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  خلدمة العمالء

  إلدارة اجلودة

تابــع الكويتيون، كمــا العالم 
أجمع، هــول الكارثــة التي حّلت 
ببيروت، العاصمة العريقة واألنيقة 
والغاليــة علــى قلــوب  اجلميع، 
والتــي للكويتيــني فيهــا بيــوت 
وأقارب وأصدقــاء وذكريات على 
مّر أجيالهم.. وكم يحزننا ويؤملنا 

ما مّرت ومتّر به. 
اجتمع الفساد املستشري الذي 
يشكو منه كل اللبنانيني، وتراكمات 
من السياسات اخلاطئة والتدخالت 
اخلارجية واالنخراط في املشاكل 
اإلقليمية واحملاور لتعميق جراح 
الشعب اللبناني ومعاناته. وأضيف 
إلى كل ذلك أمس األول مشهد مرعب 
لإلنسانية جمعاء.. أطنان من املواد 
شــديدة االنفجار املهملة لسنوات 
انفجــرت كقنبلة موقوتة أحرقت 
وجه بيروت، معيدة للذاكرة مشاهد 
احلرب األهليــة األليمة واملدمرة.
ســارعت الكويت، كما غيرها من 

الدول الصديقة، إلى مّد يد العون 
للشعب اللبناني الشقيق من باب 
األخوة والواجب، لكن السؤال الذي 
يطرح نفسه: إلى متى سيبقى لبنان 

أسير هذا الواقع املرير؟!
الكل ُيــدرك خصوصية لبنان 
وتنوعه، لكن هــذه اخلصوصية 
يجب أال تلغي مشروع قيام الدولة 
اللبنانية القادرة على إدارة البلد كما 
يستحق، ليطلق قدراته وإبداعاته، 
ويستعيد دوره املؤثر واإليجابي 

في املنطقة.
يحزننــا أن نرى لبنــان وهو 
يصل إلى هذه املرحلة، وأن نشاهد 
بيروت، املدينة التي نحبها، جريحة 
وُمضرجة بالدماء من جديد.. ونريد 
لها من أعماق قلوبنا أن تنهض وأن 
تعود إلى سابق عهدها بأسرع وقت.
وبــكل محبــة نقــول: «خطاِك 

السوء يا بيروت».

«خطاِك السوء .. يا بيروت»

«بلومبيرغ»: «التأمينات» عمالق نائم 
حان الوقت إليقاظه

«الصحة» تدرس آلية لعودة موظفيها 
غير الكويتيني العالقني في اخلارج

«الكهرباء» تتسلم املوافقة على ٢٠٠ ألف 
عداد ذكي بـ ٩ ماليني دينار

محمود عيسى

تسعى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، التي متتلك 
أصوال تقدر بـ ١١٢ مليار دوالر، إلى تعزيز استثماراتها في قطاعات 
امللكيات اخلاصة والبنية التحتية، وذلك عقب اإلصالحات التي 
وفرت لها املزيد من السيولة النقدية.  ووصفت وكالة بلومبيرغ 
مؤسسة التأمينات بأنها عمالق نائم حان الوقت إليقاظه، وذلك 
مع تســلم الفريق اجلديد الذي يدير املؤسســة منذ عام ٢٠١٧. 
وقال نائب املدير العام لشــؤون االستثمار في التأمينات رائد 
النصف، إن املؤسسة تعمل على إعادة بناء القطاع االستثماري، 
حيث تستهدف تخصيص ١٢ إلى ١٧٪ من محفظتها في العقارات، 
تليها أســهم امللكيات اخلاصة بني ٨ و١٣٪، ثم البنية التحتية 

بنسبة تتراوح بني ٣ و١٠٪.

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبــت وزارة الصحة جميع قطاعاتها لتزويدها ببيانات 
املوظفني غير الكويتيني الذين لم يتمكنوا من العودة للكويت 
بعد انقضاء إجازاتهم بسبب االجراءات التي مت اتخاذها ملواجهة 
كورونا، وذلك لوضع اآللية املناســبة لعودتهم نظرا لتشغيل 
كل املرافــق الصحية التابعة للوزارة والتي تســتدعي وجود 
جميــع كوادرها من االطباء واملمرضــني والفنيني وغيرهم من 

التخصصات االخرى.

دارين العلي

أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء واملاء حصلت أمس 
علــى موافقة اجلهــاز املركزي للمناقصات بترســية املناقصة 
اخلاصــة بتركيب ٢٠٠ ألف عداد ذكــي للكهرباء على املناقص 
صاحب أرخص األســعار. ولفتت املصادر إلى أنه بعد العديد 
من األســئلة واملالحظات التي مت الرد عليها وتعديلها حصلت 
الــوزارة على املوافقة على هــذه املناقصة، حيث يبلغ إجمالي 
العقــد ٩ ماليني دينار. وأوضحت املصادر أن الوزارة انتظرت 
شــهورا العتماد هــذه املناقصة، حيث تأخرت بســبب ترتيب 
األولويات ملواجهة أزمة كورونا. وأشــارت املصادر إلى أهمية 
هــذه املناقصة فيما يخص التحكم بــإدارة الطاقة الكهربائية، 
حيث يتميز العداد بالقراءة عن ُبعد، والتحكم باالستهالك عن 

طريق النظام املتكامل في غرفة التحكم للعدادات.

التفاصيل ص ١٩

التفاصيل ص ٣

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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«الصحة»: «براءات الذمة» للعائدين
03 من العالج باخلارج «إلكترونيًا»

«اإلطفاء» و«الوالية» و«اإليجارات» 
و«حق االطالع» .. إلى احلكومة

ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ  
رشيد الفعم 

 سلطان العبدان - بدر السهيل 

فــي جلســة ماراثونيــة 
امتدت حتى وقت متأخر من 
ليل أمس، أجنز مجلس األمة 
في جلسته التكميلية ٤ قوانني 
في مداولتيها األولى والثانية 
وأحالها إلى احلكومة، كما أقر 
املداولة األولى لقانون واحد 
وأســقط القانون السادس. 
وفي التفاصيل، وافق املجلس 
امــس باملداولتــني األولــى 
والثانيــة على قوانني «قوة 
اإلطفــاء العــام» اجلديد مبا 
فيــه من ميــزات تفصيلية، 
كمــا وافــق املجلــس علــى 
إصدار قانون اجلزاء، وذلك 
فيما يتعلق بإجــراء العمل 
الطبي أو اجلراحي إذا كانت 
إرادة املريــض غير معتبرة 
قانونا والرضاء الصادر من 
ولي النفس ملباشرة األعمال 
الطبيــة أو اجلراحيــة عند 
احلاجــة امللحة إلضافة األم 
أســوة بولــي النفس إلمتام 
األعمال الطبية. وأقر املجلس 
أيضا قانون إيجار العقارات 
مبا يشمل حماية املستأجرين 
املتضررين من قرار تعطيل 

األسري» في مداولته األولى 
الثانيــة للجلســة  وأجــل 
املقبلــة، كما أســقط تعديل 
قانون العمل بالقطاع األهلي 
«ملعاجلة اآلثار املترتبة على 
جائحة كورونا على ســوق 
العمل» ورفضــه باألغلبية 
كونه ال يحمــي الكويتيني.  
وكان املجلــس وافــق على 
تشكيل جلنة حتقيق برملانية 
بشأن غسيل األموال املرتبطة 
بالصندوق السيادي املاليزي.

وانتخب مجلس األمة في 
عضوية جلنة التحقيق كال 
من النواب د.عودة الرويعي 
وشــعيب املويزري وصفاء 
الهاشم، على أن تقدم اللجنة 
تقريرها بهذا الشــأن خالل 
شهرين. كما ناقش املجلس 
القضيــة التعليميــة، حيث 
هدد النواب باستجواب وزير 
التربية في حال عدم إصالح 

األوضاع قريبا.

مجلس األمة وافق على «العنف األسري» باملداولة األولى وأسقط «العمل األهلي»

جانب من جلسة أمس              (هاني الشمري)

بعــض األنشــطة التجارية 
حماية لألمن أو السلم العام 
أو الصحة العامة من احلكم 
العقــارات  عليهــم بإخــالء 
املؤجرة. ووافق املجلس على 
قانون بشأن حق االطالع على 
املعلومات مبا يشمل حرية 
تداول املعلومات واحلصول 
عليها إرساء ملبدأ الشفافية 
والنزاهــة فــي املعامــالت 
االقتصاديــة واإلدارية. كما 
أقــر املجلس قانون «العنف 

أبراج الكويت أضاءت بألوان العلم اللبناني أمس تضامنا                 (ا.ف.پ)

«األنباء» تنشر تفاصيل مكاملات قادة التحالف الدولي قبيل 
انطالق «عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت ١٧ يناير ١٩٩١

بوش للرئيس التركي أوزال: أنا ما زلت 
عازمًا إذا لم ينسحب فسنستخدم القوة.. 

ستكون هناك بعض احملاوالت 
07في الدقائق األخيرة لكننا لن نتراجع

صورة من وثيقة البيت األبيض لنص املكاملة

ملشاهدة الڤيديو

تضامن كويتي كامل مع لبنان
نائب األمير  عّزى الرئيس اللبناني.. ورئيس احلكومة ووزراء تواصلوا مع نظرائهم اللبنانيني لتقدمي الدعم

التفاصيل ص١٠ - ١٤و ٢٤و٢٥

طائرة القوة اجلوية الكويتية التي نقلت املساعدات إلى لبنان

تواصلت الفزعة الكويتية لدعم لبنان 
أمس ملساعدة البلد املنكوب، بعد انفجار 
مرفأ بيروت املروع، على جتاوز تداعيات 

احلادث املؤلم. 
فبعد التوجيهات الســامية بإرســال 
مســاعدات طبية عاجلة إلى بيروت بعد 
وقوع احلادث مباشرة، أجرى سمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ نواف األحمد 
اتصاال هاتفيا مساء أمس بأخيه الرئيس 
العماد ميشــال عون رئيس اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة أعرب خالله عن تعاطف 
الكويــت مع لبنان الشــقيق في مواجهة 
احلادث الكبيــر، ودعمها له في مواجهة 

آثاره ووقوفها إلى جانبه. 
كما أكد مجلس االمة تضامنه الكامل 
والتــام مــع الشــعب اللبناني الشــقيق 
إثــر االنفجار املــروع، معربا عن خالص 
العزاء وصادق املواساة بضحايا االنفجار، 
ومتضرعا الى اهللا تعالى أن يعجل بشفاء 
املصابني ويعني لبنان على جتاوز آثاره 

وتداعياته.
وحيــا املجلس في بيان أصدره أمس 
االستجابة الفورية والسريعة للحكومة، 
بإرسال مساعدات انسانية وطبية عاجلة 

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ببرقية إلى 
نظيره اللبناني شربل وهبة مجددا تضامن 
ومســاندة الكويت التامــني للجمهورية 

اللبنانية.
كما بحث وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان هاتفيا مع نظيره اللبناني راؤول 
نعمة احتياجات لبنان من املواد الغذائية. 
كما وصلت أمس طائرة املساعدات الكويتية 
العاجلــة إلى بيروت وتداعت العديد من 
اجلهات الكويتية لتقدمي الدعم للسلطات 

اللبنانية. 
هــذا، وقــررت احلكومــة اللبنانيــة 
فــي اجتماعهــا االســتثنائي أمس إعالن 
بيــروت «مدينة منكوبــة» وكذلك إعالن 
حالة الطوارئ فيها ملدة أســبوعني من ٤ 
حتى ١٨ أغسطس اجلاري قابلة للتجديد، 
ملواجهة تداعيــات االنفجار، فيما واصل 
عداد الضحايا واملصابني االرتفاع. وأقرت 
احلكومة بأن تتولى السلطات العسكرية 
العليا في اجليش صالحية احملافظة على 
األمن وتشكيل جلنة حتقيق إدارية برئاسة 
رئيس احلكومة حسان دياب ورفع تقرير 

خالل مهلة خمسة أيام من تاريخه. 

ومستحقة الى لبنان الشقيق، مؤكدا أن 
مجلس األمة بنوابه ووزرائه ليســتذكر 
املوقف املبدئي للبنان الشقيق عندما كان 
أول بلــد عربي يدين ويســتنكر ما وقع 
للكويت في يوم الثاني من أغسطس عام 
١٩٩٠ عندما تعرضت الكويت لغزو غاشم 
واحتالل.  كما أجرى سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد اتصاال هاتفيا بنظيره 

اللبناني حسان دياب أعرب سموه خالله 
عن بالغ تعازيه ومواساته بضحايا هذا 
املصاب الكبير،  متمنيا للشعب اللبناني 
جتاوز آثاره.  كذلك بعث وزير اخلارجية 

إهداء من دولة الكويت

ملشاهدة الڤيديو

تشكيل جلنة حتقيق بـ«الصندوق املاليزي» من ٣ أعضاء وتوّعد باستجواب وزير التربية

 التفاصيل ١٠- ١٤





اخلميس ٦ أغسطس ٢٠٢٠
03 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

نائب األمير تلقى برقيات من األمير مقرن بن عبدالعزيز
ورئيسي باكستان والشيشان لالطمئنان على صحة صاحب السمو

اســتقبل ســمو نائــب 
األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس 

االمة مرزوق الغامن.
 كما استقبل سمو نائب 
األمير وولي العهد بقصر 
بيــان صباح أمس ســمو 
الــوزراء  رئيــس مجلس 

الشيخ صباح اخلالد.
وتلقى سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد برقية مــن أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير 
مقــرن بــن عبدالعزيز آل 
سعود اطمأن خاللها على 
صحة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، سائال 
املولى تعالى أن يدمي على 
ســموه رعــاه اهللا موفور 

الصحة والعافية.
هذا وقد بعث سمو نائب 
األمير وولي العهد ببرقية 
شكر جوابية لسموه أعرب 

وتلقــى ســمو نائــب 
األمير وولي العهد الشيخ 
نــواف األحمــد برقية من 
الرئيــس د.عــارف علوي 
رئيس جمهورية باكستان 

كمــا تلقى ســمو نائب 
األمير وولي العهد برقية من 
الرئيس رمضان قديروف 
رئيس جمهورية الشيشان 
الصديقة اطمأن خاللها على 

شكر جوابية له أعرب فيها 
عن شــكره على مــا أبداه 
من طيب املشاعر وصادق 
الدعاء، راجيا سموه له دوام 

الصحة والعافية.

اإلسالمية الصديقة اطمأن 
خاللها على صحة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد متمنيا لسموه دوام 

الصحة والعافية.

صحة صاحب السمو األمير 
متمنيا لسموه وافر الصحة 

والعافية.
هذا وبعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد ببرقية 

هذا وبعث ســمو نائب 
األمير وولي العهد ببرقية 
شكر جوابية له أعرب فيها 
عن شــكره على مــا أبداه 
من طيب املشاعر وصادق 
التمنيات راجيا سموه له 

وافر الصحة والعافية. 
كمــا تلقى ســمو نائب 
األميــر وولي العهد برقية 
مــن فيصل عاكــف الفايز 
رئيس مجلس األعيان في 
اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة اطمأن خاللها على 
صحة صاحب السمو األمير 
سائال الباري جل وعال أن 
يدمي على ســموه موفور 

الصحة ومتام العافية.
هذا وقد بعث سمو نائب 
األمير وولي العهد ببرقية 
شكر جوابية له أعرب فيها 
عن شكره على ما أبداه من 
فيض املشاعر الطيبة ومن 
الدعــاء متمنيا له  صادق 

دوام الصحة والعافية.

سموه التقى رئيسي السلطتني.. وتسلم برقية رئيس مجلس األعيان األردني

سمو نائب األمير وولي العهد خالل استقباله سمو الشيخ صباح اخلالدسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

فيها عن شكره على ما أبداه 
من فيض املشاعر الطيبة 
ومن صادق الدعاء راجيا 
الصحــة  دوام  لســموه 

والعافية. 

٦٥١ إصابة جديدة بـ «كورونا» نتيجة ٤٥٥٠ مسحة

حنان عبد املعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل ٣ حاالت وفاة إثر 
إصابتهم بڤيروس كورونا 
املســتجد ليصبح مجموع 
الوفيــات ٤٦٨ حالــة. كمــا 
سجلت الوزارة ٦٥١ إصابة 
جديــدة باملرض خــالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفع 
بذلــك إجمالي عدد احلاالت 
املســجلة فــي البــالد إلــى 
٦٩٤٢٥ حالــة، وتضمنــت 
احلاالت املسجلة ٤٢٥ حالة 
ملواطنني كويتيني بنســبة 
٦٥٫٢٨٪ و٢٢٦ حالــة لغير 
الكويتيني بنسبة ٣٤٫٧٢٪، 
التي ثبتت  حيث احلــاالت 
إصابتهــا مخالطــة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحــث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وبينت «الصحة» أن حاالت 
الشــفاء خالل الـ ٢٤ ســاعة 
املاضية بلغت ٥٨٠ حالة شفاء، 
وبذلك يصــل إجمالي حاالت 
الشــفاء الــى ٦٠٩٠٦ حاالت، 
كما أن عدد املسحات التي مت 
القيام بها خالل الـ ٢٤ ساعة 
املاضيــة بلغ ٤٥٥٠ مســحة 
ليبلــغ مجمــوع الفحوصات 

٥١٨٦٠١ فحصا.

في منطقة العاصمة الصحية 
و٧٩ حالــة في منطقة حولي 

الصحية.
وعن آخر املستجدات في 
أقسام العناية املركزة، لفتت 
إلى أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبية بداخلها بلغ ١٢٨ حالة 
ليصبح بذلك املجموع الكلي 
جلميع احلــاالت التي ثبتت 

الشفاء بعد إجراء الفحوصات 
الطبيــة الالزمــة واخلطوات 

املتبعة بهذا الشأن.
وجــددت الــوزارة دعــوة 
املواطنني واملقيمني إلى مداومة 
األخذ بكل سبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص على 
تطبيق اســتراتيجية التباعد 

البدني.

إصابتهــا ومازالــت تتلقــى 
الرعاية الطبية الالزمة ٨٠٥١ 

حالة.
وكانــت وزارة الصحة قد 
أعلنت أمس بلوغ عدد حاالت 
الشــفاء في الكويــت ٦٠٩٠٦ 
حاالت بعد تعافي ٥٨٠ إصابة 
خــالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية، 
مؤكدة متاثل تلك احلاالت إلى 

تسجيل ٣ حاالت وفاة..وشفاء ٥٨٠ خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية

وفيمــا يختــص بتوزيع 
اإلصابــات حســب املناطــق 
الصحية، بينــت الوزارة في 
بيانها اليومي عن مستجدات 
الڤيــروس فــي البــالد أنهــا 
جــاءت بواقــع ٢١٩ حالة في 
منطقة األحمــدي و١٣٧ حالة 
فــي منطقــة الفروانية و١٣٢ 
حالة فــي اجلهراء و٨٤ حالة 

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر تربوية مســؤولة لـ 
«األنباء» ان البوابة التعليمية التي اعلنت 
عنها وزارة التربية لتطبيق نظام التعلم 
عن ُبعد لطلبة الثاني عشــر لن تشــمل 
طلبة املدارس العربية اخلاصة، مشيرة 
الى ان طلبة التعليم العام فقط بقسميه 
العلمي واألدبي واملعهد الديني مسموح 

لهم بدخولها.
واوضحت املصادر ان طلبة الثاني عشر 
في املدارس اخلاصة والذين ســيبدأون 
التعليــم عــن بعــد بنفس موعــد طلبة 
التعليم العام األحد املقبل ســتكون لهم 
برامج خاصة منوهة الى انهم سيتبعون 

Zoom تطبيقات

Microsoftو Google meetingو
ولفتت املصادر الى ان سبب عدم دمج 
طلبة التعليم العام مع اخلاص في البوابة 
التعليمية يعود الى ان البوابة حكومية 
وخاصــة بطلبة التعليــم احلكومي فال 
يحق لطلبة التعليم اخلاص الدخول فيها 
كونهم يتبعون مؤسسات تعليمية اهلية.

مؤكدة على عدم الوفاق والتنسيق ما 
بني القطاعني حول آلية مشتركة تــعود 
بــاملنفــــعة علــى الطلبة ممــا ادى الى 
االنقســام في هذا اجلانب، الفتة الى ان 
هناك الكثيــر من اولياء االمور والطلبة 
لم تكن الصورة واضحة لديهم في عملية 
التسجيل معتقدين ان البوابة التعليمية 
كونها حكومية فهي تشمل جميع طلبة 
وزارة التربية سواء تعليم عام او خاص.

١٢٨ حالة داخل أقسام العناية املركزة..و٨٠٥١ مصابًا يتلقون الرعاية الطبية الالزمة

إعادة العمليات اجلراحية 
للقطاع الطبي األهلي

عبدالكرمي العبداهللا

حدثت وزارة الصحة آلية العمل في القطاع الطبي األهلي.
وجاء في التحديث الذي تنشره «أالنباء» سماح الوزارة 
للقطاع الطبي األهلي بعودة العمليات اجلراحية واملناظير وفق 
األولوية الرابعة في التدرج للعودة الى العمليات اجلراحية حتى 
بداية شهر أكتوبر، على أن يتم تقييم اإلجراءات بشكل دوري، 
فضال عن االلتزام بتطبيق املوافقة املستنيرة واإلقرار بالتعهد 
بااللتزام باإلجراءات االحترازية قبل اجراء العمليات اجلراحية 
واألشــعة التداخلية واملناظير، عالوة على اتباع املتطلبات 
واملعايير الطبية لعودة العمليات اجلراحية القسام العيون.

وتضمن التحديث أن تستمر املؤسسات العالجية بالعمل 
بنظام املواعيد املجدولة مسبقا مع ترك فترة زمنية ال تقل 
عــن ٢٠ دقيقة بني املواعيد، وأن يكون آخر موعد مســبق 

للحجز في العيادة الساعة ٨ مساء.

«التربية»: البوابة التعليمية مدارس «النجاة» دشنت املنصة اإللكترونية للتعليم عن ُبعد
التشمل طلبة املدارس اخلاصة انطالقا من حرص مدارس 

النجاة الدائم واملســتمر على 
االهتمــام بأبنائهــا املتعلمــني 
واملتعلمات مبا تقدمه لهم من 
خدمات تعليمية رائدة ومتميزة، 
ومبا ينسجم مع رسالة وأهداف 
مــدارس النجاة التي تســعى 
دائمــا إلــى حتقيــق الســبق 
والريادة في العملية التربوية 
والتعليميــة، صرح مدير عام 
مدارس النجاة عبدالعزيز احملمد 
بــأن رعاية الطــالب والعناية 
بهم تأتي فــي مقدمة األهداف 
التي تعني بها مدارس النجاة 
ضمن خطتها االســتراتيجية 
الطموحــة، من خــالل توفير 
كل الســبل واإلمكانيــات التي 
من شــأنها أن تساعدهم ليس 

التحصيــل العلمــي. وأوضح 
احملمــد أنه في إطــار التعاون 
املثمر والبناء بني مدارس النجاة 
ووزارة التربيــة ممثلــة فــي 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص، 
وضمــن خطة الطــوارئ التي 
أعلنتها مدارس النجاة تزامنا 
مع اجلهــود الوطنية ملواجهة 
جائحة كورونا، دشنت مدارس 
النجــاة «منصتهــا التعليمية 
اإللكترونية» للتعليم عن بعد، 
ألبنائهــا متعلمــي ومتعلمات 
الصف الثاني عشــر بقسميه 
العلمــي واألدبــي، لتوفر لهم 
املناخ املناسب الذي يستطيعون 
من خالله االستمرار في متابعة 
وحتصيل دروسهم من منازلهم 
استعدادا الختبارات نهاية العام 

السبق، وكنا بفضل اهللا تعالى 
من أولى املدارس التي بدأت في 
تنفيذ خطــة التعليم عن بعد 
منذ بدايــة جائحة «كورونا»، 
كمــا قمنا بتســجيل مــا يزيد 
على ٨٠ درسا تعليميا ملختلف 
املراحل الدراســية، مت عرضها 
على طــالب وطالبات مدارس 
النجاة من خالل مواقع التواصل 
االجتماعي املختلفة، وكان لها 
أثر إيجابي طيب لدى املتعلمني 
وأولياء أمورهــم. ويأتي ذلك 
حرصا من مدارس النجاة على 
التميز املستمر لتطوير العملية 
التعليمية واالرتقاء بها ورفع 
كفــاءة منظومتهــا التعليمية 
بتفعيل خدمات وبرامج التدريب 

عن بعد.

الدراسي. وبني أن عدد الفصول 
االفتراضية ٢٢ فصال للقســم 
العلمــي وعــدد املتعلمني ٧٥٦ 
طالبا وطالبة يقوم بتدريسهم 
٧٩ معلما ومعلمة، كما بلغ عدد 
الفصول االفتراضية للقســم 
األدبي ٢ فصل دراســي وعدد 
املتعلمــون ٦٩ طالبــا وطالبة 
يقــوم بتدريســهم ١٧ معلمــا 
ومعلمة، وبلغ عدد ساعات البث 
اليومي في املنصة ٧٢ ساعة.

وأكد احملمد اهتمام مدارس 
النجــاة بجــودة مخرجاتهــا 
التعليميــة، وتوفيــر أحــدث 
الوســائل واخلدمــات ألبنائنا 
املتعلمني في بيئة تربوية جاذبة 
ومحفزة على اإلبداع والتطوير، 
وألجل هذا كان ملدارس النجاة 

عبدالعزيز احملمد

في جانــب التفوق الدراســي 
فقط، بل علــى التميز العلمي 
والقيمي والسلوكي واملعرفي، 
وذلــك من خــالل توفير اجلو 
اإليجابي الذي يشجعهم على 

الريس: «اإلنتاج البرامجي اخلليجي» نفذت
فالشات ورسائل توعوية ملواجهة «كورونا»

«القوى العاملة»: متديد تقدير االحتياج 
حتى نهاية العام احلالي

«براءات الذمة» للعائدين 
من العالج باخلارج «إلكترونيًا»

«الصحة» تدرس آلية لعودة موظفيها
غير الكويتيني العالقني في اخلارج

عبدالكرمي العبداهللا

دشن القطاع املالي بوزارة الصحة ممثالً في 
إدارة احملاسبة املالية خدمة استخراج «براءات 
الذمة» للعائدين من العالج باخلارج «إلكترونياً» عبر 
MOH.GOV.  موقع وزارة الصحة اإللكتروني

.KW

عبدالكرمي العبداهللا

خاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها لتزويدها 
ببيانات املوظفني غير الكويتيني الذين لم يتمكنوا 
من العودة للكويت بعد انقضاء إجازاتهم بســبب 
االجراءات التي مت اتخاذها ملواجهة كورونا، وذلك 
لوضع اآللية املناسبة لعودتهم نظرا لتشغيل كل املرافق 

الصحية التابعة للوزارة والتي تستدعي وجود جميع 
كوادرها من االطباء واملمرضني والفنيني وغيرهم من 
التخصصات االخرى. وشملت البيانات التي طلبتها 
الوزارة: االسم بالكامل والوظيفة ـ الرقم املدني ـ 
مركز العمل ـ التخصص ـ رقم اجلواز ـ اجلنسية 
ـ الدولــة املقيم بها ـ ذويهــم ان وجد من األوالد 
والزوجة والزوج ـ مدى صالحية اإلقامة من عدمه.

قال مدير عام مؤسسة 
اإلنتاج البرامجي املشترك 
التعــاون لدول  ملجلــس 
اخلليــج العربيــة علــي 
املؤسســة  إن  الريــس 
انتهت من إجناز مجموعة 
من الرســائل والفالشات 
التوعوية ملواجهة تداعيات 
ڤيروس كورونا املستجد. 
وأوضح الريس في تصريح 
صحافي أمــس أن احدث 
الفالشات والرسائل  تلك 
جسدتها شخصيات ودمى 

البرنامــج التربــوي الشــهير «افتح يا 
سمســم» معبرة عن فرحة البدء بعودة 
احليــاة إلــى طبيعتها فــي دول مجلس 
التعاون ومن بينها الكويت «دولة املقر». 

الى شــخصيات  وأشــار 
البرنامج ومنها «نعمان» 
و«ملسون» قدمت نصائح 
وتوجيهات لألطفال بشكل 
محبــب ملزيد من االلتزام 
بالقواعــد والتوجيهــات 
االحترازيــة، الفتا الى أن 
املؤسســة أجنــزت أيضا 
فالشــا توعويــا بعنوان 
الكويت» بالتعاون  «هنا 
مع املخرج الشاب حمود 
الفارس لتسليط الضوء 
علــى جنود الصف األول 
الذين يغطون كل التخصصات، مؤكدا أن 
املؤسســة حتظى بدعم كبير من األمانة 
العامة ملجلــس التعاون ووزارات إعالم 

دول املنطقة وفي مقدمتها الكويت.

بشرى شعبان

قال مدير عــام الهيئة 
العاملة  العامــة للقــوى 
انــه بناء  أحمد املوســى 
علــى االجتمــاع الذي مت 
مع ممثلــني من اجلمعية 
الكويتيــة للمشــروعات 
الصغيــرة واملتوســطة 
وجمعيــة رواد األعمــال 
الكويتية واحتاد صالونات 
الكويــت، قامــت الهيئــة 
وتســهيال عليهم في ظل 

اســتمرار جائحة كورونا بتمديد تقدير 
االحتيــاج حتى نهايــة العام احلالي مع 
شرط إقرار الرواتب، تيسيرا على أصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة. وأضاف 
املوســى فــي تصريح صحافــي انه من 
خالل اللقاء املثمر مع مجاميع الشــباب 
مت اإلعــالن عن اســتقبال الهيئة طلبات 
شهادات الرواتب اخلاصة بأصحاب األعمال 

املسجلني لدى إدارة خدمة 
أصحاب األعمال (أصحاب 
الصغيــرة  املشــاريع 
واملتوســطة) فــي مبنى 
اإلدارة مبنطقة الصديق 
خــالل الفتــرة املســائية 
تســهيال وتخفيفــا على 
أصحاب تلك املشــاريع، 
اســتقبالهم  وأيضــا مت 
خالل عطلة عيد األضحى 
الهيئة  املبارك. وأكــد أن 
تســعى دائمــا لتســهيل 
اإلجــراءات على أصحاب 
املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة دون 
اإلخالل بااللتزامات املفروضة على طرفي 
اإلنتاج التي أقرها قانون العمل والقرارات 
املنفذة له، وشكر احلضور على تواصلهم 
وسعيهم املستمر وحرصهم الدائم على 
تخفيف اآلثار الناجتة خالل فترة جائحة 

ڤيروس كورونا على سوق العمل.

سلّطت الضوء على جنود الصفوف األولى في الكويت

تسهيالً على أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة في ظل اجلائحة

علي الريس

أحمد املوسى
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(املرحلة الثالثة)

«زكاة كيفان» وفرت املياه 
العذبة لـ ١٥٧ قرية حول 

العالم خالل أزمة «كورونا»
قــــال رئــيــــس 
«زكــــــاة كـيــــفان» 
جلمعيــة  التابعــة 
النجـــــاة اخلـــيرية 
عــود اخلميــس إنه 
الظروف  بالرغم من 
التــي  االســتثنائية 
الكويــت  تشــهدها 
والعالــم أجمــع من 
جــــراء ڤــيـــروس 
«كــورونــــــا» فــإن 
تفاعــل وتعاون أهل 
الكويــت اخليريــن 

لــم يتوقــف، فبفضــل اهللا جــل وعال خــالل هذه 
الفتــرة الصعبــة مت توفيــر امليــاه العذبــة لـ ١٥٧ 
قريـــة في مختلف الدول حــول العالم، حيث قمنا 
بحفــر اآلبــار املختلفــة كمــا مت تركيــب محطات
ـالتنقية والتحلية واستفاد من هذه املشروع آالف 

املستفيدين.
وأضــاف اخلميــس: نحــرص على تنــوع وتعدد 
مشــاريعنا والتــي تعــود باإليجــاب على شــريحة 
املســتفيدين، ومن هذه املشــاريع توزيع املساعدات 
الشــهرية واملقطوعة لألسر الفقيرة، وكفالة األيتام، 
وكفالــة طالب العلم، وبنــاء املســاجد، وحفر اآلبار 
وعالج مرضى العمى، وتوفير العالج لذوي األمراض 
املزمنة، وبناء دور األيتام وغيرها من املشاريع األخرى 
ونحرص على التنسيق والتعاون الكامل مع وزارتي 

الشؤون واخلارجية في تنفيذ هذه املشاريع.
وشــكر أهل اخلير داعمي «زكاة كيفان»، داعيا 
املولى جلت قدرته أن يعيد هذه املناسبات املباركة 
على املســلمني والبشــرية جميعا باخلير واليمن 
والبركات، للتواصل مع زكاة كيفان االتصال على 

.٦٦٢٩٣٠٤٤

عود اخلميس

«عمار يا كويت»: دور وطني الحتاد اجلمعيات مبواجهة «كورونا»

محمد راتب

قامــت الرئيــس الفخري حلملة 
«عمــار يــا كويــت» الشــيخة أمل 
احلمود ورئيــس املجلس اإلعالمي 
ناصر املهلهل واألمني العام سميرة 
الصراف واملستشار د.عادل املشعل 
ومــن اإلعالم أمــل القطــان بتكرمي 
رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
فهد الكشتي وأعضاء املجلس على 
دورهــم الوطنــي أثنــاء التصــدي 

لڤيروس كورونا.
وأكد رئيس االحتاد فهد الكشتي 
أن هــذه املبــادرة نعتــز بها وال 
شــك أنها من املبــادرات التي لها 

تكرمي االحتاد على دوره الذي قام 
به أثناء مواجهة الڤيروس.

من جهتها، أكدت الرئيس الفخري 
حلملة عمار يا كويت الشــيخة امل 
احلمود أن من واجبنا وحسنا الوطني 
تكرمي من كان لهم بصمة في مواجهة 
املرض، وال شــك أن االحتاد له دور 
كبير من خالل متابعته أوال بأول مع 
رؤساء مجالس اجلمعيات التعاونية.

وتابعــت: هــا نحــن وحتقيقــا 
لرســالتنا في غــرس مفهوم الوالء 
الوطنــي والشــراكة املجتمعية من 
خالل ما قامت به اجلمعيات من فتح 
أبوابها ألبنائنــا للوقوف معهم في 
خدمة املواطنني وتقدمي رسالة وطنية 

أثبتت للجميع أننا صف واحد وراء 
القيادة وتوجهها الوطني.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة 
حملة «عمار يا كويت» اإلعالمي ناصر 
املهلهل إننا نقدم الشكر والثناء لكل 
من ساهم وشارك في مواجهة ڤيروس 
كورونا، مشــيرا إلى أن االحتاد من 
ضمن اجلهات التي بادرت وحرصت 
على التواصل وعدم التهاون في تقدمي 
كل سبل الراحة للمواطن واملقيم من 
خالل توفير السلع الغذائية باإلضافة 
إلى تقدمي خدمة حلمايتهم مع التعقيم 
والتنظيم مبشاركة أبنائنا من الفرق 
التطوعية التــي تعمل حتت مظلة 

حملة «عمار يا كويت».

الكشتي: شراكة مجتمعية في تقدمي املساعدة ومد يد العون للفرق التطوعية

جانب من زيارة رئيس وأعضاء احلملة لرئيس احتاد اجلمعياتالشيخة أمل احلمود تكرم رئيس احتاد اجلمعيات فهد الكشتي

بصمــة ودور كبير في تشــجيع 
اجلهات احلكومية واخلاصة كونها 
جاءت بعد تقدمينا رسالة وطنية 
ومشاركة إخواننا الفرق التطوعية 
في التنظيــم والتعقيم، مبينا ان 
احلملــة أتت مــن باب الشــراكة 
املجتمعيــة في تقدمي املســاعدة 
ومــد يد العون لكثيــر من الفرق 
التطوعية خلوضهم في مواجهة 
ڤيروس كورونا، وال شك أن االحتاد 
حمل هذه الرسالة على عاتقيه في 
املواجهة مــع العديد من اجلهات 
احلكومية واســتطعنا مواجهتها 
بحنكة، شاكرا الشيخة امل احلمود 
ملبادرتها التــي تعتبر األولى في 

الهيئة اخليرية: ٢٦٧ ألفًا استفادوا من «األضاحي» في ٢٩ دولة

وزعت الهيئة اخليرية 
اإلســالمية العاملية حلوم 
األضاحــي خــالل موســم 
ذي احلجــة، الذي أطلقته 
حتت شعار «صدقتك أمان» 
على ٢٦٧ ألف مستفيد في 
٢٩ دولة بالشــراكة مع ٤١ 
جهة خيرية داخل الكويت 
وخارجها، كما أهدت كسوة 
العيد ألكثر من ١٣ ألف طفل 
يتيــم في ١١ دولــة أخرى، 
واشــتمل املوســم علــى 
تسويق مشــاريع خيرية 
عديدة شهدت إقباال كبيرا 
ودعما سخيا من احملسنني.
وفــي هذا الســياق، قال 
مدير عام الهيئــة اخليرية 
م.بدر الصميط خالل اللقاء 
السنوي للمعايدة عبر تقنية 
االتصــال املرئي إن جائحة 
«كورونــا» لم تــزد الهيئة 
إال قــوة فــي األداء وزيادة 
في اإلنتاجيــة، وقدرة على 
حتقيق املصالح واستثمار 
الفــرص، مشــيرا إلــى أنها 
جعلت من احملنة منحة بفعل 

والفتا إلى ان الهيئة ماضية 
في تطوير إجراءات العمل 
وآلياتــه، واالنتظــام فــي 
مســيرة العطــاء، واملضي 
قدمــا فــي إنفــاذ اخلطــط 
أمام  وحتمــل املســؤولية 
اهللا تعالى ثم أمام املتبرعني 

واملستفيدين.
وأشار إلى مواكبة الهيئة 
لهــذا الوضع االســتثنائي 
مــن خــالل إصدار دراســة 
عميقــة إلمكانية العمل عن 
ُبعد بــكل جنــاح وفعالية، 
واستحداث نظام آلي جديد 
«مايكروسوفت داينمكس» 
اخليــري  النظــام  لربــط 
للتبرعات ببرنامج متكامل 
متخصص فــي دعم وإدارة 
العمليات اإلدارية واحملاسبية 

والتشغيلية بالهيئة.
إيــرادات  إن  وأضــاف: 
الهيئــة خــالل موســم ذي 
احلجــة زادت علــى العــام 
املاضي بنسبة ٤٠٪، ومتكنت 
من تسويق مشاريع املوسم 
بنجاح، موضحا أنها نفذت 

أطلقت الهيئة خالل موسم 
ذي احلجة هذا العام، حزمة 
مشــاريع مدروســة، منهــا 
برنامج دعاء املالئكة، ويضم 
٣٠ مشروعا خيريا متنوعا، 
الغــوث ملســاعدة  وســهم 
املنكوبني، وصندوق إطعام 
الطعام، ووقفيات اإلســراء 
لدعم املشــاريع اإلنســانية 
فــي فلســطني وعطاؤكــم 
شــفاء، وحفــر اآلبــار فــي 
الدول األفريقية التي تعاني 
تصحرا، وغيرها، الفتا إلى 
انها القت جتاوبا كبيرا ودعما 

سخيا من أهل اخلير.
وكشــف عــن أن الهيئة 
بصدد اعتماد مشروع جديد 
للسياسات احملاسبية لرفع 
وتعزيــز  األداء  مســتوى 
منظومة الرقابة املالية، وأنها 
تخضع ملستوى عال ومتقدم 
جدا من الرقابــة والتدقيق 
الداخلــي علــى املســتويني 
اإلداري واملالــي، فضال عن 
الشــؤون  وزارات  رقابــة 

واألوقاف واخلارجية.

مشــروع األضاحــي في ٢٩ 
دولة عبــر توزيــع ١٠٫٦١٢ 
أضحيــة لفائــدة ٤٥ ألــف 
أســرة، بإجمالــي ٢٦٧ ألف 
مستفيد، وذلك بالشراكة مع 
٤١ جهة خيرية داخل الكويت 
وخارجها، الفتا الى أن الهيئة 
وزعــت ٧٠٠ أضحيــة على 
األسر املتعففة داخل الكويت 
بالتعــاون مــع اجلمعيــة 
الكويتية لألســر املتعففة، 
وذلك تلبية لتوصية مجلس 
الوزراء بتوجيه جانب من 
األضاحي إلى داخل الكويت 
في ظل التداعيات اإلنسانية 

للجائحة.
وتابع: كما أهدت الهيئة 
مالبــس جديــدة ألكثر من 
١٣ ألــف طفــل يتيــم في ١١ 
دولــة بالتعاون مع ١٨ جهة 
خيريــة في إطار املشــروع 
العيــد  الســنوي لكســوة 
من منطلــق ســعي الهيئة 
إلدخــال الســرور والبهجة 
على قلوبهم مبناســبة عيد 
األضحى، موضحا أن الهيئة 

ً تقدمي كسوة العيد ألكثر من ١٣ ألف يتيم في ١١ بلدا

م. بدر الصميط

التعاطــي املبكــر معها عبر 
إصدار نظام متكامل للتعامل 
مع األزمة صحيا وإداريا من 
أجــل تقليل املخاطــر على 
جمهور الهيئة من املوظفني 

واملتبرعني.
وتوقــع اســتمرار هذا 
الوضع الطارئ الذي فرضته 
اجلائحة لفترة غير قصيرة، 
مؤكدا أن إجــراءات العمل 
عن بعد أصبحت جزءا من 
أنظمة الهيئة وسياســاتها 
املعتمــدة في هذه املرحلة، 

الصميط: اجلائحة لم تزد الهيئة إال قوة في األداء وزيادة باإلنتاجية وقدرة على استثمار الفرص

«إحياء التراث» هنأت السعودية
بنجاح موسم احلج هذا العام

جمعيــة  رئيــس  قــال 
التــراث اإلســالمي  إحيــاء 
طارق العيسى إن اجلمعية 
قــد تابعت باهتمام موســم 
حج هذا العــام والترتيبات 
االحترازيــة التــي قامت بها 
اململكة العربية الســعودية 
لتســهيل أداء مناسك احلج 
والعمرة على من مت اختيارهم 
حلج هذا العام، ولقد وفق اهللا 
اململكة العربية السعودية في 
عملية اختيــار احلجاج من 
داخل اململكــة من املواطنني 

والوافديــن إقامة لهذه الشــعيرة العظيمة 
بضوابط وشروط محددة تضمن معها سالمة 

احلجاج.
وأضاف العيسى: كان االستعداد الستقبال 
احلجاج على أكمــل وجه من ناحية تفويج 
الطائفــني وجعــل مســافات التباعد ولبس 
الكمامات والقفــازات، وأن يكون لكل واحد 
منهم ســجادة صالة خاصة بــه، فضال عن 
تعقيم األماكن والشعائر املقدسة واألدوات 
والكراســي واجلمرات وتوزيع قناني املياه 
والنقــل عن طريق حافالت معقمة، وضمان 

التباعــد داخلهــا، وتوفيــر 
األماكن املناســبة في كل من 

منى وعرفة ومزدلفة.
وتابــع: أشــاد اجلميــع 
الدقيقــة فــي  باإلجــراءات 
تنظيم أداء املناســك في ظل 
ظروف استثنائية ال تخفى 
على أحد من انتشــار لوباء 
ڤيروس كورونا، والذي هز 
أركان العالــم أجمع، وبهذه 
املناسبة ترفع اجلمعية إلى 
مقام خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
أســمى آيات التهاني والتبريــكات بالنجاح 
الكبير الذي حققته اململكة في تنظيم موسم 
احلج لهذا العام، مثمنة اجلهود املباركة لوزارة 
احلج والعمرة ووزارة الشــؤون اإلسالمية 
والدعــوة واإلرشــاد، وهيئة كبــار العلماء 
واملؤسســات الدعوية والصحية واألمنية، 
والتي سخرت إمكانياتها خدمة حلجاج بيت 
هللا احلرام وخدمة للدعوة اإلسالمية، تدعو 
اهللا عــز وجل خلادم احلرمني دوام الصحة 
والعافية وأن يوفقه ويســدده ملا فيه خير 

اإلسالم واملسلمني.

العيسى: اجلميع أشاد باإلجراءات الدقيقة في تنظيم أداء املناسك

طارق العيسى

«الرحمة العاملية»: توزيع ١٢ ألف
وجبة على الصائمني يوم عرفة

أعلنــت جمعيــة الرحمة 
العاملية عن تنفيذ مشــروع 
«إفطار يوم عرفة» و«سقيا 
املاء» للنازحني الســوريني، 
الذي اســتفاد منــه أكثر من 

١٢ ألف مستفيد.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
رئيس مكتب سورية وتركيا 
في جمعية الرحمة العاملية 
وليــد أحمــد الســويلم: إن 
اجلمعية قامــت بتوزيع ١٢ 
ألــف وجبة علــى الصائمني 
يــوم عرفــة كمــا مت توزيع 
٢٤ ألــف عبوة مياه صاحلة 
للشرب، مشيرا إلى أن إفطار 
صائم ليس مجــرد لقيمات 
تسد اجلوع، بل بسمة تصنع 
فرحة الصائم، ورحمة تخفف 
أمله، وتداوي جرحه في ظل 
األوضــاع املأســاوية التــي 

يعيشونها.
وأوضــح الســويلم أن 
مشــروع إفطار يــوم عرفة 
يأتي ضمن حزمة من البرامج 
اإلنسانية التي تنفذها جمعية 
الرحمــة العامليــة لالجئــني 
الســوريني، فقد  والنازحني 
اجتمــع عليهم ألــم النزوح 
واحلاجة، فكان هذا املشروع 
إلدخال البســمة والســرور 
عليهــم فــي أفضــل األيام، 
مصداقــا حلديــث النبي ژ 
والذي رواه اإلمام البخاري 
عن ابن عباس ے: «ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلى اهللا منــه في هذه األيام 

العشر».
وتابع السويلم: جاء عن 
النبي ژ في صيام يوم عرفه 
أنه قال: «صيــام يوم عرفة 
أحتســب على اهللا أنه يكفر 
الســنة التي قبله والســنة 
التي بعده» (رواه مســلم)، 
فصومه رفعة في الدرجات، 
وتكثير للحسنات، ويا له من 
أجر عظيم ذلك الذي يحوزه 
من حرم نفســه من الطعام 
والشراب وامللذات، يناله من 
يشارك في إفطار الصائم بال 
مشقة أو معاناة حرمان، فقد 
قال رسول اهللا ژ: «من فطر 
صائما كان له مثل أجره، غير 

أنه ال ينقص من أجر الصائم 
شيء».

وأعــرب الســويلم عــن 
خالــص الشــكر والتقديــر 
لوزارتي اخلارجية الكويتية 
والشؤون االجتماعية والعمل 
على اجلهــود التي يبذالنها 
ملساعدة الالجئني السوريني 
فــي الداخــل واخلــارج منذ 
بدء األزمة السورية، وشدد 
على أن هذه اجلهود اإلغاثية 
تأتي جتسيدا للدور اإلنساني 
للكويت وشعبها في تخفيف 
الالجئني السوريني،  معاناة 
ورســم البســمة على شفاه 

أشقائنا املنكوبني.

السويلم أشار إلى إقامة مشروع «إفطار يوم عرفة» «وسقيا املاء» للنازحني السوريني

جتهيز املائدة للصائمني يوم عرفة



اخلميس ٦ اغسطس ٢٠٢٠
05 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

طلبة كليات علمية لـ «األنباء»: التعليم عن ُبعد يضمن استمرار العملية التعليمية
آالء خليفة

بعد إقرار جامعة الكويت 
لتطبيق «التعليم عن ُبعد» 
بدءا مــن يــوم ٩ اجلاري، 
حيث حددت الفترة السابقة 
كفتــرة جتريبيــة للنظام 
كان البــد لـ «األنبــاء» من 
استطالع آراء عدد من طالب 
العلمية  الكليات  وطالبات 
في جامعة الكويت خاصة 
انهــم ذوو خصوصية في 
طبيعة دراستهم من حيث 
حضور املختبرات واألمور 
التي حتتاج لتواجد الطلبة 
في مبنى اجلامعة للتدرب 
وللمتابعة بشــكل مباشــر 
والكتساب املهارة واملعرفة 
املباشــرة والتفاعــل مــع 
األساتذة وفقا لطبيعة كل 
مادة. وفيمــا يلي تفاصيل 
اللقاءات التي اجريناها مع 
عدد مــن الطلبة في كليات 

علمية بجامعة الكويت:
البداية، ذكر رئيس  في 
رابطة طلبة العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت عمر املندي 
الفتــرة  لـــ «األنبــاء» ان 
التجريبيــة للتعليــم عــن 
ُبعد تســير بسهولة ويسر 
لطلبة العلوم اإلدارية حتى 
اآلن، ولكن هناك مخاوف من 
االختبــارات النهائية التي 
ستكون في مبنى اجلامعة 
وهناك الكثيــر من الطلبة 
لديهم تخوف من ذلك االمر.
وذكــر املنــدي انهم في 
اجلامعات اخلاصة يقومون 
بعمل االختبارات عن طريق 
الـ «اونالين»، مشــيرا الى 
ان الضــرر األكبــر كان في 
التأخيــر الكبير في اصدار 
القرار، موضحا ان اجلامعات 
اخلاصة ستنتهي من الفصل 
الصيفــي في ١٢ أغســطس 
وجامعة الكويت سيبدأون 
في استكمال الفصل الدراسي 
الثاني في ٩ أغسطس وهذا 
خطأ كبير ويوقع ظلما كبيرا 
على طلبة جامعة الكويت.

إجراء االختبارات

وتســاءل املنــدي: كيف 
ســيتم اجــراء االختبارات 
داخل مبنى الكلية وشريطة 
ارتداء الطالب للكمام طيلة 
فتــرة االختبــار؟ موضحا 
ان ارتــداء الكمــام لفتــرة 
طويلة قد يؤدي الى ارهاق 
الطلبة وعدم قدرتهم على 
التركيز اثنــاء اإلجابة عن 
ان  االختبــارات، خاصــة 
الفترة الزمنية لبعض هذه 
االختبــارات قد تطول ملدة 
ســاعتني مما قد يؤثر على 
قدرة الطالب على التنفس 
بشكل طبيعي وقد يتعرض 
الى صعوبة فــي التنفس، 
مطالبــا بإعــادة النظر في 
قرار اجراء االختبارات في 
مبنى اجلامعة وإلغاء فكرة 
االختبــارات النهائيــة كما 
حدث في معظم اجلامعات 

ان يتــم تعويــض الطالب 
بدرجاته باســتبدال بعض 
االختبارات بالقيام بالبحوث 
والواجبات، مضيفة: وعلى 
الرغــم من صعوبــة تنفيذ 
مشــروع تخرج الطلبة في 
كلية الهندسة والبترول «عن 
ُبعد» اال ان الطلبة اخلريجني 
قــادرون على اســتكماله، 
موجهة الشكر لوزير التربية 
العالي وجلامعة  والتعليم 
الكويت على موافقتهم في 
استمرار العملية التعليمية 
عن طريق التعليم عن ُبعد.

التعلم الفردي

مــن ناحيتــه، أوضــح 
الطالب يوســف الرشيدي 
لـــ «األنبــاء» ان التعليــم 
عن ُبعد لــه إيجابيات عدة 
التعلم  ومنها اظهار مهارة 
الفردي واستخدام التقنيات 
احلديثة واحلفاظ على صحة 
الطلبة والطالبات واحلرص 
علــى احلــد مــن انتشــار 
ڤيروس كورونا املســتجد 
باإلضافة الى زيادة املهارات 
التكنولوجية لدى الطالب.
التعلــم  امــا ســلبيات 
عــن ُبعد ـ مــن وجهة نظر 
الرشــيدي ـ فتتجســد في 
وجود صعوبة في االلتزام 
باحملاضرات وعدم التواصل 
مع زمالء الدراســة، وقد ال 
يصلح هذا النظام مع بعض 
التخصصــات العلميــة أو 
إلــى غياب  املــواد، إضافة 
التفاعل بني الطالب واملعلم.

مرن ومريح

من جانبها، ذكرت الطالبة 
حوراء الشمري لـ «األنباء»: 
ان من إيجابيات التعليم عن 
ُبعد انه نظام ســهل ومرن 
ومريح من ناحية التنقل بني 
الكليات والتأخير الذي كان 
يتعرض له الطلبة أحيانا 
بســبب االزدحام املروري 
في الشــوارع، مشيرة الى 
ان الكثيريــن فــي الكويت 
أصيبوا بـ «متالزمة الكوخ» 
خصوصا بعد فرض احلظر 
الكلي واحلظر اجلزئي مما 
جعل مــن التعليم عن بعد 

باآلليــة الصحيحــة وعدم 
معرفتهم بكيفية استخدام 
البرنامج والتشتت العقلي 
في التعليم عن بعد بعكس 
التعليم التقليدي واحلضور 
للفصول الدراسية، موضحة 
ان هنــاك ازمة أو مشــكلة 
قــد تعتــرض اجلميــع في 
«التعليــم عن ُبعــد» وهي 
انقطــاع االنترنــت، وهذه 
االزمــة كفيلة بــان تخرج 
الطالب من أجواء احملاضرة 

وعدم التركيز فيها.
وذكــرت العنزي ان من 
ســلبيات التعليم عن ُبعد 
كذلك مشكلة عدم فهم بعض 
املواد الحتياجها للمختبرات 
العملية، ولساعات مكتبية 
متكن الطالب مــن الذهاب 
للدكتــور لشــرح بعــض 
النقاط التــي صعب فهمها 
اثنــاء احملاضرة، موضحة 
التعليــم بعــد  اننــا فــي 
فقدنــا التواصــل احلقيقي 
بني الطالــب والدكتور في 
احملاضــرة وفقدنــا تركيز 
الدكتور على الطالب وفهم 
ســؤاله وتوضيح اإلجابة 
بشــكل عملي للطالب، كما 
فقدنــا النقاشــات املثمــرة 
خالل احملاضرات، متمنية 
ان يتم إيجــاد حلول لتلك 
السلبيات في القريب العاجل 
قبل بدء استئناف الدراسة 

في ٩ أغسطس القادم.
منصة «تيمز»

بــدوره، أوضح الطالب 
ناصر العنــزي ان املنصة 
التعليمية «تيمــز» مفيدة 
الستكمال العملية التعليمية 
الطــالب  بعــض  ولكــن 
يواجهون مشاكل في حضور 
احملاضــرات االفتراضيــة 
بســبب ضعــف االنترنت 
والتغطيــة خصوصــا في 
املناطق اجلديدة مثل منطقة 

جابر األحمد.
وتوجه العنزي بالشكر 
والتقدير للمتطوعني الذين 
قامــوا بنشــر ڤيديوهــات 
تعليمية عن كيفية استخدام 
املنصــة، متمنيــا ان يكون 
احلضور واملشــاركة اثناء 

احملدد الســيما مــع التنقل 
بني اخلالدية والشدادية.

واقترحت ان يتم اجراء 
املبانــي  االختبــارات فــي 
اجلامعية سواء «امليدتيرم» 
او االختبارات النهائية مع 
اخذ كل اإلجراءات االحترازية 
الالزمــة، مقترحة كذلك ان 
حتذو جامعة الكويت حذو 
اجلامعــات األخــرى فيمــا 
يخص توزيع الدرجات بأن 
تكون الدرجات األكثر العمال 
الفصل ويكون لالختبارات 

الدرجات األقل.
إيجابية وسالسة

الطالــب حمــد  وأشــاد 
العلوي لـ «األنباء» مبتابعة 
واستمرار العملية التعليمية 
قائــال: في ظل هــذه األزمة 
العاملية املتمثلة في انتشار 
جائحــة «كورونــا»، ومن 
منطلــق حــرص جامعتنا 
املوقرة على االستمرار في 
العمليــة التعليميــة بقدر 
املســتطاع واالستفادة من 
التقنيــات احلديثــة فإننا 
نثمن اجلهــود التي أقدمت 
عليها جامعــة الكويت في 
االستفادة من هذه التقنية 
واملتمثلة في «التعليم عن 
ُبعد»، وإننا إذ نشــيد بهذه 
التجربة الناجحة فإننا نبدي 
شكرنا وتقديرنا للمسؤولني 
عن هذا القرار، كذلك ال توجد 
لدينــا مالحظــات حاليــة 
من خــالل التجربة األولى 
واألمــور متشــي بإيجابية 

وسالسة تامة.
وأضــاف العلوي قائال: 
نتمنــى أن تســتمر هــذه 
اإليجابيــة على مــر األيام 
القادمــة ونرجو أن نتغلب 
التي قد  علــى املالحظــات 
يبديها بعض الزمالء وإننا 
علــى ثقة بــأن مســؤولي 
اجلامعة ســواء إداريني أو 
أكادمييني لن يدخروا جهدا 
في تذليــل جميع الصعاب 
التي قد تواجهنا مستقبال.

قرار مفاجئ

ومن وجهة نظر الطالب 
مســاعد العازمي ان طلبة 

وســيلة الســتغالل وقــت 
الفــراغ فــي أمــور مفيدة، 
الفتة الى ان البرنامج الذي 
الكويت  تستخدمه جامعة 
«مايكروسوفت تيمز» سهل 

االستخدام.
اما عن سلبيات التعليم 
عــن بعــد التــي واجهــت 
الفتــرة  الشــمري خــالل 
التجريبية فهي ان شــبكة 
االنترنت في الكويت ضعيفة 
بشكل عام، آملة ان يلتفت 
املسؤولون عن االتصاالت 
لهذه اإلشكالية تسهيال على 
الطلبة في حتصيلهم العلمي 
من خالل التعليم عن ُبعد.

مصلحة الطلبة

أما الطالبة سارة العنزي 
فقالت لـ «األنباء»: بداية اود 
ان اشــكر جميــع اجلهــود 
املبذولة التي ســاهمت في 
حل ازمــة توقــف التعليم 
لعدة اشهر وشاركوا بإضافة 
مقترحات تصب في مصلحة 

الطلبة.
وذكــرت العنزي ان من 
التعليــم عــن  إيجابيــات 
بعد إعطــاء الطلبة فرصة 
ملواكبــة العالــم والتعرف 
على نظــام تعليمي جديد 
وإمكانية تطوير الذات من 
خــالل الدخول فــي أجواء 
دراســية جديدة ومحاولة 
التأقلم والنجاح فيها، كما 
ان التعليــم عن بعد ســهل 
علــى الطلبة عملية التنقل 
بني احملاضرات بحيث لم تعد 
هناك مشــكلة في االزدحام 
املروري وال أزمة في مواقف 
السيارات التي كانت سببا 
رئيســيا في تأخــر الطلبة 
عن احملاضرات و«التعليم 
عــن ُبعــد» ســمح للطلبة 
باالســتمرار في التحصيل 

العلمي وعدم توقفه.
سلبيات مختلفة

وأضافــت العنــزي: من 
وجهــة نظــري فــان أهــم 
الســلبيات في «التعلم عن 
ُبعــد» تكمــن في مشــكلة 
عــدم متكن بعض الدكاترة 
مــن ممارســة التعليم بعد 

احملاضــرة االفتراضية له 
نصيــب كبير مــن درجات 

املقرر.
العنــزي ان قرار  وذكر 
اجلامعة ببدء «التعليم عن 
ُبعد» جاء متأخرا، باملقابل 
فإن القرارات التي اتخذتها 
اجلامع جاءت متشابهة مع 
قرارات معظم اجلامعات في 
دول اخلليج التي استأنفت 
الدراسة من خالل التعليم 
عن بعد خالل فترة قصيرة 
من توقف الدراســة بسبب 

جائحة «كورونا» 
واقترح العنزي استبدال 
النهائيــة  االختبــارات 

باالبحاث او الواجبات.
مشاكل تقنية

الطالبة  كذلك أوضحت 
فجر الشــمري لـ «األنباء» 
ان التعليم عن ُبعد هو امر 
البد منه السيما خالل ازمة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
والتي توقف معها التعليم 
التقليــدي فــي اجلامعــات 
فكان البد مــن التفكير في 

استمرارية التعليم.
وأفادت الشــمري بأنهم 
في كلية الهندسة والبترول 
بدأوا في تطبيــق التعليم 
عــن بعد منذ شــهر يونيو 
املاضــي، الفتة إلــى ان من 
ابرز ســلبيات التعليم عن 
بعد حدوث مشــاكل تقنية 
وفنية أحيانا في االنترنت 
مثــل قطع الصوت، وكذلك 
هناك مشاكل تخص كيفية 
استخدام املختبرات في املواد 
العلمية التــي تتطلب ذلك 
من خالل التعليم عن بعد، 
وكذلك اجــراء االختبارات، 
موضحــة ان تلــك األمــور 
ستكون صعبة جدا بالنسبة 
لطلبــة الكليــات العلميــة 

بسبب طبيعة دراستهم.
وأوضحت الشــمري ان 
من إيجابيات «التعليم عن 
بعد» توفير الوقت السيما 
مع االزدحام املروري الذي 
تشــهده شــوارع الكويــت 
والــذي كان يتســبب فــي 
تأخر الطلبة عن الوصول 
للمحاضــرات فــي وقتهــا 

الكويــت فوجئوا  جامعــة 
بقــرار تطبيق التعليم عن 
بعد مما شكل حالة من الفزع 
بني بعــض الطلبــة والتي 
كانت متوقعــة، خصوصا 
ان الفكرة قــد تكون جيدة 
ولكنها جديدة عليهم ومن 
احملتمــل ان تنفيذهــا لــن 
يكون باملســتوى املطلوب 
خصوصا فــي ظل جائحة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
فــي  اجلامعــة  وتأخــر 
االستعداد لتحضير تعليم 
متقدم يتناسب مع املعايير 
التــي تراعــي  التعليميــة 
مصلحة العملية التعليمية 
وحتقق األهداف املطلوبة.

توفير الوقت واجلهد

ولفــت العازمــي الــى ان 
التعليم عــن ُبعد لــه الكثير 
مــن اإليجابيــات مثــل عــدم 
الى  الطالب للذهــاب  حاجــة 
اجلامعــة مــا يوفــر الوقــت 
واجلهــد ويجعلــه يركز اكثر 
على الدراسة وسهولة الوصول 
الــى أعضاء هيئــة التدريس 
وسرعة استجابتهم وسهولة 
توصيل املعلومة باســتخدام 
احدث الوسائل التكنولوجية 
التــي يدعمها نظــام التعليم 
عن ُبعد، متابعا: ومما الشــك 
فيه ان التعليم عن بعد سالح 
ذو حديــن فهــو يحمل بعض 
الســلبيات مثل بطء شــبكة 
االنترنت وضعــف اخلدمات 
والضغط على الشبكة وعدم 
وجود أساليب تضمن عدم غش 
الطالب اثناء االختبار وصعوبة 
إقامة تدريبات ميدانية وعمل 
اختبارات عملية كما ان هناك 
مخاوف من انتهاك خصوصية 

بعض الطلبة. 
واقتــرح العازمــي تعديل 
توزيع الدرجات حتى تتناسب 
مع آلية التعليم عن ُبعد ووضع 
اختبارات تتناسب مع الوضع 
االستثنائي، وزيادة الساعات 
املكتبية خصوصا مع سهولة 
التواصل مطالبا بضرورة حفظ 
احملاضرات حتى تكون مرجعا 
للطالب اذا واجه عقبات اثناء 
الدراسة وتوفير الوقت الكافي 

لالختبارات.

بعد تدشني الفترة التجريبية للتعليم عن بُعد في جامعة الكويت وبدء التطبيق ٩ اجلاري

عمر املنديحمد العلوييوسف الرشيدي مساعد العازميدالل العيسى ناصر العنزيسارة العنزي

الكويــت  األخــرى داخــل 
وخارجها واستبدالها بعمل 
البحوث والواجبات والتي 
تفيد الطالب عمليا اكثر من 
االختبــارات، وفــي الوقت 
ذاته ستكون وسيلة تقييم 
ممتــازة للطلبــة لتحديــد 

مستوياتهم.
استمرار التعليم

الطالبة  بدورها، قالــت 
دالل العيســى لـ «األنباء»: 
ال ميكــن ان ننكــر أهميــة 
العمليــة  االســتمرار فــي 
التعليميــة، الســيما ان ما 
يحصــل عليــه الطالب من 
مهارات اثناء التعليم تفيده 
في حياته العملية، موضحة 
ان معظم جامعــات العالم 
الدراســة خالل  اســتأنفت 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
املستجد من خالل التعليم 
عن بعد ولــم تتوقف على 
الرغم من استمرار االزمة.

العيســى: ان  وذكــرت 
التعليم عــن ُبعد يفيد في 
عدم تعطيل الدراسة وعدم 
تأخــر الطلبة عن التخرج، 
كما ان التعليم عن ُبعد افاد 
الطالب في اســتثمار وقته 
خــالل االزمة في الدراســة 
والتعلم، موضحة ان الطالب 
ميكنــه خلق جو دراســي 
اثناء تواجده في املنزل مبا 
يزيد من حتصيله العلمي 

ومعرفته. 
وعن معوقات التعليم عن 
بعد ذكرت العيســى ان الـ 
«اونالين» كان نظاما جديدا 
متامــا للطلبــة والدكاترة 
ولــم يتعود عليــه الطالب 
ســابقا، ولكن خالل الفترة 
التجريبيــة تــدرب الطلبة 
والدكاترة عليه، فضال عن 
ان التعليم عن بعد قلل من 
تفاعل الطلبة مع الدكاترة 
عكس ما كان متعارفا عليه 
اثناء الدراسة في اجلامعة، 
وكذلــك ظهــرت صعوبــة 
استخدام املختبرات في املواد 
العلمية التــي تتطلب ذلك 
من خالل التعليم عن ُبعد.

يتضــرر  ال  وحتــى   
الطالب اقترحت العيســى 

من سلبيات التعليم عن ُبعد صعوبة تطبيقه مع بعض املواد العلمية التي حتتاج إلى التدريب والتواجد في املختبرات
نأمل إعادة النظر في قرار إجراء االختبار في اجلامعة واستبداله برصد الدرجات على إجراء البحوث والواجبات

العقاب: ٣٠ عامًا مرت على الغزو العراقي وتأثيراته البيئية
في تصريحهــا الصحافي 
مبناســبة مرور ٣٠ عاما على 
احتالل العراق للكويت، أكدت 
رئيــس اجلمعيــة الكويتيــة 
حلماية البيئة د.وجدان العقاب 
أن البيئــة الكويتية تعرضت 
لدمار غير مســبوق بســبب 
العمليــات احلربيــة وحــرق 
وتدمير آبار النفط خالل الغزو 
العراقي الغاشم، الفتة إلى أن 
الدولــة قطعت شــوطا كبيرا 
بتكلفة باهظــة إلعادة تأهيل 
النظم البيئية املتدهورة ويبقى 
الكثير، مشيرة إلى أن األراضي 
الكويتية حتولت أثناء الغزو 
العراقي الى مســرح عمليات 
انتشــرت  عســكرية، حيــث 
وحتركت املعدات العســكرية 
الثقيلة من دبابــات وعربات 
مصفحة فوق سطح الصحراء 
الهش ما أدى إلى تغيير املعالم 
الدقيقة وتفكك  الطبوغرافية 
وتفتت التربة وتدمير الغطاء 
النباتي وقتل احليوانات البرية، 
كما زرعت القوات العراقية ما 
ال يقل عن مليوني لغم أرضي 
بصحراء الكويت.  وأوضحت 
د.العقاب أن اجلرمية البيئية 
أسفرت عن تفجير وإشعال آبار 
النفط ونتج عنها ما عرف باسم 
البحيرات النفطية أو مصائد 
املــوت التي غطت مســاحات 

التعــاون للتكاتــف فــي تلك 
األيام السوداء حلماية البيئة 
وعناصرها في محاولة إليقاف 
امتــداد األثر الســلبي العابر 
للحدود على البيئة خاصة في 
املســطحات املائية املشتركة. 
كما ال يغيب عن العالم امتداد 
تأثير احلرائق ودخانها األسود 
محمال بامللوثات القاتلة آلالف 
االميــال عبر القارات.  وقالت 
د.العقاب في سياق متصل: إن 
النهضة البيئية بدأت بالكشف 
الدمــار ونوعــه  ابعــاد  عــن 
وتاثيره على البيئات مختلفة 
فــي الكويت ظهــرت احلاجه 
ومنــاداة اجلمعيــة الكويتية 
حلماية البيئــة بوجود كيان 
حكومي للعمــل البيئي حتى 
ظهرت الهيئــة العامه للبيئة 
عام ١٩٩٥ ثم جهود الكويتيني 
في وضع قانون حمايه البيئة 
رقــم ٤٢ لســنه ٢٠١٤ والعمل 
اجلاد بالتعــاون بني اجلهات 
اعــاده تاهيــل  املعنيــة فــي 
البيئــات املتضررة ومعاجلة 
التربة والتخلص من البحيرات 
النفطية التــي غطت صحراء 
الكويــت، مؤكــدة: وقد اقامت 
اجلمعية اخلطوات االولى في 
توجيه طلبة الثانوية العامة 
للتوجه الى دراسة تخصص 
العلــوم البيئيــة والهندســة 

رغــم حاجتها لهــا فيصطدم 
بالبيروقراطيــة  اخلريــج 
والروتــني اللذيــن يجحفــان 
حقه في تسليط الضوء على 
اختصاصه املهم ويظلم الدولة 

في عدم االستفادة منه.
وأشارت د.العقاب إلى أنه 
فــي أكثر من مناســبة اعرب 
ديــوان اخلدمــة املدنيــة بان 
التخصصــات ال يتم ادراجها 
اال بطلب مــن وزارات الدولة 
وهيئاتهــا علــى الرغــم مــن 
املدنيــة  ان ديــوان اخلدمــة 
هــو اجلهــة املختصــة فــي 
توضيح التخصصات واعداد 
اخلريجــني والقادريــن على 
العمل واملســتعدين خلوض 
ســوق العمــل وتقدميها الى 
الــوزارات والهيئــات التخاذ 
الــالزم، مضيفــة فــال يجوز 
بطبيعة احلال تغيير املسمى 
لعدم وجود مسمى مشابه له 
في الديوان تطبيقا للمادة ٤١ 
من الدستور التي تنص على 
احقية املواطــن الكويتي في 
احلصول على وظيفة وكذلك 
باختيار نوع الوظيفة وبناء 
عليه ال يجوز تغيير مســمى 
التخصــص لعدم وجــود ما 
يطابقه فــي الديوان واالجدر 
هو استحداث هذه التخصصات 

وادراجها ضمن جداوله.

البيئية لتطبيق املادة ١١٩ من 
قانــون حماية البيئة رقم ٤٢ 
لســنه ٢٠١٤ واملعــدل بعض 
احكامــه رقم ٩٩ لســنة ٢٠١٥ 
والتي تنص على الزام اجلهات 
احلكومية والهيئات بإنشــاء 
ادارات للبيئــة، واميانــا مــن 
اجلمعية بأهمية املضي قدما 
نحو النهضة البيئية احلقيقية 
في الكويت، الدولة التي رسم 
على خريطتها العدوان ابشع 
التعديات، فإن اجلمعية اليوم 
تتوجه الى اجلهات املعنية في 
الدولة بأهمية االســتفادة من 
الطاقات الشبابية التي درست 
تلك التخصصات لسد حاجة 
البالد في هذا املجــال النادر، 
لــذا فإننــا نطالــب املعنيــني 
املدنيــة  اخلدمــة  وديــوان 
ادراج  الــى  بالنظــر بجديــة 
الهندســة والعلوم  تخصص 
البيئية ضمــن التخصصات 
في الديــوان، وادراجه ضمن 
خطة العمل وإرسال خريجي 
هذه التخصصات الى وزارات 
الدولــة للتأكيد علــى وجود 
التخصصــات،  هــذه  مثــل 
عوضا عن انتظــار الوزارات 
طلب تلك التخصصات، فمن 
واقع التجربة فــإن الوزارات 
ال تتقدم بطلب تخصصات ال 
تعلم بوجودها في ساحة العمل 

خطوات لدراسة تخصص العلوم البيئية والهندسة البيئية

د.وجدان العقاب

آالف  وابتلعــت  شاســعة، 
الضحايا الصامتــة كالطيور 
واحليوانــات البريــة، داعية 
إلى أهمية النظــر إلى البيئة 
البحرية فضال عــن مكونات 
الصحــراء الكويتية من تربة 
وحياة فطرية ومعالم أرضية 
ومياه جوفية باعتبارها ثروة 
حقيقية ورأس مــال طبيعي 
يجب تنميته وإعادة تأهيله.

ولفتــت د.العقــاب إلى أن 
امتداد اآلثار البيئية الى دول 
مجلــس التعاون بتلوث مياه 
اخلليــج العربــي والســاحل 
الغربــي للخليــج فــي امتداد 
واســع على ســواحل اململكة 
وقطــر والبحريــن اثــر ذلك 
على البيئة البحرية والثروة 
السمكية، مما حدا بدول مجلس 

اخلرينج في ذكرى الغزو: علينا استخالص العبر
 والدروس ولن ننسى شهداءنا وتضحياتهم

يوسف غامن

شدد امللحق اإلداري في 
املكتــب الصحي في لندن 
نايف اخلرينج على أهمية 
استخالص العبر والدروس 
من الغزو العراقي للكويت 
والذي مضى عليه ٣٠ عاماً، 
استطاعت الكويت خاللها 
أن تشــهد نهضة تنموية 
في جميع املجاالت بفضل 
جهود أبنائها وإصرارهم 
والعطــاء  البــذل  علــى 

وبتوجيهات القيادة السياسية احلكيمة 
التي وضعــت مصلحة املواطن فوق كل 

اعتبار.
وقــال اخلرينــج إننــا اليــوم ونحن 
نعيــش ذكرى الغــزو العراقي الغاشــم 
لكويتنــا الغاليــة فإننا نســتذكر وبكل 
الفخر تضحيات أبناء شــعبنا مبختلف 
أطيافه، وكيف وقفوا صفا واحدا في وجه 
الغزاة ورفضوا ادعاءات احملتل الباطلة، 
والديبلوماسية الناجحة لقيادتنا حيث كان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

حفظه اهللا ورعاه، وزيراً للخارجية.
كذلك لن ننسى شهداء الكويت األبرار 
وما قدمــوه من دماء زكيــة وتضحيات 
بأرواحهم الطاهرة فداء للكويت وكرامة 
أهلها، مؤكدا أن ذكراهم وتضحياتهم ستبقى 
خالدة في قلوبنا ونفوســنا وســيبقون 
مثاًال يحتذى به في التضحية العطاء لنا 

ولألجيال القادمة، وهذا ما 
علينــا ان نعلمه ألبنائنا 

ونغرسه في نفوسهم.
وأشار اخلرينج كذلك 
إلــى املواقــف املشــرفة 
للدول والشعوب الشقيقة 
التــي وقفت  والصديقــة 
إلى جانب احلق الكويتي 
ودعمته ورفضت العدوان 
واحتــالل أراضــي الغير 
بالقوة، والتي لن ينســى 
شــعبنا ابداً هذه املواقف 
حتــى حتــررت الكويــت 
وعادت شــرعيتها وابتهــج أهلها بإنهاء 
االحتالل وطرد الغزاة وعادوا إلى بلدهم 

معززين مكرميني رافعني رؤوسهم.
كمــا دعا اخلرينج جميع أبناء وطننا 
العزيــز إلى أن يكونــوا دوما يدا واحدة 
في كل ما من شــأنه إعــالء راية الكويت 
واحلفاظ على وحدتها وسالمة أراضيها 
وأن جنسد معاني وحدتنا الوطنية بشكل 
حقيقي وعملي بالتكاتف والعمل واإلجناز، 
وأن نعمــل دائما لتحقيق آمــال قيادتنا 
وطموحات شــعبنا لتعود الكويت درة 
ولتبقى شامخة في ظل قيادتنا احلكيمة 
لصاحــب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد وســمو نائب األمير وولي العهد 
األمني الشــيخ نواف األحمــد، داعيا اهللا 
العلــي القدير أن يعجل بشــفاء صاحب 
السمو وأن يعود ساملا معافى إلى بالدنا 

احلبيبة الكويت.

أكد أهمية جتسيد معاني الوحدة الوطنية بالعمل واإلجناز

نايف اخلرينج
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احلياة تعود إلى الكويت06

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثالثة)

مكتب الجناز معامالت كبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة في كل محافظة قسم رخص السوق بإدارة مرور العاصمة ينجز من ١٠٠ ـ ٣٠٠ معاملة يوميا

بدء إصدار رخص القيادة الذكية للمواطنني لتواكب املعايير العاملية
آالء خليفة

العامــة  اإلدارة  تقــوم 
الداخلية  بــوزارة  للمــرور 
بجهود حثيثــة خالل ازمة 
ڤيروس كورونا املســتجد 
لضمــان   (١٩ ـ  (كوفيــد 
العمل وإجناز  اســتمرارية 
املعامالت اليومية للمواطنني 

واملقيمني.
وزارت «األنبــاء» قســم 
الرخــص فــي إدارة مــرور 
العاصمة لالطالع  محافظة 
على سير العمل خالل املرحلة 
الثالثة وابرز اخلدمات املقدمة 
لعمــوم اجلمهــور وكيفية 
اجناز املعامالت وآلية العمل 
واملواعيد وغيرها من األمور 

في السطور التالية:
التقينــا  البدايــة،  فــي 
الرائــد خالــد الوهيب «من 
قســم الرخص بإدارة مرور 
محافظــة العاصمــة الــذي 
قال لـ «األنبــاء»: ان الدوام 
الرســمي فــي اإلدارة يبــدأ 
من يوم االحــد وحتى يوم 
الســاعة ٨  اخلميــس مــن 
صباحا وحتى ٤ عصرا على 
فترتني مع االلتزام بتطبيق 
كل االشــتراطات الصحيــة 
االحترازيــة  واإلجــراءات 
الصادرة من وزارة الصحة 
الكمــام  ارتــداء  وابرزهــا 
التباعــد  واحلــرص علــى 

اجلسدي واالجتماعي.
وأوضــح الوهيــب انــه 
اســتصدار  حاليــا  يتــم 
وجتديــد رخــص القيــادة 
وإصــدار بدل فاقــد او بدل 
تالف او أي معامالت أخرى 
للكويتيــني، حيــث يكــون 
عن طريــق االونالين ومن 
ثــم يكون التســلم من احد 

غرامات على الشخص.
وكشف الوهيب ان مع بدء 
املرحلة الثالثة من املراحل 
التي حددها مجلس الوزراء 
ملواجهــة جائحــة كورونــا 
زادت نســبة دوام املوظفني 

في اإلدارة الى ٥٠٪.
وحــول عــدد املعامالت 
بقســم الرخص التــي يتم 
إجنازها يوميا خالل الفترة 
احلاليــة، ذكــر الوهيب ان 
القســم ينجز مــن ١٠٠ الى 
٣٠٠ معاملة يوميا، الفتا الى 
ان اجناز املعامالت اونالين 
ساهم في تخفيف االزدحام 
على اإلدارة ويكون احلضور 

فقط لالستالم.
وذكر الوهيب ان اجراءات 
جتديــد الرخــص من خالل 

املروريــة لـــ «األنبــاء» إن 
االدارة العامة للمرور أعلنت 
عن بدء العمل بنظام رخص 
السوق اجلديدة أمس، بحيث 
يتــم اصدارهــا للمواطنني 
كمرحلــة اولــى في اقســام 
املــرور باحملافظــات وعــن 
طريق االجهزة االلكترونية 
في مجمع األڤنيوز ومجمع 
الكوت (جتديد ـ بدل فاقد ـ 

بدل تالف). 
ولفت الى ان مواصفات 
الذكيــة  الســوق  رخصــة 
ذات ســمات امنية وشكلية 
حديثة ومواكبة للتطورات 
العامليــة  واملواصفــات 
باالضافة الى كونها مطابقة 
واملعاييــر  للمواصفــات 
الدولية ISO١٨٠١٣ وحتتوي 

بشرط تقدمي الهوية اخلاصة 
الشــهادة  باالعاقــة وكذلك 
اخلاصة العفائهم من بعض 
املتعلقة باجنازات  الرسوم 
املعامــالت بــاإلدارة العامة 

للمرور.
وأوضــح بوحســن ان 
املكتب يقوم بإجناز الكثير 
من املعامالت ومنها جتديد 
رخص القيادة وجتديد دفاتر 
امللكية اخلاصــة باملركبات 
التحويل  وكذلك معامــالت 
اخلاصة باملركبات باإلضافة 
الى مســاعدتهم فــي اجراء 
جميــع املعامــالت املتعلقة 
بــاإلدارة العامــة للمــرور، 
مشيرا إلى أن أوقات العمل 
في املكتب تكون من الساعة 
٨ صباحا حتى ٤ عصرا على 

االوناليــن حاليــا ســهلة 
وميسرة للمواطنني واملقيمني 
وال توجد اي غرامات الفترة 
احلالية وكل شــخص يريد 
التجديــد ميكنه ذلك في اي 

وقت من خالل االونالين.
وفي ظل اســتمرار ازمة 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
ناشد الوهيب جميع املواطنني 
واملقيمني اتباع كل اإلجراءات 
االحترازيــة واحلرص على 
التباعد اجلسدي واالجتماعي 
وعدم اخلروج من املنازل اال 

للضرورة القصوى.
مكاتب لكبار السن

من جانبــه، قال النقيب 
عبــداهللا بوحســن ـ قســم 
العالقــات العامة والتوعية 

على سمات امنية حديثة ملنع 
التزوير.

واضــاف بوحســن ان 
اإلدارة العامة للمرور بوزارة 
الداخلية حرصت على توفير 
مكتــب لكبار الســن وذوي 
االحتياجات اخلاصة في كل 
محافظة وذلك لتسهيل اجناز 
معامالت كبار السن وأيضا 
ذوي االحتياجــات اخلاصة 
واســتقبالهم خالل ساعات 

العمل الرسمية.
وتابع: يتم ذلك من خالل 
توفير موظفني اكفاء يديرون 
العمــل فــي تلــك املكاتــب 
ويتمتعون بخبــرة كبيرة 
فــي هــذا املجال الســتقبال 
تلك الفئات من كبار الســن 
وذوي االحتياجات اخلاصة 

فترتني.
من ناحية أخرى، حتدث 
بوحسن عن خطوات حجز 
موعد اختبار رخصة القيادة، 
موضحــا ان اإلدارة العامة 
للمرور ممثلة بقسم العالقات 
العامــة والتوعية املرورية 
قامــت بتحديــد اخلطــوات 
الالزمة حلجز موعد الختبار 
القيــادة وقامــت  رخصــة 
بتحديد املواقع االلكترونية 
التــي يســتلزم ان يدخــل 
عليهــا الشــخص الراغــب 
في حتديــد موعد من خالل 
«باركود» خاص بكل موقع 
متوافــر باللغتــني العربية 
واالجنليزية وكذلك اختبار 
القيــادة النظري التجريبي 

وأيضا العالمات املرورية.
أنه  وأوضــح بوحســن 
الباركــود  قــد مت توفيــر 
اخلاص مبواقع االختبار في 
محافظات اجلهراء واالحمدي 
وحولي والفروانية ومبارك 

الكبير والعاصمة. 
وناشد بوحســن عموم 
املواطنــني واملقيمني باتباع 
الوقائيــة  اإلجــراءات  كل 
الصادرة من وزارة الصحة 
الكمــام والقفازات  وارتداء 
وترك املســافات واحلرص 
على التباعد االجتماعي في 
ظل استمرار جائحة كورونا.
إلــى  وأشــار بوحســن 
إمكانيــة متابعــة أحــدث 
والتطــورات  القــرارات 
عبر حســاب قطاع شؤون 
املــرور والعمليــات علــى 
 traffic_kw@ االنســتغرام
وهو املختص بنشر جميع 
املرورية  االخبار والقوانني 
ونشاط قطاع شؤون املرور 

والعمليات.

«األنباء» اطلعت على سير العمل بقسم الرخص في إدارة مرور محافظة العاصمة خالل املرحلة الثالثة

(قاسم باشا) أحد موظفي القسم ينجز إحدى املعامالت 

تدقيق على البيانات

املراجعون في قسم الرخص واحلفاظ على التباعد اجلسدي

جانب من إجناز املعامالت

خطوات حجز موعد اختبار رخصة القيادة

النقيب عبداهللا بوحسن الرائد خالد الوهيب

مراكز اخلدمة املوزعة في كل 
محافظات الكويت، موضحا 
ان فــي كل محافظة هناك ٣ 
مراكز فعالة، اما فيما يخص 
غيــر الكويتيني فيتم كذلك 
اجناز املعاملة اونالين ومن 
ثم التسلم من نادي النصر او 
من خالل األجهزة املتوافرة 
التجاريــة  فــي املجمعــات 
التاليــة: الكــوت ـ مارينا ـ 

االڤنيوز.
وأفاد الوهيب بأن آلية 
العمــل تكــون مــن خالل 
دخول الشخص الى املوقع 
االلكتروني اخلاص بوزارة 
الداخلية واتباع اخلطوات 
الــى ان  احملــددة، الفتــا 
التجديد مفتوح حاليا في 
أي وقــت دون وقــوع أي 

بوحسن لـ «األنباء»: توفير مكاتب لكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة إلجناز معامالتهم بكل احملافظات
الوهيب لـ «األنباء»: ال غرامات على جتديد رخص القيادة حاليًا و٣٠٠ معاملة ننجزها «أونالين» يوميًا

ملشاهدة الڤيديو
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على الغزو الغاشم

بوش للرئيس التركي أوزال: أنا ما زلت عازمًا إذا لم ينسحب فسنستخدم القوة.. ستكون هناك بعض احملاوالت في الدقائق األخيرة ولكننا لن نتراجع

املستشار كول: أمتنى كذلك أن يلتزم اجلميع باالستمرار في تقدمي الدعم.. الكرة في ملعب صدام ليقرر.. وأنا ال أحمل الكثير من األمل

بوش لرئيس األرجنتني منعم: نحن نحاول حتى آخر دقيقة جتّنب احلرب.. علّي أن أخبرك بأن تقرير وزير اخلارجية غير مشجع في هذا االجتاه

الرئيس بوش: دعني أقول إنه من الواضح بشكل متزايد أننا مقبلون على استخدام القوة.. ال يوجد أي دليل على أن صدام مستعد للقيام مبا يتوجب عليه 

الرئيس منعم: تسّلمت تقريرك.. عزيزي جورج نحن أيضا قلقون.. إذا كان هناك أي شيء ميكن فعله تأكد أنك تستطيع االعتماد على احلكومة األرجنتينية

بوش لرئيسة الفلبني: أنا سعيد جدًا باتصالك.. أعلم أن استخدام القوة أمر صعب.. ولكن مع التعنت العراقي لم يبق مجال للمضي قدمًا نحو السالم

«األنباء» تنشر تفاصيل مكاملات قادة التحالف الدولي
قبيل انطالق «عاصفة الصحراء» لتحرير الكويت ١٧ يناير ١٩٩١

ترجمة وإعداد: محمد هالل اخلالدي

انطلقــت أولــى عمليات 
حــرب حتريــر الكويت من 
االحتــالل العراقــي والتــي 
أطلق عليها اســم «عاصفة 
الصحراء» يوم اخلميس ١٧ 
يناير ١٩٩١، واستمرت حتى 
إعــالن التحرير في يوم ٢٦ 
فبرايــر ١٩٩١، واشــتركت 
فيها جيوش مــن ٣٢ دولة 
في صفوف قوات التحالف 
الدولي، ال شك أن ذلك تطلب 
الكثيــر من اجلهود والعمل 
الديبلوماســي والتخطيط 
للتوفيق بني وجهات النظر 
املتــرددة  الــدول  واقنــاع 
وتوفيــر متطلبــات تلــك 
اجليوش من العتاد والسالح 

واالمدادات وغيرها.
واليوم تواصل «األنباء» 
الوثائــق املتعلقــة  نشــر 
بحرب حتريــر الكويت من 
الغاشــم  العراقي  االحتالل 
عــام ١٩٩٠، والتــي رفعــت 
إدارة البيت األبيض السرية 
عنها، وفيها نتابع تفاصيل 
املكاملات الهاتفية التي كان 
الرئيس األميركي األســبق 
جــورج بــوش يجريها مع 
قــادة العالم قبيــل انطالق 
«عاصفة الصحراء» وبعدها 
بأيام، لنتعرف على اجلهود 
الكبيرة التي بذلت من أجل 
حتريــر بلدنا، ووقائع تلك 
األيــام وصعوباتهــا، فإلى 

املكاملات:
املكاملة األولى

بــوش  الرئيــس  بــني 
والرئيس التركي أوزال

١٢ يناير ١٩٩١ (٥ أيام قبل 
العملية)

بــوش: توركــت، كيــف 
حالك؟

أوزال: بخير، شكرا لك، 
كيف حالك؟

بوش: ما اجلديد؟
أوزال: رأيت للتو تصويت 

الكونغرس لديكم.
بوش: أنا ســعيد بذلك، 
أمتنى أن يتم قراءة النتيجة 

بوضوح في بغداد.
أوزال: أعتقد ذلك، االثنني 
ســيذهب (أي صــدام) إلى 
برملانه الصوري (اللعبة).

بوش: هل سمعت عن دي 
كوييار؟ (األمني العام لألمم 

املتحدة آنذاك)
أوزال: كال، لكن ســمعت 
أنــه في وضــع انتظــار ملا 
سيســفر عنــه تصويــت 

الكونغرس لديكم.
بوش: إذا أقروا االنسحاب 
فســنحتاج  اجلزئــي، 
الستشــارة، نحــن ال ميكن 
أن نقبل بأنصاف احللول.

أوزال: نعم، ونحن ناقشنا 
ذلك عندنا.

بوش: وأيضا يا توركت، 
إذا بدأ (صدام) باالنسحاب، 
علينا أن نراقب ذلك، علينا 
أنــه انســحاب  أن نتأكــد 
حقيقــي، وعلينا أن نخبره 
أننا ســنفعل ذلــك، إذا كان 
غير جاد، ســتؤدي لنتائج 

وخيمة.
أوزال: إنها أوقات صعبة، 

سنعرف يوم االثنني.
بوش: أنا ما زلت عازما، 
إذا لم ينسحب، فسنستخدم 
القوة. ستكون هناك بعض 
الدقائــق  فــي  احملــاوالت 
األخيرة، ولكننا لن نتراجع، 

أنا لن أتراجع.
أوزال: بالتأكيــد، بعــد 
الكونغــرس ال  تصويــت 

ميكنك التراجع.
فــي  مقابلتــك  بــوش: 
«واشــنطن تاميز» و«سي 
ان ان» كانت جيدة. شــكرا 

التصالك.
املكاملة الثانية

بــوش  الرئيــس  بــني 
ورئيس األرجنتني

١٤ يناير ١٩٩١ (٣ أيام قبل 
العملية)

بوش: مرحبا، هذا جورج 
بوش يتحدث، هل تسمعني 

السيد الرئيس؟
كارلــوس منعــم: نعــم 

عزيزي الرئيس..
بوش: نحن نحاول حتى 
آخر دقيقــة جتنب احلرب، 
علي أن أخبــرك بأن تقرير 
وزير اخلارجية غير مشجع 
في هــذا االجتاه. حتى اآلن 
ال أرى أي تقدم من اجلهود 

من الواضح بشــكل متزايد 
أننا مقبلون على استخدام 
القوة. ال يوجد أي دليل على 
أن صدام مستعد للقيام مبا 
يتوجب عليــه القيام به - 
وهو اخلروج من الكويت. ال 
دليل على وجود تسوية. لقد 
قمنا بتحركات ديبلوماسية 
لــذا توصلت  تلو األخرى. 
لقناعة، إال في حالة وجود 
حتركات ديبلوماسية أخيرة، 
فإن تلك القوة ستستخدم.

كــول: الكرة فــي ملعب 
صــدام ليقرر، وأنا ال أحمل 

الكثير من األمل.
بوش: أود أن أقترح بأننا 
سنتصل على سفيركم قبل 
البــدء الفعلــي للعمليــات 
العســكرية، بذلك ستكون 
لديك معرفة مســبقة، وهو 

سيخبرك مباشرة.
كــول: أتفق متامــا، هذا 
اقتراح جيــد. أنا ممنت لك. 
سأكون مستعدا في أي وقت 

ليال أو نهارا.
بوش: جيد، من املهم أن 
يبقى ذلك سرا، وإال ستكون 
البحرية،  حيــاة اجلنــود، 
الطياريــن، واملارينــز فــي 

خطر.
كول: بالتأكيد، أتفهم ذلك.

املكاملة الرابعة

بــوش  الرئيــس  بــني 
ورئيسة الفلبني

(يــوم   ١٩٩١ ينايــر   ١٧
انطالق عاصفة الصحراء)

بوش: مرحبا.
أكينــو: مرحبــا الســيد 
الرئيس، كنت أشاهدك على 
التلفاز للتو. أردت أن أؤكد 
دعم الشعب الفلبيني لكم.

بوش: نحن شــركاء في 
حتالــف جدي فــي النصف 
اآلخر من العالم. أنا سعيد 
جــدا بجهود حلفائنا. كيف 

هي األمور معكم؟
أكينو: كمــا تعلم، أقمنا 
وحــدة طبية هنــاك ضمن 

جهودنا في التحالف.
بوش: رائع، كم هذا جميل، 
أنا سعيد جدا باتصالك. أعلم 
أن استخدام القوة أمر صعب، 
ولكن مع التعنت العراقي لم 
يبق مجال للمضي قدما نحو 

أن نتفــق جميعــا على حل 
يتوافــق مــع حلــول األمم 

املتحدة.
فــي  غورباتشــوف: 
تصريحــي، أعــدت تأكيــد 
موقفنا وفقا ملبادئنا. قلت إن 
اللوم يقع على صدام حسني، 
وهــذه احلــرب أصبــح من 
املستحيل تفاديها. قلت أيضا 
بأن على العراق االنسحاب 
الكويــت واالمتثــال  مــن 

لقرارات األمم املتحدة.
بوش: أعتقد انه تصريح 

رائع.
غورباتشوف: اآلن هذه 
احلرب بدأت، وأولوياتنا هي 
أن تكون قصيرة وال تتوسع.

بوش: أنا قلق بشأن ذلك 
أيضا. عندمــا أطلق صدام 
الصواريخ على إسرائيل، كان 
بذلك يحاول توسيع احلرب.
غورباتشوف: صحيح، 
وأعتقــد أن موقفــك جيــد. 
نصيحتــك لإلســرائيليني 
كانت صحيحة وفي التوقيت 

املناسب.
بوش: نحــن نحاول أن 
نتوقع ما الذي سيفعلونه، 
وأمتنى أال يشجع ذلك على 
توسيع دائرة احلرب وتورط 

اآلخرين فيها.
غورباتشوف: صحيح، 
وأعتقد أن هذا بالتحديد ما 

يريده صدام.
بــوش: أنــا قلق بشــأن 
املعادلة األردنية، ما رأيك؟

غورباتشوف: أوال، يومان 
العســكرية  العمليات  مــن 
الساحقة نقلت الوضع إلى 
مرحلــة جديدة. قبــل ذلك 
كان صــدام يظهر احلماس 
والتهديد والسلوك العدائي، 
اآلن ميكننــا احلديــث عن 
خسارته السياسية. ثانيا، 
مع حجم التدمير الهائل الذي 
أصاب قواته ومصانعه، لدينا 
عراق جديــد، أي طموحات 
متهورة لديه في املنطقة لم 
يعــد لها أســاس. اعتقد أن 
هناك نصرا مهما قد حتقق. 
هــذا النصر مهم بالنســبة 
لــك وللعالم، لقــد مت تلقني 

املعتدي درسا قاسيا. 
اآلن جــورج، فكــر فــي 
هذا، ما الهدف من استمرار 

قوتــه العســكرية التــزال 
فعالة. انه اليــزال بامكانه 
تشكيل خطر على جيرانه. 
ما ينبغي علينا القلق بشأنه 
فــي أي وقــت خــالل فترة 
وقف العمليات العســكرية 
هو التالي: هل ستصنع منه 
هذه الهدنة بطال في الشرق 
األوسط؟ في هذه املرحلة، 
وبعــد أن هاجــم إســرائيل 
واليــزال يطلــق صواريخ 
سكود ويســتخدم احلرس 
اجلمهــوري، هــذا يجعلني 
أشعر أنه سيحقق انتصارا 
من خالل هذه الهزمية. هناك 
أمر آخــر يقلقني. التحالف 
العســكري في هذه املرحلة 
فــي أوج اندفاعه، مبا فيهم 
العرب. سيشعرون حتما أن 
وقف العمليات العســكرية 
اآلن انتصار لصدام حسني. 
ســيضعهم هذا في موضع 
ضعف باعتقادي. ســيكون 
ذلك مبنزلة ما قلناه سابقاـ  
عدم تسوية. لذلك اعتقد أن 
هذا العرض ســابق ألوانه، 
ولكن ميخائيل، دعني أضيف 
مالحظة شخصية. أنا قلق 
بشأن خســارة األرواح كما 
ذكرت، ولكننا محظوظون 
جدا حتــى اآلن. أقصد أننا 
نستهدف بكل حذر ونحسب 
حلمايــة  بدقــة  األهــداف 
املدنيني، بعكس ما فعله هو 
عندما هاجم إسرائيل أمس. 
نحن نحــرص على جتنب 
الدينية، املســاجد،  املواقع 
املدارس، املستشفيات ومراكز 
املدنيــة. نحن  التجمعــات 
نحلــل أهدافنا ونســتهدف 
بدقة شديدة وقد جنحنا في 
ذلك. ال أحد مثلنا، ليســت 
هناك متعة فيما يجري على 
االطالق. اعتقد أننا حاليا في 
موقف حلل هذه املشــكلة. 
ولكــن علــي أن أقــول إنه 
ينبغي علينا البقاء ومواصلة 
املهمــة حتى يتضــح متاما 
أنه ســيذعن وينسحب من 
الكويت بال شروط. سأكون 
مهتما ملا ســيقوله سفيرك. 
لكــن أكــره أن أبقــي األمل 
لصــدام حســني، وال أعتقد 
أن ترضــي تلــك احملادثات 
التحالف. ومع ما فعله أمس 

السالم، لم يكن أمامنا خيار 
آخر. أنا ممنت كثيرا لدعمكم.
أكينــو: بالتأكيــد أمتنى 
األفضل. أعتقــد أنك فعلت 
الصواب واستنفدت جميع 

اجلهود السلمية.
بوش: شكرا.

أكينو: نتمنى أن تنتهي 
هذه األزمة بأسرع وقت حتى 
نتمكن من العودة ألعمالنا 

العادية.
بــوش: ال شــك أن أزمة 
اخلليج هــذه قد أثرت على 
أســعار البترول. أنا متأكد 
أنها أثرت سلبيا على اقتصاد 

بالدكم.
أكينــو: هــذا صحيــح. 
ولدينــا ٦٠٠ ألــف فلبيني 
يعملون في مجال النفط في 
منطقة الشرق األوسط. أعلم 
أنك مشغول، أردت فقط أن 
أؤكد لك دعم حكومة الفلبني، 

نحن معكم.
بوش: شكرا.

املكاملة اخلامسة

الرئيس بوش والرئيس 
غورباتشوف

(بعــد   ١٩٩١ ينايــر   ١٨
العملية بيوم)

بوش: ميخائيــل، كيف 
حالك؟

مســاء  غورباتشــوف: 
اخليــر جــورج، وتهانينا. 
هذه ليست أيام عادية لكلينا.

بوش: صحيح، انها أوقات 
معقدة.

غورباتشوف: حسنا، أريد 
بالطبع بداية مناقشة الوضع 

في اخلليج.
بوش: ســأكون ســعيدا 
بتزويدك بآخر األخبار من 

جهتنا، وأن أسمع منك.
أريد أن  غورباتشــوف: 
أقــول بــأن شــكوكنا حول 
صــدام حســني أنــت وأنــا 
قد ثبتت صحتهــا. انه من 
أولئك األشــخاص الذين ال 
ينفــع معهم ســوى القوة. 
الذي  العــبء  أتفهــم متاما 
حتمله شعوب العالم. اآلن، 
العمليــات بــدأت واألمــور 
تتطــور، علينا أن نفكر في 

اخلطوة التالية.
بوش: هذا صحيح. أمتنى 

العمليات العسكرية؟ تكلفة 
هــذه العمليات العســكرية 
والطلعــات  والصواريــخ 
اجلويــة ســتخلف ضحايا 
في القــوات األميركية أكثر 
من العراق. أعلم أنك ال تريد 
ذلك، ليس في صفوف القوات 
األميركية فقــط، ولكن في 

صفوف املدنيني أيضا.
بوش: بالضبط. أشــعر 

متاما بذلك.
غورباتشوف: هذا حديث 
مهــم جــدا. اآلن مــا الــذي 
سيحدث إذا استمر القصف، 
القصف ضد الشــعب. هذه 
العمليات قد تغير من شكل 
احلرب. وأنا ال أستهني بصدام 
حســني. فرمبا يكــون لديه 
امكانات عسكرية أخرى. بعد 
كل ما حــدث اليوم، أبلغت 
سفيرنا في بغداد أن يتصل 
بصدام حســني ويسأله: إذا 
كانــت هنــاك هدنــة، فهــل 
لديــه اســتعداد لالنصياع 
واالنسحاب من الكويت؟ لقد 
طلبت إجابــة عاجلة، وفي 
هذه األثناء، أردت ان أخبرك 
بهذا االتصال. وسؤالي لك، 
إذا هــو وافــق، مع صعوبة 
افتراض حصــول ذلك، هل 
لديك استعداد لقبول الهدنة 
ووقف العمليات العسكرية. 
هــذا  رفــض صــدام  وإذا 
العرض، ســأعلن ذلك على 
املأل، على الناس أن تعرف 
مع من يتعاملون. أنا أيضا 
أعلم أنك قلق حول امكانية 
أن ينسحب صدام من الكويت 
بسالم، فهو لديه عدة خيارات 
عسكرية لزعزعة االستقرار 
في الشرق األوسط. ولكن مت 
االهتمام بهذا األمر. وفي هذا 
الوضع اجلديد، ســنواصل 
التعاون مــع مجلس األمن 
والتعليمات اجلديدة حول 
الشرق األوسط. هذا ما أردت 

قوله.
بوش: دعني أرد ببعض 
التفاصيل. في البداية، ليس 
لدينا دليل على أنه سيقبل 
عرضــك. ثانيــا، التصــور 
بأن تفوقه العسكري الذي 
جعله يتعامل بعنجهية في 
الشرق األوسط مت تدميره 
غيــر صحيــح. فكثيــر من 

مبهاجمة إسرائيل بصواريخ 
اخترقت املدن، تعقدت األمور 
أكثر. إذا توقف القتال اآلن، 
سيقول إن صواريخه على 
إســرائيل هي التي وضعت 
نهايــة للحرب وصنعت له 
هذا النصر. هذا سيضع نهاية 
للنظام العاملي اجلديد الذي 
نريــده أنا وأنــت. بدال من 
إذالله، ســيتبجح بالنصر، 
واآلخرون سينظرون لألمر 
كذلك. إننــي أفكر في مصر 
عندما أقول ذلك. هذا ما أفكر 
به، واعتقد أنه يعكس تفكير 
شــركائنا في التحالف، مع 
أنني لم أحتدث معهم حول 
ما ذكــرت. ال أحد منا يريد 
سحق العراق، فعراق ضعيف 
وغير مستقر سيجعله هدفا 
للهجوم من جيرانه. ال نريد 
أن نرى ذلك وسنعمل معك 
ومــع اآلخرين لضمان عدم 

حصول ذلك.
غورباتشوف: أوال، أكرر، 
سنكون معك حتى النهاية، 
ملتزمون للنهاية. سنحافظ 
على نفس موقفنا من نظام 
صدام حسني. احلقيقة هي 
مبا أن العمليات العسكرية 
قــد بدأت، فاللــوم كله يقع 
علــى صــدام. االختــالف 
بيننا كالتالــي. أنت تعتقد 
العــراق ســيعود بقوة  أن 
عســكرية كبيــرة ميكن أن 
متثل تهديدا جليرانه، وهذا 
ال يتوافــق مع قرارات األمم 
املتحــدة. ولكــن، أرجــوك 
جــورج، ركز علــى النقطة 
التي أحتدث عنها  املركزية 
هنــا. املرحلــة األولــى من 
العملية ضد صدام حســني 
حتققت بنجاح مرٍض وجلبت 
حلوال عملية واستراتيجية. 
أنت وأنا متفقان لو أن صدام 
انســحب مــن الكويت قبل 
أســبوع، فــإن املفاوضــات 
كانت ســتنطلق. أوال عليه 
أن ينســحب. فإذا انسحب 
اآلن من الكويت، ســيكون 
ضعيفا، ال يشكل خطرا، عدمي 
القوة لعدة سنوات قادمة. 
سيكون ذلك درسا للجميع.

(انقطع االتصال بينهما، 
ثم عــاد بعد فتــرة، فمازح 
غورباتشوف بوش بقوله: 
كنت أظن أن لدينا مشــكلة 
في االتصــاالت، ولكن تبني 
فــي  لديكــم  املشــكلة  أن 
واشــنطن أيضا، فرد عليه 
بوش قائال: هذا يحدث دائما، 
لدينا مشكلة، نستطيع أن 
نضع رجال على القمر، وال 
نستطيع إجراء اتصال مع 

موسكو).
هنــاك  غورباتشــوف: 
احتمــاالن، األول، أفتــرض 
أن قرارات األمم املتحدة قد 
حتققت، الثاني هو امكانية 
اســتمرار اســتخدام القوة 
والعلميــات القتاليــة فــي 
مرحلة جديدة. وهذا يعني 
املزيد من خسارة األرواح. 
علينا أن نفكر في العواقب 
السياسية على املدى البعيد. 
علينــا أن نفكــر في ضياع 
الفرصة. لذلــك جورج، أنا 
قلــق بشــأن عــدم تضييع 
الفرصة اآلن والتي ستحقق 
أهدافا استراتيجية. لقد لقنا 
املعتــدي درســا. تعاوننــا 
الســوڤييتي  األميركــي- 
وقيمنا الروحية املشتركة، 
تدعونا لفعل الصواب. توقف 
عند هــذه املرحلة. أنا أفكر 
باخلسارة في صفوف القوات 
األميركيــة وبــني الضحايا 

واجلنود العراقيني.
قلقــك  أتفهــم  بــوش: 
وأشاركك إياه. لكن أنا قلق 
من أننا إذا توقفنا اآلن ولم 
نكمــل املهمــة املتوافقة مع 
قــرارات األمم املتحدة، فإن 
هذا الرجل ســيعلن النصر 
على حساب هزمية اليهود. 
هذا ســيكون مثــاال فظيعا 
فــي املســتقبل. أتفق معك 
حول سفك الدماء. ولكن ال 
أعتقد أن أهدافنا قد حتققت 
بعــد. ال دليل علــى امتثاله 
لقرارات األمم املتحدة حتى 
اآلن. يستطيع فعل ذلك في 

أي حلظة لو أراد.
غورباتشوف: أعتقد أننا 
حظينا مبكاملة طويلة، أمتنى 
أن نتحدث مرة أخرى قريبا.

بوش: حظ طيب مع كل 
املشاكل التي لديك في الوطن. 
الهاتف مفتوح في أي وقت، 

اتصل متى تشاء.

من وثائق البيت األبيض اخلاصة بالرئيس جورج بوش والتي ُرفعت السرية عنها

الرئيسة كورازون ٔاكينوالرئيس كارلوس منعمالرئيس بوش األب الرئيس ميخائيل غورباتشوفاملستشار هيلموت كولالرئيس توركت أوزال

الديبلوماسية ميكن أن يعتمد 
عليها. من واجبي أن أعلن أن 
الواليات املتحدة وحلفاءها 
يقفــون معا بــكل قوة، كما 
أن ١٥ ينايــر ال يصلح لبدء 
العمليات العسكرية، انه يوم 
مهم كما نعتقد. لقد حاولنا 
ابــالغ صدام بــكل وضوح 
وعبر عــدة قنــوات ما هي 
املخاطر عليه إذا بدأت قوات 
التحالــف اســتخدام القوة 
ضده. لذا، أمتنى أن أســمع 
منــك تقارير أكثر تفاؤال يا 
صديقي، ولكنني حتى اآلن 

غير متفائل.
منعم: تســلمت تقريرك 
بكل وضوح، عزيزي جورج، 
نحــن أيضا قلقون. إذا كان 
هناك أي شيء ميكن فعله، 
تأكد أنك تستطيع االعتماد 
على احلكومة األرجنتينية. 
وأريــد أن أقــول لــك بأننا 
متضامنون معكم متاما في 

هذه اللحظة.
بــوش: هــذا تصريــح 
كرمي ومهم جــدا لصداقتنا 
وللتحالــف، أنا ممــنت لك. 
انهــم يتظاهــرون ضــدي 
اآلن، ويتهمونني بأنني أريد 
احلرب. ال أحــد عاقال يريد 
احلــرب، ولكــن إذا فرضت 
علينــا فســنفعل أفضل ما 
لدينا. شكرا لك يا صديقي.

املكاملة الثالثة

بــوش  الرئيــس  بــني 
واملستشار األملاني هيلموت 

كول
١٦ يناير ١٩٩١ (يوم واحد 

قبل العملية)
بــوش: هيلمــوت، كيف 

حالك؟
كول: جورج، ببســاطة 
أردت االتصال في هذا الوقت. 
أعلم مدى صعوبة الوضع 
عليــك اآلن. أردت أن أعبــر 
عن عمق صداقتنا وتفهمنا 
ملا يجري. أمتنى أن تنتهي 

األمور على خير.
بــوش: انه أمــر جيد أن 

تتصل.
كــول: أمتنــى كذلــك أن 
يلتزم اجلميع باالســتمرار 

في تقدمي الدعم.
بوش: دعني أقول لك انه 

الرئيسة أكينو: لدينا ٦٠٠ ألف فلبيني يعملون في مجال النفط في الشرق األوسط.. أعلم أنك مشغول.. أردت فقط أن أؤكد لك دعم حكومة الفلبني
الرئيس غورباتشوف: أريد أن أقول إن شكوكنا أنت وأنا حول صدام حسني قد ثبتت صحتها.. إنه من أولئك األشخاص الذين ال ينفع معهم سوى القوة
 الرئيس بوش: ال أحد يريد سحق العراق.. فعراق ضعيف وغير مستقر سيجعله هدفًا للهجوم من جيرانه.. ال نريد أن نرى ذلك وسنعمل لعدم حصول ذلك



«البيئة» تطلب تخصيص ساحات ترابية 
في املناطق لوقوف الشاحنات

بداح العنزي

طلــب رئيــس مجلس 
ادارة الهيئة العاملة للبيئة 
الشــيخ عبــداهللا األحمــد 
تخصيص ساحات خاصة 
لوقوف الشاحنات واآلليات 
في املناطق. وقال الشــيخ 
عبداهللا األحمــد في كتاب 
الى رئيس املجلس البلدي 
وســتبحثه اللجنة الفنية 
انه بناء على الدور الرقابي 
الذي تقوم به الهيئة العامة 

للبيئة، فقد لوحظ وقوف شاحنات وآليات 
ومعدات ثقيلة ومبيتها بشــكل عشــوائي 
بالساحات الترابية وفوق األرصفة، وذلك 
بأماكــن متفرقة بكل محافظــات الكويت، 
ومنها أيضا باملناطق احلرفية والصناعية. 
وأضاف: وعليــه نرى ضرورة تخصيص 

أماكــن لوقــوف ومبيــت 
الشــاحنات واآلليات  تلك 
واملعــدات الثقيلــة، وذلك 
باستغالل الساحات الترابية 
فــي املناطق، علــى أن تتم 
سفلتة هذه الساحات حسب 
املواصفات واالشــتراطات 
املعمــول بها بالدولة، ملنع 
تســرب الديــزل والزيوت 
على التربية، ومنع تطاير 
األتربة، مع ضرورة وضع 
عالمات إرشــادية كالتالي: 
ســاحة مخصصة لوقوف 
ومبيت الشاحنات واآلليات واملعدات، ومينع 
منعــا باتا تبديل الزيوت أو القيام بأعمال 
الصيانة للشاحنات واآلليات واملعدات بهذه 
الســاحة على أن يتم وضع هذه اللوحات 
بلغات أخرى غير العربية، وذلك ليســهل 

على جميع املقيمني قراءتها.

اقترحت سفلتة الساحات حسب املواصفات واالشتراطات املعمول بها

الشيخ عبداهللا األحمد

البغلي تقترح تخصيص شواطئ لتقدمي 
خدمات للرواد والعائالت برسوم رمزية

قدمــت عضــو املجلس 
البلدي م.مها البغلي اقتراحا 
بتخصيص شواطئ تقدم 
خدمات للرواد والعائالت 

مقابل رسوم رمزية.
فــي  البغلــي  وقالــت 
اقتراحها إن الكويت تضم 
مجموعــة مــن الشــواطئ 
البحرية اخلالبة والتي تطل 
مباشرة على بحر اخلليج، 
ويتوافــد عليها الكثير من 
املواطنني واملقيمني للتنزه 

والترفيه.
لــذا اقتــرح: تخصيص شــواطئ تقدم 
خدمات للرواد والعائالت مثل دورات مياه، 
غــرف تبديــل املالبس واســتحمام، غرف 
الصالة، أكشاك بيع وجبات خفيفة، وذلك 
مقابل رسوم رمزية ولضمان احملافظة على 
نظافة الشــواطئ وصيانة هذه اخلدمات، 
وأن تخصص إدارة وتشغيل هذه اخلدمات 
ألصحاب املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
للمســاهمة في دعم هذا القطــاع وتوفير 

فرص عمل للعمالة الوطنية.
كما قدمت البغلي اقتراحا آخرا بتوفير 

املزيد من حاويات النظافة 
على الشواطئ.

فــي  البغلــي  وقالــت 
اقتراحها: مع توجه الكثير 
مــن املواطنــني واملقيمني 
للخــروج على الشــواطئ 
للتنــزه والترفيه، نحتاج 
الــى تشــديد الرقابة على 
نظافة الشــواطئ من رمي 
النفايات، وجنــد أن أعداد 
حاويات النظافة املوجودة 
على الشــواطئ قليلة جدا 
بالنسبة لعدد مرتاديها من 
املواطنني واملقيمني، وللمحافظة على نظافة 

ومخالفة رمي الشواطئ.
لذا اقترح:

٭ توفير املزيد من حاويات النظافة على 
الشواطئ حتى تتناسب مع أعداد املرتادين 

ومساحات الشواطئ.
٭ تشــديد الرقابة على نظافة الشــواطئ 

ومخالفة رمي النفايات في غير موقعها.
٭ وضع لوحات إرشادية وتوعوية تدعو 
للمحافظــة على البيئــة البحرية ونظافة 

الشواطئ.

طالبت بتوفير املزيد من حاويات النظافة بها

م.مها البغلي

كمال يسأل عن إجراءات البلدية للحّد من مخالفات البناء
قدم عضو املجلس البلدي 
د.حســن كمال ســؤاال حول 
إجــراءات البلديــة الرقابية 
للحد من انتشــار مخالفات 

البناء في مختلف املناطق.
وقــال كمال في ســؤاله: 
لبلديــة الكويــت دور كبير 
في إصــدار تراخيص البناء 
للمبانــي قبــل اإلنشــاء أو 
التوسعة أو الهدم أو التعديل 
أو تغييــر املعالم، بناء على 
القرار الوزاري بشأن تنظيم 
أعمال البناء والذي اشــتمل 
على االشتراطات واملواصفات 
اخلاصة باألبنيــة املختلفة 
في الكويت، ومن املتوقع أن 

قبل املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في املناطق واملدن 

اجلديدة.
وأضــاف: انتشــرت منذ 
سنوات العديد من مخالفات 
تنفيذ البناء واعتداءات على 
أراضي الدولة فــي املناطق 
املختلفــة  باســتعماالتها 
وتقاوت جديــة البلدية في 
تطبيق دورها الرقابي على 
البنــاء، باإلضافة  مخالفات 
إلــى عجزهــا واستســالمها 
للتجــاوزات مما قد يشــجع 
اآلخرين على انتشار فوضى 
البنــاء واســتغالل بعــض 
املستثمرين السكن اخلاص 

٭ مــا إجــراءات الترخيص 
والبنــاء املتبعة في البلدية 
قبــل وبعــد إيصــال التيار 

الكهربائي للمبنى؟
٭ أين اخللل في فاعلية الدور 
الرقابــي للجهــاز التنفيذي 
في بلديــة الكويــت وبيانه 
القانوني والالئحي واإلداري 

والفني
٭ ما جهود البلدية منذ أعوام 
٢٠١٥ إلى ٢٠٢٠ لتفعيل دورها 

الرقابي؟
٭ مــا أســباب عــدم تنفيذ 
البلدية ملواد البــاب الثالث 
من القانون ٣٣ لســنة ٢٠١٦ 

بشأن بلدية الكويت.

كاستثماري، والذي يشجع 
علــى الفســاد فــي العمران 
والعقــار، وتغيير الكثافات 
ومنــط احليــاة والراحة في 
الســكن اخلــاص  مناطــق 
النموذجــي واألثر الســلبي 
على خدمات البنية التحتية 
املنفذة وللمساهمة في تفعيل 
دور البلدية، يرجى تزويدنا 
باإلجابة عن األسئلة التالية:
٭ مــا أســباب عــدم متكن 
البلديــة من القيــام بدورها 
الرقابــي فــي القضــاء على 
البناء وانتشارها  مخالفات 
في املناطق القائمة واحلديثة 

من محافظات الكويت؟

أكد أن املخالفات لها أثر سلبي على خدمات البنية التحتية وتغيير الكثافات ومنط احلياة

د.حسن كمال

يسمح قريبا بإصدار رخص 
البناء آلالف األراضي التي مت 
توزيعها على املواطنني من 

البلدية: «بلوك» على معامالت مخالفي أنظمة البناء

أكــدت رئيــس جلنــة 
مخالفات البناء املستشــار 
عمشاء الوعالن أن البلدية 
ســعت أثناء تعديل قانون 
البلدية الســابق ٥ لســنة 
٢٠٠٥ إلــى وضع نصوص 
قانونيــة حاســمة حتكــم 
الســيطرة علــى ظاهــرة 
مخالفات البناء واحلد منها 
بإجراءات رادعة حيال من 
يخالف أنظمة البناء، خاصة 
أن دخول الســكن اخلاص 
لضبط املخالفــات يحتاج 
إلى إذن من النيابة العامة 
نظرا حلرمة السكن املكفولة 

دستوريا.
الوعــالن فــي   وقالــت 
لهــا إن قانــون  تصريــح 
البلدية احلالي ٣٣/٢٠١٦ قد 
صدر بنصوص قانونية ال 
جتيــز للبلدية قطع التيار 
العقــار  عــن  الكهربائــي 
املخالف إال بعد صدور حكم 
نهائي قابل للتنفيذ، وهذا 

املنشــود لقانــون البلدية 
متمثــال فــي إنشــاء جلنة 
اإلدارة  مــن  متخصصــه 
واملهندســني  القانونيــة 
الفنيــني تختــص مبتابعة 
البنــاء واتخاذ  مخالفــات 
اإلجراءات الكفيلة للحد من 
الظاهرة في ضوء القوانني 
والنظم واللوائح املعمول 

املتبعة، الفتة إلى أن الربط 
اإللكترونــي بــني البلديــة 
ونيابــة التنفيــذ اجلنائي 
يزود البلدية بصفة دورية 
باألحكام النهائية الصادرة 
في مخالفات البناء لوضع 
بلوك على معامالت املخالفني 
الصــادر ضدهــم أحــكام 
قضائيــة نهائيــة باإلزالة 
في البلدية وبعض اجلهات 

األخرى.
 وذكرت أن تلك اإلجراءات 
أتت ثمارها، حيث شــهدت 
الفترة املاضية حاالت إزالة 
جبريــة لبعــض مخالفات 
البنــاء الصادرة بها أحكام 
إزاالت  نهائيــة بلغــت ١٠ 
في مختلف أنواع السكن، 
وقامت اللجنة بالتنســيق 
مــع اإلدارة العامة لتنفيذ 
األحكام بتنفيذ تلك اإلزاالت 
وسيتم تنفيذ اإلزاالت في 
بنايــات مشــهورة خــالل 

الفترة القريبة املقبلة.

بها حاليا، مشــيرة إلى أن 
جلنة

متابعة مخالفات البناء 
بناء على التكليف الصادر 
من قبــل مدير عام البلدية 
املنفوحــي قامت  م.أحمــد 
بحصر ومتابعة كل احملاضر 
احملررة ضد مخالفات البناء 
حتى وصولها إلى االدعاء 
العــام والقضــاء ومتابعة 
اإلجــراءات املتخــذة حيال 
التجــاوزات فــي كل أنواع 

السكن.
 وأوضحــت أن اللجنــة 
املشكلة باشرت عملها في 
متابعة تلك احملاضر، خاصة 
املتعلقــة مبخالفات الدور 
الرابع في السكن اخلاص، 
مؤكــدة أنهــا اتخــذت كل 
التدابير الالزمة حيالها، إال 
أن الوضع يســتغرق عدة 
ســنوات في القضاء حتى 
تســتطيع البلديــة إزالتها 
النظــم والقوانني  حســب 

الوعالن: متابعة جميع احملاضر احملررة التخاذ اإلجراءات الالزمة حيال جتاوزات كل أنواع السكن

جانب من ازالة التعديات والتجاوزات

األمر يتطلب وقتا قد يصل 
لعدة ســنوات في ساحات 
القضاء حلني صدور احلكم 

النهائي.
 وتابعت: في ظل نصوص 
قانون البلدية احلالي تكون 
مخالفة البناء قائمة وأثناء 
تلك الفترة ال ميكن للبلدية 
إزالتها أو التصدي لها سوى 
بعمــل محضــر املخالفــة 
التــي تصــل فــي النهايــة 
إلــى القضاء، فضــال على 
أن قرارات إيقــاف األعمال 
املخالفة الصادرة من مدير 
عام   البلدية أو من يفوضه 
حسب القانون ليست له قوة 
تنفيذيــة فورية وال ميكن 
لــوزارة الداخلية تنفيذها 
في غياب النص التشريعي 

امللزمة لها.
 ولفتت إلى أنه في ضوء 
الوضع احلالي للقانون قام 
اجلهــاز التنفيــذي باتخاذ 
اجتاه آخر حلــني التعديل 

عمشاء الوعالن

إغالق مطعم مخالف في األحمدي
في اطــار اجلهــود املتواصلة 
للبلديــة في مختلــف محافظات 
الكويــت واحلرص علــى تطبيق 
اللوائح والقوانني وخاصة املتعلقة 
بتنفيــذ االشــتراطات الصحيــة 
ملكافحة ڤيروس كورونا املستجد 
ومعاقبة املخالفني للتعليمات، قام 
الفريق الرقابي مبحافظة االحمدي 
بإغالق مطعم يقوم مبمارسة نشاط 

إغالق املطعم املخالف في األحمدياحلالقة للعمالة في الداخل.

املجلس البلدي
اخلميس ٦ اغسطس ٢٠٢٠
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العميد خليل األمير لـ «األنباء»: مطفآت احلريق 
وكاشفات الدخان خطا الدفاع األول ضد احلرائق

محمد اجلالهمة

شدد مدير إدارة العالقات 
العامة فــي اإلطفاء العميد 
خليــل األمير على ضرورة 
وأهمية حيازة مطفأة حريق 
ووضع كاشفات الدخان في 
جميع املنشآت بال استثناء 
مبا في ذلك السكن اخلاص، 
مؤكدا أن مثل هذه املعدات 
البسيطة تشكل خط الدفاع 
األول وحائــط الصــد ضد 
احلرائــق قاطبــة، اذ تنذر 
الدخــان بلحظة  كاشــفات 
اندالع احلريق ليســتيقظ 
صاحب املنزل ويســتطيع 
السيطرة على ألسنة اللهب 
باستخدام مطفأة احلريق، 
وإذا لم يستطع فيمكنه إنقاذ 
جميع أفراد أسرته ويتواصل 

باملــاء أو مطفــآت احلريق 
يتضخــم ويصبــح خارج 

نطاق السيطرة.
العامــة  اإلدارة  وتلــزم 
لالطفاء ممثلة بقطاع الوقاية 
جميع اجلهــات احلكومية 
واخلاصة بوضع اشتراطات 
وقائيــة مــن احلرائق مثل 
الدخان واملرشات  كاشــف 
اليدوية  ومطفأة احلريــق 
لتحجيــم احلرائــق وعدم 

انتشارها.
وأشار الى أن االحصائيات 
العامة  لــالدارة  الســنوية 
لالطفاء تشير الى أن أغلب 
حوادث فصل الصيف تتمثل 
الكهربائــي  التمــاس  فــي 
وعبث األطفال، مشيرا الى 
إمكانية جتنــب عدد كبير 
مــن تلــك احلرائــق وذلك 

وأشــار الى أن خطورة 
انفجــار تســرب  حــوادث 
غاز الطبخ والــذي يحدث 
بسبب عدم اجراءات الصيانة 
التــي تكــون  للتمديــدات 
مهترئــة أو نســيان اغالق 
جهاز الطهي (الطباخ) وفي 
الغالب تتســبب في وقوع 

اإلصابات.
يشــار الــى أن منطقتي 
الفروانية وصباح الســالم 
شــهدتا حادثتــني، تعلقــا 
بانفجــار ناجت عن تســرب 
غاز الطبخ، إذ تسبب حادث 
الفروانية  انفجار منطقــة 
فــي إصابــة ٥ وافدين من 
اجلنســية املصريــة، فيما 
أســفر احلــادث املماثل في 
صباح الســالم عن تلفيات 

مادية داخل شقة.

مبتابعــة ومراقبة األطفال 
وعدم تركهم مبفردهم الى 
جانــب اســتخدام األدوات 
الكهربائية بشــكل ســليم 
دون اضافــة األحمال على 
النقاط الكهربائية التي يجب 
ترســيخ ثقافة استخدامها 
عبر معرفة اجلهد الكهربائي 
ومدى حتمــل النقاط للحد 

املسموح واآلمن.
واعتبر احلرائق الناجمة 
عن تسرب الغاز والتماس 
الكهربائي وترك الشفاطات 
في وضعية تشغيل مستمر 
من أكبر أســباب احلوادث 
شيوعا في مدة احلظر الذي 
فرضــه مجلــس الــوزراء، 
وان كل هذه األسباب وراء 
حــوادث تقــع فــي معظم 

فصول السنة.

أكد أن عبث األطفال والتماس الكهربائي من أكثر أسباب احلرائق شيوعاً خالل الصيف

العميد خليل األمير

مــع اإلدارة العامة لالطفاء 
إلرسال فرقها بشكل عاجل 
للسيطرة على ألسنة اللهب.

وأضاف: في الغالب فإن 
أي حريق مهما بلغت قوته 
وعنفه يبدأ بسيطا، وان لم 
صورة ارشيفية حلادث انفجار سلندر غاز داخل مطعميجد من يتصدى له ســواء 

صورة على «التواصل» ُحتيل شرطيني 
إلى التحقيق بسبب الوقوف في املمنوع

سرقة مركبات من «حجز البلدية» في الساملي

محمد اجلالهمة

وجه وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام اللواء فراج الزعبي بفتح حتقيق 
مع عســكريني في شــرطة البيئة وذلك على 
خلفية ما مت نشــره على وســائل التواصل 
االجتماعي ويتعلق بتوقف دورية في مواقف 

احد االسواق الشــهيرة مبنطقة الري. وقال 
مصــدر امني انه فور تداول صورة للدورية 
وهي متوقفة في مكان مخصص لكبار السن 
حتى صدرت التعليمات بتحديد هوية قائد 
الدورية، حيث تبني انه يعمل في شرطة البيئة، 
وبالتحقيق مع قائد الدورية ومرافقه قاال ان 
ندرة املواقف دفعتهما للتوقف في هذا املكان.

أحمد خميس

فتحت اجهــزة وزارة الداخلية حتقيقا 
لتحديد هوية شــخص مجهول اســتهدف 
عدة مركبات في كراج حجز البلدية كيلو 
٣٦، فيما انتقــل فريق من االدلة اجلنائية 
الى موقع الكــراج لرفع اآلثار في محاولة 
لتحديد هوية اجلناة، هذا وتبني من خالل 
املعاينة ان اجلاني او اجلناة تسوروا السور 

اخلاص بالكراج واستهدفوا عدة مركبات، 
حيث سرقوا قطع غيار غالية الثمن.

وبحسب مصدر امني، فإن مسؤوال عن 
كــراج احلجز ابلغ عمليــات الداخلية عن 
اكتشــاف ســرقة عدة مركبات من الكراج 
صباح امس، وجار حصر املسروقات، فيما 
رجــح مصدر امني ان يقــوم اجلناة ببيع 
املسروقات على كراجات السيارات او داخل 

سكراب املركبات.

انقالب جراف في «الصبية»
وإصابة شخصني في تصادم على «الرابع»

سعود عبدالعزيز

اصيب وافد آسيوي بإصابات طفيفة 
لم تستدع نقله للعالج اثر انقالب جراف 
كان يستخدمه في رفع االنقاض مبنطقة 
الصبية، ومت تســجيل حــادث انقالب 
واصابــة. من جهة اخــرى، وقع حادث 
ثنائي بني مركبتني على طريق الدائري 
الرابع وهو ما تسبب في اصابة شخصني 
ومت نقلهما للعالج الى مستشفى الصباح 

حادث انقالب اجلراف في الصبيةوسجلت قضية تصادم واصابة.

املخالفون حلظر التجول ٤ مواطنني 
و٥ من جنسيات مختلفة

عبداهللا قنيص

اســفر االنتشــار االمني لرجــال االمن 
يــوم امس بشــأن تطبيق حظــر التجول 
عن توقف ٩ اشــخاص جرت إحالتهم الى 
اجلهات املختصــة ملخالفتهم قرار مجلس 
الــوزراء بشــأن حظر التجول. وبحســب 

بيان للداخلية فإن املخالفني للحظر هم ٤ 
مواطنني و٥ من جنسيات مختلفة، وتضمن 
البيان ان املخالفني ضبطوا في ٥ محافظات 
بواقع ٤ مخالفني فــي االحمدي ومخالفني 
فــي العاصمة ومخالف فــي كل من حولي 
والفروانيــة واجلهراء، فيما لم يضبط اي 

مخالف في محافظة مبارك الكبير.

حترير يد طفلة من حديدة بعملية فنية لـ «إطفاء الساملية»

أمير زكي

متكـــــن رجال إطفاء مركز السامليـــة مـــــن إجنـــاز عملية فنية 
بنجــاح، وذلك بإخـــــراج يد طفلة من حديــــدة انحشـــــرت بيدها، 
هذا وأجنـــــز رجـــــال الســاملية العملية الفنيــة دون إصابات تذكر 
وباستخـــدام معدات اإلطفـــاء، وكان والــــد الطفلة قد اصطحبها الى 

مركــــز اإلطفـــاء ليقـــوم رجـــال اإلطفــاء بإجراء ما يلزم.
ويأتي تعامل رجــال اإلطفاء مبختلف مراكزهم العاملة في أنحاء 
البالد وكذلك مركز اإلنقاذ الفني في جعل هذه النوعية من احلوادث 
في إطار املهام اإلنســانية العديدة التي تقدم لها رجال اإلدارة العامة 
لالطفــاء، وتدخلهم في حوادث تتعلق أحيانا بإنقاذ حيوانات تكون 
عالقة في مناهيل مجاري أو ما شابه وسبق وأن نشرت االطفاء عبر 

موقعها الرسمي وعبر وسائل اإلعالم حوادث مشابهة.

رجال االطفاء استخدموا معدات دقيقةيد الطفلة قبل بدء «العملية الفنية»

شاب يستغل الشبه مع شقيقه و«يوهقه» بفواتير بـ ١٢٠٠ دينار

فلشر وكارنيه أمني مزّور يضعان «بدون» 
في دائرة االشتباه بسلب وافدين في «الفروانية»

توقيف متعاٍط هدد بقتل والدته وشقيقته مبطرقة في القيروان

محمد الدشيش

خلصــت التحقيقــات في 
قضيــة خيانــة أمانــة تقدم 
بها مواطن الى مخفر شرطة 
سعد العبداهللا الى أن املتهم 
في القضية هو شقيق املُبلِّغ 
األصغــر، وقد تعرف املجني 
عليه على شــقيقه من خالل 

سعود عبدالعزيز

أمر مدير عام مديرية أمن 
الفروانيــة العميد عبداهللا 
ســفاح بإحالة شخص من 
غيــر محــددي اجلنســية 
إلى املباحــث، وذلك لفتح 
حتقيق موسع معه وسط 
ترجيحات بأن يكون البدون 
قد ارتكب عدة جرائم سلب 

أحمد خميس

متكن رجال مباحث اجلهراء 
مــن ضبط شــاب فــي العقد 
الثالث من عمــره وذلك على 
خلفية تهديد والدته وشقيقته 
بالقتل باستخدام مطرقة، فيما 

اكتشف وجود عائق وُطلب 
منــه مراجعة إدارة التنفيذ، 
مشيرا الى أنه ُصدم حينما 
راجــع إدارة التنفيذ، حيث 
فوجئ بوجود مديونية عليه 
بقيمة ١٢٠٠ دينار عبارة عن 
فواتير مستحقة، مؤكدا أنه ال 

علم له بهذه الفواتير.
وقــال املصــدر: مت فتــح 

الداخلية لكنها مزورة، فيما 
لم يبرر املتهم األسباب التي 
دعته إلى حيازة هذه األدوات 
األمنية وهو ما يعزز فرصة 
كونــه متورطا فــي جرائم 
سلب وسرقة بانتحال صفة 

رجل مباحث .
وحول تفاصيل القضية، 
قال مصدر امني: إنه خالل 
جتول إحدى دوريات سرية 

قال مصدر امني ان االم ترفض 
مالحقة ابنها قضائيا رغم ما 
صدر عنه خشــية من تدمير 
مستقبله، فيما تصر شقيقة 

املتهم على مالحقته.
وبحسب مصدر امني، فإن 
عمليات وزارة الداخلية تلقت 

الشــقيق األصغــر،  ضبــط 
واعترف بأنه استغل الشبه 
وأخذ بطاقة شــقيقه املدنية 
واستخرج بواسطتها الهواتف، 
حيث قام ببيعها، وأفاد بأنه 
فعل ذلك ألنه ال يستطيع شراء 
أغراض باألقساط ألنه مدمن، 
وكان يحتاج املال لإلنفاق على 

مواد مخدرة يدمنها.

من غير محددي اجلنسية، 
وهو من مواليد ١٩٨٧، كما 
تبني عدم وجود أي عالقة له 
بوزارة الداخلية، وبتفتيشه 
ومركبتــه عثــر معه على 
ليتــم  املــزورة  الهويــة 
إيداعه نظارة مخفر شرطة 
األندلس كإجراء مؤقت حلني 
التحقيقات معه  استكمال 

من قبل املباحث.

خالل وجــوده مقابل منزل 
العائلة، حيث تبني انه غير 
طبيعي، هذا وجار الوقوف 
على االســباب التــي دعته 
الى فعــل ذلــك ومت الطلب 
مــن الفتــاة مراجعة املخفر 

الستكمال التحقيقات.

حتقيق ومن خالل التنسيق 
مع احملالت والشــركات التي 
مت الشراء منها، جرى حتديد 
هوية اجلاني، حيث تبني أنه 
شــقيق املُبّلغ وانه اســتغل 
الشــبه الكبيــر بينــه وبــني 
شــقيقه وقام بأخــذ هواتف 

بنظام األقساط.
وأضــاف املصــدر: جرى 

املهام اخلاصة اشتبهت في 
مركبة مدنية يضع قائدها 
فلشر وعليه قامت الدورية 
األمنية احلقيقية بالطلب 
من املركبة واضعة الفلشر 
بالتوقف إال أن الشــخص 
رفض واســتمر في سيره 
لإليحاء بأنه في مهمة ليتم 
االستمرار في مالحقته حتى 
أجبر على التوقف وتبني انه 

بالغا يفيد باحتجاز شخص 
في حالة غير طبيعية لوالدته 
وشقيقته، وعلى الفور انتقل 
الى موقع البالغ دورية تتبع 
مخفر القيروان وكذلك رجال 
مباحث املخفر، حيث متنوا 
من عمل كمني وضبط الشاب 

اكتشف املديونية لدى جتديد إقامة خادمته «أونالين»

صور مت عرضها عليه من قبل 
رجال املباحث.

وبحســب مصــدر أمني، 
فإن مواطنا في العقد الرابع 
من عمــره تقدم الــى مخفر 
شرطة سعد العبداهللا طالبا 
تسجيل قضية خيانة أمانة، 
مشــيرا الى أنه ولدى قيامه 
بتجديد إقامة خادمته أونالين 

بانتحال صفة مباحث، على 
أن يتــم حصــر القضايــا 
املسجلة خاصة في محافظة 
الفروانية واستدعاء املجني 
عليهم رمبا يتعرفون على 

املوقوف.
تأتــي هــذه اخلطــوات 
املتوقعة بعدما عثر بحوزة 
البدون على فلشر وهوية 
تخــص العاملني في وزارة 

تبني لرجال االمن عند توقيف 
املتهــم انه واقــع حتت تأثير 
املــواد املخــدرة، وهو ما دفع 
اجهزة الداخلية الى توجيه تهم 
تعاطي مواد مخدرة والتهديد 
بالقتل في حال متســكت االم 
واالخت مبالحقة الشاب، فيما 

تسرب الغاز واستمرار عمل الشفاطات وراء حرائق عديدة نشبت وآخرها أمس في الفروانية وصباح السالم

العملية متت بنجاح
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افتتــح رئيــس مجلس 
األمة مرزوق الغامن اجللسة 
التكميليــة العلنيــة أمس 
األربعاء ٥ أغســطس عند 
الساعة التاسعة والنصف 
بعــد أن كان قد رفعها ملدة 
نصف ساعة لعدم اكتمال 
النصاب، وتال األمني العام 
أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني بدون 

إذن أو إخطار.
٭ د.عادل الدمخي: دورنا 
التعاضد  أمة هو  كمجلس 
مع اخواننا وأشــقائنا في 
لبنان ومصاب لبنان عظيم 
فلنخصص جزءا من جلسة 
اليوم ومن ثم نصدر بيان 

تضامن مع لبنان.
٭ مرزوق الغــامن: طلبت 
من اإلخوة أسامة الشاهني 
كتابة بيان وسيتلو البيان 
وسنعلق عليه إن شاء اهللا.

بند األسئلة

٭ عبداهللا الكندري: عندما 
نتوجه بسؤال وتأتي اإلجابة 
بالسرية فهذا موضوع مهم، 
أمــوال مؤسســة التأمينات 
أن يطلــع  موضــوع البــد 
الكل يتذكر  الشــعب عليه، 
أنــس الصالــح عندمــا قال 
استثماراتنا في أميركا تفوق 
الـ ٤٠٠ مليار دوالر، كيف تتم 
سرقة بعض هذه األموال في 
السابق من خالل املدعو فهد 
الرجعان من خالل شــركات 
يتم إنشــاؤها في الواليات 
املتحدة وهو عضو مجلس 
إدارة في كل هذه الشــركات 
ويتعاقــد معها ويتعاقد مع 
بعضها البعــض بعيدا عن 
رقابة ديوان احملاسبة على 
فــي  املوجــودة  الشــركات 

اخلارج؟!
أن احلكومــة  أحتــدى 
تصرح بــأن هنــاك رقابة 
علــى الشــركات واألموال 
في أميركا وال يوجد مكتب 

للرقابة هناك.
خطابنا اليوم إلى وزير 
املالية الذي نترجى منه أن 
يكون هناك نهج جديد في 
إدارته، وأن يكون لديوان 
احملاسبة مكتب في الواليات 
املتحــدة األميركية بالرغم 
من أن هناك مكتبا في لندن.
يجب أن تصدر قرارات 
مهمة بأن يكون هناك مكتب 
فــي أميــركا وإال ســنكون 
معرضني للتطاول على املال 
العام نتيجة تقاعسنا وعدم 
جديتنا في احلفاظ على املال 
العــام، وإذا لــم تكن هناك 
رقابة فعلى أموالنا السالم.
الســبيعي:  ٭ احلميــدي 
العامة لالســتثمار  الهيئة 
هل تخضع للدولة أو وزير 
املالية أو احلكومة، وعندما 
نســألهم ســؤاال واضحــا 
يعطونك إجابة بها شــبهة 
وكلها أصال مال عام، عندما 
أســأل عن أسماء الوافدين 
وجنســياتهم ورواتبهــم 
وكشف تفصيلي يعطيني 
إجمالــي رواتــب الوافدين 

كذا وكذا،
أريــد كشــفا تفصيليا، 
وملاذا جنعلهم نشك فيهم، 
ولن نفترض حسن النية، 
وكلهــم عليهــم قضايا في 
أمور مالية ولم يتم توقيفهم 
عن العمل! أنت بذلك شريك 
معهم أو خايف يقول عنك، 
ملاذا جتعلون الناس يشكون 

فيهم.

إجابات وهيئــة فوقية 
ويديرون أموال الدولة ولم 
نر منهم إال كل شر، صندوق 
أوائــل  مــن  اســتثماري 
الصناديق االستثمارية في 
العالم ولم نستفد منه شيئا، 
فال بارك اهللا في الصندوق 
الذي لم يستفد منه  الشعب 
واللي كل موظفينه  وافدون، 

الصندوق مغلق.
٭ يوسف الفضالة لوزير 
التربية: هذه األسئلة وجهت 
الــى كل وزراء احلكومــة 
عــن عــدد املوظفــني غيــر 
الكويتيــني في الــوزارات، 
نرى أن األعداد بسيطة إال 
أنــه بالنظر الى كم العقود 
نــرى أعداد غير الكويتيني 
وبالشكل القانوني ُتسحب 
من الــوزارات وتذهب الى 
العمالــة وتــرى  شــركات 
فــي الــوزارات أعــداد غير 

الكويتيني.
رئيس الوزراء حتدث عن 
تعديل التركيبة السكانية، 
املضحــك أن تلفونا واحدا 
من وزيرة الهجرة املصرية 
تخــاف  كلهــا  احلكومــة 
وتتراجــع، يخافــون مــن 
وزيرة الهجرة املصرية، مع 
انها مع دول أخرى خليجية 
«تطق بريك وتخاف» وتقول 

هذه جرائم فردية.
تدخل سافر في شؤون 
البلد، وهناك عدم حترك من 
وزارة اخلارجية وال يجوز 
التدخل في شؤون البلد من 
وزيــرة الهجــرة املصرية، 
وأحتــدى وزيــر التربيــة 
أن ينهــي عقــود املعلمــني 
املصريني ويتم استبدالهم 
انها ليســت هجمة منظمة 

لكنها خنوع حكومي.
وعندمــا تصدر قرارات 
بشــأن املطارات مع الدول 

الــكل يســتمع إال وزيــرة 
الهجرة املصرية، ويجب صد 
التدخل السافر الذي يحدث 
ويجب توفير الوظائف التي 
مــن حق أبناء البلد وإنهاء 

كل العقود.
٭ علــي الدقباســي لوزير 
البلديــة: جــاءت كورونــا 
وكشــفت حقائــق كثيــرة 
أكثــر  قــرارات  وصــدرت 
منهــا االســتغناء عن غير 
البلديــة،  فــي  الكويتيــني 
وجاء القرار متأخرا، احلاجة 
ماســة الى اتخاذ إجراءات 
حقيقية بشأن التكويت الذي 
صار له ٤٠ ســنة ومازالت 
وزارات الداخليــة والدفاع 
بعض األعمال اإلدارية فيها 
يقوم بها األشقاء والوافدون 

العرب.
لكن من املخجل عجزنا 
عن تكويت املرافق الرسمية 
احلساسة مثل السكرتارية 
واألرشــيف وهكذا، وأكبر 
حتد يواجــه احلكومة هو 
توظيــف الكويتيــني وهذا 
سيســهم في حل مشــاكل 
في الغــزو االكويتيون هم 
من أطفأوا آبار النفط وفي 
الكويتيون  التحم  كورونا 
في مواجهة الوباء، احذر من 
التراخي في قضية  قضية 
السريعة وأحذر  التكويت 
مــن انتشــار ظواهــر مثل 
الفقر وغيرها، واســتغناء 
البلدية عن ٤٠٠ موظف قرار 
موفق، وأشيد أيضا بوزيرة 
األشغال التي أحاطت نفسها 
بجهاز استشــاري كويتي 

فخورين به.
مطلوب حزمة إجراءات 
ســريعة غير مترددة، وال 
للتوظيــف، فمنــذ  داعــي 
األمــور ماشــية  أشــهر   ٦
أوناليــن، الدولة أمام حتد 

كبيــر وانخفــاض إيرادات 
وارتفاع اإليرادات.

الهاشــم لوزير  ٭ صفــاء 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء: كعادة احلكومة في 
اإلجابة عن األسئلة سألت 
عن عدد الوافدين املعينني 
الــوزراء  بأمانــة مجلــس 
واجلهــات التابعــة، عندما 
متنعون اإلجابة معناه ظلم 
للكويتيني وتعزيز لوجود 

الوافدين في الدولة.
وصلنا الى مرحلة إنذار 
أو خطر، اخلدمات مستهلكة 
الوافديــن والعمالــة  مــن 
الهامشية، لكن تكلمت عن 
االختراق العظيم في ديوان 
اخلدمــة ومجلس الوزراء، 
وعندمــا أدخل الــى ديوان 
مجلس الــوزراء في مصر 
هل أجد سودانيني، مدحت 
مستشار مصري شارك في 
حرب ٧٣ وعسكري سابق 
وموجــود فــي مصــر الى 
اليوم ويتحكم بالكويتيني 
املوجودين التحكمات التي 
تصيــر متنع الكويتيني أن 
قــرار،  يكونــوا أصحــاب 
والفتوى والتشريع يقولون 
لدينــا محامــني (أ) يعنــي 
ممكن يكونوا مستشارين، 
ويتعاقدون مع ١٧ مستشارا 
حتى االتفاقيات ال تلتزموا 
بهــا، عبدالواحــد ومدحت 
مــا يتعلــق  يأخــذون كل 
الدولــة لرئيس  ببيانــات 
الوزراء وبنك ديوان اخلدمة 
املدنيــة في الــدور الثامن 
نائــب  املشــبوه، ودفــاع 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
عــن وكيل ديــوان اخلدمة 
املدنية مشبوه، عبدالواحد 
يوصل له البريد الى بيته 
يوميا، ونحن لدينا عناصر 
وكفــاءات كويتيــة، نحــن 

التوصيات كلها، لكن املبدأ 
أن نناقــش التقريــر بدون 

سلق.
الســبيعي:  ٭ احلميــدي 
تقولــون ســلق بيــض، ٧ 
قوانني مدرجــة في جدول 
أعمال مطلــوب التصويت 
عليهــا، احلقيقــة موجعة 
لهم، يريدون حماية القطاع 
ليــس ســلق  النفطــي، ال 
بيض، صوت وناقش، مندد 

اجللسة.
٭ ســعدون حمــاد: لدينا 
اليــوم قوانني مدرجة على 
جــدول األعمــال، فلنمــدد 
اجللسة ولكن نبدأ بالقوانني 

ومندد اجللسة.
٭ تقــدمي تقريــر جلنــة 
التحقيق حــول جتاوزات 
ترقيات وتعيينات مؤسسة 
البتــرول ليناقش بعد بند 
األســئلة علــى أن يكــون 

التصويت نداء باالسم.
وجــرى التصويت نداء 

باالسم:
احلضور ٣٨، موافقة ٢٥، 

عدم موافقة ٨، امتناع ٥.
موافقة ويناقش التقرير.

٭ بدر املال: هذا التقرير هو 
االول الذي صدر مبخالفات 
القطاع النفطي ومت االجتماع 
لفترات طويلة، وهناك ٨٨ 
توصيــة في هــذا التقرير 
وفــي هــذا التقريــر هناك 
٩ توصيــات باالحالــة الى 

النيابة.
وهناك ٥٦ مليونا صرفت 
الى الشركات دون وجه حق، 
وهناك احد املسؤولني دخل 
شركته في املناقصات، وهذا 
يجب االحالــة الى النيابة، 
وهنــاك قياديــون عينــوا 
عيالهم فــي القطع النفطي 
والبعــض من املســؤولني 
يشــكل جلنة حتقيق وهو 

مخترقون وال عندنا أسرار، 
وفضايحكــم وصفقاتكــم 
مفضوحة ومنشــورة من 

الداخل، اتعظوا.
وتــال رئيس اجللســة 
طلبــا نيابيا بتقدمي تقرير 
جلنة التحقيق في جتاوزات 
التعيينــات والترقيات في 
مؤسسة البترول الكويتية.

٭ محمد الدالل: أقدر الطلب 
املقدم، لكــن أرجو تأجيله 

إلى اجللسة القادمة.
٭ بدر املال: نحن ما عندنا 
التقرير  مانــع مناقشــته، 
موجود ومــدرج أمتنى أن 
نلتزم ونصوت على الطلب.

٭ صالــح عاشــور: جلان 
تقــدم  عندمــا  التحقيــق 
تقاريرها عــادة ال تناقش 
تفاصيلهــا،  ولكــن تقــرأ 
التوصيات وبجــود وزير 
النفــط ووجــود التقريــر 
االنتهــاء مــن هــذه  البــد 
التقاريــر املهمة، الرئاســة 
جمعــت قوانــني مهمة في 
أقل من ساعة، بالنهاية هي 

توصيات.
٭ عبــداهللا الرومــي: مــع 
تقديرنــا ألعضــاء جلنــة 
ال  التقريــر  التحقيــق، 
اآلن  نســتطيع مناقشــته 
وبالتالي كيف تأخذ موقفا 
وأرجــو تأجيل األمر حتى 

في جلسة خاصة.
٭ خليــل أبــل: نتمنــى أن 
نناقش التقرير اليوم، وهو 
موجود على جدول األعمال، 

هو تصويت فقط.
٭ محمــد الــدالل: التقرير 
٢٢/٧ منهــا ٥ أيــام عيــد، 
هذا طرح جديد في احلياة 
البرملانية، هل عندما نشكل 
جلنة خالص عملــوا اللي 
عليهــم وال داعــي لقــراءة 
التقرير، ممكن أوافق على 

املسؤول، وهناك من يعني 
ابنه في القطاع النفطي.

ونحن نعرف باملشاريع، 
وهناك في بعض املشاريع 
«اوامر تغييرية»، وبعض 
الشركات تقدم هذه الطلبات 
وقدمنا الى ان تكون النسبة 
ال تتجاوز ٥٪ حتى ال تكون 

العملية مفتوحة.
وهناك مشــروع بدأ في 
٢٠١٠ ونحن في ٢٠٢٠ ولم 
يتم االنتهاء منه لالسف من 
مقاول الى آخر، وال يوجد 
عندهم قائمة «بالك لست»، 

ولكن ما يبون!
وهناك شركات خسرانة 
ويقوم مسؤولوها بتكرمي 
موظفيهــا! هــل هــذا االمر 

معقول او مقبول؟!
التوصية  ومتت ايضــا 
بإحالــة موضــوع مصفاة 
ڤيتنــام وايضــا مت تبنــي 
مقترح االخ عيسى الكندري 
وهو حوكمة القطاع النفطي.

وهناك ٣ شركات ال يوجد 
بها ممثل قانوني في القطاع 

النفطي!
وهــذا االمر وفي عجالة 

ما وجدناه من مخالفات.
الســبيعي:  ٭ احلميــدي 
القطاع النفطي ليس باجلديد 
واخلسائر اللي فيه كثيرة، 
وانا اقولها حتى الوزير ما 
يقدر عليه، والوزير يقول 
فاجأتوني ألني ابي يكون مع 
الطاقم وانا اقولها لك واهللا 
ما راح يحضرون واهللا ما 

يحضرون.
والتوظيــف في القطاع 
النفطــي لعــب فــي لعب، 
القطــاع  فــي  والتوظيــف 
النفطي ٩٠٪ منهم وافدون 
والكويتي لو يبي يتوظف 
امن وسالمة يطلب منه لغة 
اجنليزية، اما الوافدون من 

دون اختبار، هل هذا االمر 
يجوز؟!

٭ مــرزوق الغــامن: يوقف 
حديث احلميدي السبيعي 
ويطلب وقت محدد لسماع 
رأيك ويؤكد ان هناك طلبات 
قبل هذا الطلب وهذا احملور 
اصل دش مخالف وال يجوز 
احلديــث مــن دون حتديد 
وقت، هناك طلبات مناقشة 
ســاعة للصندوق املاليزي 
وساعتني للتعليم و٦ قوانني 
وهناك طلبات اصال مقدمة 

قبل هذا الطلب.
رئيس اللجنة يشرح في 
عشر دقائق ونصوت عليه.
الســبيعي:  ٭ احلميــدي 
وضعوا ٣ شركات موظفني 
معهــم بــدون إعالنات وال 
اختبارات وال مقابالت تدخل 
في خصومة مع وزير على 
رئيس قسم! القطاع ليس له 
عالقة بأي قطاع في البلد، 
التلفيــات ٨٠ مليون دينار 
على أساس قوة قاهرة وهي 

األمطار.
٭ مبارك احلريص: احلكومة 
اعترضت أساسا على إدراج 
هذا البنــد اليوم، ونحن ال 
التصويت على  نســتطيع 
التقرير بهذا احلجم فنطلب 
تأجيل التصويت حتى نطلع 

على التقرير.
٭ بدر املال: ما احلساسية 
فــي هذا التقريــر الذي هو 
عبــارة عن توصيــات في 
النهايــة واحلكومــة تنظر 
الى التوصيات واملستندات، 
واحلكومــة تريد أن تكافح 
الفساد وال تريد التستر على 
فســاد، والنيابــة هي أكثر 
جهة حياد في الكويت وهي 
خصم شــريف، واحلكومة 

أمينة على املال العام.
احلريــص:  مبــارك  ٭ 
ملــاذا تفتــرض أن ترفض 
التوصيــات؟! نحن نطلب 
دراستها، حتى وزير النفط 
لم يســتطع إدخال الفريق 

املساند بسبب كورونا.
٭ سعدون حماد: املفترض 
التصويت على التوصيات.
٭ خليل أبل: أساس جلنة 
التحقيق كانت هناك مساءلة 
سياســية لوزيــر النفــط، 
واحلكومــة قالت شــكلوا 

جلنة حتقيق.
٭ مرزوق الغامن: الدخول 
البدايــة كان خطــأ،  فــي 
واملجلس أخذ قرارا بشرح 
اللجنــة وبعدهــا  رئيــس 

التصويت.
٭ عبــداهللا الرومي: هناك 
قرار مبتحدثني، هذا التقرير 
علــى  نصــوت  بحجمــه 

التوصيات.
٭ خالــد العتيبــي: نظــرا 
حلساســية األمــر وأهمية 
اللجنــة، أقترح تخصيص 
جلســة غــدا ملناقشــة هذا 
النفــط  التقريــر ووزيــر 
يحضر فريقه، احلل األمثل 
تخصيص جلسة غدا حلياة 
الشــريان  هــي  الكويــت 

النفطي.
٭ مــرزوق الغــامن: في أي 
وقــت مــا عندي إشــكالية 
وجهوا الطلب وأوافق عليه 
وأوجه الدعوة، وأقترح يوم 
األربعــاء املقبل التصويت 
على طلب طرح الثقة، وهذا 
البنــد مــا يطــول فأضيف 
هذا البند في هذه اجللسة 

األربعاء.
٭ مبارك احلريص: احلكومة 

أسامة الشاهني خالد الشطيمبارك احلجرف خلف دميثير د. فهد العفاسي

وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية امس في املداولتني األولى والثانية على االقتراح بقانون ومشروع قانون بشأن قوة اإلطفاء العام. وركز القانون على الطبيعة اخلاصة لعمل عضو قوة اإلطفاء من الناحيتني املهنية والفنية. وتقضي مواد القانون بإنشاء قوة نظامية غير مسلحة 
تسمى «قوة اإلطفاء العام» حتل محل اإلدارة العامة لإلطفاء. كما نصت مادة أخرى على إنشاء مستشفى طبي متكامل لرعاية أعضاء قوة اإلطفاء العام وأسرهم حتى الدرجة األولى. كما أجازت احلكم باملصادرة أو غلق املنشأة وإلغاء ترخيصها ملدة ال تزيد على سنة وإلزام احملكوم عليه 

بتصحيح األعمال املخالفة ورد الشيء إلى أصله. كما وافق املجلس في املداولتني األولى والثانية على االقتراحات بقوانني حول إصدار قانون اجلزاء وذلك فيما يتعلق بإجراء العمل الطبي أو اجلراحي إذا كانت إرادة املريض غير معتبرة قانونا. تأتي االقتراحات بقوانني فيما يتعلق بأسباب 
اإلباحة حالة رضاء املجني عليه التي تكتفي بالرضاء الصادر من ولي النفس ملباشرة األعمال الطبية أو اجلراحية إذا كانت إرادة املريض غير معتبرة قانونا نظرا للحاجة امللحة إلى إضافة األم أسوة بولي النفس لذات العلة. واقر املجلس في املداولتني األولى والثانية االقتراحات بقوانني في 
شأن إيجار العقارات مبا يشمل حماية املستأجرين املتضررين من قرار تعطيل بعض األنشطة التجارية حماية لألمن أو السلم العام أو الصحة العامة من احلكم عليهم بإخالء العقارات املؤجرة. ووافق املجلس في املداولتني األولى والثانية على االقتراح بقانون ومشروع القانون بشأن حق 

االطالع على املعلومات مبا يشمل حرية تداول املعلومات واحلصول عليها إرساء ملبدأ الشفافية والنزاهة في املعامالت االقتصادية واإلدارية. وكان املجلس وافق على تشكيل جلنة حتقيق برملانية بشأن غسيل األموال املرتبط بالصندوق السيادي املاليزي.
وانتخب مجلس االمة في عضوية جلنة التحقيق كال من النواب د.عودة الرويعي وشعيب املويزري وصفاء الهاشم على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خالل شهرين، كما ناقش املجلس القضية التعليمية. والى التفاصيل:

تابع اجللسة: ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

مبارك احلريص

(هاني الشمري) رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعبداهللا الكندري ود. عودة الرويعي وصالح خورشيد  رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متوسطا النواب على املنصة

صالح عاشور وأحمد الفضل وحمد الهرشاني فيصل الكندري وخالد الروضان وخالد الفاضل

ملشاهدة الڤيديو
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أحمد الفضلعبداهللا الكندري خالد الشطي

خالد الروضان ومرمي العقيل

أعضاء احلكومة خالل اجللسة

عدنان عبدالصمد

اخلالد: لن ندخر جهدًا وال ماًال لتوفير أفضل الظروف ألبنائنا الطلبة

ال متانع في التصويت على 
اإلحاالت اآلن والتوصيات.
٭ مرزوق الغامن: كثير من 
التقاريــر كانت حتال دون 
تصويت، إذا كانت األغلبية 
موافقــة علــى التصويــت 
لــم تتــم  مباشــرة،  وإذا 
التصويت  املوافقــة علــى 
اليوم(أمس) فسأدرجه يوم 

األربعاء.
من يريدها األربعاء يرفع 

ايده.
٢١ من ٤٣.

(عدم موافقة).
إذن التصويت اليوم.

٭ الغامن: مــن يريد إحالة 
التقرير الى احلكومة يصوت 

نداء باالسم.
احلضور ٤٩، موافقة ٤٥، 

عدم موافقة ٠، امتناع ٤.
٭ مرزوق الغامن يتلو بيانا 
للمجلس: يؤكد مجلس األمة 
الكويتي تضامنه التام مع 
لبنان الشقيق اثر التفجير 
الذي حدث أمس، ونتضرع 
هللا أن يعجــل فــي شــفاء 
املصابني ويعني لبنان على 

معاجلة تداعي االنفجار.
٭ ووافــق املجلــس علــى 

البيان باإلجماع.
٭ أحمــد الفضــل: شــكرا 
على هذا البيان الذي ُميثل 
الكويتي، ونتمنى  الشعب 
للبنان سرعة التشافي مع 
هذا البلد ونتقاطع معه في 
الدميوقراطية واحلرية، ما 
حــدث للبنان آملنا جميعا، 
ونتمنى للبنــان أن يلتئم 
شعبا وحكومة وميضي في 

مسيرته السياسية.
٭ أسامة الشاهني: نتضامن 
مــع لبنــان الشــقيق فــي 

مصابه.
٭ خلف دميثير: نتضامن 
مع الشعب اللبناني فهو في 
حاجة ملساعدتكم في هذه 
الكارثة، ال تخليهم يا باسل.

٭ صالح عاشور: نشكر بيان 
املجلس، لبنان بلد السالم 
واحملبــة والدميوقراطيــة 
واملقاومــة في اخلط االول 
امــام الكيــان الصهيوني، 
ونشاركهم آالمهم في هذه 
العصيبة، ندعو  الظروف 
اهللا ان يتغمد ضحاياهم في 
رحمته وان يشفي مصابهم.
الدقباســي: كان  ٭ علــي 
صــوت لبنان في الســاعة 
فــي ٢  الثامنــة صباحــا 
أغســطس كأول بلد عربي 
مؤيــدا حلــق الكويــت في 
التحرير، ونستذكره اليوم 
في فاجعتــه، ونبعث الى 
االشقاء متنياتنا باالستقرار 
وشــفاء اجلرحــى من هذا 

املصاب اجللل.
٭ محمــد الــدالل: لبنــان 
لــه دور داعم فــي قضايا 
الكويــت، خاصــة الغــزو 
العراقي، وجند انفسنا في 
قربى مع الشعب اللبناني، 
ونشــكر ســرعة استجابة 

احلكومة والهالل االحمر.
٭ عدنان عبدالصمد: احر 
التعــازي لشــعب لبنــان 
الشــقيق ملصابهم اجللل، 
واذ نشيد بالدعم احلكومي 
الســريع، نأمل ان يستمر 
هــذا الدعم حتــى متر هذه 
اول  لبنــان كان  احملنــة، 
املناصريــن فــي الكويــت 
اضافة الى موقفه املستمر 
ملواجهة العدو الصهيوني، 
وتعازينا لعوائل الضحايا 
وان يحفــظ لبنان وجميع 

شعوبها من كل مكروه.
٭ عســكر العنزي: نتقدم 
بأحــر التعــازي فــي هــذا 
املصــاب اجللــل للشــعب 
اللبناني مستذكرين موقف 

لبنان مع الكويت.
٭ صفاء الهاشم: شكرا على 
موقف الكويت جتاه لبنان 
وشعبها، لبنان ميرض وال 
ميــوت، ميز املولــى لبنان 
مبوقع أخاذ جعل املرتزقة 

يتصارعون عليها.
٭ عبــداهللا فهــاد: نســأل 
اهللا السالمة لشعب لبنان، 
يشــفي  ان  اهللا  ونســأل 
املصابني والنهوض لشعب 
لبنان، ونشكر االستجابة 
الســريعة للحكومــة على 
فزعتها لشــعب لبنان من 
خــالل مؤسســات الكويت 

اخليرية.
٭ مــرزوق الغامن: نســأل 
املولــى عز وجــل ان يرفع 
البــالء ويزيل هــذه الغمة 
عن لبنان الشقيق، فلبنان 
واللبنانيون قطعة في قلب 

كل كويتي.
طلــب مناقشــة بشــأن 
العــام  التعليــم  مســيرة 
واخلاص والتعليم العالي

٭ عدنان عبدالصمد: لدينا 
عدة قوانني، وهناك قانون 
رجال االطفــاء مهم، امتنى 
ان ننتهي من قانون االطفاء 

ونعود الى اجلدول.
٭ مرزوق الغامن: اقترح ان 
تكون بدل ســاعتني ساعة 
واحــدة، هل لدى احلكومة 

بيان؟
عبدالصمــد:  عدنــان  ٭ 
القوانني كثيرة، وامتنى ان 

يكون االطفاء اول قانون.
٭ مــرزوق الغــامن: ترفع 

اجللسة للصالة.
اجللســة  اســتؤنفت 

واالجهزة االخرى وتفعيل 
قاعدة املســتخدمني لبوابة 

الكويت التعليمية.
القــادم ســنبدأ  العــام 
أونالين مــن الصف االول 
الى الثالــث ألنه ال يحتاج 
الى تعليم متزامن، ودخول 
األسرة كالعب اساسي في 

هذه املرحلة.
مت اعــداد برنامج زمني 
تأهيلي للموجهني واملعلمني 
والطلبة عن طريق استخدام 
«تيمز»، وبعد هذه الدورة 
مت تدريب ما يقارب ١٠٩٢٩ 
متدربا وغطينا هذه االعداد 
من املعلمني على معطيات 

البد ان يعيها املعلمون.
اصدرنا دليال ارشــاديا 
لعودة العمــل في املدارس 
يغطي جوانب عودة العمل، 
ومت توزيعه على املدارس 
ومواعيد بدء العام الدراسي 
واستخراج الشهادات ونهاية 
الدوام وحددنا آلية العمل.
للمناهــج  بالنســبة 
الدراســية متــت مواءمــة 
الدراســي  الفصل  دراســة 
الثانــي مــع عــدم االخالل 
باملناهج حتى يســهل على 
املعلمني اداء هذه املناهج.

مت تســجيل ٨٤٩ مــادة 
دراســية جلميــع املراحل، 
و٨٩ درسا خاصا في املعهد 

الديني.
للبوابــة  بالنســبة 
التعليميــة، متــت معاجلة 
كثير من العقبات املوجودة 
بالنســبة للحسابات  فيها 
املفعلة ففيها ٤٥٧٢٥٠ حسابا 
مفعال ويســتطيع الدخول 
للبوابة من خالل احلساب 
اخلاص به، وهناك ٧٣ الف 

حساب مفعل للمعلمني.
مقتــرح  هنــاك  وكان 
مقــدم لتخفيض الرســوم 

الساعة ١٢٫٣٥ ظهرا برئاسة 
رئيس مجلس األمة مرزوق 

الغامن.
٭ ســعود احلربي (وزير 
التربية): طرح هذا املوضوع 
يؤكد على اهمية الشراكة بني 
املجلس واحلكومة، هناك ٣ 
قضايا رئيسية هي االهتمام 
باجلانب الصحي لطلبتنا 
ولن نحيد عنها وال يوجد 
منوذج تربوي يحتذى على 
مستوى العالم، فكل دولة 
لهــا منوذجهــا اخلاص في 

التعامل مع هذه األزمة.
ركزنا علــى انهاء العام 
الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، ومتت 
تسوية هذا األمر واالنتهاء 
من الثاني عشر هي قضية 
نركــز عليهــا اآلن، خطتنا 
بنيت على معطيات اهمها 
فــي  املقدمــة  التوصيــات 

استجواب وزير التربية.
احملــور االول التعليــم 
عــن ُبعــد، واقررنا اخلطة 
املتكاملــة حــول التعليــم 
عن ُبعد، واستعنا بخبراء 
جامعــة  مــن  اكادمييــني 
الكويت، ومت تشكيل جلنة 
عليا لوضع سياسات تنفيذ 
التعليم عــن ُبعد وتفعيل 
التعليميــة،  البوابــة  دور 
وربــط ســجل الطالب مع 
ميكروسوفت تيمز والدخول 
من خالل خاصية الدخول 
املــادة  املوحــد، ووضــع 

العلمية على الشبكة.
واكدنا بالنسبة للصف 
١٢ ان تقييمهم سيكون من 
خــالل احلضــور والغياب 
والتفاعــل  واملشــاركة 
والواجبــات والتقارير من 

خالل الطلبة.
مت اعــداد وبــث برامــج 
توعوية للطلبة واملعلمني 
من خالل اســتخدام اآليباد 

في فتح البعثات، نريد ان 
تأخذوا في االعتبار العدالة، 
ال نريد ان يكون هناك خلل 
في تكافؤ الفرص او متييز 
فــي الفــرص، واقــدم لكم 

الشكر وجهودكم مقدرة.
٭ ســعدون حمــاد: وزير 
التربيــة، لــو ســمعنا من 
البداية كنا ارحنا املدارس، 
ولم يسمع كالمنا اال بعد ٥ 
اشهر، وفي اآلخر نفذ كالمنا، 
وفي موضوع الثاني عشر 
فاملدارس اخلاصة خلصت 
وانتهــت التفرقة واضحة، 
فالوزير الســابق كان لديه 
توجه بإلغاء اختبار القدرات 
العامــة، وهــذا  للثانويــة 
الوزير متمســك به، فلماذا 
يكون هناك اختبار قدرات 
واجلامعــات  للجامعــات 
اخلاصة مــن دون اختبار 

قدرات.
٭ صالح عاشور: ان التعليم 
هــو الركــن االساســي في 
تطــور الكويــت وال ميكن 
وجود نقلة نوعية من وضع 
تعليمي حالي الى آخر من 
دون االهتمــام بالتعليــم، 
وبعــد كورونــا هناك حتد 
فــي  كبيــر، واذا اخفقنــا 
التعليــم ســنخفق في كل  
ُبعد  التعليم عن  املجاالت، 
والتعليــم الرقمــي البد ان 
جناريــه، وبالتالــي يجب 
وضع استراتيجية تعليمية 
جديــدة لننقــل البلد نقلة 

نوعية اساسها التعليم.
هناك اكثــر من ٣٠ الف 
فرصة عمل في التخصصات 
اجلديــدة والتخصصــات 
التقليدية عفى عليها الزمن.

٭ احلميدي السبيعي: في 
شهر ١٢ شكلنا جلنة حتقيق 
في توظيف ابناء الكويتيات، 
وفوجئنا ان وزارة التربية 

الدراسية وصدر قرار وزاري 
بتخفيض الرسوم ٢٥٪ في 

العام ٢٠٢٠/٢٠١٩.
املطروحة  التخصصات 
هــي ذاتها فــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
وحددنا فتح البعثات التميز 
وهي مفتوحة من اآلن ومن 
ثم حددنا من ١ الى ٩/٣٠ فتح 
جميع البعثات في التعليم 
العام واخلــاص، ولم يكن 
هناك تداخل في النسب، فكل 
تعليم خاص يأخذ نســبة 

في هذا اجلانب.
طالبــا   ١٩٧٧ اجمالــي 
دول،   ١٠ فــي  دارســني 
الداخليــة  والبعثــات 
سنفتحها من ٩/٢٠ الى ١٠/٨ 
الى اجلامعات اخلاصة في 

الكويت.
بالنســبة للتعليــم عن 
ُبعد في اجلامعات والكليات 
اخلاصــة، مت اعتمادها من 
مجلس االمناء وغطيناها في 
جانب كبير من اجلامعات 
بالنسبة لرسوم  اخلاصة، 
اقرها  اجلامعــات اخلاصة 
مجلس االمناء بخفض قيمة 
٢٠٪ مــن الرســوم وجهنا 
الطلبــة  خطابــات بشــأن 
الدارســني علــى حســابهم 

وننتظر الرد.
لقانــون  بالنســبة 
احلكوميــة،  اجلامعــات 
توقفنا عند الالئحة الداخلية 
بإقرار اجلامعات  وبدأناها 

بـ٢٠١٩/٧/٢٤.
بالنسبة جلامعة الكويت 
مت اعتماد التعليم عن ُبعد 
وبــدأت فــي خطــة كاملة 

للتدريب.
٭ علي الدقباســي: قضية 
البعثات، طلبنا منه حتقيق 
العدالة في توزيع البعثات 
ووفقا للنســب االعلى، وال 
نريــد ضغوطــا بالتعجيل 

كانــت متراخيــة جــدا في 
هذا اجلانب، واتينا بـ ٢٤٦ 
درجة، واخذنا ١٠٣٢ درجة 
لتوظيف ابناء الكويتيات، 
وتفاجأنا بالــوزارة وقفت 

هذا االمر.
وكل مــا لــدي ســويته 
وكلمــت الوكيــل وكلمــت 
الوزيــر، كل مــا يريدونــه 
هــو التعاقــدات اخلارجية 
مع الوافدين وامهلت الوزير 
الى ٨/١٦ وأعلن استجوابي 
التربية األســبوع  لوزيــر 

القادم لهذا السبب.
٭ عودة الرويعي: الوزير 
ابن الوزارة، وكنا باللجنة 
اول اجتماع كنا نتعشم ان 
يكون بيننا وبينه تعاون، 
لآلن ال نعرف الوزير وين 
رايــح وال نعــرف خطــة 
الوزارة وحتــى لم نعرف 
شــيئا من شــرحك اليوم، 
وعدتنــا اكثر مــن مرة ان 
باملعلومات للجنة  تزودنا 
ولم تف بوعودك، وال نعرف 
مــا هــي خطــة البعثات ال 
يوجد تكليف واحد للتعليم 
عن بعد، ال يوجد قرار طلع 
من مكتبك بهذا الشأن، كلها 
قرارات شــفهية، موضوع 
التعليم هو مستقبل كل بلد 
ال يجوز التفريط فيه، انت 
النواب،  غير متعاون مــع 
الذين حضــروا اللجنة لم 
تكــن لديهــم القــدرة على 
إقناعنــا بأي شــيء، ارجو 
ان يتم االهتمام بالتعليم، 
الكويت تتذيل جميع القوائم 
بالتعليــم عربيا وخليجيا 
ووضع التعليم من ســيئ 

ألسوأ.
واذا مت تقدمي استجواب 
لك فسيكون الوضع مختلفا 
ألن مســتقبل التعليــم في 

خطر.

٭ خليل أبــل: التعليم في 
خطر ويتحمل املسؤولية 
يتحملهــا ســمو الرئيس، 
طلبــت موعدا مــع رئيس 
احلكومــة ألحتــدث عــن 
هذا األمر، مــاذا عن صحة 
االبنــاء والعاملــني، فمــا 
اخلطط فيما بعــد اكتوبر 
ماذا عن االسرة، والفصول 
الدراسية اساسها الدروس 
التفاعلية، وال توجد بنية 
حتتية، املراحل األولى عن 
بعد ماذا ستفعلون بها، البد 
من ان تتغير خطة البعثات 
لتتناسب مع وضع كورونا 
وأعلن أن عيالي لن يداوموا 
في ظل اســتمرار كورونا، 
املناهــج كيــف ســتتغير 
لتتواكب مع مرحلة ما بعد 
كورونا انت يا وزير التربية 
لقانون اجلامعات  مخالف 

الكويتية.
نحن لسنا هنا لنسيء 
للوزيــر فهو اخالقه عالية 
وثقافته عالية، تعالى في 
الــوزراء وحمله  مجلــس 
التعليم  املســؤولية، نعم 
في خطر، التعليم والصحة 
شــيئان متالزمــان فكيف 
ســتعلم مراحــل الروضة 

واالبتدائي.
مــا دخل الطالــب الذي 
يدرس في جامعة الكويت 
بجنسيته والبدون يدخل 
بدون يطلع البس جنسية، 
درسنا في افخم اجلامعات 
لم يســألني عن اجلنسية، 
واســتجوابي جاهــز وال 

حترجني معك.
٭ نايف املرداس: التعليم 
عصب احلياة، هل مت تعقيم 
جميع مدارس الكويت بعد 
اســتخدامها لإليــواء، هل 
عمليــة التعليــم عــن بعد 
تســتدعي وجــود الهيئــة 

التدريسية.
٭ أسامة الشاهني: احلرقة 
التــي يتكلــم بهــا الزمالء 
مبررة ومفهومة فهو املرفق 
األهم، حديثنا عن التعليم 
هو حديث عن املســتقبل، 
اشــيد بتخفيــض رســوم 
املدارس اخلاصة ٢٥٪ من 
املــدارس اخلاصــة، دورنا 
حكومــة ومجلس الضغط 
بتخفيــض هــذه النفقات، 
ونحرص ايضا على اجلودة 
وأضم الكلمة الى اجلامعات 
اخلاصة وأن بعض شهادات 
التعليمية  الهيئــة  اعضاء 
فــي اجلامعــات اخلاصــة 
غير معتمدة ونحن نسيبه 
فــي اجلامعــات  لنصلــح 
التكويت  اخلاصة، وكذلك 
فــي اجلامعــات اخلاصــة 
يجب ان يصل الى النسب 

املطلوبة.
الــدالل: هنــاك  ٭ محمــد 
عالمات اســتفهام في اداء 
الوزارة، اشك ان يكون لدينا 
تعليم عن بعد على مستوى، 
اشك ان تكون هناك تلبية 
حاجيات املواطنني واملقيمني 
من حيث ايصــال التعليم 

عن بعد.
٭ مبارك احلجرف: ما عندي 
شك في حسن نوايا وزير 
التربية وسبب تأخيره هو 
حرصه علــى الطلبة، لكن 
جتري الرياح مبا ال تشتهي 

السفن.
مشكلة في رابع ثانوي 
درجة الطالب في يد املعلم 
كان قبل ذلك هناك اختيار، 
اليــوم هناك املعلــم وهذا 

لنعمل مع املجلس كفريق واحد لتقييم أمورنا والعالم كله مرتبك جراء «كورونا» ونأمل اإلكبار بالكويت وعدم ربط اسمها بقضايا غسيل األموال

د. بدر املالناصر الدوسري

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد متحدثا

د. عبدالكرمي الكندريشعيب املويزري

محمد املطير الشيخ د. باسل الصباح

محمد الدالل

محمد الدالل

محمد اجلبري

أنس الصالح وبراك الشيتان خالل اجللسة



مجلس األمة
اخلميس ٦ اغسطس ٢٠٢٠

12

علي الدقباسي

املجلس ناقش القضية التعليمية.. واحلربي تعّهد بدراسة التوصيات

ليس الفيصل بل الفيصل 
هو االختيار.

الطلبة  لدينــا مشــكلة 
الذين لديهم عالمات متفوقة 
وطلبــة الطــب اجلامعات 
ستبدأ في شــهر ٩ ونحن 
لم نخرج طلبتنا الى اليوم.
الكنــدري:  عبــداهللا  ٭ 
مستحيل يا دكتور سعود 
ان نرى الشــارع الكويتي 
وكل اآلبــاء قالوا ان هناك 
خطــأ كبيرا داخــل وزارة 
التربية، وال يوجد تنسيق 

في الوزارة.
٭ محمد الطبطبائي: الكل 
مســتاء، لكن هناك ارواح 
انهزامية، دراســة ابوظبي 
اياها  للتعليــم ســأعطيك 
لتعرف اننا جدا متأخرين، 

ال يوجد اهم من التعليم.
٭ ســعدون حمــاد: يجب 
على وزير التربية ان يكون 
املعلمــني واملعلمات،  مــع 
ويوقف قرارات التعســف 
مع املعلمات خاصة القرارات 
اإلدارية، ونرجو من الوزير 
العودة في قرار اخلصم من 
مديرة فــي احدى االدارات 
ونقلها اجلهراء وحولها من 
معلمة إلى إدارية، ال يجوز 
التفريق بني املعلمني، وما 
مصير الطلبة الدارسني في 
مصــر، فمــا دورك كوزير 
خالل ازمة اغالق الطيران.

٭ عبداهللا الرومي: من الظلم 
حتميلكم هذه املســؤولية 
كاملة، فنحن في مرض غير 
مسبوق، كلي ثقة بكم وفي 
الرجال الذين معك أن تسير 
العملية التعليمية عن ُبعد، 
ومن هو بعيد عن التعليم 
ال يستطيع وضع احللول 
مثل املختصني في التعليم.
املعيــب أن طالبــا مــن 
البدون ينجح باجتهاده ثم 
تقول له لن أعطيك الشهادة 
بدون جنسيتك، هذا عيب 
وحرام ألنه أخذ الشــهادة 
باجتهاده وليس بجنسيته.
عبدالصمــد:  عدنــان  ٭ 
القضية أكبــر من الوزير، 
عــدم  مشــكلتنا  فنحــن 
االســتقرار السياســي في 
البلــد، فكــم وزيــر تربية 
أتى في هذه الفترة القليلة 
املاضية، وكم استراتيجية 
يتم وضعها وهل أصال هناك 
اســتراتيجية عامة لوضع 
التعليم في الكويت تكون 
شــاملة، لكن يأتــي وزير 
يغير قرارات الوزير الذي 

سبقه.
٭ ســعود احلربي (وزير 
التربيــة): دونــت جميــع 
الشــكر  املالحظــات وكل 
هــذه  علــى  والتقديــر 
املالحظات وسنأخذ بها إن 

شاء اهللا.
٭ رئيس الوزراء: احلكومة 
اهتمــام  بــكل  ســمعت 
موضــوع  مالحظاتكــم، 
التعليــم أحد اآلثــار التي 
نعرف مداهــا، العالم كله، 
جائحة كورونا تسببت في 
أكبــر خلــل تعليمي حول 
العالــم على مدار التاريخ، 
العالــم يواجه  أن  وحــذر 
كارثة أجيال وتقوض عقودا 
من التقــدم، هو يتكلم عن 
مليــار طالــب فــي مراحل 
دراسية لم ينالوا حتصيلهم 
العلمي، هذا هو األثر على 
األجيال القادمة، ونتشارك 

معكم في األلم.
ليتني أعــرف الظروف 

في شهر ١٠، ولكن أعرض 
البديــل كلنــا مســؤولون 
ومســؤوليتنا جتاه بناتنا 
وأوالدنــا ونبــذل جهدنــا 
ونشــارك دولنا اخلليجية 
ونشــاركهم فــي جتاربهم 
واليونســكو ٢٠٠ دولــة 
ونلتمــس كيــف يتعامــل 
العالــم مــع األزمــة، لكن 
تقولون هناك دليل إرشادي 
لــدول تعاملــت مــع هذه 
األزمة، ال أرى أمامي دليال 
إرشــاديا بهذا الشأن، نعم 
هناك أفكار، ولو أحضرت 
األساتذة في جامعة الكويت 
سيعطونني أفكارا مختلفة، 
كــم كنت أمتنــى أن أجيب 
لدينــا  عــن تســاؤالتكم، 
إمكانــات وقدرات بشــرية 
نفخــر بها، ولكــن نحتاج 
ألننا نكــون فريقا واحدا، 
أؤكد أننا جنتهد ونشتغل 
كفريــق لتحقيــق ظروف 
أفضل لبناتنا وأبنائنا في 

حتصيلهم العلمي.
أعرف حرص الوالد على 
حتصيــل أبنائــه العلمي، 
أن  منــا  مطلــوب  نحــن 
نعبر بأقل األضرار وكيف 
نستفيد من شبكة الكويت 
في العالــم، األمر في غاية 
األهميــة، وأكــرر شــكري 
لوزيــر التربية واألعضاء 
الذين مكنونــا من معرفة 
كل األمــور ونتناقش فيها 
ونعدل فيها وأثر اجلائحة 
عميــق وال نعــرف الى أي 
مدى سيحد من قدرتنا ولكن 
لن ندخر جهدا وماال لنوفر 
أحســن الظــروف ألبنائنا 

وبناتنا.
٭ رياض العدساني: أمتنى 
أن تؤخــذ كل املالحظــات 
في االعتبار، أوجه شكري 

للموظفني.

وهناك طرف اجنبي تدخل 
في هذا املوضوع، وأحلتم 
املوضوع وإال لكنا سوينا 
اســتجوابا، ولكــن تأتــي 
وتقول لم ُيحقق في االمر، 
التحقيــق  لكــم مت  اقــول 
والتحري ومت احلفظ فلماذا 
اســتقال،  الهارون  باســل 
خلكم صريحــني االصالح 
يجــب ان يكون مســطرة 
واحدة وإصالح إداري دعونا 
نطبق املنهج القانوني انتم 
ترسلون رسائل متناقضة 
ونحن معك فــي االصالح 
ومحاربة الفســاد اال انكم 
ترسلون رسائل متناقضة 

للناس.
٭ علــي الدقباســي: هناك 
منــاذج عاليــة للمعارضة 
التي تكون للفساد وليس 
لإلصــالح والتــي تســعى 
حلفظ الدولة واقتصادها، 
اعتقــد ان احلكومــة قامت 
بإجــراءات ونحــن منــذ 
سنوات نتحدث عن قضايا 
منها االجتار بالبشــر ولم 
نعمل شيئا وهنا اشد على 
يــد احلكومــة باإلجراءات 
أثاره  التــي اتخذتها ومــا 
االخ الرومــي مهــم ويجب 
ان نقر اننا امام نهج جديد 
يجب ان ندعمه وعهد جديد 
ومنعطف تاريخي يجب ان 

ندعمه.
٭ عبدالكرمي الكندري: أهم 
قضية موجودة اليوم على 
الساحة الصندوق املاليزي 
وإن وجدنــا قضايا أخرى 
خرجت اما للتغطية او عمل 

حقيقي.
املاليــزي  الصنــدوق 
اختبــار حقيقــي لرئيــس 
احلكومــة كونهــا ترتبط 
بابن رئيس الوزراء السابق، 
هناك تطاول على القانون 

مناقشة الصندوق املاليزي

٭ مبارك احلريص: نؤكد 
أن الكويت تعمل وفق منهج 
األدلــة والبراهني وتعاطي 
الصنــدوق  مــع  الكويــت 
ارتكز على متابعة القضية 
املنظورة لدى القضاء والتي 
لــم يتــم توجيــه التهمــة 
لشركة أو مواطن كويتي، 

ولم نتلق أي طلب.
- جميــع اخلطابــات 
املقدمة من وحدة التحريات 
لم تتعلق بشــبهات مالية 
ولم تشــر الــى الصندوق 

السيادي املاليزي.
- قامت وحدة التحريات 
بإحالة بالغ الى النيابة في 
٢٨/٥/٢٠٢٠ بشأن عمليات 

غسيل أموال.
لــم تتلــق أي  الدولــة 
استفسار من أي جهة خاصة 
بالصنــدوق املاليزي، ولم 
يتبني من خالل التحقيقات 
أي ارتباط مباشــر أو غير 
مباشــر ملواطن أو شــركة 

كويتية بهذا الشأن.
أرجو عــدم الدخول في 
أرقام أو شــخصيات حتى 
ال يؤثر على سير التحقيق.

٭ عبداهللا الرومي: ما دعاني 
لكتابة هذا الطلب للمناقشة 
ما ورد في صحيفة القبس، 
ولم نتعود منها انها تكذب 
علينــا وتعودنا منها على 

املصداقية.
رئيس الوزراء ما يعيبكم 
انهــا حفظت فــي املاضي، 
لنــا احلقيقــة  ولتقولــوا 
فالطلــب قدمناه بناء على 
ان  القبس، والبد  حتريات 
يناقش ألن املوضوع ميس 

سمعة الكويت.
البــد مــن معاجلــة هذا 
األمــر، انتــم غيــر جادين 

حتركوا املوضوع اال بعد ما 
اثارته اميركا. سمو رئيس 
احلكومة تركة الفساد ثقيلة 
وشــهادة صاحب الســمو 
فيــك واضحة، لكن التركة 
ثقيلة هل يستطيع بشتك ان 
يشيلها. يجب ان تفتح هذه 
التركة. كمية قضايا الفساد 
املنتشــرة هذه االيام هزت 
اســم الكويــت. وتصنيف 
الكويت نزل الى الســالب. 
كيف نوافق على ٢٠ مليارا 
الدين العام. صفقات كثيرة 
وقضايا. كمية قرود تتنطط 
تعبنــا  القضايــا.  هــذه 
وســمعتنا في احلضيض 
بسبب الرخاوة في االجناز. 
بيانــك اخ مبارك كله خطأ 
وزير املالية ضعيف وغير 
متمكن. انت رئيس وزراء 
ليس كل شيء انت تعمله 

او ترسم سياسة عامة.
٭ عبداهللا الكندري: قدمنا 
أسئلة برملانية عن القضية 
وحتى هذه اللحظة لم ترد 
أي إجابة من الوزير املعني.

نعلــم أن الكثيــر مــن 
القضايا قد تقدم للمحكمة 

بأوراق ناقصة.
بلــد اخليــر  الكويــت 
والعطــاء، بينمــا هناك يد 
أخــرى تهــدم هــذا العمل، 
شــركة تؤســس برأسمال 
١٠٠ دينــار وبيــوم واحــد 
يدخــل بحســابها مليــار 
دوالر، أحتــدى أي مواطن 
أو مسؤول يدخل في حسابه 
٤٠٠٠ دينار، يسألونهم من 
ويــن األموال، أخشــى أن 
يصدر حكــم على الكويت 
علــى التقصيــر فــي هــذا 

اجلانب.
الفضالــة:  يوســف  ٭ 
استغربت من بيان مبارك 
احلريص بأنه ال توجد إدانة 

وهناك جرائم تنطبق على 
رئيــس الــوزراء الســابق 
كونها متت في عهده. ٣٠٠ 
مليــون دينــار دخلت في 
حساب ابن رئيس الوزراء 
نحن اذا خصم من حسابنا 
دينار تصلنا رســالة فكم 
بحســابه حتى ال يعلم ان 
حســابه دخل فيــه مليار 
دوالر ومت اســتغالل اســم 

الدولة.
احلريــر  ومشــروع 
اليهامهم بان مــا يقومون 
به مشــروع دولــة، هناك 
شركات تأسست على نفس 
اسماء املشاريع، هناك من 
سهل او تواطأ او استنفع. 
اســموا اجلرمية باخلارج 
جرميــة كالســيكية عندنا 
النيابة.  مالحظــات علــى 
سلطتها تســتطيع حجزه 
عطاهم كفالة ٥٠ الف دينار 
وأفــرج عنــه. الرجل لديه 
طائرات خاصة ويستطيع 

اخلروج من البالد.
الســبيعي:  ٭ احلميــدي 
مشكلتنا في تنفيذ القوانني. 
الصنــدوق املاليزي مضى 
عليــه ٤ ســنوات واليوم 
احلكومــة تتحــرك. البنك 
حســب القانــون يجب ان 
يبلغ خالل يومني. ما دور 
البنك املركزي وامن الدولة 
وغيرها من االجهزة. هناك 
لعب واضح، احلكومة تقول 
لدينــا فيديــو ما هــو هذا 
الفيديــو. مدته ٤ ســاعات 
لتحقيق امن الدولة السري. 
يجب تشكيل جلنة نيابية 
وخــالل اســبوعني حتقق 
في املوضوع وهذا ســوف 

يوضح االمور.
٭ صفــاء الهاشــم: بيــان 
وحــدة  ان  احلكومــة 
التحريات لم تبلغ. انتم لم 

ملتهمني، ولكن الغريب اليوم 
ماذا تفعل األجهزة الرقابية، 
فأغلب القضايا التي تطرح 
تأتي بشكل خارجي، وهذا ال 
ميكن السكوت عليه، فعندما 
تثار قضية من هذا النوع 
فأجهزتك الرقابية آخر من 
يعلــم، وتعلــم أن وحــدة 
التحريات ليس بها رئيس 

منذ سنتني وأنت تعلم.
التحــرك  املطلــوب 
علــى الشــبكة املوجــودة 
والتشــعبات مــن غســيل 
أموال شيء مرعب وميس 
حتركاتــك أنــت يا ســمو 
الرئيــس عندما تتكلم عن 
حتســني التصنيــف ألنها 
سمعة البلد، ألنه من املمكن 
أن تكون بلد غسيل أموال، 
وهــذا كلــه ســيؤثر على 

مساعيك.
٭ أســامة الشــاهني: هذه 
القضيــة ليســت محلية، 
بل عاملية وتتعلق بالصني 
وجــزر القمــر والريــاض 
وأبوظبي وأميركا والكويت 
الــوزراء  محطــة ورئيس 
املاليــزي يواجه ٢٦ اتهاما 
جنائيا وزوجته حكم عليها 
بالســجن وتعويــض ٥٠ 
مليونا من العملة املاليزية.

ووحدة التحريات املالية 
منذ ســنتني بدون رئيس، 
وملاذا لم تناقش اســتقالة 
رئيــس الوحــدة الســابق 
ويقول إنه استقال بسبب 
عــدم متكينــه مــن العمل 
باســتقاللية، وفــي ٢٠١٩ 
أخذنا كمركز إقليمي لشمال 
أفريقيا والشــرق األوسط 
كمركــز ملكافحــة غســيل 
األموال، وعلى احلكومة أن 
تكــون حازمة في املالحقة 
أهم من مالحظة احلرامية 
ويجب إغالق النوافذ ملنع 

وجود غسيل أموال جديد 
بذات الطرق، ولكن بوجوه 

جديدة.
٭ عمــر الطبطبائــي: هذا 
الصنــدوق نعرفه للحني، 
وهناك ما ال نعرفه، الناس ال 
ترى يدا تضرب من حديد، 
رئيــس وحــدة التحريات 
شغر منذ ســنتني، ملاذا أال 
تريدون القوي األمني، لوال 
موقع ماليــزي والصحافة 
األميركية ما كنا عرفنا عن 
هــذا األمر شــيئا، ٣ بنوك 
قدموا بالغا عن تضخم في 
حسابات شخصني، وهناك 
سلسلة، أم أنه ابن رئيس 
وزراء سابق، هل هناك رغبة 
حقيقية في اإلصالحات؟!

كــم ســنعوض ماليزيا 
غدا.

٭ د.بدر املال: رئيس الوحدة 
عني في ١/٤/٢٠١٨ واستقال 
وســبب   ١١/٤/٢٠١٨ فــي 
استقالته بأنه لم يتمكن من 
العمل باستقاللية ومورست 
عليــه ضغــوط وبعد ذلك 
تبقى هذه الوحدة سنتني بال 
رئيس معني، هذه الوحدة 
هي أخطــر إدارة موجودة 
داخل الكويت، وفيها أسرار 
الناس، يجب أن يولى عليها 
قــوي وأمــني، ألن أعمالها 

واملعلومات خطيرة جدا.
الصندوق املاليزي منذ 
سنتني واخللل اإلداري هو 
سبب دخول ماليزيا في هذه 
املشكلة وننصح أن يتولى 
االدارة شخص لديه القدرة 

على حفظ املعلومة.
٭ عادل الدمخي: الفساد بدأ 
من إصدار قوانني وسحب 
جناســي وتغيير الصوت 
االنتخابي وقضوا على كل 
صوت إصالحي كل ذلك من 

الدولة العميقة.
أمام  الــوزراء  مجلــس 
خيــار وبالء في ممارســة 
الفساد، ويجب أن تتعاون 
مــع املجلــس فــي جلنــة 
حتقيق نيابية، ويجب أن 
حتاسب األجهزة السابقة، 
والبنوك هي من أبلغت في 
٣٠/٨/٢٠١٦ وفي ١١/١٢/٢٠١٦ 

وفي ١٧/١١/٢٠١٦.
والوحــدة لم يكــن لها 
دور قوي، بل كانت حتيل 
الدولة والداخلية  إلى أمن 
كان لهــا دور في حفظ كل 
البالغات ولم تتحرك إال ملا 
أتى هذا الوزير وجئت أنت 

يا رئيس الوزراء.
٭ رياض العدساني: أكدت 
أن البــالغ ناقــص وكثير 
من القضايا مثل التسليح 
واليورو فايتر واإليداعات 
املليونيــة وأغلب القضايا 
هذه كانت باجتهادات فردية.
الســلطة  ويجــب على 
تقــوم  أن  التنفيذيــة 

بإجراءاتها.
٭ محمد الدالل: نحن منذ 
زمن في قضايا الفساد، لكن 
رأينــا جدية فــي التعامل 
احلكومي مع هذه القضية 
الــى  وكلهــا اآلن تذهــب 
النيابة، لكن الفساد يحتاج 
الى إدارة ملواجهته، وعلى 
اجلهات الرقابية أن تطور 
دورها واملجلس كذلك البد 
أن يطور دورها تشريعيا.
٭ مبــارك احلجــرف: عند 
احلديث عن هذه الظواهر 
التــي ارقــت املجتمــع هي 
ليســت قضيــة الصندوق 
بــل هــي  املاليــزي فقــط 

الرويعي واملويزري والهاشم أعضاء «التحقيق في الصندوق املاليزي» وتقرير اللجنة خالل شهرين
خالد العتيبي وماجد املطيريحمد الهرشاني والشيخ د. باسل الصباح وصفاء الهاشم

عسكر العنزي

عبداهللا الرومي

سعدون حمادد. عودة الرويعي عمر الطبطبائي د. خالد الفاضل

خالد العتيبي

د. عودة الرويعي مترئسا اجللسة وبجانبه نايف املرداس د. حمود اخلضير

محمد هايف

الشيخ د. باسل الصباح وبراك الشيتان

جانب من جلسة أمس

فراج العربيد محمد الهدية

ملشاهدة الڤيديو
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أنس الصالحد. محمد احلويلة

نايف املرداسد. خليل عبداهللا د. عادل الدمخي ثامر السويطاحلميدي السبيعي

صالح عاشور متحدثا

م. وليد اجلاسم

سعود الشويعر

مرمي العقيل

املجلس يقّر قانون قوة اإلطفاء العام مبداولتيه ويحيله للحكومة

كبيــرة،  فســاد  قضايــا 
واخشــى ان نكــون نفس 
واليــة سكســونيا، نحــن 
اآلن وحكومة صباح اخلالد 
على احملك في قضايا ارقت 
الشعب كله، والكويت بها 
جهات رقابيــة كثيرة لكن 
التحقيق على املزاج، واول 
جهاز نخر فيه الفساد هو 

جهاز امن الدولة.
٭ خليل أبل: االموال خاصة 
وليســت عامــة، غســلوا 
االموال، لكن عندما تكون 
اجهــزة الدولــة ال تــؤدي 
دورهــا اصبــح املوضوع 
امواال عامــة، مليار دوالر 
مــرت مــن حتت «خشــم» 
محافظ البنك املركزي، نبي 
مسؤول شــريف يستقيل 
االقــل يستشــرف  علــى 
امامنا مثال، اضرب يا سمو 

الرئيس بيد من حديد.
٭ خالد العتيبــي: اذا كنا 
نريد ان نضع اصبعنا على 
اجلــرح فإننا منلك قوانني 
تعالج قضايا غسيل االمول 
لكنهــا ال تطبق على علية 
القوم، هناك ضرر في املركز 
املالي وقد تشــوه ســمعة 
الكويــت، رئيــس الوحدة 
ما قدم استقالته من فراغ، 
واجــزم ان هناك صناديق 
الصنــدوق  اخــرى غيــر 
املاليزي، من حق الشعب ان 
يعرف تفاصيل هذه القضية 
وان يقــدم كل املتهمني الى 

النيابة.
٭ مــرزوق الغــامن: لــدي 
طلبــان لتشــكيل جلنــة 

التحقيق.
وتال االمني العام الطلب 
االول وفــق املــادة ١١٤ من 
الدستور و١٤٧ من الالئحة 
نتقدم بتشكيل جلنة حتقيق 
في الصندوق املاليزي على 
ان تقــدم تقريرهــا خــالل 

شهرين.
الطلب الثاني: تشــكيل 
جلنة حتقيــق برملانية ملا 
اثير عن تورط الكويت في 
غسيل االموال، وفقا للمادة 
١١٤ مــن الدســتور واملادة 
الالئحة، تشــكيل  ١٤٧ من 
جلنة حتقيق برملانية تقدم 
تقريرها خالل شهرين من 

تاريخ تشكيلها.
٭ عبــداهللا الرومــي: لــو 
تكرمتــوا فالوقت ال يكفي 
ولو نختصر التحقيق على 
ســبب حفظ هذه القضية 
ومن اجلهة التي حفظتها، 
لكن نحقــق في الصندوق 
املاليــزي بكبــره فهــو في 
النيابة اآلن، فأرجو نقتصر 
التحقيق على انه هل حفظ 

ومن اجلهة التي حفظته.
٭ رئيــس الــوزراء: حــق 
تشكيل اللجان اصيل لكن 
هنــاك كلمات نبــرأ من ان 
نلصــق بالكويــت تهمــة، 
فنرجــو ان نكبر بالكويت 
ربطها بغسيل االموال، لكن 
البلــد اكبر مــن ان تتحمل 

هذا االمر.
٭ مــرزوق الغامن: لتكون 

هناك جلنة حتقيق.
٭ عبداهللا الرومي: البد ان 
نحقق في اســباب احلفظ 

ومن اجلهة التي حفظت.
املجلــس علــى  وافــق 

تشكيل جلنة حتقيق.
٭ خالد العتيبي: عملنا عمل 
سياسي وغير مقيد فلتأخذ 

اللجنة راحتها.
٭ مــرزوق الغــامن: ما في 

بالالئحــة ان اللجنة تأخذ 
راحتهــا بل يجب ان يحدد 

عمل اللجنة.
٭ أسامة الشاهني: نضيف 
اســباب الفضيحــة ودور 
وان  الرقابيــة  االجهــزة 
وجد هناك اي تقصير واي 
ضمانات حتــدد من تكرار 

ذلك االمر.
املجلــس علــى  وافــق 
تشكيل اللجنة من ٣ نواب.
النــواب عــودة  وفــاز 
الرويعي وشعيب املويزري 

وصفاء الهاشم.
مــدة  الغــامن:  مــرزوق 

اللجنة شهرين.
القوانني

١ ـ حق االطالع.
٢ ـ إيجارات العقارات.

٣ـ  الرعاية الصحية لرجال 
اإلطفاء.

٤ ـ معاجلة اآلثار الناجتة 
عن جائحة كورونا.

٥ـ  قانون اجلزاء ولي النفس 
في العمليات اجلراحية.

٦ ـ احلمايــة مــن العنــف 
االسري.

اجللســة  اســتؤنفت 
الساعة ٥.

٭ مرزوق الغامن: هناك ٦ 
قوانني، كل جلنة ستعطي 
نبذة للنقاش العام ونفتح 
نقاشا عاما ومن ثم نصوت.
الشــطي  خالــد  ٭ 
(التشــريعية): هنــاك ٣ 
قوانني اولها يتعلق بشأن 
حق االطالع على املعلومات، 
هذا مهــم ويكمل املنظومة 
التشريعية ملكافحة الفساد 
ويخلــق بيئة تشــريعية 
تساهم في محاربة الفساد، 
وهــذا كالم االمم املتحــدة 
باتفاقيــات دوليــة وقعت 
عليهــا الكويت منذ ٢٠٠٣، 
ويساهم في االمور املختصة 
فــي مكافحــة اي انحراف 
اداري في الكويت، من حق 
املواطــن ان يطلع على اي 
معلومة حتى من الناحية 
واالقتصاديــة،  االداريــة 
وهنــاك بعض احملظورات 
التي مينع االطالع عليها مثل 
االمور العسكرية واالمنية 
واملصالح االســتراتيجية 
للدولة، وفي يوم من االيام 
الوزير يتعسف عن معلومة 
ويرفض اعطــاء املعلومة، 
ومن حق املواطن ان يتظلم 
الــوزراء هو من  ومجلس 
يتصرف في ذلك احلق، واذا 
شــعر املواطــن ان مجلس 
الوزراء تعسف فيستطيع 
املواطن ان يذهب للقضاء.
واحملظورات ال تختلف 

االم  او  النفــس  والثالــث 
او الزوجــة او االقارب من 

الدرجة الثالثة.
فــي  بحثــت  اللجنــة 
املوضــوع وســألت وزارة 
العــدل  االوقــاف ووزارة 
وجاء رأي احلكومة بإضافة 
االم فقــط ووافقت اللجنة 
«ولي النفس او االم» مبعنى 
هناك ارادتان ولي النفس او 
االم ولم يؤخذ بالتعديالت 
االخــرى مــن الزوجــة او 
االخت او االقارب من الدرجة 

الثالثة.
٭ خالــد الشــطي: هنــاك 
تعديل قدم «يقترح اضافة 
الزوجــة»، واللجنة ارتأت 
ان القانون يتعلق مبزاولة 
مهنــة الطــب، وافقنا على 
مسألة اضافة الزوجة ولكن 
ليس في قانون اجلزاء وامنا 
في قانون مزاولة مهنة الطب 
ألن قانون الجــزاء قانون 
دقيــق حتى ال يكون هناك 
خلط، ولــم نرفض اضافة 

عن احملظــورات املوجودة 
فــي الــدول املتقدمة، ومن 
حيث املفهوم العام فالقانون 
من االمور املهمــة لتعزيز 
الشفافية ومن يوافق على 
القانــون وعندمــا يطبــق 
سيرفع من معدل الشفافية.

٭ وزير العدل فهد العفاسي: 
هــل هنــاك جهــة مركزية 
لتلقي طلــب املعلومات ام 
ان اجلهــة التي متتنع عن 
املعلومــة بتظلم للقضاء؟ 
فكل جهة هي املسؤولة عن 

معلوماتها.
٭ خالــد الشــطي: وتأتي 
القوانني في شأن ايجارات 
العقــارات، فنحــن مررنــا 
بأزمــة كورونــا وتعطيل 
الدوائر احلكومية، فتخلف 
بعض املستأجرين عن اداء 
االجرة، وقانون االيجارات 
يفرض في تاريخ ٢٠ تسديد 
القيمة االيجارية، واذا تأخر 
املستأجر يجب اخالء احملل 
او الشقة، فلذلك سيتضرر 
املســتأجر من عدم ســداد 
االجرة التي كانت مفروضة 
عليــه، ارتأينــا بعد تقدمي 
االقتراح ان هذه املدة فقط 
التي فيها قرار التعطيل ال 
يســتطيع املؤجر ان يرفع 
للمســتأجر،  دعوى اخالء 
والقيمة االيجارية اذا كان 
يســتغلها اســتغالال كامال 

فليدفعها.
وطريقة الســداد ترجع 
الى قاضي االيجارات، وهو 
من يقيم ويبحث ان راتب 
املستأجر نزل في الكامل ام 
ال، التقصير ملن تضرر، ومن 

يقدرها قاضي املوضوع.
وهناك تعديــل آخر ان 
هنــاك دوائــر احملكمــة ان 
االيجارات يكون  موضوع 
هناك ٣ قضاة على املنصة 
والتعديــل ان يكون هناك 
قاض واحد فقط في محكمة 
االيجــارات، ونحتــاج فيه 
اغلبيــة خاصة ألنــه بأثر 
رجعي من ١٢ مارس ٢٠٢٠.
ثالــث  الــدالل:  ٭ محمــد 
القوانني هو التعديل على 
قانــون اجلــزاء فــي مادة 
واحدة ٣٠ من قانون اجلزاء 
بأنه في حال الشخص فقد 
ارادته حتى جترى العملية 
اجلراحية يتطلب ان يكون 
هنلك اذن من ولي النفس، 
لكن الواقع ان احيانا ولي 
النفس غير موجود فتكون 
الزوجة او االخت او االبنة 
ولــي النفــس، وقدمــت ٣ 
مقترحات اولها اضافة ولي 
النفس او االم او الزوجة، 
والزوجــة  االم  والثانــي 

ووضع التقرير اجراءات 
التبليغ عن هــذه اجلرائم 
واجلزاءات وحصر جرائم 
العنف االسري ومعاقبة اي 
فرد سواء كان زوجا او ابنا 
ابنة ومعاقبة باحلبس  او 
ملدة عام وغرامة ١٠٠٠ دينار.
٭ د.سعـــــدون حمـــــاد 
(الصحــــية): مشــــروع 
قانون معاجلة آثار كورونا 
املستجد على سوق العمل 
يهدف الى معاجلة تداعيات 
تعطيل العمل كليا او جزئيا 
مبا يسمح لصاحب العمل 
بالتفاوض مع العامل، ارتأت 
احلكومــة تقدمي مشــروع 
قانــون مؤقــت، ودرســنا 
الــى  املشــروع وانتهينــا 
اآلتي، وهو يعالج تخفيض 
االجور وزيادة دعم العمالة 
الوطنية وان يصدر مجلس 
الوزراء الشروط والضوابط 

لتطبيق هذا القانون.
هو ٧ مــواد واحلكومة 
تقدمت بتعديل على املادة ٢ 

الزوجة وليس مكانها قانون 
اجلزاء وامنا مكانها قانون 

مزاولة مهنة الطب.
تتــم  ان  االنســب  مــن 
املوافقة على تقرير اللجنة 
التشــريعية وعندمــا ُيعد 
التقرير من اللجنة الصحية 

نقره.
٭ صفــاء الهاشــم (جلنة 
املرأة واألسرة): احلماية من 
العنف االسري مكون من ٤ 
اقتراحات مضمونها حماية 
االســرة من حتديد جرائم 
العنف السري وانشاء مراكز 
ايــواء وادارة متخصصــة 
الضبطيــة  تتولــى مهــام 
القضائية واوامر احلماية 
واجلزاءات املترتبة، وانشاء 
نيابة متخصصة لشؤون 
السرة، وانشــاء صندوق 
تأمــني الســرة لضحايــا 
العنف االســري، تشــكيل 
جلنة وطنية تختص برسم 
السياســة العامة للحماية 

من العنف االسري.

ويهدف الى حتقيق االجور 
دون املساس باحلد االدنى 
اجــازة  لالجــور، ومنــح 
خاصــة بأجــر مخفــض 
النشــاط،  خــالل توقــف 
وحتسب مستحقات العامل 
على اســاس الراتــب قبل 

التخفيض.
الدعــم للعمالة  ويزداد 
الوطنية مبقدار الفرق بني 
االجــر الفعلي واالجر بعد 

تخفيضه.
٭ مرزوق الغامن: القانون 
كان موجــودا فــي املرافق 
العام واتخذ املجلس قرارا 
بنــاء علــى جلنــة املرافق 
بإحالته الى جلنة الداخلية 
والدفــاع امــس ضمن باب 
االنصاف هم توهم مستلمني 

القانون.
٭ محمــد هايــف: القانون 
املعــروض اآلن مقــدم منذ 
متى والقانون الذي قدمته 
مع ٤ نواب مقدم منذ بداية 

الفصل التشريعي.

٭ محمد الهدية: كان عندنا 
قانونان في اللجنة وعندما 
وصلهــم الــدور عرفنا ان 
القانون االصلي تناقشــه 
الداخليــة والدفاع  جلنــة 
ولذلــك طلبنا مــن اللجنة 
اللجنــة  مناقشــته ألنهــا 

املختصة.
٭ عسكر العنزي (الداخلية 
والدفاع): يهدف الى توفير 
الرعايــة الصحيــة لرجال 
االطفــاء من خالل انشــاء 
مستشــفى طبــي متكامل 
االختصــاص  كل  يضــم 
ليتمتــع رجــال االطفــاء 
بالرعايــة الصحيــة حتى 

بعد التقاعد.
بقــانــــون  واملشــروع 
قـــوة  انشــاء  يتضمــن 
االطفــاء العــام حتل محل 
لالطفــاء  العامــة  االدارة 
وتكون لها ميزانية ملحقة 
بالدولــة، وحدد املشــروع 
االختصاصات االساســية 
لقوة االطفاء العام، ونص 
على انشــاء كليــة االطفاء 
وبني الشروط الالزمة ملن 
ُيعني ضابط بقوة االطفاء 
العــام، وهنــاك مميــزات 

للقانون سيتلوها املقرر.
الكنــدري:  عبــداهللا  ٭ 
االمتيــازات كثيــرة ومنها 
احلمايــة الكاملــة وتبعية 
قــوة االطفاء العــام لنائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الولــة لشــؤون  ووزيــر 
الــوزراء وانشــاء  مجلس 
كلية االطفاء العام، ويسري 
قانون الشرطة على االطفاء 
من االستفادة من االجازات 
املمنوحة والقانون احلالي 
١٨٠ يومــا والقانــون ٣٠٠ 
يوم وال تخصم من راتبه، 
ويضع كذلك نهاية اخلدمة 
واحتســاب  والترقيــات 

املوافقة على قانون حق االطالع على املعلومات مبا يشمل حرية تداولها واحلصول عليها إرساء ملبدأ الشفافية

د. سعود احلربي يرد على استفسارات النواب حول القضية التعليمية

عدنان عبد الصمد ود. رنا الفارس

جانب من املشادة الكالمية بني د. عبدالكرمي الكندري وصفاء الهاشم

وسائل التكنولوجيا لالقتصاد والتعليم
أوجدت جائحة كورونا 
مشاكل وقضايا مستحدثة 
جديدة تتشابه بشكل كبير 
مــع فترات احلــروب من 
حيث اخلسائر واألضرار 
الفـــــادحة والتحـــديات 
التــي تخلفها، ليس على 
االجتماعــي  املســتوى 
واالقتصــادي والنفســي 
فحسب وإمنا تتعداها إلى 
مستوى الصحة والتعليم، 
والتي مازالت مستمرة في 
استنزاف جميع طاقاتنا 

ومدخراتنا.
وحتى هذه اللحظة، ال ميكننا التنبؤ 
مبداها وتكاليفها نظرا لإلغالق واتخاذ 

اإلجراءات االحترازية.
لم يخطر في أذهان البلدان وشعوب 
العالم حجم االضرار الشديد وما تاله 

من شلل في جميع مفاصل احلياة.
وبشكل غير اختياري أجبرت أقطاب 
العالم التباعد والبقاء في املنازل وتعطيل 

جميع مفاصل احلياة. 
أما على املســتوى احمللي، فلألسف 
منذ ظهور جائحــة كورونا اضطررنا 
وأبناءنا ان نتقوقع في صندوق دون عمل 
أو تعليم ســوى توفير الغذاء وتوفير 

املخزون.
فتوقفت بنا السبل مبحاولة التفكير 
خارج الصندوق رغم مرور ما يزيد على 
٦ أشهر على أزمة انتشار الوباء، وكأن 
استمرارية احلياة أصبحت متوقفة على 

املأكل واملشرب دون عمل أو تعليم.
البــد من املبادرة، والعمل على دعم 

املناســب  املناخ  وتوفير 
إلعــادة عجلــة احليــاة 
الوســائل  باســتخدام 
والتقنيــات احلديثة في 

شتى املجاالت.
أوال: االقتصادية

يجــب إيجــاد حلــول 
تعيد األعمال واملشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة 
عافيتها كونها الشريحة 
األكثــر تضــررا لضمان 
االجتماعيــة  احليــاة 

واألسرية الكرمية.
ثانيا: التعليم

تخصيــص وبشــكل عاجــل أكبــر 
موازنة الستقطاب أفضل اخلبرات من 
دول رائدة في مجال التعليم التربوي 
االلكترونــي والتعليــم عــن ُبعد لكل 
املستويات العمرية ســواء باستخدام 
شبكات التواصل االجتماعي أو املرئي 
املنـــــاهج  واملســموع لتتوافــق مــع 
العلـــــمية والتربويــة العملية نظريا 
وفنيا والتشجيع على االبتكار والبحث 
العلمي، واالبتعاد عن االســتعانة مبن 
هم في قاع الســلم التعليمي الذين هم 
سبب رئيسي فيما نعاني منه اآلن من 

توقف ودمار التعليم التربوي لدينا.
فاالقتصــاد والتعليــم تربطهمــا 
عالقة شــراكة يجب أن ال يتوقفا مهما 
كانــت الظــروف وباســتخدام شــتى 
أنــواع التكنولوجيا حتى نكون ضمن 

املجتمعات املتقدمة واملتحضرة.

هيثم أحمد العوض
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املوافقة على إضافة األم أسوة بولي النفس ملباشرة األعمال الطبية

الــدورة من ضمن اخلدمة، 
العقوبــات ينطبق  وبــاب 
عليــه القانون ذات الطابع 
االنســاني، وبعد مرور ١٥ 
سنة يلتحقون بالكلية وفق 
الضوابط، وليتم افراد باب 
خاص النشــاء مستشــفى 
لالطفائيني خالل فترة زمنية 
معينة ليكون داعما لهم في 

االيام القادمة.
٭ مــرزوق الغامن: اشــكر 
اخوانــي واخواتي اعضاء 
اللجان على مــا بذلوه من 
جهــد فــي هــذه التقاريــر 
ووجودهم فــي هذا الوقت 

املتأخر.
٭ عســكر العنــزي: نحن 
امام ٣ قوانني مهمة وامتنى 
التصويت عليهم مداولتني، 
املقترح ينص على قانونني 
اولهمــا ينص على انشــاء 
مستشفى وانشاء عيادات 
ومعهد لالبحاث خاص بهم 
بالعسكريني  وســاويناهم 
املدنيــني، ومخاصمــة من 
املخالفــات  فــي  يتســبب 
اجلسيمة فجعلنا العقوبة أال 
تقل عن ٥٠٠ دينار، وستميز 
الضبطية القضائية لدخول 

املصانع املخالفة.
٭ مبارك احلجرف: قانون 
العنف االسري مطلب لكن 
ان يكــون هنــاك  اخشــى 
اســتغالل لهــذا القانــون، 
وكيف ومن تقع عليه العنف 
وقد يكون هناك دعاوى من 
االب على االبن او العكس، 
وقانــون االطفاء آن االوان 
لتكرمي رجال االطفاء ألنهم 
يقومــون مبهمة انســانية 

عظيمة، حمايتهم واجبة.
االوان  آن  أبــل:  ٭ خليــل 
ان نعطــي رجــال االطفاء 
اعتبارهــم ومكانتهم على 
دورهم واثبتوا انهم رجال 
آثــار  الكويــت، وقانــون 
كورونــا لم يعالــج االمور 
وظاهره لصالح العامل لكن 

باطنه لصالح رب العمل.
قانون املرأة واالسرة في 
الدســتور الدولة مسؤولة 
عن حماية االسرة ويفترض 
نشــرع قوانــني لتقويــة 
اواصر االسرة، في حال اذا 
حدثت مشكلة وتدخل احد 
اقرباء االسرة في التوفيق 

القانون  واالصــالح وفــق 
يســتطيع اي واحــد زعل 
ان هنــاك  االســرة  داخــل 
مــن يريــد االصــالح وهذا 
خطــأ، االصل هو االصالح 
والدستور يجبر الدولة على 

مساندة االسرة.
قانــون االيجارات طيب 
وقانون كورونــا في املادة 

١٣ هذا خلل.
٭ محمد هايف: اهم القوانني 
قانون االطفاء، امتنى عدم 
الدمج في التصويت عليها 
مداولتــني العطائهــا حقــا 
فــي التدقيق واملراجعة اي 
قانون غير االطفاء او الوالية 
الصحيــة يتــم اقرارها في 

املداولة االولى.
٭ نايف املرداس: القوانني 
اإلقرار وبعضها  تســتحق 
يحتاج الى تعديالت، وقوة 
االطفــاء مهمة جــدا ونقدم 
الشكر الى مدير عام اإلطفاء 
على ما يقومون به من جهد 
وتعاون مع اللجنة وتقدمي 
التــي قدموها  املالحظــات 
بإدراجــه جميــع  وقيامــه 
االطفاء  مالحظــات رجــال 
بالقانون فهذا القانون سالمة 
وطن، وبه تطوير بالعمل من 
خالل إنشــاء كلية لالطفاء 
ويخلــو مــن أي ضوابــط 

عسكرية.
٭ صفــاء الهاشــم: رجــال 
االطفاء في الصفوف األولى، 
وقانون اجلزاء ســعى ألن 

١ - قانون حق االطالع
وجــرى التصويت نداء 
باالسم على املداولة األولى

احلضور ٥٥, موافقة ٤٤, 
عدم موافقة ١١, امتناع -

موافقــة علــى املداولــة 
األولى

وجــرى التصويت على 
املداولة الثانية

احلضور ٥٥, موافقة ٤٤, 
عدم موافقة ١١, امتناع -

موافقــة علــى املداولــة 
الثانية ويحال للحكومة

٢ - قانون إيجارات العقارات

توقــع بــدل ولــي النفس، 
ونتمنــى أن يكــون هنــاك 
تنفيــذ مضبوط، الســيما 
ألصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة.
٭ عــودة الرويعي: جميع 
اللجان يشكرون على هذه 
القوانــني ونشــكر رجــال 
االطفاء ونوجه التحية لهم 

وهذا أقل ما يقدم لهم.
٭ د.محمد احلويلة: نشدد 
على أهميــة قانون االطفاء 
ألهميته في عملية سد الفراغ 
التشــريعي، رجال االطفاء 
بأعمــال بطولية،  يقومون 
قدموا أرواحهم وهناك شهداء 
والكثير منهم أصيبوا وهناك 
حتية إجالل وتقدير ونثمن 
عاليــا كل األعمال الوطنية 
التي يقوم بها هذا اجلهاز.

وبــدأ التصويــت علــى 
القوانني

بعــد ولــي النفــس واألم، 
ارتأينا بأن هذا احلق يكون 
لولي النفس تبعا ملســألة 
الضرورات قــد يكون األب 
ليــس موجــودا فــاألم هي 
احــرص شــخصية علــى 
ابنائها وإذا اضفنا الزوجة 
فلمــاذا ال نضيف االخت او 
البنت، ولكن التعديل يكون 
وفــق قانــون مزاولة املهن 
الطبيــة، ولكن مــن حيث 
احلكمة التشريعية ان هذه 
االضافات تكون في قانون 

املهن الطبية افضل.
وأمتنى اللجنة الصحية 
تقــدم تقريرهــا إلضافــة 
الزوجــة واألخــت والبنت 

والولد.
العــدل: واليــة  ٭ وزيــر 
النفــس رتبت فــي قانون 
اجلزاء وإضافة األم كافية، 
وإضافــة الزوجــة خــاص 

مداولة أولى
احلضور ٥٤, موافقة ٥١, 

عدم موافقة ٣, امتناع -
لقانون  الثانية  املداولة 
إيجــار العقــارات وكانــت 

نتيجة التصويت
احلضور ٥٤, موافقة ٥١, 

عدم موافقة ٣, امتناع -
موافقة ويحال للحكومة

٣ - قانــون حــق الواليــة 
الصحية لألم (تعديل قانون 

اجلزاء)
٭ خالد الشطي: قدم تعديل 
بإضافة كلمة (أو الزوجة) 

بقانــون املهن الطبية الذي 
فيه توسع أكثر.

٭ يوسف الفضالة: أسحب 
التعديل.

وجــرى التصويت على 
املداولة األولى لقانون تعديل 
اجلزاء فيما يتعلق بالوالية 

الصحية للمرأة:
احلضور: ٥٦

موافقة: ٥٦
موافقة على األولى.

املداولة الثانية:
احلضور: ٥٥

موافقة: ٥٥
موافقة ويحال للحكومة.

٤ ـ قانون اإلطفاء
٭ بــدر املال: هنــاك تعديل 
املادة ٣٢ في الفقرة األولى 
الغاء احلد األدنى للعقوبة 
والغلق واحلبس والغرامة.
٭ عســكر العنزي (رئيس 
اللجنة): ما عندنا مشكلة.

مادة ٣٢: يعاقب باحلبس 
مــدة ال تزيــد علــى ســنة 
وبغرامــة ال تزيــد على ٥٠ 
ألف دينار او بإحدى هاتني 
العقوبتــني كل مــن خالــف 
اشتراطات األمن والسالمة، 
ويجــوز اإلغــالق وســحب 
الترخيص ملدة ال تزيد على 
ســنة وذلك بحسب االموال 
ويلزم احلكومــة عليه برد 

الشيء إلى اصله.
موافقة عامة.

األولــى علــى  املداولــة 
قانــون اإلطفــاء: احلضور: 

٥٤، موافقة: ٥٤.
املداولــة  موافقــة علــى 

االولى.
التصويت على  وجــرى 
الثانيــة وكانــت  املداولــة 
النتيجة كالتالي: احلضور: 

٥٤، موافقة: ٥٤.
موافقة ويحال للحكومة.
٥ ـ قانــون احلمايــة من 

العنف األسري
املداولة االولى: احلضور: 
٥٤، موافقة: ٣٨، عدم موافقة: 

٦، امتناع: ١.
املداولــة  موافقــة علــى 

األولى
٭ مــرزوق الغــامن: هنــاك 
اللجنــة والوزير  اتفاق مع 
أن تؤجــل املداولــة الثانية 

للجلسة املقبلة.
٦ ـ معاجلــة آثــار جائحــة 

كورونا
٭ مرزوق الغامن: هل يوافق 
على القانون من حيث املبدأ؟

١٩ من ٤٠.
اذن موافقة على القانون 

من حيث املبدأ.
٭ أحمــد الفضــل: ارجو ان 
يعود القانــون للجنة ألخذ 
الكويتيــني بعــني  حقــوق 

االعتبار.
الكنــدري:  عبدالكــرمي  ٭ 
القانــون هــو تعديــل على 

قانون العمل االهلي.
٭ ســعدون حمــاد: هنــاك 
تعديل بوضع حد أقصى بأال 
جتاوز ضعــف قيمة الدعم 

االصلي.
٭ مرزوق الغــامن: املوافقة 

على التعديل برفع اليد.
تصويــت علــى املداولة 

األولى: 
احلضور: ٤٨، موافقة: ١٣، 
عدم موافقة: ٣٤، امتناع: ١.

عدم موافقة على مشروع 
القانون.

٭ مرزوق الغامن: بالنســبة 
للجنة القادمــة طلب تقدمي 
بند ٥١ علــى جدول األعمال 
بشأن هيئة الزراعة في جلسة 

.١٨ /٨
موافقة.

٭ مرزوق الغامن: تقدمي قانون 
العمل األهلي التصويت عليه 

اجللسة القادمة.
ترفع اجللسة حتى صباح 

يوم ١٨ /٨.

املجلس أقر «إيجار العقارات» مبا يشمل حماية املستأجرين املتضررين من قرار تعطيل األنشطة حماية لألمن والسلم العام

اللواء خالد املكراد خالل جلسة أمس

حمد الهرشاني

د. رنا الفارس

محمد املطير

يوسف الفضالة

فيصل الكندري رياض العدسانيخليل الصالح

صفاء الهاشم

شعيب املويزري

عسكر العنزي

عبداهللا فهادعبدالوهاب البابطني

التصويت على أحد االقتراحات

عبداهللا الكندري وعسكر العنزي على املنصة

خالد العتيبي متحدثا والنواب يستمعون

جانب آخر من جلسة أمس

جلنة التحقيق في أسباب حفظ قضية الصندوق املاليزي ومن 
اجلهة التي حفظت ودور اجلهات الرقابية وأوجه التقصير منها

د. عودة الرويعي
شعيب املويزري

صفاء الهاشم

ملشاهدة الڤيديو
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قارون وغسيل 
األموال

نغم وسط النشاز

@Y _ Alotaibii
Yousif.alotaibi@hotmail.com

يوسف فيصل العتيبي

ارتفعت اإليجارات في الكويت في السنوات األخيرة ألسباب 
غير مبررة دون الزيادة في الرواتب مقارنة بزيادة تكلفة نســبة 
التضخم في أســعار السلع االســتهالكية واخلدمات، مما اضطر 
املواطن لالجتاه التصاعدي نحو االقتراض. وتتمثل هذه الظاهرة 
مبتعثرين ومعسرين ومصيرهم إما بيع ممتلكاتهم أو اإلفالس أو 

الضبط واإلحضار ملواجهة مصير السجن ال سمح اهللا.
أن لكل ارتفاع أو انخفاض في معدالت أسعار اإليجار عامليا يجب 
أن تالحقه أسباب رئيسة ملكونات الدولة من أساسيات اقتصادية 
وسياســية ومن ضمنها (البترول - البورصة - السيولة النقدية - 
القوانني والقرارات احلكومية - نسبة العرض والطلب - السياحة 

- أسباب سياسية - نسبة البطالة - أسعار التملك)
ولألســف إن كل هذه املكونات ال تنطبق وال تتأثر باالقتصاد 
الكويتي من حيث االرتفــاع أو االنخفاض في االيجارات بعكس 

دول العالم.
ولنأخــذ هنا فقط دور كل من (البترول - الســيولة النقدية - 

القوانني والقرارات احلكومية):
البترول - (ارتفاع وانخفاض أسعار البترول يؤثران على أسعار 

االيجار مبختلف القطاعات العقارية) أما في الكويت فال.
السيولة النقدية - (توفير الســيولة النقدية تساعد على بقاء 

القيمة االيجارية حتت السيطرة) أما في الكويت فال.
القوانني والقرارات احلكومية - (قانون االيجار ١٩٧٨/٣٥ املادة 

١١ في الكويت يساعد على الزيادة وليس العكس).
نسبة العرض والطلب - (في الكويت العرض أكثر من الطلب).

والغريب في ذلك تخرج لنا تصاريح رسمية عقارية بأن اإليجارات 
في الكويت ليست غالية، وتصريح آخر من جهات رسمية حكومية 
تفيد بأن مشكلة التأجير في السكن اخلاص ساهمت فيها عدة وزارات، 
وان السكن اخلاص والنموذجي في الكويت مجد اقتصاديا أكثر من 
السكن االستثماري (العمارات) لذا اجتهت إليها التجار أو أصحاب 
البيوت لالستثمار، ولألسف ان هذه التصاريح ال تخدم املواطن.

ولعلنا هنا ســنخرج بنتيجة عكسية أيضا، ان من ساهم في 
ارتفاع االيجارات في املناطق السكنية  نحن الكويتيني كمواطنني 
أصحاب البيوت الســكن اخلاص والنموذجي، وذلك بعمل أدوار 
إضافية لإليجار. وكذلك التجار لسعيهم في شراء السكن اخلاص 
ألن أســعارها أقل بكثير وتأجيرها مجــد ولرغبة الكويتيني في 
مناطق السكن اخلاص فضال عن السكن في االبنية االستثمارية 
(العمارات). ومن خالل ذلك يكون التحكم بارتفاع القيمة االيجارية 
سهال، وعالوة على ذلك بال شك مساعدة القوانني احلكومية املتمثلة 
باجلهات التي تصدر التراخيص التي تسمح ببناء شقتني منفصلتني، 
وكذلك البنك املركزي والبنوك من خالل القرض اإلسكاني أو قانون 
القرض االستهالكي والتي تصل بـ ٢٥ ضعف الراتب بحد أقصى 
٧٠ ألف دينار. وهذه السلســلة من القوانني تكون كفيلة لفرض 
إيجارات مرتفعة نتيجة االلتزامات البنكية بدفع أقساط عالية والتي 
يتكبدها املواطن صاحب البيت (املستثمر الصغير). مع العلم بأن 

التأجير في السكن اخلاص غير قانوني.
وكما أن السكن االستثماري يعتبر مرتفعا أيضا بالنسبة ملتوسط 

أجور الوافدين في الكويت.
أما بالنســبة ملتوسط دخل املوظف الكويتي مبعدل ١٣٢٠ د.ك 
حســب الدراســات في القطاع العام واخلاص، ومتوسط القيمة 
االيجارية للســكن اخلاص في املناطــق الكويتية من ٥٥٠ - ٨٠٠ 
د.ك. أي بنســبة ٥١٪ من راتب املوظف الكويتي. علما بان نسبة 

عدد املقترضني الكويتيني نحو ٥٨٪.
وكمــا هو معروف عامليا بأنه يجب أن تذهب فقط ٣٠٪ للقيمة 
اإليجارية من دخل املوظف، وخالف ذلك يكون التغير في القيمة 
اإليجارية ما هو إال تذبذب في احلالة االقتصادية جلميع ما ذكرناه.
وهذا يدل على أن طريقة العيــش في الكويت أخذت منعطفا 
خطيرا، مما ينعكس على ذلــك بالتأكيد في النواحي االجتماعية. 
ونرى أن الكويت بحاجة الى النظر ومراجعة في سلسلة من القرارات 
احلكومية وقانون االيجار وقرارات البنك املركزي وجشع بعض 
جتار العقار والبنوك وباألخص ثقافة املواطن الكويتي حتى نكون 

في بر األمان.

تناشد وزارة الكهرباء واملاء املواطنني واملقيمني ترشيد الكهرباء 
ألن هناك ضغطــا قويا، ومع الرطوبة تنقطع الكهرباء عن كثير 
من املناطق بسبب درجة احلرارة واحلمل الزائد، نظرا لعدم سفر 

الكثيرين خالل الصيف. 
تعاقب على وزارة الكهرباء الكثير من الوزراء ولم يقدم احد 
منهم عالجا جذريا ملشكلة الطاقة الكهربائية، وكانت كل احللول 
ترقيعية لم تعالج املشكلة من جذورها، وقد تكلم وزير الكهرباء 
السابق املرحوم حمود الرقبة بأن أوصى بإنشاء محطات جديدة 
في الكويت ولم يتحقق حلمه، ثم جاء التوسع العمراني ليضيف 
عبئا جديدا على اخلدمات الكهربائية، وكل بيت يحتاج الى كهرباء 
ثم جاء التوسع العمودي وبناء األبراج والسماح لهم بالتعلية في 

بعض املناطق ليقضي على كل أمل توفير الكهرباء.
أيعقل ونحن في الكويت بلد النفط واملال نعاني من انقطاع 
الكهرباء في بعض املناطق واألحمال الزائدة؟! أهكذا يكون التخطيط؟! 
حقا انه تخبط وارجتال في القرارات، أليست طاقتنا الكهربائية 
معروفه ومعلنة؟ أليست احتياجاتنا من الكهرباء معروفة؟ وملاذا 

غاب ذلك عن نظر كل وزراء الكهرباء السابقني؟
مئات األسئلة واألسئلة تكشف العبث الذي نعيشه واإلهمال، 
فاملشكلة قدمية واحلل غائب منذ عشرات السنني لقد بنت الكويت 
السدود وأقامت محطات الكهرباء في أكثر بلدان العالم من أدناها 
الى أقصاها وعند الكويت توقفنا نرقع مبحوالت قدمية ومحطات 
مشبوهة ومولدات عّفى عليها الزمن، ملاذا نحن بخالء على كويتنا 
احلبيبة وعلى بنيتها التحتية؟ خير الكويت يصل الى كل محتاج 
في اخلارج ونبخل على انفسنا، درجات احلرارة تتلظى لها رمال 
الصحراء، هل احلرارة في الكويت ســر؟ هل مناخ الكويت من 
الغيبيات؟ لم نعد لها أنفسنا؟ نحن ال يعوزنا املال وال اخلبرات، 
إمنا ما نحتاج اليه في الكويت هو صدق النوايا واإلصالح والرغبة 
في بناء الكويت وحب الكويت والقضاء على مشــاكلها املزمنة، 
فلننفق جميعا على الكويت وال نبخل على أنفسنا مبا يحتاجه 
بلدنا، فلنبدأ سريعا في بناء محطات كهربائية جديدة تتناسب مع 
التوسع العمراني وزيادة السكان، فقد آن األوان لننفق على البنية 
التحتية من كهرباء وماء وطرق ومواصالت وبناء مستشــفيات 
جديــدة، نريد فكرا خالصا ونوايا صادقه لتعمير بلدنا الكويت 
فالتفتوا أيها املســؤولون الى الكويت حتى ترجع كما كانت درة 

ولؤلؤة اخلليج وستبقى كذلك بإذن اهللا قال الشاعر:
أال يــا رب كــم كتبــوا وقالــوا

اجلبــال بهــا  تخــر  أقاويــل 
عن احلــق الــذي قد ضــاع فينا

وضاعــت حتــت وطأتــه رجــال
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها، ومن عليها، ونسأل 
اهللا سبحانه وتعالى أن يعجل بشفاء أميرنا الغالي صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد، اللهم آمني.

في ظل انفتاح مواقع التواصل 
االجتماعي، برز بعض املشاهير 
في املقدمة واصبحوا مؤثرين عند 
اكثر الناس، وصاروا يصورون 
أمالكهم من ســيارات، بيوت، 
طائــرات خاصة وســفر على 
الدرجات األولى، والســكن في 
أفخم الفنادق.. تطاير قلوب بعض 
الناس على مــا ميلكون وعلى 
حياتهم التي أقولها بالفم املليان 
إنها مزيفة وليست حقيقية، وان 
كانت حقيقية فهل أصبح طموح 
اإلنسان مجرد حصوله على املال، 
وال يهمه كيفية ذلك وإن كانت 

حالال أم حراما؟
(وحتسبونه هينا وهو عند 

اهللا عظيم)..
تظن أن من ميلك املال أنهم 

سعداء وأنت حزين..
أنت ترى مــن يتمتع باملال 
احلرام وأنت غارق في الديون..

انت ســاكن في ايجار وهو 
في قصر..

وهذا ما يفعله اهللا لكل شخص 
يتمادى بحرام اهللا وعصيانه..

يفتح لــه فتحا عظيما حتى 
إذا أخذه لم يفلته..

وانظر بعد السنني التي متتع 
فيها باحلرام ما مصيرهم؟

اصبحت سيرتهم على كل 
لسان (وال حتسنب اهللا غافال عما 

يعمل الظاملون)..
عرف الناس مصادر أموالهم 

بأنها غسيل أموال..
اصبح مصير الناس من كان 
يتمنى أن ميلــك مثل حياتهم 
كمصير من كان يحسد قارون 

على ما أتاه اهللا من امللك،
فعندما بلعتــه األرض أمام 
الناس.. عرفوا بــأن رزق اهللا 
ال يؤخــذ باحلرام وإمنا يوزعه 

سبحانه بقدر..
فحمدوا اهللا انهم لم يكونوا 

مكانه..
فاحمد اهللا على ما أنت عليه.. 
وال تخدعك املظاهر وال تلتفت 

لرزق من هم حولك..
فأرزاقنا مكتوبة ونحن في 

بطون أمهاتنا.
كما قال النبي ژ: «انظروا 
إلى من هو أســفل منكم، وال 
تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو 
أجدر أال تزدروا نعمة اهللا عليكم».

أخيــرا: اللهم ارزقنا الرزق 
احلالل وبارك لنــا فيه واغننا 
بحاللك عــن حرامك وبفضلك 

عمن سواك.

«التـــباعد االنتخابي»!
طبعا الكثيرون ال يشاركوننا 
وجهة النظر هذه ويقولون مثلما 
طبقنا وفتحنا الباب للناس بالسفر 
والسياحة نطبق أيضا «الشروط 
الصحيــة» للتباعــد االجتماعي 
واجلســدي وجترى االنتخابات 
وال نعطل الدميوقراطية، وميكن 
مثلما جنح جهاز الدولة التكنولوجي 
فــي إجبار الدولــة والناس على 
تطبيق «التواصــل عن بُعد» في 
كل التطبيقات اإللكترونية، فأكيد 
هذا اجلهاز املميز ميكنه وضع آلية 
«دستورية» لتطبيق االنتخابات 
عن بُعــد، وكذلك أيضا احلمالت 
االنتخابية دون احلاجة للحضور 
ملقــرات التصويــت أو حضور 
الندوات االنتخابية، وبذلك نكون 
أيضــا جنحنا فــي وضع احلل 
«السياســي» والدســتوري في 
انعقاد الفصل التشريعي السادس 
عشر دون احلاجة لقانون «التباعد 
االنتخابــي» وتأجيل االنتخابات 
القادمة نهاية ٢٠٢٠... وسالمتكم!

شامخة «كشجرة األرز».   
 لبنان بلد صغير في املساحة 
كبير في العطاء واحملبة واحلياة  
والتسامح والسالم كبياض الثلج 
في قمم جبال لبنان، ونســتذكر 
هنا أن لبنان أول من سجل موقف 
واستنكر الغزو العراقي للكويت ، 
بلد بهذا القدر من السالم ال ميكننا 
إال أن نقف معه ونساعده  باملثل.  

ونختم، من قلب الكويت «سالما 
لبيروت». 

٭ باملختصر: لبنان راح يرجع يتعمر.
٭ رسالة: متنياتنا بالشفاء العاجل 
لكل املصابني بسبب هذا االنفجار.. 
أرواح  والســالم والرحمة على 
األبريــاء الذين ســقطوا قتلى، 
وتعازينــا من القلب لكل أســر 

الضحايا.

من خالل نواة وعصب التعليم أال 
وهو البحث العلمي.

وأخيرا، واختصارا ملا ســبق 
الشــك أن البحث العلمي مصدر 
قوة تعليميــة ملخرجات تعليمية 

أفضل وذلك من خالل:
- البحث في اســتقطاب املعلومة 
وفــرض القــراءة واملطالعة على 

اجلديد منها. 
- حتريك التفكير اإلبداعي للطالب 
بدال من أسلوب البصم في التعليم.

- تعزيز الطالقة اللغوية لدى الطالب 
من خالل مشاركته باجلديد.

- تعزيز الثقة بالنفس. 
- مشاركة الطالب في زيادة املعرفة.

- غرس املعلومات وبناء شخصيات 
راقية تتمتع بقيم وافرة.

الطالب على رسم أهدافه  - قدرة 
والبناء في حتقيق الطموح.

- التعلم باألنشطة بدال من االعتماد 
فقط على التلقي واحلفظ.

القــدرات الضعيفة  - حتســني 
واملتوسطة للطالب.

فكرية» وسياسية بدون «دندرة» 
التي  سياسية بســبب اجلائحة 
الدراسات والتوقعات بأن  أثبتت 
ال نهاية لها هذا العام ٢٠٢٠! وأن 
املوجة الثانية ملرض «كورونا» بدأت 
في االنتشار من جديد يعني أن 
«كورونا» موجــة «ثبر» وميكن 
املرة يكون طافحا  «البحر» هذه 
غير املوجة األولــى من كورونا 
التي بدأت قبــل مارس املاضي! 
وهذا يعني «بالضرورة» اجتهاد 
بــقانون  مرســـوم ضــرورة 

واالطالع على االحتياجات امللحة 
للشعب اللبناني الشقيق.

 الكويت تقوم بواجبها اإلنساني 
وتقف بجانب حكومة وشــعب 
اللبنان الشقيق ، وستتجاوز لبنان 
هذه الفاجعــة كما عهدناها قوية 

السبل  التعليمية واتباع  املهارات 
اجلديدة والتي ليست بجديدة ملا 
ذكر سلفا، فستنجح جناحا باهرا في 
غرس قيم ورفع مستوى مخرجاتها 
التعليميــة وإجناح عملية التعليم 

بشكل عام وبجدارة.
إن للبحث العلمي مكانة سماوية 
قبل أن تكــون دنيوية، فقد حث 
عليها ديننا احلنيف في مواضع 
عديدة ومتشعبة في القرآن الكرمي، 
حيث يلزم للتعليم الناجح استغالل 
جميع أدوات البحث السالفة الذكر 
لكي يحقق أهدافه في بناء وصناعة 
األفراد، وإن جميع ما سبق سيحقق 
الهدف املنشود من التربية والتعليم 

البحر «قراح»  «ثبرتها» وصــار 
وأصبح «مجلس ٢٠١٦» في حيرة 
يعقد جلســاته بطريقة «التباعد 
السياســي» وبدون حضور إلى 
املقاعد والتراشــق مع احلكومة 
سياسيا وتعطيل اجللسات بسبب 
انتشــار «كورونا» باملجلس من 
جديد! لذلك أصبحت لدى املشرع 
فرصة لالجتهاد التشريعي حتى 
يلجأ إلى ســن قانــون «التباعد 
االنتخابي» ويعطي الناس فرصتهم، 
نوابا ومرشحني وناخبني «إجازة 

كما أعلنت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي  عن تقدمي كل املســاندة 
والدعم اإلغاثي واإلنساني لألشقاء 
في لبنان  جراء االنفجار الذي وقع 
في مرفأ بيروت ، وتواصلت مع 
الصليب األحمر اللبناني  للوقوف 

أيضا، فالبحث العلمي ميأل فراغ 
الطالب بالبحث والقراءة واملطالعة 
له  للوصول ملعرفة جديدة حتقق 
النجاح والتميز، ولي مقال سابق 
بعنوان «أدوات البحث العلمي في 
القرآن الكرمي» فقد ذكرت خمس 
أدوات فعالة في البحث في زيادة 
املعرفــة وتعزيز عمليــة التعليم 
الناجحة، والتي هي (أفال تعقلون - 
أفال تسمعون - أفال تبصرون - أفال 
تتفكرون - أفال يتدبرون) خمس 
مفاتيح مت شرحها وبيان الهدف منها 
بشكل تكاملي مع بعضها البعض، 
فلو جنحت وزارة التربية والتعليم 
في اتخاذ مسار جديد في تعديل 

إذا كان الرئيــس األميركــي 
مثل ما يقول املثــل عندنا «ماية 
توديه.. وماية جتيبه» وترجمتها 
بالفصحى.. «موجة تأخذه وموجة 
ترجعــه» محتار فــي انتخابات 
الرئاسة نوفمبر ٢٠٢٠ هل يؤجلها 
أم يعتمدها، هذا التراجع ينطبق 
على حالتنا في انتخابات مجلس 
املقبل  االنعقاد  لدور  األمة عندنا 
مع احلالة الصحية وتطبيق التباعد 
«اجلسدي» أو التباعد االجتماعي 
نقــول نحــن أيضا فــي حيرة 
هل نطبق «التباعــد االنتخابي» 
وأخذ القرار الصعب بـ «التباعد 
االنتخابــي» ولنؤجل االنتخابات 
ثم  إعطاء «مجلس ٢٠١٦» فرصة 
نادرة وتعويضه «ســتة شهور» 
اجلائحة وجندد الفصل التشريعي 
اخلامس عشر، هذه املدة بالطبع 
تتطلب فتوى «دستورية» واجتهادا 
سياسيا ودستوريا يعطي للمشرع 
ســن قانون «التباعد االنتخابي» 
حتى نستطيع التماشي مع «موجة 
احلر» التي بسبب اجلائحة تعطلت 

كارثة حلت على جمهورية لبنان 
الشقيــــقة، في مشهد تصاعد 
الدخان والنيـــــران ودمـــار 
على مــد البصر شــاهدناه في 
وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 

االجتماعي.
كان ذلك كارثة نتيجة انفجار 
مرفأ بيروت، أي دمار حلق بكم 
يا أهل بيروت آملنا وأفجعنا باملثل، 

فمصابك مصابنا يا لبنان.
الكويت لم تقف مكتوفة األيدي 
لتلملم جراح  بل حتركت سريعا 
أوال وتسانده  اللبناني  الشــعب 
في هذا املصاب اجللل، فقد أعلن 
الديوان األميري بتوجيهات سامية 
عن تقدمي املساعدات الطبية العاجلة 
ملواجهة آثــار االنفجار في مرفأ 

بيروت.

أفضــل األســاليب التعليمية 
وخصوصــا للتعليم عن بعد هو 
االعتمــاد بالدرجــة األولى على 
تنمية مهارات البحث العلمي لدى 
الطالب جلميع املراحل، وذلك يرجع 
إلجبار الطالب على البحث واملطالعة 
والتعبير والكتابة والعرض بشكل 
أساسي ومباشر في تعليمه، فمن 
خالل أســلوب البحث العلمي في 
عملية التدريس ســيتم اكتساب 
املهارات واملفاهيم وبيان األهداف 
وتعلــم املواد التعليمية بشــكل 
ممتاز أفضل من التعليم التقليدي 
املقتصر على االستماع واملشاركة 
والواجبات التقليدية واالختبارات، 
حيث يقوم الطالب بزيادة املعرفة 
في املوضوعات املقررة لكل مادة 
تعليميــة وعرضهــا على زمالئه 
كورشــة عمل، ومن جانب آخر 
يلزم على الطــالب كتابة تقارير 
حول املعرفة اجلديدة لكل زميل من 
زمالئهم، فتلك املهارات متتاز برفع 
مستوى الطالب التعليمي والتربوي 
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طارق إدريس  

إال لبنان..
ومفرقعات األحزاب

 رأي

 
بشار جاسم

في يوم ٤ أغسطس انفجرت 
الزجاج،  بيــروت وتهشــم 

وأجهضت لبنان الفساد.. 
بيروت.. هي مرآة اجلمال 
العربي، هي ســحر  الوطن  ب
بها  لشــرق، والتي يتالعب  ا
أحزاب.. مــن اغتصاب دون 

رحمة...
لبنان العطاء الذي بكى قبل 
يومني بدموع كل أسرة حتت 
األنقاض.. أين ابني، أين ابنتي، 

أين أبي، أين أمي؟
فاملالمــح ضاعــت وظل 
لدخان متواجدا بكثافة حتى  ا
الدخيل على  الفســاد  يغطي 

جوهرة العرب..
مســتودع  هــو  هــل  ف
للمفرقعــات أم هي مفرقعات 
األحزاب التي لم تســلم منها 

جمالية لبنان.. 
اتقــوا اهللا في هــذا البلد 
اجلميل... بلد األديان... الذي 
رغم صغر مساحته اجلغرافية 
نوعا ما إال أن نظامها السياسي 
يكرس الطائفية ويؤكد التفاهم 
والتعايش السلمي املشترك بني 
املسيحية واإلسالم واألقلية 
الدرزيــة.. فاتقو اهللا في هذا 

البلد اجلميل بشعبه الرائع..
ونقولها كعرب: إال لبنان... ال 
صاروخ وال حزب وال مفرقعات 
وهمية تهزه.. من قلبي أقول: 

سالما لبيروت.

من طائر الفينيق ببغاء تنطق مبا 
ال تفكر، بل مبا يفكر ويقرر ابطال 
اللعبة القذرة. جعلوه مثلهم، دمية.
انقذوا بيــروت، انقذوا لبنان، 
انقذونا يا عرب، يا كون، انها بيروت 
نبع اجلمــال والفن والثقافة، انها 
حاضنتكم وحبيبتكم.. انها اللؤلؤة 
التي لطاملــا ارادها اجلميع ورنوا 
إليها، انها مضرب املثل. لقد فاض 
بنا احلال من إهمال وفساد حّكامنا، 
انقذونا وأنقذوا بيروت منهم! كفاهم، 
كفاهم فسادا وجشعا وطمعا ولعبا 
بهذا البلد وأهله. اوقفوهم، فالشعب 
ال حول له وال قوة! أجاعوه وافقروه 

وسلبوا ارادته.
انقذوا بيــروت، انقذوا لبنان 

وشعبه.

في عقولهم النتانة والفساد.
اعتقدنا البارحــة أن العدو قد 
استهدفنا، نعم فنحن بارعون في 
حتميل هذا العدو أي مســؤولية، 
وإلقاء التهم عليه جزافا، فإن «جسمه 
لبيس»، لكن األعداء احلقيقيني لهذا 
البلد هم حّكامه، هم من شربوا دماءه 
منذ تعلموا املشي! هم ملوك الظالم 
املوت.. هم من جعلوا  وخفافيش 

أهلها وحرق قلوب محبيها وشرد 
ناسها.. إن بيروت تستغيث منذ زمن 
يا سادة! طائر الفينيق لم يتوقف عن 
اخلفق بجناحيه محاوال الصمود، 
ولكنــه كان يئن طالبــا النجدة.. 
النجدة.. ولكن ِمن َمن؟ من مغتصبيه 
ومصاصي دمائه، ِمن َمن يحملون 
لبناني لكنهم عمالء..  جواز سفر 
ِمن َمن أعماهم اجلشع وعششت 

إنها بيــروت.. بيروت عروس 
الشــرق، بيــروت األم احلاضنة 
الثقافة، عاصمة  للجميع، منــارة 
الفنون، ملتقى احلضارات، بيروت 
طائر الفينيق الذي ال يُكســر وال 
يُهزم وال يحترق جناحاه، انكسر 

وُهِزم واحترق وأُبيد.
طائر الفينيق اليوم لن يستطيع 
نفض جناحيه من الرماد والنهوض 
من حتت ركام الفســاد واالهمال 

والنذالة والِعمالة.
االنفجار الذي هّز لبنان بأكمله 
البارحــة والذي وصفــه محافظ 
بيروت بانفجار هيروشيما وبكى 
أمام الصحافة، والذي وصل دويّه 
إلى قبرص، ليس هو فقط الذي دثر 
بيروت وخنق انفاسها ومّزق أحشاء 

رأي

«طائر الفينيق يحتضر»

ديانا محمود 
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اعرف شخصيتك

للمراسلة

٭ أن خرطوم الفيل به نحو ٤٠ ألف عضلة، ولهذا 
يستطيع ان يرفع من فوق األرض ثقال مقداره ألف 
كيلو، ويستطيع ان يقذف به رجال ملسافة ٤٠ مترا.

٭ أن طول أمعاء اإلنسان يساوي ١٠ أضعاف طول 
جسمه.

٭ أن اإلنسان حني يتكلم فإنه يستخدم ٤٤ عضلة، 
وعندما يغضب أو يبكي يستخدم ١٣ عضلة، وعندما 

يضحك يستخدم عضلتني فقط!
٭ أن األصوات التي يسمعها اإلنسان عندما يضع 
صدفة بحرية عند أذنه التصدر من الصدفة ذاتها، 

بل هي صدى نبض الدم في أذن اإلنسان نفسه.
٭ أن عني اإلنسان ترمش حوالي ٣٠ ألف مرة في 

اليوم الواحد.
٭ أن جسم القطة يحتوي على ٢٢٨ عضلة رقيقة، 
ولذلك ال تصاب بأي أذى مهما قفزت من أماكن مرتفعة.

٭ أن احلديد عندما يصدأ يزداد وزنه ٣ مرات.
٭ أن أول من وضع صورة على العملة املعدنية هو 

اإلسكندر املقدوني.
٭ أن العيون الزرقاء أشد تأثرا بالضوء من غيرها 

من العيون.
٭ أن وزن رأس املرأة أقل من وزن رأس الرجل.

٭ أن معدل منو الشعر في الصيف وفي اجلو احلار 
أعلى منه في الشتاء وفي اجلو البارد.. كما ان منوه 

في الليل أعلى منه في النهار.
٭ أن هناك نحو ٤ ماليني شخص في الواليات املتحدة 

األميركية ميشون أثناء نومهم.
٭ أن الدولفني عندما ينام ال يغلق إال عينا واحدة.

البرق

تامر حسني

٭ اإلنسان: هو املخلوق الذي يولد باكيا ويعيش 
شاكيا.

الكلمة  ان يقول  للرجل  ٭ االعتذار: هو ما يتيح 
األخيرة في نقاش مع زوجته.

٭ العاقل: رجل يستشير زوجته، ويفعل العكس 
ملا تقول!

الزهور  باقة جميلة جدا من  ابتسامة احلماة:  ٭ 
الصناعية!

٭ احلظ: هو اجلندي املجهول الذي ينسب له الناس 
األخطاء التي يقعون فيها.

٭ الصديق الوفي: هو الذي يختفي عند احلاجة إليه.

٭ املنافق: كائن ميدحك في ضجة ويخونك في صمت.
٭ الشوك: هو انتقام السمك بعد الوفاة.

٭ التلفزيون: أكبر دليل على حب اإلنسان لتعذيب 
نفسه.

٭حديقة احليوانات: هي املكان الذي تستطيع فيه 
احليوانات على اختالف أنواعها اإلقامة بهدوء حتى 

ميكنها دراسة البشر عن قرب!
٭ التقاليد: هي العادات التي يفرضها األموات على 

األحياء.
٭ التحفظ: هو ان تقفل فمك قبل ان يتطوع أحد 

إلقفاله!
باهظة املصروفات، وجميع  التجارب: مدرسة  ٭ 

تالميذها أغبياء!
٭ األسرار: معلومات تبوح بها لآلخرين ليقوموا 

باستغاللها ضدك عند اللزوم.
٭ الصمت: أروع حديث بني األصدقاء!

٭ الصدق: قارة لم تكتشف بعد!
٭ التاجر البارع: هو من يتسع صدره لسخافات 

الزبائن، وجيبه لنقودهم.
٭ البواب: هو الرجل الذي يفتح باب سيارتك بيد، 
ويساعدك في الصعود إليها باليد األخرى، ويبقى 

له يد ثالثة لتتناول البقشيش.
٭ اخلطبة: عملية استطالع قبل إعالن احلرب!

٭ املؤمتر: وسيلة منظمة لتأجيل إصدار أي قرار!
بينهما  له شفتان يتحرك  إنسان  السفير: هو  ٭ 

لسان شعب بأكمله!
٭ احلرب الباردة: هي ابتسامة امرأة المرأة أخرى!
٭ أشعة املوت: هي تلك النظرة التي تلقيها املرأة 

على امرأة أخرى ثوبها شبيه بثوبها.
٭ اخلجل: فرصة نادرة تتيح للفتاة ان تبدو متوردة 

الوجه بدون استخدام املساحيق!
ليعتمد عليه  العلماء،  القاموس: كتاب وضعه  ٭ 

اجلهالء، ويبقوا على جهلهم.
٭ الشائعة: طائرة أسرع من الصوت.

٭ البخيل: أبله حرم نفسه كل شيء حتى ال يعوزه 
شيء.

لمااةقلاتم

اتلمغتاباغ

لمفحليصاحم

اكررراضخلا

زنحعثيدحرا

قةباةحاسول

ةيفدنينحهـا

رحلورامثزع

ستعرازمقلل

لملاصولااا

بةيحلاصلام

دوةريبكلاي

١ ـ متحف كويتي، ٢ ـ متشابهة ـ من األوقات 
(معكوسة)، ٣ـ  نكرانـ  الزمن، ٤ـ  مكونات القصيدة 
ـ من تقسيمات الزمن، ٥ ـ ضد معرفة، ٦ ـ اكتمل ـ 
عكس سائلة، ٧ ـ رواية عاملية (معكوسة)، ٨ ـ يعلل 
آلة  ـ  للنداء  ـ  اكتمل ـ متشابهان، ٩  ـ  (معكوسة) 

إيقاع، ١٠ ـ أمل ـ من احلشرات النافعة.

االعالمي
االزقة

الكبيرة
غابات

الصاحلية

الزهور
متألقة
يحتم

الوصال
مزارع

وداع
ثمار

محاصيل
اخلضار

ود

حنني
فل

حديث
سلب
الفرح

غم
حر

متمكنة
ساحة

١ـ  من معالم الكويت، ٢ـ  يؤهلـ  من الطائرات احلربية، 
٣ ـ نشر ـ للجر، ٤ ـ قتله ـ عكس أقصر (معكوسة)، 
٥ ـ أرجأت (معكوسة)، ٦ ـ تعبا ـ مرضا، ٧ ـ ثبور 
ـ متشابهة، ٨ ـ يصرح (معكوسة) ـ حيوان ضخم ـ 
في الفم، ٩ ـ تعبث ـ متشابهة، ١٠ ـ أنظر ـ دهشة 

واستغراب.

أفقياً: عموديًا:
١ ـ بيت الكويت، ٢ ـ ر ر ر ر ـ الليل (معكوسة)، ٣ 
ـ جحود ـ الدهر، ٤ ـ أبيات ـ يوم، ٥ ـ جهل، ٦ ـ مت 
ـ جامدة، ٧ ـ ذهب مع الريح (معكوسة)، ٨ ـ يبرر 
(معكوسة)ـ  متـ  ه ه، ٩ـ  ياـ  طبل، ١٠ـ  رجاءـ  النحل.

١ ـ برج التحرير، ٢ ـ يرحب ـ ميراج، ٣ ـ ترويج ـ رب، 
٤ ـ أرداه ـ أطيل (معكوسة)، ٥ ـ أجلت (معكوسة)، ٦ ـ 
كال ـ اعتال، ٧ ـ ويل ـ م م م م، ٨ ـ يدلي (معكوسة) ـ 

دب ـ سن، ٩ ـ تلهو ـ ه ه ه، ١٠ ـ أرمق ـ ذهول.

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

إعداد: باسم جورج ـ عروبة حجازي
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آالم املعدة ُتدخل الشاعر احملروس مستشفى مبارك
مفرح الشمري
@Mefrehs

بعد آالم عنيفة ال يتحملها أي إنسان 
توجه الشاعر الغنائي املخضرم محمد 
احملروس الى مستشــفى مبارك للمرة 
الثانيــة، وذلك يــوم اخلميس املاضي 
واليــزال يتلقى العــالج الالزم حلالته 

الصحية املزمنة والتي تؤرق حياته.
«األنباء» اطمأنت هاتفيا على الوضع 
الصحــي لشــاعرنا املخضــرم محمــد 
احملروس الــذي يرقد في املستشــفى 
وحتديــدا فــي غرفــة ٢ الــدور الثالث 
جتاوبــا مع التعليمــات الصحية التي 
متنع الزيارات للمستشفيات بعد انتشار 
ڤيــروس كورونا فــي الكويت وبلدان 

العالم.
وأكــد الشــاعر محمــد احملــروس 
لـ«األنباء» أن حالته الصحية في حتسن 
بعد أن خفت آالم معدته العنيفة، وذلك 
بفضل اهللا وثم بفضل الرعاية املنقطعة 
النظير من الفريق الطبي الذي يشرف 
على حالته والذين أجروا له العديد من 
الفحوصات الدقيقة والتحاليل الطبية 
املتعــددة، مؤكدا أن مستشــفى مبارك 
ميتلك إمكانات كبيرة ونخبة من األطباء 
على مستوى عال من العلم لتشخيص 
احلاالت الطبية التي تشبه حالته، متمنيا 
أن يتشافى من هذه الوعكة الصحية.

وأشار احملروس الى ان املستشفى 
يتمتع بإمكانات عالية من أطباء ومعدات 
وأجهزة تفخر بها الكويت، مشيرا إلى أن 
لديه أمل كبير بأن يحصل على العالج 

الشافي.
وشــكر الشــاعر املخضــرم محمد 
احملروس «األنباء» على ســؤالها عنه 
ورواد الفــن الكويتي، موضحا أن هذا 
األمر ليس غريبــا على «األنباء» التي 
تعتبر جريدة كل بيت في الكويت من 

مواطنني ومقيمني.
 يذكــر أن الشــاعر املخضرم محمد 
احملــروس يعتبــر مــن رواد األغنيــة 
الكويتية ومسيرته حافلة كشاعر، والتي 
انطلقت من الستينيات األغنية الوطنية 
والعاطفيــة والدينيــة والتوجيهيــة 
والتربويــة واملنولوجســت، وتغنــى 
بكلماتــه كبــار املطربني فــي الكويت 
واخلليج والوطن العربي أمثال عوض 
دوخي ومحمود الكويتي وسعود الراشد 
وعبداحلميد السيد وعبدالكرمي عبدالقادر 
وغازي العطار وفيصل عبداهللا ويحيى 
أحمد ومصطفى أحمد وعبداحملسن املهنا 
وصالح احلريبي وحسني جاسم ومبارك 
املعتوق وحمد السليم وحورية سامي 
وابتســام لطفي وفايزة أحمد وجناح 
ســالم وفريد األطرش وســعاد محمد 

وآخرين.
سالمات «بوجاسم» وما تشوف شر.

«األنباء» اطمأنت على وضعه الصحي ومتنت له الشفاء

العقل: وحدتنا اخلليجية سّر قوتنا
دعاء خطاب

doua_khattab
قــال الفنــان القديــر 
عبدالرحمــن العقــل عن 
مشــاركته فــي أغنيــة 
«باقيــة» التــي طرحهــا 
الكاتب واملنتج ســلمان 
احلبيــل أمــس: هي عمل 
وطنــي خليجــي. وقــد 
شرفت باالشتراك في هذه 
اللوحــة الفنية الوطنية 
مع إخواننــا اخلليجيني 
وأرســل لهم مــن القلب 
حتية، وأؤكد عليهم أننا 
اخوة قوتنا في وحدتنا، 
وهو ما جبلنا عليه منذ 
القدم وما ســنبقى عليه 

بإذن اهللا.
وقــال العقــل خــالل 
حديثه لـــ «األنبــاء» إن 
املشــاركة في مثــل هذه 
األعمال ترسخ في قلوب 
أبنــاء اخلليــج احلــب 
والترابــط، مشــددا على 
أهميــة متاســك وتكاتف 
الدول اخلليجية ووحدة 

الصف ملــا يربط بينها من عالقات خاصة 
وسمات مشتركة أساسها العقيدة اإلسالمية 
والثقافة العربية واملصير املشترك ووحدة 
الهدف التي جتمع بني شــعوبها، ورغبتها 
فــي حتقيق مزيد من التنســيق والتكامل 

والترابط بينها في جميع امليادين.

وتوجه العقل بالشكر للمنتج سليمان 
احلبيل على هذه الفكرة الفنية من كلماته 
وأحلانه، كما  شكر الطاقم الفني الذي نسق 
هذا األوبريت اجلماعي، داعيا املســؤولني 
وجهات االختصاص فــي اخلليج العربي 

ألن يحذوا حذوه.

على هامش مشاركته في أغنية «باقية» من إنتاج سلمان احلبيل

علي الريس: شخصيات «افتح يا سمسم» 
تشارك في الفرحة بعودة احلياة

كما أعلن مدير عام مؤسسة االنتاج 
البرامجي أن املؤسســة أجنزت أيضا 
فالشا توعويا بعنوان «هنا الكويت» 
بالتعــاون مع املخرج الشــاب حمود 
الفارس الذي كانت املؤسسة قد رصدته 
وهو يشارك في أحد أعماله مبسابقة 
«فــالح احلجرف لألعمــال الوطنية» 
التي تعتبر أحد أبرز املنصات اخلاصة 
باألعمال الوطنية. وكانت مشــاركته 
من خالل احدى الرســائل والفالشات 
الوطنية وحصد املركز األول، لذا كان 
التوجه في املؤسســة الحتضان هذه 
املوهبة الشــابة شأنها شــأن العديد 
من التجارب لترســيخ دور املؤسسة 
كبيــت إعالمــي خليجــي وحاضنــة 
حقيقيــة لإلبداع واملبدعــني في دول 
التعاون اخلليجي. والفالش  مجلس 
اجلديد يســلط الضــوء على اجلنود 
فــي الصفوف األولــى الذين يغطون 

كل التخصصات.

املزيد من االلتزام بالقواعد والتوجيهات 
االحترازية التي اتخذتها دول املنطقة 

من اجل مواجهة هذه اجلائحة.

أكــد مديــر عــام مؤسســة اإلنتاج 
البرامجي املشــترك ملجلــس التعاون 
لدول اخلليج العربية علي الريس، أن 
املؤسسة فرغت من اجناز مجموعة من 
الرسائل والفالشات التوعوية ملواجهة 
تداعيات ڤيــروس كورونا املســتجد 

(كوفيد- ١٩). 
وأشار الريس في تصريح صحافي 
الى ان احدث تلك الفالشات والرسائل 
التوعيــة كان عبر شــخصيات ودمى 
البرنامج التربوي الشــهير «افتح يا 
سمسم»، حيث شاركت تلك الشخصيات 
في الفرحة بعودة احلياة ودخول الكثير 
من دول مجلس التعاون اخلليجي ومن 
بينهــا الكويت (دولة املقــر) املرحلة 
اجلديدة من عودة احلياة، حيث قدمت 
تلــك الشــخصيات ومنهــا «نعمان» 
و«ملسون» وغيرها من الشخصيات 
النصائح والتوجيهات لألطفال بشكل 
محبب وقريب من وعي األطفال من اجل 

املخرج د.علي حسن مع شخصيات «افتح يا سمسم»

مدير عام «البرامجي املشترك» علي الريس

فنانون من بيروت: نحن بخير واألضرار مادية فقط
القاهرة - خلود أبواملجد

أكد عدد من الفنانني على ســالمتهم 
وعائالتهم، وأن كل األضرار مادية فقط 
في منازلهم عقب االنفجار الكبير الذي 

هز العاصمة اللبنانية بيروت.
حيث حرصت «األنباء» على التواصل 
مع عدد من الفنانني من خالل الرسائل 
الصوتية، وذلك بعد تعذر الوصول إليهم 
عبر االتصال املباشــر لتعطل اخلطوط 

جراء االنفجار.
فأكد الفنان وائل جســار أنه بخير 
وعائلته وال يوجد سوى بعض األضرار 
املادية في منزله، فاالنفجار هز البيوت 
كلها، وطالب اجلميع بالدعاء للبنان وأهلها.

وكان هذا هو أيضا رد شقيق الفنان 
راغب عالمة ومدير أعماله خضر عالمة 
الذي أكد أن صوت االنفجار كان كبيراً 
واجلميع بخير وسالمة، وليس هناك سوى 

أضرار ماديه فقط في املنزل.
بينما أكد الفنان املصري صبري فواز 
والذي يتواجد في بيروت هو وعدد من 
الفنانني املصريني من بينهم الفنانة روجينا 
الستكمال تصوير مشاهدهم في مسلسل 
«أســود فاحت» أن اجلميع بخير، فموقع 
التصوير يبعد عن محل االنفجار مبسافة 
كبيرة، وهــو ما أكده في ڤيديو مصور 
نشره عبر صفحته على موقع «فيس بوك» 
بعد تلقيه عددا كبيرا من االتصاالت هو 

وفريق العمل لالطمئنان عليهم.

طالبوا بالدعاء 
للبنان وأهلها

وائل جسارخضر عالمة صبري فواز

إليسا.. إليسا.. ٢٠ عامًا نفس الشكل واملضمون!
طرحت ألبومها الـ طرحت ألبومها الـ ١٢ في مسيرتها الفنية بعنوان «صاحبة رأي»

سماح جمال 

ضجة إعالمية واسعة رافقت طرح إليسا أللبومها اجلديد الذي 
يحمل رقم ١٢ خالل مشــوارها الفني الــذي جاوز ٢٠ عاما، ومع 
طرح األلبوم رسميا اكتملت الصورة بنزوله، ولعلنا في السطور 

القادمة نفّصل قليال في الشكل واملضمون لـ «صاحبة رأي».
ولنبــدأ باملضمون.. تضمن األلبــوم ١٨ أغنية لم تبتعد فيها 
إليسا عن خطها الفني الذي ُعرفت به، من أقصى درجات احلب 
والعشــق وصوال إلى أغنيات الرفض والتمــرد على املتاح، مع 

خطوة جديدة عليها بتقدمي أغنية باللغة الفرنسية.
إليسا لم تخاطر باخلروج من مساحاتها اآلمنة والتي اعتادت 
على النجاح فيها بأعمالها السابقة كأنها تلخص جتربتها الفنية 
بتكريس نفسها لهذا اللون من الغناء. وإذا تناولنا الشكل فسنجد 
أن جلسة التصوير اخلاصة باأللبوم واإلعالن التشويقي اعتمدا 
علــى إدخال اجلمهــور في حالة مــن اجلدل وطرح تســاؤالت، 
فصورتهــا وهي تنظر للمرآة دون مالمح وبشــعر قصير كأنها 
لوحة مرسومة أكثر من كونها صورة ألبوم اعتيادية، أما صورتها 
وهي مســتلقية بـ «الشرشــف» الذي أعادنــا إلى ظهورها األول 
وحالــة اجلدل التي أثارها فــي تلك الفترة، وتلقيب البعض لها 
قبل جنوميتها بفنانة «اإلثارة»، ما لوحظ بأن الشــركة املنتجة 
لأللبوم لم تعرض هذه الصورة بالذات عبر منصاتها اإللكترونية 
حيــث طرحــت العديد من صور األلبوم التي جمعت شــيئا من 
الفن وجانبا من شخصية إليسا التي نعرفها ونعرف اختياراتها 

للمالبس التي تظهر بها عادة. 
إليسا وبعد مرور ٢٠ عاما من الغناء أرادت أن حتتفل بألبومها 
اجلديد بكونها كما هي مثلما عرفناها في ظهورها األول شــكال 

ومضمونا.

ofm عودة «رد كاربت» على محطة
عاد برنامج «رد كاربت» اإلذاعي الذي يبث في محطه 
صوت الشــباب ofm للبث من جديــد، وهو من البرامج 
التي حتظى بتشــجيع من قبل الوكيل املساعد لشؤون 
اإلذاعة في وزارة اإلعالم الشــيخ فهــد املبارك واهتمام 
مــن قبــل مديــر إدارة البرنامج العام ســعد الفندي، ملا 
يحتويه البرنامج من الفقرات املتنوعة الفنية والرياضية 
والصحية واالجتماعية التي تتماشى مع أذواق مستمعي 

إذاعة الكويت.
البرنامج من إعداد حنان بهبهاني ومحمد الكندري وتقدمي 
إميان النجم ونادر كرم ومن إخراج علي البلوشــي، ويبث 
علــى الهواء مباشــرة من األحد حتى اخلميس الســاعة ٧ 
.fm على موجة ٩٣٫٩ ofm إميان النجمنادر كرممساء على محطة صوت الشباب
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«برقان» يعلن الفائز بسحب «الثريا للراتب»
أعلــن بنك برقــان عن 
فوز جايان ماثــني، الفائز 
في سحب حســاب الثريا 
للراتـــــب الشهري والذي 
فاز بجائــزة بقيمة ١٠٠٠٠ 

دينار.
وأوضح البنك أنه ميكن 
فتح حساب «الثريا» للراتب 
بالدينار الكويتي أو غيره 
مــن العمــالت، وأنه مينح 
صاحبه العديد من املميزات، 
منها احلصول على قرض 

زيــن  شــركة  أعلنــت 
الكويــت عن إعــادة افتتاح 
أفرعهــا الرئيســية فــي كل 
من مطــار الكويــت الدولي 
ومركــز احلمراء للتســوق 
بحلــة جديدة، وهــي األفرع 
التي تتخطــى مفهوم الفرع 
التقليدي من خالل توفيرها 
لتشكيلة كبيرة ومتنوعة من 
أحدث املنتجات اإللكترونية 
واألجهــزة الذكية من كبرى 
العالمات التجارية العاملية، 
وذلك مع مراعاة تطبيق كل 
اإلرشــادات واالشــتراطات 
الصحيــة لضمــان ســالمة 
عمالئها وموظفيها. وذكرت 
الشركة في بيان صحافي أن 
إعادة افتتاح األفرع بشكلها 
اجلديد أتت بعد النجاح الكبير 
الذي القاه فرع جمعية مشرف 
التعاونية، والذي متت إعادة 
افتتاحه العام املاضي باملفهوم 
نفسه، وكان يعتبر األول من 
نوعه لشــركة اتصاالت في 
الكويت، حيث حرصت زين 
على تطبيق هذا التوجه في 
فرعها الرئيسي مبطار الكويت 
الدولي كونــه ميثل الوجهة 
األولــى للقادمــني واألخيرة 
للمغادرين، ويأتي بالتزامن 
مــع خطــط الدولــة إلعادة 
تشــغيل الرحالت التجارية 
في مطلع شهر أغسطس، كما 
مت تطبيق التغيير نفسه في 
فرع مركز احلمراء للتسوق 
كونه ميثل إحدى أكبر وأفخم 
الوجهات التجارية في البالد.

وأوضحت زين أن أفرعها 
اجلديدة تتميز بتقدمي أحدث 
عروضها اخلاصة واحلصرية 
لعمالئهــا مــن فئتــي الدفع 
اآلجــل واملســبق، باإلضافة 
إلى تقدمي كل أنواع خدمات 
رعاية العمالء، كما أنها توفر 
مجموعة من أحدث األجهزة 
اإللكترونية واالكسسوارات 
األصلية التي تقدمها لعشاق 
التكنولوجيــا مــن كبــرى 
العالمات التجارية العاملية، 
والتي تشمل أجهزة الكمبيوتر 
احملمولة، وأجهــزة األلعاب 

خــالل تكنولوجيا متطورة 
مــن غير احلاجــة للتواصل 
مــع موظف الفرع، مما يقدم 
للعميل جتربة مميزة وسلسة 
إلمتام مجموعــة كبيرة من 
املعامالت ذاتيا بكل بسرعة 
الشــركة  وســهولة. وأكدت 
علــى التزامها التام بتطبيق 
كل اإلجراءات واالشتراطات 
الصحية الرسمية في األفرع 
افتتاحهــا  إعــادة  التــي مت 
للحفاظ على سالمة عمالئها 
وموظفيهــا. وبينت زين أن 
خطــة إعادة افتتــاح األفرع 
شملت العديد من اإلجراءات 
الصحية الصارمة، والتي بدأت 
مع عمليات تطهير وتعقيم 
األفــرع واألثــاث واألجهزة 
املستخدمة فيها بشكل شامل 
قبل افتتاحهــا، ومت تركيب 
الكاميــرات احلرارية لرصد 
حرارة اجلسم عن ُبعد من غير 

أو بطاقة ائتمانية تناسب 
إلى  احتياجاته، باإلضافة 
االســتفادة مــن العروض 
واخلصومــات علــى مدار 

العام.
وميكن للعمالء الراغبني 
فــي فتــح حســاب الثريا 
للراتب زيارة أقرب فرع من 
فروع بنك برقان واحلصول 
الالزمة  علــى املعلومــات 
أو االتصــال مبركز خدمة 
العمالء على الرقم ١٨٠٤٠٨٠.

احلاجة للتالمس من على بعد 
متر واحد، مما يحقق أهداف 
التباعد االجتماعي وااللتزام 
بالتعليمــات الرســمية، كما 
مت تركيــب حواجز شــفافة 
للفصل بني العمالء وموظفي 
األفرع بشكل آمن أثناء إجراء 
املعامــالت مع إمكانية مرور 
انســيابية  بــكل  الصــوت 
لتحقيق أفضل جتربة ممكنة 
خلدمة العميل. كما أكدت زين 
أنها قامــت بتدريب موظفي 
األفرع على جميع االشتراطات 
الصحية اجلديدة، ومنها لبس 
الكمام بشكل مستمر، وعدم 
الســماح بدخول أي شخص 
ال يلتزم باإلجراءات الصحية 
الرسمية أو ترصد له حرارة 
جسم فوق الطبيعية، كما يتم 
تطهير وتعقيم األفرع بشكل 
دوري وفــق أعلــى املعايير 
العامليـــــة قبــل  الصحيــة 
فتحهــا، ويتم تعقيم أجهزة 
الدفــع (كي-نــت) واألقالم 
املستخدمة للتوقيع بعد كل 
معاملة فورا. وتسعى الشركة 
إلى تغييــر املفهــوم القدمي 
للفروع، لتنقل عمالءها إلى 
مرحلة جديدة من اخلدمات 
التي تقدم مفهوما استثنائيا 
متجددا، وذلك من خالل توافر 
أحدث أنواع األجهزة الذكية، 
وخدمات االتصاالت وشاشات 
اللمس اإللكترونية احلديثة، 
واالكسســوارات املتنوعــة 
وغيرهــا، حيث تــزود زين 
فروعها بأحدث املستلزمات 
واحللول التكنولوجية التي 
حتقق جتربة غنية للعميل 

بشكل دائم ومستمر.
وأضافت زين أنها قامت 
بإعادة افتتاح عدد من األفرع 
األخرى بغرض تقدمي نفس 
التجربــة الفريدة من نوعها 
لعمالئها في أكبر عدد ممكن 
من املناطق، والتي تشمل أفرع 
جمعية مشــرف التعاونية، 
وجمعيــة ســعد العبداهللا، 
وجمعية الســالم، وجمعية 
مبــارك العبــداهللا، ومنطقة 

اجلابرية، وأسواق القرين.

ً البنك مينح عمالءه ١٠٠٠٠ دينار شهريا

اإللكترونية، والطائرات بدون 
طيار، والسماعات بأنواعها، 

وأغطية احلماية، وغيرها.
أن  الشــركة  وأضافــت 
أفرعهــا اجلديدة توفر أيضا 
ركنا خاصا لتجربة شــبكة 
زين للجيل اخلامس ٥G فائقة 
السرعة وفرصة التعرف على 
كل ما تقدمه هذه التكنولوجيا 
الثورية، باإلضافة إلى ركن 
خاص حللول وخدمات عالمة

Zain LIFE املبتكرة في مجاالت 
أمن املنازل. وأشارت زين إلى 
أن عددا من أفرعها اجلديدة 
حتتــوي أيضا علــى الفرع 
الذكــي، والــذي يعتبر أول 
شاشــة ملس رقمية للخدمة 
الذاتيــة من نوعهــا تطلقها 
شركة اتصاالت في الكويت، 
حيــث يقــدم الفــرع الذكي 
خدمــات جديدة كليا لعمالء 
زين، ويعمل بشــكل آلي من 

«زين» ُتعيد افتتاح أفرعها
في «املطار» و«احلمراء» بُحّلة جديدة

مع مراعاة تطبيق كل اإلرشادات واالشتراطات الصحية لسالمة عمالئها وموظفيها

إجراءات صحية صارمة حلماية العمالء واملوظفني

«املواشي»: استحوذنا على ٣٧٪ من إجمالي 
األضاحي في جميع مسالخ الكويت

أعلنت شركة نقل وجتارة 
املواشي - أكبر ناقل لألغنام 
احلية في العالم والشــركة 
األولــى فــي املنطقــة لنقل 
وجتارة املاشية - عن االنتهاء 
من استقبال وخدمة املضحني 
املواطنــني واملقيمــني  مــن 
واجلمعيــات واملؤسســات 
اخليريــة ملــدة ٤ أيام خالل 
عيد األضحى املبارك بنجاح، 
وذلك في مســلخ العاصمة 
وســوق املاشــية املركــزي 
اجلديد.  وبهذه املناسبة، قال 
التنفيذي للشركة  الرئيس 
أسامة بودي إن «املواشي» قد 
بدأت بالتحضير واالستعداد 
ملوسم األضاحي بعد نهاية 
املبــارك  رمضــان  شــهر 
مباشــرة، وذلــك بالتعاون 
مــع الهيئــة العامــة للغذاء 
الدخلية،  والتغذية ووزارة 
وجرى وضع خطة مفصلة 
لإلجراءات املطلوبة خلدمة 
املضحني، ابتــداء من حجز 
املوعــد مــرورا باســتقبال 
املضحني واستالم أضاحيهم 
انتهاء بتسليم  وجتهيزها، 
األضاحي للمضحني بسهولة 

ويسر ونظام. 
وأضــاف بــودي: قمنــا 
بتجهيز عدد ١٣٣٦٥ ذبيحة 
من األغنام واألبقار واجلمال 
خالل ٣ أيام العيد، مبا يشكل 
نســبة ٣٧٪ مــن إجمالــي 

يجري بنــك وربة اليوم 
سحوبات الســنبلة الكبرى 
والتي ســتعلن عن أســماء 
الرابحــني في متام الســاعة 
احلاديــة عشــرة صباحــا، 
وســيتم إجراء الســحوبات 
بحضور ممثلــي عن وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وميثل حســاب السنبلة 
االستثماري اخليار األفضل 
لكل الراغبني بتوفير األموال 
وحتقيق عوائــد مالية على 
أرصدتهم في الوقت نفسه، 
باإلضافة الى احلصول على 
فــرص لربح جوائــز نقدية 
طوال العام. واســتمر البنك 
بإجراء سحوبات أسبوعية 
لإلعالن عن ١٠ فائزين بقيمة 
١٠٠٠ دينار كل يوم خميس. 
كمــا تتميز حملة الســنبلة 
الكبرى  ٢٠٢٠ بالســحوبات 
(Mega Draws) التــي تقــام 

استأنفت شركة اخلطوط 
اجلويــة الكويتية تشــغيل 
رحالتها التجارية اعتبارا من 
تاريخ ١ أغسطس ٢٠٢٠ وفقا 
ملا أقره مجلس الوزراء املوقر 
منــذ يونيو املاضــي إلعادة 
التجاري  الطيران  تشــغيل 
التدريجــي في البالد، حيث 
قامــت اخلطــوط اجلويــة 
الكويتية بتشــغيل عدد ٢٢ 
رحلة خــالل الفترة من ١ - 
٥ أغســطس ٢٠٢٠ من وإلى 
مبنى الركاب رقم ٤ - مطار 

الكويت الدولي.
وبهــذا الصدد، قال مدير 
العامــة  العالقــات  دائــرة 
واإلعــالم فايــز العنزي إن 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
استأنفت تشــغيل رحالتها 

استقبل بنك اخلليج أمس 
حمد عبداهللا العوض، الفائز 
بسحب الدانة ربع السنوي 
املبنــى  الثانــي ٢٠٢٠، فــي 
الرئيســي للبنــك. وأثنــاء 
الزيــارة قام محمــد القطان 
نائب املدير العام للمجموعة 
املصرفيــة لألفــراد في بنك 
اخلليج، وممثلو اإلدارة العليا 
في البنك بتسليمه اجلائزة 
النقديــة البالغــة ٢٥٠ ألــف 
دينار. وقد أجرى بنك اخلليج 
السحب في يوم اخلميس ١٦ 
يوليو ٢٠٢٠، بعد أن تأجل من 
أبريل ٢٠٢٠ نتيجة للظروف 
التي فرضها انتشار ڤيروس 
كورونا.  وحول الزيارة، قال 
نائب املدير العام للمجموعة 
املصرفيــة لألفــراد في بنك 
اخلليج، محمد القطان: سعدنا 
جدا باستقبال حمد العوض، 
الفائــز  خصوصــا لكونــه 
احملظــوظ بعد فترة انقطاع 
عن السحوبات. ونذكر العمالء 
بأن الفرصة مازالت سانحة 
للمشــاركة في سحب الدانة 
الســنوي في ينايــر القادم 
والذي ستكون جائزته مليون 

فــي وزارة الداخلية، الذين 
ســاهموا جميعا في تنظيم 
وإدارة وإجناح هذا املوسم، 
وتذليل الصعاب قدر اإلمكان، 
وأتوجه لهم جميعا بالشكر 
اجلزيــل علــى جهودهــم 
لهــم  وأمتنــى  اجلبــارة، 
التوفيق، وأقول لهم: عساكم 

عالقوة، ونفتخر بكم.
أوضح بــودي أن ٢٠٢٠ 
كانت سنة استثنائية، حيث 
القت جائحة كورونا بظاللها 
علــى الوضــع الصحي في 
العالم اجمع، مما تطلب منا 
اتخاذ كل التدابير االحترازية 
اخلاصة مبجابهة الفيروس 
للتقليل مــن خطر العدوى 
الوبــاء، خصوصــا  بهــذا 
عند اســتقبال املضحني من 

الكبــرى، علمــا أن العميــل 
يحصل علــى فرصة واحدة 
مقابــل كل ١٠ دنانيــر فــي 
احلساب، وحتتسب الفرص 
حســب أدنــى رصيــد فــي 
احلســاب فيحصــل العميل 
على فرص لدخول السحوبات 
األسبوعية بعد مضى شهر 
على االيداعات في احلساب 
وشهرين للسحوبات الكبرى. 
هذا وال توجد قيود أو حدود 
للســحب واإليداع، كلما زاد 

املختلفة.
وأضاف العنزي: اخلطوط 
اجلوية الكويتية اســتعدت 
جيــدا لهــذا التشــغيل بكل 
فــي  املختلفــة  قطاعاتهــا 
األســابيع املاضيــة، حيــث 
قامت في البداية باستئناف 
عودة املوظفني بنسبة ال تزيد 
على ٣٠٪ وفق مراحل العودة 
التدريجية للحياة الطبيعية 
التي أقرتها احلكومة املوقرة، 
ومن ثم وضعت الشركة خطة 
لعملية بيع تذاكر السفر عبر 
عــدة وســائل مختلفة مثل 
املوقع والتطبيق االلكتروني 
اخلاص بالشركة إضافة إلى 
اعادة افتتاح مكاتب الكويتية 
في البالد واستقبال العمالء 
بها وكذلك احلجز من خالل 

التي يتم إيداعها في احلساب، 
الدفــع  باســتخدام خدمــة 
اإللكتروني اجلديدة املتاحة 
عبر موقع البنك اإللكتروني 

وتطبيق الهواتف الذكية.
احلســاب  هــو  الدانــة 
الرئيســي في بنك اخلليج، 
للكويتيــني  متــاح  وهــو 
واملقيمني في الكويت على حد 
سواء. ولفتح حساب الدانة 
يتوجب علــى العمالء إيداع 
مبلغ ٢٠٠ دينار وإبقائه في 
الرصيد كحد أدنى للمشاركة 

املواطنــني واملقيمني، حيث 
وضعنــا خطــة لتحقيــق 
التباعد اجلســدي املطلوب 
ورفع مســتوى الوقاية من 
االختالط باآلخرين، وتطبيق 
اإلجــراءات الكفيلة بحماية 
املضحني من هذا الوباء بإذن 
اهللا، في كافة املرافق التابعة 
للمســلخ. وختم بودي: مع 
اننــا حرصنا على أن نخدم 
املضحني على أكمل وجه إال 
أنه البــد من حصول بعض 
األخطــاء الصغيــرة غيــر 
املقصــودة، بســبب ضغط 
العمل، نلتمس العذر عنها، 
ونعدكم بتفاديها في األعوام 
القادمة إن شاء اهللا تعالى، 
وأقول للجميع: «سامحونا 
عالقصور والقادم أفضل». 

املبلــغ املــودع زادت فرص 
العميــل للربح مــع مراعاة 

احلد األدنى للحساب.
أما عمالء وديعة السنبلة 
االســتثمارية، املبنيــة على 
أســاس الوكالة باالستثمار، 
بعوائــد  يتمتعــون  فهــم 
تنافسية باإلضافة إلى فرص 
الربح في سحوبات السنبلة 
طوال فترة االستثمار. علما 
أن الوديعة تتميز بعوائدها 
وفترات االستثمار املرنة التي 
تبدأ من شهر ولغاية ٦٠ شهر 

حسب رغبة العميل.
وبالنســبة ملســتخدمي 
الرقمية،  خدمــة احلصالــة 
وهــي خدمة رقميــة وفرها 
بنك وربة للعمالء من خالل 
تطبيق البنك املتطور وتسعى 
لتســهيل عمليــة االدخــار 
وتوجيه العمالء نحو االعتماد 
على أموالهم اخلاصة لتحقيق 
األهداف التي يطمحون إليها.

وكالء الســفر ونظر احلجز 
العاملية.

ولفــت العنــزي إلــى أن 
«الكويتيــة» حتــرص على 
اتباع االجراءات االحترازية 
منذ بدايــة جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد- 
١٩)، مبينا أن الشركة تتبع 
التي  اإلرشــادات الصحيــة 
العامــة  االدارة  وضعتهــا 
للطيــران املدنــي من خالل 
تعقيم الطائرات بشكل دقيق 
وفوري بعد كل رحلة قادمة 
إضافــة إلى تعقيــم اآلليات 
والنقليات واحلافالت اخلاصة 
بنقل الركاب والعفش، وأخيرا 
التزام طواقم الرحالت بوضع 
الكمامات والقفازات والتباعد 

اجلسدي مع املسافرين.

في سحوبات الدانة، وفي حال 
انخفــض رصيد العميل عن 
هذا املبلغ يتم فرض رسوم 
قدرها ٢ دينار كويتي شهريا 
حتى يتم استيفاء احلد األدنى 
للرصيد. ويتســنى للعمالء 
الذين يقومون بفتح احلساب 
أو إيــداع النقود الدخول في 
السحوبات األســبوعية في 
غضون يومني. مينح حساب 
الدانة الفائزين في سحوباته، 
التي يقيمها على مدار العام، 
جوائز نقديــة يبلغ إجمالي 
قيمتها أكثر ٢ مليون دينار.

كما يوفر حســاب الدانة 
العديد من اخلدمات املتميزة 
لعمالئه منها خدمة «بطاقة 
الدانة لإليداع احلصري» التي 
متنح عمالء الدانة حرية إيداع 
النقود في أي وقت يناسبهم، 
إضافة إلى خدمة «احلاسبة» 
املتاحــة عبــر موقــع البنك 
اإللكتروني وتطبيق الهواتف 
الذكية، والتــي متكن عمالء 
الدانة من احتساب فرصهم 
للفوز في ســحوبات الدانة 
األســبوعية والربع سنوية 

والسنوية.

بعدد ١٣٣٦٥ ذبيحة خالل ٣ أيام العيد

األضاحــي املذبوحــة فــي 
جميع مسالخ الكويت، وقد 
قام املضحون بحجز مواعيد 
عبر منصة «متى»، الى جانب 
الهيئات واجلمعيات واللجان 
اخليريــة. وذكــر بــودي: 
نفتخــر بنجاحنا في خدمة 
عمالئنــا ملوســم األضاحي 
بســواعد  ٢٠٢٠م/١٤٤١هـــ 
موظفي الشــركة الكويتيني 
وكل زمالئهم اآلخرين، الذين 
نفتخر بوجودهم ضمن فريق 
العمل في شركة نقل وجتارة 
املواشــي ومسلخ العاصمة 
وســوق املاشــية املركــزي 
العاملني  اجلديــد، واشــكر 
فــي الهيئــة العامــة للغذاء 
والتغذية، والعسكريني من 
الضباط واالفــراد العاملني 

بشكل نصف سنوي، وفي هذا 
السحب الكبير األول سيتم 
اإلعالن عن ٧ فائزين، نصيب 
الفائز باجلائزة الكبرى مبلغ 
١٠٠ ألف دينار، ٥٠ ألف دينار 
للفائــز الثانــي، وهنالــك ٥ 
فائزين مببلغ ١٠ آالف دينار.
وحول شــروط حســاب 
السنبلة لعام ٢٠٢٠، يستلزم 
وجــود ١٠٠ دينــار أو أكثــر 
لدخول ســحوبات السنبلة 
األســبوعية والســحوبات 

التجارية مع عودة تشغيل 
الطيران التجاري في البالد 
والذي أقره مجلس الوزراء 
املوقــر علــى ثــالث مراحل 
تبــدأ من ١ أغســطس ٢٠٢٠ 
 ،٢٠٢١ أغســطس  وحتــى 
الرحــالت  أن  إلــى  مشــيرا 
التي مت تشغيلها حتى اآلن 
تسير بشكل طبيعي ووفقا 
لإلجراءات االحترازية املتبعة 
من قبل الســلطات الصحية 
فــي البــالد والتــي توصي 
بضرورة االلتزام باإلرشادات 
الصحية والتباعد اجلسدي 
بني املوظفني والركاب، وذلك 
بالتنســيق والتعــاون مــع 
االدارة العامة للطيران املدني 
ووزارة الداخلية وغيرها من 
اجلهات املعنية والقطاعات 

ونصف املليون دينار كويتي.
وأعلن بنــك اخلليج عن 
أن الدانة كبرت، وان اجلائزة 
الكبرى لسحب الدانة السنوي 
ســتكون ١٫٥ مليــون دينار، 
وسيعقد السحب في تاريخ 
١٤ يناير ٢٠٢١، وستكون آخر 
فرصة للمشــاركة فيه عبر 
اإليداع في حساب الدانة في 

يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
ويشــجع بنــك اخلليــج 
عمالء الدانة على زيادة فرص 
فوزهم عن طريق زيادة املبالغ 

«وربة» ُيجري سحب «السنبلة» الكبير األول.. اليوم

«الكويتية» تستأنف تشغيل رحالتها التجارية

«اخلليج» يستقبل الفائز
قامت بتشغيل ٢٢ رحلة من ١ - ٥ أغسطسبسحب «الدانة» ربع السنوي الثاني

جموع املضحني في االنتظار أسامة بودي

«طيران اإلمارات» تطلق رحالتها إلى الكويت ولشبونة
أعلنــت طيــران اإلمارات 
أنها بدأت بتشغيل رحالتها 
إلى الكويت اعتبارا من يوم 
أمــس (٥ أغســطس)، كمــا 
أنها ستستأنف رحالتها إلى 
لشبونة (١٦ أغسطس). وبذلك 
يرتفــع عدد احملطــات التي 
تغطيها شبكتها العاملية إلى 
٧٠ وجهة في الشهر اجلاري، 
أي مــا يزيد على نصف عدد 
املدن التي كانت تخدمها قبل 
جائحــة «كوفيد-١٩»، حيث 
الناقلــة توســيع  تواصــل 

مــع  تدريجيــا،  عملياتهــا 
احملافظة على صحة وسالمة 
عمالئها وأطقمها واملجتمعات 
التي تخدمها كأولوية قصوى.
وستعمل رحالت طيران 
اإلمارات إلى الكويت يوميا، 
وإلى لشبونة ثالثة أيام في 
األسبوع، باستخدام طائرات 
 ،٣٠٠-٧٧٧ER البوينـــــــــغ
واحلجــز متــاح علــى هذه 
الرحالت عبر املوقع الشبكي 
emirates.com أو عن طريق 

وكالء السفر.

محمد القطان مع الفائز
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الذهب يواصل صعوده الصاروخي فوق ٢٠٠٠ دوالر مجددًا
وكاالت: واصلت أسعار الذهب ارتفاعها 
الصاروخي خالل تعامالت أمس، حيث سجل 
سعر املعدن عيار ٢٤ قيراطا في الكويت 
نحو ٢٠٫١ دينــارا، في حني بلغ عيار ٢٢ 
نحو ١٨٫٥ دينارا، فيما وصل سعر عيار 
٢١ قيراطا إلى ١٧٫٦ دينارا، وعيار ١٨ نحو 
١٥٫١ دينارا. أما األونصة فقد سجلت محلياً 

مبلغاً قدر بـ ٦٢٦٫٦ ديناراً.
وبلغ الذهب الذي يعتبر مالذا آمنا أعلى 
مستوى على اإلطالق في بورصة لندن، 
القياسي فوق مستوى  ارتفاعه  ليواصل 
٢٠٠٠ دوالر بفعل ضعف الدوالر ومراهنات 
على املزيد من إجراءات التحفيز إلنعاش 
االقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس 

كورونا.
وصعد  سعر املعدن االصفر إلى ٢٠٤١ 
دوالرا لألوقية (األونصة)، بعد أن جتاوز 

حاجز األلفي دوالر الليلة قبل املاضية.
ومنذ بداية العام، ارتفع ســعر الذهب 
بنســبة ٣٣٪، وال يزال اخلبراء يتوقعون 

له املزيد من االرتفاع.
وقــال احمللل لــدى آي.جي ماركتس 
كايل رودا: «انخفــاض الدوالر والعوائد 
االسمية، إذ ال تزال التكهنات ذائعة بشأن 
النمو العاملي واحلزمة املالية في الواليات 
املتحدة، هو ما يقود أسعار الذهب بشكل 

أساسي لالرتفاع».
واضاف: «التوقعــات تظل قوية جدا 

أننا رأينا  للذهب. واألمر املثير لالهتمام 
متعاملني يقلصون انكشافهم الدائن على 
الذهب خالل موجــة االرتفاع في اآلونة 
األخيرة مما يشير إلى أن مشترين جديدين 
قد يعودون مجددا إلى السوق لدفع األسعار 

لالرتفاع».
وتواصل حاالت ڤيروس كورونا االرتفاع 
املتحدة واضطرت عشرات  الواليات  في 
الواليات األميركية لتعليق خططها إلعادة 
فتح االقتصاد أو التراجع عنها. وقد أثرت 
الزيادة السريعة في احلاالت على اآلمال 
بشأن انتعاش اقتصادي أميركي سريع، 
مما دفع عوائد ســندات اخلزانة ألجل ٥ 
سنوات إلى مســتويات قياسية متدنية، 
مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة حليازة 

املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
وتراجع الدوالر األمريكي ٠٫٣ ٪ مقابل 
منافسيه، مما يقلص سعر الذهب حلائزي 

العمالت األخرى.
 وبينما وصل سعر الذهب إلى مستويات 
قياسية، جري أيضا تداول الفضة على نطاق 
واسع، حيث ارتفع سعره إلى ٢٦٫٨٤ دوالرا 

لألوقية، وهو أعلى مستوى منذ ٢٠١٣.
ومنذ بداية العام، ارتفعت قيمة الفضة 
بنســبة ٥٠٪، أي بأكثر من النسبة التي 
ارتفع بها الذهب. في حني ارتفع البالتني 
خالل التعامالت ٠٫١ ٪ إلى ٩٣٨٫١٦ دوالرا 
وهبط البالديوم ٠٫٨ ٪ إلى ٢١٢٢٫٧٤ دوالرا.

البورصة حتقق مكاسب 
ربع مليار دينار في جلستني

مصطفى صالح 

واصلت بورصت الكويت حالة التفاؤل التي بدأتها في 
جلسة أول من أمس عقب عودتها من عطلة عيد األضحى، 
لتستمر بتحقيق مكاسب سوقية خالل جلسة األمس بـ 
٤٤ مليون دينار بارتفاع ٠٫١٦٪، لترتفع قيمتها السوقية 
إلــى ٢٨٫٥٦ مليار دينار بنهاية تعامالت األمس، لتحقق 
البورصة في جلستي تداول ما بعد العطلة مكاسب بنحو 
٢٥٠ مليون دينار. وصعد مؤشرها السوق العام ٠٫١٦٪، 
بدعم من ارتفاع الســوق األول ٠٫٣٥٪، وسجل «رئيسي 
٥٠» منوا بنســبة ٠٫٠٦٪، بينما واصل املؤشر الرئيسي 
تراجعه للجلسة الثاني على التوالي بـ ٠٫٣٦٪، وارتفعت 
ســيولة البورصة بنحو ٢٨٫٥٪ إلى ٢٥٫٣٣ مليون دينار 
مقابــل ١٩٫٧١ مليون دينار بجلســة الثالثاء املاضي، كما 
زادت أحجام التداول ٣٢٫٢٪ إلى ١٠١٫٣٣ مليون سهم مقابل 

٧٦٫٦٦ مليون سهم.
وســجلت مؤشــرات ٥ قطاعــات ارتفاعــا أمس، جاء 
بصدارتها املواد األساســية بنمو نســبته ١٫٣٢٪، بينما 
تراجع ٥ قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بانخفاض 
نسبته ٤٫٦٦٪، وجاء سهم «بتروجلف» على رأس القائمة 
اخلضراء بارتفاع نسبته ٧٫٣٣٪، فيما تصدر سهم «ثريا» 

القائمة احلمراء متراجعا بنحو ١٩٫٣١٪.
وتصدر ســهم بنك الكويت الوطني نشــاط السيولة 
بقيمــة ٥٫٤٦ ماليني دينار متراجعا ٠٫٢٥٪، بينما تصدر 
سهم «األهلي املتحد - البحرين» نشاط الكميات بتداول 

١٦٫٩١ مليون سهم مستقرا عند سعر ١٩١ فلسا.

٦٣٫٨٪ انخفاض صادرات الكويت في مايو.. تزامنًا مع احلظر الكلي
أحمد مغربي

كشــفت اإلدارة املركزية 
لالحصــاء أن قيمة صادرات 
الكويت اخلارجية في شــهر 
مايو املاضي بلغت ٦٦٢ مليون 
دينار مسجلة انخفاضا بنحو 
٦٣٫٨٪، وبلغت قيمة الواردات 
٥١٩ مليون دينار وبانخفاض 
بنســبة ٤٢٪ وذلك باملقارنة 

بشهر مايو لسنة ٢٠١٩.
وتزامن هــذا االنخفاض 
الكبير في صادرات الكويت 
اخلارجية مــع حالة احلظر 
البــالد بالتزامن  الكلي فــي 
مع تفشــى جائحة ڤيروس 
كورونــا املســتجد، وحقــق 
امليزان التجاري عجزا بلغ ١٤٢ 
مليون دينار في شــهر مايو 
لسنة ٢٠٢٠، بينما بلغ فائضا 
٩٣٣ مليون دينار في شــهر 
مايو من السنة السپابقة ٢٠١٩ 
أي انخفاض بنسبة ٨٤٫٧٪.

وفي نفس الفترة انخفض 

لسنة ٢٠١٩ (باستثناء السلع 
النفطية) ١٨٫٣٪.

وذكــرت االدارة املركزية 
لإلحصاء أنه في شهر مايو 
٢٠٢٠ تصــدر فصــل «وقود 
معدنــي، زيــوت معدنيــة 
ومنتجــات تقطيرها» قائمة 
أهم الســلع املصــدرة خالل 
شهر مايو لسنة ٢٠٢٠ حيث 
بلغت (٦٠٠٫٦ مليون دينار) 
بنسبة ٩٠٫٧٪، تليه «منتجات 
كيماوية عضوية» حيث بلغت 
(٢١٫٤ مليون دينار) بنسبة 
٣٫٢٪، ثم تليه «عربات سيارة، 
جرارات، دراجــات وعربات 
أرضيــة أخــرى، أجزاؤهــا 

دينار) بنسبة ٨٫٧٪ ثم تليها 
«مراجل وآالت وأجهزة وأدوات 
آلية، أجزاؤها» (٤٥٫٢ مليون 
دينار) بنسبة ٨٫٧٪. واحتلت 
الصــني الشــعبية الصدارة 
ألهــم الــدول املصــدر إليها 
(عدا السلع النفطية)، حيث 
بلغت قيمة الصادرات نحو 
(١٤٫٦ مليون دينار)، ثم تليها 
اإلمارات العربية املتحدة (١٠٫٩ 
ماليني دينار) ثم تليها اململكة 
العربيــة الســعودية (٨٫٥ 
ماليني دينــار)، ثم نيجيريا 
(٧٫٥ ماليني دينار)، واحتلت 
الصــني الشــعبية الصدارة 
ألهم الدول املستوردة منها، 
حيث بلغت قيمة االستيراد 
(١٠٩٫٧ ماليني دينار)، تليها 
الواليــات املتحدة األميركية 
(٥٠٫٣ مليون دينار)، ثم تليها 
اليابــان (٣٨ مليون دينار)، 
ثم اإلمارات العربية املتحدة 

(٣٢٫٤ مليون دينار).
وبلغت الصادرات الى دول 

ولوازمها» حيــث بلغ (١٨٫٢ 
مليون دينار) بنسبة ٢٫٧٪. 
وفي نفس الفترة، تصدرت 
«عربات ســيارة، جــرارات، 
دراجــات وعربــات أرضيــة 
أخرى، أجزاؤهــا ولوازمها» 
قائمة اهم السلع املستوردة 
حيــث بلغــت (٦٧٫٩ مليون 
دينــار) بنســبة ١٣٫١٪، ثــم 
تليها«آالت وأجهزة ومعدات 
كهربائية وأجزاؤها، أجهزة 
تســجيل وإذاعــة الصوت، 
أجهــزة تســجيل وإذاعــة 
الصورة والصوت في اإلذاعة 
املرئية (تلفزة)، أجزاء ولوازم 
هذه األجهزة» (٤٥٫٢ مليون 

بلغت ٦٦٢ مليون دينار.. وانخفاض الصادرات لدول اخلليج بنحو ٣٥٫٤٪

حجم التبادل التجاري بنسبة 
٥٦٫٧٪ مقارنــة بشــهر مايو 
لســنة ٢٠١٩، حيث ان حجم 
التبادل التجاري في شهر مايو 
لســنة ٢٠٢٠ بلغ ١٫١٨ مليار 
دينار بينما بلغ حجم التبادل 
التجاري ٢٫٧ مليار دينار في 
شــهر مايو لعام ٢٠١٩، وبلغ 
معدل التغطيــة ١٢٧٫٤٪ في 
شــهر مايو لسنة ٢٠٢٠، في 
حــني كان ٢٠٤٫٢٪ في شــهر 
مايو لسنة ٢٠١٩. وفي شهر 
مايو لسنة ٢٠٢٠ بلغ معدل 
التغطية (باســتثناء السلع 
النفطيــة) ١١٫٨٪، بينما كان 
معدل التغطية في شهر مايو 

«بلومبيرغ»: «مؤسسة التأمينات» عمالق نائم 
بـ ١١٢ مليار دوالر.. حان الوقت إليقاظه

بدأت «عملية تنظيف كبرى» بالتخارج من استثمارات مشكوك فيها.. وحتقيق أرباح استثمارية قياسية بـ ٧٫٣ مليارات دوالر بالربع الثاني

محمود عيسى

قالت وكالة بلومبيرغ اإلخبارية إن 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
البالغ قوامها ١١٢ مليار دوالر، تخطط 
لتعزيز االستثمارات في أسهم امللكيات 
اخلاصة والبنية التحتية بعد اإلصالحات 

التي وفرت لها قدرا كبيرا من النقد.
وأضافت الوكالة أنه عهد الى فريق 
إداري جديد في عام ٢٠١٧، مســؤولية 
اجــراء عمليــة إعــادة بنــاء القطــاع 
االســتثماري للمؤسســة، تخارجــت 
املؤسسة منذ ذلك احلني من أصول تزيد 
على ٢٠ مليار دوالر في صفقات مشكوك 
فيها في سياق «عملية تنظيف كبرى» 
حملفظة املؤسسة، وفقا ملا ذكره نائب 
املدير العام لالســتثمارات والعمليات 

رائد النصف لوكالة بلومبيرغ.
وقال النصف في مقابلة مع الوكالة: 
«املؤسسة لم تعد تدار من قبل شخص 
واحد أو إدارة فردية، ولن يحدث ذلك 
مــرة أخرى أبدا، فقد كانت في املاضي 
عبارة عــن عمالق نائم، ولم يكن أحد 

يريد أن يوقظه من سباته».
التجديد يؤتي ثماره

وقالت الوكالــة ان عملية التجديد 
في املؤسسة تؤتي ثمارها، فقد حققت 

أرباحا اســتثمارية قياسية بلغت ٧٫٣ 
مليارات دوالر في األشهر الثالثة املنتهية 
في يونيو، بزيادة تقارب أربعة أضعاف 

ما كانت عليه في العام السابق.
وأضاف النصف أن املؤسسة تهدف 
إلــى تخصيص ما بــني ١٢٪ و ١٧٪ من 
محفظتهــا في العقارات، تليها اســهم 
امللكيــات اخلاصة بــني ٨٪ و ١٣٪، ثم 
البنية التحتية بنسبة تتراوح بني ٣٪ 
و ١٠٪ دون إعطاء تفاصيل عن األصول 

احلالية.
وقــال النصف: «هذا هدف متحرك، 
لكننا في العادة نكون ضمن هذا النطاق، 
فنحن مستثمرون على املدى الطويل 
بحكــم التعريف، ولســنا بحاجة إلى 

النقد على أساس سنوي».
وقال إن النقد ميثــل حوالي ١١٫٥٪ 
من اســتثمارات املؤسسة التي تهدف 
خلفضها إلى ٤٪ خالل األشهر السبعة 
املقبلة، وقال انه في إحدى املراحل بلغت 
نسبة السيولة النقدية «مستوى كارثيا» 
وصل ٤١٪ كنقد سائل متاح لالستثمار، 
بدال من توظيفه في فئات األصول التي 

ميكن أن حتقق عوائد أعلى.
صنع القرار االستثماري

وقد اســتخدمت املؤسسة شركة 
«Cambridge Associates LLC» فــي 

٢٠١٦، لتقــدمي املشــورة لها بشــأن 
اســتراتيجية تخصيــص األصول، 
وعنــد اكتمال الدراســة فــي مارس 
٢٠٢١، ســتبدأ املؤسسة التعاون مع 
شــركة «Mercer LLC» االستشارية 
األميركية، وأشــارت الوكالة الى أن 
حصــص امللكية اخلاصــة اململوكة 
لشركة وفرة التابعة للمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية، هي كالتالي:
٭ ٢٥٪ من ستون بوينت كابيتال. 

٭ ٢٥٪ مستشارو أوك هيل.
 ArcLight Capital Partners» ٭ ٥٪ من

.«LLC
٭ ١٢٪ من «شركاء ديال كابيتال».

 TowerBrook Capital» ٭ ١٠٪ مــن
.«Partners LP

وقالت الوكالة انه منذ عام ٢٠١٧، 
نفذت املؤسســة سياسات لتحسني 
اإلفصاح وجتنــب تضارب املصالح 
وإدخال عمليات اإلبالغ عن املخالفات، 
وقــد جعلــت عمليــة صنــع القرار 
االستثماري ال مركزية تتوالها جلنة 

من أربعة أعضاء.
ومتــت زيادة عدد موظفي قســم 
االستثمار إلى أكثر من ١٠٠ شخص، 
ويتجــاوز بذلــك عــدد العاملني في 
أكبــر صندوقــني إلدارة األصول في 
الكويت مجتمعني- في حني مت تقسيم 

الوحدة من ثالثة إلى ثمانية أقسام. 
وقد أطلق وزير املالية السابق أنس 
الصالح عملية إعادة الهيكلة، وبعد 
عامني قام وزير املالية نايف احلجرف 
بتعيني مشــعل العثمان مديرا عاما 
للمؤسســة بعد ان شغل ملدة عامني 
منصب الرئيس التنفيذي لالستثمار.

اغتنام الفرص

وقالــت بلومبيرغ إن ما بني ٤٠٪ 
و٦٠٪ من محفظة املؤسسة يستثمر 
في األســهم وأدوات الدخــل الثابت، 
وتعتبر املؤسسة ثاني أكبر مستثمر 
في السوق احمللي بعد الهيئة العامة 
لالستثمار، والتي بدورها تعتبر رابع 
أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، 
ولديها حيازات في أكثر من ٤٠٪ من 
األسهم املتداولة في البورصة احمللية 
على الرغم مــن أن معظم محفظتها 

في اخلارج.
وقال النصف إن تفويض املؤسسة 
مختلــف عمــا هــو عليه بالنســبة 
الثــروة الســيادية، ألنها  لصندوق 
تتعامل مع مدخرات أصحاب املعاشات، 
حيث قال: «نهدف لشراء أفضل األسهم 
وتعيني أفضل املديرين أداء، ان األمر 
ال يتعلق بدور سياسي، بل اننا نتتبع 

الفرص».

ً «عيار ٢١» بلغ في الكويت ١٧٫٦ دينارا

املؤسسة تستهدف تعزيز استثماراتها بامللكيات اخلاصة والبنية التحتية عقب تنفيذ إصالحات وفرت لها سيولة عالية
تخصيص ما بني ١٢ و ١٧٪ من محفظة املؤسسة بالعقارات تليها أسهم امللكيات اخلاصة بني ٨ و ١٣٪

مجلــس التعــاون اخلليجي 
٢٧٫٣ مليون دينار في شــهر 
مايو لسنة ٢٠٢٠ بينما كانت 
تبلغ ٤٢٫٣ مليون دينار في 
شهر مايو لسنة ٢٠١٩ وذلك 
بانخفاض بلغ ٣٥٫٤٪، وبلغت 
حصــة الصــادرات إلى دول 
مجلــس التعــاون ٤٫١٪ في 
شــهر مايو لســنة ٢٠٢٠ في 
حني كانت تبلغ ٢٫٣٪ في شهر 

مايو لسنة ٢٠١٩. 
وفي شــهر مايو من عام 
٢٠٢٠ بلغت حصة الواردات 
من اللــوازم الصناعية غير 
مذكــورة فــي موضــع آخر 
٢٤٫٦٪، وباملقارنــة بالفترة 
الســابقة  نفســها للســنة 
انخفضــت نســبة كل مــن 
«وقــود وزيوت تشــحيم» 
و«لــوازم صناعيــة غيــر 
مذكــورة في موضــع آخر» 
و«سلع إنتاجية (عدا معدات 
النقل)» بنحو ٦٣٫٢٪ و٥٠٫٥٪ 

و٥٦٫٨٪ على التوالي.
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«وحدة التأمني»: ٥ قرارات لتنظيم نشاط التأمني والرقابة عليه
أعلنــت وحــدة تنظيــم 
التأمني «الوحدة» أمس إصدار 
حزمة من القرارات التنظيمية 
شملت ٥ قرارات أولها بشأن 
الكويتية وفروع  الشركات 
الشركات األجنبية ووكالء 
التأمني املرخص لها مبزاولة 
التأمــني وإعــادة  أنشــطة 

التأمني. 
وأضافت أن القرار الثاني 
شمل جتديد تراخيص مزاولة 
التأمــني وإعــادة  شــركات 
التأمني، أما الثالث فمتعلقة 
بالترخيص لفروع شركات 

التأمني وإعادة التأمني.
وأوضحت أن القرار الرابع 
يتعلــق بوســطاء التأمــني 
التأمــني  إعــادة  ووســطاء 
وفروعهم، واخلامس يختص 

بترخيص املهن التأمينية.
وذكــرت «الوحــدة» أن 

الرســمية، وينتهي سريان 
هــذه التراخيص في تاريخ 

٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
وقالــت الوحدة انه نتج 
عن القرارات املذكورة إصدار 
للشــركات  ترخيصــا   ٢٨
الكويتية وفروع الشركات 
األجنبيــة ووكالء التأمــني 
الوزارية  القرارات  مبوجب 

السارية.
وأضافت أنها أصدرت ٥٥ 
ترخيصا لشركات الوساطة 
في التأمني وإعــادة التأمني 
مبوجب التراخيص السارية 
من وزارة التجارة والصناعة، 
وكذلك ترخيصــني ملزاولة 
التأمينيــة  املهــن  أنشــطة 
مبوجب التراخيص السارية 
والصادرة من وزارة التجارة 

والصناعة.
وأعلنــت «الوحدة» فتح 

وإعــادة التأمــني وأنشــطة 
التأمينية للتراخيص  املهن 
املنتهية واملقيدة في ســجل 
وزارة التجــارة والصناعــة 

وحرصا منها على املال العام، 
وحفاظا علــى حقوق حملة 
الوثائق واملستفيدين، حددت 
الوحدة بعض االشــتراطات 
الواجــب تطبيقهــا من قبل 
املــدد  املخاطبــني بحســب 
القانونية الواردة في القرار 
رقم ٢ و٣ لسنة ٢٠٢٠ وهي 

على النحو التالي:
٭ حتويــل جميع ودائع 
القانــون واألمــوال الواجب 

بقاؤها ألمر الوحدة.
٭ تسديد رسوم اإلشراف 
والرقابــة املنصوص عليها 
مبوجب القرار الوزاري رقم 
(٦) لســنة ١٩٨٨ عن السنة 

املالية املنتهية ٢٠١٩.
٭ ضرورة تزويد الوحدة 
مبا يثبت عدم وجود أحكام 
نهائية صادرة ضد الشركة 
وغيــر منفذة، باإلضافة إلى 

مجــال التقــدم لهــا بطلــب 
جتديــد ترخيــص مزاولــة 
أنشطة التأمني وإعادة التأمني 
التأمني  وأنشــطة وســاطة 

الكويتية وفروع  للشركات 
الشــركات األجنبية ووكالء 
الوساطة  التأمني ولشركات 
فــي التأمني وإعــادة التأمني 
املهــن  أنشــطة  ومزاولــي 
التأمينية وذلك بعد استكمال 
شروط التجديد الواردة في 

القرارات.
وذكرت انه لتنظيم جتديد 
ترخيص فروع األشــخاص 
املرخص لهم، تقرر فتح مجال 
التقدم بطلب جتديد ترخيص 
مزاولــة فــروع األشــخاص 
املرخص لهم بعد حصولهم 
على ترخيــص املزاولة من 
الوحدة، وينتهي الترخيص 
مع انتهاء ترخيص املزاولة 
الرئيسي املمنوح للشخص 
املرخص له أيا كانت مدته.

وأضافــت الوحــدة انــه 
املذكور،  للقانــون  تطبيقــا 

نسخة من كل مناذج وثائق 
التأمني الصادرة عن الشركة 
على أن تكون باللغة العربية، 
وكذلك كشوف بالتعويضات 
التســوية املستوفية  حتت 
لشــروط ســداد التعويض 
والتي لم تسدد، هذا مع التزام 
الوحدة  املخاطبني بتزويــد 
بأسباب عدم تسوية الشكاوى 
املرفوعة من املستفيدين أو 
حملة الوثائق ضد املخاطبني.
الوحــدة علــى  وأكــدت 
املخاطبني مبوجب القرارات 
املذكــورة ضــرورة القيــام 
واألخــذ  مبســؤولياتهم 
بتوجيهــات الوحــدة نحــو 
االلتــزام التام بالقانون رقم 
(١٢٥) لســنة ٢٠١٩ في شأن 
تنظيم التأمني والعمل على 
تطبيق كل القرارات الصادرة 

عنها.

إصدار ٢٨ ترخيصاً للشركات الكويتية وفروع الشركات األجنبية ووكالء التأمني

هــذه احلزمة مــن القرارات 
الفتــرة  لتنظيــم  تهــدف 
االنتقالية املتعلقة بتطبيق 
أحــكام القانــون رقــم ١٢٥ 
لسنة ٢٠١٩ في شأن تنظيم 
التأمني وانتقال مهام اإلشراف 
والرقابة من وزارة التجارة 

والصناعة الى الوحدة.
العمل  وأكدت اســتمرار 
بالتراخيص السارية ملزاولة 
أنشطة التأمني وإعادة التأمني 
وأنشــطة وســاطة التأمني 
وإعــادة التأمــني وأنشــطة 
املهن التأمينية، كل بحسب 
تعريفه املبني في املادة ١ من 
القانــون املذكــور، على أن 
يقيد كل املخاطبني مبوجب 
هذه القرارات في ســجالت 
املرخص لهم لدى الوحدة، 
وذلــك اعتبــارا مــن تاريخ 
القرارات في اجلريدة  نشر 

«بيتك»: ٦ آالف دينار متوسط سعر املتر «التجاري» في العاصمة
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتــي «بيتك»، 
متــر  ســعر  متوســط  إن 
السكن اخلاص في محافظة 
العاصمة استقر مسجال ٩٠١ 
دينار بنهايــة الربع الثاني 
من ٢٠٢٠، وجتاوز في العقار 
االســتثماري حــدود ٢٤١٠ 
دنانيــر، ويزيــد علــى ذلك 
بكثير في العقــار التجاري 
برغم تراجعه في هذا القطاع 
مسجال ٦٣٨٥ دينارا بنهاية 

الربع الثاني.
أمــا محافظة حولي فقد 
حتسن متوسط سعر املتر 
املربع فيها للسكن اخلاص 
 ٩٢٨ حــدود  إلــى  قليــال 
دينــارا، في حــني انخفض 
في العقار االستثماري إلى 
١٦٠٩ دنانير، مع انخفاض 
متوسط السعر في العقار 
التجــاري إلى نحــو ٣٢٦١ 
دينارا، كما استقر متوسط 
الســعر عنــد ٥٦٥ دينــارا 
للســكن اخلاص مبحافظة 
الفروانية، بينما انخفض في 
العقار االستثماري مسجال 
١٤٠٠ دينار، و٢٢٧٣ دينارا 

في العقار التجاري.
التداوالت العقارية 

نظــرا إلغــالق معظــم 
األنشطة االقتصادية وتعطل 
العمل احلكومي خالل الربع 
الثانــي من العــام احلالي، 
فقــد كانــت آخر تــداوالت 
عقارية مسجلة في فبراير، 
وقد بلغت قيمــة تداوالت 
شهري يناير وفبراير نحو 
٦٦٦ مليــون دينــار وفقــا 
إدارة التسجيل  ملؤشــرات 
والتوثيق في وزارة العدل، 
وتفاوتت معدالت التغير بني 
القطاعات العقارية املختلفة 
من حيــث القيمــة والعدد 
عــن ذات الفتــرة من العام 
املاضي، وســجل الشريط 
الساحلي مستوى مرتفعا 

من التداوالت. 
الســكن  وقــد حافــظ 
اخلاص على املرتبة األولى 
بــني القطاعات مــع تراجع 
مســاهمته إلــى نحو ٣٩٪ 
في شهري فبراير ويناير، 
مقابل ٤٢٪ مــن التداوالت 
فــي ذات الفترة مــن العام 
املاضــي و٤٦٪ فــي الربع 
الرابع من ٢٠١٩، فيما ظلت 
حصة العقار االستثماري في 
املرتبة الثانية بني القطاعات 
املختلفة بحصة انخفضت 
إلى ٢٥٪ من قيمة التداوالت 
في فبراير ويناير مقابل ٣٠٪ 
في نفــس الفترة من العام 

املاضي.
وارتفعت حصة تداوالت 
العقار التجــاري إلى ٣٣٪ 
مقابل ٢٦٪ مــن التداوالت 
بالعــام املاضي، وشــكلت 
العقــار احلرفي  تــداوالت 
والصناعــي ١٫٧٪ وســاهم 
عقار الشــريط الســاحلي 
بحصــة اقتربــت ١٫٤٪ من 
التــداوالت العقاريــة فــي 

شهري يناير وفبراير. 
 قيمة التداوالت 

اقتربت قيمة التداوالت 
العقارية مــن ٦٦٦ مليون 
دينار في النصف األول وفقا 
إدارة التسجيل  ملؤشــرات 
والتوثيق في وزارة العدل، 

العقارية اإلجمالية بنهاية 
الربع الثاني ٦٦٧ ألف دينار 
منخفضا بنســبة ٢٣٪ عن 

إجمالــي عــدد الصفقــات 
صفقــة   ٩٩٨ املتداولــة 
بانخفاض طفيف نسبته 
٠٫١٪ على أساس سنوي، 
مدفوعا بانخفاض متفاوت 
القطاعات  لعدد صفقــات 
املختلفــة، مــع مســتوى 
مرتفــع لصفقــات العقار 
التجاري. ارتفعت التداوالت 
العقارية للســكن اخلاص 
إلى ٢٦١ مليون دينار خالل 
شــهري ينايــر وفبراير، 
بزيادة نسبتها ٩٪ عن ذات 

الفترة من العام املاضي.
ارتفــع متوســط قيمة 
الصفقــة لعقــار الســكن 
اخلاص إلى ٣٦٥ ألف دينار 
بنهاية الربع األول بنسبة 
٧٫٤٪ علــى أســاس ربــع 
سنوي ســنوي، ويالحظ 
أنه أعلى مستوى ملتوسط 
قيمة الصفقة من الســكن 
اخلاص منذ منتصف العام 
املاضي، إال أنه أدنى بنسبة 
٣٢٫٥٪ على أساس سنوي. 

مستواه في شهري فبراير 
ويناير من ٢٠١٩. 

في الوقت الذي ســجل 

وقد ارتفع عدد الصفقات 
املتداولة في السكن اخلاص 
إلــى ٧١٥ صفقــة بنهايــة 
شهري يناير وفبراير، أي 
بزيادة بحــدود ٠٫٦٪ عن 
عددها في ذات الفترة من 

العام املاضي. 
بلغت قيمــة التداوالت 
العقارية االستثمارية ١٦٦ 
مليون دينار خالل شهري 
يناير وفبراير، منخفضة 
بنســبة ٢٪ على أســاس 
سنوي. انخفض متوسط 
قيمة الصفقة من العقارات 
االستثمارية إلى ٧٣٣ ألف 
دينــار بنســبة ٢٥٪ عــن 
متوسط قيمتها في الربع 
الرابع ٢٠١٩، وانخفض ٣٦٪ 

على أساس سنوي. 
ســجل عــدد الصفقات 
االســتثمارية  العقاريــة 
٢٢٧ صفقــة فــي شــهري 
يناير وفبراير مقابل ٢٢٢ 
صفقة في نفس الفترة من 
العام املاضي، وشــهد هذا 
املؤشر تراجعا بنسبة ١٪ 
على أساس سنوي. بلغت 
قيمــة تــداوالت العقارات 
التجارية ٢١٨ مليون دينار 
في شهري يناير وفبراير 
بزيادة كبيرة نسبتها ٤٧٪ 
عــن ذات الفترة من العام 

املاضي.
ارتفــع متوســط قيمة 
العقــارات  الصفقــة فــي 
التجاريــة إلى حوالي ٥٫٩ 
ماليني دينار بنهاية الربع 
األول أي بزيادة ١٤٠٪ عن 
قيمتــه في الربــع الرابع، 
ويالحظ مسارا تصاعديا 
بدأ ملتوسط قيمة الصفقة، 
بينما تراجع متوسط قيمة 
الصفقة في القطاع العقاري 
التجاري بنسبة ٢٦٪ على 
أساس سنوي. سجل عدد 
القطــاع  الصفقــات فــي 
التجــاري ٣٧ صفقــة في 
يناير وفبراير، أي بزيادة 
٦٣٫٦٪ عن عددها في ذات 
الفترة من العام املاضي. 

٩٠٠ دينار متوسط املتر للسكن اخلاص.. واالستثماري يتجاوز ٢٤٠٠ دينار للمتر

زيــادة بنســبته ١٦٪ على 
أســاس ســنوي، وســجل 
مؤشر متوسط قيمة الصفقة 

ندرة أراضي السكن 
اخلاص تقفز بأسعارها

قال تقرير «بيتك» إن أسعار العقارات واألراضي 
في السكن اخلاص تختلف في ظل ندرتها وتوقف 
األنشــطة االقتصادية منها التسجيل والتداول 
العقــاري خالل النصف األول من العام احلالي، 
وتتباين طبقا للعوامل واملواصفات العديدة التي 
تتميز بها كما فــي القطاعات العقارية األخرى، 
وبالتالي تختلف مستويات األسعار في أراضي 
السكن اخلاص وفقا ملواقعها ومميزاتها في مناطق 
ومحافظات الكويت، وفيما يلي متوسط أسعار 
املتر املربع للســكن اخلاص مبحافظات الكويت 

املختلفة: 
العاصمة

استقر متوسط سعر املتر املربع في عقارات 
الســكن اخلاص مبحافظة العاصمة دون تغير 
على أســاس ربع ســنوي بنهاية الربــع الثاني 
مستقرا عند حدود ٩٠٠ دينار، ومازالت مستويات 
األسعار باحملافظة تتجه نحو التحسن مدفوعة 
مبعدالت منو متصاعدة على أساس ربع سنوي، 
وسجل متوسط الســعر باحملافظة زيادة ٦٫٣٪ 

على أساس سنوي.
حولي

حتسنت مستويات األسعار قليال في أراضي 
الســكن اخلاص مبحافظة حولــي بنهاية الربع 
الثانــي إلى حدود ٩٢٨ من دينــارا بزيادة ٠٫٨٪ 
عن الربع األول الذي سجل تراجعا بحدود ٠٫٣٪ 
عن الربع الســابق له، بالتالي تباطأت معدالت 
الزيادة على أساس سنوي في مستويات األسعار 
مسجلة ٨٫١٪ في الربع الثاني مقابل زيادة أكبر 

نسبتها ٩٫١٪ في الربع األول.
الفروانية

حتســنت مســتويات األســعار في محافظة 
الفروانية بنهايــة الربع الثاني قليال إلى حدود 
٥٦٥ دينارا دون بنسبة ٠٫٢٪ عن الربع السابق 
له الذي سجل انخفاضا بنسبة ١٫٤٪ على أساس 
ربع ســنوي، في حني تباطــأت معدالت الزيادة 
التي ســجلها متوسط الســعر إلى ٢٫٥٪ أي أقل 
مــن نصف معدل الزيادة التي وصلت ٥٫٥٪ في 

الربع األول.
مبارك الكبير 

اســتقر متوسط ســعر املتر ألراضي السكن 
اخلاص في محافظة مبارك الكبير مســجال ٦٧٢ 
دينارا بنهاية الربع الثاني دون تغير عن الربع 
األول، الذي سجل تراجعا محدودا بنسبة ٢٫٢٪ 
على أســاس ربع سنوي، بالتالي هدأت معدالت 
الزيادة ملستويات األسعار باحملافظة مرتفعة على 
أساس سنوي بنسبة ٢٫٣٪ مقابل زيادة وصلت 

إلى ٤٫٢٪ في الربع األول علي أساس سنوي. 
األحمدي

حتســنت مســتويات األســعار في محافظة 
األحمدي بنهاية الربع الثاني مسجلة ٤٧٩ دينارا 
للمتر بنسبة طفيفة بحدود ٠٫٢٪ عن الربع األول 
الذي ســجل تراجعا ٢٫٧٪ عن الربع السابق له 
في نهاية العام املاضي، أما على أســاس سنوي 
فقد هدأت معدالت الزيادة التي سجلها متوسط 
السعر باحملافظة فيما قبل، فقد ارتفع متوسط 
الســعر بنسبة ٠٫٨٪ عن الربع الثاني من العام 
املاضي مقابل زيادة أعلى نســبتها ٢٪ في الربع 

األول عن ذات الفترة من العام املاضي.
اجلهراء

استقرت مســتويات األســعار في محافظة 
اجلهراء بنهاية الربع الثاني مسجلة ٤٥٧ دينارا 
دون تغيــر عن الربع األول الذي ســجلت فيها 
األسعار انخفاضا بنسبة ١٪ عن الربع السابق 
له. بالتالي ســجلت مســتويات األسعار زيادة 
على أســاس ســنوي نســبتها ٥٫٦٪ في الربع 
الثاني مقابل زيادة سنوية أعلى في الربع األول 

نسبتها ٨٫٤٪.

«الوحدة» حددت بعض االشتراطات الواجب تطبيقها من ِقبل املخاطبني بحسب املدد القانونيةالقرارات هدفها تنظيم انتقال مهام اإلشراف والرقابـة مـن وزارة التجـارة إلى «الوحـدة»

٥٫٩ ماليني دينار متوسط صفقة العقار التجاري.. و٧٣٣ ألفًا للعقار االستثماري.. و٣٦٥ ألفًا للسكن اخلاص٦٦٦ مليون دينار تداوالت النصف األول بنمو سنوي ١٦٪.. وتوقف النشاط االقتصادي قّلص قيمة التداوالت

١٫٥ مليار دينار مشاريع تنفذها وتخطط لها «الرعاية السكنية»
ذكر تقرير «بيتك» ان املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية تقوم بتنفيذ العديد 
من املشروعات في املدن اجلديدة طبقا 
للبرنامج الزمني الذي وضعته املؤسسة 
للخطة اإلمنائيــة احلالية ٢٠١٦/٢٠١٥ - 
٢٠٢٠/٢٠١٩، ولم تتأثر اغلبية املشروعات 
التي تنفذها املؤسسة بفترة اإلغالق التي 
فرضت خالل النصف االول من العام، 

بل تابعت جدول تنفيذها.
وتقترب قيمة مشروعات املؤسسة 
من ١٫٥ مليار دينار في عدة مدن سكنية 
جديدة، من خالل مشاريع مازالت قيد 
التنفيــذ وأخرى في طــور التخطيط 
والتصميم، ومشاريع مستقبلية تنوي 
املؤسسة تنفيذها في بعض املدن السكنية 
اجلديدة خالل الفترة القصيرة القادمة، 
حيث تخطط املؤسسة لتصميم مشروعات 
سكنية في ٦ مناطق مختلفة تضم أكثر 

من ٥٣ ألف وحدة سكنية مبساحة ٤٠٠م٢ 
كما في جنوب صباح األحمد التي تبعد ٧٠ 
كم عن محافظة العاصمة، ومدينة جنوب 
سعد العبداهللا التي تبعد ٢٧ كم، وجنوب 
عبداهللا املبارك التي تبتعد مبسافة حوالي 
١٦كم، باإلضافة إلى منطقة خيطان في 
محافظة الفروانية ومنطقة شرق تيماء 
التي تقع في وســط محافظة اجلهراء، 
وكذلك املساكن منخفضة التكاليف في 
املنطقة الغربية للكويت وتبتعد ٤٥ كم 
عن العاصمة و١٥كم عن محافظة اجلهراء. 
باإلضافة إلى مشاريع أخرى مازالت 
قيد التنفيذ لتســليم نحــو ٣٩ ألف 
قسيمة مبســاحة ٤٠٠م٢ منها حوالي 
٩٠٠ شقة مساحتها ٣٨٥ م٢، وتتوزع 
تلك املشــروعات في عدة مدن سكنية 
منها مشروع توسعة الوفرة ومشروع 
الوفرة القائم الذي يوفر قسائم تصل 

مساحتها ٦٠٠ م٢، ومدينة جابر األحمد 
التي تبتعد ٢٢ كم عن العاصمة، وجنوب 
املطالع ومدينة صباح األحمد وشمال 
غرب الصليبخات ومدينة غرب عبداهللا 

املبارك كذلك. 
وتخطط املؤسسة لعدة مشروعات 
مستقبلية توفر ما يقترب من ١٤٠ وحدة 
سكنية مبساحة ٤٠٠م٢ كما في مدينة 
الصابرية التي تقع شــمال البالد على 
مســافة ٦٠ كم من محافظة العاصمة، 
وتضم وحدها أكثر من ٥٢ ألف وحدة 
سكنية، كذلك في مدينة اخليران والتي 
تبتعد حوالي ٨٠ كم عن العاصمة وتضم 
ما يقترب من ٣٦ ألف وحدة ســكنية، 
ومدينة نواف األحمد التي تبتعد حوالي 
١١٠ كم عن العاصمة وفق بيانات املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وتضم ٥٢ ألف 

وحدة سكنية مبساحة ٤٠٠م٢.
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علي املال

ر العمالء من عمليات االحتيال  «الوطني» ُيحذِّ
املرتبطة بانتشار ڤيروس كورونا

يحــرص بنك الكويت الوطني على 
التواصــل مع عمالئه وتكثيف حمالت 
التوعية بهدف تعريفهم بسبل احلماية 
من عمليات االحتيال واملخاطر املصاحبة 
لها، والتي زادت مؤخرا في ظل ما تشهده 
الكويــت وباقي دول العالم من ظروف 
استثنائية جراء انتشار ڤيروس كورونا 

املستجد.
وفي هذا اإلطار، يواصل بنك الكويت 
الوطني إطالق حمالته التوعوية وتقدمي 
اإلرشادات للعمالء حول أساليب االحتيال 
املصرفي وسبل احلماية. ويحذر البنك 
من عمليات االحتيــال التالية التي مت 

رصدها في اآلونة األخيرة:
الطبيــة: يدعــي  بيــع املنتجــات 
احملتالون بيع منتجات طبية وأدوات 
وقاية شــخصية مســتخدمني في ذلك 
مواقع إلكترونية مزيفة، عناوين بريد 
إلكترونــي وهمية، منصــات للتجارة 
اإللكترونية وحســابات في تطبيقات 
التواصــل االجتماعــي مت إنشــاؤها 
لتســهيل عمليــات االحتيــال. ويلجأ 
هؤالء األشــخاص إلى استخدام أسماء 
شركات مرموقة في مجال إنتاج وتوزيع 
املنتجات الطبية، حيث يتم الطلب من 
العمــالء إمتام عمليــة الدفع من خالل 
حتويل األموال وبالتالي احلصول على 

بياناتهم املصرفية.
الفــوز بجائــزة: يقــوم احملتالون 
باالدعاء أنهم ممثلون عن بنك الكويت 
الوطني، حيــث يتم االتصال بالعمالء 
هاتفيا وإبالغهم بالفوز بجوائز مالية 
ويطلــب منهــم اإلفصاح عــن بيانات 
حساباتهم أو بطاقاتهم املصرفية كشرط 

ملنحهم تلك اجلوائز.
طلــب حتديــث البيانــات: يطلــب 
احملتالون من العمالء حتديث بياناتهم 

عن طريق رســائل نصيــة قصيرة أو 
تطبيقــات التواصــل االجتماعي مثل 
برنامج تطبيق الواتساب وإبالغهم انه 
مت إيقــاف بطاقة الســحب اآللي لعدم 

القيام بتحديث بياناتهم.
تأجيــل أقســاط القــروض: يقــوم 
احملتالون بإرسال رسائل نصية قصيرة 
أو عبر تطبيقات التواصل االجتماعي 
مثــل الواتســاب إلــى بعــض العمالء 
ومطالبتهم بإجــراء اتصال هاتفي من 
أجل تأجيل أقساط القروض، مما يتيح 

لهم التعرف على البيانات املصرفية.
انتحــال صفة الســلطات الصحية: 
يدعــي احملتالــون أنهم من الســلطات 
الصحية، وذلك عن طريق إرسال رسائل 
البريــد اإللكتروني كأنهــا صادرة عن 
الســلطات الصحية، حيــث يطلب من 
العمالء زيارة صفحة إلكترونية محددة 
وتســجيل الدخول باســتخدام البريد 
اإللكتروني وكلمة السر، ويتم استخدام 
تلك البيانات فيمــا بعد للوصول إلى 

البيانات الشخصية.
االحتيال على الشركات عبر البريد اإللكتروني

رســائل االحتيــال اإللكترونية هي 
أحد أنواع االحتيال التي جتري عندما 
تتسلم الشركات مراسالت عبر البريد 
اإللكتروني من جهات احتيالية تدعي 
فيها أنها أحد املوردين للشركة، حيث 
يقوم احملتالون غالبا عبر هذه الرسائل 
اإللكترونية بإبالغ الشــركات بتغيير 

تفاصيل احلساب املصرفي للمورد.
لذلك، يشدد بنك الكويت الوطني على 
العمالء بضرورة تأكيد طلبات حتويل 
األموال والتغييرات في حسابات املورد 
عبر وسائل بديلة، مثل أرقام هواتف مت 
استخدامها سابقا لتأكيد طلبات حتويل 

األموال.
في حال وقع العميل ضحية لعملية 
احتيال عبر البريد اإللكتروني، يتوجب 
عليــه إبالغ بنك الكويت الوطني فورا 
وميكن عندها إرســال رسالة استرداد 
لألموال إلى البنك املســتفيد من البنك 
احملول، حيث ميكــن إعادة األموال إذا 

كانت ال تزال في احلساب املستفيد.
وتعليقا على جهود البنك في توعية 
عمالئه بأساليب االحتيال التي ظهرت 
منذ انتشار ڤيروس كورونا حتدث مدير 
إدارة الفــروع احمللية في بنك الكويت 
الوطني علــي املال قائــال: نحرص في 
بنك الكويت الوطني على نشر الوعي 
بني عمالئنا وتعريفهم بطرق االحتيال 
املصرفيــة عن طريــق التواصل معهم 
من خــالل قنواتنا املختلفة. ونحرص 
على منح عمالئنا اإلرشادات الضرورية 
باستمرار حلماية بياناتهم الشخصية 

واملصرفية.
وأضاف املال: رصدنا منذ بدء انتشار 
ڤيروس كورونا تغيرا ملموسا في طرق 
االحتيال، حيث يسعى هؤالء األشخاص 
إلى رصد طرق جديدة لسرقة البيانات 
الشخصية، ولهذا فإننا حريصون دوما 
على التواصل مع العمالء مبختلف الطرق 
وتقدمي أفضل اإلرشادات والطرق حلماية 
حساباتهم من عمليات االحتيال املتزايدة.
وأكد املــال أن موظفــي الوطني لن 
يطلبوا من العمالء بياناتهم املصرفية 
الشــخصية مثل معلومات احلســاب، 
البطاقــة أو كلمــة التأكيد ملرة واحدة، 
ولهذا يجب عدم مشاركة تلك البيانات 

على اإلطالق.
وناشد املال العمالء بضرورة اإلبالغ 
الفوري عبر االتصال على ١٨٠١٨٠١ في 
حال شكوكهم بالتعرض لعملية احتيال.

حرصاً منه على حماية عمالئه من خالل مواصلة تقدمي حمالت التوعية

املال: نتواصل مع عمالئنا باستمرار ونحرص على توعيتهم بكل عمليات االحتيال املصرفية وأساليب احلماية

القطاع النفطي العاملي.. خسائر هائلة وآفاق قامتة
أ.ف.پ: أعلنت شــركات 
النفط والغاز الكبرى مؤخرا 
خســائر هائلــة بعشــرات 
مليارات الــدوالرات نتيجة 
تفشــي وباء «كوفيــد ـ ١٩» 
الذي يرغمهــا على التكيف 
بشــكل ســريع في مواجهة 

آفاق قامتة.
الشــركات  وســجلت 
النفطية اخلمس الكبرى «بي 
بي» و«شيفرون» و«إيكسون 
موبيــل» و«رويــال داتــش 
شــيل» و«توتال» خســائر 
صافية يقارب مجموعها ٥٣ 
مليار دوالر في الفصل الثاني 
من السنة، بحسب نتائجها 

الصادرة مؤخرا.
والواقــع أن هذه األرقام 
السيئة غير مفاجئة، فأسعار 
النفــط تدنــت مــع األزمــة 
الصحيــة، إلى حــد دخلت 
لفترة وجيزة نطاقا سلبيا 
بات فيــه املتعاملــون على 
اســتعداد لدفــع مبالغ لقاء 
التخلص من براميل النفط.

وأصيبت بعض القطاعات 
مثل النقل اجلوي بشلل شبه 
كامــل فيما تأخــرت الدول 
املنتجة في خفض العرض 

في سوق متخمة.
لكن هذه النتائج ناجمة 
أيضا عــن انخفــاض كبير 
في قيمة أســهم الشــركات 
النفطية التي راجعت القيمة 
احملاسبية ألصولها في ضوء 
توقعات لســعر النفط أكثر 
تدنيا في السنوات املقبلة، 
إمنا كذلك في سياق تسارع 

التحول في مجال الطاقة.
وأوضح األستاذ في معهد 
«وارويك بيزنيس سكول» 
ديڤيــد إملــس أن «األصول 
ستكون إما أقل مردودية حني 
تصل إلى األســواق وإما لن 

يتم إنتاجها باملطلق».
وأعلنت شركة توتال بعد 
«بي بي» و«شــيل» خفضا 
استثنائيا في قيمة أصولها 

قدره ٨٫١ مليارات دوالر.
املجموعــة  وتفتــرض 
الفرنســية أنــه مــع توجه 

الطاقات املتجددة قدرة على 
املنافســة تعرض شــركات 

الطاقة التقليدية للخطر».
تسريع التحول في مجال الطاقة

وإذا ما تغاضينا عن هذه 
العناصر الدفترية، جند أن 
املجموعات األوروبية حققت 
نتائج أفضل من منافساتها 
األميركية، حتى أن بعضها 
متكن من جني أرباح خارج 

البنود االستثنائية.
في هذا السياق، استفادت 
«شيل» و«توتال» من أرباح 
أنشــطتها كوســيط يقــوم 

بشــراء وبيع محروقات في 
االسواق. وأنشطة املضاربة 
هذه تبقى مزدهرة بصورة 
عامــة حــني تتراجــع كل 

األنشطة األخرى.
وأثنــت املديــرة املاليــة 
ملجموعة «شــيل» جيسيكا 
املتــني»  أول علــى «األداء 
ألنشطة الوســاطة في ظل 
«سوق على قدر غير مسبوق 

من التقلبات».
غيــر أن الوضــع يبقــى 
صعبــا باإلجمــال علــى كل 
شركات القطاع التي اضطرت 
إلــى تبني تدابير على وجه 
الســرعة للحد من تكاليفها 
املتوقع  واستثماراتها. فمن 
تراجع نســبة املوافقة على 
مشــاريع نفطيــة وغازيــة 
جديدة بأكثــر من ٧٥٪ هذه 
السنة باملقارنة مع ٢٠١٩، وفق 
إينرجي»  مكتب «رايســتاد 
للدراسات الذي كان يتوقع 
مطلع العام استقرار السوق.
وتزيد هــذه الصعوبات 
الضغــط علــى مجموعات 
القطاع العمالقة حلملها على 
تسريع انتقالها إلى مصادر 
طاقــة اقل انبعاثــا لغازات 

الدفيئة.

تراجع نسبة املوافقة على مشاريع نفطية وغازية جديدة ٧٥٪ خالل ٢٠٢٠

«ريبوك» توفر كمامات رياضية في الكويت
أطلقت شركة «ريبوك» 
العاملية تشكيلتها اجلديدة 
الوجــه  كمامـــــات  مــن 
وفقــا لتصميـــــم رياضي 
وعصــري مبتكر لتحقيق 
األداء األمثــل، حيث تعتبر 
حــال مريحا يساعــــد في 
الڤيروسات  انتشار  منــع 
واجلراثيم بســبب الرذاذ، 
وهي تختلــف بتصميمها 

عن الكمامات الطبية.
هــذا، ومت صنــع كمامــة 

الوجه الرياضية من «ريبوك» 
من مادة «Primegreen»، وهي 
مــادة عاليــة األداء ومعــاد 
تدويرها وال يدخل البوليستر 
البكر فــي تركيبتهــا، وهي 
قابلــة إلعــادة االســتخدام 
والغسل ومتوافـــرة باللون 
األســود، وتتميــــز بشعار 
عالمــة «ريبــــوك» العاملية 
البارزة، وهي مزودة بحلقات 
متنحهــــا  مطاطيــة  أذن 
وتعتبــر  وزنــــا خفيفــا، 

كمامة «ريبــــوك» مناسبــة 
لالســتخدام خالل التمارين 
أو  اليوميــة،  الرياضيــــة 
لالرتداء فــي جميع األوقات 
خــالل اليوم مــع األزيــــاء 

املختلفـــة.
وتتوافر كمامة «ريبوك» 
بسعر ٤٫٥ دنانير لكل علبة 
حتتــوي علــى ٣ كمامات، 
وهــي متوافــرة حاليا في 
الكويت ضمن «األفينيوز» 

ومول ٣٦٠.

الطلــب علــى النفــط إلــى 
التراجــع، فــإن قســما من 
مخزونهــا مــن احملروقات 
قــد يبقى حتــت األرض في 
املستقبل. وســيتم التخلي 
باملقام األول عن النفط الذي 
تكون كلفة استخراجه باهظة 
مثل النفط الرملي الكندي.

وقال األستاذ املساعد في 
جامعة وارتون سكول بوالية 
آرثر  بنســلفانيا األميركية 
فان بينتم إن «التخفيضات 
الهائلــة في القيمــة تندرج 
ضمــن توجــه جوهــري. 
فالســرعة التي تكتسب بها 

ديوان احملاسبة
(ما بني رقابة األداء والرقابة املسبقة) (٣-٢)

في املقالة الســابقة أشــرنا الى 
املواد الواردة بقانون إنشاء ديوان 
احملاسبة التي لعلها جاء على ضوئها 
اختصاص الديوان مبســألة تقييم 
اجلوانب التي حددهــا القانون في 
أحكام املــواد تلك وبشــكل واضح 
ومباشر، كما أن هناك دالالت وردت 
بقانون إنشــاء ديوان احملاسبة من 
شأنها أن تندرج تلك الدالالت حتت 
مفهــوم التقييــم لكن بشــكل غير 

مباشر.
فقد جاء ضمن القانون مصطلحان 
االول يتعلق باملخالفة واآلخر يتعلق 
باملالحظة، وقد عرف قانون إنشاء 
ديوان احملاسبة بشكل واضح ماهية 
املخالفة املالية. حيث حددت املادة 
٥٢ من القانون احلاالت التي تعتبر 
مخالفة املاليــة وهي ٨ حاالت على 
النحو الوارد باملادة (ميكن الرجوع 
للمادة ملزيد من التفصيل)، حيث قيد 
القانون اجلزاء املرتبط بالوقوع بتلك 
املخالفات، حيث نصت املادة ٥٣ من 
القانون على اآلتي (يعاقب تأديبيا 
على الوجه املبني في هذا القانون كل 
من ارتكب من املوظفني العموميني 
عدا الوزراء مخالفــة من املخالفات 
املالية املنصــوص عليها في املادة 
السابقة أو ساهم في ارتكابها أو سهل 
وقوعهــا أو تراخى في اإلبالغ عنها 
أو حاول التستر على مرتكبها وذلك 
كله على أية صورة من الصور)، كما 
أوجبت املادة ٥٤ من القانون بإحالة 
مرتكبي املخالفات املالية للتحقيق، 
وحددت املادة ٦٠ اختصاص احملاكمة 
التأديبية وتشكيل هيئتها على النحو 

الوارد باملادة.
أما في شــأن املالحظات فإن هذا 
املصطلح جاء تأسيسا على املادة ١٥١ 
من الدستور، حيث نصت املادة على 
اآلتي (ينشأ بقانون ديوان للمراقبة 
املالية يكفل القانون استقالله، ويكون 
ملحقا مبجلس األمة ويعاون احلكومة 
ومجلــس األمة فــي رقابة حتصيل 
إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها 
في حدود امليزانية ويقدم الديوان لكل 
من احلكومة ومجلس األمة تقريرا 
ســنويا عن أعمالــه ومالحظاته)، 
ولم يــرد أي تعريــف للمالحظات 
بقانون إنشــاء الديوان على الرغم 
من اإلشــارة لها فــي مواقع عديدة 
بالقانون وعلى وجه التحديد املواد 

.(١٢،١٩،٢٢،٢٤،٢٥،٣١،٨٢)
ويتبــني أن كلمــة املالحظــات 
ليس لهــا أية مدلوالت واضحة في 
القانــون إال فيمــا ورد بنص املادة 
١٢ حيــث كان النــص كاآلتــي (... 
ويبلــغ الديــوان اجلهــة املختصة 
مبالحظاته فيما يتعلق مبدى مطابقة 
القرارات املذكورة ألوضاع امليزانية 
والقواعد واألحكام املالية التي تنظم 
موضوعهــا...)، وهنــا نالحــظ أن 
املشــرع قد ربــط املالحظات مبدى 
االلتزام باألحكام املنظمة، وبالتالي 
فــي وجهة نظرنــا وردت املالحظة 
هنا بنفس اثر املخالفة املالية الوارد 

وصفها باملادة ٥٢ من القانون.
وعليه وباســتثناء املادة ١٢ من 
القانون فكلمــة املالحظات الواردة 
بأحكام القانون برأينا أنها تأتي في 
سياق معناها اللغوي كالتعليق أو 
التنبيه أو الرأي حول موضوع ما، 
وبالتالي فإن مدلوالت ذلك بأن منح 
القانــون الديوان ســلطة ان يبدي 
رأيه على املوضوعات التي أوردها 
بتقاريــره الدورية أثناء ممارســة 

الختصاصاته.
وعلــى الرغــم مــن أن القانون 
منــح الديوان حق إبــداء الرأي في 
املسائل التي حددها القانون من خالل 
املالحظات التــي يوردها بتقاريره 
الدوريــة، إال أن فــي رأيــي أن تلك 
املالحظات غير ملزم باألخذ بها طاملا 
ال تعد مخالفة مالية وفقا للتفسير 
الوارد في املادة ٥٢، لذلك قد يكون 
ملثل تلك املدلــوالت مدخل الديوان 
وتأسيسه في منهجية عمله املتبعة 
من قبله واملتعلقة بتقييمه لبعض 

اإلجراءات (تقييم األداء).
أمــا فيمــا يتعلق باملــادة ١٣ من 
قانون إنشاء ديوان احملاسبة وهي 
املــادة التــي يرتكز عليهــا الديوان 
مبمارســة اختصاصاتــه املتعلقــة 
بالرقابة املســبقة، فوفقــا للمذكرة 
اإليضاحية للقانون، فقد أشارت الى 
أن املادة فصلت اإلجراءات واألحكام 
التي تتبع في شأن تطبيق الرقابة 

املسبقة وهي على النحو التالي:
١ - حتديد نطاق االعمال التي يسري 
عليها حكم املــادة وهي املناقصات 
اخلاصــة بالتوريــدات واألشــغال 

العامة.

هذا ووفقا للمادة ١٤ فتسري أحكام 
املادة ١٣ على كل مشروع ارتباط أو 
اتفاق أو عقد يكون من شأن إبرامه 
ترتيــب حقوق أو التزامــات مالية 
للدولــة أو غيرهــا من األشــخاص 
املعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت 
قيمة االرتبــاط أو االتفاق أو العقد 
مائة ألف دينار فأكثر، ويسري ذلك 
أيضــا على عقود القروض املشــار 
إليها في وفقا ملا نصت عليه الالئحة 

اإليضاحية للقانون.
وفيما يتعلــق باألحكام الواردة 
في املادتني (١٣،١٤) يتبني لنا اآلتي:
١ - ان املادة ١٣ جاءت بشكل واضح 
وتفصيلي باإلجراءات واألحكام التي 
تتبع في شأن تطبيق الرقابة املسبقة، 
وهذا ما أكدته للمذكرة اإليضاحية 

للقانون.
٢ - لم يتبني بشكل قاطع ورود أي 
اختصاص يتعلــق باتباع منهجية 
التقييم في دراسة املناقصات اخلاصة 
بالتوريدات واألشغال العامة، وإمنا 
يرتكز اختصــاص الديوان في هذا 
الشأن فقط بالتحقق من ان االعتمادات 
الواردة بامليزانية تسمح باالرتباط 
أو التعاقد وان كل اإلجراءات الواجب 
استيفاؤها قبل االرتباط أو التعاقد 
قد روعيت وفقا ألحــكام والقواعد 

املالية املقررة في هذا الشأن.
٣ - هذا وإذا قام الديوان بإبداء أي 
مالحظات على االرتباطات أو تعاقدات 
املناقصــات اخلاصــة بالتوريدات 
واألشغال العامة، فإنه ال يوجد سند 
يعول عليه الديوان بإصدار املوافقة 
من عدمه على تلك االرتباطات استنادا 
على تلك املالحظات، خاصة في حال 
انهــا ال ترقى بأن تكون ضمن إطار 
املخالفات املوضحة أحكامها باملادة 

٥٢ من القانون.
٤ - على الرغم من ان املادة ١٤ قد 
وسعت نطاق أحكام املادة ١٣ بحيث 
تسري على كل ارتباط أو اتفاق أو 
عقد يكون من شأن إبرامه ترتيب 
حقوق أو التزامات مالية للدولة أو 
غيرها من األشخاص املعنوية العامة 
أو عليها، اال ان املذكرة اإليضاحية 
اعتبرت هذا النطاق ضمن مفهوم 
املمارســة، لكن بالرجوع الى نص 
املــادة يتبني أن حكمهــا جاء على 
نحو مطلق طاملــا كان ارتباطا أو 
اتفاقــا أو عقدا، وليس بالضرورة 
ان تكون ممارســة ومــا يدلل على 
ذلك بــان يكون اثر هــذا االرتباط 
أو االتفاق أو العقد على اإليرادات 
وليس املصروفات (ترتيب حقوق 
أو التزامات مالية للدولة)، كما ليس 
بالضرورة بأن يكــون اثرها على 
اعتمادات امليزانية، وما يدلل على 
ذلك ذكر انها ممارسة ولم يتم ذكر 

املناقصة. 
٥ - نظــرا لعــدم وجــود أحــكام 
تفصيلية للرقابة املسبقة للديوان 
علــى غــرار الرقابــة الالحقة، فإن 
املمارســة احلالية ألحكام املادتني 
(١٣،١٤) من القانون تنحصر بقيام 
الديوان فقط بالرقابة املسبقة على 
االرتباطات واالتفاقات والعقود، في 
حني ان املشرع عند شرحه ملنهجية 
الرقابة املالية التي تنتهجها بعض 
الدول ما بني الرقابة املسبقة والرقابة 
الالحقة في املذكرة اإليضاحية، بأن 
املقصود بالرقابة املسبقة هي الرقابة 
على املصروفات العامة، وان الكويت 
انتهجت اجلمع بني الرقابة املسبقة 
والالحقة، وقصر رقابتها املسبقة 
على أنــواع معينة من االرتباطات 
واملصروفات على الوجه الذي حددته 
املادتني (١٣،١٤)، وعند تبرير املشرع 
أسباب حتديد نصاب رقابة الديوان 
بأن تلك املناقصات تســتنفد قدرا 
كبيرا مــن اعتمــادات املصروفات 
الواردة في امليزانية، ومن ثم وجب 
إخضاعها للرقابة املسبقة مبا يؤمن 
سالمة عمليات االرتباط والصرف 
اخلاصة بها - إلى أبعد حد - دون 
صــرف مبالغ باخلطــأ أو اكثر من 
املستحق فعال قد يتعذر استردادها 
في كثير من األحيــان، فيما لو أن 
اكتشاف أمرها جاء تاليا لالرتباط 

أو الصرف.
املذكــرة  ويتضــح مــن خــالل 
االيضاحيــة بــان الرقابة املســبقة 
املنوطة بديوان احملاسبة هي على 
جانبــني، األجانب األول رقابة على 
االرتباط بكل أنواعه (عقد، اتفاق)، 
واجلانب الثاني الرقابة على الصرف، 
في حدود النصاب املوضح باملادة، 
وهي ذات نــوع الرقابة الذي يقوم 
بها جهاز املراقبني املاليني (الرقابة 

املالية قبل الصرف). 
- يتبع -

٢ - حتديد نصاب تلك االعمال وهو 
قيمة املناقصة الواحدة مئة ألف دينار 
فأكثر، وفى حتديد هذه القيمة تكون 
العبرة بالقيمة اإلجمالية لألصناف 
أو األعمال محل املناقصة، محسوبة 
على أساس أقل األسعار بالعطاءات 

املقدمة فيها مستوفية للشروط.
٣ - على اجلهــة صاحبة املناقصة 
اال ترتبــط أو تتعاقد مع املتعهد أو 
املقاول الذي رأى إرساء العطاء عليه 
اال بعد احلصول على ترخيص بذلك 
من السلطة املختصة بالديوان طبقا 

لنظام العمل به.
٤ - عــدم جواز جتزئــة املناقصة 
الواحــدة بقصد إنقاص قيمتها إلى 
احلد الذي ينــأى بها عن اخلضوع 

للرقابة.
٥ - على الديوان البت في األمر في 
مدة أقصاها ســبعة أيام من تاريخ 
تلقيه أوراق املناقصة وكافة ما يتصل 
بها من وثائق ومستندات وبيانات 
وإيضاحات كاملة ومســتوفاة، وال 
يبدأ سريان هذا امليعاد اال من تاريخ 
وصول ما قد يطلبه الديوان خالل 
الســبعة األيام املذكورة من أوراق 
أو بيانــات أو إيضاحــات يرى أنها 
ضرورية والزمــة لعملية الفحص 

واملراجعة.
٦ - تشــمل الرقابــة التحقــق مــن 
ان االعتمــادات الــواردة بامليزانية 
تســمح باالرتبــاط أو التعاقد وان 
كل اإلجراءات الواجب اســتيفاؤها 
قبل االرتباط أو التعاقد قد روعيت 
وفقا ألحكام والقواعد املالية املقررة 

في هذا الشأن.
٧ - إذا لم يبت الديوان في املوضوع 
أو لم يخطر اجلهة املختصة بالنتيجة 
قبل فوات امليعاد املشار إليه جاز لهذه 
اجلهة ان جتري االرتباط أو التعاقد 
حتت مسؤوليتها، وال يخل ذلك بحق 
الديوان في ممارسة اختصاصاته في 

الرقابة الالحقة.
٨ - في حالة ما إذا ابلغ الديوان اجلهة 
املختصــة اعتراضه خــالل امليعاد 
احملــدد ولم تر هذه اجلهة األخذ به 
فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها 
مدعمة باألسانيد التي تقوم عليها، 
فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند 
الرأي الســابق إبداؤه فإنه في هذه 
احلالة يتعني عرض األمر على الوزير 
املختص أو ممثــل اجلهة املختصة 
للنظــر فيه، فإذا كان له رأي مغاير 
لــرأي رئيس الديــوان قام بعرض 
وجهتي النظر على مجلس الوزراء 
الذي يبت في املوضوع بعد االستماع 
إلــى رئيس الديوان ويعمل بالقرار 

الذي يصدر عن املجلس املذكور.

مصطلح «املالحظات» 
الوارد بالقانـون يأتي 

في سياق معناها اللغوي 
ومدلوالتها منح الديوان 

سلطة تقييم املوضوعات 
محل رقابته

املالحظات التي يوردها 
الديوان بتقاريره غير ملزم 

األخذ بها طاملا ال تعد 
مخالفة مالية وفقًا للتفسير 

الوارد في املادة ٥٢

بقلم: بدر مشاري احلماد
نائب رئيس جهاز املراقبني املاليني بالوكالة (سابقا)

bader.alhammad٩٤@gmail.com

النفط عند أعلى مستوى في ٥ أشهر
رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط خالل 
تداوالت أمس إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع 
مارس بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا كبيرا 
في مخزونات النفط اخلام األميركية، غير أن 
املخاوف من أن يفضي اتساع رقعة العدوى 
بڤيروس كورونا إلى تراجع الطلب على الوقود 

حدت من املكاسب.
وصعد خام برنت ١٫٠٣ دوالر أو ما يعادل 
٢٫٣٪ إلــى ٤٥٫٤٦ دوالرا للبرميل. ولم يكن 
خام غرب تكساس الوسيط األميركي أقل حظا 
من سابقه، إذ صعد هو اآلخر ١٫٠٣ دوالر أو 

ما يوازي ٢٫٥٪ إلى ٤٢٫٧٣ دوالرا للبرميل.
البترول  بيانات من معهــد  وبحســب 
األميركــي، انخفضت مخزونات اخلام ٨٫٦ 
ماليني برميل في األسبوع املنتهي في أول 

أغسطس إلى ٥٢٠ مليون برميل مقارنة مع 
توقعات احملللني بانخفاض ٣ ماليني برميل.

وقال رئيس أســواق النفط في شــركة 
إنرجي» بيورنــار تونهاوجني  «ريســتاد 
«املعنويات اإليجابية مبررة بشــكل مبدئي 
بفضل أنباء املخزونات األميركية، لكننا نعتقد 
بأن املراهنني على االرتفاع بحاجة لالحتماء.. 
في األيام املقبلة مــع احتالل «كوفيد ـ ١٩» 

موقع الصدارة (في األحداث) مرة أخرى».
ومما ساهم في دعم املعنويات إشارات 
على أن احملادثات بني النواب الدميوقراطيني 
في الكونغرس والبيت األبيض بشأن حزمة 
جديدة للدعم املالي بسبب ڤيروس كورونا 
بدأت تتحرك في االجتاه الصحيح على الرغم 

من أن الطرفني ما زاال في حالة خالف.
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«كورونا» يقتل شخصًا كل ١٥ ثانية.. والعالم يلوذ بالكمامات
عواصــم - وكاالت: مــع 
اســتمرار ارتفــاع االصابات 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
بشكل متســارع، وجتاوزها 
١٨ مليونــا ونحــو ٥٦٠ ألفــا 
وجتاوز عدد الوفيات الـ ٧٠٠ 
ألف، وبانتظار اللقاح البعيد 
املنال على املدى القريب تلوذ 
العديد من دول العالم بتشديد 
االجراءات االحترازية وعلى 
األخص فرض ارتداء الكمامات 
واإلغالق مــن جديد للحد ما 

أمكن من تفشي اجلائحة. 
و كشف إحصاء لرويترز 
أن إجمالــي الوفيــات جــراء 
اإلصابــة بڤيــروس كورونا 
جتاوز ٧٠٠ ألف شخص على 
مستوى العالم أمس، وكانت 
الواليات املتحــدة والبرازيل 
والهنــد واملكســيك من أعلى 

الدول تسجيال للوفيات.
ووفقا حلسابات رويترز 
التي استندت إلى بيانات من 
األســبوعني املاضيني يتوفى 
٥٩٠٠ شخص في املتوسط كل 
أربع وعشرين ساعة نتيجة 
اإلصابة مبــرض كوفيد-١٩. 
ويعني ذلك وفاة ٢٤٧ شخصا 
كل ســاعة أو شــخص كل ١٥ 

ثانية.
ومع ذلك مــازال الرئيس 
األميركي دونالد ترامب يؤكد 
أن تفشــي ڤيــروس كورونا 
حتت السيطرة في الواليات 
املتحــدة التــي جتــاوز عدد 
الوفيات فيها ١٥٧ ألف شخص 
في ظل استجابة غير منظمة 
ألزمة صحة عامة عجزت عن 
احلد من ارتفاع عدد احلاالت.
ومثله الرئيس البرازيلي 
جايير بولسونارو، الذي يقلل 
من خطــورة الوباء وعارض 

ومع هذه االرتفاعات، يزداد 
فرض وضع الكمامة بسرعة 
خاصــة في املــدن األوروبية 
للحد من انتشــار الڤيروس، 
الســيما في فرنســا، املهددة 
بعودة غير خاضعة للسيطرة 
للوباء. وأصبح وضع الكمامة 
إلزاميا، اعتبارا من أمس، حتى 
فــي الهــواء الطلق فــي أكثر 
املناطــق ازدحامــا في مدينة 
تولــوز، الواقعــة في جنوب 
غرب فرنسا. كما سيفرض هذا 
التدبير قريبا في باريس ومدن 

أخرى، بحسب السلطات.
كما فرضت هولندا وضع 
الكمامات في األحياء التجارية 

في روتردام.

التونسية أمس فرض وضع 
الكمامــات فــي كامــل البالد 
للحد من انتشــار الڤيروس 
علــى أن يتم إقــرار عقوبات 
للمخالفني. وقال وزير الصحة 
في حكومة تصريف األعمال 
محمــد احلبيــب الكشــو في 
مؤمتر صحافي «وضع وسائل 
احلمايــة وخاصــة الكمامات 
إجباري وسيتم إقرار عقوبات 
(للمخالفــني) وغدا ســيكون 
هناك مجلــس وزاري إلقرار 

نوعية العقوبات».
وسيتم تطبيق القرار في 
األماكن العامة داخل البالد وفقا 

لوزارة الصحة.
ومنذ ٢٧ يونيو ســجلت 

الصحية في كوريا اجلنوبية 
أمس أنه ثبتت إصابة ســتة 
أشخاص، شاركوا في صالة 
عيد األضحى في مدينة تشونغ 
جو جنوب شــرق ســيئول، 

بكورونا.
أنبــاء  وكالــة  ولفتــت 
«يونهاب» الكورية اجلنوبية 
إلى أنه من املعروف أن حوالي 
٣٤٠ شخصا أجنبيا مقيمني في 
كوريا اجلنوبية حضروا هذا 
التجمع الديني اإلسالمي الذي 
نظمه املركز الثقافي اإلسالمي 

في املدينة، 
مــا يثيــر مخــاوف مــن 
انتشار ڤيروس كورونا على 
نطاق واســع فــي املجتمع. 

التوتــر لدى  ويتصاعــد 
احلكومة الفرنسية مع حتذير 
املجلس العلمــي، الذي يقدم 
النصائح للسلطات في التعامل 
مع األزمة من احتمال «عودة 
انتشــار الڤيــروس بدرجــة 

عالية» بحلول اخلريف.
احلكومــــــة  وقـــــررت 
االيرلنديــة، مــن جانبهــا، 
تأجيل املرحلــة األخيرة من 
فــك اإلغــالق، والتي تشــمل 
إعــادة فتح جميــع احلانات 
والفنادق. وقررت ايرلندا أيضا 
جعل وضــع الكمامة إلزاميا 
في املتاجر ومراكز التســوق 

اعتبارا من ١٠ أغسطس.
عربيا، أعلن وزير الصحة 

السلطات الصحية في البالد 
٣٤٦ حالة مستوردة و٦٦ حالة 

محلية.
 وفــي آســيا، قــال وزير 
الصحة األفغاني خالل مؤمتر 
صحافي أمس إن نحو ١٠ ماليني 
مواطن أصيبوا بالڤيروس في 

أفغانستان.
وأضــاف الوزير أنه وفقا 
لدراسة جديدة، أصيب ٣١٫٥٪ 
من تعداد السكان البالغ أكثر 

من ٣٠ مليون نسمة.
وأوضح أن العاصمة كابول 
سجلت أعلى نسبة إصابات في 
البالد، حيث أصيب ٥٣٪ من 

املواطنني بالڤيروس.
من جهته، أكدت السلطات 

وأوضحت السلطات الصحية 
أن املصابني الستة أوزبكيون.

وفــي القــارة الســمراء، 
أعلنت منظمة الصحة العاملية 
عن نشر فريق من خبرائها 
عددهم ٤٣ خبيرا، في دولة 
افريقيــا ميثلــون  جنــوب 
مختلــف املجاالت الصحية، 
وذلك لدعم إدارة االستجابة 
النتشــار ڤيــروس كورونا 
هنــاك حيــث تعتبر جنوب 
افريقيــا اآلن مــن بني الدول 
اخلمس األولى األكثر تضررا 
في العالم وتسجل نحو نصف 
مليون إصابــة، أي ما يزيد 
علــى ٥٠٪ من اإلصابات في 

عموم افريقيا.

الوفيات تتجاوز ٧٠٠ ألف.. والڤيروس أصاب ثلث سكان أفغانستان.. و«الصحة العاملية» ترسل خبراء لنجدة جنوب أفريقيا

(أ.ف.پ) سكان وسط أبردين في اسكتلندا يسيرون في الشوارع بعد اإلعالن عن فرض إغالق محلي على املدينة 

إجــراءات اإلغالق على الرغم 
مــن إصابته وعدد من وزراء 

حكومته بالڤيروس.
وتعاني بلــدان في أنحاء 
أخرى من العالم، مت فيها احلد 
من انتشار املوجة األولى، من 
زيــادات يومية قياســية في 
احلاالت اجلديدة مما يشــير 
إلى أن املعركة لم تنته بعد.

ورصــدت اليابان وهونغ 
كونــغ وبوليفيا والســودان 
وإثيوبيــا وبلغاريا وبلجيكا 
وأوزبكســتان وإسرائيــــل 
ارتفاعات قياسية في حاالت 
اإلصابة في اآلونة األخيرة. كما 
أعلنت أستراليا عددا قياسيا 
من الوفيات اجلديدة أمس. 

شركات األدوية تزيد من إنتاج لقاح «اإلنفلونزا» 
لتخفيف الضغط على القطاع الصحي

وكاالت: مــع اقتراب فصل الصيف من 
نهايته، يتخوف خبراء الصحة واألوبئة من 
فصل شتاء يرفع من وتيرة انتشار جائحة 
كورونا التي ال تزال تتوســع باضطراد، ما 
يزيد من الضغط على قطاعات الصحة التي 
تعالج املصابني بالڤيــروس، والذين ترتفع 

أعدادهم بشكل كبير.
العلماء يتخوفون من الشتاء وما يحمله 
خصوصا من نشاط للڤيروسات األخرى مثل 
اإلنفلونزا، وهذا األمر دفع املنتجني إلى توفير 
كميات كبيرة من لقاحات اإلنفلونزا للموسم 
املقبل، حيث تســعى اإلدارات الصحية في 
الواليات املتحدة إلى تلقيح أكبر عدد ممكن 

من األشخاص خالل األشهر املقبلة.
ووفق تقرير نشرته شبكة «سي إن بي 

سي»، نقله موقع قناة «احلرة»، فإن الهدف من 
هذا اإلجراء هو احلد من مراجعات املستشفيات 
والعيادات خالل الفترة املقبلة، وجتنيبهم خطر 

اإلصابة بالڤيروس التاجي القاتل.
ويتوقع أكبر أربع شركات منتجة للقاحات 
اإلنفلونزا في العالم توفير قرابة ٢٠٠ مليون 
جرعة للواليات املتحدة وحدها خالل العام 
احلالي، وهي ما تشكل زيادة بنسبة ٢٠٪ عما 

كانت عليه األرقام في ٢٠١٩.
وتشــير بيانات مراكز الســيطرة على 
األمراض ومكافحتها األميركية «CDC» إلى 
أن اإلنفلونزا العادية تصيب سنويا ما يتراوح 
معدله بني ٩ إلى ٤٥ مليون أميركي، وتتسبب 
بوفاة ١٢ إلى ٦١ ألف شخص، وقرابة ١٤٠ ألف 
حالة حتتاج إلى دخول املستشفيات بسببها.

بكني تعترض على إيفاد مسؤول أميركي 
ض السالم للخطر إلى تايوان: ُيعرِّ

عواصمـ  وكاالت: اتهمت الصني الواليات 
املتحــدة «بتعريض الســالم للخطر» مع 
إعالنها زيارة وفد أميركي رفيع املستوى 
الى تايــوان، التي تعتبرها بكني جزءا من 
أراضيهــا وتنــدد بأي اتصال رســمي بني 

اجلزيرة واملسؤولني األجانب.
وقال املتحدث باســم وزارة اخلارجية 
الصينية وانغ وين بني للصحافيني امس 
«ان الصني تعارض بشدة املبادالت الرسمية 
بني الواليات املتحدة وتايوان»، مضيفا أن 

بكني قدمت احتجاجا لدى إدارة ترامب.
وأضاف أن على واشنطن جتنب «تقويض 
العالقات الصينيةـ  االميركية وكذلك السالم 

واالستقرار في مضيق تايوان».
ويأتي اإلعالن عن هذه الزيارة في وقت 
تتدهور فيه العالقات بني بكني وواشنطن 
بشكل شبه يومي بسبب قانون األمن القومي 
اجلديد في هونغ كونغ وحقوق أقلية األيغور 
املسلمة في الصني والتجارة والتكنولوجيا.

وأكدت وزارة اخلارجية التايوانية هذه 
الزيارة دون ان حتدد املوعد، مشــيرة إلى 
أن عازار ســيلتقي رئيســة البالد تســاي 

إينغ وين.

وأكدت واشــنطن وتايبيه في بيانيهما 
أن زيــارة عازار مرتبطــة بجهود مكافحة 

وباء كورونا.
وكتبت الرئيســة تايوان فــي تغريدة 
على تويتــر أن الزيادة هــي «دليل جديد 
على الشراكة القوية بني تايوان والواليات 
املتحدة التي ترتكز على صداقتنا القدمية 

وقيم مشتركة».
من جهته، قال عازار ان «تايوان منوذج 
للشفافية والتعاون في مجال الصحة خالل 

وباء كوفيد ـ ١٩ وقبل ذلك بكثير».
وتعود آخر زيارة لعضو في احلكومة 
األميركية إلى ٢٠١٤ وقام بها رئيس وكالة 
حمايــة البيئة، وقبلها زار وزير النقل في 
عهد الرئيس األسبق بيل كلينتون اجلزيرة 

في العام ٢٠٠٠.
وعلى الرغم من التوتر القائم بني بكني 
وواشــنطن، قــال الســفير الصينــي لدى 
الواليات املتحدة تسوي تيان كاي إن «بكني 
ال تريد أن تشــهد حربا باردة مع الواليات 
املتحــدة»، مؤكدا أن البلديــن بحاجة إلى 
العمــل على إصالح العالقات التي تخضع 

لضغط «غير مسبوق».

السفير الصيني في واشنطن: ال نريد حرباً باردة مع الواليات املتحدة

ترامب يتهم أملانيا بالتربح من القوات األميركية
عواصم - وكاالت: اتهم 
الرئيــس األميركــي دونالد 
بالتربــح  أملانيــا  ترامــب 
وحتقيق ثروات عبر القوات 
األميركيــة املتمركــزة فــي 

أراضيها.
وقــال ترامــب أمس، في 
تصريحات حملطة «فوكس» 
األميركية إنه ال يريد نشــر 
عشــرات اآلالف من اجلنود 
فــي أملانيــا «حيــث حققوا 
(األملان) ثروات عبر القوات. 
فكما تعلم لقد بنوا (األملان) 

مدنا حول قواتنا».
وجــدد ترامــب اتهاماته 
بـ«التلكــؤ» فيمــا  ألملانيــا 
يتعلق بنفقات حلف شمال 
األطلسي (الناتو)، مضيفا 

أنه يتعني عليها أن تدفع.
كما هاجم ترامب مجددا 
احلكومــة األملانية بســبب 
مشــروع خــط أنابيب غاز 
«نــورد ســترمي ٢»، الــذي 
ينقــل الغــاز الروســي إلى 
أملانيا مباشــرة عبــر بحر 
البلطيق، وقــال: «يجب أن 
نحمي أملانيا من روسيا، ال 
بأس في ذلك، لكن أملانيا تدفع 
لروسيا مليارات الدوالرات 

للحصول على الطاقة».
الدفــاع  وزيــر  وكان 
األميركي مارك إســبر أعلن 
األســبوع املاضــي أنــه من 
املخطط سحب نحو ١٢ ألف 
جندي أميركي مــن أملانيا. 
ومن املقرر نقل ٦٤٠٠ جندي 
منهم إلى الواليات املتحدة، 
إلــى دول  و٥٦٠٠ آخريــن 
أوروبية أخرى شريكة في 
الناتو، وهــي وفقا للوضع 

األميركية في مانهاتن على 
استخدام أغنية (روكني إن 
ذا فري وورلــد) و(ديفيلز 
سايدووك) مرات عديدة في 
مؤمترات ومناسبات سياسية 
من بينها مؤمتر انتخابي في 
تولسا بوالية أوكالهوما يوم 

٢٠ يونيو.
وقال يونغ إنه اشــتكى 
من استخدام ترامب ألغنياته 
منذ عــام ٢٠١٥ وإن احلملة 

الذيــن لديهم حريــة تأييد 
املرشــح الــذي يختارونه. 
ومع ذلك ال يستطيع املدعي 
بضمير حي أن يســمح بأن 
تستخدم موســيقاه كلحن 
رئيســي في حملــة مثيرة 
أميركية  لالنقســام وغيــر 
للجهل والكراهية». ويطالب 
يونــغ بتعويض يصل إلى 
١٥٠ ألــف دوالر لكل انتهاك 

حلقوق امللكية.

جتاهلتــه «عن عمــد» على 
الرغــم مــن عــدم حصولها 
علــى رخصــة. واعتــرض 
يونغ أيضا عندما استخدم 
ترامــب حلنا موســيقيا له 
أثناء زيارته ملاونت راشمور 

في ٣ يوليو.
وقــال محامــو يونغ في 
الشــكوى: «هذه احلملة لم 
تتعمد عــدم احترام حقوق 
وآراء املواطنــني األميركيني 

املغني نيل يونغ يقاضي حملة الرئيس ويطالبها بتعويض ١٥٠ ألف دوالر الستغاللها أغانيه

(أ.ف.پ) مظاهرة للحزب اجلمهوري اعتراضاً على التصويت بالبريد في االنتخابات الرئاسية األميركية  

احلالي إيطاليا وبلجيكا على 
وجه اخلصوص.

من جهة أخرى، أقام مغني 
الروك نيل يونغ أمس األول 
دعــوى قضائية ضد حملة 
ترامــب االنتخابية واتهمها 
امللكيــة  بانتهــاك حقــوق 
الســتغاللها أغنياتــه دون 

تصريح.
واعترض يونغ في شكوى 
قدمــت للمحكمــة اجلزئية 

روسيا والصني تطالبان بتحقيق «أممي» 
في تسريب تقرير سري عن كوريا الشمالية

عواصم - وكاالت: دعت 
روسيا، األمانة العامة لألمم 
املتحــدة إلــى التحقيق في 
تســريب تقاريــر اخلبــراء 
السرية بشأن امتثال كوريا 
الشــمالية للعقوبــات التي 
فرضها مجلس األمن الدولي.

وقال دميتري بوليانسكي 
نائب املبعوث الروسي لدى 
األمم املتحدة في نيويورك، 
فــي تصريح نقلتــه وكالة 
الروســية  أنبــاء «تــاس» 
امــس، «نأســف الحتمالية 

الدائمة لــدى األمم املتحدة، 
في بيان نقلته وسائل إعالم 
صينية امس، «تالحظ الصني 
أن تقرير منتصف املدة لعام 
٢٠٢٠ الــذي صاغــه فريــق 
اخلبــراء التابع للجنة ١٧١٨ 
مبجلس األمن قد تسرب إلى 
وسائل اإلعالم وتسبب في 
ضجة إعالمية ال أساس لها 
من الصحة، وتعرب الصني 
عــن ســخطها وقلقهــا إزاء 

ذلك».
وأضاف املتحــدث «كما 

بإخالص بالتزاماتها الدولية، 
وتكبدت الصني لتحقيق هذه 
الغاية خسائر كبيرة وقدمت 

تضحيات هائلة».
وأكد املتحدث أن الصني 
ســتواصل العمــل لتعزيز 
احلوار ودفع عملية التسوية 
السياســية قدما، وستلعب 
دورا إيجابيا وبناء من أجل 
شبه جزيرة كورية خالية من 
األسلحة النووية، وحتقيق 
السالم واالستقرار الدائمني 

في املنطقة.

مت تســريب تقارير سابقة 
للجنــة، وأعربــت بعــض 
الــدول األعضــاء مبــا فيها 
الصني عن قلقهــا، وتطلب 
الصني مــن األمانــة العامة 
(لألمم املتحدة) أن تأخذ هذه 
املسألة على محمل اجلد وأن 
تتجنب حدوث تسريبات في 

املستقبل».
وتابــع املتحــدث «تنفذ 
الصني قرارات مجلس األمن 
الشــمالية  املتعلقة بكوريا 
تنفيذا كامال وصارما، وتفي 

تسريب تقارير سرية خلبراء 
األمم املتحدة بشــأن كوريا 
الدميوقراطية إلى الصحافة 
مجددا وندين بشدة مثل هذه 
املمارسات التي قد تكون لها 
عواقب وخيمــة». وأضاف 
«ندعو األمم املتحدة للتحقيق 
في كل واقعة من هذا القبيل 

ومنعها».
كما أعربــت الصني، عن 
الشــديد وقلقهــا  غضبهــا 
إزاء تسريب التقرير، وقال 
متحدث باســم بعثة الصني 

إيران تعدم مدانًا بقتل أحد عناصر «الثوري»
عواصــم - وكاالت: 
نفــذت إيــران أمس حكم 
اإلعــدام فــي رجــل أدين 
بقتل أحد عناصر احلرس 
الثــوري خالل تظاهرات 
جرت نهاية ٢٠١٧ ومطلع 
أعلــن  حســبما   ،٢٠١٨
موقع السلطة القضائية 

اإليرانية.
الرسمي  وذكر املوقع 
للسلطة القضائية «ميزان 
أوناليــن» أن «مصطفى 
صاحلي الذي اغتال سجاد 
شاه سنايي أحد عناصر 

احلرس الثوري خالل أعمال الشغب ديسمبر 
٢٠١٧- ينايــر ٢٠١٨، أعدم بطلب من عائلة 
الضحية». وفي إيران ميكن لعائلة الضحية 
املطالبة بعقوبة مبوجب قانون القصاص.
وذكــر املوقع اإللكترونــي أن صاحلي 
اســتخدم «بندقية صيد» ضد قوات األمن 

وتسبب في جرح ستة أشخاص آخرين.
وأفادت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية شبه 
الرسمية (إســنا)، نقال عن بيان من إدارة 
العدل فــي إقليم أصفهان، بأن اإلعدام نفذ 
في أصفهان «بناء على طلب والدي» القتيل.
وكان مئــات املتظاهريــن نزلــوا إلــى 
الشوارع في مشهد ومدن أخرى في ديسمبر 
٢٠١٧ لالحتجاج على الصعوبات االقتصادية 

التي يواجهونها.
وامتد االحتجاج إلى طهران ومدن كبيرة 
أخرى في البالد، وقطعت السلطات خدمات 
الرسائل التي استخدمت لتنظيم جتمعات. 
وتفيد حصيلة رسمية بأن ٢١ شخصا قتلوا 
في أعمال العنف.واتهمت السلطات اإليرانية 

حينذاك «أعداء» إيران خصوصا الواليات 
املتحدة وإســرائيل والســعودية اخلصم 
اإلقليمي لطهران بالوقوف وراء التظاهرات.

ومت إعدام عدد من الشخاص الذين أدينوا 
بالتجسس أو بتنفيذ اعتداءات وقعت في 

األشهر األخيرة بإيران.
وحكــم باإلعدام فــي نهاية يونيو على 
روح اهللا زام وهو معارض متهم بلعب دور 
نشيط في التظاهرات، بعد إدانته بـ«اإلفساد 
في األرض» وهــي واحدة من أخطر التهم 

الواردة في القانون اجلنائي اإليراني.
من جهة أخرى، أعلنت السلطات اإليرانية 
إصابة أربعة من أفراد الشرطة إثر انفجار 

قرب سيارتهم جنوب شرقي البالد.
وذكرت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية (إرنــا) أن االنفجار وقع مبدينة 

زاهدان بقنبلة صوتية.
ووقع االنفجار قرب سيارة للشرطة، ما 
تسبب في إحلاق أضرار بالسيارة وإصابة 

أفراد الشرطة.

(انترنت) مصطفى صاحلي الذي نُفذ فيه حكم اإلعدام  
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أنباء سورية

أنباء مصرية

مصر ُتعّلق مفاوضات «سد النهضة»: إثيوبيا لم تقدم قواعد التشغيل
القاهرة ـ خديجة حمودة ووكاالت

أعلنت مصر تعليق مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أن إثيوبيا لم 
تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

وذكــرت وزارة املوارد املائية املصرية أنه، وبناء على مخرجات 
القمة االفريقية املصغرة التي عقدت ٢١ يوليو املاضي، فقد عقد اول 
من امس االجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثالث برعاية االحتاد 
االفريقي وبحضور املراقبني من الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي، 
وخبراء مفوضية االحتاد االفريقي، وذلك اســتكماال للمفاوضات 

للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأضافت أنه وفي إطار ما مت التوافق عليه خالل اجتماع وزراء 
املياه من الدول الثالث، كان اجتماع االمس مخصصا لقيام اللجان 
الفنية والقانونية مبناقشــة النقاط اخلالفية اخلاصة باتفاقية ملء 
وتشغيل سد النهضة. وكشفت في بيان رسمي أنه «قبل موعد عقد 
االجتماع مباشرة، قام وزير املياه اإلثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في 
كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد 
ملء ســد النهضة ال تتضمن أي قواعد للتشغيل، وال أي عناصر 
تعكس اإللزامية القانونية لالتفاق، فضال عن عدم وجود آلية قانونية 
لفض النزاعات». وأكدت مصر أن اخلطاب االثيوبي جاء خالفا ملا مت 
التوافق عليه في اجتماع اول من امس برئاســة وزراء املياه والذي 
خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط اخلالفية، لعرضها في 

اجتماع الحق لوزراء املياه يوم اخلميس القادم.
لذا، طلبت مصر وكذلك الســودان تعليــق االجتماعات إلجراء 
مشاورات داخلية بشأن الطرح اإلثيوبي «الذي يخالف ما مت االتفاق 
عليه خالل قمة هيئة مكتب االحتاد االفريقي، وكذلك نتائج اجتماع 

وزراء املياه»، حسب بيان اخلارجية املصرية.
من جهتها، ذكرت وكالة األنباء السودانية أن ياسر عباس وزير 
الري واملوارد املائية أرســل خطابا إلى وزيرة العالقات اخلارجية 
والتعاون الدولي في جنوب افريقيا بشأن «التطورات التي شهدها 
املوقف اإلثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة املاضية».

واعتبر الوزير أن الرسالة التي تلقاها من نظيره اإلثيوبي «تثير 
مخاوف جدية فيما يتعلق مبسيرة املفاوضات احلالية والتقدم الذي 
حتقق والتفاهمات التي مت التوصل إليها». وأضاف «اخلطاب اإلثيوبي 
يقترح أن يكون االتفاق على امللء األول فقط لسد النهضة بينما يربط 
اتفاق تشغيل السد على املدى البعيد بالتوصل ملعاهدة شاملة بشأن 
مياه النيل األزرق». واعتبر وزير الري واملوارد املائية السوداني ذلك 
«تطورا كبيرا وتغييرا في املوقف اإلثيوبي يهدد استمرارية مسيرة 
املفاوضات التي يقودها االحتــاد االفريقي»، كما رأى أنه «خروج 
على إعالن املبادئ املوقع بني مصر وإثيوبيا والسودان في ٢٠١٥».

وشدد وزير الري على «جدية املخاطر التي ميثلها السد للسودان 
وشعبه مبا في ذلك املخاطر البيئية واالجتماعية وعلى سالمة املاليني 
من الســكان املقيمني على ضفاف النيل األزرق وكذلك على سالمة 
سد الروصيرص». وقال الوزير «السودان لن يقبل برهن حياة ٢٠ 
مليونا من مواطنيه يعيشــون على ضفاف النيل األزرق بالتوصل 

ملعاهدة بشأن مياه النيل األزرق».
ورهن الوزير «استمرار مشاركة السودان في املفاوضات التي 
يقودها االحتاد االفريقي بعدم الربط بني التوصل التفاق بشــأن 
امللء والتشغيل من جهة والتوصل ملعاهدة حول مياه النيل األزرق 

من جهة أخرى».

اخلرطوم تُصّعد لهجتها جتاه أديس أبابا وتلّوح باالنسحاب

«املالية»: تيسيرات جديدة 
حلاملي البطاقات التموينية

«التعليم» تتلقى تظلمات 
طالب الثانوية اليوم

القاهرة - ناهد إمام

قال د.محمد معيط وزير املالية، إن هناك تيســيرات 
جديدة حلاملي البطاقات التموينية في املبادرة الرئاسية 
لدعم املستهلك املصري (ميغالش عليك)، من أجل تخفيف 
األعباء عن كاهلهم، واإلسهام الفعال في تلبية احتياجاتهم، 
وزيادة فرص استفادتهم من اخلصومات املقررة على السلع 
املعمرة وغير املعمرة، التي تصل إلى ٢٠٪، واخلصومات 
اإلضافية املقررة لكل منهم بـ ١٠٪ من سعر السلعة بحد 
أقصــى ٢٠٠ جنيــه للفرد، وألف جنيه لــكل بطاقة، مبا 
يتســق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي 

الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وأضاف معيط، في بيان له، أنه سيتم كل شهر السماح 
ألصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي 
غير املســتخدم لديهم من الدعم الشــهري ونقاط اخلبز 
ببطاقاتهم في شراء الســلع املعمرة وغير املعمرة التي 
تعرضها الشركات والصناع والتجار في املبادرة الرئاسية 
لدعم املستهلك املصري «ما يغالش عليك» التي تستمر ملدة 
ثالثة أشهر، مشيرا إلى أن أصحاب البطاقات التموينية 
يستفيدون من هذه املزايا اجلديدة اعتبارا من هذا الشهر.

وكاالت: اعتمد د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
والتعليــم الفني، مواعيد بدء التظلمات لطالب الثانوية 
العامــة املتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور األول 
من شهادة إمتام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، وقــررت الــوزارة فتح بــاب التظلمات من 
نتائج امتحان الدور األول ملدة (خمسة عشر يوما) تبدأ 
اعتبارا من اليوم وحتى اخلميس ٢٠ أغسطس، على أن 
تبدأ إجراءات االطــالع باملقرات احملددة اعتبارا من يوم 

األحد املوافق ٩ أغسطس ٢٠٢٠.
وأوضــح د.رضا حجــازي - نائب الوزير لشــؤون 
املعلمني ورئيــس عام امتحان الثانوية العامة، ضوابط 
وإجــراءات تظلم الطالب مــن نتائجهم، وذلك حيث يتم 
ســداد مبلغ ١٠٠ جنيــه عن كل مادة يرغــب الطالب في 
تقدمي التظلم بشــأنها بأحد مكاتب البريد على مستوى 

اجلمهورية، ومنافذ ماكينات فوري.

أصداء انفجار بيروت تتردد في سورية
وكاالت: بعــث الرئيــس 
السوري بشار األسد ببرقية 
إلى الرئيس اللبناني ميشال 
عون أكد فيها وقوف سورية 
إلــى جانب لبنان الشــقيق 
والتضامن مع شعبه املقاوم.

وقال األسد بحسب وكالة 
األنباء الرسمية «سانا»: آملنا 
كثيرا احلدث اجللل الذي وقع 
في مرفأ بيروت وخلف عددا 
كبيرا من الضحايا واجلرحى.
وتابــع: نؤكــد وقوفنــا 
إلــى جانب لبنان الشــقيق 
وتضامننا مع شعبه املقاوم 
وكلنا ثقة بأنكم قادرون على 
جتــاوز آثــار هــذا احلادث 
املأساوي وإعادة بناء ما نتج 
عنه من أضرار في أسرع وقت 

ممكن.
مــن جهته، أعــرب نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير اخلارجية الســوري 
وليد املعلم عن تأثر سورية 
البالغ باالنفجار املروع في 
مرفأ بيــروت والذي «أودى 
بحياة عدد من األبرياء وجرح 
آخريــن وأحدث دمارا هائال 
في املبانــي واملرافق العامة 

واخلاصة».
جــاء ذلك خــالل اتصال 
هاتفي مــع وزير اخلارجية 
واملغتربني اللبناني شــربل 
وهبة أمس حســبما أفادت 
وكالة األنباء السورية، مؤكدا 
تعاطف وتضامن سورية مع 
لبنان الشــقيق واالستعداد 
لوضع كل اإلمكانيات ملساعدة 
لبنــان على جتاوز آثار هذا 

احلادث املأساوي.
اللبنانــي  الوزيــر  ورد 
ممتنا لهــذا املوقف األخوي 
الذي يعبر عن حقيقة العالقة 

بني الشعبني. 
من جهته، عبر االئتالف 
الوطني السوري، عن عميق 
تعاطفه مع الشعب اللبناني 
الشــقيق فــي هــذا املصاب 
اجللــل، وقدم أحــر تعازيه 
لعائــالت الضحايــا الذيــن 
قضوا فــي االنفجار املروع، 
راجيا متام الشــفاء جلميع 

اجلرحى واملصابني.

هــذا وقال ناشــطون ان 
دخــان انفجار بيــروت كان 
ميكن مشــاهدته من بعض 
العاصمة دمشــق  ضواحي 
السيما املرتفعة منها كمنطقة 
قدســيا. كما وثق نشــطاء 
ومواقع إخبارية وفاة عدد من 
السوريني في لبنان، وارتفع 
العدد الى نحو ٢٧ اضافة الى 
عشــرات اجلرحىوعدد من 

املفقودين. 
من جهة أخرى، وبعد أكثر 
من ٩ أعــوام من احلرب في 
سورية كان لبنان املتنفس 
لهــا، يجوز طرح التســاؤل 
حول آثار االنفجار املدمر الذي 
أصاب بيروت ومرفأها أمس 
األول على الداخل السوري. 
وردا علــى ذلــك، اعتبر 
خبير اقتصادي، أن انفجار 
مرفــأ بيــروت وتوقفه عن 
العمل، سوف تكون له آثار 
اقتصادية مدمرة على سورية 
باإلضافــة  األردن  وعلــى 
إلــى لبنان، مشــيرا إلى أن 

أن البدائل لدى لبنان اآلن هو 
مرفأ طرابلس، إال أنه بحسب 
قوله، مرفــأ صغير وبالكاد 
يكفي لتغطية حاجات لبنان 

من املستوردات.
رغم ذلك، لم يتأثر سعر 
الســورية  الليــرة  صــرف 
باحلــادث، حيــث شــهدت 
حتســنا بصــورة محدودة 
مقابــل الدوالر، فــي معظم 
املناطــق، خــالل تعامــالت 
األمس. ومقارنة بإغالق أمس 
األول، تراجع ســعر «دوالر 
دمشــق»، ٢٥ ليرة، ليصبح 
ما بني (٢١٢٥ - ٢١٨٠) ليرة 
شراء، و(٢٢٠٠ - ٢٢٢٥) ليرة 

مبيعا.
«دوالر  تراجــع  كذلــك 
حلــب»، ٢٥ ليــرة، ليصبح 
ما بني (٢١٦٠ - ٢١٧٠) ليرة 
شراء، و(٢١٨٠ - ٢٢٠٠) ليرة 
مبيعا. هذا، ويحدد مصرف 
املركــزي، «دوالر  ســورية 
احلــواالت»، بـــ ١٢٥٠ ليرة 

للدوالر الواحد.

املرفأ يشــكل رئــة تتنفس 
منها هــذه البلدان، وبالذات 
فيما يتعلق مبســتورداتها 
من املواد األساســية. ونقل 
موقع «االقتصادي سوريا» 
عــن اخلبيــر االقتصــادي، 
إن  قولــه،  شــهدا،  عامــر 
سورية كانت تعتمد بشكل 
أساســي على مرفأ بيروت، 
في تغطية مستورداتها من 
املواد الغذائيــة القادمة من 
أوروبا بالدرجة األولى، وذلك 
بسبب العقوبات االقتصادية 
وظروف احلصار التي تعاني 
املرافــئ الســورية.  منهــا 
وأضــاف شــهدا، أن توقف 
مرفأ بيروت، ســوف يضر 
كذلك بتجارة الترانزيت، التي 
كانت تــدر العملة الصعبة 
على احلكومة السورية، وذلك 
جراء توقف حركة الشاحنات، 
التي كانت تنقــل البضائع 
من مرفأ بيروت إلى األردن 
وباقي الدول اخلليجية عبر 
األراضي السورية، الفتا إلى 

األسد يؤكد الوقوف إلى جانب لبنان.. وعشرات السوريني بني الضحايا

(ا.ف.پ) آلية عسكرية اميركية في أحد حقول النفط في القحطانية مبحافظة احلسكة 

ولفت االئتالف في بيان 
له إلى أن الوقوف إلى جانب 
الشعب اللبناني واجب على 
اجلميع الســيما السوريني، 
ونرجو منهــم تقدمي كل ما 
هو ممكن من دعم أو مساندة.
وأوضــح أن الســوريني 
يشاركون أشقاءهم اللبنانيني 
هذه التجربة املريرة واملؤملة، 
وهم يتذكرون املواقف النبيلة 
واإلنسانية لكثير من أبناء 
لبنان الذين وقفوا واليزالون 
إلى جانب الشعب السوري.
ودعا االئتالف األشــقاء 
واألصدقاء إلى تقدمي العون 
الالزم للبنان من أجل تعافيه 
وخروجه الســريع من هذه 
الكارثــة، الســيما أن هــذه 
الكارثــة قد وقعــت في ظل 
وضع اقتصادي ومعيشــي 
غاية في الصعوبة، مما يفاقم 
من تداعيات هــذا االنفجار، 
ونأمــل أن يتمكن هذا البلد 
الشقيق من جتاوز هذه احملنة 

الرهيبة.

أكثر من ٤٠٠٠ إصابة بـ«كورونا»
معظمها في دمشق وريفها

دير الزور تغلي.. و«قسد» تفرض حظرًا
على عدد من بلداتها

وكاالت: التزال صورة انتشار ڤيروس كورونا 
في سورية غير واضحة متاما، لكن األكيد أنها 
أكثر قتامة من األرقام الرسمية عن عدد اإلصابات 
التي تصدرها وزارة الصحة باعتراف الوزارة 
ومســؤوليها أنفسهم، حيث تعزو ذلك لضعف 
اإلمكانات والعقوبات وقلة عدد املسحات املتاح 

إجراؤها. 
وفيما أعلنت الوزارة عن نحو ٩٠٠ إصابة فقط، 
قال املرصد السوري حلقوق اإلنسان إن تفشي 
الڤيروس كبير في مختلف احملافظات. ووفقا 
آلخر إحصائيات املرصد التي يقول انها مستمدة 
من «مصادر طبية موثوقة ضمن مناطق سيطرة 
قوات النظام»، فإن أعــداد املصابني بڤيروس 
«كوفيد-١٩» بلغت نحو ٤١٠٠ إصابة مؤكدة، تعافى 
منها ٥٢٠ بينما توفي ٣٥٠ شــخصا، وتتوزع 
اإلصابات على مختلف احملافظات السورية، إال 
أن غالبية اإلصابات والوفيات تتركز في كل من 

دمشق وريفها بشكل رئيسي.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الســورية 

مساء أمس األول تســجيل ٤٥ إصابة جديدة. 
وقالــت إن حصيلة اإلصابات ارتفعت إلى ٩٤٤ 

شفيت منها ٢٨٣ وتوفيت ٤٨ حالة.
وحتدث املرصد عن اســتياء شعبي كبير 
متواصل ضمن مناطق ســيطرة احلكومة على 
خلفية تعاطيها مع الڤيروس والتكتم عن األرقام 
احلقيقيــة، باإلضافة للواقع الطبــي الكارثي 
واملخاوف من انهيار املنظومة الصحية الهشة 
باألصل، فضال عن الواقع املعيشــي املأساوي 
من حيث الغالء الفاحش واألوضاع االقتصادية 
وشــح فرص العمل باإلضافة النقطاع التيار 

الكهربائي بشكل كبير.
وفي السياق، أكدت وســائل إعالم موالية، 
إصابة مدير مستشفى «األسد اجلامعي» الطبيب 

«حسني محمد» بڤيروس كورونا املستجد.
وشدد موقع «صاحبة اجلاللة» املوالي، على 
أن «محمد» نقل إلى قســم العناية املشددة في 
املستشفى الذي يديره، بعد تدهور حالته الصحية، 

جراء إصابته بڤيروس «كورونا املستجد».

وكاالت: يســود التوتر محافظة دير الزور 
شرقي سورية منذ ايام وسط تقارير عن فرض 
ميليشيات قوات سوريا الدميوقراطية (قسد)، 
التي يسيطر عليها األكراد واملدعومة أميركيا، 

حظرا للتجول على بعض مناطقها. 
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان، نقال 
عن مصادر، إن «قسد» فرضت حظرا للتجوال 
في مناطق الشحيل وذيبان احلوايج بريف دير 
الزور الشــرقي، منعت من خالله األهالي من 
التنقل خارج املناطق آنفة الذكر، كما أبلغت عبر 
مكبرات الصوت أصحاب احملال التجارية في بلدة 

الشحيل بإغالقها حتى إشعار آخر.
من جهتها، أكدت وكالة االنباء السورية (سانا) 
أن «قســد» فرضت ما وصفته «حصارا على 
بلدات الشــحيل والبصيرة واحلوايج وذيبان 
بريف دير الــزور ومنعت األهالي من الدخول 
واخلروج»، وذلك بعد اتســاع رقعة املظاهرات 
االحتجاجية املطالبة بطرد تلك امليليشيا وقوات 

االحتالل األميركي.
وأفادت نقال عن «مصادر أهلية» بأن مسلحي 
«قسد» أغلقوا كل مداخل تلك البلدات بشكل كامل 

ومنعت األهالي من الدخول واخلروج. 
ولفتت املصادر إلى أن قرى وبلدات ذيبان 

وجديد عكيدات وجديد بكارة والطيانة والصبحة 
وأبو النتيل والشــحيل وشنان تشهد حالة من 
الغضب الشعبي ضد ميليشيا «قسد» التي قامت 
أمس األول بإطالق الرصاص احلي على املتظاهرين 
في حني متكن األهالي املنتفضون من السيطرة 
على أسلحة وسيارات تلك امليليشيا وأسر عدد 
من عناصرها قبل أن تستقدم تعزيزات من مدينة 
الشدادي وبلدات السوسة والباغوز وحقل العمر 
الذي يعد املقر الرئيس لقوات االحتالل األميركي 
وذلك مع حتليق مكثف لطائرات االحتالل بعضها 

مقاتلة في سماء املنطقة.
وقالت الوكالــة ان مدنيا قتل وأصيب عدد 
آخر بنيران «قســد» بالتوازي مع اتساع رقعة 
التظاهرات االحتجاجية لتشمل قرى عدة بريف 
مدينة الزور والتي طالــب األهالي فيها بطرد 
ميليشيا «قسد» وقوات االحتالل األميركي من 
قراهم وبلداتهم. وكان املرصد نشر بيانا اصدرته 
قبيلة العكيدات في محافظة دير الزور أمهلت من 
خالله «قسد» والتحالف الدولي شهرا لتسليم 
قتلة شيخها مطشــر حمود الهفل، وأكدوا من 
خــالل البيان أن القبيلة ســتتصرف كما تراه 
مناسبا حلماية الديار واملمتلكات في حال عدم 

ضبط األمن في املنطقة.

الڤيروس يُدخل مدير مستشفى األسد اجلامعي إلى العناية املركزة

١٢٤ سفارة وقنصلية تعلن «الطوارئ» 
استعدادًا النتخابات «الشيوخ» األحد

القاهرة - مجدي عبد الرحمن

أعلنــت ١٢٤ ســفارة وقنصليــة 
مصرية حالــة الطــوارئ القصوى 
عبــر ١٤٠ مقــرا انتخابيا اســتعدادا 
لتصويــت املغتربــني النتخاب ٢٠٠ 
مرشــح لعضوية  مجلس الشيوخ 
اجلديــد اعتبــارا مــن االحــد القادم 
سواء على املقاعد الفردية او القوائم 
احلزبية وهي االنتخابات التي تستمر 
يومني  بحسب قرار الهيئة الوطنية 
لالنتخابــات رقــم ٤٤ لســنة ٢٠٢٠ 
بتنظيــم تصويــت املصريني خارج 
جمهورية مصر العربية في انتخابات 

مجلس الشيوخ.
وبثت وزارة اخلارجية بالتنسيق 
الوطنيــة لالنتخابات  الهيئــة  مــع 
ڤيديــو تعريفيــا باخلطــوات التى 

حددتها الهيئــة الوطنية لتصويت 
املصريــني باخلارج علــى الصفحة 
الرســمية لــوزارة اخلارجية وعلى 
صفحات التواصل االجتماعى لبعثاتنا 
في اخلــارج بداية بالتســجيل على 
املوقع الرسمي للهيئة خالل الفترة 
مــن ٢٥ إلى ٣١ يوليــو ٢٠٢٠ وحتى 
إرســال اخلطاب عبر هيئات البريد 
احلكوميــة فــي مختلف الــدول إلى 

بعثاتنا الديبلوماسية.
الهيئــة   وبحســب توجيهــات 
الوطنية لالنتخابات قامت البعثات 
الديبلوماسية املصرية  في اخلارج 
بالتنســيق مــع مؤسســات البريد 
احلكومية بدولة االعتماد لتســهيل 
وصول أوراق االقتراع واستمرار تلقي 
كافة اخلطابات عبر البريد حتى يوم 
١٢ أغسطس مبا يتناسب والتوقيتات 

التــي حددتها الهيئــة وفقًا للجدول 
الزمني واالجرائي النتخابات مجلس 
الشيوخ. كما قامت البعثات املصرية  
في اخلارج بتشكيل اللجان الفرعية 
باخلارج فــي ١٤٠ مقرا انتخابيا في 
١٢٤ دولــة كما متت موافــاة بعثات 
مصر في اخلارج بالقواعد االرشادية 
املنظمة الجراءات عمل جلان االنتخاب 
للمصريني املقيمني خارج مصر في 

مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.
ومت تشــكيل غرفة علميات مبقر 
وزارة اخلارجية ملتابعة سير العملية 
االنتخابية باخلارج والتعامل مع أي 
صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات 
ونقــل أي شــكاوى مــن املواطنــني 
باخلارج للهيئة الوطنية لالنتخابات 
أو ملجموعة الدعم الفني املنبثقة عن 

الهيئة.

صورة أرشيفية للهيئة الوطنية لالنتخابات في مصر
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لبنان ُيعلن «الطوارئ».. وماكرون في بيروت اليوم
بيروت: عمر حبنجر - داود رمال

اللبنانية  أقرت احلكومــة 
سلسلة من اإلجراءات اإلسعافية 
وأعلنــت حالة الطــوارئ في 
ملــدة  املنكوبــة»،  «بيــروت 
أسبوعني، فيما يحاول سكانها 
االســتفاقة مــن هــول صدمة 
انفجار الثالثاء األســود، الذي 
ازهق حياة أكثر من ١١٣ إنسانا 
وأوقع ما يزيد عن ٤ آالف جريح 

وشرد ٣٠٠ ألف من سكانها. 
وجال رئيــس اجلمهورية 
العماد ميشــال عون في موقع 
االنفجــار فــي مرفــأ بيــروت 
يرافقــه قائد اجليــش العماد 
جوزف عــون، حيث اســتمع 
الى شروحات قدمها مدير عام 
الدفــاع املدنــي العميد رميون 
خطار وعــدد من املســؤولني 
والضباط حول حجم اخلسائر 
واألضرار وعمليات اإلنقاذ ورفع 

األنقاض.
وتلقــى عــون اتصــاالت 
هاتفيــة تضامنية من عدد من 
رؤساء وزعماء العرب والعالم 
لالعراب عن تضامنهم مع لبنان 
في محنته، كمــا تلقى العديد 
من برقيــات التعزية بضحايا 
االنفجار.  وأعلن قصر الرئاسة 
الفرنسية «اإلليزيه» أمس، أن 
الرئيــس إميانويــل ماكــرون 
ســيتوجه إلى بيــروت اليوم 
«للقاء جميع األطراف السياسية 
الفاعلة» على الفور. وأوضح 
اإلليزيه في بيان، أن الرئيس 
الفرنســي ســيلتقي نظيــره 
الــوزراء  اللبنانــي ورئيــس 
حســان دياب في الوقت الذي 
أبدت فيه فرنسا تضامنها مع 
لبنان وأرسلت أفرادا وطائرات 
اغاثة عاجلة ملساعدة السلطات 

اللبنانية.
وفي مستهل جلسة مجلس 
الوزراء الطارئة أمس، حتدث 
عــون فقال «ليــس هناك كالم 
يصف هول الكارثة التي حلت 
ببيروت، التي حتولت إلى مدينة 
منكوبة. إنه وقت احلزن على 
شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا. 
والصدمــة ال شــك عارمة في 
نفوس جميع اللبنانيني الذين 
أدعوهم اليــوم إلى التضامن، 
والتعاضــد، كــي نتجاوز معا 
اآلثار الكارثية التي تفوق قدرة 
لبنان على التحمل في الظروف 
االقتصادية والصحية القاسية 

التي يرزح حتتها».
واكــد ان «هــول الصدمــة 
لــن مينعنا مــن التأكيد ألهل 
الشهداء واجلرحى أوال، وجلميع 
أننــا مصممــون  اللبنانيــني، 
علــى الســير فــي التحقيقات 
وكشف مالبسات ما حصل في 
أســرع وقت ممكن، ومحاسبة 
املسؤولني واملقصرين، وإنزال 
أشــد العقوبات بهم. وسنعلن 
بشفافية نتائج التحقيقات التي 
سنرفعها إلى القضاء املختص». 
ونوه «وسط دخان ليل أمس 
ونيرانه ودماره، بهمة اللبنانيني 
الذين تداعوا إلى مكان االنفجار 
ومحيطه واملستشفيات لتقدمي 
الدعم واملساعدة». كذلك بعمل 
األجهــزة األمنيــة، واألطقــم 
الطبية واإلسعافية، والصليب 
األحمر، والدفاع املدني وفوج 
اإلطفــاء. ودعا الهيئــة العليا 
لالغاثــة إلــى تكثيــف عملها 
إلجراء مسح شامل لألضرار، 
وتقــدمي التعويضات الالزمة. 
وتوجه عون بالشــكر إلى كل 
املسؤولني في الدول الشقيقة 
الذيــن اتصلــوا،  والصديقــة 
وعبــروا عن دعمهــم للبنان، 
ورغبتهم في تقدمي املساعدة. 
و«أناشدهم اإلسراع مبساعدتنا 

ثم حتدث رئيس احلكومة 
دياب فقــال: صبــاح بيروت، 
وصبــاح لبنان كلــه، حزين، 
الصدمــة كبيــرة جــدا، أناس 
خسروا أوالدهم وأهلهم، وأناس 

لبنــان الذين ســقطوا في هذا 
االنفجار. وأضاف: هذه مصيبة 
كبيرة ضربت لبنان. لكن على 
كل حال ال نستطيع البكاء على 
األطالل. ورشة العمل انطلقت 

خسروا جنى أعمارهم، وأناس 
خسروا بيوتهم. حجم الكارثة 
التي استيقظنا عليها اليوم أكبر 
بكثير من إمكانية وصفها. أعزي 
أنفسنا وكل اللبنانيني بشهداء 

املفقوديــن.  عــن  والبحــث 
ومعاجلة اجلرحى واملصابني. 
وتأمني مأوى مؤقت ألصحاب 
املنازل املتضررة كليا. وأعلن 
إطالق عملية ســريعة ملســح 

في كل املجاالت.
وأكد ان ملف التحقيق هو 
أولوية، ونتائجه يجب أن تكون 
ســريعة. وشــدد على تكثيف 
عمليــات انتشــال الضحايــا، 

األضــرار، وصرف مســاعدات 
األضــرار  إلصــالح  عاجلــة 

اجلزئية.
ومتنــى «علــى اجلميع، 
على كل القوى السياســية، 
وقف السجاالت، واالنصراف 
جميعــا للتعامل مع الكارثة 
التي أصابت البلد. أيضا، على 
املستوى اإلعالمي، املطلوب أن 
تكون هناك مسؤولية وطنية 
في هــذه اللحظات العصيبة 
لبنــان».  يعيشــها  التــي 
وناشــد اجلميــع تقدير هذه 
األيــام الصعبة، وأن يكونوا 
مبستوى املسؤولية التاريخية 
والوطنية. وقــال «الناس ال 
تنقصهــا هموم وســجاالت 
سياســية عقيمــة. هذا وقت 
العمــل ليال ونهــارا لنخفف 

عن الناس وعن البلد».
مــن جهتها، قالــت وزيرة 
االعالم منال عبدالصمد خالل 
تالوة مقررات املجلس إنه سوف 
«تتولى الســلطة العســكرية 
العليا فورا صالحية احملافظة 
علــى األمــن وتوضــع حتــت 
تصرفها جميع القوى املسلحة» 
ملدة أسبوعني. ووافق املجلس 
على مخصص استثنائي بقيمة 
١٠٠ مليار ليرة لبنانية للتصدي 
لألزمة أي ما يساوي ٦٦ مليون 

دوالر تقريبا.
وأقرت تشكيل خلية أزمة 
ملتابعــة تداعيات هذه الكارثة 
علــى الصعــد كافــة. ودعــت 
للتواصــل مــع جميــع الدول 
وســفاراتها لتأمني املساعدات 
وإنشــاء  الالزمــة  والهبــات 
صنــدوق خاص لهــذه الغاية 
وتكليف الهيئة العليا لإلغاثة 
تأمني إيــواء العائالت التي لم 
تعد منازلها صاحلة للسكن. 

وشــكلت جلنــة حتقيــق 
إداريــة، تكــون مهمتهــا إدارة 
التحقيق في األسباب التي أدت 
إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير 
بالنتيجة إلى مجلس الوزراء 
خالل مهلة أقصاها خمسة أيام. 
وأمرت باستحداث ٤ مستشفيات 
ميدانية حكومية (بيروت عدد 

٢، الدورة، احلدت). 
وطلبــت احلكومــة فرض 
علــى  اجلبريــة»  «اإلقامــة 
كل املعنيــني مبلــف نيتــرات 
األمونيــوم التي كانت مخزنة 
في املســتودع ١٢ «أيا كان منذ 
وصولها الى بيروت عام ٢٠١٤ 

حتى تاريخ االنفجار».

فرض اإلقامة اجلبرية على كل مسؤولي تخزين نترات األمونيوم.. وتشكيل خلية أزمة وجلنة حتقيق تقدم تقريرها خالل ٥ أيام

(أ.ف.پ) لبنانيون منكوبون يعاينون آثار الدمار  (محمود الطويل)صورة مركبة نشرتها وكالة الفضاء الروسية «روس كوزموس» ملرفأ بيروت بتاريخ ٤ نوفمبر املاضي وأمس بعد االنفجار الكبير 

لدعم مستشفياتنا، وعائالتنا 
املنكوبة، وترميم الدمار الذي 
حصل في األبنية ومرفأ بيروت، 
خصوصا أن لبنان يعيش أزمة 

اقتصادية غير مسبوقة».

ع: ظننت أنها نهاية الكون ضَّ مالك الرحمة باميال زينون تروي لـ «األنباء» مغامرة إنقاذ الرُّ
بيروت - زينة طّبارة

لم تكن باميال تتوقع أنها على 
موعد يــوم الثالثاء األســود مع 
الرعب في بيروت ست الدنيا، حيث 
تعمل ممرضة في قســم الوالدة 
في مستشــفى مار جاورجيوس 
للروم االورثوذكس في االشرفية، 
لكــن القدر أبــى إال أن ينطق من 
جديد بلغة املوت والدماء والدمار 
الشــامل عبر انفجار غامض في 
مرفــأ بيــروت تــرددت موجاته 
الصوتية في جزيرة قبرص، فغص 
املستشــفى كما كل مستشفيات 
العاصمة والضاحيتني اجلنوبية 
والشمالية بعشرات اجلثث وآالف 
اجلرحــى تاركني خلفهــم مدينة 
منكوبة تتوه في شوارعها مئات 

العائالت املشردة.
وباتصــال «األنباء» مع مالك 
الرحمة، املمرضــة باميال الياس 
زينون صاحبة الصورة الشهيرة 
التي استطاعت رصد واحدة من 
اكثر اللحظات اإلنســانية شــبه 
املفقودة في عاملنا احلالي، شرحت 
زينــون تفاصيل مــا بعد حلظة 
االنفجار فقالت: «في مستشــفى 
الروم نقيم تدريبات دورية حول 
كيفية إخالء املستشفى في حال 
حــدوث حريــق جزئــي أو كامل 
وحتى في حــال حصول كوارث 
طبيعية، لكننا لم نكن نتوقع أن 
اإلخالء سيكون يوما نتيجة حدث 
امني بهذا احلجم، وما حصل هو 
ان اجلهاز الطبي في كل املستشفى 
أصيب بالهلع حلظة دوي االنفجار 
الذي قذفني عصفه من غرفة الى 
غرفة مقابلة، لكن حكمة اهللا شاءت 
أال أتأذى جســديا مــن اجل انقاذ 
االطفال اخلمسة حديثي الوالدة، 
فنهضت وركضت اليهم الخراجهم 
من احلاضنات االصطناعية، وإذ 
بالصدمــة الكبيــرة تنهــال علي 
لــدى رؤيتي حجم الدمــار الذي 
حلق بقســم التوليــد، فاجلدران 
تفسخت وتصدعت واسقف احلديد 

ســقطت على احلاضنــات وعلى 
االرض والزجاج كما االثاث تناثر 
في كل مكان، وفريق طبي يساعد 
جريحتني في القســم نفســه، لم 
أتــردد بحمل ثالثــة اطفال، وفي 
حلظتها وصل الي أب ملولود جديد 
ومعه الطبيب املسؤول عن قسم 
التوليد نــدمي حجل اللذان اهتما 

بإخراج الطفلني اآلخرين.
هممنا ومعنا االطفال بالنزول 
الــى بهو املستشــفى ومنــه الى 
الطريــق، حيــث ال وجود خلطر 
ســقوط األســقف فــوق رؤوس 
االطفال، لكن ببطء نظرا النقطاع 
التيار الكهربائي ولتراكم الدمار 
على الدرج، ومرة جديدة تتدخل 
العنايــة االلهيــة لتســاعدنا في 
الوصــول الى املدخل الرئيســي، 

أمامنا سوى اجلري باألطفال علنا 
نصل الى مستشفى اجلعيتاوي 
الذي يبعد حوالــي ٢ كلم إلنقاذ 
االطفال والذي كان يعاني من حجم 
تدفق اجلرحى والقتلى اليه، لكن 
بعد جري طويــل توقفت احدى 
الســيارات التــي أوصلتنــا الى 
املقصد، لكن لسوء احلظ لم يكن 
لالطفال هناك حاضنات شاغرة، 
فقررنا الذهاب بهم الى مستشفى 
أبــو جودة الذي يبعــد حوالي ٨ 
كلم، حيث وضعناهم في حاضنات 
وأنقذنا حياتهم بقدرة اهللا وعونه، 
هنا قررت البقاء مع االطفال فيما 
الطبيب حجل عاد الى مستشفى 
الروم ملساعدة الفريق الطبي على 
تقدمي العون والعالج للجرحى».
زينــون توجهــت فــي نهاية 

حيث صعقنا بوجود جثث على 
األرض ومئــات اجلرحــى منهــم 
من هــو فاقد للوعــي ومنهم من 
يستغيث إلسعافه وأهالي يبكون 
وينتحبــون، فوضــى وخــوف 
ومشــاهد مأســاوية جعلتنــي 
اعتقد أنهــا نهاية الكون، في هذا 
الوقت كان هناك فرق امن وأطباء 
وممرضــات وراهبات تعمل على 
اخــالء الطوابق مــن املرضى مع 
االقتنــاع حلظتها بــأن االنفجار 
حصــل داخــل املستشــفى نظرا 
لقوة الصوت والعصف وحلجم 
الدمار. االطفال وبالرغم من أننا 
غطيناهم باأللبســة والبطانيات 
للحفــاظ على دفء معني لم يكن 
وضعهم آمنا نظرا حلاجتهم الى 
حاضنات اصطناعية، هنا لم يكن 

سردها للمصاب األليم الى رئيس 
اجلمهورية ميشال عون والى كل 
اللبنانية  الدولة  املســؤولني في 
طالبة منهم ان ينظروا الى وجع 
الشعب، واالهم ان ينظروا برفق 
الى االطفال الذين هربت بهم جريا 
على االقدام من منطقة الى منطقة 
إلنقاذ حياتهم، وان يسألوا انفسهم 
عن املستقبل الذي ينتظر هؤالء 
االطفال، فكما كنت أنا مســؤولة 
عن انقاذ حياتهم انتم أيضا أيها 
الزعماء والرؤســاء مســؤولون 
عن ســالمة لبنان وحياة شعبه. 
وختمت بالقول: جسمان في لبنان 
ان سقطا سقط لبنان هما اجلسم 
الطبي واجلسم القضائي، فتفضلوا 
أيها املسؤولون وقدموا لهما وافر 

االهتمام والدعم.

صورة انتشرت على مواقع التواصل االجتماعي ووثقت حلظة انقاذ املمرضة باميال الياس زينون للرضع الثالثة

العالم يهب لنجدة لبنان في محنته.. جسر جوي مصري وإليزابيث الثانية تعزي
بيــروت - أ.ف.پ: يتوالى وصول املســاعدات الطبية العاجلة 
واملستشفيات امليدانية إلى لبنان، بينما هرعت دول العالم إلى عرض 
مساعداتها وتقدمي تعازيها إثر االنفجار الذي هز بيروت أمس األول.

وسارعت دول اخلليج إلى تقدمي التعازي إلى لبنان، بينما أعلنت 
قطر إرســال مستشفيات ميدانية إلى لبنان للتخفيف من الضغط 

على النظام الصحي املنهك فعال هناك.
وقامت فرق في قاعدة العديد اجلوية بتحميل أسّرة قابلة للطي 
ومولدات باإلضافة إلى معدات طبية اخرى على منت طائرة شــحن 
قطرية، وهي واحدة من أصل أربع طائرات من أعلن عن إرســالها 

إلى لبنان.
من جهته، أمــر العاهل األردني امللك عبــداهللا الثاني بتجهيز 
مستشفى عسكري ميداني إلرساله إلى لبنان، مؤكدا أنه «سيضم 
جميع االختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقدمي اخلدمة 

الطبية والعالجية، ومساندة األشقاء في لبنان».
وأعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت ٦٧ عامل إغاثة إلى بيروت 

من بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.
وأعربت ملكة بريطانيا إليزابيــث الثانية عن «حزنها العميق» 
لالنفجار، في رســالة تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشــال عون. 
وكتبت امللكة البالغة ٩٤ عاما في رسالتها «األمير فيليب وأنا نشعر 
بحزن عميق لألخبــار املتعلقة باالنفجار الذي وقع أمس في مرفأ 

بيروت. أفكارنا وصلواتنا مع عائالت وأصدقاء من أصيبوا بجروح 
أو خسروا حياتهم، ولكل من تضررت بيوتهم وسبل معيشتهم».

بدوره، أعلن ســفير مصر لدى لبنان د.ياسر علوي، أن مصر 
أطلقت جسرا جويا من القاهرة إلى بيروت، لنقل األدوية واملستلزمات 
الطبية املطلوبة، وذلك ملعاجلة ضحايا االنفجار املدمر الذي وقع أمس 

في العاصمة اللبنانية.
وأشار السفير ياســر علوي - في بيان للسفارة املصرية في 
بيروت - إلى أن مصر قررت إيفاد عدد من األطقم الطبية اجلاهزة 
للمشاركة في أعمال اإلغاثة واإلســعاف الطبي لتنضم إلى جهود 
املركز الطبي االستشــفائي املصري (املستشفى امليداني املصري) 

الذي يشارك في هذه اجلهود منذ وقوع االنفجار.
وأكدت تونس أنها تعتزم إرسال طائرتني محملتني باملساعدات 
الغذائية واألدوية الى لبنــان في أعقاب االنفجار العنيف الذي هز 

مرفأ بيروت.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خالل لقاء الرئيس 
التونسي قيس سعيد مع وزيري الدفاع عماد احلزقي والصحة محمد 

الكشو والذي خصص لبحث سبل دعم تونس للشعب اللبناني. 
وأضافت أن سعيد أذن بأن يتم على وجه السرعة إرسال طائرتني 
عسكريتني محملتني باملساعدات الغذائية واألدوية واملستلزمات الطبية 
لدعم الشعب اللبناني واملساهمة في إسعاف اجلرحى واملصابني في 

هذا احلادث األليم. وأضافت أن رئيس التونسي أمر بنقل ١٠٠ جريح 
من املصابني جراء االنفجار ســتتكفل تونس برعايتهم وعالجهم 

باملستشفيات التونسية.
وعرض الرئيس اإليراني حســن روحاني املساعدة الطبية بعد 
االنفجار الضخم في برقية تعزية وجهها الى نظيره اللبناني ميشال 
عون. وأعرب وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف عن دعم 
بالده للشــعب «املقاوم». وكتب على تويتر «أفكارنا وصلواتنا مع 
شــعب لبنان الكبير واملقاوم». وأضاف «كما دائما، إيران مستعدة 
متاما لتقدمي املســاعدة بكل الســبل الضرورية»، داعيا لبنان الى 

«البقاء قويا».
وأعرب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش عن «تعازيه 
العميقة.. عقب االنفجارين املروعني في بيروت» واللذين قال إنهما 

تسببا أيضا بإصابة بعض من أفراد األمم املتحدة.
وأعربت مصر عن «قلق بالغ» إزاء الدمار الناجم عن االنفجار، 
فيما تقدم األمني العام جلامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالتعازي، 
مشددا على «أهمية ســرعة استجالء احلقيقة في شأن املسؤولية 
عن وقوع التفجيرات واملتســببني بها»، وفق ما نقل عنه مسؤول 

في األمانة العامة للجامعة.
من جهته، أعلن الرئيس الروســي فالدميير پوتني أن «روسيا 
تشارك الشــعب اللبناني حزنه»، وفق بيان للكرملني. وقدم پوتني 

التعازي بالضحايا، متمنيا للمصابني الشفاء العاجل. وقالت وزارة 
الطوارئ الروســية إنها سترسل ٥ طائرات إلى بيروت للمساعدة 
في إزالة آثار انفجار املرفأ، كما سترســل هيئة حماية املســتهلك 

متخصصني ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.
وأضافت الوزارة أن «خمس طائرات تابعة للوزارة ستتوجه في 
إطار عملية إنســانية إلى بيروت، لتقدمي املساعدة في إزالة عواقب 
الكارثة. وستحمل الطائرات مستشــفى متنقال وأطباء، وعناصر 
فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشــف عن إصابات 

كورونا املستجد».
بدوره، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
الصور ومقاطع الفيديو الواردة من بيروت بأنها «صادمة». وكتب 
على تويتر «كل أفكاري وصلواتي مع ضحايا هذا احلادث املروع». 
وأضاف «إن اململكة املتحدة مستعدة لتقدمي الدعم بأي طريقة ممكنة، 

مبا في ذلك للمواطنني البريطانيني املتضررين» هناك.
وقالــت منظمة الصحة العاملية إنها ســتنقل إمدادات طبية إلى 
لبنان لتغطية االحتياجات في أعقاب انفجار ميناء العاصمة بيروت.

وأكد املتحدث باســم املنظمة طارق جاسارفيتش أن اإلمدادات 
الطبية ستنقل جوا من دبي باإلمارات العربية املتحدة، مؤكدا استعداد 
املنظمة لتقدمي املزيد من الدعم العاجل، حســبما نقلت قناة (إيه بي 

سي) األميركية.

قطر واألردن يرسالن مشافي ميدانية وتونس تتكفل بعالج ١٠٠ جريح.. و«الصحة العاملية» ترسل مساعدات عاجلة

ملشاهدة الڤيديو
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يا أهلنا املنكوبــني في لبنان.. نصلي 
وندعو لكم من هول ما رأينا وشاهدنا!

رحماك أيها «الثالثاء األســود» بأهلنا 
في لبنان.

آه.. يا بيروت من «البيروتشيما» التي 
هزتك لتذكرينا مبا حصل في «هيروشيما».
خطاِك السوء «يا بيروت احلبيبة» من 
هذا االنفجار اآلثم الذي حّولك إلى مدينة 

منكوبة.
رب.. رحماك بأهلنا في لبنان من هذا 
«املوت» القادم من رحم الغيب الذي دمر 
مرفأ بيروت وتضرر منه الكل في غفلة من 
«الزمن احلزين»، وأدى إلى سقوط اآلالف 
بني قتلى وجرحى غصت بهم املستشفيات 

ومت عالجهم في الشوارع والطرقات.
نحن بالكويت في «حداد» معكم يا أهلنا 
في «لبنان احلبيب»، وندعو اهللا عز وجل 
أن يعجل بشفاء كل جريح ويرحم كل من 
يسقط شهيدا على أرض لبنان من لهيب 

ودوي هذا االنفجار اآلثم.
شكرا لسمو نائب األمير وولي العهد 
الرئيس  الذي عزى  الشيخ نواف األحمد 
اللبناني ميشال عون بضحايا االنفجار، 
ووّجه مبساعدات عاجلة غذائية ودوائية 
ألهلنا في لبنان اجلريح، ونأمل أن يبادر 
الشعب الكويتي أيضا على وجه السرعة 
إلى االحتشاد جلمع التبرعات لصالح هؤالء 
املنكوبني ضحايا انفجار املرفأ، وتستطيع 
اجلمعيات اخليرية ان ترتب هذا مع وزارتي 
اإلعالم والشؤون لبدء حملة جمع تبرعات 
ألهلنا في لبنان، وتسلم من قبل متطوعي 
العمل اخليــري الكويتــي للمتضررين 
مباشرة، فهم يستاهلون منا هذه اخلطوة 
الضرورية اآلن ألنهم أول من وقف معنا 
في ١٩٩٠/٨/٢، دولة صغيرة أعلنت موقفا 
متضامنا معنا منذ الساعات األولى الحتالل 

العراق لنا في اخلميس الدامي.
ستعود «شجرة األرز» اخلضراء التي 
تزين بيروت والتي تعتبر من رموز «الشجر 
اللبناني» األخضر اجلميل برائحتها العبقة.
وسالم على «طائر الفينيق» أو الطائر 
الفينيقي اللبناني، والذي تقول األسطورة 
انه يجدد نفسه ذاتيا بشكل متكرر، فهو 

يولد من رماد احتراق جسده.
إلى أهلنا في لبنان: كل مشاعر التعاطف 
والتكافــل معكم من أهــل الكويت الذين 
يذكرون للبنــان وأهله مواقفهم املبدئية، 
فأنتم السرج التي ال تطفئها الرياح وامللح 

الذي ال تفسده الدهور.
ندعو القدير ان يلطف بلبنان وأهله، 
وجميل ان ميوت اإلنسان من أجل وطنه 

وأجمل منه أن يعيش ألجله، وســيتعافى 
عما قريب، فالنصر في امللمات والنكبات 
والكوارث يصنعه الشعب الباذل، فما أعظم 

ذلك يا لبنان.
يا جيــرة األرز إن األرز رايتكم

فــال يلــمُّ بــه ضيــم وال ضّر
إني ألســمع فخر الدين يأمركم

بالذود عن حرمات الدار فائتمروا
فيئوا إلى نهجه يسلم لكم وطن

وامشوا على دربه حتمد لكم سيُر
ألنتــم أســرة فــي اهللا واحدة

فكذبــوا قــول هاذ إنكم أُســُر
ماضيكم مشرق فلينرُه حاضركم

الشبول من اآلســاد تنحدُر إن 
الدنيــا وآخرك أولــك  لبنــان 

الدنيا وبعدك ال أفق وال شــهب

٭ ومضة: «خطاك الســوء»، هذا ما يقوله 
أهل الكويت عند حدوث الكوارث وامللمات، 

ويكون الرد: خطاك الالش.
واحنا نقول ألهلنا في لبنان: خطاكم 
السوء وما تشوفون شر، واهللا يحفظكم 

جميعا، وسالمات ان شاء اهللا.

٭ آخر الكالم: يقول عصام العريضي في 
لبنان:

احلقد ينزع وجه اخلير عن وطني
من يلبس احلقد عن دنياه يغترِب

احلب ال احلقــد في لبنان ينقذه
للشــعب ينجده في وطأة النوِب

احلــب ال احلقد من لبنان يطلقه
فكرا يرضع صدر األفق بالشهِب

احلب يخلق فــي لبنان معجزة
اهللا أكبر كم في احلب من عجِب

٭ زبدة احلچي: لألســف بيــروت مدينة 
منكوبة، شو بدنا نقول وشو بدنا نحكي، 
مني يعوض الناس خسائرهم في ظل هذه 

األزمة االقتصادية؟!
الكويــت لن تتخلى عن لبنان في هذه 
احملنة واملصيبة، فالكويتيون لم ينســوا 
املوقف اللبناني، وللشعب اللبناني «معزة» 

خاصة في قلوب الكويتيني.
متضامنون مع أهلنا في لبنان، ونأمل 
أن يزاح عن ســر انفجــار بيروت اآلثم 

واملتورطني فيه.
قلوبنا مــع أهلنا في لبنان، ونأمل أن 
نرى محاسبة املسؤولني واملقّصرين في 

هذه الكارثة.
في أمــان اهللا وحفظه يا لبنان العزيز 

وأهله.

ومضات

لبنان «األرز» و«الفينيق».. 
قلوبنا معك

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

«فزعة» كويتية ملساعدة لبنان «املنكوب» بانفجار املرفأ

عندما يتأذى أحد األشقاء 
تنتفــض الكويت على الفور 
لدعمــه ومؤازرته بــال تردد 
وتفزع لتقدمي يد العون، وكيف 
ال، فهــي بلد اإلنســانية التي 
وقفت دوما إلى جوار الشقيق 
والصديــق. فبمجــرد وقوع 
احلــادث األليم بانفجار مرفأ 
بيروت كانت قلوب الكويتيني 
إلخوانهــم  مشــاركة  تئــن 
اللبنانيني في مصابهم، وجاء 

الدعم من أعلى املستويات،
فقد أجرى سمو نائب األمير 
وولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد اتصاال هاتفيا مســاء 
أمس بأخيــه الرئيس العماد 
ميشال عون رئيس اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة أعرب خالله 
عن تعاطف الكويت مع لبنان 
الشــقيق في مواجهة حادث 
االنفجار الكبير الذي وقع في 
مرفــأ بيــروت وأودى بحياة 
العشــرات وإصابــة اآلالف، 
ودعمها له في مواجهة آثاره 
ووقوفها إلى جانبه. كما عبر 
ســموه عن خالــص تعازيه 
وتعازي الشعب الكويتي له 
الشقيق  اللبناني  وللشــعب 
وألسر الضحايا، متمنيا سموه 
للضحايــا الرحمة واملغفرة، 
وللمصابني ســرعة الشــفاء 
والعافية، سائال سموه املولى 
تعالى أن يحفظ لبنان وشعبه 

الشقيق من كل مكروه.
 وكانت توجيهات سامية 
صدرت بإرســال مســاعدات 
طبية عاجلة إلى األشقاء في 
اجلمهورية اللبنانية ملواجهة 

آثار االنفجار.
وأمــس األربعــاء، أجرى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيا برئيس مجلس الوزراء 
فــي اجلمهوريــة اللبنانيــة 
الشقيقة حسان دياب، أعرب 
سموه خالله عن بالغ تعازيه 
ومواساته بضحايا هذا املصاب 
الكبيــر، مؤكــدا أن الكويــت 
حكومــة وشــعبا وبناء على 
حرص وتوجيهــات صاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وســمو نائــب األمير 
وولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد، حفظهما اهللا ورعاهما، 
الدعم وستعمل  ســتقدم كل 
على توفير كل املســتلزمات 
مواجهــة  فــي  الضروريــة 
تداعيات هــذا احلادث األليم 

لألشقاء في لبنان.
وأكد سموه حرص الكويت 
على استقرار وأمن اجلمهورية 
اللبنانيــة الشــقيقة، متمنيا 
للشعب اللبناني جتاوز آثار 
هذا احلادث ومواصلة مسيرة 

التقدم واالزدهار.
من جانبــه، أعرب رئيس 
وزراء اجلمهوريــة اللبنانية 
حسان دياب عن شكره وتقدير 
الشــعب اللبنانــي للكويــت 
وقيادتهــا احلكيمــة علــى 
مبادرتهم األخوية واالنسانية 
جتاه اشقائهم في لبنان وهو 
«ما عهدناه دوما من إخواننا 

في الكويت الشقيقة».
كما بعث وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ببرقيــة إلــى نظيــره وزير 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
باجلمهورية اللبنانية الشقيقة 

مع لبنان الشقيق والتضامن 
معه، بحث الروضان مع نظيره 
اللبناني احتياجات لبنان من 
املواد الغذائية التي ميكن ان 
تقدمها الكويت ملواجهة آثار 
االنفجار الضخم الذي تعرض 

له مرفأ بيروت.
أما ســفيرنا لــدى لبنان 
عبدالعال القناعــي فقال انه 
وبفضل من اهللا وبعد التواصل 
املباشر مع السلطات املعنية 
في العاصمة بيروت لم تسجل 
أي حالــة إصابة أو وفاة بني 
الرعايا الكويتيني (ال قدر اهللا 
حتــى اآلن) جــراء االنفجار 

الضخم.
وذكر القناعي في تصريح 
صحافي أنه اطمأن من خالل 
التواصل املباشر مع السلطات 
اللبنانيــة املعنية على حالة 
املواطنــني واملواطنات هناك 

إثر هذا احلادث األليم.
وأشــاد باجلهود الكبيرة 
املبذولة من كل القطاعات في 
اللبنانية، مؤكدا  اجلمهورية 
وقــوف الكويت إلــى جانب 
بيروت لكل ما فيه استقرارها 

وأمنها وأمان أهلها الكرام.
ميدانيا، وتنفيذا للتوجيهات 
السامية، تسلَّم لبنان أمس اولى 
املســاعدات من اخلــارج وهي 

ليــس بغريب علــى الكويت 
التي وقفت الى جانب لبنان 
في كل احملن الذي تعرض له 
والكويت هي السباقة دائما».

وشدد على متانة ما يجمع 
الشعبني الكويتي واللبناني، 
متمنيا ان حتمل األيام املقبلة 
كل اخلير للبلدين الشقيقني.
من جهته، قال مساعد امر 
قاعدة عبداهللا املبارك اجلوية 
العقيد الركن طيار عبدالعزيز 
اللوغاني في تصريح مماثل 
لـــ «كونــا» ان «املســاعدات 
الكويتية تتضمن اسرة طبية 
وكراســي مدولبــة وأجهــزة 
تنفــس وادويــة وضمــادات 
وكمامات. وأعرب عن احلزن 
إزاء «احلادث األليم الذي أصاب 
لبنان الشقيق»، مقدما تعازيه 

للشعب اللبناني.
ومت تسليم املساعدات على 
ارض مطــار رفيق احلريري 
الدولي بحضور املستشار في 
سفارتنا لدى لبنان عبداهللا 
الشاهني وامللحق الديبلوماسي 
ســيحان الســيحان والعقيد 
ســعود الســبتي من املكتب 
العســكري ومستشار وزير 
اللبنانــي محيدلي  الصحــة 
وممثــل عــن قيــادة اجليش 

اللبناني.

شحنة من املســاعدات الطبية 
املقدمة من الكويت والتي نقلت 
بواســطة طائرة تابعة للقوة 

اجلوية الكويتية.
وعــن الشــحنة العاجلة، 
قالت وزارة الصحة إنها شملت 
أجهزة وأدوية ومســتلزمات 
طبية، مشــيرة إلى تنســيق 
مشترك مع وزارة اخلارجية 
لتجهيزهــا ونقلها بالتعاون 
مع وزارة الدفاع عبر طائرة 
عسكرية ومبتابعة مباشرة من 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح لالنتهاء من مختلف 

اجراءات جتهيز الشحنة.
من جهتها، قالت رئاســة 
أركان اجليــش الكويتــي إن 
هذه الشــحنة جــاءت تنفيذا 
للتوجيهات السامية وجتسيدا 
لــروح االخــوة والتعــاون 
املشترك بني الكويت ولبنان 
وحملت احتياجات ومساعدات 
لتأمينهــا  طارئــة  طبيــة 
للمتضرريــن جــراء حــادث 

االنفجار. 
وقــال مستشــار وزيــر 
اللبناني د.حســني  الصحــة 
محيدلي في تصريح لـ «كونا»: 
«باســم وزير الصحة اشكر 
الكويت حكومة وشعبا على 
االلتفاتــة اإلنســانية، وهذا 

نائب األمير عّزى الرئيس اللبناني هاتفيًا.. ورئيس الوزراء ووزيرا اخلارجية والتجارة أعربوا لنظرائهم اللبنانيني عن الدعم  واملؤازرة

طائرة القوة اجلوية الكويتية لدى نقلها شحنة املساعدات إلى لبنان

شربل وهبة أعرب خاللها عن 
خالــص التعازي واملواســاة 
ألسر الضحايا األبرياء الذين 
وافتهم املنية جراء التفجيرين 
املروعني اللذين وقعا في مرفأ 

بيروت الثالثاء.
وجدد الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد تضامــن ومســاندة 
الكويت التامني مع اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة نحو جتاوز 
آثار وتداعيات هذه الفاجعة، 
سائال العلي القدير أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته وأن 
يلهم ذويهم الصبر والسلوان 
وأن ميــن علــى اجلرحــى 
واملصابني بالشفاء العاجل وأن 
اللبنانية  يحفظ اجلمهورية 
الشقيقة وشعبها العزيز من 

كل سوء ومكروه.
مــن جانبــه، جــدد وزير 
التجــارة والصناعــة خالــد 
الروضانـ  عبر اتصال هاتفي 
مــع نظيــرة اللبنانــي وزير 
اللبناني  االقتصاد والتجارة 
راوول نعمةـ  تضامن الكويت 
ومؤازرتها للبنان الشقيق اثر 
تداعيات االنفجار. وانطالقا من 
التوجيهات السامية من سمو 
نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمــد، وانطالقا من 
حرص الكويت على الوقوف 

«الهالل األحمر»: فريق تطوعي إلى لبنان لتقدمي الدعم

أعلنت جمعية الهــالل األحمر الكويتي أمس انطالق حملة 
تبرعات لصالح الشــعب اللبناني الشــقيق وذلك عبر املوقع 
اإللكترونــي للجمعية اثر االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت 

اول من امس وأدى الى دمار هائل ومقتل وجرح املئات.
وأشــار رئيس مجلس ادارة اجلمعية د.هالل الساير في 
تصريح لـ «كونا» إلى إجراء اجلمعية االستعدادات النطالق أولى 
طائرات اجلسر اجلوي لنقل املساعدات اإلنسانية والطبية إلى 
لبنان والذي هو بأمس احلاجة الى املستلزمات الطبية العاجلة. 
وأضاف د.الساير أن حملة جمع التبرعات ستساهم في توفير 
األدوية والكراسي املتحركة وحليب األطفال وجميع املستلزمات 

الطبية التي في أشد احلاجة لها.
وأشار إلى أن هناك فريقا من املتطوعني سيتوجه إلى لبنان 
لتوفير االحتياجات الالزمة وتقدمي كل اإلمكانيات بالتعاون مع 

سفارة الكويت في بيروت والصليب االحمر اللبناني.
ولفت إلى أن الهالل األحمر الكويتي من «أقدر اجلهات» على 
ايصال املساعدات اإلغاثية للمنكوبني في جميع أنحاء العالم وذلك 
ملا تتمتع به من خبرة عالية وعمل متواصل في املجال االنساني 
ما أكسبها الكفاءة والقدرة على التدخل السريع والتنظيم الفعال 

لتدارك األزمات. وأكد أن هذه احلملة جاءت انطالقا من شعور 
اجلمعية مبســؤوليتها جتاه الشــعب اللبناني الشقيق معربا 
عن بالغ شــكره للمتبرعني الذين يدعمون اجلهود االنسانية 
للجمعية. ودعا املواطنــني واملقيمني ورجال االعمال والقطاع 
اخلاص للتبرع ومســاندة الشعب اللبناني إلعادة البسمة الى 
وجوه أطفالهم من جديد، مؤكدا وقوف الكويت حكومة وشعبا 

إلى جانب لبنان في محنته.
إلى ذلك، قال عضو املكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية 
د.حمد األنصاري: في الوقت الذي نعبر فيه عن تضامننا مع 
أهلنــا وأخوتنا في لبنان لتجاوز الفاجعة األليمة بعد االنفجار 
الرهيب في ميناء بيروت، فيما هم يعانون باألساس من أزمة 
اقتصادية ومعيشية وسياسية خانقة... فإننا في احلركة التقدمية 
الكويتية نثمن املبادرة الرسمية الكويتية مبد يد العون وإرسال 

مساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني.
وأضاف: نهيب بشعبنا الكويتي الكرمي الى أن يبادر كعادته 
إلى املساهمة بالتبرع ضمن حملة جمعية الهالل األحمر الكويتي 
املوجهة ملساعدة الشعب اللبناني الشقيق على جتاوز فاجعته 

والتخفيف من آالمه.

«املوانئ»: لن نتأخر في تقدمي 
املساعدات الالزمة ملرفأ بيروت

أكد املدير العام ملؤسسة 
املوانــئ الكويتيــة ورئيس 
احتاد املوانئ العربية الشيخ 
أمــس  العبــداهللا  يوســف 
األربعــاء مؤازرة املؤسســة 
ملرفــأ بيــروت فــي مصابه، 
مشــيرا إلى أنها لــن تتأخر 
في تقدمي املساعدات الالزمة 

في حال طلب منها ذلك.
الــذي  وقــال العبــداهللا 
يشــغل أيضا منصب نائب 
رئيس قطاع النقل البحري 
التنفيــذي  والرئيــس 

لألكادمييــة العربية للعلــوم والتكنولوجيا 
والنقل البحري فــي بيان صحافي ان احتاد 
املوانئ العربية سيناقش في اجتماعه الطارئ 
السبل املثلى لتقدمي كافة أنواع املساعدات التي 
يحتاجها مرفأ بيــروت. وأضاف أن احلادث 
األليــم الذي وقع في مرفأ بيروت امتد صداه 
للكويت عبر مشاعر الكويتيني املستذكرين 
لوقفة لبنان املشرفة ضد العدوان والظلم على 
الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم. ولفت إلى 
أن التوجيهات الســامية لســمو نائب األمير 

وولــي العهد الشــيخ نواف 
األحمد بإرســال مســاعدات 
طبية عاجلة إلى األشقاء في 
لبنان ملواجهة آثار االنفجار 
الضخم الذي تعرض له مرفأ 
بيروت تأتي جتسيدا لروح 
األخوة والتعاون املشــترك 

جتاه األشقاء في لبنان.
وتقــدم بأحــر التعــازي 
مــن  الضحايــا  لعائــالت 
العاملني في امليناء واملواطنني 
اللبنانيــني كل فــي موقعه، 
العاجــل  متمنيــا الشــفاء 
للمصابــني. وأوضح أن مرفــأ بيروت ميثل 
الشريان االقتصادي احليوي في شرق البحر 
املتوسط وموقعة االستراتيجي املميز الذي 
ميثل نقطة التقاء القارات الثالث آسيا وأوروبا 
وأفريقيــا فهــو املعبر واملمر ملعظم الســفن 
التجارية. ووصف احلادث بـ «الكارثة» التي 
ستؤثر حتما على حجم الصادرات والواردات 
اللبنانية وتأثر املخزون الغذائي وشــح في 
املواد األساسية نظرا للدمار الواقع في املخازن 

واملستودعات في امليناء.

الشيخ يوسف العبداهللا

العتل: املهندسون الكويتيون والعرب متضامنون ومستعدون ملساعدة لبنان
 تقدم رئيس احتاد املهندسني العرب ورئيس جمعية املهندسني 
الكويتية م.فيصل العتل  بأحر التعازي إلى أهالي وذوي القتلى 
في االنفجار الذي شهده ميناء العاصمة بيروت، متمنيا الشفاء 

العاجل للمصابني جراء هذا االنفجار.
 وقال العتل: اننا نضع كل إمكانات املهندسني العرب وجمعية 
املهندسني الكويتية بخدمة األشقاء في لبنان، كما أننا على أمت 
االستعداد لتقدمي املساعدة ميدانيا لتجاوز آثار االنفجار املريع.

 وأضاف رئيس احتاد املهندسني العرب قائال:  نخص بالتعازي 
أشقاءنا في نقابة املهندسني اللبنانيني ونعلن تضامننا الكامل 

معهم ونشد من أزرهم ملواجهة اآلثار التي خلفها هذا االنفجار، 
 ولن نتوانى في تقدمي أي مساعدة يرونها مناسبة لهم ولإلخوة 
في كل لبنان.  وأكد العتل وقوف املهندسني الكويتيني مع أشقائهم 
في لبنان وحرصهم على سالمته وأمنه،  وأننا نفتح باب املساعدة 
والتطوع والتبرع لألشــقاء في لبنان بالتنسيق مع السلطات 
املعنية في الكويت التي ملســنا تضامنها الرسمي والشعبي مع 
كل لبنان الشــقيق. وفي اخلتام ندعو اهللا عز وجل أن يرحم 
ضحايا هذا االنفجار، وأن مين بالشفاء العاجل على املصابني، 

م.فيصل العتلوأن يحفظ لبنان الشقيق وشعبه من كل مكروه.

..واجلمعية الطبية عرضت تقدمي الدعم الطبي
عبدالكرمي العبداهللا

أكــد رئيــس اجلمعية 
الطبيــة د.أحمــد ثوينــي 
العنزي على التواصل مع 
نقيــب األطباء فــي لبنان 
د.شــرف أبو شرف بهدف 
تقدمي املساندة الطبية عبر 
إرسال مستشفيات ميدانية 
وأطبــاء متطوعني لعالج 
اجلرحــى اللبنانيني جراء 
االنفجار الضخم الذي وقع 

أمس في بيروت.
وذكر د.العنزي فــي تصريح صحافي 
أن نقيب األطباء أشاد بجهود الكويت في 
تقدمي املســاندة للبنان، كما شــكر ســعي 
اجلمعيــة الطبية في بادرتها اإلنســانية، 
وأكــد أن هنــاك حاجة فــي الوقت احلالي 

لتوفير أدوية ومستلزمات 
طبية فقط لعالج اجلرحى 

باملستشفيات.
وأفــاد د.العنــزي بأن 
التواصل مع نقيب األطباء 
في لبنان سيستمر من قبل 
اجلمعية الطبية الكويتية 
مســاعدات  أي  لتقــدمي 
يحتاجها الشعب اللبناني 
الشقيق، مشيدا في الوقت 
ذاتــه باألطبــاء الكويتيني 
وفزعتهم للتطوع ملساندة 

أشقائهم في لبنان.
وأشــار إلى أن اجلمعية ستنســق مع 
وزارة الصحة ومجلس الوزراء للمساندة 
واملساعدة في تقدمي الدعم للشعب اللبناني، 
داعيا اهللا عز وجل أن يحفظ لبنان وشعبها 

من كل مكروه.

د.أحمد العنزي

احلركة التقدمية دعت املواطنني للمشاركة في حملة تبرعات أطلقتها اجلمعية

ملصقات احلملة أوضحت الدمار الذي تعرضت له بيروت شعار حملة «الهالل األحمر» للتبرع للبنان
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احتاد اليد يتفقد الساملية
يعقوب العوضي

استأنف احتاد كرة اليد جولته التفقدية لألندية لالطمئنان 
على جاهزيتها الستئناف املسابقات، حيث قام بزيارة نادي 

الساملية امس بحضور الطاقم الفني للمنتخبات الوطنية.
وأكد املدرب الوطني خالــد غلوم أن اجلولة التفقدية ال 
تتوقف فقط على االطمئنان على جاهزية األندية، لكن تبادل 
وجهات النظر الفنية مع مدربي األندية إليجاد أفضل السبل 
لتطويــر الالعبني مبختلف املراحل الســنية، باإلضافة إلى 
متابعة العبي املنتخبات الوطنية الشباب والناشئني للوقوف 
على جاهزيتهم للمشاركة في البطوالت الدولية، بطولة آسيا 
للشــباب في أكتوبر في إيران وبطولة الناشئني في الشهر 

نفسه بكازاخستان.
وأضاف: على الرغم من إمكانية تأجيل البطولتني إال أننا 
كجهاز فني يجب علينا التعاون مع الفرق واالعتناء بالالعبني 

أثناء تواجدهم مع األندية في ظل الظروف الراهنة.
وتواجد خالل الزيارة اجلهاز الفني ليد الســاملية بقيادة 
املدرب الوطني أحمد فوالذ ومســاعده يعقوب املوســوي 

ومدرب احلراس علي اخلضر.
إلى ذلك، يفتقد فريق الساملية جهود الالعب محمد البلوشي 
الذي لم يتماثل للشفاء بعد إصابته في كاحل القدم منذ مارس 
املاضي، وحسب الفحوصات الطبية األخيرة فإنه لن يتمكن 

من املشاركة مع الفريق حتى نهاية سبتمبر املقبل.
كما يفتقد الساملية جهود القوة الضاربة عبدالرحمن سند 
لتواجده في مصر، حيث مت حظر رعاياها من دخول البالد 
احترازيا بســبب الظروف الصحية الراهنة. هذا، وتعرض 
العب الفريــق محمود علي لإلصابة بڤيروس كورونا، ولن 
يكون متاحا للمشاركة مع الفريق أيضا حلني متاثله للشفاء 

وإنهاء فترة احلجر الصحي.

الزمالك واملصري يقصان 
شريط عودة الدوري اليوم

القاهرة - سامي عبدالفتاح

بعد غياب أكثر من ١٢٠ يوما بسبب جائحة كورونا تعود 
اليوم مسابقة الدوري املصري لكرة القدم (موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩) 
مببــاراة وحيدة جتمع الزمالك واملصري في مؤجلة اجلولة 
١٤، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت الكويت على ستاد برج 

العرب، وفق إجراءات احترازية شديدة.
الزمالك بقيادة الفرنســي كارتيرون يحتل املركز الرابع 
برصيد ١٨ نقطة من ١٦ مباراة، وعليه عقوبة بخصم ٣ نقاط، 
لعدم حضوره مباراة القمة قبل التوقف، فيما يقود املصري 

طارق العشري وهو في املركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة.
وقد قررت اللجنة اخلماســية تعيني ٣ مراقبني في كل 
مباراة اعتبارا من مباراة اليوم، منهم مراقب طبي ومراقب 
مسابقات ومراقب أمني، ومت منح تعليمات للمراقب الطبي 
باتخاذ جميع اإلجراءات الطبية والوقائية بحزم وصرامة مع 
الفريقني واملتواجدين في ملعب املباراة بسبب ڤيروس كورونا.
إلى ذلك، قررت جلنة املســابقات باالحتاد املصري لكرة 
القدم، تأجيل مباراة نادي مصر واإلنتاج احلربي التي كان 
مقررا لها الســبت املقبل ضمن اجلولة ١٨ بسبب اإلصابات 
العديدة التي ظهرت في حتليل ڤيروس كورونا لالعبي الفريق 
والتي وصلت إلى ١٩ إصابة ما بني العبني وفنيني وإداريني.

العثمان: لياقة العربي في تصاعد
مبارك اخلالدي

أكد مــدرب الفريق األول 
لكرة القــدم بالنادي العربي 
احمــد العثمــان، أن اجلهــاز 
الفني يشعر بالرضا والتفاؤل 
بعد الفوز على خيطان ٤-٢ 
في أولى مباريــات األخضر 
التجريبية التي جرت مساء 
االثنني املاضــي، مضيفا في 
تصريح لـ «األنباء» أن املباراة 
كانت جتربة جيدة بعد توقف 
زاد على خمســة أشهر، وهو 
حال كل الفرق الكويتية، وهي 
فترة طويلة البتعاد الالعبني 
عن الكرة لكنها جتربة مفيدة 

عكست مؤشرات إيجابية.
وأضاف: لدينا قناعة بأن 
املباريــات الوديــة ال تعكس 

كافيا إلمتام اجلرعة التدريبية، 
فضال عن التدرب على دفعات 
بحسب البروتوكول الصحي 
وعامل ضيق الوقت بســبب 
احلظر اجلزئي فكان املردود 
الفني خــالل املرحلة األولى 
من التدريبات ال يتناسب وما 

كنا نرجو.
وذكر العثمان أن املباراة 
عكســت ارتفاع جيد للياقة 
البدنية لكننا مازلنا نحتاج 
الكثير قبل الوصول الى لياقة 
املباريات، وقد لعبنا املباراة 
على ثالثة أشــواط ومنحنا 
الفرصة لكل الالعبني لتقدمي 
ما لديهم، خصوصا العناصر 
الشابة وهم مستقبل العربي 
الواعد ولدينا ثقة كبيرة فيهم، 
الفتا إلــى أن كثرة املباريات 

تسهم في صقل مهارة هؤالء 
الالعبني.

وأشار الى أن مواجهة فريق 
الســاملية غدا مهمة في إطار 
استكمال البرنامج التأهيلي 
للفريق، ولكون السماوي من 
الفرق القوية وميتلك عناصر 
خبرة ما يجعل التجربة مفيدة 

للفريقني.
الــى  إلــى ذلــك، انضــم 
الالعبون  الفريــق  تدريبات 
مشــاري الكنــدري وحســن 
حســون وعيســى يعقوبــو 
بعــد العــودة مــن إصابــات 
متنوعة، ومن املتوقع استمرار 
غيابهم عن املباراة الودية أمام 
الساملية حرصا على سالمة 
تأهيلهم البدني وضمانا لعدم 

تفاقم اإلصابات.

أكد غياب الكندري وحسون ويعقوبو عن ودية «السماوي» غداً لعدم اجلاهزية

املستوى احلقيقي ألي فريق 
لكننا نشعر بالتفاؤل فمعدالت 
اللياقة البدنية جيدة بالقياس 
إلى بدء التدريبات في ظروف 
صعبة وأجواء حارة ال تخفى 
على اجلميع، فلم يكن الوقت 

احمد العثمان

«األصفر» يترقب مصير وصول فرانكو.. ويبحث عن وديتني
عبدالعزيز جاسم

األول  الفريــق  يســعى 
لكرة القدم بنادي القادســية 
إلى جتهيــز الفريق بصورة 
جيدة قبل استئناف الدوري 
١٥ اجلــاري، وذلك من خالل 
خوض مباراتني وديتني خالل 
األيــام املقبلة على الرغم من 
عدم وجود حجز مؤكد للجهاز 
الفني اإلسباني بقيادة بابلو 
فرانكــو الذي لــم يتمكن من 
الوصول بداية الشهر بسبب 
منع اإلسبان من دخول البالد 
حســب القــرارات احلكومية 

الصادرة.

الذي غــاب عنها فــي الفترة 
الماضية لظروف خاصة، بينما 
لم يلتحق حتى اآلن الثنائي 
مشــعل فــواز بســبب وعكة 
صحية ومحمد الفهد الذي قام 
بإجراء عملية جراحية بأنفه 
ولم يأخــذ التصريح الطبي 

حتى اآلن.
إلى ذلك، ينتظر القادسية 
رد اتحاد الكرة والهيئة العامة 
للرياضة بشأن مصير موعد 
الجهــاز  دخــول  وتوقيــت 
الفنــي للبــالد باإلضافة إلى 
إيجاد طريقة تخولهم قيادة 
التدريبــات دون الدخول في 
الحجر المنزلي المحدد بـ ١٤ 

يوما، وهو أمــر يعتبر مهما 
جدا بالنسبة للقدساوية حال 
انطــالق الدوري فــي موعده 
ألن دخولهــم الحجــر يعني 
عدم قدرة فرانكو على قيادة 
الفريق في مباراتي السالمية 

والشباب.
م الظفيري الحساوي يكرِّ

من جانب آخر، قام رئيس 
نادي القادسية السابق فواز 
بتكريــم نجــم  الحســاوي 
أحمــد  واألزرق  القادســية 
الظفيري، وذلك بعد اختياره 
للمنافســة ضمــن أفضــل ٦ 

العبين في قارة آسيا.

اإلداري  الجهــاز  وقــام 
للفريــق بمخاطبــة أكثر من 
ناد منها اليرموك والفحيحيل 
علــى  والســاحل  وبرقــان 
أمــل التنســيق مــع اثنيــن 
تقديــر  أقــل  علــى  منهمــا 
لخــوض مباراتيــن، وذلــك 
للوقوف على مستوى الالعبين 
ومــدى جاهزيتهــم البدنية، 
السيما أن التدريبات يقودها 
في الوقت الحالي ثالثي الخبرة 
صالح الشــيخ وبدر المطوع 
وفهد األنصاري بتنسيق يومي 

مع بابلو فرانكو.
وشهدت التدريبات دخول 
حارس المرمى أحمد الفضلي 

الفضلي يدخل التدريبات.. وفواز والفهد ينتظران التصريح

فواز احلساوي خالل تكرميه أحمد  الظفيري

اجلهراء يستضيف 
كاظمة وديًا اليوم

مبارك اخلالدي

يلتقي الفريق األول لكرة القدم بنادي اجلهراء 
مساء اليوم ضيفه فريق كاظمة على ستاد مبارك 
العيار في جتربة ودية ضمن استعدادات الفريقني 

خلوض ملنافسات املتبقية من بطولة الدوري.
ويسعى اجلهازان الفنيان للفريقني الى الوقوف 
على احلالة البدنية والفنية لالعبني بعد التوقف 
القسري بسبب جائحة كورونا. ويقود اجلهراء 
املدرب املســاعد بدر دهيمان، فيما يتولى قيادة 
البرتقالي املدرب الوطني جمال يعقوب نظرا لتواجد 
مدربي الفريقني خارج البــالد انتظارا لصدور 
قرارات حكومية جديدة تسمح لهما بالدخول إلى 
البالد إثر قرارات املنع االحترازية التي اتخذتها 

الدولة مؤخرا.

«أزرق الصاالت» يتدرب السبت بقيادة العصفور والكوت
يحيى حميدان

حدد اجلهــازان اإلداري والفني 
ملنتخبنا الوطني لكرة الصاالت السبت 
املقبل موعدا الستئناف التدريبات بصفة 
رسمية، وذلك في صالة نادي الكويت 
ابتداء من الساعة الـ ١٢ ظهرا، استعدادا 
للمشاركة في نهائيات كأس آسيا املؤهلة 
إلى كأس العالم، والتي من املتوقع أن 

حتتضنها البالد في نوفمبر املقبل.
وســتكون التدريبات حتت قيادة 

كل من مساعد مدرب منتخب الشباب 
احمد العصفور واحمللل الفني للمنتخب 
األول عبدالعزيز الكوت وبحضور ٢٨ 
العبا املستدعني في القائمة األولية بعد 
اعتذار عبداللطيف العباسي عن عدم 
قدرته على االلتزام بالتدريبات لظروفه 

الدراسية.
يأتي ذلك بسبب وجود الطاقم الفني 
بقيادة ريكاردو ســابرال  البرازيلي 
«كاكاو» ومدرب اللياقة ماريو ادواردو 
ومدرب احلراس كليمار رابير، وكذلك 

مدرب منتخبنا للشباب رينان غوميز 
في فندق مطار حمد بالعاصمة القطرية 
بعد صدور قرار منع مواطني ٣١ دولة 
من بينهــا البرازيل من دخول البالد، 
على الرغم من قطعهم ســاعات سفر 

طويلة من بالدهم البرازيل.
من جهته، قال مدير «أزرق الصاالت» 
حســني حبيب في حديث خاص مع 
املرحلة  التدريبات خالل  إن  «األنباء» 
املقبلة ستكون حتت متابعة دقيقة من 
قبل اجلهاز الفني الذي سيتابع الالعبني 

مباشرة عن طريق الهواتف الذكية. وبني 
حبيب ان جميع االشتراطات الصحية 
سيتم تطبيقها بحذافيرها، كما سيتم 
تقسيم الالعبني لقسمني، حيث يتدرب 
القسم األول املكون من ١٤ العبا ابتداء 
من الســاعة الـ ١٢ ظهرا وملدة ساعة، 
ويجري بعدها القسم الثاني تدريباته 

حتى الثانية ظهرا.
وشكــــر حبيــــب إدارة نادي 
الكويت على تعاونها وتوفيرها صالتهم 

حسني حبيبالرئيسية إلجراء التدريبات.

«الكرة» يترقب اجتماع احلكومة و«الثالثية» اليوم.. وتأجيل الدوري وارد
مبارك اخلالدي - عبدالعزيز جاسم

يترقب احتاد كرة القدم 
واألنديــة ما ستســفر عنه 
الساعات املقبلة من قرارات 
حكومية بشأن قدوم الالعبني 
الفنية  احملترفني واألجهزة 
األجانب الذين لم يسمح لهم 
بالدخول إلــى البالد طوال 
األيام املاضية، بعد صدور 
قرار مؤخــرا بحظر دخول 
مواطني ٣١ دولة إلى الكويت. 
وقد عقــد عدد مــن أعضاء 

مجلــس إدارة احتاد كــرة القدم يتقدمهــم رئيس االحتاد 
الشيخ أحمد اليوسف اجتماعات تنسيقية أمس وأول من 
أمس للوقوف على آخر تطورات هذا األمر. وينتظر االحتاد 
ما ستسفر عنه قرارات احلكومة اليوم بالتنسيق مع اللجنة 
الثالثية بشأن هذا املوضوع والذي تترقبه األندية أيضا، 
حيث ستكون هناك تساؤالت كثيرة حول السماح باستثناء 
بعض البلدان لدخول مواطنيها إلى الكويت، وهل ســيتم 
دخولهــم فترة احلجر املنزلي ملدة ١٤ يوما، حيث اذا طبق 
احلجر فلن يتمكن معظم املدربني واحملترفني من املشاركة 
في جولتني على اقل تقدير عند استئناف دوري stc املمتاز، 
كل تلك األمور من املفترض أن تتضح بشكل كبير اليوم.
وعلى اثر قرارات احلكومة اليوم ســيتخذ احتاد الكرة 
قراره بشــأن استئناف الدوري في موعده أو تأجيله ملدة 
أســبوعني، وهو ما اقترحه عدد من األعضاء بالتوافق مع 
آراء اكثــر من ناد، بهدف حتقيق مبــدأ تكافؤ الفرص بني 
الفــرق ملنح الوقت لوصول املدربني واحملترفني، الســيما 
ان التأجيــل لن يؤثر على خطة إعــداد منتخبنا الوطني 
األول لتصفيات كأس آســيا املشتركة واملؤهلة لنهائيات 
كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ ونهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣ في 
الصني، حيث ســتبقى بداية انطالق اســتعدادات األزرق 
في موعدها بتاريخ ٢٠ سبتمبر املقبل حتت قيادة املدرب 

الوطني ثامر عناد.
من جهة أخرى، سيصل االســبان أواخر الشهر، حيث 
قــال عضو مجلــس إدارة االحتاد ورئيــس اللجنة الفنية 
خالد الشمري ان االحتاد يعمل على إنهاء إجراءات املدربني 
االسبان الذين سيقودون املراحل السنية للمنتخبات ومنها 
إذن العمــل والــذي يحتاج لوقت ال يقل عن ٣ أســابيع ما 
يعني انهم ســيصلون إلى البالد أواخر الشهر اجلاري أو 

بداية سبتمبر.

بشأن قدوم الالعبني احملترفني واألجهزة الفنية

الشيخ أحمد اليوسف

«األبيض» يتعادل مع الساملية وديًا.. ويلتقي اليرموك اليوم
يحيى حميدان

انتهت مواجهة الكويت وضيفه الساملية 
بالتعادل ٠-٠ مساء أول من أمس في إطار 
الدوري  الفريقني الستئناف  استعدادات 
املمتاز من جديد بدايــة من ١١ اجلاري، 

والذي توقف بسبب جائحة «كورونا». 
وحاول كل من «األبيض» و«السماوي» 
الوقوف على جاهزية العبيهما من خالل 
منحهم عددا معقوال من الدقائق في املباراة 
التي عجز خاللها العبو الطرفني عن هز 
الكويتاوي  الفريق  الشــباك. ويخوض 

مواجهة جتريبية أخرى عند الساعة الـ٧:٣٠ 
من مساء اليوم عندما يستضيف اليرموك 
في «البروفة األخيرة» له. هذا، ووصل في 
األيام املاضية مهاجم «األبيض» العراقي 
عالء عباس، قادما من بالده ويقضي حاليا 
فترة احلجر املنزلي حسب قوانني الدولة 
االحترازيــة، األمر الذي يعني غيابه عن 
أولى مواجهات الكويت أمام النصر املؤجلة 
من اجلولة الـ ١١ من الدوري املمتاز يوم 
١١ الشــهر اجلاري، على أن يكون جاهزا 
للمشاركة في املباراة التي تليها أمام العربي 
يــوم ١٦ اجلاري ضمن اجلولة الـ ١٥ من 

املسابقة. ومن املتوقع أن يصل الى البالد في 
غضون األيام القليلة املقبلة مواطنه أمجد 
عطوان، الذي سيدخل بدوره في احلجر 
املنزلي ملدة أســبوعني. وتسبب حصول 
احملترف الفرنسي عبدول سيسوكو على 
فحص «PCR» باللغة الفرنسية، في منعه 
من صعود الطائرة التي كان سيستقلها 
للقدوم الى البــالد أول من امس، حيث 
تقضي القوانني بضرورة استخراجه باللغة 
االجنليزية فقط، ليبقى العب االرتكاز في 
بلده فرنســا حلني إعادة إجراء الفحص 
من جديد واستخراجه باللغة االجنليزية.

عباس في «احلجر املنزلي».. وفحص «PCR» يُعطل عودة سيسوكو

االحتاد يخسر من أبها

الرياض - خالد املصيبيح

شهدت عودة الدوري السعودي عدة مفاجآت، حيث استمر 
االحتاد في إهدار النقاط املتتالية ودخل في معمعة الفرق املتأخرة 
في ترتيب الدوري السعودي، حيث ال يفصله عن الفتح صاحب 
املركز ١٤ ســوى نقطة واحدة فقط، وذلك بعد خســارته من 
مســتضيفه ابها الذي كرر فوز الــدور األول وبالنتيجة ذاتها 
٢-١، وفي جدة صعد األهلي إلى املركز الثالث مؤقتا بعدما هزم 
ضيفه احلزم ٤-٢، فيما تقدم الرائد للمركز الســادس بفوزه 

على ضيفه ضمك ٣-٠.
هذا، وقد خسر التعاون من مستضيفه الفيصلي ١-٢، وهو ما 
أعاده املركز الثامن فيما رفعت ترتيب الفيصلي للمركز اخلامس، 
وأخيرا اقترب الفتح من أبواب النجاة من الهبوط التي الزمته منذ 
انطالق املسابقة عندما حقق فوزا جيدا على ضيفه الفيحاء ٢-١.

الكويت يستضيف مجموعته
بكأس االحتاد اآلسيوي 

والقادسية في األردن
عبدالعزيز جاسم

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم أمس رسميا مواعيد 
وأماكن إقامة مباريات كأس االحتاد اآلسيوي ملجموعات غرب 

آسيا والتي يشارك فيها فريقا الكويت والقادسية.
وسيستضيف األبيض مجموعته الثانية التي يتصدرها 
برصيد ٤ نقاط والتي تضم فرق الفيصلي األردني والوثبة 
الســوري واألنصار اللبناني على أن تقام اجلوالت األربع 
املتبقية أيام ٢٦ و٢٩ أكتوبر و١ و٤ نوفمبر املقبلني، ويتأهل 
املتصــدر وأفضل ثان من املجموعــات الثالث الى نصف 
نهائي غرب آسيا. وسيكمل األصفر باقي مبارياته باملجموعة 
الثالثة فــي األردن، والتي تضم اجلزيــرة األردني وظفار 
العماني والرفاع البحريني. ويتشــارك األصفر واجلزيرة 
وظفار صدارة املجموعة بـ ٣ نقاط، إال أن القادسية وظفار 
خاضا مباراة واحدة لذلك سيكون استئناف انطالق مباريات 
املجموعة مبكرا عن باقي املجموعتني بـ ٣ أيام وسيلتقيان 
معا يوم ٢٣ أكتوبر، وستتواصل باقي املباريات بذات تواريخ 
املجموعة األولى والثانية. وستقام مباريات املجموعة األولى 
في البحرين ويستضيفها فريق املنامة، وتضم هالل القدس 

الفلسطيني والعهد اللبناني واجليش السوري.
جانب من مباراة الكويت الساملية 

(املركز االعالمي للساملية)

تكرمي خاص جلنود الصفوف األمامية في مواجهة «كورونا»
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آالم هازارد تقلق «الريال»

نادال القلق ينسحب 
من «فالشينغ ميدوز» للتنس

«السيتي» يتعاقد مع توريس

.. و«يونايتد» ُيجدد لويليامز

ذكر تقرير صحافي إســباني 
أمس، أن هناك أنباء مقلقة بشأن 
البلجيكي إيدين هازارد، جنم 
ريال مدريد، قبل مباراة مان 
سيتي في دوري أبطال أوروبا، 
ويحل الفريق امللكي ضيفا على 
«السيتي» مساء اجلمعة املقبل 
في إياب دور الـ ١٦ بالبطولة 
القارية الكبرى. ووفقا إلذاعة 
«أوندا سيرو» اإلسبانية، فإن 
هنــاك قلقا داخــل صفوف 
«امليرينغي» بخصوص هازارد، 

حيث ما زال يشــعر بألم في كاحله، ومن احملتمل أال يشارك 
أساســيا في مباراة اجلمعة. ويعتبر هازارد من األوراق التي 
يعول عليها كثيرا املدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتجاوز 
عقبة الفريق اإلجنليزي الفائز ذهابا في مدريد (٢-١)، وشارك 
هازارد في ٢١ مباراة فقط مع الريال في جميع املسابقات هذا 
املوسم، حيث سجل هدفا واحدا وقدم ٧ متريرات حاسمة.

أعلن جنم التنس االسباني رافايل نادال عدم مشاركته في بطولة 
الواليات املتحدة املفتوحة للتنس احدى البطوالت األربع الكبرى 
ضمن «الغراند سالم» بسبب قلقه من ڤيروس كورونا املستجد.

وقال نادال على حســابه على موقع تويتر: «بعد تفكير عميق 
قررت عدم املشــاركة في بطولة الواليات املتحدة املفتوحة هذا 
العام، الوضع الصحي اليزال معقدا جدا في العالم بأجمعه وحاالت 
جائحة كوفيد-١٩ تتكاثر ويبدو أننا لم نتمكن من السيطرة عليه 
حتــى اآلن»، مضيفا: قرار لم أكن أود اتخاذه، لكنني قررت أن 

أتبع قلبي هذه املرة وفي الوقت احلالي أفضل عدم السفر.
وتقام بطولة «فالشينغ ميدوز» من ٣١ أغسطس حتى ١٣ سبتمبر، 
على ان تليها بطولة فرنســا املفتوحة «روالن غاروس» بعدها 
بأسبوعني. ولم يتردد النجم االسباني البالغ من العمر ٣٤ عاما 
في انتقاد رزنامة موسم التنس بقوله «ندرك أن املوسم املقتضب  
فوضوي بامتياز هذا العام بعد توقف أربعة أشهر من دون اللعب».

ومع غياب السويســري املخضرم روجيه فيدرر عن املوسم 
احلالــي بأكمله بعد خضوعه لعمليــة جراحية في ركبته، فإن 
البطولة االميركية ستشهد غياب النجمني عنها معا للمرة االولى 

منذ عام ١٩٩٩.
وكان نادال (صاحب ١٩ لقبا كبيرا) يستطيع معادلة الرقم القياسي 
املســجل باســم فيدرر بالذات (٢٠ لقبا كبيرا) لو شــارك في 

البطولة االميركية.

أعلن مان سيتي االجنليزي تعاقده مع اجلناح االسباني فيران 
توريس من نادي ڤالنســيا االسباني بعقد ملدة خمس سنوات، 
في حني أشارت تقارير صحافية الى أن قيمة الصفقة بلغت ٢٧ 
مليون دوالر. وقال مدير كرة القدم في نادي مان سيتي االسباني 
تشيكي بيغيريستني: «لقد تابعنا تطور مستوى فيران عن كثب 
وقد أثار إعجابنا». أما فيران، فقال ملوقع النادي الرسمي: «أنا 
سعيد جدا لالنضمام الى السيتي، كل العب يود أن يكون جزءا 
من فريق هجومي ومانشستر يعتبر من أكثر الفرق التي تعتمد 

على الهجوم في عالم كرة القدم».
ويسعى مدرب سيتي االسباني بيب غوارديوال الى تعزيز صفوف 
فريقه بعد فقدانه لقب الدوري االجنليزي املمتاز لصالح ليڤربول.

أعلن نادي مان يونايتد اإلجنليزي جتديد عقد العبه براندون 
ويليامز ألربعة أعوام حتى ٢٠٢٤. وشارك ويليامز في ٣٣ مباراة 
مع «يونايتد» منذ ظهوره األول مع الفريق األول في ســبتمبر 
من العام املاضي خالل املباراة أمام روشــديل في كأس رابطة 
احملترفني. وانضم ويليامز إلى مانشستر في سن السابعة وتدرج 

في قطاعات الناشئني بالنادي وصوال للفريق األول.
وقال ويليامز: «توقيع هذا العقد حلظة فخر أخرى بالنســبة 
لي ولعائلتي»، مضيفا: كوني العبا في مان يونايتد منذ ســن 
الســابعة فإن األمر مبنزلة حلم حتول إلى حقيقة أن ألعب في 
الفريق األول، لقد تعلمت الكثير على مدار املوســم من املدرب 
وجهازه املعاون وزمالئي، وأريد أن أكون على قدر ثقتهم بي.

«يويفا» يحذر األندية
حذر االحتاد األوروبي لكرة القدم «يويفا»، من ان األندية 
املشاركة في املسابقات القارية خالل املوسم املقبل، قد تخسر 
مباريات، إذا لم تبلغ االحتاد بقيود الســفر الهادفة لتجنب 
انتشــار عدوى كورونا، وذكر «يوفيا» أنه سينشر قائمة 
بالقيود املعروفة للســفر بني الدول قبل كل مباراة، ويتعني 
على األندية اإلبالغ بأي قيود إضافية «غير معروفة»، قبل ٤٨ 

ساعة على األقل من املباراة، مشددا على أن عدم القيام بذلك 
سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة (٣-٠)، وقال:«إذا 
أخفق ناد في إبالغ إدارة االحتــاد قبل يومني من املباراة، 
بقيود لم ينشرها االحتاد، فسيتحمل النادي املسؤولية وسيتم 
اعتباره خاسرا»، ومن املنتظر أن تطبق القواعد في األدوار 

التأهيلية وامللحق في املسابقات األوروبية باملوسم املقبل.

فولهام آخر املتأهلني إلى «البرميييرليغ».. والنحس يالحق برنتفورد
عاد فولهام الى مصاف 
أنديــة الدرجة املمتازة في 
اجنلترا بعد موســم واحد 
في األولى بفوزه على جاره 
برنتفورد في غرب لندن ٢-١ 
بعد التمديد (الوقت األصلي 
٠-٠) فــي مبــاراة امللحق 
بينهما على ملعب وميبلي، 
وبات فولهــام ثالث فريق 
يتأهل الى الدرجة املمتازة 
بعد ليدز بطل الدرجة األولى 
ووصيفه وست بروميتش 

البيون.
وكان بطل املباراة جناح 
ايسر فولهام جو براين الذي 
املبــاراة في  ســجل هدفي 

الدقيقتني ١٠٥ من ركلة حرة 
مباشرة من ٣٥ مترا بعد ان 
ملح حــارس مرمى الفريق 
املنافس دافيد رايا متقدما، 
و١١٧ بعد تبــادل الكرة مع 
املهاجم الصربي الكســندر 
متروفيتش هــداف دوري 
الدرجة األولى برصيد ٢٦ 
هدفا، والذي نزل احتياطيا، 
قبل أن يرد برنتفورد بهدف 
شرفي في الثواني األخيرة 
بواسطة هنريك دالسغارد.
وكان برنتفــورد أحــد 
ابرز انديــة الدرجة األولى 
هذا املوسم بفضل الثالثي 
اجلزائري سعيد بن رحمة 
وبرايــن مبومــو واولــي 
واتكنز الذين ســجلوا ٥٩ 
هدفا، وقد اهــدروا التأهل 
املباشــر بســقوطهم أمــام 
بارنســلي على ارضهم في 

اجلولة األخيرة.
وال حتمل مباريات امللحق 
فأال جيدا لبرنتفورد، فمنذ 
موســم ١٩٩٠-١٩٩١ خاض 
الفريق مباريات امللحق في 
نصــف النهائي أو النهائي 
للتأهل الى الدرجة االولى 
أو املمتــازة ولم ينجح في 

الصعود في أي مرة. 
وكانــت الصحــــــــف 
االجنليزية وصفت املباراة 
بأنهــا األغلــى مــن ناحية 
اجلوائــز املالية ألن الفائز 
بها ســيحصل علــى مبلغ 
مقــداره ١٦٠ مليون جنيه 
اســترليني (١٧٧ مليــون 
يــورو) بينها ٩٤٫٢ مليون 
يورو من حقوق النقل في 
املمتــاز باإلضافة  الدوري 
الى جوائز أخــرى قيمتها 

٨٣ مليون يورو.

ديباال.. األفضل في إيطاليا
تــوج األرجنتيني باولو ديباال بجائــزة أفضل العب في 
الدوري اإليطالي لكرة القدم ملوسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ بعد مساهمته 
فــي قيــادة يوڤنتوس الى لقبه التاســع تواليا، متفوقا على 
زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وهداف التسيو تشيرو 
اميوبيلي. وســجل ديباال ١١ هدفا في «ســيري أ» هذا املوسم 
أضاف إليها ســبع متريرات حاســمة (وفق املوقع الرســمي 
للدوري االيطالي) ساهمت في قيادة كتيبة املدرب ماوريتسيو 

ساري الى اللقب رغم األداء املتواضع.
وفــاز اميوبيلي بجائزة أفضل مهاجم بعد أن عادل الرقم 
القياسي من األهداف في موسم واحد بتسجيله ٣٦ هدفا، وهو 
نفس عدد األهداف التي سجلها املهاجم االرجنتيني غونزالو 
هيغواين في صفوف نابولي موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ قبل االنتقال 

الى يوڤنتوس.
وحصل حارس يوڤنتوس الپولندي فويتشيك تشيشني 
علــى جائزة أفضــل حارس مرمى، والهولندي ســتيفان دي 

فــري على جائــزة أفضل مدافع بعدما ســاهم في قيادة انتر 
إلى الوصافة.

واختير األرجنتيني بابو غوميز العب أتاالنتا أفضل خط 
وسط والســويدي ديان كولوسيفسكي (٢٠ عاما) املعار من 

يوڤنتوس إلى بارما أفضل العب ملا دون ٢٣ عاما.
وقال لويجي دي ســييرفو املديــر التنفيذي للدوري في 
بيــان صادر علــى املوقع الرســمي للــدوري: «يعتمد تقييم 
األداء على اإلحصائيات الرســمية لدوري «سيري أ»، والتي 
متثل املعيار املوضوعــي للتقييم العلمي ألفضل العبي كرة 
القدم في هذا املوسم، والذي أكملناه بعزم كبير وتغلبنا على 

الكثير من املصاعب».
أما رونالدو، املتوج بجائزة أفضل العب في املوسم الفائت، 
فخرج خالي الوفاض في اجلوائز الفردية رغم تســجيله ٣١ 
هدفا ومســاهمته في أربع متريرات حاســمة في الكالتشيو 

هذا املوسم.

كيف أعادت التكنولوجيا احلياة للمالعب اخلالية بعد «كورونا»؟
 EA ذلك استعانت شركات التصوير بشركة
Sports وذلك من أجل مساعدتها في وضع 
صوت لهؤالء اجلماهير، حيث إن الشركة 
قامت باستنســاخ تلك األصوات من لعبة 
فيفا اخلاصة بها، لتكون هي التي نستمع 
إليها في هذه األيام، حيث إن الشركة قامت 
بعمل تسجيل حقيقي ألصوات اجلماهير 
بجودة عالية، واســتخدمتها في لعبة كرة 
القــدم اإللكترونية، ولكن اآلن جاء الدور 
لتلك األصوات أن نسمعها مع ذلك اجلمهور 
االفتراضية في املالعب واملباريات احلقيقية.
حيث أصبحنا نســتمع لصوت تشجيع 
اجلمهور أثناء التمرير، وكذلك االحتفال أثناء 
تسجيل األهداف، بل وحتى سماع صوت 
املشــجعني عند تضيع الفرص اخلطيرة، 
وغيرها الكثير مــن األمور األخرى التي 
واكبــت متعة املشــاهدين الذين اعتادوا 
عليها مع اجلمهور احلقيقي، وبهذا أعادت 

التكنولوجيا احلياة ملالعب كرة القدم.
ما هذا كله إال مجرد حل بديل لعدم وجود 
اجلماهير في املالعب، ولكن بالتأكيد ليست 
فاعلية اجلماهير االفتراضية مثل اجلماهير 

احلقيقية في املالعب.

صاحب األرض املستضيف للفريق اآلخر، 
بل وحتى يحملون أعالم الفريق والفتات 
وغيــره الكثير من األمــور التي يفعلها 
اجلمهور احلقيقي. فبدال من املالعب الفارغة 
أصبحت املالعب ممتلئة اآلن. فالشــركة 
األولى التــي قامت بهذا األمر وبدء بعدها 
باالنتشار هي شركة «فيزرت» النرويجية 
التي تهتم بالتكنولوجيا والبث التلفزيوني، 
حيث اســتخدمت هذه الشركة بعض من 
خدع املونتاج والسينما إلضافة اجلماهير 

االفتراضية لتلك املالعب.
ولكن هذا األمر لم يرق للكثير من األشخاص 
وقابلوها مبحط الســخرية نظرا لوهمية 
بأنه «كرتونية».  إياها  املشجعني واصفني 
ولكن يبقى هــذا األمر مجرد بداية جيدة 
وحتسب لتلك الشركات العاملة في هذا املجال 
جللب املتعة للمشاهدين عبر شاشات التلفاز.

ثانيا: أصوات اجلماهير

لم يكتف القائمون على التصوير في املالعب 
بعرض منوذج افتراضي جلماهير وهمية، 
بل تطور هذا األمر فيما بعد إلضافة الصوت 
والتشجيعات لتلك اجلماهير. حيث من أجل 

اجلماهير في مدرجات املالعب الكبرى 
والتي متنح الكثير مــن احلماس أثناء 
التشجيع لالعبني وكذلك للمشاهدين، وهذا 
بسبب سياسة احلجر الصحي في مختلف 
دول العالم.. ولكن كيف للتكنولوجيا أن 
تعيد احلياة لتلك املباريات، الســيما ان 
املشــاهدين الحظوا الفرق عندما متت 

إضافة األصوات الى املباريات؟
وبشكل عام، قبل استخدام التكنولوجيا 
أصبحنا نســتمع إلى صراخ الالعبني، 
بل وحتى صوت ارتطام الكرة بالقائمة، 
باللوحــات اإلعالنية،  ارتطامها  وكذلك 
ولكن خبراء التكنولوجيا كان لهم رأي 
آخر في منح املشاهدين جتربة مشاهدة 
ممتعــة ال تقل عن تلــك املباريات التي 
تكون بجمهور حقيقي، حيث إنهم أضافوا 
جمهور افتراضي وكذلك صوت افتراضي 
ألي ملعب من تلك املالعب، ولكن كيف 

بدء ذلك؟
أوال: اجلمهور االفتراضي

أصبحنا نرى اليوم مالعب شــبه ممتلئة 
مبشجعني وهميني يرتدون مالبس الفريق 

وبشــكل عام، فقد أعادت التكنولوجيا 
احليــاة ملالعــب الكرة فــي الدوريات 
األوروبية، حيث عادت مباريات كرة القدم 
وعاد معها الشغف الكبير الذي سيطر على 
الكثير من عاشقي كرة القدم حول العالم، 
ولكن بقيت هذه العودة لتلك الدوريات 
منقوصة إلى حد كبير بسبب عدم تواجد 

وتبعه نادي مونشنغالدباغ األملاني على 
هذا النهج بعرض النادي وضع صورة كل 
مشجع «على ورق مقوى» مقابل ١٩ يورو 
في املدرجات، مع وضع صور جلماهير 
الفريق املنافس فــي اجلانب اآلخر من 
امللعــب، والحقا قامت العديد من الفرق 

بنفس النهج.

إعداد: زكي عثمان

جاءت جائحة ڤيروس «كورونا» وساهمت 
في تغيير العديد من العادات على مستوى 
العالم، وبعد فترة من التوقف القسري، 
عادت الكرة الى املالعب ولكنها خلف أبواب 
مغلقة والتي قد تستمر لفترة أخرى، رغم 
التفكير في الســماح التدريجي لدخول 
اجلماهير في بعض املالعب، ولكن بشكل 

اقل كثيرا مما كانت عليه في املاضي.
وألن احلاجة أم االختراع، فقد جلأت معظم 
األندية في الدوريات الكبرى إلى بعض 
للمالعب  املباريات  احليل إلعادة أجواء 
اخلالية بغض النظر عن تقبل الناس هذه 
االبتكارات، مثل وضع هياكل كرتونية 
لصور جماهير حقيقيــة من أصحاب 
البطاقات املوسمية في املدرجات، مع تطبيق 
يسمح بالتحكم في أصوات املشجعني، 
حيث كانت البداية من روسيا البيضاء، 
البلد األوروبي الوحيد الذي استمرت فيه 
املباريات رغم األزمة الصحية العاملية، حيث 
مأل فريق دينامو بريست املدرجات بهياكل 
كرتونية ملشجعيه لتعزيز أجواء املباريات. 

روما إلقصاء إشبيلية من بطولته املفضلة
بازل في مهمة سهلة.. ورينجرز يبحث عن املستحيل في «يوروبا ليغ»

تتواصل منافسات الدوري األوروبي لكرة القدم «يوروبا 
ليغ» بأربع مواجهات، بعد أن استؤنفت أمس إثر توقف دام 
نحو خمســة أشهر بسبب ڤيروس كورونا املستجد، حيث 
ستكون مواجهة روما واشبيلية األبرز  بني مواجهات اليوم 
فــي الدور ثمن النهائي. وقبل توقف املنافســات في مارس 
املاضي أقيمت ٦ مواجهات من أصل ٨ في ذهاب الدور ثمن 
النهائــي، إذ حال ڤيروس «كوفيد-١٩» دون إقامة املواجهة 
االيطالية- االسبانية، حيث كان البلدان من أكثر املتضررين 
من اجلائحة ما أدى الى إغالق احلدود ببينهما وبالتالي تعذر 
سفر الفرق. واتخذ االحتاد األوروبي للعبة «ويفا» قرارا في 
شهر يوليو الفائت بإقامة مباريات اإلياب املتبقية من الدور 
ثمن النهائي في مالعب األندية اخلاصة بها، باستثناء لقاءي 
انتر مع خيتافي وروما مع اشبيلية، اللذين سيحسمان بلقاء 
واحد فــي أملانيا بنظام خروج املغلوب بعد مباراة واحدة، 
على أن تســتكمل املنافسات على هذا النحو في مدن كولن 
ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف األملانية اعتبارا 
مــن الدور ربع النهائي حتى املباراة النهائية املقررة في ٢١ 
أغسطس. وستكون املنافسة على أشدها بني روما واشبيلية 
املتوج بلقب املسابقة خمس مرات (رقم قياسي) بينها ثالث 
علــى التوالي بني ٢٠١٤ و٢٠١٦ فــي املواجهة التي جتمعهما 
وتستضيفها مدينة دويسبورغ اليوم، إذ لم يخسر األخير 
أي مباراة من أصل ١١ خاضها بعد االستئناف منهيا املوسم 
في املركز الرابــع املؤهل الى دوري األبطال بفارق األهداف 

فقط عن أتلتيكو مدريد الثالث.
من جهة أخرى، سيدخل روما مبعنويات عالية بعد فوز 

في املرحلة االخيرة من الدوري على يوڤنتوس البطل ملحقا 
به اخلســارة األولى في عقر داره منذ أبريل ٢٠١٨، وهو لم 
يخسر في مبارياته الثماني األخيرة في الدوري الذي أنهاه 

خامسا متفوقا على ميالن ونابولي.
إلى ذلك، يدخــل ولفرهامبتون االجنليزي مباراته أمام 
ضيفه اوملبياكوس بعد تعادل إيجابي ١-١ في اليونان، متطلعا 
لوضع خيبة فشل التأهل القاري للموسم املقبل خلفه بعد 
أن أنهى املوســم ســابعا خلف توتنهام وفوز أرسنال على 
تشلسي في نهائي الكأس، إذ ان انتصار األخير كان سيمنحه 

بطاقة الى الدور التمهيدي للمسابقة القارية الرديفة.
كما يســتضيف اليــوم باير ليڤركــوزن االملاني نظيره 
غالســكو رينجرز بعد أن أســقطه ٣-١ في اســكتلندا وهو 
مرشح للفوز على أرضه، ورغم أن ليڤركوزن وصيف دوري 
أبطال ٢٠٠٢ خرج خاســرا ٢-٤ في نهائي كأس أملانيا أمام 
بايرن ميونيخ، إال انه قدم مســتوى واعدا بعد اســتئناف 
«البوندسليغا» محققا الفوز في خمس مناسبات مقابل ثالثة 

تعادالت وهزمية واحدة ليحتل املركز اخلامس.
وأعلن ليڤركوزن غياب العبه ندمي أميري عن تشــكيلة 
املباراة كونه يخضع للحجر الصحي بعد أن «احتك بشخص 
على انفراد مصاب بڤيروس كورونا»، مضيفا أنه لم يتواجد 
مــع الفريق منذ أســبوع. وفي حال تأهل بايــر ليڤركوزن 
ســيغيب أميري أيضا عن مواجهة الدور ربع النهائي التي 
ستجمع فريقه مع املتأهل االثنني، وسيكون بازل السويسري 
مرشــحا لتخطي عقبة ضيفه فرانكفــورت األملاني بعد أن 

تفوق عليه بثالثية نظيفة ذهابا.

أمس، أن هناك أنباء مقلقة بشأن 

سيتي في دوري أبطال أوروبا، 
ويحل الفريق امللكي ضيفا على 
«السيتي» مساء اجلمعة املقبل 

مليون دوالر. وقال مدير كرة القدم في نادي مان سيتي االسباني 
تشيكي بيغيريستني: «لقد تابعنا تطور مستوى فيران عن كثب 

من فريق هجومي ومانشستر يعتبر من أكثر الفرق التي تعتمد 

ويسعى مدرب سيتي االسباني بيب غوارديوال الى تعزيز صفوف 
فريقه بعد فقدانه لقب الدوري االجنليزي املمتاز لصالح ليڤربول.

ويسعى مدرب سيتي االسباني بيب غوارديوال الى تعزيز صفوف 
فريقه بعد فقدانه لقب الدوري االجنليزي املمتاز لصالح ليڤربول.

ويسعى مدرب سيتي االسباني بيب غوارديوال الى تعزيز صفوف 
مباريات اليوم بالتوقيت احمللي

الدوري األوروبي (يوروبا ليغ) (إياب الـ ١٦)

٧:٥٥beIN sports HD١إشبيلية ـ روما
٧:٥٥beIN sports HD٢باير ليڤركوزن ـ جالسكو رينجرز

١٠:٠٠beIN sports HD٢بازل ـ فرانكفورت
١٠:٠٠beIN sports HD١ولڤرهامبتون ـ أوملبياكوس
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واحد أبواللطف

خووش حچي يا ألطاف اهللا

خبراء بريطانيون: انفجار 
بيروت من أكبر االنفجارات 

غير النووية في التاريخ.

تفاعل وتضامن كويتي كامل مع 
الشعب اللبناني جراء انفجار بيروت.

  لبنان وأهله يستاهلون الفزعة.  وهل كان ينقصه ذلك؟!

أبعد من الكلمات
«ناسداك يواصل ارتفاعه القياسي اآلن، لكن إذا 
أصبح بايدن النائم رئيسًا، فسيهوي مع الوظائف 

واألسهم وستسيطر علينا الصين وغيرها»
الرئيس ترامب منتقداً السياســات 
للمرشــح  االقتصادية واخلارجية 

الرئاسي جو بايدن.

«بعد أن قدم وعوده إلنقاذ الزواج قررا السفر 
وهي تريده أن يحصل على مساعدة نفسية 

لكنه يرفض»
كيم كارديشــيان تشــارك قصة 
محاولتها هي وزوجها إنقاذ زواجهما 
مؤخرا عبر انستغرام، بعد أن قررا 

السفر في إجازة لالسترخاء.

«الحزب الشيوعي الصيني هو حزب ماركسي 
لينيني»

وزير اخلارجيــة األميركي مايكل 
الشــيوعي  بومبيو منتقدا احلزب 
الصيني، بينما يرد متابعوه أن هذا 
التوصيف غير دقيق، لوجود فارق 
كبير بني شــيوعية ماركس ولينني 
وشيوعية الصني التي أقامها ماوتسي 
تونغ، وينصحونه باالســتزادة من 

القراءة في املوضوع.

٣:٤٣الفجر
٥:١١الشروق

١١:٥٤الظهر
٣:٣٠العصر

٦:٣٧املغرب
٨:٠١العشاء

العظمى: ٤٥
الصغرى: ٢٩

أعلى مد: ٢:١٤ ص ـ ١٢:٥٩ ظ
أدنى جزر: ٧:٣٥ ص ـ ٨:٣١ م

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

البقاء هللا

محمد شــطيط مطر املطيري: ٤٧ عاما ـ ت: ٩٤٤٦٦٦٨٣ ـ 
٥٥٣٨٠٨٠٧ ـ ُشيِّع.

بدرية جابر عيسى القالف ، زوجة محمد حاجي محمد أشكناني: 
٧٣ عاما ـ ت: ٩٩٦٢٥٦٦١ ـ ٦٦٧٦٩٦٠٠ ـ ُشيِّعت.

زينب عالء الدين سيد أمير القزويني ، ارملة عبداألمير محمد سلطان 
املتروك: ٤٥ عاما ـ ت: ٦٥٥٦٦٥٥٨ ـ ٩٩٨٨٨٦٤٠ ـ ُشيِّعت.

وضحة محمد جابر ، ارملة فهد محمد راشد العجمي: ٨٥ عاما 
ـ ت: ٦٥٠٩٠٤٤٤ ـ ٦٥٥٠٠٥٥٢ ـ ُشيِّعت.

احمد عبــداهللا عبداحلميد الهزاع: ٨١ عاماـ  ت: ٦٦٦٦٦٩٧١ـ  
٩٠٩٠٠١٢٥ ـ ُشيِّع.

ارملة عبداحلميد معرفي: ٦٩   ، خديجة عوض عبداهللا أحمد 
عاما ـ ت: ٩٧٧٦٢٢٢٢ ـ ٩٩٦١٣١٠٦ ـ ٥٥٧٧٧٧٩٣ ـ ُشيِّعت.
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حذرت دراسة ملستشــفى سان رافايل في 
ميالنو من اآلثار النفسية التي يخلفها ڤيروس 
كورونا على املتعافني منه. ووجدت الدراسة أن 
أكثر من نصف الذين تلقوا عالجا من الڤيروس 
في املستشفيات أظهروا بعد شهر من تعافيهم 

اضطرابات نفسية.
ونقلت صحيفة «الغارديان» عن الدراسة 
التــي نشــرت حديثا فــي مجلــة «برين»، أن 
األعــراض تفاوتت بني توتــر ما بعد الصدمة 
واالكتئاب والقلق واألرق والوسواس القهري.
وشــملت الدراســة ٢٦٥ رجال و١٣٧ امرأة 
ممن تعافوا من العدوى. ومع أن النســاء كن 
أقل من الرجال عرضة للوفاة بسبب العدوى 
فإنهن كن أكثر عرضة للمعاناة النفسية بعد 

الشفاء منها.
وقال الباحثون إن األعراض النفســية قد 
تكون ناجمة عن عوامل مختلفة منها استجابة 

اجلهاز املناعي للڤيروس والعزلة االجتماعية 
وتأثيــر املرض اجلديد الــذي قد يكون مميتا 
والهواجــس حــول إصابة آخريــن بالعدوى 

ووصمة اإلصابة بها.
والحــظ الباحثــون أن مرضــى العيادات 
اخلارجية كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالقلق 
واضطرابات النوم، في حني أن الذين أمضوا 
فترة العالج في املستشــفى كانوا أقل عرضة 
لإلصابــة باالكتئــاب والقلق وتوتــر ما بعد 
الصدمة، واستنتجوا من ذلك أن قلة االهتمام 
مبعاجلة املريض تزيد من شــعوره بالعزلة 

االجتماعية والوحدة.
ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء بريطانيني 
كانــوا قــد حذروا مــن املشــكالت التي ميكن 
للمرضى املتعافني مــن كوفيد-١٩ أن يعانوا 
منهــا مثل التهاب الدماغ والســكتة الدماغية 

هل سيؤدي «كورونا» إلى مشاكل نفسية مزمنة؟وأعراض الذهان.

املسكنات ال تفيد في اآلالم املزمنة.. وال تضّر
نقل موقع «ميل أونالين» 
عن املعهــد الوطني للصحة 
املتميزتــني فــي  والرعايــة 
بريطانيــا ان الدالئل قليلة 
أو معدومة على فعالية بعض 
املسكنات في تخفيف حاالت 
األلم املزمن. وفي الوقت ذاته 
أكــد املعهد عدم وجود دليل 
قاطع على ان مسكنات األلم 
ضارة او انها تسبب االدمان، 
وأدرج املعهد مسكنات مثل 
األســبيرين وباراسيتامول 
وايبوبروفني ضمن األدوية 
األكثر شيوعا لتخفيف اآلالم.
توصيــات  تشــمل  وال 
املعهــد اآلالم العارضة ذات 
األمد القصير بل اآلالم املزمنة 
التي يعرفها املختصون بأنها 
تســتمر من ثالثة الى ستة 
أشهر أو أكثر والتي ال ترتبط 

مبرض آخر.
وحســب تقديرات املعهد 
فإنــه من احملتمــل أن يكون 
ثلث الى نصف البريطانيني 
مصابني بــآالم مزمنــة وان 
نحو نصف هؤالء مصابون 

العامــة  التوصيــات  مــع 
خلدمــة الصحــة الوطنيــة 
البريطانيــة للتخفيــف من 
اآلالم املزمنــة والتــي تــرى 
ان للعوامل النفسية تأثيرا 
كبيــرا في حدوث هذه اآلالم 
وفي التغلــب عليها. ولذلك 
يوصــي اخلبراء مبمارســة 

الرياضية بشــكل  التمارين 
منتظم وبالذهاب الى العمل 
ألن ذلــك يخفف من أعراض 
االكتئاب، كما ينصح هؤالء 
باخلضوع للعالج الفيزيائي 
وحتى للعالج باالبر الصينية 
لفتــرة محــدودة ال تتجاوز 
بضع أشهر اذا اقتضى األمر.

املسكنات ال تفيد وال تضر

باالكتئــاب ونحو الثلثني ال 
العمل بسبب  يســتطيعون 

األعراض.
اذا كانت املســكنات غير 
مفيــدة ورمبا تكــون ضارة 
للبعض، فما العالج املقترح 

حلاالت األلم املزمن؟
الدراســة  تتفــق  هنــا 

مغامر التفي يجتاز احمليط الهادئ وحيدًا بقارب جتديف

«أيساياس» يقتل ٥ ويحرم املاليني من الكهرباء

ريغا - أ.ف.پ: بعدما أمضى 
١٤٠ يوما فــي اجتياز احمليط 
الهادئ على قارب خشبي من 
دون لقاء أي إنسان في طريقه، 
يحلم املغامر الالتفي كارليس 
بارديليــس بتكــرار التجربة 
التي جنح فيها في «أول رحلة 
انفرادية على مركب جتديف» 
من أميركا اجلنوبية إلى جنوب 

شرق آسيا.
بدأ بارديليس رحلته التي 
اســتغرقت عامني تقريبا في 
البيرو في يوليو ٢٠١٨، ووصل 
إلى بولينيزيا الفرنسية بعد 
ما يقرب من خمسة أشهر قبل 
إنهاء املغامرة في ماليزيا في 

يونيو املاضي.
وعلــى طــول الطريــق، 
اضطر ملواجهة أسماك قرش 
قبالة بابــوا غينيا اجلديدة 
واستخدام بطارية الستبدال 
مرساة مفقودة، كما جنا من 
حوادث تصادم بعدما اقترب 
كثيرا من قوارب أخرى. وقد 
دامت أطول فترة له في عرض 
البحر مــن دون أن يرى أي 

نيويورك - أ.ف.پ: قتل 
خمسة أشــخاص على األقل 
الثالثاء على الساحل الشرقي 
للواليات املتحدة في العاصفة 
االستوائية «أيساياس» التي 
رافقتها رياح عاتية في بعض 
األحيان وأمطــار غزيرة، ما 
حرم ماليني األشــخاص من 
الكهرباء. وأشار حاكم الوالية 
روي كوبــر الثالثــاء إلى أن 
زوبعة دمــرت منزال متنقال 
في نورث كاروالينا، ما أسفر 
عن مقتل شخصني. كما قتل 
شخصان آخران لدى سقوط 
أشجار على سيارتيهما، األول 
فــي نيويــورك واآلخــر في 
ماريالنــد. وضرب اإلعصار 
نــورث  ايســاياس واليــة 
كاروالينا االثنني بقوة عاصفة 
من الدرجة األولى، حيث بلغت 
سرعة الرياح ١٤٠ كيلومترا 

في الساعة.
وعثر على ثمانيني متوفيا 

حتت غصن شجرة كبير.

وذلك بعدما أمضى أسبوعني 
في احلجر الصحي اإلجباري 

لدى عودته من ماليزيا.
وقــال الرجــل البالــغ من 
«ســألني  عامــا   ٣٥ العمــر 
كثيرون هل فقدت صوابي أو 

إال انــه أدى إلى وقوع كثير 
من األضــرار وإلغاء رحالت 
جوية فــي شــرق الواليات 
املتحــدة. وحــرم مــا يقرب 
من ثالثة ماليني شخص من 

أصبحت مجنونــا». وأضاف 
«ال، أنا أستمتع بذلك فقط ألنه 

خياري».
وقد وثق بارديليس رحلته 
املمتدة على ٢٦ ألف كيلومتر 
عبر صفحته على «فيسبوك».

الكهربــاء في عــدة مناطق، 
بحسب املوردين، مع تسجيل 
انقطاعات في التيار الكهربائي 
في نيوجيرسي ونيويورك 

على وجه اخلصوص.

املغامر كارليس بارديليس في مركب كاياك  (أ.ف.پ)

جانب من الدمار الذي خلفه إعصار أيساياس  (رويترز)

شخص ما يقرب من خمسة 
أشهر.

وصرح لوكالة فرانس برس 
في مســقط رأســه التفيا «ال 
نستطيع تغيير الظروف، لكن 
ميكننا تغيير مواقفنا جتاهها»، 

ضعف املنخفض تدريجيا 
الثالثاء مع تقدمه نحو شمال 
شــرق البالد، متجهــا نحو 
جنوب شرق كندا، حيث من 
املتوقع هطول أمطار غزيرة، 

سلمى حايك عن انفجار لبنان: 
قلبي مكسور على بيروت احملبوبة

«فيسبوك» تطلق خدمة «ريلز» 
ملنافسة «تيك توك» عبر «إنستغرام»

كاميرات املراقبة تفضح سائحًا 
منساويًا شّوه متثال شقيقة نابليون

عبرت النجمة العاملية اللبنانية األصل ســلمى حايك عن 
حزنها الكبير ملا حدث في لبنان نتيجة انفجار بيروت. 

ونشرت حايك مقطعا مصورا لالنفجار، عبر حسابها مبوقع 
«انستغرام»، معلقة عليه: «دمر انفجاران عاصمة لبنان.. قلبي 
املكسور مع جميع األشــخاص الذين فقدوا أحباءهم والذين 

هم في املناطق املتضررة في بيروت احملبوبة».

سان فرانسيسكو - أ.ف.پ: أعلنت «فيسبوك» عن إطالق 
خاصية «ريلز» اجلديدة للفيديوهات القصيرة واملســلية 
على منصتها «إنستغرام»، وهي خدمة شبيهة جدا بتطبيق 
«تيك توك» الذي استقطب جمهورا واسعا من صغار السن 

ويهدد الرئيس األميركي دونالد ترامب بحظره.
وكما «تيك توك»، تتيح «ريلز» نشر تسجيالت مصورة 
وتشــاركها لعرضها على مســتخدمني ال يقتصــر نطاقهم 
على دائرة األصدقــاء واملتابعني، «ما يوفر للجميع فرصة 
أن يصبحــوا صانعي محتوى على «إنســتغرام» وإيصال 
منشوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العاملية»، وفق 

ما أعلنت «فيسبوك» في بيان.
وبعــد جتربة هذه اخلاصية منــذ نوفمبر في البرازيل، 
وبعدهــا في فرنســا وأملانيــا منذ يونيو، يبــدأ العمل بهذا 
النسق اجلديد األربعاء في ٥٠ بلدا من الواليات املتحدة إلى 

أستراليا مرورا ببريطانيا والهند واليابان.
وسيجد مستخدمو «إنســتغرام» عالمة تبويب جديدة 
تتيح لهم إضافة تأثيرات بصرية للواقع املعزز وموسيقى 
مــع التنقل بني الفيديوهات القصيرة املمتدة على ١٥ ثانية 

واملسجلة عبر الهاتف الذكي.
وتتشارك اخلاصية اجلديدة املبدأ عينه مع «تيك توك» 
والذي أطلق قبل عامني وحقق جناحا عامليا كبيرا خصوصا 

بفضل منشوراته اخلفيفة والكوميدية.

رومــا - أ.ف.پ: جنح عناصر الدرك اإليطالي بفضل 
صور كاميرا مراقبة، في معرفة هوية ســائح منســاوي 
أحلــق أضرارا بتمثــال ميثل بولني شــقيقة اإلمبراطور 
الفرنســي نابليون بونابرت حلظــة التقاطه صورة في 
متحف قرب تريفيزي (شمال شرق)، بحسب بيان اطلعت 

عليه وكالة فرانس برس امس.
وأوضح البيان أن «السائح النمساوي وخالل زيارته 
اجلمعة متحف كانوفا دي بوسانيو، أحلق أضرارا بثالثة 
أصابــع مــن القدم اليمنــى» لتمثال من اجلــص لبولني 
بونابرت «أجنز بني ١٨٠٤ و١٨٠٨على يد الفنان الشــهير 

املتحدر من بوسانيو».

سلمى حايك

لقطة من أحد التسجيالت املصورة التي انتشرت على «ريلز»

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

باحثون يحّذرون من مشكالت ما بعد «كورونا»
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