج 
املقالب باملوســم الرمضاني 
املاضي كانت أكبر مما أظهرته 

في فيلم «صاحب املقام»! 
«صاحب املقــام» جتربة 
سينمائية لم ترتق الى قدر 
التوقعــات واالنتظار لكنها 
محاولة رمبا تكون بحاجة الى 
مراجعة من صناعها، فرمبا 
تكون إنتاجاتهم القادمة أكثر 

اكتماال.

الفيلم على أصعدة أخرى؟
فكاتــب الفيلــم صاحب 
البــاع واملوهبــة والتاريخ 
الســينمائية  والتجــارب 
والتلفزيونية السابقة تدور 
أعماله في فلك فلسفي وعمق 
في طــرح الفكــرة، غالبا ال 
يتماشــى مع الصورة التي 
تظهــر على الشاشــة، وهذا 
ما حدث مع «صاحب املقام» 
الــذي ترتكــز فكرتــه على 
اجلانب الروحاني والعالقة 
بني العبد وربه، كانت حتتاج 
لعناية أكثر في تناولها كونها 
متس كل إنسان بغض النظر 
عن انتمائه الديني أو طريقة 

ً عرضته إحدى املنصات مؤخرا

بهم عالقة أو صلة ســابقة، 
وتتوالــى األحــداث بالفيلم 

وصوال إلى نهايته. 
ومــا افتقــده الفيلــم هو 
الدرامية واملشــاعر  احلبكة 
التي تقربه من املشــاهد في 
معظم األحــداث التي جاءت 

باردة كأنها قراءة نص! 
وميكن وصف الفيلم بأن 
فكرته كانت أكبر بكثير مما 

شاهدناه!
فهل يعقل أنه في أحد أهم 
مشاهد الفيلم والتي يفترض 
بها أن يكــون البطل بها في 
ذروة مشاعره وقمة احساسه 
ال يستطيع البكاء وتوضع له 

العماني: تعاون مع «فنان العرب».. 
ومشغول بالشعيبي والعسالوي والعمري

ياسرالعيلة

رغم ازمــة كورونا احلاليــة وتأثيرها 
السلبي على الكثيرين اال ان الشاعر وامللحن 
الشــاب عبداهللا العماني يعيش حالة من 
النشاط الفني، حيث انتهى من اكثر من عمل 
جمعه بعدد من املطربني واملطربات، عن هذه 
االعمال حتدث العماني لـ «األنباء» قائال: قمت 
بعمل التوزيع املوسيقي وامليكس واملاستر 
ألحدث اعمال «فنان العرب» محمد عبده، 
وهي اغنية وطنية مت طرحها مؤخرا بعنوان 
«ســالمات يا بــو فهد»، من كلمــات النهار 

وأحلان امللحن الكبير يعقوب اخلبيزي.
وأضاف: عندي تعاون جديد مع املطرب 
بدر الشــعيبي من كلماتي وأحلانه ولكن 
حتى اآلن لم نستقر على اسم االغنية، وهذا 
التعاون ليس االول بيني وبني الشعيبي، 
حيث قدمنا معا من قبل اغاني «ترى زهقه» 
و«اهو» و«شلونكم يبا»، وطرحت لي مؤخرا 

اغنية «ملخبطة» من توزيعي ومن كلمات 
وغناء شقيقي عادل العماني ومن كلمات عز، 
وايضا عنــدي عمل وطني جديد للمطربة 
شيخة العسالوي بعنوان «غالي الوطن» 
من كلماتي وأحلان عادل العماني وتوزيع 

يعقوب.
وكشف العماني عن وجود ثالثة اعمال 
جتمعه باملطربة البحرينية سلوى العمري، 
وهي صوت من االصوات النسائية املميزة، 
وقال: االغنية االولى بعنوان «عبداهللا» وهي 
استايل اماراتي عماني شــعبي، والثانية 
«الساعة واحدة ونص» وهي نقازية مفرحة 
ســريعة وفيها روح اللــون املغربي على 
مستوى التوزيع، واالغنية الثالثة «خسران» 
وهــي ايقاع اماراتي ملكي، مشــيرا الى ان 
االغنيات الثالث من كلماته وأحلان عبداهللا 
اجلاســم وكلمات العمانــي وتوزيع عادل 
الفرحان واحمد اسدي، ملمحا الى أن االغاني 

الثالث رومانسية.

ما بني «الوطني» و«الرومانسي»

املطرب بدر الشعيبي

فنان العرب محمد عبدهالشاعر واملوزع عبداهللا العماني

املطربة سلوى العمري

رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»رانيا يوسف «طبيبة نفسية»

امللحن أنور عبداهللا

املطرب نبيل شعيل

الشاعرة د.سعاد الصباح

املطربة نوال الكويتية

قامت الفنانة رانيا يوسف بإنهاء عطلتها 
الصيفية وعطلة عيد األضحى سريعا بعدما 
قررت الشــركة املنتجة ملسلسلها اجلديد 
«شارع ٩» استئناف تصويره استغالال لعدم 
ازدحام الشوارع، خاصة أن أحداث املسلسل 
اخلارجية تدور في واحد من أكثر شوارع 
ضاحية املعادي ازدحاما ويصعب التصوير 

فيه باألوقات العادية.
وجتسد رانيا شخصية «طبيبة نفسية»، 
ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم، منهم: 
أحمد وفيــق، ومحمود عبداملغني، ونرمني 
الفقــي، وإميان العاصي، وهــدى االتربي، 
والعمل من إخراج محمد عبداخلالق وتأليف 
السيناريست حسني مصطفى محرم، ومتتد 
أحداثه لـ ٤٥ حلقة في إطار رومانسي اجتماعي 
ويناقش العديد من القضايا االجتماعية املهمة.
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أسهم البنوك.. فرص استثمارية طويلة األجل رغم أزمة «كورونا»

احمللل املالي 

شهدت بورصة الكويت العديد من التحديات والصدمات 
منذ بداية العام احلالي، حيث تأثرت األسهم املدرجة بانخفاض 
أسعار النفط منذ بداية العام، باالضافة الى إغالق االقتصاد 
بسبب تفشــي جائحة ڤيروس كورونا، وتوقعات انكماش 
االقتصاد الكويتي بنسبة ٥٪ خالل ٢٠٢٠، حيث من املتوقع 
ان تكون لهذه الصدمات تداعيات سلبية على نشاط االئتمان 
احمللــي الذي لم يتعاف بعد ومعــدالت النمو فيه ضعيفة، 
مما ســيؤثر سلبا على ربحية القطاع املصرفي، خاصة مع 
انخفاض أسعار الفائدة ألدنى مستوياتها التاريخية بالكويت.

ووفقا لرصد لـ «األنباء» ألداء قطاع البنوك في البورصة 
منــذ بداية ٢٠٢٠ وحتى ٢٩ يوليو املاضي، يتبني ان القيمة 
الســوقية للقطاع سجلت نحو ١٦٫٦ مليار دينار، ما يعادل 
٥٨٪ مــن القيمة الســوقية للبورصة، حيــث تراجعت هذه 
القيمة بنسبة ٢٤٪ مبا يعادل انخفاض قيمته ٥٫٤ مليارات 
دينــار، وذلك باملقارنة مبســتوى ٢٢ مليار دينار املســجل 

بنهاية عام ٢٠١٩.
وشكلت خسائر قطاع البنوك املدرجة في بورصة الكويت 
نحو ٧٢٪ من خسائر السوق منذ بداية العام، والتي بلغت 
٧٫٥٤ مليارات دينار، حيث انخفضت أســهم جميع البنوك 
بنســب متفاوتة، لتتراجع القيمة السوقية لبنك برقان إلى 
٤٧٣ مليون دينار، وأيضا انخفضت القيمة الســوقية لبنك 

اخلليج لتسجل ٥٧٩ مليون دينار. 
ثم تبعهما البنك األهلي املتحد-البحرين بانخفاض قيمته 

 «KIB» السوقية لتسجل ١٫٨١ مليار دينار، وبنك الكويت الدولي
إلى ١٨٩ مليون دينار، أما بنك الكويت الوطني فقد انخفضت 
قيمته السوقية لتسجل ٥٫٤ مليارات دينار، لتستحوذ قيمته 
الســوقية على نحــو ١٩٪ من القيمة اإلجماليــة للبورصة. 
أمــا «بيتك» فشــكلت قيمته الســوقية ١٥٫٦٪ من البورصة 
لتسجل ٤٫٤٤ مليارات دينار، وبوبيان فكان سهمه األقل تأثرا 
باالنخفاضات لتســجل قيمته السوقية ١٫٦ مليار دينار، أي 

ما يعادل ٥٫٦٦٪ من البورصة.
حتسن تقييمات القطاع

وبالتزامن مع انخفاض اسهم البنوك املدرجة في بورصة 
الكويت، واالرتفاع املتوسط في صافي أرباح ٢٠١٩، حتسنت 
تقييمــات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف الســعر الى 
القيمة الدفترية)، الى مســتويات مناســبة، لتشــكل فرصا 
استثمارية جيدة طويلة األجل. ويتداول قطاع البنوك املدرجة 
في بورصة الكويــت حاليا عند مكرر ربحية ١٣٫٨ مرة على 
أســاس أرباح ٢٠١٩، باملقارنة مبعدل ١٨ مرة للعام السابق، 
بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية ١٫٥ مرة بعد 

ان سجل ١٫٩٥ مرة في عام ٢٠١٩ و١٫٦ مرة لعام ٢٠١٨.
يتــداول بنك برقان عند مكرر ربحيــة ٥٫٦ مرات بعد ان 
سجلت ٩٫٩ مرات قبل الهبوط، ويعتبر االفضل بني البنوك 
الكويتية، بينمــا أهلي متحد-البحرين يتــداول عند مكرر 
ربحية ٨ مرات وتعتبر افضل عند املقارنة مبعدالت القطاع 

والبورصة.
أما بنك بوبيان، االعلى منوا في ارباحه وإيراداته ومحفظته 

االئتمانيــة، فمكرر الربحية لديــه اليزال االعلى بني البنوك 
عند ٢٥٫٧ مرة نزوال من ٢٧٫٦ مرة قبل االنخفاض في أسهمه، 
أما بنك الكويت الوطني فيتداول عند مكرر ربحية ١٣٫٥ مرة 
وبيتك عند ١٧٫٧ مرة، ومن املتوقع ان ترتفع مكررات الربحية 
املســتقبلية بشــكل ملحوظ حلدود الـ ٢٤ مرة للقطاع عند 
تسجيل اخلسائر الناجتة عن االغالق االقتصادي لعام ٢٠٢٠.

حتديات مستقبلية 

وبالنظر الى التحديات املستقبلية التي يتوقع أن تواجه 
البنوك الكويتية خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، يتبني أن انخفاض 
اســعار الفائدة، التي من املتوقع ان تستمر منخفضة خالل 
عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ســيؤثر ســلبا على إيرادات الفوائد من 

القروض وهامش صافي الفائدة.
كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط وبقاؤها حتت مستوى 
٥٠ دوالرا للبرميــل وارتفاع عجــز امليزانية لنحو ١٥ مليار 
دينار، إلى انخفاض اإلنفاق احلكومي االستثماري ما سيؤثر 
سلبا على االئتمان ومنوه، وأيضا سيضع انكماش االقتصاد 
املتوقع، والشــكوك بعــدم التعافي فــي ٢٠٢١ نتيجة امتداد 
األزمة الصحية، ضغوط على أنشــطة الشــركات وصعوبة 
بيئة العمل في ظل االوضاع غير املسبوقة، وبالتالي يضغط 
على إيــرادات البنوك من غير الفوائد (العموالت) وبالتالي 

انخفاضها عن مستويات السنوات السابقة.
ومن بني التحديات أيضا، ارتفاع احتمال التعثر في سداد 
القروض نتيجــة االنكماش االقتصــادي والصعوبات التي 
تواجهها الشــركات في االســتمرار بنموذج أعمالها في ظل 

االوضاع املالية واالقتصادية الصعبة، وأيضا تطبيق املعيار 
الدولي للمحاســبة «IFRS٩»، والــذي يتطلب تراكم البنوك 
مخصصات بناء على توقعاتها لتعثر العمالء في السداد، ما 
قد يرفع من معدالت جتنيب املخصصات لديها والتي التزال 
مرتفعة عند ٦٧٧ مليون دينار لعام ٢٠١٩ ويؤثر في النهاية 

على صافي أرباحها.
وبالرغــم من أن البنوك الكويتيــة تتداول عند تقييمات 
مناسبة على أساس البيانات املالية لعام ٢٠١٩، إال أن االنخفاض 
املتوقع في صافي أرباحها لعام ٢٠٢٠ والضغط على حقوق 
املساهمني، سيؤدي الى ارتفاع ملحوظ في التقييمات، حيث 
تتــداول البنوك الكويتية اآلن عند مكــرر ربحية ١٣٫٨ مرة، 
وهو يعتبر مناسبا ورخيصا على أساس أرباح ٢٠١٩، ولكن 
عند انخفاض االرباح بنســبة ٣٠٪ لعام ٢٠٢٠، فمن املتوقع 

ان ترتفع مكررات الربحية الى ٢٤ مرة.
وتواجه البنوك حتديا آخر يتمثل في تعثر سداد القروض 
االستهالكية والشــخصية عند شريحة كبيرة من املوظفني 
الذين فقدوا وقد يفقدون وظائفهم في املستقبل، نتيجة البيئة 
التشغيلية الصعبة للشركات وقلة السيولة لديها وانخفاض 

االرباح في معظم القطاعات االقتصادية في الكويت.
وتواجه البنوك خطر انكماش متوقعا بالسوق العقاري 
احمللي وانخفاض الطلب على العقار االستثماري والتجاري، 
وبالتالي انخفاض اإليجارات وأسعار العقارات والتي تشكل 
ضمانات جلزء من القروض التي منحتها البنوك في السابق، 
مما قد يؤثر على جودة القروض واالحتياطات من املخصصات 

والضمانات لتغطية القروض غير املنتظمة.

١٦٫٦ مليار دينار القيمة السوقية للقطاع مستحوذاً على ٥٨٪ من قيمة «البورصة»

٥٫٤ مليارات دينار القيمة السوقية لـ «الوطني».. يستحوذ على ١٩٪ من قيمة السوق

مليار دوالر كلفة تقديرية إلنشاء محطتي ٤ و٥.. واملشروع في انتظار الطرح النهائي

القيمة السوقية لـ «بيتك» تشكل ١٥٫٦٪ من قيمة البورصة مسجلة ٤٫٤٤ مليارات دينار

١٫١ مليار دوالر كلفة إنشاء ٣ محطات الصابرية وشرق وغرب الروضتني ضمن املرحلة الثانية

القيمة السوقية ومكررات الربحية للبنوك الكويتية املدرجة
في البورصة منذ بداية العام حتى ٢٩ يوليو ٢٠٢٠

مكررات الربحيةالقيمة السوقيةالبنك
١٣٫٥ مرة٥٫٤ مليارات دينارالوطني
١٧٫٧ مرة٤٫٤ مليارات ديناربيتك

األهلي املتحد - 
البحريني

٨٫٢ مرات١٫٨ مليار دينار

٢٥٫٧ مرة١٫٦ مليار ديناربوبيان
-٩٩٦ مليون دينارالتجاري
٩٫١ مرات٥٧٩ مليون ديناراخلليج
٩٫٧ مرات٥٣٥ مليون ديناراملتحد
٥٫٦ مرات٤٧٣ مليون ديناربرقان
١٨٫٦ مرة٣٠٧ ماليني ديناروربة
٩٫٤ مرات٢٦٩ مليون ديناراألهلي
 KIB١١ مرة١٨٩ مليون دينار

الكويت رصدت ٢٫٤ مليار دوالر لتطوير الغاز احلر
تشمل إنشاء ٦ محطات للغاز اجلوراسي منها محطتا ٤ و٥ اجلديدتان

أحمد مغربي 

كشــف مصــدر نفطي مســؤول
لـ «األنباء» عن ان شركة نفط الكويت 
رصــدت نحو 2.4 مليار دوالر لتطوير 
إنتاج الغاز احلر فــي الكويت منذ عام 
2009 وذلك من خالل إنشاء 4 وحدات 
لإلنتاج املبكر مع خطط إلنشاء وحدتني 
جديدتني حتت اسم «جيه بي اف 4» و«جيه 
بي اف 5» لإلنتاج اجلوراسي بطاقة 160 
مليون قدم مكعبة من الغاز احلر ونحو 
50 ألف برميل من النفط اخلفيف يوميا 

لكل منهما.
وذكر ان هــدف الكويت يتركز في 
الوصول الى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسي 
يوميا من الغاز احلر في عام 2023 على 
مراحل ثالث أوالها إنتاج 175 مليون قدم 
مكعبة من الغاز احلر، وقد مت حتقيق هذا 
الهدف من خالل تشغيل وحدة اإلنتاج 
املبكر(EPF-50) وثانيها إنتاج 510 مليون 
قدم مكعبة و200 ألف برميل من النفط 
اخلفيف وثالثها إنتاج مليار قدم مكعبة 
باإلضافة الى 300 ألف برميل من النفط 
اخلفيف. وقال املصدر إن املرحلة االولى 
من إنشاء وحدات اإلنتاج املبكر متثلت 
في (EPF 50) بقيمة 69.2 مليون دينار 
ما يعادل نحــو 253 مليون دوالر، ومت 
تدشني احملطة في عام 2009 ومت تطبيق 
بعض التوصيات بتطوير وحتسني احملطة 
لزيادة إنتاج الغاز بالتعاون مع شــركة 
شل، حيث أسهمت هذه التحسينات في 
زيادة قدرة معاجلة النفط والغاز طبقا 
ملعدل اإلنتاج اليومي للغاز، الذي وصل 
إلى أعلى قمة لتبلــغ حاليا 140 مليون 

قدم مكعبة من الغاز، باإلضافة الى أعلى 
متوسط إنتاج بلغ حوالي 45 ألف برميل 
من النفط اخلفيــف. وذكر املصدر ان 
املرحلة الثانية التي مت افتتاحها في عام 
2018 شملت بناء 3 وحدات جديدة وهي 
محطة الصابرية ومحطة غرب الروضتني 
ومحطة شرق الروضتني بكلفة إجمالية 
قدرها 1.1 مليار دوالر، والتي مت طرحها 
بنظام البناء والتملك والتشغيل اجلديد، 
مشيرا الى أنه بعد تنفيذ املرحلة األولى 
بنجاح مت تشغيل املرحلة الثانية والتي 
تتضمن إنتــاج 500 مليون قدم مكعبة 
من الغاز احلر في اليوم فضال عن 180 
ألف برميل مــن النفط اخلفيف يوميا. 
وأشار الى أن محطة إنتاج الغاز اجلوراسي 
في الصابرية أو ما يطلق عليها داخليا

(JPF 1) بلغت كلفتها املالية 429.9 مليون 
دوالر وتبلغ طاقتها اإلنتاجية احلالية 120 
مليون قدم مكعبة من الغاز احلر ونحو 42 
ألف برميل من النفط اخلفيف، أما محطة 
شرق الروضتني أو ما يطلق عليها داخليا 

(JPF 2) فبلغت كلفتها املالية 380 مليون 
دوالر ويبلغ إنتاجها حاليا 102 مليون قدم 
مكعبة من الغاز احلر ونحو 40 ألف برميل 
من النفط اخلفيف، واحملطة الثالثة غرب 
الروضتني ويطلق عليها (JPF 3) فبلغت 
كلفتها 377.6 مليون دوالر ويصل إنتاجها 
120 مليــون قدم مكعبة يوميا من الغاز 
ونحو 40 ألف برميل من النفط اخلفيف.

ونظرا لنجاح جتربة انشاء 3 محطات 
إلنتاج النفط اخلفيف والغاز احلر بنظام 
(JPF) وفقا لنموذج تعاقدي جديد أدخلت 
عليه حتسينات فنية ومتويلية مستقاة من 
الدروس املستفادة من املشاريع السابقة 
واملنفذة بنظام التأجير ملدة 5 ســنوات 
باإلضافة الى عامني للبنــاء والتوريد، 
فان شــركة نفط الكويت رصدت 332 
مليون دينار ما يعادل (مليار دوالر) لبناء 
محطتي 4 و5. وذكر ان كلفة محطتي 4 و5 
التقديرية تتضمن تكلفة االعمال اخلارجية 
ملرافق اإلنتاج اجلوراسي في مناطق شمال 
الكويت، ومت إرسال املشروع الى اجلهاز 

املركزي للمناقصات العامة ومت االعالن 
املسبق عن املشروعني من قبل اجلهاز 
بتاريخ 7 يوليو 2019، وحاليا املشروع 

في انتظار الطرح النهائي.
كما أن وجهة نظر شركة نفط الكويت 
تسير في اجتاه ان الوحدات اجلديدة التي 
ستنشأ مبقتضى هذا النظام سوف تستغل 
اآلبار احملفورة أو التي ســيتم حفرها 
مستقبال لزيادة اإلنتاج من النفط، كما 
ستقوم بتسريع وزيادة اإلنتاج من الغاز 
احلر وذلك نظرا لقصر فترة التشــييد 
والبناء وذلك باملقارنة بنظيرتها في نظام 

.(EPC) الهندسة والتوريد واإلنشاء
ويعيب انشــاء املشروع على نظام 
العالية  الهندسة والتوريد (EPC) كلفته 
والتي جتعل من كلفة استخراج البرميل 
املكافئ مرتفعة للغاية والتي ال تتناسب 
مع أسعار النفط احلالية التي تدور في 

فلك 45-40 دوالرا للبرميل.
ووافق مجلس إدارة «مؤسسة البترول» 
سابقا لشركة «نفط الكويت» على بناء 4 
وحدات للغاز احلر، على أن يتم البدء في 
بناء وحدتني للغاز أوال ومن ثم التفكير 
فــي بناء وحدتني الحقــا، وتبلغ الطاقة 
اإلنتاجيــة للوحدتني حوالي 300 مليون 
قدم مكعبة يوميا. وحول التأخير في طرح 
الوحدتني اجلديدتني، قال املصدر إن شركة 
نفط الكويت تتبع أسلوب التريث وعدم 
االستعجال في تنفيذ املشروع الضخم 
حلني االنتهاء من التقييم الشامل للنموذج 
اجلديد، خصوصا ألنها عقود طويلة األمد، 
وقد يطرا تغييرات على حالة املقاولني في 
هذه الفتــرات الطويلة وأيضا لقلة عدد 

املقاولني املشاركني في املناقصات.

مشاريع محطات إنتاج الغاز اجلوراسي
القيمة (مليون دوالر)اسم احملطة

(EPF-50) 253محطة إنتاج املبكر
(JPF-1) 429محطة الصابرية

(JPF-2) 380محطة شرق الروضتني
(JPF-3) 377.6محطة غرب الروضتني

(JPF-4) مليار  دوالرمحطة إنتاج الغاز اجلوراسي
(JPF-5) محطة إنتاج الغاز اجلوراسي

2.4 مليار دوالراإلجمالي
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عامليًا في عوائد العقار االستثماري بـ  في عوائد العقار االستثماري بـ عامليًا في عوائد العقار االستثماري بـ  في عوائد العقار االستثماري بـ عامليًا في عوائد العقار االستثماري بـ عامليًا في عوائد العقار االستثماري بـ عامليًا في عوائد العقار االستثماري بـ ٨ ٪

كيف تنظر إلى وضع 
القطاع العقاري خالل 

جائحة ڤيروس كورونا؟
القطــاع  ان  شــك  ال  ٭ 
العقــاري فــي الكويت هو 
العصب الرئيسي للتعامالت 
احملليــة، واعتقد ان جميع 
التدابيــر التــي قامــت بها 
اجلهات احلكومية واألفراد 
واملؤسسات ومالك العقارات 
تصب في اجتــاه اخلروج 
مــن هذه االزمة، لكن يجب 
أن نكــون واقعيــني وان 
نتعامل مع هذه االزمة بكل 
واقعية وان نعلم أن املالك ال 
يستطيع احلفاظ على قيمة 
عقاره لالبد، ما لم يكن هناك 
نوع من التنازل في مراحل 
معينة، فالســوق العقاري 
عــادة ما ميــر بطفرات من 
االنتعاش ومن ثم الهبوط.
وبشــكل عــام اعتقد أن 
التأثير الذي يشهده القطاع 
العقاري حاليــا هو تأثير 
طبيعــي، حيــث ان العقار 
في الكويت شــهد أكثر من 
أزمة، لكنه يبقى دائما املالذ 
اآلمن جلميع املستثمرين، 
بدليل ان الطلب على العقار 
مازال متزايدا ومتنوعا وفي 

مختلف القطاعات.
العقــار يــدر  ومــازال 
دخــال ثابتــا وإن كان قــد 
انخفض، وما يحدث حاليا 
من انخفاض ليس ســوى 
إجــراء تصحيحــي لقيــم 
التــي شــهدت  العقــارات 
تضخمــا كبيــرا، علما بأن 
البيع والشراء في  نســبة 
العقار باالمارات هي ٦٪ وفي 
بريطانيا والدول األوروبية 
٤٪، أما الكويت فهي الدولة 
األعلى عامليا التي يدر فيها 
العقار االستثماري عوائد 

مابني ٧ و٨٪.
الشواغر العقارية

بصفتكم تديرون أكبر 
محفظة عقارية في الكويت، 
هل ملستم تراجعا في الطلب 

على العقار االستثماري؟
٭ لــم نلمــس حتــى اآلن 
ظاهــرة إخالء فــي العقار 
االستثماري، لكن ما يحدث 
حاليا هو تغير ملحوظ في 
نسب االشغال على حسب 
املناطق، ففي حني اســتمر 
االقبال على حاله في مناطق 
الساملية وميدان حولي، فإن 
مناطــق أخــرى كاملهبولة 
واملنقف بدأت تشهد تغييرا 
العمالة،  بســبب موضوع 
لكــن وفــي الوقت نفســه 
جنــد أن الطلب قــد ارتفع 
على العمارات السكنية في 

الرقعي واملنقف. 
وبشكل عام من املتوقع 
أن يشــهد القطاع العقاري 
الســنة  اســتقرارا خــالل 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع عودة 

للجميع في وسائل االعالم، 
وبنــاء على هــذه التقارير 
الشركة توقعاتها  وضعت 
التــي جــاءت متناغمة مع 
االجــراءات والتدابير التي 
حدت من استخدام املجمعات 
واحملالت التجارية بالشكل 
الذي أثر على دخل االفراد 
بســبب توقــف االعمــال، 
كما كنا نرصد بشــكل عام 
إجراءات الدول املجاورة في 

هذا الصدد.
وبناء على ذلك، تواصلنا 
مع جميع عمالئنا ومن بينهم 
االمانــة العامــة لألوقاف، 
لوضع افضــل التصورات 
املتعلقة بهذه األزمة، وكان 
هناك شــبه اتفــاق لتقدمي 
خصومات على االيجارات 
تتراوح بني ٢٥ و١٠٠٪، حيث 
تركزت اخلصومات البالغة 
١٠٠٪ على األنشطة املوقوفة 
مبوجب القرارات احلكومية، 
فيمــا خصصت خصومات 

لم يصدر إال في منتصف 
يوليو املاضي؟

التأخيــر فــي اتخــاذ  ٭ 
القــرار ســببه أن اجلهات 
احلكوميــة وقبل اصدارها 
ألي سياسة خصم أو إعفاء 
عليها أن تراعي الصالحيات 
القانونية واحلد املسموح به 
حتى تتالفى أي مالحظات 
من اجلهات الرقابية بالدولة، 
كمــا أننــا كنــا حريصــني 

القــرار، وبالتالــي فإن اي 
قرارات تتعلق بالعائد من 
العقــارات يجــب أن يكون 
مدروسا بشكل دقيق ومبا 
ال يأثــر على قيمة األصول 

ككل.

ما آلية تطبيق هذا القرار 
في املرحلة احلالية؟

٭ علــى صعيــد احملافــظ 
مــن  باملــالك  اخلاصــة 
املواطنــني الكويتيني، فقد 
مت تقــدمي خصومات بدأت 
منذ ابريل املاضي تراوحت 
بــني ٢٥ و٥٠٪ بالنســبة 
االســتثمارية  للعقــارات 
وملدة ٣ أشــهر، وبالنسبة 
للمحفظــة الوطنية املدارة 
من قبل شركة بيتك كابيتال 
لالســتثمار وشركة املركز 
املالي الكويتي فقد مت منح 
خصومات متنوعة لألشهر 
(أبريــل ومايــو ويونيو)، 
وبالنسبة لصندوق املركز 
العقــاري وصندوق املركز 
للعقار اخلليجي فقد مت منح 
خصومــات متنوعة أيضا 
وفقا ملعايير محددة، في حني 
أن أكبر خصم وأطول فترة 
خصم في التاريخ العقاري، 
هو اخلصــم الــذي قدمته 
االمانــة العامــة لألوقاف، 
والذي ميتد من شهر ابريل 
حتى ديسمبر ٢٠٢٠ بواقع 
٢٥٪ على جميع العقارات، 
و١٠٠٪ بالنســبة لالنشطة 
املوقوفــة، وهنــا يجب أن 
نشــير إلــى أن الفضل هللا 
أوال ثم للقرارات الشجاعة 
التي اخذها القائمون على 
هــذه االجهــزة بــدءا مــن 
وزيــر العــدل واألوقــاف، 
الوقف  وأعضــاء مجلــس 
العامة لالستثمار  والهيئة 

الـ ٢٥٪ لدعم املستأجرين 
العقــار  املتضرريــن فــي 
االســتثماري والتجــاري، 
كذلك مت التواصل مع عمالئنا 
اآلخرين من شركات وأفراد 
حيــث مت منــح خصومات 
متنوعــة بناء على معايير 

محددة مت اإلعالن عنها.

لكن أال ترى أن قرار 
اخلصم جاء متأخرا، حيث 

على التعرف على شــرائح 
املؤجرين ومــدى االضرار 
التي تعرضــوا لها، فهناك 
شرائح املؤجرين في العقار 
التجــاري واالســتثماري، 
وهناك شرائح من املؤجرين 
في العقار التجاري تضرروا 
جراء االيقاف التام وشريحة 
أخرى لــم تتوقف أعمالها، 
كما مت تقسيم الشرائح إلى 
ملتــزم بالســداد وآخرين 
لديهــم مشــاكل قانونيــة، 
وبنــاء على ذلــك مت وضع 
معايير عامة شاملة للتعامل 

مع كل شريحة.
وكما هو معــروف فإن 
«رمي» تديــر أكبر محفظة 
عقارية فــي الكويت تصل 
قيمتها االجمالية إلى نحو 
١٫٥ مليار دينار، من ضمنها 
العامــة  محفظــة االمانــة 
التــي تتجــاوز  لألوقــاف 
قيمتها املليار دينار..وهذه 
هي أســباب تأخير صدور 

وشــركة بيتــك كابيتــال 
لالســتثمار وشركة املركز 
املالي الكويتي، واملواطنون 
الكويتيون مــالك احملافظ 
الذيــن عكســوا  اخلاصــة 
الهويــة الكويتية األصيلة 
املبنية على التسامح والتآزر 
والتعاون في بلد االنسانية.
آليــة الســداد،  أما عــن 
القــول بــأن «رمي  فيمكــن 
لــم تتخــذ أي  العقاريــة» 
إجــراءات قانونية ضد من 
تخلف عن السداد في شهور 
ابريل ومايو ويونيو، حتى 
بعد معــاودة احملاكم عملها 
من جديد، حيث كانت هناك 
تعليمات واضحة مبنحهم ٤٥ 
يوم عمل لتسوية أوضاعهم، 
أي أنه مت منحهم مهلة متتد 
حتــى ١٥ ســبتمبر املقبــل 
للســداد بدون أي مشــاكل. 
أما بالنســبة للمستأجرين 
امللتزمني بالدفع في األشهر 
أبريل ومايو ويونيو فسيتم 
ترحيل مبالغ اخلصم لألشهر 
القادمة بحيث يتم استفادتهم 

من اخلصومات.

هل من كلمة أخيرة؟
٭ امتنى من املالك االستمرار 
في دعــم املســتأجرين من 
خــالل تقــدمي اخلصومات 
والعــروض التــي تشــجع 
املستثمرين على االستمرار 
فــي عقودهــم، للمحافظــة 
على نســب إشــغال عالية 
النقدية  التدفقات  ولضمان 
التــي تســهم فــي تغطيــة 
املصاريــف واحملافظة على 
جودة العقــارات، كما أدعو 
املســتأجرين إلى ان يكون 
لديهم تقدير كبير ملا قام به 
املالك من منــح خصومات 
مالية، وأن يكون هناك التزام 
بالسداد حتى يخرج اجلميع 

من االزمة.
كما ادعو اجلميع من مالك 
ومستأجرين إلى الوقوف معا 
وتفهم موقف كل طرف، دون 
تغليب مصلحة طرف على 
آخر، بل يجب أن تكون هناك 
موازنة بني مصالح كل طرف، 
كما أحيي موقف املالك الذين 
قاموا مببادرات وخصومات 
متعددة للمستأجرين تتراوح 
بني ٢٥ و ١٠٠٪، وهذا دليل 
على أن مالك العقارات على 
وعي تام وتعاطف كامل مع 

املستأجرين.
و في اخلتام، أسأل اهللا 
العلــي العظيــم أن يحفظ 
بالدنا مــن كل مكروه وأن 
يــدمي علينــا نعمــة األمن 
واألمان وأن يرد لنا صاحب 
السمو األمير ساملا من كل 
مكروه، كما أشــكر جريدة 
«األنباء» على النهج املتميز 
واملصداقيــة الصحافيــة 
التوفيــق  لهــم  متمنيــا 

والسداد.
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الطلب االنتقائي، فالقطاع 
العقــاري وإن تأثــر خالل 
األزمة احلالية بشكل جزئي، 
إال أنه مــازال قويا ومازال 
هناك طلب مــن املؤجرين 
ســواء على صعيد العقار 
االســتثماري أو التجاري، 
فاحملالت التجارية مازالت 

حتى اليوم تباع بخلو.
العقار السكني

إذا تتوقع استقرار االسعار 
وليس تصحيحها خالل 

املرحلة القادمة؟
٭ فــي حال كانــت الدولة 
جادة فــي تعديل التركيبة 
السكانية، فسينتج عن ذلك 
زيادة العــرض وانخفاض 
فمــن  وبالتالــي  الطلــب 
الطبيعي ان يشهد تصحيحا 
لالسعار، والعقار اجليد هو 
الذي سيحافظ على سعره، 
أما العقــارات ذات اجلودة 
العادية فإن نسب اشغالها 
ستخضع للمالك وتوجههم 
في جانب االيجارات، لكن 
بشــكل عام فمــن املتوقع 
أن تشــهد القيم االيجارية 
انخفاضا بنســبة تتراوح 
بــني ٢٠ و ٣٠٪ وانخفاض 
قيمة األصل العقاري بواقع 
١٥٪، وذلك في ظل القرارات 
احلكومية التي ستبقى هي 
املعيــار االول فــي إنعاش 
القطاع العقاري وتطوره.

«رمي» وكورونا

على صعيد شركتكم، كيف 
تعاملت «رمي العقارية» مع 

أزمة كورونا؟
٭ كانت لدى «رمي العقارية» 
توقعــات ملا ســتؤول إليه 
االوضاع منذ بداية االزمة، 
فالتقاريــر كانــت متاحــة 
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توقع الرئيس التنفيذي لشركة رمي العقارية شالش احلجرف أن يشهد القطاع العقاري في الكويت تأثرا جزئيا خالل الفترة املقبلة، خاصة في حال قيام احلكومة بتنفيذ وعودها 
بتعديل التركيبة السكانية، وإستمرار تقييد حركة التنقل من وإلى خارج البالد. وأضاف احلجرف في لقاء خاص مع «االنباء» أن كل ما يثار حول انخفاض أو تأثر القطاع العقاري خالل املرحلة بتعديل التركيبة السكانية، وإستمرار تقييد حركة التنقل من وإلى خارج البالد. وأضاف احلجرف في لقاء خاص مع «االنباء» أن كل ما يثار حول انخفاض أو تأثر القطاع العقاري 

احلالية ليس سوى مجرد تنبؤات ال ميكن احلكم على صحتها ما لم تتضح الصورة بشكلها النهائي بناء على التغييرات التي فرضتها جائحة ڤيروس كورونا املستجد، مؤكدا في
على أن العقار سيبقى املالذ االول جلميع املستثمرين، علما بأن نسبة البيع والشراء في العقار باالمارات هي ٦٪ وفي بريطانيا والدول األوروبية ٤٪ وفي بريطانيا والدول األوروبية ٤٪، أما الكويت فهي الدولة األعلى في العالم ٪، أما الكويت فهي الدولة األ

التي تدر عقاراتها االستثمارية مابني  ٧ و٨٪. وتوقع احلجرف ان يشهد االقبال على العقار تنوعا وانتقائية اكثر من ذي قبل، حيث من املتوقع أن يتجه الطلب نحو املناطق 
املرموقة التي يتوفر فيها جميع اخلدمات، وعلى وجه اخلصوص مناطق الســاملية وميدان حولي، فيما الزال الطلب في الفروانية واجلهراء مرتفعا نظرا حملدودية العرض 

املنطقتني، كما من املتوقع انخفاض القيم االيجارية بنسب تتراوح بني ٢٠ و ٣٠٪ مع نهاية العام احلالي، وذلك في انعكاس طبيعي للتدابير احلكومية اجلديدة.  وفيما يلي 

أجرى اللقاء: طارق عرابي

انخفاض النفط يضر بالعقار «رمي» تعتزم إعادة هيكلة استثماراتها 
رأى شالش احلجرف ان انخفاض أسعار 
النفط كان له أثر كبير على الدولة ككل، حيث 
يعتبــر النفط هو املصــدر الوحيد للدخل، 
كما أن اغلب املشاريع التنموية تسير حاليا 
بوتيرة بطيئة، في الوقت الذي ال توجد فيه 
مشــاريع جديدة من شأنها أن تخلق فرص 
عمل للمواطنني، وذلك على الرغم من استمرار 

االنفاق احلكومي على البنية التحتية.
وأوضح احلجرف ان تأثير اسعار النفط على 
الدخل االجمالي للدولة سيؤدي إلى تقليص 

القطاعات  االنفاق احلكومي، وبالتالــي فإن 
املرتبطة باالنفاق احلكومي ستضرر، ومنها 
على سبيل املثال قطاع املقاوالت واالنشاءات، 
وكذلك احلال بالنسبة لقطاع السياحة والسفر 
الذي تأثر بشكل كبير، متوقعا أن يتأثر القطاع 
العقــاري الرتباطه بهذه القطاعات بســبب 
انخفاض الطلب، وبالتالــي زيادة املعروض 
وخفض القيمة اإليجارية للعقارات، األمر الذي 
يــؤدي حتما إلى انخفاض في قيمة األصول 

العقاري

قال شالش احلجرف إن «رمي» هي شركة عقارية تأثرت كغيرها من 
الشركات العقارية باألزمة احلالية، موضحا ان التأخر في إصدار بيانات 
الشركة السنوية بسبب وجود متعلقات خاصة مبراقب احلسابات.

وأكد احلجرف ان الشــركة تنظر إلى املستقبل بواقعية، وتهدف 
إلى إعادة هيكلة استثماراتها وعقاراتها، وتقليل الديون ورفع العوائد 
التشغيلية، واحملافظة على العالقة الطيبة مع املالك والعمالء، وخلق 
تواصل فعال مع املستأجرين، وتوظيف التكنولوجيا في جميع أعمالها 
بعــد أن اثبتت أنها املالذ االول في العمــل أثناء األزمات والكوارث 
الطبيعية، كما ساعدتنا على تطبيق التحول التكنولوجي في خطتنا 

القادمة.

ملشاهدة الڤيديو

القطاع العقاري ما زال قويًا واحملالت التجارية ما زالت حتى اليوم تباع بـ «خلو»نتوقع أن تشهد القيم اإليجارية انخفاضًا بني ٢٠ و ٣٠٪ وانخفاض قيمة األصل العقاري بـ ١٥٪

العقار اجليد سيحافظ على سعره والعقارات العادية ستخضع للمالك وتوجههم في جانب اإليجارات

من املتوقع أن يشهد القطاع العقاري استقرارًا خالل السنة املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ مع عودة الطلب االنتقائي

هناك تغّير في نسب اإلشغال على حسب املناطق.. فاإلقبال على الساملية وميدان حولي والعزوف عن املهبولة

املدن الذكية رؤية حضارية.. لكنها تصطدم بعوائق التنفيذ!
محمود عيسى

استعرضت مجلة كونستراكشن ويك، خالل 
ندوة نظمتها مؤخــرا، كيفية حتويل مفهوم 
املدن الذكية الذي ينتشــر بصــورة نظرية 
الى حقيقة فعلية، نظــرا ألن العتبارة رؤية 
حضرية ومعمارية جتمع بني االقتصاد والبيئة 
والتكنولوجيا، حيث تبادل فريق من اخلبراء 
اإلقليميني وجهات نظرهم حول تطوير املباني 

واملدن الذكية.
وأوضح املشاركون ان فكرة املباني واملدن 
الذكية كانت موجــودة منذ فترة طويلة، لكن 
املفهــوم اليزال نظريا إلى حد كبير ويخضع 
للنقاش من منظور التعريف، وهذا يعني أشياء 

مختلفة من وجهة نظر أناس مختلفني.
وفيما تركز بعض التعريفات في املقام األول 
 ،«IoT» على استخدام تقنيات إنترنت األشياء
التي جتمع البيانات وتستخدمها إلدارة عمليات 

املباني واملنشآت، فان البعض اآلخر يبحث على 
نطاق أوسع في كفاءة الطاقة وحتسني رفاهية 
املستخدم، ولكن ليس ثمة تعريف واحد مقبول 
عامليا ملصطلح املدينة الذكية، غير ان ما نعرفه 
هو أننا نسعى إلى املباني واملدن الذكية لتلبية 
االحتياجات املستقبلية للمستخدمني النهائيني في 
جميع املجاالت التي تؤثر على احلياة في منطقة 
حضرية بهدف جعل املدن الكبيرة أكثر كفاءة 
ونظافة واستدامة وأكثر سهولة للعيش فيها.

وهذا االمر يعتبر سالحا ذا حدين، حيث يأتي 
مع عبء وفرصة في آن معا، وحيث اننا، أشخاصا 
ودوال وعاملا اوسع، أصبحنا أكثر ترابطا من أي 
وقت مضى، فان ما نحتاج اليه اآلن هو تصميم 
املباني واملدن التي تسمح لنا بتطبيق هذا الفكر 
خللــق بيئات حضرية مرنة مبا يكفي لتحمل 
الوقت والتي تلبي توقعات املستخدم النهائي 
مع توفير بيئة آمنة وسليمة. وخالل النقاش 
قال عضو اللجنة والشريك اإلداري الستوديو 

التصميم «AMA» أندي شو: «اعتقد ان هناك 
جانبني لدفتر األستاذ العام هما املزايا واألعباء. 
فعلى اجلانــب االول، ميكنك احلصول على 
كفاءة أعلى خارج املبنى اخلاص بك، واستخدام 
أفضل للموارد فضال عن انخفاض استخدام 
الطاقة وحتسني وسائل الرفاهية للمواطنني مبا 
في ذلــك الهواء النظيف، وإدارة حركة املرور 
األكثر كفاءة وحتسني الوصول إلى اخلدمات 
الصحية، والسفر والتعليم، وهذه كلها عناصر 

عملية للغاية ميكنك قياسها».
اما على اجلانب الثاني، فان األعباء تعتبر 
أكثر تعقيدا نظرا العتبارات فلسفية وأخالقية 
مهمة كاخلصوصية ومخاطر اعتبار املواطنني 

والتعامل معهم كسلع.
النشــاطات املعمارية تنشــأ  ونظرا ألن 
من االحتياجات البشــرية ومن اجل حتسني 
املجتمعات، تثور تســاؤالت مهمة حول من 
ميلك البيانات التي مت إنشاؤها، واجلهة التي 

ميكن الوثوق بها إلدارة البيانات واستخدامها، 
والدور الذي يجــب أن تلعبه احلكومات في 
التحكم بــإدارة املدن الذكية، والبد من توفير 
حلول لهذه القضايا األخالقية فيما تســتمر 

التكنولوجيا في التطور.
ويهدف اســتخدام التكنولوجيا في املدن 
الذكية لتقدمي جتارب مختلفة للمســتخدمني 
في املناطق احلضرية بدال من تعزيز التجارب 
احلالية، ويعتبر هذا التحدي انعكاسا للوضع 
السائد بالسوق، حيث لدينا شركات التكنولوجيا 
من جهة وشــركات التصميم والهندسة من 

جهة أخرى.
التقنيون  التي يتخيلها  الطريقة  وتختلف 
واملهندســون في اجلوانــب املختلفة للمدن 
الذكية، بينما يخلق الطلــب الفرصة إلدماج 
التكنولوجيا في كيان التصميم الهندسي، ولكن 
كصناعــة نحتاج إلى التعاون لضمان حتقيق 

هذه الطموحات.



اقتصـاد
الثالثاء ٤ اغسطس ٢٠٢٠

14

«التأمينات االجتماعية»: إلغاء مركزية صنع القرار 
االستثماري واستبداله بإجراء مؤسسي

أعلنت املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية في بيان 
صحافي أمس أنه بعد انتهاء 
اإلدارة اجلديــدة مــن عملية 
إعادة بناء قطاع االســتثمار 
والتي شــملت إلغاء مركزية 
القرار االستثماري واستبداله 
بإجــراء مؤسســي وإدخال 
معاييــر دوليــة وضوابــط 
حوكمــة صارمة وسياســة 
اســتثمارية حصيفة، بدأت 
باســتكمال تطوير قطاعات 
املؤسســة األخرى من خالل 
الرقميــة والرقابة  اخلدمات 
الداخليــة واخلارجية وذلك 

لرفع الكفاءة التشغيلية.
املناســبة، قــال  وبهــذه 
مديــر عام املؤسســة العامة 
للتأمينات االجتماعية مشعل 
العثمان: «اليوم وبعد أكثر من 
٣ سنوات من العمل الدؤوب، 
حتكم العمليات االستثمارية 
إجراءات وسياسات وحوكمة 
ورقابة، وفق أفضل املمارسات 
العامليــة، حيــث إن القــرار 
االستثماري لم يعد محتكرا 
بشخص املدير العام أو جلنة 

واخلبرة والتي لها السلطة 
العليا في القرار االستثماري. 
ويعد تطوير لوائح االستثمار 
اخلطــوة االولــى واالهم في 
خطوات ترتيب آليات القرار 

االستثماري».
وأضاف العثمان ان «هذا 

رفــع الكفــاءة التشــغيلية، 
وتطويــر البنيــة التحتيــة 
الرقمية، وتعزيــز وتدريب 

كوادر املؤسسة».
وكانت املؤسسة قد أعلنت 
األســبوع املاضي عن أدائها 
االستثماري للربع األول من 
السنة املالية، محققة أرباحا 
بلغت ٧٫٣٤ مليــارات دوالر 
للفتــرة من ١ أبريــل الى ٣٠ 
يونيــو ٢٠٢٠، كمــا أعلنــت 
أيضــا عن النجاح املســتمر 
الستراتيجية تخفيض معدل 
األموال غير املســتثمرة من 
٣٧٫٢٪ مــن إجمالــي أصول 
املؤسســة كما في ٣١ مارس 
٢٠١٧ إلــى ١١٫٥٪ من إجمالي 
أصول املؤسســة كما في ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٠.
اجلدير بالذكر أن اإلدارة 
اجلديــدة لقطاع االســتثمار 
التي تسلمت مهامها في مطلع 
٢٠١٧ بقيادة مشعل العثمان 
(املدير العام للمؤسسة منذ ١٥ 
يناير ٢٠١٩) عملت في الفترة 
الســابقة على توسعة حجم 
الفريق االستثماري وتعزيزه 
بخبرات استثمارية كويتية 
إلعادة بناء القطاع ومحفظة 
املؤسسة االستثمارية ووضع 
إجــراءات عمــل مؤسســية، 
باإلضافــة إلى تقــدمي الدعم 
املستمر والالمحدود للسلطات 
املعنيــة بالتحــري والتتبع 
جلميع االستثمارات السابقة، 
حيث مت اكتشاف استثمارات 
حتوم حولها شبهات قانونية 
وأخرى ضعيفة األداء وترتب 
علــى ذلك اتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة داخــل  القانونيــة 
الكويــت وخارجهــا، كما مت 
التخــارج أثناء فتــرة إعادة 
البناء من أكثر من ٢٠ مليار 
دوالر من االستثمارات التي 
متــت في عهــد املديــر العام 
األسبق وإعادة توظيفها عبر 
أفضل الشركات املتخصصة 
وهــذه  األصــول.  بــإدارة 
االستثمارات التي مت التخارج 
منها شابتها مخاطر قانونية 
وضعف في األداء والتخارج مت 
بالتنسيق مع مكاتب احملاماة 
املوكلة من قبل املؤسسة في 

الكويت وخارجها.

التطــور في جوهر نشــاط 
املؤسســة االســتثماري هو 
نتيجــة جهد وعمــل وتفان 
وإخالص وتظافر جهود فريق 
عمل كبير من املؤسسة حتت 
قيادة مجلس اإلدارة اجلديد 
وجلنة االســتثمار اجلديدة 
ووزراء مالية متعاقبني منذ 

.«٢٠١٧
العثمان: «بدأنا  وأوضح 
العمل منذ ٢٠١٧ بالتركيز على 
إعادة بناء قطاع االستثمار، 
وبعد أكثر من ٣ سنوات من 
العمل والتنفيذ لسياســات 
اســتثمار وحوكمــة مدعمة 
بإجــراءات صارمــة أثبتــت 
فعاليتها أثناء تقلبات السوق 
في ٢٠٢٠، حيث إن األولوية 
للمرحلة القادمــة هي إمتام 
عمليــة إعادة بنــاء محفظة 
أصــول املؤسســة وهي في 
املراحل األخيرة، باإلضافة إلى 
االســتمرار بتطوير عمليات 
املؤسســة األخــرى ومنهــا 
اخلدمية والرقمية والرقابة 
إلــى  الداخليــة باإلضافــة 
أهداف مرحلية قادمة تشمل 

األولوية للمرحلة القادمة إمتام عملية إعادة بناء محفظة أصول املؤسسة وهي في مراحلها األخيرة

داخلية كمــا كان معموال به 
سابقا، بل متت حوكمة القرار 
االســتثماري بإصدار لوائح 
جديدة لالســتثمار من قبل 
جلنة استثمار أموال املؤسسة 
املشــكلة من أعضاء مجلس 
اإلدارة من ذوي االختصاص 

هذه أهم اإلجراءات التي شملتها عملية إعادة بناء قطاع االستثمار:
- التخارج أثناء فترة إعادة البناء من 
أكثر من ٢٠ مليار دوالر من االستثمارات 
التي متت في عهد املدير العام األسبق 
وإعادة توظيفها عبر أفضل الشركات 
بــإدارة األصول، وهذه  املتخصصة 
االستثمارات احتوت على مخاطر قانونية 
وضعف في األداء، ومت التخارج منها 
بالتنســيق مع مكاتب احملاماة املوكلة 
من قبل املؤسسة في الكويت وخارجها 

حلماية حقوقها.
- إنشاء إدارة احلوكمة وااللتزام في 
عام ٢٠١٧، وهي إدارة رقابية تتبع املدير 
العام في الهيكل التنظيمي وتعمل على 
تطبيق مواثيق وأدلة سياسات وإجراءات 
احلوكمة والتحقق من وجود األدوات 

والضوابط الالزمة لذلك.
- صــدور أول دليل لتنظيم قواعد 
اختيار ممثلي املؤسســة في اجلهات 

املستثمر بها.
- صــدور أول دليل لتنظيم قواعد 

عمليات بيع ملكيات املؤسسة املباشرة 
وغير املباشرة في الشركات غير املدرجة 

في السوق احمللي.
- صدور أول دليل متكامل لتنظيم 
قواعد وبرامج االســتثمار العامة منذ 

عام ١٩٩٨.
- إعادة هيكلة قطاع االستثمار.

- إعادة تدريب املوظفني على تنفيذ 
عمليات التدقيق الداخلي والتدقيق على 
العمليات االستثمارية بهدف تعزيز البيئة 

الرقابية ورفع كفاءة العمليات.
- استبدال حافظ أصول استثمارات 
أكبر حافظي أصول  بأحد  املؤسســة 

بالعالم.
- ضمان استقاللية وحيادية إدارتي 
التدقيق الداخلي واملخاطر في املؤسسة 
نظــرا للدور احليوي الــذي تقوم به 
اإلدارتان في الرقابة على أعمال املؤسسة.
- التعاقد مع شــركة استشــارات 
عاملية ملراجعــة وحتديد املخاطر التي 

تواجه العمليات االستثمارية، وتدريب 
موظفي إدارة املخاطر على طرق قياس 
تلك املخاطر، وإعداد التقارير الدورية 

اخلاصة بهذه املخاطر.
- التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية 
العقود االستثمارية  لدراسة  وداخلية 
اجلديدة للحد مــن املخاطر القانونية 
الناجتة من تلك االتفاقات، وكذلك إعادة 
التفاوض مع مديري الصناديق القائمة 
لتعديل االتفاقيات فيما يخدم مصلحة 

املؤسسة.
- تخفيض أو إلغاء رسوم إدارة عدد 
الصناديق واحملافظ االستثمارية  من 

القائمة.
- حتديث اســتراتيجية استثمار 
أموال املؤسسة حسب أنواع األصول 
االستثمارية والتوزيع اجلغرافي األمثل 
من خالل االستعانة بإحدى أكبر الشركات 
العاملية املتخصصة بدراسات التوزيع 

االستراتيجي لألصول.

الكويت اخلامسة خليجيًا في االستثمار باخلارج

حّلت الكويت في املرتية 
اخلامســة ضمن قائمة أكبر 
الدول اخلليجية املستثمرة 
خارجيا بحصة بلغت ١٪ فقط 
خالل الربع الثاني من العام 
احلالــي، في حــني تصدرت 
القائمة بحصة  الســعودية 
٤٩٪، وفقا لتقرير املؤسسة 
العربية لضمان االســتثمار 
وائتمان الصادرات «ضمان».

وحّلت اإلمارات ثانيا بعد 
السعودية في القائمة بـ ٣٨٪ 

اخلمــس اســتحوذت علــى 
نحو ٥٧٪ من مجمل التكلفة 

االستثمارية للمشاريع.
ويشير ذلك إلى تغير في 
وجهات االســتثمار مقارنة 
بالربع األول من العام املاضي 
التــي كانــت قائمتــه تضم 
الصني، والواليات املتحدة، 
والعراق، واألردن، والبحرين.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد 
مشاريع االستثمار األجنبي 
املباشــر اجلديدة الصادرة 

وأوضحــت «ضمان» أن 
اخلليجيــة  االســتثمارات 
اخلارجيــة تركــزت فــي ٥ 
قطاعات أساسية هي «الفحم 
والنفط والغاز»، و«الطاقة 
و«اخلدمــات  املتجــددة»، 
املالية»، و«النقل والتخزين»، 
و«األغذيــة واملشــروبات» 
وبنسب بلغت ٢٥ و١٩ و١٦ و١١ 
و٨٪ على التوالي، وبحصة 
إجمالية تزيد على ٨٠٪ من 
مجمل التكلفة االستثمارية 

للمشاريع.
وأشارت إلى أن قطاعات 
املعدات الصناعية، والفحم 
والنفط والغاز، واملنتجات 
والفنــادق  االســتهالكية، 
والســياحة، واالتصــاالت 
جــاءت في املقدمة من حيث 
أعلى نسب هبوط في قيمة 
اخلليجيــة  االســتثمارات 

املوجهة إليها.
وعلــى صعيد مشــاريع 
االستثمار األجنبي في الدول 
العربية في الفترة نفســها، 
لفتت «ضمــان» إلى تراجع 
عــدد مشــاريع االســتثمار 
األجنبــي املباشــر اجلديدة 
في املنطقة مبعدل ٣٠٪ إلى 
١٨٥ مشروعا، وكذلك التكلفة 
االستثمارية لتلك املشاريع 
مبعدل ٢٧٫٣٪ إلى ١١٫٢ مليار 
دوالر، والوظائف املستحدثة 
مبعــدل ٢٣٪ إلــى ٢١٫٣ ألف 

وظيفة.
أن  «ضمــان»  وذكــرت 
االســتثمارات األجنبية في 
املنطقة تواصل التركيز في 
كل من اإلمارات والسعودية 
ومصر على التوالي بحصة 
 ٪٦٥٫٤ بلغــت  إجماليــة 
التكلفــة االســتثمارية  من 

للمشاريع في املنطقة.

مــن دول مجلــس التعاون 
اخلليجي في دول العالم خالل 
الفترة ٧٠ مشروعا، بتكلفة 
اســتثمارية ٤٫٩ مليــارات 

دوالر.
ورصد التقرير الفصلي، 
ارتفــاع حصتــي اإلمــارات 
والبحريــن مقابــل تراجــع 
حصــة قطــر مــن مجمــل 
الربع  االســتثمارات، خالل 
الثاني مقارنة بالربع األول 

من العام املاضي.

بحصة بلغت ١٪ فقط بالربع الثاني.. والسعودية تصدرت القائمة

ثم البحرين ١٠٪ ثم قطر ٢٪ 
والكويــت ١٪ بينما لم يتم 
رصد استثمارات من عمان.

وجاءت السعودية أيضا 
ضمن أكبر ٥ وجهات مستهدفة 
باالستثمار اخلليجي خالل 
الفترة بنسبة ١١٪، وذلك إلى 
جانب ٤ وجهات أخرى وهي 
أوزبكستان ومصر وأستراليا 
افريقيا، بحصص  وجنوب 
بلغت ٢٥ و١٠ و٦ و٥٪ على 
التوالي، علما بأن الوجهات 

«طيران اإلمارات» 
ُتشغل طائرة A٣٨٠ إلى «جوانزو»

أعلنت «طيران اإلمارات» أنها ستشغل 
طائرتهــا A٣٨٠ إلى جوانــزو اعتبارا من 
٨ أغســطس اجلاري. كما اســتأنفت هذا 
العمالقــة  الطائــرة  األســبوع تشــغيل 
خلدمة رحالت الركاب إلى كل من القاهرة 
وأمستردام، وذلك للمرة األولى منذ توقفها 
في مارس املاضــي. وتوفر الناقلة حاليا 
رحلة يومية بالطائرة ذات الطابقني إلى 
أمستردام، و٤ رحالت أسبوعيا إلى القاهرة. 
كما أضافت طيران اإلمارات رحلة يومية 
ثانية بطائرة A٣٨٠ إلى لندن هيثرو لتلبية 

الطلب وتوفير خيارات أوسع للعمالء.
وبذلك تكون طيران اإلمارات قد استأنفت 
تشــغيل طائرات A٣٨٠ إلــى ٥ محطات، 
مبا فيهــا باريس، وســتواصل تدريجيا 
توسيع نشــر هذه الطائرة مبا يتماشى 
مع الطلب واملوافقات التشغيلية. والتزال 
جتربة طائرة اإلمارات A٣٨٠ مفضلة لدى 
املسافرين نظرا لتميز منتجاتها ورحابة 

قمراتها.
وأصبح بإمكان عمالء طيران اإلمارات 
السفر حاليا على منت طائرات A٣٨٠ يوميا 

إلى أمستردام، وأربع مرات في األسبوع إلى 
القاهرة، ومرتني يوميا إلى لندن هيثرو، 
ومرة واحــدة يوميا إلــى باريس، ومرة 
كل أســبوع إلى جوانــزو (اعتبارا من ٨ 

أغسطس).
وتواصل طيران اإلمارات توسيع شبكة 
خطوطها، حيث استأنفت خالل األسبوع 
املاضي تشغيل رحالتها من دبي إلى كل من 
أديس أبابا وكالرك ودار السالم ونيروبي 
وبراغ وساو باولو وستوكهولم وسيشيل، 
ليصل عدد احملطات التي تغطيها شبكة 
خطوطها في أغسطس إلى ٦٨ مدينة، أي 
ما يعادل نصف عدد احملطات العاملية التي 
كانت الناقلة تخدمها قبل اندالع اجلائحة.

وتوفر طيران اإلمارات لعمالئها إمكانية 
مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها 
في دبي بني األميركتني وأوروبا وأفريقيا 
والشرق األوسط ومنطقة حوض احمليط 
الهادئ اآلســيوية. كما ميكن للعمالء من 
مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي 
مع إعادة فتح أبواب املدينة أمام الزوار من 

رجال األعمال والسياح الدوليني.

احمد الهارون، اهللا يرحمه ويغمد روحه 
اجلنة، من الشــخصيات الكويتية األصيلة 
والنظيفة التي عملت بأمانة وِجد وله سمعة 
طيبة وسيرة ذاتية مشرفة للكويت وأهلها، 
وقد عرفتــه أول مرة عندما اتصل بي عام 
٢٠٠٥ بصفته مدير عام غرفة جتارة وصناعة 
الكويت، والتقيت معه في مكتبه وكان معه 
نائب رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
آنذلك خالد عبداهللا الصقر، حيث تفاجأت بأن 
يتم عرض منصب مدير مركز الصقر للتنمية 
والتطوير التابع لغرفة جتارة وصناعة الكويت.
وكنت في ذلك الوقــت متقاعدا وأعمل 
مستشارا حرا وأقدم خدمات استشارية للقطاع 
اخلاص واحلكومي في مجال الهيكل التنظيمي 
القطاعات  والوظيفي وكتابــة اختصاصات 
ووصف الوظائف ودراســة ميدانية لسوق 
العمل والرواتــب ونظام تقييم أداء العاملني 

وغيرها من تطوير اداري وموارد بشرية.
وقد ترددت بقبول عرض غرفة جتارة 
وصناعة الكويت حيث فضلت استمراري 
بتقدمي االستشــارات وقدمت لهم وقتها 
ترشــيح كفاءات كويتيــة متقاعدة لهذا 
املنصب وبعد شــهور التقيت باملرحوم 
احمد الهــارون في أكثر من مناســبة، 
أعياد وافراح، وســألته هل اخترمت احدا 
من املرشحني ملنصب مدير مركز الصقر 

للتنمية والتطوير. وقال لي: «نحن بانتظار 
قبولك انت العرض وعندما رأيت اصرارهم 
علي شــخصيا قابلتهم مرة أخرى»، وقلت 
لهم: سوف اقبل منصب مدير مركز الصقر 
للتنمية والتطوير بشرط استمراري بتقدمي 
االستشارات ووافقوا على ذلك، حيث عملي 
االستشاري ســوف يضيف قيمة للمركز 
ويســتفاد منه كذلك لغرفة جتارة وصناعة 

الكويت.
ومت التعاقد معهم اعتبارا من يناير ٢٠٠٦ 
واستلمت مسؤولية املركز الذي كان مستقال 
مبجلس أمناء وميزانيــة خاصة له ويقدم 
خدمات تدريبية وتأهيلية للعاملني في القطاعني 
اخلاص واحلكومي واستمررت لغاية نهاية 
٢٠١٠ حيث تفرغت لالستشارات مرة أخرى.
وخالل عملي في مركز الصقر التقيت 
الهارون لتزويده بتقرير  باملرحوم احمد 
عن نشــاط وأعمال املركز وكذلك تقدمي 
مساعد استشارية لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت وكان الهارون مثاال وقدوة في عمله 
والتزامه لباقي العاملني بالغرفة وتشجيعه 
للعاملني ودعمهم ولم اسمع او أرى أحدا قد 
اشتكى خالل ادارته لغرفة جتارة وصناعة 
الكويــت وحتى عندما كان وزير التجارة 
والصناعة. اهللا يرحمه ويغمد روحه اجلنة 

واهللا يكثر من امثاله.

تعلن استئناف رحالتها إلى القاهرة وأمستردام

علي الغامن وهند الصبيح واملرحوم أحمد الهارون ود. عبداهللا العبداجلادر خالل احدى الفاعليات السابقة

املستشار الكويتي

املرحوم أحمد الهارون.. 
رحل نظيفًا ملثواه اجلنة

Abumishari١@yahoo.com الدكتور عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار اقتصاد وإدارة 

العثمان: العمليات االستثمارية حتكمها إجراءات وسياسات وحوكمة ورقابة وفق أفضل املمارسات العاملية
التخارج من استثمارات تقدر بنحو ٢٠ مليار دوالر متت في عهد املدير العام األسبق وإعادة توظيفها 

٤٫٩ مليارات دوالر تكلفة ٧٠ مشروعًا استثماريًا أجنبيًا جديدًا صادرًا من دول اخلليج
٣٠٪ تراجع عدد مشاريع االستثمار األجنبي املباشر في الدول العربية إلى ١٨٥ مشروعًا
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«بيتك»: إقبال الفت من العمالء على خدمة 
متابعة التحويالت املصرفية إلكترونيًا

شهدت خدمة متابعة التحويالت املصرفية 
«SWIFT GPI» الكترونيا، إقباال الفتا من قبل 
عمالء بيــت التمويل الكويتي «بيتك» الذين 

يجرون حتويالتهم بنظام سويفت.
ويؤكد هذا اإلقبال الكبير، جناح اخلدمة 
التــي أطلقها «بيتــك» بالتعاون مع شــركة 
سويفت العاملية، فيما يعكس ريادة البنك في 
االبتكار والتحول الرقمي، والسعي املتواصل 
فــي تلبية متطلبــات العمــالء وطموحاتهم 
عبر توفير أفضل وأرقى اخلدمات املصرفية 

املتطورة.
وتتيح اخلدمــة اجلديدة للمســتخدمني 
متابعة حتويالتهم حتى وصولها الى حسابات 
املستفيدين، الكترونيا عبر (KFHonline) على 
املوقــع اإللكتروني أو عبــر تطبيق املوبايل 
ecorp. وأندرويــد، وكذلك عبر IOS بنظامي

.kfhonline.com
وتتوفر خدمة متابعة التحويالت املصرفية 
«SWIFT GPI» للعمالء األفراد والشركات بشكل 
مجاني بدون أي رسوم، حيث تكمن أهميتها 
جلهة توفيــر اجلهد والوقت علــى العمالء، 
ومتكينهم من تتبع مســيرة احلواالت التي 
يرســلونها، بشكل شــخصي ومباشر دون 
احلاجــة الى زيارة أحــد الفروع أو االتصال 

باخلدمة الهاتفية.
ومن أهم مزايا اخلدمة، السرعة في معرفة 
حالة احلوالة، ما يعني إتاحة الفرصة للعميل 
لتعقب حركة حوالته واالطالع على مسارها 
بنفســه بشــكل مفصل ملزيد من االطمئنان. 
وكذلك تســاهم اخلدمة في حتديد البرنامج 

الزمني لالتفاقــات واالرتباطات بني العميل 
واألطــراف األخــرى التــي قــد تعتمــد على 
وصــول احلوالة في الوقت املطلوب، وبذلك 
تكون لدى العميل صورة واضحة ومفصلة، 
تساعد في اتخاذ القرار السليم نحو الصفقات 
واالرتباطات املالية املتعلقة باحلوالة، كما ميكن 
بشــكل فوري وسريع معاجلة أي متطلبات 
قد متنــع وصول احلوالة بالشــكل واملوعد 

املتفق عليه.
ويسجل «بيتك» معدالت حتويالت سريعة 
جدا أودعت بحسابات املستفيدين، ما يعكس 
مســؤوليته والتزامه جتاه عمالئه وحرصه 
على تلبية تطلعاتهم خلدمة حتويالت سريعة 
حول العالم، حيث ان عملية حتويل االموال 
وإيداعها في حســاب املســتفيد تتم بسرعة 
قياسية ومبختلف العمالت مبا في ذلك اجلنيه 
االسترليني والدوالر األميركي واليورو والليرة 

التركية.
ويواصــل «بيتــك» جهود تقــدمي أفضل 
املزايا واخلدمات لعمالئه، تأكيدا على دوره 
احملوري في قيادة التطور الرقمي للصناعة 
املصرفية، وتعزيز حصته السوقية بخدمات 
ومنتجات منافســة واهتمام دائم بتطلعات 

العميل واحتياجاته.
وتأتي خدمة متابعة التحويالت املصرفية 
«SWIFT GPI» ضمن باقة متكاملة من اخلدمات 
املصرفية الرقمية رفيعة املستوى واملتضمنة 
مزايا مهمة ومنافســة حتقق االنسيابية في 
العمل، والسهولة في االستخدام وإجناز االعمال 

ضمن معايير السرعة واجلودة واألمان.

تتبع احلوالة حتى وصولها إلى حسابات املستفيدين بنظام سويفت

خدمات االونالين

النفط يصعد وسط بيانات صناعية إيجابية
رويتــرز: صعدت أســعار النفــط خالل 
تداوالت أمس، إذ عوضــت بيانات صناعية 
إيجابيــة مــن أوروبا وآســيا زيــادة وتيرة 
اإلصابات بكوفيد-١٩ حول العالم واملخاوف 
من زيادة املعروض التي تؤججها احتماالت 
تقليص أوپيــك وحلفائها حجم تخفيضات 

اإلنتاج.
وكان خــام برنت مرتفعا ٥ ســنتات مبا 
يعادل ٠٫١٪ إلى ٤٣٫٥٧ دوالرا للبرميل. وزاد 
اخلام األميركي غرب تكســاس الوســيط ٦ 

سنتات أو ٠٫١٪ إلى ٤٠٫٣٣ دوالرا.
وعلى مدار الشهر املاضي، كان يجري تداول 

برنت في نطاق بني ٤١ و٤٥ دوالرا تقريبا.
وقال مدير استراتيجية السلع األولية في 
آي.إن.جي وارن باترسون «اليزال يجري تداول 
النفط بطريقة على أســاس االرتباط بنطاق 
غيــر معقول.. ويبــدو أن املضاربني صاروا 
أكثر قلقا حيال تعافي الطلب، إذ إن الوتيرة 
أبطأ بكثير من توقعات السوق بعد الدخول 

في النصف الثاني من العام».
وفــي حني يتعافــى الطلب علــى الوقود 
تدريجيا في مواجهة زيادة وتيرة اإلصابات 
بالڤيروس، يســاور املستثمرون أيضا قلقا 
حيال زيادة املعروض في الوقت الذي تستعد 
فيه منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوپيك) 
وحلفاؤهــا، في إطــار ما يعــرف مبجموعة 

أوپيك+، لتخفيف القيود على إمدادات النفط 
اعتبارا من أغسطس.

إلــى ذلك، أبلغ مصــدران بصناعة النفط 
مطلعان على البيانات األولية أن قازاخستان 
رفعت إنتاجهــا النفطي في يوليو إلى ١٫٣٣١ 
مليــون برميل يوميا، وذلــك بزيادة ٢٪ عن 
يونيو، ما يعني جتاوزها قليال هدفها مبوجب 

اتفاق عاملي بني املنتجني.
ووفقا حلسابات أجرتها رويترز، يزيد ذلك 
١٢ ألف برميل يوميا عن هدف قازاخســتان 
مبوجب االتفاق املبرم بني «أوپيك» وحلفائها.

في املقابــل، قال مصدر مطلــع إن إنتاج 
روســيا مــن النفط ومكثفات الغــاز زاد إلى 
٩٫٨ ماليــني برميل يوميا فــي األول والثاني 
من أغسطس مقارنة مع ٩٫٣٧ ماليني برميل 
يوميا في يوليو وســط تقليص تخفيضات 

اإلنتاج املتفق عليها في إطار «أوپيك+».
وقالت روســيا إنها ستزيد إنتاجها ٤٠٠ 
ألف برميل يوميا في إطار ذلك االتفاق، وهو 
مــا ال يشــمل مكثفات الغاز، وهــي نوع من 

النفط اخلفيف.
يعني ذلك أنه باســتبعاد مكثفات الغاز، 
تكون روسيا قد أنتجت حوالي ٩ ماليني إلى 
٩٫١ ماليني برميل يوميا من النفط اخلام في 
أوائل أغسطس، مقارنة مع هدف يبلغ نحو 

٩ ماليني برميل يوميا.

«املتحد» ينّظم سحب «احلصاد» ربع السنوي ويعلن الفائز
مع االلتــزام التام بكل 
اإلرشــادات الوقائيــة من 
اجلهات الصحية، قام البنك 
األهلي املتحد يوم األربعاء 
املوافق التاسع والعشرين 
مــن يوليو احلالي بإجراء 
السحب الربع سنوي على 
اجلائزة الكبرى من احلصاد 
اإلسالمي، وأسفر السحب 
عن حصول الرابح صنت 
حمود الرشيدي على ٢٥٠ 

ألف دينار. 
وحصل حساب احلصاد 
االســالمي علــى «جائــزة 
أفضل برنامــج ادخار فى 
الكويت للعــام ٢٠١٩» من 
مجلة بانكر ميدل إيســت 
املرموقة، وذلك نظرا للعديد 
من املميزات التى ينفرد بها، 
حيث يقــدم لعمالئه أكبر 
عدد من فرص للفوز على 
مدار العام من خالل ما يزيد 
علــى ٨٠٠ جائزة ســنويا 
واســتطاع أن يعيد رسم 

مــن بينها جائــزة قيمتها 
١٠٠ ألــف دينار في كل من 
العيديــن. وتبقى اجلائزة 
الربع سنوية الكبرى بقيمة 
٢٥٠ ألــف دينــار أهــم ما 

الربــع ســنوي بقيمة ٢٥ 
ألف دينار كويتي حصريا 
للعمــالء الذين لم يفوزوا 
بــأي من جوائــز احلصاد 
اإلســالمي خالل السنوات 
اخلمــس األخيرة بشــرط 
مــرور عــام علــى فتــح 
حســاباتهم وتتيح كل ٥٠ 
دينارا كويتيا في حســاب 
العمالء ضمن هــذه الفئة 
فرصة واحدة للمشــاركة 

في السحب.
ويتميز حساب احلصاد 
بسحوبات خاصة في عيد 
الفطر وعيد األضحى، فضال 
عن مضاعفات نقاط برامج 
الوالء، مع ميزة فريدة لفتح 
احلســاب عبــر االنترنت، 
الســحوبات على  واتسام 
اجلوائز بالنزاهة والشفافية 
حيث يتم بثهــا من خالل 
البرامج اإلذاعية وحسابات 
البنك عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

يطمح إليه العمالء لتحقيق 
أحالمهــم وتطلعاتهم. كل 
ذلــك مــع وجــود ســحب 
شهري على جائزة بقيمة 
ألــف دينــار كويتي،   ١٠٠
باإلضافــة إلــى ٢٠ جائزة 
أسبوعية بقيمة ألف دينار 
لكل رابح. وباإلضافة إلى 
ان هذه الباقة من اجلوائز 
العمالء  اجلذابــة حتظــى 
بأرباح سنوية متوقعة على 
أساس عقد الوكالة ضمن 
هذا احلساب، وهو ما يجعل 
حساب احلصاد اإلسالمي 
مفيدا لألسرة وللراغبني في 
التوفير بوجه عام من خالل 
حتقيقه للعديد من املميزات 
ســواء على املدى القصير 
أو علــى املدى الطويل مما 
يقابل باستحسان وتقدير 
مختلف العمالء سواء اجلدد 
أو احلاليــون. إضافة إلى 
ذلك، ألول مرة في الكويت، 
مت تقدمي «سحب األفضلية» 

حيــاة اآلالف من الرابحني 
من سعداء احلظ.

واجلديــر بالذكــر، أن 
سحوبات احلصاد تتضمن 
العديد مــن اجلوائز التي 

«املركز»: مخاوف متويل عجز املوازنة تؤثر على السوق الكويتي
قــال املركز املالي الكويتي 
«املركز» في تقريره الشهري 
عن أداء األسواق لشهر يوليو 
األســهم  أســواق  ان   ،٢٠٢٠
اخلليجية واصلت مســيرتها 
اإليجابية للشــهر الرابع على 
التوالي فــي يوليو، مدعومة 
بتخفيــف قيود اإلغــالق إلى 
جانب ارتفاع أســعار النفط، 
فيما واصلت األسواق العاملية 
انتعاشــها نتيجــة اســتمرار 
البنــوك املركزيــة فــي غمــر 

األسواق بالسيولة.
األســواق  أداء  وكان 
الكويتية سلبيا، حيث تراجع 
العام بنســبة ٣٫٢٪  املؤشــر 
فــي يوليو. كمــا تأخر مترير 
قانون الدين العام، الذي يعد 
أمــرا أساســيا لتمويــل عجز 
املوازنــة في الكويــت، حيث 
اليزال القانون الذي سيسمح 
للكويت باقتــراض ٢٠ مليار 
دينــار على مدى ٣٠ عاما قيد 
املناقشة في مجلس األمة، وهذا 
األمر انعكس سلبا على السوق 

الكويتي.
وفي سياق متصل، خفضت 

يكــون كافيــا لتغطيــة عجز 
املوازنة لدى احلكومة في السنة 
املالية ٢٠٢٠. وتتوقع الوكالة 
أن يبلــغ العجز لهذه الســنة 
نحــو ٤٠٪ مــن الناجت احمللي 

بنك الكويت الوطني بنســبة 
٤٦٫٩٪ على أســاس ســنوي، 
فيمــا أعلنت شــركة زين عن 
تراجع أرباحها ١٤٪ على أساس 
سنوي. ومن بني القطاعات، كان 
مؤشر قطاع الرعاية الصحية 
هو أفضل القطاعات أداء، حيث 
ارتفع بنسبة ٢٫٢٪، بينما شهد 
مؤشر قطاع املواد األساسية 
أكبر تراجع بنسبة ٦٫٧٪ خالل 

الشهر.
وعلى الصعيــد اإلقليمي، 
أشــار تقرير «املركز» إلى أن 
مؤشر ستاندرد آند بورز املركب 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
قد حقق مكاسب بنسبة ١٫٧٪، 
فيما أعلنت جميع األســواق، 
باســتثناء الكويت ودبي عن 
حتقيق أرباح. وارتفع مؤشر 
بورصة قطر ٤٫١٪ في يوليو 
يليه سوقا السعودية وعمان 
ارتفعــا ٣٫٣٪ و١٫٥٪  اللــذان 
على التوالي. وحفزت اتفاقية 
«أوپيــك+» خلفــض اإلنتاج 
مبقدار ٧٫٧ ماليني برميل يوميا 
ابتداء من أغسطس املستثمرين 

في الدول اخلليجية.

من أفضل الشــركات القيادية 
أداء في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، حيث حققتا أرباحا 
هائلة في شهر يوليو بارتفاع 
٩٤٪ و٢٥٪ على التوالي، فيما 
ارتفع سعر سهم شركة أبوظبي 
الوطنيــة للطاقــة، مدفوعــا 
بإجناز الشركة التفاقية تطوير 
مشــروع الفجيرة F٣ للطاقة 

بقيمة ١٫١٤ مليار دوالر.
وسادت حالة من اإليجابية 
في أداء أسواق األسهم العاملية، 
مدفوعة بتدفق الســيولة من 
قبل البنوك املركزية وتوصل 
زعماء االحتاد األوروبي التفاق 
بخصــوص صفقــة ضخمــة 
للتعافــي مــن آثــار ڤيروس 
كورونــا، إضافة إلــى ارتفاع 
مؤشــر MSCI العاملــي ٤٫٧٪ 
في يوليو. وارتفعت األســهم 
األميركيــة (إس أند بي ٥٠٠) 
بنسبة ٥٫٥٪ في يوليو ماحية 
خسائرها على أساس سنوي 
حتى تاريخه. وجاءت املكاسب 
مدعومــة بتقاريــر عــن منو 
أرباح أسهم شركات ذات قيمة 
سوقية هائلة تعمل في مجال 

اإلجمالي. كما أن مبالغ األرباح 
املعلنة حتى اآلن قد تســببت 
في تعزيز النظرة الســلبية. 
وخالل النصف األول من السنة 
املالية ٢٠٢٠، تراجع صافي ربح 

ووفقا لوكالة ستاندرد آند 
بــورز، من املقرر أن ينخفض 
النــاجت احمللي اإلجمالي لدبي 
بنســبة ١١٪ في السنة املالية 
٢٠٢٠. وتتوقــع وكالة موديز 
أن اإليجارات ومبيعات املنازل 
ســتنخفض فــي اإلمــارات، 
وخاصة في دبي، على مدار ١٢-

١٨ شهرا. وسجلت السعودية 
عجزا قدره ٢٩٫١٢ مليار دوالر 
فــي الربع الثاني من الســنة 
املاليــة ٢٠٢٠، فيما تراجعت 
عائدات النفط بنسبة ٤٥٪ على 
أساس ســنوي. كما انخفض 
إجمالي اإليرادات بنسبة ٤٩٪. 
وعلى إثر زيادة السعودية 
لضريبة القيمة املضافة مبقدار 
ثالثــة أضعاف اعتبــارا من ١ 
يوليــو ٢٠٢٠، توقع صندوق 
النقد الدولــي أنه قد ال يكون 
الوقت املناسب لفرض ضرائب 
جديدة في دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وأشار تقرير «املركز» إلى 
أن شــركة أبوظبــي الوطنية 
للطاقة (أبوظبي) ومجموعة 
إزدان القابضــة (قطر) كانتا 

التكنولوجيــا املتقدمة، وذلك 
في ظل التهديدات املتمثلة في 
الزيادة في احلاالت مبا يتسبب 
في انتكاســات في إعادة فتح 
االقتصاد. وسجل مؤشر أسواق 
اململكة املتحدة (مؤشر فوتسي 
١٠٠) خســارة ٤٫٤٪ للشــهر. 
كما شــهدت األسواق الناشئة 
معامالت شراء ضخمة، حيث 

ارتفعت ٨٫٤٪ لهذا الشهر.
وأغلقت أسعار النفط عند 
حاجز ٤٣٫٣ دوالرا للبرميل في 
نهايــة يوليو ٢٠٢٠. ويترجم 
ذلك إلى مكاسب شهرية بنسبة 
٥٫٢٪، على خلفية تخفيضات 
اإلنتاج وتخفيف قيود اإلغالق. 
وبلغت نسبة االمتثال التفاقية 
أوپيــك بلس خلفــض إنتاج 
النفــط املتفق عليها ١٠٧٪ في 
شــهر يونيو. ووفقــا لوكالة 
الطاقة الدولية، فقد هبط إنتاج 
الواليــات املتحــدة من النفط 
اخلــام في مايــو، مبقدار غير 
مسبوق بلغ ٢ مليون برميل 
يوميــا. كما واصلت أســعار 
الذهب ارتفاعها بنسبة ١٠٫٩٪ 

في يوليو املاضي.

١٫٧٪ مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز املركب اخلليجي في يوليو املاضي

(قاسم باشا) اداء سلبي للبورصة الكويتية خالل يوليو املاضي 

وكالــة ســتاندرد آنــد بورز 
النظرة املســتقبلية للكويت 
من «مستقرة» إلى «سلبية»، 
إلــى أن صنــدوق  مشــيرة 
االحتياطــي العــام للبالد لن 

م حزمة واسعة من احللول الرقمية  «زين» ُتقدِّ
والسحابية للهيئات والشركات

أعلنت شركة زين الكويت عن 
توفيرها حلزمة واسعة من اخلدمات 
الرقميــة والســحابية  واحللــول 
لعمــالء األعمــال، والتــي متكــن 
الهيئات والشركات من رفع الكفاءة 
التشغيلية وتسهيل العمل عن بعد 
خالل الظروف احلالية بسبب تفشي 
وباء كوڤيد-١٩، وذلك عبر شبكة 
زين فائقــة الســرعة التي تغطي 

جميع أنحاء الكويت.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أن توفيرها لهذه احللول جاء من 
منطلــق التزامها بتفعيــل دورها 
الوطني خالل األزمة احلالية التي 
متــر فيها البــالد، والتــي تعكس 
من خاللها دورها كشــركة وطنية 
رائدة في القطاع اخلاص الكويتي، 
وذلك عن طريق تسخير إمكاناتها 
التكنولوجيــة لتوفيــر اخلدمات 
واحللــول األكثــر تطــورا وفــق 
أعلى املعايير العاملية مبا يســهل 
من اســتمرارية عمل املؤسســات 
احلكومية والشركات بكل أحجامها، 
وتلبية احتياجاتها املختلفة خالل 
الظروف احلاليــة ومتكينها نحو 

التحول الرقمي.
حزمــة  أن  «زيــن»  وبينــت 

اخلدمــات واحللول التــي تقدمها 
تشــمل خدمة Lasilki@ للتواصل 
الالســلكي Push-to-talk، والتي 
متكــن عمالء الهيئات والشــركات 
وأصحــاب املشــاريع الصغيــرة 
واملتوســطة وعمــالء القطاعــات 
احلكومية والعامة مــن التواصل 
الســريع واآلمن مــع موظفيهم أو 
املتطوعــني أو غيرهــم ســواء من 
األفــراد أو املجموعــات الكبيــرة، 
وتتوافق مع شــبكة اجليل الرابع 
٤G LTE لضمــان تعزيز االتصال 
بعيــد املدى في كل أنحاء الكويت، 
كما تأتي اخلدمة مع مجموعة كبيرة 
من األجهــزة املتطورة التي ميكن 
االختيــار منها حســب احتياجات 
كل مؤسسة، باإلضافة إلى تطبيق 
إدارة اإلرســال من غرفــة التحكم 
وغيرها من املميزات لضمان أعلى 

كفاءة إنتاجية. 
وأوضحــت الشــركة أنها تقدم 
أيضا خدمــات وحلول نظام تتبع 
املركبــات (VTS) وخدمــات إدارة 
األســطول، والتي متكــن أصحاب 
الهيئــات والشــركات التي متتلك 
أســطوال مــن املركبــات ألغراض 
التسوق اإللكتروني أو غيرها من 

تتبع املركبات التابعة لها عبر منصة 
M٢M (آلة إلى آلة) من خالل تركيب 
أجهزة ذكية على املركبات، بحيث 
ميكن لصاحب العمل إدارة األسطول 
اخلــاص به بذكاء واحلصول على 
معلومات دقيقة حول املكان الفعلي 
للمركبــة وغيرها مــن املعلومات 
احليوية التــي تقلل من التكاليف 
وترفع مستوى اإلنتاجية وحتسن 
من عمليــات التوصيل والصيانة 

وغيرها.
وأضافت «زين» أنها تقدم أيضا 
حلـــــول االتصاالت املوحـــــدة 
(HCS وHCS+)، والتــي تشــمل 
مجموعة كبيرة من خدمات مركز 
االتصال وخدمة العمالء التي تتيح 
للشركات والهيئات إنشاء وتفعيل 
مراكز اتصال متكاملة تسمح بالعمل 
عــن بعد ومــن املنزل، ممــا يرفع 
معدالت رضا العمــالء والتواصل 
الفوري معهم خالل األزمة، وتشمل 
اخلدمات نظام االستجابة الصوتية 
التفاعلية (IVR)، وتسجيل املكاملات، 
وقوائم االنتظار للمكاملات، وغيرها 
الكثير من املميزات، كما تدعم ثماني 
لغات مختلفة لسهولة التواصل مع 

جميع شرائح العمالء.

وتؤمــن «زين» إميانا شــديدا 
بأهميــة دور مؤسســات القطــاع 
اخلاص في دعم مجاالت االستدامة 
االجتماعية واالقتصادية وخاصة 
خالل األزمات، وانطالقا من التزامها 
املتنامي نحو املمارســة الســليمة 
ملســؤوليتها االجتماعيــة، فإنهــا 
تلتزم بإحــداث آثــار إيجابية في 
كل نشاطاتها، ومنها تقدمي الدعم 
الالزم للجهــات املعنية في الدولة 
عبر تسخير إمكاناتها التكنولوجية.
وتســعى الشركة إلى أن تلعب 
دورا حاســما كمــزود اتصــاالت 
رقمي وسط املتغيرات والتحوالت 
التكنولوجية في األســواق، وذلك 
بتزويــد أحدث احللول واخلدمات 
لتسريع منو بيئة األعمال سواء في 
قطاع املؤسسات الكبرى أو األعمال 
الصغيرة والنامية، وحتى حتقق 
أهدافها االستراتيجية، تعمل الشركة 
علــى الرصــد الصحيــح والدقيق 
الحتياجات عمالئها، مشــيرة إلى 
أنها مســتعدة لطرح اجلديد دائما 
من اخلدمات التي تصل إلى مستوى 
طموحات عمالئها مبا يتوافق مع 
التطور الــذي يشــهده العالم في 

املجاالت التكنولوجية.

متكنها من رفع الكفاءة وتسهيل العمل عن بُعد خالل الظروف احلالية
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كورونا «رمبا يبقى بال حل».. أميركا في «مرحلة مختلفة» ووفاة إيراني كل ٧ دقائق
عواصمـ  وكاالت: مع جتاوز 
عدد حاالت االصابة بڤيروس 
كورونا املســتجد عتبة الـ ١٨ 
مليونا، رسمت منظمة الصحة 
العاملية صورة قامتة ملعركة 
العالم مع الوباء، رغم السباق 
الدولي احملموم واآلمال الكبيرة 
بتطوير لقاح فاعل للڤيروس.
اذ حــذر مديــر املنظمــة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس 
من انه «ال يوجد حل سحري 
حاليا وقد ال يكون هناك (حل) 

إطالقا».
وقال فــي مؤمتر صحافي 
عقد عبر اإلنترنت من جنيڤ، 
إن النهــج الشــامل ملواجهــة 
انتشــار ڤيــروس «كوفيــد ـ 
١٩»، مازال هو احلل للحكومات 
بالتضامــن مــع املجتمعات، 
مشيرا إلى أن احترام اجلميع 
للنهــج الشــامل متمثــال في 
الكشــف عن احلاالت وتتبع 
أثر املخالطني والعزل إضافة 
إلى احترام التباعد االجتماعي 
واستخدام كل األدوات املتاحة، 
فــإن الدول ميكنهــا أن تقلب 
األوضــاع رأســا علــى عقب 
وتتمكــن من الســيطرة على 

الڤيروس.
وقال ادهانوم ـ في مؤمتر 
صحافــي بجنيڤ ـ «إن هناك 
دوال جتاوزت بالفعل مرحلة 
اخلطورة وأخرى عاد الڤيروس 
لالنتشــار فيها مــرة أخرى.. 
محذرا من أن رفع القيود فجأة 
قد يــؤدي إلى عودة تفشــى 

الڤيروس».

«عــدم التراخــي» إزاء موجة 
ثانيــة من اجلائحــة لتجنب 
فــرض «االغــالق العــام من 

جديد».
وأدلى بتصريحه من مدينة 
ليــل (شــمال فرنســا) حيث 
إلزاميا  الكمامة  أصبح وضع 
في بعــض «األماكــن العامة 
املفتوحــة» كما هي احلال في 
أي مكان آخر في البالد. وأشار 

«مرحلة جديدة»، حيث باتت 
املناطــق الريفيــة مهددة كما 

املدن الكبرى.
وقالت بيركس التي تترأس 
خلية األزمة املعنية مبكافحة 
البيت األبيض  الڤيروس في 
لبرنامــج «حالــة االحتــاد» 
على شبكة «ســي.ان.ان» إن 
اإلجراءات احملليــة للحد من 
انتشار الڤيروس بدأت تؤتي 

العاملية أن الڤيروس، أصاب 
أكثر من ١٨ مليون شخص على 

مستوى العالم.
وبحســب تعداد جلامعة 
جونــز هوبكنــز فــإن عــدد 
االصابــات جتــاوز ١٨ مليون 
و١١٠ آالف إصابة، كما سجلت 
اجلامعة أكثر من ٦٩٠ الف حالة 

وفاة.
التلفزيون اإليراني  وذكر 
الرسمي أمس أن البالد تشهد 
حالــة وفاة كل ســبع دقائق، 
الصحــة  وزارة  أعلنــت  إذ 
عــن ٢١٥ حالة وفــاة جديدة 
باملــرض الناجت عن «كوفيد ـ 
١٩» وأطلقت وســائل اإلعالم 
حتذيــرات من عــدم احلفاظ 
على قواعد التباعد االجتماعي 

السليمة.
ونقل التلفزيون عن سيما 
ســادات الري املتحدث باسم 
وزارة الصحــة قولــه ان ٢١٥ 
شخصا توفوا خالل ٢٤ ساعة 
ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في 
البالد ١٧٤٠٥ حاالت، وارتفع 
عدد اإلصابــات املؤكدة ٢٥٩٨ 

حالة إلى ٣١٢٠٣٥ حالة.
ودفع جتدد اإلصابات في 
عــدة دول الــى فــرض قيود 
جديدة كما حصل في استراليا 
والفلبني وعدة دول اوروبية.

وقــررت ملبــورن، ثانــي 
مدن استراليا أمس إغالق كل 
املتاجر غير األساسية اعتبارا 
من بعد غد في محاولة لوقف 
التفشــي اجلديد بعدما دخل 
حظر جتول ليلي حيز التنفيذ، 

إلى أن «الڤيــروس ليس في 
إجازة، ونحن كذلك».

وأوضح «يجب أن نحمي 
أنفسنا من هذا الڤيروس، من 
دون تعليق احلياة االقتصادية 
واالجتماعية، أي جتنب احتمال 

إعادة اإلغالق العام».
بدورها، حذرت مستشارة 
البيت االبيض ديبورا بيركس 
من أن الواليات املتحدة دخلت 

ثمارها، لكنها أضافت أن «ما 
نراه اليوم يختلف عما رأيناه 
في شــهري مارس وأبريل»، 
وتابعت «لكل من يعيشــون 
فــي املناطق الريفية، لســتم 
في مأمن من هذا الڤيروس»، 
مؤكــدة «نحــن فــي مرحلــة 

جديدة».
فــي هــذه االثنــاء، أكدت 
املراصد االحصائية والتقارير 

وحظرت حفالت الزواج وحتى 
الدينيــة فيمــا  االحتفــاالت 
يواصل الطالب التعلم عن ُبعد.

وهــذه املوجــة اجلديــدة 
ناجمــة عــن عــدم االلتــزام 
الصحيــة  باالجــراءات 
وخصوصــا في الفنادق التي 
ينزل فيها املسافرون العائدون 
من اخلارج لقضاء فترة احلجر 

الصحي.
في املقابل، أعادت سلطات 
الفلبني فرض حجر صحي على 
أكثر من ٢٧ مليون نسمة أي 
نحو ربع عدد السكان، اعتبارا 
من اليوم بعد حتذيرات صدرت 
عن جمعيات طبية بأن البالد 
على وشــك خسارة معركتها 

ضد الوباء.
وباتــت أميــركا الالتينية 
والكاريبي اآلن ثاني املناطق 
األكثر تضــررا في العالم من 
حيــث عدد الوفيــات مع ٢٠١ 
ألف وفاة بعد أوروبا التي تعد 

أكثر من ٢١٠ آالف.
وأعلنــت االرجنتــني عن 
جتاوز عــدد اإلصابــات ٢٠٠ 
ألف، وان املناسبات االجتماعية 
ســتحظر في كل انحاء البالد 
اعتبــارا مــن أمــس. وقررت 
بوليڤيا إنهاء السنة الدراسية 
فورا بعدمــا كان يفترض ان 
تنتهي في ديســمبر بســبب 

الوباء.
وفي ڤنزويال، أمر الرئيس 
نيكوالس مادورو بفرض حجر 
مشدد في كل انحاء البالد حيث 

بلغ عدد االصابات ٢٠ ألفا.

ً بعد جتاوز اإلصابات عتبة الـ ١٨ مليوناً.. منظمة الصحة العاملية تُطلق حتذيراً صادما

(رويترز)  مختصون يجرون مسحات كورونا لسكان في مدينة دا نانغ بفييتنام 

وأوضح أن ڤيروس كورونا 
جتــاوز كل مــا تعاملت معه 
املنظمة من أوبئة، و«هناك عدد 
من اللقاحات في املرحلة الثالثة 
من التجارب السريرية، ولكن 
ال يوجد حل واحد للجميع، وقد 

ال يوجد حل على اإلطالق».
بدوره، دعا رئيس الوزراء 
الفرنســي جــان كاســتكس، 
مواطنيــه ودوائر الدولة إلى 

الكاظمي يتعهد بتقييم قوات حفظ القانون

«داعش» يتبنى هجومًا على سجن
في أفغانستان ومقتل وفرار املئات

عشرات االعتقاالت واإلصابات باالختناق
خالل اعتداءات االحتالل في «الضفة»

عواصــم - وكاالت: أكد رئيــس الوزراء 
العراقي القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 
الكاظمي امس، أن القيادة بصدد إعادة تقييم 
ألداء قــوات حفــظ القانــون ألن األصل من 
تشكيلها هو حماية املواطنني وليس إهانتهم.

وقال الكاظمي، خالل استقباله الطفل حامد 
سعيد الذي تعرض للعنف واإلهانة من قبل 
عناصر بقوات حفظ القانون العراقية: «أشعر 
باأللم واحلزن ملا حدث، وإن ثقافة اســتمراء 
االعتداء علــى املواطن من قبــل بعض ممن 
يستغل موقعه، أمر يتوجب املعاجلة احلازمة». 
وأضاف أن «ما حدث ميثل مشــهدا لالعتداء 
على كرامة املواطن، وينتمي إلى كل ما حاربناه 
خالل كل السنوات املاضية، وسنحاربه لنمنع 
تكراره». وأكد الكاظمي أن «ما حدث من اعتداء 
على هذا املواطن يجب أن ال يعامل وكأنه ميثل 

السلوك العام لألجهزة األمنية»، الفتا إلى أن 
القــوات العراقية ســبق أن ضحت ومازالت 

تضحي وتقاتل من أجل العراق.
وفــي الســياق، كشــفت وزارة الداخلية 
العراقية عن وجود دراسة بشأن إعادة هيكلة 
قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد 

العام للقوات املسلحة.
ونقلــت وكالة األنبــاء العراقيــة (واع) 
امس عن مدير دائــرة العالقات واإلعالم في 
الــوزارة اللواء ســعد معن قولــه إن «هناك 
دراســة موضوعية ســريعة تتعلق بإعادة 
هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه 
القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير 
الداخلية». وأضاف أن «إعادة النظر بتشكيل 
قوات حفظ القانون تعني أن هناك عددا من 

اإلجراءات ستتخذ بهذا املوضوع».

عواصم - وكاالت: قتل ٢٠ شــخصا على 
األقل بينهم مدنيون وسجناء في معارك بني 
قــوات األمن ومســلحني شــاركوا في عملية 
اقتحام ســجن في أفغانستان تبناها تنظيم 

«داعش»، وفق ما أفاد مسؤولون امس.
وأعلن تنظيم «داعش» عبر وكالة «أعماق» 
التابعة له مســؤوليته عن العملية، بحسب 
مركز «سايت» املتخصص في مراقبة املواقع 

املماثلة.
وأكــد املتحدث باســم محافــظ ننغرهار 
عطاء اهللا خوجياني أن املســلحني متركزوا 
داخل وخارج املنشأة. ومت نشر عدة مدرعات 
وعشــرات عناصر األمن فــي املنطقة بينما 

سمعت أصوات إطالق نار وانفجارات.
وأفــاد املتحدث باســم مستشــفى والية 
ننغرهــار زاهر عادل فرانــس برس بأن ٢٠ 

شخصا قتلوا، بينهم عناصر أمن.
وجاء الهجوم بعد الهدوء النســبي الذي 
شهدته البالد بفضل وقف إطالق النار الذي 

مت االتفاق عليه بني طالبان وقوات احلكومة 
األفغانية تزامنا مع عطلة عيد األضحى.

وأفاد مصدر أمنــي لوكالة فرانس برس 
أن الســجن كان يضم أكثر مــن ١٧٠٠ نزيل، 

معظمهم مقاتلون من طالبان أو «داعش».
وذكر أن السلطات جنحت في إعادة توقيف 
نحو ٧٠٠ ســجني فروا خــالل عملية اقتحام 

السجن.
وأفــاد خوجياني بأن قوات األمن متكنت 
من متشــيط أربعــة من خمســة طوابق في 
املبنى خارج الســجن، حيث متركز عدد من 

املهاجمني منذ امس األول.
وبدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة قرب 
الســجن قبل أن يفتح مســلحون النار على 
احلراس في املنشأة من سوق قريب، بحسب 
ما أفاد مســؤول. وجــاءت العملية بعد يوم 
علــى إعــالن وكالة االســتخبارات في البالد 
قتــل القيادي في تنظيم «داعش» أســد اهللا 

أوراكزاي قرب جالل أباد.

عواصم- وكاالت: قالــت حركة املقاومة 
الفلسطينية «حماس» إن إسرائيل تستهدف 
تصديــر أزماتهــا إلى غــزة عبــر التصعيد 
العسكري، وذلك بعد شن مقاتالت االحتالل 

غارات جوية على القطاع.
واعتبر الناطق باســم «حمــاس» فوزي 
برهــوم، في بيان صحافــي امس أن «قصف 
واستهداف االحتالل اإلسرائيلي ملواقع املقاومة 
في غزة رســالة تصعيد وعدوان، تهدف إلى 
تصدير أزماته الداخلية على أهلنا في القطاع».

وشنت إسرائيل مساء امس األول غارات 
جوية على قطاع غزة من دون وقوع إصابات، 
وأفادت وكالــة األنباء الفلســطينية (وفا)، 
بأن طائرة استطالع حربية إسرائيلية بدون 
طيار قصفت موقعا في محافظة خان يونس 
جنوب قطاع غزة، واســتهدفت بصاروخني 
على األقل موقعا غرب احملافظة، ما أدى إلى 

اشتعال النيران فيه.
وقصفــت طائرات االحتالل من نوع «اف 

١٦» في أعقاب ذلك، املوقع ذاته، كما استهدفت 
طائرة اســتطالع بدون طيــار أرضا زراعية 
شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان 

يونس جنوبي القطاع.
مــن جهــة أخــرى، أصيــب عشــرات 
الفلسطينيني، بينهم أطفال، باالختناق جراء 
استنشــاقهم الغاز السام واملســيل للدموع 
خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي قرية 

«زبوبا» غرب جنني.
وأفادت مصادر محلية لوكالة (وفا) بأن 
عدة دوريات عسكرية إســرائيلية اقتحمت 
القرية وسط إطالق للقنابل الصوتية والغاز 
املسيل للدموع في الشوارع وصوب املنازل، 
مما أدى لوقوع العديد من اإلصابات، وقامت 
طواقم الهالل األحمر الفلسطيني بتقدمي العالج 

امليداني لهم.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات االحتالل 
اإلســرائيلي ســتة فلســطينيني من نابلس 

واخلليل بالضفة الغربية.

بوادر حلحلة ملأزق «تيك توك».. اتهامات لترامب
مبحاولة االنتقام للمقاعد الفارغة في مهرجان «تولسا»

 - أ.ف.پ   - عواصــم 
رويترز: بعد نهاية أسبوع بدا 
فيها األفق مسدودا بوجه «تيك 
توك»، بدأ التطبيق االجتماعي 
الذي يهدد الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب بحظــره في 
الواليات املتحدة يرى إمكانية 
للخــروج من هــذا املأزق مع 
تصميم شركة مايكروسوفت 
علــى شــرائه بحلــول نهاية 
الصيــف، ومنح ترامب مهلة 
٤٥ يومــا للشــركة العمالقة 

للتوصل الى اتفاق.
وأكدت الشركة األميركية 
العمالقــة للمعلوماتيــة إن 
املفاوضــات التــزال جاريــة 
لشــراء فــرع تيك تــوك في 
الواليات املتحدة من شركته 
األم الصينية «بايت دانس».

وأوضحت مايكروسوفت 
فــي بيان أنه بعــد محادثات 
بني رئيسها التنفيذي ساتيا 
ناديال وترامب، فإن الشركة 
ســتواصل املفاوضات بهدف 
التوصل إلى اتفاق بحلول ١٥ 

سبتمبر على أبعد تقدير.
وفي ظل التوتر السياسي 
والتجاري القائم بني الواليات 
املتحدة والصني، تتهم واشنطن 
التطبيق منذ أشهر بأنه أداة 
تســتخدمها االســتخبارات 
الصينيــة للمراقبة، في حني 
ينفي تيك توك بشدة تقاسم 

أي بيانات مع بكني.
وتصاعدت النبرة في نهاية 
األسبوع، إذ أعلن ترامب عزمه 
حظر التطبيق معارضا حتى 
إعادة شــرائه من قبل شركة 

أميركية.
ويتابــع منصــة تقاســم 
املوســيقية  الڤيديوهــات 
والهزلية، مليار مستخدم في 
العالم معظمهم من الشــبان. 
وأوضحت مايكروسوفت في 
بيانها أن الصفقة ســتخضع 
«لتقييم أمني كامل وينبغي 
أن تعود مبنافــع اقتصادية 
للواليات املتحدة، مبا في ذلك 

اخلزانة األميركية».
ووعــدت املجموعــة التي 
تتخــذ مقــرا لها في ســياتل 
بأن «مايكروسوفت ستتثبت 
من نقــل وإبقــاء كل بيانات 
مستخدمي تيك توك األميركيني 

في الواليات املتحدة».
وسعى التطبيق االجتماعي 
خالل األشهر املاضية ليثبت 
أن هويته وعملياته متجذرة 

في الواليات املتحدة.
وفي األول من يونيو تولى 
كيفن ماير املســؤول السابق 
عــن منصات البــث التدفقي 
في مجموعة ديزني رئاســة 

التطبيق.

املعلومات واالبتكار القريب من 
شركات التكنولوجيا العمالقة 
إن «الواليات املتحدة ستكون 
اخلاسر األكبر في حال حظر 

تيك توك».
ويؤكد البعض أن ترامب 
يريــد االنتقــام لــكل املقاعد 
املهرجــان  الفارغــة خــالل 
االنتخابي الذي نظمه في تالسا 
بواليــة أوكالهوما في نهاية 

التوصل إلى صفقة خالل ٤٥ 
يوما.

ومتثــل هــذه اخلطــوة 
حتوال في موقف ترامب، وقد 
دفعت مايكروسوفت عمالق 
التكنولوجيا إلعالن اهتمامها 
بإمتام صفقة االستحواذ على 
تطبيق التواصل االجتماعي 
في خطوة قــد تغذي التوتر 
فــي العالقــات األميركيــة- 

الصينية.
وكان ترامــب قــال يــوم 
اجلمعــة إنــه يعتــزم حظر 
تطبيــق تيــك تــوك وســط 
مخاوف من أن متثل ملكيته 
الصينيــة خطــرا على األمن 
الوطنــي بســبب البيانــات 
الشــخصية التــي يعاجلهــا 

التطبيق.
وسيتيح االستحواذ على 
تطبيق تيك توك، الذي يفخر 
بوجود ١٠٠ مليون مستخدم 
أميركي له، فرصة نادرة لكي 
تصبح مايكروسوفت منافسا 
التواصــل  كبيــرا لعمالقــة 
االجتماعــي مثــل فيســبوك 
وسناب. ومتلك مايكروسوفت 
أيضا شبكة لينكد إن للتواصل 

االجتماعي.

يونيو بعدما كشف فتيان على 
تيك توك أنهم وراء خلو املقاعد 
بشــرائهم أعدادا من بطاقات 
الدخول بنية مقاطعة التجمع.

ونقلت رويترز عن ثالثة 
مصــادر مطلعــة إن الرئيس 
ترامــب وافــق فقــط علــى 
السماح لشركة مايكروسوفت 
بالتفاوض على االســتحواذ 
على التطبيق إذا اســتطاعت 

الرئيس ُميهل «مايكروسوفت» ٤٥ يومًا لشرائه

وفي مطلــع يوليو، علق 
تيك توك نشــاطه في هونغ 
كونغ بســبب قانــون األمن 
القومي الذي فرضته الصني 
على املســتعمرة البريطانية 
السابقة والذي مينح الشرطة 
املزيد من الصالحيات والسيما 

في مجال املراقبة.
وقال دانيال كاسترو نائب 
رئيــس معهــد تكنولوجيــا 

ترامب يتحدى الكونغرس مجددًا وُيعني مرشح 
«خالفي» مبنصب جديد في «الپنتاغون»

واشنطن- وكاالت: قالت متحدثة باسم 
وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون) إن أنطوني 
تاتا أكثر مرشــحي الرئيس دونالد ترامب 
لتقلد منصب بالوزارة إثارة للخالف حتى 
اآلن تولــى دورا مختلفا أقل مرتبة يخص 
السياسة بوزارة الدفاع رغم اعتراض مجلس 

الشيوخ على تعيينه.
وأضافت املتحدثة أن تاتا سيؤدي رسميا 
مهــام نائب وكيل وزارة الدفاع لشــؤون 
السياسة. وتاتا ضابط متقاعد باجليش برتبة 

بريجادير جنرال ووصف الرئيس السابق 
باراك أوباما بأنه «زعيم إرهابي».

ومن الناحية النظرية سيظل هذا املنصب 
مينح تاتا قــدرا من التأثيــر على األمور 
السياسية املهمة في «الپنتاغون» من احملتمل 
أن يكون من بينهــا إيران. وباإلضافة إلى 
وصفه أوباما بأنه إرهابي وصف تاتا أيضا 
عضوة الكونغرس األميركية من أصل أفريقي 
ماكسني ووترز بأنها عنصرية وذلك طبقا 

لتعليقات على تويتر مت حذفها الحقا.

ملشاهدة الڤيديو
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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

شربل وهبة وزيرًا خلارجية لبنان.. وحّتي مستعد لتكرار التجربة بشروط

٦ أسباب دفعت ناصيف حتي إلى االستقالة
جملة أسباب دفعت إلى استقالة وزير اخلارجية ناصيف حتي. 
يصعب حصر هذه االســتقالة في سبب محدد ومباشر، وميكن 
الكالم عن ظروف وعوامل تدافعت وتراكمت وأدت إلى االستقالة 
الوزارية األولى من حكومة الرئيس حسان دياب، واالستقالة الثانية 
املدوية بعد اســتقالة مدير عام وزارة املالية... وميكن اختصارها 

في النقاط التالية:
١- اإلحراج الكبير الذي شعر به حتي جراء «اخلطأ الديبلوماسي» 
الذي ارتكبه رئيس احلكومة حسان دياب، منتقدا في تغريدة له وزير 
خارجية فرنسا جان ايف لودريان وقائال عنه انه لم يحضر ملفاته 
جيدا، وأن زيارته إلى بيروت لم حتمل جديدا، وهذا االنتقاد غير 
املسبوق لرأس الديبلوماسية الفرنسية قابله الوزير حتي بامتعاض 
شــديد، خصوصا أن عالقة وطيدة تربطه بالفرنسيني وبالوزير 
لودريان خصوصا، وخاصة أيضا أنه «استبعد» من عملية اإلعداد 
لزيــارة لودريان ولم يكن له فيها دور وتأثير، وقد عبر حتي في 
أكثر من مناسبة عن خالفه مع طريقة تعاطي رئيس احلكومة في 
السياســة اخلارجية، «األمر الذي بات يستنزف رصيدي املهني 
والديبلوماسي» (كما قال صراحة في مقابلته التلفزيونية األخيرة).

٢ - احلساسية املفرطة التي أبداها حتي حيال الزيارات اخلارجية 
ملدير عام األمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي زار العراق والكويت، 
وكان مــع وزير اخلارجية في زيارة إلــى األردن. ومع أن اللواء 
إبراهيم زار دوال عربية في مهمة خاصة مستخدما عالقاته الوثيقة 
مع مســؤولني أمنيني وزارها كموفد رئاسي، خصوصا أن مدير 
عام األمن العام هو في القانون والعرف كبير مستشاري رئيس 
اجلمهورية وميكن انتدابه ملهمات خارجية ســبق أن قام بالكثير 
منها في السنوات املاضية، إال أن الوزير حتي اعتبر أن في األمر 

جتاوزا على موقعه ودوره وصالحياته.
٣ - شعور الوزير حتي بأنه موضوع حتت املراقبة واالمتحان 
و«مقيد سياسيا»، وهو لم يستسغ االنتقادات والضغوط التي تأتيه 

من مصدرين أساسيني: 
حزب اهللا كما حدث في أعقاب زيارة «االســتدعاء» للسفيرة 
األميركية دوروثي شــيا، التي تبني أنها كانت لالعتذار وليست 
للتوبيخ... أو كما حدث بعد استنكاره للقصف الصاروخي احلوثي 
على الســعودية. واملصدر الثاني هو النائب جبران باسيل الذي 
أبلغه عبر اتصال هاتفي بعد إطاللته التلفزيونية األخيرة انزعاجه 

مما قاله، متوجها اليه بعبارات من التأنيب الصريح على املواقف 
التي أطلقها.

٤ - شعور الوزير حتي بأنه على رأس وزارة مازالت «تابعة» في 
تركيبتها ومسؤوليها للوزير السابق جبران باسيل وواقعة حتت 
تأثيره ونفوذه، وهذا ما أشعره بالضيق على املستوى «اإلداري» 
أيضا بسبب عدم امتالكه عدة الشغل اخلاصة به، وعدم قدرته على 
تكييف وزارة اخلارجية لتكون منسجمة مع سياسته وأدائه، وعدم 
التمكن من التحكم في التعيينات والتشكيالت الديبلوماسية فيها.

٥ - عدم رضا وزير اخلارجية عن أداء احلكومة وسياستها في 
الداخل وجتاه اخلارج، وتبلغه الكثير من االنتقادات واملالحظات 
الســلبية من مراجع وعواصم معنية بامللف اللبناني. وكان أبرز 
ما سمعه وتلقاه خالل زيارته إلى روما ولقائه مع دوائر الفاتيكان 
التي عبرت عن القلق إزاء مســار األوضاع في لبنان مع دخولها 
مرحلة االنهيار وسلوكها منحى كارثيا، وإزاء الطريقة التي تدير 
بها احلكومة األمور واألزمات، وما تظهره من بطء وتردد وتخبط 
وإحجام عن الدخول في عملية اإلصالحات الضرورية وامللحة. 

وفي النتيجة، وصل حتي إلى قناعة مفادها أن احلكومة احلالية 

وصلت إلى طريق مسدود، ولن تصل إلى نتيجة، وال تتجاوب مع 
متطلبات املرحلة وحتدياتها، و«ال تســاعد نفسها» كي يساعدها 

املجتمع الدولي.
٦ - استشــعار دقة وخطورة التطــورات اآلتية في املرحلة 
املقبلة وصعوبة التعامل معها، خصوصا أن هذه املرحلة ال حتتمل 
سياسات ومواقف «وســطية ورمادية»، وال تتناسب مع أسلوب 
حتي وأدائه وتوجهاته وخبرته التي راكمها على مر ســنوات من 

عمله الديبلوماسي االحترافي.
وهناك معلومات تشــير إلى أن وزيــر اخلارجية تبلغ خالل 
العطلة رسائل خارجية ضاغطة إحداها تبلغه بأنه سيتلقى خالل 
يومني دعوة للمشاركة في حضور جلسة إعالن احلكم باحملكمة 
اخلاصة بلبنان ٧ أغسطس ورسالة أخرى تبلغه بأن املطلوب عند 
تنفيذ حزب اهللا عملية الرد على قصف إسرائيل لألراضي اللبنانية 
إعــالن وزارة اخلارجية أنه ال عالقة للبنان بالعملية، وتقول هذه 
املعلومات إن الوزير حتي عاش صدمة مع تلقي هذه الرسائل من 
جهة، وتوقع أن تزداد الضغوط من جهة أخرى، فارتأى أن االستقالة 

االستباقية هي اخليار األفضل.

بيروت - عمر حبنجر و داود رمال

اللبناني  الرئيــس  وّقــع 
ميشال عون، ورئيس احلكومة 
حسان دياب، مرسوما بتعيني 
السفير شــربل وهبة وزيرا 
للخارجية بدال من د.ناصيف 
حتي الذي تقدم باستقالته من 
مهام منصبه في وقت سابق 
امس، اثــر اختالف تردد أنه 
حصل ليل أول من أمس بينه 
وبني الوزير السابق جبران 

باسيل. 
وقد تلقــى الوزير وهبة 
اتصــاال هاتفيــا مــن وزيــر 
الشــيخ د.أحمد  اخلارجيــة 
ناصــر احملمــد هنــأه فيــه 
بتعيينــه وزيــرا للخارجية 

واملغتربني.
الشــيخ د.أحمد  ومتنــى 
ناصــر احملمد اخلير واألمان 
للبنان، مؤكدا وقوف الكويت 
إلى جانب لبنان وشعبه في 
كل الظــروف قلبــا وقالبــا، 
وشــكر الوزير وهبة الشيخ 
د.أحمــد ناصــر احملمد على 
التهنئة، متمنيا أن ينقل إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد متنيات رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون 

بالشفاء العاجل.

العاملــني  والديبلوماســيني 
فــي وزارة اخلارجية الذين 
جــاءوه مودعني بحســب - 
االنبــاء «املركزيــة»  وكالــة 
اللبنانية - «ان هناك وزراء 
استقيلوا (بضم التاء) اما انا 
فاســتقلت وحررت نفسي»، 
مبديا ارتياحه التام من القرار 

الذي اتخذته. 
وقال «أزحت عن نفســي 

االنتماء الى الوطن كنهج عمل. 
امــا أرباب العمــل الكثيرون 
الذيــن حتدث عنهــم البيان 
نفسه فهم سبب استقالتي». 
وأكد حّتي «انه قِبل الوزارة 
ليس طمعــا باللقب تتويجا 
لعملــه الديبلوماســي الذي 
بدأه من ١٩٨١ بل خلدمة وطنه 
ووضع كل خبرته في السياسة 
الدوليــة في ســبيل تطبيق 

استقالته، جزم للديبلوماسيني 
بأنه لم يستقل بسبب احملكمة 
الدولية وال بســبب التمديد 
لليونيفل وال بسبب ما قيل 
عــن عدم متكنه مــن االتيان 
بجماعته، ألنه بكل بســاطة 
ال جماعــة له، مؤكــدا انه ال 
توقيت لالســتقالة هي أتت 
في وقتها. واضاف «استقلت 
حني خاب ظني، اذ كنت آمل في 
ان نسير بشكل اسرع في ملف 
االصالح». وردا على سؤال، لَِم 
لم تعط احلكومة مهلة شهر او 
شهر ونصف ومن ثم تقرر؟، 
قال «أكتر من هيك مهلة؟ انها 

ستة أشهر». 
وفي ســياق آخــر، انتقد 
اللبناني حمد  وزير الصحة 
حســن، حالة عــدم االلتزام 
املجتمعي بإجراءات وتدابير 
اإلغالق اجلزئي للبالد طوال 
األيــام اخلمســة املاضية في 
ســبيل احلــد مــن انتشــار 
ڤيروس كورونا، مشيرا إلى 
أن الوزارة قد ترفع توصية 
بإغالق البالد بالكامل ملدة ١٥ 
يوما وفرض حالــة طوارئ 

صحية ملنع تفشي الوباء.
الصحــة  وزيــر  وقــال 
اللبناني - في تصريحات له 
عقب اجتماع اللجنة العلمية 

هموم تلكؤ احلكومة احلالية 
التــي لــم تتمكــن مــن نزع 
الصورة النمطية للحكومات 
املتعاقبة عنها والقائمة على 
احملاصصة والزبائنية، بينما 
رب العمل الواحد الذي اعتقد 
(كما جاء في بيان استقالته) 
انــه ســيعمل لصاحله وهو 
لبنــان لــم يكن فــي صميم 
التركيبة السياسية التي تفتقد 

مشروع االصالح»، الفتا الى 
«انه اســتقال ألنــه صدم او 
على االقل فقــد االمل بعد ما 
شهده وهو داخل التركيبة»، 
معلنا انه يكرر جتربة التوزير 
بشروط مختلفة اذا ما تغيرت 

الظروف». 
الرد  وفــي حــني رفــض 
علــى تأويالت كثيــرة قرأها 
في االعالم منذ انتشــار خبر 

الطبية بالوزارة لتقييم حالة 
اإلغــالق اجلزئيــة للبالد - 
إن األيــام اخلمســة املاضية 
لم تشــهد جدية فــي احترام 
إجراءات ومعايير اإلغالق الذي 
تفرضه حالة التعبئة العامة 
ملواجهــة ڤيــروس كورونا، 
داعيا جميع الوزارات املعنية 
وذات الصلة إلى التشدد في 

متابعة اإلجراءات.
وأشــار إلــى أن اللجنــة 
العلمية الطبية ستعاود خالل 
األيام القليلــة املقبلة تقييم 
الوضع في البالد جراء حالة 
اإلغــالق اجلزئيــة املتبعــة، 
الفتــا إلى أنــه إذا لم يحدث 
ثمة تقدم في الوضع الوبائي، 
فإن اللجنة ستوصي بإغالق 
كلي ميتد لـ ١٥ يوما وفرض 
حالة طوارئ صحية. وأضاف 
أن التوصيات التي توصلت 
اللجنة إليها تضمنت معاودة 
تقييم الوضع في املطار، حيث 
يتم السعي إلى تخفيض عدد 
الوافدين إلى ما دون ألفي وافد 
كل ٢٤ ســاعة بهدف تخفيف 
الضغــوط علــى املختبرات 
الفحوصــات  إجــراء  فــي 
املخبرية للكشف عن اإلصابة 
بالڤيروس (بي سي آر) واحلد 

من عدد اإلصابات.

الناصر يهنئ وهبة ويؤكد وقوف الكويت إلى جانب لبنان وشعبه في كل الظروف قلبًا وقالبًا

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال رئيس احلكومة حسان دياب مع وزير اخلارجية اجلديد شربل وهبة  (محمود الطويل)

وكان السفير شربل وهبة 
يشــغل منصــب مستشــار 
رئيس اجلمهورية للشؤون 
الديبلوماســية، وذلــك قبل 
تعيينه وزيرا للخارجية في 

.٢٠١٧
والسفير وهبة من مواليد 
العاقورة ١٩٥٣، ويحمل اجازة 
فــي القانــون اللبنانــي من 
كليــة احلقوق فــي اجلامعة 
اللبنانية عام ١٩٧٩، واجازة 
في احلقوق من معهد احلكمة 
العالي لدراسات احلقوق عام 
١٩٧٩، اضافــة الى دبلوم في 
الرياضيات من كلية العلوم 
فــي اجلامعــة اللبنانية عام 
١٩٧٤، ويتقن اللغات الفرنسية 

واالجنليزية والعربية.
الســفير وهبة  ويتمتــع 
مبسيرة ديبلوماسية حافلة 
امتــدت على مســار ٤٢ عاما 
أمضاها في وزارة اخلارجية 
واملغتربني، اختتمها كأمني عام 
لوزارة اخلارجية واملغتربني 
بالوكالــة خــالل الفترة بني 

فبراير ٢٠١٧ ويوليو ٢٠١٧.
وفي الســياق ذاته، وقبل 
مغادرته قصر بسترس نهائيا 
عقب االستقالة، أوضح وزير 
اخلارجية املستقيل ناصيف 
حتي في دردشة امام املوظفني 

مصادر لـ «األنباء»: اجتاه ملد تنفيذ 
«التصالح في مخالفات البناء» ٦ أشهر جديدة

القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن

أكدت مصادر برملانية رفيعة لـ «األنباء» 
ان هناك اجتاها قويا ملد فترة صالحية قانون 
التصالح في املخالفات البنائية ســتة اشهر 
جديدة ومن املتوقع ان يتم حسم هذا امللف 
في اجتماع للجنة االدارة احمللية ١٣ اجلاري.
واعلن رئيس جلنــة االدارة احمللية في 
مجلس النواب أحمد الســجيني أن اللجنة 
ستعقد جلسة استطالع ومواجهة بالبرملان 
يوم ١٣ اجلاري ملناقشة أزمة قانون التصالح 
في مخالفات البنــاء وتقييم وقياس األثر 
التطبيقي لهذا التشريع وحسم ما تضارب 
بشــأنه ممن يدفع قيمة التصالح صاحب 

العقار أم صاحب الوحدة.
وقال أحمد السجيني إن التحدي األكبر 
لقانــون التصالح في مخالفات البناء خالل 
هذه املرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية 
اللغط  وتوضيح احلقائق وإزالــة تداعيات 
واجلدل السلبية والشائعات واألكاذيب التي 

تزايدت حوله.
وأضــاف أنه لســبب أو آلخر حتولت 
األهداف السامية واملســتهدفات اإليجابية 

في التنمية وحتقيق السلم املجتمعي للعقارات 
املخالفة إلى تخوفات لدى املواطنني نتيجة 
التفســيرات اخلاطئة وعدم القيام باجلهد 
املطلوب في التوعية والتوضيح من بعض 
اجلهات احلكومية املعنية، موضحا أن إشكالية 
حتمل مسؤولية رسوم التصالح سواء من 
جانــب صاحب العقــار أو صاحب الوحدة 
الســكنية كانت على رأس التساؤالت التي 
دارت في أذهان اجلميع خالل األيام املاضية 
ومت تقدمي األمر بصورة خاطئة، مشيرا إلى 
أنه يود التأكيد للجميع في أن امللزم بالتصالح 
في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب 
العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح قائال 
«من واحد حتى تسعة وتسعني في املائة امللزم 
بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص 

هو صاحب العقار احملرر له املخالفة».
وأكد أن هناك أحقية لصاحب الشقة في 
التصالح في حاالت عدم الوصول لصاحب 
العقار وذلك لعلة هدف القانون األســاس 
اخلــاص باألمان والتنميــة واحلفاظ على 
املقدرات العقارية، وهناك فارق ما بني األحقية 
واملسؤولية، فاألولى ترتب امتيازات والثانية 

ترتب التزامات.

حتليل إخباري

«الري»: نعترض على ملء سد النهضة 
بشكل أحادي دون تنسيق مع دولتي املصب

القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام

أعلنت وزارة الري انعقاد 
ثانــي اجتماعــات اجلولــة 
الثانية للتفاوض بني كل من 
مصــر والســودان وإثيوبيا، 
اســتكماال ملفاوضــات ســد 
النهضــة للوصول إلى اتفاق 
ملزم بخصوص ملء وتشغيل 
الســد، وذلك برعاية االحتاد 
املراقبني  األفريقي وبحضور 
من الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي، وخبراء مفوضية 
االحتاد االفريقي. وأوضحت 
وزارة الــري، في بيان امس، 
أن د.محمد عبدالعاطي، وزير 
املوارد املائية والري، قد أشار 
إلى اعتراض مصر على اإلجراء 
األحادي مللء سد النهضة دون 
التشــاور والتنسيق مع دول 
املصب، ما يلقي بدالالت سلبية 
توضح عدم رغبة إثيوبيا في 
التوصل التفاق عادل، كما أنه 
إجراء يتعارض مع اتفاق إعالن 

املبادئ.
وشــدد وزير الــري، على 
أهمية سرعة التوصل التفاق 
حــول مــلء وتشــغيل ســد 
النهضة، بحيث يتم التوافق 
حــول كل نقطة مــن النقاط 
اقتراح  إلى  اخلالفية، مشيرا 
مصــر آلليــة العمــل خــالل 
االجتماعــات احلاليــة التــي 
ستعقد ملدة أسبوعني، مؤكدا 
أنــه بناء على القمة املصغرة 
فإن التفاوض احلالي سيكون 
حــول مــلء وتشــغيل ســد 
النهضة فقط، وأن التفاوض 
حول املشروعات املستقبلية 
ســيكون فــي مرحلــة الحقة 
بعــد التوصل التفــاق حول 

سد النهضة.

باحتاد الصناعات املصرية، أن 
صناعة الدواء في مصر تشهد 
تطورا مستمرا، مشيرا إلى أن 
مصر حتتل املركز األول عربيا 

وأفريقيا في هذه الصناعة.
فــي   - العزبــي  وقــال 
تصريحات لوكالة أنباء الشرق 
األوســط - إن اســتراتيجية 
تطوير صناعة الدواء في مصر 
تعتمد على عــدة ركائز منها 

أن تتوافــر لبعض القطاعات 
اخلامــات الدوائية، وتصنيع 
الــدواء كاألمصال  مشــتقات 
واللقاحات فضال عن عمليات 
تســجيل األدويــة، ومراقبة 
عمليات اإلنتــاج والتخزين، 
وتوافر البحث في مجال الدواء، 
مشيرا إلى أن الدولة استطاعت 
أن تقطع شوطا كبيرا في مجال 

أبحاث الدواء.

مصر حتتل املركز األول عربياً وأفريقياً في صناعة الدواء

وفي نهايــة االجتماع، مت 
التوافق بني الوزراء على قيام 
الفنيــة والقانونية  اللجــان 
النقــاط اخلالفية  مبناقشــة 
اليــوم وغــدا فــي مســارين 
متوازيني وعرض املخرجات 
فــي االجتماع الــوزاري يوم 

اخلميس ٦ أغسطس.
الى ذلك، أكد د.أحمد العزبي 
رئيس غرفــة صناعة الدواء 

اجليش اإلسرائيلي يعلن قتل مجموعة 
زرعت عبوات ناسفة في اجلوالن احملتل

عواصم - وكاالت: أعلن 
جيش االحتالل االسرائيلي 
أمس أنه استهدف مجموعة 
مكونة من أربعة مســلحني 
زرعت عبوات ناسفة بالقرب 
من الســياج األمنــي الذي 
بنته إسرائيل في اجلوالن 

السوري احملتل.
وقــال املتحــدث باســم 
اجليش الكولونيل جوناثان 
كورنيكوس للصحافيني عبر 
الهاتــف إن العناصر الذين 
لم يحدد هوياتهــم «كانوا 
فــي إســرائيل ولكن خارج 

السياج» احلدودي.
وقال اجليش إن جنودا 
رصــدوا تلــك املجموعــة 
قرب موقع حــدودي خالل 
الليل وقاموا، بدعم جوي، 
«بإطالق النار في آن واحد 
جتاه الفرقة املؤلفة من أربعة 
إرهابيني ومت حتديد وقوع 

إصابة».
وحملت إسرائيل «النظام 

السوري املسؤولية».
إن  وقــال كورنيكــوس 
اجليش رصد «نشاطا غير 
عادي» في تلك املنطقة قبل 
نحو أسبوع وقام فريق من 
قــوات الكومانــدوز بإعداد 
كمــني هنــاك. وأكــد أنه لم 
تسجل إصابات على اجلانب 

اإلسرائيلي.
بــدوره، أفــاد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان 
بأنه «يرجح»، أن املهاجمني 
ينتمــون إلى فصيل على 
صلة بحــزب اهللا يطلق 
علــى نفســه «املقاومــة 
السورية لتحرير اجلوالن» 
وتشكل قبل أكثر من ست 
ســنوات لشــن هجمــات 

النظــام التقدم فــي منطقة 
جبل األكــراد اخلارجة عن 
سيطرتها، وتصدي مقاتلي 

الفصائل لها.
وأوقعــت االشــتباكات 
١٢ قتيال من قــوات النظام 
املوالية لها،  واملجموعــات 
مقابــل ســتة مــن مقاتلي 
الفصائل، بينهم أربعة من 
هيئة حترير الشام، بحسب 

املرصد.
من جهته، قال املتحدث 
الرســمي باســم «اجلبهــة 
للتحريــر»،  الوطنيــة 
النقيب ناجي املصطفى، إن 
مجموعاتهــم رصدت نحو 
الساعة الثانية فجر أمس، 
حتــركات عــدة ملجموعات 

تابعة لقوات النظام السوري 
وامليليشــيات اإليرانيــة، 
حتاول التســلل إلى محور 
احلــدادة في جبــل األكراد، 
بحســب ما نقل عنه موقع 
«عنــب بلــدي». وبحســب 
املصطفى، فإن من بني هؤالء 
القتلى ضابطــا، وأكثر من 
١٥ عنصرا من قوات النظام 

السوري.
وبالتزامن شن الطيران 
الروسي غارات جوية على 
بلدة بنش القريبة من مدينة 
إدلــب، أوقــع ثالثــة قتلى 
مدنيني مــن عائلة واحدة. 
وقالــت فرانس بــرس إن 
العائلة من النازحني املقيمني 

في البلدة.

اشتباكات في جبل األكراد وغارات روسية على «بنش»

آليات عسكرية اسرائيلية تقوم بدورية في اجلوالن احملتل       (أ.ف.ب.)

ضد إسرائيل في املنطقة 
املتنازع عليها.

من جهة أخرى، اندلعت 
اشــتباكات بــني فصائــل 
معارضــة وقوات احلكومة 
الســورية في دمشق، أثناء 
محاولتها التقدم نحو رئف 

الالذقية الشمالي.
وأســفرت عــن مقتــل 
١٨ عنصــرا علــى األقل من 
اجلانبــني، رغــم ســريان 
وقــف إطالق النــار التركي 
- الروســي، وفق مــا أفاد 

املرصد.
أن  املرصــد  وذكــر 
اشــتباكات دارت فجرا في 
شــمال محافظــة الالذقيــة 
الساحلية، إثر محاولة قوات 

ملشاهدة الڤيديو
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رسميًا.. عرض كويتي لشراء روما بـ ٤٠٠ مليون يورو
األمور يكون بها تكتــم، فالنادي هو 
بالبورصة وال يصح  شــركة مدرجة 
احلديث باملوضوع.. ولكني أقول إننا 
قدمنا بالفعل العرض الرسمي وهم اآلن 
يدرسونه وهناك منافس آخر طبعا هو 
مجموعة امللياردير األميركي فريدكني، 
وقد وضعنا عرضا مبدئيا وفترة سماح 
لكي حتدث املشاورات علما انه نسبة 

شراء روما تتجاوز الـ ٨٠٪».
ووفقا ملوقع «االقتصادي»، فالبكر 
هو رئيس مجلس إدارة شــركة ونرز 
العامليــة التجارية بالكويــت، واملدير 
التنفيذي والعضو املنتدب ملشروع حي 
املال واألعمــال التابع ملجموعة عارف 
االستثمارية، ومدير عام لكرة اليد السابق 
في نادي القادسية منذ ٢٠١٤، كما أنه 
شريك مؤسس في شــركة الفائزون 

العاملية التجارية السورية.

في الفترة املاضية.
وكان البكر قد قال في تصريحات 
سابقة لقناة atv: «صرحت سابقا بأننا 
قدمنا عرضا لشراء ناد إيطالي وهذه 

جيمس بالوتا، نادي روما في ٢٠١٢ ولكن 
لم ينجح في حتقيق أي إجناز للفريق 
العريــق، وتعرض حلمالت  اإليطالي 
مناهضة من جماهير العاصمة اإليطالية 

زكي عثمان

كشف رجل األعمال فهد عبدالرحمن 
البكر عن تقدمه بعرض رسمي لشراء 

نادي روما اإليطالي.
وقال البكر في تغريدة عبر حسابه 
بتويتر: «ميكنني أن أؤكد اآلن تقدمي 
بعرض للسيد جيمس بالوتا (مالك نادي 
روما) لشراء النادي»، موضحا أن العرض 
مت تقدميه عبر مفوضه، احلارث العتيقي، 
وتابع: «ننتظر رد السيد بالوتا، ونأمل 

في موافقته على العرض».
وكان البكر قد كشف في تصريح 
ســابق أن قيمة شراء النادي اإليطالي 
تقارب ٤٠٠ مليون يورو، سيتم توفيرها 
عبــر مجموعــة من رجــال األعمال 

واملستثمرين.
واشــترى رجل األعمال األميركي 

تقدم به رجل األعمال فهد البكر.. وتنافسه مجموعة امللياردير األميركي فريدكني

تغريدة البكر التي أعلن خاللها عرض شراء الناديفهد البكر

«يد» اليرموك جّدد ثقته باملال
ل عودة مدربه والفحيحيل ُيؤجِّ

يعقوب العوضي

جددت إدارة اليرموك ثقتها في املدرب الوطني خالد املال 
رســميا لقيادة الفريق األول لكرة اليد خالل الفترة املقبلة 
من منافسات الدوري العام وكأس االحتاد والتي ستستأنف 

في سبتمبر املقبل.
ومن املقرر ان تستأنف تدريبات اليرموك مساء اليوم على 
مجموعتني تخوض كل مجموعة ساعة من التدريبات، وكان 
الفريق قد أجرى «مسحة» كورونا قبل إجازة عيد األضحى 

وجاءت النتائج سلبية جلميع منتسبي الفريق.
مــن جانب آخر، تأجلت عودة مــدرب فريق اليد األول 
بنادي الفحيحيل الصربي نيكوالي ماركوڤيتش واملوجود في 
بالده نظرا لكونها ضمن الدول املمنوعة من دخول الكويت 
احترازيا بسبب ڤيروس كورونا، وسيعتمد اجلهاز اإلداري 
بقيادة خالد الفرج مدير اللعبة على املدربني املصريني محمد 
محمود وعصام الشريف لتولي مهمة التدريب حلني عودة 

نيكوالي الى البالد وتسلم مهامه.
وفي السياق ذاته، تستأنف تدريبات الفريق اليوم، حيث 
يســعى اجلهاز الفني الى رفع معدل اللياقة البدنية متهيدا 
خلوض بعض املباريات الودية في حال متت املوافقة عليها 

من قبل اللجنة الثالثية واحتاد اليد.
وأكد الفرج أن تأخر عودة نيكوالي ســيؤثر سلبيا على 
جهود الفريق الفنية، حيث نســعى إلى الوصول الى أفضل 

حاالت اجلاهزية البدنية والفنية.

«طائرة» كاظمة تنتظر 
استثناء ألكسندر وألفيس

يعقوب العوضي

أكد مصدر مطلع في نادي كاظمة أن مدرب الفريق األول 
للكرة الطائرة الصربي ألكسندر سنجيج سيصل في املوعد 
املتفق عليه في حال مت استخراج استثناء له لدخول البالد، 
حيث إن صربيا تنــدرج ضمن الدول احملظورة من دخول 

الكويت بسبب تفشي ڤيروس كورونا.
وأشار املصدر إلى أن احملترف الدومنيكاني آلفيس سانتوس 

هو اآلخر ينتظر استخراج استثناء للدخول الى الكويت.
وكان مقررا وصول املدرب واحملترف في ٢٠ أغسطس 
اجلاري لالنخراط مع الفريق في التدريبات اليومية، إال أن 

تأجيل عودتهما وارد حسب الظروف الصحية الراهنة.

تدريبات «أزرق الصاالت» 
تتعطل من جديد

يحيى حميدان

أرغم القرار اجلديد الذي يقضي مبنع دخول القادمني 
من عدة دول من بينها البرازيل على إلغاء بداية تدريبات 
منتخبنــا الوطني لكرة الصاالت التي كانت مقررة اليوم 
بســبب حرمان الطاقم الفني البرازيلي بقيادة كاكاو من 
الدخول الى البالد على الرغم من وصولهم الى العاصمة 
القطرية الدوحة «ترانزيت» قبل ساعات قليل من دخولهم 

الكويت. 
وعاش كاكاو وطاقمه املساعد أوقاتا عصيبة بعد معاناة 
الســفر الداخلي في البرازيل ملدة ٦ ساعات، وتبعها ١٣ 
ســاعة أخرى من بالدهم الى قطــر، قبل أن ميكثوا في 
مطــار الدوحة ملا يزيد على ١٠ ســاعات، إال أن اتصاالت 
مسؤولي احتاد الكرة مع االحتاد القطري ساهمت في قبول 
اســتضافة كاكاو ومساعديه في الدوحة حلني إيجاد حل 
إلنهاء اجراءات دخولهم الى البالد على اثر التحركات التي 
تقــوم بها الهيئة العامة للرياضة حاليا حلل هذه املعضلة 

التي واجهت االحتادات واألندية على حد سواء.
ووضع مسؤولو «أزرق الصاالت» يوم السبت املقبل 
موعدا مبدئيا جديدا النطالق التدريبات التي تأتي في إطار 
استعدادات منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا املقررة 
في نوفمبر املقبــل واملؤهلة بدورها إلى كأس العالم في 
ليتوانيا العام املقبل، حيث يفضل مسؤولو منتخبنا تواجد 
اجلهاز الفني كامال قبل انطالق التدريبات بصفة رسمية.

الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية ودياالكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية وديًا.. الكويت يلتقي الساملية ودياالكويت يلتقي الساملية وديا
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يحيى حميدان

يخوض فريق الكرة بنادي الكويت 
مواجهة جتريبية قويــة عندما يلتقي 
الساملية في السابعة مساء اليوم على 
ملعــب نادي الكويــت، وذلك في إطار 
استعدادات الفريقني الستئناف النشاط 
الكروي املتوقف حاليا بسبب جائحة 

«كورونا». 
وستكون املواجهة التجريبية مغلقة 
اليوم أمام اجلماهير، فيما سيســمح 
بحضور أعضاء مجلسي إدارة الناديني 

فقط. 
ويحصل املدرب الهولندي اجلديد لـ 

«األبيض»، رود كرول، على تقارير يومية عن 
وضع التدريبات، التي يقودها املستشار الفني 
محمد عبداهللا ومساعد املدرب وليد نصار 
ومدرب اللياقة التونســي خليل اجلبابلي، 
خاصة انه يقضي حاليا فترة احلجر املنزلي 
عقب وصوله الى البالد االســبوع املاضي، 
ومن املنتظر أن يكون كرول على رأس االدارة 
الفنيــة للفريق الكويتــاوي عند مواجهته 
املؤجلة أمام النصر في ١١ الشهر اجلاري. 

وحســب معطيات التدريبــات في األيام 
املاضيــة التــي أعقبت وصول كــرول، فإن 
النية تتجه لتطبيق الرسم التكتيكي ٤-٣-٣ 
بســبب وجود العديد من الالعبني أصحاب 

النزعة الهجومية في قائمة الكويت.

العدواني: «العنابي» يخوض ودية واحدة فقط
عبدالعزيز جاسم

أعلــن رئيــس جهاز الكــرة فــي النصر 
لـ«األنبــاء» فيصــل العدوانــي أن الفريــق 
سيخوض مباراة ودية واحدة أمام الفحيحيل 
غــدا، وذلك لضيــق الوقت حيــث من املقرر 
أن يواجه فريــق الكويت ١١ اجلاري في أول 
مباراة مع استئناف املوسم الكروي احلالي 
وهي املبــاراة املؤجلة من دوري stc املمتاز. 
وبني العدواني أن «العنابي» سيخوض مباراة 
«األبيض» وبشكل كبير اجلولتني الـ ١٥ و١٦ 
مبحترف واحد وهو املدافع العاجي أدو روبن 
املتواجــد حاليا مع الفريق، فيما ســننتظر 

وصــول احملترفــني البحريني ســيد ضياء 
واألردني بهاء عبدالرحمن الستكمال منافسات 
املوسم احلالي. وأضاف أن إدارة النادي تعمل 
على إنهاء حجوزات احملترفني اجلديدين املدافع 
اللبناني قاسم الزين واملهاجم سالم املسالتي 
«روما» اللذين سيدخالن التدريبات استعدادا 
النطالق املوســم اجلديد. وأشــار العدواني 
الــى أن املهاجم أحمد الرياحي واملدافع معاذ 
الظفيــري دخال في التدريبــات الفردية بعد 
تعافيهما من اإلصابة، وبانتظار انضمامهما 
لباقي الالعبني، فيما لم حتدد فترة غياب الفي 
عماش الذي ســيقوم بعمل أشــعة للعضلة 

األمامية خالل يومني.

ً روبن احملترف الوحيد املتواجد مع الفريق حاليا

فيصل العدواني

الفحيحيل يلتقي النصر غدًا
هادي العنزي 

يخــوض الفريــق األول لكرة القدم بنــادي الفحيحيل 
أولى مبارياته التحضيرية مســاء غد أمــام نظيره النصر، 
فيما ســتكون مباراته الودية الثانية مع كاظمة في العاشر 
من أغسطس الجاري، قبل مواجهة الصليبخات ضمن المرحلة 
الـ ١٦ لدوري الدرجة األولى، والتي تأجلت بســبب ڤيروس 

كورونا.
وقد باشــر األحمر تدريباته متأخرا بعض الشــيء عن 
بقية األندية، ويسعى المدرب الوطني ظاهر العدواني لرفع 
جاهزية فريقه قبل وقت كاف من انطالق دوري التصنيف 
(الدمج) والذي بناء على نتائجه ســتحدد األندية العشــرة 
للــدوري الممتــاز، والخمســة التي ســتلعب في دوري 
الدرجة األولى، وسيغيب عن الفحيحيل محترفيه الذين تعاقد 
معهم مؤخرا، وهم البرازيلي كارلوس كوبيتي، وااليفواري 

جاكوب.

اليرموك: تصعيد 
٧ العبني للفريق األول

عبدالعزيز جاسم

أكد إداري الفريق األول لكرة 
القدم في اليرموك يوسف العنزي 
لـ «األنباء» أنه وبناء على توصية 
املدرب الصربي دراغان قامت 
إدارة الفريق بتصعيد ٧ العبني 
من فريق الشباب وهم: يوسف 
البلوشــي  العتيبي ومنصور 
العوضي وعثمان  وعبدالوهاب 
الصليلي  الدوســري وفيصل 
وخالد العتيبي وعلي حسن، وذلك 

لتدعيم صفوف الفريق األول.
وأوضح العنزي أن اليرموك ســيخوض مباراتني وديتني قبل 
انطالق املوسم أمام الكويت اخلميس املقبل، وبرقان في ١٠ اجلاري 
من دون محترفني بسبب إنهاء عقودهم بالفترة املاضية باستثناء 

التوغولي سينامي دوف الذي لم يصل حتى اآلن.
وأشــار العنزي إلى ان املباريات املقبلة ســتكون حتت قيادة 
املدرب الوطني حســني ياسني وأحمد دشتي حلني وصول دراغان 

خالل األيام املقبلة.

يوسف العنزي خيطان يواجه الشباب اخلميس.. ويجدد لدشتي والرشيدي
يحيى حميدان 

حصل اجلهازان االداري والفني في 
فريق الكرة بنادي خيطان على موافقة 
نادي الشباب القامة لقاء جتريبي يجمع 
الطرفــني بعد غد اخلميــس على ملعب 
ناصر العصيمي، وذلك ضمن خطة جتهيز 
الفريقني الستئناف النشاط الكروي من 

جديد.
الــى ذلــك، اقتربــت ادارة «االحمــر 
واألسود» من إعالن التعاقد مع ٣ محترفني 

جــدد، اثنان من اجلنســية االســبانية 
والثالث مهاجم ســنغالي شاب، بعدما 
مت إرسال العقود للثالثي، وفي انتظار 
احلصول على توقيعهم بصفة رسمية. 
من جهه اخرى، أنهى خيطان اجراءات 
التجديــد بصفة رســمية مــع االيطالي 
نيكوالس دي بيازي ملوســم آخر، فيما 
مت التعاقد مع اجلناح األمين االسترالي 
نيكوالس أولســن، علما بأن األول فقط 
هو من سيتمكن من املشاركة مع الفريق 
في منافســات املوســم املتوقف حاليا، 

حيث تنتظر الفريق ٤ مباريات في دوري 
«stc» للدرجة االولى، قبل انطالق املوسم 

اجلديد في ١١ سبتمبر املقبل. 
كما جنحت إدارة خيطان في جتديد 
التعاقد مع املدافعني حسني دشتي ودغيم 
الرشيدي ملوسم آخر، في حني تبحث عن 
التعاقد مع العبــني محليني آخرين في 
مركزي الظهير األيسر واجلناح األيسر 
كذلك لرغبة اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
االسباني خوســيه كامبيلو في تعزيز 

هذين املركزين.

بصدد التعاقد مع مهاجم سنغالي شاب وإسبانيني

اجلهراء ينهي أوراق املدرب الصربي ويتفق على وديتني
مبارك اخلالدي

اســتقر اجلهــازان الفنــي واإلداري 
للفريق األول لكرة القدم بنادي اجلهراء 
على خوض مباراتني وديتني استعدادا 
لبدء منافسات املوسم املتوقف. وجنح 
اجلهــاز االداري في التوصل التفاق مع 
إدارتي كاظمة والشباب، إذ من املقرر ان 

يستضيف اجلهراء الفريقني على ملعبه 
فيواجه كاظمة اخلميس املقبل، ثم يلعب 

مع الشباب ١٠ اجلاري.
الى ذلــك مازالت تدريبــات الفريق 
متواصلــة بقيادة املدرب بــدر دهيمان 
ومدرب احلراس احمد العيدان ويغيب 
عن اجلهاز الفني الوطني مطير شرقاط 
الذي ال يزال في املستشفى بعد دخوله 

مجددا بناء على قرار األطباء.
وفي جانب آخر، أنهى اجلهاز اإلداري 
األوراق اخلاصة باملدرب الصربي زوران 
ميلينكوفيتش والالعبني احملترفني متهيدا 
لدخولهم البالد وفق االجراءات االدارية 
والصحيــة املتبعة، حيث قــام اجلهاز 
اإلداري بإرسال األوراق الالزمة الى الهيئة 
العامة للرياضة بحسب النظام املتبع.

الصليبخات يفتقد الفوزان والنشيط.. ويبحث عن ودية
هادي العنزي

يواصل اجلهاز الطبي للفريق األول لكرة 
القدم بنادي الصليبخات جهوده إلعادة تأهيل 
الالعبني مســاعد الفوزان ويوسف النشيط 
بالسرعة املمكنة، واللذين تغيبا عن تدريبات 
الفريق بسبب اإلصابة في الركبة، ويتوقع عدم 
مشاركتهما في املباراة األولى للصليبخات في 
املرحلة الـ ١٦ املؤجلة لدوري الدرجة األولى 

أمام الفحيحيل ١٥ أغسطس اجلاري.
وأكــد مــدرب الصليبخات محمــد عبيد 
لـ«األنباء» أن تدريبات الفريق تســير وفق 

البرنامج الفني املعد مسبقا، وجميع الالعبني 
حريصــون على االلتــزام بــكل التعليمات، 
ويبذلون طاقتهم للوصول إلى أفضل جاهزية 
فنية وبدنية ممكنة، مضيفا: اننا نأمل استعادة 
الفوزان والنشــيط في القريب العاجل، وإن 
لم نتمكن فالبــدالء القادرون على تعويض 

غيابهم جاهزين.
وذكــر عبيــد أن اجلهاز اإلداري يســعى 
إلقامة مباراة ودية قبل االنخراط في املباريات 
الرسمية سواء املراحل األربع املؤجلة أو دوري 
الدمج، آمال أن يظهر الصليبخات باملستوى 

محمد عبيداملأمول في الفترة املقبلة.

«البرتقالي» يلعب وديًا 
مع اجلهراء والفحيحيل

عبدالعزيز جاسم

على الرغم من تأخير وصول املدرب اإلســباني روبرتو 
بيانكي ومساعده لقيادة الفريق األول لكرة القدم في كاظمة 
بسبب منع االسبان من دخول البالد وتأجيل موعد وصولها 
إلى األسبوع املقبل على أقل تقدير، إال أن اجلهاز اإلداري مع 
املدرب احلالي جمال يعقوب حرصا على إعداد الفريق متهيدا 
الســتئناف الدوري من خالل االتفــاق على خوض وديتني 
مع اجلهراء اخلميس املقبــل والفحيحيل ١٠ اجلاري. ومن 
املتوقع أن يخــوض «البرتقالي» مباراتي النصر والتضامن 
في اجلولتني ١٥و١٦ من دوري stc املمتاز بقيادة يعقوب في 
حال لم يحصل املدرب بيانكي على استثناء من دخول البالد 
وأيضا احلجر املنزلي املقرر مسبقا من وزارة الصحة لألفراد 

القادمني إلى البالد.

«الثالثية» في حالة انعقاد لتقييم األوضاع 
ومتابعة املدربني واحملترفني العالقني

مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم 

تترقب االحتادات واألندية الرياضية 
القــرارات اإليجابيــة بعــد اجتماعــات 
متواصلة للجنة الثالثية مع مســؤولي 
وزارة الداخلية بشــأن اســتثناء دخول 
مدربــي األنديــة ومحترفيهــا في جميع 
األلعــاب بعد قــرار الطيــران املدني في 
االول من أغسطس منع دخول القادمني 
الى البالد من ٣١ دولة بشــكل مباشر أو 
ترانزيت عبر بعض الدول ما تسبب في 
عدم قدرة املدربني واحملترفني من السفر 
أو توقفهم قســرا في محطات ترانزيت 

وكذلك إلغاء حجوزات مسبقة.
وفي هــذا الصدد، علمت «األنباء» أن 
اجتماعــا للجنة الثالثيــة عقد امس مع 
املسؤولني لتقييم األوضاع واالطالع على 
آخر املســتجدات فيما يخــص القرارات 
الصحية املتعلقة بهــذا اجلانب، وكذلك 

التواصل مع العالقني من مدربني والعبني 
لتسهيل إقاماتهم في املواقع املتواجدين 
فيها وطمأنتهم أن األمور تسير في إطار 

إنهاء املشكلة بأسرع وقت ممكن.
وفي الشأن ذاته، يسعى احتاد الكرة 
بالتعاون مــع الهيئة إلنهاء أزمة دخول 
املدربني واحملترفني، وذلك بسبب استئناف 
املوسم ١١ اجلاري، وبالتالي فإن هناك عددا 
من األندية لن تتمكن من االســتفادة من 
خدمات مدربيها ومحترفيها عند انطالق 
املنافسات، األمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل 
املسابقات بناء على طلب األندية وكذلك 

لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وسيشــهد االحتــاد عــدة اجتماعات 
برئاســة الشــيخ أحمد اليوسف، وذلك 
للتشاور حول آخر التطورات خصوصا 
في مسألة جلنة املسابقات وبحث تأجيل 
انطالق املوسم ألسبوعني أو أكثر، وحتى 

امس لم يصدر أي قرار بالتأجيل.

مشاورات «الكرة» مستمرة حول إمكانية تأجيل استكمال املوسم
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مباراة اليوم بالتوقيت احمللي
إجنلترا (املباراة النهائية لبلوغ الدوري املمتاز)

٢ ٩:٤٥beIN Sports HDبرينتفورد ـ فولهام

برينتفورد وفولهام.. صراع على 
البطاقة األخيرة لبلوغ «البرميييرليغ»

إنفانتينو سيحترم 
قرار جلنة األخالقيات

المبارد: انطالق الدوري  مبكر ومرهق

بعد أن اختتمت مســابقات الدوري احمللية الكبرى في أوروبا 
تتوجه األنظار نحو املواجهة الفاصلة احلاسمة بني برينتفورد 
وفولهام على آخر بطاقات الصعــود إلى الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، وذلك ضمن أبرز أحداث كرة القدم خالل هذا األسبوع.

ويقف فريق برينتفورد على بعــد انتصار واحد من التأهل 
للدوري املمتاز ألول مرة خالل ٧٣ عاما، وقال توماس فرانك 
املدير الفني لفريق برينتفورد، الذي تغلب على فولهام ١-٠ و٢ 
-٠ في مباراتيهما بالدوري خالل املوســم، «نرغب في حتقيق 

إجناز كبير، وسسنخوض النهائي من أجل الفوز».
ويتطلع برينتفورد إلى اللحاق بفريقي ليدز يونايتد وويست 
برومويتش ألبيون اللذين تأهال بالفعل إلى الدوري املمتاز 
بعــد أن أحرزا املركزين األول والثاني في دوري البطولة 

اإلجنليزية. 
وصعد فولهام إلى النهائي بعد أن تفوق على منافســه 

٣-٢ كارديف سيتي في مجموع املباراتني.

اقتــرب نادي ليڤربول اإلجنليزي لكــرة القدم من التعاقد مع 
املدافع اجلزائري عيســى ماندي العب ريال بيتيس اإلسباني، 
في الوقت الذي ينتهي فيه عقده مع فريقه احلالي العام املقبل.

وذكرت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية أن أولوية ليڤربول 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك 
عقب رحيل الكرواتي ديان لوفرين إلى زينيت سان بطرسبرغ 
الروســي. وأضافت الصحيفة أن بيتيس يرغب في االستفادة 
على املســتوى املادي من مدافعه اجلزائــري، وذلك بدال من 
خسارته بدون مقابل بعد انتهاء عقده، مما منح ليڤربول دفعة 
كبيــرة في محاوالته لضم الالعب وتابعت أن ماندي (٢٨ عاما) 
قدم موســما جيدا في الدوري اإلسباني، ليخطف األنظار إليه 

بأدائه املميز مع بيتيس.

أعلــن نائب األمــني العام 
لالحتاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) االسكتلندي أالسدير 
بيــل ان رئيــس االحتاد 
السويسري جاني إنفانتينو 
الذي يواجه إجراءات جنائية 
في بلــده منــذ اخلميس 
املاضي، «سيحترم أي قرار 
للجنة األخالقيات» في الهيئة 

الكروية العليا.
وأكد بيل أنه ال يوجد له «أي 
دليل على سلوك جرمي أو 

غير أخالقي إلنفانتينو»، مشــددا على أنه «ليس لدي أي شك 
في ان جاني إنفانتينو سيحترم أي قرار للجنة األخالقيات».

وكان «فيفا» قد أعلن أن إنفانتينو سيبقى في منصبه على الرغم 
من التحقيق اجلنائي بحقه لـ «تواطؤ» و«ســلوك جرمي» على 

خلفية اجتماعاته باملدعي العام املستقيل مايكل الوبر.
ولم يذكر «فيفــا» ما اذا كانت جلنة األخالقيــات التي تتولى 
مســؤولية األمور القضائية الداخلية، قد بدأت بالفعل باتخاذ 

إجراءات ضد إنفانتينو.
وأعلن القضاء في بيان أن املدعي اخلاص ستيفان كيلر «توصل 
إلى اســتنتاج مفاده أن هناك دالئل على سلوك جرمي» يحيط 
باالجتماعات بني إنفانتينو والوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة 
لرئيس «فيفا» والذي أصبح املدعي العام األول ملنطقة هو-فاليه.

وتشمل املخالفات أيضا «إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق 
السرية الرسمية ومساعدة املخالفني والتحريض على هذه األفعال».

وأوضح بيل أنه «ال توجــد أدلة واقعية» تبرر فتح اإلجراءات، 
«ما لم يصبح االجتماع مع املدعي العام جرمية». وقال «سيتعني 
على جلنة األخالقيات أن جتري حتليلها اخلاص وتتخذ قرارها 
اخلــاص وفي كل حالة، يجب عليها تقييم ما إذا كانت هناك أية 
عناصر خطيرة ميكن أن تبرر اإليقاف». وردا على سؤال حول 
غياب إنفانتينو خالل املؤمتر، أكد بيل أن رئيس فيفا سيكون 

«متاحا وسيتحدث إلى وسائل اإلعالم من أجل تبرئة اسمه».

دعا مدرب تشلســي فراك 
المبــارد رابطــة الدوري 
االجنليزي املمتاز لكرة القدم 
إلى تأخير انطالقة فريقه 
في املوسم اجلديد، معتبرا 
أن موعد ١٢ سبتمبر املقرر 
لبداية البرميييرليغ «مبكر 

جدا» لالعبيه املرهقني.
خسر تشلسي نهائي كأس 
اجنلترا أمام غرميه ارسنال 
اللندنــي ١-٢ علــى ملعب 
وميبلي في لنــدن، إال أن 

موســمه لم ينته بعد. إذ يحل البلوز ضيفا على بايرن ميونيخ 
االملانــي في إياب الدور ثمن النهائــي من دوري أبطال أوروبا 
وحظوظه ضئيلة في بلوغ ربع النهائي، بعد خســارته بثالثية 
نظيفة على ملعب ستامفورد بريدج قبل توقف املنافسات في 
مارس املاضي بسبب ڤيروس كورونا املستجد. وفي حال خروجه 
من املسابقة القارية، سيكون أمام تشلسي ٣٥ يوما من الراحة 

قبل انطالق املوسم اجلديد.
وعندما وافقت أندية الدوري املمتاز على تاريخ ١٢ سبتمبر كموعد 
النطالق املوســم، قيل إن كان هناك اتفاق على حاجة تشلسي 
أو أي ناد آخر ينافس أوروبيا الى فترة استراحة ملدة ٣٠ يوما 
على األقل. وقال «حتى في أسوأ السيناريوهات، وفي حال لم 
نتأهل على حساب بايرن، فإن ١٢ سبتمبر هو تاريخ مبكر جدا 
لي ولالعبي للعب مجددا». وناشــد المبارد رابطة الدوري ألن 
تبدأ الفرق املنافسات املوسم املقبل بشكل متكافئ «أود أن أعتقد 
أن رابطة الدوري املمتاز ستنظر بجدية في ذلك». وتابع «أمتنى 
أن مينحونا بداية عادلة في املوســم املقبل. نحن نستحق ذلك 
كوننا فريقا في الدوري اإلجنليزي ينافس في دوري األبطال».

«الكالتشيو».. اليوڤي بطل بهزائم 
وكونتي غاضب.. وإميوبيلي وإبرا يدخالن التاريخ

أســدل الســتار على بطولة ايطاليا لكــرة القدم 
املاراثونية ملوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ التي استمرت ١١ شهرا 
بســبب توقف قســري إثر تفشــي ڤيروس كورونا 
املستجد، وشــهدت نهايتها تتويج يوڤنتوس بطال 
للمرة التاسعة تواليا والسادسة والثالثني في تاريخه.. 

وهنا أبرز محطات هذا املوسم:
أكبر عدد هزائم للبطل 

بقي يوڤنتوس سيد الكالتشيو املطلق لكنه أنهى 
املوسم بأدنى عدد من النقاط مقارنة باملواسم الثمانية 
االخيرة التي شهدت تتويجه ايضا، برصيد ٨٣ نقطة، 
كما مني بأكبر عدد من الهزائم في موســم واحد (٧ 

مرات).
حقــق عمالق تورينو الفــوز مرتني فقط في آخر 
٨ مباريــات، علمــا أن ســقوطه على ملعــب «اليانز 
ســتاديوم» اخلاص بــه أمام رومــا ١-٣ في املرحلة 
االخيــرة، كان االول له فــي عقر داره منذ ابريل عام 
٢٠١٨. كمــا تلقت شــباكه ٤٣ هدفا وهو الرقم األعلى 
أيضا في املواســم التســعة التي أحــرز فيها اللقب. 
واكتفى مدربه ماوريتسيو ساري بالقول «إذا أخذنا 
في عني االعتبار جميع املشــاكل التي واجهناها هذا 
املوسم الذي لم يكن كاملواسم السابقة، ميكن أن نكون 

سعداء إلحرازنا اللقب».
إنتر يعود وكونتي غاضب

أنهى انترميالن املوســم في املركز الثاني بفارق 
نقطة واحدة عن البطل وهو أفضل مركز له منذ عام 
٢٠١١. بيد أن مدرب الفريق انطونيو كونتي رسم عالمة 
استفهام كبيرة حول مستقبله على رأس اجلهاز الفني، 
بعد انتقاده العنيف إلدارة النادي بعد فوز فريقه على 
أتاالنتا ٢-٠ في عقر دار االخير في املرحلة االخيرة 
لعــدم وقوفها الى جانب فريقــه. وقال كونتي الذي 
اعرب عن غضبه من االنتقادات في الصحف احمللية 
جتاهه وجتاه فريقه «كان عاما صعبا على الصعيد 
الشخصي، صعبا جدا. كان يتعني علينا تذوق العلقم 
ألشــهر عدة ولم نحصل علــى أي دعم من النادي». 
وتابع «سنتناقش مع رئيس النادي (الصيني ستيفن 

زهينغ) لكنه موجود في الصني حاليا».
وأوضح «يجب ان يتعلم مجلس االدارة من االخطاء 
خالل العام االول ألن االمر سيكون جنونيا إذا استمررنا 

في ارتكاب االخطاء».
أتاالنتا إبداعي هجومي

عاد أتاالنتا اكثر قوة بعد توقف ثالثة أشهر بسبب 
ڤيروس كورونا املستجد. فقد سجلت كتيبة املدرب 
جان بييرو غاسبيريني ٩٨ هدفا بينها ٣٥ بعد استئناف 

الــدوري في ظل تألق املهاجمني الكولومبيني لويس 
مورييــل ودوفــان زاباتا بتســجيل كل واحد منهما 
١٨ هدفا باالضافة الى ١٥ هدفا للســلوفيني جوزيب 

ايليسيتش.
وبعد أن قــدم الفريق الواقع فــي مدينة برغامو 

موسما رائعا على أصعد عدة وراكم األرقام 
القياسية الشخصية الواحد تلو اآلخر، 
كرر إجناز املوسم املاضي بحلوله ثالثا، 

لكنه أنهى املشوار بخسارة اولى في 
الدوري منذ ٢٠ يناير املاضي، بعد 
١٥ فوزا و٤ تعادالت في مختلف 
املسابقات إثر سقوطه امام انتر 

٠-٢ في املرحلة االخيرة.
 التاريخي إميوبيلي

 عادل تشيرو اميوبيلي الرقم 
القياســي من االهداف في موسم 
واحد بتسجيله ٣٦ هدفا آخرها في 
مرمى نابولي (١-٣)، وهو نفس 
عدد االهداف التي سجلها املهاجم 
االرجنتيني غونزالو هيغواين 
في صفوف نابولي موسم ٢٠١٥-

٢٠١٦ قبل االنتقال الى يوڤنتوس. 
كما توج اميوبيلي كأفضل هداف 
في الدوريــات االوروبية ونال 
احلــذاء الذهبي، وقــال عن هذا 

اإلجنــاز «إحراز احلــذاء الذهبي 
هو مصدر فخر كبير بالنسبة الي 
ألني دخلت تاريخ هذه الرياضة». 

وانهى التســيو الــدوري في املركز 
الرابع ليعود للمشاركة في دوري أبطال 

اوروبا للمرة االولى منذ عام ٢٠٠٧.
زالتان ال يعرف التوقف 

بــات جنــم ميــالن الســويدي املخضــرم زالتان 
ابراهيموفيتش الالعب االكبر ســنا (٣٨ عاما) الذي 
يسجل ١٠ اهداف في موسم واحد من الدوري االيطالي. 
وللمفارقــة ســجل ابــرا هدفه االفتتاحــي في مرمى 
كاليــاري في ينايــر املاضي عندما وقــع مع ميالن، 
وهدفــه اخلتامــي في مرمى الفريــق ذاته خالل فوز 
الروســونيري بثالثية نظيفة الســبت املاضي على 
ملعب سان سيرو. وجنح ميالن الذي لم يخسر في 
مبارياته االثنتي عشرة جميعها بعد االستئناف في 
ضمان املشاركة في الدوري االوروبي (يوروبا ليغ) 
املوســم املقبل بعد أن أنهى املوسم سادسا، علما أنه 

كان في املركز احلادي عشر في يناير.

ليتشي آخر الهابطني.. وجنوى باٍق في «األضواء»
بعد موســم مضطرب وتوقف ألكثر من ثالثة 
أشهر بسبب تفشي ڤيروس كورونا املستجد 
في بلد كان األكثر تضررا باجلائحة أوروبيا قبل 
أن ينجح تدريجيا في احتوائه، وصل الدوري 
اإليطالي لكرة القدم الى خواتيمه بتحديد هوية 
الهابط الثالث الى الدرجة الثانية بصحبة سبال 
وبريشــيا. وودع ليتشي دوري األضواء الذي 
خاضه هذا املوسم للمرة األولى منذ ٢٠١١-٢٠١٢ 
(لعب منذ حينها أربعة مواسم في الدرجة الثالثة 

وموســم واحد في الثانية صعد على إثره الى 
األولى)، بخسارته أمام ضيفه بارما في مباراة 
هجومية ٣-٤. وسجل التشيكي أنتونني باراك (٤٠) 
وباجيو ميكارييلو (٤٥) وجانلوكا البادوال (٦٨) 
أهداف ليتشي، مقابل أربعة لفابيو لوتشيوني (١١ 
من ركلة جزاء) وجانلوكا كابراري (٢٤) والدمناركي 
أندرياس كورنيليوس (٥٢) وروبرتو إنغليسي 
(٦٦). وخصص اليوم األخير من الدوري لثالث 
مباريات هامشية وأخريني للصراع على البقاء، 

حيث كانت الغلبة جلنوى الذي جتنب اللعب في 
الدرجة الثانية للمرة األولى منذ موسم ٢٠٠٦-

٢٠٠٧ بإنهائه الدوري أمام ليتشي بفارق أربع 
نقاط بعــد أن تغلب بدوره على ضيفه هيالس 
فيرونا بثالثية نظيفة ســجلها األوروغوياني 
أنتونيو سانابريا (١٣ و٢٥) واألرجنتيني كريستيان 
روميرو (٤٤) الذي طــرد من اللقاء (٦١) كحال 
زميله فرانشيسكو كاساتا (٩١) ومدرب الضيف 
الكرواتي إيفــان يوريتش (٦١) والعبه املغربي 

سفيان أمرابط (٩١). وافتتح سبال اليوم اخلتامي 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم بهزمية ثامنة في 
آخر تسع مباريات، وجاءت في الثواني األخيرة 
أمام ضيفه فيورنتينــا ١-٣ في املرحلة الثامنة 
والثالثني األخيرة. وفي مباراتني هامشيتني، تعادل 
بولونيا مع ضيفه تورينو بهدف للسويدي ماتياس 
سفانبرغ (١٨) مقابل هدف لسيموني زازا (٦٦)، 
فيما تغلب أودينيزي على مضيفه ساســوولو 

بهدف ستيفانو أوكاكا (٥٣).

البريطاني لويس  رســم 
غيــر  مشــهدا  هاميلتــون 
مألوف على خط النهاية في 
سيلفرســتون عبــره بإطار 
مثقوب لســيارة مرسيدس، 
ليحقــق فوزه الســابع على 
احللبــة البريطانية، ويثبت 
مجددا ان لقبه العاملي السابع 
في الفورموال واحد مســألة 
وقــت ال أكثر.  منذ ٢٠١٤، لم 
يجد الفريق األملاني منافسا 
على حلبــات الفئــة األولى، 
فهيمن على بطولتي السائقني 
أول  بفضــل  والصانعــني، 
لهاميلتون بطل العالم ســت 
مرات، وابتكارات هندســية 
وميكانيكيــة تثيــر «اجلدل 

واحلسد».
الرقم األبرز الذي ينتظره 
هو األلقاب العاملية الســبعة 
لألملانــي ميكايل شــوماخر. 
في انتظاره، يعزز هاميلتون 
اليــوم  ومنهــا  أرقامــه، 
الفــوز الســابع علــى حلبة 
سيلفرستون، واالنفراد بالرقم 
القياســي لعدد االنتصارات 

اختصر املوقع االلكتروني 
لبطولة العالم ختام السباق 
بـ «واحدة من أكثر النهايات 
اجلنونيــة في تاريخ جائزة 

بريطانيا الكبرى».
كانــت اإلطــارات عنوان 
النهاية، الســيما مع الثنائي 
الذي هيمن على املركزين األول 
والثاني للسباق من البداية، 
أي هاميلتون املتصدر، وزميله 

التركيز الى هاميلتون الذي 
واجه ســيناريو مماثال، لكن 
بفارق بسيط: حظ التوقيت. 
مع بداية اللفة األخيرة، خسر 
البريطاني إطاره، لكنه واصل 
التقــدم على ثالثــة إطارات 
ســليمة، وعبر خط النهاية 
بتأن، وبفارق نحو ست ثوان 

عن فيرشتابن.
وقال هاميلتون بعد الفوز 

في اللفــات األخيرة، بدأ أداء 
«اإلطار األمامــي» بالتراجع، 

وفي اللفة األخيرة انثقب.
وتابع «كنت على وشــك 
عــدم التمكــن مــن تخطــي 
املنعطفــني األخيرين. كنت 
أقود وأصلي لئال أكون بطيئا 
بالطبــع لــم أختبــر أي أمر 
مشابه في اللفة األخيرة، وكان 

قلبي على وشك التوقف».

الفنلنــدي  فــي مرســيدس 
فالتيري بوتاس. أطلق األخير 
جرس االنذار األول: في اللفة 
٥٠ من ٥٢، خسر إطاره األمامي 
األيسر، وقاد سيارته السوداء 
بعناية الــى حظيرة الفريق 
لتبديل اإلطارات، لكنه تراجع 
بشــكل كبير، وأنهى السباق 
خالــي الوفــاض فــي املركز 
احلادي عشر. حلظات، وانتقل 

لســائق في الفئة األولى في 
سباق بالده.

أنهى هاميلتون الســباق 
متقدما على الهولندي ماكس 
فيرشتابن «ريد بول» وشارل 
لوكليــر «موناكــو» ســائق 
فيــراري، ليعــزز صدارتــه 
للترتيب العام بعد الفوز الـ ٨٧ 
في مسيرته، بفارق أربعة فقط 
خلف رقم شوماخر القياسي.

ال يعرف املستحيل ..هاميلتون  بـ ٣ إطارات يحرز لقب سيلفرستون

قاد الثنائي راســل وستبروك وجيمس هاردن 
فريق هيوسنت روكتس الى فوز صعب بنتيجة 
١٢٠-١١٦ على ميلووكي باكس املتصدر وأحد أبرز 
املرشحني للتتويج بطال لهذا املوسم، وذلك ضمن 
مباريات دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
الذي شــهد تأهل داالس مافريكس الى األدوار 

اإلقصائية.
وسجل وستبروك ٣١ نقطة أضاف إليها هاردن 
٢٤ كانت كافية إلسقاط باكس وجنمه اليوناني 
يانيس انتيتوكومنبو الذي سجل ٣٦ نقطة في 

األمسية.
وبات في رصيد روكتس، الذي ضمن تأهله الى 
األدوار االقصائية «بالي اوف» قبل االستئناف 
٤٢ انتصارا مقابل ٢٤ هزمية في املركز الرابع 
فــي املنطقة الغربية متخلفا مبباراة واحدة عن 

دنفر ناغتس الثالث.
أما باكس الذي مني بهزميته الثالثة عشرة فقط 

هذا املوسم مقابل ٥٤ انتصارا، يتصدر املنطقة 
الشرقية بفارق ست مباريات عن تورونتو رابتورز 

حامل اللقب.
وفي أبرز املباريات األخرى، بلغ داالس مافريكس 
االدوار االقصائية للمرة االولى منذ عام ٢٠١٦ رغم 
سقوطه ١١٥-١١٧ أمام فينيكس صنز مستفيدا من 
فوز سان انتونيو سبيرز على ممفيس غريزليز 

بنتيجة ١٠٨-١٠٦.
وابتعد داالس صاحب املركز السابع في املنطفة 
الغربية (٤٠ انتصارا و٢٩ هزمية) بفارق ثماني 
مباريات عن غريزليز الثامن (٣٢ انتصارا و٣٥ 
هزمية)، ليضمن بطاقة التأهل السابعة عن املنطقة.

وبات سبيرز تاسعا متخلفا بثالث مباريات عن 
ممفيس حيث تنافس أربعة فرق أخرى معهما 
علــى البطاقة الثامنة واالخيرة عن املنطفة هي 
بورتالند ترايل باليزر، ساكرامنتو كينغز، نيو 

أورليانز بيليكانز وصنز.

«  NBA »  روكتس ومافريكس إلى األدوار اإلقصائية في الـ

ليڤربول يقترب  من ضم ماندي

املمتاز، وذلك ضمن أبرز أحداث كرة القدم خالل هذا األسبوع.

خالل فترة االنتقاالت الصيفية ستكون التعاقد مع مدافع، وذلك 

موسما رائعا على أصعد عدة وراكم األرقام موسما رائعا على أصعد عدة وراكم األرقام موسما رائعا على أصعد عدة وراكم األرقام 

كرر إجناز املوسم املاضي بحلوله ثالثا، 

 يناير املاضي، بعد 

 هدفا آخرها في 

الرابع ليعود للمشاركة في دوري أبطال 

 اهداف في موسم واحد من الدوري االيطالي. 



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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الثالثاء

واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا

«الصحة العاملية»: قد ال يوجد 
حل لـ «كورونا».

«الصحة»: ال إغالق ملقار العمل 
عند االشتباه في اإلصابة 

بڤيروس كورونا.

  عسى عقب العسر تيسير.  احلل بحّل منظمتكم. 

٣:٤٢الفجر
٥:١٠الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٣٠العصر

٦:٣٧املغرب
٨:٠٢العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٠١:٢٣ ص ـ ١١:٣٨ ظ
أدنى جزر: ٠٦:١٤ ص ـ ٠٧:٢٥ م

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

البقاء هللا

اليس يوسف طانيوس، أرملة فهد يوسف الدويري: ٨٥ عاما ـ ت : 
٩٧٦١٥٥٥٥ ـ ٩٩٦٥٥٥٧٤ ـ ُشيِّعت.

حمد علي ساملني: ٩١ عاماـ  ت: ٩٩٠٧١٥٦٠ـ  ٩٩٢٩١٧٩٢ـ  ٩٧٩٢٨٨٥٥ 
ـ ُشيِّع.

فوزية عبداهللا محمد املكيمي، زوجة محمد سعيد بوغيث: ٧٠ عاما ـ 
ت: ٩٧٥٥١٩٤٧ـ  ٩٩٧٩٧٣٥٤ـ  ٥٥٢٠٣٠٣٢ـ  ٩٩٦٤٠٠٢٩ـ  ُشيِّعت.

عيده عبداهللا العازمي، أرملة أحزام علي القوزاني العازمي: ٨٠ عاما 
ـ ت: ٩٩٨٢٨٢٥٥ ـ ٩٨٨٦٦٤٤١ ـ ٩٦٦٦٩٠٣٣ ـ ُشيِّعت.

نادر هادي مصرقع العجمي: ٨٥ عاما ـ ُشيِّع.
علي قاسم حسني اني: ٥٧ عاماـ  ت: ٩٩١١٨٨٩٦ـ  ٦٦٠٢٦٦٩٧ـ   ُشيِّع.

غلوم حسني عبداهللا خاجه: ٨٣ عاماـ  ت: ٩٩٠٥٣٠٥٣ـ  ٩٩٨٨٠٦٩٢ 
ـ ُشيِّع.

أبعد من الكلمات
«ليس هناك حل نهائي ألزمة ڤيروس كورونا»

تيدروس ادهانوم غيبريسوس، مدير 
عام منظمة الصحة العاملية، يحذر من 
أن أغلب اللقاحات املقترحة لكورونا 

رمبا لن تستطيع استئصاله.

«فترة الجائحة هي األصعب في تاريخ الشركة»
كريس كمزنسكي، ٥١ سنة، رئيس 
شركة ماكدونالدز، يعلن انخفاض 
مبيعات الشركة بنحو الربع، ويؤكد 
أن وجبة اإلفطار هي األشد انخفاضا.

«عندما يصبح السفر للفضاء شائعا مثل السفر 
بالطائرات سنضمن سالمة مستقبل الحضارة 

البشرية»
املســتثمر األميركي إيلون ماسك، 
معلقا على عودة رائدي الفضاء داغ 
هيرلي وبوب بنكن، إلى األرض بعد 
شهرين في محطة الفضاء عقب رحلة 
جتارية باملشاركة بني وكالة الفضاء 
األميركية (ناســا) وشركة (سبيس 

إكس) التي ميتلكها.

«الغوا إدارة تنفيذ أحكام الهجرة والجمارك»
إلهان عمر، عضــوة مجلس النواب 
األميركــي تدعو حلــل إدارة تنفيذ 
أحكام الهجرة واجلمارك األميركية، 
والتي يستخدمها الرئيس ترامب في 
التضييق على املقيمني والتي هددت 
الشهر املاضي بترحيل الطالب األجانب.

«سأتناول الوجبات المدعومة بنصف السعر 
مع عائلتي»

العراقي  البريطانــي  املليونيــر  ٭ 
األصل، ندمي زهوي، ٥٣ سنة، يؤكد 
أنه ســيحرص على االستفادة من 
التــي تقدمها احلكومة  اخلصومات 
البريطانية مع بعض املطاعم إلطعام 
الفقراء البريطانيني بدفع نصف ثمن 

الوجبات فقط.
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هل يؤدي تعقيم األسطح إلى شعور كاذب باألمان؟

نصف املوظفني العاملني باملنزل يحنون ملكاتبهم

حرارة الصيف لم تخفف من «انتشار كورونا»

«تعقيم األسطح ال يقلل مخاطر اإلصابة 
بڤيروس كورونــا بالدرجة التي يعتقدها 
كثيرون». هذا ما يعتقده ديريك تومبسون 
الكاتب في مجلة «ذي أتالنتيك» الذي يحذر 
من أن «كوفيد-١٩» أيقظ روح قلق في غير 
محله في أميركا وجعل األعمال والعائالت 
تصاب بهوس طقوس التقليل من املخاطر 
وهي طقوس متنحنا شــعورا بأمان أكثر، 
لكنهــا ال تقلــص تلــك املخاطــر كثيرا مع 
استمرار السماح بأنشطة أكثر خطورة. وفي 
حني ال يشكك الكاتب في احلماية الكبيرة 
التــي يوفرها وضع الكمامــات والقفازات 
وتعقيم األيــدي والتباعد االجتماعي فإنه 
يســتعني مبصادر علمية موثوقة للتقليل 
من احتمــال انتقال الڤيــروس عن طريق 
األســطح. ففي مايو املاضــي أصدر مركز 
«الســيطرة على األمراض والوقاية منها» 
في الواليات املتحدة توجيهات جديدة تفيد 

بأن الڤيروس ينتشــر بســهولة عن طرق 
العطــس والتحدث عن قرب وان مالمســة 
األسطح ليست السبيل الرئيسي النتشاره.

ويسوق الكاتب واقعة حقيقية من عاصمة 
كوريا اجلنوبية، سيئول، حيث أصيب نصف 
العاملني في احد جانبي الدور ١١ في ناطحة 
سحاب بالعدوى في حني كانت نسبة اإلصابات 
في اجلانب الثاني ١٪ فقط مع ان العاملني في 
اجلانبني كانوا يستخدمون املصاعد نفسها 

ويلمسون األزرار نفسها.
ترجيــح انتقال الڤيــروس عبر الهواء 
يدعو في نظــر الكاتب الى مراجعة اعادة 
فتح املطاعم واملالهي وصاالت الرياضة، 
حيث يستنشق اجلميع هواء ال يتبدل عابقا 
بأنفــاس اآلخرين مع أن عمليات التعقيم 
جتري بحرص في هذه األماكن وهذا مينح 
روادها شعورا باألمان الكاذب ألنه يتوجه 

إلى مصدر غير صحيح للعدوى.

قبــل ڤيــروس كورونا 
كانــوا يحلمــون مبزيد من 
العطل التي ال يضطرون فيها 
للذهاب الى أعمالهم، ولكنهم 
يحلمــون اآلن باليوم الذي 
يعودون فيــه الى مكاتبهم 
والى عناء السفر الى مكان 

العمل ومنه.
هذا ما أظهره اســتطالع 
شــمل ٢٠٠٠ موظــف ممن 
أمضــوا األشــهر األخيــرة 
وهم يعملــون من منازلهم 
بســبب اجــراءات احلظــر 

واالغالق.
وحسب صحيفة «ديلي 
البريطانيــة، فــان  ميــل» 
نتائج االســتطالع، تشكل 
حتوال مهما في املواقف قبل 
االغالق عندما اشتكى ٥٩٪ 
مــن ضغــوط الســفر الى 

العمل.
أما اآلن فإن نحو نصف 
البريطانيني يخشــون من 
اختالل التوازن بني احلياة 
والعمل، ألن العمل من املنزل 
يجعل مــن الصعب عليهم 
الفصل بني العمل واحلياة، 
كما انه يحرمهم من الدردشة 

خالل رحلة العودة الى املنزل 
من مكان العمل.

وفيمــا يتعلــق بجودة 
األداء قــال نحو ثلث الذين 
شــملهم االســتطالع انهــم 
يجدون صعوبة في حتفيز 
أنفســهم خــالل العمل من 

املنــزل، وقــال ربعهم انهم 
يعملون ســاعات أطول في 
البيت. وذكــر آخرون انهم 
يفتقدون االجتماعات وجها 
لوجه أو فرصة السفر ملقابلة 
العمالء من دون ان تفصل 

بينهم شاشة ڤيديو.

تعقيم الشوارع لتقليل فرص انتشار الوباء

املوظفون يتوقون إلى عودة العمل إلى طبيعته

مــع زمالئهم فــي املكاتب. 
وأوضح بعضهم ان العمل 
عــن بعد خطوات من غرفة 
النوم ليــس مريحا بالقدر 
الذي تخيلوه. وقال ٢٠٪ انهم 
يفتقدون الى تنفس الصعداء 
الذي كانوا يســتمتعون به 

طالب أملانيا يعودون 
للمدارس وال إلزام 

بالكمامات في الفصول

روستوكـ  أ.ف.پ: عاد آالف الطالب في شمال أملانيا 
االثنني الى مقاعد الدراسة، في أول دفعة في أوروبا، مع 
االلتزام باحترام بعض القواعد الصحية فيما عاودت 

اإلصابات بـ «كوفيد ـ ١٩» االرتفاع.
والطــالب البالــغ عددهــم ١٥٠ ألفــا فــي مقاطعة 
ميكلينبورغـ  بوميرانيا في شمال شرق أملانيا والذين 
غادروا في عطلة في منتصف يونيو، هم أول من يعود 
الى املدارس بشــكل اقرب الى الوضــع الطبيعي بعد 

أشهر من تلقيهم الدروس عبر االنترنت.
وقال شتيفن كاســتنر مدير مدرسة «يوغندروف 
خريستوفوروس» في روستوك لوكالة «فرانس برس» 
ان «االطفال بحاجة إلى أن يكونوا حاضرين في املدرسة، 
النه يجب جتنب التأخر في الدروس بشكل إضافي».

ويجب اتباع بعض القواعد من اآلن وصاعدا بهدف 
جتنب انتقال ڤيروس كورونا املســتجد قدر اإلمكان، 
حيث تســارعت اإلصابات في البالد مع تسجيل أكثر 

من ٥٠٠ حالة أسبوعيا.
ويتم جتميــع الطالب بشــكل ال يلتقي فيه طالب 
صفني على ســبيل املثال مع صفني من األصغر ســنا 
وخصوصا مع فارق في ساعات الدروس، وبالتالي في 
حال تســجيل اصابة فان هذا النظام يجنب إغالق كل 
املدرسة وامنا وضع الصف املعني قيد احلجر الصحي.

ووضع الكمامات ليس إلزاميا إال في ممرات املدرسة، 
وجتــري تهوية قاعات الدراســة بانتظــام، فيما على 
الطالب احترام قواعد النظافة العامة مثل غسل اليدين 

بانتظام وجتنب العناق.

يبــدو أن فصــل الصيــف 
املرتفعة  ودرجــات حرارتــه 
في أغلب األماكن والالهبة في 
بعضها جاء مخيبا لتوقعات 
وآمال أولئك الذين ُخيل اليهم 
ان ڤيــروس كوفيد-١٩ يتأثر 

سلبا باحلرارة.
صحيفــة  وحســب 
فــإن نظريــة  «اندبندنــت» 
العــدوى  انخفــاض حــاالت 
بالڤيــروس في الصيف تنبع 
مــن مالحظــة منط انتشــار 
ڤيروس من فصيلة مشــابهة 
وهو ڤيــروس االنفلونزا في 
أشــهر الشــتاء. ولكــن هــذه 
النظريــة تغفــل حقيقــة ان 
ڤيروس االنفلونزا االسبانية 
عام ٢٠١٨ والذي أدى إلى وفاة 
ما يقدر بـ ٥٠ مليون شخص 
في أنحاء العالم بلغ ذروته في 

أشهر الصيف.
وقد ساعد على هذا االعتقاد 
اخلاطئ عدد من األبحاث املبكرة 

التــي رجحــت أن كوفيد-١٩ 
ڤيروس ينشط بقوة موسميا.

ويشير مقال الصحيفة إلى 
انه مع التســليم بأن ڤيروس 
االنفلونــزا ينشــط بشــكل 
ملحــوظ في أشــهر الشــتاء، 

فــإن ذلــك ال ميكن تفســيره 
علــى انه ناجت عــن انخفاض 
حرارة الطقس. فهناك عوامل 
أخرى مثل نقص ڤيتامني «د» 
بسبب نقص التعرض ألشعة 
الشمس إضافة إلى أن الناس 

ميضــون معظــم أوقاتهم في 
أماكن مغلقة كالبيوت وأماكن 
العمــل واألماكــن العامة ذات 
التهوية غير الكافية، ما يزيد 
من احتماالت انتقال العدوى 

بينهم.
ولفت املقال إلى بحث أجراه 
عام ٢٠٠٨ املعهد الوطني لصحة 
األطفال والتنمية االجتماعية، 
أظهر أن ڤيــروس االنفلونزا 
يطور غالفا قاسيا في الشتاء 
وعندما يدخل الڤيروس اجلهاز 
التنفسي يذوب الغالف، أما في 
الصيف فإن الغالف يذوب قبل 
دخوله اجلهاز التنفسي ما قد 
يفسر ســبب ضعف احتمال 

انتقاله.
ولكن يبقى العامل الرئيسي 
في ضعف االنتشار في الصيف 
هو انتشار الناس خارج األماكن 
املغلقة، بشرط اتباع شروط 
الوقاية التي أصبحت معروفة 

جيدا.

طالب أملان في أحد الفصول أمس بال كمامات (أ.ف.ب)

ماليزيا حيث ترتفع درجات احلرارة والرطوبة

ملاذا جنت األرض من التأثير املدمر للمشتري؟
ال شــيء مؤكدا فيمــا توصلت اليه 
أبحاث الفضاء من نتائج رمبا باستثناء 
نتيجة واحدة هي ان كوكب األرض هو 
الكوكــب الوحيد الذي يدعم احلياة في 
مجموعتنا الشمسية. هذا ال يعني بالطبع 
ان كواكب أخرى مثل املريخ رمبا كانت 
حية منذ ماليني السنني قبل ان تتحول 

الى كواكب ميتة.
ولكــن ملــاذا األرض فقــط ضمــن 
منظومتنا الشمسية مازالت قابلة لدعم 
احلياة؟ وهل يعني ذلك ان كواكب أخرى 
في مجموعات شمسية أخرى قد متتلك 

مقومات احلياة كما نعرفها؟
صحيفة «اندبندنت» البريطانية نقلت 
عن دراسة أجرتها جامعة «كاليفورنيا 
ريفرسايد» ونشرت حديثا في «املجلة 
الفلكية» ان الباحثني انطلقوا من فرضية 
ان العثور على كواكب تقع على مسافة 
معينة من جنمها (أو شمسها) هو أفضل 
أمل بالعثور على حياة في أماكن أخرى 

من العالم.
الوســيلة الوحيدة املتوافرة حتى 

اآلن للتأكــد مــن هــذه النظرية كانت 
قيام الباحثني بانشاء منوذج افتراضي 
حملاكاة كيفية دوران كواكب من أحجام 
مختلفــة حــول شمســها. وتوصلوا 
نتيجــة لذلك الى ان كوكب الشــمس 
في منظومتنا قــادر على دعم احلياة 
في ستة كواكب في حني ان منظومات 
شمســية أخرى قد تدعــم احلياة في 

سبعة كواكب.
ولكن ملاذا الكــرة األرضية بالذات؟ 
يقول الباحثون ان أحد أســباب اخفاق 
احلياة في الكواكب األخرى في مجموعتنا 
الشمسية يعود الى املسار االهليليجي 

غير املنتظم لدورانها حول الشمس. 
وأظهر النموذج ان الســبب اآلخر 
احملتمل النعدام احلياة على الكواكب 
األخرى في املجموعة يرجع الى كوكب 
املشتري الذي يبلغ حجم كتلته ضعفي 
ونصف حجم كتلة الكواكب األخرى 
مجتمعــة األمر الذي يؤدى الى اقالق 
مســار دورانها ويحول دون متتعها 

بشروط منتظمة لدعم احلياة فيها.

ملشاهدة الڤيديو

08أمنية

09آراء
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